
 

 

 

 

 

 

 

 

 حال و آینده ماهیان خاویاری 

 (و تهدیدها هافرصت)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 های زیربنایي و امور تولیدیمعاونت پژوهش

 دفتر: مطالعات زیربنایي

 250: موضوعي كد

 15420: مسلسله رشما

 1396تیرماه 



 

 نام خدابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 1 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 2 .......................................................................................................................................................... خزر یایدر یاجمال یمعرف

 2 .................................................................................................................................. ایران در خاویاری ماهيان صيد خچهیتار

 3 ..................................................................................................................... كشور خاویار و خاویاری ماهيان ذخایر وضعيت

 8 ..................................................................................................................................................... یاریخاو انيماه یهاصيدگاه

 10 ........................................................................................................................................................................................ هافرصت

 14 ......................................................................................................................................................................................... دهایتهد

 21 ..................................................................................................................................................................................... بندیجمع

 22 ....................................................................................................................................................................................... پيشنهادها

 22 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 

 



 

 ____________________________________________________________  

 

 

1 

 حال و آینده ماهیان خاویاری

 (و تهدیدها هافرصت)

 

 

 
 

 

 

 چكیده

رویه و ی ارزشمندی هستند كه ذخایر آنها به دالیل متعدد ازجمله صيد بیهاماهيان خاویاری از گونه

تمام  تقریباًغيرقانونی، تخریب زیستگاه، آلودگی و تغييرات آب و هوا به مرز نابودی رسيده است و 

. با توجه به اهميت زیستی، اندی در معرض خطر انقراض قرار گرفتههای خاویاری در ليست گونههاگونه

ی هااستفاده بهينه از فرصتدرخصوص ی دقيق هااقتصادی و تاریخی ماهيان خاویاری، انجام بررسی

مدت از ذخایر آنها و همچنين كنترل و مقابله با تهدیدها ضروری بلند برداریموجود در حفاظت و بهره

وضعيت ذخایر و صيد ماهيان درخصوص رسد. این گزارش ضمن ارائه آخرین اطالعات می به نظر

اتخاذ  بهپردازد. اميد است موارد ارائه شده می و تهدیدهای حال و آینده نيز هاخاویاری، به مقوله فرصت

 ماید.پایدار از ذخایر باارزش خاویاری دریای خزر كمک ن برداریراهكارهای مناسب جهت حفاظت و بهره

 

 مقدمه

روند كه از قدمتی چندصد شمار میهای آبزیان بهترین گونهماهيان خاویاری یا استورژن یكی از باارزش

علت این سابقه تاریخی فسيل زنده گردد و بهميليون ساله برخوردارند و سابقه آنها به عصر ژوراسيک باز می

اند. یكی از اماكن مهم زندگی این نيا شناسایی شدهگونه از این ماهيان در د 25اند. تاكنون نام گرفته

مربوط به این دریا  ،درصد كل صيد جهانی این ماهيان 90تا  85ماهيان، دریای خزر است و در حدود 

كنند كه پنج گونه آنها رودكوچ گونه ماهيان خاویاری زیست می 6رفته هماست. در حوضه دریای خزر روی

های شيرین كنند و پس از رسيدن به بلوغ و توليد مثل وارد آبهستند؛ یعنی در دریا تغذیه و رشد می

كنند انواع ماهيانی كه در دریای خزر زیست می شوند. پنج گونه ازهای بزرگ حوضه این دریا میرودخانه

برون )سوروگا( و ماهی روسی )چالباش(، ازونبرون(، تاسماهی ایرانی )قرهماهی )بلوگا(، تاسشامل فيل

شيپ هستند. هدف از صيد ماهيان خاویاری صيد ماهی ماده با خاویار است. بيشترین ميزان خاویار توليدی 

های برون است و مقدار خاویار توليدی از گونهماهی روسی و ازونبرون، تاسقره ایران مربوط به سه گونه

طور عمده بيشترین ميزان صيد و استحصال خاویار را ماهی و شيپ كمتر از سه گونه دیگر است، اما بهفيل

بخش ای است و در دهد. گوشت ماهيان خاویاری دارای ارزش اقتصادی قابل مالحظهبرون تشكيل میقره

سازی و از كيسه های شيالتی از گوشت آنها در صنایع كنسروسازی، از پوست آنها در صنایع چرموردهآفر
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ذكر است كه خاویار ایران برحسب شرایط خاص  . شایانشودسازی استفاده میشنای آنها در صنایع چسب

يت و كيفيت باالتری از مرغوبخزر  حاشيه دریایچهار كشور فيزیكی و شيميایی آب نسبت به خاویار 

برخوردار است. از آنجا كه در طی دو دهه گذشته ميزان صيد ماهيان خاویاری و استحصال خاویار دریای 

خزر بيشترین روند نزولی را نسبت به سنوات گذشته داشته است، در این گزارش به بررسی ميزان توليد و 

 شود.دالیل كاهش خاویار در دریای خزر پرداخته می

 

 معرفي اجمالي دریای خزر 

سال قبل از ميالد مسيح، سطح  3000كه در  طوریهب ،سطح آب دریای خزر دارای نوسانات زیادی بوده

با افزایش  1978-1977های در سال اما ،تر از سطح دریاهای آزاد جهان بودينیمتر پا 35دریای خزر 

افزایش تدریجی و مداوم آن  1978ها رسيد و از سال تر از سطح دریامتر پایين 44/28سطح آب دریا به 

تر از سطح ينیمتر پا 19/26متر افزایش نسبت به گذشته به  2با  2005-2004های شروع شد و در سال

های زیرزمينی، بيش ت آسمانی و آببر نزوال(. عالوه2013، دریاهای آزاد رسيد )نادری بنانی و همكاران

درصد آب از رودخانه ولگا  3/76كنند. حدود می تأمينرودخانه اصلی و فرعی آب دریای خزر را  130از 

از رودخانه اورال )قزاقستان( و  آب درصد 2/3از رودخانه كورا )آذربایجان( و  آب درصد 9/4 ،)روسيه(

 شود.می تأمينرود و اترك ازجمله سفيدرود، تجن، گرگانها از سایر رودخانه آب درصد 1/15مابقی 

كنند گونه گياهی در دریای خزر زیست می 500گونه جانوری و بيش از  854از لحاظ تنوع زیستی 

(. ماهيان دریای خزر از تنوع نسبی برخوردارند و تعداد آن در منابع علمی مختلف، متغير 2000)ایوانف، 

گونه  53جنس شناسایی شده كه از این تعداد  65خانواده و  21متعلق به گونه  122گزارش شده است. 

گونه  9ها و گونه مهاجر به رودخانه 18درصد(،  4/34گونه آب شيرین ) 442ی، یهای دریادرصد( گونه 5/43)

گونه(  19گونه( و كپورماهيان ) 29ترتيب به گاوماهيان )مهاجر هستند. بيشترین فراوانی بهدرصد( نيمه 4/7)

 (.2000رسد )ایوانف، برداری میگونه ماهی با اهميت اقتصادی و تجاری به بهره 25تعلق دارد و در مجموع 

 

 تاریخچه صید ماهیان خاویاری در ایران 

 1324 هایسال و طی توسط قرماق 1324 از سال خزر قبل دریای جنوبی در بخش خاویاری صيد ماهيان

 اكنون. همگرفتمی انجام كاپرونی هایدام وسيلههب از آن و پس ایپنبه توسط تورهای اًعمدت 1334 الی

در  مختلف های( با ابعاد و چشمهGill Netگوشگير ) شناور و ثابت هایبا دام اًصرف ماهيان این نيز صيد

 روسی صيادان شمسی 1219 در سال .پذیردمی صورت شيالتی ناحيه 5ها در رودخانه مصب و نوار ساحلی

 در سال كه دند. درحالیكرصيد  خاویاری عدد ماهی 101112 سفيدرود( رودخانه اً)عمدت گيالن در استان
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 عدد، در ماه 800تا  600( روزانه از )فوریه ماهدر اواخر بهمن روسی نفر اتباع 300حدود  شمسی 1259

( را ماهيان تاس )ازجمله عدد ماهی 3800تا  3500از  روزانه ،آوریل و در ماه عدد 2000 روزانه ،مارس

 رودخانه خزر مربوط به دریای جنوبی در حوضه خاویاری صيد ماهيان عمده درگذشته. دندكرصيد می

 ،يدرود مستقر بودسف رودخانه بر كناره سفيدرود كه معتقدند صيدگاه محققين كهطوریهسفيدرود بود ب

 ها تأسيسدر جوار رودخانه تاس ماهيان هایصيدگاه اًو عمدت خاویار داشت استحصال تن 50حدود  انهيسال

با و  هكرد پيمانكار عمل صورتها بهكش، پرهایران شيالت گيریشكلبا و  گذشته در دوران. گردیدمی

 دادند.می شيالت را تحویل صيد شده ماهياندرصد  40حدود  شرایط معينی پذیرش

گونه ماهيان تحت المللی و قرار گرفتن اینهای بينگونه ماهيان و دخالت سازمانبا توجه به اهميت این

كه تجارت بين المللی گونه های جانوری و گياهان وحشی در معرض خطر انقراض( پيمان ) 1پيمان سایتس

ند شد و اميد روند كاهش ذخایر كُ ،رهای ساحلی دریای خزر به دنبال داشتبندی صيد را برای كشوسهميه

برداری از ذخایر ماهيان های اخير بررسی روند صيد و بهرهبرای حفظ ذخایر آنها افزایش یافت؛ اما در طی سال

ذخایر متأسفانه مبين كاهش چشمگير  ،خاویاری دریای خزر و همچنين تكثير مصنوعی و بازسازی ذخایر آنها

ینده صيد غيرمجاز آها، رشد فزدر دریای خزر، )انقراض ماهيان خاویاری( نابودی رودخانه تاس ماهيانطبيعی 

 فرد بوده است.كننده این اكوسيستم منحصر بهو توسعه منابع آلوده

 

 وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری و خاویار كشور 

شدت كاهش یافته و ميزان صيد هدر دریای خزر بطی دو دهه اخير ذخایر ماهيان خاویاری در جهان و 

رسيده  2009تن در سال  380درصد كاهش، به مقدار  7/97با  1990هزار تن در سال  3/16آن از 

ودومين اجالس كميسيون منابع زنده دریای خزر در باكو و با در سی 1389(. در سال 1 نموداراست )

براساس تصميم سران ایران، روسيه،   خاویاری انصيد تجاری ماهي ،كشور ساحلی خزر پنجتوافق 

 شد. پس از اتمام این دوره، مجدداًسال ممنوع  پنججمهوری آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان برای 

به مدت دو سال ممنوعيت صيد توسط كنوانسيون سایتس اعالم شد و پس از تمدید مجدد از سال 

 ،اری اعمال گردید. هدف از ممنوعيت صيد تجاریبه مدت پنج سال دیگر ممنوعيت صيد تج 2016

زمان ممنوعيت در صيد خاویاری و مقرر شد  آنها در دریا بيان شد یو احيامجدد تكثير  ایجاد فرصت برای

 2گيرد.ماهی انجام پرورش بچهتكثير و بازسازی ذخایر برای كارهای تحقيقاتی و  ،فقطصيد 

                                                 
1. Citis: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora 

 دالیل ممنوعیت صید:. 2

 ،استفاده تجاری آنها ایاولویت حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر بر الف(

 ،برداری پایدار از منابع زنده آبی مشترکبهره ب(

رابطه با مدیریت صیادی و حفاظت از منابع زنده ها در شده عمومی مورد قبول طرفالمللی پذیرفتهبه کارگرفتن قواعد بین ج(
 ،آبی دریای خزر
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 2011الي  1991های جهان طي سال میزان صید ماهیان خاویاری در .1نمودار 

 
 .1396شركت مادر تخصصی خدمات كشاورزی،  مأخذ:

 

د به طوری شومی روند رو به كاهش صيد ماهيان خاویاری ایران مشاهده زیرهمچنين در نمودار 

رسيده است كه كاهش حدود  1392تن در سال  20به حدود  1371تن در سال  2100كه از حدود 

در تن(  14)خود  حد(. با ادامه این روند ميزان صيد به كمترین 2 نمودارداشته است )درصدی  100

 (. 1رسيد )جدول  1394سال 

 

 

  

                                                 
 ،شناختی و تنوع زیستی منابع زنده آبی در دریای خزرحفاظت از نظام بوم د(

 ،عنوان اساس حفاظت از منابع زنده آبی و مدیریت منابع زنده آبی مشترکبه کارگرفتن تحقیقات علمی به هـ(

برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت منابع زنده آبی مشترک در ظت، بهرهتطابق اقدامات مربوط به حفا و(
 .هاسراسر منطقه زیستگاه گونه
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 1392تا  1371های . روند تغییرات صید ماهیان خاویاری در ایران در خالل سال2 نمودار

 
 .1396 شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی خذ:أم

 

تن بود  155حدود  1375تن و در سال  6/261در حدود  1371سال ميزان استحصال خاویار در 

ی ماهيان هاگونه تمامیتن رسيده است.  4/1درصد كاهش به  100با حدود  1394سفانه در سال أكه مت

آستانه انقراض نسل قرار دارند.  در پمانند شي هاخاویاری دریای خزر در معرض خطر و برخی از گونه

سال  آن در ديص زانيآن با م سهیو مقا 1375در سال  یاریخاو انيماه ديص زانيم توجه و نگرش به

كه  دینمامی گرمهم را جلوه نیا ،(این ماهيان یدرصد 100 تقریباً یال 98 صيد كاهش با وجود)، 1394

ارزش  با ریذخا نیا یايو با توجه به وضع حاكم بر حفاظت و اح در حال وقوع است انيماه نیانقراض ا

 یایدر هيبردار حاشاقدام همگام پنج كشور بهره جهيو در نت یو عمل یعلم یسفانه عدم هماهنگأتو م

. ميزان استحصال خاویار نيز بود ميخواه یآت یهادر سال انيماه نیا شتريكاهش هر چه ب اهدش ،خزر

وضعيتی مشابه ميزان صيد  تقریباًی مورد بررسی، هاطی دوره ،ارتباط مستقيم دارد را با ميزان صيد كه

 داشته و كاهش شدیدی را نشان داده است.را 
 

 )تن(     1394الي  1371طي دوره  در ایران میزان صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار .1جدول 
 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 محصول

 510 684 879 828 923 1128 1043 1310 1216 1381 1462 2058 صيد

 50 67 89 92 97 121 122 155 148 181 192 261 خاویار

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 محصول

 14 16 20 22 31 37 44 66 96 137 169 285 صيد

2/3 4 4 7 10 15 18 26 خاویار  2/2  2 7/1  4/1  

 .1396 خدمات كشاورزیشركت مادرتخصصی خذ: أم
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 1371متغير بوده است. در سال  1392تا  1371ماهيان خاویاری از سال  ایدرصد صيد گونه

ماهی ایرانی درصد بود. در این سال سهم تاس 6/44برون با بيشترین سهم صيد مربوط به گونه ازون

 1380درصد بود. در سال  9/0درصد و شيپ  6/9ماهی درصد، فيل 6/17ماهی روسی درصد، تاس 2/27

ماهی كه تاسطوریهب .برون در صيد بودماهی ایرانی و كاهش سهم ازوناین روند شامل افزایش سهم تاس

درصد و شيپ  6/3ماهی روسی درصد، تاس 1/10ماهی درصد، فيل 2/19برون درصد، ازون 2/64ایرانی 

 (.3 نموداررا دارا بودند ) تاس ماهياندرصد از سهم صيد  9/2

. 

 1392الي  1371های ای میزان صید )درصد( ماهیان خاویاری طي سال. سهم گونه3 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

صورت گذشته فعاليت نموده و هاست كه مراكز تكثير و بازسازی ذخایر كماكان ب باره گفتنیدر این

در زمان تعطيلی صيد به مراكز بازسازی  آنهابا توجه به كاهش تعداد مولدین صيد شده و الزام به تحویل 

ی برای افزایش راندمان كار نسبت به گذشته انجام نگرفته مؤثر شود اقدام می سفانه مشاهدهأذخایر، مت

بيشترین ميزان رهاكرد  وضعيت بهتری نيافته است.های قبل است و حتی شرایط مراكز نسبت به سال

ميليون عدد  6/24ود كه شيالت ایران توانست حدود ب 1377ماهيان خاویاری مربوط به سال بچه

د. این درحالی است كه ميزان رهاكرد كنی حاشيه جنوبی دریای خزر رهاسازی هاماهی به رودخانهبچه

ميليون عدد بود  2/3برابر  1394ميليون عدد و در سال  20معادل  1380ماهيان خاویاری در سال بچه

ماهی ایرانی درصد تركيب صيد تاس 90(. با توجه به اینكه 4 نمودار) استكه حاكی از كاهش شدید 

سفانه با أكه مت شاهد بودیمهای اخير را باید افزایش ميزان صيد در سال ،باشدمی سال 17تا  12بين  

های صيد ماهيان از بين رفتن ذخایر ماهيان جوان در دامبا خصوص هتوجه به مشكالت ذكر شده ب

باشيم. این كاهش در كل دریای خزر نيز نمایان بوده و براساس آخرین می كاهش صيد استخوانی شاهد
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ماهيان خاویاری در آمار منتشره و در دسترس از سایر كشورهای حاشيه دریای خزر، ميزان رهاكرد بچه

ميليون عدد كاهش یافته است كه  4/40به  2009سال  در ميليون عدد بوده و 3/96برابر  2001سال 

 1دهد.می درصد كاهش نشان 58 عادلم

 
 1394-1380ماهیان خاویاری رهاسازی شده طي آمار تعداد بچه .4 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

عواملی كه موجب كاهش شدید ذخایر ماهيان خاویاری و وضعيت نامساعد و غيرقابل  ترینعمده -

 عبارتند از:  ،اندقبول در دریای خزر شده

 كاهش كيفيت محيطیتغييرات آب و هوا و  .1

 ،كشور حاشيه دریای خزر پنجفقدان مدیریت هماهنگ و كارآمد بر روی ذخایر مشترك در بين  .2

نبود قوانين جامع  و بازدارنده جهت پيشگيری از صيد غيرمجاز و  خأل فشار صيد غيرقانونی و .3

 ،ای و چندگانه با مرتكبين صيد غيرمجازبرخورد سليقه

ریزی و زیستگاه این ماهيان و نقش آنها عنوان محل تخمهو دریا ب هابه تخریب رودخانه روند رو .4

 ،در كاهش ذخایر و روند نزولی حجم توده زنده ماهيان خاویاری

 ،دار به دریای خزرهجوم شانه .5

                                                 
 ارزآوری و میزان تولید خاویار پرورشی  .1

  کیلوگرم خاویار پرورشی صادر شد. 100مجموعاً مقدار  1391در سال 

  یورو  1200کیلوگرم آن به قیمت هر کیلوگرم  800تولید شد که مقدار تن خاویار پرورشی  1مجموعا حدود  1393در سال
 میلیارد تومان ارزآوری عاید کشور شد. 5/3میلیون تومان صادر و بیش از  4/4معادل 

  کیلوگرم خاویار پرورشی در کشور تولید شده است.  982مجموعاً  1394در سال 

  18یورو معادل  4800000تولید شده که ارزش صادراتی آن معادل کیلوگرم خاویار پرورشی  1500مجموعاً  1395در سال 
 میلیون تومان بوده است. 576میلیارد و 

  باشد.تن خاویار پرورشی می 100هدفگذاری تولید تا پایان برنامه ششم معادل 

 یان خاویاری پرورشی ( و هرکیلوگرم گوشت ماه6/6 – 8/5میلیون تومان ) 6ماهی حدود قیمت هر کیلوگرم خاویار پرورشی فیل
 باشد.هزار تومان می 45

  ماهی بیری به کیلوگرم خاویار تاس 3الی  2ماهی بوده و صرفاً مقدار درصد خاویار پرورشی صادراتی گونه فیل 100حدود
 آمریکا صادر شده است. 
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 ،ی حاشيه خزرهاعدم تكثير مناسب و كافی ماهيان خاویاری در كشور .6

توجهی جوامع محيطی و بیمسائل زیست فقدان شناخت مناسب و پایين بودن آگاهی عمومی از .7

 ،محلی به آن

 ،پایدار ماهيان خاویاری برداریعدم وجود استراتژی بلندمدت بهره .8

 .عدم وجود سيستم كارآمد حفاظت از منابع به دالیل متعدد .9

 باشد.می ثيرگذار بر ذخایرأقانونی یكی از مهمترین عوامل ترویه و صيد غيرميان، صيد بی در این 
 

 های ماهیان خاویاریصیدگاه

های صيدگاه بود كه در حال حاضر تعداد صيدگاه 52 ،1371ی ماهيان خاویاری در سال هاتعداد صيدگاه

صيدگاه در استان  19صيدگاه در استان گيالن،  13صيدگاه كه شامل  37فعال در صيد ماهيان خاویاری 

 صيدگاه در استان گلستان است. 5مازندران و 

پور در های شهيد حسنهای استان گيالن در دو ناحيه یک و دو از صيدگاهفعاليت صيدگاهمحدوده 

 170صيدگاه در طول  14های ناحيه یک باشد. تعداد صيدگاهآستارا تا شهيد ادیب در چابكسر می

 8خط ساحلی پراكنش دارد، به تعداد  94های ناحيه دو كه در طول كيلومتر ساحل بوده و صيدگاه

برداری در استان مازندران نيز از صيدگاه شهيد فتوكيان در رامسر شروع و تا . مناطق بهرهاست اهصيدگ

صيدگاه  5ناحيه شيالتی شامل ناحيه پنج با  2آباد در بهشهر ادامه دارد. این استان دارای صيدگاه تازه

باشد. می احلیخط س یكيلومتر 135در  صيدگاه 10دارای  3كيلومتر خط ساحلی و ناحيه  165در 

صيدگاه است. صيد ماهيان خاویاری از صيدگاه  12(، شامل 4استان گلستان دارای یک ناحيه )ناحيه 

تا صيدگاه فرید پاك در مرز حسن قلی در آخرین منطقه شده و آباد شروع ميانقله در شرق منطقه تازه

ی هاخاویاری از تعداد صيدگاه. همزمان با كاهش صيد ماهيان ادامه دارد مرزی با كشور تركمنستان

ول اروند افزایشی داشته است )جد ،ی صيادی پرههاخاویاری نيز كاسته شد. ازسوی دیگر، تعداد تعاونی

 ییبسزا ريتاث های صيادی ازجمله تعطيلی صيدگاههاكاهش فعاليت در پی آن(. كاهش ذخایر و 4و  3

از جمله عواقب و مشكالت اجتماعی و اقتصادی  اندتومی به آن دارد كهصنایع وابسته و  دصنعت صيدر 

 .را به همراه داشته باشدبيكاری 
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 هایسیسات و نواحي مختلف شیالتي و محل صیدگاهأنقشه ت .1 شكل

 ماهیان خاویاری در سواحل ایراني دریای خزر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1392 لغایت 1371های سالهای ماهیان خاویاری در سه استان شمالي كشور بین تعداد صیدگاه .2جدول 

 جمع گلستان مازندران گیالن سال

1371 25 22 5 52 

1372 25 22 5 52 

1373 24 22 5 51 

1374 24 22 5 51 

1375 24 22 5 51 

1376 24 22 5 51 

1377 24 21 5 50 

1378 24 21 5 50 

1379 23 22 5 50 

1380 22 22 5 49 

1381 21 22 5 48 

1382 19 22 5 46 

1383 20 22 5 47 

1384 20 22 5 47 

1385 22 22 5 49 

1386 22 22 5 49 

1387 22 22 5 49 

1388 18 22 5 45 

1389 18 22 5 45 

1390 13 21 5 39 

1391 13 21 5 39 

1392 13 19 5 37 

 .همانخذ: أم
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 1392لغایت  1371های های پره صیادی به تفكیك طي سال. تعداد تعاوني3جدول 

 سال
 استان

 جمع گلستان مازندران گیالن

1371 37 51 0 88 

1372 40 53 0 93 

1373 40 52 0 92 

1374 42 59 0 101 

1375 42 68 0 110 

1376 45 68 0 113 

1377 56 57 13 126 

1378 68 57 14 139 

1379 72 57 18 147 

1380 74 57 20 151 

1381 74 57 20 151 

1382 78 53 20 151 

1383 76 53 20 149 

1384 69 53 20 142 

1385 61 53 20 134 

1386 58 53 20 131 

1387 58 53 20 131 

1388 58 53 20 131 

1389 55 55 21 131 

1390 54 55 20 129 

1391 52 54 18 124 

1392 52 54 19 125 

 .همان خذ:أم

 

 هافرصت

 خاویاری جهان در دریای خزروجود پنج گونه از مهمترین ماهیان . 1

برون و شيپ، ماهيان خاویاری دریای خزر هستند. ماهی ایرانی، ازونماهی روسی، تاسماهی، تاسفيل

ی هاكه در سال كرد مينأدرصد از توليد ماهيان خاویاری و خاویار جهان را ت 90-85این دریا روزگاری 

توان با استفاده از این فرصت و همكاری كشورهای می هزار تن بود. 29 به ميزان اول قرن بيستم، توليد

 حاشيه دریای خزر ذخایر ماهيان خاویاری را بازسازی كرد و تجارب گذشته گواهی بر این توانایی است.

در زمینه تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری در  پرورش و تجربه طوالني وجود مراكز تكثیر و .2

 طول سواحل ایران 

خستين مركز تكثير و پرورش ماهيان خاویاری با طراحی و همكاری كارشناسان شوروی ن 1350در سال 
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مجتمع تكثير و پرورش شهيد مرجانی كه كار ماهيان  1369سيس شد. در سال أدر نزدیكی سد سنگر ت

(. از سال 1372داد به ماهيان خاویاری اختصاص یافت )نصری چاری و همكاران،می گرمآبی را انجام

مجتمع تكثير و پرورش شهيد رجایی در سمسكنده ساری فعاليت خود را تغيير داد و به كار  1375

مركز تكثير و بازسازی ذخایر ماهيان خاویاری گرگان شروع به  1377ماهيان خاویاری پرداخت. در سال 

تغيير  ،بود دارماهيان استخوانی دریای خزر را عهدهكرد. كارگاه سياهكل كه كار تكثير و توليد بچه كار

كاربری داد و به امر ماهيان خاویاری پرداخت. مركز دیگری نيز در نزدیكی دهانه سفيد رود در منطقه 

 1388-1379ی هادر طی سال اش به پایان رسيده است.درصد از كارهای عمرانی 80كياشهر، حدود 

، 4/39ترتيب ان خاویاری بهماهيی گيالن، مازندران و گلستان از توليد كل بچههاسهم هریک از استان

گلستان  ،33010، مازندران 53639ساله مذكور در استان گيالن در ده .درصد بوده است 3/36و  3/24

گيری بهرهده است. شرهاسازی  هاماهی خاویاری توليد و به رودخانهبچه 136048و در مجموع  49399

مولدین مورد  تأمينی موجود در این مراكز و هااز این فرصت و بهينه نمودن فرایند تكثير و زیرساخت

در افزایش ذخایر ماهيان  دتوانمی نياز برای این مراكز و در كنار آنها مبارزه با صيد غيرقانونی و قاچاق،

 خاویاری كارگشا باشد.

 تجربه حدود صدساله تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری و وجود كارشناسان خبره .3

خورشيدی  1295دانشمند روس در سال  «درژاوین»اولين بار توسط ، ماهيان در ایرانتكثير و پرورش تاس

ماهيان در رودخانه سفيدرود توسط تكثير و پرورش تاس ،در رودخانه سفيدرود آغاز شد. از آغاز قرن حاضر

ماهی به رودخانه ميليون بچه 5/8تعداد  1303-1301ی هاكارشناسان شوروی شروع شد و در سال

تكثير این ماهيان  1312برای چهار سال متوقف گردید و در سال  عمليات تكثير سفيدرود رهاسازی شد.

ادامه یافت و تا سال  ازی شد و پس از چند سال كار تكثير در چوالب )كيسوم پایين(انددر كيسوم باال راه

فعاليت كارشناسان  ، سبب تعطيل شدندوم  تعطيل شد. بروز جنگ جهانی پيگيری و سپس مجدداً 1319

 ـ كه به امر تكثير و پرورش ماهيان خاویاری در رودخانه سفيدرود در گيالن اشتغال داشتندـ  شوروی

ی ایرانی به هاگروهی از كارشناسان و كاردان ،ماهيانسيس كارگاه تكثير و پرورش تاسأگردید. با ت

مور مختلف تكثير ماهيان خاویاری، مانند اعزام شدند و به مدت شش ماه در ا كشورهای حاشيه دریای خزر

كشورهای آموزش الزم را گذراندند. تا رویداد انقالب اسالمی كارشناسان  ،سازیتكثير و پرورش تا رها

كار، با دانش كارشناسان و دستان  ،اما پس از آن ،با كارشناسان ایرانی همكاری داشتند حاشيه دریای خزر

و نسل دوم در  اندسابق ادامه یافت. نسل اول این كارشناسان بازنشسته شده توانای كاركنان ایرانی بهتر از

شرف بازنشستگی هستند و نسل سوم در كنار دو نسل پيشين، دانش الزم را آموخته و تجربه بایسته را به 

را در آنان ایجاد كرده است كه  الزم توانمندی ،. تحصيالت آكادميک باالی این كارشناسانانددست آورده

كار را بهتر از گذشتگان خود به سرمنزل مقصود برسانند. كاهش شدید ذخایر ماهيان خاویاری دریایی در 
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ماهيان شد. تا سبب توجه به بازسازی ذخایر این ماهيان از طریق تكثير مصنوعی و رهاسازی بچه ،جهان

مركز در آذربایجان به كار تكثير ماهيان خاویاری دریای  3مركز در روسيه و  11 ،قبل از فروپاشی شوروی

كه برنامه تكثير مصنوعی  اند(. بسياری از كشورها به این باور رسيده2004خزر اشتغال داشتند )عبدالحی، 

. وجود نيست است و ایران نيز از این قاعده كلی مستثنا برای بازسازی ذخایر ماهيان دریایی ضروری

ده كه در بازسازی ذخایر آورو تجربه باارزش آنها در تكثير و پرورش، فرصتی را فراهم كارشناسان خبره 

روز نمودن دانش ههای آموزشی و بتوان از آن بهره جست. همچنين برگزاری كارگاهمی ماهيان خاویاری

 الزم و ضروری است. ،راندمان تكثير و بازسازی یفنی آنها در ارتقا

 هاو دام هاماهیان تولیدی و یا از ماهیان نارس صید ضمني پرهامكان پرورش مولدین از بچه .4

برون، ماهی، ازونتعداد زیادی بچه فيل ،ی اوليه احداث مزارع پرورش ماهيان خاویاریهادر سال

دهندگان تحویل شد كه اكنون به بلوغ جنسی و ماهی روسی به پرورشماهی ایرانی و تاستاس

ماهيان . این فرصتی است كه با خرید این ماهيان، مولدین مورد نياز مراكز تكثير تاساندخاویاردهی رسيده

 پذیر است وصورت زنده، امكانی گوشگير بههادن ماهيان خاویاری نارس از دامكرمين شود. خارج أت

عنوان مولد سود به هابه مراكز تكثير و پرورش و نگهداری تا زمان بلوغ، از آن هاتوان با انتقال زنده آنمی

ی ساحلی بر اثر جراحات وارد شده هادرصد از ماهيان خاویاری صيد شده در پره 50(. 1382، برد )مقيم

به  در اختيار قرار دادن تجهيزات الزمبا (. 1382ميرند )رمضانی فوكالیی، می هاو باله هابه آبشش

ماهيان خاویاری بدون خاویار  ،ها. در بيشتر پرهخواهد شد، صدمات كمتری به این ماهيان وارد هاتعاونی

( گزارش كرده است كه در صيد كيلكا در 2002رسانند. ریماركز )می موران به فروشأرا به دور از نگاه م

خاویاری صيد شده است.  اهیم 1500انجام شده  برداری، براساس نمونه2001سواحل روسيه در سال 

این فرصتی حاكی از صيد ماهيان خاویاری نارس توسط صيادان كيلكا در سواحل ایران است.  هاخبر

 مدنظر قرار گيرد. هامولدین مورد نياز كارگاه تأميندر باید است كه 

دریای خزر  تاس ماهیان الملليبینتحقیقات  مؤسسهوجود مراكز دانشگاهي و تحقیقاتي و . 5

 هابا كارشناسان خبره و كاربردی كردن پروژه

وجود مراكز ویژه پژوهشی برای ماهيان خاویاری بود كه خوشبختانه  ،یكی از مهمترین نيازهای تحقيقات كشور

آموخته، سبب مجرب و دانش ،توانند با كادری متخصصاین مهم در سطح كشور وجود دارد. این مراكز می

 . كننده ئرفت از مشكالت را اراشيالتی )اجرا( شوند و راهكارهای برونتوانمندی بخش 

 وجود یگان حفاظت منابع آبزیان .6

شد، اكنون با می تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی صيد غيرقانونی توسط این كشور و ایران كنترل

ه و مشكالت اقتصادی همراه روسيگيری سه كشور جدید )آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان( بهشكل

كشور  پنج دریایی بيننونی و الزم برای حفاظت از محيط پس از فروپاشی شوروی، هنوز هماهنگی قا
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در این مورد به یک  اندسال گذشته این كشورها نتوانسته 20و در طی  فتهحاشيه دریای خزر انجام نگر

 ،ستا یی روبروهاو محدودیت هاكمبود یگان حفاظت از منابع آبزیان هر چند باموافقتنامه دست یابند. 

 .آوردفراهم میاما در هر حال، وجود آن فرصتی برای مبارزه با صيد غيرقانونی ماهيان خاویاری 

 ای برای حفاظت از ماهیان خاویاری امكان همكاری با مراكز جهاني و منطقه .7

ی جهانی هاجهان هستند و سازمان ذخایر ماهيان خاویاری ميراث طبيعی چند ميليون ساله دریای خزر و

ای كه یا برنامه دریاهای منطقه 1آمادگی كمک به كشورهای منطقه را برای حفاظت از این ماهيان دارند.

شروع به كار  1990فعاليت دارد از سال  (UNEP)محيطی سازمان ملل متحدتحت نظر برنامه زیست

  4برنامه زیست محيطی دریای خزر،،3قانون عهدنامه دریاها 2،كرده است. سازمان جهانی بازرگانی دریایی

انجمن جهانی حفاظت از ماهيان  6اتحاد جهانی برای حفظ طبيعت، 5مركز جهانی پایش حفاظت،

و  10و صندوق جهانی حيات وحش 9اتحادیه حفظ محيط زیست،8جنایت عليه محيط زیست 7خاویاری،

FAO،11  های مالی و فنی آنهارایزنی و همكاری و استفاده از كمکكه  و بنيادهایی هستند هاسازماناز ،

وری افن یی حفاظت از ذخایر ماهيان خاویاری دریای خزر و ارتقاهاالزمه موفقيت در پيشبرد برنامه

 تكثير و پرورش این ماهيان است.

 ی داخليهاتهیه مولدین مورد نیاز ماهیان خاویاری بومي دریای خزر از آب. 8

ماهی روسی عالوه بر دریای خزر، در دریای سياه و دریای آزوف نيز پراكنش برون و تاسازونماهی، فيل

گونه ماهيان  پنجدارند. یک مركز اختصاصی در آمریكا در سواحل فلوریدا اقدام به نگهداری و تكثير 

جود دارد. خاویاری دریای خزر كرده است. امكان خرید مولدین برای بازسازی ذخایر از سایر كشورها و

ویژه ماهيان و بهد. تراكم تاسكرمين أكه بتوان مولدین را از دریای خزر ت هستهنوز این اميدواری 

زیاد است، اما جمعيت آن نسبت  به نسبتی تركمنستان هادر آب  Ogurchinskiiبرون در منطقهازون

فراوانی گوشت این  . (Khodorevskaya et.al.,2009)سوم كاهش یافته استبه یک 1991به سال 

بينی است. در چندین سيستم آبی ایران ماهيان خاویاری یيدی بر این پيشأماهيان در بازار قاچاق خود ت

در زمان  هاماهيان رهاسازی شده در این منابع آبی، صيد و استفاده از آن، پایش تاساندرهاسازی شده

 ی ذخایر است. مين بخشی از مولدین مورد نياز بخش بازسازأبلوغ، سبب ت

                                                 
1. Regional Sea Program (RSP). 

2 . International Maritime Organization (IMO). 

3. Law of Sea Convention (LSC). 

4. Caspian Environment Program (CEP). 

5. World Conservation Monitoring Center (WCMC). 

6. International Union for Conservation Nature (IUCN). 

7. World Sturgeon Conservation Society, (WSCS) 

8. Ecocide. 

9. Conservation Environment Unity (CEU). 

10. World wide Fund (WWF) 

11. Food and Agriculture Organization of United nation 
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 گذاری دولت برای بازسازی ذخایرسرمایه .9

 خوشبختانه دولت ایران حتی در بدترین شرایط اقتصادی، اعتبارات الزم را برای این امر فراهم كرده است.

 ( NGO،هانهاد )سمنی مردمهاایجاد سازمان. 10

اكنون در ایران هم گوناگون در كشورهای درحال رشد دارند. اتای در موضوعنقش عمده هااین سازمان

ی طبيعی از پسماندهای هاكه اقدام به پاكسازی محيط اندزیست ایجاد شدهیی در رابطه با محيطهاسمن

 توانند فعال شوند. می در امر حفاظت ذخایر ماهيان خاویاری نيز هاكنند، این گونه سمنمی انسانی

 ماهیان خاویاری ی تكثیر، پرورش و صیدهاهماهنگ نمودن سیاست .11

گيرد و صيد می ی مالی دولت انجامهامراحل تكثير و پرورش ماهيان خاویاری توسط شيالت با حمایت

در یک واحد،  هادولتی هستند، تجميع آن هادار است. همه این سازمانرا شركت مادرتخصصی عهده

 .را هماهنگ خواهد كرد هاسياستگذاری

 بازار جهاني خاویار ایران. 12

عنوان خاویار ایران به در گذشته اتحاد شوروی خاویارهای خود را با خاویار خریداری شده از ایران به

عنوان بزرگترین داشت. این شهرت و كيفيت هنوز پا برجاست. آمریكا بهمی بازارهای جهانی عرضه

و این فرصتی  ان، اروپای غربی و ژاپن همچنان خواستار خاویار ایران هستندكننده خاویار در جهمصرف

 د.كراست كه در صورت عدم توجه به آن ، آینده بازار خاویار ایران را دچار تهدید جدی خواهد 

 ذخایر ماهیان خاویاری وجود قوانین برای حفاظت از. 13

آوری، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری صيد، عملبر اینكه قانون قاچاق كاال و ارز مبنی (26)وجود ماده 

شود، بدون شيالت تعيين می سازمان و صدور خاویار و ماهيان خاویاری كه ميزان و مصادیق آن توسط

قانون موافقتنامه حفاظت و و همچنين  است كاالی ممنوع قاچاقمجازات  مجوز این سازمان مشمول

كه در رابطه با حفاظت ذخایر ماهيان دریای خزر تدوین  آبی دریای خزر زندهبرداری بهينه از منابع بهره

این اما  ،شودخوبی اجرا نمیاقتصادی موجود به - شده است، هرچند در عمل به سبب مشكالت اجتماعی

 ماهيان بكاهد.توانند منجر به تشدید مجازات قاچاق خاویار شده و تا حدودی از شدت صيد تاسقوانين می

 

 تهدیدها

 خطر انقراض ماهیان خاویاری. 1

و دریا، از ميان رفتن  هاشدید، آلودگی آب رودخانه ، صيد غيرقانونی وهاسازهدالیلی مانند احداث آب به

ماهی، شيپ، گونه فيل چهار ؛ماهيانرهاكرد بچه ك تكثير واند ی تكثير طبيعی ماهيان و بازدههامكان

. طبق (JUCN,2010) اندی در خطر انقراض به ثبت رسيدههاجزء گونه یماهی روسبرون و تاسازون
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ی تكثير طبيعی، های موجود اگر شرایط كنونی )صيد غيرمجاز، از بين رفتن مكانهاآمار و واقعيت

و دریا، كاهش تكثير مصنوعی، كمبود مولدین و....( ادامه یابد، ميزان صيد  های محيط رودخانههاآلودگی

طور به حدود صفر خواهد رسيد. زمانی كه ماهيان به 1404ماهيان خاویاری بالغ و توليد خاویار در سال 

كاهش ذخایر ماهيان  درصد است، 1-3 هاشوند نرخ بازماندگی آنمی رهاسازی هامستقيم به رودخانه

 .یاری در دریای خزر یكی از تهدیدات جدی برای صيد و صيادی آنها استخاو

  هاسازهاحداث آب دالیلي ازجملهی تكثیر طبیعي ماهیان خاویاری به هااز بین رفتن مكان .2

سبب نابودی مناطق تكثير طبيعی  ،هاسدسازی، انحراف آب رودخانه برای مقاصد كشاورزی و احداث پل

رودخانه توسط  یماهيان خاویاری دریای خزر شده است. عدم پذیرش مسئوليت در نگهداری و احيا

های بين شهری و روستایی ی فاضالبهاها به كانالده كه رودخانهشمسئولين دولت و حتی مردم سبب 

عدم  ان باارزش دریای خزر منجر شده است.تبدیل شود كه این امر به كاهش امكان بازسازی ذخایر ماهي

 توجه به این تهدید سبب نابودی ذخایر ژنتيكی ماهيان خاویاری خواهد شد.

 و دریا  هاصید غیرقانوني و شدید ماهیان خاویاری در رودخانه. 3

كارشناسان و پژوهشگران زیادی دليل اصلی كاهش شدید ذخایر ماهيان خاویاری را صيد غيرقانونی این 

ـ  شده استتاكنون تجربه  ـ همچنانكهرویه ماهيان خاویاری، دانند. اگر صيد غيرقانونی و بیمی ماهيان

در نتيجه صيد زیاد ماهيان . زودی شاهد از بين رفتن این ماهيان در دریای خزر خواهيم بودادامه یابد، به

پشتوانه ذخایر ماهيان خاویاری ی نایلونی صيد ماهيان استخوانی، هاخاویاری زیر سن بلوغ توسط دام

ی گوشگير نایلونی ماهيان استخوانی، ماهيان خاویاری نابالغ را كه بيشتر هامورد تهدید قرار گرفت. دام

رشته دام ماهيان استخوانی در  8/12ند. هر كنمی سالگی قرار دارند، از ذخایر حذف 4-10در سنين 

ین مقدار برای استان مازندران یک ماهی در برابر هر كشند، امی گيالن یک ماهی كوچک خاویاری را

 468ماهی خاویاری نارس در  17گشت دریایی،  115روز و انجام  14رشته دام است. در طول  5/19

ی انجام شده توسط كارشناسان شيالت استان مازندران هاد. برآوردشرشته دام صيادان غيرمجاز كشف 

ی هاميليون بچه ماهی خاویاری توسط دام 12، حدود 1369-1359ی هاحاكی است كه در طی سال

هزار رشته  157یک ميليون رشته دام ماهيان استخوانی و  1388. درسال اندماهيان استخوانی نابود شده

دام ماهيان خاویاری صيادان غيرمجاز توسط یگان حراست كشف و ضبط شد، با احتساب اینكه این تعداد 

ماهی توان برآورد كرد كه اگر هر دام در هر ده روز یک بچهمی غيرمجاز باشند،ی هادام فقط نيمی از دام

ميليون ماهی خاویاری از چرخه  3/2ماهيان را صيد كرده باشند در سال مذكور و یا ماهی نارس تاس

كارشناسان  .برابر بيش از صيد با مجوز است 6-10. صيد غيرقانونی ماهيان خاویاری اندحيات خارج شده

هزار تن،  10-12را در تمامی كشورهای ساحلی  2006-2004ی هادریای خزر، این گونه صيد در سال

تن خاویار  550كه  است 2004تن در سال  2700كه در روسيه فدرال این تخمين  اندبرآورد كرده
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جهانی وارد شده ی هابوده است و این باوركردنی نيست كه بخش اعظم این خاویار به بازار آن حاصل

است. صيد غيرمجاز یكی از بزرگترین تهدیدهای ذخایر ماهيان خاویاری است، بنابراین از نظر بنيادی 

ای جز ، نتيجهصيد غيرمجازمناطق خزری پيشگيری شود.  تمامیالزم است كه از صيد غيرقانونی در 

رقانونی مهمترین تهدید و صيد غيمرگ ذخایر ماهيان خاویاری دریای خزر را در پی نخواهد داشت. 

 فاكتور اثرگذار بر جمعيت ماهيان خاویاری است.

  تجارت جهاني خاویار قاچاق. 4

تن( خاویار  14هزار پوند ) حدود  31 ،ساليانه از طریق فرودگاه جان اف كندی نيویورك برآورد براساس

شود، تخمين دیگری نشان داده است كه یک شركت واردكننده خاویار در آمریكا می قاچاق به آمریكا وارد

پوند آن قانونی  1880كرده كه فقط وارد آمریكا  بههزار پوند خاویار  21طی شش ماه  1999در سال 

رسد، بهای خاویار می تن گوشت قاچاق ماهيان خاویاری در مسكو به فروش 100بوده است. روزانه حدود 

دالر آمریكا(، قيمت هر كيلو خاویار  177و  5/57ترتيب تر از خاویار قانونی است )بهبسيار ارزانقاچاق 

مقدار ضبط  2004(. در سال 2002دالر است )ریميكرز،  858ی آزاد فرودگاه مسكو هاقانونی در فروشگاه

درصد كل  10فقط  هاتن بوده است كه براساس تخمين 200ماهيان در روسيه و توقيف گوشت تاس

شود و می تن خاویار قاچاق استحصال 600صيد غيرمجاز است، برآوردها حاكی است كه ساليانه حدود 

ماهيان از منطقه ولگا. خاویار قاچاق جمهوری آذربایجان به تركيه و از هزار تن تاس 6این یعنی صيد 

امارات متحده عربی و در برخی از ایران به  . خاویاردشومی طریق تركيه به كشورهای اروپایی ارسال

شود، خاویار قاچاق روسيه، ابتدا به سنت می اوقات به جمهوری آذربایجان و از آنجا به تركيه قاچاق

 ویژه بندر آنتورپ در بلژیک و بندر روتردام در هلند فرستادهپترزبورگ و از آنجا به بنادر اروپایی و به

دهد، ( اجازه این تجارت را نمیCITESند مقررات  سایتس )(. هرچ1999شود )ارالتی و همكاران، می

ی اخير در كشورهای حاشيه دریای خزر، خاویار ها. در طی سالمتوقف نشده استاما كماكان این روند 

ورود خاویار  صدور و باید از های جهانی مسئول. سازمانكنند عنوان خاویار پرورشی، صادرقاچاق را به

عدم توجه به این  ی سنگين وضع نمایند.هاو برای آن جریمه جلوگيری كردهقاچاق به هر نقطه از دنيا 

سبب فشار بيشتر بر ذخایر تخریب شده ماهيان خاویاری  دليل سود حاصله از فروش این كاال، بهتهدید

 . دریای خزر، خواهد شد

  و دریا هامحیطي رودخانهی زیستهاآلودگي. 5

سنگ، آهن، كرم، تيتانيم، مس غالزبلكه برای  ،نفت و گاز دليلدریای خزر و حوضه آبریز آن نه تنها به

از این منابع بين كشورهای  برداریسر بهره و سایر مواد معدنی مورد توجه قرار گرفته است و رقابت بر

ی كشاورزی، اكتشافات هاساحلی، فعاليت، صنایع هاسازهبر احداث آبمنطقه خزری زیاد شده است. عالوه

به دریا، رادیو اكتيویته و فراغنی شدن  هانفتی، فرآوری و انتقال آن، معدنكاوی، ورود پسماندها و پسآب
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ی ها. آلودگیاندیی هستند كه ذخایر ماهيان خاویاری را مورد تهدید قرار دادهها)یوتریفيكاسيون( از خطر

ی هاآلودگی :دكری زیستی تقسيم های غيرزیستی و آلودگیهادو دسته آلودگیتوان به می دریای خزر را

ی زیستی، شامل فراغنی های نفتی، صنعتی، شهری و كشاورزی و آلودگیهاغيرزیستی شامل آلودگی

 شود.می (Mnemiopsis leidyi)دار مهاجم دریای خزر ماهی یا شانهشدن محيط دریایی و هجوم ژله

 برای تكثیر مصنوعي هامین مولدین كافي برخي از گونهأتعدم امكان . 6

ماهيان برای كشورهای ساحلی دریای خزر روسيه، ی تكثير و پرورش تاسهابزرگترین مشكل مجتمع

مين أناكافی بودن تماهی و شيپ است. ماهی روسی و فيلبرون، تاسویژه ازونهتهيه مولدین مناسب ب

 باشد.می ی بازسازی ذخایر ماهيان خاویاریهادر برنامهمولدین یكی از تهدیدات اصلی 

 نشینان در ایران و سایر كشورهای حوزه دریای خزرافزایش نرخ بیكاری ساحل. 7

اقتصادی زیادی روبرو شدند كه نخستين نتيجه آن بيكاری شدید  -كشورها با مشكالت اجتماعی

 .این موج بيكاران برای امرار معاش به دریا هجوم آوردند و هدف، صيد ماهيان خاویاری بود .نشينان بودساحل

قرار دارند،  های اورال، ولگا و كورا در آنهااین موضوع به ویژه در قزاقستان، روسيه و آذربایجان كه رودخانه

درصدی ناشی  8ملی حدود  ی اخير و رشد ناخالصهارایج است. در آذربایجان با وجود رونق اقتصادی سال

ویژه در مناطق باكو و لنكران به شغل دوم مردم تبدیل شده ی نفتی و كاهش نرخ بيكاری، صيد بههااز درآمد

 1392، در سال تجربه كرده 1393است. استان گيالن پس از لرستان باالترین نرخ بيكاری را در تابستان سال 

ی، پس از لرستان مقام دوم را داشته است. كاهش شدید ذخایر درصد نرخ بيكار 4/16نيز استان گيالن با 

آن بر اشتغال كسانی كه در صنعت صيد و خاویار به كار مشغول بودند، سبب شد كه  آثارماهيان خاویاری و 

ی مكشوفه ماهيان استخوانی و خاویاری هاتعداد دام 1392این گروه نيز به صيد غيرقانونی بپردازند. در سال 

 15705و  221851ی مازندران و گلستان هارشته و در استان 14758و  303926ترتيب ن گيالن بهدر استا

درصد بيش از دو استان مازندران و گرگان صيد غيرمجاز  34رشته بوده است. یعنی در استان گيالن حدود 

كه طول سواحل رواج دارد و دليل اصلی آن نيز بيكاری گسترده در این استان است و این در حالی است 

درصد از طول سواحل ایرانی دریای خزر است در حال حاضر فعاليت  27كيلومتر( حدود  220استان گيالن )

ی هاراحتی در تمام طول سواحل و در روز روشن قابل مشاهده بوده و ردیفهحدی است كه بهصيادان قاچاق ب

كالتی كه تهدیدی برای صيد و صيادی یكی از مش. باشدمی متعدد دام در منطقه ساحلی در معرض دید

 باشد.می ، صيد غيرقانونی یا قاچاقاست ماهيان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر

 ماهي ایرانيای تاسگونهتكثیر تك .8

گرمی به  3-5ماهيان ماهی ایرانی به تكثير مصنوعی این ماهی در ایران و رهاسازی بچهذخایر تاس

ی هاماهی ایرانی پس از كاهش شدید در سالاست. جمعيت تاسوابسته ی شمالی های استانهارودخانه

فزونی گرفت و نسبت زیادی از صيد اقتصادی ماهيان خاویاری  1990ی دهه هادر طی سال 1970دهه 
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(. در سال 2005دهد )پيكيچ و همكاران می در سواحل ایرانی دریای خزر و سواحل آذربایجان را تشكيل

ماهی ایرانی آن تاس 42000ماهی صيد شده در سواحل ایران تاس 42234از  1312-1311 ریبردابهره

درصد  10ماهی روس فقط ماهی ایرانی به تاسنسبت صيد تاس 1341-1340 برداریبود. در سال بهره

پس از شروع فعاليت مراكز تكثير و پرورش  .درصد رسيد 30به  1351-1350این نسبت در سال  .بود

رسيد.  1364-1363درصد در سال  7/54ماهی ایرانی فزونی گرفت و به ماهيان در ایران، صيد تاستاس

ماهی ایرانی در صيد ضمنی صيادان كيلكا در سواحل روسيه نيز محسوس است، در افزایش ذخایر تاس

(. 2002، داد )ریمكرزمی ماهی ایرانی تشكيلدرصد از صيد ضمنی این صيادان را تاس 2/54، 2000سال 

ماهی درصد و سهم تاس 9/86ماهی ایرانی در گيالن سهم توليد بچه تاس 1388-1379ی هادر طی سال

در استان مازندران این  .درصد بود 8/2و  7/3، 4/6، 2/0ترتيب ماهی بهروس، ازون برون، شيپ و فيل

 8/8و  9/4، 5/0، 8/5، 80درصد و در استان گلستان  8/9و  4/7، 3/1، 8/4، 7/76ترتيب به هانسبت

درصد  8/6و  5، 3، 3/3، 9/81ماهيان در سه استان به ترتيب درصد و در كل مراكز تكثير و پرورش تاس

 17742ماهيان خاویاری  در سال ، ميانگين توليد بچه2008-1999ی هامحاسبه شده است. در طی سال

بوده است كه حدود  1999هزار در سال  24557و حداكثر   2006هزار در سال  9943هزار با حداقل 

ماهيان نشان از ای شدن توليد و رهاسازی بچه تاستک گونه. ماهی ایرانی بوده استدرصد آن تاس 85

ماهی ایرانی در جمعيت ماهيان خاویاری ماهی ایرانی دارد. برتری تاستمركز شيالت ایران بر روی تاس

چشمگير است. با توجه به این كه سایر كشورهای  خزر كامالًو صيد این ماهيان در سواحل جنوبی دریای 

 ایگونهدهند، تكثير تکمی حاشيه دریای خزر، اقدامات كمی برای بازسازی ذخایر ماهيان خاویاری انجام

 این ماهيان است. ایماهی ایرانی تهدیدی برای تنوع گونهتاس

و  هاونقل و رهاسازی آنماهیان، حملدر امر تكثیر مصنوعي، پرورش بچه هاوجود نارسایي. 9

 ماهیان خاویاری حاصل از تكثیر مولدین دریایي به بخش خصوصيفروش انواع بچه

 ی شكلی در ماهيانهادستكاری انسانی در تكثير مصنوعی سبب محدودیت تنوع ژنتيكی و بروز ناهنجاری

تكثير مصنوعی، فراهم كردن شرایط برای شود. بهترین راه بازسازی ذخایر و حفظ تنوع ژنتيكی در كنار می

ماهيان خاویاری در مراكز تكثير و ی قارچی، باكتریایی و انگلی بچههاتكثير طبيعی ماهيان است. آلودگی

غاز آبی رودخانه سفيدرود، قرهماهيان به سبب كمپرورش ماهيان خاویاری رایج است. در فصل رهاسازی بچه

نمایند. ماهی می هاول رودخانه از محل رهاسازی تا مصب، اقدام به شكار آنو سایر پرندگان ماهيخوار در ط

خوار(، تيز كولی و آمورچه )زئوپالنكتون خوار( از طریق آب ورودی به استخرهای پرورش بچه كاراس )كفزی

دارند. به سبب ماهيان خاویاری رقابت غذایی مصرف اكسيژن استخر با بچه برشوند و عالوهمی ماهيان واردتاس

در هنگام حمل به محل  هادرصد از آن 90ماهيان، در برخی موارد تا ونقل بچهعدم دقت كافی در حمل

 های گوشگير ریز چشمه كه در رودخانههاماهيان خاویاری در دامدرصد از بچه 49شوند. می رهاسازی تلف
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ماهيان ی شده یكی از مهمترین پارامترهای بقای تاسماهيان رهاسازروند. اندازه بچهمی بين ، ازاندمستقر شده

تواند سبب بازسازی ذخایر این ماهيان شود. زمانی نمی ماهيانتاسگرمی  1-3ماهيان است. رهاسازی بچه

كارشناسان  .شودمی شدت كمبه هاشوند، نرخ بقای آنمی ماهيان خاویاری در اندازه كوچک رهاسازیكه بچه

ماهی به هنگام رهاسازی، یک درصد به نرخ بقا یک گرم به وزن بچه ایرانی بر این باورند كه با افزایش هر

ماهيان خاویاری، فروش مين دبی الزم به هنگام رهاسازی بچهأشود. عدم همكاری سازمان آب در تمی افزوده

بندی نيز از تهدیدهای موجود است. ی برای پروارماهيان حاصل از تكثير مولدین دریایی به بخش خصوصبچه

 ماهيان خاویاری خواهد شد.یافتن راهكارهای حل این مشكالت، سبب  بازده بهتر در رهاسازی بچه

به  هانداشتن امكانات الزم و تجهیزات كافي برای انتقال ماهیان خاویاری صید شده از پره. 10

 مراكز تكثیر

ند. امكانات الزم برای نگهداری اخاویار مورد توجه از نظربيشتر  هاصيد شده در صيد پره ماهيانتاس

رسانی به مراكز تكثير دیر وجود ندارد و اطالع هاماهيان خاویاری نارس و یا بالغ صيد شده توسط پره

 .ندارند هانگهداری از آندر چنين مواردی، امكانات الزم را برای سالم رساندن و  مراكز تكثير شود.می انجام

 مولدین مناسب برای مراكز تكثير و بازسازی است. تأميناین مسئله یكی از تهدیدات جدی در 

ی های قانوني در مبارزه با صید غیرقانوني و فشار مقامات استانهااستفاده از خألسوء. 11

 ساحلي برای عدم اجرای قوانین صید غیرمجاز

ماهيان خاویاری و ماهيان جوان با صيد غيرقانونی كه مسبب اصلی كشتار بچهقوانين الزم برای مبارزه 

ی اجرایی و قضایی برای پيشگيری از این جرم و هاهستند، وجود دارد، اما اراده كافی در مسئولين نهاد

ی بسيار هاشود، با تخفيفمی در مواردی كه مجرمی به مراجع قضایی معرفی .مبارزه با آن وجود ندارد

توسط  1392ماه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مصوب دی (26)گردد. اجرایی كردن ماده می روبرو

بين  ازاین تهدید باعث تواند تا حدودی كارساز باشد. می هامربوط و جلوگيری از اعمال نفوذ یهانهاد

 شد.رفتن قبح صيد غيرقانونی و فشار بيشتر بر ذخایر ماهيان خاویاری خواهد 

 ی زودبازده، مانند نفت و توریسمهاگذاریتوجه كشورهای حاشیه دریای خزر به سرمایه. 12

تمامی كوشش خود را  ،كشورهای حاشيه دریای خزر یعنی آذربایجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان

ساخت  گيرند. جمهوری آذربایجان در حالمی كارگذاری در صنایع اكتشاف نفت و گاز بهسرمایه بر

ریزی خراش دنياست. این كشور برنامهآسمان ترینبزرگترین جزیره مصنوعی جهان، روبروی باكو با بلند

ميليون گردشگر خارجی را جذب نماید. این ثروت طبيعی و  20ساليانه  2020كرده است كه تا سال 

عنی ماهيان خاویاری را خزر ی جاذبه و سودآور است كه ثروت اصلی دریایپرقدری ی منطقه بههازیبایی

عنوان مثال، اولویت دولت تركيه، بخش گردشگری است كه زمان به بوته فراموشی سپرده است. به

گذاری در نماید و در نتيجه از سرمایهمی بازگشت سرمایه در آن اندك است و اشتغال زیادی را ایجاد
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هدید سبب كمرنگ شدن اهميت ذخایر . این تبخش تقویت و بازسازی ذخایر ماهيان دریایی كاسته است

ی بازسازی ذخایر ارزشمند هابه برنامه یتوجهبیماهيان خاویاری در كشورهای حاشيه دریای خزر شده و 

 .شودمیماهيان خاویاری 

 عدم انجام وظایف محوله و برنامه اجرایي كارآمد یگان حفاظت منابع آبزیان . 13

موران حفاظت منابع آبزیان، نتوانند أبيكاری سبب شده است كه ماقتصادی، تورم و  - مشكالت اجتماعی

موران را أمقامات قضایی نيز مزید بر علت شده و م توجهیو بی كنندبا این موج رو به گسترش مقابله 

گرانی را بردوش  ثير شرایط موجود جامعه هستند و خود بارأن نيز تحت تامورأمنفعل كرده است. این م

در این شرایط انحرافی روی دهد، دور از انتظار نيست. در اگر  (هر چند غلط)است  بدیهیدارند و 

موران گارد أگرفتن رشوه هفتگی و یا ماهيانه م (اشاره شد كه قبالً طورهمان)جمهوری آذربایجان، 

 یگان حفاظت منابعحاضر  لدر حاحفاظت از ذخایر از صيادان غيرقانونی به امری رایج تبدیل شده است. 

 باشد. تجهيزات و اعتبار مواجه می ،با مشكالت مهمی از قبيل كمبود نيروی انسانی

 (Ecocide) المللي و قوانین جهانيی بینهاعدم استفاده از فرصت. 14

ست جهانی كه به اساسنامه رم معروف ا ایكشی محيط موافقتنامهجنایت عليه محيط زیست یا نسل

، اشخاص و یا هادهد كه عليه سازمانمی و كشورها اجازه هاشركت ،شده است. این قوانين به اشخاص

نمایند، می كنند و یا اقدام به تخریب آن توسط هر عاملیمی كشورهایی كه به یک اكوسيستم آسيب وارد

كشورهای قزاقستان و آذربایجان عامل اصلی آلودگی نفتی دریای خزر و به خطر شكایت مطرح كنند. 

انداختن ذخایر ماهيان خاویاری هستند، آگاهی به این قوانين، دست دولت ایران )شركت مادرتخصصی( 

 گذارد.می رای اقدامات بهنگام بازبرا 

 مكشوفه یهادر دست نداشتن آمار دقیق از ماهیان نارس موجود در دام. 15

كند. به می آوریی غيرمجاز را از دریا جمعهاساله یگان حفاظت از منابع آبزیان تعداد زیادی دامهمه

اند، كه پس از تعدادی ماهيان خاویاری كوچک و نابالغ صيد شده هااحتمال قریب به یقين در این دام

اطالعات مهمی را در مورد  ،این ماهيانگردند، آگاهی از تركيب صيد و اندازه می معدوم هاپاكسازی دام

دهد. تجزیه و تحليل این آمار توسط كارشناسان صيد و می بردار قرارچگونگی ذخایر در اختيار نهاد بهره

تواند كميت و كيفيت صدمات وارد شده از می ،دریای خزر تاس ماهيان المللیبينتحقيقات  مؤسسه

بر ذخایر ماهيان خاویاری روشن سازد. عدم آگاهی  را ی گوشگير ماهيان استخوانیهاطریق دام

ی وارد شده به ذخایر بر اثر آالت صيد مورد های شيالتی جزایر اقيانوس پاسفيک از آسيبهامدیریت

توسط صيادان یكی از مهمترین نقاط ضعف شيالت این مناطق ذكر شده  هااستفاده و فنآوری كار برد آن

 .است
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 در معرض خطر بودن جایگاه بازارخاویار وحشي ایران در جهان  . 16

ممنوعيت صيد تجاری ماهيان خاویاری و خاویار كه با هدف بازسازی ذخایر انجام شده ممكن است در 

به صنعت  شود كهاری منجر یپروری ماهيان خاوصورت عدم اقدامات الزم در جهت توسعه صنعت آبزی

تواند همچنان می رو، توليد خاویار پرورشی مرغوب. ازاینآسيب وارد شودنی خاویار ایران در بازار جها

نماید. ارزیابی  ، قابل رقابتبا خاویار پرورشی كشورهای پيشرو در صنعت پرورش  خاویار ایران را در آینده

دت ممدت و بلندی اجرایی كوتاههاتدوین برنامه های تخصصی وبازار جهانی و برگزاری نشست مستمر

 ناپذیر است.برای حفظ جایگاه خاویار ایران امری اجتناب

 

  بندیجمع

یكی از عوامل اصلی  ،با توجه به واقعيت تلخ موجود در كاهش ذخایر ارزشمند ماهيان خاویاری دریای خزر

عد مبارزه با قاچاق و مقابله با صيد غيرمجاز، ای در بُضعف مدیریت منطقه ،تهدیدكننده ذخيره این ماهيان

ذكر است  شایانضعف در مدیریت ملی و مدیریت صيد و تكثير مصنوعی این ماهيان در كشور است. البته 

كه دیگر عامل مهم تهدیدكننده ذخایر ماهيان خاویاری، دستكاری بشر در محيط زیست دریای خزر و 

ها به این دریا است و این مسئله خود سبب ث سد، پل و ورود آالیندهمانند احدا ،های منتهی به آنرودخانه

و اگر این روند  باشد تدریج در روی ساختار ژنتيكی و فيزیولوژیكی ماهيان خاویاری اثرگذارشود كه بهمی

 .شانس بقا و زیست نخواهند داشت دیگر های زندهاین فسيل ،ادامه یابد

ذخایر و در نتيجه انقراض این  ترمناسب، خطر كاهش شدید هایكارگيری راهكارهب توجهی بهبی

 هاهمكاریجانبه تقویت همه ،یشنهاديپی جمله راهكارهاازخواهد داشت. همراه اارزش را بهبی هاگونه

برای رشد و رسيدگی  ،ذخایر جوان به در صورت اجرای چنين مدیریتی كه است حفاظت منابع آبزیان

نوسازی امكانات و  و احيای تكثير طبيعی، ها. توجه به وضعيت رودخانهشودمی دادهفرصت مناسب 

ماهی تجهيزات مراكز بازسازی ذخایر با توجه به كاهش مولدین و لزوم افزایش راندمان تكثير و توليد بچه

گيرد. هماهنگی و همكاری الزم در بهبود وضعيت ذخایر  و ماهيان خاویاری پرورشی نيز باید مدنظر قرار

المللی ی محلی و بينهای علمی نوین و همكاری جدی سازمانهاو فناوری هانيازمند استفاده از روش

ها برداری، صيد، حفاظت از زیستگاهاست. در نتيجه برای دستيابی به راهكارهای اصولی درخصوص بهره

تا ضمن  نياز استر المنافع دریای خزجانبه كشورهای مشتركبه همكاری همه ،ریزیو مناطق چرا و تخم

در راستای تقویت بتوان پيشگيری و مبارزه با عوامل مخرب اكوسيستم دریای خزر و حوضه آبریز آن 

ریزی و پرورشگاهی و فراهم نمودن مناطق تخم یبا تكثير طبيعی و احيا تاس ماهيانهای ذخایر گونه

 شرایط مناسب برای این امر بتوان این ذخایر ارزشمند را حفظ كرد.
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 هاپیشنهاد

 د:شوطور مختصر موارد ذیل پيشنهاد میبه ،المنافعجانبه كشورهای مشتركبنابراین پس از همكاری همه

 ریزی،. توجه به امر تكثير طبيعی و احيای مناطق تخم1

ای و چندگانه . تدوین قوانين مناسب و بازدارنده جهت پيشگيری از صيد غيرمجاز و برخورد سليقه2

 مرتكبين صيد غيرمجاز،با 

 ،تاس ماهيان. تشكيل بانک ژن 3

 رویه در كشور و كشورهای همسایه.. جلوگيری از صيد بی4

برداری بهينه از منابع زنده آبی موافقتنامه، حفاظت و بهرهی اجرایی قانون هانامهتدوین آیين. 5

 دریای خزر

ی اجرایی مرتبط هانامهاز منابع آبزی و آیين برداریروزرسانی قانون حفاظت و بهرههبازنگری و ب. 6

 ،شامل آالت و ادوات صيد و غيره

همراه هاعم از صيد و حفظ محيط زیست ب هاقوانين مرتبط با رودخانه رسانیروزهبازنگری و ب. 7

 ی اجراییهانامهآیين

 ی اجرایی هانامهقوانين مرتبط با سواحل و آیين رسانیروزهبازنگری و ب. 8
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