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 چکیده

. فروپاشي شوروي سابق و تقسيم نامشخص شوندخـزر محـسوب مي يدريا آبزيان جهان وماهيان خاوياري از ارزشمندترين  

هاي با ارزش درياي غيرقانوني منجر به کاهش چشمگير گونهمحيطي و نيز افزايش صيد درياي خزر متاسفانه منجر به مشکالت زيست

هاي مديريتي گوناگون، رايزني و مديريت جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي شکوهمند انقالب خزر شده است. علي رغم ناهماهنگي

يد ماهيان خاوياري و افزايش بازسازي توان به کنترل صهاي يکنواخت اداره درياي خزر شده که ازجمله مياسالمي منجر به اتخاذ سياست

هاي چشمگيري در اين حوزه صورت گرفته است ازجمله: ها اشاره نمود. پس از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي، فعاليتذخاير آن

مراکز تحقيقاتي هاي نامتعارف داخلي و در قفس، افزايش بازسازي ذخاير و رهاسازي بچه ماهيان به دريا، پرورش ماهيان خاوياري در آب

هاي رغم ناهماهنگيماهي ايراني. در مجموع عليها با رويکرد مديريت ذخاير ماهيان خاوياري و معرفي گونه با ارزش تاسو دانشگاه

هاي يکنواخت اداره درياي خزر شده که ازجمله مديريتي گوناگون، رايزني و مديريت جمهوري اسالمي ايران منجر به اتخاذ سياست

ن به کنترل صيد ماهيان خاوياري و افزايش بازسازي ذخاير اشاره نمود. از بين چند کشور حاشيه درياي خزر تنها ايران سعي در حل توامي

هاي تکثير و رهاسازي ماهيان هاي زيادي ازجمله احداث کارگاهاين بحران يعني کاهش چشم گير ماهيان خاوياري داشته است، فعاليت

 همراه داشته است. ايران در اين زمينه صورت گرفته که نتيجه بسيار خوبي هم بهخاوياري از سوي کشور 

  انقالب اسالمی، بازسازی ذخائر، دریای خزر، ماهی خاویاری، صید کلمات کلیدی:

 yaddollah_sepehri@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
نظر موقعیت  ترین دریاچه جهان ازعنوان بزرگخزر به دریای       

جغرافیایی از اهمیت اقتصادی باالیی برخوردار بوده که عالوه بر 

نفت و  تولید و استخراجاستحصال محصوالت آبزی، در صنعت 

زمینی، توریسم و تجارت دریایی بین کشورهای مشترک منابع زیر

المنافع با کشور جمهوری اسالمی ایران و با اروپا از طریق رودخانه 

ولگادون )ارتباط با دریای سیاه و مدیترانه( از اهمیت استراتژیک 

کیلومتر  هزار 460 مساحت این دریاچه بیش از باشد.دارا می خاصی

روسیه فدراتیو، قزاقستان،  و پنج کشور شامل ایران، مربع بوده

پس از فروپاشی ترکمنستان و آذربایجان در آن سهیم می باشند. 

جماهیر شوروی سابق و مطرح شدن حقوق واقعی کشورهای  اتحاد

الجیـشی و اقتصادی این دریا بیش از گذشته اهمیت سوق ساحلی،

جماهیر شوروی و فروپاشی اتحاد  مورد توجه و اقع شده است.

های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن منجر به تشدید نابسامانی

، Sepehri) حوضه دریای خزر گردید غیرقانونی در صید هایفعالیت

 با دریای خزر حوضه کشورهای اخیر هایسال در . اگرچه(2010

 ماهیان صید ممنوعیت قبیل از هاییسیاست گرفتن پیش در

اند اما نتایج تجاری، در پی بهبود ذخایر بودهخاویاری با اهداف 

کهن ترین (. Christensen ،2016) چندان رضایتبخش نبوده است

مدرک بازمانده درباره دریای خزر متعلق به مورخ نامدار یونانی، 

است. وی جدا بودن این دریا را از دریاهای دیگر جهان یت هردو

د. آن نیز اشاره دار های پیرامونشناخته بود و به کشتیرانی قوم

مورد توجه  همواره سیاسی و اقتصادی هایموقعیت به سبب دریا این

که طوریههای مختلف در ادوار تاریخی بوده است باقوام و ملت

سالطین صفویه اهمیت زیادی برای آن قائل بودند و به ایجاد 

 .(Sepehri ،2010) کردند آن اقدام تا سواحل داخلی نقاط هایی ازراه

های اخیر کاهش چشمگیری ذخایر ماهیان خاویاری در طی دهه

بیستم میزان صید ماهیان خاویاری در  قرن آغاز داشته است. در

و همکاران،  Ivanov؛ Belova ،2015)تن بوده  39400حدود 

درصد خاویار جهان در دریای خزر تولید  90تا  80و  (1999

یاری دریای خاو یانماه یدص. حجم (Pourkazemi ،2006) شدمی

رسید و پس از یک تن  30000حدود به  1970در سال  خزر

سال میزان ذخایر در در  رویه و افت شدیدبرداری بیدوره بهره

. (FAO ،2011؛ Belova ،2015) تن کاهش یافت 286 به 2009

بندی صید ماهیان خاویاری در دریای خزر و رغم سهمیهعلی

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

منابع  بهره برداری ازانجام عمل صید بدون مجوز، گزارش نشده )

 استفاده از تجهیزات غیرقانونی با های حفاظت شدهگونهآبزیان و 

، Belova) شودهمچنین عدم رعایت سهمیه مقرر صید گفته می و

لی مرگ و کنترل نشده، یکی از عوامل اص (Ozturk ،2013؛ 2015

 10باشد که از نظر حجمی تا و میر و کاهش ماهیان خاویاری می

 ؛ Lagutov ،2008و  Lagutov) شودبرابر صید قانونی را شامل می

Pourkazemi ،2006؛Pikitch   ،مجموع، . در(2005و همکاران 

تشدید ناشی از حجم باالی صید غیرقانونی نه تنها منجر به  اثرات

شده است بلکه یریت بازار این محصوالت خصوص مدها درنگرانی

توسعه شده و  حال در کشورهای تضعیف ثبات نهایتاً منجر به

ثبات  و دریایی غذاییمواد و امنیت جدی در عرضه  تهدیدی

در بسیاری از کشورهای جهان نفر از ساکنین محلی  هزاران شغلی

؛ Ozturk  ،2013؛Petrossian ،2015؛ Christensen ،2016) است

Worm  وBranch ،2013).  در ایران، میزان صید ماهیان خاویاری

 از سه استان شمالی، در دو دهه اخیر در کشور تنزل نموده، 

زمان با )هم 1372که مطابق با آمارهای موجود از سال  طوریهب

تناژ صید ماهیان خاویاری  1381فروپاشی شوروی سابق( تا سال 

تن در سال  1710داشته و از در سواحل شمالی کشور سیر نزولی 

ها تقلیل یافت. در همین سال 1381تن در سال 643به  1372

چنین تن و هم 8/72تن به  230از  خاویاری ماهیان گوشت صادرات

رسید. میزان  1383در سال  تن 4/38تن به  166 خاویار از صادرات

 تن  درسال 8/58المللی از صادرات خاویار ایران به بازارهای بین

 Iranian Fisheriesتنزل نمود ) 1391تن در سال  4/0به  1382

Project and Development، 2013چنین تغییرات میزان (. هم

تا  1382های صید ماهیان خاویاری از دریای خزر در طول سال

که این میزان صید از  طوریهنیز سیر نزولی داشته است، ب 1395

نموده است  تنزل 1395سال  تن در 23به  1383سال  تن در 500

(Iranian Fisheries Project and Development، 2016.)  از سال

لیست  خزر در دریای خاویاری ماهیان پنج گونه تمامی 2011

 ؛ CITES ،2014) قرار گرفتند انقراض خطر های در معرضگونه

IUCN ،2011). متعددی در کاهش ذخایر ماهیان خاویاری  عوامل

های توان به آلودگیها میترین آناند که از مهمداشتهخزر نقش 

رویه و صید های انسانی، تخریب زیستگاه، صید بیناشی از فعالیت

 هایسازمان برآوردهای براساس خصوص،این در کرد. اشاره غیرقانونی

 روسیه کشور خزر، دریای در خاویاری ماهیان قاچاق از المللیبین

 Markandya) دارد قاچاق صید اشنونیقا صید برابر 10از بیش

صید  چنین میزانهم. (Raymakers ،2002؛ Bath ،2006و 

در کشورهای حاشیه دریای خزر براساس برآورد برخی  قانونیغیر

 Knapp) باشدبرابر صید قانونی می 4 تا 3 المللیبین هایسازمان از

برابر  ایراناین برآوردها در  رسدنظر میهب ولی (2006و همکاران، 
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 هایسیاست بررسی تحقیق این هدف باشد. قانونی صید مقدار

 خاویاری برداری و حفاظت از ماهیانجهت تولید، بهره مدیریتی

چنین است. هم بوده گلستان استان سواحل در اسالمی انقالب از پس

جایگاه تولید ماهیان خاویاری پس از انقالب شکوهمند اسالمی و 

 هایجنبه و استراتژیک محصول این تولید افزایش راهکارهای

اقتصادی و درآمدی ناشی از صید و بهره برداری ماهیان خاویاری، 

میزان استحصال، فروش و صادرات خاویار مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

 

 هاشمواد و رو
برداری ماهیان خاویاری میزان بهرهبررسی وضعیت         

ماهیان مورد استحصال از دریای در بین  :پس از انقالب اسالمی

خزر توسط صیادان تحت مدیریت سازمان شیالت ایران، ماهیان 

اقتصادی باالی در بخش صادرات خاویار  و اهمیت از ارزش خاویاری

از ماهیان خاوریاری  آن استحصال طریق از آن تولید که بوده برخوردار

لذا گردد. در دریای خزر تنها از سه استان شمالی کشور انجام می

مورد بررسی  95تا  82میزان صید این ماهیان در طی بازه زمانی 

 قرار گرفت.

شیالت ایران با بیش ماهیان خاویاری: تولید بچهبررسی        

ماهیان خاویاری از سه دهه تالش در جهت تکثیر و تامین بچه

نقش بسیار  های منتهی به دریای خزرقابل رهاسازی در رودخانه

 هرحال تقویتهب بازسازی ذخایر این ماهیان داشته است. در مهمی

دریای  به رهاسازی جهت خاویاری ماهیانبچه تولید هایکارگاه تعداد

تر ماهیان بیش تولید موجب تواندمی کشور شمالی در سه استان خزر

همراه هتری را بخاویاری در دریای خزر شده و رونق اقتصادی بیش

خصوص چند کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان در همین  باشد. داشته

جمله مرکز تکثیر و پرورش اویاری در استان فعال بوده که ازخ

ماهیان خاویاری شهید مرجانی واقع در آق قال از جمله این مراکز 

روند تولید بچه ماهیان خاویاری از در همین راستا  باشد.مهم می

 بررسی گردید. 95تا  52های سال

گرگان:  استان در خاویاری ماهیان پرورش وضعیت بررسی       
شور استان های شیرین و لبپرورش ماهیان خاویاری در آب

منظور حفظ نسل و تولید گوشت و خاویار در این گلستان به

شدت مورد ههای این استان است که بترین پتانسیلاستان از مهم

 هایدر زمینهتواند می گرفته و اجرای آن توجه مسولین استان قرار

کارآفرینی در بخش پرورش الرو و رهاسازی و نیز تولید گوشت 

 با وخاویار و کاهش صید ماهیان وحشی بسیار موثر خواهد بود.

میزان پرورش این ماهی در استان گلستان  حالاین

خوب منابع  های بسیارظرفیت تر بوده تا بتوان ازتوجه بیش نیازمند

وضعیت  لذا ایش تولید بهره جست.آبی این استان در جهت افز

 82در طی بازه زمانی  پرورش ماهیان خاویاری در استان گرگان

 مورد بررسی قرار گرفت. 95تا 

 

   نتایج

برداری ماهیان خاویاری میزان بهرهبررسی وضعیت        

میزان صید ها نشان داد که بررسی  :پس از انقالب اسالمی

 95تا  82های گلستان در طی سالماهیان خاویاری در استان 

 (. 1تغییرات نزولی را نشان داده است )شکل 

تن بوده که در سال  185معادل  1382این میزان صید در سال 

تن رسیده و سپس سیر  210معادل به باالترین سطح  1383

به سطحی معادل  1395نزولی آن آغاز شده و سرانجام در سال 

 تن تنزل نموده است. 9

نتایج نشان بررسی ماهیان خاویاری: تولید بچهبررسی        

 ازاء هر سال ازاین تعداد ماهی به 1383تا  1372از سالداد که 

قطعه رسیده است. در میلیون  21 میلیون قطعه به بیش از 4

میزان  1391 های بعدی کاهش یافته و در سالکه در سالحالی

ماهیان خاویاری به دریای خزر توسط تولید و رهاسازی بچه

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری به سطحی معادل  هایکارگاه

 میلیون قطعه کاهش یافت. این میزان از رهاسازی بچه 429/4

میلیون قطعه تنزل  472/2به  1395 ماهیان خاویاری در سال

 .(2)شکل  نمود
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 گرگان: استان در خاویاری ماهیان پرورش وضعیت بررسی      

برداری از ماهیان خاویاری بهره 1388سال  از که دهدمی نشان نتایج

 ن گوشت این ماهیان تولید گردید.ت 363 مقدار شده شروع پرورشی

صورت پرورشی میزان تولید ماهیان خاویاری به 1391سال  طی در

در منابع آبی کشور در سه استان شمالی کشور و برخی دیگر از 

مطابق با آمارها  تن رسیده است. 456به رقمی معادل  نقاط کشور

ور میزان تولید در درخصوص پرورش این ماهیان، در سطح کش

تن  2146به  1395تن بوده که در سال  456معادل  1391سال 

ها میزان پرورش ماهیان خاویاری سال همین در که است یافته ارتقاء

 23(، 1393تن ) 8، 1392تن در سال  4استان گلستان نیز از 

ارتقاء یافته که رشد  1395تن در سال  250( به 1394تن )

 (.3)شکل  دهدمیچشمگیری را نشان 

  بحث

خصوص سه هتولید ماهیان خاویاری در منابع آبی کشور و ب       

استان شمالی کشور و از جمله در استان گلستان پتانسیل بسیار 

یکی این ماهیان ژحفظ نسل و ذخایر بیولوخوبی در جهت 

محسوب شده و از سوی دیگر ضمن افزایش گوشت سفید و تامین 

زایی و تولید اقتصادی نیازهای پروتئین در کشور موجبات اشتغال

و همکاران،  Jafarian) گرددو افزایش در آمد ملی در کشور می

ور شهای شیرین و لبپرورش ماهیان خاویاری در آب(. 2017

منظور حفظ نسل و تولید گوشت و خاویار در استان گلستان به

شدت ههای این استان است که بترین پتانسیلاین استان از مهم

تواند در مورد توجه مسولین استان قرار گرفته و اجرای آن می

های کارآفرینی در  بخش پرورش الرو و رهاسازی و نیز زمینه

صید ماهیان وحشی بسیار موثر خاویار و کاهش  تولید گوشت و

حال میزان پرورش این ماهی در استان گلستان خواهد بود. با این

های بسیار خوب تر بوده تا بتوان از ظرفیتنیازمند توجه بیش

 منابع آبی این استان در جهت افزایش تولید بهره جست

(Jafarian  ،2017و همکاران) . در صورت وقوع صید غیرقانونی و

های غیرمجاز توسط صیادان، عوامل متعددی نظیر فعالیتارتکاب 

تواند فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی می

نقش داشته باشند. اگر چه عمده جامعه صیادان غیرقانونی 

های صید از روند افزایشی برخوردار بوده است معتقدند که هزینه

ش میزان سود حاصل از اما افزایش قیمت آبزیان و متعاقباً افزای

صید غیرمجاز احتماالً منجر به پذیرش ریسک و ترغیب انجام 

شود. در این خصوص، عنوان شده که متخلف صید غیرقانونی می

نماید )صیاد غیرقانونی( در صورتی اقدام به فعالیت غیرقانونی می

که پس از ارزیابی شرایط به این نتیجه برسد که سود حاصل از 

 ارزش ریسک پذیری و عواقب آن را داشته باشدارتکاب جرم 

(Petrossian ،2015 ؛Clarke  وCornish ،2001 اما در برخی .)

شرایط متخلف ممکن است تمامی جوانب را درنظر نگرفته باشد 

 لیت غیرقانونی باشد که در این مورد یا مجبور به ارتکاب فعا

های باالتر و یا فشار ناشی از تامین توان به فشار قاچاقچیان ردهمی

عنوان های معیشتی خانواده اشاره کرد. صیاد غیرقانونی بههزینه

 گونه گیرد که چه قدر تالش نیاز است تایک متخلف درنظر می

تحویل داده شود  مورد نظر بازارهای صید شود و به غیرقانونی

(Pires  وClarke  ،2012) .رغم میزان تالش، صیاد غیرقانونیعلی 

 در به توجه احتمالی را نیز محاسبه کند که با است پاداش ممکن

،  Clarkeو Pires) گیردصورت می گونه هدف بودن دسترس

 گرفتار میزان خطر چنین، صیاد غیرقانونی احتمالهم. (2012
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 (. این2004و همکاران،  Wright) کندمیشدن را نیز محاسبه 

دریا را  در شدن مخاطره گرفتار تنها میزان خطر نه نوع محاسبه

 در ماهی تخلیه زمان شدن در شناسایی خطر شود بلکهشامل می

 فرض عقالنی، انتخاب نظریه به توجه با گیرد.بندر را نیز در برمی

تصادفی  تواندغیرقانونی نمی مکان صید که انتخاب است این بر

 هایمکان دارد که در بستگی هاییفرصت نوع به بلکه باشد

صیاد غیرقانونی قرار دارد. صیادان  خاص در دسترس جغرافیایی

کنند که آگاهی زیادی در خصوص نوع و غیرقانونی عنوان می

تری چنین رضایت کممیزان جریمه صید غیرقانونی داشته و هم

 های مربوطه دارند. این مسئله های قانونی سازماناز حمایت

تواند داللت کند که صیادان غیرقانونی با اطالع از عواقب ناشی می

ای که توسط مطالعه کنند.از صید غیرقانونی اقدام به انجام آن می

Ye وValbo-Jorgensen (2012 انجام شد بر لزوم مدیریت )

مناسب جهت ممانعت از وقوع صید غیرقانونی تاکید کرد و 

های ترین اولویتجلوگیری از وقوع صید غیرقانونی را از مهم

حفاظت منابع شیالتی دریای خزر دانست. دو راهکار پیشنهادی 

( جهت ممانعت از وقوع جرم 2006)  Agnewو Cullenتوسط 

)ازجمله صید غیرقانونی( عبارت است از ایجاد موانع فیزیکی و 

افزایش احتمال خطر دستگیری. ازجمله راهکارهای دیگر در 

 ها در بنادر و توان به بازدید قایقکنترل صید غیرقانونی می

بانی نامحسوس اشاره کرد. با این وجود، نقش چگونگی دیده

ها در کنترل صید غیرقانونی بسیار گیری و عملکرد دولتتصمیم

های در سواحل جنوبی دریای خزر در استانحائز اهمیت است. 

ها، به همراه ها نفر صیاد و کارگر صیدگاهصد ،شمالی کشور

چنین هزاران نفر از پرسنل شاغل در زیر ایشان و همهخانواده

رات خاویار های شیالت درآمدشان از محل صید و صادبخش

پس از پیروزی انقالب اسالمی و عدم نظارت دقیق  .شدتامین می

نفر صیاد غیرمجاز  20000نزدیک به  1358گارد بر صید، در سال 

های فراوانی را با مأموران دریا رفتند که مشکالت و درگیری به

 پدید آورد. بروز این مشکالت موجب تشکیل شورای اسالمی

در غازیان شد که این شورا با  1359صیادان سنتی در سال 

اقدام به  1359ها در سال بخشداری ها وهمکاری فرمانداری

که در سال طوریهصدور پروانه صید برای صیادان غیرمجاز نمود ب

نفر پروانه مجوزصید  8000تنها در استان گیالن برای  1361

 گستر بر ذخایر تاسپس از بروز آثار مخرب صید دام .صادر شد

هیان و کاهش روزافزون آن شرکت سهامی شیالت ایران با اخذ ما

گستر اقدام به تمهیداتی و در ازای پرداخت وجه به صیادان دام

های ها به تعاونیخرید کارت صیادی و یا تبدیل وضعیت آن

گستری در دریا تدریج با تصویب قوانین حذف دامهصیادی نمود. ب

دریا  ین روش مخرب صید برو غیرقانونی اعالم شدن آن، فشار ا

. طراحی و کنترل اندازه چشمه (Bahmani ،2011) کاهش یافت

 تواند تاثیر بسیار مثبتی را در های گوشگیر میدام

برداری بهینه از ماهیان خاویاری در این استان داشته باشد بهره

های که بعد از انقالب این امر مهم پیگیری شده و استفاده از بافته

تر تر که موجب صید ماهیان کوچکهای کوچکچشمه دامی با

شده و در نتیجه کاهش نسل ماهیان خاویاری و انقراض نسل و 

همراه داشته با نظارت سازمان شیالت ها را بهکاهش صید آن

های پیشین بررسی همره داشته است.های نتایج مثبتی بهنظارت

یی و خشکی حاکی از این بود که کشورهایی که نظارت گشت دریا

تری در بخش مدیریت گذاری بیشبهتری دارند، میزان سرمایه

تر بوده و دارای نرخ وقوع ها کمشیالت داشته و فساد دولتی در آن

. (2009و همکاران،  Pitcher) تری نیز بودندصید غیرقانونی کم

تواند عامل دیگری در پیشگیری از افزایش میزان جریمه نیز می

نونی باشد. کشورهایی مثل استرالیا، کانادا و انجام صید غیرقا

ترین میزان جریمه صید نامیبیا جزء کشورهایی هستند که بیش

های غیرمجاز صید در این رو فعالیتغیرقانونی را دارند و از این

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

منابع غذایی دریایی تمایل دلیل وابستگی زیاد به کشورهایی که به

چندانی برای مقابله با مشکل صید غیرقانونی ندارند سطح باالیی 

؛ 2010و همکاران،  Varkey) دهنداز صید غیرقانونی را نشان می

Clarke  ،کنندگان . افزایش آگاهی مصرف(2007و همکاران 

 های کنترل فروش محصوالت شیالتی تواند ازجمله روشمی

  .(Clarke  ،2013و Petrossian) انونی باشدروش غیرقبه

نتایج سایر مطالعات نیز بر نقش پیچیده صید غیرقانونی        

 اقتصادی، کنند که برهم کنش عواملتاکید کرده و داللت می

وقوع  تواند تاثیر زیادی در شدتمی حقوقی و سیاسی اجتماعی،

باشد. صید غیرقانونی در ابعاد مکانی و زمانی خاص داشته 

مدیریت مطلوب منابع دریایی مستلزم این است که تمامی عوامل 

. نتایج (Christensen ،2016) پارچه درنظر گرفته شوندطور یکبه

ای از عوامل در وقوع صید این مطالعه نیز اثبات کرد که مجموعه

توجه به یک دسته از عوامل  رو صرفاًغیرقانونی نقش دارند و از این

های غیرمجاز صید موثر باشد. در کنترل فعالیت تواند درنمی

المللی های مرتبط در سطوح ملی و بیننتیجه، هماهنگی سازمان

تواند نقشی بسیار حیاتی در در اتخاذ و اجرای درست قوانین می

خصوص برداری پایدار از منابع طبیعی دریایی بهحفاظت و بهره

 در دریای خزر ایفا کند.
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