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حفظ و احیاء ذخایر ژنتیكی بهعنوان راهبرد توسعهی پایدار برای تأمین نیازهای کنونی بشر از اواسط قرن بیستم بصورت
جدّی مورد توجه قرار گرفت .کشور ایران با توجه به دارا بودن تنوع اقلیمی و اکوسیستم های آبی متنوع همچون آب
شیرین ،آبهای لبشور ،شور و خیلی شور از تنوع زیستی گستردهای برخوردار است و از لحاظ ذخایر ژنتیكی بهعنوان
یكی از متنوعترین و غنیترین کشورهای جهان شناخته شده است .بیش از  1200گونه ماهی در دریای خزر ،خلیج فارس
و دریای عمان و آبهای داخلی کشور زیست میکنند که از این تعداد حدود  150گونه دارای ارزش اقتصادی است .بعالوه،
گونههای بیشماری از صدفها ،خرچنگها ،میگو ،نرمتنان ،سختپوستان ،جلبکها و گیاهان آبزی در پهنههای آبی کشور
زندگی میکنند .در دهههای اخیر با تخریب زیستگاههای آبزیان ،تخلیه زبالهها و پسابها در رودخانهها و دریاها ،استفاده
بیش از حد از آفتکشها ،بهرهبرداری بیش از حد از منابع زنده ،توسعه شهری و صنعتی بدون مالحظات زیست محیطی،
حذف تدریجی تنوع ژنتیكی در اکوسیستمهای طبیعی و جایگزینی آن با سیستمهای پرورشی ،بسیاری از این ذخایر
ارزشمند را در معرض نابودی و انقراض قرار داده است ،بهطوریكه نتایج مطالعات نشان میدهد ذخایر بیش از  40گونه
م اهی و سخت پوستان اقتصادی شیالتی در دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان و آبهای داخلی در حال نابودی است.
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به لحاظ رسالت حرفهای خود پیش از این اقدام به تاسیس بانکهای ژن آبزیان نموده
است .انتخاب گونههای در معرض خطر بر اساس معیارهای ارائه شده از سوی  IUCNاست .بهاین منظور زیستگاه گونه
های در معرض خطر به عنوان مناطق حفاظت شده در نظر گرفته شده است .بعبارت دیگر ،مناطق حساس دریایی (در
سواحل آبهای داخلی ،آبهای سرزمینی ،منطقه انحصاری و اقتصادی و آبهای آزاد) نواحی هستند که واجد گونههای
در معرض خطر ،گونههای در حال انقراض ،گونههای آسیبپذیر ،گونه های کمیاب ،واقع شدن اجتماعات حیاتی در آستانه
تحمل اکولوژیک ،حساس به آالیندهها با روند آهسته ترمیم آسیبهای وارده و مشكالت ناشی از پاکسازی آالیندههای
محیطی هستند.
با توجه به اقلیم و شرایط زیستی مختلف بویژه گونه های متناسب با اکوسیستمهای متنوع در شمال و جنوب کشور و
همچنین اکوسیستمهای آبهای داخلی ،تنوع گونهای و ذخایر ژنتیكی آبزیان را بشرح ذیل می توان تقسیم بندی نمود:
الف) دریای خزر
دریای خزر بعنوان بزرگترین دریاچه جهان یكی از متنوع ترین اکوسييیسييتم های آبی کشييور را داراسييت .براسيياس
گزارشيات تا کنون بیشاز  81گونه ماهی شيناسيایی گردیده که مربوب به  52جنس 17 ،خانواده و  10راسته می باشند .در
این بین ،خيانواده کوورمياهیيان ( )Cyprinidaeو گياومياهیيان ( )Gobiidaeبيه لحياظ تعيداد جنس و گونيه متنوعترین خيانواده
است .همچنین ذخایر تاسماهیان عمدتاً در دریای خزر یافت می شوند 44 .درصد از گونههای ماهیان دریای خزر وحوضه
آبریز آن ،قابلیت بهرهبرداری اقتصيادی دارند و  24درصيد از گونه های این منطقه ،انحصياری دریای خزر بوده و در سيایر
نقياب دنیيا وجود نيدارنيد ( .)Endemicگونيههيای آبزی موجود در آن بيه لحياظ حفياظتی دارای ارزش ویژهای هسيييتنيد و
میبایسييت نسييبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصييی صييورت گیرد .وضييعیت ماهیان منطقه دریای خزر و حوضييه آبریز

جنوبی آن ،با معیارهای گوناگون سيينجیده شييده که بر این مبنا  6درصييد از گونههای این منطقه شييدیداً در معرض خطر
انقراض هستند 21 ،درصد نیازمند حفاظت بوده و تنها  36درصد وضعیت خوبی دارند.
ب) خلیج فارس و دریای عمان
خلیج فارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد و بهسبب وجود
منابع نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن منطقهای مهم و راهبردی بشمار میآید .تا کنون بیشاز  950گونه ماهی
شامل ماهیان استخوانی و غضروفی در اکوسیستم خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان گزارش شده است .اغلب ماهیان
این اکوسیستم در تمام طول زندگی در آبهای شور زندگی میکنند و تنها چند گونه معدود وارد آبهای کارون ،بهمنشیر
و اروند میشوند .از دیگر محصوالت غذایی خلیج فارس میتوان به  18گونه میگو و  70گونه خرچنگ اشاره کرد .در حال
حاضر نرخ تهدید گونه های خلیج فارس و دریای عمان بصورت معنیداری نسبت به گذشته افزایش یافته است و پیشبینی
می شود که حدود  1میلیون گونه تا سال  2050در معرض خطر انقراض قرار گیرند.
ج) آبهای داخلی
منابع آبی موجود در آبهای داخلی ایران شييامل دریاچهها ،تاالبها ،آب بندانها ،رودخانهها و چشييمهها میباشييد.
ماهیان آبهای داخلیِ ایران حدود  180گونه برآورد شييدند که در سييالهای اخیر چند گونه جدید شييناسييایی شييدهاند.
ماهیان آبهای داخلی متعلق به  3رده 17 ،راسييته و  28خانواده هسييتند .از بین این گونهها تعداد  28گونه ماهی بومی
اصييیل (اندمیک) 18 ،گونه ماهی غیر بومی و مابقی ماهیان بومی می باشييند .در چند دهه اخیر به علت صييید بیرویه،
عوامل نامسيياعد زیسييت محیطی مانند ورود آالیندهها و تخریب زیسييتگاهها مكان های طبیعی تخمریزی ماهیان و وجود
موانع از جمله سيدها ،باع شيده تا بعضيی از گونهها با کاهش شيدید ذخایر روبرو شيده و یا در معرض خطر انقراض قرار
بگیرند .در حال حاضير  90گونه از ماهیان آبهای داخلی در معرض تهدید قرار گرفته و  20گونه در معرض خطر انقراض
هستند.
عالوه بر تقسیمبندی جغرافیایی ،می توان ذخایر ژنتیكی را بر مبنای طبقه بندی سیستماتیک گونهها و روند تكاملی آنها
بشرح ذیل عنوان نمود:
الف) ماهیان
ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی متنوع و اکوسیستمهای آبی مختلف شرایط زیستی مناسبی را برای انواع گونههای
ماهیان دارد .بهطوریكه تاکنون بیش از  1200گونه از انواع ماهیان در کشور گزارش شده است .این اکوسیستمها بسته به
شرایط محیطی و ویژگیهای زیستی دارای گونههای آبزی مختلفی هستند.
دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچهی دنیا بیش از  100گونه از ماهیان را درحوضه جنوبی خود جای داده است.
البته تاکنون 81در حوضه جنوبی دریای خزر گونه شناسایی شده است که مربوب به  52جنس 17 ،خانواده و  10راسته
میباشند .الزم بذکر است که خانواده کوورماهیان ( )Cyprinidaeو گاوماهیان ( )Gobiidaeبه لحاظ تعداد جنس و گونه
متنوعترین خانوادهها میباشند ،ضمن آنكه تعدادی از خانوادهها همچون شیشهماهیان ( ،)Atherinidaeسوزنماهیان

( )Syngnathidaeو اردکماهیان ( )Esocidaeتنها دارای یک جنس و یک گونه میباشند .بعالوه ذخایر ارزشمند تاسماهیان
( )Acipenseriformisعمدتاً در دریای خزر و دریای سیاه و حوزه های آبریز آنها یافت میشوند .از نظر تعداد گونهها در
ترکیب ایكتیوفون دریای خزر ،شگ ماهیان  18گونه و زیر گونه ،کوور ماهیان  23گونه و زیر گونه ،گاو ماهیان  36گونه و
زیر گونه را شامل میشوند .همچنین  24درصد از گونه های ماهیان این منطقه ،انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاب
دنیا وجود ندارند (.)endemic
خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین اکوسیستمهای آبی کشور هستند که تاکنون بیش از  950گونه ماهی از 157
خانواده شامل ماهیان استخوانی (حدود  129خانواده) و غضروفی (حدود  28خانواده) در آن گزارش شده است.
در آبهای داخلی تاکنون حدود  180گونه ماهی گزارش شده است .به طور کلی ماهیان آبهای داخلی ایران متعلق
به  3رده 17 ،راسته و  28خانواده هستند .که از این بین خانوادههای  Cyprinidaeبا  87گونه Balitoridae ،با  20گونه و
 Gobiidaeبا  10گونه ،بیشترین تعداد از گونههای ماهیان آبهای داخلی را به خود اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس
گزارشات  13خانواده از ماهیان آبهای داخلی تکگونهای بوده و  4خانواده تنها دارای  2گونه هستند .از بین این تعداد
 28گونه ماهی اندمیک ،تعداد  18گونه ماهی غیربومی و بقیه ماهیان بومی میباشند .شایان ذکر است که حدود نیمی از
این ماهیان از خانواده کوورماهیان هستند.
ب) بیمهرگان
بی مهرگان طیف وسیعی از جانوران آبزی را تشكیل می دهند و بهطورکلی در  14شاخه طبقهبندی میشوند .بندپایان
شاخهای بزرگ از جانوران بیمهره و پریاخته هستند که دارای  4زیر شاخه اند که زیر شاخه سخت پوستان میگوها،
خرچنگها و شاهمیگو را شامل میشوند .تاکنون  200گونه از سخت پوستان در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی
شدهاند که به  5خانواده تعلق دارند و شامل  18گونه میگو و  70گونه خرچنگ میباشند .نرمتنان شامل سرپایان ،حلزونها،
دوکفهایها و گروههایی دیگری هستند و در مجموع بیش از ششصد گونه را شامل میشوند .شاخه اسفنج ها در زمره
سادهترین موجودات پر سلولی قرار داشته و از نظر ساختاری بسیار متفاوت از سایر موجودات زنده هستند .حدود 100
گونه از این شاخه در خلیج فارس و دریای عمان و  5گونه در دریای خزر زندگی میکنند .تا کنون  21گونه مرجان و 5
گونه شقایق و  3خانواده عروس دریایی در خلیج فارس و دریای عمان و  11گونه مرجان در دریای خزر شناسایی شده
است .شاخه خارپوستان در خلیج فارس و دریای عمان شامل  7گونه خیار دریایی 4 ،گونه توتیای دریایی 7 ،گونه مارسانان
یا ستارههای شكننده و  4گونه ستاره های دریایی میباشند .گروه دیگری از نرم تنان کرمهای دریایی هستند که پراکنش
گستردهای در آبهای شمال و جنوب کشور دارند .این گروه شامل مجموعه بزرگی از انواع جانوران بسترزی است و از نظر
تنوع گونه ای؛ کرمهای لولهای ،کرمهای پهن ،کرمهای کرد و نخی شكل و کرمهای مژکدار و سوس انواع کرمهای نماتد و
سایر کرم ها :نظیر کرمهای خونی ،کرمهای زبانی ،کرمهای پیگانی را میتوان نام برد.

ج) گیاهان آبزی
گیاهان آبزی یكی از مهمترین بخشهای اکوسييیسييتمهای آبی را تشييكیل میدهند و بههمراه جلبکها بعنوان تولید
کننده اولیهی اکوسييیسييتمها به شييمار می آیند .با این وجود مطالعات انجام شييده در خصييوص گیاهان آبزی ،جلبکها و
فیتوپالنكتونها دراکوسيیسيتمهای آبی کشيور نسيبتاً محدود اسيت و خالء علمی کامالً محسيوس میباشيد .در مطالعات انجام
شيده تاکنون  284گونه گیاهآبزی و نیمهآبزی آوندی در کشيور گزارش شيده اسيت که گونههای مزبور به  127جنس و 57
خانواده تعلق دارند و از این میان  80/3درصييد در زمره هالوفیتها 9/13 ،درصييد غوطهور 5/3 ،درصييد برگشييناور و 2/3
درصيد برگشيناورِ آزاد میباشيند .همچنین تاکنون  181گونه جلبک دریایی شيناسيایی شيدهاند که در چهار گروه عمده
جلبکهای سبز ،قهييوهای ،قييرمييز و سبييزآبييی میباشند .از این تعييداد 40 ،گونه جلبييک سبييز 45 ،گونه جلبک قهوه ای،
 93گونه جلبک قرمز و یک گونه جلبک سيبزآبی بودند .فیتوپالنكتونهای شيناسيایی شيده در آبهای خلیجفارس بالغ بر
 244گونه اسيت که مشيتمل بر  124گونه از باسيیالریو فیسيهها (دیاتومه) 114 ،گونه از دینوفالژلهها 5 ،گونه از جلبکهای
سيبزآبی ،یک گونه از کریزو فیسيه و یک گونه از اوگلنافیسيهها میباشيند .بعالوه  204گونه فیتوپالنكتونی در آبهای دریای
عمان شيناسيایی شيده اسيت که مشيتمل بر  205گونه از دینوفالژلهها 89 ،گونه از باسيیالریوفیسيهها (دیاتومه) 6 ،گونه از
سیانوفیسهها و  2گونه از رافیدوفیسه می باشند.
شيایان ذکر اسيت که در رابطه با تعداد دقیق و پراکنش گونهها منابع آبهای داخلی کشيور ،خالء اطالعاتی نسيبت به
اکوسيیسيتمهای دریایی شيمال و جنوب کشيور محسيوستر می باشيد .از آنجاکه بدون شيناخت کامل ویژگیهای زیسيتی و
ژنتیكی ،حفاظت از این ذخایر ژنتیكی ارزشيييمند عمالً غیرممكن اسيييت ،لذا برنامهریزی منسيييجم و هدفمند در مسيييیر
شناسایی ،پراکنش و فراوانی هر یک از گونهها بهمنظور تكمیل اطالعات موجود کامالً ضروری بهنظر میرسد.
جمع بندی و نقشه راه
باتوجه به تنوع زیسيتی و ژنتیكی آبزیان کشيور و در معرض خطر قرار گرفتن تعدادی از گونههای با ارزش اقتصيادی،
تشيكیل بانکهای ژن یكی از اولویتهای اصيلی موسيسيه تحقیقات علوم شيیالتی کشيور می باشيد .این موسيسيه طی سيالیان
گذشته با برگزاری نشستهای علمی و تخصصی با کارشناسان خبره و مجریان پروژههای مرتبط ،مطالعهی چگونگی ایجاد
پایگاه داده ذخایرِ ژنتیكی آبزیان ،بررسيی و دسيته بندی اطالعات جمعآوری شيده و مقایسيه با نمونههای اسيتاندارد جهانی،
به تعاریفی یكسيان از دادهها و زمینهها مورد نیاز رسيیده اسيت .همچنین فرمها و کاربرگهای هر گروه از اطالعات طراحی
گردیده و بر اسياس اطالعات موجود سياختاری اصيولی برای ایجاد پایگاه اطالعاتی از ذخایر ژنتیكی آبزیان جهت مدیریت
یكوارچه ارائه داده اسيت .شيایان ذکر اسيت با ایجاد چنین پایگاهی ،دسيترسيی سيریع و آسيان و مدیریت یكوارچه دادههای
ذخایر ژنتیكی آبزیان کشييور ،زیسييتگاهها و تنوع گونهای آنها میسيير میشييود .همچنین برنامهریزیهای دراز مدت برای
بهرهبرداری منطقی از ذخایر ژنتیكی آبزیان و مدیریت مناسييب حفاظت از گونههای در معرض تهدید به راحتی قابل اجرا

خواهد بود .همچنین موسيسيه تحقیقات علوم شيیالتی کشيور با توجه به شيرایط اکولوژیكی و زیسيتی در حوزه دریای خزر،
خلیج فارس و دریای عمان و آبهای داخلی ،در نظر دارد نسبت به تشكیل  12بانک ژن با اهداف زیر اقدام نماید:
 .1حفظ ذخایر ژنتیكی آبزیان اقتصادی و در حال انقراض
 .2دستیابی به بیوتكنیک تكثیر و پرورش گونههای در حال انقراض و تشكیل گله های مولد ،بانک اسورم و سلولهای
زایای زیستی
 .3کمک به بازسازی و احیاء ذخایر و همچنین معرفی ذخایر بومی به صنعت آبزی پروری
 .4تولید الین و اصالح نژاد گونه های بومی کشور جهت توسعه پایدار
موسيسيه تحقیقات علوم شيیالتی کشيور با بهرهگیری از امكانات و ظرفیتهای موجود در مراکز و پژوهشيكدهها اقدامات
موثری در جهت رسيیدن به اهداف کالن طرح بانک ژن آبزیان انجام داده اسيت .علی رغم اقدامات صيورت گرفته بهنحویكه،
به منظور حفظ ،تكمیل ،تجهیز و نوسيازی بانکهای ژن آبزیان نیازمند حمایتهای مالی و معنوی از سيوی مراجع ذیربط
می باشد.

