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چکیده
ماهیان بازگشت بچه میزان محاسـبه بچه ماهی سفید و عدد شـده هر قیمت تمام تولید، هزینههاي مقایسـه براي
گذشته پرسشـنامهاي تهیه تجربیات از با اسـتفاد ه در سـالهاي 1380-82 خزر دریاي د ر شده سـفید رهاسـازي
نیروي انسـانی متوسـط گردید. بهطور ذخایر بازسـازي تکثیر و مراکز از نیاز مورد اطالعات جمع آوري به اقـدام و
17 با کود مصرفی غذا و بیشـترین سـهم و تولید ) کل درصد هزینه 39) تولید د رصد هزینه جاري 43 اختصـاص بـا
سهم هزینه نیروي می دهند. خود اختصاص به را باالیی سهم هزینه کل تولید) درصد 16) تولید جاري درصد هزینه
است.عوامل دیگر هزینه یافته کاهش درصددر سـال 1382 36 1380 به در سال جاري هزینه درصد 52 از انسـانی
درصد 9 و رهاسـازي با نقل و حمل صید ؛ و هزینه جاري درصد هزینه 15 با متوسـط بطور نگهداري و تعمیر شـامل
70 ریال سفید هرعدد بچه ماهی شده تمام متوسـط قیمت بطور می باشـند. هزینه د یگر مهم عوامل جاري از هزینه
سهم میرسد اسـت. به نظر یافته افزایش 1382 سال د ر ریال 123 به 1380 سـال د ر ریال 37 از که شـد محاسـبه
تعریف در صورت که ماههاي سال می باشد از بعضی د ر تکثیر مراکز فعالیت به علت عدم انسانی هزینه نیروي باالي
در داد. را کاهش انسـانی نیروي هزینه سـهم گونه ها، میتوان سـایر تکثیر و سـازي مانند مولد دیگر فعالیتهاي
سن با فرض بگیریم و نظر در درصد 8/3 را سفید رهاسازي شده ماهیان بچه بازگشـت نرخ بطور متوسـط صورتیکه
کل حدود 13 هزار وزن سفید با ماهی عد د 19257494 تعداد انتظار باید گرم متوسط 815 و وزن سال متوسط 3/7
به سال صید 1383-84، در شد ه صید سفید ماهی فروشی عمده ارزش داشـت. 1383-1384 صید سـال تن را در

میگرد د. برآورد ریال میلیارد 505 مبلغ به 1383 سـال پایه قیمت
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Comparative economics of Kutum (Rutilus frisii kutum) fingerling production and releasing over the 2001-2003 
in north of Iran
By: H.Salehi, Research Assistant professor, Iranian Fisheries Research Organization
Over the 2001-03, to determine the costs of production and to calculate the rate of return of a single kutum fingerling 
releasing in the Caspian Sea, a questionnaire was prepared. An expert team completed the questionnaire, while 
reffering all kutum centers. Cost of labour and salary, with the greatest share was averaged 43% of operation cost (38% 
of total costs) and the costs of feed and fertiliser was averaged 17% of operation cost (16% of total costs). Among 
various expenditures, the cost of labour and salary from 52% of operation costs in 2001 declined to 36% in 2003. 
Other important expenditures were maintenance and harvesting, handling and releasing were averaged 15% and 9% 
of operating cost respectively. Results shaw, an average cost of production of a single kutum fingerling in Iran, was 
Rls. 70, changing from Rls. 37 in 2001 to Rls. 123 in 2003; The cost of labour had a great share in total expenditures, 
it could be justify by unactivity of centers during a few months off season, which could be reduced by adopting extra 
activities in such hatcheries, including brood stocks farming or production of other species. Over the 2004-2005, with 
the average of 8.3% rate of fingerling return and the average wieght of 815 grammes and 3.7 fish ages, the number of 
19/257/494 kutum fish with the total of 13/000 tonnes, of kutum fish might be harvested. The value of whole sale price 
of these catches with the price index of the year 2004, is important and might be estimated Rls. 505 billion, Rls. 
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مقدمه
نیروگاهها و سد ها احداث بیرویه؛ صید طبیعی، زیستگاههاي تخریب
رودخانهها؛ ــتر بس ماسه از و ــن ــت ش آبزیان، برداش مهاجرت ــیر مس در
اکولوژیک ــرات تغیی ــاورزي؛ کش و ــهري ش ؛صنعتی؛ نفتی ــاي آلودگیه
تقاضا جمعیت و افزایش و اقتصادي گونههاي ذخایر کاهش ــه ها، رودخان
ــعه آبزي توس ریزان برنامه و گذاران ــت سیاس مهم جلبتوجه عوامل از را
ذخایر ــازي بازس و مصنوعی تکثیر ــه ب ــیالتی علوم ش محققین ــروري و پ
ــمت قس اخیر هاي در دهه میدانند. اخیر در دهههاي اقتصادي گونههاي
در ــتخوانی اس و خاویاري تخمریزي ماهیان ــتگاههاي زیس از زیاد ي هاي
،25  ،24 ،12 ) ــت اس رفته بین از آن فرعی و رودخانههاي خزر دریاي
پروژه هاي تمامی هدف که است توجه این قابل نکته .(47 ،40 ،34 ،28
بچه مشخصی تعداد رهاسازي احیاي ذخایر با گذشته در ذخایر ــازي بازس
تکثیر؛ آوري ــن ف در گرفته صورت ــرفتهاي پیش .(58) ــت اس بوده ماهی
از ــتري بیش گونههاي که باعث گردیده مولدین و الرو ــه تغذی و ــرورش پ
و Bartley .(56 گیرد (53 ، قرار ذخایر ــازي بازس ــتور کار دس آبزیان در
عوامل با مرتبط و پیچیده فعالیت یک را آبزیان رهاسازي نویسندگان دیگر
ــی سیاس و حتی اجتماعی اقتصادي ــی؛ شناس بوم ــتی؛ متعدد فنی؛ زیس

.(32 ، 31 مید انند  (30، 
یک  ذخایر ــازي بازس د ر ــرو پیش ــورهاي کش از یکی عنوان به ژاپن
ــتیبانی پش قوانین ــی؛ اصل قوانین ــده برگیرن در ــه ک قانونی ــوب چهارچ
توسعه براي میباشد محیطی ــت زیس قوانین و اجرایی برنامههاي کننده؛
ملی سطح در د ولت اساسی و وظیفه اصلی یک عنوان به ذخایر ــازي بازس
از و تصویب بهره برداران دولتی و ــهاي غیر بخش ــارکت مش با منطقه اي و

مراکز طبیعی، تکثیر کاهش با .(26) است نموده اجرا کنون تا 1952 سال
منابع ایجاد یا و ذخایر افزایش جهت در ــتیبانی پش براي مصنوعی تکثیر
تنوع حفظ مولد و اشتغال ایجاد پروتئین، تأمین راستاي جدید آبزي در
از ذخایر بازسازي مختلف روش هاي میگیرد. قرار ــتفاده اس مورد گونهاي
افزایش براي دنیا مختلف ــورهاي و کش ویژهاي برخوردارمی باشد جایگاه
51 ،49 ،48 ،35) ــد پرداختهان آنها ــه ب و حفظ تنوع گونهاي ــد تولی
اهداف و ــاوت متف روشهاي با زیادي ــورهاي کش حاضر ــال ح 52). در ،
(15 ، 14 ،13 ،7 ،3  ،2 ،1) ذخایر می پردازند ــازي بازس مختلفی به
و تولید حاضر ــال ح د ر ــتان و نرمتنان از سخت پوس متعددي گونه هاي و
در که مهمی نکات از یکی میگیرند. قرار ذخایر ــازي ــتفاده بازس مورد اس
آن اقتصادي بودن می باشد، مسئولین توجه مورد فعالیت آبزيپروري هر
اقتصاد خصوص به و آبزيپروري اقتصاد تحقیقات عمده ــکالت مش است.
اقتصادي اطالعات ــارت از: ایران عب ــازي در براي رهاس ماهی بچه ــد تولی
اقتصادي کارشناسان با ــیالتی ش ــان بین کارشناس همکاري خالء ناکافی،
مهمترین سود آوري ــد. عموماً میباش پرورش هاي گونه و روش ها تنوع و
ــد صادرات میباش براي یا داخلی مصرف براي تجاري آبزي پروري انگیزه
پرورش؛ روش پرورشی، گونه انتخاب هدف،  بازارهاي تولید، هزینههاي
بر تأثیرگذار ــم عوامل مه رقبا و ــروش ف قیمت تولیدي؛ ــه مزرع ــاس مقی
تابعی مزرعه یک بطور کلی میتوان گفت سودآوري میباشند. ــودآوري س
چگونگی به محصوالت تولید هزینه اصوالً ــد. میباش درآمدها و هزینهها از
در ــتگی دارد بس تولید نهادههاي قیمت و پرورش فنی د انش از ــتفاد ه اس
) است وابسته بازاري گونهها تولید و ارزش ــطوح س به آمد ها در حالی که

.(54 ، 52 ،48 ،20 ،19
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مزارع، ــاخت س طراحی و روشهاي و امکانات محل پرورش،  انتخاب
اصلی ترین مزرعه ساختار مدیریت و پرورش ــتفاده در اس مورد فنی دانش
آبزیان پرورش مزرعه یک در تولیدي عملیات ــی بخش اثر در مؤثر عوامل
هزینههاي بر ــوق ف ــذا عوامل 52، 54)، ل ،48 ،20 ،19 ) ــند میباش
کیفیت و مقدار همچنین جاري و هزینههاي ــده،  ش سرمایهگذاري اولیه
تداوم و بقا ارزیابی براي تولید اقتصاد تحلیل میگذارند. اثر مزارع در تولید
نیز مورد رهاسازي در امري اساسی میباشد. آبزيپروري سرمایهگذاري در
هر چند بسیار آن بودن اقتصادي به آبزيپروري ــایر فعالیتهاي س مانند
،42 ،39 ،37 ،30 ،29) زیادي نویسندگان و است شد ه پرداخته ضعیف
بعضی تأکید و زده تأیید ــازي مهر رهاس بر اقتصاديبود ن (57 ، 45 ،43
،46) باالست گونهها بسیار بعضی در ــرمایه س بازگشت که نرخ ــتهاند داش
ــی کامل اقتصادي ــد ارزیاب چن ــر 45) ه ، 43 ،39 ،37 ،29 ،18 ،44
و اشتغال اجتماعی؛ اثرعوامل سیاسی به دلیل خصوص به ذخایر بازسازي

میباشد. زمانبر و هزینه پر غذایی امنیت
ورود افزایش و 1358 الی ــالهاي 1318 در س خزر دریاي آب کاهش
ــتگاههاي زیس رفتن یکی از بین از باعث و غیر ارگانیک ارگانیک ــاي باره
که بطوري (21 ،4) گرد ید ــی انزل یعنی تاالب ــتخوانی ماهیان اس طبیعی
تن 100 حدود به 1311 ــال س تن در از 6000 ــزان صید انواع ماهی می
احداث پل ــون چ دیگري عوامل .(5) یافت ــش کاه ــال 1342-43 در س
آلودگیهاي ورود ــدها و س احداث د ریا؛ ــی جنوب حوضه رودخانههاي ــر ب
محلهاي نابودي تخریب جنگلها باعث ــاورزي و کش و ــهري ش صنعتی؛
در خصوص به غیرمجاز و ــه روی بی صید ــتخوانی و اس تخمریزي ماهیان
نامساعد ــرایط ش .(21) گرد ید طبیعی تکثیر کاهش مهاجرت باعث زمان
مهاجرت صورت در به دریا را بچه ماهیان رسیدن رشد و امکان رودخانهها

صید  آالت و ابزار کنترل عدم فوق عوامل به .(15) نمیدهد ــزي و تخمری
مولدین ــت. صید ذخایر دانس بر دیگري ــه ضرب نیز باید را تور ــمه و چش
رفتن بین از باعث هنگام مهاجرت در د امهاي گوشگیر سفید توسط ماهی
را بعدي نسل هاي اند ازه وزن و و تکثیر گرد یده چرخه از ــت درش مولدین

.(23، 15 ،11) است داد ه کاهش
به 1361 سال در تن از 563 Rutilus frisii kutum سفید صید ماهی
بیشترین .(1 شماره است (نمودار فته افزایش یا 1383 سال در تن 7036
است. گردیده گزارش 1370 سال د ر تن 10920 سفید ماهی صید مقدار
تن میباشد. 8770 گذشته حدود د هه در دو ــفید ماهی س صید متوسط
صید 54 درصد از بیش سفید ماهی سهم ــته گذش دهه د و در کلی بطور
(نمودار ــی دهد م ــکیل تش را ایران در خزر در دریاي ــتخوانی ماهیان اس
بیش سال 1383 د ر سفید ماهی فروشی عمده قیمت 2). متوسط شماره
بود ه کیلوگرم هر در ریال از 40400 بیش آن فروشی خرد ه و 35300 از
سفید ماهی فروشی و خرده فروشی قیمت عمده کل ارزش و (10) است
امید میباشد ریال حدود 250 و 285 میلیارد 1383 سال در ــده ش صید
براي افزایش راهبرد توسعهاي یک بتواند نگاه اقتصادي با این مقاله ــت اس
اقتصادي ــاالنه ارزش س ــفید که س ماهی بچه مصنوعی تکثیر ــرهوري به
کشور شمالی استانهاي خصوص براي باالیی به ــی وحتی سیاس اجتماعی

بنماید. ما به دارد
میدهد؛  نشان را ــازي رهاس و تکثیر روند صعودي ــماره 1 ش جدول
میلیون 142 به 1363 سال میلیون در از 28 رهاسازي تعداد که بطوري

یافته افزایش 1383 ــال ــد ود 180 میلیون در س به ح و 1375 ــال س د ر
دهه یک در روند صید نیز مید هد نشان فوق که جدول همانگونه ــت. اس
در اواسط دهه معتقد است رضوي ــد. میباش دارا را ثباتی با روند ــته گذش
از خزر دریاي حوضه جنوبی در سفید ماهی درصد ذخایر 80 از بیش 70
در مصنوعی تکثیر از حاصل ذخایر میزان هرچند میباشد؛ مصنوعی تکثیر
میباشد (14 د رصد 95 در حال حاضر بیش از خزر د ریاي حوضه جنوبی
گذشته براي دهه دو در شده انجام اقد امات گفت می توان جرات ،16). با
و اشتغال سفید در افزایش صید ماهی نقش را مهمترین ــازي ذخایر بازس

است. داشته صیادان درآمد و
را سفید صید ماهی سفید و ماهی بچه روند رهاسازي 1 شماره نمودار
تثبیت پایدار و نسبتا روند توجه قابل نکته می دهد، نشان شمال ایران در
ماهی صید سهم روند 2 شماره نمود ار در میباشد. اخیر سالهاي در صید
مشاهده خزر د ریاي جنوبی حوضه در استخوانی ماهی کل صید در سفید
صید ماهیان 50 درصد بیش از ــط متوس بطور اینکه به توجه با ــود. میش
ماهی اهمیتی را با بسیار تشکیل میدهد، نقش سفید ماهی استخوانی را

میباشد. دارا ایران به خصوص درشمال سالمتی در تامین غذاي سفید

تحقیق روش
ماهی عدد بچه هر ــد ه ش تمام قیمت و هزینههاي تولید تعیین براي
1381 ،1380 ــالهاي س در ذخایر ــازي بازس و ــر مراکزتکثی ــفید در س
و ــادي تولید اقتص ارزیابی در ــته گذش تجربیات از ــتفاده اس 1382 با و
میگوي و ماهیان کپور ــرورش پ و تکثیر خاویاري؛ ماهی بچه ــازي رهاس
گردید. تهیه ــنامهاي پرسش خارجی تجربیات و منابع ــایر س و ــی پرورش
ــاد آبزي اقتص ــهاي روش ــاس براس تولید هزینه هاي ــبه محاس ــهاي روش
(55، 54  ،20  ،19 ) منابع د ر ــد ه ش ــتفاده اس ــط شانگ توس پروري
ذخایر ــازي و بازس تکثیر ــخص مراکز مش ــوق بطور ف مطالعه ــد. میباش
میگیرد. ــر را در ب مازندران گیالن و ــتانهاي اس در ــتخوانی اس ماهیان
ماهی بچه تولید هزینه هاي ــده بر ش آوري جمع اطالعات هرچند تمرکز
از نیز ــري دیگ اطالعات ــنامه پرسش تکمیل موقع د ر ــی ول ــفید بود؛ س
نیروي وضعیت ــن؛ و صید مولدی ــز؛ روشهاي د ر مراک موجود ــات امکان
از اطمینان براي پرسشنامه، تکمیل از بعد آمد. د ست به مراکز ــانی انس
مالحظه شیالت و امور مالی بودجه د فاتر جمع آوري شده اسناد اطالعات
ــان کارشناس تکثیر و مراکز ذخایر؛ ــازي بازس کل ــان اداره کارشناس با و
دقیق براي اطالعات الزم اطمینان تا ــد مذاکره ش نیز ــیالت تحقیقات ش
فعالیتهایی تنوع و فعالیت ــتردگی چند گس گردد . هر حاصل هزینهاي
اختصاص هزینههاي از ارزیابی دقیق یک ــود بر میش انجام مراکز که در
ــه اینکه توجه ب با میگذارد. تأثیر ــفید س ماهی تولید بچه ــراي ــه ب یافت
با فرصت گذشته سالهاي در سرمایهگذاريهاي انجام شده امکان ارزیابی
و تکثیر ــز مراک مزارع و ــود. از تجربیات نب کم مقدور هزینه ــدود و مح
در که آبی سرد آبی و و ماهیان گرم جمله میگو گونهها از سایر پرورش
استفاده آبزیان مهندسی کل اد اره ــبات محاس بودو انجام گرفته ــته گذش
تولیدي سال در هر اولیه سرمایهگذاریهاي استهالك هزینه ــهم س و شد
،18 ) گردید محاسبه تمام شده د رصد هزینۀ 14 حدود ــط متوس بطور
در آماري ــالح اص از بعد ــده ش دریافت ــات اطالع .( 55، 54 ،20 ،19
روشهاي آماري از ــتفاده اس با کامپیوتر وارد و در Excel آماري برنامه
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تحلیل و تجزیه مورد توابع ــایر ــتفاده از س با اس و خالصه ــتهبند ي، دس
مراکز کارکنان توسط ــفید ماهی س به اینکه مولد ین توجه با گرفت. قرار
ــود نمیش پرد اخت معموال پولی آن بابت که روشهایی ــایر س ویا تکثیر
میگردد در صید جبران هزینه آن ــت گوش فروش با یا و میگردند صید
ماهی تخم و یا مولد هزینه ــوق، ف مراکز تولید جاري ــبات هزینه محاس
و آمد بد ست کار در طول که اطالعاتی با هر چند نگردید،  منظور سفید

نیروي هزینه از قسمتی میتوان شد انجام ــان که با کارشناس با مذاکراتی
صید آمار به صید مولد د انست. با توجه از نقل را متاثر و حمل و انسانی
و شد ه صید سفید عمر ماهی سال، متوسط وزن و هر د ر ــفید ماهی س
سفید رها ماهی بچه بازگشت سفید،  نرخ ماهی بچه ــازي س ر ها میزان
شده انجام محاسبات از مقاله میگردد، دز این محاسبه نیز شده سازي

است. شده (15 ،16) استفاده صیاد رضوي توسط

ایران در شمال سفید ماهی صید سفید و ماهی بچه رهاسازي 1: روند نمودار
.27 منبع: 7،  9، 10، 14، 15،  21 و

خزر جنوبی دریاي حوضه در استخوانی ماهی کل صید از سفید ماهی صید 2: سهم نمودار
.27 منبع: 7،  9، 10، 14، 15،  21 و

... تولید و اقتصادي مقایسه
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سال
سفید ماهی صید

(تن)
ماهی تولید بچه
(قطعه) سفید

ماهیان صید
(تن) استخوانی

ماهی صید سهم
سفید از ماهی
(%) استخوانی

1361563280900079247
1365350051704000629656
1370109201098430001633567
137110085966190001726058
1372100611000470001762957
1373111751427330201863860
137495251179188451798153
13759436140918731763853
137683161543670001669850
137768781433610001561144
137865831478790001280451
137989771329000001686353
138071991966000001637844
138164172251980001620056
138289841550000001657354
138370361793650001566545

1370-83 87721393814811635054متوسط

سال هزینه/ 138013811382عوامل
مزایا و 16/524/841/7حقوق

0/71/210,3انرژي
کود و 5/97/620,3غذا
3/55/619,9تعمیرات

رهاسازي و نقل و حمل و 34/410,7صید
2/24/211,9سایر

جاري هزینه 31/847/8114,7جمع
استهالك 4/85/66,5هزینه
کل هزینه 36/653/4121,3جمع

یافتههاي تحقیق نتایج و
و هزینه حقوق متوسط میدهد ن ــا نش 2 ــماره ش جدول که همانطور
ــال 1380 س در 16/5ریال از ــفید ماهی س عدد بچه تولید هر براي مزایا
هزینههاي ــط متوس ــت. یافته اس ــال 1382 افزایش در س ریال 41/7 به
حد ود ایران شمال سفید د ر عدد بجه ماهی هر ــازي رهاس و تکثیر جاري
د ر ریال 115 1380 به سال ریال در حد ود 32 از ــد که میباش 60 ریال
تولید هر استهالك براي هزینه متوسط ــت. اس یافته افزایش 1382 سال
سال در ریال 5 حدود از می باشد که ریال 6 حدود سفید ماهی عدد بچه
قبل از سال سالهاي شده در انجام ــرمایه گذاريهاي س به توجه با 1381
متوسط لذا است. یافته افزایش 1382 سال در ریال 6/5 از بیش به 1382

می باشد که 70 ریال ــفید حدود س ماهی عدد بچه ــده هر ش قیمت تمام
یافته افزایش ــال 1382 س د ر ریال 123 به 1380 ــال س ریال در 47 از
بیشترین سهم تولید هزینه د رصد 39 اختصاص با ــانی انس نیروي ــت. اس
باالیی ــهم س 16 د رصد با مصرفی و کود غذا آن از و بعد ــد میباش دارا را
نگهداري و ــامل تعمیر ش هزینه دیگر عوامل میدهد. اختصاص خود را به
درصد 9 رهاسازي و ونقل حمل صید؛ هزینه و درصد 14 با متوسط بطور

.(3 شماره (نمودار میباشند

تحقیق نتایج منبع:
39 و جاري هزینه د رصد 43 اختصاص با ــانی انس نیروي کلی بطور

در ایران ماهی سفید و صید ماهی رهاسازي بچه تولید و جدول 1:

.27 منبع: 7،  9، 10، 14، 15،  21 و

(ریال) ایران در د رسالهاي 1380-1382 ماهی سفید  هر عدد بچه و رهاسازي تکثیر هزینههاي :2 جدول

منبع: نتایج تحقیق
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از بعد و میباشد د ارا را تولید هزینه ــهم س ــترین بیش هزینه کل د رصد
کل هزینه درصد و 16 جاري درصد هزینه 17 مصرفی با کود و غذا آن
ــامل ش دیگر هزینه عوامل میدهند ؛. اختصاص خود را به باالیی ــهم س
14 جاري و د رصد هزینه حد ود 15 با ــط متوس بطور تعمیر و نگهد اري
درصد 9 ــازي، با رهاس و ونقل حمل صید؛ هزینه کل و ــه هزین ــد درص
8 حدود استهالك هزینه ــند. میباش کل هزینه درصد 9 جاري و هزینه
که جدول همانطور لذا (3 تولید میباشد (جدول شماره کل درصد هزینه

عد د بچه هر شده تمام قیمت متوسط کلی بطور میدهد نشان 4 شماره
به درسال1380،  ریال که از حد ود37 ــد ریال میباش 70 ــفید ماهی س
است یافته افزایش در سال 1382 و 123 ریال 1381 سال در ریال 53
عدد بچه هر تمام شده قیمت محاسبه را ــتهالك اس هزینه صورتیکه ؛در
ماهی عدد بچه شده هر تمام قیمت متوسط نظر نگیریم سفید در ماهی
و به 48 1380 سال در ریال میباشد که از 32 ریال 65 ــفید حد ود س

است. یافته افزایش 1382 و 1381 سالهاي در ریال 115

و هزینه تکثیر عوامل سهم متوسط نمودار 4:
ایران شمال در 1380 -82 سالهاي در سفید  ماهی بچه رهاسازي

شده تمام د هنده قیمت تشکیل سهم عوامل :3 نمود ار
ایران 82-1380 درشمال تولید ي2 درسالهاي سفید بچه ماهی عدد هر

تحقیق نتایج منابع:

... تولید و اقتصادي مقایسه
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معیارمتوسط138013811382ریال انحراف

بدون ماهی بچه قیمت
هزینه کردن لحاظ

استهالك
31/847/8114/764/834/8

با بچه ماهی قیمت
هزینه کردن لحاظ

استهالك
36/653/4121/370/435/3

متوسط138013811382سال

سهم  هزینه/ جاريکلجاريکلجاريکلجاريکل عوامل

مزایا و 4552465234363943حقوق

22229966انرژي

کود و 1619141617181617غذا

1011111216171415تعمیرات

رهاسازي و نقل و حمل 89899999صید،

6789101099سایر

جاري 87100891009510092100هزینههاي

استهالك 131158هزینه

کل 100100100100هزینه

بحث
زیستمحیطی بالطبع و اقتصادي - اجتماعی منافع ذخایر بازسازي
،31 ،30 ،19 ،18 ،3 متعددي (2، و محققین می باشد را دارا فراوانی
ــتهاند. د اش مورد تاکید ــن ای د ر ( 54 ،50 ،47 ،45 ،38 ،36 ،33
و تکثیر اقتصادي ارزیابی مورد در جامعی تحقیقات و مطالعات تاکنون
هرچند دوره است نگرفته صورت ایران د ر سفید ماهی بچه ــازي رهاس
و ذخایر بهبود از حاکی ــتخوانی اس ماهیان مدت براي کوتاه ــت بازگش
ــمالی ش ــتانهاي اس در صیادان براي درآمد و ــتغال همچنین ایجاد اش
قانونی غیر صید علیرغم .( 23 ، 20  ،14 ،13 ،7) ــد میباش ــور کش
تورهاي ــمههاي چش نکردن رعایت دریا؛ در مجاز غیر دام هاي ــط توس
تخم و ــرت مهاج فصل در رودخانهها در ــد صی موارد؛ ــی بعض در ــره پ
پره ها، ــبانه توسط ش صید ماه،  در فروردین صید زمان تمدید ریزي،
و رودخانهها بستر از و ماسه شن رود؛ برداشت سد سفید زدایی رسوب
یک از که ــهري ش و ــاورزي نفتی،  صنعتی،  کش آلودگیهاي ورود انواع

تکثیر رفتن ــن بی از باعث دیگر طرف از و ــش ذخایر کاه باعث ــرف ط
ــب صید ماهی مناس ــبتا نس روند ــت؛ اس ــفید گردیده س ماهی طبیعی
بازسازي و مدیون تکثیر مصنوعی باید ــته را گذش یک دهه در ــفید س
حال هر در .(23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،14 ،13 ــد (6، 7، نامی ــر ذخای
تدبیر محققان شیالتی و حساسیت که است مهمی ــیار بس موارد اینها
ــکی ش قطعا می کند. طلب را ــیالت ــعه ش ریزان توس برنامه و ومدیران
با ذخایر ــظ حف صید پایدارو براي ــرایط ش مهمترین ــدارد که ن وجود
تکثیر و ــزي تخمری ــفید براي س ماهی مهاجرت ــفید، س ماهی ارزش
صید غیر ــموم، س آلودگیها، گزند از ــاري به رودخانههاي ع ــی طبیع

می باشد. خطرها دیگر و قانونی
ماهی سفید بچه رهاسازي و تکثیر ــده ش تمام هزینه عوامل ــه مقایس
1382 1380 الی سالهاي در زیاد تغییرات دهنده ــان نش تکثیر مراکز در
را جایگاه خود ــانی انس نیروي هزینه زیاد بسیار ــهم س چند ــد هر می باش
یافته کاهش صد در 31 به کل هزینه درصد 45 از ولی است نموده حفظ

ایران (د رصد) شمال در 1380-82 سفید در سالهاي رهاسازي بچه ماهی و تکثیر هزینههاي 3: سهم جدول

(ریال). در شمال ایران 1380 -82 سفید در سالهاي بچه ماهی قیمت تمام شده :4 جدول
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تولید فعالیتها ي سایر رهاسازي شامل تکثیر و مراکز در سهم این است،
سایر با مقایسه د ر حال هر د ر میباشد . نیز مولد ونقل حمل و مانند صید
اساس بر میباشد. باال ــانی انس نیروي ــهم هزینه س آبزيپروري فعالیتهاي
گونهها مانند سایر براي انسانی نیروي هزینه ــهم س ــده ش انجام تحقیقات
(17) 17درصد ــو میگ پرورش (54) درصد 12 ــی گرمآب ماهیان ــرورش پ
هزینه ــهم س ) و باالخره باالترین درصد ( 17 15 آال ماهی قزل ــرورش پ
26درصد حد ود خارجی کارشناس از استفاد ه بهخاطر آنهم میگو تکثیر را
ــازي بازس و تکثیر مراکز د ر خاویاري ماهیان ــر 17). تکثی ــد( میباش دارا
در خاویاري ــان ماهی پرورش و درصد (18) 55 ــران ای ــمال ش در ذخایر
ــهم دالیل س از ــد یکی میرس نظر به ــد. میباش ( 12 درصد (41 آمریکا
سال از چند ماه در تکثیر مراکز فعالیت عدم ــانی انس نیروي هزینه باالي
گونه سایر تکثیر جمله از دیگر فعالیتهاي تعریف صورت در که میباشد
د اد کاهش را انسانی نیروي هزینه سهم میتوان غیره و ــازي س مولد ها،
ــازي رهاس ماهی و بچه پرورش مولد، مانند صید از فعالیتها بعضی یا و
انجام دولتی غیر شرکتهاي خدمات قالب در یا و بخشها سایر ــط را توس
و تعمیر کود، و سهم غذا توجه قابل نکته هزینه مورد سایر عوامل داد. د ر
هر میشود ــامل ش درصد را و 14 ترتیب 17 به ــد که میباش نگهداري و
پرورش طوالنی مد ت ــر خاط به کود و غذا ــهم آبزیان س پرورش چند در
15) صیاد مطالعات رضوي ــاس اس بر .(54 ، 18 ،17 ) ــد میباش باالتر
بازگشت بچه نرخ و ــده ش صید ماهیان طول وزن؛ ــن؛ س میانگین ( 16 ،
بطوریکه است متفاوت بوده مختلف سالهاي د ر رهاسازي شده سفید ماهی
الی 3/35 از 1371 -1380 سالهاي در ــده ش صید ماهیان ــن س میانگین
40/1 طول از میانگین همین مدت در سال و 3/7 متوسط ــال با س 3/94
متوسط با 815 961 الی وزن و متر ــانتی س 38/6 ــط متوس با 37/8 الی
رهاسازي سفید بچه ماهیان ــیالتی ش بازگشت نرخ ــد و میباش 856 گرم
متوسط با درصد الی 8/3 درصد 16/6 از 1365 – 1374 سالهاي د ر شده
براي شیالتی بازگشت نرخ می دهد نشان شواهد ــت. اس بوده متغیر 11/3
دلیل به میتواند دارد، که نزولی روند ــده ش رهاسازي ــفید س ماهی بچه
چشمه کاهش جوانترها به خاطر کوچکتر و صید سفید با اندازه ماهی صید
صورتیکه ــد. در باش صیادي تالش یا افزایش و صید زمان افزایش ــور، ط
درصد 8/3 شده را رهاسازي سفید ماهیان بچه نرخ بازگشت متوسط بطور
گرم 815 وزن متوسط و سال 3/7 متوسط سن فرض با بگیریم و نظر در
ــال س در ماهی بچه عدد 196600000 ــازي س از رها ــت د اش انتظار باید
هزار 13 حد ود کل وزن ــا ــفید ب س عدد ماهی 1380 تعداد 19257494
عدد بچه 225198000 سازي 1384-1383، از رها صید سال در را تن
رها و از 1384-1385 صید سال در تن هزار 15 ،1381 در سال ماهی
ماهی تن هزار 10 ،1382 سال د ر ماهی بچه عد د 155000000 سازي
ماهی فروشی عمده ارزش ــود . ــت ش د اش 1386-1385بر صید ــال س در
به 1385-86 و 1384-85 صید 1383-84، سالهاي در شد ه صید سفید
ریال میلیارد و 353 530 ،505 مبلغ ترتیب 1383 به ــال س پایه قیمت
قابل نقش ــفید ماهی س از طرف دیگرصید .(10 ،9 ــرآورد میگردد (8، ب

مینماید. کشور ایفا در استانهاي شمالی مصرف اشتغال و در توجهی
ــال در س ریال 35338 ــی کیلویی فروش عمده ثابت قیمت فرض ــا ب
صید در سال ــده ماهی سفید صید ش ــی فروش عمده 1383 (10) ارزش
برآورد ریال ــال 1383 مبلغ 353 میلیارد س پایه قیمت به 1385-1386

قیمت 1372-1380 سالهاي در ــد . توجه میباش قابل ــیار بس میگردد که
در و د رصد ــاالنه 19 س شمالی استانهاي د ر ــفید ماهی س ــی عمده فروش
لذا (10 ، 9 ــت (8، اس د اشته ــد رش 15 درصد  ،1380-1383 ــالهاي س
معادل 467 روز به نرخ 1385-1386 ــال س د ر ــد ه ش صید قیمت ماهی
ساالنه حدود گذاري سرمایه لذا با ــود. میلیارد ریال برآورد میش 537 الی
1380 ــالهاي س د ر ذخایر ــازي و بازس براي تکثیر میلیارد ریال ــارده چه
ــت؛ اس آمده ــت د س فوق به ــی عمده فروش ارزش با محصولی 1382 الی
مستقیم 50 ــتغال اش باال؛ غذایی ارزش همچون منافع آن ــایر س حال اگر
آن پسین و ــین پیش زنجیرههاي ــتقیم مس غیر و ــمال درصد صیادان ش
مد یریت؛ صید؛ هرچند هزینههاي میباشد؛ قابل توجه واقعاً گردد محاسبه
در ــد میرس به نظر که د اد قرار توجه مورد باید ــز نی را غیره و ــات تحقیق
آمده ناچیز د ست به سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادي؛ منافع ــه با مقایس
شیالت توسط الزم بستر و شرایط آورد ن فراهم توجه قابل نکته ــد. میباش
و تکثیر توسعه براي کشور داخل در ذیربط مختلف ــازمانهاي س ــایر س و

میدهد میباشد. جواب تغذیه نظر از دریا که اندازهاي تا رهاسازي

تشکر و تقد یر
ذخایر ــازي بازس و تکثیر مراکز محترم ــاي رؤس صمیمانه همکاري از
ذخایر؛ بازسازي و تکثیر کل اداره در همکاران همکارانشان؛ و سفید ماهی
فوق تحقیق انجام در که و همه کسانی شیالت تحقیقات موسسه همکاران

مینمایم. کردند تقدیر کمک

استفاده مورد منابع
دریاي جنوبی حوزه د ر ــماهیان لزوم تکثیر تاس 1377؛ طهوري، ه. برادران - 1

.244-221 ص تهران. شیالت مسئوالنه؛. ماهیگیري خزر:
مقاالت پاید ار؛ مجموئه ــر ذخای ــازي بازس و مد یریت م. 1379؛ - پورکاظمی، 2

.30-17 ص 18؛ شماره پرورش. تکثیر و معاونت ذخائر: بازسازي
ــان؛ ماهیگیري منابع آبزی از حفاظت ــب مناس ــهاي روش 1377؛ ا. ــوي، تق - 3

.55-41 ص ایران مسئوالنه شیالت
مجموعه آن؛ ــر ب ــازي وارده رهاس یا و انزلی ــاالب ت 1369؛ ن. ــینپور، حس - 4
مازندران؛ ــاي د ری آبزیان ذخایر از ــب مناس برداري بهره ملی کنفرانس ــاالت مق

.205-187 ص تهران؛1377 شیالت؛
کنفرانس مقاالت مجموعه انزلی؛ تالب علمی ارزش هاي 1369؛ حق پناه، و. - 5
ص تهران؛ ــیالت؛ ش مازند ران؛ دریاي آبزیان ذخایر از ــب مناس برد اري ملی بهره

.205-187
ــفید کولی به س و کولی؛ ــیاه ــفید؛ س س ماهی مهاجرت 1378؛ ع. ــوال،  خ - 6
آبزیان ــرورش پ و تکثیر معاونت 22؛ ــماره ش علمی مقاله رود؛ ــپید س ــه رودخان

ص. 12 شیالت تهران؛ شیالت؛
ویژگیهاي ماهی سفید بر ــازي بچه رهاس اثر 1377؛ ع. اصل، خوش دانش - 7
تهران ــیالت ش ــئوالنه؛ مس ماهیگیري خزر. دریاي در آن ذخایر ــی کیف و ــی کم

.219 -207 ص
شیالت؛ شیالت ایران؛ آماري سالنامه 1381؛ شیالت، ــعه توس طرح و دفتر - 8

ص. 42 تهران؛
شیالت؛ شیالت ایران؛ آماري سالنامه .1383 شیالت، ــعه توس طرح و دفتر - 9

ص. 65 تهران؛
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شیالت؛ ایران؛ شیالت آماري سالنامه 1384؛ شیالت، توسعه و طرح - دفتر 10
ص. 51 تهران؛

حاصله نسل کیفیت سفید در ماهی مولدین ــن س تأثیر .1374 رامین، م. - 11
تهران شیالت مسئوالنه. ماهیگیري ؛: گیالن استان شیالت تحقیقات از آنها؛ مرکز

.205-187 ص
رود . ــفید س رودخانه به ــماهیان تاس بهاره کوچ ــی بررس 1377؛ رامین، م. - 12

.32-21 1377 ص. 3. پاییز شماره سال هفتم. شیالت. علمی مجله
ــیالت ش تحقیقات ــه موسس دریاي خزر؛ منابع زنده 1380؛ س. رضوانی، - 13

ص. 130 ایران:تهران،
شیالت ایران:تهران، تحقیقات ــه موسس ــفید؛ س ماهی 1374؛ ب. - رضوي، 14

ص. 165
توسعه پایداري؛ اینده؛ حال؛ استخوانی گذشته؛ ماهیان 1378؛ ب. رضوي،  - 15

ص. تهران؛ 64 شیالت ایران؛ تحقیقات مؤسسه
تحقیقات ــه مؤسس ــفید؛ س ماهی تحقیقات ملی طرح 1381؛ ب. - رضوي، 16

.11 ص تهران؛ ایران؛ شیالت
56 ص. تهران; آبزیان تغذیه آموزشی 1380؛کارگاه ح. صالحی، - 17

ماهی بچه و پرورش ــد تولی از اقتصادي تحلیل ــک 1381؛ ی ح. ــی، صالح - 18
کنار زیبا خاویاري؛ ماهیان ایی منطقه ملی- ــمینار س دومین ایران؛ خاویاري در

ص. رشت؛ 8
جنوبی ــتانهاي اس در میگو پرورش اقتصادي ارزیابی 1384a؛ ح. صالحی، - 19

ص. 89 شیالت ایران. تحقیقات موسسه ایران؛
دردریاي ماهیان خاویاري اقتصادي رهاسازي بررسی 1384؛ b ح. صالحی، - 20

ص. 59 ایران. شیالت تحقیقات خزر، موسسه
ذخائر: ــازي بازس منظور به ماهی مصنوعی ــر تکثی 1377؛ ح. ــی، عبدالح - 21

.205-187 ص تهران شیالت مسئوالنه. ماهیگیري
دریاي خزر ماهیان استخوانی بهبود ذخایر روشهاي د. 1377؛ نژاد، - غنی 22

.66-57 ایران، ص شیالت مسئوالنه، ماهیگیري
استخوانی، ماهیان ذخائر ارزیابی ح.; 1373؛ فضلی و م مقیم د.، نژاد غنی - 23

ص. 64 رضوي 1378، در درج گیالن. شیالت مرکز تحقیقات
ایمانپور ح. پرندآور م. نوعی بهمنی م. نظامی ش. م. پورکاظمی ب. فدایی - 24
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.82-69 ص 1378و تابستان 2و
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1375، ص 30-17.
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