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Analysis of the Performance of Northern and Southern 
Provinces in the Fisheries Sector
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The effective factors contributing to the success of fishery cooperatives in Kermanshah 
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Shirin) [4] Perceptions of Iranian fisheries experts towards sustainable aquaculture [5] 
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making with multiple criteria [11] Evaluation of the Profitability of Power Listed 
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development; a step towards achieving the economic and social goals of fisheries: 
(Explanation and ranking of effective environmental factors using fuzzy Delphi and FAHP 
approach) [15] Identification, analysis and ranking of factors affecting productivity of 
Bushehr fishing companies using Group Analytical Hierarchy Process (GAHP) technique 
[16] Extension workers’ attitude towards privatization of agricultural extension and its 
determinant factors [17] Spatiotemporal abundance and diversity of bonyfishes in beach 
seines in Iranian waters of the Caspian Sea [18] Evaluation and Interpretation of policies 
of Five -year developmental plans and Iran fisheries outlook [19] A Need Assessment of 
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analysis of entrepreneurial development in fishery industries within a SWOT-AHP 
Approach (A case study in Bushehr province)

Aims Iran has many potential and opportunities for the development of aquaculture with 
the goal of producing and diversifying food, improving food security, non-oil exports, foreign 
exchange, and most importantly, generating productive employment directly and indirectly. 
The aim of this study was to analyze the performance of the northern and southern provinces 
in the fisheries sector.
Instruments & Methods In this descriptive study, provinces including Bushehr, Khuzestan, 
Sistan and Baluchestan, Golestan, Guilan, Mazandaran, and Hormozgan were examined by 
Multi-Attribute Decision Making (MADM) and, in particular, the prioritization technique based 
on the technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). The data were 
collected, using the 2015 Statistical Yearbook of Fisheries Organization and the Statistical 
Yearbook of Iran. Multi-attribute decision making (MADM) was used to analyze the data.
Findings Based on the statistics used and the selected indices, Mazandaran had the best 
performance in the fisheries sector among the provinces. Guilan, Hormozgan, Khuzestan, 
Sistan and Baluchestan, Bushehr, and Golestan provinces were in the next ranks.
Conclusion In the fisheries sector, Mazandaran province has the best performance among the 
provinces of Guilan, Hormozgan, Khuzestan, Sistan and Baluchestan, Bushehr, and Golestan.  
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  چکيده
 با پروری یآبز توسعه برای زیادی یها فرصتو  ها یلپتانسدارای  ایران اهداف:
 یرنفتی،غ کشور، صادرات در غذایی امنیت بهبود غذایی، تنوع و تولید هدف
 و مستقیمصورت  به مولد نوع از ایجاد اشتغالتر  مهم همه از و ارزآوری

 جنوب و شمال های استان عملکرد پژوهش تحلیلغیرمستقیم است. هدف این 
  شیالت بود. بخش در

های بوشهر، خوزستان،  حاضر، استاندر پژوهش توصیفی ها:  ابزار و روش
گیری  یمتصمروش سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن، مازندران و هرمزگان با 

 به شباهت براساس بندی طور خاص تکنیک اولویت و به (MADM)چندشاخصه 
آل (تاپسیس) بررسی شدند. برای تهیه آمار و اطالعات ماتریس  ایده حل راه
 شیالت سازمان آماری و سالنامه ۱۳۹۴به سالنامه آماری کشور در سال  ها داده

  .شد انجام MCDMengine افزار نرم از استفاده نیز با مربوطه رجوع شد. محاسبات ۱۳۹۳ایران در سال 
ی انتخابی، استان مازندران ها شاخصو  شده استفادهبراساس آمار ها:  یافته

ی داشت و بررس موردی ها استانبهترین عملکرد را در بخش شیالت میان 
ی گیالن، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان ها استان

  ی بعدی قرار داشتندها ردهدر 
در بخش شیالت، استان مازندران دارای بهترین عملکرد میان  گیری: نتیجه
ی گیالن، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان ها استان
  است.
  التیش ،یریگیماه ،یپرور یآبز ها: کلیدواژه
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  مقدمه
 ینیپروتئ مواد نیمات تا است شده موجب تیجمع روزافزون رشد
 یها هیتوص ابد.ی سوق انیآبز جمله از منابع ریسا سمت به یمصرف
 را یالتیش یها فرآورده مصرف مناسب، یها یبند بسته و یپزشک
 یجهان سرانه به نسبت آن زانیم هنوز اما ،است داده شیافزا

 عدم مصرف، اختالف نیا یاساس لیدال از که بوده کم لوگرم)یک١٦(
 از متنوع یها فرآورده ماندن ناشناخته و انیآبز به یتخصص توجه
 توجه عدم و نهیزم نیا در یکاربرد قاتیتحق انجام عدم دلیل به هاآن
 را انیآبز از یمین باً یتقر توسعه  حال در یكشورها. [1]است بازار به
 ،است یجهان مصرف نصف از كمتر هاآن مصرف یول کنند، یم دیتول
 سوم کی از كمتر افتهی توسعه یكشورها تیجمع که  یحال در

 نظر در سرانه سهم اگر است. افتهی توسعهكمتر یكشورها تیجمع
 توسعه حال در یكشورها در انیآبز مصرف در اختالف ،گرفته شود

 تواند یم انیآبز حوزه بر تمركز .[2]است ادیز اریبس افتهی توسعه و
 تیاهم نییتب .باشد داشته كشورها یاقتصاد رشد در یثروم نقش
 به مربوط لیمسا ییشناسا و یپرور یآبز یها تیفعال ضرورت و

 به قاتیتحق و ها یبررس جینتا هیارا زین و هاآن یابیبازار
 تواند یم یكشاورز بخش خصوصاً  و كشور یاقتصاد انگزار سیاست

  .[3]دینما فایا یمهم نقش مربوطه یها یزیر برنامه در
 گاهیجا انتخاب ق،یدق یزیر برنامه قیطر از یپرور یآبز یداریپا

 اثرات یابیارز و یتیریمد یها روش ،یپرور یآبز مناسب
 ینگاه با است. یافتنی دست یاجتماع - یاقتصاد و یطیمح ستیز
 در دیتول شیافزا كه شود مشخص می یجهان توسعه یالگوها به
 را یعیطب منابع از یشتریب زانیم صیتخص به ازین ی،پرور یآبز

 شامل منابع نیا كرد. خواهد جادیا فن نیا در استفاده یبرا
 و ها اچهیدر ،ها رودخانه ،ینیرزمیز یها آب ،یساحل یها آب
 منابع از کشور برخورداربودن .[4]است ساحل از دور ییایدر یها بوم
 یها آب در یماه پرورش امکان و جنوب و شمال در انیآبز میعظ
 و )ها رودخانه و ها اچهیدر( ساکنریغ و ساکن یعیطب یسطح
 ،یسردآب یماه پرورش ی(استخرها ساکن یمصنوع یها آب
 بالقوه توان و شمار یب یها تیظرف از تیحکا دومنظوره)، و یآب گرم
 نیا از توجه  قابل اشتغال جادیا و افزوده  ارزش کسب در کشور
 افتهی سامان یاقتصاد بخش کی یپرور یآبز امروزه دارد. بخشریز
 یها مشخصه از یخصوص بخش عمده مشارکت که شود یم یتلق
 مقام در عمده طور به یدولت بخش که  یحال در ،است آن بارز

 تیفعال کی عنوان به یپرور یآبز د.ینما یم نقش یفایا گزار سیاست
 یها برنامه کنار در الزم داتیتمه یریکارگ به متضمن ی،اقتصاد
 یازهاین از یبخش مدافع نوانع به یپرور یآبز .است دیتول شیافزا
 بهبود و شتریب درآمد کسب شتر،یب دیتول اهداف با که است یبشر

 دنبال را فقر رفع و ییغذا تیامن از نانیاطم یبرا یراه یاقتصاد
 کنار در را کشور اقتصاد تواند یم یالتیش صنعت توسعه کند. یم

 اقتصاد از یخدمات و یصنعت ،یکشاورز یها بخشریز گرید اقتصاد
 کالن یها هدف شبردیپ موجب و ندک خارج نفت یمحصول تک

 مناطق توسعه ،ییزا اشتغال ،یارز یدرآمدها کسب ،یاقتصاد
 تر مهم همه از و کشور جنوب در خصوص به یمرز سواحل محروم

 ارز خروج از یریجلوگ و تیجمع ازین مورد یوانیح نیپروتئ نیمات
 .[5]شود دیسف ای قرمز گوشت واردات یبرا نفت درآمد محل از
 مواد از یبخش نیمات از نظر صرف التیش یها تیفعال تیاهم
 و ارز نیمات رینظ یگرید ابعاد از اشتغال، یبرا یمنبع نیپروتئ
 است. توجه مورد زین یساحل مناطق عمران و توسعه یبرا یاهرم
 توسعه یبرا یادیز یها فرصت و ها لیپتانسدارای  ایران
 در ییغذا تیامن بهبود ،ییغذا تنوع و دیتول هدف با یپرور یآبز

 از اشتغال جادیا تر مهم همه از و یارزآور ی،رنفتیغ صادرات کشور،
 پژوهش نیا در .[6]است میرمستقیغ و میمستق صورت به مولد نوع

 اعداد براساس التیش بخش در جنوب و شمال یها استان عملکرد
 یبررس با تا گرفت قرار لیتحل مورد منتشرشده یرسم آمار و

 بتوان یفعل طیشرا به نسبت یآگاه و موجود تیوضع
 بهبود منظور را به مناسب و الزم اقدام و یزیر برنامه ،یگزار سیاست
بنابر مطالب ذکرشده، هدف  رساند. انجام به کشور التیش بخش

 بخش در جنوب و شمال های استان عملکرد تحلیلپژوهش حاضر 
 بود. شیالت

  
 ها ابزار و روش

بوشهر، خوزستان، سیستان  های پژوهش توصیفی حاضر، استاندر 
 روشو بلوچستان، گلستان، گیالن، مازندران و هرمزگان با 

 کیتکن خاص طور به و (MADM) چندشاخصه یریگ میتصم
بررسی  (تاپسیس) آل ایده حل راه به شباهت براساس بندی اولویت
  .شدند
 نیا در است. شده دهیچیپ یها یریگ میتصم یبرا (MCDM) ارهیچندمع یها مدل به معطوف ریاخ یها دهه در نامحقق توجه
 سنجش اریمع کی از استفاده یجا به است ممکن ها یریگ میتصم
 یریگ میتصم .[7]شود استفاده سنجش اریمع نیچند از ینگیبه

 ای یگذار تیاولو ،یابیارز مانند یخاص ماتیتصم به چندشاخصه
 سیتاپس .[8]شود یم اطالق موجود یها نهیگز نیب از انتخاب

 یول ساده یروش چندشاخصه، یریگ میتصم روش کی عنوان به
 نهیگز روش، نیا در .شود یم محسوب یبند تیاولو در کارآمد
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 نیدورتر و آل ایده جواب از را فاصله نیتر کوتاه یستیبا شده انتخاب
 m روش نیا در .[9]باشد داشته جواب نیناکارآمدتر از را فاصله
 یاصل دهیا .رندیگ یم قرار یبررس مورد شاخص n لهیوس به نهیگز

 آل ایده ارزش یها شاخص ابتدا که است نیا [10]تاپسیس روش
 نیب فاصله سپس و کند ییشناسا را یمنف آل ایده ارزش و مثبت
 تینها در .نماید محاسبه را یمنف آل ایده و مثبت آل ایده تا برنامه
 اریمع و یستگیشا یابیارز استاندارد عنوان به را یکینزد درجه

 کیتکن در گام نیاول .[11]کند محاسبه برنامه یبرا یبند رتبه
 ها فیرد ها داده سیماتر در .هاست داده سیماتر لیتشک سیتاپس
 ها ستون و جنوب) و شمال یها استان( ها نهیگز دهنده نشان
  است. ها شاخص دهنده نشان
 کشور یآمار نامه سال به ها داده سیماتر اطالعات و آمار هیته یبرا
 سال در رانیا التیش سازمان یآمار نامه سال و ١٣٩٤ سال در

  ).١(جدول  شد رجوع [12-20]١٣٩٣
  

  ١٣٩٤در سال ایران ی شمال و جنوب ها استانآمار شیالت ) ١جدول 

  استان
 تولید
 ماهیان
  زینتی

تعداد شاغالن 
زیربخش شیالت 

  پروری) یآبز(

تعداد شاغالن 
زیربخش شیالت 

  (صید)

تعداد شناورهای 
  (کشتی)صیادی 

تعداد شناورهای 
  (لنج)صیادی 

  تعداد شناورهای
  (قایق)صیادی 

مزارع پرورش 
  ماهی سردآبی

مزارع پرورش 
  آبی ماهی گرم

مقدار تولید 
 *پروری یآبز

  (ُتن)

مقدار صید 
  آبزیان 

  ٥٠٨٦٠  ٨٢٠٧  ٢  ٠  ١٤٨٧  ٥٦٨  ٢١  ٣٩٢٧٥  ٤١١٤  ٢٢٠  بوشهر
  ٤٨٠١١  ٦٨٠٢٦  ٥٤٢٤٨  ٩٥٠  ١١٠١  ٦٠٤  ٠  ٣٦٩٠١  ١٥٩٢٩  ١٩٠٣  خوزستان

سیستان و 
  ٢٣٠٩٩٩  ١٠١٤٢  ٧٨٨  ٣٤  ١٣٩٩  ٩٤٦  ٠  ٢٤١٧٦  ٤٨٠٠  ٣٨٠  بلوچستان

  ٨٤٣  ١٥٩٥٠  ١٣٩٥٠  ٥٥٨  ٢٤١  ٠  ٠  ١٨١٦  ١٧٨١  ٢٧٠٣  گلستان
  ١٣٩٥٠  ٤٨٢٥٦  ٤٤٩٧٠  ٢٠٢١  ٣٢٥  ٢٨  ٠  ٥٦١٤  ٦٠٣٢  ٢٦٤٥٠  گیالن
  ١٧٨٢٤  ٧٠٥٤٣  ٥٣٣٢٦  ١٥٤٥٢  ٢٨٥  ٤٤  ٠  ٤٤٦١  ٦٤١٢  ٢٤٠٣  مازندران
  ٢١٩٨٦٢  ٨٦٧٥  ٠  ٠  ٣٢٦١  ١٠٠٨  ٥١  ٢٨٨٩٣  ٣٦٣٦  ٦٠٠  هرمزگان

  استه شد ها حساب سرجمع توليد اين استان كه ن) بودهتُ ١٤٥٠هرمزگان ( ن) وتُ ٩٨٠مازندران ( ن)،تُ ٣٥گيالن ( یها استان در قفس در یپرورش آبزيان توليد ميزان ١٣٩٤ سال در*
  
 روش از استفاده با ادامه در ها داده سیماتر لیتکم به توجه با

محاسبات  ریسا تا شد محاسبه ها شاخص از کدام هر وزن ی،آنتروپ
 به توجه با حال صورت گیرد. شاخص هر تیاهم به توجه با

 ریسا انجام به ها شاخص وزن و ها داده سیماتر شدن مشخص
 یساز اسیمق یب و کردن یکمّ  شامل سیتاپس کیتکن مراحل
 راه حل نییتع ،موزون اسیمق یب سیماتر آوردن دست به ،سیماتر
 فاصله زانیم آوردن دست به ،یمنف آل ایده راه حل و مثبت آل ایده
 ها نهیگز یبند رتبه تاً ینها و آل ایده راه حل به نهیگز کی (*CL) ینسب یکینزد نییتع ،یمنف و مثبت یها آل ایده تا نهیگز هر

 مربوطه محاسبات .شد پرداخته نهیگز هر CL بودنتر بزرگ براساس
  .گرفت انجام MCDMengine افزار نرم از استفاده با
  

  ها یافته
 آمار ) و براساس٢ها محاسبه شد (جدول  کدام از شاخص وزن هر
 نیبهتر مازندران استان ،یانتخاب یها شاخص و شده استفاده
 و داشت یبررس مورد یها استان انیم التیش بخش در را عملکرد
 بلوچستان، و ستانیس خوزستان، هرمزگان، الن،یگ یها استان
   .)٣(جدول  شتنددا قرار یبعد یها رده در گلستان و بوشهر

  
  وزن هر شاخص با استفاده از روش آنتروپی) ٢جدول 

  وزن  شاخص
W1 ٠٩٣٨/٠  
W2  ٠٥٢٦/٠  
W3  ١٠٠٧/٠  
W4  ٢٠٣٢/٠  
W5  ٠٥٤٧/٠  
W6  ٠٧٩١/٠  
W7  ١٦٥٨/٠  
W8 ٠٥٠٩/٠  
W9 ٠٣٢٥/٠  

W10 ١٦٦٨/٠  

  
  ها ینهگزهر یک از  نزدیکی نسبی )٣جدول 

سیستان و  گلستان گیالن مازندران هرمزگان نتیجه
 بوشهر خوزستان بلوچستان

٣٩٦٨/٠ نزدیکی نسبی  ٤٧٩/٠  ٤١٢١/٠  ٠٧١/٠  ٢١٤٧/٠  ٢٢٥٧/٠  ٢١٠١/٠  

  بحث
 جنوب و شمال های استان عملکرد پژوهش حاضر با هدف تحلیل

شیالت انجام شد. با توجه به اهمیت نقش بخش شیالت  بخش در
جنوب با های شمال و  رفت تا استان در اقتصاد کشور انتظار می

هایی که در اختیار دارند عملکرد موثرتری را به  توجه به قابلیت
از تجربیات  تا کند و شناخت این مساله کمک می نمایش بگذارند

ها استفاده شود  های موفق در بخش شیالت در سایر استان استان
تا رونق بیشتری مشاهده شود که در پژوهش حاضر استان مازندران 

  بهترین عملکرد را داشت.
 و است برخوردار انیآبز یغن منابع از جنوب و شمال در ایران
 یپرور یآبز توسعه یبرا یادیز بالقوه یها تیظرف و لیپتانس
 شیافزا و سو  کی از ییغذا تیامن یی وغذا تنوع و دیتول منظور به
 یسو از یارزآور و یرنفتیغ صادرات دار،یپا اشتغال ،یداخل دیتول
 مستعد یفضاها نیتر مهم از ایران شمال و جنوب دارد. وجود گرید

  پروری هستند.  یآبزشیالت و 
یج فارس و دریای عمان) خلدر جنوب ایران، طول سواحل جنوبی (

های ماهیگیری در جنوب ایران  یتفعالکیلومتر است. ١٨٠٠بیش از 
های صنعتی مانند نفت، گاز و صنایع سنگین و نیز  یتفعالدر کنار 

ی مطرح ا منطقهتجارت و کشاورزی جزء محورهای مهم توسعه 
ین دریاچه جهان به تر بزرگاست. در شمال ایران، دریای مازندران 

ی دریای مازندران گرچه ها آبآید. صید و صیادی در  یم شمار
علت داشتن ماهیان تجاری از ارزش اقتصادی  محدود است، ولی به

ی مختلف ایران ها استان. [21]بسیار باالیی برخوردار است
 لحاظ شرایط جغرافیایی ی شمالی و جنوبی) بهها استان خصوص  به(

های مختلفی برای صید و  یتقابلها و  یتمزاز  کدام هرو اقلیمی 
 پروری برخوردارند. یآبزصیادی و 
 بخش یکعنوان  به تواند یمپروری  یآبز و شیالت بخش

که  است ضروری گیرد. قرارتوجه  مورد سودآور و استراتژیک
 و تشخیصمنظور  به علمی روشی پایه بر ها یتفعال و ها یاستراتژ
 یزیر طرح بخش این در ی کارآفرینانهها فرصت از یبردار بهره
گرفته نشان داد که هر کدام از  های صورت . تحلیل[22]شوند
های مختلفی  یتقابلها و  یلپتانسی شمالی و جنوبی ها استان

 توانند در ارتقای بخش شیالت ایران نقش بسزایی ایفا  یمدارند و 
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تر و  یجدیزی و اقدامات ر برنامه ی،گزار سیاستکنند که نیازمند 
  . استی ثرتروم
 های شاخص آمار نبودن دردسترس حاضر پژوهش های محدودیت از

 بخش در مختلف های استان عملکرد تر دقیق بررسی برای بیشتری
 در عملکردی نظر از که هایی استان شود می پیشنهاد .بود شیالت
 های استان تجربیات از اند گرفته قرار پایین های رده در شیالت حوزه
 عملکرد، موثر اقدامات انجام با و نمایند استفاده حوزه این در موفق
 تکمیل، زیربنایی امكانات ایجاد. دهند ارتقا و بهبود را خویش

 علمی تحقیقات انجام شیالتی، تاسیسات توسعه و ها زیرساخت
 بخش تشویق آنها، نتایج از استفاده و شیالت حوزه در جدید

 پروری، آبزی و شیالت مختلف های حوزه به ورود برای خصوصی
 تولید فرآیند مختلف مراحل در کیفی استانداردهای رعایت
 از استفاده و صیادی شناورهای نوسازی شیالتی، های فرآورده
 و جدید های آموزش ارایه پروری، آبزی حوزه در جدید های فناوری
 و پروران آبزی وضعیت بهبود پروران، آبزی و صیادان به کاربردی
 بهبود به تواند می غیره و آنان به رفاهی امکانات ارایه و صیادان
  .شود منجر ایران مختلف های استان در شیالت وضعیت

  
  گیری نتیجه

در بخش شیالت، استان مازندران دارای بهترین عملکرد میان 
ی گیالن، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ها استان

  بوشهر و گلستان است.
  

 بودجه و ریزی برنامه دفتر و ایران آمار مرکز از :تشکر و قدردانی
 را پژوهش این انجام برای نیاز مورد آمار که ایران شیالت سازمان
  .شود می قدردانی و تشکر اند داده ارایه
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