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 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، شیالتی محصوالت فرآوري گروهدانشیار 

  28/03/1397؛ تاریخ پذیرش: 04/12/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
زایی، کارآفرینی و  هاي اقتصادي در تأمین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال ترین زیربخش شیالت یکی از مهم

مناطق ساحلی، و ها در دریا رایجهاي تجاري  فعالیت سایردر کنار  یشیالتاقتصاد زدایی در جهان است.  محرومیت
 در داشته و همیشه در اولویت اول توسعههاي داخلی  و آبنقش اساسی در توسعه اقتصادي و اجتماعی این مناطق 

و  ن نقش اساسی در سالمت جامعهو آموزش و ترویج آ شیالتاین مناطق بوده است. شناخت کافی از اقتصاد 
 110از حدود درصد  4با رشد حدود  این زیر بخش در گذاري سرمایهتوانمندسازي صادرات کشور خواهد داشت. 

تولیدات شیالتی  برداري بهره رسیده است. 1395منتهی به سال سال گذشته  25 در ریالمیلیارد  3030به  ریالمیلیارد 
  در این دوره هر دو با رشد حدود طور مستقیم  ههزار نفر ب 223و اشتغالی بالغ بر با یک میلیون و یکصد هزار تن نیز 

پروري پایدار  آبزي اند. صید مسئوالنه از دریا و ردهورا به ارمغان آوري میلیون دالر ارز آ 400بالغ بر درصد، امروزه  5
این ي است. با راهبردهادر ایران تقویت اقتصاد شیالت  تر و هاي بیش من استفاده از ظرفیتمتض در نوار ساحلی کشور

 و استفادههاي مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  هاي توسعه دریایی در قالب برنامه برنامه به اي نگاه ویژه توان مقاله می
   .داشتارزش میراثی شیالت  از توان تجدیدپذیري و

  
   ، صیاديشیالت ایران راهبردهاي شیالت، اقتصاد شیالت،، پروري آبزي کلیدي: هاي واژه

  
  *مقدمه

تامین غذا است. هاي جهان،  همواره یکی از چالش
توسعه صنعت  گذرد اما بااز نظریه مالتوس می ها سال

هاي گذشته کاسته شده  علمی از دغدغه هاي و فناوري
و امروزه اهمیت برقراري امنیت غذایی از بعد 

                                                
  afshinadeli@gau.ac.ir مسئول مکاتبه: *

 9دسترسی همه مردم به غذاي سالم براي بیش از 
بیش از پیش  2050هان در سال میلیارد نفر جمعیت ج

میلیارد تن غذایی که  4انسان از نظر است. مورد
درصد سطح  5تا  3را از   درصد آن 97کند،  میاستفاده 
آورد که قابل کشت و زرع است، اما  دست می زمین به

درصد غذاي  3درصد زمین که دریاست، تنها  71از 
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رشد عرضه  اما) a2013، (عادلی شود انسان تأمین می
  دهه گذشته از  5ماهی براي مصرف انسانی در 

داشته  درصد رشد 2/3حدود  2013الی  1961سال 
در حال حاضر مصرف سرانه . )2017 فائو،( است

سالنامه آماري ( کیلوگرم است 6/10آبزیان در ایران 
با توجه به بنابراین ). 2017 سازمان شیالت ایران،

هاي جهانی کشاورزي و دامپروري بشر  محدودیت
اي براي صید  جانبه اقدامات اساسی و همه دالزاماً بای

ماهی و سایر آبزیان تر از دریاها و افزایش تولید  بیش
که براي  طوري هعمل آورد ب هپروري ب از طریق آبزي

دسترسی به این غذاي ارزشمند و تقاضاي آن عواملی 
  رشد جمعیت، افزایش سطح درآمد و باال  مانند

با ) b2013 ،عادلی( ثرندؤرفتن فرهنگ جامعه بسیار م
آبزیان مصرف روند مروري بر حوزه اقتصاد شیالت، 

با توجه  1980دهد از نیمه دوم دهه  در جهان نشان می
به کاهش شدید سالمتی و پی بردن به ارزش غذایی 

تقاضاي این پروتئین بیش  هاي دریایی،باالي فرآورده
هاي حیوانی رشد  از گذشته نسبت به سایر پروتئین

طور متوسط  هامروزه آبزیان ب که طوري هب داشته است.
درصد از پروتئین مصرفی جهان را به خود  16

 1986) از سال b2013 عادلی،( دهند اختصاص می
دریا تاکنون روند تقریباً ثابتی را طی از آبزیان  صید
پروري توانسته است  کند، در عوض صنعت آبزي می

جایگاه رو به رشدي را در عرصه تولید و اشتغال 
پروري در  آبزي ،هاي داخلید. عالوه بر آبایجاد کن

نوارهاي ساحلی جهان و پرورش در قفس توسعه 
 هاي طی سالکه در  طوري فراوانی یافته است. به

درصد رشد  3/8پروري سالیانه  آبزي 1970-2008
میلیون تن تولیدات  148). از 2011 فائو،داشته است (

رزش دارد، میلیارد دالر ا 217شیالتی جهان که بالغ بر 
میلیارد  4/119میلیون تن آن به ارزش  60نزدیک به 

 سالنامه فائو،پروري است ( دالر مربوط به آبزي
هاي کشاورزي که ). بر خالف سایر زیربخش2012

 هاي منابع طبیعی که یا حوزه ،از اقتصاد کشاورزي تنها
کنند شیالت ماهیتی از اقتصاد منابع طبیعی پیروي می

کشاورزي و گانه داشته و تلفیقی است از اقتصاد دو
از اقتصاد منابع طبیعی  ، حوزه صیداست منابع طبیعی

با پیروي از الگوي صید مسئوالنه و  نشات گرفته
را با توان تجدیدپذیر آبزي  برداري بهینه از منابع بهره

پروري با تامین  د و حوزه آبزيده صورت می
ها را جهت  وري از آنهاي الزم امکان بهره نهاده

 یدر واقع اقتصاد شیالت سازد. تولیدي پایدار فراهم می
شود که  هایی اطالق می اي از علوم و روش به مجموعه

ثر در امور شیالت، روابط اقتصادي ؤعوامل اقتصادي م
موجود بین عوامل تولید شیالتی و کاربرد اصول 
اقتصادي را در تولید و توسعه شیالت مورد بحث و 

پرور یا صیاد دهد و این امکان را به آبزي ررسی قرار ب
استخر، ادوات  چون امکاناتی همدهد که با مقدار  می

در اختیار دارد سود صیادي و سایر لوازمی که 
  ورد. دست آ هتري ب بیش

هاي اقتصاد  اقتصاد شیالتی کاربرد اصول و نظریه
عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف 

کاربري آن  و هاي حاصل از آنان و فرآوردهآبزی
هاست. بر این  عنوان مواد اولیه مورد نیاز سایر بخش به

توان نتیجه گرفت که اقتصاد شیالتی،  اساس می
هاي چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع  روش

ها و ابزار  طبیعی در بخش آبزیان را از طریق شیوه
دهد. تهیه و تدوین  یکارآمد خود مورد مطالعه قرار م

ها در  هاي توسعه شیالت و ارزیابی اقتصادي آن طرح
اي و یا ملی و همچنین  سطوح مختلف منطقه

هاي تجزیه و تحلیل کمی و ارائه  کارگیري روش هب
هاي ریاضی در حل مسائل و مشکالت تولید،  مدل

توزیع و یا مصرف انواع آبزیان از مباحث اقتصاد 
را با  قصد دارد نمایی از آن که مقاله شیالتی است

 البته در ایران نشان دهد.ن توسعه آراهبردهایی براي 
صنایع پسین و پیشین ارزشمند اقتصادي  سهم از
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چون صنایع توربافی،  (هم مرتبط با شیالت
سازي، خوراك آبزیان، تولید پودر ماهی،  کشتی

وري و  ثیر بسیاري بر بهرهأت که فرآوري آبزیان و سایر)
در  و هموارهارزش افزوده این زیر بخش دارد 

پشتیبانی شده نباید غافل شد. مجموعه بخش صنعت 
مستلزم توجه ویژه جهت که این حوزه نیز  طوري هب

صالح  مراجع ذياز سوي  توسعه پایدار اقتصاد شیالت
  اقتصاد ایران است. در ساختار

  
  ها مواد و روش

ل با بررسی اسنادي منابع و تحلی پژوهشدر این 
هاي اطالعاتی و محتوایی از طریق جستجو در بانک

د شیالت و جایگاه اي، مفهوم اقتصامنابع کتابخانه
برداري  شیالت ایران با اشاره به روند تولید و بهره

ان و محاسبه رشد و بخش شیالت نسبت به جهزیر
رد مو گذاريد تحقق آن و نیم نگاهی به سرمایهدرص

در  که طوري هاست. ب گرفتهتجزیه و تحلیل قرار 
مجموعه توسعه ی کالن براي بهبود یراهبردها نهایت

سازي  ضمن زمینهشیالت کشور ارائه شده است تا 
  پروري  توجه ویژه به اقتصاد ماهیگیري، اقتصاد آبزي

سازان  هاي تصمیم گیري در جهتو صنایع وابسته 
  .توجه قرار گیردهاي توسعه کشور مورد  برنامه

  
  نتایج

ترین منبع غذایی حدود  تنها اصلینه امروزه آبزیان 
کشور جهان  58حداقل یک میلیارد انسان در 

 باشد، میخصوص کشورهاي در حال توسعه و فقیر  هب
ن نقش آ وشیالت و اقتصادي  هاي تجاريارزش بلکه

 کشورهازدایی  زایی، کارآفرینی و محرومیت در اشتغال
  است.  تر از گدشته شده مهم بسیار

بر اساس آمار  2016در سال  جهان شیالت:اقتصاد 
میلیون نفر در  6/56سازمان خواروبار کشاورزي 

طور مستقیم و تمام وقت  هاي شیالتی جهان به فعالیت
در سال  که این میزان طوري . به)2017 فائو،( مشغولند

در سال جمعیت و سهم درصد  7/2 میزان به 1990
میلیارد نفري  3/1جمعیت از درصد  3/4 مقدار 2010

 ددا شاغل در بخش کشاورزي جهان را تشکیل می
تر از سایر  زایی آن بیش روند اشتغال و )2012 فائو،(

 19در حال حاضر . هاي کشاورزي بوده است زیربخش
درصد جمعیت شیالتی شاغل در جهان را زنان 

تعداد  2010در سال . )2017 فائو،( دهند تشکیل می
هاي وابسته به  بینی کل شغل میلیون نفر نیز پیش 180

 450که معیشت  طوري است، بهبوده این صنعت 
کرده  درصد جمعیت جهان را تأمین 8یعنی میلیون نفر 

میلیون کشتی در  6/4. در مجموع )2012 فائو،( است
در سال  ).2017 فائو،( جهان فعالیت صیادي دارند

میلیون تن تولیدات شیالتی جهان،  2/167از  2014
میلیارد  2/160میلیون تن آن به ارزش  8/73نزدیک به 

 ).2017 فائو،است (بوده پروري  دالر مربوط به آبزي
پروري در آینده نقش  هاي فائو، آبزي نییب براساس پیش

مهمی را در تامین غذا، درآمد، اشتغال، ارزآوري و 
کشورها ایفا خواهد  تر توسعه پایدار روستایی در بیش

 100درصد جمعیت جهان در فاصله  39نزدیک  کرد.
کنند (کمیته سند  کیلومتري از سواحل زندگی می

برداري  هسهم بهر ).2004 فرابخشی ساماندهی سواحل،
پروري در مناطق ساحلی و دریایی آبزي صید و

درصد از کل  65میلیون تن با سهم حدود  2/108
میزان  1 شکل ).2017 فائو،( اقتصاد شیالت بوده است

را با اختالف  هاي جهان قاره يرپرو تولیدات آبزي
جز رشد منفی  دهد. به آسیا نشان می نسبت به فاحش

 3/89 آسیا با سهم حدود ، قارهآمریکا و اقیانوسیه
درصد در صدر  4/4 یعنی درصد و با باالترین رشد

  ).2017 فائو،( قرار دارد
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  . قاره جهان 5پروري در  مقایسه روند تولیدات آبزي -1 شکل

  
 65ظرفیت  و توسعه گیري با بهرهاقتصاد شیالت 

هاي جهان، همواره از کل آبهاي داخلی آبدرصدي 
له از بعد أبوده که این مسهاي دریایی به آب وابسته

ایی و مامن آبزیان در حاشیه ز ذخایر دریحفاظت ا
بر طبق نظر . مناطق ساحلی بسیار اهمیت دارد

از ، اشاره شده متخصصین عالوه بر رویکرد حفاظتی
 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باب رویکرد توسعه

)ICZM(مناطق اجتماعی  -، توجه به رشد اقتصادي
 در کنارد کسب منافع اقتصادي ساحلی، تسهیل فرآین

رویکرد  از اهمیت دارد.محیطی  زیست حفظ ذخایر
برداري از منابع  مدیریت استخراج و بهره نیز مدیریتی

در  نظور حصول حداکثر برداشت پایدارم ساحلی به
 ،کنار توازن و پراکنش مناسب فعالیت هاي ساحلی

سعه سایر در کنار توتوسعه شیالت محوریت 
  اهمیت است. دارايبسیار هاي همخوان با دریا  فعالیت

در  خصوص هزدایی جهان، ب عالوه بر محرومیت
 102با  2008نواحی ساحلی، تجارت آبزیان در سال 

درصد تجارت کشاورزي جهان  10میلیارد دالر حدود 
را به خود اختصاص داده است و یک درصد کل 

 ).2009 فائو،دهد ( تجارت جهان را تشکیل می
که در حال حاضر رشد علم و فناوري باعث  طوري هب

درصدي آبزیان پرورشی به  42افزایش تولید و سهم 

سالنامه میلیارد دالر شده است ( 137ارزش حدود 
تري در این تجارت  و در آینده نقش بیش )2014 فائو،

ها تن پودر  ساالنه در جهان میلیون .خواهد داشت
غالباً در جیره غذایی تجاري ماهی فرآوري شده 

چارپایان اهلی، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار 
است تر  پروري به آن بیش گیرد که وابستگی آبزي می

عالوه بر نقش اقتصادي . )2016بقایی،  و عادلی(
توسعه صنعت پودر ماهی در اقتصاد شیالت جهان، 

سازي و ساخت ادوات و تور و  صنایع وابسته کشتی
عنوان صنایع پیشین  بهنیز کارخانجات خوراك آبزیان 

عنوان  دریایی به هاي فرآوردهکارخانجات صنایع  و
هاي مشاور و  صنایع پسین در کنار فعالیت شرکت

هاي وابسته  شغل پیمانکار و بازارهاي آبزیان و سایر
گذار  اشتغال را در کشورهاي سرمایه زنجیره بزرگی از

امروزه ارزش افزوده حاصل از  فراهم نموده است.
توسعه صنایع پسین دریایی خود حوزه وسیعی از 

تر مورد ارزیابی قرار  اقتصادي است که امروزه کم
تولیدات میلیون تن  6/76از مجموع  گرفته است.

بندي  نمودار ذیل سهم انواع رده پروري جهان آبزي
هاي داخلی و  آب در درصد 6/63آبزیان را به نسبت 

  دهد. را نشان می هاي دریایی در آبرا  هبقی
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  . اي جهان هاي منطقه آب هاي آبزي پرورشی در سهم دستهمقایسه  -2 شکل

  
در ایران نیز با توجه به : اقتصاد شیالت در ایران

هاي موجود از جمله منابع آبی متنوع، و  پتانسیل
کیلومتر خط ساحلی، توسعه پایدار  3200حدود 

 ساله کشور مدنظر است هاي پنج در برنامهشیالت 
. در این زیربخش )2017عباسپور نادري،  و (عادلی
تولیدات  .وجود داردمستقیم هزار شغل  223بالغ بر 

هزار  یک میلیون یکصدفعلی این زیربخش حدود 
مطابق میلیون دالر است.  400 بالغ برتن و صادرات 

در درصد  13حدود پروري  آبزيکل رشد  3شکل 
 30رشد در حوزه مستقیم دریا، . بوده استایران 

کشور در ده  پروري دریاییآبزيدرصدي تولیدات 
  صید با درصدي  3/3در کنار رشد سال گذشته 

هزار تن را که حدود  670حدود برداري  حجم بهره
گیرد  رصد از کل بخش شیالت را در بر مید 61
واحد صنایع  147با فعالیت توان در نظر گرفت.  می

هاي  در پتانسیلنیز  اي زمینه اشتغالزایی عمده شیالتی
هاي  فرآوردهبراي تولید نوار ساحلی و سایر نقاط 

مصرف داخلی  براي قابل مصرفشیالتی استاندارد و 
که در حال  طوري هب .آمده استوجود  هبو صادرات 

درصد کل اشتغال شیالت فقط مربوط به  63حاضر 
نیروي انسانی متخصص نقش اساسی و  صیادي است

تعاونی  350مراه دارد. ه را در توسعه شیالت به
قایق،  8080شامل شناور  11360حدود ماهیگیري با 

ناوگان ماهیگیري کشور را کشتی  90لنج و  3189
(سالنامه آماري سازمان شیالت  دهند تشکیل می

میلیون قطعه ماهیان زینتی  232تولید  .)2017 ایران،
 ياقتصاد هاي فعالیت کشور نیز زمینه دیگري از در

که به همراه مراکز تکثیر است شیالت در ایران 
ها در این اقتصاد  بازسازي ذخایر آبآبزیان جهت 

  .سهم رو به رشدي دارند
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  . پروري ایران مقایسه روند صید و آبزي -3 شکل

  
 ایرانبرداري از منابع زنده آبی در نظام آماري  بهره

هاي  غیرساحلی که در حوزه آبجز در مناطق  هب
 در دوهاي ساحلی  در استانگیرد داخلی صورت می

(دریاي خزر) و جنوب هاي شمال آبحوزه 
از کل  فارس و دریاي عمان) قابل توسعه است. خلیج(

هاي داخلی درصد در آب 6/94پروري  آبزي تولیدات
شود و  هاي ساحلی و دریایی تولید میدر آب بقیهو 

درصد  4/4 پروريآبزي پوستان از کلسختسهم 
تن میگوي آب  91 ،پوستاناست که از کل سخت

 هزار تن 8/17حدود  هاي داخلی و شیرین در آب
صورت  استخرهاي پرورشیدر  میگوي وانامی

 .)2017 (سالنامه آماري سازمان شیالت ایران، گیرد می
گیاهان آبزي، برداري البته استفاده از ظرفیت بهره

هاي  و حتی استفاده از روش تنانها، نرم جلبک
هاي دور و در آب حضور گستردهتر صید با  پیشرفته

موارد دیگري است که با قوت بخشیدن از المللی  بین
ی تحقیقات هايتري را در کنار عرصه ها سهم بیش به آن

  اقتصاد ایران افزود.ذاتی هاي  توان به ارزششیالت می

هاي شمالی که شامل دریاي خزر و سواحل  آب
 هاي ها و رودخانه ها، مرداب ها، خلیج جنوبی آن، تاالب

منتهی به دریا از خاك ایران براي ورود ماهیان براي 
با وجود بالغ بر ریزي طبیعی است. در این حوزه  تخم
شامل گونه ماهی اقتصاد شیالت و ماهیگیري  114تنها 

استفاده در مراکز  منظور نها بهت صید ماهیان خاویاري
استحصال ماهیان خاویاري و پرورش ، بازسازي ذخایر

ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان صید ، از آن خاویار
و  و پرورش ماهیان سردآبی در قفس است

هاي منحصر به فرد پرورش میگو در نوار  رفیتظ
چون مرزهاي آبی جنوب  ساحلی استان گلستان هم

  .نیز رو به گسترش است کشور
در قلمرو اجرایی قانون حفاظت اقتصاد شیالت 

نامه اجرایی  منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران و آیین
اقتصاد  هاي جنوب نیز شامل محدوده آب درآن 

هاي متعلق به جمهوري اسالمی در  آب ماهیگیري در
فارس، دریاي عمان و اروندرود و همچنین  خلیج
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المللی است که تولیدات حاصل از  هاي آزاد بین آب
امور صید و صیادي قرار  این دو حوزه تحت مدیریت

 . در این حوزه نیز)2017 (ایران و همکاران، گیرد می
نظام آماري شامل صید  ،گونه ماهی 365با وجود 

زي درشت و  کفزي از جمله میگو، ماهیان سطح آبزیان
و صید  ریز، ماهیان غیرمعمول خوراکی، فانوس ماهیان

هاي بکري براي  که ظرفیت هاي دور است. از آب
توسعه صنایع پودر ماهی و غذاهاي دریایی در منطقه 

ا بیش از پیش بنیز پروري و اقتصاد آبزيخواهد بود 
هاي  ا استقرار قفستوسعه مزارع پرورش میگو و اخیرً

ینده ، آباس چون سی یی پرورش ماهیان دریایی همدریا

تامین امنیت غذایی و اشتغال و  رو به رشدي را در
پایداري  دهد. برداري بهینه از اقتصاد دریا نوید می بهره

و مصرف  صاد به حجم عرضه و مبادالت بازاراقت
روند افزایش مصرف سرانه  4شکل  .وابسته است

کیلوگرم به  5از درصد رشد  8/4 را با در ایرانماهی 
نشان  1379-1395هاي  در سالکیلوگرم  5/10

تأمین غذاي  . بنابراین با توسعه شیالت در کناردهد می
هاي  شمار آن، از قابلیت آوري و مزایاي بی سالمتی، ارز

ینی این زیربخش نسبت زایی و کارآفر مضاعف اشتغال
  هاي اقتصادي برخوردار خواهیم شد.  بخشبه سایر زیر

  

  
  . افزایش مصرف سرانه ماهی در ایرانروند  -4 شکل

  
  گیري بحث و نتیجه

راهبردهاي توسعه شیالت مستلزم رعایت مبانی 
ریزي و که اگر برنامه طوري هاقتصاد است ب اصول علم

 هاي مناسب باشد و بر مبناي تامین نهاده تنهاي راهبر
 ،کننده نهایی نباشدمعطوف بر بازار و رفتار مصرف

که در  ضمن این .تنخواهد داشسود و فعالیتی پایدار 
اقتصاد ماهیگیري توجه به ذخیره و توان تجدیدپذیري 

اهمیت  ایط حال حاضر جهان و ایران بسیارن در شرآ

منظور  کشاورزي به باروکه سازمان خوار طوري هب دارد.
 ،هاي جهانآب ازري و حمایت اگذ کنترل، سیاست

تقسیم اصلی منطقه ماهیگیري  19را به ها  اقیانوس
از  دلیل فعالیت ماهیگیري همنطقه ب 12کند که تنها  می

نیز در  هاي آبزيو گونه ي برخوردارندتر بیش اهمیت
، دریاکوچرین، ماهیان یطبقه شامل ماهیان آب ش 9

حیوانات آبزي،  نرمتنان، ،پوستان ، سختدریاییماهیان 
چون  آبزي هم مختلف گیاهان آبزي و سایر حیوانات
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. با توجه به شوندم مییتقسها و الیگاتورها  کروکودیل
هاي پرورشی امروزه نوع گونهافزون ترشد روز

که از  طوري هپروري رونق زیادي یافته است. ب آبزي
 2017بیست ساله منتهی به سال گونه در  263پرورش 

گونه رسیده  591ي آبزیان پرورشی به ها تنوع گونه
از کل  .)2017 اف اي ان،) (1996 گاریبالدي،( است
 363پروري جهان نیز میلیون تنی آبزي 6/76 تولید

ها پروري در سواحل و دریا به آبزيدرصد مربوط 
ساله منتهی به سال  12آمار  ).2017 اف اي ان،( است

، شیالتترتیب رشد ارزش تولیدات  بهایران  1379
 5/15 و 30، 3/19هاي واسطه و ارزش افزوده را  هزینه

به ن در این مدت دهد که ارزش آ درصد نشان می
گذاري  و میانگین سرمایه ه استرسیدبرابر  8 بیش از

میلیارد  3600در پنج سال گذشته نیز ساالنه حدود 
 (سالنامه آماري سازمان شیالت ایران،ریال بوده است 

هاي بالعوض، کمکتامین تسهیالت بانکی، . )2003
تامین درآمد دایمی همراه سود پایدار، ایجاد بازار و 

استقرار بیمه و توانمندسازي ریابی مناسب، زابا
ساز اقتصادي پویا براي  هاي حمل و نقل زمینه شیوه

شیالت است و امنیت غذایی را براي کشور و کاهش 
نماید و ن میدر نواحی ساحلی تامی وصخص هب فقر را

مش و رفع نیاز غذاي آرا ،از بعد اجتماعی این توسعه
ه امنیت و رفاه مقبول جامعه را به همرا سالم، اشتغال

یم دریایی کشور را به حردر مناطق ساحلی، مرزي و 
محیطی  که از بعد زیست ورد. ضمن اینآ ارمغان می

ها،  توجه به حفظ ذخایر ژنتیکی، آلوده نساختن آب
هایی چون  بیماري، تعادل در مصرف نهادهمدیریت 

تواند بیش از پیش مورد توجه قرار کود و غذا می
تا آنجا گرفته به توانمندي اقتصاد شیالت کمک نماید. 

هاي  هاي داخلی و بحرانکه کمبود منابع آب
تر  هاي توسعه بیش محیطی اخیر در ایران زمینه زیست

ا فراهم پروري در مناطق ساحلی و دریایی ر آبزي
  .آورده است

خت سا آوري دردر حال حاضر با توجه به رشد فن
دودیتی در پروري مح تجهیزات پیشرفته صیادي و آبزي

ذخایر یل کاهش دل هوجود ندارد اما ب امکانات اقتصادي
هاي  گذشته و خواستهرویه  هاي بیبرداريدلیل بهره هب

افزون  برداران از یکطرف و تقاضاي روزنامحدود بهره
ن دلیل آگاهی از مزایاي سالمتی آ هبشر براي آبزیان ب

ه کمیابی در اقتصاد لأها مس نسبت به سایر پروتئین
بهینه منابع را  شود و لزوم تخصیص شیالت مطرح می

  سازد. گیري آن ضروري می براي بهره
که کدام گونه و به چه طریقی و با چه  انتخاب این

صید یا پرورش یابد دغدغه اصلی این اقتصاد  اي هزینه
است. پس با هدف حداکثر رساندن تامین احتیاجات و 

هاي  صهها مدیریت در عر به حداقل رساندن هزینه
توزیع و مصرف اهمیت  پروري)، صید و آبزيتولید (

مصرف آبزیان امروزه افزایش رشد سهم  یابد. می
انی هر چند که ها در خانوار ایرینئنسبت به سایر پروت

بخش دیاما نو ،ها دارد تري از سایر پروتئین سرانه کم
آینده مطلوب ظرفیت تقاضاي آبزیان همگام با 

کنترل قیمت را اهمیت تقاضاي جهانی است که 
  سازد. گر می جلوه

 عالوه بر نیاز مطالعات اقتصادي اختصاصیبنابراین 
پروري و صنایع وابسته،  در حوزه ماهیگیري و آبزي

 کالن اندازي روشن از اقتصاد براي ترسیم چشم
ریزي صحیح متکی بر شیالت در ایران، داشتن برنامه

ینی و نفع، توسعه کارآفر خرد جمعی و صاحبان ذي
ایت ضو در نهایت ر اشتغال پایدار، رقابت سالم

 مشتریان با حفظ توان ذخایر ضروري است.
به  با توجهذیل کالن راهبردهاي محوري  که طوري هب

ماهیت این حوزه  و مفاهیم پایه، حصول تجربیات
 قابل پیشنهاد است:اقتصادي در ایران 
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ریزي تولید بر اساس  اجراي مطالعات بازار و برنامه ●
  ؛دهی نظام عرضه نیاز بازار و سامان

هاي ترویجی و  بازنگري در کارایی اقتصادي طرح ●
 ؛هاي روز همخوان با شرایط کنونی ترویج فناوري

هاي پشتیبانی با دیگر  ایجاد هماهنگی بین سیستم ●
 عوامل تولید؛

 ؛وري تولید و افزایش کارایی اقتصادي توجه به بهره ●

 بابخش خصوصی  دهی و استقالل توانمندسازي ●
و حمایت از  برداري تولید تعیین نظام و حقوق بهره

  ؛مهندسین مشاور

در جاي توسعه کمی ناهماهنگ  توسعه کیفی به ●
  عوامل تولید؛ زنجیره

برداري در حد توان تجدیدپذیري ذخایر در  بهره ●
 ؛مناطق جغرافیایی

 ؛گذاري خارجی با توان بخش خصوصی جذب سرمایه ●

هاي شیالتی در  و حمایت از فعالیتگذاري  سیاست ●
   ؛سطحی باالتر از سازمان شیالت ایران

تشکیالت سازمان شیالت ایران براي در بازنگري  ●
  ؛با آبزیان و دریا هاي مرتبط هماهنگی با حوزه

گذاري یکپارچه در امور  ستاتشکیل نهاد سی ●
  ؛دریایی کشور و همخوان با محیط زیست

موزش آتقویت مفاهیم اقتصاد شیالتی در نظام  ●
 ؛گیران حوزه دریایی متخصصین و تصمیم

در مورد مزایاي رسانی عمومی  اطالع تقویت ●
 ؛ایرانیجامعه به  مصرف آبزیان

دیده  تر نیروي متخصص و آموزش کارگیري بیش به ●
 ؛ساز متولیان امور در کادر تصمیم

تجهیز یگان حفاظت ذخایر آبزیان و تقویت ایمنی  ●
 ؛دریا

حصوالت شیالتی و اجراي پوشش کامل بیمه م ●
 ؛ادوات و امکانات

 ؛شیالتیقوانین و پشتیبانی از  اصالح بازنگري، ●

و  در حوزه بازسازي و تکثیرتقویت تحقیقات،  ●
  ؛توسعه مناطق ساحلیپرورش ماهیان دریایی و 

و گام در  قانونیو تعیین ضوابط و معیارهاي فنی  ●
  ؛جهت معیار زیستی

توسعه آموزش عالی بر اساس نیازسنجی و  تطابق ●
  ؛هاي توسعه شیالت متناسب با برنامه

و  دریایی کشورهاي  هماهنگی ارگانافزایش  ●
 ؛المللی بینهاي  آژانس باجویی  مشارکت

و  اجتماعی -و تقویت مطالعات اقتصاديتوجه  ●
 در زیربخش محیطی زیست
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