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های صید و صیادی و تولیدات آبزی پروری شده و اين روند رو به  افزايش فعالیتنیاز بشر به تأمین غذا و تمايل به افزايش مصرف محصوالت آبزی موجب  

درصد آن در آب های   87میلیون تن بوده که  96حدود  2018میزان صید جهانی در سال   فزونی به دلیل افزايش جمعیت جهان، همچنان ادامه خواهد داشت. 

از طريق صید و  میزان کل تولید آبزيان شیالتی در کشور ايران  میلیون تن( قرار داشته است.    12درصد در آب های داخلی )  13میلیون تن( و    84دريايی )  

رسیده است و استان سیستان   1398هزار تن در سال   700  میزان بیش از ، به 1376هزار تن در سال   239بهره برداری از ذخاير آب های جنوبی کشور از حدود 

هزار تن     300، به میزان نزديک به 1376هزار تن در سال    42و بیشترين افزايش ساالنه صید را داشته است و کشور از حدود بیشترين میزان صید ، و بلوچستان 

 رسیده است.   1398در سال 

درصد صید بی  ه افزايش است.  بب زيادی رویدرصد برآورد شده و اين میزان طی ده های گذشته با ش  34حدود    2018سال  صید بی رويه در  جهانی  میانگین  

به نظر می رسد فعالیت های ابزار صید ترال و  تور  نگین جهانی برآورد شده و  رويه در کفزيان آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان بیش از میا

  .می تواند برکل زنجیره غذايی تاثیر بگذارداز اجتماع ماهیان اقتصادی      1وضعیت صید بیش از بهینهصید بی رويه يا  محاصره ای در اين امر تاثیر گذار باشد.   

مثل و توزيع    صیادی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر ذخايری آبزی و کل اکوسیستم بوده و از جمله اثرات مستقیم بروی ساختار اجتماع، رشد، تولید

ماهیان و  مهره  بی  های  بروی جمعیت های گونه  مستقیمی  غیر  اثرات  نیز  و  های هدف  دارد  گونه  آنها  زيستگاه  و  و     .غیر هدف  ساختار  همچنین صیادی 

  کاهش   از طريق رقابت، شکار، و  هدف  ماهی  های  گونه   بروی  ماهیگیری   اکوسیستم های دريايی را دچار تغییر می کند و  فشار  ،  کارکرد شبکه های غذايی

 .گذارد می تأثیر اکوسیستم  کل بر  شکارچیان  برای غذايی مواد به دسترسی

نشان دهنده آن    يکی از موارد با اهمیت در زمینه صید، میزان صید بی رويه و درصد اين میزان در گونه ها و مکان های مختلف بوده و بطور کلی آمار جهانی

ين درصد در مکان ها و  )جنوب شرق اقیانوس اطلس( و گروه ماهیان کفزی قرار دارد، هرچند ا فائو   47است که بیشترين درصد میزان صید بی رويه در ناحیه 

برسیم و   2میالدی به نقطه بدون صید بی رويه   2030گونه های  مختلف، متفاوت می باشد. هدف توسعه پايدار سازمان ملل در اقیانوس ها اين است که تا سال  

از ذخاير آبزی   پايدار زيستی  برداری  بهره  ناوگان صیادی در محدوده  بايستی تالش صیادی  منظور  اين  پايدار زيستیبرای  با سطح  به     3باشد. نسبت ذخاير 

، يکی از مهمترين مباحث در بحث بهره برداری پايدار و توسعه پايدار از دريا است. ذخاير با سطح ناپايدار زيستی در سال    4ذخاير با سطح ناپايدار زيستی

به    2018درصد بوده و در سال    90  ،    1974طح پايدار زيستی در سال درصد رسیده و ذخاير با س  34به حدود    2018درصد بوده و در سال    10حدود    1974

 درصد رسیده است.   60حدود 

در بسیاری از    معموالا و مناطق مختلف، متفاوت بوده و    ها گونه( در   ∞B/Bيا  0B/Bحداقل ذخیره قابل قبول مولدين يا نسبت بیوماس فعلی به بیوماس اولیه )

ی بررسی وضعیت ذخیره همین شاخص نسبت بیوماس فعلی به  هاروشيکی از  .رندیگیمدرصد ذخیره مولدين در نظر  40-20حداقل  کردها يرومحاسبات و 

به معنی صید کامل    4/0تا    6/0بین    0B/Bبرداری شده، نسبت  به معنی صید کمتر بهره   6/0بیش از    0B/B، نسبت  باشد یم ( ∞B/Bيا  0B/Bبیوماس اولیه )

 
1 - overexploited 
2 -overfishing -Zero  
3 -Levels (BSLs) Biologically Sustainable  
4 -Biologically Unsustainable Levels (BULs)   



 
 

به معنی کاهش شديد در اندازه ذخیره    2/0 کمتر از  0B/Bبرداری شده و نسبت  به معنی صید بیش از حد بهره   0/ 4کمتر از  0B/Bبرداری شده، نسبت  بهره 

( نیز  MSYB/Bحداکثر محصول پايدار ) همچنین بررسی وضعیت ذخیره براساس شاخص بیوماس موجود به بیوماس   .باشدیم 1)فروپاشی يا سقوط جمعیت( 

برداری شده،  به معنی صید کامل بهره   8/0تا    2/1بین    MSYB/Bبرداری شده، نسبت  به معنی صید کمتر بهره   2/1بیش از    MSYB/B، نسبت  ردیگیمصورت  

معنی کاهش شديد در اندازه ذخیره )فروپاشی يا  به    5/0 کمتر از  MSYB/Bبرداری شده و نسبت  به معنی صید بیش از حد بهره   8/0 کمتر از  MSYB/Bنسبت  

 (.  1)جدول  باشدیم 2سقوط جمعیت( 

 ی مختلف هاشاخص: بررسی وضعیت ذخیره براساس   1جدول 

 B/B0 B/BMSY شاخص 

برداری شدهصید کمتر بهره  6/0بیش از    2/1بیش از     

برداری شدهصید کامل بهره   6/0- 4 /0  2/1- 8 /0  

برداری شدهبیش از حد  بهره  0/ 4کمتر از   0/ 8کمتر از    

0/ 2کمتر از  سقوط جمعیت  0/ 5کمتر از    

 

فروپاشی يا سقوط جمعیت معروف و مراحل پیشرفته صید بی  3شدن ذخیرهرويه در يک ذخیره را مرحله تهیمراحل اولیه صید بی  رويه در يک ذخیره به 

رويه در  درصد صید جهانی گزارش نموده و بخشی از میزان صید بی  34رويه در جهان را بیش از  صید بیمیزان    2018جهانی در سال    خواروبار  است. سازمان

 درصد صید جهانی اعالم شده است.   15جهان را میزان کاهش شديد در ذخیره تشکیل داده و میزان آن بیش از  

 

 ی آبزیها گونه: روند تغییرات صید انواع عمده کاهش شديد در ذخیره به ازای زمان 1 شکل

صی  نزول  میزان  و  نحوه  و  است  انجام گرفته  )سقوط جمعیت(  ذخیره  در  میزان کاهش شديد  با  آبزی  میزان صید و طول  رابطه  از  فراوانی  نیز  مطالعات  و  د 

در ذخیره دارای اشکال و انواع  رويه يا کاهش شديد در ذخیره باشد. کاهش شديد  ی صید بیهانشانهيکی از    تواندیمنهايت آبزی  کاهش طول حداکثر يا بی

. عوامل زيادی بر روی کاهش شديد در ذخیره  (1)شکل  شودیماز انواع مهم آن محسوب    6و پرنوسان و نامنظم   5دار، شیب4ی فالت هانوعمختلفی بوده که  

 
1 - ollapsedc 
2 - ollapsedc 
3 - Depleted 
4 - Plateau 
5 - Smooth 
6 - Erratic 



 
 

هم  مؤثر کم،  جمعیت  رشد  نرخ  باال،  عمر  دارای طول  گونه  چه  هر  کلی  طور  به  ولی  محدود  هستند  پراکنش  زياد،  بلوغ  سن  باال،  بلوغ  طول  کم،  آوری 

صید  به    توانیمگذار بر روی کاهش شديد در ذخیره  ریتأثعوامل    نيترمهمجغرافیايی باشد، برای کاهش شديد در ذخیره و حتی انقراض مستعدتر است. از  

رويه اقتصادی اشاره  رويه اکوسیستمی و همچنین صید بیرويه بازگشت شیالتی، صید بیرويه رشدی، صید بیرويه زيستی شامل صید بیرويه )صید بیبی

     ی مهاجم اشاره نمود. هاگونهنمود(، تخريب زيستگاه، آلودگی، تغییرات اقلیمی و 

سعی در ترمیم میزان کاهش ذخیره داشته و بدين وسیله تالش   1ای به نام جبرانبه وسیله پديده   ردیگ یمهنگامی که يک ذخیره در وضعیت برداشت قرار  

ومیر و کاهش بیوماس در يک ذخیره، پديده جبران بیشتری در يک جمعیت شاهد  که ثبات جمعیتی خود را حفظ نمايد. همزمان با افزايش مرگ  کندیم

ومیر و کاهش بیوماس در يک  یوماس برسد که توان احیا و بازسازی خود را نداشته باشد، در اين مرحله با افزايش مرگ هستیم تا اينکه ذخیره به حدی از ب

يی که جهت بررسی وضعیت بیوماس ذخیره  هاشاخصو ذخیره روند کاهشی پیدامی نمايد. يکی از    م یکنیمدر ذخیره را مشاهده    2ذخیره، پديده تنزل و افت 

توجه   میزانباشدیممورد   ، ( آستانه  حد  از  B∞  MSY= 0.5*B limB*0.2=بیوماس  خاصی  میزان  با  متناظر  ذخیره  يک  بیوماس  شاخص  همواره  است.   )

در نتیجه میزان بیوماس حد آستانه متناظر با  ومیر صیادی نشان داد.  برحسب میزانی از مرگ  توان یمومیر صیادی است، يعنی میزان بیوماس ذخیره را  مرگ

آستانه  مرگ میزان بايستی  باشدیمومیر صیادی حد  آن گردد،  آستانه  بیوماس حد  از  ذخیره کمتر  بیوماس يک  که  ذخیره  ها استیس. هنگامی  بازسازی  ی 

 اجرايی گردد.  

...( و غیرفعال )ايجاد و گسترش مناطق حفاظت شده دريايی، کاهش  ذخیره به دو صورت فعال )ممنوعیت صید، لغو پروانه صی   3ی بازسازی هااستیس د و 

رويه شده، به صورتی که به  ای که دچار صید بی. منظور از بازسازی ذخیره، افزايش بیوماس ذخیره ردیگیمی مصنوعی و ...( صورت  ها ستگاه يزآلودگی،  

باشد. برگشت ذخیره از حالت عدم تعادل به حالت تعادل و برگشت به وضعیت تاريخی خود که  پذير  نقاط مرجع و هدف رسیده و برداشت از ذخیره امکان

ی مختلف، متفاوت است  هاستمیاکوسو    هاگونهگويند. زمان بازسازی يک ذخیره در    4را حلقه هیسترزيس  ردیگیمپارامترهای مختلفی صورت    ریتأثتحت

است از: میانگین مدت زمان    عبارت(  gt. منظور از میانگین زمان تولید نسل )شودیمدر نظر گرفته    5تولید نسل   برابر میانگین زمان  2تا    1/ 5ولی به طور کلی  

زمان بازسازی يک ذخیره براساس    .  آورندیمو يا اينکه میانگین سن والدين است که فرزندان خود را به دنیا    باشدیمبین تولید يک فرد و تولد فرزندان او  

گذشت از  مطالعات  جهان،  مختلف  مناطق  در  )  30الی    3ه  پايدار  محصول  حداکثر  بیوماس  میزان  است.  متغیر  ديگر B∞-= 0.4MSYB×0.5سال  از   )

به میزان    توانیمی مهم  هاشاخص. از ديگر  گرددیمنخورده محاسبه  براساس میزان بیوماس دست  معموالای مهم در تحلیل وضعیت ذخیره بوده و  هاشاخص

 . ( اشاره نمودB∞PaB×0.3 =) 6بیوماس رويکرد احتیاطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Compensation 
2 - Depensation 
3 - Rebuilding 
4 - Hysteresis loop 
5 - Mean generation time 
6 - Precautionary Approach 


