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چکیده
درياي خزر ،بزرگترين درياچه جهان ،به لحاظ جغرافیايي و تاريخي از ديرباز در موقعیت ممتازي قرار داشـته اسـت .ايرانیان به
دلیل داشتن سواحل طوالني در اين درياي شمالي سرزمین خـود ،پیوسـته در شـناخت و برخـورداري از آن کوشیده اند .ماهیان
خاوياري از ارزشمندترين موجودات درياچه خـزر محـسوب مـيشـوند و خاويـار درياي خزر از ديرباز مورد توجه جهانیان بـوده
اسـت .در اين تحقیق به بررسي سیاستهاي مديريتي ماهیان خاوياري قبل و پس از انقالب اسالمي پرداخته شد .نتايج نشان داد
که پیش از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي هیچگونه نظارت مديريتي و حاکمیتي بر درياي خزر وجود نداشته و تصمیم گیري
توسط اتحاد جماهیر شوروي بوده و پس از فروپاشي شوروي و تقـسیم آن بـه جمهـوريهـاي مختلـف ناهماهنگي هاي مديريتي
زيادي در اين حوزه صورت گرفته است .اين تحول به برآمدن مسائل جديدي منجر شده که از جمله مي توان به کاهش چشم گیر
ماهیان خاوياري اشاره نمود .در اين بین تنها جمهوري اسالمي ايران رسالت اخالقي-زيست محیطي خود را به نحو احسن اعمال
کرده و بازسازي ذخاير اين ماهیان ارزشمند را شدت بخشیده است .بررسي آمار صید ماهیان خاوياري نشان ميدهد که در سال-
هاي اخیر تنها وضعیت ذخاير تاسماهي ايراني بهتر از ذخاير ساير تاسماهیان بوده و  5گونه ديگر بـا کـاهش فـوق العـادهاي
مواجـه شـده است .پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي ،فعالیتهاي چشمگیري در اين حوزه صورت گرفته است از جمله:
بازسازي ذخاير و رهاسازي بچه ماهیان به دريا ،پرورش ماهیان خاوياري در آبهاي نامتعارف داخلي و در قفس ،افزايش مراکز
تحقیقاتي و دانشگاهها با رويکرد مديريت ذخاير ماهیان خاوياري و معرفي گونه با ارزش تاس ماهي ايراني.
واژگان کلیدی :دریای کاسپین ،ذخایر ماهیان خاویاری ،انقالب اسالمی

تاريخ دريافت مقاله 87/06/25 :
تاريخ پذيرش مقاله 87/11/16 :
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شناسي ،اقتصاد ،حقوق ،سیاست ،و جز اينها ،با آنکه در زمان
هاي پیش مورد نظر بوده ،از روزگاري که ايران با قدرت هاي
اروپايي رويارويي يافت رونق بیشتر پیـدا کـرده است.کهن
ترين مدرك بازمانده درباره درياي خزر متعلق به مورخ
نامدار يونـاني ،هـردويت اسـت .وي جدا بودن اين دريا را از
درياهاي ديگر جهان شناخته بود و به کشتیراني قوم هاي
پیرامون آن نیز اشاره دارد .ارسطو و پلیب ( )Polybeبه اين
امر توجه کر ده اند ،اما استرابون( )Strabonجغرافيدان
بزرگ يوناني دريـاي خـزر را خلیجي از اقیانوس منجمد
شمالي دانسته و پلوتارك  plutarkeنه تنها اين نظر را
پذيرفته ،بلکه گوشـه اي از دريـاي مازندران را در پیوند با
درياي آزرف بررسـي کـرده اسـت و سـرانجام بطلیمـوس،
جغرافـيدان مـشهور در قـرن دوم میالدي ،درياي مازندران
را درياي مستقل و جداگانه معرفي کرده است اين دريا به
سبب موقعیتهـاي سیاسي و اقتصادي همواره مورد توجه
اقوام و ملتهاي مختلف در ادوار تاريخي بوده است بطوري-
که سالطین صفويه اهمیت زيادي براي آن قائل بودند و به
ايجاد راههايي از نقاط داخلي تا سواحل آن اقدام کردند و
بنادر ي مانند بهـشهر (اشرف البالد) و فرح آباد در کنار
درياي خزر ساختند و نادر هم اقدامات سالطین صفويه را
تعقیب نمود ].[5
در قرن نوزدهم روسیه بنا به وصیت پطرکبیر براي دست
يافتن به آب راههاي آزاد سخت به درياي خزر توجه داشـت
و با فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي در عصر حاضر و تقـسیم
آن بـه جمهـوريهـاي مختلـف سـبب جايگـاه ويـژه
استراتژيك اين درياچه شد اين تحول به برآمدن مسائل
جديدي منجر شده که با اهمیت منطقه اي پیوند يافته است
لذا با توجه به موارد ذکر شده در اين تحقیق به بررسي
سیاستهاي مديريتي ماهیان خاوياري قبل و پس از انقالب
اسالمي پرداخته شد.

 .1مقدمه
يکي از مهمترين وظايف حاکمیتي شیالت کشورها ،حفظ
ذخاير و تنوع زيستي آبزيان در اکوسیستمهاي آبي است .با
توجه به محدوديت امکانات ،عمده توجهات به گونه هاي
مهم اقتصادي معطوف مي گردد .گونههايي که نقش بسزايي
در اشتغال ،کسب درآمدهاي ارزي ،و يا اهمیت جهاني و بین
المللي مشهورند .ماهیان خاوياري از ارزشمندترين موجودات
بزرگترين درياچه جهـان ،خـزر ،محـسوب مـيشـوند.
خاويـار درياي خزر از ديرباز مورد توجه جهانیان بـوده
اسـت ] .[1دريـاي خـزر بـا داشـتن  4گونـه از ماهیـان بـا
ارزش خاوياري ،تولید بیش از  80درصد از خاويار جهان را
به خود اختصاص داده است ] .[2کاهش ذخاير با ارزش
ماهیان خاوياري به دلیل اثر فعالیتهاي مختلف انساني در
چند دهه اخیر شتاب بیشتري گرفته است .تاس ماهي
ايراني (قره برون) با نام علمـي Acipenser persicus
يکـي از با ارزشترين گونـههـاي تاسماهیان دريـاي خـزر
اسـت کـه سـالها بـه عنـوان زير گونـهاي از تاسماهي
روسـي ( )Acipenser guldenestaedtiمحـسوب مـيشـد
و پـس از مطالعـات مختلـف بیوشـیمیايي و بیولوژيك در
سال  1875توسط  Lukyanenkoبعنوان يك گونه مستقل
معرفي شد ] .[3بررسي آمار صید ماهیان خاوياري در
سواحل ايران نیز نشان ميدهد که در سالهاي اخیر تنها
وضعیت ذخاير تاسماهي ايراني بهتر از ذخاير ساير تاس-
ماهیان بوده و  5گونه ديگر بـا کـاهش فـوق العـادهاي
مواجـه شـده است ]0[2
درياي خزر ،بزرگترين درياچه جهان ،به لحاظ جغرافیايي و
تاريخي از ديرباز در موقعیت ممتازي قرار داشـته اسـت و
ايرانیان به دلیل داشتن سواحل طوالني در اين درياي
شمالي سرزمین خـود ،پیوسـته در شـناخت و برخـورداري
از آن کوشیده اند و در سده هاي اخیر اين امر در بستر
رقابت هاي گوناگون جلوة بیشتري يافته است .پس از
فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي سابق و مطرح شدن حقوق
واقعي کشورهاي ساحلي ،اهمیت سوق الجیـشي و اقتصادي
اين دريا بیش از گذشته مورد توجه و اقع شده است .بررسي
عیني و مطالعات علمي درياي مزبـور ،از نظرگـاه هاي
گوناگون زمین شناسي ،جغرافیا ،تاريخ ،مردم شناسي ،جامعه

 .2نتایج و بحث
 .2-1موقعیت جغرافیایی
درياي خزر ،اين درياي بسته و جداي از اقیانوسها ،میان 37
  57عـرض شـمالي ( برابـر عـرض ايتالیـا ) و ()57-44دقیقه طول شرقي (از نهضت النهار پاريس) قرار دارد و با
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کرده و همواره با ايرانیان سر ستیز داشـتهانـد و گـاهي
تعدادي از اين اقوام به درون سرزمینهاي ايراني نشین رخنه
کردهاند و از دريا نیز برخورداري اجتمـاعي  -اقتـصادي
يافته اند .اما هیچ گاه ،تسلط مدني و فرهنگي کامل بر دريا
پیدا نکرده اند ،هر چند به لحـاظ سیاسـي و نظـامي قـدرت
نماييهايي داشتهاند .ايرانیان با آنکه درگیر قومهاي همجوار
بودند و با پیدايش مسیحیت و نفوذ روميها در منطقـه
آسیاي غربي و قفقاز ،موقعیت درياي خزر در معرض
دستیابي آنان قرار گرفت ،اما هیچگاه نفوذ و قـدرت خـود را
از دست ندادند و تا ظهور اسالم و آغاز فتوحات و پیشروي
مسلمانان وضع به همین سان باقي ماند ] .[7در دوره
اسالمي مورخان و جغرافينگاران ايراني و بیگانه به ويژه
عرب ،نام ايـن دريـا را  :دريـاي خـزر (بحرالخـزر ) ،درياي
جرجان (گرگان) ،درياي آبسکون ،درياي طبرستان ،درياي
خراسان ،درياي گیالن ،درياي ديلـم ،دريـاي سـاري ،درياي
قزوين و جغرافیا نامگداري کرده اند].[7
خزرها که اين دريا به ايشان نسبت داده شده است ،قوي
بودند ترك نژاد که از بیابانهـاي آسـیاي مرکـزي بـه
حـوزه پايین رود ولگا  -يعني در شمال قفقاز و کرانههـاي
دريـاي مازنـدران کـوچ کـرده بودنـد .پیـشة ايـشان گلـه-
داري و کشاورزي و بازرگاني بود و گاهي دستبردهايي نیز به
سرزمین همـسايه مـيزدنـد  .پايتختـشان در جـاي کنـوني
شـهر حاجي محمدخان بود .فرمانروايي و پادشاهي خزرها
به دست شاهزادهگـان روس در پايـان سـده دهـم و آغـاز
سـده يازدهم میالدي از میان برداشته شد و قوم خزر اندك
اندك از میان رفت .نويسندگان ايراني سرزمین خزرها را
خزران خوانده اند .از دورههاي ساساني اقوامي از آسیاي
شمالي که بام ترك شهرت داشتند هر زمان فرصـت پیدا مي
کردند به سوي غرب به حرکت در ميآمدند و در بخش هاي
مختلف درياي خزر سکونت ميگزيدند ،گاه با برقراري
رابطههايي با رومیان براي حکومتهاي ايراني اشکاالت
فراواني را پديد ميآوردند].[8

شـرايط عـام دريـاي آزاد ،داراي مـساحتي میـان 525300
تـا  539680کیلو متر مربع است که  2220کیلومتر مربع
آن را جزاير موجود در آن پوشانده است محیط اين درياچه
در حدود  3000کیلومتر اسـت کـه  800کیلـومتر آن در
ايـران قـرار دارد و اسـتانهـاي گلـستان و مازندران و
گیالن آن را در بر گرفته اند و بقیـه آن در سـواحل
ترکمنـستان ،قزاقـستان ،فدراسـیون روسـیه ،جمهـوري
آذربايجان واقع شده است .طول اين دريا  1290کیلومتر و
عرض آن  540کیلومتر و باريكترين نقطه آن  160کیلومتر
است ،عمق درياي مازندران را تا  856متر اندازه گیري
کردهاند که به نسبت درياي سیاه  26متر پستتر است ].[4
 .2-2دریای خزر پیش از اسالم
درياي خزر به دلیل جايگاه جغرافیايي ،سیاسي ،اقتـصادي و
اسـتراتژيك خـود ،در درازاي تـاريخ ،همـواره از اهمیـت
بسیاري برخوردار بوده و به نامهاي گوناگون خوانده شده
است .اين نامها يا از مردماني که در پیرامـون آن سـکونت
داشتهاند يا از شهرها و سرزمینهاي سرشناس هم جوار آن
گرفته شده است .از روزگاري که آريايیان در منطقه «ايران ز
مین» سکونت گزيدند ،با اين درياي بزرگ در سرزمین خود
آشنايي داشـتند  .در اوستا کتاب مقدس ايرانیان ،نام اين
دريا را ،وروکش  Kash-Varaبه معناي فراخ کتار بیان شده
است  .در آثار يونانیان بیشتر از همه هرودت ،اين درياچه را
به نام کاسپین شناخته و کاسپي را قومي در غرب دريا
دانسته کـه به مرور در مادها ادغام شدهاند .اين قوم همواره
در منطقه گرجستان و اران سکونت داشتهاند و بـه مـرور در
نـواحي جنوب دريا نیز اقامت گزيدند ] .[6اقوامي که در
پیرامون اين درياي بزرگ زيستهاند روي هم رفته يا ايراني و
يا از ساکنان متصرفات ايران به شمار رفتـهاند و اين امر در
بخشهاي شرقي و غربي و جنوبي دريا بیشتر محسوس بوده
است و پايه زنـدگاني آنهـا دامـداري و کشاورزي بوده و با
دريا پیوند زيادي نداشتهاند  .ايرانیان از کهنترين روزگار با
درياي خزر آشنا بودند و با ساکنان شرق و غـرب دريـا در
ارتبـاط بودنـد و نخـستین برخورد تمدني از اين دريا ،چون
کشتیراني و تجارت توسط آنان صورت گرفته است .در
منطقههاي شمالي درياي خزر قومهاي غیر ايراني سکونت

 .2-3دریای خزر بعد از اسالم با ظهور اسالم
 .1-2-3قبل از پیروزی انقالب
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تاريحي خود را آغاز کرد  .با يورش تیمور و حرکت ترکان به
مناطق درياي خزر و نقل و انتقال هاي جديد قومي ،موقعیت
نويني براي ايـن دريـا پیش آمد که با گذشتهها که ايرانیان
و تمدن ايراني بر آن حاکم بود ،تفاوت بسیار داشت .درياي
خزر به مناسبت قرار گرفتن بین دو قطعه آسیا و اروپا داراي
اهمیت بسیار است و در تمـام دورههـاي تـاريخي منظور
اقوام کشورهاي مجاور آن بوده است و استفاده از آن براي
حمـل و نقـل سـابقة نـسبتاً طـوالني دارد .سـالطین صفويه
اهمیت زيادي براي آن قائل بودند و به ايجاد راههايي از نقاط
داخلي تا سواحل آن اقدام کردند و بنادري مانند ،بهشهر
(اشرف البالد) و فرح آباد در کنار درياي خزر ساختند و از
اين بندرگاهها ابريشم به سـمت اروپـا مي رفت .اوايل صفويه
حمل کاال خصوصاً ابريشم از طريق درياي مازندران بتدريج
رو به فزوني گرفت و در اين موقع پرتغاليها بر اقیانوس هند
و خلیج فارس تسلط داشتند و انگلیسيها که از راه زمین به
علت دوري مسافت و ناامـن بودن دچار نگراني بودند ،در
صدد برآمدند راه سومي بگشايند که آن راه عبور کاال
تجارتي به ويـژه ابريـشم از طريـق درياي مازندران بوده
است و شايد بي تناسب نباشد که بگويیم انگلیسيها بندر
انزلي را به همین منظور کشف کردند ،که هم پلي بین
رشت ،مرکز معامالت ابريشم و بندرهاي روسیه بوده ،هم
پناهگاهي بـراي توقـف کـشتيهـا و هـم راهي کوتاه و امن
براي عبور کاالهاي تجارتي روسها که ناظر جريانات و
استفاده سرشار تجارت اروپايي بودند ،تـصمیم گرفتنـد
نگذارنـد پرتقـاليهـا از راه دور بیايند و محصوالت ابريشم
شهرهاي ساحلي درياي مازندران را که در همسايگي آن ها
است خريداري کرده و به اروپا ببرند .با توجه به اين که
انگلیسيها در مسکو داراي تجارت خانه و شرکت تجارتي
بودند ،واضح است روابط اين دو کشور حداقل آشکارا حسنه
بوده است .ولي در باطن براي بدست آوردن بازار فروش در
رقابت شديد بودند .در نتیجه در پشت پرده اين رقبات در
قالبهاي تجارتي ،بازيهاي سیاسي نیز در جريان داشتند،
کـه بـیش از سـه قـرن علیـه تمامیت ارضي ايران توطئه
چیني کردند که منجر به انعقاد قراردادهاي شوم و سنگین
گلستان و ترکمنچاي و از دسـت رفتن قسمتهاي بزرگي از
سرزمین کشور ،به نفع روسیه تزاري گرديد و تا جنگ

گروه هاي کثیري از ترکان در زمانهاي مختلف به اسالم
گرويدند و در سدههاي بعد عدد ترکان غیـر مسلمان بسیار
اندك بود و ديانت جديد در شرق و غرب درياي مازندران
توسعه پیدا کـرد و شـمال دريـا نیـز توسـط ترکان مسلمان
از ناحیه خو ارزم ،اسالم را پذيرا شد .ايرانیان با توجه به
پذيرش زودتر اسالم به تجاوزات ترکان تن نمي دادند و
کشمکشهاي میان اين دو قوم تا زمان يورش مغوالن ادامه
داشت .به هر حال در زمان حمله مغـوالن ،دريـاي خزر
دريايي متعلق به اقوام ايراني و ترك زبان مسلمان شد بنادر
و تجارت کل منطقه بدست آنان بود .با حملـه مغـول به
مرور اين قوم و ايلخانان آن بر درياي مازندران سیطره يافتند
و بخشهاي شمالي حو ضه ولگا کامالً زير نفـوذ آنـان
درآمد .در دوره طلوع اسالم ،شمال درياي مازندران به طور
کامل در دست ترکان و جنوب دريـاي مازنـدران بـه طـور
کامل در دست ايرانیان بود و در بخشهاي شرق و غرب
دريا ،مناطق نزديك به شمال بیش و کم زيـر سـیطره
ترکـان قرار داشت و مناطق جنوبي همچنان در قلمرو
ايرانیان باقي مانده بود و نیروهاي نظامي نیـز در هـر دو
سـوي دريـا تـا حیطه قدرتهاي سیاسي را معلوم ميکرد .
با پیشرفت مسلمانان در پیرامون درياي مازندران و مهاجرت
اقوام و تیرههاي گوناگون ،تا زمان يورش مغوالن و دهـههاي
بعد از آن ،رويارويي عناصر ايراني و ترك بیش از ديگر اقوام
و ملل چشمگیر بود .ترکان از دو سوء دريـاي خـزر را زير
سلطه خود قرار دادند .تنها بخشي که کم و بیش در دست
ايرانیان و حکومتهاي ايراني باقي ماند ،جنوب دريا و بخش-
هايي از شرق و غرب آن بود ] .[8درياي مازندران با
گسترش اسالم در آسیاي مرکزي و آسیاي غربي به مرور به
صورت يك درياي اسالمي يـا دريـاي محصور مسلمانان،
درآمده بود و ساکنان پیرامون آن را قومهاي گوناگون تـرك
و ايرانـي تـشکیل داده بودنـد ،از قـرن هفتم هجري به اين
سو در برابر يورش مغوالن شکل جديدي يافت و تجاوزهاي
اين قوم به اروپـا از طريـق سـرزمین هاي روسیان موجب
واکنشهايي از سوي آنان گرديد و با آنکه ايرانیان از قرنها
پیش بـا حمـالت روسـیان آشـنايي داشتند ،اما پس از
ناتواني اردوي زرين تجاوزگري آنان بیش از گذشته نمايـان
شـد و دريـاي مازنـدران صـحنههـاي جديدتري از حیات
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يکي از مهمترين وظايف حاکمیتي شیالت کشورها ،حفظ
ذخاير و تنوع زيستي آبزيان در اکوسیستمهاي آبي است .با
توجه به محدوديت امکانات ،عمده توجهات به گونههاي مهم
اقتصادي معطوف ميگردد .گونههايي که نقش بسزايي در
اشتغال ،کسب درآمدهاي ارزي ،و يا اهمیت جهاني و بین
المللي مشهورند .ماهیان خاوياري درياي خزر ،فسیل زنده و
گونههاي با ارزشي هستند که هم از لحاظ تنوع زيستي و
هم از نظر اقتصادي ،جايگاه بسیار ارزشمندي در شیالت
کشور دارند .بويژه "خاويار ايران" که از مشهوريت جهاني
برخوردار ميباشد .اين ماهیان نه تنها در اشتغال و اقتصاد
حاشیه نشینان درياي خزر تاثیر بسزايي دارند بلکه از سويي
میزان قابل توجهي از درآمد شیالت از صادرات خاويار اين
گونهها تامین ميگرديد .بطوريکه در سواحل جنوبي درياي
خزر در استانهاي شمالي کشور  100ها نفر صیاد و کارگر
صیدگاهها ،به همراه خانوادههايشان و همچنین هزاران نفر از
پرسنل شاغل در زير بخشهاي شیالت درآمدشان از محل
صید و صادرات خاويار تامین ميشد .پس از پیروزي انقالب
اسالمي و عدم نظارت دقیق گارد بر صید ،در سال 1349
نزديك به  20000نفر صیاد غیرمجاز به دريا رفتند که
مشکالت و درگیريهاي فراواني را با مأموران پديد آورد .بروز
اين مشکالت موجب تشکیل ” شوراي اسالميصیادان
سنتي” در سال  1348در غازيان شد که اين شورا با
همکاري فرمانداريها و بخشداري ها در سال  1348اقدام به
صدور پروانه صید براي صیادان غیرمجاز نمود بطوريکه در
سال  1361تنها در استان گیالن براي  9000نفر پروانه
مجوزصید صادر شد .پس از بروز آثار مخرب صید دامگستر
بر ذخاير تاسماهیان و کاهش روزافزون آن شرکت سهامي
شیالت ايران با اخذ تمهیداتي و در ازاي پرداخت وجه به
صیادان دامگستر اقدام به خريد کارت صیادي و يا تبديل
وضعیت آنها به تعاونيهاي صیادي نمود .بتدريج با تصويب
قوانین حذف دامگستري در دريا و غیر قانوني اعالم شدن
آن ،فشار اين روش مخرب صید بردريا کاهش يافت ].[11
براساس آخرين طبقهبندي  IUCNهر پنج گونه ماهیان
خاوياري درياي خزر شامل فیلماهي ،تاسماهي ايراني ،تاس
ماهي روسي ،شیپ و ازونبرون در گروه Critical
 Endangeredقرار گرفتند .متاسفانه برداشت از ذخاير

جهـاني اول و دوم ادامـه يافـت در نتیجه میلیونها ايراني به
خاك و خون غلطیدند و از هستي ساقط شدند ] .[10روس-
ها در طول تاريخ با شناخت موقعیت ممتاز درياي خزر
همواره تالش در جهت حفظ آن براي کشورشان بودند .در
زمان افشاريه نادرشاه نخستین انديشهگر پديد آوردن نیروي
دريايي مترقي در ايران با برقراري نظام ملـوك الطـوايفي
روسها دوباره فرصت پیدا کردند تا از آشفتگي بوجود آمده
در ايران بهره جسته و سواحل جنوبي درياي خـزر را مـورد
حمله قرار دهند و با شیوههاي ديگر پايگاههايي براي خود
ايجاد نمايد  .در دوره کريم خان زند که مازندران و گیالن
پهنه نیروهاي ايالت و عشاير طرفدار قاجار و زند بود گروهي
نظامي بـه بخش هاي جنوبي درياي مازندران راه يافتند و به
همان سان که استعمارگران انگلیسي در خلیج فـارس بـه
تحقیـق و بررسي و راهیابيهاي سلطه گرانه پرداخته بودند،
در شمال روسیان به اين امر مبادرت ميکردند  .سروها بار
ديگر در سال  1184يا  1187قمري با شیوه هاي فريب-
کارانه در زمینهاي ساحلي ايران نفـوذ کـرده و بـراي خود
قلعه با برج و با روي نظامي پديد آوردند که با سیاست
آقامحمد خان ،پايگاه مزبور ويران گرديد و نظامیـان روس از
منطقه رانده شدند و اين امر بیش وکم تا پايان جنگهاي
ايران و روس برقرار ماند .از اوائل سلطنت ناصرالدين شاه
قاجار با همه جنگ و جدالها که ادامه داشت ،فعالیت حمل
و نقل کاالهـاي تجـارتي و مسافرين از طريق درياي
مازنـدران بـه روسـیه و اروپـا ،روز بـه روز بیـشتر شـد و در
اواخـر سـلطنت وي و دوره مظفرالدين شاه تا قبل از روي
کار آمدن بلشويكها در روسیه به اوج خـود رسـید .کـه
طبـق اسـناد موجـود يکـي از کاالهايي که از طريق درياي
مازندران حمل مي گرديد نفت بوددر عصر حاضر با از میان
رفتن اتحاد جماهیر شوروي و تبديل دو کـشور کرانـه اي
ايـران و شـوروي بـه پـنج کـشور جمهوري آذربايجان
روسیه ،قزاقستان ،ترکمنستان و ايران ،سبب اعتبار
استراتژيك اين دريا شد اين تحول به بـر آمـدن مسائل
جديدي منجر شده که با اهمیت منطقه اي پیوند يافته است
].[8
 .2-2-3پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
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بکارگیري آالت و ادوات صید و يا بررسي زمان مناسب صید
به انجام رسیده است .که بیشتر نمونههاي گرفته شده در
راستاي رسیدن به هدف طرح مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین گزارشات مختلفي در خصوص ذخاير ماهیان
خاوياري با انجام مطالعات مقطعي مختلف و انجام تحلیل
هاي آماري بر روي آمار و اطالعات صید و جمع آوري
مطالب مربوطه تدوين شده است اولین تحقیق مدون در
خصوص ذخاير ماهیان خاوياري در سواحل جنوبي درياي
خزر در سال  1341انجام شد .در اين بررسي در
مجموع 14696عدد ماهي شامل 2درصد تاسماهي ايراني،
57درصد تاسماهي روسي15 ،درصد فیل ماهي 34 ،درصد
ازون برون و  2درصد شیپ بیومتري شد].[11
در فاصله بین سالهاي  1341تا  1367مطالعات انجام
گرفته بیشتر بصورت گزارش و با تاکید بر روند تغییرات
ذخاير براساس آمار و اطالعات صید بوده و طرح هاي مصوبي
اجراء نشده است .از سال  1367الي  1392طرحي با عنوان
ارزيابي ذخاير ماهیان خاوياري انجام شد که در سال 1375
عنوان طرح به بررسي آماري و بیولوژيکي ماهیان خاوياري
تغییر يافت و در قالب  4طرح انجام شد ] .[13هدف اين
طرح تخمین و برآورد ذخاير و پیش بیني میزان صید
ماهیان خاويار بود که عمالً اين کار انجام نشد .در خصوص
فراواني ماهیان خاوياري در حاشیه جنوبي درياي خزر از
سال  1392تا کنون طرح ارزيابي ذخاير ماهیان خاوياري به
روش ترال انجام شدکه طي آن به مطالعات فراواني و
بیوماس ماهیان خاوياري پرداخته شد ][15
در سال  1393- 95در خصوص بررسي پراکنش ماهیان
خاوياري در سواحل ايراني درياي خزر 3،طرح با عنوان
بررسي تغییرات جمعیت ماهیان خاوياري در اعماق ساحلي
در سه استان گیالن ،مازندران و گلستان با هدف بررسي
تعیین پراکنش و فراواني نسبي گونه هاي مختلف ماهیان
خاوياري در فصول سال و مناطق مختلف اجرا شد ].[15
متاسفانه با پايان يافتن پروژه آماري و بیولوژيکي در سال
 1392تاکنون اطالعاتي از ترکیب سني و طولي ماهیان
مخصوصاً صید در واحد تالش آنها که نمايانگر روند تغییرات
ذخاير مي باشد ارائه نشده است .نتايج اين پروژه مي تواند
اطالعات مفیدي در اختیار مديران شیالت به منظور برنامه

ماهیان خاوياري در سالهاي گذشته بدون توجه به ذخاير
قابل برداشت و همچنین میزان مجاز برداشت از ذخیره انجام
گرفته بطوريکه میزان صید از سال  1371با
مقدار 2049/185تن با کاهشي برابر  88درصد به 22تن در
سال  1381رسیده است .بیم نابودي ذخاير اين درياچه نیز
عالقه مندان به محیط زيست و محققین را نگران نموده
است .کاهش ذخاير اين ماهیان در درياي خزر باعث شدکه
سازمانها و نهادهاي بین المللي همچون کنوانسیون نظارت
بر تجارت گونههاي گیاهي و جانوري در معرض خطر انقراض
)(Citesبر صید و صادرات آن از طريق پنج کشور حاشیه
اين درياچه نظارت داشته باشد و مجوز میزان صید و
صادرات 5ماهیان خاوياري بر اساس نتايج تحقیقات علمي
انجام مي شد .هر چند براساس آخرين تصمیمات اتخاذ شده
صید تجاري ماهیان خاوياري به مدت  4سال توسط
کشورهاي حاشیه درياي خزر تعطیل شده است .با فروپاشي
شوروي سابق و صید بي رويه و غیرمجاز در کشورهاي تازه
به استقالل رسیده و عدم وجود مديريت واحد و منسجم بر
اکوسیستم خزر باعث شد که صید ماهیان خاوياري از
 24900تن در سال  1894به کمتر از 400تن در سال
 2011رسیده و شرايط به نحوي وخیم و ناامید کننده شود
که حتي براي تکثیر مصنوعي با کمبود شديد مولد مواجه
شده و بعضاً نتوانند حتي يك عدد مولد مناسب صید و
تکثیر نمايند .ذخاير ماهیان خاوياري درياي خزر به پايین
ترين حد خود رسیده و در بعضي از گونه ها حتي بیش از
 89ذخیره از بین رفته است ] .[12کاهش مولدين بالغ در
دريا سبب گرديد که میزان تکثیر و رها سازي بچه ماهي
خاوياري به حداقل مقدار خود برسد .مولدين مهاجر به
رودخانه ها شديدا" کاهش يافته و در حد نا امیدکننده به-
تعداد انگشتان دست رسیده است .در سالهاي قبل از 1368
مطالعه تدوين شده و منحصر بر بررسي کمي و کیفي صید
ماهیان خاوياري اجرا نشده است .سوابق موجود در حد
گزارش عملکرد صید ماهیان خاوياري بوده که هر ساله
توسط اداره تولید و بهره برداري سابق شیالت ايران در
کمیسیونهاي مقدماتي و عالي بهره برداري از ماهیان
خاوياري ارائه ميشد .آنچه پیشتر انجام شده است تحقیقاتي
است که در زمینه ارزيابي ذخاير ماهیان خاوياري و
48

شماره 98

فصلنامه علمي علوم و فناوري دريا

محدوده نیمکره شمالي بدلیل صید بي رويه و از بین رفتن
مناطق طبیعي تخم ريزي و ساخت سدها و آلودگي در خطر
نابودي مي باشد] .[13
در درياي خزر  4گونه از ماهیان خاوياري بشرح ذيل زيست
مي کند].[3
فیل ماهي)(Huso huso
ازون برون)(Acipenser stellatus
تاسماهي ايراني)(Acipenser persicus
تاسماهي روسي)(Acipenser gueldenstadtii
تاسماهي شیپ ()Acipenser nudiventris
پنج گونه ذکر شده در درياي خزر زيست ميکنند ولي براي
تخم ريزي طبیعي به رودخانه اصلي منتهي به درياي خزر
مهاجرت ميکنند  .وضعیت ذخاير و پراکنش گونههاي فوق
در دريا متفاوت بوده بطوريکه در خزر جنوبي عمدتاً
تاسماهي ايراني و در خزر شمالي تاسماهي روسي پراکنش
دارد  .میزان فراواني و نحوه پراکنش هر يك از گونه ها
برحسب شرايط جغرافیايي و زيستي متفاوت است .بعنوان
مثال تاسماهي غالب و اصلي در آبهاي کشور روسیه” ،گونه
تاسماهي روسي“ و براي کشور قزاقستان “گونه ازون برون“ و
براي جمهوري اسالمي ايران ”گونه تاسماهي ايراني“ است.
گونه ”شیپ“ در آبهاي قزاقستان و ايران يافت مي شود و
فیلماهي در آبهاي  4کشور پراکنش متغیري دارد ][3

ريزي میان مدت و بلند مدت جهت صید و بهره برداري از
ذخاير ماهیان خاوياري قراردهد .امید است نتايج اين پروژه
در حفظ و تضمین بقاء ماهیان خاوياري در درياي خزر موثر
واقع گردد .
خانواده تاسماهیان که در تصرف محدوده وسیع و گوناگون
زيستگاه هاي آبي از نظر فیزيکي ،شیمیايي و زيستي شهرت
دارند ،از ديدگاه آفرينش و سیر تکاملي به راسته تاسماهي
سانان ،يگانه راسته از فوق راسته ماهي هاي غضروفي–
استخواني تعلق دارند که در اواخر دوره دونین از دوران اول
زمین شناسي روي زمین پديدار شدند ماهیان خاوياري
)(Acipenseriformsکه اغلب ماهیاني رود کوچ
)(anadromousو نیمه رود کوچ )(semi-anadromous
هستند و براي تخم ريزي به رودخانه ها کوچ مي کنند،
بیش از  200میلیون سال است که از پیدايش آنها در پهنه
گیتي مي گذرد .آنها يکي از کهن ترين مهره داران زنده دنیا
با عنوان فسیل هاي زنده هستند که  27گونه از آنها باقي
مانده ،اغلب در معرض خطر انقراض قرار دارند .تاسماهیان
که عموماً عمر طوالني دارند ،عمدتاً در نواحي سرد و معتدل
نیمکره شمالي در شمال آمريکا ،اروپا و آسیا و در رودخانه
ها ،مصب ها ،آب هاي لب شور ،آب هاي اقیانوسي ،درياچه
ها و درياهاي بسته (در سواحل شرق و غرب کانادا ،اياالت
متحده آمريکا و حوضه آبريز رودخانه مي سي سي پي)،
رودخانه هاي اروپا بويژه رودهايي که به اقیانوس اطلس،
درياي آدرياتیك و درياي بالتیك مي ريزند ،درياهاي سیاه،
آزوف ،خزر و آرال و نیز در مناطقي از آسیا که آب رودها به
درياهاي ( Berting ، Gkhostskبین آالسکا و سیبري) ،
Kara ،Barentو درياي سفید مي ريزند پراکنده هستند
برخي از تاسماهیان در نواحي قطبي شمال پراکنده شده اند
].[12
از نظر تاريخي بزرگترين زيستگاه طبیعي مهمترين
تاسماهیان اقتصادي جهان که با نام منبع خاويار سیاه
شناخته مي شوند ،درياي کاسپي (خزر) يا بزرگترين پهنه
آبي بسته دنیاست که بیش از  100رودخانه آن را تغذيه مي
کنند .رودخانه ولگا بزرگترين رودخانه تغذيه کننده درياي
کاسپي است که بیش از  74درصد صید تاسماهیان در آنجا
صورت ميگیرد .در حال حاضر به طور جدي در سراسر

(جدول .)1
جدول  )1مشخصات گونه های ماهی و شرایط تولید خاویار در
دریای خزر

نام گونه

سن و اندازه

کیفیت خاویار

سایر

فیل ماهی

بزرگترين ماهي
آبهاي داخلي ايران
است.

بهترين خاويار و رتبه
گرانترين ماهي و
خاويار جهان

هر  2يا 3
سال يك بار
تخم ريزي
ميکند

تاس ماهی

وزني معادل  60تا
 130کیلوگرم دارد و
طولي معادل  1متر تا
بیش از  2متر که در
فاصله  12تا 15
سالگي بالغ ميگردد.

از رتبه دوم ارزش بر
خوردار است

رنگي تیرهتر
همراه با
رنگدانههاي
سفید رنگ که
تا بیني وي
ادامه پیدا
کرده

ایرانی یا
قره برون
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طولي معادل  1تا 2
متر بر خوردار است و
وزني معادل  60تا
 100کیلوگرم و در
فاصله  12تا 16
سالگي به سن تخم
دهي ميرسد و بالغ
ميشود

شیب

در فاصله ده سالگي تا
 15سالگي بالغ
ميگردد و به سن
تخمدهي ميرسد

از ديدگاه ارزش در
رتبه چهارم قرار دارد

اوزون

در فاصله  9تا12
سالگي بالغ ميشود.

پايینترين جايگاه را
دارد

روسی یا
چالباش

برون یا
دراکول
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از رتبه سوم ارزش بر
خوردار است

خاويار آن را
نیز به اصطالح
طاليي
مينامند.

سبك وزن
است و از
تعدد کمي هم
بهره ميبرد
کوچكترين
ماهي خاويار
درياي خزر
ميباشد

قامتي معادل  1تا 1٫4
متر و وزني سبكتر در
درياي خزر دارد

دامهاي شناور و ثابت گوشگیر)  (gillnetبا ابعاد و چشمه
هاي مختلف در نوار ساحلي و مصب رودخانهها در  4ناحیه
شیالتي و از سال  1395در قابل مديريت امور ماهیان
خاوياري صورت ميپذيرد .همچنین بعنوان صید ضمني
مقدار قابل توجه اي در پرههاي صید ماهیان استخواني صید
ميگردند .در سال  1218شمسي صیادان روسي در استان
گیالن (عمدتاً رودخانه سفیدرود)  101112عدد ماهي
خاوياري صید نمودند .در حاليکه در سال  1248شمسي
حدود  300نفر اتباع روسي در اواخر بهمن ماه (فوريه)
روزانه از  600تا  900عدد ،در ماه مارس روزانه  2000عدد
و در ماه آوريل روزانه از  3400تا  3900عدد ماهي (از جمله
تاسماهیان) را صید مينمودند ].[11
در دوران گذشته و شکل گیري شیالت ايران  ،پرهکشها به
صورت پیمانکار عمل کرده با پذيرش شرايط معیني حدود
 50درصد ماهیان صید شده را تحويل شیالت ميدادند.
گسترش صیادان آزاد در سواحل دريا ،شیالت را بر آن
داشت تا براي صید بیشتر از تورهاي تراکتوري استفاده کند.
طول اين تورها  1200تا  1600متر بوده و عملیات صید 2تا
 5با در روزانجام ميگرفت .تعداد اين نوع تور که در سال
 1326تنها دو دستگاه بود که در سال  1327-29به دو
دستگاه در ساحل انزلي ،هشت دستگاه در ساحل غازيان و
نیز استقرار دستگاههايي از اين نوع تور در کیاشهر و بابلسر
افزايش يافت در حال حاضر تورهاي کششي در ساحل تحت
عنوان تعاونيهاي پره به تعداد 125تعاوني (42عدد در
استان گیالن  45،عدد در استان مازندران و  19عدد
دراستان گلستان ) در نوار ساحلي شمال ايران به امر صید
اشتغال دارند .در سال  1331چون مدت قرارداد به اتمام
رسید شیالت ،ملي اعالم شد و بهاي سهام اتحاد شوروي
طي دو سال از طريق تحويل کاالهاي خاويار پرداخت گرديد.
در  19خرداد  1338نیز طي تصويب نامهاي فعالیتهاي
مربوط به صید ماهیان غضروفي تحت پوشش وزارت دارايي
قرار گرفت .طبق آمار موجود از میان صیدگاههاي حاشیه
جنوبي درياي خزر ،سه صیدگاه خواجه نفس ،گمیشان و
ترکمن در داخل دريا مستقر بودند که با توجه به اهمیت
صید ماهیان غضروفي در اين منطقه ،حدود  54درصد صید
ماهیان غضروفي شیالت به اين منطقه تعلق داشت .پس از

 .3تاریخچه صید ماهیان خاویاری
در ايران سابقه بهرهبرداري از ماهیان خاوياري به 2400
سال قبل باز ميگردد .مطالعه و رجوع به سابقه و آمار صید
ماهیان مبین آن است که تا سال  1215شمسي صید ماهي
در آبهاي ايراني درياي خزر توسط حکام محلي انجام مي-
گرفت .سپس تا سال  1306براساس موافقت دو جانبه بین
دولتین ايران و شوروي ،اجازه بهرهبرداري از ذخاير ماهیان
در اين بخش از دريا ،طي عقد قراردادهايي در زمانهاي
مختلف عمدتاً به روسها داده شد .در سال  1306براساس
موافقت بین دو کشور ،شرکت مختلط صید ماهي ايران
وشوروي براي يك دوره  24ساله تأسیس گرديد .در روز 12
بهمن  1331با پايان يافتن دوره تأسیس شیالت مختلط،
اين شرکت منحل و پس از ملي شدن شیالت در همان سال
( 1842میالدي) ،شرکتي بنام شیالت ايران بوجود آمد .تا
قبل از سال  1307آمار دقیق و قابل اعتمادي در مورد
میزان صید انواع ماهیان در اين قسمت ازدريا در دست
نیست و حکام محلي و بخشهاي خصوصي طرف قرارداد هیچ
گونه آمار و اطالعاتي از خود برجاي نگذاشتند ] .[11صید
ماهیان خاوياري در بخش جنوبي درياي خزر قبل از سال
 1325توسط قرماق و طي سالهاي  1325الي 1335عمدتاً
توسط تورهاي پنبهاي و پس از آن بوسیله دامهاي کاپروني
به انجام ميرسید .هم اکنون نیز صید اين ماهیان صرفاً با
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فراواني ماهیان خاوياري در درياي خزر طي سالهاي 1876
تا  2004کاهش شـديدي داشـته اسـت  .بـر اسـاس
اطالعات حاصل از گشـتهـاي ارزيـابي ذخـاير ،ارايـه شـده
توسـط انسـتیتو کاسـپنیرخ روسـیه فراوانـي ماهیـان
خاوياري از  155/5میلیون عدد در سال  1876/1344به
کمتر از  39/78میلیون عدد در سال  2004/1395رسـیده
است].[12

آغاز کار تعاونيهاي صید پره در سال  1355فعالیت صیادي
براي ساير صیادان که در قالب اين تعاونيها نبودند ممنوع
اعالم شد و اين امر صیادان مزبور را وادار ساخت تا جهت
تأمین معاش خود راه صید غیر مجاز را در پیش بگیرند لذا
جهت پیشگیري از هر گونه صید غیر مجاز در سال 1342
گارد شیالت بوجود آمد  .پس از پیروزي انقالب اسالمي و
عدم نظارت دقیق گارد بر صید ،در سال  1349نزديك به
 20000نفر صیاد غیرمجاز به دريا رفتند که مشکالت و
درگیريهاي فراواني را با مأموران پديد آورد .بروز اين
مشکالت موجب تشکیل ” شوراي اسالميصیادان سنتي” در
سال  1348در غازيان شد که اين شورا با همکاري
فرمانداريها و بخشداري ها در سال  1348اقدام به صدور
پروانه صید براي صیادان غیرمجاز نمود بطوريکه در سال
 1361تنها در استان گیالن براي  9000نفر پروانه
مجوزصید صادر شد ][.11
پس از بروز آثار مخرب صید دامگستر بر ذخاير تاسماهیان
و کاهش روزافزون آن شرکت سهامي شیالت ايران با اخذ
تمهیداتي و در ازاي پرداخت وجه به صیادان دامگستر اقدام
به خريد کارت صیادي و يا تبديل وضعیت آنها به تعاونيهاي
صیادي نمود .بتدريج با تصويب قوانین حذف دامگستري در
دريا و غیر قانوني اعالم شدن آن ،فشار اين روش مخرب
صید بردريا کاهش يافت .ولي متاسفانه در حال حاضر صید
دامگستر همچنان بعنوان يکي از مهمترين عوامل مخرب و
تهديد جدي بر ذخاير آبزيان درياي خزر و عمدتاً ماهیان
خاوياري محسوب ميگردد لذا ضرورت دارد تمهیدات ويژه
اي در اين خصوص اتخاذ و اجرا گردد .صیدگاههاي ماهیان
خاوياري در حوضه جنوبي درياي خزر و در محدوده آبهاي
ايران تا سال 1393در پنج منطقه و  57صیدگاه تمرکز يافته
بود از سال  1395نواحي پنجگانه شیالتي صید و بهره
برداري از ماهیان خاوياري در قابل مديريت امور صید
ماهیان خاوياري در استانهاي گیالن ،مازندران و گلستان و
تحت نظارت شرکت خدمات تخصصي کشاورزي ادامه
فعالیت نمودند .بطوريکه هم اکنون صیدگاههاي ماهیان
خاوياري با مشارکت بخش خصوصي به صید وبهره برداري از
تاسماهیان مبادرت دارند].[11

 .4نتیجه گیری
مرور منابع نشان داد تقسیم درياي خزر و عدم دخالت در
درياي خزر طبق معاهده گلستان تا قبل از انقالب اسالمي
منجر به مشکالت زيست محیطي گونه هاي با ارزش خزر
شده است .پس از انقالب اسالمي با توجه به سیاستهاي
منطقي و بدون تنش در منطقه امروزه نه تنها حق کشتیراني
درياي خزر قائل شده است بلکه بوسیله ناوهاي با دانش
بومي ،حفظ و حراست درياي خزر به خوبي رعايت شده
است .فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي در عصر حاضر و
تقـسیم آن بـه جمهـوريهـاي مختلـف ،علي رغم
ناهماهنگیهاي مديريتي گوناگون ،رايزني و مديريت
جمهوري اسالمي ايران منجر به اتخاذ سسیاستهاي
يکنواخت اداره درياي خزر شده که از جمله مي توان به
کاهش چشم گیر صید ماهیان خاوياري و افزايش بازسازي
ذخاير اشاره نمود .از بین چند کشور حاشیه درياي خزر تنها
ايران سعي در حل اين بحران يعني کاهش چشم گیر
ماهیان خاوياري داشته است ،فعالیتهاي زيادي از جمله
احداث کارگاههاي تکثیر و رهاسازي ماهیان خاوياري از
سوي کشور ايران در اين زمینه صورت گرفته که نتیجه
بسیار خوبي هم داده است بطوري که بررسي آمار صید
ماهیان خاوياري در سواحل ايران نشان ميدهد که در
سالهاي اخیر تنها وضعیت ذخاير تاسماهي ايراني بهتر از
ذخاير ساير تاسماهیان بوده و  5گونه ديگر بـا کـاهش
فـوق العـادهاي مواجـه شـده است .پس از پیروزي
شکوهمند انقالب اسالمي ،فعالیتهاي چشمگیري در اين
حوزه صورت گرفته است از جمله :بازسازي ذخاير و
رهاسازي بچه ماهیان به دريا ،پرورش ماهیان خاوياري در
آبهاي نامتعارف داخلي و در قفس ،افزايش مراکز تحقیقاتي و
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[ ]9سپهري ،ي .1397 .تاثیر راهکارهاي ديپلماتیك در
حفظ محیط زيست درياي خزر .نخستین همايش ملي منابع
شیالتي درياي خزر .گرگان .ص .230
[ )8( ]8سپهري ،ي .1397 .ضرورت شناخت درياي خزر
در اداور تاريخي .نخستین همايش ملي منابع شیالتي درياي
خزر .گرگان .ص .228
[ ]10صالحي ،م .1397 .دستورالعمل پرورش ماهیان
خاوياري .گزارش طرح پژوهشي موسسه تحقیقات شیالت29 .
ص.
[ ]11بهمني ،م. 1390 .خاويار ايران .انستیتو تحقیقات
بینالمللي ماهیان خاوياري 42 .ص.

دانشگاهها با رويکرد مديريت ذخاير ماهیان خاوياري و
معرفي گونه با ارزش تاس ماهي ايراني.
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