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  چکیده

در حوضه جنوبی دریای  را ماهيان زیستی تنوع منطقه، یها شده، بخصوص رودخانه تخریب های اكوسيستم احياء به توجهی بی

در  آموزش ترویج و اجرا، تحقيقات، هماهنگ بين و نزدیك ارتباط و همكاری هدف مطالعه حاضر نقش. كند می خزر تهدید

ودخانه در ر 1931-39حفاظت از تكثير طبيعی ماهی سفيد دریای خزر در رودخانه خيرود می باشد. این مطالعه در سال های 

و  11° 93' 11"با طول جغرافيایی طی یك سال  انجام گردید. رودخانه خيرود  1931از مهر  سایت الگویی خيرود به عنوان

در این بررسی، تعداد  به سه بخش باال دست، بخش ميانی و بخش پایين دست تقسيم شد.،  91° 99' 34"عرض جغرافيایی 

عدد برآورد گردید.  9444-1444زر وارد رودخانه شده كه حداقل مولدین ماده عدد از مولدین ماهی سفيد دریای خ 11444

ميليون عدد( حاصل از توليد مثل طبيعی وارد زنجيره توليد  1/9 -1/11به طور ميانگين ظرفيتی معادل ده ميليون الرو )

صياد تحت پوشش   94. بيش از ميليون عدد الرو ماهی رسيد 1/9شدند. ضریب نفوذ طرح در این رودخانه از حدود صفر به 

دانش آموز و نوجوان  144زن و 314درصد رسيد. بيش از  1/9به  4این مطالعه قرار گرفتند كه ضریب نفوذ آن از حدود صفر

درصد برآورد  11درصد و  94روستایی تحت پوشش این مطالعه قرار گرفتند و ضریب نفوذ آن در این منطقه به ترتيب برابر 

نگاه و با توجه به تجربيات حاصل از بررسی حاضر، اهميت مشاركت هرچه بيشتر مردم و افكار عمومی جهت  با اینگردید. 

 تحقق اهداف مطالعات مشابه نمایان تر می شود.

 مشاركت مردمی، تكثير طبيعی، ماهی سفيد، خيرود، دریای خزر، ایران.کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 توليد و بقاء برای ماهيان. باشد می اقتصادی شرایط بر موثر و اشتغال مهم منابع از خزر یدر دریا صورت تجاری به  ماهيگيری

 ساحلی، های اكوسيستم تاالبی، های سيستم مانند مختلفی های زیستگاه از زندگی طول در و دارند سالم زیستگاه به نياز مثل

 جزء و اكولوژیك مناطق مهمترین عنوان به مناطق لذا این(. Nelson, 1994كنند) می استفاده ها و رودخانه ها خليج ها، مصب

. كنند می سپری آنها در را خود زندگی مختلف مراحل ماهيان مختلف های گونه كه شود می محسوب منحصربفرد های زیستگاه

 شيالتی مندماهيان ارزش درصد 14 از بيش دارند، اهميت كشور برای مختلفی جهات از خزر دریای جنوبی حوضه های رودخانه

عبدلی و نادری نمایند) مهاجرت منطقه این های رودخانه به باید مثل توليد برای و رودخانه ها هستند به وابسته خزر دریای

 سفيد دریای خزر، ماهی مانند) ها گونه از بسياری بقاء و یافته است شدت ها رودخانه تخریب اخير های سال (. در1919جلودار، 

 شده تخریب های اكوسيستم احياء به توجهی بی .باشد نمی پذیر جوامع انسانی امكان كمك بدون ...( ر وماهی دریای خز آزاد

در حوضه  را ماهيان زیستی تنوع یافته است، كاهش آنها نسل كه هایی گونه مصنوعی تكثير بر تكيه و ها بخصوص رودخانه

 این ماهيان های گونه از بسياری نجات زمينه در ایران تشيال تالش متوليان و محققين. كند می جنوبی دریای خزر تهدید

 كه داشت توجه باید اما بودند. شده منقرض ها گونه از بسياری حاضر حال در ها نبود، تالش این اگر و است تقدیر قابل منطقه

 مسير را در موجود موانعانقراض،  خطر در های گونه نسل موقت حفظ با تا است مدیران اختيار در موقتی ابزاری مصنوعی تكثير

 بازسازی حفظ و برای. (Hall, 1998نمایند ) تضمين طبيعی صورت به را آنها نسل بقاء و بردارند هاگونه طبيعی مثل توليد

و مردم  مرتبط های وزارتخانه ميان در تری گسترده هماهنگی و همكاری شده، تخریب های اكوسيستم احياء و ها گونه این ذخایر

 عدم در مشكل مهمترین Chambers and Jiggins (1391،)(. 1919عبدلی و نادری جلودار، است) نياز دمنطقه مور

 انتقال سنتی های رهيافت به محققان گرایش حاصل را تكنولوژی انتقال و توليد فرآیند در برداران بهره و محققان مشاركت

 ضعيف برداران بهره و محققان بين ارتباطات و تعامالت هك نمود بيان تحقيقی ( در1311) Malak . كند می مطرح تكنولوژی

كه  دریافت همچنين نيست. وی مالحظه قابل تكنولوژی انتقال و توليد فرآیند در برداران بهره مشاركت همچنين و است

 انجام ودمحد صورت به مشترك های نشست و آموزشی های برنامه مشترك، های فعاليت در كارشناسان و برداران بهره مشاركت

 ميزان بررسی در (1913دارد. عليپور ) مذكور فعاليت در آنان مشاركت با معناداری ارتباط اقتصادی و اجتماعی شود. عوامل می

 و برداران بهره مشاركت ميزان كه داشت عنوان ،"تكنولوژی انتقال و توليد فرآیند در برداران بهره و مروجان، محققان، مشاركت

 باشد. می ضعيفی حد در انتقال و توليد در فرآیند مروجان

 انتقال آموزش به منظور ترویج، اجرا، تحقيقات، هماهنگ بين و نزدیك ارتباط و همكاری كه است آن بر حاضر قصد مطالعه در

ین ا مورد بررسی قرار گيرد. حوزه این در انتظار قابل اهداف دستيابی به زمينه موجود در فنی دانش و تحقيقاتی های یافته

تعيين -1افزایش مشاركت مردمی در حفاظت از تكثير طبيعی ماهی سفيد دریای خزر در رودخانه خيرود،  - 1اهداف شامل:

 در رودخانه خيرود، می باشد. ميزان درصد موفقيت توليد مثل طبيعی ماهی سفيد دریای خزر

 مواد و روش کار

حفاظت از تكثير طبيعی ماهی سفيد دریای خزر در دوره زمانی مهر سایت الگویی در  این مطالعه در رودخانه خيرود به عنوان

با طول رودخانه خيرود  .در نظر گرفته شد سایت الگویی انجام گردید. رودخانه خيرود به عنوان 1939تا اردیبهشت  1931

ایين دست تقسيم به سه بخش باال دست، بخش ميانی و بخش پ،  91° 99' 34"و عرض جغرافيایی  11° 93' 11"جغرافيایی 

محل حفاظت  1در شكل (. Brown et al., 2003باشد )  بردار می ها یك واحد مشخص با تعدادی بهره هریك از بخش كه شد
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كيلومتری شهرستان نوشهر نشان داده  1از توليد مثل طبيعی ماهی سفيد در رودخانه خيرود )منطقه خيرودكنار( و در فاصله 

باشد. طول   متر مكعب بر ثانيه می 9/1كيلومتر مربع با دبی آب  131يلومتر، سطح حوضه آن ك 93شد. طول رودخانه خيرود 

كيلومتر با بستر قلوه سنگی كه ارتفاع  1منطقه حفاظت شده به منظور توليد مثل طبيعی ماهيان رود كوچ بویژه ماهی سفيد 

 94كيلومتر قلوه سنگی و عمق آب كمتر از  1متر از باشد. بستر رودخانه خيرود در یك فاصله ك  متر می 9آن از سطح دریا 

 منظور به(. 1919عبدلی و نادری جلودار، )متر است كه برای تكثير طبيعی ماهی سفيد شرایط بسيار مطلوبی دارد سانتی

 در شده تدوین كيفی و كمی به اهداف دستيابی برای و ترویج حوزه در فعاليت ها و اقدامات در هماهنگی و سازمانی انسجام

مجموعه اقدامات است.  شده پيش بينی و طراحی (1919)كليتون،  ترویجی اقدامات مجموعه معاونت سازمان شيالت، حوزه

آمده است. به عنوان مثال جلسات ترویجی به منظور تشریح مطالعه و جلب مشاركت های مردمی در  1در جدول  ترویجی

 هایی در حاشيه رودخانه تشكيل گردید. رس و مكانهای كنفرانس، مساجد، مدا هایی نظير سالن مكان
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( رودخانه خيرود به عنوان سایت الگویی واقع در 9( و باال دست و ميانی )1( و تصاویر پایين دست )1تصویر هوایی ) -1شكل 

 بخش غربی مازندران 

-ورت گرفته در مراحل اجرایی طرح ضریب نفوذ مییكی از شاخص ها در ارزیابی نتایج بدست آمده در نتيجه اهم اقدامات ص

 باشد كه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
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Ni  برابر با تعداد افراد مورد نظری كه در اجرای طرح همكاری داشتند نظير صيادان، زنان روستایی، جوانان، تعداد الرو توليد

 د افراد مورد نظر كل منطقه نظير تعداد كل صيادان و سایر جوامع محلی روستایی و...برابر با تعدا Nشده و... ، 
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 برنامه زمانبندی و اهم اقدامات برای گروه های هدف -1جدول 

 

 گروه های هدف یا مخاطب اهم اقدامات و فعالیت ها ردیف

 رابطين و مروجين انتخاب و خصوصيات سایت 1

 پرسنل ترویجی دارات ترویج استان و منطقههماهنگی با بخش اجرا و ا 1

 اعضای شركت های تعاونی صيد ماهيان استخوانی ها و شوراهای روستاها و مدارس منطقه هماهنگی با دهياری 9

 بهره برداران و صيادان محلی برداران هماهنگی با یگان حفاظت منطقه، صيادان محلی و بهره 3

 و تسهيل گران روستایی )دهياری ها و شوراهای اسالمی(مددكاران  برگزاری جلسات ترویجی 1

 روستایی -جوامع محلی برگزاری جلسات تشریح عمليات  1

 زنان روستایی های آموزشی برگزاری كالس 9

 جوانان و دانش آموزان های ميدانی فعاليت 1

های كمك به حفاظت و تكثير طبيعی  سایر اقدامات و فعاليت 3

ویجی مانند بروشور، پوستر و ...، پالكارت، ماهيان )نشریات تر

 تابلو و...، نمایش فيلم و اسالید، برنامه رادیویی و تلویزیونی

 معلمان و بسيجيان محلی

فارغ التحصيالن و كليه دلسوزان و دوستداران حفاظت از محيط زیست  جشن رونمایی و ارزیابی عمليات 14

 ماهيان

 

)رودخانه خيررود(   یادگيری كانون محوریت ذیل با های ها و برنامه، فعاليت1مندرج در جدول به منظور انجام اقدامات ترویجی 

 شد: اجرا

آموزش بهره برداران و صيادان محلی، پرسنل ترویجی، رابطين و مروجين در جوامع روسرتایی محلری و اعضرای شرركت هرای      

حلی نمونه، مروجين، اعضرای شرركت هرای تعراونی صريد      تعاونی صيد ماهيان استخوانی، جلسات توجيهی برای بهره برداران م

ماهيان استخوانی، پرسنل ترویجی، سایر جوامع روستایی و دانش آموزان، نشریات ترویجی )بروشور، پوستر و...(، پالكرارد، ترابلو   

زیابی عمليرات ترویجری و   و...، برنامه جشن در حاشيه رودخانه خيرود، نمایش فيلم واسالید، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ار

فعاليت های نظام مند در بين اعضای شوراهای اسالمی روستا، دهياران، بسيجيان محلی، معلمان، دانرش آمروزان، دانشرجویان،    

مجریان، بهره برداران محلی، صيادان، فارغ التحصيالن و كليه دلسوزان و دوستداران محيط زیست ماهيان و حفاظرت از توليرد   

 مثل ماهيان.

 

 نتایج و بحث

هزار عدد مولدین ماهيان دریایی رود كوچ جهت توليد مثل به رودخانه خيرود مهاجرت نمودند. این  94در این بررسی، بيش از 

ماهيان شامل تعدادی ماهی آزاد دریای خزر و تعداد قابل توجهی ماهيان سياه كولی، شاه كولی و مارماهی دهان گرد دریای 

توان  ماهی سفيد دریای خزر بودند كه  تعداد مولدین ماهی سفيد وارد شده به رودخانه خيرود را میدرصد   39خزر و بيش از 

عدد تخمين زد. براساس نتایج بدست آمده در  9444-1444عدد و حداقل تعداد مولدین ماده ماهی سفيد را  11444حداقل 
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 تكثير سنجی امكان "( و مطالعات 1931ت ایران، )سازمان شيال1931  گذاری اداره كل شيالت مازندران در سال طرح شيل

(، تعداد 1939نادری جلودار و همكاران، ) "رود كاظم و نسارود های رودخانه دست درپایين خزر دریای سفيد ماهی طبيعی

ماهی  درصد تعداد مولدین 14ميليون الرو و بچه ماهی توليد كنند. اگر  1عدد مولد ماده این گونه توانستند بيش از  144

درصد این مولدین موفقيت توليد مثلی داشته باشند، در  14سفيد مهاجرت نموده به رودخانه خيرود مولدین مناسب باشند و 

 ميليون الرو و بچه ماهی توليد و آماده رفتن به دریا شدتد.  1/9 -1/11این صورت در نتيجه این طرح بيش از 

نفر  صياد بودند. نتيجه این آموزش  94نفر از زنان روستایی و  314ش آموز و نفر دان 144تعداد افراد تحت پوشش طرح شامل 

و فرهنگ سازی به منظور حفاظت از ماهيان در فصل تخمریزی در طول رودخانه، بازسازی ذخایر ماهيان و حفظ تنوع زیستی 

ب این بررسی بوده و مجموعه این نفر ساعت آموزش كاركنان پهنه در قال 34در جلوگيری از انقراض گونه ها بود. همچنين 

فعاليت ها در جلوگيری از صيد ماهيان در فصل مهاجرت های توليد مثلی ماهيان و مهاجرت ماهيها به داخل رودخانه را 

بروندادهای ترویجی این بررسی آمده است. از آنجایی كه در برخی از اقدامات صورت گرفته تعداد  1تسهيل نمودند. در جدول 

لفی شركت داشتند لذا از واحد نفر روز استفاده گردید كه بيانگر تعداد روزهای فعاليت های صورت گرفته توسط یك افراد مخت

ها به عنوان زایشگاه و پرورشگاه ماهيان دریایی رود كوچ، عوامل   اهميت رودخانهنفر می باشد. عناوین دوره های آموزشی شامل 

ها به منظور تكثير طبيعی و   های بازسازی و احياء رودخانه وبی دریای خزر و روشتهدید كننده تنوع زیستی ماهيان حوضه جن

برنامه رادیویی و تلویزیونی نقش مشاركت های مردمی در حفاظت از توليد مثل همچنين عنوان حفاظت از ماهيان بودند. 

ماهيان اقتصادی حوضه جنوبی دریای طبيعی ماهيان در رودخانه ها بوده و عنوان فيلم آموزشی نيز وضعيت صيد گونه های 

 (.1خزر و نقش آنها در اقتصاد بهره برداران و صيادان محلی بود )شكل 

 1939و  1931های رودخانه خيرود در سالدر  از تكثير طبيعی ماهی سفيدحفاظت بروندادهای طرح ترویجی  -1جدول 

 9 عنوان روز مزرعه تعداد  1

 144 حضور محقق در مزرعه )نفر روز(  1

 144 (انجام بازدیدهای ترویجی )نفر روز 9

 9 (ترویجی )روز -جلسات و نشست های تخصصی 3

 94 برنامه رادیویی و تلویزیونی)دقيقه( 1

 توليد و انتشار محتوای ترویجی: 1

عنوان كاور، یك عنوان  1عنوان بروشور،  1عنوان پوستر،  1

 عنوان پرچم ،یك عنوان سی دی آموزشی 1وان بنر، عن 1پالكارد، 

بنر،  14، كاور14، بروشور 1144پوستر،  1144

 سی دی 144پالكارد و  144پرچم،  144

 9 دوره های آموزشی ) تعداد( 9

 14 فيلم آموزشی ) دقيقه( 1

 144 آموزش صيادان محلی و تعاونی های صيادی ) نفر روز( 3

 314 نفر روز(آموزش زنان روستایی ) 14

 34 روز( نفر (آموزش كارشناسان پهنه  11

 144 آموزش دانش آموزان روستایی )نفر روز( 11
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 تصاویر برخی از اقدامات و فعاليت های صورت گرفته در مراحل اجرایی طرح -1شكل 

 

   ضریب نفوذ و اثرگذاری طرح

يعی ذخایر ماهی سفيد نزدیك به صفر عدد است و توليدات ماهی سفيد در استان صرفاً سهم استان مازندران از بازسازی طب

ميليون عدد بچه ماهی  ناشی از تكثير مصنوعی رهاسازی  344وابسته به تكثير مصنوعی توسط شيالت استان می باشد. ساالنه 

% بازگشت صيد است. سهم 1براساس منابع  (. اثرگذاری این رهاسازی برای ماهی سفيد1931شود )سازمان شيالت ایران،  می

 باشد.  رودخانه خيرود نيز برای رهاسازی ماهی سفيد معادل صفر می
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عدد مولد نر و ماده اجازه عبور پيدا كردند كه به طور ميانگين  11444با انجام این بررسی در رودخانه با مشاركت مردمی   

ميليون( وارد زنجيره توليد شد. بنابراین حداقل ضریب نفوذ پس از  1/9 -1/11ظرفيتی معادل ده ميليون الرو و بچه ماهی )

 ميليون عدد بچه ماهی رسيد. 1/9اجرای طرح در این رودخانه از صفر به 

نفر صياد حاشيه رودخانه های  1444صياد تحت پوشش این بررسی قرار گرفتند كه با در نظر گرفتن تعداد حدود   94بيش از 

 درصد می باشد كه قبل از اجرای این بررسی معادل صفر بوده است. 1/9معادل استان ضریب نفوذ 

نفر زن در روستاهای حاشيه  1144زن روستایی تحت پوشش این مطالعه قرار گرفتند و با در نظر گرفتن تعداد  314بيش از 

 باشد.  درصد می 94رودخانه ، ضریب نفوذ این مطالعه در این منطقه برابر 

 9444دانش آموز و نوجوان روستایی تحت پوشش این مطالعه قرار گرفتند. بدین ترتيب با در نظرگرفتن حدود  144بيش از 

 باشد.   درصد می 11نفر دانش آموز در روستاهای حاشيه رودخانه، ضریب نفوذ آن در خصوص این شاخص برابر با  

مسائل محيط زیست از جمله "اند كه  های ميدانی نشان داده های علمی و انجام پژوهش علوم رفتاری بر اساس یافته دانشمندان 

حفاظت و تكثير طبيعی ماهيان به طور كامل و جامع حل نخواهد شد، مگر آنكه وجدان عمومی درگير آن شود و اراده عمومی 

را در حل مشكالت  . به بيان دیگر، تا زمانی كه مردم جامعه نقش خود"جامعه در نظر و عمل در گشودن گره از آن تالش نماید

فراگيری چون تخریب طبيعت و مشكالت زیست محيطی ایفا نكنند، هر اقدامی دیگر ناتمام خواهد ماند )رشيد پور و حسينی، 

ها و  (. برای اجتماعی كردن حفاظت و تكثير طبيعی ماهيان دریایی رودكوچ دریای خزر باید ابتدا ارزش1994: بيرو، 1911

 .(1911ز لحاظ كار كرد و ساختار مورد مطالعه قرار داد)سامانی، هنجارهای آن جامعه را ا

 بسياری توجه كانون در كه ای مسئله و بوده بحث مورد كشور در ها سال كه است ی  مقوله توليد مثل طبيعی ماهيان از حمایت

طبيعی بچه ماهيان در بازسازی  يدتول فرآیند در برداران بهره و مردم، محققان مشاركت و ارتباط قرار گرفته است، محققان از

 فرصتی باشند، داشته مشاركت یكدیگر با ریزی برنامه در برداران بهره و ترویج كاركنان محققان كه صورتی باشد. در ذخایر می

و  گيرند)اوكلی نظر در را یكدیگر منافع و بياندیشند دیگران مورد درو  و بررسی نمایند شناسایی را مشكالت تا یافت خواهند

 برای توانند می آنها شود، می ایجاد و محققان برداران بهره ميان سودمندی متقابل روابط كه هنگامی (. همچنين1994مارسدن، 

 دخالت رسمی فرآیند در مردم كه هنگامی نمایند. استفاده یكدیگر مشكالت حل و متقابل كمك جهت روابط این از هميشه

 اولویت برداران بهره برای كه هایی فرصت و مشكالت بر كه شود می فراهم عمومی پژوهش نظام برای امكان این شوند، می داده

 و محققان مشاركت توسعه برای كليد تنها تكنولوژی را انتقال و توليد مختلف های روش بكارگيری یابند. تمركز تر دقيق دارند،

 به مشاركتی را های رهيافت توسعه همچنين و داند می هميتا با موضوع این به نسبترا  آنان نگرش بلكه داند، نمی برداران بهره

 شناسد.  می مشاركت برای دیگری كليد عنوان

با این نگاه و با توجه به تجربيات حاصل از بررسی حاضر، اهميت مشاركت هرچه بيشتر مردم و افكار عمومی جهت تحقق 

رودخانه در استان مازندران به اندازه رودخانه خيرود از  14د در حال حاضر فقط تعدااهداف مطالعات مشابه نمایان تر می شود. 

ميليون  94-114های مردمی پتانسيل توليد تعداد  كيفيت مطلوب بدین منظور برخوردار باشند، در نتيجه این طرح و مشاركت

بررسی حاضر كه در  ت.عدد الرو و بچه ماهی حاصل از توليد مثل طبيعی ماهی سفيد در رودخانه های فوق قابل پيش بينی اس

مقياس كوچك و در یك رودخانه از رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر انجام گرفت تجربيات و راهكارهای مناسبی برای 

استان ساحلی   9رودخانه مستعد از  9توسعه این بررسی در مقياس وسيع ارائه داد. به عنوان پيشنهاد می توان در قدم نخست 

 استان طرح مشابه را تدوین و اجرا نمود. 9د و در سطح كارشناسی بين محققين و مروجين هر خزر را شناسایی نمو
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 یافته ترویجی

در  است. آن طبيعی ذخایر بازسازی در روش ترین مطلوب و ترین هزینه كم ها رودخانه در خزر دریای سفيد ماهی طبيعی تكثير

 تكثير از حفاظت ترویج و آموزش نظر، مورد گونه طبيعی تكثير در خيرود  رودخانه خوب بسيار پتانسيل به توجه این مطالعه با

محلی و  صيادان ترویجی و آموزشی رویكردهای بر مشتمل خزر، دریای سفيد دریایی رودكوچ با اولویت ماهی ماهيان طبيعی

 نظر از آن استمرار و ن مطالعهای اهداف مورد بررسی قرار گرفت. تحقق  افزایش مشاركت های مردمی بویژه در حاشيه رودخانه،

در این مطالعه چالش ها و نكات مهم به همچنين . است ترویجی و آموزشی تحقيقاتی، های برنامه منسجم اجرای مستلزم فنی

 منظور اجرای موفق طرحهای مشابه شناسایی گرید كه به شرح ذیل می باشد:

 مدیریتی های  چالش

 اجتماعی فرهنگی،به نيازهای واقعی و مبتنی بر ساختارهای اكولوژیك،  توجهی بی   دخانه،از روبرداری  بهرهمدیریت نامطلوب در 

ها و  دهياری یگان حفاظت منابع آبزی، شوراها،محدود بودن ميزان آگاهی اعضاء ، اختالف بين روستائيانمردم،   اقتصادی و

 و توليد مثل طبيعی ماهيان و....(. حفاظت در مورد معتمدین روستاها

 مردمی چالش های مربوط به مشارکت

، توليد مثل های مختلف در امر حفظ برداران و عموم مردم و كليه مسئولين در رده صورت عدم مشاركت مناسب و كافی بهره در

عدم ل یميسر نخواهد شد. شناسایی و تحليل دال از ماهيانبرداری صحيح و پایدار  بهره ها، امكان  رودخانهاحياء طبيعی ماهيان و 

تواند به حل موضوع كمك شایانی  می ها و ماهيان  برداری از رودخانه مربوط به بهرهدر امور  و مردم برداران مشاركت شایسته بهره

  .نماید
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Abstract 

Disregarding the degraded ecosystems, especially the regional rivers, threatens biodiversity in 

the Caspian Sea basin. The purpose of this study is to promote the co-ordination of research, 

implementation, promotion and education on the conservation of natural reproduction of 

Caspian Sea fish in the Kheirud River. This study was conducted in the Kheirud River in the 

years 2017-2018 as a model site from September 2017 in one year. The Kheirud River with a 

latitude of 51 ° 34 ° 51 and a latitude of 40 ° 37 ° 36 are divided into three upper parts of the 

hands, the middle section and the lower part. In this survey, 15,000 Rutilus kutum breeder 

entered the river, which female numbers were of at least 5000-3000. On average, the capacity 

of 10 million larvae (7.5-7.5 million) from natural reproduction entered the production chain. 

The penetration rate of the river reached about 0 to 7.5 million larvae. More than 70 

fishermen were covered by this study, with a penetration rate of from 0 to 3.5%. More than 

450 women and 500 students and teenagers were covered by this study and their penetration 

rate in this region was estimated at 30% and 16%, respectively. With this view, and in light of 

the experience gained from the present study, the importance of the greater participation of 

the public and the public in the pursuit of the goals of similar studies becomes more evident. 
Keywords: Popular Participation, Natural Propagation, Rutilus kutum, Kheirud, Caspian Sea, 

Iran. 
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