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 پرورش ماهیان سردابی

رنگین کمان به خانواده آزاد ماهیان تعلق دارد و به عنوان مهمترین گونه این خـانواده در آب هـاي   
ایـن مـاهی ایـن گونـه بـدلیل      . کشور پـرورش مـی یابـد   

ـ    راکم پـذیري بـه منظـور    حساسیت کمتر نسبت به شرایط نا مساعد محیطی، رشد مناسب تحت شـرایط پرورشـی و ت
درجه حرارت مطلوب  آب  براي رشد اقتصـادي ایـن   
درجه سانتی گراد می باشد لذا مناطقی با امکان تامین آبهاي سرد و با غلظـت بـاالي اکسـیژنی بـراي     

ولید ماهی قزل آال در جهان با توجه به خصوصیات این گونه در محـیط حوضـچه هـاي بتـونی، اسـتخرهاي خـاکی،       
، مـزارع شـالیزار و بـا بکـارگیري آبهـاي رودخانـه،       

 .پذیرد  انجام می) و آب بندانها سد ها
تـن بـوده اسـت کـه      728447میالدي میزان تولید این گونه 

 . تن آن در آبهاي شور و لب شور تولید شده است 
کشور پرورش یافته است  که در بین کل جهان ایران با تولید 
  .الزم به ذکر است ایران در تولید قزل آال در آب شیرین رتبه نخست را دارا است

انه تولید ماهی قـزل  میانگین رشد سالیتولید این ماهی در کشور از توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه اي 
درصد و بیشترین  8/3درصد در سال بوده است که کمترین  میزان رشد ساالنه 

 .درصد رشد داشته است 16
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پرورش ماهیان سردابیو نرماتیو هاي مبانی 
 

رنگین کمان به خانواده آزاد ماهیان تعلق دارد و به عنوان مهمترین گونه این خـانواده در آب هـاي   ماهی قزل آالي 
کشور پـرورش مـی یابـد    72در  2010شیرین می باشد که طبق گزارش فائو در سال 

ـ    حساسیت کمتر نسبت به شرایط نا مساعد محیطی، رشد مناسب تحت شـرایط پرورشـی و ت
درجه حرارت مطلوب  آب  براي رشد اقتصـادي ایـن   . پرورش در آبهاي شیرین و لب شور مورد توجه قرار گرفته است 

درجه سانتی گراد می باشد لذا مناطقی با امکان تامین آبهاي سرد و با غلظـت بـاالي اکسـیژنی بـراي      18
 .توسعه این گونه مد نظر می باشند

ولید ماهی قزل آال در جهان با توجه به خصوصیات این گونه در محـیط حوضـچه هـاي بتـونی، اسـتخرهاي خـاکی،       
، مـزارع شـالیزار و بـا بکـارگیري آبهـاي رودخانـه،       )شامل قفس، پن، کانالهاي آبرسانی(مداربسته، محیطهاي محصور 

سد ها(چشمه، قنات، چاه هاي کشاورزي، دریاچه هاي طبیعی و مصنوعی 
میالدي میزان تولید این گونه  2010بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی  در سال 

تن آن در آبهاي شور و لب شور تولید شده است  287319تن آن در آبهاي شیرین و 
کشور پرورش یافته است  که در بین کل جهان ایران با تولید  10در تن   604853درصد تولید جهانی قزل آال یعنی 
الزم به ذکر است ایران در تولید قزل آال در آب شیرین رتبه نخست را دارا است. تن حائز رتبه دوم شده است

تولید این ماهی در کشور از توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه اي 
درصد در سال بوده است که کمترین  میزان رشد ساالنه  4/30ساله گذشته  20آال در کشور طی 

3/16نسبت به سال قبل  90درصد بوده است و تولید سال  98
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ماهی قزل آالي    
شیرین می باشد که طبق گزارش فائو در سال 

ـ    حساسیت کمتر نسبت به شرایط نا مساعد محیطی، رشد مناسب تحت شـرایط پرورشـی و ت
پرورش در آبهاي شیرین و لب شور مورد توجه قرار گرفته است 

18تا  12گونه 
توسعه این گونه مد نظر می باشند

ولید ماهی قزل آال در جهان با توجه به خصوصیات این گونه در محـیط حوضـچه هـاي بتـونی، اسـتخرهاي خـاکی،       ت
مداربسته، محیطهاي محصور 

چشمه، قنات، چاه هاي کشاورزي، دریاچه هاي طبیعی و مصنوعی 
بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی  در سال 

تن آن در آبهاي شیرین و  441128
درصد تولید جهانی قزل آال یعنی  83

تن حائز رتبه دوم شده است 91519
تولید این ماهی در کشور از توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه اي 

آال در کشور طی 
7/98میزان آن 
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انجام می پذیرد که بیانگر وجود اسـتعدادهاي مناسـب   
در این میان اسـتانهاي چهارمحـال بختیـاري، مازنـدران، لرسـتان،      

ا محقق می درصد تولید ماهی قزل آال در آنه 
شیوه هاي تولید ایـن مـاهی بـا توجـه بـه      . گردد و بدالیل اقلیمی و شرایط منابع آبی واجد جایگاهی خاص می باشند

انعطاف پذیري این حرفه بسیار متنوع و شامل پرورش در استخرهاي بتونی دراز در مزارع انفرادي و مجتمع، استخرهاي 
هاي آبرسانی کشاورزي، دریاچه هاي پشت سد، زمین 

 .هاي مخصوص کشت شالی و استخر هاي خاکی پرورش کپورماهیان  نیز می باشد 

  

. تن  داشته اند 106409واحد می باشد که تولیدي معادل  
تن در مجتمع هاي پـرورش   7254زارع خرد، 

اسـتخرهاي  (تن در سایر سیستمهاي پرورش سردابی 
 .درصد تولید در مزارع منفرد بوده است 71بیش از 

 

مجتمع
6.8%

مداربسته
1.0%

خرد
17.5%

محصور
0.7%

شالیزار
0.1%

انجام می پذیرد که بیانگر وجود اسـتعدادهاي مناسـب   ) از بوشهر به غیر ( پرورش این گونه در اکثر استانهاي کشور 
در این میان اسـتانهاي چهارمحـال بختیـاري، مازنـدران، لرسـتان،      . این گونه در سطح بسیار وسیعی از کشور می باشد

 64استانی هستند که بیش از  5کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی 
گردد و بدالیل اقلیمی و شرایط منابع آبی واجد جایگاهی خاص می باشند

انعطاف پذیري این حرفه بسیار متنوع و شامل پرورش در استخرهاي بتونی دراز در مزارع انفرادي و مجتمع، استخرهاي 
هاي آبرسانی کشاورزي، دریاچه هاي پشت سد، زمین  شاورزي، کانالبا سیستم هاي گردشی، استخر هاي ذخیره آب ک

هاي مخصوص کشت شالی و استخر هاي خاکی پرورش کپورماهیان  نیز می باشد 
 :سیستم هاي پرورش ماهیان سردآبی در کشورعبارتست از

  مزارع منفردمزارع منفرد
  مزارع مجتمعمزارع مجتمع

  مزارع مدار بسته مزارع مدار بسته 
  ))استخرهاي ذخیرهاستخرهاي ذخیره((مزارع خرد مزارع خرد 

  ))قفس، پن و کانالهاي آبرسانی کشاورزيقفس، پن و کانالهاي آبرسانی کشاورزي((  هاي محصورهاي محصورمزارع محیط مزارع محیط 
  مزارع استخرهاي خاکیمزارع استخرهاي خاکی

  مزارع شالیزارمزارع شالیزار

واحد می باشد که تولیدي معادل   4821تعداد مزارع فعال در تولید این گونه به  1390
زارع خرد، تن در م 18644تن در مزارع انفرادي،  75730از این میزان تولید، مقدار 

تن در سایر سیستمهاي پرورش سردابی  3730تن  در سیستم هاي مدار بسته و  1051ماهیهاي سردآبی، 
بیش از  .ماهی قزل آال تولید شده است) خاکی، محیطهاي محصور و شالیزار

 

منفرد
71.2%

خرد
17.5

خاکی
2.7%

پرورش این گونه در اکثر استانهاي کشور    
این گونه در سطح بسیار وسیعی از کشور می باشد

کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی 
گردد و بدالیل اقلیمی و شرایط منابع آبی واجد جایگاهی خاص می باشند

انعطاف پذیري این حرفه بسیار متنوع و شامل پرورش در استخرهاي بتونی دراز در مزارع انفرادي و مجتمع، استخرهاي 
با سیستم هاي گردشی، استخر هاي ذخیره آب ک

هاي مخصوص کشت شالی و استخر هاي خاکی پرورش کپورماهیان  نیز می باشد 
سیستم هاي پرورش ماهیان سردآبی در کشورعبارتست از

nn  مزارع منفردمزارع منفرد
nn  مزارع مجتمعمزارع مجتمع
nn   مزارع مدار بسته مزارع مدار بسته
nn   مزارع خرد مزارع خرد
nn   مزارع محیط مزارع محیط
nn  مزارع استخرهاي خاکیمزارع استخرهاي خاکی
nnمزارع شالیزارمزارع شالیزار

 
1390در سال  

از این میزان تولید، مقدار 
ماهیهاي سردآبی، 

خاکی، محیطهاي محصور و شالیزار
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افزایش مصرف آبزیان در کشور بدلیل افزایش جمعیت و ارتقاء مصرف سرانه بواسطه تغییر فرهنگ و آگاهی مـردم بـه   
رسیده است  1386کیلوگرم در سال  35/7به  1379کیلوگرم در سال  5گونه اي بوده است که مصرف سرانه آبزیان از 

حقق این امر نیازمند افزایش تولید خواهد بـود در ایـن   کیلوگرم هدف گذاري شده است که ت 2/13و در برنامه پنجم   
 .  رابطه سهم ماهی قزل آال با توجه به ذائقه مردم و ظرفیت هاي طبیعی کشور حائز اهمیت است 

، در دسترس ... )زنده فروشی ، تازه و ( در حال حاضر وجود بازار مناسب داخلی براي ماهی قزل آال ، تنوع عرضه آن 
و دانش باالي ) نظیر بچه ماهی فراوان داخلی و خارجی، خوراك با سایز و ترکیبهاي مختلف(ي تولید بودن نهاده ها

مهندسین ایرانی در طراحی و ساخت تجهیزات و سیستمهاي مختلف پرورشی در کنار توجیه اقتصادي مناسب  از نقاط 
 . قوت تکثیر و پرورش این گونه تلقی می شود 

تولید در مزارع منفرد بوده است هزینه هاي یک مزرعه منفرد پرورش ماهی قزل آال بصورت  با توجه به اینکه بیشترین
 :به شرح زیر می باشد  1390و جاري، در تناژهاي مختلف تولید، در سال ) احداث(اجمال شامل هزینه هاي ثابت 

 

عنوان 
 هزینه

 )میلیون ریال(هزینه مربوط 

 تنی 500مزرعه  تنی 100مزرعه  تنی 50مزرعه  تنی 20مزرعه 

 ١۵٠٠٠ ٣٢٠٠ 1750 750 جاري

 87000 20300 3380 1600 ثابت

 
بدون احتساب (آالي رنگین کمان  با توجه به فهرست هزینه هاي تولید ارائه شده میزان هزینه تولید یک کیلو گرم قزل

 : تنی به شرح جدول ذیل خواهد بود  500و  100،  50،  20در مزرعه هاي )  هزینه استهالك و بهره بانکی
 

 100مزرعه  تنی 500مزرعه 
 تنی 20مزرعه  تنی 50مزرعه  تنی

ریال 32000 ریال 30000  ریال 38000 ریال 35000 
 

 : ظرفیت ها و فرصت هاي سرمایه گذاري عبارتند از
ü 41  تن ظرفیت تولید 22000(مجتمع در حال مطالعه(، 
ü 18  تن ظرفیت تولید 18000(مجتمع در حال احداث( 
ü 34  تن ظرفیت تولید 32000(لیتر در ثانیه  500منبع آبی باالي( 
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 استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب براي پرورش ماهی قزل آال     

      هوا گراد درجه حرارت به سانتی ∗
 ١٨-٨ آب

 mg/L ۶ اکسیژن ∗
 ١٠-٠ mg/l Co٢اسیدکربنیک  ∗
 HCO٣  

CO٣ 
 ۴٠٠-١٠   mg/l Alkalinityقلیائی   
     P.P.Mسختی کل  ∗

 ۴٠٠-١٠  DDHHکربنات      کربنات      
در در   باقیمانده خشکباقیمانده خشک  oocc 180180                                                                 

  mmgg//ll  
 

   mmgg//ll پتاسیم پرمنگنات مصرف شده 
ooccخاکستردر خاکستردر    600600--650650                                                                                                                    
                                                                                                                                                          mmgg//ll  

 

 ٠/٠١>  ++++++mg/l FFeeآهن  ∗
FFee++++   

    CCLLکلر کلر  ∗
__mmgg//ll  

<٠/٠٠٣ 

                                                                                             --  --SSoo۴۴سولفات  سولفات   ∗
mmgg//ll  

<۵٠ 

                                                                                                                                      mmgg//ll  کلسیمکلسیم ∗
                                                                                                                                  CCaa++++  

۴-١۶ 

                                                                                                                                      mmgg//ll  منیزیممنیزیم 
                                                                                                                                              mmgg++++  

<١۵ 

                                                                                                                                  mmgg//llفسفات  فسفات   
                                                                                                                                          PPOO۴۴++++    

 

                                                                                                                                    mmgg//llپتاسیم  پتاسیم   
                                                                                                                                        KK++              

<۵ 

                                                                                                                                    mmgg//ll    سدیمسدیم 
                                                                                                                                                  NNaa++++  

٧۵ 

                                                                                                                                        mmgg//llسولفور  سولفور   ∗
                                                                                                                      SSHH٢٢  

<١ 

––پی پی  ∗ اچ                                                                            اچ                                                                              
                                                                                                                                                      ppHH  

۶/٨-٨/۵ 

مس                                                                                 مس                                                                                  ∗
                                                                                                                                            CCUU++++  

٠/٠٠۶ 

روي                                                                                 روي                                                                                  ∗
                                                                                                                                          ZZNN++++  

<٠/٠٠۵ 
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∗    
∗    
 ٠/٠٢>  سربسرب 
نیترات                                                                               نیترات                                                                                ∗

                                                                                                                                              NNOO٢٢  
<۴٠٠ 

نیتریت                                                                            نیتریت                                                                             ∗
                                                                                                                                                    NNOO٣٣  

<٠/١ 

آمونیاك                                                                           آمونیاك                                                                            ∗
                                                                                                                                                    NNHH٣٣  

٠/٠٣ 

∗ BBOODD  ۵ 
∗ CCOO  DD  ١٠ 
 g/l ١۵  شوريشوري ∗
 

 
 هاي تولید ماهیان سردابی در طول برنامه پنجم جدول شاخص

 واحد شاخص
سال پایه 

1389 
 سالهاي برنامه 

١٣٩ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠۴ 
وزن متوسط 

 برداشت
 ٣٩۴ ٣٨۴ ٣٧٩ ٣٧١ ٣۶٢ ٣۵۵ گرم

ضریب تبدیل 
 ١.٢ ١٢٣ ١.٢۴ ١.٢٨ ١.٣١ ١.٣٧   غذا

تولید در واحد 
 سطح فعال

کیلوگرم در 
 ٣٨ ٣۵ ٣۴ ٣٢ ٣٠ ٢٨ مترمربع

 اشتغالزایی
تن به ازاي هر 

 ١١.٣ ٩.٢ ٩.٢ ٨ ٧.٣ ۶.٩ نفر

تعداد بچه 
ماهی به ازاء هر 

 کیلوگرم

قطعه در هر 
 ٣ ٣.١ ٣.١ ٣.٢ ٣.٣ ٣.۵ کیلوگرم
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 مبانی و نرماتیو هاي پرورش ماهیان گرمابی     
 
 

 1391هاي طبیعی و نیمه طبیعی کشور در سال  تولید ماهیان گرمابی در منابع آب    

 )تن(تولید نام استان ردیف )تن(تولید نام استان ردیف

 ١٢٢ قزوین ١۶ ٢۶٨ آذربایجان شرقی ١
 ۴٩٨ قم ١٧ ١٧٧٠ آذربایجان غربی ٢
 ٣١ کردستان ١٨ ٣۴۵ اردبیل ٣
 ١۵٢ کرمان  ١٩ ٨٣۴ اصفهان ۴
 ٨٨٠ جنوب کرمان ٢٠ ٨١ البرز ۵
 ٢٢٩۵ کرمانشاه ٢١ ٣٩۶ ایالم ۶
 ١۶۴٧۶ گلستان ٢٢ ۶٨٣ تهران ٧
 ٣٨۴٩۶ گیالن ٢٣ ٨٧٠ خراسان رضوي ٨
 ١١٧٣ لرستان ٢۴ ٨٠ خراسان شمالی ٩
 ۴۴٨١٩ مازندران ٢۵ ۴٩٧ خراسان جنوبی ١٠
 ٨٨ مرکزي ٢۶ ۴٠۵٣٧ خوزستان ١١
 ٧٨١ همدان ٢٧ ٨٢ زنجان ١٢
 ٣۵٠ یزد ٢٨ ٢٣١ سمنان ١٣
    ٧١٣ سیستان ١۴
    ۵۶٢ فارس ١۵

  ١۵۴١١٠   جمع
   

 مزایا و مبانی پرورش ماهی 
 

 :مزایاي پرورش ماهی 
کشـت آبزیـان   . اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  تولید هر چه بیشتر پروتئین حیوانی از ,با توجه به رشد جمعیت دنیا   

 .موثرترین راهکار جهت تولید پروتئین درآینده دنیا شناخته شده است ویل زیادي به عنوان عمومی ترین البد
 
  :صرف انرژي کم 

ماهی وسایر آبزیان جزو حیوانات خونسرد هستند وبراي تنظیم وثابت نگهداشتن حرارت بدن خود هیچ گونه انرژي    
 ).بجزبعضی از گونه ها(ف نمی کنند ودر مقایسه با حیوانات دیگر استعداد رشد بیشتري دارندصر

وزن مخصوص بدن ماهی ودیگر آبزیان شناور تقریباً نزدیک به وزن مخصوص آب بوده از این رو انـرژي زیـادي      
پـرورش مـاهی اغلـب در    . می کنند براي شناور کردن خود نیاز نداشته وانرژي به دست آمده از طریق غذا را صرف رشد 
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مثـل دریاچـه هـاي    ی غیر قابل استفاده در امر کشاورزي صورت می گیرد ویا اینکه از آب هاي داخل 4و  3اراضی درجه 
آبگیرها و آب بندان ها براي پرورش ماهی استفاده می شود که اختاللی در امر کشاورزي , رودخانه ها , طبیعی ومصنوعی 
 .ایجاد نخواهد کرد

  
 :ضریب تبدیل پایین و صرفه اقتصادي 

با انتخاب روشهاي مختلف پرورش ماهی وبا توجه به رژیمهاي غذایی متفاوت درماهیـان مـی تـوان در پـرورش         
 .احد سطح خواهد شدوهاي توام از تمامی تولیدات طبیعی آب استفاده کرد که موجب باال رفتن تولید در 

تر از هزینه تولید سایر پروتئین هاي حیوانی بوده وهمچنـین هزینـه پـرورش میـزان     هزینه تولید ماهی خیلی ارزان 
 .معینی ماهی به مراتب کمتر از هزینه صید آن از منابع آبی است

 
 :ویژگی هاي ماهیان پرورشی  

ذائقـه مـردم   متناسب با  .ماهیان پرورشی باید سریع الرشد بوده ودر دوران پرورش به وزن متعارف مورد انتظار برسند
نسبت  .عالوه بر مصرف غذاي طبیعی از اقالم غذایی ارزان قیمت ومصنوعی نیز تغذیه کنند.منطقه بوده وبازارپسند باشند

در مقابل تورکشی ،  .به شرایط نامناسب رژیم فیزیکوشیمیایی آب وتغییرات حاصله از آن مقاوم بوده وسازگاري نشان دهد
امکـان تکثیـر    .زندگی در شرایط متراکم وفوق متراکم را به خوبی بتوانند تحمل نمایند .دستکاري وبیماري ها مقاوم باشد

  .امکان تهیه غذا ودیگر احتیاجات پرورش در منطقه وجود داشته باشد .انبوه آنها وجود داشته باشد
 

 مبانی مزارع  پرورش ماهیان گرمابی 

یف
رد

 
 نیاز  شرح 

هکتار/ ثانیه نیاز آبی جبرانی   ١    ٣ لیتر /
 شوري  ppm 1آب شیرین کمتر از  کیفیت آب  ٢

   ٢-١ هکتار اراضی مورد نیاز استخرها و سایر ابنیه   ٣

در صد  ازکل اراضی  اراضی مورد نیاز کشت علوفه  ۴ ١٠ 
 ۶-۴  تن در هکتار ) تن در هکتار ( میانگین  تولید  ۵
 ٣-٢ ضریب تبدیل غذاي کنسانتره کپور ۶

٧ 
ضریب تبدیل علوفه غذاي  کپور 

 ٢۵-٢٠ علفخوار 

 ١/٢-٠/۵تن )فسفاته و نیتراته ( نیاز کود شیمیاي  ٨
 
  

 :هاي مختلف پرورش ماهیان گرمابی  شیوه ها و روش
 

فوق الذکر در حال حاضر در کشورمان در مزارع ومنـابع مختلـف بـه    ) کپورماهیان چینی (بطور کلی ماهیان گرمابی 
 :پرورش داده می شوند شرح ذیل 
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کشـت تـوام   (شالیزار  -آببندان هاي بازسازي شده  -مزارع خرد دومنظوره کشاورزي  -مزارع مجتمع  -مزارع منفرد

 منابع آبهاي طبیعی و نیمه طبیعی  -) برنج وماهی
 

 :مزارع منفرد 
با شکل وابعاد زمین و میـزان  این مزارع  که باسرمایه گذاري بخش خصوصی درطرح ها وظرفیت هاي مختلف ومتناسب 

این مزارع داراي استخرهاي بچه ماهی در . آب در دسترس ، با استخرهاي خاکی  در مساحت ها وابعاد مختلف احداث شده اند
و استخرهاي رسوب گیر وذخیـره و  ) هکتاري 2تا  1(، استخرهاي پرواري باالي یک هکتار) مترمربع5000(مساحت نیم هکتار
منـابع تـامین آب ایـن مـزارع ، آبهـاي      . هاي شستشوي ماهی با توجه  به ظرفیت مزرعه و زمین می باشند درمواردي استخر

متوسط تولید ایـن مـزارع بـدلیل    . می باشد ... ) ها و چشمه ها ، قنوات و شامل رودخانه ها، چاه( شیرین سطحی و زیرزمینی 
تن در هکتار می باشد  4یر بوده ومیانگین تولید کشوري آن حدود تن درهکتار متغ 6تا  3شرایط آب و هوایی مختلف استانها از

 . تن در هکتار خواهد رسید 6که با استفاده از روشهاي نوین و هوادهی آب استخرها عملکرد تولید  به باالي 
   

 : مزارع مجتمع
سان ویا مختلف طراحی مجتمع هاي پرورشی متشکل از تعدادي مزارع منفرد می باشند که در تعداد و اندازه هاي یک

و از منبع آبی ، شبکه انتقال آب اصلی و امکانات زیربنـایی  ) هکتاري یا بیشتر 40تا  10درمساحت هاي ( واحداث شده اند
زمین هاي این مزارع غالبا از اراضی ملی بوده که توسط شیالت شناسایی و مطالعات وطراحی . مشترك استفاده می کنند
از محل اعتبـارات ملـی و اسـتانی    ...انالهاي ورودي و خروجی آب ، زهکش ها ، ایستگاه پمپاژ واولیه و همچنین احداث ک

عملکرد تولید این مزارع بدلیل شـرایط آب و هـوایی   .انجام می شود و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردیده است 
تن در هکتار می باشد که با استفاده  4ري آن حدود تن در هکتار  متغیر بوده و میانگین تولید کشو 6تا  3مختلف استانها از

 .  تن در هکتار هم می رسد 6از روشهاي نوین و هوادهی آب استخرها به باالتر از  
 

 :مزارع خرد دومنظوره کشاورزي 
این مزارع شامل استخرهاي ذخیره آب کشاورزي خاکی و بتونی  بوده که در مظهر قنوات ، چاههاي آب کشـاورزي  

داث شده اند و دربیشتر موارد با کمی تغییرات و مرمت درساختار آنها از قبیل اصالح دیـواره هـا ، احـداث خروجـی     اح...و
این فعالیت با تلفیق با سایر فعالیت هاي کشاورزي عـالوه بـر   . اقدام به پرورش ماهی درآنها می نمایند...واصالح شیب و

د کشاورزان  ، اشاعه فرهنگ مصرف آبزي پروري حتی در دورترین نقاط استفاده بهینه از منابع آبی  موجب  افزایش درآم
الزم به ذکر است که در این نوع استخرها بدلیل خروج  آب براي فعالیت هاي کشاورزي  وعدم امکـان  . کشور می گردد 

کپـور  ( نـد  دو گونـه   باروري وغنی سازي آب استخر  ، از گونه ماهیانی  که ازجیره  غذاي دستی تغذیه  می نمایند ،  مان
عملکرد تولید این مزارع بدالیل  مختلف از جمله دماي آب ، وزن رهاسازي  .پرورش داده می شوند) معمولی وکپورعلفخوار

تن در  9بچه ماهی  و    کمیت و کیفیت تغذیه ماهی و شیوه  مدیریت متغیر بوده ومیانگین عملکرد تولید کشوري حدود 
 .هکتار می باشد 
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 دان هاي بازسازي شدهآببن
در برخی  از استانهاي کشور از جمله استانهاي شمالی کشور  مخارن ذخیره  آبی طبیعی و یا مصنوعی به منظور بهره 
برداري  در فعالیت هاي کشاورزي موجود می باشد که  به منظور استفاده بهینه و چند منظوره  از این منابع  پس از مرمت 

چه هاي ورودي و خروجی تبدیل آن به آببندان بازسازي شده  قابلیت اجراي طـرح هـاي آبـزي    ، الیروبی و  احداث دری
پروري از جمله پرورش ماهیان گرمابی را  خواهد داشت بدین ترتیب  عالوه برافزایش حجم آب قابل ذخیره و تامین آب 

این اسـتخرها در حجـم   . مخازن می باشد براي مزارع کشاورزي پایین دست، تولید ماهی  نیز از موارد بهره گیري از این
هکتار موجود بوده و  بهره برداران این مخازن  شامل تعاونی هاي محلی ،افراد حقوقی و حقیقی می  50تا  1هاي مختلف 

هکتار  18631مورد در سطح مفید  1274آببندان هاي بازسازي شده  فعال در زمینه پرورش ماهی به تعداد .         باشند
تن  بوده و میانگین تولید کشور آن حدود  5/1میزان عملکرد  تولید در آنها از بیش از .تن داشتند 41784دي معادل و تولی

 .می باشد  1388تن در هکتار در سال  2.3
 

 )کشت توام برنج وماهی(شالیزار
کشـاورزان ، مبـارزه بـا آفـات       این  فعالیت تلفیقی به منظور استفاده بهینه از آب موجود در شالیزار  ،افزایش درآمـد     

متر می  5/1تا1وباالخره  افزایش تولید برنج    در بخش ناچیزي از  اراضی  اقدام به حفر چاله به ابعاد مختلف به عمق 
گرم از هر چهار گونه بـا ترکیـب   50تا20قطعه به وزن اولیه  1400تا1100رهاسازي بچه ماهیان به تعداد تقریبی. نمایند

از مزایـاي  . تن اسـت 1تا8/0گرم وتولید نهایی در هکتار حدود 750تا600وزن انفرادي برداشت حدود . دمعمول می باش
 .این فعالیت  عالوه برموارد ذکر شده کاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیایی نیز می باشد

 
 هاي طبیعی ونیمه طبیعی                     منابع آب

ي هستند که هیچگونه ساخت وساز در بدنه آنها صورت نگرفته از جمله آبگیرها، منابع آبهاي طبیعی آندسته از آبگیرها
و منابع آبهاي نیمه طبیعی به منابع انسان ساخت اطالق می شود که شامل سدهاي خاکی کوتـاه ،  ... تاالب ها،رودخانه هاو

محیطی و مجوز هاي مربوطه و در  فعالیت پرورش ماهی در اینگونه مخازن با توجه به موارد زیست.مخازن سدها می باشد 
صورت استعداد مخزن به اشکال مختلف از جمله پرورش در قفس و یاپرورش گسترده باتوجـه بـه تولیـد طبیعـی مخـزن ،      

 .رهاسازي و صید ماهیان گرمابی صورت می گیرد
 

 فرصت ها و ظرفیت ها 
 

 :فرصت ها
 وجود مناطق مستعد پرورش ماهیان گرمابی در کشور  -1
 هاي بومی قابل پرورش در کشور   وجود گونه -2
 وجود مراکزتکثیر ماهیان گرمابی  در جنوب و شمال کشور                              -2
 از پتانسیلهاي موجود  در آبزي پروري  بهینه وجود منابع آبی مستعد ونیاز به   بهره برداري  -3
ز جمله  کپور و آمور در کشت توام در تولید متراکم  ماهی با استفاده از قابلیت مناسب برخی  گونه هاي گرمابی  ا -4

 روش هاي هوادهی و اکسیژن دهی 
 ...)                                                           غذادهی و, هوادهی، کوددهی (افزایش عملکرد  تولید در واحد سطح  -4
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 برداري مناسب از مزارع  در بهره)اي جاري و سرمایه(قابلیت تامین  منابع مالی از جمله تسهیالت اعتباري -5
 وجود بازار مناسب در داخل و خارج کشور   -6
 وجود برق درتعدادي  از  مزارع کشوربه منظور  استفاده در مزارع  گرمابی به تجهیزات  هوادهی  -7
 ماهیان گرمابی با توجه به قیمت مناسب  عرضه و تقاضاي مناسب  -8
 هاي موجود                                              افزایش بهره وري مزارع نیمه فعال و بهره برداري از ظرفیت -9

                    وجود مراکز  تحقیقات شیالت در استانهاي ساحلی                                                           -10
 وجود  کارشناسان مجرب  شیالت به متنظور پشتیبانی فنی این فعالیت -12
تدریس رشته هاي مرتبط با آبزي پروري در مراکز دانشگاهی، علمی کاربردي و و فنی حرفه اي وزارت کار و   -13

 امور اجنتماعی 
                                                                                     آبزیان       اختصاصی  وجود کارخانجات غذاي کنستانتره -13
 ...)                                                                  سم، اعتبارات  و -کود(ها  تخصیص نهاده -14
 هاي سراسري و جود  تشکلهاي تعاونی و اتحادیه -15
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 زینتیمبانی و نرماتیو هاي پرورش ماهیان 

 
همانگونه که در دستورالعمل صدور مجوز ماهیان زینتی قید گردیده است مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی به      

 متر مربع مکان تولیدي 200هزار قطعه با  100متر مربع شروع و تا  70هزار قطعه در  50سه دسته کوچک که از 
 متري 1000هزار قطعه در سالن  500متر مربع تا  400هزار قطعه در  200متوسط  واحد هاي

متر مربع در سال  4000میلیون قطعه در  2متر مربع تا  1500هزار قطعه در  750مکان تولیدي واحد هاي بزرگ با 
متر مربع نیز با  40داقل الزم به ذکر است در قالب مشاغل خانگی نیز صدور مجوز در مکان تولید یه ح. تولید می گردد

 .هزار قطعه صادر می گردد 25
درجه می  26-29درجه و براي ماهیان زنده زا و تخم گذاردیگر  24دماي مطلوب مکان تولیدي براي ماهیان گلدفیش 

 .باشد
صادر هزار قطعه ماهی زینتی و سایر آبزیان زینتی مجوز  50متر مکان تولیدي 100براي ماهیان زینتی آب شور براي 

 .در هزار می باشد 28-35درجه سانتیگراد شوري  25-27دماي مناسب براي ماهیان زینتی آب شور . می گردد
الزم به توضیح است براي گونه هاي زنده زا و ماهی قرمز که در مکان تولیدي خارج از سالن و در استخر روباز تولید 

 .هیان زینتی قید گردیده مساحت در نظر گرفته می شودبرابر متراژ فوق که براي ما 2می گردد بصورت سطح مفید 
 .در نظر گرفته می شود Ec=3000و  250و سختی  5/6-8براي ماهیان زینتی آب شیرین   pHالزم به توضیح است

از نکات  01/0قسمت در میلیون و آمونیاك کمتر از  1/0و میزان نیتریت  pH=8/6-3/8براي ماهیان زینتی آب شور 
 .ضروري رعایت فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب مراکز می باشد
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 جدول ظرفیت تولیدي ماهیان زینتی آب شیرین

                

انواع 
 واحدها

تولید بر حسب عدد 
 در سال

سطح کل فضاي 
 تولیدي 
 مورد نیاز

سطح مفید 
 فضاي تولیدي 
 مورد نیاز

سطح فضاي 
 عمومی

آب مورد نیاز بر 
 حسب 

میزان 
 اشتغالزایی

سطح مفید در 
 غیر آکواریوم 

 )متر مربع (   
 

 )متر مربع (  
 

 طرح متر مکعب در ماه ( متر مربع )  ( متر مربع )

و استخر 
متر 20باالي 
 مربع

                

  50000 100 70 30 30 2 140 

  60000 120 84 36 40 2 168 

 198 2 50 42 98 140 70000 واحدهاي 

 224 3 60 48 112 160 80000 کوچک

  90000 180 126 54 70 3 252 

  100000 200 140 60 80 3 280 

  200000 400 320 80 160 5 640 

 960 6 240 120 480 600 300000 واحدهاي 

 1280 7 320 160 640 800 400000 متوسط

  500000 1000 800 200 480 8 1600 

  750000 1500 1275 225 720 10 2550 

 3400 12 960 300 1700 2000 1000000 واحدهاي 

 5100 14 1440 450 2250 3000 1500000 بزرگ
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 مبانی و نرماتیو هاي برنامه ریزي تولید خاویار
 

 .تن است 57 ظرفیت نگهداري مزرعه براي تولید یک تن خاویار     -1

تن گوشت تولید می  30و از سال هشتم به بعد   تن 20 سوم یک تن خاویار، از سال تولید هر مزعه با ظرفیت    -2
 .کند

 .صورت می گیرد استحصال گوشت و ایجاد در آمد از سال سوم رهاسازي با برنامه ریزي الیه اي    -3

 .کیلوگرم می رسد 100تا90  هشتم سال به وزن متوسط گرم بوده و ماهی پس از 10وزن رهاسازي     -4

 .کیلوگرم امکان پذیر است 5بیش از وزن استحصال گوشت در طی روند تولید خاویار ازماهیان با    -5

 .است  قطعه در سال 2143 تعداد بچه ماهی رهاسازي شده    -6

% 98 ،در سال هاي بعد، ساالنه% 95کیلو گرم 5/3گرم تا  200، از % 75 گرم 200تا 10ماهیان از  درصد بقاء    -7
 .پیش بینی شده است

 .کیلوگرم درمترمربع است 30  حداکثر تراکم کشت در روند تولید   -8

 .متر مربع است 3000  سطح مفید استخرها براي این مقدار ظرفیت نگهداري-9

کیلوگرم است که در صورت  200مقدار بیوماس قابل نگهداري بر اساس ظرفیت نگهداري اکسیژنی به ازاء هر لیتر -11
آب   pHاستفاده از سیستم هاي هوادهی و تهویه آب و برگشت آب بر اساس ظرفیت نگهداري آمونیاکی منتج از دما و 

استفاده از ادوات مکانیزه به ازائ هر لیتر اب تازه در بر این اساس این مقدار بر اساس .قابل تغییر افزایش است
 .کیلو گرم قابل افزایش است 2000تا  دسترس
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 مبانی و نرماتیو هاي برنامه ریزي تولید گوشت فیل ماهی

 
 .تن است 5/7 تن گوشت فیل ماهی با برنامه ریزي الیه اي، 10ظرفیت نگهداري مزرعه براي تولید   -1

با برنامه ریزي الیه اي .کیلوگرم می رسد قابل استحصال هستند 5 دوم که وزن متوسط آنها به ماهیان از سال -2
کیلوگرم صید شده و به بازار  15درصد محصول باالي  50کیلو گرم و حدود  10تا  5درصد محصول بین  15حدود 

 .عرضه می شود

 .گرم می باشد 10 وزن اولیه رهاسازي  -3

 .قطعه می باشد 1200 سال تعداد بچه ماهی رهاسازي شده در هر  -4

بعد از رهاسازي اغاز می شود و بصورت هفتگی  68برنامه ریزي به صورت الیه اي بوده وصید ماهیان از هفته  -5
 .استحصال و به بازار عرضه می شود

 .کیلوگرم در متر مربع است 40حداکثر تراکم کشت در این شیوه   -6

کیلوگرم ماهی بر اساس ظرفیت اکسیژنی قابل نگهداري است و با استفاده از  200 ازاء هر لیتر آب در دسترسبه  -7
کیلو گرم  2000 تا ادوات و تجهیزات این مقدار تا حدود مجاز ظرفیت آمونیاکی به ازائ هر لیتر اب تازه در دسترس

 .قابل افزایش است

 .متر مربع است 400  ت نگهداريسطح مفید استخرها براي این مقدار ظرفی-8
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نرماتیوهاي مورد نیاز انتخاب محل مراکز تکثیر و مزارع پرورش آبزیان 
   ٩٢میگو و ظرفیت هاي صدور مجوز هاي آبزي پروري میگو سال زراعی 

 
 :تکثیر میگو •

 
مراکز بایستی مورد توجه قرار الزم به ذکر است برخی از نرماتیوها کمی و برخی دیگر کیفی هستند که در انتخاب محل 

 ویژگی هاي انتخاب محل مراکز تکثیر میگو.گیرد
 

 کمیت و کیفیت آب •
یک مرکز تکثیر بدون دسترسی به منبع .آب به عنوان فاکتور کلیدي و مهمترین عامل در تکثیر میگو به حساب می آید 

حتـی پیشـرفته تـرین دسـتگاه هـا امکـان       در پـاره اي از مـوارد   . آبی با کیفیت و کمیت مناسب  موفق نخواهـد شـد   
از این رو در انتخاب محل احداث مرکز تکثیر این عامل در در جـه  . تغییرویژگی هاي  آب و بهبود کیفیت آن را ندارند 

اول مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و محل هایی که علیرغم دارا بودن دیگر شرایط، داراي آب مطلوب و با کیفیتـی  
 . منابع آب مورد استفاده بایستی داراي نرماتیوهایی به شرح جدول ذیل را دارا باشند.  مردود شناخته می شوندنمی باشند 

 

 

 آب شیرین آب شور دامنه قابل قبول/ شاخص
 درجه سانتی گراد 31تا 28 درجه سانتی گراد 33تا25 درجه حرارت
 8.5تا 7 8.5تا 7.5 پ هاش

 میلی گرم در لیتر 5 لیترمیلی گرم در  5 اکسیژن محلول
 - قسمت در هزار 40تا  28 )بسته به گونه(درجه شوري
 میلی گرم در لیتر 20 - )کربنات کلسیم(سختی

 FTU50 FTU50 گل آلودگی
 - میلی گرم در لیتر 1 آهن
 - میلی گرم در لیتر 0.2 منگنز
 PPB ٠.٠١  PPB ٠.٠٠١ جیوه

 - PPB 0.01 دیگر فلزات سنگین
 PPB0.001 PPB0.001 ها آفت کش

BOD۵ 1 میلی گرم در لیتر 1 میلی گرم در لیتر 
 میلی گرم در لیتر 1 میلی گرم در لیتر 0.1 آمونیوم
 میلی گرم در لیتر 0.1 میلی گرم در لیتر 0.02 نیتریت
 -  200ppm-100 قلیائیت
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 :دسترسی به مولدین میگو •
توجه به بهره گیري از مولدین گونه وانامی الزام و وابستگی مسـتقیم بـین مراکـز تکثیـر و     در شرایط فعلی با 

زیستگاه هاي طبیعی وجود ندارد ولی لزوم  تاسیسات  گلخانه مولدسازي جهت اهلی سازي مولدین در مراکز  
 .بیش از پیش احساس می شود

 
 :دسترسی آسان به محل تکثیر •

بنا شود که واجد تسهیالت ارتباطی به ویژه راه هاي زمینی مناسب با شد تا  یک مرکز تکثیر بایستی در جایی
 .به آسانی انجام گیرد.... تردد کارکنان ،حمل و نقل وسایل و تجهیزات ، انتقال الرو و مولدین،و

 
 

 
 

 :شرایط اقلیمی •
عملیات تکثیر باشد و یک مرکز تکثیر تحت هر گونه  شرایط آب و هوایی بایستی قادر به نگهداري مولدین و 

درجه سانتی گراد باشـد   27ضروري است مرکز در محلی انتخاب شود که بیشتر اوقات سال، دماي هوا باالي 
 .تا در هزینه ساخت و انرژي صرفه جویی نماید

 

 درهزار 35عناصر محلول در آب دریا  با شوري
 gr/kg نام عنصر 

chloride ١٩.٣٣۴ 
sodium ١٠.٧٧٣ 

magnesium ١.٢٩۴ 
sulphate ٢.٧١٢ 
calcium ٠.۴١٢ 

potassium ٠.٣٩٩ 
bromide ٠.٠۶٧۴ 
carbon ٠.٠٢٨ 

strontium ٠.٠٠٧٩ 
bicarbonate ٠.١۴٢ 

flouride ٠.٠٠١٣ 
nitrogen(comp) ٠.٠٠٠٧-٠.٠٠٠٠١ 
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 :طرح هاي توسعه •
از قبیـل   مطالعه پیرامون طرح هاي توسعه در محدوه طرح تکثیرکه ممکن است یکی از عوامل موثر در تولید

 .را تحت تاثیر قرار دهد بسیار اهمیت دارد.... کمیت و کیفیت آب ،فراوانی مولدین و
 

 :دسترسی به نیروي کار •
وجود نیروي کار محلی به دلیل صرفه جویی در در هزینه هاي مسکن،حمل و نقل و همچنین دسترسـی بـه   

 .محل بایستی لحاظ شودنیروي کار متخصص و فنی از جمله معیارهایی است که در انتخاب 
 

 :دسترسی به منابع انرژي  •
نیروي برق براي تامین انرژي مورد نیاز جهت روشنایی،راه اندازي پمپ هاي انتقال آب ،دستگاه هـاي هـواده   

ضروري است هرچند که تولید این انرژي توسط مولدهاي برق میسر اسـت امـا احـداث مرکـز تکثیـر در      .... و
 .ل نیرو از جوار آن می گذرد اقتصادي تر و مطمئن تر است محلی باشد که خطوط انتقا

 
 :دسترسی به آب شیرین •

لـذا در اختیـار داشـتن یـک منبـع آب      . آب شیرین براي مصارف انسانی و تنظیم شوري آب مورد نیاز اسـت  
 .شیرین، مزیتی براي محل تکثیر است

 
 

 :ظرفیت تولید •
فاوتی است که مهمترین این عوامل ،تـوان سـرمایه گـذاري    ظرفیت تولید هر مرکز تکثیرتحت تاثیر عوامل مت

مالی ،دسترسی به نیروي کار ماهر و متخصص ،طول دوره تکثیر  و مهمتر از همه میزان تقاضا به پست الرو 
میلیـون قطعـه پسـت     5حداکثر تا (میگو  می باشد که بر همین اساس مراکز  از نظر ظرفیت به مراکز کوچک

 100تا  10بین ( و بزرگ ) میلیون قطعه پست الرو تولیدي در سال 10تا  5بین (،متوسط)الرو تولیدي در سال
تقسم بندي می شوند  و در شرایط ایران  اغلب مراکز تکثیر جزء مراکز )میلیون قطعه  تولید پست الرو در سال

 .بزرگ محسوب می شوند که ظرفیت واگذاري براساس  آن صورت می گیرد
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 هاي موجود مراکز تکثیر میگو در استان هاي میگو خیز و مجوزهاي مورد نیاز بر اساس اهداف کمی برنامه پنجم توسعهظرفیت 

مجوز 
 مورد نیاز

بچه 
 میگوي 

تراکم 
ذخیره 
 سازي

 سطح زیر کشت 
ظرفیت  
بالفعل  
 تولید

ظرفیت  
اسمی 
 کل تولید

تعداد مراکز 
آماده بهره 
  سال  استان برداري

تولید  
 مورد نیاز  بالفعل

/ هکتار 
 بچه میگو 

سطح 
زیر 

 کشت 

درصد 
ذخیره 
 سازي

سطح 
مفید 
 آماده 

میلیون 
 قطعه

میلیون 
 برنامه  باب قطعه

 باب
میلیون 
       هکتار % هکتار    قطعه 

   بوشهر  ١٣ ۴٢٠ ٧۵٠ ۴۶۵٠ ٧۵ ٣٧٢٠ ٢۵٠٠٠٠ ٩٣٠.٠ ۴
   خوزستان ٨ ١۶٠ ٢۴٠ ١۴۴٠ ٩٠ ١١۵٠ ٢٣٠٠٠٠ ٢۶۴.۵ ١

۵ ۴٧٧.۵ ٢۵٢ ٩٠ ١٩١٠ ٠٠٠٠۴١ ٢١٠ ٠٠۴٧ ٠ 
سیستان 
 ٩٢ وبلوچستان

   گلستان ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٨۵ ٧۵ ٢٣٠٠٠٠ ١٧.٣ ١
   هرمزگان ١٣ ٢٩٠ ۶۵٠ ٢٢٠٠ ١٠٠ ١٧۶۵ ٢۴٠٠٠٠ ۶.۴٢٣ ٠
   مجموع ۴١ ١٠١٠ ١٨۵٠ ١٠٧٩٠ ٨٠ ٨۶٢٠ ٢۴۵١١٠ ٢١١٢.٩ ١1

 
 
 
 

 :رورش میگوپ •
 
 

 انتخاب محل پرورش میگو
بررسی محل بـراي ایجـاد مزرعـه پـرورش     .پرورش میگو دارد انتخاب محل مناسب همیشه نقش اساسی در 

میگو تنها پس از انجام آنالیز دقیقی اطالعات توپوگرافی ،اکوسیستم،هواشناسی و وضعیت اجتماعی در ارتبـاط  
دراینجا عوامل موثر براي .با طرح پرورش میگو ،سازگاري گونه ها و اقتصادي بودن طرح امکان پذیر می باشد

 .ه عنوان راهنما ارایه شده استبررسی محل ب
 :کیفیت آب

معموال به عنوان یکی از  pHکیفیت آب شامل خصوصیات فیزیکی،شیمیایی و میکروبیولوژیکی آب می باشد 
 .باشد 5/8الی  5/7آب باید ترجیحاً  pHدر هر محل انتخاب شده ،.مهمترین عوامل موردتوجه قرار می گیرد
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تغییرات میـزان اکسـیژن   .استاز دیگر عوامل مهم شیمیایی آب، میزان اکسیژن محلول در تمامی سطوح آب 
قسمت در میلیون  4محلول در آب می بایست پیش بینی گردد و میزان اکسیژن محلول ترجیحآً نباید کمتر از 

آب باید داراي مواد معلق کمتري بوده وآب گل آلود در سیستم آبرسانی رسوب  نموده و ایجـاد مشـکل   . باشد
 .می نماید  خصوصاً در ارتباط با کاهش ضرفیت هاي آبگیري

میزان مطلوب آن در گونه .تغییرات شوري به عنوان یک عامل تعیین کننده در تولید میگو موردتوجه می باشد
قسـمت در  25 -45(براي مثال میگوي سفید هندي  وغربی می تواند  شوري زیاد .هاي مختلف متفاوت است

یکنواخت باشد و در فصـل بارنـدگی بـه    مناسب است که میزان شوري در هواري نرمال .را تحمل نماید) هزار
 .طور ناگهانی کاهش پیدا نکند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تغییرات جزر ومد
دانسـتن ایـن   .خصوصیات جزرومد،محل پیشنهادي براي احداث مزرعه پرورش میگو  باید شناسـایی شـود      

ـ       ت خاصـی برخـوردار   عوامل در بررسی کف استخر ،شیب خـاکریز ،ضـریب شـیب و سیسـتم تخلیـه از اهمی
 3تا  2مناسب ترین منطقه براي پرورش میگو منطقه اي است که تغییرات جزرومدي مالیم و ترجیحاً از .است

متر است محل مـوردنظر ،بـراي حفاظـت از جریانهـا و      4در مناطقی که تغییرات جزرومدي بیش از .متر باشد

 شوردامنه قابل قبول آب  شاخص

 درجه سانتی گراد 33تا25 درجه حرارت
 8.7تا 7.5 پ هاش

 میلی گرم در لیتر 4 اکسیژن محلول
 قسمت در هزار 45تا  25 )بسته به گونه(درجه شوري
  )کربنات کلسیم(سختی

 سانتی متر 35-75 شفافیت
 میلی گرم در لیتر 1 آهن
 میلی گرم در لیتر 0.2 منگنز
 ppm ٠.٠٠٢۵ جیوه
 ppm 0.15 کادمیوم

 ppm0.001 آفت کش ها
BOD۵ 50 میلی گرم در لیتر 
 میلی گرم در لیتر 0.1 آمونیوم
 میلی گرم در لیتر 0.02 نیتریت
 ppm 100-200 قلیائیت

 میلی گرم در لیتر 100 مواد معلق جامد
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زرگ خواهد داشت که ممکن  است اجراي طرح،توجیه طوفانهاي دریایی نیاز به استفاده از خاکریزهاي بلند و ب
متر باشـد مـدیریت و تـامین آب پرهزینـه      1در مناطقی که تغییرات جزرومدي کمتر از .اقتصادي نداشته باشد

جهت و قدرت جریان آبی  در طراحـی  .خواهد بودو براي آبگیري طرح نیاز به سیستم پمپاژ قوي خواهد داشت
 .جلوگیري از فرسایش آنها تاثیر خواهد داشتمزرعه و ساخت دیواره ها و 

 
 :بافت خاك

نمونـه هـاي   .قبل از انتخاب قطعی محل براي پرورش میگو نوع و بافت خاك  بایستی مورد آنالیز قرار گیـرد 
متري بایستی به منظـور تعیـین اسـیدیته،مقدار مـوادآلی،میزان بـاروري و ترکیـب        5/0خاك ترجیحاً تا عمق 

خاك منطقه پیشنهادي باید داراي رس کافی باشـد، ایـن   .آزمایش فیزیکوشیمیایی قرار گیردفیزیکی آن مورد 
 .اندازه گیري براي مطمئن شدن از نفوذناپذیري استخرهایی  می باشد که ساخته خواهند شد

 :توپوگرافی منطقه
اراضی  ساحلی در .براي طراحی استخرها و جانمایی مزرعه داشتن اطالعات تفضیلی توپوگرافی ضروري است

که داراي شیب مالیم و به طرف دریا می باشد ایجاد استخر با سرمایه گذاري کمتري و بـه سـهولت امکـان    
وجود .در مناطقی که از شیب مالیم برخوردار نباشند بایستی از سیستم پمپاژ بیشتر استفاده نمود.پذیر می باشد

داري استخرها و یـا از برآمـدگی هـاي روي زمـین     خاك به میزان مناسب براي احداث خاکریزها که از خاکبر
استفاده از خاك قرضه که باید از جاي دیگري به محل موردنظر حمـل گـردد   .بدست آمده باشد ضروري است

 .بعضاً ممکن است غیراقتصادي باشد
 

 :رویش گیاهی
رخـت حـرا   وجـود د .نوع رویش گیاهی در منطقه می تواند تا حدودي شاخص شیب فیزیکی و نوع خاك باشد

وجود بیش از حد  گیاهان گونـه ریزوفـورا کـه بـا ریشـه هـاي       . شاخص وجود خاك هاي حاصلخیز می باشد
 .نگهدارنده انبوه شناسایی می شوند معموالً مشخص کننده خاکهاي اسیدي می باشد

 
 :منابع تامین بچه میگو

که با توجه به امکان .میگو می باشد یکی از مزایاي محل انتخابی مزرعه پرورش میگو، نزدیکی به مراکز تکثیر
یک مرکز تکثیر تحت هر گونه  شـرایط آب و هـوایی بایسـتی قـادر بـه       شرایط اقلیمیوارد شدن استرس در 

نگهداري مولدین و عملیات تکثیر باشد و ضروري است مرکز در محلی انتخاب شود که بیشـتر اوقـات سـال،    
 .در هزینه ساخت و انرژي صرفه جویی نماید درجه سانتی گراد باشد تا 27دماي هوا باالي 

 
 

 :طرح هاي توسعه •
مطالعه پیرامون طرح هاي توسعه در محدوده طرح پرورش میگو ممکن است یکی از عوامـل مـوثر در تولیـد    
مجتمع هاي پرورش میگو  باشد از اهمیتبا الیی برخوردار است چرا که سایر فعالیت هاي منطقه ممکن اسـت  

تاثیرگذار باشند و تولید این مجتمـع هـاي را مـورد    ....  آب ،الودگی هاي زیست محیطی و بر کمیت و کیفیت
 .تهدید قرار دهند
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 :دسترسی به نیروي کار •

 
وجود نیروي کار محلی به دلیل صرفه جویی در در هزینه هاي مسکن،حمل و نقل و همچنین دسترسـی بـه   

ر انتخاب  محل مزارع و یا مجتمع هـاي  پـرورش   نیروي کار متخصص و فنی از جمله معیارهایی است که د
 . میگو بایستی لحاظ شود

 
 :دسترسی به منابع انرژي  •

در مجتمـع  ....  تامین انرژي مورد نیاز جهت روشنایی،راه اندازي پمپ هاي انتقال آب ،دستگاه هـاي هـواده و  
بایستی در تعیین محل این مجتمع هاي پرورش میگو با حداقل هزینه ضروري است که با توجه این این معیار 

هرچند که تولید این انرژي توسط مولدهاي برق میسر . ها دسترسی به منابع انژي ارزان قیمت در اولویت باشد
است اما احداث مزارع پرورش میگو  در محلی باشد که خطوط انتقال نیرو از جوار آن می گذرد اقتصادي تر و 

 .مطمئن تر است 
 

 :ریندسترسی به آب شی •
با توجه به کثرت نیروي انسانی در مجتمع هاي پرورش میگو و نیاز این بدنه براي مصارف روزانه ،وجود منابع 

 .تامین آب شیرین در دسترس بایستی در مکان اتتخابی براي مزرعه پرورش میگو مدنظر قرار گیرد
 

 :ظرفیت تولید
مهمترین این عوامل ،توان سرمایه گذاري مالی ،  ظرفیت تولید هر مزرعه تحت  تاثیر عوامل متفاوتی است که

، غذاي با کیفیت،بچه میگوي سالم و  دسترسی به نیروي کار ماهر و متخصص در طـول دوره پـرورش مـی    
باشد که بر همین اساس مزارع پرورش میگو به صورت تجمیع شده و در قلب مجتمع هاي  متمرکز با سرمایه 

هکتاري واگـذاري شـده،    20در عرصه غیرمفید . اگذار شده ویا میشوندگذاري دولت در بخش زیرساخت ها و
در مجتمع هاي غیر متمرکز پرورش میگو کـه  تمـامی سـرمایه    . تن میگو در سال می باشند45ظرفیت تولید 

گذاري هاي طرح توسط متقاضی تامین و پرداخت می شود ظرفیت و عرصه قابل واگذاري  طـرح، بسـته بـه    
 .مجتمع موردنظر و معرفی شده داردتقاضاي متقاضی و 
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 ظرفیت هاي موجود مزارع میگو در استان هاي میگو خیز و سطح مورد نیاز براي صدور مجوز

 بر اساس اهداف کمی برنامه پنجم توسعه
سطح موردنیاز 

براي صدور مجوز 
در قالب مجتمع 

 متمرکز
 )هکتار(

 سطح زیر کشت

 سال استان
 برنامه

سطح زیر 
کشت 

 )هکتار(

درصد 
ذخیره 
 (%)سازي

سطح مفید آماده 
 )هکتار(

  بوشهر ۴۶۵٠ ٧۵ ٣٧٢٠ ٠
  خوزستان ١۴۴٠ ٩٠ ١١۵٠ ٠
 ٩٢ سیستان وبلوچستان ٢۴٠٠ ٩٠ ١٩١٠ ٠

  گلستان ١٠٠ ٨۵ ٧۵ ١٠٠٠
  هرمزگان ٢٢٠٠ ١٠٠ ١٧۶۵ ١٠٠٠
  مجموع ١٠٧٩٠ ٨٠ ٨۶٢٠ ٢٠٠٠

 
در کلیه استان هاي براي واگذاري اراضی در قالب مجتمع هاي غیر متمرکز در صورت وجود متقاضی و بنا به  •

 . محدودیتی وجود نخواهد داشتموافقت سازمان شیالت ایران 
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نرماتیوها و شرایط انتخاب محل براي صدور مجوزهاي تکثیر و پرورش 
 ماهیان دریایی

   
 :تکثیر ماهیان دریایی -الف     

 :شرایط انتخاب محل •

 شوري آب تقریباً ثابت بدون نوسانات زیاد، دور از مصب رود خانه وبا عمق زیاد -1
 دسترسی آسان براي حمل و نقل تخم،غذاو سایر تجهیزات -2
 تامین امنیت منطقه -3
 وجود قفسهاي نگهداري مولدین در دریا -4
 نزدیکی به مزارع پرورشی -5

 :گی هاي انتخاب مکان مناسب براي مرکز تکثیر ماهیان دریایی  ویژ •

 ppt  28-35   :  ب شوري آ .1
  درجه سانتی گراد  28-32:  دماي آب .2
   ppm  4 -8:  اکسیژن محلول .3
 لوکس  1000 – 1500: میزان روشنایی  .4
5. Ph    :8.3 – 7.5   
 ppm  0.02کمتر از  :   )TAN(مجموع ترکیبات آمونیاکی .6
 آلودگی از هر منبعیعدم وجود  .7
  وجودراه هاي دسترسی .8
 سال وجود منابع کافی از ماهیان ریز در طول .9

 
 :سایر شرایط •
 ) حداقل رسوبات معلق(دسترسی به منبع آبی با کمیت و کیفیت مطلوب -1
 وجود تاسیسات فیلتراسیون -2
 قرنطینه و بهبود کیفیت آب   -3

 .مکعب باشد متر 50در ضمن مخازن نگهداري مولدین ماهی سوکال حداقل  -4

 

 : نحوه تامین آب مرکز تکثیر از دریا-5
براي مراکز متوسط تا کوچک آب را می توان بصورت مستقیم از دریا وارد مرکز نمود و براي مراکز تکثیر بزرگ آب دریا          

 .بصورت ثقلی به یک چاهک حرکت مینماید و سپس پمپ شده و وارد مراکز می گردد
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 :مدیریت مولدین •

 :تامین مولدین -الف
 صید نسل اول مولدین از محیط طبیعی -1
  سازگاري مولدین در شرایط اسارت  -2

 
 : شرایط نگهداري مولدین -ب
 تغذیه کم در حد جیره نگهداري-1
 کنترل بیماریها -2
 جداسازي مولدین نر و  ماده -3
 

 
 

 )صبیتی، سوکال و سی باس آسیاییگونه هاي هامور، : (جدول  نرماتیوهاي تکثیر ماهیان دریایی          
حداقل 
ظرفیت 

میلیون (تولید
)قطعه  

مساحت 
مورد 
نیاز 
 زمینی

متر (
)مربع  

 

تعداد 
 مولدین

نر و (
)ماده  

وزن مناسب 
)کیلوگرم(مولدین  

درجه 
حرارت 
مناسب 
 آب

سانتی (
)گراد  

pH  شوري 
گرم (

در 
)لیتر  

حجم 
آب 
 ورودي

متر (
مکعب 

در 
)ساعت  

دوره 
 تکثیر 

)ماه(  

نهایی وزن 
بچه 
) گرم(ماهیان  

اندازه 
نهایی 
بچه 
 ماهیان

میلی (
)متر  

1 5/1 50 5/1 > 19-
24 

7-
5/8 

25-
35 

50 3 1 25-
30 

3 2 100 " " " " 100 " " " 

5 3 150 " " " " 200 " " " 
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 1392جدول حداکثر ظرفیت تکثیر ماهیان دریایی براي صدور مجوز در سال      
میلیون (تولید بچه ماهی  حداکثر ظرفیت نام استان

)قطعه  

 5/4 خوزستان

 45 بوشهر

 150 هرمزگان

 30 سیستان و بلوچستان

 )قزل آال( 2 گیالن
 )خاویاري( 12/0

 )قزل آال( 2 مازندران
 )خاویاري( 12/0

 - گلستان

 
 :پرورش ماهیان دریایی -ب

 :      شرایط انتخاب محل استقرار قفس هاي دریایی 
 وشیمیایی آب دریا ی فیزیکشرایط ) الف 

 
 استاندارد هاي زیست  محیطی  .١

قبل از شروع پروژه ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح می بایست انجام شده و اثرات اهداف طرح بر محیط زیست 
این توضیحات مجریان طرح را قادر خواهد کرد تا بدانند چه اثراتی از این . جهت توسعه ي فعالیت بررسی می گردد 

آن عملی است یا خیر  بطوریکه این اطالعات ، نیاز مدیران شیالت ، بازرسان  .فعالیت بر محیط وجود دارد و اجراي ْ
 . براي اطمینان از سالمتی تولید می باشد ) بازار خارجی ( محیط زیست ، مجري طرح و بعضی از خریداران محصوالت 

 : عوامل فیزیکی   .٢

ü   س تبادل آب در قف. قفس ها می بایست در نقاطی نصب شوند که جریان هاي طبیعی آب وجود دارند
حیاتی است و تامین  اکسیژن محلول کافی می بایست تضمین گردد و همچنین ضایعات ، جمع آوري شده و 

 . از محیط خارج شود تا ماهی از رشد و درصد زنده ماندن مطلوبی برخوردار گردد 
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ü  و  قفس می بایست در مسیر بادهاي غالب منطقه قرار گیرند تا به بهترین وجهی عمل هوادهی انجام گیرد
) متر یا بیشتر  10( داشتن عمق مناسب زیر قفس . متر فاصله داشته باشند  20قفس ها از هم باید حداقل 

باعث عدم رشد موجودات مزاحم مانند جلبک ها و عدم افزایش گل آلودگی در قفس در مواقع طوفانی می 
 . گردد 

ü مانند مطالعه تغییرات در منحنی هاي   فاکتورهاي مهم حیاتی براي گونه مورد نظر مورد بررسی قرار گیرند
 دما در طول سال براي منطقه مورد نظر 

ü  جریان هاي دریایی مطالعه شوند بطوریکه نباید سرعت جریان بیشتر از دو گره دریایی باشد 

ü  قفس ها از رودخانه هایی که باعث افزایش گل آلودگی در محیط می گردند به دور باشند 

ü و  مواد محلول وسیلۀ به که است نفوذ نور در آب میزان سنجش به عنوان یک شاخص براي مطالعه کدورت یا تیرگی
، هر  و غیره رنگی ، ترکیبات شناوران ، زي و الي ، گل بدن ، مواد دفعی رس شود مانند ذرات ایجاد می در آب معلق

سانتی متر   5050ی بایست بیش از رود بطور نرمال شفافیت م باال می تیرگی بیشتر باشند میزان مواد در آب قدر این
 باشد 

ü  نظر   به در نور سفید آبی خالص آب. آید وجود می به  آب هاي برخورد نور با ناخالصی تأثیر متقابل  در نتیجۀ رنگ
گردد  می پخش کند و بیشتر در آن نفوذ می  ها بیشتر درآب ، از سایر رنگ نوري  طیف آبی نورهاي رسد چون می

 .  است تشخیص قابل آب ، معموالً با تغییر رنگ در آب اکسیژن تهدیدکنندة کمبودهاي.

 : عوامل شیمیایی  .٣

 ) آزمایش آب و نمونه برداري از بستر ( عدم وجود آلودگی هاي نفتی  •
 عدم وجود فاضالب هاي شهري یا صنعتی در مسیر نصب قفس ها  •

دو متغیر  این. کند می را تنظیم مهرگان و بی و ساز ماهی ، سوخت حرارت با درجه همراه)  DO(  محلول ناکسیژ •
با  در آب اکسیژن حاللیت. باشند می ماهی هر گونه محیطی زیست خطرات براي کننده تعیین دو عامل محیطی
 رم در لیتر مناسب می باشد میلی گ 5اکسیژن محلول  باالي . یابد می کاهش و شوري حرارت درجه افزایش

•  pH  دهد که مقادیر باال یا پایین آن به سطح برانش ماهی آسیب  می را نشان آن یا بازي اسیدي خاصیت شدت آب
 .  مناسب است 8/7  - 6/8پی اچ . می زند 

استفاده از مواد شیمیایی خطرناك  می بایست به دقت مدیریت شود ، مانند تراپوتان ،  افزودنی هاي تراپوتیک ،  •
بیهوش کننده ها ، ضدعفونی کننده ها ، آفت کش ها ، نگهدارنده هاي چوب ، مواد ضد رسوب براي تورها و 
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محیط وارد می شوند ،  نمی بایست  از دفع موجودات مزاحم مانند جلبک ها ، بارناکل ها و صدف ها که به 
 . ظرفیت مجازي  که محیط قادر به تحمل آن است خارج شوند  

مواد درمان کننده ، شستشو دهنده و ضدعفونی کننده می بایست با دقت کامل و کنترل شده به منظور پرهیز از  •
 . آلودگی دریاچه استفاده شوند 

حداقل ممکن و تحت نظارت دقیق توسط متخصصین این کار انجام  مواد شیمیایی و تراپوتان ها می بایست در •
 . نگهداري شوند ) قفل شده ( گیرد و در ظروف مطمئن و دور از دسترس و در محل مطمئن 

 . کاربرد هورمونهاي تغییر جنسیت می بایست طبق دستور العمل معتبر و به صورت کنترل شده انجام گردد  •

فس می بایست داراي استحکام الزم بوده و نسبت به پوسیدگی و خوردگی و اثر مواد استفاده شده در  ساخت ق •
در هنگام ساخت قفس ها می بایست نسبت به از بین بردن یا دفن زباله . مواد شیمیایی بر روي آنها مقاوم باشند 

 .هاي تولید شده اقدام نمود که حائز اهمیت است 

 
 :  عوامل بیولوژیکی  .٤

ü  این . قفس هاي شناور را نباید در نقاطی که زیر آن گیاهان آبزي غوطه ور وجود دارند ، نصب نمود
در بعضی موارد ، رشد . گیاهان قادر به کاهش سرعت جریان آب و همچنین اکسیژن آب هستند 

 زیاد جلبک ها باعث تاثیر در طعم گوشت ماهی و نامطلوب نمودن آن می شوند و شرایطی را بوجود
 .  می آورند که خریداران اقدام به کاهش قیمت خرید می نمایند 

ü با توجه به وجود گونهpolykrikoides    Cochlodinium    که نوعی فیتوپالنکتون از گروه
هاي سواحل  در آب) کشند سرخ ( هاست وگونه شناخته شده در پدیده شکوفایی جلبکی   داینوفالژله

پایش از ( جنوبی ایران می باشد ، می بایست تمهیدات الزم براي مقابله با آن را در نظر داشت 
 )  طریق نقشه هاي ماهواره اي و گزارش به موقع سازمان هاي مسئول دولتی به پرورش دهندگان 

ü بنده به تور باعث کاهش اندازه چشمه تور و همچنین کاهش جریان آب و ورود اکسیژن جانوران چس
 به  قفس می گردند 

ü مانند . ( نگهداري و مراقبت مطلوب ماهیان باعث کاهش بیماریها و مشکالت مزرعه می گردد
اقبت و به عبارت دیگر داشتن یک برنامه ي مر) استفاده از مولدین مرغوب براي تولید بچه ماهی 

 . بهداشتی ماهیان موجب کنترل بیماریها و پیشگیري از وقوع آنها می گردد 

ü  ماهیان تلف شده به طور روزانه از قفس خارج گردیده و در نقاط مشخص از بین می روند . 

ü  تراکم ذخیره سازي در جهت کاهش ضایعات خروجی از قفس می بایست مدیریت شود . 
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ü تولید کنندگان غذا می بایست غذایی تولید . قفس می باشد  معموال غذا عامل اصلی ورودي به
در . نمایند که موجب حفظ کیفیت استاندارد گوشت ماهی شده و کمترین ضایعات را داشته باشد 

حال حاضر پرورش دهندگان ماهی در اروپا از غذاهاي اکسترود که قابلیت هضم باالیی دارند و 
ستفاده می نمایند ولی در آسیا اغلب از ماهیان ریز یا خرد کمترین ضرر را به محیط زیست داشته ا

 .شده براي تغذیه ماهیان استفاده می نمایند 

ü  مانند پرندگان و سگ آبی و یا ( اجراي پروژه نباید موجب ایجاد مزاحمت براي اکوسیستم وحشی
 . شود ) ماهیان وحشی دریاچه 

 :سایر شرایط انتخاب محل •

ü متر بر ثانیه 4از دو گره دریایی یا معادل کمتر از کمتر (سرعت جریان دریایی( 

ü  متر 3-5براي قفس هاي شناور کمتر از ( طول موج( 

ü شنی ترجیحاً درشت دانه -صاف ماسه اي(نوع بستر( 

ü   حداقل عمق دریا در محل استقرار قفس باید سه برابر ارتفاع تور ضد ( عمق محل استقرار قفس
 )شکارچی باشد

ü  وجود زمین ساحلی براي پشتیبانی سایت دریایی 

ü و غذا  لوازم  انبارهاي 

ü و دفاترکار  کارگران  سکونت  محل 

ü محصوالت   بندي  و بسته  تجهیزات عمل آوري 

ü و کارکنان  ، غذا، تجهیزات ماهی  و نقل  حمل  براي  زمینی  وسایل   

ü اسکله(ها  قایق  پهلوگیري  محل  ( 

ü قفسها   روزانۀ  و سرکشی  تغذیه  متري براي 77  کوچک  قایق  تعدادي 

ü آزمایشگاهی  اولیه  و تجهیزات  ارتباطی  وسایل  

ü و غیره  و سطل  کار، تور دستی  هاي لباس: مصرفی مانند  اقالم    
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 :پرورش ماهیان دریایی جدول نرماتیوهاي مورد نیاز 
سیستم  نوع گونه

 پرورشی 
مساحت 
مورد نیاز 
 دریایی

)هکتار(  
 

مساحت مورد نیاز 
 زمینی

)متر مربع/ هکتار(  
 

حداقل 
ظرفیت 
تن(تولید
( 

تراکم 
ذخیره 
 سازي

)مترمکعب(  

وزن اولیه 
بچه 
)گرم(ماهی  

وزن 
نهایی  

)گرم(  

درصد 
بازماندگ
 ي
(%) 

درجه حرارت 
 مناسب

)سانتی گراد(  

PH  شوري 
(ppt

) 

فصل 
مناسب 
پرور
 ش

دوره 
پرور
 ش 

)ماه(  

  FCR نوع غذا

-800 200 10 200  1500  10 قفس آزاد
1000 

90 8-20 5/8-
7 

20- 
0  

نیمه 
دوم 
 سال

 5/1 کنسانتره 6

( فیل ماهی
)خاویاري  

تمام  " " 30-10 80 7000 100 10 200 1500 10 قفس
 سال

36 " 5/1 

-500 100 15 100  1000 15 قفس قزل آال
700 

نیمه  " " 8-20 90
دوم 
 سال

6 " 5/1 

 
 صبیتی

-700 15 10 200 1 10 قفس
500 

80 32-28 8-
5/7 

40-
30 

نیمه 
 اول 

12-
10 

" 5/1 

 5/1 " 10 " "-5/8 " 70 500 10-15 5/0 30 15 -اســتخرهاي 
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 8 خاکی

اســتخرهاي  هامور
 خاکی

- 15 30 5/0-3/0 50-20 1000
-800 

70 32-25 5/8-
8 

35-
20 

" 9-8 " 5/1 

-8 25-28 70 5000 15 10 200 1 10 قفس سوکال
5/7 

44-
22 

" 16-
10 

" 5/1 

سی باس 
 آسیایی

-600 10-15 10 200 1 10 قفس
500 

80 32-20 8-
5/7 

40-
15 

" 10-5 " 5/1 

اســتخرهاي  
 خاکی

- 15 30 5/0 " 500 70 32-28 5/8-
8 

35-
15 

" 5-4 " 5/1 
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1392جدول حداکثر ظرفیت پرورش ماهیان دریایی براي صدور مجوز در سال   
حداکثر ظرفیت تولید ماهیان دریایی  نام استان

)تن(  

 1500 خوزستان

 15000 بوشهر

 50000 هرمزگان

 10000 سیستان و بلوچستان

 1000 گیالن

 1000 مازندران

 - گلستان

 78500 جمع

 
 :نرماتیوها و شرایط انتخاب محل براي صدور مجوزهاي تکثیر و پرورش ماهیان دریایی  

 :تکثیر ماهیان دریایی -الف  
 :شرایط انتخاب محل •

 شوري آب تقریباً ثابت بدون نوسانات زیاد، دور از مصب رود خانه وبا عمق زیاد -1
 حمل و نقل تخم،غذاو سایر تجهیزات دسترسی آسان براي -2
 تامین امنیت منطقه -3
 هاي نگهداري مولدین در دریا وجود قفس -4
 نزدیکی به مزارع پرورشی -5

 :ویژ گی هاي انتخاب مکان مناسب براي مرکز تکثیر ماهیان دریایی  •

 ppt  28-35   :  ب شوري آ .1
  درجه سانتی گراد  28-32:  دماي آب .2
   ppm  4 -8:  اکسیژن محلول .3
 لوکس  1000 – 1500: میزان روشنایی  .4
5. PH    :8.3 – 7.5   
 ppm  0.02کمتر از  :   )TAN(مجموع ترکیبات آمونیاکی .6
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 عدم وجود آلودگی از هر منبعی .7
  وجودراه هاي دسترسی .8
 سال وجود منابع کافی از ماهیان ریز در طول .9

 
 :سایر شرایط •
 ) حداقل رسوبات معلق(دسترسی به منبع آبی با کمیت و کیفیت مطلوب -5
 وجود تاسیسات فیلتراسیون -6
 قرنطینه و بهبود کیفیت آب   -7
 .متر مکعب باشد 50در ضمن مخازن نگهداري مولدین ماهی سوکال حداقل  -8

 : نحوه تامین آب مرکز تکثیر از دریا-5
براي مراکز متوسط تا کوچک آب را می توان بصورت مستقیم از دریا وارد مرکز نمود و براي مراکز تکثیر بزرگ         

 .آب دریا  بصورت ثقلی به یک چاهک حرکت مینماید و سپس پمپ شده و وارد مراکز می گردد
 :مدیریت مولدین •

 :تامین مولدین -الف
 صید نسل اول مولدین از محیط طبیعی -3
  ازگاري مولدین در شرایط اسارتس  -4

 
 : شرایط نگهداري مولدین -ب
 تغذیه کم در حد جیره نگهداري-1
 کنترل بیماریها -2
 جداسازي مولدین نر و  ماده -3
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 )گونه هاي هامور، صبیتی، سوکال و سی باس آسیایی: (نرماتیوهاي تکثیر ماهیان دریایی         
حداقل 
ظرفیت 

میلیون (تولید
)قطعه  

مساحت 
مورد 
نیاز 
 زمینی

متر (
)مربع  

 

تعداد 
 مولدین

نر و (
)ماده  

وزن مناسب 
)کیلوگرم(مولدین  

درجه حرارت 
 مناسب آب

)سانتی گراد(  

PH  شوري 
گرم (

در 
)لیتر  

حجم 
آب 
 ورودي

متر (
مکعب 

در 
)ساعت  

دوره 
 تکثیر 

)ماه(  

وزن نهایی 
بچه 
) گرم(ماهیان  

اندازه 
نهایی 
بچه 
 ماهیان

میلی (
)متر  

1 5/1 50 5/1 > 19-24 7-
5/8 

25-
35 

50 3 1 25-
30 

3 2 100 " " " " 100 " " " 

5 3 150 " " " " 200 " " " 

 
 

 1392جدول حداکثر ظرفیت تکثیر ماهیان دریایی براي صدور مجوز در سال      
حداکثر ظرفیت تولید بچه ماهی  نام استان

)میلیون قطعه(  

 5/4 خوزستان

 45 بوشهر

 150 هرمزگان

 30 سیستان و بلوچستان

 )قزل آال( 2 گیالن
 )خاویاري( 12/0

 )قزل آال( 2 مازندران
 )خاویاري( 12/0

 - گلستان
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 :پرورش ماهیان دریایی -ب
 

 :      شرایط انتخاب محل استقرار قفس هاي دریایی 
 وشیمیایی آب دریا ی شرایط فیزیک) الف 

 
 استاندارد هاي زیست  محیطی  .٥

قبل از شروع پروژه ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح می بایست انجام شده و اثرات اهداف طرح بر محیط زیست 
این توضیحات مجریان طرح را قادر خواهد کرد تا بدانند چه اثراتی از این . جهت توسعه ي فعالیت بررسی می گردد 

آن عملی است یا خیر فعالیت بر محیط وجود دارد و  بطوریکه این اطالعات ، نیاز مدیران شیالت ، بازرسان . اجراي ْ
 . براي اطمینان از سالمتی تولید می باشد ) بازار خارجی ( محیط زیست ، مجري طرح و بعضی از خریداران محصوالت 

 
 : عوامل فیزیکی   .٦

ü  تبادل آب در قفس . وجود دارند  قفس ها می بایست در نقاطی نصب شوند که جریان هاي طبیعی آب
حیاتی است و تامین  اکسیژن محلول کافی می بایست تضمین گردد و همچنین ضایعات ، جمع آوري شده و 

 . از محیط خارج شود تا ماهی از رشد و درصد زنده ماندن مطلوبی برخوردار گردد 

ü  ن وجهی عمل هوادهی انجام گیرد و قفس می بایست در مسیر بادهاي غالب منطقه قرار گیرند تا به بهتری
) متر یا بیشتر  10( داشتن عمق مناسب زیر قفس . متر فاصله داشته باشند  20قفس ها از هم باید حداقل 

باعث عدم رشد موجودات مزاحم مانند جلبک ها و عدم افزایش گل آلودگی در قفس در مواقع طوفانی می 
 . گردد 

ü رد نظر مورد بررسی قرار گیرند مانند مطالعه تغییرات در منحنی هاي  فاکتورهاي مهم حیاتی براي گونه مو
 دما در طول سال براي منطقه مورد نظر 

ü  جریان هاي دریایی مطالعه شوند بطوریکه نباید سرعت جریان بیشتر از دو گره دریایی باشد 

ü اشند قفس ها از رودخانه هایی که باعث افزایش گل آلودگی در محیط می گردند به دور ب 

ü و  مواد محلول وسیلۀ به که است نفوذ نور در آب میزان سنجش به عنوان یک شاخص براي مطالعه کدورت یا تیرگی
، هر  و غیره رنگی ، ترکیبات شناوران ، زي و الي ، گل بدن ، مواد دفعی رس شود مانند ذرات ایجاد می در آب معلق

سانتی متر   5050رود بطور نرمال شفافیت می بایست بیش از   میباال تیرگی بیشتر باشند میزان مواد در آب قدر این
 باشد 
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ü  نظر  به در نور سفید آبی خالص آب. آید وجود می به آب برخورد نور با ناخالصیهاي تأثیر متقابل در نتیجۀ رنگ
ردد گ می پخش کند و بیشتر در آن نفوذ می ، از سایر رنگها بیشتر درآب نوري طیف آبی نورهاي رسد چون می

 .  است تشخیص قابل آب ، معموالً با تغییر رنگ در آب اکسیژن تهدیدکنندة کمبودهاي.

 : عوامل شیمیایی  .٧

 ) آزمایش آب و نمونه برداري از بستر ( عدم وجود آلودگی هاي نفتی  •
 عدم وجود فاضالب هاي شهري یا صنعتی در مسیر نصب قفس ها  •

دو متغیر  این. کند می را تنظیم مهرگان و بی و ساز ماهی ، سوخت حرارت با درجه همراه)  DO(  محلول اکسیژن •
با  در آب اکسیژن حاللیت. باشند می ماهی هر گونه محیطی زیست خطرات براي کننده تعیین دو عامل محیطی
 ناسب می باشد میلی گرم در لیتر م 5اکسیژن محلول  باالي . یابد می کاهش و شوري حرارت درجه افزایش

•  pH  دهد که مقادیر باال یا پایین آن به سطح برانش ماهی آسیب  می را نشان آن یا بازي اسیدي خاصیت شدت آب
 .  مناسب است 8/7  - 6/8پی اچ . می زند 

استفاده از مواد شیمیایی خطرناك  می بایست به دقت مدیریت شود ، مانند تراپوتان ،  افزودنی هاي تراپوتیک ،  •
بیهوش کننده ها ، ضدعفونی کننده ها ، آفت کش ها ، نگهدارنده هاي چوب ، مواد ضد رسوب براي تورها و 

محیط وارد می شوند ،  نمی بایست  از دفع موجودات مزاحم مانند جلبک ها ، بارناکل ها و صدف ها که به 
 . ظرفیت مجازي  که محیط قادر به تحمل آن است خارج شوند  

مواد درمان کننده ، شستشو دهنده و ضدعفونی کننده می بایست با دقت کامل و کنترل شده به منظور پرهیز از  •
 . آلودگی دریاچه استفاده شوند 

حداقل ممکن و تحت نظارت دقیق توسط متخصصین این کار انجام  مواد شیمیایی و تراپوتان ها می بایست در •
 . نگهداري شوند ) قفل شده ( گیرد و در ظروف مطمئن و دور از دسترس و در محل مطمئن 

 . هاي تغییر جنسیت می بایست طبق دستور العمل معتبر و به صورت کنترل شده انجام گردد  کاربرد هورمون •

قفس می بایست داراي استحکام الزم بوده و نسبت به پوسیدگی و خوردگی و اثر مواد استفاده شده در  ساخت  •
در هنگام ساخت قفس ها می بایست نسبت به از بین بردن یا دفن زباله . مواد شیمیایی بر روي آنها مقاوم باشند 

 .هاي تولید شده اقدام نمود که حائز اهمیت است 

 :  عوامل بیولوژیکی  .٨

ü این . اید در نقاطی که زیر آن گیاهان آبزي غوطه ور وجود دارند ، نصب نمود قفس هاي شناور را نب
در بعضی موارد ، رشد . گیاهان قادر به کاهش سرعت جریان آب و همچنین اکسیژن آب هستند 
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زیاد جلبک ها باعث تاثیر در طعم گوشت ماهی و نامطلوب نمودن آن می شوند و شرایطی را بوجود 
 .  ان اقدام به کاهش قیمت خرید می نمایند می آورند که خریدار

ü با توجه به وجود گونهpolykrikoides    Cochlodinium    که نوعی فیتوپالنکتون از گروه
هاي سواحل  در آب) کشند سرخ ( هاست وگونه شناخته شده در پدیده شکوفایی جلبکی  داینوفالژله

پایش از ( جنوبی ایران می باشد ، می بایست تمهیدات الزم براي مقابله با آن را در نظر داشت 
 )  مسئول دولتی به پرورش دهندگان طریق نقشه هاي ماهواره اي و گزارش به موقع سازمان هاي 

ü  جانوران چسبنده به تور باعث کاهش اندازه چشمه تور و همچنین کاهش جریان آب و ورود اکسیژن
 به  قفس می گردند 

ü مانند . ( نگهداري و مراقبت مطلوب ماهیان باعث کاهش بیماریها و مشکالت مزرعه می گردد
و به عبارت دیگر داشتن یک برنامه ي مراقبت ) ماهی استفاده از مولدین مرغوب براي تولید بچه 

 . بهداشتی ماهیان موجب کنترل بیماریها و پیشگیري از وقوع آنها می گردد 

ü  ماهیان تلف شده به طور روزانه از قفس خارج گردیده و در نقاط مشخص از بین می روند . 

ü  مدیریت شود تراکم ذخیره سازي در جهت کاهش ضایعات خروجی از قفس می بایست . 

ü  تولید کنندگان غذا می بایست غذایی تولید . معموال غذا عامل اصلی ورودي به قفس می باشد
در . نمایند که موجب حفظ کیفیت استاندارد گوشت ماهی شده و کمترین ضایعات را داشته باشد 

دارند و  حال حاضر پرورش دهندگان ماهی در اروپا از غذاهاي اکسترود که قابلیت هضم باالیی
کمترین ضرر را به محیط زیست داشته استفاده می نمایند ولی در آسیا اغلب از ماهیان ریز یا خرد 

 .شده براي تغذیه ماهیان استفاده می نمایند 

ü  مانند پرندگان و سگ آبی و یا ( اجراي پروژه نباید موجب ایجاد مزاحمت براي اکوسیستم وحشی
 . شود ) ماهیان وحشی دریاچه 

 :ر شرایط انتخاب محلسای •

ü متر بر ثانیه 4کمتر از دو گره دریایی یا معادل کمتر از (سرعت جریان دریایی( 

ü  متر 3-5براي قفس هاي شناور کمتر از ( طول موج( 

ü شنی ترجیحاً درشت دانه -صاف ماسه اي(نوع بستر( 
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ü   حداقل عمق دریا در محل استقرار قفس باید سه برابر ارتفاع تور ضد ( عمق محل استقرار قفس
 )شکارچی باشد

ü  وجود زمین ساحلی براي پشتیبانی سایت دریایی 

ü و غذا  لوازم  انبارهاي 

ü و دفاترکار  کارگران  سکونت  محل 

ü محصوالت   بندي  و بسته  تجهیزات عمل آوري 

ü و کارکنان  ، غذا، تجهیزات ماهی  و نقل  حمل  براي  زمینی  وسایل   

ü اسکله(ها  قایق  پهلوگیري  محل  ( 

ü قفسها   روزانۀ  و سرکشی  تغذیه  متري براي 77  کوچک  قایق  تعدادي 

ü آزمایشگاهی  اولیه  و تجهیزات  ارتباطی  وسایل  

ü و غیره  و سطل  کار، تور دستی  هاي لباس: مصرفی مانند  اقالم    
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 نرماتیوهاي مورد نیاز پرورش ماهیان دریایی 
سیستم  نوع گونه

 پرورشی 
مساحت 
مورد 
نیاز 
 دریایی

)هکتار(  
 

مساحت 
مورد نیاز 
 زمینی

/ هکتار(
)متر مربع  

 

حداقل 
ظرفیت 
ت(تولید
)ن  

تراکم 
ذخیره 
 سازي

مترم(
)کعب  

اولیه وزن 
بچه 
گرم(ماهی
( 

وزن 
نهایی  

)گرم(  

درصد 
بازماند
 گی
(%) 

درجه 
حرارت 
 مناسب

سانتی (
)گراد  

pH  شوري 
(ppt

) 

فصل 
مناسب 
 پرورش

دوره 
 پرورش 

)ماه(  

  FCR نوع غذا

-800 200 10 200  1500  10 قفس آزاد
1000 

90 8-20 5/8-7 20- 
0  

نیمه دوم 
 سال

 5/1 کنسانتره 6

( فیل ماهی
)خاویاري  

 5/1 " 36 تمام سال " " 30-10 80 7000 100 10 200 1500 10 قفس

-500 100 15 100  1000 15 قفس قزل آال
700 

نیمه دوم  " " 8-20 90
 سال

6 " 5/1 

 
 صبیتی

-700 15 10 200 1 10 قفس
500 

80 32-28 8-5/7 40-
30 

 5/1 " 10-12 نیمه اول 

اســتخرهاي 
 خاکی

- 15 30 5/0 15-10 500 70 " 5/8-8 " " 10 " 5/1 

 5/1 " 8-9 "-35 8-5/8 25-32 70-1000 20-50-5/0 30 15 -اســتخرهاي  هامور
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 20 800 3/0 خاکی

-44 5/7-8 25-28 70 5000 15 10 200 1 10 قفس سوکال
22 

" 16-10 " 5/1 

-600 10-15 10 200 1 10 قفس سی باس آسیایی
500 

80 32-20 8-5/7 40-
15 

" 10-5 " 5/1 

اســتخرهاي  
 خاکی

- 15 30 5/0 " 500 70 32-28 5/8-8 35-
15 

" 5-4 " 5/1 
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1392جدول حداکثر ظرفیت پرورش ماهیان دریایی براي صدور مجوز در سال   

 
حداکثر ظرفیت تولید ماهیان دریایی  نام استان

)تن(  

 1500 خوزستان

 15000 بوشهر

 50000 هرمزگان

 10000 سیستان و بلوچستان

 1000 گیالن

 1000 مازندران

 - گلستان

 78500 جمع
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 نرماتیوها و شرایط انتخاب محل براي صدور مجوز تولید و پرورش آرتمیا
 

 :شرایط انتخاب محل •

گرم در لیتر، محل تامین آب میتواند آب دریا و یـا   120الی  20بودن شوري بین داراي (دسترسی به منبع آب شور  -1
 )منابع آب شور داخلی باشد

منطقه از امنیت الزم برخوردار باشد، وجود جاده بمنظور دسترسی آسان براي حمل و نقل کود، ادوات و تجهیـزات،   -2
 ...تولیدات، ایاب و ذهاب پرسنل و گارگران و 

 که مراکز تکثیر میگو و ماهی میباشند نزدیک باشد) سیست و بیومس(محل مصرف تولیدات ترجیحا به -3
 )خاکهاي رسی با میزان کمی ماسه(میزان نفوذ پذیري خاك میبایست حداقل باشد  -4
داشتن توجیه اقتصادي براي تولید سیست آرتمیا مستلزم بکارگیري سطح زیر کشت قابل توجه میباشد و در صورت  -5

امکان انتقال ثقلی آب به استخرها (امکان اراضی از لحاظ توپوگرافی حتی المقدور مسطح و داراي شیب مالیمی باشند 
 )تامین تا هزینه ساخت و ساز کاهش یابد

 رعایت حفظ تنوع زیستی براي انتخاب گونه مورد پرورش-6
 .نرخ تبخیر باالیی برخوردار هستند مناطق مستعد براي پرورش آرتمیا معموال از دماي باال، فصول خشک و-7
نیروي برق براي تامین انرژي مورد نیاز جهت روشنایی، راه انـدازي کمپرسـورها و پمـپ    : دسترسی به منابع انرژي -8

هرچند که تولید این انرژي توسط مولدهاي برق میسر است ولی در صورتیکه خطوط انتقال نیرو در .... هاي انتقال آب و
 شد، توجیه اقتصادي بهتري دارد جوار اراضی با

 دسترسی به آب شیرین براي مصارف انسانی و تنظیم شوري آب مورد نیاز است -9
 

 :سایر شرایط و نرماتیوهاي الزم براي تولید سیست و بیومس آرتمیا
 اجاره سردخانه و یا تامین سردخانه براي نگهداري سیست و بیومس و رفع حالت دیاپوز ضروري است -1
 مین محل و یا سالن با امکانات برق براي تفریخ سیست بمنظور ذخیره سازي استخرهاتا-2
، هوا دهی با )زوك(تامین مواد، ابزار و تجهیزات براي راه اندازي سیستم تفریخ سیست، اعم از ظروف مخروطی -3

لوپ یا میکروسکوپ، تانکهاي  استفاده از کمپرسور و یا پمپ هاي هوا، تامین نور با المپهاي فلورسنت، مواد شیمیایی،
 ....پلی اتیلنی، ترازوي دیجیتال، مواد شیمیایی و 

آماده سازي استخرها و ایجاد استخرهاي تولید (داشتن مدیریت و دانش مناسب در مصرف انواع کودها -4
 )فیتوپالنکتون

 و باالتر 300، 100آبگیري با استفاده از فیلترهاي ریزچشمه -5
 ان مناسبذخیره سازي در زم-6
 کنترل شرایط حاکم بر استخرها از طریق اندازه گیري و ثبت فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب -7
 ):کنترل شرایط پرورش شامل(کنترل شرایط محیطی و تولید غذا در استخرهاي پرورشی  -8

سـط پـی اچ متـر،    کنترل اکسیژن محلول توسط اکسیژن متر، کنترل غلظت نمک یا شوري آب، کنترل اسیدیته آب تو
کنترل درجه حرارت آب و هوا، تعیین عمق آب روزانه توسط شاخص نصب شده در استخر، تعیـین عمـق شـفافیت آب    
توسط سشی دیسک، شناسایی و کنتـرل جمعیـت فیتوپالنکتـونی اسـتخر تـا شـرایط بـراي رشـد جلبـک هـاي سـبز            
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یا شده و از رشد فیتوپالنکتون هاي غیر مفید جلوگیري مه) کتوسروس و ناویکوال(و دیاتومه ها ) تتراسلمیس و دونالیال(
 به عمل آید، سنجش نیترات و فسفات و گازکربنیک محلول در آب استخرها با انجام آزمایشات الزم در زمان مورد نیاز

 کنترل جمعیت و بهره برداري از آرتمیا، برداشت اصولی محصول، عمل آوري، کنترل کیفی و نگهداري سیست-9
 

 و پرورش آرتمیا تولید

 

 ظرفیت تولید نام استان
 

مساحت مورد 
)هکتار(نیاز   

 نرماتیوهاي تولید 

 شوري
PPT 

درجه حرارت 
 آب

 اکسیژن
PPM 

 

pH شفافیت 
Cm 

تن سیست  10 کرمان
 آرتمیا

200  50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25- 30  

تن سیست  10 خراسان رضوي
 آرتمیا

200 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  -5/8  25- 30  

تن سیست  10 بوشهر
 آرتمیا

200 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25 - 30  

آذربایجان 
 شرقی

تن سیست  10
 آرتمیا

200 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  - 5/8  25- 30  

تن سیست  10 خوزستان
 آرتمیا

200 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  - 5/8  25- 30  

تن سیست  15 هرمزگان
 آرتمیا

300 50 - 120  20  - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25 - 30  

تن سیست  3 مرکزي
 آرتمیا

100 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25- 30  

تن سیست  5 فارس
 آرتمیا

120  50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  -5/8  25- 30  

سیستان و 
 بلوچستان

تن سیست  10
 آرتمیا

200 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25 - 30  

تن سیست  5 یزد
 آرتمیا

120 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  - 5/8  25- 30  

تن سیست  3 قزوین
 آرتمیا

100 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  - 5/8  25- 30  

تن سیست  3 قم 
 آرتمیا

100 50 - 120  20 - 30  2 - 5  5/7  - 5/8  25- 30  

سیست تن 10 آذربایجان غربی  200 
 

50 - 120  20  - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25 - 30  

تن بیومس  10 مازندران
 آرتمیا

5  40 - 100  20  - 30  2 - 5  5/7 - 5/8  25 – 30  
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) ریوپسیز پرسیکا  گونه گراسیال( کشت و پرورش جلبک هاي دریایی نرماتیو هاي    
 

مساحت قابل  نرماتیوهاي مورد نیاز 
)هکتار(کشت   

ظرفیت صدور 
)تن ( مجوز  

نام استان هاي 
مستعد این 
 فعالیت

سایر شرایط 
 مورد نیاز

فصل مناسب براي 
 انجام کار

میزان نشاء مورد نیاز  مکان مناسب
براي یک مزرعه یک 

)کیلو گرم(هکتاري   

PH  درجه
حرارت 

درجه (
)سانتی گراد  

شوري 
 گرم در(

)لیتر   

جریان مالیم و 
دائمی آب و 
 نور مناسب

با توجه به شرایط 
آب و هوایی از پاییز 
 تا بهار سال آینده

کانال هاي 
زهکش و آبرسان 

مزارع پرورش 
میگو، مناطق جزر 
و مدي و خورهاي 

 آرام 

500- 750  8 18-24  30-45  هرمزگان   5000 250 

سیستان  3000 150
 وبلوچستان

 بوشهر 3000 150
 جمع 11000 550
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