
  مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور
  

  مركز تحقيقات ذخاير آبهاي داخلي -پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي :نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي 

  

                                                  ين/محققانعكس مجري

  

 

  معرفي ظرفيت هاي جديد توسعه شيالت درآبهاي داخلي  : (يافته قابل ترويج) عنوان دستاورد 
    يافته منتج از پروژه شماره :

  عليرضا ميرزاجاني ، حسن محمدخاني  : اننام مجري 
  1391  سال خاتمه پروژه:     1389 سال شروع پروژه :

 
  تعريف مسئله:

 ،مخازن آبيشر مي باشد. براي تامين نيازهاي غذايي بيكي از راه هاي مهم باتوجه به افزايش جمعيت جهان، آبزي پروري  
 و شيالت، آب شرب مصارف كشاورزي، هاي مختلف از قبيل تامين نيروي برق،منابع با ارزشي هستند كه به لحاظ كاربري

 و ساخت دست در سد  107 برداري، بهره دست در سد 595 تعداد كشورمان در، حاضر حال در توريسم اهميت زيادي دارند.
دارد كه فرصت خوبي را جهت استفاده از اين منابع در امر پرورش انواع آبزيان فراهم نموده  وجود هعمطال دست در سد 492
ايجاب مي كند كه توسعه آبزي پروري  شرايط اقتصاد مقاومتي كشورمان و نياز جامعه به تامين پروتئين بيشتر ،بنابراين است.

  گرفته و توليد ملي افزايش يابد. صورت شكل پايداره ب يآب منابع اين از ياربرد بهرهبا 
  

  اهميت موضوع: 
موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور در دو دهه گذشته اقدام به اجراي پروژه هاي متعدد تحقيقاتي جهت توسعه پرورش 

و درياچه هاي  كيلومتر مربع 450 حدود ي دروسعتبا نموده است. خليج گرگان  آبزيان درمنابع آبي استانهاي مختلف كشور
طبيعي اين منابع آبي موجب  توليد سد توده بين، شوير و ميرزاخانلو در استان زنجان از آن جمله مي باشند. استقاده از توان

مصرف  بهبود وضعيت معيشتي جوامع صيادي و بهره برداران محلي و افزايش افزايش درآمد و افزايش توليد گوشت ماهي،
  سرانه ماهي خواهد شد.

   



  روش اجراي يافته، در عرصه و نتايج حاصل از بكار گيري: 
با توجه به اينكه خليج گرگان مكان مناسبي براي پرورش ماهي مي باشد، امكان پرورش ماهي در خليج گرگان با استفاده از 

تن  300متناسب با توان خودپااليي آن به ميزان مدل كيفي بررسي شد. مقدار پرورش در كل خليج گرگان در شرايط مجاز و 
  در سال برآورد شده است.

 سه دوره  دو گرمابي براي گرمي 100 ماهي عدد بچه هزار 200 تن ماهي قزل آال، رهاسازي 40استفاده از قفس براي توليد 
 توليد به رسيدن جهت ماهه 5 پرورشي دوره يك براي گرمابي گرمي 5-10 ماهي بچه هزار 150 رهاسازي يا پرورشي ماهه
  .در درياچه سد توده بين پيشنهاد شده است تن 40

كيلوگرم در هكتار ماهي فيتوپالنكتون  151كيلوگرم در هكتار ماهي فيتوپالنكتون خوار براي درياچه شوير و  321همچنين 
تن در هكتار براي تمام  5/1ميزان  توليد خوار براي درياچه ميرزاخانلو پيشنهاد شده و با در نظر گرفتن گونه هاي ديگر،

  ن ماهي در سال توليد نمود.ت 400 مي توان مذكورمنبع آبي  4در ،هر دو درياچه برآورد شده است. در مجموع ماهيان در
  

  :   عكس/ عكس هاي شاخص از يافته
  

   
 

  عمليات صيد ماهي                   عمليات نمونه برداري  از آب                                                
  


