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 عوامل تهدید کننده تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر

 1مرضیه رضایی،  1،ابوالقاسم روحی1مهدی نادری جلودار

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  -موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  -1

 

 

 چکیده

یان حوضه جنوبی دریای خزر و مهمترین عوامل تهدید کننده تنوع زیستی هدف از این مطالعه شناخت فون گونه های ماه

گونه  93جنس و  13تاکنون با در نظرگرفتن ماهیان غیر بومی در این منطقه گونه های ماهیان این حوضه آبریز می باشد. 

ماهیان به لحاظ تعداد جنس و راسته شناسایی شد. در این بین، خانواده کپور ماهیان و گاو  51خانواده و  51که متعلق به 

گونه متنوع ترین خانواده ها می باشند، ضمن آنکه تعدادی از خانواده ها مانند شیشه ماهیان، سوزن ماهیان و اردک 

ماهیان تنها دارای یک جنس و یک گونه می باشند. از میان ماهیان شناسایی شده اغلب ساکن آب شیرین )رودخانه ها و 

 درصد از 59درصد از آنها را ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه تشکیل می دهند. حدود  33حدود  تاالبها( می باشند و

درصد از گونه های ماهیان این منطقه قابلیت بهره برداری اقتصادی  44گونه های ماهی این منطقه عیر بومی هستند.  

وده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. این گونه ها درصد از گونه های ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر ب 34دارند.

 به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه ای بوده، ضمن آنکه از خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر به فرد هستند و 

درصد از گونه های این منطقه شدیدا در معرض خطر  6می بایست نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت گیرد. 

درصد وضعیت خوبی دارند تخریب زیستگاه مخصوصا برای  36درصد نیازمند حفاظت بوده و تنها  35ض هستند، انقرا

ماهیانی که مهاجر بوده و در رودخانه تولیدمثل می کنند و نیز صید بی رویه گونه های اقتصادی از عوامل مهم در خطر 

 انقراض قرار گرفتن گونه های ماهیان این منطقه هستند.

 تنوع زیستی، ماهیان، دریای خزر، ایران ت کلیدی:کلما
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 مقدمه

اکوسیستم دریای خزر هم از بعد ملی برای ایران و هم از زاویه بین المللی اهمیت زیادی دارد. این اکوسیستم با دارا بودن  

بی به لحاظ گونه های ماهیان آب لب شور، تنوع گونه ای باال )در کشور ایران بعد از خلیج فارس متنوع ترین اکوسیستم آ

(. اما عدم نگرش اکوسیستمی به این 5313می باشد( و نیز گونه های انحصاری متمایز می باشد )نادری جلودار و عبدلی ، 

 شود.  متاسفانه هر گروهی از زاویه خود به این اکوسیستم نگاه منطقه مخصوصا در ایران مسئله مهم آن محسوب می

برداری را آغاز می کند. عده ای از احیا اکو سیستم های حوضه جنوبی دریای خزر ناامید شده و پرورش می کند و کار بهره 

ماهی در این مناطق را برای بقا شیالت در منطقه می دانند، در صورتیکه غافل از آنند که تداوم حیات در این منطقه 

تاسفانه عدم مطالعات مستمر باعث شده تا نتوانیم با بستگی به حیات دریای خزر و اکوسیستم های وابسته به آن است. م

(. الزم به ذکر است قبل از اینکه اکوسیستم 5319شواهد علمی و دقیق این موضوع را بیان نماییم )عبدلی و نادری جلودار، 

ست خود ما در و به نوعی طبیعت به رفتار ما واکنش نشان دهد )که در اغلب موارد این واکنش خوشایند ما نیست!(، بهتر ا

رفتارمان با این اکوسیستم پیچیده که ما آن را ساده فرض می کنیم، تجدید نظر نماییم. هدف از این مطالعه شناخت فون 

گونه های ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر و مهمترین عوامل تهدید کننده تنوع زیستی گونه های ماهیان این حوضه 

 آبریز می باشد.

 مواد و روش ها

رودخانه های 5319الی  5313جه به اطالعات موجود در زمینه ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر، طی دوره های با تو

اصلی و سایر زیستگاه های اصلی ماهیان در این منطقه مشخص گردیده و از هر یک از آنها نمونه برداری صورت گرفت 

تا  311تگاه های آب شیرین از دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ (. برای نمونه برداری از ماهیان رودخانه ها و سایر زیس5)شکل 

تعدادی از (. Rahel and Hubert, 1991) کیلوواتی و در دریای خزر از تور ترال استفاده شد 9/5ولت و توان کار  311

ی شمارشی و درصد فیکس و به آزمایشگاه منتقل شده اند. در آزمایشگاه فاکتورها 51نمونه های مورد نیاز در فرمالین 

بر روی نمونه ها مورد بررسی قرار  Holcik (1989)و  Berg (1949)اندازه ای بر اساس روش های ارائه شده توسط 

گرفته و نام علمی هر گونه مشخص شد. ترتیب نوشتن راسته ها و خانواده ها بر اساس ترتیب تکاملی و بر طبق کتاب 

اشد. وضعیت حفاظتی گونه ها بر اساس طبقه بندی موسسه جهانی می ب 5314در سال  Nelsonماهیان جهان نوشته 

این طبقه بندی بر اساس معیارهای ملی و (. Kiabi et al., 1999( مشخص شده است)IUCNحفاظت از طبیعت )

منطقه ای صورت گرفته و برای قرار دادن گونه ها در این طبقه، از معیارهایی همچون بهره برداری اقتصادی، کاهش صید 
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در سال های اخیر، تخریب زیستگاه، گستردگی پراکنش در حوضه جنوبی خزر و حضور در سایر حوضه های آبریز کشور 

 استفاده شده است.

 

 زیستگا های اصلی ماهیان حوضه آبریز منطقه جنوبی دریای خزر  -5شکل

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

راسته می  51خانواده و  51گونه که متعلق به  93نس و ج 13تاکنون با در نظرگرفتن ماهیان غیر بومی در این منطقه 

باشند شناسایی شده است، که در این بین، خانواده کپور ماهیان و گاو ماهیان به لحاظ تعداد جنس و گونه متنوع ترین 

ا دارای یک خانواده ها می باشند، ضمن آنکه تعدادی از خانواده ها مانند شیشه ماهیان، سوزن ماهیان و اردک ماهیان تنه

 (. از میان ماهیان شناسایی شده اغلب ساکن آب شیرین )رودخانه ها و تاالبها( 5جنس و یک گونه می باشند )جدول 

فراوانی ماهیان غیر بومی در  درصد از آنها را ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه تشکیل می دهند. 33می باشند و حدود 

دن در این  هی و یا تصادفی به همراه سایر گونه های پرورشی و احداث کانال ولگاسالهای اخیر بدنبال توسعه پرورش ما

درصد از گونه های این منطقه را به خود اختصاص داده اند. خانواده کپور ماهیان بین  59منطقه افزایش یافته اند و حدود 

نکه ماهی کاراس و گامبوزیا، بین ماهیان ماهیان غیر بومی این منطقه دارای بیشترین تعداد جنس و گونه می باشد، ضمن آ

درصد از گونه های ماهیان این منطقه قابلیت بهره برداری  44غیر بومی، بیشترین پراکنش را در سطح منطقه دارند.

سانتی متر  11سال بوده و حداکثر طول بدن نیز کمتر از  51اقتصادی دارند. طول عمر اغلب ماهیان این منطقه کمتر از 

 -9رودخانه بابلرود،  -6رودخانه تجن،  -1، خلیج گرگان  -4  رودخانه قره سو ، -3رودخانه گرگانرود ،  -3دخانه اترک ، رو -5

 -53رودخانه ارس،  -53تاالب انزلی،   -55رودخانه سفید رود،  -51، رودخانه تنکابن -3رودخانه سردابرود،  -1رودخانه هراز، 

 خزردریای  شرقیجنوب  -51، مرکزی جنوب دریای خزرقسمت  -54جنوب غربی دریای خزر، 
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 درصد از گونه های ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. این  34می باشد.

گونه ها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه ای بوده، ضمن آنکه از خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر به فرد هستند 

یرد. هشت خانواده از ماهیان دریای خزر دارای این گونه ها و می بایست نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت گ

 ( این منطقه می باشد .Endemicدرصد، دارای بیشترین تعداد گونه انحصاری ) 43هستند که خانواده گاوماهیان با 

ه های این درصد از گون 6، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. IUCNوضعیت حفاظتی ماهیان این منطقه با توجه به معیارهای 

درصد وضعیت خوبی دارند.  36درصد نیازمند حفاظت بوده و تنها  35منطقه شدیدا در معرض خطر انقراض هستند، 

 ارائه گردید.  3با جزییات بیشتر در جدول  IUCNاطالعات در مورد وضعیت هر یک از گونه ها با توجه به طبقه بندی 

 اهیان حوضه جنوبی دریای خزر: تعداد جنس و گونه های خانواده های م 5 جدول

  

 

 

 

 

 

 انحصاری تعدادگونه تعداد جنس خانواده راسته

Petromyzontiformes Petromyzontidae مارماهیان دهان گرد   5 5 • 

Acipenseriformes Acipenseridae)1 3 تاس ماهیان )ماهیان خاویاری • 

Anguilliformes Anguillidae 5 5 مارماهیان حقیقی  

Clupeiformes Clupeidae 9 3 شگ ماهیان • 

Cypriniformes Cyprinidae 35 34 کپور ماهیان • 

 Cobitidae 3 3 سگ ماهیان جویباری • 

 Nemacheilidae 3 3 سگ ماهیان جویباری  
Siluriformes Siluridae 5 5 اسبله ماهیان  

Salmoniformes Esocidae 5 5 اردک ماهیان  
 Salmonidae ن آزاد ماهیا  3 3 • 

 Coregonidae  آزاد ماهیان  5 5 • 

Antheriniformes Poecilidae                         5 5  گامبوزیا ماهیان  

 Atherinidae 5 5 شیشه ماهیان  
Gasterosteiformes Gasterosteidae 3 3 سه خاره ماهیان  

 Syngnathidae 5 5 نی ماهیان  
Percifomes Percidae  ماهیان سوف  3 3  

 Mugilidae 3 5 کفال ماهیان  

 Gobiidae 53 6 گاو ماهیان • 
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 (Kiabi et al., 1999: خالصه ای از وضعیت فون ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر ) 3جدول
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Abramis brama • • 5 • L  • VU 

Acanthalburnus microlepis  • 5 • L   Cd 

Acipenser gueldenstaedti •  3 • M  • EN 

Acipenser nudiventris •  5 • L  • CR 

Acipenser persicus •  3 • W  • EN 

Acipenser stellatus •  3 • W  • EN 

Alburnoides bipunctatus   3 • W • • LC 

Alburnus alburnus   3 • W •  LC 

Alburnus chalcoides •  3 • W  • NT 

Alburnus filippii   3 • M   LC 

Alosa braschnikowi   3  M  • DD 

Alosa caspia kenipowitschi   3  W   LC 

Alosa caspia persica   3  W   LC 

Alosa kessleri  •  ?  ?   DD 

Alosa saposchnikowii   ?  ?   DD 

Anatirostrum profundorum   ?  L   DD 

Aspius aspius  •  5 • L   CD 

Atherina boyeri   3  W  • LC 

Barbatula angorae   5 • L • • LC 

Barbatula bergiana   5 • L • • LC 

Barbus lacerta  • 3 • W • • LC 

Barbus mursa  • 3 • W •  LC 

Benthophilus baeri   ?  L   DD 

Benthophilus ctenolepidus   ?  L   DD 

Benthophilus leobergi   3  M  • LC 

Blicca bjoerkna  • 3 • W  • LC 

Capoeta gracilis  • 3 • W • • LC 

Caspiomyzon wagneri   3 • W   NT 

Chondrostoma cyri   ?  L   CD 

Clupeonella cultiventris •  3  W  • LC 

Clupeonella engrauliformis •  3  W   LC 

Clupeonella grimmi •  3  W   LC 
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Cobitis taenia   3 • W • • LC 

Cyprinus carpio • • 3 • W • • NT 

Esox lucius • • 3 • M • • CD 

Gobio persus   5 • • • • DD 

Huso huso •  5 • M  • EN 

Knipowitschia caucasica   3  L   LC 

Luciobarbus brachycephalus  • • 5 • L   CR 

Luciobarbus capito • • 3 • W  • CD 

Leucaspius delineatus   5 • L  • CD 

Neogobius bathybius   3  M   DD 

Neogobius caspius   ?  ?   DD 

Neogobius cyrius   ? ? ?   DD 

Neogobius fluviatilis    3 • W   LC 

Neogobius gorlap   3  W  • LC 

Neogobius melanostomus    3 • W   LC 

Neogobius syrman   ?  ?   DD 

Paracobitis malapterura   3 • W • • LC 

Pelecus cultratus  • 5 • L  • CR 

 Perca fuviatilis • • 3 • L  • VU 

Proterorhinus nasalis   5  M  • DD 

Pungitus platygaster   3  W  • CD 

Rutilus rutilus  • • 3 • M   CD 

Rhodeus amarus   3 • W  • LC 

Rutilus kutum • • 3 • W  • CD 

Sabanejewia aurata   5 • L   CD 

Sabanejewia caspia   ? • L   CD 

Salmo caspius  • 5 • M   CR 

Salmo fario  • 3 • M • • VU 

Sander lucioperca • • 5  L  • CD 

Sander marinum   ?  L  • DD 

Scardinius erythrophthalmus  • 3 • L  • CD 

Silurus glanis • • 3 • W • • LC 

Squalis cephalus  • 3 • W • • LC 

Stenodus leucichthys • • 5  L  • DD 

Syngnathus abaster   3  W  • LC 

Tinca tinca • • 3 • W  • LC 

Vimba persa • • 3 • W   CD 
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= Mاز اکوسیستم های آبی حضور دارند(،   %91= پراکندگی وسیع )در بیش از Wحدود پراکنش:           = زیاد3= متوسط ، 3=کم ، 5فراوانی: 

 از اکوسیستم های آبی حضور دارند( %31= محدود )در کمتر از Lاز اکوسیستم های آبی حضور دارند(،  %31متوسط )در 

 Conservation Dependent (CD) نیاز به حفاظت Extinct (EX) منقرض شده

 Near threatened (Nt) درمعرض تهدید Critically endangered (CR) به شدت در معرض خطر انقراض

 Least concern (LC) کمترین نگرانی Endangered (EN) انقراضدر معرض خطر 

 Data Deficient (DD) داده ها ناکافی Vulnerable (VU) آسیب پذیر

 Not Evaluated (NE) ارزیابی نشده Lower risk (LR) خطر کمتر

 

 تنوع زیستگاهی و پراکنش ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر

وتهای بارزی در پراکنش گونه ها در اکوسیستم های رودخانه ای و دریایی این حوضه وجود مطالعه حاضر نشان داد که تفا

دارد. به عنوان مثال تنوع گونه ای ماهیان رودخانه های غربی مانند سفیدرود و ارس بیشتر از رودخانه های شرقی مانند 

تنها در  Alburnus filippiو  Chondrostoma cyriاترک و گرگانرود می باشد. به عنوان مثال گونه هایی مانند 

خزر وجود ندارند و یا در رودخانه های شرقی دریای خزر تاکنون  رودخانه های ارس و سفید رود وجود داشته و در شرق

جمعیتی از ماهی قزل آالی خال قرمز یافت نشده است. در بخشهای تاالبی، تاالب انزلی دارای ویژگیهای خاصی می باشد 

  Perca fluviatilis،  Leucaspius delineates،Abramis bramaگونه های منحصر به فرد مانند که باعث شده 

که در شرق دریای خزر وجود ندارند را در خود جای دهد، در مجموع می توان نتیجه گیری نمود که تنوع گونه ای ماهیان 

ش های دریایی متاسفانه اطالعات زیادی در آب شیرین در جنوب غربی دریای خزر بیشتر از جنوب شرقی آن است. در بخ

دسترس نیست. تنها می توانیم از اطالعات صید ماهیان اقتصادی و یا نتایج حاصل از بررسی وضعیت ذخایر کیلکاهای 

اجرا شده استفاده نمود. نمونه برداریها با استفاده از ترال  5391-99نه های همراه که در سالهای دریای خزر و صید گو

متر صورت گرفته است. نتایج  31میلی متر در مناطق با عمق بیش از  1پالژیک و کفی، با کیسه ای با تور چشمه حدود 

 غرب است. این بررسی نشان می دهد که تنوع گونه ای ماهیان در شرق بیشتر از

رودخانه های این منطقه اغلب دارای شرایط اکولوژیک یکسانی هستند به گونه ای که در بسیاری از این رودخانه ها می 

 ,bream zoneتوان نواحی مختلف اکولوژیک شامل ماهی قزل آال، ماهی اشه، ماهی زرده و ماهی سیم یا ماهیان پهن )

barbel zone, grayling zone, trout zone را مشاهده نمود، به گونه ای که در مناطق فوقانی رودخانه که دارای )

شیب زیاد و دمای پایین است، زیستگاه تنها گونه این منطقه)قزل آالی خال قرمز( بوده و هر چه به سمت مناطق پایین 

 ه می شوددست رودخانه ها حرکت نماییم، ضمن کاهش شیب، افزایش دما و عمق آب، تنوع گونه ای نیز اضاف

معتقد است که عمق آب تأثیر زیادی در افزایش تنوع گونه ای دارد، Shelldon (5361 )(. 5319نادری جلودار، )عبدلی و 
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( معتقد 5313) Foltzزیرا گونه های مختلف از الیه های مختلف غذایی تشکیل شده استفاده می نمایند. در همین راستا 

 ای بوم شناسی شده که این خود بر گونه های مختلف اثر می گذارد.است عمق زیاد آب باعث افزایش کنج ه

در زمینه بهره برداری از ماهیان دریای خزر نیز متاسفانه نگرش یکسو به سمت برخی از گونه های خاص بوده و این باعثث  

اثثر بهثره بثرداری و     شده است که ترکیب گونه ای موجود در دریای خزر کامال دگرگون شده، به طوریکه برخی گونه ها در

عدم تکثیر مصنوعی در کنار از بین رفتن زیستگاه های طبیعی، در حد در معرض خطر انقراض پیش رفته اند )سس مثاهی  

نمونه هایی از این گونه ها هستند(، در حالیکه برخی  Luciobarbus brachycephalusو  Luciobarbus capitoیا 

ز به سادگی امکان پذیر است و تراکم آنها در حال حاضر حتی از سال هثای بسثیار دور   از گونه ها که تکثیر مصنوعی آنها نی

(. این نوع نگرش متاسفانه باعث شده تا تعادل ایجثاد شثده بثین    Rutilus kutumنیز بیشتر شده است )مثال ماهی سفید 

 ایج ایثن مطالعثه بثا مطالعثات    نتث  .گونه های رقیب بر هم خورده و شرایط بثه نفثع برخثی از گونثه هثا تكییثر کثرده باشثد        

 Naylor et al., (2000)   وFAO (1998) (5331    نیز همخوانی داشته، بطوری که روند جایگزینی گونثه هثایی کثه )

 دامنه تحمل پذیری بیشتری دارند، در برخی رودخانه های دنیا صورت گرفت.

بسیاری از گونه های ماهیان دریای خزر شده برای بسیاری از محققین مشخص است که دو عامل اصلی باعث از بین رفتن 

 ث تخریب زیستگاه.3ث صید بی رویه 5است: 

منجر به حداکثر بهره برداری را از انواع ماهیان شده و توجهی به کاهش شدید  در سال های اخیر صید بی رویه متاسفانه

ه بیشتر گونه های مهاجر از دریا به رودخانه نشده است. تخریب زیستگاه ک عنوان مثال ماهیان خاویاری برخی از گونه ها به

را تحت تاثیر قرار داده و چرخه زندگی آنها را بخصوص در دوره تولید مثل بر هم زده است، یکی از علت های اصلی در 

معرض خطر انقراض قرار گرفتن بسیاری از ماهیان دریای خزر است. در این راستا نیز بیشترین توجه شیالت به تکثیر 

عی این گونه ها بوده که در این زمینه نیز در سال های نه چندان دور، توجه به برخی گونه ها بیشتر بود. اگرچه در مصنو

سال های اخیر برخی از گونه های دیگر به این برنامه اضافه شده، اما همچنان در برگیرنده تمامی گونه ها و متناسب با 

تن از  111حدود  5316ن مورد ماهی سفید دریای خزر است. در سال ظرفیت دریای خزر نیست! یک نمونه مشخص در ای

درصد از کل ماهیان استخوانی در جنوب دریای خزر بوده(، در سال  51این ماهی در دریا صید شده )این مقدار حدود 

ستخوانی( درصد از صید ماهیان ا 91تن رسیده)حدود  59111سال، میزان بهره برداری به حدود  11بعد از گذشت  5316

این مقدار صید از این گونه تاکنون در این دریا گزارش نشده و با توجه به از بین رفتن محل های تولید مثل این گونه در 

بنابراین افزایش جمعیت آن در اثر تکثیر مصنوعی است. این اقدام زمانی برای حفظ نسل این گونه  جنوب دریای خزر،

ه شکلی فزاینده در اثر تکثیر مصنوعی، جمعیت آن زیاد شده بدون آن که به عواقب آن بسیار خوب بود، اما در حال حاضر ب
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 حتی اگر از دانش اولیه اکولوژی هم برخوردار باشیم، می دانیم که افزایش یک گونه قطعا بر روی  .اندیشیده باشیم

، ماهی سفید یک مثال از ده ها گونه های رقیب تاثیرگذار است و مشخص است که توان تولید یک اکوسیستم محدود است

 موردی است که در دریای خزر وجود دارد. 

عدم توجه به احیاء اکوسیستم های تخریب شده )بیشتر مشکالت مربوط به رودخانه های این منطقه است( و اصرار بر 

را تهدید می کند. تکثیر مصنوعی گونه هایی که نسل آن ها کاهش پیدا کرده مشکل دیگری است که تنوع زیستی ماهیان 

تالش شیالت ایران در زمینه نجات بسیاری از گونه های ماهیان این منطقه قابل تقدیر است زیرا در غیر این صورت ، 

بسیاری از گونه ها در حال حاضر منقرض شده بودند، اما باید توجه داشت که تکثیر مصنوعی ابزاری موقتی در اختیار 

گونه های در معرض خطر انقراض، موانع موجود در مسیر تولید مثل طبیعی گونه ها را  مدیران است تا با حفظ موقت نسل

 برداشته و بقا نسل آن ها را به صورت طبیعی تضمین نماید. 

رودخانه های جنوب دریای خزر نسبت به بسیاری از رودخانه های این دریا ویژگی خاصی دارند و آن نزدیکی رشته کوه 

تیجه کوتاه بودن این رودخانه ها )فاصله کم سرچشمه از مصب رودخانه( و در نتیجه نزدیکی محل های البرز به دریا و در ن

 .تولید مثل بسیاری از گونه های ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه به لحاظ شرایط دمایی و جنس بستر رودخانه می باشد

رت بهتر نجات این اکو سیستم، چاره ای نیست تا حداقل برای حفظ نسل بسیاری از گونه های ماهیان دریای خزر و به عبا

تعدادی از رودخانه های این حوضه را ضمن استفاده معقول از آن ها برای بقاء اکوسیستم دریای خزر خزر حفاظت 

 (. FAO, 1998نماییم)

ان و احتماال سایر آبزیان این ورود گونه های غیر بومی به این حوضه و توسعه آنها از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار بر ماهی

منطقه می باشد. اگرچه برخی از این گونه ها با هدف مشخص توسعه آبزی پروری به این منطقه معرفی شده اند، اما 

بسیاری از این گونه ها ناخواسته وارد این منطقه شده اند و بدون آن که ارزش اقتصادی زیادی داشته باشند به طور 

ف پراکنده شده و در حال حاضر در بسیاری از این مناطق جزو فراوان ترین گونه ها هستند که در گسترده در مناطق مختل

 (. Kiabi et al., 1998این زمینه می توان به ماهی کاراس و تیزه کولی اشاره نمود )

ان تحلیل های عدم ثبت اطالعات مستمر در سال های مختلف در مورد ماهیان این اکو سیستم ارزشمند باعث شده تا نتو

درستی از روند تكییرات داشته باشیم. در سال های اخیر، آمار ثبت شده از صید ماهیان تنها محدود به گونه های اقتصادی 

اما متاسفانه کمتر رودخانه ای را در حوضه جنوبی دریای خزر می توان یافت که وضعیت ماهیان آن  خاصی می باشد.

و یا خصوصیات بیولوژی و  .ات اکولوژیک آن طی چند سال ثبت شده باشد)مخصوصا گونه های مهاجر( و خصوصی

)حتی گونه ماهیان اقتصادی( متاسفانه   شامل پراکنش و فراوانی، سن و رشد، عادات غذایی و... اکولوژیک گونه های ماهیان
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ه راه کاری مدیریتی، نیاز ثبت نشده و یا به صورت ناقص ثبت شده است! تجزیه و تحلیل های اکولوژیک برای دست یابی ب

در سالهای مختلف دارد و ثبت اطالعات انجام گرفته در بخش های شمالی دریای خزر و یا سایر  به اینگونه اطالعات

 .(5319کشورهای پیشرفته تاییدی بر این امر می باشد )عبدلی و نادری جلودار، 

ه فرد نیاز به تفکر سیستمی دارد و در این تفکر وظیفه حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند و منحصر ب بدین ترتیب برای

حفظ این اکوسیستم تنها بر عهده شیالت و محیط زیست نیست، بلکه تمام سازمانها و وزارتخانه های مختلف شامل 

 کشاورزی، منابع طبیعی، نیرو، شهرداری ها، نفت، دانشگاهها و آموزش و پرورش هر یک به نوعی می توانند در حفظ این

 منطقه که ضامن بقاء جوامع انسانی پیرامون آن نیز هست باشند..
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