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 چکیده

 کهییزآنجاای مختلف را درگیر کرده است و هاسازگانبوم متأسفانهجهانی است که  ةتغییر اقلیم و گرمایش زمین، پدید ةپدید  

نبع آبی و شیمیایی م -در کلیه ابعاد فیزیکی تواندیم راتییتغبه دمای محیط وابسته هستند، این  اکثراًزیستمندان دریایی 

ی این تحلیل -به بررسی مروری حاضر  ةزیستی موجودات ساکن دریاها نمایان شود. مقال ةشرایط زیستی و فیزیولوژیک و چرخ

، فارسجیخلدریای خزر،  ةی دریایی ایران در محدودهاآببر ذخایر ماهیان  جادشدهیاو همچنین اثرات  ی جهانیهاآباثرات در 

ی امدهایپسازش با شرایط ناشی از  منظوربهی پیشنهادی راهکارهاهرمز و خلیج عمان اشاره دارد. در همین ارتباط  ةتنگ

ییر ی از آبزیان ارائه شده است که شامل تغبرداربهرهبر روند مدیریت شیالتی تولید و  دیتأکی تغییر اقلیم در ایران با احتمال

 منظورهب نسبت به ماهیگیری سنتی ی ماهیگیری صنعتیهاروشی عمیق و تقویت هاآبی از برداربهره ةروش ماهیگیری و توسع

ی ساحلی هاآباز دسترس  عمالًکه ذخایر  شودیمی نیبشیپ، زیرا با توجه به شرایط استی دور هاآبی از ذخایر برداربهره

ی باز جهت سازش با شرایط محیطی هاآبی نیز گسترش پرورش قفس دریایی در پروریآبزی زیربرنامهخارج خواهند شد. در 

 .شودیمپیشنهاد 
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 مقدمه

ی گریبان بشر ةآمده و در ابعاد مختلف زیستی، جامع به وجودبشر  ةتغییر اقلیم واقعیتی است که با عملکرد نابخردان ةپدید  

ی هایماریبی باکتریایی، ویروسی، ظهور هایماریبگیر آن شده است. محدود شدن امکانات و شرایط مناسب زیست، گسترش 

در وضعیت اپیدمیک و پاندمیک قرار  یراحتبه( که Reemerging diseases( و یا باز پدید )Emerging diseases)  دینوپد

با  این موضوع .ستینی از منابع آبزیان دریایی نیز از این مقوله جدا برداربهرهاست. وضعیت شیالت و  آن جمله، از رندیگیم

ن یی از اثرگذاری تغییر اقلیم بر ذخایر آبزیاهانشانی است و ریگیپقابلی متفاوت اکولوژیک هاتیموقعآن در  ةبررسی تاریخچ

ایران با توجه به موقعیت غالب جغرافیایی و اقلیمی گرم و خشک  .(Plagányi, 2019) شودیمو عوامل شیالتی مشاهده 

. طلبدیمطبیعی را  علمی در خصوص منابع ةا پشتواناین وضعیت خواهد بود که لزوم مدیریت ریزبینانه ب دهندةنشانی خوببه
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معکوس، هر نوع سوء مدیریت تبعاتی را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد کرد  دیبادی نوعبه گریدعبارتبه

سیر  رسدیمه نظر آغاز شده و ب متأسفانهبا شدت و سرعت آشکار شدن بیشتر نسبت به قبل بروز نماید. این روند  تواندیمکه 

 ی وامنطقهی هایهمکارایجاد ارتباطات و  ،اثربخشمنطقی و  حلراهتنها  رسدیم. لذا به نظر کندیمصعودی خود را دنبال 

وی از س وحشاتیح، منابع طبیعی و ستیزطیمحی مرتبط با حفاظت از هاونیکنوانسی و اجرای مصوبات و تعهدات المللنیب

و  دی ناشی از آن شامدهایپسرعت و عملکرد منفی تغییر اقلیم و  باعث کندی توانیم. در این شرایط باشدیمتمامی کشورها 

. در این شودیممحسوب  جادشدهیای با شرایط ریپذسازش عنوانبهیک روش مقابله  درواقعیا شدت اثرات را کاهش داد که 

تحقیقات علمی در سطح جهان و در کشور راهکارهایی با هدف اصالح و با توجه به تجربیات و نتایج  تحلیلی –مروری  ةمقال

ابل زیست دریایی و تعییرات احتمالی و قرو در محیطبهبود وضعیت ساختار مدیریت شیالتی در کشور و انطباق با شرایط پیش

 ارائه شده است. بینی ذخایر آبزیانپیش

ساله هستند که ناشی از های زمانی دههمواره دستخوش نوسانات در دوره دریایی یهاسازگانشواهد حاکی از آن است که بوم  

های حتی بر منابع آب حرارت سطحی دریا ةدرج تغییرات اقلیمی همچون تغییر در میزان بارش و. تغییرپذیری اقلیم است

نرخ باال آمدن آب . ای استقههرچند میزان واکنش هرکدام وابسته به شرایط منط، ها نیز بسیار مؤثرندداخلی همچون دریاچه

قرار داده و  ریتغییر اقلیم، جوامع دریایی را تحت تأثو  سال گذشته است 0222از  ترعیبرابر سر 12 باًیدریا در قرن بیستم، تقر

(. IPCC, 2018)ساله گردد ها در مقیاس زمانی دههای غالب با سایر گونهتواند منجر به دگرگونی و جایگزینی رژیم گونهمی

دریایی نسبت به تغییر اقلیم در آینده، یافتن روابط سببی و علتی  یهاسازگانبینی چگونگی واکنش بومهای پیشیکی از راه

های سری ةلیوسنگر تنها بهمطالعات گذشته ت.نگر اسگیری از مطالعات گذشتهالگوهای پیشین تغییرپذیری اقلیم و نتیجه

و عامل ها به دزی، پویایی جمعیتی این گونههای سطحبه سبب ارزش و اهمیت اقتصادی گونه. آیندزمانی بلندمدت به دست می

تواند به شناخت نگر میوابسته است که مطالعات گذشته ،)ماهیگیری، دگرگونی زیستگاه(ر های بشتغییرپذیری اقلیم و فعالیت

 (. FAO, 2018) کمک کند بیشتر آن

 رییاثرات تغگردید. زمان با افزایش آگاهی جوامع به پدیدة تغییر اقلیم و عواقب آن آغاز مه 1992مطالعات مستمر از دهة  

دریایی  –ی ساحل یهاستگاهیدر ز شتریب ی(،ریگیماهی شیالتی )هاتیفعالهمچنین و  ییایدر بر آبزیان و بخصوص ماهیان اقلیم

 رگذاریثتأ یریگرمسمناطق  ییایدر یانماه یهاگونه یة زندگچرخبر  قاًیعم تواندیم راتییتغخواهد بود. این  یریگرمس مناطق

 هاونهگ یة زندگی چرخهایژگیو تمام. استزیستی همراه  یهامحدوده رییو تغ پراکنش جغرافیایی یالگوها رییبا تغکه باشد 

ان (، شایانوسیکم اق اریبسی هامحدوده)حتی در   به درجة حرارت یریپذبیآس ةکه درجحساس هستند  یمیاقل راتییبه تغ

، ییو جابجا حرکت گیعنوان مثال، چگوناست، به ینیبشیپرقابلیغ ماهیان تیو جمع گونه یهااز پاسخ یاریبس .جه استتو

درجة حرارت سطح  ا،یدربه شرایط محیطی واکنش ی محیطی و همچنین هایناهنجاراقلیم و  رییرشد، بقا به تغ ،دمثلیتول

دیریت م گونه یداریو پادر مناطق گرمسیری  یریگیة ماهندیآ یوربهره نییکرد که تع کمک خواهد راتییتغ ریو سا یشور ا،یدر

 شود.

 سیریگرممناطق بخصوص در  اقلیم رییبه تغنسبت  نفعانیذی هاگروه نیرتریپذبیآسدر زمره  (صیادان) برداربهرهجوامع   

 ةتوسع و ندهیآ تیریمد یبراگردد و درک ی درستبه راتیتأث گریها با دآن ییافزااست تا اثرات و هم یضرور نیهستند، بنابرا

ها تا از ژن ییایدر بومستیز فرآیندهایبر  مؤثر یکیزیعواقب فشیالت مبتنی بر حفظ ذخایر ارزشمند اقدام نمود.  داریپا

خدمات  ریتأث که گذارندیم ریتأث یانوسیاق یهاتا حوزه ی جزر و مدیهااز حوضچهمختلف  یهااسیمقدر سازگان، بوم

است.  سابقهیموارد ب یدر بعض یکیزیف راتییتغ سرعت .دهدیقرار م ریها را تحت تأثانسان ییغذا تیامن دیو تهد یسازگانبوم

 ی شدنتهاجم ثالًمرفتار گونه  ریی، تغیاگونه در تنوع رییعنوان تغبه دیآیبه وجود م کیولوژیزیکه در واکنش ف یستیز راتییتغ

رات نسبت به این تغییها سازگانبومزیستمندان و  یریپذمقاومت و انعطافکه  شودیمرا شامل سازگان بوم رییو انقراض و تغ

 .تاس ریمتغ اریبسمحیطی 
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تبعات  مسلماً، (0220 – 0219) های بررسیسالی پیرامونی کشورها طی هاآبدر  گرادیسانتدرجه  1افزایش نزدیک به    

ی در خصوص اثر تغییرات اگسترده(، بحث 0210و همکاران ) O’Reilly. (Watts et al., 2020) محیطی خواهد داشت

 تیجمعزندگی هر موجود، اثر بر  ةمراحل و چرخ بر محیط و جانداران زیستمندان دریایی ارائه نمودند که اثر بر تمام وهواآب

ایجاد  مستقیماً از طریق تواندیم وهواآب. تغییرات باشدیماز آن جمله  سازگانبومو تأثیر بر عملکرد  یک گونه و جوامع زیستی

 ةبه مواردی نظیر ایجاد هیپوکسی و گسترش دامن توانیم باشد. در این خصوص اثرگذارشیمیایی آب  -تغییر عوامل فیزیکی

جهت و شدت آن )ی دریایی هاانیجردی شدن مداوم اقیانوس، تغییر در هیدرودینامیک و (، اسی1091آن )عوفی و پورنگ، 

، افزایش سطح دریا و افزایش (و جابجایی و ورود به مناطق جدید زندگی ی شناورهانمونهزندگی در  ةدر مراحل اولی خصوصاً

 غذایی، اثرات فیزیولوژیک ةشبک اختالل در و مستقیم بر گونه راتیتأثحوادث شدید آب و هوایی اشاره نمود. در این خصوص 

کربن( و حتی موفقیت در فرآیندهای سازگاری  دیاکسیدبر جاندار در پاسخ به تغییرات محیطی )دما، اکسیژن محلول و میزان 

 رذکقابل دمثلیتول، رشد و ریوممرگدر میزان  جادشدهیا، تغییرات ترمناسبی هامکانو حدود تحمل، مهاجرت و جابجایی به 

 (. O’Reilly et al., 2015است  )

ی منفی دهاامیپ جهیدرنتو  سازگانبومموجب تغییرات سطح  تیدرنهاتغییرات و سازش جاندار منجر به تغییر تنوع زیستی و    

ب و هوایی آاقتصاد شیالتی خواهد شد. اثرات ترکیبی از تغییرات بیوفیزیک ناشی از تغییرات  ی آبزیان دریایی وبرداربهرهدر 

 ،(0219همکاران )و  Freeخواهد شد.  سازگانبوم منجر به تغییر ساختاری در سازگانبوممناطق استوایی  در تعامل با پویایی

 Maximum( MSY) برداشتقابلبه این منظور با بررسی میزان حداکثر میزان  دما را بر جمعیت ماهیان بررسی کردند. ریتأث

Sustainable Yield ( در ارتباط با تغییرات دمایی، مشخص نمود که روابط بین 1902 – 0212) هشتادساله ةدور طی یک

ی را اگونهدرونتنوع  تواندی( مOverfishing) ازحدشیبو  رمسئوالنهیغی زیستگاه به همراه ماهیگیری هابیآسو  هاگونه

 رسدیمبه نظر  گریدعبارتبه .دهدیمکاهش  وهواآبرا نسبت به تغییر  هاتیجمعمقاومت  ،ازحدشیبکاهش دهد و ماهیگیری 

 ، نشان داد که طیPlagányi (0219). خواهد شد دشدهیصی هاتیجمعمانع تالش برای بازسازی  وهواآبتغییر  ادیزاحتمالبه

 نیتربزرگو درصد کاهش داشته است  1/4 دریایی ةی از منابع زندبرداربهره( در جهان، 1902-0212ی )موردبررسهای سال

در دریای بالتیک مرکزی، تغییرات ناشی  مثالعنوانبه. اندشدهدرصد ضرر و زیان اقتصادی  03مناطق ساحلی تولید ماهی دچار 

شده است و از طرفی منجر به  (،Gadus morhuaدر هیدروگرافی و تأثیرات ماهیگیری موجب کاهش ماهی کاد ) وهواآباز 

 ةاصلی گردیده که با توجه به زنجیر ةطعم عنوانبه(، Sprattus sprattusماهیان اقیانوسی )شگ ی ازاگونهافزایش فراوانی 

 باعث افت شدید در فراوانی زئوپالنکتون و افزایش فیتوپالنکتون شده است. غذایی

غییر در جوامع گذشته، منجر به ت ةی شناور اقیانوسی و شرایط هیدروگرافی در یک دههاختغییرات آب و هوایی، وسعت ی  

فزایش ی )بنتیک( و ازکفجانوران  تغییرات توزیع در جمعیت پستانداران دریایی، کاهش جمعیت ازجملهزیستی دریای برینگ 

پالژیک( شده است. در قطب شمال، اگرچه ذوب شدن یخ دریا ممکن است دسترسی به مواد غذایی )زی ی ماهیان سطحهاگروه

ین ا ، خواهد داشت.اندوابستهی اقیانوس هاخبه ی شدتبهیی که هاسازگانبومد، اما اثر منفی بر و منابع شیالتی را افزایش ده

ی از منابع غیر برداربهرهی اکتشاف، استخراج و هاتیفعالو  دریایی ونقلازجمله حملی انسانی هاتیفعال با زمانهم موضوع

 Mallotus(، پژوهشی را بر روی ماهی کاپلین )0220و همکاران ) Sánchezخواهد شد.  رتریپذبیآس زیستی )نفت و گاز(،

villosusزیستی این گونه از ماهیان مهاجر  ة( از گروه ماهیان اقتصادی و ارزشمند شیالتی دریای شمال، انجام داد. چرخ

اف فته است. این ماهی در اطری قرار گرامنطقهاقیانوسی  –ی دریایی هاانیجردما و  تغییر اقلیم، ریتأثتحت  داً یشداقیانوسی 

که با توجه به گرمایش و تغییرات  کندیمی پیرامون سواحل نروژ مهاجرت هاآبو جهت تغذیه به  یزیرتخمی ایسلند هاآب

(، 0220 – 0219 یهاسالطی )دمای آب  گرادیسانت ةدرج 04/2و با توجه به افزایش  اقیانوسی –ی دریایی هاانیجرجهت 

 and)همراه با گرم شدن اتفاق افتاده است  هنگامشیپی زیرتخمو از طرفی  است افتهیرییتغی به سمت شرق زیرتخممناطق 
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ellingsen, 2008 Huse.) Perry ( اعالم کردند که با گرم شدن 0223و همکاران ،)منظوربه، تغییر و جابجایی ماهیان هاآب 

 ی شمالی و مناطق با عرض جغرافیاییهاآب طرفبه یافتن منابع غذایی،به لحاظ شرایط دمایی و  مستعدتری هاستگاهیزیافتن 

 دمثلیولتممکن است بر توزیع و فراوانی ماهیان از طریق تغییر در رشد، بقا و  وهواآبشدید تغییر  ریتأث باال پیش آمده است.

. این تغییرات ممکن است تأثیراتی بر ماهیت و ارزش تجاری و باشندیم آن جملهظاهر شود. رشد سریع و بلوغ زودرس از 

 رداربرخو ترعیسری گرم( از رشد هاآبطبیعی ماهیان ساکن در مناطق گرمسیری ) صورتبهعملیات شیالتی داشته باشند. 

 ریمومرگاحتمال  ندکنیمی گرم زندگی هاطیمحکه در  ترکوچک و ماهیان رسندیمبه بلوغ جنسی  ترکوچک ةبوده و در انداز

ی هااسخپ. باشندیمساختار و پویایی جمعیت  ةکنندنییتعطبیعی باالتری را خواهند داشت. این موارد عوامل مهمی هستند که 

ت حساسی مسلماًکه در صورت کوتاه بودن دامنه،  استمرتبط ها آنتحمل زیستی  ةی دریایی به دامنهاگونهی طیمحستیز

یی که در مراحل شناوری هستند هانمونهو دمای اقیانوس بر پراکندگی الرو و  هاانیجربیشتر خواهد شد. عالوه بر این،  هاآن

ه ک گونههماناقیانوسی،  –ی دریایی هاطیمحی آن در امدهایپلذا با توجه به گرمایش جهانی و  بیشتری خواهد داشت. ریتأث

 شوند.جابجا می ی را دارند،ترمطلوبکه شرایط  ترقیعمی هاآب و هاقطببه سمت  هاگونهاشاره گردید 

 ة. در ناحیدشویم هاآن تغییر در پراکنش و توزیع جغرافیایی زیستمندان دریایی منجر به نوسانات ساختاری و پویایی جمعیت  

 هاخرچنگجابجایی  رسدیمبه نظر  گزارش شده است. 0222و  1912ی هادههبین  هاگونهشمالی خلیج مکزیک، انقراض محلی 

بنابراین مشخص گردیده است ؛ ، مربوط به تغییرات آب و هوایی باشدترقیعمی هاآبدر استرالیای غربی به  عمقکمی هاآبدر 

د عملکر . این فرآیند ممکن است براست رگذاریتأثبر توزیع و ترکیب منابع زیستی دریایی  هاگونهجغرافیایی  ةکه تغییر دامن

ی اقدامات مدیریت شیالت تأثیر بگذارد. در برخی موارد، تغییر در میزان اثربخشی ماهیگیری، تخصیص سهم صید و هاتیفعال

ی دریایی بسته و نیمه بسته )مشترک بین چند کشور(، هاحوضهنظیر  پرچالشدر مناطق  یبرداربهرهاختصاص صید و سهم 

 مداراناستیسی بین کشورها خواهد شد که از طریق مذاکرات دیپلماتیک توسط امنطقهی هاتنشمنجر به افزایش درگیری و 

 Scomber، تغییر مسیر مهاجرت جمعیت شیرماهی اقیانوس اطلس )مثالعنوانبهبود.  خواهد حلقابل مرداندولتو 

scombrus تعیین میزان سهم صید ساالنه از این ذخایر  در مورد نظراختالفباعث ایجاد  ی ایسلند،هاآب( به سمت شمال و

 .(Davies, 2010)ارزشمند و اقتصادی شده است 

 ی شیالتی تأثیر خواهد گذاشت.گذاراستیسمشخص گردیده است که تغییرات آب و هوایی حتی بر اقتصاد ماهیگیری و   

و توزیع آن در مناطق انحصاری اقتصادی کشورها ی از ماهیان دریایی برداربهرهصید و  کمی و هم کیفی، ازنظرهم  کهیطوربه

(EEZ تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوایی در شیالت ممکن است با تغییر در ،)

ی جهان و نرخ سود بر اقتصاد ی ماهیگیریهایتعاونو  هاشرکتماهیگیری، درآمد ماهیگیران، درآمد  ةقیمت و ارزش صید، هزین

ماهی نیز  قیمت جهیدرنتو  ماهی نیز کاهش خواهد داشت ةتغییر اقلیم، عرض ی منفیامدهایپداشته باشد. با تشدید  ریتأثنیز 

ضیان ، ممکن است متقاحالنیباا. کندیمبه جهت جبران ضرر و زیان اقتصادی ذینفعان و فعاالن صنعت ماهیگیری افزایش پیدا 

ی با کیفیت کمتر( برای جایگزینی در سبد غذای احتماالً)و  ترارزانی هانهیگزبه دنبال  هامتیقنیز با افزایش  کنندگانمصرفو 

مرغوب و تجاری  یهاگونه و بخصوص که کاهش تقاضا برای خرید و مصرف ماهیان شودیماین موضوع موجب  جهیدرنتباشند. 

 صورت پذیرد.

ی صیادی و تالش هاتیفعالجهت  ازیموردنزمانی  ةبر دور تواندیمماهیان  جغرافیایی و پراکندگی تغییر در مسیر مهاجرت  

 شودیمسوخت و انجام سفرهای دریایی شود. تخمین زده  ةمنجر به تغییر هزین تواندیمصیادی تأثیر بگذارد که این فرایند 

 (Montereyی فعال در خلیج مونتری )هاقیقادمای سطح دریا، کاهش تعداد  گرادیسانت ةدرج 0/1تحت سناریوی افزایش 

همچنین  (.(Dalton, 2001 درصد کاهش خواهد یافت 02، به میزان (واقع در سواحل شرقی اقیانوس آرام شمالی )کالیفرنیا

 اردگذیم اقیانوس آرام تأثیرات بسزایی مرکزی غرب در مناطقماهیان بر پراکنش تون سالهده ةنوسانات دمایی اقیانوس طی دور

ی بزرگ نیز هایکشت. حتی این افزایش در قیمت ضایعات ابدییمدرصد افزایش  01ی ماهیگیری هاتیفعال ةهزین جهیدرنتو 
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اهیگیری ، درآمد ممثالعنوانبهنخواهد بود.  ریتأثیب هانهیهزی جانبی نیز در افزایش هانهیهزو افزایش  باشدیمی نیبشیپقابل 

. ابدییمدرصدی دمای محیط، کاهش  06با افزایش  هرسالدر متوسط  طوربهاقیانوسی اروپا  –دریایی  ةماهیان حوضساردین

ی آبسنگ مرجانی و تولیدات شیالتی مرتبط با آن در هاستگاهیزکاهش پوشش  رودیمبا توجه به افزایش دمای دریا، انتظار 

 012با در نظر گرفتن درآمد خالص فعلی ) میلیون دالر 142ا ت 93دریای کارائیب منجر به از دست رفتن درآمد بین  ةحوض

لیون تغییرات آب و هوایی در خلیج ویتی ةدر سال شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، تأثیر اقتصادی سالیان (میلیون دالر آمریکا

(Viti Levu( غرب کشور فیجی )اقیانوس آرام جنوبی)  میلیون دالر و برای ماهیگیری  0تا  1برای صنعت ماهیگیری دریایی بین

احتمااًل  (. در مقابل،Clark, 2010) است شدهزدهی و تخمین نیبشیپ 0232دالر تا سال  ونیلیم 6/2تا  23/2در نواحی ساحلی 

لند و گرینلند مثبت خواهد بود و نیز بر روی صنعت شیالت و تولید ناخالص داخلی ایس گرمایش جهانی ی ناشی ازامدهایپ

 (.Herrick et al., 2009اقتصاد گرینلند سود چشمگیری داشته باشد ) شودیمی نیبشیپ

در  .درنگی بر این منابع داردبی ریعامل انسانی تأث است.عوامل انسانی و طبیعی  ریمیزان ذخایر آبزیان اقتصادی تحت تأث  

شگرفی بر  ریتغییر اقلیم تأث وجودنیباا ت.اس (آنتروپوژنیک) ساختمقایسه، عامل تغییر اقلیم اغلب تحت شعاع عوامل انسان

جوامع ساحلی از اثرات تغییر اقلیم نیز  یریرپذیتأث. اندازة جمعیت، مسیر مهاجرت و مرزهای پراکنش آبزیان دریایی دارد

رعت در سشده برای ذخایر آبزیان است که بهدرواقع تغییر اقلیم جدیدترین تهدید شناخته. شده استموضوعی کاماًل شناخته

در اکثریت کشورهای مجاور (، FAO) بار جهانیوبر اساس اطالعات منتشرشده و مستند سازمان خوار .حال کاهش هستند

 (.FAO, 2017) اخیر دچار نوسان شده است یهاآزاد صید ماهیان خصوصاً ماهیان اقتصادی کاهش یافته و یا در سال یهاآب

در  ،Nereusی در قالب برنامه جهانی شناسانوسیاقاز سوی پژوهشگران  0213تا  0212ی هاسالطی  شدهانجامی هایبررس  

 در جهان مشخص نمود که ییایدر یهاصدفگونه از ماهیان و  1214 ی و زیستیشناختبوم یهایژگیو لیوتحلهیتجزخصوص 

 نیرشتیکه ب ییهاگونهدر این میان  در معرض خطر هستند. میاقل رییتغی ناشی از امدهایپ لیبه دل 0232گونه تا سال  094

 (. Wyatt and Larraneta, 2017) اندشدهشناسایی  ،شوندیرا شامل متهدید خطر 

 

 ی تغییر اقلیم در كشورنیبشیپی قابل امدهایپ -2

ی از ی جهانی ناشامدهایپی نیبشیپو قابل  جادشدهیااقلیمی کشور و از طرفی شرایط  –ی جغرافیایی هایژگیوبا توجه به   

 ی و ماهیگیری( جهت سازگاری باپروریآبزی مدیریت شیالتی )هابرنامهو رویکرد جدید  دنظریتجدتغییر اقلیم، موضوع روند 

 ستیبایمدر چنین فرایندی  .شودیمقتصاد شیالتی محسوب ی اگذاراستیسمحور شایان توجه در  نیترمهم رو،شرایط پیش

 رویکرد مدیریتی در نظر گرفته شود. تغییر و اصالح احتمالی()ی زیربرنامهاجتماعی در  –موضوع حداقل تنش و زیان اقتصادی 

 ریای خزر،د)تغییر اقلیم بر ذخایر ماهیان دریایی ایران  پژوهشی بررسی اثرات –مطالعاتی  ةحاصل از پروژ ةبر اساس نتایج اولی

ی هااستانی تابعه در هاپژوهشکدهتحقیقات علوم شیالتی کشور )با همکاری  ةسسؤم و خلیج عمان( که از سوی فارسجیخل

ایسه سال کاهش میزان صید و مق با زمانهمدر یک نگاه کلی  ، مشخص گردیده کهاستحال اجرا  ( درساحلی جنوب و شمال

ش که از افزای ی دریایی شمال و جنوب کشورهاحوضه شیالتی در -گذشته، با افزایش ذخایر آبزیان اقتصادی  ةدو ده با 1096

در این میان بیشترین کاهش در  مواجه شده است. برخوردار بوده، ی مجاورهاآبحرارت سطحی دریایی نسبت به  ةکمتر درج

و  هایربان) شودیممشاهده  ادشدهی یهاسالدریای خزر طی  ةدر حوض (Anadromous) ی مهاجر رود کوچهاگونه خصوص

 (در دست انتشارهمکاران، 

ی نیبشیپی قابل امدهایپو  راتیتأث مسلماًبا در نظر گرفتن شرایط غالب جغرافیایی و اقلیمی گرم و خشک حاکم در کشور،   

میلیارد مترمکعب  03به  1091سال  های سطحی کشور درحجم آب خواهد بود.ی داخلی نیز مشهود هاآبتغییر اقلیم بر منابع 

عالوه بر  نیز مشهود است. ینیرزمیهای زی دیگر کاهش آبیو از سو افتهی کاهشدرصد  03 که نسبت به سال گذشته، رسیده

ها با میزان بارندگی، سال 12هر سال گذشته، در  32طبق آمار  کهطورینبوده، بهها نیز چندان مناسب این، وضعیت بارندگی
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سال اخیر این  12اما در  گردیده است،متر ثبت میلی 032سال گذشته  32ها در متوسط بارش نسبی مواجه بوده است.کاهش 

سد بزرگ  92 کشور، اصلی آبریزة حوض شش در موجود سد بزرگ 111عالوه بر این از  .استمتر بوده میلی 011میزان تنها 

 .(1091)ایسنا،  دارند شدهرهیدرصد آب ذخ 42کمتر از 

که سیاست تولید  رسدیمرو وجود ندارد، به نظر ی پیشهاسالبهتری برای  ی موجود و اینکه دورنمایهاتیمحدودنظر به   

ی از برداربهرهدر آینده  مسلماً ی داخلی متمرکز شود و هاآبمنابع  برهیتکبه عدم  ستیبایمی پروریآبز یهاستمیسآبزیان در 

ی هاآبی ساحلی و یا هاآبی برداربهرهی بر مبتنی هاروش رونیازای در اولویت نخواهد بود. پروریآبزی هاتیفعالآب جهت 

ز پایدار مبتنی بر حفاظت ا ةکه البته بایستی تمامی موارد و قوانین مربوط به توسع استعمیق دریایی از اولویت برخوردار 

 کاهش منظوربهاست که  موردتوجهی محصور بیشتر هاطیمحنیز در نظر گرفته شود. در حال حاضر پرورش در  ستیزطیمح

در این خصوص توجه ویژه به شناخت اولیه از مکان قفس و انجام  نیاز به اعمال مدیریت در ابعاد مختلف است.اثرات زیستی آن 

ی هاشروی مربوطه و هاتیریمدی در خصوص ابعاد پرورش و اعمال نیبشیپ یهامدلی ریکارگبهی و ابیمکانمطالعات مربوط به 

می، بدون اعمال مدیریت عل ةبا توسع صورت نیاپژوهشی قرار گیرد. در غیر  –ی مطالعاتی هابرنامهدر اولویت  ستیبایمنظارتی 

افزایش سطح نیتروژن و فسفر و  دریایی، –ی آبزی پروی در مناطق ساحلی هاتیفعالی ناشی از امدهایپحداقل اثرات منفی و 

ت آب اولین کیفی فیکاسیون مزارع ماهی خواهد بود.یوتر ةجیدرنتی مضر، هاجلبک احتماالًشکوفایی فیتوپالنکتون و  جهیدرنت

با پیشرفت چشمگیر در فرموالسیون خوراک و مدیریت تغذیه و قرار دادن  ی بوده وبررسقابلی است که در این زمینه امسئله

یی ، از اهمیت باال(آب در اطراف مزارع و شستشوی مواد دفعی و اختالطی عمیق و شفاف ها)آبمناسب  در مناطققفس 

ی باز و مناطق عمیق، کیفیت آب احتماالً اهایدربرخوردار است که مانع از کدورت و کاهش اکسیژن محلول خواهد شد. در 

 و با اعمال مدیریت صحیح، ی جانمایی شدهدرستبهمزارع  کهیهنگامی طیمحستیزتغییرات زیادی نخواهد داشت. تهدیدات 

ی سایت مزرعه )عمق، عرض هایژگیومشکلی را ایجاد نخواهد کرد. مواردی که بایستی در این صنعت در نظر گرفته شود 

ی سرد، نیمه گرمسیری و گرمسیری(، مدیریت هاآبی موجود با شرایط اکولوژِیک استانداردهامقایسه با  منظوربهجغرافیایی 

تشخیص زودهنگام  منظوربه. نظارت دنباشیمو کیفیت آب  (، میزان تغذیهتراکم ،هاقفسپرورشی، حجم  ةنوع گون)مزرعه 

 ةبررسی جامع متر از قفس بایستی با 322شیمیایی تا شعاع  -ی پارامترهای فیزیکیریگاندازهی و با ستیزطیمحمخاطرات 

ی هاآبی دریایی واقع در هاقفس ة. پسماندهای آلی در محدودردیپذصورت  هاآنی تنوع زیستی هاشاخص زی وموجودات کف

 و یا نواحی انباشته نخواهند گردید. در مزارع مستقر در مناطق محصور ،شوندیمی منطقه شستشو داده هاانیجرعمیق که با 

 ساحلی که عمق کافی نیست، 

، این اثرات ممکن است به باشندیمیی که از مدیریت مناسب برخوردار هاقفسدر  امکان انباشته شدن مواد آلی وجود دارد.

ی دارند، طیمحستیزرا که اثرات منفی  هاکیوتیبیآنتمتر کاهش یابد. جایگزینی واکسیناسیون تا حد زیادی استفاده از  122

 .(Price and Morris, 2013کاهش داده است )

 تأثرمکه در صورت تداوم گرمایش زمین  استی از منابع آبزیان دریایی، بعد دیگر صنعت شیالتی برداربهرهماهیگیری و   

که از دمای  ترقیعمی هاآبی جغرافیایی باالتر و یا هاعرضماهیان جهت سازش به  شدهانجامخواهد بود. طبق تحقیقات 

و خلیج عمان بازگوی این  فارسجیخلی دریای خزر، هاآباین موضوع در  ی برخوردار باشند، جابجا خواهند شد.ترمناسب

، خارج خواهد دادندیمی ساحلی را پوشش هاآبمسئله خواهد بود که جمعیت ماهیان از دسترس صیادان سنتی که بیشتر 

ایی دری کامالً هاآنزیستی  ةماهیان کیلکا و کفال که چرخ یی نظیرهاگونه که این امر در دریای خزر و در خصوصطوریبه شد.

 و رمسئوالنهیغی برداربهرهروند  ةبا ادام همچنین در خصوص ماهیان مهاجر رود کوچ دریای خزر ی است.نیبشیپقابل  است،

حاضر و اصالح آبگیرها و  ةاین موضوع به معنی تغییر روی روشنی وجود ندارد. ةآبریز، آیند ةمدیریت نشده از منابع حوض

 ،ی ناشی از تغییر اقلیمنیبشیپی قابل امدهایپقه است که با توجه به ها( منطبندانآبو  هاتاالبی ساحلی )هاآبی هاحوضه

 شرایط نامساعد محیطی کاسته خواهد شد. ةاز روند افزایند

https://www.isna.ir/news/97061105346/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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ست که ا نی، چالش بزرگ اکنندیم یانسان به آن باز ازین نیو تأم ارهیدر عملکرد س هاانوسیکه اق یبا توجه به نقش اساس  

 یهاسازگانومببا توجه به اینکه  ی پایه )بر اساس نیاز گونه( تخریب و از بین بروند،هاستگاهیزو  گاههینقاط تک نکهیاز ا بلق

ایجاد  انوسیاقغذایی  ةدر زنجیر ات شدیدیرییممکن است تغ ،کمتر بافر هستند ینیزم یهاستمیس نسبت به ییایدر -ساحلی 

 .(Bosque, 2011)نخواهد بود خطر  مطمئناً بدونشود که 

و زیستگاهی(، منابع آبی آب شیرین و نواحی  یاة تنوع اقلیمی، تنوع زیستی )گونهگستر اصوالً با توجه به وسعت کشور و  

ب و هوایی اثرات مختلف و متنوعی را در هر یک از نواحی و مناطق کشور خواهد آ اتساحلی شمال و جنوب کشور، تغییر

، منابع آبی و هاابانیها و مراتع، بطور عمده تغییر کند و تخریب جنگلممکن است بهو جغرافیایی داشت. نواحی اقلیمی 

فرد در ژنتیکی و منحصربه ریری و گیاهی و ذخاجانو یهابینابینی را به همراه داشته باشد و بسیاری از گونه یهاسازگانبوم

 میاآبی کشور بوده یهاستگاهیآبزیان و ز ریمعرض خطر انقراض و نابودی قرار گیرند. طی دو دهة اخیر شاهد تغییراتی در ذخا

به  انتویم امدهایاین پ نیتر. از مهمخواهد شدامنیت غذایی، بهداشت و سالمت انسان موجب اختالل در  تیکه درنها

 یهاها و جریان آبها، کاهش دبی رودخانه، آبگیرها و تاالبهااچهیو حتی در اسیمقو تخریب منابع آبی کوچک یسالخشک

، ریپذبیحساس و آس یهاسازگانو بوم هاستگاهیها، تخریب و تغییرات ساختاری در زها و قناتجاری، خشک شدن چشمه

 برای اقتصادی –آبزیان و همچنین مشکالت اجتماعی  ریو ذخا هاتیو در بعضی موارد کاهش جمع یاکاهش تنوع گونه

 (.1091)عوفی، برد  نام را( آبزی پروران و ماهیگیران) شیالتی تولیدات ذینفعان وبرداران بهره

، ستیزطیلیم بر منابع طبیعی، محمطالعات موردی در مقیاس ملی، اثرات منفی پدیدة گرمایش جهانی منتج از تغییر اق بر اساس

پیامدهای  نیتربه مواردی اشاره نمود که درواقع از عمده توانیدر این خصوص م کشاورزی و منابع آب مشخص گردیده است.

 (.1096، هایربان)عوفی و  اندالگوهای تغییر اقلیم ارائه شده ینیبشیاساس مطالعات و پکه بر  باشندیآتی در کشور م یهادهه

 روند افزایش درجة حرارت مشخص و تائید شده است یالدیم 0212-0242 یهاافزایش میانگین درجة حرارت: طی سال .

 است. گردیدهبرای ایران اعالم  ،درجه افزایش حرارت 0 -3/4میالدی  0122تا سال 

  ،گردوخاک )شن و خاک( و  یهاو طوفان شودیخشک افزوده م یهاوسعت پهنهبر کاهش میزان بارش: با کاهش بارش

نیز گسترش  تیها حتی به مناطق شهری و مراکز مسکونی پرجمعآن یهانمک افزایش یافته و دامنه یهاحتی طوفان

 .افتدیسالمت و بهداشت انسان به خطر م جهیو درنت شودیو باعث آلودگی هوا و کاهش دید شهری م ابدییم

 یهاارشبرفی به ب یهابارش شدنلیسنگین و تبد یهااقلیمی میزان وقوع بارشسنگین: در اثر تغییرات  یهاافزایش بارش 

ها . دفعات بارش کاهش ولی شدت آنشودیبارانی موجب بروز تخریب اراضی و فرسایش شدید و خسارات انسانی و مالی م

 .شودیدلیل تخریب و فرسایش زمین محسوب م نیترکه مهم ابدییافزایش م

 شدید خارج از  یها، تگرگ، سرما و گرمااقلیم آینده ایجاد طوفان یهامشخصه نیترحد اقلیمی: مهم یهادهیافزایش پد

 است. یسالگرم و سرد خارج از فصل و سیالب و خشک یهافصل، دوره

 یها. بارششودیجابجایی و تغییر رژیم بارش: رژیم بارش مناطق شمال شرقی کشور به سمت انتهای فصل بارش جابجا م 

ابجا بهار ج لیفصلی سرد و اوا یها، ولی برعکس این موضوع، بارشابدییآغاز شده و میزان بارش کاهش م ریپائیزه با تأخ

 .ابدییتابستانه افزایش م یها، در بعضی مناطق بارشهاینیبشی. همچنین بر اساس پشوندیم

 یماه دیتول تیتن ظرف ونیلیم 3/9از  شیاعالم شده است که ب ،(1096ی و همکاران، )عبدالح التیدر گزارش عملکرد ش    

هزار تن در  022 دیدر قفس تول یتوسعة پرورش ماه یبرا رانیا التیسازمان ش یزیردر قفس در کشور وجود داشته و برنامه

جهت حصول  یه طوالن، شده است که مسلماً را1423 اندازهزار تن در افق سند چشم 422 دی( و تول1099برنامة ششم ) انیپا

 دیام تیریو اصالح مد یصورت گرفته و حذف موارد منف یهاتیهدف موردنظر وجود دارد که با در نظر گرفتن تجربه از فعال

 از شدت جادشدهیا راتییدر مقابل تغ توانندیم یسازگار یهاروش یریکارگبا به رانیبه آن محقق خواهد شد. مد دنیبه رس



 00صفحه                                                                       1، شمارة 4دورة ، شناسی منابع آبیفصلنامه ترویجی بوم

 یریگیاهو م یالتیش رانی. مدکندینم یمقوله را تداع نیمتأسفانه ا ی،التیة شخچیتار یبکاهند هرچند که بررس یاثرات منف

 ند.را رقم بزن یداریة پاندیدرجة حرارت مقاومت کرده و آ رییدر برابر تغ داریپا تیریمد یو اجرا بیتوسعه، تصو قیاز طرباید 

 

 ترویجی ةتوصی

 ، تخریب زیستگاه، رواناب آلودگی، تغییر کاربری اراضی،ازحدشیبماهیگیری  ازجملهی ترکیبی هاتنشاگر  آمدهشیپبا شرایط   

 ترممقاوماهی نسبت به تغییرات آب و هوایی  ةاستفاده از منابع آبزیان رقیب و سایر عوامل جمعیتی به حداقل برسد، ذخیر

ظرفیت باالتری را در پاسخگویی به  ،انددادهرا سرلوحه امور قرار  پایدار از منابع ةی شیالتی که توسعهاتیریمدخواهد بود و 

ی به تقویت صیادی صنعتی و تجهیزات مدرن صیادی متمرکز زیربرنامهلزوم  عتاًیطبتغییرات آب و هوایی پیدا خواهند کرد. 

با شکست در این زمینه روبرو خواهیم  متأسفانه برداربهره ةبا توجه با رقابت کشورهای همسای صورت نیاخواهد شد در غیر 

 یهاآبی صید هاروشصحیح از منابع، حفظ و برخورداری هرچه بیشتر از مرز آبی و اضافه نمودن  ةلزوم استفاد شد. همچنین

 گردد.عمیق در ناوگان دریایی پیشنهاد توصیه می
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