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١٧٦ 

در قفس رهيافتي  )Oncorhynchus mykiss( كمانآالي رنگينپرورش ماهي قزل
 جهت افزايش توليد ملي آبزيان

  

  3، مهدي بهراميان  2، غالمرضا رفيعي  *1رضا رضانژاد 

  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج 1
  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج 2
  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج 3

  

 
 

  چكيده
آب به عنوان . افزايش استبه  رو دنيا سراسر براي مصرف آبزيان در اطالعات جهاني حاكي ازآن است كه تقاضا و آمار
پرورش ماهيان سردآبي در ايران كه بيش از نيم قرن قدمت دارد از . شودترين عامل در پرورش آبزيان محسوب ميمهم

هجري شمسي با احداث مزرعه ماهي سراي كرج جهت پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان آغاز شده است و  1338سال 
ماهي قزل آالي رنگين كمان مربوط به آن دسته از ماهياني است كه در سيستم پرورشي از توليد % 91در حال حاضر حدود 

ها و همچنين مشكل يافتن مكاني  امروزه با كاهش منابع آبي رودخانه .شودتوليد مي) Raceway(هاي جرياندار كانال
بع آبي ضرورت و اهميت بيشتري پيدا جهت پرورش اين ماهي در سيستم پرورشي كانال هاي جريان دار استفاده از ساير منا

پرورش . باشدهاي پشت سدها مييكي از اين منابع آبي كه كشور ما پتانسيل عظيمي در اين زمينه دارد آب. كرده است
ماهي در قفس به داليل مختلف از قبيل وجود پتانسيل عظيم از سدهاي مختلف در استانهاي كشور، وجودتكنولوژي الزم 

ورش ماهي در قفس، سهولت ساخت و نصب آن بر روي درياچه و امكان جا به جايي مزرعه، نياز به دركشور براي پر
سرمايه گذاري اوليه وثابت كمتر و بازگشت سريع سرمايه، امكان ايجاد اشتغال براي بخش وسيعي از مردم مي تواند نقش 

  .مهمي در افزايش توليد ملي آبزيان و ايجاد اشتغال مولد داشته باشد
  .پرورش، قزل آالي رنگين كمان، قفس، سد: كلمات كليدي

   

  Rezanezhad@ut.ac.ir :نويسنده مسئول
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  مقدمه
در كشور ايران . آمار و اطالعات جهاني حاكي ازآن است كه تقاضا براي مصرف آبزيان در سراسر دنيا رو به افزايش است
اطالعات درباره نيز كه بيشتر جمعيت آن در نواحي دور از دريا زيست ميكنند، با توجه به رشد آگاهي مردم و انتشار 

نكاتي مانند باال رفتن رفاه عمومي و رشد تقاضاي دسترسي به . خواص استفاده ازآبزيان مصرف آن رو به گسترش است
مواد و غذاهاي متنوع تر و نيز مسايل اقتصادي در توليد و مصرف گوشت احشام و ماكيان باعث شده است به تدريج و با 

به دليل محدوديت منابع آبي درآبهاي داخلي وكاهش صيد . ان رو به توسعه باشدشيب ماليمي مصرف ماهي و ساير آبزي
برخي ازگونه هاي دريايي، پرورش ماهيان و ديگر آبزيان دريايي به عنوان راهكار مطمئن و مقرون به صرفه در تامين 

ه سازي محيط، هزينه سرمايه قابليت توليد منظم، شرايط مناسب پرورشي، عدم آلود. پروتئين مورد نياز معرفي شده است
به لحاظ تجاري نيز اين روش مي تواند . گذاري نسبتا كم و بازدهي اقتصادي مناسب از ديگر مشوقهاي اين امر هستند

  .محصول خود را با كميت و كيفيت مطلوب به بازار عرضه كند
با هدف بازارهاي داخلي و مي تواند شامل آبزيان حالل ) Cage Culture(ترويج صنعت پرورش آبزيان در قفس 

توانند در اين صنعت ¬كشورهاي مسلمان باشد، درعين حال بسياري از گونه هاي غير ماكول نيز با اهداف صادراتي مي
روند منظم و قابل برنامه ريزي توليد محصول به روش قفس مي تواند صنايع متعددي مانند . جايگاه داشته باشند

به بيان . بندي و فيله كني را به خوبي تغذيه نموده و بازدهي اين صنايع را به حداكثر برساندكنسروسازي، توليد پودر، بسته 
ديكر، اين روش مي تواند سنگ بناي ايجاد مجتمع ها و يا خوشه هاي شيالتي شده و از نوسانات رايج در روش صيد سنتي 

  .در امان باشد
ه در مناطق محروم و توسعه نيافته مي تواند براي گروههاي بزرگي قابليت ديگر روش قفس اشتغال زايي آن بوده كه به ويژ

همچنين اين روش مي تواند جايگزين خوبي براي روشهاي منسوخي نظير صيد پره و يا . ازمردم شغل و رفاه تامين كند
  .استفاده ازقايق ها ولنج هاي نامطمئن باشد

ه الزامات، ظرفيتها و فرصتهايي است كه مديريت اين موارد پرورش ماهي در قفس مانند هر كسب و كار ديگر در برگيرند
با توجه به ابعاد و ويژگي هاي طرح مي توان آن را به صورت نا محدود گسترش داد و .  مي تواند ضامن موفقيت طرح باشد

  .پيوند ساختاري از طريق نقاط تماس متعددي باكسب و كارهاي ديگر ايجادكرد
اصلي و اساسي در توسعه جوامع كشورهاي مختلف جهان آب است، كمبود آب و از آنجائيكه يكي از اركان 

 .طلبد ريزي صحيح براي منابع آبي كشور را مي محدوديتهاي آن ، ضرورت مديريت و برنامه
سدهايي كه بر روي رودخانه هاي كشور طرح ريزي و احداث گرديده است نه تنها راه گشاي مديريت آبي در مصارف 

در حال . وليد برق مي باشد، بلكه به عنوان پتانسيل بسيار خوبي براي توليد آبزيان مي تواند قلمداد گرددكشاورزي و ت
سد در مرحله انجام  547سد در مرحله اجرا و  145سد در حال بهره برداري،  629سد،  1321حاضر در كشور از مجموع 

آمار سدهاي درحال ). http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/statsسايت شركت مديريت منابع آب ايران (مطالعات مي باشند 
. آمده است 3و  2، 1بهره برداري از لحاظ ارتفاع سد، حجم مخزن و سطح زير كشت به ترتيب در نمودارهاي شماره 

خوشبختانه در حال حاضر با وجود فن آوري و تكنولوژي استفاده از قفس جهت پرورش ماهي مي توان به نحو مطلوب از 
  .پتانسيل استفاده نمود و سطح توليد كشور را به نحو قابل قبولي افزايش داد اين
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  هاروشمواد و 
ها به منظور ذخيره سازي و كنترل  ها و آبراهه  هاي دست ساخته دست بشرند كه در عرض نهرها، رودخانه سدها مانع يا سازه

سدها از نظر ساختاري ممكن است در برگيرنده دامنه . شوند ها احداث مي جريان آب بويژه در زمان سيالبي شدن رودخانه
هاي عظيم بتني باشند كه براي ذخيره آب مورد نياز كشاورزي، تامين آب مناطق  ازههاي خاكي تا س اي از سازه گسترده

 .شوند شهري و روستايي، توليد الكتريسيته، آبياري، كنترل سيالب احداث مي
ها، و عملكردهاي  اي از حجم آن ويژگي باشند، كه بخش عمده هاي پويا و فعال مي هاي پشت سدها، اكوسيستم درياچه

هاي طبيعي  ها تقريبا مشابه ساير درياچه لذا چرخه مواد و انرژي در اين اكوسيستم. تي يك رودخانه را داردزيست شناخ
هاي طبيعي  ها و اكوسيستم اما با اين وجود اختالفات بنيادي در  ساختار و چرخه مواد و انرژي در اين اكوسيستم. باشند مي

  .ممكن است وجود داشته باشد
هاي پشت سد،  شناسي درياچه هاي زمين ها جهت پرورش ماهي در قفس بايد به ويژگي يستمدر مطالعه اين اكوس

  .  خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب پشت سد، جمعيت جانوري و گياهي منطقه توجه داشت
با توجه به اهميت شناسايي منابع آبي كشور و اولويت مطالعه درياچه هاي پشت سدها جهت استفاده از آن ها براي پرورش 
ماهي در قفس، معرفي روشي جهت ارزيابي توان توليد آبزي پروري بسيار مهم مي باشد يكي از اين روش ها، روش 

در اين روش ارزيابي توان توليد آبزي . رفيعي و سد مي باشدارزيابي توان توليد آبزي پروري در سدها براساس روش 
پروري در سد ها و بررسي اثرات زيست محيطي آن بر اساس ظرفيت جذب آمونياك و پااليش آن و توليد و مصرف 

)  ,Rafie and saad( اكسيژن در بوم سازگان آبي، منطبق با روش سرنوشت چرخه مواد ورودي ناشي از غذا دهي ماهيان 
با ميانگين داده  بر اساس اين روش پيراسنجه هاي كيفي آب در طول يك سال مورد بررسي قرار گرفته و. انجام مي گيرد

همچنين بايد كيفيت آب در بوم سازگان سد و پاكيزه بودن آب را از نظر آلودگي . هاي ساليان قبل، مقايسه مي شود
يژن در محيط آب و همچنين ميزان چرخش مواد و انرژي در سال مي در نتيجه بر اساس تعادل آمونياك و اكس. بررسي كرد

بر پايه اين روش و بدليل خود پااليي سد ناشي از عملكرد باكتريها و فيتو . توان توان توليد ماهي در هر سد را برآورد نمود
توان چنين انتظار داشت كه پالنكتونها و گياهان آبي و مصرف كنند گان اوليه مواد آلي دفعي توليد شده توسط ماهي مي 

حتي تحت شرايط . تعادل اين اكوسيستم آبي عليرغم پرورش ماهي در آن، پايدار بوده و اختاللي در آن مشاهده نشود
ضمنا با بكار گيري فن آوري . جديد شرايط كيفي آب نيز از نظر شرب در حد استانداردهاي ارايه شده باقي خواهد ماند

تفاده از هواده ها، حذف مواد مدفوعي در زير قفس، افزايش كيفيت غذاي مصرفي و غيره، جديد در آبزي پروري، اس
  . امكان افزايش توليد ماهي تا چندين برابر وجود دارد

 
  بحث و نتيجه گيري

آب به عنوان . به افزايش است رو دنيا سراسر براي مصرف آبزيان در آمارواطالعات جهاني حاكي ازآن است كه تقاضا
ها و همچنين مشكل يافتن مكاني  امروزه با كاهش منابع آبي رودخانه. شودترين عامل در پرورش آبزيان محسوب ميمهم

جهت پرورش اين ماهي در سيستم پرورشي كانال هاي جريان دار استفاده از ساير منابع آبي ضرورت و اهميت بيشتري پيدا 
پرورش . باشدهاي پشت سدها ميسيل عظيمي در اين زمينه دارد آبيكي از اين منابع آبي كه كشور ما پتان. كرده است

ي در ژاپن و در دهه. ماهي در قفس به دليل مزاياي مختلف آن تقزيباً از يك قرن پيش در آسياي جنوب شرقي آغاز شد
ر آمريكا در پرورش ماهي در قفس د. زرد ژاپني استفاده كردندهاي شناور براي پرورش ماهي دمميالدي از قفس 1950
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١٨٠ 

ميالدي با پرورش تجارتي گربه ماهي و ماهي قزل آال دنبال شد  1970ميالدي و با كشت تيالپيا انجام و در دهه  1960دهه 
)Lawson, 1995 .( از توليد ماهي قزل آالي رنگين كمان در اسكاتلند از طريق استحصال ماهي از قفسهاي % 40حدود

زرد ژاپني در ژاپن و ماهي آزاد اقيانوس اطلس در اروپاي غربي تقريباً به ش ماهي دمپرور). Lawson,1995(باشدشناور مي
  ).Beveridge,1987(طور كامل به پرورش در قفس متكي است

سد در مرحله مطالعاتي و احداث پتانسيل عظيمي جهت  692سد در حال بهره برداري و  629كشور ايران نيز با دارا بودن 
ارد بنابراين ترويج، توسعه و سرمايه گذاري در اين بخش و همچنين جلب مشاركت بخش پرورش ماهي در قفس د

مي تواند ... خصوصي در جهت فزايش چشمگير توليد ملي و تامين نياز پروتئيني جامعه و همچنين ايجاد اشتغال مولد و 
گذشته شروع شده ليكن سرعت توسعه  الزم به ذكر است در ايران پرورش ماهي از اين طريق از چند سال. بسيار مهم باشد

از لحاظ محيط زيستي بايد به اين نكته اشاره كرد كه عليرغم پرورش ماهي در قفس در آب پشت . آن بسيار ناچيز مي باشد
ضمنا با بكار گيري فن آوري . سدها شرايط كيفي آب نيز از نظر شرب در حد استانداردهاي ارايه شده باقي خواهد ماند

زي پروري، استفاده از هواده ها، حذف مواد مدفوعي در زير قفس، افزايش كيفيت غذاي مصرفي و غيره، جديد در آب
  .امكان افزايش توليد ماهي تا چندين برابر وجود دارد
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