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 چکیده

 هایپرورش ماهی در قفس یکی از روش .استهرونق یافت انوسیو اق ایدر در ،در جهان آب شیرینمنابع  محدودیت ی بدلیلرورپ یآبز

است. همچنین، صرفه اقتصادی تولید و  برخوردار اهمیت زیادی از انتخاب ماهی برای پرورشدر این روش  و پروری استآبزی در مناسب

پرورش در قفس در منطقه جنوب  مناسب ماهی برای گونه. برای انتخاب گردداین روش محسوب می مسائل در اهم حفظ زیست بوم از

سنجی پرورش شیمیایی آب دریا، مقایسه توانایی پرورش برخی از ماهیان بومی و امکان وی خصوصیات فیزیک تجزیه و تحلیل دریای خزر از

بدلیل طول دوره پرورش و کاهش مواد چسبنده  ماهیان سردابی در درجه نخست اد کهنشان د هابررسیاستفاده شد.  برخی از ماهیان غیر بومی

های گونههای شناور در منطقه جنوب دریای خزر اولویت دارند. برای معرفی به قفس )آذر لغایت اردیبهشت( هاآن به تور در دوره پرورش

)تکثیر و تولید بچه ماهی، خوراک زیرساخت مناسب  ایط کنونیدر شر زیادی از ماهیان بومی برای پرورش در قفس مناسب هستند اما

 هایگونه و با توجه به امکانات موجود و بیولوژی در این بررسیها وجود ندارد. آن انبوه و تجاری برای تولیداختصاصی و قفس مناسب( 

های امکان استفاده از گونه . ولی در شرایط کنونیمعرفی شدندهای منتخب بومی گونهبه عنوان فیلماهی  ، سوف دریایی وآزاد ماهی مختلف،

قابلیت پرورش تجاری در این  بواسطه شرایط و امکانات موجود در کشور، گونه غیر بومی قزل آالی رنگین کمان باشد وبومی فراهم نمی

 ماهیان بومی ضروری است. اما برای آینده توسعه آبزی پروری در منطقه جنوب دریای خزر استفاده ازباشد. منطقه را دارا می

 ، قزل آالی رنگین کماندریای خزر، آبزی پروری، قفس شناور، ماهیان سردابی :کلیدي واژگان
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 بیان مسئله 

 یکشاورز یدر دسترس برا نیریدرصد آب ش 07محدود و بعضاً از دسترس خارج است. حدود  اریدر جهان بس نیریمنابع آب ش

محصوالت  دیدر تول شیدرصد افزا 07به  ازین ینفر اردیلیم 9 ارهیس کی هی، تغذ 0707(. تا سال 1)شکل شود یاستفاده م

 (.0710)وبالگ بانک جهانی،  اردد نیریبرداشت آب ش شیدرصد افزا 10و  یکشاورز

 
1. درصد سهم برداشت آب شیرین برای بخش های مختلف در جهان1شکل

 

 ن،یریمنابع آب ش تیمحدود ی و بدلیلبه محصوالت کشاورز ازیو ن ریقرن اخ میدر ن یانانس تیجمع عیبا توجه به رشد سر

های اخیر شتاب و روند افزایشی آن در سال ها شده استانوسیها و اقایشور در یهادر جهان معطوف به آب یپرور یتوسعه آبز

مه خشک و خشک، بیشتر تحت تاثیر محدودیت آب دارابودن اقلیم نیبدلیل  رانیا یاسالم یکشور جمهوراست. بیشتری گرفته

مکرر در مقابل  یهایاز خشکسال یمزمن ناش یکشور ما، کم آب یاکنون مسئله اصلشیرین و خشکسالی قرار دارد، بطوریکه هم 

متر  1077مرحله تنش آبی ) به رانیا ریپذ دیسرانه آب تجد زانیم ریدر دهه اخو  (1831 ،یدیاست )سع شیرو به افزا تیجمع

ساختار مصرف آب و کنترل  رییدر کشور با تغ نیریاز آب ش نهیاستفاده به (.1890 ش،یو آسا یاست )صادقدهیرس (مکعب در سال

 یاستفاده از منابع آب ن،یریهمسو با کنترل تنش آب ش یهااز راه یکیگردد. یبحران محسوب م نیمبارزه با ا یاز راه ها تیجمع

 یدر کشور است. در صنعت آبز یانسان تیمعسالم با توجه به رشد ج نیپروتئ نیبه منظور تام یرپرو یتوسعه آبز یشور برا

آن با آب شور بهره  ینیگزیو جا یماه دیدر تول نیریمصرف آب ش زانیماز  نهیبه تیریو مد حیصح یزیتوان با برنامه ریم یپرور

 ییاست که توانا ییهاگونه آبزی پروری دریایی و استفاده از نینو یهاستمیس استفاده از ی پیش روهاراه حلترین مهمجست. از 

نوع قفس مناسب برای استقرار در دریای خزر تا حدودی  وضوعهای اخیر مدر سال و شور را دارا باشند. شورپرورش در آب لب 

ها داری د. این قفسنباشمتر می 00تا  11های موجود و مورد استفاده از نوع پلی اتیلن شناور و با قطر است. قفسمشخص شده

که با توجه  گرددمیمشخص  مقالهدر این . (0)شکل باشدمتر می 87متر است و محل استقرار آن در اعماق بیش از  3ارتفاع تور 

در تری  برای پرورش مناسب شیمیایی آب دریای خزر، چه ماهیانی توانایی و استعداد آبزی پروری و به خصوصیات فیزیک

 د.نرا دارهای شناور قفس حصورمحیط م

                                           
1

 https://blogs.worldbank.org/opendata/chart-globally-70-freshwater-used-agriculture. 0710وبالگ بانک جهانی،  
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 )مزرعه مهران گستر دریای کاسپین(. قفس مدور پلی اتیلن شناور دریایی 0شکل

 

 

 دستاورد یا راهکار

متر  177تا عمق  یاز سطحخزر  یایآب منطقه جنوب در فیزیکی و شیمیایی هایاز پارامتر یبرخ مقادیر عددی نیانگیم

)پژوهشکده اکولوژی  کشور یالتشی علوم قاتیموسسه تحق های پژوهشیحاصل بررسی ،این نتایجد. ارائه ش (1)جدولبشرح 

ه شدانجام ، 1830در سال  ایستگاه 80 نیم خط عمود بر ساحل و 3منطقه )شرق، مرکزی و غرب( و  8که در  است دریای خزر(

 .(1839، ی)واحد است
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 (1830آب در کرانه جنوبی دریای خزر) شیمیائی و ییکفیز. میانگین ساالنه پارامترهای 1جدول 

 01 عمق تا دریا سطحاز 

 متر

 111 و متر 01 عمق

 متر

 تا دریا سطح از

 پارامتر ها ترم11عمق
میانگین ±خطای استاندارد  میانگین ±خطای استاندارد    میانگین ±خطای استاندارد  

تی گراد(دمای آب )درجه سان 16.54±0.3 9.48±0.18 18.31±0.31  

 شفافیت )متر( 4.81±0.23 - 4.81±0.23

 شوری)گرم در لیتر( 12.25±0.07 12.28±0.15 12.24±0.08

 (pHاسیدیته ) 8.3±0.01 8.22±0.02 8.32±0.01

 اکسیژن محلول 7.95±0.05 7.21±0.12 8.13±0.06

 نیتریت )میکروگرم بر لیتر( 0.93±0.02 0.81±0.04 0.97±0.03

 نیترات )میکروگرم بر لیتر( 20.21±0.44 24.32±1.23 19.18±0.44

 آمونیوم )میکروگرم بر لیتر( 20.42±0.83 20±2.2 20.52±0.89

 ازت معدنی )میکروگرم بر لیتر( 41.23±0.93 45.13±2.39 40.24±0.99

 ازت آلی )میکروگرم بر لیتر( 547.75±7.5 537.11±16.67 550.41±8.41

 ازت کل )میکروگرم بر لیتر( 583.9±16.63 001518±11518 030501±358

 فسفر معدنی )میکروگرم بر لیتر( 6.73±0.13 6.6±0.29 6.76±0.15

 فسفر آلی )میکروگرم بر لیتر( 17.52±0.33 18.25±0.9 17.33±0.35

 فسفر کل )میکروگرم بر لیتر( 24.23±0.32 24.83±0.82 24.08±0.34

 

است. هر  دریا محیط طبیعی پرورشی برای معرفی به ماهی انتخابدر همترین عامل مدامنه تغییرات ساالنه دمای آب دریا 

 تغییرات دمائی آب باشد. برای هر گونه پرورشی تاندارددر محدوده اس شیمیایی آب پارامترهای فیزیکی و مقادیر چند نیاز است که

در سطحی و عمقی دریای خزر دمای آب  وت است.متفا کامالً چهارگانه های لبین فصمحدود، ولی  در هر فصل تقریباً دریا،

متر  177تغییرات دمای آب از سطح تا عمق  ندارد.در یک زمان معین تفاوت قابل مالحظه ای جنوب دریای خزر  اطق مختلفمن

 .آمده است (8)به شرح شکل در منطقه جنوب دریای خزر
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های عمقی مختلف در منطقه جنوب دریای خزرهها و الی. میانگین تغییرات دمای آب در فصل8شکل   

آب دریا در منطقه جنوب دریای  و شیمیاییی خصوصیات فیزیکثر در تغییر مؤترین پارامترهای ها نشان داد که مهمبررسی

در تأثیر بر  مساوی یهااز وزن ،1ی جدولاست و بقیه پارامترهانیتروژن آلی، شوری، آمونیوم و دمای آب  :خزر، شامل

( برای آبزی 1. در این شرایط، مقادیر پارامترهای فوق الذکر )جدولهستند برخوردار صوصیات فیزیکی و شیمیایی آب دریاخ

(. همچنین قابل ذکر است که با افزایش عمق و فاصله از ساحل این پارامترها الف 1891فارابی، پروری ماهیان مناسب است )
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باشد. بطوریکه در این عمق میزان متر( مناسب تر نیز می 87ر )منطقه عمقی بخصوص در محل استقرار فعلی قفس های شناو

 رسد.متر می 3-17شفافیت آب به 

 10آذر لغایت  10روند تغییرات سطحی دمایی آب دریا در منطقه جنوبی نشان داد که دامنه نوسان آن برای ماهیان سردابی )

-های شناور میهای پرورش ماهی در قفستر است و فعالیتمهر( مناسب 07خرداد لغایت  07خرداد( نسبت به ماهیان گرمابی )

گراد برای پرورش ماهیان گرمابی، اقتصادی درجه سانتی 07-00های بیشتری انجام گیرد. زیرا دمای آب کمتر از تواند در تعداد ماه

تورهای قفس در فصل گرما بسیار زیاد های است که چسبندهنیست. از طرفی به تجربه در منطقه جنوب دریای خزر ثابت شده

های تور به مراتب کمتر که در فصول سرد سال چسبنده گردد، در صورتیاست و سبب تخریب و پاره شدن تورهای قفس می

 گردد.است و در طول زمستان در یک نگاه کلی می توان گفت که چسبندگی خاصی در تورها مشاهده نمی

پروری دریایی معیارهایی وجود دارد و برخی از معیارهای مهم شامل سواالتی برای آبزی به منظور انتخاب ماهی پرورشی

 بشرح زیر است:

 ؟ است انتخابی با منطقه محل استقرار قفس متناسب  آیا پارامتر های زیست طبیعی ماهی 

  ؟  وجود دارد آن  شدن  اهلی  امکانآیا ماهی منتخب اهلی )پرورشی( است و یا 

 تخابی با نوع قفس مورد استفاده )شناور( سازگار است؟آیا ماهی ان  

  ؟  استو امکان تکثیر مصنوعی آن در سطح تولید تجاری فراهم   شده  کنترلماهی منتخب،  تولیدمثلآیا 

 ماهی انتخاب شده مشخص و امکان تولید انبوه خوراک آن در کشور فراهم است؟  غذایی   هایآیا نیازمندی 

 اهی منتخب برای پرورش اقتصادی و تجاری فراهم است؟رشد م آیا پتانسیل 

 ماهی منتخب در منطقه وجود دارد؟  بیماریبهداشت و گاهی از وضعیت آیا آ 

 آیا ماهی منتخب از بازار پسندی مناسبی در داخل و خارج از کشور برخوردار است؟ 

است ) فارابی، وم شیالتی کشور انجام شدههای متعددی در مؤسسه تحقیقات علدر بررسی و پاسخ به سواالت فوق پروژه

ها باشند. اما مهمترین آنهای شناور متعدد میهای مستعد بومی برای معرفی به قفسها نشان داد که گونهب(. نتایج بررسی 1891

لید گونه (. برای تو8با توجه به امکانات موجود در کشور شامل ماهی آزاد دریای خزر، سوف دریایی و فیلماهی است )شکل

گیری در چند سال متوالی اقدام نمود. این فرآیند پرورشی از نوع وحشی الزم است که از نژاد وحشی با بهگزینی مناسب و نسل

داری برای این فعالیت در کشور برای دو گونه پیشنهادی )ماهی آزاد باشد. تاکنون اقدام مستمر و شناسنامهبر میبر و هزینهزمان

های متعدد و موردی در خصوص پرورش این گونه ها در قفس در است و تنها بررسیف دریایی( انجام نشدهدریای خزر و سو

ها می توان امیدوار بود که توسعه پرورش ماهی در های متوالی از این گونهگرفت. در صورت تولید نسلآب دریای خزر صورت

د در مورد ماهی آزاد در یای خزر تا حدودی و در سطح تحقیقاتی داشت. البته این فرآیندریای خزر روند رو به رشدی خواهد

های متعدد پرورشی از آن در کشور موجود است و دارای رشد مناسبی است است. در خصوص فیلماهی، هر چند نسلانجام شده

تجارب موردی، به عنوان های شناور با توجه به و از بازار پسندی بسیار باالیی برخوردار است، اما امکان پرورش آن در قفس

 گردد.های شناور محسوب نمیای مناسب برای قفسگونه
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 ماهی آزاد دریای خزر
 ماهی سوف دریایی

 

 
 فیلماهی

 . سه گونه از ماهیان بومی مستعد برای پرورش و معرفی به صنعت آبزی پروری دریایی در دریای خزر8شکل

 

گونه بومی دریای خزر نیست و حامیان محیط زیست  این .(0)شکل ی رنگین کمان استقزل آال کنونی، گونه مورد استفاده 

به و  (1899)فارابی،  در پاسخ مثبت به سواالت فوق الذکردریایی با توسعه پرورش آن در دریای خزر موافق نیستند. اما این گونه 

در اوزان بیش از یک  داخلی و صادرات پسندی زارو با مناسب توانایی رشد( و 1893پذیری )فارابی و همکاران، تراکمجهت 

 (. 1899 و 1898 )فارابی،است  یت باالیی برخوردارمحبوبدر بین پرورش دهندگان از کیلوگرم 
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 قفس گستران شمال(بابلسر، . ماهی قزل آالی رنگین کمان پرورش یافته در قفس دریایی در منطقه جنوب دریای خزر )0شکل

 ترویجی هتوصی

تر و همچنین کاهش گرفتگی بدلیل دوره پرورش طوالنیدر شرایط محیط زیست دریای خزر، کان پرورش ماهیان سردابی ام

در در حال حاضر اما  .استگرمابی در اولویت ن تورها در دوره پرورش و قیمت محصول و بازار پسندی مطلوب نسبت به ماهیا

یک گونه به عنوان گونه  که بهتر استدر ابتدا . وجود ندارد س دریاییرش در قفگونه بومی اقتصادی برای پرو ،بین ماهیان سردابی

پروری دریایی، الزم برای آبزی پارامترهای اقتصادی و تجاری های. در این شرایط بهترین گونه بومی با قابلیتشودانتخاب هدف 

 .ب( 1891)فارابی،  ماهی آزاد دریای خزر است

برای پرورش در قفس های شناور  پیشنهادی می قزل آالی رنگین کمان به عنوان گونه اقتصادیدر شرایط حاضر گونه غیر بو

در  گردد.محسوب میتا مرحله دستیابی به گونه پرورشی بومی به عنوان گونه گذر مطرح است و  در منطقه جنوب دریای خزر

. اما قابل ذکر ن به کشورهای مختلف وجود داردآ صورت پرورش این ماهی در اوزان بیش از یک و نیم کیلوگرم، امکان صادرات

نیز است که بدلیل غیر بومی بودن این گونه و امکان اختالل در اکوسیستم دریای خزر، الزم است در هنگام انتقال ماهی به قفس و 

برای جلوگیری  هادوالیه در قفس طول دوره پرورش تمهیداتی در خصوص کاهش مخاطرات ورود به محیط دریا از قبیل توردر 

های بومی بخصوص ماهی آزاد دریای خزر در منطقه جنوبی از آنجا که پرورش گونه .(1893)فارابی،  از فرار ماهی اندیشیده شود

ات قیتحق هاآن انبوه تولید یبرا گردد کهای برخوردار است، لذا پیشنهاد میهای دریایی از اهمیت ویژهدریای خزر در قفس

 صورت گیرد. ربطیذ یهاسازمان یاز سو الزم اعتبار نیتام مراهبه ه تریگسترده

 تشکر و قدردانی

از همکاران محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، سازمان شیالت ایران، اداره کل شیالت مازندران، مدیران مزارع پرورش 

پیرامون  ،برای فراهم نمودن بستر پژوهش ماهی در قفس استان مازندران و همکاران ستادی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 های دریایی کمال تشکر و قدردانی را دارم.ماهی در قفس شپرور
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