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 نهمین همایش صنایع دریایی 
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  نور ـ استان مازندران

  دریای خزر بر رسی اقتصادی فعالیت صنعت صید کیلکا در سواحل جنوبی

 .ژوهشکده اکولوژی دریای خزرپبودجه کارشناس ، رستمی وظیفه شناسله حبیب ا

   پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-961 صندوق پستی – فرح آباد – ساری :آدرس

Email:VZIFESHENAS_1958@YAHOO.COM 

  

  چکیده 

پرداخته و با بهره گیری از  صید کیلکا لیت صنعت افع بررسی  اقتصادی به است که اینقیق در اهمیت انجام این تح

 .نتایج حاصله راهکارهائی را ارائه می دهد

 که اقتصادی بودن و یا غیر اقتصادی بودن متغیر ، استکیلکافعالیت صنعت صید قتصادی  ا تحقیق بررسی  اینهدف

 . و هدفمند کردن مدیریت صید متغیر کنترل می باشندبستهمستقل و صنعت صید کیلکا متغیر وا

جامعه آماری این تحقیق یکصد و نود و پنج فروند شناورهای صید کیلکا مستقر در بنادر  سواحل جنوبی دریای خزر 

    . درصد از کل جامعه بصورت تصادفی بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند10می باشد که 

 فروند شناور 20 از  زیرا. فعالیت صنعت صید کیلکا اقتصادی استعمل آمده حاکی است کهنتایج حاصل از تحقیقات ب

% 30 یعنی ، فروند6اقتصادی و فعالیت % 70 فروند  یعنی 14 فعالیت ،که مورد بررسی قرار گرفته است  صید کیلکا

  .دیگر آن غیر اقتصادی می باشد

  

  :کلمات کلیدی

  بهرهنرخ   -صنایع صید  -نرخ بازده داخلی - بت فایده به هزینه  نس-NPV= B – C یا ارزش فعلی خالص
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
 مجموعه مقاالت نهمین همایش صنایع دریایی

   مقدمه

اولین بار روسها به .یلکا ماهی با ارزشی است که به صورت گله ای در اعماق میانی  دریای خزر  زیست  می نماید ک 

 .ش اقتصادی و صنعتی آن پی برده  شددر ایران نیز در دهه پنجاه به ارز .ارزش اقتصادی و صنعتی آن پی برده اند

تعاقب آن م [1].فروند لنج، صید کیلکا در بندر انزلی آغاز شد به واسطه ذخایر غنی این گونه از ماهیان ابتدا با شش

یکصد و نود پنج (195پس از الحاق شیالت به جهادسازندگی ادارات کل شیالت استانهای گیالن و مازندران مجموعا 

 [2]. ساخت شناور های صیادی وپروانه بهره برداری آنرا صادر کرده اندموافقت اصولی )

تن بوده است ولی به موازات ساخت و ساز شناورهای  کمتراز دوهزار 1365لغایت  1350متوسط صید ساالنه کیلکا از 

 .[1] استتن درسال رسیده85080به  1378صید کیلکا میزان صید افزایش یافته به گونه ای که در سال 

  

  :پیشینه تحقیق

 لیذبه شرح  تحقیقات فراوانی در زمینه ارزیابی ذخایر کیلکابه روشهای مختلف انجام شده است که  مهمترین آن

  :می باشد

سسه و که توسط مرکز تحقیقات شیالت مازندران و م پروژه ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان به روش هیدرو اکوستیک-1

   1373-1374ا خان تحقیقات کاسپرنیخ آستار

  1379-1380مونیتورینگ کیلکا ماهیان در مناطق صید تجاری-2

می باشد که 1376- 1379بر رسی آماری و بیولوژیکی کیلکا ماهیان در مناطق صید تجاری سالهای -3

 صید فعالیت  اقتصادی از منظر اما هیچیک از این تحقیقاتتوسط مرکز تحقیقات مازندران انجام شده است

  .اند را مورد ارزیابی قرار ندادهکیلکا 

  

  :انواع کیلکا ماهیان 

  :سه گونه کیلکا ماهیان در دریای خزرعبارتند از 

 Clupeonella engrauli formisکیلکا آنچوی -1

   C.cultriventrisکیلکا معمولی--2

 C. grimmiکیلکا چشم درشت -3
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 انجمن مهندسی دریایی ایران

کیلکاماهیان  چشم درشت  .ندک ماهیان می باشاین سه گونه از ماهیان پالژیک دریای خزر و از خانواده ش

تمام سواحل دریای خزر  [3].و آنچوی بومی دریای خزر بوده و کیلکای معمولی از کیلکا ماهیان دریای سیاه می باشد

کیلکا . محل زندگی کیلکای معمولی است و به منظور تخم ریزی تمام منطقه وسیع خزر شمالی را پوشش می دهد ،

یشترین چراگاه و تکثیر در مقایسه با دیگر ماهیان دریای خزر می باشد ؛ که عمالتمام قسمتهای خزر آنچوی دارای ب

متری را در بر میگیرد و از مهاجرت فصلی فعال و همچنین مهاجرت شبانه به عمق 30-20میانی و جنوبی تا اعماق 

 گونه از قدیم االیام تا بحال با هر شرایط همه این موارد نشانگر آن است که این .متری بر خوردار می باشد120-150

بدین ترتیب سه گونه کیلکا در تمام قسمتهای این [3]  .ی داشته و داردری این حوضه آبی سازگازیست محیط

میدان های غذائی زئو پالنگتونها را مورد تغذیه قرار می دهند و خود نیز غذای دیگر گونه  .حوضه آبی پراکنش دارند 

  [3].وند ها محسوب می ش

بررسیها ی بعمل آمده  نشان می دهد که با توجه    : انواع کیلکا ماهیان دریای مازندرانتوده زنده

 ایران می تواند در سواحل جنوبی این دریا تا سقف یکصد هزار تن در سال ،به میزان ذخایر کیلکا در دریای مازندران 

شده توسط مراکز تحقیقات شیالتی مازندران و گیالن که با تحقیقات انجام [4] .از انواع کیلکا ماهیان صید نماید

 حوزه های مختلف دریای ، انجام شده است 1369استفاده از کشتی تحقیقاتی در آبهای ساحلی ایران در سال 

 متری نوار  80-40در این بررسی که از اعماق . مازندران را از نظر تراکم جمعیت ماهی کیلکا مشخص کرده است

 .منطقه تقسیم شده است  7 نوار سواحل جنوبی دریای مازندران به ،ام شده ساحلی انج

پر تراکم ترین منطقه صید در غرب بابلسر و اطراف فریدونکنار گزارش شده که دارای میانگین بیش از  -1

 . کیلو گرم در ساعت در اولویت نخست قرار می گیرد 1200

 کیلوگرم درساعت در اولویت 1200-1000داشتن میانگین حوضه غرب امیر آباد و نیز شرق بابلسر با  -2

 .دوم قرار دارد 

 محمود آباد ودریا سر با ، علمده ، شرق نوشهر ، کالر آباد ، شیرود ،حوضه های شرق انزلی بین پالر رود  -3

 [4]. کیلو گرم در ساعت در اولویت سوم قرار دارند 1000-800داشتن میانگین 

بر اساس تحقیقات بعمل  . دهد که جایگاه پر تراکم در منطقه مازندران قرار داردنتیجه بررسیها نشان می

 بوده اند فروند شناور صیادی در سواحل جنوبی دریای مازندران برای صید کیلکا فعال 195  تعداد1384تا سال آمده 

   .[2]ندشتن فعالیت دافروند دیگر در سواحل استان گیال 110فروند در سواحل مازندران و 85که از این تعداد 
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 مجموعه مقاالت نهمین همایش صنایع دریایی

 :روش صید کیلکا در ایران 

شکل به وسیله  )قیفی( روش صید با تور مخروطی ،معمولی ترین و مناسب ترین  روش صید کیلکا ماهیان 

هم اکنون در ایران از روش تور مخروطی شکل با نور افشانی زیر آبی به  .نور افشانی زیر آبی  و ایرلیفت می باشد

 متغییری است وابسته به تغییرات دوره های قرص ماه به ،میزان صید .[5]ادی استفاده می شود وسیله لنجهای صی

طوری که در شبهائی که قرص ماه کامل است صید کم ودر شبهائی که قرص ماه ناقص و به عبارتی در شبهای تاریک 

ماهی صید شده  .[5]ام می گیرد مایلی از سواحل انج7-5صید در مناطق صیادی به فاصله . میزان صید بیشتر است ،

 فایبر گالس بزرگ ریخته شده سپس در داخل کیسه های یابرای بسته بندی به داخل جعبه های چوبی،فلزی و

نایلونی برای مصارف پودر ماهی و یا داخل جعبه های مخصوص برای مصارف انسانی و کنسرو سازی تعبیه می شود 

وز کلیه شناورهای صیادی مقارن طلوع خورشید به اسکله باز گشته و نسبت به دلیل عدم ا مکان صید در روشنائی ر.

 [5] .به تخلیه صید اقدام می نمایند

  

  مصارف کیلکا ماهیان

 درصد 20-18با توجه به همانندی کیلکا ماهیان با سایر گونه ها از نظر ارزش غذائی که بطور متوسط دارای 

  ،فلئور،ید ، کلسیم ،فسفر ، مواد معدنی ،)  6و 3ب غیر اشباع امگا اسید های چر(درصد چربی  2/5-5/1 پروتئین 

  متاسفانه به دلیل ریز بودن  و عدم امکان عمل آوری با [5]. می باشد اسیدهای آمینهوویتامینهای محلول در آب 

بل طبخ در این در حالی است که ماهی کیلکا هم قا .دست برای مصارف انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

ومهمتر اینکه می تواند به طور صنعتی با  .آشپز خانه های خانگی است و هم قابل طبخ در رستورانها و هتلها است

ظرافت و حساسیت این ماهی از مهمترین .ایجاد تغییراتی به صورت فیش فینگر تبدیل و مورد استفاده قرار گیرد 

این ماهی به سبب ظرافت و ویژگیهای اندام در  .پیدا می کند ویژگیهای آن است که در مراحل پس از صید اهمیت 

 روش ،مقابل عوامل طبیعی از قبیل دما فشار و ضربه حساس بوده و جهت فرآوری آن خصوصا برای مصارف انسانی 

 .داری و جابجائی آن بایستی به گونه ای باشد که ضمن حفظ تازگی و کیفیت آن تحت تاثیرفشار قرار نگیردنگه

 زمان تخلیه از تورهای قیفی به داخل جعبه های چوبی یا فایبرگالس ،ین فشار بر پیکر این ماهی پس از صید نخست

 و انتقال گونیها ،کیلو گرم و سپس انباشتن گونیها بر روی هم  50 و ریختن به درون گونیهای نایلونی با وزن تقریبی 

 [2]. وارد می شود ، این گونیها در محل عمل آوری از طریق جکهای هیدرولیک به داخل کامیون و تخلیه مجدد
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 مصارف برایبررسیها نشان می دهد که متاسفانه بخاطر حمل و نقل و نگهداری نا مناسب ماهی صید شده 

در . درصد از ماهیان صید شده به پودر ماهی تبدیل می شود 95به همین دلیل حدود  .انسانی مناسب نمی باشد 

در  c.s.w  (صورتیکه می توان با حمل و نگهداری ماهی در مخزن آب سرد و غوطه ور نمودن آن در داخل ظرف 

 -5  و 55+ 5نسبتهای   با آب دریا و یخ به ترتیب c.s.wاین روش ماهی در مخازن پلی اتیلن موسوم به 

نتیگراد به نسبت فوق به مراکز عمل  درجه سا2 درصد ماهی یخ و آب دریا با درجه حرارت 20 و25-5و 25+5و55

 تقریبا برابر وزن ،در این صورت ماهی در محیط سرد قرار گرفته و بعلت قدرت شناوری  .[5]آوری حمل می شود 

حضور  .خود در آب شناور می ماند و پس از یک ساعت درجه حرارت بدن ماهی به صفر درجه سانتیگراد می رسد 

 پیشرفت جمود پس از مرگ جلو گیری نموده و رشد باکتریهای عامل فساد را نمک و دمای زیر صفر از شروع و

بعلت شناور بودن ماهی در این  .کاهش داده و فعالیت آنزیمها را کند و زمان ماندگاری محصول را افزایش می دهد

 تماس کمتری همچنین ماهی.روش کمترین ضربه به ماهی وارد شده و ماهیها کمتر با یکدیگر تماس پیدا می کنند 

ماهی نگهداری شده با این روش برای .با هوا داشته واز خشک شدن سطح پوست و اکسیداسیون جلو گیری می شود 

  [5]  .مصارف انسانی کامال مناسب است 

  

 )سواحل ایران (تاریخچه صید کیلکا درسواحل جنوبی دریای خزر 

در  1350 بار با شش فروند لنج صیادی در سال صید کیلکا ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر برای اولین

 1370از سال .تن بوده است  2384  کمتر از  1365میزان صید ساالنه این شناورها تا سال .بندر انزلی آغاز شد 

 میزان صید آن در ، بابلسر نیز آغاز بکار کرد به کونه ای که با افزایش تعداد شناورها ،صید کیلکا در استان مازندران 

  [1] هزار تن رسید   85050به میزان1378 ل سا

  

 روش تحقیق

جامعه آماری این  . می باشدمالی مدیریت،این تحقیق از نظر روش توصیفی از نوع علی و از نظر موضوع 

 انزلی و آستارا در سواحل ، بابلسر ، یکصد و نود پنج فروند شناورهای صید کیلکا مستقر در بنادر امیر آباد ،تحقیق 

 . دریای مازندران است که در آمد و هزینه های آنان قید شده است جنوبی

در واقع انتخاب تصادفی تعدادی از شناورهای . روش نمونه گیری دراین تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد      
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اورهای گروه نمونه شامل شن. به طوری که خصوصیات و ویژگیهای اصلی آن جامعه را دارا می باشند ،جامعه  است 

 درصد کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه 10صید کیلکا در استانهای مازندران و گیالن است که در این تحقیق 

 .انتخاب شده است 

 

  :نتیجه

درصد کل 10(  فروند 20تعداد  ، فروند شناور صید کیلکا که کل جامعه را تشکیل می دهد 195از میان 

 N)اند که فعالیت هر یک از این شرکتها با محاسبه معیارهای ارزش فعلی خالص  به عنوان نمونه انتخاب شده)جامعه 

P V ) ، اکنون این سه معیار را برای شرکت  . نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه مورد بررسی قرار گرفته اند

  .یل قرار می دهیم های نمونه محاسبه نموده و آنها را بر اساس این معیارها مورد بررسی  و تجزیه و تحل

 نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از  کهشرکتی منفی باشد نشان دهنده این استارزش فعلی خالص چنانچه 

بنا بر این .  یعنی سود حاصل از طرح کمتر از حد اقل سود مورد انتظار است.حد اقل نرخ بازده مورد توقع می باشد

  .رکت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستطرح قابل قبول نمی باشد و ادامه فعالیت این ش

تر از حد بیشت باشد نشان دهنده این است نرخ بازده سرمایه گذاری ثبتشرکتی مارزش فعلی خالص اگر

بنا بر این طرح .  از حد اقل سود مورد انتظار استبیشتراقل نرخ بازده مورد توقع می باشد یعنی سود حاصل از طرح 

  .استمه فعالیت این شرکت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه قابل قبول می باشد و ادا

 شرکتی کمتر از نرخ بهره ای باشد که سرمایه گذار برای تامین مالی طرح نرخ بازده داخلیهمچنین اگر    

 سالهائی که فعالیت شرکت ( لیتاطی سالهای فع% 10به گونه ای که آن شرکت با نرخ بهره . پرداخت نموده است 

  .این طرح مورد قبول واقع نمی شود نتواند به اندازه هزینه اولیه عایدی داشته باشد ) قرار می گیردابیمورد ارزی

باشد پس ادامه فعالیت این شرکت از نظر اقتصادی دارای توجیه  1 طرحی کوچکتر از نسبت فایده به هزینهاگر 

بی تفاوت  فعالیت رمایه گذار نسبت به ادامه س باشد 1اگر نسبت فایده به هزینه طرحی برابر  . اقتصادی نمی باشد

این شرکت از نظر اقتصادی دارای توجیه  باشد ادامه فعالیت 1و اگر نسبت فایده به هزینه طرحی بیشتر از .می باشد

    .اقتصادی می باشد
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 i=10%کیک شرکت بر اساس صنعت صید کیلکا به تف ارزش فعلی خالص ،نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه -1شماره  جدول
  

سالهای   نام شرکت
  فعالیت

هزینه 
  اولیه

عایدی طی 
  دوره

هزینه طی 
  دوره

ارزش فعلی 
  عایدی

ارزش فعلی 
  هزینه

N.P.V ارزش
  فعلی خالص

نسبت فایده به 
  هزینه

  در میاننرخ بازده ذپداخلی

  %10کمتر از   8/0  -2/184  7/958  5/774  1110  5/1400  8/500  76-82  آبنورد
  %10کمتر از   8/0  -1/138  584  9/445  3/658  2/630  399  76-82  د بهشهرامی

  %24و%25  2/1  5/165  5/1006  1172  9/1124  5/1465  600  76-81  کیلکا بابل
  %18و % 19  1/1  1/77  9/962  1040  9/1126  6/1328  520  76-82  کیلکا حامد

  %24و %25  2/1  2/152  2/753  4/905  920  7/1241  357  75-81  زرین شمال 
  %55و%56  3/1  8/259  9/745  7/1005  3/875  3/1249  382  76-82  ساحل کیا

  %9و%10  99/0  -6/2  4/735  7/732  3/861  4/947  5/362  76-81  شبخیز
  %10کمتر از   6/0  -9/212  2/568  3/355  5/631  8/444  5/364  77-82  کیلکا نوشین
  %10کمتر از   9/0  -2/112  1/780  9/667  4/8654  5/829  1/456  77-81  کیلکا یاران
  %31و%32  6/1  4/240  5/1075  1/1766  2050  6/2485  450  75-83  دلفین سام

  %60و%61  4/1  2/461  3/1164  4/1625  2/1370  5/2040  400  76-80  البرز
  %30و%31  3/1  8/341  1005  9/1346  3/1387  5/2080  370  72-79  امید فردا

  %18%19  1/1  7/72  2/1220  9/1292  4/1562  1/1753  400  75-81  کیلکا ایثار
  %28و%29  2/1  274  5/1345  6/1619  1/1736  8/2266  500  74-80  کیلکا ده یاران
  %61و%62  6/1  8/556  2/920  1477  6/1168  6/2030  300  75-81  کیلکا سهند
  %11و%12  01/1  8/17  4/1337  2/1355  4/1701  5/1835  360  75-81  کیلکا شاهد
  %31و%32  4/1  6/358  5/876  1/1235  5/1103  7/1797  400  73-79  کیلکا ظفر

  %35و%36  3/1  3/434  1441  4/1875  9/1916  3/2651  420  75-83  1مروارید خزر 
  %42و%43  3/1  6/242  6/939  2/1182  3/1242  5/1678  300  74-80  2مروارید خزر 
  %10کمتراز   7/0  -8/235  7/924  9/688  6/1053  2/867  460  79-83  یادگار خزر

  1384مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران. ه شناس رستمی بر رسی اثرات اقتصادی کاهش صید کیلکا بر صنایع صیدوظیف... حبیب ا
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 شرکت صید کیلکا از کل 14بنابراین همانطور که مشاهده شد ، از حجم نمونه مورد نظر فعالیت تعداد 

از کل % 30از حجم نمونه قابل قبول و فعالیت % 70عبارت دیگر فعالیت نمونه دارای توجیه اقتصادی می باشد به 

  .نمونه مورد بررسی فاقد توجیه اقتصادی می باشد 

  

 :منابع  

  1379-1380 فضلی حسن مونیتورینگ کیلکا ماهیان در مناطق صید تجاری مرکز تحقیقات شیالت مازندران -1 

مـدیریت آمـوزش و پـژوهش       . اقتصادی صید کیلکا بر صنایع صید       بر رسی اثرات    ...وظیفه شناس رستمی حبیب ا     -2

   1384سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران 

سدف پروژه ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان به روش هیدرو آکوستیک مر کـز تحقیقـات               . دکتر پورغالم رضا و دکتر و      -3

   1373-1374شیالت مازندران و موسسه تحقیقات کاسپرنیخ آستارا خان

   1379عالی امام خمینی سلمانی علی بررسی توسعه صنایع تولید پودر ماهی استان مازندران مرکز آموزش  -4

   .پور غالم،بشارت کامبیز،فضلی حسن ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان به روش هیدرو آکوستیک. دکتر رو
 1379ز آمـوزش عـالی امـام خمینـی          سلمانی علی بررسی توسعه صنایع تولید پودر ماهی اسـتان مازنـدران مرکـ              -5

سلمانی علی مطالعه نگهداری و حمل ماهی کیلکا در مخازن آب سرد ،یخ خرد شده و مقایـسه آن بـا روش                      و

 1376 مرکز تحقیقات شیالت مازندران -سنتی

  

  :تشکر و قدر دانی 

از .  آورم مل میکمال تقدیر و تشکر را به عبه جهت ایجاد فرصت مطالعاتی از مدیریت محترم پژوهشکده   
  .نمایم می تشکر و قدردانی با صمیم قلب همه عزیزانی که در جهت تهیه این مقاله مرا یاری داده اند 
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