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 مقاله پژوهشی

 

 

2منصور زیبایی ،1عفت قربانیان
 

 4/3188/ 32تاریخ پذیرش:   02/6/3189تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

تأمین امنیت غذذایی   معیتذت    ةهای اقتصادی در زمین ترین فعالیت یکی از مهم عنوان بهصیادی 

در جایگذا  خذود    توان تقویت افراد در سطح محلی   جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از

بذا نگذا  کلذی بذه  ضذعیت       ة حاضر،مطالع. برخوردار است ایران تولید ناخالص داخلی بخش کتا رزی

دقیذ  از ایذن فعالیذت در جنذور ایذران   متذک            یتصویر کهصیادی در خلیج فارس، بر آن است 

کنذونی    بهبذود رذرای     موجود های توانگیری از  در راستایی بهر  بتوان از آن خألهای آن ارائه دهد تا
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بذا تکیذه بذر نتذرا       تاپسذی  فذازی   -از ر یکذرد ترکیبذی سذوا    با استفاد  . اهداف مطالعه سود جست

در قالذ    ة حاضذر نتذایج مطالعذ  . پیگیذری رذد   3181ن در حوز  ری   جنور ایذران در سذال   متخصصا

هذای صذیادی در خلذیج     گیری از فرصذت  تقویت صیادی   بهر  راستایهای مدیریتی در  )استراتژی( راهبرد

کذاهش  نیذز  فتار بر ذخایر ماهی  های آن، گیری از توان با  جود بهر  ی کها گونه ، بهاست استنادفارس قابل 

ور، تقویذت  های صذیادی در جنذ   های تقویت زیرساخت راهبرد که رد، پیتنهاد مطالعه یابد. بر اساس نتایج

 ،صذیادی  پیتذرفته هذای    ری بذا،، احذداش رذهر     صور  ابزار پیترفته صید با بهر  های صیادی به فنا ری

بهبذود   ،های صذیادی  ایر   تد ین قوانین بر اساس ررای  آن، بازسازی ذخایر با احداش زیستگا ارزیابی ذخ

 در ا لویت قرار گیرد. فرآ ری پیترفتههای  یری از ریو گ   بهر  پیترفتهافز د  صید با بازاریابی  ارزش

 

 .(Fuzzy TOPSIS) تاپسی  فازی، (SWOT) مدیریت صیادی، خلیج فارس، تحلیل سوا ها:  کلیدواژه

  JEL : Q22, Q28بندی  طبقه

 

 مقدمه

تواند منبع تأمین درآمد، ایجاد  صیادی یک فعالیت در زیربخش کتا رزی است که می

های معیتتی، درآمد ارزی   امنیت غذایی برای کتورها   اقتصاد جهانی بارد. پاسخ به  فرصت

 سال تا ها، بینی یشپ است   بر پایة یشدر حال افزا پیوستهجهان  یتکه جمع یطیدر ررا تقاضای غذا

 پذیر است های ری تی   صیادی امکان ، با اتکا به فعالیتدخواهد رسینفر  یلیاردم نَهاز  یشبه ب ،0202

(Allison, 2011; FAO, 2015; Stanford et al. 2017; Garcia and Rosenber, 2010). 

تقاضا برای  ،راد از کیفیت با،ی مواد غذایی دریاییآگاهی اف با ع    بر افزایش جمعیت،

ای که با رردی در حد د  گونه یافته، بهسرعت افزایش  به ریاخ هایسالماهی   سایر آبزیان در 

 ؛ رصتمیلیون تن رسید  است 342به  303از  ،0231 تا 0229ساله از  هفد  درصد طی د ر  پنج

درصد دیگر به ررد جمعیت مربوط  چهلافزایش سرانه مصرف ماهی    بهدرصد از این ررد 

 (.FAO, 2016)رود  می
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ایران نیز از موهبت منابع دریایی در رمال   جنور برای ر ن  فعالیت صیادی برخوردار 

از آن در  تواندهد که میلیج فارس نتان میکیلومتر مرز آبی ایران در خ 3922است.  جود 

 جیخلتأمین ارتغال، امنیت غذایی   ارزآ ری استفاد  کرد.  ،  به تبع آن راستای ر ن  صیادی

هند است که  انوسیاق یرمال غرب ةراخ ، اقعی   در آر در ختک عی س یرفتگ شیپ فارس یک

به ایران  طول سواحل خلیج فارسبیتترین  هند مرتب  است. انوسیبه اق ،عمان یایدر از طری 

درصد خلیج فارس از آن ایران  03ایران   انگلی ، بیش از  3862 دهةتعل  دارد   بر اساس تواف  

 ،هودسن جیخل   کویمکز جیپ  از خل، مربع لومتریک 010،902 سعت حد د با  . این خلیجاست

 ،3بی  اساس گزارش فیشبر  (.Asgari, 2009) رودمیبزرگ جهان محسور  جیخل نیسوم

ها یانواع گوناگون ماه بودن از لحاظ دارا ،خانواد   301در قال   آبزی گونه 821 ، باخلیج فارس

برای ایران  یثر    اقع ک  یجهان  یاهایدر نیرتیاز غن یکی فیدر رد یی،ای  جانوران در

ذخایر  هزار صیاد نقش مهمی دارد. 312  در تأمین معیتت  (Asadi, 2006) روندمیمحسور 

 ،کند ر ن  اقتصادی فعالیت صیادی در جنور ایران را فراهم میغنی ماهی در خلیج فارس امکان 

،   رصد دقی  ررای  حاکم بر این منابع است )استراتژیک( راهبردینیازمند مدیریت  البته که

در همین راستا،  رود. می منابعمنجر به ناپایداری  نامناس برداری  بد ن آن، بهر  ای که گونه به

ر د  رمار می به برداری پایدار از منابع صیادی کارآمد برای مدیریت   بهر  ریابزا 0حلیل سوا ت

، ررای  موجود را در اط عا  مربوط به یک بخش متخص در تمام ابعاد   با توجه به ارائة

 (. تحلیلAraya et al., 2014) دهد قرار میگذاران  مدیران   سیاست ای کوتا  پیش چتم د ر 

های مدیریتی برای  راهبرددهی برنامه   تعریف  ضر ری در سازمان یابزار (SWOTسوا  )

ایجاد  راهبردیبرای تفکر  مهم یکارگیری این ریو  از تحلیل، اط عات هب با سازی است. تصمیم

. استبسیار ضر ری  راهبردیریزی   مدیریت  که این اط عا  در زمینه برنامه ،درو می

                                                                                                                                   
 www.fishbase.org: قابل دسترسی در - 3

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis  
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اقتصادی   منابع را به بهترین نحو  های نتامتواند ررای   های پیتنهادی این تحلیل می راهبرد

 (.Viegas et al., 2016ممکن بهبود بختد )

 کتور های مدیریتی در داخل   خارج راهبردارزیابی  زمینةرد  در  مر ر مطالعا  انجام

دهد که تحلیل سوا ، یکی از ر یکردهای راهبردی در تد ین، طراحی   استخراج  نتان می

ة پیتین ،های مختلف از جمله کتا رزی   ری   است. همچنین های مدیریتی در حوز  راهبرد

 بندی اهمیت   ا لویت سنجش نیز های عملی   راهبرددهد که برای ارائه  نتان می ها پژ هش

، 3مراتبی های مکمل مانند فرآیند تحلیل سلسله ر ش آنها، تحلیل سوا  عموماً در ارتباط با سایر

...    1(تاپسی ) آل اساس متابهت به را  حل اید  ر ش ترجیح بر ،0ای تحلیل ربکهند فرآی

 ;Lee et al., 2009; Zare et al., 2015; Hadavi and Mirabi, 2017) رود کار گرفته می به

Cayir Ervural et al., 2018; Solangi et al., 2019.) ،تواف  عمومی در مورد  با این همه

مطالعا   در  جود دارد   راهبردیکارگیری تحلیل سوا  برای مرحله آغازین مدیریت  هب

عوامل ررد فعالیت   علل  برای رناساییتحلیل  ةمدیریت صیادی   ری   نیز از این ریو

 ;Panigrahi and Mohanty, 2012; Glass et al., 2015د  است )راستفاد  ثباتی آن  بی

Celik et al., 2012; Stead, 2005.)  از محیطی  برآةمد این مطالعا ، نقاط ضعف   قو  را

دهند  محی  خارجی را منتأ تهدید   فرصت قرار می ،داخلی در فعالیت صیادی دانسته

(Panigrahi and Mohanty, 2012.)  ،مطالعه سلیک   در مطالعا  مدیریت راهبردی

 منتور به ، از تحلیل سوا بررسی  ضعیت فعلی صیادی در ،(Celik et al., 2012همکاران )

  یژ  ارتقای   به است کرد بهبود ررای  آن برای صیادی ترکیه استفاد   راهبردپیتنهاد   ارائه 

 جود بازار در کتورهای نزدیک     را یادآ ر رد  در بازار جهانی  این کتور جایگا  صیادی

همرا  استفاد  از فرصت  دانسته است که به مناس  یرصتف را پذیرش ماهی ترکیه در این بازارها

البته در ؛   را در این بخش ارتقا دهد. ترکیه تواند جایگا  پر ری دریایی، می گردرگری   آبزی

                                                                                                                                   
1. Analytic Hierarchy Process (AHP)  

2. Analytic Network Process (ANP)  
3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)  
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 بودن هزینه سوخت   پایین بودن ،زم است نقاط ضعف صیادی منطقه مانند با، ،ها توانکنار این 

 از (،Akca et al., 2006) در مطالعة آکا   همکاران همچنین، .رودسطح سواد صیادان نیز مرتفع 

استفاد  رد   نتایج نتان های صیادی ترکیه  برای رناسایی امکانا    محد دیت تحلیل سوا 

 اقعی فاصله زیادی دارد   تنها از بخش  توانکارگیری  هصیادی این منطقه از ب داد که

گیری از  امکان بهر  ر ، باید از این   رود می  محد دی از آن به رکل صیادی ساحلی استفاد

 . فراهم رودهای موجود برای پیترفت این بخش  فرصت

های توسعه  ، تد ین راهبرد(Wijayanto et al., 2016)در مطالعة  یجایانتو   همکاران 

صیادی در یکی از مناط  ساحلی اند نزی بر مبنای تحلیل سوا  انجام رد که پ  از طراحی 

مدیریتی توسعه   بهبود   راهبرد 00نفعان،  ماتری  سوا  بر مبنای مطالعا  موجود   نترا  ذی

   3بندی رد؛ نتایج نتان داد که باید راهبرد توسعه بندر صیادی  ادیبو صیادی پیتنهاد   ا لویت

 .در ا لویت قرار گیرد 1  بوسنیک 0مراکز تخلیه ماهی فاند ی

اجتماعی  -، برای ارزیابی اقتصادی(Glass et al., 2015)همچنین، گ س   همکاران 

بندی نقاط قو ، نقاط  صیادی در منطقة آ،س ، از تحلیل سوا  استفاد  کردند   به تقسیم

محیطی   نتارتی  ها در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، زیست ضعف، تهدیدها   فرصت

رناسان دریایی،  مدیران صیادی، زیستپرداختند؛ در این مطالعه، اط عا  ،زم از طری  

 .دست آمد  بود صیادان   متخصصان علمی درگیر این فعالیت به

 عنوان بهاز تحلیل سوا  نیز ( Panigrahi and Mohanty, 2012هانتی )اهی   موگرپان

ضعف، تهدیدها   نقاط از نقاط قو ،   برای هدف نهایی توسعه مناط  ساحلی در هند  یابزار

برای رناسایی اقداما  عملی    حاکم بر مناط  ساحلی   صیادی فعال در منطقه های فرصت

حفاظت از منابع  زمینةدر  ییها پیترفت که با  جود نتایج نتان داد راهبردی، استفاد  کردند؛

های  دریایی، کنترل آلودگی، اجرای برنامه مدیریت یکپارچه ساحلی   فعالیت ررکت

                                                                                                                                   
1. Wadibu 

2. Fandoi 

3. Bosnik 
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های  های علمی، عدم  جود اط عا  پایه   ضعف هایی مانند محد دیت ضعف ،تخصصی

پیتنهادهایی برای پیترفت   بهبود ررای   ،اساس همین بر ؛  اجتماعی بحران ساز رد  است

 مناط  ساحلی هند ارائه رد.

کلی   جامع از ررای  بخش صیادی در مناط  مختلف  ی، تصویرگفته پیشدر مطالعا  

   کند میکمک  ری     صیادی که به در  ماهیت مسائل مربوط به بخش استرد  ارائه 

در کمترین زمان ممکن   به بهترین  ،توانند متناس  با ررای  فعلی گذاران می مدیران   سیاست

  کار گیرند. ههای مدیریتی را ب راهبرد ،رکل

ه سایر نسبت ب ، بخش ری     صیادیدر مطالعا  اقتصاد کتا رزی کهاز آنجا 

گیری    با بهر  این بخش مطالعة حاضر، با تمرکز بر ،است ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بخش

ررای  حاکم بر صیادی در خلیج به بررسی   رناسایی ، تاپسی  فازی -از مدل ترکیبی سوا 

 ها   تهدیدهای   فرصت ینقاط قو    ضعفِ در ن بدین منتور، نخست، ه است.پرداختفارس 

؛ ردرناسایی های مدیریت صیادی  راهبردبا استناد به ماتری  سوا ،  استخراج   سپ ، بیر نی

های مدیریت  راهبردبندی  ارزیابی   ا لویت ،تاپسی  فازیبا استفاد  از ر یکرد    سرانجام،

 صیادی صور  گرفت.

 

 ها مواد و روش

   برداری پایدار از منابع صیادی بسیار مؤثر است برای مدیریت   بهر  راهبردیتحلیل 

 ، با نتان دادنرود. تحلیل سوا  کارآمد استفاد  می یابزار عنوان بهحلیل سوا  در این زمینه ت

گذاران در  مدیران   سیاست که رود باعث می ،در تمام ابعاد اط عا  یک بخش متخص

ضر ری در  یابزار ر ، از این   (؛Araya et al., 2014) د ر  کوتا  ررای  را متاهد  کنند

کارگیری این  هب بت سازی است. های مدیریتی برای تصمیم راهبرددهی برنامه   تعریف  سازمان

این اط عا  در زمینه که  ،درو ایجاد می راهبردیریو  از تحلیل، اط عا  مهمی برای تفکر 

تواند  های پیتنهادی این تحلیل می راهبرد. استبسیار ضر ری  راهبردیریزی   مدیریت  برنامه
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 ؛(Viegas et al., 2016اقتصادی   منابع را به بهترین نحو ممکن بهبود بختد ) های نتامررای  

های مختلف  ت بخشتحلیل برای مدیری ةمطالعا  بسیار زیادی از این ریو ،  بر این اساس

 ;Chen, 2014; Panigrahi and Mohanty, 2012; Glass et al., 2015) کنند استفاد  می

Akca et al., 2006.) 

پذیر است که با استفاد  از نترا  افراد متخصص در  تحلیل سوا  یک ابزار انعطاف

 -های فعالیت اقتصادی ضعف، تهدیدها   فرصت نقاط یک حوز ، برای ارزیابی نقاط قو ،

 (. Helms and Nixon, 2010) اجتماعی قابل استفاد  است

ای گسترش ه   فرصت هاضعف، تهدید نقاط رناسایی نقاط قو ، ، برایدر این قسمت

های  . این تحلیل بر مبنای داد رداستفاد   ، از ماتری  سوا های صیادی در خلیج فارس راهبرد

  مستقیم از منطقه   نترا  های ا لیه با کس  اط عا . داد صور  گرفتثانویه  ا لیه  

،ن بخش صیادی در ادار  ری   جنور ایران از جمله بورهر   متخصصان رامل مسئو

. نقاط ضعف   قو  دست آمد های ثانویه از مطالعا  موجود به   داد  3181در سال بندرعباس 

این بخش بر اساس فضای بیر نی حاکم بر  های   فرصت اه  تهدید در نیبر اساس محی  

 راهبردهای صیادی در ماتری  سوا  در قال  چهار گر    راهبردصیادی منطقه رناسایی رد. 

SO (ناری از نقاط قو    فرصت راهبرد  ،)های  راهبردهای موجود در بخش صیادیST 

 راهبرد) WT های راهبردفارس(، های صیادی خلیج  کاهش تهدید با استفاد  از قو  راهبرد)

ها   نقاط ضعف( مورد استفاد   ادغام فرصت راهبرد) WO  نقاط ضعف(    هاتعدیل تهدید

در زمینه فعالیت صیادی در  راهبردیک نقطه رر ع برای تد ین  عنوان بهقرار گرفت. این تحلیل 

کلی   جامع از ررای   یتصویر به ارائة تحلیل سوا  در این بخش .خلیج فارس استفاد  رد

کند تا ماهیت مسائل مربوط به این بخش را    به مدیران کمک می دانجام می بخش صیادی

 دنکار گیر هرا ب مناس  های مدیریتی سیاست ،د در کمترین زمان ممکنندر  کنند   بتوان

(Araya et al., 2014) . 
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 (Párraga et al., 2014ة پاراگا   همکاران )رد  از مطالع های پژ هش، برگرفته   تعدیل مأخذ: یافته

 فرآیند مدیریت با تحلیل سوات-1شکل 

دهد. بر  را نتان می راهبردیتحلیل سوا  در مدیریت  کارگیری بهفرآیند  3رکل 

هایی مانند  برای بخش آریزی کار اساس این رکل، برای رسیدن به هدف نهایی در زمینه برنامه

های مدیریتی متناس  با  راهبردصیادی، ماتری  سوا  نقطه رر ع است که خر جی آن 

 طی رود. هاها، باید مسیر اجرایی کردن آن راهبردبندی  پ  از ا لویت ؛  ررای  حاکم است

در رماتیک  صور  به های صیادی بندی راهبرد رامل استخراج تا ا لویت مراحل انجام مطالعه

 د  است.ارائه ر 0قال  رکل 
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 مدیریت صیادی در خلیج فارس هایراهبردبندی  و اولویت چارچوب استخراج -2شکل 

ع    بر تحلیل سوا ، از  ،یهای صیاد راهبردبندی  مراحل استخراج تا ا لویت در

های  بندی در مدل رتبه ةریوترین  این ر یکرد مهم .نیز استفاد  رد  است تاپسی  فازیر یکرد 

بنابراین، اگرچه تحلیل سوا  در نهایت منتج به تد ین  گیری چندمعیار  است. تصمیم

 بندی ا لویت ست در تکمیل مطالعه،رود، ،زم ا های مدیریت صیادی در خلیج فارس می راهبرد

معیار  عنوان هبهای مربوط به صیادی خلیج فارس  نقاط قو    فرصت. رود انجام نیز ها راهبرد

معیار منفیِ ر یکرد  عنوان به ی مربوط به صیادی خلیج فارسمثبت   نقاط ضعف   تهدیدها

های فضایی  ها   ابهام حتمیت   با توجه به عدم رد  نتر گرفته بندی در تاپسی  در ا لویت

 ;Cayir Ervural et al., 2018)   استرداز منط  فازی استفاد   ،ها حاکم بر قضا   انسان

Solangi et al., 2019.) 
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نگ   هواآل توس   حل اید  با بیتترین رباهت به را  در قال  ر ری ر یکرد تاپسی 

های  این ر یکرد که در گر   ر ش بر اساس پیتنهاد رد. (Hwang and Yoon, 1981)یون 

آل مثبت  کمترین فاصله از مقدار اید  ة مطلور دارایگزین ،قرار دارد 3گیری چندمعیار  تصمیم

ر یکرد  ةیافت نسخة گسترش . تاپسی  فازیاستآل منفی  اید  مقدار   بیتترین فاصله از

دلیل  جود  (. در ر ش تاپسی  فازی، بهShih et al., 2007) تاپسی  در محی  فازی است

ها که با ارقام قطعی قابل بیان نیست، از محی  فازی  حتمیت در نترا    قضا   ابهام   عدم 

در های زبانی کمک کند.  تواند به رفع ابهام موجود در عبار  فازی می نتریةرود.  استفاد  می

 .ودر می( تتریح Chen, 2000با توجه به ر یکرد چن ) تاپسی  فازی مراحل انجامادامه، 

استفاد   متخصص از تعدادی ،،زم به یادآ ری است که چون در قضا   ،قبل از رر ع

 که طب  قاعد  زیر انجام رد: ،،زم است  زن متوس  لحاظ رود ،رود می

صور  زیر  نتان داد  رد    رابطه آن به ̃ تعیین ماتری  تصمیم فازی نرمال رد  که با 

 است: 
 ̃                  i=1,…,m     j=1,…,n (3) 

 عنوان بهبردار  زن معیارها(  ̃   ، )با فرض بردار ̃ مقیاس  زین فازی  ماتری  بی

 ی که:ا گونه رود، به  ر دی ایجاد می

(0)  ̃   [ ̃  ]   
                                                           

 ̃      ̃      ̃  
ها متخص  لفهصور  زیر برای مؤ به   آل منفی فازی    اید    آل مثبت فازی  اید 

 رود: می

(1)      ̃ 
    ̃ 

      ̃ 
   

     ̃ 
    ̃ 

      ̃ 
   

که برای  ،( استفاد  ردChen, 2000آل فازی چن ) آل مثبت فازی   اید  از اید  ،که در پژ هش

 (:4) ةرابط فاصله مثبت از

                                                                                                                                   
1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM)  
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 (4) 
  

  ∑   ̃    

 

   

  ̃ 
               

 رود: ( استفاد  می0) ةرابط ، از  برای فاصله منفی

(0) 
  

  ∑   ̃    

 

   

  ̃ 
               

خواهد ( 6صور  رابطه ) به ام به اید  آل مثبتi راهبردنزدیکی نسبی محاسبه فاصله   

 (:Chen, 2000) بود

    
  

 

  
    

                        

  

(6) 

های  راهبرد بندی ، ا لویت  بر اساس آن رود میترتی  نز لی مرت   به     ،در نهایت

 برنامة کاربردی اکسل محاسبا  این بخش با استفاد  از د.گیر صور  میمدیریت صیادی 

(Excel)  .های کیفی   عبارا  ک می به  است که برای تبدیل داد  رایان یادآ ریانجام رد

ترتی  برای معیارها    به (0(   )3از جدا ل استاندارد )های کمی از طیف اعداد فازی  داد 

منابع ا لیه رامل مطالعا   های ،زم برای تتکیل ماتری  سوا  از داد ها استفاد  رد.  راهبرد

ن   کاررناسان ، با تتکیل گر   متخصصاهمچنین  رد  در مورد صیادی خلیج فارس  انجام

 آ ری رد. جمع 3181در سال صیادی در استان بورهر  ةحوز فعال در

 های پژ هش مأخذ: یافته
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 نتایج و بحث

رد، اگرچه صیادی در خلیج فارس برای تأمین اقتصاد  مقدمه بحثبا توجه به آنچه در 

مدیریت این بخش  ،جامع   راهبردیاما ،زم است با نگاهی  ،داردبا،یی  توان  معیتت مردم 

با تکیه بر چارچور کلی ماتری  سوا    در قال  نقاط  ر ، ؛ از اینمورد توجه قرار گیرد

های ناظر بر ررای     فرصت هاتهدید ،ضعف   قو  حاکم بر ررای  داخلی   همچنین

 رود. میگزارش  ،در ادامه رد که مدیریت بخش صیادی در خلیج فارس پیگیری ،خارجی
 خلیج فارس در نقاط قوت صیادیِ

از تنوع بسیار با، در این  ،ذخایر غنی از ماهی   سایر آبزیان تجاری ، باخلیج فارس

ح ل کنندگان داخلی   غیر ل برای مصرفزمینه برخوردار است که در د  گر   آبزیان ح 

. سواحل با عم  مناس  در حاریه رودمد محسور تواند منبع درآ می ،برای کس  درآمد ارزی

های صیادی   امکان پهلوگیری  با،ی منطقه برای احداش اسکله توانخلیج فارس باعث ایجاد 

، نقاط ای منطقهن   مطالعا  متخصصا ربر اساس نت. رنا رهای صیادی را فراهم کرد  است

 :اند از قو  صیادی در خلیج فارس عبار 

 ی صید  میگو کیفیت با،ی ماهی( 3رد  از خلیج فارسS)، 

    توانمنابع غنی از ماهیان   سایر آبزیان تجاری ( 0با،ی خلیج فارس برای صیادی S)، 

 جود بنادر   اسکله  ( 1های صیادی در منطقهS)، 

  ( 4اتصال به دریای عمان   اقیانوس هند برای حمل دریایی صید   تقویت ذخایرS)، 

   های  گا  صید   پهلوگیری کتتی مطلور برای گسترش تخلیه جود سواحل با ررای

 ،(0Sصیادی )

  که امکان ارزآ ری برای ایران  ،نتد  در منطقه ذخایر برخی از ماهیان خاص بردارت جود

 ،(6Sدارد )

 جود سواحل با عم    ررای  مطلور برای توسعه آبزی  ( 1پر ری   جلبک دریاییS)  ، 

 جود امنیت با، برای فعالی ( 9ت دریایی   صیادی در خلیج فارسS). 
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 خلیج فارس در صیادیِ  نقاط ضعف

فائو  هایآمار بر اساس اما ،آبزیان دارد اگرچه خلیج فارس تنوع با،یی در انواع ماهی  

(FAO, 2015)، بردارت رد    گر هی نیز در معرض  های تجاری بیش از حد برخی از گونه

بودن در زمینه صنایع تبدیلی   فرآ ری آبزیان صیدرد  ضعیف . استخطر انقراض   نابودی 

با،یی نصی  صیادان منطقه نتود. عرضه ماهی  ةارزش افز د از این نتر، نیز سب  رد  است که

 کارآییگیرد. مصرف سوخت با  بازاریابی بسیار ضعیف صور  می نتامبه رکل سنتی   با 

ژی در فعالیت صیادی جنور ایران رد  است. بودن هزینه انر پایین رنا رهای صیادی باعث با،

منابع انسانی  است  پایین  کارآیی باتجهیزا  صیادی در برخی مناط  ابتدایی   ساد   ،همچنین

های  محیطی   متارکت های زیست لحاظ سطح سواد، آگاهی نیز به فعال در صیادی جنور ایران

  با  نیستپر ری دریایی مناس   دید صیادان منطقه در مورد آبزی اجتماعی ضعیف هستند.

گریزی این گر  ، تمایل آنها برای متارکت در این زمینه ضعیف  توجه به سطح با،ی ریسک

 ،نکا  یادرد بر اساس است. البته عدم دسترسی آنها به سرمایه   منابع مالی نیز دخیل است. 

 :اند از عبار  صیادی در خلیج فارس نقاط ضعف بخش

  یژ  برخی گونه ز حد از منابع ماهی، بهدای بیش ابر بهر  ( 3های تجاریW)، 

 صید غیر( 0قانونی   بد ن مجوز رنا رهای صیادیW)، 

  نوأمحجم با،ی صید د ریز   صید ( 1در صیادی خلیج فارسW)، 

  های سطح پایین صید در برخی از مناط    پایین بودن بهر  یفنا راستفاد  از ( 4 ری صیادیW)، 

  نتامعدم فرآ ری   ضعف جدی در عرضه با (  0بازاریابی ضعیف، سنتی   ناموفW)،  

 ( 6سطح پایین سواد   آگاهی صیادان فعال در محد د  خلیج فارسW)، 

 ( 1کمبود   ضعف مؤسسا  آموزری   تحقیقاتی ری   در محد د  خلیج فارسW)،  

 رنا رهای صی پایین سوخت   هزینه با،ی آن برای کارآیی( 9ادیW)، 

  ظرفیت پایین سازمانی   نتارتی   کمبود نیر ی انسانی متخصص   فنی در زمینه مدیریت

 ،(8W) صیادی
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 های صیادی برای  محد دیت صیادان برای دسترسی به سرمایه مالی   ناکارآمدی تعا نی

 ،(32Wابعاد مالی   غیرمالی ) کمک به صیادان در

 یها امکانا  ضعیف اسکله (  33صیادی   مراکز تخلیه برای تأمین نیازها در بیتتر مناطW)، 

  های صید   تخلیه برای مدیریت صحیح ضعف در زمینه ثبت آمار   داد (30W)  ، 

  بردن ارزش افز د  پ  از صید برای با، مجموعة صیادیضعف (31W). 
 خلیج فارس در ها برای صیادی  فرصت

ند با استفاد  از توا از مزایای خلیج فارس میگیری  حفظ   تقویت صیادی   بهر 

ها  رد  از محی  بیر نی از قبیل بهبود بازار، پیترفت فنا ری   تد ین سیاستهای ایجاد فرصت

گیری علمی   اصولی از ذخایر خلیج فارس    تواند مسیر را برای بهر  که می ،صور  گیرد

 :اند از خلیج فارس عبار برای بخش صیادی در  ها فرصت افزایش سود فراهم کند.

 یافزایش تقاضا ( 3ملی   جهانی برای آبزیان   غذاهای دریاییO)، 

 ( 0افزایش قیمت ماهی   میگو در بازار داخلی   جهانیO)، 

 افزایش آگاهی مردم   مصرف ( 1کنندگان دربار  مصرف غذاهای دریاییO)، 

  های پیترفته صید   فرآ ری پ     ریو  پیترفتهرنا رهای  زمینةی در فنا رپیترفت سریع

 ،(4Oاز آن )

  بازاریابی   تبلیغ محصو،   پیترفتههای  پیترفت علم اط عا    فنا ری برای توسعه ریو

 ،(0Oرد  )صید

 حمایت ضمنی سیاست ( 6های ک ن از توسعه صیادی   ری   در جنور ایرانO)، 

 دریایی در محد د  یژ  گردرگری بهگردرگری  توان( 1  خلیج فارسO)، 

 ها   را   جود زیرساخت ( 9های ارتباطی با مرکز کتور برای انتقال صیدO)، 

  های ارتباطی داخلی   دریایی برای عرضه صید به بازار  المللی   را  های بین  جود فر دگا

  ،(8Oمنطقه )

 ها   سایر محصو،  تولیدی از محی  برای جلبک افزایش تقاضا ( 32های دریاییO)  ، 
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 جود نیر ی جزر   مد دریایی قوی   امکان تولید برق  (33O). 
 خلیج فارس در هدیدها برای صیادیت

است که از آن مواجه  بیر نیهای  خلیج فارس   صیادی در آن با تهدیدهایی از محی 

دریایی   صید    بوم آن بر زیستاقلیم   اثر  پدید  گرمایش جهانی   تغییر توان میان، می

ای  گونه   دریایی بهبودن رقابت در بازار جهانی محصو، با، ،همچنین. را یادآ ر ردصیادی 

بازار  حتی ممکن استاست که صیادان ایرانی در خلیج فارس با این سطح پایین از استانداردها 

در حین    دی صیادان در حفظ کیفیت پ  از صیدن. عدم توانماز دست بدهندداخلی را نیز 

از جمله تهدیدها برای  ر د به بازارهای داخلی با قیمت  ،  تخلیه در بنادربارگیری حمل، 

که باعث کاهش توان صیادان ایرانی برای  ،استمطلور   یا بازار جهانی با استاندارد متخص 

کنندگان در مورد کیفیت  سطح آگاهی مصرف فز ن بر این،رود. ا رقابت در بازار جهانی می

عدم افزایش یافته است. محصو،   گر  رد    میزان امنیت   س مت این ی صیدماه

های خلیج فارس با نگا   نتار  بر صیادی در آر برای یژ   کارکناناختصاص بودجه   

ها برای بخش از جمله تهدید نیز زیست منطقه   ممانعت از صید غیرقانونی حفاظت از محی 

رود خلیج فارس متولی خاصی برای  که گفته می ای گونه صیادی در خلیج فارس است، به

های صنعتی سایر کتورها     جود کتتی ،ع    بر این محیطی ندارد. حفاظت   نتار  زیست

های مختلف مانند اجار    ارزآ ری،  های خلیج فارس با استد،ل از جمله چین در آر

رتن امکانا    سرمایه برای این برداری از منابع با ذخایر با، بد ن مصرف داخلی   یا ندا بهر 

های اجتماعی صیادان منطقه   ریو  صید در داخل، باعث بر ز متک تی رد  که در نارضایتی

تواند منجر به پدید  مهاجر  صیادان  ها در گام بعد می دارته است. این نارضایتی نمودبر ز   

بندی  جمعدر یک  وبی رود.هم ریختن نتم   ترکی  ساختار اجتماعی مناط  جن هاز منطقه   ب

 :اند از عبار  تهدیدهای حاکم بر صیادی در خلیج فارس ،موردی

 ( 3پدید  گرمایش جهانی، تغییر اقلیم   اثر آن بر صیادی خلیج فارسT)،  
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 خلیج فارس   نابودی در  یچین  جود رنا رهای صیادی خارجی از جمله رنا رهای

 ،(0T)آبی  بوم زیست

   صیاد حضور کارگران( 1ان خارجی   گردش نیر ی کار در منطقهT)، 

 های تد ین عدم  جود ثبا  سیاست ( 4رد  در صیادیT)، 

 ( 0پایین بودن سطح استاندارد در ایران   رقابت با، در بازار جهانیT)، 

  سیاسی   از بین رفتن بازار بین جود متک   ( 6المللیT)، 

 ای   احتمال تصاح   رقابت قوی در بازار منطقه( 1بازار داخلی ایران توس  این کتورهاT)  ، 

 ها رد  به فلزا  سنگین   مواد زائد رنا رهای صیادی   کتتیآلودگی آبزیان صید (9T). 

  های مدیریتی   کاربردی استفاد  رد  راهبرددر تد ین  گفته پیشنتایج تحلیل ماتری  از 

های چهارگانة  ی، این گر  این راهبردها در چهار گر   صور  گرفت که در پبندی  دسته

 رود. راهبردها تتریح می
 (:SOها ) گیریِ نقاط قوت داخلی و فرصت های حاصل از بهره راهبرد

  پیترفته بازاریابی   تجار  در فر ش   عرضه ماهی   استفاد  از  های نتامگیری از  بهر

 ( O5, O3, S1,S2های اینترنتی در این زمینه ) اط عاتی جدید   ربکه های نتام

 پر ری   کتت جلبک  سازی برای  ر د صیادان به صنعت آبزی ایجاد زمینه   فرهنگ

ررد آن با  دریایی با توجه به کتت ساد ،  جود امکان تولید در خلیج فارس   بازار ر به

 ( S7, O10, O1هدف درآمدزایی   کاهش ضمنی فتار بر ماهیان خلیج فارس )

 ی ر ز دنیا فنا رلوگیری   تخلیه صید به رکل پیترفته   با تقویت بنادر صیادی در زمینه په

(S5, O1, O2) 

  تفریحا  دریایی به رکل اقتصادی   پیترفته آن برای کاهش فتار بر  گردی بومتوسعه  

 (S9, O7ذخایر   تأمین درآمد )

  المللی   داخلی برای حمل هوایی   استفاد  از  های بین توسعه امکانا  مکمل در فر دگا

 (O1, O2, O3, O9, O8, S1,S2, S4برای حمل زمینی   دریایی ) پیترفتههای  یفنا ر
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 (:WOها برای تصحیح نقاط ضعف ) گیری از فرصت های مدیریتی با بهره راهبرد

 های داخلی   خارجی برای فرآ ری،  بهرمندی از ارزش افز د  پ  از صید با جذر سرمایه

 (O1, O2, O3, W5, W4, W13توسعه   تکمیل فرآیند صیادی )

   صیادی با دارتن ر اب  پسین   پیتین از صید تا عرضه    پیترفتههای  احداش رهر

 ( O1, O2, O3, O5, W11فرآ ری )

 ها   ایجاد امکانا  مالی در راستای دسترسی بهتر به منابع مالی برای تقویت  تقویت تعا نی

  (O6, O7, O10, W4, W10 ری صید   کاهش فقر ) بهر 
 ای کاربردی برای کمک به افزایش  های اط عاتی   ماهوار  معرفی تجهیزا    فنا ری

 (O4, O5, W3, W4, W8 ری، کاهش هزینه سفرهای صیادی   افزایش صید ) بهر 

 ها    نقل   جاد   حمل سامانةهای عمرانی مانند  گذاری در زمینه طرح افزایش سرمایه

 (O8, O9, W11های مرتب  با صیادی ) زیرساخت

 رنا رهای صیادی   معرفی ابزارها   رنا رهای  گذاری با هدف ارتقای تقویت سرمایه

 (O6, O4, W8, W4) پیترفته

 بندی، کنسر سازی   تهیه غذاهای دریایی  کنی، انجماد، بسته فیله های احداش کارخانه

یان کنسر ی   احداش کارخانه پودر ماهی برای استفاد  مفید از ضایعا  ماهی   آبز

 (O5, O6, O8, O9, W3, W5, W13دریایی حین صید )

 مد خلیج فارس برای   ر های ،زم برای تولید برق از نیر ی جز فراهم کردن زیرساخت

 (O11, W8گیری از انرژی تولیدی در رنا رهای صیادی ) بهر 
 (:STگیری از نقاط قوت برای تعدیل تهدیدهای حاکم ) ها با بهره راهبرد

  صید    برای نتار  بر استانداردهای کیفی ،زم منتور بهمدیریت کیفیت  نتاماندازی  را

 (T8, T7, T5, S1, S2کنترل میزان آلودگی آبزیان صیدرد  با برچس  علمی   تجاری )

 های صید  ها   ممنوعیت انجام منتم   پیوسته ارزیابی ذخایر خلیج فارس   اعمال محد دیت

 ( T1, S5, S6, S7بر اساس نتایج آن )
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 زیست    های تخصصی با موضوع حفظ محی  برگزاری جلسا  کارگاهی   همایش

 (T1, T2, S2, S4دریایی خلیج فارس برای صیادان ) بوم زیست

  بردارت پایدار   اصولی از ) 3بوم زیستاقدام برای عملیاتی کردن مدیریت صیادی مبتنی بر

 (T1, S2, S4)   سازگار با تغییر اقلیم( ذخایر
 (:WTها با بهبود نقاط ضعف و تهدیدها ) ردراهب

  نتار    کنترل در ر ند صید صیادان در خلیج فارس از ابتدا تا انتهای فعالیت  نتامتقویت

 ( T2, T3, W1, W2, W12  ثبت آمار دقی  صید   رنا رهای صیادی )

 ری با،  با بهر  پیترفتهای    ها   مراکز علمی   آموزری در زمینه صیادی حرفه ة دانتکد توسع 

 ( T1, T5,T7, W7, W9برای رعایت استانداردها   مقابله با کاهش صید ناری از تغییر اقلیم )

  با استانداردهای با،  پیترفتهرد  به رکل بازار ماهی برای عرضه ماهیان صیدگسترش  

 ( T7, T8, W13, W11, W5های تجاری )(برندنتان )همرا  با 

 های تد ینی  سازی سیاست   نهادی قوی مدیریتی با هدف هماهنگ ایجاد ساختار سازمانی

 (T4, T6, T7, W11, W9دریایی ) بوم زیستحفظ  ،  حمایت از صیادی   در عین حال

 نتد    فرآ ری ماهیان  اخلی در راستای صید ذخایر بردارتایجاد امکان برای صیادان د

 ( T2, T1, W2, W6ماهیان ) از غیرخوراکی با هدف مدیریت بهینه پ  از صید این گر  

  ایجاد زیستگا ( های مصنوعی   بازسازی ذخایر ماهیان تجاریT1, W1, W2, W3 ) 

  فظ محیطی صیادان در ح بردن آگاهی زیست برای با،  های آموزری برگزاری د ر

ماهیان خلیج  بوم زیستجاری در راستای حفظ تعادل تهای ارزرمند تجاری   غیر گونه

 ( T1, W1, W3, W4, W5, W6, W7سازگاری با تغییر اقلیم ) ةوفارس   نح

  های معیتتی جایگزین   یا مکمل  تر یجی قوی برای معرفی گزینه -نتام آموزریایجاد

 ( T1, T2, T3, T6, W1, W6, W7صیادی )

                                                                                                                                   
1. ecosystem based fisheries management 
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 انداز  چتمه تور    مربوط به ارزیابی ذخایر به رکل منتم   مطالعا  علمی برای تد ین قوانین

 (T1, W1, W3های در معرض خطر   یا ممنوعیت فصلی ) تعیین حد صید مجاز از گونه

گزارش رد  است.  1در قال  جد ل  بندی در چهار گر   به رکل دسته یادرد های  راهبرد

 گزینه در ر یکرد تاپسی  فازی عنوان بهگذاری    رمار  S26تا  S1ها از  راهبرد ،در این جد ل

 . رود میتوضیح داد   ها مختصراً راهبرداین  ،در ادامهبندی ردند.  رتبه ،لحاظ   در نهایت

  پر رش پر ری  صور  آبزی ، بههای صیادی ارار  دارند هایی که به مکمل راهبرد

با توجه به کمبود آر  .استتفریحا  دریایی  ،های خلیج فارس   همچنین در آرجلبک 

به رکل جدی مورد توجه  بایداست که هموار   ای مناس  گزینه پر ری آبزی، ریرین در ایران

ر های تجاری د ر ند صید برخی از گونه دریابیم رود که تر می  قتی جدی نکتهقرار گیرد. این 

با  ر ، ؛ از اینله تهدیدی برای جوامع صیادی منطقه استخلیج فارس کاهش یافته   این مسئ

توان از مهاجر    بسیاری دیگر از متک   اجتماعی جلوگیری  می ،ین جایگزینداتکای ب

تواند در زمینه تولید ماهیان خوراکی ح ل گورت با هدف بازار داخلی    کرد. این فعالیت می

های دریایی با هدف صادرا  به سایر کتورها مورد توجه قرار  هم تولید سایر ماهیان   گونه

تواند با تأمین منابع ا لیه برای  می ،لید مستقیمع    بر تو ،گیرد. گسترش این صنعت

برای طی مراحل کامل فرآ ری  ، زمینة ،زم رابندی کنی   بسته های کنسر سازی، فیله کارخانه

به  ها ة این کارخانهنتد برداری از ظرفیت استفاد  ای که امکان بهر  گونه ، بهدر منطقه فراهم کند

با تمام ظرفیت خود  تا بتوانند رود  از این طری  تأمین سیل کاهش صید دریایی در خلیج فاردل

تکیه بر  ،همچنین .به یک صنعت پرسود در منطقه تبدیل رود پر ری آبزی   کنندکار 

 فتار بر ذخایر ماهی است. ةهای کاهند راهبرددریایی از جمله  گردی بوم

ها،  زیرساخت یهای عمرانی صیادی مانند ارتقا رحگذاری در زمینه ط افزایش سرمایه

ها ضر ری است. بخش صیادی در جنور   نقل   جاد  حمل سامانةها   مراکز تخلیه،  بندرگا 

های خرد  ک ن  راهبردهای فنی    سازمانی قوی است که بتواند جنبه نهادی   نتامایران نیازمند 

 ،های این بخش را هماهنگ سازد. این بخش را به بهترین رکل عملیاتی کند   سیاست



 114شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

56 

 نتام کارگیری به نیازمند نهادهای انگیزری برای موفقیت در اجرای قوانین است. ،همچنین

کمک  کارآییفنا ری اط عا  به کاهش هزینه سفرهای صیادی، افزایش صید   بهبود 

 کند   منجر به افزایش درآمد صیادان   بهبود معیتت آنها خواهد رد. می

نتار  کیفی  نتامصید پیتنهاد رد که از طری  هایی نیز برای مدیریت کیفیت  راهبرد

رود. برای اطمینان از ررد  کارآمد، استفاد  پایدار از منابع   بازاریابی بهتر ماهی فراهم می

صادرا    افزایش فر ش در بازار جهانی   داخلی ،زم است استانداردهای کیفی رعایت رود 

 ری از بازار جهانی خواهد رد. ایجاد که باعث تضمین درآمدزایی از بازار داخلی   ارزآ

کاهش  ،های منطقی   رقابتی   همچنین یافته برای اطمینان از قیمت های بازاریابی سازمان کانال

 تواند به ارزش افز د  صید   کاهش صادرا  غیرقانونی کمک کند. سلطه د،،ن می

حفظ فعالیت  ،نیطور ضم ی خلیج فارس   بهحفظ توان زیست افز ن بر این، در راستای

که ضمن نتار    کنترل مستقیم صید، با  رود میهای حفاظتی پیتنهاد  راهبردصیادی، 

های  های علمی صیادی   همایش موزرگا صور  آ گیری از توان علمی داخلی به بهر 

محیطی صیادان فراهم رود. برای حفظ توازن   تعادل  صصی، زمینه افزایش آگاهی زیستتخ

  میزان صید نیز ،زم است بر اساس گونه صید، حد مجاز   انداز  استاندارد  بین ذخایر ماهی

چتمه تور تعریف   اجرایی رود   با رناسایی دقی  ماهیان در معرض خطر انقراض، صید این 

که رواهد علمی از از آنجا ماهیان   انداز  آنها، زمان صید   میزان آن تحت کنترل قرار گیرد. 

ر یکردهایی  که ، ضر ری استحکایت داردم برای صیادی در جنور ایران تهدید تغییر اقلی

 نتر قرار گیرد. برای کاهش فتار تغییر اقلیم   سازگاری با آن مد

پیترفته که کمبود آن در زمینه صیادی بسیار محسوس است،  دانتگاهیتحقیقا  علمی   

علمی  گیرد. بد ن توجه به تحقیقا نتر قرار  مد راهبردیک  عنوان بهتواند در بهبود ررای   می

در این بخش رخ نخواهد داد. ،زم است در این زمینه بین مراکز  عمی    بومی، پیترفت محسوس

 پیترفته در زمینه اقتصادی   بیولوژیکی نیز ارتباط   همکاری  جود دارته بارد.  یتحقیقات
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ترل، توسعه   نتار  کن تأمین نیر ی انسانی در بخش مدیریت صیادی خلیج فارس برای

گذاری در بخش صیادی با  تقویت سرمایه علمی   اصولی راهگتاست. های صیادیِ بر فعالیت

یک گام ضر ری در بهبود  پیترفتهرنا رهای صیادی   معرفی ابزار   رنا رهای  هدف ارتقای

که ضمن حفظ امنیت در مقابل حوادش دریایی   رخدادهای  ر د رمار می بهصیادی منطقه 

حمایت  آموزری   تر یجی با هدف نتامنیز دارته بارد. ایجاد  کارآیی مناس اقلیمی، بتواند 

تتوی    تقویت به   علمی،  پیترفتههای  ضمن آموزش ر ش توان ، میصیادان منطقه از

 .های سنتیِ کارآ نیز پرداخت ر ش

ال اصلی های صیادی موجود در خلیج فارس   برگرداندن آنها به کان تقویت تعا نی

های پیتنهادی برای بهبود ررای  صیادان    راهبردیکی از  کارآییهدف خود با افزایش 

ها یک کانال برای تأمین نیاز مالی صیادان   پرداخت  کمک به مدیران است. تعا نی ،همچنین

هستند   قابل اتکا  به صیادی ،های ا لیه   ،زم که در زمینه توزیع نهاد  ر ند رمار می بهها  یارانه

با  تحق  نکا  یادرد بارند.  صیدگران در مسیر بازاریابی  توانند جایگزین د،،ن    اسطه می

آفرینی در    ایجاد انگیز  برای عضویت   نقشسو   تتوی  صیادان  ها از یک تقویت تعا نی

 ها از سوی دیگر میسر است. تعا نی
  



 114شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

55 

 های مدیریت صیادی بندی راهبرد گروه-3جدول 
 عنوان راهبرد  شماره

S
O

 S
trateg

ies
 

S3 :SO1  پیتذرفته بازاریذابی   تجذار  در فذر ش   عرضذه مذاهی   اسذتفاد  از         هذای  نتذام گیری از  بهر

 (O5, O3, S1,S2های اینترنتی در این زمینه ) اط عاتی جدید   ربکه های نتام

S0 SO2کتت جلبک دریایی با توجه به کتت پر ری    : ایجاد زمینه برای  ر د صیادان به صنعت آبزی

ررد آن برای درآمدزایی   کاهش فتار بر ماهیان  ساد ، امکان تولید در خلیج فارس   بازار ر به

(S7, O10, O1) 

S1 SO3    ی ر ز دنیذا  فنذا ر : تقویت بنادر صیادی در زمینه پهلوگیری   تخلیه صید به رذکل پیتذرفته   بذا

(S5, O1 ,O2) 

S4 SO4 تفریحا  دریایی به رذکل اقتصذادی   پیتذرفته آن بذرای کذاهش فتذار بذر         گردی بوم: توسعه  

 (S9 ,O7ذخایر   تأمین درآمد )

S0 SO5 المللذی   داخلذی بذرای حمذل هذوایی   اسذتفاد  از        های بذین  : توسعه امکانا  مکمل در فر دگا

 (O1, O2, O3, O9, O8, S1, S2, S4برای حمل زمینی   دریایی ) پیترفتههای  یفنا ر

W
O

 S
trateg

ies
 

S6 :WO1 های داخلی   خارجی بذرای فذرآ ری،    بهرمندی از ارزش افز د  پ  از صید با جذر سرمایه

 (O1, O2, O3, W5, W4 ,W13توسعه   تکمیل فرآیند صیادی )

S1 :WO2  صذیادی بذا دارذتن ر ابذ  پسذین   پیتذین از صذید تذا عرضذه             پیتذرفته های  احداش رهر

 (O1, O2, O4, O5, W11فرآ ری )

S9 :WO3 ها   ایجاد امکانا  مالی در راستای دسترسی بهتر به منذابع مذالی بذرای تقویذت      تقویت تعا نی

 (O6 ,O7, O10, W4, W10 ری صید   کاهش فقر ) بهر 

S8 WO4 :    ای کذاربردی بذرای کمذک بذه افذزایش       هذای اط عذاتی   مذاهوار     فنا ریمعرفی تجهیزا

 (O4, O5, W3, W4, W8 ری، کاهش هزینه سفرهای صیادی   افزایش صید ) بهر 

S32 WO5هذا     نقذل   جذاد     حمذل  سذامانة هذای عمرانذی ماننذد     گذذاری در زمینذه طذرح    : افزایش سرمایه

 (O8, O9, W11های مرتب  با صیادی ) زیرساخت

S33 :WO6 رذنا رهای صذیادی   معرفذی ابزارهذا   رذنا رهای       هذدف ارتقذای  گذذاری بذا    تقویت سرمایه

 (O6, O4, W8, W4) پیترفته

S30 :WO7 بنذدی، کنسر سذازی   تهیذه غذذاهای دریذایی         کنی، انجمذاد، بسذته   فیله های احداش کارخانه

, O5, O6, O8احداش کارخانه تهیه پودر ماهی برای استفاد  از ضایعا  ماهی   سذایر آبزیذان )  

O9, W3, W5, W13) 

S31 WO8 :مذد خلذیج فذارس بذرای       ر های ،زم برای تولیذد بذرق از نیذر ی جذز     فراهم کردن زیرساخت

 (O11, W8گیری از انرژی تولیدی در رنا رهای صیادی ) بهر 
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 عنوان راهبرد  شماره

S
T

 S
trateg

ies
 

S34 :ST1  صذید     بذرای  نتذار  بذر اسذتانداردهای کیفذی ،زم     منتذور  بهمدیریت کیفیت  نتامرا  اندازی

 (T8, T7, T5, S1, S2کنترل میزان آلودگی آبزیان صیدرد  با برچس  علمی   تجاری )

S30 ST2های صید بذر   ها   ممنوعیت   پیوسته ارزیابی ذخایر خلیج فارس   اعمال محد دیت : انجام منتم

 (T1, S5, S6, S7اساس نتایج آن )

S36 :ST3 زیسذذت    هذذای تخصصذذی بذذا موضذذوع حفذذظ محذذی  برگذذزاری جلسذذا  کارگذذاهی   همذذایش

 (T1, T2, S2, S4دریایی خلیج فارس برای صیادان ) بوم زیست

S31 :ST4  سازگار بذا تغییذر اقلذیم )    بوم زیستاقدام برای عملیاتی کردن صیادی مبتنی بر  T1, S1, S2, 

S4) 

W
T

 S
trateg

ies
 

S39 WT1 یج فارس از ابتدا تا انتهذای فعالیذت     نتار    کنترل در ر ند صید صیادان در خل نتام: تقویت

 (T2, T3, W1, W2, W12ثبت آمار دقی  صید   رنا رهای صیادی )

S38 WT2ری  بذا بهذر    پیتذرفته ای    ها   مراکز علمی   آموزری در زمینه صیادی حرفه ة دانتکد : توسع 

, T1, T5,T7, W7با، برای رعایت استانداردها   مقابله بذا کذاهش صذید نارذی از تغییذر اقلذیم )      

W9) 

S02 :WT3  با استانداردهای با، همرا   پیترفتهرد  به رکل بازار ماهی برای عرضه ماهیان صیدگسترش  

 (T7 ,T8, W13, W11, W5های تجاری )(برندنتان )با 

S03 :WT4 هذای تذد ینی      سازی سیاست ایجاد ساختار سازمانی   نهادی قوی مدیریتی با هدف هماهنگ

 (T4, T6, T7, W11, W9دریایی ) بوم زیستحفظ  ،حمایت از صیادی   در عین حال

S00 :WT5 نتذد    فذرآ ری ماهیذان     اخلی در راسذتای صذید ذخذایر بردارذت    ایجاد امکان برای صیادان د

 (T2, T1, W2, W6ماهیان ) از مدیریت بهینه پ  از صید این گر   غیرخوراکی با هدف

S01 WT6 ایجاد زیستگا : ( های مصنوعی   بازسازی ذخایر ماهیان تجاریT1, W1, W2, W3) 

S04 :WT7  هذای   محیطی صیادان در حفظ گونه بردن آگاهی زیست برای با،  های آموزری برگزاری د ر

 ,T1, W1, W3, W4سازگاری بذا تغییذر اقلذیم )    ةآبی   نحو بوم تزیسارزرمند   حفظ تعادل 

W5, W6, W7) 

S00 WT8 هذای معیتذتی جذایگزین   یذا مکمذل       تر یجی قوی برای معرفذی گزینذه   -آموزری نتام: ایجاد

 (T1, T2, T3, T6 ,W1, W6, W7صیادی )

S06 :WT9 انداز  چتمه تذور   مربوط به ارزیابی ذخایر به رکل منتم   مطالعا  علمی برای تد ین قوانین

 (T1, W1, W3های در معرض خطر   یا ممنوعیت فصلی )   تعیین حد صید مجاز از گونه

 های پژ هش مأخذ: یافته

file:///E:/پایان%20نامه/پایان%20نامه/SWOT/Topsis-swot.xlsx%23RANGE!_ftn1
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در تحلیل سوا  رامل نقاط  راهبردیعوامل  :بندی در تاپسی  فازی معیارهای رتبه

متخص رد  است. در این  0   4هاست که در جدا ل  ها   فرصتضعف، تهدید نقاط قو ،

اساس قضا    گذاری رد    اهمیت  زنی معیارها بر رمار  C40تا  C1معیارها از  ،جدا ل

یک از نقاط  دهد که کدام نوعی نتان می ا ل بهاست. اعداد این جد ن نیز گزارش رد متخصصا

یک معمولی هستند. ،زم به ذکر است  اساسی   کدام ها نقاط ضعف، تهدیدها   فرصتقو ، 

به اعداد فازی  3از معیارها با استفاد  از جد ل  هر کدامن از اهمیت که قضا   زبانی متخصصا

 تبدیل ردند. 

ه معیارهای ها نسبت ب راهبرداز  هر کدامپ  از تعیین اهمیت معیارها، ارزش عملکردی 

ها در قال  عبارا  زبانی است که براساس جد ل  مورد قضا   قرار گرفت. قضا   یادرد 

رود، به  نوعی ماتری  ارزیابی محسور می ها که به قضا   . اینند، به اعداد فازی تبدیل رد0

از است. پ   06×42ماتری  ،ها ردیف دارد   در حقیقت راهبردتعداد معیارها ستون   به تعداد 

رد   ،   تجمیع آنها برای تمامی متخصصان، ماتری  نرمالتبدیل عبارا  زبانی به اعداد فازی

دست آمد که  هرد  ب ختلف معیارها، ماتری   زنی نرمالارزیابی محاسبه رد. با توجه به  زن م

 ست.نتر رد  ا از گزارش آنها صرف ،مهم بودن نتایج نهایی البته دلیل  سعت اعداد   ارقام   به



   ......در يمديريت صياد يتحليل راهبرد 

55 



 114شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

56 

  آل مثبت ) حل اید  میزان فاصله از را 
  (   منفی ) 

(، راخص رباهت   در نهایت، رتبه هر  

 گزارش رد  است.  6ها محاسبه   در جد ل  کدام از راهبرد
 خلیج فارسبندی راهبردهای مدیریت صیادی در  نتایج تحلیل تاپسیس فازی برای رتبه -6جدول 

 راهبرد
 آل مثبت  حل ایده فاصله از راه

(  
 ) 

 آل منفی  حل ایده فاصله از راه

(  
 ) 

 شاخص شباهت 

(   ) 
 بندی رتبه

S3 28/07 15/09 0/35 16 

S0 28/54 14/64 0/34 20 

S1 25/75 18/48 0/42 3 

S4 29/56 13/31 0/31 24 

S0 26/49 17/01 0/39 10 

S6 26/34 17/63 0/40 8 

S1 25/97 17/93 0/41 4 

S9 30/91 11/47 0/27 26 

S8 29/79 15/74 0/35 18 

S32 26/60 20/77 0/44 1 

S33 26/45 19/77 0/43 2 

S30 27/85 18/16 0/39 9 

S31 30/94 14/46 0/32 23 

S34 28/77 16/95 0/37 12 

S30 31/10 15/00 0/33 22 

S36 31/06 16/24 0/34 19 

S31 31/58 17/07 0/35 15 

S39 30/06 16/00 0/35 17 

S38 30/09 14/84 0/33 21 

S02 27/37 18/39 0/40 7 

S03 31/96 12/76 0/29 25 

S00 29/19 17/67 0/38 11 

S01 27/88 18/89 0/40 6 

S04 30/66 16/99 0/36 14 

S00 29/40 16/77 0/36 13 

S06 29/54 20/16 0/41 5 

 های پژ هش یافتهمأخذ: 
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د  است. آم 1در جد ل  ،ترتی  ا لویت ، بهفارس های مدیریت صیادی در خلیج راهبرد
یت فعالیت ( مربوط به تقوهای ا ل تا چهارم چهار ا لویت ا ل )رتبه ،جد ل بر اساس این

های  های مرتب  با این فعالیت   ریو  توجه به زیرساخت اند از صیادی در خلیج فارس عبار 
 پیترفتههای  بر احداش رهر  توجه   تمرکز ،های صیادی   همچنین یفنا رصید   بهبود 

این های قبل   بعد از فعالیت صیادی.  صیادی در جنور ایران برای ایجاد ارتباط قوی بین حلقه
گیری    زمینه را برای بهر  پردازد میجنور ایران  صیادی در ةپای به تقویت ها راهبرداز گر   
پ  از این گر  ، توجه به ذخایر ماهی در کند.    اقتصادی از خلیج فارس فراهم می پیترفته

خلیج فارس در قال  رصد کردن منتم   پیوسته ررای  ماهیان خلیج فارس   تد ین قوانین 
های    احداش زیستگا  آنهارکز بر بازسازی تقویت ذخایر با تم ،مبتنی بر این ررای    همچنین

تقویت توان های این گر  ، حفظ    راهبرد. های پنجم   رتم قرار دارند در رتبهمصنوعی 
به  مبتنیدریایی   فعالیت صیادی  بوم زیستپایداری هر چه بیتتر محیطی خلیج فارس،  زیست
به  ضعیت ذخایر در تدا م رود   حفظ تعادل زیستی خلیج فارس با اتکا  را موج  میآن 

های هفتم  های مدیریتی )رتبه راهبردسوم از  گر   .بلندمد  فعالیت صیادی نقش خواهد دارت
به اقداما  بعد از صید رامل فر ش   بازاریابی   ایجاد ارزش افز د  صید توجه دارد  تا دهم(

تکمیل فرآیند صیادی با  با برندسازی صید، پیترفتهتقویت بازار ماهی به رکل  که دربرگیرندة
ماد  ا لیه صید صیادان با  های گوناگون کارخانههدایت سرمایه داخلی   خارجی   احداش 

های مدیریتی این  راهبردمجموع نقل صید است.   حمل سامانةتقویت  ،جنور ایران   در نهایت
از ارزش گیری  جدی صیادی جنور ایران را که عدم بهر  خألهاییکی از  ،در حقیقت ،گر  

یند صید تکمیل فرآ کند. این اقداما  مدیریتی در تقویت   مرتفع می ،افز د  پ  از صید است
. صید جنور کند. ، جلوگیری میرود می نامید فر ری  از آنچه در اقتصاد خام رد  نقش دا

هر  ،آمار بر اساس رسد که ایران در حالی با حداقل ارزش افز د  پ  از صید به فر ش می
بندی، بازاریابی، حمل   نقل   مدیریت، عرضه، مانند فرآ ری، بسته ةه از فر ش در زنجیرمرحل

که کل ارزش اقتصادی ماهیان صیادی سه ای  گونه ، بهارزش افز د  قابل توجهی خواهد دارت
  (.Dyck and Sumaila, 2010) رد  است برآ ردبرابر ارزش ا لیه آن در اسکله 
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 های مدیریت صیادی در خلیج فارس دبندی راهبر رتبه-7جدول 
 رتبه عنوان شماره

S32 3 های مرتب  با صیادی ها   زیرساخت های عمرانی سیستم حمل   نقل   جاد  گذاری در زمینه طرح افزایش سرمایه 
S33 0 گذاری با هدف ارتقاء رنا رهای صیادی   معرفی ابزارها   رنا رهای پیترفته تقویت سرمایه 
S1  1 بنادر صیادی در زمینه پهلوگیری   تخلیه صید به رکل پیترفته   پیترفته   با فنا ری ر ز دنیاتقویت 
S1  4 های پیترفته صیادی با دارتن ر اب  پسین   پیتین از صید تا عرضه   فرآ ری احداش رهر 

S06 
های در معرض    تعیین حد صید مجاز از گونه ارزیابی ذخایر به رکل منتم   مطالعا  علمی برای تد ین قوانین انداز  چتمه تور

 خطر   یا ممنوعیت فصلی
0 

S01  6 های مصنوعی   بازسازی ذخایر ماهیان تجاری ایجاد زیستگا 
S02 1 گسترش بازار ماهی برای عرضه ماهیان صید رد  به رکل پیترفته   با استانداردهای با، همرا  با برندهای تجاری 
S6  9 های داخلی   خارجی برای فرآ ری، توسعه   تکمیل فرآیند صیادی افز د  پ  از صید با جذر سرمایهبهرمندی از ارزش 

S30 
بندی، کنسر سازی   تهیه غذاهای دریایی   احداش کارخانه تهیه پودر ماهی برای  کنی، انجماد، بسته احداش کارخانجا  فیله

 صیداستفاد  مفید از ضایعا  ماهی   آبزیان دریایی حین 
8 

S0  32 های پیترفته برای حمل زمینی   دریایی المللی   داخلی برای حمل هوایی   استفاد  از فنا ری های بین توسعه امکانا  مکمل در فر دگا 

S00 
ایجاد امکان برای صیادان داخلی در راستای صید ذخایر بردارت نتد    فرآ ری ماهیان غیرخوراکی برای مدیریت بهینه پ  از 

 د این گر   از ماهیانصی
33 

S34 
منتور نتار  بر استانداردهای کیفی ،زم برای صید   کنترل میزان آلودگی آبزیان صیدرد   را  اندازی سیستم مدیریت کیفیت به

 با برچس  علمی   تجاری
30 

S00 31 های معیتتی جایگزین   یا مکمل صیادی تر یجی قوی برای معرفی گزینه -ایجاد سیستم آموزری 

S04 
بوم  های ارزرمند برای حفظ تعادل زیست محیطی صیادان در حفظ گونه برای با،بردن آگاهی زیست  های آموزری برگزاری د ر 

 ی سازگاری با تغییر اقلیم ماهیان خلیج فارس   نحو 
34 

S31 30 بوم   سازگار با تغییر اقلیم اقدام برای عملیاتی کردن صیادی مبتنی بر زیست 

S3 
های  های اط عاتی جدید   ربکه های پیترفته بازاریابی   تجار  در فر ش   عرضه ماهی   استفاد  از نتام گیری از نتام بهر 

 اینترنتی در این زمینه
36 

S39 31 های صیادیتقویت سیستم نتار    کنترل در ر ند صید صیادان در خلیج فارس از ابتدا تا انتهای فعالیت   ثبت آمار دقی  صید   رنا ر 

S8 
 ری، کاهش هزینه سفرهای صیادی    ای کاربردی برای کمک به افزایش بهر  های اط عاتی   ماهوار  معرفی تجهیزا    فنا ری

 افزایش صید
39 

S36 38 بوم دریایی خلیج فارس برای صیادان زیست   زیست های تخصصی با موضوع حفظ محی  برگزاری جلسا  کارگاهی   همایش 

S0 
پر ری   کتت جلبک دریایی با توجه به کتت ساد ، امکان تولید در خلیج فارس  ایجاد زمینه برای  ر د صیادان به صنعت آبزی

 ررد آن با هدف درآمدزایی   کاهش فتار بر ماهیان   بازار ر به
02 

S38 
 ری با، برای رعایت استانداردها   مقابله با  ای   پیترفته با بهر  ها   مراکز علمی   آموزری در زمینه صیادی حرفه کالج  توسعه

 کاهش صید ناری از تغییر اقلیم
03 

S30 00 های صید بر اساس نتایج آن ها   ممنوعیت انجام منتم   پیوسته ارزیابی ذخایر خلیج فارس   اعمال محد دیت 
S31 01 گیری از انرژی تولیدی در رنا رهای صیادی  مد خلیج فارس برای بهر رهای ،زم برای تولید برق از نیر ی جز فراهم کردن زیرساخت 
S4 04 گردی   تفریحا  دریایی به رکل اقتصادی   پیترفته آن برای کاهش فتار بر ذخایر   تأمین درآمد توسعه بوم 

S03 
های تد ینی   حمایت از صیادی   در عین حال  سازی سیاست نهادی قوی مدیریتی با هدف هماهنگ ایجاد ساختار سازمانی  

 بوم دریایی حفظ زیست
00 

S9 06  ری صید   کاهش فقر ها   ایجاد امکانا  مالی در راستای دسترسی بهتر به منابع مالی برای تقویت بهر  تقویت تعا نی 

 های پژ هش مأخذ: یافته
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

ارتغال    درآمد، امنیت غذایی،یک فعالیت مهم اقتصادی در تأمین  عنوان بهصیادی 

 یژ   زآ ری در تقویت اقتصاد کتورها بهدارد   با ار  اهمیت  یژ  ساحلیحفظ ساختار جوامع 

کند. خلیج فارس   صیادی در جنور ایران نیز از این  کتورهای در حال توسعه نقش ایفا می

با نگا   بخش صیادیمدیریت  ایامزاین مندی از  بهر  ررای  مستثنی نیست، البته ررط ،زمِ

گیری از  با بهر  ة حاضرمطالع ،ررای  حاکم بر آن است. بر این اساسمتناس  با    راهبردی

دقی  از این فعالیت در جنور ایران    یتصویر، تاپسی  فازی -ر یکرد ترکیبی سوا 

 های مدیریتی با ا لویت اجرایی را تتریح کرد. راهبرد   دادآن ارائه  متک     خألهای

نقاط قو    تعیین ساختار صیادی   ررای  حاکم بر خلیج فارس با تحلیل سوا     نخست،

های بیر نی، رناسایی رد. گر   ا ل در قال  هتت نقطه   نی   تهدیدها   فرصتضعف در

ماتری  سوا  را  قال  یازد  فرصت   هتت تهدیددر ضعف   گر   د م  سیزد  نقطهقو    

گانه مدیریتی مبتنی بر ررای   اقعی خلیج  06های  راهبردتتکیل دادند. خر جی این ماتری  

های مهم   جدی در تحلیل  ها نیز از گام راهبردکه ا لویت اجرایی  از آنجا .فارس است

ها  راهبرد، تاپسی  فازید  از تحلیل رود، با استفا مدیریت یک حوز  محسور می راهبردی

 . ندرد بندی رتبه

های مدیریتی در راستای تقویت صیادی   کمک به  راهبرددر قال   ة حاضرنتایج مطالع

های مکمل صیادی در خلیج فارس  گیری مناس  از فرصت بهر  ،نتین   همچنین صیادان ساحل

فارس نهایت استفاد  صور  گیرد   در های خلیج  توانی که از ا گونه است، بهقابل استفاد  

ة ذخایر ماهی، فتار بر این افز د های صیادی   یا ررد ارزش مکملگیری از  با بهر  ،عین حال

اجتماعی، اهداف  -بر تأمین اهداف اقتصادی ع    ،کاهش یابد. در این صور ذخایر 

 خلیج در زیستی تنوع   ماهی غنی نتان داد که منابع رود. نتایج محیطی نیز تأمین می زیست

 درآمد، ارتغال، راستای در تواند می جهانی بازار به دسترسی برای آن راهبردی موقعیت فارس  

که  رود پیتنهاد می، مطالعه نتایجاساس  بر رود. استفاد  کتور غذایی امنیت   ارزآ ری



 114شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

56 

بهبود ررای  های صیادی در جنور ایران در قال   های مربوط به تقویت زیرساخت راهبرد

صور  ابزار پیترفته صید با  های صیادی به یفنا رتقویت  ،ها   مراکز تخلیه   همچنین بندرگا 

صیادی برای تقویت ر اب  پسین   پیتین صیادی  پیترفتههای   ری با،   احداش رهر  بهر 

 است.توجه به ذخایر ماهی در خلیج فارس ،زم   ضر ری  ،پ  از آن ؛در ا لویت قرار گیرد

  تد ین قوانین بر اساس ررای  آن   ذخایر ماهی در خلیج فارس ارزیابی ،بر این اساس 

سوم از اقداما   گر  رود.  های صیادی پیتنهاد می بازسازی ذخایر با احداش زیستگا  ،همچنین

های  گیری از ریو    بهر  پیترفتهافز د  صید با بازاریابی  پیتنهادی مربوط به بهبود ارزش

 است.صید قبل از فر ش فرآ ری  ترفتهپی
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