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 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

از جمله ماهیان مهاجر   Salmo trutta caspius Kessler,1877ماهی آزاد درياي خزر با نام علمی 

رودرو )آنادرموس( درياي خزر می باشد كه از ارزش اقتصادي و مقبولیت ويژه  برخوردار است )كازانچف 

تومان به فروش می رسد. اين هزار  ۲۰۰تا  ۱۲۰بطوريكه هر كیلو گوشت اين ماهی به طور متوسط (. 1371،

بت به قزل آالي رنگین كمان دارد لیكن به لحاظ بازارپسندي و شكل گونه اگرچه غذاگیري و رشد كندتري نس

ظاهري و همچنین طعم گوشت نسبت به قزل آالي رنگین كمان ارجح بوده و با وجودگرانی قیمت، در بازار 

پرورش آزادماهیان كه شاخه اي ازصنعت پرورش آبزيان است در دهه  مشتريان خاص خود را دارا می باشد.

پرورش ماهی قزل آال با  1970و 1960(. در دهه هاي  et alHeen,3991) پا به طور وسیع پايه گذاري شددر ارو 1860

، آقاي مووي اقدام به پرورش ماهی آزاد در قسمت محصور 1965استفاده از آب دريا انجام پذيرفت. در سال 

پايه گذاري شد و بتدريج تا به ، سیستم هاي شناور پرورش ماهی در نروژ 1969شده اي از دريا نمود. در سال 

اگرچه ماهی   .امروز صنعت پرورش آزادماهیان به شكل كنونی در اغلب نقاط جهان گسترش پیدا كرده است

پرورش آن نمودي از پرورش مدرن دريائی است .پرورش ماهی آزاد در  آزاد يك ماهی رود كوچ است ولی

اظ فنی، علمی وتجاري نموده است و در آمار فائو میزان برخی ازكشورها مانند نروژ پیشرفت چشمگیري به لح

آبزي پروري آن در بین گونه هاي دريائی از نقش و اهمیت به سزايی برخوردار بوده وهر ساله رشد  نشان می 

دهد. دركشور ايران پرورش اين ماهی جا نیفتاده و استعداد پرورش اسمولت هاي اين ماهی تاحد عرضه به بازار 

 REFAبر اساس گزارش شركت نروژي   محیط هاي محصور ساحلی وجود دارد. فس هاي دريايی يادر داخل ق

يكی از مناسبترين گونه ها براي پرورش در محیط هاي لب شور ماهی آزاد درياي خزر است.   1383در سال 

ه و يك گونه ماهی آزاد درياي خزر به لحاظ رشد، خوش طعمی و كالري از ساير آزاد ماهیان ارجح تر بود

مناسب براي ورود به سیستم آبزي پروري می باشد. بنابراين اگر بتوان اين ماهی را وارد سیستم آبزي پروري 

نمود و دستوالعمل اجرائی اين كار براي بخش اجرا مشخص گردد از طريق تولید و مصرف داخلی حتی در 

 انتظار داشت.   بخش صادرات ارزآوري قابل توجهی  از تولید اين ماهی می توان

در حال حاضر فقط به بازسازي ذخاير اين ماهی توجه خاصی مبذول می شود در صورتیكه در پرورش اين ماهی 

درمكان هاي محصور دريايی يا در منابع آبهاي داخلی اقدام خاصی صورت نپذيرفته است. اين پروژه  و ساير 

تجاري اين ماهی و تأمین مولد جهت  پروژه ها در زمینه پرورش اين ماهی و با توجه به اهمیت اقتصادي و ارزش

تجديد نسل و حفظ ذخائر اين گونه بیش از گذشته احساس  می گردد تا ما فقط متكی به تأمین مولدين از دريا 



همچنین بعنوان يكی از گونه هاي باارزش نبوده و امكان تأمین مولد از طريق ماهیان پرورشی نیز موجود باشد.  

قر در درياي خزر و پرورش در اراضی ساحلی  مطرح  و امكان سرمايه گذاري جهت پشتیبانی قفس هاي مست

دارد. بنابراين  يافته هاي اين پروژه ، زي فن پرورش اين ماهی با آب دريا در اراضی ساحلی را مشخص نموده و 

 می تواند به سرمايه گذاران كمك نمايد. 

  شامل موارد زیر است : ضرورت اجرای طرح 

كاهش تكثیر طبیعی ماهی آزاد درياي خزر بعلت تخريب زيستگاه طبیعی و موانع موجود برسر راه مهاجرت  -۱

 ماهی   

بدلیل كاهش صید اين ماهی از  دريا و در نتیجه كمبود تعداد مولد مورد نیاز جهت انجام تكثیر مصنوعی ،  -۲

 اجراي اين پروژه بیش از گذشته احساس می گردد.   

 گونه هاي سردابی و تنوع مصرف در سبد غذايی مردم   تنوع در پرورش -3

 تعیین امكان پرورش اين گونه در استخرهاي بتنی با آب لب شور ساحلی    -4

استفاده از اراضی مستعد حاشیه درياي خزر جهت تولید ماهی آزاد درياي خزر بخصوص در مواقع  -5

 خشكسالی  

 ر     كمك به اشتغالزايی و تامین پروتئین مورد نیاز كشو -6

 تامین مولد مورد نیاز جهت بازسازي ذخاير و افزايش تولید اين گونه باارزش و بومی درياي خزر    -7

 دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:

گرم به متوسط  ۲4ماه پرورشی ) اواسط آذر ماه تا اواسط ارديبهشت ماه (، ماهی ازمتوسط وزن  5طی  -۱

 ئل گشت.   گرم ( نا 34۰گرمی  ) حداكثر ۲5۰وزن 

لیتر در ثانیه بوده و رسیدن به اين وزن با دبی پائین از موارد قابل  5/۲تا  5/۰دبی مورد استفاده بین  -۲

توجه در اين پروژه بوده است . در ضمن  از طريق مكانیزاسیون ساده ، كیفیت آب ) با توجه به دبی پائین آب ( 

لیتر در ثانیه براي   ۱۰تا  7سردابی از دبی هاي باالتر از  افزايش يافت.  الزم بذكر است مزارع پرورش ماهیان 

 استفاده از  تولید يك تن ماهی قزل آال   استفاده می نمايند. 

  دستیابی به بیوتكنیك پرورش ماهی آزاد درياي خزر با آب لب شور ساحلی  -3

براي پرورش ماهی آزاد مناسب بوده گرچه تراكم پايین تر كیلوگرم در متر مكعب  ۲۰و  ۱۰تراكم  -4

   نتايج بهتري داشته است. 

 انجام گرديد. درمان با پرمنگنات پتاسیم و فرمالین كنترل عوامل بیماري زا همانند ايك ) لكه سفید ( و  -5



یش و پ گرم( رسید ۱۱۰۰گرم  )حداكثر وزن  7۱۰ماه پرورش ، متوسط وزن ماهیان به  ۱5بعد از  -6

   هزار تخم چشم زده بوده است.   ۲۰۰مولدين به سه مزرعه در استان گیالن ترويج و حاصل آن تولید حدود 

سیستمی جهت پمپاژ آب دريا و ترسیب مواد معلق طراحی و اجرا شد كه باعث ورود آب  -7

و از آنجا اول درياي تمیز به سیستم پرورشی گرديد. آب پمپ شده از دريا به حوضچه واشنگتن 

پس از ته نشین شدن رسوبات، آب تمیز از دستگاه  .می شودآب به حوضچه واشنگتن دوم سرريز 

تصفیه آب عبور كرده و وارد منبع آب و از آنجا بر اثر نیروي ثقلی وارد حوضچه هاي پرورش می 

در  شد. اين سیستم داراي سیستم كنترل بوده بطوريكه كاهش سطح آب به زير الكترود مستقر 

حوضچه واشنگتن دوم ، باعث شروع به كار كف كش اول )مستقر در دريا( شده و از آنجا آب 

واشنگتن اول به واشنگتن دوم سرريز شده و كف كش موجود در واشنگتن دوم با نقصان آب منبع و 

كاهش آن تا زير الكترود روشن شده و آبگیري منبع صورت می گرفت. در ضمن دبی آب مورد 

    لیتر در ثانیه بوده است.  4/۰تا  ۱/۰براي تیمارهاي آزمايشی حدود استفاده 

لوله كشی جهت هوادهی سیستم از كف استخر به طرف ،  استقرار كمپرسور هوا در محل مورد نظر  -8

و استفاده از خروجی  راه اندازي سیستم خروجی بر اساس روش دانماركی و استفاده از ظروف مرتبط، باال

 ود كیفیت آب تاثیر گذار است. مركز براي بهب

رابطه بین   انجام گرفت.ها آماده سازي و اعمال رنگ استخري آنتی میكروبال نانوسید در حوضچه  -9

تعداد دفعات غذا دهی و سرعت رشد در گونه هاي مختلف متفاوت است معموال افزايش تعداد دفعات 

غذا دهی منجر به كاهش سرعت رشد نخواهد شد بلكه سرعت رشد را بهبود می بخشد بطوريكه در اين 

گرفته است. میزان دفعه هم غذا دهی روزانه انجام  5گرم به باال  تا   ۱5۰پروژه حتی در گروه هاي 

 درصد برحسب شرايط محیطی، دماي آب و تراكم ماهی متغیر بوده است.    ۲تا  ۱هی نیز از دغذا

 

 جدول آنالیزغذاي مورد استفاده براي پرورش   

 عناصر غذايی   فراوانی)درصد(   مواد   مقدار  

  % 4/3  پروتئین خام   4۲ لیزين   

 چربی خام   ۱6 متیونین   %۱  

45۰۰ Iu/kg  ويتامینA    3   فیبر 

  ۲5۰۰ Iu/kg  ويتامینD3  ۱۲   خاكستر كل 

  ۱5۰ m/kg  ويتامینC  3   كلسیم 

9/۰ رطوبت   %۱۱    فسفر   

 



درصد از وزن توده زنده  8/۱ -۲درجه سانتیگراد مقدار غذاي داده بین  ۱7تا  ۱4در مجموع در شرايط دمايی 

 دفعه در طول روز متغیر بوده است. 5تا  3ماهیان بوده است. تعداد دفعات غذادهی بسته به سايز خوراك بین  

به يك كیلوگرم غذا  Cمیلی گرم ويتامین  3۰۰گرم از مكمل ويتامینه )نام شركت آتا الكترولیت( و  5/۲

ه شد. يك يا دو روز از هفته، غذاي روزانه شامل غذاي اسپري و پس از خشك نمودن غذا به ماهیان داد

ويتامینه بوده است.  در سیستم هاي پرورشی بايد حتی االمكان با رعايت نكات و اصول بهداشتی از ابتالء 

ماهیان پرورشی به بیماري جلوگیري كرد. مهمترين كارهايی كه در طول دوره پرورش انجام گرفته عبارتند 

 از:  

 عفونی استخرها قبل از ماهی دار كردن بوسیله آهك   شستشو و ضد -

  كنترل عوامل فیزيكوشیمیايی آب در طول دوره پرورش  -

  تمیز كردن به موقع استخرها -

  استفاده از غذاي سالم و با كیفیت مناسب -

  جلوگیري از بروز هرگونه آلودگی در آب ورودي -

  دقت در انتخاب بچه ماهیان سالم -

نوشت غذايی كه به ماهی داده می شود و همچنین میزان رشد ماهی ها و ضريب براي پی بردن به سر

روز يكبار نسبت به كنترل رشد ماهی ها اقدام كرد. در هر مرحله بايد میزان   3۰تبديل غذايی، بايد هر 

 غذاي مورد نیاز تا زيست سنجی بعدي تعیین شود.  

لی گرم در لیتر استفاده شد. براي زيست سنجی، طول با می ۱۲۰براي بیهوشی ماهیان از پودر گل میخك با دز 

 گرم تعیین شد.    ۱/۰ میلی متر و وزن با دقت 1دقت 

بنابراين حفظ كیفیت آب در طول دوره پرورش از مهمترين عوامـل موفقیـت در پـرورش قـزل آالسـت. در 

به محیط آبی وارد شـده و  اثـرفعالیت هاي سوخت وساز ماهی گازهايی چون آمونیاك و دي اكسید كربن

اكسـیژنمصرف می شود، كنترل عوامل فیزيكوشیمیايی اصلی همچون اكسیژن، دما ، شوري و پی اچ  

 .بصورت روزانـه وساير عوامل به صورت هفتگی انجام گرفته است

 

 

  



 نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:

 تولید ماهیان پیش مولد و مولد و كمك به باز سازي ذخاير  -１

تولید نسل هاي مختلف از ماهیان تولیدي و بكارگیري نسل هاي اهلی در صنعت آبزي پروري  -２

 كشور 

 كمك به تنوع گونه اي در صنعت آبزي پروري سردابی كشور  -３

 كمك به اقتصاد مزارع پرورش ماهیان سردابی  -４

رورش اين آبزي با ارزش و بومی درياي خزر ، احداث كار گاه در راستاي بسط و گسترش پ -５

هاي متعدد پرورش اين نوع ماهی در سواحل درياي خزر می تواند عالوه بر تامین نیاز هاي 

پروتئینی ، در افزايش ذخاير اين ماهی، مولد سازي  و تولید نسل هاي اهلی از طريق سلكسیون 

ژه در مواقع خشكسالی و اشتغال زايی نقش بسزائی داشته ،استفاده بهینه از آب درياي خزر  بوي

   باشد .   

 كیلو گرمی (:     ۱تن ماهی آزاد  درياي خزر  ) با وزن متوسط  5در آمد ناخالص براي تولید  -６

 میزان تولید ماهی * قیمت واحد فروش =در آمد ناخالص  -７

  5۰۰۰* 4۰۰۰۰۰ريال= ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰  -８

  -۱۲۰۰۰۰۰۰۰ريال = 8۰۰۰۰۰۰۰۰خالص   مد آدر آمد ناخالص =در میزان –میزان كل هزينه ها   -９

 ريال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ريال اين رقم ها بدست می آيد . اگر قیمت  4۰۰۰۰۰نكته : در صورت فروش گوشت كیلوئی  -０１

 كاهش يا افزايش يابد در بر آورد  سود حاصله تغییراتی ايجاد خواهد شد.    

اين بر آوردها بدون احتساب هزينه هاي سرمايه اي همانند ساخت حوضچه ها، سیستم آب  -１１

رسانی، ايجاد تاسیسات مورد نیاز و ..... محاسبه گرديده است و فقط هزينه هاي جاري لحاظ گرديده 

 است.   در ضمن با راه اندازي مزارع ساحلی تعداد زيادي از جوانان بیكار مشغول به فعالیت شده و

 باعث رونق اقتصادي و توسعه مشاغل جانبی آن نیز خواهد شد.  

 

 

 

 



 عکس / عکس های شاخص از یافته 

 

 
 نمايی از نحوه سنجش فاكتورهاي فیزيكو و شیمیايی

 

 

 

 

 گرمی ( ۱۱۰۰تا  8۰۰)ماهیان پرورشی ماهی آزاد درياي خزر  موجود در حوضچه 



 

 ضدعفونی كردن محیط پرورشی ماهیان جهتو فرمالین استفاده از پرمنگنات پتاسیم 

 

 

 از پژوهشكده ) حاصل كار تحقیقی ( و انتقال آنها به مزارع خصوصی  آزاد ماهیان پیش مولدين بارگیري 

 

 


