بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمهايبرآبزيپروريدراستاناصفهان 

«
ومعرفيسيستمهايمختلفپرورشماهيو »...

مقدمه
جمعيت كره زمين در حال رشد بوده و در حال حاضر به بيش از  7/7ميليارد نفر رسيده است ،وآبزی پروری
در جهان به عنوان یک منبع با ارزش برای دستيابی به مواد غذایی سالم وپایدار تلقی می شود .بخش ابزی
پروری با ابتکار عمل در ترویج شيوه های علمی در پرورش  ،رعایت مالحظات فنی  ،زیست محيطی ،اقتصادی
و اجتماعی وتمركز بر منابع تجدید پذیر  ،در پی تضمين منافع عادالنه جوامع واستفاده پایدار از منابع است.
پرورش انواع آبزیان از اواخر دهه  ،0771به دليل كاهش نرخ رشد صيد از دریاها  ،مورد توجه قار گرفته است
.وبه دليل كاهش صيد دریایی وافزایش جمعيت جهان وتقاضای فزاینده همواره روندی رو به رشد داشته است .
مسلماً با توجه به قابل توسعه نبودن اراضی قابل كشت و جوابگو نبودن توليدات كنونی غذا ،انسان باید به فکر
تأمين مواد غذایی از منابع دیگر باشد كه یکی از آنها توليد و پرورش ماهی در منابع آبی است.
با توجه به نقش و اهميت آبزیان در تأمين پروتئين انسان پرورش انواع آبزیان در سطح وسيعی مورد عنایت و
توجه قرار گرفته است به طوری كه هم اكنون سرمایهگذاری قابل توجهی را به سوی خود جلب كرده و افراد
زیادی به این فن روی آوردهاند.
و از طرفی محدودیت صيد از دریاها و آبهای آزاد و همچنين افزایش تقاضای بازار ،خود عاملی برای استفاده
از آبهای داخلی در پرورش آبزیان میباشد.
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در كشور ما علیرغم استعدادهای بالقوه فراوانی كه در مناطق ساحلی فراهم است امکانات و استعدادهای قابل
توجهی نيز در ارضی و آبهای داخلی وجود دارد كه میتواند در پرورش آبزیان و توليد قابل توجهی پروتئين
سفيد مورد استفاده قرار گيرد .از جمله این امکانات ،قنوات ،چشمهها ،آبهای جاری (رودخانهها) ،و همچنين
چاههای كشاورزی هستند كه در مظهر اغلب آنها استخرهای كوچک و بزرگ ذخيره آب موجود بوده و یا امکان
احداث چنين استخرها در مجاورت آنها وجود دارد .كه با توجه به شرایط و موقعيت خاص هر منطقه میتوان
به پرورش ماهی اقدام نمود.

استان اصفهان و استعداد آبزي پروري
استان اصفهان با استعدادها و قابليتهای بالقوه و بالفعل طبيعی ،صنعتی و كشاورزی و منابع انسانی تجهيز شده
یکی از استانهای مهم كشور است و به دليل قرار گرفتن در مركز ایران از موقعيت جغرافيایی مناسبی برخوردار
است.
استان اصفهان با وسعت حدود  019707كيلومتر مربع حدود  9/5درصد از مساحت كل كشور را در برگرفته از
نظر جمعيت طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  75و بعد بالغ به چهار ميليون نفر میباشد .در
مجموع  %9/9كل جمعيت ایران در اصفهان زندگی میكنند كه از نظر جمعيت جایگاه چهارم در كشور را دارا
میباشد .این استان از شمال به استان مركزی و قم و استان سمنان و از شرق به استانهای خراسان و یزد و از
جنوب به استانهای فارس و كهکيلویه و بویراحمد و از غرب به استانهای چهارمحال بختياری و لرستان
محدود میكرد و در ميان كوههای مركزی ایران دامنههای شرق زاگرس واقع شده و به لحاظ در اختيار داشتن
مناطق كوهستانی متعدد و رودخانهها (رودخانه زایندهرود و غيره) و دشت كویر ،دارای آب و هوای كم و بيش
متنوع و معتدل و دارای چهار فصل منظم بوده و توليد انواع محصوالت كشاورزی را به دنبال داشته است و به
دليل همين ویژگیهای جغرافيایی و اقليمی تواناییهای وسيعی جهت امر آبزی پروری را دارا میباشد.
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استان اصفهان در حال حاضر دارای  22شهرستان 00 ،شهر 34 ،بخش و  020دهستان میباشد .و استان عالوه
بر دارا بودن  3127چشمه دائمی و  091چشمه فصلی و  3059رشته قنات دایر و در جریان و همچنين 0105
رشته قنات بایر و دارای  27557حلقه چاه میباشد .به طوری كه شهرستان فریدن ،فریدونشهر ،چادگان،
خوانسار ،گلپایگان ،نطنز ،سميرم و شهرضا و  ...با وجود منابع آبی خرد و كالن امکانات وسيع و مطلوبی جهت
پرورش عمده ماهيان سردآبی و به صورت محدود در بعضی از آنها توليد ماهيان گرمابی و همچنين سایر
شهرستانها و مناطق گرمسير شامل منطقه شرق اصفهان (كوهپایه ،زیار ،وزنه و  )...و شهرستانهای مباركه،
نائين ،اردستان ،برخوار و ميمه ،لنجان ،كاشان ،نجفآباد و  ...با وجود منابع آبی خرد فراوان توسعه آبزی پروری
در آبهای شيرین و لبشور به صورت عمده توليد ماهيان گرمابی و به صورت محدود توليد ماهيان سرد آبی
را فراهم آورده و همچنين وجود رودخانه مهم زایندهرود به عنوان بهترین جریان سطحی و بزرگترین رودخانه
مركز ایران كه از جهت غرب به طرف شرق اصفهان جریان دارد و وجود بندها و سدهای متعدد و آبگيرها و
دریاچههای طبيعی و نيمهطبيعی و سایر رودخانههای جاری و وجود چشمههای با دبی آب باالی  511ليتر در
ثانيه از استعدادهای توسعه آبزیپروری میباشند .كه زیر بخش شيالت به عنوان یکی از بخشهای مهم
اقتصادی كشور با استفاده از ذخایر دریایی و منابع طبيعی آبهای داخلی با بکارگيری ابزار فنآوری و نيروی
انسانی الزم ،اهداف توسعه آبزی پروری و هدف آبزی مصرفی در كشور را به عهده دارد .و شيالت استان
اصفهان نيز در این راستا با یک دهه تالش روز افزون از سال  73تاكنون توانسته است به رشد قابل مالحظهای
از نظر كيفی و كمی آبزی پروری و فرهنگسازی مصرف آبزیان در استان برسد ،به طوری كه ترویج روشهای
مختلف پرورش ماهی اعم از مزارع بزرگ و استخرهای دو منظوره به توليدی بيش از  2111تن انواع ماهی در
سال  04برسد و با بررسیهای به عمل آمده مصرف سرانه در استان اصفهان از  4/5كيلوگرم در سال  73به
حدود  0كيلوگرم در سال  04افزایش داشته است.

انواع آبزيان پرورشي
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آبزیان پرورشی شامل  -0ماهيان گرمابی  -2ماهيان سردآبی  -4ماهيان زینتی  -3ماهيان خاویاری و سایر
آبزیان (ميگو  ،زالو ،سفيد و )...تقسيم میشوند كه در این نوشته فقط به ماهيان پرورشی اشاره میشود ،در زمينه
تکثير و پرورش ماهيان زینتی در استان اصفهان به خصوص در شهرستان كاشان فعاليتهای چشمگيری در
حال انجام بوده و میباشد.
ماهیها را میتوان از جنبههای گوناگون مانند تحمل درجه حرارت ،تحمل ميزان شوری آب ،نوع رژیم غذایی
و غيره تقسيم بندی كرد ،اما بر اساس تقسيمبندی متدوال و از نظر تحمل حرارتی ماهيان پرورشی را به دو
دسته ماهيان سردآبی و ماهيان گرمابی تقسيمبندی مینمایند:

 -1ماهيان سردآبي
مهمترین ماهی سرد آبی پرورشی ماهی قزلآالی رنگينكمان است كه جزء خانواده آزاد ماهيان محسوب
میشود ،این ماهيان به زندگی در آبهای جریان دار و سرد و خنک عادت دارند و دمای مناسب جهت پرورش
آنها زیر  21درجه سانتیگراد است .و دمای باالتر برای پرورش مناسب نمیباشد و خطراتی را برای ماهی به
دنبال دارد.بهترین دما برای رشد ونمو بين  05تا  07درجه می باشد.

 -2ماهيان گرمابي
مهمترین گونههای ماهيان گرمابی پرورشی عبارتند از -0 :كپور معمولی  -2كپور نقرهای (ماهی فيتوفاك) -4
كپور سرگنده (ماهی بيگهد)  -3كپور علفخوار (ماهی آمور) كه همگی جزء خانواده كپور ماهيان محسوب
میشوند.
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این ماهيان به زندگی در آبهای راكد و گرم عادت دارند و دمای مناسب جهت پرورش آنها دمای باالی 21
درجه سانتیگراد و اغلب بين  21الی  41درجه است ،دمای باالی  41درجه خطراتی را برای ماهی به دنبال
دارد و دماهای زیر  21درجه باعث كاهش رشد ماهی میشود.

سيستمهاي مختلف و معمول پرورش ماهي
الف -پرورش ماهيان گرمابی شامل  -0پرورش در استخرهای ذخيره آب كشاورزی (خاكی ـ سيمانی) در سطح
كوچک (مساحتهای زیر یک هکتار)  -2پرورش در سطح بزرگ (مزارع  2الی  4هکتار و بيشتر)  -4پرورش
به صورت كشت توأم در مزارع برنج در نيمه اول سال و غيره
ب -انواع روشهای پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان عبارتند از:
 -0پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان درانواع استخرهای ذخيره آب كشاورزی (به عنوان دو منظوره با ميزان
دبی آب حداقل  05ليتر در ثانيه با توليد حداقل  2-4تن در یک دوره 3الی  9ماهه
 -2پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان در مزارع (با ميزان آب بيشتر از  51ليتر در ثانيه با توليد  5الی  01تن و
بيشتر)
 -4پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان در استخرهای خاكی (آب شيرین ،آب لبشور)
 -3پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان در محيطهای محصور (قفس و پن) در منابع آبی و پشت سدها
 -5پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان در مزارع شاليزار (نيمه دوم سال بعد از برداشت برنج)
 -9پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان مظهر قنات و در كانالهای انتقال آب و شبکههای آبياری كشاورزی
 -7پرورش ماهی قزلآالی رنگينكمان در سيستمهای نيمه متراكم و مدار بسته

روشهاي مختلف پرورش ماهي از نظر تركيب گونه و تراكم كشت
از نظر تركيب گونه به روشهای زیر پرورش داده میشوند:
 -0پرورش تکگونه یا منو كالچر ( )Monoculcureمانند ماهی قزلآال
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 -2پرورش دوگونهای یا بی كالچر ( )Bicultureمانند پرورش دو گونه كپور معمولی و آمور با هم در
استخرهای ذخيره آب كشاورزی (به دليل عدم ماندگاری آب و استفاده از غذای دستی)
 -4پرورش چند گونه یا پلی كالچر ( )Polycultureمانند پرورش توأم كپور ماهيان چينی در مزارع گرمایی
پرورشی از نظر تراكم كشت عبارتند از:
 -0گسترده و غير متراكم ( )Extensiveمثل پرورش در منابع آبی كه با تکيه بر توليدات طبيعی بوده و غذای
دستی برای ماهيان داده نمیشود.
 -2نيمه متراكم ()Semi-Intensive
 -4متراكم ( )Intensiveدر ایران در حال توسعه است (با استفاده از غذای دستی و غذای طبيعی پرورش
صورت میگيرد)
 -3فوق تراكم (( )Superintensiveپرورش ماهی قزلآال و آزاد در قفسها و استخرهای بتونی)
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پرورش ماهي قزلآالي رنگينكمان درانواع استخرهاي احداثي و دو منظوره
كشاورزي (روش اول)
پرورش ماهی در كنار كار كشاورزی یکی از روشهای استفاده بهينه از منابع آبی خرد نظير چاهها ،قنوات و
چشمهها است كه ضمن اشتغالزایی و نيز كمک به اقتصاد خانوار كشاورزی موجب غنی سازی آب كشاورزی
و افزایش محصوالت زراعی و باقی خواهد شد.
در مناطقی كه از نظر اقليمی دارای شرایط پرورش ماهيان سردآبی (قزلآال) بوده یعنی دمای آب از  21درجه
سانتیگراد باالتر نرود میتوان از استخرهای ذخيره آب كشاورزی (دو منظوره) موجود بين منبع آبی و زمين
كشاورزی و یا استخرهای دو منظوره احداثی كه بر اساس نقشههای تيپ شيالت طراحی و ساخته میشود اقدام
به پرورش ماهی نمود.
بهترین و مناسبترین دما برای تغذیه و رشد ماهی قزلآال  05تا  07درجه سانتیگراد است البته عالوه به دمای
مناسب آب ،جریان ممتد و دائم آب و تعویض آن برای پرورش این ماهيان الزم و ضروری است .به طوری كه
در این استخرها آبی كه جهت آبياری از چاه و یا چشمه خارج میشود قبل از ورود به زمين زارعی وارد این
استخرهای دو منظوره شده و پس از آن بایستی به مصرف كشاورزی برسد و از هدر رفتن آب كه مایع حيات
است جلوگيری گردد و در حقيقت با شروع فعاليت كشاورزی در نيمه اول بهار پرورش ماهی نيز با ماهیدار
كردن استخرها شروع شده و با پایان فصل كشاورزی ،دوره پرورش ماهی نيز در حدود  3الی  9ماه خاتمه
مییابد .یعنی بچه ماهيان قزلآال با وزن متوسط حدود  5تا  05گرم در فروردین ماه رها سازی و ماهيان بازاری
را با وزن متوسط در حدود  251الی  311گرم در مهر ماه برداشت مینمایند.



7

ميزان توليد ماهي در استخرهاي دو منظوره
ميزان توليد ماهی قزلآال در این استخرها بستگی به ميزان دبی آب منبع آبی دارد ،بدین معنی كه ميزان دبی آب،
تعداد بچه ماهی و غذای مورد نياز ،مساحت استخرها و ميزان توليد نهایی ماهی را مشخص مینماید ،كه
خالصهای از آن به عنوان مثال در جدول ذیل آمده است:
ميزان دبی آب مساحت استخر احداثیتعداد بچه ماهی موردميزان غذای مورد نيازميزان توليد نهایی (تن)
(ليتر در ثانيه)

(متر مربع)

نياز (قطعه)

(تن)

01

01-71

3511-5111

0/2-0/5

0

01-05

01-011

7111-7511

0/0-2/2

0/5

05-21

011-021

0511-01111

2/2-4

2-2/5

21-25

021-211

01111-02111

2-4/5

2/5-4

25-41

211-411

04111-05111

4-3/5

4-4/5

تغذيه ماهي قزلآال و مقدار غذاي روزانه
غذای این ماهيان كنسانتره بوده كه از كارخانههای مورد نظر تأمين میگردد و نوع غذای مورد نياز ماهی قزلآال
بر اساس وزن متوسط ماهی متفاوت است.
و مقدار غذای مورد نياز ماهی قزلآال در هر روز بستگی به وزن متوسط ماهيان داشته كه بر اساس دمای آب و
ضرایب محاسبه شده تعيين میگردد.
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محاسبه مقدار غذاي روزانه ماهيان با استفاده از جدول
به عنوان مثال اگر در یک استخر دو منظوره كشاورزی به ظرفيت  2تن تعداد  0011قطعه بچه ماهی به ميانگين
وزن  0گرم داشته باشيم و دمای آب چاه  09درجه سانتیگراد باشد برای محاسبه ميزان غذای روزانه مورد نياز
به شرح ذیل عمل میكنيم:
الف -با توجه به ميانگين وزن  0گرم متوجه میشویم كه نوع غذای مورد نياز  FFTمیباشد.
ب -با حاصل ضرب تعداد ماهيان در ميانگين وزن ،بيوماس (وزن كل ماهيان) استخر مشخص میشود.
گرم (0011 × 0 = 71311 )gr
ج -درصد غذا دهی روزانه بر حسب وزن بدن ماهی و درجه حرارت()09cو بـا مراجعـه بـه جـدول (ضـریب تغذیـه)
بدست میآید كه با حاصل ضرب بيوماس بر درصد غذادهی مقدار غذای روزانه بدست میآید.
كيلوگرم  4 kgتقریباً 71311 × 4/2 ÷ 011 = 4127
د -پس از تعيين مقدار غذای روزانه براساس جدول به تعداد دفعات غذا دهی روزانـه تقسـيم نمـوده و مقـدار
مصرف غذا در هر وعده بدست میآید.
(( 4÷5= 1/9 kg )911 grمقدار كل غذای روزانه)
( 911 grمقدار غذای هر وعده)
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(تعداد دفعات غذا دهی=)5

جدول غذا دهي روزانه ماهي قزلآال بر حسب وزن و درجه حرارت آب (كيلوگرم غذا
براي  011كيلوگرم ماهي در روز)
01-011 011-311

41-01

GFT3

GFT2

GFT1

5-41

2-5

0-2

ميانگين وزن ماهی (گرم)
1/051-1/251 1/251-1/311 1/311-0
نوع غذا

SFT3 FFT1-2

درجه

SFT2

SFT1

SFT01

SFT00

1/7

0/0

0/4

0/5

0/0

2

2/4

4

4/7

9

0/0

0/4

0/5

0/0

2/0

2/4

2/0

4/9

3/9

0

0/2

0/5

0/0

2/0

2/3

2/0

4/4

3/0

5/3

01

0/5

0/0

2/0

2/5

2/7

4/2

4/0

3/9

9/2

02

0/7

2/0

2/5

2/7

2/0

4/0

3

5/0

7

03

0/7

2/5

2/0

4/2

4/0

3/4

3/3

5/5

7/5

09

2/0

2/7

4/0

4/9

3/2

3/0

5

9

0

00

3/5

3/5

4/5

2/5

0/5-2

4

4

3

5

01

حرارت آب
(سانتیگراد)

1/211-1/311 1/311-1/911 1/911-0 0-0/5اندازه پلت (ميلیمتر)
01

01

21

21

دفعات غذادهی

مثال  :2یک مزرعه پرورش ماهی قزلاال دارای تعداد  91111عدد ماهی با ميانگين وزن  35گرم وجـود دارد در
صورتی كه دمای آب آن  03درجه سانتیگراد باشد اوالً نوع غذا و تعـداد دفعـات غـذادهی را تعيـين و سـپس
ميزان غذای روزانه آن محاسبه كنيد؟
جواب :با توجه به جدول راهنما غذا از نوع  GFT1میباشد و دفعات غذا دهی نيز  3وعده در روز خواهد بـود.
محاسبه ميزان غذای روزانه:
(گرم) 35×91/111=2711111
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كيلوگرم 2711111÷0111=2711

وزن كل ماهيان موجود
حال با توجه به دمای آب مقدار غذا را حساب میكنيم.
مقدار غذای روزانه

(كيلوگرم) 2711×2/5÷011=97/5

مقدار غذا در هر وعده

كيلوگرم 97/5÷3=09/0

چند نكته مهم و ترويجي جهت پرورشي ماهي قزلآال
 -1وسايل مورد نياز و ضروري در يك مزرعه پرورشي جهت بررسي رشد ماهيان و مديريت در مزرعه
عبارتند از :دماسنج ،ترازو ،تخته زيست سنجي (بيومتري ) تور دستي (ساچوك) ،فرچه ،دستگاه رقم
بند (سرتينگ و )...
 -2از آنجا كه پرورش ماهي قزلآال منوط به گردش دائمي آب تازه و شفاف است بايستي جهت برگشت دادن
و برقراري جريان آب در هنگام قطع برق و غيره از پمپ يدك ديزل يا ژنراتور برق استفاده كرد.
 -3قبل از اقدام به ماهي دار كردن استخرهاي مجاور چاه هاي كشاورزي ،بايد از كافي بودن اكسيينن
محلول آب ،عدم وجود گازهاي مضر محلول در آب و تركيبات محلول ديگري چون آهن سه ظرفيتيي
اطمينان حاصل كرد و در صورت وجود گازهاي مضر زياد ،مي توان بيا تمهييد اتي ماننيد پرتياب و ييا
هوادهي آب با استفاده از لولههاي پلياتيلن ( )P.V.Cسوراخدار به صورت فوارهاي و يا استفاده از برج
هوادهي مشبك به رفع اين نقيصه اقدام نمود.
 -4در خصوص غذاي ماهي دقت شود كه تاريخ مصرف آن تمام نشده و به هم چسبيده ييا قيارز زده
نباشد و از مح ل معتبر تهيه گردد و محل نگهداري خوراك ماهي بايد سرد و خنيك و خشيك بيوده و
عاري از رطوبت باشد و به صورت صحيح و روي پايه هاي چوبي انبار گردد و انبار غذا داراي فن تهويه
هوا باشد و از ورود موجودات موزي و مزاحم مانند موش و  ...به انبار پيشگيري شود.
 -5مدير مزرعه بايستي رفتار شناگري ماهيان را به طور روزانه زير نظر داشته و در صورت مشاهده و بروز
عالئم ظاهري برخي از بيماريهاي ماهي قزلآال ،مراتب را سريعاً به كارشناسان شيالت گزارش نمايد .برخي
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عالئم ظاهري عبارتند از :حركات و شناي غير طبيعي و به صورت ييك طرفيه و چرخشيي و غييره ،تجميع
گلههاي ماهي در محل ورودي و خروجي و كنارههاي استخر ،پوسيدگي بالههاي پشتي و دمي ،وجود زخمهياي
غير عادي و قارز زدگي در سطح بدن ،بيرون زدگي و بروز حباب گازي در ناحيه چشم و غيره.
 -6جهت صيد و عرضه ماهيان به بازار ضروري است  11تا  24ساعت قبل از صيد ،ماهيان قطع غيذا
شده تا بعد از صيد بزودي فاسد نشوند و پس از صيد بالفاصله ماهيان صييد شيده را در جعبيههياي
سوراخ دار مخصوص قرار داده و پس از شستن به همراه پودر يخ به بازار انتقال داد.
 -7جهت ماهي دار نمودن استخرها در سال بعد ،بهتر است قبيل از مبيادرت بيه آبگييري اسيتخرها،
لجن هاي موجود در كف استخرها را خارج كرده و تجهيزات مورد استفاده را با سولفات مس يا آهيك
ضد عفوني نموده و توريهاي ورودي و خروجي و ديوارهها و كف استخر سيماني با برس يا فرچه تميز و
ضدعفوني گردد.

محمدرضا عباسي
مديريت شيالت وامور آبزيان
استان اصفهان
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