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 چکیده

 بیتخر ،یرقانونيو غ هیرویمتعدد ازجمله صيد ب لیبه دلا هاآن ریهستند که ذخا یارزشمند یهااز گونه یاریماهيان خاو  

در معرض  یهادر ليست گونه یاریخاو یهاگونه تمام باًیو تقر اندرسيده یبه مرز نابود وهواآبو تغييرات  یآلودگ ستگاه،یز

در دقيق  یهایانجام بررس ،یاریماهيان خاو یخیو تار یاقتصاد ،یستی. با توجه به اهميت زاندقرارگرفتهخطر انقراض 

و همچنين کنترل و مقابله با  هاآن ریبلندمدت از ذخا یبرداربهرهدر حفاظت و  موجود یهابهينه از فرصت ةاستفاد خصوص

 قاتيتحقدر و  بوده یشیمايپ صورتبهو  یفياز نوع توص تيپژوهش حاضر بر اساس ماه .رسدینظر م به یضرور دهایتهد

و  یاجتماع ،یاقتصاد یابیو ارز یاریخاو انيبر پرورش ماه رگذاريتأثعوامل  یبررس .است یااز نوع توسعه یکاربرد

 دیيتأبه  یسپس توسط روش دلف و نداستخراج شد دی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدSWOTبر اساس مدل  یطيمحستیز

نشان داد  جینتا .شدانجام  بندیرتبهو  یطيمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد سنجیامکان ،سيسروش تاپبا  و ديخبرگان رس

کنترل صيد  یفعل طیاست که در شرا یمهم در بخش کشاورز اريبس تيفعال کی ماهيان خاویاریبچهپرورش  ديص ةکه توسع

داشته و حفاظت از ماهيان خاویاری  یبرداربهرهتوليد، در  یمهم نقش تواندیمماهيان خاویاری و افزایش بازسازی ذخایر 
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 مقدمه

های زنده با قدمت ماهيان یا فسيل نیا .تعلق دارند انيماهتاس ةبه خانواد شوندیم دهينام استروژنکه  یاریخاو انيماه  

تنوع زیستی، اکولوژی، تکامل و  ازلحاظکه  شوندیمهای باارزش محسوب گونه عنوانبهزمين  ةميليون سال بر روی کر 222

 یماهتاس، یماهليف ةگون 6ماهيان جهان، گونه ماهيان خاویاری و پاروپوزه 22 از هستند. تيبااهماقتصادی بسيار  ژهیوبه

که  کنندیمهای منتهی به آن زیست برون و استرلياد در دریای خزر و رودخانهازون روسی، شيپ و یماهتاسایرانی، 

ژنتيکی دریای  فردمنحصربه ةذخير باارزشهای . این گونهدهندیمجهان را تشکيل  انيماهتاسطبيعی  ةذخير نیتربزرگ

ای برخوردارند بلکه در توليد گوشت و خاویار و کسب درآمدهای ارزی، علمی از جایگاه ویژه ازلحاظ تنهانهخزر هستند که 

با توجه به اهميت تنوع  .(Abdolhay, 2004) ندینمایمرا ایفاء ، سهم بسزایی گردشگریصنعت  ةایجاد اشتغال و توسع

، پيشنهاد الحاق کليه ماهيان خاویاری را به ضمایم IUCNزیستی و حفظ ذخایر ژنتيکی، گروه تخصصی ماهيان خاویاری در 

نمود که با تصویب آن در دهمين اجلاس کشورهای عضو  (CITESانقراض )در حال  یهاگونهکنوانسيون نظارت بر تجارت 

ضمایم کنوانسيون اضافه شدند و تجارت قانونی گوشت و  به 7441ماهيان خاویاری از آوریل  ةکلي (،7442-سایتس )حراره

 (.Belova, 2015)شود یمو کنترل  مزبور نظارتخاویار در بازارهای جهانی توسط کنوانسيون 

دریای خزر که با حضور نمایندگان  ةهای کميسيون منابع زند، مصوبات و هماهنگیشدهگفته یالمللنيبعليرغم مقررات   

جهان حاصل  ةدریاچ نیتربزرگ انيماهتاسگيرد، بهبودی در وضعيت ذخایر صورت می هرسالشيلاتی پنج کشور ساحلی در 

 کند.ران همانند گذشته سير نزولی خود را طی میای یهاآبنشد و ذخایر ماهيان خاویاری در کل دریای خزر و همچنين 

مشترك بودن ذخایر  به علتباشد که می برداربهرهاین کاهش، عدم مدیریت اصولی و هماهنگ کشورهای  یکی از دلایل اصلی

. (Abdolhay, 2004) خزر تأثير شدیدی بر وضعيت ذخایر سایر کشورهای همسایه خواهد گذاشت ةو مسدود بودن دریاچ

پایدار از ذخایر  یبرداربهرهو  ظتهای مدیریت، حفادریای خزر برنامه ةتمامی پنج کشور حاشي که یزمان تا گریدعبارتبه

دریای  انيماهتاسعلمی اجرایی نکنند اميدی به بهبود وضعيت ذخایر طبيعی  صورتبهدریای خزر را تکميل و  انيماهتاس

 است.  داشتهی ريکاهش چشمگ رياخ یهادهه یدر طنيز  یاریخاو انيماه ریذخا .باشدینمخزر 

و  (Ivanov et al., 1999؛ Belova, 2015) تن بوده 04922حدود  در یاریخاو انيماه ديص زانيم ستميدر آغاز قرن ب  

 خزر یایدر یاریخاو انيماه ديحجم ص .(Pourkazemi, 2006) شدیم ديخزر تول یایجهان در در اریدرصد خاو 42تا  12

 در سال ریذخا زانيدر م دیو افت شد هیرویب یبرداربهره دوره کیو پس از  ديتن رس 02222به حدود  7422در سال 

ذیل  به شرحمنابع و مجامع علمی دلایل متعددی  در .(Belova, 2015؛ FAO, 2001)  تن کاهش یافت 216به  2224

 گردد:برای تداوم کاهش ذخایر و ميزان صيد ماهيان خاویاری اعلام می

 انيماهتاسپایدار از ذخایر  یبرداربهره( عدم مدیریت اصولی و 7

خزر برای مبارزه با صيد غيرمجاز، قاچاق، دریای  ةها و عدم اقدام عملی و مشترك کشورهای حاشي( ناکافی بودن هماهنگی2

 ذخایر احياء و حفاظت از

 بيکاری و عدم اشتغال در مناطق ساحلی ژهیوبه( مشکلات اجتماعی و اقتصادی 0

 کافی یگذارهیسرمااصولی و  یگذاراستيس( عدم 9

روی بر طبيعی از طریق احداث سد  یزیرتخمها و مسدود نمودن مسير مهاجرت مولدین جهت ( تخریب زیستگاه5

 خزردریای  ةهای اصلی حاشيرودخانه

 هاها و مصبماهيان در داخل رودخانهلارو و بچه یاهیتغذو  یزیرتخمهای اهش و تغيير منابع غذایی در محل( ک6

 های صنعتی، نفتی، شهری و کشاورزی( آلودگی2

 المللی که در امور دریای خزر فعاليت دارندای و بينهای منطقه( عدم استفاده از توانمندی1
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 تن 45تن گوشت و  6002 ديتول تيظرف مجموعاًکه  شدهکشور احداثفعال و دارای مجوز در  ةمزرع 776 از شيتاکنون ب  

 ديتول یبخش خصوص یدر مزارع پرورش اریخاو لوگرميک 0521و تن گوشت  2579 مجموعاً 7046را دارند. در سال  اریخاو

(Adi et al., 2014) است فروش رفته  کشور به جکه در بازار داخل و خار(Abdolhay, 2004) .از  یکی ارییخاو انيماه

 «زنده ليفس» ،یخیتار ةسابق نیا به علتبرخوردارند و  یطولان اريکه از قدمت بس روندیبشمار م انیهای آبزگونه نیترباارزش

پراکنش دارند  نيزم یشمال ةمکريدر ن اپوزهو پارو انيتاس ماهگونه از انواع  22از  شينام گرفتند. در حال حاضر ب

 (.7)جدول  دنکنیم ستیمختلف جهان ز هایستميبه تعداد اندك در اکوس هاآنکه اکثر  (7012، یپورکاظم)
 

 7929تا افق  بينی شدهپيش یاهداف کم .7جدول 
 

 

 0010 0011 0012 0010 0011 0133 0131 0131 0131 0135 0130 0131 سال

 72222 4222 1222 2222 6222 5022 0122 0622 0242 0060 0251 7222 تولید گوشت

 722 42 25 62 95 02 72 9 0 0 2 2 تولید خاویار

 

 ,Abdolhay)7929تا سال  اریروند استحصال خاو ینيبشيپو  61-42 یهاسال یخزر ط یایاز در رانیا اریخاوآمار استحصال  .7 شکل

2004) 

 

 
 

 

 هامواد و روش

و  یاجتماع ،یاقتصاد هایجنبه یابیو سپس ارز یاریخاو انيبر پرورش ماه رگذاريتأثعوامل  یپژوهش بررس نیا ازهدف   

سپس  ،استخراج شده دی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدSWOTاساس ابتدا بر اساس مدل  نیبر ا .باشدیم یطيمحستیز

و  یاجتماع ،یاقتصاد سنجیامکان سيتوسط روش تاپس سپس ديخبرگان خواهد رس ديتائبه  یتوسط روش دلف

 (.Khodorevskaya et al., 2009)شد خواهند  یبندرتبه یطيمحستیز

استفاده  ،یو کاربرد حيصـح ةجـيبـه نت یـابیدسـت یراه اساسـ ديبـه نظـر رسـ ق،يتحق اتيو ادبموضوع  تيتوجه به ماه با  

توانـست بـا یکـه مـ یمـدل عنوانبه یراستا مدل دلف نیاست. در ا نهيزم نیدر ا نياز نظرات کارشناسان و متخصص

در  و انتخاب قرار گرفت. موردتوجهگو باشد، پاسخ یخوببهسؤالات پژوهش را  ن،ات کارشناسانظر ليوتحلهیتجزو  یآورجمع
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 یستیبا یگروه یريگميتصمسبب  نیبوده و بد رگذاريتأثمردم  یهااز گروه یعيبر بخش وس اتخاذشده ماتيجامعه تصم

باعث حل مسائل  ،تيفيباکو  حيصح یريگميتصم نیبنابرا منفرد باشد. ميتصم کیمختلف افراد در جهت  قیعلا انگريب

منظور  نیاست. بد شدهاستفاده هاآن یخبرگان و مشارکت گروه اوتدر پژوهش حاضر از قض نیبنابرا گردد.یم دهيچيپ

 ةو موسس یاریخاو انيماه ةموسسپژوهشگران و محققان  انياول: از م گروه شامل سه گروه بودند. موردمطالعه ةجامع

ها و در استان هاآن ةو مراکز تابع رانیا لاتيسازمان ش یپروریآبز ةکشور و گروه دوم: کارشناسان حوز یلاتيعلوم ش قاتيتحق

 بودند.ها استان یپروریآبزمزارع  دهندگانپرورشگروه سوم: 

 در است. تيپرسشنامه حائز اهم یطراح یاصول کل تیکه با رعا از مراحل مهم انجام پژوهش است یکیابزار سنجش  ةيته  

و  یپروریآبزدانشگاه، خبرگان صنعت  ديپژوهش و با استفاده از نظرات کارشناسان، اسات اتيپژوهش با مرور ادب نیا

 .دیعوامل اثرگذار مشخص گرد یبندتیاولوها و سکیمرتبط با ر یهاشاخص طورنيهمو  یاریخاو انيماه دهندگانپرورش

انواع مختلف  انيپژوهش از م نیدر ا انجام شد. هاآن یآورجمعپس از اقدام به ارسال پرسشنامه به خبرگان در چند نوبت و 

 سؤالات کهییازآنجا. است شدهاستفادهو سازه  یمحتوا، صور ییپرسشنامه از روا ییروا یريگاندازهاعتبار  نييتع یهاروش

پرسشنامه با  زين یصور ییروا منظوربه محتوا برخوردار است. ییپرسشنامه از روا جهيدرنتباشد، یپرسشنامه استاندارد م

 و اصلاح قرار گرفت. ديمورد تائ نيخبرگان و محقق د،ياستفاده از نظرات اسات

 شود:یاستفاده م لیاطلاعات از چهار روش ذ یآورجمع یبرا قيتحق نیا در

 انيماه یالمللنيب تويآن توسط پژوهشگران انست ليپاسخ و تکم یبرا یوقت کاف نييو تع شدهميتنظپرسشنامه  ةارائ -7

 رانیا لاتيسازمان ش ییاجرا رانیو مد هادانشگاه ،یاریخاو

 پرسشنامه ليدر تکم شتريو تعامل ب یاریخاو انيماه ديتول دهندگانپرورشحضور در مراکز  -2

 خام یهادادهو محاسبات  شیرایو ةمصاحبه و پرسش و پاسخ در مرحل -0

 رانیا لاتيآمار مربوطه از سازمان ش افتیمکاتبه و در -9

 یارتباط و همبستگبرای بررسی  همچنين گردید؛استفاده  Excel و SPSS یافزارهانرماز  یآمار ليوتحلهیتجز منظوربه  

 شد.استفاده  رسونيپ یهمبستگ بیاز آزمون ضر ندهیدر آ هاآن یزیربرنامهو توسعه و  یاریخاو انيپرورش ماه عوامل نيب
 

 هایافته

. با گرددیم انيب لیبه شرح ذ هاپرسشنامهاز اطلاعات افراد پاسخگو به  یفيخلاصه توص طوربهآن،  ريو تفس جینتا ةقبل از ارائ  

سطح  نيانگيسال، م 55تا  92از  انیسن پاسخگو نيانگي، مموردپژوهشنفر افراد کل  92توجه به اطلاعات حاصل از 

 02تا  2از  یاریخاو انيماه یالمللنيب تويانستکار در  ة. سابقاندبوده پلمید نیو کمتر یتخصص یدکترا نیشتريب لاتيتحص

  .سال بود 02تا  5از  کار ةسال و کل سابق

پژوهش و مصاحبه با خبرگان  ةنيشيو پ اتياز مرور ادب یاریخاو انيپرورش ماه دیگام اول نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد در

نفر از خبرگان قرار داده شد  92 اريپرسشنامه در اخت کیشاخص در چهار بعد است و در قالب  29استخراج شدند که شامل 

 هایاز خبرگان خواسته شد تا علاوه بر شاخص نيدهند. همچن ازيبه هر شاخص امت کرتيل ییتاپنج فيتا بر اساس ط

 SPSS افزارنرمپرسشنامه توسط  ییایپا ،ییکنند. بعد از پاسخگو ديدارند ق مدنظر یگرید رگذاريتأثشده، اگر عامل احصاء

 2 شکلدر  جینتااست.  موردقبول باشدیم 2/2شده است و چون بالاتر از  125/2برابر با  یاول دلف ةمحاسبه شد که در مرحل

 است. شدهداده نشان
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 اول ة. نتایج مرحل2 شکل

 

دور  جینتا ؛ کهشوندمی حذف اندکسب کرده یاول دلف ةدر مرحل 0کمتر از  نيانگيکه م هاییابتدا شاخص یدر دور دوم دلف  

دوباره  ایپرسشنامه یپژوهش ط ةشدديتائ هایشاخص ،ی. در دور دوم دلفشوندیم ديتائ هاشاخص یتمام دهدیاول نشان م

 ازاتيامت نيانگيدور، م نیدر ا نيدهند. همچن ازياول به هر شاخص امت ةمرحل همانندافراد خبره قرار داده شد تا  اريدر اخت

آورده شده  0 شکلدر  یدور دوم دلف جیکنند. نتا یرگيميکل تصم نيانگياساس م رقرار داده شد تا افراد ب زين یدور اول دلف

 یبررس یکندال که برا یهماهنگ بیضر نيهمچنشده است  170/2پرسشنامه برابر با  ییایدور پا نیدر ا نياست. همچن

اجماع  یکندال برا بیمقدار از ضر نیا اگرچهاست. حال  752/2محاسبه شد که برابر با  SPSSتوسط  باشدیاجماع نظرات م

 .ستدان یاجماع نظرات را قطع توانیچک شود و چنانچه اختلاف کم باشد م یدر مراحل بعد دلف دینظرات معنادار است اما با

؛ شوندمی حذف اندکسب کرده یدر مرحلة دوم دلف 0کمتر از  نيانگيکه م هاییمشابه شاخص قیبه طر زين یدر دور سوم دلف

 ديتائ هایشاخص ،یدور سوم دلف در. اندکسب کرده 0بالاتر از  نيانگمي هاهمة شاخص دهدینشان م زيمرحلة دوم ن جینتاکه 

دهند.  ازيافراد خبره قرار داده شد تا همانند مرحلة دوم به هر شاخص امت ارياخت ردوباره د ایپرسشنامه یشدة پژوهش ط

 جیکنند. نتا یرگيميکل تصم نيانگياساس م رشد تا افراد بقرار داده زين یدور دوم دلف ازاتيامت نيانگيدور، م نیدر ا نيهمچن

پرسشنامه محاسبه شد که  یکندال برا یهماهنگ بیضر زين یسوم دلف دورآورده شده است. در  9 شکلدر  یدور سوم دلف

 است. 759/2برابر با 

است و  شدهحاصلميان افراد  نظراتفاقدهد که به دلایل زیر اجرای روش دلفی در پژوهش نشان می ةگانسهای نتایج دوره

 :داد پایان هادوره تکرار به توانمی

 ادیز یليو خ ادیز ريتأث دارای را هاشاخص دهندگانپاسخ درصد 42 حداقل هاشاخص یدر تمام ،دلفی سوم دور در •

 (.اندداشته 0بالاتر از  نيانگمي) انددانسته

 های قبلی کاهش داشته است.هميزان اهميت عوامل در دور سوم نسبت به دور ةافراد دربار یهاپاسخانحراف معيار  •

تعداد  کهنیااست. با توجه به  759/2سوم برابر با  ترتيب عوامل در دور ةدربار ءاعضا یهاپاسخضریب هماهنگی کندال برای  •

  (.7012پور، )رفيع آیدمی حساببهنفر بود، این ميزان از ضریب کندال کاملاً معنادار  72بيش از  دهندگانپاسخ

ميان  نظراتفاقاین ضریب یا ميزان  .داشته است شیافزا 222/2کندال در دور سوم و دور دوم تنها  یهماهنگ بیتفاوت ضر •

 .دهدیرا نشان نم یتوجهقابلدر ميان دو دور متوالی، رشد  پانلاعضای 
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استفاده  باشدیم یطيمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد نجایپژوهش که در ا هاینهیگز بندیرتبه یبرا سياز روش تاپس

 .گرددیم

 

 
 

 

 دوم ة. نتایج مرحل0 شکل

 

   
 

 سوم ةمرحل. نتایج 9 شکل
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 هابندی نهایی گزینهرتبه .2جدول 

 

 مراتب رتبه امتیاز نهایی آل منفیفاصله از ایده آل مثبتفاصله از ایده هاشاخص

5241/2 اقتصادی  2062/7 6122/2 0 

 2 9972/2 2421/2 2779/7 یطیمحستیز

 1 0940/2 5226/2 2254/7 اجتماعی

 

اول را کسب کرده است. اثرگذاری  ة، اثرگذاری اقتصادی رتب5و شکل  2گرفته در جدول صورت یبندجمعبا توجه به   

 سوم را کسب کرده است. ةدوم و اثرگذاری اجتماعی رتب ةرتب یطيمحستیز

 

 

 هابندی نهایی گزینهرتبه .5شکل 

 نیشتريب یاقتصاد ازنظر یاریخاو انيماهصيد و پرورش  ةتوسع یزیربرنامه نياکثر مخاطب نشان داد که قيتحق نیا جینتا  

 متيهمچون ق یمواردبه دانستند و  یاریخاو انيپرورش ماه ةمزرع کی ةو توسع تيموفق زانيبر مرا اول(  تیاولو) یاثرگذار

 یکاف ةياول ةیو سرما یوام بانک ةمناسب بودن نرخ بهر ،یگذارهیدر سرما تيو امن یامهيبمناسب محصول، پوشش 

د محصولات خو یگذارمتينسبت به ق دهندگانپرورشاز  یاريبس نيشده است. همچن ديتأک( دهندهپرورش) گذارهیسرما

و  یانرژ یها، دارو، حاملیماهکارگر، بچه ،غذا یهاها شامل نهادهنهاده متينسبت به ق نهيتوسط دولت توافق دارند. تعادل به

چه در مورد  هامتيقثبات  نیبنابرا؛ گرددیم داریپا یسبب سودآور گرفترا در نظر  کنندگانمصرفکه بتواند حقوق  رهيغ

 علاوهبه. گردددر کشور  یاریخاو انيو پرورش ماه ريتکث صنعت ةسبب رشد و توسع تواندیمها محصول و چه در مورد نهاده

به شمار  یاریخاو انيماهپرورش در  مؤثرعوامل  نیترمهماز  یکیدو  نیو تعامل ا یو دولت یبخش خصوص نيب یهماهنگ

 یوکارهاکسب یهانهیهز بالا رفتنباعث  ،یدولت یهاو فساد دستگاه یو مقررات دولت نيقوان یثباتیب کهیطوربهرود یم

 نييدانند. تعیم شانیهاتيآن را مانع فعال گذارانهیشده و اغلب سرما یشدن زمان انجام امور ادار یو طولانکوچک و متوسط 

عامل مهم در  کی عنوانبه تواندیمنظارت داشته باشد،  زيها ننهاده ریبتواند بر سا نکهیا شرطبهمحصول توسط دولت  متيق

حوزه است.  نیدر ا تياز عوامل موفق یکی دهندگانپرورش ةياول ةیسرما در کشور عمل کند. یاریخاو انيماه ةتوسع
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 یعيو منابع طب یکشاورز یمهندسنظامسازمان  رينظ ربطیذ یهاسازمان یبا همکار یامهيمناسب ب لاتيسهاختصاص ت

 لاتينرخ سود تسه یدرصد بالا نيگردد. همچن یپروریآبز ةنيدر زم یگذارهیسرما یبرا تيواند سبب بهبود امنتیها ماستان

 است. یو بروز مشکلات اقتصاد یديتول یاز واحدها یاريبس تيعدم موفق لیدلا نیتریو اساس نیتراز عمده یکی یبانک

اجرای قانون شکار و صيد و قانون  ،(دوم تیولوا) یاثرگذار زانيم ،یطيمحستیازنظر زرا  یاریخاو انيماه ،یزیربرنامه ةتوسع

 ةو توسع تيموفق مؤثرعوامل از  یاریخاو انيها و مناطق طبيعی ماه، حفاظت از زیستگاهستیزطيمححفاظت و بهسازی از 

و حساس،  دهیدخسارتهای و زیستگاه هابومستیزاحياء  ةبرنام لعدم اجرای کام است. یاریخاو انيپرورش ماه ةمزرع کی

ارزیابی توان  ةهای توجيهی و تفضيلی مناطق تحت مدیریت، عدم اجرای برنامعدم تکميل فرایند تدوین و اجرای طرح

زیستی و  طراتکشور، عدم کنترل اثر مخا یهابومستیزحفاظت از  ةاکولوژیک و آمایش سرزمين، عدم تکميل و تقویت شبک

 است.ابع محيط زیستی سبب افزایش بحران در این مناطق شده گذاری اقتصادی منعدم تکميل فرآیند ارزش

آن در  یتقاضا زانيدر کشور و م این برنامه تي، موفق(سوم تیاولو) یاجتماع ازنظر یاریخاو انيماه یزیربرنامه ةتوسع  

باشد.  ريتقاضا متغ نیکه ا شودیممردم منطقه نسبت به آن سبب  ةو ذائق یماه ةبو و مز رينظ عواملاز  یکسری. جامعه است

و  دیدر خر هاآنرفتار  تیدرنهاو  هاآندر قضاوت  یپرورش یاریخاو یمردم منطقه نسبت به نوع ماه دگاهید نیعلاوه بر ا

 (.7042-7049، رانیا لاتيسازمان ش یآمار ةسالنام)است  مؤثر یمصرف ماه

 زيو ن یستیمکان ز عنوانبه ایدر یکیاکولوژ طیمهم که شامل اصلاح شرا ةدو جنبخاویاری  انيماه ریحفظ ذخا جهت  

به  ليلذا جهت ن ؛رديقرار گ مدنظر یستیگردد بایمحسوب م انيماه نینسل ا دیو محل تجد یزیرتخم گاهیکه جا هارودخانه

 یطورکلبهبرخوردار خواهد بود.  یخاص تيخزر از اهمدریای  هيحاش یکشورها موردتوافق نيقوان یاجراو  نیهدف تدو نیا

 از: اندعبارتخلاصه کرد که  ریدر موضوعات ز توانیمرا  یشنهاديپ یراهکارها

 قیاز طر یاریخاو انيماه یهاگونهخزر در حفظ و حراست از دریای  ةيحاش یکشورها نيب یامنطقهتعامل  کی یبرقرار -7

خصوص چهار کشور  نیدر ا .ستیزطيمح یسازمان جهان یمطابق با استانداردها یاصول یهابرنامه یو اجرا تیریاعمال مد

 .ندیو قاچاق اقدام نما هیرویب دياز ص یرينسبت به حراست و جلوگ شتريبا اهتمام ب یستیبا گرید

 منظوربهمولد  انيجهت ورود ماه ایبه در یمنته یهارودخانهو در  ایمناسب در در یستیو ز یکیاکولوژ طیشرا جادیا -2

کنترل  یهابرنامهاعمال  قیخزر تنها از طر یایآب در یکاهش بار آلودگ ،یعيطب ةقینسل به طر ديو تول یزیرتخم

مناسب با نوع  ییهاخانههيتصف جادیا خواهد بود. ریپذامکان ایدر نیابه  یجار یهارودخانهبه  یمختلف ورود یهافاضلاب

چون ولگا  یبزرگ یموضوع در ارتباط با رودها که کارخانجات یروجپساب خ یو کاهش بار آلودگ کنندهآلودهفاضلاب و منبع 

بوده که  هاتیاولو نیترمهماز  زين اجممه دارشانهمبارزه با  نيهمچن .باشدیمصادق  اريو قزاقستان بس هيو اورال در کشور روس

 ةمبارز رينظ یموارد خزر دارد. یایدر در انيماه نیا ریذخا شیبا افزا یمهم اريارتباط بس نياز محقق یاريبنا بر اعتقاد بس

 اجرا و شنهاديآن پ یبرا یمناسب حلراهو  قرارگرفته یعلم یموردبررس قيدق طوربه یستیمهاجم با ةگوننیابا  یکیولوژيب

 گردد.

 انياز ماه یاقتصاد یبرداربهرهبه  توانیم یپروریآبز ةو توسع یعيطب ریمشخص شد با حفظ ذخا یبررس نیدر ا -0

و  یقیتشو ،یاشفاف توسعه یهااستيبا اعمال س توانیم ق،يتحق نیا جیبا توجه به نتا نیبنابرا؛ دیاهتمام ورز یاریخاو

مشارکت  یريکارگبهو  ایدر رینبودن به ذخا یو متک یاریخاو انيپرورش ماه یهامجتمع ةدر جهت احداث و توسع یتیحما

 یلازم برا یهاتیو حما متيقارزان یبانک لاتيتسه نيتأمارائه و  ،یاریخاو انيدر امور ماه یو مردم یردولتيغ یهاسازمان

 تيدر سطوح مختلف، ترب یانشگاهو د یقاتيتحق ،ییاجرا یهابخش نيتعاملات و ارتباطات سازنده ب یها، برقرارنهاده نيتأم

 اریخاو یآورو عمل ديکارکنان بخش ص یتوان علم شیزااف منظوربه ريو مراکز تکث قاتيمتخصص در بخش تحق یانسان یروين

در مورد  تيفيباک یآموزش یهاو کارگاه یآموزش مدتکوتاه یهادوره یبرگزار قیاز طر یعلم یتوجه به ارتقا شیو افزا

 .اقدام نمود کیمحصول استراتژ نیا شتريهر چه ب یاقتصاد یبرداربهرهبه  یساز اریخاو د،يص تیریمد
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چندگانه با مرتکبين صيد  و یاقهيسلاز صيد غيرمجاز و برخورد  یقوانين مناسب و بازدارنده جهت پيشگير نیتدو -9

 غيرمجاز

 خزر یایدر یآب ةبهينه از منابع زند یبرداربهره، حفاظت و نامهموافقتقانون  ییاجرا یهانامهنیيآ نیتدو -5

ط شامل ابزار و ادوات صيد و مرتب ییاجرا یهانامهنیيآو  یاز منابع آبز یبرداربهرهقانون حفاظت و  یروزرسانبهو  یبازنگر -6

 غيره

 ییاجرا یهانامهنیيآبه همراه  ستیزطيمحاعم از صيد و حفظ  هارودخانهقوانين مرتبط با  یروزرسانبهو  یبازنگر -2

 ییاجرا یهانامهنیيآقوانين مرتبط با سواحل و  یروزرسانبهو  یبازنگر -1

 ییاجرا یهانامهنیيآو  یانوردیشناورها، بنادر و در یبرداربهرهقوانين ثبت و  یبازنگر -4

 طوربهکه  رديدر دستور کار دولت قرار گ یستیبا یاریخاو انيماه ةتوسع یبرا (Action Plan) یاتيبرنامه عمل کی ةيته -72

 .شودیبه آن اشاره م قيتحق نیا وستيخلاصه در پ

 

 ترویجی ةتوصی

 در غيرقانونی و هیرویب صيد از جلوگيری ماهيان،بچه برای خصوصبه خاویاری ماهيان از حفاظت برای اولویت نیترمهم  

 و صيد از حاصل منافع اقتصادی در هاآن کردن شریک و نانينشساحل بدون همکاری مهم این. باشدمی دریا و هارودخانه

 .شد نخواهد محقق خاویاری، ماهيان یبرداربهره

 مراکز مختلف هایبخش برای کارشناس انسانی نيروی جذب ماهی،بچه توليد و تکثير کارایی بردن بالا برای دوم اولویت  

 علمی و جدید هاییافته به دستيابی کارشناسان برای خدمت ضمن کاربردی آموزشی هایبرگزاری دوره و بازسازی و تکثير

 یالمللنيب و داخلی نامصاحب و باتجربه و کارشناسان اساتيد از استفاده با خاویاری ماهيان پرورش و تکثير خصوص در

 خرید تهيه و) لازم هاینهاده تأمين جهت بازسازی و تکثير برای مراکز اعتبارات مکفی و هنگام به تخصيص و تأمين. باشدمی

 یو استخرها هاسالن یو اصلاح و بازساز یجهت مولدساز (یپرسنل یهاهزینه تأمين نيز و ادوات و ابزار و مناسب غذای

خواهد  یاریخاو انيماه یبازساز و ريمراکز تکث ییایموجب پو ،یرسانآب یهاستميس ميترم نيو همچن انيماهپرورش بچه

حفاظت  یهاتیاولو گریاز د یارویخا انيماه ریذخا یو بازساز یپرورش، رهاساز ر،يتکث ةنيبه و نینو تیریاعمال مد شد.

و روز  دیجد یهایآورفن و پرورش و استفاده از ريتکث یهاکردن دستورالعمل روزآمد بالاست. یاقتصاد باارزش یهاگونهنیازا

 تواندیم هاآن ونقلحمل ةويش زيو ن یرهاساز گاهیوزن، سن و جا یاستانداردها تیرعا ،یلارو ةیتغذ خ،یتفر ةنيدر زم ايدن

 کند. جادیا خزر یایدر یاریخاو انيماه ریذخای را در حفاظت و بازساز یتحول بزرگ

 :دنريقرار گ مدنظر دیبا رینکات ز یهنگام رهاساز در  

 باشد انيماهلازم و مناسب در دسترس بچه ییمواد غذا( الف

 لازم برخوردار باشد تيفيو ک تياز کم یآب محل رهاساز (ب

 نباشد ادیآب ز انیسرعت جر(  ج

 باشد یکشاورزو  یصنعت ،یشهر یهایبدون آلودگ یمحل رهاساز(  د

 دینما دیرا تهد هاآن خوارگوشت انيماه یاز سو یکمترتا خطرات  رديدر نقاط مختلف انجام گ انيماهبچه یرهاساز(  ه

 رديدر مصب و رودخانه صورت گ مستقر یکول یهاداماز  یها از محل رهاسازرودخانه ريمس یسازپاك (و

 یهاستگاهیز در یاریخاو انيماه تيحفاظت از جمع یبرا یادیز تيکه از اهم یزیرتخم یمصنوع یهاستگاهیز جادیا( ز

 رودیم ربه شما هاآن یعيطب

از انقراض و  یريجلوگ یبرا یجد ةاراد خزر یایدر ةيحاش یکشورها ةکه هم یاست تا زمان یضرور ارينکته بس نیبه ا توجه  

زنده وجود  ليارزشمند و فس اريبس انيماه نیا ریذخا یبه حفاظت و بازساز یديام باشند، نداشته یاریخاو انينجات ماه
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 را یاریخاو انيماه ریذخا یو بازساز ديدر ص مشارکت یبرا یجد یهایهماهنگ یستیبا خزر یایدر ةيحاش یندارد. کشورها

 باشند. داشته

 

 یسپاسگزار

دکتر  یکشور و جناب آقا یلاتيعلوم ش قاتيتحق ةمحترم موسس استیر یدکتر بهمن یجناب آقا یاز همکار لهيوسنیبد  

 یمحترم پژوهش مقامقائمدکتر پورنگ  یکشور و جناب آقا یلاتيعلوم ش قاتيتحق ةموسس یمعاون محترم پژوهش هيحافظ

دکتر  یکشور، جناب آقا یلاتيعلوم ش قاتيتحق ةموسس یقاتيقکشور و کارشناسان مراکز تح یلاتيعلوم ش قاتيتحق ةموسس

سازمان  ریذخا یمحترم بازساز رکلیمدراد  یمهندس کرم یو آقا رانیا لاتيسازمان ش یپروریآبزمعاون محترم  یعبدالح

پژوهش  نیانجام ا ةنيخود زم یهاکه با مساعدت رانیا لاتيهمکاران سازمان ش ریو سا یمهندس طهور یو آقا رانیا لاتيش

 را فراهم نمودند، سپاسگزارم.
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