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 :تعريف مسئله و اهميت موضوع

ماهی در قفس در برابر عوامل نامناسب زیستی و غیر زیستی  پرورش یهاتینامناسب و استقرار سا یابیمکان

 یهابرتر مانند استفاده از مدل یهایاده از تکنولوژاستف در صنعت آبزی پروری در قفس می گردد.سبب خسران 

اجرا و  یرا کاهش داد و به واحدها یگذارهیسرما سکیر توانیم GISو  یبر اطالعات مکان یمبتن

 یهاراهکار مناسب )زمان و مکان مناسب، گونه انیو پرورش ماه یپروریتوسعه آبز نهیدر زم گذارانهیسرما

تا  یگذارهیسرما سکیو ر یو از اتالف وقت، انرژ ارائه نمودمناسب( را  ییایدر یهاسازه و مناسب یپرورش

 کرد. یریجلوگ یادیحد ز
  دستورالعمل بکارگيري يافته در عرصه:

در بررسی اولیه، تغییرات دمایی منطقه جنوب دریای خزر نشان داد که طول مدت پرورش برای ماهیان سردابی 

بین پارامترهای محیطی موثر بر پرورش ماهیان سردآبی فقط دمای آب در ست. در قفس های شناور  مناسب تر ا

پذیر است. برای ترتیب پرورش این ماهیان در مابقی فصول سال امکاندر تابستان عامل محدود کننده بود. بدین

در ر پن در محیط محصو ، پرورش ماهیان گرمابی )با تاکید بر کپور معمولی( دریای خزرمناطق غربی و شرقی 
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های پره وجود دارد. شود زیرا در نیمه دوم سال امکان تداخل با فعالیت صیادی تعاونینیمه اول سال پیشنهاد می

های صیادی پره و دلیل تداخل با محدوده صید تعاونیمتر به 30های پرورش در اعماق کمتر از استقرار قفس

 شود.ها توسط سیالب توصیه نمیو انواع آلودگی ها و حمل مواد معلقهمچنین متاثر بودن از رودخانه

 ي يافته در عرصه:ريکارگبهنتايج و مزاياي حاصل از 

 ،یاحلفاصله عمق مناسب تا نوار س لیاز قب ییهاتیو با در نظر گرفتن محدود GISی افزارهابا استفاده از نرم

تطابق با  نیشتریها و دارا بودن بنادر و رودخانهب ییایدر میحفظ حر ا،یمرتبط با در یهاتیفعال ریبا سا یپوشانهم

شناور  یهاو استقرار قفس یپروریتوسعه آبز یمناطق و نقاط مناسب برا ،یطیمح یپارامترها تیدامنه مطلوب

در قفس  یپروریاول توسعه آبز تیبه عنوان اولو اشهریکسر تا اساس منطقه خشت نیشد. بر ا نییتع یپرورش

الویت .در منطقه های دوم و سوم قرار گرفتندترتیب در الویتو مناطق غربی و شرقی به اب شدانتخ )نوع شناور(

درصد بود و از  5/97تا  0/80مکان مناسب در دامنه  نییتع یارهایمقدار تطابق معسر تا کیاشهر( اول )خشت

درصد از مناطق  85از  شیشناور افزوده شد. ب یهااستقرار قفس یطیمح طیشرا تیشرق به غرب بر مقدار مطلوب

متر تنکابن تا  50تا  30 یعمق هیقرار گرفتند. مناطق موجود در ال 2و  1 تیدر الو اشهریکحدفاصل چابکسر تا 

و  نیبهتر ینقطه که دارا 15را داشتند. از  2 تیرودخانه خشکرود الو یمتر روبرو 100تا  50رامسر و اعماق 

نقطه در منطقه  14 ،بودند یپروریآبز یشناور برا یهاقرار قفساست یبرا تیو مطلوب طیشرا نیترمناسب

جز فصل تابستان که دمای به نقطه در تنکابن قرار گرفتند. کیو  درودیحدفاصل چابکسر تا غرب رودخانه سپ

 باشد.پذیر میآب زیاد بود در مابقی فصول سال پرورش ماهیان سردآبی امکان
 هاي شاخص از يافته:عکس/عکس

 
 1390تا  1387ی هاسال یخزر ط یایدر یرانیا یهادر آبCPUEشاخص  دبراساسیسف یاکنش ماهپر

 


