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 های کاربردی بازسازی و حفاظت از ماهیان خاویاری دریای کاسپینروش

 دپشتیوررضا بهروز خوش قلب، سیدعلی موسوی و مهدی علیزاده محمد ،*شهرام عبدالملکی

وزش و ترويج كشاورزی، رشت، ، سازمان تحقیقات، آمخزرالمللی تاسماهیان دريای مؤسسه تحقیقات بین

 (09113367570و 01334506054تلفن تماس ) ايران

 

 چکیده

سیاری از کره شمالی پراکنش داشته و بترین ماهیانی هستند که به طور گسترده در نیمماهیان خاویاری از قدیمی

ر مسیر دها سداند. احداث معرض خطر انقراض قرار گرفتهرویه در به دلیل تخریب زیستگاه و صید بی های آنگونه

از به ساخت مراکز ریزی ماهیان خاویاری گردید و به این دلیل نیهای مهم باعث از بین رفتن بسترهای تخمرودخانه

 11اد تعد 19۵۵ -19۸0های شد. طی سال 1930-1940های تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در طی سال

الیانه بیش از س 19۸0ی . در دههگردیدتکثیر و پرورش بچه ماهیان خاویاری در نواحی دریای کاسپین احداث مرکز 

گردید. اما متأسفانه در سال گرمی برای تقویت ذخایر ماهیان خاویاری، رهاسازی می 1-3ماهی میلیون بچه 130

میلیون قطعه  1/4۵خزر )به غیر از ایران( به ماهیان رهاسازی شده توسط کشورهای حاشیه دریای تعداد بچه 2017

یر و رهاسازی بچه مشغول تکث 13۵2هکتار از سال  ۵00مرکز تکثیر و بازسازی با مساحت حدود  6رسید. در ایران نیز 

قطعه در سال  میلیون ۵/24به  13۵2میلیون قطعه در سال  6/2باشند و از ماهیان خاویاری به دریای کاسپین می

براین بکارگیری کاهش پیدا کرد. بنا 139۸میلیون قطعه در سال  9/2و پس از آن با یک روند نزولی به رسید  1377

 ز به خصوصیرمجاراهکارهای اساسی بهبود وضعیت ذخایر و حفاظت از ماهیان خاویاری، جلوگیری از صید غیرقانی و غ

اسپرم و ها )های ژن زنده و یاختهبانک های ملی،ریایی، پارکد-ماهیان جوان، ایجاد مناطق حفاظت شده ساحلی

نش فنی و یش داتخمک(، تکثیر مصنوعی مولدین وحشی و نیز ارتقاء راندمان تکثیر )به روز رسانی تأسیسات و افزا

هاجر موجه به تهای همه جانبه کشورهای حاشیه دریای کاسپین با پروری و همکاریعلمی کارشناسان(، توسعه آبزی

 ناپذیر است.امری اجتناب بودن این ماهیان،

 ماهیان خاویاری، حفاظت، بازسازی ذخایر، دریای کاسپین كلمات كلیدی :
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 مقدمه

 از سال، میلیون 200 از بیش قدمت با ماهیانتاس

به  که روندمی شمار کره زمین به ماهیان ترینقدیمی

در  هنوز زنده فسیل باال به عنوان سازگاری قابلیت دلیل

 Billard and) های نیمکره شمالی پراکنش دارندآب

Lecointre, 2001.) ماهی،فیل) آنها از گونه 6 تعداد 

 و شیپ برون،ازون روسی، تاسماهی ایرانی، ماهیتاس

 زیستگاه بزرگترین عنوان به کاسپین، دریای در( استرلیاد

 زیست آن آبریز حوضه و جهان خاویاری ماهیان طبیعی

به  IUCN, 2009 بندیطبقه آخرین اساس بر .نمایندمی

 دریای خاویاری ماهیان ذخایر شدید بسیار کاهش دلیل

 تاسماهی ایرانی، تاسماهی ماهی،فیل گونه پنج هر کاسپین

 انقراض خطر معرض در گروه در برونازون و شیپ روسی،

 و محققین اگرچه .(Pourkazemi, 2006) دارند قرار

 و دریای خزر حاشیه کشورهای شیالتی علوم اندیشمندان

 یکی را "خاویار قاچاق و مجاز غیر صید" جهان نقاط سایر

)به خصوص  خاویاری ماهیان ذخایر کاهش اصلی عوامل از

 صید شیوه احیاءو  سابق شوروی فروپاشی از پس

 عوامل دانند، ولیمی ایران( در انقالب از پس دامگستری

 و مهم هایرودخانه در مسیر سد احداث قبیل از دیگری

 برای مولدین مهاجرت مسیر بستن دریا، به منتهی اصلی

 یا و کاهش ریزی،تخم های اصلیزیستگاه به رسیدن

 صید ها،رودخانه در طبیعی ریزیهای تخممکان نابودی

 هایآلودگی انواع ورود دریا، در نارس و نابالغ ماهیان

نبود کاهش مولدین و  شهری، و کشاورزی نفتی، صنعتی،

-بچه تعداد و مصنوعی تکثیر مولدین مناسب، کاهش

 عدم و ذخایر اصولی مدیریت شده، عدم رهاسازی ماهیان

...  و خاویاری ماهیان ذخایر حفظ به کافی و جدی توجه

 اسفبار بسیار وضعیت این ماهیان به سبب شد تا ذخایر

 بلوغ باالی همچنین سن (.13۸7 برسد )پورکاظمی، فعلی

 ریزیتخم بار هر بین ساله ۵ الی 3 فاصله نیز و جنسی

 ماهیان خاویاری از مهمترین عواملی است که آنها را در

با توجه به کاهش . قرار داده است انقراض خطر معرض

ریزی در صید و نیز از دست خارج شدن بسترهای تخم

 ۵0 دهه مهم مهاجرت این ماهیان، درهای رودخانه

-بهره مورد و احداث پرورش تکثیر کارگاه یازده میالدی،

 و کاسپین دریای نواحی در کارگاه 9 گرفت که قرار برداری

 در. داشتند قرار آزوف دریای نواحی در دیگر کارگاه 2

 خاویاری ماهیان بچه تکثیر میزان میالدی، ۸0 دهه اواخر

-می قطعه میلیون ۸۵ به کاسپین دریای حوزه هایکارگاه

 این در کشور، خاویاری ماهیان بچه کل درصد 70) رسید

–19۸3هایسال در(. شدندمی رهاسازی و تکثیر هاکارگاه

 های کارگاه در تکثیری خاویاری ماهیان بچه تعداد ،19۵۵

به ) رسید قطعه میلیارد 391/1 به کاسپین دریای حوزه

سال(  در قطعه میلیون 49 متوسط طور

(Khodorevskaya et al.,1997)13۵1 سال . در 

 ماهیان ژنتیکی ذخایر بازسازی و تکثیر خورشیدی مرکز

 میلیون ۵/3 تولید ظرفیت با بهشتی دکتر شهید خاویاری

-بهره آماده گرم ۵ تا 3 وزن به خاویاری ماهیبچه قطعه

 احداث روسی کارشناسان کمک به مرکز این. شد برداری

 ماهیان تکثیر مراکز از الگوبرداری نوعی واقع در و شد

 ,Abdolhay and Tahori)  بود روسیه در خاویاری

 این صید میزان FAO آمار آخرین اساس بر (.2006

 1990  سال در تن 16300 از کاسپین  دریای در ماهیان

 1۸7 و 2009 سال در تن 37۵ به کاهش، درصد 7/97 با

 کاسپین دریای ایرانی هایآب در. رسید 2017 سال تن در

 غیر صید احتساب بدون خاویاری ماهیان صید میزان نیز

 و مقیم) 1371 سال در تن 20۵۸ حدود از مجاز

 که رسید 139۸ سال در تن 6 حدود به (13۸2 همکاران.،

  .(1دهد )شکل می نشان کاهش درصد 7/99 از بیش

 

 طی جهان در خاوياری ماهیان صید میزان: 1 شکل

 (FAO) 2017 الی 1950 های سال
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 دریای در خاویاری ماهیان ذخایر شدید کاهش به دلیل

 توسط شده اتخاذ تصمیمات آخرین بر اساس کاسپین

 صید کاسپین، دریای حاشیه کشورهای جمهور روسای

 ۵ مدت به 2010 سال از نخست خاویاری ماهیان تجاری

 و تعطیل شد کاسپین دریای حاشیه کشورهای توسط سال

 انجام و هاگونه این ذخایر بازسازی جهت صرفا آنها صید

 سال ابتدای در مهم این که صورت گرفت تحقیقاتی امور

  کردند موافقت کشورها این و شد میالدی عملیاتی 2012

 تحت را دریا این زنده منابع مختلف هایطرح اجرای با تا

 ماهیان این صید نیز بعد هایسال دهند. طی قرار حفاظت

 روبرو شد. یک ساله و ساله دو به صورت تعطیلی تمدید با

 .گردید تمدید 2020 سال تا ماهیان این صید تعطیلی

 از یکی نشده کنترل و نشده گزارش غیرقانونی، صید

-می خاویاری ماهیان کاهش و میر و مرگ اصلی عوامل

 شامل را قانونی صید برابر 10 تا حجمی نظر از که باشد

  شود.می

میالدی به بعد رهاکرد بچه ماهیان روند  ۸0از دهه 

تولید و رهاکرد بچه در ایران  کاهشی را طی نموده است.

-خورشیدی با تعداد رها 13۵2ماهیان خاویاری از سال 

میلیون قطعه از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر  6/2سازی 

ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی رشت )استان 

 مرکز دیگر )مرکز 4آغاز گردید و با احداث گیالن( 

 سال در بهشتی شهید مجتمع کیلومتری ۵ در سیاهکل

 ماهیان ژنتیکی ذخایر از حفاظت و بازسازی ، مرکز1364

، 136۸سال  مرجانی در استان گلستان در شهید خاویاری

 شهید آبزیان ژنتیکی ذخایر از حفاظت و بازسازی مرکز

 و تکثیر ، مرکز1364 سال در رجایی در استان مازندران

در استان  (وشمگیر سد) گرگان خاویاری ماهیان پرورش

ماهی روند افزایشی تولید بچه (1377 گلستان در سال

و  (Abdolhay and Tahori, 2006)شد  خاویاری انجام

میلیون  ۵/24تعداد رهاکرد بچه ماهیان خاویاری به تعداد 

، 1377رسید. متأسفانه پس از سال  1377قطعه در سال 

 کاهش مولدین آن تبع به و ماهیان ذخایر کاهش علت به

 شرایط تغییر و بازسازی ذخایر منظور به دریا از شده صید

 و تولید میزان پشتیبانی، امکانات تامین عدم و هوا و آب

 و تکثیر مراکز توسط خاویاری ماهیانبچه کرد رها

 کاسپین دریای به منتهی هایرودخانه به ذخایر بازسازی

 قطعه در میلیون 2 از یافت و به کمتر توجهی قابل کاهش

؛ شکل 1397 همکاران.، و عبدالملکی)رسید 1397 سال

 بود، متفاوت مختلف هایسال در رهاسازی وزن گرچه .(2

ماهیان متوسط بچه وزن تالش کردند تا تکثیر مراکز ولی

 .بماند ثابت گرم 2-3 رهاسازی شده در محدوده

 

 خاوياری ماهیانبچه رهاكرد و صید : روند 2شکل 

 كاسپین دريای در ايران توسط

های كاربردی حفاظت و بازسازی ذخاير ماهیان روش

 خاوياری

 شامل آن مختلف کارکردهای و وحش حیات ذاتی ارزش

 اجتماعی، اقتصادی، ژنتیکی، زیستی، محیط کارکردهای

 و شناختی زیبایی تفریحی، فرهنگی، آموزشی، علمی،

 انسانی رفاه و پایدار توسعه در وحش حیات نقش همچنین

 بر کسی پوشیده نیست. 

 است: پذیرامکان صورت دو به هاگونه از حفاظت

  زیستگاه در حفاظت - 1

  زیستگاه از خارج در حفاظت - 2

 اطالق حفاظتی فنون به "محل در"در زیستگاه یا  حفاظت

اکوسیستم و  ها،گونه که ایمنطقه همان در که شودمی

شود و در واقع می اجرا دارد، وجود حفاظت هدف جمعیت

 هایزیستگاه در هاگونه از حفاظت در زیستگاه، حفاظت

 زیستی تنوع حفظ روش ترینبوده، مناسب آنها طبیعی

 حفاظت منطقه وحش، حیات پناهگاه. شودمی محسوب

 گاهذخیره ملی، طبیعی آثار ملی، هایپارک شده )دریایی(،
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های حفاظت از روش هاآکواریوم و هاوحش باغ کره،زیست

 حفظ مشارکتی هایقرق باشند. با ایجاددر زیستگاه می

 به توانمی مناطق این مردم نیز در کمک با وحش حیات

 و برداریبهره حفاظت، گیاهی و جانوری هایگونه از خوبی

در  .داد افزایش را هاگونه حفظ برای هاتالش و کرد تکثیر

رود تا زیر پل این راستا، مناطق مصبی و رودخانه سفید

توان به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم و آستانه را می

 مناطق دلیل همین مورد پایش و حفاظت قرار داد. به

 تنوع حفظ برای ملی راهبرد هر اصلی عنصر شده حفاظت

 برسد که نظر شاید به ابتدا در .دهندمی تشکیل را زیستی

 فایدهدریایی، امری بی شده حفاظت منطقه ایجاد طرح

پس  اما. در وضعیت جمعیت ایجاد ننماید تغییری باشد و

 سایر ماهیان در حالی که تعداد ساله از یک دوره ده

 حفاظت منطقه ماهیان اند تعدادکاهش شدهدچار  مناطق

. روز نخست اجرای طرح خواهد رسید برابر به چندین شده

 از مطالعه جامع و کامل، یکی از پس زیستگاه از حفاظت

 شود حفظ زیستگاه اگر که طوری به هاست.روش بهترین

 از بسیاری و خطر معــرض در هایگونه انقراض از

 همچنین آموزش .خواهد شد یجلوگیر نیز دیگر هایگونه

 بومزیست و زیست محیط از حفاظت ضروریات از عمومی

 با باید زیست محیط تخریب از پیشگیری رود.می شمار به

 عمومی افکار بین ایرسانه نوین هایشیوه و هاروش

جامعه به این  که ای عمل شودبه گونه و گسترش یابد

 خود زیان به اصل در زیست محیط نتیجه برسد، تخریب

 نگرش البته باید توجه داشت که تغییر .بود خواهد مردم

 در یک فرآیند زمانی طوالنی رخ خواهد داد. هانسل

-سیاست باید مدت کوتاه اهداف به دستیابی برای بنابراین،

 مدت کوتاه تأثیرات شاهد بتوان تا داد تغییر را هاگذاری

دبستان پیش ها باید ازبه همین دلیل این آموزش .بود آن

به فرزندان ما آموخته شود. پس  دبستان دوره در و

 مسئوالنه از برداری و برداشتبهره سیستمی، مدیریت

 گذاریسیاست و پژوهش عمومی، افکار آموزش آبزیان،

 زیست محیط حفاظت برای زمانبه طور هم باید درست

 .شود گرفته کار به جانوری

 حفاظت روش ترینکامل زیستگاه از خارج در حفاظت

 آزمایشگاهی محیط در جانوری ژن بانک ایجاد .باشدمی

های حفاظت در خارج از زیستگاه یکی از مهمترین روش

 و منظم یک مجموعه عنوان به ژن هایبانک باشد.می

 زیستی مواد ذخیره و پردازش مراحل دارای سیستماتیک

 ژن بانک )بانک اسپرم، بانک تخمک، بانک سلول( است که

 مکان یک ایجاد زیرا. نمایندمی تأمین آینده برای را زنده

 ژنی هایبانک قالب در به ویژه ژنتیکی هایآزمایش برای

 ژنتیکی ذخایر و منابع بتوان که آوردمی پدید را امکان این

 حفظ یک مدت طوالنی برای را آنها زیستی هایقابلیت و

 مکمل عنوان به محل از خارج حفاظت هایبرنامه از .کرد

  شود.می استفاده محل در حفاظت هایبرنامه

 یا زیستگاه از حفاظت و صیادی تالش کنترل بر عالوه

 هایمحدودیت صید، فصل محدودیت افزایش آن، ترمیم

 و شناورها قفس، اندازه تورها، طول و چشمه اندازه) ابزاری

 ابزار و تعداد تالش محدودیت صید، فصل طول ،(غیره

 هایماهی اندازه محدودیت ساالنه، صید سهمیه صید،

قانونی  غیر صید هایمجازات کردن ترسنگین و شده صید

 مولدین مصنوعی تکثیر از حاصل ماهیانبچه و رهاسازی

های تاثیرگذار حفاظت ها از دیگر روشرودخانه به وحشی

ها ماهیان به رودخانهبچه خارج از زیستگاه است. رهاسازی

ذخایر  بازسازی و افزایش برای عوامل ترینمهم از یکی

 خطر در ماهیان برای صیادی و صید بهبود و پایداری برای

 ذخایر بازسازی. باشدمی خاویاری ماهیان مانند انقراض

 بهبود جهت در طبیعت و انسان مشارکت و همکاری برنامه

 جبران منظور به فعالیت این. است زنده توده افزایش و

 جدید گونه معرفی خاص، هایگونه ذخایر افزایش کاهش،

 بازسازی منظور به. گیردمی انجام ذخیره ترکیب تغییر یا

 3 به باید صید مدیریت و انقراض حال در هایگونه ذخایر

 : شود توجه اساسی اصل

-بی صید از جلوگیری منظور به آبزی ذخایر مدیریت -1

 صید هایفعالیت تنظیم و رویه

 هایمکان بازسازی و مصنوعی هایزیستگاه ساخت - 2

 الرو و پرورش ریزیتخم شده تخریب

ماهیان رهاسازی بچه مصنوعی و تکثیر با ذخایر افزایش -3

 به محیط طبیعی

 ماهیانبچه رهاسازی بر تکیه با ذخایر بازسازی و افزایش

 بین پیوند به وحشی مولدین مصنوعی تکثیر از حاصل

 تکثیر. دارد بستگی آبزیان پرورش و صید پایدار مدیریت

 سپس و خاویاری ماهیان مختلف هایگونه مصنوعی
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الروی کالچر  عنوان تحت که جوان مرحله تا الرو پرورش

آید. می حساب به روش این اصلی محور شود،می شناخته

-پر پیچیده، خاویاری، امری ماهیان مورد در این موضوع

 پشتوانة به تنها آن در موفقیت و است برزمان و هزینه

 و مناسب تجهیزات و امکانات از استفاده با پیگیر تحقیقات

 روش این. باشدمی پذیرامکان در یک دوره نسبتاَ طوالنی

 افزایش و جبران و بهبود سبب حدی تا تواندمی کاربردی

 کشورهای طریق از خاویاری ماهیان شده تهی ذخایر

 از حاصل ماهیانبچه  رهاسازی زیرا. گردد دریا این ساحلی

 بهبود سبب آبی، منبع یک به وحشی( های)جمعیت تکثیر

 یک تا یافتهکاهش شدت به مولدین زیستی توده ترمیم و

 واقعی محصول بتواند جمعیت دیگر بار آن در که سطحی

 و نگهداری دیگر مزایای از. گرددمی کند، ایجاد پیوسته و

-گونه روی علمی مطالعات انجام مصنوعی ماهیان، تکثیر

 و شناسی زیست مورد در ارزشمندی اطالعات که هاست

 حیوانات شکار و صید به نیاز و آوردمی فراهم آنها نیازهای

 . دهدمی کاهش را علمی مطالعات انجام برای طبیعت از

 مدت و تکثیری ماهیانمناسب بچه سن و وزن تعیین

بهینه  زمان به منظور تعیین هاکارگاه در آنها پرورش زمان

 در موضوعات ترینمهم یکی ها،رودخانه آنها به رهاسازی

 منظور به هارودخانه به رهاسازی قابل ماهیانبچه خصوص

 از بیش سالیانه 19۸0 یدهه در. است ذخایر بازسازی

 گرم 1-3 ماهی با میانگین وزنقطعه بچه میلیون 130

-رها خاویاری دریای کاسپین، ماهیان ذخایر تقویت برای

 (.Khodorevskaya et al.,1997) گردید سازی

 اسمزی تنظیم در موثر هایاندام و توسعه تکامل همچنین

زندگی در این زمینه نقش بسیار مهمی  نخست روزهای در

روز  42-4۵ کند. زیرا اگر این تکامل در مدترا بازی می

ماهیان رهاسازی رخ ندهد، مرگ و میر بچه تفریخ از پس

طبیعی بسیار باال خواهد بود. در صورت شده به محیط 

 رعایت این دوره زمانی جهت تکامل آبشش و کلیه و به

و  بارگیری ای،تغذیه زیستی، شرایط بودن مساعد شرط

 ماهیبچه و طول وزن بهینه میانگین رهاسازی، محیط

کم به ترتیب رودخانه باید دست به رهاسازی خاویاری برای

همکاران.،  و کاظمی) باشد مترسانتی 9/6و  گرم 1/2

13۸4). 

پروری های حفاظت خارج از زیستگاه، آبزیاز دیگر روش

برای مقاصد  تکثیر هایبرنامه باشد. درماهیان خاویاری می

 ژنتیکی خصوصیات شناخت تا با شود پرورشی باید تالش

 به را آمیزیدرون میزان افراد، بین خویشاوندی روابط و

باید  .شد هاگونه ژنتیکی فرسایش مانع و رساند حداقل

پروری ماهیان خاویاری بر اساس توجه داشت که اگر آبزی

تواند اصول علمی و با رعایت استانداردها صورت گیرد، می

عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، به حفاظت ماهیان 

 خاویاری نیز کمک شایانی نماید. 

در های ويژه عبور مولدين خاوياری ايجاد آبراهه

 های احداث سدمکان

 به خصوص آبزیان ولد و زاد و مهاجرت لحاظ از سفیدرود

 از استخوانی، ماهیان هایبرخی از گونه و خاویاری ماهیان

 خزر دریای جنوبی حوزه در فرد به منحصر هایرودخانه

 در خاویاری ماهیان تکثیر اخیر، هایسال در. باشدمی

است.  مواجه شده جدی تهدید با کشور شمال هایرودخانه

 به خاویاری ماهیان مهاجرت رود،سفید سد احداث با

 تنها. است یافته کاهش شدت به رودخانه باالدست این

 آن به خاویاری ماهیان انبوه کوچ که ایران یرودخانه

 سبب به هم آن که بود سفیدرود یرودخانه داشت، جریان

ذخایر  برای بازسازی را خود ارزش ها،سازه آب احداث

 مناطق فاقد ایران است. داده دست ماهیان خاویاری از

 دچار نظر این از و است خاویاری ماهیان طبیعی تکثیر

 1339 سال در (.et al., Secor 2008) است محدودیت

 تعداد( رودسفید سد آبگیری آغاز از قبل)خورشیدی 

 صید رودخانه این مصب در خاویاری قطعه ماهی 1۵00

 سفیدرود یرودخانه به تاسماهیان امروزه مهاجرتشد. اما 

 مورد مولدین تهیه امکان که کاهش یافته است قدری به

 .به شدت کاهش داده است نیز را مصنوعی تکثیر برای نیاز

های کاربردی بازسازی ذخایر ساخت بنابراین، یکی را از راه

های ویژه ماهیان خاویاری در محل ساخت سدها آبراهه

توان به مولدین اجازه ها می. با احداث این آبراههباشدمی

داد تا به مناطق باالدستی رودخانه مهاجرت نمایند و به 

ریزی و تکثیر طبیعی بپردازند. این امر نقش به سزایی تخم

در حفظ و بازسازی ذخایر طبیعی و تنوع ذخایر ژنتیکی 

 این گروه از ماهیان خواهد داشت.
 

ها( و ريزی )رودخانهتخم هایسپردن حفاظت مکان

 زيستگاه اصلی )دريا( به ساحل نشینان
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و  محلی و بومی جوامع هایخواسته و منافع تداخل

 افزایش دالیل جمله از شده حفاظت مناطق ذینفعان با

 جوامع .هاستو از بین رفتن گونه زیست محیط تخریب

 و زیست محیط پایدار حفظ در توانندمی بومی و محلی

-و از بین رفتن گونه زیستی محیط تخلفات از جلوگیری

 اما باشند. داشته اساسی های در معرض خطر، نقش

 این است. کمرنگ بسیار عرصه این در آنها نقش متأسفانه

 و محلی جوامع هایتوانمندی از استفاده که است حالی در

 وضعیت بهبود در موثر راهکارهای از یکی تواندمی بومی

 و باشد. توانمندسازی ماهیان خاویاریحفاظت و بازسازی 

 به نسبت محلی جوامع و مردم آگاهی سطح افزایش

-جانوری می نادر هایگونه و زیستگاه بحرانی وضعیت

 خطر معرض در هایهای حفاظت از گونهبایستی در برنامه

 آنها گنجانیده شود. هر چند برای نجات و امداد و انقراض

 زیست گام محیط حفظ در محلی و بومی جوامع مشارکت

سازمان شیالت ایران  برنداشته نشده است، اما اگر عملی

زیستی، حفاظت و بازسازی ذخایر  تنوع حفظ خواهد درمی

ساحل  باید باشد، موفق ماهیان خاویاری دریای کاسپین

قوی و  مشارکت ذخایر این حفاظت و مدیریت در نشینان

 برای این منظور ضرورت دارد از .قابل لمس داشته باشند

های در ها و گونهاز زیستگاه حفاظت و مدیریت شیوه

شود.  الگوبرداری موفق، معرض خطر انقراض کشورهای

های گیاهی و جانوری زیست و جمعیت محیط از حفاظت

 مردم همکاری از جمله ماهیان خاویاری بدون آن

-عالیتف از ایعمده بخش راستا این است و در غیرممکن

 جوامع با تعامل و سازیآگاه آموزش، به حفاظتی باید های

نشینان داده شود. همچنین باید از ساحل اختصاص محلی

و بازسازی  حفظ در زیست محیط همیاران عنوان به

 از ماهیان خاویاری دریای کاسپین از طریق جلوگیری

منطقه،  به صیادان ورود از جلوگیری زیستگاه ، تخریب

غیرمجاز و نیز تهیه مولدین به منظور تکثیر و  صید

یگان  سازی و نیروهایمراکز تکثیر و باز بازسازی ذخایر با

و یگان حفاظت آبزیان شیالت،  زیست حفاظت محیط

استفاده شود. اختصاص درصدی از مجموع ارزش ریالی 

گوشت و خاویار ماهیان خاویاری صید شده به ساحل 

رصد اطمینان باال، تضمین کننده تواند با دنشینان نیز می

 ای باشد.حفاظت و بازسازی ذخایر این ماهیان افسانه

و  و بیش از حد مولدین رویهبی با صید خاویاری ماهیان

 ماهیان یک طرف با صید باشند. ازروبرو می ماهیانبچه

 به از ورود آنها مولدین از دریا قبل حذف سبب نابالغ

-بچه اسارت دیگر طرف ازشوند و می مثلتولید چرخه

 تمامی ماهیان،کولی های گوشگیردام در خاویاری ماهیان

 شیالت بازسازی و تکثیر مراکز توسط شده انجام زحمات

 اند،تولید شده زیاد بسیار هایهزینه و فراوان مشقت با که

 آبزیان منابع از حفاظت یگان ساله همه. رودمی بین از

-می آوریجمع دریا از را مجاز غیر هایدام زیادی تعداد

 ماهیبچه تعدادی هادام این در زیاد احتمال به. کند

 هادام سازیپاک از پس اند کهشده صید نابالغ و خاویاری

 یاندازه و صید ایگونه ترکیب از آگاهی. گردندمی معدوم

 در ذخایر چگونگی مورد در را مهمی اطالعات ماهیان این

 آمار این تحلیل و تجزیه. دهدمی قرار برداربهره نهاد اختیار

 و کمیت تواندو متخصصین شیالتی می کارشناسان توسط

 گوشگیر هایدام طریق از شده وارد صدمات کیفیت

 روشن را خاویاری ماهیان ذخایر بر استخوانی ماهیان

 . سازد

-می انجام مختلفی طرق به شیالتی ذخیره یک بازسازی

 صید سهمیه برقراری برداشت، کردن محدود که گیرد

 تخریب نوزادگاهی مناطق بازسازی تفریحی، و تجاری

 افزایش اکوسیستم، از آالینده منابع کردن خارج شده،

 مراکز از شده تولید ماهیانبچه رهاسازی طریق از ذخیره

-شده از آن جمله حفاظت مناطق ایجاد و ذخایر بازسازی

 اند.

 یبرنامه که اندرسیده باور این به کشورها از بسیاری 

 دریایی ماهیان ذخایر بازسازی برای مصنوعی تکثیر

 مستثنی کلی یقاعده این از نیز ایران و ضروری است

 بازسازی هدف(. Bartley and Leber, 2004) نیست

 وحشی محیط در بقاء برای ماهیان قابلیت بهبود ذخایر

 سازیرها و مصنوعی تکثیر طریق از ذخایر بازسازی. است

 دریایی ماهیان جمعیت افزایش سبب تواندمی ماهیانبچه

 خاویاری ماهیان پرورش اصلی هدف که حالی در. شود

( بقاء و رشد میزان باالترین) از تولید وریبهره حداکثر

 بهبود این گروه از ماهیان، ذخایر بازسازی از هدف است،

 ذخایربازسازی . است طبیعت در بقاء برای آمادگی وضعیت

 تکثیر مراکز مدیریت و هاروش سازییکسان نیازمند

 حداقل به) دستکاری نقل، و حمل نظر از خاویاری ماهیان

 پرورش، ،(زااسترس عوامل احتمالی تأثیرات رساندن

 ماهیبچه و الرو سالمتی هایشاخص ارزیابی و آموزش

 ماهیانبچه رهاسازی سازیبهینه همچنین و نورس
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-می طبیعی هایآب به ذخایر بازسازی مراکز در تولیدی

تکثیر و  اگر این، بر عالوه(. Ag et al., 2007) باشد

 به هم ها،برنامه چارچوب در پرورشی مولدین پرورش

 صورت پایدار محیطی زیست از دیدگاه هم و ژنتیکی لحاظ

 مولدین از استفاده فقط ،(Chebanov, 1998) نگیرد

 منطقه خاویاری ماهیان ذخایر بازسازی برای پرورشی

 است دایمی ممکن شده کنترل مثلتولید و کاسپین-پنتو

 و منفی اثرات داشته باشد. آنها شدن اهلی بر منفی تأثیر

 را شناختیبوم و ژنتیکی این عمل یعنی خطرات خطرات

 مراکز در یافته پرورش ماهیان زیرا داشت. دور نظر از نباید

 نقص خود، رفتاری هایجنبه تمام در تقریباً تفریخگاهی

  .دهندمی نشان را توجهی قابل

 ولگا حوضه در خاویاری ماهیان هایگونه طبیعی مثلتولید

 دهه شش در انسانی، عوامل تأثیر دلیل به کاسپین-

 اهمیت دلیل به است و داشته چشمگیری کاهش گذشته

و  صید برابر در ویژه به خاویاری هایگونه همه تجاری،

 ماهیان ذخایر شدید کاهش .هستند پذیرصیادی آسیب

 ذخایر سازیباز به توجه سبب جهان در دریایی خاویاری

-بچه سازیرها و مصنوعی تکثیر طریق از ماهیان این

  (.Secor et al., 2008) گردید ماهیان

 و گونه نوع قبیل از متعددی عوامل از متاثر ذخایر بازسازی

 هایگونه اکولوژیک روابططبیعی،  جمعیت ترکیب

 رهاسازی، توان طبیعی، مکان جمعیت با شده رهاسازی

 برنامه اجرای استمرار و مدت ها، زمان،زیستگاه اکولوژیک

 سن شده رهاسازی هایماهیبچه یا الرو سازی، کیفیترها

 دسترس شده، در رهاسازی های ماهی بچه یا الرو اندازه و

-باشد. آسیبماهیگیران می طرف از غذا و همکاری بودن

 و خاویاری ماهیان مصنوعی تکثیر مختلف مراحل شناسی

-می مراحل از یک هر در استفاده مورد هایروش اصالح

 و شده تولید ماهیانبچه کیفی و کمی افزایش باعث تواند

 ماهیان ذخایر بازسازی و تکثیر مراکز عملکرد ارتقاء

  گردد. خاویاری

زمینه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری با  مراکز بازسازی در

 قبیل از هاییچالش. باشندمی های زیادی مواجهچالش

موجود در برخی  هایانکوباتور بودن فرسودهو  هازیرساخت

 عفونی ضد و فیلتراسیون سیستم وجود عدم از مراکز،

 سیستم بودن تکثیر، فرسوده سالن در ژنراتور ازون کننده

 الیروبی هوایی، عدم آب منبع و باسیونانکو سالن آبرسانی

بتونی  هایکانال مرمت و استخرهای ذخیره آب و بازسازی

 مولدین نگهداری برای مناسب امکانات رسانی، کمبودآب

 در رعایت استانداردهای انتقال صید، عدم هایمحل در

به ساحل و از ساحل یا صیدگاه به  دریا از مولدین جابجایی

 مولدین اهمیت به پره صیادان آشنایی عدم مراکز تکثیر،

پایین بودن  آنها، سالمتی حفظ و خاویاری ماهیان

 رشد و عدم اولیه هاینهاده بهای اعتبارات و افزایش

 مولدین، کیفیت بودن پایین آنها، برای نیاز مورد اعتبارات

 خاویاری، ماهیانبچه تولید پایین راندمان و الروها تغذیه

 مورد امکانات تکثیر و بازسازی ذخایر به مراکز تجهیز عدم

 مختلف فصول در که خاویاری مولدین تکثیر برای نیاز

 تکثیر برای الزم اعتبارات تخصیص شوند، عدممی صید

 اعتبارات وجود عدم تکثیر، در زمان مولدین پاییزه، کشتن

شده،  جراحی مولدین احیای برای نیاز مورد امکانات و

 هایبیماری وجود اسپرم مناسب، و نر مولدین کمبود

 حمل خودروهای بودن نامناسب و فرسوده ناشناخته،

 واگذاری های تکثیر،مولدین، استاندارد نبودن دستورالعمل

 کل ادارات به ذخایر بازسازی ویژه تکثیر مراکز مدیریت

 به اخیر، هایسال طی انسانی نیروهای ها، کمبوداستان

 هایدوره برگزاری عدم و فناوری و دانش نبودن روز

 و اصالح نیاز و غیره. تا زمانی که  کاربردی مورد آموزشی

موارد یاد شده صورت نپذیرد، حفظ و بازسازی  ارتقای

 ذخایر ماهیان خاویاری، سرابی بیش نخواهد بود. 

 

  ترويجی پیشنهادهای

مهمترین اولویت برای حفاظت از ماهیان خاویاری به 

 غیر و رویهبی صید از جلوگیری ماهیان،خصوص برای بچه

باشد. این مهم بدون دریا می و هارودخانه در قانونی

نشینان و شریک کردن آنها در منافع همکاری ساحل

برداری ماهیان خاویاری، اقتصادی حاصل از صید و بهره

محقق نخواهد شد. اولویت دوم برای باال بردن راندمان 

 وی انسانی کارشناسیماهی، جذب نیرتکثیر و تولید بچه

 مراکز تکثیر و بازسازی و برگزاری مختلف هایبخش برای

 دستیابی برای خدمت کاربردی ضمن آموزشی هایدوره

 تکثیر خصوص در علمی و جدید هاییافته به کارشناسان

 و اساتید از استفاده با خاویاری ماهیان پرورش و

-المللی میداخلی و بین نام و صاحب باتجربه کارشناسان

 برای اعتبارات مکفی و هنگام به و تخصیص باشد. تأمین

 )تهیه الزم هاینهاده تأمین تکثیر و بازسازی جهت مراکز

-هزینه تأمین نیز و ادوات و ابزار و مناسب غذای خرید و



 99، بهار و تابستان 4، شماره سومسال   ی .....های کاربردی بازسازروش 

14 
 

-و اصالح و بازسازی سالن سازیمولد جهت پرسنلی( های

ترمیم ماهیان و همچنین ها و استخرهای پرورش بچه

و  تکثیر مراکز رسانی، موجب پویاییهای آبسیستم

مدیریت نوین  خاویاری خواهد شد. اعمال بازسازی ماهیان

و بهینه تکثیر، پرورش، رهاسازی و بازسازی ذخایر ماهیان 

های با های حفاظت از این گونهخایاری از دیگر اولویت

  ارزش اقتصادی باالست. 

 از استفاده تکثیر و پرورش و هایدستورالعمل کردن روزآمد

در زمینه تفریخ، تغذیه الروی،  دنیا روز و جدید هایفنآوری

رعایت استانداردهای وزن، سن و جایگاه رهاسازی و نیز شیوه 

تواند تحول بزرگی را در حفاظت و بازسازی حمل و نقل آنها می

 ذخایر ماهیان خاویاری دریای کاسپین ایجاد کند. 

 :گیرد قرار نظر مد باید زیر نکات زیرهاسا هنگام در

  .باشد ماهیانبچه در دسترس مناسب و الزم غذایی مواد - الف

 .باشد برخوردار الزم کیفیت و کمیت از سازیرها محل آب -ب

 نباشد زیاد آب جریان سرعت -ج

 و صنعتی شهری، هایآلودگی بدون سازیرها محل -د

  باشد کشاورزی

 خطرات تا گیرد انجام مختلف نقاط ماهیان دربچه رهاسازی – ه

  .نماید تهدید را هاخوار آنگوشت ماهیان سوی از کمتری

-ها از محل رهاسازی از دامسازی مسیر رودخانهپاک -و

 .های کولی مستقر در مصب و رودخانه صورت گیرد

 اهمیت که از ریزیتخم مصنوعی هایزیستگاه ز: ایجاد

 در خاویاری ماهیان جمعیت از حفاظت برای زیادی

 رودمی شما به آنها طبیعی هایزیستگاه

توجه به این نکته بسیار ضروری است تا زمانی که همه 

کشورهای حاشیه دریای کاسپین اراده جدی برای 

جلوگیری از انقراض و نجات ماهیان خاویاری نداشته 

باشند، امیدی به حفاظت و بازسازی ذخایر این ماهیان 

زشمند و فسیل زنده وجود ندارد. کشورهای بسیار ار

های جدی برای کاسپین بایستی هماهنگی دریای حاشیه

ماهیان خاویاری را  ذخایر بازسازی و مشارکت در صید

 داشته باشند.
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