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  1چکیده

آن مشکل محصوالت  ارزش زنجیرهها در طول  و تنوع فعالیت پیچیدگی ،هگسترشیالت با توجه به  برآورد اشتغال
ار در صید شم شود. عالوه بر کارگران بیغل برآورد میش میلیون نفر 140زنجیره در جهان حدود این در طول است. 

میلیون  880کنند و معیشت  طور مستقیم در این صنعت کار می میلیون نفر به 59,6 ،نشده غیرقانونی، گزارش و کنترل
ترین ظرفیت و رشد اشتغال را در بین بخش  در ایران نیز شیالت بیشنفر در جهان نیز بستگی به این زیربخش دارد. 

با مروري بر وضعیت اشتغال، مخاطرات  .هزار نفر در بخش تولیدات اولیه آن مشغولند 229کشاورزي داشته و بالغ بر 
ها  ن شاخصمشخص گردید که ای 1395ساله منتهی به سال  16رشد اشتغال، تولید و سرانه آن در دوره آن و محاسبه 

درصد رشد نشان  1/8پروري  درصد و در آبزي 8/2در مجموع اشتغال  است.هاي جهانی  از شاخص باالتر نایرادر 
در میلیون ریال  900ازاي هر  و به بوده است 8/2و  9/4ترتیب  سرانه تولید ایران و جهان به 1395در سال . دهد می

کار شیالت، پایداري و ایمنی  و هاي کسب فرصتتوجه به در حال حاضر، . یک شغل مستقیم ایجاد شده استکشور 
  ایران است. در توجه  ترین مسایل قابلشغلی از مهم

  
  کار و کسب، شیالتاشتغال، سرانه تولید، رشد خطرات شغلی،  کلیدي: هاي واژه
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  قدمهم
 میلیاردها نفر از مردم مواد غذایی مغذي شیالت

عالوه بر  .)1390 آالن برمنر،( دکن را فراهم می جهان
هاي اقتصادي در تأمین  ترین زیربخش آن یکی از مهم

زایی، کارآفرینی و  امنیت غذایی، تجارت، اشتغال
استمرار تامین غذا در  .زدایی در جهان است محرومیت

این زیربخش اقتصادي مستلزم پایداري اشتغال فعاالن 
ایش معیشت براي ماهیگیران، افز آن و تامین و

هی و کارگران در زنجیره ارزش دهندگان ما پرورش
کار مناسب در  رشد شیالت به که طوري ه. بماهی است

چنین مدیریت  پروري و هم حوزه ماهیگیري و آبزي
و امن کمک  پایدار )آب شیرین و دریایی(منابع 

توسعه اقتصادي و اجتماعی جهان و رفع  خواهد کرد.
کار از طریق صادرات و  و تقاضاي بازار و بهبود کسب

 از دیگر منافع توسعه شیالت استدسترسی به بازار 
  .)1392 (عادلی،

  و  زاو درآمد زا بخش مهم اشتغالشیالت 
است  از جمعیت جهان درصد 12-10معیشت  حامی
میلیون نفر شاغل در طول  140از  ).ب2014 (فائو،

میلیون  60 از رت کمزنجیره ارزش برداشت تا توزیع، 
  ، کنند کار میشیالت جهان بخش اولیه در آن  نفر
قبول (و اغلب  شرایط قابلسازي  فراهم با وجود اما

 پروران، آبزيو  انبسیاري از ماهیگیربراي خوب) 
این و  کندنمی درآمد کافی فراهم ،طور معمول به

 در شرایط آناناز  معموالًاعتقاد وجود دارد که 
براي ). ب2016 (فائو، شود سوء استفاده می خطرناك

و  )IUU1( در صید غیرقانونی و گزارش نشدهنمونه 
 اب مرتبط را می توانمهاجر فقیر  کارگران کارگیري هب

براي  .دانستدر این حوزه کار  استفاده از نیروي سوء
است  الزممبتنی بر حقوق بشر  يرویکرد ،رکاهش فق

داشته  ماهیگیري تمرکزمنابع حقوق  بر تنهاکه نه 
حقوق مانند از دیگر  حفظترویج و  باعث بلکه، باشد

                                                
1- Illegal, Unreported and Unregulated fishing 

 2009در سال ). ب2014 (فائو، شود حق کار مناسب
بین  )IUU( نشدهو کنترل گزارش  ،صید غیرقانونی

 5/23به  دالر 10 با نرخ میلیون تن ماهی 26و  11
 هر سال تخمین زده شده استدالر براي میلیارد 

  . )2009 (اگنیو و همکاران،
یا برداشت ماهی و یا هر  صید شاملماهیگیري 

 در قوانین شیالت .استآن  گونه تالش براي انجام
  ایران ماهیانی که پس از صید آزاد شده یا دور ریز 

 عادلی،( شوند جزو آمار صید محسوب می نیز باشند
مشاغل غیررسمی، فصلی، دوري از محل  .)1396

 سایرو ماهیگیري  شغلسکونت و طبیعت خطرناك 
نباید نادیده شیالتی در زنجیره  شغلی هاي پیچیدگی

. ظرفیت تولیدي پایین براي کارگران گرفته شود
شیالتی در مقیاس کوچک در کشورهاي در حال 
توسعه به واسطه فعل و انفعاالتی از جمله دانش و 
مهارت ناکافی، فقدان بازار و جاده دسترسی، حقوق 

تغییرات  رویه صید، نابرابر، مدیریت نامناسب، فشار بی
حمایتی و یا متضاد و  هاي غیر آب و هوا، سیاست

در نتیجه، تولیدات  گذاري است. سیاستدر ف ضع
و  بودهپروران ناچیز  و آبزي خردبسیاري از ماهیگیران 

اغلب به نیروي کار خانواده از جمله زنان و کودکان 
در ایران نیز محیط  ).ب2014 (فائو، بستگی دارد

هاي کوچک و متوسط را  وکار، شرکت سبنامساعد ک
هاي بزرگ در معرض مشکالت  در مقایسه با شرکت

  ).1395مرتضایی، ( دهد تر قرار می بیش
میلیارد  130ارزش تجاري تولیدات شیالتی نیز از 

دالر در سال  دمیلیار 8/165به  2012دالر در سال 
 54حدود  ).2018 (گلوب فیش، رسیده است 2018

درصد از سهم تجارت شیالتی مربوط به کشورهاي 
در حال توسعه است که در ترکیب دیگر محصوالت 

 فائو،( تري برخوردار است کشاورزي از اهمیت بیش
صنعت فرآوري و بازاریابی آبزیان بنابراین  ).الف2014

مستقیم شیالتی را بخود هاي غیر شغلدر این بخش 
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دریافت و  ،هیما فرآوريدهد. اختصاص می
، طبختمیز کردن،  که شامل سازي ماهی است آماده

 مراکزکردن، سود  ، نمکدودي کردن، کردن کنسرو
تجارت  اشکال و یا دیگر حراج، قراردادهاي مستقیم

ر روي تواند ب آوري در مقیاس بزرگ می عمل است.
کارخانه کشتی یا درسطح ساحل انجام گیرد. انجماد 

آوري ماهی و ترین روش از عملدر سطح جهان رایج 
ترین کار در سازي است. اما مهمکنسروبه دنبال آن 

سود  شود. نمکمیبازار توسط فروشندگان ماهی انجام 
طور عمده در  هدودي کردن ب کردن و تخمیر در آسیا و

شود و در سراسر مناطق استوایی، آفریقا استفاده می
   (فائو/ اي کاربرد داردگسترده طور خشک کردن به

دلیل کاهش روند  هالبته امروزه ب )2013 آي ال او،
پروري با رشد باالیی از تولید و  آبزي ،ماهیگیري

) و 1390آالن برمنر، ( اشتغال فراگیر شده است
مدیریت تري است.  همواره امروزه مورد توجه بیش

آوري، تجزیه و  جمعاز اي شیالت روند یکپارچه
گیري، تخصیص  ریزي، تصمیم هبرنام ،تحلیل اطالعات

که را  یمقررات شیالت و اجراي تدوینو بوده  منابع
حال و آینده رفتارهاي  یشیالت هايارگان توسط آن

 وري بهره منظور اطمینان از ادامه به را شیالت فعاالن
(قاسمی،  شود را نیز شامل می دنکن را کنترل میمنابع 
1379.(  

المللی کار  سازمان بین از سوي کار مناسبتعریف 
براي زنان و  تولید ،کار المللی بین جامعهیید أتمورد و 

و کرامت  مردان در شرایط آزادي، عدالت، امنیت
درآمد عادالنه، امنیت  ،تولیدياین کار است.  انسانی

ارائه  و حمایت اجتماعی براي خانواده محل کار در
هاي  به شکل کمک نیزحمایت اجتماعی  ،دهد می

از طریق (را  قشرترین پذیر آسیب باشد که میاجتماعی 
بیمه  مانندهاي اجتماعی ( بیمهیا ) و پشتیبانی مالی

حقوق بازنشستگی و مرخصی زایمان) کمک بیکاري، 
استانداردهاي ). ب2016 (فائو، مورد حمایت قرار دهد

المللی حقوق بشر، از  تر در اسناد بین بیشنیز کار 
، حقوق المللی حقوق اقتصادي میثاق بین جمله

المللی حقوق  میثاق بین )،1966اجتماعی و فرهنگی (
رفع کلیه اشکال  )، کنوانسیون1966مدنی و سیاسی (

حقوق کودك  )، کنوانسیون1979تبعیض علیه زنان (
 المللی در حمایت از حقوق )، کنوانسیون بین1989(

 )1990ها ( تمام کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آن
) 2006حقوق افراد داراي معلولیت ( و کنوانسیون

 حقوق همه به ارائه براياین معاهدات . باشند می
کار،  فرصتی براي کار، به شرایط منصفانه و رضایت از

به رفع  هاي کارگري،تشکیل و پیوستن به اتحادیه
کار  تبعیض در اشتغال و مشاغل، به حفاظت در برابر

براي دسترسی به امنیت کودکان و کار اجباري، و 
  ).ب2014 (فائو، اجتماعی است

انواع  هاي پرورشی (میگو، گونهتنوع با توجه به 
  هاي کشت  محیطو  )آبزي گیاهان تنان، ماهی، نرم

آوري دریایی)، فنپرورش (آب شیرین، آب شور، 
)، مقیاس متراکمو متراکم نیمه  (گسترده، پروري آبزي

بزرگ)، ارزش (کم یا  متوسط، عملیات (کوچک،
ت) صادرا و بازارهاي مقصد (داخلی یا زیاد)
براي امرار معاش (و گاهی  تواند پروري می آبزي

 )یدام م با محصوالت کشاورزي وأکشت تواوقات با 
صورت مصرف  هبنیز فرآوري آبزیان  .صورت گیرد

دریایی شامل طیف  محصوالتو سایر انسانی 
 است نهاییمحصوالت و ها  فنآورياي از  گسترده

تواند  چنین می پروري هم آبزي). 2013 (فائو/آي ال او،
 هاي کشاورزي باشد مکمل فعالیت وفصلی  شغل غیر

  .که در ایران به خوبی رواج یافته است
 ها شده توسط واسطه فرآوري خام وبازاریابی ماهی 

. گیرد صورت میهاي بازارهاي دسترس  کانال در
 کهاست شامل کسانی نیز در صادرات  اشتغال مستقیم

حمل و  در شرکت صادرات ماهی، صدور گواهینامه،
بخش مهمی را هم شاغلین ) 2012 (فائو، شاغلند نقل
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بط و هاي آبزیان و مراکز توریستی مرت در رستوران
شیالت در واقع  دهند.ه تشکیل میتصنایع دستی وابس

 طراحیچون مطالعات  متنوعی هم کارهاي و کسبشامل 
ها،  پروري و بنادر و نگهداري آن هاي آبزي سایت

بافی و سازي، تور لنج و کشتی چون ها هم تامین نهاده
شناسی، ناوبري و  دوات صیادي، ارزیابی ذخایر و بوما

حفاطت منابع آبی، صنایع کنسرو، فرآوري و 
بندي آبزیان، صنایع پودر ماهی و خوراك آبزیان،  بسته

 هاي اکوتوریسم شیالتی،، سرویسصنایع دستی
هاي اطالع رسانی بازاریابی و خدمات آموزشی  آژانس

هاي  شبکه بازار،و پژوهشی، آزمایشگاهی و بازرسی، 
سایر خدمات توزیع و حمل و نقل، تبلیغات، ترویج و 

فراتر از  آوري و ارزه بر وعال). 1387 (عادلی، باشد می
 از اقتصاد محلی هاي شیالتی اشتغال مستقیم، فعالیت

اثرات ، ساحل دریاچه و جوامع ساحلی و احلودر س
هاي دیگري مانند تولید در بخشچند برابر اقتصادي 

 (آلیسون، کند حمایت میکشاورزي محلی  بازارهاي
بیش از که ماهیگیري با تلفاتی  با توجه به این .)2011

در جهان در  ترین شغلنفر در سال خطرناك 24000
جا  و از آن )2013 (فائو/آي ال او، شود نظر گرفته می

وکار در ایران یکی از  که فضاي نامساعد کسب
تحلیل  .)1395مرتضایی، ( ترین موانع تولید است مهم

هاي موجود  با توجه به فرصتآن و مخاطرات اشتغال 
استفاده از ریزي  برنامهتواند زمینه  میایران در شیالت 

 تري را فراهم کند. کارهاي بیش و کسبهاي  فرصت

  
  ها مواد و روش

بررسی اسنادي منابع و  و مروربا حاضر  پژوهش
هاي  تحلیل محتوایی از طریق جستجو در بانک

 ،و تحلیل منابع آماري اياطالعاتی و منابع کتابخانه
کار شیالتی را شناخته و  و هاي کسب انواع فرصت

را زیربخش شیالت و سرانه تولید  زاییاشتغال روند
که با مقایسه  طوري ه. بدهد قرار میمورد بررسی 
 1رشد هندسیاشتغال ایران با جهان،  وضعیت تولید و

و سرانه تولید را از  ذیلاز طریق فرمول را اشتغال 
تقسیم تولید کل بر تعداد شاغالن دخیل در آن تولید 

جایگاه اشتغال و محاسبه و مورد بررسی قرار داده تا 
با توجه را ایران کارهاي متنوع شیالتی  و ظرفیت کسب

در ضمن . نمایدمشخص به گستره آن در جهان 
هر شغل در کشور نیز با تقسیم سرمایه ایجاد سالیانه 

گذاري بر میزان اشتغال ایجاد شده  انواع منابع سرمایه
مورد تحلیل و بررسی قرار ن آد و رشدر سال آتی 

  است.گرفته 

  

	نرخ	رشد	هندسی = –		سال	آخر	 	سال	پایه	
متغیر	سال	آخر
متغیر	سال	پایه

	 − 1 ∗ 100 

  
  1نتایج

توجه اشتغال در  رشد قابل: اشتغال شیالتی در جهان
 کاهش سهم اشتغال، 1990از سال  پروري آبزي

 83از ماهیگیران  تعداد. شدرا سبب  جهان ماهیگیري
 2014درصد در سال  67به  1990درصد در سال 

                                                
1- Geometric growth rate 

به  پروري آبزي شاغلین که ، در حالیکاهش یافت
). الف2016 (فائو، اند درصد افزایش یافته 33-17نسبت 

در  میلیون نفر 880 معیشتدهد که برآوردها نشان می
و از  است بوده به مشاغل شیالتی وابسته 2014سال 

و  میلیون نفر در ماهیگیري 9/37 اشتغال مستقیم،
ند ا هپروري مشغول بود در آبزي نفر میلیون 7/18
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جهان  پروران آبزي تعداد ).2015 (فیلیپس و همکاران،
میلیون 7/18 به تقریباً 2000میلیون در سال  6/12از 

 19بیش از  زنان یافته است.افزایش  2014در سال 
پروري  بخش شیالت و آبزيتغال مستقیم در اشدرصد 
در آفریقا حدود  دهند. می را به خود اختصاصاولیه 

زنان هستند  ،در شیالت فعالدرصد از افراد  27
 کنند یت میفعال فرآوريدر  آناندرصد  58 که طوري هب

  ).ب2016 (فائو،
هاي  در فعالیتمیلیون نفر  3/58 ،2012در سال 

میلیون  4/18، د که از این افرادشیالتی مشغول بودن
 21و  مشغولند در دریا) به ماهیگیري درصد 32(

. هستند هاي داخلیماهیگیران آبدیگر  نفرمیلیون 
. در پروري مشغولند میلیون نفر نیز در آبزي 9/18

 تولید جهانی از ماهیگیري 2012در سال که  صورتی
و ماهیگیري تن میلیون  12داخلی تنها  هاي بآ در

در  ماهیگیرانتعداد  اما؛ بودمیلیون تن  81دریایی 
   بود ماهیگیران دریاییاز  تر داخلی بیش هاي آب

که  اینگیري  نتیجهالزم به ذکر است ). الف2014 (فائو،
تر از  در شیالت داخلی بسیار کم وري نیروي کار بهره

یک فعالیت  چون ،استاست یک اشتباه  شیالت
 دو کارگروقت ممکن است معادل  امکارگر تم

براي هر که  طوري هب .باشد وقت از نظر نیروي کار پاره
پروري، حدود سه تا  آبزيفرد شاغل در ماهیگیري و 

 مانندهاي ثانویه تولید ( غل مرتبط در فعالیتچهار ش
  .وجود دارد ، تجارت و بازاریابی)فرآوري

 ییآسیا جهان، شاغلیندرصد  84، 2014در سال 
درصد در  4درصد در آفریقا و  10 تقریباً و اند بوده

از  ).الف2016 (فائو، بودند التین و کارائیب يامریکا
 84بیش از داخلی هاي آبصید میلیون نفر در  21

 آفریقا در درصد 13حدود پس ازآن و در آسیا درصد 
میلیون نفر  7/18از ). الف2014 (فائو، اند بودهشاغل 

آسیا درصد در  94، بیش از نیز پروري درگیر در آبزي
درصد) و  9/1التین و کارائیب ( يامریکا سپسو 

اروپا و شمال ). الف2016 (فائو، اند بوده )4/1آفریقا (
 امریکا، با رشد جمعیت بسیار پایین و کاهش اقتصادي

 ترین کاهش جمعیت فعال در بخش کشاورزي، بزرگ
(و  اندكو افزایش  ماهیگیريدر فعالتعداد افراد  در را

 را داشته است )ماهیدهندگان  پرورش یا حتی کاهش
هاي تولید در اروپا و  در سیستم ).الف2016 (فائو،

 پایینهاي  هزینهوري، کیفیت و  شمال امریکا، بهره
 از کار انسانی فناوريهاي  از پیشرفت یعامل ،تر بیش

  ).الف2014 (فائو،است. 
در صنایع تر  در اقصاء نقاط جهان بیش عمدتاً زنان

مرمت  ساخت و چون پیشین و پسین شیالت هم
 قالبو طعمه  تهیهو نیز  ظروف، سبد و تورها

، هستنددر دریا  مشغول به کاربه ندرت  آنان. مشغولند
هاي کوچک در  قایق بادر ماهیگیري  اما معموالً

آوري جلبک  جمع برايهاي ساحلی یا داخلی،  آب
. ها مشغول هستند یا تله ازتورها و برخیبا  دریایی و

و  برداشتتفریخ،  برايپروري  در آبزي زنان
ترین  مهم نیز فعالند امامیگو ماهی و آوري الرو  جمع

 دارندبازاریابی و  آوري مراحل عملنقش خود را در 
  نسبت زنان  2014در سال  ).2014 (اچ ال پی ایی،

   درصد در ماهیگیري از آب داخل و تا بیش از 20
است  آوري عملهاي ثانویه مانند  درصد در فعالیت 90

درصد در نیجریه و هند  70بیش از  ).الف2014 (فائو،
در بنگالدش و جمعیت شاغل تر  یا کم درصد 5و 

 (بانک جهانی، دهند زنان تشکیل میرا موزامبیک 
2012.(  
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در طور عمده شغلی مردانه است، اما  هاهیگیري بم
کنگو، مالی،  بنین، کامبوج،برخی از کشورها، مانند 

 آوري جمعرا ها  ماهی فعال طور نپال و تایلند، زنان به
ه کشتی شعردر  فعالیت زنان. در اوگاندا، کنند می

قایق  در توانند ها می ، اما آنممنوع استماهیگیري 
در . کار کنند عنوان خدمه مردان بههمراه  وشان خود

هاي مناسبی از ساماندهی  نمونهمورد کار کودکان نیز 
ي و در صنعت میگودر شیالت کامبوج، کار آنان 

وجود دارد. امروزه بهبود حمل و نقل در  تایلند
بندي خامه ماهی در  ها، فرآوري و بسته سردخانه

 رزش تولیدي آن افزودهاکه به  ایناندونزي عالوه بر 
 در دسترس است فود نیز هاي فست ر رستوراند

برزیل نمونه خوبی از نظر وسعت  .)2010 (کوریین،
اجتماعی  مناسبپوشش، برابري جنسیتی و توزیع 

  کرد خوب از یک عمل اينمونه هند نیز .است
 (دي د پریک، استبراي ماهیگیران طرح رفاه ملی با 

2013.(  
 90حداقل  کههستند ي افراد وقت شاغلین تمام
دریافت  عاش خود را از ماهیگیريدرصد از امرار م

درصد از زمان خود را صرف  90 یا حداقلکنند  می
شاغلین را سهم درصد  36اند و  کرده ماهیگیري

 کههستند ي افراد وقت شاغلین پاره .دهد تشکیل می
درصد از امرار  90تر از  اما کم درصد 30حداقل 

و یا کنند  دریافت می از ماهیگیري خود را معاش
زمان کار  درصد از 90تر از  اما کم درصد 30حداقل 

صد از در 30تر از  کم ي کهافراد .را مشغولندخود 
تر  کم و یاکنند  دریافت می درآمد خود را از ماهیگیري

ماهیگیري را صرف کار خودزمان درصد از  30از 
درصد اشتغال را دارند گاهی اوقات در  41و  کنند می

 شده که برآورد). ب2016 (فائو، مشاغل شیالتی فعالند
 در هر دالر 1تر از  در جهان کم نفر صیادمیلیون  8/5

امرار جزء  این نوع امرار معاش درآمد دارند و روز
 است براي بسیاري از جوامع روستاییمعاش ضروري 

   ). 2015 ؛ فیلیپس و همکاران،2012 (بانک جهانی،
زنجیره ارزش غذاهاي باعث رشد جهانی شدن 

بازار  درتر کارگران  ارتباط بیش و کنترل ودریایی 
طور  هاي جهانی به شرکت امروزه. استشده  جهانی

 هاي گذاري و شغل در شرکت سرمایه سوي هبفزاینده 
سیلوا و  (دي روند پیش می فرآوري ماهی و یصادرات
آلودگی، تخریب محیط زیست، اما  ).2006 یامائو،

طبیعی بالیاي و  ها تغییرات آب و هوا، بیماري
تالش مربوط به کاهش ذخایر ماهی و  ی،انسانو

 جمعیت رویه، همراه با رشد رسیدگی به صید بی
که در آن در مقیاس کوچک صید ماهی  اثرویژه  به

 ثرؤتهدیدي م ،حمایت اجتماعی وجود ندارد کشورها
  است. ماهیگیران بر معیشت

ایران شیالت در اشتغالزایی : اشتغال شیالتی در ایران
برنامه چهارچوب در  مند اشتغال استراتژي هدفجز  هب

اول  اولویتهاي توسعه  در سایر برنامه ،چهارم توسعه
دات شیالتی از میزان تولی 1مطابق شکل نبوده اما 

هزار تن افزایش داشته که  1202هزار تن به  2/354
دهد و در همین مدت در  درصد رشد نشان می 1/6

هزار  4/82روري اشتغال از پ بخش ماهیگیري و آبزي
رشد داشته است.  8/2هزار نفر رسید و  4/229 نفر به

محاسبه شده بهبود نسبی که تولید سرانه  طوري هب
درصد نشان  3/3با رشد تن را  2/5تن به  3/4افزایش 

  دهد. می
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   ).1396 ،1391، 1380 (سازمان شیالت ایران، اشتغال و میزان تولید در زیربخش شیالت ایران -1 شکل

  
از کل اشتغال مستقیم در زیربخش شیالت، سهم 

سهم ماهیگیري است.  هدرصد و بقی 48پروري  آبزي
درصد اشتغال ماهیگیري در حوضه  5/7حدود 

 هاي جنوبو بقیه در آب (خزر) هاي شمال آب
براي هر وجود دارد.  فارس و دریاي عمان) (خلیج

هاي جهانی  همسطح شاخصشغل مستقیم شیالتی، 
هاي ثانویه  حدود سه تا چهار شغل مرتبط در فعالیت

در نظر  تولید (مانند فرآوري، تجارت و بازاریابی)
 ریزي مشخص ا آمار و متولی برنامهشود ام گرفته می

در این زمینه وجود ندارد. مشاغل شیالتی قبل از 
مهندسی و  نگهداري، ق ورداشت مانند ساختن قایب

بنادر و  و ارائه خدمات پشتیبانی در محصوالتتولید 
هاي خشکی، تعمیر و نگهداري در اسکله و  در بخش

خشکی و آموزش نیز با توجه به تغییرات ساختار 
آموزش و ترویج در شیالت کشور نباید نادیده گرفته 

توجه است. در ایران  شود و به منزله نیروي کار قابل
وجود ندارد و نیز ري از مشارکت زنان و کودکان آما

عنوان  هن زنان تنها بآحوزه ماهیگیري که در  جز هب
ها حضور زنان  متخصص حضور دارند در سایر زمینه

تنها در بازار آبزیان  کانشاغل مشهود است و اما کود
در رسد  نظر می هو ب اند در حد ناچیزي قابل مشاهده

  .صورت نگرفته باشدمطالعه موردي این زمینه 

حجم  نشان داد پژوهشي ها دادهآماري تحلیل 
گذاري از انواع منابع در زیربخش شیالت در  سرمایه

میانگین  يازا به 1395ساله منتهی به سال  25یک دوره 
 طور هب ،گذاري میلیارد ریال سرمایه 2/1574حدود سالیانه 

نفر شغل ایجاد شده است.  6392متوسط به تعداد 
ون میلی 270طور متوسط با صرف حدود  هکه ب طوري هب

خرین سال آو در  ریال یک شغل مستقیم ایجاد شده
میلیون ریال یک شغل در  900هر  يازا بهمورد بررسی 

که میزان سرمایه  طوري هایجاد شده است. ب بعديسال 
الزم دولت براي ایجاد هر واحد شغل از محل مجموع 

انداز خصوصی و بودجه  پسمنابع داخلی، منابع بانکی، 
درصد رشد داشته  2/19عمومی در دوره مورد بررسی 

  ).1396 ،1391، 1380 ،ایران شیالت سازمان( است
اشتغال شیالتی ایران و جهان و مخاطرات مقایسه 

کارهاي  و هاي بسیاري براي کسب چه فرصتاگر: آن
هاي متنوع  ظرفیتشیالتی در ایران وجود دارد اما 

ایران شرایط مناسبی را براي مقایسه آن با منابع آبی 
ترتیب رشد  به 1جدول  کند. شیالت جهان فراهم می

درصد را براي اشتغال کل، ماهیگیري و  7/2و  1، 5/1
درصد  1/8و  1/1، 8/2هان و رشد پروري در ج آبزي

 دهد. را براي ایران نشان می
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  ).1396 ،1391 ،1380 (سازمان شیالت ایران، )2018 (فائو،(تن) ( پروري جهان به تفکیک ماهیگیري و آبزي شیالت ایران و آمار اشتغال - 1جدول 
1395 1394 1393 1392 1391 1389 1384 1379 

 
 جهان اشتغال 46845000 51418000 57667000 58272000 56780000 56632000 60098000 59609000

 ماهیگیري -الف 34213000 36304000 39155000 39412000 37962000 37879000 40781000 40338000

 پروري آبزي - ب 12632000 15115000 18512000 18861000 18818000 18756000 19316000 19271000

 ایراناشتغال  143148 162890 186482 204534 208116 208472 213112 223439

 ماهیگیري -الف 117567 145717 143436 143773 142943 140185 141136 141011

 پروري آبزي - ب 23581 17173 43046 60761 65173 68287 71976 82428

  
در ایران و  عالوه بر اشتغال رسمی، بسیاري نیز

هاي غیرمجاز عرصه شیالت مشغولند.  جهان به فعالیت
دهد  غیر قانونی نشان میاي از ماهیگیري  برآورد منطقه

اي در امتداد ساحل غرب آفریقا  که فعالیت گسترده
درصد)، غربی  37(شرقی و مرکزي اقیانوس اطلس، 

 غربی اقیانوس درصد)، شمال 34مرکزي اقیانوس آرام (
 32غربی اقیانوس اطلس ( درصد)، در جنوب 33آرام (

درصد) وجود دارد  32درصد) و شرقی اقیانوس هند (
اما در ایران نیز برآورد ). 2009 و و همکاران،(اگنی

دلیل افول  هروشنی از این موضوع وجود ندارد و ب
 ،هاي شمال ایران ذخایر دریاي خزر در حوضه آب

از  تر گستردهصید غیرمجاز و  نامناسبشرایط معیشتی 
 در این زمینه پورکاظمیرسد.  نظر می هب هاي جنوب آب

) عوامل اصلی مرگ و میر و کاهش ذخایر 2006(
برابري صید  10خزر را حجم  خاویاريماهیان 

  غیرمجاز نسبت به صید قانونی دانست.
کارهاي شیالتی و برخی  و نوع کسببا توجه به ت

خطر شغلی و  ،هاي استفاده نشده در ایران رفیتظ
در ماهیگیري و شیالت نیز امري  سختی کار باال

و  شغلیهاي  فرصتاین توجه در استفاده از  قابل
مقیاس در پروري  آبزي هاي اجتماعی است. حمایت

شرایط استخدام و دستمزد بهتري  متوسط و بزرگ،
را  پروران در این مقیاس آبزي. عالوه بر دستمزد، دارد

از مزایاي حمایت اجتماعی مازاد مانند پوشش 

  پزشکی، حقوق بازنشستگی و در برخی موارد 
کند ولی در مقیاس کوچک در  پاداش برخوردار می

نیافته و حوزه  کشورهاي در حال توسعه و توسعه
براي نمونه صید  ماهیگیري با مشکالتی مواجه است.

تري  رویه ماهیگیران منجر به خطر بزرگ مازاد و بی
پوشی از خستگی،  چشمشیفت کاري دیگر،  چون

به ایمنی استاندارد  توجهی خدمه و بیتعداد  کاهش
 توجهی اکثر حوادث در نتیجه کم ).ب2016 (فائو، است

دهد، کار سخت و  در طول عملیات ماهیگیري رخ می
هاي شغلی و صدمات، فشرده با میزان باالي بیماري

اغلب در شرایط نامساعد آب و هوایی، عدم استراحت 
ضعیف، کمبود  در روزهاي متوالی وامکانات رفاهی

مواد  دلیل کمیابی سوء تغذیه بهیا بیماري و  خواب،
هاي محافظ  آب شیرین، عدم استفاده از لباس غذایی و

 خورشید، کار خدمه بر روي عرشه در از آب دریا و
انواع آب و هوا، در هواي آزاد در مقیاس کوچک 
مانند کمبود تجهیزات ایمنی، جستجو و نجات 

یمنی و هاي ا خدمات ضعیف، بندر ناکافی و نگرانی
 ها است چنین پیامدهاي آن اي و هم بهداشت حرفه

ساعات کار و زندگی در  ).2013 (فائو/آي ال او،
شرایط عرشه کشتی با توجه به فضا، و در معرض سر 

فاصله از ساحل در  و صدا، گرد و غبار قرار داشتن،
رابطه با اندازه و نوع کشتی و دسترسی به تجهیزات 

بهداشتی و مخاطرات ایمنی، خدمات، امکانات 
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افتادگی و یا  غواصی در قالب حالت لغزندگی، گیر
قرار گرفتن در معرض حیوانات یا گیاهان آسیب 

  ).ب2016 (فائو، باشد رسان می
 پروري، عالوه بر خطرات مشترك خطرات در آبزي

هاي  ي شامل مخاطرات در هچري، کارخانهدر ماهیگیر
عوامل  تولید خوراك و کاربرد مواد شیمیایی و

). 2013 (فائو/آي ال او، زا است بیولوژیکی و بیماري
هاي شبانه، خطر  هاي ناشی از آب، فعالیت بیماري

غرق شدن در عملیات تمیز کردن قفس در کنار 
 بلند کردن اجسام سنگین، مخاطرات فرآوري شامل

جراحت از تجهیزات و یا  و استفاده از چاقو
ات، گرما و ها، گزش و صدم بریدگی آالت، ماشین

هاي آلرژیک، خارش پوست و بروز واکنش دود،
عالئم آسم میان کارگران فرآوري آبزیان قابل اشاره 

خطرات مربوط به بازاریابی ماهی نیز شامل  است.
هایی مانند حمل بارهاي سنگین و دست زدن  فعالیت

ویژه  ها، به به ماهی است.امنیت شخصی و ایمنی جاده
 باشد هاي کم نیز مطرح می زیرساختدر کشورهاي با 

و در این زمینه در  ).2004 هی و همکاران، (جیب
و نیازمند حمایت  کشور نیز آمار موثقی وجود ندارد

  .است
  

  گیري نتیجهبحث و 
 یشیالت کار و هاي کسب فرصت هاي پژوهشانجام 

بهبود سازگاري با خطرات آب و هوا،  ها، و ارزیابی آن
گیري، و ایجاد ظرفیت براي کمک به کاهش فشار ماهی

آوري و ترویج فن، زا هاي مکمل درآمد فعالیت پاسخ به
مینان ، حصول اطات پشتیبانی پایدار و کاربر پسندخدم

 کارگیري هب روز وهاي  آورياز دسترسی و استفاده از فن
و محیط زیست  مقررات کیفی رعایتآموزش  ،جوانان

استفاده  سالمت آبزیان، وري تولید جهت افزایش بهره
، تور و الرو، استخربهینه از منابع، از جمله آب، 

مراکز آموزش و  ثر باؤارتباط م ،هاي دیگر نهاده

هاي برابر  ارائه فرصتو  اي و فنی و حرفه پرورش
از عوامل  پذیر ص قشر آسیبخصو همردم ببراي همه 

که در کنار  طوري هب پایداري اشتغال شیالت است.
تولید، اشتغال و سرانه کل هاي  شاخص رشد بهبود

حمایت اجتماعی شیالت ایران نسبت به جهان، تولید 
 پوشششیالت از طریق  از کارگران بخش غیردولتی

 افتادگیازکاربازنشستگی، چون  هم( یمشارکتی رفاه غیر
اري، زایمان، معلولیت حاصل از کار بیمپیش از موعد، 

  .گسترش یابد باید) حادثه و
کسب درآمد (به افزایش سرانه تولید و کمک 
، بیمه و یا ارائه پوشش بیکاريمستقیم،  منابع مالی

دستمزد از کارهاي عمومی) به کارگران ضعیف 
کمک به غلبه  یا خارج از فصل کاري،شیالت 

خطرات  کهاي نقدینگی، مدیریت ریس حدودیتم
 جنسیت و سنمتناسب با نوع کار، (مربوط به کار 

، ارزیابی ماهیت و سطح خطر براي هر خطر و کارگر)
منظور  شناسایی اقدامات براي رسیدگی به خطرات به

تدوین اسناد و  چنین و هم جلوگیري یا کاهش خطر
اي در عملیات  و بهداشت حرفه ایمنیراهنماي 

شناسایی مشکالت و در مقیاس کوچک، ص خصو هب
و ارزیابی  پرداختن به این مسائلمناسب هاي  شیوه

، در استانداردهاي ایمنی یشیالت هاي نقش انجمن
یمنی و بهداشت حرفه شیالت و تعاریف ملی ا

 هاي خطرناك وکار فهرست ري، بسطپرو آبزي
هاي راهبردسازي  توسعه و پیادههاي مقابله با آن،  راه

 خود ایمنی در دریا با مشارکت فعال اي ملی و منطقه
گزارش حادثه ملی، آگاهی از  جهت ثبتماهیگیران 

سازي قوانین  هاي تامین ایمنی دریا و پیاده برنامه
در ایران  بسیار اهمیت دارد. مناسب براي ایمنی دریا

به  ،درصدي اشاره شده 5/19با توجه به رشد 
توجه شده است اما به  گذاري و اشتغال شیالت سرمایه

ین و کارها و باالخص اشتغال صنایع پس و تنوع کسب
و با وجود سختی کار  تر توجه شده است پیشین آن کم
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شناسایی خطرات شغلی و  فعاالن شیالتی نظارت،
و آموزش در این زمینه مغفول باقی مانده  ایمنی کار

بنابراین باید ابتدا خطرات را شناخت و ایمنی  است.
هاي الزم  ها و آموزش را با اقدامات، دستورالعمل الزم

 تا زنجیره مشاغل شیالتی کارآتر شود. وجود آورد هب

توانند شامل آب و هواي بد،  خطرات می
آالت، ابزار، حمل و نقل، فرایندها و مواد  شینما
گرد و غبار، سر و صدا و  مواد شیمیایی، شامل(

 فرآیندهاي کاري،هاي  تشناسایی فعالی .بیماري) باشند
خطرناك و تعیین تعداد کارگران در معرض خطر براي 

الزم است هر فعالیت خطرناك، همراه با سن و جنس 
اقدامات مورد نیاز براي  و هاي مختلف ریسک تا

در نهایت . شودو مشخص کاهش هر خطر ارزیابی 
ري و یا کاهش ایمنی و اقدامات بهداشتی براي جلوگی

صورت مرگ و میر، آسیب یا بیماري  خطرات
ممنوعیت ماهیگیري در  تواند می اقدامات. گیرد می

منظور  جایگزینی فنآوري بهانواع خاصی از آب و هوا، 
 ، جایگزین یک ماده شیمیاییتر کاهش خطر و ایمن

، استفاده از اثرتر پروري با یک سم کم سمی در آبزي
 و) PPE( تجهیزات حفاظت شخص پوشش مناسب و

ارائه  هاي مربوط به اطالعات و آموزش مناسب روش
  . باشدو تدوین مقررات  اقدامات بهداشتی پیشگیرانه

جز کاهش  هوري بو بهره کاهش درآمدهادالیل 
شاغلین که ی یها چالش گوناگون است اما ذخایر،
 هاي پژوهشبا با آن مواجه هستند  ایران شیالتی

شامل دسترسی آن  واست )، مشابه 2006(آي.تی.اف 
محدود به آموزش، تکنولوژي، خدمات و بازار است. 

در  مستقیم شیالتی غیردر مورد اشتغال  عدم اطالعات
مند از این زیربخش ریزي و حمایت هدفبرنامهایران 

 هاي ضعیف زیرساخت. را با مشکل همراه نموده است
   يضرر و زیان باال هاي حمل و نقل بازار، و هزینه

ماهیگیران  کارگیري هبت را در بر دارد. پس از برداش
 به اشتغال نیروهاي بومی که عالوه بر اینخارجی 

در حوزه جنوبی کشور برداشت از ذخایر  دزنلطمه می
ماهیگیران حتی ممکن است . را نیز رقابتی نموده است

حقوق به مانند فعالین ایرانی  یآگاه دلیل نا هبخارجی 
اقدامات ایمنی و  مورددر کاري آنان پایمال شود و 

و بنابراین  ندشابآموزش ندیده نیز اي بهداشت حرفه
جدا شدن مدیریت تر در معرض خطر هستند.  بیش

آموزش و ترویج از بدنه سازمان شیالت و قرار گرفتن 
ن در حوزه وظایف سازمان تحقیقات و آموزش آ

ایی هاي گذشته در کاهش کار کشاورزي در سال
ایمنی و ثیر نبوده أت شیالتی بیکارهاي  و فضاي کسب

امید است  است. تر مورد توجه بوده نیز کمکار 
 -هدفمندسازي اخیر مراکز آموزش عالی علمی

شیالتی جهت آموزش فعاالن و  کاربردي وابسته
چون گذشته شاهدي بر تقویت کارآیی  برداران هم بهره

  و اثربخشی نیروي کار و مهارت باشد.
هایی مثل رقابت و هاي کوچک با چالش شرکت

اند، با توجه به عدم ورودي و منابع  مواجه پایداري
ی مورد اطمینان از کیفیت و ایمنی محصوالت، دسترس

 شناختهاي جدید،  آوريگذاري در فن به اعتبار، سرمایه
دست آوردن اطالعات  و مشکل به ح سودآور تولیدسط

بیمه باال،  است.کار  و باعث کاهش فرصت کسببازار 
گذاري براي قشر  آبزیان و سرمایه خطر از بین رفتن
قادر به  که پروران خرد و فقیر صیادان و آبزي

هاي کشاورزي  پروري با فعالیت سازي آبزي یکپارچه
توجهی و  کم خود نیستند از مشکالت دیگر است.

عدم  کارگیري صحیح از دانش فنی و تخصص روز، هب
صدور  جه به تکمیل زنجیره ارزش محصوالت،تو

رویه و توسعه ناهمگون  هاي اصولی بی موافقت
 کاهش زي ومدیریت ضعیف بر ذخایر آبزیربخش، 

  د هاي موازي، ناکارآم صید، وجود (یا ایجاد) تشکل
برداري  بهره، وکار کننده در فضاي کسب و خنثی

توجهی به مسائل زیست  و کم غیراصولی از منابع آبی
 اي مصرفی؛ه افزایش وابستگی به نهاده ،محیطی

هاي ملی ضعف وحدت و هماهنگی میان تشکل
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ناتوانی شیالت در توزیع متعادل و تامین ، موجود
ضعف  گردش صنعت؛ موقع نیازهاي سرمایه در هب

بخش خصوصی در اتکاي بیش از حد به دولت در 
رویه  و صید بی گذاري و استقالل بخش سرمایه

هاي شغلی و ایجاد باعث کاهش فرصتغیرمجاز 
شده کارهاي شیالتی  و کسب هاي خالی در ظرفیت
به خود  پژوهشدر ) نیز 1395که مرتضایی (است 

با نگاهی یکپارچه به  استامید  .ها اشاره نمود آن
هاي شیالتی ایران، براي اشتغال  زنجیره ارزش فعالیت

کار با الگوبرداري  و هاي بکر کسب و استفاده از فرصت
جهانی اشاره شده مابین هاي رایج  صحیح از فعالیت

مستقیم با توجه به صنایع پیشین  اشتغال مستقیم و غیر
و منسجمی  تر ریزي جامع و و پسین شیالت برنامه

  صورت گیرد.
  

  هاي ترویجی رهیافت
پروري به آب، انرژي، مواد  وابستگی آبزي

چنین ذخایر وحشی براي خوراك و  شیمیایی و هم
ها همه  بیماريالرو، همراه با نگرانی در مورد 

 امامحدودیتی بر پایداري و رشد صنعت هستند. 
انداز  هاي ایمنی و چشم شرایط سخت کار، نگرانی

امن آینده، همراه با دستمزد نسبتاً پایین در ماهیگیري نا
هاي ساحلی)، و جذابیت کم براي  (در مقایسه با شغل

هایی است که در کنار تشدید روند  جوانان از چالش
ي کار در بسیاري از کشورهاي در حال پیري نیرو

 توسعه ممکن است در نهایت تضعیف زیربخش
به همراه داشته باشد. عالوه بر هم را  شیالت در ایران

هاي شغلی مرتبط با صنایع پسین و پیشین  فرصت
توجه خاص دارند خرد تبدیلی که نیاز به شامل صنایع 

هاي شغلی جدید و موزون در زیربخش  فرصت
چون صنایع دستی، گردشگري، مراقبت از  مشیالت ه

نقل بهداشتی  و محیط زیست دریایی، ایجاد مراکز حمل
رسانی  هاي اطالع ژانسماهی، آ و تضمینی ماهی و بچه

هاي شغلی در عرصه توزیع محصوالت  و فرصت بازار
توجه ویژه هستند. با همه وجود،  شیالتی قابل

پروري شرایط بالقوه بهتري با توجه به رشد  آبزي
که وجود  نشان دادهگذشته آن در ایران براي اشتغال 

گذاري و عدم  تورم و افزایش سهم منابع سرمایه
پروري پایدار براي  هاي عملی الزم آبزي مهارت

هاي  آموختگان شیالتی از نگرانی جوانان و حتی دانش
  مسئوالنه بنابراین مدیریت صید  این حوزه است.

تر بر  تخصصیپروري پایدار و نگاهی  و آبزي
ساز توسعه  زمینه کارهاي شیالتی و هاي کسب رفیتظ

  ایران است.  و بهبود اقتصاد شیالت
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