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چکیده
طشح مطالعات تًسعٍ مىطقٍ ای شیالت دس الثشص شمالی تا َذف کمک تٍ تشوامٍ سیضی تًسعٍ آتضی پشيسی ي مذیشیت
ماَیگیشی دس سًاحل جىًب دسیای خضس اوجام گشفتٍ است .ایه طشح مطالعاتی شامل چىذ مشحلٍ تًد ي تا سيش پیمایشی،
کتاتخاوٍ ای اوجام شذٌ ي تا استفادٌ اص سيش تحلیل  SWOTيضعیت مًجًد آتضی پشيسی ي ماَیگیشی ماَیان خايیاسی دس
دسیای خضس تشسسی ي تحلیل شذٌ است .تشای ايلًیت تىذی استشاتژیُا تا َذف تعییه میضان جزاتیت ساَثشدَا اص ماتشیس تشوامٍ
سیضی استشاتژیک کمی  QSPMاستفادٌ شذ .ایه مقالٍ تٍ عىًان تخشی اص وتایج مطالعات ،اتتذا تقاط قًت ،وقاط ضعف ،فشصت
َا ي تُذیذَای محیط دسيوی ي تیشيوی مشتًط تٍ آتضی پشيسی ي صیذ ماَیان خايیاسی سا تٍ تحث گزاشتٍ شذٌ است .وتایج
تحقیق دس قالة جذيل ي ماتشیس اسائٍ شذٌ ي  4وًع ساَثشد شامل  02ساَثشد آتضی پشيسی ي  71ساَثشد صیذ ماَیان خايیاسی
تشای تًسعٍ دس مقًلٍ آتضی پشيسی ي حفظ رخیشٌ دس اتعاد ماَیگیشی استخشاج شذٌ است.

لغات كلیدی  :برنامه ریزی توسعه  ،ماهیان خاویاری ،تحلیل  ،SWOTدریای خزر
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مقدمه
اص  27گًَِ هبّيبى خبٍيبسي  5 ،گًَِ آى دس دسيبي خضس
صيؼت هيكٌٌذ ٍ ثضسگتشيي رخيشُ عجيقي تبػوبّيبى
خْبى سا تـكيل هيدٌّذ .دس دِّ ّبي اخيش  %90خبٍيبس
خْبى دس دسيبي خضس تَليذ ؿذُ اػت .فشٍپبؿي اتحبد
خوبّيش ؿَسٍي دس ػبل  1990-1991ػجت ؿذ كِ
هبّيبى خبٍيبسي فشكِ ثْشُ ثشداسي ثي سٍيِ لشاس گشفتِ ٍ
هيضاى كيذ آى اص  28500تي دس ػبل  1985ثِ كوتش اص
 1000تي دس ػبل  2005ثشػذ ٍ هيضاى خبٍيبس تَليذي اص
 3000تي ثِ كوتش اص  90تي ثشػذ ( .)FAO, 2007دس
حبل حبضش كيذ هبّيبى خبٍيبسي دسيبي خضس هوٌَؿ ثَدُ
ٍلي آهبس هَثمي اص كيذ غيشهدبص آى ٍخَد ًذاسد.
اّويت تٌَؿ صيؼتي ٍ حفؼ رخبيش طًتيكي هبّيبى
خبٍيبسي  IUCN ،سا ثش آى داؿت تب هبّيبى خبٍيبسي سا

ثِ ضوبين كٌَاًؼيَى ًؾبست ثش تدبست گًَِّبي دس حبل
اًمشام ) (CITESالحبق ًوبيذ (پَسكبؽوي.)1387 ،
تلويوي اص ػبل  1998تدبست لبًًَي گَؿت ٍ خبٍيبس دس
فشكِّبي خْبًي سا تحت ًؾبست ٍ كٌتشل دس آٍسد .الضاهبت
ثييالوللي ٍ ّوبٌّگيّبي كـَسّبي حبؿيِ دسيبي خضس
دس لبلت كويؼيَى هٌبثـ صًذُ ًيض ثِ ثْجَد ٍضقيت رخبيش
تبػوبّيبى هٌدش ًـذ ٍ رخبيش هبّيبى خبٍيبسي دس ايي
دسيب كوبكبى سًٍذ ًضٍلي خَد سا عي هيكٌذ .كـَسّبي
حبؿيِ دسيبي خضس الجتِ ثشًبهِ ّبيي ثشاي ثْجَد ٍضقيت ٍ
ثْشُ هٌذي اص هضيت ّبي التلبدي تَليذ هبّيبى خبٍيبسي
داسًذ .اّذاف ؿيالت دس ثشًبهِ پٌدن تَػقِ دس خذٍل 1
اسائِ ؿذُ اػت.

جدٍل  :1اّداف شيالت ایراى در برًبهِ پٌجن تَسعِ كشَر
اّداف كيفي
ثْشُثشداسي هؼئَالًِ ٍ پبيذاس اص هٌبثـ آثضي
حفبؽت ٍ ثبصػبصي رخبيش هؤثش اص رخبيش آثضيبى
استمبء ثْشٍُسي اص هٌبثـ ٍ فَاهل تَليذ
تَػقِ فيآٍسي ٍ پظٍّـْبي كبسثشدي ثِ هٌؾَس ثْشُثشداسي پبيذاس اص هٌبثـ آثضيبى
اكالح ػبختبس ثبصاس ٍ تَػقِ كبدسات آثضيبى
گؼتشؽ پظٍّـْبي كبسثشدي ٍ هْبست آهَصؿي ؿيالتي
ثْجَد الگَّبي هذيشيت تَليذ ٍ ثْشُثشداسي ثب تأكيذ ثش گؼتشؽ هـبسكت ثْشُثشداساى
ثْجَد ٍ ًمؾ لَاًيي ٍ همشسات دس ساّجشي حفبؽت ،ثبصػبصي ٍ ثْشُثشداسي پبيذاس
تَػقِ ٍ تكويل صيشػبختْبي كيبدي ٍ هذيشيت ًگْذاسي ٍ ثْشُثشداسي اص آًْب
تَػقِ ٍ پَؿؾ ثيوِ فَاهل تَليذ ٍ هحلَالت دس فشآيٌذ هبّيگيشي ٍ آثضيپشٍسي
افضايؾ اهٌيت ػشهبيِگزاسي ٍ ثْشُگيشي ثْيٌِ اص هٌبثـ ٍ تؼْيالت هبلي ٍ افتجبسي
اّداف كوي
افضايؾ ػشاًِ  2گشم پشٍتئيي دس ػبل پبيبى ثشًبهِ ( 2/55ثِ  4/55گشم)
افضايؾ كبدسات اص  20647تي ثِ  60290تي
افضايؾ كيذ دس آثْبي خٌَة اص  299128تي ثِ  445212تي
افضايؾ كيذ دس آثْبي ؿوبل اص  32533ثِ  41400تي
افضايؾ پشٍسؽ آثضيبى اص  110175ثِ  276848تي ٍ پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي  1500تي
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ػبصي رخبيش اص دسيب اػتحلبل ؿذ .پشٍسؽ هبّيبى
خبٍيبسي دس ػبل آغبص ثشًبهِ  210تي گَؿت ثشآٍسد ؿذ
كِ هتبػفبًِ هحمك ًـذُ اػت .ثشاٍسد كيذ ٍتَليذ
پشٍسؿي هبّيبى خبٍيبسي ًيض دس ثشًبهِ پٌدن دس خذٍل
ؿوبسُ  2اسائِ ؿذُ اػت.

ػْن تَليذپشٍسؿي ٍ كيذ هبّيبى خبٍيبسي دس ثشًبهِ پٌدن
تَػقِ ثِ هيضاى صيش پيؾ ثيٌي ؿذُ ثَد .كيذ  80تي دس
ػبل اٍل ثشًبهِ ٍ دس ػبل آخش ثشًبهِ (ػبل 40 ،)1394
تي دس ًؾش گشفتِ ؿذُ دس حبليكِ ثش اػبع پيـٌْبد
كـَسّبي حبؿيِ دسيبي خضس  ،هوٌَ فيت كيذ ػبل
 2010اسائِ ؿذ ٍ دس ػبل  1393تٌْب كيذ ثِ هٌؾَس ثبص

جدٍل  :2برآٍرد تَليد گَشت ٍ خبٍیبر ازهبّيبى خبٍیبري در طي برًبهِ پٌجن تَسعِ ((1390 -1394ارقبم بِ تي)
هحصَل
هيضاى تَلجذ گَؿت هبّيبى خبٍيبسي ( كيذ اص دسيب )
هيضاى خبٍيبس
تَليذ گَؿت هبّيبى خبٍيبسي (پشٍسؿي)

(سبلْبي برًبهِ پٌجن تَسعِ)
1390

1391

1392

1393

1394

80
6.8
210

70
5.8
395

60
5.1
555

50
4.1
713

40
3.4
758

هٌجـ :ثشًبهِ پٌدن تَػقِ ؿيالت1389 ،

تَليذ هبّيبى خبٍيبس ثِ سٍؽ پشٍسؿي ًيض ّيچ تٌبػجي ثب
ثشًبهِ ّبي پيؾ ثيٌي ؿذُ تَػقِ ًذاسد .كشفٌؾش اص داليل
فلوي ،فٌي ٍ هحيغي كِ هيتَاًذ دس فذم تحمك ثشًبهِّبي
تَػقِ ًمؾ داؿتِ ثبؿذٍ ،القيت ّبي آهبس تَليذ ًـبًگش
آى اػت كِ ثشاي ثشًبهِ تَػقِ چْبسم ٍ پٌدن ػيبػت ّبٍ
ساّجشدّبيي هٌبػت هٌؾَس ًـذُ اػت .اهشٍصُ ثشًبهِ سيضي
تَػقِ ثش پبيِ هذل ّبي تَػقِ اػتَاس اػت .هذل ّبيي كِ
هيتَاًٌذ ثب ػٌدؾ لبثليت ّب ٍ هالحؾِ ضقف ّب ٍ
تْذيذّب دس هحيظ ٍالقي ساٌّوبي هٌبػجي ثشاي ثشًبهِ-
سيضي ثبؿٌذ.
آثضيپشٍسي ٍ هبّيگيشي هؼئَالًِ ،پبيذاسي صيؼت
هحيغي ،تَخِ ثِ تغييشات اللين ٍ ثحشاًْبي هشتجظ ثب
هٌبثـ آثي( خـكؼبلي) اص خولِ هجبًي ٍ اكَل كلي هَسد
تَافك ثيي الوللي ثشاي ّش ثشًبهِ تَػقِ ؿيالت(كيذ ٍ
آثضي پشٍسي) اػت .فالٍُ ثش آى ّش ثشًبهِ تَػقِ ثبيذ
لبثليت اًقغبف ثشاي تغييش دس كَست ضشٍست سا داؿتِ
ثبؿذ ٍ اهكبى اسصيبثي اخشاي ساّجشدّب ٍ ػيبػت ّب دس ّش
هشحلِ فشاّن آيذ (.)Brugere et al., 2010
يكي اص ًكبت هْن دس ػيبػت گزاسي ّب ي تَػقِ آثضي
پشٍسي ،اسصيبثي صيؼت هحيغي ٍ هحبػجِ هخبعشات صيؼت
هحيغي د س تَػقِ آثضي پشٍسي اػت .دس ّش حبل تبثيش

آثضي پشٍسي ثش هحيظ صيؼت پيچيذُ ٍ هتٌَؿ اػت .آثضي
پشٍسي اص يک عشف ثشاي خلَگيشي اص فـبس ثش رخبيش
دسيبيي تَكيِ هي ؿَد ٍ اص ػَي ديگش ثِ تخشيت هحيظ
صيؼت ،تغييشخوقيت ثٌتَصّب ،اًتـبس فبضالة ّب ،آلَدگي
صيؼت هحيغي كِ ًتيدِ اػتفبدُ اص داسٍّبي ؿيويبيي،
آلَدگي آة ّبي صيش صهيٌي ،هقشفي گًَِ ّبي خبسخي ٍ
تبثيش طًتيكي ثش گًَِ ّبي ٍحـي ٍ ٍسٍد ثيوبسي ّب هٌدش
هي ؿَد (.)FAO, 2007
فذم تَفيك دس دػتيبثي ثِ اّذاف ثشًبهِ ّبي تَػقِ،
ػبصهبى ؿيالت ايشاى سا ثش آى داؿت تب ثب هغبلقِ دليك تش
ساّجشدّبٍ ػيبػت ّبي تَػقِ پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي سا
ثبصثيٌي ٍ ثبصًگشي ًوبيذ .ثشاي ايي هٌؾَس ؿٌبخت ٍضقيت
هَخَد ٍ تحليل ٍضقيت دس  4ثخؾ اكلي هحيظ عجيقي،
خغشافيبي ػيبػي ،هحيظ اكَلَطي ٍ هحيظ صيؼت دس
هحذٍدُ ي ػِ اػتبى ؿوبلي كـَس يقٌي گيالى ،هبصًذساى
ٍ گلؼتبى اًدبم ؿذ .تٌؾين ثشًبهِ تَػقِ ثِ هٌؾَس
ثْشُثشداسي هغلَة اص هٌبثـ هَخَد ،استمبء ثْشٍُسي دس
ػبختبس تَليذ ،ثكبسگيشي هغلَة ؽشفيت ّب ٍ هٌبثـ تَليذ
ٍ ػبصهبًذّي صيشػبخت ّب ٍ ثب ّذف پـتيجبًي اص ًؾبم
تَليذ ،فشآيٌذ هغبلقبت ثِ ًحَي عشاحي ؿذُ اػت كِ
اًدبم هشاحل ثْن پيَػتِ اص ؿٌبخت هحيظ ،هٌبثـ ٍ
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ؽشفيتّب ،تٌگٌبّب ،چبلؾّب تب تحليل هحيظّبي دسًٍي ٍ
ثيشًٍي هشتجظ ثب فقبليت ّبي ؿيالت دس هٌغمِ الجشص
ؿوبلي ٍ اص تقييي اّذاف كوي ٍ كيفي ،ػيبػتْب ٍ
ساّجشدّبي تَػقِ تب اٍلَيت ثٌذي ثشًبهِّب دس حَصُّبي
كيذ ٍ كيبدي ٍ آثضي پشٍسي سا ؿبهل هي ؿَد (ؿشيف
سٍحبًي .)1389 ،اعالفبت هشثَط ثِ هشاحل هختلف
گشدآٍسي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  SWOTهَسد ثشسػي ٍ
تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ اػت.
ػيبػت ّب ٍ ساّجشدّبي تَػقِ ثبيذ لبثليت اخشا داؿتِ
ثبؿٌذ ٍ الخشم ثش هؼتٌذات ٍ اكَل ديگشي ًيض اػتَاس
ّؼتٌذ .اػٌبد ثبالدػتي فشاٍاًي ٍخَد داسًذ كِ هيتَاًٌذ
ثِ فٌَاى ساٌّوب يب هحذٍدكٌٌذُ ساّجشدّب فول ًوبيٌذ .اص
خولِ فَاهل هَثش ثش ساّجشدّبي تَػقِ هبّيبى خبٍيبسي
اػٌبد صيش ّؼتٌذ كِ هَسد تَخِ خذي لشاس گشفتِ اًذ:
ثشًبهِ ّبي تَػقِ خبهـ كـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي ٍتحليل ثشًبهِ ّبي آهبيؾ ػشصهيي هٌغمِ دس اػٌبد هَخَد
ثشًبهِ ّبي تَػقِ ؿيالت  ٍ 1400ثشًبهِ ّبي پٌح ػبلِتَػقِ ؿيالت (ثشًبهِ اٍل تَػقِ تب ثشًبهِ پٌدن تَػقِ)
ثشًبهِّبي ؿيالتي ،هَاًـ ٍ تٌگٌبّب ،فشكتّب ٍ تْذيذّبٍ ثشسػي تغجيمي ػيبػت ّبي ثخـي ٍ هٌغمِ اي
اكَل كلي تَػقِ ؿيالتي دس هٌغمِ الجشص ؿوبلياّذاف كيفي ٍ كوي ،اػتشاتظيّب ٍ ػيبػتّبي تَػقِدس ثخؾّبي كيذ ٍ كيبدي ،آثضيپشٍسي ٍ ًؾبمّبي
پـتيجبًي
اكَل ثييالوللي ًبؽش ثش ثْشُثشداسي اص تَاًوٌذيّبيهحيغي ثب سفبيت اكَل تَػقِ پبيذاس
اكَل ٍ ػيبػتّبي ثييالوللي ًبؽش ثش استمبء ثْشٍُسي دسكيذ ،آثضيپشٍسي ،حول ٍ ًمل ،فولآٍسي ،تَصيـ ٍ غيشُ
دس ًؾش داؿتي تَخيِ اختوبفي– التلبدي ٍ فٌي ٍ ًيضسفبيت اكَل صيؼت هحيغي تَػقِ ؿيالت(كشيوي ٍ
هؾلَهي.)1388 ،
.
مواد وروش ها
تحليل  SWOTهشثَط ثِ چْب سحَصُ هغبلقبت هجٌب ٍ پبيِ
هبتشيغ ساّجشدّب ٍ ساّكبسّبي تَػقِ اػت كِ دس ايي
همبلِ اسائِ ؿذُ اػت .ايي هذل اص ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيک

هقوَال چْبس ًَؿ ساّجشد سا ثشاي ثشًبهِ سيضي تَػقِ
پيـٌْبد هيذّذ:
ساّجشدّبي سلبثتي /تْبخوي ( :)SOساّجشدّبي تْبخوي
ثش ًمبط لَت دسًٍي ٍ فشكتّبي ثيشًٍي هتوشكض اػت،
ساّكبسّب ثش اػبع تشخيحبت ٍ ثشتشيْبي هَخَد ثِ هٌؾَس
تَػقِ آثضي پشٍسي ٍ كيذ ٍ كيبدي دس هٌغمِ هغبلقِ
ؿذُ اسائِ هي ؿَد.
ساّجشدّبي تٌَؿ ( :)STدس ساّجشدّبي تٌَؿ ثخـي كِ ثش
ًمبط لَت دسًٍي ٍ تْذيذّبي ثيشًٍي هتوشكض اػت،
ساّكبسّب ثِ هٌؾَس تأهيي پبسُ اي اص ًيبصهٌذيّبي هٌغمِ
دس خْت سفـ تْذيذّب اسائِ هي ؿَد.
ساّجشدّبي ثبصًگشي ( :)WOدس ساّجشدّبي ثبصًگشي ضوي
تبكيذ ثش ًمبط ضقف دسًٍي ،ػقي ثش ثْشُگيشي اص فشكت-
ّبي ثيشًٍي دس خْت سفـ ًمبط ضقف دس هٌغمِ هي ثبؿذ.
ساّجشدّبي تذافقي ( :)WTدس ايي ساّجشدّب تأكيذ ثش سفـ
آػيتپزيشي ًبحيِ هغبلقِ ؿذُ دس هحيظ دسًٍي ٍ ثيشًٍي
اػت ٍ اكَال تَػقِ ثِ هقٌبي گؼتشؽ دس ايي ًَؿ
ساّجشدّب خبيي ًذاسد(كشثبػي ٍ هٌَسي.)1387 ،
ساّجشدّبي تَػقِ ثبيذ اص لبثليت الصم ثشاي اخشا
ثشخَسداس ثبؿٌذ تب ثشًبهِ سيضي تَػقِ ثِ ًحَ دسػت ثِ
هشحلِ اخشا دس آيذ .يكي اص سٍؽّب ٍ تكٌيکّبي اسصيبثي
گضيٌِ ّبي هختلف اػتشاتظي ٍ هـخق ًوَدى خذاثيت
ًؼجي اػتشاتظيْب كِ دس هشحلِ تلوين گيشي هَسد اػتفبدُ
لشاس هي گيشد ،هبتشيغ ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيک كوي
 1QSPMهي ثبؿذ) .)FAO, 2003دس ايي سٍؽ كِ دس
ثؼيبسي اص پظٍّؾّبي هشثَط ثِ هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي
اػتشاتظيک ثخلَف هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي هحيظ صيؼت
هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد هـخق هيگشدد كِ كذاهيک
اص گضيٌِّبي اػتشاتظيک اًتخبة ؿذُ فوليتش اػت ٍ دس
ٍالـ اػتشاتظيّب ثش پبيِ اهكبى لبثليت اخشا اٍلَيتثٌذي
هيًوبيذ .هبتشيغ  QSPMاص اعالفبت ثذػت آهذُ دس
هشاحل هختلف ثشًبهِسيضي اػتشاتظيک هشثَط ثِ تَػقِ
هبّيبى خبٍيبسي تشػين ؿذُ ٍ ًتبيح آى دس خذاٍل صيش
لبثل دػتشػي اػت .ايي هبتشيغ ثشاي اسصيبثي اهكبى
پزيشي ٍ پبيذاسي ساّجشدّبي پيـٌْبدي دس هَاخِْ ثب
Matrix
)(QSPM
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ؿشايظ هحيغي ٍ ٍضـ هَخَد هي ثبؿذ .دس كَستيكِ دس
ايي هبتشيغ ،يک اػتشاتظي تَاى هَاخِْ ثب ؿشايظ دسٍى ٍ
ثشٍى سا ًذاؿتِ ثبؿذ ثبيذ اص فْشػت اػتشاتظيْبي لبثل
اٍلَيت ثٌذي خبسج ؿَد .هشاحل تـكيل هبتشيغ QSPM
ثِ ؿشح ريل اػت:
دس ػتَى اٍل هبتشيغ ،فْشػت فَاهل

اػتشاتظيک ثيشًٍي ؿبهل كليِ تْذيذّب ٍ فشكت ّب ٍ
فَاهل اػتشاتظيک دسًٍي ؿبهل كليِ ضقف ّب ٍ لَت ّب
آٍسدُ هي ؿَد ايي فَاهل فيٌب اص هبتشيؼْبي EFE, IFE
(كِ دس گضاسؽ ّبي هشحلِ تحليل ٍضقيت اسائِ ؿذُ اًذ)
آٍسدُ هي ؿَد.
دس ػتَى دٍم اهتيبص ٍصىداس (يب اهتيبص هَصٍى)

ّش فبهل اػتشاتظيک فيٌبً اص هبتشيغ  IEF, EFEاػتخشاج
ٍ دسج هي ؿَد.
دس ػتَىّبي ثقذي اًَاؿ اػتشاتظيّبيي كِ اص

هبتشيغ  SWOTثذػت آهذُ (اػتشاتظيّبي چْبسگبًِ
 )SO, WT, ST, WOآٍسدُ هيؿَد.
ّش يک اص ػتًَْبي هشثَط ثِ اًَاؿ اػتشاتظيّب

2
ثِ دٍ صيش ػتَى تمؼين هيؿَد يكي صيش ػتَى ٍ AS
ديگشي صيش ػتَى  TAS3دس ػتَى  ASاهتيبص خزاثيت
د ادُ هي ؿَد ،ثِ ايي تشتيت كِ ّش فبهل اػتشاتظيک سا ثب
اػتشاتظي هَسد ًؾش هي ػٌدٌذ ٍ ثِ آى اهتيبص هي دٌّذ
دس تقييي اهتيبص خزاثيت ثبيذ ثِ ػَال صيش پبػخ دادُ ؿَد:
آيب ايي فبهل دس اًتخبة اػتشاتظي هزكَس اثش هي گزاسد؟
دس كَستي كِ پبػخ ثِ ايي ػَال هثجت ثبؿذ اهتيبص
خزاثيت ثبيذ ثلَست خبف ٍ ثب تَخِ ثِ خزاثيت ًؼجي ّش
اػتشاتظي ثِ اػتشاتظي ديگش دادُ ؿَد .اهتيبصّبي خزاثيت
ثِ كَست صيش اػت:
اهتيبص ;1خزاة ًويثبؿذ.
اهتيبص ;2تب حذٍدي خزاة هيثبؿذ.
اهتيبص ;3دس حذ لبثل لجَل خزاة اػت.
اهتيبص ;4خزاثيت ثباليي داسد.

)Attractive Scores (AS

2

)Total Attractive Scores (TAS

3

دس كَستي كِ پبػخ ثِ ػَال فَق الزكش هٌفي ثبؿذ ًـبى
هي دّذ كِ فبهل اػتشاتظيک تبثيشي ثش گضيٌِ اػتشاتظي
ًذاسد لزا اهتيبص خزاثيت ثشاي آى اػتشاتظي دس سديف فبهل
اػتشاتظيک هؼبٍي يک خَاّذ ثَد.
اهتيبصات ػتَى دٍم سا دس اهتيبص خزاثيت ضشة

ًوَدُ ٍ اهتيبص كل خزاثيت دس ػتَى  TASدسج ؿذُ ٍ
ًـبى دٌّذُ خزاثيت ًؼجي ّش يک اص فَاهل ثش اػتشاتظي
هَسد ًؾش هي ثبؿذ.
خوـ اهتيبصات  TASدس سديف پبييي خذٍل

هحبػجِ هي ؿَد كِ ايي فذد ّوبى اهتيبص اٍلَيت
اػتشاتظي هي ثبؿذ .ثِ ايي تشتيت گضيٌِ ّبي هختلف
اػتشاتظي يک ػبصهبى ثب همذاس فذدي تقييي اٍلَيت ؿذُ ٍ
ثب يكذيگش لبثل همبيؼِ خَاّذ ثَد.
نتایج و بحث
ساّجشدّب ي تَػقِ آثضي پشٍسي هبّيبى خبٍيبسي دس
هٌغمِ الجشص ؿوبلي اص هبتشيغ  SWOTهٌذسج دس خذٍل
 ٍ 3ساّجشدّبي تَػقِ كيذ هبّيبى خبٍيبسي اص خذٍل 4
اػتخشاج ؿذُ اػت .دس ايي هبتشيغ هحيظ ثيشًٍي دس
لبلت دٍ هَلفِ "فشكت" ٍ "تْذيذ" ٍ هحيظ دسًٍي ًيض ثب
دٍ هَلفِ" ًمبط لَت " ٍ " ًمبط ضقف" تحليل ؿذُ اػت.
اص تاللي هَلفِ ّبي ايي دٍ هحيظ چْبس ًَؿ ساّجشد اسائِ
هي ؿَد .اص هدوَؿ  20هَسد فَاهل ؿٌبختِ ؿذُ دس حَصُ
پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي 9 ،هَسد هشثَط ثِ هحيظ
ثيشًٍي( 5فشكت ٍ  4تْذيذ) ٍ  11هَسد هشثَط ثِ هحيظ
دسًٍي( ً 4مغِ لَت ٍ ً 7مغِ ضقف) اػت .حبل آًكِ اص
هدوَؿ  17هَسد فَاهل ؿٌبختِ ؿذُ دس صهيٌِ كيذ
هبّيبى خبٍيبسي 8 ،هَسد هشثَط ثِ هحيظ ثيشًٍي(4
فشكت ٍ  4تْذيذ) ٍ  9هَسد هشثَط ثِ هحيظ دسًٍي (4
ًمغِ لَت ٍ ً 5مغِ ضقف) اػت .ساّجشدّبي حبكل اص
تاللي هحيظ ّبي دسًٍي ٍ ثيشًٍي ثِ ؿشح صيشتقييي ؿذُ
اًذ.
راّبردّبي تٌَع هبّيبى خبٍیبري-آبسي

پرٍري ()ST
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;ST1كٌتشل ٍ ثشًبهِ سيضي ثلٌذ هذت دس خْت كبّؾ
آلَدگي ّبي ؿْشي ٍ كٌقتي ٍاسدُ ثِ ػَاحل خٌَثي
دسيبي خضس
;ST2هٌبػت كشدى ًحَُ كيذ هَلذيي ،ثْجَد ؿشايظ
ًگْذاسي ٍ ...هي تَاى ثْشُ ٍسي هَلذيي خبٍيبسي سا
افضايؾ داد.
;ST3تذٍيي هقيبسّبي فلوي گضيٌؾ هَلذيي ثب تَخِ ثِ
ؽشفيتْبي تَػقِ هبّيبى خبٍيبسي دس هٌغمِ
هبّيبى
رقببتي/تْبجوي
راّبردّبي

خبٍیبري-آبسي پرٍري ()SO
;SO1استمب ٍ ثْجَد ّوكبسيْبي هلي ،هٌغمِ اي ٍ ثيي
الوللي دس هذيشيت رخبيش
;SO2تَخِ ثيـتش ثِ تَػقِ فقبليتْبي آثضي پشٍسي
هشتجظ ثب هبّيبى خبٍيبسي ثب تَخِ ثِ ؽشفيت ّبي هَخَد
دس هٌغمِ
;SO3گؼتشؽ ثشًبهِ ّبي حفبؽت عجيقي اص گؼتشُ ّبي
عجيقي ؿيالتي دس ػغح هٌغمِ خْت ثْيٌِ ػبصي تكثيش
ٍ پشٍسؽ تبػوبّيبى
;SO4اػتفبدُ اص ًتبيح ٍ تشٍيح يبفتِ ّبي تحميمبتي ًمؾ
هْوي دس احيب ٍ ثبصػبصي رخبيش هبّيبى خبٍيبسي ٍ ثْشُ
ثشداسي ثْيٌِ اص دسيب داسد.
راّبردّبي ببزًگري هبّيبى خبٍیبري-آبسي

پرٍري ()WO
;WO1ثبصػبصي رخبيش هبّيبى خبٍيبسي اص عشيك تكثيش
هلٌَفي ٍ سّب ػبصي ثچِ هبّي (ثب تَخِ ثِ تخشيت
صيؼتگبّْبي عجيقي ايي هبّيبى)
;WO2تَػقِ هذيشيت ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش تبػوبّيبى
ثب اػتفبدُ اص تحميمبت ٍ تكٌَلَطي ّبي ًَيي هتذاٍل دس
ػبيش كـَسّب
;WO3تحَل هذيشيت رخبيش هبّيبى خبٍيبسي ثخلَف
خلَگيشي اص كيذ غيش هدبص ٍ كٌتشل فَاهل هَثش ثش ثْشُ
ثشداسي پبيذاس اص رخبيش
;WO4تبػيغ هشاكضتخللي ثْذاؿت ٍ ثيوبسي ّبي
هبّيبى خبٍيبسي
;WO5ايدبد ػبختبس اداسي ٍ تـكيالتي كبسآهذ ٍ
ّوبٌّگ خْت هذيشيت رخبيش هبّيبى خبٍيبسي

راّبردّبي تدافعي هبّيبى خبٍیبري-آبسي

پرٍري ()WT
;WT1اػتفبدُ اص تدْيضات پيـشفتِ ثشاي كبّؾ ٍ يب
خذاػبصي آلَدگي ّب دس هضاسؿ پشٍسؿي
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راّبردّبي تٌَع هبّيبى خبٍیبري -صيد ٍ

صيبدي ()ST
;ST1كٌتشل ٍ ثشًبهِ سيضي ثلٌذ هذت دس خْت كبّؾ ٍ
كٌتشل آلَدگي ّبي ٍاسدُ ثِ اكَػيؼتن خضس
;ST2تحَل هذيشيت رخبيش هبّيبى خبٍيبسي ثخلَف
خلَگيشي اص كيذ غيش هدبص
;ST3تخليق افتجبسات كبفي ٍ افضايؾ ػشهبيِ گزاسي ثِ
ثخؾ ؿيالت ٍ ثخلَف ثِ صيش ثخؾ هبّيبى خبٍيبسي ثب
تَخِ ثِ ٍخَد ؽشفيت ّبي تَػقِ ايي ثخؾ
هبّيبى
رقببتي/تْبجوي
راّبردّبي

خبٍیبري -صيد ٍ صيبدي ()SO
;SO1احيبء هكبًْبي تخن سيضي عجيقي ثب فذم تخشيت
ثؼتش سٍدخبًِ ،ايدبد هٌبعك حفبؽت ؿذُ دس هؼيشّبي
هْبخشت سٍدخبًِ اي ٍ...
;SO2ثْشُ ثشداسي ثْيٌِ اص ؽشفيت ّبي هَخَد دس
كبسگبّبي تَليذ فشآٍسدُ ّبي ؿيالتي دس هٌغمِ
;SO3تشٍيح يبفتِ ّبي فلوي -تحميمبتي ًمؾ هْوي دس
احيب ٍ ثبصػبصي رخبيش هبّيبى خبٍيبسي ٍ ثْشُ ثشداسي
ثْيٌِ اص دسيب داسد.
راّبردّبي ببزًگري هبّيبى خبٍیبري-

صيد ٍ صيبدي ()WO
;WO1ايدبد ػبختبس اداسي ٍ تـكيالتي كبسآهذ ٍ
ّوبٌّگ خْت هذيشيت رخبيش هبّيبى خبٍيبسي
 ;WO2هذيشيت كبدسات خبٍيبس ايشاى دس كَست اثشثخـي
ثبصػبصي رخبيش ثب تَخِ ثِ ٍخَد ثبصاسّبي خبسخي ثشاي ايي
هحلَل
;WO3هذيشيت هحل اػتمشاس پشُ ّب دس عَل خغَط
ػبحلي ٍ كٌتشل ٍ ًؾبست ثش فقبليت آًْب
;WO4استمب ء ٍ ثْجَد ّوكبسي ّبي هلي ٍ هٌغمِ اي ٍ
ثيي الوللي دس هذيشيت رخبيش هبّيبى خبٍيبسي
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تقييي اٍلَيت گضيٌِ ّبي اػتشاتظي ًِ تٌْب ثشاي ػبصهبى
ؿيالت هي تَاًذ هفيذ ثبؿذ ثلكِ ّش الذام اػتشاتظيک لضٍهبً
داساي گضيٌِ ّبي هختلف اػتشاتظي اػت كِ هذيشيت
ريشثظ ًيبصهٌذ اسصيبثي گضيٌِ ّبي اػتشاتظي هي
ثبؿذ.هبتشيغ  QSPMگشچِ يک اثضاس هٌبػت ثشاي تذٍيي
اػتشاتظي اػت ٍلي دس فيي حبل داساي هحذٍديتْبيي ًيض
ثِ ؿشح صيش اػت:
ّويـِ ًيبصهٌذ يک لضبٍت ّوشاُ ثب آگبّي هي

ثبؿذ ٍ فشم ثش ايي اػت كِ هذيشاى دس ايي خلَف
آگبّي الصم سا داسا ّؼتٌذ .هيضاى ٍ اهتيبص خزاثيت ّش چٌذ
ثش هجٌبي اعالفبت ٍالقي لشاس دادُ ؿذُ اػت ،ليكي ثبص ّن
ًيبصهٌذ تلوين ّوشاُ ثب لضبٍت اػت .ثحث ٍ هزاكشُ
خوقي هذيشاى ٍ كبسكٌبى ٍ اػتشاتظيؼت ّب دس حيي

فشهَلِ كشدى اػتشاتظي ثِ ّوشاُ تـكيل هبتشيغ QSPM

ػجت تَػقِ ٍ پيـشفت تلوين ّبي اػتشاتظيک هي ؿَد.
اػتشاتظي ّبي حبكلِ اص  QSPMچَى ثش هجٌبي

هبتشيغ ّبي  EFE, IFEؿكل گشفتِ لزا كيفيت ًتبيح،
ثؼتگي ثِ كيفيت هبتشيغ ّبي هزكَس داسد .الصم ثِ ركش
اػت كِ هبتشيغ ّبي  IFE ,EFEهشثَط ثِ ايي هغبلقِ
ثب دلت كبفي دس هشحلِ تذٍيي ٍ هَسد تبييذ گشٍُ ًبؽشاى
ػبصهبى ؿيالت ايشاى لشاس گشفتِ اػت.
اسصيبثي گضيٌِ ّب ٍ اٍلَيت ثٌذي آًْب ساّجشدّبي

 SO3, SO4,WO1,SO1, ST1سا ثشاي آثضي پشٍسي
هبّيبى خبٍيبسي ٍ ساّجشدّبي STI, WO1, WO4,
 SO1هٌبػت تشيي گضيٌِ ّب ثشاي هذيشيت رخبيش هبّيبى
خبٍيبسي دس دسيبي خضس تقييي ؿذُ اًذ.

جدٍل  :3هبتریس  QSPMهبّيبى خبٍیبري -آبسي پرٍري

51

باسنگزی راهبزدهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری...

شزیف روحانی و کزیمی

جدٍل  :4هبتریس  QSPMهبّيبى خبٍیبري -صيد ٍ صيبدي

ثش اػبع هلَ ثبت آخشيي خلؼِ كويؼيَى هٌبثـ صًذُ
دسيبي خضس ،كيذ هبّيبى خبٍيبسي  ،تٌْب ثشاي اّذاف
فلوي -تحميمبتي ٍ ثبصػبصي هلٌَفي كَست خَاّذ
گشفت.ثِ دليل اّويت حفبؽت هبّيبى خبٍيبسي ،كيذ
تدبسي هبّيبى خبٍيبسي دس آثْبي ايشاى هوٌَؿ ٍ كليِ
هبّيبى خبٍيبسي فمظ خْت ثبصػبصي ٍ احيبي رخبيش ٍ
اّذاف تحميمبتي هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ.
اص ػَي ديگش ػيبػت ّبي تَػقِ فقبليتّبي آثضي
پشٍسي دس ػَاحل ٍ دس دسيب دس ثشًبهِ ػبصهبى ؿيالت ايشاى
لشاس گشفتِ ٍ پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي دس دسيب ٍ هضاسؿ
ػبحلي دس حبل تَػقِ هيثبؿذ.
ثشًبهِ سّبػبصي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي ثِ سٍدخبًِّبي
حَصُ خٌَثي دسيبي خضس ثِ هٌؾَس ثبصػبصي رخبيش ًيض
ّوچَى گزؿتِ اداهِ داسد ،كِ دسكَست سفبيت اٍلَيتّب
تَػظ ثْشُثشداساى ٍ تَخِ ثِ حفؼ رخبيش دس ػبيش
كـَسّبي ػبحلي ،ثتَاى اهيذ ثِ احيب ايي رخبيش اسصؿوٌذ
دس ػبلّبي آيٌذُ داؿتِ ثبؿينً .كتِ لبثل تَخِ دس ػبل-
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ّبي اخيش هَلذ ػبصي هبّيبى خبٍيبسي ٍ حفؼ رخبيش طًي
دسهشاكض ثبصػبصي رخبيش خبٍيبسي هي ثبؿذ كِ ثِ آى تَخِ
ٍيظُ اي هقغَف ؿذُ اػت .ثب تَػقِ پشٍسؽ هبّيبى
خبٍيبسي تَػظ ثخؾ خلَكي دس ػَاحل خٌَثي دسيبي
خضس ٍ افضايؾ اؿتغبل خَاهـ ػبحل ًـيي ٍ هبّيگيشاًي
كِ ثِ دليل هوٌَفيت كيذ ٍ كبّؾ آى (آًْن فمظ ثِ
فٌَاى تبهيي هَلذيي هشاكض ثبصػبصي رخبيش خبٍيبسي) تب
حذ صيبدي ؿغل خَد سا اص دػت دادُ ثَدًذ فـبس ٍاسدُ ثِ
رخبيش عجيقي كبػتِ ؿذُ اػت .دس ٍالـ خوَْسي اػالهي
ايشاى تَػقِ اثضي پشٍسي دس اػتبىّبي ػبحلي خضس سا
ّوبًٌذ ػبيش ًمبط كـَس دس دػتَس كبس خَد لشاس دادُ ٍ ثِ
لحبػ حؼبػيت ٍ ٍيظگي خبف ايي اػتبىّبّ ،شگًَِ
ايدبد اؿتغبل ٍ خزة خَاهقي كِ اص دسيب استضاق هيًوَدًذ
تبثيش هثجت ٍ هؼتميوي دس حفؼ رخبيش ثب اسصؽ دسيبي
خضس خَاّذ داؿت(ثْوٌي .)1394 ،
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تشکر و قدردانی
ًَيؼٌذگبى ثش خَد ٍاخت هيذاًٌذ اص هذيشيت ٍلت ػبصهبى
ؿيالت ايشاى ،هَػؼِ تحميمبت فلَم ؿيالتي كـَس ٍ
هحمميي ثخؾ ّبي اسصيبثي رخبيش ،آثضيپشٍسي ،ثيوبسي-
ّبي آثضيبى ٍ اكَلَطي هٌبثـ آثي دس پظٍّـكذُ ّب ٍ هشاكض
تحميمبت ؿيالتي ؿوبل كـَس ثذليل ّوِ گًَِ هؼبفذت
ٍ پـتيجبًي فلوي ٍ اخشايي دس هغبلقِ ٍ تذٍيي عشح
كالى الجشص ؿوبلي ػپبػگضاسي ًوبيٌذ.

كریوي ،د .1388 ،.گضاسؽ ًْبيي ؿٌبخت ٍضـ هَخَد
تكثيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي .عشح هغبلقبت
تَػقِ هٌغمِ اي ؿيالت دس الجشص ؿوبلي ،هَػؼِ
تحميمبت فلَم ؿيالتي كـَس 176،كفحِ.
كریوي ،د ٍ .هظلَهي ،م .1388 ،.گضاسؽ ًْبيي
ؿٌبخت ٍضـ هَخَد ثبصػبصي رخبيش دسيبي هبصًذساى،
عشح هغبلقبت تَػقِ هٌغمِ اي ؿيالت دس الجشص
ؿوبلي ،هَػؼِ تحميمبت فلَم ؿيالتي كـَس
136،ف

منابع
برًبهِ پٌجن تَسعِ شيالت .1389،دفتش عشح ٍتَػقِ
ؿيالت ايشاى46 ،كفحِ.
بْوٌي ،م .1394،.گضاسؽ ؿشكت دس ػي ٍ پٌدويي
اخالع كويؼيَى هٌبثـ صًذُ دسيبي خضس-ػٌت
پغشصثَسگ سٍػيِ .ػبصهبى تحميمبت ،آهَصؽ ٍ تشٍيح
كـبٍسصي ،هَػؼِ تحميمبت ثييالوللي تبػوبّيبى
دسيبي خضس 20 ،كفحِ.
پَركبظوي ،م .1387 ،.گضاسؽ ًْبيي ثشًبهِ ساّجشدي
تحميمبت هحلَلي هبّيبى خبٍيبسي ،هَػِ تحميمبت
فلَم ؿيالتي كـَس  375،كفحِ.
سبلٌبهِ آهبري شيالت ایراى .1385 ،دفتش عشح ٍ
تَػقِ ؿيالت ايشاى.
شریف رٍحبًي ،م .1389 ،.گضاسؽ ًْبيي عشح كالى
هغبلقبت تَػقِ هٌغمِاي ؿيالت دس الجشص ؿوبلي،
هَػؼِ تحميمبت فلَم ؿيالتي كـَس 580،كفحِ.
كرببسي ،ع ،.هٌَري ،م ٍ .هَگَیي ،ر .1386 ،.هذيشيت
اػتشاتظيک دس هحيظ صيؼت ،تْشاى(كبٍؽ للن).
232كفحِ.
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Abstract
The project of fishery regional development studies in north alborz was conducted to establish
regional development program in North Alborz Area (Provinces of Gilan, Mazandaran &
Golestan). The research had several phases and was done on a survey and library-based study.
Using SWOT analysis method to analyze current situation of sturgeon fisheries and aquaculture is
investigated and internal and external environmental factors of shilat activities are considered. We
used Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) for priority setting of strategies.
In current paper as a part of project’s outcomes, all activities of fisheries and aquaculture
environment were cosidered, then, the strengths, weaknesses, opportunities and treats of internal
and external environment are analyzed.
At the end, a considerable number of tables and matrixes were prepared and four types of strategies
including 20 strategies for sturgeon aquaculture and 17 strategies for sturgeon fisheries were
carried out.
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