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 هدف:

های دريايی و استخرهای در قفس اخیراً در كشور توجه خاصی به تکثیر و پرورش ماهیان دريايی با هدف پرورش آنها     
های تکثیر و پرورش معرفی شده های متعددی به عنوان گزينهخاكی ساحلی جنوب كشور شده است و در اين زمینه گونه

پروری جنوب كشور در طول بیش از ی )ره(، وابسته به پژوهشکده آبزیاست. ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی بندر امام خمین
 EpinepHelusهامور معمولی )های بومی و اقتصادی دريايی )حقیقاتی خود در زمینه تکثیر گونهیت تدو دهه فعال

coioides( صبیتی ،)Sparidentex hasta( و شانک زردباله )Acanthopagrus latus) تجربه خوبی در اين )
ها قرار مندان به تکثیر و پرورش اين گونههقزمینه دارد و الزم بود كه اين تجربیات به نحوه احسن در اختیار بخش اجرا و عال

گیرد. اين دستوالعمل در اين راستا تهیه شده كه در آن سعی شده است دستوالعمل پرورش ماهی هامور معمولی طبق روش 

كه در اين  "های شناوردر قفس (EpinepHelus coioides)بررسی امکان پرورش ماهی هامور معمولی "پروژه 
 شده بود، تهیه و ارائه گردد. ايستگاه انجام 

 

 :دامنه

های در قفس (EpinepHelus coioides)اين دستوالعمل می تواند برای پرورش گونه ماهی دريايی هامور معمولی      
شناور در طول آبهای ساحلی جنوب كشور )از سواحل غرب خوزستان تا سواحل شرق سیستان و بلوچستان( به عنوان الگو و 

های شناور با مندان اين عرصه كه مايل هستند با ساخت قفسهلی، مورد استفاده پرورش دهندگان و عالقراهنمايی عم
 های مشابه نمايند قرار گیرد. استفاده از مواد اولیه بومی و در دسترس اقدام به پرورش اين گونه و يا گونه

 

 مسئوليت:

های شناور مزارع پرورش ماهی دريايی در قفس یهاو تکنسینمسئولیت انجام اين دستوالعمل مسئوالن، كارشناسان      
 خواهند بود كه از طريق آنها به كارگران ابالغ گردد و اجرای دقیق آن مورد نظارت قرار گیرد. 
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 : اتيو کل مقدمه 

     (Serranidae  )يا هامور خال معمولی  كه گونه هامور ،روه متنوعی از ماهیان هستندماهیان گماهیان خانواده هامور
 ,Hamilton) از غالبیت بیشتری برخوردار است  orange spotted grouperيا( EpinepHelus coiodes)نارنجی 

اين ماهی دارای بدنی دوكی شکل و كمی از پهلو  .باشدمی در سراسر خلیج فارس و دريای عمانپراكنش اين گونه  (.1922
ای همايل به سفید و نقاط نارنجی مايل به قهو ،رنگ بدن باشد.هايی ريز شکلی میداندهانی بزرگ و دارای دن ،فشرده شده

های كم عمق و در آب ،باشدكفزی می ی هامورماه .(Heemstra and Randall, 1993پوشاند )سراسر بدن و سر را می
نمايند و بیشتر بسترهای سخت و ت میمانند و مرجانی زيس ها در مناطق صخرهبیشتر گونه .كندهای عمیق زندگی میآب تا

 موارد به تنهايی يا در گروه های هامور معمولی در بیشتر. (Heemstra and Randall, 1993)دهند سنگی را ترجیح می
 باشد. می ،كم تحرك و غیر مهاجراين ماهی منزوی .(Yearslely et al. 1999كند )كوچک زندگی می

را تغذيه  پوستانت، میگو و ساير سخهاها وخرچنگشامل ماهی از آبزيان،وسیعی دامنه  وده وب خوارهامور ماهیان گوشت     
بلوغ به جنس نر ه و پس از رشد و بوده كه در ابتدا ماد مونودريک ينوسژه از لحاظ جنس هرمافروديت پروتواين گون كند.می

خلیج  يکی از بهترين ماهیان تجاری )خال نارنجی( (. گونه ماهی هامور معمولی(Marino et al.,  2001 شوندتبديل می
 ,Mathews et al., 1987; Heemstra and Randall) شده است ماهی هامور شناخته فارس بوده و تحت عنوان كلی

در  ذخاير اين ماهی ،آسان و استفاده از روش های صید تخريب كننده صید نسبتاً (. به علت بازار پسندی، قیمت باال، 1993
 (.Sadorey et al., 2003 ; Scales et al., 2007 گذاشته است )یاری از مناطق رو به كاهش بس

ن گونه در بنادر خوزستان نشان آمار صید اي .باشدهای مهم جنوب كشور و بويژه استان خوزستان میماهی هامور از گونه     
هامور  ياماهی هامور معمولی  .(Mohammadi et al. 2007دهد كه میزان صید كاهش يافته و  روند نزولی دارد )می

 .(Halwart, et al., 2007) شودبوسله گرگور و النگ الين صید میخال نارنجی 
گردد، ممکن دود دو قرن و به منطقه آسیا برمیاگرچه منشاء استفاده از قفس برای نگهداری و انتقال كوتاه مدت به ح     

(. پرورش در Halwart et al., 2007( برگردد )Mekongماهیگران بومی در مکونگ )است منشاء آن به خیلی زودتر و به 
 ,Beveridge، با گسترش و توسعه مزارع پرورش ماهی سالمون شروع شد )1970قفس به صورت تجاری در نروژ در دهه 

ز در پاسخ به فشار جهانی های اخیر پرورش آبزيان در قفس رشد بسیار سريع داشته است و در حال حاضر نی(. در دهه2004
های اخیر ايجاد شدن و افزايش تقاضای جهانی به محصوالت آبزی در سراسر جهان در حال گسترش است. همچنین در سال

 (. Halwart et al., 2007مزارع بسیار بزرگ و پرورش متراكم ماهیان در قفسها نیز گسترش يافته است )
كیلوگرم در  7/19و  1990كیلوگرم در دهه  4/14تا  1960كیلوگرم در دهه  9/9گین مصرف سرانه ماهی در دنیا از میان     

افزايش يافته است، البته مصرف سرانه آبزيان در كشورهای توسعه يافته و  2015كیلوگرم در سال  20و حدود  2013سال 
(، كه اين امر FAO, 2016است ) كیلوگرم بوده 8/26بسیار باالتر از میانگین جهانی و به میزان  2014صنعتی در سال 

كه قطعاً دهد كه هنوز برای میانگین مصرف آبزيان در جهان جای افزايش وجود دارد كه بايد به طريقی تامین شود، نشان می
اين افزايش تولید آبزيان و افزايش آتی آن مربوط به تولید آبزيان از طريق پرورش آنها بوده و خواهد بود، چرا كه میزان 

كه میزان تولید آبزيان در میلیون تن ثابت مانده است در حالی 90تقريباً در حدود  1990گین صید ساالنه جهانی از سال میان
افزايش داشته است  2014میلیون تن در سال  8/73تا حدود  1990میلیون تن در سال  10طی اين مدت از حدود 

(FAO,2016و افزايش آينده آن نیز منوط به افزايش آب ) .زی پروی خواهد بود 
-پروری بیشتر وابسته به گسترش آبزیداخلی و شیرين، گسترش آينده آبزیهای های موجود در آببا توجه به محدوديت     

های اخیر هر ساله در حال افزايش بوده است طوری كه میزان تولید آبزيان از طريق پروری دريايی خواهد بود كه در طی سال
یزان حدود رسیده است كه اين م 2014میلیون تن در سال  7/36به  2009میلیون تن در سال  4/21ی از آبزی پروری درياي

(، به ويژه در كشور ما با توجه به FAO, 2016بوده است ) 2014پروری در كل دنیا در سال درصد از كل آبزی 18/36
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پروری با استفاده از منابع آبی پروری به آبزییبهتر است كه برای توسعه آتی آبزكاهش شديد منابع آب شیرين در كشور 
 های دريايی خواهد بود. ترين پرورش آبزی دريايی استفاده از قفسود كه بهترين و مقرون به صرفهدريايی توجه ش

در درصد از كل تولید  66ز ( با بیش اSalmonidaeماهیان )هی در قفس مربوط به خانواده آزادبیشترين آمار تولید ما     
(، گیش Sparidaeباشد. پس از آن خانواده های شانک ماهیان )می Salmo salarعمدتاً از گونه باشد كه قفس می
درصد از كل تولید آبزيان در قفس( قرار  24)مجموعاً با حدود  Cichlidaeو  Pangasilidae(، Carangidaeماهیان )

درصد از كل تولید  65كشورهای نروژ، شیلی و چین هستند كه حدود دارند. بزرگترين تولیدكنندگان ماهیان دريايی در قفس 
 (. Halwart et al., 2007شود )فس دنیا در اين سه كشور تولید میماهیان دريايی در ق

های مقرون به صرفه و كارآمد در پرورش ی )شناور يا غوطه ور( يکی از روشماهیان دريايی در قفس های درياي پرورش     
-های ساحلی به شکل خوبی استفاده كرد. آبتوان از پتانسیل های موجود در آبمی اين روشباشد كه با استفاده از ها میآن

های ساحلی سواحل جنوبی كشور )از سواحل غربی استان خوزستان تا سواحل شرقی استان سیستان و بلوچستان( كه بیش از 
های اخیر توجه خاصی به آن شده ين زمینه برخوردار است كه در سالكیلومتر طول دارد از پتانسیل بسیار خوبی در ا 1800

بینی شده است، هر چند هزار تن ماهی دريايی در قفس های دريايی شناور پیش 200تولید حدود  1404است و برای افق 
د بود ولی همین امر ما ، بسیار مشکل خواه1404رسیدن به اين چشم انداز با توجه به شرايط فعلی و زمان باقی مانده تا سال 

برای سرمايه گذاری در زمینه پرورش را ملزم می كند كه در راستای تحقق اين مقدار تولید يا بخشی از آن قدم برداريم. 
های مناسب برای اين منظور ها و استخرهای خاكی ساحلی قبل از هر چیزی الزم است كه گونهماهیان دريايی در قفس

های بالقوه مطرح برای اين منظور گونه های باارزش اقتصادی بومی كشور می توانند گزينه شناسايی و مشخص شوند كه
 EpinepHelusباشند. از میان گونه های باارزش جنوب ايران زی فن تکثیر و پرورش گونه های هامور معمولی )

coioides( صبیتی ،)Sparidentex hasta( و شانک زرباله )Acanthopagrus latusيستگاه تحقیقاتی ( در ا
های شناور پرورش و نگهداری شده ماهیان دريايی بندر امام خمینی )ره( بدست آمده است و هر سه اين گونه ها نیز در قفس

است كه از اين میان پرورش ماهی هامور به صورت آزمايشی و در قالب يک كار تحقیقاتی طرح ريزی شده مورد مطالعه 
تمام سواحل جنوب كشور و  در ه به بازارپسندی بسیار باالی اين ماهی در منطقه و همچنینبا توج دقیق قرار گرفته است.

برای  انسیل بسیار بااليیگونه از پت و رشد و بازماندگی باالی آن در مرحله پرورش، اين كشورهای حاشیه خلیج فارس،
نوان يکی گزينه های جدی در اين زمینه و می تواند به ع برخوردار است های دريايی شناور يا غوطه ورپرورش در قفس

 مطرح باشد. 
مترمکعبی  27قفس  6اين دستورالعمل با استفاده از روش بکار رفته در پرورش آزمايشی ماهی هامور معمولی در تعداد      

اهشهر( نصب شناور كه با ابزار و وسايل موجود در منطقه ساخته و در آبهای منطقه )خور غذاله از خوريات م متر( 3*3*3)
(، صورت گرفته تهیه شده است كه trash fishشده بود، و با دو تیمار غذای پلت و گوشت تکه تکه شده ماهیان كم ارزش )

های دريايی تا برداشت ماهیان پرورش يافته به در آن سعی شده است مراحل كار پرورش اين گونه از ساخت و استقرار قفس
  ورش دهندگان عادی نیز قابل استفاده باشد. زبانی ساده بیان شود تا برای پر
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 هاي شناور: قفس براي استقرار مکان يابي

کان مناسبی برای های شناور اين است كه بايد ماولین كاری كه در زمینه پرورش ماهیان )از جمله ماهی هامور( در قفس     
های تخاب محل مناسب برای استقرار قفسنظور داشته باشد. انها پیدا كرد كه شرايط مناسبی برای اين ماستقرار اين قفس

های شناور مورد توجه قرار و در مکان يابی برای استقرار قفس مهم است شناور تابع شرايط و عواملی خاصی است كه بسیار
 :(Beveridge, 2004) عوامل موثر در انتخاب محل مناسب در سه گروه تقسیم بندی می شوند .گیرد

آب( می  تعويض بلوم جلبکی و ،آلودگی،  pH ،اكسیژن، شوری، یايی آب كه شامل فاكتورهای )دماشیمايط فیزيکوشر - 1
 باشد كه بسته به نوع ماهی مقادير آن متغیر است.

جريانات آبی، موجودات چسبنده مانند  هگاه بودن محل و عمق آب وپنا شرايط محل انتخاب كه شامل )آب و هوا و - 2
 ...( (،fouling)باالنوس 

( می  ... برق و امنیت و و تجهیزاتی مانند امکانات ،دسترسی به بازار مصرف، ط اقتصادی شامل )نزديکی به ساحلشراي - 3
 .باشد
و آنالیز نمونه آب جمع آوری شود و شرايط آب و هوا را از  میدانیبه هر حال اطالعات مورد نیاز بايد بوسیله بررسی های      

 ورد.آمحل تهیه نمود اطالعات مربوط به باد غالب منطقه و آلودگی مورد نظر آب بدست  هواشناسی
باشد .به اين  مناسبی برای پرورش گونه مورد نظر كیفیت بايد مکان مزرعه پرورشی در قفس بايد دارای آب : کيفيت آب-

و دما و  pHبر روی  بررسی شود، بلکه بايد نفلزات سنگی ،نیتريت ،آلودگی های صنعتی همانند آمونیاك بايد نه تنهامنظور 
 شود. مطالعهها بايد ن و شوری مورد نیاز گونهژاكسی

باال رفتن دما باعث افزايش  قادر به كنترل دمای بدنشان نمی باشند و با دمای محیط تغییر می كند. انماهی :دما و شوري-
كربن  اكسیژنی می شود و در پی آن تولید آمونیاك و دی و فعالیت ماه اكسیژنمتابولیسم و باعث افزايش پیوسته مصرف 

پروری در كنترل فشار ارتباط شوری با آبزی شوری يک معیار برای میزان مواد جامد محلول در آب است. می يابد.افزايش 
و شوری می تواند دما  بهینهبه هر حال شرايط  زيرا می توان تاثیر زيادی روی باالنس يونی آبزيان داشته باشد. اسمزی است.

می تواند  نامطلوبشرايط  تحتداشته باشد .و  مثبت اثرضريب تبديل غذايی و رشد ماهی  ،عادات غذايی ،بر روی غذا خوردن
تغییرات سريع دما و  .ها شود بیماری افزايش حساسیت به عفونت های انگلی و كاهش مقاومت در برابر ،باعث ايجاد استرس

ییرات فصلی و تدريجی بسیار مضر و خطرناك می باشد و به هر حال بايد شرايط دما و شوری نسبت به تغ شوری معموالً
 مشخص باشد.

مورد نیاز بسته به گونه متفاوت  اكسیژن ی مورد نیاز است.ژتمام موجودات عالی جهت تولید انربرای  اكسیژن: نژاکسي-
، همچنین جريانات آبی افزايش حرارت و شوری كاهش می يابدبوده و به فاكتورهای همانند دما بستگی دارد و انحالل آن با 

 .ها نقش مهمی دارندو تعويض آب در تامین اكسیژن محلول در آب محل استقرار قفس
-pH :  صدمه زده و باعث مرگ  آبشش هااز اين جهت در پرورش اهمیت دارد كه میزان بیش از حد آن می تواند به سطح

الينده های مختلف معمول )مانند آمونیوم، سیانید( و عناصر سنگین )مانند آلومینیوم( مؤثر ، همچنین بر سمیت آماهی شود
برای ماهیان دريايی مناسب است ولی اگر از اين میزان بیش  pH، اين میزان می باشد 5/8تا  5/7 بین آب دريا معموالً .است

 .ت ماهیان خواهد شداز حد پايین تر يا باالتر باشد موجب صدمه ديدن و در نهايت تلفا
لی يا معدنی بر اثر فرسايش خاك و مواد دور ريختنی و فاضالب ها آه مواد جامد معلق شرايط تیرگی آب بوسیل :گل آلودگي-
 ماهی ها می شود.آبشش ها صدمه زدن به و  مسدود شدنگل آلودگی باعث  است.... و 
آلوده كننده هايی كه وارد اكوسیستم  ط بوسیله انسان می باشد.ی به محیژگی به معنی وارد شدن مواد يا انرآلود :آلودگي-

و مواد پاك كننده و فاضالب های خانگی و  ها )سولفید و سولفیت و سیانید( اسیدها و بازها و آنیون دهای آبی می شوند مانن
يا شکوفايی جلبکی شود كه است كه اين آلودگی ها باعث بلوم ...  ماهی و ع و مواد زايد ناشی از ساخت غذایكودهای مزار

 .(Beveridge, 2004) می شود اكسیژندر نهايت باعث كمبود 
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تاثیر گذار در انتخاب محل برای استقرار قفس های دريايی : يکی ديگر از فاكتورهای شکوفايي جلبکي خطرناک-
نها به صرف حضور شکوفايی جلبکی بخصوص شکوفايی جلبک های خطرناك می باشد. شکوفايی بیش از حد جلبکی نه ت

فیزيکی خود بر ماهیان )آبزيان( تأثیر می گذارند، بلکه می توانند باعث آسیب ديدن يا مسدود شدن آبشش ها گردند. 
همچنین بر میزان اكسیژن محلول آب نیز مؤثر هستند. برخی از گونه های فیتوپالنکتونی به گوشت ماهی طعم تلخ می دهد 

لید می كنند كه می تواند موجب مرگ و میر در ارگانیزمهای آبزی گردد و يا در بافت ها در حالیکه برخی ديگر سمومی تو
 ماهی تجمع می يابد و وقتی توسط انسان خورده شوند سمشان بروز می كند. 

: در صورت امکان ازاستقرار قفس ها در مکان هايی كه احتمال بروز بیماری به خصوص بیماری های باكتريايی بيماري ها-
انگلی در آنجا بیشتر است پرهیز شود كه می توان با نمونه برداری از آب و ماهیان موجود در محل، امکان بروز اين بیماری و 

ها را برآورد كرد. چرا كه ماهیان در قفس ها به صورت متراكم پرورش داده می شوند و در صورت مستعد بودن محل برای 
 ن بروز و شیوع آن در بین ماهیان پرورشی در قفس بسیار بیشتر خواهد بود. بروز بیماری هايی مانند ويبريوزيس، امکا

تبادل آب خوب و مناسب يا تالطم آب در يک سايتی كه عملیات پرورش متراكم  (:water exchangeتبادل آب )-
برسد. تبادل آب به ماهی در قفس ها انجام می شود، ضروری است تا تجمع زباله ها و تمام مشکالت مرتبط با آن به حداقل 

جريانات آبی بستگی دارد، هر چند كه با اثرات شوری، دما و توپوگرافی در هم آمیخته است. در مناطق ساحلی باز مانند تنگه 
ها يا آنهايی كه در پناه گروهی از جزاير ساحلی يا دره ساحلی )مانند خلیج( قرار دارند، تبادل آب با سرعت رخ می دهد و دوره 

ی چند هفته در طی چند روز و حتی در چند ساعت است. در خوريات بندرماهشهر و بندر امام خمینی )ره( تبادل آب آن به جا
شديداً تحت تأثیر جزر و مد روزانه است كه روزانه دو بار رخ می دهد كه در مناطق مختلف ممکن است از شدت و سرعت 

به قدری زياد است كه ممکن است باعث آسیب رسیدن به  های مختلف برخوردار باشد و حتی در برخی مواقع شدت آن
 ساختار قفس ها و يا ماهیان موجود در آن ها بشود. 

Fouling :)موجودات چسبنده به تور( ( موجودات چسبندهFouling باعث كاهش اندازه و يا گرفتگی چشمه های )
در قفس می شود، بنابراين موجب كاهش توری های قفس می شوند. كاهش اندازه چشمه تور، موجب كاهش تبادل آب 

نسبت اكسیژن محلول و كاهش حذف متابولیت های زائد می شود. گرفتگی چشمه های توری باعث افزايش مقاومت در 
برابر جريان آب می شود كه اين مقاومت می تواند باعث تغییر شکل كیسه و كاهش حجم قفس گردد و همچنین موجب 

نوع از موجودات گیاهی يا جانوری چسبنده به تور در محیط های  200و لنگر قفس گردد. حدود افزايش فشار بر روی دهانه 
دريايی وجود دارند. در تعیین محل استقرار قفس های دريايی بايد به موجودات چسبنده ای مانند بارناكل ها يا جلبک های 

 درشت توجه گردد. 
يا محدوده خاصی را برای پرورش ماهی در قفس از طريق تاثیر آن  : آب و هوا می تواند مناسب بودن يک محلآب و هوا-

بر ساختارهای قفس و موجودات ذخیره شده در قفس تعیین كند. در انتخاب محل بايد طوفان های شديد يا شرايط دمايی 
ود را در محدوده دمايی بسیار سرد يا بسیار گرم بايد مد نظر گرفته شود. مثالً در مورد ماهی هامور معمولی كه بهترين رشد خ

درجه سانتی گراد  20درجه سانتی گراد دارد، نمی توان در محل هايی كه در بیشتر ايام سال دمای آب پايینتر از  30تا  25
 است، قفس ساخت. 
ی آب : ساختارهای كمی هستند كه می توانند تأثیر دريای آزاد را تحمل كنند. باد سازه هايی كه در باالپناهگاه ها و امواج

قرار دارند را آسیب می زند در حالیکه امواج به سازه هايی كه در سطح آب قرار دارند آسیب وارد می كنند. بنابراين، اولین 
نکته ای كه در انتخاب محل برای استقرار قفس ها بايد مد نظر قرار داشت پناه گرفتن از اين نیروها و به ويژه امواج بايد 

ی آينده نگر شرايط امواج عادی نیز در نظر گرفته می شوند، زيرا آنها در طول زمان در اجزای باشد. همچنین در سايت ها
 سازنده قفس ايجاد فرسودگی می كنند و همچنین موجب سختی شرايط كار و خستگی كاركنان آن می شود. 

های مضر ضروری است. های دريايی جهت جابجايی و جايگزينی اكسیژن و حذف متابولیت: جريانهاي درياييجريان
های آبی های آبی برای تامین منبع غذايی نیز  الزم است. با اين حال جريانهای پرورش متراكم جريانهمچنین در سیستم

شود و ممکن است رفتار بیش از حد قوی، باعث ايجاد فشارهای حركتی اضافی برای قفس، ساختارهای حمايتی و لنگر م
های برای های نیمه متراكم و متراكم باعث هدر رفتن غذا بشود. پس بايد مکانمچنین در سیستمماهی نیز تاثیر بگذارد و ه
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های خفیف برخوردار باشد تا های شديد در امان باشد و در عین حال مقداری از جرياننصب قفس انتخاب شود كه از جريان
 تبادالت آبی در آنها به خوبی صورت گیرد. 

ها و مشکالت مربوط لنگر گذاشتن های شناور مهم نیست، با اين حال هزينهآب برای قفس : به لحاظ تئوری عمقعمق
ها در عمق مناسب نصب شود تا هم مبادله آب در زير آن به يابد. لذا بايد قفسها با افزايش عمق افزايش میقفس برای

های اضافی دور كند و هم باعث ايجاد هزينه ها را از آن محلخوبی انجام شود و مواد زائد رسوب كرده در بستر زير قفس
متر فاصله  10تا  5ها طوری باشد كه بستر دريا از انتهای قفس نگردد. معموالً بهتر است كه عمق آب در محل استقرار قفس

 داشته باشد. 

کن است بر انتخاب ای تا گل نرم متغیر باشد و ممهای صخرهتواند از سنگها میهای استقرار قفس: بستر در مکانبستر
ی كه جريان آبی های دريايی، در انتخاب بسترهای سنگی مزايايی وجود دارد تا هنگامها تأثیر بگذارد. در سايتطرح قفس

 تواند مشکل باشد. ها میخوبی برای زدودن ضايعات وجود داشته باشد. اگرچه در چنین بسترهايی لنگر انداختن برای قفس
ها بايد به اين نکته توجه داشت كه آيا قانون كشور اجازه : در انتخاب مکان برای استقرار قفسامکانات و مديريت سايت

ها در دهد. هر كشوری قانون خاص خودش را دارد، برخی كشورهای پرورش ماهی در قفس را در چه مناطقی میايجاد سايت
پس قبل از هر اقدام ديگری بايد از مراجع ذی صالح گیر هستند. گیرند و برخی ديگر بسیار سختاين مورد بسیار آسان می

های پرورش ماهی در قفس بالمانع است، جويا شد. برای توسعه پرورش متراكم ماهی ها ساخت سايتهايی را كه در آنمحل
نزديکی های كافی برای ساخت دفتر كار، فروشگاه خوراك، آزمايشگاه، خانه مدير و غیره در در قفس، در دسترس بودن زمین

فاز، ها، ممکن است در انتخاب محل مورد توجه قرار گیرد. خدمات نیز مهم هستند، بايد دسترسی به آب شیرين، برق سهقفس
آهن، امکان قايقرانی، خدمات دامپزشکی و غیره ارزيابی شوند. در دسترس بودن كارگر و مسکن محلی نیز بايد تلفن، جاده، راه

 ای بسیار مهم است كه بايد مورد توجه قرار گیرد. ها نیز مقولهین امنیت در محل استقرار قفسمورد توجه قرار گیرد. همچن
های پرورش های مناسب برای ايجاد سايتدهند محلصالح با مطالعات جامعی كه انجام میهای ذیمعموالً در كشور نهاد

 گذارند. در اين بخش میگذاری ماهی در قفس را مشخص كرده در اختیار عالقمندان به سرمايه
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 روش انجام:

 هاي شناور: ساخت قفس

 :های شناورقفسوسايل مورد نیاز جهت ساخت      
ها در نظر گرفته شده است با طول و عرض مناسب برش داده د با توجه به ابعادی كه برای قفستخته، تخته ها باي -

 سانتی متر و طول آن نیز با توجه به ابعاد قفس خواهد بود.  5و  40شود. عرض و ضخامت آنها معموالً حدود 

 متر 6اينچ و طول  5/1لوله های گالوانیزه به قطر يک تا  -

 طناب در قطرهای مختلف جهت بستن توری ها و لنگرها -

 توری با اندازه چشمه مناسب -

 هامحل استقرار قفسا و جريان آب در هلنگرها با اندازه و وزن متناسب با ابعاد و تعداد قفس -

 به يکديگرو تخته ها مفصل ها و گیره ها جهت وصل كردن لوله ها  -

 میخ های با اندازه مناسب برای اتصال تخته ها به يکديگر -

 لیتری سالم استفاده كرد( 200شناورها )می توان از بشکه های پالستیکی  -

 كرد(وزنه ها )می توان از بلوك های سیمانی يا سنگهای بزرگ استفاده  -

 قیر و بنزين -

 قايق -

 
ها با چه ابعادی ا تصمیم گرفته می شود كه اين قفسها در ساحل و نزديک به آب انجام می شود. ابتدساخت قفس     

صب شوند ها نساخته شود كه با توجه به هدف و مقدار تولید در نظر گرفته شده و همچنین محلی كه قرار است اين قفس
متر )طول،  3*5*5متر و يا  3*3*5متر،  3*3*3های سنتی معموالً در ابعاد كوچک مثالً تصمیم گرفته می شود. قفس

عرض و ارتفاع قفس( ساخته می شوند تا ساخت و مديريت آنها در هنگام استفاده راحت تر باشد. همچنین به لحاظ مالی 
 برای پرورش دهندگان خرد و محلی قابل ساخت و بهره برداری باشد. 

با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده تخته ها برش داده می شوند و با كنار هم گذاشتن و بستن آنها به كمک گیره  ابتدا     
بايد توجه داشت كه تنها  در ابعاد تعیین شده ساخته می شود.چارچوب قفس  ،به يکديگرو میخ های بزرگ های فلزی 

. اين تخته ها عالوه بر ساختن چارچوب قفس ها می تواند تا چارچوب بااليی قفس ها با تخته های چوبی ساخته می شود
تردد پرسنل حدودی نقش شناور را نیز داشته باشد و همچنین پس از استقرار قفس ها در آب می تواند به عنوان بستری برای 

 ام تردد در آنها حفظ شود. استفاده شود. معموالً الزم می شود دو تخته چوبی در كنار هم قرار می گیرند تا تعادل الزم در هنگ
 

 
متر در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندرامام خميني )ره(  3*3چارچوب تخته اي رويي قفس هاي ساخته شده به ابعاد  -1شکل 

 )عکس از مؤلفين( 
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بندر امام خميني )ره( )عکس  ساختن و آماده کردن اتصاالت الزم براي ساخت قفسها در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي -2شکل 

 از مؤلفين(

 
چارچوب پايینی و كناری قفس ها با استفاده از لوله های گالوانیزه ساخته می شود. البته در كنار چارچوب تخته ای      

سطحی قفس چارچوب فلزی نیز ساخته می شود. برای اتصال لوله های گالوانیزه به يکديگر از مفصلها و گیره های فلزی 
 تفاده می شود.اس

. می توان آنها به هر تعداد الزم در كنار هم قفس های ساخته شده به يکديگر وصل می شوند تا در كنار هم قرار گیرند     
در  قرار داده و به يکديگر وصل كرد. التبه بديهی است كه اين تعداد نبايد بیش از حد تحمل لنگرهای وصل شده به آن باشد.

لیتری تو خالی( نصب می شود. برای نصب بشکه  200رويی قفس ها شناورها )بشکه های پالستیکی  زير چارچوب تخته ای
 ها به چارچوب تخته ای از طناب استفاده می شود. بشکه ها طوری قرار می گیرند كه بین دو تخته چارچوب محکم شوند. 

 

 
تگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام خميني )ره( در ايس ليتري در قفسهاي ساخته شده 200قرار دادن بشکه هاي  -3شکل 

 )عکس از مؤلفين(
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. به هنگام پس از ساخته شدن چارچوب تخته ای و فلزی آنها را با استفاده از قايق به محل استقرارشان انتقال می دهند     
دهند هنوز در باالی سطح آب قرار لوله های گالوانیزه ای كه قرار است چارچوب عمودی قفس ها را تشکیل انتقال قفس ها 

دارند تا در هنگام انتقال قفس ها مزاحمت حركت آنها نباشند. پس از رسیدن به محل استقرار لنگرها را به قفس ها با استفاده 
میلی متر( نصب كرده، لوله های عمودی چارچوب را پايین آورده و چارچوب فلزی بااليی هم  22از طنابهای ضخیم )مثالً 

 می شود. نصب
 

 
انتقال قفس هاي ساخته شده در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام خميني )ره( به محل استقرار قفس ها در خور  -4شکل 

 غزاله )عکس از مؤلفين(

 
ب توری با اندازه چشمه مناسب خريدازی شده قبل از نصب به قفسها بايد در ابعاد الزم برش خورده و به شکل مناس     

دوخته شود طوری كه در ابعاد انتخاب شده مکعبی را تشکیل دهد كه غیر از سطح رويی آن كه بدون توری است، پهلوها و 
ماهی مورد پرورش در هنگام ذخیره سازی مد كف آن را توری تشکیل دهد. در انتخاب اندازه چشمه بايد كوچکترين اندازه 

گرمی هامور معمولی برای ذخیره سازی استفاده شود، می توان از توری هايی با  50نظر قرار گیرد. مثالً اگر از بچه ماهیان 
استفاده كرد و يا حتی می توان از توری های دو اليه كه اليه بیرونی آن اندازه چشمه  میلی متر 20 – 30 اندازه چشمه

ه و توری اليه بیرونی را گذاشت، چرا كه بزرگتری دارد استفاده كرد و با بزرگتر شدن ماهیان توری داخلی را از قفس جدا كرد
هر چه اندازه چشمه توری بیشتر باشد امکان گرفتگی چشمه های آن در اثر چسبیدن باالنوسها، جلبکها و گل و الی كمتر 
خواهد بود و همچنین امکان ورود ماهیان ريز دريايی كه می تواند به عنوان غذای هامور ماهیان پرورشی استفاده شود از 

مه های درشتتر وجود خواهد داشت، كه اين امر می تواند در كاهش غذای مصرفی برای آنها مؤثر باشد. برای پیشگیری چش
توری های قفس ها و مسدود شدن چشمه های آن می توان از آغشته  چسبیدن جلبکها و بارناكل ها و گل بهاز چسبیدن 

و تورهای  می گرددحل  ريخته و بنزيندر درون يک وان محتوی را ر برای اين منظور قیكردن توری ها به قیر استفاده كرد. 
می گیرد كه در اين مدت قیر حل شده در بنزين كامالً به درون نخ توری ها دقیقه در درون آن قرار  15به مدت دوخته شده 

گردد، در اثر تابش خورشید نفوذ خواهد كرد، سپس توری ها را از محلول قیر و بنزين بیرون آورده و در زير آفتاب خشک می 
بنزين موجود در محلول تبخیر خواهد شد و قیری كه به درون نخ ها رسوخ كرده و همچنین اليه قیر روی نخ های توری 

تجربه ما در ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی ثابت كرده است كه اين كار می تواند به طور چشمگیری از  باقی می مانند.
 احم به توری ها جلوگیری كرده مانع مسدود شدن آنها گردد. چسبیدن موجودات مز

 می و بوسیله طناب در باال به داربست محکم دریگمی قرار  قفسها های قیر زده شده در درون داربست لوله ایی تور     
در باال به لوله  عبور دادهطناب بسته و از زير داربست لوله ای  ،چهار گوشه تور هادر  ،به منظور باال و پايین آوردن تور .دوش

با باال آوردن در هنگام لزوم )به هنگام نظافت توری ها و يا به هنگام نمونه برداری يا برداشت ماهیها(  تا ،دوشمی  ها بسته
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ها،  به منظور تردد بین قفسها، در بین آنها، و بر روی بشکه .يک سر طناب تور باال آمده و با باال بردن سر ديگر تور پايین رود
 تخته كار گذارده می شود.

 
       

 
، محل استقرار قفس ها در خور غزاله درقفس هاي ساخته شده در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام خميني )ره(  -5شکل 

 )عکس از مؤلفين( تخته هاي روي بشکه ها جهت تردد بين قفسها و دسترسي به آنها استفاده مي شود

 
 هيان: بچه ما تامين

دو راه برای تامین بچه ماهیان هامور الزم برای پرورش در قفس وجود دارد. يک راه اين است كه بچه ماهیان انگشت      
قد را از محیط زيست طبیعی آنها )دريا و خوريات( صید شوند و به قفس های پرورش انتقال داده مورد پرورش قرار گیرند. 

ین به موقع و به تعداد كافی بچه ماهیان را نخواهد داد و از طرفی امکان تهیه بچه ماهیان قطعاً اين روش اطمینانی برای تام
هم اندازه هامور از طبیعت وجود نخواهد داشت و از آنجا كه اين ماهی بخصوص در دوران انگشت قد و نوجوانی به شدت 

عث بروز اين پديده در بین آنها گردد. راه ديگر همجنس خواری دارد، اختالف اندازه در بین ماهیان ذخیره شده ممکن است با
تامین بچه ماهی هامور تهیه آنها از كارگاه های تکثیر اين گونه است. در ايران در حال حاضر تنها ايستگاه تحقیقاتی ماهیان 

ه ماهیان تکثیر دريايی بندر امام خمینی )ره( وابسته به پژوهشکده آبزی پروری جنوب كشور اين ماهی را تکثیر می كند. بچ
شده در كارگاه تکثیر قبل از انتقال به قفس های دريايی الزم است كه دوران نرسری خود را سپری كنند تا به وزن و اندازه 

برای ذخیره سازی در قفس ها برسند. اين كار معموالً در مخازن گرم در مورد بچه ماهیان هامور معمولی(  50تا  20)مناسب 
كارگاه ها صورت می گیرد ولی اين عمل را می توان در قفس های مخصوص نرسری در دريا يا فايبرگالس يا بتنی 

در شرايط آب و هوايی استان خوزستان كه دمای آب از اواخر آبانماه شروع به كاهش كرده استخرهای خاكی نیز انجام داد. 
 10کن است در مخازن بتنی دمای آب تا كمتر از درجه سانتی گراد می گردد و در ادامه و در زمستان حتی مم 20پايینتر از 

درجه سانتی گراد نیز افت كند، معموالً الزم می شود بچه ماهیان در كارگاه زمستان گذرانی بکنند و در ابتدای سال بعد كه 
)در شرايط  درجه سانتی گراد رسید به قفس ها انتقال داد. در سال اول و در دوره نرسری تا آبانماه 20دمای آب به باالی 

گرم برسد كه اين وزن برای انتقال به قفس در سال دوم  250تا  200خوزستان( ممکن است وزن اين بچه ماهیان به حدود 
مزگان و سیستان و بلوچستان بسیار ايده آل خواهد بود. البته در شرايط آب و هوايی مناسبتر مانند آبهای ساحلی استانهای هر

درجه سانتی گراد پايین تر نیايد، می توان وقتی بچه ماهیان به وزنی حدود  20كه در زمستان نیز دمای آنها ممکن است از 
گرم رسید، آنها را به قفس های دريايی انتقال داد و ادامه رشد آنها را در آنجا دنبال كرد. همچنین می توان در  30تا  20

 خوزستان نیز چنین كاری را انجام داد ولی بهرحال در زمستان بچه ماهیان تغذيه و رشد نخواهند كرد. استان 
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وقتی بچه ماهیان هامور به وزن مناسب برای ذخیره سازی در قفس ها رسیدند، الزم است ابتدا آنها را از لحاظ اندازه      
هم اندازه ذخیره سازی شود تا از بروز همجنس خواری در آنها جداسازی كرده و سعی شود حدالمقدور در هر قفس ماهیان 

در مطالعه ای كه در قفس های شناور واقع در خور غزاله متلعق به ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی صورت  جلوگیری شود.
ده شده بود. البته اين گرم برای ذخیره سازی در قفس های شناور استفا 50گرفت در خرداد بچه ماهیان هامور با میانگین وزن 

گرم در نظر گرفته شده  50بچه ماهیان يک زمستان را در كارگاه گذرانده بودند ولی چون در پروژه فوق وزن ذخیره سازی 
 بود، تغذيه بچه ماهیان طوری صورت گرفته بود كه میانگین وزنی آنها از اين مقدار تجاوز نکند.

  

   
در قفسهاي پرورش در ايستگاه تحقيقاتي  ذخيره سازي برايشروع دوره  در يست سنجيانتخاب بچه ماهيان جهت ز -6شکل 

 ماهيان دريايي بندر امام خميني )ره( )عکس از مؤلفين(

 

 : بچه ماهيانسازگاري ذخيره سازي و 
اكم ذخیره سازی باال ماهیان هامور ماهیانی منزوی هستند و اين خصلت آنها به ما اين اجازه را می دهد كه آنها را با تر     

در قفس ها ذخیره كنیم كه البته اين تراكم نیز قطعاً يک محدوده حداكثری دارد. در بسیاری از منابع برای پرورش اين گونه 
قطعه در مترمکعب ذكر شده بود، البته با تراكم های باالتر از اين میزان نیز پرورش داده شده بود ولی به  30در قفس تراكم 

قطعه در مترمکعب، تراكم ايده آلی برای پرورش اين گونه در قفس های شناور باشد. بچه ماهیان  30د كه تراكم آي نظر می
و به الزم برای هر قفس با توجه به تراكم در نظر گرفته شده و حجم قفس محاسبه شده و برای هر قفس جداگانه انتخاب 

آب  يا ساير پارامترهای فیزيکوشیمیايی اگر شوری ،یلنی ريختهدر مخازن مجزای پلی ات صورت دون شمار شمارش می شود و
و پس از آن با استفاده از قايق يا  آنها به شرايط جديد سازگار می گرددكارگاه با آب محل استقرار قفس ها اختالف دارد ابتدا 

واصل نزديک برای انتقال لنج مجهز به پمپ يا كپسول هوا به محل قفس ها منتقل شده در قفس ها ذخیره می شوند. در ف
گرمی در هر لیتر آب استفاده  50قطعه بچه ماهی  3تا  2اين بچه ماهیان می توان از تانکهای پلی اتیلنی و با ذخیره سازی 

كرد به شرطی كه در تمام طول مدت انتقال هواده در آب تانک انتقال فراهم باشد، بديهی است كه اگر میانگین وزن بچه 
شد می توان تعداد بیشتری بچه ماهی را در حجم مساوی آب انتقال داد. برای انتقال در فواصل دور بهتر است ماهیان كمتر با

بسته بندی كرده به آنها اكسیژن تزريق كرده و با استفاده از ماشین های كه ابتدا بچه ماهیان در پالستیک های حاوی آب 
در مطالعه ای كه در  ه ماهیان از نزديکترين فاصله ممکنه تهیه گردد.يخچال دار به محل منتقل گردند. بهرحال بهتر است بچ

متر( و برای ذخیره سازی  3*3*3مترمکعب بو )به ابعاد  27ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی صورت گرفت حجم قفس ها 
قطعه  810ی ياد شده تعداد قطعه در مترمکعب در نظر گرفته شد كه با توجه به اين پارامترها در هر يک از قفس ها 30تراكم 

  گرم ذخیره سازی شد.  50بچه ماهی هامور با میانگین وزن 
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در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر  توزين، زيست سنجي و انتقال بچه ماهيان جهت ذخيره سازي در قفسهاي شناور: 7شکل 

 امام خميني )ره( )عکس از مؤلفين(

 

  

 : دوره پرورش
دوره پرورش ماهی هامور در قفس بسته به شرايط دمايی منتطقه مورد پرورش متفاوت خواهد بود. در استان خوزستان      

درجه  30تا  25دمای آب دريا از حدود اوايل آذرماه تا اواخر اسفند در حد مطلوب برای پرورش اين گونه )دمای مطلوب 
 20درجه سانتی گراد نیز افت كند. تغذيه ماهی هامور در دمای كمتر از  15سانتی گراد( نیست و حتی ممکن است به كمتر از 

درجه سانتی گراد عمالً تغذيه آن متوقف می شود و لذا  15درجه سانتی گراد به شدت كاهش می يابد و در دمای كمتر از 
ستان كار پرورش اين گونه دو نمی توان آنها را در اين دما پرورش داد. اين بدين معنی خواهد بود كه در شرايط استان خوز

درجه سانتی گراد )اوايل فروردين  20ساله خواهد بود و بچه ماهیان در ابتدای سال دوم يعنی وقتی كه دمای آب به حدود 
 ماه( در قفس ها پرورش داد. البته در شرايطی كه دمای 8تا اواخر آبانماه )به مدت حدود ماه( بايد انتقال داد و می توان آنها را 

درجه سانتی گراد كمتر نمی شود، اين ماهی را می توان در همان سال اول به قفس های  20آب دريا در زمستان از حد 
گرم برداشت كرد، البته اين امر  500پرورش منتقل كرد و ممکن است تا پايان همان سال بتوان ماهیان هامور با وزن حدود 

 نیاز به مطالعه دارد. 
ه در قفس های شناور خور غزاله متعلق به ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی بندر امام خمینی )ره( صورت در مطالعه ای ك     

گرم از اواخر خرداد ماه )به دلیل تاخیر  50گرفت با توجه به شرايط آب و هوايی گفته شده، بچه ماهیان هامور با میانگین وزن 
د و عمالً دوره پرورش از اول تیر ماه شروع و در اواخر آبان پس از در ساخت و آماده شدن قفس ها( در قفس ها ذخیره ش

روز پرورش، خاتمه يافت. در آن مطالعه كه در دو تیمار تغذيه ای )تغذيه با گوشت ماهیان هرز و غذای پلت(  145حدود 
 939گرم )حدود  473صورت گرفته بود، قفس هايی كه با گوشت ماهیان هرز تغذيه شده بودند با افزايش وزنی در حدود 

گرم رسیدند ولی ماهیان تغذيه شده با غذای پلت به میانگین وزن حدود  523درصد(، در زمان برداشت به میانگین وزن حدود 
 گرم رسیدند.  347
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 تغذيه ماهيان پرورشي:

ی پلت يا تركیبی از اين برای تغذيه ماهیان هامور پرورشی در قفس های شناور هم می توان از ماهیان هرز و هم از غذا     
( استفاده شود، ابتدا بايد اطمینان حاصل كرد كه trash fishدو استفاده كرد. اگر قرار باشد كه از گوشت ماهیان كم ارزش )

در طول دوره پرورش ماهیان كم ارزش )هرز( به میزان و كیفیت مناسب و البته قیمت مناسب در دسترس خواهد بود و 
زم برای تغذيه چند هفته خريداری و در فريزر نگهداری شود. اين ماهیان كم ارزش قبل از استفاده به حدالمقدور مقدار ال

، سپس مورد استفاده متناسب با اندازه دهان ماهیان( تقسیم شدهابتدا به قطعات ريز )عنوان غذا برای هامور ماهیان پرورشی 
ی تغذيه اين گونه استفاده كرد. طبق مطالعات انجام شده روی نیاز . همچنین می توان از غذای پلت مناسب براقرار می گیرند

تا  16درصد و میزان چربی حدود  50تا  45های تغذيه اين گونه مشخص شده است كه غذای پلتی با میزان پروتئین حدود 
باشد و همچنین از كیلوژول بر گرم، مناسب است. اندازه غذای پلت بايد متناسب با دهان ماهی  22درصد و با انرژی  18

همچنین برای اينکه غذای پلت در  شناوری كافی برخوردار باشد تا به سرعت در آب نفوذ نکند و از توری قفسها خارج نگردد.
اثر امواج موجود در آب از توری های جداره قفس خارج نگردد، اوالً بهتر است در زمانی كه امواج نسبتاً شديد وجود دارد 

و در مواقع ديگر كه باالخره امواج كوچک و يا جريان آب مختصری نیز وجود دارد غذا را در چارچوبی  غذادهی صورت نگیرد
هنگامی كه می خواهیم از غذای پلت برای تغذيه ماهیان داخل قفس  چوبی بدون كف كه روی آب شناور است ريخته شود.

  كمترين میزان هدرروی غذا را داشته باشیم. استفاده كنیم بهتر است كه از غذاده های اتوماتیک استفاده شود تا
تعداد وعده های غذايی می تواند دو تا چهار بار در روز باشد كه معموالً در ابتدای دوره پرورش كه هنوز ماهیان ريزتر      

گام غذا )به خصوص در هن بهتر است تعداد دفعات غذادهی بیشتر باشد. در هنگام غذادهی بهترين روش برای غذادهی هستند
اين است كه غذادهی در حد سیری باشد يعنی تا جايی كه ماهیان غذا را دريافت می كنند بايد به  دادن با غذای پلت شده(

آنها غذا داد و يا اينکه بر حسب درصدی از وزن بدن )وزن بیوماس هر قفس( صورت گیرد كه اين درصد در هنگام استفاده از 
درصد وزن بیوماس قفس ها در هر روز و برای هنگامی كه غذای پلت به اين منظور  10ماهیان هرز برای تغذيه حدود 

قطعه  810درصد وزن بیوماس قفس خواهد بود. مثالً اگر در مثال باال كه در هر قفس تعداد  4تا  3استفاده می شود حدود 
كیلوگرم خواهد بود كه  5/40دود حگرم ذخیره سازی شده بود، وزن بیوماس ذخیره سازی  50بچه ماهی با میانگین وزن 

 62/1تا  215/1كیلوگرم غذای گوشت ماهیان كم ارزش يا حدود  05/4برای تغذيه ماهیان درون اين قفس روزانه حدود 
كیلوگرم غذای پلت الزم خواهد بود )البته در ابتدای دوره پرورش میزان درصد غذادهی به ماهیان بیشتر از پايان دوره خواهد 

قطعه  100ی مديريت بهتر غذادهی و محاسبه دقیقتر میزان غذای روزانه الزم است كه هر هفته يک بار تعداد حدود بود(. برا
از ماهیان داخل هر قفس صید شده با استفاده از ترازو بصورت توده ای توزين شده، با بدست آوردن میانگین وزن آنها و 

كرده و تا توزين بعدی براساس آن مقدار غذای روزانه الزم برای هر  ضرب در تعداد ماهی در قفس بیوماس جديد را محاسبه
در مناطقی كه جزر و مد نسبتاً زيادی داريم بهتر است غذادهی در زمان ايست آب )هنگامی كه قفس محاسبه می گردد. 

 كمترين میزان حركت در آب وجود دارد( صورت گیرد. 
 

 : طول دوره در زيست سنجي و توزين
شوند و سعی توزين بايد تمام ماهیان  ،برای رهاسازی در قفسها ،ابتدای دوره پرورش و در زمان انتخاب بچه ماهیاندر       

شود ماهیان هم اندازه برای ذخیره سازی استفاده شود. همچنین تعدادی از ماهیان بايد زيست سنجی گردند تا در پايان دوره 
رشد، افزايش بیوماس و ضريب تبديل غذايی را بتوان محاسبه نمود. در طول دوره و با بدست آمدن وزن و اندازه نهايی میزان 

قطعه از هر قفس صید شده به صورت توده ای توزين شده میانگین  100پرورش نیز بهتر است هر هفته يک بار تعداد حدود 
محاسبه كرد و براساس بیوماس  وزن هر قفس جداگانه بدست آيد تا بتوان حدود بیوماس موجود در آن در آن زمان خاص را

جديد موجود در هر قفس میزان غذای روزانه الزم برای هر قفس را تا توزين هفته بعد محاسبه گردد، اگر مقدور نیست كه هر 
هفته اين كار صورت گیرد، هر دو هفته يک بار حتماً بايد عمل توزين و محاسبات میانگین وزن و بیوماس موجود در قفس 

زيست سنجی های طول دوره همچنین می تواند اطالعات خیلی مفیدی در مورد روند رشد ماهیان هامور در  .صورت گیرد
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قفس به شما بدهد كه می تواند در پرورش های سالهای بعد به دردتان بخورد. هم چنین در طول دوره پرورش بايد حواسمان 
هر قفس را يادداشت نمود و با كم كردن آنها از تعداد اولیه می به تلفات احتمالی در قفس ها باشد و حدالمقدور تعداد تلفات 

توان میزان بازماندگی هر قفس را محاسبه كرد كه می تواند در محاسبه میزان غذای روزانه الزم مفید باشد. در پايان دروه 
ا بدست آوردن میانگین وزن پرورش ماهیان صید شده را توزين كرده و به بازار ماهی فروش ها می فرستیم. در پايان دوره ب

ماهیان برداشت شده و مقدار كل محصول بدست آمده، می توان میزان بازماندگی هر قفس را محاسبه كرد كه می تواند در 
  مديريت بهتر پرورش در سالهای آتی موثر باشد. 

 
 

    

   
در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر  در قفس رشدر طول دوره پرو، ماهيان صيد، نمونه برداري، توزين و زيست سنجي: 8 شکل

 امام خميني )ره( )عکس از مؤلفين(

 

 : مراقبت هاي بهداشتي
در هنگام ذخیره سازی اولیه بچه ماهیان در قفس های پرورش بايد دقت شود كه بچه ماهیان سالم و با رشد مناسب      

ناهنجاری هايی دارند خودداری گردد. همچنین در صورت  زخمها و اهریانتخاب شود و از انتخاب بچه ماهیانی كه از لحاظ ظ
امکان به لحاظ حضور انگل ها و ديگر عوامل بیماريزا نیز با انجام نمونه برداری تصادفی و بررسی آزمايشگاهی نمونه ها، 

پرورش ابتدا حمام آب شیرين بررسی گردند. پس از انتخاب بچه ماهیان هامور جهت پرورش قبل از انتقال آنها به قفس های 
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داده می شوند تا در صورت حضور انگلها و باكتری های احتمالی خارجی در اثر شک آب شیرين برطرف گردند، بدين ترتیب 
عمل می كنیم كه وقتی بچه ماهیان صید شدند آنها را مستقیماً به مخزن آب شیرين كه از قبل آماده شده انتقال می دهیم و 

مخزن ديگری كه از قبل در آن آب شور  بهدقیقه در آن نگه می داريم، سپس آنها را بالفاصله صید كرده  10تا  5به مدت 
منتقل می كنیم و به آرامی به آن آب شور اضافه می گردد تا در مدت  قسمت در هزار( ريخته شده 10)البته با شوری حدود 

ای كه قفس ها نصب شده اند( برسد. سپس آنها را می توان به ساعت به شوری مورد نظر )شوری آب دريا در منطقه  2حدود 
ل و انتقال و جابجايی بچه ماهیان، تغذيه آنها قساعت قبل از هرگونه ن 24 كه از حدود است الزم به ذكرقفس ها منتقل كرد. 

 می گردد. متوقف

یدا كند. اولین كار در مراقبتهای بهداشتی در طول دوره پرورش ماهیان هامور در قفس نیز مراقبت های بهداشتی ادامه پ     
در قفس اطمینان از تمیز بودن توری های قفس از هر نوع چسبنده ها می باشد كه بدين منظور هر دو روز يک بار توری 
 های قفس با استفاده از طناب باالبر توری باال كشیده می شود و توری آنها تمیز می گردد تا چشمه های توری گرفته نشود و

 آب به خوبی در قفس جريان داشته باشد. 
به هنگام غذادهی ماهیان هامور به سمت غذا می آيند و می توان آنها را مشاهده كرد. در هنگام غذادهی به ماهیان      

له عالوه بر میزان رقبت آنها به دريافت و خوردن غذای داده شده بايد به شکل طاهری ماهیان نیز توجه شود و اگر در بین گ
ماهیان پرورشی ماهیی با زخمهای ظاهری بر روی بدن مشاهده شد و يا رفتارهای غیرمتعارف از آنها سر زد و يا رقبت 
چندانی برای دريافت غذا از خود نشان دادند بايد از متخصص بهداشتی و بیماری ماهیان كمک خواست تا با نمونه برداری از 

فس های پرورش امکان درمان ماهیان پرورشی وجود ندارد ولی می توان ماهیان ماهیان بررسی دقیقتری انجام دهند. در ق
از گله جدا كرد تا حدالمقدور بیماری به ماهیان ديگر سرايت نکند. در زمان های زيست سنجی ماهیان بررسی دقیق بیمار را 

ت در چشم بودند و يا با بررسی تری می شوند و اگر در بین جمعیت ماهیانی بودند كه دچار زخم های ظاهری و يا كدور
آبشش آنها انگل های آبششی مشاهده شدند، سعی می شود ماهیان آلوده از بقیه ماهیان جدا شده در صورت امکان با استفاده 
از داروهای مجاز دامپزشکی مداوا صورت می گیرد و در غیر اين صورت بهتر است كه از جمعیت جدا و حذف گردد. معموالً 

پرورش پرواری كه هدف نهايی از آنها رساندن ماهیان به وزن بازاری )در مورد ماهی هامور معمولی حدود يک  در قفس های
كیلوگرم( است كمتر پیش می آيد كه پرورش دهنده ای بخواهد ماهیان آلوده را مداوا بکند چرا كه عالوه بر هزينه بردار بودن 

ن است ولی اگر قفس ها قفس های نگهداری مولدين باشد كه بسیار باارزش مداوا در سطح وسیع، كارآمدی آن نیز بسیار پايی
هستند مداوای ماهیان بیمار مقرون به صرفه خواهد بود و می توان برخی بیماری های آنها مانند بیماريهای انگلی و 

ند رشد وزنی و طولی ماهیان باكتريايی را با استفاده از داروهای مجاز درمان كرد. همچنین در طول دوره پرورش بايد به رو
نیز توجه كرد تا در صورتی كه مشاهده شود ماهیان از رشد كافی برخوردار نیستند بايد علت اين امر بررسی گردد كه در برخی 

 موارد ممکن است به علت بیماری باشد و يا به علت تغذيه ناكافی. 
 
 

 برداشت نهايي :
 120)طول اوزان بسیار بااليی  طول و شد نسبتاً خوبی دارند و حتی می توانند بهماهیان هامور معمولی )خال نارنجی( ر     

، ولی در پرورش پرواری آنها منطقی نیست كه بخواهیم آنها را تا حداكثر رشد برسندكیلوگرم(  20سانتی متر و وزن باالی 
ماه پس از خروج از تخم به  18تقريباً ممکنه آنها نگهداری كنیم. ماهیان هامور در شرايط آب و هوايی استان خوزستان 

اوزان باالی يک كیلوگرم می رسند كه احتماالً در شرايط آب و هوايی مناسبتر مانند آبهای ساحلی استانهای سیستان و 
در اين مدت به اوزانی باالتر نیز خواهد رسید. قبل از برداشت محصول قفس ها بايد به  بلوچستان، هرمزگان و شرق بوشهر

نکته توجه كرد كه بازار منطقه ای كه قرار است اين ماهیان در آن فروخته شوند، طالب ماهیان هامور با چه اوزانی اين 
كیلوگرم می پسندند و ماهیان هامور درشت تر  2هستند. متأسفانه در سواحل جنوبی ايران ماهی هامور را با اوزان باالتر از 

ان با اوزان كمتر از يک كیلوگرم از قیمت نسبتاً كمتری در بازار برخوردار است نیز به صورت فیله فروخته می شوند و ماهی
ولی در بسیاری از نقاط دنیا مانند كشورهای جنوب شرق آسیا و يا حتی كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وزن فروش 
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خیلی طالب ندارند، البته اخیراً سلیقه گرم می باشد و ماهیانی با وزن بیشتر از اين مقدار  1000تا  500بازاری اين ماهی بین 
 مردم ايران در اين زمینه در حال تغییر است و مردم به تدريج به خريد ماهیان ريزتر هامور دارند عادت می كنند. 

اگر پرورش دهندگان هامور توانايی فروش ماهیان با حدود وزن يک كیلوگرم را دارند می توانند اين ماهیان را بسته به      
در طول سال دوم برداشت كنند و به تدريج و يا به صورت يک جا به بازار عرضه دارند. رايط آب و هوايی منطقه پرورش ش

البته شايد بهترين شیوه برداشت به ويژه در شرايط آب و هوايی كه محدوديت دمايی كمتری برای نگهداری ماهیان در 
برداشت شده و بسته به سلیقه مردمی كه از آن بازار خريد می كنند  قفس وجود داشته باشد اين است كه ماهیان به تدريج

ماهیان با اوزان خاصی به بازار عرضه گردند، ولی اگر قرار باشد محصول برداشت شده به بازار كشورهای حاشیه خلیج 
ند مردم فارس يا كشورهای ديگر صادر شود بهتر اين است كه ماهیان به صورت يک جا و در اوزانی كه مورد پس

 كشورهای هدف می باشد صید گرديده در اختیار صادر كننده قرار گیرد. 
در هر صورت و به هر شیوه ای كه عمل صید صورت گیرد الزم است كه میانگین وزن هر ماهی در زمان صید و      

در زمان صید تعداد میزان محصول صید شده ثبت گرديده و با تقسیم میزان محصول صید شده به میانگین وزن هر ماهی 
ماهیان صید شده محاسبه گرديده، از آن طريق و با تقسیم تعداد ماهیان صید شده در هنگام برداشت در تعداد اولیه ذخیره 

میزان درصد بازماندگی هر قفس را محاسبه كرد. همچنین با داشتن  100شده در آن قفس و ضرب نتیجه حاصل در عدد 
ده، بیوماس اولیه )میانگین وزن بچه ماهی در هنگام ذخیره سازی * تعداد بچه ماهی اطالعات میزان محصول بدست آم

 ذخیره شده( و مقدار غذای مصرف شده می توان ضريب تبديل غذايی در هر قفس را محاسبه كرد. 
دوره های بعدی  معموالً در پايان هر فصل تکثیر موارد زير بايد مورد محاسبه قرار گیرد. اين اطالعات می تواند در     

 پرورش برای مديريت بهتر پرورش مفید باشد. 
 

 انگین افزايش وزن بدن:می
 میانگین وزن نهايی بدن )گرم( = میانگین افزايش وزن بدن )گرم(  -میانگین وزن اولیه بدن )گرم( 

 :درصد افزايش وزن بدن
 زن بدنوزن نهايی({ = درصد افزايش و -}وزن اولیه بدن / )وزن اولیه  * 100 

 :(FCRضريب تبديل غذايی ) 
  FCRافزايش وزن بدن )گرم(/میزان غذای مصرفی )گرم(=           

 :(Survival rateدرصد بازماندگی )
 *)تعداد اولیه ماهی / تعداد نهايی ماهی( =درصد بازماندگی100         

  

 
ام خمینی )ره( صورت گرفت، به طور میانگین مقدار حدود در مطالعه ای كه در ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی بندر ام     
كیلوگرم در يک هکتار( در تیمار  117400كیلوگرم در هر مترمکعب معادل  74/11مترمکعبی ) 27كیلوگرم در هر قفس  317

تیمار  ( بدست آمد كه میزان بازماندگی و ضريب تبديل غذايی در اينtrash fishتغذيه شده با گوشت ماهیان كم ارزش )
بود كه از اين نظر اعداد قابل قبولی می باشند. بخصوص از نظر مقدار محصول بدست آمده  65/5درصد و  75برابر با حدود 

در واحد سطح بسیار قابل توجه بود. اين در صورتی بود كه ذخیره سازی در قفس ها به دلیل به موقع آماده نشدن قفس های 
روز  143گرمی صورت گرفته بود و به دلیل كاهش دمای آب پس از  50اد با بچه ماهیان پرورش، بسیار دير و از اواخر خرد

پرورش در اواخر آبانماه برداشت شده بود، در صورتی امکان ذخیره سازی اين ماهی در قفس های پرورش از اواخر اسفند 
ود داشت كه با توجه به اينکه میانگین روز بیشتر از حالت ذكر شده وج 120وجود دارد و امکان پرورش آنها به مدت حدود 

گرم در روز بود، می شد انتظار داشت كه میانگین وزن برداشت آنها حدود  31/3رشد روزانه اين ماهیان در قفس برابر با حدود 
 گرم( باشد.  523گرم از میانگین برداشت شده در آن مطالعه )حدود  400
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رهای پرورش يافته در قفس بايد به روند رشد ماهیان و دمای آب در محل قفس هاموالبته برای پیش بینی زمان برداشت      
از روند رشد آنها درجه سانتی گراد(  20)معموالً در دماهای كمتر از ها نیز توجه كرد و اگر مشاهده شد كه با كاهش دمای آب 

ان بدست آمده در توزين های هفتگی در كاسته شد، يعنی در صورت رسم نمودار رشد وزنی ماهیان با توجه به میانگین اوز
كه خود نشان دهنده كاسته شدن از سرعت –طول دوره پرورش مشاهده شد كه از شیب خط رشد وزنی ماهیان كاسته شد 

بايد ماهیان را بدون توجه به میانگین وزن آنها برداشت كرد چرا كه نگهداری پس از آن با توجه به  -رشد ماهیان خواهد بود
ماهیان مقرون به صرفه نخواهد بود. البته اگر پرورش دهنده قصد داشته باشد كه يک دوره ديگر نیز آنها را  كاهش رشد

پرورش دهد و ماهیان هامور را با وزن باالتری به بازار عرضه كند می تواند از همان قفس ها برای زمستان گذرانی استفاده 
 10آب در آن محل در زمستان از حد دمای كشنده برای ماهی هامور )حدود  كند، البته بايد توجه داشته باشد كه حداقل دمای

درجه سانتی گراد( كمتر نشود كه با توجه به دماهای ثبت شده در آبهای خور غزاله )از خوريات بندر ماهشهر استان خوزستان( 
سیده است. بايد توجه داشت كه در درجه سانتی گراد نر 10در طی سالهای گذشته، دمای آب در آن منطقه هرگز به كمتر از 

زمستان كمترين دما در محدوده آبهای ساحلی جنوب كشور در آبهای ساحلی خوزستان وجود دارد و در ساير مناطق می توان 
انتظار داشت كه حداقل دمای آب در زمستان از دمای ثبت شده در خوزستان بیشتر باشد و در برخی از مناطق دمای آب در 

درجه سانتی گراد( قرار دارد و می توان انتظار داشت حتی  20در محدوده مناسب برای رشد ماهی هامور )باالی زمستان نیز 
 در زمستان نیز در اين مناطق اين ماهی رشد داشته باشد. 

 
اد كه ماهی نشان دات انجام شده در ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی بندر امام خمینی )ره( نتايج بدست آمده از مطالع     

( گزينه نسبتاً مناسبی برای پرورش در قفسهای شناور در Epinephelus coioides) خال نارنجیيا  هامور معمولی
قابل تعمیم به تمام سواحل جنوب كشور( می باشد، چرا كه اوالً از گونه هايی  –آبهای سواحل خوزستان )خوريات ماهشهر 

بدست آمده و )ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريايی بندر امام خمینی )ره(( ور است كه بیوتکنیک تکثیر مصنوعی آن در كش
روز( از میانگین  143وجود دارد، ثانیاً در مدت پرورش نسبتاً كوتاهی )حدود  آن امکان تامین بچه ماهیان الزم برای پرورش

كیلوگرم  76/11ای نیز بدست آمد )گرم رسید و محصول قابل توجه  524گرم در زمان ذخیره سازی به حدود  50ورن حدود 
( كه اين میانگین وزن و مقدار تولید تغذيه شده با گوشت ماهیان كم ارزشتن در هکتار در تیمار  6/117در مترمکعب برابر با 

در واحد سطح تقريباً مشابه با استانداردهای تولید اين گونه و گونه های ديگر دريايی در جهان است و علی رغم عدم 
پسندی ماهی هامور با اين وزن در بازار خوزستان، اين وزن، وزن تجاری مناسب در دنیا )از جمله كشورهای حاشیه خلیج بازار

فارس( است كه در صورت توجه به صادرات آن، پرورش اين گونه را در شرايط منطقه قابل توجیه می كند، البته با فرهنگ 
هر چند امکان دو برابر شدن زمان پرورش با اين اوزان را نیز گسترش داد.  سازی در كشور نیز می توان مصرف ماهیان هامور

اين گونه در قفس در يک دوره پرورش وجود دارد كه در اين صورت انتظار می رود كه میانگین وزن برداشت آن نیز حداقل 
 دو برابر شود. 

ولی به نظر می  ،و هم غذای پلیت انجام داد كم ارزشو  كم ارزشپرورش اين گونه را هم می توان با استفاده از ماهیان      
غذادهی با ماهیان  ،است و برای پرورش آنآمده به عنوان غذا بدست  كم ارزشرسد نتايج نسبتاً بهتری در استفاده از ماهیان 

ه طور دائمی با قیمتی مناسب و با صرفه اقتصادی ب كم ارزشمنوط به اينکه اين ماهیان  ،مناسب تر است و كم ارزش هرز
ت برای تغذيه استفاده شود كه البته اين امر توام با استفاده از یر اين صورت بهتر است از غذای پلقابل دسترس باشد، در غ

البته بايد به اين نکته  .داشته باشیمقابل قبولی  (FCRباشد تا میزان ضريب تبديل غذايی ) می روشهای غذادهی اتوماتیک
که تکه كردن ماهیان كم ارزش طوری كه برای تغذيه ماهیان مناسب باشد نیروی كاری نسبتاً هم توجه داشت كه جهت ت

زيادی الزم خواهد بود. می توان از تلفیقی از دو نوع غذای تر و خشک استفاده كرد بدين صورت كه در زمانی كه ماهیان 
رد و با بزرگتر شدن آنها و در نتیجه بزرگتر شدن هامور پرورشی هنوز كوچک هستند از غذای پلت برای تغذيه آنها استفاده ك

التبه در صورت استفاده از اندازه دهان آنها می توان از غذای تر )ماهیان كم ارزش تکه تکه شده و يا كامل( استفاده كرد. 
و حدالمقدر  ماهیان كم ارزش برای تغذيه ماهیان پرورشی بايد توجه داشت كه اين ماهیان از كیفیت خوبی برخوردار باشند

 تازه باشند و در صورت گنديده بودن استفاده نگردند. 
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