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چکیده

برنامه بازسازي ذخایر ماهی سفید از حدود چهار دهه قبل و بهدنبال کاهش میزان صید ماهی سفید ( )R. kutumدر اوایل سده گذشته،
توسط سازمان شیالت ایران انجام شد .با وجود رها کرد ساالنه حدود  150میلیون عدد بچه ماهی سفید ،صید این ماهی همواره با افت و
خیزهایی همراه بوده و میانگین صید آن از  10000تن باالتر نرفته است .عالوه بر این ،تنوع و شاخصهاي زیستی مورد انتظار در ذخایر
جدید رهاسازي شده ،مانند طول و وزن ،و شاخص هاي رشد و تولیدمثل نیز کاهش یافته است .در تحقیق حاضر نقاط قوت ،ضعف ،فرصت
ها و تهدیدهاي برنامه تکثیر ،پرورش و رهاسازي انبوه بچه ماهیان سفید در آبهاي ایرانی دریاي خزر با استفاده از روش SWOT-FAHP
بررسی شده است .نتایج نشان میدهند نقاط قوت بر نقاط ضعف برتري دارند که ارزشها و مزایاي زیستی ،اجتماعی و اقتصادي ماهی سفید
و وجود مراکز تخصصی تکثیر و پرورش بچهماهیان بههمراه حضور کارشناسان با تجربه در این مراکز از مهمترین نقاط قوت بهشمار میروند.
درمقابل ،نقاط تهدید بر فرصتها غلبه داشته و بهطورکلی میتوان بیان کرد این وضعیت نیازمند راهبردهایی در زمینه کاهش تهدیدها
است .بر این اساس راهبردهایی بهمنظور بهبود روند بازسازي ذخایر ماهی سفید تدوین و بهوسیله ماتریس  QSPMاولویتبندي شد که
در بین راهبردهاي تعیین شده ،راهبردهاي اقتضایی (محافظه کارانه) داراي باالترین امتیازاند و بر این اساس ،فراهم نمودن و تقویت
زیرساختهاي تکثیر بهویژه تکثیر طبیعی در رودخانههاي محل مهاجرت ،مشارکتدهی تشکلهاي مردم نهاد در امر حفاظت از رودخانه
هاي محلی ،استفاده از تجهیزات مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر و بهروز نمودن تجهیزات فرسوده در جهت ادامه روند تکثیر مصنوعی بهدلیل
آلودگیها و عوامل مخرب در برخی رودخانهها ،تشکیل بانک ژن ،اجراي برنامه بهگزینی مولدین و بکارگیري نتایج تحقیقات انجام شده در
خصوص محدوده زمانی صید و استانداردسازي ادوات صید ،از میان راهبردهاي اقتضایی بیشترین امتیاز را کسب نمودند.
واژگان کلیدی :بازسازي ذخایر ،SWOT-FAHP ،دریاي خزر ،ماهی سفید.Rutilus kutum ،

مقدمه
ماهی سفید ( )Rutilus kutumیکی از با ارزش ترین
گونههاي ماهیان استخوانی دریاي خزر است که
هرساله حدود  10000تن ،به عبارتی بیش از 50
درصد از صید کل ماهیان استخوانی استانهاي شمالی

ایران و بیش از  60درصد از کل درآمد صیادان را به
خود اختصاص میدهد (غنی نژاد و عبدالملکی،
1388؛ دریانبرد و همکاران .)1398 ،ویژگیهاي
زیستی ،اجتماعی و اقتصادي بسیار مهم این ماهی ،آن
را نسبت به سایر ماهیان استخوانی حوزه آبهاي
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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،
استفاده از آب رودخانهها بهمنظور کشاورزي ،افزایش
رسوبات رودخانه و ورود فاضالبهاي شهري صنعتی
و پسابهاي کشاورزي و غیره به داخل رودخانهها
باعث از بین رفتن نقاط اصلی تخمریزي ماهیان رود
کوچ بهویژه ماهی سفید شدند .از طرفی افزایش
جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا و نیز تغییر در
شیوه صید ،موجب صید بی رویه و غیر اصولی خصوص ًا
به هنگام مهاجرت تولیدمثلی به رودخانهها و تاالب
انزلی و در نهایت سبب کم شدن نسل این گونه و حتی
تهدید آن به انقراض شد (عباسی و همکاران.)1395 ،
وجود عوامل بازدارنده موفقیت تولیدمثل طبیعی
این ماهی و کاهش میزان صید آن باعث شد تا از اوایل
دهه  60تکثیر مصنوعی و رهاسازي انبوه بچه ماهیان
سفید در دستور کار شیالت قرار گیرد (رضوي صیاد،
 .)1374رهاسازي بچه ماهیان به آبهاي طبیعی،
آخرین مرحله از چرخه تولید و پرورش ماهی براي
بازسازي ذخایر آنها میباشد و انتظار میرود که با
رهاسازي صحیح و اصولی ،ضمن احیا و افزایش ذخایر
گونه رهاسازي شده ،بازگشت شیالتی آن نیز افزایش
یابد .سالیانه بالغ بر  150میلیون عدد بچه ماهی سفید
توسط مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر سازمان شیالت
ایران تکثیر و جهت بازسازي ذخایر به رودخانههاي
منتهی به دریاي خزر رهاسازي میشود .آمارها نشان
میدهند که با وجود حجم باالي رها کرد ساالنه ،صید
این ماهی همواره با افت و خیزهایی همراه بوده است
و میانگین صید آن هیچگاه از  10000تن باالتر نرفته
است .عالوه بر این ،تحقیقات نشان دادهاند که تنوع و
شاخصهاي زیستی مورد انتظار در ذخایر جدید
رهاسازي شده مانند طول و وزن و شاخصهاي رشد
و تولیدمثل نیز کاهش یافته است (فضلی و همکاران،
1391؛ دریانبرد و همکاران .)1398 ،افزایش و یا
کاهش میانگین وزنی بچه ماهیان رهاسازي شده،
روشهاي بکار گرفته شده در صید (استفاده از روش
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صید نامناسب و غیر اصولی که اجازه حداقل یکبار
تخمریزي را به ماهی نداده است) ،افزایش بیش از حد
فراوانی بچه ماهیان ناشی از رهاسازي آنها (سبب
رقابت غذایی شدید بین آنها شده و بر رشد و تولید،
تاثیر منفی داشته است) ،بیوتکنیک تکثیر و شاخص
هاي تولید مثلی مولدین ماهی سفید ،مخلوط نمودن
جمعیت چندین رودخانه به هنگام تکثیر (که موجب
تخریب ذخایر ژنتیکی و نابودي تدریجی بانک ژنی
خواهد شد) از جمله عوامل تاثیر گذار در افت کمی و
کیفی بازسازي ذخایر ماهی سفید بوده اند (خانیپور
و ولیپور1388 ،؛ فضلی و همکاران1391 ،؛ دریانبرد
و همکاران1398 ،؛  .)Fazli et al., 2013بنابراین
نیاز است تا عوامل تاثیرگذار بر روند بازسازي ذخایر
این ماهی با استفاده از مدل تحلیل مدیریت ترکیبی
 SWOT-FAHPارزیابی شوند .مدل برنامهریزي
نقاط قوت
راهبردي یا استراتژي ،SWOT
( ،)Strengthsنقاط ضعف ( )Weaknessesفرصتها
) (Opportunitiesو تهدیدها ( )Threatsدر واقع شیوه
اي براي تصمیمگیري و انتخاب یک راهکار و دستور
در امور مختلف بوده ولی در مباحث علمی از سري
مدلهاي تصمیمگیري است که در جهت تعیین
استراتژي و راهبرد بلند مدت یا کوتاه مدت و ایجاد
تصمیمات بزرگ و کلیدي در باب مسائل و موضوعات
مختلف ،طراحی شده است ( ;Dyson, 2002
 .)Rajagopal, 2008براي رسیدن به نتایج معتبرتر
میتوان روش  SWOTرا با فرایند تحلیل سلسله
مراتبی فازي ( FAHP: Fuzzy Analytical
 )Hierarchical Processترکیب نمود .زیرا هنگامی
که استراتژي  SWOTدرترکیـب بـا فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی استفاده می شود ،میتواند انــدازه
گیــري کمــی از اهمیــت هــر یــک از عوامــل
درتصمیم گیري مدیریتی ،SWOTفراهم کند .یکی از
مزایاي استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آن
است که این روش میتواند عوامل دیده نشده در ارزش
هاي عددي را پوشش دهد و به طور سیستماتیک وزن
هاي عوامل انتخاب شده را بهصورت جفتی از طریق
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موثر در بازسازي و تقویت ذخایر این ماهی و بهره
برداري پایدار از آن مورد بررسی کمی و کیفی قرار
خواهند گرفت ،تا فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و
ضعف شناسایی شده و براي رویارویی بهتر با آنها
راهبردهاي مناسب پیشنهاد گردد.

مقایسه دو به دو ارزیابی کند .بنابراین ،اساس فرایند
تحلیل سلسله مراتبی منطق مقایسه جفتی است و می
تواند از لحاظ کمی اهمیت عوامل در فرایند تصمیم
گیري  SWOTرا تعیین کند ( Lee and Walsh,
.)2011
آنالیز  SWOTدر ابتدا براي مسایل تجاري و
صنعتی مورد استفاده قرار میگرفت اما به تدریج دامنه
کاربرد آن به مسایل پزشکی ،اجتماعی ،سیاسی و
محیطی گسترش یافت و امروزه در تمامی زمینههاي
فعالیتهاي بشري از جمله شیالت و زیربخشهاي آن
از آن سود میبرند Mendy .و همکاران ( ،)2008از
روش  SWOTبراي ماهیان پالژیک کوچک ،چون
ساردین در شمال آفریقا سود بردند .موقعیت آبزي
پروري در یکی از مناطق استرالیا و برنامهریزي براي
سود بردن از فرصتها ،از این طریق تجزیه و تحلیل
شده است ( .)DAF, 2010کرباسی و همکاران
( )1386براي اولین بار در ایران برنامهریزي و مدیریت
زیستمحیطی آبزيپروري را با روش  SWOTمورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند.
عبدالملکی و همکاران ( )1393بهرهبرداري
پایدار از ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریاي خزر
را با استفاده از آنالیز  SWOTتحلیل کردند .فالحی و
همکاران ( )1392براي بررسی و تحلیل اثرات آبزي
پروري و بازسازي ذخایر آبزیان برتوسعه شیالت در
دریاي خزر از آنالیز  SWOTاستفاده نمودند .عوفی و
همکاران ( )1397بر اساس مدل تحلیل مدیریتی
ترکیبی  SWOT-FAHPدر خصوص چالشهاي
زیست محیطی خلیج نایبند -استان بوشهر ،ارزیابی
زیستمحیطی صنعت گردشگري ژئو پارک جهانی
جزیره قشم ،ارزیابی اثرات ناشی از فعالیتهاي
کشاورزي در تاالب بینالمللی پریشان با رویکرد
توسعه پایدار ،بررسی راهکار هاي مقابله با آلودگیهاي
کانونی منطقه آزاد و خلیج چابهار به انجام رساندند.
در مطالعه حاضر با توجه به معضالت موجود در بهره
برداري پایدار از ذخایر ماهی سفید ،با استفاده از روش
تحلیل  SWOT-FAHPعوامل داخلی و خارجی

مواد و روشها
در تحقیق حاضر ،عوامل داخلی (قوت و ضعف) و
عوامل خارجی (فرصت و تهدید) در نشستها و هم
اندیشیهاي کارشناسی با استفاده از روش دلفی
تعیین شد (جداول  1و  ،) 2موارد در قالب پرسشنامه
بین  55نفر از کارشناسان و خبرگان شیالتی توزیع و
پس از جمعآوري ،در نرم افزار  SPSSابتدا
اعتبارسنجی گردید .امتیاز و رتبهبندي هر یک از
عوامل  SWOTبا استفاده از روش فازي FAHP
انجام شد ( .)Chang, 1996نظام بازسازي ذخایر
ماهی سفید دریاي خزر بهعنوان عامل داخلی و تمامی
عوامل تاثیرگذار بر این نظام بهعنوان عوامل خارجی
در نظر گرفته شده و توسط فرآیند پرسشنامه ،پاسخ
به آنها براساس اهمیت بهصورت :خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و بسیار زیاد ،مشخص ،ارزشگذاري و
نمرهدهی شدند .در تحلیل  ،SWOTبه هر عامل یک
ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم)
اختصاص داده میشود که باید مجموع عوامل داخلی
و عوامل خارجی نیز یک شود .امتیاز وضع موجود بین
 1تا  5بوده که با توجه به وضع موجود زیستشناسی
گونه ماهی سفید و شرایط ایجاد شده از سوي نظام
بازسازي ذخایر حاکم بر آن یعنی تکثیر ،پرورش و
رهاسازي بچه ماهیان سفید و میزان صید ساالنه آن
ها تعیین شده است .در ارزیابی اگر جمع نهایی بزرگ
تر از  2/5باشد ،نقاط قوت بیشتر و اگر جمع نهایی
کوچکتر از  2/5باشد نقاط ضعف بیشتر است.
همچنین با استفاده از مدل  FAHPعناصر شامل
اهداف ،معیارها و زیرمعیارها شناسایی و اولویتبندي
شده و معیارها بر اساس هدف و زیرمعیارها بر اساس
معیارها بهصورت زوجی و در یک ماتریس مقایسه شده
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جدول  -1عوامل داخلی شناسایی شده.
ردیف

نقاط قوت ()S

S1

ارزش ها و مزایاي زیستی (گونه بومی ،وجود جمعیتهاي متنوع و زیاد در آبهاي ایرانی دریاي خزر ،هم آوري و تولید بچه ماهی باال ،وجود دو شکلی
جنسی واضح و قابل تشخیص نرها و مادهها در فصل تولید مثل) و اجتماعی و اقتصادي (بازارپسندي و ارزش غذایی باال) ماهی سفید

S2

فراهم بودن بازه زمانی بیشتر براي مهاجرت تولید مثلی و امکان صید بیشتر مولدین ماهی سفید به دلیل وجود دو فرم بهاره و پاییزه

S3

دارا بودن بیشترین میزان صید ماهی سفید در ترکیب صید ماهیان استخوانی بومی آبهاي ایرانی دریاي خزر

S4

حضور مولدین ماهی سفید در دریا ،رودخانهها و تاالب انزلی

S5

سادگی و شناخت کامل زيفن تکثیر مصنوعی و فنآوري تکثیر و پرورش بچه ماهیان سفید

S6

وجود مجتمعهاي تخصصی تکثیر و پرورش بچه ماهیان سفید و حضور کارشناسان با تجربه در مجتمعها

S7

رهاسازي سالیانه بیش از  150میلیون بچه ماهی سفید

S8

وجود اطالعات و تجربه کافی در خصوص فنآوري حمل تخم چشمزده ماهی سفید از رودخانه به مجتمعها

S9

حمل و نقل و رها سازي بچه ماهیان سفید به صورت تجربی

S10

انجام اقدامات براي کمک به تکثیر طبیعی با حفاظت از چند رودخانه مکان کوچ ماهی سفید

ردیف

نقاط ضعف ()W

W1

عدم تناسب حجم کار تکثیر و رهاسازي ،فرسوده شدن تاسیسات ،امکانات و تجهیزات در مراکز تکثیر و پرورش ،بازنشسته شدن نیروي کار و عدم
استخدام نیروي انسانی

W2

عدم وجود اطالعات کامل ژنتیکی از جمعیتهاي ماهی سفید

W3

عدم رعایت اصول بهگزینی در انتخاب مولدین و مخلوط نمودن مولدین رودخانههاي مختلف در هنگام تکثیر مصنوعی

W4

هماوري پایین مولدین ماده و کاهش طول و وزن مولدین صید شده در سالهاي اخیر نسبت به دهههاي گذشته

W5

عدم وجود فرمول غذاي ویژه بچه ماهیان سفید

W6

آلودگی بچه ماهیان به انگلهاي مختلف در نتیجه عدم رعایت اصول بهداشتی در استخرها

W7

عدم وجود روش و دستورالعمل صحیح و اصولی براي حمل و نقل و رهاسازي بچه ماهیان و عدم رعایت اندازه و شرایط فیزیولوژیک الزم براي ورود بچه
ماهیان به طبیعت

W8

عدم مکانیابی دقیق مناطق مناسب جهت رها سازي

W9

عدم وجود ساز و کارهاي علمی جهت برآورد و اعالم آمار صحیح رهاسازي و برتري کمیت بر کیفیت تولید

W10

دور بودن مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر از مکانهاي رهاسازي

متمرکز است ،راهکارها بر اساس ترجیحات و برتري
هاي موجود بهمنظور توسعه بازسازي ذخایر ماهی
سفید و توسعه صید و صیادي در منطقه ارائه میشود.

و از  1تا  9بر اساس میزان اثرگذاري ضریب میگیرند
و در نهایت ضریب نهایی زیر معیارها محاسبه میشود.
این مدل میتواند گزینه یا آلترناتیو داشته باشد که از
بین آنها بهترین انتخاب میشود .در این صورت باید
گزینهها نیز با همدیگر مقایسه زوجی شده و ضریب
گرفته و در ضرب زیرمعیارها ضرب گردند تا ضریب
نهایی هر گزینه مشخص و بر اساس آن بهترین انتخاب
شود .محاسبات در این مدل به صورت خطی بوده و
بدون در نظر گرفتن وابستگی بین معیارها و زیر
معیارها است .در نهایت با استفاه از نتایج تجزیه و
تحلیلی ترکیبی  SWOT-FAHPچهار نوع استراتژي
(تهاجمی ،اقتضایی یا محافظه کارانه ،انطباقی و
تدافعی) به شرح زیر تعیین شد.

راهبردهای اقتضایی یا محافظه کارانه ( :)STدر
راهبردهاي تنوع بخشی که برنقاط قوت درونی و
تهدیدهاي بیرونی متمرکز است ،راهکارها به
منظورتأمین پارهاي از نیازمنديهاي منطقه درجهت
رفع تهدیدها ارائه میشود.
راهبردهای بازنگری یا انطباقی ( :)WOدر
راهبردهاي بازنگري ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی،
سعی بر بهرهگیري از فرصتهاي بیرونی در جهت رفع
نقاط ضعف در منطقه میباشد.
راهبردهای تدافعی ( :)WTدر این راهبردها تأکید

راهبردهای رقابتی /تهاجمی ( :)SOراهبردهاي

بر رفع آسیبپذیري ناحیه مطالعه شده در محیط
درونی و بیرونی است و اصوالً توسعه به معناي

تهاجمی بر نقاط قوت درونی و فرصتهاي بیرونی
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نشریه علوم آبزيپروري
جدول -2عوامل خارجی شناسایی شده.
نقاط فرصت ()O

ردیف
O1

وجود بازار دایمی فروش براي ماهی سفید

O2

وجود مراکز تحقیقات شیالتی در منطقه جهت انجام مطالعات و پژوهش هاي کاربردي

O3

پشتیبانی مالی و فنی دولت و سازمانهاي بینالمللی مانند  CITESو  JICAجهت انجام فعالیتهاي تکثیر و پرورش در رودخانهها با هدف حفظ
ذخایر ژنتیکی و تشکیل بانک ژن

O4

تدوین برنامه جامع و علمی بازسازي ذخایر ماهی سفید در آبهاي ایرانی دریاي خزر با توجه به تخصص و امکانات موجود

O5

حضور فعال و مستمر واحدهاي حفاظت از منابع آبزیان سازمان شیالت (ادارات کل شیالت استانهاي شمال کشور) در آبهاي ایرانی دریاي خزر

O6

وجود زیستگاههاي مناسب نظیر تاالبها و آبگیرهاي ساحلی براي رشد بچه ماهیان سفید رهاسازي شده ،و نیز امکان باز سازي مناطق تکثیر طبیعی
ماهی سفید در تاالب انزلی و برخی از رودخانهها حوضه آبریز دریاي خزر

O7

فرهنگسازي ،ارتقاء دانش و آگاهی و توان افزایی سازمانهاي مردم نهاد با همکاري جوامع محلی حاشیه رودخانهها در حفاظت از مولدین کوچگر ماهی
سفید به رودخانهها

O8

استفاده از امکانات و تجهیزات واحدهاي تکثیر و پرورش بخش خصوصی و ایجاد زمینه مشارکت صیادان از طریق سهیم کردن آنها در امر تکثیر و
پرورش ماهی سفید

O9

استاندارد کردن اندازه چشمه پره هاي صیادي تعاونیها و تدوین (و یا بازنگري و اصالح) قوانین و دستورالعملهاي مناسب جهت صید ماهیان استخوانی

O10

امکان طراحی و اجراي برنامههاي نظارت و ثبت هوشمند برنامه تکثیر و بازسازي ذخایر ماهی سفید از زمان تامین مولدین تا رهاسازي بچه ماهیان
توسط سامانههاي رایانهاي

ردیف

نقاط تهدید ()T

T1

تعداد زیاد تعاونیها و چشمه ریز پرههاي آنان و تمدید زمان صید شرکتهاي تعاونی در فصل کوچ تکثیر ماهی سفید از سوي شیالت

T2

وجود صید غیر قانونی با دامهاي گوشگیر و سایر آالت صید در دریا ،رودخانهها وتاالبها

T3

افزایش میزان آلودگی هاي دریایی و رودخانهها و از بین رفتن مکانهاي تکثیر طبیعی و کمبود آب رودخانهها در زمان رهاسازي بچه ماهیان

T4

عدم ارتباط سازماندهی شده بین مراکز تحقیقات شیالتی و مجتمعهاي تکثیر و پرورش ماهی سفید و کاهش پایش کارشناسی بر عملکرد رهاسازي بچه
ماهیان

T5

برنامهریزي تولید ،بدون توجه به امکانات ،مشکالت و نیروي انسانی

T6

ازبین رفتن بانک ژنتیکی رودخانهها و بوجود آمدن تغییرات نامطلوب و ناهنجاري در ماهی سفید بدلیل تکثیر مصنوعی در دراز مدت

T7

کمبود زمینههاي اشتغال در منطقه و افزایش صید غیرمجاز ماهی سفید

T8

عدم امکانات و نیروي انسانی کافی در یگان حفاظت از منابع و وجود خالءهاي قانونی ،جهت مبارزه با صید غیر مجاز

T9

کاهش راندمان مدیریت نگهداري و پرورش بچه ماهیان در استخرها به دلیل کاهش نیروي انسانی و منابع مالی

T10

عدم ایجاد انگیزههاي مادي و معنوي در نیروي انسانی فعال در مراکز تکثیر و پرورش

گسترش در همچنین انتخاب راهبرد نهایی با استفاده
از ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی QSPM
()Quantitative Strategic Planning Matrix
صورت گرفت ( Kangas et al., 2001; Pazoki,
.)2017

 S6با وزن نهایی  0/414به عنوان با اهمیتترین و
عامل  S9با وزن نهایی  0/076به عنوان کماهمیت
ترین عامل شناخته میشود (جدول  .)3همچنین در
بین عوامل داخلی نقاط ضعف عامل  W1با وزن نهایی
 0/456بهعنوان با اهمیتترین و عامل ، W6 ، W5
 W7و  W10با وزن نهایی  0/084بهعنوان کم اهمیت
ترین عامل ضعف شناخته میشود (جدول .)4

اعتبارسنجی پرسشنامههاي جمعآوري شده از
کارشناسان بر اساس آزمون آلفا کرونباخ 0/6 ،تعیین
گردید.

تحلیل عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها):

نتایج

ازنظر کارشناسان ،خبرگان و ذينفعان ،عوامل بیرونی
در  10نقطه فرصت و  10نقطة تهدید گنجانده می
شوند .در بین عوامل داخلی در بخش فرصتها عامل
 O7با وزن نهایی  0/426بهعنوان با اهمیتترین و
عامل  O1و  O10با وزن نهایی  0/079بهعنوان کم
اهمیتترین عامل شناخته میشود (جدول .)5

تحلیل عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) :ازنظر
کارشناسان ،خبرگان و ذينفعان ،عوامل داخلی در
 10نقطه قوت و  10نقطة ضعف گنجانده میشوند.
در بین عوامل داخلی در بخش قوت ها عامل  S1و
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کاربرد مدل تحلیل مدیریتی  SWOT-FAHPدر ارزیابی روند بازسازي ذخایر ماهی سفید

احمدنژاد و همکاران

جدول  -4وزن دهی به نقاط ضعف.

جدول  -3وزن دهی به نقاط قوت.

ضریب شاخص
(وزن )FAHP

رتبه

وزن نهایی
شاخص

3

0/456

2

0/236
0/236

ضریب شاخص
(وزن )FAHP

رتبه

وزن نهایی
شاخص

نقاط ضعف
()W

S1

0/138

3

0/414

W1

0/152

S2

0/107

2

0/214

W2

0/118

S3

0/107

2

0/214

W3

0/118

2

S4

0/107

2

0/214

W4

0/118

2

0/236

S5

0/107

2

0/214

W5

0/084

1

0/084

S6

0/138

3

نقاط قوت
()S

0/414

W6

0/084

1

0/084

S7

0/107

2

0/214

W7

0/084

1

0/084

S8

0/107

2

0/214

W8

0/118

2

0/236

S9

0/076

1

0/076

W9

0/118

2

0/236

S10

0/107

2

0/214

W10

0/084

1

0/084

2/42

امتیاز نهایی نقاط قوت

امتیاز نهایی نقاط ضعف

جدول  -5وزن دهی به نقاط فرصت.
نقاط
فرصت
()O

ضریب شاخص (وزن
)FAHP

رتبه

1/97

جدول  -6وزن دهی به نقاط تهدید.
وزن نهایی
شاخص

نقاط
تهدید
()T

ضریب شاخص (وزن
)FAHP

رتبه

وزن نهایی
شاخص

O1

0/079

1

0/079

T1

0/134

3

0/402

O2

0/101

2

0/202

T2

0/134

3

0/402

O3

0/101

2

0/202

T3

O4

0/101

2

0/202

T4

O5

0/101

2

0/134

3

0/402

0/104

2

0/208

0/202

T5

0/104

2

0/208

O6

0/101

2

0/202

T6

0/104

2

0/208

O7

0/142

3

0/426

T7

0/104

2

0/208

O8

0/101

2

0/202

T8

0/104

2

0/208

O9

0/101

2

O10

0/079

1

امتیاز نهایی نقاط فرصت

0/202

T9

0/074

1

0/074

0/079

T10

0/104

2

0/208

2

امتیاز نهایی نقاط تهدید

همچنین در بین عوامل بیرونی نقاط تهدید عامل ،T1
 T2و  T3با وزن نهایی  0/402بهعنوان با اهمیت
ترین و عامل  T9با وزن نهایی  0/074بهعنوان کم
اهمیتترین عامل تهدید شناخته میشود (جدول .)6
تجزیه و تحلیل دادهها از ماتریس عوامل داخلی بیانگر
این امر است که امتیاز حاصل از ارزیابی عوامل داخلی
)نقاط قوت و ضعف) برابر با  4/4است؛ بنابراین ،با
توجه به اینکه جمع امتیاز عوامل قوت  2/43میباشد
و جمع امتیاز نقاط ضعف  1/97است (جدول .)7
برتري با نقاط قوت میباشد و در نتیجه میتوان براي
برنامهریزي بر اساس عوامل قوت و برطرف کردن نقاط
ضعف اقدام نمود.

2/53

همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ماتریس عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها) نشانگر این امتیاز به
دست آمده  4/53میباشد .بنابراین با توجه به امتیاز
نهایی عوامل فرصت  2و عوامل تهدید که  2/53می
باشد (جدول .)8
میتوان نتیجه گرفت در مطالعه پیش رو نقاط
تهدید بر فرصتها غلبه دارند و بهطورکلی میتوان
عنوان کرد که این وضعیت نیازمند راهبردهایی در
زمینه کاهش تهدیدها میباشد .با توجه به مجموع
نمرات ماتریس بهدست آمده نمرات ماتریس عوامل
خارجی نشاندهنده نیاز به تدوین استراتژي محافظه
کارانه بهمنظور کاهش حداقل ریسک در انجام فرآیند
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نشریه علوم آبزيپروري
جدول  -7چارچوب تحلیل .SWOT
عوامل خارجی
تهدید T
2/53

عوامل داخلی
ضعف W
1/97

فرصت O
2

قوت S
2/43

جدول  -8امتیازات عوامل داخلی و خارجی در تحلیل .SWOT
WO
3/97
راهبرد انطباقی

WT
4/5
راهبرد تدافعی

ST
4/96
راهبرد اقتضایی (محافظه کارانه)

SO
4/43
راهبرد تهاجمی

تقویت ذخایر دریاي خزر ،وجود مراکز تخصصی تکثیر
براي گونههاي مختلف مهمترین نقطه قوت و عدم
امکان تامین مولدین مناسب به مقدار کافی و مسبب
عدم بهگزینی از مهمترین نقاط ضعف عنوان شد.
وجود تاالبها ،رودخانهها و سایر سیستمهاي آبی
براي تامین مولدین ،مهمترین فرصت و صید
غیرقانونی با دامهاي گوشگیر و سایر آالت صید در
دریا ،رودخانهها و تاالبها مهمترین تهدید براي
بازسازي ذخایر ماهیان استخوانی دریاي خزر بهویژه
گونههاي در معرض تهدید انقراض ،شناخته شد.
عبدالملکی و همکاران ( )1393در بررسی کیفی
نقاط قوت و ضعف بهرهبرداري و صید ماهیان
استخوانی در سواحل ایرانی دریاي خزر ،اصالح
مقررات مربوط به حذف شیوه صید به روش دام
گوشگیر در سواحل ایرانی دریاي خزر از جمله نقاط
قوت مهم و رهاسازي بچه ماهیان بدون مالحظات
ژنتیکی و حفظ تنوع ژنتیکی را از جمله نقاط برجسته
ضعف بیان نمودند و عنوان کردند که وجود ماهیان
سازگار و مقاوم مانند ماهی سفید از مهمترین نقاط
فرصت و افزایش انواع آلودگیها و تخریب زیستگاه
هاي ساحلی و رودخانهاي از جمله برجستهترین
تهدیدها بود .در بررسی حاضر ،استراتژيهاي اقتضایی
یا محافظه کارانه ( )ST1 …..ST11داراي باالترین
امتیاز در بین استراتژيهاي تعیین شده میباشند.
انتخاب این راهبردها به این معنی نیست که سایر
راهبردها نمیتوانند در برنامهریزيهاي آتی بازسازي
ذخایر ماهی سفید تاثیر داشته باشند بلکه به این
معنی است که توانمنديهاي سازمانی در شرایط
کنونی در این راهبردها بیشتر بوده و باید آنها را
تقویت کرد.

است .راهبردهاي نهایی جهت بهبود برنامههاي
بازسازي ذخایر ماهی سفید در آبهاي ایرانی دریاي
خزر بر اساس اولویت تعیین شده در ماتریس QSPM
در جدول  9ارائه شدهاند.
بحث
نتایج نشان داد که ارزشها و مزایاي زیستی ،اجتماعی
و اقتصادي ماهی سفید و وجود مراکز تخصصی تکثیر
و پرورش بچه ماهیان سفید بههمراه حضور
کارشناسان با تجربه در این مراکز از مهمترین نقاط
قوت و عدم تناسب حجم کار تکثیر و رهاسازي،
فرسوده شدن تاسیسات ،امکانات و تجهیزات در مراکز
تکثیر و پرورش ،بازنشسته شدن نیروي کار و عدم
استخدام نیروي انسانی از مهمترین نقاط ضعف نظام
بازسازي ذخایر ماهی سفید بهشمار میروند .همچنین
فرهنگسازي ،ارتقاء دانش و آگاهی و توان افزایی
سازمانهاي مردم نهاد با همکاري جوامع محلی حاشیه
رودخانهها در حفاظت از مولدین ماهی سفید کوچگر
مهمترین فرصت و تعداد زیاد تعاونیها و چشمهي ریز
پرههاي آنان و تمدید زمان صید شرکتهاي تعاونی
در فصل کوچ تکثیر ماهی سفید از سوي شیالت وجود
صید غیر قانونی با دامهاي گوشگیر و سایر آالت صید
در دریا ،رودخانهها وتاالبها افزایش میزان آلودگی
هاي دریایی و رودخانهها و از بین رفتن مکانهاي
تکثیر طبیعی و کمبود آب رودخانهها در زمان
رهاسازي بچه ماهیان مهمترین تهدیدها در برنامه
بازسازي ذخایر این گونه بومی هستند.
مطالعه فالحی و همکاران ( )1392در زمینه تکثیر
و پرورش ماهیان فلسدار استخوانی براي بازسازي و
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احمدنژاد و همکاران

کاربرد مدل تحلیل مدیریتی  SWOT-FAHPدر ارزیابی روند بازسازي ذخایر ماهی سفید
جدول  -9راهبرد نهایی بر اساس اولویت تعیین شده در ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمی (.)QSPM
ردیف

راهبردهاي SWOT

ضریب
اهمیت
()TAS

جذابیت
()AS

1

SO1
تدوین دستورالعمل هاي کاربردي و نظارت بر روند اجراي صحیح دستورالعمل ها می تواند حداکثر بهره
وري در راندمان هم آوري و تولید بچه ماهیان را فراهم سازد.
SO2
وجود بانک داده ها و اطالعات با قدمت پایش مداوم بازسازي ذخایر ماهی سفید از زمان صید مولدین
تا رهاسازي بچه ماهیان به منظور برنامه ریزي هاي مدیریتی.
SO3
حضور فعال و مستمر واحدهاي یگان حفاظت آبزیان و حمایت هاي جامع از فعالیت هاي این یگان
اثرات مثبت بر نحوه مهاجرت خواهد داشت و با برنامه ریزي امکان پوشش دوره تولیدمثلی هر دو فرم
پاییزه و بهاره را بهمراه دارد.
SO4
با توجه به بومی بودن ماهی سفید و حضور این گونه در سنوات گذشته در مناطق مختلف از سواحل
دریا ،رودخانه هاي استان و تاالب انزلی با مطالعات دقیق شناسایی پهنه هاي مناسب صید مولدین و
همچنین رهاسازي بچه ماهیان تکثیرشده ضروري است.
SO5
وجود مراکز تخصصی تکثیر ماهیان سفید و مراکز تحقیقات شیالتی و بازار دائمی فروش گونه در استان،
پژوهش هاي پرورش بازاري این گونه فرصت مناسبی جهت معرفی این گونه به آبزي پروري کشور را
فراهم می سازد .
SO6
مقادیر مناسب رهاسازي ساالنه جهت بازسازي ذخایر ماهی سفید و تدوین و نظارت مستمر بر استفاده
از ادوات استاندارد شده صید توسط یهره برداران شزایط مناسب جهت تامین مولدین و ترمیم ذخایر
این گونه فراهم می کند .
SO7
وجود کارشناسان با تجربه در استان و حضور حجم بیشتر این گونه در سبد صید پره هاي تعاونی صیادي
و مطالعات اولیه صورت گرفته در استفاده از هچري تکثیر طبیعی این گونه توسط تعاونی ها با دخیل
کردن جامعه صیادي در بحث تکثیر روند بازسازي ذخایر ماهی سفید بهبود می یابد .
ST1
بازارپسندي ماهی سفید شرایط مناسب به منظور مطالعات کاربردي در زمینه افزایش راندمان تکثیر را
فراهم می سازد .این امر می تواند منجر به برون سپاري تکثیر و بازسازي ذخایر این گونه به بخش
خصوصی و در نتیجه اشتغالزایی در منطقه شود.
ST2
ویژگی هم آوري باال در این گونه و امکان تولید بچه ماهیان از مولدین مناسب نیازمند تامین زیرساخت
هاي مناسب می باشد با توجه به بازارپسندي و وجود بازاردائمی براي این گونه  ،برنامه ریزي و صرف
هزینه اولیه براي بازسازي و تجهیز ساختار و فرایند تکثیر ماهی سفید قابل توجیه است.
ST3
با توجه به بازه زمانی مناسب و دسترسی به مولدین دو نژاد پاییزه و بهاره با تشکیل بانک ژن به منظور
حفظ ذخایر این گونه می تواند راهگشا باشد .
ST4
وجود قابلیت دسترسی به مولدین مناسب و بهگزینی مولدین پیش از تکثیر از اختالط نژادي و بروز
اختالالت ژنتیکی جلوگیري به عمل می آورد.
ST5
وجود مراکز مجهز تکثیر مولدین و حضور کارشناسان با تجربه زمینه اي مناسب براي تکثیر مولدین در
فصل تکثیر با توجه به آلودگیهاي زیستگاه ها و پهنه هاي تکثیر این گونه فراهم می نماید.
ST6
وجود مراکز شیالتی با سابقه و مراکز تحقیقاتی مربوط در استان زمینه همکاري را فراهم می سازد لذا
ایجاد ساز و کاري سازمان یافته جهت همکاریهاي مشترک و منسجم و نظارت مستمر در روند بازسازي
سبب افزایش بهره وري می گردد.
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نشریه علوم آبزيپروري
جدول  -9ادامه.
ردیف

راهبردهاي SWOT

ضریب
اهمیت
()TAS

جذابیت
()AS

14

ST7
وجود مراکز تحقیقاتی در حوزه شیالت و مطالعات کاربردي در زمینه صید و ادوات منجر به تدوین
استانداردهاي صید درمورد ادوات مناسب  ،چشمه مناسب مورد استفاده توسط پره ها و درنتیجه
کاهش صید غیر استاندارد خواهد شد.
ST8
با توجه به شناسایی تجربی مناطق مهاجرت مولدین ماهی سفید در فصل تکثیر با نظارت مستمر
یگانهاي حفاظت از منابع صید غیرمجاز کاهش می یابد.
ST9
با توجه به وجود اطالعات کافی درخصوص زمان حضور مولدین در پهنه هاي آبی استان به منظور
تکثیر ،با نظارت بیشتر بر پره هاي همجوار و نزدیک به پهنه هاي سنتی تکثیر طبیعی ماهی سفید
از امکان صید غیرمجاز و زیر سن استاندارد جلوگیري می گردد.
ST10
وجود یگان حفاظت از منابع تخصصی در شیالت در استان به منظور حفاظت از مناطق طبیعی تخم
ریزي ماهی سفید
ST11
با فرهنگ سازي در جوامع صیادي و بومی مناطق ساحلی و فعالسازي تشکل هاي مردم نهاد به ویژه
در زمان مهاجرت مولدین به رودخانه ها و تکثیر طبیعی این گونه روند مناسبی به منظور افزایش
راندمان بازسازي ایجاد می شود.
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WT1
با توجه به افزایش آلودگی هاي صنعتی و کشاورزي و تهدید و کاهش مناطق تخمریزي مولدین
تامین نیروي انسانی و جایگزینی و آموزش توسط نیروهاي انسانی با تجربه و در شرف بازنشستگی و
همچنین تعمیر و بازسازي تجهیزات مراکز تکثیر و پرورش ماهی ضروري است.
WT2
با توجه به آلودگی ها و تهدید از بین رفتن ذخایر ژنتیکی نژادهاي ماهی سفید تشکیل بانک ژن و
حفظ ذخایر گونه توسط مراکز بازسازي و همچنین انجام مطالعات مربوطه باید صورت گیرد.
WT3
به منظور کاهش خصوصیات و ویژگی هاي مورفرلوژیکی  ،بیولوژیکی ناشی از دستکاري هاي مصنوعی
در تکثیر بهگزینی مولدین ضروري است.
WT4
هم اندیشی و همکاري تحقیقاتی مراکز شیالتی به منظور افزایش بهره وري پس از تکثیر ماهیان و
نگهداري الروها و بچه ماهیان با ساخت جیره غذایی اختصاصی براي ماهی سفید ضروري است.
WT5
مطالعات دقیق توسط مراکز تحقیقات شیالتی به منظور تعیین پهنه هاي دقیق تکثیر مولدین سبب
ایجاد تمرکز یگان هاي حفاظت آبزیان در زمان تکثیر مولدین و در نتیجه کاهش صید غیرمجاز
خواهد شد.
WT6
توجه بیشتر به مباحث مستندسازي ،تهیه و تدوین آمارهاي دقیق صید مولدین و تکثیر و رهاسازي
بچه ماهیان برنامه ریزي هاي دقیق و کارآمد با توجه به امکانات و نیروي انسانی فراهم می نماید
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WO1
وجود مراکز تحقیقات شیالتی می تواند زمینه ساز تحقیقات کاربردي افزایش راندمان تکثیر و
همچنین روش هاي انتخاب مولدین مناسب به منظور تکثیر گردد.
25

WO2
با توجه به کمبود نیروي انسانی دخیل کردن صیادان و بخش خصوصی در زمان تکثیر ماهی سفید
با توجه به حجم کار باال در مراکز تکثیر و بازسازي می تواند فرصت مناسب ایجاد نماید.
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جدول  -9ادامه.
ردیف

راهبردهاي SWOT

ضریب
اهمیت
()TAS

جذابیت
()AS

26

WO3
باتوجه به اهمیت استراتژیک گونه ماهی سفید در دریاي خزر و حمایت سازمان هاي بین المللی
مانند  Jikaبا طرح توجیهی و جلب کمک هاي مالی می توان در جهت بازسازي و تجهیز مراکز
بازسازي ذخایر اقدام نمود.
WO4
تدوین برنامه جامع و علمی بازسازي ماهی سفید از قبیل دستورالعمل هاي جدید انتقال و تکثیر
گونه سبب افزایش بهره وري بازسازي خایر گونه می شود.
WO5
همکاري تعاونی هاي صید پره و استقرار واحدهاي هچري تکثیر طبیعی این گونه در این تعاونی
ها
WO6
با تدوین برنامه جامع علمی مبتنی بر هماهنگ سازي و متناسب سازي امکانات با حجم کار و
ترجیح کیفیت بچه ماهیان تولید شده بر کمیت  ،ضریب بازماندگی بچه ماهیان سفید تا رسیدن
به اندازه بازاري افزایش خواهد یافت.
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28

29

مراکز قرار گیرد تا به حفظ خزانه ژنی این ماهی با
ارزش و مقاوم در دریاي خزر کمک نماید .همچنین
حفظ مناطق کوچ مولدین و کاهش بارآلودگی و
جلوگیري از تخریب زیستگاه با مشارکت دستگاههاي
مختلف دولتی و بخش خصوصی و مشارکت آگاهانه
مردم امکانپذیر خواهد بود.
همچنین تغییر بازه زمانی صید و یا محدود نمودن
آن مورد توجه ویژه قرار گیرد .تالش در اجرا و بهینه
نمودن هرچه بیشتر تکثیر و رهاسازي بچه ماهیان
سفید اثرات مثبت مستقیم بر حفظ ذخایر آن در
جهت حفظ و بقاي نسل گونه این ماهی با ارزش و
رونق اقتصاد صید و صیادي منطقه ایفا خواهد نمود.

فراهم نمودن و تقویت زیرساختهاي تکثیر بهویژه
تکثیر طبیعی در رودخانههاي محل مهاجرت،
مشارکتدهی تشکلهاي مردم نهاد در امر حفاظت از
رودخانههاي محلی ،مولدین و بچه ماهیان در محدوده
زمانی تولید مثل ،استفاده از تجهیزات مراکز تکثیر و
بازسازي ذخایر و به روز نمودن تجهیزات فرسوده در
جهت ادامه روند تکثیر مصنوعی بدلیل آلودگیها و
عوامل مخرب در برخی رودخانهها ،تشکیل بانک ژن،
اجراي برنامه بهگزینی مولدین و بکارگیري نتایج
تحقیقات انجام شده در خصوص محدوده زمانی صید
و استانداردسازي ادوات صید ،از میان راهبردهاي
اقتضایی بیشترین امتیاز را کسب نمودند.
رهاسازي بچه ماهیان سفید به رودخانهها و تاالب
هاي حوزه ایرانی دریاي خزر همچون گذشته به روند
خود ادامه می دهد و مشارکت دهی صیادان محلی در
امر تکثیر طبیعی و رهاسازي بچه ماهیان از جمله
راهکارهاي بسیار مفید است که شیالت ایران چند
سالی است که به اجرا گذاشته است.
همچنین حفظ تنوع ژنتیکی و تشکیل بانک ژن و
نیز بهگزینی در امر تکثیر مولدین با وجود مراکز
پژوهشی در منطقه و همکاري کارشناسان مجرب در
این امر امکانپذیر خواهد بود .اجراي تحقیقات
کاربردي در این زمینه نیز میتواند در دستور کار این

تشکر و قدردانی
از ریاست محترم اداره کل شیالت استانهاي گیالن،
مازندران و گلستان و کارکنان ارجمند مراکز بازسازي
ذخایر این سه استان ،رؤساي محترم و محققین
ارجمند مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،
پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر (ساري) و پژوهشکده
آبزيپروري آبهاي داخلی کشور (بندرانزلی) و نیز از
تمام اساتید دانشگاهی شمال کشور ،محققین و
کارشناسان گرامی و سایر عزیزانی که در انجام این
تحقیق ما را یاري کردند کمال تشکر را داریم.
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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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