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 چکیده

مهم و  اریكاسپین بس یايدر قفس در در یعملکرد رشد آنها در پرورش ماه یسردآبی مناسب و بررس انیانتخاب گونه ماه    

كمان  نیرنگ یقزل آال یعملکرد رشد ماه یابيارز یانجام شده برا قیحاصل از تحق دستاوردهایه مقال ني. در ااست یضرور

(Onchoryncus mykiss)  كاسپین یايآزاد در یو ماه(Salmo trutta caspius)   نتايج نشان . ديارائه گرد سواحل گیالندر

در  گرم 8/1101±5/243 نیانگیبه م گرم 3/18±8/11 نیانگیاز م در منطقه كیاشهر كمان نیرنگ یقزل آال یماهدادند كه 

مناسب بود، ولی با توجه به  گرم 144 حدود اولیه وزن از آال قزل ماهیان همچنین اگرچه پرورش رسیدند.ماهه  5/0دوره  کي

. كاهش دهد را پرورش ی دوره آن می تواند طول باالتر اوزان محدوديت های دمايی برای اين ماهی در دريای كاسپین، معرفی 

از دی تا ارديبهشت ماه  ماه 5/0در يک دوره  جفرود شناور نیز در منطقه های قفس در يافته پرورش كاسپین دريای آزاد ماهی

 ماهه از دی تا اسفند از 2انزلی در يک دوره  آزاد و در منطقه گرم 5/232±48/82به   10/124±18/1از میانگین وزن 

 .داشتمطلوب اين ماهی در اين منطقه  نشان از رشد كه رسیدند گرم  81/548 ± 50/72 به 28/15±7/212

 

 ، گیالنكاسپین یايعملکرد رشد، قفس، در ،سردآبی انیماه کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 منابع شديد محدوديت بدلیل اخیر دهه در پروری آبزی

 آب در پرورش برای مناسب كه ماهیانی بسوی شیرين، آب

 در كه طوری گشته، به متمايل شور هستند و شورلب های

 پروری آبزی تولیدات از نیمی حدود میالدی 2412 سال

 داشته اختصاص شور و شور آبی لب هایمحیط به جهان

. در اين میان تمايل به كارگیری (FAO, 2014)است 

روش های نوين آبزی پروری نظیر پرورش آبزيان در قفس 

داول گرديده كه از حدود چند دهه قبل در سطح جهان مت

گونه  134بیش از پیش رو رشد يافته است. امروزه بیش از 

گونه میگو و خرچنگ دريايی و خرچنگ  12ماهی، 

در حال حاضر شوند. معمولی در قفس پرورش داده می

كشور جهان در زمینه پرورش آبزيان در قفس  22بیش از 

تولید جهانی آبزيان دريايی در مشغول فعالیت هستند. 

-1182ساله  14میلیون تن در میانگین  3/2 قفس از

رسید.  2418میلیون تن در سال  8/34به باالی 1115

مهمترين كشورهای تولید كننده آبزيان دريايی و ساحلی 

ها كشورهايی در قفس چین، نروژ و شیلی و پس از آن

، آمريکا، ننظیر ژاپن،  ويتنام، تركیه، اندونزی، فیلیپی

اكوادور، اسپانیا، فرانسه، ايتالیا، كره  بنگالدش، تايلند، هند،

 .(Stankus, 2021) جنوبی و ... می باشند

 ماهی در   در ايران نیز استفاده از قفس برای تولید تجاری

به صورت آزمايشی از چند  دريای كاسپین جنوب منطقه

مركز تحقیقات  1371در سال آغازگرديد.   دهه پیش

 04اخت قفس به حجم شیالت استان مازندران اقدام به س

متر مکعب در خلیج گرگان و پرورش ماهی آزاد دريای 

طی هفت ماه دوره پرورش از  اننمود. ماهی آنكاسپین در 

 344گرم به وزن  25از وزن  1372خرداد  تا 1371آبان 

. در اين روش، جهت تغذيه از غذای قزل آال ندگرم رسید

درجه  27ا به استفاده گرديد و در خرداد ماه با افزايش دم

كاهش شیب بستر دريا در منطقه  كه به جهت  گراد سانتی

ای در ماهیان  تلفات گستردهايجاد می گردد، خلیج گرگان 

 (.1370مشاهده شد )آذری، 

در مطالعات  1384از كشور نروژ در سال  REFAشركت 

ظرفیت سنجی نشان داد كه منابع آبی دريايی شمال و 

وه مناسبی برای توسعه پرورش جنوب ايران از ظرفیت بالق

هزار  144ماهی در قفس برخوردار بوده و می توان بیش از 

تن ماهی را در قفس در مناطق نزديک به ساحل پرورش 

 یافزار سخت نهیزم در حاصله یهاشرفتیپ با داد. بنابراين

 یهاتیظرف از نهیبه یبردار بهره و قفس ساخت فنون و

را می  ساحل از دور قمناط در یشتریب یبازده موجود

توان انتظار داشت. پیشنهاد شركت رفا پیرامون معرفی 

گونه مناسب برای پرورش در قفس در منطقه جنوب 

آزاد دريای كاسپین، ماهی، ماهیدريای كاسپین شامل فیل

رنگین كمان آالیسفید و قزلسیم، ماهیكپور، ماهیماهی

يک از اين اما معرفی هر  (،Refa Holding, 2002) بود

 ها دارد.ماهیان نیازمند تحقیق و تعیین زی فن پرورش آن

 

 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت

 كاهش ماهی، جهانی مصرف افزايش مانند عواملی امروزه

 باعث بودن اقتصادی و سودآوری  دريايی، ماهیان صید

 قفس در ماهی به پرورش توجه  تولیدكنندگان   كه شده

 یآب یدر قفس در گستره ها یاهپرورش م .يابد افزايش

و مخازن  یخاك ینسبت به پرورش در استخرها يیايدر

شامل امکان استفاده از  یاديز یها تيمز یدارا یپرورش

 ی، استخرهااچهي، درايدر لیاز قب ی مختلفمنابع آب

؛ نیاز به فضای كم؛ رودخانه ها و نهرها ،، چشمه هارهیذخ

تر؛ تر و كم هزينهسان؛ مديريت آواحد سطح تولید زياد در

نصب  ساخت و، هیاول یگذار هيدر سرما یكاهش نسب

قابلیت ؛ به آب فراوان جاری و زمین ازیعدم ن؛ آسان

؛ سهولت هاآلودگی وگسترش قفس جابجايی درموقع وجود

؛ وجود شرايط طبیعیدر سازش پذيری ماهیان به جهت 

-مزه نسبت به سیستم وضعیت بهتراز لحاظ ظاهر، طعم و

؛ سهولت در برداشت و صید محصول؛ های پرورشی ديگر

در  انیازماه یمشاهده و نمونه بردار ی،سهولت در بررس

به  یاستفاده چند منظوره از منابع آب؛ طول دوره پرورش

 یو پرورش گونه هاورزشی  یریگیگاه و ماهحيعنوان تفر

 همکاران، و یبوران ادیص)به نقل از  باشد یمتنوع م

1311.) 
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از مهمترين عوامل تاثیر گذار بر پرورش ماهی در قفس  اما

برای حصول راندمان حداكثری تولید و توسعه اقتصاد 

شیالتی تعیین مکان مناسب استقرار قفس، بهره برداری از 

تر از همه نوع ابزار، تجهیزات مناسب، نوع قفس و مهم

 ی پرورشی است. عوامل متعددی در انتخاب گونهگونه

 از پروری در قفس اثر گذارند. برخی در آبزی مناسب های

 با مستقیم طور به و برخی ديگر   بیولوژيکی اين عوامل

هستند. توجه به بازار و مقبولیت  مرتبط تکنولوژی تولید

گونه از  يک گونه مورد نظر در تقاضا نیز هنگام انتخاب

های منتخب عوامل بسیار مهم محسوب می گردد. گونه

 فس بايد دارای سازگاری مناسب بابرای پرورش در ق

 بنابراين آبی كه در آن پرورش می يابند باشند. كیفیت

 آن طبیعی نیازهای انتخاب گونه از قبل كه است مهم

 مطالعه و مشخص گردد. 

 یپرورش ستمیس یانتخاب گونه براهای مهمترين ويژگی

 شامل تواندآن گونه را توجیه نمايد میارزش پرورش كه 

پرورش در  تیقابلدارا بودن اسارت و  طيتحمل شرا

در شرايط و پرورش  ریتکث؛ قابلیت مختلف یها ستمیس

؛ واجد مختلف یها ستمیدر س یريپذ تراكم تیقابلاسارت؛ 

 نيدر كوتاهتر یاندازه بازارو رسیدن به  رشد قابل قبول

سازگار با شده؛ فرموله  یبا غذا هيرشد و تغذ تیقابل؛ زمان

 طيشرا و دارای قابلیت تحمل طیمح کياكولوژ طيشرا

به  یو آلودگ یماریتحمل باال به ب؛ دارای قابلیت سخت

 یريپذ لهیف تیو قابل یبازارپسند؛ دارای ها سمیکروارگانیم

 .(Le François et.al, 2010) باشدباال 

در  يیايدر یپرور یآبز تیتوسعه فعالبا توجه به اينکه 

 التیهداف سازمان شاز ا يیايدر انیماه ژهيكشور به و

و توسعه آن در برنامه تکلیفی حال  دیتولو بوده  ايران 

حاضر دولت از طريق قفس های دريايی هدف گذاری شده 

است، بنابراين اهمیت اين سیستم پرورش بیش از پیش 

مشهود بوده و نیاز است با تمامی ظرفیت های بالقوه 

 موجود نسبت به تحقق آن اقدام گردد. 

 انیماه ،يیایآس یمختلف بخصوص كشورها یدر كشورها

 ايوارد چرخه پرورش در قفس  یبا ارزش اریبس يیايدر

 .(Stankus, 2021)( 1)شکل  اند شده یاستخر خاك

با   (Salmonidae) خانواده آزاد ماهیانماهیان سردآبی 

مورد  انیماه هایخانواده نیبدر درصد  22 اختصاص 

 آنها نياز مهمتر در قفس رورشپ ستمیاستفاده در س

در . (Tacon and Halwart, 2007) گردندیمحسوب م

همین راستا برای انتخاب گونه مناسب برای پرورش در 

حوزه جنوبی دريای كاسپین در  در ایقفس مطالعه

با همکاری اداره كل شیالت استان گیالن و  سواحل گیالن

شركت های تولیدكننده آبزيان در قفس شامل مائده نصر 

مانشاه، جهاد نصر كرمانشاه و مکین دريا كاسپین در كر

 منطقه كیاشهر، جفرود و منطقه آزاد انزلی جهت معرفی

 های مناسب ماهیان سردآبی انجام گرفت.  گونه

 

پرورش در قفس در  یبرا یماه یگونه ها نیمهمتر : 1شکل 

 (FAO, 2020) ایدن

 

 Salmo كاسپین دريای آزاد ماهیيکی از اين ماهیان 

trutta caspius Kessler (1877) از  بوده كه نوعی

شامل  یماه ني. ا(2است )شکل  ای قهوه آالی قزل یماه

. نوع می باشد ارويدر تیو جمع نيریآب ش تیجمعدو نوع 

نسبت به نوع آب  یاز اندازه بزرگتر ی آزادماه یارويدر

قابلیت  ارويدر یها تیآن برخوردار است. جمع نيریش

اما  را داشته، متر 5/1و طول  لوگرمیك 51 به وزنرسیدن 

 لوگرمیك 14-15به وزن حداكثر  رانياغلب در سواحل ا

 (.Coad, 2016; Coad and Abdoli, 1993)رسند یم

 0تا  3 نيسال، متوسط وزن مولد 5تا  0سن بلوغ 

عدد، زمان  5444تا  3444 یتخم ده نیانگی، ملوگرمیك

 دی. در صمی باشد لسا 2تا  1 یپرورش تا حد اسمولت ز
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-7/12 یدامنه وزن یآزاد دارا انیاغلب ماه ،رانيا یتجار

هستند  متریسانت 145-55و طول  یلوگرمیك 8/1

(Coad, 2016)یارويو در نيریآب ش تی. هر دو جمع 

. دمای مناسب می باشند ی كاسپینايدر یآزاد، بوم یماه

 ،گراد است درجه سانتی 18تا  14برای پرورش اين ماهی 

درجه  17تا  10 آناما بهترين دمای آب برای رشد 

ضريب دمايی بهترين و در اين محدوده  بودهگراد  سانتی

آزاد  یماه .را داردمیزان رشد حداكثر تبديل غذائی و 

ارزش غذايی،  ی،كاسپین به لحاظ رشد، خوش طعم یايدر

ارجح تر بوده و  انیآزاد ماه رياز سا اقتصادی و بازارپسندی

 یم یپرور یآبز ستمیورود به س یه مناسب براگون کي

  باشد.

 
 :  ماهی آزاد دريای كاسپین 2شکل 

در  یبه عنوان گونه پرورشماهی آزاد ضوابط انتخاب 

عبارت است  ی كاسپینايدر یقفس در منطقه جنوب طیمح

عدم و  كاسپینیايمنطقه جنوب در ی بودن دربوماز: 

 طیآن در محپرورش ناشی از  یطیمح ستيزمخاطرات 

شدن و پرورش آن در  یاهل؛ قابلیت منطقه درمحصور 

مناسب در طول دوره پرورش  نسبیرشد ؛ محصور طیمح

؛ قابلیت و اصالح نژاد ینيبه بهگز مندازیناما  در قفس

 لاواي تا آبان از ماه  7مدتشناور به  هایپرورش در قفس

در  سال تمام طول در ورغوطه یها خرداد و در قفس

و تولید  نيمولد ریامکان تکثكاسپین؛ یايه جنوب درمنطق

در  یاطالعات كاف؛ وجود بچه ماهی انگشت قد در كشور

در  یماه نيو پرورش ا  غذا، تغذيه دیارتباط با فناوری تول

؛ قفس طیپرورش متراكم در مح؛ قابلیت قفس در دنیا

 انیماه  بهداشت و بیماری تیاز وضع مناسب یآگاهوجود 

بسیار  یبازارپسندی و استقبال عموم؛ كشور در سردآبی

 (:1318، يی)مرتضادر داخل و خارج از كشور زياد 

-رنگین آالیماهی قزلگونه ای ديگر از ماهیان سردآبی 

كه بومی دريای  بوده Onchoryncus mykiss كمان

 یماه نيا یغذائ ميرژ تنوع (.3كاسپین نمی باشد )شکل 

برخوردار  تریعیمحدوده وساز  انیآزاد ماه رينسبت به سا

درجه  راتییكمان در مقابل تغ نیرنگ یآال است. قزل

آزاد  ريسا نسبت بهمحلول در آب  ژنیحرارت آب و اكس

اپتیمم دمای آب برای یت كمتری دارد. حساس انیماه

 بوده گرادسانتی درجه 5/18تا  5/12اين ماهی نیز پرورش 

گراد بخوبی  درجه سانتی 24تا  14حدوده دمائی م در و

ماهی قزل آال بیش از . (Sedgwick, 1995)كند رشد می

سال است كه در مناطق مستعد پرورش داده شده و  24

رتبه  2424هزار تن در سال  114ايران با تولیدی بالغ بر 

 5/11نخست در دنیا را به خود اختصاص داده است. حدود 

ی و هزار تن از تولید ماهی قزل آال در مناطق كوهستان

جلگه ای حوزه جنوبی دريای خزر با استفاده از آب 

)سالنامه آماری  ها تولید می شودها و چاهها، چشمهرودخانه

 (. 1044شیالت ايران، 

 

 :   تصویر ماهی قزل آالی رنگین کمان3شکل 

 

 دستاوردها

به منظور ارزيابی عملکرد رشد ماهی آزاد دريای كاسپین و  

مان در قفس های پرورشی سه ماهی قزل آالی رنگین ك

شركت مائده نصر كرمانشاه، جهاد نصر كردستان و مکین 

دريا كاسپین در سواحل گیالنی دريای كاسپین در مناطق 

  1312كیاشهر، جفرود و منطقه آزاد انزلی از دی ماه سال 

به مدت دو سال تحقیقاتی انجام گرديد. مشخصات قفس 

همچنین  ه شد.آورد 1های مستقر در دريا در جدول 

 یآزاد( در قفس ها یقزل آال و ماه یسردآبی )ماه انیماه

گرم در مترمکعب  لویك  7تا  5در آذر ماه با تراكم  شناور

 د.شدن یساز رهیذخ
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 :  مشخصات قفس های پرورش ماهی در دست بهره برداری مستقر در منطقه کیاشهر و جفرود استان گیالن1جدول 

 
 ها نام شركت مشخصات قفس ها

 مکین دريا كاسپین جهاد نصر كردستان مائده نصر كرمانشاه

  2قطر  -متر 2ارتفاع   22قطر  - 8ارتفاع   28قطر  - 15ارتفاع  ابعاد )متر(

  5/3-3  34-28  05-04 عمق قرارگیری قفس )متر(

 ايران چین Akva Groupنروژ  شركت سازنده 

  2 22  125 ظرفیت تولید هر قفس )تن(

  3 8 0 داد قفس ها در سايتتع

 آزمايشی  544  544 ظرفیت  تولید )تن(

 قزل آال و ماهی آزاد  قزل آال قزل آال و ماهی آزاد  گونه ماهی ذخیره سازی شده

 

 

دریا در محیط داخل و  عوامل فیزیکی و شیمیایی آب

، دمای آبهای پرورشی شامل محدوده خارج از قفس

اندازه گیری شدند  aکلروفیل  و نیتروژن، فسفر و سیلیس

(Eaton etal., 2005; AOAC, 1984.)  نتایج حاصل از

آورده  2اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی در جدول 

 شد.

 

 

 :  فاکتورهای هیدروشیمی مرتبط با کیفیت آب در محیط داخل و اطراف قفس2جدول 

 1318 1317 فاكتور

 ارديبهشت بهمن شهريور ارديبهشت

 اطراف  داخل  اطراف  داخل  اطراف  داخل  اطراف  داخل 

 a (mg/l) 4337 1311 4351 1333 4332 1311 4382 4303كلروفیل 

 4311 43412 4302 4358 4318 4321 4321 4328 (mg/l)سیلیس 

 4311 4342 4313  4343 4345 4343 4345 (mg/l)فسفر كل 

 1344 1322 43733 4310 1344 1303 4314 4378 (mg/l)نیتروژن كل 

 330 0323 233 3 538 235 532 2327 شفافیت )متر(
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سنجش شده در محل قفس ی و شیمیايی کيزیفعوامل 

به همراه دفعات  1311در سال  یمنطقه آزاد انزل یها

 یهمانطور كه مالحظه مآورده شد.  3غذادهی در جدول 

 20 یماه یساز رهیآب از آذر ماه )زمان ذخ یگردد دما

هوا روند  ی(  به بعد متناسب با كاهش دما11آذر ماه 

گراد به  یدرجه سانت 3/12 ±31/4داشته و از  یكاهش

 5/1 ±1/1ماه  و  یگراد در د یدرجه سانت 11 25/4±

. همراه با كاهش دما دیرس هگراد در بهمن ما یدرجه سانت

 نيیرشد روزانه پا زانیم جهیكاهش و در نت یغذا ده زانیم

در بهمن ماه در حد  یتعداد دفعات غذا ده كهیطورهب ،آمد

عمق آب در  نکهي. با توجه به اافتينگهدارنده كاهش  رهیج

 در آب یكاهش دما یمتر بوده، اندك 3محل استقرار قفس 

 (.  3 ) جدول گرديدسطح و عمق آب مشاهده 

(. 3/7 باي)تقر در همه ماه ها در حد نرمال بود   pH زانیم

تا  8/8از  یآب ميمال اناتيآب بسته به جر ژنیاكس زانیم

مختلف در نوسان بوده  یدر ماه ها تریگرم در ل یلیم 2/1

نشان كه  دیرسنیز  تریگرم در ل یلیم 11به ولی در مواقعی 

در منطقه آزاد  از مطلوب بودن میزان اكسیژن محلول دارد.

ه كوتا یبا موج ها ايدر اكثر مواقع آرام  ايدر طيشرا آنزلی

كه نقش  ديروز ثبت گرد 1مواج  یهمراه بوده و روز ها

در محل و موج شکن ها را در كنترل امواج  یپناهگاه ساحل

 نيآب در ا یشور زانیمدهد.  ینشان منصب قفس ها 

 نيدر نوسان بود. بنابرا تریگرم در ل 5/12تا  14منطقه از 

از نکات  یساز رهیقبل از ذخ انیماه یجيتدر ونیآداپتاس

 خواهد بود.  تیئز اهمحا

 

 (1311)سال  یمستقر در منطقه آزاد انزل یآب مرتبط با قفس ها ییایمیو ش یکیزیف یپارامترها:   3 جدول
دمای آب  تاریخ

 (oC)سطح 
دمای آب عمق 

(oC) 
pH  اکسیژن 

(mg/l) 

دفعات 
 غذا دهی

 شرایط دریا

 ساحلی مواج دو بار 5/3±55/0 9/7±03/0 3/22±93/0 9/22±93/0 آذر 

 روز مواج و بقیه روزها آرام  5 دو بار 3/3±7/0 97/7±03/0 7/20 ±93/0 22±55/0 دی 

 روز مواج و بقیه روزها آرام  4 دو بار 5/3 ±35/0 4/7±07/0 7/20±2/2 5/3±2/2 بهمن 

 

-به منظور ارزيابی عملکرد رشد ماهیان پرورشیی شیاخص  

 غذايی، لضريب تبدي بدن، وزن افزايش درصد شامل هايی

شید   بیدن اسیتفاده   افزايش وزن ويژه و میزان رشد ضريب

(Tacon, 1990:) 

 درصد افزايش وزن بدن:(Weight Gain)             

     WG (%)=(Wf-Wi) / Wi ×100 

وزن  Wfوزن اولیه ماهی )گرم( و   Wiفرمول كه در اين 

 باشد.نهايی ماهی )گرم( می

 ضريب رشد ويژه  (Specific Growth Rate)  

SGR (%)= (  لگاريتم –بدن  اولیهلگاريتم نپری وزن 

بدن(  نهايی وزن نپری  144 ×(روزهای آزمايش/(

 میانگین افزايش وزن روزانه (Average Daily 

Gain)= ADG 

ADG(g/day) =افزايش وزن  / قرار  لیبدلروزهای آزمايش

قبل از  انیماه قیو كنترل دق ايدر آب در یماه یریگ

در دوره مطالعه  زایماریگونه عامل ب چی، هیساز رهیذخ

.مشاهده نشد  

 

دستآوردهای پرورش ماهیان سردآبی در قفس هاای  

 شناور در منطقه کیاشهر و جفرود:

 یقیزل آال  بر اساس نتايج به دست آمده وزن بچیه ماهییان   

معرفی شده به قفس های پرورشیی در منطقیه   كمان  نیرنگ

 رهیییذخلییه مرحر گییرم د 3/18±8/11كیاشییهر از میییانگین 



 1041پاییز و زمستان   /2شماره /ششم سال                                             رفته      دوفصلنامه علوم آبزی پروری پیش
 

31 
 

گرم در زمیان برداشیت    8/1101±5/243ی به میانگین ساز

رسید و همچنین حداقل و حداكثر وزن ماهییان بیه ترتییب    

 (.  0گرم بود )جدول  1554و  724

شده به قفیس   یمعرفبررسی رشد ماهی آزاد دريای كاسپین 

نیز نشان داد كه بیه تیدريج    جفروددر منطقه  یپرورش یها

زن ماهیان از زمان معرفیی بیه قفیس هیا در     میزان افزايش و

بیه   میاه  5/0پس از  گرم  1/124±18/10 "دی ماه از تقريبا

حیداقل و   نیهمچنی و  دیرسی  گیرم  5/232±48/82از  شیب

 گیرم بیود   714و  014 بیی بیه ترت  آزاد انیحداكثر وزن ماه

 (.5)جدول 

 رهیی دو مرحله ذخ نیب ودنتاستی–یت آماری بر اساس آزمون

از نظر وزن )گیرم(   یدار آمار یشت اختالف معنو بردا یساز

 گرديییدمشییاهده  انییی( ماهمتری)سییانت یو طییول چنگییال 

(p<0.05).   

 

 

 . تغییر شاخص های رشد ماهی قزل آال ی رنگین کمان در قفس های شناور منطقه کیاشهر4جدول 

 حداكثر حداقل میانگین ±انحراف معیار مراحل پرورش شاخص

طیییییییییییول 

 )سانتیمتر(

 2/25 18 1/22 ± 18/1 ماه(آذر ذخیره سازی ) مرحله

 5/01 04 1/02 ± 22/2 (18مرحله برداشت )خرداد 

   31/141 )درصد( طول شيافزا

 134 24 3/18 ± 8/11 ماه(آذر مرحله ذخیره سازی ) وزن )گرم(

 1554 724 8/1101 ± 5/243 (18مرحله برداشت )ارديبهشت 

   21/1421 افزايش وزن )درصد(

   5/1451 افزايش وزن به گرم

   071/4 ضريب رشد ويژه

   82/4 یساز رهیمرحله ذخشاخص چاقی 

   17/1 نهايیمرحله شاخص چاقی 

   31/1 میانگین افزايش وزن روزانه

    112  )روز( مدت پرورش 
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 ر قفس های شناور منطقه جفرودتغییر شاخص های رشد ماهی آزاد دریای کاسپین پرورش یافته د : 5جدول 

 حداكثر حداقل میانگین   مراحل پرورش شاخص

   1/21 ± 8/1 ماه(آذر مرحله ذخیره سازی ) طول

   2/32 ± 2/5 مرحله برداشت )ارديبهشت( 

   52/71 )درصد( طول شيافزا 

 125 145 1/124 ± 18/10  ماه(آذر مرحله ذخیره سازی ) وزن

 714 014 5/232 ± 48/82 شت(مرحله برداشت )ارديبه 

   48/027 افزايش وزن )درصد( 

   0/512 افزايش وزن به گرم 

   31/4 ضريب رشد ويژه 

   28/1 یساز رهیمرحله ذخشاخص چاقی  

   33/1 برداشتمرحله شاخص چاقی  

   58/0 میانگین افزايش وزن روزانه )گرم( 

    112  )روز( مدت پرورش 

 

یرات نرخ رشد لحظه ای نشان دادند کهه میهزان   به عالوه تغی

آن در ماهیان قهزل آ  بهه تفکیهو روزهها کهو کی و غیهر       

 (.  5کو کی بیشتر از ماهیان آزاد پرورشی بود )جدول 

 

 ی قزل آالی رنگین کمان و آزاد دریای کاسپین پرورش یافته در قفس های شناور منطقه کیاشهرنرخ رشد لحظه ا : 6جدول 

 

 ینرخ رشد لحظه ا یاهم گونه

 یكوالك یروزهابدون  یكوالك یروزها با 

 72/2 5/1 قزل آال

 80/1 42/1 آزاد یماه
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 یدر قفس هاا  یسردآب انیپرورش ماه یدستآوردها

 در منطقه آزاد انزلی:شناور 

 214عدد ماهی قزل آال و تعیداد   044تعداد  1311در سال 

ر قفیس هیای میرتبط بیا     عدد ماهی آزاد دريیای كاسیپین د  

شركت مکین دريا در منطقه آزاد انزلی ذخیره سازی شیدند.  

متییری دريییا و در يییک منطقییه  3ايیین قفییس هییا در عمییق 

پناهگايی ) مابین دو موج شکن( واقع شده و ارتفاع قفس ها 

متر بود. فرصت موجود برای پرورش ماهی قیزل آال   2حدود 

د و بیه جهیت معرفیی    ماه بو 2در منطقه آزاد انزلی كمتر از 

دير هنگام بچه ماهیان امکیان نگهیداری بیشیتر ماهییان در     

 50دريا با رسیدن فصل گرما نبود. با اين وجود ظرف میدت  

گرم در  5/345±27/32روز وزن آنها دو برابر شد و از حدود 

گیرم رسیید كیه     8/224±22/73شروع پیرورش بیه بیاالی    

رش میورد نظیر   نشانگر رشد خوب اين ماهیان در منطقه پرو

بوده و بديهی است كه با افزايش طول دوره پرورش به شیش  

 (.  7ماه می توانست به وزن باالی يک كیلوگرم برسد )جدول 
 

 

 . تغییر شاخص های رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان در قفس های شناور منطقه آزاد انزلی 7جدول 

 میانگین ±انحراف معیار  مراحل پرورش شاخص

طیییییییییییول 

 تیمتر()سان

 1/32 دی ماه(اواخر مرحله ذخیره سازی )

 2/37 مرحله برداشت )اسفند ماه(

 47/13 )درصد( طول شيافزا

 5/345 ± 27/32 مرحله ذخیره سازی )اواخر دی ماه( وزن )گرم(

 8/224 ± 22/73 مرحله برداشت )اسفند ماه(

 27/142 افزايش وزن )درصد(

 315 افزايش وزن به گرم

 20/4 ب رشد ويژهضري

 80/4 یساز رهیمرحله ذخشاخص چاقی 

 24/1 نهايیمرحله شاخص چاقی 

 13/5 میانگین افزايش وزن روزانه )گرم(

 84 درصد ماندگاری 

  50  )روز( مدت پرورش 

 

و  F3از نسههل پرورشههی در مقطقههه آزاد انزلههی مههاهی آزاد 

ابن بها  تقکه  سهردآبی حاصل تولید در مرکز تحقیقات ماهیان 

. ه قفهس مقتقهل گردیدنهد   به  در آذر مهاه سال  2سن تقریبی 

 در گهرم  7/222±23/25 اولیهه  وزن میهانیین  ازماهی آزاد 

در  گهرم  75/503±54/32 حهدود  وزن میهانیین  به ماه دی

 یرادیدرجه سانت 25 ریز ییدما طیماه با شرا 2مدت حدود 

 .(3)جدول  رسیدند ماه اسفقد اواخر در
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 ر شاخص های رشد ماهی آزاد دریای کاسپین در قفس های شناور منطقه آزاد انزلی. تغیی8جدول 

 میانگین ±انحراف معیار  مراحل پرورش شاخص

طیییییییییییول 

 )سانتیمتر(

 3/26 مرحله ذخیره سازی )دی ماه(

 1/32 مرحله برداشت )اسفند ماه(

 14/25 )درصد( طول شيافزا

    7/212 ± 28/15 مرحله ذخیره سازی )دی ماه( وزن )گرم(

    81/548 ± 50/72 مرحله برداشت )اسفند ماه(

 22/131 افزايش وزن )درصد(

 212 افزايش وزن به گرم

 23/4 ضريب رشد ويژه

 17/1 یساز رهیمرحله ذخشاخص چاقی 

 03/1 نهايیمرحله شاخص چاقی 

 23/0 میانگین افزايش وزن روزانه )گرم(

 15 درصد ماندگاری 

 74 پرورش )روز(  مدت 

 
 

  توصیه ترویجیجمع بندی و 

بیومی نظییر میاهی آزاد دريیای      ماهییان  از اگرچیه اسیتفاده  

 جنیوب  منطقیه  در قفیس  در میاهی  پیرورش  برای كاسپین

در  امیا   كاسپین در اسیتان گییالن در الويیت اسیت،     دريای

مطالعات انجام شده توسط اداره كل  بر اساس  كنونی شرايط

 ای، گونیه  ريسیک  ارزيیابی  یالن در زمینیه  شیالت استان گ

 گونیه  عنیوان  به كمان نیز می تواند  رنگین آالی قزل ماهی

صینعت پیرورش میاهی در دريیای      توسیعه  در راستای  گذر

كاسپین مورد بهره برداری قرار گییرد. نتیايج پیژوهش هیای     

انجام شده نشان داد كه تغییرات دمايی آب منطقیه جنیوب   

مطلوبیییت بیشییتری بییرای پییرورش  دريییای كاسییپین دارای

طیور نسیبی وجیود دمیای      ماهیان سردآبی اسیت. زيیرا بیه   

كاسیپین در  های سطحی منطقه جنیوب دريیای   مناسب آب

گیراد( امکیان   درجیه سیانتی   1-14طول زمسیتان )حیداقل   

سیازد )مرتضیايی ،   پرورش برای ماهیان سردآبی را فراهم می

دمائی مناسب بیرای  (. بنابراين با وجود اينکه محدوده 1318

گیراد اسیت، امیا     درجیه سیانتی   14-18پرورش ايین میاهی   

-12بهترين دمای آب برای رشد ماهی آزاد دريای كاسیپین  

گراد بوده و در اين محدوده حداكثر ضیريب   درجه سانتی 17

شیود. بیا ايین وجیود      تبديل غذائی و میزان رشد حاصل میی 

ای دوره پییرورش ماهیییان سییردآبی در منطقییه جنییوب دريیی 

تغییرات دمايی سیاالنه  كاسپین به دلیل محدوديت دمايی و 

های شناور محدود بوده   در قفس متر 54از سطح تا عمق آب

و از آبان تا حداكثر اوايل خرداد ماه هر سال خواهد بیود. امیا   

وری و هیايی بیا قابلییت غوطیه    در صورت اسیتفاده از قفیس  

ين( میی  استقرار آن در زير اليه شکسیت حرارتیی )ترمیوكال   

های گرم سال نیز به پرورش ايین ماهییان ادامیه    توان در ماه

 داد.  

آزاد میاهی هیای انجیام شیده، بچیه    همچنین بر اساس بررسی

گرم توانیائی سیازگاری و    15كاسپین در اوزان بیش از دريای

گیرم در هیزار( را    5/12تنظیم اسمزی با آب لب شور دريیا ) 

(. بنییابراين  1385اران، بییورانی و همکییباشیید )صیییاد  دارا مییی

توان در منیاطق سیاحلی بیا    آزاد دريای كاسپین را میماهی 

گیرم تیا وزن    15آب دريا )اراضی ساحلی( از اوزان بییش از  

گرم پیرورش داد و سیپس ماهییان را بیه قفیس هیای        244
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مستقر در دريا جهت پرورش نهايی منتقیل كیرد. بیه عیالوه     

ی پرورش در قفیس بیا   معرفی اين ماهی در اوزان مختلف برا

توجه به مدت زمان دوره پرورش، نوع قفیس میورد اسیتفاده    

ور( و تقاضای بیازار متفیاوت خواهید بیود. بیا      )شناور يا غوطه

توجه به محدوديت دمايی در طول سال بهتیر اسیت از اوزان   

باالتر برای رسییدن بیه وزن بیازاری در ايین میدت محیدود       

اهی آزاد با وزن بیش از استفاده كرد. همچنین از آنجايیکه م

گرم از بازار پسندی مناسبی در بازار ايیران برخیوردار    1444

در صیورت  است امکان تولیید آن در انیدازه بیازاری میذكور     

در در يیک دوره شیش ماهیه و    استفاده از قفس های شناور 

دوره يکسیاله  در صورت بهره برداری از قفس های غوطیه ور  

س نتايج اين تحقییق در میدت   امکان پذير خواهد بود. بر اسا

(  دو برابیر  F3ماه وزن ماهی آزاد نسیل سیوم)   2زمان حدود 

گرم رسید كه نشان از قابلیت رشید    548شده و به میانگین 

بیر اسیاس مطالعیات    ذكیر اسیت كیه     انيشامناسب آن بود. 

افیراد   كشور در زمینه تولیید  شیالتی علوم تحقیقات موسسه

، (Coad, 2016) دريیارو  زادآ میاهی  الرشدتريپلويید سريع

 یرشید بیاالتر در دوره زمیان   ه با توجه بی پرورش اين ماهیان 

در قفییس  یاهییداف پییرورش مییاه یتوانیید بییرایكوتییاهتر میی

در خصیوص میاهی قیزل آال نییز شیرايط       .باشید  تیر مناسب

مشابه اسیت ولیی دوره پیرورش آن در قفیس هیای       "تقريبا

ن بیه مییانگین وزن   ماه قابل توسعه بوده و ماهیا 2شناور تا  

گرم رسیدند كه اندازه تجاری بسییار مناسیبی    1154حدود 

 برای ماهی قزل آال می باشد.  

 2بیا سین زيیر    خزر نسل سوم  یايآزاد در یماهبه طوركلی 

مستقر  یپرورش در قفس ها تیقابلسال ) ترجیحا يکساله( 

اگرچییه  الزم را دارد. داتیییتمه تيییخییزر بییا رعا یايییدر در

در   (F0)خیزر  یايی آزاد در یماه ینسل وحش عملکرد رشد

-نيیكمان پا نیرنگ یقزل آال یبا عملکرد رشد ماه سهيمقا

در   (F3)آزاد  یمیاه  یعملکرد رشید نسیل اهلی   اما  تر است

 یتفیاوت محسوسی   قیزل آال  یبا عملکرد رشید میاه   سهيمقا

 نشان نداد.
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Abstract 

    It is very important and necessary to choose the appropriate cold water fish species and check their 

growth performance in cage fish farming in the Caspian Sea. The results showed that the rainbow trout 

in Kiashahr region reached an average of 98.3±19.8 to 1149.8±203.5 grams in a period of 4.5 months. 

Also, although the breeding of salmon from the initial weight of about 100 grams was suitable, but 

considering the temperature limits for this fish in the Caspian Sea, the introduction of higher weights 

can reduce the length of the breeding period. Caspian Sea salmon reached in Jaffroud region from the 

average weight of 120.14±1.98 to 632.5±82.08 grams in a period of 4.5 months from January to May, 

and in Anzali free zone from 212.7 ± 15.28 to 508.81 ± 76.54 grams in a period of 2 months from 

January to March in floating cages, which shows the favorable growth of this fish in this region. 
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