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 چکیده

( در اوایل سده گذشته، R. kutumان صید ماهی سفید )دنبال کاهش میزهبو  برنامه بازسازي ذخایر ماهی سفید از حدود چهار دهه قبل

صید این ماهی همواره  با افت و  ،میلیون عدد بچه ماهی سفید 150. با وجود رها کرد ساالنه حدود شدتوسط سازمان شیالت ایران انجام 

هاي زیستی مورد انتظار در ذخایر شاخص تنوع و ،تن باالتر نرفته است. عالوه بر این 10000خیزهایی همراه بوده و میانگین صید آن از 

هاي رشد و تولیدمثل نیز کاهش یافته است. در تحقیق حاضر نقاط قوت، ضعف، فرصتو شاخص ،مانند طول و وزن ،جدید رهاسازي شده

  SWOT-FAHPاز روش  هاي ایرانی دریاي خزر با استفادههاي برنامه تکثیر، پرورش و رهاسازي انبوه بچه ماهیان سفید در آبها و تهدید

ها و مزایاي زیستی، اجتماعی و اقتصادي ماهی سفید ارزشکه  دهند نقاط قوت بر نقاط ضعف برتري دارندبررسی شده است. نتایج نشان می

 روند.ار میشمبه همراه حضور کارشناسان با تجربه در این مراکز از مهمترین نقاط قوتهماهیان بو وجود مراکز تخصصی تکثیر و پرورش بچه

این وضعیت نیازمند راهبردهایی در زمینه کاهش تهدیدها  بیان کردتوان طورکلی میهب ه وها غلبه داشتنقاط تهدید بر فرصت درمقابل،

شد که  بندياولویت QSPMماتریس  وسیلهبه و تدوین بهبود روند بازسازي ذخایر ماهی سفید منظوربه راهبردهایی است. بر این اساس

فراهم نمودن و تقویت و بر این اساس،  بین راهبردهاي تعیین شده، راهبردهاي اقتضایی )محافظه کارانه( داراي باالترین امتیازانددر 

هاي مردم نهاد در امر حفاظت از رودخانهدهی تشکلهاي محل مهاجرت، مشارکتویژه تکثیر طبیعی در رودخانهههاي تکثیر بزیرساخت

دلیل هروز نمودن تجهیزات فرسوده در جهت ادامه روند تکثیر مصنوعی باز تجهیزات مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر و بهاستفاده ، هاي محلی

گزینی مولدین و بکارگیري نتایج تحقیقات انجام شده در ها، تشکیل بانک ژن، اجراي برنامه بهها و عوامل مخرب در برخی رودخانهآلودگی

 استانداردسازي ادوات صید، از میان راهبردهاي اقتضایی بیشترین امتیاز را کسب نمودند. خصوص محدوده زمانی صید و

 

 .Rutilus kutum ید،سف یخزر، ماه یاي، درSWOT-FAHP یر،ذخا يبازساز کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

( یکی از با ارزش ترین Rutilus kutumماهی سفید )

 هاي ماهیان استخوانی دریاي خزر است کهگونه

 50عبارتی بیش از ه تن، ب 10000هرساله حدود 

هاي شمالی درصد از صید کل ماهیان استخوانی استان

درصد از کل درآمد صیادان را به  60ایران و بیش از 

)غنی نژاد و عبدالملکی،  دهدخود اختصاص می

هاي . ویژگی(1398؛ دریانبرد و همکاران، 1388

 این ماهی، آن زیستی، اجتماعی و اقتصادي بسیار مهم

هاي را نسبت به سایر ماهیان استخوانی حوزه آب
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ایرانی دریاي خزر متمایز نموده است. اما عوامل 

مختلفی همچون اثرات پسروي و پیشروي آب دریاي 

خزر، آلودگی شیمیایی و فیزیکی آب رودخانه، 

کشاورزي، افزایش  منظوربهها استفاده از آب رودخانه

هاي شهري صنعتی ود فاضالبرسوبات رودخانه و ور

ها هاي کشاورزي و غیره به داخل رودخانهو پساب

باعث از بین رفتن نقاط اصلی تخمریزي ماهیان رود 

افزایش  از طرفی. شدندویژه ماهی سفید هکوچ ب

دنبال آن افزایش تقاضا و نیز تغییر در ه جمعیت و ب

شیوه صید، موجب صید بی رویه و غیر اصولی خصوصًا 

ها و تاالب هنگام مهاجرت تولیدمثلی به رودخانهبه 

انزلی و در نهایت سبب کم شدن نسل این گونه و حتی 

 . (1395)عباسی و همکاران،  تهدید آن به انقراض شد

وجود عوامل بازدارنده موفقیت تولیدمثل طبیعی 

این ماهی و کاهش میزان صید آن باعث شد تا از اوایل 

اسازي انبوه بچه ماهیان تکثیر مصنوعی و ره 60دهه 

، درضوي صیا) سفید در دستور کار شیالت قرار گیرد

هاي طبیعی، (. رهاسازي بچه ماهیان به آب1374

آخرین مرحله از چرخه تولید و پرورش ماهی براي 

رود که با باشد و انتظار میها میبازسازي ذخایر آن

رهاسازي صحیح و اصولی، ضمن احیا و افزایش ذخایر 

رهاسازي شده، بازگشت شیالتی آن نیز افزایش  گونه

میلیون عدد بچه ماهی سفید  150یابد. سالیانه بالغ بر 

توسط مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر سازمان شیالت 

هاي ایران تکثیر و جهت بازسازي ذخایر به رودخانه

شود. آمارها نشان منتهی به دریاي خزر رهاسازي می

باالي رها کرد ساالنه، صید دهند که با وجود حجم می

این ماهی همواره  با افت و خیزهایی همراه بوده است 

تن باالتر نرفته  10000و میانگین صید آن هیچگاه از 

اند که تنوع و است. عالوه بر این، تحقیقات نشان داده

هاي زیستی مورد انتظار در ذخایر جدید شاخص

شد هاي ررهاسازي شده مانند طول و وزن و شاخص

و تولیدمثل نیز کاهش یافته است )فضلی و همکاران، 

(. افزایش و یا 1398؛ دریانبرد و همکاران، 1391

کاهش میانگین وزنی بچه ماهیان رهاسازي شده، 

هاي بکار گرفته شده در صید )استفاده از روش روش

صید نامناسب و غیر اصولی که اجازه حداقل یکبار 

 حد از بیش (، افزایشتخمریزي را به ماهی نداده است

 )سبب هارهاسازي آن از ناشی ماهیان بچه فراوانی

 و تولید، رشد بر و شده هاآن بین شدید غذایی رقابت

است(، بیوتکنیک تکثیر و شاخص  داشته منفی تاثیر

هاي تولید مثلی مولدین ماهی سفید، مخلوط نمودن 

جمعیت چندین رودخانه به هنگام تکثیر )که موجب 

ذخایر ژنتیکی و نابودي تدریجی بانک ژنی تخریب 

خواهد شد( از جمله عوامل تاثیر گذار در افت کمی و 

پور کیفی بازسازي ذخایر ماهی سفید بوده اند )خانی

؛ دریانبرد 1391؛ فضلی و همکاران، 1388پور، و ولی

(. بنابراین Fazli et al., 2013؛ 1398و همکاران، 

بر روند بازسازي ذخایر  نیاز است تا عوامل تاثیرگذار

این ماهی با استفاده از مدل تحلیل مدیریت ترکیبی 

SWOT-FAHP .ریزي مدل برنامه ارزیابی شوند

نقاط قوت  ،  SWOTیا استراتژي راهبردي

(Strengths)نقاط ضعف ، (Weaknesses) ها فرصت

(Opportunities) و تهدیدها (Threats) در واقع شیوه

و انتخاب یک راهکار و دستور  گیرياي براي تصمیم

در امور مختلف بوده ولی در مباحث علمی از سري 

گیري است که در جهت تعیین هاي تصمیممدل

استراتژي و راهبرد بلند مدت یا کوتاه مدت و ایجاد 

تصمیمات بزرگ و کلیدي در باب مسائل و موضوعات 

 ;Dyson, 2002مختلف، طراحی شده است )

Rajagopal, 2008 .) براي رسیدن به نتایج معتبرتر

را با فرایند تحلیل سلسله  SWOTتوان روش می

 FAHP: Fuzzy Analyticalمراتبی فازي )

Hierarchical Processترکیب نمود. زیرا هنگامی ) 

درترکیـب بـا فرآیند تحلیل  SWOTکه استراتژي 

تواند انــدازهسلسله مراتبی استفاده می شود، می

عوامــل  ز اهمیــت هــر یــک ازگیــري کمــی ا

، فراهم کند. یکی از SWOTدرتصمیم گیري مدیریتی

مزایاي استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آن 

تواند عوامل دیده نشده در ارزشاست که این روش می

هاي عددي را پوشش دهد و به طور سیستماتیک وزن

یق صورت جفتی از طرهاي عوامل انتخاب شده را به
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یند امقایسه دو به دو ارزیابی کند. بنابراین، اساس فر

تحلیل سلسله مراتبی منطق مقایسه جفتی است و می

تواند از لحاظ کمی اهمیت عوامل در فرایند تصمیم 

 ,Lee and Walshرا تعیین کند ) SWOTگیري 

2011.) 

 و تجاري مسایل براي ابتدا در SWOTآنالیز 

دامنه  تدریج به اما گرفتیم قرار مورد استفاده صنعتی

 و سیاسی ،یاجتماع پزشکی، مسایل آن به کاربرد

 هايزمینه تمامی در و امروزه یافت گسترش محیطی

هاي آن از جمله شیالت و زیربخش  بشري هايفعالیت

 از ،(2008و همکاران ) Mendyبرند. می سود آن از

 چون کوچک، پالژیک ماهیان براي SWOTروش 

آبزي موقعیت .بردند مال آفریقا سودش در ساردین

 براي ریزيبرنامه و استرالیا مناطق از در یکی پروري

 تحلیل و تجزیه طریق این ها، ازاز فرصت بردن سود

 همکاران  و (. کرباسیDAF, 2010است ) شده

 مدیریت و ریزيایران برنامه در بار اولین ( براي1386)

 مورد SWOTروش  با را پروريآبزي محیطیزیست

 دادند. قرار تحلیل و تجزیه

 برداري( بهره1393) و همکاران عبدالملکی

 خزر دریاي ایرانی استخوانی سواحل ماهیان از پایدار

کردند. فالحی و  تحلیل SWOTآنالیز  از استفاده با را

آبزي اثرات تحلیل و ( براي بررسی1392همکاران )

 در التشی برتوسعه آبزیان ذخایر بازسازي و پروري

استفاده نمودند. عوفی و  SWOTآنالیز  خزر از دریاي

( بر اساس مدل تحلیل مدیریتی 1397همکاران )

هاي در خصوص چالش SWOT-FAHPترکیبی 

بی ، ارزیابوشهر استان -زیست محیطی خلیج نایبند

ژئو پارک جهانی  محیطی صنعت گردشگريزیست

ي هاجزیره قشم، ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت

المللی پریشان با رویکرد کشاورزي در تاالب بین

هاي توسعه پایدار، بررسی راهکار هاي مقابله با آلودگی

 کانونی منطقه آزاد و خلیج چابهار به انجام رساندند.

حاضر با توجه به معضالت موجود در بهره مطالعهدر 

برداري پایدار از ذخایر ماهی سفید، با استفاده از روش 

 خارجیو  داخلیعوامل  SWOT-FAHPتحلیل 

موثر در بازسازي و تقویت ذخایر این ماهی و بهره

برداري پایدار از آن مورد بررسی کمی و کیفی قرار 

ها، تهدیدها، نقاط قوت و خواهند گرفت، تا فرصت

ها ضعف شناسایی شده و براي رویارویی بهتر با آن

 راهبردهاي مناسب پیشنهاد گردد. 

 

 اهمواد و روش

عوامل داخلی )قوت و ضعف( و ، حاضر قیدر تحق

و هم  هانشستعوامل خارجی )فرصت و تهدید( در 

 یدلف روش از استفاده با یکارشناس يهایشیاند

(، موارد در قالب پرسشنامه  2و  1)جداول  شد نییتع

نفر از کارشناسان و خبرگان شیالتی توزیع و  55بین 

ابتدا  SPSSآوري، در نرم افزار پس از جمع

بندي هر یک از اعتبارسنجی گردید. امتیاز و رتبه

 FAHPبا استفاده از روش فازي  SWOTعوامل 

 ریذخا ي(. نظام بازسازChang, 1996انجام شد )

 یو تمام یعنوان عامل داخلخزر به يایدر دیسف یماه

 یعنوان عوامل خارجنظام به نیگذار بر اریعوامل تاث

پاسخ  پرسشنامه، ندیط فرآتوس در نظر گرفته شده و

 کم، کم، یلیصورت: خهب تیها براساس اهمبه آن

 و يگذارارزش مشخص، اد،یز اریبس و ادیز متوسط،

 کی عامل هر ، بهSWOT لیشدند. در تحل یدهنمره

مهم(  اری)بس کی تا (تیاهم یصفر )ب نیب یوزن بیضر

 یداخل عوامل مجموع دیکه با شودیداده م اختصاص

 نیب وضع موجود ازیشود. امت کی زین یخارج عوامل و

 شناسیزیست موجود وضع به توجه با که بوده 5 تا 1

 نظام يسو از شده جادیا شرایط و دیسف یگونه ماه

پرورش و  ر،یتکث یعنی آن بر حاکم ریذخا يبازساز

ساالنه آن دیص زانیو م دیسف انیبچه ماه يرهاساز

بزرگ یینها جمع اگر یابیارز است. در شده نییتع ها

 ییجمع نها اگر و شتریب قوت نقاط باشد، 5/2از  تر

 است.  شتریب ضعف نقاط باشد 5/2از  ترکوچک

عناصر شامل  FAHPمدل  با استفاده از مچنینه

 يبندتیو اولو ییها شناسااریرمعیز و ارهایاهداف، مع

بر اساس  ارهایرمعیو ز هدف اساس بر ارهایشده و مع

شده  سهیمقا سیماتر کیو در  یزوج صورتبه ارهایمع
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 رندیگیم بیضر ياثرگذار زانیبر اساس م 9تا  1و از 

 شود. یمحاسبه م ارهایمع ریز یینها بیضر تیو در نها

 از که باشد داشته ویآلترنات ای نهیتواند گزیمدل م نیا

 دیصورت با نیشود. در ایانتخاب م نیها بهترآن نیب

 بیضر و شده یزوج سهیمقا گریهمد با زیها ننهیگز

 بیضر تا گردند ضرب ارهایرمعیو در ضرب ز گرفته

 خابانت نیبهتر آن اساس بر و مشخص نهیگز هر یینها

 و بوده یخط صورت به مدل نیا در محاسبات. شود

 ریز و ارهایمع نیب یوابستگ گرفتن نظر در بدون

 و هیتجز جیبا استفاه از نتا تی. در نهااست ارهایمع

ي استراتژ چهار نوع SWOT-FAHP یبیترک یلیتحل

 و یانطباق ،کارانه محافظه ای ییاقتضا ،یتهاجم)

 شد.  نییتع ری( به شرح زیتدافع

: راهبردهاي (SO) تهاجمی/ یرقابت یراهبردها

بیرونی  يهابر نقاط قوت درونی و فرصت یتهاجم

يمتمرکز است، راهکارها بر اساس ترجیحات و برتر

 یماه یرذخا يور توسعه بازسازمنظموجود به يها

 شود.و توسعه صید و صیادي در منطقه ارائه می یدسف

: در (STمحافظه کارانه ) یا ییاقتضا یراهبردها

راهبردهاي تنوع بخشی که برنقاط قوت درونی و 

تهدیدهاي بیرونی متمرکز است، راهکارها به

هاي منطقه درجهت اي از نیازمنديمنظورتأمین پاره

 .شوددیدها ارائه میرفع ته

: در (WO) یانطباق یا یبازنگر یراهبردها

 ،یبر نقاط ضعف درون یدضمن تاک يبازنگر يراهبردها

در جهت رفع  یرونیب يهااز فرصت یريگبر بهره یسع

 باشد.ینقاط ضعف در منطقه م

: در این راهبردها تأکید (WT) یتدافع یراهبردها

ده در محیط پذیري ناحیه مطالعه شبر رفع آسیب

توسعه به معناي  درونی و بیرونی است و اصوالً

 .شده شناسایی داخلی عوامل -1جدول    

 (Sنقاط قوت ) یفرد

S1 
 یباال، وجود دو شکل یبچه ماه یدو تول يخزر، هم آور یايدر یرانیا يهادر آب یادمتنوع و ز يهایتوجود جمع ی،)گونه بوم یستیز یايارزش ها و مزا

 یدسف یباال( ماه ییو ارزش غذا ي)بازارپسند يو اقتصاد یو اجتماعمثل(  یدها در فصل تولنرها و ماده یصواضح و قابل تشخ یجنس

S2 ییزهوجود دو فرم بهاره و پا یلبه دل یدسف یماه ینمولد یشترب یدو امکان ص یمثل یدمهاجرت تول يبرا یشترب یفراهم بودن بازه زمان  

S3 خزر یايدر یرانیا يهاآب یبوم یاستخوان یانماه یدص یبدر ترک یدسف یماه یدص یزانم یشتریندارا بودن ب 

S4 ها و تاالب انزلی در دریا، رودخانه یدسف یحضور مولدین ماه 

S5 یدسف یانآوري تکثیر و پرورش بچه ماهو فن یمصنوع یرفن تکثيو شناخت کامل ز یسادگ 

S6 هار مجتمعو حضور کارشناسان با تجربه د یدسف یانو پرورش بچه ماه یرهاي تخصصی تکثوجود مجتمع 

S7  یدمیلیون بچه ماهی سف 150رهاسازي سالیانه بیش از 

S8 ها زده ماهی سفید از رودخانه به مجتمعآوري حمل تخم چشمدر خصوص فن یوجود اطالعات و تجربه کاف 

S9 یبه صورت تجرب یدحمل و نقل و رها سازي بچه ماهیان سف  

S10 یدسف یبا حفاظت از چند رودخانه مکان کوچ ماه ییعطب یرکمک به تکث يانجام اقدامات برا  

 (Wنقاط ضعف ) یفرد

W1 
دم کار و ع یرويو پرورش، بازنشسته شدن ن یردر مراکز تکث یزاتامکانات و تجه یسات،فرسوده شدن تاس ي،و رهاساز یرعدم تناسب حجم کار تکث

  یانسان یروياستخدام ن

W2  یدسف یماه يهایتاز جمع یکیژنت کاملعدم وجود اطالعات  

W3 یمصنوع یرمختلف در هنگام تکث يهارودخانه ینو مخلوط نمودن مولد یندر انتخاب مولد ینیگزاصول به یتعدم رعا 

W4 گذشته يهانسبت به دهه یراخ يهاشده در سال یدص ینماده و کاهش طول و وزن مولد ینمولد یینپا يهماور 

W5  یدماهیان سفعدم وجود فرمول غذاي ویژه بچه  

W6 در استخرها یاصول بهداشت یتعدم رعا یجههاي مختلف در نتآلودگی بچه ماهیان به انگل 

W7 
ورود بچه  يالزم برا یزیولوژیکف یطاندازه و شرا یتحمل و نقل و رهاسازي بچه ماهیان و عدم رعا يبرا یو اصول یحعدم وجود روش و دستورالعمل صح

 یعتبه طب یانماه

W8  يمناطق مناسب جهت رها ساز یقدق یابیمکانعدم 

W9 یدتول یفیتبر ک یتکم يسازي و برتررها یحجهت برآورد و اعالم آمار صح یعلم يعدم وجود ساز و کارها  

W10 يرهاساز يهااز مکان یرذخا يو بازساز یردور بودن مراکز تکث 
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 استفاده با نهایی راهبرد همچنین انتخاب گسترش در

 QSPMکمی  راهبردي ریزيبرنامه ماتریس از

(Quantitative Strategic Planning Matrix )

 ,Kangas et al., 2001; Pazokiصورت گرفت )

2017.) 

 

 نتایج

شده از  يآورجمع ياهپرسشنامه یاعتبارسنج

 یینتع 6/0کارشناسان بر اساس آزمون آلفا کرونباخ، 

 د. یگرد

 ازنظر: ها(ضعف و ها)قوت یداخل عوامل لیتحل

 در یداخل عوامل نفعان،يکارشناسان، خبرگان و ذ

  .شوندیم گنجانده ضعف نقطة 10 و قوت نقطه 10

و  S1عامل  در بخش قوت ها یعوامل داخل یندر ب

S6 و   ینتریتبه عنوان با اهم 414/0 ییوزن نها با

یتاهمکم به عنوان 076/0 ییبا وزن نها  S9عامل 

در  ین(. همچن3شود )جدول یم شناخته عامل ینتر

 ییبا وزن نها W1نقاط ضعف عامل  یعوامل داخل ینب

،  W5  ،W6و  عامل  ینتریتعنوان با اهمبه 456/0

W7  وW10 یتکم اهم عنوانبه 084/0 ییبا وزن نها

  (.4شود )جدول یم شناخته عامل ضعف ینتر

 ها(:دیتهد و ها)فرصت یرونیب عوامل لیتحل

 یرونیب عوامل نفعان،يکارشناسان، خبرگان و ذ ازنظر

یم گنجانده یدتهد نقطة 10 و فرصت نقطه 10 در

عامل  ها در بخش فرصت یعوامل داخل یندر ب .شوند

O7 و  ینتریتعنوان با اهمهب 426/0 ییبا وزن نها

کم عنوانبه  079/0 ییبا وزن نها  O10و  O1عامل 

 (.5)جدول  شودیم شناخته عامل ینتریتاهم

 .شده شناسایی خارجی عوامل -2جدول   

 (Oنقاط فرصت ) یفرد

O1 یدسف یماه يفروش برا یمیوجود بازار دا 

O2 يکاربرد يوجود مراکز تحقیقات شیالتی در منطقه جهت انجام مطالعات و پژوهش ها  

O3 
ها با هدف حفظ هاي تکثیر و پرورش در رودخانهجهت انجام فعالیت JICAو  CITESمانند  یالمللینب هايپشتیبانی مالی و فنی دولت و سازمان

 بانک ژن یلو تشک یکیژنت یرذخا

O4 خزر با توجه به تخصص و امکانات موجود یايدر یرانیا يهادر آب یدسف یماه یرذخا يبازساز یبرنامه جامع و علم ینتدو 

O5 خزر یايدر یرانیا يهاشمال کشور( در آب يهااستان یالت)ادارات کل ش یالتحفاظت از منابع آبزیان سازمان ش يهاحضور فعال و مستمر واحد 

O6 
امکان باز سازي مناطق تکثیر طبیعی  یزسازي شده، و نرها یدها و آبگیرهاي ساحلی براي رشد بچه ماهیان سفتاالب یرمناسب نظ ياهیستگاهوجود ز

 خزر یايدر یزها حوضه آبرماهی سفید در تاالب انزلی و برخی از رودخانه

O7 
 یها در حفاظت از مولدین کوچگر ماهحاشیه رودخانه یجوامع محل يبا همکار ادنهمردم  يهاسازمان ییافزاو توان  یارتقاء دانش و آگاه ي،سازفرهنگ

 ها به رودخانه یدسف

O8 
ها در امر تکثیر و تکثیر و پرورش بخش خصوصی و ایجاد زمینه مشارکت صیادان از طریق سهیم کردن آن يهاواحد یزاتاستفاده از امکانات و تجه

 یدسف یاهپرورش م

O9 یاستخوان یانماه یدمناسب جهت ص يهاو دستورالعمل ینو اصالح( قوان يبازنگر یا)و  ینها و تدوتعاونی يصیاد ياستاندارد کردن اندازه چشمه پره ها  

O10 
 یانبچه ماه يتا رهاساز ینمولد نیاز زمان تام یدسف یماه یرذخا يو بازساز یرنظارت و ثبت هوشمند برنامه تکث يهابرنامه يو اجرا یامکان طراح

 يایانهرا يهاتوسط سامانه

 (T) یدنقاط تهد یفرد

T1 یالتش يهاي تعاونی در فصل کوچ تکثیر ماهی سفید از سوهاي آنان و تمدید زمان صید شرکتریز پرهها و چشمه تعداد زیاد تعاونی  

T2 ها ها وتاالبید در دریا، رودخانهسایر آالت ص هاي گوشگیر ووجود صید غیر قانونی با دام 

T3 ها در زمان رهاسازي بچه ماهیانهاي تکثیر طبیعی و کمبود آب رودخانهها و از بین رفتن مکانافزایش میزان آلودگی هاي دریایی و رودخانه 

T4 
بچه  يبر عملکرد رهاساز یکارشناس یشو کاهش پا یدسف یهاي تکثیر و پرورش ماهعدم ارتباط سازماندهی شده بین مراکز تحقیقات شیالتی و مجتمع

  یانماه

T5 ریزي تولید، بدون توجه به امکانات، مشکالت و نیروي انسانیبرنامه 

T6 تکثیر مصنوعی در دراز مدت  یلبدل یدها و بوجود آمدن تغییرات نامطلوب و ناهنجاري در ماهی سفرفتن بانک ژنتیکی رودخانه ینازب 

T7 یدماهی سف یرمجازغ یدص یشهاي اشتغال در منطقه و افزاکمبود زمینه 

T8 جهت مبارزه با صید غیر مجاز  ی،قانون يهاحفاظت از منابع و وجود خالء یگاندر  یکاف یانسان یرويعدم امکانات و ن 

T9 یبع مالو منا یانسان یرويکاهش ن یلدر استخرها به دل یانو پرورش بچه ماه ينگهدار یریتکاهش راندمان مد  

T10 و پرورش  یرفعال در مراکز تکث یانسان یرويدر ن يو معنو يماد يهایزهانگ یجادعدم ا 
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، T1عامل  یدنقاط تهد یرونیعوامل ب یندر ب ینهمچن

T2  وT3  یتعنوان با اهمبه  402/0 ییبا وزن نها

کم  عنوانبه 074/0 ییبا وزن نها T9و عامل  ینتر

 (.6)جدول  شودیم شناخته یدعامل تهد ینتریتاهم

 یانگرب یعوامل داخل یسها از ماترداده یلو تحل یهتجز

 یداخل عوامل یابیارز از حاصل یازامت که است امر ینا

 با ین،است؛ بنابرا 4/4با  ضعف( برابر و قوت نقاط(

باشد یم 43/2قوت  عوامل یازامت جمع ینکها به توجه

(. 7است )جدول  97/1ضعف نقاط  یازو جمع امت

 يتوان برایم یجهباشد و در نتیبا نقاط قوت م يبرتر

بر اساس عوامل قوت و برطرف کردن نقاط  یزيربرنامه

 ضعف اقدام نمود. 

عوامل  یسماتر یابیحاصل از ارز یجنتا ینهمچن

به یازامت ین( نشانگر ایدهاها و تهد)فرصت یخارج

 ازیبا توجه به امت یناباشد. بنابریم 53/4دست آمده 

یم 53/2که  یدو عوامل تهد 2عوامل فرصت  یینها

 (. 8باشد )جدول 

رو نقاط  یشگرفت در مطالعه پ یجهتوان نتیم

توان یم یطورکلهها غلبه دارند و ببر فرصت یدتهد

در  ییراهبردها یازمندن یتوضع ینا کرد که عنوان

جموع باشد. با توجه به میم یدهاکاهش تهد ینهزم

عوامل  یسدست آمده نمرات ماترهب یسنمرات ماتر

محافظه  ياستراتژ ینبه تدو یازدهنده ننشان یخارج

 ینددر انجام فرآ یسکمنظور کاهش حداقل رهبکارانه 

 .وزن دهی به نقاط قوت -3جدول    

نقاط قوت 

(S) 

شاخص  یبضر

 (FAHP)وزن 

 ییوزن نها رتبه

 شاخص

S1 138/0 3 414/0 

S2 107/0 2 214/0 

S3 107/0 2 214/0 

S4 107/0 2 214/0 

S5 107/0 2 214/0 

S6 138/0 3 414/0 

S7 107/0 2 214/0 

S8 107/0 2 214/0 

S9 076/0 1 076/0 

S10 107/0 2 214/0 

 42/2 نقاط قوت یینها یازامت

 

 .وزن دهی به نقاط ضعف -4جدول    

نقاط ضعف 

(W) 

شاخص  یبضر

 (FAHP)وزن 

 ییوزن نها رتبه

 شاخص

W1 152/0 3 456/0 

W2 118/0 2 236/0 

W3 118/0 2 236/0 

W4 118/0 2 236/0 

W5 084/0 1 084/0 

W6 084/0 1 084/0 

W7 084/0 1 084/0 

W8 118/0 2 236/0 

W9 118/0 2 236/0 

W10 084/0 1 084/0 

 97/1 نقاط ضعف یینها یازامت

 

 .وزن دهی به نقاط فرصت -5جدول    

نقاط 

فرصت 

(O) 

شاخص )وزن  یبضر

FAHP) 

 یینها وزن رتبه

 شاخص

O1 079/0 1 079/0 

O2 101/0 2 202/0 

O3 101/0 2 202/0 

O4 101/0 2 202/0 

O5 101/0 2 202/0 

O6 101/0 2 202/0 

O7 142/0 3 426/0 

O8 101/0 2 202/0 

O9 101/0 2 202/0 

O10 079/0 1 079/0 

 2 نقاط فرصت یینها یازامت

 

 .وزن دهی به نقاط تهدید -6جدول    
نقاط 

 یدتهد

(T) 

شاخص )وزن  یبضر

FAHP) 

 ییوزن نها رتبه

 شاخص

T1 134/0 3 402/0 

T2 134/0 3 402/0 

T3 134/0 3 402/0 

T4 104/0 2 208/0 

T5 104/0 2 208/0 

T6 104/0 2 208/0 

T7 104/0 2 208/0 

T8 104/0 2 208/0 

T9 074/0 1 074/0 

T10 104/0 2 208/0 

 53/2 یدتهدنقاط  یینها یازامت
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 هايبرنامه بهبود جهت نهایی راهبردهاي است.

 دریاي ایرانی هايآب  در سفید ماهی ذخایر بازسازي

 QSPM ماتریس در  شده یینتع اولویت اساس بر خزر

 . اندشده ارائه 9 جدول در

 

 بحث
 یاجتماع یستی،ز یايها و مزاکه ارزش نتایج نشان داد

 ریو وجود مراکز تخصصی تکث یدسف یماه يو اقتصاد
همراه حضور هب یدسف یانو پرورش بچه ماه

 نقاط ینمراکز از مهمتر ینکارشناسان با تجربه در ا
 ي،و رهاساز یرکار تکثقوت و عدم تناسب حجم 

ز در مراک یزاتامکانات و تجه یسات،فرسوده شدن تاس
 کار و عدم یرويو پرورش، بازنشسته شدن ن یرتکث

نقاط ضعف نظام  یناز مهمتر یانسان یروياستخدام ن
 ینروند. همچنیشمار مهب یدسف یماه یرذخا يبازساز

 ییو توان افزا یارتقاء دانش و آگاه ي،سازفرهنگ
حاشیه  یجوامع محل يبا همکار ادنهمردم  يهاانسازم

گر کوچ یدسف یها در حفاظت از مولدین ماهرودخانه
ي ریز ها و چشمهفرصت و تعداد زیاد تعاونی ینمهمتر

هاي تعاونی هاي آنان و تمدید زمان صید شرکتپره
جود و یالتش يدر فصل کوچ تکثیر ماهی سفید از سو

گوشگیر و سایر آالت صید  هايصید غیر قانونی با دام
ها افزایش میزان آلودگیها وتاالبدر دریا، رودخانه

هاي ها و از بین رفتن مکانهاي دریایی و رودخانه
ها در زمان تکثیر طبیعی و کمبود آب رودخانه

ها در برنامه یدتهد ینرهاسازي بچه ماهیان مهمتر
  هستند. یگونه بوم ینا یرذخا يبازساز

 یرتکث ینهزم ( در1392و همکاران ) یمطالعه فالح
و  يبازساز يبرا یدار استخوانفلس یانو پرورش ماه

 یرتکث یخزر، وجود مراکز تخصص یايدر یرذخا یتتقو
نقطه قوت و عدم  ینمختلف مهمتر يهاگونه يبرا

ب و مسب کافیمناسب به مقدار  ینمولد ینامکان تام
. نقاط ضعف عنوان شد یناز مهمتر ینیگزعدم به

 یآب يهایستمس یرها و ساها، رودخانهوجود تاالب
 یدفرصت و ص ین، مهمترینمولد ینتام يبرا
در  یدآالت ص یرو سا یرگوشگ يهابا دام یرقانونیغ

 يبرا یدتهد ینها مهمترها و تاالب، رودخانهیادر
 یژهوهخزر ب یايدر یاستخوان یانماه یرذخا يبازساز
  خته شد.اض، شناانقر یددر معرض تهد يهاگونه

 یفیک ی( در بررس1393و همکاران ) یعبدالملک
 یانماه یدو ص يبردارنقاط قوت و ضعف بهره

اصالح  ،خزر یايدر یرانیدر سواحل ا یاستخوان
به روش دام  یدص یوهمقررات مربوط به حذف ش

خزر از جمله نقاط  یايدر یرانیدر سواحل ا یرگوشگ
ن مالحظات بدو یانبچه ماه يقوت مهم و رهاساز

ته را از جمله نقاط برجس یکیو حفظ تنوع ژنت یکیژنت
 یانوجود ماهو عنوان کردند که  نمودند یانضعف ب

نقاط  یناز مهمتر یدسف یسازگار و مقاوم مانند ماه
یستگاهز یبها و تخریانواع آلودگ یشفرصت و افزا

 ینتراز جمله برجسته ياو رودخانه یساحل يها
 ییاقتضا يهايحاضر، استراتژ یررسدر ب بود. یدهاتهد

 ینباالتر ي( داراST1 …..ST11محافظه کارانه ) یا
باشند. یشده م یینهاي تعياستراتژ یندر ب یازامت

  یراس  که  یستن  یمعن ینا  به  راهبردها ینانتخاب ا
 آتی بازسازي يهایزيرتوانند در برنامهینمراهبردها 

 نیاشند بلکه به اداشته ب یرتاث یدسف یماه یرذخا
 یطدر شرا یسازمان يهايتوانمند که است یمعن

ها را و باید آنبوده  یشترراهبردها ب یندر ا کنونی
 کرد. تقویت

 .SWOTچارچوب تحلیل  -7جدول    
 داخلی عوامل خارجی عوامل

 S قوت W ضعف O فرصت T تهدید

53/2 2 97/1 43/2 

 
 .SWOT یلدر تحل یو خارج یعوامل داخل یازاتامت -8جدول 

WO ST WT SO 
97/3 96/4 5/4 43/4 

 تهاجمی راهبرد افعیتد راهبرد (کارانه محافظه) اقتضایی راهبرد انطباقی راهبرد
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 (.QSPM) کمی راهبردي برنامه ریزي ماتریس شده در یینتع یتبر اساس اولو نهایی راهبرد -9جدول 
 جذابیت 

(AS) 

 ضریب

 اهمیت

(TAS) 

 ردیف SWOT راهبردهاي

072/0 2 036/0 SO1 
 هرهب حداکثر ندتوا می ها دستورالعمل صحیح اجراي روند بر نظارت و کاربردي هاي دستورالعمل تدوین

 .سازد فراهم را ماهیان بچه تولید و آوري هم راندمان در وري

1 

048/0 2 024/0 SO2 
 مولدین صید زمان از سفید ماهی ذخایر بازسازي مداوم پایش قدمت با اطالعات و ها داده بانک وجود

 . مدیریتی هاي ریزي برنامه منظور به ماهیان بچه رهاسازي تا

2 

  

072/0 

2 036/0 SO3 
 یگان این هاي فعالیت از جامع هاي حمایت و آبزیان حفاظت یگان واحدهاي مستمر و فعال حضور

 مفر دو هر تولیدمثلی دوره پوشش امکان ریزي برنامه با و داشت خواهد مهاجرت نحوه بر مثبت اثرات

 . دارد بهمراه را بهاره و پاییزه

3 

048/0 2 024/0 SO4  
 لسواح از مختلف مناطق در گذشته سنوات در گونه این حضور و سفید ماهی بودن بومی به توجه با

 و مولدین صید مناسب هاي پهنه شناسایی دقیق مطالعات با انزلی تاالب و استان هاي رودخانه دریا،

 . است ضروري تکثیرشده ماهیان بچه رهاسازي همچنین

4 

048/0 2 024/0 SO5 
 استان، در گونه فروش دائمی بازار و شیالتی تحقیقات مراکز و دسفی ماهیان تکثیر تخصصی مراکز وجود

 ار کشور پروري آبزي به گونه این معرفی جهت مناسبی فرصت گونه این بازاري پرورش هاي پژوهش

 . سازد می فراهم

5 

072/0 2 036/0 SO6  
 ادهاستف بر تمرمس نظارت و تدوین و سفید ماهی ذخایر بازسازي جهت ساالنه رهاسازي مناسب مقادیر

 ذخایر ترمیم و مولدین تامین جهت مناسب شزایط برداران یهره توسط صید شده استاندارد ادوات از

 .  کند می فراهم گونه این

6 

048/0 2 024/0 SO7 
 صیادي تعاونی هاي پره صید سبد در گونه این بیشتر حجم حضور و استان در تجربه با کارشناسان وجود

 دخیل اب ها تعاونی توسط گونه این طبیعی تکثیر هچري از استفاده در گرفته صورت اولیه مطالعات و

 . یابد می بهبود سفید ماهی ذخایر بازسازي روند تکثیر بحث در صیادي جامعه کردن

7 

144/0 4 036/0 ST1 
 را رثیتک راندمان افزایش زمینه در کاربردي مطالعات منظور به مناسب شرایط سفید ماهی بازارپسندي

 بخش به گونه این ذخایر بازسازي و تکثیر سپاري برون به منجر تواند می امر این. سازد می فراهم

 .شود منطقه در اشتغالزایی نتیجه در و خصوصی

8 

192/0 4 048/0 ST2 
 اختزیرس تامین نیازمند مناسب مولدین از ماهیان بچه تولید امکان و گونه این در باال آوري هم ویژگی

 رفص و ریزي برنامه ، گونه این براي بازاردائمی وجود و بازارپسندي به توجه با باشد می ناسبم هاي

 . است توجیه قابل سفید ماهی تکثیر فرایند و ساختار تجهیز و بازسازي براي اولیه هزینه

9 

192/0 4 048/0 ST3 
 منظور به نژ بانک تشکیل با ارهبه و پاییزه نژاد دو مولدین به دسترسی و مناسب زمانی بازه به توجه با

 .  باشد راهگشا تواند می گونه این ذخایر حفظ

10 

192/0 4 048/0 ST4 
 بروز و نژادي اختالط از تکثیر از پیش مولدین بهگزینی و مناسب مولدین به دسترسی قابلیت وجود

 . آورد می عمل به جلوگیري ژنتیکی اختالالت

11 

192/0 4 048/0 ST5 
 در لدینمو تکثیر براي مناسب اي زمینه تجربه با کارشناسان حضور و مولدین تکثیر مجهز مراکز وجود

 .نماید می فراهم گونه این تکثیر هاي پهنه و ها زیستگاه آلودگیهاي به توجه با تکثیر فصل

12 

144/0 4 036/0 ST6 
 لذا دساز می فراهم را ريهمکا زمینه استان در مربوط تحقیقاتی مراکز و سابقه با شیالتی مراکز وجود

 بازسازي روند در مستمر نظارت و منسجم و مشترک همکاریهاي جهت یافته سازمان کاري و ساز ایجاد

 .گردد می وري بهره افزایش سبب

13 
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 .ادامه -9جدول 
 جذابیت 

(AS) 

 ضریب

 اهمیت

(TAS) 

 ردیف SWOT راهبردهاي

192/0 4 048/0 ST7 
 تدوین به منجر ادوات و صید زمینه در کاربردي مطالعات و شیالت زهحو در تحقیقاتی مراکز وجود

 درنتیجه و ها پره توسط استفاده مورد مناسب چشمه ، مناسب ادوات درمورد صید استانداردهاي

 .شد خواهد استاندارد غیر صید کاهش

14 

144/0 4 036/0 ST8 
 ستمرم نظارت با تکثیر فصل در سفید ماهی مولدین مهاجرت مناطق تجربی شناسایی به توجه با

 . یابد می کاهش غیرمجاز صید منابع از حفاظت یگانهاي

15 

144/0 4 036/0 ST9 
 منظور به استان آبی هاي پهنه در مولدین حضور زمان درخصوص کافی اطالعات وجود به توجه با

 سفید اهیم بیعیط تکثیر سنتی هاي پهنه به نزدیک و همجوار هاي پره بر بیشتر نظارت با تکثیر،

 .گردد می جلوگیري استاندارد سن زیر و غیرمجاز صید امکان از

16 

144/0 4 036/0 ST10 
 خمت طبیعی مناطق از حفاظت منظور به استان در شیالت در تخصصی منابع از حفاظت یگان وجود

 سفید ماهی ریزي

17 

192/0 4 048/0 ST11 

 ژهوی به نهاد مردم هاي تشکل فعالسازي و ساحلی قمناط بومی و صیادي جوامع در سازي فرهنگ با

 افزایش منظور به مناسبی روند گونه این طبیعی تکثیر و ها رودخانه به مولدین مهاجرت زمان در

 .شود می ایجاد بازسازي راندمان

18 

072/0 3 024/0  
WT1 

 مولدین یزيتخمر مناطق کاهش و تهدید و کشاورزي و صنعتی هاي آلودگی افزایش به توجه با

 و ستگیبازنش شرف در و تجربه با انسانی نیروهاي توسط آموزش و جایگزینی و انسانی نیروي تامین

 .است ضروري ماهی پرورش و تکثیر مراکز تجهیزات بازسازي و تعمیر همچنین

19 

108/0 

 

3 036/0 WT2 
 و ژن کبان تشکیل سفید ماهی نژادهاي ژنتیکی ذخایر رفتن بین از تهدید و ها آلودگی به توجه با

 . گیرد صورت باید مربوطه مطالعات انجام همچنین و بازسازي مراکز توسط گونه ذخایر حفظ

20 

108/0 3 036/0 WT3 
 صنوعیم هاي دستکاري از ناشی بیولوژیکی ، مورفرلوژیکی هاي ویژگی و خصوصیات کاهش منظور به

 .است ضروري مولدین بهگزینی تکثیر در

20 

108/0 3 036/0 WT4 
 و اهیانم تکثیر از پس وري بهره افزایش منظور به شیالتی مراکز تحقیقاتی همکاري و اندیشی هم

 . است ضروري سفید ماهی براي اختصاصی غذایی جیره ساخت با ماهیان بچه و الروها نگهداري

 

21 

072/0 3 024/0 WT5 
 سبب ولدینم تکثیر دقیق هاي پهنه تعیین منظور به شیالتی تحقیقات مراکز توسط دقیق مطالعات

 غیرمجاز صید کاهش نتیجه در و مولدین تکثیر زمان در آبزیان حفاظت هاي یگان تمرکز ایجاد

 .شد خواهد

22 

108/0 3 036/0 WT6 
 هاسازير و تکثیر و مولدین صید دقیق آمارهاي تدوین و تهیه مستندسازي، مباحث به بیشتر توجه

 نماید می فراهم انسانی نیروي و امکانات به توجه با کارآمد و دقیق ايه ریزي برنامه ماهیان بچه

23 

024/0 1 024/0  
WO1 

 و رتکثی راندمان افزایش کاربردي تحقیقات ساز زمینه تواند می شیالتی تحقیقات مراکز وجود

 .گردد تکثیر منظور به مناسب مولدین انتخاب هاي روش همچنین
 

24 

024/0 1 024/0 WO2 

 فیدس ماهی تکثیر زمان در خصوصی بخش و صیادان کردن دخیل انسانی نیروي کمبود به وجهت با

 . نماید ایجاد مناسب فرصت تواند می بازسازي و تکثیر مراکز در باال کار حجم به توجه با

25 
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 یژهوهب یرتکث يهایرساختز یتفراهم نمودن و تقو

محل مهاجرت،  يهادر رودخانه یعیطب یرتکث

 مردم نهاد در امر حفاظت از يهاتشکل یدهمشارکت

در محدوده  یانو بچه ماه ینمولد ی،محل يهارودخانه

و  ریمراکز تکث یزاتمثل، استفاده از تجه یدتول یزمان

فرسوده در  یزاتو به روز نمودن تجه یرذخا يبازساز

ها و یآلودگ یلبدل یمصنوع یرجهت ادامه روند تکث

بانک ژن،  یلها، تشکرودخانه یعوامل مخرب در برخ

 یجنتا یريکارگبو  ینمولد ینیگزهبرنامه ب ياجرا

 یدص یانجام شده در خصوص محدوده زمان یقاتتحق

 يراهبردها یان، از میدادوات ص يسازو استاندارد

 را کسب نمودند.  یازامت یشترینب ییاقتضا

ها و تاالببه رودخانه یدسف یانبچه ماه يرهاساز

خزر همچون گذشته به روند  یايدر یرانیحوزه ا يها

در  ین محلیاداص یدهد و مشارکت ده یه مخود ادام

از جمله  یانبچه ماه يزساو رها یعیطب یرامر تکث

چند  یرانا یالتاست که ش یدمف یاربس يراهکارها

 است که به اجرا گذاشته است.  یسال

ن و بانک ژ یلو تشک یکیحفظ تنوع ژنت ینهمچن

با وجود مراکز  ینمولد یردر امر تکث ینیگزهب یزن

کارشناسان مجرب در  يمنطقه و همکار در یپژوهش

 یقاتتحق يخواهد بود. اجرا یرامر امکانپذ ینا

 ینتواند در دستور کار ایم یزن ینهزم یندر ا يکاربرد

 با یماه ینا یتا به حفظ خزانه ژن یردمراکز قرار گ

 همچنین. یدخزر کمک نما یايارزش و مقاوم در در

 و یبارآلودگ کاهش و مولدین کوچ مناطق حفظ

 يهادستگاه مشارکت با زیستگاه تخریب از جلوگیري

و مشارکت آگاهانه  یو بخش خصوص یمختلف دولت

 خواهد بود. یرمردم امکانپذ

محدود نمودن  یاو  یدص یبازه زمان ییرتغ ینهمچن

 ینهو به اجرا در تالش. یردقرار گ یژهآن مورد توجه و

 یانبچه ماه يو رهاساز یرتکث یشترنمودن هرچه ب

 آن  در یربر حفظ ذخا یماثرات مثبت مستق یدسف

با ارزش  و  یماه یننسل گونه ا يجهت حفظ و بقا

 خواهد نمود. یفامنطقه ا یاديو ص یدرونق اقتصاد ص

 

 قدردانی و تشکر

 یالن،گ هاياستان یالتمحترم اداره کل ش یاستر از

 يمازندران و گلستان و کارکنان ارجمند مراکز بازساز

 ینمحترم و محقق يرؤسا ،سه استان ینا یرذخا

 ،کشور یالتیش علوم یقاتتحق ارجمند مؤسسه

( و پژوهشکده يخزر )سار یايدر يپژوهشکده اکولوژ

ز ا یز( و نی)بندرانزل کشور داخلی هايآب پروريآبزي

و  ینشمال کشور، محقق یدانشگاه یدتمام اسات

 ینعزیزانی که در انجام ا یرو سا یکارشناسان گرام

 .یمکردند کمال تشکر را دار یاريما را  یقتحق

 ادامه. -9جدول    
 جذابیت 

(AS) 

 ضریب

 اهمیت

(TAS) 

 ردیف SWOT راهبردهاي

012/0 1 012/0 WO3 

 لیالمل بین هاي سازمان حمایت و خزر دریاي در سفید ماهی گونه استراتژیک اهمیت به اتوجهب

 مراکز تجهیز و بازسازي جهت در توان می مالی هاي کمک جلب و توجیهی طرح با Jika مانند

 .نمود اقدام ذخایر بازسازي

26 

024/0 1 024/0 WO4 

 کثیرت و انتقال جدید هاي دستورالعمل قبیل زا سفید ماهی بازسازي علمی و جامع برنامه تدوین

 .شود می گونه خایر بازسازي وري بهره افزایش سبب گونه

27 

024/0 1 024/0 WO5 
 اونیتع این در گونه این طبیعی تکثیر هچري واحدهاي استقرار و پره صید هاي تعاونی همکاري

 ها

28 

024/0 1 024/0 WO6 

 و کار حجم با امکانات سازي متناسب و سازي هماهنگ بر مبتنی علمی جامع برنامه تدوین با

 رسیدن ات سفید ماهیان بچه بازماندگی ضریب ، کمیت بر شده تولید ماهیان بچه کیفیت ترجیح

 .یافت خواهد افزایش بازاري اندازه به

29 
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 منابع
. ماهی سفید، جواهر 1388ولی پور ع. ر. ، خانی پور ع. ا.

 84دریاي خزر. موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران، 
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Abstract  

The restoration program of Caspian kutum (Mahi Sefid) stocks was carried out by the Iranian Fisheries 

Organization about four decades ago, following its catch reduction in the early of the last century. Despite 

releasing about 150 million juveniles annually, the catch has always fluctuated and the average catch has never 

exceeded 10,000 tons. In addition, expected diversity and biomarkers in newly released stocks, such as length and 

weight, and growth and reproduction indices have also declined. In the present study, the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of the program for breeding and release of Mahi Sefid in the Iranian waters of the Caspian 

Sea have been investigated using the SWOT-FAHP method. The results show that although strengths outweigh 

weaknesses that the biological, social and economic values of Caspian kutum and the existence of specialized 

hatcheries with the presence of experienced experts are the most important strengths. In contrast, the threat points 

outweigh opportunities, and in general it can be acknowledged that this situation requires strategies to reduce 

threats. Therefore, strategies to improve the process of rebuilding Caspian kutum stocks were developed and 

prioritized by the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), which among the identified strategies, 

contingent (conservative) strategies have the highest score, and accordingly, providing and strengthening breeding 

infrastructure, especially Natural reproduction in migratory rivers, participation of non-governmental 

organizations in the protection of local rivers, use of equipment of hatcheries and reconstruction of reserves and 

updating of worn-out equipment in order to continue the process of artificial reproduction due to pollution and 

destructive factors in some Rivers, gene bank formation, implementation of breeding program and application of 

research results on the time frame of fishing and standardization of fishing equipment, scored the most points 

among contingency strategies. 
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