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 اهمیت موضوع

ارزیابی  شده است.ساله تدوین های پنجدر قالب برنامهتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در زیر بخش شیالت کشور  هایبرنامه

های توسعه شیالت رر ارائه راهکاد تواندمیبا توجه به تغییرات ساختاری و وظایف دستگاه متولی و عملکرد در این حوزه  برنامهعلمی 

 .سازدمینقش دولت را عیان ها عدم تحقق کامل برنامهبر عوامل موثر بر دستیابی یا این تحقیق با مروری در آینده موثر باشد. 

 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

اشتغال، کارآفرینی و  افزایش تجارت، امنیت غذایی، ساله زیر بخش شیالت درهای توسعه پنجنقش برنامه

ظه سیر وظایف دولت قابل ارزیابی است. با مالح ،برداریتولید و بهره و باالخص تکثیر آبزیاندر دو حوزه  زداییمحرومیت

یل دال ،های مصوبسیاست ها ومقایسه هدفها و های اتخاذ شده به تفکیک هر یک از این برنامهو بررسی سیاست

خواهد بود. تحقیق با بررسی اسنادی  های شیالت قابل دستیابی و تجزیه تحلیلکامیابی و موانع عدم تحقق کامل برنامه

های آینده را با و وضع مطلوب، تهدیدات و چالش ادامه روند موجودانداز چشم منابع و تحلیل محتوایی، در دو سناریوی

 توسعه شیالت در کشور ارائه نموده است.سازی پیشنهاداتی برای بهبود روند تصمیم

 هاترین یافتهمهم

 است.بوده تن  5/2تن و در ایران  7/3در جهان  پروران()برای صیادان و آبزی سرانه تولیدات شیالتی 9231در سال  ◄

تن از  3/3که  رسیده است. تن 3/5درصد رشد به  3/9با  9270از سال  پروری در ایرانسرانه تولید آبزی ◄

 پروری جهان بیشتر است.متوسط سرانه تولید آبزی

 در صیادی جهان 23پروری و ایران در آبزی 39رتبه  ◄

درصد و رشد  5برنامه رشد  ،(9219)بررسی مورد  سالتا  9233سال از برنامه توسعه شیالت  5در ارزیابی  ◄

های سیاستتحقیق نشان داد اما  .محقق شده استها برنامهدرصد  2/10 در کل بوده است کهدرصد  5/4عملکرد 

 شده است.ناتخاذ مناسبی برای این منظور 

نات اقتصادی از مهمترین ریزی بر مبنای بازار و نوسانقص ساختاری، کاهش ذخایر برخی آبزیان و ضعف برنامه ◄

 ها بوده است.عوامل عدم تحقق کامل برنامه

های آتی عنوان چالشبه محیطیبرداری، کاهش منابع آبی و ذخایر آبزیان و مخاطرات زیستضعف در نظام بهره ◄

 اند.بینی شدهپیش

 



 ؛ 683 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

شاخص میزان تولید و  با ارزیابیتنها  ،است انجامدر حال  برنامه پنجم کههای باقیمانده سالبدون در نظر گرفتن 

برنامه سوم رشد معقولی در تنها و اند درصد بیشترین تحقق را داشته 10با توسعه برداری، برنامه اول و چهارم بهره

بین و نا همسویی ساله بخش و زیربخش های پنجهای برنامهدر سیاسترا ناهماهنگی نتایج  بینی شده است.پیش

 را شیالت توسعه سالهپنج هایبرنامه کمی اهداف تحقق میزان 9 شکل .دهدنشان میهای زیربخش ها و برنامهسیاست

 .دهدمی قرار مقایسه مورد
 

 
 .ساله توسعه شیالتهای پنجبرنامه مقایسه میزان تحقق اهداف کمی -1شکل 


