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  3واحد يادگيري 

 هاي مديريت ماهيگيري و ارزيابی ذخاير آبزيانروش

 

 ايدپی بردهکنون آيا تا

 
  های دریایی چگونه است؟اکوسیستمتقسیم بندی اکولوژیک آبزیان در 
 شود؟های آبی چگونه انجام میبرآورد میزان ذخایر آبزیان در محیط 
 ای دارد؟پایداراز منابع آبزی اهمیت ویژه بهره برداری چرا 
 النه چه اهمیتی دارد؟ئوماهیگیری مس 
 ری مسئوالنه وجود دارد؟هایی برای مدیریت ماهیگیچه روش 
 
 

 استاندارد عملکرد

 
. نمایدر آبزی را در منابع آبی تضمین میو درازمدت از ذخای بهره برداری پایدار ی مسئوالنه،مدیریت ماهیگیر

های های زیستی و اکولوژی گروهتواند با توجه به ماهیت و ویژگیپس از اتمام این واحد یادگیری میهنرجو 
هایی برای دستیابی به اهداف ماهیگیری مسئوالنه تدابیر مدیریتی و روش ،هر اکوسیستم دریایی آبزی مختلف در
ورد میزان ذخایری است که با استفاده آتدوین برنامه بهره برداری پایدار از ذخایر آبزی نیازمند بر را به کار گیرد.

های مختلف کارگیری روشت ذخیره با بهشود. در ادامه متناسب با وضعیهای کلی و تحلیلی انجام میاز مدل
صید اقدام به برداشت اقتصادی از آبزیان شده و منافع اقتصادی صیادان و اشتغال جامعۀ ساحل نشین در نواحی 

ذخایر از  برداشت از برداری متناسب با میزان مجازمیزان بهره تعادل در ایجاد کنترل و ساحلی تأمین می شود.
تعیین فصول ممنوعیت و  ،سازی ابزار وادوات صیدفعالیت ناوگان صیادی و استاندارد طریق اعمال مدیریت بر

ایج دستیابی به نت ،ها قابل انجام است البته بدون تردیدها و سایر روشمدیریت بر صیدگاه ،آزادی صید گونه ها
ماهیگیران مقدور نخواهد بردار یعنی بهرهبدون همکاری و همراهی جامعۀ  ،صمناسب و قابل قبول در این خصو

 بود.
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 بررسی اکولوژيک آبزيان

 

مستلزم شناخت  ،های مدیریت ماهیگیری در هر اکوسیستمیذخایر آبزیان و اجرای برنامه یتبررسی وضع
های مختلف موجود درآن اکوسیستم است. اصوال اکولوژی از دو کلمۀ چرخۀ حیات و اکولوژی گونه ،یستیز

علم اکولوژی یا  .یعنی بررسی یا شناخت تشکیل شده است Logyانه یا محیط زیست و یعنی خ Oikoisیونانی 
ط ده و محیشود که روابط بین موجودات زنای از علوم زیستی اطالق میوم شناسی در تعریفی دیگر به شاخهب

زندگی  تلفهای مخکند و اصوال شامل زیست شناسی موجودات زنده در ارتباط با محلزیست آنها را بررسی می
 ست.هاآنها در دریاها و اقیانوس

گیرد به عبارتی بر پایۀ سه گروه زیر صورت می های ماهیگیریبیشتر فعالیت ،رغم تنوع زیاد و گستردۀ آبزیانبه
بزرگسالی و  ،جوانی ،دوران الروی، نوزادی ت مشترک و مشابههای مختلف آبزیان بر اساس خصوصیاگونه

ماهی  ،شاخۀ نرم تنان )صدف شوند که شامله طبقات مختلف رده بندی تقسیم میهمچنین والدین مشترک ب
 ن و ماهیانمهرگاخرچنگ( از بی ن )میگو، شاه میگو وزیر شاخۀ سخت پوستا ،(اسکویید و شکم پایان ،مرکب

 .(1)شکل شوندنیز از مهره داران می
 
 

هاي اکولوژیک آبزیان را بررسی نموده و به جو در اینترنت انواع گروهواي و جستبه منابع کتابخانهبا مراجعه   یق کنیدتحق
 صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید.

  

 

 
 نمايی از زندگی آبزيان در يك اكوسيستم دريايی -5شکل 

 

 مهرگانبی
ان سخت پوست ،توان به نرم تنانکه از آن جمله می ،گیرندرار میگان قمهربندی بیهای زیادی در طبقهزیر گروه

   کرد.و خار پوستان اشاره
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خرچنگ و شاه میگو در سخت پوستان  ،هزار گونه از جمله میگو 76 ،هزار گونه در شاخۀ نرم تنان 58تر از باال
جزء مواد غذایی  ل مختلفگونه خار پوستان بر اساس اعتقادات و ذائقه مل 1011گونه از  18حدود  و تنها

براین بهره برداری از آبزیان مذکور متناسب با شرایط و مختلف جهان محسوب می گردند. بنا نقاط دریایی در
واجد  تصویری از گونۀ میگو 0های مختلف حائز اهمیت است؛ همانطور که در شکل موقعیت منابع آبی و صیدگاه

 .نشان داده شده استارزش اقتصادی باال در ترکیب صید صیادان کشورمان 
 

 
 

 هاي صيادي كشوراي ارزشمند در فعاليتاي از سخت پوستان به عنوان گونهتصوير ميگو نمونه-2شکل 
 

 
 مهرگان دارید در خصوص اهمیت و ارزش اقتصادي آنها در کالس بحث کنید.ا توجه به شناختی که از انواع بیب  بحث کالسی

 
 

 مهره داران

بر اساس منابع مختلف  دهند.ی ستون فقرات را ماهیان تشکیل میهای جانوری دارااز تمام گونهتقریباً نیمی 
است که از این  شدهگونه تخمین زده 31311تا  08111های جهان را بین های ماهیان در آبتعداد گونه

 آنها دریایی است. 71 %حدود  ،تعداد
دریاها، براساس زیستگاه اکولوژیک آنها به چند دسته تقسیم آبزیان موجود در هر اکوسیستم آبی بخصوص در 

 شود که عبارتند از:شوند. جایگاه اکولوژیک هر موجود زنده در طبیعت، تحت تأثیر سه عامل مهم تعیین میمی
رژیم غذایی، اندازۀ بدن و شرایط محیطی محل زیست، در این خصوص ماهیان دریایی از جمله ماهیان 

 کنند.زی و بسترزی تقسیم می، میانزیریای عمان را به سه دستۀ سطحفارس و دخلیج
ور طههای مختلف آب است. بها در الیهبندی نیز منطقۀ زیست این گروه از ماهیضمن آنکه مبنای این تقسیم

تر ها بیشگراد تعداد گونهدرجۀ سانتی 10ی با حرارت بیش از کلی در آبهای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیر
های که در آبشود اما جمعیت کمتری از هرگونه وجود دارد. این در حالی است که در صورتیتر میو متنوع

 .گرم استگونه بسیار بیشتر از مناطق گرم و نیمه ها کمتر ولی جمعیت هرمناطق معتدل و سرد، تعداد گونه
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ور طهای اصلی و اقتصادی آبزیان )بهبر گونهال و جنوب کشور با تاکید های ماهیگیری در شماز آنجا که فعالیت
ژیک زیر متناسب با شرایط های اکولوشود لذا ضمن تعریف مختصر از گروهغالب ماهیان مختلف( انجام می

 به توضیح و تشریح های ماهیگیری اقتصادی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزربرداری و نوع فعالیتبهره
 خواهیم پرداخت: ماهیان اقتصادی های مختلفاجمالی گروه

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

ن و داراهاي مهرهبندي آنها در گروهنسبت به طبقههایی از آبزیان مختلف با کمک مربی خود ضمن تهیه نمونه 
 مهرگان اقدام نمایید.بی

 
 

 الف( ماهيان خليج فارس و درياي عمان

امکان دسترسی آن به دریای عرب و اقیانوس هند شرایط زیستگاهی گسترۀ وسیع خلیج فارس و دریای عمان با 
ولد و تواند محل مناسبی برای زاد و محیط آبی فراهم ساخته است که می و اکولوژیک متنوعی را برای این

ن عنواساحل خلیج فارس و دریای عمان به های ساحلی و دور اززیست انواع مختلفی از آبزیان باشد. صیدگاه
 و دریای پردازند. خلیج فارسشود که به صید اقتصادی انواع آبزیان میالیت ماهیگیران محسوب میمحل فع

یند و آمی به شمار هاکه زیستگاه صدها گونه از ماهیای بسیار باالیی دارند؛ به طوریعمان تنوع زیستی و گونه
 مورد چند جزفارس به قراردارند. اغلب آبزیان خلیجبرداری اقتصادی زیادی ازآنها تحت بهره اکنون هم تعدادهم

 ریزی وجا هم تخمهمان در زندگی کرده و های شورآب در شوند،می اروند و بهمنشیر کارون،های آب که وارد
 درشت، ریز و پالژیک ) زیماهیان سطح انواع گوناگوندریای عمان فارس و خلیجدر  کنند.تولیدمثل می

های ترین انواع ماهیمهم ( نیز وجود دارند. ازهیان میان زی )مزو پالژیکما ،دارند وجودرزی ( و بستزیانمیان
 ریده،شو ،سیاه سنگسر، هامور، حلوا شانک، شیر، قباد، سفید، توان به حلوامیو دریای عمان تجاری خلیج فارس 

ر رسند. ببرداری میبه بهرهسرخو، صبور و تون ماهیان اشاره کرد که در فصول صید مختلف طی سال  کفشک،
 های اصلی ماهیان جنوب پرداخته می شود: ح گروهیبندی ذیل به تشراساس تقسیم

 

 ( Large Pelagic) زي درشتماهيان سطح -5
محل زندگی آنها از سطح آب تا نزدیک  شود کهنظر اکولوژی، کلمۀ پالژیک به کلیۀ آبزیانی اطالق میاز نقطه

ان تر ماهیپالژیک و به گروه عمیقکنند اپیهی از آبزیان که نزدیک سطح آب زندگی میبه عمق است. به گرو
شتر شود. توضیح بیپالژیک گفته میبرند باتیمزوپالژیک و به گروهی که در اعماق و در ستون آبی به سر می

زی ها عنوان میانژیکزی و به مزوپالعنوان سطح "پالژیکاپی"های بندی رایج به ماهیان گروهآنکه در تقسیم
ن هستند که به صورت کنسرو در شهرهای زی درشت عمدتاً شامل تون ماهیااطالق شده است. ماهیان سطح
 است.  نشان شده 3تصویر این ماهیان در شکل  ،آیندمختلف ایران به مصرف در می
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 تصوير تون ماهيان  -3شکل 

 

هر یک متضمن  ،اییای عمان به لحاظ تنوع گونهفارس و درعمال مدیریت صید و حفظ ذخایر آبزیان خلیج ا
فارس و دریای ای که مصداق ذخایر خلیجها و ابزار مناسب خاص خود است. در ذخایر چندگونهاستفاده از روش

نتیجه اعمال مدیریت بر  های صید و صیادی و درمشکالت و مسائل متعددی وجود دارند که فعالیت عمان است
، جاییهای شیالتی از مرحلۀ صید، جابهفعالیت هایسازد این امر بدون شک تمامی زمینهتر مییدهآنها را پیچ

های متعدد و تر اینکه به علت وجود گونهشود. از همه مهمآوری، نگهداری، توزیع و بازاریابی را شامل میعمل
تخمین میزان ذخایر با مشکالت و مسائل روابط پیچیدۀ متقابل اکولوژی در محیط زیست آنان موضوع ارزیابی و 

ی که قابلیت به دام انداختن های صیدهای آبی، معمواًل استفاده از روشروست. در چنین محیطهای روبعدیده
های تون عالوه بر گونه های مختلف را دارد، در میان بهره برداران مرسوم است. در گروه سطح زیان درشتگونه

سفره ماهیان  های کوسه وی از گونهبرخ ،هیان و شمشیر ماهیانان از قبیل مارلین ماماهی ماهیان و شبه تون
 زی درشت قرار می گیرند.در زمره ماهیان سطح

 
ان در تون ماهیهایی از خانوادهاینترنت بررسی نمایید که چه گونهجو در واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق

 کنند.و دریاي عمان زندگی میخلیج فارس هاي آب

 
 

 ( Small Pelagic)ماهيان سطح زي ريز  -2

 منقار ماهیان ازماهیان و نیمهای کوچک گیشماهیان، موتوماهیان، گونه ماهیان، شمسک های ساردینخانواده
ماهیان معمواًل بدنی . این هستندهای خلیج فارس و دریای عمان زی ریز در آبترین ماهیان گروه سطحمعمول

دست آوردن غذا به مناطق اطراف خود مهاجرت هکنند و به منظور بای زندگی میصورت گلههدوکی شکل دارند، ب
 نمایند.می

سواحل  هـای بـزرگ درگلهصـورت زی ریز هستند که بههای سطحن ماهیان و موتو ماهیان جزء گونهساردی
روشن است که این ماهیان  شوند.درجۀ جنوبی یافت می 71ۀ شمالی تا درج 61هـمۀ دریـاها از نصف النهارهای

ترین مناطق تولید این آبزیان شوند و مناطق فراچاهندۀ ساحلی مهمدر مناطق پرتولید ساحلی یافت می عمدتاً 
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زی ریز مانند ساردین های ماهیان سطحجمعیت های بزرگی ازتوده دتواننها میاست. بسیاری از این اکوسیستم
 و موتوماهیان را در خود نگهدارند. 

 ن ماهیانای معلوم شده که فرآیندهای زیست محیطی مختلفی روی تولید این ماهیان مؤثرند. های اخیرسال در
ی قابل اها به آسانی با تورهای محاصرهگونهای و قابلیت ترکیب شدن با زی توده سایر به علت داشتن رفتار گله

دین ای سارگیرند. باور عمومی بر این است که رفتار گلهو در زمرۀ منابع اقتصادی قرار مید هستند، از این رصی
ها شروع شده و تقریبًا در ماهیان نوعی از حفاظت در مقابل شکارچیان است. قبل از سپیده دم، تشکیل گله

رسد. وقتی خورشید کاماًل ر میزان خود میها به حداکثگله اواسط روز با افزایش قدرت دید در زیر آب، حجم
سر الیۀ دمایی ثابتی پراکنده شوند و در یک الیۀ همگن در سرتاها هم جدا و متفرق میغروب کرد، گله

 . (4)شکل شوندمی
 

  
 تصوير ساردين ماهيان و موتو ماهيان در سواحل جنوب كشور -4شکل 

 
کنند. درحالی که موتو ماهیان متر( زیست می 41 از کم عمق )کمترهای های ساردین ماهیان در آبعمدتاً توده

ماهی بیشترین تراکم را دراطراف جزایر و دهانۀ خوریات دارند. موتو متر پراکنده هستند و 71تا  8اعماق  در
های شود. این ماهی گاهی وارد خورهای ساحلی و اقیانوسی یافت میآب که در ،ای استگله معمولی دارای رفتار

 شود. های کم عمق و شفاف میعمیق، خلیج بزرگ و
گیرند. از سوی دیگر به صورت خشک می این ماهیان به عنوان مادۀ اولیه در اختیار کارخانجات پودر ماهی قرار

فراوری شده )سوراغ و  چنین به صورت تازه و یا محصوالتشده برای خوراک دام و طیور استفاده دارند. هم
هایی در زمینۀ اریگذسرمایه های اخیر، توسط بخش خصوصیدر سالخوراک انسانی نیز دارند. مهیاوه( مصرف 

های جنوب کشور صادرات این ماهیان انجام داده است. ساردین سند گونۀ غالب ساردین ماهیان در آب فرآوری و
 است.

 (Mesopelagicزي يا مزوپالژيك )ماهيان ميان -3

های خانوادۀ بوده و جمعیت آنان عمدتاً از انواع گونه تا اعماقهای میانی ه در الیهمحل زیست این ماهیان هموار
وند. یکی ششود لذا اصطالحاً به نام ذخایر فانوس ماهیان نیز شناخته میفانوس ماهیان یا میکتوفیده تشکیل می

به نحوی که در طول روز در  .های عمودی روزانۀ آنها در ستون آب استها مهاجرتاز خصوصیات بارز این ماهی
های قالب یک یا چندگلۀ فشرده در اعماق مختلف متمرکز شده و سپس با تاریک شدن هوا به سمت الیه



 532 

گیرد. پنج گونه از این ماهیان در کنند. در طول روز نیز عکس این حرکت صورت میتر آب حرکت میسطحی
است. که تصویر آن به عنوان گونه بومی در  وزما پتروتوماند که گونه غالب آنها بنتدریای عمان شناسایی شده

 شود:نشان داده می 8 های ایرانی دریای عمان در شکلآب
 

  

 رانيعمان سواحل ا يايدر يهاآن در آب ديو ص انياز فانوس ماه ياگونه ريتصو -1شکل 
 

قلمداد نمود که به هنگام روز در الیۀ میانی زی توان به عنوان گونه میانطورکلی یک گونه ماهی را زمانی میبه 
های مختلف از جمله عمق زیست، دمای مناسب آب و یا میزان آب بسر برد. اصطالح منطقۀ مزوپالژیک از جنبه

اساس عمق است. بدین  نفوذ نور قابل تعریف است. بهترین عامل در توصیف ذخایر مزوپالژیک تعریف آن بر
 برند.متر بسر می 1111تا  011نامند که در طول روز در اعماق تقریبی مزوپالژیک میترتیب ماهیانی را 

 
درخصوص اهمیت ذخایر مذکور در کالس » فانوس ماهیان ذخایر ارزشمند دریاي عمان «با مشاهدۀ فیلم آموزشی   نمایش فیلم

 بحث و بررسی نمایید.

 
 

به طوری که به هنگام مهاجرت به طرف باال  روزی هستند؛شبانههای چنین ماهیانی معموالً دارای مهاجرت
متر مهاجرت و حتی در هنگام شب هم در سطح آب مستقر  011حرکت نموده و به اعماق باالتری از عمق 

 گردند.می
  ،نقش ماهیان مزوپالژیک در ذخیرۀ غذایی دریایی، بسیار حائز اهمیت است. غالب ماهیان مزوپالژیک

ار کرا برای تغذیه به و در دسترس گان فرصت طلبی هستند که هر نوع غذای کوچک قابل خوردنکنندتغذیه
این میان بیش از  های بسیار متعددی است که دربرند. ذخایر مزوپالژیک دریای عمان شامل خانواده و گونهمی
 شود.هیان شامل میه زنده آن را خانواده فانوس مادرصد تود 58

 (Demersal) ماهيان كفزي -4
نحوی به  آنها به نزدیک به بستر است و همچنین تغذیۀیا  زیستگاه آنها بر روی بستر دریا به تمامی ماهیانی که

شود در عین حال قابل ذکر است که اطالعات اکولوژیک و بستر دریا وابسته است، عنوان بسترزی اطالق می
ی )در صید با تور ترال کف وسیلۀبههای انجام شده رسیبیولوژیک مربوط به ماهیان بسترزی یا کفزی از طریق بر
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جزایر ای و ناهموار و یا صید با قالب و گرگور )در مناطق صخره گلی است( که دارای بستر هموار و مناطقی
 ،های مهمی از جمله هامور ماهیانتوان گفت که این گروه از ماهیان خانوادهمرجانی( بدست آمده است. می

 .(7)شکل شوندهیان و شوریده ماهیان را شامل می، سرخوماهیان، کفشک ماهیان، شانک ماسنگسر ماهیان
 

 
 هايی از ماهيان بستر زي تصوير گونه-1شکل 

 

ولوژیک بندي اکچه تقسیم هایی از آبزیان که در استان محل زندگی شما وجود دارند دربحث و بررسی نمایید گونه  بحث کالسی
 گیرند.قرار می

 
 

جو در اینترنت در خصوص مهاجرت انواع آبزیان بررسی نموده و گزارشی واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 را در این خصوص به صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید.

 
 

 ماهيان درياي خزر ب(

همانند دریای خزر نیازمند شناخت کافی و  های طبیعیبرداری اصولی و پایدار از محیطبدیهی است که بهره
جامع از منابع زنده و محیط زیست آنهاست. اگرچه اهمیت دریای خزر به لحاظ وجود ماهیان خاویاری است، 
ولی منابع مربوط به ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان نیز برای کشورهای ساحلی دریای خزر با اهمیت هستند. 

کنند، ولی عمدۀ گونه و زیرگونه در دریای خزر و حوزۀ آبریز آن زیست می 100 از ماهیان استخوانی، حدود
دهند. معموالً سهم ماهی سفید در ترکیب صید صید ماهیان را در ایران، ماهی سفید و کفال طالیی تشکیل می

مد آعمدۀ در گیرد ودرصد است و بعد از آن کفال طالیی در رتبۀ بعدی قرار می 71ماهیان استخوانی نزدیک به 
دهند. در سواحل ایرانی دریای خزر، پنج گونه از ماهیان خاویاری نیز زندگی صیادان را این دو ماهی تشکیل می

  .کنندمی
 

در خصوص اکوسیستم دریاي خزر و ذخایر آبزي » فریاد خزر و احیاي ماهیان خزر«هاي آموزشی با مشاهده فیلم  نمایش فیلم
 آن بحث کنید.
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 ماهيان خاوياري -5

کنند که پنج گونه از آنها در حوزۀ جنوبی دریای های دریای خزر زیست میشش گونه از ماهیان خاویاری در آب
ذخیرۀ منحصر به فرد حوزۀ جنوبی  ،تاس ماهی ایرانی )قره برون(، خزر پراکنش دارند. از بین این پنج گونه

 دریای خزر است و چهار گونه دیگر عبار تند از:
 شیپ و فیل ماهی. ،تاس ماهی روس)چالباش( ،وزون برون )دراکول (ا

و  اندها این گروه از ماهیان به دلیل استحصال خاویار همواره مورد توجه دولت و بهره برداران بودهاز گذشته
دلیل صید های اخیر به اما طی سال اند،رفتهشمار میبهآوری صادرات و ارز واجد ارزش اقتصادی باالیی از نظر

یریتی داتخاذ تدابیر م ان صید آن کاهش یافته است تا آنجا کهذخایر مذکور به شدت آسیب دیده و میز ،بی رویه
 .(6)شکل نمایدضروری می مذکور کامالً و حفاظتی برای حفظ و احیای ذخیرۀ

 

  

 تصويري از ماهيان خاوياري درياي خزر -1شکل 

 

 ماهيان استخوانی -2
گونه  111کنند که برخی از محققان تاکنون حدود گونه و زیرگونۀ ماهی زیست می 100خزر بیش از در دریای 

گونه و زیر گونه ماهی شناسایی شده است  51اند، ولی در مجموع ماهی را در حوزۀ جنوبی دریای خزر نام برده
سایی شده با توجه به شرایط های شناراسته هستند. از مجموع گونه 11خانواده و  16جنس،  80که متعلق به 

در آب لب شور زندگی  هاشیرین هستند و مابقی گونهگونه ساکن آب  31زیستی و اکولوژیک آنها حدود 
 شوند. نظر به اهمیت کیلکا ماهیان، آنها جداگانه بررسی می .کنند یا مهاجر از دریا به رودخانه هستندمی

 اهسی ،کلمه ،کپور ،کفال ،شامل ماهی سفید خزردریای ۀحاشیبرخی از ماهیان استخوانی مورد توجه صیادان 
 صورت تجاری برداشت نمود.توان بهسیم و مانند آن است که از ذخایر آن می ،سوف ،کولی
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 هايی از ماهيان استخوانی درياي خزرتصوير نمونه-1شکل 

 
 

 كيلکا ماهيان -3

ماهیان( را در قالب ماهیان استخوانی مطرح کرد کیلکا ماهیان به دلیل توان سه گونه از کیلکا ماهیان )شگ می
حجم صید و روش صید اختصاصی آن و نقش با اهمیتشان در زنجیرۀ غذایی دریای خزر از اهمیت خاصی 

کنند و در ریزی میتخوانی در دریای خزر تخماین گروه از ماهیان بر عکس اکثر ماهیان اس .برخوردار هستند
ه کتا جایی اند.ها تحمل کردهاجم دریای خزر نسبت به سایر گونهی گذشته آسیب جدی را از شانه دار مههاسال

درصد ترکیب صید شیوۀ تور قیفی  51گونۀ کیلکا آنچوی تا معرض نابودی هم پیش رفته و هم اکنون بیش از 
 .(5)شکل شامل گونۀ کیلکا معمولی است

شوند و مورد مصرف در بدیل میاز دریای خزر به آرد ماهی ت آمدهدستبخش اعظم کیلکاماهیان به اکنونهم
ف مصر و ارزان قیمت به ارزش غذایی باال باگیرندو بخش کمی از این گونه ماهی طیور و آبزیان قرار می تغذیۀ

ر دستور دافزایش سهم مصرف انسانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصول نیز  رسد البته برنامۀانسانی می
 .های متولی قرار داردکار سازمان شیالت ایران و سازمان

 

  

 تصوير كيلکا ماهيان در سواحل درياي خزر -1شکل 
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جو در اینترنت در خصوص فصل ممنوعیت و آزادي صید انواع ماهیان در واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 نظر را با ذکر دالیل توجیهی در کالس ارائه نمایید.دریاي خزر بررسی و گزارش مورد

 
 

 درخصوص شرایط زیستی و اکولوژیک ماهیان خاویاري دریاي خزر بحث کنید.  بحث کالسی

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

 نمایید.قدام اهاي آنها هایی از آبزیان مختلف با کمک مربی خود نسبت به شناسایی و بررسی گونهضمن تهیۀ نمونه 

 
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
تقسیم بندی 

اکولوژیک 
 آبزیان

 تجهیزات: 

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 .آبزیان را بداندانواع تقسیم بندی اکولوژیک 

های آبزی خلیج فارس و دریای عمان انواع گروه
 را بداند.

 های آبزی دریای خزر را بداند.انواع گروه

3 

 سطح انتظاردر 

بخشی از انواع تقسیم بندی اکولوژیک آبزیان 
 را بداند.

های آبزی خلیج فارس و بخشی از انواع گروه
 دریای عمان یا دریای خزر را بداند.

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

، های آبزی خلیج فارسبرخی از انواع گروه
 دریای عمان و دریای خزر را بداند.

1 
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 ارزيابی ذخاير آبزيان

ریاضی میزان ذخایر  هایهای علوم دریایی است که با استفاده از معادالت و فرمولارزیابی ذخایر یکی از شاخه
های مختلف آبزی نسبت به تدوین برنامۀ بهره برداری اقدام با میزان ذخیرۀ گروه نماید تا متناسبورد میرا برآ
 شود.

شمارش تمام ماهیان در یک آکواریوم پر از ماهی به اندازۀ کافی مشکل و سخت است. حال تصور کنید که 
ای هن در زیستگاهآبزیا تواند سخت باشد.ها چقدر میشمارش آبزیان در منابع آبی بزرگ مثل دریاها و اقیانوس

دانشمندان علوم زیستی  کنند.های عمیق اقیانوس زندگی میهای کم عمق نزدیک ساحل تا آبمتنوعی از آب
ابتدا در یک منطقه مورد نظر بدانند چه تعداد از  ،دریا نیاز دارند تا برای محاسبۀ تعداد آبزیان قابل بهره برداری

نتایج برآورد ذخایر و تدوین قوانین  با استفاده از ،های مختلفشوروجود است؟ مسئوالن ماهیگیری کآن ماهی م
ان از های مدیریت ماهیگیری، باید شرایط را طوری فراهم نمایند که به همان میزانی که ماهیگیرو آیین نامه

وانند بتمولدان آبزی  ،شودعوامل از تودۀ زندۀ آبزی کسر می کنند و یا توسط سایرتودۀ زنده ذخایر برداشت می
ر مفاهیم تأثیرگذا ،ورد ذخیرههای برآجمعیت از دست رفته را با زاد و ولد جبران نمایند. قبل از ارائۀ یکی از روش

 کنیم.نایی بیشتر در جدول زیر اشاره میبر ذخیره را برای آش
 

 رديف
 اصطالحات

 تصوير شرح
 انگليسی فارسی

1 
 ذخیره

 )جمعیت(
Stock 

(Population) 

گونه که در یک یک افراد
منطقه پراکنش حضور داشته و 

ولد صورت  در بین افراد زاد و
 گیرد.می

 

0 
 احیاء

 ذخیره
Recruitment 

اضافه شدن نوزادان جدید و نو 
 پا به افراد نسل قدیم

 

 Growth رشد 3
میزان افزایش طولی و وزنی 

 افراد ذخیره
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 رديف
 اصطالحات

 تصوير شرح
 انگليسی فارسی

4 
مرگ و میر 
 ماهیگیری

Fishing 

Mortality 

برداشت آبزیان با استفاده از 
ابزار و ادوات ماهیگیری در 

 محیط طبیعی

 

8 
مرگ و میر 

 طبیعی

Natural 

Mortality 

از بین رفتن آبزیان به علت 
 ،بیماری، شکار و شکارچی

آلودگی و  ،فقدان مواد غذایی
 سایر عوامل غیر ماهیگیری

 

 

  نمونه برداري آبزيان

رفتار حرکتی، آبزیان همواره بین مناطق مختلف از قبیل تخم ریزی، نوزاد گاهی بر اساس علم زیست شناسی و 
تواند متناسب با امکانات، در عرشۀ یک شناور تحقیقاتی، و مانند آن در حرکت هستند لذا نمونه برداری از آنها می

ه ست سنجی، با توجه بصیادی یا در مراکز تخلیۀ صید صورت پذیرد. نمونه بردار باید عالوه بر رعایت اصول زی
 شناخت آبزی مورد مطالعه زمان و مکان نمونه برداری را در نظر بگیرد.

 
فعالیت 
 کارگاهی

ا سنجی آنهچند نمونه از آبزیان موجود در استان محل زندگی خود را تهیه و در محیط کارگاه نسبت به زیست 
 نماییدگیري طول و وزن( اقدام نموده و نتایج را بررسی )اندازه

 
 

 برآورد ميزان رشد آبزيان

توان با استفاده از ترازو یا متر اندازه گرفت و رشد انسان را به سادگی می کنند.آبزیان نیز مانند انسان رشد می
 اما آبزیان توان رشد طولی یا وزنی را در واحد زمان محاسبه کرد.های زمانی این کار تکرار شود، میاگر در فاصله

ی بردارزیر آب هستند، محاسبۀ رشد آنان دشوارتر است، لذا باید به تعداد کافی از افراد یک ذخیره نمونهچون 
 کرد و با زیست سنجی میزان رشد طولی و وزنی را اندازه گرفت.
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جی سنبه زیستهاي محاسبۀ رشد آنها، اقدام یکی از روش هاي مختلفی دارند،انواع آبزیان به لحاظ تنوع، شکل  یق کنیدتحق
 آبزیان است.

 گیري می نمایند؟بررسی نمایید که طول ماهی، میگو و ماهی مرکب را چگونه اندازه
 توان رشد آبزیان را در واحد زمان محاسبه کرد؟بررسی نمایید که چگونه می

 

 

 

 هاي برآورد ذخاير آبزيانروش
 زیستی و اکولوژیک آنها با دو روش اصلی ذیل انجام می شود:های اورد میزان ذخایر آبزیان با توجه به ویژگیبر

کنواخت و یک دست در نظر گرفته عنوان یک تودۀ زندۀ یهای کلی )هولیستیک(: ذخیرۀ آبزی بهمدل (الف
ندی بشود و متناسب با رفتار و طبقهسن و رشد آبزی در نظر گرفته نمی ،خاطر سهولت در محاسباتشود و بهمی

 گردد.میزان ذخایر آبزیان محاسبه می ،های مختلفآبزی با استفاده از روشاکولوژیک 

اس و براس شودمیمطالعه  ،، ذخیره از دو بعد تحقیقاتی و بهره برداریباالهای عکس مدلبر های تحلیلی:مدل (ب
 (زیستیهای دیگر شاخص های طولی و سنی به منظور محاسبۀ رشد ونیآوری فراوازیست سنجی افراد )جمع

 .گرددمیزان ذخایر آبزیان محاسبه می ،ای مختلفهو میزان صید با استفاده از روش
 

در خصوص (Swept Area)  با استفاده از روش مساحت جایروب شده انیکفزبا مشاهدۀ فیلم بررسی وضعیت ذخایر   نمایش فیلم
 .بحث نمایید اناهمیت ارزیابی ذخایر آبزی

 
 

یاز نرم تن و سخت پوست، به مولدان سالم ن ،این انواع آبزیان از قبیل ماهیبنابر ،ذخایر آبزیان تجدید پذیر هستند  بیشتر بدانید
 ،صلهنمایند. و الروهاي حا براساس غرایز طبیعی تولید مثل ،نر و ماده پس از رسیدن به سن بلوغ دارند تا جنس هاي

ذاشته گگی را در مناطق نوزادگاهی پشت سرو دوران اولیه زند رشد کرده ،با تغذیه پس از طی مراحل اولیۀ تکامل
 .و به افراد نسل قدیم اضافه شوند

 

 

 

 روش شمارش بخشی يا قسمتی

توان حیط پراکنش وجود دارد و چگونه میهمواره این ابهامات مطرح است که چه میزان از ذخیرۀ آبزی در م
 د و قادر به احیا باشند. نبرداشت است تا افراد ذخیره آسیب نبینتخمین زد که چه میزان از ذخیرۀ آبزی قابل 

 ،تخمین افراد هر ذخیره کنند.استفاده میها و ابزار در تخمین تعداد افراد ذخیرۀ آبزیان دانشمندان از روش
های ب، آبزیان را در اعماق آبسیاری از ماهیگیران بستگی به خصوصیات زیستی و رفتار آبزیان مورد نظر دارد.

این دانشمندان با ال جبار باید به منظور پی بردن به میزان ذخیرۀ آبزیان به آن کنند، بنابردور از ساحل صید می
ان همواره از آنجا که آبزی کنند.یقاتی از آبزیان نمونه برداری میمناطق بروند. دانشمندان با استفاده از کشتی تحق

صحت  پس از اطمینان از بی ذخایر آبزیان و انتخابمار در ارزیارعایت اصول آدر حرکت و جابجایی هستند، 
رده و ک، تفکیک، شمارش و سپس توزینرۀ مورد مطالعه را پس از شناسایی، باید افراد ذخیبردارینمونهعملیات 

میزان افراد توزین شده را به کل مساحت منطقه  ،برداریمحاسبۀ مساحت تحت پوشش در نمونه اساسبر
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این  .آیدیا وزن تودۀ زنده ذخیره بدست می بدین وسیله تعداد یرۀ آبزی مورد مطالعه تعمیم دهیم.پراکنش ذخ
به سهولت قابل انجام است و برای ماهیان و میگوکه تحرک دارند  ،روش برای آبزیان کم تحرک از قبیل صدف

 ل از شروع عملیات صورت پذیرد.برداری قبباید ابزار و ادوات صید مناسب انتخاب و رعایت زمان و مکان نمونه
 

فعالیت 
 کارگاهی

ر دریا بر بست تنان و خارپوستانتحرک از قبیل برخی از نرمبزي کمهر نقطه بیانگر یک آ 01در شکل شماتیک  
ندي بلذا با تقسیم .هستند، در شکل چگونگی پراکنش آبزیان مذکور در مساحت فرضی نشان داده شده است

بت به نس ،برداري) مربع(چند نفره پس از محاسبه میانگین تعداد آبزیان در یک واحد نمونه هايهنرجویان در گروه
 و نتایج را بحث و بررسی کنید. برآورد میزان ذخیرۀ )تودۀ زنده( در کل مساحت شکل اقدام نموده

 

 

 

 
 آبزيان بر بستر دريا پراكنشاز  نمايی -51شکل 

 

 گذاري و بازگيرشروش عالمت

 گیرشگذاری و بازتوان با استفاده از روش عالمتچه یا جزایر تقریباً مستقل را میورد ذخایر ماهیان در دریابرآ
 هانجام داد. در این روش نیز تعداد آبزیان یک گونه در یک محیط آبی مثل دریاچه مجهول است. بدین منظور ب

ادوات صیدی که آسیب جدی به سالمت آنان وارد نظر با استفاده از ابزار و تعداد کافی از ذخیرۀ ماهی مورد
 ،نندک در بین افراد ذخیره پراکنش پیدا شوند تا به طور طبیعیده و در میان سایر ماهیان رها مینکند، عالمت ز

گردد به تعداد کافی ماهی صید گردد. حال با انجام سعی می ،برداریسپس طی چند مرحلۀ عملیات نمونه
توان با قبول این فرض که تعداد آبزی صید شدۀ عالمت دار نسبت به کل آبزیان می ،عملیات ردیابی عالمت

 با یکتوان می ،است عداد افراد اولیه ذخیره )مجهول(صید شده برابر با نسبت تعداد آبزیان عالمت زده به ت
 تناسب سادۀ ریاضی، تعداد آبزی مورد نظر را محاسبه کرد.
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 با چگونگی انجام این روش آشنا شوید. (Tagging) گذاري تون ماهیانالمتبا مشاهدۀ فیلم ع  نمایش فیلم

 
 

دهد نامعلوم را نشان می تعداد بینید در مستطیل بزرگ یک ذخیرۀ ماهی با اندازۀمی 11همانطور که در شکل 
کوچک در  )مستطیل ماهی 37های تیره(. در مرحله بعدی اند )ماهیدار درآن رها شدهماهی عالمت 30که 

برداری دار در آن پیدا شد. از آنجا که در عملیات نمونهت راست( صید شد که شش ماهی عالمتگوشۀ سم
عدد  یک ،شش ماهی صید شدهتوان نتیجه گرفت که از هر عدد عالمت داشتند می 37ماهی از  شش ،بازگیرش

در  30با یک ضرب سادۀ عدد  ،دار کردیمماهی را عالمت 30جا که در ابتدا این از آنبنابر ،عالمت داشته است
 اند که البته مطابق با تمامعدد بوده 150 در ابتدای مطالعه توانیم پی ببریم که تعداد افراد ذخیره، می7عدد 

عبارتی مستطیل بزرگ منطقۀ پراکنش ذخیره معادالت ریاضی باید احتمال و درصد خطا را محاسبه کرد. به
های تیره وجوددارند. مستطیل کوچک درگوشۀ پایین یا ماهی دارماهی عالمت 30آن دردهدکه ماهی رانشان می

 تای آنها عالمت دارند.دهد که ششماهی را نشان می 37سمت راست نیز صید 
ید تصادفاً در جمعیت پراکنش های عالمت دار بانخست ماهی: دقت تخمین این روش بستگی به چند فرضیه دارد

ن، بنابرای .در طول مدت مطالعه افرادی به ذخیره اضافه شود و یا از ذخیره مهاجرت نمایندکنند، نبایستی پیدا
های مرجانی ها و صخرههای نسبتًا بسته در خلیجزدن و بازگیرش در برآورد جمعیتاستفاده از روش عالمت

 آل است.بسیار ایده
احتمال افزایش یا تلفات افراد جمعیت را کاهش زدن و صید مجدد، اگرچه رعایت فاصلۀ کوتاه زمانی بین عالمت

توان برای نظارت بر تغییرات جمعیت در طوالنی مدت استفاده کرد. پایش خواهد داد، اما با تکرار این روش می
کاهش  ،( در رودخانۀ هودسنAcipenser Oxyrinchusمکرر جمعیت نوعی ماهی خاویاری اقیانوس اطلس )

 سال گذشته را به اثبات رساند. 01درصد افراد ذخیره در طول  51بیش از 
 

 

 
 تصويري از پراكنش ماهيان -55شکل 

 



 542 

برداری تغییر دهد. اگر یک عالمت پالستیکی شانس نجات یا صید ماهی را در زمان نمونه دوجود عالمت نبای
ی گرفتار شود، در این صورت و در تور ماهیگیر بگیردخارجی موجب شود که ماهی بیشتر در معرض صید قرار 

 .شودذخیره کمتر از میزان واقعی تخمین زده می اندازۀ
 

عه به منابع با مراج ،به منظور احیاي نسل باید تولید مثل نمایند و ...سخت پوست  ،نرم تن ،انواع آبزیان از قبیل ماهی  یق کنیدتحق
ارائه  در کالس را اع تولید مثل آبزیان را مطالعه و بررسی نموده و نتیجهجو در اینترنت، انوواي و جستکتابخانه

 .نمایید

 
 

 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

0 
ارزیابی ذخایر 

  آبزیان

 تجهیزات: 

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

های ارزیابی ذخایر آبزیان آشنا باشد و با روش
 بتواند محاسبات الزم را به انجام برساند.

 بشناسد. عوامل تاثیرگذاربر ذخیره را
3 

 سطح انتظاردر 

های ارزیابی ذخایرآبزیان بخشی از روش با -
رابه انجام بتواند محاسبات الزم  باشد و آشنا

 برساند.

 گذار بر ذخیره رابخشی از عوامل تاثیر -
 .بشناسد

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

 های ارزیابی ذخایرآبزیان آشنابخشی از روش با
 1 .باشد
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 کاربرد مديريت ماهيگيري

ری برداشود. نظام بهرههای مختلف صید انجام میطریق روش وسیلۀ ماهیگیران و ازبرداری از ذخایر آبزی بهبهره
در نظام مدیریت ماهیگیری موفق با  .اقتصادی و اجتماعی است ،از آبزیان نیز تابع مالحظات مختلف علمی

آبزی برداری پایدار یعنی برداشت اصولی و درازمدت از ذخایر برداران به الگوهای بهرههمراهی و همیاری بهره
 ها حفظ شود.دی آبزیان برای همۀ نسلشود تا منابع ارزشمند و خداداپرداخته می

 منابع آبزي
ها جزء انفال بوده و به عنوان منابع طبیعی با توان تجدیدپذیری محسوب زیستی دریاها و اقیانوس آبزیان و منابع

شود که در ه انواعی از منابع طبیعی گفته میب (Renewable Resource) پذیریمنابع با توان تجدید .شوندمی
رداری بطور صحیح مدیریت و بهرههشوند. به عبارتی چنین منابعی اگر بمی بازسازییک دورۀ زمانی مجدداً احیا و 

 10ل استفاده خواهند بود. در شکل وسیلۀ بشر قابهای زمانی طوالنی بهی نیستند و در دورهشوند تمام شدن
 نمایید.ا به صورت نمونه مشاهده میتصویری از انواع منابع آبزی شامل میگو و ماهی ر

 
 پذیر را در کالس مطرح و پیرامون آنها بحث کنید.انواعی از منابع طبیعی تجدید ،با توجه به اطالعات خود  بحث کالسی

 
 

  

 انواع آبزيان -52شکل 
 

قرار گرفته است. و همگان ها و کشورها برداری از منابع آبزی مختلف بیش از پیش مورد توجه دولتامروزه بهره
برداری پایدار و درازمدت از شرایطی را برای بهره ،کنند تا با استفاده از راهکارهای مناسب مدیریتیتالش می

ریزی اصولی در مدیریت ماهیگیری باید راهکارهای مدیریتی در البته به منظور برنامه .ذخایر آبزی ایجاد نمایند
 و اجتماعی در نظر گرفته شوند.  اقتصادی ،کنار مالحظات زیستی

ای از فرایندها نظیر جمع آوری، مدیریت ماهیگیری به مجموعه ،انیو کشاورزی جه در تعریف سازمان خواروبار
ود شو تدوین مقررات ماهیگیری گفته میگیری، تخصیص منابع تصمیم ،مشورت ،برنامه ریزی ،تجزیه و تحلیل

رار بازسازی فرآیند مدیریت و احیای ذخایر آبزیان و در صورت لزوم با منظور حصول اطمینان از استمکه به
 شود.مین سایر اهداف ذیربط تبیین میأتاستفاده از نیروهای اجرایی و 
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 هایی اهمیت دارند؟ه نظر شما منابع آبزي از چه جنبهب  فکر کنید

 
 

نماید یمخاطراتی منابع آبزي را تهدید مجو در اینترنت بررسی نمایید که چه واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 .نموده و به بحث بگذارید نتیجه بررسی خود را در کالس ارائهو 

 
 

 آبی هاي آبی و متناسب با شرایط اقلیمی و زیستی در منابعانواع آبزیان با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط  بیشتر بدانید
در هزار و در خلیج  01مختلف متفاوت هستند؛ به طور مثال متوسط میزان شوري آب دریا در دریاي خزر حدود 

ر بزیانی که ددر هزار است که شرایط زیستی مختلفی را براي آبزیان ایجاد می نماید لذا انواع آ 13فارس حدود 
 رس را ندارند و بالعکس.هاي شور خلیج فانمایند تحمل زندگی در آبدریاي خزر زندگی می

 

 

 برداري پايداربهره

خایر آبزیان مختلف با توجه به اینکه ذ قابلیت پایداری ذخایر است. ،ترین اصل در مدیریت ماهیگیریمهم
های مدیریت ماهیگیری در کوتاه مدت و بلند مدت به منظور بقای هایی دارد، اهمیت دادن به برنامهمحدودیت

 ریزی ونماید که با برنامهذخایر آبزی کامالً ضروری میهای اقتصادی برداشت از اوم فعالیتتدنسل آبزیان و 
دار به تحقق خواهد رسید برهماهنگی دست اندرکاران ذیربط و همکاری و مشارکت ماهیگیران و جامعۀ بهره

 دهد.شور نشان میاکز تخلیه صید جنوب کنمایی از شناورهای صیادی فعال را در یکی از مر .(13شکل )
 

 
 شناور صيادي لنج در مركز تخليه صيد -53شکل 

 
مورد توجه عوامل اجرایی  ،گیری اصول کلی مدیریت ماهیگیری با هدف حفظ و احیای ذخایر آبزیکارهمواره به 

د و مکان صی ،های مختلف شامل مدیریت بر ابزار صیدیری این فرآیند در اکوسیستمگجهتریز است. و برنامه
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شود. بدین ترتیب که از طریق تعیین استانداردهای مختلف در جنس و مشخصات فنی ابزار و زمان صید می
شود یا از طریق آبزیان نوزاد و نارس خودداری می از صید و ...ادوات صید مثل جنس تور و یا اندازۀ چشمۀ تور 

فرصتی برای بقای نسل و  ،ریزی آبزیانناطق تخمدر مناطق نوزادگاهی و م اعمال محدودیت و ممنوعیت صید
های زمانی از سال تولید مثل آنها فراهم آمده تا احیا و تداوم نسل آبزیان را به دنبال داشته باشد. همچنین دوره

 شود به عنوان فصول ممنوعیت صید تعیینهای آبزی میو تولید مثل طبیعی برخی از گونه که همزمان با تکثیر
شود. تا در نهایت با ایجاد شرایطی های زمانی مذکور ممنوع اعالم میهای صیادی در دورهجام فعالیتشده و ان

 برداری پایدار از این منابع تضمین گردد.بهره ،برای تداوم نسل ذخایر آبزی
 

فعالیت 
 کارگاهی

راي ب ادوات صید استاندارد را کهر و و ابزا با کمک مربی خود ابزار و ادوات صید موجود در کارگاه را بررسی کنید 
 .شود شناسایی نماییدمناسب میهاي بهره برداري پایدار منجر به صید آبزیان در اندازه 

 
 

توانید از تجهیزات ایمنی از قبیل دستکش کار صنعتی استفاده نمایید و مراقب می ،براي کار با ابزار و ادوات صید  نکتۀ ایمنی
 .باشیدنکات ایمنی ذیربط 

 
 

 بنادر ماهيگيري

بنادر ماهیگیری از جمله امکانات زیربنایی هستند که عالوه بر فراهم سازی شرایطی به منظور تسهیل در انجام 
شوند و عملیات رای عرضۀ آبزیان صید شده تلقی میهای صید و صیادی به عنوان محل مناسبی بفعالیت

انجام یافته و به طور کلی نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و پایداری پشتیبانی شناورهای صیادی در محل بنادر 
 نمایند.ه دریایی در مناطق صیادی ایفا میمشاغل وابست

م وتوان گفت که بندر و در کنار آن دریا به عنوان خانۀ داز نگاه ماهیگیران توجه شود می اگر به بندر ماهیگیری
های شخصی خود را نیز در نیازمندی ،ای خودوه بر نیازهای حرفهتوانند عالماهیگیران است و ماهیگیران می

محیط بندر برطرف نمایند. اهم رویکردهای مدیریتی بنادر ماهیگیری از طریق سازماندهی و مدیریت شناورها، 
 رعایت ضوابط ،هماهنگی فروش محصول و بازار آبزیان ،کنترل عملیات صید ،کنترل و نظارت بر تخلیۀ صید

 ترینپهلوگیری و توقف و انجام تخلیۀ صید از اصلی ،شود. ورود و خروج.. انجام می. وو زیست محیطی ایمنی 
 14 در شکل ماندهی مناسبی دارد.عملیات اجرایی شناورها در بنادر ماهیگیری است که نیاز به ایجاد نظم و ساز

 تصویری از نظم و سازماندهی شناورها در یکی از بنادر ماهیگیری جنوب کشور نشان داده شده است.
 

 در یک بندر ماهیگیري بحث و بررسی نمایید. ها و عملیات قابل انجامفعالیت راجع به نوع  بحث کالسی

 
 

دۀ شناورها و نیز نظارت و حوضچۀ آرامش و فضاهای پشت اسکله برای استفا ،تفکیک فضاهای مختلف اسکله
ی یخ و مایحتاج عموم ،سوخت ،ریزی در زمینۀ ارائۀ خدمات پشتیبانی صید و صیادی به شناورها )نظیر آببرنامه
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یان و ( و کنترل کیفی تخلیۀ صید و ایجاد بازار مناسب فروش آبزیان از جمله بازار حراج آبزخدمۀ شناور
ورها در هر بندر ماهیگیری های سازماندهی و مدیریت امور شناآوری آمار و اطالعات صید از ضرورتجمع

 شود.محسوب می
ابزار و روش  ،مکان ،صدور مجوز صید یا مجوز دریا روی شناورهای ماهیگیری با هدف تعیین و کنترل زمان

 شود. ماهیگیری انجام میختلف در بنادر صید مجاز هر شناور در فصول صید م
 

فعالیت 
 کارگاهی

ابعاد مدیریت ماهیگیري را بررسی کنید و گزارش  ،در بازدید از یک بندر ماهیگیري در استان محل سکونت خود 
 بررسی خود را به صورت پرده نگار ارائه نمایید.

 
 

 
 سازماندهی شناورها در يك بندر ماهيگيري -54شکل 

 

 صياديظرفيت ناوگان 

وان تناوگان صیادی است. به عبارتی می ظرفیت ،های اصلی و تعیین کننده در مدیریت ماهیگیرییکی از شاخص
گفت که این شاخص نشانگر توان ناوگان صیادی و ماهیگیران در بهره برداری از منابع آبزی است. تعیین ظرفیت 

حد  ،ی قرار دارد. وقتی نتایج علمی و پژوهشیاقتصادی و اجتماع ،ناوگان صیادی تحت تأثیر مالحظات زیستی
در بین ناوگان صیادی اقدام کند نسبت به تقسیم و توزیع آن های آبزی مختلف را مشخص میگونه مجاز صید

شد که بیانگر سهم هر شناور از جنبه زیستی است. البته چنین مفهومی از سهم صید بدون در نظر خواهد 
ای هآمد حاصل و هزینهدر و اینکه داین سهم صید برای شناورها اقتصادی خواهد بوداشتن این نکته است که آیا 

 دهد یا نه؟تمام شده هر شناور را پوشش می
شود نگرانی اصلی این است که با توجه به کل صید مجاز و ظرفیت وقتی مالحظات اقتصادی مطرح می نایبنابر

برای ناوگان ایجاد نمود. که بایستی برای چگونگی توزیع حد توان عملکرد اقتصادی مناسبی را میناوگان چگونه 
ای هشناورهای صیادی کوچک قایق و لنج( و ناوگان صید صنعتی )کشتیمجاز صید بین ناوگان صید خرد )

 بردار وضعیت متعادلی را برقرار نمود. های بهره( و دیگر گروهصیادی
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بررسی میدانی در استان محل زندگی خود درخصوص انواع شناورهاي صیادي اي و با مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 بحث نمایید.

 
 

 مشاركت در مديريت ماهيگيري

های کامالً روشن است که جلب مشارکت و همکاری ماهیگیران در اجرای سیاستهای مدیریت ماهیگیری از اهرم
 .مؤثر در پیشبرد و موفقیت موضوع خواهد بود

نند که کنها از مقررات و ضوابطی حمایت میبردار تهای بهرهاینکه عموماً ماهیگیران و دیگر گروهبا توجه به 
بنابراین مشورت با ماهیگیران به منظور اطمینان یافتن از همکاری و مشارکت  .معقوالنه و قابل پذیرش باشد

یری گهای تصمیمکه پایهصورتیآنها، در تدوین یک سیاست معقوالنه و منطقی بسیار حائز اهمیت است و در 
تردید موفقیت بیشتری را در در مدیریت ماهیگیری مبتنی بر جلب مشارکت و همراهی ماهیگیران باشد بدون 

 .اجرا به دنبال خواهد داشت
 

 .درخصوص اهمیت این موضوع به بحث بپردازید »همیاري صیادان«با مشاهدۀ فیلم آموزشی   نمایش فیلم

 
. 

 

 
 جامعۀ صيادي-51شکل 

 
ت و گیری شیالهای تصمیمهای صیادی در جلسات و کمیسیونحضور نمایندگان ماهیگیران و مسئوالن تشکل

برای اتخاذ تصمیمات بهتر و شرایطی را  ،تواند ضمن انعکاس مسائل و مشکالت اجراییمدیریت ماهیگیری می
اجرای رای ای بزمینه ،بیشتر بخش دولتی و خصوصیتر فراهم نماید. بدین ترتیب با هم فکری و مشارکت مناسب

 .شودهای مدیریت ماهیگیری ایجاد میبهتر سیاست
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مدیریت بهره برداری از بنادر ماهیگیری و ساماندهی  ،های انجام شدهر کشور ما با توجه به سیاستگذاریامروزه د
 صیادی و  هایناوگان صیادی برای اجرای ضوابط و مقررات مدیریت ماهیگیری با اولویت بیشتر به تشکل

 .(18)شکل شودبرداران واگذار میبهره
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 ج ممکننتاي مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

3 
کارگیری به

مدیریت 
 ماهیگیری

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 برداری پایدار را بداند.اهمیت منابع آبزی و بهره

کارگیری مدیریت ماهیگیری را های بهروش
 بداند.

مصادیق جلب مشارکت ماهیگیران در مدیریت 
 ماهیگیری را بداند.

3 

 سطح انتظاردر 

 برداری پایدار را بداند.اهمیت منابع آبزی و بهره

های به کارگیری مدیریت ماهیگیری را روش
 بداند.

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

کارگیری مدیریت ماهیگیری را های بهروش
 1 بداند.
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 هاي مديريت ماهيگيريروش
 

درصد از ذخایر ماهیان  68صید جهانی در حال کاهش است و  .روز در حال کم شدن استبهجمعیت آبزیان روز
به همین دلیل پرداختن به  .شونداینکه بیش از حد بهره برداری می برداری بوده و یادنیا به شدت در حال بهره

 ر مؤثر واقع شود.تواند بسیاورد بررسی در مدیریت ماهیگیری میهای مساختاری نظام مند و ارزیابی روش
 

 .بحث نمایید هاي موضوعاهمیت و ضرورت در خصوص «مدیریت ماهیگیري مسئوالنه »با مشاهدۀ فیلم   نمایش فیلم

 
 

 ماهيگيري مسئوالنه
از ذخایر آبزی طراحی و  برداریبهرههای مسئوالنه و مدیریت مناسبی را در امروزه تأکید بر آن است که شیوه

 کلیپایان خداوند نابود نشود. به طوراقی بمانند و این ثروت و هدیه بیاعمال نمود تا ذخایر برای همیشه ب
رای تحقق آن وجود های مختلفی بماهیگیری مسئوالنه است که روش ،برداشت پایدار و اصولی از ذخایر آبزی

 شود. ر شمال و جنوب کشور نشان داده میماهیان صید شده د وتصویری از فعالیت صیادی  17 در شکل دارد.

 

  

 ماهيان صيد شده در شمال و جنوب كشور -51شکل

 
 د.نبه نظر شما چه عواملی باعث کاهش ذخایر آبزیان می شو  بحث کالسی

 
 

 .دربارۀ نقش محیط زیست در پایداري ذخایر آبزیان بحث و بررسی کنید  کار در کالس

 
 



 511 

 مديريت ماهيگيري مبتنی بر رويکرد اكوسيستمی

ابزاری  به عنوان (Ecosystem Based Fisheries Managementامروزه مدیریت ماهیگیری بر اساس اکوسیستم )
در  .پذیرد تا جهت یابی جدیدی در مدیریت ماهیگیری انجام شودبرای حل مشکالت ماهیگیری صورت می

ستم در درجۀ اول اهمیت اکوسی ،جای گونۀ آبزی هدف برای ماهیگیریچنین روشی از مدیریت ماهیگیری به
 گیرد.قرار می

ناختی شزیستی و بومهای مختلف متناسب با مالحظات برداری از صیدگاهریزی اصولی برای مدیریت و بهرهبرنامه
درازمدت را تضمین نماید و فرصت الزم برای آیش صیدگاهی  های آبزی درتواند برداشت از گروههر صیدگاه می

 . (16)شکلو احیا و بازسازی ذخایر نیز ایجاد شود
 

 
 اكوسيستم و محدودۀ صيدگاهی -51شکل 

 
ر و وری مناسب از ذخایترین امر در پایداری و بهرهیکرد اکوسیستمی به عنوان ابتداییمدیریت ماهیگیری با رو 

فشار زیاد بر منابع آبزی شود. همواره رشد روزافزون جمعیت و دۀ تجدید شونده محسوب میمنابع زنحفاظت از 
شود تا میزان تقاضا در بازار مصرف آبزیان افزایش یابد و در نتیجه آن فشار بر ذخایر آبزیان نیز تشدید باعث می

های طوالنی از اهم ری در زمانبرداشود. لذا ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا و توجه به پایداری بهره
 مالحظات چنین رویکردی است.

 

 بندي در مديريت ماهيگيري روش سهميه
شود عمال میهای آبزی خاص ازی تحت فشار بهره برداری یا گونهدر این روش که معموالً در خصوص ذخایر آب

و  شودسال یا فصل صید تعیین می های بهره بردار در طولمیزان برداشت برای هر یک از بهره برداران یا گروه
یک از بهره برداران به سهمیۀ موردنظر اعالم شده دست یافتند باید از ادامۀ فعالیت صیادی  در صورتی که هر

 (.15شود )شکل هم گفته می داری از ذخایرپرهیز نمایند. به چنین روشی نظام محدودیت بهره بر
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 در صيدمفهومی از نظام سهميه بندي  -51شکل 

 
با نگاه برداشت  سپس ،تعیین شود توده زنده یا برآورد حجم ذخایر در این روش باید ابتدا برآورد کل میزان

برای بهره برداران اقدام گردد. بدیهی است که توجه به  ،پایدار و اصولی نسبت به سهمیه بندی بهره برداری
فع اقتصادی آنها برای امرار معاش نیز از اصول اولیۀ حفظ توجیه اقتصادی فعالیت بهره برداران یعنی تأمین منا

 مورد توجه در چنین روشی خواهد بود.

 روش كنترل و تعديل تالش صيادي

گذار در به عنوان عوامل اصلی تأثیر ،تعداد و توان ناوگان صیادی و حجم ابزار و ادوات صید مورد استفاده
ا هشده در ذخایر آبزی است. از گذشتها تالش صید انجام که بیانگر ظرفیت برداشت ی بودههای صیادی فعالیت

محدود  ،های کنترل و ایجاد تعادل در میزان بهره برداری متناسب با میزان مجاز برداشت از ذخایریکی از راه
کردن فعالیت ناوگان و ابزار و ادوات صید است که از طریق اعمال مقررات محدود کننده در اندازه و توان شناورها 

برداری در ذخایر یعنی طول و عرض و قدرت موتور و کاهش حجم ادوات صید مورد استفاده است تا از فشار بهره
مشاهده نمایی از شناورهای صیادی قایق در کنار ساحل و موج شکن  15 در شکل ختلف جلوگیری نماید.آبزی م

 شود.می
 

 
 بخشی از ناوگان صيادي  -51شکل
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تواند در کاهش و تعدیل فید ناوگان صیادی و ماهیگیران میو روزهای فعالیت م همچنین محدود کردن زمان
های آبزی خاص نوعیت صید برای صید برخی از گونهفصل مم مؤثر واقع شود و در برخی مواقعتالش صیادی 

وج های زمانی امان با دورهشود. فصول ممنوعیت صید همزبهره برداری قرار دارند اعمال میکه تحت فشار 
 ریزی و تولید مثل آبزیان خواهد بود تا فرصتی برای آیش و بقای نسل آبزیان را به دنبال داشته باشد.تخم

 
 

اي و بررسی میدانی در استان محل زندگی خود تحقیق کنید که وضعیت بهره برداري با مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 شود.احیاي ذخایر چگونه انجام می هاي حفظ ویوهاز ذخایر آبزي و ش

  

 

 روش حفاظت از منابع آبزي 

هرنوع های تحت حاکمیت از طریق پیشگیری، جلوگیری و کنترل حفظ و حراست منابع آبزی در دریاها و آب
ا ام .های تخصصی ذیربط قرار داردها و برخی از سازمانقانونی در دستور کار دولتفعالیت صید غیرمجاز و غیر

وسیلۀ به (IUU)گزارش نشده و کنترل نشده  ،قانونیهای اقتصادی صید غیرهمواره به دلیل برخی از انگیزه
ه شود به طوریکهای مختلف میهایی به ذخایر آبزی در صیدگاهافتد که باعث آسیبصیادان غیرمجاز اتفاق می

موجب نابودی ذخیرۀ برخی  بال داشته وهای صیادی غیر مجاز در درازمدت مخاطراتی را به دنگسترش فعالیت
 . (01)شکل شودهای ارزشمند آبزی میاز گونه

 

 
 صيادان غير مجاز در دريا -21شکل

 
   نمایش فیلم

 موضوع بحث شود. دربارۀ این »جلوگیري از صید غیرمجاز«با مشاهدۀ فیلم ترویجی 
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هایی از طریق نیروهای یگان حفاظت منابع چنین کنترل ،شودیر مجاز در دریا و ساحل انجام میکنترل صید غ
آبزی شیالت و سایر مراجع قانونی ذیربط در مبادی ورود و خروج شناورهای صیادی انجام شده و از هرگونه 

شود و با صیادان غیر مجاز و مرتکبان به تخلف صیادی قانونی و بدون ضابطه جلوگیری میفعالیت صیادی غیر
 و مقررات موضوعه برخورد قانونی الزم انجام خواهد شد. مطابق با قوانین

 
   بحث کالسی

 هایی را براي ذخایر آبزي به دنبال دارد؟مجاز چه آسیببه نظر شما صید غیر

 
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  
 .با طراحی ماکت یک بندر ماهیگیري نسبت به تعیین و چیدمان امکانات و فضاهاي موردنیاز اقدام نمایید

 
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

4 
های روش

مدیریت 
 ماهیگیری

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.

 مدیریت ماهیگیری رابداند.های اهم روش

 اهمیت حفاظت از منابع آبزی را بداند.

3 

 سطح انتظاردر 
 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.

 های مدیریت ماهیگیری رابداند.اهم روش
0 

سطح تر از پایین
 انتظار

 1 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.
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 ذخاير آبزيان ارزيابی هاي مديريت ماهيگيري وروش شايستگیارزشيابی 

 شرح كار:
 بندی اکولوژیک آبزیانتقسیم

 های ارزیابی ذخایر آبزیانروش

 گذار بر ذخیره عوامل تاثیر

 برداری پایداراهمیت منابع آبزی و بهره

 کارگیری مدیریت ماهیگیریهای بهروش

 مصادیق جلب مشارکت ماهیگیران 

 استاندارد عملکرد:

یط در شرا برداران و مدیریت بر ذخایر آبزیت بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی با جلب مشارکمدیریت ماهیگیری و بهره
 مختلف با در نظر داشتن مالحظات زیست محیطی و اکولوژیکی.

 ها:شاخص
 ماهیگیری.کارگیری مدیریت های ارزیابی ذخایر و بهبندی اکولوژیک آبزیان و روششناخت کامل تقسیم

 شرايط انجام كار،ابزار وتجهيزات:

 .بنادر ماهیگیری و شناورهای صیادی مشخص از همراه بازدید موردی وبه کارگاه مجهز ماهیگیری، شرايط:

 ....  انواع قالب و ،گرگور ،های گوشگیرابزار و ادوات صید شامل تور :تجهيزات ابزار و

 معيارشايستگی:

 

 نمرۀ هنرجو 3نمره قبولی ازحداقل  مرحلۀ كار رديف

  0 تقسیم بندی اکولوژیک آبزیان 1

  1 ارزیابی ذخایر آبزیان 0

  0 مدیریت ماهیگیریکارگیری به 3

  1 های مدیریت ماهیگیریروش 4

شايستگی هاي غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست 

  0 ...و محيطی، 

 *  ميانگين نمرات
 

 .باشدیم 0 کسب شایستگی هنرجو برای قبولی ونمرات  حداقل میانگین *
 

 


