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 دایآیا تا کنون پی برده

  است؟ وجود قوانین و مقررات الزمچرا 
  آشنایی با تشکیالت ملی و بین المللی مرتبط با ماهیگیری اهمیت دارد؟چرا 
  برای شناورهای صیادی و خدمه آنها چه قوانین و مقرراتی وجود دارد؟ 
  برای ماهیگیری و استقرار شناور در دریا چه مجوزهایی نیاز است ؟ 
  در پی دارد؟را بی توجهی به قوانین و مقررات ماهیگیری چه عواقبی 
 دریایی کشور چه وظایفی دارند؟ های شیالتی، محیط زیستی ومانساز 
 های بین المللی در امور ماهیگیری ایران چیست؟ سازمان نقش 
 ها بر اساس قانون حقوق دریاها چیست؟مرزبندی آب 

 

 استاندارد عملکرد

سوی تمام فعاالن عرصۀ ات موجود از آرامش، مستلزم رعایت قوانین و مقرربا عملیات صیادی پایدار و همراه 
و  لیسطح مهای مرتبط با صنعت ماهیگیری در با دستگاه اخت قوانین و رعایت آنها و آشناییاست. شن صیادی

دهند ضروری های الزم را انجام میم و انضباط برقرار نموده و حمایتنظ بر اساس وظایف خود بین المللی که
ور شود تا به منظهای آن باعث میایع وابسته و تنوع فعالیتری و صن. رشد سریع شیالت در عرصه ماهیگیاست

ن انین و مقررات و آگاهی و عمل به آتصویب قو آرامش روز افزون فعاالن این حوزهکاهش اختالفات و بهبود 
ی صیادان، داهمیت بیشتری پیدا نماید تا در کنار بهره برداری پایدار و مسئوالنه ضمن بهتر شدن وضعیت اقتصا

حفظ گردیده با کمترین مخاطرات همراه باشد. با رعایت قوانین، ضمن حفظ توان  زیست دریایی نیز محیط
تواند میآید و هنرجو ه استقرار صید مسئوالنه فراهم میزمین تجدیدپذیری منابع آبزی رعایت حقوق ذی نفعان و

قوانین موجود و ساختارهای قوانین شیالت و سیر تکاملی آن در کشور درک صحیحی از  با شناخت تاریخچۀ
آگاهانه  ،، و با نیم نگاهی به نقش سازمان های بین المللی در عرصه شیالتداشته باشدفعلی مدیریت ماهیگیری 
بهره برداری مطلوب تر از منابع آبزی به انجام رساند. بطوری که خواهد توانست  برایعملیات و اقدامات الزم را 

ه ین زمینهای الزم در ارعایت قوانین در کنار سایر مهارتفظ حقوق دیگران و با اعتماد به نفس بیشتری با ح
  خود را به درستی انجام دهد. وظیفۀ
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 مقدمه

ناحق که به زیان جان، مال و ای دستور و رویه ی نیاز است تاجامعه همواره احکامافراد برای آسایش و رفاه 
وجود دارد که  نامناسبیها رفتارهای خوب و در جامعه بر اساس روابط انسان آبروی افراد باشد صادر نشوند.

مین سعادت دنیا و آخرت او أحسنه وقتی در خدمت فرد انسان و تهای ارزش شوند.میتبدیل ارزش رخی به ب
نوشتن از قبل  . البتهقانون نام دارد باشدبشری  ۀاگر در اختیار اجتماع و جامع شود وباشد اخالق نامیده می

یند آمیضرورت یکسری ضوابط به صورت عرف، عادات و اوامر در ر حسب بهمواره ها، حقوقدان دستبهقانون 
 های انسانی برای استفاده ازکه بین افراد و گروه اتیها و اختالفنزاع برای نمونه .گیردت میکه قانون از آنها نشأ

ر مشکالتی که دو  شودایجاد مییا بین صیادان برای بهره برداری از ذخایر دریایی مثل زمین و طبیعی منابع 
به صورت عرف و عادات در آن و  شدهرفتارها از برخی  یارزشمندباعث  شودپدیدار میانسان و محیط  ۀرابط

صالح جامعه  هدف خیر وبا  همین عرف و عادات،از روی  در نهایت قوانین .شوندمیپذیرفته  مشاهده و جامعه
 د.نشومی وضعاوضاع آینده  دادن بهسر و سامان  برای
 
 

   بیشتر بدانید

 هعيي است ك  دز معجي  جوزد قبول هعگعن است. ق معيي   امتعععي   جمعوع  ازش اخال عرف: نوعي
 
 

 

 
 

 هاست و حدودانسانکننده روابط اجتماعی تنظیماست که معنی مقیاس یونانی و به یک کلمۀ در اصل قانون
و این محدوده برای کند. صنفی را با هم مشخص مینفی و غیرجات صیا محدودیت آزادی افراد و دستهآزادی 

شود. بنابراین برای مدیریت بهتر ذخایر آبزی ن مجموعه میگیری قانون اختصاصی آمنجر به شکلهر فعالیتی 
تواند آرامش را برای دست اندرکاران می شود کهماهیگیری وضع میقوانین  ،و رعایت عدالت بین بهره برداران

 صیادی هستند فراهم آورد.  جامعۀ موما  ن عرصه که عآ
 و ضعف مدیریت ؛ضعف قوانین ؛محیطیو زیست ماهیگیرینداشتن فرهنگ ن، نا آگاهی مردم و مسئوالامروزه 
ون اگر قاناحترام به قانون بسیار اهمیت دارد.  جه واست. بنابراین تو آسیب به ذخایر آبزیدالیل  ،اجرا در ضعف
 وانین مختلفی وجود دارد و در حوزۀبه همین منظور امروزه قمرج پیش می آید. ونظم از بین رفته و هرج ،نباشد

در امر ماهیگیری و رعایت عدالت رامش صیادان باعث برقراری نظم و آ قوانین شیالتی و حقوق دریاها ماهیگیری،
  .شودحفظ توان تجدید پذیری دریاها مینتیجه در و 
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نین ب  تصويب جرامع طرح   اليح  قعنوني: اجر شه قوا  بیشتر بدانید
  زسند تع منب  امرايي پیدا نعوده زسعي كشوز جي

نهعدی ك  پیشهعین جنظوز پشتوان  حقوقي داشت  بعشند. ب 
 شوزای اسالجي صوزت قعنون ب  جملسبرای تصويب ب 

د لت پیشنهعد شود ب  آن  ویاگر اش س ،شودازائ  جي
اليح  قعنوني گويند  لي اگر اش طرف نععيندگعن جملس 

وزت ص نعم دازد ك  پس اش تصويب بازائ  شود طرح 
  نععيد.قعنون قعبلیت امرايي پیدا جي

 نعج    قعنونتفع ت آيین
سي جيین زا قعنون اسع   شرايط تصويب آن كندجيويب جقننّ  تص ۀقو زااش لحعظ تشريفعت  ضع قوانین، قعنون 

شود   ب  تشريفعت خعصي نیعش جمري  صعدز جي ههعی ادازی اش طرف قوعج نب آيینكند. دز حعلي ك  تصويجي
زئیس معهوز ب  آن منب  يعبد   اجضعی ويب جملس شوزای اسالجي، زسعیت جيندازد. قعنون پس اش تص

 بخشد.امرايي جي
. (  ضع نعوده   دز جيرض ك  جقعجعت صالحیت داز )  شير، استعنداز، شهرداز   ..است جقرزاتي  نعج آيین

 تشريح يع تسهیل امرای قوانین جوضوع  بعشد.آن هدف  ك  جي تواندگذازند. امرا جي
 

 

 
 

 سیر تحوالت قوانین ماهیگیری در ایران

نابراین است؛ بانسانی  هایدر شمار نخستین فعالیت های شیالتطور کلی فعالیتبهماهیگیری و صید آبزیان و 
هد اتحوالت ساختاری و قوانین مرتبط با آن در کشور نقش اساسی در پیشبرد امور صیادان خو آشنایی با سابقۀ

 تواند به کاراییهای تخصصی میآموزه دیگرآگاهی از قوانین و روابط شیالتی حاکم بر جامعه در کنار  داشت و
 رامش محیط کار کمک نماید.یشتر فنون شیالتی و آب

 در ایران  پیدایش شیالت تاریخچۀ

های دور در سواحل ایران همچون سایر نقاط جهان رایج بوده است اما های ماهیگیری از گذشتهاگر چه فعالیت
 ششیعنی حدود  دچهارم پیش از میال یان از هزارۀفعالیت ایران گواه مستندات تاریخی و شواهد باستان شناسی

 هزار سال پیش در حاشیه سواحل خلیج فارس در دوران عیالمیان است.
 ،خالفت عباسیان در ایران از زمان سلطنت طاهریان ودریافت مالیات ماهیگیری مبنی بر شواهد تاریخی با وجود 

تی و هیچگونه مدیری کشور مورد توجه دولت نبود منابع طبیعی تجدیدشوندۀ ،تا زمان حکومت قاجار یطور کلهب
که سال تشکیل وزارت فواید عامه را شمسی  2121. سال گرفتبرداری علمی و فنی صورت نمیاز نظر بهره هم 

اما تا آن زمان هنوز  توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانستاست را میقاجار در زمان فتحعلی شاه 
 .باشدنمی توجهمورد صورت رسمی و به شکل امروزی هشیالت ب
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 های ماهیگیری ایران در قدیمفعالیت -9شکل 
 

 شیالت قبل از پیروزی انقالب اسالمی (الف
تزاری به گیالن و سایر نواحی شمال ایران  ۀاهیگیران روسیآمد بازرگانان و مورفتبا صفویه  دورۀ از واقعدر 

در فصول  جنوبی دریای خزر حوزۀهای رودخانهطوری که هب .آغاز شدهای ماهیگیری به شکل رسمی فعالیت
. گردیدبه اشخاص مورد نظر واگذار میبرای کمک به منافع حاکمان مهاجرت ماهیان از سوی حکومت والیتی 

با پرداخت  نددریای خزر داشت بخشاین  های یبازرگانان روسی در دوران صفویه با توجه به ارزشی که ماه
  دست آوردند.مالیاتی کم برای نخستین بار حق صید در این بخش را به

از تسلط  خان امیرکبیرمیرزا تقیرجال ایرانی همچون از برخی  با وجود نارضایتی و های متمادیدر طول سال
حق صید همواره  و بیگانه فراهم نشدحضور از  تمانعم امکانبرداری ذخایر جنوبی دریای خزر ها بر بهرهروس

ها که سال قرار داشت هالیانازوف نها یعنی خانوادهآترین معروف از جملهاشخاص مختلف  ۀو فروش ماهی در اجار
  .کردندایی از این ذخایر بهره برداری میطی قرارداده

 

 
 های شمالی ایران های ماهیگیری در یکی از رودخانهفعالیت -1شکل 

 

سیس شرکت مختلط ایران و شوروی بین دولت ایران و شوروی پیمان تأ شمسی 2021بهمن  21سرانجام، در 
های سایر رودخانهمنعقد گردید. جنوبی دریای خزر  برای بهره برداری از ذخایر آبزیان حوزۀسال  12به مدت 

با  در نهایت شد.طور ساالنه از طریق مزایده اجاره داده میی قرار گرفت که بهیداخلی در اختیار وزارت دارا
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وزیر تدکتر مصدق، نخس ،هجری شمسی 2002بهمن سال  21روز در  افراداز ها و مجاهدت برخی گیریپی
 عنوان شیالت ایران نامگذاری شد. ا و ب کردملی اعالم  راشرکت شیالت  ایران، وقت

بلگواد رولد ها وربا همکاری پروفس با درخواست دولت و در سواحل جنوبی کشور،اما فعالیت جدی شیالتی 
پس از آگاهی گردید. انجام جنوب  هایای شناسایی ذخایر آبزیان آبهجری شمسی بر 2021در سال  یدانمارک

شرکت مختلطی را با شرکتی  2002سازمان برنامه و بودجه در سال ها از وجود ذخایر ارزشمند آبزی در این آب
 . پایان داد آنکار به 2001 و سرانجام در سال ایجاد کردخلیج فارس در آبادان  ژاپنی بنام شرکت ماهیگیری

 

 
 گیری قدیم در جنوب ایرانفعالیت های ماهی -1شکل 

 

به  این وزارتخانهزیرنظر  شمال شرکت سهامی شیالت 2031ماه سال با تشکیل وزارت منابع طبیعی در دی
وزارت کشاورزی  عهده امور شیالت به ،وزارتخانهاین انحالل  به فعالیت پرداخت تا اینکه باسال  چهار مدت

  گردید.محول 
برداری که وظایف این شرکت بهره شدتصویب  2022سیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایران در سال قانون تأ

از محصوالت دریایی جنوب، کوشش در بهبود وضع اقتصادی عمرانی و درمانی ساکنین جنوب و کمک به 
  .تعریف شدیر نظر وزارت دفاع منطقه بود که زصیادان 

 

 های شیالت کشور پیش از پیروزی انقالب اسالمیوضعیت رسمی فعالیت -9جدول 

  حوزه آبی:
 های داخلیآب دریای خزر )شمال(

خلیج فارس و دریای عمان 
 )جنوب(

سازمان 
 مسئول:

شرکت سهامی شیالت  
 ایران*

 شرکت سهامی شیالت جنوب 

 وزارت دفاع وزارت دارایی کشاورزیوزارت   وزارت متبوع:

  "قانون اساسنامه شرکت شیالت و صید ماهیان غضروفی"براساس  9111از سال  *

  ایران قرار گرفت شیالتهای داخلی نیز زیر نظر شرکت سهامی آب
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 شیالت بعد از پیروزی انقالب اسالمی (ب
در شرکت  از وزارت دفاع جدا شد و 2021سال در ب شرکت شیالت جنو، پیروزی انقالب اسالمی مدتی پس از

های شیالت یکپارچه زیر نظر شرکت سهامی شیالت که کلیه فعالیتطوریبهادغام گردید. سهامی شیالت ایران 
شرکت سهامی  ،با نظر روسای سه قوهو )ره(  رهبر کبیر انقالبموافقت با  2011سال  و درایران قرار گرفت 

 جهادسازندگی ملحق گردید. سیس و به وزارت جدید التأ جدای از وزارت کشاورزشیالت ایران 
یالت ش ترین قانونترین و جامعافت و مهمهای شیالتی سرعت یفعالیت توجه به توسعۀاسالمی انقالب  بعد از

در مجلس  2013در تاریخ  "برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانقانون حفاظت و بهرهایران با عنوان 
 و ت وزیران رسیدئویب هیبه تص 2011نیز در تاریخ  آناجرایی  ۀین نامیآو سپس  .اسالمی تصویب شد شورای

 اصالح شد.  2011سال  درنیز آخرین بار 
حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی  قانون"بر اساس  شرکت سهامی شیالت ایران وظایف حاکمیتیبا افزایش 

ی شیالت که و کاهش درآمدها جه توسعه تشکیالت استانیو در نتی 2013سال از  "جمهوری اسالمی ایران
دریای خزر بدست می امد، این شرکت زیانده گردید. به  خاویارصرفا  از راه صید و فروش ماهیان خاویاری و 

در انجام وظایف  این سازمان تا به تصویب رسید 2010سال  ران درقانون تشکیل سازمان شیالت ایهمین سبب 
 دارد.بودجه خود را از دولت دریافت  کلیۀ ،حاکمیتی
بخش تحقیقات شیالت ایران نیز که وظایف تحقیقاتی زیربخش آبزیان را بر عهده داشت از نیز  2011از سال 

سازمان "یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی زیر نظر  و شرکت شیالت منفک گشته
 گرفت.ر قرا "تحقیقات و آموزش کشاورزی

برداری از ذخایر ماهیان خاویاری انحصاری ماندن فعالیت بهره و موضوعتشکیل سازمان شیالت ایران پس از 
زیر نظر وزارت  "شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی این وظیفه از شیالت جدا و بر عهدۀخزر برای دولت، 

در سه استان حاشیه دریای  "خاویاری مدیریت ماهیاناین شرکت نیز با تشکیل . جهاد کشاورزی گذاشته شد
 دهد.ادامه فعالیت می خزر
 

 شیالت کشور  کنونیآخرین وضعیت - 1جدول 

 وظایف:
حاکمیتی دولت در حوزه 

 شیالت
بهره برداری و فروش ماهیان 

 خاویاری و فرآورده های آن
تحقیقاتی و آموزشی و 

 ترویجی دولت

دستگاه اجرایی زیر نظر 
 کشاورزی:وزارت جهاد 

 سازمان شیالت ایران
شرکت مادر تخصصی خدمات 

 کشاورزی
سازمان تحقیقات و 

 آموزش کشاورزی

اخرین تشکیالت 
 اجرایی:

های ادارات کل در استان
ساحلی و سازمان جهاد 

 کشاورزی استان ها
 مدیریت ماهیان خاویاری

تحقیقات علوم  مؤسسۀ
 شیالتی کشور
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 در ایرانشیالت  ترتیب تکاملی وضع قوانین
انونی که ین قتررود ولی مهمه تشکیالت از قرن حاضر فراتر نمیبا وجود اینکه پیدایش قوانین شیالتی با توسع

برداری از منابع آبزی جمهوری قانون حفاظت و بهره های شیالتی در کشور الزم االاجراستامروزه برای فعالیت
ترتیب  است که تاکنون پا برجاست. 2011ان، مصوب سال نامه اجرایی یینو آ 2013مصوب سال  اسالمی ایران

 .استهای گذشته بشرح زیر تکاملی وضع قوانین شیالت در کشور طی سال

  )شمال( شرکت سهامی شیالت ایران ۀقانونی اساسنام ۀالیح (الف

اولین آن  بر اساس وبه تصویب مجلس رسید.  2001در تیر ماه اولین بار در بین قوانین شیالتی این الیحه 
محصوالت مربوط به  برای صید ماهی و تهیۀطوری که هب شکل گرفت.کشور  شیالتساختار سازمانی رسمی 

مجاز  صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و انجام هرگونه امور بازرگانی و معامالت
 .دتشکیل ش سهامی شیالت ایران شرکتشرکت سهامی به نام یک دریای خزر  مربوط به صنعت ماهی در حوزۀ

 که در واقع شرکت سهامی شیالت شمال بود.

 شرکت شیالت و صید ماهیان غضروفی قانون اساسنامۀ (ب

برداری بهره تا برایشد ی اجازه داده به وزارت دارای اساس آنبر به تصویب رسید که  2001 این قانون در سال
که در واقع هامی شیالت ایران تشکیل دهد. ایران شرکتی به نام شرکت س هایها و رودخانهاز دریاها و دریاچه

 های داخلی یکپارچه شد.از این تاریخ وظایف شیالت در شمال و آب
دولت قاچاق  بدون اجازۀ بود،در انحصار دولت  اهی غضروفی )استورژن( و خاویار کهمصید، فروش و صدور 

فی های غضروماهی شرکت موظف بود .بودندن قاچاق قابل تعقیب اوب و مرتکبان طبق قانون مجازات مرتکبمحس
 .خریداری نمایدرا  کردندرا که صیادان آزاد صید می ی)استورژن( و خاویار

صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، ، نیز 2011مصوب سال  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11ماده البته بر اساس 
آن توسط سازمان شیالت تعیین فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق 

کید قرار گرفته شناخته شده و مورد تأد، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع شومی
 .است

 های جنوبآبصید  ۀنامینیآ (پ

 یداصی ۀین نامینخستین آهای تابعه ی صیادی در خلیج فارس و دریای عمان و رودخانههافعالیت خصوصدر 
 .شد مکانی و ابزاری تدوین ،های فصلیمشتمل برمحدودیت 2030در سال  های جنوبآب

  سیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایرانقانون تأ (ت

های ساحلی جنوب و کوشش در دریای عمان و رودخانه برداری از محصوالت دریایی خلیج فارس وبهره برای
 ،های تعاونی صیدن جنوب و ایجاد و تقویت شرکتمرانی و کمک به امور درمانی ساکنابهبود وضع اقتصادی و ع

 شد.تاسیس  سهامی جنوب ایران شرکت 2022در سال همچنین کمک به صیادان محلی 

 شرکت سهامی شیالت ایران  اساسنامۀ ث(

محصوالت مربوط به صنعت  صید ماهی و تهیۀ مصوب شد شرکت با هدف 2013این اساسنامه که در سال  طبق
گونه امور بازرگانی و معامالت مجاز مربوط به صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و هر

های ساحلی یای عمان رودخانهبرداری از محصوالت دریایی خلیج فارس و دربهره دریای خزر و ماهی در حوزۀ
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 وش و مصرفجنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصوالت دریایی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فر
بهبود وضع اقتصادی  دور آن به خارج از کشور و کوشش برایدر داخل کشور و با ص یا تبدیل محصوالت مذکور

ای هگونه مناسبتو همچنین کمک به صیادان محلی و هر یدای صیهای تعاونو عمرانی و ایجاد و تصویب شرکت
 تشکیل گردید.اجتماعی دیگر 

 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران ج(

رو که قلم ترین قانون مورد استفاده شیالت کشور استه است مهمبه تصویب رسید 2013در سال که این قانون 
های تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران اعم از آبرا در حاکمیتی شیالت  اجرایی و وظایف

 کند.میهای داخلی، مرزی و دریایی مشخص آب
 
 

  بیشتر بدانید

قلعر  امرايي 
   حفعظت قعنون

جقرزات امرايي 
براسعس آيین  آن
 نعج 

هعی تحت حعكعیت   صالحیت معهوزی ( آب1
هعی داخلي، دزيعی سرشجیني   اسالجي ايران )آب

جنطق  انحصعزی   اقتصعدی( دز خلیج فعزس   
 .دزيعی عععن 

هعی تحت حعكعیت   صالحیت معهوزی ( آب2
 اسالجي ايران دز دزيعی خزز. 

هعی هعی داخلي   جرشی ايران اش قبیل آب( آب3
هعی طبیيي   جصنوعي   پشت جومود دز دزيعچ 

طبیيي   جصنوعي،  هع، آبگیرهعیسدهع، ز دخعن 
هع اعم اش شوز، شیرين يع هع، جردابهع، تعالبآبراه 

 هعست.شوز سعحلي   جصب ز دخعن لب

 

 

 

 

ها، اونیتع صورت می گیرد.معتبر  کسب پروانۀبا های موضوع این قانون برداری آبزیان در آببهرهاین قانون  طبق
رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیالت های مرتبط با صید با ها و شرکتاتحادیه

 شود. تأسیس می
هایی که طبق ضوابط مندرج در مقررات م، اسامی، حروف و شمارهباید عالیشناورهای صیادی مجاز به فعالیت 

 دهند. دید قرار ض در معردائما   ،سازدها را ممکن میاجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آن
های موضوع این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در شناورهای صیادی مجاز به فعالیت درآب

اوراق چاپی و  های آمار و اطالعات مربوط به صید انجام شده را درداده باید های موضوع این قانونخارج از آب
نقل، وآوری، عرضه، فروش، حملصید، عمل ند.به شرکت سهامی شیالت ایران انتقال دهدر مدت زمان معینی 

  .شیالت ممنوع است بدون اجازۀنیز های خاویاری و خاویار نگهداری و ادوات و صادرات انواع ماهی
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 (قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران) بر طبق  وظایف شیالت در حوزه ماهیگیری -1جدول

 تصویر شرایط ردیف

2 

نادر صیادی با رعایت وظایف سایر نگهداری و مدیریت ب 
خدمات و اداره تأسیسات بندری  ارائه ) البتهها.سازمان

های تعاونی یا می تواند از سوی دولت به شرکت
 . (خصوصی واگذار شود

  

1 
ای هفعالیت و حمایت و هدایت و نظارت بر کلیۀ تشویق
 صیادی 

 

0 
سازمان بنادر و  وسیلۀبهگیری ثبت شناور ماهی

 موافقت کتبی شیالت ایران  با دریانوردی
 

3 
بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیالت اداره 

 خواهد شد. 

 

2 
شیالت بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در 

 ندکمی دریافتتعرفه بنادر صیادی مبالغی را بر اساس 

 

 به دادگاه معرفی نماید رامجرم  تواند صیادانمی شیالت 1
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هع   اختالفعتي دز اجر جعهیگیری دز دزيع جعکن است اتفع ق بیفتد؟ دز اين خصوص بحث ب  نظر شعع چ  نزاع  بحث كالسي
 كنید.

 
 

دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات  ،3جدول در صورت تکرار جرایم مقرر در 
 نمایند. مصادره مینیز در ارتکاب جرایم مذکور را  استفادهمورد
 

حفاظت به عنوان نامه اجرایی در اجرای قانون و آیینتوسط یگان حفاظت منابع آبزی  ی کهبازرسی و کشف جرایمانواع - 1جدول

 :شودقضاییه انجام می ضابط قوۀ

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 جرم 2
ادی اشخاص ایرانی بدون فعالیت صیانجام 

 انونق ی شده درالزم پیش بین کسب پروانۀ
 برداری از منابع آبزیو بهره حفاظت

 

 جرم 1
صیادی از شناور  انتقال غیر مجاز محصوالت

 مجازبه شناورهای غیر

 

 جرم 0
عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و 

 ها بدون داشتن گواهی بهداشتی. پرورش آن

 

  فروش آالت و ادوات صیادی غیر مجاز جرم 3
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 صید در مناطق یا فصول ممنوعه معرفی به دادگاه 2

 

 معرفی به دادگاه 1
ها ممنوع اعالم هایی که صید آنصیدگونه
 .شده است

 

 معرفی به دادگاه 1
هایی که برای آنها اجازه الزم صید گونه
 .نشده استدریافت 

 

 معرفی به دادگاه 1
فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در 

 مناطق صید ساحلی

 

 معرفی به دادگاه 1
صید با آالت و ادوات و مواد غیر مجاز و یا 

داری این گونه آالت و ادوات و مواد در نگه
 شناور بدون کسب مجوز از شیالت

 

 معرفی به دادگاه 22
صید شده غیر حمل و نگهداری محصوالت 

 مجاز در شناور

 



 قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریایی 

 119 

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 معرفی به دادگاه 22
یا اطالعات غیر واقعی اطالعات  نشدنارسال
 به آمار و اطالعات صید مربوط 

  

 معرفی به دادگاه 21

مقررات مربوط به در معرض  نکردنرعایت
دید قرار دادن عالئم، اسامی، حروف و 

هایی که شناسایی یا تعیین هویت شماره
 سازد. شناور را ممکن می

 
 

 
 

 كنید زا فهرستقوانین   جطعبق آن جشعهده جي الفبرخ، جوازدی زا ك  صیعدی استعن خودبع جرامي  ب  جنعطق   فيعلیت 
 نعوده   ب  بحث بگذازيد. زا دز كالس ازائ  نتیم  برزسي خودنعوده   

 
 

 

 
 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی نامۀآیین چ(

 به تصویب 2011سال در  برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانحفاظت و بهرهقانون اجرایی  نامۀآیین
یین نامه که اصالح شده است. این آ 2011در سال نیز  شده است و آخرین بارابالغ رسیده و ت وزیران هیئ
نامه، قلمرو اجرایی مقررات آن، باشد شامل تعاریف و مفاهیم مندرج در آیینترین مقررات شیالت کشور میمهم

ت و الوظایف شیهای صیادی، ی، تکثیر و پرورش آبزیان، فعالیتسیسات بندرمقررات تأ ،یت ذخایرطرح مدیر
و حفاظت از محیط  های کنترل محصوالت آبزیضوابط روش ،های داخلیزیست در آبسازمان حفاظت محیط

ا مقدار به تعداد ی صیدنامه با یکسری تعاریف آغاز می شود. برای نمونه، د. ابتدای این آیینشوزیست آبزیان می
  .شودکه از محیط زیست خود زنده یا مرده طی یک دوره زمانی برداشت می شودآبزیانی گفته میاز 
 
 

  آيین  بردازی اش جنعبع آبزیحفعظت   بهرهای   دستیعبي ب  قعنون مو دز اينترنت يع جنعبع كتعبخعن  بع مست  بحث كالسي
 .گو بپرداشيد گفتهعی خود ب  بحث   يآشنع شده   بع هعکالس هعبع جتن كعجل آنآن نعجۀ امرايي 
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بردازی بر اسعس شيعن طرحي است ك  بع هدف شنعسعيي   جيرفي ذخعير قعبل بهرهطرح جديريت ذخعير آب  بیشتر بدانید
 سیلۀ شیالت ك  بع جشوزت صیعدان يع نععيندگعن آنهع   تحقیقعت علعي   نیعشهعی امتعععي   اقتصعدی ب 

ربط دز بردازی ذيهعی جديريت بهرهصیعدی ذيربط تهی    پس اش تأيید كعیسیونهعی تيع ني اتحعدي  شركت
گردد.  سیلۀ  شير مهعدكشع زشی برای امرا ابالغ جيحوشۀ خلیج فعزس   دزيعی عععن   حوشۀ دزيعی خزز ب 

 شود.مرايي جيهعی تحت حعكعیت ایالت دز آبدز  اقع هر سعل  بر اسعس اين ابالغی  برنعج  هعی ش
 

 

 

 قانون تشکیل سازمان شیالت ایران (ح

سازمان و  ندمنحل شد وابسته مجموعۀشرکت سهامی شیالت ایران و  2013این قانون از ابتدای سال  طبق
های شیالتی زیر پوشش فعالیت هاسایر استاندر های ساحلی شد و صرفا  مجاز به ایجاد نمایندگی در استان

 عنوان معاون وزیربه ،یس سازمانئرطوری که هب د.مدیریت و هدایت می گردازمان جهاد کشاورزی استان س
  .نمایدانجام وظیفه میجهاد کشاورزی 

 
 

ب  نظر شعع قوانین ب  چ  شکلي جي توانند اش اختالفعت عرص  جعهیگیری كعست    برای صیعدی آزاجش ب  هعراه   بحث كالسي
 داشت  بعشند؟ دز اين خصوص بحث كنید.

 
 

 

 
 

توان انمعم داد تع يک قعنون يع آيین نعج  ی جذكوز، دز جوزد اقداجعتي ك  جيهعبع توم  ب  اطالععت خود   آجوشه  بحث كالسي
 .برای بهبود  ضيیت صیعدی شکل بگیرد بحث كنید
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(
 ممکننتایج 

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 

کارگیری قانون به
گیری از و بهره

سیر تحوالت 
قوانین ماهیگیری 

 در ایران

تجهیزات: متن 
 قانون و مقررات

مکان: کالس و 
کارگاه یا محل 
 فعالیت شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 گیری آن آشنا باشد.شکل با قانون و نحوۀ -2

فرق قانون و آیین نامه و طرح و الیحه قانونی  -1 
 را بداند.

 سیر تکاملی انواع قوانین شیالتی را بداند. -0

وظایف شیالت در حوزه ماهیگیری را  -3
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  -2 
 بداند.

قانون حفاظت و  نامۀ اجراییآیینمفاد کلی  -1
 آبزی جمهوری اسالمی ایرانبرداری از منابع بهره

 را بداند.

0 

سطح در 
 انتظار

 گیری، و اهمیتبا قوانین شیالت، نحوۀ شکل -2
 و سیر تکاملی آن آشنا باشد.

وظایف شیالت در حوزۀ ماهیگیری را  -1
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  -0
 بداند.

 وت قانون حفاظ نامه اجراییمفاد کلی آیین -3
 برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانبهره

 را بداند.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

با وظایف شیالت در حوزۀ ماهیگیری آشنا  -2
و انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  بوده
 بداند.

برداری از منابع آبزی حفاظت و بهرهبا قانون  -1
آشنا بوده و مفاد کلی  جمهوری اسالمی ایران

 را بداند. آن آیین نامۀ اجرایی

2 
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 های ماهیگیری و ضوابط بین المللنظام

یشبرد و اساسی در پ ینقش ماهیگیریمرتبط با شیالت و ها و تشکیالت اداری ملی و بین المللی تخصصی نظام
 وید.شهای ملی و بین المللی آشنا میسازماناز گیری دارند. در اینجا با برخی های ماهیفعالیتضوابط کنترل 

 های ملیسازمان

های یت کشور هستند که در یکی از حوزهها مجموعه های اداری مستقر و تحت حاکممنظور از این سازمان
 مرتبط به ماهیگیری، وظایف دولت جهت حمایت از زیر بخش را برعهده دارند.

 سازمان شیالت ایران (الف

ان سیس سازمتأقانون  وظایف حاکمیتی را در زیر بخش شیالت بر عهده دارد. بر اساساین سازمان اصلی ترین 
 ریزی و، رسالت سیاست گذاری، برنامهحفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانو همچنین تکالیف قانون 

بازسازی موثر ذخایر موجود، حفاظت از منابع آبزی و  برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی کشور،بهره نظارت برای
های صیادی و آبزی پروری، ارتقاء و بهره وری صنایع و عوامل تولید در داری زیرساختتوسعه، مدیریت و نگه

بنادر صیادی نیز تحت  از وظایف این سازمان است.های تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران آب
 تأسیسات بندری را به تواند ارائۀ خدمات و ادارۀشیالت میشود. اما سرپرستی و نظارت شیالت اداره می

 های تعاونی یا خصوصی واگذار نماید.شرکت 

 یگان حفاظت منابع آبزی )شیالت ایران( (ب

های تحت حاکمیت موریت آن حفاظت از منابع و ذخایر آبنظر سازمان شیالت ایران است که مأای زیر مجموعه
 های داخلی، مرزی، و دریایی است.ان اعم از آبو صالحیت جمهوری اسالمی ایر
رد و آبزیان غیر استاندا از انتقال غیر مجاز آبزیان و عرضۀ کشف جرائم ماهیگیرینیروهای یگان با پیشگیری و 

 وردبرخن جرائم بازرسی آنها با مرتکباه و پس از جلوگیری نمود اورهای صیادی بدون پروانه و مجوزفعالیت شن
 نمایند. روانه محاکم قضاییقضایی  متخلفان را با تشکیل پروندۀتوانند میآنها  .نمایندمی

ابزار و ادوات صیادی  زیان و جلوگیری از حمل و استفادۀبها، مسیر مهاجرت آها، صیدگاهحفاظت از زیستگاه
جلوگیری توقیف و  دهند.را انجام می های ممنوعهگونهو  ری از صید آبزیان در مناطق، فصولغیرمجاز و جلوگی

 غیرمجاز در شناورها نیز از وظایف یگان است. نگهداری محصوالت صید شدۀ و از حمل
 

 
  عملیات یگان حفاظت منابع آبزی -1شکل 



 قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریایی 

 111 

 وزارت جهاد کشاورزی (پ

سیلۀ وانجام می گیرد. این وظیفه به با مسئولیت این وزارتخانهزیر بخش شیالت دولت در حاکمیتی  وظایف کلیۀ
، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیسازمان شیالت ایران،  مجموعۀ

هایی که های ساحلی و استانبجزء استان هااد کشاورزی استانهای جهو کلیه سازمان سازمان دامپزشکی کشور
 .گیردصورت میانه خده است زیر نظر مستقیم این وزارتقانون سازمان شیالت آنها را مستثنی کر

 تحقیقات علوم شیالتی کشور مؤسسۀ( ت
مرتبط با آبزیان از قبیل: حیات  پیرامون موضوعاتانجام تحقیقات علمی 

محیط زیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت برداری، های قابل بهرهگونه

برداری، تکثیر و صید و نحوه بهره در خصوص ایر موجود و اقدامات الزمذخ

انجام اقدامات مربوط به و  وری محصوالت آبزیآپرورش آبزیان و عمل

حفاظت  وط به آن، آالینده های آبی،مدیریت صید و اعمال مقررات مرب

، هزیست آبزیان، تغذیایر آبزیان اقتصادی، بهسازی محیطمنابع، بازسازی ذخ

 -مطالعات اقتصادیهای شیالتی زیان، صنایع و سازهاصالح نژاد آب بهداشت و

مشغول  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیسسه زیر نظر این مؤ اجتماعی

 انجام وظیفه است.

 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (ث

 ماهیان خاویاری در سه استان شمالی )گیالن، مازندران و گلستان( بهاین شرکت از طریق واحدهای مدیریت 
پردازد و در فروش می و بندینگهداری، بسته، آوریصید، عملعملیات  با ماهیان خاویاریتولید و بهره برداری 

را به سازمان شیالت برای استفاده در مراکز تکثیر و بازسازی نسب بودن ماهی برای عملیات تکثیر آصورت منا
به در ضمن  .نها کمک شودبه دریا به حفظ ذخایر آها آن بچه ماهیو رهاسازی دهد تا با تولید میذخایر قرار 

، یگان حفاظتگیری از صید غیر مجاز ماهیان خاویاری از طریق همکاری با منظور کاهش تخلفات صید و جلو
  .نمایدعمل می مرتبطشیالت و سایر واحدهای سازمان 

 سازمان دامپزشکی کشور( ج

ان این سازم ،های دامیهای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریتأمین بهداشت دام کشور و فراورده برای
این سازمان زیر نظر وزارت جهاد  در حال حاضرایجاد شد.  2022در سال 

ای هاز وظایف این سازمان بررسی بیماری .کشاورزی مشغول به انجام وظیفه است
 بهداشتدام کشور از طریق پیشگیری و همکاری با وزارت  مین بهداشتأت ،دامی

 ،های مشترک انسان و دامدر امر مبارزه با بیماری و درمان و آموزش پزشکی
ز ا به زبان ساده .مانند آن استنظارت بهداشتی و  ،های قرنطینهسیس پستأت

بهداشتی  کنترل و نظارت ،یدن به بازار مصرفزمان خروج ماهی از آب تا رس
 .استاین سازمان  ۀدهبر عآبزیان 

آرم مؤسسه تحقیقات  -1شکل 

 علوم شیالتی کشور

 

سازمان آرم سازمان  - 1شکل

 دامپزشکی کشور
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 زیستسازمان حفاظت محیط( چ

 صید بود به سازمان حفاظت شکار و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید که مجری قانون 2022در سال 
 یفۀی ریاست جمهوری وظهاکی از معاونتعنوان یاین سازمان به در حال حاضرزیست تغییر نام داد. محیط

های و آلودگیزیست محیط گیری و ممانعت از تخریبپیش وهای طبیعی حفاظت از اکوسیستمدر را خطیری 
نظارت و وری معقول و مستمر رفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهارزیابی ظدارد. از وظایف این سازمان  آن

 ن حدود و حفاظتیعیاست. ت زیستبرداری از منابع محیطبر بهرهدائم 
و  استهای خاص و منحصر به فرد اکولوژیک مناطقی که دارای ویژگی

های با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گیاهی و جانوری گونهحفاظت از 
تدوین  و ، تهیههای آنها و روابط اکولوژیک و تعیین پراکندگی آنهاو زیستگاه

 یشناسبومزیستررسی مطالعه و ب، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ارزیابی وضعیت کمی در کنار  های ساحلیهای دریایی و تاالبآلودگی ،دریا

وظایف این  از جملۀ و کیفی اجزای تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور
 سازمان است.

 

 سازمان بنادر و دریانوردی( ح

این سازمان در  پردازد. اما وظیفۀدریانوردی میو این سازمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی به امورات بندری 
ای . مقررات مربوط به مسیرهاستارتباط با شناورهای ماهیگیری ثبت آنها با موافقت کتبی سازمان شیالت ایران 
تردد دریایی، چراغ شناورها و عالئم و اشارات دریایی و بندرهای صیادی نیز 

فنی  نامۀواهی ثبت و گواهیبود. صدور گمطابق مقررات این سازمان خواهد 
شود. صدور و ایمنی نیز از سوی این سازمان به شناورهای صیادی داده می

های تحت حاکمیت و مجوز ورود و خروج شناورهای صیادی خارجی به آب
. استصالحیت جمهوری اسالمی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان 

 مانر آبزیان که از سوی سازتسهیل اجرای طرح مدیریت ذخای برای در ضمن
 نماید. شود با این سازمان همکاری میشیالت ایران تهیه و ابالغ می

 

                                                                    

 

 
هعی خود دز نعم برده دز اينترنت بع هعکالسي هعیسعشجعن مود   اشعزه شده ب   ظعيفبع توم  ب  اطالععت جو  بحث كالسي

 گو بپرداشيد. اين خصوص ب  بحث   گفت
 
 

 

 

آرم سازمان حفاظت  -1شکل 

 زیستمحیط

سازمان بنادر و آرم  -8شکل 

 دریانوردی
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 المللی منطقه ای وبین هایسازمان

به منظور بهبود که  است ای و بین المللیمنطقه هایها و پیمانمجموعهآن دسته از ها از این سازمانمنظور 
ر لب نظکشورها از طرق عضویت و ج نمایند.ها کمک میآن به کشورهای عضو ماهیگیری های شیالتی وفعالیت

ن برداری بیشتری از ایهای خود بهرهز طریق تطبیق قوانین و یا فعالیتنمایند تا اهایی تالش میچنین سازمان
 مزایا داشته باشند.

 (FAOکشاورزی ) و بار وسازمان خوار الف(

افزایش سطح تغذیه و بهبود وضع زندگی مردم،  برایای است که ی، اطالعاتی و مشاورهیک سازمان فنی، تخصص
 وضعیت زندگیتوسعه و افزایش محصوالت غذایی و کشاورزی و نیز افزایش کارآیی سیستم توزیع و بهبود 

آوری، تجزیه و تحلیل و خدمات فنی، تخصصی، جمع ئهروستایی از طریق ارا
ی یگوگذاری، پاسخریزی و سیاستهای برنامهسیستمانتشار اطالعات، بهبود 

 ل مربوط به محصوالت غذایی و کشاورزیبه مشکالت کشورها در زمینه مسائ
یس سور تبادل نظر و انتقال تجربیات تأمنظو تشکیل سمینارها و اجالس ها به

دی ایران به عضویت این سازمان یالم 2120است. اول دسامبر سال شده
ای بسیاری از ههمکاری گیری این سازمان با ایراناست. بخش ماهی درآمده

  را به انجام رسانده است.یری گو توسعه ماهیای جمله مطالعات منطقه
 

                                                               

 (CITESکنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض ) ب(

ق رویه از طریبرداری بیهای گیاهان و حیوانات وحشی علیه بهرهمللی برای حفظ بعضی از گونههمکاری بین ال
میالدی  2110مارس  منظور دراین و لذا کنوانسیون سایتیس برای  استالمللی امری حیاتی و الزم تجارت بین

های جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض از این کنوانسیون حمایت از گونه . هدفمنعقد گردید
ها های الزم در زمینه تجارت این گونهاری و اعمال کنترلطریق برقر

ها را در سه نکه آ به وسیله صدور مجوزهای صادرات و واردات است
نماید. و برای تجارت دستورالعمل تهیه مینماید ضمیمه اعالم می

های ماهیان خاویاری دریای خزر در ضمیمه دو این کنوانسیون گونه 
هایی است که در معرض خطر ضمیمه دو، گونهدارند. منظور از  قرار

 ولی ممکن است دچار این خطر بشوند.  نیستندانقراض نسل 

 
 

 کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پ(

-المللی مرتبط، با هدف حفاظت و نگهداری محیطهای بینهای متعاهد و سازمانمنظور همکاری میان طرفبه
این کنوانسیون توافق شد. با توجه  2013های حاشیه دریای خزر در سال بین کشوردریایی دریای خزر ما زیست

یه، های انسانی چون تخلدریایی دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف، فعالیتزیستبه تخریب محیط

المللی آرم کنوانسیون تجارت بین -91شکل

 های جانوری و گیاهی در معرض انقراضگونه

 

و بار وخوارآرم سازمان  -1شکل

 کشاورزی
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 منابع مستقر در خشکی؛های ناشی از منابع دریایی و زائد و سایر آلودگیانتشار و دفع مواد مضر و خطرناک، مواد
های حاضر و آینده خزر برای نسلمنظور حفظ منابع زنده دریایدریایی را بهزیستاهمیت حفاظت از محیط

-های مستقر در خشکی برای محیطسازد؛ بنابراین با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتعیان می
دریایی دریای خزر و زیستکننده محیطب که تهدیدو خطرات ناشی از نوسانات سطح آزیست دریای خزر؛ 

وجود آمد. الزم به یادآوری است زمینه پیدایش نگاری آن است این کنوانسیون بهخصوصیات اکولوژیکی و آب
این کنوانسیون بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه دریای خزر )ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و 

نامیده "سپ"محیطی دریای خزر که به اختصار از دریای خزر توسط برنامه زیست منظور حفاظتروسیه(به
 شود فراهم شده است. می

 (ROPMEسازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ) (ت

جمهوری اسالمی )کشور ساحلی  1میالدی  2111با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان در سال 
ظ فبرای حتا تصمیم گرفتند  (عربی و عمان ۀامارات متحد ،قطر ،بحرین ،عربستان سعودی ،تکوی ،عراق ،ایران

دریایی  ناحیۀاسم این منطقه دریای را چون علمی آغاز کنند و  ۀچند جانب هاذخایر دریایی در مقابل آلودگی
 ،ارزیابی میزان آلودگی ها و تخمین آتی آن شکل گرفت تاهای این طرح فعالیت سازمانی برای ،گذاشتند پمیرا

 و همچنین مطالعاتهای صید و صیادی صنعت شیالت و فعالیت ،ها به انسان و مناطق ساحلیتاثیرات آلودگی
 صورت گیرد. زمینه این در خواص هایپروژه انجام و ساحلی و دریایی زیستی، نگاری،شناساقیانوس

 (RECOFIکمیسیون منطقه ای ماهیگیری) (ث

 ایهنام داشت. زمینه «ع آبزیان خلیج فارس و دریای عمانکمیته توسعه و مدیریت مناب» این کمیته در گذشتۀ
سازی کشورهای عضو، بررسی مستمر وضعیت ذخایر از جمله تراکم، سطح اصلی آن برای افزایش قدرت تصمیم
مناسب برای حفاظت و مدیریت بهینه ذخایر زنده  ه ضوابطو تدوین و ارائ برداشت شده و وضعیت ماهیگیری

ری ، جمع آوو ترویجی، تحقیقاتی و توسعه ای های آمورشی، فعالیتاجتماعی -بررسی مستمر اقتصادی دریایی،
 .استتشویق برنامه های بازسازی ذخایر و حتی آبزی پروری پایدار  آمار و اطالعات صید و

 (IOTC کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند ) (ج

شروع به کار نموده  2111ال شکل جدیدش از سو به ا این سازمان رسم
العات و آمار که شامل تعداد گردآوری اط و از جمله وظایف آن تدویناست. 
ها، تالش صیادی، میزان صید به تفکیک گونه در هر کشور، ها و لنجقایق

همکاری در تجزیه و تحلیل  براینظارت و اعزام کارشناس به کشورهای عضو 
آن  اطالعات آماری در رایانه ای کردنآمار و اطالعات صیاد، تهیه و ارسال 

این  و تهیه نقاط پراکنش تون ماهیان در کشورهای مهم عضو اشاره کرد.
سبت به اعمال ای مختلف نهابط و آیین نامهضو ون در قالب ارائۀکمیسی

ی تحت هاگاهیدار از ذخایر تون ماهیان در صیدبرداری پامدیریت بهره
 نماید.پوشش اقیانوس هند اقدام می

 
ن ماهیان وکمیسیون تآرم  -99شکل

 اقیانوس هند
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 (IMOسازمان کشتیرانی بین المللی ) (چ

 مقررات تدوین زمینۀ در هادولت بین همکاری با هدفاین سازمان 
 اعمال نحوۀ ،المللیبین جاری کشتیرانی در ثرمؤ فنی لمسائ انواع دربارۀ
 هایزمینه ایجاد ،المللیبین غیرضروری هایمحدودیت و آمیز تبعیض

 آمده وجود به مانند ان و عضو هایدولت بین اطالعات تبادل برای الزم
 یپس از برگزاری کنفرانس دریای این هدف رایاج مینتأ برای .است

های فعالیت رسمی سازمان از زمینه ،میالدی 2131ملل متحد در سال 
به عضویت شمسی  2001ایران از سال  .میالدی آغاز شد 2121ژانویه 

 .این سازمان درآمده است
 

 کنوانسیون حقوق دریاها  (ح

با عنوان کنوانسیون حقوقی مربوط به دریاها ترین مهم شو تال سال کار 23کشور و  222با مشارکت بیش از 
این کنوانسیون بر تمام موضوعات  .شد بمیالدی تصوی 2111ماده در سال  012در  »کنوانسیون حقوق دریاها«

 ،ناوریف ،های تجاری و اقتصادیفعالیت ،تحقیقات علمی ،زیستینظارت محیط حدود تامربوط به دریاها از تعیین 
 لیم صالحیت و قلمرو حدود بر حاکم رراتمقپردازند کنوانسیون شامل وط به دریاها میاختالفات مرب فصلوحل

دریا، اکتشاف منابع زنده  زیست محیط از حفاظت هایحمایت ،دریانوردی ،دریاها به دسترسی ،دریا در کشورها
 فصلوزنده و حلبع غیردیگر از منا هایبرداریی معادن بستر دریا و بهرهحفار ،تحقیقات علمی و حفاظت آنها،
  .پردازنداختالفات می

 
  

آرم سازمان کشتی رانی  -91شکل

 المللیبین
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(

نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 

کارگیری به
شناخت حاصل از 
ساختار و وظایف 

 سازمان ها

و  تجهیزات: رایانه
 اینترنت

 مکان: کالس

باالتر از 
 سطح انتظار

 المللی را بداند.های ملی و بینتفاوت سازمان -2

های د کشاورزی و دستگاهبا وظایف وزارت جها -1
 زیرمجموعۀ آن آشنا باشد.

 وظایف سازمان شیالت را کامل بداند. -0

زیست و سازمان بنادر با سازمان حفاظت محیط -3
 باشد.و دریانوردی آشنا 

با سازمان خوارو بار کشاورزی آشنا باشد و سایر  -2
سازمان های بین المللی مرتبط با شیالت را نام 

 ببرد.

زی با وظایف به جزء با سازمان خوار و بار کشاور -1
المللی مرتبط با شیالت آشنا های بینسایر سازمان

 باشد.

0 

سطح در 
 انتظار

های و دستگاهد کشاورزی با وظایف وزارت جها -2
زیرمجموعۀ آن از جمله سازمان شیالت ایران آشنا 

 باشد.

های مرتبط با فعالیت با وظایف سایر دستگاه -1
جزء وزارت جهاد کشاورزی و ماهیگیری به 

 های زیرمجموعه ان آشنا باشد.دستگاه

کشاورزی آشنا باشد و سایر با سازمان خوارو بار  -0
 د.با شیالت را نام ببرالمللی مرتبط های بینسازمان

زی با وظایف به جز با سازمان خوار و بار کشاور -3
المللی مرتبط با شیالت آشنا های بینسایر سازمان

 باشد.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

های ملی مرتبط با نام و وظایف تمامی سازمان -2
 های ماهیگیری کشور آشنا باشد.با فعالیت

المللی های بینتمامی سازمانبا نام و وظایف  -1
 های ماهیگیری کشور آشنا باشد.مرتبط با فعالیت

2 
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 مقررات ماهیگیریضوابط و 

 هاحقوق دریا کاربرد

 نظردمور ین رژیم حقوقیابربناست؛ ا وضعیت حقوقی آگاهی ازمستلزم  آشنایی به قوانین و مقررات ماهیگیری
 به شرح ذیل خواهد بود:

  (Inland waters)های داخلی آب الف(

به مانند یک کشور ساحلی  بدأی یا خط مخشککه در داخل مرزهای  ی موجودهارودها و آب ،هاکلیه دریاچه
های داخلی خود ها در آبدولت .های داخلی مشهور استقرار دارد به آبشکلی که در قسمت بیشتر بدانیم ذیل 

 .حق حاکمیت مطلق دارند
 

گیری عرض دزيعی خط جبدأ: خط جبدأ برای انداشه  بیشتر بدانید
گیرد، اين خط جحل سرشجیني جوزد استفعده قراز جي

كعترين مذز آب دز اجتداد سعحل است   ب  طوز 
عس هعيي بع جقی سیلۀ د لت سعحلي ز ی نقش زسعي ب 

 شود.بززگ تيیین   ترسیم جي

  

 

 

 (Territorial Sea/ Coastal Waters) های ساحلییا آبدریای سرزمینی  ب(

مایل  21حداکثر  عرض که بهاست  ساحلمجاور  ییدریاای از در حاشیه بدأاولین منطقه بعد از خط م ،دریای سرزمینی
دولت ساحلی در دریای سرزمینی حق حاکمیت مطلق  .تعیین شده است متر( 2121حدود با )هر مایل دریایی  دریایی

 البته حاکمیت .شودبستر و زیر بستر آن جزء قلمرو کشور ساحلی محسوب می ،فضای باال ،و سرزمینی دارد سطح آب
المللی است زیرا شناورهای غیر نظامی دیگر کشورها در کامل و انحصاری دولت مشروط به حفظ منافع کشتیرانی بین

وق و تکالیفی حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی شامل حق .ضرر برخوردارنددریای سرزمینی از حق عبور بی
های های آن سوی آببه آب شود.ی استفاده از منابع دریا مین و حق انحصارهمچون برقراری امنیت، تعقیب مجرما

 دهد.پنجگانه دریایی را نشان میمناطق  20 . شکلشودگفته می المللیهای بینآبسرزمینی معموال  

 
  مناطق پنجگانه دریایی -91شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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 (Contiguous Zone) نظارت/مجاور  ۀمنطقپ( 

مایل دریایی تعیین  21انسیون جدید کنو در منطقه این عرض که دارد قرار سرزمینیهای آب از بعد منطقه نای
بهداشتی و مهاجرتی دارای حقوق محدودتری نسبت به  ،اعمال قوانین مالی ۀساحلی در زمین دولت .شده است

 .ستادریای سرزمینی 

 ( oneZExclusive Economic) انحصاری و اقتصادی ۀمنطق ت(

ز خط این منطقه ا دنظارت قرار دارد و ح ۀمنطقبعد از موسوم است  (EEZ)که با عنوان اختصاری  این منطقه
انحصاری و اقتصادی  ۀمنطق ضرع ،مایل دریایی است که با در نظر گرفتن عرض دریای سرزمینی 221 مبداء

 ،دولت ساحلی در باال .استدریایی مایل 211نظارت  ۀو بدون منطقدریایی مایل 211نظارت  ۀهمراه با منطق
ی زنده و غیرزنده و تحقیق و برداری و حفاظت از منابع طبیعکاوش و بهرهحق  هبستر و زیر بستر این منطق

 را یدریای زیست محیط کنترل و تأسیسات ،مصنوعی جزایر ایجاد انرژی،برداری اقتصادی از قبیل تولید بهره
که  دارند. را کشیکابل و گذاریلوله پرواز، دریانوردی، آزادی حق منطقه این در دیگر هایدولت و داشت خواهد

 یدریای مبدأ خط از دریائی مایل پنجاه عمان دریای در ایران ماهیگیری انحصاری منطقه خارجی البته حد
 است. ایران سرزمینی

 ( atersWeas/International SHighالمللی )های بینیا آب آزاد یهادریا ث(

اری و اقتصادی انحص منطقۀ و نظارت منطقۀ ،سرزمینی هایآب داخلی، هایآب ءجز که دریا هایقسمت ۀکلی
در این بخش از دریا کلیه کشورها  شود.میهای آزاد محسوب آب ،های مجمع الجزایری نباشندیا بخشی از آب

ساختن جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات صیادی و  ،گذاریکشی و لولهکابل ،پرواز ،حق آزادی کشتیرانی
ولی کشورها باید حقوق  شودهم می در خشکیی محصور شامل کشورهای یتححق ین ا .دنتحقیقات علمی را دار

 .المللی تبعیت کنندو منافع همدیگر را در نظر داشته باشند و از قوانین بین
 

 ماهیگیری نامه و مقرراتآیین

در امر ماهیگیری و  آنضوابط و مقرراتی است که بر طبق قوانین کشور باید شناور و صاحبان شرایط، منظور 
 رعایت کنند.دارا بوده و  وگیری در بنادر صیادی باید آن راپهل

 صید پروانۀ الف(

 صید پروانۀدر است. های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شدهانجام فعالیت برایست که ا نامه ایاجازه
ادوات، گونه، میزان سهمیه صید، مشخصاتی از قبیل شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و  ،بر حسب مورد

الیت انجام فعبطوری که  شود.ن شناور، مقررات بهداشتی و قوانین ذیربط مشخص میمالکا منطقه صید، مالک یا
 ود.شوب می، جرم محسحفاظت قانون ی شده دراشخاص ایرانی بدون کسب پروانه الزم پیش بینبرای  صیادی

جاز شیالت مید و حداکثر آن یک سال شمسی است. صید از تاریخ صدور حداقل یک فصل ص مدت اعتبار پروانۀ
یادی به صهای شناور یا گروه به نسبت ارزش ساالنۀ ،صید، ساالنه متناسب با نوع صید است بابت صدور پروانۀ

صید  نقبل و میزا فروشی سالقیمت عمده میانگین طبقآن  ارزش پایۀ نماید.صید دریافت  عنوان تعرفۀ پروانۀ
 گذشته خواهد بود.  براساس میانگین صید سه سالۀ
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 صید با استفاده از شناور شرایط صدور پروانۀ -1جدول 

 . دریانوردیاز سازمان بنادر و  نامه فنی و ایمنیگواهی ثبت و گواهی داشتن -2

 برای شناورهای صیادی.نامه معتبر مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث بیمه داشتن -1

 

 وظایف صاحبان شناور صیادی ب(

واجه مبا اخطار کتبی مدیریت بندر  بشوندعبور و مرور در بندر یا مسیر آن از شناورهایی که به هر طریق مانع 
 مانع را رفع کنند. د در مهلت تعیین شده بایها شناورآن صاحبان شوند و می

صاحبان شناورهای مذکور به رفع مانع اقدام ننمایند، مدیریت بندر  چنانچهپس از انقضای مهلت اخطار کتبی 
مصالح بندر،  اگر. استهای آن کرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزینهرفع را رأسا مانع عبور و مرور 

تواند بدون رعایت مدت بندر به فوریت ایجاب کند، مدیریت بندر می لیات رفع مانع را از مسیر و محوطۀعم
 رفع را بپردازد.  مانع را رفع کند و صاحب شناور باید هزینۀاخطاریه به صاحب شناورها 

، در این صورت هستند صاحبان شناورها با موافقت شیالت موظف به انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی
 گردند. ر بنادر صیادی به عنوان شناور میهمان محسوب میشناورهای صیادی در سای

ر دمگر گیری و توقف شناورها در بنادر صیادی تعرفه دریافت کند. بابت حق ورود، پهلو تا شیالت مجاز است
  .باشندحوضچه آرام، شناورها ناچار به پهلوگیری در کنار اسکله  نبودمناطقی که به دلیل 

 

 
 قابلیت پهلوگیری شناور بندر صیادی با -91شکل

 

ت روز از پرداخ دهگاه شود حداکثر تا دلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندرهرگاه شناور صیادی به
های مدیریت صید صورت گرفته باشد، تا زمان ها و سیاستتوقف به دلیل ممنوعیت اگراست و حق توقف معاف 
وند شبدیهی است شناورهایی که به دلیل تخلف متوقف می واهد شد.عوارض بندری دریافت نخ ،رفع ممنوعیت

 شوند. مشمول مفاد این بند نمی
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ان شناورهای صیادی و تأسیسات و صیادان، صاحبان و کارکنضوابط و الزامات ناخدایان،  -1جدول 
 .احدهای تولیدی و خدماتی مربوطو

 رعایت ضوابط و مقررات بندری شیالت -2

 دار در شناورتعداد الزم از ملوانان صالحیتنگهداری  -1

 های محول شدهن اداره بندر به منظور انجام وظایف و مأموریتهمکاری با مأمورا -0

 زیستیت مقررات ایمنی، بهداشتی و محیطرعا -3

 
 

به حالت از سوی شیالت ( ماه در فصل صید 1تا مدت ) صید و اجازه فعالیت ناخدای متخلفپروانه ذیل،  در موارد -1جدول 

 :آیدمیتعلیق در 

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

  موارد ذکر شده در پروانه صید. نکردن رعایت  تعلیق 2

 تعلیق 1
در اختیار قرار دادن پروانه برای صید به 
 دیگران بدون کسب موافقت کتبی شیالت. 

 

 تعلیق 0
ابط بهداشتی و کنترل ضونکردن رعایت 
 . حفاظت آیین نامه منطبق با

 

 تعلیق 3
ز محصوالت صیادی به مجاغیر هرگونه انتقال
 مجاز یا به خارج از کشور. شناورهای غیر

 

 تعلیق 2
مجاز در داری آالت و ادوات و مواد غیرنگه

 شناور بدون کسب مجوز از شیالت. 
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 تعلیق 1
مجاز در داری محصوالت صید غیرنگهوحمل

 شناور. 

 

 تعلیق 1

مقررات مربوط به نصب پالک نکردن رعایت 
های منطبق با شناسایی، عالیم و نشانه

های مقررات بین المللی راه دریایی و روش
  مختلف صید. 

 تعلیق 1
همراه نداشتن مدارک شناسایی شناور و 

 خدمه. 
 

 همراه نداشتن پروانه و مجوز صید.  تعلیق 1

 

 صید ضمنی و دور ریز در منابع آب.  تخلیۀ تعلیق 22

 

22 
 تعلیق

 

ستانداردهای اعالم شده برای رعایت نکردن ا
 ابزار صید. 

 

 تعلیق 21
هایی که در پروانه صید ها و روشصید گونه

 قید نشده است. 
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 ایجاد آلودگی در منابع آب.   تعلیق 20

  

 تعلیق 23
مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسیله 

 شناور یا ابزار صید. 

 

 تعلیق 22
آمار و اطالعات صحیح از میزان نکردن ارائه 
 بازرسانخود به صید 

 

 تعلیق 21

در بازدید مسئوالن، نکردن همکاری 
 نظارت برایکه  ییدکارشناسان و ناظران ص

مراجعه  حفاظت نامۀآیین بر حسن اجرای
  نمایند. می

 تعلیق 21
سیسات فیزیکی آبی یا ه تأایجاد خسارت ب

 ها. ایجاد اختالل در عملکرد آن

 
 
 

اطالعات و آمار شامل طول و عرض جغرافیایی، مشخصات  موظف به ارائۀ در حال صید شناورهای صیادی کلیۀ
شناور، عمق آب در صیدگاه، تاریخ رفت و برگشت، روش صید، نوع و میزان صید، ساعت توراندازی و دیگر 

 از سوی شیالتهای متحدالشکل ارائه شده کند و در قالب فرمها را درخواست میکه شیالت آن هستند اطالعاتی
را در طول مدت صید در شناورها یا حسب درخواست شیالت ترتیب استقرار ناظران بربناکه موظفند  و است

بر حسب های الزم را آمار و اطالعات صحیح همکاری هم نموده و جهت ثبت و درج و ارائۀصیدگاه خود را فرا
 به عمل آورند.  1موارد مندرج در جدول 
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 :شده توسط شیالتادی و تمام خدمۀ شناور با نمایندۀ معرفیهای صیگروه اعضایهای همکاری ناخدا، مدیران و زمینه-8جدول 

 همکاری شرح همکاری نوع ردیف

  انجام امور برایورود به شناور  2
 علمی

 بازرسی ادوات و ابزار صید.

 اور شن انجام عملیات بارگیری و تخلیۀ 1
 شیالت. در زمان تعیین شده

 شیالت. وسیلۀبهدر مکان تعیین شده 

 در دسترس قرار دادن کامل  0

 .محل استقرار ناخدا و سایر کارکنان شناور

 .محل صید در روی عرشه

 .محل نگهداری، عمل آوری، توزین و انبار ماهی

 برداری. امکان نمونه

 .های شناوربه محل نگهداری گزارش

بازرسی منظور ، دفترچۀ ثبت عملیات و اسناد به محل نگهداری
 ها و تکثیر اسناد.گزارش

های وبری مربوط به فعالیتوسایل و تجهیزات ناوبری و کمک نا
 صیادی.

 سایر اطالعات مربوط به صیاد.

3 
شناور، حق  خدمۀناخدا یا هیچ یک از  

به عمل به هیچیک از موارد روبرو را 
 بازرسان در انجام وظایف آنان را ندارند. 

 .حق تعرض

 .از انجام وظایف یجلوگیر

 .مقاومت با به تأخیر انداختن امور

 .جلوگیری از ورود به کشتی

 .اخطار و غیره

2 
در که ناخدا یا اجاره دار شناور وظایف 

تام االختیار مالک  ایران نمایندۀ
 شود:شناخته می

محل استراحت، غذا و سایر تسهیالت از قبیل تسهیالت دارویی مین تأ
 .در حد یک افسریک بازرس 

ایران به  هایهای سفر بازرس یا بازرسان از بندرهزینه کلیۀمین تأ
 .شناور و بالعکس

  .پوشش کامل بیمه برای انجام امور بازرسیمین تأ

 
هعی شجعني، جکعني، ز شي، شنع زهعی صید علعي تحقیقعتي زا اش جحد ديتتواند دز صوزت ضر زت شیالت جي  بیشتر بدانید

 ای   ابزازی صید جندزج دز طرح جديريت ذخعير آبزيعن جيعف كند.گون 
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 های دریاییمقررات راه (پ

مقررات با مطابق  ،مقررات مربوط به مسیرهای تردد دریایی، چراغ شناورها و عالئم و اشارات دریایی و بندر
های خاص شناورهای صیادی مصوب م و نشانهباید عالی شناورهای صیادی خواهد بود. دریانوردیسازمان بنادر و 

یالت ش از سویشیالت را نیز رعایت نمایند. کلیه شناورهای صیادی موظف به نصب پالک شناسایی واگذار شده 
در دریا استفاده که را  آنها های مختلف صید و فعال بودن شناور صیادیکه روش هستند هاییعالیم و نشانه و

 د. نمایمیکنند مشخص می

 زیست دریاییمقررات محیط

رعایت مقررات ایمنی، بهداشتی  ان شناورهای صیادی موظف بهصیادان، صاحبان و کارکنبر اساس قوانین موجود 
از  ریز در منابع آبیصید ضمنی و دور تخلیهو ایجاد آلودگی  ،قبلیهای بر اساس آموزهی هستند. و محیط زیست

 سوی فعاالن شناور صیادی تعلیق به همراه دارد.
آبزیان زنده اعم از تخم چشم زده، انتقال کلیۀ در تمام فصول و مناطق ممنوع بوده و صید پستانداران دریایی 

ن بنابرایداخل کشور منوط به کسب مجوز از شیالت است. الرو، بچه ماهی، میگو و سایر آبزیان وتولید آنها در 
دارای انبار نگهداری عایق بندی و غیر قابل نفوذ نسبت به حشرات و های صیادی باید ی شرکتکلیه شناورها

شو برخوردار و هنگام استفاده کامال  تمیز باشند. وحیوانات موذی بوده و از سطوح داخلی صاف و قابل شست
آب حاصل از ذوب یخ یا پساب با محصوالت شیالتی نداشتن طوری طراحی شوند که از تماس  انبارها باید

د یا یی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زاهرگونه آلودگاز و ایجاد آلودگی نکنند.  صیادی اطمینان حاصل شود
شناورها، سکوها یا  ۀهرگونه رهاسازی عمدی الش های ساخت بشر یااز شناورها، سکوها یا دیگر سازه سایر مواد
 ایدب نفتی مخلوط گونه هر یا نفت نشست یا تخلیه از اعم کردن آلودهدر دریا و از ساخت بشر  هایدیگر سازه

 رهایاز توصورت نگیرد. های دریایی گونهقرار گرفتن در معرض خطر  برایبرداری بیشتر بهره. اجتناب شود
های غیر هدف به صید فرعی گونههای هدف و در صید گونه ی که ضایعات رایهاماهیگیری انتخابی و شیوه

های دریایی بومی کمیاب و در حفاظت، نگهداری و احیاء گونهضمن باید در . در شودبرساند استفاده اقل حد
 د. های آسیب پذیر همکاری نماینسیستمهای آنان در اکوو حفاظت زیستگاه معرض خطر

 

 
  بندر ماهیگیری محدودهایجاد آلودگی منبع آبی در  -91شکل 
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(

نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

0 

کارگیری مفاهیم به
انین حقوق قو

دریاها، مقررات و 
های نامهآیین

ماهیگیری و محیط 
 زیست دریایی

تجهیزات: متن 
 قانون و مقررات

 

مکان: کالس و 
کارگاه یا بنادر 

 شیالتی

باالتر از 
 سطح انتظار

 ها آشنا باشد.با حقوق دریاها و انواع آب -2

 با پروانه صید و شرایط و اهمیت آن آشنا باشد. -1 

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -0

 اجازه فعالیت صیادیدالیل تعلیق پروانه صید و  -3
 را بشناسد.

های صیادی و خدمه های همکاری گروهزمینه -2 
شناور با نماینده معرفی شده از سوی شیالت را 

 بداند.

محیط  های دریایی وبا مقررات و مالحظات راه -1
 زیست دریایی آشنا باشد.

0 

سطح در 
 انتظار

آشنا  ها و مرزبندی انبا حقوق دریاها و انواع آب -2
 باشد.

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -1

دی فعالیت صیا دالیل تعلیق پروانۀ صید و اجازۀ -0
های صیادی های همکاری گروهرا شناخته و زمینه

 و خدمۀ شناور با نماینده شیالت را بداند.

های دریایی و محیط با مقررات و مالحظات راه -3
 زیست دریایی آشنا باشد.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

ها و مقررات و با حقوق دریاها، انواع آب -2
زیست دریایی دریایی و محیطهای مالحظات راه
 آشنا باشد.

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -1

دالیل تعلیق پروانۀ صید و اجازه فعالیت صیادی  -0
های صیادی های همکاری گروهرا شناخته و زمینه

 اور با نماینده شیالت را بداند.و خدمه شن

2 
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 قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریایی شایستگی ارزشیابی

 شناخت و آگاهی از قوانین گذشته و سیر تکاملی آن، کاربری قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریاییشرح کار : 

المللی های ملی و بینآشنایی با وظایف و ضوابط سازمان، ماهیگیریآشنایی با جرایم و ضوابط ، هاشناخت از حقوق دریاها و مرزبندی آب

 رعایت مقررات محیط زیست دریایی وظایف ناخدا و موارد تخلف و گیری، ماهی

یند ارپس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی، هنرجو پس از دریافت درک صحیحی از قانون، اهمیت آن و ف استاندارد عملکرد :

یالت را ش های حاکمیتی در حوزهوظایف دستگاه یین نامه وموجود میان قانون و آتفاوت  باید بتواندتکاملی قوانین ماهیگیری در ایران، 

های ملی مرتبط با شیالت را از یکدیگر تشخیص دهد. هنرجو سازمانوظایف  بتواندتشخیص دهد. انواع مرزبندی آب ها را بشناسد و 

عمل ماهیگیری و جرایم  های قانونی حوزۀآزادی و محدودیت ضوابط و مقررات ماهیگیری و محیط زیست دریایی و حدود باید نسبت به

، های زمانیآن آشنا باشد تا با همکاری با واحدهای حاکمیتی ناظر بر عملیات صیادی همکاری نموده و با کسب مجوز و رعایت محدودیت

به شکل صحیح و قانونی انجام دهد. بدین سبب هنرجو باید به منافع اقتصادی  د عملیات ماهیگیری راای و ابزاری صیمکانی، روشی، گونه

 صیادی کمک نماید. آرامش فعالیت جامعۀ ه نماید و بههای آتی توجخود در کنار حفظ محیط زیست برای نسل
 

 شرایط انجام کار و تجهیزات :

اینترنت و کتب  ،رایانه ،دمای استاندارد و تهویه مناسب در محیط کار و آموزش؛ دسترسی به امکانات کمک آموزشی)فیلم :شرایط

 .(شیالتی

 .متن قانون  تجهیزات:

 معیار شایستگی:
 نمرۀ هنرجو 1حداقل نمرۀ قبولی از  کار لۀمرح ردیف

2 
یری ماهیگگیری از سیر تحوالت قوانین کارگیری قانون و بهرهبه

 در ایران
2 

 

  2 کارگیری شناخت حاصل از ساختار و وظایف سازمان هابه 1

0 
ی هانامهکارگیری مفاهیم قوانین حقوق دریاها، مقررات و آیینبه

 ماهیگیری و محیط زیست دریایی
2 

 

ت و زیسهای غیر فنی، ایمنی، بهداشت و توجه به محیطشایستگی

در محیط کارگاه و کالس، استفاده صحیح و رعایت قواعد و اصول  نگرش:

تمیز کردن محیط کارگاه پس از پایانکار، ، ایمن از ابزار و مواد مورد استفاده

 رعایت نظم و مقررات در محیط کار

1 

 

 *  میانگین نمرات

 

 است. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی * 
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ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

کند. برای تحقق این امر در مهم دنبال میعنوان یک سیاست اجرایی درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به

های اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتابهای درسی راهاقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب

م نماید. در آموزان و معلمان ارجمند تقدیهای درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش، کتابنونگاشتدرسی 

 دبیرخانة راهبری دروس ،های آموزشیها، گروهانجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان
ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، نقش سازنده و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو

وزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب اسامی دبیران و هنرآم

 شود.اند به شرح زیر اعالم مییاری کرده
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