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پیش گفتار:

انسـان در حـال ورود بـه یـک برهـه حسـاس زمانـی بـرای آینـده کـره زمیـن اسـت و بـه نظـر 
می رسـد کـه سـرانجام ملـل جهـان بـه اصـل موضـوع پـی بـرده انـد. دولـت هـا در تالشـند تـا 
تعهـدات خـود را در مـورد تغییـر اقلیـم تحـت توافـق نامـه پاریـس افزایش دهنـد و در سـال 2021 
م. جهـت توافـق بر سـر اهـداف جدید بـه منظـور حفاظت و بازسـازی طبیعـت تحت »کنوانسـیون 
تنـوع زیسـتی«1(CBD) بـا یکدیگـر به تعامل برسـند. خوشـبختانه، پیرامـون متوقف کـردن فوری 
جنـگل زدایـی، تخریـب تـاالب هـا، آلودگـی اقیانوس هـا و کاهـش جمعیت گونـه ها و مـوج رو به 
رشـد حمایـت از حفاظـت از 30 درصـد کـره زمیـن تـا سـال 2030 م. اتفـاق نظـر وجـود دارد. در 
همیـن حال، مسـائل زیسـت محیطـی مانند تأثیر سیسـتم های غذایـی، تولید و مصـرف ناپایدار و 

میکروپالسـتیک هـا بـه کانـون نگرانـی هـای اصلـی مبدل شـده اند.
بـه نظـر می رسـد که در شـرایط کنونـی، از چالش هـای محیطی مهمـی که با آن روبرو هسـتیم 
اگاهـی کافـی نداریـم و حتـی بـرای حـل آن و خـروج از مشـکالت شـناخته شـده پیـش رو تـالش 
صـورت نگرفتـه اسـت. امـا یک اسـتثناء آشـکار وجـود دارد که به نظر می رسـد تحت نظـر تصمیم 
گیـری قـرار گرفتـه اسـت و ماهیـان آب شـیرین کـم ارزش و نادیـده گرفتـه می شـوند. بسـیاری از 
مـردم نمـی داننـد کـه این گونه هـا چقدر مهم هسـتند و شـاید حتی تعداد انگشـت شـماری از افراد 

بداننـد کـه ایـن زیسـتمندان بـه طور جـدی در معـرض تهدید و خطـر انقراض می باشـند. 
آیـا می دانیـد گونـه هـای ماهـی کـه در آب شـیرین زندگـی می کننـد، بیشـتر از همـه دریاهـا و 
اقیانـوس هاسـت؟ یـا اینکه صدهـا میلیون نفر در سراسـر جهان بـرای تأمین مـواد غذایی و معاش 
خـود بـه ویـژه در جوامـع آسـیب پذیـر و در بیـن مـردم بومی وابسـته به حیـات این ماهی هاسـت؟ 
ماهی های آب شـیرین نیز برای سـالمتی انواع بوم سـازگان های حیاتی هسـتند و از شـبکه های 
غذایـی پشـتیبانی می کننـد کـه از پرنـدگان تا خـرس ها و از کـوه ها گرفتـه تا درختان حرا گسـترش 
می یابـد. فراتـر از آن، ایـن گونـه هـا صنایع چنـد میلیـارد دالری را بـرای ماهیگیـران و طرفداران 
تجـارت ماهیـان زینتـی و آکواریـوم شـکل می بخشـند؛ در حالـی که از دیربـاز  با فرهنـگ های هر 

قـاره پیونـد داشـته انـد. بـا این وجـود ، ماهیـان آب شـیرین به شـدت دچار چالش می شـوند. 

1- Convention on Biological Diversity – CBD
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طـی 50 سـال گذشـته جمعیـت مهاجـر این گـروه از ماهیان بـه میزان سـه چهارم کاهـش یافته 
اسـت. در همـان دوره، جمعیـت گونـه هـای بزرگتـر و درشـت جثـه2 بـه میـزان 94 درصدکاهـش 
داشـته اسـت. شـوربختانه تقریبًا یک سـوم گونه های ماهیان آب شـیرین در معرض انقراض قرار 

دارنـد و 80 گونـه نیـز بـا انقـراض همیشـگی دسـت و پنجه نـرم می کنند. 
در مـورد اینکـه چـرا تعـداد ماهیـان آب شـیرین بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت، هیـچ رمـز و 
رازی وجـود نـدارد: تخریـب زیسـتگاه، آلودگی، برداشـت بیش از حد آب، اسـتخراج شـن و ماسـه 
ناپایـدار، معرفـی گونـه هـای غیر بومی مهاجـم، تجارت غیرقانونـی حیات وحش و البتـه، تغییرات 
آب و هوایـی از جملـه عواملـی هسـتند کـه باعث می شـوند جمعیت ماهی هـا به لبه پرتـگاه بروند. 
ُپرواضـح اسـت کـه چنیـن روندی نبایـد ادامه یابـد: و باید در اسـرع وقـت وارد عمل شـویم؛ زیرا تا 
همیـن زمـان نیـز خیلـی دیر شـده اسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه »بنیـاد جهانی حیـات وحش«3 
و پانـزده سـازمان غیردولتـی و اتحادیـه، از طرح بازیابی اضطراری برای تنوع زیسـتی آب شـیرین 

حمایـت کـرده و بـرای مقابلـه با ایـن انحطاط هـم پیمان شـده اند. 
ایـن طـرح شـش گانـه مبتنـی بـر علـم و تجربـه اسـت: بـا محافظـت و بازیابـی جریـان هـای 
طبیعـی، کیفیـت آب و زیسـتگاه هـای حیاتـی و همچنین تالش برای جبران آسـیب ناشـی از صید 
بـی رویـه، توقف اسـتخراج شـن و ماسـه و مقابله بـا گونه های مهاجـم، می توان تفـاوت قاطعی را 
ایجـاد کـرد. مـا بایـد هم اکنـون اقـدام کنیم. مدت طوالنی اسـت کـه ماهیان آب شـیرین، بـا تمام 
تنـوع خیـره کننـده خود، فراموش شـده اند. امیدوار هسـتیم  بـا خواندن این نوشـتار علمی، متقاعد 

شـویم و بـا هـم بتوانیم آنهـا را از لبه پرتـگاه به عقب بکشـانیم. 

2- Mega fishes
3- World Wildlife Fund - WWF
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1 - کلیات

رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـا از جمله مکان های با بیشـترین تنوع زیسـتی بـر روی کره 
زمیـن محسـوب می شـوند. آنهـا کمتـر از یک درصد از سـطح کل این سـیاره را پوشـش می دهند، 
امـا تقریبـًا یـک چهـارم از همه گونه های مهـره داران از جمله بیـش از نیمی از انـواع ماهیان جهان 

را در خود جـای داده اند. 
ایـن یـک واقعیـت خـارق العـاده اسـت: از 35768 گونـه ماهـی شـناخته شـده، 18075 گونـه 
)51 درصـد( در زیسـتگاه های آب شـیرین زندگـی می کننـد و ایـن رقـم بـه دلیل کشـف گونه های 
جدیـد، روز بـه روز در حـال افزایش اسـت. اما تعـداد اندکی از مـردم از این تنوع غیـر قابل تصوری 
کـه در زیـر سـطح بوم سـازگان های آب شـیرین جهـان زیسـت می کننـد آگاه هسـتند. ماهیان آب 
شـیرین کـه شـوربختانه کـم ارزش و نادیـده گرفتـه شـده انـد، بـرای سـالمت مـردم و طبیعـت کره 

خاکی بسـیار حیاتی هسـتند.  
ماهیان آب شـیرین به دالیل بسـیاری، موجودات شـگفت انگیزی هسـتند: از گونه های زینتی و 
جـذاب ماننـد فرشـته ماهیـان کـه از محبـوب تریـن ماهیـان آکواریمـی در جهـان هسـتند گرفتـه تـا 
ماهیـان خاویـاری )فیـل ماهـی( که در طول عمرشـان به اندازه یک کوسـه سـفید بزرگ رشـد کرده و 
گربـه ماهیـان کـه بیـش از 10 هـزار کیلومتـر مهاجرت می کننـد؛  ماهیان آب شـیرین بـه روش های 
متفاوتـی بـا زندگـی امـروزی خـو گرفته انـد. در واقع، آنهـا تکامل یافته اند، بـه گونه ای کـه تقریبًا در 
همـه زیسـتگاه های آب شـیرین از نهرهـای ناحیه آلپ تا رودخانه های گرمسـیری غنی از رسـوبات، 
از حوضچه هـای کـم عمـق تـا دریاچه هـای بـزرگ جهـان، از جنگل هـای پـرآب گرفته تـا آب های 
غارهـای زیرزمینـی حضـور دارنـد. آنهـا از ابتـدای تاریـخ بشـر بـا جوامع مـا در ارتبـاط بودنـد و پیوند 
ناگسسـتنی داشـتند؛ آنهـا طـی هزاران سـال غذای انسـان را تامین کـرده اند و در نتیجه بـرای امنیت 

غذایـی و تغذیـه ای، معیشـت و فرهنـگ صدها میلیـون نفر در سراسـر جهان حیاتی هسـتند.
در عیـن حـال، چالـش صیـد گونه هـای نمادیـن یـا حتـی رایـج از انـواع ماهیـان آزاد و کپـور 
میلیون هـا ماهیگیـر را وادار می کنـد کـه هر سـاله میلیاردها دالر بـرای صنعت گسـترده ماهیگیری 
تفریحـی هزینـه کننـد و وقتی موضـوع ماهیگیری با قـالب و نگهـداری آکواریوم مطرح می شـود، 
اهمیـت ماهـی با کاهش اسـترس و کاهش فشـار خـون و بهبود سـالمتی مرتبط می شـود. ماهیان 
آب شـیرین در بـوم سـازگان های مـا نقـش مهمـی دارنـد و بـه عنـوان شـاخص های سـالمت 

زیسـتگاه ها عمـل می کننـد. 
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چنانچـه بـوم سـازگان های آب شـیرین مـا بـه حـدی تخریب شـوند که نتـوان از جمعیت سـالم 
ماهیـان حمایـت کـرد، آنـگاه می تـوان مطمئن بود کـه پیامـد آن برای انسـان نیز مناسـب نخواهد 
بـود. بـا ایـن حال، از بسـیاری جهـات، »ماهیـان فراموش شـده جهان«4 هسـتند. امـروزه ، تقریبًا 
یـک سـوم از گونه هـای ماهیـان شـیرین بـه دالیلـی همچـون کـم شـدن آب رودخانه هـا و تبدیل 
بـه تـاالب هـا، برداشـتن آب بیـش از حـد بـرای آبیاری تـا آزاد کـردن زباله هـای تصفیه نشـده، از 
شـیوه های ماهیگیـری ناپایـدار و مخـرب تـا معرفـی گونه های غیـر بومـی و بیگانه مهاجـم و البته 

تأثیـر تغییـرات مخـرب آب و هوایـی )تغییـر اقلیـم(، تهدید بـه نابودی می شـوند. 
از دهـه 1970م.، جمعیـت ماهیـان آب شـیرین مهاجر به طور متوسـط 76 درصـد، در حالی که 
جمعیـت ماهیـان بزرگ آب شـیرین )ماهی های سـنگین تـر از 30 کیلوگرم( به طور چشـمگیری تا 

94 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. اما تعداد اندکـی از مردم از نـرخ این تلفات آگاه هسـتند.
علیرغـم اهمیـت و میـزان تهدیداتی که ماهیان آب شـیرین با آن روبرو هسـتند، بـدون توجه به 
تنوع زیسـتی زیسـتگاه های آب شـیرین، همچنـان مورد بهره بـرداری قرار می گیرنـد. رودخانه ها 
در درجـه اول بـه عنوان مسـیر های آبـی و شـریان های طبیعی جاری موسـوم بـه »لوله های آبی« 
بـرای شـهرها، صنایـع، کشـاورزی و تولیـد انـرژی در نظـر گرفتـه می شـوند و بسـیاری از مزایـای 
ناشـناخته و پنهـان آنهـا ماننـد ماهیگیری آب شـیرین فراموش می شـوند. به عنوان مثـال، ارزش 
کامـل ماهیگیـری آب شـیرین بـه نـدرت در رونـد تصمیـم گیـری در مـورد سـدهای بـرق آبـی یـا 

الیروبـی بـرای کشـتیرانی یا اسـتخراج شـن و ماسـه در نظر گرفته می شـود.  
 

شکل 1 -  تقریبًا 1 درصد  از سطح زمین آب شیرین و 71درصد دریا است؛ 
با این وجود بیش از نیمی از گونه های شناخته شده از ماهیان در آب شیرین یافت می شوند.

)WWF, 2021(

4-World’s forgotten fishes
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در شـرایط کنونـی بـه نظر می رسـد که جامعه بشـری نمی توانـد ماهیان و بوم سـازگان های آب 
شـیرین را از دسـت بدهـد. رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـا سیسـتم حمایـت از زندگی انسـان 
هسـتند و تنـوع فـوق العـاده ماهـی در آنهـا بـرای سـالمتی خود ماهیـان و انسـان ضروری اسـت. 
پـس، بـرای تأمیـن آینـده خـود باید هـم اینک اقـدام کنیم. خبـر خوب این اسـت کـه می دانیم چه 
کاری بایـد انجـام شـود: جهـان بایـد یـک طـرح بازسـازی اضطـراری و اقدام فـوری را بـرای تنوع 

زیسـتی آب شـیرین اجرا کند. 
ایـن طـرح عملـی و علمـی کـه توسـط دانشـمندان و کارشناسـان آب شـیرین از سراسـر جهـان 
تدویـن شـده اسـت، شـامل شـش معیار اسـت که هـر کـدام از آنهـا در مناطـق مختلف جهـان اجرا 

شـده و یـا در حـال برنامـه ریـزی و اجرا اسـت:
1. اجازه داده شود رودخانه ها به طور طبیعی تری جریان داشته باشند؛

2. کیفیت آب در بوم سازگان های آب شیرین بهبود یابد؛
3. زیستگاه های حساس و آسیب پذیر را حفاظت و بهبود بخشید؛

4. بـه ماهیگیـری بـی رویـه و اسـتخراج ناپایدار شـن و ماسـه از رودخانه هـا و دریاچه هـا پایان 
شود؛ داده 

5. از هجوم گونه های غیربومی جلوگیری و حضور گونه های بیگانه مهاجم کنترل شود؛ 
6. از جریان آزاد رودخانه ها محافظت و سد سازی ناهنجار و در تضاد با طبیعت حذف شوند.

فقـط بـا اجـرای ایـن طرح کـه در کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و پنجمین چشـم انداز جهانـی تنوع 
زیسـتی نیـز منعکس شـده اسـت، می توانیم به بازیابی زیسـتگاه های آب شـیرین جهـان و کاهش 
جمعیـت ماهیـان آب شـیرین امیـدوار باشـیم. در واقـع، بـا تعهد بـه این طـرح، کشـورها می توانند 
سـالمت رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـای خـود را افزایـش دهنـد و آینـده ماهـی و صید خود 

را تأمیـن کنند.
بـه نظـر می رسـد کـه برخـی دولت هـا سـرانجام سرنوشـت ماهیـان آب شـیرین را نیـز در نظـر 
گرفتـه انـد. بـرای مثـال، تصمیـم دولت کامبـوج برای یـک مهلت 10 سـاله بر روی سـدهای برق 
آبـی در سیسـتم اصلـی رودخانـه مکونـگ تـا حـدودی مبنـی بـر تأثیـر مخربـی بـوده که سـدهای 
سـامبور و اسـتونگ ترنـگ بـر ماهیـان بومـی رودخانـه داشـته انـد؛ ماهیانـی کـه میلیونهـا نفـر را 
در کامبـوج و ویتنـام تغذیـه می کننـد. امـا در تصمیـم گیری هـای توسـعه هنـوز هـم ماهیـان آب 
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شـیرین بـه عنـوان یک اولویـت اصلی در نظر گرفتـه نمی شـوند. در بخش نتیجه گیـری، در مورد 
راهکارهـا بـه جزئیـات بیشـتری پرداختـه می شـود، امـا در ابتـدا می بایسـت دربـاره تنوع شـگفت 

انگیـز ماهیـان فرامـوش شـده جهان اطالعات بیشـتری کسـب شـود.
 

شکل 2 - طرح بازسازی اضطراری و اقدام فوری برای بهبود تنوع زیستی زیستگاه های آب شیرین.
 از وضعیــت ســال های 2021-2017 بــه شــرایط قابــل قبــول )اجــرای شــش مرحلــه و امــکان معکــوس شــدن منحنــی کاهــش 

ــتی( تنوع زیس
)WWF, 2021(
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2 - تنوع شگفت انگیز ماهیان آب شیرین

میلیون هـا رودخانـه، دریاچـه و تاالب در سراسـر جهان وجـود دارد که از شـرایط متمایز و پویای 
خـود برخـوردار هسـتند.  برخـی از آنهـا کاماًل  از یکدیگر جدا شـده انـد. انزوا و شـبکه های پیچیده 
آبـی در  بـوم سـازگان های آب شـیرین منجـر بـه تکامل تعـداد نامتناسـب گونه های ماهی نسـبت 

به مسـاحت کل زیسـتگاه آنها شـده است. 
شـاید عجیـب تریـن واقعیـت در خصـوص ماهیان آب شـیرین، کم شـناخته شـده ترین باشـد: 
تنـوع گونه هـای آب شـیرین بیشـتر از گونه هـای آب شـور هسـتند. هرچقـدر تعجـب آور بـه نظـر 
برسـد، ماهیـان آب شـیرین بیـش از نیمـی از گونه های شـناخته شـده ماهـی را تشـکیل می دهند 
)حـدود 51 درصـد(. مجمـوع فعلی 18075 گونه اسـت کـه تقریبًا یـک چهـارم کل گونه های مهره 
داران جهـان را شـامل می شـوند که در واقع یک »تنوع زیسـتی شـگفت انگیز«5 در ابعـاد تنوع ژن، 

گونـه، زیسـتگاه و حتی تنـوع رفتـاری خواهد بود.
آیـا می دانیـد ماهی هـای آب شـیرین شـامل کوچکتریـن مهـره داران روی زمیـن هسـتند، 
ماننـد گروهـی گسـترده و متنوعـی از کپـور ماهیـان ریـز جثـه آب شـیرین از کپـور ماهیـان6  کـه در  
باتالق هـای اندونـزی زندگـی می کنـد و فقط 8 میلی متـر طـول و 0/004 گـرم وزن دارد؟ یا اینکه 
گربـه ماهـی غـول پیکـر آب شـیرین ماهـی روخانـه مکونـگ7 می تواند تا بیـش از 3 متـر و بیش از 
300 کیلوگـرم رشـد کننـد؟ و در حالی که بسـیاری از آنها نقره ای رنگ هسـتند، برخـی دیگر همانند 
ماهـی کاردینـال یـا رنگیـن کمان خالـدار8 اسـترالیایی .به رنگ رنگیـن کمان می باشـند، علم ثابت 
کـرده اسـت کـه ایـن گونـه می توانـد چیـزی حـدود یـک سـال یـا یـک سـوم زندگی خـود را بـه یاد 

بیاورد. 
همچنیـن ماهـی کمانگیر )تف انداز(9، آب را به مثابه ابزاری برای شـکار در نظر می گیرد، یعنی 
آب را ماننـد یـک گلولـه به سـوی طعمه هـای خود پرتاب می کند تـا آنها را در آب بیانـدازد. خرطوم 
ماهـی )فیـل ماهـی( آفریقایـی10 بـرای برقـراری ارتبـاط و مخابـره پیـام بـا هـم گونه های خـود از 

5- Dazzling diversity
6- Minnow fish (Cyprinidae: Phoxinus sp.)
7-Mekong giant catfish (Pangasiidae: Pangasianodon gigas)
8- Crimson spotted rainbow fish (Melanotaeniidae: Melanotaenia duboulayi)
9- Archerfish (Toxotidae: Toxotes spp.)
10- African elephantfish (Mormyridae: Gnathonemus sp.)
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نبض هـای الکتریکـی ضعیف اسـتفاده می کند. برگ ماهی آمـازون )آمریـکای جنوبی(11همانطور 
کـه از نـام آنهـا پیداسـت از برگ هـای مرده و پوسـیده تقلیـد می کند تـا طعمه های خـود را غافلگیر 
کنـد. ماهـی جنگنـده سـیامی12 از حبـاب بـرای تخم هـای خـود النـه می سـازند. از سـوی دیگر، 
جنـس مـاده ماهـی کاراسـین13 آمـازون تخم هـای خـود را روی برگ هـای آویـزان قـرار می دهد و 

گونـه نـر وظیفـه دارد آنهـا را مرطـوب نگـه دارد تا زمانـی که نـوزادان از تخم بیـرون آیند. 
ماهیـان سـیکلیده دهـان پـرور14 کـه در آفریقـا و آمریـکای جنوبـی یافـت می شـوند، بـه همان 
انـدازه جـذاب هسـتند کـه از تخم هـای خـود در دهانشـان مراقبـت و محافظـت می کننـد. در عین 
حـال، برخـی از سـیکلیدها از فرصـت تولیـد مثـل چشـم پوشـی می کنند و بـه جای آن بـه پرورش 
نـوزادان گونه هـای خـود کمک می کننـد. رفتارهای کامال متضـادی در گونه دیگـری از گربه ماهی 
کوکـو )فاختـه(15 دریاچـه تانگانیـکا دیـده می شـود. این ماهـی همانند رفتـار  پرنده معـروف، گونه 
دیگـر را فریـب می دهـد تـا از فرزندانـش مراقبـت کنـد؛ و ایـن کار را با ایجـاد هرج و مـرج در زمان 
تخـم ریـزی، و حتـی جابجایـی تخم هـا بـا زیرکـی تمـام انجـام می دهـد. این مـوارد تنها بخشـی 

متفاوتـی از 11000 گونـه ای اسـت کـه در دوره ای از زندگـی خـود مهاجـرت می کنند. 
همچنیـن آب هـای شـیرین، خاسـتگاه ماهیـان باسـتانی و فسـیل های زنـده16 ماننـد ماهـی 
دهـان گـرد )المپری( هسـتند که بـه همراه ماهیـان بـدون آرواره17، از اولین نوع ماهیـان در جهان 

می باشـند کـه در حـدود 530 میلیـون سـال پیـش روی زمیـن ظاهـر شـده اند.  
حـدود 400 میلیـون سـال پیـش، ماهیـان باعـث ظهـور گروهـی از جانـوران وابسـته بـه گـروه 
جانـواران چهـار پـا18 شـدند کـه شـامل دوزیسـتان، خزنـدگان، پرنـدگان و پسـتانداران امـروزی 
اسـت. امـروزه، پربالـه  ماهیـان19، تنها خویشـاوند زنـده این نوع ماهیان باسـتانی تلقی می شـوند. 
شـش ماهی ها20 نیـز یکـی دیگـر از گروه هـای باسـتانی هسـتند کـه در حـدود 380 میلیـون سـال 

11- Amazon - South American leaffish (Polycentridae: Monocirrhus polyacanthus)
12- Siamese fighting fish (Osphronemidae: Betta splendens)
13-Characin fish (Characidae)
14- Mouthbrooding cichlids
15- Cuckoo catfish
16- Living fossils
17- Hagfishes
18- Tetrapods
19- Bichir
20- Lungfishes
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پیـش تکامـل یافتـه انـد. ماهـی گار21 و ماهیـان خاویـاری22، پـارو پـوزه ماهیـان23 و کمـان بالـه 
ماهیـان24 کـه بـا دایناسـورها هـم عصر بـوده انـد، همگـی در حـدود 130-120 میلیون سـال پیش 
تکامـل یافتـه انـد. در همیـن حـال، در سـال  2020 م.، یک گونه جدیـد و بـوم زاد25 از ماهیان آب 
شـیرین غـار زی متعلـق بـه یـک خانـواده جدید موسـوم بـه اژدهـا ماهیـان سـرماری 26- در جنوب 

غـرب هنـد کشـف شـد کـه از تبـار  زیسـتمندان دوره گندوانـا27  بـوده و قدمـت آن بـه 120 میلیـون 
سـال پیش بـاز می گـردد. 

ایـن تنـوع خـارق العـاده، منجـر بـه تدوین بی شـماری از اسـامی عجیب و شـگفت انگیز  شـده 
اسـت. بنابرایـن همـراه بـا بـرگ ماهیـان و شـش ماهیـان، انـواع دیگـری از گونه هـای ماهیـان 
همچـون: »ماهـی شـالیزا ، ماهـی رنگیـن کمـان، خورشـید ماهـی، پشـه ماهـی، وزغ ماهـی، 
نیم منقارماهـی، اخترماهـی، نیـزه ماهـی و ماهـی  ماه  چشـم«28 و بسـیاری دیگـر پدیدار شـده اند. 
بیشـترین تنـوع ماهیـان آب شـیرین در مناطـق اسـتوایی دیـده می شـود که آمـازون بـا بیش از 
2400 گونـه شـناخته شـده پیشـرو اسـت. امـا همچنـان تعـداد دقیـق آنها نامشـخص اسـت: هنوز 
صدهـا و شـاید  هـزاران ماهـی کشـف نشـده در آب شـیرین در حـال شـناکردن هسـتند. فقـط در 
آمریـکای جنوبـی، طی دهه گذشـته سـاالنه بیـش از 104 گونه جدید ماهی آب شـیرین شناسـایی 
شـده اسـت، یعنـی بـه طـور متوسـط دو گونـه جدیـد در هفتـه کشـف می شـوند. حتی در مـواردی 
کـه گونه هـا توصیـف می شـوند، کمبـود اطالعـات کامـال مشـهود اسـت: در زمـان نـگارش ایـن 
یادداشـت علمـی، 2164 ماهـی آب شـیرین از سـوی اتحادیـه بیـن المللـی حفاظـت از طبیعـت29 
ارزیابـی شـده انـد کـه همگی بـه عنـوان » اطالعـات ناکافی«30 طبقـه بنـدی می شـوند. از آنجا که 
بسـیاری از ماهیـان آب شـیرین بومـی دارای دامنه جغرافیایـی کوچک هسـتند، بنابراین این چنین 

مـواردی می توانـد بـرای حفاظـت از گونه ها مشـکل سـاز باشـد. 

21 -Gar
22- 3
23- Paddlefish
24- Bowfin
25- Endemic
26- Gollum dragon snakehead (Aenigmachannidae:Aenigmachanna gollum)
27- Gondwanan lineage
28- Ricefish, Rainbowfish, Sunfish, Mosquitofish, Toadfish, Halfbeak, Galaxiid, Noodlefish and Mooneyes
29- International Union for Conservation of Nature - IUCN
30- Data Deficient (DD)
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مـوارد بسـیار زیـادی وجـود دارد کـه مـا هنـوز در مـورد ایـن موجـودات فـوق العـاده متنـوع آب 
شـیرین نمـی دانیـم؛ گرچـه بـر دو مـورد کامـال واقـف هسـتیم:

1( جمعیت ماهیان آب شیرین برای مردم و طبیعت بسیار مهم است
2( ماهیان آب شیرین با بحرانی بی سابقه روبرو هستند. 

شکل 3-  تقریبًا 90 درصد از گونه های آب شیرین در هشت راسته یافت می شوند
)WWF, 2021(

توضیحات:
 Cypriniformes (Carps, Minnows, Loaches) راسته کپور ماهیان

 Siluriformes (Catfishes) راسته گربه ماهیان
Characiformes (Characins, Tetras) راسته ماهیان کاراسین

 Cichliformes (Cichlids) راسته سیکلیده ماهیان
 Cyprinodontiforme (Toothcarps, Killifishes)راسته کپور ماهیان دندان دار

 Gobiiformes (Gobies) راسته ماهیان گوبی
 Perciformes (Perch-like fishes) راسته سوف ماهیان

(Anabantiformes (Bettas, Gouramis)راسته ماهیان سر ماری
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Toxotidae: Toxotes sp.

Melanotaeniidae: Melanotaenia duboulayi

Polycentridae: Monocirrhus polyacanthus

Aenigmachannidae: Aenigmachannagollum

Cyprinidae: Phoxinus sp.

Pangasiidae: Pangasianodon giga

Mormyridae: Gnathonemus spp.

Osphronemidae: Betta splendens

شکل 4 - نمونه هایی از تنوع شگفت انگیز ماهیان در زیستگاه های آب شیرین
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2 - 1 - کوسه ماهیان، نگهبانان آب های شیرین 

بطـور کلـی در مـورد پراکنش جغرافیایی و همچنین زیسـت شناسـی کوسـه ماهیان آب شـیرین  
اطالعـات چندانـی در اختیار نمی باشـد. از میان همه ماهیان آب شـیرین، پنج گونه کوسـه ماهیان 
رودخانـه ای متعلـق بـه جنـس کوسـه ماهیـان دنـدان نیـزه ای31 از مرموزتریـن ماهیـان هسـتند. 
توسـط IUCN تخمیـن زده شـده اسـت کـه  فقـط 2500 کوسـه دنـدان نیـزه ای در رودخانه هـا و 
مناطـق جنگل هـای حـرا32 اسـترالیا و گینـه نـو باقـی مانـده انـد. در مـورد گونه هـای دیگـر، حتی 
کمتـر اطالعاتـی در دسـت نیسـت. دانش ما از کوسـه رودخانه ایـراوادی میانمار به یـک نمونه قرن 
نوزدهـم برمـی گـردد و وقتـی صحبـت از کوسـه رودخانـه بورنئـو می شـود، هیـچ اطالعاتـی برای 
ارائـه نداریـم. گونه هـای کوسـه ماهیـان مورد اشـاره به همـراه دو گونه کوسـه ماهـی رودخانه های 
گینـه نـو  و گنگ، یـک »گروه پنجگانـه نادر«33 را تشـکیل می دهند کـه توسـط IUCN ارزیابی و در 

گـروه »گونه هـای در معـرض خطـر«34 قرار گرفته اسـت.

شکل 5 -  گونه جدید از کوسه ماهیان رودخانه ای: کوسه آب شیرین شمالی 

(Carcharhinidae: Glyphis garricki)

31- Speartooth sharks (Carcharhinidae: Glyphis spp.)
32- 20-lined rivers
33- Vanishingly rare quintet
34- Critically Endangered (CR)



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

21

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

2 - 2 - مارماهی اروپایی، مهاجرت اسرارآمیز

چیزهـای زیـادی وجـود دارد کـه مـا هنـوز در مـورد چرخـه زندگـی و مهاجـرت بـاال رو دریـا بـه 
رودخانـه35 مارماهـی اروپایـی36 )و همچنیـن پانـزده گونه دیگر آنهـا در جهان( نمی دانیـم. تاکنون 
هیچکـس واقعـًا نمـی دانـد کـه چگونـه و چـرا پـس از 10 سـال زندگـی آرام در آب هـای شـیرین، 
مارماهیـان اروپایـی ناگهـان 8000 کیلومتـر شـنا کردنـد تـا در دریای سارگاسـو در اقیانـوس اطلس 
شـمالی تخـم ریـزی  کننـد. چرخـه زندگـی اولیـه آنهـا بـه همـان انـدازه مرمـوز اسـت. امـا واقـف 
هسـتیم کـه الروهـای مارماهـی بـه تعـداد زیـادی بـه سـمت اروپـا سـرازیر می شـوند و گروه های 
ماهیـان جـوان موسـوم به »مارماهیان شیشـه ای«37، کـه در نهایـت خانه های خود را در سـواحل، 
خورهـا، رودخانه هـا و دریاچه هـا می سـازند، بـه لحـاظ تاریخی در سراسـر قـاره یافت می شـدند. 
در قـرن نوزدهـم، مارماهی هـا از نظـر فراوانـی و تعـداد جمعیـت، حـدود یـک سـوم کل گونه های 
آب شـیرین اروپـا را تشـکیل می دادنـد. امـا امـروزه، از سـوی IUCN در فهرسـت گونه هـای بـه 
شـدت در معـرض خطـر)CR( قـرار گرفتـه انـد. در سـال 1980م. ، تعـداد آنهـا هـر سـال حـدود 
15 درصـد کاهـش یافتـه اسـت، تـا اینکـه در سـال 2010 م. تعـداد  مارماهیـان شیشـه ای در اروپا 
تنهـا بـه 1 درصـد رسـید. در حالـی کـه ماهیگیـری بـی رویـه در کاهـش ایـن گونـه نقش بسـزایی 
داشـته اسـت، و امـروزه با تهدیدهـای مختلفی روبرو هسـتند. از جملـه موانع مهاجـرت مارماهیان 
مهاجـر اروپایـی در مسـیر رودخانه هـا کـه آنهـا را با مشـکل مواجـه می کنـد، می توان به سـدهای 
آبـی بـا توربین هـای ُبرنـده و کشـنده بـرای ماهیـان، و صیـد غیـر مجـاز ایـن گونـه بـرای تجـارت 
غیرقانونـی )مارماهـی بزرگتریـن حیوانـات قاچـاق شـده جهـان هسـتند( اشـاره نمـود. همچنین، 
آلودگـی هـا، بیماری هـا و انگل هـا و تغییـرات آب و هوایـی  نیـز  مناطق تخـم ریزی  آنهـا را تحت 

تأثیـر قرار داده اسـت.

35- Catadromous migration
36- European eel (Anguillidae: Anguilla anguilla)
37- Glass eels



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

23 22

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

شکل 6 -  مهاجرت شگفت انگیز تخم ریزی  مار ماهیان اروپایی بین رودخانه های اروپا و اقیانوس اطلس
(Anguillidae: Anguilla Anguilla)

2 - 3 - ماهیان سیکلیده، تنوع شگفت انگیز در الگو های رنگ آمیزی 

ماهیـان سـیکلیده38، یکـی از متنـوع تریـن خانـواده ماهیـان آب شـیرین جهان هسـتند کـه تقریبًا 
2000 گونـه شـناخته شـده دارد و بیشـتر آنهـا در آمریـکای جنوبـی و آفریقـا یافـت می شـوند. حداقل 
1600 گونـه سـیکلیده در دریاچه هـای بـزرگ آفریقا از جملـه ویکتوریا، تانگانیکا و مـاالوی وجود دارد 
کـه صدهـا گونـه آنها هنوز توصیف نشـده اند. در این دریاچه ها، سـیکلیدها به نوعی سـازگار شـده اند 
تـا تقریبـًا همه موقعیت هـای زنجیره غذایـی از جمله گوشـتخواران39، گیاهخواران40 و پـوده خواران41 
را اشـغال کننـد. برخـی از آنهـا همـه چیـز خـوار42 هسـتند، برخـی دیگـر گرایـش تغذیـه ای ویـژه43 و 
مجموعـه ای رفتارهـای تطبیقـی را با زیسـتگاه خـاص خود ایجاد کـرده اند. تنوع سـیکلیدهای بزرگ 
دریاچـه آفریقـا یکـی از جالـب ترین نمونه هـای گونه زایی44 در جهان اسـت و فرصتـی منحصر به فرد 

بـرای درک بهتـر عوامـل محـرک تکامل گونـه در اختیار دانشـمندان قـرار می دهد. 

38- Cichlids (Cichlidae)
39- Carnivore
40-Herbivore
41- Detritivore
42- Generalis t  feeders - Omnivore
43- Specialis t feeders
44- Speciation
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شکل 7-  تنوع شگفت انگیز الگو های رنگ آمیزی در گونه های ماهی سیکلیده دریاجه های آفریقا

(MBUNA, 2015)
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3 - ارزش های بوم سازگان های سالم آب شیرین 

سـالمت بـوم سـازگان ها بـرای حفـظ جمعیت پـر رونق ماهیـان آب شـیرین ضروری هسـتند. 
امـا نـا آگاهـی گسـترده از ثـروت ماهیـان آب شـیرین، مـا را نسـبت بـه اهمیـت زیسـت آنهـا برای 

سـالمت رودخانه هـا ، دریاچه هـا و تاالب هـای جهـان نابینـا کـرده اسـت.
ماهیـان از نظـر زیتـوده45 و تغذیـه، موجودات غالب در زیسـتگاه های آب شـیرین هسـتند. آنها 
بـا نقـش ارزشـمند حیاتی خود بـه عنوان رفتگر ، شـکارچی و طعمـه، عملکردی نظارتـی و بنیادی 
را در درون یـک بـوم سـازگان ایفـا می کننـد و بـرای حفـظ تعـادل طبیعت نقـش اساسـی دارند. به 
عنوان مثال، اهمیت ماهی آزاد ماهیان آالسـکا46 در پرواربندی خرس ها قبل از خواب زمسـتانی و 
انتقـال مـواد مغـذی ضـروری از دریـا بـه جنگل های سـاحلی قابـل تامل اسـت. همچنیـن، نقش 
اصلـی ماهیـان در پراکندگـی بـذر درختـان گرمسـیری در آمـازون را نبایـد نادیده گرفت؛ یـا ماهیان 
مهاجـر رودخانـه مکونـگ که سـفرهای فصلی آنهـا انگیـزه ای برای حـرکات شـکارچی غالب آنها  
یعنـی دلفیـن رودخانـه ای47 محسـوب می شـود. وقتـی ایـن تـوازن را بـا کاهـش شـدید جمعیـت 
ماهیـان آب شـیرین برهـم بزنیـم، عملکـرد بسـیاری از زیسـتگاه های آب شـیرین جهـان ، یعنی 
همـان سیسـتم های پشـتیبانی کننـده زندگی جوامـع انسـانی  را تضعیف می کنیـم. در حال حاضر، 
دو میلیـارد نفـر آب آشـامیدنی خـود را مسـتقیمًا از رودخانه هـا تأمین می کنند و حـدود 190 میلیون 
هکتـار نیـز بـا آب رودخانه ها آبیاری می شـوند؛ از این رو، حفظ منابع و زیسـتگاه های آب شـیرین 
سـالم نیـز بـراي مقابلـه بـا تغییـر اقلیمـي از اهمیـت بسـیاري برخوردار هسـتند. بـه عنـوان مثال، 
مناطـق تـورب زار48 دو برابـر بیشـتر از جنـگل هـاي جهـان کربـن ذخیـره مـي کنـد، در حالـي کـه 

سـیالب دشـت هـا، تاثیرات مخـرب سـیالب را کاهش مـي دهند.
امـا مزایـای متنـوع بـوم سـازگان های آب شـیرین تـا زمانـی کـه از بیـن برونـد، همچنـان کـم 
ارزش و نادیـده گرفتـه می شـوند. شـوربختانه، آنهـا بـا سـرعت تـکان دهنـده ای در حـال نابودی 
هسـتند. هـم اکنـون تنها 3 درصـد بوم سـازگان های کره زمین دسـت نخـورده باقی مانـده اند و در 
ایـن میـان طـی 50 سـال گذشـته 35 درصـد از تاالب هـای باقیمانـده جهـان را از دسـت داده ایم. 

45- Biomass
46- Pacific salmon (Salmonidae: Oncorhynchus sp.)
47- Irrawaddy dolphin (Delphinidae: Orcaella breviros tris)
48- Peatlands



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

25

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

امـروزه، تنهـا یـک سـوم رودخانه هـا بـه وسـعت 1000 کیلومتـر مربع به دریـا می ریزنـد. فقط 
40 درصـد آب هـای اروپـا از نظـر بـوم شناسـی در رده »سـالم« درجـه بنـدی می شـوند. کاهـش 
جمعیـت ماهیـان آب شـیرین روشـن تریـن شـاخص خسـاراتی اسـت کـه مـا بـه رودخانـه هـا، 
دریاچه هـا و تاالب هـا وارد کـرده ایـم؛ و این فروپاشـی فقط بحران را تشـدید می کنـد. ماهیان آب 

شـیرین  و البتـه انسـانها بـه زیسـتگاه های آب شـیرین سـالم نیـاز دارنـد. 

4 - ماهیگیری آب شیرین، تجارت  و اشتغال پرسود

در واقـع می تـوان بیان داشـت کـه صنعت شـیالت و ماهیگیـری در منابع آب شـیرین فرآیندی 
اسـت کـه کمتـر گزارش شـده، کمتر  ارزش گذاری شـده و تخت فشـار می باشـد. شـاید بـر این باور 
باشـید کـه مـردم فقط در آب هـای اقیانوس هـا ماهیگیری می کننـد؛ و اینکه تنهـا گونه های ماهی 
کـه بـرای جوامع و اقتصاد کشـور ها مهم می باشـد، آن دسـته از گونه هایی هسـتند کـه در آب های 
سـاحلی یـا دریاهـای عمیـق زندگـی می کننـد. بـه هـر روی، صیـد ماهیـان آب شـیرین، امنیـت 
غذایـی و معیشـت صدهـا میلیـون نفر را در سراسـر جهـان فراهم می کنـد. آنچه که بـه طور قطعی 
نادیـده گرفتـه می شـود ایـن اسـت کـه صیـد ماهیـان آب شـیرین رسـمًا حـدود 13 درصـد از صیـد 
سـاالنه جهـان را تشـکیل می دهنـد که در کل 12 میلیون تن در سـال اسـت. این رقم بدون شـک 
کمتر از مقدار واقعی اسـت، زیرا آمار جهانی فقط صیدهای مسـتند شـده در سـطح کشـور را نشـان 
می دهـد، امـا ماهیـان آب شـیرین در آسـیا، آفریقـا و آمریـکای التیـن توسـط ماهیگیـران بومـی 
صیـد می شـوند و ایـن امـر بـه نـدرت در آمارهـای رسـمی ثبـت می شـود. در حقیقـت، تحقیقـات 
اخیـر در بازارهـای محلـی نشـان می دهـد کـه صیـد واقعـی آب شـیرین حـدود 65 درصد بیشـتر از 

ارقام گزارش شـده اسـت. 
حداقـل 85 درصـد از ماهیـان تانزاتیـا، 65 درصـد از ماهیـان بنـگالدش، 44 درصـد از ماهیـان 
میانمـار  از ذخایـر ماهیـان آب شـیرین تولیـد و برداشـت می شـود. همچنیـن حداقـل 44 درصـد 
ماهیـان برداشـت شـده از منابـع آب شـیرین مربـوط بـه پنجـاه کشـور بـا درآمد کـم می باشـد که با 
کمبـود مـواد غذایـی مواجـه هسـتند. بـا احتسـاب این رقـم، »محصـول پنهان« 49محاسـبه نشـده 
شـیالت آب شـیرین بیـش از 38 میلیـارد دالر در سـال تخمیـن زده می شـود. به هـر روی، ارزش 

49- Hidden harves ts
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ایـن صیدهـا بـرای جوامـع محلـی و مـردم بومـی که بـه ایـن صنعت متکـی هسـتند بیـش از اینها 
خواهـد بـود. صیـد در منابـع آب شـیرین، منبـع اصلـی پروتئیـن حیوانـی و همچنیـن مـواد مغذی 
ضـروری ماننـد لیزیـن و کلسـیم بـرای حداقل 200 میلیـون نفر در جهـان به ویژه در جوامع آسـیب 
پذیر آسـیا و آفریقا  محسـوب می شـود. در کشـورهای در حال توسـعه، شـیالت در مقیاس کوچک 
بیـش از نیمـی از صیـد ماهـی را تولید می کنـد و حدود 90 درصد ایـن مقدار در مناطق روسـتایی که 
نـرخ فقـر در آنهـا زیاد اسـت و مـواد غذایی بـا کیفیت خـوب مورد نیاز می باشـد، مصرف می شـود.
صیـد و بهـره بـرداری از منابـع ماهیـان آب شـیرین نسـبت به صیـد دریایی بـه مراتـب از تراکم 
صیدگاهی  بیشـتری برخوردار اسـت. بطوریکه در سـال 2018 م. فقط 16 کشـور، 80 درصد صید 
در آب هـای شـیرین گـزارش شـده در جهـان را به خود اختصـاص داده اند. آسـیا، دو سـوم از صید 
جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت که چیـن، هند، بنـگالدش، میانمـار، کامبـوج و اندونزی 
در صـدر جـدول بـوده انـد. کشـورهای آفریقایـی از جمله اوگانـدا، نیجریـه، تانزانیا، مصـر، کنگو و 
مـاالوی بـا 25 درصـد پیشـرو بـوده انـد. در همیـن راسـتا، تیـم کارشناسـان موسسـه بیـن المللـی 
شـیالتی هـال50 و سـازمان غـذا و کشـاورزی سـازمان ملـل - فائـو51 دریافتنـد کـه 5 درصـد از صید 
ماهیـان آب شـیرین در جهـان فقط می توانـد به هفت حوضـه رودخانه ای شـامل: مکونگ، نیل، 

ایـراوادی، یانـگ تسـه، براهماپوتـرا، آمازون و گنگ نسـبت داده شـود.
در حالـی کـه میـزان صیـد کلی کمتر اسـت، الزم به ذکر اسـت که بـا 2/56 کیلوگرم، سـرانه صید 
سـاالنه آفریقـا بـه طـور قابل توجهی باالتـر از 1/99 کیلوگرم آسـیا می باشـد. این امـر اهمیت ویژه 
صیـد آب شـیرین در آفریقـا، بـه ویـژه در کشـورهای محصـور در خشـکی و کـم درآمـد را برجسـته 
می کنـد. صیـد دریاچه هـای بـزرگ آفریقـا به تنهایـی بیش از یـک میلیون تـن ماهی در هر سـال 
را شـامل می شـود؛ کـه تقریبًا دو برابر صیـد در مناطق سـاحل غربی آن قاره می باشـد. همچنین، 
صیـد آب شـیرین بـرای 6 میلیـون نفـر در سراسـر جهان شـغل فراهم می کنـد که بیـش از نیمی از 
آنهـا زن هسـتند. در مجمـوع، مشـاغل مرتبـط بـا ماهیگیـری در آب شـیرین بین6-2/5 درصـد از 
نیـروی کار کشـاورزی جهانـی را تشـکیل می دهنـد. امـا این آمـار کل ماجـرا را بیان نمی کنـد؛ زیرا 
جایگزینـی صید آب شـیرین امری بسـیار دشـوار اسـت. یـا بهتر بگوییـم، عدم ماهیگیـری نظامند 

50- Hull International Fisheries Ins titute - HIFI
51- Food and Agriculture Organization - FAO
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کـه بـا تصمیمـات کوتـه بینانـه از بین رفته اسـت، منجر بـه هزینه های قابـل توجـه ای در طوالنی 
می شـود. مدت 

بـرای  بیشـتر  زمین هـای  سـازی  آزاد  بـرای  زدایـی  جنـگل  افزایـش  هماننـد  موضـوع  ایـن 
محصـوالت یـا دام اسـت که بـرای جایگزینـی منابع از دسـت رفته پروتئینـی و ریـز مغذی ها مورد 
نیـاز می باشـد. صیـد بـی رویـه در آب هـای شـیرین همچنین باعـث نابـودی جوامعی خواهد شـد 
کـه فرهنـگ آنهـا بـا مقولـه صیـد درهـم آمیختـه اسـت. فقـط کامبـوج را بـه عنـوان مثـال در نظر 
بگیریـد. مـردم کامبـوج در حـال حاضر حـدود 16 درصـد پروتئین حیوانـی و 28 درصـد لیزین خود 
را از ماهی هـای آب شـیرین رودخانـه مکونـگ کـه بـه شـدت در معـرض تهدیـد هسـتند تامیـن 
می کننـد.  چنانچـه صنعـت ماهیگیـری آب شـیرین کامبـوج از کار بیفتـد )چـرا کـه احداث سـدها و 
خشکسـالی های اخیـر منجـر به پایین آمدن چشـمگیر سـطح رودخانه مکونگ در سـال های اخیر 
شـده اسـت(، آنـگاه این کشـور بایـد زمین هـای مرتعی خـود را تا 155 درصـد و زمین هـای زراعی 
خـود را تـا 59 درصـد بـرای تأمیـن نیازهای غذایـی جوامع محلـی افزایش دهـد.  تغییـر این چنین 
مقیـاس عظیمـی حتـی اگر بـه فرض امـکان پذیر باشـد، تأثیـرات گسـترده اجتماعـی، اقتصادی و 
زیسـت محیطـی بـه دنبال خواهد داشـت. امـا واقعیت این اسـت که بوم سـازگان های آب شـیرین 
کـه جوامـع بـه آنها وابسـته هسـتند، ماهیگیـری آب شـیرین از سـوی دو تهدید اصلی تحت فشـار 

فزاینده ای قـرار دارد: 
عوامـل محیطـی: عوامـل اصلـی سـالمت آب شـیرین، عوامـل محیطـی هسـتند: صیـد پایدار 
بـه زیسـتگاه های مقـاوم و سـالم نیـاز دارنـد. آلودگـی، برداشـت بیـش از حـد آب، سـدها و سـایر 
زیرسـاخت ها ، اسـتخراج شـن و ماسـه و تغییـر کاربـری اراضـی )بـه عنـوان مثـال، از بیـن رفتـن 
سـیالب دشـت هـا( باعـث تضعیـف محیـط زیسـت زیسـتگاه های مهـم ماهیگیـری می شـود. بـه 
حوضـه رودخانـه گنـگ بنگریـد که بیش از نیمی از جمعیت انسـانی زیر خط فقر هسـتند و بسـیاری از 
مـردم بـه ماهیان آب شـیرین به عنوان منبـع اصلی پروتئین خود وابسـته هسـتند. تهدیدهای متعدد 
زیسـت محیطـی طی 70 سـال گذشـته کاهـش عظیم صیـد در رودخانه گنـگ را بوجود اورده اسـت.
شـاید بیشـترین کاهش در صید شـگ ماهی52 مشـاهده شده باشد که بیشـترین صید در رودخانه 
گنـگ را شـامل می شـود. بـه عنـوان مثال، صید شـگ ماهـی در رودخانه فـاراکا هنـد از 19 تن در 

52- Clupeidae: Hilsa sp.
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سـال بـه فقـط یـک تن در سـال پـس از احـداث سـد فـاراکا در سـال 1970 م. کاهش یافته اسـت، 
کـه نشـان می دهـد این سـد مانع رسـیدن ماهی بـه محل تخم ریزی شـده اسـت.

ماهیگیـری ناپایـدار: ماهیگیـری بـی رویه، اقدامـات ماهیگیـری مخـرب )به عنـوان مثال، 
تورهـای چشـمه ریـز غیـر اسـتاندارد موسـوم بـه تور پشـه گیـر یـا تور هـای نامریـی، و ماهیگیری 
بـا مـواد منفجـره(، هـدف قـرار دادن گونه هـای تهدیـد شـده و ذخیره سـازی گونه های غیـر بومی 
مهاجـم53، آینـده بسـیاری از گونه هـای آب شـیرین را تهدیـد می کنـد و صیـد بـی رویـه می توانـد 
عواقب سـریع و مخربی داشـته باشـد. پس از برداشـت 64000 تن ماهی آزاد رود آمور54 روسـیه در 
سـال  2016 م. ، منجـر بـه آسـیب فاجعه بـار برای بزرگتریـن و مهمترین گونه ماهی در این کشـور 
شـد. در پاییـز سـال 2018 م. ، محققـان WWF بـه طـور متوسـط یـک ماهـی قـزل آال در هر 10 
هـزار فـوت مربـع )900 متـر مربـع( رودخانـه در محل تخم ریـزی خود شـمارش کردنـد، در حالی 
کـه ایـن تعـداد باید حـدود 500 ماهی باشـد. در تابسـتان 2019 م. ، ایـن میانگین به صفر رسـید. 

ایـن بحـران، تأثیـرات گسـترده ای بـر جوامع محلـی و کل بوم سـازگان خواهد داشـت.
اگرچـه بـرای بسـیاری از دنیـا، نادیـده بـودن نسـبی صیـد آب شـیرین به معنـای نادیـده گرفتن 
اسـت. ولـی باور این موضوع سـخت اسـت. صید آب شـیرین علیرغم نقش اساسـی کـه در کاهش 
گرسـنگی و فقـر بـرای برخـی از فقیرتریـن افـراد جهـان دارد، دو رویکـرد فـوق بـه طور خـاص در 

هیـچ یـک از 169 شـاخص اهـداف توسـعه پایدار سـازمان ملـل55 ذکر نشـده اند. 
از نظـر تئـوری، صیـد آب شـیرین در حوزه 14 اهداف توسـعه پایدار سـازمان ملـل  در صید دریایی 
گنجانـده می شـود، امـا وقتـی نوبت به گـزارش و ارزیابـی آنها می رسـد، همه چی فراموش می شـود. 

صیـد آب شـیرین در تأمیـن امنیت غذایی و اقتصـادی صدها میلیون نفر نقش اساسـی دارد. 
شـش سـازمان جهانی با درک این مسـائل، اتحاد شـیالت داخلی را در سـال 2021 م. تشـکیل 
دادنـد تـا شـرایط ماهیگیـری آب شـیرین و تـالش در راسـتای بهبـود بهداشـت و مدیریـت آن را  
افزایـش دهنـد. حال سـئوال این اسـت: آیـا تصمیم گیرنـدگان و ذینفعـان، صید و بهره بـرداری از 
ذخایـر  ماهیـان آب شـیرین و صدهـا میلیـون انسـانی کـه از آن  ها تغذیـه می کننـد  را در معادالت 
خـود می گنجاننـد؟ و اگـر چنین اسـت، آیـا آنها برای جلوگیـری از فاجعـه، راهکاری پیـدا می کنند؟ 

53- Invasive non-native species
54-Amur salmon /  Siberian taimen (Salmonidae: Hucho taimen)
55- United Nation Sus tainable Development Goals - SDGs
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بـه دالیـل متعـدد از جمله فشـارهای ناشـی از آلودگـی، اسـتفاده و برداشـت از منابـع آب، تنوع 
آب و هوایـی، اسـتفاده از زمیـن، نابـودی نواحـی مصبی رودخانه هـا و تراکم جمعیـت، از تعداد  87 
حوضـه ارزیابـی شـده، 15 مـورد در معرض تهدید »زیـاد« و 33 مـورد در معرض تهدید »متوسـط« 

قـرار دارند.

شکل 8 -  تراکم  ماهیگیری در حوضه های بزرگ آب های داخلی که به صورت درصد کل صید جهانی 
نشان داده شده است. 
(FAO, 2019)

 

شکل 9 - ارزش گذاری شاخص تهدید )10 - 0( حوضه های رودخانه ای که از شیالت آب شیرین پشتیبانی می کنند.
(UN-SDG, 2020)
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4 - 1 - ماهیگیری تفریحی، تجارت بزرگ و اشتغال سودمند

ماهیگیری تفریحی غالبًا نزدیکترین ارتباطی اسـت که بسـیاری از مردم دنیا با محیط زیسـت و 
ماهیـان آب شـیرین دارنـد. در واقـع، صدهـا میلیـون نفـر ) از جمله حـدود 90 میلیـون ماهیگیر در 
چیـن، 39 میلیـون ماهیگیـر در ایـاالت متحـده آمریکا و تقریبـا 26 میلیـون ماهیگیـر در اروپا( هر 
سـاله ایـن کار را انجـام می دهنـد، و طعمه هـای خـود را بـه رودخانه هـا و دریاچه هـا می ریزنـد تـا 
ماهی هـای نگـون بخـت را بـه سـمت قالب خـود بکشـانند؛ و البتـه آنها مبالـغ هنگفتـی را در این 
راه خـرج می کننـد. در سـطح جهانی، ماهیگیری تفریحی سـاالنه بیش از 100 میلیـارد دالر درآمد 

زایـی دارد کـه مسـتقیما یا غیر مسـتقیم صـرف اقتصـاد محلی و ملی و اشـتغال زایی می شـود. 
در اروپـا، ایـن نـوع ماهیگیـری از صدهـا هزار شـغل پشـتیبانی می کنـد، از جملـه 37000 مورد 
در انگلیـس و ولـز و بیـش از 1/3 میلیـارد دالر بـرای اقتصـاد عایدی به همـراه دارد.  در اسـکاتلند، 
ماهیگیـری تفننـی سـبب ایجـاد 4300 شـغل شـده اسـت، جایـی که هـر ماهیگیـر قـزل آال و آزاد 
ماهـی بـه طور متوسـط  سـاالنه 6400 دالر در ایـن راه هزینه می کنـد. در ایاالت متحـده آمریکا، 
13 درصـد از جمعیـت بـه عنـوان ماهیگیـران تفریحی شـناخته می شـوند و در مجموع سـاالنه 83 

میلیـارد دالر فعالیـت اقتصـادی ایجـاد و بیـش از 500000 شـغل را پشـتیبانی می کنند. 
برخـی از ماهیـان آب شـیرین جهـان ماننـد ببـر ماهی56 آفریقـا و یا کپور گوژپشـت57 هنـد تقریبًا 
حالـت افسـانه ای در میـان جوامـع محلی و ماهیگیـران دارند. برخـی از ماهیگیران بـرای صید این 
ماهـی بـه مکان هـای دور دسـت سـفر می کننـد، کـه با ایـن کار، بـه اقتصـاد محلی کمک شـایانی 
می کننـد. ببـر ماهـی کـه دارای دندان های تیز و تراشـیده شـده می باشـد هدف اصلـی ماهیگیران 
رودخانـه زامبـزی اسـت. تخمیـن زده می شـود کـه در شـمال شـرقی نامیبیـا، حداکثـر 70 درصـد 
درآمـد اقامتـگاه گردشـگران از ماهیگیرانی اسـت که امیدوارند قـالب آن ها، ببر ماهـی را به چنگ 
آورد، راهـی کـه منبـع اصلـی درآمـد جوامـع محلـی اسـت. حفـظ بـوم سـازگان های آب شـیرین و 
جمعیـت ببـر ماهی هـا بـه طور مسـتقیم به نفـع جوامعی اسـت که نـه تنها از نظـر مالی بلکـه برای 

امنیـت غذایـی به این ماهی ترسـناک وابسـته هسـتند. 

56- African tigerfish (Ales tidae:Hydrocynus vittatus)
57- Legendary hump-backed / Humpback mahseer (Cyprinidae: Hypselobarbus mussullah)
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کپـور گوژپشـت به عنوان بزرگترین گونه برجسـته کپـور ماهیان، از دهـه 1970 م. ماهیگیران را 
بـه سـمت رودخانـه کاوری هنـد سـوق می دهد. امـروزه، درآمـد حاصـل از ماهیگیران بیـن المللی 
در مسـیر تبدیل شـکارچیان متخلف سـابق بـه راهنماهای ماهیگیـری و نگهبانـان رودخانه صرف 
می شـود کـه در راسـتای حفاظـت از ایـن جریـان درآمدزایـی جدیـد، انگیـزه آنهـا مضاعـف شـده 

اسـت. امـا نقـش ماهیگیـران در حفاظت از کپـور گوژپشـت فراتر از اقتصاد اسـت. 
در سـال 2015 م.، گروهـی از دانشـمندان بیـن المللـی دفتـر ثبـت و آمـار صیـد ماهیـان را 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دادنـد، و آنهـا دریافتنـد کـه جمعیـت کپـور گوژپشـت بومـی به شـدت 
در معـرض انقـراض قـرار دارد. بـر مبنـای ایـن شـواهد، گونـه کپـور گوژپشـت در فهرسـت قرمـز 
اتحادیـه بین المللـی حفاظـت از طبیعـت58 قـرار گرفـت. اگـر ماهیگیـران نبودنـد، ایـن ماهی غول 
پیکـر آب شـیرین ممکـن بـود منقـرض شـود، بـدون اینکـه حتـی به عنـوان یـک گونه معتبـر و با 
ارزش شـناخته شـود. خوشـبختانه، اکنـون یـک تـالش چنـد طرفه بیـن المللـی بـرای بازگرداندن 

ایـن گونه هـا از آسـتانه انقـراض در شـرف انجـام اسـت. 
همچنین گونه بسـیار ارزشـمند میابه59 ژاپنی را که یکی از گونه های بومی دریاچه شیکاریبتسـو 
اسـت، می بایسـت در نظـر گرفـت. در دهـه 1970م.، حضـور تعداد بسـیار زیـادی از ماهیگیران و 
مدیریـت ضعیـف، منجـر به افول شـدید این ماهی شـد. خوشـبختانه، بـا انجام  یکسـری اقدامات 
جمعیـت ایـن گونـه اکنـون دوباره به آسـتانه مطلوب رسـیده اسـت، عالوه بـر ایـن؛ ماهیگیرانی که 
از سراسـر ژاپـن بـرای ماهیگیـری روانـه دریاچه می شـوند، باعث تقویـت اقتصاد محلی شـده اند. 
برخـی از جوامـع منطقـه آمـازون در کشـور گویـان، بـر روی ماهـی آراپایمـا60 بزرگتریـن ماهـی 
آب شـیرین فلـس دار جهـان سـرمایه گـذاری کـرده اند تـا با ارتقـاء ماهیگیـری تفننـی و تفریحی، 
پـول گردشـگران را بـه خـود جـذب کننـد. ایـن ماهـی غول پیکـر کـه می تواند تـا 3 متر رشـد کند، 
صیـد بـی رویـه و تخریـب زیسـتگاه آنها سـبب شـده اسـت که انـدازه آنهـا به نـدرت به بیـش از دو 
متـر برسـد. امـا هنـوز هـم آنقـدر عظیـم هسـتند کـه می تواننـد سـبب جـذب ماهیگیران شـوند؛ و 
هزینه هـای آنهـا صـرف حفـظ جوامـع، محافظـت از میـراث و تقویـت دولـت محلـی، مدیریـت و 
حفاظـت از سـرزمین های سـنتی می شـود. ایـن امـر مطمئنًا یـک جایگزیـن پایدارتر از اسـتخراج 

طـال یا تجـارت چـوب جنگل اسـت. 

58- IUCN Red Lis t
59- Miyabe charr (Salmonidae: Salvelinus malma miyabei)
60-Arapaima (Os teoglossidae: Arapaima sp.)
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صنعـت ماهیگیـری بـه زیسـتگاه های آب شـیرین سـالم بـرای حمایـت از جمعیـت و ذخایـر 
ماهیـان، از ماهـی زرد دهـان کوچـک61 آفریقـای جنوبـی تا ماهـی کد مـورای62 اسـترالیا و باربوس 
زرد پـر63 اروپـا متکـی اسـت. محیط هـای آب شـیرین سـالم همچنیـن یـک چالـش ماهیگیـری 

بیشـتر و متنـوع تـر و یـک مـکان آرام بـرای ماهیگیـری را ارائـه می دهنـد. 

در واقـع، یـک مزیـت کمتـر قابـل درک از ماهیگیـری ، تأثیـری اسـت کـه بـر سـالمتی انسـان 
دارد. فقـط بـا حضـور در طبیعـت، گوش فـرا دادن به صـدای آرام بخش آب و تماشـای باال و پایین 
رفتـن طنـاب ماهیگیـری بـرای کاهش اسـترس اشـاره شـده اسـت. در ایـاالت متحده آمریـکا، از 
ماهیگیری به عنوان »توان بخشـی«64 توسـط روانشناسـان، مشـاوران و فیزیوتراپیسـت ها استفاده 
می شـود. »اداره بهداشـت و امـور جانبـازان ایـاالت متحـده آمریـکا«65 ماهیگیـری بـا طعمـه را بـه 
عنـوان روشـی »درمانـی- تفریحی«66 بـرای جانبازان نظامی آسـیب دیده در نظر گرفته اسـت، زیرا 
یـک روش آرام بخـش و بـا تأثیـر منفی اندک اسـت که بـه آنها کمـک می کند توان و قـدرت خود را 
بازیابنـد. در انگلسـتان، از ماهیگیـری بـه عنوان یک فعالیـت اجتماعی، زیسـت محیطی و درمانی 
»ارزش افـزوده«67 اسـتفاده می شـود تـا به افـراد کمک کند بر مشـکالت اجتماعی خـود غلبه کنند. 
البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه فعالیت هـای ماهیگیـری تفریحـی و تفننـی همیشـه بـدون 
مشـکل و یا بدون دردسـر اسـت: این عمـل، خطرات بالقـوه و همچنین مزایایـی دارد. در بعضی از 
مناطـق، ماننـد انگلسـتان صیـد معمـواًل آزاد اعالم می شـود. در حالی کـه در جاهای دیگـر ، مانند 
اروپـای شـرقی، آسـیای میانـه یـا چیـن، صیـد تفریحـی معمـواًل بـرای مصـرف انجام می شـود. 
هنگامـی کـه صیـد تفریحی مدیریت ضعیفی داشـته باشـد، مشـکالت بسـیاری بوجـود می آید، از 
جملـه: حضـور ماهیان غیر بومـی مهاجم و ماهیـان زینتی، اسـتفاده ازابزار صیـد و قالب های غیر 
اسـتاندارد )مسـتهلک( و آسـیب رسـاندن به ماهیان، رها سـازی ادوات آسـیب دیده ماهیگیری در 

محیـط کـه می توانـد تهدیدی بـرای همـه حیات وحش باشـد. 
بـا پیـروی از بهترین روش ها و بر اسـاس دسـتورالعمل های فنـی، جامعه ماهیگیـری می تواند 
ایـن خطـرات را کاهـش داده و بـه حفـظ زیسـتمندان و سـالمت بومسـازگان آب شـیرین کمـک 

61-Smallmouth yellowfish (Cyprinidae: Labeobarbus aeneus)
62- Murray cod ( Percichthyidae: Maccullochella peelii)
63- Barbel (Cyprinidae: Barbus sp.)
64- Rehabilitation therapy
65- US Veterans Health  Adminis tration
66-Recreational therapy
67- Added value
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شـایانی کنـد. در واقـع، ماهیگیـران اغلـب اولیـن کسـانی هسـتند کـه رودخانه هـا و دریاچه هـای 
محلـی خـود را بـا مشـکل روبرو می کننـد و البتـه در مورد انجـام اقدامـات اصالحی در ایـن زمینه، 
از پیشـگام تریـن افـراد هسـتند. بسـیاری از ماهیگیران ماننـد نوازنـده و خواننده مشـهور ایرلندی- 
فـرگال شـارکی68 و گروه های مـردم نهاد ماهیگیری مانند »گـروه ماهیگیری نامحـدود قزل آال«69، 
صداهـای قدرتمنـدی برای حفاظت از محیط زیسـت هسـتند. بـا این حال، وقتی صحبـت از آینده 
ماهیـان آب شـیرین می شـود ، ماهیگیـران بـه طـور کلـی بر اسـاس منفعت خـود عمـل می کنند. 
اگـر همـه ماهیگیـران جهـان )ده ها میلیـون نفر ماهیگیـر( صدای خـود را در حمایـت از تالش 
بـرای تغییـر رونـد افـول ماهیـان آب شـیرین بلنـد کننـد، مطمئنـًا آنهـا می تواننـد توجـه برخـی از 
تصمیـم گیرنـدگان و ذینفعـان را بـه خـود جلـب کننـد. از دیـدگاه یـک زیسـت بـوم شـناس و حتـی 
ماهیگیـر، مشـاهده ماهیان بزرگ جثه و درنده )گوشـتحوار( نشـانه سـالمت زیسـتگاه آب شـیرین 
نظیـر رودخانـه و دریاچـه و تـاالب می باشـد. اگـر حضـور آنهـا و جمعیـت این گـروه از زیسـتمندان 
بـه عنـوان حلقـه ارزشـمند زنجیـره غذایـی کاهـش یابد و یـا حذف شـوند، زیسـتگاه دچار مشـکل 
می شـود حتـی اگر منبع آبی وجود داشـته باشـد. کاهـش ماهیان بـزرگ در اکثر منابع آب شـیرین و 
در مقابـل چشـمان مـا اتفـاق می افتـد و ایـن اغلـب بـه دلیل حـذف کنترل نشـده ماهیان اسـت که 

تأثیـر بسـیار سـریعی بر سـالمت زیسـتگاه خواهد داشـت.

4 - 2 - مراکز تکثیر و پرورش ماهیان، کمک یا آسیب به گونه های در معرض خطر 

هنگامـی کـه گونه هـای قابـل صیـد آب شـیرین کاهـش می یابـد، دسـت انـدرکاران و ذینفعـان 
غالبـًا افزایـش جمعیـت از طریـق اسـتخر پـرورش ماهـی را یـک گزینـه مطلـوب می داننـد. ایـن 
رویکـرد، یـک ابـزار مدیریـت ماهیگیـری می باشـد کـه به طـور گسـترده در منابع و زیسـتگاه های 
آب شـیرین بـه ویـژه در آسـیا و آفریقـا اسـتفاده می شـود. در حالـی که هیـچ ارزیابی جهانـی از این 
رونـد انجام نشـده اسـت، شـواهد علمـی وجـود دارد که نشـان می دهد رهاسـازی ماهیـان زنده در 
طبیعـت بـا کاهش سـالمت ژنتیکی ماهیان  وحشـی و بومی همراه اسـت که به نوبه خـود می تواند 
تأثیـرات منفـی قابـل توجهـی بـر جمعیت ماهیان بومی و وحشـی داشـته باشـد و ماهیان پرورشـی 
همچنیـن سـالمتی زیسـت بـوم را بـه خطـر می اندازنـد؛ زیرا ممکن اسـت سـبب رقابت، شـکار و 
بیمـاری زایـی بـه ماهیـان بومـی شـده و همچنیـن منجر بـه افزایـش ماهیان غیـر بومـی   مهاجم 

68- Fergal Sharkey
69- Trout Unlimited Angling Group - AUAG
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شـود. بـه منظـور غلبـه بر تأثیـرات آن بـر جمعیت ماهیـان بومی، کشـورها بایـد دسـتورالعمل ها و 
سیاسـت های مربـوط بـه تکثیـر و نگهـداری را تهیـه و تدویـن کنند و همچنیـن برنامه هـای فعلی 
خـود را بـرای حفاظـت در برابـر صدمه ناخواسـته به تنوع زیسـتی آب شـیرین مـورد ارزیابی مجدد 

قـرار دهند.

 4 - 3 - آبزی پروری و ماهیگیری، جایگزین یا رقابت

پـرورش آبزیـان 46 درصـد از تولیـد ماهی جهان را تشـکیل می دهـد  و 63 درصـد )51 میلیون 
تـن( کـه 33 مـورد آن آبزی پروری در منابع آب شـیرین اسـت انتظـار می رود که جمعیـت جهان تا 
سـال 2050 م. بـه 9/8 میلیـارد نفـر برسـد که در این صـورت اعتماد بشـر به پـرورش آبزیان برای 
امنیـت غذایـی افزایـش خواهد یافت. ولی کامال بدیهی اسـت کـه پرورش آبزیـان جایگزینی برای 
ماهیگیـری در طبیعـت نمـی باشـد. تولیـد پایـدار ماهـی از آبزی پـروری بـه موجودی بچـه ماهی 
سـالم و تنـوع ژنتیکی وابسـته اسـت کـه از منابع آبـی طبیعی جمع آوری می شـود. عـالوه بر این ، 
همچنـان میلیون هـا نفـردر جهـان بـرای ماهیگیری معیشـتی به جمعیت وحشـی ماهیـان  اعتماد 
می کننـد. در حالـی کـه بـرای خانواده هـای فقیـر، آبـزی پروری نسـبت بـه ماهیگیری مقـرون به 

صرفه نمی باشـد.

 4- 4- مزایای مدیریت گونه -  مردم  محور

شـواهدی از تأثیـر مثبـت حفاظـت مـردم محـور در سراسـر جهـان )آسـیا، آفریقـا و امریـکای 
جنوبـی( وجـود دارد. در الئـوس تنـوع ماهیـان صیـد شـده در 32 روسـتا افزایش یافته اسـت. رمز 
موفقیـت آنهـا رویکـرد از طریـق ظرفیـت سـازی و ایجـاد اتحادیـه ای متشـکل از جوامـع محلی و 
ماهیگیـران بـوده اسـت. ایـن رویکـرد در حوضـه رودخانـه سـالوین در تایلنـد تکرار شـد کـه منجر 
بـه افزایـش تنـوع گونـه ای، تراکم و زیتوده شـدند. حفاظـت از جامعه و تأثیـرات مثبـت در تانزانیا، 
جایـی کـه صیـد کپـور ماهی نقـره ای - داگا70 در دریاچـه ویکتوریـا - تانزانیا برای مردم بومی بسـیار 
مهـم بـوده، تجربـه شـده اسـت. جامعـه محلـی بـا همـکاری IUCN، بـرای محافظـت از مناطـق 
زیسـت ماهیـان )تخـم ریـزی ، نـوزاد گاهـی و پـرورش گاهـی( و جلوگیـری از اسـتفاده از تورهای 
تخریبی و سـایر تورهای دارای چشـمه های ریز، تعدادی واحد مدیریت شـیالت سـواحل تاسـیس 

70- Silver cyprinid / Dagaa (Cyprinidae: Ras trineobola argentea)
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کـرده انـد. مدیریـت جامعـه در امتـداد رودخانـه ژوروا برزیل، صیـد ماهـی آراپایما را متحـول کرده 
اسـت. بـا توجـه بـه ویژگـی تنفسـی آراپایمـا غـول پیکـر آمـازون ) آمـدن بـه سـطح آب در هر 20 

دقیقـه( ، صیـد آنها آسـان می باشـد. 
جوامـع محلـی رودخانـه ژوروا بر اسـاس صید بی رویه و کاهش شـدید این گونـه، مدیریت منابع 
را در دسـتور کار خـود قـرار دادند کـه منجر به افزایش جمعیت و میزان صید سـاالنه شـد. بطوریکه 
درآمـد هـر خانـوار بـه 1000 دالر در سـال و درآمـد دهکده ها بـه 10000 دالر افزایـش یافت. این 
موصـوع اثر بخشـی مشـارکت جوامع محلی در مدیریت شـیالت پایـدار را اثبـات می کندکه موجب 
گردیـد تعـداد جوامعـی کـه ایـن روش را دنبال می کننـد از چهار مورد در سـال 1999 م. بـه بیش از 

2000 مـورد در سـال 2021 م. در سراسـر برزیل، پرو و گویـان افزایش یابد.

4 - 5 - ماهیان کوچک، نقش مهم در سالمت جوامع محلی 

ماهیـان سـطح زی ریـز71 آب شـیرین )آب هـای آزاد( نقـش مهمـی در امنیـت غذایـی و تغذیـه 
در سراسـر صحـرای آفریقـا72 دارنـد. بـه هـر حـال، سـاردین ماهیـان کوچـک نقـره ای ماننـد داگا، 
سـاردین دریاچـه تانگانیـکا - کپنتـا73، سـاردین دریاچه چاد - سـالنگا74 و سـاردین دریاچـه ماالوی - 
یوسـیپا75 بسـیار کمتـر از گونه هـای بزرگتر و بـا ارزش اقتصادی بیشـتر، مورد توجه قـرار می گیرند و 
بـه همیـن دلیـل اکثـرا خشـک و نمـک سـود و مصـرف می شـوند. ایـن گونه هـا کـه گاهـی اوقـات 
»خـوراک فقـرا«76 یا »ماهی ویتامین«77 نامیده می شـوند، برای بسـیاری از جوامع ارزشـمند و  بسـیار 
مهـم هسـتند. بـه دلیل نـرخ باالی تولیـد مثـل در ماهیان کوچـک دریایـی، می توانند زیتـوده خود 
را پنـج بـار یـا بیشـتر در سـال تولیـد کننـد. در گونه هـای پاییـن زنجیـره غذایـی، برای مثـال ماهی 
نقـره ای می تواننـد نمونـه ای از »برداشـت متعـادل«78 را ارائه دهد. این جایی اسـت که هر سـطح از 

زنجیره غذایی به جای تمرکز روی ماهیان بزرگ، متناسب با فراوانی آن ماهیگیری می شود. 
بـه عبـارت بهتـر، صید نامتعادل منجر به آن می شـود کـه ماهیگیری در انتهـای زنجیره غذایی 

71- Small pelagic
72- Sub-Saharan Africa
73- Kapenta / Tanganyika sardine (Clupeidae: Limnothrissa miodon)
74- Salanga / Chad sardine (Clupeidae: Brycinus macrolepidotus)
75- Usipa / Malawi sardine (Clupeidae: Engraulicypris phillimon)
76- Poor man’s fish
77- Vitamin fish
78- Balanced harves t
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قـرار گرفتـه و در نتیجـه زنجیـره به تدریـج از گونه هـای کوچکتر و کوچکتر تشـکیل شـود. حمایت 
از آنچـه بـه عنوان »برداشـت متعادل« شـناخته می شـود در حال توسـعه اسـت و ممکن اسـت یک 

گزینه پایدارتر برای انسـان باشـد.

 
شکل 10 - مهمترین دریاچه های )سیزده گانه( و زیستگاه های ارزشمند ذخایر ژنتیکی 

ماهیان آب شیرین جنوب شرق آفریقا  
(FAO, 2019)

 
شکل 11 - دریاچه های جنوب شرق آفریقا، خاستگاه گونه زایی  و ژنتیک جمعیتی بیش از 1000 گونه

 از ماهیان سیکلیده جهان  

(Salzburger and Meyer, 2015)
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5 - ماهیان آب شیرین، محبوب ترین حیوانات زینتی جهان

نیـازی به گفتن نیسـت که یک صنعت بزرگ در پشـت پرده شـوق و  اشـتیاق ما بـرای نگهداری 
ماهیـان زینتـی )آکواریومی( پدیدار شـده اسـت. در حال حاضر، هر سـاله حـدود 5300 گونه ماهی 
زینتـی کـه 90 درصد آنها از انواع آبهای شـیرین گرمسـیری هسـتند، در 125 کشـور بـا ارزش خرده 
فروشـی 3 تـا 15 میلیـارد دالر آمریـکا خرید و فروش می شـوند. حدود 30 گونـه در تجارت ماهیان 
زینتـی و بـازار غالـب هسـتند، کـه از مهمتریـن آنهـا می تـوان به گوپـی ، نئون تتـرا  و مولی اشـاره 
کـرد. در حـال حاضـر حـدود 90 درصد ماهیـان معامله شـده از ماهیانی هسـتند کـه در محیط های 
بسـته پـرورش یافته اند و منشـأ طبیعـی ندارند. امـا برخی از گونه هـای خاص همچنـان از طبیعت 
برداشـت می شـوند، در حالـی کـه برای حفظ سـالمت ژنتیکـی، ذخایر یغمـا رفته باید هـر از گاهی 

از سـوی گونه وحشـی تقویت شوند.
ماننـد ماهیگیـری در آب هـای داخلـی، تجـارت ماهیـان زینتی صنعتی اسـت که بـه جمعیت پر 
رونـق ماهیـان آب شـیرین در بوم سـازگان های سـالم آب شـیرین نیـاز دارد. به هـر روی، نگرانی 
هایـی در مـورد تأثیـرات ایـن صنعـت وجـود دارد  کـه می توانـد راهی بـرای معرفی گونه هـای غیر 
بومـی مهاجـم باشـد )از طریـق تولیـد مثـل و مدیریـت ضعیف و سـایر مسـائل مشـابه(. بـه عنوان 
مثـال، گوپـی ، یـک ماهـی کوچـک کـه بومـی آنتیـل کوچک اسـت، اکنـون حداقـل در 69 کشـور 
در هـر قـاره بـه جز قطـب جنوب مشـاهده می شـود. همچنین مشـکالت موجـود می تواند ناشـی 
از برداشـت بـی رویـه و روش هـای مخـرب برداشـت در طبیعـت و میـزان بـاالی مـرگ و میـر و یا 

حمـل و قرنطینه هـای طوالنـی مدت باشـد. 
گربـه ماهـی گورخـری نـواری79  کـه بومـی برزیـل اسـت را در نظـر بگیریـد. این ماهی کـه بوم 
زاد بخـش کوچکـی از رودخانـه زینگـو اسـت، بـا چنـان سـرعت ناپایـداری صیـد و فروخته شـد که 
در سـال 2004 م. بـه فهرسـت گونه هـای تهدیـد شـده در برزیـل اضافه شـد و دولت صـادرات آن 
را ممنـوع کـرد تـا بـه آن امـکان بقـاء در طبیعـت را بدهد. ایـن گونه اکنون در تاسیسـات بـا فناوری 
پیشـرفته در آسـیا بـه میـزان زیـاد پـرورش داده می شـود، امـا جمعیـت وحشـی باقیمانـده هنوز در 
معـرض تهدیـد شـکار غیرقانونی قـرار دارد. لذا، بـدون اقدامات فـوری، تنها نمونه هـای زنده این 
گربـه ماهـی، نمونه هـای متولـد و بـزرگ شـده در آکواریـوم خواهنـد بود. از سـوی دیگـر، در حالی 

79- Striped zebra catfish / Zebra pleco (Loricariidae: Hypancis trus zebra)
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کـه تهیـه داده ها به سـختی انجام می شـود ، شـکار حیـات وحش و صیـد آبزیان با مدیریـت پایدار 
کـه تجـارت آکواریـوم را تأمین می کنـد می تواند درآمـد مورد نیـاز در جوامع فقیر و انگیـزه ای برای 

حفـظ گونه هـای خـاص و زیسـتگاه های آب شـیرین را فراهم کند. 
ماهـی تتـرا کاردینـال80 را در نظـر بگیریـد. ایـن ماهی هـای قرمـز و آبـی با شـکوه و زیبـا، وارد 
آکواریوم هـای خانگی شـده انـد. این ماهی های کوچک کـه بومی مناطق باال دسـت رودخانه های 
اورینوکـو و ریـو نگـرو  در آمریـکای جنوبـی هسـتند، 70 درصـد صـادرات ماهیـان زینتـی برزیل را 
تشـکیل می دهنـد  و 10 هـزار شـغل و 80 درصـد اقتصـاد در محـدوده شـهر بارسـلوس را شـامل 
می شـود. بـه لطـف پـروژه احیاسـازی پیابا81، تجـارت اصلی تتـرا در رودخانـه ریو نگرو بـه الگویی 
از پایـداری تبدیـل شـده اسـت؛ زیـرا جوامـع محلـی در حـال صیـد ماهـی از حوضچه هـای بارانی 
هسـتند کـه در فصـل خشـک جمـع می شـوند و مـا بقـی سـال در زیسـتگاه اصلـی حضـور خواهند 

داشـت کـه به حفـظ محیط زیسـت ماهیـان تتـرا کمـک می کنند. 
یکـی دیگـر از مـوارد مـورد عالقه در آکواریوم هـا، در آن سـوی دنیا زندگی می کنـد: گونه ای از 
ماهیـان گورامـی اسـت که ایـن نمونه هـای جواهر بسـیار کوچـک، در جنگل های باتالقی آسـیای 
جنـوب شـرقی بـه تازگی کشـف شـده انـد و ارزش علمـی باالیـی دارنـد. اما زیسـتگاه آنهـا قباًل به 
دلیـل پاکسـازی جنـگل برای گسـترش نخل روغـن به طرز چشـمگیری کاهش یافته اسـت و همه 
آنهـا اکنـون مـورد تهدیـد قرار گرفتـه انـد. خوشـبختانه، مجموعـه ای از عالقمندان بـه آکواریوم با 

یکدیگـر متحـد شـده انـد تا بـه حفظ نسـل این گونـه خاص کمـک کنند. 
ابتـکارات مشـابهی در زمینه آکواریوم سـازی از سـوی »انجمن امریکایی ماهـی کیل«82 و برنامه 
حفاظتی »حفاظت، آگاهی، شـناخت، تشـویق و پشـتیبانی«83 انجام می شـود. شـوربختانه، برخی 

از ماهی هـای آب شـیرین اکنون فقط در اسـارت یافت می شـوند.
بـه عنـوان مثـال، کالغ ماهـی یـا رقضنـده مکزیکـی84 )منقـرض شـده در طبیعـت( در محلـی 
موسـوم بـه خانـه دریـا85 در شـهر ویـن نگهـداری می شـود کـه تنهـا نمونه هـای زنـده از گونـه 

80- Cardinal tetras (Characidae: Paracheirodon axelrodi)
81- Project Piaba
82- American Killifish Association - AKA
83- Conservation, Awareness, Recognition, Encouragement, and Support  - CARES
84- Mexican dace ( Leuciscidae: Evarra bus tamantei)
85- Hause des Meeres
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مکزیکـی خـود اسـت. در سـال 2019 م. ، یـک ابتکار جهانی جدید، به نام شـوال86، بـرای مقابله 
بـا بحـران گونه هـای آب شـیرین و جلوگیـری از انقـراض ماهیـان آب شـیرین آغـاز شـد. شـوال، 
بعنـوان بخشـی از تالش هـای خـود بسـتری را بـرای میلیون هـا نفـر از عالقـه منـدان بـه ماهیان 
شـیرین فراهـم می کنـد تـا اشـتیاق خـود را به سـمت کمک بـه حفـظ منشـا ماهیـان آکواریمی آب 

شـرین خـود سـوق دهند.

   Characidae: Paracheirodon axelrodi Loricariidae: Hypancistrus zebra

شکل 12 - دو گونه از با ارزش ترین و مخبوب ترین گونه های زینتی ماهیان آب شیرین در جهان

بـر اسـاس نظـر سـنجی انجـام گرفتـه توسـط موسسـه آبزیـان زینتـی87 در سـال 2019 م. در 
خصـوص میـزان عالقمندی مـردم ایاالت متحـده آمریکا به نگهـداری حیوانات خانگـی و زینتی، 
مشـخص شـد کـه ماهیان زینتی آب شـیرین با 142 میلیـون در رتبه اول قـرار دارد. همچنین گربه 
)88/3(، سـگ)74/8(، پرنـدگان )16( و خزنـدگان )13/4( میلیون در رتبه هـای بعدی قرار دارند.

 
شــکل 13 -نظــر ســنجی انجــام گرفتــه در خصــوص میــزان عالقمنــدی مــردم ایــاالت متحــده آمریــکا بــه نگهــداری حیوانــات 

خانگــی و زینتــی

(Aquaria, 2019)

86- Shoal
87- Aquaria
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6 - منابع آب های شیرین، میراث ارزشمند انسان

تاریـخ بشـریت بـه آبراهه هـا و ماهی هـای آب شـیرین گـره خـورده اسـت. در کشـور فرانسـه، 
انسـان های دوران پارینـه سـنگی یعنـی 25000 سـال پیـش یـک سـنگ نـگاره برجسـته دیدنـی 
از یـک ماهـی قـزل آال را روی دیـواره غـار تراشـیده انـد. مدت ها پـس از آن، تمدن های انسـانی 
در کنـار رودخانه هـا و دریاچه هـا توسـعه یافتنـد. شـهرها و روسـتاها بـرای تأمیـن آب، غـذا، برق، 

حمـل و نقـل و بهداشـت بـه رودخانه هـا و دریاچه هـا متکی هسـتند. 
زندگـی مـردم مدتهـا اسـت که توسـط چرخـه زندگـی ماهیـان و جریان هـای تپنـده رودخانه ها  
گـره خـورده اسـت. از ماهیگیران سـنتی در اطراف دریاچـه اوگموئه در گابون تا در یاچه تونله سـاپ 
در کامبـوج زندگـی می کننـد، زندگـی و معیشـت و فرهنگ آنها متناسـب بـا فصلی فراوانـی ماهیان 

آب شـیرین است.
منابـع آب شـیرین و ماهیـان کـه در آنهـا زندگـی می کننـد، بخـش غیـر قابـل تفکیـک میـراث 
جوامـع بـوده کـه هنـوز هـم از نظـر فرهنگـی مهـم هسـتند و تـا امـروز باقـی مانـده انـد. هماننـد 
موهنـگا88، سـوپ ماهـی و رشـته فرنگی به طور گسـترده در سراسـر میانمار مصرف می شـود، و یا 
کپور  ماهیانی که برای جشـن کریسـمس در اروپای شـرقی مصرف می شـوند. همچنین فهرسـتی 
از نوشـیدنی ها کـه بـه نـام ماهیـان آب شـیرین نامگـذاری شـده انـد89 و یـا نـام شـهر هایـی ماننـد 
هیلسـا90 در هنـد، الـی91 در انگلسـتان، پایکسـویل92 و  بول هـد93 در ایاالت متحـده آمریکا و معبد 

نگافـه94 در میانمـار برگرفتـه از نام ماهیان اسـت. 
در بعضـی از نقـاط جهـان، جشـنواره های بزرگداشـت ماهیـان آب شـیرین برگـزار می شـود؛ 
هماننـد جشـنواره مارماهی الـی95 در انگلسـتان، که یادآور روزهایی اسـت که ماهیگیـری مارماهی 
صنعـت اصلـی این شـهر بود. در آن سـوی جهان نیز بزرگداشـتی بـرای مارماهیان96 جشـن گرفته 
می شـود. در نیوزیلنـد، مارماهیـان مدتهـا منبـع تأمین غـذا و درآمـد و همچنین احترام بـرای اقوام 

88- Mohinga
89-Steelhead Extra Pale Ale (SEPA), Mahseer IPA and Sturgeon beer
90- Hilsa city
91- Ely / Eli city
92- Pikesville city
93-Bullhead city
94- Negafe temple
95- Ely Eel Fes tival
96- Anguillid eels
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مائـوری بودنـد. آنهـا همچنـان در مجالـس، تشـییع جنـازه هـا، ضـرب المثـل هـا، آوازهـا، آثـار 
هنـری و اسـاطیر نمایـش داده می شـوند. مارماهی هـا همچنـان یـک منبـع غذایـی عـادی بـرای 
مـردم مائـوری هسـتند، مارماهی هـا همچنین از نظـر تجاری، تنهـا در نیوزلند سـاالنه حدود 700 
تـن صیـد می شـوند. در همیـن حال، گفته می شـود کـه مارماهـی افسـانه ای بزرگی به نـام آبیا97، 
از دیگـر موجـودات دریاچه های آب شـیرین در سراسـر مجمـع الجزایر پلینـزی محافظت می کند. 
در کامبـوج، »جشـنواره ملـی آب«98، سـاالنه جریان معکوس رودخانه تونل سـپ را کـه مواد مغذی 
ضـروری را بـه دریاچـه منتقـل می کنـد و بـه تولیـد ماهیگیـری آن دامـن می زند جشـن می گیرد. 
ایـن جشـنواره بـا قدمتـی کـه بـه قـرن 12 میـالدی بـاز می گـردد، کامـاًل مرتبـط بـا صیـد ماهی و 

برداشـت برنج اسـت.
ماهیـان آب شـیرین بطـور ملموسـی در عمیـق تریـن جنبه هـای زندگـی نظیـر جشـنواره هـا، 
غذاهـا و یـا نـام مکآن هـا در جوامـع نفـوذ کـرده انـد. در برخـی فرهنـگ هـا، آنهـا حتـی مقـدس 
هسـتند. تـا قبـل از قرن سـوم، آشـوکا99 امپراطـور هند دسـتور داد از ماهیـان، از جمله کوسـه های 
آب شـیرین و مارماهیـان محافظـت شـود. اولیـن معبـد ماهـی در هنـد تقریبـًا 1200 سـال پیـش 

شد.  تأسـیس 
امـروزه، کپـور  طالیـی هیمالیایـی100 در معرض خطر هنوز مـورد احترام جامعـه محلی در هند و 
بوتـان اسـت و در اطـراف معابـد رودخانـه گنـگ از آنهـا محافظـت می شـود، جایی کـه نذرکنندگان 
بـرای ماهی هـا غـذا می آورنـد.  ماهیگیـری در این مکآنهـا مجاز نیسـت و زائران، مقامـات معبد و 

انجمن هـای محلـی از ایـن ماهی هـا محافظـت می کنند. 
در سـال 2008 م.، »بنیـاد کپـور«101 بـرای افزایـش آگاهـی و حفاظـت از کپورهـا بـه عنـوان گل 
سرسـبد رودخانه هـا در جنوب و جنوب شـرقی آسـیا تاسـیس شـد. علیرغم این تالش هـا، تمامی 

گونه هـای ایـن ماهـی به شـدت تحـت تأثیـر فعالیت های انسـانی قـرار دارند.
برخـی از ماهی هـای آب شـیرین حتـی »رسـتگاری« بـه همـراه داشـته انـد، که نام دیگر شـمع 
ماهـی102 اسـت: ایـن ماهی کوچک مهاجـر در پایان زمسـتان اقیانوس آرام شـمالی بـه رودخانه ها 

97- Abaia
98- National Water Fes tival
99- Ashoka
100- Golden / Himalayan mahseer (Cyprinidae: Tor putitira)
101- Mahseer Trus t
102- Candlefish
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بـاز می گردنـد تـا تخـم ریـزی کـرده و از ایـن طریـق، بومیـان آن قسـمت از کانـادا و آمریـکا را از 
گرسـنگی نجـات دهنـد. همچنیـن این ماهی ها یـک مزیت دیگـر نیز دارنـد: آنقدر چرب هسـتند 
کـه می تـوان از آنهـا بـه عنـوان شـمع اسـتفاده شـود. روغـن آن نیـز تجـارت می شـود و سـبب 
خلـق »مسـیرهای داد و سـتد چربـی«103 در بریتیـش کلمبیـا و جنوب شـرقی آالسـکا شـده اسـت. 
امروزه،»ماهیـان ناجـی«104 بواسـطه تخریـب زیسـتگاه، بهره بـرداری بیش از حـد و آلودگی تهدید 

می شـوند و خـود بـه »نجـات« نیـاز دارند. 
عـالوه بـر غـذا و شـمع، برخـی از جوامـع از ماهیـان آب شـیرین بـه عنـوان دارو مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد، مانند سـفره ماهیـان آب شـیرین و برخی سـیکلیدهای حوضه آمـازون، و یا چربی 
ماهـی تراهیـرا105  کـه برای درمـان گوش درد اسـتفاده می شـود. در این یادداشـت علمی، فرصتی 
بـرای بیـان مطالـب مرتبـط بـا اهمیت کامـل فرهنگـی ماهیان آب شـیرین وجـود ندارد و لـذا فقط 
تعـداد محـدودی از بـی شـمار مـواردی را کـه می تـوان بیـان کـرد ارائـه شـده اسـت. شـوربختانه، 
مـا همچنـان بـه تخریـب رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـای خـود ادامـه می دهیـم و اجـازه 
می دهیـم ایـن ماهیـان آب شـیرین بـا ارزش، در برابـر رفتارهـای مـا متواضعانـه سـکوت کننـد. 
نابـودی آنهـا ضـرری برای کل بشـریت اسـت، کـه عواقب گسـترده ای بـرای جوامـع و فرهنگ ها 

در پـی خواهد داشـت. 

103- Grease trails
104- Salvation fish
105- Trahira
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7 - ماهیان آب شیرین، در لبه پرتگاه یا پایان بحران

هیـچ بحـران تنـوع زیسـتی جهـان بـه انـدازه بـوم سـازگان های آب شـیرین حـاد نمـی باشـد. 
حـدود یـک سـوم از گونه هـای آب شـیرین در معـرض انقـراض قـرار دارنـد و 80 گونـه نیـز تـا بـه 
حـال انقـراض کامـل106 و یـا انقـراض در طبیعت107 اعالم شـده انـد. جمعیت ماهیـان مهاجر و این 
مسـافران جهـان آب شـیرین، از جمله ماهیان خاویـاری108، آزاد ماهیان109،ماهی صبـور110 و گربه 
ماهـی طالیـی111 از سـال 1970م. تاکنـون 76 درصـد کاهـش یافته اسـت. جمعیـت ماهیان غول 
پیکـر آب هـای شـیرین، ماننـد ماهیـان خاویـاری - فیـل ماهـی )بلـوگا112( و گربـه ماهـی رودخانه 
مکونگ از سـال 1970 م. حدود 94 درصد کاهش داشـته اسـت. شناسـایی دالیل و بررسـی اینکه 
چـه اتفاقـی بـرای رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـای جهـان می افتـد، دشـوار اسـت. ولـی به 

مهمتریـن ایـن علل به شـرح زیـر اشـاره نمود:
زیسـتگاه های آب شـیرین بـه عنـوان یـک فضای بـی اهمیت: کـم توجهـی بـه مزایای 
متنوع زیسـتگاه های آب شـیرین سـالم و زیسـتگاه های سـاحلی آن ها، زمینه را برای سـد سازی، 
تخلیـه، الیروبـی و تبدیـل آنهـا به زمین های کشـاورزی یا جاده سـازی کـه با عنوان تغییـر کاربری 

اراضی113 شـناخته می شـود، فراهـم می کند.
ایـن موضـوع یعنی تخریـب زیسـتگاه ماهیان آب شـیرین، بطوریکـه به عنوان مثال، سـیالب 
دشـت ها همچنـان بـر روی زیسـتگاه های آب شـیرین سـرازیر می شـود، و ایـن امـر نـه تنهـا 
زیسـتگاه تخـم ریـزی ماهیـان را از بین می بـرد بلکه خطـر طغیان را نیـز افزایش می دهـد. حدود 
35 درصـد تاالب هـا طـی 5 سـال گذشـته از بین رفته انـد و هیچ نشـانه ای از  روند کاهشـی در این 

زمینـه دیده نمی شـود. 
جریـان رودخانه هـای غیر طبیعی: تصمیم گیری در مـورد جریان آب مربوط بـه نیروگاه های 
آبـی، سـدها و برداشـت های بـی رویـه و مدیریـت نشـده هنـوز بـه جـای عوامـل زیسـت محیطی، 

106- Extint (EX)
107- Extinct in the Wild (EW)
108- Acipenseridae
109- Salmonidae
110- Hilsa
111- Golden catfish
112- Beluga (Acipenseridae: Huso  huso)
113- Landuse change
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بـر اسـاس نیازهـای انسـان صـورت می گیـرد و ایـن امـر بـر جمعیـت ماهیانـی تأثیـر می گـذارد کـه 
چرخه هـای عمـر  خـود را در رابطـه بـا تغییـرات فصلـی و میزان جریانهـا تکامـل داده اند.

تخریـب رودخانه هـا: میلیون ها مانع از سـدهای بـزرگ گرفته تـا آب بندهای کوچک سـبب 
تخریـب رودخانـه و مانـع از مهاجـرت ماهیان، اختـالل در جریـان آب، افزایش بار رسـوبات و مواد 

مغـذی شـده اسـت. تنهـا در اروپـا، حـدود یـک میلیـون مانـع رودخانـه ای وجـود دارد کـه حداقـل 
100 هـزار مـورد آنهـا منسـوخ شـده اند و کاربـردی ندارند. هزاران سـد بـرق آبی جدیـد از  رودخانه 
آمـازون در آمریـکای جنوبی تـا رودخانه زامبزی در آفریقا و سراسـر جهان در حال احداث هسـتند.  
از جملـه صدهـا مـورد در مناطـق حفاظـت شـده. تنهـا یـک سـوم رودخانه هـای بـزرگ و طوالنی 
هنـوز بـه طـور آزاد جریان دارند و بسـیاری از این ها توسـط پروژه های پیشـنهادی بـرق آبی تهدید 
می شـوند، درسـت هماننـد بسـیاری از رودخانه هـای طبیعی )وحشـی( کوچـک در مناطقـی مانند 

حـوزه بالـکان و هیمالیا وجـود دارند.
آالینـده هـا: از فاضـالب تصفیـه نشـده تـا رواناب های کشـاورزی، فاضـالب صنعتـی و جیوه 
حاصـل از اسـتخراج طـال، در رودخانـه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـا ریختـه می شـوند، ماهی هـا 
را مسـموم کـرده و سـبب آزادسـازی مـواد سـّمی  در آب می شـود. بطوریکـه سـاالنه حـدود 400-
300 میلیـون تـن آلودگـی وارد منابـع و زیسـتگاه های آب شـیرین می شـود و بیـش از 8 درصد کل 

فاضالب هـا تصفیـه نشـده مجـددا بـه طبیعـت بـاز می گردنند. 
خشـکاندن رودخانه هـا: مدیریت ضعیف منجر به برداشـت بیـش از حد آب از سیسـتم های 
رودخانه ای، در درجه اول برای آبیاری شـده اسـت. کشـاورزی از حدود 70 درصد کل آب برداشـت 
شـده در سـطح جهـان اسـتفاده می کند و این رقـم در حال افزایش اسـت. زیرا پیش بینی می شـود 

تقاضـای جهـان بـرای غذا تا سـال 2050 م. حدود 5  درصد رشـد کند.

الیروبـی و صید بـی رویه: منابـع حیاتی طبیعـی در منابـع آب شـیرین در بسـیاری از مناطق 
بـه طـور ناپایـدار بـه یغمـا می روند. صید بـی رویه، بسـیاری از جمعیـت گونه ها را تهدیـد می کند. 
صیـد بـی رویـه بـه ویژه اگر بـا روش های مخـرب ماهیگیـری ترکیب شـود، آنگاه سـالمت محیط 
را نیـز بـه خطـر می انـدازد. در ایـن راسـتا، اسـتخراج بـی رویـه و غیرقانونی شـن و ماسـه سـاختار 
رودخانه هـا و دلتاهـا را تغییـر داده و زیسـتگاه های ارزشـمند و مناطـق حسـاس زیسـتی از جملـه 
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زیسـتگاه تخـم ریـزی ماهیـان را از بیـن می بـرد و بقای آب هـای شـیرین  و ماهیان سـاحلی را در 
معـرض خطـر قـرار می دهد.

شـکار غیرقانونـی: در حالی کـه اغلب مـردم بر ایـن باورند که شـکار غیرقانونی فقـط محدود 
بـه عـاج فیل، اسـتخوان ببر و شـاخ کرگـدن اسـت، شـکار غیرقانونی و تجـارت غیر قانونـی حیات 

وحـش یـک تهدیـد جـدی برای بسـیاری از ماهیـان آب شـیرین اسـت. از جمله ماهیـان خاویاری 
)اسـتروژن(، مارماهـی اروپایـی، ماهـی غـول پیکـر مکونـگ، سـفره ماهیـان و سـایر گونه هـای 

زینتـی در معـرض خطـر انقراض.
تهاجـم گونـه هـا: انتشـار عمـدی و تصادفـی گونه هـا ی بیگانـه مهاجـم و بیماری هـای غیر 
بومـی در حـال افزایـش اسـت، و ایـن امـر موجـب عدم تعـادل زیسـت بـوم در زیسـتگاه های  آب 

شـیرین و تهدیـد مسـتقیم گونه هـای بومـی می شـود. 
گرمایـش جهانـی )تغییـر اقلیـم(: تغییـرات آب و هوایـی خـود را به اشـکال متفاوتی نشـان 
می دهـد: ذوب شـدن یخچال هـای طبیعـی کـه رودخانه هـا را تغذیـه می کننـد و جریـان رودخانه 
را در مناطـق کوهسـتانی مرتفـع تغییـر می دهـد، باعث تغییر الگـوی آب و هوا و افزایـش دمای آب 
می شـود. ماهیان آب شـیرین به ویژه در برابر تغییرات آب و هوایی آسـیب پذیر هسـتند. بسـیاری 
از جانـوران ماننـد خرس هـای قطبـی کـه محیـط زندگـی محـدودی دارنـد، به شـدت مـورد تهدید 

می گیرند.  قـرار 
سـایر چالش ها و تهدیـدات: ماهیان آب شـیرین با تهدیدهـای دیگری برای تنوع زیسـتی 
ماننـد آلودگـی صوتـی، نـوری و میکـرو پالسـتیك ها مقابلـه می کننـد کـه ما تازه شـروع بـه ثبت و 
درک آنهـا کـرده ایـم. هیچ معیـار خاصی برای شـمارش این تهدیدهای بی شـمار وجود نـدارد، اما 

راهکارهـای تجربی بسـیاری در دسـترس اسـت. هـم اینک، وقت عمل فرا رسـیده اسـت. 
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ــه ماهیــان آب شــیرین )56 درصــد ماهیــان( کــه وضعیــت حفاظتــی آنهــا توســط IUCN  ارزیابــی  شــکل 14 -  از 10336 گون

شــده اســت،  تعــداد 3100 گونــه ) 30 درصــد( در گــروه ماهیــان در خطــر انقــراض طبقــه بنــدی شــده انــد.

 (IUCN-2020)

IUCN جدول 1 - خالصه وضعیت جایگاه حفاظتی  ماهیان آب شیرین در فهرست قرمز

 (IUCN, 2020)

IUCN وضعیت و جایگاه حفاظتی  فهرست قرمز تعداد  گونه

Extinct انقراض

Extinct (EX) منقرض شده -  انقراض کامل 80

Extinct in the Wild (EW) منقرض شده در طبیعت 10

Regionally Extinct (RE) منقرض شده در منطقه اعالم نشده

Threatened مورد تهدید

Critically Endangered (CR) - (Presumed extinct) بشدت در معرض خطر )احتمال انقراض(  583

Endangered (EN) در معرض خطر  870

Vulnerable (VU) آسیب پذیر  966

Conservation Dependent (CD) وابسته به حفاظت

Near Threatened (NT) نزدیک به تهدید 511

Leas t Concern (LC) کمترین نگرانی 5332

Data Deficient (DD) کمبود داده 264

Not Applicable (NA) غیر قابل شمول اعالم نشده

Total assessed مجموع گونه های ارزیابی شده 10516

Not Evaluated (NE) ارزیابی نشده اعالم نشده
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7 - 1 - ماهیان خاویاری، در معرض خطرترین ماهیان آب شیرین 

ایـن ماهیـان غـول پیکر آرام، از دوران دایناسـورها وجود داشـته اند، اما شـوربختانه مسـیرهای 
مهاجـرت 23 گونـه از 27 گونـه آنهـا در حـال حاضـر به دلیل سـدهای برق آبـی در امتـداد رودهای 
یانـگ تسـه، دانـوب، رایـن و دیگـر رودخانه هـا مسـدود شـده و از طرفـی صیـد بـی رویـه، شـکار 
غیرقانونـی، تجـارت خاویـار، آلودگـی و از بیـن رفتـن زیسـتگاه ها در معـرض خطـر انقـراض قرار 
گرفتـه انـد. انقـراض پـارو پوزه چینی رودخانه یانگ تسـه در سـال 2020 م. متاثـر از همین عوامل 
بـوده اسـت. تدابیـر در حال انجـام، از جملـه پروژه های ناوبـری، فعالیت های الیروبی و سـدهای 
بـرق آبـی، فشـار را بـر جمعیـت ماهیـان خاویـاری در اروپـا افزایـش می دهد، کـه بسـیاری از آنها 
در حـال حاضـر بـه برنامه هـای احیاء و  بازسـازی به عنـوان آخریـن جرقه های امید بسـتگی دارد. 
از صدهـا سـال پیـش تا کنون، ماهیـان خاویاری نقش عمـده ای در اقتصاد محلی داشـته اند، و 
از ایـن طریـق مـواد غذایی و معیشـتی بسـیاری را تأمیـن می کنند. در قرن یازدهم ذکر شـده اسـت 
کـه ماهیـان خاویـاری - بلـوگا بـرای تغذیـه نیروهـای پیاده نظـام گرسـنه که در امتـداد دانـوب علیا 
حرکـت می کردنـد، مـورد مصـرف فـراوان قـرار گرفتـه اسـت. در گذشـته ای نـه چنـدان دور، یک 
ماهـی خاویـاری بلـوگا بـه طـول 7/2 متـر در رودخانه ولگا صید شـد، اما ایـن روزها تعـداد اندکی از 
ایـن غـول پیکرهـا دیـده می شـوند. در حقیقت، ایـن روزها تعـداد کمـی از ماهیان خاویـاری با هر 
انـدازه در طبیعـت یافـت می شـود. برای حفاظت از این موجودات باسـتانی موسـوم به فسـیل های 
زنـده ، WWF ابتـکار جهانی جدیـدی ابداع کرده اسـت. چنانچه بتوانیم ماهیـان خاویاری را نجات 
دهیـم، بـه احیـای رودخانه هایی که محل زیسـت آنها  اسـت، و در راسـتای منافع مـردم و طبیعت 

عمل کـرده ایم. 
راسـته تـاس ماهـی شـکالن114 شـامل ماهیـان خاویـاری115 و  ماهیان پـارو پوزه116 می باشـد. 
درسـال 2020 م. از سـوی کارگـروه متخصصـان ماهیان خاویـاری IUCN 117تعـداد  17 گونه و یک 
زیرجمعیـت از ایـن گـروه ماهیان در وضعیت »به شـدت در خطـر انقراض« )CR( ارزیابی شـده اند. 

فهرسـت زیـر شـامل گونه هـا و جمعیت هـای در معرض خطـر انقراض می باشـد.

114- Acipenseriformes
115- Sturgeons (Acipenseridae)
116- Paddlefishes (Polyodontidae)
117- IUCN – SSG (Sturgeons Specialis t Group)
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g )احتماال منقرض شده در طبیعت(Acipenser dabryanus (Dabry›s s turgeon)  
g Acipenser gueldens taedtii (Russian s turgeon) 
g Acipenser mikadoi (Sakhalin s turgeon) 
g )احتماال منقرض شده در طبیعت(Acipenser naccarii (Adriatic s turgeon)  
g Acipenser nudiventris (Bas tard s turgeon) 
g Acipenser persicus (Persian s turgeon) 
g Acipenser schrenckii (Japanese s turgeon) 
g Acipenser sinensis (Chinese s turgeon) 
g Acipenser s tellatus (Starry s turgeon) 
g Acipenser s turio (European sea s turgeon) 
g )دو زیر جمعیت(Acipenser transmontanus (White s turgeon)  
g Huso dauricus (Kaluga) 
g Huso huso (Beluga) 
g  - احتمـاال انقـراض کامـل(Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Syr Darya s turgeon)  

منقرض شـده(
g Pseudoscaphirhynchus hermanni (Dwarf s turgeon) 
g Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Amu Darya s turgeon) 
g  Scaphirhynchus suttkusi (Alabama s turgeon)

g )احتماال انقراض کامل - منقرض شده( Psephurus gladius (Chinese  paddlefish) 
 



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

49

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

IUCN شکل 15 - ماهیان خاویاری به عنوان گونه های در معرض خطر فهرست قرمز

(IUCN, 2017)

7 - 2 - گربه ماهی آمازون، گونه رکورد شکن در معرض خطر 

گربـه ماهـی طالیـی- نقـره ای یـا گربـه ماهـی آمـازون118 آمریـکای جنوبـی می تواند تـا 2 متر 
رشـد کنـد، البتـه زمانی کـه از طوالنی ترین میسـر مهاجرت آب شـیرین در بین همـه ماهیان جان 

118- Silvery-gold catfish / Amazon catfish (Pimelodidae: Brachyplatys toma rousseauxii)
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سـالم بـه در ببرنـد، کـه از زمـان تخـم ریـزی  در دامنـه کوه هـای آنـد در سرچشـمه های آمـازون 
شـروع می شـود. ایـن ماهـی جـوان، 5800 کیلومتر تـا دهانه رودخانه شـنا می کند. بـاال آمدن آب 
پـس از فصـل باران نشـانه بازگشـت گربه ماهی ها به باالدسـت اسـت: یک سـال بعـد، آنها مجدد 
در کوهسـتآنها آمـاده تخـم ریـزی هسـتند. امـا مهاجرت حیـرت انگیز گربـه ماهی طالیـی فقط در 

صـورت وجـود رودخانه هـای سـالم و روان امکان پذیر اسـت. 
سـدهای آبـی بـه طـور فزاینده ای مسـیر آنهـا را مسـدود می کننـد، در حالی که جنـگل زدایی و 
اسـتخراج معـادن نیـز مناطـق مهـم تخم ریـزی آنهـا از کلمبیـا تـا بولیـوی را تهدید می کنـد. گربه 
ماهـی طالیـی، همچنیـن منبع مهـم غذایی بـرای مردم بومـی و جوامع محلـی در کنـار رودخانه و 
شـاخص سـالمت بـوم سـازگان آب شـیرین محسـوب می شـود. بـا این حـال، بقـاء ایـن ماهی در 

آینـده مـورد تردیـد اسـت، که نشـان هشـدار دهنده بـرای کل سیسـتم رودخانه می باشـد.

IUCN شکل 16 - گربه ماهی طالیی- نقره ای آمریکای جنوبی، گونه در معرض خطر فهرست قرمز

(Pimelodidae: Brachyplatys toma rousseauxii)

8 - انقراض گونه های ماهیان آب شیرین

سـال 2020 م. بـرای ماهیـان آب شـیرین سـال تلخی بود. این سـال با تأیید انقـراض گونه بوم 
زاد پـارو پـوزه چینـی119، بـه عنـوان ماهی غـول پیکر رودخانه یانگ تسـه آغاز شـد و بـا اعالم خبر 
از بیـن رفتـن 15 گونـه دیگـر در فیلیپیـن که از پیش در فهرسـت قرمـز IUCN بودنـد، پایان یافت. 

119- Chinese paddlefish (Polyodontidae: Psephurus gladius)
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بـه طـور کلـی، 80 گونـه ماهـی آب شـیرین از سـوی ایـن اتحادیـه منقرض شـده  - انقـراض کامل 
اعالم شـده اسـت. همچنین 10 گونه دیگر منقرض شـده در طبیعت و 115 مورد در آسـتانه جدی 

انقراض طبقه بندی و فهرسـت شـده اسـت. 

 

شکل 17 - سهم )درصد( گونه های منقرض شده  ماهیان آب شیرین به تفکیک کشور های زیستگاه

(WWF, 2021)

شکل 18 - گونه منقرض شده پارو پوزه چینی رودخانه یانک تسه چین - ابتدای سال 2020

  (Polyodontidae: Psephurus gladius)
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توضیحات:
Lampreys ماهیان دهان گرد )المپری( 

Sturgeons, Paddlefishes  ماهیان خاویاری و پاروپوزه ماهیان 

Asian knifefishes  چاقو ماهیان آسیایی )ماهیان پرک دار( 

Carps, Minnows  کپور ماهیان و مینو ماهیان 

Catfishes  گربه ماهیان 

Gobies  ماهیان گوبی 

Cichlids  ماهیان سیکلیده  

Silversides  پهلو نقره ای ماهیان 

Tooth-carps  کپور ماهیان دندان دار 

Perch-like fishes  سوف ماهی شکالن 

Sticklebacks  ماهیان سه خاره 

Salmon, Trout, Charr  آزاد ماهیان 

)EW( جدول 3 - فهرست و مشخصات گونه های ماهیان آب شیرین منقرض شده در طبیعت

  (IUCN, 2020 - WWF, 2021)
ردیفخانوادهگروه گونه ای نام علمینام انگلیسیزیستگاه )کشور(

MexicoAmeca shinerNotropis amecae Carps,
MinnowsCyprinidae1

JapanKunimasu Oncorhynchus
kawamurae.

 Salmon,
Trout, CharrSalmonidae2

Caspian SeaInconnu Stenodus
leucichthys

 Salmon,
Trout, CharrSalmonidae3

Mexico Perrito de
Potosi

 Cyprinodon
alvareziTooth-carpsCyprinodontidae4

Mexico La Palma
pupfish

 Cyprinodon
longidorsalisTooth-carpsCyprinodontidae5

Mexico Charco palma
pupfish

 Cyprinodon
veronicaeTooth-carpsCyprinodontidae6

MexicoBanded allotocaAllotoca goslineiTooth-carpsGoodeidae7
MexicoGolden skiffiaSkiffia francesaeTooth-carpsGoodeidae8

Mexico Monterrey
platyfish

 Xiphophorus
couchianusTooth-carpsPoeciliidae9

Mexico Marbled
swordtail

 Xiphophorus
meyeriTooth-carpsPoeciliidae10
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توضیحات: 
Carps, Minnows  کپور ماهیان و مینو ماهیان 

Tooth-carps  کپور ماهیان دندان دار 

Salmon, Trout, Charr  آزاد ماهیان 

 

9 - آینده ای روشن برای ماهیان آب شیرین 

در سـال 2021 م.، دولت ها شـاید آخرین فرصت را برای ترسـیم مسـیر جدیدی داشـته باشـند 
کـه می توانـد رونـد تخریـب طبیعـت را معکـوس کنـد و جهـان را در یـک مسـیر پایـدار قـرار دهد. 
کشـورها بایـد فرصـت را غنیمـت شـمرده و در مورد یـک چارچوب بلنـد پروازانه و بـرای طرح قابل 
اجـرا بازیابـی اضطـراری بـرای تنـوع زیسـتی آب شـیرین و مقابلـه بـا از بیـن رفتـن زیسـتگاه ها و 
گونه هـا در کنفرانـس »کنوانسـیون تنـوع زیسـتی« توافـق کننـد. چارچوبـی کـه بایـد بـه انـدازه 
جنگل هـا و اقیانوس هـای جهـان، بـه حفاظـت و بازیابـی سیسـتم های پشـتیبانی زیسـت بوم آب 
شـیرین مـا توجه کنـد. در این صـورت، زندگی را بـه رودخانه هـا، دریاچه ها و تاالب هـای در حال 
مـرگ بـاز خواهیـم گردانـد؛ و ماهیـان آب شـیرین را نیـز از لبـه پرتـگاه نجـات می دهیـم. در ایـن 
راسـتا، به طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم، غذا و شـغل را بـرای صدها میلیون نفـر تضمین می کنیم؛ 
چـرا کـه بـوم سـازگان های های آب شـیرین زیربنـای جوامـع و اقتصاد ما محسـوب می شـوند. در 

ایـن مسـیر، الزم نیسـت یـک راهـکار جدید و ابتکاری داشـته باشـیم. 
واقـف هسـتیم چـه کارهایـی مفیـد اسـت و چـه کاری بایـد انجـام شـود. حتـی طـرح اولیـه ای 
در حـال حاضـر تدویـن شـده اسـت: ایـن برنامـه در پنجمین چشـم انـداز جهانـی تنوع زیسـتی120 
گنجانـده شـده اسـت، کـه ماحصـل تـالش جمعـی از جامعـه حفاظـت از محیـط زیسـت از جملـه 
ذینفعـان CBD، دیگـر دولـت هـا، ناظـران و تعـداد زیادی از کارشناسـان جهانی اسـت.  بـا تکرار و 
اعمـال برنامـه بازیابـی اضطـراری برای تنوع زیسـتی آب شـیرین، برنامـه GBO5 می تواند مسـیر 

پایـدار را مشـخص می کنـد.

120-5th Global Biodiversity Outlook - GBO5
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ایـن برنامـه بـر اسـاس معیارهایی کـه پیشـتر در تعـدادی از رودخانه هـا، دریاچه هـا و تاالب ها 
مـورد آزمـون و آزمایـش قـرار گرفتـه شـده، پیشـنهاد شـده اسـت و لـذا یـک اقـدام واقـع بینانـه و 
عملـی اسـت. در واقـع، ایـن پیشـنهاد یـک طـرح جامـع تلقـی می شـود کـه مـا را از موفقیت های 
موقـت حفاظـت از محیـط امـروزی بـه سـمت یـک رویکـرد راهبـردی سـوق می دهـد و می تواند 
راهکارهایـی را در مقیـاس الزم جهـت معکـوس کردن فرایند افول تنوع زیسـتی ارائـه دهد و آینده 
زیسـتگاه های آب شـیرین  و در کنـار آن، ماهیان آب شـیرین و سـایر زیسـتمندان را یـک بار دیگر 

روشـن تر سـازد.    
ایـن برنامـه، مسـتلزم اقدامـات سـریع در سـطح جهـان اسـت تـا رودخانه هـا جریـان طبیعـی 
تـری داشـته باشـند، از زیسـتگاه ها و گونه هـا محافظـت شـود و میـزان آلودگـی کاهـش یابـد. این 
طـرح ملـزم بـه کنتـرل گسـترش آبزیان غیـر بومی مهاجـم و پایـان دادن بـه ماهیگیری بـی رویه، 
ماهیگیری مخرب و اسـتخراج ناپایدار شـن و ماسـه می باشـد. ایـن اقدامات واقعًا موثـر و اثربخش 
هسـتند. بـرای مثـال، تخریـب سـدها و آب بندهـا را در نظـر بگیریـد: از زمـان تخریـب سـدهای 
رودخانـه پنـوب اسـکات در آمریـکا، ماهیـان بار دیگر اجـازه مهاجـرت یافتند و تعداد شـاه ماهی121 
رودخانـه از چنـد هـزار بـه 2/8 میلیـون افزایش یافـت. همچنین یـا تصمیم دولت کامبـوج مبنی بر 
عـدم احـداث سـدهای بـزرگ آبـی در مکونگ که بـه حفاظـت از آبزیان بومـی کمک شـایانی کرده 
اسـت، و یـا تأمیـن امنیـت بیـن المللی رودخانـه بیتا کلمبیـا تحت کنوانسـیون رامسـر122.  چه کاری 

بایـد انجـام دهیم؟ 
تعهـد: دولت هـا بایـد بـا اهـداف بلنـد پروازانـه بـرای سـال 2030 م. موافقـت کننـد کـه از بوم 
سـازگان های آینـده ماهیـان آب شـیرین و سـایر گونه هـا محافظـت می کنـد. در چارچـوب جهانی 
جدیـد در مـورد طبیعـت کـه در کنفرانـس CBD 2021 توافـق گردیـد، سـاخت پـروژه انتقـال آب 
شـیرین در چشـم انـداز پنجـم جهانـی تنـوع زیسـتی بـه تصویـب رسـید. امـا توافـق در مـورد یک 
برنامـه بلندپروازانـه بـرای دهـه آینـده کافـی نیسـت. کشـورها بایـد متعهـد شـوند راهکارهایـی را 
کـه می تواننـد بـه اهـداف تعیین شـده برسـند، بـه کار گیرنـد. ما بـا توافق پاریـس، اهداف توسـعه 
پایـدار )SDGs(و عـدم دسـتیابی بـه اهداف قبلـی، درس هایی آموخته ایـم: این بار، بـه اقدامات و 

121- Herring
122- Ramsar convention
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تالش هـای بیشـتر و بهانه هـای کمتـری نیاز داریـم. اجـرای دسـتورالعمل جدید تنوع زیسـتی نیز 
بایـد فراتـر از حـوزه حفاظت باشـد. 

دولت هـا بایـد اهـداف جدیـد ویـژه ای را در اهداف توسـعه پایـدار بـرای ماهیان آب شـیرین در 
 ،)SDG2( گرسـنگی ،)SDG1( نظـر بگیرننـد و منظـور کنند. کـه علیرغم پیوند آشـکار آنهـا با فقـر
 ،)SDG 15( و حیـات خشـکی )SDG14( حیـات زیـر آب ،)SDG 12( مصـرف مسـئوالنه و تولیـد
تقریبـًا عـاری از 169 شـاخص SDG هسـتند. اگـر دولت هـا واقعـًا متعهـد بـه ارائـه برنامـه بلنـد 

پروازانـه باشـند، آنـگاه جرقه هـای امیـد روشـن خواهد شـد.
اولویـت بنـدی: هـر چقـدر کـه تـالش کنیـم، هیـچ راهـی بـرای محافظـت و بازیابـی همـه 
رودخانه هـا ، دریاچه هـا و تاالب هـای جهـان وجـود نـدارد: نیـاز بـه یـک تعـادل وجـود دارد. این 
امـر شـامل تصمیمـات موثـر در کوتاه مـدت و میان مدت اسـت، به ویژه زمانی که کشـورها شـروع 
بـه اجـرای برنامه هـای راهبـردی بهبـود اقتصادی خـود از همـه گیری ویـروس کرونـا - کووید 19 
می کننـد. بـرای اطمینـان از اینکـه ایـن برنامه هـای راهبـردی در مسـیر مخالـف قـرار نگیرند، به 
یـک اقـدام متعـادل کننـده احتیـاج داریـم. کشـورها بایـد براسـاس تصمیمـات خـود، و بـا توجه به 
مهمتریـن زیسـتگاه های آب شـیرین خـود ) از جملـه ماهیگیـری اصولـی و صحیـح در منابـع آب 
شـیرین و سـهم بالقـوه خود( را در انجـام تعهدات اولویت بنـدی کنند، از جمله »توافـق نامه پاریس 
در مـورد تغییـر اقلیـم«123 را به سـرانجام برسـانند.  بـرای نجات ماهیان آب شـیرین، باید متوسـل 
بـه یـک برنامـه احیـای اضطـراری بـرای تنـوع زیسـتی آب شـیرین شـویم. بایـد هماهنـگ عمل 
کـرده تـا دولـت هـا، کسـب و کارهـا، شـهرها و جوامـع در مورد آنچـه بایـد انجام شـود آگاه شـوند. 
سـپس، بایـد برنامه هـا و فعالیـت هایـی را کـه بـه دولت هـا کمـک می کنـد تـا اهـداف جدیـدی را 

تعییـن کننـد، در اولویـت قـرار دهیم.
مشـارکت و نـوآوری: در حالی کـه راهکارهای متعددی وجـود دارد، پیشـرفت واقعی در جهت 
متوقـف کـردن رونـد نابـودی و از بیـن رفتـن ماهیـان آب شـیرین و اطمینـان از بـوم سـازگان های 
سـالم آب شـیرین، تنهـا بواسـطه اقدامـات جمعـی با مشـارکت دولـت ها، کسـب و کارها، سـرمایه 
گـذاران، سـازمان های مـردم نهـاد و جوامـع محلـی حاصـل می شـود. مدیریـت آب، فرصتـی را 
بـرای کشـف مشـارکت فراهـم می کنـد و فضایـی را بـرای بخـش خصوصـی نهادینه می کنـد تا به 

123- Paris agreement on climate change
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عنـوان یـک شـریک اصلـی بـرای بهبـود سـالمت منابـع و زیسـتگاه های  آب شـیرین وارد عمـل 
شـویم، در حالـی کـه موسسـات مالـی می تواننـد در راهکار هـای مالـی نوآورانه ماننـد »پروژه های 

بانـک پذیـر«124 سـرمایه گـذاری کننـد کـه تا بـه انعطاف پذیـری و بـازده الزم دسـت یابند.
ارزش گـذاری  ماهیـان آب شـیرین: وقـت آن اسـت بـه ایـن واقعیـت توجـه کنیم کـه هنوز 
18075 گونـه ماهـی آب شـیرین وجـود دارد و اهمیـت آنهـا بـرای مـردم و طبیعـت چقدر اسـت. با 
وجـود اینکـه ایـن ماهیـان بـا فرهنـگ و تغذیـه مـردم پیونـد خـورده اسـت، امـا مدت ها اسـت که  
فرامـوش شـده انـد. هـر چند ماهیـان آب رودخانـه هـا، دریاچه ها و تاالب هـا ممکن اسـت به دور 
از چشـم مـا باشـند، امـا هـم اینک وقـت آن فرا رسـیده که به نقـش حیاتـی و جایگاه ارزشـمند آنها 
در جوامـع، اقتصـاد و بـوم سـازگان ها نگاهـی بیندازیـم؛ و وقت آن رسـیده اسـت که آنهـا را در کلیه 
تصمیمـات توسـعه در مـورد رودخانه هـا، دریاچه هـا و تاالب ها لحـاظ کنیم. معکوس کـردن روند 
تخریـب و زوال دشـوار خواهـد بـود، امـا می دانیـم چـه کاری بایـد انجام شـود. تمام سـازمان های 
ذینفـع در ایـن گـزارش کامـال متعهد بـه تضمین آینده ای روشـن بـرای ماهیان آب شـیرین جهان 
هسـتند، زیـرا ایـن امـر به معنـای آینده ای روشـن و پایدار بـرای مـردم و طبیعت اسـت. امیدواریم 

کـه شـما نیز به مـا محلق شـوید. 

124- Bankable projects
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پیوست 

)IUCN  Red Lis t, 2020( طبقه بندی فهرست قرمز جایگاه حفاظتی گونه ها
منقـرض شـده -  انقـراض کامـل )Extinct )EX : یـک تاکسـون زمانـی منقـرض شـده 
محسـوب می شـود کـه هیچگونـه شـک معقولـی در مـرگ آخرین فـرد بازمانـده )چـه در طبیعت و 

چـه در محیـط کنتـرل شـده( آنهـا وجـود نداشـته باشـد. 
منقـرض شـده در طبیعـت )Extinct in the Wild )EW: تاکسـون هایـی منقـرض شـده در 
طبیعـت محسـوب می شـوند کـه تنهـا بصـورت تکثیر شـده در اسـارت یـا در جمعیت هـای معرفی 
شـده و سـازگار هسـتند و در خـارج از گسـتره قبلـی آنهـا وجـود داشـته باشـند. زمانـی می تـوان 
یـک تاکسـون را منقـرض شـده در طبیعـت بـه شـمار آورد کـه طـی بررسـی های همـه جانبـه از 
زیسـتگاه های مشـخص یـا قابـل انتظـار آن در مـدت زمـان کافـی در تمـام گسـتره تاریخـی آن 

هیچگونـه مدرکـی دال بـر وجـود آن بدسـت نیایـد.  
 منقـرض شـده در منطقـه )Regionally Extinct )RE: تاکسـون هایـی منقـرض شـده در 
طبیعـت یـک منطقـه در سـطح یـک محـدوده جغرافیایـی محسـوب می شـوند. بدیهی اسـت این 
وضعیـت بـرای گونه های بوم زاد که شـرایط زیسـتگاهی و پراکنـش جغرافیایی محـدودی را دارند، 

می توانـد زنـگ خطـری باشـد بـرای رسـیدن بـه مرحله منقـرض شـده در طبیعت باشـد. 
بشـدت در معـرض خطـر )Critically Endangered )CR:  وضعیـت یـک تاکسـون زمانـی 
بـه شـدت در معـرض خطـر یـا بحرانـی تلقی می شـود کـه در آینـده نزدیـک در طبیعت بـا احتمال 

باالیـی از ریسـک انقـراض روبرو باشـد.   
در معـرض خطـر )Endangered )EN: یـک تاکسـون هنگامـی در معـرض خطـر اسـت کـه 

بحرانـی نباشـد، امـا بـا احتمـال باالیـی از ریسـک انقـراض در طبیعـت روبـرو اسـت. 
آسـیب پذیـر )Vulnerable )VU: یـک تاکسـون زمانـی آسـیب پذیـر تلقـی می شـود کـه نـه 
بحرانـی اسـت و نـه در معـرض خطـر، امـا در آینـده میـان مـدت در طبیعـت بـا ریسـک باالیـی از 

انقـراض مواجـه خواهـد بود.
وابسـته به حفاظـت  )Conservation Dependent )CD: تاکسـون هایـی را در برمی گیرد که 
برنامه هـای پیوسـته ای بـرای حفاظـت آنها یا زیسـتگاه هایشـان در نظـر گرفته شـده و در صورت 
توقـف ایـن برنامـه هـا، ظـرف مـدت 5 سـال جـزء یکـی از طبقـات در خطـر تهدیـد یاد شـده قرار 

خواهنـد گرفت.
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نزدیـک بـه تهدیـدNT(  Near Threatened( : تاکسـون هایـی در ایـن طبقه قـرار می گیرند 
کـه دارای شـرایط الزم بـرای قـرار گرفتـن در طبقه وابسـته بـه حفاظت نیسـتند ولـی وضعیت آنها 

نزدیـک بـه طبقه آسـیب پذیر می باشـد. 
کمترین نگرانی  )Leas t Concern )LC: تاکسـون هایی هسـتند که شـرایط الزم را برای قرار 

گرفتـن در دو زیر طبقه وابسـته به حفاظت و در شـرف تهدیـد را ندارند. 
کمبـود داده )Data Defeicient )DD: زمانـی یـک تاکسـون در ایـن طبقـه قـرار می گیـرد کـه 
بـرای ارزیابی مسـتقیم یا غیر مسـتقیم ریسـک انقـراض آن بر اسـاس وضعیت انتشـارو یا وضعیت 

جمعیـت، اطالعـات کافی موجود نباشـد. 
غیـر قابـل شـمول )Not Applicable )NA: هنگامی که اطالعات یک تاکسـون در دسـترس 

نمـی باشـد و یـا اینکه اطالعات تاکسـون مورد نظر ارائه نشـده اسـت، اسـتفاده می شـود.  
ارزیابـی نشـده )Not Evaluated )NE: تاکسـونی در ایـن طبقـه قـرار می گیـرد کـه هنـوز در 

برابـر معیار هـای موجـود مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار نگرفته اسـت.  

 

 IUCN شکل 19 - طبقه بندی جایگاه حفاظتی و  فهرست قرمز گونه ای

(IUCN, 2020)
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واژگان

صفحه واژگان
A

Abaia  41
Acipenseridae  43
Acipenseriformes  47
Added value  32
African elephantfish (Mormyridae: Gnathonemus sp.)  15
African tigerfish (Ales tidae:Hydrocynus vittatus)  30
Amazon - South American leaffish (Polycentridae: Monocirrhus polyacanthus)  16
American Killifish Association - AKA  38
Amur salmon /  Siberian taimen (Salmonidae: Hucho taimen)  28
Anguillid eels  40
Aquaria  39
Arapaima (Os teoglossidae: Arapaima sp.)  31
Archerfish (Toxotidae: Toxotes sp.)  15
Ashoka  41
B

Balanced harves t  35
Bankable projects  60
Barbel (Cyprinidae: Barbus sp.)  32
Beluga (Acipenseridae: Huso  huso)  43
Bichir  16
Biomass  24
Bowfin  17
Bullhead city 40
C

Candlefish  41
 Cardinal tetras (Characidae: Paracheirodon axelrodi)  38
Carnivore  22
Catadromous migration  21
 Characin fish (Characidae)  16
Chinese paddlefish (Polyodontidae: Psephurus gladius)  50



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

71 70

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

صفحه واژگان

Cichlids (Cichlidae)  18
Clupeidae: Hilsa sp.  27
Conservation, Awareness, Recognition, Encouragement, and Support  - CARES  38
Convention on Biological Diversity – CBD  9
Crimson spotted rainbow fish (Melanotaeniidae: Melanotaenia duboulayi)  15
Critically Endangered (CR)  20
 Cuckoo catfish  16
D

Data Deficient (DD)  17
Dazzling diversity  15
Detritivore  22
E

Ely Eel Fes tival  40
Ely / Eli city 40
Endemic  17
European eel (Anguillidae: Anguilla anguilla)  21
Extinct ( EX)  43
Extinct in the Wild (EW)  43
F

Fergal Sharkey  33
Food and Agriculture Organization - FAO  26
G

 Gar  17
Generalis t  feeders - Omnivore  22
Glass eels  21
 5th Global Biodiversity Outlook - GBO5 57
 Golden / Himalayan mahseer (Cyprinidae: Tor putitira)  41
Golden catfish  43
Gollum dragon snakehead (Aenigmachannidae:Aenigmachanna gollum)  17
Gondwanan lineage  17
Grease trails  42
H

Hagfishes  16
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صفحه واژگان

 Hause des Meeres  38
Herbivore  22
Herring  58
Hidden harves ts  25
Hilsa city  40
Hull International Fisheries Ins titute - HIFI  26
I

International Union for Conservation of Nature - IUCN  17
Invasive non-native species  28
Irrawaddy dolphin (Delphinidae: Orcaella breviros tris)  24
IUCN – SSG (Sturgeons Specialis t Group)  47
IUCN Red Lis t  31
K

Kapenta / Tanganyika sardine (Clupeidae: Limnothrissa miodon)  35
L

Landuse change 43
Legendary hump-backed / Humpback mahseer (Cyprinidae: Hypselobarbus mussullah)  30
Living fossils  16
Lungfishes  16
M

Mahseer Trus t  41
 Mangrove-lined rivers  20
Mega fishes  10
Mekong giant catfish (Pangasiidae: Pangasianodon gigas)  15
Mexican dace ( Leuciscidae: Evarra bus tamantei)  38
Minnow fish (Cyprinidae: Phoxinus sp.)  15
Miyabe charr (Salmonidae: Salvelinus malma miyabei)  31
Mohinga  40
Mouthbrooding cichlids  16
Murray cod ( Percichthyidae: Maccullochella peelii) 32
N

National Water Fes tival  41
Negafe temple 40
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صفحه واژگان
P

Pacific salmon(Salmonidae: Oncorhynchus)  24
Paddlefish  17
Paddlefishes (Polyodontidae)  47
Paris Agreement on climate change  59
Peatlands 24
Pikesville city  40
 Poor man’s fish  35
Project Piaba  38
R

Ramsar Convention  65
Recreational therapy  32
Rehabilitation therapy  32
 Ricefish, Rainbowfish, Sunfish, Mosquitofish, Toadfish, Halfbeak, Galaxiid,
Noodlefish, Mooneyes 17

 S
Salanga / Chad sardine (Clupeidae: Brycinus macrolepidotus)  35
Salmonidae  43
Salvation fish  42
Shoal  39
Siamese fighting fish (Osphronemidae: Betta splendens)  16
Silver cyprinid / Dagaa (Cyprinidae: Ras trineobola argentea)  34
Silvery-gold catfish / Amazon catfish (Pimelodidae: Brachyplatys toma rousseauxii)  49
 Small pelagic  64
Smallmouth yellowfish (Cyprinidae: Labeobarbus aeneus)  32
Speartooth sharks (Carcharhinidae: Glyphis sp.)  20
Specialis t feeders  22
Speciation  22
Steelhead Extra Pale Ale (SEPA), Mahseer IPA and Sturgeon beer  40
 Striped zebra catfish / Zebra pleco (Loricariidae: Hypancis trus zebra)  37
Sturgeon  17
Sturgeons (Acipenseridae)  47
Sub-Saharan Africa  35



)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

73

)IUCN–WWF, 2021 ماهیان فراموش شده جهان، نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده )بر اساس گزارش

صفحه واژگان
T

Tetrapods  16
Trahira  42
Trout Unlimited Angling Group - AUAG  33
U

United Nation Sus tainable Development Goals - SDGs  28
 US Veterans Health  Adminis tration  32
Usipa / Malawi sardine (Clupeidae: Engraulicypris phillimon)  35
V

Vanishingly rare quintet  20
Vitamin fish  35
W

World Wildlife Fund - WWF 10

World’s forgotten fishes 12
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