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عقیلینژاد و همکاران

کاربرد مدل الجیت در شناسایی عوامل موثر در بهرهبرداری غیرقانونی ذخایر ماهیان....

مقدمه
افزایش جمعیت و نیاز به غذاهای دریایی منجر به افزایش بهره
برداری از ذخایر طبیعی آبزیان شده است بهطوریکه ذخایر شیالتی
دریاها از جمله ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر در خالل دهههای
اخیر دچار کاهش شدیدی شدهاند ( Wormو  .)2013 ،Branchمیزان
صید ماهیان خاویاری در آغاز قرن بیستم در حدود  39400تن بود و
 80تا  90درصد خاویار جهان در دریای خزر تولید میشد (،Pourkazemi
2006؛  Ivanovو همکاران .)1999 ،با اینحال ،صید ماهیان خاویاری
در خالل چند دهه گذشته بهطور قابل توجهی کاهش یافته است و از
 30000تن در سال  1997تنها به  286تن در سال  2009رسید
(2014 ،FAO؛  .)2011عواملی نظیر :تخریب زیستگاه و صید بیرویه
منجر شده تا تمامی گونههای ماهیان خاویاری دریای خزر ازجمله
فیلماهی ( ،)Huso husoتاسماهی ایرانی (،)Acipenser persicus
تاسماهی روسی ( ،)Acipenser gueldenstaedtiiاوزون برون
( )Acipenser stellatusو شیپ ( )Acipenser nudiventrisدر لیست
گونههای در معرض خطر انقراض قرار گیرند (2011 ،CITES؛ ،IUCN
 .)2004علیرغم سهمیهبندی صید ماهیان خاویاری در دریای خزر و
تنظیم قوانین و مقررات بهرهبرداری از آبزیان ،صید غیرقانونی ،گزارش
نشده و کنترل نشده یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و کاهش ماهیان
خاویاری میباشد ( Lagutiveو 2008 ،Lagutive؛ 2006 ،Pourkazemi؛
 Pikitchو همکاران .)2005 ،بهرهبرداری غیرقانونی و گزارش نشده به
انجام عمل صید بدون مجوز ،بهرهبرداری ازمنابع آبزیان و گونههای
حفاظت شده با استفاده از تجهیزات غیرقانونی و همچنین عدم رعایت
سهمیه مقرر صید گفته میشود (2015 ،Belova؛ 2013 ،Ozturk؛
 Agnewو همکاران .)1999 ،در مجموع ،اثرات ناشی از حجم باالی
صید غیرقانونی نه تنها منجر به تشدید نگرانیها درخصوص مدیریت
بازار این محصوالت شده است بلکه ،نهایتاً منجر به تضعیف ثبات
کشورهای در حال توسعه شده و تهدیدی جدی در عرضه و امنیت
مواد غذایی دریایی و ثبات شغلی هزاران نفر از ساکنین محلی در
بسیاری از کشورهای جهان است (2016 ،Christensen؛ ،Petrossian
2015؛ 2013 ،Ozturk؛  Wormو  .)2013 ،Branchعوامل متعددی
میتوانند در وقوع صید غیرقانونی نقش داشته باشند .در اینخصوص،
مطالعات قبلی با استفاده از روشهایی همچون تهیه پرسشنامه به
بررسی علل وقوع صیدغیرقانونی ،شناسایی انگیزش اصلی صیادان و
اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن پرداختند ( Tehو 2012 ،Teh؛
 .)2011 ،Gandiwaدر همین رابطه ،مطالعه  Daliriو همکاران
( )2016درخصوص عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فردی تاثیرگذار در
وقوع صید غیرقانونی در محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس با
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استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه نشان داد که روش فوق میتواند
در شناسایی انگیزههای صیادان و وقوع صید غیرقانونی موثر باشد.
نتایج چنین مطالعاتی نشان میدهد که فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی
و جغرافیایی و سیاسی ممکن است در وقوع صید غیرقانونی و ارتکاب
فعالیتهای غیرمجاز توسط صیادان نقش داشته باشند .با توجه به
نگرانیهای موجود درخصوص اثرات بهرهبرداری غیرقانونی ،توافقنامههای
متعددی در سطح محلی و بینالمللی درخصوص مقابله با صید غیرقانونی
تصویب شده است ( .)2015 ،Kaoاگرچه اجرای این توافقات همچنان
با چالشهای خاصی روبروست ،دستیابی به چنین توافقاتی امکان
تقویت فرآیند بازرسیها و مقابله با فعالیتهای صید غیرقانونی را فراهم
میکند .علیرغم توافقات و تالشهای صورت گرفته توسط کشورهای
حاشیه خزر از جمله ایران درخصوص کنترل صید غیرقانونی ماهیان
خاویاری ،نشانههای چندانی در ارتباط با بهبود ذخایر وجود نداشته و
در حال حاضر بخش تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری برای بازسازی
ذخایر نیز با کمبود مولد مواجه میباشد .طبق گزارشات موجود،
صیدغیرقانونی ماهیان بهخصوص ماهیان خاویاری بهطور گستردهای
در سواحل ایرانی خزر ازجمله استان گلستان نیز اتفاق میافتد .اگرچه
دسترسی به آمار دقیق میزان بهرهبرداری غیرقانونی مشکل است ،این
مطالعه به شناسایی و ارزیابی عوامل دخیل در وقوع بهرهبرداری غیرقانونی
پرداخته و به بررسی دالیل تمایل صیادان به انجام صید غیرقانونی در
بخش جنوبشرقی دریای خزر میپردازد.

مواد و روشها
روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی با استفاده از سواالت مطرح
شده در پرسشنامه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .ابتدا با
انجام مطالعات و بررسی متون علمی به گزینش مناسب شاخصها و
متغیرهایی که بر انجام صید غیرقانونی تأثیرگذارند پرداخته شد.
پرسشنامهها بر مبنای طیف لیکرت طراحی شدند (.)1932 ،Likert
در طیف لیکرت سواالت عمدتاً بهصورت  5گزینهای طراحی شده که
شامل :کامالً مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و کامالً موافق بود،
یا بسته به نوع سوال میتواند به تعداد گزینههای ذکر شده در باال ولی
از بسیار کم تا بسیار زیاد یا عبارات مشابه باشد .در این تحقیق ،به
گزینه کامالً مخالف /بسیار کم عدد  1و به گزینه کامالً موافق/بسیار
زیاد عدد  5نسبت داده شد .روایی (اعتبار) و همچنین پایایی پرسشنامه
مورد ارزیابی قرار گرفت .به این منظور ،بخشی از جامعه انتخاب و
پرسشنامهها بهشکل مطالعه مقدماتی در جامعه توزیع شد .برای
تعیین روایی پرسشنامه از کارشناسان صاحب نظر نظرخواهی به عمل
آمد که پس از اعمال دیدگاههای آنها ،پرسشنامه تأیید شد.
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برای تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
( .)1999 ،Santosدامنه ضریب آلفای کرونباخ بین صفر تا یك است
و هرچه ضریب بیشتر باشد ،پایایی مقیاس بیشتر است .ضریب آلفا
باالتر از  0/7بود که نشانه پایایی مناسب پرسشنامه میباشد .جامعه
آماری شامل صیادان قانونی و غیرقانونی در استان گلستان بود .حجم
جامعه آماری مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران (رابطه  )1محاسبه
شد ( .)1977 ،Cochranتعداد نمونه آماری مورد نیاز مطابق فرمول
کوکران  172نفر محاسبه شد و پرسشنامهها در خالل بهار و تابستان
سال  1395بین گروههای مختلف صیادان قانونی و غیرقانونی استان
گلستان در محدوده بندرترکمن ،گمیشان ،جزیره آشوراده و سایر
نواحی صید توزیع شد تا به سواالت مرتبط با علل اجتماعی ،اقتصادی،
صیادی و حفاظتی احتمالی دخیل در وقوع صید غیرقانونی پاسخ داده
شود .در این مطالعه ،از روش رگرسیون الجیت برای بررسی رابطه
بین فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی ،صیادی و حفاظتی و وقوع صید
غیرقانونی استفاده شد ( Ruczinskiو همکاران2003 ،؛  Nelderو
 .)1972 ،Wedderburnیك رهیافت مرسوم در مدلسازی متغیرهای
وابسته دوسویی ،مدل الجیت است که یك مدل آماری رگرسیون
میباشد و میتوان آن را بهعنوان مدل خطی تعمیم یافتهای در نظر
گرفت که از تابع الجیت بهعنوان تابع پیوند استفاده میکند .کاربرد
مدل الجیت در مطالعاتی که هدف بررسی رخ دادن یا رخ ندادن یك
واقعه یا اتفاق باشد و زمانی که پایگاه داده بزرگی همچون پرسشنامه
در دسترس باشد مناسب است .نمونه جامعه صیادی به دو دسته
صیادان قانونی و غیرقانونی تقسیم شد .در مدل رگرسیونی مرتبط با
این رخداد ،انجام صید قانونی و غیر قانونی بهترتیب با ارزشهای صفر
و یك ( )1 ،0بهعنوان متغیر وابسته و عوامل دیگر از جمله سن ،نوع
شغل ،میزان درآمد ،سطح سواد ،فاصله تا مکان صید ،روش و نوع
ادوات صید و سایر متغیرهای لحاظ شده در پرسشنامه بهعنوان
متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند .ابتدا میزان خود همبستگی
بین متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون پیرسون بررسی شد تا
متغیرهایی که همبستگی باالیی دارند بهطور همزمان در تابع الجیت
استفاده نشوند .در نهایت نتایج حاصل از آمارههای احتمال وقوع صید
غیرقانونی براساس تاثیر هر یك از متغیرهای معنیدار در مدل رگرسیونی
ارائه میشوند .ساختار تابع الجیت بهصورت رابطه زیر میباشد:
Zi*=α + βXi+ ui
رابطه (:)2
*
که در آن  Ziفعالیت صیاد در قالب صید قانونی و غیرقانونی میباشد
و بردار  Xiبرداری از خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی ،صیادی و حفاظتی
صیاد iام است α .و  βپارامترهای الگو و  uiنیز جزء خطای الگو میباشد.
اگر متغیر دیگری بهنام  Ziتعریف شود که دارای مقادیر صفر و یك
باشد ،چنانچه  ،Zi*<0متغیر  Ziدارای مقادیر یك
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و درغیر اینصورت دارای مقادیر صفر میباشد .بهطورکلی ،مدل ارائه
شده در این مقاله بهصورت زیر است:
رابطه (Zi=α + β1X1+ β2X2+ … + βnXn+γ1D1+γ2D2+…+γnDn :)3
که در آن ،متغیرهای مستقل  Xبهصورت پیوسته (مثل سن و تعداد
فرزندان) و متغیر  Dبهصورت طبقهای (مثل سطح تحصیالت و نوع
شغل) درنظر گرفته شدهاند .یك سطح از متغیرهای مستقل طبقهای
در مدل الجیت بهعنوان طبقه مبنا یا مرجع درنظر گرفته میشود.
بهعنوان مثال ،متغیر وضعیت تاهل در  2طبقه (مجرد و متاهل) تعریف
شد که یك طبقه از آن در تابع الجیت بهعنوان مرجع لحاظ شد .در
الگوی الجیت احتمال اینکه iامین صیاد اقدام به صید غیرقانونی
نماید در رابطه  4بهصورت زیر تعریف گردید .رابطه (:)4
)Pi = F (Zi) = F(α + βXi+γDi) = 1/1 + e –Zi = 1/1 + e–(α + βXi +γDi
با تقسیم احتمال انجام صید غیرقانونی توسط iامین صیاد به احتمال

عدم انجام صید غیرقانونی و گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین ،رابطه
زیر بهدست میآید:
Li = Ln (Pi/1- Pi) = α + βXi+γDi
رابطه (:)5
که در این فرمول Ln (Pi/1-Pi) ،بهطور خالصه ) Logit(pنامیده
میشود .پس از اجرای مدل ،نحوه توزیع باقیماندههای مدل روی
نمودار چك مشاهده گردیدتا از عدم وجود هر گونه الگوی غیرنرمال
اطمینان حاصل شود .از معیارهای نیکویی برازش ()Goodness offit
مدل با استفاده از معیار اطالعاتی آکائیك ( Akaike Information
] ،)Criterion [AICمعیار شوارتز ( ،)Schwarz criterionتست هاسمر
لمشو ( )Hosmer-Lemeshow testو معیار هانن-کوئین ( Hannan
 )Quinncriterجهت برآورد برازش مدل استفاده شد .همچنین از ضریب
تشخیص مك -فادن ( )McFaddenR-squaredو لگاریتم درستنمایی
( )Log Likelihoodجهت برآورد اعتبار و قدرت توجیه مدل استفاده
شد .آزمونهای نیکویی برازش برای تعیین اینکه آیا یك توزیع خاص
بهخوبی برازش شده یا نه بهکار میروند و بنابراین به رتبهبندی توزیعهای
فیت شده برحسب آنکه چقدر خوب با دادهها برازش دارند کمك
میکنند .از آنجاییکه مدل الجیت مدلی لگاریتمی است و تفسیر
ضرایب آن نمیتواند مستقیماً صورت گیرد ،راهکاری که در این زمینه
پیشنهاد شده بهکارگیری اثر نهایی ( )Marginal effectمتغیرهاست
که در نهایت برای هر یك از متغیرهای معنیدار محاسبه شد.
گردآوری و تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها در نرمافزارهای Excel
نسخه  SPSS،2013نسخه  19و  Eviewsنسخه  9انجام پذیرفت.

نتایج
ارتباط معنیداری بین متغیرهای مورد بررسی و احتمال وقوع صید
غیرقانونی در استان گلستان مشاهده گردید .معیارهای نیکویی برازش
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مدل با استفاده از متغیرهای معنیدار بود .نتایج آزمون هاسمر -لمشو
که برای بررسی نیکویی برازش مدل استفاده شد نیز نشان داد که
متغیرهای مورد بررسی از قدرت توضیحدهندگی خوبی برخوردارند
(.)P=0/1

و ارزیابی اعتبار مدل حاکی از مناسب بودن مدل الجیت در توضیح
رفتار متغیرها بود و متغیرهای مستقل بهکار گرفته شده در مدل،
تغییر در متغیر وابسته را در سطح قابل قبولی نشان دادند (جدول .)1
نتایج فوق بر مبنای اجرای مدل در تکرارهای متعدد از طریق حذف
و جایگزینی متغیرهای بدون تاثیر معنیدار جهت رسیدن به بهترین

جدول  :1نتایج مدل الجیت نشان دهنده معیارهای نیکویی برازش مدل ،خالصه آماری و اثر نهایی عوامل تاثیرگذار در وقوع صید غیرقانونی
ماهیان تجاری در بخش جنوبشرقی دریای خزر ،استان گلستان
متغیرها

ضریب

انحراف معیار خطا

مقادیرآماره z

درصد معناداری

اثر نهایی

فاصله محل سکونت تا دریا
عالقمندی به تغییر شغل صیادی
نوع شناور صیادی
مالکیت صید
زمان صید
عمق صید
آگاهی از نوع و میزان جریمه

0/31
-0/76
3/53
3/21
4/24
-0/04
0/73

0/16
0/34
1/13
0/96
1/33
0/02
0/34

1/97
-2/21
3/10
3/33
3/17
-1/66
2/10

0/048
0/026
0/001
0/001
0/001
0/090
0/03

0/0001
-0/0001
0/0005
0/0006
0/0001
-0/0001
0/0001

McFadden R-squared
Akaike Info. Criterion
Schwarz Criterion
Hannan-Quinn Criterion

از آنجاییکه فعالیت صید تجاری در ایران بهخصوص در شمال
کشور توسط مردان انجام میشود تمامی جامعه صیادی را مردان
تشکیل میدادند و از اینرو در جامعه صیادی استان گلستان زنان در
فعالیتهای صید حضور نداشتند .از بین عوامل اجتماعی ،مشاهده شد
که رابطه معنیداری بین وقوع صید غیرقانونی با فاصله محل سکونت
تا دریا و عالقمندی به تغییر شغل صیادی وجود دارد (جدول .)1نتایج
حاکی از این بود که صیادان غیرقانونی در استان گلستان در فاصله
تقریباً دورتری از دریا سکونت داشته و همچنین صیادان غیرقانونی
عالقمندی چندانی به تغییر شغل صیادی نداشتند .سایر متغیرهای
اجتماعی و اقتصادی اختالف معنیداری را بین صیادان قانونی و
غیرقانونی نشان ندادند .در اینخصوص ،با توجه به اینکه اکثریت
جامعه صیادی دارای سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند ،عامل
سطح تحصیالت تاثیر معنیداری را نشان نداد ( .)P<0/1همچنین ،در
بین عوامل اجتماعی ،ارتباط منفی بین سن و فعالیت صید غیرقانونی
وجود داشت بدینصورت که اکثر صیادان غیرقانونی در دامنه سنی
میانسالی و جوانی قرار داشتند اگرچه این عامل در مدل الجیت
معنیدار نبود .سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند تعداد فرزندان،
وضعیت تاهل ،میزان درآمد و رضایت از درآمد نیز اگرچه ارتباطاتی را
272

0/613
0/457
0/603
0/516

Log likelihood
Avg. log likelihood
Deviance
LR statistic

-31/33
-0/182
62/67
99/60

با رخداد صید غیرقانونی نشان دادند ولی بهدلیل نزدیکی مقادیر این
متغیرها در جامعه صیادان قانونی و غیرقانونی ،ارتباط معنیداری بین
این متغیرها با وقوع صید غیرقانونی در مدل مشاهده نشد (.)P<0/1
عوامل صیادی همچون نوع شناور صیادی و نوع مالکیت صید مولفههای
معنیداری در پیشبینی وقوع صید غیرقانونی بودند (جدول .)1صیادان
قانونی از دام گوشگیر استاندارد خاویاری استفاده کرده و همچنین از
قایقهای موتوری با قدرت  48استفاده مینمایند ولی صیادان غیرقانونی
عمدتاً مالکیت صید را داشتتند ،گرایش به استفاده از دام گوشگیر
استخوانی و سایر دامهای غیراستاندارد شیالتی داشته و انواع ادوات
صیادی سنتی و پیشرفته مثل قایقهای چوبی و تیوپ را بهکار گرفتند.
بررسی اثر نهایی متغیرهای ذکر شده که بر مبنای یك واحد تغییر در
یك متغیر مستقل با فرض ثابت نگه داشتن مقادیر سایر متغیرهاست
نیز نشان داد که متغیرهای نوع شناور صیادی و نوع مالکیت صید از
اثر نهایی باالتری برخوردار میباشند (جدول  .)1بهعالوه ،صیادانی که
در عمق کمتر دامگذاری کردند و فعالیت صید شبانه داشتند بهطور
معنیداری و با احتمال بیشتری ممکن است مرتکب صید غیرقانونی
شوند و از اینرو رابطه معنیداری بین عمق صید و زمان صید با وقوع
صید غیرقانونی وجود داشت (جدول  .)1همچنین عمده صیادان سابقه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

صیادی زیادی داشتند و صیادان اکثراً تمایل به مشارکت در فعالیت
صید با گروههای سنی مشابه داشتند اگرچه این عوامل پیشبینی
وقوع صید غیرقانونی تاثیر معنیداری را نشان ندادند .در بررسی رابطه
بین وقوع صید غیرقانونی با عوامل حفاظتی ،اگرچه عمده جامعه
صیادی اعتقاد داشت که حفاظت از اکوسیستمهای آبی و آبزیان برای
آنها مهم میباشد ولی این نوع نگرش در بین صیادان غیرقانونی
کمرنگتر بود اگرچه بین این دو گروه صیادی در مدل الجیت معنیدار
نبود .همچنین ،در مقایسه با صیادان قانونی ،عمده صیادان غیرقانونی
عنوان کردند که از نوع و میزان جریمه صید غیرقانونی نیز سطح
آگاهی باالیی دارند (جدول  .)1در ارزیابی انتظارات  -پیشبینی
( )Expectation-Prediction Evaluationدرخصوص درصد صحیح
احتمالهای پیشبینی شده ،چنانچه احتماالت پیشبینی شده توسط
مدل الجیت باالتر و یا برابر حد آستانه باشد میتوان عنوان کرد که
پیشامد رخ میدهد و در غیر اینصورت پیشامد رخ نخواهد داد .با
مقایسه مقادیر واقعی  0و  1های متغیر وابسته با مقادیر احتماالت،
درصد پیشبینیهای صحیح توسط مدل مشخص شد و مقادیر درصد
پیشبینی نشان داد که مدل از دقت پیشبینی صحیح و کارایی
مناسبی برخوردار میباشد .بهطورکلی از مجموع  172نمونه تعداد
 141نمونه دارای مقادیر یك (وقوع صید غیرقانونی) و تعداد  31نمونه
دارای مقادیر صفر (وقوع صید قانونی) بود که در مدل برازش شده
تعداد مشاهداتی که به درستی طبقهبندی شدند و درصد پیشبینیها
نیز گویای کارایی مدل بود (شکل  .)1مدل برازش شده توانست 91
درصد از کل مشاهدات را به درستی تخمین بزند .همچنین ،مدل
برازش شده  9بار از مدل احتمال ثابت بهتر عمل کرده است (کل
نفع) و درصد نفع برابر با  51درصد بود.

شکل  :1نتایج ارزیابی انتظارات-پیشبینی در برآورد تعداد و
درصد پیشبینیهای انجام شده در مدل الجیت جهت بررسی
احتمال وقوع صید غیرقانونی در استان گلستان

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

بحث
استفاده از روش توصیفی -پیمایشی یکی از راهکارهای مناسب
در شناسایی انگیزههای صید غیرقانونی میباشد .این مطالعه اهمیت
استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی را در بررسی وقوع فعالیتهای
غیرقانونی ازجمله صید غیرمجاز را مشخص کرد که با مطالعات قبلی
در این زمینه همخوانی دارد ( Daliriو همکاران .)2016 ،در این مطالعه
ارتباط معنیداری بین انجام فعالیت صید غیرقانونی با نوع ادوات صید،
زمان و عمق صید و سایر مولفههای صیادی یافت شد .در این راستا،
مطالعات پیشین در سایر نقاط دنیا از جمله مالزی و زیمبابوه نیز نقش
چنین عواملی در وقوع صید غیرقانونی و تاثیرات اکولوژیك آن روی
آبزیان تجاری را نشان دادند ( Tehو 2012 ،Teh؛ .)2011 ،Gandiwa
بهعنوان مثال ،نتایج این محققین حاکی از این بود که در مالزی
صیادان غیرقانونی عمدتاً بهصورت انفرادی و با استقاده از قایقهای
موتوری تك نفره اقدام به صید میکنند .استفاده از این نوع قایقها
باعث میشود تا فعالیت صید در مناطق نزدیك به ساحل و با حجم
کم صید صورت گیرد و یا اینکه در سایر نقاط صید از طریق تور انجام
میشد و بخشی از صید به مصرف خانگی و بخشی از آن در بازار محلی
به فروش میرسید .از اینرو ،ساحل نشینی و سهولت دسترسی به
منابع دریایی در تلفیق با سایر عوامل احتماالً منجر به ایجاد انگیزه و
افزایش احتمال انجام فعالیتهای مرتبط با صید غیرقانونی میشود.
براساس این مطالعه ،فعالیت صید و بهخصوص صید غیرقانونی ماهیان
خاویاری در منطقه شمال ایران از جمله فعالیتهایی است که توسط
مردان انجام میشود و جامعه زنان نقشی در انجام صید تجاری چه
بهصورت قانونی یا غیرقانونی نداشت .ازجمله دالیل آن را میتوان در
ریشههای فرهنگی و اجتماعی جامعه صیادی شمال ایران جستجو
نمود بهطوریکه چنین فعالیتهایی اصوالً جزء مشاغل سخت و پرخطر
محسوب شده و از اینرو احتماالً انگیزه چندانی برای حضور زنان در
مشاغل صیادی تجاری وجود ندارد.
در خصوص انجام فعالیتهای غیرقانونی بهرهبرداری آبزیان
میتوان همچنین ذکر کرد که در بسیاری از موارد متخلف ممکن
است برداشت شخصی خود را از هزینه و سود ناشی از ارتکاب جرم
داشته باشد و در نتیجه ،تصمیم به شرکت در صید غیرقانونی به
احتمال زیاد تحت تاثیر چند عامل قرار خواهد گرفت .در این خصوص،
عنوان شده که متخلف (صیاد غیرقانونی) در صورتی اقدام به فعالیت
غیرقانونی مینماید که پس از ارزیابی شرایط به این نتیجه برسد که
سود حاصل از ارتکاب جرم ارزش ریسك پذیری و عواقب آن را داشته
باشد (2015 ،Petrossian؛  Clarkeو  .)2001 ، Cornishاما در برخی
شرایط متخلف ممکن است تمامی جوانب را درنظر نگرفته باشد یا
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مجبور به ارتکاب فعالیت غیرقانونی باشد که در این مورد میتوان به
فشار قاچاقچیان ردههای باالتر و یا فشار ناشی از تامین هزینههای
معیشتی خانواده اشاره کرد .صیاد غیرقانونی بهعنوان یك متخلف در
نظر میگیرد که چقدر تالش نیاز است تا گونه غیرقانونی صید شود و
به بازارهای مورد نظرتحویل داده شود ( Piresو .)2012 ،Clarke
علیرغم میزان تالش ،صیاد غیرقانونی ممکن است پاداش احتمالی را
نیز محاسبه کند که با توجه به در دسترس بودن گونه هدف صورت
میگیرد ( Piresو  .)2011 ،Clarkeهمچنین ،صیاد غیرقانونی احتمال
میزان خطر گرفتار شدن را نیز محاسبه میکند )Wrightو همکاران،
 .)2004این نوع محاسبه میزان خطر نه تنها مخاطره گرفتار شدن در
دریا را شامل میشود بلکه خطر شناسایی شدن در زمان تخلیه ماهی
در بندر را نیز دربر میگیرد .در این رابطه ،تالش صیادی صیادان
غیرقانونی نشان داد که عمدتاً در اعماق کم و در خالل شب رخ
میدهد که میتواند حاکی از تصمیم صیادان جهت کاهش خطر گرفتار
شدن توسط نیروهای مرزبانی یا یگان حفاظت دریایی باشد .از اینرو،
انتخاب مکان و زمان صید غیرقانونی نمیتواند تصادفی باشد بلکه به
نوع فرصتهایی بستگی دارد که در مکانهای جغرافیایی خاص در
دسترس صیاد غیرقانونی قرار دارد .در این مطالعه ،بررسی عوامل
حفاظتی و صیادی نیز تاییدکننده تاثیر نوع نگرش صیادان در انجام
صید غیرقانونی میباشد .بهعنوان مثال ،صیادان غیرقانونی عنوان
کردند که آگاهی زیادی درخصوص نوع و میزان جریمه صید
غیرقانونی دارند .این مسئله میتواند داللت کند که صیادان غیرقانونی
با اطالع از عواقب ناشی از صید غیرقانونی اقدام به انجام آن میکنند.
مطالعهای که توسط  Yeو  )2012( Valbo-Jorgensenانجام شد بر
لزوم مدیریت مناسب جهت ممانعت از وقوع صید غیرقانونی تاکید
کرد و جلوگیری از وقوع صید غیرقانونی را از مهمترین اولویتهای
حفاظت منابع شیالتی دریای خزر دانست .دو راهکار پیشنهادی توسط
 Cullenو  )2006( Agnewجهت ممانعت از وقوع جرم (از جمله صید
غیرقانونی) عبارت است از ایجاد موانع فیزیکی و افزایش احتمال خطر
دستگیری .ازجمله راهکارهای دیگر در کنترل صید غیرقانونی میتوان
به بازدید قایقها در بنادر و دیدهبانی نامحسوس اشاره کرد .با این
وجود ،نقش چگونگی تصمیمگیری و عملکرد دولتها در کنترل صید
غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است .بررسیهای قبلی حاکی از این بود
که کشورهایی که نظارت گشت دریایی و خشکی بهتری دارند ،میزان
سرمایهگذاری بیشتری در بخش مدیریت شیالت داشته و فساد دولتی
در آنها کمتر بود داری نرخ وقوع صید غیرقانونی کمتری نیز بودند
( Pitcherو همکاران .)2009 ،افزایش میزان جریمه نیز میتواند عامل
دیگری در پیشگیری از انجام صید غیرقانونی باشد .کشورهایی مثل
استرالیا ،کانادا و نامیبیا جزء کشورهایی هستند که بیشترین میزان
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جریمه صید غیرقانونی را دارند و از اینرو فعالیتهای غیرمجاز صید
در این کشورها کمتر می باشد ( Pramodو  .)2006 ،Pitcherدر مقایسه،
کشورهایی که بهدلیل وابستگی زیاد به منابع غذایی دریایی تمایل
چندانی برای مقابله با مشکل صید غیرقانونی ندارند سطح باالیی از
صید غیرقانونی را نشان میدهند ( Varkeyو همکاران2010 ،؛ ،Clarke
 .)2007افزایش آگاهی مصرفکنندگان میتواند ازجمله روشهای
کنترل فروش محصوالت شیالتی بهروش غیرقانونی باشد (Petrossian
و .)2013 ،Clarke
بسیاری از مصرفکنندگان ممکن است اطالع دقیقی از چگونگی
صید و فراوری محصول موجود در بازار نداشته باشند .آموزش و اطالع
رسانی بهویژه در بین جوامع ساحلنشین میتواند در دقت مصرفکنندگان
در هنگام خرید آبزیان و فرآوردههای دریایی و متعاقباً کنترل صید
غیرقانونی کمك نماید .فراوانی گونههای شیالتی با ارزش اقتصادی
باال نیز ازجمله دالیل مهم وقوع صید غیرقانونی میباشد و بررسی
حاضر روی صید غیرقانونی ماهیان خاویاری نیز این موضوع را اثبات
میکند .خاویار ماهیان خاویاری دریای خزر با قیمتهای باالیی در
بازارهای جهانی به فروش میرسند و مشتریان خاص خود را دارند.
مصرفکنندگان خاویار عمدتاً افراد متمولی هستند که جهت دستیابی
به موقعیت اجتماعی باالتر حاضرند مقادیر باالیی بهخصوص برای
خاویار وحشی گونههای کمیاب بپردازند .قیمت باالی خاویار و سود
حاصل از فروش آن عامل تحریكکننده مهمی در وقوع صید
غیرقانونی ماهیان خاویاری است .بنابراین یکی دیگر از راهکارهای
مبارزه با تجارت غیرقانونی خاویار و ماهیان خاویاری ،انحصاری کردن
فروش خاویار توسط دولتهاست که از این طریق فروشندگان خاویار
غیرقانونی با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهند شد .نتایج سایر
مطالعات نیز بر نقش پیچیده صید غیرقانونی تاکید کرده و داللت
میکنند که برهم کنش عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و حقوقی
میتواند تاثیر زیادی در شدت وقوع صید غیرقانونی در ابعاد مکانی و
زمانی خاص داشته باشد .مدیریت مطلوب منابع دریایی مستلزم این
است که تمامی عوامل بهطور یكپارچه درنظر گرفته شوند
(.)2016 ،Christensen
نتایج این مطالعه نیز اثبات کرد که مجموعهای از عوامل در وقوع
صید غیرقانونی نقش دارند و از اینرو صرفاً توجه به یك دسته از
عوامل نمیتواند در کنترل فعالیتهای غیرمجاز صید موثر باشد .در
نتیجه ،هماهنگی سازمانهای مرتبط در سطوح ملی و بینالمللی در
اتخاذ و اجرای درست قوانین میتواند نقشی بسیار حیاتی در حفاظت
و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی دریایی بهخصوص در دریای خزر
ایفا کند.
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