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 مقدمه

دقیق،  ریزیبرنامهاز منافع آن مستلزم  مندیبهرهدریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که 

 هانانسابرای  بهاگرانمنبعی و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود.  هادستگاه یجانبههمهعزم ملی و 

ی خوب و مطلوب آن داشته باشد. سالمتی انسان و تغذیه تأمیننقش عظیمی در  تواندیمکه 

پیشرفت صنعت و  موازات بهبشر بوده و  توجه موردوجود منابع عظیم آبزیان دریایی از دیرباز 

است، اما افزایش جمعیت جهان، محدود بودن منابع  شده افزودهبر ابعاد آن  روز هرآوری، فن

برداری از دریایی و به سقف رسیدن صید از این منابع در ایران و جهان موجب شده تا بهره

با جمهوری اسالمی ایران  ،حال آنکه. بیشتری واقع شود توجه موردپروری ی آبزیهاتیفعال

 بهی داخلی هاآب، عالوه بر ظرفیت کشور کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب 8033داشتن 

ی امور شیالتی بوده که این منابع عظیم به نهیزم دربالقوه دارای امکانات و منابع غنی  صورت

 نتأمیی از ذخایر آبزیان، در برداربهرهگذاری الزم برای دهد که با سرمایهکشور این امکان را می

 (.0010)اسماعیلی نیا و عادلی،  جامعه اقدام نماید ازین موردبخشی از پروتئین 

صورت مکرر برای بشریت متذکر های متعدد را بهضرورت استفاده از نعمت خداوند متعال اهمیت و

اید نممی دیتأکبه استفاده حداکثری از نعمات مذکور  شده مطرحشده و ضمن معرفی سه نعمت 

 :شودکه به یک نمونه از این آیات اشاره می

اى تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایه دیو اوست کسى که دریا را مسّخر گردان» 
[ ها را در آن، شکافنده ]آبپوشید از آن بیرون آورید و کشتیکه آن را مى

ره )قرآن کریم، سو «دیبینى و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکرگزارمى

 (.00نحل، آیه 

دادگر و ) باشدیها مملت "ثروت"بلکه منبع  "سالمت" یتنها منبع اصل نه یپروریو آبز التیش

. در حال حاضر پرورش آبزیان دریایی در جهان رو به گسترش بوده و در کنار (0010همکاران، 

محصوالت کشاورزی و دامپروری، بخش اعظمی از نیازمندی مواد غذایی کشورهای جهان از 

 گردد.می تأمینطریق محصوالت غذایی دریایی 

 یط پرورشی شاملاز چهار نوع مح یکی هدف تولید اقتصادی، اغلب در پرورش ماهی با یطورکلبه

در حال حاضر بیش از . ردیپذیم ها صورتسیمانی، مخازن و قفس یهااستخرهای خاکی، کانال

 8/10برابر اعالم فائو حدودی پرورش آبزیان در قفس مشغول فعالیت هستند. کشور در زمینه 88

اختصاص  یکننده اصلدینزده کشور تولابه پ 8308جهان در سال  یپرورش یماه دیدرصد از تول

 .(8308)فائو،  ته اسداشت

توان یافت که دغدغه توسعه و اقتصاد نداشته باشد و گویی ضرورت توسعه امروزه کشوری را نمی

ه ارتش جمهوری اسالمی ایران عالوه بر تجهیزات شود، لذا از آنجایی کهی فرض میاقتصادی بدی
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نیروی انسانی وظیفه با تحصیالت مرتبط مناسب و توجهی مانند زمین های قابلمناسب از ظرفیت

 با همکاری و همفکری کارشناسان سازمان شیالت، تواندمی بوده ویز برخوردار نبا حوزه شیالت 

ه ب کشاورزی، صنعتی و خدماتی نظیر هادر کنار اقتصاد دیگر بخشعالوه بر کسب منافع مناسب 

ی ی اقتصادپیشبرد اهداف توسعهکمک و در نفت  یمحصولاز اقتصاد تک خروج اقتصاد کشور

 کشور نقش بسزایی ایفا نماید.

گاه های موجود در پایبر اهمیت توجه و استفاده بهینه از ظرفیت شیپ از شیبباال  شده ذکرموارد 

افزاید. های خاکی پرورش آبزیان دریایی میدریایی شهدای تکاور خرمشهر جهت احداث حوضچه

زمین و  های فراوان مانندو با داشتن ظرفیت و توانمندنسانی باتجربه این پایگاه با داشتن نیروی ا

مهندسی رزمی  آالتنیماشی با آب رودخانه خروشان اروند و با استفاده از تجهیزات و جوارهم

 نونتاککه  نداجا مؤثر واقع شود. ظرفیتیتواند در افزایش توان اقتصادی در نیروی دریایی، می

در این پژوهش محقق به قرار نگرفته است. حال  استفاده موردبهینه  صورت بهمغفول مانده و 

ی اقتصادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی هاتیظرفی از برداربهرهدنبال تبیین چگونگی 

بر اقتصاد دریاپایه در پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر بوده و به دنبال  دیتأکایران با 

های اقتصادی نیروی دریایی ارتش برداری از ظرفیتاست که بهره پاسخگویی به این پرسش

جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اقتصاد دریاپایه در پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر چگونه 

 باید باشد؟

هجری شمسی، از ایران  0030انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سال ساله چشم 83در سند 

در منطقه آسیای جنوب  یآوربا جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن یافتهتوسعهعنوان کشوری به

یی سند نها) برده شده است نام (غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه و کشورهای همسایه

 (.جمهوری اسالمی ایران (0030) ساله ستیب اندازچشم

، رشد و توسعه عصر حاضر است یهاترین دغدغهبدون شک کسب رشد اقتصادی مناسب از مهم

 ینوع بهجمهوری اسالمی ایران نبوده و امروزه تمام کشورهای منطقه  توجه مورداقتصادی تنها 

دستیابی به  منظور به؛ لذا انددادهی خود قرار ی اقتصادی را هدف اصلی و عمدهرشد و توسعه

بایست طبق تأکید مقام معظم رهبری یمجمهوری اسالمی  اندازچشمدر سند  شده نییتعهدف 

نعتی، علمی، ص هایظرفیتی( به استفاده حداکثری از منابع داخلی و استفاده بهینه از العالمدظله)

ر پذیری اقتصاد داخلی دیبآسخودکفایی و کاهش  منظور بهکشاورزی و تخصص نیروی انسانی 

بنابراین اهمیت استفاده از ظرفیت و  ؛های ظالمانه کشورهای غربی، پرداخته شودیمتحرمقابل 

نمایان  شیازپشیبی پرورش آبزیان هاحوضچهموجود در پایگاه دریایی خرمشهر با ایجاد  لیپتانس
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آمیز این تحقیق عالوه بر افزایش توان اقتصادی نداجا، فواید زیر را نیز به یتشده و انجام موفق

 دنبال خواهد داشت:

رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا در حوزه اقتصاد مقاومتی در محقق شدن تدابیر و  (0

 نیروهای مسلح.

 باال بردن توان اقتصادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران. (8

 محصوالت دریایی. صادرات لهیوسکسب درآمد ارزی به (0

 .مناطق محروم سواحل مرزی یتوسعهکمک در راستای  یی وزااشتغال (0

 امنیت غذایی جامعه و امکان توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی. تأمین (9

 جلوگیری از قاچاق آبزیان صیدشده صیادان بومی و ضربه به اقتصاد کشور. (8

از جمله نیروی دریایی ارتش جمهوری  جامعهنیاز  موردپروتئین جیره غذایی بخشی از  تأمین (0

 .گوشت قرمز یا گوشت مرغ و جلوگیری از خروج ارز نفتی برای واردات اسالمی ایران

های اقتصادی نیروی دریایی ارتش برداری از ظرفیتپژوهش حاضر با بررسی چگونگی بهره

های جمهوری اسالمی ایران با استفاده از امکانات موجود در این نیرو، جهت احداث حوضچه

پرورش آبزیان و همچنین احداث کارخانه فرآوری محصوالت دریایی در اراضی پایگاه دریایی 

 نظران این حوزه پرداخته است. شهدای تکاور خرمشهر، از دیدگاه صاحب

ی هاحوزهی اقتصادی در هاتیظرفهای متعددی در خصوص چگونگی استفاده از پژوهش اگرچه 

 در خصوصاست، ولی تاکنون پژوهش مشابهی  گرفتهانجاممختلف در نقاط مختلف کشور 

جمهوری اسالمی ایران با ی اقتصادی موجود در نیروی دریایی ارتش هاتیظرفی از برداربهره

جزء انجام نگرفته و لذا این امر بیانگر ضرورت انجام پژوهشی  صورتبهاپایه، بر اقتصاد دری دیتأک

 باشد.تحت این عنوان می

نه ی بهیبرداربهرهیی همچون مدیریت مصرف، هاحوزهها و مشکالتی که ما در با توجه به کاستی

باشیم، اگر امروز به ی موجود در نیروهای مسلح روبرو میهالیپتانسی اقتصادی و هاتیظرفاز 

ی متعددی به شرح ذیل هاچالشاقتصادی با  نظر ازیی برای رفع این موانع نباشیم، جوچارهفکر 

 مواجه خواهیم شد.

 ی اقتصادی موجود در نیروهای مسلح.هاتیظرفو  هاییداراکاهش ارزش  -0

 استهالک و فرسایش و تضعیف روحیه در بخش نیروی انسانی. -8

 ی جاری سازمانی و همچنین کمک به معیشت کارکنان.هانهیزه تأمینناتوانی در  -0

صیادان بومی توسط دالالن و ضربه به اقتصاد  دشدهیصافزایش قاچاق بخشی از آبزیان  -0

 کشور.

 ور.کش نیاز موردو واردات بخشی از پروتئین  تأمینمنظور رویه ارز از کشور بهخروج بی -9
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 های پژوهشو پیشینهمبانی نظری 

 مفاهیم و اصطالحات

ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی را رهبر فرزانه انقالب اسالمی ترین و کاملجامعاقتصاد مقاومتی: 

اقتصاد "و در دیدار با دانشجویان فرمودند:  08/9/0010اند. ایشان در تاریخ ایران ارائه داده

 ها ومقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی

ی رشد و شکوفایی کشور باشد )پایگاه اطالع رسانی کنندهنییتعتواند های شدید میخصومت

 (. 0010مقام معظم رهبری، 

در  هاآنعلم اداره منابع کمیاب و تخصیص بهینه  عنوانبه0در ادبیات از علم اقتصاداقتصاد:  

( اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه 0118) 8رابینز نظر ازشود. تولید و مصرف یاد می

  کند.های دیگری نیز دارند، مطالعه میبا اهداف و منابع کمیابی که قابلیت استفاده

پردازد های مربوط به آن میشرکتی که به صید و پرورش و فروش ماهی و فرآورده شیالت:

 (.0028)فرهنگ لغت معین، 

شود که در تمامی منابع آبی داخلی به موجودات گیاهی و جانوری گفته می آبزیان پرورشی:

 (.0018 ،رانیا التیسازمان ششوند )اعم از طبیعی و مصنوعی، ساحلی و دریا پرورش داده می

شور دریا و یا های شیرین، شور و لببه کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آبآبزیان: 

شامل کلیه مراحل رشد و نمو تخم، الرو، نوزادی و ...( )ی زندگی از چرخه موجوداتی که مراحلی

سازمان گویند )می کنند، آبزیان یا موجودات آبزیو یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی می

 (.0018 ،رانیا التیش

صیادی  های مختلفشود که با استفاده از روشبه آبزیانی گفته می دشدهیصصید یا آبزیان  :صید

 (.0018 ،رانیا التیسازمان ششوند )برداشت می

 تأسیساتهای آب، خروجی زهکشی و ای از استخرها، کانالبه مجموعه :مزارع پرورش آبزیان

جود پروری به وآبزی باهدفشود که ی و مدیریت گفته میداریسرامرتبط نظیر انبار، نگهبانی، 

 (.0018 ،رانیا التیسازمان شآمده است )

ه های مربوط بهایی است که در آن تمام یا بخشی از فعالیتشامل مکانمراکز تکثیر آبزیان: 

و یا اصالح نژاد آبزیان با رعایت مواردی مانند تغذیه و مسائل  مثل دیتولنگهداری ماهیان مولد، 

ای ههایی که در آن تمام یا بخشی از فعالیت نگهداری تخممکان ضمناًشود. بهداشتی انجام می

وند ششود نیز جزو مراکز تکثیر آبزیان محسوب میلقاح یافته تا تولید الرو و بچه ماهی انجام می

                                                           
1- Economy 
2- Robbins 
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 (.0018 ،رانیا التیسازمان ش)

سازمان خواروبار  شده استانداردآماری است که بر اساس فرمول  آمار مصرف سرانه آبزیان:

آبزیان در هر سال از تقسیم سهم شود. بر اساس این فرمول مصرف سرانه محاسبه می 0جهانی

 (.0018 ،رانیا التیسازمان ششود )مصرف انسانی آبزیان بر جمعیت آن سال محاسبه می

یکی از قوای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران: 

نامه نیی)آه دارد های جمهوری اسالمی ایران را بر عهدحفاظت از آب تیمسئولباشد که ایران می

 .(0019 ی،ارتش ینگارش ها

خراج ، تولید انرژی، استونقلحملشناسایی کارکردهای اقتصادی دریا از قبیل  اقتصاد دریامحور:

درمانی، قدرت نظامی و سیاسی، ایدر غذا، توسعه صنعت، گردشگری، تأمینمواد معدنی و طبیعی، 

 .(01-00 :0019 ،و همکاران ی)اعظم ی و ...طیمحستیزارتقای کیفیت 

 پژوهشهای پیشینه

نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفت و نیز با بررسی  یدسترس قابلیی که در منابع هایبررسبا 

 مستقیم مقاله و منابعی صورتبهمنابع موجود در کتابخانه دافوس آجا، در ارتباط با این موضوع 

ی با این تحقیق مرتبط بودند، شناسایی و به شرح نوعبهیافت نشد، اما تحقیقات و مقاالتی که 

 (. 0جدول ) گردندیمجداول زیر معرفی 
  پژوهش ( پیشینه1جدول )

 پژوهشتشریح نتایج  روش/سال/نویسندگان

احمد ناخدایکم آماد 

 (0018) رادشیبانی

 روش توصیفی

از ظرفیت  یبرداربهرهچگونگی افزایش توان اقتصادی نداجا با تبیین این تحقیق با هدف 

ه استفاده مطلب است کمبین این  بوده است. نتایج نهایی اقتصادی پایگاه دریایی سیرجان

های مطالعاتی و علمی اجرای طرح چونهای دامپروری مستلزم رعایت مواردی از ظرفیت

کارگیری اصول علمی و حرکت های دامپروری، پرورش دام و طیور و آبزیان، بهدر زمینه

ی کارگیرو به هاسازمانهای سایر نیازمندی تأمیناز حالت سنتی به مدرن، بازاریابی و 

 ینهیزم درکرده های دامپروری و کارکنان وظیفه تحصیلکارشناسان خبره در زمینه

دامپروری در جهاد خودکفایی است که این مسائل و نکات مستلزم شناخت کافی از 

های پیش روی است و های اقتصادی و چالشگونه طرحشرایط و چگونگی اجرای این

شوندگان و مطالعه منابع و اسناد و مدارک نیز بر نتایج حاصل از تحلیل نظرات مصاحبه

احتماالً اقدام در تغییرات مدیریتی »فرضیه پژوهش  این مطلب صحه گذارده و مؤید

ها با توسعه و افزایش تولیدات دامپروری پایگاه دریایی سیرجان در نوسازی و زیرساخت

 بوده است.« شودای موجب افزایش توان اقتصادی نداجا میسطح استانداردهای منطقه

حسینی، محمدی ، فرداوجی

 (0010) سعدونیو دوست، 

 توصیفیروش 

باس آسیایی در استخرهای خاکی ارزیابی امکان پرورش ماهی سیهدف اصلی این مقاله 

در روستای چوئبده شهرستان آبادان، با توجه به رشد سریع و  شدهاحداثپرورش ماهی 

توانایی سازگار شدن در شرایط محیطی مختلف و همچنین داشتن تقاضا در بازارهای 

                                                           
1- Food and Agricultural Organization (F.A.O) 
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 پژوهشتشریح نتایج  روش/سال/نویسندگان

 یهاه شاخصکمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان داده  داخلی و خارجی، 

( گرم 03/83±08/3)وزن متوسط  ییایباس آسیس یعضله ماه بیرشد و بقاء و ترک

در چوئبده آبادان با تراکم  یهکتار مین یشد. آزمایش درون سه استخر خاک بررسی

صورت اشباع و به  در روز بهپنج بار  یقطعه الرو انجام شد. غذاده 0933 یسازرهیذخ

 88/02و  گرادیدرجه سانت 08/80 بیبه ترت یروز صورت گرفت. دما و شور 009مدت 

 ونیلیقسمت در م 0/9محلول به کمتر از  ژنیاکس که یحال قسمت در هزار حفظ شد، در

 غذایی تبدیل ضریب گرم، 00/000±29/0 ییدوره وزن نها انی. در پادینرس

 و درصد 03/8±39/3 نپروتئی بازده نرخ ،81/8±30/3 ژهیرشد و بضری ،38/3±12/3

 و 12/80±38/3عضله به ترتیب  یو چرب نیپروتئ نهمچنی. شد حاصل درصد 29 بقاء

 آلدهای هایاز گونه تواندیم ییایباس آسینشان داد که س جنتای. بود درصد 31/3±11/0

 در استان خوزستان باشد. یپرورآبزی

وی، قره ،عبداهلل، حق پناه

 (0018)ایری یوسف و بهروز

 روش توصیفی

 

ماه از وزن  9/8بوده که در  گونهنیا توجه قابلنتایج حاصل از این تحقیق نشان از رشد 

همان سال رسیدند.  آبان ماهگرم در  01/008+03/0گرم به میانگین  08/00+ 39/3اولیه 

 غذا برابر، مقدار ضریب تبدیل 00/0همچنین در پایان مطالعه میانگین رشد روزانه برابر 

 دردرصد بود.  20/20و میزان بازماندگی برابر  38/0، مقدار ضریب چاقی برابر 03/8

ی گرم سال در هاماهقابلیت سازگاری ماهیان کپور دریایی در  دهندهنشاننتایج  مجموع

 تواندیمایط استان گلستان بوده و شرایط اقلیمی گرمسیری بودن در استان گلستان شر

ک ی عنوان به ااز آبزیان ر گونهنیاباشد و  مؤثردر بهبود روند رشد ماهیان کپور دریایی 

با کپور ماهیان چینی معرفی  توأمی پرورشی جدید به استخرهای خاکی پرورش گونه

 کرد.

سید  سوی،مو فرهاد، ی،فرهاد

 (0018)همکارانو  مسعود

 روش توصیفی

 

ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هارساختیزنتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که وجود 

کامل اتخاذ سیاست  طوربهو  باشدیم رگذاریتأثی ملی وربهرهو تحقق تولید ملی بر 

 ی ملی گردد و دروربهرهباعث افزایش  تواندیم مدتکوتاهو  بلندمدتاقتصاد مقاومتی در 

آمادگی برخورد با شرایط سخت و دشوار را  از نظرصورت اجرای اقتصاد مقاومتی، کشور 

 .شودینمی غافلگیر المللنیبدارد و به همین دلیل در برابر تحریم و یا فشارهای 

 

 های انجام شده با خبرگان:هایی از مصاحبهنمونه

 بکارگیری نیروی انسانی (1)

الخصوص نیروی انسانی ماهر و خبره در هر کارگیری نیروی انسانی علیاهمیت به با توجه به

های نیروی ای، لذا الزم است تا در خصوص پرورش آبزیان نیز از تخصص، تجربه و مهارتزمینه

چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مانند شیالت( استفاده کار )انسانی مشغول به این 

را بتوانیم از بین فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح انتخاب گردد. اگر این نیاز 

 ها نیز با استقبال همراه خواهند بود.کنیم بهتر بوده و این طرح
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یری و استفاده از توان و تخصص کارکنان بازنشسته و نیز فرزندان کارکنان نیروی دریایی کارگبه

 تواند در اولویت قرار گیرد وا این موضوع باشند، میارتش که دارای تجربه و تحصیالت مرتبط ب

توان تمامی انتظارات را برآورده نمود و های الزم میبا انجام مطالعات و برگزاری دوره و آموزش

ان گیری از کارشناسشده کاسته شود. بدیهی است بهرهبینییشپهای ارقام چشمگیری از هزینه

مؤثر  کامالً اورزی در اجرای صحیح و بهینه این طرح و متخصصان سازمان شیالت و جهاد کش

 خواهد بود.

باشد که ارتش جمهوری یمی نیروی انسانی آن هر سازمانیرگذار تأثی مهم و هامؤلفهیکی از 

باشد. ارتش با در اختیار داشتن کارکنان وظیفه ینماسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی 

تواند از این ظرفیت عظیم به نحو یم هاآنمتخصص و همچنین کارکنان بازنشسته و فرزندان 

آورد که  به عملی الزم را برداربهرههای اقتصادی اقدام و یتظرفی اندازراهمطلوب در راستای 

اطق من ای تکاور خرمشهر، وجود اراضی در اختیار درها در پایگاه دریایی شهدیتظرفیکی از این 

ی استخرهای پرورش اندازراهتواند در احداث و یمباشد که یم هارودخانهدریایی و نزدیک به 

 ی قرار گیرند.برداربهرهماهی و میگو بسیار مناسب و مورد 

 بکارگیری تاسیسات و تجهیزات (2)

 انریا یاسالم یارتش جمهور ییایدر یرویموجود در پادگان ن ساتیو تأس زاتیاستفاده از تجه

 ورین نیا یکه به توان رزم یبه شرط یخواهد شد ول هانهیو کاهش هز عیدر خرمشهر باعث تسر

 عتسری و هااحداث حوضچه هاینهیدر هز شتریب جوییصرفه منظور وارد نکند. ضمناً به یالطمه

 یهاصورت با عقد قرارداد با شرکت نیا رینمود. در غ برداریبهره میصورت مستقبه توانیم اردر ک

 اقدام نمود. توانیارتش م ییایدر یروین یمجموعه ریتابعه و ز

ا هآالت، تجهیزات و تأسیسات موجود باعث کاهش هزینهروشن است که استفاده از ماشین کامالً

ح ریزی صحیتوان با برنامهقرار دارد و میخواهد شد. بهر حال تجهیزاتی در اختیار نیروی دریایی 

الت آتوان از این تجهیزات و ماشینکه در امور سازمانی این نیرو خللی ایجاد نگردد؛ میینحوبهو 

بیشترین استفاده را نمود و تأسیسات موجود نیز در صورت تائید کارشناسان خبره و انجام 

یجه کاهش نت درابنیه جدید و  وسازساخت های جزئی باعث عدم نیاز بهتعمیرات و بازسازی

 های پرورش آبزیان خواهد شد.شده جهت احداث مزارع و حوضچهبینییشپهای هزینه

 بکارگیری اعتبارت و منابع مالی (3)

بازده بوده و در صچچچورت  سچچچودآور و زود انیپرورش آبز هایاحداث حوضچچچچه نکهیبا توجه به ا

 ،یجار هاینهیحاصچچله از فروش محصچچول عالوه بر پوشچچش هز دعوای مدتدر کوتاه اندازیراه

س هاینهیهز سب مجوز  توانیجبران خواهد نمود؛ لذا م زیرا ن هانهیهز نیا سیمربوط به تأ با ک

شروع بازده نهیراه هز نیدر ا یصورت امانبه را یاعتبارات سبت به برگشت  یو پس از  مجموعه ن
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شک نیا  یوریمازاد ن هاینیجمله زم که از نیزم نیا دیو خر یتعاون لیاعتبارات اقدام نمود. با ت

شد،یم ییایدر سرو با سط  شود و ب تواندیم زین ییایدر یرویونقل نحمل هایسیتو ا مؤثر واقع 

ستفاده از مبالغ در سهام یواگذار شاغل و با ا ان سهام به کارکن یبابت واگذار یافتیبه کارکنان 

سبت به خر توانیم سا نیزم دین س هاینهیهز ریو  ضچه سیمربوط به تأ  انیپرورش آبز هایحو

تا با سچچچهام  یباعث اسچچچتفاده کارکنان از سچچچودآور زیکار ن نیا جیاقدام و ن مجموعه مطابق 

درصچچد سچچهام آن  90از  ییایدر یرویونقل نحمل هایسیسچچرو یموعهو مج شچچدهیداریخر

 .باشدیم

های برای طرح ازین مورداهمیت اعتبارات در هر کاری بر کسی پوشیده نیست و اعتبار 

های بخش توان از محل عواید داخلی نیرو و یا از محل جذب سرمایهو عوایدزا را می زاییاشتغال

ی و اگر در مقوله های دولتی تأمین نمودبهره بانکهای کمخصوصی و یا با استفاده از وام

های خوداشتغالی توان از وامزایی وارد شویم میخوداشتغالی و کمک به رفع محرومیت و اشتغال

 نیز استفاده نمود. افتهیتوسعهواگذاری توسط دولت در مناطق مرزی و کمتر 

 مبانی نظری

های پرفروغ و استعدادهای هر کشورند. در محیط نیروهای انسانی متخصص در حقیقت ستاره

فعلی، برای ایجاد و حفظ توان رقابتی، هر شرکت یا سازمان باید بتواند نیروهای کار پویای 

های ایشان بپردازد. استفاده از نیروهای متخصص امری متخصص را جذب و به مدیریت توانایی

ها، استفاده های جهانی، صرفه اقتصادی طرحمهم جهت رسیدن به اهدافی مانند رقابت در عرصه

کارگیری عناصر خالقیت، باشد. در این میان بهملی، ارزآوری بیشتر و ... میحداکثر از منابع 

پذیر ناعنوان ویژگی اصلی این نیروهای متخصص به ضرورتی اجتنابنوآوری و کارآفرینی به

ها و مراکز صنعتی از تفکر مبدل گردیده است، چرا که اگر نظام پیشنهادات در کشورها، سازمان

خواهد  ترآسانهای مربوطه بسیار دسترسی به اهداف و آرمان ،ده نمایدخالق و نوآور استفا

در برابر محیط پررقابت و متغیر امروزی، شاید تنها راه  گرفتن قراربرای  قتیحق درگشت. 

ی اکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و شایستهها و صنعت کشورها، بهمانده برای سازمانباقی

جاد ای برای ایکارگیری این تفکر، زمینهخالقانه و نوآورانه بوده و با بهباشد که دارای تفکر 

صانعی )های نوآور کارآفرین و پاسخی به تغییرات شدید و پرشتاب محیطی فراهم نمایندسازمان

 (.0021آرانی، محسن،

ت فی، خصوصیات کیواقع دروری است. عامل مؤثر در بهبود بهره نیترمهمکیفیت نیروی انسانی، 

اد وری و تولید بیشتر و ایجتواند موجب بهرهانسانی نوعی سرمایه است. زیرا این خصوصیات می

 (0010فر، مریم، ) میالدیدرآمد و رفاه بیشتر گردد.
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 دیتول اینیاز و  مورد نیاز پروتئ یو تأمین بخش دیمنظور تولبه یخوراک انیو پرورش آبز ریتکث

و  یداقتصا ییبه خودکفا لین یهااز راه یکیباارزش در کشور،  یومیو آکوار ینتیز انیانواع آبز

 تیوجود محل پرورش از نظر کم یپروریهای آبزفعالیت یتوسعه یآب است. برا نهیمصرف به

 ناسبم یساز آماده نیدارد؛ بنابرا تیمناسب اهم یو انتخاب گونه یآب و تأسیسات فن تیفیک و
دار کردن یمناسب، انتقال و ماه یآبز هی( و سپس تهومیمحل پرورش )استخر چ آکوار یو اصول

 حیانجام صح کهیطورباشد. بهیم انیمحل پرورش آبز یاندازمحل پرورش از اقدامات مهم در راه

 ییجوو صرفه داتیتول یفیو ک یکم شیها در مدت پرورش، افزایهرکدام سبب حفظ سالمت ماه

 (0:0012)خالقی و ربطی،  .شودیم ینگهدار یهانهیدر هز

بر  زینیاز ن مورد زاتیو تأسیسات و تجه ردیگیاستخرها انجام م یطراح ت،یبا توجه به نوع فعال

گردند. نظر به استفاده یو نصب م یآب طراح یفیو ک یکم تیو وضع یتراکم ماه زانیاساس م

 یهواده زاتیتجه ،یشن یلترهایجمله ف از یکیزیف ونیلتراسیف زاتیتجه ،یافتیمجدد از آب باز

نسبت  ذکر است به است. قابل ینیبشیقابل پ یتراکم ماه زانیبا محاسبه م یرسانژنیا اکسیو 

کار به دیآب با تیفیک شیافزا یبرا یمناسب ریتداب یتراکم ماه شیآب منبع و افزا زانیکاهش م

 (82:0012)خالقی و ربطی،  گرفته شود.

 شیورپر دریایی، حداقل سه گونه شدهشناختهگونه میگوی  08جنوبی کشور، از میان  هایآبدر 

 از: اندعبارت هاگونه نچیدارد. ا دوچجو شوند،یمداده  ورشپر نیز هارکشو یگردر د که ،میگو

 .زیوچم یمیگوو  سبز یببر سفید هندی، میگوی یمیگو

 حلاسو هایآبدر  زچنی دونوچمون اچی سیاه یببر یمیگو دجواز و شاتیارگز ها،گونه ینا بر وهعال

 ترینمهم هسیا یببر گونه هچک تچسا کرذ به زمال. باشدیم ستدر د نبلوچستاو  نسیستا نستاا

 (03: 0029غالم حسینی، بنفشه،  گردد.)می بمحسو نجها شیورپر یمیگو
 

 شناسی پژوهشروش

های اقتصادی برداری از ظرفیتبهرهچگونگی موضوع این مقاله در خصوص با توجه به اینکه 

دی تحقیقات کاربر ی، لذا این تحقیق در زمرهباشدمینیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 .ه روش توصیفی انجام شده استداشته و بقرار 

های مختلف در نیروی دریایی ارتش جمهوری تعدادی از فرماندهان و افسران ارشد رسته

 باشند و حجم نمونه از رابطهجامعه آماری این تحقیق می عنوانبهنفر  089اسالمی ایران به تعداد 

با  بندی تصادفیگیری طبقهباشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونهنفر می 20برابر با « کوکران»

 استفاده از روش نظری استفاده شده است.
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ای)کتب معتبر و اسناد و مدارک و کتابخانه به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز از روش

حلیل تتجزیه و برای محقق و پرسشنامه( استفاده شده است.  اهدهاینترنت( و میدانی)مصاحبه، مش

 یریکارگبهتا با  نموده کیفی استفاده کمی وهای از روشو ترکیبی  زمانهمصورت بهها داده

ها دست یابد، لذا ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک موجود به درک بهتری از پدیدهپرسشنامه

ای هکیفی( که با استفاده از طیف لیکرت شاخص –کمی ) ختهیآمرویکرد پژوهشگر یک رویکرد 

 گذاری نموده است.کیفی را ارزش

اول استفاده به منظور کسب روائی و اعتبار پژوهش تالش شده است از اسناد و مدارک دست 

های مبتنی بر پژوهش و صاحب اعتبار، اطالعات های معتبر، از کتابشده و با مراجعه به کتابخانه

ها؛ بندی آنالزم گردآوری گردیده است. به منظور تکمیل اطالعات پس از گردآوری و دسته

نطقه مدر های اقتصادی موجود آشنا به ظرفیتبا نظریه افراد  نشست تخصصیات اولیه در اطالع

فرماندهان  تکمیل گردید. جامعه آماری و به تبع آن جامعه نمونه این پژوهش از میان مورد نظر

های اقتصادی موجود در پایگاه دریایی شهدای تکاور افسران آشنا به امور اقتصادی و ظرفیت و

اند. در این تحقیق برای محاسبه های مربوط را تکمیل نمودهنامهانتخاب گردیده و پرسش خرمشهر

شده محاسبه  3818میزانبه  SPSSافزار میزان پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و از طریق نرم

 .است
 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

های اطالعات و دادهدر این تحقیق از دو روش تحلیل کیفی و کمی جهت تجزیه و تحلیل 

 به شرح زیر استفاده شده است:گردآوری شده از ادبیات نظری، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه 

کارگیری متغیرهای مطرح با در این بخش چگونگی به وتحلیل کیفی:بخش اول تجزیه -الف

رات برحسب نظصورت کیفی با توجه به اهداف اجرایی و وتحلیل اطالعات به گیری از تجزیهبهره

 گیرد.نظران، منابع و مدارک آورده شده در ادبیات تحقیق انجام میصاحب

 کارگیری متغیرهایدر این بخش تالش گردیده تا میزان به وتحلیل کمی:بخش دوم تجزیه -ب

نامه بر اساس جداول و نمودارهای ترسیم از پرسش شدهیآورجمعمطرح با استفاده از اطالعات 

حلیل ت وراستای سؤاالت مرتبط با شناسایی جامعه نمونه و متغیرهای مستقل مورد تجزیهشده در 

 قرار گیرند.

 تحلیل اطالعات گردآوری شده

 تحلیل کیفینتایح 

فروغ و استعدادهای هر کشورند. در محیط  های پرنیروهای انسانی متخصص در حقیقت ستاره

رقابتی، هر شرکت یا سازمان باید بتواند نیروهای کار پویای فعلی، برای ایجاد و حفظ توان 
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های ایشان بپردازد. استفاده از نیروهای متخصص امری متخصص را جذب و به مدیریت توانایی

ها، استفاده های جهانی، صرفه اقتصادی طرحمهم جهت رسیدن به اهدافی مانند رقابت در عرصه

 (0021.) صانعی آرانی، محسن:باشدحداکثر از منابع ملی، ارزآوری بیشتر و ... می

فعل بالقوه و بال یهایابتدا امکانات و توانمند دیبا یپرورش ماهی در زمینه تیقبل از شروع فعال

 ،مورد نظر مناسب بود تیفعال یبرا شدهینیبشیپمحل منطقه را مورد بررسی قرار داد. چنانچه 

 (0:0012ی، ربط و.)خالقی آنگاه نسبت به شروع پرورش اقدام نمود

بر  زینیاز ن مورد زاتیو تجه تأسیساتو  ردیگیاستخرها انجام م یطراح ت،یبا توجه به نوع فعال

گردند. نظر به استفاده یو نصب م یآب طراح یفیو ک یکم تیو وضع یتراکم ماه زانیاساس م

 یهواده زاتیتجه ،یشن یلترهایجمله ف از یکیزیف ونیلتراسیف زاتیتجه ،یافتیمجدد از آب باز

نسبت  ذکر است به است. قابل ینیبشیقابل پ یتراکم ماه زانیبا محاسبه م یرسانژنیا اکسیو 

کار به دیآب با تیفیک شیافزا یبرا یمناسب ریتداب یتراکم ماه شیآب منبع و افزا زانیکاهش م

 (82:0012ربطی، و . )خالقی گرفته شود

از  یبرداربهرهکارگیری نیروی انسانی جهت بهدر خصوص چگونگی با توجه به نظر خبرگان 

ده شذکر  موارد ،ی پرورش آبزیانهاحوضچهمنظور احداث  ی اقتصادی نیروی دریایی بههاتیظرف

  احصا گردیده است:( 8در جدول شماره )
 نمونه نتایج تحلیل کیفی نظرات خبرگان در مورد متغیر تحقیق (2جدول )

 تابع ریکننده متغ نییپردازش عوامل تب جهینت ریمتغ

ث
دا

اح
 

چه
وض

ح
ی

ها
 

آبز
ش 

ور
پر

ی
ان

 

ربه و تج مهارتمند و دارای بومی( عالقه ترجیحاً) و وظیفه استفاده از کارکنان پایور -0

 ی پرورش آبزیان.ینهزم در

 هایینزممند و دارای تخصص و تجربه در استفاده از کارکنان بازنشسته عالقه -8

 پرورش آبزیان.

 ی پرورش آبزیان.ینهزم دری دانشگاهی دارای تخصص استفاده از کارکنان وظیفه -0

مند ی بومی عالقهاستفاده از کارکنان پایور، وظیفه و همچنین کارکنان بازنشسته -0

 ی پرورش آبزیان.ینهزم درو دارای مهارت و تجربه 

ی وصهای خصاستفاده از دانش و تخصص کارشناسان و متخصصان شاغل در بخش -9

 ی پرورش آبزیان.مرتبط، شیالت و جهاد کشاورزی در حوزه

 سپاری نیازمندی نیروی انسانی.استفاده از توان نیروی انسانی پیمانکاران و برون -8

 

های بررسی کیفی از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با خبرگان نشان داده که از جمله یافته

به منظور  های پرورش آبزیانبرداری جهت احداث حوضچهترین عوامل قابل استفاده و بهرهمهم
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 أسیساتتنیروی انسانی،  تأمینارتقای توان اقتصادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

 أمینتبندی نهایی، منابع و تجهیزات و منابع مالی و اعتبارات بوده که پس از بررسی کلی و جمع

 گردید.استخراج  0جدول این عوامل به شرح 

 نتایح تحلیل کمی

وضوع م پرسشنامه مرتبط با، برای سنجش متغیرهای کیفی و تبدیل آنها به کمیت مورد مقایسه

 ای هرهبندی شاخصاولویتبه منظور تعیین تدوین و پس از تجزیه و تحلیل توصیفی  پژوهش

 می باشد.زیر  جدول به شرح که نتایج آنشد  از آزمون فریدمن استفاده ،مولفه
 های پژوهشنتایج تحلیل کمی مولفه (3)جدول 

 متغیر
اولویت 

 بندی
هاشاخص

 میانگین

 

 انحراف

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 شماره

ش آبزیان
ث حوضچه پرور

احدا
 

←
ی

ی انسان
نیرو

 

0 
ط مهارت مرتب استفاده از کارکنان بازنشسته با

 )شیالت(
0880 38009 38020 0 

8 
با مهارت مرتبط  فهیاستفاده از کارکنان وظ

 شیالت()

0800 38229 38839 
0 

0 
 مهارت مرتبط استفاده از کارکنان پایور با

 )شیالت(
0808 38180 38800 0 

0 
مهارت  استفاده از توان فرزندان کارکنان با

 شیالت()مرتبط 
0880 38128 38800 9 

9 
مهارت  استفاده از نیروهای کار قراردادی با

 مرتبط )شیالت(
0800 38110 38803 8 

ش آبزیان
ث حوضچه پرور

احدا
 

←
تجه

ی
ت

زا
و  

ت
تأسیسا

 2 38000 38989 0891 روز و نوین خرید و استفاده از تجهیزات به 0 

8 
کارگیری و استفاده از تجهیزات و به

 ایصورت اجاره آالت بهماشین
0803 38098 38008 0 

0 
کارگیری و استفاده از تجهیزات و به

 مهندسی رزمیآالت ماشین
0891 38281 38021 8 

 03 38021 38280 0811 جدید  تأسیساتساخت  0

 1 38890 38890 0800 موجود در منطقه تأسیساتاستفاده از  9

ش آبزیان
ث حوضچه پرور

احدا
 

←
ت

اعتبارا
 

0 

تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی با عضویت 

 منابع مالی مورد تأمینکارکنان داوطلب جهت 

 نیاز

0898 38808 38001 00 

 00 38008 38008 0808 عواید()استفاده از منابع مالی داخلی نیرو  8

0 
 تأمیناخذ تسهیالت از طریق دولت جهت 

 نیاز منابع مالی مورد
0802 38018 38020 09 

0 
 منابع تأمینا بخش خصوصی جهت مشارکت ب

 مالی مورد نیاز
0822 08328 38823 00 
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 متغیر
اولویت 

 بندی
هاشاخص

 میانگین

 

 انحراف

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 شماره

 08 38033 08002 0808 ایاعتبارات بودجهاستفاده از  9

 

 
 (نیروی انسانی)احداث حوضچه پرورش آبزیان  (1)نمودار 

 

 
 

 (تأسیساتو  زاتیتجه)احداث حوضچه پرورش آبزیان  (2)نمودار 
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 (اعتبارات)احداث حوضچه پرورش آبزیان  (3)نمودار 

 

 هاتفسیر و تحلیل کلی شاخص

 یهاتیاز ظرف یبردارنحوه بهرهبندی جدول فوق گویای این است که در مقایسه و اولویتنتایج 

 انیپرورش آبز یهابا احداث حوضچه رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایدر یروین یاقتصاد

روی نی یمؤلفهبرای سه  شاخصاولویت اول هر ، تکاور خرمشهر یشهدا ییایدر گاهیدر پا ییایدر

)بر اساس مقدار ضریب تغییرات( از دیدگاه گروه نمونه  و تجهیزات و اعتبارات تأسیساتانسانی، 

  باشند:به شرح زیر می

 نیروی انسانی: یمؤلفه

 اولویت یکم. عنوان به (التیمهارت مرتبط )ش استفاده از کارکنان بازنشسته با 

 و تجهیزات: تأسیسات یمؤلفه

 اولویت یکم. عنوان بهروز و نوین خرید و استفاده از تجهیزات به 

 اعتبارات: یمؤلفه

  تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی با عضویت کارکنان داوطلب جهت تأمین منابع مالی

 اولویت یکم. عنوان بهمورد نیاز 
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 گیری و پیشنهادهاتیجهن
 گیرینتیجه

 ارتش ییایدر یروین یاقتصاد یهاتیاستفاده از ظرف ینحوهبررسی هدف کلی این تحقیق 

باشد که پایگاه دریایی شهدای می انیپرورش آبز هایحوضچهبا احداث  رانیا یاسالم یجمهور

 از روش توصیفی مطالعهدر این  .مورد بررسی قرار گرفت ،العه موردیمط عنوان بهتکاور خرمشهر 

جهت گردآوری اطالعات و  علمی، مصاحبه و پرسشنامه با رویکرد آمیخته و از اسناد و مدارک

  .نفر استفاده شد 82بررسی با حجم  ها از جامعه موردداده

با ابزارهای مختلف نشان داده که نیروی انسانی مورد  شده انجاماز تحلیل  آمده دست بهنتایج 

شهدای تکاور خرمشهر، های پرورش آبزیان در اراضی پایگاه دریایی نیاز جهت احداث حوضچه

رزندان ی فریکارگبهو  بازنشسته ،پایور ،قراردادی استفاده از کارکنان وظیفه،تواند از طریق می

باشند، تأمین گردد اما پروری میکارکنان که دارای تخصص و مهارت در حوزه شیالت و آبزی

 ت یکماولویان داده که بندی از دیدگاه گروه نمونه نشتحلیل کمی منابع فوق در تعیین اولویت

یرات شیالت( با ضریب تغی)این منابع استفاده از کارکنان بازنشسته با مهارت و تخصص مرتبط 

 باشد.می 80/0)زیاد و خیلی زیاد(، میانگین 38020

 ساتتأسیبا ابزارهای مختلف نشان داده که تجهیزات و  شدهانجاماز تحلیل  آمده دست بهنتایج 

آالت مهندسی رزمی، کارگیری و استفاده از تجهیزات و ماشینتواند از طریق بهمورد نیاز می

ای، خرید و استفاده از تجهیزات صورت اجارهآالت بهکارگیری و استفاده از تجهیزات و ماشینبه

 جدید، تأمین گردد، تأسیساتموجود در منطقه و یا ساخت  تأسیساتروز و نوین، استفاده از به

ین ا اولویت یکمبندی از دیدگاه گروه نمونه نشان داده که کمی منابع فوق در اولویتاما تحلیل 

)زیاد و خیلی زیاد(،  38000روز و نوین با ضریب تغییرات خرید و استفاده از تجهیزات به ،منابع

 د. باشمی 91/0میانگین 

های پرورش اعتبارات مورد نیاز جهت احداث حوضچه ،شدهانجامتحلیل  بر اساس نتایج حاصله از

ی، اعواید(، استفاده از اعتبارات بودجه)تواند از طریق استفاده از منابع مالی داخلی نیرو می ،آبزیان

تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی با عضویت کارکنان داوطلب جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز، 

اخذ تسهیالت از طریق دولت مشارکت با بخش خصوصی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و 

بندی از دیدگاه گروه نمونه نشان داده که اما تحلیل کمی منابع فوق در اولویت .تأمین گردد

تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی با عضویت کارکنان داوطلب جهت تأمین  ،این منابع یکماولویت 

 باشد. می 98/0)زیاد و خیلی زیاد(، میانگین  38001منابع مالی مورد نیاز با ضریب تغییرات 
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  پیشنهادهای اجرایی:

صادی ی اقتهاتیظرفی از برداربهرهبا توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق، تبیین چگونگی 

ی در ی موردو با مطالعه هیپاایدربر اقتصاد  دیتأکنیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با 

 دست بهباشد، لذا پیشنهادهای اجرایی بر اساس نتایج پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر می

 گردد:می ارائهو متغیرهای تحقیق به شرح زیر تدوین و  آمده

 انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران: معاونت نیروی -1

 ونقل نداجا نسبت به ترسیم شمای سازمانی و برآورد های حملبا همکاری سرویس

اعم از نیروی انسانی روزمزد، فصلی و ثابت( جهت احداث، )نیروی انسانی مورد نیاز 

محصوالت  های پرورش آبزیان و همچنین کارخانه فرآوریراهبری و مدیریت حوضچه

 دریایی اقدام نماید.

  ان ی تعدادی از کارکنریکارگبهنسبت به کسب مجوز و ایجاد سازوکار قانونی در خصوص

های مورد بحث های مختلف در فعالیتمند و آشنا به حوزهپایور و وظیفه که عالقه

 باشند، اقدام نماید.می

  ها از بدنه نیروی دریایی آننسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز که امکان تأمین

با اولویت جذب فرزندان )باشد، پذیر نمیارتش جمهوری اسالمی ایران امکان

کرده و متخصص کارکنان در حوزه شیالت و مرتبط با آن، نیروهای وظیفه تحصیل

 ترخیصی مشغول در همان فعالیت، اقدام نماید.

 جمهوری اسالمی ایران:معاونت آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش  -2

 یگان غیرسازمانی که جهت انجام امور غیرانتفاعی  عنوانبهنداجا  ونقلحملهای سرویس

های بینی و مشغول به انجام فعالیتدر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی پیش

اقتصادی گردیده است، قبل از هر اقدامی نسبت به تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوزهای 

های پرورش آبزیان در اراضی بالاستفاده بادی ذیربط جهت احداث حوضچهالزم از م

 پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر اقدام نماید.

 شهرستان آبادان در )های اقتصادی موصوف در منطقه مرزی با توجه به اینکه فعالیت

ینی بیافته و با اشتغال پایین نسبت به جمعیت، پیشاستان خوزستان( و کمتر توسعه

ونقل نداجا بایستی با استفاده از اخذ تسهیالت دولتی های حملگردیده است لذا سرویس

بهره که با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله( جهت توسعه و ایجاد اشتغال در کم

گردد، بخش اعظمی از یافته و مرزی از طریق دولت پرداخت میمناطق کمتر توسعه

 مین نماید.های مربوطه را تأهزینه
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 ونقل های حملاز طریق سرویس دریاییهای پرورش آبزیان تجهیزات مورد نیاز حوضچه

-زمان برای کارکنان و نیروی انسانی بهرهو با اولویت خرید از صنایع داخلی تهیه و هم

های الزم جهت راهبری و همچنین تعمیرات اساسی و نیمه اساسی این بردار، آموزش

 بینی و آغاز گردد. تجهیزات پیش

 ونقل نداجا با استفاده از منابع مالی موجود و در اختیار نسبت به های حملسرویس

های مورد نظر اقدام و در صورت نیاز و پس های احداث و راهبری فعالیتکسری هزینه

از کسب مجوزهای الزم نسبت به واگذاری سهام به کارکنان منابع مالی مورد نیاز را 

 ید.تأمین نما

 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران: وبودجهبرنامهمعاونت طرح و  -3  

  اندازی اولیه و از محل عواید نیرو و بودجه نداجا برای احداث و راهمعاونت طرح و برنامه

ونقل را تأمین و پس از به نتیجه رسیدن فعالیت های حملنیاز سرویس منابع مالی مورد

 گیری این وجوه اقدام نماید.آن، در خصوص بازپساقتصادی و سوددهی 

 معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران: -4  

 برداری اراضی و جانماییمعاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل نداجا نسبت به نقشه 

های خاکی پرورش انبار، حوضچهجهت  احداث اماکن مورد نیاز اعم از سایت اداری، 

خانه، نگهبانی، خوابگاه و ... با استفاده از ها، تصفیهآبزیان، کارخانه فرآوری، سردخانه

آالت مهندسی رزمی اطالعات مشاورین خبره اقدام و با استفاده از تجهیزات و ماشین

 سازی اراضی اقدام نماید.نسبت به تسطیح و آماده

 های جدید، با همکاری های مربوط به ساخت ابنیه و ساختماندر راستای کاهش هزینه

های آماد و پشتیبانی نداجا، اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا، اماکن و تعامل معاونت

ا هعملیاتی مازاد بر نیاز پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر شامل سردخانه تأسیساتو 

 و مورد استفاده قرار گیرند. استفاده شناساییهای قابلو همچنین سوله
 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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