
  مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

  انستيتو تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر :نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي
                             عكس مجري/محقق            

  
  

رهاسازي  بچه ماهيان سفيد  به منظور بازسازي ذخاير در  راه كارهاي(يافته قابل ترويج):  عنوان دستاورد 
  سفيدرود

      4-73-12-91124 يافته منتج از پروژه شماره : 
  كيوان عباسي       نام مجري: 
           1393 سال خاتمه پروژه:    1391 سال شروع پروژه: 

  
  تعريف مسئله:

ت كه به منظور حفظ ذخاير اين گونه ارزشمند، ساالنه حدود يكصد ماهي سفيد از ماهيان بومي مناطق جنوبي درياي خزر اس
ميليون بچه ماهي سفيد تا اندازه انگشت قد از طريق تكثير مصنوعي يا نيمه طبيعي توليد و به رودخانه هاي گيالن بويژه 

ي و مصب مناسب داشته و به منظور افزايش شانس زنده ماندن بچه ماهيان، رودخانه بايد آب كاف سفيدرود رهاسازي مي شود.
   شاورزي و پساب صنعتي و شهري باشند.فاقد آلودگي سموم ك

  
  اهميت و موضوع: 

براي رهاسازي بچه ماهيان در هر سال هزينه اي معادل چند صد ميليون تومان ميشود، اما هنوز دقيقا مشخص نشده كه در 
اي از دريا و نيز در چه ماه هايي از سال  مي تواند رهاسازي  سفيدرود چه تعداد بچه ماهي سفيد، درچه اوزاني و در چه فاصله

دريا  گردد و اينكه در چه مدت بچه ماهيان خود را بهشود تا بقاي بچه ماهيان و نيز رشد آنها در حد قابل قبولي تامين 
ن رهاسازي شده مطلع گردد سازمان شيالت ايران تصميم گرفت تا با اجراي اين پروژه، از سرنوشت بچه ماهيا ،لذا .مي رسانند

  و نتايج آن را براي رهاسازي در سال هاي آتي استفاده نمايد.
  

  روش اجراي يافته، در عرصه و نتايج حاصل از بكار گيري: 
گرم در حدود يك كيلومتري دهانه سـفيدرود در   8/0با رهاسازي بچه ماهيان سفيد با تراكم مناسب و نه زياد، در اوزان باالي 

 2-5گرمـي در   5/0داخل رودخانه و در صورت اضطرار (مشكل تـامين غـذاي بچـه ماهيـان) رهاسـازي بچـه ماهيـان بـاالي         
ماههاي ارديبهشت تا شهريور، بنظر ميرسد الگـوي مـديريت اصـولي باشـد و      كيلومتري دهانه رودخانه در داخل رودخانه و در

بـا   ،گردد. بنابراينبدين طريق ساالنه مقادير زيادي از هزينه ها به هدف خواهد نشست و انرژي هاي صرف شده كمتر تلف مي
شده براي رهاسازي بچـه ماهيـان   صرفه جويي در هزينه هاي انجام  سوييرغم مشكالت اجرايي، از به  ذيل هايانجام پيشنهاد

ماهيان سفيد قابل صيد توسط اتحاديه هاي صيد ماهيان استخواني در سـواحل شـمال    ،ديگر سويگيرد و از سفيد صورت مي
ايران و بويژه استان گيالن تضمين خواهد شد و مشكالت و نگراني هايي راجع به اين گونه ماهي به احتمال زياد وجود نخواهد 

  داشت.



داد بچه ماهيان سفيد براي رهاسازي مطابق با توان توليدات طبيعي داخل سفيدرود صورت  گيرد تـا ماهيـان رهاسـازي    تع-1
  شده دچار كمبود غذا نشده و كمتر تلفات دهند. 

متـري دهانـه سـفيدرود صـورت      1000دليل نفوذ آب شور دريا هنگام كوالك، رهاسازي بچه ماهيان در فاصله كمتـر از  ه ب-2
 د تا انرژي كمتري براي تنظيم اسمزي صرف گردد. نگير

اندازه متوسط جثه بچه ماهيان رهاسازي شده كمتر از نيم گرم نباشد تا براحتي طعمـه ماهيـان شـكاري مصـب سـفيدرود      -3
 مانند گاوماهيان، سوف سفيد، اسبله و اردك ماهي نگردد. 

  
  :عكس/ عكس هاي شاخص از يافته

  

      
  صيد بچه ماهيان رهاسازي شده در سفيدرود                             اهيان سفيدعالمتگذاري بچه م 

   
  
  
 


