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  1چکیده
سازي مناسب، انتخاب و ذخیره انتخاب محل از طریقریزي امروزه، مدیریت منابع آبی با برنامه

و مفرح بدل  گونه ماهی، اجراي قوانین و ارائه انواع خدمات جانبی، به فرآیندي سودآور، کارآفرین
اي در جهان الگویی جهت گیري اجارهشده است. بررسی و استفاده از تجربیات توسعه ماهی

طوري که در کنار هدهد. به مییزیست اراریزي بهتر از فعالیت اقتصادي مفرح و همخوان با محیطبرنامه
نار مدیریت منابع توجه به محیط زیست به اقتصاد آن نیز توجه خواهد شد. مدیریت منابع آبی در ک

مندي از خدمات بیمه، فروش مجوز و انسانی تنها بخشی از فرآیند مدیریتی این فعالیت در کنار بهره
تجهیزات، آموزش، اشتغال، امنیت و برقراري آرامش است که در کشور نیازمند توجه ویژه است. ایران 

اراي منابع آبی فراوانی جهت مدیریت و هزار تن ماهی از منابع آبی داخلی، د 38عالوه بر صید بالغ بر 
برداري منابع آبی ریزي صید ورزشی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی اسنادي نظام بهرهبرنامه

اي ارائه گیري اجارهگذاري و توسعه فعالیت ماهیایران مالحظات اجرایی را جهت بهبود سرمایه
  دهد.می
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  مقدمه
گیري گیري یکی از منابع تامین مواد غذایی بوده است و شکلاز بدو پیدایش بشر، شکار و ماهی

رویه از منابع دریایی ها انجام یافته است و حال در کنار صید بیهاي کهن، کنار رودخانهعمده تمدن
عنوان یکی از بهترین گیري را بهش رو به رشد صنعت آبزي پروري، ماهیجهان و مخاطرات آن، گستر

  ها معرفی نموده است.سرگرمی
گیري با قالب داراي قدمت بسیار ها و اسناد به جا مانده از دوران باستان ماهیبر اساس کتیبه

سوي بودند که هاي فران"ژرژر"گیري با قالب را ابداع کردند زیادي است، و اولین اقوامی که ماهی
برداري و کردند. تقاضاي رو به رشد بهرهغریب به هفت هزار سال پیش در فرانسه امروزي زندگی می

گیري فراهم آورده است از بزیان در منابع آبی فرصتی را براي توسعه امکانات ماهیآرویه از استفاده بی
ن براي حق گرفتن ماهی یا به ازاي هر گیرااي است که در آن ماهیگیري اجارهجمله یکی از آنها ماهی

گیري مندان به ماهیکنند. بنابراین در کنار تفریح و رفع نیاز عالقهماهی صید شده هزینه پرداخت می
  گردد.پردازند حاصل میورزشی منافع متعددي از منابع آبی که در این زمینه به فعالیت می

ور و محـروم از منـابع آبـی مناسـب بـراي گیـري در منـاطق شـهري و در منـاطق داین نوع ماهی
پـذیر خواهـد بـود. گیري با کیفیت امکـاناي متقاضی ماهیگیران حرفهگیري، و حتی براي ماهیماهی

حتی استخرهاي مصنوعی که میزان ماهی آنها از میزان برداشـت اقتصـادي کمتـر اسـت نیـز پتانسـیل 
اي در واقع روشـی تجـاري بـراي گیري اجارهیماه سوددهی باالیی با اجراي این ایده خواهند داشت.
هـاي گیران با تجربه که در طلب گونـهاي براي ماهیشیالت در مقیاس کوچک است. ماهیگیري اجاره

هـاي اند، و بچـهگیرانی که با وجود عالقمندي با محدودیت زمانی منابع مواجهخاصی هستند، یا ماهی
  ابت فیزیکی هستند، جریان دارد.کوچک خانواده، که با بزرگترهایشان در رق

ریزي قبلی، سفر کردن، تفریحات نزدیک و در هاي تفریحی خارج از منزل شامل برنامهتجربه
دسترس، و سفرهاي علمی به منظور کسب تجربه هستند که با دانستن و توجه به همه این موارد، 

  .)b1994 چرا و همکاران،(سی تر و با مقبولیت بیشتري همراه خواهد بودگذاري دقیقسرمایه
شکار، نه تنها از خونریزي کمتري برخوردار است، بلکه در برخی  ماهیگیري ورزشی بر خالف

موارد فاقد هر گونه مرگ و میر است. به عالوه، به جاي دویدن به دنبال شکار، صید در آرامش انجام 
پذیر است. در چکتر نیز امکانگیري در فضاهاي کوگیرد. و بر خالف مساحت وسیع در شکار، ماهیمی

داري گوشت ماهی شکار به علت فساد باالي گوشت باید سریع آن را مصرف نمود اما براي نگه
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گیري کنند و تا حدود توانند ماهیهاي زیادي وجود دارد. ضمن اینکه بر خالف شکار همه افراد میراه
در انسان کمک اعتماد به نفس و صبوري  زیاد حس العادهبسیار زیادي به تسکین اعصاب، افزایش فوق

  کند.می
اي در عموم کشورها عالوه بر ایاالت متحده که قدمت و داوطلبـان زیـادي دارد، گیري اجارهماهی

دلیل اهمیت، آمارهاي بهتـري هب هاي متفاوتی قرار دارند.رو به رشد است. اما به لحاظ موفقیت در رتبه
میلیـون  35,6گیـران ایـن کشـور وردهاي وزارت امور داخلی ماهیدر این کشور وجود دارد و طی برآ

انـد. و نتـایج بـرآورد سـازمان حیـات وحـش و میلیون دالر هزینه کـرده 24، 1991گیر در سال ماهی
 2,5رونـد کـه میلیون از بزرگساالن امریکایی به شکار مـی 16,7گیري ایالت متحده نشان داد که ماهی

مایـل  150گیران در این کشور سـاالنه حاضـرند روند. ماهیگیري میبه ماهی) 46,6( برابر این مقدار
کننـد. در ایـران ثبـت آمـار و کسـب مایـل سـفر مـی 250سفر کنند در صورتی که شکارچیان ساالنه 

  دهی و بررسی بیشتر است.اطالعات بیشتر نیازمند اهمیت
گیـري د فرصت ورزش بصـورت مـاهیهمزمان با افزایش تقاضا براي منابع آبی، تقاضا براي ایجا

گیري به عنوان منبع درآمدي، نظر صاحبان منابع آبی ورزش ماهی اًاي نیز مورد انتظار است. اخیراجاره
را جلب کرده است. با توجه به گسـترش شـیالت و اهمیـت بیشـتر بـه اوقـات فراغـت در کشـور و 

زایـی بـاال و فعالیـت، فرصـت اشـتغالریـزي بـراي ایـن هاي دینی، رونق و برنامهسفارشات و آموزه
هزار نفري فعلـی شـاغل در زیـربخش شـیالت ایـران  186,4کارآفرینی جدیدي را به جمعیت حدود 

و موجب نزدیکی مردم بـا محـیط زیسـت خواهـد  )2012 سالنامه آماري شیالت ایران،(خواهد افزود 
برداري آن در ایـران مـورد ظام بهرهگردید. به همین منظور با بررسی اسنادي الگوهاي رایج در جهان ن

 بررسی قرار گرفته است.

ها و منابع ها، دریاچههاي آبیاري، چشمه سارها و رودخانهعالوه بر نهرها، کانال :منابع آبی و انواع آن
آبی پشت سدها از مهمترین منابع ذخیره آبی هستند که از لحاظ اقتصادي ارزش باالیی برخوردارند. 

که  هستندها نوعی ایجاد شده توسط انسان جهت نگهداري آب در مسیر رودخانهسدها مخازن مص
  . درفصول پربارش جهت مصرف این آب در فصول کم بارش است ذخیره آب آنها وظیفه اصلی

خاکی به منظور  ها نیز محیطی شبیه استخر مصنوعی هستند که با ایجاد یک مانع معموالًبندانآب
در شمال کشور مرسوم بوده و از آب آن براي آبیاري اراضی  آیند و عمدتاًسازي آب بوجود میذخیره

ریزي و مدیریت هدفمند که با برنامهطوريشود. بهکشاورزي به خصوص کشت برنج استفاده می
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زایی را مندان جدید و درآمدهاي جذب عالقهگیران تفریحی فعلی زمینهتوان ضمن ساماندهی ماهیمی
  باال و پراکنده منابع آبی در ایران را فراهم نمود.با توجه به حجم 

ها شامل: کیفیت و کمیت گذار تاسیسات و منابع آبی تمام جنبهگذاري، سرمایهقبل از شروع سرمایه
منبع آب، مکان، آبزیان در دسترس، زمان مورد نیاز، هزینه اجرایی، بازار، تاثیر روي دیگر مزارع 

هاي کار و قوانین منطقه را بررسی خواهد ها و قوانین، بیمه، ساعتپرورشی همجوار، مالیات، مجوز
سازي، غذادهی، ). از تدابیر دیگر اصلی مدیران انتخاب گونه، انتقال و ذخیره1914 (بوگاش و کیز، کرد

  .)1996 کیفیت آب، کنترل جلبک و مدیریت بهداشت و بیماري آبزیان است (ماسر،
گیري تفریحی حاضرند هزینه مردم براي یک تجربه کیفی در ماهی :گیري در منابع آبی جهانماهی

گیري بصورت اجاره طوالنی اي ماهیبرداري اجارهپرداخت کنند. امروزه سه مدل اصلی براي بهره
 .)1993 (ماسر و همکاران، مدت، اجاره روزانه و اجاره برحسب وزن ماهی صید شده، وجود دارد

گیـري بـا النی مدت، که در ایاالت متحده جـاري اسـت اغلـب مـاهیدار: اجاره طواجاره مدت -الف
، خورشید 3رنگآبشش آبی ، از جمله ماهی 2، ماهی پن1باس دهان بزرگکیفیت از مقادیر زیادي ماهی 

سـازي ) بـراي نمونـه مـدیریت و ذخیـرهa1994 اسـت. (سـیچرا و همکـاران، 5و کرپی 4ماهی ریدیر
به طور مرسوم روي ماهی باس دهان بزرگ و آبشش آبی رنگ  گیرهاي جنوب شرقی ایالت متحدهآب

  .)1997 (گودوین و همکاران، اندمتمرکز شده
گیران کیفی بـراي مقـدار زیـادي مـاهی اسـت، مشـابه دار براي فرد یا گروهی از ماهیاجاره مدت

گیري نیز ماهیباشد. موفقیت در اي که بر خالف آن نیازمند منطقه وسیعی براي فعالیت نمیشکاراجاره
ترین عوامل موثر در اجاره بهاء نیـز بـه زیبـایی منظـر و به تولیدات طبیعی منبع آبی بستگی دارد. مهم

  موقعیت محل بستگی دارد.
شناسان دریا شروع به ایجاد ارتباط بین نوسانات ظرفیت آبزیان و البته طی دهه دوم قرن بیستم، زیست

که اگر در این مورد در منابع آبی مدیریت طوريه) ب2001 تهیاسون،توان تولید ذخایر آبزیان کردند (ما
  پوند ماهی ورزشی برداشت نمود. 400تا  300توان مربع آب میمتر 4×47مناسبی اعمال شود از هر 

                                                
1- Large mouth bass 
2- Panfish 
3- Blue gill 
4- Redear sunfish 
5- Crappie 



  افشین عادلی و ارغوان معماري

41 

براي مالک استخر اجاره طوالنی مدت سودمند است چرا که در یک شرایط ساده تنها با چند نفر با 
کند. مالک زمین ممکن است فقط به نگهبانی و حراست یک نفر رآمد کسب میحداقل نیروي انسانی د

سوزي نیاز داشته هاي احتمالی، تخریب و درگیري و آتشدر منابع آبی آن هم براي حفاظت، دزدي
امّا محدودیت اجاره طوالنی مدت این است که تمام استخرها و منابع آبی به اندازه کافی بزرگ  باشد؛

  اهیان مناسبی نداشته و به لحاظ موقعیت و زیبایی شناختی زیاد مناسب نباشند.نبوده و یا م
گیران با حق دسترسی به اجاره روزانه: اجاره روزانه شامل حق انتخاب استفاده روزانه ماهی -ب

سازي شده میزان باشد. تولیدات طبیعی و موقعیت ماهیان ذخیرهمحدوده خاصی از منبع آبی می
گیران بهاي هر تعداد ماهی صید شده را دهد. سپس ماهییران را تحت الشعاع قرار میگبرداشت ماهی

  شود که در آن روز حق صید دارند.پردازند یا هزینه پرداختی محدود به تعداد ماهی میمی
آورد و عالوه بر جذب گیران انگیزه بوجود مییک استخر مطلوب، استخري زیبا است که در ماهی

حال که گیران بالقوه و بالفعل مناطق دیگر نیز جذابیت ایجاد نماید. در عینحلی، در ماهیگیران مماهی
کنند افرادي هم هستند که تخطی گیران براي حق گرفتن ماهی هزینه آن را پرداخت میاکثر ماهی

گیري توان از این راه به یک منبع درآمد رسید به این صورت که به جاي مجوز ماهیکنند امّا میمی
  آزاد، مالک منبع آبی، روزانه مالیات اندکی در نظر بگیرد.

جریب براي اجاره روزانه معمول هستند و اغلب آنها نزدیک معابر  10تا  5استخرهایی با مساحت 
توان با تابلوهاي تبلیغاتی چشمگیر نظر افرادي را که از کنار این عمومی هستند که در این صورت می

تر حق برداشت یا ورودیه بهتر است، مشتریان آوري سریعبراي جمع ا جلب کرد.گذرند رها میمکان
ها دریافت نمود و به آنها رسید مدت مجاز استفاده را در ابتدا به پیشخوان هدایت کرده و هزینه از آن

  را تحویل داد.
یعی کارآمـد هاي طبهاي این نوع اجاره نسبت به حالت قبل کمتر است و بیشتر براي دریاچههزینه

پـذیري بیشـتر بـراي مالکـان و است. مزیت دیگر این نوع از اجاره عـالوه بـر هزینـه کمتـر انعطـاف
  دهندگان است.اجاره

گیـران ها و حتی براي ماهیها و خانوادهاین استخرها براي بچه اجاره برحسب وزن ماهی صید شده:
هستند. اغلب، حداقل مالیات و هزینه براي ترتازه کار به علت افزایش احتمال صید ماهی بسیار جذاب

شود و نهایتاُ هزینه اضافی بر اساس ماهیان صـید شـده طبـق تعـداد و وزن و طـول ورود پرداخت می
توان محاسبه خواهد شد. بنابراین افرادي نیز براي بازرسی مشغول به کار و رسیدگی خواهند شد یا می
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گرم کـه  454پرداخت به ازاي هر  ید دریافت کرد. معموالًهزینه را یکجا اما با محدودیت در تعداد ص
گیـران تواند جوابگوي تعداد زیادي از ماهیگیرد. نیم جریب استخر میباالترین بازده است صورت می

گیـر در سـاعت ماهی به ازاي هـر مـاهی 10تا  8سازي نرخ صید در دو هفته اول بعد از ذخیره باشد.
  یابد. گیر تنزل میماهی به ازاي هر ساعت براي هر ماهی 2تا  1است، بعد از چند هفته به 

هـاي فـروش میزان سود این استخرها در ابتداي کار به علت تعـداد ماهیـان و امکانـات سـرویس
توان به کاربرد این روش در استخرهایی با سایزهاي متفاوت اشاره کرد. محدود است. از محاسن آن می

تواند ها یا حتی مناطق شهري قرار بگیرند و موفقیت در ماهیگیري میزادراهتوانند در آاین استخرها می
به تولید طبیعی استخر بستگی نداشته اما در ارتباط با تراکم و جمعیت ماهی ذخیره وابسته باشد. و نیاز 
به نیروي انسانی باالیی براي بازاریابی، روابط عمومی و اجـرا نیازمنـد اسـت کـه موجـب اشـتغالزایی 

  واهد گشت.خ
توانند در جریان تبلیغات قرار بگیرند. افراد عالقمند به صورت شفاهی یا روزنامه و اینترنت می

(سیچرا  اي استبهترین تبلیغات خود مردم و تعاریف دهان به دهان و نفر به نفر آنها و تابلوهاي جاده
  .)b1994 و همکاران،

 ايصورت اجارههبرداري از منابع آبی ایران ببهره ترینعمده :برداري از منابع آبی در ایرانبهره
برداري توسط بخش خصوصی (فردي یا تعاونی) با نظارت و مدیریت سازمان که بهرهگیرد صورت می

تحت ها و منابع آبی هاي محدود و انفرادي در تاالببرداريشیالت ایران خواهد بود. در مقابل بهره
اي بصورت ورزشی گیران آماتور یا حرفهشور توسط ماهیحفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ک

  .)2010 دستورالعمل اجرایی منابع آبی شیالتی،د (گیرصورت می
گیري متداول وجود دارد، اجاره بر حسب وزن ماهی صید طورتقریبی هر سه نوع ماهیهدر ایران ب

ها و و در دریاچه گیردشده در مراکز تفریحی که استخرهایی با مساحت کم دارند صورت می
شود و اجاره طوالنی مدت نیز شامل مواردي ها نیز بیشتر مجوزها براي اجاره روزانه صادر میرودخانه

قرق  گیرد که به آنگذار در مزایده مدیریت یک منبع آبی را دست میاست که یک فرد سرمایه
بندان جنگل و مرتع و آب و آب اي ازرود و به محدودهگویند و براي شکار نیز بکار میاختصاصی می

شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و و کوهستان و غیره اطالق می
برداري از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره

عین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست براي مدت مصالحیت
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  گردد.واگذار می
هایی هاي صادر شده از نوع عادي که متعلق به رودخانهدر ایران در حال حاضر بیشترین پروانه
آال، پروانه صید قزل هاي صید شامل:انواع پروانه و )2009است که گونه حفاظت شده ندارند (محمدي،

هاي انتفاعی صید با پروانه هاي داخلی، وانه صید ماهی در آبپرو هاي شمال،نه صید ماهی در آباپرو
  تور است.

هاي طبیعی هستند برخی منابع آبی اصالح شده و یا دریاچهصورت طبیعی یا نیمههمنابع آبی، ب
پشت سدها که انسان ساخت هستند با کسب مجوز از سازمان آب و سازمان شیالت ایران و 

دار کردن آن طی آید و با ماهیمی هاي صیادي درا به اجاره افراد یا تعاونیههاي آن در استاننمایندگی
یک دوره معین، آبزیان آن با تغذیه از مواد مغذي موجود طبیعی در آب رشد کرده و در پایان دوره 

گردند و بر حسب دماي آب و موقعیت منابع آبی از برداري صید گردیده و صاحبان آن منتفع میبهره
شود که مهمترین آنها در تاریخ کشورمان آال استفاده میاي کپور ماهیان چینی یا ماهیان قزلهگونه

گرفته دار کردن آن توسط دولت صورت میمربوط به تاالب هامون در سیستان بلوچستان بوده که ماهی
ر از منابع هزار هکتا 850که تا سقف حدود طوريهشده است. بهزار تن نیز از آن برداشت می 12و تا 

برداري وجود داشته است. بر اساس آخرین آمار منتشره در هاي گذشته بهرهآبی کشور نیز در سال
هاي هزار تن از این طریق در منابع آب 3/31تعاونی به میزان  62نفر در قالب  7590کشور حدود 
 497ساحت کل حدود فقره به م 332از  1389اند. در سال طبیعی برداشت انبوه داشتهطبیعی و نیمه

مربوط به استان  89برداري در سال برداري صورت گرفته است. بیشترین سطح بهرههزار هکتار بهره
برداري شده نیز مربوط به استان آذربایجان سیستان و بلوچستان بوده و بیشترین تعداد منابع آبی بهره

گردد.(سالنامه ماهی برداشت می کیلوگرم ماهی بر هر متر مربع 8و بطور متوسط حدود  شرقی است.
 1381هاي برداري از این منابع را در سالروند افزایشی میزان بهره 1شکل  )2012آماري شیالت ایران،

طور متوسط از هر هکه در این دوره بدرصد رشد داشته است. بطوري 7/12دهد که نشان می 1390 تا
  داشت صورت گرفته است.تن بر 3/87 منبع آبی داخلی در ایران بطور متوسط
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  برداري آبزیان از منابع آبی کشورمیزان بهره -1 شکل

  
اي هستند که ارزش اکولوژیک دارند و تحت سرپرسـتی دسته دیگر عموماً منابع آبی حفاظت شده
گیران ورزشی با کسب مجوز به صید با قـالب در آن بـه سازمان حفاظت محیط زیست هستند و ماهی

بـرداري ریـزي و بهـرهاي معروف است و به برنامـهگیري اجارهاندك مشغولند که به ماهی برداريبهره
ریـزي بهینه آن به مانند آنچه که در سایر کشورها همچون ایاالت متحده که همراه با مدیریت و برنامـه

کنار سایر توان در ویژه است، کمتر پرداخته شده است و با ساماندهی آنها و سایر منابع آبی کوچک می
  مزایا درآمد بیشتري وارد چرخه اقتصاد کشور نمود.

هجري شمسی به شـکل  40 تا 20گیري ورزشی در ایران در دهه ماهی :گیري ورزشی در ایرانماهی
امروزي و رسمی وارد ایران شده است. در ابتداي ورود این حرفه به علت بـاال بـودن قیمـت وسـایل 

متمول) از مردم که به خارج از کشور سفر کرده و از نزدیک با این مختلف، طیف خاصی (عمدتا افراد 
دادند. اما با گذشت زمان، گسترش منـابع ورزش آشنا بودند، نسبت به انجام آن از خود عالقه نشان می

کـه طوريهمندان آن بیشتر شدند. بآبی جدید (سدها) و آشناتر شدن مردم با مزایاي این ورزش، عالقه
هـاي براي صید ورزشی ماهی قزل آال توسط سازمان حفاظت محیط زیست در تـاالب در حال حاضر

هاي صادر شـده از نـوع عـادي کـه گردد. بیشترین پروانهاختصاصی و تحت مدیریت پروانه صادر می
هایی است که گونه حفاظت شده ندارند و در بعضی مـوارد از نـوع روزانـه و ویـژه متعلق به رودخانه
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کننـد. پروانـه روزانـه و ویـژه بـراي هـزار تومـان پرداخـت مـی 7ماهی قیمتی معادل  5است و براي 
شود. در حال حاضر در تهران هرساله رود اعطا میهایی چون هراز، چالوس و سرچشمه زایندهرودخانه

گیري زیر نظر دولت در دریاچه آزادي، دریاچه پارك ارم و دریاچه گمرك واگذاري براي فعالیت ماهی
شـود. اي انجام شده و در دریاچه تار دماوند طرح گردشگري توسط بخش خصوصی انجـام مـیاجاره

  )2009 (محمدي،
اي و دریایی با ابـزاري هاي رودخانهماهیگیري ورزشی هنري از صیادي است که در آن انواع ماهی

صـید شـده و بـراي گیري، قـالب، وزنـه و شـناور تر از صید صنعتی مانند چوب و النس ماهیسبک
گیري ورزشی فعالیتی پر سود و پر رونقـی گیر جنبه غیر اقتصادي دارد. اما امروزه مدیریت ماهیماهی

اي نه فقط به علت سالمت و سازگاري ماهی مهـم گیري اجارهاست. بطوري که مدیریت صحیح ماهی
  ).1993 و همکاران، (ماسر باشداست بلکه به علت موفقیت اقتصادي تجارت بسیار پر اهمیت می

گذاري در توسعه این فعالیت در کشورهاي پیشـرویی چـون گردش مالی و رونق اقتصادي سرمایه
گیـري فعـالیتی نروژ، فرانسه و انگلیس و کشورهاي آسیایی چون ژاپن و کره قابل توجه اسـت. مـاهی

متون اسالمی نیز به  مفرح، متنوع و جذاب باالخص براي جوانان، کودکان و حتی معلولین است که در
  .)2010 آن سفارش شده است (صبوري،

هاي شـمال و جنـوب کیلمتر نوار ساحلی در آب 2700عالوه بر  :گیري در ایرانمناطق جذاب ماهی
(پرافکنده و  فقره منبع آبی نیز وجود دارد 3500گیران جذاب باشد حدود تواند براي ماهیایران که می

امی آنها بسیار مشکل خواهد بود. اطالعات برخی از منابع مهم آبی که ) که بررسی تم2010 همکاران،
  جود داشته در جدول ذیل آمده است.آوري وگیري تفریحی کشور امکان جمعبه منظور ماهی
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  گیري تفریحی کشوربرخی منابع مهم آبی ماهی -1 جدول
 آبی منبع نام جغرافیایی محل محلی صید در رایج آبزیان انواع

 کرج سد دریاچه چالوس-کرج جاده کیلومتري 33 عروس ماهی، سیاه کمان، قرمز،رنگین خال آاليقزل

 الر سد دریاچه هاشم امامزاده هراز،گردنه جاده قرمز خال آاليقزل

 (ع) علی امام دریاچه و هراز آمل غرب جنوب کیلومتري 83 در گردن پالون کوه شرق دامنه کمان قرمز،رنگین خال آالي قزل

 هویر و تار دریاچه فیروزکوه کوهستان آزادماهیان

 طالقان سد دریاچه قزوین-کرج اتوبان مسیر در غربی البرز منطقه کپور و آالقزل پر؛ زرده
 نسن رودخانه دره چالوس-کرج جاده آالقزل و سیاه ماهی

 درو حبله و رود نیم دماوند شرق شمال کیلومتري 21 زردك و کمان رنگین آاليقزل

 ساوه سد ساوه شهرستان در قوسی دو و بتنی سد کپور

 زاینده رودخانه و سد اصفهان اال، کپور، زردك قزل

 گهر رودخانه الیگودرز غرب جنوب کیلومتري 31 زردك و کمان رنگین قرمز،  خال قزل
 اوان دریاچه قزوین الموت شمالی نیمه ماهی اردك و کپور کمان،  رنگین

 کوچک و بزرگ گهر دریاچه لرستان اشترانکوه شده حفاظت منطقه در زردك و کمان رنگین قرمز،  خال قزل

 خرداد 15 سد مرکزي استان در خاکی سدي کپور،کاراس، زردك،سوف

 طرق سد رضوي خراسان استان مشهد شرق جنوب در بتونی سد زردك و کپور

 کوهرنگ رودخانه بختیاري محال چهار استان زردك و قزل
 کارون سد سلیمان مسجد شهر نزدیک زردك و قزل

 چغاخور سد و تاالب بختیاري محال چهار استان فیتوفاگ و گورخري، زردپر، عروس،کپور، آمور ماهی

 کرخه سد و  سیمره رودخانه کرمانشاه شرقی جنوب کیلومتري 34 شیربت ترنج، پر، زرده

 آب شور کردستان استان دره دیوان شرقی شمال يکیلومتر 35 پر زرده و ترنج کولی، کپور، شیربت، اسبله،

  )رود سفید (اوزون قزل  کردستان استان سنندج مارال دهستان شرق شمال کولی و اسبله کپور، سفید، زردپر، سوف،
 رود سفید دریاچه گیالن استان رودبار شهرستان جنوب اسبله و پر زرد سوف، کپور،

 نئور اچهدری اردبیل استان کمان رنگین آالي قزل

 دز سد دریاچه جنوب خوزستان و شمال از لرستان استان دو فاصل حد بتک؛کپور؛شیز،شیربت سونگ،برزم،

 )رود میان(شفاورد رودخانه  گیالن استان هشتپر غرب جنوب کیلومتري 45 کولی،کپور،فیتوفاگ

 رود قمر مرکزي استان گلپایگان شهرستان کپور

 رود زرینه سد دریاچه بختیاري الچهارمح و اصفهان استان در کپور
 اکباتان سد دریاچه همدان استان شیربت و کپور

 قشالق سد دریاچه کردستان استان مصنوعی دریاچه کپور
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  - 1ادامه جدول 
 آبی منبع نام جغرافیایی محل محلی صید در رایج آبزیان انواع

 زریوار اچهدری مریوان غرب شمال کیلومتري 3 مارماهی پر، زرده بچ، کپور،
 ایمر دریاچه کاووس گنبد ترکمن بندر پر، اسبله کولی، کپور،زرده شاه

 نهاوند ملوسان سراب دریاچه همدان استان منطقه ترینجنوبی اال قزل پر،  شیربت، کپور، زرده
 مهاباد سد دریاچه مهاباد شهرستان غربی جنوب اسبله فیتوفاگ، کپور آزاد،

 گلپایگان سد گلپایگان شهرستان غرب ومتريکیل بیست پر زرده و کپور
 ولشت دریاچه مازندران استان کالردشت منطقه اردك،سفید کپور، اال، قزل

 مارمیشو ارومیه شیربت، زرد کپور،
 شور رودخانه زنجان استان گرماب کولی و اسبله پر، زرده شیربت، 

 رود شاه گیالن استان لوشان - منجیل کپور، اسبله، کولی
 تهم سد زنجان شیربت پر، هزرد

 وشمگیر سد گلستان استان گرگان سفید کولی، اسبله، کپور،
 پریشان و فامور دریاچه کازرون شهرستان شیربت، ترنج، برزم و زردك و کپور
 هراز اسک آب  مازندران استان الریجان نزدیک روستایی کمان رنگین و قرمز خال االي قزل

 آباد عباس خاکی سد لرستان کپور
 واز بید سد  )اسفراین( شمالی خراسان قزل و چهارسیبیل و کپور

 هندو سد مرکزي استان اراك غربی جنوب پر زرده و کپور و قزل
 جاجرود رودخانه تهران اطراف آال قزل

 کوهرنگ رودخانه شورآباد دهستان در واقع زردك و قزل
 دره یرینش سد بجنورد غربی شمالی، شمال خراسان استان پر زرده

 صالح کمال سد ازنا مرکزي،شمال استان زردك و کپور
 خروسان سد ازنا و شازند مابین مرکزي، استان میگو شاه و کپور

 برزو سد برزو روستاي شیروان شمال شمالی،  خراسان استان پر زرده و ايرودخانه سفید ماهی
 علی بابا گپی تاالب ارومیه دریاچه در ماهی،اسبله سوف،سیاه کپور، زردپر، ماش،
 سولدوز تاالب شرقی آذربایجان استان در مصنوعی ماهی،اسبله سوف،سیاه کپور، زردپر، ماش،
 گروس تاالب شرقی آذربایجان استان ماهی،اسبله سوف،سیاه کپور، زردپر، ماش،

 انزلی تاالب  گیالن استان ،سفید اردك اسبله، سوف، کفال،ماش، آمور،کپور،
 ارس سد شرقی آذربایجان استان ماهی،اسبله سوف،سیاه کپور، زردپر، ماش،

 نکا رودخانه مازندران استان نکا سفید ماهی کولی، اسبله، کپور،
 تجن رودخانه مازندران استان ساري آباد فرح کولی،کپور کوهستانی،اسبله، ماهی
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  نتایج و بحث
ع ماهی زنده و تازه براي استفاده اي عالوه بر تفریح، یک منبگیري اجارهماهی یی کهاز آنجا

درآمدزایی، افزایش مصرف و پر کردن اوقات فراغت و  تواند در توسعه کارآفرینی،کنندگان است، می
ریزي و توسعه آن در دوستی افراد با محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد که توجه ویژه، برنامه

هاي مساعدي را توان زمینهبندي مباحث ذیل میعاي جدیدي را فراهم سازد با جمتواند زمینهکشور می
اي این گیري اجارههاي اقتصادي محیط زیست فراهم نمود. ماهیگذاري این بعد از فعالیتدر سرمایه

گیري از منابع کمیاب استفاده کند. کند که همزمان با ایجاد فرصت ماهیامکان را براي مالک فراهم می
توانند لوبی براي تولید کنندگان و فرآوران ماهی است. تولیدکنندگان میاي فرصت مطگیري اجارهماهی

ماهیان خود را به فرآوران و تولیدکنندگان صنعتی محلی بفروشند بنابراین بدون ساخت تجهیزات 
  رسند.خاصی به درآمد می
 پروري مجوز براي زمین، آب، ذخیره آب سطحی و ساخت وهاي اجرایی آبزيمثل تمام فعالیت
  دانید مجوز فروش ماهی نیز از ضروریات است.طور که میساز الزم است. همان

هفته اول  2گیر در ساعت براي ماهی به ازاي هر ماهی 10تا  8تواند به اندازه قاعدتا نرخ صید می
گیر ماهی به ازاي هر ساعت یک ماهی 2تا  1ي اول به سازي باشد و بعد از چند هفتهبعد از ذخیره

ها تعبیه شده توان آنها را به طور زنده در تانکهاي پرتابی مییابد. پس ازصید با قالبمی تنزل
که به اندازه دلخواه داري کرد حاال یا به عنوان ماهیان قابل فرآوري براي فروش یا براي کسانینگه

ت اما اند. اگرچه مدیریت یک استخر یا دریاچه تالش یک دوره یکساله اسموفق به صید نشده
  .)1997 (وسلی، هاي جداگانه مدیریتی الزامی استبندي اغلب براي موفقیت در بخشزمان

اي یخ و خدمات بان، محلی براي پیک نیک و نوشیدنی، طعمه، لوازم، تجهیزات اجارهنصب سایه
لبته تواند این ورزش را به تجارت تبدیل کند که ابندي براي حمل به خانه میپاك کردن ماهی و بسته

کارکنان در بخش فروش غذا و پاك کردن ماهی باید داراي مدارك بهداشت و سالمت باشند. 
گیري، طبخ و مسابقات، اختصاص جایزه از موارد دیگر براي درآمدزایی هاي آموزش ماهیفعالیت

  .)1997 گودوین و همکاران،( مالک آبگیر است
رسانی باید در تمام است؛ خدمات و کمکهزینه اصلی، کنترل ذخیره آبگیر و حمل ونقل ماهی 

ه شود، حتی براي کارهایی چون وزن کردن یساعات و در محل براي کارایی تجهیزات و خدمات ارا
ها بر حسب اضافه حضور یا اضافه وزن مجوز اولیه صید ماهی و سایر آوري مالیاتماهیان، جمع
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ت و راهنمایی، غذاي ماهی، سنجش و هاي دفتري، سرویس بهداشتی، محافظها شامل هزینههزینه
گیران تازه کار، ها، آموزش براي ماهیآزمایش کیفیت آب شود. افرادي براي توضیح قوانین و روش

افرادي براي جدا کردن ماهیان از  هاي امداد وگیري، ارائه خدمات بیمه و کمکمکالمه در حین ماهی
  کنند.ه مییبندي آنها در یخ را اراتهشان، تحویل موقت و پاك کردن آنها و بسهايقالب

اي باید همـراه امنیـت، آسـودگی و راحتـی، کنتـرل گیري اجارهبه هر حال طراحی امکانات ماهی
دهـد و در ضـمن از دزدي و دسترسی باشد. طراحی مناسب امنیتی، ایمنـی مشـتریان را افـزایش مـی

  .)1996 کاهد (ماسر،خشونت می
شود. در اجاره بلند مدت، بهاي بیمه کمتر است و بیمه توصیه می براي مشتریان در معرض خطر،
هایی که در اثر طبخ ماهی به تواند حتی بیماريگردد. این بیمه میاغلب توسط مستاجر پرداخت می

هاي اولیه و تجهیزات الزم براي حفظ حیات باید در دسترس اند را نیز پوشش دهند. کمکوجود آمده
گیري ایمن براي افراد معلول نیز فراهم ید ممنوع شود و امکانات الزم براي ماهیباشند. شنا کردن با

  .)1992 هیگینبوتام و کالري،( باشد
گیري نیاز است به مدیریت پروري و ماهیدر این تجارت همان اندازه که به مدیریت صحیح آبزي

هدف تیمی براي روابط  صحیح مردم و مراجعین نیز احتیاج است، پس بهتر است براي پیشبرد این
گیري اي ماهیه خدمات استخدام شوند. بسیاري از مردم به صورت اجارهیعمومی، بازاریابی و ارا

دقیقه موفق به گرفتن ماهی نشوند  10تا  5کنند چون هدف آنها صید ماهی است. اگر آنها طی می
هاي ي را براي ماهی اما هزینههاي کمترکنند. بعضی از صاحبان منابع آبی قیمتشروع به اعتراض می
کنند. می توان با ارائه تجهیزات و امکانات بیشتر هم رفاه هاي اضافی دریافت میبیشتري براي سرویس

  حال مشتریان و هم درآمد و سوددهی را ارتقا داد. 
از مهمترین اقدامات مدیریتی، عقد قرارداد و تعهد نامه از مراجعین است. باید تمام وظایف 

ریتی همزمان با عقد اجاره نامه روشن و درج شود. تعهدنامه براي جلوگیري از درك نادرست و مدی
  اي است.گیري اجارهروشن کردن تمام شرایط ماهی
هاي تبلیغاتی کارآمد به آشنا هاي مهم یک مدیر است. استفاده از تکنیکبازاریابی از دیگر مسئولیت

گـذاري روي ایـن کند. پتانسیل سوددهی سـرمایهایانی میکردن عموم با این تجارت تفریحی کمک ش
  هاي احتمالی پیشگیري شود. ورزش باید قبل از شروع کار ارزیابی شده تا از شکست
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هـاي فـروش میزان سود این استخرها در ابتداي کار به علت تعـداد ماهیـان و امکانـات سـرویس
و رضایت مشتریان و نوع تبلیغات و نـوع به موقعیت منبع آبی، مدیریت شیوه خدمات  محدود است و

  آبزي بستگی دارد.
هاي مربوط به ماهی در زمان وجود تعادل در تولید طبیعی و برداشت حـداقل اسـت امـا بـا هزینه

  را افزایش داد. دوبارهگیران به بازگشت توان نرخ صید و متعاقباُ عالقه ماهیاضافه کردن ذخیره می
از بـین بـردن  صحیح در کنترل گیاهان آبزي، کیفیت غـذادهی، لقـاح،هاي مازاد به مدیریت هزینه

 .)a1994 (سیچرا و همکاران، گرددهاي هرز لبه استخر و دریاچه و فضاهاي استراحت بر میعلف

با ذکر مشخصـاتی از قبیـل نـوع گونـه،  یا صید) منبعبرداري از آبزیان (رهاسازي و واگذاري بهره
  شود.داري، شیوه صید و... از طریق آگهی مزایده اعالم میبرتراکم، ترکیب، توان بهره

 آوري آمار، اطالعات وگذاري از طریق بازدیدهاي محلی و جمعانتخاب اولیه منبع آبی براي سرمایه
نزدیکی و دوري  ها،آالینده هاي مورد نیاز، اطالعات هواشناسی، هیدرولوژي، لیمنولوژیک منبع آبی،نقشه

دار نمودن، نوع گونه ابزي قابل سنجی آبزيها، امکانها و محدودیتشناخت ظرفیت به مناطق مسکونی،
پذیرد. و اقدامات نظارتی در طول مدیریت معرفی یا موجود و زیبایی و استقرار منظر منبع آبی صورت می

  آبگیر در سه مرحله رهاسازي، حفاظت و برداشت از آبزیان و ماهیگیران صورت خواهد گرفت.
اي نیازمند داشتن رکوردهاي ثبت شده مناسب است. ثبت مواردي چـون گیري اجارهت ماهیمدیری

هاي کیفیت اب، گیرينرخ صید و جابجایی، نرخ غذادهی، اندازه سازي،دفعات و تعداد و اندازه ذخیره
میز آهاي هر استخر به طور جداگانه است و بدون ثبت این موارد مدیریت موفقیتها و بیمارياسترس

هاي تجارتی بستگی ) موفقیت در این حرفه به فکر صحیح و طرح1996 غیرممکن خواهد شد. (ماسر،
آورد واقـف دارد. مجریان این تجارت باید به مکان، شکل فیزیکی و عواملی که به مشتریان فشار مـی

یریت به اندازه مـدتر مدیریت مردم بوده و از آنها در پیشبرد تجارت خود استفاده کنند؛ به عبارت ساده
  آبزي پروري حائز اهمیت است.

دار از ترافیـک گیران و اعطـاي کـارت اعتبـاري مـدتبرقراري پایگاه اینترنتی و رفاهی براي ماهی
شود و در عین حال عالقمندانی که به علت معطلی و خسـتگی حاصـل از طـی غیرضروري کاسته می

روند و این امکـان شوند نیز از دست نمییمان میگیري پشمسافت طوالنی براي گرفتن مجوز از ماهی
خواهند شود که در هر جایی هستند و در هر زمان که میگیران و حتی افراد دیگر فراهم میبراي ماهی

شود. و در گیري کنند مثل آنچه که در سایر کشورها انجام میهاي اعتباري خود اقدام به ماهیبا کارت
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شود در ابتدا در جـوار فروشید. البته پیشنهاد میارزشمند، تفریحی را می واقع با یک تجربه و مدیریت
صورت پایلوت و الگویی یک منبع آبـی را بـدین شـکل تجهیـز هیکی از شهرهاي بزرگ مانند تهران ب

نمود و پس از کسب موفقیت پشتیبانی بیشتر صورت گیرد. به هر حال شناسایی کلیه منابع آب کشـور 
توجه به ظرفیت تقاضاي مناطق شهري و تعیین تکلیف مدیریت آنها با تدوین قـوانین و از این منظر با 

در سطح وسیع  به طور عمدهگردد. براي سایر منابع آبی که امروزه هاي اجرایی توصیه میدستورالعمل
تـوان گیرد نیز مـیورزشی صورت میها با کسب مجوز از شیالت بصورت غیراز طریق افراد و تعاونی

  ر پژوهشی جداگانه به ارزیابی و ارائه راهکارهاي مدیریتی آن پرداخت. د
  

  سپاسگزاري
هاي کارشناسان محترم سازمان حفاظت وسیله سپاس خود را از راهنمایی و کمک ینا هب

زیست ایران جناب آقاي مهندس کرمی و باقرزاده و کارشناسان محترم سازمان شیالت ایران محیط
  داریم.نظري ابراز می و سرکار خانمنبوي، رجبی جناب آقاي مهندس 
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