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  چكيده 

در  1388در سال ) Salmo trutta caspius( خزر درياي آزاد ماهي ذخائر بازسازي و حفظ  منظور بهاين طرح ملي 
محور هاي گوناگون عمليات اجرائي خود را در به تصويب رسيد و    (CEP)برنامه محيط زيست درياي خزر 

در فصل صيد با استقرار تيم جمع آوري ماهيان مولد و با همكاري  . بر اساس سند مصوب طرح ملي، آغاز نمود
رودخانه مهم شمالي منتهي به درياي خزر در دو استان  10-9ماهي مولد آزاد از   90- 110 پرسنل شيالت ، تعداد

دين منتقل گرديد. عمليات لقاح تخم و نگهداري (انكوباسيون)، گيالن و مازندران صيد و به محل نگهداري مول
گرم)،  15الي  5پرورش الرو بچه ماهيان تا رسيدن به اندازه مناسب رهاسازي طبق اصول و روش هاي علمي (

، عمليات رها سازي آنها در مكان هاي مناسب در رودخانه  (Tagging)انجام و پس از عالمت گذاري بچه ماهيان
م  منتهي به درياي خزر انجام شد. مطالعه وضعيت بهداشتي و بيماري هاي مولدين وحشي از ابتداي هاي مه

عمليات صيد و انتقال آنها به محل نگهداري و تكثيرآنها، انكوباسيون تخم ها ، پرورش الرو و بچه ماهيان تا 
ياز در راستاي به روز نمودن سالن مرحله رهاسازي به دريا ، تكميل و تجهيز مركز به لوازم و تجهيزات مورد ن

تكثير و آزمايشگاه هاي مركز در راستاي سند مصوب و اهداف طرح بر اساس بودجه تخصيصي صورت گرفت. 
همچنين  ظرفيت سازي، ايجاد فرهنگ مناسب و نهادينه كردن حفظ ذخاير و محافظت از ماهي آزاد در جوامع 

ي، علمي و منطقه اي مورد نظر، انجام امور تبليغاتي، ترويجي ، صيادي، برگزاري نشست ها و همايش هاي ترويج
اطالع رساني و مستند سازي در راستاي حفظ ذخاير و محافظت از ماهي آزاد از ديگر اقدامات اساسي در اين 

مطالعات ژنتيكي در خصوص بررسي ژنتيك مولكولي جمعيت فرم هاي بهاره و پاييزه ماهي انجام طرح ملي بود. 
و ايجاد بانك زنده ماهي آزاد با عالمت  (Microsatellite marker)با استفاده از نشانگر هاي ريز ماهواره آزاد 

و نيز ايجاد  بانك ژن و بانك اسپرم  مولدين ماهي آزاد  درياي خزر از ديگر   DNAگذاري مولدين و استخراج  
كه با تالش و همت جهادي همكاران سخت كوش و  فعاليت هاي مورد نظر  مصوب در اين طرح ملي بود

  پرتالش با دستاوردهاي خوبي نيز همراه بود.
 

، حفاظت و بازسازي ذخائر، برنامه   (Salmo trutta caspius)ايران، درياي خزر، ماهي آزاد، واژه هاي كليدي:
 (CEP)محيط زيست درياي خزر 
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    پيش گفتار 

 بـومي  و اقتصـادي  هـاي  گونـه  ارزشـترين  با از يكي (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) خزر درياي آزاد ماهي
 ؛1371 مسـتجير،  و وثـوقي  ؛1378 محمـديان،  ؛1378 شـريعتي،  ؛1360 عمـادي، ( گردد مي محسوب خزر درياي
 بـه  پـائيز  و بهـار  فصـل  در و باشـد  مـي  (Anadromus) مهـاجر  ماهيـان  نوع از گونه اين .)1378 همكاران، و عباسي

 و نمـوده  زنـدگي  خـزر  دريـاي  جنـوبي  هاي كرانه در ماهي اين.  كند مي مهاجرت تخمريزي جهت ها رودخانه
 رود، آستارا ،)كيله چشمه( رود تنكابن هاي، رودخانه وارد زمستان اوايل و پائيز فصل اواخر در تخمريزي جهت

 و عباسـي  ؛1371 مسـتجير،  و وثـوقي ( شـود  مـي  ديگـر  رودخانـه  چنـد  و رود سفيد صفارود، رود، شفا رود، بابل
 77 و گـرم  4800 وزن متوسـط  داراي ميـانگين  بطـور  خـزر  دريـاي  جنـوبي  بخـش  آزاد ماهي). 1378 همكاران،
 كيلـوگرم  13 وزن حداكثر و سانتيمتر 105 گونه اين طول حداكثر ،)1371 مستجير، و وثوقي( است بوده سانتيمتر

 شـده  اشـاره  كيلـوگرم  51 وزن). 1378 همكاران، و عباسي( است شده گزارش  نيز كيلوگرم 51 ندرت به و بوده
 وزن بـا  آزاد مـاهي  نمونـه  يـك  1388 سال زمستان در. باشد مي كورا رودخانه آزاد ماهي به متعلق ، منبع اين در

 730 كيلو هر قيمت به تنكابن فروشان ماهي بازار در بالفاصله كه گرديد خزرصيد درياي از كبلوگرم 15 تقريبي
  ).1389 همكاران، و ذبيحي( رسيد فروش به ريال هزار
 نهادهاي محوري وظايف مهمترين از يكي انقراض خطر معرض در ماهيان بويژه ماهيان ذخائر بازسازي و حفظ

 خطر معرض در ماهيان زمره در و سرخ درليست IUCN معيارهاي طبق خزر درياي آزاد ماهي. است مسئول
 و حفظ زمينه در شيالتي هاي پژوهش اصلي محورهاي از يكي كه ازآنجايي رارداردق (Endangered) انقراض
 روي گرفته صورت هاي فعاليت عمده تاكنون و است كشور آبهاي در موجود وحشي هاي گونه ذخاير بازسازي

 رها و ماهي بچه توليد و  مصنوعي تكثير طريق از ها گونه اين ذخاير بازسازي  زمينه در خزر درياي آزاد ماهي
 همكاران بسيار هاي تالش عليرغم لي و باشد مي دريا به ورود محل در آنها مصب و ها رودخانه در سازي

 دقيقي مطالعات تاكنون ديگر سوي از. است نگرديده حاصل مطلوب نتابج كنون تا كنون تا1362 سال از شيالتي
 خصوص در بويژه رهاسازي از حاصل نتابج و ارزش با گونه اين بيماريهاي و بهداشت وضعيت خصوص در

  .است نگرفته صورت  شده سازي رها ماهيان بچه بازگشت ضريب تعيين
 طي بطوريكه است داشته بسيار نوسانات گذشته سالهاي طي خزر درياي از  فرد به منحضر گونه اين صيد ميزان

در اين . ايم بوده روبرو ارزش با ماهي اين ساليانه صيد در  چشمگيري كاهش با متعدد داليل به اخير سالهاي
 كيفيت  روي بر دقيق مطالعه و نظر مورد اهداف تحقق و طرح اين دقيق اجراي با طرح ملي بر آن بوده ايم كه

 مورد ژنتيكي ت مطالعا انجام و مناسب كيفيت با شده توليد ماهيان بچه  توليد و خزر درياي آزاد ماهي مولدين
 در آنان سازي رها و (Tagging) عمليات انجام و سو يك از مولدين اسپرم بانك و ژن بانك ايجاد طريق از نظر

 سازي رها ماهيان بچه رديابي و  (Tracking)اقدامات انجام و خزر درياي به منتهي هاي رودخانه مناسب هاي مكان
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 در فرد به منحصر و ارزش با گونه اين ذخاير افرايش و مراقبت و حفظ ، بازسازي عمليات به ديگر، سوي از شده
   .ياري نمود كشور

 كه زدند تجربياتى و مطالعات به دست متعددي پيشگامان  ابتدا از آزادماهيان پرورش و تكثير  خصوص در
 حاضر حال در را ارزش با هايگونه اين پرورش و داده افزايش آزادماهيان زندگى چرخه از را محققين شناخت

 در (Abbey) آبى شهر از 14 قرن محقق پينچون دام پيشگامان، اين اولين از يكى. است ساخته ممكن جهان در
 بارور سنگريزه، و شن حاوى چوبى هاىجعبه در كردن دفن با را تخمها نامبرده شودمى گفته كه بود  باستان روم

 انجام ژاكوبى، سروان وسيله به 1763 سال در آلمان در مشابهى تحقيقات. است كرده خارج آنها از را ماهيها و
 پايين و باال از كه شد داده قرار چوبى دراز جعبه يك در آال قزل و آزاد ماهى تخمهاى نامبرده توسط. گرفت
 جنسى سلولهاى با و شده گرفته ماده ماهى از تخمها و شده پر شن با جعبه اين از بخشى. بود شده پوشيده بخوبى

 براى مناسب عمق در و صاف روان آب در جعبه اين سپس. شدند بارور بودند، شده داده قرار جعبه در كه نر
 ،(Shave)  شاو كه است آن بر محققين همه اعتقاد. شوند بارور و نموده رشد تخمها تا گرفت قرار انكوباسيون

 انجام اسكاتلند ،Drumlanrig هاىبركه در كه او مشاهدات و تجربيات. بود آزاد ماهى پرورش اصلى كننده ابداع
 شيرين آب در تواندمى و است اطلس اقيانوس جوان آزاد ماهى همان Parr كه داد دست به قطعى شواهدى شد،

 از شده آورى جمع Parr دادن رشد از بود عبارت سالها طى در شاو تجربيات. كند رشد اسمولت مرحله تا
 شاو كارهاى. آنها مصنوعى بارورى و بودند شده ريخته طبيعى بطور كه تخمهايى آورى جمع رودخانه،
 آزاد ماهيهاى هاىگله از حفاظت براى روشى عنوان به آنها زيست محيط و پار از محافظت اهميت نشاندهنده

  .بود بالغ
 منطقه در ،Remi و Jehin نامهاى به فرانسوى دو بود، كار به مشغول اسكاتلند در شاو كه رمان همان در تقريباً

Vosges ذخاير تقويت براى روشى عنوان به آزادماهيان تخمهاى انكوباسيون و مصنوعى لقاح براى را تكنيكهايى 
 اولين براي خاص هاىمحفظه در را زده چشم هاي تخم انتقال تكنيك آنها واقع در. كردندمى ابداع شده استفاده

 راين رودخانه در خود هاي  هچرى از را ماهى آزاد مختلف هاىگونه يافته لقاح تخمهاى آنها. نمودند ابداع بار
 اسمولتهاى  نمود مى فعاليت اسكاتلند ،Thieرودخانه در  Stormont Field در كه Bovist .فرستادندمى اروپا تمام به

 اىنقره حلقوى عاليم و آبششي سرپوش ويژه هاىمنگنه اى،باله هاىگيره  با را آنها و داد پرورش را آزاد ماهى
 از بيش وزن با (grilse) گريلس صورت به بعد ماه 4-3 آنها كه است كرده ثبت خود هاىنوشته در و كرد نشاندار

 14 حداقل شيرين، آب به بازگشت از پيش هاگريلس كه است شده مشخص امروزه اندبازگشته كيلوگرم 1/5
 و توليدات و ماهيان آزاد پرورش و تكثير دنيا در امروزه). 1387 شهريور، فعال( مانندمى باقى دريا آب در ماه

  .دارد جهان شيالتي اقتصاد در اي ويژه جايگاه آن مختلف  هاي فراورده
 تكثير.  دارد زمان دو خزر درياي ايراني سواحل هاي رودخانه در تكثير منظور به ماهي اين مهاجرت نيز ايران در

 اوج به كوچ اين ماه مهر اول نيمه در كه كنند مي آغاز شهريور دوم نيمه از تقريبا را خود كوچ پاييزه كنندگان




ح ��������  ٤� ��� / ��ارش �

 

 كنند مي آغاز ماه اسفند از را خود كوچگري بهاره مهاجرين.  است ماه آبان اول دهه آن خاتمه و  رسد مي خود
 در 1346 سال در ماهي اين مصنوعي تكثير بار اولين.  رسند مي خود  اوج به ماه فروردين دوم دهه در كه

 عدد 300 تعداد ماه يك مدت طي 1346 سال پاييز در) .  1364 ، عمادي(  گرفت صورت  شفارود  رودخانه
 به و صيد شكارباني سازمان توسط)  تنكابن كيله چشمه(  دريا به منتهي هاي رودخانه از خزر درياي آزاد ماهي
 ماهي تخم عدد هزار 400 به قريب و شد تكثيرآغاز سال همان ماه آذر از و يافت انتقال كرج سراي ماهي محل

 سال در. شد برداشته كشور در خزر درياي آزاد ماهي تكثير در گام اولين مصنوعي تلقيح با و گرديد استحصال
 كيله چشمه رودخانه حاشيه در آغوزكله روستاي در خزر درياي آزاد ماهي تكثير جهت مركزي 1347 – 48

 بهره به و شد احداث خزر درياي آزاد ماهي ذخاير بازسازي منظور به ايران شيالت توسط تنكابن شهرستان
  ).1388 عليزاده، مرتضي(  رسيد برداري

 را آزاد ماهي  مصنوعي تكثير عمليات 1362 سال از كالردشت باهنر شهيد آزادماهيان پرورش و تكثير مركز 
 و طراحي سابق شوروي كشور كارشناسان همكاري با  كه مركز اين.  نمود آغاز رسمي بطور  انقالب از بعد

 از اصلي هدف.  نمود فعاليت به آغاز 1362 سال از رسمي بطور بود شده احداث داخلي كارشناسان توسط
)  اسمولت(  اندازه در   ( Caspian Salmon)خزر درياي آزاد ماهي بچه سازي رها و پرورش ، مركز اين احداث
 تخريب ، زيستي نامساعد شرايط بدليل كه بود خزر درياي ارزشمند اينگونه ذخائر بازسازي و حفظ بمنظور

 هزار يكصد تعداد سازي رها و توليد ، مركز اوليه برنامه در.  بود گرفته قرار انقراض خطر در طبيعي زيستگاههاي
 شرايط از كه خزر درياي به منتهي مناسب هاي رودخانه در و سال هر در)  اسمولت(  وزن در مـاهي بچه قطعه

 نيروهاي استقرار و كارگاه امكانات افزايش با بتدريج بعد سالهاي ،در بود نظر مورد اند، بوده برخوردار مناسبي
 ماهيان بچه سازي رها ميزان كه اي بگونه يافت ارتقاء  اوليه  مدون برنامه برابر 3 از بيش به ميزان اين متخصص

 پاشا علي(  رسيد 1383 سال در عدد 301620 ميزان به 1371 سال در عدد 173099 ميزان از مركز اين توليدي
  ).1385 زانوسي،

 گروههاي استقرار با انصاري شهيد استخواني ماهيان بازسازي و تكثير مركز ، 1386 سال در نيز گيالن استان در
 در نيز منطقه هاي كشور در.  گرديد آزاد ماهي عدد 11 صيد به موفق رود ناو و كرگانرود هاي رودخانه در صيد

 قاسم(  دارند فعاليت چوخوركابالين و كن چاي نامهاي به پرورش و تكثير كارگاه دو آذربايجان كشور سواحل
 منطقه آزاد ماهي پرورش و تكثير جهت مناسبي هاي كارگاه نيز روسيه كامچاتكاي ايالت در) .  1987 ، اف

 و توليد زمينه در كشور اجرائي هاي فعاليت عمده گذشته در شد ذكر كه همانگونه. است شده ديده تدارك
 تعداد و كشور شمال در شيالتي تحقيقاتي مراكز توسط  نيز متعددي مطالعات و است بوده ماهيان بچه رهاسازي
 اهداف  به توجه با.  است گرفته صورت خزر درياي آزاد ماهي با ارتباط در دانشجوئي نامه پايان نيز محدودي

 اين كاري حوزه و عملياتي تيم ، فعاليت  وسعت و سطح اين در ، آن زير مجموعه  هاي پروژه و ملي طرح اين
  .گرفت صورت درجهان  و كشور در بار اولين براي ملي طرح
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  :بود ذيل شرح به طرح اين عملياتي و اجرائي مراحل
 آزمايشگاه و تكثير سالن نمودن روز به راستاي در نياز مورد تجهيزات و لوازم به مركز تجهيز و تكميل •

  طرح اهداف  و مصوب سند راستاي در مركز هاي
 جوامع در آزاد ماهي از محافظت و ذخاير حفظ كردن نهادينه و مناسب فرهنگ ايجاد ، سازي ظرفيت •

  صيادي
  نظر مورد اي منطقه و علمي ترويجي، هاي همايش و ها نشست برگزاري •
 ماهي از محافظت و ذخاير حفظ راستاي در سازي مستند و رساني اطالع و  ترويج تبليغاتي، امور انجام •

  آزاد
      :طريق از وحشي مولدين بيماريهاي و بهداشت ،كنترل نگهداري ، حفظ ، آوري جمع •

  مولد ماهيان صيد .1
   مولد ماهيان انتقال .2
  اي قرنطينه ايجادشرايط .3
    مولدين نگهداري و حفظ .4

  از طريق: بيماريها كنترل و بهداشتي اصول رعايت با) گرمي 15 -5( (Smolt)  ماهي بچه توليد و تكثير •
   مصنوعي لقاح .1
   انكوباسيون .2
   الرو پرورش .3
  گرمي 5-10 ماهي بچه توليد .4
  :(Tracking) و  ماهيان بچه رهاسازي و  (Tagging) گذاري عالمت   •
  توليدي ماهيان بچه از عدد هزار بيست روي بر   (Tagging) عمليات)  الف

  بهداشتي كنترل و اقدامات انجام از پس رهاسازي .1
   رهاسازي عملكرد نگري باز .2
   خزر درياي به منتهي هاي رودخانه در مناسب رهاسازي هاي محل يابي مكان .3
  محصور هاي محوطه در آداپتاسيون .4
   رهاسازي مناسب سايز تعيين .5

  شده سازي رها ماهيان بچه رديابي و   (Tracking)اقدامات) ب
   مولدين ژن بانك ايجاد •
   مولدين اسپرم بانك ايجاد •
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  ماهواره ريز هاي نشانگر استفاده با پاييزه و بهاره هاي فرم و جمعيت مولكولي ژنتيك بررسي •

(Microsatellite marker)  آزاد ماهي زنده بانك ايجاد و    
 و عناوين كه داشت خاص پروژه هفت خود مجموعه زير در محوله وظايف و اهداف به توجه با ملي طرح اين

 هرروش كار، نتايج حاصله و بحث و جمع بندي كه مشروح  بود خواهد بعد صفحه  شرح به آنها مجريان اسامي

 نيز بصورت انفرادي ارائه مي گردد: پروژه 
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   ماهي ذخاير بازسازي و حفظ عناوين پروژه هاي هفتگانه طرح ملي  1 جدول

 خزر درياي جنوبي حوضه در Salmo trutta caspius)( خزر درياي آزاد

  

  

ف
ردي

  عنوان پروژه  
نام و نام 

خانوادگي 
  مجري

  محل اجرا

1  
از رودخانه هاي استان مازندران و  Salmo trutta caspius)تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر (

  آنان و پرورش يك صد هزار بچه ماهيان توليدي تا مرحله رها سازي به درياي خزرتكثير 
مهندس بهروز 

  بهراميان
مركز تحقيقات ماهيان 

  سردآبي كشور

  از رودخانه هاي استان گيالن Salmo trutta caspius)تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر (  2
دكتر شهرام 
  عبدالملكي

پژوهشكده آبزي پروري 
  آبهاي داخلي (انزلي)

3  
از مرحله  (Salmo trutta caspius)مطالعه وضعيت بهداشتي و بيماري هاي ماهي آزاد درياي خزر

  صيد و تكثير  مولدين تا رها سازي بچه ماهيان به دريا
دكتر محمد 
  رضا مهرابي

مراكز و پژوهشكده هاي 
  تحقيقاتي شمال كشور

4  
در ارتقاء سطح آگاهي، مشاركت مردمي و عملكرد   CEPبررسي نقش اطالع رساني پروژه

  صيادان محلي نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر 
  

دكتر مسعود 
  حقيقي

مركز تحقيقات ماهيان 
  سردآبي كشور

5  
درياي خزرجهت حفظ و   Salmo trutta caspius)عالمتگذاري و رهاسازي بچه ماهي آزاد  (

  بازسازي ذخاير آن در سواحل جنوبي درياي خزر

مهندس 
  حاجت

  صفي خاني 

مركز تحقيقات ماهيان 
  سردآبي كشور

6  
 Salmo truttaٍ(بررسي ژنتيك مولكولي جمعيت و فرمهاي بهاره و پاييزه ماهي آزاد درياي خزر

caspius(   در آبهاي حوزه جنوبي درياي خزر با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره) 
(Microsatellite marker  و ايجاد بانك زنده آزاد ماهيان ايران                   

دكتر سهراب 
گيل  رضواني

  گالئي

مركز تحقيقات ماهيان 
سردآبي كشور +  مراكز و 
پژوهشكده هاي تحقيقاتي 

  شمال كشور

  درياي خزر   Salmo trutta caspius)بانك اسپرم ماهي آزاد ( ايجاد  7
دكتر شهروز 
  برادران نويري

مركز تحقيقات ماهيان 
سردآبي كشور+ انستيتو 

تحقيقات بين المللي ماهيان 
  خاوياري 




ح ��������  ٨� ��� / ��ارش �

 

 

  مقدمه -1

  معرفي درياي خزر -1-1

يك بوده كه  هاي مختلفبزرگترين درياچه شور كره زمين با قدمت و تاريخچه طوالني و زيستگاهدرياي خزر 
جنوبي و  o36 32/شمالي و  o47 7/در عرض جغرافيايي اين دريا اكوسيستم آبي كم نظير را ايجاد كرده است. 

اروپا و آسيا قرار گرفته است  هاي شرقي و درست در محل تالقي قاره o54 20/غربي و  o45 42/طول جغرافيايي 
كيلومتر و  1030و آذربايجان مشترك است. طول آن ، ارمنستان تركمنستان ،ايران ،كشور روسيه 5بين در و 

در اين ميان خزر جنوبي با حداكثر عمق  باشد.كيلومتر در باريكترين محدوده آن مي 196 - 435عرض آن از 
  ). 1384درصد از سطح درياي خزر را در بر مي گيرد (رسولي،  37درصد،  6/60متر و حجم آب  1025حدود 

و در منطقه مركزي و جنوبي متر  1025حداكثر عمق آن متر در منطقه شمالي و  25درياي خزر،  حداقل عمق
 992كيلومتر است كه  6500طول خطوط ساحلي خزر . هزار كيلومتر مربع مي باشد 370-420مساحت آن 

خزر درياي رودخانه بزرگ و كوچك به  130مجموع در كيلومتر آن شامل سواحل شمال ايران مي شود. 
آب درياى خزر از طريق  .ايران مي باشدوط به مربنهر  100رودخانه و بيش از  11 از اين تعداد ريزند كهمي

 رودخانههاى بزرگ و كوچك ايران (15و ) درصد 3(اورال )، درصد 5(كورا  درصد)، 75( ولگاهاي رودخانه 
 شود. مين ميأت) درصد

به دليل داشتن منابع نفتي و شيالتي غني و نيز تنوع زيستي، به يكي از مهمترين نقاط استراتژيك جهان اين دريا 
از كميابترين   114 گونه، 63 زيرگونه و 140 نژاد   شاملاز نظر تنوع زيستي تبديل شده است. درياى خزر 

ها درصد ذخاير اقيانوس 85بالغ بر  از نظر جمعيتكه  گونه گياهى است 500 گونه  ماهيان جهان و بيش از
كه از نمونه  نظيرنداى است كه در نوع خود بيهاى جانورى و گياهى ويژهزيستگاه گونه . درياي خزرشدبامي

بااليي از درصد و  شوندگونه آن در اين دريا يافت مي 6كه اشاره نمود ماهيان خاويارى هاي بارز آن مي توان به 
گونه گياهي در  500گونه جانوري و بيش از  584از لحاظ تنوع زيستي مين مي كند. أت راجهان مصرف خاويار 

آن زندگي مي كنند. تعدادي از گونه هاي جانوري و گياهي از درياهاي سياه و آزوف به درياي خزر راه يافته 
 اند. 

موجودات كفزي ريز گزارش شده است. در مجموع گونه از  305گونه از بي مهره گان و  871در درياي خزر 
يكي از مهمترين  كه) Ivanov, 2000گونه ماهي با اهميت اقتصادي و تجاري در آن به بهره برداري مي رسد ( 25

   ) مي باشد.Salmo trutta caspiusآنها ماهي آزاد درياي خزر (
 

  تهديدات زيست محيطي درياي خزر -2-1

را  حيات بشر طبيعي عوامل ساير و بيولوژيك عوامل طوفان، زلزله، چون سيل، طبيعي خطرات گذشته چه دراگر 
 طبيعي عوامل بر موارد از بعضي در كه اند شده ديگري پيدا مدرن خطرزاي عوامل امروزه ولي مي كردند تهديد

 روان مترمكعب ميليارد 27 و صنعتي و شهري فاضالب مترمكعب ميليارد  4/6پيشي گرفته اند. ساالنه بيش از 
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 سال در كش ها آفت تن انواع 27650 و شيميايي كود تن ميليون 25 شود. مصرف توليد مي كشاورزي آبهاي

 منابع ويژه به و  زيست محيط به نهايت در بيمارستاني زباله تن 253 و زباله شهري تن 38000 روزانه توليد با همراه

و راه نداشتن آبي بسته پيكره در حال حاضر، درياي خزر به جهت ). 1384يابند (مصداقي نيا،  مي راه كشور آبي
، بهره برداري هاي بي رويه از منابع آن و نيز وجود آالينده هاي مختلف با هر گونه ارتباط طبيعي با اقيانوس هابه 

باشد به درياي پهناور ميبحران اكولوژيك روبرو شده است. آلودگي معضلي جدي و خطرناك براي اين 
خزر به ويژه آلودگي ناشي از  يدريا ٔتن آلودگي از كشورهاي حاشيه 350هزار و  122طوري كه با ورود ساليانه 

هاي زيستي اين دريا را در معرض خطر عمليات اكشتاف و استخراج نفت، محيط اين دريا را آلوده كرده و گونه
ميليارد بشكه و  50درياي خزر حدوداً برابر با نفتي در دهد حجم ذخاير ميها نشان پژوهش است. جدي قرار داده

دنيا را تشكيل و گاز از ذخاير نفت درصد  4يعني هزار ميليارد فوت مكعب  257بيعي برابر با گاز طذخاير 
ليارد بشكه و مي 184هاي اكتشافي، ظرفيت بهره برداري نفت اين منطقه شود با ادامه فعاليتدهد. پيش بيني ميمي

 صنايع .)1391(خبرگزاري دانشجو،  هزار ميليارد فوت مكعب افزوده شود 293ظرفيت برداشت گاز از آن هم 

را  فاضالب مكعب متر ميليون 50 حدود آب مكعب متر ميليون 75ساالنه  مصرف با خزر درياي درحوزه مستقر
 هيچگونه بدون و زياد آاليندگي با فاضالب از اين مكعب متر ميليون 30 حدود نمايند. مي محيط روانه و توليد

 پس شهرها نشده تصفيه از فاضالب مكعب متر ميليون 300 حدود ساالنه همچنين مي گردد. وارد دريا اي تصفيه

اين آب جهت جريان ). از طرف ديگر، 1380(ندايي،  مي گردد خزر درياي ها، راهي  رودخانه به تخليه از
هاي ايران باعث كندي ژرفاي زياد آب در كرانهو نيز  غربي به جنوب شرقي استدرياچه از سمت شمال 

هاي اين درياچه در سواحل ايران به ميزاني بيش از ودگيآلمنجر به تجمع انواع و شود ميآب حركت جريان 
 تهديدات زيست محيطي درياي خزر و زيان هاي ناشي از آن، كشورهاي شود.هاي ديگر كشورها ميكرانه

كه اعمال مديريت زيست محيطي خزر در چارچوب  ه استحاشيه اين دريا و جامعه بين الملل را متقاعد نمود
لذا عليرغم اقدامات صورت گرفته لزوم توجه جدي به مديريت ميسر است. يك پيمان حقوقي زيست محيطي 

  سواحل بويژه سواحل جنوبي درياي خزر ضرورتي انكار ناپذير است. 
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  معرفي رودخانه چشمه كيله -3-1

هاي البرز و  هاي موجود در كوهها و چشمهآب آن از برفاست و كيلومتر  15 رودخانه چشمه كيله تنكابنطول 
هاي استان و كشوربوده كه شود. رودخانه چشمه كيله تنكابن يكي از نادرترين رودخانهمين ميأسياالن ت

  . گيردبه سوي اين رودخانه در حاشيه درياي خزر صورت ميمهاجرت ماهي آزاد و ماهي سفيد مولد 
ها در رودخانه چشمه كيله سبب نابودي رويه شن و ماسه توسط برخي ازافراد عالوه برحذف چشمهبرداشت بي

آن قدر  برداشت شن و ماسه از بستر چشمه كيلهبرخي از نقاط رودخانه در محيط زيست اين رودخانه شده است. 
  است. وجود آورده هاي اطراف به ارتفاع بستر تا زمينمتر را از  10اختالف سطحي بيش از  زياد است كه

آزاد درياي خزر و ماهي هاي توليد مثل طبيعي زيستگاه تخريب رويه شن وماسه باعث  بيهمچنين برداشت 
در اين رودخانه يزي تخم ربه هنگام به ويژه هاي مولد آزاد و سفيد ميزان مهاجرت ماهي ه و از سفيد شدماهي 

  كاسته است. 
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  تهديدات زيست محيطي رودخانه چشمه كيله -4-1

غير و صيد  ، صيد بي رويهرويه شن و ماسهعدم نظارت، ورود انواع فاضالب هاي خانگي و صنعتي، برداشت بي
عمليات انساني ريزي طبيعي، فقدان برنامه بازسازي ذخاير، هاي تخم از بين رفتن مكانقانوني و غير مجاز، 

يات آبزيان رودخانه هاي سواحل غيره، حبه ويژه در زمان مهاجرت ماهيان مولد و اقتصادي برخي از نهادها 
  . و از ميزان صيد آن كاسته است جنوبي درياي خزر را در معرض خطر جدي قرار داده است

به هاي خانگي و صنعتي بفاضالكشور ولي متأسفانه همچنان ورود سازمان آب و فاضالب وجود تشكيل با 
هاي منتهي به آن ادامه دارد كه عالوه بر آلوده نمودن آب درياي خزر و رودخانه هاي رودخانه درياي خزر و 

  منتهي به آن موجب انواعي از بيماري ها از جمله بيمارهاي عفوني در برخي از آبزيان شده است. 
  
  معرفي ماهي آزاد درياي خزر -5-1

هاي شور  اي است كه در آبآالي خال قهوهماهي آزاد درياي خزر همان ماهي قزلبه اعتقاد برخي محققين، 
كند. كند و در زمان توليد مثل، از دريا به سوي رودخانه هاي حوضه درياي خزر مهاجرت ميدريا زندگي مي

دي از ماهي شناسان معتقدند كه اين ماهي است. تعدا  (Salmonidae)ماهي آزاد درياي خزر از خانواده آزاد ماهيان
آالي قهوه اي  ) است و گروه ديگر بر اين باورند كه اين ماهي نوعي قزلSalmo salarاز نتاج ماهي آزاد اطلس (

مي باشد. بدن اين ماهي پهن و پوزه آن كشيده و تيز    Salmo truttaاست و به همين دليل است كه اسم علمي آن 
آزاد ماهيان داراي يك باله پشتي، دو باله سينه اي، دو باله شكمي و يك باله مخرجي و نيز است، مانند ساير 

عالمت مشخصه همه آزادماهيان، وجود يك باله چربي بدون شعاع در بين باله دمي و باله پشتي آن ها است. 
و قسمت پشت به رنگ بدن آن در قسمت هاي مختلف بدن متفاوت بوده پهلوها به رنگ روشن تا بنفش تيره 

رنگ زيتوني ديده مي شود. اين ماهي واجد رنگدانه هاي سياه،  نقره اي، زرد و قرمز بوده كه بر روي بدن به 
شكل لكه هاي ضربدر يا صليب ديده مي شود. ماهي آزاد از ماهيان شكارچي و درنده بوده كه فكين آن مجهز 

رند. تغذيه بچه ماهيان ابتدا از زئوپالنكتون ها و سپس از به دندان هاي تيز است كه جهت گرفتن شكار كاربرد دا
الرو حشرات و كرم ها صورت مي گيرد. غذاي اصلي ماهيان بالغ شامل شگ ماهيان كوچك، كيلكا و ماهيان 
پهلو نقره اي و  شاه ماهيان جوان مي باشد. آزادماهيان از با ارزش ترين گونه هاي آبزي  مي باشند، اين ماهيان 

متعلق به مناطق سردسيري و يا معتدله هستند و به همين جهت به آن ها ماهيان سردآبي اطالق مي گردد. اغلب 
بااليي برخوردار مي باشد به طوريكه از نظر ارزش واحد، گران  استخواني از ارزش ماهي آزاد در بين ماهيـان

ردم شمال ايران سازگاري پيدا كرده در شمال كشور محسوب مي گردد و كامالً با فرهنگ و ذائقه م ترين ماهي
است. اين ماهي جزء ماهيان مهاجر درياي خزر بوده و براي تخم ريزي به رودخانه هاي حوضه درياي خزر وارد 
مي شود و بعد از تخم ريزي به دريا باز مي گردد. مهاجرت اين ماهي جهت تخم ريزي به رودخانه ها، دو نوبت 

ز ماهيان كه داراي تخمدان رسيده بوده و از نظر جثه كوچكتر هستند، در در سال صورت مي گيرد، گروهي ا
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فصل پاييز به رودخانه مهاجرت مي كنند و در همان سال تخم ريزي مي نمايند، دسته اي ديگر با تخمدان هاي 
تا زمان  ماه) در رودخانه مي مانند 10-11نرسيده در فصل بهار به رودخانه ها مهاجرت كرده و تا زمستان (حدود 

درصد در فصل بهار به رودخانه هاي ايران  30درصد مولدين در فصل پاييز و  70تخم ريزي آنها فرا رسد. 
در مهاجرت مي كنند، به همين دليل صيد مولدين بيشتر در پائيز صورت مي گيرد. در حال حاضر ماهي آزاد 

 استان مازندراندر كيله و چالوس  رودخانه هاي شفارود و كرگان رود استان گيالن و سردآبرود، چشمه
 وزنسالگي به بلوغ جنسي مي رسند.  6-7سالگي و ماهيان ماده در سن  5-6مهاجرت مي كنند. ماهيان نر در سن 

است. در زمان رسيدگي جنسي رنگ ماهيان روشن تر شده و ماهيان نر در آرواره  كيلوگرم 2-12ماهيان بالغ 
مجهز مي شوند، كه اين مشخصه وجه تمايز مولدين نر و ماده مي باشد. ماهي  خود به برجستگي قالب مانند پايين

در طول است و  جنسيماهي آزاد  توليد مثل ماده نيز به علت برجسته شدن شكم به خوبي قابل تشخيص است.
در اين ماهي به طور طبيعي بار تخم ريزي مي نمايد و فاصله هر تخم ريزي، دو سال مي باشد.  2-3حيات خود 

مناطق كوهستاني رودخانه هاي زالل و پراكسيژن كه داراي بستر قلوه سنگي، شني و ماسه اي مي باشند اقدام به 
تخم ريزي مي كند. نحوه تخم ريزي بدين صورت است كه ابتدا ماهي نر با كمك حركت دم خود حفره اي را 

نيز مي رسد)، تا پس از تخم ريزي اكسيژن سانتي متر  25در بين سنگريزه ها ايجاد مي كند (عمق اين حفره به 
كافي (از طريق جريان آب مداوم) به تخم ها برسد. پس از ايجاد حفره، ماهي ماده با حركات مكرر و آرام تخم 

) مي گويند. سپس ماهي نر بالفاصله اسپرم خود را بر Redها را در درون حفره مي ريزد كه به اين تخم ها، رد (
و روي تخم ها با سنگريزه پوشانده مي شود. ماهيان مولد از تخم ها مراقبت نمي كنند و  روي تخم ها مي ريزد

پس از سپري شدن دوره  روز است. 30-50بالفاصله راه دريا را پيش مي گيرند. دوره جنيني تخم ها حدود 
شكم كه بتدريج تخم ها به نوزاداني تبديل مي شوند كه داراي كيسه زرده (حاوي مواد مغذي در زير جنيني، 

گفته  مي شود. هنگامي كه كيسه زرده جذب شد، آلوين ها از  (Alvine)جذب مي شود) هستند و به آن ها آلوين 
مي  )Fryنورس (الي سنگ ريزه ها پديدار شده و شروع به شنا مي كنند كه در اين مرحله به آنها بچه ماهي 

بر روي پهلوهاي آنها يك رديف خطوط ايجاد مي شود  گويند. بچه ماهيان نورس فعال رشد مي كنند تا آن كه
اطالق مي شود. اين دوره چند ماه تا چند سال به طول مي انجامد. در مرحله  )Parr(كه در اين مرحله به آن ها پار 

به سمت دريا در اين مرحله گويند و  (Smolt)بعدي ماهيان نقره اي رنگ شده كه در اين حالت به آنها اسمولت 
براي تخم مهاجرت مي كنند. در دريا ماهيان اسمولت به تدريج به ماهيان بالغ رسيده تبديل مي شوند و در نهايت 

  به رودخانه هاي محل زادگاه خود باز مي گردند.  ريزي
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 (Salmo trutta caspious)ماهي آزاد درياي خزر  1 شكل

  
همه ساله همزمان با مهاجرت ماهيان آزاد در ماه مهر،  ،درياي خزرماهي آزاد ذخاير و بازسازي به منظور حفظ 

مستقر و به صيد تنكابن هاي تكثير و پرورش مركز آزاد ماهيان شهيد باهنر كالردشت در حاشيه رودخانه گروه
ثير و پرورش ماهي آزاد كالردشت كنند. ماهيان آزاد صيد شده با امكانات مناسب به مركز تكاين ماهي اقدام مي

هزاربچه حدود چندين سال هر اي نسبت به استحصال تخم ماهي آزاد اقدام مي شود. منتقل و در شرايط ويژه
  د. وشمي هاي دو هزار و سه هزار و چشمه كيله تنكابن رهاسازي ماهي آزاد يك و دو ساله در رودخانه

  
  Kessler,1877) (Salmo trutta caspius ماهي آزاد درياي خزر مهاجرت  -6-1

در واقع نوعي قزل آالي قهوه اي است كه  Kessler,1877 Salmo trutta caspiusماهي آزاد درياي خزر با نام علمي 
به رودخانه از جمله  ماهيان مهاجر و  )1364به آن ماهي آزاد گفته مي شود (عمادي،  جثه بزرگشخاطر ه فقط ب

و  بودهاز ارزش اقتصاي بااليي برخوردار  درياي خزر در بين ماهيان استخواني. مي باشد و بومي درياي خزر
كه گرانترين ماهي از نظر ارزش  طوريه كامالً با فرهنگ و ذانقه مردم استانهاي شمالي سازگاري پيدا كرده ب

ترتيب به منظور توليد ماهي آزاد درياي خزر در فصول پائيز و بهار به محسوب مي گردد.  كشور در شمال واحد
در مناطق كوهستاني در رودخانه هايي كه داراي بستر قلوه سنگي،  و تغذيه مهاجرت مي نمايد. اين ماهي مثل

در پهلوها لكه هاي ستاره  و رنگ بدن اين ماهي نقره اي بوده .شني و ماسه اي باشند اقدام به تخمريزي مي نمايد
و وزن داراي لكه هاي رنگي مي باشند. طول  نيز مخرجي اين ماهي پشتي و هاي اي شكل ديده مي شود. باله

مي درياي خزر محل زندگي آن كرانه هاي و  گرم بوده 4800سانتي متر و  77حدود به ترتيب متوسط اين ماهي 
ند كه رودخانه هاي ه ادر گذشته رودخانه هاي بسياري ميزبان كوچندگان ماهي آزاد براي تكثير طبيعي بود .باشد

از آن جمله  آستاراد و كرگانرو ،شفارود ،ناورود ،صفارود، شيرود، تنكابند، كاظم رو، چالوس، سردآبرود
تا  4تخريب زيستگاه بچه ماهيان و برداشت غير اصولي شن و ماسه؛ در حال حاضر معدودي از  دليلهستند. اما به 

كرگانرود) محل مهاجرت اين ماهي مي سردآبرود و ، چالوس، (تنكابن خزر رودخانه در طول كرانه جنوبي 5
رودخانه ها كوشش و برنامه ريزي اصولي صورت نگيرد  …و اگر در حفظ و مراقبت از شرايط زيستي و  دنباش

در چه بسا در آينده ممكن است اين رودخانه ها نيز شانس ميزباني كوچندگان ماهي آزاد را نداشته باشند. 
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ز، آلودگي درياها و منابع آبي، از بين رفتن زيستگاه ها و مناطق طبيعي سالهاي اخير صيد بي رويه و غير مجا
تخمريزي، كاهش نزوالت آسماني  و .... باعث تهديد جمعيت و در مواردي كاهش موفقيت در بازسازي ذخاير 

ست در لي IUCN)، اين ماهي را طبق معيارهاي Coad )1980اين گونه ارزشمند از طريق تكثير مصنوعي شده است. 
شركت سهامي شيالت ايران با هدف ) قرار داد. از اين رو Endangeredسرخ و در طبقه در معرض خطر انقراض (

و به منظور تكثير مصنوعي  و رها سازي ساالنه تعدادي بچه ماهي درياي خزر  حفظ و افزايش ذخاير ماهي آزاد
ا مبادرت به احداث  مركز شهيد باهنر در با مشاركت روسه 1360در سال  به داخل رودخانه هاي مناسب، آزاد

رسماً كار خود را شروع كرد و در حال حاضر نيز با توليد ساالنه  1362كالردشت نمود؛ مركز مذكور از سال 
چالوس نقش مهمي  و سردآبرودهاي چشمه كيله (تنكابن)، صدها هزار بچه ماهي  و رها سازي آنها به رودخانه 

  .)1374(بهراميان،  در اين راستا ايفا مي كند
كه بومي درياي خزر است و براي آن دسته از پژوهشگران كه مي كوشند منشاء آنرا تعيين كنند ، اين ماهي 

ژادي از ماهي قزل آالي قهوه اي مشكالتي را بوجود آورده است . برخي از محققين معتقدند كه اين ماهي ن
) و  Salmo salarاقيانوس اطلس (  است كه در اقيانوسها و درياها مي زيسته است . اين ماهي از سويي با ماهي آزاد

) قرابت دارد . ولي به دليل شباهت زياد آن با قزل آالي دريايي آن را از  Salmo truttaاز سوي ديگر با قزل آال ( 
Salmo trutta  ، آورده  1) . خصوصيات طبقه بندي اين ماهي در جدول  1384مي دانند( مجنونيان و همكاران

جد باله چربي در انتهاي ساقه دمي بوده و انتهاي باله دمي تقريبا صاف است . لكه هاي شده است . اين ماهي وا
گرد تيره بر روي باله پشتي و سر و لكه هاي قرمز رنگ روي سطح بدن همراه با لكه هاي تيره ديده مي شود    

  بندرت در روي باله دمي اين ماهي خالهاي تيره ديده مي شود .
  جايگاه طبقه بندي سيستماتيك ماهي آزاد   2 جدول

Chordata Phylum شاخه 

Vertebrata subphylum زير شاخه 

Gnathostomata Superclass فوق رده 

Osteichthyes Class رده 

Actinopterygii Subclass زير رده 

Neopterygii Infraclass دون رده 

Teleostei Division بخش 

Argentiniformes Order راسته 

Salmoniformes Suborder زير راسته 

Salmonidae Family خانواده 

Salmo Genus جنس  
trutta Species گونه  

caspius Subspecies زير گونه  
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)  Critically Endangeredبصورت بحراني (  IUCNبر اساس اطالعات منتشره وضعيت ماهي آزاد در طبقه بندي 
  ) . Kiabi , Abdoli and Naderi, 1999طبقه بندي شده است ( 

 

  خزر درياي آزاد ماهي پراكنش - 1-6-1

ماهي آزاد درياي خزر از جمله ماهيان مهاجر مي باشد كه در دريا زندگي و تغذيه مي كند . اين ماهي در 
سواحل غربي و جنوبي دريا پراكنده مي باشد . ولي در سواحل شمالي و همچنين در سواحل شرقي بندرت 

و رودخانه هاي كوچك  مشاهده مي شود . اين ماهي براي تخمريزي به رودخانه هاي كورا ، ترك ، سامور
سواحل جنوبي دريا مهاجرت مي نمايد ولي در رودخانه ولگا و اورال بندرت ديده مي شود . بيشترين فراواني را 
در قسمتهاي غربي حوزه جنوب درياي خزر دارد و آبهاي سرد را ترجيح مي دهد . اين ماهي به رودخانه هاي 

اما بيشتر به رودخانه هاي غرب مازندران و گيالن مهاجرت مي كند استانهاي گيالن و مازندران كوچ تكثير دارد 
. ماهيان بالغ جهت توليد مثل در دو فصل بهار و پاييز به برخي رودخانه هاي گيالن ( شفارود ، ناورود كرگانرود 

كابن و و آستارا چاي ) و مازندران ( سردآبرود ، تنكابن و چالوس ) مهاجرت مي نمايد و هم اينك رودخانه تن
كرگانرود در منطقه تالش مهمترين رودخانه هايي هستند كه كوچ تكثير اين ماهي به آنها ادامه دارد . برخي از 

اين ماهي به رودخانه هاي لمير و حويق در  1365 – 1368گزارشات صيادان اشاره دارد كه در پاييز سالهاي 
  ; 1379روشن طبري و همكاران ،  ;1383عبدلي ، نزديكي آستارا نيز كوچگري داشته است ( نادري جلودار و 

  ) . 1385رنجبر ، عباسي  ; 1379افرايي و اللويي ، 
  

  

  

  

  

  

  

  پراكنش ماهي آزاد در درياي خزر 2 شكل

  ) www.caspianenvironment.org( اقتباس از 
  
  ساختار جمعيت  -2-6-1

كيلوگرم نيز در  51ماهي آزاد درياي خزر نسبت به ماهي آزاد اروپا جثه بزرگتري دارد . اين ماهي با وزن 
 15وزن متوسط آن در سواحل شوروي  1916) در سال  Nikolskii , 1954رودخانه كورا  صيد شده است ( 

كيلوگرم بوده است و گزارشي از ماهيان به وزن  13،  1940كيلوگرم و در سال  9/14،  1935كيلوگرم ، در سال 
،  13) . وزن متوسط اين ماهي در رودخانه كورا  Berg , 1948كيلوگرم نيز وجود دارد ( 55كيلوگرم و حتي  33
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) گزارش  Derzhavin  )1941كيلوگرم توسط  4/2و در رودخانه ياالما  9/3، در سامور  2/7، ترك  7/8ولگا 
 و ماهيان الرشد بودهسريع،  كورا رودخانه مهاجر به ) ماهيان 1981(  كازانچف گزارش سبر اساشده است . 

 وزن رسند . متوسطمي كيلوگرم 1/10 و 9/6 متر و وزنسانتي 92و  82 طول به بترتيب ساله و شش چهار ساله
برابر  وزن ) متوسط 1314(  1935 ، در سال كيلوگرم15) ، برابر  1285(  1916 خزر در سال در درياي ماهي اين
 اتحاد شوروي ( حوزه است بوده كيلوگرم 13 به ماهي اين وزن ) متوسط 1319(  1940 و در سال كيلوگرم 9/14

در  ماهي اين زنو متوسط بطوريكه . است شده نيز مشاهده ايران ايكرانه در آبهاي وزن كاهش ) و اين سابق
 ادامه وزن كاهش نيز اين 1365 و در سال كيلوگرم 5/3، برابر  1352و در سال كيلوگرم 8/4برابر  1326 سال

 1379 در سال وزن كاهش ) . اين 1367پور ،  رسيد ( كريمپور و حسين كيلوگرم 63/2مقدار  و به است داشته
نيز در  ماهيان طول . كاهش)  1380( غني نژاد و همكاران ،  است رسيده كيلوگرم 2 مقدار و به نيز مشهود بوده

و  متر بودهسانتي 78برابر  1326 در سال ماهي اين طول متوسط بطوريكه . است افتاده اتفاق گذشته سالهاي طي
پور ،  ( كريمپور و حسين است متر رسيدهسانتي 63مقدار  به 1365 متر و در سالسانتي 67برابر  1352 در سال لي

( غني نژاد و  است متر رسيدهسانتي 53مقدار  به 1379 و در سال داشته ادامه كماكان كاهش) . اين 1367
سانتي متر اندازه گيري شده است . در  4/56، ميزان طول متوسط اين ماهي  1383در سال . )  1380همكاران ، 

 2627و  3498،  4865بترتيب برابر  1365و  1352،  1326ايراني درياي خزر ميانگين وزن در سالهاي  سواحل
گرم بوده است كه هر دو آمار نشان از كاهش وزن اين ماهي دارد . در طي سالهاي فوق حدود تغييرات وزن اين 

حسين پور  ; 1326( فريد پاك ، گرم بوده است .  750 – 5250و  1800 – 6630،  1815 – 12720ماهي بترتيب 
 1950اين رقم به  1383گرم بوده و در سال  2600ميانگين وزن ماهي آزاد  1380) . در سال  1367و كريمپور ، 

  ) . 1384،  1383گرم كاهش پيدا نمود ( عبدالملكي و همكاران ، 
  
  تغذيه  -3-6-1

،  Ephemeropteraو  Plecopteraبچه ماهيان آزاد درياي خزر ابتدا از زئوپالنكتونها و سپس از الرو حشرات چون 
شيرونوميده و همچنين از گاماروس ، ميگوها ، ميزيده ها و پاروپايان استفاده مي نمايد . غذاي اين ماهي در 

شگ ماهيان جوان و كيلكا و كفزيان مي باشد (  درياي خزر كلمه هاي كوچك ، گل آذين ماهيان ، گاوماهيان ،
Berg , 1948   ، 1987؛ قاسم اف ،  1981؛ كازانچف .(  

  
 بيولوژي -4-6-1

ماهي آزاد كه به علت بزرگي ماهي آزاد نام گرفته است .داراي باله چربي وخط جانبي مي باشد.بدن از فلسـهاي  
متراكم ونقره اي فام پوشيده شده وبه همين دليل رنگ بدن اين ماهي نقره اي وداراي خالهاي ستاره اي شكل در 

ي باشد.تعداد فلس بين باله چربـي وخـط جـانبي    پهلوها بوده ودر باله پشتي ومخرجي نيز داراي لكه هاي رنگي م
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مي باشد كه براي تخـم ريـزي از دريـا      Anadromousعدد،  ماهي آزاد درياي خزر از جمله ماهيان مهاجر 11 -19
كرگـانرود و...   -سامور ورودخانـه هـاي سـواحل شـمالي ايـران بـويژه تنكـابن         –ترك  –به رودخانه هاي كورا 

ي در درياچه خزرداراي سه زير گونه است كه يك زيـر گونـه آن بيشـتر در سـواجل     مهاجرت مي نمايد.اين ماه
ايران مشاهده مي گردد. زير گونه اي كه وارد رودخانه هاي ايران مي شود بسـيار كـوچكتر از مـاهي آزاد كـورا     

د. ايـن  گرم مي باش 12000سانتيمتر وحداكثر وزن آن نيز 110گرم،حداكثر طول آن  3800بوده وزن متوسط آن 
ماهي داراي دو فرم مي باشد كه يك فرم آن اوايل بهار وارد رودخانه شده وخـود را بـه قسـمت هـاي باالدسـت      
رودخانه رسانيده وچندين ماه را در آنجا بسر مي برد. نژاد ديگراوايل پاييزاز دريا وارد رودخانـه گشـته وخـود را    

درفصل بهار خود را به رودخانه رسانيده بودند از اواسط  به نقاط مطلوب وباالدست رسانيده وبه همراه آنهايي كه
درجه سانتيگراد بسته به شرايط رودخانه اقدام به تخـم ريـزي مـي كننـد. در      10تا  4پاييز تا اوايل زمستان در آب 

ماده ،جهت تخم ريـزي، بـا اسـتفاده از     "كه كه بيان شد، معموال چرخه زندگي ماهي آزاد در طبيعت همانطوري
مي سازند. در واقع ،حفره هـايي را در ميـان سـنگريزه     reddدمي خود در كف رودخانه ، شيارهايي را به نام  ساقه

هاي تميز وصاف، در كف نهرها ايجاد مي نمايند. ماهي نر،در اطراف ونزديكي ماده باقي مانده ورقبا را دور مـي  
را در آنجا رها مي سازد.سپس مولد نر بالفاصله سازد.پس ازآن كه النه شيار مانندآماده شد،مولد ماده تخمك ها 

عمل اسپرم ريزي را انجام داده ولقاح صورت مي گيرد.تخم ها توسط مولد ماده با يك اليـه سـنگريزه پوشـانده    
مي شوند وپس از آن هر دو مولد ،تخم ها را ترك نموده وآنها را به حال خود مي گذارد تا مراحل تكامل جنين 

تا مدت يك هفته قبـل از  "گيرد.الروهاي تازه تفريخ شده كه آلوين ناميده مي شوند،تقريباورشد الروهاصورت 
) . تعداد كل تخمهاي اين ماهي طبق   1356شروع تغذيه فعال درميان سنگريزه ها باقي مي مانند (بريماني،احمد .

الي بـا ازاء هـر مولـد مـاده     عدد بوده كه بطور متوسط تخمهاي استحص 12400تا  2100بررسيهاي انجام گرفته بين
 1/6و 3/4ميليمتر مي باشد.كه حداقل وحداكثرقطر گزارش شده 1/5عدد مي باشد. قطر تخمهاي اين ماهي  3400

شبانه روز بسته به شرايط دماي آب طول مي كشـد بـر خـالف     55تا  30ميليمتر مي باشد. مدت انكوباسيون تخم 
ارد رودخانه هاي ايران مي گردد پـس از تخـم ريـزي نمـي ميردبلكـه      ساير آزاد ماهيان واقعي زير گونه اي كه و

ــددا ــر        "مج ــان ديگ ــگ ماهي ــواع ماهيان(كيلكا،آترينا،ش ــا از ان ــد.ماهي آزاد در دري ــت مينماي ــا مراجع ــه دري ب
وكفزيان)،همچنين بچه ماهيان آزاد در رودخانه از الرو حشرات ،پاروپايان وسپس از بچه ماهيان ريز تغذيـه مـي   

  )..Kazancheev, E. N., 1981. Ryby Kaspiiskogo Morya [Fishes of the Caspian Sea]كند(
در شرايط پرورشي ماهي آزاد ،تخمك ها پس از اووالسيون (رهاشدن تخمك ها از اليـه فوليكولي)بـه محوطـه    

وره شكمي رها شده و تا زمان استحصال آنها توسط عمل تخم كشـي،در آن جـا بـاقي مـي ماننـد.در طـي ايـن د       
غليظي به نام مايع تخمـداني يـا مـايع سـلوميك غوطـه ورهسـتند. بـه        "،تخمك هاي در مايع نيمه چسبناك ونسبتا

نظرمي رسد كه تركيب مايع سلوميك،در حفظ قابليت لقاح وكيفيت تخمك ها،نقش مهمـي را ايفـا نمايـد.با بـه     
ومحتواي تخمك ها اتفاق مـي افتدكـه   تاخيرافتادن عمل تخم كشي،به تدريج تغييراتي در تركيب مايع سلوميك 
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همين تغييرات مرفولوژيك،فيزيولوژيك وبيوشيمايي مسوول كاهش كيفيت تخمك ها،كـاهش درصـد   "احتماال
  )Lahnsteiner,2000(لقاح،چشم زدگي،تفريخ وبروز ناهنجاري ها وتلفات در مراحل بعدي مي باشد.

خمك ها فوق رسيده خواهند شد.با فوق رسـيده شـدن   چنانچه عمل تخم كشي،بيش از اين مدت به تاخير بيفتد،ت
تخمكها،قابليت آنهابه طور كلي از بين مي رود . زمان ايجاد فوق رسيدگي،به شدت تحت تاثير دماي محيط آبي 

  زندگي ماهي ونوع گونه خواهد بود.
ري ظاهر مـي گردنـد.   تخمك هاي آزاد ماهيان در مقايسه با ساير گونه هاي ماهيان ، بزرگتر بوده ودر تعداد كمت

لذا،تالش براي استحصال تخمك هايي با كيفيت بيشتر در آنها ضروري تر به نظر مي رسد.همچنين با عنايـت بـه   
محدود بودن تخمك ها در مولدين ماده ماهي آزاد نسبت به ساير ماهيان پرورشي ،ضرورت توجه به فاكتورهاي 

ا كـه در زمـان تخـم كشـي از مولـدين بـا توجـه بـه روز         موثر بر كيفيت تخمك ها آشكارتر مي شود واز آن جـ 
)در واقـع ،بـه   Craik &Harvey,1984اووالسيون،مهم ترين فاكتور تعيين كننده كيفيت تخمك گزارش شده است.(

منظور استحصال بهترين تخمك ها از جهت كيفيت ،توجه بـه فاصـله زمـاني مـابين اووالسـيون وتخـم كشـي در        
يار بااهميت بوده كه به تبع آن باالترين نرخ چشم زدگي وتفـريخ نيـز حاصـل خواهـد     مولدين ماده ماهي آزاد بس

  شد.
از طرف ديگر،در مركز تكثير شهيد باهنر كالردشت،مولدين ماده ماهي آزاد ،هرچند مدت يكبـار مـورد معاينـه    

  قرار ميگيرند تا تخمك هايي كه در طي اين دوره سيال(اووله) شده اند،استحصال گردند.
  
همĤوري و تكثير طبيعي  -5-6-1   

ماننـد   جنـوبي  سـواحل  هـاي ، سـامور و رودخانـه   تـرك  ،كـورا   هـاي رودخانـه  بـه  تخمريزي برايآزاد  ماهي    
 مهـاجرت  جنـوبي سواحل هايديگر از رودخانه ديا، سردآبرود و تعد ، كرگانرود ، شفارود ، تنكابن آستاراچاي

) بدليل سد سازي بر روي رودخانه ولگا و رودخانه كورا ، امكـان دسـتيابي    2000يوانف ( . به گزارش ا نمايدمي
گذشـته بـه   در سواحل ايراني درياي خـزر مـاهي آزاد در    اين ماهيان به مناطق تخمريزي بسيار كاسته شده است .

شيرود ، صفارود ، آستارا رودخانه هاي متعددي از جمله سردآبرود ، چالوس ، كاظم رود ، چشمه كيله تنكابن ، 
چاي ، كرگانرود ، شفارود و ناورود براي تكثير طبيعي مهاجرت مي نمود اما به جهـت تخريـب مكانهـاي تكثيـر     

رودخانه ( تنكـابن ، چـالوس ، سـرد آبـرود و      5تا  4طبيعي ماهي آزاد در اكثر رودخانه ها ، در حال حاضر تعداد 
  مهاجرت اين ماهي  مي باشد . كرگانرود ) در طول كرانه جنوبي ، محل

 3سالگي ، در رودخانه سـامور در سـن    9تا  4تحت شرايط توليد مثل طبيعي ، ماهي آزاد رودخانه كورا در سنين 
سالگي بـه بلـوغ جنسـي مـي رسـند . گـاهي نـر هـا در شـرايط           2سالگي و در رودخانه ياالما بندرت در سن  5تا 

ي رسند .  همĤوري مطلق اين ماهي در رودخانه كورا با حدود تغييرات رودخانه اي در سن يك سالگي به بلوغ م
) ميانگين  همـĤوري   1326) . فريد پاك (  Berg , 1948عدد تخم مي باشد (  23000و ميانگين  16000 – 30000
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عدد تخم گـزارش   2104 – 13468عدد تخم با حدود تغييرات  7056اين ماهي در حوزه جنوبي درياي خزر را  
عـدد تخـم     2251 – 7864عدد تخم  با دامنـه   4523ميانگين همĤوري اين ماهي   1352ود . در بررسيهاي سال نم

عـدد تخـم    1700 – 6890با دامنـه   2918ميانگين همĤوري مطلق اين ماهي  1365اندازه گيري گرديد و در سال 
  ) .  1367بوده است ( حسين پور و كريمپور ، 

  
مهاجرت -6-6-1  

) . برخي از ماهيان آزاد در فصل پاييز  Berg, 1959ماهي آزاد داراي دو نژاد  زمستانه ( بهاره ) و پاييزه مي باشد ( 
و زماني كه آماده تخمريزي و توليد مثل هستند ، از دريا به رودخانه مهاجرت مي نمايند و در منشاء رودخانه ها 

ايل زمستان همان سال در آنجا اقدام به تخمريزي مي نمايند . برخي جاي مناسبي را پيدا و در اواخر پاييز و يا او
ديگر از ماهيان در فصل بهار اقدام به مهاجرت از دريا به رودخانه مي نمايند . تخمدان ماهياني كه در اين فصل 
 مهاجرت مي كنند فاقد تخمك مي باشد . اين ماهيان پس از عبور از رودخانه و رسيدن به سرچشمه ، جاي
مناسبي را انتخاب كرده و در همانجا باقي مي مانند و اواخر پاييز آن سال اقدام به تخمريزي مي نمايند . اين ماهي 
از ماهيان مهاجر بوده كه در گذشته بدليل برداشت بي رويه ، سدسازي بر روي رودخانه ها ، آلودگي و كم آبي 

سته شد و بقاي آن با بازسازي ذخاير آن از طريق تكثير و رودخانه ها ، تكثير طبيعي ذخاير اين ماهيان بشدت كا
) . ماهي آزاد خزري داراي  2000پرورش بچه ماهيان و رهاسازي آنها به رودخانه ها تثبيت گرديد ( ايوانف ، 

مهاجرتهاي طوالني است و از سواحل ايران تا داغستان مهاجرت مي نمايد . مسير مهاجرت ماهي آزاد در 
كيلومتر بستر رودخانه را از مصب شامل مي شود .  5الي  2كوچك طوالني نمي باشد و حدودا رودخانه هاي 

ماهياني كه براي تخمريزي به هر رودخانه مهاجرت مي كنند از نظر خصوصيات بيولوژيكي اعم از طول و وزن 
آزاد به رودخانه  بدن ، زمان رسيدگي غدد تناسلي و تخمريزيهاي بعدي با هم فرق دارند. مدت مهاجرت ماهي

كورا جهت تخمريزي طوالني است . ماهي آزاد كورا پس از تخمريزي مي ميرد ولي ماهي آزاد ساير رودخانه 
سال در  2تا  1ها پس از تخمريزي به دريا مهاجرت مي كنند . قسمت اعظم بچه ماهيان آزاد حتي بمدت 

  . البته به اعتقاد ايوانفمي مانندرودخانه كورا باقي 
  ) ذخاير اين ماهيان بصورت گله هاي محلي در جهت رودخانه هاي مشخص شكل مي گيرد. 2000(  

  
  وضعيت صيد و ذخيره  -7-6-1

ذخاير ماهي آزاد در گذشته بدليل برداشت بي رويه ، سدسازي بر روي رودخانه ها ، آلودگي و كم آبي 
رودخانه ها ، تكثير طبيعي اين ماهي بشدت كاسته شد و بقاي آن با بازسازي ذخاير آن از طريق تكثير و پرورش 

  ) .  2000بچه ماهيان و رهاسازي آنها به رودخانه ها تثبيت گرديد ( ايوانف ، 
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البته ذخاير ماهي آزاد درياي خزر هيچگاه زياد نبوده است . باالترين ميزان صيد اين ماهي در ساير مناطق درياي 
تن به ثبت رسيده است  اما بعد از آن ميزان صيد افت نمود . ولي افزايش صيدي  800با ميزان  1900خزر در سال 

تن بوده است )  و از اين سال به بعد صيد اين ماهي رو به  700مشاهده شد ( ميزان صيد برابر  1935در سال 
تن بوده است ( بليايوا  5مقدار كل صيد آن حدود  1970) . بطوريكه در سال  2000كاهش گذاشت ( ايوانف ، 

) . در سواحل ايراني درياي خزر نيز با حذف صيادان دامگستر ميزان  1981؛ كازانچف ،  1989و همكاران ، 
 3/6به  1370تن در سال  1/1اهي توسط شركتهاي تعاوني پره افزايش داشته بطوريكه ميزان صيد از صيد اين م

) كه در سال آتي آن نيز اين ميزان صيد حفظ گرديد (   1375رسيد ( غني نژاد و همكاران ،  1374تن در سال 
را در  ادواري تقريباً تغييرات گذشته هايدهه طي ماهي صيد اين ميزان به نگاهي). 1376غني نژاد و همكاران 

از ماهي آزاد سابقاً  كه ) 1367پور ،  ( كريمپور و حسين است آمده در منابع .دهدمي نشان ماهي صيد اين
 مختلط شركت از قبل و حتي 1331 در سال شيالت شدن از ملي ( قبلگرديد مي مقدار زياد صيد ها بهرودخانه

 زياد و براي چربي را بدليل ماهي اين و گوشت را مانند خاويار كنسرو نموده ماهي اين تخم و)  و شوروي ايران
 روسيه شناور به توسط و با يخ زده امعا و احشا ، نمك كردن و خارج طولي از شكاف از فساد و پس جلوگيري

تن در سال تجاوز نكرده  20حداكثر صيد اين ماهي از  1326آمار شيالت ايران در سال بر اساس . فرستادندمي
از آمار شيالتي حذف گرديد  1360است و از آن پس هر ساله صيد آن سير نزولي داشته بطوريكه در اوايل سال 

آن رو به انقراض و ديگر جزء ماهيان تجاري محسوب نمي گرديد و اگر چنانچه اين روند ادامه مي يافت ، نسل 
مي رفت . عواملي نظير صيد بي رويه ، از بين رفتن مكانهاي تكثير طبيعي اين ماهي در رودخانه ها ، كشتار بچه 

  ماهيان آنها در رودخانه ها و كاهش سطح آب درياي خزر در كاهش ذخاير اين ماهي موثر بوده اند .
  
  وضعيت بازسازي ذخاير  -8-6-1

هزار  348 متوسط بطورتا كنون در حال انجام بوده و ساليانه  1362بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر از سال 
. در نمودار زير روند صيد و رهاكرد بچه ماهيان آزاد در  است شده خزر رها سازي درياي بهآزاد  ماهي بچهعدد 

  سواحل ايراني درياي خزر نشان داده شده است .
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  در سواحل ايراني 1362 – 92روند ميزان صيد و رهاكرد بچه ماهيان آزاد طي سالهاي   3 شكل

  
ميزان صيد اين اخير  سالهايبيش از سه دهه داراي نوساناتي بوده است و طي  طي ماهي صيد و رهاكرد اين ميزان

تن در  2به حدود  1390تن در سال  8ماهي روند كاهشي را نشان مي دهد . بطوريكه ميزان صيد اين ماهي از 
برابر كاهش داشته است . ميزان صيد و ذخيره اين ماهي بدليل مشكالت عديده  4رسيده است كه  1392سال 

ه ماهيان رهاسازي شده ، همچنان در حد پاييني بخصوص فشار صيد و صيادي قانوني و غير قانوني و تلفات بچ
 شيالتسازمان  آزاد توسط ماهيان رهاكرد بچهبوده و ماهي آزاد درياي خزر شرايط مناسبي را دارا نمي باشد . 

 1392 لغايت 1363 سالهاي طي.  است بوده اخير در حد صدها هزار عدد سالهاي طي تعداد آن باشد كهميايران 
 ماهي تن 3/97 ميزان مدت و در همين گرديدهخزر رهاسازي آزاد در درياي ماهي دد بچهميليون ع 8/10اد تعد

،  گونه تكثير اين براي و نيز صيد مولدين نشده ثبت و درصد صيد قاچاق 40 با احتساب كه آزاد صيد گرديده
،  هر ماهي براي كيلوگرم 5/2 متوسط وزن بادر نظر گرفتن د كهرس مي تن 2/136 به ماهي صيد اين ميزان كل

 5/0حدود ،  شده رهاسازي ماهيان تعداد بچه به نسبت شود كهعدد مي 54488 برابر صيد شده تعداد ماهيان
عدد   5935مجموعاً تعداد  1381تا  1362از سال الزم به توضيح است كه  دهد .مي نشانبازگشت  درصد ضريب

 30تا  5ميليون عدد بچه ماهي آزاد در اوزان  4/4مولد نر و ماده ماهي آزاد صيد گرديد و از اين تعداد مولد ، 
گرم نيز رها سازي شده اند و تعداد  150تا  80گرم رها سازي گرديد . همچنين بچه ماهيان آزاد كه با دامنه وزني 

هاي شيالت بعضي استانها گرديده اند را نيز بايد به آمار فوق بچه ماهياني كه جهت پرورش تحويل نمايندگي
تا  10درصد بين  30گرم ،  15درصد باالي  20الذكر اضافه كرد . از مجموع بچه ماهيان رها سازي شده ، حدود 

برآوردهاي انجام شده گرم وزن داشته اند .  3درصد نيز در حدود  10گرم و  5 – 10درصد بين  40گرم ،  15
) نشان مي دهد كه براي توليد يك تن ماهي آزاد بطورمتوسط  Gilkolaei,Moghim and Mathews   )2004ط توس

عدد  52812عدد بچه ماهي رهاسازي گردد كه حدود اطمينان اين برآورد برابر  119595مي بايستي ساالنه 
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پس از  1381اشته اما در سال ميزان صيد روند كاهشي د 1380تا سال  1374محاسبه شده است . همچنين از سال 
لغايت  1378مجدداً طي سالهاي بعد ميزان صيد اين ماهي كاهش يافته است . از سال  يك افزايش قابل مالحظه

ميزان صيد اين ماهي روند افزايشي داشته و پس از آن مجددا روند كاهشي در صيد اين ماهي مشاهده شد  1390
 رويه صيد بي اگرچهاهيان نيز در اين كاهشها و افزايشها بي تاثير نبوده است . . البته نوسانات تعداد رهاكرد بچه م

،  صياد برد ( رضويمي از بين را در دريا ماهي ذخاير اين افزايش امكان كه است حديه ب و فشار صيد و صيادي
خواهد بود ( فائو ،  وظيفه يك ز آنا گردد ، حفاظتمي با خطر مواجه آبزي يك ذخيره زمانيكه ولي)  1378
1996 . (  

هزار عدد از بچه ماهيان دو تابستانه ماهي آزاد درياي خزر ، ميزان صيد آن در حد  400با وجود رهاكرد ساالنه 
تن بوده است كه با احتساب  2كل صيد اين ماهي به ميزان  1392بسيار اندكي مي باشد . بطوريكه در سال 

عدد بوده است كه حاكي از باال بودن ميزان  1000كيلوگرم براي هر ماهي ، تعداد كل صيد برابر  2ميانگين وزن 
  تلفات و مرگ و مير طبيعي اين ماهي مي باشد . 

در حال حاضر تنها رودخانه اي كه از آن مولد ماهي آزاد تهيه مي شود ، رودخانه چشمه كيله تنكابن مي باشد 
به اين رودخانه تا قبل از  كه عمده مولدين از اين رودخانه تهيه مي گردد و بچه ماهيان آزاد رهاسازي شده

رسيدن به دريا به داليل متعددي از جمله صيد غير اصولي توسط از افراد سودجو ، برداشت بي رويه و غير 
  اصولي شن و ماسه از بستر رودخانه تنكابن و همچنين وجود موانع فيزيكي و پرندگان ماهيخوار از بين مي روند . 

  
  اد درياي خزر ذخاير ماهي آزفعلي وضعيت  -9-6-1

ماهي آزاد درياي خزر به جهت ارزش غذايي باال و همچنين مطبوع بودن گوشت آن بسـيار مـورد عالقـه عمـوم     
،   داردمردم بويژه ساحل نشينان خزر بوده و با توجه به لوكس بودن و قيمت باال ، تقاضاي خريد همـواره وجـود   

لذا همين عامل با عث گرديد  تا سوداگران و صيادان طمع بيشتري براي  صيد بي رويه و قاچاق آن داشته باشند ، 
ميزان صيد اين گونه طي سالهاي گذشته داراي نوساناتي بوده است . حداكثر صـيد ايـن مـاهي در  سـال     بنابراين  

صال اين ماهي رو به كاهش گذاشته  به طوري تن گزارش شده است و پس از آن استح 17حدود  1326- 1327
تن رسيد (  4به حدود  1379  - 1380كيلو گرم تنزل يافته و در سال  96به  1357 -1358كه در سال بهره برداري 

  ) 1380غني نژاد و همكاران ،
ير اين گونه بـا  در مي يابيم كه ذخا 1391تا  130 6با نگاهي به آمار صيد ماهي آزاد درياي خزر در دهه هاي بين 

        0ارزش به شدت كاهش داشته است 
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  1391تا  1306از سال آمار صيد  ماهي آزاد درياي خزر      3 جدول

  ميزان صيد(تن)  سال  ميزان صيد(تن)  سال   ميزان صيد(تن)  سال  
1306  -  1335  4/0  1364  790/0  

1307  -  1336  2/0  1365  06/0  

1308  -  1337  1/0  1366  -  

1309  6/4  1338  1/0  1367  -  

1310  9/1  1339  1/0  1368  46/0  

1311  1/3  1340  -  1369  1/1  

1312  5/1   1341  -  1370  53/0  

1313  9/0  1342  -  1371  4/0  

1314  9/0  1343  2/0  1372  04/1  

1315  2/1  1344  3/0  1373  4/8  

1316                1/2  1345  3/0  1374  8/6  

1317  6/2  1346  6/0  1375  13/6  

1318  5/3  1347  4/0  1376  39/5  

1319  1/2  1348  3/0  1377  3/7  

1320  0/9  1349  3/0  1378  8/6  

1321  9/3  1350  7/0  1379  4/3 

1322  9/2  1351  5/2  1380  4 

1323  4/4  1352  7/2  1381 10 

1324  5/1  1353  1/1  1382 9 

1325  0/5  1354  2/1  1383 5/14 

1326  5/16  1355  1  1384 16 

1327  2/16  1356  1  1385 12 

1328  3/6  1357  3/0  1386 12 

1329  9/9  1358  2/0  1387 5 

1330  4/3  1359  1/0  1388 6/2 

1331  5/2  1360  2/0  1389 6 

1332  9/1  1361  6/0  1390 11 

1333  3/1  1362  360/0  1391 5/3 

1334  4/0  1363  956/0      
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) وكنترل و مديريت صيد و حـذف   1362با توجه به اجراي برنامه تكثير و رهاسازي توسط شيالت ايران (از سال 
، بـه    پيـدا كـرد  ، وضعيت ذخاير ماهي آزاد تا حدودي بهبود يافـت و  ميـزان صـيد افـزايش     روش صيد دامگستر

تـن    16بـه حـدود    1384ن و در سـال  تـ  5/14به حدود  1383طوري كه طبق منابع غير رسمي آمار صيد  در سال 
متاثر از نتايج رهاسازي و بازسازي ذخـاير توسـط    ممكن استرسيد كه اين افزايش ميزان صيد در سال هاي اخير

  .   باشدشيالت 
  

  داليل كاهش ذخاير  ماهي آزاد درياي خزر  -10-6-1

سال هاي گذشته عنوان نمـود كـه مهـم    داليل مختلفي را مي توان براي كاهش ذخاير ماهي آزاد درياي خزر در 
عامل مهم ديگر كه  در كاهش ذخاير اين ماهي تاثير بسـزائي دارداز بـين    ترين آن صيد بي رويه و قاچاق است ،

چنانچه اشاره گرديد اين ماهي  به لحاظ خصوصيات منحصر به فرد از رفتن مكان هاي تكثير طبيعي آنان است ،  
ي ، جزء ماهيان رودكوچ ( آنادرم ) مي باشند ، بـدين معنـي كـه بـراي توليـد مثـل       نظر اكولوژيكي و فيزيولوژيك

در گذشته    ناچاراً بايستي به رودخانه ها مهاجرت نموده در مناطق باالدست رودخانه اقدام به تخم ريزي نمايند ،
   است  از : مهاجر  براي تكثير طبيعي  بود عبارت هاي  دور رودخانه هاي كه پذيراي  ماهيان  مولد

رودخانه هاي استانهاي گيالن(  شامل  شفارود ، كرگانرود ، ناورود، آستار چاي ) و مازندران (سردآبرود، چشمه 
كيله تنكابن، چالوس) و برخي رودخانه هاي كوچك  ديگر ، اما در حال حاضر به دليل  تغييرات  بوجـود آمـده   

مناسـب ، و ورود انـواع آالينـده هـا   و عوامـل ديگـر عمـال         دبيوجود دراكوسيستم طبيعي رودخانه ها، ،  عدم 
ه جنوبي درياي خزر امكان  پـذير نمـي باشـد، بـه طـوري كـه       ضمهاجرت اين گونه در محدود رودخانه هاي حو

اي كه عمده ماهيان مولد آزاد به آن مهاجرت مي كنند رودخانه چشمه كيله تنكـابن   درحال حاضر تنها رودخانه 
ه از سالي كه پل موجود در عرض رودخانه تنكابن احداث گرديد و به دليل  عدم پيش بيني  پلكـان  مي باشد، البت
)  امكان مهاجرت ماهيان مولد به منطقه  بـاال دسـت رودخانـه جهـت تكثيـر طبيعـي  سـلب          Fish wayماهي رو ( 

رودخانه ،  صيد غير مجاز و ودر صورت  افزايش دبي آب رودخانه و ورود  اتفاقي اندك ماهيان مولد به  گرديد
طبـق بررسـي بـه    .تعدد صيادان غير مجاز در مسير مهاجرت ، شانس تكثير طبيعي اين ماهي  را از آنان مي گيرنـد  

ه درياي خزر متوقف شده و شواهدي دال بر تخمريزي طبيعـي  ضعمل آمده ،  تخمريزي طبيعي اين ماهي در حو
صـيد   افزايش روند به دليل فقدان تكثير طبيعي و) . بنابراين On line:www.fishbase.orgاين ماهي موجود نيست   ( 

بـه طـور كلـي  عوامـل     .ايـن گونـه اهميـت بسـياري دارد      ، رهاسازي بچه ماهيان در امر بازسـازي ذخـاير    قاچاق
  موثردركاهش ذخاير ماهي آزاد درياي خزر را مي توان به شرح ذيل بيان نمود:

 

  :وقاچاق شاملصيد غير مجاز الف : 
 و پره. صيد  بي رويه اين ماهي در دريا  توسط صيادان غير مجاز  و باروش دامگستر -1
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  .صيد غير مجاز در رودخانه و مصب  -2
 .توسط پرندگان مهاجر ماهيخوار   رهاسازي شده هاي ماهي و بچه صيد الرو -3

4-   

  
  ها رودخانهصيد غير مجازو وضعيت پايه پل  در   4 شكل

  
  هادر رودخانه  ماهي آزاد صيد غير مجاز   5 شكل

  
 ماهي آزاد درياي خزر در  بازار ماهي فروشان 6 شكل

  
  پرندگان مهاجر ماهيخوارصيد بچه ماهيان توسط   7 شكل

 

 از بين رفتن محل تكثير طبيعيو تخريب اكوسيستم رودخانه ب : 

 شهري ، صنعتي و كشاورزي به داخـل رودخانـه هـا  و    و پسماند ها و پساب ها ي  آلودگي هاي ورود   -1
  وجود زباله هاي شهري در حاشيه تمام رودخانه هاي شمال كشور

از دست رفتن وضعيت طبيعي رودخانه ها به لحاظ برداشـت شـن و ماسـه و اثرگـذاري زيسـتي بـر روي        -2
 موجودات كف رودخانه
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 احداث بند ها ، سد ها و  پل بر روي رودخانه ها بدون در نظر گرفتن آبراهه براي عبور ماهيان  -3

 برداشت  بي رويه  آب از رودخانه ها  جهت مصارف كشاورزي و صنعتي و كاهش دبي آب رودخانه -4

  

  
  تنكابنورود  فاضالب شهري به داخل رودخانه   8 شكل

  
  برداشت شن و ماسه غير مجاز از رودخانه  9 شكل

  
   در بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزرايران عملكرد سازمان شيالت  -7-1

مجموع اقدامات موثر برنامه بازسازي ذخاير ماهي آزاد از ابتداي فعاليت تاكنون  موجب  حفظ وافزايش ذخاير و 
نشان مي دهد علـي    1381ضامن دستيابي به  مولدين مناسب  شده است . نگاهي به آمار صيد ماهي آزاد در سال 

 سـه تن ماهي آزاد بـه ارزش  نسـبي    10 رغم ضريب خطاي آماري ثبت گزارش صيد اينگونه ميزان صيد حداقل
بـه   1383ميليارد ريال از محل صيد اين ماهي نصيب جامعه صيادي گرديده است . و اين افزايش ذخاير در سـال  

  .تن رسيده است كه اين روند صعودي افزايش ذخاير ناشي از تكثيرمصنوعي و رهاسازي است 5/14
زيادي به صورت غير مجاز در درياي خزر اقدام به صيد به روش گوشگير مي كنند كه اين بعنوان  افراد متاسفانه 

يك ضعف و نارسائي در حفاظت از ذخائر و مديريت صيد محسوب شده و ادامه اين وضع دردراز مدت مي 
قه تكثير انبوه تواند موجب كاهش و حتي  نابودي ذخاير شده و اثرات مثبت رهاسازي را خنثي مي نمايد. ساب

، شيالت ايران  براي جلوگيري از به منظور بازسازي ذخاير به بيشتر از دو دهه پيش باز مي گردد ماهي آزاد
با احداث مركز تكثير شهيد باهنر واقع در غرب استان مازندران  1362از سال  انقراض نسل اين گونه باارزش ،

ورد بازسازي ذخاير ماهي آزاد آغاز نمود ، در ابتدا  نسبت فعاليت خود را بصورت رسمي در ممنطقه  كالردشت 
مولدين يكي از مهمترين اركان يك كارگاه تكثير و پرورش مركز اقدام گرديد چون  مورد نيازبه تامين مولدين 
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ماهي مي باشند.  به همين منظور هر ساله با شروع فصل تكثير اكيپ هايي در مصب رودخانه تنكابن  مستقر و 
ن مناسب را صيد وپس از انتقال به مركز كالردشت وانجام مراحل تكثير وپرورش  و رساندن به  سايز هاي مولدي

مختلف  ، بچه ماهيان توليدي به رودخانه چشمه كيله تنكابن رهاسازي مي گردند.الزم به توضيح است كه 
بن بعضا اعالوه بر رودخانه تنك 1371تا  1362مولدين مورد نياز مركز  شهيد باهنر جهت تكثير مصنوعي از سال 

از ساير رودخانه هاي استان گيالن  ازجمله كرگانرود ، ناورود و شفارود و استان مازندران  شامل سرد آبرود ، 
چالوس ، شيرود و ...تامين مي شد اما همواره رودخانه تنكابن تامين كننده اصلي مولدين ماهي آزاد بوده  و از 

براي حفظ ذخاير تنكابن تامين كننده مولدين مورد نياز مركز كالردشت  است ،  فلذا  تنها رودخانه 1372سال 
ژني و عدم دستكاري در رفتار طبيعي مهاجرتي مولدين ماهي آزاد ، بچه ماهي توليدي  نيز مي بايست در همين 

هر رودخانه بايد در  رودخانه  رهاسازي  گردد .(يا به عبارتي ديگر بچه ماهيان حاصل از مولدين صيده شده در
همان رودخانه رهاسازي گردد ). بنابر اين رودخانه تنكابن و رود هاي فرعي منتهي به آن به عنوان  زيستگاه و 
بانك اصلي ذخاير ژنتيكي  ماهي آزاد دريايي خزر بسيار با اهميت مي باشد . تالش  سازمان شيالت ايران در 

ي در درياي خزر، سال به سال توسعه يافته ، تا آنجا كه ميزان رها مورد بازسازي ذخاير و رها سازي بچه ماه
قطعه رسيده  700000به حدود  1390، در سال رها سازي وجود نداشته  1362سازي بچه ماهي آزاد  از سال 

  .   است
در چند سال اخير  شيالت ايران برنامه بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر را تنها محدود به رودخانـه تنكـابن   
مي باشد كه به دليل عدم ظرفيت ميزان رهاسازي طبق برنامه تعدادي نيز در رودخانه هاي ديگر ماننـد سـرآبرود ،   

  چالوس و پلرود رهاسازي مي شوند. 
  سازي شده آمار صيد مولدين ماهي آزاد درياي خزر و تعداد بچه ماهيان رها  4 جدول

  ) 1390الي 1362( 

مكان رهاسازي        
بچه ماهي  

  رهاسازي شده
مكان صيد 

 مولدين

تعدادمولدين صيد 
 سال شده

_ _ 
7-4-3-1 155 1362 

_ _ 
2-1 126 1363 

4  1500  5-4-3-1 225 1364 

4-1 9000 5-4-3-1 137 1365 

13-1 28500 6-1 19 1366 

1 50000 5-4-3-1 137 1367 

1 25000 1 47 1368 

13-3-2-1 155000  5-4-3-1 179 1369 

2-1 150000 1 404 1370 

4-2-1 170399 5-4-3-1 594 1371 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٢٨
 

 

4 -3-2 -1 203534 1 239 1372 

7 -5-4 -3-1 343534 1 285 1373 

7 -6-5 -3-2 -1 406017 1 656 1374 

13-11-9-4-2-1 340369 1 483 1375 

2 -1 510000 1 503 1376 

2 -1 350000 1 1035 1377 

2 -1 450000 1 251 1378 

2 -1 356760 1 177 1379 

2 -1 500886 1 196 1380 

2 -1 339010 1 87 1381 

12-6-4-2-1 321160 1 118 1382 

12-6-4-2-1 301360 1 350 1383 

12-6-4-2-1  554950 1 314 1384 

2 -6-4 -2-1  463600 2-1    214 1385 

12-6-4-2-1  342759 2-1 74 1386 

12-6-4-2-1 472000 2-1    185 1387 

12-6-4-2-1 360000 2-1    64 1388 

12-6-4-2-1  438000  2-1    156 1389 

12-6-4-2-1  850000  2 -1      298  1390  
11حويق            8 استارا            5چالكرود       2چالوس         ها : كد رودخانه 

12پلرود            9شفارود            6كاظم رود      3شيرود         
 

13كرگانرود       10ناورود           7زوات          4سرد آبرود   1تنكابن           

  
  
  ماهي آزاد درياي خزر مناطق زيست -8-1

ماهي آزاد درياي خزر عموماً در سواحل جنوبي درياي خزر از رودخانه اترك تا سپيد رود و به ندرت در نواحي 
ماهيان آزاد رودخانه هاي حاشيه جنوبي درياي خزر اندازه كوچكتري دارند و وزن شمالي آن يافت مي شود. 

ن ماهي آزاد براي تكثير طبيعي بودند كه كيلوگرم مي رسد. در گذشته رودخانه هاي بسياري ميزبا 2-12آنها به 
شامل رودخانه هاي سرد آبرود، چالوس، كاظم رود، تنكابن، شيرود، صفارود، آستارا، كرگان رود، شفا رود و 
ناو رود مي شد. اما در حال حاضر به دليل تخريب زيستگاه هاي طبيعي اين ماهي در رودخانه ها، كاهش نزوالت 
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آبي، تعداد معدودي از رودخانه ها در طول كرانه جنوبي درياي خزر شامل چشمه كيله، آسماني و آلودگي منابع 
  چالوس، سرد آبرود و كرگان رود محل مهاجرت اين ماهي مي باشند. 

  
  تهديدات زيست محيطي ماهي آزاد درياي خزر -9-1

از چند دهه اخير عوامل تهديد كننده متعددي باعث شده تا اين گونه با ارزش در ليست قرمز اتحاديه جهاني 
  ). Kiabi et al., 1999( در رديف ماهيان به شدت در معرض خطر انقراض قرار گيرد (IUCN)حفاظت از طبيعت 

  
 آلودگي درياي خزر  -

درياي خزر مي شود، ذخاير با ارزش آن را در معرض خطر نابودي عوامل آالينده متعددي كه وارد اكوسيستم 
  قرار داده است كه موارد ذيل از آن جمله است:

  فاضالب ها و پساب هاى كارخانجات صنعتي و شيميايي -

  فاضالب هاي خانگي، بيمارستاني، باغ هاي ساحلي و اراضي كشاورزي -

  فاضالب هاي نيروگاه هاي حرارتي و اتمي -

   هاي كاوش و استخراج نفتهاي نفتكش و فعاليتهاي نفتي ناشي از تردد كشتيورود و نشت آالينده -
  تورهاي مونو فيالمنتي و مولتي مونوفيالمنتي مورد استفاده در صيادي  -
  
 افزايش ميزان صيد -

ذخاير اين ماهي  تشكيل تعاوني هاي پره و افزايش صيادان و از طرفي افزايش دفعات صيادي از تهديدات جدي
  به شمار مي رود.

  
 احداث سد و پل در مسير مهاجرت ماهي در رودخانه  -

 عدم تعبيه مسيري براي عبور ماهيان در ساختار سدهاي كشور همواره مانعي براي مهاجرت ماهي آزاد بوده است.

 آلودگي رودخانه ها بخصوص از نظر فاضالب ها -

ستايي و عدم احداث چاه هاي سپتيك و يا جاذب براي فاضالب ها از عدم كنترل ساخت و سازهاي شهري و رو
   عوامل اصلي آلودگي رودخانه ها مي باشد.

  
 پرندگان مهاجر ماهي خوار  -

همزماني رهاسازي بچه ماهيان با مهاجرت پرندگان ماهي خوار موجب قرار گرفتن آنها در معرض تهاجم 
  پرندگان و خطر صيد توسط آنها مي گردد.
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 توسعه شهرسازي و تخريب زيستگاه ها  -  

تخريب جنگلها و پوشش گياهي بويژه در مناطق باال دست به منظور ساخت اماكن، سبب فرسايش و شسته شدن 
گل و  بخاك و ورود آن به رودخانه و گل آلوده شدن رودخانه ها مي شود. گل آلود شدن آب سبب رسو

مي گردد. همچنين برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه بويژه در الي در برانشهاي ماهيان و مرگ و مير آنها 
بين رفتن تخم و الرو ماهيان بطور  فصل تخم ريزي از ديگر مخاطرات به شمار مي رود. تخريب بستر نيز باعث از

 مستقيم و يا مرگ و مير آنها در اثر گل آلود شدن آب مي شود. در برخي موارد برداشت شن و ماسه باعث تغيير
 مسير رودخانه مي گردد كه اگر در نزديك مصب باشد باعث مي شود كه مولدين از دريا وارد انشعاب هاي

   كوچك شده و در نهايت منطقه مورد نظر را براي تخم ريزي نيابند و يا اينكه توسط افراد بومي صيد شوند.
 

  ماهي آزاد درياي خزر تمهيدات الزم جهت حفظ و بازسازي ذخاير -10-1

 تكثير مصنوعي و رهاسازي بچه ماهيان  -

سيس گرديد. هدف اصلي أمركز تكثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر كالردشت ت 1362بدين منظور در سال 
گرمي به منظور حفظ  20تا  15از احداث اين مركز، تكثير و رهاسازي بچه ماهي آزاد درياي خزر در اوزان 

در درياي خزر مي باشد. تعداد بچه ماهيان رهاسازي شده توسط اين مركز در بازسازي ذخاير اين گونه ارزشمند 
  هزار قطعه در سال رسيده است.   500سالهاي اخير به حدود 

 

 كنترل صيد  -

  نظارت بر صيد غير مجاز بخصوص صيد ماهيان مولد در فصول تخم ريزي
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  از صيد غير مجاز ي نمونهتصاوير 10 شكل

 
 بهبود زيستگاه هاي توليد مثل  -

عدم آلوده سازي دريا به هر نوع آالينده اهم از نفتي، اتمي، حرارتي، فلزات سنگين، فاضالب صنعتي و خانگي 
مي تواند درصد بقاء اين ماهيان را باال ببرد. فاضالب ها و پساب هاي صنعتي كارخانجات بايستى قبل از ورود به 

ستم آبى و ايجاد هر گونه تغييرات، از طريق روش هاى گوناگون تصفيه آب،  كه از مهمترين آنها تصفيه اكوسي
هاى بيولوژيكى است، پاكسازى گردند. همچنين در راستاي فراهم كردن شرايط مناسب ماهي آزاد در رودخانه 

از سدها و آب بندها، در نظر گرفتن  ها، جلوگيري از ورود فاضالب به رودخانه، ايجاد امكاناتي براي عبور ماهي
شيب مناسب براي پل ها، جلوگيري از برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، جلوگيري از اليروبي رودخانه ها 
بخصوص در نزديكي مصب و در فصل تخم ريزي، جلوگيري از ورود آب به شاخه هاي فرعي در فصل غير 

اشيه رودخانه ها، جلوگيري از دفن زباله در مناطق باالدست و زراعت، جلوگيري از تخريب پوشش گياهي در ح
  حاشيه رودخانه و نظارت بر جاده سازي در مناطق كوهستاني از جمله اقداماتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
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 ) NGOتشكيل انجمن ها و نهادهاي فعال غير دولتي ( -

ايجاد چنين نهادهايي با مديريت افراد دوستدار طبيعت و با فراهم سازي حمايت هاي الزم از سوي نهادهاي 
دولتي مي تواند يكي از عوامل زمينه ساز مشاركت هرچه بيشتر مردم در حفاظت از ذخاير ماهي آزاد باشد. 

هاي حاشيه رودخانه هاي محل ايجاد بستر فرهنگي مناسب در بين مردم بومي شهرتشكيل اين نهادها جهت 
  ضرورت دارد. مهاجرت ماهي آزاد و تشويق آنها براي همكاري هرچه بيشتر حفظ ذخاير اين ماهي ارزشمند

  بيان مي گردد. ي اين طرح مليبا ذكر اين مقدمه در ادامه به تفصيل اقدامات اجرائي و نتايج پروژه ها
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  ماهي آزاد درياي خزرن اقدامات انجام شده در خصوص صيد مولدي  -2

  به مرحله اجرا درآمد:در استان هاي شمالي كشور در اين رابطه دو پروژه با مشخصات ذيل 
از رودخانه هاي استان مازندران  و توليد  Salmo trutta caspius)تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر(  •

  سازي ، مجري: بهروز بهراميان يكصد هزار بچه ماهي تا وزن رها
 : مجري ، گيالن استان هاي رودخانه از Salmo trutta caspius)(خزر درياي آزاد ماهي مولدين تهيه  •

  عبدالملكي شهرام
  

از رودخانه هاي استان  Salmo trutta caspius)تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر( -1-2

  مازندران  و توليد يكصد هزار بچه ماهي تا وزن رها سازي

از رودخانه هاي  Salmo trutta caspius)تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر(اول با عنوان:   پروژهخالصه اقدامات 
  به شرح ذيل بوده است: استان مازندران  و توليد يكصد هزار بچه ماهي تا وزن رهاسازي 

 

چكيده -1-1-2  

ترين  ماهيان موجود در اين دريا )يكي از با ارزش ترين و لذيذ  Salmo trutta caspiusماهي آزاد درياي خزر (  
از آنجايي كه يكي از  0مي باشد به طوري كه از مقبوليت ويژه اي نزد مردم  سواحل شمالي برخوردار است 

محورهاي تحقيقات شيالت ، حفظ ذخاير و محافظت از گونه هاي وحشي موجود در آبهاي كشور است و 
زاد درياي خزر در زمينه  بازسازي ذخاير اين گونه با رها تاكنون عمده فعاليت هاي صورت گرفته روي ماهي آ

ميزان صيد اين ماهي از درياي  سازي هزاران قطعه بچه ماهي در رودخانه هاي مناسب منتهي به دريا مي باشد .
خزر طي سالهاي گذشته  با وجود نوسانات زياد كاهش چشمگيري داشته است بنابراين با اجراي اين طرح و 

مربوطه و مطالعه دقيق بر روي  كيفيت مولدين ماهي آزاد درياي خزر و توليد  بچه ماهيان توليد  تحقق اهداف
شده با كيفيت مناسب كمك شاياني به بازسازي ذخاير و پرورش اين گونه با ارزش و منحصر به فرد در كشور 

داشت بلكه ارتقائ  كيفيت  نمود. از آنجايي كه در حفظ و افزايش ذخايير يك گونه فقط به كميت نبايد توجه
(حفظ واريته ها و تنوع ژنتيكي ) در الويت مي باشد لذا تكثير ماهيان مهاجر به ساير رود خانه ها نيز مد نظر قرار 

 16عدد مولد ماهي آزاد (25در راستاي اجراي اين پروژه در استان مازندران مجموعا از گرفته است .بدين منظور 
ه نر ) حاصل صيد از  -ماده25عدد مولد ماهي آزاد (  30ر روخانه و در استان گيالن ازنر) حاصل صيد  د 9 -ماده

پس از عمليات تكثير بر روي  مولدين در  شرايط |تعاونيهاي پره در فصل مهاجرت تخم ريزي استفاده گرديد .
عدد بچه  50000گرمي در روخانه هاي استان گيالن و   15-10عدد بچه ماهي آزاد  11500خاص در نهايت 

  گرم در رودخانه هاي استان مازندران رهاسازي گرديد . 10ماهي آزاد زير 
  استان مازندران  –بازسازي ذخاير  –مولدين  –ماهي آزاد درياي خزر كلمات  كليدي : 
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      مواد و روشها  -2-1-2
از نر) حاصل  9 -ماده 16عدد مولد ماهي آزاد (25در راستاي اجراي اين پروژه در استان مازندران مجموعا از 

نر ) حاصل صيد از تعاونيهاي پره در  5 -ماده25عدد مولد ماهي آزاد ( 30صيد  در روخانه و در استان گيالن از
  :استفاده گرديدبه شرح ذيل فصل مهاجرت تخم ريزي 

به مركز  )سرد آبرود چالوس ،لد صيد شده در رودخانه هاي استان مازندران (چشمه كيله تنكابنماهيان  مو -1
تكثير وپرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر كالردشت انتقال داده شدند و پس از نگهداري در شرايط خاص 

ل سولفات مس(با كارگاهي و اعما ل مراقبتهاي ويژه بر روي آنها مر تبا  با مواد ضد عفوني كننده از قبي
ساعت حمام داده شدند و براي  1)به مدت    1000در  5)و نمك طعام (با غلظت     200000در  1غلظت

حصول بهترين راندمان تكثير مولدين ماده در فاصله زماني معين معاينه شدند وپس از اطمينان از رسيدگي 
ابتدا مولدين رسيده درمحلول عصاره گل  تخمكها عمليات تكثير بر روي آنها انجام گرفت.به منظور تكثير

) بيهوش گرديدند  سپس  با وارد آوردن فشار در ناحيه تحتاني شكم ppm 200ميخك در آب( با غلظت
مولد ماده تخمك گيري به عمل آمد و بالفاصله به همين روش از نرها اسپرم گيري شد و به روش لقاح 

خمهاي لقاح يافته پس از جذب آب و شستشو به داخل خشك عمل تلقيح تخمك با اسپرم انجام گرفت . ت
آنكوباتور از نوع تراف فايبرگالس انتقال داده شدند و در طول زمان مراحل آنكوباسيون تا هچ تخمها 
مراقبت ويژه از آنجمله جمع آوري تخمهاي مرده از ميان تخمهاي سالم و تنظيم آب ورودي انجام گرفت 

ميلي گرم در همان ترافها نگهداري شدند  سپس به حوضچه  300ه تاوزن .الرو ها پس از جذب كيسه زرد
گرم به حوضهاي بزرگتر از جنس وان فايبر گالس  3هاي كوچك سيماني منتقل و پس از رسيدن به وزن 

منتقل شدند و تارسيدن به وزن مورد نظر رهاسازي عمليات پرورش برروي آنها انجام گرفت .طول بدن 
  گرم  اندازه گيري شد .5سانتيمتر و وزن ماهي  و تخمهاي استحصاي با دقت  1 ماهي آزاد با دقت

  ،پشته جوكندان ،اميد چوبر  ،ماهيان  مولد صيد شده در تعاونيهاي پره  استان گيالن  (شهداي جوكندان  -2
كريم بخش ) به مزرعه آقاي جهانخواه واقع در جاده اسالم به خلخال  وايثارگران سپاه  ،هفت تير ،پره اميد

انتقال داده شدند و پس از نگهداري در شرايط خاص كارگاهي و اعما ل مراقبتهاي ويژه بر روي آنها مر تبا  
) به  1000در  5 غلظت ) و نمك طعام( با200000در 1سولفات مس( باغلظتبا مواد ضد عفوني كننده از قبيل 

ساعت حمام داده شدند و براي حصول بهترين راندمان تكثير مولدين ماده در فاصله زماني معين  1مدت 
معاينه شدند وپس از اطمينان از رسيدگي تخمكها عمليات تكثير بر روي آنها انجام گرفت.به منظور تكثير 

رديدند  سپس  با )بيهوش گ200ppmابتد مولدين رسيده درمحلول عصاره گل ميخك در آب ( با غلظت 
وارد آوردن فشار در ناحيه تحتاني شكم مولد ماده تخمك گيري به عمل آمد و بالفاصله به همين روش از 
نرها اسپرم گيري شد و به روش لقاح خشك عمل تلقيح تخمك با اسپرم انجام گرفت . تخمهاي لقاح يافته 

ني با روكش سراميكي انتقال داده شدند پس از جذب آب و شستشو به داخل آنكوباتور از نوع تراف سيما
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و در طول زمان مراحل آنكوباسيون تا چشم زدگي تخمها مراقبت ويژه از آنجمله جمع آوري تخمهاي 
مرده از ميان تخمهاي سالم و تنظيم آب ورودي انجام گرفت .تخمها پس از چشم زدگي  درجعبه هاي 

قات ماهيان سردآبي تنكابن  انتقال يافته و در ترافهاي يونوليتي به دقت بسته بندي گرديده و به مركزتحقي
فايبر گالس خوابانيده شدند. تخمهاي چشم زده پس از هچ تبديل به الرو كيسه زرده دار شدند و الرو ها 

ميلي گرم در همان ترافها نگهداري شدند  سپس به حوضچه هاي  300پس از جذب كيسه زرده تاوزن 
گرم )عمليات پرورش برروي آنها 15تا  10دن به وزن مورد نظر رهاسازي (كوچك سيماني منتقل و تارسي

 انجام گرفت .
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  مراحل تكثير مولدين ماهي آزاد درياي خزر 11 شكل
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  مراحل پرورش بچه ماهي آزاد درياي خزر تا وزن رهاسازي 12 شكل

  
  ثبت اطالعات مولدين ماهي آزاد درياي خزر صيد شده   5 جدول

  1390در رودخانه هاي استان مازندران سال 

وزن   رديف
  ماهي(گرم)

وزن تخم   )cmطول ماهي(
  (گرم)

قطر تخم 
)mm(  

تعداد تخم 
  در گرم

  تاريخ تكثير  نام رودخانه  جنس ماهي

  23/9/90  سردآبرود  ماده  13  6/5  200  67  3000  1
  23/9/90  سردآبرود  ماده  11  7/5  250  65  2700  2
  23/9/90  سردآبرود  نر  --   --   --   66  2900  3
  23/9/90  سردآبرود  ماده  11  8/5  300  65  2500  4
  27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  330  70  3500  5
 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  470  71  4000  6

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  430  69  3400  7

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  240  65  2600  8

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   63  2100  9

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   67  3500  10

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  240  62  2400  11

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  540  73  4200  12

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  370  68  3300  13

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   66  2500  14

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   69  2600  15

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  330  65  2700  16

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  270  62  3400  17

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  260  65  2500  18

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   70  3400  19

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   70  3300  20

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  7/5  440  72  3900  21

 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  350  62  2500  22
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 27/9/90  چشمه كيله  ماده  11  8/5  465  68  3900  23

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   63  2400  24

 27/9/90  چشمه كيله  نر  --   --   --   65  2200  25

              
  جنتاي-3-1-2

  بيوتكنيك تكثير وپرورش ماهي آزاد درياي خزر در استان مازندران تا وزن رهاسازي   6 جدول

ف
ردي

  

  توضيحات  1390صيد سال   عنوان

    عدد16  تعداد مولدين ماده تكثير شده  1
    گرم3420  ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده  2
    گرم5485  وزن كل تخم استحصال شده(گرم)  3
    عدد11  تعداد تخم در يك گرم  4
قطر تخمهاي   عدد3771  هماوري كاري  5

استحصالي  
ميلي   72/5

  متر
    2به  1  نسبت نر به ماده  6
    خشك  نوع لقاح  7
    98  درصد لقاح  8
    8/94  تا مرحله چشم زدندرصد بازماندگي تخم   9
    عدد 57197  تعداد بازماندگي تخم تا مرحله  چشم زدن  10
    37/97  درصد ظهور الرواز مرحله چشم زدن تخم تا هچ  11
    عدد55693  تعداد الروهاي ظاهر شده تا هچ  12
    98  درصد بازماندگي الرو از پس از هچ  تا پايان جذب كيسه زرده  13
    عدد54579  الر  تا پايان جذب كيسه زردهتعداد بازماندگي   14
درصد بازماندگي بچه ماهي از پس از جذب كيسه زرده  تا   15

  گرم 1وزن 
4/95    

    عدد52068  گرم 1تعداد بازماندگي بچه ماهي تا وزن   16
    3/97  گرم 5درصد بازماندگي بچه ماهي از وزن يك گرم  تا وزن   17
    عدد50610  گرم 5وزن تعداد بازماندگي بچه ماهي تا   18
    6/98  گرم  تا وزن رهاسازي 5درصد بازماندگي بچه ماهيان از وزن   19
    49901  تعداد بازماندگي بچه ماهي تا وزن رهاسازي  20
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    كاليفرنيايي  نوع انكوباتور  21
    عدد 5000  تراكم كشت در هر انكوباتور  22
    عدد 1000 -1500  گرم 1تراكم كشت بچه ماهي در هر متر مربع تا وزن   23
    عدد   700  گرم 5تراكم كشت بچه ماهي در هر متر مربع تا وزن   24
    عدد   500  تراكم كشت بچه ماهي در هر متر مربع تا وزن رها سازي  25

  
  1390 ثبت اطالعات مولدين ماهي آزاد درياي خزرصيد شده در رودخانه هاي استان گيالن سال  7 جدول

ف
ردي

  

وزن 
  ماهي
  (گرم)

طول 
  ماهي

)cm(  

وزن تخم 
  (گرم)

قطر تخم 
)mm(  

تعداد 
تخم در 

  گرم

  تاريخ تكثير  نام رودخانه  جنس ماهي

  8/9/1390  كرگانرود  ماده 12 6/5  380  67  3000  1
  8/9/1390 كرگانرود  ماده 12 6/5  430  68  2660  2
  8/9/1390 كرگانرود  نر --  --   --   68  3000  3
  8/9/1390  كرگانرود  ماده 12 6/5  430  73  3600  4
  8/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  450  68  3000  5
  8/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  380  71  3240  6
  8/9/1390  شفارود  نر --  --   --   63  3000  7
  8/9/1390  شفارود  ماده 12 6/5  460  75  4150  8
  8/9/1390  ناورود  ماده 12 7/5  380  67  2500  9
  8/9/1390  شفارود  ماده 12 6/5  300  70  3000  10
  8/9/1390  شفارود  نر --  --   --   71  3020  11
  8/9/1390  شفارود  ماده 12 6/5  360  60  2500  12
  8/9/1390  شفارود  ماده 12 7/5  460  74  3640  13
  8/9/1390  ناورود  ماده 12 7/5  340  80  4200  14
  8/9/1390 ناورود  ماده 12 6/5  460  74  3860  15
  8/9/1390 ناورود  نر --  --   --   74  3550  16
  8/9/1390 ناورود  نر --  --   --   68  2890  17
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 6/5  330  78  3870  18
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  360  73  3400  19
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  360  71  2660  20
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  420  72  2500  21
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  650  79  4970  22
  28/9/1390 كرگانرود  نر --  --   --   73  3500  23
  28/9/1390 كرگانرود  ماده 12 6/5  330  63  2410  24
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 7/5  450  71  3160  25
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  28/9/1390  شفارود  ماده 12 7/5  520  74  2950  26
  28/9/1390  ناورود  ماده 12 7/5  340  67  1650  27
  28/9/1390  ناورود  ماده 12 7/5  350  72  1220  28
  28/9/1390  كرگانرود  ماده 12 6/5  480  73  1590  29
  28/9/1390  شفارود  نر --  --   --   66  2250  30
  11/10/1390  كرگانرود  ماده 12 6/5  250  64  2430  31
  11/10/1390  كرگانرود  نر --  --   --   62  2040  32

 

  
  بيوتكنيك تكثير وپرورش ماهي آزاد درياي خزر در استان گيالن تا وزن رهاسازي  8 جدول

ف
ردي

  

  توضيحات  1390صيد سال   عنوان

    عدد25  تعداد مولدين ماده تكثير شده  1
    گرم2968  ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده  2
    گرم9420  شدهوزن كل تخم استحصال   3
    عدد12  تعداد تخم در يك گرم  4
قطر تخمهاي   عدد4521  هماوري كاري  5

ميلي   61/5استحصالي 
  متر

    5به 1  نسبت نر به ماده  6
    خشك  نوع لقاح  7
    99  درصد لقاح  8
درصد بازماندگي تخم  از پس از لقاح تا مرحله چشم   9

  زدن تخم
97    

    عدد109649  چشم زدن  تعداد بازماندگي تخم  تا مرحله  10
    99  درصد ظهور الرو از مرحله چشم زدن تخم  تا هچ  11
    عدد 108552  تعداد الروهاي هچ شده  12
    99  درصد بازماندگي  از پس ازهچ تا پايان جذب كيسه زرده  13
    107467  تعداد بازماندگي تا پايان جذب كيسه زرده  14
كيسه زرده  تا درصد بازماندگي الرواز پس ازجذب   15

  ميليگرم 600وزن
98    

    عدد 105317  ميليگرم 600تعداد بازماندگي الرو تا وزن  16
درصدي بچه  90تلفات   عدد  90190  تلفات   17
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ماهيان ناشي از قطع 
آب درمركز 

25/1/1391  
 10رها سازي در اوزان   عدد 11500  رهاسازي بچه ماهي  18

گرم  در رودخانه 15تا 
  هاي گيالن

  
 

لغايت  6/4/1391از تاريخ   CEPطرح مليآمار رها سازي بچه ماهيان آزاد توليد شده در   9 جدول

 دررودخانه هاي مناسب مازندران 26/12/1391

  محل رهاسازي  رديف
  

تعداد رهاسازي 
  شده(عدد)

زير پل چشمه 
  كيله تنكابن

رودخانه 
2000 
  تنكابن

 3000رودخانه 
  تنكابن

سردآبرود 
  چالوس

ميانگين 
  وزن

  گرم 7  --  --  *  --  12500  1

  گرم 7  --  *  --  --  10000  2
  گرم 7  --  --  --  *  20000  3
  گرم 7  *  --  --  --  7500  4

  گرم 7  گرم يك تابستانه 7عدد با ميانگين وزن  50000  50000  جمع كل 
 16/12/1391لغايت  16/8/1391از تاريخ  CEPتوليد شده در پروژه آمار رها سازي بچه ماهيان آزاد  10 جدول

 دررودخانه هاي مناسب گيالن

  محل رهاسازي  رديف
  

تعداد رهاسازي 
  شده(قطعه)

رودخانه   رودخانه كرگان رود
  ناورود

 57رودخانه 
  اسالم

  ميانگين وزن

  گرم 15  --  --  *  2500  1

  گرم 10  --  *  --  4000  2

  گرم 10  --  --  *  4000  3

  گرم 10  *  --  --  1000  4
  گرم10-15  گرمي يك تابستانه 15تا  10قطعه در اوزان  11500  جمع كل 
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  نتيجه گيري -4-1-2

ماهي آزاد كرانه هاي شمالي ايران به مراتپ كوچكتر از ماهي آزاد رودخانه هاي كورا و ساير رودخانه  -1
 دريا مي ريزد .هايي ميباشد كه از كشورها حاشيه درياي خزر به اين 

گرم و بزرگترين  1220گرم (كوچكترين   2968ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده  درگيالن   -2
 گرم ) مي باشد.4000و بزرگترين  2100گرم (كوچكترين   3420گرم) و در مازندران 4910

در يك  عدد و تعداد تخم 12تعداد تخم در يك گرم استحصال شده از مولدين ماهي آزاد در گيالن  -3
 عدد مي باشد. 11گرم استحصال شده از مولدين ماهي آزاد در مازندران 

قطر تخمهاي استحصالي از ماهيان آزاد مولد صيد شده دراستان گيالن كوچكتر ازقطر تخمهاي ماهيان  -4
 5,61در گيالن      -ميليمتر    5,72آزاد مولد صيد شده در استان مازندران مي باشد.(  در مازندران   

 مليمتر )

ماهيان آزاد صيد شده از تعاونيهاي پره در استان گيالن از نظر رسيدگي جنسي و فيزيولوژي همانند  -5
ماهيان آزاد صيد شده در رودخانه هاي استان مازندران  آمادگي و قابليت تكثير داشته و ميتوان از 

گونه با ارزش در گيالن  ماهيان مولد  صيد شده در تعاونيهاي پره براي حفظ و افزايش ذخايير اين
 استفاده نمود.

 ميباشد.  98و در مازندران   99درصد لقاح تخم حاصل فعاليتهاي تكثير ماهي آزاد در گيالن    -6

درصد بازماندگي از پس از لقاح تخم تا مرحله چشم زدگي حاصل فعاليتهاي تكثير ماهي آزاد در  -7
 ميباشد.  8/94و در مازندران   97گيالن 

و در  99الر از مرحله چشم زدگي تا هچ تخم حاصل فعاليتهاي تكثير ماهي آزاد در گيالن درصد ظهور  -8
 ميباشد.  37/97مازندران  

درصد بازماندگي الرواز پس از هچ تخم تا تغديه فعال الرو حاصل فعاليتهاي تكثير ماهي آزاد در  -9
 ميباشد. 98و در مازندران     99گيالن 

ميلي گرم حاصل فعاليتهاي تكثير ماهي آزاد  600مرحله تغذيه فعال تا وزن درصد بازماندگي الروها از  -10
 ميباشد .  4/95و در مازندران     96در گيالن 

گرم در رودخانه  15 – 10قطعه در اوزان  11500رهاسازي بچه ماهيان يك تابستانه ماهي آزد به تعداد  -11
 هاي مناسب استان گيالن  .

گرم در رودخانه  7قطعه با ميانگين وزني  50000انه ماهي آزد به تعداد رهاسازي بچه ماهيان يك تابست -12
 هاي مناسب استان مازندران  .
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  هاپيشنهاد -5-1-2

با اجراي اين طرح تحقيقاتي و بررسي نتايج حاصل ازآن و مشاهده نقشه پراكندگي جمعيت  ماهي آزاد در 
يافت كه بيوماس اين ماهي در منتهي اليه ناحيه جنوب حوضه جنوبي درياي خزر  به اين نكته مهم ميتوان دست 

غربي اين دريا به لحاظ دارا بودن شرايط زيستي مطلوب براي اين ماهي ، بيشترين ميزان خود را داراست. 
ناورود و  -درگذشته رودخانه هاي زيادي دراين نواحي ميزبان كوچندگان مولدين ماهي آزاد بودند( كرگانرود

ايران به منظور تكثير مصنوعي  درصدي ازمولدين مورد نيازخودرا از اين محيط ها صيد مي ...) حتي شيالت 
نمود ولي متاسفانه به دليل غفلت مسئولين وقت و وجود پاره اي از مشكالت اين مهم به ورطه فراموشي سپرده 

لكه همگام با افزايش كمي فعاليتهاي افزايش ذخاير ماهي تنها به افزايش كمي قضيه نبايد توجه نمود ب رد شد .
افزايش كيفي و متعاقب آن حفظ نژادها و ذخاير ژنتيكي موجود  از اهميت  فوق العاده  زيادي برخوردار مي 
باشد لذا شايسته است ضمن اينكه بچه ماهيان توليدي از مولدين صيد شده از هر رودخانه اي در همان رودخانه 

ي مهم موجود در استان گيالن و ماهيان آزادمهاجر به آنها و همچنين رها سازي گردد ،بلكه بايد  رودخانه ها
ماهيان مهاجر بهاره كه هر  يك ذخيره ژنتيكي منحصر به خو د را دارا مي باشند در زير چتر حمايتي و حفاظتي 

  در دستور كار مسئولين اجرايي قرار گيرد .
  

  :ماهي آزاد درياي خزر راهكارهاي حفاظتي و بازسازي ذخاير

مجموع اقدامات حفاظت از صيد قاچاق از دريا و رودخانه وحراست از زيستگاه طبيعي توليد مثل و تقويت برنامه 
روش هاي رهاسازي مي تواند ضامن پايداري و تقويت ذخاير تمام علمي نمودن هاي بازسازي ذخاير همراه با 

 ماهي  آزاد درياي خزر باشد .بنابر اينگونه هاي رود كوچ حوضه جنوبي درياي خزر  بويژه گونه  با ارزش 
  .موارد ذيل براي حفاظت و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر  ضروري مي باشدرعايت 

  الف : كنترل صيد و صيادي از طريق :         
از  در فصل مهاجرت تخم ريزي مولدينمقابله با صيادان غير مجاز در دريا و رودخانه ها  به خصوص  -1

  مهاجرت بچه ماهيان از رودخانه به دريا . رودخانه و دريا به 
  . كنترل صيد ماهي آزاد توسط صيادان پره در دوره زماني مهر و آبان ماه به جهت مهاجرت توليد مثل -2

 از طريق : ها ب : بهبود زيستگاه        

در استانهاي گيالن  ايجاد محل هاي تكثير طبيعي در رودخانه تنكابن و ساير رودخانه هاي مهاجر پذير  -1
  و مازندران .

( با مشاركت  ساير ارگان هاي  با هدف چند هاي مهم  در رودخانه )Fishwayايجاد مسير عبور ماهي(  -2
 .منظوره و حتي  توسعه اكوترويسم )

 .مقابله با متعرضين به رودخانه از لحاظ برداشت هاي غير مجاز شن و ماسه  و تخريب رودخانه  -3
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 برنامه ريزي براي كنترل و محدود كردن ورود آلودگي هاي شهري ، صنعتي و كشاورزي  به رودخانه  -4
 هاي مهم  ازنظر مهاجرت ماهي آزاد .

 : تكثير مصنوعي و رهاسازي از طريق : ج 

( كرگانرود ، شفارود ، ناورود ،  پلرود   استان گيالن  هاي برنامه ريزي براي صيد مولدين در رودخانه  -1
،آستارچاي ) و استان مازندران ( سرد آبرود ، چالوس ، شيرود ) و رهاسازي بچه ماهيان توليد شده در 

 .همان رودخانه ها 

 .افزايش ميزان رهاسازي بچه ماهي اسمولت  با مشاركت بخش خصوصي  و توسعه مراكز دولتي -2

براي پرورش  مهم در حاشيه رودخانه هاي جلب مشاركت مراكزو مزارع سرد آبي  بخش خصوصي   -3
 . همان رودخانه هابچه ماهيان يك تابستانه و رهاسازي آن در مناطق باال دست 

گاهي آضمنا براي رسيدن به اين اهداف و برنامه ها الزم است در وهله اول نسبت به فرهنگ سازي و افزايش  
ه درياي خزر در زمينه وضعيت جوامع محلي و جامعه بهره برداران و به طور كلي مردمان فهيم ساحل نشين حاشي

و چگونگي برنامه بازسازي ذخاير شيالت  ذخاير ، روند كاهش ذخاير  و ازبين رفتن ماهيان باارزش درياي خزر
تا ضمن حفاظت از گونه هاي باارزش آبزيان  و  افزايش ذخاير آنان  ، رونق ، ايران  تدابيري انديشده شود

  اقتصادي جامعه صيادي و تامين پروتئين مورد نياز آينده جامعه تضمين گردد. 
  
  گيالن استان هاي رودخانه از Salmo trutta caspius)(خزر درياي آزاد ماهي مولدين تهيه -2-2

 درياي آزاد ماهي مولدين تهيهبا عنوان:  پروژه دوم صيد مولديناهم اقدامات انجام شده در خصوص 
  به شرح ذيل بوده است:نيز  گيالن  استان هاي رودخانه از Salmo trutta caspius)(خزر

 چكيده  -1-2-2

) از جمله ماهيان مهاجر مي باشد كه در دريا زندگي و تغذيه مي  Salmo trutta caspiusماهي آزاد درياي خزر (  
كند . اين ماهي در سواحل غربي و جنوبي دريا پراكنده مي باشد . به منظور بازسازي ذخاير منطقه غربي سواحل 

 ، عمليات اجرايي براي تهيه مولدين ماهي آزاد درياي 1390 – 91از ابتداي فصل صيد سال ايراني درياي خزر 
خزر شروع گرديد . نمونه ها از شركتهاي تعاوني پره تهيه و با استفاده از وانت واجد چان به مزرعه پرورش ماهي 

ماه صيد گرديد . عمده  2عدد مولد ماهي آزاد در طي مدت  44در منطقه اسالم منتقل گرديد . مجموعا تعداد 
 7/67. ميانگين طول چنگالي مولدين صيد شده  ماهيان صيد شده مربوط به ناحيه رودخانه كرگانرود بوده است

گرم بوده است . با توجه به اينكه در حال حاضر تنها از مولدين منطقه  7/3122سانتي متر و ميانگين وزن آنها 
تنكابن براي بازسازي ماهي آزاد درياي خزر استفاده مي شود ، پيشنهاد مي شود كه جمعيت اين منطقه بطور 

  ذخاير قرار گيرد . مجزا مورد بازسازي
  درياي خزر ، بازسازي ذخاير ، مولدين، )  Salmo trutta caspius(   ماهي آزاد درياي خزر كلمات  كليدي :
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مواد و روش كار  -2-2-2  

متاسفانه از رودخانه هاي منطقه غربي براي بازسازي ذخاير مولدي تهيه نمي شود . لذا هدف كلي از اجراي اين  
پروژه تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر از رودخانه هاي غربي استان گيالن و رهاسازي بچه ماهيان آزاد به 

  رودخانه هايي بود كه مولدين از آنجا تهيه شده بود . 
  

  :پروژهاهداف 

 جفت ) ماهي مولد ماهي آزاد از رودخانه هاي استان گيالن 30عدد (  60صيد  و تهيه  ♦

انتقال و تامين ماهيان آزاد مولد صيد شده جهت تكثير به كارگاههاي برنامه ريزي شده جهت تكثير و  ♦
 بازسازي اين ماهي

 حفظ ذخاير و محافظت از ماهي آزاد درياي خزر ♦

 

 Salmo trutta، عمليات اجرايي براي تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر  1390 – 91صيد سال از ابتداي فصل  

caspius  ساله اخير ماهي آزاد در شركتهاي تعاوني استان گيالن تهيه و  10شروع گرديد . ابتدا اطالعات صيد
مراكز عمده صيد آن در استان گيالن مشخص گرديد و بر اساس اطالعات فوق ، شركتهاي تعاوني پره پشته 

ريم بخش ، پره اميد و پره بحر جوكندان ، شهداي جوكندان ، اميد چوبر ، شهداي هفت تير ، ايثارگران سپاه ، ك
  اميد در چابكسر جهت تهيه مولدين انتخاب گرديدند . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390محلهاي  تهيه مولدين ماهي آزاد درياي خزر در سواحل استان گيالن در سال   13 شكل
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  استفاده توسط شركتهاي تعاوني پره جهت صيد ماهي آزاد درپره هاي ساحلي مورد  14 شكل

  سواحل استان گيالن 

  
ليتري ،  100ژن ، وان سپس جهت استقرار اقالم مورد نياز براي نگهداري مولدين صيد شده ( كپسول اكسي

نها را توسط مانومتر و غيره  ) اقدامات الزم انجام و اقالم مورد نياز خريداري گرديد . پس از صيد ماهي ، آ
  تنظيف هاي نرم به مخازن آبي واجد آب شيرين انتقال داده مي شد. 

  

  
  مخازن داراي كپسول هوا جهت نگهداري ماهي آزاد و نمونه اي از ماهيان آزاد صيد شده 15 شكل

  
سپس اين امكانات در پره هاي تعيين شده مستقر گرديد . همچنين يك دستگاه وانت مجهز به چان برزنتي و 

  كپسول اكسيژن براي انتقال مولدين صيد شده تهيه گرديد. 
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  وانت مجهز به چان برزنتي و كپسول اكسيژن براي انتقال مولدين صيد شده 16 شكل

  
تحقيقاتي هماهنگي هاي الزم را با معاونت صيد و بنادر ماهيگيري استان گيالن و شركتهاي تعاوني پره اكيپ 

انجام دادند و مقرر گرديد كه شركتهاي تعاوني پره پس از صيد مولدين به گروه تحقيقاتي اطالع داده تا در 
دو كارگاه پرورش ماهي قزل آال يكي اسرع وقت به منطقه عزيمت نمايند . همچنين با توجه به موقعيت پره ها 

در جاده اسالم به خلخال ( كارگاه آقاي جهانخواه ) و يكي در منطقه رودسر ( كارگاه آقاي عيني ) براي 
نگهداري و تكثير مولدين در نظر گرفته شد . هر يك از مولدين واجد يك عدد پالك گرديدند تا مشخص شود 

  اني صيد گرديده است .مولد مربوطه در چه تاريخ و در چه مك
  

  
كارگاه پرورش ماهي قزل آال در جاده اسالم به خلخال ( كارگاه آقاي جهانخواه ) جهت نگهداري  17 شكل

  مولدين ماهي آزاد درياي خزر
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  عالمتگذاري ماهيان آزاد مولد صيد شده 18 شكل

  

سانتي متر و وزن مولدين صيد شده با استفاده ترازوي  5/0از تخته بيومتري با دقت  طول مولدين با استفاده
وجود اختالف   ANOVA) . با استفاده از آزمون    Biswass , 1993گرم اندازه گيري گرديد (  5جيتال با دقت يد

  . مورد رسيدگي قرار گرفت 05/0ميانگينهاي طول و وزن در مناطق مختلف در سطح معني دار 

  ) بررسي شد .  King , 2007وزن (  –رابطه طول و وزن مولدين با استفاده از رابطه طول 
bW = a L  

  ضرايب رگرسيون مي باشد. bو  aطول چنگالي و  Lوزن كل بدن ،   Wكه در اين رابطه 
ايزومتريك است. براي نداشته باشد، گونه داراي الگوي رشد  3داري با عدد تفاوت معني bاگر مقدار محاسباتي 

  ):Pauly, 1984تست اين امر از رابطه زير استفاده شد (

t =
s. d.�
s. d.�

	× 	
│b − 3│

√1 − r�
	× 	√n − 2 

= انحراف معيار لگاريتم مقادير وزن  S.d.y= انحراف معيار لگاريتم مقادير طول چنگالي،  s.d.xكه در اين رابطه 
  باشدهاي بكار رفته مينمونه= تعداد  n= ضريب رگرسيون رابطه طول وزن و  r2كل، 

  همچنين ضريب چاقي براي ماهيان آزاد مولد صيد شده در استان گيالن بر اساس رابطه زير محاسبه شده است :
CF = 100 W/FL^3 

طول چنگالي ( سانتي متر ) مي  FLوزن كل بدن ( بر حسب گرم ) و  Wضريب چاقي ،  CFكه در اين رابطه 
  باشد.

  
  نتايج -3-2-2

درجه سانتيگراد شاهد افزايش  18پس از وقوع سيالب هاي پائيزي و كاهش دماي آب رودخانه ها به كمتر از 
صيد گرديد كه پس از صيد  1390مهر ماه  14بوديم و اولين مولد ماهي آزاد در تاريخ مهاجرت ماهي مولد آزاد 

ماه صيد گرديد . عمده ماهيان صيد  2عدد مولد ماهي آزاد در طي مدت  44گذاري شد. مجموعا تعداد  عالمت
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سانتي متر و  7/67شده مربوط به ناحيه رودخانه كرگانرود بوده است .ميانگين طول چنگالي مولدين صيد شده 
عدد تلف گرديد . در طي  9عدد مولد تهيه شده ،  44گرم بوده است . از مجموع  7/3122ميانگين وزن آنها 

منظم از مولدين جهت پايش بهداشتي انجام مي گرفت . نتايج مربوط به مدت نگهداري مولدين ، سركشي هاي 
  آورده شده است . 2صيد مولدين ماهي آزاد در استان گيالن در جدول 

  
  ميانگين طول ، وزن و محل صيد مولدين ماهي آزاد درياي خزر در سواحل استان گيالن  11 جدول

  مكان 
  ( نام پره )

  تعداد  ناحيه
حداكثر  –حداقل 

  طول ( سانتي متر )

 –حداقل 
  حداكثر وزن 

  ( گرم )

  ميانگين طول 
( سانتي متر ) 
انحراف معيار 

  ميانگين ±

ميانگين وزن ( گرم 
 ±) انحراف معيار 

  ميانگين

پشته 
  جوكندان

  3550 ± 656  8/70 ± 3/3  3000 - 5000  68 – 78  8  كرگانرود

شهداي 
  جوكندان

  3079 ± 604  3/68 ± 6/4  2300 - 4000  58 – 75  19  كرگانرود

  2300  63  -  -  1  كرگانرود  اميد چوبر
  3000 ± 267  7/66 ± 8/3  2500 - 3500  60 - 70  8  شفارود  هفت تير

  2500 ± 0  3/67 ± 6/0  2500  67 - 68  3  ناحيه انزلي  كريم بخش
  3300 ± 600  5/72 ± 5  3000 - 4200  70 - 80  4  ناحيه انزلي  ايثارگران

  3500  70  -  -  1  ناحيه انزلي  اميد
  3122 ± 548  7/68 ± 3/4  2300 - 5000  58 - 80  44    جمع

وجود اختالف در ميانگينهاي طول و وزن در مناطق مختلف را نشان  ANOVAآزمون آناليز واريانس يا 
  ) . (P<0.05داد

 :وزن مولدين ماهي آزاد درياي خزر در استان گيالن بصورت –رابطه طول 

 2.2  W=0.2752FL 
  ) df = 42  2R 0.68 = (بوده است    

  :نشاندهنده رشد آلومتريك منفي مي باشد  tالگوي رشد اين ماهي بر اساس آزمون 
  )42  =n  ؛P<0.05  392/3؛  =t 0.95  .(  ؛  
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  وزن ماهي آزاد درياي خزر در سواحل استان گيالن –رابطه طول   19 شكل

  
تا  79/0با دامنه اي از  95/0 ± 105/0ميانگين ضريب چاقي مولدين ماهي آزاد صيد شده در استان گيالن برابر 

  محاسبه شده است . 28/1
  
   گيري نتيجه و بحث -4-2-2

برخي از گونه هاي اقتصادي ، كار بازسازي آنها به همت به دليل برداشت بي رويه و از بين رفتن شرايط تكثير 
مراكز تحقيقات شيالت و مركز تكثير و بازسازي ذخاير در دستور كار قرار گرفت و طي سالهاي اخير 

  پيشرفتهاي خوبي را جهت بازسازي ذخاير ماهيان مهم اقتصادي بخصوص ماهي سفيد شاهد بوديم .
ر و دراز مدت از ذخاير آبزي از جمله هدفهاي عمده برنامه هاي حفاظت و با درك اين نكته كه استفاده پايدا

مديريت شيالتي است ، بنابراين مي بايستي بر پايه بهترين شواهد و مدارك علمي موجود به اتخاذ اقداماتي 
پرداخت كه هدف از آن نگهداشتن و قراردادن ميزان ذخاير در سطحي است كه بتوان حداكثر بهره برداري 

  ) . 1996ايدار را بدست آورد ( فائو ، پ
  بطور كلي اهداف رهاسازي ماهيان به شرح ذيل مي باشد:  

    ) Mitigationرها سازي به منظور متعادل كردن (  -1
 Stocking for enhancement ) رها سازي به منظور افزايش ذخائر (  -2

   Stocking for restoration )  رها سازي به منظور بازسازي ذخائر (  -3

y = 0.2751x2.2051

R² = 0.6876
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 ) Creation of new fisheriesايجاد منابع شيالتي جديد (   -4

بايد توجه داشت كه بازسازي ذخائر و ماهي دار كردن آبگيرهاي داخلي اگرچه در افزايش ميزان صيد و توليد 
كه اين  ) 1379پروتئين نقش دارد ولي اثرات منفي و خطرات آن را نبايد از نظر دور داشت ( پوركاظمي ، 

  خطرات شامل دو دسته كلي ، خطرات ژنتيكي و خطرات بوم شناختي است .
فاكتورهاي توليد مثلي مولدين ماده آزاد ماهي درياي خزر تغيير چشمگيري از خود نشان  سال اخير ، 60طي  

تاثير به طور كلي مي توان گفت كه چنين تغييراتي در طبيعت،مي تواندحاصل از  .)  3( جدول  داده است
مشترك چند عامل باشد .دراين مورد مي توان از عواملي مثل ميزان غذاي در دسترس ،فشار صيادي و همچنين 

  . ) نام بردGlobal Warmingفرايند گرم شدن كره زمين(
  

 تغييرات برخي از صفات زيستي ماهي آزاد درياري خزر طي شصت سال اخير  12جدول 

  ) 1386( اقتباس از عبدلي و نيك سيرت ،  

 ويژگيهاي زيستي
فريد پاك n=146  1326سال نمونه برداري    

 n=34سال نمونه برداري 
1386 

 ميانگين حداكثر حداقل ميانگين حداكثر حداقل

 2487 4800 1000 4867 12770 1300 وزن (گرم)

6/77 105 53 طول(سانتيمتر  43 75 7/59  

تخمدان(گرم)وزن   167 1820 668 100 600 244 

6/6 تخمك در هرگرم  7/14  48/10  9 13 3/11  

ر)قطرتخمك(ميليمت  3/4  1/6  1/5  3 5/5  47/4  

 2735 6600 1100 7056 13468 2104 هم آوري مطلق

 1098 1714 571 1460 2300 900 هم آوري نسبي

 (%)GSI 9/9  4/19  9/12  2/5  6/15  10 

  
هزار عدد در نوسان بوده است . پس از سد  4تا  500صيد ساالنه ماهي آزاد رودخانه كورا از  1952در سال 

سازي بر روي رودخانه هاي كورا ، ارس و ساير رودخانه ها ، ميزان صيد ماهي آزاد كاهش پيدا نمود و به منظور 
كارگاه تكثير و پرورش ماهي آزاد در جبران از دست رفتن مكانهاي تخمريزي طبيعي در رودخانه ها ، دو 

هزار عدد بچه ماهي  600جمهوري آذربايجان ساخته شد . ميزان رهاسازي بچه ماهيان آزاد از اين كارگاهها تا 
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دو ساله رسيد . در اثر اين اقدام مديريتي نه تنها ماهي آزاد درياي خزر به عنوان يك گونه مورد محافظت قرار 
  ) . Askerov et al., 2003تن رسيد (  16تا  10آن در رودخانه كورا به  گرفت ، بلكه ميزان صيد

سانتي  133تا  73ماهي آزاد كورا نسبت به ماهيان آزاد ساير رودخانه ها درشت تر است . طول بدن اين ماهي از 
سانتي متر مي باشد .  78و بطور متوسط  105تا  53سانتي متر و در رودخانه هاي ايران از  92متر و بطور متوسط 

درصد  33سانتي متر طول را حدود  100آزاد كمتر از قبل از احداث سد انحرافي بر روي رودخانه كورا ، ماهيان 
كيلوگرم به  13درصد افزايش يافته و بهمين ترتيب وزن متوسط آنها از  92) به  1976، ولي پس از احداث سد ( 

 82كيلوگرم تقليل يافته است . ماهي آزاد رودخانه ترك كوچكتر از نوع كورا است . طول اين ماهي  10الي  9
كيلوگرم مي رسد . ماهيان آزاد رودخانه هاي سواحل غربي كوچكتر است و لي زودتر  7وزن آن به  سانتي متر و

سانتي متر مي باشند . در گذشته طول مدت  56كيلوگرم با طول متوسط  6/2بالغ مي شوند و وزن متوسط آنها 
ماهيان صيد نشده است و  اين چنين 1978 – 1979سال بود ولي در سالهاي  10زندگي ماهي آزاد كورا بيش از 
  .)   1981كازانچف ،  سال سال بود ، بندرت مشاهده شده است (  6تا  5حتي ماهياني كه سن آنها بيش از 

 در سال ماهي اين وزن متوسط بطوريكه است شده نيز مشاهده ايران ايكرانه در آبهايماهي آزاد  وزن كاهش
 داشته ادامه وزن كاهش نيز اين 1365 و در سال كيلوگرم 5/3، برابر  1352سالو در  كيلوگرم 8/4برابر  1326
،  8/1 – 7/12. در طي سالهاي فوق حدود تغييرات وزن اين ماهي بترتيب رسيد  كيلوگرم 63/2مقدار  و به است

) . در سال  1367ر ، حسين پور و كريمپو ; 1326كيلوگرم بوده است ( فريد پاك ،  75/0 –2/5و  8/1 – 6/6
كيلوگرم توسط پره هاي تعاوني صيد گرديد (  26در سواحل بندر انزلي ، يك عدد ماهي آزاد به وزن  1354

كيلوگرم در منطقه تنكابن صيد گرديده و به  12يك عدد ماهي آزاد به وزن  1386) . در آذر ماه  1364عمادي ، 
تحقيقاتي مركز  وقتز آقاي مهندس علي فرزانفر معاونت ميليون ريال به فروش رسيد ( به نقل ا 6قيمت 

 اتفاق گذشته سالهاي نيز در طي ماهيان طول كاهشعالوه بر كاهش وزن ،  تحقيقات ماهيان سردآبي تنكابن ) .
 67برابر  1352 در سال و لي متر بودهسانتي 78برابر  1326 در سال ماهي اين طول متوسط بطوريكه .  است افتاده
در گروههاي سني  1352. ماهيان صيد شده در سال  است متر رسيدهسانتي 63مقدار  به 1365 متر و در سالسانتي

كيلو گرم  1تا  5/4سانتي متر و وزنشان از  77و  63،  48سال قرار داشته اند و ميانگين طول آنها بترتيب  6و  5،  4
كوچك شدن ميانگين طول و وزن اين ماهي ) .  1367پور ،  ريمپور و حسينك ; 1326فريد پاك ،  ( بوده است

 در سالهاي اخير نشان از فشار وارده بر ذخاير اين ماهي و بهره برداري غير اصولي از اين ماهي مي باشد .

،  ) 1385مطابق نتايج بدست آمده از بررسي تنوع ژنتيكي در ماهي آزاد درياي خزر ( نويدي و همكاران ، 
) ، پلي  Microsatellite markersجمعيت رودخانه چشمه كيله تنكابن با استفاده از نشانگر هاي ريز ماهواره ( 

)  5/0مورفيسم ژنتيكي در جمعيت  ماهي آزاد مشاهده گرديد . ميزان پلي مورفيسم در جمعيت مورد مطالعه ( 
. تنوع ژنتيكي پايين تر فوق در مقايسه با جمعيت ) مي باشد  7/0كمتر از مقدار آن در جمعيت اقيانوس اطلس ( 

اقيانوس اطلس ممكن است به دليل اندازه كوچك جمعيت و عدم اختالط ژنتيكي بين جمعيت مورد مطالعه و 
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جمعيتهاي ديگر باشد . به گزارش اين محققين تغييرات محيط زيست و صيد بي رويه ممكن است باعث كاهش 
ماهي آزاد حوزه جنوبي درياي مورد مطالعه شده باشد . الزم به ذكر است كه  هتروزيگوسيتي در جمعيت ماهي

 كيلوگرم مي رسد . 12تا  2خزر از ديگر نژادهاي آن كوچكتر بوده و وزن آن به 

با توجه به فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه مي توان اميدوار بود كه در صورت حمايتهاي مالي و اعتباري و 
ه صيادان و سماكان منطقه غربي سواحل ايراني ، مولدين خوبي از اين منطقه مي توان تهيه نمود همكاري صميمان

. با توجه به اينكه جمعيت ماهي آزاد اين منطقه داراي تنوع ژنتيكي و فراواني باالتري نسبت به مولدين منطقه 
حالت جمعيت وحشي داشته و كمتر مازندران مي باشد ، لذا كمتر دستخوش تغييرات ژنتيكي قرار گرفته است و 

تحت تاثير تكثير مصنوعي واقع شده است ( مذاكرات شفاهي با دكتر رضواني و خانم سلطنت نجار لشكري ) و 
تخريب ذخاير ژنتيكي و الزم است كه جمعيت اين منطقه بطور مجزا مورد بازسازي ذخاير قرار گيرد . چرا كه 

كه در دراز مدت خود را نمايان مي سازد . اتكاي دراز مدت بر تكثير  نابودي تدريجي بانك ژني پارامتري است
مصنوعي باعث كاهش سرعت رشد ، متوسط طول ، تعداد همĤوري و افزايش الروهاي ناقص الخلقه شده و اين 

  ) . 1379ساله اتفاق مي افتد ( پوركاظمي ،  25 – 40مسائل در يك پروسه 
در رودخانه هاي بخش غربي استان گيالن صيد مي گردد و در صورت  هر ساله تعدادي از مولدين اين ماهي

ايجاد تمهيداتي مي توان نسبت به تهيه مولدين و تكثير مصنوعي ماهيان آزاد اين منطقه نيز اقدام نمود . اين عمل 
  مي تواند عالوه بر احياء ذخاير ، باعث باال رفتن تنوع ژنتيكي اين گونه گردد .

ه نتيجه مي شود اين است كه ماهي آزاد منطقه غربي سواحل ايراني درياي خزر نيازمند توجه آنچه از اين مطالع
ويژه و مطالعات بيشتر از نظر ساختار جمعيتي و امكان تكثير مصنوعي آن در رودخانه هاي اين منطقه مي باشد 

  قرار گيرد . كه اميدواريم اين مهم در برنامه هاي آتي موسسه تحقيقات و سازمان شيالت ايران 
ويژه اي در اين طرح ملي بر روي مولدين و بجه ماهيان توليدي نيز اقدامات  در خصوص اقدامات بهداشتي

  :پروژه ذيل به مرحله اجرا درآمد صورت پذيرفت و
 

 از) Salmo trutta caspius( خزر درياي آزاد ماهي هاي بيماري و بهداشتي وضعيت بررسي-3-2

  محمد رضا مهرابي مجري:       دريا به ماهيان بچه سازي رها تا مولدين  تكثير و صيد مرحله

ه شرح ذيل اقدامات بهداشتي بر روي مولدين و بجه ماهيان توليدي ب اهم اقدامات انجام شده در خصوص پروژه 
 بوده است:

  چكيده  -1-3-2

باشد كه بدليل  يم) Salmo trutta caspiousخزر ماهي آزاد با نام علمي ( ياييكي از ماهيان با ارزش اقتصادي در
طبيعي تخم ريزي ، صيد بي رويه و غير مسئوالنه، آلودگيهاي صنعتي، شهري،  ستگاههايياز بين رفتن تدريجي ز

طبيعي آن دچار اختالل گرديده و در  تكثيركشاورزي و كاهش نزوالت آسماني وكاهش دبي آب رودخانه ها، 
).  Kiabi et al., 1999گونه در معرض  خطر انقراض اعالم شده است ( 1999سال در  IUCNنتيجه مطابق با شرايط  
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تنها راه براي بازسازي و حفظ ذخاير اين گونه ارزشمند درياي خزر تكثير مصنوعي مولدين ، توليد بچه ماهي و 
باهنر  ميباشد. بر اساس گزارش عملكرد مركز تكثير و پرورش آزاد ماهيان شهيد دريارهاسازي آنها به 

درصد) تا وزن يك گرمي،  30كالردشت،  طوالني بودن دوران پرورش الروي و بازماندگي كم آنها (حدود 
مي باشد.   ركزبروز تلفات و مرگ ومير باال از دوره الروي تا مرحله رهاسازي به دريا از مهمترين چالشهاي آن م

وسي و قارچي مولدين، تخمها، الروها و بچه ماهيان در اين پروژه  با بررسي آلودگيهاي انگلي ، باكتريايي، وير
نسبت به جداسازي ، شناسايي و تعين شدت تاثير عوامل بيماريزا در طول دوره و ارائه راهكارهاي الزم جهت 

اساس پروتكل هاي تشخيص بيماريهاي ماهي سازمان بين المللي  بر. گرديدافزايش كميت و كيفيت توليد اقدام 
) ، ويروس PCRطي مدت اجراي اين پروژه، با روشهاي مختلف مولكولي(    2010 (OIE)دار دامبيماريهاي واگير

 يكننده با انجام نمونه بردار ديدشناسي، باكتري شناسي، قارچ شناسي و انگل شناسي، مهمترين بيماريهاي ته
نمونه برداري ها بر  نيدر مراحل مختلف رشد مورد رديابي و شناسايي قرار گرفت. همچن انياز ماه يمتوال يها

 سي( فرونكولوز ييايباكتر يها يماريجهت بررسي وجود ب زيو رفتارهاي غيرطبيعي ماهيان ن ينياساس عالئم بال
)Furunculosis  ،(سيوزينيرسي  Yersiniosis آنتروكوكوز سي،  استرپتوكوكوز )سي) (Streptococcosis  ، (
نكروز  يماري، ب Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS) يروسيو كيهموراژ يسم ي( سپت يروسيو يهايماريب

 يبافتها ينكروز عفون يماري، ب  Infections Pancreatic  Necrosis (IPN)حاد)  ينزله ا تيپانكراس (آنتر يعفون
) و  Saprolegniosis سيوزي(ساپرولگن يقارچ يهايماريب ، Infectious Haematopoietic Necrosis(IHN)خونساز

 Gyrodactylus، ژيروداكتيلوزيس   Castiasis، كاستيازيس  Ichthyophthiriusis سيازيتريوفيكتي( ا يانگل يهايماريب

salaris گرديدانجام مهم و محيطي  يا هيذتغ يها يماري) و ب.  
  واژه هاي كليدي:

  ، پايش بهداشتي، عوامل بيماريزا، نمونه برداريخزر يايماهي آزاد در
  
  مواد و روش ها -2-3-2

ماهي مولد آزاد  90- 110آزاد در فصل مهاجرت به رودخانه ها ، تعداد  يبا استقرار تيم جمع آوري مولدين ماه
و مازندران صيد و به محل نگهداري  النيخزر در دو استان گ يايبه در يمنته يرودخانه مهم شمال 10-9از  

 Eyed ) ، تخم لقاح يافته (Green egg)) ، تخم سبز %5 زاني. نمونه برداري از مولدين (به مگرديدمولدين منتقل 

egg) مايعات تخمداني 50-100 (زاني، در هر مرحله به م ،   (عدد  (Ovarian fluid) ) اسپرمينمولد ، ( (Milt)  و
عدد) ،  50( گرمعدد)  ، بچه ماهي زير يك  50( (Sac fry larvae) از الرو همراه با كيسه زرده خون بود.  همچنين

عدد)  تا رسيدن به اندازه مناسب جهت  50عدد) و بچه ماهي باالي دو گرم( 50بچه ماهي بين يك تا دو گرم(
  : صورت گرفتگرم)،  طبق اصول و روش هاي علمي بشرح  15 يال 5رهاسازي (
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  : يشناس يمطالعات باكتر) الف
از ثبت مشاهدات ، خصوصيات ظاهري و بيومتري ماهيان داراي عالئم باليني مشكوك به بيماريهاي  پس

باكتريايي ، از كبد ، كليه ، مغز ، طحال، زخمها و در موارد سپتي سميك از خون قلب در شرايط استريل، نمونه 
 (Tryptone Soya Agar) يا TSA هاي كشت عمومي همچون . جهت شناسايي اوليه از محيطصورت گرفتبرداري 

استفاده شد. آنگاه پليت هاي مربوطه را به مدت  Infusion Agar Brain Heart مغز –يا آگار قلب  BHIA ،  محيط
ساعت در گرمخانه قرار داده و بر اساس نوع پرگنه هاي حاصله و انجام رنگ آميزي هاي مورد نظر نسبت به  72

. درادامه جهت تشخيص تفريقي وتعيين نوع دقيق باكتري وتاييد جنس و شد داماوليه عامل پاتوژن اقتشخيص 
گونه باكتري هاي جدا شده از محيط هاي اختصاصي مربوطه و آزمايش هاي شيميايي همچون حركت، اندول،  

  .گرديدكاتاالز، پراكسيداز و... استفاده 
  :  ي) مطالعات انگل شناسب

آزمايشات انگل شناسي ، بالفاصله پس از صيد ماهيان ، آنها را  قطع نخاع و بيهوش نموده،  عالوه جهت انجام  
، از پوست و مخاطات، چشم، برانشي ها،جراحات و  (Wet mount) بر اخذ نمونه هاي سطحي و تهيه الم مرطوب

مونه گيري شد و با استفاده از احتمالي ن ياولسر ها ي سطحي، از ارگانهاي داخلي نيز جهــت شناسايي انگل ها
. جهت تاييد گرديدروشهاي ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك نسبت به ثبت مشخصات و طبقه بندي آنها اقدام 

وتشخيص نهايي از كليدهاي شناسايي و منابع و متخصصين داخلي و در صورت لزوم از منابع و مراجع علمي 
  .گرديد هذيربط خارج كشور استفاد

  
  : يقارچ شناس ) مطالعاتج
. گرفتمطالعات به صورت موردي بر روي نمونه هاي تخم و ماهيان مشكوك به آلودگيهاي قارچي انجام  نيا

 ، سابورودكستروزآگار(Sweet Wort Agar) جهت كشت و جداسازي قارچهاي بيماريزا  از محيط هاي كشت

(SDA)پوتيتودكستروزآگار ، (PDA) و محيط GP agar استفاده شد.  
 

  : يشناس روسي) مطالعات وه
ويروس شناسي بر روي نمونه هاي اخذ شده از مولدين، الرو و بچه ماهيان مشكوك و يا بصورت  مطالعات

. نمونه هاي بافتي از اندامهاي هدف همچون كبد، كليه ، طحال، مغز و مايعات تناسلي گرفتتصادفي انجام 
قرار گرفت. در صورت بعد  (EMEM) هاي ويژه نگهدارندهمولدين تهيه شده و در ظروف استريل حاوي محلول 

درجه سانتي گراد نگهداري  -80مسافت يا فاصله زماني طوالني ارسال نمونه به آزمايشگاه ، نمونه ها در فريزر  
از نظر بيماريهاي ويروسي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت   PCR . نمونه ها با كيتهاي تشخيصيدندمي ش

شد.در صورت رشد  مي كشت داده   FHM و   CHSE, BF2, SSN1, EPC مخصوص يوي تيره هاي سلولنياز بر ر




ح ��������  ٥٦� ��� / ��ارش �

 

 

در محيط هاي كشت سلولي نسبت به پاساژهاي بعدي جهت تشخيص و تاييد    (CPE)ويروس و مشاهده آثار
روشهاي با استفاده از در كشت سلول   CPEدر صورت مشاهده آثار .همچنين   مي گرفتنهايي اقدام 

  :سرولوژيك همچون
   NT (Neutralisation Test) ، (Indirect Fluorescent Antibody Test) IFAT ، MAb   Immunohistochemistry روش 

(IHC)  از مايع كشت پيش بيني شده بود تا . در ادامه مي گرديدبت به تاييد نهايي ويروس جدا شده اقدام نس
 به دو روش E.M مثبت جدا شده اوليه جهت مطالعات ميكروسكوپ الكترونينمونه هاي  (Supernatant) سلولي

T.E.M  و S.E.M  بر اساس روشدر اين ارتباط . گردددر صورت لزوم استفاده (Kokh Pustulate)   و به منظور
مورد  ها ويروس جدا شده را به ماهيان حساس تزريق نموده و بيماريزايي آن (Pathogenicity)  بررسي بيماريزايي

، به كمك  50TCIDگرفت. از سوي ديگر ويروس جدا شده را پس از خالص سازي و تعيين عيار ميبررسي قرار 
ر اساس پروتكل مربوطه به و ب  (Freund’s   adjuvant)  نموده و به كمك ياور فروند (Inactive) فرمالين، غيــر فعال

  (Polyclonal Antibody) نالوبه توليد آنتي بادي پلي كلخرگوش تزريق نموده و پس از تزريقات مكرر، نسبت 
 ميمحصول در مطالعات سرولوژيك پروژه نيز استفاده  اين. از مي گرديداقدام حسب مورد عليه ويروس مربوطه 

  .شد
  به شرح ذيل مي باشد:در اين بررسي به اختصار شرح عمليات ويروس شناسي 

  :  (Virus Isolation)) جداسازي ويروس 1
و يـا محلـول بافرفسـفات      EMEMبافتهاي هدف پس از هموژن شدن در بوته چيني استريل در محيط نگهدارنـده  

PBS   دقيقـه ، محلـول رويـي     10دور در دقيقه به مدت  2000(فسفات بافر سالين)  رقيق شده و پس از سانتريفوژ
عبور داده و سـپس مـايع حاصـل بـه تيـره       µm 45  /0در مجاورت شعله ودر زيرهود از فيلتر  ( supernatant)آن را 
 )و  سـرم جنـين گوسـاله     EMEMخانه تلقيح مي گردد وسپس محيط نگهدارنده  24در پليت  EPCو  BF2سلولي 

FBS ) 10  درصد به آن افزوده خواهد شد . سپس  به گرمخانـهºc15         منتقـل شـده و زمـاني كـه آثـار سـيتوپاتيك
از سلولها نمود  ( Supernatant )شاهده شد بايستي سريعا اقدام به جدا نمودن مايع  در تيره سلولي م ( CPE )مربوطه 

دور به مدت ده دقيقه صورت خواهد گرفت. محلول روئي جهـت اسـتخراج    1000كه اين كار توسط سانتريفوژ 
RNA   ويروسي جهت آزمايش RT-PCR.استفاده شد  

  
  : RT-PCRو) بررسي هاي مولكولي و آزمايش 

  :  RNA) استخراج 1
كلروفـرم   –كلـي بافـت و ويـروس را بـه روش فنـل       RNAنمونه بافتي را با كمك همزن برقي همـوژن كـرده و    

حـل مـي    RNAse freeدرصـد در آب مقطـر    75را پس از شستشو بـا الكـل اتيليـك     RNAاستخراج نموده و پلت 
  نماييم.
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  ) انتخاب پرايمر: 2
  از جفت پرامر زير استفاده شد: IPNاز ميان پرايمر هاي فراواني كه تا كنون استفاده شده اس براي بيماري 

P9 (5’ -TGA GAT CCA TTA TGC TTC CC– 3’) 
P10 ( 5’ GAC AGG ATC ATC TTG GCA TAG T– 3’) 

  مي باشد. VP2كه مربوط به ناحيه 
  گرديد: از جفت پرايمر زير استفاده VHSو براي بيماري 

5001 (5’ – TAC ATG ATA GTC AAG TGC AG -3’) 
5002 (5’ – CCT GGG  AGC TCC CTT CAC G - 3’) 

  از جفت پرايمر زير استفاده شد:  IHNو براي بيماري 
IHN1(5'-ATGATCACCACTCCGCTCATT-3’) 
IHN2 (5'-GATTGGAGATTTTATCAACA-3')  

 

3  (RT-PCR :  
يا تكثير  PCRشده و سپس مرحله  cDNA)تبديل به  RT )Reverse transcriptaseويروس با كمك آنزيم  RNAابتدا 

)Amplification ژن مورد نظر با استفاده از كيت(One step RT-PCR .صورت گرفت  
  

دسته بندي شده و بر اساس روشهاي آماري در اين بررسي اطالعات و داده هاي بدست آمده  كليهدر اين بررسي 
مورد تجزيه و تحليل آماري قرار  SPSS فاكتور با كمك نرم افزار زيتحليل مسير و آنال رگرسيون لجستيك ،

  گرفت. 
  
  نتايج -3-3-2

  بررسي هاي قارچ شناسي-

 تخم طبيعي زيستگاههاي تدريجي رفتن بين از بدليل (Salmo trutta caspious) علمي نام با خزر درياي آزاد ماهي
 وكاهش آسماني نزوالت كاهش و كشاورزي شهري، صنعتي، آلودگيهاي مسئوالنه، غير و رويه بي صيد ، ريزي
 اين ذخاير حفظ و بازسازي براي راه تنها. است گرديده اختالل دچار آن طبيعي تكثير ها، رودخانه آب دبي

در اين . ميباشد دريا به آنها رهاسازي و ماهي بچه توليد ، مولدين مصنوعي تكثير خزر، درياي ارزشمند گونه
 وزن تا) درصد 30 حدود( آنها كم بازماندگي و الروي پرورش و تخم تفريخ دوران قارچي آلودگيهايراستا 
 سازي باز چالشهاي مهمترين از پرورش و تكثير مرحله در بخصوص باال ومير مرگ و تلفات بروز گرمي، يك

  .شود مي محسوب ماهي اين ذخاير
 رديابي، جهت رشد مختلف مراحل در ماهيان از متوالي هاي برداري نمونه و كيفي و كمي تحقيق سال سه نتايج
 مزارع و تكثير مراكز در آزاد ماهيان بچه و الروها تخمها، مولدين، قارچي  آلودگيهاي  شناسايي و سازي جدا

بر روي نمونه هاي اخذ شده در طي انجام پايش بهداشتي مولدين و مزارع  مازندران و گيالن استانهاي پرورش
، .Saprolegnia sp) (ساپرولگنيا قارچهاي از مختلفي هاي گونه كه آنست بيانگر CEPهچري مربوط به طرح ملي 
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 ، (Aspergillus)آسپرژيلوس، Acremonium)( آكرومونيوم، (Mucor)موكور،  (Penicilium) پنيسيليوم
    داشتند. را فراواني بيشترين (Alternaria)آلترناريا و (Fusarium)فوزاريوم  ،(Paecilomyces)پسيليومايسس

 پيشگيري و بهداشت اصول رعايت تلفات، از جلوگيري  و مطلوب توليد اصلي شرايط از يكي اينكه به توجه با
 تحليل ضمن لذا ميباشد، ماهيان پرورش مزارع و تكثير درمراكز بهداشتي مراقبت هاي برنامه اجراي  و بيماريها از

 گزارشاصل در بازدهي افزايش جهت الزم راهكارهاي و نهايي توليد در آن تاثير قارچي، آلودگيهاي شدت
  .گرديد ارائهنهائي مربوطه 

  

  بررسي هاي باكتري شناسي:

  ,Entrobacteriaceae, Aeromonas spp, Pseudomonas spp, Bacillus spp تعداد محدودي عوامل باكتريائي همچون 
در مولدين شناسائي شد كه مشكل خاصي را در آنان ايجاد نكرده بود و به بياني مي توان گفت آنها اغلب جزو 
فلور طبيعي مولدين بوده و در شرايط استرس و دستكاريهاي غير طبيعي و ناجا امكان بروز بيماري در مولدين را 

  مايند.مي توانستند ايجاد ن
  

  بررسي هاي ويروس شناسي:

  2نمونه برداري از بچـه ماهيـان آزاد در    VHSو  IPN ،IHNدر اين تحقيق به منظور شناسايي بيماري هاي ويروسي 
صورت گرفته و به صـورت فريـز    CEPمرحله و يكبار از يك نمونه مولد توسط مجري محترم وهمكاران پروژه  

تلقيح شد كه  BF2و  EPCشده به پژوهشكده آبزي پروري انتقال داده شد. نمونه ها ابتدا بر روي تيره هاي سلولي 
 7سلولي پس از گذشـت   ي) مشاهده نشد. در ادامه تك اليه هاCPE در تمام موارد هيچگونه آثار آسيب سلولي(

مربوط به سه ويروس مذكور انجام شد كه نتايج تمام آزمايشات منفي  RT-PCRروز جمع آوري شده و آزمايش 
  بود.

  
   (Monolyer cell culture)كشت بر روي تك اليه سلولي

  مشاهده نشد. )CPE() هيچگونه آثار آسيب سلوليBlind passageپاساژ پياپي ( سهايدر دو
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  BF2 و EPCفيلتر شده بافتي بر روي تك اليه سلولي اولين تلقيح سوسپانسيون 20شكل 

  

  
  BF2و  EPCتلقيح مجدد سوسپانسيون سلولي بر روي تك اليه سلولي 21 شكل
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  پس  EPCعدم بروز آثار آسيب سلولي بر روي تيره سلولي  22 شكل

  X 10از تلقيح سوسپينسيون فيلتر شده بافتي

  
  

  
  

  پس از  BF2عدم بروز آثار آسيب سلولي بر روي تيره سلولي  23شكل 

  X20نسيون فيلتر شده بافتي اتلقيح سوسپ
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 RT-PCR بررسي هاي مولكولي و آزمايش

  
  منفي بود. VHSVو  IPNV ،IHNVنتايج تمام آزمايشات  مربوط ويروس هاي 

  
  

 
: كنترل +Cنمونه هاي مورد آزمايش،  4تا  1: ماركر ، M؛  IPNVمربوط به بيماري  RT-PCRآزمايش   24 شكل

  : كنترل منفي-Cمثبت و 
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: كنترل +Cنمونه هاي مورد آزمايش،  3تا  1: ماركر ، M؛  IHNVمربوط به بيماري  RT-PCRآزمايش   25 شكل

  : كنترل منفي-Cمثبت و 

 

  
نمونه هاي مورد آزمايش،  4تا  1: ماركر ، M؛  VHSVمربوط به بيماري  RT-PCRآزمايش  26 شكل -1

C+ كنترل مثبت و :C-كنترل منفي :  
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  نهائي نتيجه گيري -4-3-2

و  IPN ،IHNبيماري هايبراساس نتايج كشت و ويروس شناسي تمام نمونه هاي مورد آزمايش از نظر وجود 
VHS نشد سازي جدا و شناسائي مشخصي ويروس و  بودند.  

  
  ساير بررسي ها:

در پايش بهداشتي بعمل آمده بر روي بچه ماهيان و مولدين مورد بررسي برخي ناهنجاري هاي خاص همچون 
، تغييرات و ناهنجاري هاي جمجمه اي   (Lordosis)، لردوزيس (Scoliosis)، اسكوليوزيس  (Emaciation)الغري

(Head deformation)   مشاهده گرديد كه علت بروز آنها اغلب نامشخص مي باشد و با عنايت به تك گير بودن
 آنها به نظر ميرسد مشكل خاصي در سالمت ماهيان مورد بررسي نباشد.

مشكل خاص و از نظر بهداشتي توليدي  در مجموع به نظر ميرسد مولدين ماهي آزاد درياي خزر و بچه ماهيان 
موارد تك گير انفرادي نيز ماحصل نبود . اساسي نداشته و بيماري حاد اگزوتيكي در آنها مشاهده نشده است 

مديريت بهداشتي مناسب و دستكاري هاي موردي است كه موجب شكست توان ايمني در برخي موارد در 
بروز برخي عوارض انفرادي محدود ايجاد مي نمايد كه در صورت ماهيان مورد مطالعه شده و زمينه را براي 

در  رعايت اصول بهداشتي و مديريت مطلوب در سطح گله ميزان اين عوارض نيز به حداقل خود خواهد رسيد.
شناسي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي ( انزلي)  ارائه  ويروس ادامه جزئيات نتايج دريافتي از آزمايشگاه

  .مي گردد
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                                                                 01-01شماره صفحه : 

 VI/F-12/00كد فرم : 

  شماره :                                                                                                                                                                

  تاريخ :                                                                                                                                                    

  پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور

  Lab Report )(گزارش آزمون بخش بهداشت وبيماريها

  Lab Virologyآزمايشگاه ويروس شناسي

  
   

ف
ردي

  

شماره وتاريخ 
  نامه دريافتي

No.& Date 
of Letter 

  شرح نمونه :
Sample description 

شماره 
  نمونه

Sampl
e Code 

  عنوان آزمون
Test 

كد روش 
  آزمون
SOP 
Code 

نتيجه 
  آزمون
Result 

  تاريخ آزمون
Date of test 

اندامهاي داخلي ماهي مولد به   CEPپروژه   1
  صورت فريز شده

كشت بر روي   1
تيره هاي سلولي 

EPC  و BF2  

هيچگونه   
CPE 

مشاهده 
  نشد.

  

اليه سلولي مربوط به  تك  CEPپروژه   2
اندامهاي داخلي ماهي مولد به 

  صورت فريز شده

1  RT-PCR   IPN – 
IHN – 
VHS -  

  

كشت بر روي   2  گرمي 5- 4بچه ماهي آزاد  CEPپروژه   3
تيره هاي سلولي 

EPC  و BF2  

هيچگونه   
CPE 

مشاهده 
  نشد.

و  2/7/1392
2/9/1392  

تك اليه سلولي مربوط به  بچه  CEPپروژه   4
  گرمي 5-4ماهي آزاد 

2  RT-PCR   IPN – 
IHN – 
VHS -  

  

 60گرمي  2- 1بچه ماهي آزاد  CEPپروژه   5
  عددي

كشت بر روي   3
تيره هاي سلولي 

EPC  و BF2  

هيچگونه   
CPE 

مشاهده 
  نشد.

و  2/7/1392
2/9/1392  

تك اليه سلولي مربوط به  بچه  CEPپروژه   6
  عددي 60گرمي  2-1ماهي آزاد 

3  RT-PCR   IPN – 
IHN – 
VHS -  
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  :  (Explanation) توضيحات

مرحلـه و يكبـار از يـك نمونـه       2نمونه برداري از بچـه ماهيـان آزاد در    VHSو  IPN ،IHNدر اين تحقيق به منظور شناسايي بيماري هاي ويروسي 
صورت گرفته و به صورت فريز شده به پژوهشكده آبزي پروري انتقال داده شد. نمونه ها ابتـدا بـر   CEPمولد توسط مجري محترم وهمكاران پروژه  

) مشاهده نشد. در ادامه تك اليه هـاس سـلولي   CPE تلقيح شد كه در تمام موارد هيچگونه آثار آسيب سلولي( BF2و  EPCروي تيره هاي سلولي 
  مربوط به سه ويروس مذكور انجام شد كه نتايج تمام آزمايشات منفي بود. RT-PCRروز جمع آوري شده و آزمايش  7پس از گذشت 

  
                                                    نام و امضاي مدير فني آزمايشگاه :                                                                                             

  امضاي رييس پژوهشكدهنام و 
  * نتايج آزمون براي نمونه هاي ارسالي معتبر مي باشد.      

پژوهشكده  –اداره كل شيالت گيالن  -خيابان طالقاني  –غازيان  –شهرستان بندرانزلي  –نشاني : استان گيالن 
  ) 66آبزي پروري آبهاي داخلي كشور(صندوق پستي 

 

ديگري در خصوص نشانه گذاري بر روي بچه ماهيان رهاسازي شده صورت همچنين در اين طرح ملي اقدامات 
  گرفت و پروژه ذيل به مرحله اجرا در آمد:

  
بر روي ميزان بازماندگي بچه ماهيان آزاد درياي  (Tagging)بررسي اثرات عالمتگذاري -4-2

 حاجت صفي خانيمجري:         ، تا قبل از رهاسازي به محيط طبيعي Salmo trutta caspius)( خزر

 

  اهم اقدامات انجام شده در اين پروژه به شرح ذيل بوده است:
  
  چكيده-1-4-2

 Salmo trutta)( بر روي ميزان بازماندگي بچه ماهيان آزاد درياي خزر (Tagging)بررسي اثرات عالمتگذاري 

caspius ماهي ذخاير بازسازي و حفاظت يقاتيتحق طرح اتيعمل انيجر در تا قبل از رهاسازي به محيط طبيعي 
 ينگهدار صيد، .رفتيپذ صورت 1391 زييپا در و كشور يسردآب انيماه قاتيتحق مركز توسط خزر درياي آزاد

 در التيش همكاران توسط مناسب اندازه به رسيدن تا ماهيان بچه و الرو پرورش و مولد آزاد انيماه ريتكث و
 يها وزن( نظر مورد اوزان به انيماه بچه دنيرس با. گرفت انجام  كالردشت باهنر ديشه ريذخا يبازساز كارگاه

 عالمت و يومتريب اتيعمل شروع از قبل و جدا يماه بچه وزن هر از قطعه 150 تعداد ،)يگرم 20 و 10 ،5
) متر يليم( كل طول يريگ اندازه با انيماه بچه يومتريب. شدند هوشيب اسانس گل ميخكبا ماستفاده از  گذاري

)  Elastomerاالستومر و يمعمول شكل پالستيكي T تگ( تگ نوع دو با انيماه بچه. ديگرد انجام) گرم( بدن وزن و
 بچه رفتار مدت نيا يط در و ينگهدار روز 5 حدود مدت به يبتون  آب يها حوضچه در سپس و عالمتگذاري
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 و اوزان در انيماه بچه ريم و مرگ و غذا افتيدر تيفيك عالمت، نصب يها محل يظاهر راتييتغ ان،يماه
 هيكل و انتخاب شاهد عنوان به يگروه زين يماه بچه وزن هر از نيهمچن. ديگرد ادداشتي مختلف يتگها
مرگ و مير در ماهيان مورد  .رفتيپذ صورت يعالمتگذار بدون يول ياصل يمارهايت مشابه آنها يرو بر اتيعمل

 يموضع يخونمردگ ،يدستكار از بعد اول روز و ساعات در غذا افتيدر به  ليتما عدممطالعه مشاهده نشد. 
 يعالمتگذارعاليم و رفتارها و نتايج مطالعه  جمله از يدستكار به تبنس انيماه بچه مناسب مقاومت تگ، محل
  .باشد يم خزر يايدر آزاد يماه بچه

 از بعد اول روز و ساعات در غذا افتيدر به  ليتما عدممرگ و مير در ماهيان مورد مطالعه مشاهده نشد. 
عاليم و  جمله از يدستكار به تبنس انيماه بچه مناسب مقاومت تگ، محل يموضع يخونمردگ ،يدستكار

  .باشد يم خزر يايدر آزاد يماه بچه يعالمتگذاررفتارها و نتايج مطالعه 
  :كليدي كلمات

  Tagging ي،عالمتگذار، ذخائر  حفظ و يبازساز  ،Salmo trutta caspius)( خزر يايآزاد در ماهي  
  
  هاروشمواد و -2-4-2

واقع در شهرستان  كالردشت باهنر ديشهآزادماهيان  ريذخا يبازساز اين مطالعه در كارگاه تكثيرو
). اين كارگاه قديمي ترين و اصلي 1كالردشت از توابع استان مازندران در شمال كشور صورت پذيرفت (شكل 

ترين مركز تكثير و پرورش و تنها بخش اجرايي مسئول در فعاليت هاي بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر 
  در كشور است. 

 

 
 

  موقعيت تقريبي محل اجراي پروژه در شمال كشور  27 شكل
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با صيد، نگهداري و تكثير ماهيان آزاد مولد و پرورش الرو توسط همكاران مركز كالردشت، بچه ماهيان حاصله 
با رسيدن بچه ماهيان به اوزان  1391گرم) نگهداري شدند. در ابتداي آبان  20الي  5تا رسيدن به اندازه مناسب (

  گرم بخش اول مطالعه آغاز گرديد.  10و 5حدود  
) ضد 1380سلطاني و همكاران، ( ppm  100ضچه هاي بتني محل انجام مطالعه با استفاده از فرمالين   در ابتدا حو

عفوني شدند. با توجه به اينكه بچه ماهيان موجود در حوضچه ها داراي اختالف رشد زيادي و دامنه وزني زيادي 
هي ها صيد و با نگهداري در يك بودند لذا در ابتدا تعداد بيشتري بچه ماهي از حوضچه هاي اصلي بچه ما

گرم براي هر كدام از تيمار  10و  5قطعه بچه ماهيان هر وزن   150حوضچه موقت جداگانه با معاينه آنها تعداد 
  شكل پالستيكي، تگ االستومر و شاهد جداسازي شدند. Tهاي تگ 
  

  
  نمايي از حوضچه هاي محل مطالعه  28 شكل

  
با استفاده قطعه)  10تا  5قبل از شروع عمليات، بچه ماهيان هر تيمار بطور جداگانه و هر بار در تعداد كم ( حدود 

از يك آبكش پالستيكي كوچك به درون يك تشت پالستيكي حاوي محلول تهيه شده از اسانس گل ميخك با 
) فرو برده شدند تا به تدريج عاليم بيهوشي مشاهده گردد (شكل 1380سلطاني و همكاران، (  ppm 250غلظت 

29 .(  
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  بيهوش كردن بچه ماهيان با محلول عصاره پودر گل ميخك   29 شكل

  
بچه ماهيان بيهوش شده با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت گرم توزين و با تخته بيومتري با دقت ميلي متر 

 Tبيومتري شدند و سپس با استفاده از دستگاه تگ زني پالستيكي معمولي موجود در بازار به هر ماهي يك تگ 
  ).30شكل پالستيكي در نيمه فوقاني بدن و زير باله پشتي زده شد (شكل 

  

  
  شكل پالستيكي  Tاستفاده از دستگاه تگزن جهت عالمتگذاري با  تگ   30 شكل

  
بچه ماهيان در انتهاي عمليات عالمتگذاري با يك آبكش كوچك پالستيكي به درون يك تشت پالستيكي 

) فرو برده و به روش غوطه وري 1380سلطاني، ( دقيقه 1-2به مدت  ppm 2-1سولفات مس با دوز حاوي محلول 
هايتاً به حوضچه هاي ليتري حاوي آب تميز و ن 10ضد عفوني مي شدند و سپس به آرامي به سطل پالستيكي 

  ).31بتوني اصلي هر تيمار منتقل شدند(شكل 
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  ضد عفوني ماهي با محلول سولفات مس  31 شكل

  
براي عالمتگذاري با روش تگ االستومر از مواد و ابزار ويژه اين كار شامل مواد رنگي اصلي االستومر، 

ميلي ليتري و قاشك پالستيكي استفاده شد. ماده رنگي  50يا طلقي سرنگهاي تزريق، ظروف كوچك پالستيكي 
تگ االستومر با كمك سرنگ تزريقي، بصورت سطحي، در نيمه پاييني بدن و در محلي بين باله مخرجي وساقه 
دمي تزريق گرديد. همچنين از هر وزن بچه ماهي نيز گروهي به عنوان شاهد انتخاب و كليه عمليات انجام شده 

  ه تيمارهاي اصلي ولي بدون عالمتگذاري بر روي آنها صورت پذيرفت.مشاب
گرمي در تاريخ فوق عمليات تگ گذاري و تيمارداري اين ماهيان پس از  20با توجه به فراهم نبودن ماهيهاي 

  حدود يك ماه در اوايل آذر ماه همان سال انجام گرديد.
روز  5هزار ليتري منتقل و به مدت  4هاي بتوني حدود ماهيان مورد بررسي پس از مراحل ذكر شده به حوضچه 

نگهداري  شدند. در طي اين مدت رفتار بچه ماهيان، تغييرات ظاهري محل هاي نصب عالمت، كيفيت دريافت 
  غذا و تعداد مرگ ومير بچه ماهيان در اوزان و تگهاي مختلف يادداشت گرديد.

نجام گرفت و در صورت وجود مرگ ومير تعداد و نام سركشي و غذادهي به بچه ماهيها در صبح هر روز ا
  Excelحوضچه و تيمار مربوطه يادداشت شد.اطالعات ثبت  شده از بيومتري بچه ماهيان در رايانه در نرم افزار 

  وارد و كليه محاسبات انجام شده با استفاده از اين نرم افزار صورت پذيرفت.
  

  نتايج-3-4-2

)  و بنابراين داراي سن كمتر از 1390عه مربوط به تكثير پاييز و زمستان سال قبل (كليه بچه ماهيان مورد مطال
 7/7 -1/9گرم و دامنه طولي   0/4 -6/6گرمي داراي دامنه وزني  5شده در تيمار يكسال بودند. ماهيان استفاده 
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سانتي متر  54/8) ±4/0(گرم و ميانگين طولي آنها  34/5)±81/0سانتي متر بودند. ميانگين وزني اين ماهيان ( 
 ).33و  32بود(شكلهاي 

  
  گرمي 5فراواني وزني بچه ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار  32 شكل

  
  گرمي 5فراواني طولي بچه ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار   33شكل 

  
سانتي متر  0/9 -3/11گرم و دامنه طولي   1/8 -2/12گرمي داراي دامنه وزني  10شده در تيمار ماهيان استفاده 

سانتي متر  41/10)±4/0گرم و ميانگين طولي آنها (  98/9)±03/1بودند. ميانگين وزني اين ماهيان ( 
  ).34و  35بود(شكلهاي 
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  گرمي 5فراواني طولي بچه ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار   34شكل 

  
  گرمي 10ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار فراواني طولي بچه   35شكل 

  
سانتي  0/12 -8/13گرم و دامنه طولي   12/16 -25/22گرمي داراي دامنه وزني  20شده در تيمار ماهيان استفاده 

سانتي متر  85/12)±37/0گرم و ميانگين طولي آنها  ( 19/18)±46/1متر بودند. ميانگين وزني اين ماهيان ( 
  ).37و  36اي بود(شكله
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  گرمي 20فراواني وزني بچه ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار    36شكل 

  
  گرمي 20فراواني طولي بچه ماهيان آزاد درياي خزر بيومتري شده، تيمار   37شكل 

  
  آورده شده است.  13) ماهيان مورد مطالعه در جدول حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيارنتايج بيومتري (

  
  
  
  

 
   



 ���٧٣ و �	ز�	ز� ذ�	
� �	ه� زاد در
	� ��ر در .../  
 

 گرمي 20و  10، 5بچه ماهيان آزاد تيمارهاي حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف از معيار  13 جدول

 تيمار

 

 گرمي 20 گرمي 10 گرمي 5

  وزن
 (گرم)

  طول
 (سانتي متر)

  وزن
 (گرم)

  طول
 (سانتي متر)

  وزن
 (گرم)

  طول
 (سانتي متر)

 64 64 50 50 51 51 نمونهتعداد 

0/4 حداقل  7/7 1/8  0/9  12/16  0/9  

6/6 حداكثر  1/9  2/12  3/11  25/22  8/13  

34/5 ميانگين  54/8  9/98 10/40 18/19 12/85 

81/0 انحراف معيار  40/0  1/03 40/0  1/46 0/37 

  
  مشاهدات رفتار بچه ماهيان پس از عالمتگذاري

شكل  Tگرمي) و تيمارهاي (شاهد، تگ االستومر و تگ 20و   10، 5تقريباً كليه بچه ماهيان از همه اوزان (
پالستيكي) مورد بررسي، در روز انجام عمليات تيمارداري (جدا سازي بيهوشي، بيومتري، عالمتگذاري و ضد 

ع نموده و با ريختن غذا به داخل عفوني،  در ساعات اوليه معرفي به حوضچه ها در گوشه اي  از حوضچه تجم
آب تمايل چنداني براي شنا به طرف غذا و دريافت آن از خود نشان ندادند. اين رفتارها به ترتيب در تيمارهاي  

  شكل پالستيكي با شدت نسبي بيشتري مشاهده شد.  Tشاهد، تگ االستومر و تگ 
از رها سازي در حوضچه ها دريافت غذاي گرمي شاهد (بدون تگ) در روز اول پس  5بچه ماهيهاي تيمار 

مناسبي داشتند و با ريختن غذا به درون حوضچه براي گرفتن غذا هجوم مي آوردند. اين رفتار تا انتهاي مدت 
نگهداري (روز پنجم) نيز مشاهده گرديد. اين ماهيان در حوضچه پخش بوده مخالف جهت جريان آب در 

گرمي تيمار تگ االستومر نيز همانند ماهي هاي شاهد تمايل به  5ماهيان حوضچه شناي آرام و متعادلي داشتند. 
 5دريافت غذا از خود نشان ميدادند و شناي متعادل  و پراكندگي آنها در حوضچه مشاهده گرديد. بچه ماهيان 

مامي گرمي با تيمار تگ پالستيكي نيز در روز اول پس از تيمار تمايل كمي به دريافت غذا داشتند ولي در ت
روزهاي بعدي نگهداري دريافت غذاي مناسبي از خود بروز دادند، اين ماهيها نيز پراكندگي مناسب و شناي 

  متعادلي داشتند.
 5گرمي شاهد از نظر تمايل به تغذيه، نحوه استقرار در حوضچه و شنا رفتاري مشابه ماهيان  20و  10ماهيان 

  گرمي داشتند.
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با تگ االستومر و تگ پالستيكي در روز اول پس از انجام تيمارها نسبت به  گرمي تيمار شده 20و  10ماهيان 
 48روزهاي دوم تا پنجم نگهداري تمايل نسبتا كمتري به دريافت غذا از خود نشان ميدادند و اين رفتار حدود 

خيص ساعت پس از شروع آزمايش برطرف و شناي سريعتر بچه ماهيها براي دريافت غذا از روز دوم قابل تش
  بود.

  
  آثار زخم و مرگ و مير در بچه ماهيها

گرمي در محل تزريق تگ االستومر عالئم زخم و يا خونمردگي مشاهده نگرديد  20و 10، 5در هر سه تيمار 
ولي در محل اتصال تگ پالستيگي (ناحيه فوقاني و زير باله پشتي) اندكي خونمردگي و التهاب قابل مشاهده بود. 

ل اتصال تگ پالستيكي در روزهاي بعدي نگهداري اثراتي از خونريزي، افزايش در معاينه چشمي مح
  خونمردگي و يا عفونت محل زخم مشاهده نشد. 

  
  ساير مشاهدات

پرش ماهي ها: در برخي از حوضچه ها پرش تعداد بسيار كمي از بچه ماهيان از حوضچه محل استقرار خود به 
شكل  Tا در ساعات اوليه پس از معرفي تعدادي ماهي با تگ باال مشاهده شد. با بررسي چشمي حوضچه ه

  پالستيكي در حوضچه هاي مجاور قابل تشخيص بود.
گير كردن ماهي ها در تور ساچوك: از آنجا كه جهت جابه جايي بچه ماهيان از ساچوك استفاده مي شد. تگ 
هاي پالستيكي تعدادي از ماهيان در سوراخهاي تور گير كرده و جابه جايي و انتقال اين گروه از ماهيان را 

 مشكل مي ساخت. 

  

  
  شكل پالستيكي  Tبچه ماهيهاي عالمتگذاري شده با  تگ   32 شكل
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  شكل پالستيكي  Tدر ماهي عالمتگذاري شده با  تگ  تيرگي و كبودي جاي زخم  33 شكل

  
  بحث و نتيجه گيري-4-4-2

 از مولد ديصصيد مولد  كه است ييتهايفعال سلسسلهشامل  خزر يايدر آزاد يماه ريخاذ يبازساز اتيعمل
 اتيعمل كالردشت، كارگاه به نيمولد انتقالهر سال آغاز مي گردد و با  زييپا دردرياي خزر  سواحل و رودخانه

 انيماه بچه حمل ادامه يافته و با مختلف اوزان تا انيماه بچه پرورش الرو، پرورش تخم، ينگهدار وماهي  ريتكث
  .پايان مي يابد گرم 3 يباال وزن بامعموالً  انيماه بچه يرهاساز و مورد نظر يها رودخانه به

از آنجا كه مطالعات مربوط به بازسازي ذخاير  از جمله عمليات عالمتگذاري آبزيان نياز مند هزينه مناسب و 
  امري زمان بر مي باشد لذا در برنامه هاي مديران در اولويت هاي بعدي قرار ميگيرند.

 گونه نياي و يا بازسازي شناس ستيز نهيزم در خزر يايدر آزاد يماه يبررو شده انجام يعلم مطالعات متاسفانه
 رابطه نيا در يا مطالعه گونه چيه كه گفت بتوان ديشا و است نادر اريبس آن به يمنته يها رودخانه و ايدر در

عالمتگذازي آبزيان در مطالعات بازسازي ذخاير از روش هاي مرسوم در بسياري از نقاط  .است نگرفته صورت
  جهان و ايران ميباشد كه اين مهم تا كنون بر روي ماهي آزاد درياي خزر صورت نپذيرفته است.
مي توان شروعي مطالعه حاضر را با توجه به ظرافت و سختي كار با بچه ماهيان به ويژه در اندازه ها و اوزان پايين 

  بر تحقيقات عالمتگذاري اين گونه ارزشمند تلقي نمود.
شكل پالستيكي) عدم مشاهده مرگ و  Tبا توجه به دو روش عالمتگذاري استفاده شده (تگ االستومر و تگ 

مير در مدت نگهداري بچه ماهيان پس از عالمتگذاري را نشانه مثبتي از قابليت و مقاومت مناسب آنها نسبت به 
  دستكاري دانست.

هر چند تزريق تگ االستومر با استفاده از سرنگهاي نازك صورت پذيرفت ولي تحمل بچه ماهيان كليه تيمارها 
گرم نيز تحمل مناسبي اين گونه را در مقابل ايجاد زخم با توجه به سوزن نسبتاً بزرگ  5به ويژه بچه ماهيان تيمار 
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يكي  نشان مي دهد. اين زخم با توجه  به عبور كامل سوزن از مقطع شكل پالست  Tاستفاده شده براي الصاق تگ 
  عرضي بدن در زير باله پشتي عميق بود و از هر دو سمت بدن قابل مشاهده بود.

از آنجا كه كليه ماهيان مورد مطالعه در ساعات اوليه پس از عمليات عالمتگذاري تمايل به دريافت غذا از خود 
وز بعد رفتار متفاوتي به غذا خوردن مشاهده گرديد، اين تمايل بچه ماهيان به دريافت نشان نمي دادند ولي از ر

غذا در هر سه اندازه وزني و هر سه تيمار مورد مطالعه نيز واكنش مناسب بدن براي كاهش استرس وارده حاصل 
عمليات نمايانگر  ساعت پس از اين 24از دستكاري و ايجاد زخم و التيام نسبي زخم ها را به فاصله حدودي 

  ميسازد. 
مكانيسم هاي التيام و بازسازي در ماهيها بسيار كارا است و حتي ضايعات بسيار شديد ممكن است با عاليم 

  ).1381ظاهري مختصري از بافت التيامي ترميم شوند ( فرگوسن، 
مورد مطالعه مرگ ومير هر چند با دستكاري هاي انجام شده و زخم  هاي بوجود آمده بر بدن بچه ماهيان آزاد 

ناشي از اين حجم دستكاري مشاهده نگرديد و استرس وارده به آنها را به خوبي تحمل نمودند ولي افزايش 
تحمل آنها با انجام بيهوشي نبايد از ذهن دور داشت. لذا بيهوشي مناسب و يا استفاده از مواد كاهنده استرس 

  اهيان در اين گونه مطالعات دانست.ميتواند راه حل مناسبي براي ماندگاري بچه م
) بيان داشتند كه جا بجايي ماهي و ساير آبزيان داخل و خارج از محيط طبيعي آنها همواره 1384راس  و راس، (

با دشواري مواجه است، تقالي آنها تاثير زيادي بر فيزيولوژي و رفتارشان دارد و حيوانات ممكن است به سادگي 
  بيهوشي و تسكين از اقدامات اساسي مديريت شيالتي و آبزي پروري است.  آسيب ببينند، بنابر اين

از ساير رفتار هاي مشاهده شده پرش تعداد بسيار كمي از بچه ماهيان از حوضچه محل استقرار خود به باال بود. 
شود، اين رفتار را هر چند اين رفتار در بسياري از بچه ماهيها و حتي ماهيهاي بزرگتر و ساير گونه ها نيز ديده مي 

  نيز شايد بتوان پاسخي به استرسها و زخمهاي ايجاد شده و دستكاريهاي انجام شده دانست. 
و اوليه غذا در ساعات  يافتبه در  يلعدم تما ي،گرم 5وزن  يژهبه و يانبچه ماهپايين اوزان  يدستكار سختي

به  بتنس يانمحل تگ، مقاومت مناسب بچه ماه يموضع يخونمردگ ي،روز اول بعد از دستكارتمايل كم در 
 .باشد يخزر م يايآزاد در يبچه ماه يعالمتگذارمطالعه از جمله مشاهدات كار  يدستكار

 و بهاره فرمهاي و جمعيت مولكولي همچنين در اين طرح ملي اقدامات ديگري در خصوص بررسي هاي  ژنتيك
آزاد ماهيان ايران در اين طرح ملي صورت گرفت و پروژه ذيل  خزر و ايجاد بانك زنده درياي آزاد ماهي پاييزه

  به مرحله اجرا در آمد:
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 Salmo ( بررسي ژنتيك مولكولي جمعيت و فرمهاي بهاره و پاييزه ماهي آزاد درياي خزر-5-2

trutta caspius( در آبهاي حوزه جنوبي درياي خزر با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره  ) 

(Microsatellite marker   ،و ايجاد بانك زنده آزاد ماهيان ايران  

 كاليي گيل رضواني سهراب :مجري

 

  اهم اقدامات انجام شده در اين پروژه به شرح ذيل بوده است:
  

  چكيده-1-5-2

اقتصادي ) ايران ساكن در حوضه جنوبي درياي خزر داراي ارزش Salmo trutta caspiusماهي آزاد درياي خزر (
و تجاري فراواني مي باشد كه امروزه به داليل مختلفي نسل آن در معرض خطر قرار گرفته به طوري كه جمعيت 

توسط مركز بازسازي ذخاير آزاد ماهيان  1362آن در رودخانه هاي چشمه كيله، سردآبرود و چالوس  از سال 
براين آگاهي از وضعيت ژنتكي اين ماهي مي شهيد دكتر باهنر كالردشت تحت بازسازي ذخاير قرار دارد. بنا

  تواند نقش به سزايي در فرآيند بازسازي ذخاير اين گونه ارزشمند درياي خزر داشته باشد.
در اين تحقيق جهت بررسي تنوع ژنتيكي ماهي آزاد درياي خزر و پايه گذاري بانك زنده آزاد ماهيان ايران در 

نمونه مولد از رودخانه چشمه كيله و  178مركز بازسازي ذخاير آزاد ماهيان شهيد دكتر باهنر كالردشت تعداد 
و ارزيابي آنها با استفاده از ژل  DNAراج عدد مولد از رودخانه كرگانرود جمع آوري گرديد. پس از استخ 47

پس از ارزيابي با  PCRو محصوالت  جفت آغازگر ريز ماهواره انجام شد 16تكثير آنها با استفاده از  %1آگارز 
الكتروفورز شدند و پس از رنگ آميزي با نيترات نقره و نيز  %6با استفاده از ژل پلي اكريل آميد  %2ژل آگارز 

 UVI DOC Version V.99.04توسط دستگاه مستندساز ژل، باندهاي حاصل با استفاده از نرم افزار ثبت تصاوير ژل 
  محاسبه گرديد. GeneAlexامتيازدهي شده و مقدار تنوع ژنتكي با استفاده از نرم افزار 

اي بر اساس نتايج به دست آمده  آشكار شد كه دو جمعيت متفاوت از ماهي آزاد درياي خزر در رودخانه ه
  چشمه كيله در استان مازندران و كرگانرود در استان گيالن زندگي مي كنند.

  ماهي آزاد ، ريز ماهواره، تنوع ژنتيكي و جمعيت درياي خزر كلمات كليدي:
 

  مواد و روشها -2-5-2

) صيد شده با 1عدد مولد ماده و نر ماهي آزاد درياي خزر (شكل  225گرم از بافت نرم باله  3-5در اين بررسي، 
) و دام در رودخانه چشمه كيله 4)، ساليك (شكل 3)، تورهاي پره (شكل 2استفاده از سد شيل (كلهام) (شكل 

) در فصول پاييز و زمستان سال 8مونه) (شكل ن 47) استان مازندران و رودخانه كرگانرود (5نمونه) (شكل  178(
)، جمع آوري نمونه هاي تخمك و تخم لقاح يافته جهت 10و  9پس از ثبت داده هاي بيومتري (شكل  1390

)، توسط قيچي جداسازي شد 12) و نمونه برداري از فلس جهت تعيين سن (شكل 11اندازه گيري قطر (شكل 
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) به آزمايشگاه ژنتيك پژوهشكده 14درصد (شكل  96لكل اتانول ) و بعد از فيكس نمودن در ا13(شكل 
  ) منتقل گرديد.15اكولوژي آبزيان درياي خزر شهرستان ساري (شكل 

  

  
  تصويري از مولدين ماده و نر ماهي آزاد درياي خزر  34شكل 

  

                               
  تصويري از تور پره  36شكل              تصويري از روش صيد با شيل (كلهام)                          35 شكل

  

  

                      
  ساليك با تورروش صيد   38شكل )    تصويري از رودخانه چشمه كيله (تنكابن  37شكل 
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  تصويري از رودخانه كرگانرود  40شكل                  تصويري از نحوه ثبت داده هاي بيومتري    39شكل 

  

                             
  تصويري از بيومتري ماهي آزاد درياي خزر42شكل صويري از روش اندازه گيري قطر تخمك و تخم         ت 41شكل 

                         

 
  برداشت فلس از روي پوست ماهينحوه     44شكل              تصويري از روش جداسازي باله از بدن43 شكل

  

                      
  تصويري از روش فيكس نمودن باله   46شكل تصويري از پژوهشكده اكولوژي آبزيان درياي خزر           45 شكل
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به روش استات آمونيوم  DNAكه در اين تحقيق استخراج دارد  وجود DNA روشهاي متعددي براي استخراج
)McQuown et al., 2000 .انجام شد (  

  
 DNAتصويري از روش استخراج   47 شكل

  
 %1آگارز  ژل الكتروفورز و روشهاي اسپكتروفتومتري استخراج شده از DNAجهت تعيين كميت و كيفيت 

  ).54استفاده شد شكل 

 
  %1تصويري از الكتروفورز افقي ژل آگارز   48 شكل

  
پس از بررسي مطالعات انجام شده بر روي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آزاد ماهيان با استفاده از روشهاي 

 National Center for Biotechnology( ميكروستاليت و جستجو در پايگاه مركز ملي داده هاي بيوتكنولوژي

Information= NCBI جفت آغازگر ميكروستاليت با مشخصات ذكر  16) و مشاهده الگوي بانددهي آنها، تعداد
  انتخاب ونسبت به سفارش و خريد آنها اقدام گرديد. 1شده در جدول شماره 
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  به همراه توالي هاي مربوطه آغازگرهاي مورد استفاده فهرست 14 جدول

  توالي آغازگر  جايگاه 
Otsg 3 F: 5′-

GGACAGGAGCGTCTGCTAAATGACTG-3′ 
R: 5′-GGATGGATTGATGAATGGGTGGG-3′ 

Otsg 13 F: 5′-GGTTCCTCTCACATAGAA-3′ 
R: 5′-GCCTAGTTAAATAAAGGTAAA-3′ 

Otsg 68  F: 5′-
TATGAACTGCAGCTTGTTATGTTAGT-3′ 
R: 5′-CATGTCGGCTGCTCAATGTA-3′ 

Otsg 83 F: 5′-
GGACAGGAGCGTCTGCTAAATGACTG-3′ 
R: 5′-GGATGGATTGATGAATGGGTGGG-3′ 

Otsg 100  F: 5′-TGAACATGAGCTGTGTGAG-3′ 
R: 5′-ACGGACGTGCCAGTGAG-3′ 

Otsg 103 F: 5′-AGGCTCTGGGCTCGTG-3′ 
R: 5′-TGATATGGTGTGATAGCTGG-3′ 

Otsg 107  F: 5′-ACAGACCAGACCTCAACA-3′ 
R: 5′-ATAGAGACCTGAATCGGTA-3′ 

Otsg 108  F: 5′-TCTGTTTATCTTTCTATTA-3′ 
R: 5′-AAGGAGAGACAGAGGG-3′ 

Otsg 249  F: 5′-
TTCTCAGAGGGTAAAATCTCAGTAAG-3′ 
R: 5′-GTACAACCCCTCTCACCTACCC-3′ 

Otsg 409  F: 5′-GATGCCATTTGTGTCACCATCATT-3′ 
R: 5′-CATTCTCCTGCCTCACAGAGTTTA-3′ 

Otsg 432  F: 5′-TGAAAAGTAGGGGAAACACATACG-
3′ 
R: 5′-TAAAGCCCATTGAATTGAATAGAA-
3′  

Otsg 474  F: 5′-TTAGCTTTGGACATTTTATCACAC-3′ 
R: 5′-CCAGAGCAGGGACCAGAAC-3′ 

Strutta 12 F: 5′-AATCTCAAATCGATCAGAAG-3′ 
R: 5′-AGCTATTTCAGACATCACC-3′ 

Strutta 58 F: 5′-AACAATGACTTTCTCTGAC-3′ 
R: 5′-AAGGACTTGAAGGACGAC-3′  

Ssa 171 F: 5′-TTATTATCCAAAGGGGTCAAAA-3′ 
R: 5′-GAGGTCGCTGGGGTTTACTAT-3′  

OmyFgt1TUF F: 5′-AGATTTACCCAGCCAGGTAG-3′  
R: 5′-CATAGTCTGAACAGGGACAG-3′  

  
براي بهينه ). Lavery et al., 2004) استفاده شد (PCRقطعه ژن هدف از واكنش زنجيره اي پليمراز (جهت تكثير 

سپس با  و شدانجام  )2(جدول  استاندارد كه شامل مراحل زير است PCR ابتدا واكنش زنجره اي پليمراز كردن
   .اقدام به تغيير شرايط گرديد PCRتوجه به محصوالت 
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  PCRترمال سايكلر براي بهينه سازي برنامه هاي داده شده به دستگاه   15 جدول

  تعداد چرخه (سيكل)  زمان (دقيقه)  سانتيگراد)درجه ( دما  مراحل

 1 3 94 واسرشته سازي اوليه

  واسرشته سازي
  الحاق
  بسط

94  
65-45  

72  

5/0  
5/0  
5/0  

  
35-20  

  
  1  5  72  بسط نهايي

 

برنامه دستگاه پس از به دست آمدن غلظت بهينه مواد و بهترين دماي اتصال به نحوي تنظيم گرديد تا حداقل باند 
). جهت كنترل كميت و كيفيت محصوالت 16اضافي را دارا بوده و باند اصلي داراي وضوح كامل باشد (شكل 

PCR  مقايسه با ماركر  از طريق دازه قطعات حاصلو اناستفاده گرديد  %2از الكتروفورز افقي ژل آگارز با غلظت
bp 50 شكل  درصد و روش رنگ آميزي نيترات نقره بدست آمد 6آميد آكريلژل پلي با الكتروفورز عمودي)
17) (Bassam et al., 1991(.  

                     
  تصويري از دستگاه الكتروفورز عمودي  50شكل              PCRتصويري از دستگاه ترمال سايكلر  و محصوالت   49 شكل

 

ساخت كمپاني  DOC008.XDتصاوير ژل پلي اكريل آميد پس از رنگ آميزي توسط دستگاه مستند ساز ژل مدل 
UVI       در آزمايشگاه بيوتكنولوژي پژوهشكده اكولوژي درياي خزر واقع در خـزر آبـاد شهرسـتان سـاري ثبـت و

  ).57ذخيره گرديد (شكل 

 
  استان گيالن DNAتصويري از ژل پلي اكريل آميد نمونه هاي   51 شكل
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، به دست آوردن اندازه آلل ها و تعيين انواع آنها و نيز تعيين PCRجهت سنجش وزن مولكولي باندهاي محصول 
استفاده گرديد. در هر ژنوتيپ وجود يك بانـد بـه    UVI DOC Version V.99.04ژنوتيپ ها از نرم افزار كامپيوتري 

  منزله هموزايگوستي و مشاهده دو باند، به منزله هتروزايگوسيتي منظور گرديد. 
در جايگاههاي ر ثؤوسيتي مورد انتظار و مشاهده شده، تعداد آللهاي واقعي و مهتروزايگ، فراواني آللي

 -تعادل هاردي،  Nei (1972, 1978)بر اساس و فاصله ژنتيكي ماتريس شباهت، ميكروستاليتي، شاخص شانون
ناحيه (شامل  2، جريان ژني، تنوع ژنتيكي بر اساس سلسله مراتب جمعيتي Fstو  Rst، مقادير χ2واينبرگ بر اساس 

  Gene Alex ver. 6 در نرم افزار 01/0در سطح احتمال AMOVA  مازندران) بر اساس تست و استانگيالن  استان
  (Peakall and Smouse, 2005; Yeh et al., 1999)محاسبه گرديد. 

 

  نتايج -3-5-2

هاي  هاي استخراج شده از باله DNAنشان داد كه  %1بر روي ژل آگارز  DNAبررسي شدت وضوح باندهاي 
از كيفيت و كميت قابل قبولي براي استفاده در آزمايش هاي  استات آمونيومبه روش  ماهيان آزاد درياي خزر

PCR  برخوردار مي باشند. باندهايDNA  قوي و شفاف بودند واين بيانگر اينست كهDNA  استخراجي آلودگي
  .داشته استي ها و ديگر ناخالص RNAكمي از لحاظ پروتئين 

 280 و 260 هاي در طول موجاستخراج شده به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتر  DNAنوري نمونه هاي  ميزان جذب
در نظر به عنوان شاخص كميت ) A1/A2(نانومتر  280به 260نسبت جذب طول موج و  محاسبه گرديدنانومتر 

  به دست آمد. 2تا  8/1استخراج شده ماهي آزاد درياي خزر بين  DNAگرفته شد. اين نسبت در كل نمونه هاي 
 ساعت براي تكميل برنامه صرف گرديد و سپس محصول 5/1مدت  PCRپس ازقرار دادن نمونه ها در دستگاه 

PCR مد.آالكتروفورز و با نيترات نقره رنگ آميزي  شد كه نتايج زير به دست  %6 روي ژل پلي اكريل آميد بر  
   Otsg 83جايگاه 

جفت  228و  108آلل مورد شناسايي قرار گرفت كه حداقل و حداكثر اندازه آللي به ترتيب  19در اين بررسي 
  نمونه بررسي شده در يك لوكوس قرار داشتند. 30باز بوده است و همه آلل ها از 

  Otsg 100جايگاه 
جفت باز  124و  116اندازه آللي به ترتيب آلل مورد شناسايي قرار گرفت كه حداقل و حداكثر  3در اين بررسي 

  نمونه بررسي شده در يك لوكوس قرار داشتند. 30بوده است و همه آلل ها از 
  Otsg 107جايگاه 

جفت  292و  196آلل مورد شناسايي قرار گرفت كه حداقل و حداكثر اندازه آللي به ترتيب  11در اين بررسي 
  ه بررسي شده در يك لوكوس قرار داشتند.نمون 30باز بوده است و همه آلل ها از 
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  Otsg 249جايگاه 
جفت  236و  172آلل مورد شناسايي قرار گرفت كه حداقل و حداكثر اندازه آللي به ترتيب  12در اين بررسي 

  نمونه بررسي شده در يك لوكوس قرار داشتند. 30باز بوده است و همه آلل ها از 
  Ssa 171جايگاه 

جفت باز  244و  224آلل مورد شناسايي قرار گرفت كه حداقل و حداكثر اندازه آللي به ترتيب  6در اين بررسي 
  نمونه بررسي شده در يك لوكوس قرار داشتند. 30بوده است و همه آلل ها از 

  

  تعداد آلل هاي اختصاصي و فراواني آنها

آلل و  18با  Otsg 83بوط به جايگاه جايگاه پلي مورفيك ماهي آزاد درياي خزر بيشترين آلل اختصاصي مر 5در 
در  116-124آلل و محدوده باندي  2با  Otsg 100و كمترين آن مربوط به جايگاه  108-228محدوده باندي بين 

و  Otsg 107جايگاه  196) مربوط به آلل 981/0دو رودخانه چشمه كيله و كرگانرود و بيشترين فراواني آللي (
  در رودخانه چشمه كيله بوده است.  Ssa 171جايگاه  244آلل ) مربوط به 019/0كمترين آن (

  ) Ne) و مؤثر (Naتعداد آللهاي واقعي (
در رودخانه كرگانرود  Otsg 249در جايگاه  755/7و  11) به ميزان Ne) و مؤثر (Naبيشترين تعداد آللهاي واقعي (

و كمترين تعداد آلل مؤثر به ميزان  Otsg 107و  Otsg 100در جايگاه هاي  2و كمترين تعداد آلل واقعي به ميزان 
  در رودخانه چشمه كيله مشاهده شد. Otsg 107در جايگاه  038/1

  

  تنوع ژنتيكي

 852/0تا  037/0گانه بين  5) بين مناطق نمونه برداري در جايگاه هاي Hoدامنه هتروزايگوسيتي مشاهده شده (
در  Ssa 107و كمترين مقدار آن در جايگاه  Otsg 83بود. بيشترين مقدار هتروزايگوسيتي مشاهده شده در جايگاه 

  نمونه هاي مربوط به رودخانه چشمه كيله مشاهده شد.
بود. بيشترين مقدار  871/0تا  036/0اطق نمونه برداري بين ) در منHeدامنه هتروزايگوسيتي مورد انتظار (

در نمونه هاي مربوط به رودخانه كرگانرود و كمترين مقدار آن  Otsg 249هتروزايگوسيتي مورد انتظار در جايگاه 
  در نمونه هاي مربوط به رودخانه چشمه كيله مشاهده شده است. Otsg 107در جايگاه 

  

  شاخص شانون

ه عنوان شاخصي براي تعيين ميزان هتروزايگوسيتي در جايگاه هاي مختلف رودخانه هاي مورد شاخص شانون ب
در نمونه هاي مربوط  Otsg 249در جايگاه  193/2مطالعه محاسبه گرديد. بيشترين مقدار شاخص شانون به ميزان 
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در نمونه هاي مربوط به رودخانه  Otsg 107در جايگاه  092/0به رودخانه كرگانرود و كمترين مقدار آن به ميزان 
  نسبت به ساير جايگاه ها مي باشد. Otsg 249چشمه كيله مشاهده شد كه بيانگر تنوع باالتر جايگاه 

  
  واينبرگ -تعادل هاردي

جايگاه پلي مورفيك ماهي آزاد درياي خزر در مناطق مورد مطالعه  5) در 2χبر اساس نتايج آزمون مربع كاي (
در رودخانه  Otsg 100در رودخانه چشمه كيله و جايگاه  Otsg 249و  Otsg 83 ،Otsg 107ي به جز جايگاه ها

واينبرگ  -واينبرگ قرار داشتند در ساير جايگاه ها انحراف از تعادل هاردي -كرگانرود كه در تعادل هاردي
  ).P< 0.001مشاهده شده است (

  
  و جريان ژني Fst ،Rstفاكتورهاي 

) 237/0 ± 098/0در جايگاه هاي پلي مورفيك جمعيت ماهي آزاد درياي خزر (  Fstانحراف معيار)  ±ميانگين (
در  015/0و كمترين مقدار آن به ميزان  Otsg 100در جايگاه  536/0به ميزان  Fstبه دست آمد و بيشترين مقدار 

يگاه هاي پلي مورفيك جمعيت در جا Nmانحراف معيار)   ±مشاهده شد. همچنين ميانگين ( Otsg 249جايگاه 
در جايگاه  051/16) به دست آمد و بيشترين مقدار جريان ژني به ميزان 230/4 ± 007/3ماهي آزاد درياي خزر (

Otsg 249  در جايگاه  216/0و كمترين مقدار آن به ميزانOtsg 100 .مشاهده شد  
كرگانرود در استانهاي مازندران و گيالن هاي رودخانه هاي چشمه كيله و جمعيت جفت سنجش ژنتيكيدر خاتمه 

  نشان داد كه اين دو جمعييت كامالً مستقل از يكديگر مي باشند.
  
 بحث و نتيجه گيري -4-5-2

) يكي از ماهيان با ارزش درياي خزر و دنيا محسوب شده و  Salmo trutta caspiusماهي آزاد درياي خزر (
به  1992جمله ايران محدود گشته است. كشور قزاقستان در سال جمعيت آن در درياي خزر به مناطق خاصي از 

ساله اين ماهي را در رديف ليست قرمز و در معرض انقراض قرار داد. بنابراين بررسي  15علت عدم صيد 
گوناگوني و تنوع ژنتيكي ماهي آزاد درياي خزر به عنوان يك گونه در معرض خطر انقراض در حوضه جنوبي 

  ) ضروري مي باشد.Kiabi et al., 1999درياي خزر (
مار تعيين حداقل اندازه نمونه مورد نياز براي ارزيابي تغيير پذيري آيكي از موارد مهم براي متخصصين ژنتيك و 

لل هاي مشاهده شده در آتعداد  از آنجا كهميكروستاليت ها و ارائه تفاسير قابل فهم از داده ها مي باشد. 
ناليزهاي آنمونه براي  100تا 40لل پايين باشد تعدادآفراواني هر ممكن است  و بوده زياد ميكروستاليت معموالً

در تحقيق حاضر نيز به ترتيب  لل ها نيز بستگي دارد.آاين تعداد به تعداد و فراواني  ماري الزم مي باشد. اگر چهآ
  ز ماهواره بهره برده شده است.نمونه در استانهاي مازندران و گيالن جهت بررسي با روش ري 47و  178از تعداد 
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در اين مطالعه، تفاوتهاي ژنتيكي درون و بين جمعيتي ماهي آزاد در حوضه جنوبي درياي خزر مشخص گرديد، 
جفت آغازگر ميكروستاليت مورد استفاده در مطالعه تنوع ژنتيكي ماهي آزاد درياي خزر در  16به طوري كه از 

) Ssa 171و  Otsg 83 ،Otsg 100 ،Otsg 107 ،Otsg 249جفت از آغازگرها ( 5دو رودخانه چشمه كيله و كرگانرود 
جفت نيز در شرايط مختلف  4جفت از آغازگرها مونومورف بودند و  7باندهاي پلي مورفيك توليد نمودند. 

PCR .هيچ باندي ايجاد نكردند  
بدست  600/6 ± 240/1اين تحقيقمتوسط تعداد آلل در هر جايگاه ريز ماهواره اي ماهي آزاد درياي خزر در 

) بر روي ماهي آزاد اقيانوس اطلس 1999و همكاران ( Norrisآمد كه در مقايسه با عدد به دست آمده از تحقيق 
)Salmo salar كمتر بود. پايين بودن ميانگين آلل مشاهده شده را مي توان به عوامل زيست ) 8/17() به ميزان

حرارت، شوري، مواد مغذي و جريانات دريايي بين زيستگاه هاي مختلف  محيطي مختلف از جمله تفاوت درجه
  در درياي خزر نسبت داد كه موجب محدود شدن جريان ژني و كاهش تنوع آللي شده است.

جايگاه  5) معياري جهت تعيين ميزان چند شكلي جايگاه ها مي باشد. در Ne) و آلل مؤثر (Naتعداد آلل واقعي (
در  755/7و  11) به ميزان Ne) و مؤثر (Naزاد درياي خزر بيشترين تعداد آللهاي واقعي (پلي مورفيك ماهي آ

رودخانه كرگانرود مشاهده شد. بررسي ها نشان داد كه تعداد آللها، تعداد و درصد جايگاه  Otsg 249جايگاه 
هاي پلي مورف رودخانه كرگانرود بيشتر از رودخانه چشمه كيله است. از آنجايي كه درياي خزر محيط نسبتاً 

  ست.بسته اي دارد، تفاوت اندك پلي مورفيسم در دو منطقه مورد بررسي دور از انتظار ني
آلل اختصاصي مشاهده  36بر اساس داده هاي فراواني آللي در رودخانه هاي چشمه كيله و كرگانرود در مجموع 

) بود. باال بودن تبادالت ژنتيكي 23شد كه در اين بين رودخانه كرگانرود داراي بيشترين تعداد آلل اختصاصي (
). در مقابل باالتر بودن آلل Hoolihan et al., 2006نيز سبب كاهش تعداد آلل هاي اختصاصي مي شود (

). تعداد Hassanien et al., 2004اختصاصي و تراز باالي پلي مورفيسم مي تواند ناشي از پويايي ژنتيكي باشد (
بيشتر آللهاي اختصاصي در رودخانه كرگانرود مي تواند دال بر اين باشد كه جمعيت منطقه مذكور به سرعت 

  تيكي داشته اند) و آللهاي جديد در ميان جهش هاي جديد برخاسته اند.توسعه يافته (پويايي ژن
بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار در جايگاه هاي پلي مورفيك 

  به دست آمد. 607/0 ± 103/0و  466/0 ± 090/0ماهي آزاد درياي خزر در مناطق مورد مطالعه به ترتيب 
رودخانه چشمه كيله و بيشترين  Otsg 83در جايگاه  852/0شترين مقدار هتروزايگوسيتي مشاهده شده به ميزان بي

رودخانه كرگانرود مشاهده شد. با توجه Otsg 249 در جايگاه  871/0مقدار هتروزايگوسيتي مورد انتظار به ميزان 
  ان تنوع ژنتيكي مي باشد.چشمه كيله داراي بيشترين ميز به نتايج به دست آمده رودخانه
 466/0 ± 090/0در اين تحقيق جايگاه هاي پلي مورفيك ماهي آزاد درياي خزر  متوسط مقدار هتروزايگوسيتي

) بر روي ماهي آزاد 1999و همكاران ( Norrisبه دست آمد كه در مقايسه با عدد به دست آمده از تحقيق 
  كمتر بود. ) 75/0() به ميزان Salmo salarاقيانوس اطلس (



 ���٨٧ و �	ز�	ز� ذ�	
� �	ه� زاد در
	� ��ر در .../  
 

در چنين رنجي به خصوص براي نشانگرهاي  يگوسيتي يك است و تفاوت ميان مقاديراحد نهايي هتروزچون 
يا باالتر دارند به ميزاني نمي  8/0 يگوسيتي حدودابسيار چند شكلي مثل ريزماهواره ها كه در اكثر موارد هتروز

 استفاده شد.شانون شاخص اطالعات از نمايي اين مقادير بنابراين براي بزرگ باشد كه اطالعات دقيقي را بيان كند
اين شاخص معيار مناسبي براي ارزيابي چند شكلي و ميزان تغيير پذيري جايگاه هاي مورد مطالعه در سطح 

  جمعيت مي باشد.
ي در نمونه ها Otsg 249در جايگاه  193/2بر اساس نتايج به دست آمده بيشترين مقدار شاخص شانون به ميزان 

نسبت به  Otsg 249مربوط به رودخانه كرگانرود مشاهده شد كه بيانگر تنوع باالتر رودخانه كرگانرود و جايگاه 
  ساير جايگاه ها مي باشد.

، در ماهيان آب شيرين 6/20با متوسط آلل  79/0در بررسي هاي به عمل آمده، تنوع ژنتيكي در ماهيان دريايي 
آنادروموس داراي عددي بينابين ماهيان دريايي و آب شيرين با تنوع ژنتيكي و ماهيان  5/7با متوسط آلل  46/0
). و به استناد اين نظريه و نتايج حاصل از Dewoody and Avise, 2000گزارش شده است ( 3/11و تعداد آلل  68/0

  اين بررسي، ماهي آزاد درياي خزر داراي تنوع ژنتيكي بااليي در حوضه جنوبي درياي خزر است.
در جايگاه هاي پلي مورفيك جمعيت ماهي آزاد  Fstانحراف معيار)  ±ميانگين ( AMOVAر اساس آزمون ب

  ) به دست آمد.237/0 ± 098/0درياي خزر (
وجود اختالف ژنتيكي درون و بين جمعيتهاي گونه هاي مختلف، تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد كه 
عبارتند از تاريخچه مشترك، جريان ژني حال و گذشته و همينطور فرآيندهاي مختص جمعيت، مانند رانش 

-05/0بين  Fstه است كه مقدار (اختالف ژنتيكي)، پيشنهاد شد Fstژنتيكي و انتخاب انطباقي. براي تفسير مقادير 
، تمايز ژنتيكي زياد و 15/0-25/0، تمايز ژنتيكي متوسط و بين 05/0-15/0بيانگر تمايز ژنتيكي پايين، بين  00/0

حاكي از تمايز ژنتيكي خيلي زياد و نشان دهنده جدايي كامل جمعيتها از يكديگر مي باشد  25/0مقادير باالي 
)Dorak, 2005اين نظريه ميزان  ) و با توجه بهFst  ماهي آزاد درياي خزر در مناطق مورد مطالعه محاسبه شده در

قرار مي گيرد كه حاكي از تمايز ژنتيكي زياد جمعيتهاي مورد مطالعه مي  15/0-25/0اين تحقيق در محدوده 
  باشد.

اره انحراف از تعادل در تحقيق انجام شده بر روي ماهي آزاد درياي خزر با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهو
واينبرگ مشاهده شده است و از آنجا كه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده توسط محققين ديگر ثابت  -هاردي

)، وجود Reilly et a1., 1999)، اندازه كم نمونه ها (Rico et al., 1997شده كه عوامل متعددي از قبيل دگر لقاحي (
)، هيبريد Appleyard et a1., 2002)، خطاي نمونه برداري (Zhao et a1., 2005آلل هاي نول و تالقي خويشاوندي (

واينبرگ در مطالعه با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره در  -شدن و ... مي توانند سبب انحراف از تعادل هاردي
ابي و مطالعه گونه هاي مختلف شوند بايستي عوامل تأثر گذار در مشاهده انحراف در اين تحقيق را مورد ارزي

  قرار داد.
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آناليز واريانس مولكولي به عنوان يك آناليز آماري، وسيله مناسبي براي مشخص كردن ساختار جمعيت و ميزان 
). نتايج آناليز واريانس مولكولي نشان داد كه تنوع ژنتيكي Grassi et al., 2004تمايز ژنتيكي بين جمعيتها است (

  ) مي باشد.%42ها () و بين جمعيت%58درون جمعيتها (
 

 نتيجه گيري كلي  -5-5-2

يگوسيتي بيشتري را نشان مي الل بيشتر، هتروزآهاي ژني با تعداد  نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه جايگاه
يكديگرند و اين  عرض يگوسيتي و متوسط تنوع درون جمعيتي، همااز آنجا كه ميزان متوسط هتروز د.نده

لل هاي مؤثر، حالت و چگونگي تنوع ژنتيكي يك جمعيت را مشخص مي كنند، مي آمقادير به همراه متوسط 
مورد بررسي زياد است. تعداد ماهي آزاد درياي خزر درون جمعيت ژنتيكي توان اينطور نتيجه گرفت كه تنوع 

لل هاي آاز تعداد  در جمعيتهاي ماهي آزاد درياي خزر بررسي شده در اين تحقيق لل هاي مشاهده شدهآ
 كمتر بود كه نشان دهنده تنوع كمتر در برخي از آزاد ماهيان مورد بررسي توسط سا ير محققينزارش شده گ

و بازسازي ذخاير  تكثير مصنوعي با توجه به انجامديگر مناطق است. آزاد ماهيان درياي خزر نسبت به  ماهي آزاد
صيد بي رويه و غير ، باهنر كالردشت ماهي آزاد درياي خزر توسط مركز بازسازي ذخاير آزاد ماهيان شهيد

ي بود كه اين مطالعه نشان داد انتظار تنوع ژنتيكي كمتر و ... مجاز، عدم نظارت الزم بر حفاظت دريا و رودخانه
كه هنوز تنوع زنتيكي درون جمعيت ماهي آزاد كرانه هاي جنوبي درياي خزر به خصوص  دراستان گيالن 

به نحوه تكثير اين ماهي  وع ژنتيكي ماهي آزاد درياي خزر در استان مازندرانكاهش يافتن تن دليلوجود دارد. 
زيرا در حال حاضر برنامه بازسازي ذخاير سازمان شيالت ايران بر روي جمعيت ماهي آزاد رودخانه  ارتباط دارد

رودخانه ا از ، ماهيان مولد رآغاز شدكه تكثير اين ماهي  1360در اوايل سال  چشمه كيله صورت مي گيرد اما
عمل تكثير انجام ها و بدون توجه به مكان صيد آن شدجمع آوري مي  هاي مختلفي از استانهاي مازندران و گيالن

اين  رفت ومي شد و به تبع آن تنوع ژنتيكي باال مي مي گرفت. اين عمل باعث اختالط جمعيتهاي آزاد ماهيان 
اال، جهش و يا آميزش با جمعيتهاي ديگر ماهيان آزاد درياي نوتركيبي ب تنوع ژنتيكي باال مي توانست به دليل

وجود پلي مورفيسم باال در بين نمونه هاي استان گيالن در مقايسه با استان مازندران با توجه به  خزر باشد.
بازسازي ذخاير ساالنه اين گونه در مازندران نشان دهنده اين است كه ذخاير ماهي آزاد در رودخانه هاي استان 
گيالن به لحاظ تكثير طبيعي، كمتر تحت تأثير برنامه هاي تكثير مصنوعي و بازسازي ذخاير قرار گرفته است در 

همچنين نتايج نتيجه ساختار ژنتيكي جمعيت ماهي آزاد درياي خزر در استان گيالن تا حدودي حفظ شده است. 
نشان دادن ميزان تنوع ژنتيكي در ماهي آزاد به دست آمده نشان داد كه روش ريز ماهواره توانايي بااليي براي 

  حوضه جنوبي درياي خزر دارد.
از سوي ديگر با اجراي اين تحقيق زمينه سازي الزم جهت پايه گذاري بانك زنده ماهي آزاد درياي خزر با  

  استفاده از پالك گذاري در مركز بازسازي ذخاير آزاد ماهيان شهيد باهنر كالردشت فراهم گرديد . 
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خزر در  درياي آزاد ماهيان مولدين از اسپرم بانك همچنين در اين طرح ملي اقدامات ديگري در خصوص ايجاد
  اين طرح ملي صورت گرفت و پروژه ذيل به مرحله اجرا در آمد:

  
  خزر ،  درياي آزاد ماهيان مولدين از اسپرم بانك ايجاد-6-2

  نويري برادران مجري: شهروز

  
  شده در اين پروژه به شرح ذيل بوده است:اهم اقدامات انجام 

 

 

  چكيده  -1-6-2

ارزشي است كه جهت احياي ذخاير آن تالشهاي جدي صورت مي  ماهي آزاد جنوب درياي خزر از ماهيان با
گيرد. در اين تحقيق ، خصوصيات اسپرم تازه صيد شده و منجمد شده ماهيان مولد نر تازه صيد شده و مولدين 

قبلي و نگهداري شده مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفتند. يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان صيد شده سالهاي 
مي دهد كه طول و وزن مولدين تازه صيد شده بطور معني داري از مولدين نگهداري شده در مركز تحقيقات 

، مدت زمان تحرت ).همچنين حجم اسپرم استحصالي، درصد تحرك اسپرمP> 0.05ماهيان سردابي بيشتر است (
و تراكم اسپرم در نمونه اسپرم مولدين نر تازه صيد شده بطور معني داري نسبت به نمونه هاي مولدين صيد شده 

  ).P> 0.05در سالهاي قبل بيشتر است (
در مطالعه حاضر بررسي هاي آماري نشان داد كه در ميانگين درصد تحرك اسپرمهاي استحصالي و منجمد شده 

 8و  3، 1از مولدين تازه صيد شده و اسپرم استحصالي و منجمد شده مولدين نگهداري شـده در مـدت زمانهـاي    
براي مولدين تازه صيد شده   F=0.89 و P=0.487ماه پس از انجماد تفاوت معني داري مشاهده نمي شود (به ترتيب 

براي مولدين نگهداري شده). همچنين ميانگين مدت زمان تحرك اسپرمهاي استحصـالي و   F=0.76و  P=0.544و  
منجمد شده از مولدين تازه صيد شده و اسپرم استحصالي و منجمد شده مولدين نگهداري شده در مدت زمانهاي 

شان داد كه بين ايـن مـوارد تفـاوت معنـي داري مشـاهده نمـي شـود (بـه ترتيـب          ماه پس از انجماد نيز ن 8و  3، 1
P=0.563  وF=0.729   براي مولدين تازه صيد شده وP=0.418  وF=1.061  براي مولدين نگهداري شده). اگر چه در

  هر دو مورد نتايج در نمونه هاي اسپرم تازه استحصال شده درصد تحرك باالتري را نشان مي دهد
  انجماد اسپرم، درصد تحرك، بانك اسپرم، ماهي آزاد، درياي خزرت كليدي : كلما
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  مواد و روشها  -2-6-2

  اهداف پروژه :

انجماد اسپرم و نگهداري طوالني مدت نمونه هاي مناسب اسپرم از مولدين نر ماهيان آزاد صيد شده در  -1
  جنوب درياي خزر 

  سال 3مازاد مصرف مراكز تكثير در طول سال به مدت نگهداري طوالني مدت نمونه هاي اسپرم  -2
  در اختيار قرار دادن اسپرم منجمد به مراكز تكثير ماهيان آزاد در صورت نياز  -3
  گسترش استفاده از تكنيك انجماد اسپرم در مديريت ذخائر ماهيان آزاد در مقياس كاربردي  -3
  

  زمان و مكان :

شـود، لـيكن    1390 -1392فصل تكثير آزاد ماهيـان در سـالهاي    3شامل مقرر گرديده بود كه مدت اجراي طرح 
نتايج بدست آمده ماحصل بررسي هـا و عمليـات يكسـاله مـي باشـد. در ايـن مـدت مولـدين منتقـل شـده بـه دو            

) و مركز تكثير و پرورش 2مركزتحقيقات ماهيان سردابي كشور (مولدين صيد شده سال گذشته) (تصوير شماره 
) مورد بررسي قرار گرفتند (تصـوير  3بي كالردشت (مولدين وحشي تازه صيد شده) (تصوير شماره ماهيان سردآ

  ).4شماره 
  

  مولدين: 

عدد از مولدين نگهداري شده در مراكز  فوق الذكر، پس از بررسي آمادگي جهت اسپرم دهي ،  12از تعداد 
از اين ماهيان در حد نياز جهت بررسي ها  مولد 7نمونه برداري صورت گرفت. حجم اسپرم استحصالي از تعداد 

 915 ± 389ميلي ليتر) بود كه مورد استفاده قرار گرفت. با ميانگين وزن و طول كل به ترتيب معادل  2(حداقل 
مولد، مركز  4سانتي متر ( 47 ± 4گرم و  3350 ± 238مولد، مركز سردابي) و  8سانتي متر ( 8/39 ± 5گرم و 

  به عمل آمد. كالردشت) اسپرم گيري 
  

  اسپرم گيري :

 - 4/9) ، در دماي آب 5دقيقه (تصوير شماره  10اسپرم گيري بعد از بيهوشي با پودر گل ميخك به مدت حدود 
) و پس از  خشك كردن محوطه تناسلي و ماساژ شكمي صورت 6درجه سانتي گراد (تصوير شماره  1/9

نمونه ها در ظرفهاي از قبل آماده و بدون اختالط با آب، ).  Canyurt & Akhan, 2008) (7گرفت(تصوير شماره 
نمونه هاي استحصال شده تا زمان بررسي هاي كمي و كيفي  ).8ادرار يا مدفوع قرار گرفتند(تصوير شماره 

درجه سانتي گراد نگهداري  1-3) در دماي pH(شمارش سلولي، بررسي درصد تحرك، شدت تحرك و 
  ) . 10شدند(تصوير شماره 
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  يابي نمونه ها :ارز

در  1:10زير ميكروسكوپ معمولي و با رقت ) X 400چشمي ( بررسي با  نمونه اسپرم درصد تحرك ارزيابي 
و با 1: 3000پس از رقيق سازي به نسبت  تعيين تراكم با شمارش مستقيم (الم هماسيتومتر). آزمايشگاه انجام شد 

مدت زمان تحرك نيز پس با القاي تحرك از لحظه تماس با ). 15استفاده از الم توما انجام شد(تصوير شماره 
تا بي تحركي بيش از mM NaCl, 20mM Tris, 30 mM Glycine ( (Sarvi et al., 2006) 125محلول القاي تحرك و (

  اسپرمها با كرونومتر محاسبه شد. 90%
  
  محلول رقيق كننده و شرايط انجماد :  

بوده   0.3M Glucose, 10% Methanol and 10% egg  yolk (Sarvi et al., 2006)محلول رقيق كننده مورد استفاده شامل
  نمونه تنظيم شد . pHآن بر حسب   pHو

  با رقيق كننده مخلوط شده (رقيق كننده : اسپرم)  1:3نمونه هاي استحصال شده به نسبت 
)Ninhaus-Silveria et al., 2006ميلي ليتري ( 5/0 ) و سپس با ميكرو سمپلر به ني هاي انجمادIMV  فرانسه) (تصاوير

  ) منتقل شدند.11و  9شماره 
 2) اقدام به انجماد ني هاي انجماد به روش دستي و با رعايت فاصله 12پس از هم دمايي نمونه ها(تصوير شماره 

). نرخ سرمادهي با استفاده از بخار 14و  13دقيقه گرديد(تصاوير شماره  10سانتي متر از سطح ازت مايع به مدت 
 – 196. در نهايت نمونه هاي منجمد شده در ازت مايع ()Sarvi et al., 2006بود (  ºC min 30~-1ازت مايع معادل 

  ) .16درجه سانتي گراد) قرار گرفتند (تصوير شماره 
ثانيه در  30درجه سانتي گراد به مدت    25انجماد زدايي نمونه ها جهت بررسي هاي بعدي در حمام آب با دماي 

  اوياري درياي خزر صورت گرفت .المللي ماهيان خآزمايشگاه انجماد اسپرم انستيتو تحقيقات بين
   




ح ��������  ٩٢� ��� / ��ارش �

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  نمونه مولد نر ماهي آزاد درياي خزر   52 شكل

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  حوضچه نگهداري مولدين تنكابن53 شكل
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 حوضچه نگهداري مولدين كالردشت  54شكل 
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 صيد مولدين جهت بررسي آمادگي تكثير 55شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مولدين نر پس از بيهوشي با پودر گل ميخك  56 شكل
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 بررسي قابليت اسپرم دهي مولدين نر پس از بيهوشي 57 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشك كردن ناحيه تناسلي مولدين نر جهت اسپرم گيري  58 شكل
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  مرحله استحصال اسپرم از مولدين نر آماده  59 شكل

 

 
  ميلي ليتري جهت نگهداري نمونه اسپرم 5/0ني هاي انجماد     60 شكل
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 درجه سانتي گراد 4نگهداري نمونه اسپرمها در دماي   61 شكل

 

 

 

 

 

 

 

  انتقال نمونه اسپرمها به ني هاي انجماد  62  شكل
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  هم دما كردن مخلوط اسپرم و رقيق كننده 63 شكل
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مايع ازت حاوي جعبه به ها نمونه انتقال  70 شكل  
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  نتقال نمونه ها به جعبه حاوي ازت مايع  64 ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رقيق سازي نمونه ها جهت بررسي هاي كمي و كيفي  65 شكل

 

 

 

 

 

 

 

  انجماد نمونه ها به روش سرمادهي دستي  66 شكل
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 نتايج -3-6-2

 نتايج بررسي اسپرمهاي تازه 

نگهـداري  نتايج بررسي هاي انجام شده در مورد اسپرم تازه استحصال شده از مولدين تازه صيد شـده و مولـدين   
  آمده است. 1شده از قبل در جدول شماره 

) و ميـانگين  =4n(  3/4 ±7/0ميانگين تراكم اسپرم استحصالي از مولدين تازه بررسي شده در اين بررسـي معـادل   
ميليارد عـدد اسـپرم در هـر ميلـي      98/1±6/1) معادل =8nتراكم اسپرم استحصالي از مولدين نگهداري شده قبلي(

  ن ميانگين حجم اسپرم استحصالي از مولدين تازه و مولدين نگهداري شده قبلي به ترتيـب معـادل  همچني ليتر بود.
ميلي ليتر بود. درصد تحرك و مدت زمان تحرك اسـپرمها در ايـن دو مـورد     5/1 ± 9/0ميلي ليتر و   5/5 ± 4/3

 3/26±8/12درصـد و   7/25±24ثانيه براي مولـدين تـازه و     5/35 ±7/8درصد و  5/32 ±28نيز به ترتيب معادل 
 ثايه براي مولدين نگهداري شده قبلي سنجش شد.

  

  مقايسه خصوصيات مولدين و اسپرم مولدين ماهي آزاد تازه صيد شده و نگهداري شده 16 جدول

  مولد
طول ماهي 

)cm(  
وزن 
  )gماهي(

اسپرم 
استحصالي 

)ml(  

درصد 
  تحرك(%)

مدت 
تحرك 
 (ثانيه)

  تراكم
)/mL910( 

pH 

تازه صيد 
  شده

 238± 3350  4± 47  4/3± 5/5  28± 5/32 7/8± 5/35 7/0± 3/4  2/0± 45/7 

نگهداري 
  شده

 389± 915  5± 8/39  9/0±5/1  24±7/25 8/12±3/26 6/1±98/1  47/0± 3/7 

 

  نتايج بررسي اسپرمهاي منجمد شده :

بررسي تحرك اسپرمهاي منجمد شده و انجمادزدايي شده نمونه هـا بـا گذشـت زمـان مـورد سـنجش و ارزيـابي        
آورده شده است. نتايج نشان مي دهد كه درصـد تحـرك    2صورت گرفت. نتايج بدست آمده در جدول شماره 

مـاه پـس از    اسپرمهاي انجماد زدايي شده در مولدين تـازه صـيد شـده طـي مـدت زمانهـاي يـك ، سـه و هشـت         
ثانيه بوده است. اين ميزان در  19/ 9 ± 10 و 7/22 ± 2/10،  4/27 ± 2/9نگهداري در ازت مايع به ترتيب معادل 

 ± 1/8و  6/12 ± 6/9،  2/15 ± 2/13اسپرمهاي انجماد زدايي شده در مولدين صيد شده قبلي بـه ترتيـب معـادل    
  ثانيه سنجش شد. 6/10

  اســپرمهاي انجمــادزدايي شــده از مولــدين تــازه صــيد شــده طــي        همچنــين مــدت زمــان تحــرك نمونــه    
ــادل        ــب مع ــه ترتي ــايع ب ــداري در ازت م ــس از نگه ــاه پ ــت م ــه و هش ــك ، س ــاي ي ــدت زمانه   ،  8/31 ± 7/6م
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ثانيه بود. اين مورد در اسپرمهاي انجماد زدايي شده در مولـدين صـيد شـده قبلـي بـه       2/28 ± 8/4و  2/29 ± 5/4
 ثانيه ثبت گرديد. 3/15 ± 1/6و  4/17 ± 4/7،  9/20 ± 8/6ترتيب معادل 

  

  مقايسه خصوصيات تحرك اسپرم انجمادزدايي شده ماهي آزاد درياي خزر  17 جدول

 مدت تحرك (ثانيه)  درصد تحرك(%)  گذشت زمان (ماه)  مولد

  تازه صيد شده

 5/35 ± 7/8 5/32 ± 28  اسپرم تازه

 8/31 ± 7/6 4/27 ± 2/9  پس از يك ماه

 2/29 ± 5/4 7/22 ± 2/10  ماه 3پس از 

 2/28 ± 8/4 9/19 ± 10  ماه 8پس از 

  نگهداري شده

 3/26 ± 8/12 7/25 ± 24  اسپرم تازه

 9/20 ± 8/6 2/15 ± 2/13  پس از يك ماه

 4/17 ± 4/7 6/12 ± 6/9  ماه 3پس از 

 3/15 ± 1/6 6/10 ± 1/8  ماه 8پس از 

  
  گيريو نتيجه بحث -4-6-2

در ايران تاكنون مطالعات اندكي بر روي انجماد و نگهداري اسپرم آزاد ماهيان درياي خزر صورت گرفته است. 
سروي و همكاران توانستند با كمك محلول گلوكز و متـانول و بـا روش سـرمادهي دسـتي از اسـپرم مـاهي آزاد       

. اين نخستين مطالعه منتشـر شـده در   )Sarvi et al., 2006(درصد تخم چشم زده بدست آورند  6/66درياي خزر تا 
) بـا انجمـاد و نگهـداري    1379اين مورد بر روي اسپرم اين ماهي در ايران بوده است. قـبالً شـكيبي و همكـاران (   

روز  30و  7، 3موفـق شـدند پـس از    ) Oncorhynchus mykiss(طوالني مدت اسپرم ماهي قزل آالي رنگين كمـان   
  درصد تخم چشم زده استحصال نمايند. 38و  62،  64اسپرم اين ماهي در ازت مايع ، به ترتيب نگهداري 

نتايج بررسي هاي ميداني اسپرم مولدين كاربردهاي وسـيعي در انتخـاب مولـد، بهبـود شـرايط تكثيـر و در نتيجـه        
  ) نشــان1العــه (جــدول ). يافتــه هــاي حاصــل از ايــن مط1385افــزايش بــازده تكثيــر دارد ( كلباســي و لرســتاني، 

مي دهد كه طول و وزن مولدين تازه صيد شده بطور معني داري از مولدين نگهداري شـده در مركـز تحقيقـات    
  ). P> 0.05ماهيان سردابي بيشتر است (

نوع خصوصيات فيزيكي كه قابليت سنجش داشه باشد مي توانـد مسـتقيما بعنـوان شاخصـي بـراي تعيـين كيفيـت        
كار رود. از اين ميان تحرك اسپرم، نخستين و مهم ترين عاملي است كه براي ارزيـابي كيفيـت   اسپرم در ماهيان ب

). تفاوت در قدرت اسپرم دهي مولدين وحشي در Bozkurt et al., 2006اسپرم در تكثير آزاد ماهيان بكار مي رود (
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پرم و تراكم آن مي تواند بسـيار  ماهي آزاد در مقايسه با مولدين از قبل نگه داشته شده، بخصوص از نظر حجم اس
با اهميت باشد. كيفيت اسپرم مولدين بستگي به عوامل شدت تحـرك ، درصـد تحـرك، تـراكم و ميـزان اسـپرم       

). از اين ميان، دو عامل حجم اسپرم و تراكم سلولي آن ، Lahnsteiner et al.,1996استحصال شده از هر مولد دارد (
تكثير مصنوعي اين ماهيـان بـا ارزش از اهميـت خـاص برخـوردار اسـت. نتـايج        هر دو به نوعي در افزايش بازده 

حاكي است كه حجم اسپرم استحصالي، درصد تحرك اسپرم، مدت زمان تحرت و تراكم اسپرم در نمونه اسپرم 
 <Pمولدين نر تازه صيد شده بطور معني داري نسبت به نمونه هاي مولدين صيد شده در سالهاي قبل بيشتر است (

).كاهش تراكم سلولي در مايع سمينال مولدين نر مسن تر در ماهيان ديگر از جمله قزل آالي رنگين كمان و 0.05
  .). 1385ماهي آزاد سوك آي گزارش شده است (لرستاني و همكاران، 

يـان  تراكم پايين اسپرم در اين مولدين تازه و صيد شده قبلي در ايـن بررسـي در مقايسـه بـا تـراكم سـاير آزادماه      
ميليـارد   Salvelinus fontinalis (9/11و   Oncorhynchus mykiss( 7/10 )  ،Salmo trutta m.trutta (3 /22 )(همچـون  

سلول در هر ميلي ليتر ، حاكي از حساسيت بيشتر مولدين اين گونه و لزوم حفظ ذخاير آن در دريـاي خـزر دارد   
)Dziewulska et al., 2008.( 

از مطالعات محققين مختلف در رابطه با نگهداري دراز مدت اسپرم آزاد ماهيـان مختلـف   يافته هاي بدست آمده 
نشان داد كه اين تكنيك، يك روش كاربردي جهت جلوگيري از به هـدر رفـتن اسـپرم مـازاد مصـرف و حفـظ       

د در زمـان  ) و امكان استفاده ازاسپرم هـاي منجمـ  Blesbois & Labbe, 2003اسپرم مولدين با شناسنامه خاص بوده (
    ).Billard et al., 2004عدم دسترسي به مولدين نر مناسب در فصل تكثير را مهيا مي سازد (

روش انجماد اسپرم اين مـاهي در پـايوت بـه مراتـب كـارايي بيشـتري نسـبت بـه روش پلـت و يـخ خشـك دارد            
)Dziewulska et al.,2011.(   اي متـانول و  همچنين در اين بررسي با مقايسه دو ماده محـافظ سـرمDMSO   نشـان داده

سبب القاي سرعت و مدت زمان بيشتر تحرك و در نتيجه درصد لقاح، تفـريخ و    DMSO شد كه متانول نسبت به
  تخم چشم زده شده است .

با پايه گذاري مركز حفظ اسپرم مولدين مناسب ماهي آزاد درياي خزر، مي توان در مواقـع لـزوم از هـدر رفـتن     
) و بـا نگهـداري نمونـه هـاي     1384ن ماهيان با ارزش جلوگيري به عمل آورده (برادران نـويري،  پتانسيل تكثير اي

مناسب، در صورت نياز كارگاههاي تكثير اقدام به ارايه اسپرمهاي مورد نياز به اين مراكز نمود تـا بـازده تكثيـر و    
يـدي در اختيـار مسـئولين بازسـازي     رهاسازي بچه ماهيان اين مراكز افزايش يابد. اين تكنيك ابزار مـديريتي جد 

  ذخاير شيالتي كشور به شمار مي رود تا از پتانسيل تكثير تعداد مولدين بيشتري استفاده شود .
  اخيـــراً بـــا اســـتفاده از تكنيـــك انجمـــاد اســـپرم اقـــدام بـــه نگهـــداري و حفـــظ اســـپرم قـــزل آالي قهـــوه اي

 )(Salmo trutta   ) شـده اسـتMartinez-Paramo et al., 2009   مطالعـه .(Labbe  ) بـر روي اسـپرم   2001و همكـاران (
ماهي قزل آالي رنگين كمان با استفاده از روش رنگ آميزي  مشخص نمود كـه انجمـاد اسـپرم بـر روي درصـد      

  ).Labbe et al., 2001لقاح و آنرمالي هاي ايجاد شده در مقايسه با اسپرم شاهد تفاوت معني داري نشان نمي دهد (
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نشان داد كه  Duncan) و تست جداساز چند دامنه ANOVAر بررسي هاي آناليز واريانس يكطرفه (در مطالعه حاض
در ميانگين درصد تحرك اسپرمهاي استحصالي و منجمد شده از مولدين تازه صيد شـده و اسـپرم استحصـالي و    

داري مشاهده نمي  ماه پس از انجماد تفاوت معني 8و 3، 1منجمد شده مولدين نگهداري شده در مدت زمانهاي 
بـراي مولـدين نگهـداري     F=0.76و  P=0.544براي مولدين تازه صـيد شـده و      F=0.89و  P=0.487شود (به ترتيب 

شده). اگر چه در هر دو مورد نتايج در نمونه هاي اسپرم تازه استحصال شده درصد تحرك باالتري را نشـان مـي   
  دهد.

در مـورد ميـانگين مـدت     Duncan) و تست جداسـاز چنـد دامنـه    ANOVAهمچنين نتايج آناليز واريانس يكطرفه (
زمان تحرك اسپرمهاي استحصالي و منجمد شده از مولدين تازه صيد شده و اسـپرم استحصـالي و منجمـد شـده     

ماه پس از انجماد نيز نشان داد كه بين اين موارد تفاوت معنـي   8و  3، 1مولدين نگهداري شده در مدت زمانهاي 
بـراي   F=1.061و  P=0.418براي مولدين تازه صيد شـده و    F=0.729و  P=0.563ده نمي شود (به ترتيب داري مشاه

مولدين نگهداري شده). اگر چه در هر دو مورد نتايج در نمونه هاي اسپرم تازه استحصـال شـده درصـد تحـرك     
كار رفته مـي باشـد امـا چنانچـه      باالتري را نشان مي دهد. اين نتايج به نوعي نشان دهنده كارايي مناسب روش به

بررسي هاي ميداني با تعداد مولدين بيشتري ادامه يابد مسلماً نتايج بهتري كسب خواهد شد. مزيـت هـاي انجمـاد    
اسپرم آزادماهيان با استفاده از تكيك انجماد در ني هاي مخصوص نسبت به تكنيك پلت قبال مورد مقايسه قـرار  

ا مي توان به امكـان انجمـاد حجـم بيشـتر اسـپرم، حمـل و نقـل آسـانتر نمونـه هـا،           گرفته است. از جمله اين مزيته
دسترسي به درصد لقاح باالتر، امكان انجمادزدايي مناسب تر و كاربردي تر بودن روش ني هاي انجماد در مزارع 

  ).Dziewulska et al., 2011و عمليات تكثير ميداني اشاره نمود (
كنيك انجماد اسپرم مـاهي آزاد دريـاي خـزر مـي توانـد بعنـوان يكـي از روشـهاي         اين نتايج نشان مي دهد كه ت

كاربردي حفظ خزانه ژني موجود در منابع آبي بخصوص منابع آبي بسته اي همچون درياي خزر استفاده بسياري 
  داشته باشد.

نتايج بدست آمده حاكي است كه به منظور تكثير با كارايي باالتر ماهي آزاد درياي خزر ، مي بايست از مولدين 
نر تازه صيد شده استفاده نمود، زيرا اين مولدين نسبت به مولدين سالهاي قبل از تراكم، حجم و درصد تحرك و 

كز تكثير به هر دليل نتوانند از مولدين تـازه صـيد   مدت زمان تحرك باالتري برخوردار هستند. بالطبع چنانچه مرا
ــود       ــن كمبــ ــود. ايــ ــد بــ ــي خواهــ ــل الزامــ ــالهاي قبــ ــدين ســ ــتفاده از مولــ ــد، اســ ــتفاده كننــ ــده اســ   شــ

  مي تواند با انجماد اسپرم مولدين تازه صيد شده جهت استفاده در سالهاي بعد پوشش داده شود.
چون خريد مخزن ازت براي نگهداري نمونه هـا) فـراهم   چنانچه مقدمات ذكر شده در اجراي عمليات پروژه (هم

شده بود ، توانايي انجام مراحل انجماد و نگهداري طوالني مدت اسپرم اين ماهي و ساير ماهيـان بطـور بـالقوه در    
  مركز تحقيقات ماهيان سردابي ايجاد مي گشت.
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  شيالت و آبزيان  نتايج يافته هاي اين تحقيق بصورت دو عنوان مقاله در نخستين همايش ملي
  Domestication in finfish aquaculture، بندر عباس) و همايش   1391آذر  22-23ايران (

 ، لهستان) ارايه گرديد. Olsztyn،  2013اكتبر  25-23(

 اطالع رساني و بررسي تاثيرات آن بر روي ارتقا سطح  همچنين در اين طرح ملي اقدامات ديگري در خصوص
در اين  خزر درياي آزاد ماهي ذخاير بازسازي و حفظ به نسبت محلي صيادان و مردم عملكرد و نگرش آگاهي،

  طرح ملي صورت گرفت و پروژه ذيل به مرحله اجرا در آمد:
  
 Caspian Environmentalخزر درياي زيست محيط برنامه پروژه رساني اطالع تأثير بررسي-7-2

Program (CEP)  حفظ به نسبت محلي صيادان و مردم عملكرد و نگرش آگاهي، سطح ارتقاء در 

  ،   Salmo trutta caspius خزر درياي آزاد ماهي ذخاير بازسازي و

 حقيقي مسعود:  مجري

  
  اهم اقدامات انجام شده در اين پروژه به شرح ذيل بوده است:

 
  چكيده -1-7-2

 International Union for Conservation of Nature'sبر اساس فهرست كتاب سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 

Red Book List (IUCN) ماهي آزاد درياي خزر ،(Salmo trutta caspius)  از جمله ماهيان در معرض خطر انقراض
با مشاركت سازمان منطقه اي برنامه محيط زيست  است. در همين راستا، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد "، پروژه اي تحت عنوان  Caspian Environmental Program (CEP)درياي خزر 
Salmo trutta caspius هدف بهبود ذخاير اين ماهي ارزشمند از طريق جديدترين  با "حوضه جنوبي درياي خزر

زير پروژه ها تحت عنوان  به اجراء گذارده است. يكي ازروش هاي علمي روز دنيا و با ايجاد بانك ژن و اسپرم 
در   Caspian Environmental Program (CEP)بررسي تأثير اطالع رساني پروژه برنامه محيط زيست درياي خزر«

ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد مردم و صيادان محلي نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي 
) با هدف تعيين ميزان cross-sectionalمقطعي ( -ه به صورت توصيفياين مطالعبود. » Salmo trutta caspiusخزر 

آگاهي، نگرش و عملكرد مردم و صيادان سواحل جنوبي درياي خزر نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي 
مطالعه حاضر، در آزاد درياي خزر از طريق توزيع پوستر و بروشور در دو استان گيالن و مازندران انجام شد. 

شامل معرفي ماهي آزاد، توصيف رودخانه چشمه كيله، روند ذخاير ماهي آزاد درياي خزر،  اطالعات پايهابتدا 
عوامل مؤثر بر حفظ و ماهي آزاد درياي خزر، ذخاير كاهش روند تأثير گذار بر عوامل تهديد كننده مهم و 

يت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهمنيز و اين ماهي روش ها و راه حل هاي حفاظت از  بازسازي ماهي مذكور، 
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از طريق تهيه بروشور و پوسترهاي متعدد و توزيع آن ها در ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي در آن 
شهرهاي مختلف دو استان گيالن و مازندران همراه با نامه اي تحت عنوان اهميت نصب اين نشريات در مكان 

ماه نصب گردند. پس از گذشت چند ماه از توزيع  6قل براي مدت هاي مناسب و در معرض ديد همگان، حدا
بروشور و پوسترها در ادارات و سازمان هاي مختلف، افراد آن ادارات و سازمان ها از طريق توزيع پرسش نامه 

بخش شامل مشخصات فردي يا  4سؤال در  45ساختار يافته مورد سنجش قرار گرفتند. اين پرسش نامه از 
سؤال) تشكيل شده بود. اطالعات  8( و عملكرد سؤال) 12( نگرشسؤال)،  25( آگاهيسؤال)،  12(دموگرافيك 

نتايج حاصل از اين مطالعه در بخش مورد نياز از طريق تكميل اين پرسش نامه ها جمع آوري گرديد. 
ندگان از شركت كن %69/3آنان زن و  %55/13شركت كنندگان مرد،  از %75/82دموگرافيك نشان داد كه 

افراد شركت  %92/73جنسيت خود را مشخص نكرده بودند. نتايج اين مطالعه از جنبه تحصيالت نشان داد كه 
داراي تحصيالت ابتدايي تا ديپلم بودند.  %61/23كننده داراي تحصيالت عالي (فوق ديپلم تا دكتري) و 

) از طريق پوستر و %62/62ت كننده (همچنين، اين مطالعه نشان داد كه بيشترين منبع كسب آگاهي افراد شرك
افراد از طريق ساير  %37/37بروشورهاي توزيع شده در ادارات و سازمان ها صورت گرفته است. در حالي كه 

   موارد شامل صدا و سيما، همايش ها، اشخاص و اينترنت آگاه شده بودند.
متوسط  %18/76ضعيف، شركت كننده افراد از  %53/20 نتايج اين مطالعه در بخش آگاهي نشان داد كه آگاهي

شركت كننده نگرش افراد از  %13/5نشان داد كه  نگرشبخش در همچنين نتايج اين تحقيق خوب بود.  %28/3و 
در بخش نتايج تحقيق حاضر . ندخوب بودافراد داراي نگرش  %69/72متوسط و افراد نگرش  %17/22ضعيف، 

متوسط و عملكرد  %66/48ضعيف، شركت كننده داراي عملكرد فراد ااز  %83/39نشان داد كه  عملكرد نيز
  . ندخوب بودداراي عملكرد  49/11%

همچنين در مقايسه ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد افراد شركت كننده در دو استان گيالن و مازندران نشان داد 
، و %16/77و  %64/77ترتيب  ، ميانگين درصد نگرش به%64/56و  %68/57كه ميانگين درصد آگاهي به ترتيب 

بودند كه از نظر آماري اختالف معني داري بين آگاهي، نگرش و  %16/49و  %40/47ميانگين عملكرد به ترتيب 
اين تحقيق با توجه به نتايج ). p>0.05عملكرد افراد شركت كننده در دو استان گيالن و مازندران وجود نداشت (

ولي از سطح نگرش  متوسط بودند،و عملكرد  يآگاهكننده داراي افراد شركت مشخص گرديد كه اكثريت 
اطالع رساني از طريق رسانه هاي مكتوب مانند پوستر و  همي دهد كنتايج نشان اين خوب برخوردار بودند. 

بروشور كه يكي از روش هاي مختلف آموزشي و اطالع رساني است بر افزايش ميزان سطح آگاهي و نگرش و 
با در نهايت اد شركت كننده مؤثر بوده و انجام چنين روش هايي كامالً ضروري به نظر مي رسند. نيز عملكرد افر

افراد جامعه آمادگي مشاركت در اصالحات و توجه به يافته هاي بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه 
  د بسيار مطلوب دارند. اعمال مديريت جامع نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر را در ح
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نتايج اين مطالعه مي تواند شيالت و نهادهاي دست اندركار را در بهبود طراحي و اجراي مؤثر برنامه  در نتيجه،
  هاي مداخله اي براي پيشبرد حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر ياري كند.

 كلمات كليدي: 

  ماهي آزاد؛ درياي خزر؛ بازسازي ذخاير؛ اطالع رساني؛ آگاهي؛ نگرش؛ عملكرد  
  
  مواد و روش ها-2-7-2

مراجعه كنندگان به نهادهايي بودند كه قبالً پوستر ها و بروشور  جامعه آماري مورد بررسي شامل افراد شاغل و
ها، فرمانداري ها، كتابخانه هاي عمومي، در آن نهادها (نظير ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها، شهرداري 

ادارات كشاورزي، شيالت، محيط زيست، آب، برق و ساير ادارات) در شهرهاي مورد نظر توزيع شده بودند. در 
اين پروژه به منظور اطالع رساني و آگاهي مردم شهرهاي مختلف استان هاي گيالن و مازندران از آغاز اجراي 

كه بين مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور و برنامه » اير ماهي آزاد درياي خزرحفظ و بازسازي ذخ«پرروژه 
) معرفي ماهي آزاد درياي 1نوع پوستر مصور تحت عناوين  5منعقد شده بود،   (CEP)محيط زيست درياي خزر

ر حفظ و ) عوامل مؤثر بر روند كاهش ذخاير ماهي آزاد و عوامل مؤثر ب3) معرفي رودخانه چشمه كيله، 2خزر، 
) پوستر كودكان تحت عنوان چه كارهايي براي حفظ 5) معرفي جزئيات پروژه،  4بازسازي ذخاير ماهي آزاد، 

 1000سانتي متر و از هر نوع پوستر به تعداد  50 × 40رودخانه ها، دريا و حيات آبزيان بايد انجام دهيم، به ابعاد 
صور شامل اطالعات كلي در مورد معرفي ماهي آزاد و صفحه اي م 8عدد و نيز يك بروشور  5000عدد جمعاً 

زيستگاه هاي آن، پراكنش جغرافيايي، عوامل خطر ساز و تهديد كننده بر روند كاهش جمعيت ماهي آزاد و 
؛ 1380؛ جمالراده، 1380عوامل مؤثر و تمهيدات الزم جهت حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد (بهراميان، 

) 1383نادري جلودار و عبدلي،  ؛1369پور، ؛ كريم پور و حسين1382كاران، ؛ ستاري و هم1388رحمتي، 
لغايت  28/09/1389عدد چاپ گرديد. در مرحله بعدي از تاريخ  1000طراحي، تدوين، تهيه و به تعداد 

توزيع پوسترها و بروشورهاي چاپ شده به تعداد الزم در ادارات دولتي وغير دولتي (شامل  25/12/1389
اري، شهرداري، آب، برق، دامپزشكي، جهاد كشاورزي، شيالت، اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرماند

شيالت، محيط زيست، منابع طبيعي، آموزش و پرورش، مراكز و پژوهشكده هاي وابسته به مؤسسه تحقيقات 
مل شهرهاي آستارا، شهر از شهرهاي استان گيالن (شا 8علوم شيالتي كشور، دانشگاه ها و كتابخانه هاي عمومي) 

شهر از شهرهاي استان مازندران (شامل  14انزلي، رشت، الهيجان، لنگرود، رودسر، كالچاي، چابكسر) و 
شهرهاي رامسر، تنكابن، نشتارود، عباس آباد، سلمان شهر، كالرآباد، چالوس، نوشهر، نور، فريدون كنار، آمل، 

همكاري در نصب پوسترها و بروشور »ادارات با موضوع  بابل، بابلسر، ساري) به همراه نامه اي جهت رؤساي
ماه از توزيع و نصب  3انجام گرفت. پس از گذشت « پروژه مذكور و اهميت نصب آن ها در انظار عمومي مردم

پوسترها و بروشور در مكان هاي مورد نظر، توزيع و جمع آوري پرسش نامه هاي ساختار يافته جهت ارزيابي از 
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عملكرد مردم نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر در ادارات شهرهاي آگاهي، نگرش و 
به ترتيبي كه پوسترها و بروشورها  07/04/91لغايت  25/01/90مختلف دو استان گيالن و مازندران از تاريخ 

  توزيع شده بودند، انجام شد.  
پرسش نامه  518از  1389 – 1392كه طي سال هاي است   (Cross-sectional)اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي

از مردم شهرهاي استان هاي گيالن و مازندران كه به صورت كامالً تصادفي انتخاب شده  جمع آوري شده
پرسش نامه از افراد  26پرسش نامه از افراد شركت كننده در استان گيالن و  5بودند، انجام شد. در اين راستا 

پرسش نامه) به دليل نواقص از مطالعه حذف شدند. بنابراين  31مازندران (مجموعاً شركت كننده در استان 
نفر در  50/21نفر از استان گيالن (ميانگين  172نفر بودند كه  487جمعيت آماري مورد قبول در اين مطالعه جمعاً 

ر گرد آوري داده ها شامل نفر در هر شهر) بودند. ابزا 50/22نفر از استان مازندران (ميانگين  315هر شهر) و 
پرسش نامه اي ساختار يافته جهت سنجش آگاهي، نگرش و عملكرد مردم و صيادان محلي نسبت به حفظ و 

بخش تنظيم  3بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر بود كه با استفاده از مطالعات و بررسي متون تهيه و در 
سنجش درجه دانش و شناخت مردم از ماهي آزاد درياي سؤال به منظور  25گرديد. در بخش اول پرسش نامه 

خزر، عوامل تهديد كننده و عوامل مؤثر بر روند كاهش جمعيت ماهي آزاد و نيز اعمال مديريت صحيح زيست 
سؤال به منظور نگرش و  12محيطي به صورت بسته و چند گزينه اي مطرح گرديد. در بخش دوم پرسش نامه 

عمل در حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر مطرح گرديد. در بخش اعتقاد مردم در مورد صحت 
سؤال به منظور عملكرد و مشاركت مردم براي نيل به بهبود و ارتقاء محيط زيست ماهي آزاد  8سوم پرسش نامه 

خزر و حفظ و بازسازي ذخاير آن مطرح گرديد. پرسش نامه با حضور مستقيم در ادارات مختلف دولتي 
اي مختلف استان هاي گيالن و مازندران و تحويل آنها به روابط عمومي و يا مسئول ادارات در بين شهره

كاركنان توزيع و پس از تكميل آن ها توسط كاركنان ادارات، در همان روز جمع آوري گرديد. پس از جمع 
ش و عملكرد تعيين آوري تمام پرسش نامه ها و بر اساس محاسبه، امتيازات بخش هاي مختلف آگاهي، نگر

به صورت داده هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار ارايه   SPSSشدند. در پايان نتايج با كمك نرم افرار
گرديد. براي تعيين ارتباط ميان آگاهي، نگرش و عملكرد افراد مورد بررسي با جنس، سطح تحصيالت از آزمون 

استفاده شد. ارزيابي سطوح مختلف آگاهي، نگرش و  T-TESTهاي آماري كيفي شامل مربع كاي دو و كمي از 
عملكرد مردم با امتياز بندي و اختصاص نمره به پاسخ هاي هر بخش در سه سطح ضعيف، متوسط و خوب طبقه 

پاسخ صحيح امتياز  13-18پاسخ صحيح امتياز ضعيف،  7-12بندي گرديد. بر اين اساس در بخش آگاهي، 
پاسخ صحيح امتياز ضعيف،  1-4ح امتياز خوب در نظر گرفته شد. در بخش نگرش، پاسخ صحي 19-25متوسط و 

پاسخ صحيح امتياز خوب در نظر گرفته شد. همچنين در بخش عملكرد  9-12پاسخ صحيح امتياز متوسط و  8-5
 پاسخ صحيح امتياز خوب در نظر گرفته 6-8پاسخ صحيح امتياز متوسط و  3-5پاسخ صحيح امتياز ضعيف،  2-1
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و آناليز واريانس و با در نظر گرفتن  2X،test -tو آزمون  13ورژن  SPSSشد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  05/0سطح معني دار كمتر از 
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، مـاهي آزاد دريـاي خـزر    (IUCN)بر اساس فهرست كتاب سرخ اتحاديه جهـاني حفاظـت از طبيعـت    

(Salmo trutta caspius)   در ايـن  . از جمله گونه هاي جانوران آبزي در معرض خطر انقـراض اسـت
 ، پـروژه (CEP)با مشاركت برنامه محيط زيسـت دريـاي خـزر     مؤسسه تحقيقات شيالت ايرانراستا، 

هـدف بهبـود حفـظ و بازسـازي      بـا حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد حوضه جنوبي درياي خـزر را  
ذخاير اين ماهي ارزشمند از طريق جديدترين روش هاي علمي روز دنيا و با ايجاد بانك ژن و اسپرم، 

سـال و از   2اين پـروژه بـه مـدت    . تنكابن آغاز نموده است - در مركز تحقيقات ماهيان سرذآبي كشور
.   ادامه خواهد داشت 1390آغاز و تا پايان مهر ماه سال  1388مهر ماه سال 
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معرفي ماهي آزاد درياي خزر

  آزاد خانواده از خزر درياي آزاد ماهي  
 شناسان ماهي از تعدادي .است (Salmonidae)ماهيان

          اطلس آزاد ماهي نتاج از ماهي اين كه معتقدند
)Salmo salar( اين كه باورند اين بر ديگر گروه و است 

 است دليل همين به و است اي قهوه آالي قزل نوعي ماهي
Salmo آن علمي اسم كه trutta ماهي اين بدن .باشد مي 

 ماهيان آزاد ساير مانند است، تيز و كشيده آن پوزه و پهن
 يك و شكمي باله دو اي، سينه باله دو پشتي، باله يك داراي
 وجود آزادماهيان، همه مشخصه عالمت نيز و مخرجي باله
  آن پشتي باله و دمي باله بين در شعاع بدون چربي باله يك
 بوده متفاوت بدن مختلف هاي قسمت در آن رنگ .است ها

 رنگ به پشت قسمت و تيره بنفش تا روشن رنگ به پهلوها
  سياه، هاي رنگدانه واجد ماهي اين .شود مي ديده زيتوني

 ضربدر هاي لكه بدن روي بر و بوده قرمز و زرد اي، نقره
 ماهيان از آزاد ماهي .شود مي ديده مانند صليب يا مانند

 تيز هاي دندان به مجهز آن فكين كه بوده درنده و شكارچي
 ماهيان بچه تغذيه .دارند كاربرد شكار گرفتن جهت كه است
 ها كرم و حشرات الرو از سپس و ها زئوپالنكتون از ابتدا

 ماهيان شگ شامل بالغ ماهيان اصلي غذاي .گيرد مي صورت
   جوان ماهيان شاه  و پهلو اي نقره ماهيان و كيلكا كوچك،

     آبزي هاي گونه ترين ارزش با از آزادماهيان .باشد مي
  يا و سردسيري مناطق به متعلق اغلب ماهيان اين باشند، مي

 سردآبي ماهيان ها آن به جهت همين به و هستند معتدله
 از استخوانيماهيـان بين در آزاد ماهي .گردد مي اطالق
  ارزش نظر از طوريكه به باشد مي برخوردار باالييارزش

       محسوب كشور شمال در ماهي ترين گران واحد،
 ايران شمال مردم ذائقه و فرهنگ با كامال و گردد مي

 مهاجر ماهيان جزء ماهي اين .است كرده پيدا سازگاري
 هاي رودخانه به ريزي تخم براي و بوده خزر درياي
 به ريزي تخم از بعد و شود مي وارد خزر درياي حوزه
 ريزي تخم جهت ماهي اين مهاجرت .گردد مي باز دريا
 گيرد، مي صورت سال در نوبت دو ها، رودخانه به

 نظر از و بوده رسيده تخمدان داراي كه ماهيان از گروهي
 مهاجرت رودخانه به پاييز فصل در هستند، كوچكتر جثه
 اي دسته نمايند، مي ريزي تخم سال همان در و كنند مي

 ها رودخانه به بهار فصل در نرسيده هاي تخمدان با ديگر
 در )ماه 10- 11 حدود( زمستان تا و كرده مهاجرت
 70 .رسد فرا آنها ريزي تخم زمان تا مانند مي رودخانه
 بهار فصل در درصد 30 و پاييز فصل در مولدين درصد

 دليل همين به كنند، مي مهاجرت ايران هاي رودخانه به
 در نر ماهيان .گيرد مي صورت پائيز در بيشتر مولدين صيد
 به سالگي 6- 7 سن در ماده ماهيان و سالگي 5-6 سن
 رنگ جنسي رسيدگي زمان در .رسند مي جنسي بلوغ

 به خود پايين آرواره در نر ماهيان و شده تر روشن ماهيان
 مشخصه اين كه شوند، مي مجهز مانند قالب برجستگي

 به نيز ماده ماهي .باشد مي ماده و نر مولدين تمايز وجه
 .است تشخيص قابل خوبي به شكم شدن برجسته علت
      ريزي تخم بار 2- 3 خود حيات طول در آزاد ماهي
  .باشد مي سال دو ريزي، تخم هر فاصله و نمايد مي

باله پشتي باله چربي باله دمـي

باله سينه اي

آرواره قالبي شكل در ماهي نر رسيده

باله شكمي باله مخرجي
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ويژگي هاي زيستي

اين ماهي به طور طبيعي در مناطق كوهستاني رودخانه هـاي  
ــوه ســنگي، شــني و       زالل و پراكســيژن كــه داراي بســتر قل

نحـوه تخـم   . ماسه اي مي باشند اقدام به تخم ريزي مي كند
ريزي بدين صورت است كه ابتدا ماهي نر با كمك حركـت  

عمق (دم خود حفره اي را در بين سنگريزه ها ايجاد مي كند 
، تـا پـس از تخـم    )سانتي متر نيز مي رسـد  25اين حفره به 

به تخم ها ) از طريق جريان آب مداوم(ريزي اكسيژن كافي 
پس از ايجاد حفره، ماهي ماده با حركات مكرر و آرام . برسد

تخم ها را در درون حفره مي ريزد كه به ايـن تخـم هـا، رد    
)Red (سپس ماهي نر بالفاصله اسـپرم خـود را   . مي گويند

بر روي تخم هـا مـي ريـزد و روي تخـم هـا بـا سـنگريزه        
ماهيان مولد از تخم ها مراقبت نمي كننـد  . پوشانده مي شود

سـپس تخـم هـا بـه     . و بالفاصله راه دريا را پيش مي گيرند
حاوي مـواد  (نوزاداني تبديل مي شوند كه داراي كيسه زرده 
هستند و بـه  ) مغذي در زير شكم كه بتدريج جذب مي شود

هنگـامي كـه كيسـه    . گفته  مي شود (Alvine)آن ها آلوين 
زرده جذب شد، آلوين ها از الي سنگ ريزه ها پديدار شده 
و شروع به شنا مي كنند كه در اين مرحلـه بـه آن هـا بچـه     

بچه ماهيان نورس فعال رشد . مي گويند) Fry(ماهي نورس 
مي كنند تا آن كه بر روي پهلوهاي آن ها يك رديف خطوط 

اطالق ) Parr(ايجاد مي شود كه در اين مرحله به آن ها پار 
. اين دوره چند ماه تا چند سال به طول مي انجامد. مي شود

در مرحله بعدي ماهيان نقره اي رنگ شده كه در اين حالت 
ــا  (Smolt)بــه آن هــا اســمولت  گوينــد و بــه ســمت دري

در دريا ماهيان اسـمولت بـه تـدريج بـه     . مهاجرت مي كنند
بـراي تخـم   ماهيان بالغ رسيده تبديل مي شوند و در نهايت 

. به رودخانه هاي محل زادگاه خود باز مي گردند ريزي

تخم چشم زده    

آلوين

)فراي(ماهي نورس 

)در رودخانه(پار 

اسمولت 
)آماده مهاجرت به دريا(

)در دريا( ماهي بالغ 

ماهي بالغ رسيده
)در رودخانه(

تكامل جنيني تخم ماهي آزاد        

چرخه زندگي ماهي آزاد درياي خزر  

تخم بارور     
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پراكنش جغرافيايي

:پراكنش قزل آالي قهوه اي در جهان 
قزل آالي قهوه اي بومي اروپا، شمال آفريقـا و غـرب آسـيا       

ــد ــي باش ــمال   . م ــلند، ش ــه ايس ــراكنش ب ــا پ ــمال اروپ در ش
اسكانديناوي و روسيه و در نواحي غربي آن به نـوار سـاحلي   
اروپا و پراكنش جنـوبي آن بـه نـوار سـاحلي شـمال دريـاي       

محدوده شرقي پراكنش نيز احتمـاال  . مديترانه محدود مي شود
كوه هاي اورال در شمال و رودخانه آمودريا در حـوزه آبريـز   

هم اكنون قزل آالي قهوه اي . درياي آرال در جنوب مي باشد
كشور خارج از اروپا معرفي شده و از پـراكنش   24حداقل به 

.جهاني خوبي برخوردار است

:پراكنش ماهي آزاد در درياي خزر 
ماهي آزاد درياي خزر عموماً در سواحل جنوبي درياي خزر   

از رودخانه اترك تا سپيد رود و به ندرت در نـواحي شـمالي   
. آن يافت مي شود

ماهيان آزادي كه به رودخانه هاي حاشيه جنوبي درياي خـزر  
 2-12مهاجرت مي كنند اندازه كوچكتري دارند و وزن آنها به 

در گذشته رودخانه هـاي بسـياري ميزبـان    . كيلوگرم مي رسد
ماهي آزاد براي تكثير طبيعي بودند كه شـامل رودخانـه هـاي    
سرد آبرود، چالوس، كـاظم رود، تنكـابن، شـيرود، صـفارود،     

امـا در حـال   . آستارا، كرگان رود، شفا رود و ناو رود مي شـد 
حاضر به دليل تخريب زيستگاه هـاي طبيعـي ايـن مـاهي در     
رودخانه ها، كاهش نزوالت آسـماني و آلـودگي منـابع آبـي،     
تعداد معدودي از رودخانه ها در طول كرانـه جنـوبي دريـاي    
خزر شامل چشمه كيله، چالوس، سـرد آبـرود و كرگـان رود    

. محل مهاجرت اين ماهي مي باشند

پراكنش قزل آالي قهوه اي در جهان 

پراكنش ماهي آزاد در درياي خزر 
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عوامل تهديد كننده

از چند دهه اخير عوامل تهديد كننده متعددي باعث شده تـا  
و در رديـف   IUCNاين گونه بـا ارزش در ليسـت سـرخ     

. ماهيان به شدت در معرض خطر انقراض قرار گيرد

:افزايش ميزان صيد. 2
تشكيل تعاوني هاي پـره و افـزايش صـيادان و از طرفـي       

افزايش دفعات صيادي از تهديدات جدي ذخاير اين مـاهي  
.به شمار مي رود

ــاهي در  . 3 احــداث ســد و پــل در مســير مهــاجرت م
: رودخانه

عدم تعبيه مسيري براي عبور ماهيان در سـاختار سـدهاي     
.كشور همواره مانعي براي مهاجرت ماهي آزاد بوده است

:آلودگي رودخانه ها بخصوص از نظر فاضالب ها. 4 
عدم كنترل ساخت و سازهاي شهري و روستايي و عـدم    

احداث چاه هاي سپتيك و يا جاذب براي فاضـالب هـا از   
.عوامل اصلي آلودگي رودخانه ها مي باشد

:  پرندگان مهاجر ماهي خوار. 5
همزماني رهاسازي بچه ماهيان با مهاجرت پرندگان ماهي   

خوار موجب قرار گرفتن آنها در معرض تهاجم پرندگان و 
.  خطر صيد توسط آنها مي گردد

: آلودگي درياي خزر.1
عوامل آالينده متعددي كـه وارد اكوسيسـتم دريـاي خـزر          

مي شود، ذخاير بـا ارزش آن را در معـرض خطـر نـابودي     
:قرار داده است كه موارد ذيل از آن جمله است

ــاى كارخانجــات صــنعتي و     - ــا و پســاب ه فاضــالب ه
شيميايي

فاضالب هاي خانگي، بيمارستاني، بـاغ هـاي سـاحلي و     -
اراضي كشاورزي

فاضالب هاي ناشي از نيروگاه هاي حرارتي و اتمي -
تورهاي مونو فيالمنتي و مولتي مونوفيالمنتي مورد استفاده -

در صيادي 
ورود و نشت آالينده هاي نفتي ناشي از تردد كشـتي هـاي    -

نفتكش و فعاليت هاي كاوش و استخراج نفت

نشت فاضالب سرويس بهداشتي 
عمومي به درياي خزر

موانع ايجاد شده در رودخانه هاي 
مسير مهاجرت ماهي آزاد
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عوامل تهديد كننده 

: توسعه شهرسازي و تخريب زيستگاه ها. 6
تخريب جنگلها و پوشـش گيـاهي بـويژه در منـاطق بـاال        

دست به منظور ساخت اماكن، سبب فرسايش و شسته شدن 
خاك و ورود آن به رودخانه و گل آلوده شدن رودخانه هـا  

گل آلود شدن آب سـبب رسـوي گـل و الي در    . مي شود
همچنـين  . برانشهاي ماهيان و مرگ و ميـر آنهـا مـي گـردد    

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه بويژه در فصل تخـم  
تخريب بستر نيز . ريزي از ديگر مخاطرات به شمار مي رود

باعث ازبين رفتن تخم و الرو ماهيـان بطـور مسـتقيم و يـا     
در . مرگ و مير آنها در اثر گـل آلـود شـدن آب مـي شـود     

برخي موارد برداشت شن و ماسه باعث تغيير مسير رودخانه 
مي گردد كه اگر در نزديك مصب باشد باعث مي شود كـه  
مولدين از دريا وارد انشعاب هاي  كوچك شده و در نهايت 
منطقه مورد نظر را براي تخم ريزي نيابند و يا اينكه توسـط  

.افراد بومي صيد شوند

ورود فاضالب تصفيه نشده كشتارگاه صنعتي  
به رودخانه

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

هجوم پرندگان مهاجر ماهي خوار
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تمهيدات الزم جهت حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد

: بهبود زيستگاه ها. 3
عدم آلوده سازي دريا به هـر نـوع آالينـده اهـم از نفتـي،        

اتمي،   حرارتي، فلزات سنگين، فاضالب صنعتي و خانگي 
فاضـالبها و  . مي تواند درصد بقاء اين ماهيـان را بـاال ببـرد   

پساب هاي صنعتي كارخانجـات بايسـتى قبـل از ورود بـه     
اكوسيستم آبى و ايجاد هر گونه تغييرات، از طريق روشهاى 
گوناگون تصـفيه آب،  كـه از مهمتـرين آنهـا تصـفيه هـاى       

همچنـين در راسـتاي   . بيولوژيكى است، پاكسـازى گردنـد  
فراهم كردن شـرايط مناسـب مـاهي آزاد در رودخانـه هـا،      
جلوگيري از ورود فاضالب بـه رودخانـه، ايجـاد امكانـاتي     
براي عبور ماهي از سدها و آب بندها، در نظر گرفتن شيب 
مناسب براي پل ها، جلوگيري از برداشت شـن و ماسـه از   
بستر رودخانه، جلوگيري از اليروبي رودخانه ها بخصوص 
در نزديكي مصب و در فصـل تخـم ريـزي، جلـوگيري از     
ورود آب بـه شـاخه هـاي فرعـي در فصـل غيـر زراعــت،       
جلوگيري از تخريب پوشش گياهي در حاشيه رودخانه ها، 
ــاطق باالدســت و حاشــيه   ــه در من ــن زبال ــوگيري از دف جل
رودخانه و نظارت بر جاده سازي در منـاطق كوهسـتاني از   

.جمله اقداماتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد
 

): NGO(تشكيل انجمن ها و نهادهاي فعال غير دولتي . 4
ايجاد چنين نهادهايي با مديريت افراد دوستدار طبيعـت و     

با فراهم سازي حمايت هاي الزم از سوي نهادهاي دولتـي  
مي تواند يكي از عوامل زمينه ساز مشاركت هرچـه بيشـتر   

يـك نمونـه از   . مردم در حفاظت از ذخاير ماهي آزاد باشـد 
اين نهادها، انجمن توسعه پايدار درياي خزر مي باشـد كـه   

بـا   1376توسط گروهي از افراد دوستدار طبيعت در سـال  
ــزر در    ــاي خ ــتم دري ــيانت از اكوسيس ــظ و ص ــدف حف ه

. شهرستان چالوس تأسيس گرديده است

مركز تكثير و پرورش آزاد ماهيان كالردشت

: تكثير مصنوعي و رهاسازي بچه ماهيان. 1
مركز تكثيـر و پـرورش آزاد    1362بدين منظور در سال   

هدف اصلي . ماهيان شهيد باهنر كالردشت تاسيس گرديد
از احداث اين مركز، تكثير و رهاسـازي بچـه مـاهي آزاد    

گرمـي بـه منظـور حفـظ      20تا  15درياي خزر در اوزان 
بازسازي ذخاير اين گونه ارزشـمند در دريـاي خـزر مـي     

تعداد بچه ماهيان رهاسازي شده توسط ايـن مركـز   . باشد
هزار قطعه در سال رسيده  500در سالهاي اخير به حدود 

.  است

: كنترل صيد. 2
نظارت بر صيد غير مجاز بخصوص صيد ماهيـان مولـد     

در فصول تخم ريزي و  ايجاد بستر فرهنگـي مناسـب در   
بين مردم بـومي شـهرهاي حاشـيه رودخانـه هـاي محـل       
مهاجرت ماهي آزاد و تشويق آنها براي همكـاري هرچـه   

.بيشتر در جهت حفظ ذخاير اين ماهي ارزشمند
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نقـش اداره كـل تكثيـر و بازســازي     .1380، .بهراميـان، ب 

ذخاير و اهميت فزاينده مركز تكثير و پرورش آزاد ماهيـان  
شهيد باهنر كالردشت در حفظ و افزايش ماهي آزاد حوضه 

.مركز تحقيقات ماهيان سردآبي. جنوبي درياي خزر
زيست شناسي و اكولوژي ماهي آزاد  .1380، .جمالزاده، ح
سمينار دكتـري دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد     . درياي خزر
. تهران شمال
اثرات گرسـنگي و تغذيـه مجـدد بـر      .1388، .رحمتي، ف

فاكتورهاي بيوشيميايي، همـاتولوژي، تركيـب بيوشـيميايي    
پايان نامـه كارشناسـي   . بافت و رشد ماهي آزاد درياي خزر

.ارشد شيالت دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان
مــاهي  .1382، .، شــفيعي، ش.، شاهســوني، د.ســتاري، م

 502. انتشـارات حـق شـناس   ). سيسـتماتيك ) ( 2(شناسي 
.صفحه

مـاهي آزاد   .1369، .پـور، ن -، حسين.كريم پور قنادي، م
). بيولوژي، بيوتكنيك، همبسـتگي و همـاوري  (درياي خزر 

.ايستگاه ماهيان سردآبي تنكابن
اطلس ماهيان حوضه  .1383، .، عبدلي، ا.نادري جلودار، م

انتشـارات مؤسسـه   ). آب هـاي ايـران  (جنوبي درياي خزر 
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  »پوسترها در محلي مناسبمتن نامه ارسالي به رؤساي محترم ادارات جهت ضرورت نصب بروشور و «
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  رئيس محترم .....
  »حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر«موضوع: همكاري در نصب پوسترها و بروشور پروژه 

  باسالم و احترام
بايد از آموزش و تربيت  مي كنيم ايجاد فرهنگ دوستي با محيط زيست و حفاظت از محيطي كه در آن زندگي 

مي تواند  ثير دارند. هماهنگي بين اين نهادهاأايجاد چنين فرهنگي نهادهاي مختلفي نقش و ت. در گرددافراد آغاز 
رسانه ها امروزه يكي از عوامـل   ما را براي حفاظت از محيط زيست تقويت كند و به سرانجام برساند. يها تالش

خدمت گرفتن رسـانه هـا در   و الزم است با به راز اين  آيند. مؤثر در ايجاد و گسترش يك فرهنگ به حساب مي
حفاظت از حيـات آبزيـان    اقدام شود. ط زيستمحافظت از محي حفاظت از محيط زيست و ايجاد فرهنگ جهت

، يكي از ماهيان با ارزش و اقتصادي سـواحل جنـوبي دريـاي    (Salmo trutta caspius)بويژه ماهي آزاد درياي خزر 
ضروري مي باشد. نقش رسانه ها از جمله رسانه هاي مكتـوب  خزر و نيز در معرض خطر انقراض، بسيار حياتي و 

مانند نصب پوستر و توزيع بروشور در اماكن عمومي، مدارس، ادارات، سـازمان هـا و نهادهـاي دولتـي و بخـش      
خصوصي تأثير شگرفي در ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد افراد جامعه خواهد گذاشت و اين نيز بـه نوبـه   

اركت مردمي به ويژه بر مشاركت افراد محلي در حفظ و بازسازي محيط زيست و حيات آبزيان خود بر ميزان مش
آمـوزش افـراد   از جمله ماهي آزاد درياي خزر كه از ماهيان با ارزش تجاري محسوب مي شـود، خواهـد افـزود.    

كـه در   بياموزنـد زيسـت آشـنا شـوند و     با اهميت محـيط  ،جامعه وتالش براي ايجاد فرهنگ به گونه اي كه افراد
نهاد و سازمان خارج است. براي رسيدن بـه چنـين    از عهده ي يك يا دو زندگي از محيط زيست محافظت كنند،

ها و نهادهايي كه  و فعاليت تمامي سازمان با محيط زيست ايفاي نقش هدفي و ايجاد و توسعه ي فرهنگ دوستي
مسئول و  نهادهاي با همكاري و هماهنگي ضروري است. تنهاثير دارند أمستقيم در فرهنگ سازي ت مستفيم و غير

   .فرهنگ دوستي با محيط زيست اقدام كرد مرتبط است كه مي توان در جهت ايجاد
لذا استدعا دارد ترتيبي اتخاذ فرماييد تا پوسترها و بروشورهاي تبليغاتي پيوست در محل مناسب نصـب و حـداقل   

  ر گيرند. ماه در معرض ديد عموم قرا 6به مدت 
  پيشاپيش از بذل عنايت جنابعالي كمال تشكر و قدرداني را دارد

  مركز تحقيقات ماهيان سردآبي
21/9/1389  

  
  

 1عكس هاي ذيل نمايش نصب پوسترها و بجا مانده در ادارات حفاظت محيط زيست (عكس هاي شماره هاي 
 24هرستان بابل را نشان مي دهند () در ش5و  4، 3) و امور بهره برداري آب (عكس هاي شماره هاي 2و 

  )1391ارديبهشت
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  نتايج-3-7-2

نفر از مردم شهرهاي استان  487از طريق پرسش نامه ساختار يافته از  1389 – 1392اين مطالعه در طي سال هاي 
 5/22شهر، ميانگين  14نفر در  315نفر در هر شهر) و مازندران ( 5/21شهر، ميانگين  8نفر در  172هاي گيالن (

  نفر در هر شهر) به صورت كامالً تصادفي انجام شد. 
نفر،  30)، آستارا و لنگرود (هر شهر %6/18نفر،  32هرهاي الهيجان (در اين بررسي در استان گيالن به ترتيب ش

) بيشترين مشاركت را در تكميل پرسش نامه ها داشتند و كمترين مشاركت را به ترتيب شهرهاي 44/17%
به  2و  1)، داشتند. نمودارهاي شماره %13/8نفر،  14)، رودسر و كالي چاي (هر شهر %39/6نفر،  11چابكسر (

درصد و تعداد افراد مشاركت كننده در تكميل پرسش نامه در شهرهاي مختلف استان گيالن را نشان مي  ترتيب
  دهد.
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 درصد افراد شركت كننده در تكميل پرسشنامه در شهرهاي مختلف استان گيالن -1نمودار 

 
  

  

  گيالنتعداد افراد شركت كننده در تكميل پرسشنامه در شهرهاي مختلف استان  -2نمودار 
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نفر،  27) و نور (%52/9نفر،  30)، بابلسر (%58/21نفر،  68همچنين، در استان مازندران به ترتيب شهرهاي تنكابن (
) بيشترين مشاركت را در تكميل پرسش نامه ها داشتند. در حالي كه كمترين مشاركت را به ترتيب 57/8%

 4و  3) داشتند. نمودارهاي %80/3نفر،  12و سلمانشهر ()، %49/3نفر،  11شهرهاي كالرآباد و نشتارود (هر شهر 
به ترتيب درصد و تعداد افراد مشاركت كننده در تكميل پرسش نامه در شهرهاي مختلف استان مازندران را نشان 

  مي دهد.
  درصد افراد شركت كننده در تكميل پرسشنامه در شهرهاي مختلف استان مازندران -3نمودار 
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 تعداد افراد شركت كننده در تكميل پرسشنامه در شهرهاي مختلف استان مازندران -4نمودار 

  

  
در ارتباط با ميزان مشاركت افراد در تكميل پرسش نامه در مراكز استان هاي گيالن و مازندران به ترتيب شهر 

مي دهد كه ميزان ) ثبت گرديد. اين تتايج نشان %44/4نفر ( 14) و شهر ساري با %46/10نفر ( 18رشت با 
  ). 5برابر بيشتر از شهر ساري بود (نمودار  35/2مشاركت افراد در تكميل پرسش نامه در شهر رشت 
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  يل پرسشنامه در  مراكز  استان هاي گيالن و مازندرانمدرصد افراد شركت كننده در تك -5نمودار 

  
  

افراد شركت كننده در خصوص پروژه حفظ و اين مطالعه نشان داد كه ميانگين درصد آگاهي، نگرش وعملكرد 
و عملكرد  %64/77، نگرش %68/57بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر در استان گيالن به ترتيب، آگاهي 

بودند كه از نظر  %16/49، و عملكرد %16/77، نگرش %64/56و در استان مازندران به ترتيب، آگاهي  6/47%
يك از بخش هاي آگاهي، نگرش و عملكرد افراد شركت كننده نسبت به آماري اختالف معني داري بين هر 

، نمودار )p 0.05>(حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر در دو استان گيالن و مازندران وجود نداشتند 
6.( 

  
  
  
  
  
  

   

Series1, 

10.46, ر��

Series1, 

�ر� ,4.44

 �
�

در
(%

)



 ���١٢٩ و �	ز�	ز� ذ�	
� �	ه� زاد در
	� ��ر در .../  
 

  درصد آگاهي، نگرش و عملكرد به تفكيك در دو استان گيالن و مازندران -6نمودار 

  
  

داراي  %18/76افراد شركت كننده داراي آگاهي خوب،  %28/3در مجموع نتايج در هر دو استان نشان داد كه 
افراد از نگرش خوب،  %69/72داراي آگاهي ضعيف بودند. در قسمت نگرش،  %53/20آگاهي متوسط و 

عملكرد خوب، از  %49/11نگرش ضعيف داشتند. همچنين در قسمت عملكرد  %13/5نگرش متوسط و  17/22%
). بين ميزان آگاهي و نگرش ارتباط معني 7عملكرد ضعيف داشتند (نمودار  %83/39عملكرد متوسط و  66/48%

و هر چه آگاهي افراد افزايش پيدا كرده بود در نحوه نگرش تغيير چشمگيري  )p 0.05>(داري وجود داشت 
    مشاهده مي شد.
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عملكرد مجموع افراد شركت كننده در تكميل پرسشنامه در دو استان درصد آگاهي، نگرش و  -7نمودار  

  گيالن و مازندران

  
  

از آنجا كه بسياري از افراد شركت كننده تمايل پاسخ دادن به سؤاالت مطرح شده در بخش دموگرافيك يا 
نگرش و عملكرد با  ،بين ميانگين نمره آگاهيمشخصات فردي پرسشنامه را نداشتند، لذا امكان بررسي آماري 

نتايج حاصله از آزمون آماري آناليز واريانس يكطرفه اختالف معني داري جنس و وضعيت تأهل ميسر نگرديد. 
. افراد داراي تحصيالت باالتر از )p 0.05>با تحصيالتشان نشان داد (افراد را بين ميانگين نمره آگاهي و نگرش 

رابطه افراد ين اين آزمون بين ميانگين نمره نگرش و عملكرد همچنآگاهي و نگرش بهتري برخوردار بودند. 
افراد اختالف معني داري بين ميانگين آگاهي، نگرش و عملكرد آزمون آماري  ). p 0.05>معني داري نشان داد (

نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر از طريق نصب بروشور و پوسترهاي توزيع شده در 
  . ت به ديگر راه هاي ارتباطي مانند صدا و سيما و همايش ها نشان دادادارات نسب

  
  بحث و نتيجه گيري -4-7-2

اين ميراث گرانبها و سرمايه  حفظ محيط زيست يك تالش ملي است كه مستلزم مشاركت آحاد مردم است.
عظيم، امانتي است كه از گذشتگان ما به جاي مانده است و بشر امروز بايد با منش اخالقي و اجتماعي مناسب و 
توأم با احساس مسئوليت، آن را به صورت مطلوب به آيندگان بسپارد. مؤثرترين گام به منظور حفظ محيط 

وري صحيح از رسيدن به اصول اوليه زندگي پايدار است. چرا كه بهره زيست، ارزيابي رفتار و عملكرد مردم در
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افراد روشنفكر بخصوص جامعه افراد شود. منابع و جلوگيري از تغيير در مواهب طبيعي باعث پايداري زندگي مي
 ناي حال موضوع تأثير قابل توجهي در تقويت فرهنگ محيط زيستي و رسيدن به هدف هاي توسعه پايدار دارند.

 ميزان آگاهي اينكه مهمتر و بست. اساساً دل جامعه همفكري و همكاري، تعاون به مي توان حد چه تا كه است

 خود سالمت با موضوع تنگاتنگ ارتباط از اندازه تا چه و بوده چقدر زيست محيط موضوعات به نسبت جامعه

 آلودگي ها كنترل جهت حلي راه و تصميمنوع  هر اتخاذ دارند.  آن به نسبت نگرشي و ديد چه و مطلع هستند

 در جامعه غالب باور و فرهنگ اطالع از بدون و زيست محيط مسايل با رابطه در مردم از اطالعات آگاهي بدون

 اطالعاتي كه اين مضمون با اي مطالعه انجام نمايد. بنابراين مي تر طوالني را به هدف نيل مسير موضوع، خصوص

 و رفع مشكالت جهت در بهتر نتايج،  اين بر تكيه با كه گذاشته امر و مسئولين ريزان برنامه اختيار در را اي پايه
 رسيده اثبات به كامالً توسعه در مردم نقش ديگر از سوي باشد.  مي ضروري گمارند، همت آلودگي كنترل

 زماني باشد، مي اندركاران دست و نظر مسئوالن مورد نيز توسعه هاي برنامه در كه نقش اين شدن پررنگ .است

 كافي ها آگاهي استاندارد توجه به زيست، با محيط مطلوب شرايط به نسبت مردم آحاد است كه پذير امكان

 زمينه اين در مردم ميزان آگاهي بدانند. اگر خود شهروندي حق نيز را مطلوب به شرايط دسترسي و باشند داشته

 توجه مورد نيز را هاي خود فعاليت تأثير بلكه نميدانند، دولت وظيفه تنها را شرايط مطلوب به دستيابي باشد، كافي

هدف از آموزش زيست محيطي آگاهي دادن به افراد در زمينه استفاده معقول، حفاظت محيط داد.  خواهند قرار
زيست و جلوگيري از فرسايش يا تخريب آن است به طوري كه فرد ارزش محيط زيست را درك كند و در 

در خصوص مسائل محيط زيست وقتي كه به طور سازي و آموزش آگاه رساني،اطالع. ت آن بكوشدحراس
  مستمر و مناسب صورت گيرد، كاربردي مي شود. 

افراد داراي تحصيالت باالتر از آگاهي و نگرش بهتري برخوردار بودند. در بسياري نتايج اين مطالعه نشان داد كه 
اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد  –عنوان شاخص غيرمستقيم وضعيت اقتصادياز مطالعات، سطح سواد به 

). لذا مي توان نتيجه گرفت كه چون افراد با  ;Poplain et al., 1996; Woo et al., 1999؛1391(دادگر و همكاران،
رد آنها تأثير مي تحصيالت باالتر از وضعيت اقتصادي و اجتماعي بهتري برخوردار هستند، اين مسأله روي عملك

گذارد و باعث مي شود با وجود آگاهي بهتر، به دليل هنجارهاي اجتماعي موجود و جايگاه اجتماعي باالتر 
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بيشتر افراد شركت همچنين برخي از قوانين و مقررات را بيشتر رعايت كنند.  
حفظ و در اكثر موارد نگرش افراد در زمينه ند و حال آنكه  كننده از آگاهي و عملكرد متوسط بر خوردار بود

اين به اين معنا است كه افراد شركت كننده بود. و خوب محيط زيست ماهي آزاد درياي خزر مطلوب بازسازي 
عليرغم داشتن آگاهي و عملكرد متوسط ولي نگرش خوبي نسبت به برنامه حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد 

متغير آموزش از طريق كه  نتايج اين مطالعه نشان داد همچنين،. اجرايي شدن اين برنامه داشتند درياي خزر جهت
ترين تأثير را در نگرش مثبت بيشافراد بوده و  ، بيشترين منبع كسب آگاهيمكتوب (پوستر و بروشور) رسانه

بنابراين، اتخاذ  .شته استداماهي آزاد درياي خزر محيط زيست و بازسازي نسبت به حفظ افراد شركت كننده 




ح ��������  ١٣٢� ��� / ��ارش �

 

 

روش هاي مختلف آموزشي و اطالع رساني با در نظر گرفتن عوامل مؤثر جهت ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و 
عملكرد افراد كامالً ضروري است كه در اين راستا نقش رسانه ها به ويژه رسانه هاي مكتوب و صدا و سيما 

طح فرهنگ زيست محيطي مردم و صيادان سواحل جنوبي درياي برجسته تر از ساير رسانه ها در ايجاد ارتقاء س
مي دهد نشان اين تحقيق نتايج خزر نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر مي باشد. بنابراين، 

اطالع رساني از طريق رسانه هاي مكتوب مانند پوستر و بروشور كه يكي از روش هاي مختلف آموزشي و  هك
است بر افزايش ميزان سطح آگاهي و نگرش و نيز عملكرد افراد شركت كننده مؤثر بوده و انجام اطالع رساني 

با توجه به يافته هاي بدست آمده از اين مطالعه نشان در نهايت چنين روش هايي كامالً ضروري به نظر مي رسند. 
بت به حفظ و بازسازي ذخاير افراد جامعه آمادگي مشاركت در اصالحات و اعمال مديريت جامع نسمي دهد كه 

ماهي آزاد درياي خزر را در حد بسيار مطلوب دارند. لذا توصيه مي شود كه با استفاده از اين توان بالقوه و با 
استفاده از روش هاي مختلف آموزشي و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر جهت بهبود و ارتقاء عملكرد زيست 

، يتوان به امر بهداشت همگان يجهت جبران نواقص مر نظر گرفته شود. محيطي افراد جامعه اقدامات مؤثرتري د
مردم بيشتر مناسب جهت مشاركت  يو ايجاد بسترحفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر حمايت از 

در سازمان محيط زيست دريايي در كشورهاي مختلف جهان برنامه هاي با توجه به . همچنين همت گمارد
در ايران براي اصالح امور و كنترل عوامل خطرساز محيط زيست اين نوع برنامه ها نيز اهش عوامل خطرساز، ك

در حاشيه سواحل درياي خزر و رودخانه هاي بويژه دريايي و افزايش مديريت مشاركتي و بهره برداري بهينه، 
و  يبين آگاههماهنگي الزم ضي موارد در بعنتايج اين مطالعه نشان داد كه . ديگر منتهي به آن صورت پذيرد

مي توان به مواردي مانند خريد مثال طور وجود ندارد. به افراد شركت كننده با عملكرد يا رفتار آنها نگرش 
ماهي آزاد از طبق ماهي فروشان، گزارش خريد و فروش ماهي آزاد به مقامات مسئول حفاظتي و پيگيري آن، 

فروشان به داخل رودخانه، عدم تمايل به بازگويي مضرات آلودگي آب بر  روش فعلي ورود پساب بازار ماهي
موضوعات بسياري از نسبت به افراد نگرش آگاهي و با وجوديكه . اشاره نمودحيات وحش آبزيان به ديگران، 

اسخ به و يا در پافراد در اين زمينه ها اشتباه بود عملكرد تعداد قابل توجه اي از صحيح بود اما در پرسشنامه 
عدم اجراي سيستم،  يمديريت يها توان به ضعف يداليل آن مجمله كه از سؤاالت ترديد داشتند و پاسخي نداند 

برنامه هاي آموزشي، عدم اطالع رساني به موقع، ناكافي بودن قوانين و مقررات زيست محيطي، عدم اجراي 
حفظ محيط زيست و آبزيان و خصوص در  يمردم از تعهدات اجتماع يآگاهمقررات و قوانين صيد، عدم 

  اشاره نمود.  يوضعيت اقتصاد
نتايج اين مطالعه مي تواند شيالت و نهادهاي دست اندركار را در بهبود طراحي و اجراي مؤثر برنامه  در نتيجه،

  هاي مداخله اي براي پيشبرد حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر ياري كند.
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 ضميمه:

              
 برنامه محيط زيست درياي خزر                            مؤسسه تحقيقات شيالت ايران         

 

  مركز تحقيقات ماهيان سردآبي (تنكابن)
  

  
  

  پرسش نامه پروژه:
  
  

در ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد مردم و صيادان محلي نسبت  *CEPبررسي تأثير اطالع رساني پروژه «
  »به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر

  
  
  

   تدوين و تنظيم:
   

  دكتر مسعود حقيقي
  

   1390خرداد 
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  :بخش دموگرافيك يا مشخصات فردي
  

  :نام و نام خانوادگي -1
 

      زن □    مرد   □        :جنس -2
  

  مجرد  □    متأهل □      :وضعيت تأهل -3
  

      :ميزان تحصيالت -4
  عالي  □    ديپلم □  متوسطه □  راهنمايي □  ابتدايي □   بي سواد □

  
            :    مقطع دانشگاهي -5
 دكتري □    فوق ليسانس □    ليسانس  □    فوق ديپلم   □

  
  :رشته تحصيلي -6

  
    : ترم تحصيلي -7

  
  :وضعيت شغلي -8
    دانش آموز □  دانشجو □    كارمند غير دولتي □    كارمند دولتي □
      بيكار □  خانه دار □       صياد □     آزاد   □
  :نام محل كار -9

  
 پدر:        مادر:        :شغل والدين -10

  
 پدر:          مادر:    :ميزان تحصيالت والدين -11
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  :ميزان درآمد ماهانه -12

  
 Salmo trutta caspius)بازسـازي ذخـاير مـاهي آزاد (   : حفظ و Caspian Environment Programme (CEP)* پروژه 

  در حوضه جنوبي درياي خزر
  

  :بخش آگاهي
  

با حمايت مـالي  » حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر«از چه طريقي از اجراي طرح مشترك  -1
 مؤسسه تحقيقات شيالت ايران و برنامه محيط زيست درياي خزر آگاه شديد؟

  

  ساير موارد ذكر كنيد: □    برپايي همايش ها □    بروشور و پوسترها   □
  

آيا اطالعات موجود در بروشور و پوسترها بر ميزان آگاهي شما نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير مـاهي   -2
 آزاد درياي خزر مؤثر بوده است؟ 

    
    تا حدودي □        خير □        بلي □

  
آيا با مطالعه اطالعات موجود در بروشور و پوسترها نگاه شما نسبت به حفـظ و بازسـازي ذخـاير مـاهي      -3

 آزاد درياي خزر تغيير يافته است؟ 

    
    تا حدودي    □        خير □         بلي □

   
  در حال حاضر كداميك از موارد ذيل، بيشترين اثر تخريبي را بر محيط زيست آبزيان دارد؟  -4

          

    ه و آباداني نامتوازنتوسع □
  فقر فرهنگي در نتيجه نا آگاهي، كم آگاهي و پايين بودن سطح فرهنگ عمومي مردم  □
  فقر اقتصادي و بيكاري  □

  
 كداميك از عوامل ذيل مهمترين تأثير را بر حفاظت از حيات وحش طبيعي آبزيان دارد؟ -5
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  اقتصاد   □        فرهنگ جامعه □      اطالع رساني □
  

 ، آگاهي داريد؟(IUCN)آيا از وجود اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت  -6

   
    تا حدودي   □        خير □          بلي □

  
آيا مي دانيد كه ماهي آزاد درياي خزر در فهرست سرخ اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت، در زمره  -7

 آبزيان در معرض خطر انقراض قرار دارد؟

 

 تا حدودي □        خير □          بلي □

 

به نظر شما كداميك از ويژگي هاي ذيـل وجـه تمـايز عمـده مـاهي آزاد دريـاي خـزر بـا سـاير ماهيـان            -8
 استخواني موجود در درياي خزر است؟ 

  

 تخم ريزي در مناطق كوهستاني رودخانه هاي داراي بستر قلوه سنگي، شني و ماسه اي داراي آب زالل  □

  و پر اكسيژن       
  داشتن گوشت بسيار لذيذ و سازگار با ذائقه مردم به ويژه ساكنان محلي و نيز ارزش واحد آن   □
  هر دو مورد فوق   □

 

 كداميك از عوامل ذيل در تهديد حيات وحش طبيعي آبزيان تأثيرگذارند؟  -9

  
  عدم برنامه هاي پايدار و مدون دولتي    □    فقر فرهنگي و وضعيت اقتصادي   □
  هر دو مورد  □

  

 كداميك از موارد ذيل بر حفظ و بهبود حيات وحش آبزيان مؤثرند؟   -10

  
  خانواده، آموزش و پرورش، و آموزش عالي  □
      رسانه هاي جمعي، باورهاي جامعه و برنامه هاي دولتي □
  هر دو مورد فوق □
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 كداميك از برنامه هاي ذيل در جامعه از برتري بيشتري برخوردار است؟   -11

 

 نمي دانم  □  برنامه هاي زيست محيطي   □  برنامه هاي توسعه اي و اقتصادي   □

 
 

 به نظر شما چه نوع رابطه اي بين فرهنگ يك جامعه با حفاظت حيات وحش وجود دارد؟  -12

 

  رابطه اي وجود ندارد  □    رابطه معكوس       □      رابطه مستقيم □
  

بر مشاركت مردمي نسبت به حفـظ و بازسـازي مـاهي     به نظر شما كداميك از موارد ذيل نقش مؤثرتري -13
 آزاد درياي خزر دارد؟

 

   انجمن هاي علمي و نهادهاي فعال غير دولتي  □

   انجام تحقيقات مورد نياز به روش هاي نوين علمي □

  هر دو مورد فوق   □
 

ننـد از عوامـل   آيا به نظر شما پيشرفت تمدن بشري، توسعه فنĤوري و افزايش روز افزون جمعيت مـي توا  -14
 آلودگي محيط زيست باشند؟

  
 نمي دانم  □        خير □          بلي □

  
 كداميك از عوامل ذيل نقش عمده اي بر شدت روند كاهش ذخاير ماهي آزاد درياي خزر دارد؟  -15

  
  عدم كنترل صيد، صيد بي رويه و قاچاق  □
  تخريب زيستگاه هاي طبيعي و كاهش مكان هاي توليد مثلي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي انساني     □
  آلودگي منابع آبي و كاهش نزوالت آسماني  □

  
  كداميك از موارد ذيل در پيشگيري از روند كاهش جمعيت ماهي آزاد درياي خزر مؤثر است؟   -16
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 تخليه آالينده ها به آب (فاضالب ها و پساب هاي كارخانجات صنعتي و شيميايي، خانگي، بيمارستاني،  □

    اراضي كشاورزي و باغ هاي ساحلي، نيروگاه هاي حرارتي و اتمي)    
    همكاري كليه نهادهاي ذيربط علمي و اجرايي سازمان هاي جهاني، منطقه اي و داخلي □
  توسعه شهري و احداث سد و پل در رودخانه هاي مسير مهاجرت ماهي آزاد  □

  
كداميك از موارد ذيل مي تواند خطر جدي براي كاهش جمعيت بچه ماهيان آزاد به هنگام رهاسـازي    -17

  باشد؟ 
  
  افزايش پرندگان ماهي خوار به هنگام رهاسازي بچه ماهيان حاصل از تكثير مصنوعي     □
  د، افزايش تشكيل تعاوني هاي پره، افزايش صيادان و افزايش دفعات صيادي عدم كنترل صي □
  عدم بهره برداري مناسب از رودخانه و تخريب بستر رودخانه ها به خصوص هنگام تخم ريزي  □
  

  
 كداميك از موارد ذيل در حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر مقدم تر است؟  -18

  
  بچه ماهيان اسمولت و نيز نظارت و كنترل بر صيد تكثير مصنوعي و رهاسازي  □
  بهبود و حفاظت از زيستگاه هاي توليد مثل و مسيرهاي مهاجرت ماهي و ايجاد بانك ژن و بانك اسپرم  □
 كنترل و نظارت كافي بر فعاليت هاي اقتصادي انساني به ويژه در رودخانه هاي مسير مهاجرت ماهي □

    
 فراهم سازي شرايط زندگي مناسب ماهي آزاد نقش دارند؟ كداميك از اقدامات ذيل در -19

  
  ممانعت از ورود فاضالب ها و پساب ها به رودخانه ها  □
  ايجاد امكانات مناسب براي عبور ماهي آزاد از سدها و آب بندها  □
  جلوگيري از اليروبي رودخانه ها در نزديكي مصب به ويژه در فصل تخم ريزي  □

  
نهادهاي فعال غيردولتي چه نقشي مـي تواننـد در ايجـاد مشـاركت مـردم در بهبـود       تشكيل انجمن ها و   -20

 حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر داشته باشند؟

  
  زمينه ساز مشاركت بيشتر مردم مي شوند  □    نقشي ندارند □   نقش اساسي دارند □
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در حال حاضر هماهنگي و همكاري نهادهاي مسؤل نسبت به حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي   -21

 خزر را چگونه مي بينيد؟ 

  
  خوب □        متوسط □      ضعيف □

  
در حال حاضر نقش مشاركت مردمي را نسبت به حفظ و بازسازي ماهي آزاد درياي خزر چگونه        -22

  مي بينيد؟
  

  خوب  □      متوسط □      ضعيف □
  

كداميك از موارد ذيل زمينه ساز مشاركت بيشتر مردم نسـبت بـه حفـظ و بازسـازي ذخـاير مـاهي آزاد         -23
  درياي خزر مي تواند باشد؟ 

  
  همكاري، هماهنگي، همدلي و تعامل جدي كليه نهادهاي مرتبط  □
 اجراي طرح هاي تحقيقاتي سازمان يافته و هدفمند در جهت ارتقاء توانايي محققان محلي براي پايش و  □

          مديريت جمعيت ماهي آزاد    
  هر دو مورد فوق  □

  
كداميك از موارد ذيل در جهت بهبود بخشيدن در حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر   -24

  اولويت دارد؟ 
  

  نيازهاي آموزشي و تبليغاتي  □  نيازهاي تبليغاتي   □    نيازهاي آموزشي □
  

كداميك از موارد ذيل مي تواند تهديدي براي حفظ ذخاير ژنتيكي مـاهي آزاد دريـاي خـزر محسـوب      -25
 شود  ؟

  
  تكثير مصنوعي از مولدين پرورشي و نگه داري شده در محيط محصور  □
  تكثير مصنوعي از مولدين وحشي صيد شده  □
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  هيچيك از موارد فوق  □
 

 

  :بخش نگرش
  

آموزش هاي همگاني فرهنگ استفاده از محيط زيست آبزيان، به عنوان يكي از عناصر اصـلي در برنامـه    -1
هاي حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد، مي تواند در پيشگيري از رونـد كـاهش جمعيـت مـاهي آزاد مـؤثر      

 شد.  با

  
  نظري ندارم □      مخالفم □        موافقم □
   
به منظور حفظ ذخاير ژنتيكي و پيشگيري از بروز اختالالت ژنتيكي و تنوع زيستي حيـات وحـش مـاهي     -2

  آزاد درياي خزر ضروري است كه از مولد سازي و نگه داري آن ها در محيط محصور جداً پرهيز شود. 
  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □

  
ايجاد بانـك ژن و بانـك اسـپرم يكـي از راه هـاي مـؤثر در حفـظ ذخـاير ژنتيكـي و پيشـگيري از بـروز             -3

 اختالالت ژنتيكي و تنوع زيستي حيات وحش ماهي آزاد درياي خزر است. 

  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □
  
الت ژنتيكي ضروري است كه در تكثير مصنوعي به دليل حفظ ذخاير ژنتيكي و جلوگيري از بروز اختال -4

ماهي آزاد صرفاً از مولدين وحشي تازه صـيد شـده و نـه از مولـدين پرورشـي و نگـه داري شـده در محـيط         
  محصور استفاده شود. 

  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □

  
يه مسيرهاي مهاجرت ماهي يكي از اقدامات الزم جهت حفظ و بازسازي ذخاير آبزيان رود كوچ، تعب -5

  آزاد به هنگام احداث پل، سد و اب بندان ها در مسير رودخانه هاست. 
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 نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □

  
براي حفظ تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي ماهي آزاد بهتر است بچه ماهيان (اسمولت) توليد شده از تكثيـر   -6

رودخانه صيد شده اند، با در نظر گرفتن تمهيدات ايمنـي الزم در همـان   مصنوعي مولدين وحشي كه در آن 
 رودخانه رهاسازي شوند.

  
 نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □

  
اولين قدم براي جلوگيري از روند كاهش بيشتر جمعيت ماهي آزاد، اعمال ممنوعيت صـيد تجـاري ايـن     -7

  ظتي و نيز افزايش آگاهي جوامع محلي و بهره برداران است. نوع ماهي، اصالح قوانين و افزايش توان حفا
  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □
 
 

نهاد دين و مذهب به ويزه مذهب اسالم يكي از نهادهاي ريشه دار، مؤثر و داراي تأثيرات گسترده بـراي   -8
است؛ طوري كه حتي در زمان جنگ انسان در مواجهه با محيط زيست به ويژه نسبت به عناصر اصلي طبيعت 

كه يك پديده ويرانگر است، انسان را از مسموم نمودن آب بر حذر مي دارد. لذا آموزه هـاي دينـي محـيط    
 زيست آبزيان در حفظ و بازسازي ذخاير آبزيان تأثير بسزايي دارد.

  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □
  
نوع نگاه فرد نسبت به محيط زيست بسـيار مهـم هسـتند. كمـك      نهادهاي آموزشي و رسانه اي در ايجاد -9

گرفتن از ظرفيت نهفته در رسانه ها براي ايجاد فرهنگ دوستي با محيط زيست آبزيـان و گسـترش ايـن    
 فرهنگ مي تواند ما را در رسيدن به جامعه و فرهنگ دوستدار محيط زيست آبزيان ياري نمايد.

  
  ندارم  نظري □      مخالفم □        موافقم □
  
ايجاد اشتغال با توسعه اكوتوريسم (توريست طبيعت گرد)، ماهيگيري و گردشگري علمي، يكي از راه   -10

 هاي مؤثر در جهت حفظ و بازسازي محيط زيست آبزيان است.
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 نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □

  
تأسيس نهادهاي مالي مبارزه با آلودگي ها و تخريب محيط زيست آبزيان بـه عنـوان مكمـل و پشـتيبان       -11

قوانين و مقررات محيط زيست و به منظور حل مشكالت زيست محيطي و تأمين منابع مالي پـروژه هـاي   
 محيط زيست آبزيان ضرورت دارد.

 

  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □
  

به منظور محافظت از محيط زيست آبزيان در قالب استانداردها، برقراري عوارض و ماليات بر آلودگي   -12
  ها و نيز جرائم ضروري مي باشد.

  
  نظري ندارم  □      مخالفم □        موافقم □ 

 

 

 :بخش عملكرد

شـود،  در صورتي كه يرنامه هاي آموزش همگاني در حفاظت از محيط زيست آبزيان به اجـرا گذاشـته    -1
 رغبت شما براي حضور در اين برنامه ها چگونه است؟

  
  نظري ندارم  □      استقبال نمي كنم □    استقبال مي كنم □

  
با وجود آگاهي از مضرات آلودگي آب حيات وحش آبزيان ضـرورتي بـراي بـازگو نمـودن آن بـراي       -2

 دوستان و خانواده خود نمي بينم.

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □

  
 در صورت وجود ماهي آزاد در طبق بازار ماهي فروشان، آن ماهي را خريداري و مصرف مي نمايم. -3

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □
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ا به مقامات مسئول حفـاظتي گـزارش   با مشاهده ماهي آزاد درياي خزر در طبق بازار ماهي فروشان آن ر -4
 مي دهم تا پيگيري شود.

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □
  
 در شرايط فعلي ورود پساب بازار ماهي فروشان به داخل رودخانه منعي ندارد.  -5

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □

  
در شرايط فعلي كه قوانين و مقررات حفاظتي الزم وجود ندارد، صيد بچه ماهيان آزاد رها سـازي شـده    -6

 در مصب اشكالي ندارد.

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □

 

تأثيري بر روند كاهش جمعيـت آبزيـان   ورود فاضالب هاي خانگي به داخل رودخانه ها يا درياي خزر  -7
 ندارد.

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □
  
  زباله هاي اطراف رودخانه ها و درياي خزر تأثيري بر جمعيت آبزيان درياي خزر ندارد.    -8

  
  نظري ندارم  □  مخالفم □    كامالً مخالفم □   موافقم □كامالً موافقم      □
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 نهائي  و جمع بندي بحث-3

 خـزر  دريـاي  جنوبي حوضه در Salmo trutta caspius)( خزر درياي آزاد ماهي ذخاير بازسازي و حفظ طرح ملي
وقت جلسات متعدد با جناب آقاي دكتر حميد غفار زاده مدير ها ، بازديد هاي گوناگون و كه متعاقب هماهنگي 

در مركـز   1388و تصويب آن در ايـن سـازمان صـورت گرفـت بطـور عملـي از سـال         (CEP)برنامه هاي سازمان 
  تحقيقات ماهيان سردآبي كشور(تنكابن) به مرحله اجرا درآمد. 

عمـدتا   مي باشد كه ) Salmo trutta caspius Kessler, 1877ماهي آزاد درياي خزر ، زير گونه اي از ماهي قزل آال (
در رودخانه هاي ايران، آذربايجـان  اين گونه ارزشمند  تخم ريزيو آنادرموس مي باشد.  در جنوب درياي خزر 

خطـر انقـراض مـي     معـرض دروگونه هاي بـا ارزش تجـاري   اين ماهي از .صورت مي گيرد و داغستان در روسيه
ت ملي محيط زيست ذكر شده است و مقررا دربه عنوان گونه هاي حفاظت شده  1999آگوست باشد.در ايران از

 گنجانده شده است. نيز از قزاقستان و تركمنستان Red Data كتاب  همچنين در 

مـاهي هـاي جـوان، كـاهش تنـوع      مطالعات و مشاهدات نشان مي دهد كه در دهه هـاي اخيـر تخريـب زيسـتگاه     
وجهي به كاهش جمعيـت ايـن   ژنتيكي، مشكالت سيستم ايمني بدن ، و ضريب بازگشت نامشخص به طور قابل ت

  گونه منحصر بفردكمك كرده است . 
  مسئله اساسي يا فرضيه طرح :

  فرضيه هاي اصلي  طرح عبارت بودند از :
 Salmo trutta)اجراي اين طرح موجب ارتقاي  كيفي، حفظ ذخاير و محافظت از ماهي آزاد درياي خزر ( ♦

caspius . خواهد شد  
با اجراي اين طرح بيشتر از گذشته    Salmo trutta caspius)درياي خزر ( حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد ♦

  اهميت خواهد يافت.
  اهداف طرح:

 هدف اصلي:

از طريق   Salmo trutta caspius)ارتقاي  كيفي ، بهبود حفظ و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر ( ♦
جديدترين  روش هاي تخصصي،  علمي و اجرائي به شيوه مديريت چند منظوره اي 

  (Multidisciplinary)مكمل

 اهداف فرعي :

 دريا در خزر درياي آزاد  ماهي سازي رها و رديابي و گذاري ، برچسب توليد و مولدين صيد ♦

 تعيين اندازه مناسب بچه ماهيان (اسمولت) جهت رهاسازي ♦

 تعيين مكان هاي مناسب رهاسازي در رودخانه هاي مهم شمال منتهي به درياي خزر  ♦
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مناسب جهت  بيست هزار اسمولت ماهي آزاد قبل از عمليات  (Tagging)تعيين روش عالمت گذاري  ♦
 رهاسازي

 تعيين وضعيت بهداشتي و بيماريهاي  مولدين، الروها و بچه ماهيان. ♦

  در رودخانه هاي جنوبي درياي خزر  ايجاد بانك ژ ن ماهي مولد زنده ♦
  ايجاد بانك اسپرم از ماهي آزاد درياي خزر در رودخانه هاي جنوبي اين دريا  ♦
  ظرفيت سازي در جامعه در مورد حفاظت از گونه ماهي آزاد درياي خزر ♦

 

  :طرح مليخروجي هاي 

باكيفيـت بـاال و بقـاء    وجود تجهيزات و كاركنان آموزش ديده و باتجربه در خصوص توليد بچه ماهيان  .1
 طبيعي از طريق ارتقاي كيفي بچه ماهيان توليدي زياد در محيط

پروتكل استاندارد براي سازمان شيالت ايران و ساير سازمان هاي شيالت منطقـه دريـاي خـزر كـه     ارائه  .2
به حداقل برسـاند و بـه حـداكثر رسـاندن اعتبـار بخشـي و پايـداري        قبلي را اشتباهات روش هاي كاري 

 اطالعات به منظور مقايسه مشاوره ها و نتايج منطقي براي فعاليت هاي بازسازي ذخاير . 

 ماهي آزاد درياي خزر  تأسيس بانك ژن و بانك اسپرم .3

يش توليد گوشت سـفيد،  ايجاد پتانسيل براي مقاصد آبزي پروري در آينده و اهداف بعدي از جمله افزا .4
 ايجاد اشتغال و درآمدزايي در جامعه روستايي. 

  و فرهنگ سازي در سطح جامعه در منطقه طرحانتشار يافته هاي بدست آمده از اين  .5

  
  :بودشامل موارد ذيل طرح ملي مراحل انجام 
  طرح ملي:مربوط به اجرائي فعاليت هاي 

هـاي مهـم   از مصب رودخانـه   كه  ي آزاد درياي خزرعدد مولد ماه 90-110صيد مولدين: حدود  1. 1 .1
 . صورت گرفت تنكابن استان هاي گيالن و مازندران از جمله رودخانه چشمه كيله 

تكثيـر در  هـاي  انتقال مولدين: مولدين صيد شده با تانك هاي مخصوص حمـل مولـدين بـه سـالن      1. 1 .2
 . يافتندانتقال  استان هاي گيالن و مازندران

 و مراقبت از مولدين تا زمان تكثيرتيماربندي  1. 1 .3

تا پايان مرحلـه رسـيدگي جنسـي نگهـداري مـي       مكان هاي مناسبنگهداري مولدين: مولدين در   1. 1 .4
  شدند

  تكثير و توليد بچه ماهي  .1
  لقاح مصنوعي : شامل مراحل زير ميباشد: 2. 1 .1




ح ��������  ١٤٦� ��� / ��ارش �

 

 

  انتقال مولدين به اتاق مخصوص تخم گيري  -
 يا عصاره گل ميخك  MS222بيهوشي توسط ماده  -

 استحصال گامت ها به روش خشك  -

نگهـداري مـي   در مراكـز تكثيـر مـورد نظر   انكوباسيون: تخم هاي بارور در تانك هاي كاليفرنيـايي   2. 1 .2
شـدت   گرفت ( دروه  نوري، مي. تغذيه الروهاي جوان با نوزاد آرتيما و الرو گاماروس صورت  دندش

  مورد استفاده بر اساس روش هاي استاندارد آزادماهيان بود)  و طيف نور
پرورش الروها: از مهم ترين اهداف پروژه، توليد الرو و باال بـردن درصـد بقـا و كيفيـت الروهـا       2. 1.  .3

. باال بردن ميزان بازمانـدگي الرو  بوددرصد  70درصد به حدود  25-30جهت توليد ماهي هاي جوان از 
در كنار هم مفيد خواهند بود به  عواملمي باشد كه اين  عوامليوان بيشتر وابسته به ج جهت توليد ماهيان

شـامل مـوارد    عوامـل مانع از رسيدن به هدف اصلي بود. اين  عواملطوري كه عدم رعايت يكي از اين 
 .  بود:ذيل 

)، شـرايط زيسـت   مراحـل تغذيـه  كميت يا مقـدار غـذا،  نوع مولد و مديريت: شرايط تغذيه (تركيبات غذايي،
  ميزان جريان آب و غيره ) محيطي (سايز تانك ، شرايط نوري ،

  عالمت گذاري و رهاسازي بچه ماهي ها  .2
  عالمت گذاري بچه ماهيان  3. 1 .1

عالمـت   coded wire tagتوسط  بچه ماهياندرصد از هر  10به منظور رديابي بچه ماهيان رهاسازي شده تعداد 
  . دندگذاري مي ش

  عمليات رها سازي  3. 1 .2
 عملكرد رها سازي و فعاليت هاي مرتبط  .3

  عمليات رهاسازي تدريجي  4. 1 .1
 گرديـد به عملياتي كه پيش از آزادسازي جهت آماده سازي بچه ماهي براي ورود بـه محـيط جديـد انجـام مـي       

گفته مي شود. به طوري كه بچه ماهي بتواند خودرا با شرايط محيطـي جديـد از جملـه شـرايط هيـدورلوژيكي و      
شرايط هيدروشيميايي رودخانه اي كه در آن رها سازي مي شود منطبق شده و در نتيجه بتواند جهت يابي بهتـري  

  داشته باشد. 
  محل و مكان رهاسازي  4. 1 .2

خاب محل و زمان مناسب رهاسازي ماهي آزاد پرورشي الزم است. از جمله اطالعات زيادي در خصوص انت
جريان آب، كيفيت زيستگاه، وجود شكارچي، فراواني رقيب و غيره كه همه اين موارد بايد مورد توجه قرار 

  . مي گرفت
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  رودخانه هاي رهاسازي 4. 1 .3
  بود. منتهي به درياي خزر اصلي رودخانه هاي رهاسازي شامل رودخانه هاي 

  سايز رهاسازي  4. 1 .4
و صـياد   2006بر اساس مطالعات انجام شده در اين زمينه از جمله مطالعاتي كه توسط بهراميان و همكـاران  . 

 121گرم و وزن  20انجام شده است بهترين وزن رهاسازي ماهي آزاد درياي خزر،  2008بوراني وهمكاران 
 وزن بر اساس بررسي هاي بعمـل آمـده در پـروژه مربوطـه    در اين طرح ملي نيز  ميلي متر گزارش شده است

گـرم   15-17 مناسب جهت رهاسازي بچه ماهيان در رودخانـه هـاي مـورد نظـر جهـت عمليـات رهـا سـازي        
  .برآورد گرديد

  ايجاد بانك ژن ماهيان مولد  .5
  :بودشامل انجام مراحل زير 

  تگ هاي ويژهعالمت گذاري تك تك مولدين توسط  -
 نمونه برداري از باله چربي براي تشخيص ژنتيكي مولدين  -

 جهت تشخيص ماركرهاي پلي مورفيك  DNAاستخراج  -

 ماهيان با منشأ مختلف. alleliتشخيص تنوع  -

  ايجاد بانك اسپرم از نژادهاي مختلف .6
نـر و بررسـي   ايجاد بانك اسپرم ماهي آزاد درياي خزر و انجماد اسپرم ماهيان مولد  هدف اصلي اين فعاليت،

. اين روش نه تنها در آبزي پروري جهت پرورش و بودژنتيكي جهت حفاظت از اين گونه در خطر انقراض 
هيبريداسيون انتخابي ماهي كاربرد زيادي دارد بلكه يك ابزار مهم در ايجاد تنوع زيستي و حفظ گونه هـاي  

  در خطر انقراض نيز مي باشد. 
اسپرم ماهي آزاد درياي خزر در سطح تجاري تهيـه و بـه صـورت منجمـد     كه  آن بوددر اين پروژه، سعي بر 

  نگهداري شود. 
با استفاده از دوربين فيلم برداري نصب شده در ميكروسكوپ هـاي بـا زمينـه تاريـك و       :نحوه فعاليت اسپرم

 . پس از تجزيه و تحليل، اسـپرم هـا در نيتـروژن مـايع منجمـد     رفتدوربين هاي عكس برداري صورت مي گ
شده و سپس ميزان تحرك و توانايي لقاح اسپرم هاي منجمد ذوب شده بـا اسـپرم تـازه از طريـق توليـد مثـل       

  . رفتمصنوعي مورد ارزيابي قرار مي گ
  ظرفيت سازي براي اتحاديه ها  .7

ماهي آزاد درياي خزر يك گونه منحصر به فرد و جزء لوكس ترين غذاها در منطقه سواحل جنوبي درياي خزر 
د. اين گونه از نظر مردم بومي، باارزش مي باشد. هدف از اين فعاليت افزايش تعداد اين گونه با ارزش مي مي باش

  :رفتباشد كه براي رسيدن به اين منظور فعاليت هاي زير در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گ
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  تشكيل انجمن هاي تعامل و توسعه فرهنگي 7. 1 .1
نهاد ها و دست انـدركاران و مسـئولين اجرائـي و اسـاتيد دانشـگاهها و      از ي طي سه گردهمائي اصلدر اين مرحله 

و از طريق تشكيل كارگاه ها و دوره هـاي آموزشـي، سـمينارها و    بعمل آمد مختلف دعوت سازمان هاي اجرائي 
جوامع عمومي از اهميت ماهي آزاد درياي خـزر آگـاهي بيشـتري پيـدا     تالش بر آن بود تا ، متعددسخنراني هاي 

كه بيانگر اهميت ماهي آزاد دريـاي خـزر باشـد نيـز      CDفعاليت هايي نظير تهيه بروشور، پوستر و همچنين  نمايند.
  مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در گزارش مربوطه رفت كه نتايج حاصله به تفصيل مدنظر قرار گ
  گزارش ها 

مـي  بايـد مـورد توجـه قـرار     به نهاد هاي نظـارتي و دسـتگاههاي مسـئول    وارد زير در خصوص ارائه گزارش ها م
  : گرفت
   نحوه پيشرفت كار در ابعاد گوناگونه شامل هگزارش پيشرفت سه ما -
  طرح مليگزارش ساليانه اساسي شامل يافته هاي مهم فني  -

 بر اساس شاخص هاي موفقيت   (Final Report)گزارش نهايي  -

  تهيه و ارسال مي گرديد.تمام گزارش ها بايد به زبان انگليسي 
  ميزان اعتبارات مورد نظر جهت اجراي طرح ملي:
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ورودي به مركز  موارد
تحقيقات ماهيان 

 ($)  سردآبي كشور 

ي ئورودي هاي نها
Caspeco ($) 

Caspeco inputs 
under this 
TOR*($) 

Total ($) 

 50,000 0 50,000 0 مشاوران بين المللي

 28,000 25,000 25,000 8,000 مشاوران داخلي

 37,000 10,000 20,000 17,000 آموزش

 157,000 40,000 110,000 47,000 تجهيزات

Consumables 115,000 0 0 15,000 

Construction/buildings 510,000 0 0 510,000 

Sub-contracts 28,000 20,000 0 48,000 

 55,000 10,000 20,000 35,000 اطالع رساني

 155,000 5,000 5,000 150,000 متفرقه

Total 910,000 250,000 90,000 1,160,000 

بودجه در نظر گرفته شده براي اين قسمت، مستقيماً به حساب مركز تحقيقات ماهيان سردآبي كشور (تنكابن) واريز خواهد *   
  شد. 

  
  ها پرداخت

 رفـت در اقسـاط سـه ماهـه صـورت مـي گ      UNDP/UNOPSپرداخت بر طبق برنامه توسعه ملل متحد  •
  . ).قسط اول در قبال ارائه يك برنامه كاري دقيق، واريز شد(

  .مي شدپرداخت هاي بعدي در قبال ارسال گزارش ها واريز  •
تجهيزات مورد نيـاز  تمام كارهاي مقدماتي مربوط به پرداخت هاي مستقيم به فروشندگان مقرر بود  •

 UNOPSدر خارج از كشور توسـط مركـز تحقيقـات ماهيـان سـردآبي كشـور(تنكابن) بـا مشـورت         
 صورت پذيرد. 

 

هزاردالر جهت اجـراي ايـن    250همانگونه كه در جدول باال مشخص مي باشد، بر اساس توافقات مقرر بود كه  
هزار دالر در اختيار  90عمال فقط  CEPطرح ملي در اختيار مركز قرار گيرد كه متاسفانه به دليل كاهش اعتبارات 

جهت تكميل و تجهيز مركـز بـه دسـتگاههاي    قرار گرفت و عليرغم تهيه پيش فاكتور هاي دستگاههاي مورد نظر 
و  UV، دسـتگاههاي توليـد   cones) saturator  (Oxygenسـاز  دسـتگاه اكسـيژن  ،  (Drumm Filters) مورد نياز همچون

هـزاردالر اعتبـار مـورد نيـاز در اختيـار مركـز قـرار         160زمايشگاهي مورد نياز ، متاسفانه آاوزن و ساير تجهيزات 
  تكميل و تجهيز مركز فراهم نگرديد.به تجهيزات مدرن و مورد نياز ميسر نگرديد.نگرفت و عمال امكان 
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No. 

 
First payment and expenses 

Activities 
 

Total  costs 
(USD) 

1 Holding 10 separate orientations meeting with participation of government 
officials including: Director of Fishery Dept., Iranian Environment Protection 
Organization (IEPO) in Mazandaran and Gilan provinces, Stock enhancement 
Mangers, Fishery experts, Coldwater Fishes Research Center (CFRC) staff. 
 

350 

2 Orientation meeting with local fishery communities and inhabitants in the 
vicinity of coastline south of the Caspian Sea (8th Aug. 2010). 
 

2600 

3 Several visits to the estuaries of Caspian Sea and Shahid Bahonar  Salmonids  
hatchery and rearing Center in kelardasht during in project. 
 

500 

4 Costs (travel, petrol, car, etc.) for team traveling in order to meeting 
coordination in region and other provinces. 
 

1000 

5 Training courses entitled “Introduction preliminary software Microsoft Project” 
to increase efficiency in research projects with emphasis on CEP project in 
CFRC. 
 

200 

6 Purchase two fiberglass tanks (each 9m3) to hold  wild salmon brood-stock  
 

2800 

7 First national meeting on considerations of Caspian trout stocks rehabilitation 
(10th Nov.2010) 
 

3350 
 

8 Expenses of color brochures publication (1000 Issues) consisted of preparation 
of scientific materials, designing, publish, laminate and distribution in three 
provinces. 
 

700 

9 Expenses of five different posters about S. trutta caspius that  published in 
5000 issues (1000 copy for each subject) consisted of preparation of scientific 
materials, designing, publish , laminate and distribution in three provinces.  1500 

10 Distribution of 5000 issue of published Posters and   1000 color brochures 
between three northern provinces  and related questionnaires for broadcasting 
and propagation of  S. trutta caspius in district. 
 

 

5000 

Total 
 

18000 
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  ١/�ز 

Schedule 

 

  ٢/�ز 

  ٣/�ز 

  ٥/�ز   ٤/�ز 

Dec 2009 – Sep 2010 Sep. 2010 – Aug 2011  May 2011- July 2011 

 
 

 
 

 

 

قابـل دسـترس مـي     نيـز  مربوطه ( كه در قسمت ضـمائم  Work Planفاز در قالب  5مراحل اجراي طرح ملي نيز در 
  .باشد) پيش بيني شده بود كه خوشبختانه كليه موارد با موفقيت به انجام رسيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

No. 
Second payment and expenses  

Activities 
Total  costs (USD) 

1 Subcontract with International Sturgeon Research Institute (ISRI) – 
Rasht in order to  establish  Sperm Bank and Gen Bank 

7000 

2 Costs to purchase  Chemicals and Instruments  in order to  establish  
Sperm Bank of Live Broodstocks  from different races of  S. trutta 

caspius  
8000 

3 Costs to purchase Chemicals and instruments for molecular genetics 
examinations in order to establish  S. trutta caspius Gen Bank 

10000 

4 Preparation educational leaflets and color brochures in order to 
distributing in fishery community and inhabitants in the Caspian Sea 
coastline. 

1500 

5 Contract to regional Media and TV to introduce the project and 
preparation project entitled “Documentary film about the cycle life’s 
S. trutta caspius”. 

2500 
6 Organizing a technical workshop and training courses in CFRC-Iran 

for information sharing and field regional program about Caspian 
trout artificial breeding and Juvenile rearing in Feb. 2011. 

2000 

7 Costs to purchase 20000 PIT tags and also costs to tagging, Parrs of 
produced S. trutta caspius. 

5000 

Total 36000 
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  ساير دستاوردهاي طرح ملي-4

از ديگر دستاوردهاي حائز اهميت طرح ملي برگزاري جلسات هم انديشي و نشست هاي مشورتي در سطح ملي 
برگزاري دوره هاي ترويجي مورد نظر در خصوص ارائه يافته هاي حاصله و تبادل نظر و اخذ و منطقه اي و نيز 

كه بر اساس مصوبات اصلي و كليدي طرح ملي به ديدگاههاي مختلف در جهت ارتقاي كيفي اين طرح ملي بود
اجراي اين طرح  . از مهمترين نشست ها و جلسات انجام شده در روندترتيب زماني و بطور كامل به اجرا درآمد

  ملي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 برگزاري اولين جلسه مشورتي با مشاوران داخلي طرح ملي  )1

July 2009) thInternal consultants meeting in IFRO (Monday, 5  
  

 1388سال تيرماه  14اولين جلسه مشترك با حضور مشاورين داخلي طرح در آغاز مراحل اجرائي در روز دوشنبه 
ليه مشاورين داخلي شامل آقايان: دكتر پوركاظمي، دكتر حسن  .در محل سالن جلسات موسسه برگزار گرديد

صالحي، دكتر مهدي سلطاني، دكتر امين اله تقوي، دكتر محمد قليزاده، دكتر عبدالحي، دكتر شريف روحاني و 
روند اجراي اين طرح ملي و زيرپروژه هاي به اتفاق مجري مسئول طرح ملي  از نزديك با  خانم دكتر فالحي

مربوطه آشنا شده و با ديدگاههاي سازنده خود در يك جلسه پربار سه ساعته نكات كليدي جهت اجراي بهينه و 
شايسته اين طرح ملي در آغاز اجراي اين طرح ملي مطرح نمودند. اين جلسات در طول اجراي طرح ملي به 

ادي با مشاورين محترم ادامه داشت و مشاورين بر اساس ديدگاهها و نظرات تناوب و بصورت گروهي و يا انفر
در اين  كه شايسته استرا فراهم نمودند تخصصي خود موجبات ارتقاي كيفي و انجام شايسته اين طرح ملي 

. به يقين نتايج حاصله مديون كارگروهي همه بعمل آيد و تشكر ويژهاز زحمات ارزشمند آنان تقدير  فرصت 
 زيزان و مشاورين محترم اين طرح مي باشد.ع
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 برگزاري جلسات تخصصي و هماهنگي با مجريان پروژه ها و همكاران اصلي طرح ملي) 2

جلسه تخصصي و هماهنگي با  20بر اساس برنامه ريزي هاي بعمل آمده و هماهنگي هاي انجام شده در حدود 
مجريان محترم زيرپروژه ها و همكاران اصلي طرح ملي در مركز تنكابن و موسسه در زمان اجراي پروژه هاي 

  لوب پروژه هاي مربوطه داشت. طرح ملي به تناوب برگزار گرديد كه سهم مهمي در بهبود شرايط و پيشرفت مط
كليه جلسات با صورتجلسات مكتوب به همراه بوده و براي كليه مصوبات مسئول پيگيري مشخص و در هر جلسه 

همچنين با تشكيل گروههاي كاري ويژه  مصوبات جلسه قبلي مورد بررسي و پيگيري الزم قرار مي گرفت.
  رگروهها مورد پيگيري ويژه قرار مي گرفت.بصورت كميته هاي فرعي مصوبات بصورت ويژه در كا
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 برگزاري جلسات هماهنگي مشترك با مسئولين ستادي موسسه)2

به منظور ايجاد هماهنگي هاي الزم با مسئولين ستادي و روساي بخش هاي تخصصي ذيربط موسسه و ايجاد 
گرديد. گذشته از ايجاد هماهنگي وحدت رويه ، بصورت مستمر اين جلسات در محل مركز تنكابن برگزار مي 

و برخورداري از مشورت ها و نظرات تخصصي همكاران موسسه برگزاري اين جلسات در ايجاد هماهنگي و 
  حمايت كامل مسئولين ستادي موسسه از روند شايسته اين طرح ملي بسيار موثر و كارامد بود.

با حضور معاون محترم تحقيقاتي موسسه و تني  1390خرداد ماه سال  25و  24آخرين جلسه هماهنگي در تاريخ 
چند از روسا و كارشناسان ستادي موسسه در محل مركز تنكابن با حضور مجريان پروژه ها برگزار گرديد كه در 

  جهت وحدت رويه و ايجاد كيفيت و دقت الزم در روند اجرائي پروژه هاي مربوطه بسيار موثر و ارزشمند بود.
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برگزاري اولين نشست هم انديشي كشوري با جوامع صيادي استانهاي ساحلي شمال كشور  و دست  )2
 اندركاران ذيربط در مقوله ماهي آزاد درياي خزر

Orientation meeting with fishery communities and inhabitants in the vicinity of coastline south of the 

Caspian Sea who are relevant to spawning, migration routs of Caspian trout and inviting them to 

participate in the project, 
 

نفر از دست اندركاران صيد و ماهيگيري درياي خزر در روز سه شنبه  36اين نشست هم انديشي كه با مشاركت 
بي تنكابن بر گزار گرديد اولين نشست ملي در در مركز تحقيقات ماهيان سردآ 1389مرداد ماه سال  17مورخه 

تن از  12تن از صيادان قديمي و با سابقه محلي،  12كه با حضور  ارتباط با مقوله ماهي آزاد دريا ي خزر بود
فرمانداري تنكابن ،  حفاظت دريا، دستگاههاي اجرائي منطقه همچون شيالت، محيط زيست، منابع طبيعي،

ن از اساتيد دانشگاه، كارشناسان خبره شيالتي و محققين مركز تحقيقات به ميزباني ت 12بخشداري خرم آباد و 
طرفين در اين نشست يكروزه به بيان تجربيات،  مركز تنكابن در فضائي دوستانه و صميمي برگزار گرديد

تند. كليه خاطرات قديم و نقطه نظرات كارشناسي در مقوله حفاظت و احياي ذخائر ماهي آزاد درياي خزر پرداخ
نظرات و تجربيات شركت كنندگان در اين نشست در قالب عكس وفيلم  فيلمبرداري شده و به عنوان آرشيو و 
مستندات اين طرح ملي حفظ و نگهداري شدند. مصاحبه ها و پرسش و پاسخ حاضرين در اين نشست هم 
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يخي حفظ و ضبط شده و به نحو انديشي ، همگي به عنوان اسناد شنيداري و گفتاري و مستندات علمي و تار
شايسته اي مورد استفاده دست اندكاران مرتبط با حفظ و احياي ذخائر اين گونه ارزشمند قرار خواهد گرفت. به 
همت و ابتكار كارشناسان مركز و همكاري صيادان محلي، در مجاورت سالن نشست،  نمايشگاهي از آالت و 

شكيل گرديد كه مورد استقبال حاضرين و بازديد كنندگان از اين ادوات صيد اين گونه از ابتدا تا كنون ت
  نمايشگاه قرار گرفت.
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  اولين نشست ملي مالحظات بازسازي ذخائر ماهي ازاد درياي خزر)3
First national meeting on considerations of Caspian trout stocks rehabilitation(10th Nov.2010) 

ات مهم در امر باز سازي ذخائر اين گونه ارزشمند درياي خزر در ظنخستين نشست ملي با نگرش مالحاين 
در محل مجتمع فرهنگي رشد شهرستان تنكابن با حضور مسئولين شيالتي، سازمان  1389آبان ماه  19تاريخ  

حققين  و كارشناسان محيط زيست، وزارت نيرو، مقامات محلي از فرمانداري، شوراي شهر، شهردار و نيز م
موسسه تحقيقات شيالت و كارشناسان دستگاههاي اجرائي و برخي از فرهيختگان و اساتيد مجرب 

و نيز روساي پژوهشكده هاي شيالتي  ، دكتر كلباسي دانشگاهي همچون دكتر اميري مجازي، دكتر عبدلي
موسسه و مراكز تابعه برگزار  استانهاي شمالي همچون دكتر پوركاظمي، دكتر فالحي و اعضاي هيات علمي

گرديد. در اين نشست يكروزه از سوي سخنرانان مهمترين چالش ها و راهكار هاي جديد در مقوله حفظ و 
بازسازي ذخائر ماهي آزاد درياي خزر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. كليه سخنراني ها در قالب عكس و 

اري و شنيداري در آرشيو طرح ملي قرار گرفت تا در رديد و به عنوان مستندات با ارزش گفتگفيلم ضبط 
  برنامه هاي آتي مورد بهره برداري الزم قرار گيرد.
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  نشست نهائي منطقه اي پروژه حفاظت از ماهي آزاد درياي خزر )3
Final Regional Meeting of the Caspian salmon Conservation Project (20-23 December, 2011) 
اين نشست دو روزه كه با حضور برخي ازمهمانان خارجي از شيالت و مراكز تحقيقاتي كشور هاي حاشيه درياي 

) و نيز مسئولين و دست و روسيه آذربايجان؛ قزاقستان، تركمنستان، ارمنستان و تاجيكستانهاي خزر (كشور
اندركاران شيالتي، محيط زيست ، وزارت نيرو و مقامات محلي كشوري و برخي از محققين و كارشناسان 

برگزار گرديد. در اين گردهمائي  1390آذرماه لغايت دوم ديماه سال  29شيالتي در محل هتل رامسر در تاريخ 
شكده ها استانهاي شمالي كشور برگزار گرديد آخرين روزه كه با حضور رئيس موسسه و نيز روساي پزوهسه 

و نقطه نظرات كارشناسي ميان شركت كنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و طرفين ها تجربيات، ديدگاه 
در مقوله مطلع شدند و تجربيات موفق موسسه و مركز تحقيقات   CEPروژه هاي پاز آخرين دستاوردهاي 

  مورد استفاده شركت كنندگان در اين نشست منطقه اي قرار گرفت.درياي خزر بازسازي ذخائر ماهي آزاد 
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  اسامي شركت كنندگان در اين گردهمائي در هتل رامسر 18 جدول

 
Nationality Name No. 

Kazakhstan 

Mr. Serik Akhmetov 1 

Mr. Amerzhan Shaudanov 2 

Mr. Kuanysh Isbekov 3 

Ms. Yuliya Kim 4 

Ms. Yelena Bokova   5 

Ms. Anara Ayaganova 6 

Russia Mr. Boris Morozov                       7 

Turkmenistan 

Mr. Muhy Muhiyev                     8 

Mr. Orazmuhammet Myradov 9 

Ms. Jahan Annacharyyeva           10 

Azerbaijan 

Mr. Tariyel Mammadli 11 

Mr. Aghasadig Gasimov 12 

Ms. Tamara Zarbaliyeva 13 

Mr. Elchin Mamedov 14 

Interpreter 15 

I.R.Iran 

Dr. Parvin Farshchi 16 

Dr. Hossein Emadi 17 

Dr. Asghar Abdoli 18 

Mr. Reza Shahifar  19 

Mr.Feridone Owfi 20 

 

نفر از مقامات و مسئولين  محلي ، مجريان پروژه هاي طرح ملي  20عالوه بر مهمانان رسمي مدعو در باال قريب 
CEP كارشناسان  خبرگان شيالتي در اين نشست سه روز مشاركت داشتند. كليه سخنراني ها به زبان انگليسي  و

مستندات گفتاري و شنيداري اين طرح ملي بوده و تمامي موارد بصورت عكس و فيلم ضبط پرديده تا به عنوان 
  مورد بهره برداري الزم قرار گيرد. 
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 Experience Noteتهيه و آماده سازي ويژه نامه  )4

به منظور نشر دستاورد هاي حاصله از اين طرح ملي و انتقال تجربيات و يافته هاي حاصله از اجراي اين طرح ملي 
، سركار خانم   CEPدر مقوله بازسازي و حفظ ذخائر ماهي آزاد درياي خزر، به پيشنهاد مدير برنامه هاي سازمان 

هاي جديد در اين مقوله به زيان انگليسي تهيه و دكتر فرشچي ويژه نامه اي در خصوص نكات كليدي و رهيافت 
جهت بهره برداري عالقمندان بويژه محققين و كارشناسان شيالتي كشور هاي  UNDPدر وب سايت سازمان 

همسايه قرار گرفت. اين ويژه نامه حاوي آخرين اطالعات و رهيافت هاي جديد در مقوله بيولوژي، تغذيه، 
هاي موفق بازسازي ذخائر اين گونه ارزشمند در كشور ايران بود كه از طريق  بهداشت و بيماري ها و برنامه

 :اينترنت قابل دستيابي و بهره برداري الزم  مي باشد

 
https://www.researchgate.net/publication/254861095_INTERNATIONAL_WATERS_EXPERIENCE_NOTES_
%28Conservation_and_Restoration_of_Caspian_salmon_%28Salmo_trutta_caspius%29_stocks_in_the_Souther
n_Caspian_Sea%29 

 
 



 ���١٦٣ و �	ز�	ز� ذ�	
� �	ه� زاد در
	� ��ر در .../  
 

    

 
 

 




ح ��������  ١٦٤� ��� / ��ارش �

 

 

 
 

 

، گزارش نهائي  CEPعالوه بر اين مجموعه به منظور تسويه حساب و دريافت قسط آخر اين قرارداد از سازمان 
  :ملي نيز با عنوان  حاين طر

FINAL DRAFT REPORT ON: CONSERVATION AND RESTORATION OF CASPIAN TROUT (Salmo 

trutta caspius)  STOCKS IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA 
جهت كليه از طريق سايت ذيل به نشاني ذيل قرار گرفت كه  CEPبه زيان انگليسي تهيه و در وب سايت سازمان 

 عالقمندان قابل دانلود و دستيابي مي باشد:

https://www.researchgate.net/publication/254558902_CONSERVATION_AND_RESTORATION_OF_CASPI
AN_TROUT_%28Salmo_trutta_caspius%29_STOCKS_IN_THE_SOUTHERN_CASPIAN_SEA 

 

 همكاري هاي مشترك با كشور هاي منطقه) 5

اعالم آمادگي جهت همكاري هاي فيمابين با كشورهاي منطقه در زمينه احيا و حفظ ذخائر ماهي آزاد درياي 
خزر از جمله موارد ديگر در روند اجراي اين طرح ملي بود كه به بازديد كارشناسان كشورهاي همجوار از 

  و پرورش اينگونه با ارزش در كشور يكي از دستاوردهاي اين طرح ملي بود: تاسيسات و امكانات تكثير
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فراواني مولدين مهاجر ماهي آزاد و شايد يكي از مهمترين دستاوردهاي اين طرح ملي در كشور افزايش و 
ه سال افزايش قابل مالحظه اي نسبت ب 1393بوده است كه در سال درياي خزر در رودخانه هاي استان مازندران 

از گونه هاي كمياب در درياي خزر مي باشد بدليل كاهش شديد ذخاير آن، كه ماهي آزاد  .گذشته داشته است
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طي سالهاي گذشته همواره به عنوان يكي از گونه هاي در معرض خطر معرفي شده است. طي سالهاي بهره 
 01/0مقدار صيد آن در شركتهاي تعاوني پره بسيار ناچيز و بطور متوسط كمتر از  1392ـ93تا  1383ـ84برداري 

درصد از صيد كل را شامل مي شود. ميانگين صيد ساالنه اين گونه طي سالهاي مذكور با احتساب صيد خارج از 
  ( پژوهشكده اكولوژي درياي خزر) ه استتن تخمين زده شد 7/3كنترل 

 

  
  

) Anadromousاز ماهيان ارزشمند و گونه اي رودكوچ ( Salmo trutta caspiusبا نام علميماهي آزاد درياي خزر 
است كه در پاييز هر سال جهت تخمريزي مهاجرت خود را به رودخانه هاي سواحل جنوبي درياي خزر آغاز مي 

  كند.
ي ذخاير آزاد ماهيان شهيد با توجه به محدوديت ها و موانع فراوان براي تخمريزي طبيعي اين ماهي، مركز بازساز

باهنر كالردشت هر ساله در راستاي بازسازي و افزايش ذخاير اين گونه با ارزش اقدام به صيد، تكثير، پرورش و 
  نمايد.رهاسازي بچه ماهي اين گونه مي
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ياي خزر در آمار توليد و رهاسازي بچه ماهيان آزاد به منظور بازسازي ذخاير در رودخانه هاي حوضه جنوبي در
  به شرح ذيل مي باشد: 1391تا 1382سالهاي 

  
  

فراواني مولدين مهاجر ماهي آزاد درياي خزر در رودخانه هاي استان هاي دريافتي و آمار موثق طبق گزارش 
تعداد مولدين صيد  بطور مثالنسبت به سال گذشته داشته است.   1393مازندران افزايش قابل مالحظه اي در سال 

 قطعه تا پايان آبان ماه سال 800به بيش از  1392مولد در پاييز سال  93شده در رودخانه چشمه كيله تنكابن از 
افزايش داشته است. البته ميزان صيد و رهاسازي بچه ماهي آزاد در درياي خزر كه به منظور احياء ذخاير  1393

تن و  8/1الي  2/0نشان مي دهد كه ميزان كل صيد اين ماهي بين آنها طي ده سال گذشته صورت گرفته است 
هزار عدد در نوسان بود. احتماال رهاسازي ذخاير اين ماهي  850الي  306تعداد بچه ماهيان رهاسازي شده بين 

كه طي سالهاي گذشته صورت گرفته، تغييرات شرايط جوي آب و هوا در سالجاري و فراهم شدن شرايط 
  .هاجرت اين گونه براي تخمريزي در رودخانه ها، سبب افزايش چشم گير آنها شده استمناسب براي م
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افزايش چشمگيري  1391و 1390از آنجا كه تعداد بچه ماهيان رهاسازي شده توسط شيالت ايران درسالهاي 
سازي و حفظ ذخاير ماهي داشته است، ميتوان اين امر را به عنوان مهمترين (و شايد تنها) اقدام عملي در زمينه باز

ماه ابتداي صيد امسال،  2آزاد در نظر گرفت وبه منظور اعالم نظر نهايي در خصوص داليل افزايش صيد در 
  شايد بتوان عوامل ديگري مانند عوامل اكولوژيك را نيز در اين امر دخيل دانست.

ارتباط و  1389تنكابن) از سال  -مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور (مركزتحقيقات ماهيان سردآبي كشور 
همكاري شايسته اي را با اداره كل شيالت مازندران و مركز بازسازي ذخاير آزادماهيان شهيد باهنر كالردشت 

توان كمك به بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر با جلب  آغاز نمود. از جمله اقدامات انجام شده، مي
)، صيد و تكثير مولدين و رهاسازي بچه ماهي آزاد در رودخانه CEPمشاركت برنامه محيط زيست درياي خزر (

، همكاري با تيم رهاسازي بچه ماهيان آزاد در رودخانه هاي غرب 1390-91هاي غرب استان گيالن در سالهاي 
  .استان مازندران در جهت هدايت برنامه رهاسازي (مانند بازنگري در انتخاب مكانهاي رهاسازي) اشاره نمود

  

  
  

با توجه به تعداد مناسب ماهيان مولد صيد شده و تامين كافي مولدين مورد نياز سال جاري براي مركز بازسازي 
ذخاير آزادماهيان شهيد باهنر كالردشت،پيشنهاد مي گردد تعدادي از اين مولدين به منظور حمايت از مهاجرت 

رهاسازي گردند تا با تخمريزي اين مولدين در و تكثيرطبيعي ماهي آزاد، به مناطق باالدست رودخانه منتقل و 
رودخانه به حفظ ذخاير طبيعي و ژنتيكي اين ماهي كمك نمودوهمواره برنامه رهاسازي بچه ماهيان را براي 

) (سايت موسسه تحقيقات علوم شيالتي 1393(صفي خاني ، حفظ وپايداري ذخاير ماهيان استخواني دنبال كرد
  كشور).

ش مولدين وفراواني ميزان مولدين ماهي آزاد درياي خزر را مي توان يكي از ثمرات همكاري به بيان ديگر افزاي
هاي مشترك ميان موسسه تحقيقات و سازمان هاي اجرائي از جمله اجراي طرح ملي حفاطت و بازسازي از 

  ذخائر ماهي آزاد درياي خزر طي سال هاي اخير در منطقه دانست.
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  هايشنهادپ

  ماهيان استخوانيبا تاكيد بر جمع آوري مكرر دامهاي گوشگير  صيد قاچاقپديده با و اساسي جدي  مبارزه -1

هاي اصلي آزاد از طريق بهبود وضعيت رودخانهو حفاظت از مناطق طبيعي تخمريزي ماهيان  بازسازي -2
مهم شمالي  مناسب  در محل سدهاي احداثي بر روي رودخانه هاي  Fish wayمهاجرت ماهيان آزاد و احداث 

 كشور( همچون سد سفيد رود و ....)

تكثير  آزاد را جهت ماهي مولدين است كه ايتنها رودخانه تنكابن رودخانهدر حال حاضر  اينكه به با توجه -3
آيد  عمل به بيشتري حفاظت  رودخانه از اين نمايد ، لذا بايستيمي فراهم شهيد باهنر كالردشتكارگاه  براي

  كه اين حفاظت بخصوص پس از رهاكرد بچه ماهيان از اهميت ويژه اي برخوردار است .

جهت تهيه مولدين و تكثير مصنوعي ماهيان آزاد رودخانه هاي بخش هاي اساسي برنامه ريزي توجه ويژه و  -4
 غربي استان گيالن به منظور بازسازي ذخاير اين ماهي در مناطق غربي درياي خزر 

  تكثير مصنوعي ماهي آزاد براي مولدين انتخاب دسازياستاندار -5

 10و عدم رهاسازي بچه ماهيان زير  با كيفيت مطلوبآزاد توجه و سرمايه گزاري بيشتر در توليد بچه ماهيان  -6
 گرم 

 تا آستارا   گرگاندرياي خزر از  يحفظ و حراست چراگاههاي طبيعي ماهيان در سواحل جنوب -7

  درياي خزراستفاده از ناظرين پره براي ثبت دقيق آمار صيد انواع ماهيان  و بخصوص ماهي آزاد  -8
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر جهت بهبود و ارتقاء عملكرد زيست  ،از توان بالقوه افراد جامعه بهينه استفاده  -9

و ايجاد ي آزاد درياي خزر حفظ و بازسازي ذخاير ماهجهت حمايت از محيطي افراد، اقدامات مؤثرتري در 
 صورت گيرد.  مردم همگاني و فرهنگ سازي الزم ميان مناسب جهت مشاركت  يبستر

اهش عوامل خطرساز، در كسازمان محيط زيست دريايي در كشورهاي مختلف جهان برنامه هاي با توجه به  -10
در ايران براي اصالح امور و كنترل عوامل خطرساز محيط زيست دريايي و افزايش اين نوع برنامه ها نيز 

درياي خزر و رودخانه هاي منتهي جنوبي در حاشيه سواحل بويژه مديريت مشاركتي و بهره برداري بهينه، 
 . گيردآن صورت  به

در  (Cage culture)قفس با توجه به برنامه هاي توسعه اي سازمان شيالت ايران در مقوله پرورش ماهي در  -11
آبهاي شمال و جنوب كشور و نطر به بومي بودن ماهي آزاد درياي خزر  به عنوان يك گونه منحصر به فرد 

 پيشنهاد مي شود از اين گونه در برنامه هاي پرورش ماهي درقفس در درياي خزر بيشتر استفاده گردد.

در اين راستا توجه اساسي از سوي دستگاههاي مسئول به مراكز تكثير وتوليد بچه ماهيان آزاد با كيفيت  -12
امري ضروري و استراتژيك محسوب مي گردد كه تاثير آن در مقوله باز سازي ذخائر اين گونه ارزشمند 

 بسيار تاثيرگذار و حائز اهميت خواهد بود.نيز 
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ليان امور شيالتي كشور به مقوله اصالح نژاد در مقوله ماهي آزاد درياي توجه ويژه و اساسي از سوي متو -13
خزر همچون ساير گونه هاي اقتصادي درياي خزر سالهاست در كشور مغفول باقي مانده و تحول اساسي 

 .در اين مقوله مورد انتظار مي باشد

حتياجات و نيازهاي غذائي اين توجه اساسي به بهبود كيفيت تغذيه و توليد غذاهاي مورد نياز منطبق بر ا -14
 گونه آابزي مهم و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اين عرصه بشدت مورد نياز مي باشد.

گسترش و ارتقاي كيفي برنامه هاي ترويجي و تبليغي الزم در خصوص گسترش فرهنگ استفاده از اين   -15
گونه ارزشمند با مشاركت اتحاديه ها و بخش خصوصي موجبات ارتقاي بيشتر جايگاه اين گونه در عرصه 

  هاي شيالتي و آبزي پروري كشور خواهد بود.
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  تشكر و قدرداني 

 همكاري هاي صميمانه و تالش هاي شبانه روزي همه عزيزان و همكاراندر خاتمه وظيفه خود مي دانم از 
 مجريان بوراني، صياد دكتر برادر مركز وقت رئيس ،) تنكابن( كشور سردآبي ماهيان تحقيقات مركز پرتالش
كليه همكاران همچنين از. نمايم صميمانه تقدير و تشكر آنها پرتالش همكاران و مربوطه هاي پروژه محترم

حمايتهاي بي دريغ جناب آقاي دكتر موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور  وبخش هاي تخصصي گرامي در 
تشكر از زمان تصويب تا اجراي اين طرح ملي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور وقت مطلبي رياست محترم 

وقت  آقاي دكتر شريف روحاني معاونت محترم حمايت ها و زحماتگردد . همچنين از مي و قدرداني 
روساي محترم بخش هاي تخصصي موسسه در هنگام اجراي اين طرح ملي تقدير و تشكر تحقيقاتي موسسه و 

مشاورين محترم داخلي و خارجي اين طرح ملي كه با راهنمائي هاي ارزنده خود موجب غناي  ازنمايم. مي 
روساي محترم مراكز و پژوهشكده هاي شمالي از . همچنين صميمانه سپاسگزارم اين طرح ملي شدندعلمي 

رئيس وقت انستيتو ماهيان خاوياري)، سركار خانم دكتر فالحي (رئيس (دكتر پوركاظمي  جناب آقايكشور ، 
انزلي) ، جناب آقاي دكتر پورغالم رئيس وقت  –محترمه وقت پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

ه اكولوژي درياي خزر و كليه همكاران محترم اين عزيزان كه در جاي جاي اين طرح ملي و پروژه ها پژوهشكد
شيالتي در ادارات كل استان ارجمند همكاران از . همچنين ، سپاسگزاري مي نمايمحضور فعال و موثري داشتند

معاونت محترم صيد و بنادر هاي شمالي كشور برادران مهندس حبيب نژاد (ساري) ، مهندس سعيدي (انزلي) و 
صيادي استان گيالن جناب آقاي مهندس محبوب و همكاران محترم ايشان بويژه زحمات و حمايت هاي بي 
دريغ برادر مهندس مصطفي رضواني، رئيس محترم كارگاه تكثير و پرورش شهيد باهتر(كالردشت) و برادر 

الت ايران به دليل حمايتها و پشتيبانيهاي بي دريغ مهندس قباد مكرمي مدير كل محترم وقت بازسازي ذخائر شي
  آنها صميمانه سپاسگزاري مي شود.

) بخاطر  Caspian Environmental program , CEPدست اندركاران و مسئولين محترم سازمان (  .همچنين از كليه
امه هاي اين سازمان بويژه تالش هاي بي دريغ سركار خانم دكتر فرشچي مدير وقت برنحمايت  هاي بيدريغشان 

همچنين محبت ها و حمايت هاي بي دريغ جناب آقاي دكتر حميد غفار زاده مدير اسبق سپاسگزارم. صميمانه 
برنامه هاي اين سازمان كه در طراحي ، تصويب و ابالغ اين طرح ملي همكاري هاي ارزشمندي داشتند ، 

هاي كه همكاري صميمانه اي با اكيپ ازندران و م گيالن هاي صيادان زحمتكش استان كليه زحمات همچنين 
از همكاري هاي صميمانه و زحمات كليه مسئولين همچنين داشتند تشكر ميگردد. و نمونه برداري  تحقيقاتي

وقت شهرستان تنكابن، امام جمعه محترم شهرستان تنكابن، برادر مهندس مشايخي فرماندار وقت محترم تنكابن، 
ايشان، برادر عشوريان بخشدار وقت محترم خرم آباد، شهردار و اعضاي محترم  برادر زرودي معاون محترم

شوراي شهر تنكابن كه همگي با حمايت هاي بي دريغشان موجب اجراي شايسته اين طرح ملي شدند صميمانه 
  سپاسگزاري مي نمايم و سالمتي و توفيق همگان را از ايزد منان آرزومندم.
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بررسي و تعيين اندازه بچه ماهي آزاد حوزه جنوبي درياي خزر مناسب  جهت رها  .1376 .ب ،بهراميان  .4
  .)  1391 – 1362گزارش  عملكرد مركز شهيد باهنر كالردشت در سنوات  گذشته ( -سازي

تكثير و  ذخاير .معاونت بازسازي مقاالت ذخاير پايدار . مجموعه و بازسازي . مديريت 1379 ،.، م پوركاظمي .5
 .17 – 30 . ص . تهران و ترويج آموزش كل ، اداره آبزيان پرورش

. ماهي آزاد درياي مازندران . دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،  1367حسين پور ، س. و كريمپور ، م.  .6
 ص. 134كرج . 

). موسسه تحقيقات 1. بررسي مولكولي جمعيت آبزيان اقتصادي ايران (فاز  1382رضواني گيل كالئي ،س.  .7
 شيالت ايران

 . .تهرانايران شيالت تحقيقات خزر . مؤسسه درياي بر اكولوژي اي. مقدمه 1378، . ع.  صياد ، ب رضوي .8

درولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه چالوس . مجلة علمي شيالت . هي 1379روشن طبري ، م. و همكاران ،  .9
  .1 – 14. سال نهم . ص  4ايران ، تهران . شمارة 

 .ص 420. بيماريهاي آزاد ماهيان. انتشارات دانشگاه تهران، 1380سلطاني، مهدي.،  .10

قيقات )، روش هاي آزمايشگاهي بيماريهاي ماهي. موسسه تح1385شريف پور.ع ؛ ذريه زهرا.س.ج ؛ ( .11
 صفحه. 107شيالت ايران . بخش بهداشت و بيماريهاي آبزيان، 

. بررسي امكان انجماد و 1379شكيبي درياكناري، ع.: پوركاظمي، م.: كلباسي، م.ر. و عبدالحي، ح.  .12
نگهداري اسپرم ماهي قزل آالي  رنگين كمان. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده منابع طبيعي و علوم 

  صفحه. 85گاه تربيت مدرس . دريايي، دانش
، مقصوديه كهن، عليرضا ولي پور، عسگر زحمتكش كومله و داريوش پروانه مقدم.  بوراني محمد صياد .13

 علوم قاتيتحق موسسه .شور لب آب از استفاده با خزر يايدر آزاد يماه پرورش جيترو امكان يبررس. 1392
  . كشور يالتيش

، بهمني محمود,كاظمي رضوان اله، ابطحي بهروز اميري افشين, جواد, دقيق روحي, بوراني محمد صياد .14
 Salmo truttaتاثير وزن بر قابليت تنظيم اسمزي در بچه ماهيان آزاد درياي خزر (. 1384. دژنديان سهراب

caspius( 14 ;مجله علمي شيالت ايران (فارسي) زمستان)96-81):4 .  
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ماهيان شفارود استان گيالن مجلة علمي شيالت ايران ، . شناسائي و پراكنش  1385عباسي رنجبر، ك .،  .15
 . 73-86صفحات  2تهران . سال پانزدهم شمارة 

 صفحه. 182. تكثير و پرورش آزادماهيان. انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ايران. 1384فرزانفر، ع.  - .16

حمد رضا موثقي. . آسيب شناسي سيستميك ماهي. ترجمه داور شاهسوني و ا1381فرگوسن هيو، دبليو،  .17
 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

  .مركز تحقيقات و شيالت گيالن  ،استعداد هم آوري ماهي آزاد كرانه شمالي ايران . 1326.ف، فريد پاك .18
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 ص. 202بندر انزلي . 

. ماهي آزاد درياي مازندران . دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،  1367ريمپور ، م. و حسين پور ، س.، ك .20
 ص. 134كرج . 

اثر رقيق كننده هاي مختلف بر مدت زمان تحرك اسپرم ماهي قزل  1385كلباسي، م.ر. و لرستاني ، ر.  - .21
 .آالي رنگين كمان

ماهيان شفارود استان گيالن مجلة علمي شيالت ايران ، تهران . سال  . شناسائي و پراكنش 1385عباسي ، ك .  .22
 . 73-86صفحات  2پانزدهم شمارة 

ماهيان با تاكيد بر آزاد ماهي  . مروري بر فرايند اسملت شدن در آزاد1386اصغر و حميد نيك سيرت،  عبدلي .23
  .هشتم آبزيان. سال  )Salmo trutta caspius( درياي خزر
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  .2-6، صفحات 4
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 پايه دانشگاه گيالن.
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ANNEXES 

 

  
Some important topics of CEP Project in CFRC 

  
  

1) Replication: 
 
It is anticipated that the experiences gained in this project will be suitable for application in anadromous and 
endangered fish in other marine ecosystems. Many past marine protected areas which are under the influence of 
over-fishing and the use of inappropriate fishing gear are significant impediments to more sustainable 
exploitation of fisheries resources. The same geographical and natural disturbances and proposed solution 
approaches in the mentioned project could be replicated in other fisheries regions. Water pollution, over-fishing, 
the destructive effects of humans on rivers and dam construction against fish pathway in migration seasons could 
be replicated in other marine ecosystems. The solution approaches are also under discussion by members of the 
scientific board of the IFRO, university senior professors, experts of IEPO and IFO as well as some experienced 
local fishermen and NGO associations. These approaches were designed for implementation in the rehabilitation 
methods and approving executive instruction needed for S. trutta caspius stocks in the Caspian Sea. Many past 
marine ecosystems established around the world have been promoted in terms of their potential to improve the 
state of fisheries and their habitats, but have rarely included mechanisms to ensure the effective integration of 
fisheries considerations into management. In contrast fisheries departments and ministries largely focus on 
achieving sustainable yields from marine fish stocks. Experiences in our project suggest that cross-sectoral 
coordination can be achieved through the sustainable fisheries concept that has provided a platform for building 
partnerships and enhancing communication between the environment, private sector, scientific members and 
fisheries sectors. A second anticipated challenge in replicating the experience is generating sufficient support at 
the fishing community level for proposed interventions. At present many small-scale fishing communities and 
fisheries government managers are involved together in marine fishing in coastal regions. Absence of Marine 
Protected Areas (MPA) and equated area-based (zoning) approaches to fisheries management destroyed fish 
marine stocks, therefore multidisciplinary approaches and ultra-sectoral cooperation lead to joint resolution in 
Caspian salmon stocks rehabilitation. 
The latter are often viewed as unacceptable at the fishing community level since they are rarely designated in 
locations of importance to the life-cycle of important fish species and they neither improve fish stocks, nor the 
community’s income. So increscent of private section and NGO position and involving them to make decisions 
and executive management could be effective in Conservation and Restoration of Caspian salmon (Salmo trutta 

caspius) stocks. So the mentioned fisheries management measures could also be replicated in other marine 
ecosystems in the world. 
 

2) Significance: 

 
This project, working in a multidisciplinary approach with cross-sectoral coordination, consists of Governmental 
and private sectors and NGO communities as well as old traditional local fishermen included through its regional 
centers to increase awareness of the growing risks facing Caspian salmon from local sources, climate changes 
and the implications in economic and social affairs of the people who’s livelihood, food security and fish stock 
protection depends on them. Through targeted research, this project is using robust science to help measure these 
risks and better understand Caspian Salmon behavior, migration, changes of the ecosystem, stocks rehabilitation 
and find ways to eradicate these destructive risks. Through its capacity building, extension and educational 
program and efforts to link science to management, it is translating these findings into an action agenda for 
managers and policy makers which can make an improvement in the future of the Caspian Sea salmon stocks. 
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ANNEX (I) 

  
International Senior Consultancy   

  

Period of service Nationality / Institution Specialization Name 

10 days visiting 
consultancy  

2 years contract 
consultancy 

  
Britain ,  

Director of Hull 
International Fisheries 

Institute 

  
Applied Fisheries 

Science 

  
Prof.Dr. Ian G. Cowx 

10 days visiting 
consultancy  

2 years contract 
consultancy 

 

  
Belgium , University of 

Gent  
 

  
Live feeds 

  
Prof. Dr. Patrick Sorgeloos 

10 days visiting 
consultancy  

2 years contract 
consultancy 

  
Russia, Head of All 
Russian Research 

Institute of Veterinary, 
Virology and 

Microbiology, Pokrov   

  
Aquatic Animal 

health &Fish 
Diseases 

  
Prof. Dr. Igor Shchelkunov  

3-5 visiting  
2 years contract 

consultancy 
Sweden 

Physical 
Oceanographic & 

Fisheries  
Prof. Gunnar Kullenberg  
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Institution  Specialization Name 
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Genetic and 
Molecular Biology 

Dr. Mohamad 
Pourkazemi 
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Iranian Fisheries Research Organization 
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Social economic Dr. Hassan Salehi 

  
Iranian Fisheries Research Organization 
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Health & Diseases Dr.Mostafa Sharif Rohani 

Iranian Fisheries Research Organization 
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Engineering 

Dr.Mohammad 
Gholizadeh 
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ANNEX (2)  

  
WORKPLAN  

  
CONSERVATION AND RESTORATION OF CASPIAN TROUT (Salmo trutta caspius) 

STOCKS IN THE SOUTHERN CASPIAN 
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Consideration of Caspian trout stocks 
rehabilitation by CFRC invitation to 
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project. 
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Phase 4:  

1st Regional technical meeting on 
Caspian trout Conservation. The 
Project, inviting at least one expert 
from each of the Caspian littoral 
countries to exchange views, share 
lessons learnt  and  exchange technical 
views in company with 2nd national 
attachment on Consideration of 
Caspian trout stocks rehabilitation by 
CFRC invitation to Iranian Fisheries 
Organization (IFO), Department of 
Environment (DOE), Coldwater Fishes 
Aquaculture Union , representatives of 
Local Fishermen, NGOs, Municipality, 
City council , Mayors and Governors  
of  Coastline nominated cities.           

 X 
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Phase 5:  

Prepare Final Report             X 2000 
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ABSTRACT 

 

The project is funded by the CASPECO Project which is the Third Phase of the GEF supported project in the 
Caspian Sea region titled “The Caspian Sea: Restoring Depleted Fisheries and Consolidation of a Permanent 
Regional Environmental Governance Framework” , and implemented by the Iranian Fisheries Research 
Organization (IFRO) in partnership with four Coastal Research Centers affiliated to IFRO, Coldwater Fishes 
Research Centre (CFRC).The project's objective is to improve the conservation and restoration of Caspian 
Salmon (Salmo trutta caspius) stocks. In accordance with IUCN criteria Caspian Salmon is placed in the red list 
of endangered fish. In the recent decades the destruction of habitats for juveniles, reduction of genetic diversity 
and fish immune system were main causes of the Caspian salmon decline. 
Numbers of public meetings were held with participation of fishing communities’ representatives, experts, 
relevant local authorities and experts of the IFRO and Iranian Fisheries Organization (IFO), Iran Environment 
Protection Organization (IEPO), Water Resource Management (Ministry of Energy) and University senior 
professors, in order to create interaction and understanding of the project objectives. Educational awareness and 
extension program were conducted with the involvement of fisheries communities, private sector and NGO 
associations. The results of the project suggests that cross-sectoral coordination for sustainable fisheries can be 
achieved through building partnerships and enhancing communication between the environment, private , 
fisheries sectors and academia. Cross-sectoral cooperation through this project improved public awareness on 
growing risks facing Caspian Salmon from different sources including local 
sources (illegal fishing and over-fishing, urban wastewater, environment destruction, industrial pollutants, 
pollution of air and water resources), new emerging and invasive organisms, climate change, implications of the 
Caspian salmon population decline on economic and social affairs of the people who depend on them for their 
livelihood and food security and their role in fish stock protection. The project, through its capacity building, 
extension and educational programs and efforts to link science to management, could translate scientific findings 
into an action agenda for managers and policy makers that can bring an improvement in the future of the Caspian 
Sea salmon stock. 

  
KEY WORDS: Iran, Caspian Sea, Conservation, Salmo trutta caspius 
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