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  چکيده

درياي خزر از طريق افزايش تراکم ماهي در واحد  یر در سواحل جنوباين بررسي با هدف ارتقاء توليد ماهي در قفس هاي شناو

سال  ٦کيلوگرم در متر مکعب است، اما به مدت  ١٥زيرا ظرفيت توليد ماهي در قفس هاي شناور به ميزان . حجم آب انجام شد

کيلوگرم در متر  ٧- ٨زان به مي سواحلميزان توليد ماهي قزل آالي رنگين کمان در قفس هاي شناور در اين ) ١٣۸۹ -١٣٩٥(

در ) ماه ٥آذر تا ارديبهشت به مدت(و نيز زمان و دوره پرورش ) گرم  ١٠٠-٢٢٠(وزن معرفي ماهي به قفس . مکعب بوده است

در . درصد افزايش داشته است ٩٠تا  ٧٠اما تراکم اوليه ذخيره سازي ماهي . اين روش نسبت به سنوات گذشته تغييري نکرد

) قفس ٥(متر در دو سايت در استان مازندران و در شهرستان هاي نوشهر  ٢٠و  ١٦فس شناور با قطر هاي اين روش دو تيپ ق

برداشت ماهيان از قفس ها بصورت مرحله اي و از اسفند تا ارديبهشت ادامه . مورد استفاده قرار گرفت) قفس ١٠(و عباس آباد 

با اجراي اين روش، ميزان توليد . گرم بود ٤٠٠-١١٠٠از قفس در هنگام برداشت  ماهي در هر دو سايت وزن نهايي. داشت

پرورش . کيلوگرم ماهي در متر مکعب  توليد شد ١٥درصد افزايش يافت و به ميزان  ٧٥-١٠٠ماهي در قفس شناور به حدود 

  .ستفاده نمايندماهي مي توانند از اين روش براي افزايش توليد ماهي در قفس شناور در سواحل جنوب درياي خزر ا دگاندهن

  درياي خزر، آبزي پروري، قفس شناور، قزل آالي رنگين کمان، ارتقاء توليد: واژه هاي کليدي
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  مقدمه

 توجه که گرديد سبب جهان در شيرين هايآب محدوديت به توجه با غذايي نياز همراه به انساني جمعيت روزافزون افزايش

 از يکي زيرا). Pillay and Kutty, 2005( گردد معطوف هااقيانوس و هادريا آبي منابع به نياز مورد پروتئين تامين براي بشر

 رشد جهان در اخير هايسال در پروريآبزي توسعه. است آبزيان از پروتئين توليد حيواني، پروتئين توليد هايروش ترينساده

 ,.Fegan et al., 2001; Briggs et al( استبوده شور و شورلب هايآب از استفاده به مربوط رشد اين و است داشته ايفزاينده

مناسبي  روشست و قفس ها نشان دادند كه ا مناسبي براي پرورش بسياري از گونه ها روشپرورش ماهي در قفس ). 2004

 ,.Coche, 1982; Campbell, 1985; Cruz and Ridha, 1989; Weirich et al( براي پرورش در مقايسه با حوضچه ها هستند

 توسعه حال در هاي کشور در بخصوص جهاني، نياز به پاسخ در مسير ترين سريع عنوان اين روش در حال حاضر به). 2000

در قفس بسادگي مي تواند براي پرورش ماهي با كيفيت و بهره  زيرا پرورش). Tacon and Halwart, 2007( گردد مي محسوب

ضرورت پرورش ماهي در قفس در ايران بواسطه ). Beveridge, 2004)( ار گيردبرداري مناسب از منابع آبي مورد استفاده قر

 ترتيب بدين. ضروري بنظر مي رسد )۱۳۸۹ همکاران، و بزي( جهان خشک نيمه و خشک موقعيت جغرافيايي آن در منطقه

 جمله از مختلفي هاي راه يرمس اين در و است شور آب از استفاده و دريا به وابسته ايران کشور در پروري آبزي توسعه آينده

   .دارد وجود دريائي هايقفس در ماهي پرورش

اين اقدام با  ۱۳۸۹سازمان شيالت ايران در چند مرحله اقدام به راه اندازي صنعت پرورش ماهي در قفس نمود، اما از سال 

فارابي و (دازي و حمايت شد هاي شمال، جنوب و آب هاي داخلي کشور راه انجديت بيشتري همراه شد و اين صنعت در آب

مطالعات نشان داد که بدليل امواج بلند و تعدد بروز طوفان در درياي خزر، استفاده از قفس هاي شناور و با ). ۱۳۹۶همکاران، 

مقارن . ) ;۱۳۹۶Refa Holding, 2002فارابي و همکاران، (قابليت غوطه وري براي پرورش ماهي در اين منطقه مناسب تر است 

اين قفس ها در دو اندازه با قطر هاي . ن تحقيق، در منطقه جنوب درياي خزر تنها از قفس هاي شناور استفاده مي گرددبا اي

ميزان توليد ماهي قزل آالي رنگين کمان در  ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۹از سال ). ۱۳۹۶فارابي و همکاران، (متر موجود است  ۲۰و  ۱۶

، ۱۳۹۶داد، : ۱۳۹۵کريميان، : ۱۳۹۴فارابي، (کيلوگرم در متر مکعب بود  ۷- ۸قفس هاي شناور در منطقه جنوب درياي خزر 

کيلوگرم در  ۱۵در صورتي که ظرفيت توليد قفس هاي شناور در شرايط دريايي مانند درياي خزر تا ). ۱۳۹۷حافظيه و فارابي، 

 ۳۰طه وري باشد، امکان برداشت ماهي تا متر مکعب قابليت ارتقاء دارد، البته اگر همين قفس در مناطق آرام و يا با قابليت غو

اين تحقيق در درياي خزر به انجام رسيد و مسبب ). Bugrov, 2006(کيلوگرم در متر مکعب از آن نيز وجود خواهد داشت 

 سايت برنامه ارتقاء توليد ماهي در قفس هاي شناور در سواحل جنوبي ايران شد که در قالب يک طرح ترويجي با عنوان ايجاد

 ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ سال در طرح اين). ۱۳۹۷فارابي و همکاران، (خزر شکل گرفت  درياي در قفس در آالقزل ماهي پرورش گوييال
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 قفس در ماهي پرورش پيرامون کشور شيالتي علوم تحقيقات موسسه هاي پروژه و طرح تحقيقاتي نتايج از حاصل ترويج براي

  . آمد در اجرا به) مازندران استان( خزر درياي جنوب منطقه در

موجود با  شناور هاي قفس در بهينه وري بهره و محصول توليد يکي از اهداف اصلي در اجراي اين طرح ترويجي افزايش

کيلوگرم در متر مکعب به  ۷- ۸استفاده از روش افزايش تراکم ماهي در ذخيره سازي اوليه قفس ها براي افزايش ميزان توليد از 

 . بودکيلوگرم در متر مکعب  ۱۵

  مواد و روش كار

انتخاب دو مزرعه بدليل اختالف در سايز قفس هاي مدور شناور پلي اتيلن . اين مطالعه در دو مزرعه پرورش ماهي انجام شد

متر و مزرعه سمام گستر  ۱۶حلقه قفس با قطر  ۵مزرعه مهران گستر درياي کاسپين واقع در شهرستان نوشهر داراي . بود

ارتفاع تور در هر دو نوع قفس شناور فوق الذکر . متر بود ۲۰حلقه قفس شناور با قطر  ۱۰ن عباس آباد با شمال واقع در شهرستا

  . بوده است ۱.تعداد ذخيره سازي اوليه ماهي قزل آالي رنگين کمان در هر قفس به تفکيک مزرعه به شرح جدول. متر بود ۱+۷

ان در قفس هاي شناور در منطقه جنوب درياي خزر در سال قفس هاي فعال پرورش ماهي قزل آالي رنگين کم - ۱جدول 

۹۷-۱۳۹۶  

تعداد ماهي در 

  متر مکعب

 )قطعه(

تعداد ماهي ذخيره سازي شده 

 در هر قفس

تعداد قفس 

 )حلقه(
 نوع و قطر قفس

منطقه استقرار 

 قفس
 نام مزرعه

 سمام گستر شمال عباس آباد متر ٢٠قطر  -شناور ٧ قطعه ۳۰۰۰۰- ۴۰۰۰۰ ١٦-١٨

توسکاتوک نوشهر متر ١٦قطر  -شناور ٥ قطعه ٣٠٠٠٠ ٢١  مهران گستر درياي کاسپين

  

و همچنين برنامه پيشنهادي اين طرح ) ۱۳۸۹-۱۳۹۶(مقايسه تعداد معرفي ماهي به قفس هاي شناور در سال هاي گذشته 

قابل ذکر است که پرورش   .آمده است ۲.به همراه پيش بيني ميزان توليد ماهي در هر قفس به شرح جدول) ۱۳۹۷-۱۳۹۶(

 ۳برخوردار بودند و غذادهي ) تغذيه و دوره دمايي پرورش(ماهي قزل آالي رنگين کمان در هر دو مزرعه از شرايط يکساني 

 ارديبهشت ماه اوايل تا شناور قفس در پرورش دوره در ماهيان. بر اساس وزن ماهي انجام شد) صبح، ظهر و عصر(نوبت در روز 

 با GFT3 رشد غذاي از آخر ماه در و متر ميلي ۶±۴/۰اندازه با کمان رنگين آالي قزل ماهي GFT2 رشد اکسترود  خوراک از

در قفس هاي  ۱تا  ۹۳/۰شدند و ضريب تبديل غذايي ماهي در کل دوره پرورش در دو مزرعه  تغذيه متر ميلي ۵/۷± ۵/۰ اندازه

  . مختلف متفاوت بود
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با پيش بيني ميزان برداشت در شرايط جديد به ) ۱۳۸۹- ۱۳۹۶سال (اهي در شرايط پيشين مقايسه ميزان برداشت م -۲جدول

  ۱۳۹۶- ۹۷روش افزايش تراکم ماهي در زمان معرفي به قفس شناور در سواحل جنوبي درياي خزر در سال 

ميزان برداشت محصول 

 )تن(براي هر قفس 

ميزان برداشت 

محصول به کيلوگرم 

 در متر مکعب

اهي در ذخيره سازي م

قفس به کيلوگرم در متر 

 مکعب

تعداد ذخيره سازي 

 ماهي در قفس
 مزرعه دوره پرورش

مزرعه مهران گستر  شرايط پيشين ۱۵۰۰۰ ۱ ۸.۵ ۱۲

  :درياي کاسپين

 شرايط جديد ۳۰۰۰۰ ۳-۴ ۱۵> ۲۰>  متر ۱۶قفس با قطر 

مزرعه سمام گستر  شرايط پيشين ۲۰۰۰۰ ۱ ۸.۵ ۱۵

  :درياي کاسپين

 شرايط جديد ۳۵۰۰۰ -  ۴۰۰۰۰ ۲ ۱۲-۱۴ ۳۰>  متر ۲۰ قفس با قطر

  

براي اجراي بهينه طرح با سازمان هاي مربوطه از جمله مديريت ترويج جهاد کشاورزي استان مازندران و اداره کل شيالت 

اليت هايي از همچنين در طول دوره پرورش فع. مازندران و مديران مزارع الگويي منتخب، جلسات متعدد هماهنگي برگزار گرديد

قبيل  سخنراني علمي، کارگاه آموزشي و برگزاري روز انتقال يافته و روز مزرعه براي دستيابي به اهداف طرح به تفکيک هر مزرعه 

در . بود ۱۳۹۷آغاز و تا اواخر ارديبهشت  ۱۳۹۶دوره زماني پرورش ماهي در قفس در دو مزرعه منتخب از اواخر آذر . صورت گرفت

در دوره . گرم با فاصله زماني براي برنامه ريزي زمان صيد متفاوت بود ۱۰۰-۲۲۰اهي به قفس ها اوزان ماهي بين زمان معرفي م

  . صيد مرحله اي آغاز شد ۱۳۹۶اسفند  ۲۰اجراي طرح بازديد هاي مرحله اي انجام شد و از 

  

  بحثو نتايج 

فوق الذکر با افزايش تراکم در ذخيره سازي اوليه  ميزان برداشت ماهي قزل آالي رنگين کمان به تفکيک هر قفس در دو مزرعه

. گرم برخوردار بودند ۴۰۰از اوزان بيش از ) ماه اسفند(ماهيان در شروع صيد . آمده است ۱.به شرح شکل) درصد ۱۰۰-۷۵(

  .گرم نيز برداشت شدند ۱۶۰۰صورت گرفت و ماهيان با حداکثر وزن  ۱۳۹۷برداشت نهايي از مزارع در اواخر ارديبهشت
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  مزرعه سمام گستر شمال  مزرعه مهران گستر درياي کاسپين

  

سال (قفس شناور پلي اتيلن سواحل جنوبي درياي خزر با افزايش تراکم هر از قزل آالي رنگين کمان برداشت ميزان - ۱شکل 

  )تراکم کم(نسبت به سال هاي گذشته ) ۱۳۹۶-۹۷توليد 

در  ۱۳۹۷مان بازاي هر متر مکعب محيط محصور قفس در دو مزرعه در سال توليدي ميزان برداشت ماهي قزل آالي رنگين ک

  .آمده است ۲.مقابل برداشت آن در سنوات گذشته به شرح شکل

 

  مزرعه سمام گستر شمال  مزرعه مهران گستر درياي کاسپين

  

قفس شناور در دو  مزرعه پرورش در  متر مکعب محيط آبي محصور در هر از قزل آالي رنگين کمان  برداشت ميزان - ۲شکل 

  )تراکم کم(نسبت به سال هاي گذشته  ۱۳۹۶- ۹۷سال توليد 
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 ,MacCrimmon( است شده معرفي ايران کشور به تجاري توليد و تکثير براي ۱۳۴۵ سال حدود در کمانرنگين آاليقزل ماهي

 دارد طبيعي وجود هايمحيط در بعضاً و پرورشي هايمحيط در ايران در ايگسترده بصورت گونه اين امروزه). 1972 ;1971

)Coad, 2016 .(است شده گزارش هاقفس از فرار بدليل گرگان خليج در ۱۳۷۸ سال در ماهي اين )Kiabi et al., 1999 .(همچنين 

 ).۱۳۸۷ عبدلي و نادري،( دارد وجود خزر درياي جنوب حوضه هايرودخانه اکثر در کمانرنگين آاليقزل ماهي عبدلي گزارش به

همچنين دانش الزم در مورد تکثير و پرورش آن در کشور وجود دارد، لذا به عنوان يکي از گونه هاي مناسب براي صنعت پرورش 

البته قابل ذکر است که پيش از توسعه تجاري آن الزم است . ماهي در قفس شناور در سواحل جنوب درياي خزر انتخاب گرديد

اين بررسي تنها به موضوع پرورش آن در قفس شناور به جهت حداکثر بهره . به ريسک اکولوژي آن انجام گيرد مطالعات مربوط

کيلوگرم در  ۱۵زيرا دانشمندان معتقدند که حتي در آب هاي دريايي باز امکان توليد . برداري از قفس هاي موجود شکل گرفت

کيلوگرم ماهي در مترمکعب  ۷-۸تنها  ۱۳۹۶تا سال  ۱۳۸۹، درصورتي که از سال )Bugrov, 2006( قفس هاي شناور وجود دارد

يکي از راه هاي ). ۱۳۹۷، حافظيه و فارابي، ۱۳۹۶داد، : ۱۳۹۵کريميان، : ۱۳۹۴فارابي، (در اين نوع از قفس ها توليد شده است

اما به سبب اينکه محدوديت دمايي آب براي . تر بودافزايش توليد در واحد حجم افزايش دوره پرورش و توليد ماهيان با اوزان باال

، لذا در اين بررسي  افزايش تراکم ماهي با همان سايز معرفي )۱۳۹۷فارابي، (دوره پرورش در منطقه جنوب درياي خزر وجود دارد 

تراکم  ۷۰-۹۰با افزايش  , نتايج نشان داد که توليد ماهي با اين روش. قبل جهت افزايش توليد ماهي در قفس مد نظر قرار گرفت

درصد افزايش داشته است  ۷۵-۱۰۰، به ميزان ۱۳۹۶لغايت  ۱۳۸۹ماهي و با معرفي همان سايز و دوره پرورش در سال هاي 

  ).۲و  ۱شکل (

  يافته ترويجي

 ۱۵در اين طرح مشخص گرديد که قفس هاي شناور مستقر در درياي خزر، امکان توليد قزل آالي رنگين کمان به ميزان  

وجود دارد، لذا انتظار ) ۱۳۹۷(حلقه قفس در استان مازندران  ۱۰۰از آنجا که تعداد . کيلوگرم ماهي در متر مکعب را دارا مي باشد

  . تن ماهي قزل آالي رنگين کمان در شرايط کنوني دور از دسترس نمي باشد ۳۰۰۰توليد حدود 

  

  تشکر و قدرداني

شرکت سمام گستر شمال : ماهي در قفس شناور در سواحل جنوب درياي خزر از همکاري مديران محترم دو مزرعه پرورش

اهداف اين  به جهت اهتمام در تحقق) جناب آقاي مهران نظري(و شرکت مهران گستر درياي کاسپين ) جناب آقاي احمد سمامي(

هنگي جهاد کشاورزي استان طرح ترويجي و ايجاد سايت الگويي و همچنين همکاري اداره کل شيالت مازندران و مديريت هما

مازندران و شهرستان هاي نوشهر و عباس آباد با موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور و پژوهشکده اکولوژي درياي خزر در برنامه 

  .ريزي و اجراي طرح تشکر و قدرداني مي گردد
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Abstract 

The aim of this study was to promoting fish production in floating cages on the southern 

shores of the Caspian Sea by increasing fish density per unit volume of water. Because the 

capacity of fish production in floating cages is 15 kg / m3, but for 6 years (2011-2017), the 

production rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in cages in this coasts were 7-8 kg / 

m3 have been. The weight of introducing fish to cages (100-220 g), time and rearing period 

(December to April for 5 months) in this method did not change in comparison to previous 

years. But the initial density of fish stock has increased by 70 to 90 percent. In this method, 

two types of floating cages with a diameter of 16 and 20 meters were carried out in two sites 

in Mazandaran province and in the city of Noshahr (5 cages) and Abbas Abad (10 cages). 

Harvesting of fish from cages was done step by step from March to April. The final weight of 

fish during harvesting of cages was 1100-400 g in each two site. By implementing this 

method, the fish production in the floating cage increased to about 100-90 percent and was 

produced at 15 kg / m3. Aquacultures can use this method to increase the production of fish 

in a cage floating on the coasts of the Caspian Sea 

Keywords: Caspian Sea, Aquaculture, Floating cage, Oncorhynchus mykiss, Promoting 

production 

  

 


