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 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

ها را در معرض خطر انقراض آن عنوان ارزشمندترین ماهیان دریای خزر،خصوص ماهیان خاویاری بهرویه آبزیان تجاری بهبرداری بیبهره

به مناطق فعالیت صیادان در استان گلستان  رپرسشگ مراجعه و پرسشنامه ابزار کمکبه و میدانی پیمایش قرار داده است. این مطالعه با استفاده ازروش

دست آمد و پرسشنامه حاوی سواالت مرتبط هبین جامعه صیادان قانونی و غیرقانونی ب پرسشنامه 172های مورد نیاز با توزیع تعداد انجام شد. داده

ها، خایر بود. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامهذ برداری غیرقانونیاجتماعی، اقتصادی، صیادی و حفاظت شیالتی دخیل در وقوع بهره با علل

جمله: فاصله محل سکونت تا دریا، نوع که عوامل متعددی از نشان داد ها با استفاده از مدل الجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایجداده

برداران غیرقانونی در استان گلستان بهره رقانونی داشتند.داری در وقوع صید غییشناور صیادی، نوع مالکیت صید، زمان و عمق صید تاثیر معن

ها نیز در مقایسه با صیادان قانونی نآ در اعماق کم به صید ماهیان خاویاری با استفاده از ادوات صیادی غیراستاندارد پرداخته و تالش صیادی عمدتا  

و  ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، حفاظتیبا مجموعه ر دریای خزرطورکلی، احتمال وقوع صید غیرقانونی دبه در طول شب رخ داد. عمدتا  

 است. شیالتی مرتبط

 شرقی دریای خزر، ماهیان خاویاری، مدل الجیت، مدیریت شیالتبرداری غیرقانونی، جنوببهره شناسی آبزیان،بوم کلمات کلیدی:
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 مقدمه
زایش بهره منجر به اف افزایش جمعیت و نیاز به غذاهای دریایی       

که ذخایر شیالتی طوریبرداری از ذخایر طبیعی آبزیان شده است به

های دریاها از جمله ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر در خالل دهه

(. میزان Branch ،2013و   Wormاند )اخیر دچار کاهش شدیدی شده

تن بود و  39400بیستم در حدود  قرن آغاز صید ماهیان خاویاری در

، Pourkazemi) شددریای خزر تولید می در جهان خاویار درصد 90 ات 80

 خاویاری ماهیان صید حال،این . با(1999و همکاران،  Ivanov ؛2006

است و از  یافته کاهش توجهی طور قابلگذشته به در خالل چند دهه

 رسید 2009تن در سال  286تنها به  1997تن در سال  30000

(FAO ،2014 2011؛)رویه ریب زیستگاه و صید بیخت واملی نظیر:. ع

خزر ازجمله  دریای خاویاری های ماهیانگونه منجر شده تا تمامی

 ،(Acipenser persicus) ماهی ایرانیتاس (،Huso huso)ماهی فیل

(، اوزون برون Acipenser gueldenstaedtii) ماهی روسیتاس

(Acipenser stellatusو شیپ ) (Acipenser nudiventrisدر )  لیست

، IUCN؛ CITES ،2011) قرار گیرند انقراض خطر های در معرضگونه

بندی صید ماهیان خاویاری در دریای خزر و رغم سهمیهعلی. (2004

برداری از آبزیان، صید غیرقانونی، گزارش تنظیم قوانین و مقررات بهره

اهیان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و کاهش م نشده و کنترل نشده

؛ Pourkazemi، 2006 ؛Lagutive، 2008و  Lagutive) باشدمی خاویاری

Pikitch  ،به  غیرقانونی و گزارش نشده برداری. بهره(2005و همکاران

های گونهبرداری ازمنابع آبزیان و بهرهانجام عمل صید بدون مجوز، 

 چنین عدم رعایتهم و استفاده از تجهیزات غیرقانونی با حفاظت شده

 ؛Ozturk ،2013؛ Belova ،2015) شودسهمیه مقرر صید گفته می

Agnew  ،ناشی از حجم باالی  اثرات مجموع، . در(1999و همکاران

خصوص مدیریت ها درتشدید نگرانیصید غیرقانونی نه تنها منجر به 

 تضعیف ثبات شده است بلکه، نهایتاً منجر بهبازار این محصوالت 

و امنیت جدی در عرضه  ده و تهدیدیتوسعه ش حال در کشورهای

در نفر از ساکنین محلی  هزاران ثبات شغلی و دریایی غذاییمواد 

، Petrossian؛ Christensen ،2016) استبسیاری از کشورهای جهان 

عوامل متعددی  .(Branch ،2013و  Worm؛ Ozturk ،2013؛ 2015

خصوص، این توانند در وقوع صید غیرقانونی نقش داشته باشند. درمی

چون تهیه پرسشنامه به هایی هممطالعات قبلی با استفاده از روش

و  شناسایی انگیزش اصلی صیادانبررسی علل وقوع صیدغیرقانونی، 

؛ Teh ،2012و  Teh) پرداختند آن از ناشی اقتصادی و اجتماعی اثرات

Gandiwa ،2011) . در همین رابطه، مطالعهDaliri  و همکاران

صوص عوامل اجتماعی، اقتصادی و فردی تاثیرگذار در ( درخ2016)

وقوع صید غیرقانونی در محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس با 

تواند استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه نشان داد که روش فوق می

ع صید غیرقانونی موثر باشد. های صیادان و وقودر شناسایی انگیزه

که فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی  دهدنتایج چنین مطالعاتی نشان می

غیرقانونی و ارتکاب  و جغرافیایی و سیاسی ممکن است در وقوع صید

های غیرمجاز توسط صیادان نقش داشته باشند. با توجه به فعالیت

های نامهتوافق غیرقانونی، برداریبهره اثرات درخصوص موجود هاینگرانی

 غیرقانونیمقابله با صید  خصوصرد المللیبین و محلی سطح در متعددی

چنان . اگرچه اجرای این توافقات هم(Kao ،2015) تصویب شده است

امکان  های خاصی روبروست، دستیابی به چنین توافقاتیبا چالش

را فراهم  غیرقانونی های صیدفعالیت ها و مقابله باتقویت فرآیند بازرسی

ه توسط کشورهای رفتهای صورت گرغم توافقات و تالشعلی .کندمی

جمله ایران درخصوص کنترل صید غیرقانونی ماهیان حاشیه خزر از

های چندانی در ارتباط با بهبود ذخایر وجود نداشته و خاویاری، نشانه

در حال حاضر بخش تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری برای بازسازی 

موجود، گزارشات  باشد. طبقذخایر نیز با کمبود مولد مواجه می

 یاطور گستردهبه یاریخاو یانخصوص ماهبه یانماه یدغیرقانونیص

اگرچه  .افتدیاتفاق مجمله استان گلستان نیز در سواحل ایرانی خزر از

برداری غیرقانونی مشکل است، این دسترسی به آمار دقیق میزان بهره

برداری غیرقانونی در وقوع بهره دخیل عوامل ارزیابی و شناسایی به مطالعه

در  انجام صید غیرقانونیبه  صیادان یلتما رداخته و به بررسی دالیلپ

 پردازد.شرقی دریای خزر میبخش جنوب

 

 هامواد و روش
تحلیلی و پیمایشی با استفاده از سواالت مطرح  -روش توصیفی       

 با شده در پرسشنامه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا

 و هاشاخص مناسب گزینش به رسی متون علمیو بر مطالعات انجام

 پرداخته شد. تأثیرگذارند بر انجام صید غیرقانونی که متغیرهایی

. (Likert ،1932) ها بر مبنای طیف لیکرت طراحی شدندپرسشنامه

که طراحی شده  ایگزینه 5 صورتسواالت عمدتاً به در طیف لیکرت

 ،بودموافق  وافق و کامالًمخالف، مخالف، نظری ندارم، م کامالً :شامل

های ذکر شده در باال ولی تواند به تعداد گزینهیا بسته به نوع سوال می

به  در این تحقیق،. باشداز بسیار کم تا بسیار زیاد یا عبارات مشابه 

موافق/بسیار  و به گزینه کامالً 1 مخالف/ بسیار کم عدد گزینه کامالً

پرسشنامه  پایایی چنینو هم عتبار()ا روایی ه شد.نسبت داد 5 عدد زیاد

 انتخاب و جامعه از منظور، بخشی این به .مورد ارزیابی قرار گرفت

 شد. برای توزیع جامعه در مقدماتی مطالعه شکلبه هاپرسشنامه

 به عمل نظرخواهی صاحب نظر کارشناسان از پرسشنامه روایی تعیین

    شد.  تأیید پرسشنامه ها،آن هایدیدگاه اعمال از پس که آمد
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 شد استفاده کرونباخ آلفای روش از نیز پایایی تعیین برای       

(Santos ،1999)است  تا یك صفر بین کرونباخ آلفای ضریب . دامنه

 آلفا تر است. ضریببیش مقیاس پایایی باشد، تربیش ضریب هرچه و

عه باشد. جامپرسشنامه می بود که نشانه پایایی مناسب 7/0 باالتر از

آماری شامل صیادان قانونی و غیرقانونی در استان گلستان بود. حجم 

( محاسبه 1جامعه آماری مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران )رابطه 

. تعداد نمونه آماری مورد نیاز مطابق فرمول (Cochran ،1977) شد

ها در خالل بهار و تابستان نفر محاسبه شد و پرسشنامه 172کوکران 

 های مختلف صیادان قانونی و غیرقانونی استانبین گروه 1395 سال

در محدوده بندرترکمن، گمیشان، جزیره آشوراده و سایر  گلستان

نواحی صید توزیع شد تا به سواالت مرتبط با علل اجتماعی، اقتصادی، 

صیادی و حفاظتی احتمالی دخیل در وقوع صید غیرقانونی پاسخ داده 

از روش رگرسیون الجیت برای بررسی رابطه  شود. در این مطالعه،

بین فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، صیادی و حفاظتی و وقوع صید 

و  Nelder ؛2003، و همکاران Ruczinskiغیرقانونی استفاده شد )

Wedderburn، 1972)سازی متغیرهای . یك رهیافت مرسوم در مدل

 نرگرسیو آماری یك مدلوابسته دوسویی، مدل الجیت است که 

در نظر ای یافته عنوان مدل خطی تعمیمبهآن را توان می و باشدمی 

. کاربرد کندعنوان تابع پیوند استفاده میبه جیتال که از تابعگرفت 

مدل الجیت در مطالعاتی که هدف بررسی رخ دادن یا رخ ندادن یك 

چون پرسشنامه واقعه یا اتفاق باشد و زمانی که پایگاه داده بزرگی هم

در دسترس باشد مناسب است. نمونه جامعه صیادی به دو دسته 

 با مرتبط رگرسیونی مدل قانونی و غیرقانونی تقسیم شد. درصیادان 

های صفر ارزش ترتیب بابه انجام صید قانونی و غیر قانونی، رخداد این

عنوان متغیر وابسته و عوامل دیگر از جمله سن، نوع ( به1، 0و یك )

شغل، میزان درآمد، سطح سواد، فاصله تا مکان صید، روش و نوع 

عنوان متغیرهای لحاظ شده در پرسشنامه به ادوات صید و سایر

ابتدا میزان خود همبستگی  متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند.

بین متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون پیرسون بررسی شد تا 

زمان در تابع الجیت طور هممتغیرهایی که همبستگی باالیی دارند به

های احتمال وقوع صید آمارهاستفاده نشوند. در نهایت نتایج حاصل از 

مدل رگرسیونی  در داریمعن یك از متغیرهای تاثیر هر براساس غیرقانونی

 :باشدمی رابطه زیر صورتبه الجیت ساختار تابع شوند.ارائه می

*=iu+ iXα + β                                                (:2رابطه )
iZ 

*که در آن 
iZ باشد لب صید قانونی و غیرقانونی میفعالیت صیاد در قا

اجتماعی، اقتصادی، صیادی و حفاظتی  خصوصیات برداری از iX و بردار

باشد. خطای الگو می نیز جزء iuپارامترهای الگو و  βو  αام است. iصیاد 

تعریف شود که دارای مقادیر صفر و یك  iZنام اگر متغیر دیگری به

*>0 چهباشد، چنان
iZ متغیر ،iZ ارای مقادیر یك د

طورکلی، مدل ارائه باشد. بهصورت دارای مقادیر صفر میو درغیر این

 : صورت زیر استشده در این مقاله به

 nDnγ+…+2D2+γ1D1γ+nXnβ+ …  +2X2+ β1X1α + β=iZ  (:3رابطه )

صورت پیوسته )مثل سن و تعداد به Xکه در آن، متغیرهای مستقل 

ای )مثل سطح تحصیالت و نوع طبقهصورت به  Dفرزندان( و متغیر

ای یك سطح از متغیرهای مستقل طبقه اند.شغل( درنظر گرفته شده

شود. عنوان طبقه مبنا یا مرجع درنظر گرفته میدر مدل الجیت به

طبقه )مجرد و متاهل( تعریف  2عنوان مثال، متغیر وضعیت تاهل در به

مرجع لحاظ شد. در عنوان شد که یك طبقه از آن در تابع الجیت به

امین صیاد اقدام به صید غیرقانونی iکه الگوی الجیت احتمال این

 (:4رابطه ). صورت زیر تعریف گردیدبه 4نماید در رابطه 
i)D+γi Xα + β(–e+  1/1=  iZ– e+  1/1) = iDγ+iXα + β(F) = iZ( F=  iP 

مال امین صیاد به احتiبا تقسیم احتمال انجام صید غیرقانونی توسط 

عدم انجام صید غیرقانونی و گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین، رابطه 

 آید:دست میهزیر ب

 iDγ+iXα + β) = iP -1/iP= Ln ( iL                            (:5رابطه )

 نامیده  p(itLog(طور خالصه به ) iP-1/iPLn(که در این فرمول، 

های مدل روی ماندهشود. پس از اجرای مدل، نحوه توزیع باقیمی

نمودار چك مشاهده گردیدتا از عدم وجود هر گونه الگوی غیرنرمال 

( Goodness offitبرازش ) اطمینان حاصل شود. از معیارهای نیکویی

 Akaike Informationمدل با استفاده از معیار اطالعاتی آکائیك )

Criterion [AIC]،) ( معیار شوارتزSchwarz criterionتست ه ،)اسمر 

 Hannanکوئین )-( و معیار هاننHosmer-Lemeshow testلمشو )

Quinncriter) چنین از ضریب مدل استفاده شد. هم برازش برآورد جهت

نمایی لگاریتم درست و (McFaddenR-squaredفادن ) -تشخیص مك

(Log Likelihood جهت برآورد اعتبار و قدرت توجیه مدل استفاده )

که آیا یك توزیع خاص یی برازش برای تعیین اینهای نیکوشد. آزمون

های توزیع بندیرتبه روند و بنابراین بهکار مینه به یا شده برازش خوبیبه

ها برازش دارند کمك که چقدر خوب با دادهفیت شده برحسب آن

 تفسیر است و لگاریتمی مدلی الجیت که مدلجاییکنند. از آنمی

 زمینه این در که راهکاری گیرد، صورت ماًمستقی تواندنمی آن ضرایب

متغیرهاست  (Marginal effectنهایی ) اثر کارگیریبه پیشنهاد شده

 دار محاسبه شد.یکه در نهایت برای هر یك از متغیرهای معن

 Excel افزارهایها در نرمهای آماری دادهگردآوری و تجزیه و تحلیل

 انجام پذیرفت. 9نسخه Eviews و  19نسخه  SPSS،2013نسخه 
 

        نتایج

وقوع صید  و احتمال بررسی مورد متغیرهای بین دارییارتباط معن       

برازش  نیکویی غیرقانونی در استان گلستان مشاهده گردید. معیارهای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA
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حاکی از مناسب بودن مدل الجیت در توضیح  و ارزیابی اعتبار مدل

 ،مدل در ار گرفته شدهکبه مستقل متغیرهایرفتار متغیرها بود و 

(. 1قابل قبولی نشان دادند )جدول  سطح در را وابسته متغیر در تغییر

نتایج فوق بر مبنای اجرای مدل در تکرارهای متعدد از طریق حذف 

دار جهت رسیدن به بهترین یو جایگزینی متغیرهای بدون تاثیر معن

لمشو  -هاسمر دار بود. نتایج آزمونیمدل با استفاده از متغیرهای معن

که برای بررسی نیکویی برازش مدل استفاده شد نیز نشان داد که 

دهندگی خوبی برخوردارند متغیرهای مورد بررسی از قدرت توضیح

(1/0P=.) 

 

 

رقانونی دهنده معیارهای نیکویی برازش مدل، خالصه آماری و اثر نهایی عوامل تاثیرگذار در وقوع صید غینتایج مدل الجیت نشان :1جدول 

 شرقی دریای خزر، استان گلستانماهیان تجاری در بخش جنوب

 اثر نهایی معناداری درصد zمقادیرآماره  انحراف معیار خطا ضریب متغیرها

 0001/0 048/0 97/1 16/0 31/0 فاصله محل سکونت تا دریا

 -0001/0 026/0 -21/2 34/0 -76/0 عالقمندی به تغییر شغل صیادی

 0005/0 001/0 10/3 13/1 53/3 ادینوع شناور صی

 0006/0 001/0 33/3 96/0 21/3 مالکیت صید

 0001/0 001/0 17/3 33/1 24/4 زمان صید

 -0001/0 090/0 -66/1 02/0 -04/0 عمق صید

 0001/0 03/0 10/2 34/0 73/0 آگاهی از نوع و میزان جریمه

خصوص در شمال که فعالیت صید تجاری در ایران بهجاییاز آن       

صیادی را مردان شود تمامی جامعه کشور توسط مردان انجام می

رو در جامعه صیادی استان گلستان زنان در دادند و از اینتشکیل می

مشاهده شد  های صید حضور نداشتند. از بین عوامل اجتماعی،فعالیت

داری بین وقوع صید غیرقانونی با فاصله محل سکونت یکه رابطه معن

نتایج  (.1وجود دارد )جدول تا دریا و عالقمندی به تغییر شغل صیادی

حاکی از این بود که صیادان غیرقانونی در استان گلستان در فاصله 

صیادان غیرقانونی  چنیندورتری از دریا سکونت داشته و هم تقریباً

عالقمندی چندانی به تغییر شغل صیادی نداشتند. سایر متغیرهای 

داری را بین صیادان قانونی و یاجتماعی و اقتصادی اختالف معن

که اکثریت خصوص، با توجه به ایننشان ندادند. در اینغیرقانونی 

جامعه صیادی دارای سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند، عامل 

چنین، در (. همP>1/0داری را نشان نداد )یسطح تحصیالت تاثیر معن

بین عوامل اجتماعی، ارتباط منفی بین سن و فعالیت صید غیرقانونی 

اکثر صیادان غیرقانونی در دامنه سنی  صورت کهوجود داشت بدین

میانسالی و جوانی قرار داشتند اگرچه این عامل در مدل الجیت 

تعداد فرزندان،  دار نبود. سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی مانندیمعن

وضعیت تاهل، میزان درآمد و رضایت از درآمد نیز اگرچه ارتباطاتی را 

دلیل نزدیکی مقادیر این ولی بهبا رخداد صید غیرقانونی نشان دادند 

داری بین یمتغیرها در جامعه صیادان قانونی و غیرقانونی، ارتباط معن

 (. P>1/0این متغیرها با وقوع صید غیرقانونی در مدل مشاهده نشد )

های مولفه نوع مالکیت صید نوع شناور صیادی و چونهم صیادی عوامل

(. صیادان 1)جدول ونی بودندغیرقان بینی وقوع صیدداری در پیشیمعن

چنین از قانونی از دام گوشگیر استاندارد خاویاری استفاده کرده و هم

نمایند ولی صیادان غیرقانونی می استفاده 48 موتوری با قدرت هایقایق

مالکیت صید را داشتتند، گرایش به استفاده از دام گوشگیر  عمدتاً

یالتی داشته و انواع ادوات های غیراستاندارد شاستخوانی و سایر دام

کار گرفتند. را به های چوبی و تیوپصیادی سنتی و پیشرفته مثل قایق

بررسی اثر نهایی متغیرهای ذکر شده که بر مبنای یك واحد تغییر در 

یك متغیر مستقل با فرض ثابت نگه داشتن مقادیر سایر متغیرهاست 

وع مالکیت صید از نیز نشان داد که متغیرهای نوع شناور صیادی و  ن

عالوه، صیادانی که ه(. ب1باشند )جدول اثر نهایی باالتری برخوردار می

طور گذاری کردند و فعالیت صید شبانه داشتند بهتر دامدر عمق کم

تری ممکن است مرتکب صید غیرقانونی داری و با احتمال بیشیمعن

با وقوع  صید داری بین عمق صید و زمانیرو رابطه معنشوند و از این

چنین عمده صیادان سابقه (. هم1صید غیرقانونی وجود داشت )جدول 

McFadden R-squared 613/0 Log likelihood 33/31- 
Akaike Info. Criterion 457/0 Avg. log likelihood 182/0- 
Schwarz Criterion 603/0 Deviance 67/62 
Hannan-Quinn Criterion 516/0  LR statistic 60/99 
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تمایل به مشارکت در فعالیت  صیادی زیادی داشتند و صیادان اکثراً

بینی های سنی مشابه داشتند اگرچه این عوامل پیشصید با گروه

 هدر بررسی رابط داری را نشان ندادند.یوقوع صید غیرقانونی تاثیر معن

بین وقوع صید غیرقانونی با عوامل حفاظتی، اگرچه عمده جامعه 

های آبی و آبزیان برای داشت که حفاظت از اکوسیستم اعتقاد صیادی

باشد ولی این نوع نگرش در بین صیادان غیرقانونی ها مهم میآن

دار یالجیت معن تر بود اگرچه بین این دو گروه صیادی در مدلرنگکم

 ، در مقایسه با صیادان قانونی، عمده صیادان غیرقانونیچنینهم نبود.

عنوان کردند که از نوع و میزان جریمه صید غیرقانونی نیز سطح 

بینی پیش - در ارزیابی انتظارات (.1)جدول  آگاهی باالیی دارند

(Expectation-Prediction Evaluation)  درخصوص درصد صحیح

بینی شده توسط پیش چه احتماالتچنان بینی شده،های پیشاحتمال

توان عنوان کرد که مدل الجیت باالتر و یا برابر حد آستانه باشد می

صورت پیشامد رخ نخواهد داد. با دهد و در غیر اینپیشامد رخ می

های متغیر وابسته با مقادیر احتماالت،  1و  0مقایسه مقادیر واقعی 

و مقادیر درصد  های صحیح توسط مدل مشخص شدبینیدرصد پیش

بینی صحیح و کارایی پیش که مدل از دقت داد بینی نشانپیش

نمونه تعداد  172طورکلی از مجموع به باشد.مناسبی برخوردار می

نمونه  31نمونه دارای مقادیر یك )وقوع صید غیرقانونی( و تعداد  141

دارای مقادیر صفر )وقوع صید قانونی( بود که  در مدل برازش شده 

ها بینیبندی شدند و درصد پیشداد مشاهداتی که به درستی طبقهتع

 91(. مدل برازش شده توانست 1نیز گویای کارایی مدل بود )شکل 

چنین، مدل درصد از کل مشاهدات را به درستی تخمین بزند. هم

بار از مدل احتمال ثابت بهتر عمل کرده است )کل  9برازش شده 

 درصد بود.  51نفع( و درصد نفع برابر با 

 

 
بینی در برآورد تعداد و پیش-نتایج ارزیابی انتظارات: 1شکل 

های انجام شده در مدل الجیت جهت بررسی بینیدرصد پیش

 احتمال وقوع صید غیرقانونی در استان گلستان

 بحث

یکی از راهکارهای مناسب  پیمایشی -استفاده از روش توصیفی       

این مطالعه اهمیت  باشد.ید غیرقانونی میهای صدر شناسایی انگیزه

های های توصیفی تحلیلی را در بررسی وقوع فعالیتاستفاده از روش

غیرقانونی ازجمله صید غیرمجاز را مشخص کرد که با مطالعات قبلی 

در این مطالعه  (.2016 و همکاران، Daliri) خوانی داردهم در این زمینه

الیت صید غیرقانونی با نوع ادوات صید، داری بین انجام فعارتباط معنی

های صیادی یافت شد. در این راستا، زمان و عمق صید و سایر مولفه

مطالعات پیشین در سایر نقاط دنیا از جمله مالزی و زیمبابوه نیز نقش 

چنین عواملی در وقوع صید غیرقانونی و تاثیرات اکولوژیك آن روی 

 .(Gandiwa ،2011؛ Teh ،2012 و Teh) آبزیان تجاری را نشان دادند

عنوان مثال، نتایج این محققین حاکی از این بود که در مالزی به

های صورت انفرادی و با استقاده از قایقصیادان غیرقانونی عمدتاً به

ها کنند. استفاده از این نوع قایقموتوری تك نفره اقدام به صید می

ك به ساحل و با حجم شود تا فعالیت صید در مناطق نزدیباعث می

در سایر نقاط صید از طریق تور انجام که کم صید صورت گیرد و یا این

شد و بخشی از صید به مصرف خانگی و بخشی از آن در بازار محلی می

رو، ساحل نشینی و سهولت دسترسی به از این رسید.به فروش می

انگیزه و  جادمنجر به ای احتماالً منابع دریایی در تلفیق با سایر عوامل

 شود.های مرتبط با صید غیرقانونی میافزایش احتمال انجام فعالیت

خصوص صید غیرقانونی ماهیان براساس این مطالعه، فعالیت صید و به

هایی است که توسط خاویاری در منطقه شمال ایران از جمله فعالیت

انجام صید تجاری چه شود و جامعه زنان نقشی در مردان انجام می

توان در جمله دالیل آن را میانونی یا غیرقانونی نداشت. ازصورت قهب

های فرهنگی و اجتماعی جامعه صیادی شمال ایران جستجو ریشه

سخت و پرخطر  جزء مشاغل هایی اصوالًکه چنین فعالیتطورینمود به

انگیزه چندانی برای حضور زنان در  رو احتماالًمحسوب شده و از این

 تجاری وجود ندارد.مشاغل صیادی 

 برداری آبزیان های غیرقانونی بهرهدر خصوص انجام فعالیت       

در بسیاری از موارد متخلف ممکن  چنین ذکر کرد کهتوان هممی

است برداشت شخصی خود را از هزینه و سود ناشی از ارتکاب جرم 

 صید غیرقانونی به در شرکت به داشته باشد و در نتیجه، تصمیم

در این خصوص،  .قرار خواهد گرفت عامل چند تاثیر تحت زیاد لاحتما

عنوان شده که متخلف )صیاد غیرقانونی( در صورتی اقدام به فعالیت 

نماید که پس از ارزیابی شرایط به این نتیجه برسد که غیرقانونی می

سود حاصل از ارتکاب جرم ارزش ریسك پذیری و عواقب آن را داشته 

اما در برخی  (.Cornish  ،2001و   Clarke ؛Petrossian ،2015) باشد

شرایط متخلف ممکن است تمامی جوانب را درنظر نگرفته باشد یا 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320714003140
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توان به فعالیت غیرقانونی باشد که در این مورد می ارتکاب مجبور به

های های باالتر و یا فشار ناشی از تامین هزینهاچاقچیان ردهفشار ق

در  عنوان یك متخلفصیاد غیرقانونی به معیشتی خانواده اشاره کرد.

صید شود و  غیرقانونی گونه گیرد که چقدر تالش نیاز است تانظر می

 . (Clarke ،2012و  Pires) مورد نظرتحویل داده شود بازارهای به

احتمالی را  است پاداش ممکن تالش، صیاد غیرقانونیرغم میزان علی

صورت  گونه هدف بودن دسترس در به توجه نیز محاسبه کند که با

 چنین، صیاد غیرقانونی احتمالهم. (Clarke ،2011و  Pires) گیردمی

 و همکاران،(Wright کندشدن را نیز محاسبه می گرفتار میزان خطر

 در شدن مخاطره گرفتار تنها طر نهمیزان خ نوع محاسبه این(. 2004

 ماهی تخلیه زمان شدن در شناسایی خطر شود بلکهدریا را شامل می

گیرد. در این رابطه، تالش صیادی صیادان می بندر را نیز دربر در

 در اعماق کم و در خالل شب رخ  غیرقانونی نشان داد که عمدتاً

اهش خطر گرفتار جهت ک تواند حاکی از تصمیم صیادانکه می دهدمی

 رو،از این شدن توسط نیروهای مرزبانی یا یگان حفاظت دریایی باشد.

 به بلکه تصادفی باشد تواندغیرقانونی نمی و زمان صید مکان انتخاب

خاص در  جغرافیایی هایمکان دارد که در بستگی هاییفرصت نوع

 در این مطالعه، بررسی عوامل صیاد غیرقانونی قرار دارد. دسترس

حفاظتی و صیادی نیز تاییدکننده تاثیر نوع نگرش صیادان در انجام 

عنوان عنوان مثال، صیادان غیرقانونی باشد. بهصید غیرقانونی می

کردند که آگاهی زیادی درخصوص نوع و میزان جریمه صید 

تواند داللت کند که صیادان غیرقانونی غیرقانونی دارند. این مسئله می

 کنند.ناشی از صید غیرقانونی اقدام به انجام آن می با اطالع از عواقب

انجام شد بر  Valbo-Jorgensen (2012)و  Ye ای که توسطمطالعه

لزوم مدیریت مناسب جهت ممانعت از وقوع صید غیرقانونی تاکید 

های ترین اولویتکرد و جلوگیری از وقوع صید غیرقانونی را از مهم

دانست. دو راهکار پیشنهادی توسط حفاظت منابع شیالتی دریای خزر 

Cullen وAgnew  (2006)  جهت ممانعت از وقوع جرم )از جمله صید

غیرقانونی( عبارت است از ایجاد موانع فیزیکی و افزایش احتمال خطر 

توان در کنترل صید غیرقانونی می یگردستگیری. ازجمله راهکارهای د

حسوس اشاره کرد. با این بانی نامها در بنادر و دیدهبه بازدید قایق

ها در کنترل صید گیری و عملکرد دولتوجود، نقش چگونگی تصمیم

های قبلی حاکی از این بود بررسی غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است.

که کشورهایی که نظارت گشت دریایی و خشکی بهتری دارند، میزان 

دولتی مدیریت شیالت داشته و فساد  بخش تری درگذاری بیشسرمایه

 تری نیز بودندتر بود داری نرخ وقوع صید غیرقانونی کمها کمدر آن

(Pitcher  ،2009و همکاران)تواند عامل . افزایش میزان جریمه نیز می

پیشگیری از انجام صید غیرقانونی باشد. کشورهایی مثل  دیگری در

ترین میزان استرالیا، کانادا و نامیبیا جزء کشورهایی هستند که بیش

های غیرمجاز صید رو فعالیتدارند و از این قانونی راجریمه صید غیر

در مقایسه،  .(Pitcher  ،2006و Pramod) تر می باشدکشورها کم در این

دلیل وابستگی زیاد به منابع غذایی دریایی تمایل کشورهایی که به

چندانی برای مقابله با مشکل صید غیرقانونی ندارند سطح باالیی از 

، Clarke ؛2010و همکاران،  Varkeyدهند )نشان میرا  غیرقانونی صید

های جمله روشتواند ازکنندگان میافزایش آگاهی مصرف (.2007

 Petrossian) روش غیرقانونی باشدکنترل فروش محصوالت شیالتی به

  .(Clarke ،2013و 

کنندگان ممکن است اطالع دقیقی از چگونگی بسیاری از مصرف       

ل موجود در بازار نداشته باشند. آموزش و اطالع صید و فراوری محصو

کنندگان مصرف دقت در تواندمی نشینساحل جوامع بین در ویژههب رسانی

کنترل صید  های دریایی و متعاقباًدر هنگام خرید آبزیان و فرآورده

های شیالتی با ارزش اقتصادی فراوانی گونه غیرقانونی کمك نماید.

باشد و بررسی م وقوع صید غیرقانونی میجمله دالیل مهباال نیز از

حاضر روی صید غیرقانونی ماهیان خاویاری نیز این موضوع را اثبات 

های باالیی در کند. خاویار ماهیان خاویاری دریای خزر با قیمتمی

رسند و مشتریان خاص خود را دارند. بازارهای جهانی به فروش می

ی هستند که جهت دستیابی افراد متمول کنندگان خاویار عمدتاًمصرف

خصوص برای مقادیر باالیی به ندبه موقعیت اجتماعی باالتر حاضر

های کمیاب بپردازند. قیمت باالی خاویار و سود خاویار وحشی گونه

کننده مهمی در وقوع صید حاصل از فروش آن عامل تحریك

غیرقانونی ماهیان خاویاری است. بنابراین یکی دیگر از راهکارهای 

رزه با تجارت غیرقانونی خاویار و ماهیان خاویاری، انحصاری کردن مبا

هاست که از این طریق فروشندگان خاویار فروش خاویار توسط دولت

تری مواجه خواهند شد. نتایج سایر های بیشغیرقانونی با محدودیت

مطالعات نیز بر نقش پیچیده صید غیرقانونی تاکید کرده و داللت 

 حقوقی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، نش عواملکنند که برهم کمی

وقوع صید غیرقانونی در ابعاد مکانی و  تواند تاثیر زیادی در شدتمی

مدیریت مطلوب منابع دریایی مستلزم این  زمانی خاص داشته باشد.

 نظر گرفته شوندپارچه درطور یكاست که تمامی عوامل به

(Christensen ،2016).  

ای از عوامل در وقوع رد که مجموعهنتایج این مطالعه نیز اثبات ک       

توجه به یك دسته از  رو صرفاًصید غیرقانونی نقش دارند و از این

در  های غیرمجاز صید موثر باشد.تواند در کنترل فعالیتعوامل نمی

المللی در های مرتبط در سطوح ملی و بیننتیجه، هماهنگی سازمان

ار حیاتی در حفاظت تواند نقشی بسیاتخاذ و اجرای درست قوانین می

خصوص در دریای خزر برداری پایدار از منابع طبیعی دریایی بهو بهره

 ایفا کند. 
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 تشکر و قدردانی
های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و از حمایت       

های چنین از همکاران مدیریت امور ماهیان خاویاری، تعاونیهم

ها و یادانی که در توزیع پرسشنامهو تمامی ص صیادی استان گلستان

کمال تشکر و  د،یاری رساندن این تحقیقدسترسی به نواحی صید به 

 آید.عمل میقدردانی به
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