
  مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

  مركز تحقيقات آرتمياي كشور :نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي
                                  عكس مجري/محقق                          

  
  

ي رنگين كمان در رودخانه شفا رود استان امكان توسعه مزارع تكثير وپرورش ماهي قزل آال : عنوان دستاورد 
  گيالن 

         2-79-12- 92114شماره     يافته منتج از پروژه شماره :
   علي نكوئي فرد  نام مجري:

     1393   سال خاتمه پروژه:    1392 سال شروع پروژه:
  

  تعريف مسئله:
 بيو با ش وندنديپ يمتعدد و كوچك به آن م ياآن روده ريو در مس شود يرودخانه پر آب تالش محسوب م نيشفارود دوم

عالوه بر ايجاد يك منطقه گردشگري مناسب  ،لذا .شود يپونل از توابع شهرستان رضوانشهر، وارد جلگه م هيدر ناح يتند
  پتانسيل عظيمي براي پرورش ماهيان سردآبي محسوب مي شود.

  
  اهميت و موضوع: 

 خانه شفا رود عدم اطمينان از حضور آالينده هاي فلزات سنگين مخاطره آميز ازيكي از مشكالت توسعه آبزي پروري در رود
قبيل سرب و آهن در اين منبع آبي مي باشد كه عالوه بر جلوگيري در توسعه آن مخاطرات انساني و عدم ترويج مصرف ماهي 

  قزل آالي رنگين كمان پرورشي را در منطقه سبب مي شود.
  

  در عرصه و نتايج حاصل از بكار گيري:  روش اجراي يافته،
  باالتر از حد استاندارد جهاني ميزان فلزات سنگين مخاطره آميز آهن و سرب در رودخانه شفا رود فقدان -1
باالتر از حد استاندارد جهاني ميزان فلزات سنگين مخاطره آميز آهن و سرب در آب خروجي مزارع در حال پرورش  فقدان -2

  ن كمان رودخانه شفا رود.قزل آالي رنگي
و سد  سد انحرافي ديناچال ترويج سرمايه گزاري در توسعه مزارع پرورش قزل آالي رنگين كمان در رودخانه شفارود ، -3

نامه شماره  بهگزارش زيست محيطي سد شفارود تحقيقات انجام شده مذكور كه تاييد كننده نتايج بر پايه  شفارود 
معاون محترم محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به محيط كه توسط  9/9/87مورخ  57405/5518/100/87

  ارسال شده است.  زيست گيالن
  ترويج مصرف قزل آالي رنگين كمان پرورشي حاصل از مزارع پرورشي مسير رودخانه شفارود. -4
  
  



  
  :   عكس/ عكس هاي شاخص از يافته

  
  
   

  
  
  
  

    
  ل آالي رنگين كمان پرورشي در مسير شفارودمزارع پرورش قز           

  
   

  
  
  

                                
                

  
  حوزه مورد مطالعه و ترويج دستاورد                                                              

  
  

 


