
அதிகளவில் இயங்கும் மீன்பிடி படகுகளின் சமுத்திர அளவிலான 

அடிச்சுவடு: மீன்பிடி படகுகளின் நடத்ததக்கான சமூக-சூழல் காரணிகள் 

மற்றும் சட்டவிரராத மீன்பிடியின் ஆதாரங்கள் 

சுருக்கம் 

1. மீன் த ொகை த ொடரந்்து குகைந்து வருவ ொல் நடமொடும் மீன்பிடி ைடல்படகுைளின் 

 டம் நிரவ்கிப்பது மிைவும் முை்கியமொனது. இருப்பினும், மீனவர ்நட ்க ை்ைொன சமூை-

சுை்றுசச்ூழல் இயை்கிைள் உலைளவில் பல ைடல்படகுைளிை்கு சரியொை புரிந்து 

தைொள்ளப்படவில்கல 

2. இலங்கை மீன்பிடி ைடல்படகுைளிகன ஒரு ஆய்வொைப் பயன்படு ்தி, முயை்சி 

விநியயொைம் மை்றும் சட்டவியரொ  மீன்பிடி ் ல் ஆகியவை்றின் சமூை, சுை்றுசச்ூழல் 

மை்றும் தைொள்கை இயை்கிைளின் பங்கை ஆரொய்ந்ய ொம். விளை்ைமளிை்கும் மொதிரிைள் 

(தபொதுகமப்படு ் ப்பட்ட யநரியல் மொதிரிைள், Generalized Linear Models) மை்றும் மு ன்கம 

உபைரண பகுப்பொய்வு (Principle Component Analysis) உள்ளிட்ட பன்முை 

புள்ளிவிவரங்ைளுடன் 95 மீனவரை்ளுடன் அகர ைட்டகமை்ைப்பட்ட யநரை்ொணல்ைள் 

மை்றும் பங்யைை்பு வகரபு முகை ஆகியவை்கை பயன்படு ்தியனொம் 

3. எங்ைள் ஆய்வுபடி இந்  ைடல்படகுைளின் பரந்   டம் (~3,800,000 கிமீ 2) ஐ 

எடு ்துை்ைொடட்ுகின்ைன, மீன்பிடி முயை்சிைள் (Fishing efforts) ஆழ் ைடல்ைளில் (53.9%), 

உள்நொடட்ு (40.9%) மை்றும் சட்டவியரொ மொை தவளிநொடட்ு நீரில் (5.2%) 

தசலவிடப்படுகின்ைன. 26% மீனவரை்ள் யநரம்ுை ்ய ரவ்ுைளின் யபொது சட்டவியரொ மொை 

தவளிநொடட்ு நீரில் மீன்பிடிப்ப கன ஒப்புை்தைொண்டனர. யமலும் ைருதுகையில் 

பங்யைை்பு வகரபட ்தின் யபொது 62% மீனவரை்ள் அவ்வொறு தசய்வக  சுட்டிை்ைொட்டினர ்

4. ஜி.எல்.எம் ைளின் முடிவுைளின் அடிப்பகடயில், மீன் பிடிை்ை யவண்டிய அடிப்பகட 

பரப்பொனது (முயை்சி விநியயொை ்தில் தமொ ்  விலைலில் 36%) சமூை மொறிைள் (14%), 

குறிப்பொை  கரயிைங்கும்  ளங்ைளிலிருந் ொன தூரம் (13%) மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

மொறிைள் (11%). குறிப்பொை ைடல் யமை்பரப்பு தவப்பநிகல (10%) ஆகியவை்றின் 

தசயல்பொடொகும் 

5. சட்டவியரொ  மீன்பிடியுடன் த ொடரப்ுகடய  னிப்பட்ட மீனவர ் பண்புைள், அ ொவது 

சுைொை்ைகள நம்பியிருப்பது யபொன்ைகவ மீன்பிடி ைடல்படகுைளின் ைடை்பகட முழுவதும் 



யவறுபடுகின்ைன என்பக  பன்முை பகுப்பொய்வு தவளிப்படு ்தியது. பண்பு சொர ்

 ரவுைளின் (qualitative data) பகுப்பொய்வு, ஒருவருை்தைொருவர ் மை்றும் சமூை 

வகலப்பின்னல்ைளின் தசல்வொை்கு மை்றும் அதிை பிடிப்பு மதிப்பின் உணரவ்ுைள், 

குறிப்பொை சுைொை்ைள் முை்கியமொன ொை இருை்ைலொம் என்று பரிந்துகர ் து 

6. எங்ைள் அணுகுமுகை ைலப்பு முகைைள் ஆரொய்சச்ியின் பயன்பொடக்ட நிரூபிை்கிைது, 

பண்பு சொர ்  ரவுைகள யசைரிப்பது உட்பட, இடஞ்சொரந்்  நட ்க  பை்றிய விரிவொன 

புரி கல உருவொை்குவ ை்கு மை்றும் சட்டவியரொ மொை மீன் பிடிை்ைலொமொ என்ை முடிவுைள் 

யபொன்ைகவ 

7. ஆய்வு முடிவுைளின் படி, மனி  நட ்க ை்ைொன ஓடட்ுனரை்கள விசொரிை்ை ஒரு சமூை-

சுை்றுசச்ூழல் புது விழி பொரக்வகய ஏை்றுை்தைொள்வ ன் முை்கிய ்துவ ்க யும், 

விதிைளுை்கு இணங்ைொ   ன்கமயும் எடு ்துை்ைொட்டப்படுகின்ைன. மீன்பிடி 

ைடல்படகுைளின் ைடை்பகடைகள ைண்ைொணிப்ப ை்கும் நிரவ்கிப்ப ை்கும் ஒரு 

நுணுை்ைமொன அணுகுமுகைகய நொங்ைள் பரிந்துகரை்கியைொம், இதில் சட்டவியரொ  

மீன்பிடி ் லுை்ைொை உள்ளூரம்யமொை்ைப்பட்ட சமூை ஓடட்ுநரை்கள விசொரிப்பது மை்றும் 

மீன்பிடி ைடல்படகுைளின் ைடை்பகட ைண்ைொணிப்பில் பிரொந்திய 

தவளிப்பகட ் ன்கமகய யமம்படு ்து ல் ஆகியகவ அடங்கும் 
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