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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  استان بوشهر دریاییبا تاکید بر منابع  آبزیان بررسی صید غیرمجاز
  1دکتر مهدي خاقانی اصفهانی

  2خداکرم خدري

  چکیده
 

درصد از این منابع را تشکیل می دهند. صید  20آبزیان از مهمترین منابع تامین پروتئینی انسان تشکیل می دهند . این منابع در حدود     

امروزه بشر با دستیابی به انواع آبزیان عالوه بر تامین مواد غذایی انسان حجم زیادي را در اشتغال و تجارت دنیا به خود اختصاص می دهند. 

با مراجعه به وسایل و تجهیزات صید و صیادي و به تبع آن کاهش منابع دریایی به اهمیت این گنجینه ي ارزشمند بیشتر پی برده است .  متنوع

می توان به این نکته پی برد که با جرم انگاري برخی اعمال در این زمینه تمام مساعی و صیادي  در حوزه شیالت  قوانین و مقررات داخلی

بر این اساس تعلق گرفته است که با وضع مقررات در این خصوص ممنوعیت صید در برخی زمانها و مکانها و نیز نوع آالت صید و قانونگذار 

بع آبزي و وضع صیادي و ... زمینه الزم جهت حفاظت از منابع آبزیان را فراهم نماید. در این راستا می توان عالوه بر نظارت الزم بر جمعیت منا

و نیز اجراي دقیق مقررات کیفري خاص موجود در این خصوص از طریق ، روزآمدسازي وزه دریایی توسط شیالت ند درحمقررات هدفم

بین المللی و منطقه اي با رعایت مصالح و بهره گیري از از توان دیگر کشورها در حراست از منابع آبزي نیز اقدام متناسبی مشارکت در مقررات 

  و نیز مقابله با اقدامات مخرب در این زمینه برداشت.  در جهت حفظ و تکثیر آبزیان

  محیطی جرایم زیست ،شیالت آبزیان، ،صید، صیدغیرمجاز واژگان کلیدي:

 
  مقدمه

استان بوشهر در امتداد دریاي خلیج فارس واقع شده است . این استان بیشترین مرز دریایی با کشورهاي حوزه ي جنوبی خلیج 

کبلومتر می باشد. در این  650کیلومتر و بیشترین عرض آن  1300باشد.این دریا نیمه بسته بوده و طول آن فارس را دارا می 

گونه در  907هرمز و منطقه مرزي خلیج عمان  د گونه هاي ماهیان با احتساب تنگهمنطقه بر اساس نتایج بدست بعمل آمده تعدا

  گونه حضور دارد. 10خانواده با تعداد بیش از  25تک گونه و  خانواده تک جنس و 62خانواده می باشد. که  157قالب 

متاسفانه با توجه به ویژگی نیمه بسته بودن این دریا ، صیادان غیرمجاز با بهره گیري از انواع وسایل و ادوات صیادي آنهم در      

فصول مختلف اقدان به صید آبزیان می کنند تا حدي که می توان گفت در شرایط فعلی جمعیت آبزیان به شدت تقلیل یافته و 

ا خطر انقراض مواجه شده است که کاهش میزان ماهی مرکب و نیز آمار دیگر گونه هاي آبزي نیز ببرخی از گونه هاي دریایی 

در استان بوشهر تعداد معتنابهی لنج هاي صیادي و قایق وجود دارد که به امر صیادي می 3.حکایت از کاهش این منابع می باشد

                                                 
  قم (نویسنده مسئول) استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه حضرت معصومه (س)- 1

Email: khaghani1984@gmail.com   
 

   دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد بوشهر -  2

   Email: khedri.kh@gmail.com   

                        

778، شماره 1392تیر15رسانی بازار کار ، نشریه اطالع - 1   
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پردازند. در سالهاي اخیر تعداد زیادي نیز قایق هاي صیادي غیرمجاز به این آمار اضافه شده است که در کنار دیگر شناورهاي 

  .آبزي مشغول می باشند صیادي به صید منابع 

  سوابق تقنینی  در حوزه منابع آبزي در ایران تاریخچه

ه در این برهه زمانی وضع گردید تنها به حفظ منابع آبزي اشاره می شیالت ایران ملی اعالم گردید . مقرراتی ک 1332در سال 

کرد و هیچ اشاره اي به محدودیت و تنگناها در حوزه آبزیان اشاره نمی کرد . چنانکه آیین نامه صید در دریاي مازندران مصوب سال 

قانون  1346ذار در این حوزه بود. تا اینکه در سالاز این گونه بود. البته ناگفته نماید این شروع خوبی در زمینه ورود قانونگ 1332

 1342از آبهاي شمال بوده و در سال  صید غیرمجاز در دریاي خزر تصویب شد. ورود قانونگذار در خصوص آبهاي جنوب کمی دیرتر

  .تحت عنوان قانونی به همین نام تاسیس شد 1342سال شرکت سهامی شیالت جنوب ایران در 

قانون مجازات غیرمجاز در دریاي خزر و خلیج فارس تصویب شد . در این قانون صید غیرمجاز  1358سال  در در اوایل انقالب

ون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزیان وضع نقا 1374خود نوید خوبی در راستاي حمایت آبزیان بود. در سال جرم انگار شد که 

در  شد که در این قانون عالوه بر مدیریت صید و صیادي موارد حفاظت از منابع آبزي نیز مورد توجه قانونگذار واقع شده است. 

ده به نوعی مکمل این قانون از حیوانات و جانوران حمایت شده است . این دو ما 680و  679در مواد  1375مصوب  قانون تعزیرات

آن را شامل آبزیان  680اگرچه در این مواد از آبزیان به صراحت یاد نشده ولی می توان گفت با توجه به اطالق ماده . هم می باشند 

  دانست . 

   پایداري منابع آبزي در ایرانحفاظت و حمایت هاي قانون در جهت  -1

ات  د راستاي حمایت و حفاظت از محیط زیست اعم از حراست عناصر در سطوح بین المللی ما شاهد افزایش اقدامات و تحرک

مع الوصف آثار آن چندان قانونی در این خصوص می باشیم ولی جاندار و بی جان می باشیم . در ایران هم اگرچه ما شاهد حمایت 

 آنان صورت پذیرد.مطلوب نیست و ضروري است اقدامات پیشگیرانه  در راستاي حفاظت از آبزیان و زیستگاههاي 

 

  اقدامات پیشگیري کنشی یا غیرکیفري - 2

حفاظت از دریا تنها با اعمال مقررات سختگیرانه ممکن نیست . چرا که می بایست از تمامی استعدادهاي جوامع صیادي و 

یادي این است که در مشارکت احاد مردم در این خصوص استفاده شود. یکی از راههاي حفاظت از دریا و استفاده از توان جامعه ص

نواحی ساحلی که اغلب زندگی آنها وابسته به دریا می باشد در زمینه صید غیرمجاز حساسیت ایجاد می شود و اگر کسی در این 

ب را به شیالت و مرزبانی دریایی گزارش نمایند. بنابراین ن پاسبان به او تذکر داده و مرانزمینه تخلفی انجام دهد مردم خود بعنوا

  ش خود جامعه صیادي خود بازدارنده می باشد اگرچه نمی توان از نقش رسانه هاي گروهی و دیگر نهادها غافل بود.واکن

  اقدامات پیشگیري واکنشی یا کیفري - 3

و کمتر به موارد تخلف در این زمینه در فضاي بیرونی یعنی بازار و  ف بودهبیشتر نگاهها به حوزه دریاها معطوامروزه متاسفانه  

ماکن عمومی پرداخته می شود . در صورتی که این اعمال بک مجموعه به هم پیوسته بوده و شایسته است به همان میزان به آن ا

پاسخ داده شود . ممکن است گفته شود برخی از محصوالت دریایی از استانهاي مجاور این استان شود ولی این هم نیاز به هماهنگی 

ا می باشد چرا دریا و منابع موجود در آن را نمی توان به صورت منفک از ی و دیگر نهادها استانهو همکاري ادارت شیالت و مرزبان

اقدامات مختلفی را  1374قوانین با موضوع منابع آبزي به ویژه قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب سال هم دانست . 
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 و گردیده استر گرفته اند که تحت عناوین ذیل در قوانین پیش بینی در جهت حراست از گونه هاي مختلف دربا زیست ها در نظ

  به اقدامات حمایتی قبل از صید و بعد از صید دسته بندي کرد.آنها را می توان 

  ) اقدامات قانونی قبل از صید3-1

  گشت زنی دریایی )3-1-1

منابع آبزي به ویژه گونه هاي کمیاب یگان حفاظت در راستاي حفاطت از  1374فاظت و بهره برداري از آبزیان در سال قانون ح

قانون برنامه چهارم توسعه لحاظ گردید. این بگان به لحاظ سلسله مراتبی  179را پیش بینی کرده است. این موضوع نیز در ماده 

پایگاه می  50اي این یگان در سطح کشور دارتحت فرماندهی کل بوده و به دستور آن فرمان مافوق خود انجام وظیفه می نماید.

در استان بوشهر هفت پایگاه اصلی در شهرستان دیلم ،گناوه ، دیر و نیز بنادر امام استان ساحلی مستقر می باشد .  7باشد و در 

  .و ماموریت حفاظت از منابع آبزیان در سطح استان دارا می باشد جهت آن یگان در نظر گرفته شده استحسن و عامري 

  ممنوعیت صید در زمان و مکان معیناعالم  )3-1-2
  

روز شرورع می شود. زمان صید این آبزي ارزشمند صرفاً  45در استان بوشهر از اوایل مردادماه هرسال به مدت فصل صید میگو 

دادماه مقید به همین زمان بوده و در سایر ایام سال ممنوع بوده و صید غیرمجاز تلقی می شود. این بدین دلیل است که میگو در مر

  هرسال معموالً به بلوغ می رسد و در زمانهاي دیگر فصل تخمریزي این سخت پوست بوده و در آن ظرف زمانی تکثیر می یابد. 

  

  فروش ادوات صیادي غیرمجاز )3-1-3

فعالیت آبزي میلیون تن و از  90بر اساس آمار و سازمان خوار و بار کشاورزي ملل متحد تولید جهانی آبزیان از منابع دریایی 

گزارش سده است . جایگاه ایران از نظر صید در رتبه صید چهل و یکم و در آبزي پروري رتبه  2007مبلبون تن در سال  50پروري 

  1.% می باشد3% و 27بیست و چهارم و سهم ایران به ترتیب 

دو گروه سنتی و جدید تقسیم بندي  به طور کلی می توان تجهیزات صید که امروزه مورد استفاده صیادان قرار می گیرد به 

  کرد.

  ) ادوات سنتی3-1-3-1

ید قدیمی بوده و صدمه و خسارت آن در مقابله ب ها و ... می باشد. این روش از صاین تجهیزات شامل تورها ، سیم ها و نیز قال

تور ماهیگیري به تناسب زمان دچار  نباید فراموش کرد که ادوات سنتی مثلبا ادوات جدید کمتر است .البته با توجه به این نکته 

   تغییرات اساسی شده است.

بیشتر ادوات صیادي استان بوشهر از قبیل تورهاي صیادي از کشورهاي حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی وارد می 

کشور راه یافته و از این طریق  شود.این تورها تولیدي خود این کشور نبوده و از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا به بازارهاي این

وارد ایران می شود. بنابراین شیالت هیچ گونه نظارتی به اینگونه ادوات صیادي نداشته و تنها با پرداخت حقوق ورودي وارد استان 

  2.بوشهر می شود

                                                 
   1391،  8، صفحه  151میگلی نژاد ، علی ، شیالت و آبزیان کشور ، چالش ها و پتانسیل ها ، گزارش راهبردي ، شماره  1-

،طرح ي طرح هاي صنعتی شرکت شهرك هاي صنعتی استان هرمزگان  شرکت بهین اندیشان راهبر، مطالعات امکان سنجی مقدمات - 2

 1390،  8تولید ابزارهاي صیادي ،صفحه 



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستو سومین   

، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10  

 
 

4 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  ) ادوات جدید3-1-3-2

ن ابزارهاي جدید و پیشرفته اکوساندر استفاده از ادوات جدید با هدف صید بیشتر ماهی ها صورت می گیرد . از جمله ای

گروه و دسته هاي عظیم  (دستگاه شناسایی تجمیع جمعیت آبزیان) و جهت یاب الکترونیک می شود. این دستگاههاي پبشرفته

صیاد را جهت صید آن راهنمایی می کند که این امر باعث صید گروهی آبزیان می شود که خسارت و ماهی را شناسایی کرده 

  ه جمعیت منابع دریایی وارد می کند.زیادي ب

قبالً برداشت آبزیان هدفند بود و صیادي چندان به زیستگاهها و منابع دریایی صدمه وارد نمی کرد ولی امروزه تور ماهیگري  

 با نوع آن در گذشته تفاوت بسیاري پیدا کرده است. به ظوري که اندازه چشمه برخی تورها چنان کوچکطول و چشمه آن نیز 

 .تعبیه گردیده که کوچکترین آبزي را هم شکار می نماید 

  اخالل در مهاجرت آبزیان )3-1-4

یکی از مصادیق تخریب و صدمه به محیط زیست دریایی اخالل در مهاجرت آبزیان است. مهاجرت واکنش موجودات در قبال 

شرایط و تغییرات محیطی است . مهاجرت آبزیان به ویژه ماهی ها به دالیل مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها تغذیه ، تولید 

ز آبزیان نسبت به تغییرات محیطی حساس می باشند . از قبیل ماهب تن که از مناطق مثل و شرایط اقلیمی می باشد . برخی ا

آبزیان ساکن در مناطق استوایی به مناطق معتدله براي تخمک گذاري به آبهاي گرم مهاجرت می کنند . در حالی که اینگونه از 

  1. ییرات دریایی حساس نمی باشددیگر مهاجرت نمی کنند و این بدین دلیل است که دماي بدن آنها نسبت به تغ

  از صید بعد) اقدامات قانونی 3-2
  

  ) انتقال غیرمجاز صید به شناورهاي غیرمجاز3-2-1

از آنجایی که یکی از انگیزه هاي قاچاق فرآوردهاي آبزي که صیادان غیرمجاز از آن طریق مبادرت به انتقال آن به کشورهاي 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با توجه به اهمیت این است . مایند ، عامل اقتصادي خارجی از جمله کشورهاي خلیج فارس می ن

موضوع و نیز نیاز کشور به ارز حاصله از فروش آبزیان آن را قاچاق محسوب نموده و یک ماده از آن را به قاچاق خاوبار اختصاص 

که قانون حفاظت از منابع آبزي در این خصوص سکوت کرده  داده که ناشی از اهمیت این آبزي مهم و راهبردي است . در صورتی

   است.

  صید بدون پروانه ) 3-2-2
  

آیین نامه حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي پروانه را اجاره نامه یی دانسته که بمنظور انجام فعالیت هاي صیادي  9در بند 

این قانون مندرج در فصل ششم که مربوط به فعالیت  43ده اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود. شرایط صدور پروانه در ما

در راستاي حفظ و بقاي این گونه ها ضروري است که صدور پروانه صید جهت صید  هاي اقتصادي می باشد ، بیان شده است .

هت تبدیل آنها به آبزیان به ویژه گونه هاي خاص که نسل آنها در خطر است محدود گردیده و پروانه هاي صیادي موجود نیز در ج

. صید آبزیان به صورت غیرمجاز عمدتاً توسط شناورهاي فاقد مجوز صورت می گیرد. به طوري که در پروانه تجاري تسهیل گردد

هزار  188هزار و  3تن ماهی و میگو غیرمجاز در آبها و اسکله هاي استان بوشهر کشف شده است که از این میزان  6سال جاري 

   2.کیلوگرم نیز میگو بوده است 850هزار و  2کیلوگرم ماهی و 

                                                 
  سایت نواندیشان - 1

 سایت خبري تحلیلی گرنا  - 2
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فروند  748هزار و  1هزار و صدو چهل و نه  فروند قایق وجود دارد که از این تعداد در حدود  4در استان بوشهر در حدود  

  1.دفروند قایق بدون مجوز و بدون هویت می باشن 748هزار  1فروند واجد مجوز تفریحی و  980داراي مجوز صیادي بوده و 

  ) صید با ادوات غیرمجاز3-2-3

یکی از شیوه هایی که تاثیرات بسیار نامطلوبی بر صید و صیدگاههاي منابع آبزي می گذارند ، استفاده از ادوات نامناسب صیادي 

و یا روش هاي هاي نامناسب صید می باشد . به جز ادوات غیر مجازي که به دلیل عدم نظارت کافی به صورت غیرمجاز وارد کشور 

 1320صید ترال در ایران به سال ون صید ترال نیز در دامن زدن به این فجایع موثر است. سابقه می شود ، متدهاي نادرستی همچ

درصد سود ماهیان صید شده به ایران  10می رسد . در این سال برخی کشورهاي صنعتی از جمله ژاپن و دانمارك با تخصیص 

نموده و با اعمال این شیوه بیشترین خسارت را به منابع  مجوز بهره برداري از صید در دریاي خلیج فارس و دریاي عمان را اخذ

در این شیوه تورهاي صیادي به کف و بستر دریا برخورد نموده و عالوه بر تخریب زیستگاهها ، حجم  2.آبزي کشور وارد کردند

  عظیمی از آبزیان را صید می نماید .

  ) صید گونه هاي خاص آبزیان3-2-4

صید و مقایسه آن با سالهاي گذشته می توان به این نتیجه رسید امروزه با توجه به توسـعه صـنایع و   با دقت در میزان و کیفیت 

افزایش میزان صید حجم و ذخایر آبزیان رو به کاهش نهاده است. در نتیجه این تحوالت نگران کننده در حوزه منابع آبزي برخـی از  

قرار گرفته اند. یکی از گونه هاي خاصی که مورد حمایت شیالت بـوده و  گونه هاي دریایی بیشتر از سایرین در معرض آسیب جدي 

در شرایط فعلی با صید بی رویه و غیراستاندارد در خظر انقراض قرار گرفته است ماهی حلوا سفید می باشـد. صـید ایـن گونـه نـادر      

. بـه همـین دلیـل    اشد ، ممنوع مـی باشـد.  روز و قبل از صید میگو و در خردادماه که فصل تخمریزي آنان می ب 45معموال به مدت 

گونه هاي خاص را مورد حمایت قرار داده است. بـا ایـن وجـود چنـدان نظـارتی در ایـن        1374قانون حمایت از منابع آبزي مصوب 

خصوص اعمال نمی شود و شایسته است تعداد روزهاي ممنوعیت صید  گونه هاي خاص را بیش از این افزایش یابد تا بـیش از ایـن   

  3.به آنها خسارت وارد نشود

  گیري نتیجه

حفظ منابع آبزیان و تالش در راستاي تقویت آن از اولویت هاي اساسی جامعه صیادي به شمار می رود . زیرا عالوه بر اینکه      

پایـدار ایفـا مـی    آبزیان حاوي منابع سرشار پروتئین ها بوده و یکی از سبدهاي غذایی سالم بشمار می رود ، نقش مهمی در اشـتغال  

کنند. این میسر نیست مگر اینکه بتوان با ایجاد با ایجاد راهکارهاي قانونی و نیز اقدامات زیست محیطی به حفظ و تکثیـر آن همـت   

امروزه دریاها با توجه به تنوع پیدایش ادوات صید و نیز برخی اهمال کاري ها شاهد بیشترین حمالت از سوي انشـان بـوده    گماشت.

مخرب ترین شیوه آن صید به صورت ترال می باشد که به صورت غیرمتعارف و غیراستاندارد به منـابع دریـایی آسـیب وارد    است که 

می کند و آثاري همچون کاهش مشهود کمیت و گونه هاي خاص و ذخایر آبزي و تخریب زیستگاهها از عواقـب مهـم ایـن شـیوه از     

در حوزه منابع دریایی قوانین متعددي وضع شده است که با وجود ایـن   زمینه است. صید می باشد که نیاز به بازبینی اساسی در این

  قوانین مذکور چندان بازدارنده نبوده و شایسته است این مقررات اصالح شده و خالهاي موجود نیز مرتفع گردند.  

                                                 
 خبرگزاري تسنیم - 3

 پایگاه اطالع رسانی خلیج فارس - 1

ناصري تجن ، مهرداد و همکاران ، بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شوریده در دریاي خلیج فارس و دریاي عمان ،مجله علمی پژوهشی  - 2

 1395، 8، صفحه 31زیست شناسی دانشگاه اهواز ، شماره 
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Abstract 
Aquatic is one of the most important sources of human protein production. These resources 
account for about 20% of these resources. In addition to providing human food, Hunting Aquatic  
 has a lot in the world of employment and business. Today, human beings have gained value 
through the acquisition of a wide variety of seamstress equipment and, therefore, reducing sea 
resources. Taking into account the domestic rules and regulations in the field of fisheries and 
fisheries, it can be seen that by imposing penalties on some acts in this area, all legal solutions 
have been granted on the basis that, by establishing the rules in this regard, the prohibition of 
fishing in Some places and places, as well as the type of fishing gear and provide the necessary 
resources to protect aquatic  
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In this regard, in addition to monitoring the population of aquatic resources and the targeted 
regulation in the maritime area by fishery, it is possible to update and also to comply strictly with 
the specific penal provisions existing in this regard through participation in international and 
regional regulations with respect to materials and utilization The ability of other countries to 
safeguard aquatic resources has also taken an appropriate measure to protect and reproduce 
aquatic animals, as well as counteracting malicious acts in this regard. 
 
Keywords: Hunting, Fishing, Fish, Environmental Offenses 
 


