ـﺎری
ـﺎن ﺧﺎوﯾـ
ـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﯿـ
ـﻞ ﮐـ
دﻻﯾـ
ـﺮای
ـﺪ ﺑـ
ـﺎی ﺟﺪﯾـ
ـﻮد رﻗﺒـ
ﺧﺰر/وﺟـ
ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان
ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ورودی آبﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ،
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد و اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل
ﺧﺎوﯾﺎر از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ روی آورده اﺳﺖ،راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
دارد اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺧﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﻬﻮری ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد  ۹۳درﺻﺪی ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در
درﯾﺎی ﺧﺰر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮآوازه ﺑﻮد و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در درﯾﺎی ﺧﺰر و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ رﻗﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در درﯾﺎی ﺧﺰر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود و اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﺰر ﺧﺎﻟﯽ از
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل

اﺳﺖ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎوﯾﺎر ﺧﻮد را از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﻼی ﺳﯿﺎه را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد را از
ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان در  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۳ﺗﻦ ﺑﻪ ۳
ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  ۳۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺣﺪد ﺻﺪ ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺎوﯾﺎر ﻣﺎﻫﯿﺎن
درﯾﺎﯾﯽ را از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر اﻣﺮوز ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن در
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﯾﺎر از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﭘﺮورﺷﯽ
از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﯿﺒﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻼﺣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :درآﻣﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻼﺣﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر داﻧﺶ
ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎورﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ ،اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﯾﺎر از ﺗﺎس
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
در

ﺳﺎلﻫﺎی

ﮔﺬﺷﺘﻪ

دﻻﯾﻞ

زﯾﺎدی

ﺑﺮای

ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯿﺰان

ذﺧﺎﯾﺮ

ﻣﺎﻫﯿﺎن

ﺧﺎوﯾﺎری در درﯾﺎی ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و
آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ورودی آبﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﻃﺮف روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺪود
 ۳۰۰ﺑﺮاﺑﺮ زاد و ﻟﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری را ﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﯾﺎر از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻇﻬﻮری
درﺧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

