وضعيت حفاظتي ماهيان ایران
آبهای داخلي
ماهیان آبهای داخلی ایران حدود  180گونه برآورد شدند که در ساا هاای اخیار چناد گوناه جدیاد شناساایی
شدهاند .ماهیان آبهای داخلی متعلق به  3رده 17 ،راسته و  28خانواده هستند .از بین این گونهها تعداد  28گوناه
ماهی بومی اصیل (اندمیک) 18 ،گونه ماهی غیر بومی و مابقی ماهیان بومی می باشند .در گروه ماهیان آب های
داخلی خانواده کپور ماهیان فون غالب ماهیان را تشكیل می دهد و ماهی کورغار ،قز آالی خاا قرماز ،مااهی
آفینیوس از جمله گونه های منحصر ایران بشمار می روند و دارای ارزش زیستی باالیی هستند ،در چند دهه اخیار
به علت صید بیرویه ،عوامل نامساعد زیست محیطی مانناد ورود آالینادههاا و تخریاب زیساتااههاا مكاان هاای
طبیعی تخم ریزی ماهیان و وجود موانع از جمله سدها ،باعث شده تا بعضای از گوناههاا باا کااه
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روبرو شده و یا در معرض خطر انقاراض قارار بایرناد .در حاا حارار  90گوناه از ماهیاان آبهاای داخلای در
معرض تهدید قرار گرفته و  20گونه در معرض خطر انقراض هستند.
طبقه بندی وضعیت گونه های ماهی از نقطه نظربحرانی ،آسیب پذیری و در معرض خطر بودن در آبهای داخلی کشور

دریای خزر
براساس گزارشات تا کنون بی از  81گونه ماهی شناسایی گردیده که مربوط به  52جنس 17 ،خانواده و 10
راسته می باشند .در این بین ،خانواده کپورماهیان ( )Cyprinidaeو گاوماهیان ( )Gobiidaeبه لحاظ تعداد جنس
و گونه متنوعترین خانواده است .همچنین ذخایر تاسماهیان عمدتاً در دریای خزر یافت می شوند 44 .درصد از
گونههای ماهیان دریای خزر وحوره آبریز آن ،قابلیت بهرهبرداری اقتصادی دارند و  24درصد از گونه های این
منطقه ،انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند ( .)Endemicگونههای آبزی موجود در آن
به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژهای هستند و میبایست نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت
گیرد .ورعیت ماهیان منطقه دریای خزر و حوره آبریز جنوبی آن ،با معیارهای گوناگون سنجیده شده که بر
این مبنا  6درصد از گونههای این منطقه شدیداً در معرض خطر انقراض هستند 21 ،درصد نیازمند حفاظت بوده و
تنها  36درصد ورعیت خوبی دارند.
طبقه بندی وضعیت گونه های ماهی از نقطه نظربحرانی ،آسیب پذیری و در معرض خطر بودن در دریای خزر

خليج فارس و دریای عمان
تا کنون بی از  950گونه ماهی شامل ماهیان استخوانی و غضروفی در اکوسیستم خلیج فارس ،تناه هرمز و
دریای عمان گزارش شده است .اغلب ماهیان این اکوسیستم در تمام طو زندگی در آبهای شور زندگی
میکنند و تنها چند گونه معدود وارد آبهای کارون ،بهمنشیر و اروند میشوند .از دیار محصوالت غذایی
خلیج فارس میتوان به  18گونه میاو و  70گونه خرچنگ اشاره کرد .در حا حارر نرخ تهدید گونه های
خلیج فارس و دریای عمان بصورت معنیداری نسبت به گذشته افزای

یافته است و پی بینی می شود که

حدود  1میلیون گونه تا سا  2050در معرض خطر انقراض قرار گیرند.
طبقه بندی وضعیت گونه های ماهی از نظربحرانی ،آسیب پذیری و در معرض خطر بودن در خلیج فارس و دریای عمان
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