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 هميت و موضوع : و ا تعريف مسئله

ر ايران در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار گرفته است و تحت تاثير اقليم نيمه خشک خاورميانه كشو

استفاده گردد. پرورش دريا  ضروری است كه از منابع آبیتوسعه آبزی پروری در ايران  قرار دارد، لذا برای

يايی است. اصول اوليه پرورش ماهی در قفس ماهی در قفس يکی از راه های مناسب برای آبزی پروری در

 شامل انتخاب مکان مناسب، انتخاب قفس مناسب و بخصوص انتخاب گونه مناسب پرورشی است.

دريای خزر بدليل شرايط اكولوژی آن يکی از اكوسيستم های منحصر در دنيا بحساب می آيد. بنابر اين 

دارد.  و ارزيابی ريسک اكولوژی ابی های زيست محيطیهر نوع دستکاری در اين دريا نياز به مطالعات ارزي

و اقتصاد  در پرورش ماهی در قفس انتخاب گونه پرورشی يکی از اركان اصلی توليد محسوب می گردد

. لذا انتخاب گونه با توجه به شرايط اكوبيولوژيک گونه های بومی و برخی از گونه توليد به آن وابسته است
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به قفس ضروری است. امکان سنجی معرفی گونه مناسب ماهيان )بومی و غير  های غير بومی برای معرفی

صرفه اقتصادی و حفظ زيست بوم  :از دو منظربومی( برای پرورش در قفس در منطقه جنوب دريای خزر 

 منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

 روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بکارگيري :

( منطقه جنوب دريای خزر و از 1389و  1388، 1387ز پارامترهای فيزيکوشيميايی آب )در اين بررسی ا

سنجی پرورش برخی از ماهيان غير بومی با توجه به منابع مقايسه توانايی پرورش ماهيان بومی و امکان

رحله اعم از مراكز تکثير و پرورش بچه ماهيان تا م اطالعاتی موجود و امکانات و زير ساخت های كشور

برای  پيش پرواری، كارخانه های توليد غذا و امکان تهيه مواد اوليه در كشور، دانش فنی و نيروهای ماهر

انتخاب گونه پرورشی استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه منطقه جنوب دريای خزر توانايی آبزی پروری 

متر(، استعداد  50ه آب )از سطح تا عمقدريايی ماهيان را دارا است. البته با توجه به تغييرات دمايی ساالن

آبزی پروری منطقه برای ماهيان سردابی نسبت به ماهيان گرمابی بدليل امکان پرورش در طول سال رجحان 

دارد.  بررسيها نشان داد كه در شرايط كنونی و بدليل تغييرات نامطلوب اكولوژی منطقه در دهه اخير، استفاده 

گردد. گونه های زيادی از ماهيان بومی برای پرورش ورش در قفس توصيه نمیاز ماهيان غير بومی برای پر

 وجود ندارد.در شرايط حاضر در قفس مناسب هستند. البته زيرساخت مناسب برای توليد همه آنها 

 مطالعات تفصيلی زيست محيطی . ماهی بومی )فيل ماهی، ماهی آزاد و ماهی كپور دريای خزر(1

 ماهی در قفسمعرفی برای پرورش 

مطالعات تفصيلی زيست محيطی   ارزيابی ريسک    . ماهی غير بومی )قزل آالی رنگين كمان( 2

 معرفی گونه غير بومی       معرفی برای پرورش ماهی در قفس

 عکس/عکس هاي شاخص از يافته:

 
 

 


