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 چکیده
افزادی  ًیشبِ بیص اس سِ ّشار صیاد ٍ  ّای سیاد هَجب ٍارد آهذى خسارتّزهشگاى صیذ غیز هجاس هیگَ در آبْای استاى 

حاضز با ّذف  هطالعِ .بٌذی ٍ صادرات ایي آبشی فعالیت دارًذ بستِ ی،هستقین در سهیٌِ صٌایع فزآٍر غیز طَرضَد کِ بِ  هی
صَرت  ،ّزهشگاى استاى هجاس در ًَار ساحلی ّای فزٌّگی کاّص صیذ غیز  یاستارائِ الگَی هذیزیت فزٌّگی هبتٌی بز س

ضاهل در ایي هطالعِ . جاهعِ آهاری پذیزفتتحلیلی بَد ٍ بِ ضیَُ پیوایطی اًجام -تَصیفی بِ صَرت تحقیق اًجام گزفت. رٍش
طٌاهِ ٍ ًیش هطالعِ هستٌذات ٍ ّا بزاساس پزس آٍری دادُ رٍش جوع .بَدهتخصصاى ٍ کارضٌاساى ضیالت استاى ّزهشگاى 

 با ٍسى "ریشی هذیزیت ٍ بزًاهِ"هعیارزرسی هعیارّای اصلی ًطاى داد کِ ًتایج حاصل اس بّای صَرت گزفتِ بَد.  پژٍّص
با  "گذاری  قاًَى"ٍ  "هطارکت"، "َسشآه"، "بخطی آگاّی"، "هسائل فزٌّگی"بیطتزیي اّویت ٍ هعیارّای دارای  277/0

ًیش ًطاى . بزرسی هعیارّای فزعی داضتٌذضطن قزار  الیّای دٍم  در رتبِ 092/0ٍ  109/0، 142/0، 161/0، 218/0بتزتیب  اٍساى
داضت ٍ هعیار در رتبِ ًخست اس ًظز اّویت ٍ جایگاُ قزار  1213/0 با ٍسى ًْایی "هجاس هذیزیت صیاداى غیز"هعیار کِ  داد
یک بز اساس  اطالعات بذست آهذُ در ایي هطالعِ  ّویت بزخَردار بَد.اس کوتزیي ا 0153/0 با ٍسى ًْایی "تذٍیي قَاًیي"

تَاًذ بِ عٌَاى هبٌایی بزای هذیزاى ضیالتی جْت  هی الگَالگَی هذیزیت فزٌّگی جْت کاّص صیذ غیز هجاس ارائِ ضذ کِ ایي 
     تز صیذ غیز هجاس در استاى ّزهشگاى هَرد استفادُ قزار گیزد.     تز ٍ صحیح هذیزیت دقیق
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 مقدمه
ػْن ثؼضایی دس اسصآٍسی، دس ػشاػش دًیب كیذ ٍ كیبدی 

تغزیِ، ػالهت، اؿتغبل، اهشاس هؼبؽ ٍ گزساى اٍلبت فشاغت 
ای خبهؼِ كذّب هیلیَى ًفش داسد. اهب دس کٌبس هضایبیی کِ ثش

هوشاتی ًیض داسد کِ دسكَست ، اًؼبًی فشاّن کشدُ اػت
کبّؾ یب ًبثَدی  ػجتػذم کٌتشل ٍ هذیشیت آًْب ًِ تٌْب 

ًبپزیش ثِ  ثلکِ هٌدش ثِ آػیت خذی ٍ خجشاىایي هضایب 
 Cochrane and) ؿَد هیدسیبیی ًیض  ّبی ثَم صیؼت

Garcia, 2009) . ثب افضایؾ خوؼیت خْبًی، اًتظبس ثش ایي
ثشای اػتفبدُ اص هٌبثغ پشٍتئیٌی آثضیبى ًیض اػت کِ تمبهب 

هَهَع ثِ  ثشتمشیجبً اکثش هذیشاى ٍ هحممیي ٍ  افضایؾ یبثذ
 اًذ هخبًشُ افتبدى اهٌیت غزایی دس آیٌذُ ثِ اخوبع سػیذُ

 دلیشی ٍ ّوکبساى،؛ 1394 كوذی هیبسکالئی ٍ ّوکبساى،)
ی، ّبی اخیش، سؿذ التلبدی ٍ كٌؼت دس ػبل(. 1395

ًیبص غزایی خوؼیت سٍ ثِ افضایؾ ٍ کیفیت ثشتش  ّوچٌیي
سا  ٍ آثْبی ػشصهیٌی ّب  پشٍتئیي آثضیبى، كیذ دس دسیب

 چـوگیش تَػؼِ ثخـیذُ کِ ایي اهش هٌدش ثِ کبّؾ
 ,FAO) ثؼیبسی اص رخبیش ثب اسصؽ دسیبیی ؿذُ اػت

ثش كیذ آثضیبى  ثب تَخِ ثِ ایي هَهَع هذیشیت (.2018
توویي  ،هذیشیت كیذهجٌبی ثبؿذ.  اهشی هشٍسی هی

ثشای خبهؼِ اًؼبًی ٍ ًیض توویي  هذت ثلٌذػَد تأهیي 
آثضیبى  َالًِ هٌبثغئثشداسی پبیذاس ٍ هؼ دساص هذت ثشای ثْشُ

ثَم  صیؼتیکپبسچگی  ًیض حفظٍ ای آًْب  ٍ حفظ تٌَع گًَِ
 ،دس ایي هیبى اهب (.Beddington et al., 2007) ثبؿذ هی

آثضیبى یکی اص هؼبئلی اػت کِ  بصهد هَهَع كیذ غیش
ّبی هذیشیتی سا ثب چبلؾ هَاخِ ًوَدُ اػت  ثشًبهِ

هدبص سًٍذ هذیشیت ثْجَد ٍهؼیت  كیذ غیش ثٌَسیکِ
ثشٍص  ػجتسا دچبس ًملبى کشدُ ٍ  آثضیبىپزیش  رخبیش آػیت

ػبالًِ  ٍ ؿذُ اػت ٌیهحی صیؼت هؼوالت هتؼذد
 Sumaila) ٍسدآ ّب دالس هشس التلبدی ًیض ثجبس هی هیلیَى

et al., 2006; Agnew et al., 2009.)  اهشٍصُ خوؼیت
خْبى اص خولِ خلیح  ّبی ثَم صیؼتهبّیبى تدبسی دس اکثش 

فبسع ٍ دسیبی ػوبى ثِ ػلت كیذ غیش هدبص، ثـذت 
کبّؾ یبفتِ اػت. تکثیش ًجیؼی رخبیش ثبلیوبًذُ ّن ثِ 

دگی سیضی، فـبس كیذ ثبال ٍ آلَ  تخشیت ثؼتشّبی تخن دلیل
كیذ غیش هدبص  ،ًَس کلیِ ث .ؿَد هیثؼختی اًدبم 

ّبی  ّبی آى سا ثبیذ دس صهیٌِ هَهَػی اػت کِ سیـِ
هختلفی خؼتدَ کشد. هؼبئل التلبدی هشثَى ثِ اهشاس 
هؼبؽ كیبداى، ػذم آگبّی اص اثشات هٌفی كیذ غیش هدبص، 

ّبی غلي  فشٌّگ تملیذ كیذ اص پیـیٌیبى، ػیبػت
ُ دسیب ٍ هَهَػبتی اص ایي لجیل اص فشٌّگی دس هٌبًك حَص

گیشی ٍ سؿذ كیذ  خولِ هَاسدی اػت کِ هٌدش ثِ ؿکل
هشٍست ثشسػی  ،دس ّویي ساػتب گشدیذُ اػت. غیش هدبص

ثِ هٌظَس اسصیبثی ٍهؼیت كیذ هزکَس کذام اص هَاسد  ّش
 غیش هدبص دس کـَس ثؼیبس حبئض اّویت اػت.

دس  ،ؿوٌذثؼیبس اسص ثَم صیؼتخلیح فبسع ثِ ػٌَاى یک 
. ى ایي حَصُ لشاس داسدبشداسی ػبکٌث دػتشع اػتفبدُ ٍ ثْشُ

دس  ،ّبی اخیش ثٌبثش آهبس اسائِ ؿذُ اص هشاخغ ریشثي دس ػبل
 كیبدی كیذ ٍ كٌؼت ػَدخَیبىػَء اػتفبدُ ثشخی اص  اثش

 سٍیِ ٍ ثبالتش اص ظشفیت هدبص دس ًَل یک دٍسُ، ٍ كیذ ثی
دس حبل  ی ؿذُ ٍدػتخَؽ تغییشات آى تؼبدل ٍ پبیذاسی

اػتبى ّشهضگبى ثب تَخِ ثِ هَلؼیت  ثشّن خَسدى اػت.
ّبی هشتجي ثب آًْب  ثَم صیؼتخغشافیبیی ٍ هٌبًك ػبحلی ٍ 

ػٌتی داسد ٍ ی دس صًذگی كیبداى كٌؼتی یًمؾ ثؼضا
ثَهیبى ػبکي دس  اهب هتأػفبًِ (.1387فالحتی هشٍػت، )

هدبص  یشاص كیذ غ سا دسكذ ثبالیی ،اػتبى ایي ػبحلی ًَاس
کِ ثِ دالیلی غیش اص  دٌّذ اًدبم هی خلیح فبسع دس هٌٌمِ

ّوِ ؿٌبٍسّبی  ،دس حبل حبهش. ثبؿذ هلشف خَساکی هی
، فلل ثشداؿت هیگَل تب اٍاخش یاٍا ، اصهیگَ هدبص ثِ كیذ
ّبی اػالم ؿذُ  کـی دس هحذٍدُ كیذگبُ الذام ثِ تشال

دیگش کِ اثشات صیبًجبسی سا ثش هحیي صیؼت ٍ  ًوبیٌذ هی
آٍسد. اخشای هذیشیتی کِ ثتَاًذ تؼذاد   آثضیبى ٍاسد هی

ػالٍُ ثش  ،ل كیذ کبّؾ دّذلّب سا دس ًَل ف تَسکـی
کبّؾ اثشات كیذ ثش هحیي صیؼت ٍ دیگش آثضیبى، 

دس ثش ثشداساى  ثشای ثْشُ ًیضّبی التلبدی صیبدی  ییخَ كشفِ
ثِ ایٌکِ رخبیش  ثِ ایي هَهَع ٍ ًظش ثبتَخِ .خَاّذ داؿت

آثضی هٌبثؼی ّؼتٌذ کِ ثشداؿت کوتش اص حذ هدبص اص آًْب 
ثشداسی ثیؾ اص حذ ثبػث  ثبػث اتالف آى دس دسیبّب ٍ ثْشُ

ػفبًِ أؿَد کِ هت ّب هی تخشیت ٍ خؼبست دیذى كیذگبُ
ایدبد یک  ،گیش كیذ ایشاى ًیض ؿذُ اػت ایي هـکل داهي

ػیؼتن هذیشیت كیذ کِ ثتَاًذ ثِ ػٌَاى یک ثبصٍی 
هشٍسی  ،اًذسکبساى ایي ثخؾ سا یبسی دّذ تهٌبػت دػ
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تَاى ثِ ػٌَاى  یکی اص هَهَػبتی کِ هی سػذ. ثٌظش هی
سیضی  آى ثشًبهِ هدبص ثشای کبّؾ كیذ غیش ثشای یساّکبس

 ثبؿذ. ًتیدِ ثذػت آٍسد، هؼبئل فشٌّگی هیًوَد ٍ اص آى 
ّبی فشٌّگی دس هؼیش دػتیبثی ثِ اّذاف تَػؼِ  هذیشیت

ّبیی  ّب ٍ تکٌیک اػتفبدُ اص سٍؽ فشٌّگی ًبگضیش ثِ
گزاسی فشٌّگی، دس ستجِ ًخؼت ایي  ّؼتٌذ کِ ػیبػت

تالؽ  ،اص ایٌشٍ ْبػت.تشیي آً اّویت ثٌذی ٍ اص ثب اٍلَیت
فشٌّگی  ّبی ػیبػتهدبص اص ًشیك  ثشای کبّؾ كیذ غیش

هٌبلؼبت ّبی اخیش  ًی ػبل ثؼیبس حبئض اّویت اػت.
دًیب  ػشاػشدبص دس هؼتذدی دس صهیٌِ کبّؾ كیذ غیش ه

اسائِ ؿذُ اػت اًدبم ؿذُ ٍ ساّکبسّبی هختلف هذیشیتی 
 كیبدی ؿٌبٍسّبی خشیذػیبػت تَاى ثِ  کِ اص خولِ هی

(، ایدبد یکؼشی Cho, 2012دس کشُ خٌَثی ) هدبص غیش
تدبست تَى هبّیبى دس هٌٌمِ لَاًیي ثشای کٌتشل ثبصاسّبی 

تحشین (، Miller et al., 2014غشة الیبًَع آسام )
اؿخبف حمیمی یب حمَلی کِ اص لَاًیي هلَة پیشٍی 

اًدبم  ( Garza-Gil et al., 2015ٍدس اػپبًیب ) کٌٌذ ًوی
 داؿتي ٍ كیذ هذیشیت صهیٌِ دس ثخؾ اثش الذاهبت یکؼشی

دس ثشخی اص کـَسّب  لَی حفبظتی ّبی گـت
(Petrossian, 2015)  .ّبی  تذٍیي اػتشاتظیاؿبسُ کشد

ّبی  یشیت فشٌّگی هجتٌی ثش ػیبػتالصم دس صهیٌِ هذ
ثبؿذ کِ دس کـَسّبی  یکی اص ساّکبسّبیی هی ًیض فشٌّگی

ؿذُ ٍ دس صهیٌِ كیذ  آغبصدس حبل تَػؼِ اص ػبلْب پیؾ 
 هشٍست ،ػبصی ؿذُ اػت. اص ایٌشٍ هدبص ًیض پیبدُ غیش

ّب دس کـَس هب ثِ ػٌَاى یک کـَس  ثکبسگیشی ایي اػتشاتظی
ّب ٍ تحمیمبت صیبدی  ثشسػیًیبصهٌذ  ،دس حبل تَػؼِ

ذ کوک صیبدی دس ایي تَاً هی هٌبلؼِثبؿذ کِ اًدبم ایي  هی
، ّذف اص اًدبم ایي هزکَسصهیٌِ ًوبیذ. ثب تَخِ ثِ هجبحث 

ؿذُ ٍ دلیك ثب  ّبی کبسؿٌبػی تذٍیي اػتشاتظیهٌبلؼِ، 
ّبی  اسائِ الگَی هذیشیت فشٌّگی هجتٌی ثش ػیبػت

دس ًَاس ػبحلی  هدبص کبّؾ كیذ غیشخْت  فشٌّگی
 . ُ اػتثَد اػتبى ّشهضگبى

 

 

 

 کاروش ر
اسائِ الگَی هذیشیت فشٌّگی هجتٌی  دس ایي پظٍّؾ خْت

، هؼیبسّبی هدبص ّبی فشٌّگی کبّؾ كیذ غیش  ثش ػیبػت
اكلی ٍ فشػی دخیل دس کبّؾ كیذ غیش هدبص دس ًَاس 

هٌبلؼِ هؼتٌذات ٍ  ػبحلی اػتبى ّشهضگبى، ثب
اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ  ًیضٍ  گشفت  ّبی كَست پظٍّؾ

 ،هشاحل هحبػجبتی ثشآٍسد گشدیذ. خْت ػَْلت دس
ثشسػی ثِ اختلبس ًبهگزاسی  هؼیبسّبی اكلی ٍ فشػی هَسد

خبهؼِ آهبسی پظٍّؾ، ؿبهل هتخللبى ٍ  (.1)خذٍل ؿذ 
کبسؿٌبػبى حَصُ ؿیالت اػتبى ّشهضگبى ثَد کِ اص ایي 

ًفش ثِ  15ی گیشی تلبدف ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ هیبى
 ػٌَاى حدن ًوًَِ دس ًظش گشفتِ ؿذ. 

پشػـٌبهِ پظٍّؾ حبهش ثِ سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی 
(AHP ٍ تذٍیي گشدیذ ) ،ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ػبػتی

ثِ هٌظَس  .بت خجشگبى پشداختِ ؿذیآٍسی ًظش ثِ خوغ
اص ًظش خجشگبى اػتفبدُ ؿذ ٍ  ،ثشسػی سٍایی پشػـٌبهِ

)خوبلی ٍ  سػیذتأییذ خجشگبى هشثًَِ سٍایی پشػـٌبهِ ثِ 
 ، پبیبیی پشػـٌبهِ ثب اػتفبدُّوچٌیي. (1390ٍلی ًؼت، 

افضاس  ًشم ثبکِ  صٍخی ّبی همبیؼًِبػبصگبسی اص ؿبخق ًشخ 
Expert Choice11  .هحبػجِ ٍ اػالم ؿذ، هحبػجِ گشدیذ

 ّبی همبیؼِکذام اص  ّش دس كَستی کِ دس دس ایي سٍؽ
ثبؿذ،  1/0 ثذػت آهذُ کوتش اص بصگبسیًبػ   ًشخ ،اًدبم ؿذُ

ػٌح لبثل دس  هَسد تأییذ ٍ همبیؼبت صٍخی اًدبم ؿذُ
اهب دس كَستی کِ ًشخ ًبػبصگبسی ثضسگتش اص ، ثبؿذ لجَل هی

ّبی  ّب ٍ لوبٍت دٌّذُ تٌبلن دس اسصیبثی ثبؿذ، ًـبى 1/0
پغ اص تکویل (. Saaty, 1990) ثبؿذ خجشگبى هی

ّبی خبم حبكل اص  دادُ، َیبىّب اص ػَی پبػخگ پشػـٌبهِ
ثب اػتفبدُ  ،كَست گشفتِ ّبی تحمیمبت هیذاًی ٍ هلبحجِ

هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس  Expert Choice11اص ًشم افضاس 
خجشگبى کِ  ثب هحبػجِ هیبًگیي ٌّذػی اص ًظشات. گشفت

هحؼَة  Expert Choiceافضاس  ًشمثِ ػٌَاى ٍسٍدی ثشای 
کِ  ثذػت آهذیبسّبی فشػی هؼ ٍ ًْبیی ، ٍصى ًؼجیؿذ هی

هشة ٍصى  حبكلًشیك ٍصى ًْبیی ّش هؼیبس فشػی، اص 
ًؼجی آى هؼیبس فشػی دس ٍصى هؼیبس اكلی دس ّوبى خَؿِ، 

 . هحبػجِ ؿذ
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 خبزگبن( یبت بز اسبس نظز قیومی و همکبران،ی )نبمگذاری معیبرهبی اصلی و فزع :1جذول 
Table 1: Nomination of main and secondary criterions (Ghaiyoomi et al., according to the opinions of experts) 

 معیبر اصلی
عالمت 

 اختصبری

حوسه مذیزیت 

 فزهنگی
 معیبر فزعی

عالمت 

 اختصبری

 C1 ثخـی آگبّی
 ػبصهبًذّی

 

 C11 هدبص هحیٌی ًبؿی اص كیذ غیش  ّبی صیؼت آگبّی اص آػیت

 C12 هدبص غیش كیذّبی التلبدی ًبؿی اص  آگبّی اص آػیت

 C13 ّبی خذیذ آگبّی اص اهکبى خبیگضیي ؿغل

 C2 هـبسکت

ثؼیح ًیشٍّب ٍ 

 هٌبثغ

 

 C21 هدبص ّبی كیذ هـبسکت دس ًشح

 C22 هدبص غیش گیشی خْت ثشخَسد ثب كیذ هـبسکت دس تلوین

 C23 ّبی ًظبستی هـبسکت دس ّوکبسی ثب دػتگبُ

 C24 هدبص غیش یگضیي كیذّبی خب هـبسکت دس تؼییي سٍؽ

 

 آهَصؽ

 
C3 ّذایت ٍ سّجشی 

 C31 هدبص ّبی كیذ آهَصؽ سٍؽ

 C32 هدبص آهَصؽ صهبى ٍ هیضاى كیذ

 C33 هدبص غیش ّبی خبیگضیي كیذ آهَصؽ حشفِ

هذیشیت ٍ 

 سیضی ثشًبهِ

 
C4 

 سیضی ثشًبهِ

 

 C41 هدبص غیش ّب ٍ اثضاس كیذ هذیشیت کـتی

 C42 هدبص هذیشیت كیبداى غیش

 C43 هدبص ثٌذی كیذ سیضی خْت صهبى ثشًبهِ

 C5 هؼبئل فشٌّگی
 ػبصی فشٌّگ

 

 C51 ّبی گزؿتِ كیذ ػجَس اص ػٌت

 C52 تغییش ًگشؽ ثِ ؿغل اخذادی

 C53 هدبص تشٍیح فشٌّگ كیذ

 C54 آهَصؽ فشٌّگ صیؼت هحیٌی

 C6 گزاسی لبًَى
 کٌتشل ٍ ًظبست

 

 C61 تذٍیي لَاًیي

 C62 ًظبست ثش اخشای لَاًیي

 C63 اػتوشاس لَاًیي

 C64 ًوَدى لَاًیي ثشٍص

 

 
 نتایج

 بزرسی وضعیت معیبرهبی اصلی

سوجی معیبرهبی اصلی بب توجه  هبی مقبیسهمبتزیس 
 به هذف

ثِ هٌظَس اسائِ الگَی هذیشیت فشٌّگی هجتٌی ثش 
ّبی فشٌّگی کبّؾ كیذ غیشهدبص دس ًَاس ػبحلی  ػیبػت

 ّشهضگبى ؿؾ هؼیبس اكلی ؿبهل آگبّی ثخـیاػتبى 
(C1هـبسکت ،) (C2آهَصؽ ،) (C3 ِهذیشیت ٍ ثشًبه ،)

 (C6) گزاسی ( ٍ لبًَىC5) ؼبئل فشٌّگیه(، C4) سیضی
 همبیؼِ ؿذیکذیگش  ثِ كَست دٍ ثِ دٍ ثب کِاػتخشاج ؿذ 

 .(2)خذٍل 
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 ذفهمبتزیس مقبیسبت سوجی معیبرهبی اصلی بب توجه به  :2 جذول
Table 2: The matrix of pair-wised comparisons of main criterions with respect to the Goal 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1  44949/2 (41421/1) (44949/2) (44949/2) 4641/3 

C2   41421/1 (44949/2) (44949/2) 41421/1 

C3    (41421/1) (41421/1) 41421/1 

C4     44949/2 41421/1 

C5      44949/2 

C6  :08/0نبسبسگبری      

C1ثخـی،  : آگبّیC2 ،هـبسکت :C3 ،آهَصؽ :C4ِسیضی،  : هذیشیت ٍ ثشًبهC5 ،هؼبئل فشٌّگی :C6گزاسی : لبًَى 

 

دس اًدبم هحبػجبت  آٍسی ًظش خجشگبى ٍ خوغ پغ اص
، اٍصاى هؼیبسّبی 11ًؼخِ  Expert Choiceافضاس  ًشم

ثب  .ثذػت آهذ 1 ؿکلِ ثِ ّذف هٌبثك ثب اكلی ثب تَخ
 سیضی ثب ٍصى هذیشیت ٍ ثشًبهِ هؼیبس 1 ؿکل تَخِ ثِ

گزاسی ثب ٍصى  ٍ هؼیبس لبًَى ثیـتشیي اّویتداسای  277/0
  اّویت ثَد. داسای کوتشیي  092/0

 

 

 بب توجه به هذف ی اصلیاوسان معیبرهب :1ضکل 
Figure 1: The weights of the main criterions with 

respect to the Goal 

 
 بزرسی وضعیت معیبرهبی فزعی

اسبس معیبر  بزرسی اولویت معیبرهبی فزعی بز
 بخطی  آگبهی
افضاس  اخوبع ًظش خجشگبى ٍ هحبػجبت ًشم کِ اص 2 ؿکل

Expert Choice  هشثَى ثِ دس ساثٌِ ثب هؼیبسّبی فشػی
 کِ هؼیبس آگبّی دادثخـی حبكل ؿذ، ًـبى  آگبّیهؼیبس 

 هدبص ثب ٍصى غیش ًبؿی اص كیذ التلبدی ّبی اص آػیت
ٍ هؼیبسّبی آگبّی  اص ثیـتشیي اّویت ثشخَسداس ثَد 438/0

هدبص ٍ  ّبی صیؼت هحیٌی ًبؿی اص كیذ غیش اص آػیت
ثِ تشتیت  ّبی خذیذ ثب اٍصاى آگبّی اص اهکبى خبیگضیي ؿغل

 .ؿتٌذّبی دٍم ٍ ػَم لشاس دا دس ستجِ 258/0ٍ  304/0
 

 

 بخطی آگبهی اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر :2 لضک
Figure 2: The weights of the secondary criterions 

according to noitatifiton 

 

اسبس معیبر  بزرسی اولویت معیبرهبی فزعی بز
 مطبرکت 

 هـبسکتشگبى دس استجبى ثب هؼیبسّبی فشػی ثشسػی ًظش خج
فشػی هشثَى ثِ ایي همَلِ،  اص ثیي چْبس هؼیبس ًـبى داد کِ

تشیي  ثِ ػٌَاى هْن هدبص ّبی كیذ هـبسکت دس ًشحهؼیبس 
ٍ ػبیش هؼیبسّب اص اّویت کوتشی  ٍ تأثیشگزاستشیي هؼیبس ثَد

   (.3 ؿکلثَدًذ )ثشخَسداس 

 
 

 

 مطبرکت اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر :3ضکل
Figure 3: The weights of the secondary criterions 

according to communion 
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اسبس معیبر  بزرسی اولویت معیبرهبی فزعی بز
 آموسش 

ثب ػِ هؼیبس ّبی اًدبم ؿذُ دس استجبى  ثب تَخِ ثِ ثشسػی 
ّبی  آهَصؽ حشفِ، ؿبهل آهَصؽفشػی هشثَى ثِ هؼیبس اكلی 

ٍ  هدبص آهَصؽ صهبى ٍ هیضاى كیذ، هدبص غیش خبیگضیي كیذ
کِ ثیـتشیي ؿذ هـخق  ،بصهد ّبی كیذ آهَصؽ سٍؽ

ِ خْت کبّؾ كیذ غیش هدبص اص ثخـی دس ایي صهیٌ ًتیدِ
 ػبیشثذػت آهذ.   ّبی كیذ هدبص آهَصؽ سٍؽًشیك 

 هدبص ٍ  آهَصؽ صهبى ٍ هیضاى كیذؿبهل  ّبی آهَصؽ سٍؽ
دس همبیؼِ داسای  هدبص غیش ّبی خبیگضیي كیذ آهَصؽ حشفِ

  (.4 ؿکلثَدًذ )اّویت کوتشی 

 

 

 آموسش اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر: 4 ضکل
Figure 4: The weights of the secondary criterions 

according to training 

اسبس معیبر  بزرسی اولویت معیبرهبی فزعی بز
 ریشی  مذیزیت و بزنبمه

هؼیبس   ّبی اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ ًتبیح هشثَى ثِ ثشسػی
چٌبًچِ هذیشاى  کِ ، ًـبى دادسیضی هذیشیت ٍ ثشًبهِ

ثِ ػوت هذیشیت ّش ّبی هذیشیتی خَد سا  ثشًبهِؿیالتی 
، ًتبیح ػَق دٌّذ كیبداى غیش هدبصچِ ثیـتش ٍ ثْتش 

، 438/0)ٍصى ثذػت آهذُ ;  ثْتشی ثذػت خَاّذ آهذ
ّبی هذیشیتی دس  ثشًبهِ داد کِ ًـبى 5 ؿکل .(5 ؿکل

سیضی  بهِهدبص ٍ ثشً غیش ّب ٍ اثضاس كیذ هذیشیت کـتیصهیٌِ 
اص اّویت کوتشی خْت کبّؾ  هدبص ثٌذی كیذ خْت صهبى

  كیذ غیش هدبص ثشخَسداس ثَدًذ. 

 
مذیزیت و  اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر :5ضکل 

 ریشی بزنبمه
Figure 5: The weights of the secondary criterions 

according to management and schematization 

 

اسبس معیبر مسبئل  ت معیبرهبی فزعی بزبزرسی اولوی
 فزهنگی

هؼیبسّبی فشػی  اص ثشسػیثب تَخِ ثِ اٍصاى ثذػت آهذُ 

اص ثیي هؼبئل فشٌّگی  هـخق گشدیذ کِ، هؼبئل فشٌّگی

ػجَس اص  فشٌّگی هؼیبس هختلف هَسد ثشسػی دس ایي هٌبلؼِ،

دس همبیؼِ ثب  477/0کؼت ٍصى ّبی گزؿتِ كیذ ثب  ػٌت

کبّؾ كیذ غیش خْت هذیشیتی  فشٌّگی هؼیبسّبی ػبیش

ثیـتشیي اّویت ٍ تأثیشگزاسی ثَد ٍ ثب داسای  ،هدبص

ثیـتش ًتیدِ هثجت ثِ  تَاى ػبصی دس ایي صهیٌِ هی فشٌّگ

ّب  صهیٌِػبیش ػبصی دس  فشٌّگ (. 6 ؿکل) دػت یبفت

 تغییش ًگشؽ ثِ ؿغل اخذادی، تشٍیح فشٌّگ كیذ ؿبهل

تَاًذ دس  هی کوتش هدبص ٍ آهَصؽ فشٌّگ صیؼت هحیٌی

 (.6 ؿکلٍالغ ؿَد )ایي صهیٌِ هفیذ 

 

 
 

 مسبئل فزهنگی اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر: 6ضکل 
Figure 6: The weights of the secondary criterions 

according to cultural issues 

 

اسبس معیبر  بزرسی اولویت معیبرهبی فزعی بز
 گذاری  قبنون

ّبی فشػی هشثَى ثِ هؼیبس اكلی دس ثشسػی هؼیبس

ًظبست ثش اخشای لَاًیي، ، تذٍیي لَاًیيؿبهل  گزاسی  لبًَى

ثب تَخِ ثِ ًتبیح  ،ًوَدى لَاًیي ثشٍصٍ  اػتوشاس لَاًیي

َاًیي ثیؾ اص لثب ثشٍص ًوَدى ثذػت آهذُ هـخق ؿذ کِ 

تَاى دس خْت  هی گزاسی ػبیش هؼبئل هشثَى ثِ لبًَى

ًوَد  اػوبلسا ّبی الصم  یتهذیش ،کبّؾ كیذ غیش هدبص

دس  تذٍیي لَاًیي (.7 ؿکل، 360/0)ٍصى ثذػت آهذُ;

تَاًؼت دس ایي  هؼیبسّب کوک کوتشی هی ػبیشهمبیؼِ ثب 

  (.7 ؿکلثکٌذ )صهیٌِ 
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 گذاریقبنون اوسان معیبرهبی فزعی بز اسبس معیبر: 7ضکل 
Figure 7: The weights of the secondary criterions 

according to loitalfiton 

 
محبسبه اوسان نهبیی معیبرهبی اصلی و فزعی و 

 هب بنذی نهبیی آن رتبه
 یبتآٍسی ًظش ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ػبػتی، ثِ خوغ

 خجشگبى پشداختِ ؿذ. ثب هحبػجِ هیبًگیي ٌّذػی اص 
، هشاحل هحبػجبت ٍصى هؼیبسّب، ٍصى خجشگبى بتیًظش

ّبی فشػی  ًْبیی هؼیبسیٍصى  ًیض ًؼجی هؼیبسّبی فشػی ٍ
هؼیبس هذیشیت ، 3تَخِ ثِ خذٍل  ثب. (3)خذٍل ثذػت آهذ 

هؼیبس اكلی  صیشهدوَػِ ( اصC41) هدبص كیبداى غیش
دس  1213/0 ( ثب ٍصى ًْبییC4) سیضی هذیشیت ٍ ثشًبهِ

هؼیبس داؿت ٍ ستجِ ًخؼت اص ًظش اّویت ٍ خبیگبُ لشاس 
اكلی هؼیبس  صیشهدوَػِ اص (C64)تذٍیي لَاًیي 

اص کوتشیي  0153/0 ( ثب ٍصى ًْبییC6)گزاسی  لبًَى
 اّویت ثشخَسداس ثَد.

 
 

 هب بنذی آن : اوسان نسبی و نهبیی معیبرهبی فزعی و اولویت3جذول 
Table 3: Relative and final weights of secondary criterions and priority of them 

ضبخص 

 اصلی

سیبست 

 انتخببی

وسن  ضبخص 

 اصلی
 وسن نسبی ضبخص فزعی

وسن 

 نهبیی
 رتبه

 ثخـی آگبّی

(C1) 

 ػبصهبًذّی

 
161/0 

ی اص آػیت  438/0 0705/0 6 (C11) هدبص ًبؿی اص كیذ غیش التلبدی ّبی آگّب

ی اص آػیت ًبؿی اص كیذ غیش آگّب ی   304/0 0489/0 8 (C12) هدبص ّبی صیؼت هحٌی

 258/0 0415/0 9 (C13) ّبی خذیذ آگبّی اص اهکبى خبیگضیي ؿغل

 هـبسکت

(C2) 

ثؼیح ًیشٍّب ٍ 

 هٌبثغ

 

109/0 

 273/0 0297/0 13 (C21) هدبص ّبی كیذ هـبسکت دس ًشح

 253/0 0275/0 14 (C22) هدبص غیش گیشی خْت ثشخَسد ثب كیذ هـبسکت دس تلوین

 250/0 0272/0 15 (C23) ّبی ًظبستی هـبسکت دس ّوکبسی ثب دػتگبُ

 224/0 0244/0 16 (C24) هدبص غیش ّبی خبیگضیي كیذ تؼییي سٍؽ هـبسکت دس

 آهَصؽ

(C3) 
 142/0 ّذایت ٍ سّجشی

 650/0 0923/0 3 (C31) هدبص ّبی كیذ آهَصؽ سٍؽ

 232/0 0329/0 12 (C32) هدبص آهَصؽ صهبى ٍ هیضاى كیذ

 117/0 0166/0 20 (C33) هدبص غیش ّبی خبیگضیي كیذ آهَصؽ حشفِ

ت ٍ هذیشی

 سیضی ثشًبهِ

(C4) 

 سیضی ثشًبهِ

 
277/0 

 438/0 1213/0 1 (C41) هدبص هذیشیت كیبداى غیش

 304/0 0842/0 4 (C42) هدبص غیش ّب ٍ اثضاس كیذ هذیشیت کـتی

 258/0 0714/0 5 (C43) هدبص ثٌذی كیذ سیضی خْت صهبى ثشًبهِ

هؼبئل 

 فشٌّگی

(C5) 

 ػبصی فشٌّگ

 
218/0 

 477/0 1035/0 2 (C51) ی گزؿتِ كیذّب ػجَس اص ػٌت

 257/0 0560/0 7 (C52) تغییش ًگشؽ ثِ ؿغل اخذادی

 180/0 0392/0 10 (C53) هدبص تشٍیح فشٌّگ كیذ

 086/0 0187/0 19 (C54) آهَصؽ فشٌّگ صیؼت هحیٌی

 گزاسی لبًَى

(C6) 

 کٌتشل ٍ ًظبست

 
092/0 

 167/0 0153/0 21 (C61) تذٍیي لَاًیي

 262/0 0241/0 17 (C62) ًظبست ثش اخشای لَاًیي

 211/0 0194/0 18 (C63) اػتوشاس لَاًیي

 360/0 0331/0 11 (C64) ًوَدى لَاًیي ثشٍص
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 الگوی پیطنهبدی مذیزیت فزهنگی سبمبنذهی صیذ
 هبی فزهنگی مجبس بز اسبس سیبست غیز

کِ حبكل اًالػبت  هٌبلؼِ حبهشّبی  ثش اػبع یبفتِ
هلبحجِ ثب خجشگبى ٍ کبسؿٌبػبى حَصُ  ًیضذاًی ٍ هی

، الگَی پیـٌْبدی صیش ثِ ػٌَاى ثَدؿیالت اػتبى ّشهضگبى 
 غیش ساّجشدی دس خْت هذیشیت ٍ ػبهبًذّی کبّؾ كیذ

 .(8 ؿکل) گـت ّبی فشٌّگی اسائِ هدبص ثش اػبع ػیبػت
 هذیشیت فشٌّگیاخشای دس  ّویي ؿکل ًـبى هی دّذ کِ 

 كیذ خْت کبّؾ ّبی فشٌّگی زاسیگ ػیبػتثش اػبع 
،هدبص غیش

ٍ  اًذیـِ ٍ حَصُ ثبٍسّب ػولی ٍ سفتبسی، حَصُ ػِ حَصُ
کِ  ثَدًذ هؼبئل هٌشحتشیي  ثِ ػٌَاى هْن ثتشتیت ،آگبّی

 ػولکشد ٍ سفتبسگزاسی ثش  ػشهبیٍِ ّب  ثب ٍسٍد ثِ ایي حَصُ
 ٍ ًیض آگبّی دادى ثِ آًْبآًْب  ثبٍسّب ٍ ػمبیذ كیبداى،

 ثب تَخِ ثِ هٌبلؼِ حبهشهثجتی ثذػت آٍسد.  ًتبیحاى تَ هی
دس  گزاسیثیشأثیـتشیي ت ، 8ٍ الگَی اسائِ ؿذُ دس ؿکل 

ّبی هذیشیت ٍ  ؿبخق اص ًشیك تشتیتِ ث هزکَسی ّب حَصُ
ثذػت  ثخـی ٍ آهَصؽ سیضی، هؼبئل فشٌّگی، آگبّی ثشًبهِ

  .آهذ
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Figure 8: Proposed pattern for management of the reduction of illegal fishing in Hormuzgan Province 

 
 بحث

دس حبل حبهش ٍ ثب تَخِ ثِ کبّؾ چـوگیش رخبیش آثضیبى، 
هذیشاى خْبًی ؿیالت ثِ هیضاى لبثل تَخْی ًگشاى ٍهؼیت 

ثبؿٌذ کِ ثب خٌشات صیبدی اص خولِ اًمشام  آثضیبى هی آیٌذُ
ثبؿذ. اکثش هذیشاى ؿیالتی  سٍثشٍ هی ،بی هختلف آثضیّ  گًَِ

ثش ایي هَهَع اتفبق ًظش داسًذ کِ یک دلیل ػوذُ افضایؾ 
ثِ ًَسی ثبؿذ  ایي ًگشاًی خْبًی، پذیذُ كیذ غیش هدبص هی

تحذ ّبی پشٍطُ كیذ پبیذاس ػبصهبى هلل ه دس گضاسؽ کِ
تشیي هبًغ دػتیبثی ثِ كیذ پبیذاس دس دسیبّبی ثبص ٍ دس  اكلی

 .هؼشفی ؿذُ اػتهدبص  پذیذُ كیذ غیش ،آثْبی ػشصهیٌی

ای  اّویت هذیشیت ؿیالت ًِ تٌْب ثِ دلیل ػْن ػوذُ ،لزا
کِ آثضیبى دس تأهیي غزای هلشفی خبهؼِ داسًذ ثلکِ ثِ 

سٍص دس  ، سٍص ثِثَم صیؼت ًمؾ هْن آًْب دس پبیذاسی ػلت
ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ سؿذ ٍ تَػؼِ  .حبل گؼتشؽ اػت

تذٍیٌی ٍ تمٌیٌی دس ّش  یتیشهذی ّبی پبیذاس ٍ اخشای ثشًبهِ
ّبی  الصم دس حَصُّبی  کـَس، ٍخَد ثؼتش ٍ صیشػبخت

 .اػتًبپزیش ٍ هشٍسی  ػیبػت، التلبد ٍ فشٌّگ اهشی اًکبس
فشٌّگی خْت  گزاسی هٌبلؼِ حبهش اص سٍیکشد ػیبػت

 کشدُ اػت. هذیشیت ثش كیذ غیش هدبص اػتفبدُ
  حَصٓ دس تبثیشگزاسی ػبمِ ّذف فشٌّگی گزاسی ػیبػت
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 کِ ّبػت ػبل کٌذ. هی سا دًجبل فشٌّگی تَػؼِ ٍ فشٌّگ

دس  تحَالت کِ داسًذ ارػبى اهش ایي ثِ گزاساى ػیبػت
 خوؼیتی، ّبی ؿبخق ًظیش اختوبػی کالى ّبی ؿبخق

 سفبُ ّبی ؿبخق ػیبػی،-هـبسکت اختوبػی ّبی ؿبخق

 ٍ آهَصؽ، ثْذاؿت چَى دیگشی همَالت ٍ اختوبػی

 تأثیش فشٌّگی گزاسی ػیبػت اص ّوگی اختوبػی ّبی آػیت

 (. 1387اًی، َپزیشًذ )ّوبیَى ٍ خؼفشی ّفتخ هی
ثش اػبع ًتبیح ثذػت آهذُ اص تدضیِ ٍ تحلیل هؼیبسّبی 

ل ػَاه ًیضٍ  کبّؾ كیذ غیش هدبص هؤثش دس اكلی ٍ فشػی
ّبی فشٌّگی دس ثخؾ ثشسػی تکٌیک  هشتجي ثب ػیبػت

SWOT، ّبی  هذیشیت فشٌّگی هجتٌی ثش ػیبػت الگَی
هدبص دس ًَاس ػبحلی اػتبى  فشٌّگی خْت کبّؾ كیذ غیش

. ثش ایي اػبع ثذػت آهذ 8 ؿکل ثب ّشهضگبى هٌبثك
هجتٌی ثش  تَاى ایٌگًَِ ثیبى ًوَد کِ هذیشیت فشٌّگی هی

ػولی ٍ  اص ػِ حَصُ ،هدبص غیش یذك ّبی فشٌّگی ػیبػت
آگبّی لبثل ٍسٍد ثَد  ٍ اًذیـِ ٍ ًیض حَصُ ثبٍسّبسفتبسی، 

دس  ثتشتیت تَاى ثیش آى سا هیأکِ ثیـتشیي اّویت ٍ ت
سیضی، هؼبئل فشٌّگی،  ّبی هذیشیت ٍ ثشًبهِ ؿبخق
 ثخـی ٍ آهَصؽ خؼتدَ ًوَد.  آگبّی

ثب  تجبىاستَاى ًتیدِ گشفت کِ دس  ثش اػبع ایي الگَ هی
هدبص ٍ  ّبی گزؿتِ كیذ غیش هؼبئل فشٌّگی، ػجَس اص ػٌت

 ًیضتغییش ًگشؽ ثِ ؿغل كیبدی ثِ ػٌَاى ؿغل اخذادی ٍ 
ّبی  هدبص اص ًشیك ػبهبًذّی ٍ ًشح تشٍیح فشٌّگ كیذ

ّبی لبثل ثحث ثَدُ کِ دس ایي  تشیي ؿبخق تـَیمی اص هْن
 پظٍّؾ ثذػت آهذُ اػت.

آًچِ هؼلن اػت ٍ ی ثخـ دس ساثٌِ ثب ؿبخق آگبّی
کٌٌذُ ٍ هؤثش خْت کبّؾ كیذ غیش هدبص  تَاًذ کوک هی

ى هٌٌمِ ٍ ثخلَف بآگبُ ًوَدى ػبکٌ ، دس ٍّلِ اٍلثبؿذ
 هدبص غیش ّبی ًبؿی اص كیذ هدبص اص آػیت كیبداى غیش

ّبی التلبدی ٍ  ؿبهل آػیت ّب ایي آػیت کِثبؿذ  هی
آگبُ  ثب ؼذ. دس هشحلِ ثثبؿذ هی ًبپزیش خجشاى هحیٌی  صیؼت

تَاًٌذ  ایي هَهَع کِ هی اص ػبکٌبى هٌٌمِ ػبختي
 ٍ خبیگضیي ؿغل كیبدی ایدبدّبی خذیذ دیگشی سا  ؿغل

 هدبص غیش فشٌّگ غلي كیذتَاى تب حذ صیبدی  هیًوبیٌذ 
 کبّؾ داد. آى ساٍ  کشدُ سا کٌتشل آثضیبى

 ػبکٌبى هٌٌمِ ٍ كیبداى خْت ثکبسگیشی آهَصؽ
، هٌبػت كیذ ٍ هکبى صهبىهدبص ؿبهل  ّبی كیذ سٍؽ

 ػذم اػتفبدُ اص تدْیضات ٍ هَاد هوش ثشای ػبیش آثضیبى ٍ
ّبی  ثب سٍؽ هلشفی ٌّگبم كیذ ػذم كیذ آثضیبى غیش ًیض
ثش دس هذیشیت ؤهثؼیبس یکی دیگش اص ػَاهل  ،هدبص غیش

هدبص دس ًَاس ػبحلی اػتبى  كیبداى غیش فشٌّگی كیذ ٍ
 ثبؿذ. ّشهضگبى هی

 غیش كیذ ثشای کبّؾ سیضی یشیت ٍ ثشًبهِثب هذ استجبىدس 
دس تَاى ایٌگًَِ هٌشح ًوَد کِ ثب تالؽ ثیـتش  هدبص هی

 كیبداى غیش ّبی ًظبست دلیك ثش فؼبلیتکٌتشل ٍ  خْت
 ًیضهدبص كیذ ٍ  دس فلَل غیش اص الذام آًبى تَاى هی هدبص

اص خلَگیشی ًوَد.  كیذ هدبص ّبی غیش  سٍؽ ثکبسگیشی
 هذیشیت ،تَاى دس ایي صهیٌِ اًدبم داد یدیگش الذاهبتی کِ ه

 ثبیؼتیاػت کِ هدبص  كیبدی غیش ّبیّب  ٍ اثضاس کـتی ثش
 ؿیالت هذت ٍ ٍیظُ دس دػتَسکبس ی ثلٌذیّب ثشًبهِ لبلت دس

هدبص سا کبّؾ داد.  غیش لشاس گیشد تب ثتَاى آهبس كیذ
( ٍ فلَل) ّب هدبص ثِ كیذ دس صهبى تـَیك كیبداى غیش

ّبی  ّب ٍ ثشًبهِ كیذ اص ًشیك اسائِ ًشح هدبص ّبی هکبى
یکی دیگش اص  تَاًذ ثِ ػٌَاى هی آهَصؿی ٍ فشٌّگی ًیض

 هدبص ثبؿذ. کبّؾ كیذ غیش خْتثش ؤساّکبسّبی ه
دًیب خْت هذیشیت  ػشاػشهٌبلؼبتی دس ّبی اخیش  ًی ػبل

تَاى  كیذ غیش هدبص اًدبم ؿذُ اػت کِ اص خولِ آًْب هی
 (2016) ّوکبساى ٍ Leroy َد:ثِ هٌبلؼبت ریل اؿبسُ ًو

 ّبی فؼبلیت اص ًبؿی كیذ کِ صهبًی تب کشدًذ کِ گضاسؽ
 ؿَد،  هی تجذیل اسص ثِ هبّی تدبست ثبصاسّبی دس غیش هدبص

 ثشخی .داسد ثذًجبل سا هؼول ایي افضٍى سٍص سؿذ ٍ تذاٍم

 الضاهبت ٍ لَاًیي یکؼشی ثتبصگی  اسٍپب اتحبدیِ کـَسّبی

ّش کذام  کِ کشدًذ اخشا خَد اسّبیدس ثبص ثیـتشی ًظبستی
 ًمبى ٍ یکؼشی ّب هحذٍدیتاص ایي لَاًیي، داسای یکؼشی 

 ّوکبساى ٍ Cisneros-Montemayor لَت ّؼتٌذ.

 سا هکضیک دسیبیی آثْبی دسكیذ غیش هدبص  هیضاى (2013)
-2010ّبی  ًی ػبل  آًْب گضاسؽ ًجك صدًذ. تخویي
 ُهٌتـش هبسآ ثشاثش بً دٍتمشیج كیذ کل هیضاى، 1950

 هَهَع ایي اظْبس داؿتٌذ، ثَد. آًْب  ؿیالت هؼئَلیي

 ٍ اػت هکضیک رخبیش دسیبیی ثشای خذی ثؼیبس یخٌش

 کٌتشل ٍ ًظبست افضایؾ خْت دس ثبیذ ریشثي ًْبدّبی ّوِ
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سٍیکشدّبی  ،ثِ ًَس کلی کٌٌذ. تالؽ ٍ كیبدی كیذ اهش ثش
ؿبهل ػیبػت خشیذ ؿٌبٍسّبی كیذ غیش  هختلف هذیشیتی

 لَی حفبظتی ّبی گـت(، اػتفبدُ اص Cho, 2012دبص )ه
خْت  ...ٍ  (Petrossian, 2015دس ثشخی اص کـَسّب )

  اػت.کٌتشل ٍ کبّؾ كیذ غیش هدبص اػتفبدُ ؿذُ 
یک ػشی هؼیبسّبی  دس هدوَع، ایي هٌبلؼِ ثب ثشسػی

اكلی ٍ فشػی دخیل دس کبّؾ كیذ غیش هدبص دس اػتبى 
سا فشاّن کشدُ ٍ ثش اػبع ایي  اسصؿی ، اًالػبت ثبّشهضگبى
خْت کبّؾ كیذ سا یک الگَی هذیشیت فشٌّگی اًالػبت 

ذ ثِ تَاً ئِ کشدُ اػت کِ ایي اًالػبت هیاغیش هدبص اس
تش  خْت هذیشیت دلیك یػٌَاى هجٌبیی ثشای هذیشاى ؿیالت

ّشهضگبى هَسد تش كیذ غیش هدبص دس اػتبى  ٍ كحیح
یح ثذػت آهذُ، هذیشاى ثب تَخِ ثِ ًتب اػتفبدُ لشاس گیشد.

گزاسی دس حَصُ سفتبسی ٍ  تَاًٌذ ثب ػشهبیِ ؿیالتی هی
ثْتشیي  ،ػولکشدی كیبداى غیش هدبص ٍ هذیشیت كحیح آًْب

اثشثخـی سا دس صهیٌِ کبّؾ كیذ غیش هدبص ثش اػبع 
آًچِ اص  ًیضّبی فشٌّگی ثذػت آٍسًذ ٍ  گزاسی ػیبػت

بی فشٌّگی ّ گزاسی ػیبػت ،ًتبیح ایي هٌبلؼِ هؼلن اػت
گزاسی خْت کٌتشل كیذ كیبداى غیش  هجتٌی ثش لبًَى

      کوتشیي ًتیدِ هوکي سا ثْوشاُ خَاٌّذ داؿت.   ،هدبص
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Abstract 

Shrimp illegal fishing has caused many damages to the more than three thousand fishermen in 

Hormuzgan Province and also the persons who are active indirectly in the production, 

package, and export industries of this aquatic organism. The purpose of the present study was 

to represent a cultural management pattern according to the cultural policy of the reduction of 

illegal fishing in the coastal band of Hormuzgan province. The used method for the study was 

descriptive-analytical. Statistic society was consisted of fisheries experts of Hormuzgan 

Province. The method of data collection was based on a questionnaire as well as the study of 

documentation and researches. The results of the study of main criterions showed that 

“management and schematization” was the most important 0.277 with the weight of criterion 

and “cultural issues”, “notification”, “training”, “communion” and “legislation” with the 

weights of 0.218, 0.161, 0.142, 0.109 and 0.092 were in second to sixth grades, respectively. 

Investigation of secondary criterions showed that “management of illegal fishermen” with the 

weight of 0.1213 was in the first grade of importance and “codify of laws” with the weight of 

0.0153 was less important. According to the obtained information of this study, a cultural 

management pattern of the reduction of illegal fishing was represented that could be used as a 

base for fisheries managers for the more accurate management of illegal fishing in 

Hormuzgan Province.   
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