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 چکیده

است. شناسایی گونه ها و طبقه بندی ماهیان سردابی در منابع آبی کشور از نظر علمی و اقتصادی دارای اهمیت زیادی    

ریزی برای حفاظت و  تواند زمینه برنامه می بررسی پراکنش جغرافیائی، خصوصیات زیستی و جایگاه اکولوژیک گونه ها

مهمترین گونه های سردآبی بومی شناخته شده ایران که دارای ارزش برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی را فراهم سازد.  بهره

ز تیره آزاد ماهیان )ماهی آزاد و قزل آالی خال قرمز(، کپورماهیان )سفید ماهی اقتصادی باال هستند شامل تعدادی گونه ا

رودخانه ای( و سوف ماهیان )سوف معمولی( می باشند. مشکالتی نظیر ایجاد اختالالت ژنتیکی و متعاقبا بروز صفات نامطلوب 

اق )قزل آالی خال قرمز، سفید ماهی رودخانه در قزل آالی رنگین کمان، کاهش ذخایر )ماهی آزاد بهاره(، صید بی رویه و قاچ

ای، سوف معمولی( و یا کمبود اطالعات زیست شناسی آنها )سفید ماهی رودخانه ای( باعث شده که ذخایر ژنتیکی این گونه ها 

ماهی قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد )به دلیل در معرض خطر جدی، افزایش خطر انقراض و آسیب پذیر قرار گیرد. 

اهمیت اقتصادی و غذایی آنها(، ماهی قزل آالی خال قرمز و سوف معمولی با توجه به آسیب پذیری آنها در اولویت های 

 حفاظت و بهره برداری قرار می گیرند.
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 مقدمه
زیان، تخلیه های آب نیم قرن اخیر، با تخریب زیستگاه

ها و دریاها، استفاده بیش از  ها در رودخانه ها و پساب زباله

برداری بیش از حد از منابع زنده،  ها، بهره کشحد از آفت

محیطی و توسعه شهری و صنعتی بدون مالحظات زیست 

محدودیت های آبزی به نقاط دوردست،  ل گونهانتقا

لیدات استفاده از نژادهای آبزیان بومی کشور در تو

های طبیعی کشاورزی و حذف تنوع ژنتیکی در اکوسیستم

های پرورشی، بسیاری از این و جایگزینی آن با سیستم

منابع ارزشمند ژنتیکی در معرض نابودی و انقراض قرار 

 ساالنه آمار موجود طبق. (1931ربانی ها، )گرفته است

می  بین از برای همیشه زنده موجود گونه 93333 حدود

 گیاهی گونه 0133و جانوران از گونه 0033 از بیش و روند

 تا که هستند خطر انقراض معرض در و بحرانی شرایط در

 یعنی زنده، های موجودات گونه از نیمی حاضر قرن پایان

 این و داد خواهیم از دست را زمین زیستی تنوع از نیمی

 حال در بیشتری با سرعت سوم جهان کشورهای در امر

زیستی در  (. تنوع1933دی پورو همکاران،است )زاه وقوع

سه سطحزیستگاه، گونه و جمعیت مطرح است که در 

 از انواع اعم زنده موجودات گوناگونی معنای به سطح گونه،

 و ها ها، جلبک قارچ تا بزرگ و کوچک جانوران و گیاهان

 و آثار به بنابراین با توجه  است. ذره بینی موجودات سایر

 در پیشرفت زیستی تنوع کاهش زیاد بسیار عواقب

به اینکه هیچ  توجه با و غیره و دارویی صنعتی، کشاورزی،

 بزرگ، های اکوسیستم احیاء و بازآفرینی توانایی فناوریی

دست رفته اند ندارند پرداختن  از که را ژنهایی و گونه ها

به ذخایر توارثی از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی 

امنیت غذایی در آینده و امنیت زیستی با توجه به اهمیت 

درکشوری مانند ایران، موضوع مطالعه ارزیابی ذخایر 

 ژنتیکی و حفاظت از ذخائر توارثی اهمیت دوچندانی دارد.
های مربوط به حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی  فعالیت

این فعالیت ها به  در ایران بیش از پنجاه سال قدمت دارد.

مقطعی بوده و سوابقی مبنی بر انجام صورت پراکنده و 

فعالیت متمرکز در زمینه حفاظت و حراست از ذخایر 

این مطالعه به بررسی پراکنش  توارثی در دست نمی باشد.

جمعیتی ماهیان سردابی کشور، ارزیابی وضعیت موجود 

ذخائر و تنوع زیستی ماهیان سردابی در سطح کشور و 

حفاظت و بهره برداری می اولویت بندی این ذخائر از ابعاد 

کلیه بررسی ها و طرحهای اجرا پردازد. در این مطالعه 

شده در زمینه های آبزی پروری سردابی، پراکنش و 

فراوانی آنها در منابع آبی سرزمینی شامل دریاهای شمال، 

آبهای داخلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته  جنوب و

ژیک گونه ها سپس به بررسی خصوصیات زیستی و اکولو

و با استفاده از اطالعات موجود و  شده است پرداخته

مطالعات پراکنده صورت گرفته در زمینه شناسائی و تنوع 

گونه ای در اکوسیستم های آبی کشور، گونه های در 

معرض خطر و نحوه حفاظت از آنها شناسائی و دسته 

بندی شده و اولویت های بهره برداری پایدار مشخص 

 است. گردیده  

 طبقه بندی ذخاير ژنتيكي آبزی 

موجودات آبزی به عنوان یک منبع غذایی برای انسان 

هستند. بنابراین دستورالعمل هایی برای حفاظت از 

جمعیت های مختلف گیاهان و جانوران وجود دارد. هدف 

از حفاظت، حفظ تنوع ژنتیکی کامل موجود در محیط 

جود انواع )آلل ها( طبیعی خود است. تنوع ژنتیکی بیانگر و

های ژن های خاص در نتیجه تغییر و دگرگونی توالی 

DNA لیست اتحادیه بین المللی حفاظت  است. بر اساس

، گونه ها با توجه به وضعیت (IUCN, 2000)از طبیعت 

 خود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

: وقتی هیچ گونه شک و تردیدی (EX)1منقرض شده  -

و یک گروه یا خانواده از میان رفته نیست که آخرین عض

 است، آن گروه یا خانواده منقرض شده تلقی می شود.

(: این خانواده یا گروه EW) 2منقرض شده در طبیعت -

در طبیعت منقرض شده اند و فقط نمونه هایی از آن ها 

که در محیط های مصنوعی کشت یا پرورش یافته و یا در 

 دارد. محیط اسارت بومی شده اند وجود 

                                                           
1
 Extinct 

2
 Extinct in the wild 
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( : یک طبقه یا CR)9در معرض خطر جدی و بحرانی  -

گروهی از جمعیت های وحشی را شامل می شود که 

انتظار می رود در آینده به شدت در معرض خطر نابودی 

هستند، شاخص های مهمی وجود دارد که عبارتند از: 

مشاهده شده باشد/ انتظار می رود/ حدس و استنباط می 

 13رصد کاهش جمعیت در مدت د 33شود،که حداقل 

سال یا سه نسل متوالی کاهش یافته است و دوم اینکه 

فرد بالغ در جمعیت  203تخمین زده شود که کمتر از 

 وجود دارد. 

(: وقتی گونه یا طبقه ای از EN)0در معرض خطر  -

ماهیان در معرض انقراض نیستند اما یک خطر بسیار 

نها را تهدید می کند، در باالتر از انقراض در آینده نزدیک آ

 این طبقه قرار می گیرند. 

( : وقتی گونه یا طبقه ای از ماهیان VU)0آسیب پذیر  -

در آستانه انقراض یا در معرض خطر نیستند اما در حقیقت 

خطر بزرگ انقراض در طبیعت در میان مدت )در آینده نه 

 چندان دور( پیش روی آنهاست. 

هی در این طبقه قرار می (: گروLR) 6سطح پایین خطر -

گیرند که وقتی با معیارهای هر کدام از گروه های در 

آستانه انقراض، درمعرض خطر و یا آسیب پذیر مقایسه می 

 شود ریسک خطر و نابودی آنها پایین تر است. 

: وقتی اطالعات کافی برای (DD)1کمبود اطالعات -

در ارزیابی مستقیم و غیرمستقیم از خطر انقراض گونه 

جمعیت و یا توزیع آنها وجود نداشته باشد در این طبقه 

قرار می گیرند. ممکن است گونه هایی به خوبی مطالعه و 

بیولوژی آنها بررسی شده باشد ولی اطالعات مناسب از 

فراوانی و یا توزیع آنها وجود ندارد، بنابراین با وجود کمبود 

ین خطر و یا اطالعات نمی توان آنها را در گروه با سطح پای

 تهدید قرار داد. 

                                                           
3
 Critically endangered 

4
 Endangered  

5
 Vulnerable 

6
 Lower risk 

7
 Data deficient 

(: وقتی گروهی بر اساس معیار های NE) 3ارزیابی نشده -

 ارزیابی سنجیده نشده باشد در این طبقه قرار می گیرد. 

   کشور سردابي ماهيان معرفي

 در سردآبی آبزیان های گونه از مختلفی تعاریف تاکنون

 امدپی. است شده ارائه کشور داخل و خارج شیالتی منابع

 آبزیانی های گونه از متغیر ای دامنه مختلف، تعاریف این

 تعاریف این از یک هر ذیل در جهان سراسر در که است

 آالی قزل ماهی به عرفاً ایران کشور در. اند شده فهرست

 قاره به متعلق اصالتاً و وارداتی ای گونه که کمان رنگین

 صنعت به ورود از پس اخیر دهه چند در و آمریکاست

 ماهی است، گرفته قرار توجه مورد کشور پروری آبزی

 گونه که خزر دریای آزاد ماهی از. شود می اطالق سردآبی

 که قرمز خال آالی قزل ماهی همچنین و است ایران بومی

 به نیز است البرز کوه رشته کوهستانی های رودخانه بومی

 به سردآبی واژه .شود می برده نام سردآبی ماهی عنوان

 درجه 23 از کمتر تابستانی دماهای با که آبی عمناب

 های شود.گونه می اطالق شوند، می مشخص گراد سانتی

 تابستانی دمای با آبهایی در که آبزی های گونه به سردآبی

 می تعلق کنند، می زندگی سانتیگراد درجه 23 از کمتر

 دمای با آبهایی در که ای ماهی سردآبی به گیرد و ماهی

 3 -13 مطلوب دمایی دامنه) سانتیگراد درجه 23 از کمتر

 گفته کند، می زندگی طبیعی شرایط در( سانتیگراد درجه

 (.1933علیزاده، شود )  می

گونه  231، (Esmaeili et al.,2018)  بر اساس منابع

از این   ای داخلی ایران فهرست شده اند کهماهی برای آبه

گر بومی گونه دی 163گونه اندمیک و حداقل  30 تعداد

مهمترین گونه های سردآبی بومی ایران می باشند. 

شناخته شده ایران که دارای ارزش اقتصادی باال هستند 

 و خزر دریای آزاد ماهی) ماهیان آزاد تیره (1) : عبارتند از

 سفید)کپورماهیان  تیره( 2) ،( قرمز خال آالی قزل ماهی

 سوف ماهی) ماهیان سوف تیره( 9) و( ای رودخانه ماهی

 قزل ماهی باال، موارد جزء به. (1933علیزاده،) (معمولی

به عنوان ماهیان  کورگونوس ماهی و کمان رنگین آالی

 .سردابی غیر بومی در کشور وجود دارند

                                                           
8
 Not evaluated 
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پراکنش جمعيتي و خصوصيات مهم زيستي ماهيان 

 سردابي کشور 

 Oncorhynchus)  ماهي قزل آالی رنگين کمان

mykiss)  :این گونه تنها ماهی سردآبی  در حال حاضر

است که در سطح کشور به صورت وسیع پرورش داده می 

 شود .

 ماهی آزاد دریای خزر با نام علمی : ماهي آزاد دريای خزر

Salmo caspius ، )گونه ای مهاجر، رود رو )آنادروموس

بوم  _و بومی دریای خزر می باشد که از ارزش زیستی 

ویژه  برخوردار است. این شناختی، اقتصادی و مقبولیت 

ماهی در آب لب شور دریا زندگی و تغذیه می کند و جهت 

تخم ریزی وارد آب شیرین رودخانه می گردد. متاسفانه به 

دلیل ذخایر محدود این گونه، اطالعات علمی مستند و 

دقیقی از زیست شناسی این ذخیره ارزشمند دریای خزر 

قدیمی بدست در دست نیست اما بر اساس گزارش های 

آمده از محققین روسی، زیستگاه این ماهی در مناطق 

متری ذکر  03تا  03ساحلی دریای خزر و در اعماق حدود 

گردیده است. پراکنش آن در سواحل غربی و جنوبی 

دریای خزر به ویژه جنوب غربی یعنی آستارا تا چالوس 

است ولی در سواحل شمالی همچنین سواحل شرقی به 

می شود. این ماهی دارای دو فرم مهاجر  ندرت مشاهده

بهاره و پاییزه می باشد. مهاجرت پاییزه این ماهی همه 

ساله از نیمه شهریور تا نیمه آبان ماه انجام گرفته و برای 

تخم ریزی به رودخانه های کورا، تِرِك، سامور و رودخانه 

های سواحل جنوبی دریا مانند شفارود، کرگانرود، ناورود، 

چای، پلرود، سفید رود و به ویژه رودخانه چشمه آستارا

کیله تنکابن مهاجرت می کند، ولی در رودخانه های ولگا 

و اورال بندرت دیده می شود. مهاجرت بهاره در ماه های 

 (.1933علیزاده،)اسفند و فروردین انجام می گیرد 
ماهی قزل آالی خال قرمز با  ماهي قزل آالی خال قرمز:

در قسمت علیای رودخانه ها و  trutta Salmo  نام علمی

در دریاچه های مرتفع و در محیطی که دارای اکسیژن 

این قزل آال در فراوان و غذای کافی است زندگی می کند. 

رودخانه کرج و چالوس و  در نواحی مختلف از جملهایران 

 ، رودخانه هایدامنه کوهستانهای شمالی و غربی

و الر  نه البرزی و شمالیدام، و زاگرس کوهستانی البرز

 وجود دارد.

ماهی سفید رودخانه ای یکی از گونه  :سفيد رودخانه ای

های خانواده کپورماهیان موجود در ایران می باشد. این 

ماهیان به صورت دسته جمعی در رودخانه هایی که دارای 

جریان سریع می باشند، زندگی می کنند.  در نیمه شمالی 

ه آبریز دریای مازندران و دریای آرال ایران و در تمام حوض

. همچنین در رودخانه ارس، (Coad,1998 وجود دارد)

،  (Bianco&Banarescu,1982) حوضه دریاچه نمک 

حوضه دریاچه ارومیه و دریاچه زریوار کردستان ، حوضه 

( و در Berg,1949 اصفهان و حوضه رودخانه دجله )

وجود دارد.  (1913رودخانه های دجله و کارون )عبدلی، 

( نوع تخم 8811 طبق گزارش ) اشجع اردالن و همکاران،

ریزی سفید ماهی به صورت دفعه ای و حداکثر آن از 

 اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد می باشد.

 Leucuscusسال پیش با نام علمی  9ماهی سفید تا 

cephalus   وSqualius cephalus   معرفی شده بود

(Khaefi et al., 2016; Esmaeili et al.,2017   . )

 Squaliusروی گونه ایرانی جنس  آخرین بررسی ها

  Squalius turciusنشان می دهد که این گونه همان 

است که بومی ایران ، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و 

(.  این Freyhof,2014بخش آسیایی ترکیه می باشد) 

ارس و کورا گونه از حوضه دریای خزر در رودخانه های 

(Turan et al., 2013 ) ( و حوضه ارومیهEsmaeili 

et al.,2018 گزارش گردیده است. به طور کلی وضعیت )

توسط اتحادیه بین المللی  Squalius turciusگونه 

( با حداقل IUCNحفاظت از طبیعت و منابع طبیعی)

اما با  (،Freyhof,2014نگرانی بیان گردیده است ) 

در برخی مناطق با فشار شدید ماهیگیری توجه به اینکه 

مواجه شده ،کاهش قابل توجهی در جمعیت آنها مشاهده 

 (.Zarski et al.,2008شده است ) 

 سوف ماهی :(Sander lucioperca )سوف معمولي

 ارزش با و ایران بومی ماهیان مهمترین از یکی  معمولی

 شارز با گونه های باشد. این ماهی از می باال اقتصادی

 آبهای آن زیستگاه. شود می محسوب استخوانی ماهیان
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 می دریاها شور لب آب و مصبی داخلی، نواحی شیرین

 مربوط ایران در طبیعی صورت به ماهی این پراکنش. باشد

 دریاچه به گونه این. می باشد خزر دریای جنوبی منطقه به

 منطقه این در اکنون هم است و منتقل گردیده ارس سد

 . ( 1931)عبدلی و نادری،  دارد وجود آن از دیزیا تراکم

درجه سانتیگراد  93تا   1/3این ماهی در محدوده دمایی 

 (Koed, 2000; Willemsen, 1978)زیست می کند  

ولی در آب هایی با دمای خیلی پایین و یا خیلی باال 

 Lehtonen et)تحمل برای ماهی مشکل ساز می شود 

al., 1996) .  به عنوان گونه  (1939الملکی )عبددر گزارش

به  (.1933علیزاده،)گرم آبی معرفی شده و در گزارش 

عنوان مهمترین ماهی سردابی ایران عنوان شده است.  

ذخایر این ماهی در اثر صید بیش از حد سالهای گذشته از 

یک طرف و از بین رفتن محل های تخمریزی این ماهی 

قصان بسیاری شده در سواحل ایرانی از طرف دیگر دچار ن

جهت حفظ و احیای این ماهی  1963بود، لذا از سال 

تکثیر مصنوعی آن آغاز شده که گرچه سبب بهبود نسبی 

ذخایر این ماهی گشته ولی این اقدامات هنوز نتوانسته 

ذخایر این ماهی را ایجاد نماید است سطح مطلوب 

 (.1939عبدالملکی، )

در سال  :  lavaretus Coregonus ماهي کورگونوس

حدود چهار میلیون عدد تخم این گونه غیربومی از  1361

اروپا وارد ایران شد و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط 

زیست در ماهی سرای کرج تفریخ شده و الروها اکثراً در 

دریاچه سد کرج ریخته و مقداری نیز در سد لتیان رها 

این سازی شد. براساس تحقیقات انجام شده وارد کننده 

گونه به ایران شادروان دکتر معتمد بوده است )وثوقی و 

های  این گونه در آبهای ساکن و دریاچه .(1930مستجیر، 

بزرگ و با عمق زیاد و مناطقی که دارای اکسیژن محلول 

کند. با این حال این ماهی خود را با   باال باشد زیست می

های گرم و حتی با میزان آلودگی متوسط  شرایط آب

کند. این ماهی زئوپالنکتون خوار بوده و فعالیت  ازگار میس

های تغذیه ای آن در پیکره توده آبی می تواند به تراکم 

 ,.Eloranta et alفیتوپالنکتون های محیط بیافزاید)  

2011 .) 

ارزيابي وضعيت موجود ذخاير و تنوع زيستي ماهيان 

  سردابي در کشور 

 به نیاز ماهیان، ارزشمند یرذخا از پایدار برداری بهره جهت

 های جمعیت و ها گونه ذخایر وضعیت از کافی شناخت

 در برداری بهره مدیریت اعمال تا باشد می آنها متعدد

 و ها ماهی بچه رهاسازی ذخایر، حفظ به کمک جهت

 گردد بنا علمی اصول اساس بر صیادی فشار کاهش

(Rezvani Gilkolaei et al.,2009 .)حاضر، درحال 

 از ماندن محفوظ برای خطر درمعرض های ازگونه سیاریب

 علت به زیرا دارند، مصنوعی تکثیر به نیاز انقراض، خطر

 دست از همچون انسانی، غیرمستقیم یا مستقیم تأثیرات

 آلودگی، حد، از بیش برداری بهره ها، زیستگاه رفتن

 ها بیماری ورود یا و رقیب و شکارچی های گونه معرفی

 .نیستند نامناسب طبیعی های محیط در ابق به قادر

 دچار وضعیت این بیشتری به بسیار های گونه نیز، درآینده

 IUCN.2006) Millennium ; شد خواهند

Ecosystem Assessment, 2005)  .،جهت بنابراین 

 روی جمعیت مولکولی مطالعات مدیریتی، اهداف تحقق

؛ Park and Moran, 1995)  انجام میگیرد ها ماهی

Allendorf et al., 1987 .)ژنی ذخایر میزان از آگاهی 

 ارزشمند اهداف از گونه، یک افراد بین در ژنتیکی تنوع و

 جمعیت ژنتیک بررسی که طوری به است؛ ذخایر مدیریت

 از حفاظت برای اقتصادی، ماهیان مولکولی اکولوژی یا

است  ضروری بسیار پایدار صید حفظ و آنها جمعیت

(Wang et al., 2007 .)ذخایر  ساختار ارزیابی ابتدا در

 صفات از استفاده با ها جمعیت و ها گونه تشخیص

 به توجه با اما گرفت می صورت مریستیک و مورفومتریک

 اثرهای و محیطی تغییرات به صفات این باالی حساسیت

 و ماهیان سالمت بر گذاری نشانه در دستکاری منفی

 علم آن، از حاصل های داده تفسیر بودن محدود همچنین

 ساختار شناسایی جهت مولکولی ازمارکرهای استفاده

  .تیاف توسعه ذخایر ژنتیکی

با توجه به تولید روزافزون  ماهي قزل آالی رنگين کمان:

این ماهی در کشور  طی دهه اخیر در سطح جهانی از 

جایگاه خوبی در مقایسه با کشورهای آسیایی برخوردار 
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سابقه تولید ماهی قزل آال در ایران به هرچند . بوده است 

تعداد  1963بر می گردد تا حدود سال  1993حدود سال 

واحدهای پرورش ماهی قزل آال در ایران از تعداد انگشتان 

دو دست کمتر بوده اما فعالیتهای چشمگیری در سه دهه 

اخیر در این زمینه انجام گرفته است، بر اساس آمار ارایه 

مزرعه پرورش ماهی قزل   1330تعداد  1930شده در سال

بیش  1930آْال در کشور فعالیت نموده و در پایان سال 

 تن ماهی قزل آال در کشور تولید گردیده است 160333از

بررسی آماری بین  (. 1936سالنامه آماری شیالت ایران،)

نشان می دهد که در این مقطع  1930تا  1913سال

 936از  قزل آال در کشورزمانی تعداد مزارع پرورش ماهی 

از و میزان تولید ماهی قزل آال در کشور مزرعه   1330به  

)سالنامه  افزایش داشته است 160333تن به  3333

که در مقایسه با سایر  (1931آماری شیالت ایران، 

فعالیتهای زیر بخش کشاورزی از افزایش شایان توجهی 

ی و گسترش با توجه به شرایط اقلیم. برخوردار بوده است

این فعالیت و همچنین اقدامات علمی که در زمینه پرورش 

این فعالیت  صورت گرفته استاین ماهی در سنوات اخیر 

طی  تقریبا در تمامی استانهای کشور انجام گردیده است.

سالهای اخیر به علت افزایش نیاز به بچه ماهی قزل آال 

زل ناشی از توسعه و گسترش قابل توجه صنعت پرورش ق

آال، مشکالت و مسائل ناشی از اختالالت ژنتیکی در 

ماهیان قزل آال در کشور بسیار جدی و نگران کننده است 

که در این رابطه می توان دالیلی را به شرح زیر مطرح 

 نمود:
افزایش روزافزون نیاز بخش تولید به بچه ماهی قزل آال -1

ل آال باعث گردیده تا مراکز تکثیر و تولید بچه ماهی قز

طی ده سال اخیر گسترش زیادی یابد. متاسفانه بخش 

قابل توجهی از این مراکز بدون مجوز در حال فعالیت بوده 

و به شیوه های غیر علمی و غیر استاندارد اقدام به تکثیر و 

تولید بچه ماهی قزل آال می نمایند.  عدم اطالع وآشنایی 

پیش مولدین این مزارع با فنون تکثیر و استفاده آنها از 

بویژه مولدین نر زودرس باعث ایجاد اختالالت ژنتیکی و 

 انتقال صفات نامرغوب به نسل های بعدی شده است. 

نقل و انتقاالت گسترده تخم چشم زده در بین مزارع  -2

تکثیر و پرورش در سطح کشور و مولد سازی بدون توجه 

به منشاء تهیه تخم ها و والدین آنها و حتی تهیه پیش 

مولد ازمزارع تکثیروپرورش همجوار در یک منطقه باعث 

بروز مشکالت جدی ژنتیکی در نسل های بعدی شده 

 است. 

واردات بی رویه، بی برنامه و کنترل نشده تخم چشم   -9

کشورهای دیگر از جمله استرالیا، فرانسه،  زده قزل آال از

در  دانمارك، ایتالیا، نروژ، اسکاتلند و آمریکا طی دهه اخیر

زمان های مختلف به استان های مختلف کشور باعث ایجاد 

نسلی متفاوت از مولدین )که بعضا از کارآیی تکثیر پایینی 

برخوردار بوده( و سبب بروز برخی صفات نامطلوب در 

 ها شده است.  ماهی

ماهی آزاد دریای خزر : ماهی آزاد دریای خزر از جمله 

ش اقتصادی دریای خزر ماهیان مهاجر رودرو ، بومی، با ارز

می باشد که در دریا زندگی و تغذیه می کند و جهت تخم 

ریزی وارد رودخانه می گردد. محدوده اصلی زیستگاه 

اینگونه سواحل غربی و جنوبی دریای خزر می باشد و 

پراکنش آن در سواحل شمالی و همچنین سواحل شرقی 

این دریا بسیار اندك است )صیادبورانی و همکاران، 

(. در سواحل ایرانی دریای خزر میزان صید و 1931

رهاکرد این ماهی طی بیش از سه دهه دارای نوساناتی 

بوده است و طی سالهای اخیر میزان صید این ماهی روند 

کاهشی را نشان می دهد. به طوریکه میزان صید این ماهی 

 1932تن در سال  2به حدود  1933تن در سال  3از 

ابر کاهش داشته است )صیادبورانی، بر 0رسیده است که 

(  1932(. بر اساس گزارش پاشازانوسی و همکاران ) 1930

، میانگین میزان صید این 1933الی  1939طی سالهای  

 ±   933ماهی در سواحل حوضه جنوبی دریای خزر  از

 کیلوگرم در نوسان بوده است.  2933

 امروزه اکثر رودخانه های حوضه دریای خزر از جمله

رودخانه چشمه کیله تنکابن ارزش اکولوژیک خود را به 

دلیل ورود آالینده ها و سموم، فاضالب شهری و روستایی، 

برداشت شن و ماسه، توسعه شهری و ایجاد سد از دست 

داده اند که این موضوع مهاجرت ماهی آزاد را برای تکثیر 
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طبیعی به شدت کاهش داده است. البته صید بی رویه این 

به خصوص در مسیر مهاجرت ماهیان )دهانه  ماهی

رودخانه ها، داخل رودخانه ها( این موضوع را تشدید کرده 

بر اساس اطالعات  (.1931صیادبورانی و همکاران،  است)

منتشره وضعیت ماهی آزاد در طبقه بندی آی یو سی ان 
 Kiabi et  )به صورت بحرانی طبقه بندی شده است 3

al., 1999.) 

و ترمیم ذخایر این گونه، هر ساله بچه ماهیان برای حفظ 

آزاد توسط سازمان شیالت ایران به رودخانه ها رهاسازی 

می گردند که تعداد آن طی سالهای اخیر در حد صدها 

 1932لغایت  1969هزار عدد بوده است. طی سالهای 

میلیون عدد بچه ماهی آزاد دریای خزر  1303تعداد 

تن ماهی  3109مدت میزان  رهاسازی گردیده و در همین

درصد صید  03آزاد صید گردیده است که با احتساب 

قاچاق و ثبت نشده و نیز صید مولدین برای تکثیر این 

تن می رسد و  19602گونه، کل میزان صید این ماهی به 

کیلوگرم برای هر ماهی  200با در نظر گرفتن وزن متوسط 

ی شود که عدد م 00033تعداد ماهیان صید شده برابر 

 300نسبت به تعداد بچه ماهیان رهاسازی شده، حدود 

 (.1932عبدالملکی ،) درصد بازگشت نشان می دهد

بررسی های ژنتیکی در راستای ارزیابی وضعیت ذخایر این 

مطالعه تنوع گونه نتایج مختلفی را گزارش می دهد. 

در رودخانه های چشمه کیله و  ژنتیکی ماهی آزاد

بیش از یک نشان داد  (1932جارلشگری)نتوسط  کرگانرود

های مورد مطالعه وجود دارد که باید   جمعیت در رودخانه

. همچنین بررسی در بازسازی ذخایر مد نظر قرار گیرد

نمونه بچه ماهی آزاد دریای خزر جمعیت  93تنوع ژنتیکی 

منطقه تنکابن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، نشان 

نویدی مقدم ، در بین آنها بود ) دهنده تنوع ژنتیکی

1930 .). 

Yousefian(2311)  به بررسی تنوع ژنتیکی ماهیان آزاد

جوان و در معرض خطر انقراض دریای خزر پرداخت و 

 مولدین جمعیتهای بین ژنتیکی اختالف گزارش داد هیچ

 بین ژنتیکی اختالف فرزندانشان دیده  نمی شود اما و نر

                                                           
9
 IUCN 

 فرزندانشان و ماده مولدین و نر و ماده مولدین جمعیتهای

 است. دار معنی

قزل آالی خال قرمز جمعیتی ماهی قزل آالی خال قرمز : 

آسیب پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده و معموال در 

باالدست اغلب رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر و 

برخی رودخانه های آب های داخلی ایران انتشار دارد. این 

اهیان با ارزش حفاظتی رودخانه هایی مانند ماهی از م

( و در فهرست 1913حویق و شفارود بوده ) عبدلی، 

ماهیان آسیب پذیر قرار گرفته است.  لذا از نظر تنوع 

 از زیستی بسیار مهم است . قزل آالی خال قرمز جمعیتی

 آب آلودگی بخاطر عمدتاً که بوده خزر دریای آزاد ماهی

میان  و در باالدست مسکونی اطقمن توسعه رودخانه ها،

 کاهش بخاطر احتماالً نتیجه در و رودخانه ها دست

 در زیادی و کاهش شده جدی آسیب دچار زیستگاه

(. 1933است )صلواتیان و همکاران، داده رخ آن جمعیت

در بررسی های جدیدتر، این ماهی در حد گونه 

(Esmaeili et al.,2018 مطرح شده است اگرچه نیاز )

 بررسی های دقیق تر در این زمینه می باشد.به 

 وضعیت بررسی ( در 1931و همکاران )هاشم زاده سقرلو 

 رودخانه پنج در قرمز خال آالی قزل ماهی فیلوژنتیکی

 دریاچه حوضه در دریاچه دو و خزر دریای جنوبی حوضه

 1،  ژن یابی توالی از روش استفاده با ایران داخلی های

 و با رسم درخت نمودند شناسایی فمختل هاپلوتایپ عدد

مورد  مناطق های نمونه در را مشخصی جدایی تبارزایی

 .نکردند مطالعه مشاهده

 معرفی سردآبی های گونه از دیگر یکی: ماهي کورگونوس

 این. است( ماهی سفید) کورگونوس ماهی کشور، به شده

 وارد زده چشم تخم بصورت پیش سال 03 حدود ماهی

 کرج سد به حاصله ماهیان بچه تفریخ، از پس و شد ایران

خشکسالی های اخیر و  . گردیدند رهاسازی لتیان سد و

کاهش عمق آب دریاچه ها سبب شده است تا بستر 

مناسب تخمریزی این ماهی به تدریج از زیر آب خارج 

شده و هر ساله بسیاری از تخم ها رهاسازی شده توسط 

 Ahmadi et این ماهی در آن مناطق از بین برود )

al.,2011 این موضوع به همراه صید بی رویه و غیر .)
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قانونی ماهی مذکور، تهدید جمعیت آنها را در تنها 

 این که کشورهایی اکثر زیستگاه ایران به دنبال دارد. در

 کند، می زندگی آنها در شده معرفی یا بومی بصورت گونه

 آبهای منابع در رهاسازی هدف با آن مصنوعی تکثیر

 پرورش. شود می انجام آنها ذخایر تقویت با و طبیعی

 که است نکرده پیدا زیادی توسعه گونه این تجاری

 در بلوغ سن بودن باال و بطئی رشد آن دلیل مهمترین

پژوهشی توسط شمسایی مهرجان . باشد می مولدین

( بر روی این ماهی در پشت سد کرج انجام گرفته 1383)

 گونه بودن رشد کند بر تکه نتایج تحقیق آنها دالل

C.lavaretus بوده است به امیرکبیر دریاچه سد در 

 9 حداقل مدت ظرف مذکور، محل در فوق گونه که نحوی

وضعیت موجود  رسید. بازارپسند و طول وزن به سال

ارائه گردیده  1ذخایر ماهیان سردابی کشور در جدول 

 است. 

 

 

 يان سردابي کشور: ارزيابي وضعيت موجود ذخاير ماه 1جدول 

 وضعیت موجود گونه ردیف

در اثر توسعه و گسترش این صنعت بدون توجه به مجوزهای الزم، استفاده از شیوه های غیر  قزل آالی رنگین کمان  1

علمی و غیراستاندارد در تکثیر و تولید این ماهی و نیز نقل و انتقال گسترده و غیراصولی 

ناهنجاری ها و اختالالت ژنتیکی در این ماهی رخ داده   تخم چشم زده در بین مزارع کشور،

و صنعت تکثیر و پرورش این ماهی را دچار آسیب جدی کرده است. همچنین بسیاری از 

 مزارع و کارگاههای تکثیر و پرورش تعطیل شده اند.

بوده و ذخایر نسل فرم   رهاسازی ذخایر تکثیر شده فرم پاییزه به دریا به صورت غیر اصولی ماهی آزاد دریای خزر 2

 بهاره آن نیز کاهش یافته است.

به دلیل صید قاچاق جمعیت آن به خصوص در پارك ملی الر رو به کاهش یافته است.  این  ماهی قزل آالی خال قرمز  9

 در زمره ماهی های آسیب پذیر طبقه بندی می شود.ماهی 

ی و همچنین صید بی رویه و غیرمجاز سبب افزایش تخریب زیستگاههای طبیعی تخمریز سفید رودخانه ای  0

 خطر انقراض در آنها شده است.

کامال آسیب دیده و جمعیت آن بستگی به رهاسازی بچه ماهیان حاصل از ذخایر این ماهی  سوف معمولی  0

  تکثیر نیمه طبیعی دارد .

لتیان انجام می گیرد، ولی رها سازی بچه ماهیان تولید شده آنها در پشت سد کرج و سد  کورگونوس 6

پرورش تجاری این گونه به علت رشد بسیار پایین و باال بودن سن بلوغ در مولدین توسعه 

 . نیافته است

 

 

اولويت بندی ذخاير ماهيان سردابي کشور از جنبه 

 حفاظت و بهره برداری

ابتدا اولویت بندی ذخایر ماهیان سردابی با توجه به آمار و 

ز وضعیت ذخایر آنها در مجالت، سایت ها و اطالعاتی که ا

کتاب های داخلی منتشر شده و توصیفاتی که محققین 

داخلی از وضعیت موجود این ماهیان انجام داده اند، 

صورت گرفته است. بدون شک گونه هایی نظیر قزل آالی 

رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر به دلیل ارزش 

در جامعه و بین مردم  اقتصادی و تغذیه ای ویژه ای که

دارد جزء اولویت های اول حفاظت و بهره برداری قرار می 

گیرند. ضمن آنکه سایر گونه های ارزشمند و بومی نظیر 

سوف معمولی نیز که در معرض خطر انقراض و آسیب 
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پذیر هستند را نمی توان نادیده گرفت و لذا در همین 

ندی این ذخایر طبقه قرار می گیرند. بنابراین در اولویت ب

چهار سطح )سطح اول، سطح دوم، سطح سوم و سطح 

اولویت بندی  2چهارم اولویت( مشخص شده است. جدول 

ذخایر ماهیان سردابی کشور از جنبه حفاظت و بهره 

برداری بر اساس گزارشات و بررسی های انجام شده در 

 کشور را نشان می دهد.

 

 دابي از جنبه حفاظت و بهره برداری بر اساس آمار منتشر شده در کشور:  اولويت بندی ذخاير ماهيان سر2جدول 

 

همچنین ذخایر ماهیان سردابی کشور از جنبه حفاظت و 

 IUCN RED LISTبهره برداری بر اساس سایت 

(www.iucnredlist.org ) اولویت بنده شده و در

مشخص شده است.  بر اساس آمار و اطالعاتی که  9جدول 

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در سال  سایت

و  2313، 2333بر اساس آمار و اطالعات سالهای  2311

در مورد وضعیت این گونه ها در سراسر جهان از  2310

سردابی کشور در  جمله ایران منتشر کرده است ماهیان

 قرار گرفته اند. 13گروه حداقل نگرانی

                                                           
50
 least concern 

 اولویت حفاظت گزارش وضعیت در سطح کشور گونه ردیف

 در معرض خطر کمان رنگین آالی قزل 1

 کاهش ذخایر فرم بهاره خزر دریای آزاد ماهی 2 سطح اول

 کامال آسیب دیده )در معرض خطر( معمولی سوف 0

 سطح دوم افزایش خطر انقراض ای انهرودخ سفید 0

 سطح سوم آسیب پذیر قرمز خال آالی قزل ماهی 6

 چهارم سطح خطر پایین سطح کورگونوس 1

http://www.iucnredlist.org/
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: اولويت بندی ذخاير ماهيان سردابي کشور از جنبه حفاظت و بهره برداری بر اساس ليست اتحاديه بين المللي 3جدول 

 حفاظت از طبيعت
 

 

 

 نتیجه گیری 
دی حیات و بقاء ماهیان بومی کشور را با خطر عوامل متعد

توان به افزایش سازد که از جمله آنها میجدی مواجه می

های کشاورزی و صنعتی در کنار منابع آبی و ورود فعالیت

ها به این منابع، استفاده از سموم مختلف فاضالب

-کشاورزی، صید بیش از حد آبزیان، از بین رفتن زیستگاه

ها و اثر عوامل طبیعی مانند سیالبهای طبیعی در 

های ها و افزایش بیماریتخریب بستر مناسب تخمریزی آن

موجودات آبزی به عنوان  باکتریایی و ویروسی اشاره کرد. 

یک منبع غذایی برای انسان هستتند. هدف از حفاظت، 

حفظ تنوع ژنتیکی کامل موجود در محیط طبیعی خود 

اظت از ذخایر ژنتیکی است. دستورالعمل هایی جهت حف

ماهیان وجود دارد که با توجه به نوع گونه ماهی و موقعیت 

زمانی و مکانی آن متفاوت است. در مرحله اول الزم است 

نسبت به تاسیس بانک ژن ماهیان سردابی از نمونه های 

زنده اقدام کرد با این هدف که گونه های در معرض خطر 

 ها گونه این سازگاری و بقا بلوغ، جمع آوری شده و رشد،

شده جهت حفاظت آنها در شرایط بسته  شرایط کنترل در

های و طبیعی مطالعه و بررسی شود. بانک ژن از بخش

توانند موجب حفظ شود که میزنده و غیر زنده تشکیل می

های بومی کشور شود. بخش و احیاء خزانه ژنتیکی گونه

استخرهای  زنده بانک ژن شامل نگهداری انواع ماهیان در

خاکی و حوضچه های بتونی است. نگهداری انواع دی ان 

های مهم اقتصادی نیز می تواند نوع مهم ای و بافت ژن

داشتن یک بانک دیگری از بانک های ژن باشد. در مجموع 

، یکی از راه های مهم حفظ ماهی دی ان ای ژنومی بزرگ

 .ودخواهد ببه شکل پایدار گونه های ماهیان سردابی بومی 

 زنده موجودات از گونه یک رفتن دست از درصورت حتی

 احتمال اینکه و ماند خواهد ماندگار آن کامل ژنوم

 اگر) ژنوم این از استفاده با بتواند تکنولوژی پیشرفتهای

 دوباره موجود را آن( باشد شده نگهداری سالم و درست

د کند نیز وجود دارد. انجماد اسپرم و به دنبال آن ایجا احیا

بانک اسپرم ماهیان سردابی همچنین به عنوان تکنولوژی 

جدید در حفاظت از گونه های سردابی کشور با این شرط 

که پروتکل آن برای هر کدام از ماهیان موجود بهینه شود 

پیشنهاد می گردد. روش حفاظت و بهره برداری از طریق 

بازسازی ذخایر به عنوان یکی از راهها برای جبران کاهش 

یعی و استوك ماهیان در زیستگاه طبیعی آنها مطرح طب

 اولویت حفاظت وضعیت گونه ردیف

 سطح اول اولویت ی نشدهبا توجه به غیر بومی بودن ارزیاب کمان رنگین آالی قزل 1

 سطح دوم اولویت نگرانی حداقل خزر دریای آزاد ماهی 9

 نگرانی حداقل ای رودخانه سفید 0 

 نگرانی حداقل قرمز خال آالی قزل ماهی 0

 نگرانی حداقل معمولی سوف 6

 با توجه به غیر بومی بودن ارزیابی نشده     کورگونوس 1
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می باشد و برای ماهیاتی از جمله آزاد ماهی دریای خزر 

که دچار صید بی رویه شده اند و تعداد و جمعیت آنها در 

طوالنی مدت در معرض کاهش است می تواند کاربرد 

روش حفاظت از زیستگاه طبیعی که به  باالیی داشته باشد.

گونه ها ترین و بهترین راه برای حفاظت از عملیعنوان 

شناخته شده است شامل حفاظت و نگهداری از گونه های 

مهم در زیستگاههای حفاظت شده است که می تواند 

مشتمل بر حفاظت کامل از گونه یا حفاظت با اعمال 

قوانین و محدودیت هایی برای دسترسی به این مکان یا 

رای  حفاظت سایت مشخص شده باشد. این روش ب

ماهیانی که به علت صید بی رویه به شدت در معرض خطر 

انقراض هستند با اعمال قوانین و محدودیت های مربوط به 

ادوات صید، فصل صید و میزان حداکثر  و یا مجاز برداشت 

  پیشنهاد و اجرایی گردد.

 

 توصیه ترویجی

گونه های آبزیان منابع آبی کشور دارای تنوع زیادی 

ند، که شناسایی گونه ها و طبقه بندی آنها از نظر باش می

باشند. بهره برداری از  علمی و اقتصادی دارای اهمیت زیاد می

بایست بر اساس یافته های بیولوژیک گونه و  ذخایر آبزیان می

رعایت شاخصه های اکولوژیک  انجام پذیرد، که در این رابطه 

ونه آبزی شناخت پراکنش و ترکیب جمعیتی مختلف از هر گ

کلید راهبردی بهره برداری اصولی و صیانت از ذخائر ژنتیکی 

محسوب میشود. تاسیس بانک ژن از نمونه های زنده و غیر 

زنده ماهیان سردابی، انجماد اسپرم همچنین بازسازی ذخایر 

هایی جهت و حفاظت از زیستگاه طبیعی به عنوان روش 

 ه می گردد. حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان سردابی توصی

 منابع 

بررسی بیولوژی . 1933، ا.، آ. راد، م. صالحی نالارداشجع 

 Leuciscus تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای

cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران. 

-29پژوهش های مجله علوم و فنون دریایی، صفحات 

96 . 

. 1932پاشازانوسی، ع.، درافشان، س.،  ابراهیم زاده، م. 

ماهی آزاد دریای خزر. نشر آموخته . چاپ اول. 

 ص.130

. دفتر برنامه ریزی و 1936سالنامه علمی شیالت ایران. 

بودجه. سازمان شیالت ایران. معاونت برنامه ریزی و 

مدیریت منابع. دفتر برنامه ریزی و بودجه. گروه برنامه 

 .1931-1930ریزی و آمار. 

. دفر برنامه ریزی و 1931سالنامه علمی شیالت ایران.

. سازمان شیالت ایران.معاونت برنامه ریزی و بودجه

مدیریت منابع. دفتر برنامه ریزی و بودجه. گروه برنامه 

 .1913-1931ریزی و آمار.

. بررسی راندمان تکثیر 1939شمسایی مهرجان، م. 

 Coregonusو تولید ماهی انگشت قد  مصنوعی

Lavaretus. . ی. دانشگاه آزاد رساله دکتری تخصص

 ص.  101اسالمی.واحد علوم و تحقیقات تهران. 

. شناسایی و آمایش زیستگاه ها و 1931ربانی ها، م. 

ایستگاه و مراکز ذخایر ژنتیکی استان های شمال 

کشور و طبقه بندی استاندارد آنها ) بوم سازگان های 

آب شیرین، ساحلی و دریایی ایران(. وزارت جهاد 

ن تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.سازما

کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور. 

 ص. 06. 09011شماره ثبت 

زاهدی پور، ح.، پناه پور، ح.، احمدلو، ف.، آقاخانی، س.، 

شناسایی، جمع آوری، نگهداری و . 1933، ی. یوسفی

بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه 

تحقیقات ژنتیک مرکز . های جنگلی در استان مرکزی

.  13دوره   .  و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

 . 132-110(. 90)1شماره 

 و ،.ع اف، ،علی. ك عباسی، ،.م اف، قلی ،.م صلواتیان،

 آالی قزل ماهی غذایی رژیم بررسی. 1933. ر رجبی،

 های رودخانه (Salmo trutta fario) قرمز خال

 و علوم مجله.  خمریزیت فصل در الر سد پشت دریاچه

  شماره0  3 دوره0 1933 زمستان.   ایران دریایی فنون

0 ; 03-00 . 

، م.،  مقصودیه کهن، ح.، صیادبورانی، م.،   صیادبورانی

زحمتکش کومله، ع.، ولی پور، ع.،  دقیق روحی، ج.، 

. بررسی امکان پرورش 1931عموزاده عمرانی، م. 

استفاده از آب  ماهی آزاد در تراکم های مختلف با
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مجله توسعه آبزی پروری، سال ششم، دریای خزر. 

 . 01-00. صفحه شماره دوم، 

. مطالعه وضعیت رشد و ساختار 1930، م. صیادبورانی

سنی ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای خزر. موسسه 

تحقیقات علوم شیالتی کشور. مرکز تحقیقات ماهیان 

 ص.  06سردابی.

. تنوع زیستی ماهیان حوضه 1931م.  عبدلی، ا. و نادری،

 921جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان. 

 صفحه.

. ماهیان آبهای داخلی ایران. انتشارات 1913، ا. عبدلی

 ص.  910موزه حیات وحش شهرداری تهران. 

 ارزیابی ذخایر ماهی سوف. 1939، ش. عبدالملکی

(Stizostedion lucioperca)  در سواحل ایرانی

مجله علمی . 1913 -1933ریای خزر در سال د

 .30-113. صفحه 0. شماره19دوره  .شیالت ایران 

 دریایتهیه مولدین ماهی آزاد  . 1932عبدالملکی ، ش.

از رودخانه های ( caspius trutta Salmo)خزر

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور. استان گیالن. 

 .ص 96

. برنامه راهبردی ماهیان سردابی. مطالعه 1933علیزاده، م. 

تحقیقاتی. موسسه تحقیقات شیالت ایران. شماره ثبت 

 ص.  290.  1009/33

. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت 1932، س،. نجارلشگری

ماهی آزاد در پنج رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر. 

دکتری رشته شیالت. دانشگاه آزاد اسالمی ،  رساله

 ص.   161عاوم و تحقیقات تهران. 

 آزاد ماهی ژنتیکی تنوع بررسی. 1930فومنی، مقدم نویدی

 از با استفاده تنکابن منطقه جمعیت خزر دریای

 ارشد کارشناسی نامه پایان . ماهواره ریز نشانگرهای

 991 یالن،گ دانشگاه پایه علوم دریا، دانشکده بیولوژی

 ص.

هاشم زاده سقرلو، ا.، فرحمند، ح.، عبدلی،ا.، برناتچز ، ل.، 

 مزشخیص ماهیان قزل آالی خال قر. ت1931کرمی،م. 

Salmo trutta  متعلق به رودخانه مردق در رودخانه

. لیقوان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

-991. 9. شماره60ایران(. دوره  طبیعیشیالت)منابع 

921 . 

. .ماهیان آب شیرین  1930. ب. مستجیرو وثوقی غ.، 

 .ص 911دانشگاه تهران.  چاپ ششم. 
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Abstract 

Identification and classification of cold water fishes in water resources of Iran is scientifically and 

economically very important. The study of geographical distribution, biological traits and ecological 

status of species groups in inland water resources and cultured systems are considered as base of 

programming for the conservation and sustainable exploitation of the genetic resources of these fish. 

According to the most reliable references, the most important indigenous cold water species in Iran 

with high economic value include several species of fish from Salmonidae (Salmo caspius and S. 

trutta), Cyprinidae (Squalius turcius) and percidae (Sander lucioperca). Problems such as genetic 

disorders and subsequent adverse and unfavorable their effects on rainbow trout, reduced stock of 

Caspian salmon (spring race), over-exploitation and illegal (Salmo trutta, Squalius turcius, Sander 

lucioperca), the lack of biological information from other species (Squalius turcius) have caused the 

genetic reserves of these species to be critically endangered, endangered and vulnerable.  Rainbow 

trout and Salmo caspius (because of their economic and nutritional importance) and Salmo trutta and 

Sander lucioperca are protected and exploited in the priority due to their vulnerability. 
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