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 Introduction: The Caspian Sea is valuable habitat ecologically and commercially for 

sturgeon fishes but their stocks severely decreasing for increasing illegal catches. This 

research was achieved different illegal fisherman activities and their motivation in the 

south east of Caspian Sea. 

Materials & Methods: In this study, data was collected from 203 illegal fisherman using 

analytical-description methods and questionnaire design with researcher in cities and 

villages on coast of south east of Caspian Sea. The reliability of the questionnaire based 

on Cronbach's alpha was 0.71.  

Result: The results showed that most of the illegal fishing was in spring and autumn and 

most of fisherman with education low level and unemployed. Their method of fishing is 

the use of gill net, and they come even from further cities and villages for illegal catch. 

Their motivation was not related to age but decreased significantly with increasing 

education low level. There was a low, negative, and significant relationship between 

estimated motivation with answering to motivation question (r=-0.25**).  

Conclusion: Totally, preventing illegal supply and sale of fish in the province and 

identifying and responding to sales agents, illegal fishermen, increasing education and 

raising awareness of protecting valuable fish can reduce illegal activities.  
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دالیل متعدد ازجمله هبها آن ارزش خاویاری است که دارای اهمیت تجاری و اکولوژیک هستند و ذخایر های بادریای خزر زیستگاه گونه :مقدمه 

ها در حوزه چنین انگیزه آنی و همقانونیرادان غیصفعالیت  یبه بررس تحقیق این .استرسیده  فروپاشیبه مرز اکنون گستردگی صید غیرقانونی هم

 . پردازدیم شرقی دریای خزرجنوب

مورد نیاز با حضور محقق در شهرها و روستاهای حاشیه تحلیلی و طراحی پرسشنامه، اطالعات  -روش توصیفی بادر این مطالعه،  :هامواد و روش

 دست آمد. هب 71/0پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ معادل آوری گردید. نفر از صیادان جمع 203شرقی دریای خزر از جنوب

ها سطح سواد پایین و بیکار هستند. روش صید آن دارایتر صید غیرمجاز در بهار و پاییز صورت گرفته و اکثراً نتایج نشان داد که بیش :نتایج

روند. وستاهای دورتر از ساحل نیز برای انجام صید غیرمجاز به دریا میاستفاده از دام گوشگیر استخوانی منوفیالمنت بوده و حتی از شهرها و ر

تر شد. بین انگیزه اقدام به صید اظهاری و دار کمطور معنیهها به سن ارتباطی نداشته ولی با افزایش سطح سواد بانگیزه اقدام به صید در آن

 .(r= -25/0**)دار وجود دارد ن، منفی و معنیها، ارتباط پاییها به پرسشهای صورت گرفته از جواب آنتحلیل

طورکلی با جلوگیری از عرضه و فروش غیرقانونی ماهیان در تمام نقاط استان و شناسایی و برخورد با عوامل فروش و هب :گیری و بحثنتیجه

توان به کاهش رزش شیالتی میا این ماهیان با ها نسبت به حفاظت ازباندهای صیادان غیرقانونی و نیز افزایش سطح سواد و افزایش سطح آگاهی آن

 های صید غیرقانونی کمک نمود.فعالیت
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 مقدمه

پروتئين مورد  تأمين در سزاییهب نقش دریایی برداری از منابعبهره       

های مرتبط با صيادی در کشورهای رو، فعاليتجوامع دارد و از این نياز

های دهه طی در باشند.برخوردار می خاصی يتاز اهم دارای منابع دریایی

برداری اخير همراه با افزایش جمعيت و نياز به غذاهای دریایی، بهره

رویه های بیبرداریاز ذخایر طبيعی آبزیان نيز افزایش یافته است. بهره

های آبی بيش از های اقتصادی اکوسيستمباعث شده تا فراوانی گونه

 2011که طبق گزارشات، تا سال بد تا جاییهر زمان دیگری کاهش یا

طور کامل برداشت های شيالتی دنيا بهدرصد ذخایر گونه 60بيش از 

طور برداران از ذخایر دریا بهبهره .(Branch ،2013و  Worm) اندشده

تقسيم برداران یا صيادان قانونی و غيرقانونی بهرهدو دسته کلی به 

به انجام عمل  انونی و گزارش نشدهغيرقصيد طورکلی، به د.شونمی

 های حفاظت شدهگونهمنابع آبزیان و  برداری ازبهرهصيد بدون مجوز، 

چنين عدم رعایت سهميه مقرر هم و استفاده از تجهيزات غيرقانونی با

برداری . بهره(Ozturk ،2013؛ Belova ،2015) شودصيد گفته می

 ,Illegalو گزارش نشده )رویه، صيد غيرقانونی, صيد کنترل نشده بی

Unreported, and Unregulated (IUU) Fishingهای ( ازجمله چالش

باشند که تنوع زیستی، ذخایر شيالتی دریاها اصلی مدیریت ذخایر می

 ؛FAO ،2014) کنندهای زیادی را تهدید میها و نسل گونهو اقيانوس

Dmitrieva  ،؛ 2013و همکارانFAO ،2011 ؛Agnew اران، و همک

رخ  نقاط دنيااز  ياریدر بس صيد غيرقانونیدر حال حاضر . (2009

 باالستغيرقانونی  يدص ارآم يزنیافته توسعه  یکشورها در دهد ومی

(European Commission ،2006) منابع شيالتی در مناطق ساحلی .

طور خاصی در معرض تهدیدات ناشی از کشورهای در حال توسعه به

غيرقانونی  صيد در .(2015و همکاران،  Daliri) رار دارندق غيرقانونی صيد

های سيستم اکو در اصلی هایمولفه به که شوندمی ادواتی استفاده معموالً

 شوندها میشدت آسيب رسانده و منجر به تخریب زیستگاهآبی به

(FAO ،2011)های صيد غيرقانونی اغلب با حجم باالیی از . فعاليت

های گونه وها جزیی همراه است که برخی از آنهاصيد ضمنی گونه

شود که ارزش هایی منجر میدر معرض خطر بوده و یا به صيد گونه

تجاری نداشته ولی از نظر اکولوژیک ممکن است بسيار پر اهميت 

ناشی از حجم باالی صيد  اثرات مجموع، . در(IUCN  ،2011) باشند

ها درخصوص مدیریت بازار تشدید نگرانیغيرقانونی نه تنها منجر به 

 کشورهای تضعيف ثبات منجر به شده است بلکه نهایتاًاین محصوالت 

 غذاییمواد و امنيت جدی در عرضه  توسعه شده و تهدیدی حال در

در بسياری از نفر از ساکنين محلی  هزاران ثبات شغلی و دریایی

؛ Petrossian ،2015؛ Christensen ،2016) استکشورهای جهان 

Worm  وBranch ،2013؛Ozturk  ،2013 .)های قبلی حاکی بررسی

از این بود که کشورهایی که نظارت گشت دریایی و خشکی بهتری 

تری در بخش مدیریت شيالت داشته گذاری بيشدارند، ميزان سرمایه

تر بود، دارای نرخ وقوع صيد غيرقانونی ها کمو فساد دولتی در آن

چنان شکاف بزرگی درخصوص برآورد حال، همتری نيز بودند. با اینکم

ميزان صيدغيرقانونی در دنيا وجود دارد که گاهی اوقات منجر به 

گردد و از برآورد نادرست و غيرواقعی از وضعيت ذخایر آبزیان می

جمله ميزان های متعددی ازرو مدیریت منابع شيالتی را با چالشاین

مسئله  (.2009و همکاران،  Pitcher) سازدمواجه می صيد بندیسهميه

محققان،  يانرا در م اییندهتوجه فزا يرنظارتیغ و يرقانونیغ يگيریماه

 یجادا يگيریو خود صنعت ماه یحکومت یهاسازمان يالت،ش یرانمد

خصوص  المللیينب سطح محلی و متعددی در هاینامهتوافق است. کرده

. اگرچه اجرای (Kao ،2015) شده استیبتصو يرمجازمقابله با صيد غ

دستيابی به چنين  خاصی روبروست، هایچنان با چالشتوافقات هم این

های صيد يتفعال ها و مقابله باامکان تقویت فرآیند بازرسی توافقاتی

تری بر منابع کشورهایی که نظارت کم. کندیمغيرقانونی را فراهم 

 اندمواجهانونی ی با وقوع صيد غيرقتوجه قابلميزان شيالتی دارند به

(Petrossian ،2015). ير غ يگيریحاصل از ماه یاغلب منافع اقتصاد

منظور مشارکت به يگيران،ماه یکتحر یبرا یتوجه طور قابلبه قانونی

 در بازار یماه یتقاضا یشبا افزا است. يرقانونیغ يگيریماه يتدر فعال

 تریيشب زهيانگ ،ستا شده اعمال يتلافع یکه برا هایییتمحدود و

توان در عوامل متعددی را می .وجود دارد يرقانونیغ یماه يدص یبرا

های مرتبط با قاچاق احتمال وقوع صيد غيرقانونی و ارتکاب فعاليت

جمله عوامل اقتصادی های دریایی دخيل دانست. ازماهيان و فرآورده

د ویژه در بين افراو عدم پایبندی به مالحظات اجتماعی و اخالقی به

تواند های صيادی غيرقانونی و اصرار بر سودگرایی فردی نيز مییا گروه

چنين رویه دخيل باشد. همبرداری غيرقانونی و بیدر وقوع جرم و بهره

مشکالت مالی و عدم امنيت اقتصادی ممکن است منجر به ایجاد 

احساس خطر درخصوص وضعيت معيشتی بين صيادان شده و در 

فتن قوانين و انجام صيد غيرقانونی بيانجامد نهایت به نادیده گر

(Baker ،2005 و همکاران). 

دریای : صید غیرقانونی و عوامل وقوع آن در دریای خزر       

خاویاری است که دارای اهميت تجاری  های با ارزشخزر زیستگاه گونه

جمله تخریب دالیل متعدد ازها بهو اکولوژیک هستند و ذخایر آن

اکنون به مرز فروپاشی رسيده  غيرقانونی هم ستردگی صيدزیستگاه و گ

گردد های صيد غيرقانونی در دریای خزر نيز مشاهده میاست. فعاليت

ماهيان خاویاری دریای  آبزیان ازجمله اصلی کاهش ذخایر علل که از

گذاشته  خاویاری ماهيان ذخایرناپذیری بر  اثرات جبرانباشد و خزر می

 يانماه یهااز گونه ياریبسصيد د زمان و مکان در موراگرچه  .است

امضاء شده اما  ییهاخزر توافق نامه یايهحاش یخزر در همه کشورها

کشورها آمار  ینادر سواحل و کمبود امکانات  یبا توجه به گستردگ
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؛ 2005و همکاران،  Pikitch) باشدمیچنان باال هم یقانون يرغ صيد

CITES، 2000) .توان در احتمال وقوع صيد ا میعوامل متعددی ر

های های مرتبط با قاچاق ماهيان و فرآوردهغيرقانونی و ارتکاب فعاليت

مدت محرک دریایی دخيل دانست. عوامل اقتصادی مانند سود کوتاه

های صيادی جهت ارتکاب صيد غيرقانونی بسياری از صيادان و گروه

ویژه در بين هالقی بباشد. عدم پایبندی به مالحظات اجتماعی و اخمی

های صيادی غيرقانونی و اصرار بر سودگرایی فردی نيز افراد یا گروه

رویه دخيل باشد برداری غيرقانونی و بیتواند در وقوع جرم و بهرهمی

توانند عوامل صيادی مانند نوع ادوات صيد و روش صيد نيز می .است

عنوان مثال، در در وقوع و شدت صيد غيرقانونی تاثيرگذار باشند. به

سواحل ایرانی دریای خزر از دیگر علل کاهش ذخایر ماهيان، مرگ و 

های غيراستاندارد گوشگير صيادان مير ماهيان جوان توسط رشته دام

باشد که بر روی بازده بازسازی ذخایر نيز تاثير منفی غيرقانونی می

 یاهروش از استفاده (.1396 ،همکاران و نژادی)عقيل است داشته

يد غيرقانونی ص یشتر و افزایزر یهابا چشمه ییهاینامناسب، تور

 یهایققا مدرن مثل و يزهمکان یلاز وسا تفادهاس چنينگردیده است. هم

دهد که یاجازه را م ینا يادانص ینبه ا يادیص یدجد یلتندرو و وسا

 . کنند يداپ یدسترس تریيشبه منابع ب یترمدت زمان کوتاه
  

 هاشمواد و رو

شرقی دریای خزر شهرها و روستاهای بخش جنوب مطالعه در این       

کيلومتری از ساحل شرقی  10در استان گلستان واقع در محدوده 

در  (.1دریای خزر از مرز ترکمنستان تا سيجوال انجام گرفت )شکل 

این مطالعه، اطالعات مربوط به صيد غيرقانونی در استان گلستان از 

 با مصاحبه در شهرها و روستاهای حاشيه دریای خزر  وطریق حضور 

در طول مدت خرداد تا  خزر هایآب حوزه در فعال جوامع صيادی

 مطابق پرسشنامه در شده گرفته درنظر سواالت براساس 1398آبان 

تعداد پرسشنامه مورد نياز مطابق با  .شد خواهد آوریجمع پيوست

 . شدفرمول کوکران برآورد و توزیع خواهد 
 

 مطرح سؤاالتدر این پژوهش از روش پيمایشی با استفاده از 

ی امجموعهيرنده دربرگ پرسشنامه است. شده استفادهپرسشنامه  در شده

 هایپرسشنامه در سواالت د.مرتبط با صيادی و حفاظتی بو سؤاالتاز 

 معتبرترین و ترینرایج از) ليکرت مقياس مبنای بر شده طراحی

 در رفته کاربه هایروش سایر و( تحقيقات در گيریاندازه هایمقياس

به  سواالت عمدتاً ليکرت طيف در. شوندمی انجام مشابه تحقيقات

وسط، کم، کم، مت خيلی”شامل  کهای طراحی شده گزینه 5 صورت

 سواالت درونی سازگاری گيریاندازه برای. باشدیم” زیاد خيلیو  زیاد

شود تا میکرونباخ استفاده  یآلفا یبضر از استفاده با پایایی آزمون از

بوده  یکساناز سؤاالت  یانگوشود که چه حد برداشت پاسخ بررسی

بين صفر تا یک  کرونباخ. دامنه ضریب آلفای (Santos ،1999) است

تر است. ضریب ، پایایی مقياس بيشباشد تريشبضریب  و هرچهت اس

 چنينهم. استکه نشانه پایایی مناسب پرسشنامه  بود 7/0آلفا باالتر از 

مورد نظر  يصهسواالت پرسشنامه تا چه حد خص کهاین بررسی برای

 استفاده خواهد شد. ییاز آزمون روا سنجد،یرا م

شامل صيادان غيرقانونی  جامعه آماری :پرسشنامه آماری جامعه       

در استان گلستان، شهرهای بندر ترکمن و گميشان بود. حجم جامعه 

، Cochran) ياز از طریق فرمول کوکران محاسبه شدن موردآماری 

ها برای محاسبه حجم نمونه پرکاربردترین روش، که یکی از (1977

 : آماری است

 
جامعه آماری یا تعداد صيادان، حجم  Nحجم نمونه،  nدر رابطه فوق، 

Z (، 96/1 معموالً) قبول درصد خطای معيار ضریب اطمينان قابلp  

درجه  d(، 5/0 معموالً) نسبتی از جمعيت فاقد صفت معين qو 

 . است( 05/0) اطمينان یا دقت احتمالی مطلوب

ياز مطابق فرمول کوکران محاسبه شد ن موردتعداد نمونه آماری        

نفر از  203( بين چهارفصل)در  1398در طول سال  هاشنامهپرسو 

صيادان غيرمجاز استان گلستان که در مناطق ساحلی استان گلستان 

مرتبط با علل اجتماعی،  سؤاالتکنند، توزیع شد تا به زندگی می

اقتصادی و صيادی احتمالی دخيل در وقوع صيد غيرمجاز پاسخ داده 

در  گردید. یآورجمعدر هر مرحله  هاپرسشنامهشود. پس از تکميل، 

 جمعيت پارامترهای بينارتباط  بررسی ها، برایتجزیه و  تحليل داده

از  يونیرگرس یسازمدل یهااز روش يالتیو ش کولوژیک، اشناختی

اسکوئر با یچون کاهم یناپارامتر و آزمون یافتهيمتعم یهاجمله مدل

رسم  ينچنو هم R یسینوبرنامه طيو مح SPSS22افزار استفاده از نرم

تحليل  و تجزیه از استفاده با انجام شد. Excel2010 از نمودارها با استفاده

 صيد وقوع به محدوده مناطقی که جوامع آن نسبت ها،داده مکانی

 .گردید مشخص GIS افزارنرم از استفاده با دارند تریبيش سهم قانونیغير

 
در استان گلستان، گمیشان و  مطالعه موردنقشه منطقه  :1شکل 

 شرقی دریای خزربندرترکمن، بخش جنوب



                Aghilinejhad                                                                                                                                  نژاد    عقیلی

 

 نتایج
 یاریخاو يانماه که است یخطرات ینترهمم ازجمله يرقانونیغ يدص

اگرچه این بررسی اطالعات قابل توجهی درخصوص . کندیم یدرا تهد

هایی چنان چالشهم ولی در اختيار قرار داد های صيد غيرقانونیفعاليت

 ها و برآورد مقادیر مرتبط با صيد غيرآوری، ثبت دادهدر روش جمع

باشد ای میانونی موضوع پيچيدهقانونی وجود دارد فعاليت صيد غيرق

برداری غيرقانونی نيازمند به و بنابراین ارزیابی دقيق ميزان واقعی بهره

های داده که با استفاده از باشدیربط میذهای همکاری گسترده سازمان

های مختلف بتوان به یک ارزیابی با دقت باال آوری شده از روشجمع

 در مطالعه و تحقيق انجام رمجاز،غي صيد ماهيت دليلدست یافت. به

 دشوار است بسيار امری علمی صورتبه آن ميزان تخمين و زمينه این

خصوص در شمال کشور به یراندر ا یتجار يدص يتکه فعالییجااز آن

 يلرا مردان تشک يادیجامعه ص یتمام ،شودیتوسط مردان انجام م

 یهايتدر فعال زنان تانگلس استان يادیص رو در جامعهیندادند و از ایم

های فرهنگی یشهردر  توانیمرا  دالیل آن حضور نداشتند. ازجمله يدص

که چنين یطوربهجامعه صيادی شمال ایران جستجو نمود  و اجتماعی

رو ینا ازو  شده سخت و پرخطر محسوب جزء مشاغل اصوالً هاییيتفعال

صيادی تجاری  انگيزه چندانی برای حضور زنان در مشاغل احتماالً

 سواالت درونی سازگاری گيریدر این مطالعه، جهت اندازه وجود ندارد.

که برای بررسی اینکرونباخ  یآلفا یبضر پایایی آزمون با استفاده از

، با استفاده از بوده یکساناز سؤاالت  یانگوچه حد برداشت پاسخ تا

دید. باید محاسبه گر 71/0پرسشنامه اوليه، ضریب آلفای کرونباخ  15

نشانه پایایی مناسب پرسشنامه  7/0ضریب آلفا باالتر از داشت که  توجه

 يصهحد خص چه تا پرسشنامه سواالت کهاین بررسی برای چنينهم .است

در این آزمون  استفاده شد. ییاز آزمون روا سنجد،یمورد نظر را م

دند سوال بقيه سواالت خصيصه مورد نظر را بيان کر 4جز در مورد هب

 (. 1)جدول

ترکيب سنی ترکيب سنی افراد جامعه که در صيد غيرقانونی        

. (2)شکل سال هستند ها ميانکه اکثر آن دهدفعاليت دارند، نشان می

ير غ يدص يتسن و فعال ينب یرتباط منفا ی،عوامل اجتماع يندر ب

 40در بررسی سابقه فعاليت در صيد غيرمجاز،  .وجود داشت قانونی

 سال 5تا  1صد افراد از سابقه پایينی برخوردار بودند و در دامنه در

عمده صيادان غيرقانونی در استان سابقه صيادی زیادی  سابقه داشتند.

های داشتند و صيادان اکثرا تمایل به مشارکت در فعاليت صيد با گروه

در بررسی وضعيت تاهل، حدود یک  .(3)شکل  سنی مشابه داشتند

 .(4)شکل  مجرد و بقيه متاهل هستندچهارم افراد 

درصد از  7/83از بين افرادی که درگير صيد غيرمجاز هستند        

ها عالقه به تغيير شغل صيادی غيرمجاز دارند و بقيه اصرار به ادامه آن

 هرحال فراوانی افرادی که عالقه به تغيير شغل دارندهدادن آن دارند. ب

2=5/92)دار است ندارند، معنی/
 χ  0و=P ،درصد  8/82(. از لحاظ انگيزه

درصد  3/12کنند و دليل بيکاری اقدام به صيد غيرمجاز میهاز افراد ب

که بين فراوانی افراد از کنند عنوان شغل اصلی استفاده میها بهاز آن

2=8/366)دار است معنیلحاظ انگيزه اختالف 
 χ  0و=Pچنين (. هم

اری با انگيزه اقدام به صيد دارد دميزان تحصيالت ارتباط معنی

(7/35=2
 χ  0و=Pدرصد افراد جوان در  26هرحال حضور حدود ه(. ب

دليل نداشتن کار ثابت مورد تامل ترکيب صيادان غيرمجاز و احتماالً به

زایی صيادان و نظر به نرخ بيکاری در مناطق ساحلی، اشتغالاست. 

نقش زیربنایی  تواندپروری میآبزی هایدر فعاليت ویژههنشينان بساحل

در کاهش تعداد صيادان غيرقانونی ایفا نماید. باال بردن آگاهی مردم 

برداری مسئوالنه در زمينه حفاظت ذخایر و بهره نشينانخصوصاُ ساحل

. تواند نقش موثری در حفظ ذخایر آبزیان داشته باشدآبزیان نيز می

 مشخصی شغل فاقد عمدتاً نیغيرقانو صيادان که بود این از حاکی نتایج

حدود  .است غيرقانونی صيد ارتکاب اصلی هایانگيزه از بيکاری بودند و

حصيالت دیپلم و یا پایين ابتدایی درصد از صيادان غيرمجاز ت 6/93

دار بود ها از لحاظ تحصيالت معنیداشتند که اختالف فراوانی آن

(5/187=2
 χ  0و=P.)   

 

 مورد سواالت مطرح شده برای انگیزه صید غیرمجاز: آزمون روایی در 1جدول 

 

 
 دارند فعالیت غیرقانونی صید در که جامعه افراد سنی ترکیب :2شکل

 میانگین انگیزه اقدام به صید غیرمجاز

 66/0** عدم حفاظت ماهيان خاویاری

 65/0** یعدم اطالع از نابودی از خاویار

 74/0** عدم اطالع از آلودگی رودخانه

 63/0** ریزی خاویاریعدم اطالع راجع به تخم

 64/0** عدم توجه به اخبار

 07/0 اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان خاویاری

 -18/0 دسترسی آسان به دریا

 78/0** عدم اعتماد

 54/0** عدم تمایل به مشارکت

 28/0 وجود بازارمناسب برای فروش محصوالت قاچاق

 29/0 تاثير در دسترس بودن ادوات صيد
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: وضعیت سایقه صیادی افراد جامعه که در صید 3شکل 

 غیرقانونی فعالیت دارند )سال(
 

 

غیرقانونی فعالیت  : وضعیت تاهل افراد جامعه که در صید4شکل

 دارند
 

 

 غیرقانونی صید در جامعه که افراد تحصیالت وضعیت :5 شکل

 فعالیت دارند

 

. بود قانونی صيادان از ترکم صيادان غيرقانونی عهمطال ميزان

. نداشتند شغل صيادی تغيير به چندانی مندیعالقه غيرقانونی صيادان

 به توجه بوده و با برخوردار نهایی باالیی اثر از شغل نوع متغير بررسی

 زیردیپلم و تحصيالت دیپلم سطح دارای صيادی جامعه اکثریت کهاین

 .(5)شکل نداد نشان را دارییمعن تأثير حصيالتت سطح عامل بودند،

تر افرادی که در زمينه صيد غيرمجاز فعاليت دارند، در روستاها بيش

تر به دریا سکونت دارند. البته برخی افراد از فواصل و شهرهای نزدیک

دورتر نسبت به شهرها و روستاهای نزدیک دریا مانند سيمين شهر و 

 (.6غيرمجاز مشغول هستند )شکل پنج پيکر نيز به امر صيد 

حجم  نظر ازهای حفاظت منابع ، ميزان کشفيات یگانکهحال آن

های غير مجاز روشیی که بههاداميد شده و تعداد رشته صماهيان 

ن و گميشان از استان کار گرفته شدند بين دو منطقه بندر ترکمبه

که صيادان  استحاکی از این  هاگزارشبود. اگرچه  گلستان متفاوت

نظر گسترده فعاليت دارند، اما به طوربهغيرقانونی در هر دو منطقه 

منطقه  در يرقانونیغرسد ميزان کشفيات حاصل از فعاليت صيادان می

صيادان  ترین صيد توسطبيش تر از گميشان باشد.بندر ترکمن بيش

گيرد غيرمجاز در فصول زمستان و بهار و بعد از آن در پایيز صورت می

که مقادیر صيد در فصول ( 7)شکل افتد و در تابستان بندرت اتفاق می

2=3/242)دار است مختلف معنی
 χ  0و=P.)    

 

 
فراوانی صید غیرمجاز در فصول مختلف در حاشیه جنوب  :7شکل 

 شرقی دریای خزر

 

درصد از صيادان غيرمجاز برای اولين بار از قایق  2/54ود حد

های درصد از افراد نيز از قایق 9/36چنين کنند. همپارویی استفاده می

و فراوانی  (8)شکل  کنندموتوری برای انجام صيد مجاز استفاده می

2=4/151)دار است ابزار صيادی معنی در استفاده از هاآن
 χ  0و=P.)  در

روی پارامترهای اطالع از وضعيت وخيم ماهيان  اثير تحصيالتت بررسی

فاکتور مقادیر  3های اصلی، خاویاری با استفاده از آناليز تجزیه به مولفه

 .(2)جدول جدا گردید درصد 5/50تجمعی  و واریانس 1تر از بزرگ ویژه

 

 
شرقی دریای : فراوانی صیادان غیرمجاز ساکن در حاشیه جنوب6شکل

 خزر
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صید غیرمجاز در فراوانی نوع شناور مورد استفاده در  :8شکل

 شرقی دریای خزرحاشیه جنوب
 

بارگذاری مجموع مربعات چرخشی اثر تحصیالت روی  :2 جدول

 پارامترهای اطالع از وضعیت وخیم ماهیان خاویاری

 درصد تجمعی درصد واریانس کل اجزا

1 89/2 2/26 2/26 

2 37/1 4/12 6/38 

3 31/1 9/11 5/50 
  

 ، خصوصيات1، در فاکتور 7/0تر از بزرگ  cut off valueبا مقدار       

عدم اطالع از آلودگی رودخانه و عدم ، یعدم اطالع از نابودی از خاویار

دسترسی آسان به دریا ، خصوصيات 2؛ در فاکتور تمایل به مشارکت

خصوصيت اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان  3و در فاکتور 

تحت تاثير تحصيالت نسبت به نسبت به بقيه خصوصيات  خاویاری

چنين انگيزه اقدام به هم(. 3 باشند )جدولاقدام به صيد غيرمجاز می

 یابد )جدولدار کاهش میطور معنیهبا افزایش سطح تحصيالت ب صيد

اثر محل سکونت روی پارامترهای اطالع از وضعيت در بررسی  (.4

تابع با همبستگی ، دو ماهيان خاویاری با استفاده از آناليز افتراقی

درصد  3/83دارای  1چنين تابع هم گردید. تعيين 18/0و  37/0کانونی 

، 6 براساس جدول (.5 درصد واریانس بودند )جدول 7/17با  2و تابع 

 از نابودی از اطالع عدم خاویاری، حفاظت اهميت عدم خصوصيات

ریزی عدم اطالع از آلودگی رودخانه، عدم اطالع راجع به تخم ،خاویاری

اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای و  عدم توجه به اخبار ،خاویاری

و  1ترین ضرایب همبستگی با تابع دارای بيش ماهيان خاویاری

وجود بازارمناسب ، عدم تمایل به مشارکت، عدم اعتمادخصوصيات 

 تاثير در دسترس بودن ادوات صيدو  برای فروش محصوالت قاچاق

 داشتند.  2ب همبستگی با تابع ترین ضرایدارای بيش
 
 

پارامترهای اطالع از اجزا استخراج شده از اثر تحصیالت روی  :3 جدول

 وضعیت وخیم ماهیان خاویاری

 
 میانگین و انحراف معیار خصوصیات مربوط به اطالع از وضعیت ماهیان خاویاری در طبقات مختلف تحصیلی :4 جدول

 نس به بااللیسا دیپلم ابتدایی سوادبی خصوصیت

 a6/1 ± 6/2 a6/0 ± 6/2 ab6/0 ± 2/2 b5/0 ± 2 عدم اهميت حفاظت خاویاری

 a9/0 ± 6/3 b5/0 ± 1/3 c6/0 ± 2/2 d5/0 ± 6/1 عدم اطالع از نابودی از خاویاری

 a9/0 ± 4/4 b7/0 ± 3 c5/0 ± 2/2 d5/0 ± 5/1 عدم اطالع از آلودگی رودخانه

 ab8/0 ± 2/3 a6/0 ± 5/3 b5/0 ± 8/2 c3/0 ± 1/2 ویاریریزی خاعدم اطالع راجع به تخم

 a8/0 ± 8/3 a6/0 ± 6/3 a8/0 ± 3/3 b7/0 ± 6/2 عدم توجه به اخبار

 a8/0 ± 2/3 a8/0 ± 8/2 a8/0 ± 9/2 a7/0 ± 6/2 اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان خاویاری

 a8/0 ± 2/4 a4/0 ± 2/4 a5/0 ± 3/4 a5/0 ± 5/4 دسترسی آسان به دریا

 a9/0 ± 6/3 ab7/0 ± 1/3 b7/0 ± 8/2 b7/0 ± 8/2 عدم اعتماد

 a1/1 ± 8/3 b7/0 ± 7/2 c5/0 ± 2/2 c5/0 ± 2 عدم تمایل به مشارکت

 c7/0 ± 4 bc5/0 ± 3/4 ab5/0 ± 5/4 a3/0 ± 9/4 وجود بازارمناسب برای فروش محصوالت قاچاق

 a4/0 ± 8/4 a6/0 ± 3/4 a5/0 ± 5/4 a5/0 ± 5/4 تاثير در دسترس بودن ادوات صيد

 a2/0 ± 88/3 b2/0 ± 5/3 c2/0 ± 23/3 d2/0 ± 01/3 انگيزه اقدام به صيد

 صفات
 اجزا

1 2 3 

 15/0 64/0 33/0 عدم حفاظت ماهيان خاویاری

 -05/0 21/0 79/0 یعدم اطالع از نابودی از خاویار

 05/0 -12/0 82/0 عدم اطالع از آلودگی رودخانه

 06/0 09/0 64/0 ریزی خاویاریعدم اطالع راجع به تخم

 35/0 37/0 34/0 عدم توجه به اخبار

 75/0 002/0 05/0 ریاعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان خاویا

 -008/0 73/0 -3/0 دسترسی آسان به دریا

 -17/0 -001/0 48/0 عدم اعتماد

 -07/0 11/0 72/0 عدم تمایل به مشارکت

 4/0 45/0 -32/0 وجود بازارمناسب برای فروش محصوالت قاچاق

 63/0 07/0 -14/0 تاثير در دسترس بودن ادوات صيد
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مقادیر ویژه اثر محل سکونت روی پارامترهای اطالع از  :5 جدول

 وضعیت ماهیان خاویاری با استفاده از آنالیز افتراقی

 تابع
مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس

درصد 

 عیتجم

همبستگی 

 کانونی

1 16/0 3/82 3/82 37/0 

2 03/0 7/17 100 18/0 
 

اطالع از در بررسی طبقات مختلف سنی صيادان غيرمجاز روی        

جز در مورد اعتقاد به هبوضعيت ماهيان خاویاری مشاهده شد که 

برداشت سهم از دریا برای ماهيان خاویاری که گروه سن ميانسال 

های سنی معتقد به برداشت هستند، در بقيه موارد وهنسبت به بقيه گر

در بررسی انگيزه اقدام به صيد  .(7 دار نداشت )جدولسن تاثير معنی

ترین در گروه ميانساالن و کم انگيزه ترینکه بيش شد غيرمجاز، مشاهده

 (.7 ن مربوط به گروه صيادان مسن است )جدولآ

روی پارامترهای  اثر محل سکونتماتریکس ساختاری  :6 جدول

 وضعیت ماهیان خاویاری با استفاده از آنالیز افتراقی

 

 میانگین و انحراف معیار خصوصیات مربوط به اطالع از وضعیت ماهیان خاویاری در طبقات مختلف سنی -6-4جدول 

 مسن میانسال بزرگتر جوان خصوصیت
 a6/0 ± 34/2 a7/0 ± 27/2 a5/0 ± 43/2 a6/0 ± 27/2 عدم اهميت حفاظت خاویاری

 a7/0 ± 46/2 a8/0 ± 53/2 a6/0 ± 61/2 a8/0 ± 33/2 عدم اطالع از نابودی از خاویاری

 a8/0 ± 44/2 a9/0 ± 5/2 a6/0 ± 57/2 a1/1 ± 27/2 عدم اطالع از آلودگی رودخانه

 a5/0 ± 07/3 a6/0 ± 95/2 a8/0 ± 11/3 a9/0 ± 87/2 ریزی خاویاریعدم اطالع راجع به تخم

 a8/0 ± 38/3 a8/0 ± 48/3 a8/0 ± 5/3 a7/0 ± 2/3 عدم توجه به اخبار

 ab7/0 ± 82/2 ab7/0 ± 85/2 a8/0 ± 11/3 b1/1 ± 47/2 اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان خاویاری

 a5/0 ± 22/4 a5/0 ± 21/4 a5/0 ± 39/4 a5/0 ± 4/4 دسترسی آسان به دریا

 a7/0 ± 94/2 a8/0 ± 9/2 a6/0 ± 75/2 a6/0 ± 8/2 عدم اعتماد

 a6/0 ± 33/2 a8/0 ± 55/2 a6/0 ± 43/2 a7/0 ± 27/2 مشارکت عدم تمایل به

 a5/0 ± 47/4 a5/0 ± 43/4 a6/0 ± 57/4 a5/0 ± 47/4 وجود بازارمناسب برای فروش محصوالت قاچاق

 a5/0 ± 47/4 a5/0 ± 37/4 a6/0 ± 43/4 a5/0 ± 4/4 تاثير در دسترس بودن ادوات صيد

 ab2/0 ± 32/3 ab3/0 ± 32/3 a2/0 ± 39/3 b4/0 ± 23/3 انگيزه اقدام به صيد

 بحث
بهمن تا اواسط  هرساله از اواخر یاریخاو يانماه کهیهنگام       

کنند مهاجرت می يرینآب ش یهابه رودخانه یزیرتخم یخرداد برا

 یاریخاو يانماه تا شودیم فراهم يرقانونیغ يادانص یبرا فرصت ینبهتر

براساس  دارد. خطر همواره وجود ینو ا نندک يدص يرقانونیصورت غبه را

 Covention on International= CITES) نظر کنوانسيون سایتس

(Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  از سال

جمله من خزر یایاز در یاریخاو يانماه یتجار يدص ميالدی 2010

 یناش هاییآلودگ ،قانونیيرغ يدص عالوه بر شده است. ممنوع اعالم یرانا

و کاهش  یشمال یگانخزر توسط همسا یایگاز در در و از استخراج نفت

یدات دیگری تهدهای شهری و کشاورزی ها و آالیندهدبی آب رودخانه

هستند که بر تخریب زیستگاه طبيعی آبزیان و کاهش ذخایر نقش 

ه در صيد درصد از افرادی ک 2/88در ادامه فعاليت، سزایی دارند. هب

کنند که های موتوری استفاده میغيرمجاز فعاليت زیاد دارند، از قایق

لحاظ فراوانی با افرادی که قایق پارویی و یا بدون قایق فعاليت دارند،  از

2=5/121دار است )معنی
 χ  0و=Pو همکاران نژادی(. در تحقيق عقيل 

موتوری پيشرفته  یهاقایق از غيرقانونی تعداد زیادی از صيادان (،1396)

در این خصوص، این مطالعه  از جنس فایبرگالس نيز استفاده کردند.

غيرقانونی فعاليت  صورتبههای چوبی که یققانشان داد که تعداد 

نفس واقع در و خواجه چاالشتهای يدگاهصکنند در محدوده یم

باشند. یمتر از سایر مناطق صيد در این استان استان گلستان بيش

يل احتمالی آن نيز سهولت دسترسی به این مناطق صيد توسط دل

تری جهت خریداری تمکن مالی کم احتماالًکه  غيرقانونی است صيادان

 2تابع  1تابع  خصوصیت

 09/0 -7/0* عدم اهميت حفاظت خاویاری

 002/0 5/0* عدم اطالع از نابودی از خاویاری

 31/0 47/0* عدم اطالع از آلودگی رودخانه

 08/0 42/0* ریزی خاویاریعدم اطالع راجع به تخم

 -27/0 4/0* م توجه به اخبارعد

 -06/0 -27/0* ریخاویا اعتقاد به برداشت سهم از دریا برای ماهيان

 -07/0 12/0* دسترسی آسان به دریا

 66/0* 1/0 عدم اعتماد

 47/0* 07/0 عدم تمایل به مشارکت

 24/0* -24/0 وجود بازارمناسب برای فروش محصوالت قاچاق

 -15/0* -01/0 صيد تاثير در دسترس بودن ادوات
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همين دليل تعداد های موتوری سنگين و پيشرفته دارند. بهیققا

ی دور از ساحل و مناطق هاآبهای چوبی یا موتوری سبک در یققا

های موتوری سنگين در یققاصيادان با تر بوده و بالعکس مرزی کم

و ترکمن مشاهده  پاکیدفرهای يدگاهصمحدوده  دورتر در هایيدگاهص

ی اثرات بررس مورددر  Teh (2012)و   Tehی کهامطالعهشدند. در 

اقتصادی و اجتماعی صيادی در مالزی انجام دادند، از پرسشنامه 

عوامل اقتصادی مختلفی درخصوص  سؤاالتاستفاده کردند و در آن 

نشان داد صيادان عمدتاً  هاآنو صيادی مطرح شد. نتایج مطالعه 

ه اقدام به نفرهای موتوری تک یققااز  استفادهانفرادی و با  صورتبه

چنين داللت کرد که استفاده از این نوع ها همکنند. نتایج آنصيد می

احل و با شود تا فعاليت صيد در مناطق نزدیک به سیمها باعث یققا

که در صيد غيرمجاز  درصد از افرادی 6/92 کم صيد صورت گيرد. حجم

کنند که از لحاظ فعاليت دارند، از دام گوشگير استخوانی استفاده می

دار اختالف معنی کنندمی صيادی استفاده دیگر ابزار فراوانی با افرادی از

2=9/321دارند )
 χ  0و=P .)شد که  مشاهده ی،عوامل اجتماع يناز ب

با فاصله محل سکونت تا  قانونیيرغ يدوقوع ص ينب یداریرابطه معن

نژاد و يلیوجود دارد )عق يادیشغل ص ييربه تغ یو عالقمند یادر

 یداریمعن یهامؤلفه يادیص و نوع شناور يدص روش (.1396 ،همکاران

 يراز دام گوشگ یقانون يادانص بودند. يرقانونیغ يدوقوع ص بينیيشدر پ

 با یموتور هاییقاز قا ينچناستفاده کرده و هم یاریستاندارد خاوا

عمدتاً  يرقانونیغ يادانص یول نمایندیاستفاده ماسب بخار 48قدرت 

 يراستانداردغ یهادام یرو سا یاستخوان يرگوشگ استفاده از دام به یشگرا

 کار گرفتندرا به يشرفتهو پ یسنت يادیداشته و انواع ادوات ص يالتیش

دارند که  اعتقاد عمده جامعه صيادی .(1396 ،نژاد و همکارانيلی)عق

باشد ولی ها مهم میهای آبی و آبزیان برای آنحفاظت از اکوسيستم

تر رنگرسد این نوع نگرش در بين صيادان غيرقانونی کمنظر میهب

زیست محيط حفاظت از که معموالً صيادان غيرقانونی اعتقاد دارند است.

ها اهميت چندانی ندارد و در مقایسه با صيادان و آبزیان برای آنآبی 

عنوان کردند که از نوع و ميزان جریمه  صيادان غيرقانونی قانونی، عمده

 ينرابطه ب یدر بررس. صيد غيرقانونی نيز سطح آگاهی باالیی دارند

 يادیاگرچه عمده جامعه ص ی،با عوامل حفاظت يرقانونیغ يدوقوع ص

ها مهم آن یبرا یانو آبز یآب یهايستمکه حفاظت از اکوس رددااعتقاد 

 تر بود. ازرنگکم يرقانونیغ يادانص يننوع نگرش در ب ینا یول باشدیم

 یداریطور معنبه يرقانونیغ يادانص ی،قانون يادانبا ص یسهمقا رو درینا

ها آن یبرا یانو آبز یآب یستزيطاعتقاد داشتند که حفاظت از مح

اگرچه عمده  (.1396، و همکاران نژادی)عقيل ندارد یچندان تياهم

صيد از روند افزایشی  هایهزینه که جامعه صيادان غيرقانونی معتقد بود

افزایش ميزان  برخوردار بوده است اما افزایش قيمت آبزیان و متعاقباً

منجر به پذیرش ریسک و ترغيب  غيرقانونی احتماالً حاصل از صيد سود

های صيد روند افزایشی که هزینه شود هرچنديد غيرقانونی میانجام ص

خصوص، عنوان شده که متخلف )صياد غيرقانونی( داشته باشد. در این

که پس از ارزیابی شرایط  نمایدصورتی اقدام به فعاليت غيرقانونی می در

پذیری به این نتيجه برسد که سود حاصل از ارتکاب جرم ارزش ریسک

، Cornishو  Clarke؛ Petrossian ،2015) ا داشته باشدو عواقب آن ر

. اما در برخی شرایط متخلف ممکن است تمامی جوانب را در (2001

نظر نگرفته باشد یا مجبور به ارتکاب فعاليت غيرقانونی باشد که در 

های باالتر و یا فشار ناشی از توان به فشار قاچاقچيان ردهاین مورد می

عيشتی خانواده اشاره کرد. در بسياری از موارد های متامين هزینه

متخلف ممکن است برداشت شخصی خود را از هزینه و سود ناشی از 

 به ارتکاب جرم داشته باشد. براساس نظریه انتخاب عقالنی، تصميم

قرار  عامل چند تاثير تحت زیاد احتمال صيد غيرقانونی به در شرکت

گيرد که چقدر نظر می رقانونی درمثال، صياد غي عنوانبه. خواهد گرفت

 مورد نظر بازارهای صيد شود و به غيرقانونی گونه تالش نياز است تا

ميزان تالش، صياد  رغمعلی .(Clarke ،2012و  Pires) تحویل داده شود

 توجه احتمالی را نيز محاسبه کند که با است پاداش ممکن غيرقانونی

 .(Clarke ،2011و  Pires) ردگيمی صورت هدف گونه بودن دسترس در به

عنوان کردند که  يرقانونیغ يادانعمده ص ی،قانون يادانبا ص یسهمقا در

 دارند ییباال یسطح آگاه يزن يرقانونیغ يدص یمهجر يزاناز نوع و م

که صيدی از در مورد اعتقاد به این(. 1396 ،نژاد و همکارانيلی)عق

یا نه، فراوانی افرادی که  یا برای دریا ضرر داردآدریا صورت بگيرد، 

درصد( نسبت به افرادی  75معتقدند صيد غيرمجاز ضرر دارد )حدود 

درصد(  25ضرر است )حدود که معتقدند صيد غيرمجاز از دریا بی

2=3/54تر است )دار بيشطور معنیهب
 χ  0و=P فراوانی افرادی که .)

 93کنند )حدود دستگيری توسط حراست دریا را احساس می خطر

درصد(،  7)حدود  اهميت استها بیآن که برای کسانی درصد( نسبت به

2=8/150) است تربيش دارمعنی طورهب
 χ 0 و=P.) غيرقانونی احتمال صياد 

ميزان  محاسبه نوع این .کندشدن را نيز محاسبه می گرفتار ميزان خطر

 طرخ شود بلکهدریا را شامل می در شدن مخاطره گرفتار تنها خطر نه

 با گيرد.بندر را نيز در برمی در ماهی تخليه زمان شدن در شناسایی

مکان  که انتخاب است این بر فرض عقالنی، انتخاب نظریه به توجه

 بستگی هاییفرصت نوع به بلکه باشد تصادفی تواندغيرقانونی نمی صيد

صياد غيرقانونی قرار  در دسترس خاص جغرافيایی هایمکان دارد که در

در این مطالعه، بررسی عوامل حفاظتی و صيادی نيز تایيدکننده  .دارد

عنوان باشد. بهتاثير نوع نگرش صيادان در انجام صيد غيرقانونی می

مثال، صيادان غيرقانونی عنوان کردند که آگاهی زیادی درخصوص 

تری چنين رضایت کمنوع و ميزان جریمه صيد غيرقانونی داشته و هم

تواند های مربوطه دارند. این مسئله میونی سازمانهای قاناز حمایت

داللت کند که صيادان غيرقانونی با اطالع از عواقب ناشی از صيد 
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 .(2004و همکاران،  Wright) کنندغيرقانونی اقدام به انجام آن می

چنين فراوانی افرادی که تاکنون با یگان حفاظت درگيری نداشتند هم

 15سانی که درگيری داشتند )حدود درصد( نسبت به ک 85)حدود 

2=7/100تر است )دار بيشطور معنیهدرصد(، ب
 χ  0و=P در مورد .)

درصد افراد به حفاظت  1اهميت حفاظت از ماهيان خاویاری، حدود 

درصد تا حدود متوسط اهميت  36دهند و حدود ها اهميت نمیاز آن

ائل هستند که ها قدهند و مابقی اهميت زیادی به حفاظت از آنمی

2=7/247دار وجود دارد )ها اختالف معنیبين آن
 χ  0و=P 8(. حدود 

ها اهميت کمی دارد و درصد افراد، نابودی ماهيان خاویاری برای آن

عبارت دیگر زیاد ها اهميت متوسط دارد بهدرصد برای آن 40 حدود

دهند درصد اهميت زیادی به آن می 52دهند ولی حدود اهميت نمی

2=01/96) دار وجود داردمعنی ها اختالفبين آن و
 χ  0و=P.)  تنها حدود

 هاها و حفاظت از رودخانهوضعيت آلودگی رودخانه  درصد افراد، از 5/1

دار ها اختالف معنیاطالع چندانی ندارند و اکثراً از آن باخبرندو بين آن

2=7/247) وجود دارد
 χ  0و=P.) و اختالل در  يهاول يداتتول يزانکاهش م

 یزیرو تخم یمثليدمناطق تول یبتخر ينچنشده و هم ییغذا يرهزنج

 يزانهای رودکوچ( سبب کاهش مخصوص گونهه)ب یاستخوان يانماه

و  Peri) شد يانماه ینا یرذخا کاهش و يانماهبچه و بقاء زادآوری

و  یمصنوع يرتکث ،60دهه  یلاز اوا يلدل ينهمهب. (2012همکاران، 

 سوف، کپور و کلمه آغاز شد يم،مراه سهبه يدسف يانماهزی بچهرهاسا

(Fazli ،2011.)  درصد افراد اعتقاد به برداشت از دریا بدون  30حدود

درصد افراد برایشان از  52توجه به حفاظت از ذخایر دارند و حدود 

درصد از  19که تنها حدود اهميت متوسط برخوردار است درحالی

دار وجود ها اختالف معنیو بين آن ار است باخبرنداهميت باال برخورد

2=8/166دارد )
 χ  0و=P دسترسی درصد از افراد در مورد  7/51(. حدود

درصد  5/30تاثير متوسط قائلند.  در انجام صيد غيرقانونی دریا آسان به

اهميت چندانی  غيرقانونی انجام صيد در دریا دسترسی آسان بهدر مورد 

درصد معتقدند که این عامل مهمی در  18حدود  قائل نيستند ولی

دار وجود دارد ها اختالف معنیو بين آنانجام صيد غيرقانونی است 

(7/166=2
 χ  0و=Pهای بارزی در نوع رفتار و عملکرد عالوه، تفاوته(. ب

غيرقانونی  که صيادانآن وجود داشت ازجمله غيرقانونی و قانونی صيادان

ای نونی گوشگير استخوانی استفاده کردند. مطالعهعمدتاً از دام غيرقا

انجام شد بر لزوم مدیریت Valbo-Jorgensen (2012 ) و Yea توسط که

مناسب جهت ممانعت از وقوع صيد غيرقانونی تاکيد کرد و جلوگيری 

منابع شيالتی  حفاظت هایترین اولویتغيرقانونی را از مهم صيد از وقوع

و همکاران   Agnewکار پيشنهادی توسطدریای خزر دانست. دو راه

جمله صيد غيرقانونی( عبارت ( جهت ممانعت از وقوع جرم )از2009)

است از ایجاد موانع فيزیکی و افزایش احتمال خطر دستگيری ازجمله 

ها توان به بازدید قایقراهکارهای دیگر در کنترل صيد غيرقانونی می

. با این وجود، نقش چگونگی بانی نامحسوس اشاره کرددر بنادر و دیده

ها در کنترل صيد غيرقانونی بسيار حائز گيری و عملکرد دولتتصميم

های قبلی حاکی از این بود که عنوان مثال، بررسیاهميت است. به

کشورهایی که نظارت گشت دریایی و خشکی بهتری دارند، ميزان 

دولتی  مدیریت شيالت داشته و فساد تری در بخشگذاری بيشسرمایه

 تری نيز بودندتر بود داری نرخ وقوع صيد غيرقانونی کمها کمدر آن

(Pitcher  ،2009و همکاران)تواند عامل . افزایش ميزان جریمه نيز می

پيشگيری از انجام صيد غيرقانونی باشد. کشورهایی مثل  دیگری در

ن ترین ميزااستراليا، کانادا و ناميبيا جزء کشورهایی هستند که بيش

های غيرمجاز صيد رو فعاليتجریمه صيد غيرقانونی را دارند و از این

. در مقایسه، (Pitcher ،2006 و Pramod) باشدتر میکشورها کم در این

تمایل چندانی  دریایی غذایی به منابع زیاد وابستگی دليلبه که کشورهایی

د برای مقابله با مشکل صيد غيرقانونی ندارند سطح باالیی از صي

، Clarke؛ 2010و همکاران،  Varkey) دهندغيرقانونی را نشان می

دسترسی آسان بودن درصد از افراد در مورد تاثير  98دود ح. (2007

ها اختالف بين آنو  کامالً موافقندغيرمجاز  ادوات صيادی در انجام صيد

2=92دار وجود دارد )معنی
 χ  0و=Pدرصد افراد  98چنين حدود (. هم

 صيد غير انجام در شانفروش محصوالت مناسب برای د وجود بازارمور در

2=7/92دار وجود دارد )اختالف معنی هاآن بين و کامالً موافقند مجاز
 χ 

های حاصل از پرسشنامه پر شده توسط حالت کلی بين داده در(. P=0و 

ها مبنی بر انگيزه اقدام به صيد، ارتباط منفی، پایين افراد و ادعای آن

که صيادان دیگر، ذکر این عبارتبه (.r= -25/0**) دار وجود داردو معنی

غيرمجاز در پرسشنامه بيان کنند که انگيزه دارند/ندارند با تحليل 

تری از نوع های ایشان به سواالت پرسشنامه )که بيانگر دقيقجواب

هایی از قبيل طورکلی، فعاليتبه هاست( قابل اعتماد نيست.نگرش آن

و انتقال شناورهای  حمل از جلوگيری برداری،و بهره حفاظت قانون الحاص

های ورودی به دریا توسط وسيله خودروها در معابر و مدخلموتوری به

های ذیربط خصوصاً شورای تنگاتنگ دستگاه انتظامی و همکاری نيروی

تامين با یگان حفاظت منابع در جهت سلب نمودن فعاليت صيادان 

توانند ازجمله راهکارها جهت منطقه نوار مرزی و دریا میغيرمجاز در 

چنين با جلوگيری از عرضه کنترل فعاليت صيادان غيرقانونی باشد. هم

ها و شناسایی و برخورد و فروش غيرقانونی ماهيان در تمام نقاط استان

با عوامل فروش و باندهای صيادان غيرقانونی و نيز افزایش سطح سواد 

ها نسبت به حفاظت از این ماهيان باارزش آگاهی آن و افزایش سطح

دستاوردهای های صيد غيرقانونی کمک نمود. و کاهش فعاليت شيالتی

ـ پژوهشی  این تحقيق عالوه بر سازمان شيالت ایران و مراکز مطالعاتی 

صيادی و جامعه  هاییهاستفاده اتحاد اکوسيستم دریای خزر، مورد

 .خزر نيز است بردار از ذخایر دریایبهره
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 تشکر و قدردانی
که اندیشی ماهيان خاویاری نشست هموبينار  يندر دوم مقاله این       

 خدمات کشاورزی تخصصی مادر شرکت توسط ،1399 بهمن 19  تاریخ در

موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور برگزار گردید، ارائه  مشارکتو با 

دکتر سيدمحمد مجابی  اب آقایجن مقاله از این هوسيله نگارندبدین شد.

که هزینه  مادر تخصصی خدمات کشاورزیمدیرعامل محترم شرکت 

زیست جانوری محيطپژوهشی  علمی را در مجله مقاله چاپ و انتشار این

شيالتی فراهم کردند کمال قدردانی  محققان و متخصصان استفاده جهت

  و تشکر را دارد.  
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