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 تعريف مسئله و اهميت موضوع : 

ميليون تن و  154به  2011دهد که ميزان توليد آبزيان در سال مرور آمار سازمان خواروبارجهاني نشان مي

 44و  40درصد آن مربوط به صيد و  56و   60ميليون تن رسيد که بترتيب حدود  167به 2014در سال 

به  2030هاي اين سازمان، سهم توليد آبزيان در سال بينيپروري بود و طبق پيشدرصد آن مربوط به آبزي

درصد از کل  60البته  .پروري برابر خواهد شدواهد رسيد و در اين سال سهم صيد و آبزيميليون تن خ 187

پروري خواهد توليد آبزياني که بطور مستقيم مورد مصرف انساني قرار خواهد گرفت، مربوط به سهم آبزي

در  هاي شيرينبمحدوديت آبود. بنابراين افزايش روزافزون جمعيت انساني به همراه نياز غذايي با توجه به 

ها معطوف ها و اقيانوسجهان سبب گرديد که توجه بشر براي تامين پروتئين مورد نياز به منابع آبي دريا

اي داشته است و اين رشد هاي اخير در جهان رشد فزايندهپروري در سالگردد. در اين راستا توسعه آبزي
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مطالعه جامع اکوسيستم منطقه با هدف  يلذاتحقيقاست. شور و شور بودههاي لبمربوط به استفاده از آب

-صورت گرفت و در اين بررسي داده جنوبي درياي خزر با هدف استقرار قفسو توسعه آبزي پروري دريائي

محيطي و موجودات زيستي )پالنکتون، ماکروبنتوز( آب هاي پارامترهاي فيزيکوشيميايي، آالينده هاي زيست

تا  36طقه آستارا در غرب تا منطقه گميشان در شرق مربوط به مابين عرض کرانه جنوبي درياي خزر از من

درجه شرقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اطالعات و تحليل هاي  54تا  48درجه شمالي و طول  38

خزر هاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور در منطقه جنوب درياياين مبحث برگرفته از طرح

 است.بوده   1389و  1388، 1387ي هادر سال

 

 دستورالعمل بکارگيري يافته در عرصه:

هاي منطقه جنوبي درياي خزر براي پرورش ماهيان در قفس مناسب براساس نتايج حاصل از اين تحقيق، آب

متر( خصوصيات الزم براي پرورش ماهيان گرمابي و  100تا  20است و مناطق دور از ساحل )اعماق بين 

 مي باشند. با توجه به اليه بندي دماي آب در اعماق مختلف را دارا ماهيان سردابي را خصوصاً 

پروري و مناطق غربي و شرقي بهدر منطقه جنوب درياي خزر: منطقه مرکزي در الويت اول توسعه آبزي

مرکزي (. در نتيجه، در منطقه 1پروري قرار گرفتند )شکل.هاي دوم و سوم توسعه آبزيترتيب در الويت

تري براي استقرار کيلومتر از شرايط مناسب 244سر تا کياشهر با طول تقريبي هاي خشتحدفاصل شهرستان

نقطه از اولويت بندي هاي برتر محل استقرار  16هاي پرورش برخوردار بود.  لذا در اين منطقه تعداد قفس

پارامترهاي زيستي، غير زيستي و  متر با توجه به  حدود مجاز 100قفس هاي شناور در اعماق کمتر از 

 (.2آالينده هاي زيست محيطي تعيين گرديد )شکل.

ها نشان داد که استفاده از ماهيان بومي براي پرورش ماهي در قفس در منطقه جنوب درياي خزر بررسي

بواسطه شرايط حساس اکوسيستم آن ضروري است. گونه هاي زيادي از ماهيان بومي براي پرورش در قفس 

ماهي و هاي فيلناسب هستند. اما زيرساخت مناسب براي توليد همه آنها وجود ندارد. لذا در ابتدا گونهم

آزاد براي پرورش در قفس هاي با قابليت غوطه وري در منطقه جنوب درياي خزر پيشنهاد شد. اما در ماهي

ن ماهي قزل آالي رنگين کمان را شرايط کنوني و با انجام مطالعات مربوط به ارزيابي ريسک گونه اي مي توا

 براي پرورش و توسعه اين صنعت بدليل زير ساخت هاي موجود توصيه نمود. گذربه عنوان گونه 

 
 ي يافته در عرصه:ريکارگبهنتايج و مزاياي حاصل از 

ته اي داشاز آنجا که در سال هاي اخير پرورش ماهي در قفس در محيط هاي دريايي در دنيا پيشرفت فزاينده

است و ابعاد مختلف ريسک اکولوژي و اقتصادي آن نيز با روش هاي علمي مورد مطالعه قرار گرفته و منجر 

به افزايش چشم گير توليد جهاني ماهيان پرورشي شده است، لذا بکار گيري از اين صنعت در کشور ايران 

به نظر مي رسد و از به عنوان يک کشور نيمه خشک و يا خشک با محدوديت شديد آب شيرين ضروري 



گذاري در کوتاه مدت عالوه بر افزايش توليد پروتئين سالم آبزيان براي توان با کمترين سرمايهاين طريق مي

 کشور، از نيروهاي جوان متخصص براي توسعه اين صنعت استفاده و اشتغال زايي مثبت نمود.

 

 

 مونه برداري در جنوب درياي خزرهاي ن. موقعيت جغرافيايي مناطق سه گانه و ترانسکت1شکل 

 

سر تا کياشهر در هاي خشتهاي پرورش ماهي شناور  در حدفاصل شهرستانبراي استقرار قفس ترين نقاط. مناسب2شکل 

 منطقه مرکزي جنوب درياي خزر



 


