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 در برنامه چهارم توسعه ارزیابی صید استانهاي جنوبی دریاي خزر
 

  1افشین عادلی
  49138- 15739کد پستی: استادیار گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان- 1

 
  چکیده

ان و گلستان، در برنامه با ارزیابی اهداف کمی و شاخص هاي برنامه و عملکرد تولیدات صیادي استان هاي گیالن، مازندر
درصد بیش از  4/25چهارم توسعه به تفکیک استان، انواع صید، درصد تحقق، رشد، و رتبه آنها، مقایسه گردید که در طول برنامه  

برنامه پیش بینی شده از ذخایر دریاي خزر بهره برداري صورت گرفته و بهترین تحقق برنامه در حوزه صید توسط استان گیالن 
درصد) است و بیشترین صدمه به ذخایر دریا بدلیل انحراف از برنامه توسط استان مازندران صورت گرفته است. رشد کل  8/97(

درصد بوده که رشد عملکرد براي استان گلستان دقیقاً مطابق برنامه و  براي دو استان دیگر بیش از برنامه بوده  9/10بهره برداري 
درصد  3/12درصد در مقابل  6/3درصد برنامه محقق شده که رشد عملکردي معادل  99نی است. در حوزه صید ماهیان استخوا

درصد برنامه محقق شده و رشد کاهش چشمگیري داشته است. در بهره  1/64برنامه وجود دارد. در حوزه ماهیان خاویاري نیز 
ناوگان صیادي و هجوم شانه دار مهاجم پیش از آغاز برداري از کیلکا ماهیان نیز که تنها در دو استان صورت می گیرد، بدلیل حجم 

درصد  4/5درصد با رشد  4/77درصدي پیش بینی شد، که بیش از  9/7برنامه چهارم توسعه، برنامه اي محتاطانه با رشد کاهشی 
  بهره برداري صورت گرفته است که بر اثر  تالش هاي صیادي استان مازندران می باشد. 

   
 .زر، ارزیابی برنامه، استانهاي شمالی، صیاديدریاي خ: کلید واژه

 
  مقدمه

فعالیت هاي صیادي در نظام آماري شیالت ایران در سه حوزه ماهیان خاویاري و ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان صورت می 
هر یک از فعالیت ها گیرد بنابراین در بررسی عملکرد صیادي استانهاي جنوبی دریاي خزر عالوه بر مقایسه استانی بررسی مجزاي 

می تواند راهکارهاي ویژه اي را با توجه شرایط عملیات هر یک از فعالیت ها براي برنامه هاي توسعه آتی ارائه دهد. در سال پایه 
ه فروند لنج و قایق در حوزه جنوبی دریاي خزر فعالیت داشته اند که در سال افق برنام 734نفر صیاد با  13739برنامه چهارم توسعه 

لنج و قایق رسیده است که نشاندهنده کاهش اشتغال و افزایش بهره گیري از ادوات صیادي بوده  971نفر با  12398این تعداد به 
  است در این مقاله برنامه هاو عملکرد این حوزه در این دوره زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد.

  
  بررسی صید در استانهاي ساحلی جنوب دریاي خزر

کیلومتر مرز ساحلی از پتانسیل شیالتی مناسبی برخوردار است که با بررسی اهداف کمی  270با برخوردار بودن  تان گیالناس
 81313) به میزان 1383-1388و محاسبات انجام یافته می توان به تحلیل ذیل پرداخت. در طول برنامه چهارم توسعه ( 1جدول   

درصد براي آن در نظر گرفته شده بود تا  7/5، رشدي معادل 83ت که نسبت به سال پایه تن صید براي آن در نظر گرفته شده اس

                                                
*  afshinadeli@yahoo.com 



2 
 

تن صید در این استان صورت گرفته که در واقع  79516میزان از سهم صید ابهاي ساحلی ایران را تامین کند اما در عمل  8/3
 درصد برنامه را پوشش 8/97
عملکرد صید کشور را در طول برنامه بدست اورده است که نشان از عملکرد درصد سهم  ¼درصد  – 3/3می دهد یعنی با رشد  

استان  3هزار تن در سال افق برنامه توسط  2/44هزار تن در طول برنامه در سقف  212مناسب این حوزه است. در مجموع حدود 
  بهره برداري صورت گرفته است.

  
  نوبی حاشیه دریاي خزرمقایسه برنامه و عملکرد صید در استان هاي ج – 1جدول 

     1383   1384   1385   1386   1387   1388   جمع  

سهم 
 مقدار رشد کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
    مقدار کشوري

   برنامه     13162 3/8 14562 3/7 15963 3/7 17563 3/8 20063 4/1 81313 5/7 3/8

4/1 
(-

 گیالن عملکرد 15174/5 4/3 18057 4/6 19176/4 5/1 16708/1 4/5 12758/5 3/4 12816 3/3 79516 (3/3

    97/8   63.9   72.6   (-4/6)   (-31/7)   
(-

37/1)     

درصد 
   تحقق

   مهبرنا     12650 3/6 13345 3/4 14042 3/3 15042 3/3 17442 3/6 72521 1/1 3/4

 مازندران عملکرد 16476/5 4/7 22327 5/7 24692 6/6 20632 5/6 22308/3 5/9 29295 7/5 119254/3 12/2 6/1

    (-64/4)   
(-

67/9)   (-48/3)   (-46/9)   (-85)   
(-

76/5)     

درصد 
   تحقق

   برنامه     2588 0/7 2293 0/6 2995 0/7 3195 0/7 3895 0/8 14966 1/1- 0/7

0/7 
-

 گلستان عملکرد 4124 1/2 4503 1/2 2566/6 0/7 1833/9 0/5 1900 0/5 2167 0/5 12970/5 12/1

    86/7   55.6   59.5   61/2   (-11/9)   (-74)     

درصد 
   تحقق

   برنامه     28400 8/2 30200 7/6 33000 7/7 35800 7/8 41400 8/5 168800 3 8

 جمع عملکرد 35775 10/2 44887 11/5 46435 12/4 39174 10/6 36967 9/8 44278 11/3 211740/1 4/3 10/9

    (-25/4)   (-6/9)   (-3/2)   (-18/7)   (-53/7)   (-58)     

درصد 
   تحقق

 
ه درصد صید برنامه را براي رسیدن ب 4/3درصدي  1/1کیلومتر مرز ساحلی با رشد  338نیز با برخورداري از   استان مازندران

هزار تن بهره برداري داشته که  119درصدي بالغ بر  1/6درصد رشد و سهم  2/12تن برعهده داشته است اما در عمل با  72521
  درصد بیش از  برنامه پیش بینی شده است که نشان دهند انحراف از برنامه و عملکرد نامناسب و  لطمه به ذخایر است 4/64

درصدي از صید کشور را برعهده داشته و به همین میزان  7/0کیلومتر مرز ساحلی سهم کم  100با برخورداري از   استان گلستان
  درصد بوده است. – 1/12و  – 1/1درصد دست پیدا نموده است. رشد برنامه و عملکرد به ترتیب  7/86نیز با 

  
  بررسی بر اساس دسته هاي آبزیان

بهره برداري از آنها در انحصار دولت بوده و توسط شرکت مادر  انحصاري ترین ماهیان دریاي خزرند کهماهیان خاویاري 
اداري و شرکت هاي پیمانکاري صید با مسئولیت دفتر مرکزي شرکت و مدیریت امور  خدمات کشاورزي توسط صیادانتخصصی 

  .   انجام می گیرد شمالی ماهیان خاویاري و ادارات تولید و بهره برداري استانهاي
درصد  – 5/1و  – 5/3،  - 1/12رم به ترتیب براي سه استان گیالن، مازندران و گلستان رشدي معادل در طول برنامه چها

بهره برداري از این ماهیان که گونه هاي در معرض انقراض هستند در نظر گرفته شده بود که در عمل مطابق جدول رشد به 
یره آنها به شدت صدمه خورده مشاهده می شود بیشترین سهم مراتب بیشتري در کاهش بهره برداري از ذخایر این ماهیان که ذخ

درصد از سهم کل سه استان، سهم استان گلستان بوده است و استانهاي مازندران و  8/48بهره برداري در سال افق برنامه به میزان 
سال افق برنامه داشته است بطوري  گیالن در مراتب بعدي قرار دارند اما در عمل استان مازندران بیشترین سهم بهره برداري را در
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درصد اهداف برنامه دست یافته اند بطوري که  9/53درصد و گلستان به  67درصد و مازندران  7/88که در طول دوره استان گیالن 
در سالهاي اگر چه در سال اول و دوم برنامه استان گیالن و در سال اول دو استان دیگر بهره برداري بیش از برنامه داشته اند اما 

تن بیش از برنامه  16به میزان  1383بعد بیش از برنامه عمل نکرده اند و سقف برنامه را رعایت نموده اند بطوري که تنها در سال 
 7/32عملکرد وجود داشته ولی در سالهاي بعد اختالف فاحشی در بهره برداري وجود داشته بطوري که در سال افق برنامه تنها 

  ق پیدا کرده که این نشاندهنده کاهش چشمگیر ذخایر است.درصد برنامه تحق
  

 مقایسه برنامه و عملکرد بهره برداري از ماهیان خاویاري در استان هاي جنوبی حاشیه دریاي خزر - 2جدول 

  1388   1387   1386   1385   1384   1383      

 رشد
سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار ريکشو

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
    مقدار کشوري

-
   برنامه     62 15.5 62 15.5 63 15.7 63 15.7 63 15.7 12.1

-
 گیالن عملکرد 120 24 79 19 69 20.9 50 22.1 49/77 27.9 30 22.9 24.2

   درصد تحقق     27.4-   11.3-   79.4   79   47.6    

   برنامه     150 37.5 145 36.3 142 35.5 142 35.5 142 35.5 3.5-
-

 مازندران عملکرد 170 34 152 36.5 129 39.1 87 38.5 61/2 34.3 54 41.2 20.5

   درصد تحقق     1.3-   89   61.3   43.1   38    

   برنامه     188 47 193 48.2 195 48.8 195 48.8 195 48.8 1.5-
-

 گلستان عملکرد 210 42 185 44.5 132 40 88/9 39.4 67/4 37.8 47 35.9 25.9

   درصد تحقق     98.4   68.4   45.6   34.6   24.1    

   برنامه     400   400   400   400   400   4.4-
-

 جمع عملکرد 500   416   330   225.9   178.37   131   23.5

   درصد تحقق     (4-)   82.5   56.5   44.6   32.7    

  
گونه ماهی خاویاري و کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی  5دسته اي دیگر از ماهیان دریاي خزر هستند که بجز  هیان استخوانیما

در برنامه بیشترین سهم بهره برداري  3تعاونی صیادي بهره برداري می شوند . بر اساس جدول  148دریاي خزر با صید پره توسط 
ده شده است . بجز استان گلستان که اهداف کمی کمتري نسبت به سال پایه برنامه در نظر ماهیان استخوانی به استان گیالن دا

درصد رشد در نظر گرفته شده بطوري که در عمل  3/12و  8/18گرفته شده در مورد دو استان دیگر به ترتیب گیالن و مازندران 
استان صورت گرفته و این مورد در سال چهارم برنامه در  بجز سه سال اول برنامه که بهره برداري بی رویه بیش از برنامه در سه

استان مازندران ادامه پیدا نموده و منجر به آن شده که در کل دوره در سه سال اول بیش از برنامه بهره برداري صورت گیرد در 
ستان گلستان تحقق یابد درصد توسط ا 9/88درصد اهداف برنامه در طول برنامه توسط استان گیالن و  9/90عمل موجب گردیده 

درصد بهره برداري بیش از برنامه صورت گرفته که این تالش صیادي می تواند به ذخایر  12اما در مورد استان مازندران متاسفانه 
  لطمه زده باشد.
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 مقایسه برنامه و عملکرد بهره برداري از ماهیان استخوانی در استان هاي جنوبی حاشیه دریاي خزر - 3جدول 

  1388   1387   1386   1385   1384   1383      

 رشد
سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
    مقدار کشوري

   برنامه     8100 45 9100 47.9 10100 48.1 11300 49.2 13500 48.2 18.8

 گیالن عملکرد 5704/5 36.4 9211 42.2 10342/4 43.5 11548 49.1 8225.8 41 8044 43.1 7.1

   درصد تحقق     13.7-   13.6-   14.3-   72.8   59.6    

   برنامه     7500 41.7 7800 41.1 8100 38.6 8700 37.8 10800 38.6 12.3

 نمازندرا عملکرد 6046/5 38.6 8316 38.1 11025 46.3 10244 43.5 9987/1 49.8 8500 45.5 7

   درصد تحقق     10.9-   41.3-   26.5-   14.8-   78.7    

   برنامه     2400 13.3 2100 11 2800 13.3 3000 13 3700 13.2 1.1-

 گلستان عملکرد 3914 25 4318 19.7 2434/6 10.2 1745 7.4 1832/6 9.2 2120 11.4 11.5-

   حققدرصد ت     79.9-   15.9-   62.3   61.1   57.3    

   برنامه     18000   16000   21000   23000   28000   12.3

 جمع عملکرد 15665   21845   23802   23537   20046   18664   3.6

   درصد تحقق     21.4-   25.3-   12-   87.1   66.6    

  
رار گرفتند و با فشاري که ناوگان صیادي در سال تحت تاثیر حضور شانه دار مهاجم دریاي خزر ق 1378نیز از سال  کیلکا ماهیان

هاي گذشته بر ذخایر این ماهیان داشتند با تمام تالش هاي دولت برنامه تعدیلی را در صید ماهیان کیلکا که تنها در دو استان 
برداري هر یک از  درصدي را در بهره 50گیالن و مازندران صورت می گیرد در نظر گرفته بطوري که این برنامه احتیاطی سهمی 

 71لنج به  152عدد با  152این دو استان براي سال افق برنامه در نظر گرفت. بطوري که با وجود کاهش تعاونی هاي صیادي از 
صید  1388هزار تن در سال  25هزار تن تولید بالغ بر  13در عمل از  4لنج در سال افق برنامه بر اساس جدول  81تعاونی با 

درصد بیش از برنامه در  6/144ي که استان مازندران برخالف برنامه با رشد بیشتري بهره برداري صورتداده و صورت گرفت بطور
درصد بیشتر از برنامه بهره برداري  3/10طول دوره برنامه از ذخایر بهره برداري نموده که موجب شده نسبت به استان گیالن که 

  امه زده است.نموده لطمات زیادي به ذخایر با توجه به برن
  

  مقایسه برنامه و عملکرد بهره برداري از  کیلکا ماهیان در استان هاي جنوبی حاشیه دریاي خزر - 4جدول 

  1388   1387   1386   1385   1384   1383      

 رشد
سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
 مقدار کشوري

سهم 
    مقدار کشوري

   برنامه     5000 50 5400 50 5800 50 6200 50 6500 50 7-

 گیالن عملکرد 9350 47.7 8767 38.7 8765 39.3 5110 33.1 4483 26.8 4742 18.6 12.7-

   درصد تحقق     (75.3-)   (62.3-)   88.1   72.3   72.9    

   هبرنام     5000 50 5400 50 5800 50 6200 50 6500 50 8.7-

 مازندران عملکرد 10260 52.3 13859 61.3 13538 60.7 10301 66.6 12260 73.2 20741 81.4 15.1

   درصد تحقق     177.2-   150.7-   77.6-   97.7-   219.1-    

   برنامه     10000   10800   11600   12400   13000   7.9-

 جمع عملکرد 19610   22626   22303   25411   16743   25483   5.4

   درصد تحقق     126.3-   106.5-   32.8-   35-   96-    
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  بحث و نتیجه گیري
درصد  8/97با بررسی عملکرد شاخص ها و اهداف کمی برنامه مشخص می شود که بهترین عملکرد را در طول دوره برنامه با 

قق، استان گلستان قرار دارد و تنها استان مازندران است که برخالف درصد تح 7/86تحقق استان گیالن داشته و در مرتبه بعد با 
درصد بیشتر بهره برداري نموده و با فرض اینکه برنامه ریزي صحیح بوده باشد به ذخایر لطمه وارد شده ضمن اینکه  4/64برنامه 

ر کل عملکرد شیالت در دریاي خزر برخالف برنامه عمل نمودن خود نوعی بی برنامه گی است بطوري که در مجموع باعث شد د
درصد بیشتر بهره برداري انحراف داشته باشد بنابراین بایستی هم در برنامه ریزي هاي آتی و هم در  4/25با عملکرد این استان، 

ي گیالن نظارت برنامه به این مهم توجه نمود. ضمن اینکه شواهد آماري نشان می دهد انحراف در سال ها اول برنامه در استان ها
و گلستان با بهبود عملکرد و سالهاي پایانی برنامه جبران شده اما استان مازندران به بهره برداري خارج از برنامه ادامه داده است . 

درصد بوده  3/11درصد صید کشور در طول برنامه توسط این سه استان صورت گرفته که در سال افق برنامه  11به هر حال حدود 
  تن افزایش داشته است. 8500درصد و حدود  1/1نسبت به سال پایه برنامه  است و این سهم

بدیهی است بهره برداري از ماهیان خاویاري بدلیل روند کاهشی آن از گذشته و بهره برداري از فضاي مشترك کشورهاي 
نخواهد بود اما با این وجود توجه  خارجی متاثر از تصمیمات منطقه اي و به همین سبب برنامه ریزي هاي پنجساله احتیاطی و دقیق

درصد دوره برنامه  1/64به برنامه و رعایت آن الزامی است بطوري که آمار عملکرد و مقایسه آن با برنامه نشاندهنده آنست که 
و استان تحقق یافته و استان گیالن بهترین رتبه را داشته است اما در مورد ماهیان استخوانی بهره برداري مطابق برنامه بوده 

درصد بهره برداري مازاد از  6/144درصد بهره برداري بیشتر به ذخایر لطمه زده است و در مورد کیلکا ماهیان نیز با  12مازندران با 
  اهداف کمی پیش بینی شده برخالف برنامه عمل نموده است.
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