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چکیده

اهمیت دريای خزر عالوه بر مسائل استراتژيک و ذخاير عظیم نفتی به خاطر وجود گونه های با ارزش
اقتصادی ماهیان خاوياری موجب موقعیت ممتاز و منحصر به فرد اين دريا در جهان شده است .تا قبل
از فروپاشی شوروی سابق در سال  1991حدود  90درصد خاويار دنیا از دريای خزر تأمین می گرديد .در
حال حاضر به جهت وجود مشکالت مديريتی بین کشورهای حاشیه دريای خزر میزان صادرات خاويار
به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است .ارزش اقتصادی صادرات خاويار و میزان ارزآوری اين
محصول در مقايسه با ساير منابع طبیعی بسیار زياد بوده ،به طوری که برابر آمار ،ارزش صادرات يک
کیلوگرم خاويار برابر شانزده بشکه نفت می باشد .در اين خصوص بررسی همه جانبه و استراتژيک آن
در قالب نقاط قوت و ضعف همچنین فرصت ها و تهديدهای موجود و رفع موانع و مشکالت مربوطه به
عنوان يک فاکتور اقتصادی اجتناب ناپذير می نمايد.
در اين پژوهش تالش شده ضمن تحلیل مفهوم ژئواکونومی و تأثیر آن بر خاويار؛ عمده برنامه ريزی
های انجام شده در طول برنامه چهارم توسعه ،با روش تحلیل استراتژيک  SWOTبررسی و میزان
تحقق آن با برنامه چهارم توسعه مقايسه و پیشنهادهای راهبردی ارائه گردد.
براساس نتايج حاصله موقعیت خاويار دريای خزر بعنوان يک فاکتور اقتصادی در وضعیت تدافعی خفیف
و نیل به شرايط مطلوب آن برای پنج سال آتی در وضعیت پیشروخفیف برآوردگرديد .درصد تحقق
پیش بینی صید و استحصال خاويار در پايان برنامه چهارم توسعه از  200تن برآورد صورت گرفته میزان
 59/3تن بوده که درصد تحقق آن  28/3درصد می باشد .همچنین از تعداد  174میلیون عدد بچه
ماهی خاوياری پیش بینی شده برای بازسازی ذخاير تعداد  56/5میلیون عدد تولید که درصد تحقق آن
 33/8درصد بوده است.
کلید واژه ها:

خاويار ،ژئواکونومی ،دريای خزر ،برنامه چهارم توسعه ،ارزيابی
________________
 -1نويسنده مسئول؛ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات وعضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
behshadbeheshti@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات.
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 -1مقدمه

با توجه به موقعیت استراتژيک دريای خزر ،منابع نفت و گاز
فراوان ،وجود کشورهای تازه استقالل يافته با مشکالت عديده
موجود ناشی از تشکیل حکومت های جديد ،عدم وجود رژيم
حقوقی دريای خزر ،نگاه سود جويانه و بلند مدت ابر قدرت ها
جهت سرمايه گذاری و بهره برداری از منابع مختلف بويژه منابع
نفت و گاز و اکوتوريسم ،وجود مسائل مختلف زيست محیطی و
بسیاری از عوامل ديگر ،همگی داليلی هستند که اهمیت اين
دريا و منابع آن را دوچندان نموده و لزوم حفاظت از منابع آبزی و
ساير منابع آن را اجتناب ناپذير می نمايد(آذری.)13:1386،
افزون به مطالب فوق ،فروپاشی شوروی سابق و هجوم حاشیه
نشینان دريای خزر جهت برداشت از منابع دريا بدون رعايت
اصول بهره برداری پايدار ،همچنین توقف يا کاهش شديد
فعالیت های حفظ و بازسازی ذخاير توسط اين کشورها و ناکافی
بودن عزم واراده دولت ها جهت کنترل و پايش و اولويت اندک
اينگونه از اقدامات در برنامه های کوتاه و بلند مدت کشورهای
مذکور که خود به عنوان عاملی مهم و موثر در تخريب دريا
تاثیرگذار بوده است .به لحاظ مسائل اقتصادی و اجتماعی،
مباحث صید و صیادی و مشاغل مرتبط با آن به دلیل سوابق
تاريخی وديرينه ،از اهمیت ويژه های برخوردار بوده و مردم
ساحل نشین به نوعی به امید ارتزاق از آن زندگی می کنند.
بطوريکه در حال حاضر صیادی و آبزی پروری ،در سال موجبات
اشتغال مستقیم حدود چهارده هزار صیاد و بیش از چهل هزار
شغل غیر مستقیم را در استان های شمالی فراهم آورده است.
ماهیان خاوياری که از با ارزش ترين ماهیان تجاری جهان می
باشند ،بیشتر از يکصد میلیون سال است که با سازگاری با محل
زيستشان توانسته اند نسل خود را حفظ نمايند(موقر.)16:1387،
درحال حاضر با توجه به عدم وجود رژيم حقوقی مشخص دريای
خزر ،افزايش آلودگی های زيست محیطی ،صید قاچاق و بهره
برداری غیر مسئوالنه کشورهای به ظاهر استقالل يافته حاشیه
دريای خزر ،در آتی ضمن کاهش ذخاير و خطر انقراض اين گونه
آبزی ،سبب قطع سهمیه وممانعت از صادرات خاويار بر اساس
تصمیمات سازمان های بین المللی خواهد گرديد (يوسفپور،
.)1386:13
تالش اين تحقیق بر آن است که پاسخی علمی برای اين
سئواالت که داليل کاهش ذخاير ماهیان خاوياری پس از

فروپاشی شوروی سابق و وضعیت موجود و راهکارهای دستیابی
به وضعیت مطلوب در تقويت ارزآوری حاصل از خاويار درتجارت
جهانی با رويکرد ژئواکونومی دريای خزر بیابند .در همین راستا
می توان به اختصار هدف تحقیق را تحلیل و بررسی وضع
موجود در استحصال خاويار دريای خزر و ارائه راهکار بمنظور
دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه با فرض اينکه به نظر می
رسد آلودگی های محیط زيستی و عدم رعايت معاهدات مبتنی
بر رعايت صید مجاز و فقدان نظام حقوقی قانونمند در برخورد با
صید و صادرات خاويار قاچاق از جمله داليل عمده کاهش منابع
خاويار دريای خزر می باشد بیان نمود.
 -2پیشینه پژوهش و مبانی نظری

در رابطه با پژوهش حاضر موضوعاتی مرتبط ،که به صورت
مقاله ،پايان نامه وکتاب نوشته شده است از جمله پورکاظمی در
سال  1385جمعیت های ماهیان خاوياری در دريای خزر با
استفاده از روش میکروستاليت بررسی و پورغالم 1387،تأثیر
شرايط محیط طبیعی بر مشخصه های هماتولوژی و بیوشیمیايی
ماهیان خاوياری استان مازندران و آلودگی های زيست محیطی
را بر ذخاير ماهیان خاوياری مورد مطالعه قرار داده است.
در تحقیق ديگری بندانی ،غ 1385 .تغییرات جمعیت ماهیان
خاوياری در اعماق ساحلی استان گلستان همچنین صید و
استحصال و پراکنش مکانی آنها را بررسی نموده است.
 -1-2دیدگاهها و نظریهها در مورد ژئواکونومی
 -1-1-2ظهور پدیده ژئواکونومی

با پايان جنگ سرد ،در قرن حاضر ،شاخص قدرت رهبری برای
کشورهای سرمايه دار و قدرتمند جنگی در صحنه بین المللی،
ديگر قدرت نظامی نیست .زيرا در حال ورود به عصری هستیم
که نزاع مستقیم و رودرو ،که نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی
است ،فرصت بروز پیدا نخواهد کرد.
ديپلمات ها امروزه ،مدعی دفاع از منافع اقتصادی و ديپلماسی
هستند .وظیفه ای که هر ديپلماتی نمی تواند از عهده آن برآيد.
امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی
دارد .در دنیايی که بسرعت به سمت اقتصاد جهانی پیش می
رود ،اهداف و منافع سیاست ملی موضوعی برای اهداف و منافع
اقتصادی می شود .اين تغییر جهت ها و ارتباط مفاهیم جديد با
يکديگر نشان دهنده شروع يک عصر ويژه است.

بررسی ژئواکونومی دريای خزر 95

 -2-1-2تعریف ژئواکونومی

تعريف دقیق آن عبارت است از« :تحلیل استراتژی های
اقتصادی بدون در نظر گرفتن سودتجاری ،که از طرف دولتها
اعمال می شود ،به منظور اقتصاد ملی يا بخشهای حیاتی آن و
بدست آوردن کلیدهای کنترل آن از طريق ساختار سیاسی و خط
مشیهای مربوط به آن پرداخت.
همچنین دولت از اين طريق می تواند کنترل و اقتدار تمام منابع
تولید و بخشهای کلیدی اقتصادی را بدست بگیرد و به استحکام
بخشیدن فعالیتهای اقتصادی و قدرتهای اقتصادی بپردازد .به
عبارتی ديگر ،ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی می
کند .فضای بالقوه و در حال سیال همواره حدود و مرزهايش در
حال تغییر و تحول است ،از اين رو آزاد از مرزهای سرزمین و
ويژگیهای فیزيکی ژئوپولیتیک است.
در نتیجه تفکر ژئواکونومی شامل ابزار آالت الزم و ضروری
است که دولت می تواند از طريق آنها به کلیه اهدافش برسد.
در نهايت همه استراتژيهای ژئواکونومی شامل بیشترين حوزه
قلمرو توسعه کشورهاست و ممکن است اين اهداف استراتژيها به
وسیله کشورهای صنعتی ،خارج از سبک سنتی تعیین و پیگیری
شود .
در مجموع ژئواکونومی محصول مشترک دولتها و شرکتهای
بزرگ تجاری و همسو با استراتژی های جهانی است.
و هدف اصلی ژئواکونومی کنترل سرزمینها و دستیابی به قدرت
فیزيکی نبوده ،بلکه دست يافتن به استیالی تکنولوژی و
بازرگانی است .که در نهايت شکل نوينی از هژمونی را در قالب
توان اقتصادی در عرصه بین المللی پديد می آورد (عزتی،
.)67 :1388
 -2-1-3موقعیت ژئواکونومیک ایران

در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک ،اقتصاد نقشی برجستهتر
از هر زمان ديگر يافته و فصل نوينی را در روابط بینالمللی را
گشوده است .به نظر میرسد منابع انرژی به عنوان يکی از
مهمترين متغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاسی کنونی جهان در
تعامالت بینالمللی میان کشورها و نیز انتقال از مکانها و
فضاهای بدون انرژی يا نیازمند انرژی ،و نیز کنترل منابع تولید و
مسیرهای انتقال انرژی ،و نیز تکنولوژی ها و ابزارهای تولید،
فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی برای حفظ سیادت جهانی
و منطقهای و به چالش کشیدن رقبا در عرصۀ بینالمللی،

جملگی دارای ابعاد مکانی ،فضايی و يا جغرافیايی است و به
همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبديل نموده
است .زيرا انرژی و تمام ابعاد و جنبههای آن ملتقای سه پارامتر
جغرافیا ،قدرت و سیاست میباشد( حافظ نیا.)103 :1385 ،
بر اين اساس ،انرژی کااليی استراتژيک است که تأمین امنیّت
آن نقشی کانونی در امنیّت بینالملل و اقتصاد جهانی دارد .اين
وضعیت در صحنۀ ژئوپلیتیک جهانی و در جايی که نیاز روز
افزون به نفت و گاز در کشورهای توسعه يافته ،بیشتر میشود،
جهان را وادار ساخته است تا مقولهای به نام امنیت انرژی را در
ادبیّات امنیّت جهانی وارد کرده و پیرامون چگونگی تأمین آن
راهکار اتّخاذ نمايد .برخالف تفکر رايج در قرن بیستم ،امنیّت
امروزه صرفاً بعدی نظامی ندارد ،بلکه وجه امنیت اقتصادی و
امنیت انرژی اهمیت روز افزون يافته و دولتهايی که بر مناطق
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تسلّط دارند ،نقش مهمی را در
معادالت امنیتی نظام بینالملل و به ويژه قدرتهای بزرگ ايفا
خواهند کرد .رويدادهای دهۀ نخست سدۀ بیست و يکم در
گستره مناسبات انرژی ،نماينگر آن است که در عرصۀ مناسبات
بینالمللی ،بازی ژئوپلیتیک روندی راهبردی و اهمیتی
استراتژيک پیدا میکند.
در اين میان ،ج.ا.ايران با داشتن  137/6میلیارد بشکه نفت و
 29/61تريلیون متر مکعب گاز طبیعی ،به عنوان دومین دارندۀ
ذخاير نفت جهان ( بعد از عربستان سعودی) و دومین کشور
دارندۀ ذخاير گاز جهان (بعد از روسیه) و به واسطۀ نزديکی مراکز
تولید نفت و گاز آن به آبهای بینالمللی ،میتواند نقش بسیار
مهمی را در معادالت انرژی جهان ايفا کند .ايران هم اکنون در
کانون  75درصد منابع انرژی جهان در خلیج فارس و دريای
خزر قرار دارد و اين موقعیّت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک میتواند
ايران را به يکی از قطبهای قدرت در جهان تبديل کند .طبیعی
است که بهرهگیری از اين موقعیت استراتژيک و ژئوپلیتیک
ممتاز و ايفای نقش مؤثر در مناسبات انرژی ،مستلزم تدوين يک
دستور کار مبتنی بر ژئوپلیتیک ،درايت سیاسی و آگاهی از
پويشهای ژئوپلیتیک انرژی است.
ژئواکونومی ،در واقع ،اقتصاد و رابطه بین جغرافیا و قدرت
اقتصادی کشورها را مورد مطالعه قرار میدهد .زمانی که بخشی
يا تمام قابلیتهای اقتصادی کشورها در گرو مسائل جغرافیايی
باشد ،اقتصاد جغرافیايی يا ژئواکونومی شکل میگیرد .البته،
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ژئواکونومی را مانند ديگر زيرمجموعههای ژئوپلیتیک
(ژئواستراتژی و هیدروپلیتیک) نمیتوان بحث جداگانهای از
مبحث مادر دانست .چرا که هر يک از اين مباحث قرائت ويژه
خود را از ژئوپلیتیک ارائه میدهد؛ يعنی آنجا که اقتصاد انگیزه
رقابتهای قدرتی است ،ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرايط
موجود را ارائه میدهد و جنبه ژئواکونومیک به خود میگیرد.
بنابراين ،ژئواکونومی ،اثرگذاری عوامل يا زيربناهای اقتصادی در
محیط کشوری ،منطقهای يا جهانی در تصمیمگیریهای سیاسی
و رقابتهای قدرتی و اثر گذاری اين عوامل در ساختار شکل-
گیرنده ژئوپلیتیک منطقهای يا جهانی را مورد مطالعه قرار می-
دهد(.قلیزاده و ذکی.)27:1388،
از ويژگیهای عصر ژئواکونومی ،اهمیتيابى اقتصاد در عرصۀ
جهانى است .بر خالف دوران جنگ سرد که در آن تقسیم
ژئوپلیتیکی جهان جنبه ايدئولوژيک داشت در گروهبندیهای
نوين ژئوپلیتیکی جهان پس از جنگ سرد اقتصاد مبنا قرار گرفته
است(مجتهدزاده .)87: 1379 ،پايه و اساس اين مطلب استداللی
است که از سوی "ادوارد لوتواک" ارائه شده است .وی معتقد
است که در عصر ژئواکونومی ،وسايل و علل مناقشه ماهیتی
اقتصادی پیدا میکنند و ابزارآالت اقتصادی جايگزين اهداف
نظامی میشود (عزتی.)61 :1388 ،
ژئواکونومی در شکل گیری قدرت نقشی نداشته است بلکه يک
جنبه از مشخصات توسعه اش در ارتباط با عوامل مهمی است
که تعیین قدرت می کند و يک جنبه اش در ارتباط با تأکید
برتغییر استراتژی نظامی به استراتژی اقتصادی است که البته اين
تغییر را بايد در تقدم بندی استراتژيهای نهايی دولتهای صنعتی
غرب رسیدن به يک قدرت وسلطه اقتصادی است .پیدايش
رهیافت ژئواکونومی بدون اشتباه و صحیح ،باالترين سطح
معقول در هماهنگی ملتهاست.
ژئواکونومی ،در میان ملتهای تجاری توسعه يافته ،به عنوان
پديده سیاسی ،برای پوشش دادن به فضای جديد رقابتی در آمده
است .همچنین روشی برای تحلیل سیاستهای بین المللی اکثر
قدرتهای غربی است .در دنیايی که ملت ها به دنبال فضای
جديد برای مانورهايشان هستند ،رهیافت ژئواکونومی شبکه بی
نظیری برای فهم و درک مسائل بین المللی ارائه می دهد( حافظ
نیا.)48 :1385 ،

 -2-2موقعیت اقتصادی دریای خزر

با توجه به موقعیت استراتژيک دريای خزر ،منابع نفت و گاز
فراوان ،وجود کشورهای تازه استقالل يافته با مشکالت عديده
موجود ناشی از تشکیل حکومت های جديد ،عدم وجود رژيم
حقوقی دريای خزر ،نگاه سود جويانه و بلند مدت ابر قدرت ها
جهت سرمايه گذاری و بهره برداری از منابع مختلف بويژه منابع
نفت و گاز و اکوتوريسم ،وجود مسائل مختلف زيست محیطی و
بسیاری از عوامل ديگر ،همگی داليلی هستند که اهمیت اين
دريا و منابع آن را دوچندان نموده و لزوم حفاظت از منابع آبزی و
ساير منابع آن را اجتناب ناپذير می نمايد.
لزوم اجرای سیاست رهايی از اقتصاد تک محصولی و تشويق
صادرات غیر نفتی در شرايط ويژه کشور از اهمیت خاصی
برخوردار میباشد .در عرصه صادرات غیر نفتی توجه به صادرات
آن دسته کاالهايی که ضمن تأمین درآمد ارزی مناسب  ،باعث
ايجاد اختالل و نقصان در بازارهای داخلی نگردد از اهمیت دو
چندان برخوردار بوده است .دراين راستا تولید و صادرات خاويار و
ماهیان خاوياری ،در مقايسه با میزان کم آن در بازارهای داخلی
با توجه به جنبههای ارزآوری اين محصول در بازارهای
بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.
افزون به مطالب فوق ،فروپاشی شوروی سابق و هجوم حاشیه
نشینان دريای خزر جهت برداشت از منابع دريا بدون رعايت
اصول بهره برداری پايدار ،همچنین توقف يا کاهش شديد
فعالیت های حفظ و بازسازی ذخاير توسط اين کشورها و ناکافی
بودن عزم واراده دولت ها جهت کنترل و پايش و اولويت اندک
اينگونه از اقدامات در برنامه های کوتاه و بلند مدت کشورهای
مذکور که خود به عنوان عاملی مهم و موثر در تخريب دريا
تاثیرگذار بوده است .به لحاظ مسائل اقتصادی و اجتماعی،
مباحث صید و صیادی و مشاغل مرتبط با آن به دلیل سوابق
تاريخی وديرينه ،از اهمیت ويژه های برخوردار بوده و مردم
ساحل نشین به نوعی به امید ارتزاق از آن زندگی می کنند.
بطوريکه در حال حاضر حدود  320شرکت تعاونی صیادی و
آبزی پروری با حدود  750فروند شناور و تولیدات آبی حدود
يکصد هزارتن ،در سال موجبات اشتغال مستقیم حدود چهارده
هزار صیاد و بیش از چهل هزار شغل غیر مستقیم را در استان
های شمالی فراهم آورده است .ماهیان خاوياری که از با ارزش
ترين ماهیان تجاری جهان می باشند ،بیشتر از يکصد میلیون
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سال است که با سازگاری با محل زيستشان توانسته اند نسل
خود را حفظ نمايند (موقر.)52:1351،
در زمانهای گذشته اين ماهیان در تمام نیمکره شمالی زمین
پراکنده بوده ولی بعلت از بین رفتن زيستگاه و تغییرات
اکولوژيک محیط زيست و همچنین صید بی رويه و  ....تنها
محدود به دريای خزر ،آزوف ،اورال و دريای سیاه شده اند.
هرچند بطور محدود و پراکنده در اروپا و آمريکا نیز گونه هايی از
آنها يافت می گردد .در اين میان دريای خزر به لحاظ موقعیت
ممتاز خود مامن و زيستگاه اصلی تاس ماهیان به شمار می رود.
بطوريکه  %90صید جهانی ماهیان خاوياری در اين دريا صورت
می گیرد .ايران  45درصد از اين میزان را تولید میکند .خاويار
سیاه ايران به دلیل ارزش غذايی و کیفیت باال  20برابر خاويار
ديگر کشورها قیمت دارد .میتوان گفت که هر کیلو خاويار
تولیدی در ايران حدود  16بشکه نفت ايران ارزش اقتصادی دارد
و ظرفیت قابل توجهی برای صادرات به حساب میآيد.
 -3-2تجارت جهانی خاویار

با توجه به ارزش باالی خاويار و افزايش قیمتی که هر ساله
برای اين محصول در بازار بوجود میآيد درآمدزايی عمده ای
برای کشورهای درگیر تجارت آن ايجاد کرده است بطوريکه
تجارت خاويار در سطح خرده فروشی سالیانه به يک میلیارد دالر
بالغ میشود.
تقاضای بازارجهانی برای گوشت و ساير فرآوردههای ماهیان
خاوياری خصوصاً بچهماهی رو به افزايش است .سهم اين
ماهیان در تجارت جهانی و عرضه خاويار در بازار در سطح
جهان ،روسیه  39/4درصد ،ايران  39/3درصد ،قزاقستان 12/65
درصد ،آذربايجان  3/2درصد رومانی  2/6درصد چین 2/6
درصد و بلغارستان  1درصد از مجموع میزان صادرات خاويار را
به خود اختصاص دادهاند .مابقی سهم درآمد خاويار در بازار
جهانی بین کشورهای ديگر شامل کانادا ،آمريکاو فرانسه تقسیم
شده است.
 -1-3-2خاویار خزر ثروتی بزرگتر از نفت

خزر به دلیل جای دادن گونه های متنوع آبزيان و ماهیها در
جهان اهمیت دارد .ذخاير تايید شده نفتی خزر برابر با  48میلیارد
بشکه و ذخاير گاز طبیعی تايید شده برابر با  257هزار میلیارد
فوت مکعب بود.

دريای خزر پیکره ای آبی به طول  700مايل است .کشور ايران
تنها کشورواقع در حوزه دريای خزراست که برخالف عدم
استفاده از منابع نفتی دريای خزر به دلیل وجود حوزه های نفتی
در جنوب کشورش به عضويت سازمان کشورهای صادر کننده
نفت درآمده است.
ديگر کشورهای اطراف اين دريا در سال  1991میالدی و بعد از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شدند و هريک سهمی
در آبهای دريای خزر دارند.ارزش اقتصادی تجارت نفت ،گاز
طبیعی و ماهیهای موجود درسهمیه آبهای اين کشورها از دريای
خزر بسیار زياد است .دريای خزر دارای  4درصد از منابع نفت و
گاز طبیعی جهان است  .اين منطقه به دلیل جای دادن گونه
های متنوع آبزيان و ماهیها درجهان اهمیت دارد .از طرف ديگر
موقعیت استراتژيک اين درياچه و توانايی آن در برقراری ارتباط
آبی بین کشورهای آسیای مرکزی و قاره اروپا بر اهمیت آن در
عرصه های بین المللی افزوده است.
گونه های مختلف ماهی موجود در اين منطقه به خصوص
ماهیان خاوياری سبب شده است تا دريای خزر مورد توجه
بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد.ساالنه بیشتر از  90درصد
خاويار و ماهی های خاوياری جهان در دريای خزر تولید می شود
و با توجه به ارزش باالی آن يکی از منابع باالی درآمدی برای
صادر کنندگان است.همین مساله سبب شد تا حجم تجارت
ماهیهای خاوياری و خاويار به عنوان يک فاکتور اقتصادی بسیار
مهم در اين کشورها ارتقا يابد.
گفته می شود در سالهای آغازين قرن حاضر ارزش تجارت غیر
قانونی ماهی های تولید کننده خاويار حدود  5تا  6برابر ارزش
تجارت قانونی آن بود .همین مساله سبب شده تا شمار ماهی
های تولید کننده خاويار در دريای خزر کاهش چشمگیری پیدا
کند .اين تجارت غیر قانونی خاويار و ماهیهای خاوياری در
شرايطی که اين گونه ازماهی ها تنها نیمی از عمر خود قدرت
باروری دارند آسیب زيادی به صنعت تولید ماهی های خاوياری
در دريای خزر وارد می کند.همین مساله سبب شد تا مجمع بین
المللی تجارت گونه های در حال انقراض سازمان ملل صادرا ت
خاويار و ماهیهای خاوياری را محدود نمايد (يوسفپور:1387 ،
.)69
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 -4-2صادرات انواع آبزیان بر اساس اهداف برنامه

 -3مواد و روش ها

چهارم توسعه

اين پژوهش يک پژوهش همبستگی است که در آن رابطه بین
چند متغیر مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد .و از طريق
تنظیم پرسشنامه و مراجعه مستقیم به جامعه آماری و درخواست
تنظیم پرسشنامه به صورت انفرادی بوده است.در اين پژوهش از
روش نمونه گیری تمام شمار به عنوان جامعه آماری استفاده
شده است.جامعه آماری شامل معاونین ،مسئولین ،مديران و
کارشناسان سازمان شیالت می باشد که تعداد  50پرسشنامه به
مسئولین فوق تحويل و از آنها درخواست گرديد تا نسبت به
تنظیم آنها اقدام نمايند.

يکی از اهداف برنامه چهارم توسعه افزايش صادرات انواع آبزيان
و کسب درآمدهای ارزی میباشد و طبق برنامه چهارم قرار
است از مجموع  219895تن محصوالت شیالتی از جمله خاويار،
ماهی خاوياری ،انواع ديگر ماهی و میگو ،بخش قابل توجهی به
ارزش تقريبی  872میلیون دالر صادر گردد .اين در حالی است
که میزان صادرات آبزيان در سال آغاز برنامه معادل  26510تن
میباشد که در سال افق برنامه ( )88به  60290تن پیش بینی
گرديده که نرخ رشدی معادل  %17/9خواهد داشت.
در حالیکه میزان تولید خاويار بعنوان يک محصول با ارزش
اقتصادی در حد ثابت در نظر گرفته شده است و قرار است
ساالنه  40تن و در مجموع  200تن در طی برنامه چهارم توسعه
از طريق صید در دريای خزر تولید گردد.
جدول  )1پیشبینی میزان صادرات گوشت و خاويار تاسماهیان در برنامه
چهارم توسعه (تن) (منبع :سازمان شیالت ايران)
سالهای برنامه چهارم توسعه

جمع

نوع کاال

خاویار
ماهی
خاویاری

دوران

84

85

86

87

88

40

40

40

40

40

200

500

725

985

1335

1720

5265

با توجه به باال بودن قیمت خاويار در بازارهای جهانی پیشبینی
شده است که در طول برنامه چهارم  120میلیون دالر از محل
صادرات خاويار و  26/3میلیون دالر از طريق صادرات گوشت
ماهیان خاوياری (جمعاً  146/3میلیون دالر) ارزی آوری داشته
باشد.
جدول  )2پیشبینی میزان ارزآوری صادرات گوشت و خاويار تاسماهیان در
برنامه چهارم توسعه (تن) (منبع :سازمان شیالت ايران)
سالهای برنامه چهارم توسعه
نوع کاال

خاویار
ماهی
خاویاری

جمع

84

85

86

87

88

دوران

24

24

24

24

24

120

2/5

3/63

4/93

6/68

8/6

26/34

 -1-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در اين تحقیق برای تجزيه و تحلیل داده ها اقدامات زير صورت
گرفته است.
 -1از روش  Swotبرای تحلیل استراتژيک بمنظور دست يابی
به اهداف راهبردی استفاده گرديد.
 -2برای هر کدام از شاخص های فرصت 1،تهديد 2،قوت 3و
ضعف 4برابر فرمول اعداد  1الی  9برای تحلیل وضعیت موجود
و آتی نیز در نظر گرفته شد.
 -3انجام محاسبه برابر فرمول و ارزيابی موقعیت و مديريت
استراتژيک .
يکی از روش های علمی بررسی و ارزيابی موقعیت و مديريت
خاويار؛ استفاده از روش تحلیل  SWOTمی باشد .اين روش
ابزاری کارآمد برای شناسايی شرايط محیطی و توانايی های
موجود است .بازخورد آن مديريت استراتژيک و شناخت محیط
پیرامونی و رفع نواقص عملکردی با ارائه راهکارهای کاربردی
می باشد .برای آزمون پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شده است .الزم به ذکر است ضريب آلفای کرونباخ
سئواالت پرسشنامه  70درصد محاسبه گرديده است .با توجه به
رقم آلفای کرونباخ پرسشنامه از پايايی برخوردار است.
بررسی ضريب آلفای کرونباخ با توجه به فرمول زير میباشد:
K si  K  1

 ssum 

ALPHA 

1

Opportunity
2
Threat
Strength
Weakness

3
4
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که در آن  kتعداد سواالت si ،واريانس تک تک سواالت و جمع
واريانس مجموع سئواالت میباشد.

در همین راستا جداول مربوط به اين روش در حوزه تهیه و با
لحاظ نظر تخصصی کارشناسان مربوطه تکمیل ،و در نهايت
نمودار ماتريس ارزيابی موقعیت و اقدام راهبردی ()SPACE
ترسیم و تحلیل گرديد.
اين نمودار ضمن ترسیم سازمان های ذی ربط در طول سنوات
گذشته برای آتی نیز با توجه به مشکالت موجود ارائه راهکار
نموده است.

 -4یافته های تحقیق

برای توسعه استراتژی هايی که باعث هماهنگی قوت های
درون سازمانی با فرصت های محیط خارجی است ،می توان از
ماتريس  SWOTبهره برد .ماتريس  SWOTمی تواند
ابزاری توانمند در شناسايی و اتخاذ استراتژی های مناسب
دراجرای مأموريت های يک سازمان باشد .ابتدا الزم است لیستی
از قوت ها ،ضعف ها ،تهديدها و فرصت ها تنظیم گردد .در
اصطالح به اين لیست پروفايل  SWOTمی گويند (ياراحمدی،
.)59:1380

 -1-4تجزیه و تحلیل SWOT

جدول شماره 3و  4و 5

جدول )3تجزيه وتحلیل عوامل بیرونی(فرصت ها) میانگین عددی پاسخگويان (منبع :يافته های تحقیق)
ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ()EFE

میزان اهمیت
(وزن)

ردیف

در شرایط موجود
فرصت ها

1
2
3
4
5
6
7

توان پاسخگویی بهره گیری به عوامل مزبور

همکاری در ايجاد مناطق حفاظت شده دريايی با
نگرش منطقه ای
تدوين استاندارد غلظت آالينده ها در دريا
ارتقاء همکاری با سازمان های مرتبط و تشکیل کمیته
مشترک
تجهیز و به روز رسانی تجهیزات و دانش موجود در
مراکز بازسازی ذخاير جهت افزايش تولید بچه ماهی
استفاده از تجربیات ساير کشورهای پیشگام
اتخاذ تدابیر الزم و سیاست های تشويقی برای ارتقاء
انگیزه پرسنل شاغل و اجرايی
توسعه و استفاده بهینه از زير ساخت های قانونی
جمع اوزان:

وضعیت موجود = 3/4 = 177÷51
وضعیت آتی =5/3 = 274÷51

 1الی 9

در شرایط آتی
عدد

 1الی 9

عدد موزون

 1الی 9

9

4

36

7

63

7

1

7

3

21

8

4

32

6

48

7

4

28

5

35

6

3

18

5

30

7

4

28

5

35

7

4

28

6

42

51

امتیاز موزون:

177

امتیاز موزون:

موزون

274
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جدول )4تجزيه وتحلیل عوامل بیرونی(تهديدات) (منبع :يافته های تحقیق)
میزان
ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

توان پاسخگویی بهره گیری به عوامل مزبور

اهمیت
(وزن)

ردیف

در شرایط موجود
تهدیدها

 1الی 9

در شرایط آتی
عدد

 1الی 9

عدد موزون

 1الی 9

1

افزايش میزان غلظت مواد آالينده در دريا.

8

4

32

6

48

2

افزايش صید غیر مجاز و غیر قانونی.

9

2

18

4

36

3

کاهش شديد ذخاير رو به انقراض ماهیان خاوياری.

9

3

27

5

45

4

تخريب زيستگاه های طبیعی ماهیان خاوياری متأثر از
دخالت عوامل انسانی.

9

3

27

5

45

35

جمع اوزان:

امتیاز موزون:

104

امتیاز موزون:

موزون

174

وضعیت موجود = 2/9 = 104÷35
وضعیت آتی= 4/9 = 174÷35
جدول )5تجزيه و تحلیل عوامل درونی(قوت ها)میانگین پاسخگويان(منبع :يافته های تحقیق)
ماتریس ارزیابی عوامل درونی

میزان اهمیت
(وزن)

ردیف

توان پاسخگویی بهره گیری به عوامل مزبور
در شرایط موجود

قوت ها

 1الی 9

 1الی 9

عدد
موزون

در شرایط آتی
 1الی 9

عدد
موزون

1

توجه به آموزش پرسنل و کارشناسان مراکز اجرايی.

9

5

45

7

63

2

پشتوانه تجربی موجود در اجرای پروژه ها.

9

4

36

6

54

3

اجرای طرح های حفاظت از منابع آبزی و ممنوعیت صید.

9

4

36

7

63

6

6

36

8

48

7

5

35

6

42

امتیاز موزون:

257

امتیاز موزون:

4
5

گسترش فعالیت های تحقیقاتی در زمینه بازسازی ذخاير
ماهیان خاوياری.
تولید بچه ماهیان خاوياری در مراکز بازسازی ذخاير به
منظور رهاسازی در دريا.
جمع اوزان:

177
وضعیت موجود = 4/5 = 57
381
وضعیت آتی = 6/6 = 57

57

381
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9
خیلی زیاد

8

وضعیت آتی

وضعیت موجود

6/6

3/1

7
زیاد

5
متوسط

6

4

1
2
خیلی کم

3
کم

جدول )6تجزيه و تحلیل عوامل درونی(ضعف ها) (منبع :يافته های تحقیق)
میزان اهمیت

ماتریس ارزیابی عوامل درونی

(وزن)

ردیف

توان پاسخگویی بهره گیری به عوامل مزبور
در شرایط آتی

در شرایط موجود

ضعف ها

 1الی 9

1

وجود خالء های قانونی در برخورد با صیادان غیر مجاز.

9

3

2

عدم تناسب مجازات صیادين غیر مجاز ماهیان خاوياری.

9

5

45

3

عدم تخصیص اعتبارات کافی در جهت مولد سازی.

9

2

18

6

4

نداشتن بانک ژنی مولیدين ماهیان خاوياری.

9

2

18

5

59

جمع اوزان:

 1الی 9

عدد موزون

 1الی 9

عدد موزون

27

7

63

7

63
54
45

امتیاز موزون:

امتیاز موزون:

176

355

143
وضعیت موجود = 2/42 = 59
355
وضعیت آتی = 6/01 = 59

9
خیلی زیاد

8

7
زیاد

وضعیت آتی

وضعیت موجود

6/01

2/4

6

5
متوسط

4

3
کم

2

1
خیلی
کم

تعیین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی )(SPACE

( -10 = )3/1 + 1/8( -10 = -2/6توان پاسخگويی موجود به قوت ها  +توان پاسخگويی موجود به تهديد ها)
وضعیت موجود

( -10 = )2/42 + 2/1( -10 = -3/8توان پاسخگويی موجود به فرصت ها  +توان پاسخگويی موجود به ضعف ها)
( -10 = )6/6 + 5/1( -10 = 1/7توان پاسخگويی آتی به قوت ها  +توان پاسخگويی آتی به تهديد ها)
وضعیت مطلوب

( -10 = )5/27 + 6/01( -10 = 1/28توان پاسخگويی آتی به فرصت ها  +توان پاسخگويی آتی به ضعف ها)
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تهاجمی شدید

تهاجمی معطوف

تهاجمی معطوف

محافظه کار

به قوت

معطوف به قوت

تهاجمی خفیف

محافظه کار

محافظه کار

خفیف

معطوف به ضعف

به فرصت

محافظه کار شدید

تدافعی خفیف
رقابتی
معطوف به فرصت

رقابتی شدید

تدافعی

رقابتی خفیف

معطوف به ضعف

رقابتی

تدافعی

معطوف به تهدید

معطوف به تهدید

تدافعی شدید

جدول )7اطالعات استحصال خاويار در آب های سرزمینی در طول برنامه چهارم توسعه (منبع :سازمان شیالت ايران)
سال84
416

سال85
330

سال86
225

سال87
178

سال88
131

عنوان

18/4

15/4

10/5

9

6

برنامه چهارم استحصال خاویار

40

40

40

40

40

درصد تحقق

46

39

33

15/3

8/2

میزان صید (تن)
استحصال خاویار(تن)
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 -2-4توصیف و تبیین وضعیت موجود

ماتريس ارزيابی و اقدام راهبردی ترسیم شده نشان می دهد که
تولید خاويار درزمان اجرای برنامه چهرم توسعه ( 1384تا )1388
در وضعیت تدافعی خفیف قرار دارد .اين بدان معنی است که
تالش هايی که از گذشته تا کنون به عمل آمده کافی نبوده
است .علی رغم اينکه وضعیت خاويار نسبت به گذشته روند رو به
بهبود را طی می کند ،اما هنوز نتوانسته کامالً از وضعیت تدافعی
خارج شود .به عبارتی ديگر ،سازمان شیالت هنوز از ابتکار عمل
کافی در انجام مأموريت و تحقق اهداف و مطلوبیت های اساسی
مربوطه برخوردار نیست .به عالوه آن سازمان هنوز از انسجام
کافی برخوردار نبوده و در برخی موارد «واحدهای تابعه» آن به
صورت نا منسجم و جزيره ای عمل می کنند .الگوی مديريتی و
تصمیم گیری عمدتاً به صورت مشورتی (جلسه ای) بوده و به
نظر نمی رسد مبتی بر نظريه های علمی باشد .از سوی ديگر،
هنوز اشراف و پذيرش کاملی نسبت به تغییرات محیط بدست
نیاورده و در پاسخ به شرايط و اقتضائات آن به صورت توانمند
عمل نمی کند .نتیجتاً در چنین وضعیتی ابتکار عمل همچنان
محدود مانده و نتوانسته است به طور مطلوبی از فرصت ها بهره
برداری نمايد و تهديدات موجود را پاسخ گويد .حتی قوت ها و
ضعف ها که ماهیتاً درونی و در اختیار هستند نیز همین وضعیت
را دارند.
براساس محاسبه به عمل آمده ،ماتريس شرايط آتی ،سازمان
شیالت را حداکثر در پايان افق زمانی تعیین شده پنج ساله در
موقعیت تهاجمی خفیف و در واقع آغاز ورود به موقعیت مطلوب
نشان می دهد .اين بدان معنی است که شیالت در نتیجه
اقداماتی که در قالب برنامه راهبردی عمل می آورد از وضعیت
تدافعی خارج گرديده ،آمادگی الزم برای ايفای نقش در آن
وضعیت را بدست می آورد .بعالوه با حرکت به سمت تغییر
الگوی مديريت خود به سوی رويکرد استراتژيک تالش می کند
تا از نظر ساختاری نیز در جهت ايجاد يک انسجام ارگانیک بین
اجزاء و واحدهای تابعه خود پیش برود .نتیجتاً در چنین وضعیتی
سازمان با بهره گیری از آمادگی ايجاد شده در نیروی انسانی و
تغییرات تدريجی در الگوی ساختار و مديريت آن ،زمینه ايفای
يک نقش پیشرو فعال در محیط توسط خود و از اين طريق
جهت دهی ساير عوامل محیطی در جهت مطلوب را برای خود
فراهم نموده ،آماده تأثیرگذاری مبتنی بر پژوهش های کاربردی

سازمان يافته جهت پیگیری و انجام وظايف مأموريتی می شود.
همچنین می تواند به تدريج کنترل مؤثر خود را بر موقعیت های
متفاوت اعمال کند و در عین حال بطور تدريجی با ايفای نقش
پیشگیرانه ،به سمت اعمال مؤثر قانون پیش برود.
با برسی های به عمل آمده اهداف و چالش های مأموريتی
سازمان شیالت به شرح زير احصاء و دربخش پیشنهادات،
راهیابی و خط مشی های راهبردی میان مدت درخصوص نیل
به سوی شرايط مطلوب در عملکرد واجرای وظايف محوله ارائه
گرديده است.
 -5بحث و نتیجه گیری

بررسی مفاهیم مرتبط با محدوديت های توسعه ماهیان خاوياری
و تحلیل موضوعی آن موجب می گردد تا نسبت به ضرورت و
اهمیت طرح مشکالت از دريچه ای ديگر و امکان رهنمون
سازی در قالب يک برنامه راهبردی کارآ جهت گیری گردد.
بدين ترتیب که مروری بر وضعیت رو به کاهش ذخاير و افزايش
صید غیر مجاز ،توسعه آلودگی ها ،نامناسب بودن مديريت
رودخانه ها ،نابودی تکثیر طبیعی ،کاهش راندمان تولید (تکثیر
مصنوعی و رها سازی بچه ماهیان خاوياری مناسب بر اساس
اصول صحیح ژنتیکی و فیزيولوژيک ) از مراکز تکثیر و بازسازی
ذخاير ،ضعف شديد در ساختار تشکیالتی و عدم وجود مديريت
هوشمند ،کارآمد و زود بازده ،ضعف سیاستگزاری در ارتباطات
منطقه ای و بین المللی در قالب اجرای فعالیت های مشترک و
متأسفانه عدم توجه به دستاورد های تحقیقاتی و مهمتر از آن
عدم پژوهش باوری و اجر گذاری به متخصصین و دانشمندان،
در سیستم های کلیشه ای و سنتی مديريت اجرايی کشور چرخه
اساسی محدوديت زايی را در روند توسعه بهره برداری پايدار از
ماهیان خاوياری در کشور ايجاد نموده است .از اينرو بنظر می
رسد پذيرش موانع و تالش بمنظور مرتفع نمودن آنها بعنوان
اولین مرحله از مسیر توسعه ،بعنوان رمز موفقیت در دستیابی به
اهداف کالن برنامه راهبردی محصولی ماهیان خاوياری در
کشور منجر خواهد گرديد.
در اين راستا ،مبارزه جدی با صید غیر مجاز ،با افزايش راندمان
تولید و رهاسازی بچه ماهی و حمايت از تحقیقات کاربردی در
اولويت خاصی قرار می گیرد ضمن اينکه توجه به ساير موارد
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ذکر شده در بخش محدوديت و مسائل می تواند ما را در رسیدن
به اهداف برنامه ياری نمايند.
برای بهره برداری پايدار ذخاير و توسعه آبزی پروری ماهیان
خاوياری سه محور اصلی و  14برنامه اجرائی پیشنهاد می گردد
که رئوس و اسامیآنها به شرح ذيل پیشنهاد می گردد:
الف -مدیریت و بهره برداری پایدار از ذخایر

 .1مبارزه با صید غیرمجاز.
 .2تداوم صید مجاز از طريق کاهش صید بی رويه.
 .3مديريت صید ضمنی ماهیان خاوياری در تعاونی های
پره صیادی.
 .4اجرا و پیگیری توافق های منطقه ای و بین المللی.
 .5کنترل آلودگیها در رودخانه ها و دريا.
ب -بازسازی و احیاء ذخایر تاسماهیان

.1
.2
.3
.4
.5

ارتقای بهره وری و افزايش راندمان تکثیر و تولید بچه
ماهیان خاوياری.
افزايش سطح زير کشت تولید بچه ماهیان خاوياری.
اصالح و بهبود روش رهاسازی بمنظور افزايش
بازگشت شیالتی ماهیان.
احیای ذخاير ژنتیکی تاسماهیان از طريق تکثیر
طبیعی.
ايجاد پايلوت تحقیق و توسعه.

ج -آبزی پروری تاسماهیان

.1
.2
.3
.4

حمايت و توسعه آبزی پروری تاسماهیان.
ايجاد مرکز تکثیر و پرورش جهت تامین بچه ماهی
مورد نیاز برای آبزی پروری تاسماهیان.
توسعه پرورش ماهی خاوياری در قفس.
فرآوری و بازاريابی.
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