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  3 پودمان   

  ذخايرآبزيانارزيابيهاي مديريت ماهيگيري وروش

چه و اسكله و بوشهر است كه فضاي حوض استان صيادي دير در مربوط به بندر پودمانعكس ابتداي 
و  شناوري قايقهاي مختلف دهي ناوگان صيادي در كالسدهد. نظم و سامانموج شكن را نشان مي

نجام ار محوطه بندر ماهيگيري اصيد و پشتيباني آنها در كن ةشود كه عمليات تخليموتورلنج ديده مي
سيساتي مثل سايبان براي تخليه صيد و توزين ماهي، ساختمان مديريت بندر أامكانات و ت شود.مي

 ماهيگيري به از آنجا كه بندر شود.و غيره در تصوير مشاهده مي وز صيددفتر صدور مج، ماهيگيري
لذا واجد اهميت زيادي  ،شودهاي ماهيگيري محسوب ميعنوان نقطه اتصال خشكي و دريا در فعاليت

  در مبحث مديريت ماهيگيري است.
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  ساعت؛  60ساعت:كل 
 ساعت؛  36ساعت نظري:
  ساعت 24ساعت عملي:

جه به قادر خواهد بود با تو پودمانهنرجو پس از پايان اين  :پودمانهدف كلي 
  هاي آبزي بندي اكولوژيك انواع آبزيان و گروهاهميت منابع آبزي با تقسيم

بردهاي و ضمن آگاهي از كار گردددرياي عمان و درياي خزر آشنا ، خليج فارس
برداري پايدار ذخاير آبزي بپردازد و از هاي مناسبي از بهرهبه شيوه ،ارزيابي ذخاير

فاده والنه استئاي دستيابي به اهداف ماهيگيري مسهاي مديريت ماهيگيري برروش
  .كند

  كتاب  هاي پيشين:دانسته
 كاربرد -3 ،ذخايرآبزيان ارزيابي -2 ،آبزيان اكولوژيك بررسي -1مراحل كاري:

  ماهيگيري مديريت هايروش -4 ،ماهيگيري مديريت

 ارزشيابي تشخيصي
قبل از بيان اهميت و ضرورت بهتر است به  ،در اين بخش يعني در ابتداي جلسه

رت منابع آبزي و مديريت عنوانِ پرسش آغازين در خصوص اهميت و ضرو
 مطالب جديد آنان،توجه به سطح معلومات  ا باسؤال شود ت جويانماهيگيري از هنر

  در اين بخش ارائه شود.
  ديسؤاالت پيشنها

 است؟ چگونه دريايي هايدراكوسيستم آبزيان اكولوژيك بنديتقسيم 
 شود؟مي انجام چگونه آبي هايمحيط در آبزيان ذخاير ميزان برآورد 
 است؟ برخوردار ايويژه اهميت از آبزي منابع از پايدار برداريبهره چرا 
 دارد؟ اهميتي چه والنهئمس ماهيگيري 
 دارد؟ وجود والنهئمس ماهيگيري مديريت براي هاييروش چه  

به  آنهااالت به همه ؤضرورت ندارد كه پس از پرسيدن س در اين قسمت حتماً
بلكه در اين مرحله به صورت كلي و كوتاه پاسخ داده  ،صورت كامل پاسخ دهيد

  يعني اهميت و ضرورت  ،پودمانشود. سپس به بيان اهميت و ضرورت اين 
    آبزيان پرداخته شود. خايرذ و ماهيگيري مديريت هايروش

 3واحد يادگيري
 هاي مديريت ماهيگيري وروش

	ذخايرآبزيان	ارزيابي
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  مهرگانبي افزايي:دانش
، تناننرم توانمهرگان قرار دارند از آن جمله ميزيرگروه هاي زيادي در طبقه بي

  . الزم است تا حدودي با اين آبزيان آشنا شويم.نام بردپوستان را خارتنان و سخت
  تنان:نرم -1

دومين شاخه از نظر فراواني ، پايانگونه بعد از بند 80000با بيش از تنان شاخه نرم
اي عظيم الجثه هصدف، پايانشاخه داراي تنوع بااليي، از جمله شكمند. اين هست

مدي وجود دارند كه هاي جزروهاي متنوع بسياري در آبگونه است. و اختاپوس
برداري ام برد كه در بسياري از كشورهاي جهان بهرهرا نها ها و حلزونتوان صدفمي
هاي ولي در آببرداري اقتصادي ندارد، ور ما مورد بهرهكه در كشحاليشوند درمي

و  يداسكوي، تنان از قبيل ماهي مركبخليج فارس و درياي عمان برخي از نرم
  شوند.هاي مرواريد ساز يافت ميصدف

  خارتنان: -2
كه در ايران مورد حالي، درشونداز كشورهاي جهان صيد ميخارتنان در بسياري 

توان گونه است كه مي 1000 باالتر ازن شاخه داراي گيرند. ايبرداري قرار نميبهره
اين شاخه  يدريايي و عروس دريايي را نام برد. اعضاخيار، توتيا، ستاره دريايي

ه ك هستندكلسيم دريايي و داراي يك اسكلت داخلي از جنس كربنات  منحصراً
 1200در منابع تعداد گونه هاي خارتنان از  ند.، ابعاد مختلفي داربسته به گونه

  گونه مختلف گزارش شده است. 5000گونه تا باالتر از 
  سخت پوستان: -3

 پوستان، جزء سختميگو و خرچنگشاه، دريايي از قبيل ميگو گونه 6000باالتر از 
  شوند. برخي از رات در خشكي مقايسه ميا حشاز نظر فراواني ب هستند كه

بسيار كوچك در تمام طول حيات از نظر اندازه  ،پايانپوستان، از جمله پاروسخت
هاي آبزيان در الزم به ذكر است كه تعداد گونه مانند.و پالنكتونيك باقي مي

  ها و منابع مختلف و بسته به زمان مطالعه با هم فرق دارند.اكوسيستم

  مهره داران افزايي:دانش 
داران دريايي شمال كنند. مهرهموجوداتي هستند كه در خشكي و دريا زندگي مي

باشند كه بر اساس برخي از منابع ماهيان، پرندگان، خزندگان و پستانداران مي
برداري آبزيان، شوند. از نظر بهرهجمعيت جانداران دريا را شامل مي 4حدود % 

ي نسبت به بقيه برخوردارند نظر به اهميت ماهيان خاوياري ماهيان از اهميت باالي
  شود.در درياي خزر، مختصري در مورد اين ماهيان ارائه مي

  ماهيان خاوياري:
  برون:ماهي ازون -1

هاي ريزي به رودخانهمنظور تخمبه ن در تمام درياي خزر وجود دارد وبروماهي ازون
ريزي از مهاجرت تخم كند.رود مهاجرت مي رود و گرگانسفيد، اترك، اورال، اولگ

جه ماه بر اساس درهاي شمال درياي خزر و از اواخر اسفند اواخر ماه مارس در آب
براي اولين بار  هاگيرد. اين ماهيحرارت در سواحل جنوبي درياي خزر صورت مي
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به بلوغ جنسي  جنس ماده يسالگ 8تا  7، و سالگي جنس نر 7تا  6در سنين 
ريزي و به منظور تخم هستندرسند. تمام گونه هاي ماهيان خاوياري رود كوچ مي

  شوند.هاي شيرين مي وارد آب
  ماهي روس:تاس -2

ريزي در اواخر اسفند و ماهي نيز همانند ساير ماهيان خاوياري به منظور تخمتاس
بر  هاي گذشته عالوه شوند. در زمانهاي شيرين مي ماه وارد آباوايل فروردين
حداكثر سن  شد.جرت زمستاني در رودخانه ولگا نيز انجام ميمها، مهاجرت بهاره

سال گزارش شده است.حداقل سن نر كه به بلوغ جنسي  40اين ماهي در حدود 
  سال گزارش شده است. 8سال و در جنس ماده  7معادل  ،اندفتهدست يا

  برون):ي (قرهماهي ايرانتاس -3
اما به طور عمده در  است،ي ايراني در تمام درياي خزر پراكند برون يا تاس ماهقره

هي مااز نظر ظاهري تاس د.كنگذراني ميبندي و زمستانخزر جنوبي و مياني پروار
-هاي اخير جمعيت . بر اساس مطالعات سالهستند ايراني و روسي قابل تشخيص

دانند. خزر ميياي هاي جنوبي درذخيره تاس ماهي ايراني را مختص آب، شناسي
هاي شيرين از  ريزي وارد آببهار به منظور تخم پودمانماهي ايراني نيز در تاس

ماهي ايران به طور عمده پراكنش تاس شود.رود ميرود و گرگانسفيد، قبيل كورا
يز به مناطق : اين ماهي در زمستان و پايمتري مشاهده شده است 50در اعماق تا 

 جة حرارت آب بينها درر اين محلكند. دمهاجرت ميگرم خزر مياني و جنوبي 
  گراد است.جه سانتيدر 20تا  10

  ماهي شيپ: -4
تعداد اين ماهي به شدت ، هاي درياي خزرخانههاي فراوان در رودبا احداث سد

، سالگي 8تا  7گي غدد تناسلي در ماهيان نر در سنين آغاز رسيد. كاهش يافته است
هاي . سن اين ماهي در سالاست سالگي 12تا  11اده بين و در ماهيان جنس م

  گزارش شده است.سال 30فراواني تا 
  ماهي:فيل -5

، گونه ماهيان خاوياري كه در سواحل جنوبي درياي خزر وجود دارند 5در بين 
 هاي دور دارايماهي در گذشتهجمعيت فيل .ماهي بزرگترين اندازه را داردفيل گونة

ريزي از رودخانه تخمبراي اين ماهي  اورال و ولگا بوده است.، در كورازير جمعيت  3
ن س، هاي دور گذشته كند. در سالو اترك استفاده مي رودهاي بزرگ باال و سفيد

سال و  16سال گزارش شده است. ماهيان ماده در سنين  50اين ماهي باالتر از 
  سال به بلوغ جنسي دست 11اولين ماهيان نر در سنين 

 18ها از سالگي و ماده 22تا  13ها در سنين يابند. بخش اعظم بلوغ جنسي نرمي 
  ل گزارش شده است.سا 27تا 
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  مهاجرت ماهيان افزايي:دانش
 ،ايكنند؛ مانند مهاجرت تغذيهطي مهاجرت ميمحيماهيان به داليل مختلف زيست

هاي داراي مهاجرت ها. به طور كلي ماهيانمهاجرت براي دفع انگل، توليد مثلي
 :زير هستند

قسمت اعظم عمر خود را در دريا اين ماهيان  ):ماهيان آنادراموس(باالرو -1
د ماهيان آزاد، مانن ؛كنندمثل به آب شيرين مهاجرت مي گذرانند و براي توليدمي

 گويند.نيز مي» رودكوچ«،ماهيان آزاد به .گردانماهي سفيد و دهان
ماهياني كه محل اصلي زيست آنها آب شيرين است  رو):كاتادراموس(پايين -2

 ؛هستند		دريا كوچ		كنند و(دريا) مهاجرت ميمثل به آب شور ولي براي توليد
 .مارماهي	مانند

اين ماهيان از آب شيرين رودخانه به   هاي آمفي دراموس(هردو رو):ماهي -3
  مثل يا ها توليد اين مهاجرت ةانگيز .كنندمي  دريا و بالعكس مهاجرت

غذا صورت  از جملهبلكه براي برآوردن ساير نيازهاي خود  ريزي نيست،تخم
   ها.گوبي مانند ؛گيردمي

آب شيرين زندگي و در  ماهيان هميشه در ناي ماهيان پوتامودراموس: -4
هاي پايين آالي خال قرمز كه از قسمتكنند. مانند قزلمي  همانجا مهاجرت

  كند.باالتر مهاجرت ميهاي رودخانه به قسمت
  ماهياني كه تمام عمر خود را در دريا و اقيانوس  :روماهيان اقيانوس -5

  كنند، مانند اغلب از يك قسمت به قسمت ديگر مهاجرت مي  و گذرانندمي
  ماهيان و كيلكاي خزر.تون

  
  

بحث در كالس خصوص شرايط زيستي و اكولوژيك ماهيان خاوياري درياي خزر  در  بحث كالسي
  .كنيد
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  ايابي مرحلهارزشي

مراحل رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

1  
تقسيم بندي
اكولوژيك 

  آبزيان

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

ناكولوژيك آبزيابندي انواع تقسيم
  را بداند.

هاي آبزي خليج فارس وانواع گروه
 درياي عمان را بداند.

هاي آبزي درياي خزر راانواع گروه
 بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

بخشي از انواع تقسيم بندي
  اكولوژيك آبزيان را بداند.
هاي آبزيبخشي از انواع گروه

خليج فارس و درياي عمان يا
 بداند.درياي خزر را

2  

تر از پايين
سطح انتظار

هاي آبزي خليجبرخي از انواع گروه
، درياي عمان و درياي خزر رافارس
 بداند.

1  
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و در محيط  كنيد چند نمونه از آبزيان موجود در استان محل زندگي خود را تهيه فعاليت كارگاهي
  .بپردازيدگيري طول و وزن )سنجي آنها (اندازهكارگاه به زيست

  
 

  

  زيست سنجي آبزيان افزايي:دانش
، وگان (ميگمهر، و بي)ماهيانداران (از مهره، لوژيكبندي اكوآبزيان بسته به تقسيم

-بر براي، اند. در مطالعات ماهيگيري) تشكيل شدهماهي مركب و صدف، خارتنان
ي كارآنها اولين مرحلهسنجي ستبرداري و زينمونه هاي ارزيابي ذخاير آبزيان رسي
خاطر تنوع در شكل و اندام هاي بدن نيازمند نعريف برخي  ، حال بهاست

  اصطالحات زير هستيم.
  :ماهيان -1

  :هاي زير وجود دارندگيرياندازه، بر اساس شكل و نوع دم ماهيان
  .استانتهاي باله دمي نوك پوزه تا  ةفاصل :طول كل

  شود.ايي كه باله دمي دو شاخه ميج نوك پوزه تا فاصلة :طول چنگالي
  .استدمي  نوك پوزه تا انتهاي ساقه طول استاندارد: فاصلة

طول استاندارد و طول چنگالي و ارتفاع بدن را در ، طول كل گيرياندازه ةنحوه
  .بينيدمي 1شماره شكل

 

  
  استاندارد و چنگالي در ماهيان ،معرفي طول كل -1شكل 

  
  مهرگانبي -2

به ترتيب ، يد)تنان (صدف و اسكويت دريايي نرماستفاده در مطالعاطول مورد 
  ثالً پوستان مگيري طول صدف و طول جبه و در مورد سختعبارتند از اندازه

 نشان داده شده است. 2شود در شكل گيري مياندازهطول كاراپاس  ،ميگوشاه
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  نرم تنان صدف و جبه در پوستان ومعرفي طول كاراپاس در سخت-2شكل 

  
ن و تنرم، اين انواع آبزيان از قبيل ماهيبربنا ؛پذير هستندذخاير آبزيان تجديد    بيشتر بدانيد

نر و ماده پس از رسيدن به  هاينياز به مولدين سالم دارند تا جنس، پوستسخت
راحل دن مكرپس از طي ، والروها ند.كن اساس غرايز طبيعي توليد مثل بر، سن بلوغ
ي گاهنوزادرا در مناطق اوليه زندگي و دوران  مي كنندرشد  با تغذيه ،كاملاوليه ت

  .شوندو به افراد نسل قديم اضافه مي رندگذامي پشت سر 
 

  

  
يد و نتايج را در نكنرخ رشد آبزيان شامل ماهي و ميگو را بررسي  نحوة محاسبة    يق كنيدتحق

  يد.كالس ارائه ده
   

  
  محاسبه نرخ رشد افزايي:دانش

در  كنند،را ثبت مي همان طوري كه نوزاد را در ابتداي تولد وزن كرده و طول آن
وال كه آيا نوزاد رشد ئمراجعات بعدي به منظور تبيين سالمتي و پاسخ اين س

در فواصل زماني يك ماهه در سال اول و در فواصل زماني ، مناسبي دارد يا خير
كنند. در مورد نوزاد را تكرار مي گيري طول و وزناندازه ،هاي بعد بيشتر در سال

  ، گرم باشد 3000گرم يا كيلو 3وزن در ابتداي تولد  انسان فرض كنيم
گرم افزايش  3100گرم به  3000كشي يك ماه بعد وزن نوزاد از چه در وزننچنا

به توانيم مي، ) 3100 -3000ساده رياضي ( با يك محاسبة، پيدا كرده باشد
براي . گرم در يك ماه رشد كرده است 100به ميزان  بيم كه اين نوزادياراحتي در

از وزن و طول در زمان دوم  وزن يا طول در زمان اول را اندازة چهآبزيان نيز چنان
ماني ز نرخ رشد در آن فاصلة، زماني تقسيم كنيم را بر فاصلةكم كنيم و نتيجه 
  محاسبه خواهد شد.

  وزن يا طول در زمان اول / فاصله زماني –زن يا طول در زمان دوم نرخ رشد = و
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 ، شما همواره نمونةتفاوت نوزاد انسان با نوزاد آبزيان در اين است كه در مورد انسان
ه محاسب مثالً، والئلذا به راحتي بسته به نوع طرح س ؛مورد نظر را در اختيار داريد

برداري تصادفي ساده را به راحتي نمونه، نرخ رشد دانش آموزان كالس اول يا دوم
برداري را انجام اي نمونهبايد به گونه، كه در مورد آبزيان در حالي ؛دنبال مي كنيم

  .دهيم كه نمونه نماينده خوب و مناسبي از جمعيت مورد مطالعه باشد
 روش شمارش بخشي افزايي:دانش

رش افراد در چند ناحيه توان شماترين راه تعيين فراواني مطلق را ميمستقيم
ميانگين افراد و تعميم آن  كل جمعيت و محاسبةپراكنش يا كوادرات) از كوچك (

تحرك يا ساكن از قبيل به كل مساحت در نظر گرفت. اين روش مناسب آبزيان كم
فراواني مطلق  است.ها  تنان مثل صدفتنان مثل خيار دريايي و برخي نرمانواع خار

برداري در منطقه پراكنش خيارهاي دريايي در شكل يله نمونهوسه توان برا مي
 برداريتوسط ترانسكت تخمين زد. اگر نمونه، كتاب درسي 140صفحه  10شماره 

تواند به طور وسيله عمليات غواصي از يك قايق كوچك انجام شود، قايق ميه ب
د تواننغواصان ميهايي از منطقه را براي لنگراندازي انتخاب كند و تصادفي مكان

آوري كنند. در اين متري لنگر جمع 20تمام خيارهاي دريايي را در اطراف شعاع 
  آوري خيارهاي دريايي توسط غواصان و طرح برداري، جمعمثال، روش نمونه

متري اطراف  20برداري، شعاع برداري تصادفي و واحد نمونهبرداري، نمونهنمونه
تصادفي، هر واحد نمونه برداري ذخيره از يك احتمال  برداري. در نمونهاستلنگر 

توان از جدول اعداد تصادفي براي مساوي براي انتخاب شدن برخوردار است و مي
هايي كه شناسان اغلب از راهاستفاده كرد. در عمل، زيست آنهاي انتخاب مكان

ن گرفت مانند پرتاب كردن بدون در نظر ؛كننداستفاده مي ،گيردوقت كمتري مي
  .برداريمكان نمونه

در مثال خيار دريايي، تناسب بين پرتاب لنگر به طور تصادفي روي سطح محل 
گر ا تصادفي نيستند. ها صرفاً . اين روششده از منطقه پراكنش ذخيره استانتخاب

 خارجي مساحت ذخيره اجتناب ورزند، برداري در نزديكي محدودهغواصان از نمونه
  شود.برداري نمياي نمونهحاشيهنواحي ، در نتيجه

 accuracy , precision and bias كه براي سنجش  هستندهاي آماري شاخص
روند. نمونه برداري تصادفي كار ميه درستي، دقت و خطا در داده هاي آماري ب

تواند تخمين دقيقي از ذخاير را فراهم آورد كه افراد درون ساده فوق در صورتي مي
 ،تصادفي پراكنده شده باشند. در جايي كه افراد با توجه به عمقذخيره به طور 

  مشخص است)،  كتابطور كه در شكل  ته باشند (همانتوزيع متفاوتي داش
برداري در طول يك خط يا ترانسكت عمود بر خط عمق نمايانگر انتخاب نمونه

 به عنوان عمقهاي ساحلي كمتوان از آبباشد. در مثال خيار دريايي، ميبهتري مي
كارگيري جدول اعداد تصادفي براي انتخاب مسير حوزه (يك ه و ب نقطه مبدأ

قايق در طول . شوند، استفاده كردها برداشت ميترانسكت) كه در طول آن نمونه
و خيارهاي دريايي  زداندامي و در فواصل منظم لنگر مي كند يك ترانسكت حركت 
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برداري در كند. نمونهرار دارد، شمارش ميرا درون كوادراتي كه لنگر در وسط آن ق
فواصل منظم (تنظيم فواصل جدا از هم يا فواصل عمقي منظم) مثالي از يك نمونه 

و زماني سودمند است كه  ) استSystematic samplingبرداري سيستماتيك( 
به  با اين حال اگر ترانسكت. هدف ثانويه از مطالعه، تهيه نقشه پراكنش گونه باشد

 .تواند يك برآورد غير اريب ارائه دهدتصادفي انتخاب شده باشد، مطالعه مي طور
برداري با تعداد كم كوادرات كل جمعيت، از نمونه در اين مورد براي برآورد اندازة

  استفاده گرديد. كتاب يك جمعيت خيار دريايي ساحل شني در شكل
  ، عملياتي و ) به لحاظ هزينه و وسعت منطقهNشمارش كل افراد جمعيت (

برداري (در اينجا تعداد باشد. لذا، تعداد محدودي واحد نمونهپذير نميامكان
كوادرات وجود دارد كه با توجه  156تعداد  ،قها) انتخاب شدند. در مثال فوكوادرات

كوادرات  7افراد موجود در ، متر مربع 100به مساحت هر كوادرات به ميزان 
خيارهاي دريايي در يك كوادرات برآورد شد. اين  شمارش گرديد، سپس ميانگين

= ميانگين  ̅ميانگين نمونه، به عنوان ميانگين جمعيت مورد نظر برآورد شده است (
  باشد).= ميانگين جمعيت ميµنمونه و 

كوادرات شمارش شده و نتيجه در جدول  7براي اين منظور در مثال خيار دريايي 
هاي ميانگين كوادراتو خطاي معيار ، نحراف معيارا، واريانس. زير ارائه شده است

  .باشدشمارش شده نيز قابل محاسبه مي
  

  صفحه محاسبه ذخيره خيار دريايي  -1جدول

  
  

) با استفاده از جمع تعداد افراد  ̅ميانگين تعداد خيارهاي دريايي در هر كوادرات(
) محاسبه خواهد nه (برداري شدهاي نمونهها تقسيم بر تعدادكوادراتدر كوادرات

  .استبرداري شده مجموع افراد خيارهاي دريايي نمونه ∑x شد،
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xx
n


 ̅  = (4+15+9+6+7+13+5)/7=59/7=8.43	 
  

وسيله ضرب ميانگين نسبت مساحت كل پراكنش ذخاير به ه ) بN( فراوانيبرآورد 
كل مساحتي است كه  A. در اينجا خواهد آمددست ه ) ب مساحت يك كوادرات (

  مساحت يك كوادرات است. aتوسط ذخيره اشغال شده و 
  

N= (A/a) ×∑x /n= (15600/100) ×8.43=1315  
 
 تريك تخمين است و محاسبات كامل تنها خيار درياييعدد  1315در مثال فوق،  

  است.نيز الزم  برآوردبراي نشان دادن واقعي بودن اين  آماري
  

 افزايي:دانش
 ،تعداد مساوي كوادرات، پذيرهاي امكانبه تعداد دسته جويانپس از تقسيم هنر

هاي مختلف تعيين را به صورت تصادفي ولي با شماره كوادرات ،كوادرات 10 مثالً
و سپس محاسبه ميانگين تعداد در يك  شمارش شده و با جمع كل تعداد نيدك

ا هجمع تعداد افراد تقسيم بر تعداد كوادراتكوادرات كه از طريق يك تقسيم ساده (
تعداد  را در كل صل مي شود. سپس عدد ميانگين حاصل) حا10در مثال فوق عدد 

ضرب كرده و بدين وسيله تعداد فراواني مطلق ، )عدد 156(كوادرات ها در شكل 
در يافت ، هاي مختلفمحاسبه مي گردد. هدف از در نظر گرفتن شماره كوادرات 

 پراكنشچگونگي  كه نشان دهندةموضوع است كه مسلما فراواني مطلق افراد اين 
انتخاب شماره كوادرات ها  است.ها و درست كوادرات افراد و التزام انتخاب منطقي

مختلف باشد و بر پايه تراكم و  هايتبايد بر اساس ميزان تراكم افراد در كوادرا
اي انتخاب روش توان به جمي، تراكمتراكم و پرها به تفكيك كممساحت كوادرات

شده استفاده كرد كه در مقاطع  بندياز روش تصادفي طبقهآماري تصادفي ساده، 
  هاي الزم داده خواهد شد.باالتر تحصيلي در اين خصوص آموزش

  روش عالمت گذاري و بازگيرش افزايي:دانش
 گردد كه اوالً  سبات در اين روش بر اساس يك فرض بر قرار ميصحت و دقت محا

 عالمتبه طور تصادفي در بين ماهيان بدون  دار همگي به خوبيعالمتهاي ماهي
و فرقي از نظر احتمال صيد شدن آنها با ساير ماهيان وجود نداشته  پراكنده گردند

متناسب با تعداد فراواني ماهيان در  ها بايدعالمتباشد. در اين روش چون تعداد 
درصد از افراد  10رود كه حدود ني دقت عمليات باال ميلذا زما ،درياچه باشد

اين اگر اطالعات در خصوص فراواني اوليه آبزي بربنا. زده شوند عالمت، ماهيان
نبايد انتظار داشته باشيم كه مطالعه با دقت بااليي ، مورد مطالعه وجود نداشته باشد
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 براي تخمين اندازة دارعالمت هاي ترين روش بازگيرش نمونهانجام شود. ساده
هاي معروف است. در اين روش، تعدادي معلوم از ماهي ، به روش (پترسون)ذخيره
هاي شوند و نسبت ماهيها رها ميدر منطقه پراكنش ذخيره ماهي عالمتداراي 

دار، در صيد بعدي براي تخمين اندازه ذخيره استفاده عالمتدوباره صيد شده 
يك ذخيره ماهي با اندازه  ،141كتاب در صفحه ل شوند. مستطيل بزرگ در شكمي

هاي اند (ماهيآن رها شده دار درعالمتماهي  32دهد كه تعداد نامعلوم را نشان مي
ماهي(در مستطيل كوچك در گوشه سمت راست) صيد  36 ،تيره). در مرحله بعدي

  در آن پيدا شد.عالمت ماهي  6شد كه 
) در ذخيره Tدار ( عالمتاندازه ذخيره را مي توان با اين فرض كه نسبت ماهي 

)Nشده () برابر با نسبت ماهي دوباره صيدR) در صيد (C.است، تخمين زد (  
  

T/N=R/C                              
  توان بدست آورد:) را ميNبا اين برآورد اندازه ذخيره (

 
N=TC/R    

 
صورت زير قابل به  كتاباندازه جمعيت ماهي در شكل  ،فرمول باال با استفاده از 

  محاسبه خواهد بود:
N= (32×36)/6=192  

 
دار  عالمتهاي نخست ماهي :دقت تخمين پترسون بستگي به چند فرضيه دارد

نبايستي ورود و خروج افراد آبزي  .ده شوندبايد به طور تصادفي در جمعيت پراكن
دن ز عالمت بنابراين، استفاده از روش. برداري صورت گيردنهدر حين مطالعه و نمو

هاي مرجاني ها و صخرههاي نسبتاً بسته در خليجو بازگيرش در برآورد جمعيت
د، زدن و صيد مجد عالمت آل است. اگرچه رعايت فاصله كوتاه زماني بينبسيار ايده

داد، اما تكرار تخمين احتمال افزايش يا تلفات افراد جمعيت را كاهش خواهد 
توان براي نظارت بر تغييرات جمعيت در طوالني مدت استفاده كرد. پترسون را مي

، ندر رودخانه هودس نوعي ماهي خاوياري اقيانوس اطلسپايش مكرر جمعيت 
  به اثبات رساند. گذشته سال 20افراد ذخيره را در  80 % كاهش بيش از
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  ارزشيابي مرحله اي:

 مراحلرديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

ارزيابي ذخاير  2
  آبزيان

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

هاي ارزيابي ذخاير آبزيانبا روش
آشنا باشد و بتواند محاسبات الزم را

  به انجام برساند.
د.بشناس عوامل تاثيرگذاربر ذخيره را

3  

سطح در 
  انتظار

هاي ارزيابيبخشي از روش با -
بتواند باشد و ذخايرآبزيان آشنا

  محاسبات الزم رابه انجام برساند.
هگذار بر ذخيربخشي از عوامل تاثير -
  .بشناسد را

2  

تر از پايين
سطح انتظار

هاي ارزيابيبخشي از روش با
  1  .باشد ذخايرآبزيان آشنا
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   كاربرد مديريت ماهيگيري
ماهيگيري از منابع دريايي براي همه كشورها واجد اهميت بوده و به عنوان يك 

نظام بهره برداري  امروزه فعاليت اقتصادي و اجتماعي مورد توجه دولتها مي باشد.
. تاس قابل بررسي اقتصادي و اجتماعي، مختلف علمي از جنبه هاياز آبزيان نيز 

در نظام مديريت ماهيگيري موفق با همراهي و همياري بهره برداران به الگوهاي 
ود شپرداخته ميبرداري پايدار يعني برداشت اصولي و درازمدت از ذخاير آبزي بهره

  ها حفظ شود. تا منابع ارزشمند و خدادادي آبزيان براي همه نسل
  ه نوع فعاليت ماهيگيري و با عنايت به ساختار مديريت ماهيگيري با توجه ب

ل تواند شامگيرد. اين ساختار ميهاي هر كشور يا منطقه صيادي شكل ميويژگي
، اتمقرر ةنفع باشد و نيز در برگيرند هاي ذيانواع ارتباطات بين افراد و يا گروه

  د.باش روال كار و ساختار تشكيالتي به منظور بهبود و اجراي مقررات ماهيگيري
نهاد مديريت ماهيگيري و  ،اول ؛دو ركن اصلي است ةبرگيرندساختار حداقل در

عملكرد  ةو دامنساختار مديريتي از نظر ماهيت همچنين نفع.  هاي ذيطرف ،دوم
  تناسب  ،آنچه كه مهم است، تواند متفاوت باشددر هر منطقه جغرافيايي مي

 گيريتصميم اگرچه معموالً  ؛هاستهاي مديريتي و مشروعيت و مقبوليت آنواحد
  شود.ربط تلقي مي ن ذيوالئوظيفه اي دولتي و خاص مس

  آبزي منابع
عي و به عنوان منابع طبيهستندها جزء انفال آبزيان و منابع زيستي درياها و اقيانوس

نفال جمع نَفَل يا نَفل به معناي بخشش ا. شوندپذيري محسوب ميبا توان تجديد
 عني عبارت است از عطاياي الهي كه بايد در راه خدا صرف شود.است.انفال به اين م

يا عبادتي كه واجب  معني ديگر نَفل چيزي است كه زايد بر اصل باشد،
ب شعبادت مستحبي را كه به هنگام نيمه دليلو به همين  نباشد(عبادت مستحبي)

   )نافله(شود ر به درگاه خداوند انجام مياي سپاسگزااز طرف بنده
 گويند.مي

مده است. انفال شامل آعطيه و بخشش نيز  ها نَفل به معناي غنيمت،عالوه بر اين
معادن و اموالي است كه به دست مسلمين برسد،كه  جنگلها، منابع آبزي و شيالت،

شايسته او  و جانشينان (ص)اينها بايد در راه خدا و تحت نظر و اختيار رسول خدا
 مند شوند.نها بهرهآصرف شود و مردم از 

طبيعي  به انواعي از منابع )Renewable Resourceپذيري(با توان تجديد منابع
و به  شوندمياحياء  طبيعتزماني مجدداً توسط  ةشود كه در يك دورگفته مي
داري برطور صحيح مديريت و بهره ه چنين منابعي اگر ب ،بارتيبه ع .آيندوجود مي

هاي زماني طوالني توسط بشر قابل استفاده شدني نيستند و در دورهتمام ،شوند
تصويري از انواع منابع آبزي شامل ميگو و ماهي را به  3خواهند بود. در شكل 
  يد.كنميصورت نمونه مشاهده 
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پذير را در كالس مطرح تجديدانواعي از منابع طبيعي ، اطالعات خودبا توجه به  بحث كالسي
  و پيرامون اهميت آنها بحث كنيد. اييدنم

  
  : افزاييدانش

چه  ،منابع طبيعي نقش بسزايي در دوران زندگي بشر ايفا كرده است. منابع طبيعي
همچون  تجديدناپذير منابع چه و خاك، ها، مراتع، آبزيانجنگل پذير شاملتجديد
ساير  و معادن  هميشه مورد استفاده انسان بوده است. ،هاي فسيلي و معادنسوخت

ا هپذير بودن جنگلناپذير گرچه اهميت دارند ولي به صرف واژه تجديدمنابع تجديد
 درصورت محيطي و سير قهقرايي آنها را در نظر نداشت.اهميت زيست دو مراتع نباي

با مشكالت عديده  امروزي بشر منابع طبيعي روزافزون تخريب ونكردن  مديريت
رو خواهد ه ب اي همچون آلودگي هوا، فقر، تخريب سرزمين و نابودي كشاورزي رو

  .شد
دريج تبايد كوشيد تا به  پذيرتجديداين براي حفظ و حراست از منابع طبيعي بنابر

و بازسازي نيز به آنها داده شود تا اين منابع  مورد استفاده قرار گيرند و فرصت احيا
بعد نيز بتوانند از آن  هايد و نسلنمانبخدادادي براي هميشه باقي  ارزشمند

  ند. استفاده كن
  

  دريايي انواعي از آبزيان-3شكل 
  

 شرايطي، كنند تا با استفاده از راهكارهاي مناسب مديريتيتالش ميهمگان امروزه 
البته به منظور . نندكبرداري پايدار و درازمدت از ذخاير آبزي ايجاد را براي بهره

راهكارهاي مديريتي در كنار  دبرنامه ريزي اصولي در مديريت ماهيگيري باي
  اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شوند. ، مالحظات زيستي

 مديريت ماهيگيري به مجموعه اي، و كشاورزي جهاني در تعريف سازمان خواروبار
تصميم گيري، ، مشورت، ريزيبرنامه، آوري، تجزيه و تحليلاز فرآيندها نظير جمع
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شود كه به منظور حصول تخصيص منابع و تدوين مقررات ماهيگيري گفته مي
اطمينان از استمرار بازسازي فرآيند مديريت و احياي ذخاير آبزيان و در صورت 

  ود.شربط تبيين مي ساير اهداف ذيمين أا استفاده از نيروهاي اجرايي و تلزوم ب
  

  هايي داراي اهميت هستند.به نظر شما منابع آبزي از چه جنبه   فكر كنيد

  
  

  افزايي: دانش
فه دو ك، هاگياهان آبزي، صدف، ميگو، منابع آبزي كه شامل انواع آبزيان مثل ماهي

شوند هم از جنبه تغذيه مردم به عنوان غذاي سالم دريايي .. مي.تنان و نرم، هااي
فته دنيا سهم قابل توجهي و به ويژه در برخي از كشورهاي پيشر استواجد اهميت 

اي هد هم اينكه فعاليتكنمين پروتئين سفيد و غذاي روزمره مردم ايفا مي را در تأ
 د شامل كارخانجاتمرتبط به منابع آبزي از جمله صيد و صنايع قبل و بعد از صي

هاي شناور سازي و كارخانجات فرآوري و تبديلي كارگاه، توليد تور و ادوات صيادي
هاي ديگر موجب حمل و نقل و بازاريابي و بسياري از زمينه، محصوالت شيالتي

رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مي شود كه از جنبه اجتماعي حائز اهميت بااليي 
   است.

  
ي يد چه مخاطراتكنجو در اينترنت بررسي اي و جستمراجعه به منابع كتابخانهبا    تحقيق كنيد

 و به يددهه ئنتيجه بررسي خود را در كالس ارا منابع آبزي را تهديد مي نمايد و
    بحث بگذاريد.

  

  افزايي:دانش
جهاني ماهيگيري و ساير منابع مشابه نشان داده است در شرايطي كه  ةتجرب 

صورت غير مجاز بتواند از منابع ه هركس به دلخواه و بدون محدوديت و حتي ب
عوارض بسيار جدي در پي دارد. در شرايط فقدان كنترل  كند، آبزي بهره برداري

از  برداري بي رويهرهدر سيستمي كه دسترسي به منابع آزاد باشد به، برداريبهره
ذخاير صورت مي گيرد و در نتيجه بازده اقتصادي براي كليه بهره برداران كاهش 

هم در صيد خرد و هم  ،هاي ماهيگيري مشابهفعاليت ةاين حالت در كلي. مي يابد
هاي جدي و آسيب المللي روي مي دهدبه صورت ملي يا بين ،در صيد صنعتي

ليت اقتصادي صيادان و اشتغال هاي مستقيم و غير فعا نيزبراي ذخاير آبزي و 
از و اصولي و غير مجاين هر نوع برداشت غيربنابر بال دارد.نمستقيم وابسته را به د

  شود. ذخاير آبزي محسوب مي براي آسيب جدي ،بدون ضابطه
، هاي شهريهاي زيست محيطي در درياها شامل آلودگيهمچنين شيوع آلودگي

از  وان يكيهاي صنايع نفتي و پتروشيمي به عنو يا آلودگيصنعتي و خانگي 
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 بهجدي براي نابودي ذخاير آبزي خواهند بود كه  مخاطرات اصلي و تهديدات
  .نيازمنداستكنترل و مديريت مناسب 

برخي از مخاطرات مثل تغييرات اقليمي و گرم شدن تدريجي كره زمين نيز  ضمنأ
هاي زندگي آنها در درازمدت باعث ايجاد تغييرات اكولوژيكي در آبزيان و محيط

د نكهاي آبزي ايجاد ميو مشكالتي را براي ذخيره برخي از گونه ها يا گروه شودمي
ري با محيط زيست در موجودات كه در بسياري از مواقع قابليت سازگاهر چند 

  و امكان تطابق زيستي آنها با شرايط مختلف محيطي فراهم  ردآبزي وجود دا
  شود.مي

  
هاي آبي و متناسب با منابع آبزي با توجه به شرايط فيزيكي و شيميايي محيط بيشتر بدانيد

ط ند. به طور مثال متوسهستشرايط اقليمي و زيستي در منابع آبي مختلف متفاوت 
در  35در هزار و در خليج فارس حدود  13ميزان شوري آب در درياي خزر حدود 

اني د لذا انواع آبزيكنكه شرايط زيستي مختلفي را براي آبزيان ايجاد مي  استهزار 
هاي شور خليج فارس را  كه در درياي خزر زندگي مي نمايند تحمل زندگي در آب

  ندارند و بالعكس.
 

  
  برداري پايداربهره

 واست ها از ضرورتقابليت پايداري ذخاير  اصولي توجه بهدر مديريت ماهيگيري 
اهميت  ،هايي مواجه هستندبا توجه به اينكه ذخاير آبزيان مختلف با محدوديت

كوتاه مدت و بلند مدت به هاي برنامههاي مديريت ماهيگيري در دادن به برنامه
نظيم تهاي اقتصادي برداشت از ذخاير آبزي نسل آبزيان و تداوم فعاليتمنظور بقاي 

برداري از ذخاير آبزي و بدين ترتيب مي توان افقي روشن براي بهره .شودمي
ايجاد و توسعه  هاي ماهيگيري را در پيش رو ديد و در چنين شرايطي بهفعاليت

شكل ارمغان خواهد آورد.  شود و رونق اقتصادي را براي جامعه بهاشتغال كمك مي
نمايي از شناورهاي صيادي فعال را در يكي از مراكز تخليه  كتاب در اين بخش

كه حاصل تالش ماهيگيري يكي از شناورهاي لنج  دهدصيد جنوب كشور نشان مي
  .صيادي در تصوير قابل مشاهده است

  زي توجه برداري پايدار از منابع آبامروزه در كشورهاي مختلف به اصول بهره
هاي صيادي مبتني بر مي شود و سعي بر آن است تا محورهاي توسعه فعاليت

به كار گيري اصول كلي مديريت ماهيگيري با هدف حفظ و توسعه پايدار و با 
هاي مختلف گيري اين فرآيند در اكوسيستمجهتانجام شود. احياي ذخاير آبزي 

شود. بدين ترتيب كه از صيد ميمكان صيد و زمان ، شامل مديريت بر ابزار صيد
طريق تعيين استانداردهاي مختلف در جنس و مشخصات فني ابزار و ادوات صيد 

.. از صيد آبزيان نوزاد و نارس خودداري مي .مثل جنس تور و يا اندازه چشمه تور و
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و آبزيان استاندارد يا آبزياني كه حداقل يك بار فرصت توليد مثل و زادآوري  شود
  . شوندصيد مي ،اندكردهرا پيدا 

از طريق اعمال محدوديت و ممنوعيت صيد در مناطق نوزادگاهي و همچنين 
تا ي شودمفرصتي براي بقاي نسل و توليد مثل آنها فراهم ، مناطق تخم ريزي آبزيان

 هاي زماني از سال كهورهضمنا داحياء و تداوم نسل آبزيان را به دنبال داشته باشد. 
هاي آبزي مي شود به عنوان ر و توليد مثل طبيعي برخي از گونههمزمان با تكثي

هاي هاي صيادي در دورهو انجام فعاليت گرددميفصول ممنوعيت صيد تعيين 
زماني مذكور ممنوع اعالم مي شود تا در نهايت با ايجاد شرايطي براي تداوم نسل 

منافع ماهيگيران در  و برداري پايدار از اين منابع تضمين گرددبهره، ذخاير آبزي
  .درازمدت حفظ شود

در جهت نيل به هدف اصلي خود يعني بهره ، توان گفت كه مديريت ماهيگيريمي
برداري پايدار از منابع آبزي در قالب يك برنامه منسجم سه هدف مرتبط ديگر را 

زايش ، افليد و عرضه محصوالت شيالتي مناسبنيز دنبال مي كند كه عبارت از تو
ماهيگيران و توسعه اشتغال است. بنابراين با در نظر داشتن مالحظات درآمد 

  اهداف تامين پروتئين سفيد و سالم جامعه و نيز ، تخصصي مربوط به ذخيره
ه بمناسب شغل تامين هايي براي معيشت ماهيگيران و ايجاد فرصتريزي برنامه
  قرار دارد. دولتهاي تحت پيگيري در رئوس برنامه ،نشينمردم ساحلبراي ويژه 

  
فعاليت كارگاهي و ابزار و كنيد بررسي  را ابزار و ادوات صيد موجود در كارگاه ،آموزانبا كمك هنر  

برداري پايدار منجر به صيد آبزيان در كه در راستاي بهره را ادوات صيد استاندارد
  .يدنكشناسايي  ،هاي مناسب مي شوداندازه

 
  

  

  افزايي:دانش
رسي ابزار و ادوات متناسب با شرايط و امكانات موجود در كارگاه مي توان به بر 

 اخت و بر اساس اندازة چشمةانواع تورهاي مختلف ماهيگيري پرد صيد موجود مثأل
برداري كه متضمن بهره يابزار و ادوات صيد استاندارد آن،تور يا جنس و طراحي 

توان مي ،شودميهيگيري اعمال راستاي اصول مديريت ماپايدار است و در 
  .شناسايي كرد

  بنادر ماهيگيري
ندر ب، برداري از منابع آبزيون حفاظت و بهرهناجرايي قا ةناممطابق ماده يك آيين
شود كه به درياچه يا رودخانه اطالق مي، اي از ساحل درياماهيگيري به محدوده

شكن) مناسب) يا مصنوعي (موج  جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي ( خور يا آبراهه
ادي در شناورهاي صي ةصيد به وسيل ةپهلوگيري و تخلي، سيسات ساحلي ديگرأو ت

  و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي هستند.  استپذير آن امكان
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ي سازي شرايطبنادر ماهيگيري از جمله امكانات زيربنايي هستند كه عالوه بر فراهم
هاي صيد و صيادي به عنوان محل مناسبي براي تسهيل در انجام فعاليتبه منظور 

شوند و عمليات پشتيباني شناورهاي صيادي در شده تلقي ميعرضه آبزيان صيد
و به طور كلي نقش مهمي را در ايجاد اشتغال و پايداري گيردميمحل بنادر انجام 

  نند.كدريايي در مناطق صيادي ايفا مي مشاغل وابسته
هاي شخصي خود را نيز نيازمندي ،اهيگيران مي توانند عالوه بر نيازهاي حرفه ايم

نند. اهم رويكردهاي مديريتي بنادر ماهيگيري از طريق كدر محيط بندر برطرف 
كنترل عمليات ، سازماندهي و مديريت شناورها، كنترل و نظارت بر تخليه صيد

 يمحيطيت ضوابط ايمني و زيسترعا، هماهنگي فروش محصول و بازار آبزيان، صيد
-صيد از اصلي ةتخلينيز پهلوگيري و توقف و ، شود. ورود و خروج. انجام ميغيره و

ترين عمليات اجرايي شناورها در بنادر ماهيگيري هستند كه نياز به ايجاد نظم و 
تصويري از نظم و سازماندهي شناورها در 14.در شكل  سازماندهي مناسبي دارد

  در ماهيگيري جنوب كشور نشان داده شده است.يكي از بنا
  

 ،تواند انجام شودها و عملياتي كه در يك بندر ماهيگيري مينوع فعاليت دربارة بحث كالسي
  د.ينكبحث و بررسي 

  

  افزايي: دانش
تصور اوليه از فعاليتهاي قابل انجام در يك بندر ماهيگيري به پهلوگيري شناورهاي 

اما در واقع هر بندر ماهيگيري داراي  ،صيد آنها معطوف مي شودصيادي و تخليه 
تفكيك فضاهاي  هاي مختلف است و مي توان باهاي بسياري در زمينهظرفيت

 و اراضي تحت پوشش بندر حوضچه آرامش و فضاهاي پشت اسكله، مختلف اسكله
خدمات ع انواه ئريزي در زمينه اراظارت و برنامهبراي استفاده شناورها و نيز ن

ومي عم هاينيازمندييخ و ، سوخت، پشتيباني صيد و صيادي به شناورها (نظير آب
و كنترل كيفي تخليه صيد و ايجاد بازار مناسب فروش د كراقدام خدمه شناور ) 

آوري آمار جمعهاي فعاليت .را نيز مديريت نمودآبزيان از جمله بازار حراج آبزيان 
هاي سازماندهي و مديريت امور شناورها در هر بندر از ضرورت نيز و اطالعات صيد

  .شوداست كه انجام ميماهيگيري 
صدور مجوز هاي مديريتي در زمينه صيد و صيادي شامل همچنين اهم فعاليت

، مكان، روي شناورهاي ماهيگيري با هدف تعيين و كنترل زمانصيد يا مجوز دريا
مختلف در بنادر ماهيگيري انجام  ابزار و روش صيد مجاز هر شناور در فصول صيد

  شود. مي
ياري بس ،هاي هر بندر صياديمضاف به اينكه متناسب با فضاي در اختيار و ظرفيت

هاي پشتيباني از جمله انبار نگهداري ابزار و ادوات صيد، ساخت و تعمير از فعاليت
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هاي مختلف عرضه تجهيزات فروشگاه، تعميرات شناورهاي صيادي، ادوات صيد
  .استروزمره و غيره نيز در بنادر صيادي قابل انجام  هاينيازمندي، صيادي

  
فعاليت كارگاهي ابعاد مديريت ، در بازديد از يك بندر ماهيگيري در استان محل سكونت خود  

 د.يدهه ئنگار ارارت پردهو گزارش بررسي خود را به صوكنيد بررسي را ماهيگيري 
  

  

  دانش افزايي: 
بازديد از بندر ماهيگيري ميتوان اقداماتي را كه در راستاي مديريت  برنامةدر 

ه جمل از ؛دكرشود فهرست انجام مي ي و مطابق با اصول و ضوابط مربوطماهيگير
ا هدف تعيين و كنترل روي شناورهاي ماهيگيري ب صدور مجوز صيد يا مجوز دريا

، كنترل ابزار فصول صيد مختلف ، ابزار و روش صيد مجاز هر شناور درزمان، مكان
وري آجمع، ، كنترل مدارك هويتي و ثبتي شناور صيادي و ماهيگيرانو ادوات صيد

  ظيرآنهان آمار و اطالعات صيد و بيومتري آبزيان، كنترل كيفي آبزيان صيد شده و
  ظرفيت ناوگان صيادي

ليت قاب وشوند هاي ماهيگيري محسوب ميفعاليت نيروي محركةشناورهاي صيادي 
شاخص ظرفيت ناوگان صيادي نشانگر . هاي مختلف صيد را دارنداستفاده از روش

 نبرداري از منابع آبزي است. تعيين ظرفيت ناوگاو ماهيگيران در بهره شناورهاتوان 
اقتصادي و اجتماعي قرار دارد. وقتي نتايج ، ثير مالحظات زيستيأصيادي تحت ت

كند نسبت هاي آبزي مختلف را مشخص مينهحد مجاز صيد گو، علمي و پژوهشي
د كه بيانگر سهم هر به تقسيم و توزيع آن در بين ناوگان صيادي اقدام خواهد ش

  زيستي است.  ةشناور از جنب
در  ،ثير پذيري از محيط پيرامونشانأت ةمختلف آبزي به واسط هايگونه ،به عبارتي

است  معيت آبزي قادررسند. حدي كه هر جحد و ظرفيتي خاص به تعادل مي
نقطه تعادل ، اعضاي از دست رفته خود را جايگزين كند و ذخيره آن پايدار بماند

شود. نقطه تعادل در واقع حداكثر قابل برداشت يا حداكثر بازده پايدار از ناميده مي
  .شوددهد كه اصطالحا به آن حد مجاز صيد هم گفته ميذخيره هر گونه را نشان مي

رايي برنامه اج، با در نظرگرفتن نقطه تعادل يا حداكثر بازده پايدارمديريت صيد 
اي در عمل اجراي اين روش كار ساده. كندبرداري از منابع را تدوين و اجرا ميبهره

ها البراي س، تعادل و حداكثر بازده پايدار گونه ةجا است كه نقطمشكل آن  .نيست
  بلكه تحت تاثير شرايط زيستي  ،برداري ثابت نيستهاي مختلف بهرهو دوره
. كندطبيعي) تغيير ميمير غيرومرگمير طبيعي) و تالش ماهيگيري (و(مرگ

 هاي الزم به وسيله محققان ارزيابياز يكسو با انجام بررسي دمديريت صيد ناچار باي
و  ت منابع و تحوالت آن به دست آوردشناخت الزم را درخصوص وضعي، ذخاير

ثر از سوي ديگر متناسب با حداك. پايدار گونه را محاسبه و تعيين كندحداكثر بازده 
  سازماندهي كند.و ناوگان ماهيگيري را مشخص ، بازده پايدار
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با توجه به كل صيد مجاز و  يعني ؛ندكهمچنين به مالحظات اقتصادي هم توجه 
تي ايسد. كه بايعملكرد اقتصادي مناسبي را براي ناوگان ايجاد نم، ظرفيت ناوگان

شناورهاي صيادي براي چگونگي توزيع حد مجاز صيد بين ناوگان صيد خرد (
اي ه) و ديگر گروههاي صيادي) و ناوگان صيد صنعتي (كشتيكوچك قايق و لنج

  د. كربردار وضعيت متعادلي را برقرار بهره
  

ق زندگي خود تحقياي و بررسي ميداني در استان محل با مراجعه به منابع كتابخانه  تحقيق كنيد
  كنيد كه وضعيت فعاليت انواع شناورهاي صيادي و ظرفيت ناوگان چگونه است؟

  

  :افزاييدانش
هاي ساحلي كشور در شمال و جنوب به طور كلي از سه دسته شناورهاي در استان

موتورلنج و قايق استفاده مي شود كه از طراحي و ساختار ، صيادي شامل كشتي
اين شناورها متناسب با شرايط صيدگاهي در هر استان . برخوردارندفني متفاوتي 

، ترال، هاي صيد مختلف مثل گوشگير، گرگورو آبزيان هدف در صيد از روش
ا نوع . آشنايي بكنندانواع قالب استفاده مي و كاقيفي كيل تور، ايتورگردان پياله

  انجام است. فعاليت شناورهاي صيادي مذكور از طريق بازديد آنها قابل
هاي آبزي هدف هاي صيادي در ناوگان ماهيگيري متناسب با گروه يا گونهظرفيت

زنده آن ذخيره به ترتيبي برنامه  و با برآورد ميزان بيوماس يا تودةتعريف مي شود 
برداري با حفظ بخشي از ذخيره در صيدگاه به عنوان نسلي بهره كهريزي مي شود 

شاهد  شود تا مجددأياد نسل براي آن فراهم است انجام كه امكان توليد مثل و ازد
آن است تا با در نظر  ذخيره در سال بعد باشيم. بنابراين همواره سعي بر احياي

برداري پايدار يعني برداشت درازمدت و در مسير بهره، داشتن مالحظات زيستي
  نيم.كحركت  ،مستمر از ذخاير آبزي

  مشاركت در مديريت ماهيگيري
 ةت بيشتر از همكاري و همياري جامعست براي موفقيا بسياري از موارد الزمدر 
، هاييول با اتخاذ تدابير و سياستئو نهاد دولتي مس كردار استفاده بردبهره
ي و شده پيگيرو بر اساس يك برنامه سازماندهيكندوليت مديريت را تقسيم ئمس

ره برداران بسپارد. البته تجربه ها و بهتشكل، انجام برخي امور را به بخش خصوصي
نشان مي دهد در چنين مواقعي بهتر است تصميم نهايي در تدوين قانون و مقررات 

 بهره بردار ةمعو برنامه ريزي مديريتي توسط نظام دولتي با مشاوره و مشاركت جا
 مديريتي و، برداران به عنوان بازوي اجراييبدين ترتيب صيادان و بهره .انجام شود

و سهم قابل توجهي را در  بود خواهندها و پيشبرد امورسازيورتي در تصميممش
  نند.كايفا مي مسئوالنهتصدي و اعمال مديريت ماهيگيري 
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، در ن يافتن از همكاري و مشاركت آنهامشورت با ماهيگيران به منظور اطمينا
  كه در صورتي. اهميت استو منطقي بسيار حائز  تدوين يك سياست معقول

هاي تصميم گيري در مديريت ماهيگيري مبتني بر جلب مشاركت و همراهي پايه
ترديد موفقيت بيشتر در اجرا را نيز به دنبال خواهد  بدون ،ماهيگيران قرار گيرد

  داشت.
. دكرهاي مختلفي مي توان اقدام برداران از راهبراي افزايش نقش مشاركتي بهره

ي ها و تعاونتوسعه و تقويت تشكل، تا ايجاديكي از راهكارهاي اساسي در اين راس
برداران در عرصه هاي عملياتي هاي صيادي است كه منجر به حضور بيشتر بهره

  مديريت ماهيگيري خواهد شد. بدين ترتيب صيادان از هويت انفرادي خارج 
ر تري دتوانند در قالب تشكل دسته جمعي نقش و حضور پر رنگو مي شوندمي

 البته ساختار تشكيالتي و. باشند داشته تلف مديريت ماهيگيريفرايندهاي مخ
ظم و و با ايجاد ن كنندست به صورت فعال و پويا عمل ا ها نيز الزممديريتي تعاوني

نظام يكپارچه در مسير مناسب كمك به جامعه صيادي حركت نمايند تا منافع 
  اقتصادي و شغلي صيادان مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

  

  اييابي مرحلهارزش

مراحل رديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

  ها، داوري،استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره 

3  
كار گيري به 

مديريت 
  ماهيگيري

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

برداري پايدار رااهميت منابع آبزي و بهره
  بداند.
كارگيري مديريت ماهيگيري راهاي بهروش
  بداند.

مصاديق جلب مشاركت ماهيگيران در
 مديريت ماهيگيري را بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

برداري پايدار رااهميت منابع آبزي و بهره
  بداند.
هاي به كارگيري مديريت ماهيگيري راروش
 بداند.

2  

تر از پايين
سطح انتظار

كارگيري مديريت ماهيگيري راهاي بهروش
  1 بداند.
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   هاي مديريت ماهيگيريروش
با توجه به افزايش جمعيت انساني و نياز فراوان به منابع پروتئيني در دنيا و در 

 افزايش برداري از ذخاير آبزيميزان بهره، نفعان برخي مواقع سودجويي بيشتر ذي
هاي اقتصادي به كاهش ذخيره آبزيان را در خصوص بسياري از گونه يافته است و

درصد ذخاير ماهيان دنيا  75 دنبال داشته است. امروزه برآورد مي شود كه حدود
 ؛برداري مي شوندو يا اينكه بيش از حد بهره ستندبرداري هبه شدت در حال بهره

هاي مختلف براي وشلذا توجه به مالحظات مديريت ماهيگيري و به كارگيري ر
مورد توجه بيش از پيش ضروري مي نمايد و بايد  مديريت ماهيگيري مطلوب

  اندركاران و ذينفعان صيد و صيادي قرار گيرد. دست
  مسئوالنهماهيگيري 

هاي صيد و صيادي با هدف برنامه ريزي و سازماندهي اركان فعال در تصميم سازي
هايي از صيد و صيادي ند يعني فرصتپردازتوسعه صيد پايدار به فعاليت مي

اقتصادي و معيشتي شناسايي شود كه در درازمدت قابل بهره برداري بوده و منافع 
ماهيان  تصويري از فعاليت صيادي و كتاب در شكلند. كمين ماهيگيران را تأ

  شود. شده در شمال و جنوب كشور نشان داده ميصيد
   ،برداربهره ةري و مشاركت جامعاي اخير با همياهشيالت ايران طي سال

ده است كرآغاز  مسئوالنهبنايي و نو را در مسير تحقق ماهيگيري هاي زيرحركت
هاي صيد و فعاليت يود وضعيت مديريت صيد و ارتقامنجر به بهب هللاكه انشاا

  اقدامات و رويكردها با تكيه به نقش پراهميت  اين صيادي خواهد شد. از اهم
 مديريت، ساخت هابنادر صيادي و زير، ل زيست محيطيئتوجه به مسا، بردارانبهره

اصالح و ، ساماندهي شناورهاي صيادي و ابزار و ادوات صيد، هاذخاير و صيدگاه
 كردناقتصادي ، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي ذخاير، هاي صيدسازي روشبه

 ل اجتماعي وئمساتعديل ، تسهيالت حمايتي صيادان، هاي صيد و صياديفعاليت
  .آنها است نظاير

  
  شوند.به نظر شما چه عواملي باعث كاهش ذخاير آبزي مي بحث كالسي

  

  افزايي: دانش
تا از آسيب به ذخاير آبزي جلوگيري كند. اما  درپي آن است مسئوالنهيري ماهيگ

برخي از عوامل انساني و عوامل طبيعي هستند كه منجر به آسيب و كاهش ذخاير 
مجاز مي شود يعني فعاليت هاي صيادي غيرفعاليت از جملةعوامل انساني  .شوندمي

 ،ازمجو غيراستاندارد صيد با ابزار و ادوات غير ،صيادي با شناورهاي فاقد مجوز صيد
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رداري ببه طور كلي هر نوع بهره فعاليت در فصول ممنوع و يا صيد در مناطق ممنوع.
  رويه منجر به كاهش ذخاير آبزي خواهد شد.بدون ضابطه از ذخاير آبزي يا صيد بي

لذا ورود آالينده هاي مختلف  ،اكوسيستم دريا از حساسيت خاصي برخوردار است
هاي جدي و و تلفات و آسيب امن كندآبزيان را نا اند محل زندگيبه آن مي تو

  كاهش ميزان ذخاير را به همراه داشته باشد. 
توان به برخي از تغييرات اكوسيستمي و همچنين از جمله عوامل طبيعي نيز مي

و ميزان  شودميهاي آبزي د كه منجر به عدم توازن زيستي گروهكراقليمي اشاره 
  ند.ككاهش مواجه ميذخيره برخي آبزيان را با 

  
محيطي در زندگي ما ايفا مي به نظر شما انواع آبزيان چه نقشي را از نظر زيست   فكر كنيد

  كنند.
  

  

  افزايي: دانش
اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير  عرفي وحفظ محيط زيست از نظر قانوني و 

معيارهاي  وتوجهي به اصل زندگي توجهي به اين نكته در واقع كمكمبنا براين  ،است
و زندگي انسانها را با مشكالت زيادي  زمين استكره بر روي اصلي سالم زيستن 

هاي اصلي يكي از حلقه، هاي آبيغذايي محيط آبزيان در زنجيرة. ندكمواجه مي 
به يكديگر را  موجودات زندهوابستگي غذايي همه شوند. در واقع محسوب مي

گويند. در غذايي مي ةزنجير تشبيه كرد كه به آن زنجير هايتوان به حلقهمي
 ،د. به عبارت ديگرشوقل ميتنمديگر  ةبه حلق انرژي از يك حلقه ،زنجيره غذايي

دهد كه اگر در آغاز و در پايان زنجيره قرار تشكيل ميهر موجود زنده يك حلقه را 
دست هبه منظور استمرار زندگي را از موجود پيشين ب الزم انرژينداشته باشد، 

اين در بنابر .استانرژي براي موجود بعدي  ةكننددر حالي كه خود ايجاد ؛آوردمي
اي هبه عنوان يكي از حلقه هاي مختلفانواع آبزيان در اندازه، هاي دريايياكوسيستم

 و در فرايند زيستي و حيات بيولوژيك اكوسيستم نقش با ستندغذايي ه زنجيرة
  .ندكناهميتي را ايفا مي

  مديريت ماهيگيري مبتني بر رويكرد اكوسيستمي
 Ecosystem Based Fisheriesامروزه مديريت ماهيگيري بر اساس اكوسيستم (

Management(  و متناسب با شرايط است ابزاري براي حل مشكالت ماهيگيري
برداري از ذخاير آبزي خواهد هاي مختلف آبي منجر به بهبود وضعيت بهرهدر محيط

آبزي هدف جهت در چنين روشي از مديريت ماهيگيري به جاي گونه شد. 
  گيرد.مي راكوسيتم در درجه اول اهميت قرا، ماهيگيري

اي همتناسب با ظرفيتشناختي هر صيدگاه زيستي و بومبه اصول  اين روشدر 
معيار اصلي براي مديريت ماهيگيري مبتني بر اكوسيستم و  شودتوجه مي مربوط
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هاي و محدوده تصويري از اكوسيستم، 4 شكل و صيدگاه تحت پوشش خواهد بود.
  دهد.صيدگاهي را نشان مي

  

  
  صيدگاهي ةاكوسيستم و محدود -4شكل 

ري وترين امر در پايداري و بهرهابتدايي ،مديريت ماهيگيري با رويكرد اكوسيستمي
شود. رشد شونده محسوب ميمناسب از ذخاير و حفاظت از منابع زنده تجديد

شود تا ميزان تقاضا باعث مي همواره روزافزون جمعيت و فشار زياد بر منابع آبزي
در بازار مصرف آبزيان افزايش يابد و در نتيجه آن فشار بر ذخاير آبزيان نيز تشديد 

برداري در شود. لذا ايجاد تعادل در ميزان عرضه و تقاضا و توجه به پايداري بهره
ضرورت مديريت . هاي طوالني از اهم مالحظات چنين رويكردي استزمان
اعمال مجموعه قوانين و ، وري بهينه از ذخاير آبزييري به منظور بهرهماهيگ

كه متضمن پايداري مستمر آبزيان باشد را به امري اجتناب ناپذير تبديل  را مقرراتي
يالت ش ةي بخش نا گسستني فرايند توسعكند. براين اساس مديريت ماهيگيرمي

ع غذايي مطمئن و هميشگي هاي توسعه اقتصاد ملي و تامين منابو همچنين طرح
  .دنكاهميت ميگردد كه توجه به امر اكوسيستم را بسيار باتلقي مي

  روش سهميه بندي در مديريت ماهيگيري 
  برداري از ذخاير آبزي طوري است كه بيشتر در شرايط فعلي وضعيت بهره

ن يا از آ رددر حد ظرفيت نهايي خود قرار داهاي اصلي و عمده در دنيا صيدگاه
ي از يك ،اين كاهش و محدوديت ذخاير آبزي در منابع درياييبنابر ؛فراتر رفته است

براي مديريت مناسب بر اين موضوع نياز به  .معضالت اصلي ماهيگيري امروز است
هايي در ميزان صيد و بهره برداري از ذخاير است كه متناسب با اعمال محدوديت

، هاي زمانيمحدوديت ازجملهتواند طيف وسيعي شرايط و امكانات اجرايي مي
برداران از منابع را پوشش شناور صيادي و حتي سهم صيد بهره، صيد ابزار، مكاني
  دهد. 

برداري يا در اين روش كه به طور معمول در خصوص ذخاير آبزي تحت فشار بهره
برداران ميزان برداشت براي هر يك از بهره  ،شودهاي آبزي خاص اعمال ميگونه

شود و در صورتي كه صيد تعيين مي پودمانبردار در طول سال يا هاي بهرهيا گروه
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بايد از ادامه  ،يك از بهره برداران به سهميه موردنظر اعالم شده دست يافتند هر
خاير ذ نظام محدوديت بهره برداري از ،نند. به چنين روشيكفعاليت صيادي پرهيز 

  . )5شود (شكل هم گفته مي

  
  بندي در صيدمفهومي از نظام سهميه -5شكل 

  
 ،وجود دارد محدوديتهاي مختلفي متناسب با شرايط اجرايي براي اعمال شيوه
يا برآورد حجم توده تعيين شود  ذخاير كل ميزانابتدا برآورد كه  ستا الزمولي 
راي ببندي بهره برداري برداشت پايدار و اصولي نسبت به سهميه رويكردبا  سپس
برداران اقدام گردد. بديهي است كه توجه به حفظ توجيه اقتصادي فعاليت بهره
مين منافع اقتصادي آنها براي امرار معاش نيز از اصول اوليه أبرداران يعني تبهره

گيرندگان مورد توجه تصميم دو حتما باي مورد توجه در چنين روشي خواهد بود
  .اجرايي در چنين روشي باشد

  رل و تعديل تالش صياديروش كنت
هاي مناسب اجرايي كه قابليت عملياتي شدن در نظام مديريت يكي از روش

تالش صيد است كه از طريق عوامل  عواملكنترل و تعديل  ،ماهيگيري را دارد
تعداد و توان ناوگان صيادي و حجم ابزار و ادوات صيد . استمختلف قابل انجام 

  هاي صيادي تلقي گذار در فعاليتثيرأصلي تد استفاده به عنوان عوامل امور
برداري هاي كنترل و ايجاد تعادل در ميزان بهرهيكي از راه ،هاشوند. از گذشتهمي

محدود كردن فعاليت ناوگان و ابزار و ، متناسب با ميزان مجاز برداشت از ذخاير
كننده در اندازه و توان شناورها ادوات صيد است كه از طريق اعمال مقررات محدود

 استيعني طول و عرض و قدرت موتور و كاهش حجم ادوات صيد مورد استفاده 
چنين موضوعي با  ند.كبرداري در ذخاير آبزي مختلف جلوگيري تا از فشار بهره

در . ربط قابل انجام خواهد بودهاي محدود كننده ذيتدوين مقررات و آيين نامه
شكن مشاهده شناورهاي صيادي قايق در كنار ساحل و موج نمايي از، 6 شكل
  شود.مي
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  بخشي از ناوگان صيادي  -6 شكل

  

هاي مديريت صيد ترين شاخصشاخص صيد بر واحد تالش از مهمترين و كليدي
اين شاخص . براي سنجش وضعيت منابع آبزي و عملكرد ناوگان صيادي است

طي هر عمليات حاصل مي شود. ميزان صيدي باشد كه  ةدهندتواند نشانمي
ابزار و بازده آنها ، بين دو تالش به فرض ثابت بودن شرايط از طريق مدت ةمقايس

دها واح ةبه كار گرفته شدانجام مي شود. بدين معني كه نتيجه دو تالش با قدرت 
هم دارند. اين در مدت زمان مشابه با ابزاري يكسان در بازده و عمل چه تفاوتي با 

وضعيت منابع و  ةدهند ند كه صيد بر واحد تالش نشانكتواند روشن شاخص مي
، تغييرات آن است. كاهش شاخص صيد بر واحد تالش در يك دوره بهره برداري

است  ،مساعدذخيره و شرايط نا م شدنك ةقبل كه نشان ةا در مقايسه با دورآن ر
  ن شاخص حكايت از بهبود ذخيره است. دچار كاهش مي كند. در واقع افزايش اي

همچنين محدود كردن زمان و روزهاي فعاليت مفيد ناوگان صيادي و ماهيگيران 
 پودمانثر واقع شود. در برخي مواقع ؤند در كاهش و تعديل تالش صيادي متوامي

برداري قرار هاي آبزي خاص كه تحت فشار بهرهبرخي از گونه ممنوعيت صيد براي
  هاي زماني اوج شود. فصول ممنوعيت صيد همزمان با دورهمال مياع ،دارند
ريزي و توليد مثل آبزيان خواهد بود تا فرصتي براي آيش و بقاي نسل آبزيان تخم

در همين راستا متناسب با شرايط خليج فارس و درياي  را به دنبال داشته باشد.
هاي ممنوعيت صيد برخي از گونه پودمان ،عمان و حتي مالحظات خاص هر استان

  د.شوميعمال اتعيين و  ،برداري نيز مواجه هستندآبزي اقتصادي كه با فشار بهره
  

اي و بررسي ميداني در استان محل زندگي خود تحقيق با مراجعه به منابع كتابخانه تحقيق كنيد
ه ذخاير چگونهاي حفظ و احياي برداري از ذخاير آبزي و شيوهكنيد كه وضعيت بهره

  شود.انجام مي
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هاي  برداري از ذخاير آبزي در شمال و جنوب كشور و حتي در استانوضعيت بهره

  . مالحظات اجتماعي و استاي متفاوت مختلف متناسب با شرايط منطقه
هاي آبزي هدف براي صيد در هر هاي صيدگاهي در هر منطقه و گونهويژگي
، هاي قايقند كه از شناورهاي صيادي مختلف در كالسكايجاب مي  صيدگاه

 ،اما آنچه مسلم است. هاي صيد مختلف استفاده شودموتورلنج و كشتي و روش
درازمدت و اقتصادي را در برداشت ، برداري پايداركه همانا بهره مسئوالنهماهيگيري 

ا هتدوين برنامه پودمانسر همواره مورد نظر بوده و در دنكاز ذخاير آبزي دنبال مي
هاي كاري در نظر گرفته مي شود. و در هر استان از برنامه هاي مختلفي و سياست

سازي الرو و رها، تكثير مصنوعي و نيمه مصنوعي، هاي مصنوعيهمچون زيستگاه
ريزي آبزيان و برخي ديگر از ها و مناطق تخمحفاظت از زيستگاه، بچه ماهي

  شود. به منظور حفظ و احياي ذخاير آبزي استفاده ميراهكارهاي مديريتي 
  روش حفاظت از منابع آبزي

ميشه براي هپذير منابع طبيعي تجديدبراي اينكه بتوان منابع آبزي را به عنوان 
صيد  .ست با حساسيت بيشتري نسبت به حفاظت از آن اقدام نمودا د الزمكرحفظ 
 )Illegal, Unreported, andگزارش نشده و كنترل نشده ، قانونيغير

)Unregulated (IUU)  به عنوان يكي از معضالت ماهيگيري در عصر حاضر
هاي تحت حفظ و حراست منابع آبزي در درياها و آبالبته  .محسوب مي شود

نوع فعاليت صيد غير مجاز و  حاكميت از طريق پيشگيري، جلوگيري و كنترل هر
ربط قرار هاي تخصصي ذيرخي از سازمانها و بغير قانوني در دستور كار دولت

از صيد غيرمجار به جانبه كنترل و جلوگيري همه د كهكرولي بايد اذعان  ،دارد
كه اتخاذ تدابير مديريتي خاص را  آساني مقدور نيست و با مشكالتي همراه است

  طلبد.مي
  

  
  صيادان غير مجاز در دريا -7 شكل
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پيرامون اين موضوع بحث ، فيلم ترويجي جلوگيري از صيد غيرمجاز ةبا مشاهد نمايش فيلم
  د.كني

  
 ابزار و ،كنترل شناور صيادي .شودمجاز در دريا و ساحل انجام ميكنترل صيد غير

از طريق  كهموارداست. ين اصيد از اهم  هاي هنگام تخليةادوات صيد و كنترل
ربط در مبادي نيروهاي يگان حفاظت منابع آبزي شيالت و ساير مراجع قانوني ذي

انجام  ،يعني بنادر صيادي و مراكز تخليه صيد ،ورود و خروج شناورهاي صيادي
و  شودقانوني و بدون ضابطه جلوگيري ميو از هرگونه فعاليت صيادي غيرشودمي

ت صور با قوانين و مقررات برخورد قانوني الزمتخلف مطابق ممجاز و با صيادان غير
يكي از ساختارهاي قانوني الزم براي ، كميسيون تخلفات صيادي شيالت.گيردمي

  .است برخورد با صيادان متخلف
  

  هايي را براي ذخاير آبزي به دنبال دارد؟مجاز چه آسيببه نظر شما صيد غير بحث كالسي

  پاسخ:
مناسب همه به دنبال آن خواهند بود تا شرايطي  ماهيگيريدر يك نظام مديريت 

، مجازغيرصيد فراهم شود كه آبزيان فرصت احيا و بازسازي خود را داشته باشند.
كاهش برداشت و بسياري ديگر از مشكالت ، ايانقراض گونه، فشار به منابع آبزي

براي احياي  آن است كه فرصت الزم ةدهندهمه نشان، برداري امروزنظام بهره
و فرايند جايگزيني را  نمايدريزي ذخيره داده نشده است و آبزي قبل از اينكه تخم

صيد شده است. كارشناسان براي هر گونه آبزي اندازه و سن معيني  ،تكميل كند
كنند اندازه يا سن استاندارد حدي است به عنوان اندازه استاندارد صيد تعريف مي

رد. داريزي كرده است و قابليت صيد شدن را ك بار تخمكه آن گونه آبزي حداقل ي
استاندارد و رعايت آن مانع از صيد آبزيان كوچكتر  ةبدين ترتيب با تعيين انداز

  د.گردو بدين ترتيب پايداري و بقاي نسل و ذخيره تضمين مي شودمي
مجاز شاهد گسترش مصاديق صيد غير ، به واسطةموضوع نكردن رعايتدر صورت 

   ناپذيري به ذخاير آبزي خواهيم بود.هاي جبرانآسيب
  :افزاييدانش
استفاده از مي توان انجام داد،  مديريت ماهيگيري براي ي كههايوشر يكي از
 ،از طرف ديگراست، برداري هاي تحت بهرهممنوعيت و آزادي صيد گونه پودمان

الزم براي حداقل يك بار  فراهم آوردن شرايط، بردارييكي از اركان پايداري بهره
ممنوعيت  پودمانلذا قبل از اعالم است؛ برداري هاي تحت بهرهريزي به گونهتخم

اين الزم است بربنا، ريزي بررسي و مشخص گرددتخم پودمانصيد الزم است كه 
برداري نمونه ، هاي مختلف سالبا استفاده از شناورهاي تحقيقاتي و تجاري در ماه
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 ودمانپهاي گوناگوني براي چگونگي پي بردن به راه ،بسته به نوع آبزيصورت گيرد. 
  :استريزي وجود دارد كه شامل موارد زيرتخم

پوستان مثل ميگو و ظاهري تخم در زير بدن جنس ماده كه در سخت ۀمشاهد -1
  ميگو وجود دارد.شاه

شكمي آبزي  محوطة رسي مراحل باروري جنس نر و ماده كه با باز كردنبر -2
هاي رگفقدان وزن و وجود يا ، شكل ظاهري، و بر اساس رنگاست پذير امكان

  ريزي را تعيين كرد.توان زمان تخمخوني مي
و م مي كنيگانه وزن گوناد يا اندام جنسي نر و ماده را جدا، گشاييپس از كالبد -3

زير  مطابق فرمولشاخص بدني گونادي را ، با انجام عمليات تقسيم بر وزن كل بدن
كنيم. ذكر اين نكته الزم است كه در زمان تكامل گوناد اين شاخص محاسبه مي

گوناد به ، ريزيچون در زمان تخم  ،ريزي داردعدد بيشتري نسبت به زمان تخم
اين بربنا ؛دهدمقداري از وزن خود را از دست مي، ريزيدليل ريزش اسپرم و تخم

  مختلف اين مطالعه صورت گيرد.هاي الزم است در ماه
  100) بر وزن بدنوزن گوناد ( شاخص بدني گونادي =

ي زير آب توسط غواص يا تعبيه ها رسيدر بر ريزيمستقيم تخم مشاهدة -4
  باشد.پذير ميامكان برخي آبي در موردهاي زيردوربين

 ةشناخت از منطق ريزي آبزيان كه باتخم اني نسبي تعداد الروها در منطقةفراو -5
  اين مطالعه هم نياز به تكرار در طول سال دارد.، ريزيتخم
ئله لذا با طرح مس؛ گرددريزي آبزي تعريف ميتخم ، پودماناين با مطالعه فوقبربنا

  عيت صيد را ممنو پودمانتوان در جلسات كميته مديريت صيد شيالت مي
زي رياجازه حداقل يك بار تخم، عيترساني كرد و صيادان با رعايت اين ممنواطالع

  دهند.مي موردنظررا به آبزي 
كپور با شروع گرم شدن آب و  كفال، اكثر آبزيان درياي خزر از قبيل ماهي سفيد

. كنندريزي ميهاي شيرين شده و تخمهاي مرتبط وارد آبخانهرود درياي خزر و
زر و در درياي خ دنشويمبرخي آبزيان از قبيل كيلكاي معمولي وارد آب شيرين ن

ريزي اين گونه ، پودمان تخمبر اساس مطالعات صورت گرفته. كندتخم ريزي مي
 ت زماني آن بستگي به تغييرات درجةكه تغييرااست ماه يز حدود آباندر پودمان پاي

  .حرارت آب دارد
  

  
فعاليت كارگاهي نسبت به تعيين و چيدمان امكانات و فضاهاي  ،با طراحي ماكت يك بندر ماهيگيري  

  نياز اقدام نماييد. مورد
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  :افزاييدانش
جانمايي فضاهاي هر بندر ماهيگيري متناسب با شرح عمليات و خدماتي كه در آن 

بندر  شكن و حوضچةد. طراحي اسكله و موجبندر انجام مي شود تعريف خواهد ش
جا شود كه در آنماهيگيري براي پهلوگيري و پشتيباني از نوع شناورهايي انجام مي

پردازند. فضاي در اختيار هر بندر ماهيگيري به تخليه صيد يا دريافت خدمات مي
سايبان، سردخانه ، تي براي تعميرات شناورهادر عرصه خشكي شامل امكانا

، ساختمان دوات صيد، سالن بازار حراج ماهي، انبار تور و انگهداري ماهي و آبزيان
دفتر صدور مجوز ، مديريت بندر ماهيگيري، ساختمان يگان حفاظت منابع آبزي

ر رخي ديگل كنترل بهداشتي صيد و بوو محل استقرار آمارگران صيد و مسئصيد 
و ادوات صيد و بسياري  ، تورهاي عرضه مواد غذاييجمله فروشگاهها از از نيازمندي

باشد كه متناسب با شرايط هر بندر ماهيگيري تعريف صيادي ميهاي نيازمنديز ا
  شود.مي
  

  ايارزشيابي مرحله

مراحل رديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

4  
هاي روش

مديريت 
  ماهيگيري

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  را بداند.

هاي مديريت ماهيگيرياهم روش
  رابداند.

اهميت حفاظت از منابع آبزي را
 بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  را بداند.

هاي مديريت ماهيگيرياهم روش
 رابداند.

2  

تر از پايين
سطح انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  1  را بداند.
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  هاي مديريت ماهيگيري و ذخاير آبزيانروش شايستگيارزشيابي 
 شرح كار:

 آبزيان اكولوژيك بندي تقسيم
  هاي ارزيابي ذخاير آبزيانروش

 عوامل تاثير گذار بر ذخيره 
 اهميت منابع آبزي و بهره برداري پايدار

  ماهيگيري مديريت كارگيري به هايروش
  مصاديق جلب مشاركت ماهيگيران 

 استاندارد عملكرد:
برداران و مديريت بر ذخاير آبزي برداري پايدار از منابع آبزي با جلب مشاركت بهرهمديريت ماهيگيري و بهره

  در شرايط مختلف با در نظر داشتن مالحظات زيست محيطي و اكولوژيكي.
  ها:شاخص

  كارگيري مديريت ماهيگيري.هاي ارزيابي ذخاير و بهو روش آبزيان اكولوژيك بنديكامل تقسيم شناخت -

 شرايط انجام كار،ابزار وتجهيزات:
  بنادر ماهيگيري و شناورهاي صيادي مشخص از به همراه بازديد موردي و كارگاه مجهز ماهيگيري، شرايط:
   .. .. انواع قالب و، گرگور، گيرهاي گوشابزار و ادوات صيد شامل تور تجهيزات: ابزار و

  معيارشايستگي:
  

  نمره هنرجو 3قبولي ازحداقل نمرة مرحله كار  رديف
  2  تقسيم بندي اكولوژيك آبزيان  1
  1  ارزيابي ذخاير آبزيان  2
  2 گيري مديريت ماهيگيريكاربه  3
  1 هاي مديريت ماهيگيريروش  4

بهداشت، توجهات هاي غيرفني، ايمني، شايستگي
  2  محيطي، وغيرهزيست

  

  *    ميانگين نمرات
  

 .ياشدمي2ايستگيحداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي وكسب ش *
  


