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گفتارشیپ

عنوان اقدامی موثر در اجرای این سیاست  با عنایت به سیاست کالن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، توسعه آبزی پروری به

می باشد. یکی از دستاوردهای آبزی پروری، افزایش تولید در واحد سطح آبزیان پرورشی، ایجاد اشتغال و افزایش سرانه 

کیلوگرم محصوالت  5کیلو مصرف سرانه کشور  71که از  مصرف  آبزیان در سبد غذایی خانوار می باشد، به طوری

 د آبزی پروری است.ناشی  از تولی

درصد تولید را  93تن   503115هزارتن بود و آبزی پروری با سهمی برابر با  7121کل تولید شیالتی کشور  7931در سال 

درصد از مجموع تولیدات آبزیان پرورشی،  51به خود اختصاص داد که بیشترین سهم آن به ماهیان گرمابی تعلق داشت. 

های کشور داشت که  ای در بین استان ان و لرستان تولید شد که استان لرستان جایگاه ویژهدر سه استان مازندران، خوزست

های مازندران،  دهد. درماهیان گرمابی استان های غیر ساحلی را در تولید ماهیان سردابی نشان می این مسئله نقش استان

سهم تولید ماهیان گرمابی کشور در این چهار درصد  02خوزستان، گیالن و گلستان رتبه اول تا چهارم را کسب کردند و 

 FAOدرصد کل تولید آبزیان پرورشی را داشته است و براساس آمار  95هزار تن  719استان بود. تولید ماهی قزل آال با 

، ایران رتبه اول تولید ماهی قزل آال در دنیا در آب شیرین را کسب کرد. در تولید ماهی قزل آال استان 1171در سال 

 های بعدی قرار داشتند. بویراحمد و مازندران در رتبه و بختیاری وکهگیلویه و رستان رتبه اول و چهارمحالل

تن پیش  99511هزارتن  بود که با رشد  هفتاد درصدی نسبت به برنامه ششم که  51، 7931تولید میگوی پرورشی در سال

های بوشهر، گلستان، سیستان و  زگان رتبه اول و استانبینی شده بود، رشد چشمگیری داشت. در این زمینه استان هرم

های آینده تولید میگوی پرورشی جهش  های بعدی بودند. پیش بینی می شود در سال بلوچستان و خوزستان در رتبه

های امنیت زیستی تولید،   بیشتری داشته باشد، هرچند الزم است با همکاری سازمان دامپزشکی نسبت به اجرای برنامه

 ت بیشتری انجام گیرد.دق

در  7932تن خاویار پرورشی رشد خوبی داشت و نسبت به سال 2تن گوشت و حدود  1011ماهیان خاویاری با تولید 

تولید خاویار نزدیک به صددرصد افزایش مشاهده گردید و همچنین در استان هرمزگان نیز پرورش ماهیان خاویاری 

 گسترش یافت.

کمیتی سازمان شیالت ایران در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان اجرای این طرح ضمن  کمک همچنین متناسب با اهداف حا

به حفظ ذخایر ژنتیکی، افزایش سهم آبزیان در امنیت غذایی کشور، حفاظت و بهره برداری پایدار مسئوالنه از منابع آبزی 

یون قطعه انواع بچه ماهی و میگو در مراکز میل 971و منحصر به بفرد کشور را بدنبال داشته است. در این راستا تعداد  

میلیون  112بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان تولید و در منابع آبی کشور رهاسازی گردید که از این تعداد 

میلیون قطعه انواع  19میلیون قطعه انواع ماهیان خاویاری و  بیش از  0/1قطعه انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر و 

میلیون  53میلیون قطعه انواع ماهیان بومی شامل شیزوتراکس، بنی، گطان، برزم، عنزه، شیربت و 73پورماهیان و بیش از ک

 هزار قطعه ماهیان دریایی از گونه صبیتی بوده است. 710قطعه میگو و 

آبزی، جلبک، تیالپیا،  تنوع بخشی گونه ای به ویژه آبزیان دریایی آب شور مانند شانک و سوف دریایی، انواع گیاهان

 ماهی آزاد دریای خزر و آرتمیا به شکل ویژه دنبال شد.



 

تعریف پروژه های کالن ملی با همکاری کمیته ارتقاء بهره وری وزارت جهاد  31از جمله اقدامات مهم دیگر در سال 

کمی و کیفی آبزی پروری با کشاورزی با هدف انجام تکالیف قانونی برنامه ششم در زمینه بهره وری و همچنین افزایش 

 همکاری سرمایه گذاران تولید کنندگان و مجامع علمی و تحقیقاتی می باشد.

بهبود ژنتیکی ماهی قزل آالی رنگین کمان با همکاری فائو و انتقال دانش  TCPتوجه ویژه به اصالح نژاد و اجرای پروژه

نام در دنیا و ارائه برنامه ملی بهبود ژنتیکی ماهی قزل آال فنی اصالح نژاد از طریق اجرای دوره های تخصصی با اساتید ب

 توسط مشاورین کشور نروژ با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد یک مرکز اصالح نژاد، انجام شد.

برگزاری کارگاه ها و تورهای آموزشی با هدف افزایش بهره وری در استفاده بهینه از منابع آب و خاک با هدف توسعه 

پروری، افزایش تولید در واحد سطح، تغییر الگوی کشت و اصالح ساختار مزارع کالن و مجتمع های آبزی  پایدار آبزی

 بود. 7931پروری در کشور از دیگر اقدامات این معاونت در سال 
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شیالتایرانيپروريمعاونتوسعهآبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 2952سالدرآبزیان پرورشوتکثیربهكلینگاه

 تن 700.513 ...(و دومنظوره ، مجتمع ، درمزارع کپورماهیان)  گرمابی تولیدماهیان 7

 تن 1.093  تولید ماهیان خاویاری 1

 تن 29.501 ( سردابی و گرمابی ماهیان)  آبی منابع در ماهی تولید 9

 تن 719.905 (مختلف محیطهای در آال قزل)  سردآبی ماهیانتولید  5

 تن 5.911 ( آال قزل)  در آبهای داخلی قفس در ماهی پرورش 5

 تن 0.551 ( آال قزل)  دریایی های قفس در ماهی پرورش 2

 تن 15 شیرین آب تولید میگوی 1

 تن 77.2 (ارس سد میگوی شاه)  شیرین آب میگوی صید شاه 0

 تن 51.053 (وانامی گونه)  شور آب میگویتولید  3

 قطعه 151.035.111 ...( و بارب فیش، گلد سیچالید، انواع)  زینتی تولید ماهیان 71

 قطعه 9.927.511 (اورینتالیس هیرودو)  طبی تکثیر و پرورش زالوی 77

 شاخه 911.111 .. ( و پوتاموژتون انواع)  آبزی تولید گیاهان 71

 سر 751 کروکودیل ) گونه پروسوسس (پرورش  79

 قطعه 253.291.111 گرمابی ) کپورماهیان( ) قزل آال ( و سردآبی ماهیان بچه تکثیر 75

 قطعه 51.395.111 آبهای طبیعی و نیمه طبیعی  منابع در ماهی بچه سازی رها 75

 قطعه 9.191.112 ذخایر حفظ جهت خاویاری ماهیان و رها سازی بچه تولید  72
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 کیلوگرم 5.319 تولید خاویار پرورشی  17
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 چکیده

گزارش پیش رو  با هدف بیان میزان تولید، دستاوردها، نقاط قوت و ضعف صنعت  آبزی پروری کشور ایران در 

 ارائه شده است.  7931سال 

%  از برنامه  31تن  در بخش آبزی پروری، 503115، با تولید 7931توسعه کشور،  درسال مطابق برنامه ششم 

پیش بینی شده محقق شدکه از این مقدار بیشترین سهم تولیدات انواع گونه های آبزیان متعلق به انواع 

لین دربخش شاغ%(  بود. 95)  تن719905% (و ماهیان سردابی به میزان02تن)  701933کپورماهیان به میزان

در عین حال به منظور تنوع بخشی گونه ای در تولید آبزیان نفر  بود.  191نفر ودربخش تکثیر ،  25903پرورش 

انواع آبزیان آب شور ) شانک و سوف دریایی(،  تیالپیا ، ماهی آزاد خزر ،انواع گیاهان آبزی، ریز جلبک ها و 

 آرتمیا در دستور کار این معاونت قرار گرفت. 

تعداد درصد برنامه محقق  شد. همچنین  759هزار تن میگو تولید گردید که  50، حدود  7931نین در سال همچ

 مرکز تکثیر میگو  به منظور تأمین بچه میگوی مورد نیاز مزارع پرورش میگو در سطح کشور فعال شدند که 97

ده مراکز تکثیر قرار گرفت که برآیند مورد نیاز مراکز تکثیر از داخل کشور تامین و مورد استفا تمامی مولدین

 بچه میگو در سطح ملی بود.میلیون قطعه9231آن، تولید 

هکتار  71313هکتار بود که  از این مقدار  0915سطح زیر کشت پیش بینی شده میگو در برنامه ششم،  بعالوه  

 درصد تحقق برنامه حاصل شد. 5/791به زیر کشت رفت و در نتیجه  

در تولید خاویار  7932تن خاویار پرورشی ، نسبت به سال 2تن گوشت و حدود  1011ی با تولید ماهیان خاویار

 نزدیک به صددرصد افزایش مشاهده گردید

% را  5/715میلیون قطعه که رشد  157از سوی دیگر این معاونت با افزایش تولید انواع ماهیان زینتی به میزان 

توسعه مشاغل خانگی ) مشاغل خرد ( و ایجاد شهرک های ماهیان  نسبت به سند چشم انداز داشت ، با هدف

 زینتی گامی در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی به سوی اشتغال پایدار برداشت.

هــزار تن تولید، معادل  191پنج استـان مازندران، خوزستان، گیالن، لرستان و چهارمحال و بختیاری با حدود 

لید را به خود اختصاص دادند و بترتیب در رتبه های اول تا پنجم تولید آبزی پروری قرار درصد از کل تو 0/55

 گرفتند.

و پروژه ملی تولید ماهیان تمام ماده ،  (TCP) اجرای پروژه بین المللی بهبود ژنتیکی ماهی قزل آالی رنگین کمان

 از دیگر اقدامات راهبردی این معاونت به منظور زمینه سازی کاهش واردات تخم چشم زده این ماهی بود .

به منظور حفظ و بازسازی ذخایر ژنتیکی کشور، امنیت غذایی کشور و در راستای بهره برداری پایدار و مسئوالنه 

میلیون قطعه  112میلیون قطعه انواع ماهی و میگو رها سازی شد که  از این تعداد  971از منابع آبزیان، حدود 

میلیون قطعه انواع  19میلیون قطعه انواع ماهیان خاویاری و  بیش از  0/1انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر و 
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 53گطان، برزم، عنزه، شیربت و میلیون قطعه انواع ماهیان بومی شامل شیزوتراکس، بنی، 73کپورماهیان و بیش از 

 هزار قطعه ماهیان دریایی از گونه صبیتی بوده است. 710میلیون قطعه میگو و 

برگزاری کارگاه ها و تورهای آموزشی با هدف افزایش بهره وری در استفاده بهینه از منابع آب و خاک با 

الگوی کشت و اصالح ساختار مزارع هدف توسعه پایدار آبزی پروری، افزایش تولید در واحد سطح، تغییر 

 بود. 7931کالن و مجتمع های آبزی پروری در کشور از دیگر اقدامات این معاونت در سال 

 

  زده پروری، پرورش، تکثیر میگو، بهبود ژنتیکی، تخم چشم آبزی كلماتكلیدي:
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گفتارشیپ

طبیعت سر ناسازگاری با آبزی  سویی،سالی پر تنش برای تولید کنندگان ماهیان گرمابی و سردابی بود. از  7931سال 

پروران برداشت و از سوی دیگر شرایط تامین نهاده های تولید فشار زیادی را به ماهی پروران وارد نمود. خشکسالی 

ه ای پیش برد که در برخی مناطق پرورش دهندگان ماهی کپور حاکم بر حوزه های مختلف جغرافیایی شرایط را به گون

مزارع را تعطیل و یا با نیمی از ظرفیت فعالیت نمایند و در اواخر سال باران های سیل آسا، دسترنج آبزی پروران را با خود 

 به یغما برد و البته نوید بخش سالی پرآب در آینده شد. 

قیمت ارز  و کمبود برخی اقالم تولید خوراک و همچنین افزایش شاخص های  افزایش قیمت نهاده ها حاصل از افزایش

عمومی کاال و خدمات در کشور موجب گردید تا تولید کنندگان دچار کمبود سرمایه نقدی برای تامین اقالم مصرفی 

ه کسب درآمد بیشتر و مورد نیاز خود شوند. هرچند که با افزایش قیمت فروش ماهی در بازار، امیدواری تولید کنندگان ب

جبران سکون قیمت ماهی در بازار در چند سال اخیر شد، لیکن این افزایش قیمت ها را نمی توان پایدار دانست و بر 

 اساس تجربیات عمومی کشور، با تقلیل قیمت ماهی در بازار ، قیمت نهاده های تولید همچنان باال باقی خواهد ماند.

درصد از اهداف برنامه را  32توانست بیش از  31ی پروران ، تولید ماهیان پرورشی در سال به رغم تنش های وارده به آبز

پوشش دهد و کار نامه قابل قبولی ارایه گردد. عالوه بر این در حوزه راهبردی اصالح نژاد ماهی قزل آال نیز راه اندازی 

تخم تمام ماده در کشور می تواند زمینه ساز فاز اول یک مرکز تولید تخم چشم زده اصالح شده و نیز افزایش تولید 

 گسترش تولید تخم تمام ماده و اصالح شده در کشور باشد.

در حوزه ماهیان زینتی و تولید  زالو نیز کارنامه تولید کنندگان درخورتوجه بوده و با دستیابی به اهداف برنامه و ایجاد زیر 

 وید بخش توسعه این فعالیت ها در سال آینده است.ساخت های مورد نیاز برای توسعه شهرک های زینتی ن

 7930امید است با هم آهنگی تولید کنندگان با شرایط بازار سرمایه و رفع تنش های وارده به اقتصاد آبزی پروری ، سال 

 سالی موفق و تولیدی پایدار در اننتظار آبزی پروران باشد.
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  مقدمه-2

از  یبخش کشاورز ریز نیدر ا یگذار هیکشور و جاذبه سرما یاستانها هیکل رد یپرور یمتعدد آبز یها لیوجود پتانس

 ییاز سو نیپروتئ لیبد یب منبع  نیشمــار مصرف ا یب یایو مـزا ی، دانش عمومانیسو ، ارتقا فرهنگ مصرف آبـز کی

 .را  فراهم آورد نیریآب ش یپرور یرشد و توسعه آبز یها نهیتواند زم ی، م گرید

از مزارع  نهیبه یبردار بهرهه: موجود از جمل یتهایو استفاده از ظرف یپرور یآبز یها لیبه استعدادها و پتانس شتریب توجه

 ریمتخصص در ز یانسان یروین یریبکارگ – یپرور یدر آبز ونیزاسیو مکان یاز تکنولوژ حیصح یریبکارگ –موجود 

و  یبوم یمناسب و توجه به تنوع گونه ها نیمولد ینیو به گز نیمتا – ازیمورد ن یبه موقع نهاده ها نیتوجه و تام –بخش 

 یجهان یباال یبه رتبه ها دنیو رس شتریب دیبه تول یابیتواند ما را در دست یو .... م یاز منابع آب یبهره ور شیافزا یبوم ریغ

 . رهنمون سازد نیریآب ش انیآبز دیدر تول

درصدی تولید ماهی نسبت به سال گذشته در بخش ماهیان سردآبی، در بخش ماهیان  9علی رغم افزایش  31سال  در

که در  دیتن رس 591153به  تولید ماهیان پرورشی   گرمابی و تولید ماهی در منابع آبی کاهش نشان می دهد. در این سال 

( البته به این میزان تولید 1-7ن میدهد ) جدول شماره کاهش را نشادرصد  1/1به میزان ( 595211با سال گذشته )  سهیمقا

تن تولید ماهی قزل آال در قفس را اضافه نمود که سازمان کار آن از دفتر آبزیان آب شیرین مجزا است .  0551می توان 

بخش رد نیهمچناز اهداف برنامه محقق شده است. رصد د 7/32مجموعاً  31سال  یدیبا اهداف بـرنامه تول سهیدر مقا

 ( .  1 -7) جدول شماره  .است افتهی دتحققیدرصداهداف تول 5/715میلیون قطعه،  157نیز با تولید حدود  ینتیز انیماه

هــزار تن تولید ) معادل  191استـان مازندران ، خوزستان ، گیالن ، لرستان و چهارمحال و بختیاری با حدود  5در این سال 

درصد( از کل تولید را به خود اختصاص داده و بترتیب در رتبه های اول  تا پنجم تولید ماهیان پرورشی قرار گرفته  0/55

( نشان داده شده است.  ضمناً وضعیت اشتغال مستقیم شاغلین دربخش  1 -7اند که این موضوع در)جدول شماره 

 ( نشان داده شده است.  0 -7نفر ( در)جدول شماره  191نفر( ودربخش تکثیر ) 25903پرورش) 

 

  اهماقداماتانجامشده-2-2

ها انجام  استان التیدفتر و ش یبا استفاده از مجموعه کارشناس یاریبر اساس اهداف سازمان اقدامات بس 7931سال  در

و  یاز منابع آب یکارشناس یدهایبازدتوسعه پرورش ماهی در قفس ، از آنها از جمله ،  یتوان به اختصار به برخ یکه م

اقدامات الزم در  ،یبآ در بخش منابع داریموارد مرتبط با توسعه پا یاز منابع ،  بررس کیهر یمشکالت بهره بردار یبررس

 – ی) گرماب یتخصص یها تهیکم یبرگزار  ،یساحل ریغ یفعال در منابع آب ادانیص مهیب یدرصد 71خصوص کاهش 

 یو برگزار ایالپیت یدر خصوص ماه یگونه ا جادتنوعیموضوع ا یریگی( ،  پ ینتیز انیماه – یمنابع آب – یسردآب

 مهیجلسات مختلف در خصوص موضوعات گوناگون از جمله ب یبرگزارو  یزیمربوطه ، برنامه ر یجلسات و کارگاه ها

، پیگیــری ها ، بـررسی و تدوین اهداف کمی و کیفی بـرنامه  یو سردآب یگرماب انیماه یها هی، اتحاد یپرورش انیآبز

یزان واردات تخم و رع، ماتأمین نهاده های مورد نیاز مزارع )از جمله برآورد ساالنه میزان سوخت و انرژی مورد نیاز مز

بچه ماهی، تعدیل تعرفه آب و برق و ورادات بچه ماهی، برقدار نمودن چاههای آب( ، بازدید مزارع برای تعیین میزان 

های توسعه ای ، پیگیری مشکالت و خسارات پیش آمده در مزارع سردابی و برآورد میزان  اعتبارات مورد نیاز برای طرح
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مزارع ، پیگیری روند اجرای پروژه اصالح نژاد  نیدر ا نیاز تلفات سنگ یریهت جلوگدر ج اریبس یها یریگیآن و پ

( ، مکاتبه و پاسخ به  یماهیان سردابی توسط موسسه تحقیقات ، ایجاد الین مولدین اصالح شده ) توسط بخش خصوص

، مجلس ، وزارت خانه و  یمهورج استیراعم از   یمورد مکاتبات برون سازمان 1111از  شیو پاسخ به ب یداخل ینامه ها

در  ایو  یاستان یتخصص یها تیمورد مامور 110از  شیداشته ، انجام ب زین یو کارشناس یاستان یبه بررس ازی.... که بعضاً ن

 نی، تدو ییو اقدام درجهت رفع مشکالت مربوطه ، انجام طرح اشتغال زنان روستا یو بررس یکشور نیمسئول تیمع

از جمله  انیآبز ریمختلف در ارتباط با سا یطرح ها یریگیو پ یزی، برنامه ر یآبز اهانیو پرورش گ ریدستورالعمل تکث

توان  یم گریو مباحث مختلف د یبوم ی، پرورش گونه ها یواردات دیجد یگونه ها ری، تکث ینتیز انیماه یشهرک ها

 اشاره کرد. 

 

  وموانعمشکالت-7-2

 یم        به چشم  نیریآب ش انیو پرورش آبز ریدر مباحث مختلف تکث یمتعددمشکالت همانند گذشته  31سال  در

،  یمعضالت قانون لیبدل یدر منابع آب یخش خصوصب گذار هیتوان بطور اختصار به عدم رغبت سرما یخورد که م

، مشکالت ، پایین بودن سطح دانش فنی پرورش دهندگان  یآب مخازن سدها ، مشکالت اعتبارات بانک تیفیکاهش ک

برداری از منابع آبی ، عدم اختصاص سهم آب کافی در بخش تولید ، باال بودن تعرفه آب بهاء و برق بهاء ، کمبود  بهره 

 ستیز طیآب استان وادارات مح یها ، متعهد نبودن سازمانانیآبز یهای ماریمتخصص دربهداشت وب یروین

، عدم وجود  انیآبز یاختصاص یپروران ، عدم وجود کارخانجات عمل آور یخود با آبز یدرقراردادها

 ریغ یها دراستان فیضع یسازمان و یساختارادار مراکزمولدسازی واصالح نژادماهیان پرورشی درجنوب وشمال کشور،

کشور و ورود  تخم چشم زده به هیرو ی، واردات ب انیآبز نیتلفات سنگ جهیو در نت انیآبز یهایماریب وعی، ش یساحل

آوردن به  یو رو ریکشور از چرخه تکث ریکشور ، حذف مراکز تکث یپرور یمهلک به صنعت آبز یها روسیو و یماریب

سال باعث رکود  نیدر ا یا نهینبود اعتبارات ثابت هز ای، کمبود و  یم چشم زده وارداتخحد واسط با استفاده از ت تیفعال

تولید مزارع درگیر کاهش و  یسردآب انیسرسام آور تخم چشم زده و بچه ماه یشده است ، گران انیآبز دیو وقفه در تول

 . اشاره کردبا بیماری های آبزیان  

 

گزارشتحلیلیگروههايدفتر)گرمابی،سردآبی،منابعآبی،سایرآبزیان(:-9-2

  یگرمآبانیپرورشماهرویثالف:تحلیلروندتک

یان گرمابی با توجه به قدمتی که در کشور داشته عمدتاً در استخرهای خاکی پرورش می یابند. در روش های جدید ماه

استفاده از انواع هواده ها ، استفاده از غذای کنسانتره و برداشت الیه ای و اخیراً پرورش متراکم کپور معمولی در 

در حال گسترش می باشد تکثیر این ماهیان با استفاده از روش های استخرهای غیر خاکی ) بتونی ، فایبر گالس و غیره ( 

جدید ) استخرهای مدور چینی ( انجام می شود . با توجه به کمبود منابع آبی و کم آبی حرکت به سوی توسعه کشت 

 متراکم کپور ماهیان اجتناب ناپذیر است . 
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ح شده و تغییرات مثبتی که در فضای بازار ایجاد شده است با توجه به تغییر رویکرد در مورد مولدین و بچه ماهیان اصال

انتظار می رود سالهای آتی نگرش آبزی پروران به پرورش صنعتی تغییر یافته و با ارتقاء شاخص های درصد بازماندگی ، 

بازار و  کیلوگرم ، کاهش دوره تولید و مدیریت برداشت الیه ای متناسب با تقاضای 7رشد خوب ، صید در وزن باالی 

 در نهایت ارتقاء راندمان تولید در هکتار شاهد پیشرفت قابل مالحظه ای باشیم . 

 

  سردآبیانیپرورشماهرویثب:تحلیلروندتک

رشد و توسعه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در سالهای گذشته نشان می دهد که توسعه در این صنعت از رشد جهشی 

باالیی برخوردار بوده است خوشبختانه کشش بازار و ذائقه مردم در این تولید بسیار تاثیر گذار بوده است . در کنار این 

مشکالت و پیچیدگی های توسعه هم بیشتر بوده و در این رهگذر رشد اقتصادی خوب در ماهیان سردآبی به طور حتم 

 مشکالت عدیده ای توسعه این صنعت را دچار چالش کرده است . 

تامین نهاده های تولید از جمله خوراک آبزیان و بچه ماهی با کیفیت همواره مهم ترین عامل توسعه یا عدم توسعه بوده 

یت باال و عاری از بیماری و با قیمت مناسب در دسترس تولید کنندگان قرار است . چنانچه خوراک و بچه ماهی با کیف

                                                      بگیرد دغدغه های تولید به شدت کاهش خواهد یافت . 

است با دور اندیشی و تغییر  متاسفـانه تولید کنندگان ماهیــان سردآبی در این سالها با مشکالتی روبرو بوده اند که نیاز

نگاه از سودهای کوتاه مدت به پایداری تولید و توسعه پایدار نسبت به سرمایه گذاری در تولید خوراک و بچه ماهی با 

کیفیت در داخل کشور اقدام نمایند تا سرمایه گذاری های انجام شده مورد استفاده قرارگیرند . کشور ما در ماهیان 

های تولید از جمله تکثیر ، پرورش ، کارخانجات خوراک ، عمل آوری و ... در کنار هم دارد و می سردآبی کلیه حلقه 

 تواند با استفاده بهینه و درست و مطابق با دانش روز سرآمد تولید ماهیان سردآبی در دنیا باشد . 

 

 ( پ:تحلیلروندتولیدماهیدرمنابعآبی)آبهايطبیعیونیمهطبیعی

بزیان در منابع آبی یکی از اقتصادی ترین روش های تولید است چون این منابع قبالً توسط وزارت نیرو و یا تولید آ

وزارت جهاد کشاورزی با کاربری های مصرف ، برق آبی و کشاورزی احداث شده اند و صرفاً با انجام مطالعات اولیه 

ی رود بهره برداران این منابع در قالب تعاونی های صیادی ، امکان پرورش در این گونه منابع بیشتر خواهد شد . انتظار م

واگذاری مدیریت بهره برداری به آنها در محیط های پرورشی خود منبع و یا در محیط پرورش در قفس امکان استفاده 

ه قرار گرفتن منابع بهتر از این منابع را فراهم آورند . رشد چند ساله نشان می دهد همواره رو به رشد بوده است و با توجه ب

آبی در مناطق روستایی و مرزی توانسته است درآمد بسیار خوب و مطمئنی را برای مردم منطقه به همراه داشته باشد . می 

توان گفت که تولید منابع آبی به لحاظ اینکه نیازی به سرمایه گذاری ثابت ندارند از اقتصادی ترین روش های تولید 

کاربری سدهای کشاورزی به آب شرب ، کاهش حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی تهدیدهایی  آبزیان می باشد . تغییر

 هستند که می توانند موجب کاهش تولید آبزیان در این منابع گردند . 
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 ت:تحلیلروندتولیدماهیانزینتیوسایرآبزیان

سرمایه گذاری نسبتاً اندک ، برگشت سریع سرمایه ، حداقل نیاز به فضای تولیدی ، بازار مناسب تولید به عنوان مشاغل 

خانگی ، حضور بانوان روستایی در این حرفه هم باعث شده است تولید ماهیان زینتی در کشور به سرعت رشد یابد . با 

اهیان زینتی می باشد در صورت هدایت و مدیریت این توانمند های در توجه به توانمندی هایی که در تولید کنندگان م

مسیر صحیح بویژه اتکا به توان داخلی و داشتن یک تشکل قوی و تاثیر گذار و با توجه به ویژگی های اشاره شده می 

ی ، تکثیر و پرورش زالو ، تواند شاه شکوفایی ماهیان زینتی در آینده باشیم . در سایر آبزیان هم از جمله گیاهان آبزی زینت

 کروکودیل و .... با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده می توان امیدوار به جهش در توسعه این گونه بود . 

 

 
 

 

ف
دی

ر

مالحظاتواحد شمارش میزان تولید گونه آبزیان پرورشی 

تن188579ماهیان گرمابی ) کپورماهیان درمزارع ، مجتمع ، دومنظوره و...(1

تن2839ماهیان خاویاری ) فیل ماهی (2

تن63587تولید ماهی در منابع آبی ) ماهیان گرمابی و سردابی (3

تن173384ماهیان سردآبی ) قزل آال در محیط های مختلف(4

تن4370ماهیان سردآبی )پرورش ماهی در قفس های داخلی(5

تن25میگوی آب شیرین6

تن11,6شاه میگوی آب شیرین ) شاه میگوی سد ارس(7

قطعه250895000ماهیان زینتی ) انواع سیچالید، گلد فیش، بارب و ...(8

عدد3361500زالوی طبی ) هیرودو اورینتالیس(9

شاخه 300000گیاهان آبزی ) انواع پوتاموژتون و .. (10

سر150کروکودیل ) گونه پروسوس(11

تن432796

جدول شماره 1-1  میزان تولید انواع گونه های  آبزیان پرورشی آب شیرین در سال 97

توضیح : ردیف های 8 تا 11 بدلیل واحد شمارش آنها در جمع آبزیان پرورشی آب شیرین محاسبه نشده است   .

جمع آبزیان پرورشی

   ســـــال     

    تولید گونه آبزی    

3,688,3-198623191418216900 ماهیان گرمابی ) مزارع ، آببندان و ..(1

1726151777541700003104,6 ماهیان سردآبی 2

1,2100,2-643826358763453 استحصال ماهی از منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی3

435620432759450353-0,796,1

7,717,1-9265855050000پرورش  در قفس های دریایی4

444885441309500353-0,888,2

29,10-52370  میگو و شاه میگوی آب شیرین5

2441032508952402922,8104,4  ماهیان زینتی  )هزار قطعه (6

444937441346500353-0,888,2

 جمع تولید ماهیان پرورشی 

 جمع تولید ماهیان پرورشی  ) باقفس های دریایی (

 جمع تولید آبزیان پرورشی آب شیرین

جدول شماره1-2   عملکرد مقایسه ای تولید آبزیان آب شیرین در سال 1397    

ف
دی

ر

برنامه97) تن (تولید 97 ) تن (تولید 96 ) تن (
درصد تولید سال 

97 به سال96

درصد تحقق 

برنامه سال 97
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 52گونههايآبزیانپرورشیآبشیرینتولیدشدهدرسال-2-2شکل
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52درسالمحیطهايآبزیانپرورشیآبشیرینتولیدشده-7-2شکل
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رتبه سال 

1397
نام استان

ماهی و میگوی آب 

شیرین 97 ) تن (

ماهی و میگوی آب 

شیرین 96 ) تن (
رتبه سال 96

رتبه نسبت به 

سال 96

75700745421مازندران1
I

63010735312خوزستان2
I

51163515233گیالن3
I

26217279314لرستان4
I

21103237335چهارمحال وبختیاری5
I

20100172016کرمانشاه6
I

17875170007کهگیلویه و بویر احمد7
I

162731056111زنجان8
G

15501149498گلستان9
H

14658145629آذربایجان غربی10
H

105811395410سیستان ) زابل (11
H

10270981614کردستان12
G

101531029812خراسان رضوی13
H

9951999013فارس14
H

9585885316ایالم15
G

9355737517اصفهان16
G

9308900415اردبیل17
H

6595622218تهران18
I

5960567320همدان19
G

5773593819آذربایجان شرقی20
H

4882453821مرکزی21
I

3634356622قزوین22
I

2653241824جیرفت و کهنوج23
G

2650246023کرمان24
H

2472241025البرز25
I

2215236126خراسان شمالی26
I

1428133928قم27
G

1373137627خراسان جنوبی28
H

1253106529یزد29
I

1105104830سمنان30
I

043431هرمزگان31
I

0032بوشهر32
I

0033سیستان و بلوچستان33
I

432796435672

جدول شماره 1-3 رتبه بندی تولید کل آبزیان  شیرین در سال 1397

ثابتIکاهشH افزایشGجمع کل 
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رتبه سال 

1397
نام استان

ماهی و میگوی آب 

شیرین 97 ) تن (

ماهی و میگوی آب 

شیرین 96 ) تن (
رتبه سال 96

رتبه نسبت به 

سال 96

75700745421مازندران1
I

63010735312خوزستان2
I

51163515233گیالن3
I

26217279314لرستان4
I

21103237335چهارمحال وبختیاری5
I

20100172016کرمانشاه6
I

17875170007کهگیلویه و بویر احمد7
I

162731056111زنجان8
G

15501149498گلستان9
H

14658145629آذربایجان غربی10
H

105811395410سیستان ) زابل (11
H

10270981614کردستان12
G

101531029812خراسان رضوی13
H

9951999013فارس14
H

9585885316ایالم15
G

9355737517اصفهان16
G

9308900415اردبیل17
H

6595622218تهران18
I

5960567320همدان19
G

5773593819آذربایجان شرقی20
H

4882453821مرکزی21
I

3634356622قزوین22
I

2653241824جیرفت و کهنوج23
G

2650246023کرمان24
H

2472241025البرز25
I

2215236126خراسان شمالی26
I

1428133928قم27
G

1373137627خراسان جنوبی28
H

1253106529یزد29
I

1105104830سمنان30
I

043431هرمزگان31
I

0032بوشهر32
I

0033سیستان و بلوچستان33
I

432796435672

جدول شماره 1-3 رتبه بندی تولید کل آبزیان  شیرین در سال 1397

ثابتIکاهشH افزایشGجمع کل 
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قفسسردآبیقفسخاویاریکپور ماهیان

25220027238811204001150057730006000850000005773آذربایجان شرقی1

8700087078420784259401465205,505,540000014658آذربایجان غربی2

10400010403456034564811930700,700,7130047000009308اردبیل3

99510010057540107550800935500067000100000009355اصفهان4

9550100218002180192247200012000002472البرز5

660050011602125699282456019585000130020000009585ایالم6

0000000000003120000بوشهر7

6812007015444054444506595000341001750010000006595تهران8

00500500192411201204421612110300029000021103چهارمحال وبختیاری9

1746201748782707827578101530006350143000200000010153خراسان رضوی10

300003001901019011422150009000002215خراسان شمالی11

109600109694094183137300011200001373خراسان جنوبی12

50909560509657050705113406301000015603000000063010خوزستان13

1070010713941501399121701626805,0056002700000016273زنجان14

435004356700670011050004500001105سمنان15

00000000000000سیستان و بلوچستان16

1354001354123012391041058100080100010581سیستان ) زابل (17

جدول شماره 1-4   تولید انواع آبزیان پرورشی آب شیرین در سال1397

ف
دی

ر

استان

میگو و شاه میگوی آب شیرین ) تن(تولید ماهیان پرورشی ) تن (

 ماهیان  زینتی  

) هزار قطعه (

    زالوی طبی  

 ) عدد (

  گیاهان آبزی  

) شاخه(

  کروکودیل 

جمع میگوی     )سر(

آب شیرین

جمع ماهی و 

میگوی آب 

شیرین

جمع 

ماهیان 

گرمابی

جمع ماهیان سردآبی

ماهیان 

سردآبی

منابع آبهای 

طبیعی و 

نیمه طبیعی

جمع ماهیان 

پرورشی

میگوی آب   

شیرین

  شاه  میگوی 

آب شیرین

ماهیان گرمابی

قفسسردآبیقفسخاویاریکپور ماهیان

101682010988303083035509951000121000009951فارس18

79118080924910249133436340002750075000003634قزوین19

78320080362506250142800,400,437504000001428قم20

2502537601403900634510270000124000010270کردستان21

940750101512250122541026500003800215000002650کرمان22

1678016783491035961626530006500002653جیرفت و کهنوج23

426560043251265011001375020002007525025350000020100کرمانشاه24

000017600017600275178750005000017875کهگیلویه و بویر احمد25

12934600129949000900160715501000324800015501گلستان26

41598546042144537005370364951163000317631600000051163گیالن27

15463918017651976010202078036722621700026501500000026217لرستان28

5926316760609391446701446729475700000285000075700مازندران29

3079704044294204314164488200011700680000004882مرکزی30

000000000000211001500هرمزگان31

104300104340900409082759600004200250000005960همدان32

670530723530053001253000360080000001253یزد33

187399283911801914181733844370177754635874327592511,636,62508953361500300000150432796

جمع ماهیان 

پرورشی

میگوی آب   

شیرین

  شاه  میگوی 

آب شیرین

جمع میگوی 

آب شیرین

 ماهیان  زینتی  

) هزار قطعه (

    زالوی طبی  

 ) عدد (

  گیاهان آبزی  

) شاخه(

  کروکودیل 

    )سر(

جمع ماهی و 

میگوی آب 

شیرین

جمع ماهیان گرمابی

ماهیان 

گرمابی

جمع ماهیان سردآبی

ماهیان 

سردآبی

منابع آبهای 

طبیعی و 

نیمه طبیعی

توضیح : میزان 55 تن ماهی تیالپیا در استان یزد تولید شده که درتولید ماهیان گرمابی منظور شده است .

جمع کل تولید 

جدول شماره 1-4   تولید انواع آبزیان پرورشی آب شیرین در سال1397

ف
دی

ر

استان

میگو و شاه میگوی آب شیرین ) تن(تولید ماهیان پرورشی ) تن (
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ماهیان زینتی جمع ماهیان پرورشیمنابع آبی ماهیان سردآبیماهیان گرمابی

(هزار قطعه )( تن )( تن )( تن )( تن )

2913500136051515600آذربایجان شرقی1

195190606862178733791آذربایجان غربی2

9173350423084971300اردبیل3

12324000850608260098اصفهان4

95216016024159700البرز5

6741930465072541200ایالم6

0000300بوشهر7

5934650573581630000تهران8

91900020019209225چهارمحال وبختیاری9

1111650041080214200خراسان رضوی10

20713002515321100خراسان شمالی11

585430811096950خراسان جنوبی12

69235180013500845353086خوزستان13

1199330209311542500زنجان14

36067001030330سمنان15

00000سیستان و بلوچستان16

13682251122812821350سیستان ) زابل(17

8678600435990211000فارس18

2882800350343827000قزوین19

896580014763700قم20

364000590099361680کردستان21

66175040018111800کرمان22

15503305432423222جیرفت و کهنوج23

4832146703100226023500کرمانشاه24

95148006014955260کهگیلویه و بویر احمد25

197678001110216773000گلستان26

4817746002005297742000گیالن27

1405225003000269052000لرستان28

5780321380339795222800مازندران29

2302200250268010880مرکزی30

500475525120هرمزگان31

10053555107056304000همدان32

491530010213600یزد33

21690017000063453450353240292

جدول شماره 1-5  برنامه تولید ماهیان  پرورشی  و زینتی در سال1397

ف
دی

ر

استان

جمع
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ف
دی

ر

برنامه سال 1397تولید سال 1396تولید سال 1397استان
درصد تغییرات 

نسبت به 96

درصد تحقق 

برنامه 97

3112-577359385151آذربایجان شرقی1
146521453217873182آذربایجان غربی2
9307900484973110اردبیل3
93557375608227154اصفهان4
2472241024153102البرز5
9585885272548132ایالم6
00000بوشهر7
6595622258166113تهران8
11110-211032373319209چهارمحال وبختیاری9

1127-10153102988021خراسان رضوی10
6145-221523611532خراسان شمالی11
1373137610960125خراسان جنوبی12
1475-630107353184535خوزستان13
16268105561154254141زنجان14
1105104810305107سمنان15
00000سیستان و بلوچستان16
2483-105811395412821سیستان ) زابل (17
9951999099020100فارس18
3634356634382106قزوین19
142813391476797قم20
10270981699365103کردستان21
2650246018118146کرمان22
26532418242310109جیرفت و کهنوج23
2007517186226021789کرمانشاه24
1787517000149555120کهگیلویه و بویر احمد25
155011494921677472گلستان26
197-511635152352977گیالن27
697-262172793126905لرستان28
757007454279522295مازندران29
4882453826808182مرکزی30
1000-0434525هرمزگان31
5960567356305106همدان32
12531065102118123یزد33

432759435620450353-0,796,1

 جدول شماره 1-6    مقایسه  تولید  ماهیان پرورشی در سالهای 96 و 97 

جمع کل تولید 
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ف
دی

ر

نام استان
گرمابی 

)تن(
نام استان

سردآبی 

)تن(
نام استان

منابع آبی 

)تن(
نام استان

جمع کل 

ماهی ) تن (

75700مازندران11340خوزستان20780لرستان60939مازندران1

63010خوزستان9104سیستان ) زابل (20442چهارمحال وبختیاری50965خوزستان2

51163گیالن6345کردستان17600کهگیلویه و بویر احمد42144گیالن3

26217لرستان5940آذربایجان غربی14467مازندران12994گلستان4

21103چهارمحال وبختیاری5601ایالم13991زنجان4325کرمانشاه5

20075کرمانشاه4811اردبیل13750کرمانشاه1765لرستان6

17875کهگیلویه و بویر احمد3672لرستان8303فارس1748خراسان رضوی7

16268زنجان3649گیالن7842آذربایجان غربی1678جیرفت و کهنوج8

15501گلستان2170زنجان7827خراسان رضوی1354سیستان ) زابل (9

14652آذربایجان غربی2000کرمانشاه7550اصفهان1160ایالم10

10581سیستان ) زابل (1607گلستان5444تهران1098فارس11

10270کردستان1500آذربایجان شرقی5370گیالن1096خراسان جنوبی12

10153خراسان رضوی827همدان4314مرکزی1043همدان13

9951فارس800اصفهان4090همدان1040اردبیل14

9585ایالم616جیرفت و کهنوج4001آذربایجان شرقی1015کرمان15

9355اصفهان578خراسان رضوی3900کردستان1005اصفهان16

9307اردبیل550فارس3456اردبیل870آذربایجان غربی17

6595تهران450تهران2824ایالم809قزوین18

5960همدان410کرمان2491قزوین803قم19

5773آذربایجان شرقی334قزوین2180البرز723یزد20

4882مرکزی294مازندران1901خراسان شمالی701تهران21

3634قزوین275کهگیلویه و بویر احمد1225کرمان500چهارمحال وبختیاری22

2653جیرفت و کهنوج192البرز900گلستان435سمنان23

2650کرمان183خراسان جنوبی705خوزستان404مرکزی24

2472البرز164مرکزی670سمنان300خراسان شمالی25

2215خراسان شمالی161چهارمحال وبختیاری625قم272آذربایجان شرقی26

1428قم14خراسان شمالی530یزد107زنجان27

1373خراسان جنوبی0بوشهر359جیرفت و کهنوج100البرز28

1253یزد0سمنان123سیستان ) زابل (25کردستان29

1105سمنان0سیستان و بلوچستان94خراسان جنوبی0بوشهر30

0بوشهر0قم0بوشهر0سیستان و بلوچستان31

0سیستان و بلوچستان0هرمزگان0سیستان و بلوچستان0کهگیلویه و بویر احمد32

0هرمزگان0یزد0هرمزگان0هرمزگان33

19141817775463587432759

                    جدول شماره 1-7  رتبه بندی تولید گونه ای ماهیان پرورشی در سال 97                   

جمع کل 
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276681412641100010101110آذربایجان شرقی1

12032168618113085051313آذربایجان غربی2

1044895956708000708اردبیل3

74895126026924651070704721اصفهان4

843648092405353977البرز5

8032711005415610001561ایالم6

00131300013بوشهر7

62785830136928840002884تهران8

0202470122106045452151چهارمحال وبختیاری9

965493326694401010954خراسان رضوی10

90189236317088325خراسان شمالی11

269353945388000388خراسان جنوبی12

8495521790731041084109410504خوزستان13

102040332083048482131زنجان14

8613318237000237سمنان15

000000000سیستان و بلوچستان 16

806734025324936130134949سیستان ) زابل (17

1802981524841114043431157فارس18

8924728110514690001469قزوین19

8562153300000300قم20

1442640650896000896کردستان21

16034814154676000676کرمان 22

1837126280000280جنوب کرمان 23

43713768214220370002037کرمانشاه24

0251455225710002571کهگیلویه وبویراحمد25

15612251301916200201936گلستان26

41847643151288655199181176668گیالن27

1463318430110400401471474151لرستان28

45181726201146378140146392مازندران29

704332147910030001003مرکزی30

00191900019هرمزگان31

479412471701108032321140همدان32

166179152497088505یزد33

23838215449805102026538923550273766126

66126

                   جدول شماره 1-8   تعداد شاغلین در مزارع پرورش آبزیان آب شیرین در سال 1397                                                         

    کل شاغلین بخش    

 ) نفر(

جمع 

65389جمع کل اشتغال 

جمع بخش 

تکثیر

737

ف
دی

ر

نام استان
مزارع پرورش 

گرمابی

مزارع پرورش 

سردآبی
زینتی و سایرمنابع آبی

جمع بخش 

پرورش

تکثیر 

گرمابی

تکثیر 

سردآبی
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)گزارشمتمم(وضعیتتولیدآبزیانآبشیریندرمقایسهباسایربخشها-2-9-2

 

 
 

ف
دی

ر

حوزه فعالیت واحد شمارش میزان تولید گونه آبزیان پرورشی 

تن188579ماهیان گرمابی ) کپورماهیان درمزارع ، مجتمع ، دومنظوره و...(1

تن2839ماهیان خاویاری ) فیل ماهی (2

تن63587تولید ماهی در منابع آبی ) ماهیان گرمابی و سردابی (3

تن173384ماهیان سردآبی ) قزل آال در محیطهای مختلف(4

تن4370ماهیان سردآبی )پرورش ماهی در قفس های داخلی(5

تن25میگوی آب شیرین6

تن12شاه میگوی آب شیرین ) شاه میگوی سد ارس(7

قطعه250895000ماهیان زینتی ) انواع سیچالید، گلد فیش، بارب و ...(8

عدد3361500زالوی طبی ) هیرودو اورینتالیس(9

شاخه 300000گیاهان آبزی ) انواع پوتاموژتون و .. (10

سر150کروکودیل ) گونه پروسوس(11

اداره قفس های دریایی تن8550پرورش ماهی در قفس های دریایی ) قزل آال در آبهای ساحلی(12

اداره کل میگوتن47859میگوی آب شور ) گونه وانامی(13

تن489205جمع آبزیان پرورشی



جدول شماره )1  ضمیمه ( میزان تولید انواع آبزیان پرورشی در سال 97

ین
یر

 ش
ب

ن آ
زیا

 آب
فتر

د

توضیح : ردیف های 8 تا 11 بدلیل واحد شمارش آنها در جمع آبزیان پرورشی محاسبه نشده است
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درصد تحقق تولیدبرنامه 1397تولید 1397تولید 1396ســـــال      

در سال 1397 ( تن ) ( تن ) ( تن )      تولیــــــد

3,688,3-198623191418216900 ماهیان گرمابی ) مزارع ، آببندان و ..(1

1726151777541700003,0104,6 ماهیان سردآبی 2

1,2100,2-643826358763453 استحصال ماهی از منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی3

435620432759450353-0,796,1

28,80,0-52370  میگو و شاه میگوی آب شیرین4

2441032508952402922,8104,4  ماهیان زینتی  )هزار قطعه (5

435672432796450353-0,796,1

32332478593350048,0142,9  میگو ی پرورشی آب شور6

7,717,1-9265855050000پرورش در قفس های دریایی ) ساحلی(7

4772694892055338532,591,6

جدول شماره ) 2 ضمیمه ( عملکرد مقایسه ای تولید کل آبزیان آب شیرین و آب شور در سال 1397     

جمع کل آبزیان پرورشی

ف
دی

درصد تولید سال ر

97 با  سال 96

 جمع تولید ماهیان پرورشی 

 جمع تولید آبزیان پرورشی آب شیرین
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رتبه سال 

97
نام استان

 جمع ماهی و میگو 97  

) تن (

 جمع ماهی و میگو 96  

) تن (
رتبه سال 96

نسبت رتبه به 

سال96

76300754421Iمازندران1

63538743852Iخوزستان2

51263523233Iگیالن3

27781212636Gهرمزگان4

26217279314Hلرستان5

230001543410Gبوشهر6

21103237335Hچهارمحال وبختیاری7

20100172017Hکرمانشاه8

18136166999Iگلستان9

17875170008Hکهگیلویه و بویر احمد10

162731056113Gزنجان11

146581456211Hآذربایجان غربی12

105811395412Hسیستان ) زابل (13

10270981616Gکردستان14

101531029818Gخراسان رضوی15

9951999014Hفارس16

9585885315Hایالم17

9355737519Gاصفهان18

9308900417Hاردبیل19

6595622220Iتهران20

5960567322Gهمدان21

5773593821Hآذربایجان شرقی22

4882453823Iمرکزی23

3634356624Iقزوین24

2653241826Gجیرفت و کهنوج25

2650246025Hکرمان26

2472241027Iالبرز27

2215236128Iخراسان شمالی28

1765103033Gسیستان و بلوچستان29

1428133930Iقم30

1373137629Hخراسان جنوبی31

1253106531Hیزد32

1105104832Hسمنان33

489205477269 ثابتIکاهشH افزایشGجمع کل 

 جدول شماره  ) 3 ضمیمه ( رتبه بندی تولید کل آبزیان آب شور و شیرین در سال 1397



74 

 
 

 
  

قفسسردآبیقفسخاویاریکپور ماهیان

2522002723881120400115005773000600085000000005773آذربایجان شرقی1

8700087078420784259401465205,505,540000000014658آذربایجان غربی2

10400010403456034564811930700,700,713004700000009308اردبیل3

995100100575401075508009355000670001000000009355اصفهان4

9550100218002180192247200012000000002472البرز5

66005001160212569928245601958500013002000000009585ایالم6

00000000000031200021000200023000بوشهر7

681200701544405444450659500034100175001000000006595تهران8

00500500192411201204421612110300029000021103چهارمحال وبختیاری9

174620174878270782757810153000635014300020000000010153خراسان رضوی10

30000300190101901142215000900000002215خراسان شمالی11

10960010969409418313730001120000001373خراسان جنوبی12

509095605096570507051134063010000156030000000528063538خوزستان13

1070010713941501399121701626805,005600270000000016273زنجان14

43500435670067001105000450000001105سمنان15

000000000000000015652001765سیستان و بلوچستان16

135400135412301239104105810008010000010581سیستان ) زابل (17

جدول شماره ) 4 ضمیمه ( تولید انواع آبزیان پرورشی  در سال1397

    ماهیان  زینتی  

  ) هزار قطعه (

       زالوی طبی    

   ) عدد (

    گیاهان آبزی    

   ) شاخه(

   

کروکودیل   

) سر(

  شاه  

میگوی آب 

شیرین

جمع میگوی 

آب شیرین

میگوی آب 

شور) تن(

قفس های 

دریایی ) تن(
جمع ماهی و میگو جمع ماهیان 

گرمابی

ماهیان سردآبی
جمع ماهیان 

سردآبی

منابع آبهای 

طبیعی و 

نیمه طبیعی

جمع ماهیان 

پرورشی

میگوی 

آب   

شیرین

ف
دی

ر

استان

میگوی و شاه میگوی آب   شیرین   ) تن(تولید ماهیان پرورشی ) تن (

ماهیان گرمابی

قفسسردآبیقفسخاویاریکپور ماهیان

10168201098830308303550995100012100000009951فارس18

7911808092491024913343634000275007500000003634قزوین19

78320080362506250142800,400,43750400000001428قم20

250253760140390063451027000012400000010270کردستان21

94075010151225012254102650000380021500000002650کرمان22

167801678349103596162653000650000002653جیرفت و کهنوج23

42656004325126501100137502000200752502535000000020100کرمانشاه24

0000176000176002751787500050000017875کهگیلویه و بویر احمد25

12934600129949000900160715501000324800025855018136گلستان26

415985460421445370053703649511630003176316000000010051263گیالن27

1546391801765197601020207803672262170002650150000000026217لرستان28

59263167606093914467014467294757000002850000060076300مازندران29

307970404429420431416448820001170068000000004882مرکزی30

00000000000021100هرمزگان31
150

22181560027781

10430010434090040908275960000420025000000005960همدان32

67053072353005300125300036008000000001253یزد33

187399283911801914181733844370177754635874327592511,636,62508953361500300000150478598550489205

جمع ماهی و میگو
ماهیان گرمابی

جمع ماهیان 

گرمابی

ماهیان سردآبی
جمع ماهیان 

سردآبی

منابع آبهای 

طبیعی و 

نیمه طبیعی

جمع ماهیان 

پرورشی

میگوی 

آب   

شیرین

  شاه  

میگوی آب 

شیرین

جمع میگوی 

آب شیرین

       زالوی طبی    

   ) عدد (

    گیاهان آبزی    

   ) شاخه(

   

کروکودیل   

) سر(

میگوی آب 

شور) تن(

قفس های 

دریایی ) تن( ف
استانردی

میگوی و شاه میگوی آب   شیرین   ) تن(تولید ماهیان پرورشی ) تن (

    ماهیان  زینتی  

  ) هزار قطعه (

جمع کل تولید 

جدول شماره ) 4 ضمیمه ( تولید انواع آبزیان پرورشی  در سال1397
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تکثیروپرورشماهیانگرمآبی-4-2

آبهای شیرین ، اصلی ترین منبع تولید در آبهای داخلی می باشد وکپور ماهیان همواره از بیشترین سهم پرورش ماهی در 

ای ، کپور علفخوار، کپور معمولی و  در تولید ماهیان پرورشی در آب شیرین برخوردار بوده اند و چهارگونه کپور نقره

با  7951آبی ازسال  فعالیت پرورش ماهیان گرماند. وده کپور سرگنده در بین کپور ماهیان پرورشی همواره ، صدرنشین ب

باتوجه به جذب متخصصین  7951پرورش اینگونه ماهیان در آبگیرهای طبیعی شمال کشور آغاز گردید و پس از سال 

 شیالتی و استفاده از علوم آبزی پروری فعالیتهای پرورش ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی بسیار چشمگیر بوده است.

های پرورشی درپاره ای ازنقاط مستعد کشور طراحی و  باتوجه به سیاستهای کالن شیالت مجتمع 7931الی  7919ازسال   

علیرغم محدودیت های موجود از قبیل خشکسالی،حذف یارانه ها )افزایش  درحال ساخت می باشد. تولید ماهیان گرمابی

 .( و همچنین افزایش ریسک در عملیات پرورش ماهیقیمت حامل های انرژی،کاهش سهمیه کودهای شیمیایی و..

 (3-7)جدول شماره .ه استرسید 7931درسال  تن 737570تن به میزان  15275رقم  از7919از سال و آببندانها درمزارع

درصد کاهش یافته  5بدلیل خشکسالی های اخیر در بعضی از استانها میزان تولید این بخش نسبت به سال گذشته حدود 

 ( .3-7)جدول است 

 

فعالیتهايشاخصگروهتکثیروپرورشماهیانگرمابیبهشرحذیلمیباشد:

 51ادامه پیگیری روند پرورش متراکم کپور معمولی در استخرهای بتنی در چند استان و دستیابی به متوسط تولید  -7

 کیلوگرم در متر مکعب آب . 

 طح یکصدو چهل هکتار .در س« تزریق جلبک در مزارع گرمابی » اجرای پروژه  -1

انجام عملیات تکثیربرروی تعدادی ازمولدین حاصل ازتخم لقاح یافته وارداتی کپور معمولی در استان خوزستان و  -9

 ماهیان نسل دوم.

 پیگیری تفاهم نامه ها و توافقنامه های مرتبط با دستگاه های ذیربط. -5

 ای مرتبط.  پیگیری مباحث مربوط به بیمه و تهیه و تدوین دستورالعمل ه -5

 هماهنگی و پیگیری اختصاص سهمیه کودهای شیمیایی از معاونت بهبود تولیدات گیاهی و واگذاری مسئولیت  -2

 توزیع آن به اتحادیه شرکتهای تعاونی تکثیروپرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور .

 جمع آوری آمار و اطالعات برای طرح  در کمیسیون های مقدماتی ساالنه -1

 آئین نامه و دستورالعمل های تخصصی بخش مربوطه تهیه و تدوین -0

 انجام بازدید های کارشناسی از مزارع تکثیر و پرورش ماهی در کلیه استانها  -3

 پاسخ به مکاتبات امور مجلس ، سازمانهای مرتبط و ارباب رجوع و متقاضی -71

 پیگیری مصوبات کمیسیون عالی شیالت به منظور اجرایی نمودن آنها -77

وری گزارشات عملکرد فصلی و سالیانه و تهیه و تدوین گزارش نهائی سالیانه کشوری پرورش دریافت و جمع آ -71

استان کشور در منابع مختلف از قبیل مزارع منفرد، مجتمع، دومنظوره خرد کشاورزی،  13ماهیان گرمابی در 
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پور معمولی( و پرورش آببندانهای بازسازی شده ، شالیزار ، استخرهای غیر خاکی )پرورش متراکم تک گونه ای ک

 ماهی در قفس در آبهای داخلی انجام شد که به صورت اجمالی به شرح آن می پردازیم. 

 

 پرورشماهیانگرمابی:-الف

بر اساس ارسال نامه و درخواست دریافت اطالعات  تهیه و پس  7931گزارش عملکرد پرورش ماهیان گرمابی در سال    

زارشات جدید ونهایی از شیالت استانهای کشور جمع بندی و نهایی گردید. گزارش کامل از تجزیه وتحلیل و دریافت گ

 و جامع آن  به تفکیک منابع تولید و جداول مربوطه  بصورت ذیل ارائه می گردد. 

 

 :مزارعانفرادي

کشور فعالیت  استان 11هکتار ، در   19232مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با مساحت مفید  1039تعداد  7931در سال 

تن در هکتار می باشد. مزارع انفرادی درسال  5.11تن تولید ماهی نموده اند و متوسط تولید آنها  30955داشته که  حدود 

تن کاهش تولید داشته اند . همچنین تعداد این  5129هکتار کاهش سطح و حدود   509حدود   7932نسبت به سال  7931

 (.3-7مورد کاهش را نشان می دهد )جدول  99گذشته حدود نسبت به سال  7931مزارع در سال 

 :مزارعمجتمع

مجتمع های پرورش ماهیان گرمابی در استانهای خوزستان،زنجان،کرمانشاه ، لرستان و گلستان در مجموع با مساحت مفید 

 تن در هکتار می باشد. 9.1تن با متوسط تولید  72531هکتار دارای تولیدی معادل  5290زیرکشت 

تن کاهش تولید داشته  9172هکتار کاهش سطح و حدود 123حدود  7932نسبت به سال  7931این مجتمع ها درسال 

 (.3-7است. )جدول

 :)مزارعخرد)دومنظوره

تن تولید داشته  79501هکتار بود که به میزان  7755مورد با مساحت مفید   1903حدود   7931تعداد مزارع خرد درسال  

مورد کاهش تعداد ، حدود 21تن در هکتار می باشد. درمقایسه با سال قبل حدود  17.2تولید در آنها حدود اند و متوسط 

 (.3-7تن افزایش تولید داشته است )جدول 990هکتارکاهش سطح و  51

 :آببندانها 

هکتار مجموعاً دارای تولیدی  11935مورد و سطح مفید  7511استان کشور به تعداد  77آببندان های بازسازی شده در    

تن افزایش تولید داشتند. متوسط تولید در این آببندانها حدود  590تن بوده که در مقایسه با سال قبل حدود  50755معادل 

 (.3-7تن در هکتار می باشد )جدول 9.7

تن کاهش داشته  97حدود  7932تن بوده که نسبت به سال  573معادل   7931ید ماهیان گرمابی در شالیزار درسال تول

 1035حدود  7931است.همچنین تولید گونه های جدید ) خاویاری و سایر گونه ها ( در بخش ماهیان گرمابی در سال 

تن می  157در استخرهای غیر خاکی در این سال حدود تن می باشد. همچنین تولید متراکم تک گونه ای کپور معمولی 

 (.3-7باشد )جدول
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تن می باشد  737570حدود  7931مجموعاً تولید ماهیان گرمابی کشور )کپور ماهیان چینی و ماهیان خاویاری ( درسال    

از تولید فوق  یعنی درصد  01(. بیش از3-7تن کاهش تولید داشته است )جدول 1115که در مقایسه با سال قبل حدود    

تن درمقام  21393تن مربوط به چهاراستان می باشد.این استانها به ترتیب شامل، استان مازندران باتولید  721151حدود

 71335تن در مقام سوم و استان گلستان با تولید  51755تن در مقام دوم ، استان گیالن با  51325اول ، استان خوزستان با 

 (. 77-7تن در مقام پنجم قرار دارد )جدول   5915ی دارند. ضمناً استان کرمانشاه با تولید تن درمقام چهارم جا

الزم به ذکر است که در بین آبزیان پرورشی کشور ، ماهیان گرمابی ) کپور ماهیان ( دارای بیشترین میزان تولید  می 

 باشند. 

 

تکثیرماهیانگرمابی:-ب

مرکز انجام شد. ماحصل این فعالیت در  11استان کشور در  2در  7931چینی( در سال  تکثیر ماهیان گرمابی)کپور ماهیان

میلیون عدد الرو کشت شده بود . بیشترین تولید بچه  590میلیون عدد بچه ماهی از حدود  705کل کشور ، تولیدی بالغ بر 

 .(11-7مرکز انجام شد )جدول 2میلیون عدد و در  07ماهی در استان گیالن حدود  

 

عمدهمشکالتمطرحشدهتوسطشیالتاستانهابهشرحزیراست:-ج

 به پرورش دهندگان ماهی  و عدم اختصاص به موقع  های اعطایی باال بودن نرخ بهره بانکی وام -7
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 های ملکی برای جذب اینگونه اعتبارات تخصیصی مختلف از جمله نیاز به وثیقه
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، عدم همسویی تحقیقات ماهیان گرمابی با بخش اجرا، نبود اطالعات کافی در خصوص تحقیقات کاربردی عدم -1
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 محیط زیست عدم همکاری الزم و قوانین محدود کننده توسط سازمان حفاظت  -75

 کمبود نیروهای کارشناسی و متخصص در ادارات شیالت استان ها و نبود جذب و استخدام نیرو -75
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000000000000226593142524,321آذربایجان شرقی1
2212235037037000000000000,00آذربایجان غربی2
171984135492,8550000001743080349116,449اردبیل3
231010350000007286280098515,9735اصفهان4
26,5687110,9400000093,0232484البرز5
11311451805,811000000112984004804,969ایالم6
000000000000000000بوشهر7
240961303,32100000027628,091855119,7604تهران8
000000000000000000چهارمحال وبختیاری9

9511381733,41700000010961372241157311,575خراسان رضوی10
21515251,750000008314,023027519,685خراسان شمالی11
0000000000007215867091415,8230خراسان جنوبی12
617949428332386124,15884232371311750122623,32541381300202038خوزستان13
4928252,84125727532438,072,34زنجان14
0000000000002002134543520,786سمنان15
25239325537512520000005541318459797,5554سیستان ) زابل(16
31461463,37000000130011910379708,2138فارس17
00000000000080247087913382قزوین18
0000000000001504552374416,578قم19
34,015133,34072,812,012410کردستان20
0000000000001551562094062,7155کرمان21
481555567504,870000000190824354868,575جنوب کرمان22
12853854505,34557530255028505,42853315155,02کرمانشاه23
000000000000000000کهگیلویه وبویراحمد24
1641264428339173,14491701802103243521477469196,3311گلستان25
4113830322803340544,1332100000000000,00گیالن26
4471601703,62022300115012004110130,274594348,18لرستان27
2596340611015182245,41305000000000000مازندران28
00000000000038365,27625,338مرکزی29
000000000000000000هرمزگان30
10551772113,8320000005807848077710440همدان31
0000000000003005438061511,4162یزد32

78932369669304983554,2711581313463815702165973,7296273891144127711348721,64053

تعداد
سطح 

زیرکشت

بچه ماهی 

کشت شده
تولید

      مزارع خرد       )دومنظوره(

جدول شماره 1-9 روکش عملکرد پرورش ماهیان گرمابی در منابع مختلف  - سال 1397   

ف
نام استانردی

سطح )هکتار ( ، تولید ) تن ( ، شاغلین ) نفر (، بچه ماهی)هزارقطعه(

مزارع مجتمعمزارع انفرادی

تولید
میانگین 

تولید
تعدادشاغلین

بچه ماهی 

کشت شده

سطح  

زیرکشت

بچه ماهی 

کشت شده
تولید

میانگین

 تولید

جمع کل تولید

شاغلینمیانگین تولید تعدادشاغلین
سطح  

زیرکشت

تولیدبچه ماهی تولیدبچه ماهی 
بچه ماهی 

کشت شده
تولید

بچه ماهی 

کشت شده
تولید

00000000000002000314272آذربایجان شرقی1
1015005005000,3500000000000850870آذربایجان غربی2
000000000000000012161040اردبیل3
000000000000210008121005اصفهان4
000000000000150092100البرز5
000000005005000000005451160ایالم6
000000000000000000بوشهر7
0000000000004,820001019701تهران8
0000000005000000000500چهارمحال وبختیاری9

0000000000000,920023801748خراسان رضوی10
0000000000000000245300خراسان شمالی11
71031741821,83900000000008441096خراسان جنوبی12
000000181500001156004039350965خوزستان13
0000000000000000108107زنجان14
0000000000000000345435سمنان15
000000000000000011001354سیستان ) زابل(16
00000000000028820011261098فارس17
00000000000091800717809قزوین18
31643392,4300000062000572803قم19
00000000000000002725کردستان20
0000000000001775006371015کرمان21
332431503801,63800000000009491678جنوب کرمان22
23509009503950000008600038584325کرمانشاه23
000000000000000000کهگیلویه وبویراحمد24
1003117980078882,57770000760001501612994گلستان25
76530355860,670132,36071312,40046251980546002920542144گیالن26
43090822,7800110180006390014511765لرستان27
5531185326683408253,42907245214000026,31676003772460939مازندران28
1813202311,8260000005,8970071404مرکزی29
000000000000000000هرمزگان30
714,50553,8700000000006571043همدان31
0000000000007537655463723یزد32

15022039444201581453,14557276241610118046251922028397655142736191418

گونه های  جدید
جمع کل بچه 

ماهی کشت شده

شالیزار     آببندانهای اصالح شده

بچه ماهی 

کشت شده
تولید

میانگین 

تولید
شاغلین

بچه ماهی 

کشت شده
تولید

استخرهای غیرخاکی

جدول شماره 1-9 روکش عملکرد پرورش ماهیان گرمابی در منابع مختلف  - سال 1397   

 سایر گونه ها

سطح )هکتار ( ، تولید ) تن ( ، شاغلین ) نفر (، بچه ماهی )هزارقطعه(
جمع  کل 

تولید )تن( قفس های منابع آبی ف
دی

ر

پرورش متراکم کپور معمولی

خاویاری نام استان

جمع کل تولید

تعداد
سطح 

زیرکشت
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده
شالیزار

ماهیان   

خاویاری

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

     سایر   

   گونه ها
قفس

002520020000272آذربایجان شرقی1

3700050000000870آذربایجان غربی2

54904910000001040اردبیل3

10098500100001005اصفهان4

71024005000100البرز5

1800480000005001160ایالم6

0000000000بوشهر7

13005510020000701تهران8

00000000500500چهارمحال وبختیاری9

173015730020001748خراسان رضوی10

250275000000300خراسان شمالی11

00914182000001096خراسان جنوبی12

3861212262200056150050965خوزستان13

25757000000107زنجان14

00435000000435سمنان15

37509790000001354سیستان16

46097000820001098فارس17

007910018000809قزوین18

0074439020000803قم19

131200000025کردستان20

0094000750001015کرمان 21

7500548380000001678جنوب کرمان22

4502850159500600004325کرمانشاه23

0000000000کهگیلویه وبویراحمد24

391721091978880600012994گلستان25

3405400701351954612,40042144گیالن26

17012009482039001801765لرستان27

182240040825016762140060939مازندران28

0076231097000404مرکزی29

0000000000هرمزگان30

211077755000001043همدان31

0061500530550723یزد32

983551659713487581455192839241551180191418 جمع

جدول شماره 1-10 گزارش عملکرد تولید ماهیان گرمابی - 1397 

ف
دی

ر

نام استان

میزان تولید در منابع مختلف  )تن(

جمع کل
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده
شالیزار

ماهیان   

خاویاری

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

     سایر   

   گونه ها
قفس

182240040825016762140060939مازندران1

3861212262200056150050965خوزستان2

3405400701351954612,40042144گیالن3

391721091978880600012994گلستان4

4502850159500600004325کرمانشاه5

17012009482039001801765لرستان6

173015730020001748خراسان رضوی7

750054838000001678جنوب کرمان8

3750979000001354سیستان9

1800480000005001160ایالم10

46097000820001098فارس11

00914182000001096خراسان جنوبی12

211077755000001043همدان13

54904910000001040اردبیل14

0094000750001015کرمان15

10098500100001005اصفهان16

3700050000000870آذربایجان غربی17

007910018000809قزوین18

0074439020000803قم19

0061500530550723یزد20

13005510020000701تهران21

00000000500500چهارمحال وبختیاری22

00435000000435سمنان23

0076231097000404مرکزی24

250275000000300خراسان شمالی25

002520020000272آذربایجا ن شرقی26

25757000000107زنجان27

71024005000100البرز28

131200000025کردستان29

0000000000بوشهر30

0000000000کهگیلویه وبویراحمد31

0000000000هرمزگان32

983551659713487581455192839241551180191418 جمع

جدول شماره 1-11 گزارش عملکرد سا ل 1397 ماهیان گرمابی 

ف
دی

ر

جمع کلنام استان

رتبه بندی تولید در منابع مختلف  )تن(
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده
شالیزار

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

ماهیان   

خاویاری
قفس

0022600060232آذربایجان شرقی1

220010000032آذربایجان غربی2

17017400000191اردبیل3

2072800030733اصفهان4

2090001012البرز5

110112000016139ایالم6

000000000بوشهر7

2027600020280تهران8

00000001616چهارمحال وبختیاری9

901096000401109خراسان رضوی10

20830000085خراسان شمالی11

0072170000728خراسان جنوبی12

6172323800520894خوزستان13

414000009زنجان14

0020000000200سمنان15

252055400000806سیستان16

301300000301306فارس17

00800004084قزوین18

0015030050158قم19

370001011کردستان20

0015500020157کرمان 21

480190330000271جنوب کرمان 22

125732004078کرمانشاه23

000000101کهگیلویه وبویراحمد24

16413521000030620گلستان25

411300765434144705373گیالن26

4221340041057لرستان27

2596005530222103192مازندران28

003818003059مرکزی29

000000606هرمزگان30

10058070000597همدان31

0030000040304یزد32

789331373891502434411264217740 جمع

جدول شماره 1-12 گزارش عملکرد سا ل 1397 ماهیان گرمابی               

ف
دی

ر

جمع کلنام استان

تعداد مزارع و منابع مختلف  فعال
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده
شالیزار

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

ماهیان   

خاویاری
قفس

00590001,2060,2آذربایجان شرقی1

12200150000001622آذربایجان غربی2

19803000000228اردبیل3

30620000,5065,5اصفهان4

6,503,0000009,5البرز5

3109800000,8129,8ایالم6

000000000بوشهر7

40028,00002,6070,6تهران8

00000000,40,4چهارمحال وبختیاری9

5101370000,30188,3خراسان رضوی10

15014,00000029خراسان شمالی11

00581030000161خراسان جنوبی12

949437131000,11013209,1خوزستان13

92530000037زنجان14

00210000021,0سمنان15

393013100000524,0سیستان16

1401190000,90133,9فارس17

00240000,3024,3قزوین18

004516000,3061,3قم19

4,02,8000006,8کردستان20

00150000,4015,4کرمان 21

155082430000406جنوب کرمان 22

855303350000,80968,8کرمانشاه23

000000000کهگیلویه وبویراحمد24

126470147311700004598گلستان25

83030030354470,138,6011793,7گیالن26

473000,273000,0000,05377,3لرستان27

3406001185300,86,5015266,3مازندران28

003132000,70135,7مرکزی29

000000000هرمزگان30

5507814,50000147,5همدان31

00540006060یزد32

2369646381144203944471301,350350 جمع

جدول شماره 1-13 گزارش عملکرد سا ل 1397 ماهیان گرمابی 

ف
دی

ر

جمع کلنام استان

سطح مفید زیرکشت در منابع مختلف )هکتار(
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

ماهیان   

خاویاری

شاغلین 

بخش 

تکثیر

0021006027آذربایجان شرقی1

700050005125آذربایجان غربی2

550490000104اردبیل3

507350080748اصفهان4

40400008البرز5

11069000080ایالم6

00000000بوشهر7

2106040020627تهران8

00000000چهارمحال وبختیاری9

17075004096خراسان رضوی10

5085000090خراسان شمالی11

0023039000269خراسان جنوبی12

588425413801517848579خوزستان13

424000010زنجان14

0086000086سمنان15

252055400013819سیستان16

7013800350180فارس17

0082007089قزوین18

0078304085قم19

410000014کردستان20

001550050160کرمان21

7007538000183جنوب کرمان22

452852950100437کرمانشاه23

00000000کهگیلویه وبویراحمد24

4492431177700201581گلستان25

33210060714242994283گیالن26

2011088000146لرستان27

130500290726280144532مازندران28

00382606070مرکزی29

00000000هرمزگان30

3204407000479همدان31

001620040166یزد32

115812962405345575563023524073 جمع

جدول شماره 1-14 گزارش عملکرد سا ل 1397 ماهیان گرمابی 

ف
دی

ر

جمع کلنام استان

تعداد شاغلین در منابع مختلف   )نفر(
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مجتمعانفرادی
      خرد       

)دو منظوره(

آببندان های   

بازسازی شده
شالیزار

پرورش 

متراکم کپور 

معمولی

ماهیان   

خاویاری
قفس

0031400000314آذربایجان شرقی1

350005000000850آذربایجان غربی2

4130803000001216اردبیل3

10080000020812اصفهان4

680230001092البرز5

14504000000500545ایالم6

000000000بوشهر7

9609180004,801019تهران8

000000000چهارمحال وبختیاری9

138022410000,902380خراسان رضوی10

15023000000245خراسان شمالی11

006701740000844خراسان جنوبی12

2833211750300001811040411خوزستان13

28728,000000108زنجان14

0034500000345سمنان15

2550845000001100سیستان16

61010370002801126فارس17

0070800090717قزوین18

00523430060572قم19

1512,00000027کردستان20

00620000170637کرمان 21

55602431500000949جنوب کرمان 22

38525501590000803858کرمانشاه23

000000000کهگیلویه وبویراحمد24

4283180746980007015016گلستان25

22802,8005860,64621380029218گیالن26

160115056900061101462لرستان27

110150026683024526,3037969مازندران28

0065,20005,8071مرکزی29

000000000هرمزگان30

177048000000657همدان31

0038000070387یزد32

69304157021278244201462276220610142947 جمع

جدول شماره 1-15 گزارش عملکرد سا ل 1397 ماهیان گرمابی 

ف
دی

ر

جمع کلنام استان

تعداد بچه ماهی کشت شده  در منابع مختلف  )هزار قطعه(
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ف
دی

ر

مساحت    )هکتار(عنوان پروژه های  پیشنهادینام استان
اعتبار مورد نیاز   

)میلیون ریال(

0,1500پروژه پرورش متراکم کپور درقفس ) میانه آیدوعموش و شبستر استخر پلی پوش (آذربایجان شرقی1

0,55000پروژه پرورش متراکم کپورمعمولی در استخر های بتونیآذربایجان غربی2

302000تکمیل زیر بناهای طرح پرورش ماهیان گرم آبی چم منامین خلخال

توزیع بچه ماهی ترویجی ورایگان برای پرورش دهندگان خردو استخر های دو 

منظوره کشاورزی ومنابع آبی )سد های معشیتی(
-1000

70500اجرای طرح پن در سدومنابع آبی گیالرلو به منظور پرورش  وخاویاری در قفس

8000-تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی به منظور  انجام مطالعات الزم

20500استفاده وکاربرد  بایو جمی در مزارع گرم آبیاصفهان4

البرز5
پرورش متراکم کپور ماهیان با هدف تولید در  پتانسیل های موجود با شرایط آبی کم و 

مناسب با تغییر اقلیم
21000

ه مزارع 130100ثبت فعالیتهای روزان

50200ترویج غذای کنستانتره اکسترود

5200     مکانیزاسیون

5200اجرای مزارع الگویی

0,021500پرورش ماهی آمور ) کپور علفخوار(  در قفس

تهران7
بکارگیری پروبیوتیک برای افزایش کیفیت آب استخرهای پرورشی گرمابی و کاهش 

عوامل بیماری زا

استخرهای دومنظوره 

شهرستانهای ورامین و 

پیشوا

300

1500ماهیدارکردن منابع آبی )آببندان( 

3000ماهیدارکردن منابع آبی )استخرهای ذخیره آّ ّب( 

1000سایر )خریدادوات صیدوعرضه ماهیان گرمابی(

1007000ماهی دار کردن استخرهای دو منظوره ذخیره آب کشاورزی 

202000توسعه مکانیزاسیون واحدهای پرورشی با تاکید بر استخرهای دو منظوره

51500تعیین تراکم بهینه پرورش توام کپور ماهیان هندی و کپورماهیان پرورشی رایج

20002500مطالعه بهبود کیفیت پساب مزارع  پرورش ماهیان گرمابی

20002500به کارگیری سیستم GIS  در پهنه بندی کیفی در مزارع گرمابی

20600پرورش ماهیان گرمابی در انهار مناطق روستایی آبادان و خرمشهر

2700متر مربع 200000پرورش ماهیان گرمابی در شبکه های آبیاری)داخل و مجاور کانال(

1000مترمربع 500امکان سنجی پرورش آبزیان در آب شور اللی

104000پرورش آبزیان در آبهای نامتعارف و زه آبهای کشاورزی

جدول شماره 1-16 پروژه های پیشنهادی تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی استانها - 1398

اردبیل3

ایالم6

خوزستان 10

خراسان شمالی8

خراسان جنوبی9
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ف
دی

ر

مساحت    )هکتار(عنوان پروژه های  پیشنهادینام استان
اعتبار مورد نیاز   

)میلیون ریال(

103500پایلوت پرورش ماهی سفید و کپور دریایی در شرایط استان خوزستان

5700تعیین جیره غذایی مناسب ماهیان بنی و شیربت

7700000احداث مرکز تکثیر و پرورش و فراوری تیالپیا

0,310000پرورش ماهیان خاویاری در استخرهای دو منظوره

0,5120000مکانیزه نمودن استخرهای خاویاری موجود و کاهش مصرف آب

3750 بررسی امکان پرورش سی باس آسیایی درشرایط قصرشیرین

 پرورش متراکم کپورمعمولی درحوضچه های پیش ساخته بااستفاده ازآب استخراهای 

خاکی مجتمع شهداء
0,03800

51000بررسی  پرورش توأم میگوی آب شیرین باماهی بنی وسه گونه کپورماهیان چینی

بررسی  علل کاهش بازماندگی پست الرومیگوی آب شیرین درشرایط پرورشی 

استخرهای خاکی
10500

710000تکثیر و پرورش ماهیان بومی اقتصادی استان در مرکز تحقیقات شیالت قصر شیرین

70001080پروژه ثبت مشخصات آببندانها ومزارع پرورش ماهیان گرم آبی

پروژه افزایش تولید درواحد سطح  آببندانها ومزارع پرورش ماهیان گرم آبی ) ارتقاء 

بهره وری(
200

از محل تسهیالت 

بانکی

10120مزرعهآنالیز خوراک مصرفی ماهی کپور معمولی

ارائه خدمات فنی وکارشناسی به آبزی پروران) بازید های میدانی و خرید تجهیزات ، 

مواد آزمایشگاهی و...(
360سطح استان 

ارتقاء توان علمی تکثیر کنندگان و پرورش  دهندگان از طریق برگزاری دوره های 

آموزشی و ...

براساس ابالغ 

نفرروز )بخش 

ترویج(

براساس برنامه 

ابالغی سازمان

121000پرورش کپورماهیان دراستخرذخیره آب کشاورزی )سال اولی( )افزایش درواحد سطح (

پرورش کپورماهیا ن دراستخرذخیره آب کشاورزی )سال دومی( )افزایش تولید درواحد 

سطح (
2500

16700ثبت فعالیت مزارع گرمابی

1003000ماهیدارنمودن آببندانهای اصالح شده ومنابع آبی 

20001500پرورش متراکم ماهیان گرمابی بصورت گلخانه ای

0,210000پرورش ماهی تیالپیا در سیستم گلخانه ای

0,210000پرورش ماهی تیالپیا به روش بیوفالک )بدون تعویض آب(

0,15400پرورش  تک گونه ای کپور  معمولی  در  استخر  ذخیره کشاورزی 

0,2600پرورش  تک گونه ای آمور  معمولی  در  استخر  ذخیره کشاورزی  با  آب ورودی دائم

یزد

خوزستان 10

قم11

کرمانشاه12

جدول شماره 1-16 پروژه های پیشنهادی تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی استانها - 1398

مازندران13

همدان14

15
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قیمت فروش )ریال(قیمت تمام شده )ریال(میزان تولید ) تن (نوع فعالیتردیف

9835597453140361مزارع منفرد1

16567110732136201مزارع مجتمع2

58063105793166295آببندانهای بازسازی شده3

1342396972156417مزارع خرد)ذخیره دو منظوره(4

186408101196149225 جمع / میانگین

                              جدول شماره 1-17قیمت تمام شده و فروش ماهیان گرمابی در فعالیت های مختلف پرورشی                   

                        بصورت کلی و میانگین آماری-1397



92 

 
 

 

 

فروشتمام شدهتولید)تن(فروشتمام شدهتولید)تن(فروشتمام شدهتولید)تن(فروشتمام شدهتولید)تن(

000000252110000200000000آذربایجان شرقی1

3709500017000000000050080000160000آذربایجان غربی2

5497719511000000049173479115000000اردبیل3

100000098500000اصفهان4

7112000020000000024120000200000000البرز5

180120000160000000480110000160000000ایالم6

000000000000بوشهر7

130135840191250000551125790179583000تهران8

000000000000چهارمحال وبختیاری9

17376900135000000157381000140000000خراسان رضوی10

257431811385000027573850107520000خراسان شمالی11

00000091411000020000018270000210000خراسان جنوبی12

386121153001400001226211656014000020112360130000000خوزستان13

25700001200007567500120000769000120000000زنجان14

000000435100000150000000سمنان15

375139200250000000979132112250000000سیستان16

466112410500000097058300103000000فارس17

00000079170000200000000قزوین18

0000007441400002000003980000120000قم19

135500077000000125600070000000کردستان20

000000940140000370000000کرمان 21

750669901560000005487739017000038039510125000جنوب کرمان 22

45088410120000285088320120000158845012000095049120120000کرمانشاه23

000000000000کهگیلویه وبویراحمد24

39179100013800021091000138000919120000200000788877000134000گلستان25

3405465962109500000000701351208101808گیالن26

170117000190000117011700019000040105000175000000لرستان27

1822412119720512300000040825119800183800مازندران28

000000760023100مرکزی29

000000000000هرمزگان30

21165000800000007776500080000555500075000همدان31

00000061580000120000000یزد32

983559745314186816567111187139975134339073916457358063102955164703 جمع / میانگین

مجتمع

جدول شماره 1-18قیمت تمام شده و فروش ماهیان گرمابی -1397 

انفرادی

ف
دی

آببندان های  بازسازی شدهر       خرد )دو منظوره(

قیمت تمام شده و فروش )ریال(

نام استان
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مادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنر

165148998210610037263334332624242424328306193158مرکزتکثیرشهیدکاظمی پلدشتآذربایجان غربی1

41040260481902419858901103325210209127900962203138مرکز تکثیر شهید ملکی 2

2151805238273280776849452015686398605568158129مرکز تکثیر شوش3

22716318154812104122967528224735758514839464شرکت ماهی کارون4

5
شرکت تعاونی آبزی گستران 

امروز اهواز
2002001121102502801301006065404022251010532570292260

3030222550108252534181922981241716 شرکت آبزی دزفول6

3835302640302019916942361512151218414610793مرکز تکثیر ماهی زهکسیستان7

8
کارگاه تکثیر ماهی شهید چمران ) 

جهاد خودکفایی(
1501301371158510070804240383565506040342320305270

70606052201616131713131011886118979781کارگاه تکثیر ماهی اسدی نیاکی9

1151001029120171714302626231311119178154156137کارگاه تکثیر ماهی ابراهیم جابری10

90708367254020301315121015111410143136129117شرکت ران )عقیلی(11

12711555402902602202008570604530201713532465352298سیلور کارپ )خوشحال(12

3703203528280215403018516048373830107873725133102شرکت تعاونی1312

شرکت گیلک ماهی بهدان )نوید(14
250200605640030034018510010058501001002420

850700482311

15
شرکت تکثیر ماهی ایران 

)رئیسیان(
150140252055501810403417113725732822496744

18814656561552111371809290545415241717450471264307گلباف )سمیعی(16

4050753530544050652025431351552217مهربخش حسین زاده17

1812181210510515151515555548374837آبزی رشد18

150150404012080604550503030252555345305135120شرکت نصرساری19

3003265110519032860251513661097115310865764937787212612067794697332542699 جمع

تکثیر شدهموجود

گلستان

موجودتکثیر شدهموجود

خوزستان

مازندران

گیالن

                                جدول شماره 1-19مشخصات مولدین مراکز تکثیر ماهیان گرمابی -1397

ف
نام مراکز تکثیرنام استانردی

تعداد مولدین موجود و تکثیر شده )عدد(

جمعبیگ هدآمورکپورمعمولیفیتوفاگ

تکثیر شده موجودتکثیر شدهموجودتکثیر شده

بچه ماهیبچه ماهی
بچه 

ماهی

بچه 

ماهی
بچه ماهی

تولید 

شده

کشت 

شده

تولید 

شده
تولید شده

کشت 

شده

تولید 

شده
تولید شده

کشت 

شده

تولید 

شده
تولید شده

کشت 

شده

تولید 

شده
تولید شده

کشت 

شده
تولید شده

1
آذربایجان 

غربی

مرکزتکثیرشهیدکاظمی 

پلدشت
1084830007502307733440903333400283647010

13,15013,1504,9204,3204,3203627,5007,5001,1465405401625510255106442,6مرکز تکثیر شهید ملکی 2

10,0009,2004,30015,00013,0006,0004,0003,6002,0004,0003,7001,900330002950014200مرکز تکثیر شوش3

1,8001,5006005,0003,7008004,0003,5005501,5001,2002501230099002200شرکت ماهی کارون4

5
شرکت تعاونی آبزی 

گستران امروز اهواز
25,00025,0004,20030,00030,0009,70013,00013,0001,3008,5008,5001,300765007650016500

1,0001,0006004,0004,0002,5001,5001,500800800800400730073004300 شرکت آبزی دزفول6

554549454005050494512611850690011584900490023027345216901913,5مرکز تکثیر ماهی زهکسیستان7

20000190008500300027001300400035001700300033001200300002850012700شهید چمران8

60005000220012001000500800600300500400160850070003160اسدی نیاکی9

1000090004500150013006002200190090080065020014500128506200ابراهیم جابری10

8000650030001500130065010008004006005002001110091004250شرکت ران )عقیلی(12

253002250065002650014900300020420158004800100067001700732205990016000سیلور کارپ )خوشحال(13

100060002000139007000300080005000227060004000190028900220009170شرکت تعاونی1412

15
شرکت گیلك ماهی 

بهدان )نويد(
32000300001000020000180008000200002000080001200080005000840007600031000

16
شرکت تکثیر ماهی ايران 

)رئیسیان(
180003000110079003000160081003000130039001800100037900108005000

58000141105191302781326039932488210650358114408258014221275684060014187گلباف )سمیعی(17

150001200020008000500030001000080003508000500025041000300005600مهربخش حسین زاده18

500050003000650065004000250025001500250025001500165001650010000آبزی رشد19
1000010000600010000100006000500050003000150015001000265002650016000شرکت نصرساری20

26479520775372010,51936481446755536014875212048335495744486560322968681643538514185833 جمع

الروالرو

آمور

گلستان

گیالن

الرو

خوزستان

مازندران

الرو

جدول شماره 1-20 تولید الرو و بچه ماهی مراکز تکثیر ماهیان گرمابی -1397 

ف
ردی

ان
ست

م ا
نا

نام مرکز تکثیر

تعداد الرو و بچه ماهی تولیدی ) هزار قطعه (

جمعکپور معمولیفیتوفاگ سرگنده

الرو



41 

بچه ماهیبچه ماهیبچه ماهیبچه ماهیبچه ماهی

تولید شده
کشت 

شده
تولید شدهتولید شده

کشت 

شده

تولید 

شده
تولید شدهکشت شدهتولید شده

تولید 

شده

کشت 

شده
تولید شدهکشت شدهتولید شدهتولید شده

101084830000750230077334400903333400283647010آذربایجان غربی1

550950498501462058320550201936230000291005795,615340147403865,815461014871043642,6خوزستان2

15545494540050504945125,511850690011584900490023027345216901913,5سیستان3

4440003950018200720063003050800068003300490048501760641005745026310گلستان4

61493008761026791106578611602259391402624502030145308280801127239258823930080957گیالن5

215000150009000165001650010000750075004500400040002500430004300026000مازندران6

19264795207753720111936481446755536014875212048335495744486560322968681643538514185833

 جدول شماره 1-21 تولید الرو و بچه ماهی مراکز تکثیر ماهیان گرمابی -1397

ف
دی

ر

نام استان 

تعداد    

مراکز تکثیر 

فعال

تعداد الرو و بچه ماهی تولیدی ) هزار قطعه (

جمعسرگندهآمورکپور معمولیفیتوفاگ

الرو

جمع

الروالروالروالرو



42 

 

 
 

8,99019خرید بچه ماهی1

2626305هزینه غذا2

14,915031هزینه آهک پاشی و کوددهی3

0,7752هزینه دارو و بهداشت4

7,47516هزینه حمل ونقل5

1,51503هزینه آب6

1,51503هزینه تعمیرات جزیی ساختمان و ماشین آالت7

0,7752هزینه برق و سوخت8

1,51503آماده سازی9

0,1150هزینه ارتباطات و مخابرات10

1,51503هزینه تعمیرات جزیی وسائط نقلیه11

29,529845هزینه های پرسنل ) جبران خدمات کارکنان (12

0,7752هزینه بیمه13

55035هزینه های پیش بینی نشده14

100101169 جمع هزینه

 جدول شماره 1-23 هزینه تولید یک کیلوگرم از انواع ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی

هزینه )ریال(درصد هزینهاقالم هزینهردیف
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تکثیروپـرورشماهیـانسـردابی-9-2

پرورشماهیانسردابی-الف

 711959سیستم مختلف پرورشی تولید گردید. که مقدار  1تن ماهی سردابی در  711155، مجموعاٌ مقدار 7931درسال 

تن در محیط  5510تن در مجتمع های پرورشی،  75759تن در مزارع خرد )ذخیره و تیپ(،  51911تن در مزارع منفرد،

تن در شالیزارهای برنج تولید  15تن در مداربسته، و  211ر استخرهای خاکی، تن د 5110های محصور )قفس و کانال(، 

 32/1درصد از مزارع خرد،  59/13درصد ماهیان از مزارع منفرد، 55/52بدین ترتیب (. 15-7)جدول شماره  شده است

از مداربسته و درصد  95/1درصد از استخرهای خاکی،  17/9درصد از محیط های محصور،  55/1درصد از مجتمع ها، 

 (.5-7)نمودار شماره درصد از شالیزارهای برنج استحصال گردیده است  151/1

درصد رشد داشته است. همچنین نسبت  9تن یا   5793تن(، افزایشی معادل  711275)32در مقایسه با سال  31تولید سال 

شود که بدین ترتیب درصد تحقق  ده میتن مشاه 1155تن(، افزایشی معادل  711111بینی تولید برنامه ششم ) به پیش

 (.2-7)نمودار شماره  باشد درصد می 2/715برنامه 

نفر(  11597)32اند که نسبت به شاغلین سال  نفر بطور مستقیم در مزارع پرورشی شاغل  بوده 17555مجموعاً تعداد 

)جدول  اند مزارع منفرد شاغل بوده نفر در 77015درصد داشته است.از این تعداد،  3/5نفر یا   7179افزایشی معادل  

تن افزایش داشته  5/1تن ماهی تولید شده است که نسبت به سال قبل 9/0به ازای هر نفر شاغل 31در سال (. 13-7شماره 

 است.

( که نسبت به 99-7آالدر مزارع رهاسازی شده است )جدول شماره  هزار قطعه بچه ماهی قزل 991035تعداد  31در سال 

درصد(  3/10هزار قطعه ) 121321درصد داشته است. از این میزان  2/5هزار قطعه یا  73551کاهشی معادل سال قبل، 

گرم می باشد که نسبت به سال قبل  9/72وارداتی و الباقی تولید داخل بوده است. میانگین وزن بچه ماهیان رهاسازی شده 

(. میانگین وزن بچه ماهیان وارداتی 95-7دول شماره درصد داشته است)ج 73گرم یا 2/1گرم( افزایشی معادل  1/79)

 گرم بوده است. 0/75گرم و تولید داخل  5/72

گرم      می باشد  255گرم بوده و میانگین کل آن  311تا  551میانگین وزن برداشت ماهیان در سیستمهای مختلف، بین 

-7درصد افزایش یافته است )جدول شماره  1/9گرم یا  11گرم(  215) 32که نسبت به میانگین وزن برداشت در سال 

 گرم بوده است. 511گرم و  250(. میانگین وزن برداشت ماهیان وارداتی و داخلی به ترتیب 95

 1959111واحد خرد ) 9231مترمربع( بوده که  2753351واحد )با مساحت فعال  2512تعداد کل مزارع سردابی کشور 

واحد استخر خاکی 513مترمربع(،  151215واحد مجتمع ) 251مترمربع(، 1093595واحد منفرد ) 7051مترمربع(، 

واحد شالیزار  9مترمربع( و  3010واحد مداربسته ) 71مترمربع(،  770139محصور ) عدد محیطهای 52مترمربع(،  525391)

واحد یعنی  55واحد(،  2551) 32(. تعداد مزارع نسبت به سال 11-7و  12-7مترمربع( بوده است )جداول شماره  2111)

 درصد افزایش یافته است. 1/1مترمربع یعنی  51539درصد کاهش یافته است. همچنین سطح مزارع نسبت به سال قبل 1/1

درصد  9/21واحد یعنی  90واحد( تعداد  27) 32واحد بوده است که نسبت به سال  33تعداد مزارع بیمه شده  31در سال 

 1/717مترمربع(  01701) 32مترمربع بوده که نسبت به سال  171519شش بیمه این مزارع افزایش یافته است. سطح زیر پو

 (.91-7درصد افزایش یافته است )جدول شماره 
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کیلوگرم 9/10) 32کیلوگرم در مترمربع بود که که نسبت به سال  3/10میانگین تولید در واحد سطح فعال مزارع سردابی 

درصد افزایش داشته است. میانگین تولید در واحد سطح در مزارع منفرد  7/1مربع یعنی کیلوگرم در متر 2/1در مترمربع(، 

کیلوگرم، در محیط های  1/11کیلوگرم، در مزارع خرد  3/29کیلوگرم، در مداربسته  3/55کیلوگرم، در مجتمع  9/95

در مترمربع بوده است )جدول کیلوگرم  7/71کیلوگرم و در استخرهای خاکی  7/71کیلوگرم، در شالیزار  7/90محصور 

 (.10-7شماره 

ریال بوده  111151ریال و  751110به ترتیب  31آال در سال  میانگین هزینه تمام شده و قیمت فروش هر کیلوگرم قزل

باشد )جداول  درصد هزینه تمام شده می 5/55ریال یعنی  23053است و اختالف بین قیمت فروش و هزینه تمام شده 

ریال  21211نسبت به سال قبل  31آالدر  سال  (. میانگین هزینه تمام شده هر کیلوگرم قزل91-7و  92-7شماره 

درصد( افزایش یافته است. سه عامل غذا، بچه ماهی و هزینه 5/31ریال )  771132درصد( و قیمت فروش آن 1/22)

 5/01تمام شده داشته و مجموعاً  درصد بیشترین نقش را در هزینه 0درصد و  1/71درصد،  1/53پرسنلی به ترتیب با 

 اند.  درصد کل هزینه تمام شده را به خود اختصاص داده

تن،  71211تن، کهگیلویه و بویراحمد با تولید  11551تن، چهارمحال و بختیاری با تولید  11101استان لرستان با تولید 

تا پنجم بین استانهای کشور در تولید قزل آال در  تن رتبه های اول 79337تن و زنجان با تولید  75521مازندران با تولید 

درصد از ماهیان سردابی کشور  7/53(. این پنج استان به تنهایی 15-7اند )جدول شماره  را به خود اختصاص داده 31سال 

 را تولید می کنند. 

درصد افزایش خواهد  3/79تن برسد که نسبت به سال قبل  111517مقدار تولید به   7930شود در سال  پیش بینی می

 (.91-7یافت )جدول شماره 

هزار قطعه بچه ماهی  513527تن غذای کنسانتره،  197310اقالمی که برای حصول این تولید الزم است عبارتست از 

دستگاه رقم بند خودکار،  73315کیلوگرم دارو،  770150هزارقطعه داخلی(،  35031هزار قطعه وارداتی و  979517)

دستگاه  200دستگاه دیزل ژنراتور،  7721عدد جعبه حمل ماهی،  7155دستگاه هواده،  71057پمپ ماهی، دستگاه  139

کیت آزمایش  1735دستگاه اکسیژن ساز  ، 171دستگاه پمپ برگشت آب،  9015مترمکعب مدیا،  5131میکروفیلتر، 

 (.97-7فروند قایق. )جدول شماره  211آب و 



هاياجرایی:پروژه

 پروژه های ذیل در استان های کشور اجرا گردید: 31در سال 

 ثبت مشخصات مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در اصفهان ، مازندران و مرکزی (7

 استفاده از اکسیژن مایع در پرورش ماهیان سردآبی در قم  (1

و  زُن ساز، دیفیوزر، اُپمپ برگشت آب ، درام فیلتر،هاستخرهای پرورش آبزیان به دستگاههای هواد تجهیز مزارع و (9

 در کردستان ، قم و همدان سایر تجهیزات

 در لرستان و قم. خزر یایآزاد در یپرورش ماه (5

 ساماندهی مزارع پرورش ماهی ریجاب کرمانشاه. (5
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 ی غذای ماهی قزل آال در مازندران.فیکنترل ک (2

 توسعه پرورش ماهی در قفس در آبهای داخلی کرمانشاه . (1

 چهارمحال و بختیاری. مزارع پرورش ماهیرسانی به  برقکمک به  (0

 البرز. انیآبز داتیتول شیبهبود و افزا (3

 تولید تخم چشم زده تمام ماده قزل آالی رنگین کمان در مزرعه تکثیر اصفهان . (71

 های آبزی پروری چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه و خوزستان . های مجتمع زیرساختو احداث تکمیل  (77

 

هايپیشنهادي:پروژه

 میلیون ریال ارائه گردید: 579111محور زیر با اعتبار حدوداً  1های پیشنهادی در  پروژه

 افزایش تولید در واحد سطح مزارع سردابی. (7

 های مزارع پرورش ماهیان سردابی. ثبت فعالیت (1

 ای در پرورش ماهیان سردابی. تنوع گونه (9

 های متراکم و فوق متراکم.سازی سیستم  های مطالعاتی در خصوص ارتقاء و بهینه  پروژه (5

هـای   گزینی مولدین ماهیان سردابی به منظـور کـاهش هزینـه    ماهی و غذا و به های تولید شامل بچه افزایش کیفیت نهاده (5

 تولید.

آوری در سـاخت و سـاز    اصالح ساختارها و فضاهای احداثی مزارع و ارائه مدلهای جدیـد واحـدهای پـرورش و نـوع     (2

 زارع.استخرها و مکانیزاسیون م

 سایر موارد. (1

 

هاعبارتنداز:اهماینپروژه

 .زاتیدر واحد سطح با استفاده از ادوات و تجه دیتول شیافزا (7

اجرای پروژه تحقیقاتی اصالح نژاد و به گزینی مولدین در مزارع تکثیرماهی قزل آال و تولید بچـه مـاهی تمـام مـاده      (1

 تریپلوئید.

تی کشورهای مختلف در مراکز تفریخ و مقایسه بـا تخـم       چشـم زده    بررسی نرخ بازماندگی تخم چشم زده واردا (9

 ایرانی در مراحل مختلف رشد  

 در مزارع  GISاجرای سیستم  (5

 مطالعات ظرفیت سنجی آبزی پروری  (5

 ماهی. در پرورش عیما ژنیاستفاده از اکس (2

 انجام مطالعات سد جهت پرورش ماهی در قفس . (1

 .ثبت فعالیتهای مزارع (0

 .دار کردن مزارع تکثیر و پرورش آبزیانشناسنامه  (3
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 ی.پرور یآبز یدرواحدها یستیز تیاصول امن یساز ادهیپ کردیمحصول سالم با رو دیامکان تول یبررس (71

 .(SPFتولید بچه ماهیان عاری از چند گونه بیماری ) (77

 .HACCPاستان فارس بر اساس سامانه  یمزارع پرورش ماه یاستاندارد ساز (71

های جدید واحدهای پرورش و نوع آوری در ساخت و ساز  فضاهای احداثی مزارع و ارائه مدلاصالح ساختارها و  (79

 .مزارع ونیزاسیاستخرها و مکان

 ی.ها در روند رشد و بازماندگ کیوتیپروب ریتاثبررسی  (75

 .کاربرد دستگاه غذا دهنده (75

 ی.آزاد درمزارع پرورش ماه یپرورش ماه (72

 خال قرمز. یش قزل آالرپرو (71

 ی.پرورش انیآبز یخوراک مصرف یفیک یبررس (70

 پرورش توأم ماهی و گیاه )آکواپونیک(. (73

 ی.استفاده مجدد از آب مزارع پرورش ماه و هیتصف (دری)نانوتکنولوژ نینو یهایاستفاده از فن آور (11

 .رسانی به مزارع منفرد و مجتمع ها برق (17

 ی.پرور یآبز دیجد یمجتمع هاتأسیسات زیربنایی احداث  ومطالعات  (11

 

مشکالت:

 1-7استان و منطقه کشور و میزان فراوانی آنها در نمودارشماره  13در  31مشکالت عمده پرورش ماهیان سردابی در سال 

 نمایش داده شده است.

 در ذیل ریز مشکالت هر بخش در هر استان آورده شده است.

 سازمانها (2

 وجود قوانین دست و پاگیر، نرخ باالی سود تسهیالت، کم صیتخص، پرداخت بانک )تسهیالت بانکی( : تأخیر در ،

، عدم پرداخت تسهیالت امکان دریافت وام مجدد از صندوق توسعه ملیو ضمانت، عدم  قهیضوابط سخت جهت وث

کافی نبودن تسهیالت سرمایه در  .پمپاژ  یها ستگاهیبه استخرها و ا یتحت پوشش نبودن برق رسانبرای تجهیز مزارع، 

 ه.اخذ شد یا هیسرما  التیکوتاه بودن مدت بازپرداخت  تسهگردش، 

  : باال بودن تعرفه  ،نسبت به خسارات وارده محاسبه شده غرامت زانیبودن م نییا، پبه موقع غرامت عدم پرداختبیمه

پروری )بویژه  ، عدم تمایل آبزی پروران به بیمه نمودن مزارع، عدم آیین نامه برای تمام انواع فعالیتهای آبزیمهیب یها

 یبرا مهیعدم انعقاد ب، درعوامل خطر تیریدرج سوء مدمزارع تکثیر و مداربسته(، عمل نکردن کامل به تعهدات، 

 .مهیدو منظوره( از طرف ب یاز سال ) استخر ها یمین

  : در بعضی استانها،  از پرورش دهندگان تیعدم وجود تشکل منسجم و مناسب جهت حماتشکل ها و اتحادیه ها

در  یپرور یآبز یها ها و تشکل یتعاون نیمتقابل ب یعدم وجود انسجامو ارتباط وهمکارغیرفعال بودن اتحادیه ها، 
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مشارکت بیشتر اتحادیه های ، ها هیها و اتحاد یتعاون لیپروران جهت تشک یآبز ی پایینمال هیبن، داخل و خارج استان

 .تیآبزی پروری در مباحث کالن شیال

 

   :و تیظرف نییدخالت در تع، انیآبز های تخصصی کینیکلبیماری های آبزیان و متخصص  کمبوددامپزشکی  

 مشکل رعایت حریم بهداشتی برای استخرهای دومنظوره، مشکل عدم نظارت مستمری، بچه ماه یرهاساز زانیم ،

ی، بهداشت یگواه دیدر صدور تائ ریاداری دست و پاگ فاتیتشر ،اعمال مدیریت واحد بر مزارع منفرد یک منطقه

بود واکسن کم ،نهینداشتن قرنط، مجاز یعدم در دسترس بودن داروهای، پرو یآبز مزارعمشکالت مربوط به فواصل 

 .ازیمورد ن یها

    : رهیغ و یفواصل با مناطق مسکون لینظر وتعد دیتجد ،مزارع یآب خروج تیفیک یعدم کنترل کافمحیط زیست ،

جدید مانند  یموافقت جهت پرورش گونه ها ،مطالعه ریدر صدور مجوز قفس و موضوع دست پاگ یعدم همکار

ها به رودخانه ها  ندهیورود آالنبود دستورالعمل رعایت مسائل زیست محیطی در آبزی پروری،   ،گرمابی و خاویاری

 ریبرداشت غی(، آلودگی آب در اثر طق کوهستاندر منا یمسکون ی، واحدها یراه نیب ی) رستورانها رمنابعیاز سا

 .مجاز شن و ماسه از رودخانه

   : (یکشاورز یاراض ی)عدم واگذاریسردآب انیماه دیتول یها تیفعال یبرا یاراض یکاربر رییتغ مشکلمنابع طبیعی ،

 .نیزم یعدم واگذار

   ،دم صدور محدودیت برداشت آب از چاه ها، عوزارت نیرو : افزایش شدید حق آبه مزارع و هزینه های کارشناسی

محاسبه برق کشاورزی برای مزارعی ی، فیک میبستر وحر میفاصله حر نییتع، مناسب یمجوز استقرار قفس درسدها

مبلغ قرارداد به فعالیتهای آبزی پروری، باال بودن  بآتخصیص ، سختگیری درکه از اب برگشتی استفاده می کنند

 .سدهااستفاده از منابع پشت 

  

 شیالت (7

  : ی،  کمبود دوره های آموزش یازهایــ روشها و ن یبلحاظ محتو  یآموزش یها وهیبودن روشها و ش یسنتآموزش

 یسطح کشور برا در  یوعلم یکاهش ارتباطات آموزشآموزشی نوین و نیاز مبرم به دوره های آموزشی کارشناسان، 

و  قیدر بخش تحق ییو همگرا ییسو عدم هم، کمبود اعتبارات جهت آموزش بهره برداران و کارکنان ،کارشناسان

 سی دی. د،ی، اسال لمیدرقالب ق یآموزش یبرنامه ها هیتهی، دآموزشیجد نیعناو نیتدو ،اجرا

   :محدود شدن  ،شهرستانها و مراکز خدماتبعضی در  التیعدم وجود اداره شخالی بودن پست ها،چارت سازمانی

 تشکیالت سازمانی شیالت، ساختار اداری ضعیف شیالت استانهای غیرساحلی و کمبود امکانات.

   : ها، انـــاست یی    ایو حوزه جغراف فیبرابر با وظا درپرسنل عدم مجوز جذب نیرو، کاهش شدید کمبود پرسنل 

 .و اضافه کار تیاز جمله مامور یپرداخت یایو مزا روین دیکمبود شد

   : ی.مزارع پرورش ماه دیو بازد یسرکش یبرا هینقل لهیکمبود وسوسیله نقلیه 
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 نهادهها (9

  ،کمبود و بخشی نگریها عدم توزیع مناسب اعتبارات در استان اعتبارات : کاهش اعتبارات و عدم تخصیص به موقع ،

 اعتبارات استانی.

  کیفیت غذا : عدم نظارت کافی بر فرایند تولید خوراک آبزیان و در نتیجه تولید با کیفیت پایین و افزایش ضریب

 و قیمت خوراک آبزیان . تیفیکشدید نوسان تبدیل غذا، 

   : قیمت باالی بچه ماهی ،سال اول مهین درکمبود بچه ماهی تخم و بچه ماهی، قیمت بی رویه افزایش بچه ماهی، 

 .قز ل آال یماه ریواردات تخم چشم زده در فصل تکث قطع ایکاهش و 

   : کوتاه مدت و  یبرنامه ها یاجرا یریگیپ ی بدلیل همخونی،داخل یبچه ماه تیفیبودن ک نییپاکیفیت بچه ماهی

 هی.ی، عدم نظارت کافی دامپزشکی بر مراکز فروش بچه ماسردآب انیبلندمدت دربخش اصالح نژادماه و مدت انیم

  : کیفیت  ،تیتوسعه فعال یبرا متیارزان ق التیتسه  صیتخص، ونیزاسیمکان التیباال بودن سودتسهمکانیزاسیون

 یبرخ ستیوارد کردن ل پایین دستگاههای ساخت داخل و عدم خدمات بعد از فروش دستگاه های خارجی،

و  تادوا یگران ،ها میبه خصوص بعد از تحر ونیزاسیادوات مکان متیباال بودن ق ،جهت مزارع دیجد زاتیتجه

 .ونیزاسیمکان زاتیتجه

  . سوخت: عدم تخصیص سوخت یارانه ای 

   : کز عرضه مواد مذکور افقدان مر ،انیمخصوص آبز یبود و عدم در دسترس بودن داروهامکویتامین و دارو 

 .جهت آبزیانها در استان 
 

 سایر (4

  محصول  یاستاندارد ها نیاز به، یپرور یبزآ یبخشها  ازیمورد ن یاستانداردهااستاندارد آبزی پروری : عدم تدوین

مناطق مشابه  ایمتفاوت استان و  یمیاقل طیبا توجه به شرا  ی/منطقه ایخاص استان یدستورالعمل ها ، نیاز بهکیارگان

 ، در سطح کشور

 ی نصب سیستم های اضطـراری، خشکسالی :کاهش تولید در اثر خشکسالی های پیاپی، کمبود اعتبارات برا 

 یزیها و برنامه ر دیتهد ییبه منظور شناسا یپرور یو چالش در بخش آبز دیتهد تیریکارگروه مد لیتشک  

 ....(،ی، خشکساللیبه منظور مقابله با آنها) ازجمله س

  :افزایش خطای داده های اطالعاتی در زمینه تولید به دلیل عدم  ،فرم ها یعدم ثبات در طراحفرم گزارشگیری

 .دارد ینیبه باز ب ازین ،بکارگیری نیروهای متخصص شیالتی

   : عدم وجود کاربردی نبودن پروژه های تحقیقاتی به لحاظ نیازسنجی نادرست از نیاز بخش تولید، کمبود تحقیقات

موضوعات و مشکالت به خصوص  یبر رو یقاتیمبود کار تحقک، ها درمراکز استان یپرور یآبز قاتیواحدتحق

 تیقزل آال با استفاده از ظرف یوپرورش ماه ریبه منظور حل مشکالت بخش تکث یزیبرنامه ر ی،ماریبحث رشد و ب

و  یگونه های پرورش ریاستفاده از سا نهیدر زم تحقیقاتکمبود ، در اصالح نژاد قاتیتحقی، عدم قاتیمراکز تحق یها

 .ای و نژادهای اصالح شده عدم توجه به تنوع گونه
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  : مشاع بودن منابع آبی و عدم  ی،منابع آب یباال متیو ق یاز خرده مالک یناش یتیوجود مسائل مالکمشکالت اجتماعی

و  دیدر جهت ارتقاء سطح دانش تول یفرهنگ ساز ،همکاری بهره برداران با هم و مشارکت در تولید منابع مشترک

 ی.سردآب انیدربخش ماه انیمصرف آبز

   : افزایش خطای داده های ، دکنندگانیتوسط تول قیعدم ثبت  اطالعات وارائه آمار دقمنابع اطالعاتی و آمار

 رساختیز نیجهت تام ینبود اعتبار کاف، اطالعاتی در زمینه تولید به دلیل عدم بکارگیری نیروهای متخصص شیالتی

 .ازیمورد ن یت افزارو سخ ینرم افزار یها

   ،محصوالت صادرات محوردیبه منظورتول یو هماهنگ یزیبرنامه رصادرات : نبودبسترمناسب برای صادرات. 

 .قزل آال یمصرف ماه یو خارج یبازار هدف داخل ییشناسا

   : یسازمان نظام مهندس تیبه منظور نظارت برروند فعال یزیبرنامه رواگذاری صدور مجوزهای آبزی پروری 

ی، عدم اشراف پرور یدربخش آبز یعیو منابع طب یکشاورز ینامه نظام مهندس وهی، اصالح شیعیومنابع طب یکشاورز

 صدورباال  یها نهیهزسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها به فرایند صدور مجوز آبزی پروری، 

 .کشاورزی یبر عملکرد سازمان نظام مهندس التیسازمان ش یشفاف نبودن بحث نظارت، مجوزها

   : در سطح سازمان دارد شتریب یبه هماهنگ ازینامور اراضی 

  نظام مهندسی : شفاف نبودن بحث نظارتی سازمان شیالت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، عدم تقسیم

 ی و هزینه های باال .بندی و احدهای صنعتی و نیمه صنعتی در مقوله آبزی پرور

 

 تکثیرماهیانسردابی-ب

مترمربع در زمینه تکثیر و تولید بچه ماهیان سردابی فعال بودند. مزارع  150571مزرعه با سطح مفید  101تعداد  31در سال 

درصد( 5/75مترمربع )97917تکثیر و تولید بچه ماهی نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد تغییری نداشته و از لحاظ سطح 

درصد( از آن در  79هزار عدد ) 73511ر عدد تخم چشم زده تولید شد که هزا 751937افزایش یافته است. در این سال 

 درصد( کاهش یافته است.  9/52هزار عدد )713529خارج از فصل تکثیر بوده است. این میزان تولید نسبت به سال قبل 

 0/5ا میانگین وزن هزار قطعه ب529015همچنین مجموع میزان بچه ماهی تولید شده از تخم های داخلی و وارداتی تعداد 

هزار قطعه  795015بوده است. از این میزان تولید بچه ماهی 07/1درصد و ضریب تبدیل غذای  1/12گرم و بازماندگی 

 1/3هزار قطعه ) 57115درصد( در خارج از فصل تکثیر تولید شده است. تولید بچه ماهی نسبت به سال قبل  7/13)

 درصد( افزایش یافته است.

نفر( کاهشی    252) 32اند که نسبت به شاغلین سال   نفر بطور مستقیم در مزارع تکثیرشاغل  بوده 511اد مجموعاً تعد

 درصد داشته است. 5/99نفر یا   755معادل  

هزار قطعه 217901هزار عدد و  901511میزان تولید تخم چشم زده و بچه ماهی به ترتیب  30پیش بینی می شود در سال 

 باشد.

 مودارهای این بخش از گزارش در ادامه آورده شده است.جداول و ن 
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

1350017489614611200004001آذربایجان  شرقی1

337157100390000007842آذربایجان غربی2

128500132684500003456اردبیل3

27500044003251000657550اصفهان4

913001267000002180البرز5

7608740151160699001802824ایالم6

0000000000بوشهر7

227003002874000005444تهران8

19089000152120100020442چهارمحال و بختیاری9

245116605210000007827خراسان رضوی10

156600335000001901خراسان شمالی11

1600780000094خراسان جنوبی12

2055000000000705خوزستان13

506095216760395000513413991زنجان14

54000100300000670سمنان15

00012300000123سیستان ) زابل(16

7455332584362200008303فارس17

99300110339500002491قزوین18

3400495960000625قم19

920200005403001400003900کردستان20

00072050500001225کرمان21

113001530100083359جنوب کرمان22

3650882500175110000013750کرمانشاه23

176000000000017600کهگیلویه و بویراحمد24

64000200600000900گلستان25

238600240256100751085370گیالن26

19325435000102000020780لرستان27

85350005932000014467مازندران28

1700041210203004314مرکزی29

0000000000هرمزگان30

145045001389538015501084090همدان31

000500000030530یزد32

1003431415362728824234964370158755708177754

جدول شماره 1-24 تولید ماهیان سردابی در سال 1397 

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی
جمع تولید 

)تن(

تولید )تن(
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

19325435000102000020780لرستان1

19089000152120100020442چهارمحال و بختیاری2

176000000000017600کهگیلویه و بویراحمد3

85350005932000014467مازندران4

506095216760395000513413991زنجان5

3650882500175110000013750کرمانشاه6

7455332584362200008303فارس7

337157100390000007842آذربایجان غربی8

245116605210000007827خراسان رضوی9

27500044003251000657550اصفهان10

227003002874000005444تهران11

238600240256100751085370گیالن12

1700041210203004314مرکزی13

145045001389538015501084090همدان14

1350017489614611200004001آذربایجان  شرقی15

920200005403001400003900کردستان16

128500132684500003456اردبیل17

7608740151160699001802824ایالم18

99300110339500002491قزوین19

913001267000002180البرز20

156600335000001901خراسان شمالی21

00072050500001225کرمان22

64000200600000900گلستان23

2055000000000705خوزستان24

54000100300000670سمنان25

3400495960000625قم26

000500000030530یزد27

113001530100083359جنوب کرمان28

00012300000123سیستان ) زابل(29

1600780000094خراسان جنوبی30

0000000000بوشهر31

0000000000هرمزگان32

1003431415362728824234964370158755708177754 تولید )تن(

جدول شماره 1-25 رتبه استانها در تولید  ماهیان سردابی در سال 1397 

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی
جمع تولید



45

 

مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع 

خرد ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

420383762000206آذربایجان  شرقی1

3351001160000200آذربایجان غربی2

5900171530000283اردبیل3

45002932710014380اصفهان4

1600820000098البرز5

2220121216001680ایالم6

0000000000بوشهر7

1801110700000136تهران8

384000154000403چهارمحال و بختیاری9

1037022200000332خراسان رضوی1

5700330000090خراسان شمالی11

100250000026خراسان جنوبی12

512000000017خوزستان13

602120257100300686زنجان14

3000114000045سمنان15

000730000073سیستان )زابل(16

54116120000119فارس17

4200107180000167قزوین18

3003326000062قم19

27126041881000283کردستان20

000180320000212کرمان21

120098010083194جنوب کرمان22

82239004314000378کرمانشاه23

20900000000209کهگیلویه و بویراحمد24

2200665000093گلستان25

8200811860034356گیالن26

359280004000391لرستان27

950002410000336مازندران28

20024001200245مرکزی29

0000000000هرمزگان30

3210152300909233همدان31

00017000003173یزد32

18424671724611231451134296506 جمع

جدول شماره 1-26 تعداد مزارع فعال سردآبی کشور درسال 1397

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی

جمع
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مزارع منفرد
مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع خرد 

تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

434570220029861399875145000120650آذربایجان  شرقی1

528001320000595680000125568آذربایجان غربی2

583440088185284490000174978اردبیل3

830000020500065005000085000380000اصفهان4

2299100494750000072466البرز5

2100027000028003700800000620068700ایالم6

0000000000بوشهر7

36400053007040000000112100تهران8

535644000660636687000578937چهارمحال و بختیاری9

80000269330000027733خراسان جنوبی10

895168435032191700000419868خراسان رضوی11

4617800405800000086758خراسان شمالی12

1020033000000000043200خوزستان13

16130019089621020038389600289560605087زنجان14

135000015000850000029350سمنان15

000212000000021200سیستان )زابل(16

1370024000400334755700000175447فارس17

4411700107220170300000168367قزوین18

330000485006100000057900قم19

13324316400421310436270000062313کردستان20

000141000280000000169000کرمان21

87120026152020000104000139064جنوب کرمان22

7501911962000940016500000220539کرمانشاه23

43000000000000430000کهگیلویه و بویراحمد24

2560000115501680000038830گلستان25

911270069285267600620012900169831گیالن26

666155960000040865000716620لرستان27

253208000780520000331260مازندران28

62000020785001000290000217950مرکزی29

0000000000هرمزگان30

5581011180065451131200340007270156231همدان31

000170000000060000230000یزد32

283953425767598081789900563107112493630062005649306149947 مساحت کل )مترمربع(

جدول شماره 1-27 مساحت فعال مزارع پرورش ماهیان سردابی در سال 1397

ف
دی

ر

نام استان

جمع مساحت سیستم پرورشی

فعال 

)مترمربع(
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

31,0779,0930,0136,5423,3233,16آذربایجان  شرقی1

63,8443,2665,4762,45آذربایجان غربی2

22,0215,0429,7019,75اردبیل3

33,1321,4650,0020,000,7619,87اصفهان4

39,7125,6130,08البرز5

36,1932,3753,9343,2487,3829,0341,11ایالم6

0بوشهر7

62,3656,6040,8248,56تهران8

35,6423,0132,7435,31چهارمحال و بختیاری9

27,3819,6816,1818,64خراسان رضوی11

33,918,2621,91خراسان شمالی12

20,002,903,39خراسان جنوبی10

20,1015,1516,32خوزستان13

31,3749,7922,5230,1455,8017,7323,12زنجان14

40,006,6735,2922,83سمنان15

5,805,80سیستان ) زابل(16

54,4283,00145,0013,0238,6047,32فارس17

22,5110,2923,1914,80قزوین18

10,3010,2115,7410,79قم19

69,0563,21128,1728,7551,8562,59کردستان20

5,1118,047,25کرمان21

12,975,8550,000,802,58جنوب کرمان22

48,6573,7818,6266,6762,35کرمانشاه23

40,9340,93کهگیلویه و بویراحمد24

25,0017,3235,7123,18گلستان25

26,1834,6448,6212,108,3731,62گیالن26

29,0145,3124,9629,00لرستان27

33,7176,0043,67مازندران28

27,4219,8320,001,0319,79مرکزی29

هرمزگان30

25,9840,2521,2241,0145,5914,8626,18همدان31

2,940,502,30یزد32

35,3454,9363,9316,1041,7338,8525,0812,1010,1028,90 میانگن کل )کیلوگرم در مترمربع(

جدول شماره 1-28 تولید در واحد سطح فعال مزارع  ماهیان سردابی در سال 1397

ف
دی

ر

نام استان

میانگین تولید در سیستم پرورشی

واحد سطح 

)کیلوگرم در 

مترمربع(



97

 

مزارع مجتمعمزارع منفرد
مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره
شاغلین تکثیراستخر خاکیشالیزارکانالقفسمزارع خرد تیپ

1680171792921200010678آذربایجان  شرقی1

103500016800000321آذربایجان غربی2

1830019810800000489اردبیل3

340005504530013701021اصفهان4

165002710000053489البرز5

97130012126000160327ایالم6

00000000000بوشهر7

204086568000000858تهران8

19290003065000452069چهارمحال و بختیاری9

1762803450000010559خراسان رضوی1

1560033000008197خراسان شمالی11

5003000000035خراسان جنوبی12

193300000001062خوزستان13

9508398741300795482088زنجان14

920035600000133سمنان15

0007300000073سیستان )زابل(16

2121110585000243341فارس17

99001252300000247قزوین18

100037150000062قم19

632710206750000426کردستان20

00018016800000348کرمان21

230031000017071جنوب کرمان22

365883001811000001376کرمانشاه23

25140000000002514کهگیلویه و بویراحمد24

16000501500000225گلستان25

27400105378003418782گیالن26

3144142000320001473465لرستان27

1067000659000001726مازندران28

1700413021000433مرکزی29

00000000000هرمزگان30

1256901553001501832444همدان31

0001680000118187یزد32

1180516171214034278029216387650222046 جمع

جدول شماره 1-29 تعداد شاغلین درمزارع سرد آبی سال 1397

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی

جمع
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مزارع منفرد
مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

16940220100316671320004716آذربایجان  شرقی1

370859000429100008589آذربایجان غربی2

1500001500100000004000اردبیل3

29000046003501500857950اصفهان4

915001275000002190البرز5

7808900165170750001902945ایالم6

0000000000بوشهر7

235003002925000005575تهران8

20998000167120100022366چهارمحال و بختیاری9

247230006303000009075خراسان رضوی10

130000375000001675خراسان شمالی11

16008500000101خراسان جنوبی12

2503800000000630خوزستان13

521098223262205200528814411زنجان14

50000180350000715سمنان15

00016000000160سیستان ) زابل(16

81843005039724000459000فارس17

106700123553600002838قزوین18

40005101200000670قم19

950206005803151450004050کردستان20

0005503000000850کرمان21

124001680110095398جنوب کرمان22

4850849500300150000015145کرمانشاه23

190000000000019000کهگیلویه و بویراحمد24

690002308000001000گلستان25

280100337327600751086597گیالن26

215002200000220000025900لرستان27

158620005848000021710مازندران28

2200050000505005275مرکزی29

0000000000هرمزگان30

150060001400600017001104380همدان31

000515000045560یزد32

1166921581566831725252996056175755966202471 تولید )تن(

جدول شماره 1-30 پیش بینی تولید ماهیان سردابی در سال 1398 

ف
نام استانردی

سیستم پرورشی

جمع تولید
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بچه ماهی 

وارداتی 

)هزارقطعه(

بچه ماهی 

داخلی )هزار 

قطعه(

غذا )تن(
دارو 

)کیلوگرم(

رقم بند 

)دستگاه(

پمپ ماهی 

)دستگاه(

هواده 

)دستگاه(

جعبه 

حمل 

)عدد(

ژنراتور 

)دستگاه(

میکروفیلتر 

)دستگاه(

مدیا 

)متر 

مکعب(

پمب آب 

)دستگاه(

اکسیژن 

ساز 

)دستگاه(

کیت )عدد(
قایق 

)فروند(

62200468031003321447531309590121544آذربایجان  شرقی1

5946683238152406765015011040855170498100آذربایجان غربی2

4278107048002400163513024282615608440اردبیل3

90005265570601005330206235012051162اصفهان4

391245026150250306415151515150البرز5

63805303658283011710893470826025ایالم6

000000000000000بوشهر7

62000123505038201881030197281491234195034629603تهران8

472831576120489130019019014594488155355102چهارمحال و بختیاری9

1489095511010111517212810371170020222450خراسان رضوی10

43830297312730751850155504665890خراسان شمالی11

270014014402682002702400خراسان جنوبی12

250014801067811055540082090120خوزستان13

1530147400180408502727217009601481زنجان14

000000000000000سمنان15

002080005000000000سیستان ) زابل (16

3927989959045460101127023131850185200فارس17

567703406450009553000600قزوین18

2890830412001402717035027000قم19

57950403013200013517663073022کردستان20

6351430102082013180350403000150000کرمان21

000000000000000جنوب کرمان22

265041135917904179043521171125117356002605324035کرمانشاه23

255306270228001900020015050020801000120202000کهگیلویه و بویراحمد24

145905650170130380011800گلستان25

000000000000000گیالن26

53190635032910044740151512500551353لرستان27

16500130001820014800120570284811603233390مازندران28

000000000000000مرکزی29

000000000000000هرمزگان30

5900250038402390301123322615669280همدان31

950390670020104402334120927290یزد32

31357195890231978118048199247931085112541167688409238057172195677

جدول شماره 1-31 اقالم مورد نیاز مزارع سرد آبی سال 1398

یف
نام استانرد

سیستم پرورشی

جمع )دستگاه(
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع 

خرد ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر

 خاکی

00000000000آذربایجان  شرقی1

00000000000آذربایجان غربی2

400070000113500اردبیل3

00000000000اصفهان4

10000000011028البرز5

50000000053920ایالم6

00000000000بوشهر7

20010000037236تهران8

00000000000چهارمحال و بختیاری9

00000000000خراسان رضوی10

20000000021200خراسان شمالی11

00000000000خراسان جنوبی12

090000000930800خوزستان13

00000000000زنجان14

40000000043000سمنان15

0001000001200سیستان )زابل(16

30000000033718فارس17

00000000000قزوین18

200300000510900قم19

00000000000کردستان20

00004000041210کرمان21

00000000000جنوب کرمان22

90000000098460کرمانشاه23

30000000034700کهگیلویه و بویراحمد24

00000000000گلستان25

00000000000گیالن26

240000200026110001لرستان27

300040000711600مازندران28

00000000000مرکزی29

00000000000هرمزگان30

200220000616000همدان31

00000000000یزد32

6490717200099217473

جدول شماره 1-32 تعداد مزارع پرورش ماهیان سردابی تحت پوش بیمه در سال 1397

تعداد کل

مساحت مزارع 

بیمه شده 

)مترمربع(

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی

تعداد 

کل
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع خرد 

تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

16940220100316671320004715آذربایجان  شرقی1

4670714005006000010390آذربایجان غربی2

1830001743104200004614اردبیل3

71500011500855250017019700اصفهان4

1561002801000004362البرز5

200025403404251160004734652ایالم6

000000000بوشهر7

4329019023385000009616تهران8

32666000365180000034831چهارمحال و بختیاری9

3819349082470000012415خراسان رضوی10

255000529000003079خراسان شمالی11

360022400000260خراسان جنوبی12

700240000000003100خوزستان13

340095240864815500588515263زنجان14

860003355800001253سمنان15

00028800000288سیستان و بلوچستان16

100474108081933000011389فارس17

157500129353600003404قزوین18

45006951150000855قم19

1070230007504401500004710کردستان20

000105874200001800کرمان21

26400566028002301088جنوب کرمان22

82001700000910210000028210کرمانشاه23

291420000000029142کهگیلویه و بویراحمد24

910002857800001273گلستان25

4413003575775009311910757گیالن26

540601273000181400057147لرستان27

1589700016665000032562مازندران28

3800095720256009983مرکزی29

000000000هرمزگان30

3674704027221261028102248866همدان31

00011000000701170یزد32

19388225404229752018,8424537289287937171330895 جمع )هزار قطعه(

جدول شماره 1-33 تعداد بچه ماهی معرفی شده درمزارع ماهیان سردآبی کشور درسال 1397

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی
جمع )هزار 

قطعه(
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع 

خرد ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

151119289922,74آذربایجان  شرقی1

55058,09آذربایجان غربی2

68717069,58اردبیل3

71210151510,13اصفهان4

202020,00البرز5

541010401015,00ایالم6

بوشهر7

410127,97تهران8

17119320,68چهارمحال و بختیاری9

11101614,10خراسان رضوی10

787,17خراسان شمالی11

203028,62خراسان جنوبی12

101010,00خوزستان13

25159468,46زنجان14

10101010,00سمنان15

1414,00سیستان ) زابل(16

510115195,91فارس17

51077,21قزوین18

10151014,06قم19

944804815045,36کردستان20

131413,50کرمان21

جنوب کرمان22

1214208018,19کرمانشاه23

33,40کهگیلویه و بویراحمد24

20252521,43گلستان25

434727273434,37گیالن26

87258,31لرستان27

394039,46مازندران28

104204,27مرکزی29

هرمزگان30

206059102016,57همدان31

202020,00یزد32

12,8917,829,5515,0026,0763,881026,617,6516,3 میانگین)گرم(

جدول شماره 1-34 وزن بچه ماهی معرفی شده درمزارع ماهیان سردآبی کشور درسال 1397

ف
نام استانردی

وزن متوسط سیستم پرورشی

بچه ماهی 

)گرم(
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مزارع 

منفرد

مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع 

خرد تیپ
شالیزارکانالقفس

استخر 

خاکی

751,0833,0735,0849,0900,0791,24آذربایجان  شرقی1

750,0900,0800,0785,79آذربایجان غربی2

655,5674,0744,0684,24اردبیل3

520,0510,0510,0475,0475,0513,29اصفهان4

650,0525,0577,35البرز5

410,0390,0470,0410,0655,0410,0467,66ایالم6

بوشهر7

525,0158,0677,5585,28تهران8

621,2500,0938,0638,86چهارمحال و بختیاری9

875,0950,0750,0793,39خراسان رضوی11

740,0695,0732,07خراسان شمالی12

500,0500,0500,00خراسان جنوبی10

600,0600,0600,00خوزستان13

1566,01050,0968,01002,0960,0938,0993,82زنجان14

سمنان15

420,0420,00سیستان و بلوچستان16

821,7900,0800,0590,0750,0812,32فارس17

700,0948,0791,0824,24قزوین18

800,0800,0800,0800,00قم19

880,0980,0800,0800,01000,0918,36کردستان20

680,0680,0680,00کرمان21

400,0400,0400,0400,0400,00جنوب کرمان22

475,0500,0400,0800,0516,09کرمانشاه23

500,0500,00کهگیلویه و بویراحمد24

800,0800,0850,0803,33گلستان25

635,4737,5676,5850,0968,1669,25گیالن26

550,0570,0750,0560,24لرستان27

590,0400,0512,09مازندران28

520,0500,01000,0500,0503,11مرکزی29

هرمزگان30

475,0780,0600,0500,0650,0600,0564,23همدان31

450,0450,0450,00یزد32

608,2606,4539,9659,6717,3813,3647,2850,0899,9645,21 میانگن کل )گرم(

جدول شماره 1-35 وزن برداشت ماهیان سردابی در سال 1397

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی
میانگین وزن 

برداشت )گرم(
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مزارع منفرد
مزارع 

مجتمع

مزارع 

مدار بسته

مزارع خرد 

ذخیره

مزارع خرد 

تیپ
استخر خاکیشالیزارکانالقفس

1504400151670141300143100142500000145528آذربایجان  شرقی1

180761178013001811960000180777آذربایجان غربی2

174944001645661758950000171195اردبیل3

1400000014000014000014000000140000140000اصفهان4

1906380018810600000189166البرز5

192000191000019400019301019250100190000191851ایالم6

000000000بوشهر7

176735017597217640700000176520تهران8

157060000154660158080000157102چهارمحال و بختیاری9

174910157200014720000000156089خراسان رضوی10

1722670017667800000173044خراسان شمالی11

1910000019100000000191000خراسان جنوبی12

1197001412800000000135005خوزستان13

134876014983113097613420514559600130093132367زنجان14

145000001450001450000000145000سمنان15

00023384200000233842سیستان ) زابل(16

1526351526351526351207551207550000150877فارس17

133100001188001186000000124469قزوین18

140000001490001400000000147128قم19

1179801153900114000113440117480000115734کردستان20

0001600001600000000160000کرمان21

جنوب کرمان22

18763518763500187635187635000187635کرمانشاه23

15210000000000152100کهگیلویه و بویراحمد24

219900002068702182700000216896گلستان25

176593009411018824300147001147292177460گیالن26

154100151850000152400000153969لرستان27

1703140001758790000172596مازندران28

995000092000081650812500092240مرکزی29

000000000هرمزگان30

170000170000012000012000001696500159650146156همدان31

0001353000000136000135340یزد32

159797172769163108140042161421167458167972147001133054157208 میانگن کل )ریال(

جدول شماره 1-36هزینه تمام شده ماهیان سردابی در سال 1397

ف
دی

ر

نام استان

سیستم پرورشی
میانگین قیمت 

تمام شده )ریال(
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مزارع مدار بستهمزارع مجتمعمزارع منفرد
مزارع خرد 

ذخیره
استخر خاکیشالیزارکانالقفسمزارع خرد تیپ

2100000200000180000180000230000000192492آذربایجان  شرقی1

280000280000002800000000280000آذربایجان غربی2

280000002800003000000000284890اردبیل3

2200000022000022000022000000220000220000اصفهان4

2500000025000000000250000البرز5

250000250000025000025000025000000250000250000ایالم6

بوشهر7

280000026100024916700000262675تهران8

200000000200000200000000200000چهارمحال و بختیاری9

220000250000026000000000247262خراسان رضوی10

2700000026000000000268238خراسان شمالی11

3000000030000000000300000خراسان جنوبی12

2200001900000000000198723خوزستان13

200000020000020000020000021500000200000200054زنجان14

270000002700002700000000270000سمنان15

00030000000000300000سیستان ) زابل(16

1850001850001850001850001850000000185000فارس17

170000001700001700000000170000قزوین18

240000002400002400000000240000قم19

158500158000015800015800015800000153013کردستان20

0002600002600000000260000کرمان21

جنوب کرمان22

28000028000000280000280000000280000کرمانشاه23

18500000000000185000کهگیلویه و بویراحمد24

270000002500002700000000265556گلستان25

2446840027213323188400210000210669238638گیالن26

235000235000000235000000235000لرستان27

2850000002670000000277619مازندران28

19000000190000019500018500000190020مرکزی29

هرمزگان30

210000210000016000016000002100000130000184330همدان31

0002700000000270000270000یزد32

223187251539227799224917236986231494209525210000201065227057 میانگن کل )ریال(

جدول شماره 1-37 قیمت فروش ماهیان سردابی در سال 1397

ف
دی

ر

نام استان
سیستم پرورشی

میانگین قیمت 

فروش )ریال(
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استانردیف

جمع تعداد 

مزارع فعال 

)مترمربع(

جمع مساحت 

مفید مزارع فعال

جمع تولید تخم 

چشم زده )هزار 

عدد(

پیش بینی تولید تخم 

چشم زده سال بعد 

)هزار عدد(

مجموع تولید کل بچه 

ماهی )هزار قطعه(

پیش بینی تولید کل 

بچه ماهی سال بعد 

)هزار قطعه(

103220050024285960آذربایجان شرقی1

13533016200580004194546260آذربایجان غربی2

63330132501050054535750اردبیل3

20880025500250006250075000اصفهان4

835850178201450015000البرز5

41500030005000ایالم6

000000بوشهر7

7846501501778025120تهران8

352767812800143005067010725چهارمحال و بختیاری9

16230020005000610015500خراسان رضوی10

823000040005000خراسان شمالی11

000000خراسان جنوبی12

330000076337950خوزستان13

143529320001320020000زنجان14

00000800سمنان15

000000سیستان ) زابل(16

5187607000425001941563500فارس17

29000022262100قزوین18

000000قم19

568000940039508600کردستان20

7248000016002300کرمان21

000000جنوب کرمان22

144800001500028500کرمانشاه23

000000کهگیلویه و بویراحمد24

1025000024222422گلستان25

111189400953921000گیالن26

31631002060010200090800141000لرستان27

21504749841523503905940700مازندران28

176029002808430000مرکزی29

000000هرمزگان30

11201000500002000090000همدان31

4120000025003200یزد32

282248417150391387520463804671387جمع

جدول شماره 1-38 عملکرد تولید تخم و بچه ماهی قزل آال در سال 1397
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مراکز تکثیرمزارع پرورشیمشکالتردیف

255وزارت نیرو )برق و آب(1

236کیفیت بچه ماهی2

237بیمه3

229بانک )تسهیالت(4

216آموزش5

207اعتبارات6

206خشکسالی7

208مکانیزاسیون8

196کمبود پرسنل9

197کمبود تحقیقات10

186کیفیت غذا11

186وسیله نقلیه12

183کمبود بچه ماهی13

177تشکلها و اتحادیه14

164مشکالت اجتماعی15

162محیط زیست16

155چارت سازمانی17

155دامپزشکی18

134استاندارد آبزی پروری19

125مدیریت پرورشی20

104ویتامین و دارو21

94منابع اطالعاتی و آمار22

92سوخت مزارع23

83فرم گزارش گیری24

50منابع طبیعی25

41نظام مهندسی کشاورزی26

20صادارت27

10بازار و فرورش محصوالت تولیدی28

10امور اراضی29

             جدول شماره 1-39 عناوین مشکالت و تعداد استانهای درگیر در مزارع پرورشی و               

         مزارع تکثیر سردآبی  در سال 1397
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  یعیطبمهیونیعیطبيدرمنابعآبهایماهدیتول-6-2

استان کشور   11( در  51-7شماره تن ماهی  )جدول  29501مقدار  یعیطب مهیو ن  یعیطب یدر منابع آبها7931درسال

با کسب رتبه های اول تا چهارم در ،  یغرب جانیو آذربا سیستان ،کردستان ، خوزستان تولید شده است . چهار استان 

را به خود اختصاص داده اند . درعین اینکه خشکسالی های سالهای اخیر  دیاز تول یمیاز  ن شیبتولید ماهی در منابع آبی ، 

است نفر بوده  3015سال   نیدر ا  میاشتغال مستق زانیتاثیربسزائی درمیزان استحصال ماهی ازمنابع آبی داشته است .م

 .منابع  اشتغال داشته اند نیدر ا یادیص ( که بصورت 51-7)جدول 

 شیدرصد افزا 1/1ونسبت به تولید برنامه کاهش درصد 7.1 ، حدود32نسبت به سال 31برداشت ماهی درسال  میزان

 (. 59-7محقق شده است  ) جدول در این سال  اهداف برنامه گریداشته است به عبارت د

 یگرم آب انیماه یبرا 25313 ی درمنابع آبی گرم ماه لویهر ک یبرا دیتول نهیکل هز یافتیاساس اطالعات در بر

 (. 55-7بوده است)جدول  یسردآب انیماه  یبرا الیر71111و

و  ()بااستفاده ازاعتبارات استانی یتوسط بخش دولت51211به مساحت هزار قطعه بچه ماهی گرمابی  51395تعداد  نیهمچن

ه دلیل ب (. 55-7گرم در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی کشور رها سازی شده است)جدول  711الی 7خصوصی  با اوزان

کمبود منابع اعتباری در بقیه منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی بچه ماهی رها سازی نشده است و صید در این منابع صرفاً از 

 گونه های بومی صورت می گیرد. 

قطعه درهکتاربوده است واین درحالی است که براساس  97تعدادرهاسازی بچه ماهی درهکتاردرسال جاری حدود

درتعدادی ازمنابع آبی عمده کشور که درسطح ملی انجام  01م شده توسط مهندسین مشاورذیصالح دردهه مطالعات انجا

شاهد  قطعه درهکتاردرمنابع آبی بچه ماهی رهاسازی شود تا 511شده است برای حفظ وضعیت موجود بایستی حداقل 

 .افزایش تولید در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی باشیم 
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هکتار مطالعات منابع آبی به صورت پیمانی انجام شده است که متوسط  1511استان کشور در سطح  9در  7931در سال 

در نظام نامه آبزی  مطالعات نیا تیبا توجه به اهم ( . 52-7درصد بوده است ) جدول  711پیشرفت فیزیکی آنها حدود 

 بشود .  یشتریتوجه ب مطالعات منابع آبیبه  ندهیالزم است در سال آ پروری ،

 (  .  51-7)جدول  استان پیگیری شود  77مطالعات  در  این 7930مقرر است در سال 

 

 بهرهبرداريازمنابعآبیمشکالت : 

 . تکثیر طبیعی گونه های بومی درحوضه های آبخیز به دلیل آلودگیهای زیست محیطی عدم (7

 .مطالعات انجام شدهی کامل بچه ماهیان بر اساس زصید به علت عدم رها سا کاهش (1

 . پائین بودن دانش فنی بهره برداران و کارشناسان (9

  مشکالت بهره برداران از منابع آبی، با سازمان محیط زیست و وزارت نیرووعدم تخصیص آب برای تاالبها (5

 .  افزایش قیمت نهاده ها (5

 ی.عیطب یبخصوص منابع آبها یمنابع آب یکاهش بارش و خشکسال (2

 

 برايافزایشتولیدماهیدرمنابعآبی2952سالپیشنهادات: 

 های نوین پرورش ماهی درمنابع آبی کارگیری روش به. 

 ابع آبزی جمهوری اسالمی ایراننآئین نامه اجرایی قانون  حفاظت از م اصالح . 

 یاریآب یدر مخازن سدها و شبکه ها یپرور یانجام مطالعات منابع آبی بر اساس نظام نامه آبز  . 

 سطح دانش کارشناسان مسئول و بهره برداران ارتقاء . 

 ماهیان بومی و رها سازی آن در منابع آبی تکثیر . 

  دامـه فعالیت بازسازی آب بندها و سدهای خاکی کوتاها اعتبـار خاص جهتتخصیص . 

 ران در واگذاری ) رهاسازی و حفاظت و بهره برداری ( مدیریت صید و بهره برداری از منابع آبی به بهره بردا

 . چارچوب سیاستهای شیالت ایران

 در منابع آبی به کارگیـری توانــایی مراکز دانشــگاهی  وتحقیقــاتی در راستای افزایش تولید . 

 

 درصد :مشکالتدرمنابعآبهايطبیعیونیمهطبیعی  

 (51)     عدم تکثیر گونه های بومی % 

 ( %75)  نبود وحدت رویه دربهره برداری ازمنابع آبی 

   (71)     پائین بودن دانش فنی بهره برداران و کارشناسان % 

   (5)    نوسانات شدید قیمت آبزیان % 

 (5)    نبود ردیف اعتباری خاص % 

 (5)     کاهش شدید سطح آب % 

  (5)    نبود رویکرد همه جانبه نگر % 
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 (5)   عدم صدور مجوز صید توسط شیالت % 

 

 آبیشاخصهايتولیدماهیدرمنابع : 

  519      تعدادمنابع       

          )7.912.279    مساحت فعال )هکتار 

  51395   )هزارقطعه(   بچه ماهی رهاسازی شده 

 )3015      اشتغال  )نفر 

 50    )کیلوگرم( متوسط تولید ملی 

 321   )قطعه درهکتار( متوسط رهاسازی بچه ماهی 

 

 ادامه آورده شده است .جداول و نمودارهای این بخش از گزارش در 
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مساحت)هکتار(تعدادمنابعاستانردیف
تولیدسال 

1397)تن(

 برنامه تولید 

سال1397 )تن(
مالحظات

62443415001360آذربایجان شرقی1

193246759406862آذربایجان غربی2

66537548114230اردبیل3

884800850اصفهان4

21600192160البرز5

302975256014650ایالم6

0000بوشهر 7

44174450573تهران8

11744161200چهارمحال وبختیاری9

204175578410خراسان رضوی10

1171425خراسان شمالی11

79518381خراسان جنوبی12

215975301134013500خوزستان13

0434621702093زنجان14

0000سمنان15

7582501910411228سیستان16

1610097550435فارس17

37716334350قزوین18

0000قم19

141858663455900کردستان20

1475410400کرمان21

1650616543کرمان)جیرفت وکهنوج(22

0692620003100کرمانشاه23

4502027560کهگیلویه وبویراحمد24

0160016071110گلستان25

1140003649200گیالن26

1542536723000لرستان27

3124294339مازندران28

12111164250مرکزی29

000475هرمزگان30

289898271070همدان31

0000یزد32

40313266136358763453جمع

        جدول شماره 1-40  تعداد، مساحت  و تولید ماهی درمنابع آبی در سال 1397                    
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تولید در منابع )تن(استانردیف

11340خوزستان1

9104سیستان2

6345کردستان3

5940آذربایجان غربی4

5601ایالم5

4811اردبیل6

3672لرستان7

3649گیالن8

2170زنجان9

2000کرمانشاه10

1607گلستان11

1500آذربایجان شرقی12

827همدان13

800اصفهان14

616کرمان)جیرفت وکهنوج(15

578خراسان رضوی16

550فارس17

450تهران18

410کرمان19

334قزوین20

294مازندران21

275کهگیلویه وبویراحمد22

192البرز23

183خراسان جنوبی24

164مرکزی25

161چهارمحال وبختیاری26

14خراسان شمالی27

0بوشهر 28

0سمنان29

0قم30

0هرمزگان31

0یزد32

63587جمع

        جدول شماره 1-41 رتبه بندی استانی تولید ماهی در منابع آبی                  
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مالحظاتتعداد بهره بردارتعداد تعاونیاستانردیف

0141آذربایجان شرقی1

7686آذربایجان غربی2

259اردبیل3

5260اصفهان4

00البرز5

121100ایالم6

00بوشهر7

030تهران8

270چهارمحال وبختیاری9

033خراسان رضوی10

02خراسان شمالی11

039خراسان جنوبی12

01790خوزستان13

00زنجان14

00سمنان15

194025سیستان16

7152فارس17

028قزوین18

0قم19

7406کردستان20

014کرمان21

00کرمان)جیرفت و کهنوج(22

1082کرمانشاه23

055کهکیلویه و بویراحمد24

00گلستان25

4315گیالن26

2430لرستان27

020مازندران28

021مرکزی29

00هرمزگان30

047همدان31

00یزد32

779805جمع

 جدول شماره 1-42 تعداد شاغلین درمنابع آبهای طبیعی ونیمه طبیعی  در سال  1397 
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(ارقام به تن)

استانردیف
  تولیدسال    

1393

 تولید  

سال1394

 تولید  

سال1395

 تولید  

سال1396

 تولید  

سال1397

برنامه 

سال1397

 درصد کاهش 

یاافزایش 

نسبت به 

برنامه

11611020114213451500136010آذربایجان شرقی1

13-564558425795588059406862آذربایجان غربی2

39004208438147964811423014اردبیل3

6-831815790876800850اصفهان4

13016040040019216020البرز5

43634595470151825601465020ایالم6

0000000بوشهر7

21-40589420579450573تهران8

20-114121144152161200چهارمحال وبختیاری9

41339646347457841041خراسان رضوی10

44-000111425خراسان شمالی11

10010821622318381126خراسان جنوبی12

16-104501140011030111251134013500خوزستان13

2098210221092148217020934زنجان14

0000000سمنان15

19-897090171206112535910411228سیستان )زابل(16

30457020451555043526فارس17

5-371427360358334350قزوین18

0000000قم19

5100568062176256634559008کردستان20

24533503104104003کرمان21

43045022754361654313کرمان)جیرفت وکهنوج(22

35-119613401393140520003100کرمانشاه23

85530027560358کهگیلویه وبویراحمد24

435720151013171607111045گلستان25

71510302995372036492001725گیالن26

27933620330827003672300022لرستان27

13-246205131174294339مازندران28

34-202117102128164250مرکزی29

100-3304174340475هرمزگان30

23-63410108757968271070همدان31

000000یزد32

5166655430613916438263587634530,21جمع

 جدول شماره 1-43 مقایسه تولیدماهی در منابع آبی درسال1397با پیش بینی برنامه
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سردآبی ) ریال (گرم آبی ) ریال ( استانردیف

92800آذربایجان شرقی1

35000آذربایجان غربی2

65335اردبیل3

85200اصفهان4

البرز5

52100ایالم6

بوشهر7

102270تهران8

56250چهارمحال وبختیاری9

85400خراسان رضوی10

5960565563خراسان شمالی11

125000خراسان جنوبی12

خوزستان13

66359زنجان14

سمنان15

57860سیستان )زابل(16

32856فارس17

قزوین18

قم19

46053کردستان20

52000کرمان21

51000کرمان)جیرفت وکهنوج(22

38700162800کرمانشاه23

کهگیلویه وبویراحمد24

گلستان25

گیالن26

115000لرستان27

112379مازندران28

57850مرکزی29

هرمزگان30

همدان31

یزد32

64929102718 متوسط هزینه تولید  

 جدول شماره 1-44 هزینه تولید یک کیلوگرم ماهی درمنابع آِّبی درسال1397
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مساحت)هکتار(استانردیف
    جمع کل رهاسازی    

)هزارقطعه(

پیشنهادی سال1398 

)هزارقطعه(
وزن رهاسازی )گرم (

443414772403آذربایجان شرقی1

6709آذربایجان غربی2

41354723375063اردبیل3

4559030098اصفهان4

البرز5

1846622442826ایالم6

بوشهر7

تهران8

چهارمحال وبختیاری9

4006040040خراسان رضوی10

17171840خراسان شمالی11

103174خراسان جنوبی12

2004632350خوزستان13

13612390زنجان14

سمنان15

67848070سیستان16

187156فارس17

قزوین18

قم19

84771900426310کردستان20

273کرمان21

1000708030کرمان)جیرفت وکهنوج(22

3936715202720کرمانشاه23

کهگیلویه وبویراحمد24

گلستان25

97630گیالن26

1100لرستان27

124170200100مازندران28

200200مرکزی29

هرمزگان30

24130030570همدان31

یزد32

42602409345053850جمع

       جدول شماره 1-45 تعداد و مساحت منابع آبی که بچه ماهی درآنها رهاسازی شده 
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نحوه اجراءنوع مطالعهمساحت)هکتار(تعدادمنابعاستانردیف
پیشرفت فیزیکی  

) درصد(
اهداف

توسعه آبزی پروری100پیمانیتفصیلی1500کردستان1

توسعه آبزی پروری100پیمانیتفصیلی11000ایالم2

توسعه آبزی پروری100پیمانیتفصیلی11000جنوب کرمان 3

        جدول شماره 1-46 مطالعات انجام  شده درسال1397درمنابع آبی 

(هکتار)

امانیپیمانیمقدماتیتفضیلیمتوسطحداکثرحداقل

توسعه آبزی پروری**1100012002100کردستان1

توسعه آبزی پروری**14341264849کرمانشاه2

توسعه آبزی پروری**18000100009000سیستان3

توسعه آبزی پروری**1115033602405خراسان رضوی4

توسعه آبزی پروری**1412310560315خوزستان5

توسعه آبزی پروری**سد4اصفهان6

توسعه آبزی پروری**170015001100ایالم7

توسعه آبزی پروری**11600البرز8

توسعه آبزی پروری**155جنوب کرمان 9

توسعه آبزی پروری**21216آذربایجان غربی10

توسعه آبزی پروری**197001150010600فارس11

1543329459079427270 جمع 

جدول شماره 1-47 منابع آبی پیشنهادی برای مطالعه در سال 98

اهداف مطالعه
مساحت

استان

ف
دی

نحوه اجراءنوع مطالعهر
تعداد منبع آبی
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ارقام به تن

 تولید سال1397 تولید سال1396 تولید سال1395 تولید سال1394  تولید سال 1393استانردیف

11611020114213451500آذربایجان شرقی1

56455842579558805940آذربایجان غربی2

39004208438147964811اردبیل3

831815790876800اصفهان4

130160400400192البرز5

43634595470151825601ایالم6

00000بوشهر7

40589420579450تهران8

114121144152161چهارمحال وبختیاری9

413396463474578خراسان رضوی10

0001114خراسان شمالی11

100108216223183خراسان جنوبی12

1045011400110301112511340خوزستان13

20982102210921482170زنجان14

00000سمنان15

8970901712061125359104سیستان )زابل(16

304570204515550فارس17

371427360358334قزوین18

00000قم19

51005680621762566345کردستان20

2453350310410کرمان21

430450227543616کرمان)جیرفت وکهنوج(22

11961340139314052000کرمانشاه23

855300275کهگیلویه وبویراحمد24

435720151013171607گلستان25

7151030299537203649گیالن26

27933620330827003672لرستان27

246205131174294مازندران28

202117102128164مرکزی29

3304174340هرمزگان30

6341010875796827همدان31

0000یزد32

5166655430613916438263587جمع

 جدول شماره 1-48 مقایسه پنج ساله تولیدماهی در منابع آبی
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نیمه طبیعیطبیعینیمه طبیعیطبیعینیمه طبیعیطبیعی

1663119002256922569281آذربایجان شرقی1

809235آذربایجان غربی2

55910001000100010002000اردبیل3

1214700اصفهان4

19100500البرز5

6252928ایالم6

بوشهر7

135636001885636005631255تهران8

16108252525چهارمحال وبختیاری9

59408108594142192خراسان رضوی10

650820خراسان شمالی11

141475590خراسان جنوبی12

1498خوزستان13

30113252زنجان14

سمنان15

117140820001920131300سیستان16

44342229374693فارس17

531600400110037قزوین18

566قم19

598346573172,1177177680کردستان20

351000کرمان21

1000کرمان)جیرفت وکهنوج(22

171314647177,5178211کرمانشاه23

کهگیلویه وبویراحمد24

62284396292گلستان25

73,5214266261گیالن26

3577280,433,4لرستان27

351350مازندران28

1100120060034002100مرکزی29

هرمزگان30

91189321241557همدان31

یزد32

344662902146153812305988

)kg/ha( جدول شماره 1-49  مقایسه متوسط پنج  ساله تولید ماهی درمنابع آبهای نیمه طبیعی    
1397 1396

میانگین 

1395
1394 1393 استان ردیف
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 نیریآبشانیآبزریوساینتیزانیوپرورشماه ریتکث-2-2

آرام بخش بوده که با استقبال اقشار مختلف مردم   یدر منازل کم خطر و آسان تر و سرگرم یاز نظر نگهدار ینتیز انیماه

 .و مطب و اماکن مختلف روبرو بوده است ها مارستانبیاز  یها و در برخ نیو مخصوصا آپارتمان نش

بودن اروپا و  کینزد لیبه دل ندهیدر آ میدواریبوده و ام ومیآکوار یخانه دارا ونیلیم 1/71از  شیب او اروپ کایآمر در

ما بدنبال داشته باشد  یرا برا یمطلوب یو ارزآور افتهیاختصاص  زمانیبازار به کشور عز نیاز ا یبخش یعرب یکشورها

 دیکشورمان توان تول یعیطب طیاده است و با وجود شراد به خود اختصاص ایبازار را شرق آس نیاز ا یبخش عمده ا رایز

داشته و تا  ایدر دن یادیفارس که طرفداران ز جیباارزش خل یکشور وجود دارد ، مخصوصا گونه هااکثر گونه ها در 

 .مینداشته ا یمرجان یصخره ها یگونه ها نیرا از ا یادیو پرورش ز ریکنون تکث

بوده و  ریرشد و توسعه چشمگ نیا زیرشد داشته که در کشورمان ن ینتیز انیعت ماهن% ص75اساس آمار فائو هر ساله  بر

حرفه و  نی. با توجه به درآمد زا بودن امیداشته ا هیهمسا یاز کشورها یبخش به برخ نیرا در ا یاشتغال و صادرات مطلوب

 یآب ازیکم، ن یگذار هیسرما یها ازین نیناز مهاجرت آنها به شهر و همچ یریجلوگ لیبه دل انیروستائ یاشتغال برا جادیا

توان از آب اندک بهره  یم یو خروج یمختلف ورود یها ونیلتراسیمناسب و ف هیتسو ستمیو س یماندگار لیکم به دل

توان  یبخش م نیکوچک در ا یدیو مکان تول ینفت ریتوسعه صادرات غ نیو همچن هیسرما عیبرده و برگشت سر یاریبس

 شیتوسعه و افزا امروزه .را در کشورتوسعه داد ینتیز انیو پرورش ماه ریمختلف تکث یزش را با طرحهاربا ا تیاولو نیا

 دیجد یو پرورش گونه ها ریتکث یمختلف برا یزیدر کشور و اجراء برنامه ر ینتیز انیمختلف ماه یگونه ها دیتول

در  ینتیز انیبازار مناسب از ماه جادیا یرا برا یثروم یمختلف در کشور گامها یاز رنگها و نژادها یواردات ینتیز انیماه

 .شده است داخل و خارج از کشور برداشته 

و  قیاز جمله شقا ینتیز انیآبز ریاز سا دیجد یگونه ها ریمختلف به همراه تکث ینتیز انیگونه از ماه 711از  شیب دیتول

 ینتیز انیو پرورش ماه ریدر صنعت تکث ینشرو ندهیآ ،آب شور در کشور انیمختلف از دلقک ماه یمرجان و گونه ها
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( در کشور بوده  51-7    )جدول شماره قطعه ونیلیم 151از  شیب 31در سال  ینتیز انیماه دیخواهد داشت. تول یرا در پ

را  ینتیز انیماه دیتول نیشتریب 31قطعه که در سال  ونیلیم 21مربوط به استان اصفهان حدود  شتریب دیتول شیاست که افزا

    ( و پس از  71-7ر دارد) نمودار شماره خود اختصاص داده و در رتبه اول قرا به

و بازار مناسب  دیتول شیروند افزاکه د نقرار دار یبعد یدر رتبه ها ، فارس و البرز قزوین  ،های تهران ، گیالنآن استان 

 .دهد یحرفه را در کشور نشان م نیا ییایپو

و  ریکشور تکث یاستانها یخوشبختانه در تمامه بود. عقط ونیلیم155حدود  32در سال  دیاست که تول یدر حال نیا

 یمناسب برا یها نهیو مزارع بزرگ و کوچک زم یو چه بصورت مشاغل خانگ ردیپذ یانجام م ینتیز انیپرورش ماه

ها و  نهیزم نکهیبا توجه به ا یمردم آن منطقه بوجود آورد ول یاشتغال جوانان و مخصوصا زنان سرپرست خانوار برا

کار ارزان در مناطق محروم  یروین نیمناسب و همچن ییدما طیمخصوصا در جنوب کشور با توجه به شرا د مناسبااستعد

 یادیمردم منطقه بوجود آورد. هنوز با استقبال ز یمناسب برا ییاشتغال و درآمد زا یبرا یمناسب یتواند راهگشا یم

 انیدرصد از ماه 33بودن  یریگرمس لیا که به دلدارد چر و آموزش یبه فرهنگ ساز ازیامر ن نیروبرو نبوده است که ا

 میخواه یتر یاقتصاد دیو تول افتهیکاهش  دیتول نهینداشته و هز یحرارت یبه استفاده از انرژ ازی، جنوب کشور ن ینتیز

  . داشت
 

 ینتیزانیماهدیتول-2-2-2

 55برخوردار بوده و از  یخوب اریز شتاب بسا دهد خوشبختانه توسعه آن یدر چند سال گذشته نشان م ینتیز انیماه دیتول

 یدر معرف التیرشد حاصل تالش ش نیاست. ا دهیرس 7931در سال  ونیلیم 151از  شیبه ب 7902قطعه در سال  ونیلیم

 اریبس یگاهیجا یمشاغل خانگ نیتوانسته با استفاده از قوان نیاست و همچن یشتیو مع یاقتصاد یتیبه عنوان فعال تیفعال نیا

و  یداریپا نیو همچن هیسرما عیکم ، بازگشت سر هیبه سرما ازی. خوشبختانه ندیفراهم نما تیفعال نیا یزشمند برارا

 ( 51-7کرده است)جدول شماره  یرا فوق العاده اقتصاد ینتیز تیفعال هیمناسب بودن بازار توج



 :نیشاغلشاخص

شده از رشد  جادیهم اشتغال ا زانیده است به همان موپر شتاب ب ینتیز انیو پرورش ماه ریتکث تیچقدر توسعه فعال هر

 7931نفر در سال  71.111از  شینفر به حدود ب 1501حدود  7900شده در سال  جادیبرخوردار بوده و اشتغال ا یقابل قبول

 یتالیش النیلتحصاز آن توسط بانوان و فارغ ا یادیمشهود است که بخش ز شتریاشتغال آنجا ب نیا تیاست . اهم دهیرس

 (55-7)جدول شماره  . شود یانجام م

 

 :يتنوعگونهاشاخص

خواهد  شتریآن هم ب یدنکار و بازار پس نیا یاقتصاد تیشود اهم شتریب ینتیز انیو پرورش ماه ریچقدر تنوع در تکث هر

صورتی که و روانه بازار کرده اند به  ریرا تکث یشتریب یهمه ساله تعداد گونه ها تیواقع نیکنندگان با درک ا دیشد. تول

از آن است که  یحاک ینتیز انیماه ندهیآ میا دهیرس 7931گونه در سال  711از  شیبه ب 7900گونه در سال  11از حدود 

  .خواهد داشت یشتریآب شور به مراتب رشد ب ینتیز انیو پرورش ماه ریبا شروع تکث ندهیآ یها تنوع در سال نیا
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 :تمامشدهمتیقشاخص

 یو معقول ینسب شیها از افزا ارانهی یطرح هدفمند یها تا قبل از اجرا متیق ریهمانند سا ینتیز انیتمام شده ماه متیق

 یرشد قابل مالحظه ا یانرژ یها به ناچار با گران شدن نهاده ها و حامل ها ارانهی یاما پس از هدفمند تبرخوردار اس

فروش  متیق شیآن در هر حال در افزا شیتمام شده بوده و افزا متیاز ق یفروش هم تابع متیحال ق نیداشته است. با ا

 .دانست ریپذ هیو توج یاقتصاد یتیالعتوان ف یرا م تیفعال نیگذار بوده است در مجموع ا ریهم تاث

قم  مرکزی، سمنان و، اصفهان یها دراستان نیواخذ زم یواگذار یاستان مازندران برا ینتیز انیشدن شهرک ماه آماده

 یبرا نیاخذ زم یریگی، پو شروع احداث امکانات زیر بنایی در شهرستان محالت  یدر استان مرکز هیاتمام مطالعات اول

و اجراء  لیتسه یبرا ینشست تخصص یهرمزگان و برگزارو  های آذربایجان غربی توسط استان ینتیز انیشهرک ماه

کننده بوده و در شهرها دچار مشکل اخذ  دیکه تول یو افراد النیفارغ التحص یبرا یبه بخش خصوص یواگذار یبهتر برا

 دیتول شیو افزا هیرو یاز واردات ب یریرا در جلوگ یآنها راهگشا بوده و گام موثر یباشند و برا یم نیزم دیمجوز و خر

میلیون قطعه ای در دست  91همچنین در استان قزوین شهرک ماهیان زینتی  .را به دنبال خواهد داشت ییو خودکفا

 فاز اول آن افتتاح خواهد شد . 30احداث است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی پیشرفت مناسبی داشته و در سال 

 یکه در ارتقاء سطح علم یبخش خصوص یبا همکار یخارج دیبا حضور اسات یتخصص یچند دوره آموزش یبرگزار

 .بوده است دیمف اریکنندگان بس دیاستانها و تول التیکارشناسان ش

 رانیا التیش یبا همکار یاسالم یجمهور یمایتوسط صدا و س بمناس یبرنامه ها نیحوزه تدو نیخص اااقدامات ش از

 .صنعت بدنبال داشته است نیا یو توسعه بازار را برا جیترو یبرا یمناسب یفرهنگ ساز

پشتوانه  مهیآن توسط ب یو اجرا ینتیز انیماه مهیکتابچه ب یاطالعات و بروز رسان لیو تکم ینتیز انیماه مهیب یریگیپ

 .بدنبال خواهد داشت یبخش خصوص یشغل برا نیرا در ا یکم خطر یگذار هیحرفه و سرما نیا یابر یمناسب اریبس

. باشد یم    بخش  نیل در او تشکل فعا یو تعاون ینتیز انیماه هیعدم اتحاد ،ینتیز انیمشکالت موجود در بخش ماه اهم

خوشبختانه با عنایت به پیگیری های بعمل آمده مطابق با دستورالعمل و قوانین سازمان تامین اجتماعی و حذف برخورد 

نفر مرتفع و کلیه  5های سلیقه ای طی سالهای قبل،  مشکل معافیت بیمه شاغلین در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی تا 

 فر از شاغلین خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند. ن 5کارگاههای دارای مجوز می توانند تا 

 یو آموزش آن در کشور را داشته و گونه ها جیو ترو ریتکث یبودجه الزم برا صیبه تخص ازین یواردات یگونه ها ریتکث

 .و پرورش را دارد ریتکث یبرا شتریزم و توجه بال به بودجه ازین زیآب شور ن ینتیز انیماه

 

 انیآبزریوپرورشساریتکث -7-2-2

 یو ابالغ به استانها و سازمان نظام مهندس یطب یو پرورش زالو ریدستورالعمل تکث نیتدو . 

 یو عالقمندان بخش خصوص یالتیکارشناسان ش یبرا یطب یولز یدوره آموزش یبرگزار . 

 جانی، استان آذربا قطعه711111استان اصفهان  قطعه، 721111گیالن بیش از  در استان یطب یلواو پرورش ز ریتکث 

 نیباشد. تعداد شاغل یمقطعه  9911111 بیش از قطعه و در مجموع 111111و استان لرستان  قطعه 051111 یشرق
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.) جدول  با شد ینفر م 71111از  شیب ینتیز انینفر و ماه 13 نیریآب ش یگویو م گوینفر، شاه م 770 یطب یزالو

 ( 55-7شماره 

 عدد  111تعداد های گذشته سر موجود بوده و در سال 751از گونه پروسوس  لیتعداد کروکود در استان هرمزگان

 رینوپک واقع در جزا لیو پرورش کروکود ریسر( مولد موجود در مرکز تکث 10)یواردات یها لیتخم از کروکود

 شد.  دیهنگام و قشم تول

 با کاهش بسیار شدید روبرو شد که منجر به  31این گونه در سال  دیتول . شود  یدر چند استان انجام م گویشاه م دیص

تن  5.5 گردید و حداکثر تولید در استان آذربایجان غربی  7931در سال  یغرب جانیآذربااستان در توقف صید 

در  تن قرار دارند که 1.1و استان اردبیل با تن  1.5تن و استان قم  5زنجان با های استانسپس و گزارش شده است 

 (51-7.) جدول شماره    ر کشور را به خود اختصاص داده انددتولید را  تن 77.2مجموع 

 ور ــــکپ مشکل در کشت توام با  لیو بدل ردیگ یدر استان کرمانشاه انجام م نیریآب ش یگویو پرورش م ریتکث

به پرورش آن نداشته و استان کرمانشاه با  لیکنندگان تما دیمناسب در حال حاضر تول یو عدم بازار پسند انیماه

با وجود  .دهند  یم  و کشت توام پرورش  یدر چند استخر بصورت تک گونه ا 7931تن در سال  15د حدود یتول

  .وضع موجود بهتر شود میدواریاز استانها ام یتعداد یتقاضا

  تولید شده  و امید می رود این روند تولید شاخه در کشور   911111تعداد  31گیاهان آبزی در سال  و پرورش ریتکث

 با توجه به نیاز زیر بخش در سال های آتی افزایش یابد .

 

  جداول و نمودارهای این بخش از گزارش در ادامه آورده شده است .
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ماهیان زینتی ) هزار قطعه (استانردیف

67000اصفهان1

34100تهران2

31763گیالن3

27500قزوین4

12100فارس5

12000البرز6

11700مرکزی7

6350خراسان رضوی8

6000آذربایجان شرقی9

4200همدان10

4000آذربایجان غربی11

3800کرمان12

3750قم13

3600یزد14

3500کرمانشاه15

3248گلستان16

2850مازندران17

2650لرستان18

1560خوزستان19

1300اردبیل20

1300ایالم21

1240کردستان22

1120خراسان جنوبی23

900خراسان شمالی24

801سیستان)زابل(25

650جنوب کرمان26

600زنجان27

450سمنان28

312بوشهر29

290چهارمحال بختیاری30

211هرمزگان31

50کهکیلویه وبویراحمد32

250895جمع

جدول شماره 1-51 رتبه بندی تولید ماهیان زینتی در سال 1397
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استانردیف
ماهیان زینتی 

)عدد(

 میگوی آب 

شیرین)عدد(

شاه میگوی آب 

شیرین ) عدد(

  زالوی طبی 

)عدد(

  گیاهان آبزی

)عدد(

 کروکودیل 

)سر(
جمع

34236آذربایجان شرقی1
25126آذربایجان غربی2
331135اردبیل3
7255730اصفهان4
112112البرز5
314ایالم6
33بوشهر7
15711159تهران8
88چهارمحال بختیاری9

351137خراسان رضوی10
44خراسان شمالی11
66خراسان جنوبی12
19423خوزستان13
221225زنجان14
22سمنان15
1515سیستان)زابل(16
2727فارس17
59261قزوین18
491151قم19
55کردستان20
617کرمان21
33جنوب کرمان22
11112کرمانشاه23
22کهکیلویه وبویراحمد24
1515گلستان25
316138گیالن26
20222لرستان27
2929مازندران28
38139مرکزی29
718هرمزگان30
40242همدان31
40444یزد32

15851436311630جمع

جدول شماره 1-52  تعداد مزارع ماهیان زینتی و سایر آبزیان  در سال 1397
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استانردیف
ماهیان زینتی

)متر مربع(

میگوی آب 

شیرین)هکتار(

 شاه میگوی آب 

شیرین)هکتار(

زالوی طبی

)متر مربع(

گیاهان آبزی

) متر مربع(

     کروکودیل     

)متر مربع (

600011000آذربایجان شرقی1

400015200آذربایجان غربی2

1300200400اردبیل3

67000500اصفهان4

12000البرز5

1300250ایالم6

312بوشهر7

34100100500تهران8

29011000650چهارمحال بختیاری9

6350خراسان رضوی10

900خراسان شمالی11

1120خراسان جنوبی12

1560800خوزستان13

60015420زنجان14

450سمنان15

801سیستان)زابل(16

12100فارس17

27500620قزوین18

37507900قم19

1240کردستان20

38001300کرمان21

650جنوب کرمان22

350025کرمانشاه23

50کهکیلویه وبویراحمد24

3248گلستان25

31763700گیالن26

26501000لرستان27

2850مازندران28

117004200مرکزی29

21110000هرمزگان30

4200900همدان31

3600100یزد32

250895251542234190115010000جمع

جدول شماره 1-53  سطح مزارع ماهیان زینتی و سایر آبزیان  در سال 1397
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استانردیف
ماهیان زینتی

)نفر(

میگوی آب 

شیرین)نفر(

 شاه میگوی 

آب شیرین

)نفر(

زالوی طبی

)نفر(

گیاهان آبزی

) نفر(

کروکودیل

) نفر(
جمع

24024264آذربایجان شرقی1

16021181آذربایجان غربی2

522256اردبیل3

2680122692اصفهان4

480480البرز5

52254ایالم6

1313بوشهر7

1364141369تهران8

1212چهارمحال بختیاری9

254102266خراسان رضوی10

3636خراسان شمالی11

4545خراسان جنوبی12

631073خوزستان13

243633زنجان14

1818سمنان15

3232سیستان)زابل(16

484484فارس17

110051105قزوین18

15012153قم19

5050کردستان20

1522154کرمان21

2626جنوب کرمان22

1402142کرمانشاه23

22کهکیلویه وبویراحمد24

130130گلستان25

1271171288گیالن26

1064110لرستان27

114114مازندران28

46811479مرکزی29

91019هرمزگان30

1682170همدان31

1448152یزد32

1003922711861010202جمع

جدول شماره 1-54 تعداد شاغلین مزارع ماهیان زینتی و سایر آبزیان  در سال 1397
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قیمت تمام شده)ریال(تنوع گونه ایشاغلین مستقیم)نفر(تولید)هزار قطعه(سال

13972508951003910735000

1396244103966610330000

1395232416930010227000

139421390185639925000

13932036706788992000

13921863016172951800

13911473816252871600

13901320362399851500

13891069492913801300

1388932312582781200

 جدول شماره 1-55  شاخص های تولید ماهیان زینتی از سال 1388 تا 1397
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 تکثیروپرورشماهیصادرهمجوزهاي-2-2

فقت اصولی ، افقره پروانه ) شامل مو 7105، درمجموع دریافتی از شیالت استانها  و بر اساس گزارشات7931سال  در

 1/55برای انواع روش های تکثیر و پرورش آبزیان و با ظرفیت تولید اسمی حدودپروانه تاسیس و پروانه بهره برداری (  

مختلف شامل مزارع منفرد ، مجتمع ها ، مزارع خرد ،  روش 91بالغ بر قطعه بچه ماهی  در  ونیلیم 719بیش از  وهزار تن 

در آبهای داخلی در قفس  یماه شده  ، مزارع حد واسط ، پرورش یبازساز ی، آببندانها یمحصور ، منابع آب یها طیمح

از جمله  انیو ... با تنوع گونه های مختلف آبز، مزارع تکثیر و پرورش میگو دو منظوره  ی، استخرهاو آبهای ساحلی 

. صادر شده است ی طبی ،  گونه های جدید ماهی و میگو  خاویاری ، زالو  انی، ماه ینتیز انیکپور ماهیان ، قزل آال ، ماه

به چشم میخورد کاهش تعداد و ظرفیت مجوزهای صادر شده نسبت به سال گذشته می باشد که  31ول سال آنچه در جد

ناشی از عدم ارسال گزارش توسط برخی از استانها است که در گزارش منظور نشده است و در پایان به نام آنها اشاره 

 خواهد شد . 

از شیل( و کاهش بخشی از مشکالت کم آبی امید است با  )علی رغم مشکالت ناشی 31با توجه به بارندگی های سال 

هماهنگی شیالت و سازمان نظام مهندسی توجه بیشتر به بخش پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری شود تا هر چه سریعتر 

 دهد  وضعیت صدور مجوزها را نشان می 52-7مزارع پرورشی در چرخه تولید و اشتغال آبزیان قرار گیرد . جدول شماره 

 یبچه ماه ریبه تکثهمانند گذشته ،  بی رویه  از واردات یریجهت جلوگبا توجه به نیاز کشور و  یبچه ماه دیدر تول

بچه ماهی قزل اال توجه شده است و انواع مختلف بچه ماهیان سردآبی ، گرمابی ، زینتی زالوی طبی و غیره بخصوص 

-7شماره های ودارــنم نی. همچننشان داده شده است  52-7شده است وضعیت صدور مجوزها در جدول شماره  دیتول

   .دهد ینشان م     را  ینگاه کل کیدر از نظر تعداد مجوز صادر شده و ظرفیت آنها صدورمجوزها  تیعوض 75-7و 75

و  هیلویها از جمله گلستان ، کهگ از استان یتعداد مکرر یها یریگیرغم پ یهمانطور که درباال اشاره شد، متاسفانه عل

و .. ، سمنان  زدی، همدان ،  نی، قزو ی، لرستان ، همدان ، خراسان جنوب ی، خراسان رضو یغرب جانیاحمد ، آذربا ریبو

 .که آمار این استانها در گزارش لحاظ نگردیده است  از صدور مجوزها ارسال نکردند یآمار

واگذار شده  یبه سازمان نظام مهندس انیو پرورش آبز ریتکث یو صدور مجوزها یانجام اقدامات کارشناس 7937از سال  

دفتر با توجه  نیا  تیدر نها یبتوان بر مشکالت مربوطه فائق آمد ول یزیو برنامه ر شتریب یبا هماهنگ میدواریاست که ام

 یبه سو انیاضقمت یینسبت به راهنما انیآبز دیتول شیو جهت حفظ و افزا یالتیش یها استیخود و س ینظارت فیبه وظا

 ینامه ها و دستورالعمل ها نیآئ هیاز مزارع و ته یکارشناس یدهایاقدام و نسبت به بازد دیتول شیافزا دیجد یروش ها

 الزم اقدام نموده است . 

ولی و پروانه تاسیس در یک مجوز دیده شود که از نظر شکل محتوایی مجوزها سیاست بر این است که مجوزموافقت اص

در وزارت جهاد کشاورزی و  همکاری این  35بر این اساس انجام شده و مراحل نهایی آن در سال  35اقداماتی در سال 

توسعه  استیس ی، با توجه به کمبود منابع آب و خاک در کنار توجه به تنوع گونه ادفتر صورت پذیرفت . در ضمن 

 دیاست. امشده مزارع و استفاده از حداقل منابع موجود را در دستور کار قرار داده  در واحد سطح دیتول شیفزاو ا یعمود

 دیتول شیمناسب و به موقع اعتبارات ، شاهد افزا صیو تخص نهیزم نیمناسب در ا یها یها لیبه بستر و پتانس توجهاست با 
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 ایمه زین انیو پرورش آبز ریتوسعه تکث یطرح ها در شتریاشتغال افراد ب یها نهیزم جادیو ا دیسرانه تول شی، افزا انیآبز

 .شود

  جداول و نمودارهای این بخش از گزارش در ادامه آورده شده است .

 

 
 

 

موضوع پروانه
( محیط فعالیت )

ش
رور

پ

کثیر
تعداد ت

ظرفیت تولید)فقره(
واحد 

ظرفیت

تعداد 

ظرفیت تولید)فقره(
واحد 

ظرفیت

تعداد 

ظرفیت تولید)فقره(
واحد 

ظرفیت

تن14247تن14313تن271065*کپور ماهیانپرورش ماهیان گرمابی )مزارع منفرد(1

تن1154609تن631282تن831993*قزل آالپرورش ماهیان سردآبی )مزارع منفرد(2

تن315تن26تن251*کپور ماهیانپرورش ماهی در استخرهای دو منظوره3

تن35732تن15443تن16438*قزل آال پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره4

تن110تن4110تن12182*کپور ماهیانپرورش متراکم ماهیان گرمابی5

تن139183تن34تن769*کپور ماهیانپرورش ماهی درمزارع خرد6

تن79280تن16423تن29691*قزل آالپرورش ماهی درمزارع خرد7

تن5528تن00تن163047*کپور ماهیان پرورش ماهی در مجتمع های شیالتی8

تن1225تن00تن1570*قزل آالپرورش ماهی در مجتمع های شیالتی9

بندان10 تن675تن16تن00*کپور ماهیانپرورش ماهی درآب

تن12تن00تن00*کپور ماهیانپرورش ماهی در منابع آبی11

تن00تن140تن5290*میگوپرورش میگوی آب شیرین12

تن1300تن3313220تن4511200*قزل آال و بومیپرورش ماهی درقفس13

و18,1 تن خاویارتن13160تن14477تن19788*خاویاریپرورش ماهیان خاویاری14

تن00تن00011000*تیالپیاپرورش ماهی تیالپیا15

تن000000103102*کپورماهیانپرورش در شالیزار ) کشت برنج و ماهی(16

تن118تن111تن111*جلبکتولید و پرورش جلبک17

تن00تن1300تن4155*قورباغه تولید و پرورش قورباغه18

تن13تن00تن12*آرتمیاتولید و پرورش آرتمیا19

قطعه0000001200,000*خاویاریتکثیر ماهیان خاویاری20

قطعه56,260,000قطعه515,100,000قطعه516,200,000*قزل آالپرورش ماهی درمزرعه حدواسط21

ی22 قطعه714,650,000قطعه810,200,000قطعه31,200,000*قزل آال تکثیر ماهیان سردآب

ی23 تن/قطعه55+2530,000**قزل آال تکثیر و پرورش ماهیان سردآب

قطعه123,429,000قطعه2016,815,000قطعه189,200,000**آکواریومیتولید و پرورش ماهیان زینتی24

قطعه125,000قطعه101,095,000قطعه318,835,000**هیرودواورینتالیستولید وپرورش زالوی طبی25

00000قطعه170,000,000*بومی دریاتکثیر ماهیان دریایی26

تن7489تن17635تن20607

قطعه24,564,000قطعه43,210,000قطعه105,965,000

تعداد 1084 فقره مجوز با ظرفیت 45731 تن و 173,739,000 قطعه از انواع گونه های پرورشی و 18,1 تن خاویار پرورشیمجموع کل پروانه ها و مجوزهای صادره 

جدول شماره 1-56 عملکرد صدورمجوزها و پروانه های واحدهای آبزی پروری کشور در سال 1397

مالحظات 

328544جمع پروانه ها و مجوزهای صادره  و18,1 تن خاویار212

یف
نوع ماهی رد

پرورشی

بهره برداریتاسیسموافقت  اصولیسیستم
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مقدمه-2-7

صید و صیادی منبع مهمی برای تامین غذا و ایجاد اشـتغال بـه شـمار مـی رفتـه اسـت ،بنحـوی کـه بـیش از           دوران قدیماز 

هزار نفر در شمال و جنوب بطور مستقیم به امر صیادی اشتغال دارند.امروزه نشانه های روشنی وجود دارد کـه ذخـایر   755

نابع غذایی جدید در زیستگاه های خود در معـر  انـواع   آبزیان به علت گسترش روز افزون جوامع انسانی و نیاز آنها به م

فشارها ، چه فشارهای ناشی از صید بی رویه و چه فشـارهای وارده از سـوی مسـائل محیطـی از قبیـل آلـودگی و تخریـب        

نـد الزم  لذا اگر قرار باشد سهم آبزیان در تغذیه ، اقتصاد و بهبـود زنـدگی اجتمـاعی پایـدار بما     زیستگاه ها قرار گرفته اند.

است مدیریت مناسبی روی آن اعمال شود که مهمترین نوع مدیریت بازسازی ذخایر انواع آبزیان بمنظور پایداری اشـتغال  

 و استمرار صید وممانعت ازانقرا  گونه های بومی موجود می باشد.

ازذخـایر دولتـی تولیـد     میلیون قطعه انواع بچه ماهی ومیگو درمراکز بازسـازی وحفاظـت   913درکل بیش از  7931درسال 

درصـد هـدف برنامـه محقـق شـده       01میلیون قطعه بـیش از  901ورها سازی شده است که با توجه به هدف برنامه به میزان 

 است .

 115میلیون قطعه مربوط به ماهیـان اسـتخوانی کـه بـا توجـه بـه برنامـه         112، بیش از    31رها سازی سال ازکل تولید و 

 درصد می باشد  15میلیون قطعه برنامه تقریبا 

  درصد( می باشد که با  1.3میلیون قطعه سهم تولید ماهیان خاویاری ) 1.0،نزدیک به  31از کل تولید و رها سازی سال

درصد هدف تولید ورها سازی ایـن گونـه از ماهیـان تحقـق       23میلیون قطعه ،درحدود  5نامه به میزانتوجه به هدف بر

 یافته است.

  میلیون قطعه ( می باشد که میزان تحقق اهـداف برنامـه    11.05درصد ) 5/1سهم تولید کپورماهیان ازکل تولید به میزان

 درصد بوده است 717بیش از  31این گروه ازماهیان درسال 

  میلیون قطعه( می باشد که میزان تحقـق اهـداف    73درصد بیش  )2.75سهم تولید گونه های بومی ازکل تولید به میزان

 درصد بوده است. 759درحدود  32برنامه این گروه از آبزیان درسال 

  امه ایـن گـروه   میلیون قطعه( می باشد که میزان تحقق هدف برن 0/50درصد ) 73سهم تولید میگو ازکل تولید به میزان

 درصد بوده است.715به میزان 31ابزیان درسال 
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 2952عملکردتولیدورهاسازيانواعبچهماهیومیگودرمراكزبازسازيذخایردرسال

  

 ارقام:قطعه

 تولید رهاسازي گونه

 9191112 1151112 خاویاری

 791511311 791511311 ماهی سفید 

 91550551 91550551 کپور دریایی

 9119111 9119111 سوف

 71201111 71201111 کلمه 

 79519111 79519111 سیم

 132111 132111 سفید پاییزه

 911111 911111 شاه کولی

 150111 150111 سیاه کولی

 255111 255111 کپور تاالبی 

 71111 71111 اردک ماهی

 951111 951111 الی ماهی 

 1 1 آزاد 

 11051910 11051910 کپور ماهیان 

 73125791 73125791 گونه بومی 

 50011111 50011111 میگو

 710111 710111 ماهیان دریایی 

 971115532 913115532 جمع
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سهمدرصدرهاسازيماهیانبهتفکیکگونه-2-7نمودار
 ذكراستمیزانگونههاییكهدرصدرهاسازيبهكلدرنمودارصفرشدهاسترهاسازيانجامشـدهبـهشایان

دلیلكمترازیکبودنصفرمنظورشدهاست

 

فعالیتهايدفتربازسازيوحفاظتازذخایرزنتیکیآبزیان-7-7

میلیون  1تعداد  ،در ماهیژآ مرکز تکثیر میگوی شیالت استان با  ازسوی  با هماهنگی صورت گرفته 10/5/31درتاریخ 

 قطعه بچه میگو درخورمنطقه طیس رها سازی گردید.

 
تصویربچهمیگويپرواريشركتاژدرماهیقبلازرهاسازي-2-7تصویر
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خودروحملبچهمیگويشیالتاستانمستقردرخورطیس-7-7تصویر

 

 
طیسعملیاترهاسازيمیگودرخور-9-7تصویر

 

مدیرکل محترم شیالت استان ونیز معاون ابزی پروری وسایر کارشناسان  اتفاق، با  میگو پس از پایان عملیات  رها سازی

شرکت کشت وصنعت دهکده تیس ومجری طرح پایلوت آزمایشی  از اداره کل ، ساعت ده صبح به قصد بازدید

 تکثیروپرورش البستر درمنطقه چابهار حرکت نمودیم 
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:اقايمهندسمیرمرادزهیمدیركلشیالتاستاناقايدكتركرمیرادمدیركلدفتربازسازي4-7تصویر

ذخایرواقايعلیپارسامدیرعاملواقايمهندسصداقتیمعاونابزيپروريشیالتاستان

 

قه جهت ارز شرکت مذکور درزمینه عمل اوری  عروس دریایی و صادرات ان به کشورهای منط ،توضیح است شایان

 اوری  ونیز طرح پایلوت پرواربندی البستر گونه بومی منطقه چابهار مشغول به فعالیت می باشد.

 

 

 
 

حوضچهپرواربنديالبستر6-7حوضچهعملاوريعروسدریائیتصویر9-7تصویر
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هـای   قفس  شرکت آگسام ازسوی شیالت استان ، جهت بازدید ازصبح  پس ازهماهنگی با  1ساعت  13/5/31درتاریخ    

پس ازاستقرار درسـایت مـذکور    کیلومتری  اسکله طیس حرکت  و7پرورش ماهی سی باس آسیای این شرکت مستقر در 

 .مدآ نیز سایر اطالعات دراین خصوص ، تبادل نظر بعمل دردریا ازمیزان رشد ماهی و

 

 
نمايداخلیسایتپرورشماهی(،چپ)نمايكلیسایتپرورشماهیدرقفسآگسام-2-7تصویر

(راست)درقفسشركتآگسام

 

 
گرمی79بچهماهیسیباسآسیایی-5-7تصویرغذادهیبچهماهیانسیباسآسیائی-2-7تصویر

 

ز بازسازی وحفاظت ازذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس برگزاری  جلسه  برنامه ریزی تکثیر بچه ماهی ومیگو درمرک -

                                                                                                                                                                      31-30)کالهی (  درفصل جاری  

با حضور مدیر کل محترم دفتر بازسازی ذخایر آبزیان، مدیر کل محترم شیالت هرمزگان، معـــاون      5/77/31درتاریخ 

آبزی پروی شیالت هرمزگان،رئیس گروه بازسازی ذخایر جنوب، رئیس گروه مرکز بازسازی ذخایر کالهی،رئیس 

 گـــروه  توسعه ماهیان دریای شیالت هرمزگان.
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به میزبانی مدیریت  15/71/7931توسعه پرورش ماهیان خاویاری در آبهای داخلی در مورخ گردهمایی با موضوع  -

شیالت و آبزیان استان مرکزی با حضور جناب آقای مهندس آنجفی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

ناب آقای کرمی راد مرکزی ، جناب آقای دکتر عبد الحی معاون محترم توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران ،ج

مدیر کل محترم دفتر بازسازی و و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان به همراه مدیران کل محترم  شیالت  و مدیریت 

 های محترم شیالت و امور آبزیان نوزده  استان برگزار گردید.

سی نقاط قوت ، ضعف و جناب آقای دکتر عبدالحی معاون محترم توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران به برر  

چالش های پیش روی توسعه  تولید ماهیان خاویاری پرداختند جناب آقای مهندس کرمی راد مدیر کل محترم دفتر 

بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان به ارائه گزارشی از ؛ تاریخچه پرورش ماهیان خاویاری در ایران و جهان ، 

و نقاط قوت و  7515اری در کشور ،چشم انداز پیش رو و برنامه توسعه در افق وضعیت موجود پرورش ماهیــان خاوی

 ضعف و چالش های پیش رو این صنعت ارائه نمودند . 

با حضور  7931بهمن  11برگزاری جلسه گزارش عملکرد روسای مراکز باز سازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی در  - 

جناب آقای عبدالحی معاون محترم آبزیان ، جناب آقای قربانزاده مدیرکل محترم برنامه و بودجه ، جناب آقای 

استانهای شمالی و مدیران مراکز باز سازی و یکتاپور مدیرکل محترم شیالت استان هرمزگان ، مدیران کل شیالت 

 حفاظت از ذخایر ژنتیکی استانهای شمالی .

 19/77/7931روز کارگاه آموزشی پرورش ماهیان خاویاری -

با حضور جمعی از پرورش دهنده گان ماهیان خاویاری، متقاضیان پرورش ماهیان خاویاری وکارشناسان معاونت آبزیان 

رمزگان در سالن جلسه شیالت استان برگزار گردید تدریس این دوره با همراهی جناب آقای اداره کل شیالن استان ه

مهندس کرمی راد مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان بعهده  جناب آقای مهندس طهوری 

 معاون این دفتر بود  که در بایان کارگاه به سواالت حضار پاسخ داده شد 
 

خزريایدرانیآبزریذخايسازگروهباز-9-7

آن مواجه هستیم رشد جوامع انسانی و نقش باارزش ماهیان درتغذیه آنان و تمایل به افزایش مصرف  آنچه که امروزه با

رویه از ذخایر آبزیان  باشد که روند رشد جمعیت موجب افزایش برداشت غیرمسئوالنه و صید بی محصوالت آبزی می

 .دریاها شده است

محیطی نمی باشد بلکه اکتشافات   تنها در راستای تحقق اهداف زیست مداخله انسانی در رشد و توسعه صنعت نه بعالوه

های شهری برخی ازدول حاشیه دریا متاسفانه در آستانه خلق  پساب وبهره برداری ازمخازن نفتی خزرو هدایت فاضالب و

برخی از ماهیان ارزشمند خاویاری و برخی از ماهیان  تراژدی بزرگی است که از آن جمله می توان به قرار گرفتن

استخوانی که دارای ارزش اقتصادی و اکولوژیکی هستند در لیست گونه های در معر  انقرا  و یا نادر و تقلیل نرخ 

 های تکثیر طبیعی شده است.  زاد آوری طبیعی از بین رفتن محل

های تکثیر مصنوعی ماهیان و  یارهای تنوع ژنتیکی بکار گیری روشلذا به منظور ترفیع موانع تکثیر طبیعی و رعایت مع

های متداولی برای احیاء و بازسازی ذخایر گونه  های متمادی روش تولید بچه ماهیان انگشت قد ضرورت دارد در سال
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روی ذخایر  های دریایی با این باور که این امر موجب بهبود کمی و کیفی صید و همچنین اثرات مثبت در بلند مدت بر

گونه های استخوانی و آبزیان خواهد شد انجام پذیرفته است و این امر در سه استان ساحلی شمال کشور عزیزمان بر روی

 خاویاری با رهاکرد انواع بچه ماهیان انگشت قد در حال اجراست.

و رودکوچ انواع ماهیان  ها قطعه بچه ماهی انگشت قدجهت حفظ و بازسازی ذخایر گونه های اقتصادی ساالنه میلیون

 .استخوانی و  خاویاری در دریای خزر رهاسازی می گردد

می باشد در این چهار میلیون قطعه  تعداد  7931توسعه، برنامه تولید بچه ماهیان خاویاری در سال  ششمبراساس سند برنامه 

که تولید و رهاسازی شد.خایر دولتی درمراکز بازسازی ذقطعه از انواع بچه ماهیان خاویاری  1.151.532سال  تعداد 

 % کاهش و نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش داشته است.97نسبت به برنامه 

که دراین سال  قطعه می باشد  115.911.111تعداد 7931همچنین، برنامه تولید بچه ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 

درصد کاهش داشته  19% کاهش و به سال گذشته 15ت به برنامه که نسب قطعه تولید و رهاسازی شد .112117551تعداد

 است.

  عملکرد و برنامه مراکز تکثیر و بازسازی ذخائر جهت نیل به این برنامه تولید به تفکیک مرکز  شرح داده می شود.

 

 عملکردتولیدبچهماهیانخاویاري

میلیون قطعه در نظر گرفته شده بود 5م توسعه، به میزانششبر اساس برنامه  7931برنامه تولید بچه ماهیان خاویاری در سال 

 71قطعه از انواع بچه ماهیان خاویاری تولید و رها سازی شده که نسبت به سال گذشته 1.151.532که در این سال تعداد  

یان خاویاری نسبت به % کاهش داشته است . علت عمده کاهش تولید بچه ماه91% افزایش و نسبت به برنامه مصوب 

 های اخیر بوده است . برنامه مصوب در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ، کاهش صید مولدین ماهیان خاویاری در طی سال

مولدین صید شده به مراتب نسبت به سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است. در این خصوص  7931متاسفانه در سال 

یل کاهش مولدین خاویاری بوده است.هرچند که در سال جاری ازمولدین پرورش صید بی رویه یکی از مهمترین دال

یافته در مراکز تکثیر نیز استفاده شد اما این مسئله به منزله زنگ خطرو هشدار جدی است که توجه مسئولین محترم را 

فاظت منابع و احیای برای حمایت های اعتباری از فعالیت بازسازی ذخایر چه در بخش مولد سازی و چه در بحث ح

زیستگاههای طبیعی و همچنین به روز رسانی مراکز تکثیر با امکانات جدید می طلبد.از دیگر عوامل محدود کننده میتوان 

و  -کاهش درصد مولدین ماده نسبت به سالهای گذشته  –کمبود آب  –به سرمای شدید و یخبندان در زمان تکثیر 

 اعتبارات اشاره نمود.

که  ای اخیر شاهد سیر نزولی صید مولدین و فرسوده شدن و عدم بازدهی مناسب مراکز تولیدی هستیمدر ساله   

 باز گردیم.  های مناسب ، تامین نیازها و برقراری امنیت الزم در مناطق صید به سیری صعودی امیدواریم با برنامه ریزی

 عملکرد تولید بچه ماهیان خاویاری به تفکیک مراکز 

   مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید بهشتیعملکرد 

با استناد ارقام مندرج جدول تولید ماهیان استخوانی و خاویاری شمال کشور ارسالی از سوی دفتر محترم بازسازی ذخایر 

آبزیان شیالت ایران ، رقم برنامه پیش بینی شده جهت تولید بچه ماهیان خاویاری در مرکز شهید دکتر بهشتی در سال 
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قطعه انواع بچه ماهـی انگشت قد از انواع ماهیان خاویاری بوده است که مقرر گردید با 111/511/7( برابر با 7931) جاری 

گرم( 7استفاده از ابزار و امکانات موجود تکثیر و تولید و پس از رسیدن بچه ماهیان خاویاری به وزن پایه برای رهارکرد )

طه در رودخانه های منتهی به دریای خزر )رودخانه سفیدرود ( رهاسازی گردند ، برابـر آئیـن نامه ودستورالعمل های مربو

که به رغم وجود عوامل و پارامترهای متعدد محدود کننده در تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و کمبود مولدین این مرکز 

قطعه بچه ماهی خاویاری  7213550توانست به لطف خداوند منان و با تالش جمعی و شبانه روزی همکاران خود تعداد 

 درصد رشد داشته است .  9/1گرم رهاسازی نماید که این رقم نسبت به رقم برنامه برابر   52/1با میانگین وزنی 

 

 

 
 

 تکثیرمصنوعیماهیانخاویاري-

به پایان رسیده  13/1/7931آغاز شد و تا تاریخ  15/71/7932عملیات تزریق و تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری از تاریخ 

قطعه مولد ماده انتقال یافته و موجود در مرکز ، با توجه به نتایج اندازه  707است. در طول این دوره از مجموع تعداد 

اقدام  LRHa2قطعه مولد ماده که عمدتاً با استفاده از هورمون  711د در آنها نسبت به تزریق تعدا GVگیری شاخص 

 7932کیلوگرم تخمک بوده است که این رقم درمقایسة با عملکرد سال 1/00گردید که ماحصل آن استحصال

ه (  ب 7932ــ7931درصد کاهش داشته است. آمار مقایسه ای و تفکیکی عملکرد تکثیر ماهیان خاویاری )سال 5/12معادل

 شرح جدول زیرمی باشد :
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2956ـ2952عملکردمقایسهايبخشتکثیرماهیانخاویاريدرسال-7-7جدول

تعداد



گونه

تعدادمولدماده

تزریقشده

تعدادمولدماده

تکثیرشده

مقدارتخمک

 (kg)استحصالی
تعدادالروتولیدشده

2956 295229562952295629522956 2952

 715911 155151 5/71 1/11 1 2 3 79 ماهیفیل 

 7115111 7592311 51 7/51 77 77 11 71 قره برون

 791111 911111 5 75 1 1 1 1 شیپ

 511111 393111 1/70 2/12 71 75 75 12 ازون برون

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ چالباش

 21111 11311 9 7/1 0 15 71 91 سیبری

 751111 703111 9 1 55 77 21 75 استرلیاد

 1197911 9707151 1/00 711 31 23 711 31 جمــع

 

 پرورشبچهماهیاننورسخاویاري)دربخشونیرو(-

ادامـه   3/9/7931آغاز و تـا تـاریخ   75/77/7932پرورش الرو و بچه ماهی نورس خاویاری در بخش ونیرو  مرکز از تاریخ 

روز تحت مراقبت و تغذیه قـرار گرفتنـد . تعـداد کـل      772ماهیان خاویاری به مدت داشت . در طول این مدت الرو انواع 

برابـر بـا    7931انواع الروهای انتقال یافته از بخش تکثیر و مراکز شهید رجائی و مرجانی به بخش ونیـروی مرکـز در سـال    

تعداد کـل بچـه ماهیـان نـورس     درصد کاهش نشان می دهد . 95قطعه بوده که این رقم در مقایسه با سال گذشته1592911

قطعه بوده که در مقایسـه   7013111از انواع ماهیان خاویاری در مجموع  7931تولید شده در بخش ونیروی مرکز در سال 

درصدکاهش نشان می دهد . در جدول زیر عملکـرد بخــش ونیـروی مرکـز بـه      15(  معادل 1511111با سال گذشته )رقم

 ویاری نشان داده شده  است:تفکیک تولید گونه های مختلف خا
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2956-2952عملکردمقایسهايتولیدبچهماهیاننورسخاویاريدرسالهاي-4-7جدول

تعداد



گونه

تعدادالروهايتحویلیبهبخش

ونیرويمركز)قطعه(

تعدادبچهماهیهاينورستولید

شدهدرونیرو)قطعه(
درصدبازماندگی

295629522956295229562952

 __ __ پرورش در ونیرو پرورش در ونیرو 171911 155151 فیل ماهی
 03 11 7971111 7201111 7515111 1702311 قره برون

 01 21 775111 701111 791111 911111 شیپ

 01 11 555111 221111 511111 393111 ازون برون

 __ __ __ __ __ __ چالباش
 __ __ پرورش در ونیرو پرورش در ونیرو 21111 11311 سیبری
 __ __ پرورش در ونیرو پرورش در ونیرو 751111 703111 استرلیاد

 15 25 7013111 1511111 1592911 9397151 جمع

 

 : مالحظات

از مرکـز   7931عدد الرو قره برون انتقال یافته به بخـش ونیـرو در سـال    7515111قطعه الرو از مجموع 133111تعداد  (1

 شهید رجایی ساری و به صورت الرو خوابیده منتقل شده است.

از مرکـز   7931عدد الرو قره برون انتقال یافته به بخـش ونیـرو در سـال    7515111قطعه الرو از مجموع 711111تعداد  (2

 شهید مرجانی گرگان به این مرکز منتقل شده است.

 به این مرکزمنتقل شده است. 7931ساری در سال قطعه الرو گونه فیل ماهی از مرکز شهیدرجایی  712111تعداد  (3

بچه ماهی های تحویلی به بخش خصوصی از گونه های فیل ماهی ، سیبری ، استرلیاد  ، قـره بـرون وازون بـرون بطـور      (4

 مستقیم در ونیروی مرکز پرورش داده شده اند.

 

 یخاكيدراستخرهاياریخاوانیپرورشبچهماه-

تولید بچه ماهیان خاویاری در مرکز شهید دکتر بهشتی پرورش الرو این ماهیان درسطحی معادل در سال جاری و با هدف 

هکتار از استخرهای خاکی مرکز انجام گردید. پس از عملیات آماده سازی استخرهای موجود آبگیری این استخرها  91

و اولین مرحله کشت در مورخه  آغاز و تا رسیدن الروهای نورس به وزن مطلوب کشت دراستخرهای خاکی انجام شد

مرکز انجام گردید . ماحصل تالش صادقانه همکاران در بخش پرورش مرکز شهید  95در استخر شماره  0/1/7931

هکتار استخر خاکی موجود در مرکز شهید  91الرو کشت شده در سطح  7013111از مجموع  7931بهشتی در سال 

گرم بوده است که با نظارت  52/1عدد بچه ماهی با میانگین وزنی  7213550بهشتی )کارگاه سد سنگر ( تولید تعداد 

کارشناسان محترم اداره کل شیالت گیالن، موسسه تحقیقات بین المللی تاس  ماهیان دریای خزر و امور ماهیان خاویاری 

 گیالن در مصب رودخانه سفید رود رهاسازی شد.
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درصد بوده که این رقم در  02ورش در استخرهای خاکی در سال جاری بازماندگی بچه ماهیان در مرحله نگهداری و پر

 درصد افزایش داشته است . 72( معادل 15مقایسه با عدد مربوط به شاخص بازماندگی بچه ماهیان در سال گذشته )درصد

      

2952عملکردتولیدبچهماهیانخاویاريدرمركزشهیدبهشتیدرسال-9-7جدول

تعداد



ماهینوع

تعدادبچه

ماهی

نورس

كشتشده

سطحزیر

كشت

)هکتار(

تعدادبچه

ماهی

رهاسازي

شده

تعدادتولیدبه

ازاي

هرهکتاراستخر

خاكی

درصد

بازماندگی

میانگین

وزن

)گرم(

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فیل ماهی

 7135751 15 7971111 قره برون
55503 

05 25/7 

 2/77 31 51057 715111 1 775111 شیپ

 20/1 31 کشت توام 513532 +کشت توام2 555111 ازون برون

 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ چالباش

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ استرلیاد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سیبری

 جمع            

 میانگین
7013111 91 7213550 

51135 
02 52/1 

 

 عملکردبخشپرورشمركزشهیددكتربهشتی

به روش معمول در هر سال با هدف فراهم کردن شرایط الزم جهت تولید انواع تولیدات طبیعی در استخرهای خاکی به 

ویژه موجودات کفزی ، پاکسازی دیواره های جانبی استخرهای خاکی از وجود علفهای هرز انجام گرفت و عملیات 

در چند مرحله آغاز شد و باکوددهی استخرها با استفاده آماده سازی استخرها با انجام شخم و دیسک زدن کف استخرها 

 از کودهای آلی تداوم یافت .

  هکتار از استخرهای مرکز شهید دکتر بهشتی به امر تولید و پرورش بچه 91در سال جاری مجموعاً مساحتی معادل

زبچه ماهیان نورس ازون ماهیان خاویاری از انواع قره برون ، ازون برون وشیپ اختصاص یافت بطوریکه  تعدادی ا

برون به صورت توأم در استخرهای حاوی بچه ماهیان قره برون کشت گردیدند . تعداد کل بچه ماهیان نورس کشت 
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درصد ترکیب شامل بچه ماهیان  11قطعه بوده که  7013111برابر با  7931شده در مرکز شهید دکتر بهشتی در سال 

 درصد گونه شیپ بوده اند .  2ودرصد گونه ازون برون 15نورس قره برون 

  قطعه بچه ماهی قره  7135751قطعه الرو نورس کشت شده در استخرهای خاکی تعداد   7013111از مجموع تعداد

گرم و تعداد  20/1قطعه بچه ماهی ازون برون  با وزن متوسط  513532گرم و تعداد 25/7برون با وزن متوسط 

 گرم تولید و رهاسازی شد.  2/77سطقطعه بچه ماهی شیپ با وزن متو 715111

  میانگین درصد بازماندگی بچه ماهیان نورس در مرحله پرورش در استخرهای خاکی در سال جاری در مرکز شهید

 72درصد( به مقدار 15)رقم 7932درصد بوده است که این عدد در مقایسه با میزان رقم بازماندگی در سال 02بهشتی

 درصد افزایش داشته است. 
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(92/6/2952)منتهیبهتاریخ

 

 واگذاری بچه ماهی و ماهیان مازاد توان نگهداری به بخش خصوصی و دولتی 

)شصت و نه هزارو پانزده( قطعه بچه  23175طی مجوزهای صادره از سوی سازمان شیالت ایران تعداد  7931در سال 

از گونه های بشرح جدول ذیل به بخش خصوصی واگذار  31( و بهار 32ماهی حاصل تکثیر خارج از فصل )زمستان 

و ارقام ریالی اخذ شده نیز بر اساس نرخ اعالم شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به حساب درآمد اداره کل 

 شیالت گیالن واریز گردید.
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واگذاريبچهماهیوماهیانمازادتواننگهداريبهبخشخصوصیودولتی-2-7جدول

میانگینوزن)گرم(تعداد)قطعه(گونهردیف

 1/71 91031 فیل 7

 9/2 1115 سیبری 1

 9/5 72111 استرلیاد 9

 5/1 9311 قره برون 5

 7/7 9511 ازون برون 5

 7/3 23175 میانگین -جمع

        

بچهماهیانخاویاريتحویلیبهمزارعبخشخصوصیازمركزشهیددكتربهشتی-5-7جدول

(75/2/2952به)منتهی

نامردیف

استان

ناممزرعهتحویل

گیرنده

گونه

تحویلی

تعداد

)قطعه(

میانگینتاریختحویل

وزن)گرم(

7 

 

 

 گیالن

 

 خاویار طالیی دیلم

 فیـل

9111 12/1/7931 7/5 

 5/5 11/1/7931 9111 قائمین سپاه گیالن 1

 5/5 11/1/7931 7711 سامان نظری 9

 1 11/1/7931 7211 رحیم رستمی 5

 2 13/1/7931 7111 نگین دشت دیلمان 5

 2 13/1/7931 7111 رنگین کمان شمال 2

 5/5 91/1/7931 1111 پارس شفت 1

 0/7 71/9/7931 511 میرزا نژاد 0

 1/7 71/9/7931 111 تندرو 3

 5/1 71/9/7931 1111 کرگانرود 71

 5/1 0/9/7931 111 آرمین خشایی 77

 9 0/9/7931 7111 هادی 71

 1/7 0/9/7931 011 شمسعلی حسین زاده 79

 1 1/9/7931 1111 امام قلی وند 75

 1 1/9/7931 511 رحمان جهری 75

 1111 دکتر رضوانی 72
7/9/7931 

5/1 
1/9/7931 

 1/7 17/9/7931 951 مهین دخت 71

 5/9 97/1/7931 9011 سلمانژاد 70

 5/9 97/1/7931 9111 شقاقی 73

 5/5 97/1/7931 730 انوشه کوچکیان 11

 3/9 1/5/7931 111 علوم و فنون دریایی 17
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نامردیف

استان

ناممزرعهتحویل

گیرنده

گونه

تحویلی

تعداد

)قطعه(

میانگینتاریختحویل

وزن)گرم(

 791 5/2/7931 7111 پایلوت گیالن 11

 2/19 11/5/7931 911 میرزایی 19

 531 79/2/7931 111 مصطفی تاتینا 15

 511 10/1/7931 51 سلمی 15

 5/19 5/9/7931 9111 حنطوش زاده خوزستان 12

11 
چهارمحال 

 بختیاری

ابنیه طراحان البرز 

 )شجاعی(
7511 

97/9/7931 1/71 

2/27میانگین92251جمعكل

 
بچهماهیانخاویاريتحویلیبهمزارعبخشخصوصیازمركزشهیددكتربهشتی-5-7ادامهجدول

 

ناماستانردیف
ناممزرعهتحویل

گیرنده
تعداد)قطعه(گونهتحویلی

تاریخ

تحویل
میانگینوزن)گرم(

10 

 گیالن

 

 علوم و فنون دریایی

 سیبری

511 71/9/7931 1 

 1/1 71/9/7931 7111 امام قلی وند 13

 1/1 71/9/7931 911 لفوتی 91

 1/1 71/9/7931 511 صالحی پاک 97

 0/7 73/9/7931 511 هادی 91

 1 11/9/7931 911 خاویارآرام  99

 5/9 91/9/7931 711 میرزانژاد 95

 1 17/9/7931 111 مهین بخت 95

 5/1 77/5/7931 911 رحمان جهری 92

 71 15/5/7931 511 امور ماهیان خاویاری 91

 75 97/5/7931 111 دکتررضوانی 90

 1/75 77/5/7931 511 آرام خاویار 93

 25 10/1/7931 15 سلمی 51

57 
آذربایجان 

 شرقی
 111 حسن خانی

10/9/7931 5/9 

 لرستان 51
پرورش ماهی طالیی 

 آرین و آرمان
7011 75/5/7931 5/1 

59 
چهارمحال 

 بختیاری

 ابنیه طراحان البرز

 ) شجاعی (
211 97/9/7931 5/9 

 9/2 میانگین 1115 جمع کل
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ناماستانردیف
ناممزرعهتحویل

گیرنده
تعداد)قطعه(گونهتحویلی

تاریخ

تحویل
میانگینوزن)گرم(

55 

 گیالن

 

 هادی
 ازون برون

711 79/5/7931 5/1 

 5/1 72/5/7931 111 سلمانژاد 55

 5/1 15/5/7931 711 ازون برون تندرو 52

 5/1 11/5/7931 711 ازون برون میرزانژاد 51

50 
چهارمحال 

 بختیاری

ابنیه طراحان البرز 

 )شجاعی(
 1/7 97/9/7931 9111 ازون برون

 7/7 میانگین 9511 جمع کل

 

تحویلیبهمزارعبخشخصوصیازمركزشهیددكتربهشتیبچهماهیانخاویاري-5-7ادامهجدول

 

ناممزرعهتحویلگیرندهناماستانردیف
گونه

تحویلی

تعداد

)قطعه(
تاریختحویل

میانگین

وزن)گرم(

53 
چهارمحال 

 بختیاری

 5/7 97/9/7931 1111 استرلیاد ابنیه طراحان البرز )شجاعی(

51 
پرورش ماهی طالیی آرین و 

 آرمان
 5111 استرلیاد

75/5/7931 5 

 لرستان 57
شرکت هفت الماس)دکتر 

 جباری(
 9111 استرلیاد

7/5/7931 5/5 

 5/5 7/5/7931 9111 استرلیاد نوین آبزیان ستاره آسیا تهران 51

 3/1 10/5/7931 9111 استرلیاد نوین آبزیان ستاره آسیا تهران 59

 1/72 10/5/7931 011 استرلیاد رنگین کمان ملوسجان فارس 55

 0 10/5/7931 111 استرلیاد رنگین کمان ملوسجان فارس 55

 72111 جمع کل 
 9/5 میانگین

52 
چهارمحال 

 بختیاری
 2/7 97/9/7931 7511 قره برون ابنیه طراحان البرز )شجاعی(

51 
کهکیلویه و بویر 

 احمد
 5/7 9/5/7931 1111 قره برون اسالمی

 511 قره برون علی آقاپیرو کرمانشاه 50
91/5/7931 2/71 
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ناممزرعهتحویلگیرندهناماستانردیف
گونه

تحویلی

تعداد

)قطعه(
تاریختحویل

میانگین

وزن)گرم(

 9311 جمع کل
 5/1 میانگین

 23175 جمع کل
 7/3 میانگین کل

 

و از  19/71/7932مورخ  15351تعداد ماهیان مازاد توان نگهداری در مرکز شهید دکتر بهشتی  که طی ابالغیه به شماره 

بوده که به شرح گونه و تعداد درجدول ذیل قطعه   555طریق مزایده عمومی به آقای سیدعلی جلیلی تحویل گردید  

 میباشد :

 

فروشماهیانمازادمركزشهیددكتربهشتی-21-7جدول

میانگینوزن)كیلوگرم(تعداد)عدد(گونهردیف

 11-91 51 فیل 7

 1-5 51 فیل 1

 11-91 71 فیل 9

 1-5 12 سیبری 5

 1-5 35 سیبری 5

 1-5 91 سیبری 2

 1/1-5/1 01 هیبرید 1

 7-9 91 هیبرید 0

 9-5 55 هیبرید 3

 555                   جمع

 

ومقایسهآنباعملکردسال2952آماررهاكردماهیانخاویاريبهتفکیکگونهدرسال-22-7جدول

(وبرنامهمصوبدرسالجاري2956گذشته)

نوعگونه
تعدادتولیددرسال

2956

تعدادتولیددرسال

2952

یاافزایشتولیدنسبتبهمیزانكاهش

)درصد(2956سال

 ــــ ــــ ــــ فیل ماهی

 -75 7135751 7131119 قره برون

 -19 715111 792255 شیپ

 -2 513532 592253 ازون برون

 -75 7213550 7025512 مجموع
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جدولمقایسهاينرماتیوتکثیروتولیدماهیانخاویاريغیرپرورشیگونهقرهبروندرفاصله-27-7جدول

 ساله(9)2952الی2959سالهاي

 شرحردیف
مقدار/تعداد

توضیحات
295929562952

 تعدادمولدین صیدشده 7
 55 52 52 نر

 
 97 73 13 ماده

 تعدادمولدین تزریقی 1
 50 57 52 نر

 
 11 71 13 ماده

 تعدادمولدین تکثیری 9
 97 70 75 نر

 
 77 71 15 ماده

  35 7/51 51 ( kgوزن کل تخمک استحصالی) 5

  0/9 17/5 1/5 ( kg)  وزن تخمک استحصالی از هرمولد 5

  1951111 1515111 5151111 تعدادکل تخمک استحصالی 2

  179292 151511 731111 هم آوری کاری 1

  01 01 01 متوسط درصد لقاح 0

  79155 71173 3535 هم آوری نسبی 3

  7/12 5/15 7/73 درصد تخمک استحصالی به وزن مولد 71

  51 51 51 تعدادتخمک قابل شمارش در هر گرم 77

  51 22 21 میانگین درصد تبدیل تخم لقاح یافته به الرو 71

  59 95 51 انکوباسیونمیانگین درصد تلفات مراحل  79

  7115111 7592311 1130111 تعدادالرو تحویلی به ونیرو 75

  77 19 15 میانگین درصد تلفات ونیرو 75

72 
تعداد بچه ماهی نورس کشت شده در استخرهای 

 خاکی
7112111 7201111 7971111  



پرورشیگونهازونبروندرفاصلهجدولمقایسهاينرماتیوتکثیروتولیدماهیانخاویاريغیر-29-7جدول

 ساله(9)2952الی2959سالهاي

 شرحردیف
مقدار/تعداد

توضیحات
295929562952

 تعدادمولدین صیدشده 7
 0 71 71 نر

 
 72 12 15 ماده

 تعدادمولدین تزریقی 1
 0 75 71 نر

 
 75 12 19 ماده

 تعدادمولدین تکثیری 9
 1 2 5 نر

 
 71 75 71 ماده
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 شرحردیف
مقدار/تعداد

توضیحات
295929562952

  0/10 2/12 1/70 ( kgوزن کل تخمک استحصالی) 5

  5/1 3/7 5/7 ( kg)  وزن تخمک استحصالی از هرمولد 5

  7532111 1710111 1915111 تعدادکل تخمک استحصالی 2

  715222 751111 731111 هم آوری کاری 1

  11 11 10 متوسط درصد لقاح 0

  75222 72000 19571 هم آوری نسبی 3

  9/70 17 9/13 درصد تخمک استحصالی به وزن مولد 71

  01 01 01 تعدادتخمک قابل شمارش در هر گرم 77

  57 57 51 میانگین درصد تبدیل تخم لقاح یافته به الرو 71

  53 53 51 میانگین درصد تلفات مراحل انکوباسیون 79

  511111 393111 312111 تعدادالرو تحویلی به ونیرو 75

  79 91 11 میانگین درصد تلفات ونیرو 75

72 
تعداد بچه ماهی نورس کشت شده در استخرهای 

 خاکی
119111 221111 555111  

 
 

 ییشهیدرجاحفاظتازذخایرژنتیکیوبازسازيمركز 

 تکثیرماهیانخاویاري 

آغاز و     11/71/32عملیات تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری با تزریق هورمون به مولدین فیل ماهی پرورشی در تاریخ   

 تکثیر اوزن برون خاتمه یافت .    1/9/31با تکثیر قره برون ادامه و در تاریخ   11/7/31در تاریخ 

  .کیلوگرم تخم استحصال گردید 55د و مقدار قطعه مولدنر تکثیر ش 17قطعه فیل ماهی پرورشی ماده و  72تعداد 

 کیلوگرم تخم بدست آمد . 11.5قطعه مولد نر  تکثیر و مقدار  72قطعه قره برون ماده و  3تعداد 

 کیلوگرم تخم بدست آمد. 5.0قطعه مولد نر  تکثیر و مقدار  0قطعه اوزن برون ماده  و  5تعداد 

% برای پره و 90.0ماهیان صیدگاه ، تکثیر شدند . در حالیکه برای صید بهاره ، % 72% ماهیان پره و 79از کل صید پاییزه ، 

 % برای صید گاه جواب دادند که تفاوت معناداری بین مولدین پائیزه و بهاره دیده می شود . 50

 

  



249

تکثیرماهیانخاویاريدریاییبهتفکیکماه-24-7جدول

جمع اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شرح

279 5 77 2 9 2 77 97 22 كلدریافتی

تکثیر 

 شده

 قره برون
 2 1 نر

5 1 
1 1 1 

1 72 

 3 1 1 1 1 1 7 9 9 ماده

 ازون برون
 نر

1 1 1 1 1 7 1 9 0 

 5 1 1 1 7 1 1 1 1 ماده

 جمع ماهیان جواب 

 داده شده
9 3 1 1 9 9 0 5 

90 

درصد ماهیان تکثیر شده به  

 ماهیان دریافتی  درماه
71% 10% 91% 1% 21% 90% 92% 52% 7/91٪ 

 کیلو خاویار به صیدگاه مادر تخصصی تحویل داده شد. 191/31گوشت سالم و مقدار  7202از مولدین تحویلی به مرکز        

 

مقایسهماهیانبهارهوپاییزه)صیدگاهوپره(-29-7جدول  

 قطعه96پرهكلدریافتی

  ٪12/10قطعه   75قطعه صید    70دریافتی بهاره از   ٪19/17قطعه   57قطعه صید   15دریافتی پاییزه از 

  ٪91/59قطعه                           1تزریق بهاره        ٪23/52قطعه                        72تزریق پاییزه      

  ٪52/12قطعه         1تکثیر بهاره    به تحویلی               ٪   15/5قطعه        71تکثیر پاییزه   به تحویلی      

  ٪57/71به منظور تکثیر     بهارهشده از صید  دریافت  ٪50/51   شده از صید پاییزه به منظور تکثیر  دریافت

  ٪11/57قطعه            0برگشت قبل ازتکثیر             ٪13/50قطعه         97برگشت قبل از تکثیر           

 

 قطعه62دریافتیصیدگاهكل

  ٪95/51قطعه    15قطعه         15دریافتی  بهاره از   ٪25/71قطعه  59قطعه صید      19دریافتی پاییزه از 

  ٪50قطعه    71تزریق بهاره                               ٪51قطعه     79                         تزریق پاییزه        

  ٪91/5قطعه      3تکثیر بهاره  به تحویلی                ٪11/3قطعه       71تکثیر پاییزه   به تحویلی             

  ٪51/50دریافت شده ازصید بهاره به منظور تکثیر       ٪51/75دریافت شده از صید پاییزه به منظور تکثیر     

  ٪10/51قطعه       71برگشت قبل ازتکثیر                ٪17/51قطعه        91برگشت قبل از تکثیر              
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 ٪ 51/15مربوط به ماهیان  پاییزه  ٪50/15( به دالیل ذیل برگشت داده شد.٪27قطعه ) 15قطعه دریافتی تعداد  719از 

 مربوط به ماهیان بهاره 

پایین بودن عمق -وسیله نامناسب حمل –طوالنی بودن مسافت جهت انتقال به مرکز  –صیدنامناسب ماهیان و قارچی شدن 

در قارچی شدن ماهیان زخمی -استرس وارده ناشی از بازبینی هفتکی-و درجه حرارت نامناسب و کیفیت آب استخرها

 اثر حمل و نقل و صید.

 اردیبهشت(-فروردین-بهمن(         بهاره )اسفند-دی-آذر-آبان-پاییزه)مهر 

 

 انکوباسیون •

کیلوگرم تخم اوزن برون به سالن  5.0کیلوگرم تخم قره برون و  11.5کیلوگرم تخم فیل ماهی پرورشی و  55مقدار 

قطعه الرو فیل ماهی  125311کو نگهداری شدند و در پایان انکوباسیون تحویل گردید . تخم در انکوباتورهای یوشچن

 قطعه الرو اوزن برون تولید و به بخش ونیرو تحویل گردید .  731001قطعه الرو قره برون و  091515پرورشی 

 

56-52آمارتکثیروپرورشماهیانخاویاريدریاییدرسال-26-7جدول

بچهماهی

تولیدي

در

استخرها

يخاكی

 یروهاوون

 الروتولیدي

كل

تخمک

 بهكیلو

 تزریقشده تکثیرشده
مولدجمع

 آوريشده

 گونه

 نر ماده نر ماده نر ماده

 فیل دریایی 5 1 7 1 1 1 1 1 1

 قره برون 50 97 11 79 72 3 11/5 091515 121111

 چالباش 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 شیپ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 اوزون برون 0 73 0 2 0 5 5/0 731001 751111

 جمع 17 51 13 73 15 75 91/9 7115555 511111
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 پرورشبچهماهیانخاویاريدریایی

پرورش بچه ماهی در حوضچه های ونیرو انجام گرفت . حوضچه ها با آب چاه و آب خروجی استخرهای پرورش ماهیان 

 خاویاری و نیز آب جاری به صورت توام آبگیری می شوند . 

تغذیه بچه ماهیان با سیست آرتمیا شروع می شود ، با دافنی ادامه می یابد و سپس از غذای کنسانتره اکسترود خارجی 

استفاده می شود . دوره تغذیه با دافنی نسبتا طوالنی بوده و تا اواسط خرداد ادامه یافت . عالوه براین از ماهی تازه ، بیومس 

 ترکیبی داده می شد .  زنده آرتمیا وگاماروس نیز به صورت

پرورش بچه ماهی در ونیرو با مشکالت پیچیده ای همراه است . به ویژه بعد از شروع تغذیه با غذای دستی ، تلفات بچه 

ماهیان شروع و به تدریج زیاد می شود . امارهای تولید ، نشان دهنده شرایط نا مناسب پرورش است. در مورد تلفات بچه 

 سمت بهداشت و بیماریها در همین گزارش ، بیشتر توضیح داده شده است . ماهیان خاویاری در ق

 آمارهای تولید به تفکیک گونه ها در جداول نرماتیو بیوتکنیک ارائه می شود . 
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تزریقشدهوبرگشتیوتکثیرشده)پرهوصیدگاه(-تحویلی–ماهیانصیدشده-22-7جدول

 قطعه251كلصید

 قطعه62صیدگاه قطعه96پره 

تزریقجواب تکثیر تزریق دریافت صید

 نداد

تزریقجواب تکثیر تزریق دریافت صید

 نداد

 7 9 5 79 11 1 1 1 5 11 مهر

 1 5 5 75 10 5 5 3 71 99 آبان

 1 9 9 3 73 1 5 5 79 75 آذر

 1 1 1 9 9 7 1 7 5 5 دی

 1 1 1 9 9 7 7 1 1 1 بهمن

 7 7 1 5 5 1 1 1 5 2 اسفند

 1 9 5 77 71 1 5 5 77 71 فروردین

 1 5 5 3 3 1 1 1 1 1 اردیبهشت

 جمع کل

درصد از 

 کل

31 

50/51٪ 

52 

55/51٪ 

19 

51/37٪ 

71 

55/19٪ 

2 

21٪ 

30 

57/51٪ 

21 

55/51٪ 

15 

51/10٪ 

17 

55/12٪ 

5 

51٪ 

 21نر  نر

11/01٪ 

 51نر

17/51٪ 

 71نر  

19/37٪ 

 71نر

11/50٪ 

 5نر  

09/99٪ 

 52نر 

52/39٪ 

 10نر 

57/13٪ 

 71نر

50٪ 

 71نر

51/75٪ 

 1نر 

1 

 15ماده   ماده

11/71٪ 

 72ماده  

10/51٪ 

 2ماده  

12/10٪ 

 5ماده  

13/57 

 7ماده  

72/22٪ 

 51ماده

59/12٪ 

 93ماده 

50/11٪ 

 79ماده

51٪ 

 3ماده

51/05٪ 

 5ماده

711٪ 

 به تکثیر جواب داده اند  صیدگاه مولدین ٪72و      دین پره مول ٪79از کل صید پاییزه 

 تکثیر شده اند که تفاوت معنی داری مشاهده می شود . صیدگاه ٪50و  پره٪0/91در حالی که از مولدین صید بهاره 

 

تکثیروپرورشماهیانخاویاريپرورشی

در مرکز شروع گردید و با عنوان یک وظیفه مهم ادامه دارد  7910پرورش ماهیان خاویاری با هدف مولد سازی از سال  

اولین سری بچه ماهی تولید و به بخش خصوصی  7931تکثیر فیل ماهی پرورشی در مرکز شروع و درسال  01از سال 

قطعه مولد نر و  27مورد بررسی قرار گرفته و تعداد    32ال مولدین موجود از پاییز س 31تحویل گردید برای تولید سال 

 97قطعه از مولد نر از بخش خصوصی تحویل گرفته شد و  91قطعه مولد ماده برای تزریق انتخاب شده اند البته تعداد  70

نیز در مجموع خوب قطعه از مولدین مرکز استفاده گردید .تعداد مولدین نر با سن باال در مرکز کم و کیفیت این مولدین 

 نبوده است لذا از مولدین بخش خصوصی به صورت مشارکت استفاده می شود .

 کیلوگرم130/711قطعه فیل پرورشی جهت خاویارگیری و استحصال خاویار به مقدار  75تحویل تعداد -7

 کیلوگرم 101/72قطعه ماهی استرلیادماده پرورشی جهت خاویارگیری واستحصال خاویار به مقدار  51تحویل تعداد-1 
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 قطعه ماهی استرلیاد مولد ماده به مرکز شهید مرجانی . 11تحویل تعداد -9

 قطعه فیل ماهی ماده به بخش تکثیر.91تحویل -5

 

52لغایت52ازسالمقایسهتولیدماهیانخاویاريپرورشی-22-7جدول

بچه

 ماهی

توزیع

 شده

بچه

 ماهی

تولید

 شده

 الرو

كشت

 شده

 الرو

 تحویلی

 الرو

 تولیدي

استحصالی

 كیلو

تکثیر

 شده

تزریق

 شده

مولد

 دریافتی
 سال

 نر ماده نر ماده نر ماده
 

1 5511 1 1 51111 0/5 9 1 5 2 5 2 37 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

7111 1 1 1 07255 75/0 0 7 75 5 75 5 39 

1 5911 1 1 20151 5 7 1 7 1 1 1 35 

11951 11111 771111 711111 555151 11/3 2 0 3 12 3 12 35 

75111 75111 75111 32111 230115 11/5 2 79 3 15 3 15 32 

197111 911111 1 1 125311 55 72 17 70 27 70 27 31 

 

56-52ازبخشخصوصیفیلماهیپرورشینردریافتی

   11/71/32مرحله اول تکثیر منتهی به تاریخ  -7

 71/27/56مرحلهاولتکثیرمنتهیبهتاریخ-25-7جدول

مولدتزریقگونه

 72شده

مولدتکثیر

 شده

تخم

 استحصالی

درصد

 لقاح

الرو

 تولید

 مالکیت

 ماده نر ماده نر

75 

 کیلوگرم
11  ٪ 157311 

 قطعه آقای اسالمی  5

قطعه آقای گلین   5

 مقدم

---- 

 اسالمی جواب مثبت 9

 مقدم جواب مثبت 9

 مرکز جواب مثبت 7

 5 7 5 77 فیل ماهی پرورشی مرکز

 1 2 1 71 فیل ماهی بخش خصوصی

 5 1 5 17 جمع
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   12/71/32مرحله اول تکثیر منتهی به تاریخ  -1

76/27/56مرحلهاولتکثیرمنتهیبهتاریخ-71-7جدول

 

مولدتزریق گونه

 72شده

مولدتکثیر

 شده

تخم

 استحصالی

درصد

 لقاح

الرو

 تولید

 مالکیت

 ماده نر مادهنر

72 

 کیلوگرم
15 ٪ 575111 

 قطعه آقای اسالمی 5

قطعه آقای گلین  5

 مقدم

--- 

 اسالمی مثبت 9

 مقدم جواب مثبت5

 مرکز جواب مثبت 7

 2 7 1 71 فیل ماهی پرورشی مرکز

 1 1 1 71 فیل ماهی بخش خصوصی

 2 0 1 11  جمع

 

     77/7/31مرحله اول تکثیر منتهی به تاریخ   -9

 

22/2/52مرحلهاولتکثیرمنتهیبهتاریخ-72-7جدول

مولدتزریق گونه

 72شده

مولدتکثیر

 شده

تخم

 استحصالی

درصد

 لقاح

الرو

 تولید

 مالکیت

 ماده نر ماده نر

 771111 ٪  01 کیلوگرم75

 قطعه آقای اسالمی 5

قطعه آقای گلین  5

 مقدم

---- 

 اسالمی جواب مثبت 9

 مقدم جواب مثبت9

 مرکز جواب مثبت 7

فیل ماهی پرورشی 

 مرکز

71 2 1 5 

فیل ماهی بخش 

 خصوصی

71 1 2 1 

 5 2 2 11 جمع

 

 



292

تحویلالرووبچهماهیخاویاري)دریاییوپرورشی(بهسایراستانها

 

الرووبچهماهیتحویلیبهسایراستانها)ماهیانخاویاريدریایی(-77-7جدول

 رهاسازي تحویلیبهسایرمراكز 

الرو خوابیده  قره برون

 تحویلی

 قطعه 133111 گیالن)شهید بهشتی(

 - قطعه 973111
 قطعه 11111 قره برون ساریشرکت 

 قطعه121111 - بچه ماهی

 قطعه751111 - بچه ماهی ازون برون

 

 

الرووبچهماهیتحویلیبهسایراستانها)فیلماهیپرورشی(-79-7جدول

 بهسایرمراكزتحویلی 

 /. گرمی5    قطعه 11111 گلستان)شهید مرجانی( بچه ماهی فیل پرورشی

 میلی گرم 731قطعه  50111 گلستان)شهید مرجانی(

 میلی گرم 751قطعه  711111 گیالن)شهید بهشتی(

 گرمی/. 5قطعه 2111 گیالن)شهید بهشتی(

 میلی گرم 951قطعه 51111 گیالن)شادروان یوسف پور(

 گرم توزیع گردیده است 1-739بچه ماهی فیل با دامنه وزنی قطعه 19351 مطابق طرح تقسیم تا کنون تعداد 

 قطعه می باشد 15971که موفق به تولید  پرورشقطعه تحویل به مرکز  جهت   21111تعداد 

میلی گرم به سایر مراکز تحویل  915میلی گرم با وزن متوسط  511-751بچه ماهی فیل ماهی پرورشی با وزن  737111در سال جاری تعداد 

 داده شد.
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ماهیخاویاريتوزیعشدهبهپرورشدهندگانبخشخصوصیتعدادبچه-74-7جدول

(24/2/52الی9/9/52)

ف
دی
ر

 

 قیمتكل grوزن تعدادتحویلی تعدادپیشنهادي استان نام

 93191111 1 051 7111 قم موسسه زائر 7

 175115111 71 1511 1511 مازندران گلین مقدم 1

 151191111 71 9111 9111 مازندران حسینعلی محمدجانپور 9

 51111111 9 311 7111 مازندران شرکت لزیر طبرستان  5

 752151111 71 7111 7111 مازندران حسینی 5

 777209111 71 7911 7911 مازندران دهقان خیل کوهی 2

 52111111 2.5 011 7911 مازندران جاهدی 1

 05371111 71 7111 7111 مازندران مسلمی 0

 51111111 2.5 211 311 مازندران خانم ترک پهنابی 3

 51111111 2.5 211 311 مازندران خانم یوسفی نژاد 71

 13591111 1.5 211 311 مازندران عیسی مهدیزاده 77

 35517111 71 7711 7711 مازندران فکوری 71

 09150111 11 011 7111 مازندران خانم تفضلی 79

 752151111 71 7111 7111 مازندران هادی کالنتری 75

 711331511 5 7111 1511 کرمانشاه پیرو 75

 01571111 1 7111 1511 لرستان جباری 72

 29371111 7.5 7511 1111 لرستان محمد ریحانی 71

 11555111 9.5 511 211 مازندران علیفرد 70

 50131511 11.5 511 511 مازندران سلمان نژاد 73

 مازندران رحمانزاده 11

 

791 751 9211111 

 711152321 739 511 511 قم برخوردار 17

 جمع کل

 

10911 19351 1/71 7005712321 
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بیوتکنیکتکثیروپرورشماهیانخاویاريفیلماهیپرورشی-79-7جدول  

واحد295929562952شرح 

 مولدین نر

 قطعه 27 15 12 صید شده

 قطعه 27 15 12 تزریق شده 

 قطعه 17 79 0 جواب داده  

 % 95 51 11/9 درصد جواب دهی 

 کیلوگرم 591 111 111 وزن کل جوابداده  

 کیلوگرم 11 13 15 وزن متوسط جواب داده 

 مولدین ماده

 قطعه 70 3 3 صید شده 

 قطعه 70 3 3 تزریق شده  

 قطعه 72 2 2 جواب داده 

 % 03 21 21 درصد جواب دهی  

 کیلوگرم 521 911 911 کیلوگرموزن کل جواب داده 

 کیلوگرم 95 51 51 وزن متوسط جواب داده 

 کیلوگرم 55 5/11 3/11 وزن کل تخمک استحصالی کیلوگرم 

 کیلوگرم 0/1 2/5 25/5 وزن تخمک استحصالی از هر  مولد 

 کیلوگرم 0 3 9/3 وزن تخمک استحصالی به وزن مولد  

 عدد 51 51 51 تعداد تخمک در کرم 

 عدد 111/151/1 7915111 7935111 تعداد کل تخمک استحصالی  

 عدد 751215 113721 191511 هم آوری کاری )تخمک از هر مولد( 

 عدد 5170 5509 5251 هم آوری نسبی  

 % 11 02 17 درصد لقاح  

 عدد 7211111 7701511 331551 تعداد تخم لقاح یافته  

 % 1/51 %57 95 درصد تلفات تخم لقاح یافته  

 % 9/51 53 25 درصد تبدیل تخم لقاح یافته به الرو  

 قطعه 125311 230115 259139 تعداد الرو تحویلی به بخش و نیرو 

 قطعه 197111 32111 711111 الرو خوابیده تحویلی به سایر مراکز 

 میلیگرم 151 20 21 وزن متوسط بچه ماهی نورس  

 قطعه 11351 75951 71155 فروش بچه ماهی  

 گرم 15-1 15-911 1 وزن بچه ماهی  

 پرورش بچه ماهی در ونیرو انجام شد و راندمان تولید بر اساس الرو اولیه محاسبه گردید. 31توضیحات : در سال 
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بیوتکنیکتکثیروپرورشماهیانخاویاريازونبرون-76-7جدول

واحد295929562952شرح  

 مولدین نر

 قطعه 0 1 3 صید شده

 قطعه 0 1 2 تزریق شده 

 قطعه 0 5 1 جواب داده  

 % 711 17 99 درصد جواب دهی 

 کیلوگرم 51 91 77 وزن کل جوابداده  

 کیلوگرم 5 2 5/5 وزن متوسط جواب داده 

 مولدین ماده

 قطعه 73 70 72 صید شده 

 قطعه 2 77 1 تزریق شده  

 قطعه 5 71 2 جواب داده 

 % 9/09 37 02 درصد جواب دهی  

 کیلوگرم 95 3/02 52 وزن کل جواب داده 

 کیلوگرم 1 1/0 2/1 وزن متوسط جواب داده 

 کیلوگرم 0/5 7/79 9/0 وزن کل تخمک

 کیلوگرم 32/1 97/7 90/7 وزن تخمک استحصالی از هر مولد 

 % 1/79 75 70 به وزن مولد درصد تخمک استحصالی

 عدد 11 11 11 تعداد تخمک در گرم  

 عدد 992111 371111 50711 تعداد کل تخمک استحصالی 

 عدد 21111 37111 32095 هم آوری کاری ) تخمک از هر مولد ( 

  3211 71551 71291 هم آوری نسبی  

 % 23 25 12 درصد لقاح  

 عدد 197051 71551 557521 تعداد تخم لقاح یافته  

 % 0/72 %91 91 درصد تلفات انکوباسیون  

 % 1/09 %11 20 درصد تبدیل تخم لقاح یافته به الرو 

 عدد 731001 519735 911127 تعداد الرو تحویلی به بخش و نیرو  

 - - - 111111 الرو خوابیده تحویلی  

 قطعه 751111 01111 59111 بچه ماهی رها سازی شده  

 قطعه 731001 771111 711127 تعداد الرو پرورش داده شده و  نیرو 

 % 5/11 ٪15 %51 درصد تلفات الرو به بچه ماهی در نیرو

 

 پرورش بچه ماهی در ونیرو انجام شد و راندمان تولید بر اساس الرو اولیه محاسبه گردید 31توضیحات : در سال 
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بیوتکنیکتکثیروپرورشماهیانخاویاريقرهبرون-72-7جدول

 واحد 2952 2956 2959 شرح 

 مولدین نر

 قطعه 50 91 51 صید شده 

تزریق شده    قطعه 11 91 17 

جواب داده    قطعه 72 75 71 

 % 01 51 07 درصد جواب دهی 

وزن کل جواب داده کیلوگرم    کیلوگرم 731 720 119 

وزن متوسط جواب داده کیلوگرم    7/79  کیلوگرم 71 79 

مولدین 

 ماده

صید شده    قطعه 97 59 55 

تزریق شده    قطعه 79 19 71 

جواب داده    قطعه 3 11 71 

درصد جواب دهی    53/11  01 23 % 

وزن کل جواب داده    کیلوگرم 701 901 150 

2/11 وزن متوسط جواب داده   کیلوگرم 11 73 

5/51 وزن کل تخمک استحصالی کیلوگرم   2/21  5/11  کیلوگرم 

وزن تخمک استحصالی از هر مولد    915/9  19/9  15/9  کیلوگرم 

99/72 درصد تخمک استحصالی به وزن مواد   72 9/75  % 

تعداد تخمک در گرم    عدد 51 51 51 

 عدد 7915111 919111 1115111 تعداد کل تخمک استحصالی 

آوری کاری ) تخمک از هر مولد (هم   720151 7575111 751110 - 

 - 1293 1315 0725 هم آوری نسبی  

 % 15 05 07 درصد لقاح 

تعداد تخم لقاح یافته    عدد 7171511 1515511 725115 

درصد تلفات انکوباسیون    11 91 0/70  % 

درصد تبدیل تخم لقاح یافته به الرو    10 11 0/07  % 

تعداد الرو تحویلی لقاح یافته به الرو    عدد 091515 7070111 7113135 

5/91 51 17 درصد تلفات و نیرو    % 

الرو تحویلی ) گیالن و گلستان (   291111 1511111 973111 - 

بچه ماهی نورس تحویلی به استخر خاکی    151111 951111 - - 

 - - 11 01 وزن متوسط بچه ماهی نورس میلی گرم 

 - 579515 951111 151111 تعداد کشت شده در استخر خاکی 

مساحت زیر کشت هکتار    7/1  5/5  - - 

درصد بقاء بچه ماهی در استخر    55%  21 2/51٪  - 

تراکم کشت بچه ماهی    هکتار - 11111 773151 

 قطعه 121111 171111 721111 رها سازی بچه ماهی 

2/7 وزن متوسط بچه ماهی تولیدی   1 9/7  - 

 قطعه 159515 751111 933935 تلفات در نیرو 

 پرورش بچه ماهی در ونیرو انجام شد و راندمان تولید بر اساس الرو اولیه محاسبه گردید 31توضیحات : در سال 
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 مركزتکثیروبازسازيذخایرشهیدمرجانی

قطعـه   95قطعه مولد ماده و  11مولدین از فصل پاییز آغاز و تا پایان فصل تکثیر تعداد  عملیات صید  32-31در سال تولید 

مولد نر گونه های مختلف ماهیان خاویاری به مرکز شهید مرجانی انتقال داده شد. بـا مناسـب شـدن دمـای آب محـیط در      

شـروع شـد. طـی     19/71/32ن از تـاریخ  اسفند ماه ، آماده نمودن امکانات و تجهیزات الزم عملیات تکثیر مصنوعی مولدی

قطعـه   1قطعه مورد تزریق هورمون قرار گرفـت. تعـداد    71این عملیات پس از بررسی رسیدگی جنسی مولدین ماده تعداد 

کیلوگرم بود . تعداد الرو حاصل از این  9/91مولد ماده قره برون  به مرحله تخم گیری رسیدند که مقدار تخم استحصالی 

میلـی گـرم بـه     711قطعه بود. از الروهای حاصل پس از طی مرحله پرورش ونیـرو در وزن   111/111/7لغ بر مقدار تخم با

قطعه به مرکز شـهید بهشـتی انتقـال و مـابقی      111/711هکتار از استخرهای مرکز کشت شده و  2قطعه در  111/501تعداد 

هیچ یک از مولدین فیلمـاهی دریـایی و پرورشـی بـه     در حوضچه های ونیرو تا مرحله رها سازی نگهداری شدند. متاسفانه 

 تزریق هورمون جواب نداده و به مرحله تخم گیری نرسیدند.

قطعه مولد ماده به تزریق هورمون جواب داد ه  1از گونه های غیربومی ماهیان خاویاری شامل استرلیاد یک قطعه و سیبری 

ر پایین بوده و غالبا در مرحه انکوباسیون تلـف شـدند، در نهایـت    و به مرحله تخم کشی رسیدند. متاسفانه درصد لقاح بسیا

 قطعه الرو سیبری حاصل گردید که قبل از تغذیه فعال و مرحله جذب کیسه زرده تلف شدند. 5011فقط تعداد 

سال مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی در 

قطعه بچه ماهی قره برون را بر اساس مجوزهای صادره از طرف  7011قطعه بچه فیل ماهی و  90071تعداد  32-31تولید 

 دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت ایران در اختیار پرورش دهندگان بخش خصوصی قرار دهد . 
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حفاظتازذخایرژنتیکیماهیانخاویاريشهیدمرجانیمقایسهعملکردتولیدمركزبازسازيو-75-7جدول

بابرنامهوسالقبل56-52درسال

 

 

 

 

2956-2952رهاسازيبچهماهیانخاویاريمركزشهیدمرجانیدرسال-91-7جدول

طول)سانتیمتر(وزن)گرم(قطعهتعداد/نوعماهیتاریخرهاسازيردیف

 1/1 9/1 19111 قره برون 9/9/31 7

 1/1 9/1 17111 قره برون 9/9/31 1

 1/1 9/1 11511 قره برون 9/9/31 9

 1/1 1/1 11111 قره برون 5/9/31 5

 1/1 1/1 19111 قره برون 5/9/31 5

 2/1 1/1 11111 قره برون 5/9/31 2

 0/1 9/1 19111 قره برون 5/9/31 1

 0/1 9/1 19511 قره برون 5/9/31 0

 1/1 1/1 11111 قره برون 5/9/31 3

 2/1 7/1 19511 قره برون 5/9/31 71

 2/1 7/1 17511 قره برون 5/9/31 77

 0/1 9/1 19511 قره برون 2/9/31 71

 1/1 1/1 11511 قره برون 2/9/31 79

 1/1 9/1 19111 قره برون 2/9/31 75

 2/1 7/1 11111 برونقره  2/9/31 75

 2/1 7/1 17511 قره برون 1/9/31 72

 1/1 9/1 19111 قره برون 1/9/31 71

 2/1 7/1 11511 قره برون 1/9/31 70

 0/1 1/1 11111 قره برون 1/9/31 73

 2/1 9/1 11511 قره برون 0/9/31 11

 1/1 1/1 19111 قره برون 0/9/31 17

 1/1 1/1 11111 قره برون 3/9/31 11

 0/1 9/1 19511 قره برون 3/9/31 19

 3/2 1 11111 قره برون 3/9/31 15

 7/1 7/1 17511 قره برون 3/9/31 15

 1/1 7/1 11511 قره برون 71/9/31 12

 3/2 1 19511 قره برون 71/9/31 11

 731 9/53 215511 - - جمع

 1 1/1 - - - میانگین

56تولیدبرنامهابالغی52تولید

255771 1111111 701121 
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تکثیروپرورشفیلماهی:

عملیات صید مولدین فیلماهی ماده از دریا موفقیت آمیز نبوده و فقط دو قطعه مولد ماده صید گردید که تنها در این فصل 

یک قطعه مورد تزریق هیپوفیز قرار گرفت که نهم به تزریق هورمون جواب نداده و به مرحله تخم گیری نرسید. بمنظور 

ل از مولدین فیلماهی پرورشی از مرکز بازسازی و حفاظت قطعه بچه ماهی نورس حاص 15111تولید بچه فیلماهی تعداد 

از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری به این مرکز انتقال داده شد. پس از طی دوره پرورش و رسیدن 

ایران قطعه برابر دستورالعمل ابالغی از طرف دفتر بازسازی ذخایر شیالت  90971گرم تعداد  71وزن بچه ماهیان به وزن 

 ریال میباشد9919553911در اختیار بخش خصوصی قرار داه شد. مقدار درآمد زایی حاصل از این طرح 

 

2952فروشبچهماهیخاویاريفیلمركزشهیدمرجانیدرسالفهرست-92-7جدول

مالحظاتقیمت)ریال(وزنگونهتعداداستانتحویلگیرندهردیف

  115371111 گرم 11 فیلبچه  9111 کرمان عباس محسنی 7

  511515111 // // 5511 فارس ابوا لفضل مهدی پناه 1

  11973111 // // 311 اصفهان احمد افالکی 9

  11973111 // // 311 // مهدی آزادپور 5

  151191111 // // 9111 فارس مرتضی فرزان مهر 5

  05371111 // // 7111 هرمزگان محمد برازش فر 2

  51355111 // // 511 // ساالری جائینیسجاد  1

  175115111 // // 1511 فارس اعلمی فر 0

خراسان  حاجیان فر 3

 رضوی

7511 // // 711115111  

  51355111 // // 511 یزد جالل استقامت 71

  51355111 // // 511 // بهشتی 77

  31101011 // // 7111 گلستان علی اکبر مسکریان 71

  755290111 // // 1111 مرکزی زارعمحمد  79

خراسان  حسین رسولیان 75

 رضوی

511 // // 90253511  

  70751111 // // 111 گلستان موسی الرضا بای 75

 پروزه دانشجویی بدون وجه گرم 71 // 171 // مریم موسوی 72

 طرح پایلوت //  // // // 211 هرمزگان محمد مشتاقی 71

  35531111 // // 7111 مازندران جعفر خانی 70

  35531111 // // 7111 لرستان دکتر جباری 73

  35531111 // // 7111 خوزستان عبدالمجید حنطوش 11

  51135111 // // 511 لرستان محمد ریحانی 17

  12511111 // // 011 قم شرکت موسسه زائر 11
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مالحظاتقیمت)ریال(وزنگونهتعداداستانتحویلگیرندهردیف

  35531111 // // 7111 گیالن شرکت بهپرور 19

  759905111 // // 7511 یاسوج هوشنگ اسالمی 15

  35531111 // // 7111 کرمانشاه شرکت اکسیر کوثر 15

  02197111 // // 311 مازندران شرکت مهران گستر 12

 پرورش در قفس 02197111 // // 311 مازندران سمامی 11

  775110111 // // 7111 گلستان فیروز زاهد 10

  51135111 // // 511 // مسکریان 13

  17015111 گرم 71 قره برون 511 // مسکریان 91

  12511111 گرم 11 فیل 011 مازندران گلپور احمدی 97

  02197111 // // 311 گیالن حسن واحدی 91

  22379111 // // 111 مازندران تخم پاش 99

  59251111 گرم 71 قره برون 7111 خوزستان عبدالحمید حنطوش 95

  79135111 گرم 71 قره برون 911 گیالن ظهیر سلمان نژاد 95

  911/173/511/9   51771  جمع 95

 

2952و2956مقایسهتولیدبچهماهیخاویاريمركزشهیدمرجانیدرسالهاي-97-7جدول

سالگــونه

تولید

مولد

صیدشده

مولد

تزریق

شده

مولد

تکثیر

شده

تخم

(kg)

الرو

تولیدي

نورس

تحویلی

نورس

كشت

شده

سطح

كشت

)هکتار(

رها

كرد

بچه

ماهی مادهنرمادهنرمادهنر

 701121 2 511111 1 111111 51 71 11 11 91 11 53 32 ونبر قره

31 10 72 12 71 72 1 9/91 7111111 711111 501111 2 215511 

 1 1 1 1 5111 2/5 7 1 9 2 5 3 32 فیل ماهی

31 5 1 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 32 چالباش

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 32 شیپ

31  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 32 برون ازون

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 701121 2 511111 1 115111 2/27 70 15 19 92 97 29 32 جمع

31       9/91 7111111 711111 501111 2 215511 
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كمبودهاونارسائیها

شروع  شده ، بیشتر امکانات و تجهیزات فرسوده گردیده و از  7920با توجه به اینکه بهره برداری از این مرکز از سال  •

بود کارائی مناسب برخوردار نبوده لذا بازسازی تجهیزات و امکانات مرکز است. اهم مشکالت مرکز عالوه بر کم

 شدید ماهی مولدبه شرح زیر می باشد:

 نبود سیستم فیلتراسیون جهت تصفیه آب ورودی سالن های تکثیر و ونیرو •

 عدم لوله کشی گاز و آب شرب به مرکز. •

 نبود خودروی مخصوص حمل و نقل مولدین مجهز به سیستم جرثقیل •

 ی آتی.عدم جذب پرسنل کارشناسی جدید با توجه به بازنشستگی پرسنل در سالها •

 کاهش شدید اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت الزم به پرسنل . •

 نبود دبی پایه در رودخانه ها در فصل مهاجرت و تخم ریزی این ماهیان و در زمان رها سازی بچه ماهیان  •

 مشخص نبودن سیاست نگهداری و تغذیه ماهیان میکروسزارین شده •

 

هاشنهادپی

 توجه ویژه نسبت به مولد سازی ماهیان خاویاری با توجه کاهش صید مولدین دریایی  •

 برگزاری آموزش های تخصصی و پیشرفته برای کارشناسان مراکز خاویاری  •

 توجه ویژه به رودخانه ها در زمان مهاجرت  رهاسازی بچه ماهیان  •

 دهبرنامه ریزی جهت تغذیه و نگهداری ماهیان مولد میکروسزارین ش •

 تهیه جیره غذایی مناسب برای ماهیان مولد پرورشی •

 متر 0استخر گرد به قطر  2احداث  •

 تامین اعتبار الزم برای خرید سیستم فیلتراسیون •

 

 یوسفپورشادرواندكترمركزتکثیروبازسازيذخایر 

اع بچه ماهیان خاویاری بوده هزار قطعه انو 511تولید  7931بر اساس برنامه پنجساله ششم برنامه این مرکز در سال      

)سیزده هزار و هشتصد( قطعه بچه فیل ماهی با میانگین وزن  79011است که با استفاده از ابزار و امکانات موجود  تعداد  

گرم برای بخش خصوصی در قبال اخذ بهاء  95)دویست( قطعه بچه ماهی سیبری با وزن متوسط  111گرم و  59/71

 توزیع گردیده است.
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2952بررسیعملکردتولیدورهاسازيماهیانخاویاريدرسال

از سال  تولید بچه ماهیان خاویاری در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریائی شادروان دکتر یوسف پورسیاهکل

، با الرو، انکوباسیون تخم و حوضچه های نگهداری در سال های اخیر با وجود امکانات تکثیر آغاز گردیده است. 7921

و همچنین  مولــدایران، ماهی  شیالتو سیاست های اتخاذ شده در دفتر بازسازی ذخایر  مولدین خاویاریتوجه به کمبود 

بالاستفاده مانده است و فقط الرو خوابیده از سایر  تکثیرتخم این ماهیان در اختیار این مرکز قرار نگرفته و امکانات بخش 

از در طی سالهای گذشته معموالً خاویاری  ماهیانو فعالیت این  مرکز برای تولید بچه  ل شدهبه مرکز منتقمراکز خاویاری 

 می شده است. آغاز ونیروبخش  مرحله الرو خوابیده در 

( پانصد هزار قطعه انواع بچه ماهیان خاویاری در این مرکز 511111، تولید )7931بر اساس برنامه پنج ساله ششم در سال 

شده است، و بر این اساس از سوی این مرکز برنامه ریزی کلی برای تحقق و رسیدن به تولید از جمله آماده  در نظر گرفته

سازی سالن انکوباسیون، ونیرو و استخرهای پرورش، صورت گرفت، ونامه نگاری با مدیر کل استان و مدیرکل دفتر 

 7931از سایر مراکز جهت رسدن به برنامه تولید سال  بازسازی ذخایر  برای تحویل تخم لقاح یافته و یا  الرو خوابیده

صورت گرفت ، ولی متأسفانه هیچگونه ماهی مولد، تخم و یا الرو خوابیده ماهیان خاویاری در اختیار این مرکز قرار 

 نگرفته است.

صد و شصت و بالغ بر شصت و سه میلیون و چهار صد و شصت و هفت هزار و چهار 7935تا سال  7921این مرکز از سال 

(  قطعه از انواع بچه ماهیان خاویاری را در رودخانه های حاشیه جنوبی دریای خزر رهاسازی نموده است، 29521521دو )

 اشاره شده است. 77که در جدول شماره 
 

مركزبازسازيوحفاظتازذخایرژنتیکیماهیاندریاییازآماررهاكردبچهماهیانخاویاري-99-7جدول

2952لغایت2962هايسالدكتریوسفپورسیاهکلدرشادروان

 مقدارتولید)قطعه( سالتولید مقدارتولید)قطعه( سالتولید

7921 111/231 7909 521/511/1 

7920 111/071/7 7905 711/155/7 

7923 511/291/7 7905 951/150/9 

7911 911/991/5 7902 295/511/7 

7917 505/522/1 7901 101/915/7 

7911 700/505/1 7900 121/111 

7919 201/511/9 7903 111/150 

7915 337/123/5 7931 111/135 

7915 521/519/9 7937 701/175/7 

7912 315/175/9 7931 111/71 

7911 111/115/5 7939 511/151 

7910 111/111/5 7935 711/155 

7913 355/552/5 7935 511/911 
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 مقدارتولید)قطعه( سالتولید مقدارتولید)قطعه( سالتولید

7901 112/311/1 7932 - 

7907 721/309/7 7931 - 

7901 315/977/1 - - 

 521/521/29 جمع

 

تکثیروپرورشماهیانخاویاريجهتتحویلبهبخشخصوصی:

در سال جاری در راستای تأمین بچه ماهیان خاویاری بخش خصوصی و درآمدزایی، در این مرکز اقدام به نگهداری الرو 

و پرورش الرو فیل ماهی آنها، بچه ماهیان تولید شده، طبق مجوزها و سهمیه بندی اعالم شده از طرف معاون محترم آبزی 

هماهنگی های الزم با اداره کل دامپزشکی استان گیالن،  به پرورش  پروری سازمان شیالت ایران، با رعایت  قوانین و

)سیزده  79011دهندگان ماهیان خاویاری بخش خصوصی  تحویل داده شدند. تا زمان تهیه این گزارش در مجموع تعداد 

وزن متوسط )دویست( قطعه بچه ماهی سیبری با  111گرم و  59/71هزار و هشتصد( قطعه بچه فیل ماهی با وزن متوسط 

 گرم به بخش خصوصی فروخته شده و درآمد حاصل از آن به حساب درآمد شیالت ایران در خزانه واریز شده است.  95
 

2952جدولآماربچهماهیانخاویاريتحویلدادهشدهبهبخشخصوصیدرسال-94-7جدول

 میانگینوزن تعداد گونهماهی ناممزرعهیاشخصتحویلگیرنده ردیف

 0 7511 فیل ماهی مهدی صالحی پاک 7

 3 011 فیل ماهی نادر لفوتی 1

 3 211 فیل ماهی محمد فتحی 9

 77 011 فیل ماهی شمسعلی فیروزی 5

 1 211 فیل ماهی حسن خانی 5

 3 551 فیل ماهی مهرعلی تجدد 2

 1 551 فیل ماهی محمود میرزاآقایان 1

 79 551 فیل ماهی کیوان رشوند 0

 79 511 فیل ماهی طاهرخانیمصطفی  3

 71 111 فیل ماهی میراث خاویار 71

 79 51 فیل ماهی سیدعلی حسینی 77

 75 111 فیل ماهی مسعود حالج پور 71

 75 1111 فیل ماهی کاسپین کیان پاد 79

 17 7111 فیل ماهی دکتر رضوانی 75

 15 1511 فیل ماهی حاتم حق نظری 75

 75 511 فیل ماهی انستیتو ماهیان خاویاری 72

 95 111 سیبری رعنا حق پرست 71

 75111 جمع
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جدولمجموعآماربچهماهیانخاویاريتحویلدادهشدهبهبخشخصوصیدرطیسالهاي-99-7جدول

(2954-2952)

 سال
 قیمت)ریال( وزنمتوسط)گرم( تعداد

 سیبري فیل سیبري فیل سیبري فیل

7935 19051 - 97 - 1151103151 - 

7935 75211 - - - 7957990111 - 

7932 11 71115 711 79 71171111 511051111 

7931 79011 111 71 95 7171159511 75111111 

 531551111 5017901151 - - 71115 59915 جمع

 

بررسیامکاناتووضعیتموجوداستخرهايپرورش

برنامه تولید بچه ماهیان استخوانی و خاویاری طی برنامه پنج ساله ششم سطح زیر کشت مورد نیاز برای دستیابی به  -7

هکتار   می باشد که  712هکتار می باشد. در حال حاضر سطح مفید استخرهای ساخته شده در این مرکز  111بیش از 

 تفاده است.هکتار آن بعلت نداشتن ورودی و خروجی آب، برای تولید بچه ماهیان خاویاری و سوف غیر قابل اس 11

هکتاری بعلت  5/7استخر 5هکتاری و  5استخر  2سال است که استخرهای این مرکز بازسازی نشده اند. و  91بیش از  -1 

می باشد و نیاز به بازسازی واصالح دیواره ها دارد. در مجموع طبق  نشت آب از دیواره های استخر، بالاستفاده

ر از استخرهای مرکز برای تولید بچه ماهیان سوف و خاویاری مناسب هکتا 11تا  51بررسی های به عمل آمده فقط 

 هستند.

از آنجایی که تولید بچه ماهیان سوف و همچنین بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی، کامالً متکی به تولیدات  -9

طبیعی استخرهاست و الرو و بچه ماهیان فوق فقط از غذاهای زنده تولید شده در استخر تغذیه می کنند، با توجه به 

ن معموالً بعد از رهاسازی بچه ماهیان سوف و خاویاری جنس خاک استخرهای مرکز و شرایط اقلیمی استان گیال

استخرها پوشده از علف های فراوان شده و وضعیت بسیار نامطلوبی پیدا می کنند که به نظر می رسد، تولید بچه ماهی 

ز سوف و خاویاری در سال بعد در این استخرها مقدور نبوده و یا از راندمان خوبی برخوردار نخواهند بود. یکی ا

راههای حفظ و یا از بین بردن علف های هرز استخرهای خاکی مبارزه بیولوژیک از طریق کشت دوباره با استفاده از 

کشت کپور ماهیان بعد از تخلیه آنها می باشد که ضرورت دارد پیش بینی و مجوز های الزم برای کشت کپور ماهیان 

 در استخرها در برنامه صورت پذیرد. 

برای تأمین اقالم مورد نیاز تولید نظیر کودهای  شیمیایی، حیوانی و غذا کافی نمی باشد،  بدیهی است  اعتبارت الزم -5

 تملک دارایی است.  1تولید با کیفیت بهتر نیازمند اعتبار بیشتر در فصل 

تولید در با توجه به افزایش بازنشستگی نیروهای انسانی و عدم جذب نیرو بخصوص در سطح کارگری، برای انجام  -5

سالهای آینده، تأمین نیروهای فصلی به هر طریق ممکن اجتناب ناپذیر است. در غیر اینصورت انجام تولید در سال 

 آینده امکان پذیر نمی باشد.
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با توجه به اینکه در سال گذشته هیچگونه تخم ماهیان خاویاری در اختیار این مرکز قرار نگرفته است. تقاضا دارد که  -2

 اهیان خاویاری جهت تکثیر و یا الرو خوابیده ماهیان خاویاری در اختیار این مرکز قرار گیرد.مولدین م

  

پرورشپیشمولدینخاویاري

پرورش پیش مولدین خاویاری در کنار فعالیت بخش پرورش الرو ماهیان خاویاری )بخش ونیرو( صورت        می  

درجه  11تا  71سال اخیر( که دمای آب بین  9اساس دمای آب روز )بر  101گیرد. این بخش به طور میانگین در 

 گراد می باشد اقدام به غذادهی ماهیان  سانتی

می نماید. ماهیان با وزن کمتر از سه کیلوگرم تا حد امکان در حوضچه های بتونی گرد کوچک نگهداری می شوند و 

تر از سه کیلوگرم در وان های فایبرگالس و حوضچه  گمازاد به وان های فایبرگالس انتقال داده شده اند. ماهیان بزر

های بتونی بزرگ نگهداری می شوند. ماهیان خاویاری مولد و غیرمولد بر اساس اندازه بین حوضچه ها و وان های 

موجود تقسیم گردیده اند و تقریباً ماهیان هر گونه در محل های جدا نگهداری می شوند. در فصل پاییز اقدام به بررسی 

جنسیت و مرحله رسیدگی ماهیان می شود و ماهیان ماده مناسب از جمعیت جدا شده و به طور جداگانه نگهداری و تغذیه 

می شوند. با توجه به بررسی های انجام شده در سال حاضر بالغ بر سه قطعه ماهی ماده سیبری و دو قطعه ماهی ماده ازون 

با توجه به زمان کم شروع بکار این مرکز در خصوص پرورش پیش برون جهت تکثیر مناسب تشخیص داده شده اند.  

 مولدین ماهیان خاویاری  هنوز فیل ماهیان پرورشی موجود  از نظر سنی به  شرایط تخم ریزی نرسیده اند. 

ون، بر قطعه ازون 210برون،  قطعه قره 115ماهی،  قطعه فیل 7511قطعه ماهی خاویاری مشتمل بر  5911در مجموع بالغ بر 

قطعه هیبرید  701قطعه هیبرید سیبری و استرلیاد و  971قطعه استرلیاد،  915قطعه سیبری،  7155قطعه چالباش،  01

 ماهی و استرلیاد )بستر(  در این بخش موجود می باشد. فیل

 
 کلمركزشادرواندكتریوسفپورسیاهآمارماهیانموجوددربخشونیرووپیشمولدینخاویاري-96-7جدول

محدودهوزنی

)كیلوگرم(

گونه

 سیبري استرلیاد چالباش برونقره برونازون ماهیفیل
هیبرید

 فیل-استرلیاد

هیبرید

-سیبري

 استرلیاد

 971 1 315 105 1 1 591 525 کمتر از نیم

 1 1 95 15 1 91 11 1 نیم تا یک

 1 755 75 75 91 710 71 521 یک تا سه

 1 95 71 1 15 21 711 751 سه تا پنج

 1 1 71 1 15 1 70 11 پنج تا هفت

 1 1 1 1 1 1 1 1 هفت تا ده

 1 1 1 1 1 1 1 15 ده تا بیست

 1 1 1 1 1 1 1 11 بیست تا سی

 1 1 1 1 1 1 1 91 بیش از سی

 971 701 7155 915 01 115 210 7511 مجموع
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شادرواندكتریوسفپورسیاهکلآمارماهیانخاویاريمركزبراساسسندرمركز-92-7جدول

سن

)سال(

گونه

 سیبري استرلیاد چالباش برونقره برونازون ماهیفیل

هیبرید

-استرلیاد

 فیل

هیبرید

-سیبري

 استرلیاد

2-0 71-72 71-70 0-71 79-75 بلوغ ماهی ماده*  71 - - 
 1 1 751 1 1 1 1 111 تر از یک کم

 971 1 011 111 1 1 591 925 یک تا دو

 1 1 15 05 91 91 91 511 دو تا چهار

 1 701 11 31 51 700 711 171 چهار تا هفت

 1 1 1 1 1 1 70 11 هفت تا ده

 1 1 1 1 1 1 1 797 ده تا پانزده

 1 1 1 1 1 1 1 7 بیش از پانزده

 971 701 7155 915 01 115 210 7511 مجموع

 



دولتیواگذاريبچهماهیانخاویاريبهبخشخصوصیو


2952-ریمركزتکثکیبهتفکیبخشخصوصیبچهماهعیتوز-92-7جدولشماره

 بچهماهی
 نامگونه

 52تولیدشده ناممراكز

 قروق تالش فیل ماهی 71111

 جمع 71111

 فیل ماهی 9111
 مددی

 سیبری 71111

 فیل ماهی 9111

 قره برون 9111 دریا خاویار تالش

 برونازون  21111

 جمع 13111

 فیل ماهی 9111

 ازون برون 151111 شهدای خیبر)قائم(

 جمع 159111
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 بچهماهی
 نامگونه

 52تولیدشده ناممراكز

 قره برون 75111
 انستیتو

 ازون برون 71111

 جمع 15111

 سیبری 73111
 خاویار طالیی

 استرلیاد 10111

 جمع 51111

 فیل ماهی 01111

 قره برون ساری

 قره برون 01111

 سیبری 11111

 استرلیاد 91111

 ازون برون 51111

 جمع 121111

 کل  جمع 201111

 

2952-گونهکیبهتفکیبخشخصوصیبچهماهعیتوز-95-7جدول

 تعداد)قطعه( گونه

 712111 فیل ماهی

 31111 قره برون

 911111 ازون برون

 53111 سیبری

 50111 استرلیاد

 201111 جمع کل

 

 



262

 
توزیعبچهماهیبخشخصوصی-7-7نمودار

 

2952-عیمراكزتوزکیبهتفک-یبخشدولتياریخاوانیبچهماهعیتوز-41-7جدول

 جمع تعداد)قطعه( گونه ناممركز

 بهشتی

 91250 فیلماهی

21350 

 9511 ازون برون

 1911 سیبری

 9511 قره برون

 3111 استرلیاد

 مرجانی
 90711 فیلماهی

90211 
 511 قره برون 

 19971 19971 فیلماهی  رجایی

 79511 79511 فیلماهی سیاهکل

 792150 792150 جمع کل

 

 فیل ماهی  
16% 

 قره برون 
14% 

 ازون برون 
54% 

 سیبری  
 استرلیاد   7%

9% 

 1397-توزیع بچه ماهی بخش خصوصی به تفکیک گونه  
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درصدتوزیعبچهماهیازمراكز-9-7نمودار

 

درسنواتاخیربچهماهیخاویاريتحویلیبهبخشخصوصیتعداد-42-7شمارهجدول

مركز

 تامین
 2952سال 2956سال 2959سال 2954سال 2959سال گونه

شهید 

 بهشتی

 91250 53715 11931 5171 73711 فیل ماهی

 3111 71515 5911     استرلیاد 

     151     شیپ

 1911 55071 7551 93051 511 سیبری

 9511 2511 7015 1191   قره برون

 9511 5111   291   ازون برون

 سیاهکل

   3515       سیبری

 79511   75511 19951 91351 فیل ماهی

 مرجانی

 511         قره برون

           چالباش

 بهشتی
45% 

 مرجانی
28% 

 رجایی
17% 

 سیاهکل
10% 

 درصد توزیع بچه ماهی از مراکز 
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مركز

 تامین
 2952سال 2956سال 2959سال 2954سال 2959سال گونه

           ازون برون

           شیپ

 90711   11111 71111 10511 فیل ماهی

 رجایی       

     11111     قره برون

           شیپ

   77111       ازون برون

 19971 72111 17111 5511   فیل ماهی 

 792150 711155 991131 02721 13111 جمع کل

 

 

 تولیدگوشتوخاویارپرورشیدرسنواتاخیر 



 
تولیدگوشتماهیانخاویاريدرسنواتاخیر-4-7نمودار

 

0

1000

2000

3000

166 287 449 503 636 
1017 

2042 
2514 

2836 
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 تولید خاویار پرورشی در سنوات اخیر -1-5

 

مجموعمجوزصادرهماهیانخاویاريكشور-47-7جدول

 مجموعمجوزصادرهماهیانخاویاريكشور

 تکثیر بهرهبرداري تاسیس موافقتاصولی

تعداد

 مزارع

ظرفیتاسمی

 تعدادمزارع )تن(
تعداد ظرفیتاسمی)تن(

 مزارع

ظرفیتاسمی

 ظرفیت تعداد )تن(

 خاویار گوشت خاویار گوشت خاویار گوشت

11 9231 110 59 1931 55 21 5153 1/20  71 9171111 

 

مجموعتولیدماهیانخاویاريپرورشی-49-7جدول

 مجموعمزارعفعالماهیانخاویاريكشور

مجموعتولید)عرضهبهبازار(

مجموعبیومس 2952

 موجود)تن(
 تعداد

 ظرفیتمزارعفعال)تن(

 خاویار گوشت
گوشت

 )تن(
 خاویار)تن(

712 2571 25/711  1093 319/5  0113 

  

سال  
1389 

سال  
1390 

سال  
1391 

سال  
1392 

سال  
1393 

سال  
1394 

سال  
1395 

سال  
1396 

سال  
1397 

0 3.6 530 911 970 

2237 
3011 

3508 

5973 

واحد )تولید خاویار پرورشی در سنوات اخیر 
 (کیلوگرم



222

 هعملکردتولیدبچهماهیانخاویاريبهتفکیکگون

 فیل ماهی 

قطعـه   511111توسعه مقرر گردیده بود که تعـداد   ششمبر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه بازسازی ذخایر برنامه      

تولید و رها سازی گردد که در پایان دوره چهـار مرکزشـهید رجـایی، مرجـانی ، سـیاهکل و       31فیل ماهی درسال بچه 

قطعه بچه فیل ماهی تولید و تحویل بخش خصوصی دهنـد کـه در نسـبت بـه سـال قبـل        771150شهید بهشتی توانستند 

 % افزایش نشان  می دهد .15

 چالباش 

قطعـه   511111توسعه مقرر گردیده بود که تعـداد   ششمزسازی ذخایر برنامه بر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه با     

تولید و رهاسازی گردد که در پایان دوره هیچکـدام از مراکـز تکثیـر و بازسـازی ذخـایر      31ماهی چالباش درسال  بچه

 دهد . تفاوتی نشان نمی 7932موفق به تولید  بچه ماهی چالباش نشدند که در مقایسه با عملکرد تولید سال

 شیپ 

چهـار صـد   توسعه مقرر گردیده بـود کـه تعـداد     ششمبر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه بازسازی ذخایر برنامه         

 715111تولید و رها سازی گردد که در پایان دوره مرکزشـهید بهشـتی توانسـت    31ماهی شیپ درسال  بچهقطعه هزار 

 نشان  می دهد . کاهش %11سبت به سال قبل نقطعه بچه ماهی شیپ تولید و رها سازی کند که 

 ازون برون 

چهار صد توسعه مقرر گردیده بود که تعداد  ششمبر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه بازسازی ذخایر برنامه        

مرکز شهید بهشتی و شهید  دوگردد که در پایان دوره ،تولید و رهاسازی 31قطعه بچه ماهی ازون برون درسال  هزار

نشان  می  کاهش% 9قطعه بچه ماهی ازون برون تولید و رهاسازی کنند که نسبت به سال قبل 559132رجایی توانستند

 دهد .

 قره برون 

توسعه مقرر گردیده بود که تعداد  ششمبر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه بازسازی ذخایر برنامه        

قطعه بچه ماهی قره برون تولید و رها سازی گردد که در پایان دوره ، سه مرکز شهید رجائی ، شهید بهشتی 1.51.111

قطعه بچه ماهی قره برون تولید و رها سازی نماید که نسبت به عملکرد سال 7329751توانستند  شهید مرجانیو مرکز 

 تولید داشتیم  افزایش%  71به میزان  7932

 

52عملکردتولیدبچهماهیانخاویاريدرسال-44-7جدول

 نامگونه 52عملکرد

 فیل ماهی 771،150

 چالباش -

 شیپ 715،111

 ازون برون 559،132
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 نامگونه 52عملکرد

 استرلیاد 3،111

 سیبری 1،911

 قره برون 7،329،751

 جمع 1،151،532

 

2952گونهدرسالکیبهتفکياریخاوانیماهریذخايوبازسازریمراكزتکثدیآمارتول-49-7جدول

درصدنسبت

 بهكلتولید

 2952مصوب عملکرد مقایسهبا
 ردیف ناممركز نامگونه

 بهقطعه 52تولید 52مصوب

    91،250 

7،511،111 

 فیل ماهی 

 7 بهشتی 

 چالباش       

 شیپ 715،111   21/1

 ازون برون 579،132    

 استرلیاد 3،111    

 سیبری 1،911    

 قره برون 7،131،251    

  
 جمع 7،511،111 7،211،932 777

1/5   79،511 

511،111 

 فیل ماهی 

 ازون برون       1 سیاهکل

 سیبری      

 جمع 511،111 79،511 9  

 9 خاویاری گرگان قره برون        

 جمع 1 1    

    90،711 

7،511،111 

 فیل ماهی 

 5 مرجانی
 چالباش       

 شیپ      

 ازون برون     19/5

 قره برون 215،511    

 جمع 7،511،111 259،211 59  

 5 رجایی قره برون   121،111    

     ازون برون 511،111 751،111    

     فیل ماهی   19،971   75/5

  
05 519،971 511،111 

  جمع
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 تولیدبچهماهیاناستخوانی 

قطعه  115.911.111مقرر گردیده بود که  7931توسعه سازمان شیالت ایران در سال  ششم بر اساس اهداف برنامه پنجساله

انواع بچه ماهیان استخوانی تولید و رها سازی گردد که در این راستا مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر تابعه  توانستند 

درصد کاهش نشان می  19که نسبت به سال گذشته قطعه انواع بچه ماهیان راتولید و رها سازی نمایند .112.117.551

 دهد.
 

 مراكزتولیدبچهماهیاناستخوانیبهتفکیک

o مركزتکثیروبازسازيذخایرشهیدانصاري 

باستناد برنامه مصوب پنج ساله ششم توسعه هئیت محترم دولت و مصوبات کمیسیون عالی برنامه ریزی سازمان شیالت 

ی عدد از انواع بچه ماهیان استخوان  27 511 111مقرر گردید تا نسبت به انجام عملیات تکثیر و تولید  7935ایران در سال 

  Rutilus frissi)عدد بچه  ماهی سفید 55 111 111، ) معادل ارقام کمی پیش بینی شده در جدول برنامه ششم ( شامل 

Kutum) ،111 111 75  عدد  بچه ماهی سیم(Abramis brama orientalis)  عدد بچه ماهی از انواع گونه های  7 511 111و

 کمیاب ) به تناسب نوع و تعداد مولدین قابل    تامین ( اقدام شود. 

در سال جاری علیرغم وجود مشکالت متعدد  به لطف خداوند بزرگ و در سایه مساعدتهای همکاران محترم مسئول و 

 035 111عدد  شامل  25 195 111ق گردید که مجموعاً تعداد نیز تالش جمعی و شبانه روزی کارکنان ، این مرکز موف

عدد بچه  79 519 111هکتار استخر خاکی ، تعداد  55/57میلیگرم با بهره گیری از  171بچه ماهی سفید با متوسط وزن 53

عدد گونه   7 022 111هکتار استخر خاکی و همچنین تعداد   5/71میلی گرم با استفاده از  511ماهی سیم با وزن متوسط 

های نادر ماهیان استخوانی از انواع کپور تاالبی ، شاه کولی ، الی ماهی و همچنین ماهی سفید فرم پائیزه تکثیر ، تولید و 

در منابع آبی منتهی به دریای خزر در استان گیالن رهاسازی نماید. همچنین بر پایه هماهنگیهای بعمل آمده از مجموع 

عدد الرو ماهی سفید به نماینده    111 111هی سفید تولید شده  عالوه  بر کشت،  تعداد عدد  الرو ما 25 911 111

 اعزامی  واحد  پرورشی  قلم گوده اداره کل شیالت گیالن تحویل گردید.
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ومقایسهآنبابرنامهمصوب2952آمارتولیدبچهماهیاناستخوانیدرسال-46-7جدول

 

o بازسازيذخایرماهیكلمهسیجوالومركزتکثیر 

براساس  19/13/35/دم مورخه13577طبق ابالغیه دفترباسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شیالت ایران به شماره 

 11برای این مرکز تعداد   7931برنامه پنج ساله ششم توسعه، برنامه مصوب تولید بچه ماهیان استخوانی در سال تولیدی 

میلیون قطعه بچه ماهی  75رو از مراکز بازسازی گیالن و مازندران(، میلیون قطعه بچه ماهی سفید )در صورت تامین ال

میلیون قطعه بچه ماهی کپور دریایی بوده است. که با یاری خداوند متعال و حمایت مدیرکل محترم شیالت  1کلمه و

لمه با میانگین قطعه بچه ماهی ک 71210399استان، همت و تالش پرسنل متعهد و با استفاده از امکانات موجود، تعداد 

گرم تولید و در حوضه های آبریز  1.1قطعه بچه ماهی کپور دریایی با میانگین وزنی  3115531گرم و تعداد  1.11وزنی 

 منطقه رها سازی گردید.

درصد نسبت به  13.2درصد وتولید بچه ماهی کپوردریایی 71.0به میزان  7931تعداد بچه ماهی کلمه تولید شده در سال 

صوب تولید، افزایش داشته است و تعداد کل تولید بچه ماهیان استخوانی به دلیل عدم ارسال الرو ماهی سفید برنامه م

 درصد نسبت به برنامه تولید کاهش داشته است. 92.9

  

 ردیف
تولیدتعدادبچهماهی نامگونه

 2952شده)عدد(سال

برنامهتولید

 )عدد(مصوب

 كاهشایشیافزازانیم

 علمی فارسی تعدادماهیصیدشده)درصد(

 Rutilus  kutum 53،035،111 55،111،111 00/71 سفید 7

 -Abramis brama 79،519،111 75،111،111 70/71 سیم 1

 Cyprinus carpio 132،111 کپور تاالبی 9

7،511،111 51/15 

 Rutilus  kutum 255،111 سفیدپائیزه 5

 Chaleaiburnus شاه کولی 5

chaleoides 
911،111 

 Vimba vimba 150،111 سیاه کولی 2

 Tinca tinca 951،111 الی ماهی 1

 11/2 27،511،111 25،195،111 جمع تولید
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گزارشخالصهعملکردتولیدبچهماهیاناستخوانی-42-7جدول

 

تولیدورهاكردبچهماهیاناستخوانیكلمهوكپوردریاییومقایسهبابرنامهمصوبوآمار-42-7جدول

 تولیدسالگذشته

 
 

 

o تیمجتمعتکثیروبازسازيذخایرماهیشهیدبهش

در سال جاری به منظور تحقق برنامه ی پیش بینی شده برای تولید بچه ماهی سفید در مرکز در مرکز شهیددکتر بهشتی   

عدد بچه ماهی سفید در مرکز شهید دکتر بهشتی پرورش یابدودر رودخانه سفیدرود  0911111مقرر گردیدتا تعداد 

ه وبا توجه به کمبود شدید الرو ماهی سفیددر استان تعداد رهاسازی شود .در این راستا و با هماهنگی های بعمل آمد

عدد الرو یک روزه ماهی سفید از مرکزشهیدرجایی استان مازندران در اختیار این مرکز قرار گرفت که در  1111111

هکتار کشت گردید. در طول مدت پرورش کوددهی منظم استخرها و غذادهی با خوراک مخصوص الروهای  1سطح 

جمعمادهنرجمعمادهنر

------------

 8.7---156128284156128284نیمه مصنوعی

18500812000078600007.3گرم6871139---مصنوعی

30572751* 5808 250323054808---240.7217678933

400.7126753523

کلمه

جمع

سطح کشت 

شده )هکتار(
میانگین وزن

بچه ماهی رهاسازی 

شده)قطعه(

سفید

ی
ای
ری

 د
ور

کپ
0.79074590

گونه

مولد تکثیر شدهوملد صید و نگهداری شده

تخم  خشک 

grاستحصالی
الرو تولید شده

الرو کشت شده 

در استخر)قطعه(

ردیف

گونه

بچه

ماهی

عملکرد

2952تولید
2956تولیدافزایشكاهش/برنامهمصوب

افزایش/

كاهش

 -%91.93 10199512 %+71.0 75111111 71210399 کلمه 7

 - - - 11111111 - سفید 1

9 
کپور 

 دریایی
3115531 1111111 13.2+% 2037011 97+% 

 51111111 12159519 جمع کل

92.9%- 

%+)بدون احتساب 17

 بیالن سفید(

95715112 19.05%- 
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بود. پس از انجام مراحل مختلف پرورش سرانجام  3/1تن انجام و ضریب تبدیل غذایی 1به مقدار (SFK)د ماهی سفی

ادامه یافت . در طول این مدت از مجموع  77/5/7931آغاز و تا  2/5/7931رهاسازی بچه ماهی های پرورشی از مورخه 

گرم تولید و در  11/7فید با میانگین وزنی عدد بچه ماهی س 7111111عدد الرو کشت شده مجموعاً تعداد  1111111

مدیرکل محترم دفتر بازسازی 0/3/7932مورخ10517رودخانه سفیدرودرهاسازی گردید همچنین باستنادابالغیه به شماره 

ذخایرآبزیان شیالت ایران جهت دستیابی به اهداف کمی تولید درمراکز بازسازی ذخایر، تولید بچه ماهیان کپوردریایی 

و به روش نیمه ظبیعی در  7935ده ازمولدین حاصل از نگهداری بچه ماهیهای انتقالی از استان گلستان در سال بااستفا

قطعه بچه ماهی کپور دریایی با 2510551هکتار انجام شده است که ماحصل آن تولید ورهاسازی تعداد  2سطحی معادل 

قطعه در مقایسه با  0101551استخوانی درسال جاری  گرم بوده که در مجموع رهاکرد بچه ماهیان55/7میانگین وزنی 

درصدکاهش نشان می دهد. با توجه به عدد به دست آمده نرخ 1/1قطعه( به مقدار0911111برنامه تولیددر سال جاری)

   عدد می باشد.     057111درصد و تعداد بچه ماهی  تولیدی به ازای هر هکتار نیز  05بقاء بچه ماهی سفید رهاسازی شده 

 

2952خالصهعملکردتولیدبچهماهیسفیددرمركزشهیددكتربهشتیدرسال-45-7جدول

 عنوان مدتیامقدار

 تاریخ کشت الرو 77/1/7931

 تعداد الرو کشت شده 1111111

 سطح زیر کشت)هکتار( 1

 میانیگین الرو کشت شده در واحد هکتار 7111111

 رهاسازیتاریخ  77/5/7931الی2/5/7931

 تعداد بچه ماهی رهاشده 7111111

 میانگین وزنی بچه ماهی )میلی  گرم ( 11/7

 درصد بازماندگی 05

 سطح برداشت شده)هکتار( 1

 تعداد بچه ماهی تولیدی به ازای هر هکتار 057111

 مقدار غذای مصرف شده ) کیلو گرم( کیلوگرم 1111

 ضریب تبدیل غذایی 3/1

 

دامنهوزنیبچهماهیانرهاسازيشده–91-7جدول

گرم2 گرم2باالتراز

535111 7712911 

 

درصدوزنیبچهماهیانرهاسازيشده

 

 
 گرم2 گرم2باالتراز

95 25 
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ومقایسهآنباعملکردسالگذشته2952آماررهاكردبچهماهیانخاویاريوسفیددرسال-92-7جدول

درسالجاري(وبرنامهپیشبینیشده2956)

نوعبچهماهی
تعدادتولید

2956درسال

تعدادتولید

2952درسال

میزانكاهشیا

افزایشتولید

 نسبتبهسال

)درصد(2956

برنامهپیش

بینیشدهدر

2952سال

میزانكاهشیا

افزایشتولید

نسبتبهبرنامه

2952سال

)درصد(

 1 7511111 -75 7213550 7025512 خاویاری

 -1/1 0911111 -11 0101551 71555111 استخوانی

 

o مركزتکثیروبازسازيذخایرماهیشهیدرجایی

میلیـون قطعـه   1میلیون قطعه بچه مـاهی سـفیدو    21برنامه تولید پیش بینی شده مرکز تکثیرو پرورش ماهی شهید رجایی      

عدد بچه ماهی تولیـدو رهـا سـازی     51.327.111تعداد برای سایر گونه ها  بوده است .که این مرکز در پایان دوره توانست

 داشته است. کاهشدرصد   11، گذشتهکند. که در مقایسه با سال 

  32-31آمار تولید سال 

     قطعه 55،227،111                    بچه ماهی سفید رها سازی شده 

 قطعه 1،111،111               رو ماهی سفید تحویلی به سایر مراکز ال 

  کیلوگرم     11                 تخم ماهی سفید تحویلی به سایر مراکز 

 قطعه 1،911،111                     شده  تولید دریائیبچه ماهی کپور 

 

56-52برنامهتولیدمركزشهیدرجائیدرسال

 تولید ماهیان استخوانی  -7

 میلیون قطعه  21الف : بچه ماهی سفید          

 میلیون قطعه 1سایر گونه ها              ب :   

 

56-52خالصهعملکردتولیدماهیسفیددرسال

 9رودخانه شیرود، تنکابن، ولی آباد و سرد آبرود در غرب استان و  5رودخانه یعنی  1در سال جاری تکثیر ماهی سفید در 

تزریق هورمون انجام شد. با وجود قرارداد غیر رودخانه شازده رود بابلسر، الریم و تجن در شرق و نیز تکثیر با روش 

کیلوگرم تخم از  7039کارشناسی با پیمانکاران کلیه کارهای مربوط به تکثیر توسط همکاران مرکز انجام شد. مقدار 

کیلوگرم به  15کیلوگرم تخم استحصال شد که مقدار  1570کیلوگرم با تزریق هورمون و در مجموع  515رودخانه ها و 

 1میلیون قطعه الرو تولید شد که  31کیلوگرم به سالن انکوباسیون مرکز تحویل گردید. تعداد  1110گیالن و مقدار استان 

میلیون قطعه در استخرهای مرکز کشت داده شدند. مساحت استخرهای تحت  00میلیون قطعه به استان گیالن ارسال شد و 
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گرم  25/1بچه ماهی با وزن متوسط  111/227/55ت. تعداد قطعه بوده اس 7959052هکتار و نرم کشت الرو  25کشت 

درصد کاهش یافت. کاهش تولید بچه ماهی با  9تولید و رهاسازی گردید. هر چند تولید الرو نسبت به سال قبل تنها 

درصد ، نشان دهنده کمبودها و مشکالت های  23درصد در مقابل  57درصد کمتر از سال قبل و بازماندگی  91حدود 

ورش الرو و بچه ماهی است. خشکسالی و کمبود آب، عدم آبگیری و عمق کم آب استخرها پوشش گیاهی زیاد و پر

موجب شرایط نامناسب پرورش و  32بویژه غافل گیری بابت نفوذپذیری و تخلیه آب استخرهای ساخته شده در سال 

 کاهش تولید   شده است.

 

 
صالیماهیسفیددررودخانههاياستانمازندرانسالهتخماستح21آمار-6-7نمودارشماره
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56-52خالصهآمارمولدینوتولیدبچهماهیسفیددرسال-97-7جدول

 


2952آمارنهائیرهاسازيبچهماهیسفیدبهرودخانههاياستانمازندرانسال-99-7جدول

شهرستاننامرودخانهردیف
تعداد

رهاسازي

مصوب

كمیته

مازاد

مصوبه

ماندهاز

مصوب

درصد

تحقق

وزنكل

هر

رودخانه

)گرم(

وزن

متوسط

   11/1 111/111/7  111/111/7 1 بهشهر  ساحل میانکاله   7

 21/1 511/159/1 59/777 محقق شد 111/959 111/111/9 111/959/9 نکا   گهر باران   1

 19/1 111/521/9 91/13 111/157/7  111/111/2 111/153/5 ساری   تجن   9

 50/1 111/113/1 11/01 111/501  111/011/5 111/179/5 قائمشهر   الریم   5

 51/1 511/131/7 31/15 111/025  111/511/9 111/195/1 جویبار   چیک رود   5

 51/1 111/135 99/51 111/112/1  111/211/9 111/515/7 بابلسر   میرود  2

 27/1 511/519/7 15/25 511/157/7  111/211/9 511/950/1 بابلسر  شازدهرود  1

 11/7 111/951 99/0 111/051/9  111/111/5 111/951 بابلسر  بابل رود   0

 51/1 111/211 03/29 111/251  111/011/7 111/751/7 فریدونکنار  فریدونکنار   3

محمود   درویش آباد  71

 آباد 

111/511 111/111/7  111/111 21/57 111/191 52/1 
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شهرستاننامرودخانهردیف
تعداد

رهاسازي

مصوب

كمیته

مازاد

مصوبه

ماندهاز

مصوب

درصد

تحقق

وزنكل

هر

رودخانه

)گرم(

وزن

متوسط

 91/1 111/115 51/21 111/551  111/111/7 111/151  خانه دریا   77

 03/1 111/912 15/10 111/055  111/111/7 111/955  سیاهرودسر 71

 21/1 111/195/7 51/05 111/951  111/511/1 111/151/1 فریدونکنار  سرخرود   79

محمود   محمود آباد   75

 آباد 

 21/1 111/315 09/775 محقق شد 111/731 111/111/7 111/931/7

محمود   خشت سر  75

 آباد 

111/1151/7 111/011/7  111/15 27/30 511/011 55/1 

 59/1 111/505 99/759 محقق شد 111/911 111/211 111/311 نور  ایزده  72

    1  1 1 نور  رویان  71

 51/1 111/751 11/51 11/911  111/211 111/911 نوشهر  خیرود   70

 25/1 511/915/7 52/715 محقق شد  111/111/7 511/715/1 چالوس   سردابرود  73

    1  1   هچیرود 11

   11/1 111/111/7 511/315 111/111/7 1  کاظم رود  17

 7 111/151     111/151  اسب چین   11

 01/1 111/151 11/51 111/911  111/211 111/911 عباس آباد  نشتاورد  19

 09/1 111/201 21/792 محقق شد 111/111 111/211 111/011 عباس آباد  عباس آباد   15

 31/1 211/005/1 50/01 111/211  111/211/9 111/319/1 تنکابن   ولی آباد   15

 01/1 111/092/1 09/775 محقق شد 111/555 111/111/9 111/555/9 تنکابن   چشمه کیله  12

 27/1 511/751/5 13/35 111/915  111/111/1 111/015/2 شیرود  شیرود  11

 07/1 111/935 21/07 111/771  111/211 111/531 رامسر   نسا رود  10

 25/1 111/571/13 71/12 111/993/75  111/111/21 111/227/55 جمع کل   

 

 

2956-52تکثیروپرورشكپوردریاییسال

تولید کپور دریایی در کنار تولید ماهی سفید و ماهیان خاویاری از کارهای مهم مرکز محسوب می شود. که در سال 

 بچه ماهی کپور، تولید و رهاسازی شدند. 11291359در مجموع  7931سال اول تا  5شروع شد در طی  7902

قطعه مولد  53تنها  7931لد مناسب بوده است مثال در سال در همان سالها مهمترین مشکل در تولید کپور دریایی تامین مو 

قطعه مولد ماده به مرکز انتقال یافتند.  با اینکه  راندمان متوسط اما قابل قبول بچه ماهی تولید شد ، در مقایسه با  25نر و 

 درصد کاهش داشت که علت اصلی آن عدم تامین مولد بوده است. 51برنامه تولید  ، حدود 

تا  7937امین مولد همچنان ادامه دارد و در سالهای اخیر پیچیده شده است . تکثیر و تولید کپور دریایی از سال مشکل ت

 به علت عدم تامین مولد یا عدم هماهنگی و برنامه ریزی ، متوقف و  انجام نشد. 35

ش و تامین بچه ماهی مورد نیاز قطعه بچه ماهی از کارگاه کلمه سیجوال گلستان با هدف پرور 511111تعداد  35در سال 

 پرورش ماهی در قفس در دریا به مرکز انتقال یافت.



222

 قطعه بچه ماهی کپور دریایی  به مرکز انتقال یافت. 511/172/7نیز تعداد  7935در سال 

 گرم رها سازی شدند. 1قطعه بچه ماهی با وزن  111/301تکثیر کپور دریایی دوباره شروع شد و تعداد  32در سال 

 از مولدینی که با پرورش بچه ماهی از سالهای گذشته تولید شدند برای تکثیر استفاده شد. 31در سال 

 صورت گرفت. 5/31/ 5و مرحله دوم در تاریخ   11/9/31تکثیر کپور در دو مرحله انجام دهد. مرحله اول در تاریخ    

کیلوگرم تخم  ، استحصال شد. تعداد  315/2در مجموع  مولد ماده با هورمون اواپریم و اوولین تزریق شدند و 15تعداد 

هکتار کشت گردید. بچه ماهیان باقی مانده از سال قبل نیز در یک هکتار پرورش  5قطعه الرو تولید و در   5251113

 یافتند.

ولید گردید قطعه بچه ماهی کپور دریائی ت 111/225/1از ماهیان باقی مانده سالهای قبل و تکثیر سال جاری در مجموع 

 قطعه هنوز در استخر ها نگهداری می شوند. 111/511بچه ماهی رها سازی شدند و  1125111که 

 

o :گزارشعملکردمركزبازسازيذخایرشهیدباهنر 

بـوده اسـت .کـه ایـن       آزادقطعه بچه مـاهی   111.111 باهنربرنامه تولید پیش بینی شده مرکز تکثیرو پرورش ماهی شهید   

  21، گذشـته عدد بچه ماهی تولیدو رها سـازی کنـد. کـه در مقایسـه بـا سـال        911.111ایان دوره توانست تعدادمرکز در پ

 داشته است. کاهشدرصد 

خـزر     یایـ آزاد در یقطعه بچه ماه ونیلیم 7/5ساالنه  دیو طبق موافقت نامه تول یمرکز براساس اهداف سازمان یبرنامه اصل

salmo troutta caspious خـزر   یایـ در یمناسـب حـوزه جنـوب    یآن در رودخانـه هـا   یگـرم و رهـا سـاز    11تـا   5اوزان در

در  یزیـ آزاد در فصـل مهـاجرت و تخـم ر    یمـاه  نیمولـد  دیبـه صـ   ازیـ فوق همه سـاله ن  یتعداد بچه ماه دیتول یاست.برا

تنکـابن   لـه یآن رودخانه چشـمه ک  نیخزر است که در حال حاضر مهمتر یایدر یمهم و مناسب حوزه جنوب یرودخانه ها

 یرشـ پرو نیمولد نیشده سنوات گذشته و همچن ینگهدار نیاستفاده از مولد د،یجد نیباشد.عالوه بر استفاده از مولد یم

 .رندیگیبه برنامه مورد استفاده قرار م یدسترس یقرار دارد که مجموعا در راستا یدر برنامه کار زین

 

واصالحنژاداجرايپروژههاياصالحژنتیک

تهیه ، تولید و بهگزینی ماهی قزل آالی رنگین کمان برای اجرای پروژه اصالح نژاد و اصالح ژنتیک  و تدارک سـایر   •

گونه های سرد آبی وارداتی و داخلی برای ایجاد تنوع در ترویج پرورش ماهیان سرد آبی کشور نظیر قـزل آالی خـال   

 هیبرید.و تولید تک جنسی .قهوه ای ، خال قرمز،کورگونوس و تهیه 

 . FAOبا همکاری   TCPاجرای پروژه  •

 همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و موسسه تحقیقات سازمان شیالت ایران و...در این راستا مورد توجه قرار دارد. •

 مقادیر نمونه ها و گونه ها ی موجود در مرکز ارایه میگردد.  ذیلدر جداول  •
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انواعمولدینوپیشمولدینتهیهشدهازمراكزمختلفسطحكشورآمار-94-7جدول

وزنتعدادمزرعهشهرستاناستاننوعماهیردیف

متوسط

 گرم 091 550 سلسله 012 الشتر لرستان آزاد 7

قزل آالی رنگین  1

 کمان

 ک.گ 7 111 رشکند اشنویه آذربایجان غربی

 ک. ک 7/5 111 جهان ستود مشکین شهر اردبیل

قزل آالی خال  9

 قرمز

آقای روح  -بهاور تنکابن مازندران

 افزا

 گرم 501 111+111

 

 

)ارقامبهقطعه(-وضعیتتولیدماهیآزادمركزدرحالحاضر-99-7جدول

ف
دی
ر



تعدادنوعماهی

ماهی

وزنمتوسط

)كیلوگرم(

تعدادتخم

استحصالی

تعدادتلفات

)قطعه(

تعدادبچه

ماهی

جمعكل

 713 - - - 5/1 713 مولد 7

 519 - - - 7/7 519 پیش مولد 1

 1501 - - - 711 1215 پیش پروار 9

 2119 - 111 - 9/9 21511 بچه ماهی 5

 - - - - - - تکثیر شده 5

  

)ارقامبهقطعه(-وضعیتتولیدماهیقزلآاليرنگینكمانمركزدرحالحاضر-96-7جدول
ف
دی
ر


تعدادنوعماهی

ماهی

وزن

متوسط

كیلوگرم

تعدادتخم

استحصالی

تعدادتلفات

)قطعه(

تعداد

بچه

ماهی

توضیحاتجمعكل

  921 - - - 9-5/1 921 مولد 7

  - - - - - - پیش مولد 1

  - - - - - - پیش پروار 9

 تکثیر مرکز 771111 - 111 - گرم 11 771111 بچه ماهی مرکز 5

 مانده مشارکتی 20111 - - - - میلیون 1 تخم وارداتی 5
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 تولیدبچهماهیاناستخوانیبهتفکیکگونه

ماهیسفید 

تولید و 7931قطعه بچه ماهی سفید درسال  119.911.111توسعه مقرر شد مراکز بازسازی ذخایر   ششمبراساس برنامه 

رهاسازی گردد که در پایان دوره پنج مرکز شهید انصاری، شهید رجایی و مرکز کلمه،شهید بهشتی و سیاهکل 

درصد  95قطعه بچه ماهی سفید تولید و رهاسازی نمایند که در مقایسه با برنامه مصوب تولید791.511.311توانستند 

 د.تولید نشان می ده کاهش% 11کاهش و نسبت به سال گذشته 

 ماهیسیم 

تولید و رهاسازی گردد که در 31میلیون عدد بچه ماهی سیم درسال  75توسعه مقرر گردید ه بود که ششم  دربرنامه      

قطعه بچه ماهی سیم گردید 79.519.111پایان دوره، مرکز تکثیرو پرورش شهید انصاری موفق به تولیدو رهاسازی 

 د.نشان می ده کاهش 71ونسبت به برنامه  کاهش درصد یککه در مقایسه با سال گذشته 

 ماهیكپوردریایی 

بازسازی ذخایر ابزیان مقرر گردیده بود، تعداد  ششمبرای تولید کپور دریایی طبق تصمیمات کارگروه برنامه       

تولید و رهاسازی گردد که در سال جاری تعداد  31قطعه بچه ماهی کپور دریایی درسال 71.111.111

و نسبت به سال  افزایش% درصد 717قطعه تولید و رهاسازی نمودندکه در مقایسه با برنامه مصوب 91.550.551

 نشان می دهد. کاهش% 9گذشته 

ماهیكلمه 

میلیون قطعه بچه ماهی کلمه تولید و  75، تعداد 7931توسعه مقرر گردیده بود که در سال  ششمبراساس اهداف برنامه       

قطعه بچه ماهی کلمه را تولید 71.201.111رهاسازی گردد که مرکز تکثیرو پرورش ماهی کلمه سیجوال توانست 

تولید نشان می  کاهش% 91% درصد  افزایش ونسبت به سال گذشته70ورهاسازی نماید که در مقایسه با برنامه مصوب 

 دهد.

ماهیسوف 

توسط  31توسعه سازمان شیالت، مقرر گردیده بوددرسال ششم نظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده در برنامه به م      

میلیون قطعه بچه ماهی سوف تولید و رهاسازی گردد که مرکز مذکور  75مرکز شادروان یوسف پور سیاهکل، تعداد 

% درصد کاهش 13در مقایسه با برنامه مصوب قطعه بچه ماهی سوف تکثیر و رهاسازی نمودند که   9.119.111تعداد 

 تولید نشان می دهد. افزایش% 0تولید نشان می دهد. ونسبت به سال گذشته

 ماهیآزاد 

 آزادقطعه بچه ماهی هفتصد هزار ، تعداد 7931توسعه مقرر گردیده بود که در سال  ششمبراساس اهداف برنامه        

را  آزادقطعه بچه ماهی  91111  تعداد توانست باهنر شهید بازسازی ذخایرتولید و رهاسازی گردد که مرکز تکثیرو

% 29تولید نشان می دهد. ونسبت به سال گذشته کاهش% درصد 51تولید ورهاسازی نماید در مقایسه با برنامه مصوب 

 تولید نشان می دهد. کاهش
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روكشتولیدماهیاناستخوانیدرمراكزبازسازيوحفاظتازذخایرژنتیکیكشور-92-7جدول

درصدنسبتبه

 كلتولید

 مقایسهبا

 52مصوب

 عملکرد

 52تولید

 2952مصوب

 بهقطعه
 ردیف ناممركز نامگونه

  

  

5/97  

  

  

  

  

  

  

 سفید 55111111 53551111

 7 انصاری

 سیم 75111111 79519111

255111 

7511111 

 کپورتاالبی

 سفید پائیزه 132111

 شاه کولی 911111

 سیاه کولی 150111

 الی ماهی 951111

 اردک ماهی  

  
 جمع 27511111 25113111 715

  

1/70  

  

  
 سفید 51111111 95271311

 1 سیاهکل
 سوف 75111111 9119111

     سایر 5111111    

  
 جمع 25511111 90231311 53

 9 قلم گوده سفید 1 .    

  
 جمع 1 1  

1/5  

     کپوردریایی   2510551  

 5 بهشتی سفید 0911111 7111111  

  
 جمع 0911111 0101551 711

  

1/19  
  

 سفید 21111111 55227111

 5 رجائی
 کپوردریایی 1111111 1911111

  
 جمع 21111111 51327111 11

  

1/79    

 کلمه سفید 11111111 1

 سیجوال کپور دریائی 1111111 3115111 2

  
   کلمه 75111111 71201111

  
 جمع 51111111 12155111 25

  

  

5/3  

  

 سفید 11111111  

 کپور دریائی 71111111 73215111 1 وشمگیر

      

  
 جمع 91111111 73215111 25

7/1  0 باهنر آزاد 111111 911111   

  
 جمع 111111 911111 59

  
 جمع کل 115911111 112917551 15
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 پیشنهاداتوراهکارهاياجرایی:

بازسازی مراکز تکثیر و تجهیز آن به امکانات جدید از طریق تامین اعتبار و استفاده از فن آوری های نوین برای  -1

 افزایش راندمان تولید .

حفاظت و حراست از رودخانه ها برای جلوگیری از صید بی رویه و غیر قانونی و برقراری امنیت در رودخانه ها  -2

 جهت صید مولدین مناسب و تکثیر آنها .

 تقویت مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر دولتی. -3

های رایج در مراکز که موجب  کز به دلیل روشفرسوده بودن بافت و تاسیسات مراکز تکثیر و کاهش راندمان مرا -4

 افزایش تلفات در هر مرحله از تولید می شود .

 تامین به موقع اعتبارات در اوج فعالیت مراکز -5
 

 

گروهبازسازيذخایرآبهايداخلی-4-7

بیعی و نیمه ها و آبگیرهای طبند با توجه به وضعیت بوم شناختی منابع آبی داخل کشور اعم از دریاچة پشت سدها، آب

در  طبیعی، رهاسازی آبزیان و بازسازی ذخایر آنها و بهره برداری از منابع آبزی یک فعالیت اقتصادی محسوب می گردد.

دستورالعمل های توصیه ای فائو به کشورهای عضو، رهاسازی و بازسازی ذخایر آبزیان در آبهای داخلی کشورها و 

در شرایط کنونی کشور و  های دولتی محسوب می شود. از وظایف اصلی سازماننظارت بر بهره برداری پایدار از ذخایر 

به دلیل افزایش جمعیت و نیاز به پروتئین حیوانی و اشتغالزایی از طریق پتانسیل های طبیعی کشور، میزان بهره برداری از 

ن از منابع آبهای طبیعی و نیمه منابع آبی روز به روز در حال افزایش است و مشکالت اجتماعی و اقتصادی بهره بردارا

طبیعی بدون یک عزم ملی قابل حل نبوده و در این راستا بدلیل عدم بازسازی ذخایر استحصال شده توسط بهره برداران 

خصوصی و وجود مشکالت قانونی در این زمینه و همچنین خشکسالی سالهای گذشته، هر ساله شاهد کاهش میزان تولید 

 خواهیم بود.در منابع آبی بوده و 

در این راستا همانند سایر کشورهای با سابقه و پیشرفته در زمینة شیالتی که نسبت به بازسازی ذخایر منابع آبزی توسط 

بخش دولتی اقدام می نمایند، ضروری است دولت جمهوری اسالمی ایران با اجرای طرح  بازسازی ذخایر آبزیان اقدام به 

 داخلی نماید.بازسازی ذخایر در منابع آبهای 

مرکز فعال در بخش تکثیر و بازسازی ذخایر آبهای داخلی  فعالیت  می نمایند  که عملکرد هر  5در حال حاضر در کشور

 کدام بصورت مختصر به شرح ذیل ارائه  می گردد. 

های بـومی کشـور،    با توجه به نیاز بهره برداری پایدار از آبهای دریاچه های داخلی و مخازن پشت سد ها و نیز حفظ گونه

سازمان شیالت ایران با توجه به مسئول حاکمیتی خود هرساله اقدام به تکثیر و تولیـد گونـه هـای بـومی و گونـه هـای غیـر        

بومی قابل بهره برداری می نماید تا بتواند در راستای اهداف سازمانی خود خدمتی بزرگ به جوامـع بهـره بـردار و  حفـظ     

 کشورانجام داده باشد جمعیت پایدار گونه های بومی
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 شهیدملکیمركزتکثیروبازسازيذخایرماهیانگرمابیعملکرد

انجـام   32با انتقال و ذخیره سازی مولدین به استخرهای کوچک در نیمه اول بهمن مـاه   31آماده سازی مراحل تکثیر سال 

، با گونـه کپـور معمـولی آغـاز شـده و در مورخـه       75/17/31شد. با محیا شدن شرایط، شروع کار جهت تکثیر در مورخه 

با خروج و انتقال الرو فیتوفاگ از سالن تکثیر به بخش پرورش عملیات تکثیر خاتمه یافت. تولیـد ایـن مرکـز در     91/1/31

قطعـه الرو   111/511/52هکتار و تعداد  15/75رو کپور ماهیان چینی  که در قطعه انواع ال  111/571/15این مدت شامل : 

 91مرحله اتنقال جهت کشـت در اسـتخرهای مرکـز شـهید ملکـی اهـواز در        3ماهیان بومی از مرکز تکثیر سو سنگرد طی 

چـه ماهیـان بـه بخـش     به اتمام رسید. فروش و رها سازی و تـرویج ب  10/7/31شروع و در تاریخ  75/7/31هکتار، از تاریخ 

به پایـان رسـید کـه     75/1/31شروع و در تاریخ  15/1/31خصوصی و منابع آبی ) تاالب ها و پایین دست سدها ( از تاریخ 

قطعه شامل ماهیان بومی بوده، که در  791/022/72قطعه شامل کپور ماهیان چینی و تعداد  272/551/2در این مدت تعداد 

 ولید بچه ماهیان چینی و بومی می باشد.قطعه ت 150/910/19کل تعداد 

و  32عواملی نظیر آماده نبودن مخزن هوایی آبرسان به سالن تکثیر، باال رفتن پیش بینی نشده دمـای آب از اواسـط اسـفند     

همچنین نداشتن سرمای زمستانی که باعث سکون غده هیپوفیز گردد، مولدین شرایطی جهت ذخیره سازی هورمون هـا در  

ر نداشته اند و درصدی از تخم ریزی مولدین بعد از استحصـال، مراحـل تشـکیل جنینـی در آنهـا صـورت نمـی        فصل تکثی

 گرفت.

 

(2952خالصهعملکردتولیدالرو،فروشبچهماهیورهاسازيدرمنابعآبیدرسال)-92-7جدول

ف
ردی



گونه
تعدادالرو

)قطعه(

تعداد

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(
بازماندگیترویج

٪

مساحت

 زیركشت

(ha)

جمعكل

 ـــ 151/150 111/911/5 کپور 7
111/

779 
5/0 15/5 151/927 

 111/917 511/071 111/511/1 آمور 1
111/

71 
9/75 9 511/755/7 

 511/373/5 1 5/91 ـــ 511/102/9 111/799/7 111/751/79 فیتوفاگ 9

 103/75 5/1 9 ـــ ـــ 103/75 111/551 بیگ هد 5

 511/711/5 772/171/1 111/571/15 جمع کل چینی
111/

715 
1/15 15/75 272/551/2 

 791/211/5 71 1/10 ـــ 111/510/5 791/753/7 111/111/11 بنی 5
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ف
ردی



گونه
تعدادالرو

)قطعه(

تعداد

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(
بازماندگیترویج

٪

مساحت

 زیركشت

(ha)

جمعكل

 111/090/5 2 5/27 ـــ 111/151/5 111/30 111/511/3 گطان 2

 011/505/9 0 3/91 ـــ 111/501/9 011/5 111/911/77 برزم 1

 111/372/7 5 9/95 ـــ 111/375/7 111/7 111/211/5 عنزه 0

 791/159/7 111/511/52 *جمع بومی
111/279/

75 
 791/022/72 91 5/92 ـــ

 150/529/9 111/371/17 جمع کل
511/111/

73 

111/

715 
5/91 15/55 150/910/19 

 

52و56جدولمقایسهتولیدسال95-7جدول

سالگونه
تعدادذخیره

شدهالرو

آمار

رهاسازي
ترویج





فروش
درصد

بازماندگی

تولید

بچهماهی

کپور 

 معمولی

 311/703/7 %75 511/799/7 511/52 ـــــ 111/551/0 32

 151/927 5/0 151/150 111/779 ـــــ 111/911/5 31

 آمور
32 111/111/1 111/711 711/77 755/171/7 12% 155/017/7 

31 111/511/1 111/917 111/71 511/071 9/75 511/755/7 

 فیتوفاگ
 711/123/71 %22 711/215/7 ــــ 111/255/71 111/511/70 32

 511/373/5 %5/91 111/799/7 ــــ 511/102/9 111/751/79 31

 بیگ هد
 512/595/7 %91 512/095 ــــ 111/211 111/311/9 32

 103/75 %9 ــــ ــــ ــــ 111/551 31

 بنی
 505/351/5 %55 505/951 ــــ 111/271/5 111/111/77 32

 791/211/5 %1/10 791/753/7 ــــ 111/510/5 111/111/11 31

 گطان
 111/371/9 %53 ــــ ــــ 111/371/9 111/111/0 32

 111/090/5 27/%5 111/30 ــــ 111/151/5 111/511/3 31

 111/172/5 %51 ــــ ــــ 111/172/5 111/111/71 32 برزم
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سالگونه
تعدادذخیره

شدهالرو

آمار

رهاسازي
ترویج





فروش
درصد

بازماندگی

تولید

بچهماهی

 011/505/9 %3/91 011/5 ــــ 111/501/9 111/911/77 31

 عنزه
 111/755/1 %57 ــــ ــــ 111/755/1 111/111/5 32

 111/372/7 %9/95 111/7 ــــ 111/375/7 111/211/5 31

 جمع
32 111/551/17 111/115/11 511/21 959/171/5 51% 959/151/91 

31 111/371/17 511/111/73 111/715 150/529/9 5/91% 150/910/19 

 

 كپور-جدولبیوتکنیکتکثیركپورماهیانچینیبومیشدهشهیدملکی-61-7جدول

 پارامتر
كپور)سال

54) 

كپور)سال

59) 

كپور)سال

59) 

كپور)سال

56) 

كپور

(52)سال

 50 19 71 52 51 تعداد ماهی ماده تزریق شده )قطعه(

 15 11 79 92 51 ماهی ماده جواب داده )قطعه(تعداد 

 57 % 01 %11 %13 ٪1/01 درصد جواب دهی

 30 13 3 55 51 تعداد ماهی نر تزریق شده )قطعه(

 17 13 3 93 53 تعداد ماهی نر جواب داده )قطعه(

 11 711 %711 %01 ٪1/35 درصد جواب دهی ماهی نر

 2 -- --- --- 51 تعداد تلفات مولدین ماده )قطعه(

 1 9 --- --- 90 تعداد تلفات ماهیان نر )قطعه(

 0/111 111/751 50 211/753 731 (kg)وزن کل ماهیان ماده جواب داده 

 3/735 051/770 95 211/711 105 (kg)وزن کل ماهیان نر جواب داده 

وزن متوسط ماهیان ماده جواب داده 
(kg) 

1/5 0/9 5 301/1 0 

 3/9 9 5 009/5 5 (kg)وزن متوسط ماهیان نر جواب داده 

 g2/11 0/72 5 193/12 99 کل تخم استحصالی )کیلوگرم/ لیتر(

متوسط تعداد تخم در هر کیلوگرم/ لیتر 

 )عدد(
111/155 111/051 111/111 111/219 111/111 

متوسط تخم استحصالی از هر کیلوگرم 

 ماهی )عدد(
23151 111/711 509/75 921/771 971/711 

 111/711/19 051/250/71 111/511/9 111/101/75 111/511/75 تعداد کل تخم )عدد(

 511/321 359/701 191/123 222/932 111/921تعداد متوسط تخم در برابر هر ماهی 
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 پارامتر
كپور)سال

54) 

كپور)سال

59) 

كپور)سال

59) 

كپور)سال

56) 

كپور

(52)سال

 )عدد(

 111/935/71 111/171/75 111/155/9 111/051/71 111/005/0 تعداد تخم لقاح یافته )عدد(

 % 55 % 05 %01 % 31 % 1/51 لقاح درصد

 111/057/5 111/571/01 111/135/1 111/315/71 111/511/0 تعداد الرو دارای کیسه زرده

 111/911/5 111/551/0 111/511/1 111/111/3 111/551/1 تعداد الرو نهایی )تغذیه فعال( )عدد(

درصد تبدیل الرو کیسه زرده به الرو فعال 

 )عدد(
31 % 05 % 31% 23 % 03 

متوسط تعداد الرو فعال از هر کیلوگرم 

 ماهی )عدد(
751/95 175/25 105/51 513/59 511/11 

متوسط تعداد الرو از هر کیلوگرم/ لیتر 

 تخم )عدد(
111/915 273/551 111/511 511/915 313/791 

متوسط تعداد الرو از هر عدد مولد ماده 

 )عدد(
511/713 552/155 911/731 111/511 111/701 

مساحت مفید استخرهای کشت شده 

 )هکتار(
5 5 1 15/5 15/5 % 

 511/172/7 221/212/7 111/151/7 111/051/7 111/510/7 تراکم کشت )قطعه در هکتار(

 151/927 311/135/7 171/232 193/207/7 275/251/1 تعداد بچه ماهی حاصله )قطعه(

تا زمان درصد بازماندگی الرو به بچه ماهی 

 فروش
9/95 % 73% 10% 79 % 5/0 % 

 

آمور-جدولبیوتکنیکتکثیركپورماهیانچینیبومیشدهشهیدملکی-62-7جدول

 (52آمور)سال (56آمور)سال (59آمور)سال(54آمور)سالپارامتر

 15 11 79 15 تعداد ماهی ماده تزریق شده )قطعه(

 15 11 2 71 )قطعه(تعداد ماهی ماده جواب داده 

 711 711 %51 ٪01 درصد جواب دهی

 99 15 71 19 تعداد ماهی نر تزریق شده )قطعه(

 99 15 71 17 تعداد ماهی نر جواب داده )قطعه(

 711 711 %711 ٪37 درصد جواب دهی ماهی نر

 --- 7 --- --- تعداد تلفات مولدین ماده )قطعه(

 --- --- --- --- تعداد تلفات ماهیان نر )قطعه(

وزن کل ماهیان ماده جواب داده 
(kg) 

1/751 511/11 311/752 5/125 
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 (52آمور)سال (56آمور)سال (59آمور)سال(54آمور)سالپارامتر

 95/751 111/715 711/755 125 (kg)وزن کل ماهیان نر جواب داده 

وزن متوسط ماهیان ماده جواب داده 
(kg) 

92/0 71 055/1 50/71 

وزن متوسط ماهیان نر جواب داده 
(kg) 

91/0 111/0 725/2 0 

 Lit715 01 111 921  استحصالی )کیلوگرم/ لیتر(کل تخم 

متوسط تعداد تخم در هر کیلوگرم/    

 لیتر )عدد(
111/779 779051 171/37 111/35 

متوسط تخم استحصالی از هر    

 کیلوگرم ماهی )عدد(
591/30 210/715 371/772 911/713 

 111/111/95 511/959/70 111/710/3 111/171/75 تعداد کل تخم )عدد(

تعداد متوسط تخم در برابر هر ماهی  

 )عدد(
051/111/7 111/570/7 711/371 111/920/7 

 111/251/15 111/011/79 111/911/1 211/113/77 تعداد تخم لقاح یافته )عدد(

 % 15 % 12 %07 %01 درصد لقاح

 511/311/0 111/951/77 111/111/2 111/151/0 تعداد الرو دارای کیسه زرده

تعداد الرو نهایی )تغذیه فعال( 

 )عدد(
111/251/1 111/111/5 111/111/1 111/511/1 

درصد تبدیل الرو کیسه زرده به الرو    

 فعال )عدد(
01 % 15% 21 % 09 % 

متوسط تعداد الرو فعال ازهر    

 کیلوگرم ماهی )عدد(
130/59 325/20 275/55 955/10 

متوسط تعداد الرو از هر کیلوگرم/ لیتر   

 تخم )عدد(
239/27 511/21 111/95 099/11 

متوسط تعداد الرو از هر عدد مولد   

 ماده )عدد(
513/552 995/099 111/951 111/911 

مساحت مفید استخرهای کشت شده 

 )هکتار(
5/5 9 2 9 

 111/511/1 221/722/7 221/222/7 111/111/7 تراکم کشت )قطعه در هکتار(

 511/755/7 153/017/7 711/539/7 511/513/7 تعداد بچه ماهی حاصله )قطعه(

درصد بازماندگی الرو به بچه ماهی    

 تا زمان فروش
9/73 % 91% 12 % 9/75 % 
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فیتوفاگ-جدولبیوتکنیکتکثیركپورماهیانچینیبومیشدهشهیدملکی67-7جدول

فیتوفاگپارامتر

54سال

فیتوفاگ

 59سال

فیتوفاگ

 56سال

فیتوفاگسال

56 

فیتوفاگسال

52 

 119 19 10 75 55 تعداد ماهی ماده تزریق شده )قطعه(

 751 71 71 75 52 تعداد ماهی ماده جواب داده )قطعه(

 11 51 59 %35 ٪2/09 درصد جواب دهی

 115 15 99 11 15 تعداد ماهی نر تزریق شده )قطعه(

 739 75 75 11 22 ماهی نر جواب داده )قطعه( تعداد

 05 29 55 %711 ٪7/03 درصد جواب دهی ماهی نر

 75 7 9 7 15 تعداد تلفات مولدین ماده )قطعه(

 --- 5 2 --- - تعداد تلفات ماهیان نر )قطعه(

وزن کل ماهیان ماده جواب 

 (kg)داده
921 773 157 755 

351 

 3/903 151/791 705 711 111 (kg)وزن کل ماهیان نرجواب داده

وزن متوسط ماهیان ماده جواب 

 (kg)داده
0/1 5/0 312/0 121/2 

2 

وزن متوسط ماهیان نر جواب داده 
(kg) 

3/5 021/2 512/5 5 5 

 Lit921 171 975 111 210 کل تخم استحصالی )کیلوگرم/ لیتر(

متوسط تعداد تخم در هر کیلوگرم/ لیتر 

 )عدد(
111/713 111/711 111/719 911/719 

111/711 

متوسط تخم استحصالی از هر کیلوگرم 

 ماهی )عدد(
711/777 517/712 111/795 131/750 559/25 

 111/011/21 111/022/11 111/951/91 111/111/17 111/119/51 تعداد کل تخم )عدد(

تعداد متوسط تخم در برابر هر ماهی 

 )عدد(
291/023 111/511/7 721/235/9 511/315/7 

172/901 

 111/511/93 111/751/71 711/515/73 111/351/73 111/111/10 تعداد تخم لقاح یافته )عدد(

 % 25 % 15 % 21 %35 % 11 درصد لقاح

 111/111/73 111/051/71 111/911/79 111/955/73 111/571/75 تعداد الرو دارای کیسه زرده

 111/751/79 111/011/1 111/111/71 111/711/72 111/951/79 فعال( )عدد(تعدادالرو نهایی )تغذیه 

درصد تبدیل الرو کیسه زرده به الرو 

 فعال )عدد(
02 % 05% 07 % 27 % 

5/20 % 

متوسط تعداد الرو فعال ازهرکیلوگرم 

 ماهی )عدد(
155/91 521/795 933/55 721/55 

321/79 
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فیتوفاگپارامتر

54سال

فیتوفاگ

 59سال

فیتوفاگ

 56سال

فیتوفاگسال

56 

فیتوفاگسال

52 

لیتر متوسط تعداد الرو از هر کیلوگرم/ 

 تخم )عدد(
953/92 121/12 111/95 721/55 

210/17 

متوسط تعدادالرو از هر عدد مولد 

 ماده )عدد(
111/131 510/757/7 221/037 792/95 

151/09 

مساحت مفید استخرهای کشت شده 

 )هکتار(
71 3 2 2 

1 

 517/010/7 111/911/7 999/109/7 777/137/7 111/995/7 تراکم کشت )قطعه در هکتار(

 511/373/5 711/333/5 111/111/1 712/531/1 975/191/5 تعداد بچه ماهی حاصله )قطعه(

درصد بازماندگی الرو به بچه ماهی تا 

 زمان فروش
1/93 % 51% 20 % 52 % 

5/91 % 

 

بیگهد–جدولبیوتکنیکتکثیركپورماهیانچینیبومیشدهشهیدملکی-69-7جدول

پارامتر
بیگهد

 (54)سال

بیگهد

 (59)سال

بیگهد

 (56)سال

بیگهد

 (52)سال

 1 71 79 11 تعداد ماهی ماده تزریق شده )قطعه(

 5 71 79 1 تعداد ماهی ماده جواب داده )قطعه(

 51 711 %711 ٪97 درصد جواب دهی

 75 79 72 71 تعداد ماهی نر تزریق شده )قطعه(

 71 79 72 5 تعداد ماهی نر جواب داده )قطعه(

 17 711 %711 ٪13 درصد جواب دهی ماهی نر

 --- 9 --- 1 تعداد تلفات مولدین ماده )قطعه(

 --- -- --- 9 تعداد تلفات ماهیان نر )قطعه(

 799 111/170 777 5/55 (kg)وزن کل ماهیان ماده جواب داده 

 15 771/703 779 5/21 (kg)وزن کل ماهیان نر جواب داده 

 73 010/72 7/77 5/77 (kg)وزن متوسط ماهیان ماده جواب داده 

 75 073/77 239/0 15/2 (kg)وزن متوسط ماهیان نر جواب داده 

 lit51 551 711 21  کل تخم استحصالی )کیلوگرم/ لیتر(

متوسط تعداد تخم در هر کیلوگرم/ لیتر   

 )عدد(
111/91 111/09 111/55 111/511 

متوسط تخم استحصالی از هر کیلوگرم    

 ماهی )عدد(
151/79 111/711 521/53 111/151 

 111/111/9 111/211/2 111/951/91 955/195/7 تعداد کل تخم )عدد(

 395/25 111/221 111/019/1 129/151تعداد متوسط تخم در برابر هر ماهی   
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پارامتر
بیگهد

 (54)سال

بیگهد

 (59)سال

بیگهد

 (56)سال

بیگهد

 (52)سال

 )عدد(

 111/111/1 111/351/5 111/275/99 091/053 تعداد تخم لقاح یافته )عدد(

 % 23 %15 %31 ٪93 درصد لقاح

 111/217 111/911/5 111/735/91 111955 تعداد الرو دارای کیسه زرده

 111/551 111/311/9 111/011/11 511111 تعداد الرو نهایی )تغذیه فعال( )عدد(

درصدتبدیل الرو کیسه زرده به الرو فعال   

 )عدد(
23٪ 31% 37 % 01 % 

متوسط تعداد الرو فعال از هر کیلوگرم ماهی   

 )عدد(
153/9 115/711 792/95 020/77 

متوسط تعداد الرو از هر کیلوگرم/ لیتر تخم   

 )عدد(
290/71 111/27 511/91 111/3 

متوسط تعدادالرو ازهر عدد مولد ماده   

 )عدد(
510/17 521/790/1 111/931 111/795 

مساحت مفید استخرهای کشت   

 شده)هکتار(
15/1 2 7 5 % 

 111/101/7 111/311/9 999/299/5 111/111/1 تراکم کشت )قطعه در هکتار(

 103/75 512/595/7 251/590/75 111/713 تعداد بچه ماهی حاصله )قطعه(

درصدبازماندگی الرو به بچه ماهی تا زمان  

 فروش
12 % 52% 91 % 9 % 

 

تـوان اشـاره   ی چون  کپور ماهیان هندی ) کاتال، مریگـال، روهـو( و تیالپیـا مـی    خاص تکثیر گونه های جدید از اقدامات 

 نمود.

كاتال:

رسد. بلوغ جنسی این ماهی از سال سوم با وزن سه کیلوگرم سریع الرشد بوده، در یک دوره پرورش به چهارکیلوگرم می

 است. آغاز شده و نیز فیتوپالنکتون خوار

روهو:

رسد. وزن آن در اولین بلوغ جنسی پس از کاتال سریع الرشد ترین گونه بوده، در یک دوره پرورش به یک کیلوگرم می

 کند.باشد و از ستون آب تغذیه میبه پنج کیلوگرم رسده، بنتوز خوار  می

 مریگال:

رسد. دتریت خوار بوده و از کف استخر تغذیه رشد کمتری از روهو و کاتال دارد و در دومین سال به بلوع جنسی می 

 نماید.می
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 :تیالپیا

 دریا آب حتی و شور لب شیرین، هایآب در تواندباشد، این ماهی میمی خاورمیانه و آفریقا قاره بومی تیالپیا ماهی

 است. به علت شده معرفی گرمسیری نیمه و گرمسیری کشورهای از بسیاری به اخیر دهه پنج در و داده شود، پرورش

 ها، بیماری و استرس مقاومت به پرورشی، های محیط در تکثیر محیطی، نامساعد شرایط با سازگاری در باال توانایی

 70 شود. در میانمی داده پرورش جهان در سرتاسر باال رشد نرخ و غذایی پایین سطوح از تغذیه گوشت، باالی کیفیت

 ها در سه جنس اند. معروفترین گونه هشد داده پرورش گونه 20 حدود شده، شناخته تاکنون که تیالپیایی گونه

Sarotherodon ،Oreochromis   و Tilapia گردند. و گونه مهم قابل تکثیر و پرورش آنطبقه بندی می  niliticos 

Oreochromis   باشد.می 



 مولدسازي

مولدسازی گونه های کپور معمولی، چینی و بومی به این بخش جهت تامین ذخیره مولدین تکثیری کارگاه، اقدام به 

 شرح زیر نموده است:

 

جدولبیومسبهتفکیکگونه-64-7جدول

 کپور معمولی کیلوگرم 9الی  1با وزن میانگین  قطعه 121تعداد 

 کپور علفخوار)آمور( کیلوگرم 5الی  5با وزن میانگین  قطعه 711تعداد 

 فیتوفاگ کیلوگرم 5الی  9با وزن میانگین  قطعه 111تعداد 

 بیگ هد)سر گنده( کیلوگرم 5الی  9با وزن میانگین  قطعه 511تعداد 

 بنی کیلوگرم 1الی  5/7با وزن میانگین  قطعه751تعداد 

 

جدولمولــدینارسالیبهاستانمازندران)ساري(-69-7جدول

تاریختخلیه

 مالحظات

 میانگینوزن

       kg 
 جمعكل)قطعه(

 جنسیت
گـــونه

 نـر مـاده

 فیتـو فاگ 71 71 11 5 مولد

 بیگ هــد 5 5 71 5 سال و نیم 5پیش مولد 

 جمع کــل  75 75 91 ـــ ـــ
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جدولغذاوكودمصرفمولدین-66-7جدول

 
 

      

 

 

 

جدولمولـدینمركز-62-7جدول

 kg        میانگینوزن
جمـعكـل

 )قطعه(

 جنسیت

گـونه
 نــر مـاده

 کپـور  779 50 717  2الی  5

 آمــور 52 55 711  1الی  2

 فیتـو فاگ 21 51 771  1الی  2

 بیگ هد 71 1 73  71الی  0

 جمع کل 159 753 511 ــ

 

در بخش پرورش  ابتدا به آماده سازی استخرها پرداخته شد  و سپس اقدام به آبگیری نموده و  هنگامی که شرایط استخر 

رهاسازی الروهای تحویلی از بخش تکثیر و معرفی به لحاظ شکوفایی پالنکتونی به وضعیت مناسبی رسیده باشد، اقدام به 

آنها به استخرنمود ،  البته با توجه به تراکم کاری و تولید فراوان الرو ماهی  بعضا استخرها قبل از شکوفایی پالنکتونی 

 مورد ذخیره سازی الرو قرار میگرفتند .

اهیان بومی و گرمابی شهید ملکی تولید شد . قطعه بچه ماهی در مرکز ذخایر م   150/910/19تعداد    7931در سال 

 بخشی از اقدامات بخش پرورش جهت ایجاد شرایط مناسب برای استخرها به شرح ذیل می باشد :

هکتار برای کشت الرو ماهیان  91هکتار بود که مساحت  55آماده سازی استخر  برای کشت الرو به وسعت بیش از  -

 الرو کپور ماهیان چینی در این مرکز تولید شدند اختصاص یافت . هکتار برای کشت 15/75بومی  و مساحت 

 آبگیری و کوددهی به استخرها و رساندن به شکوفایی پالنکتونی مناسب جهت کشت الرو . -

تن ( و  51غذادهی به استخرهای بچه ماهی و مولدین با نظارت دقیق با استفاده از غذای کنسانتره به میزان ) بچه ماهی  -

 کیلو گرم ( 511تن و  79) مولدین 

 تن(. 712سرویس) 70دادن کود آلی)گاوی( در طول دوره پرورش الرو و بچه ماهی به مقدار   -

نـوع وزنبهكیلوگرم توضیحات

 غــــذا مولدین  79511 ــــ

 کـود آلی  ) حیوانی (   سرویس 5 ــــ

 کــود    شیمیایی  77 کیسه اوره + فسفات 
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 تن(. 1سرویس) 7دادن کود آلی)مرغی( در طول دوره پرورش الرو و بچه ماهی به مقدار  -

 کیسه (. 97کود سفید کیسه و  10دادن کود سیاه و سفید در طول دوره پرورش الرو و بچه ماهی )کود سیاد  -

 در سال جاری همانند سال های قبل اقدام به تحویل گرفتن الرو از مرکز ماهیان بومی دشت آزادگان گردید.

%  و الروماهیان بومی انتقالی از 9/15همانگونه که در جداول ذیل آمده است، بازماندگی الرو تولیدی در این اداره       

 %  بود.5/92رد   مرکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگ

 با توجه به حجم باالی کار در بخش پرورش به مواردی از فعالیت های این بخش اشاره می شود:    

 محموله الرو ماهیان بومی از سوسنگرد به مرکز  شهید ملکی و کشت در استخرهای این اداره . 3انتقال  -

 هکتار استخر کشت گردید. 91جام که در ان 10/7/31تا  75/7/31کار انتقال الرو ماهیان بومی از تاریخ  -

شامل  71/2/31شروع و تا تاریخ  91/1/31صید و بارگیری بچه ماهیان، جهت رها سازی در منابع آبی استان از تاریخ  -

 مرحله انجام گردید. 99

کرمانشاه ( طی  قطعه انواع بچه ماهی  در منابع آبی استان ها ) ایالم،  فارس، لرستان و  511/111/73رها سازی تعداد  -

 سرویس . 51

 پاکسازی حاشیه کلیه استخرها از گیاهان روییده شده و خار و خاشاک . -

 آماده سازی استخرهای کوچک برای انتقال و به گزینی مولدین برای فصل تکثیر سال آینده . -

 پرورش پیش مولد . -

52كپورمعمولی-62-7جدول

شماره

استخر
گونه

تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

ترویج

)قطعه(

متوسط

وزن

)گرم(

بازماندگی
٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

 15/1 0/77 7 ــ 111/05 5/1/31 111/111 کپور 75ربع 

 7 9/0 9 ــ 111/52 15/7/31 111/211 کپور 5هکتاری  7

 9 2/1 9 111/779 151/711 11/7/31 111/391/1 کپور 0هکتاری  9

 15/5 5/0 1 111/779 151/150 ـــ 111/911/5 جمــع کـــل
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گونهآمور-65-7جدول

شماره

استخر

گو

نه

تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابع

آبی

)قطعه(

متوسط

وزن

)گرم(

بازماند

٪گی

مساحت

زیركشت
(ha) 

 9 9/75 7 111/917 511/015 10/7/31 111/511/1 آمور 1هکتاری  9

 9 9/75 7 111/917 511/015 ــ 111/511/1 آمور کل جمع

 قطعه بچه ماهی آمور جهت ترویج در آمار فروش آمده است. 111/71*تعداد 

 

گونهفیتوفاگ-21-7جدول

گونهشمارهاستخر
تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

)گرم(وزن
بازماندگی

٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

 5/1 5/17 7 111/511 ـــ 71/1/31 111/111 فیتوفاگ 7هکتاری 5/1

 5/1 7/51 5/7 111/251 ـــ 19/1/31 111/751/7 فیتوفاگ 9هکتاری  5/1

 7 23 7 111/991/7 111/129 75/1/31 111/971/1 فیتوفاگ 1هکتاری  7

 7 5/90 7 111/991 111/55 2/1/31 111/111/7 فیتوفاگ 9هکتاری  7

 7 55 5/7 111/551 ـــ 3/1/31 111/111/7 فیتوفاگ 2هکتاری  7

 9 0/71 5/7 511/512 111/075 11/1/31 111/111/1 فیتوفاگ 5هکتاری  9

 1 5/91 5/7 511/102/9 111/799/7 ــ 111/751/79 فیتوفاگ جمع کل

 

گونهبیگهد-22-7جدولشماره

شماره

 استخر
 گونه

تعداد

الرو

 )قطعه(

تاریخ

كشت

 الرو

فروش

 )قطعه(

منابع

آبی

 )قطعه(

متوسط

)گرم(وزن  
بازماندگی

٪ 

مساحت

زیركشت
(ha) 

1هکتاری 5/1 111/551 بیگ هد   11/1/31  103/75 5/1 9 5 ــ   

111/551 جمـع کـــل 103/75 ــ  5/1 9 5 ــ   
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گونهبنی-27-7جدول

شماره

استخر
گونه

تعداد

الرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

)گرم(وزن
بازماندگی

٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

 بـنی 5هکتاری  7
111/111

/7 
 7 9/0 5/7 111/09 ــ 10/7/31

هکتاری  1

71 
 بـنی

111/111

/9 
 1 5/50 7 111/551/7 ــ 10/7/31

 بـنی 9هکتاری  9
111/111

/5 
 9 91 1 111/211/7 ــ 97/7/31

 بـنی 5هکتاری  9
111/111

/5 
97/7/31 722/221 111/711/7 7 5/95 9 

 بـنی 2هکتاری  9
111/111

/2 
13/7/31 322/507 111/155 5/7 1/71 9 

 جمـع کـل
111/111

/11 
 71 1/10 5/7 111/510/5 719/753/7 ــ

 

گونهگطان-29-7جدول

گونهشمارهاستخر
تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

وزن

)گرم(

بازماندگی
٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

 1 5/55 7 111/101/1 111/30 73/7/31 111/111/5 گطان 7هکتاری  1

 1 1/21 7 111/021/7 ــ 11/7/31 111/151/1 گطان 0هکتاری  1

 1 5/25 7 111/011/7 ــ 11/7/31 111/151/1 گطان 3هکتاری  1

 2 5/27 7 111/151/5 111/30 ــ 111/511/3 گطان جمع کل
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گونهبرزم-24-7جدول

شماره

استخر
گونه

تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

)وزن

گرم(

بازماندگی
٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

هکتاری  1

9 
 1 90 7 111/711/7 ــ 72/7/31 111/311/1 برزم

هکتاری  1

5 

 برزم
111/111/9 75/7/31 

 ــ
111/191/7 7 5/95 1 

هکتاری  1

1 

 برزم
111/111/9 75/7/31 

 ــ
111/195 5/7 5/15 1 

 ــ 111/311/0 برزم جمع کل
 ــ

111/025/1 7 1/91 2 

 

گونهعنزه-29-7جدول

شماره

استخر
گونه

تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

وزن

)گرم(

بازماندگی

٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

 1 0/91 5/7 111/155 ــ 72/7/31 111/111/1 عنزه   1هکتاری  1

 1 91 7 111/321 ــ 75/7/31 111/111/9 عنزه   2هکتاری  1

 5 9/95 7 111/175/7 ــ ــ 111/111/5 عنزه   جمع کل

 

گونهبرزموعنزه-26-7جدول

شماره

استخر
گونه

تعدادالرو

)قطعه(

تاریخ

كشت

الرو

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(

متوسط

وزن

)گرم(

بازماندگی
٪

مساحت

زیركشت
(ha) 

هکتاری  1

5 

 111/511/1 برزم
75/7/31 

011/5 111/275 7 3/15 
1 

 2/99 7 111/111 111/7 111/211 عنزه

 جمع کل 
 111/511/1 برزم

 ــ
011/5 111/275 7 3/15 

1 
 2/99 7 111/111 111/7 111/211 عنزه

 

  



711

(2952آمارتولیدالرو،فروشبچهماهیورهاسازيدرمنابعآبیدریکنگاه)-22-7جدول
ف
ردی



گونه
تعدادالرو

)قطعه(

تعداد

فروش

)قطعه(

منابعآبی

)قطعه(
ترویج

بازماندگ

٪ي

مساحت

(ha)زیركشت
جمعكل

 151/927 15/5 5/0 111/779 ـــ 151/150 111/911/5 کپور 7

 511/755/7 9 9/75 111/71 111/917 511/071 111/511/1 آمور 1

 111/751/79 فیتوفاگ 9
  

111/799/7 
 511/373/5 1 5/91 ـــ 511/102/9

 103/75 5/1 9 ـــ ـــ 103/75 111/551 بیگ هد 5

 111/571/15 جمع کل چینی
  

772/171/1 
511/711/5 111/715 1/15 15/75 272/551/2 

 111/111/11 بنی 5
  

791/753/7 
 791/211/5 71 1/10 ـــ 111/510/5

 111/090/5 2 5/27 ـــ 111/151/5 111/30 111/511/3 گطان 2

 011/505/9 0 3/91 ـــ 111/501/9 011/5 111/911/77 برزم 1

 111/372/7 5 9/95 ـــ 111/375/7 111/7 111/211/5 عنزه 0

 111/511/52 *جمع بومی
  

791/159/7 
 791/022/72 91 5/92 ـــ 111/279/75

 111/371/17 جمع کل
  

150/529/9 
511/111/73 111/715 5/91 15/55 150/910/19 
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واسامیپرورشدهندگانبچهماهیكپورچینیگزارشفروش-25-7جدول
ف
ردی



نامونامخانوادگی
كپور

معمولی
جمعكلبیگهدفیتوفاگآمور

 103/712 103/75 111/12 111/95 ــ غدیر سالمی 7

 111/771 ــ 111/11 111/51 ــ حسن تقوی 1

 111/01 ــ 111/21 111/11 ــ امیر شهرکانی 9

 111/25 ــ 111/51 111/15 ــ عبود براجعه 5

 111/25 ــ 111/91 111/95 ــ محمد امین اسدی 5

 151 ــ ــ ــ 151 غفور جهانی 2

کشت وصنعت میرزاکوچک  1

 خان
7111 

 7111 ــ ــ ــ

 111/95 ــ 111/95 ــ ــ عبدالرضا تقوی زاده 0

 111/25 ــ 111/11 111/75 111/91 طاهر زاده 3

 111/12 ــ 111/91 111/11 111/12 شرکت خرم رود 71

 111/05 ــ 111/51 111/95 ــ یوسف سعدونی 77

 111/11 ــ 111/11 ــ ــ عبداالمام خنفری 71

 111/05 ــ 111/21 111/15 ــ مهدی سالمی نژاد 79

 111/73 ــ 111/2 111/79 ــ عبدالرحیم سالمی نژاد 75

 111/91 ــ 111/11 111/71 ــ احمد شریفات 75

 111/5 ــ 111/5 ــ ــ پوردنگچی 72

 111/51 ــ ــ 111/51 ــ راضی سالمی 71

 111/5 ــ ــ ــ 111/5 حمید کاظمی 70

 111/51 ــ 111/51 ــ ــ عبدالحسن حزابی 73

 111/52 ــ 111/11 111/71 111/71 عچرش 11

 111/5 ــ ــ ــ 111/5 علی یار شهرویی 17

 911/59 ــ 111/91 911/19 ــ موسی زاهد سالمی 11

 111/51 ــ ــ 111/51 ــ کاتب زاده 19

 111/51 ــ 111/11 111/1 111/75 نعیم زرگانی 15

 111/771 ــ ــ 111/51 111/11 عبدالحسن حزابی 15

 111/35 ــ 111/21 111/75 111/11 آرزومند 12
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گزارشفروشواسامیپرورشدهندگانبچهماهیكپورچینی-25-7جدول
ف
ردی



نامونام

خانوادگی

كپور

معمولی
جمعكلبیگهدفیتوفاگآمور

 111/721 ــ 111/711 111/21 ــ امیری 11

 111/95 ــ 111/15 111/75 ــ حاتم سالمی 10

 111/72 ــ 111/71 111/2 ــ مجید علوانی 13

 111/791 ــ 111/01 111/91 ــ روشنفکر 91

 111/11 ــ 111/11 111/1 ــ مطوریان پور 97

 111/711 ــ 111/51 111/51 ــ عبدالعلی سعدونی 91

 111/75 ــ ــ 111/75 ــ سواری 99

 111/11 ــ ــ 111/11 ــ منصور مزرعاوی 95

 111/5 ــ ــ ــ 111/5 علیدادی 95

 111/01 ــ 111/01 ــ ــ راضی سالمی 92

 111/21 ــ ــ ــ 111/21 مسعود عفراوی 91

 511/7 ــ ــ ــ 511/7 پروانک 90

 511 ــ ــ ــ 511 عبدالرضا شریفی 93

 111/710 ــ 111/0 111/711 ــ سادات گوشه 51

 511 ــ ــ ــ 511 مرتضی اسکافی 57

 111/91 ــ ــ 111/91 ــ لطیف عبودی 51

 111/52 ــ 111/52 ــ ــ علی نوری 59

 772/171/1   103/75  111/799/7 511/071 151/150 جمع کل
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جدولگزارشفروشواسامیپرورشدهندگانبچهماهیانبومی–21-7جدول

ف
ردی


جمعكلعنزهبرزمگطانبنینامونامخانوادگی

 111/1 ــ ــ 111/1 ــ لطیف عبودی 7

 111/72 ــ ــ 111/77 111/5 منصور مزرعاوی 1

 751/51 ــ ــ 111/72 751/57 سجاد تقوی زاده 9

 111/10 ــ ــ 111/75 111/75 عبدالعلی سعدونی 5

 111/70 ــ ــ 111/70 ــ محمد دیلمی 5

 111/1 ــ ــ 111/1 ــ عادل سعدونی 2

 517/12 ــ ــ ــ 517/12 احمد شریفات 1

 111/705 ــ ــ 111/95 111/751 لرستانشیالت  0

 111/51 ــ ــ ــ 111/51 شرکت آبزیان شوش 3

 111/75 ــ ــ ــ 111/75 ملک محمد مردانی 71

 315/5 ــ ــ ــ 315/5 آرش فرهنگیان 77

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 مهدی سالمی نژاد 71

 111/51 ــ ــ ــ 111/51 سادات گوشه 79

 751/3 ــ ــ ــ 751/3 فراز زاهدی 75

 111/3 ــ ــ ــ 111/3 علی کیارسی 75

 111/91 ــ ــ ــ 111/91 عبدالعلی عالمی نیسی 72

 511/0 ــ ــ ــ 511/0 علی ناصری 71

 111/91 ــ ــ ــ 111/91 انصاری 70

 111/715 ــ ــ ــ 111/715 ناصر مزرعاوی 73

 111/5 ــ ــ ــ 111/5 موسی کروشات 11

 111/9 ــ ــ ــ 111/9 عبداهلل کروشات 17

 510/73 ــ ــ ــ 510/73 کاتب زاده 11

 111/75 ــ ــ ــ 111/75 فواد ترتیفی 19

 111/15 ــ ــ ــ 111/15 امیری 15

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 سالم خوش آب زاده 15

 111/11 ــ ــ ــ 111/11 خلیل تقوی زاده 12

 111/5 ــ ــ ــ 111/5 تقی امیری 11

 517/12 ــ ــ ــ 517/12 احمد شریفات 10

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 رضا فرجیان 13

 111/77 ــ ــ ــ 111/77 محمدرضا چینی ساز 91

 999/99 ــ ــ ــ 999/99 امانی 97
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ف
ردی



جمعكلعنزهبرزمگطانبنینامونامخانوادگی

 751/71 ــ ــ ــ 751/71 داریوندپور 91

 111/75 ــ ــ ــ 111/75 ناجی سالمی 99

 111/79 ــ ــ ــ 111/79 غانم سالمی 95

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 سامر بدرانی 95

 510/57 ــ ــ ــ 510/57 عبداالمیر منجزی 92

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 توفیق پورعلی 91

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 عادل مزرعه 90

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 عبدالنبی پورعلی 93

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 ابریشم باف 51

 751/17 ــ ــ ــ 751/17 علی سواعدی 57

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 مزرعه 51

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 سپهر شرافتمند 59

 517/11 ــ ــ ــ 517/11 شکراهلل اثنی عشر 55

 517/11 ــ ــ ــ 517/11 حسین موسوی 55

 517/11 ــ ــ ــ 517/11 علیرضا ستون گر 52

 111/2 ــ ــ ــ 111/2 زادهعبدالرضا تقوی  51

 111/70 ــ ــ ــ 111/70 عباس خنفری 50

 111/71 ــ ــ ــ 111/71 وهاب خنفری 53

 111/11 ــ ــ ــ 111/11 محمد محمد زاده 51

 111/11 ــ ــ ــ 111/11 قلی زاده 57

 105/71 ــ ــ ــ 105/71 حسن تقوی زاده 51

 751/12 ــ ــ ــ 751/12 عارف محسنی 59

 999/0 ــ ــ ــ 999/0 سعدونی 55

 111/72 ــ ــ ــ 111/72 محمد دیلمی 55

 051/11 ــ ــ ــ 051/11 رسولی 52

 111/3 ــ ــ ــ 111/3 ملکی پور 51

 111/2 111/7 011/5 ــ ــ علی نوری 50

 791/159/7 111/7 011/5 111/30 791/753/7 جمع کل
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 :عملکردبهداشتی

عملکردبهداشتیعمومیمركز:الف(

 ـ آماده سازی و ضدعفونی استخرهای پرورشی .7

ــه         1 ــردن کلی ــین ب ــت از ب ــر جه ــروع فصــل تکثی ــل از ش ــک قب ــا آه ــوبگیر ب ــتخر رس ــردن اس ــه و ضــدعفونی ک ــ تخلی ـ

 موجودات ناخواسته موجود در آن.

 جایگزینی. ـ نظارت بر فیلترهای ورودی آب و کانالهای آبرسان جهت پاکسازی، تعمیر و9

ـــ از بــین بــردن میزبانــان واســط برخــی ازآلــودگی هــا بوســیله سمپاشــی، آهــک پاشــی کانــال هــای آبرســان و حاشــیه   5

 استخرها ونظارت بر پاکسازی استخرها از نی و بوته و علوفه.

 ـ نمونه برداری مرتب و دوره ای از بافت پوست، باله ، چشم، آبشش و روده  بچه ماهیان.5

 شفـافیت استخرها و توصیه تعویض آب یا کوددهی به بخش های ذیربط براساس نتایج حاصله. و pH  ـ ثبت2

 1ـ اندازه گیری دمای آب و بررسی تغییرات هفتگی و ماهانه و ساالنه آن 1

 ـ نظارت بر غذادهی الروها، بچه ماهیان، مولدین .0

اهی و آهــک پاشـی آن بــرای مبـارزه بــا   ــ نظـارت بهداشــتی بـر اســتخر رسـوبگیر بــرای پـاک ســازی رویـش هــای گیـ       3

 حلزون ها.

 ـ نظارت بر وضعیت بهداشتی کانال های آبرسان و در صورت لزوم الیروبی آنها.71

نمونــه گیــری از غــذاهای بچــه مــاهی و مولــد خریــداری شــده و ارســال بــه اداره دامپزشــکی جهــت آنــالیز و تعیــین   -77

 کیفیت آن.

اهی:ب(عملکردبهداشتیدربخشتکثیرم

ـ از ابتـدای سـال و قبـل از انتقـال مولـدین کپـور بـه سـالن تکثیـر نسـبت بـه تخلیـه و خشـک کـردن حوضـچه بتـونی و                 7

 (  به صورت هفتگی تا پایان فصل تکثیر اقدام شد. Back washشستشوی فیلتـرهای سالن تکثیر) 

ــا اســتفاده   1 در  پرمنگنــات پتاســیماز محلــول ـــ ضــدعفونی ســالن و حوضــچه هــای نگهــداری مولــدین و ســایر ادوات ب

 تمام مراحل انتقال مولدین به سالن تکثیر .

 ـ ضدعفونی تخمهای مولدین کپور معمولی درون انکوباتورها.9

( در هــر مرحلــه از تکثیــر و گــزارش مــوارد  بــه بخــش  Hatching Rateـــ تعیــین درصــد لقــاح و میــزان تخــم گشــایی )5

 تکثیر.

رو:ج(عملکردبهداشتیدربخشال

با مشخص شدن استخرهای مورد نظر برای ذخیره سازی الرو و پس از آماده کردن و آبگیری آن اندازه گیری 

 تـری کلـروفـونپارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و بیومس پالنکتونی استخر انجام می شد و در ادامه سمپاشی با سم

جهت اطمینان از آماده بودن شرایط فیزیکوشیمیایی صورت می گرفت و به فاصله یک روزقبل از ذخیره سازی الروها 

آب و ذخیره غذایی کافی برای الروها، مجدداً پارامترها و بیومس پالنکتونی اندازه گیری می شد و به بخش های تکثیر و 

 پرورش اطالع داده می شد.
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  به شرح زیر می باشد:موارد ثبت پارامترها و سایر اقدامات بهداشتی مربوط به فعالیت های ذکر شده در باال

 و شفافیت استخرهای الرو و بچه ماهی و مولد. pH  ـ ثبت 

 ـ آنالیز شیمیایی آب در مواقع لزوم.

 ـ ثبت دمای آب استخرها.

 ـ بیومتری و تعیین سالمت و کنترل بهداشتی بچه ماهی.

 آهک پاشی استخرها و کانال های آبرسان و رسوبگیر.-

کیلوگرم که عمدتا برای آماده سازی استخرهای کشت الرو و در موارد  511مجموعا تری کلرو فون استفاده از سم 

 معدودی برای مبارزه با آلودگی های خفیف در بچه ماهیان مصرف گردید.

ای از اقدامات مهم دیگر برای جلوگیری از ازدیاد میزبان واسط برخی از آلودگی ها، مراقبت و بازدید مداوم از کانال ه

( بود که حتی با مشاهده  Limnaeaآبرسانی ، حاشیه استخرها و رسوبگیر برای مشاهده احتمالی حلزون ها ) از جنس 

 آغاز می شد.  CaO ) تعدادکمی از آن ها مبارزه و پاکسازی محیط از آنها با استفاده از آهک زنده )

سیدن به بیومس الزم در موقع معرفی الرو به اندازه گیری بیومس استخر و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب جهت ر -

 استخر.

 نظارت بر آهک پاشی و کنترل پارازیت ها در استخرها و کانال آبرسان های. -

 نظارت بر کوددهی به استخرها در طول دوره پرورش بچه ماهی . -

 هرز. افزایش تعداد توریها در خروجی رسوبگیر جهت جلوگیری از ورود بچه ماهی و تخم ماهیان -

 الیروبی کلیه کانال های اصلی و فرعی آب رسانی به استخرها. -

 مرحله. 1دارو درمانی تعدادی از بچه ماهیان برای رفع آلودگی چشمی با استفاده از داروی پرازی کوانتل طی  -

با استفاده از دارو درمانی بچه ماهیان از مرکز شهید رجایی ساری شامل بچه ماهی سفید و بچه ماهی کپور دریایی  -

داروی پرازی کوانتل برای رفع آلودگی چشمی و استفاده از سم تری کلروفن برای رفع آلودگی برانش و استفاده از 

 ماالشیت گرین برای رفع آلودگی قارچ جلدی از این ماهیان .

در نتیجه افزایش  با توجه به کمبود شدید دبی آب رودخانه کارون که ناشی از کاهش بارندگی در سال های اخیرو -

شروع به اندازه گیری منظم و هفتگی از کلیه  32برابر سنوات گذشته بود،  از بهمن ماه سال  9شوری آب به مقدار 

 استخرها صورت گرفت .

 اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای مولدین شامل :  -

 مس پالنگتونی ، شناسایی گونه های پالنگتونی .، بیو cod ،bodآمونیاک ، نیترات ، نیتریت ، فسفات ، 

 

هايتولیديوفنیمركزسایرفعالیت

 مولدسازی کپور ماهیان چینی وکپور ماهیان هندی و کپور معمولی مجاری.  –7

 ( جهت مولدسازی.  Oreochromis Aureusجمع آوری گونه ماهی تیالپیا ) –1
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ریزی انتقال آنان به منابع آبی استان به منظور بازسازی ذخایر ماهیان در انواع تاالب ها  تولید انواع بچه ماهیان و برنامه  –9

 آبگیرها و آبخیزداری ها. و

 کشت الرو بنی ، برزم ، عنزه ،گطان در مرکز از مرکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگرد.  –5

 ماهی سفید ) وارد شده از مرکز شهید رجایی ساری ( پرورش بچه ماهی کپور دریایی و – 5

 همکاری در جهت بازدید علمی دانشجویان و ارائه توضیحات فنی در موارد تکثیر و پرورش و آزمایشگاه. – 2

 

هايعمرانیمركزفعالیت

 

              
 

 آسفالت کردن محوطه مرکز و رنگ آمیزی جدول ها -7

 ایستگاه پمپاژتعویض سیستم تابلو برق  -1

هکتار استخر و کمک به درآمد زایی و تولید مشارکتی  52آماده سازی شرایط فیزیکی مجموعه به منظور اجاره دهی  -9

 بچه ماهیان مرکز

 بازسازی آشپزخانه -5

 موزاییک کردن ورودی سالن تکثیر -5

 نصب المک گاز شهری جهت گاز رسانی به مرکز -2

 تعویض شیر آالت سالن تکثیر مرکز -1

 یلیس های فیلترهای شنی سالن تکثیرتعویض س -0

 تعمیر و راه اندازی بانک خازن ایستگاه پمپاژ -3

 

 های این مرکز شامل موارد ذیل در توسعه ماهیان گرمابی استان نقش اساسی بعهده دارد: فعالیت

 تولید انبوهی از بچه ماهیان کپور چینی و ماهیان بومی. -

 بومی و هندی.تولید و مولدسازی انواع مولدین چینی و -
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 ریزی تولید، صید و انتقال انواع بچه ماهیان به منابع آبی استان . برنامه-

 

ریزی صحیح و بودجه مناسب الزامی است. بدین منظور  ها داشتن برنامه های یاد شده و دیگر فعالیت جهت انجام فعالیت

 مهمترین مشکالت پیش روی ما شامل موارد ذیل است:

 ر پیش ساخته ( مناسب جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از سرقت مولدین، پیش مولدین و اموال اداری.نداشتن حصار ) دیوا -7

 احداث جاده اختصاصی مرکز ) از جاده ی اصلی به مرکز (  -1

باشد که نیاز به  های متعدد در خط آبرسان اصلی مرکز موجب هدر رفت آب در مسیر می باتوجه به شکستگی -9

 تعمیرات اساسی دارد.

 های استخرها و الیه روبی کف استخر ها. ای تعمیرات عمرانی نظیر تعمیر دریچه نیاز به پاره -5

 آالت و تجهیزات مرکز. فرسودگی و استهالک باالی برخی تأسیسات، ماشین -5

ی مشکالت کمبود نیروی انسانی و سن باالی نیرو و سختی کار  که بنابه دالیل متعدد هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کم -2

 لطماتی به تولید وارد میشود .

 تنی جهت رها سازی بچه ماهیان 5خرید یک دستگاه کامیون ایسوزو  -1

با توجه به تکثیر کپور ماهیان چینی و بومی فضای الزم جهت تکثیر گونه ی هندی بسیار دشوار می باشد ضمن اینکه   -0

 این مرکز فاقد این تاییده است.تاییده ی محیط زیست در خصوص تکثیر ماهیان هندی الزامی می باشد و 

 خریداری دیگ بخار جهت تکثیر کپور معمولی -3

 لوله کشی گاز شهری مرکز -71

 

پیشنهادها

 تأمین اعتبارات مهم عمرانی این مرکز شامل: -7

 متر 7511  حصارکشی مجموعه در دو فاز هر کدام -

 متر 911  تعویض فاز اول خط آبرسان اصلی بطول -

 مرکز شامل:تأمین اعتبار خرید تجهیزات  -1

 دار و ادوات تراکتور شامل تریلی و گاوآهن خرید یک دستگاه تراکتور بیل -

 خرید یک دستگاه وانت نیسان . -

 تنی جهت رها سازی بچه ماهیان. 5خرید یک دستگاه کامیون ایسوزو  -

 هایی به منظور تسریع در خروج بچه ماهیان تولیدی مرکز شامل: بکارگیری مکانیزم -9

اتحادیه سراسری پرورش دهندگان گرمابی جهت تسریع در نرخ گذاری جدید بچه ماهیان همه ساله ایجاد تعامل با  -

 حداکثر تا پایان فروردین ماه
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با توجه به هزینه تولید بچه ماهی پیشنهاد میگردد هر ساله برای رها سازی بچه ماهی جلسه ویژه ای با مسئولین -5

و سازمان  محیط زیست برگزار شود تا بتوان بودجه ای از آنها بابت  استانداری ، فرمانداران و بخش داران محترم

رهاسازی بچه ماهی گرفته شود وامکان ارائه خدمات  بهتری در زمینه بازسازی ذخایر و ارتزاق و امرار معاش مردم 

ی بچه ماهیان آن مناطق نموده و همچنین جلسه ای با مسئولین محترم سازمان آب و برق تشکیل شود که برای رها ساز

در پشت سدها و آبگیرها بودجه ای از آن سازمان محترم برای این امر اختصاص یافته ویا حداقل هزینه آب و برق 

 مراکز تکثیر رایگان منظور گردد.

 

غیرمترقبهحوادث

 باال رفتن سطح آب رودخانه کارون بعد از بارش های بارانی دی ماه :

ســالیهای طــوالنی در اســتان خوزســتان در ســال جــاری شــاهد بــارش هــای   عالرغــم مشــکالت ناشــی از وجــود خشــک

ــه           ــطح رودخان ــودن س ــاال ب ــفانه ب ــم . متاس ــوده ای ــتان ب ــزرگ در اس ــک و ب ــای کوچ ــه ه ــان رودخان ــا و طغی ــیل آس س

کارون که محـل تخلیـه ی زهکـش اصـلی مرکـز شـهید ملکـی مـی باشـد باعـث گردیـده تـا آب حوضـچه هـا بـه موقـع                 

ات آمــاده ســازی حوضـچه هــای پــرورش مــاهی بــه موقــع انجـام نپذیرنــد کــه ایــن اتفــاق بخــودی   خـارج نشــوند و عملیــ 

 باعث ایجاد زیان های زیادی در امر تولید می گردد.
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پیشنهادها

سال است که از احداث آن می گذرد و با توجه به فرسودگی مرکز اعم از  91همانطور مستحضر هستید این مرکز حدود 

حوضچه ها و تاسیسات و نباها که به تبعه آن سن باالی نیروی انسانی با تولید کافی و بهره بری باال هم خوانی ندارد ولی 

با تمام این مشکالت امید است با توجه به اهمیت این مرکز برای استان و کشور، سعی و تالش این پرسنل بر تولید 

 حداکثری افزایش یابد.

 

توسعهماهیانبومیسوسنگردعملکردمركزتکثیرو

با مناسب شدن دمایمورد نیاز تکثیر گونه برزم و عنزه آغاز گردید که پس 19/17/7931عملیات تکثیراین مرکز در تاریخ

گونه به ترتیب گونه های گطان و شیربت و در پایان بنی انجام گرفت نتایج کار تکثیر در سال  1از عملیات تکثیر این 

و حول و قوه الهی ، همچنین همت و کار مضاعف پرسنل زحمتکش این مرکزمیزان تولید نسبت به جاری با استعانت 

 ظرفیت اسمی بیش از هشت برابر بوده است که طبق جداول ذیل آمده است.

 

2952عملکردبخشتکثیردرسال

درصد  17به ســـال گذشتهحدود  قطعه الرو دارای تغذیه فعال.در میزان تولید الرو، افزایش نسبت 57111111کل تولید: 

 مشاهده می شود:

بهتفکیکگونه2952تولیدالرودرسال-22-7جدول

نام

گونه

تعدادالرو

تولیدي

الروكشتشدهدر

كارگاه

الروانتقالیبهمركزشهیدفروشالرو

ملکی

 11111111 311111 1111111 11311111 بنی

 77911111 1 1 77911111 برزم

 5211111 1 1 5211111 عنزه

 3511111 0 0 3511111 گطان

 0 1 1511111 1511111 شیربت
 52511111 311111 5511111 57111111 جمع کل
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2952بیوتکنیکتکثیرماهیانبومیدرسال-27-7جدول

 

 
52تا59میزانتولیدالروسالهاي-2-7نمودار



0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

1393 1394 1395 1396 1397

 1393-97میزان تولید الرو سال هاي   

ف
ردی



عنزهبرزمشیربتگطانبنیواحدشرح

 C 15 -17 19 - 17 15-11 17 - 11 17 - 11 درجه حرارت شروع تکثیر 7

 C 15- 15 19-11 15-15 11 - 17 11 -17 درجه حرارت پایان تکثیر 1

9 
درجه حرارت حداکثر تخم 

 دهی
C 15 19 15 17 17 

 19 51 717 19 503 قطعه تعداد ماهی ماده تکثیر شده 5

 73 51 27 27 515 قطعه تعداد ماهی نر تکثیر شده 5

 تعداد فعالتعداد الرو دارای تغذیه  2
1131111

1 
3511111 1511111 77911111 5211111 

 - - 1511111 1 1111111 قطعه تعداد الرو کشت شده 1

0 
تعداد الرو ارسالی به سایر 

 مراکز
 قطعه

1111111

1 
3511111 1 77911111 5211111 

 - - -  311111 قطعه تعداد الرو فروخته شده 3

 1 1 5/7 1 5/7 هکتار مساحت استخر کشت شده 71

 - - 665000  533000 قطعه تعداد بچه ماهی حاصل شده 79

  11 % میزان بازماندگی 75
10 

 
- - 
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 52درصدتولیدالرودرسال-2-7نمودار

 

2952استخرهايپرورشیالرودرسال-29-7جدول

 تعداد الرو کشت شده نام گونه شماره استخر

 7511111 الرو شیربت 7یک هکتاری شماره 

 511111 الرو شیربت 2ربع هکتاری

 511111 الرو شیربت 71ربع هکتاری 

 7111111 الرو بنی  7شماره   1/1

 7111111 الرو بنی 1شماره 1/1

 5511111 جمع کل

 

سالمتوالی9مقایسهتولیدالرودر-24-7جدول

29592954295929562952گونه

 11311111 75991111 1511111 75291111 79511111 بنی

 77911111 71111111 71151111 0351111 9151111 برزم

 1511111 7511111 9111111 1151111 2031111 شیربت

 5211111 5111111 7251111 5211111 1511111 عنزه

 3511111 0111111 71151111 0011111 79515111 گطان

 57111111 93191111 51951111 51191111 51125111 جمع

 

  

 بني
44% 

 شیربت
5% 

 گطان
18% 

 برزم
22% 

 عنزه
11% 

 97درصد تولید الرو سال 
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سالمتوالی9مقایسهفروشبچهماهیانبومیدر-29-7جدولشماره

29592954295929562952گونه

 599111 7119111 211511 11111 5111 بنی

  1 1 1 1 * برزم

 225111 515111 593511 91111 5111 شیربت

  1 1 1 1 * عنزه

   5111 1 1 گطان

 7730111 7550111 7711111 711111 71111 جمع

 ** کل الروهای عنزه و برزم و گطان به کارگاه شهید ملکی منتقل شدند.

 

عملکردبخشتکثیروپرورش:

که شامل پاکسازی این بخش در ابتدا به آماده سازی استخرها از اوایل بهمن تا پایان نیمه اول اسفند ماه اقدام نموده است 

استخرها از علف نی و دیگر گیاهان خودرو و ریسه ای،آهک پاشی و ترمیم استخرها مطابق استانداردهای موجود انجام 

 گرفت.

 

عملیاتآمادهسازياستخرها

خشکاندن استخرها،عمل خشک کردن استخرها از این نظر حائز اهمیت است که موفقیت تولید را در سال آینده  -7

 نماید و بهترین عمل برای افزایش قدرت آن در تولید غذای طبیعی است. تضمین می

آهک پاشی، به منظور ضد عقونی کف استخر از عوامل بیماریزای موجود در لجن کف استخرها و محکم کردن  -1

 خاک بستر استخرها

 پاک سازی استخرها از علفهای هرز  -9

از ورود عوامل مزاحم از جمله ماهی وحشی بداخل  نصب توری و فیلتر در مسیر کانال آبرسانی جهت جلوگیری -5

 استخرهای پرورش

هکتاری و کشت تعداد دومیلیون و چهارصد هزار قطعه  15/1کشت الرو بنی به تعداد دومیلیون قطعه در دو استخر   -5

 هکتار 5/7الرو شیربت و کشت آنها در سه استخر به مساحت کل 

 ادارات شیالت استان ها صید و فروش بچه ماهی بومی به بخش خصوصی و -2

 سفارش و خرید غذای بچه ماهی و ماهیان مولد دو نوبت در سال -1

 

 



729

 عملکردبخشتاسیسات

 اصالح و تعمیر بخشی از لوله مکش و فیت ولف ایستگاه پمپاژ مرکز  -

 ایجاد اصالحات در سالن تکثیر  با جایگیزین کردن تانک های فایبرگالس بجای حوضچه های بتونی به منظور -

 افزایش فضا برای نگهداری ماهیان مولد.

انجام اصالحات اساسی در سالن انکوباسیون با تعویض کل سیستم آبرسانی از قبیل لوله های اصلی و فرعی فلزی  -

 قدیمی با لوله های پلی اتیلن فشار قوی جدید، همه ی شیرهای انکوباتورهای زوک.

ش بچه ماهی و همچنین به عنوان حوضچه آرامش برای احداث یک واحد حوضچه بتونی بخصوص نگهداری و فرو -

 نگهداری موقت ماهیان مولد.

آماده سازی سالن تکثیر ) اصالح و بازسازی تورهای انکوباتورهای زوک، تعویض شیلنگ ها و برخی کالهک های  -

 ......(.انکوباتورها شیشه ای، شستشوی انکوباتورها و لوله های آبرسانی، بک واش کردن فیلترهای شنی و.

 اصالحات دریچه های ورودی و خروجی استخرها -

به منظور استفاده بهینه از  زمان در فصل تکثیر ماهیان بومی، با پیگیریهای مستمر رییس مرکز  و مساعدت مسئولین  -

اداره کل شیالت خوزستان، دیگ بخار فرسوده ی مرکز با یک دیگ بخار نو  مبادله گردیدکه هزینه کمی در بر 

 است همچنین به برای فروش بهتر و راحت تر بچه ماهی یک حوضچه ی بتونی بهداشتی و مسقف ساخته شد.. داشته

 

 

 
 

ماهیگطانماهیمولدشیربت)شبوط(
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انکوباتورهايتخمعملآوريشدهماهیانبومی
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بازسازيذخایرماهیانبومیوگرمابیزهکمركزتکثیروعملکرد

مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان زهک با هدف تامین بچه ماهی مورد نیاز استخرهای پرورش ماهی 

اقدام به تولید 31استان و بازسازی ذخایر از طریق تولید الرو در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال   

گونه ماهی گرمابی )کپور معمولی، کپور علفخوار، کپور سرگنده و کپور نقره ای( و  5قطعه الرو از  111/011/10ادتعد

قطعه الرو در جهت اشتغال زایی و  111/351/5گونه بومی شیزوتوراکس زارودنی نموده است،که از آمار فوق تعداد 

در استخرهای مرکز  111/311/19یل داده شد و تعداد ترغیب بخش خصوصی به تولید بچه ماهی به استخر داران تحو

قطعه بوده است ، عالوه بر آن پیش   911/175/1کشت گردید. میزان تولید بچه ماهی تا پایان  آبان ماه سالجاری تعداد 

 دد.گرم تولیدگر 9-5قطعه بچه ماهی دیگر از گونه های فوق با وزن   111/111بینی می شود تا پایان سالجاری تعداد 

، ادامه روند تکمیل سالن چند منظوره ماهیان خاویاری و همچنین استخرهای 31از دیگر فعالیت های این مرکز در سال 

 نیمه تمام سایت شمالی می باشد. عالوه بر آن برنامه پرورش ماهیان خاویاری تا حصول نخم گیری ادامه خواهد داشت.

و بومی )ماهی بومی شیزوتوراکس زارودنی، کپور ماهیان چینی و کپور تکثیر و به وزن رسانی ماهیان گرمابی  فعالیت

 معمولی(

 تامین بچه ماهی مورد نیاز منابع آبی و استخرهای پرورش ماهی استان  -

 تامین بخشی از بچه ماهی مورد نیاز استان های همجوار -

 بازسازی و حفاظت از ذخایر آبزیان بومی منطقه )گونه شیزوتوراکس زارودنی( -

 گونه از ماهیان خاویاری )فیل ماهی، قره برون و اوزون برون(  9پرورش  -

برنامه ریزی و بررسی امکان تکثیر ماهیان خاویاری )فیل ماهی و قره برون( با بهره گیری از همکاران مجرب در  -

 استانهای شمالی.

ش صید آن در مخازن چاه نیمه مولد سازی گونه بومی شیزوتوراکس و کپور ماهیان موجود در مرکز با توجه به کاه -

 ها 

 

 تکثیرمصنوعی -

 CyprinusCarpio(Common Carpماهی کپور معمولی ) -7

لیتر تخم آبکش  5/53جواب مثبت دادند تعداد  Ovaprimعدد به ترزیق  1مولد ماده ترزیق شده،  71از مجموع تعداد 

عدد الرو دارای تغذیه فعال  111/151/5ه تعداد % بوده و از مجموع تخم های لقاح یافت05گردید. درصد لقاح تخمها 

متر مربع رها سازی گردید، تا آذر ماه سالجاری تعداد  75111استخر جمعا به مساحت  1استحصال گردید، که در 

گرم  صید و به متقاضیان پرورش ماهی و منابع آبی عرضه  9-5قطعه بچه ماهی کپور معمولی با وزن متوسط  511/715

 گردید.  
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 CetnopharingodonIdella(Grass Carp)ماهی کپور علفخوار -1

7عدد به ترزیق هورمون) 15قطعه مولد ماده ترزیق شده،  91از مجموع تعداد 
(LHRHA2  151جواب مثبت داده و مقدار 

الرو  111/051/77% و از مجموع تخم های لقاح یافته تعداد 01لیتر تخم آب کشیده بدست آمد. درصد لقاح تخم ها 

متر مربع کشت  91111استخر خاکی با مساحت کل   5قطعه الرو در  111/311/2استحصال گردید. که از این تعداد 

گرم صید و به متقاضیان پرورش  7-5قطعه بچه ماهی کپور علفخوار با وزن متوسط   011/050گردید. تا کنون تعداد 

قطعه الرو جهت تولید بچه ماهی با وزن باال  111/351/5 ماهی و منابع آبی عرضه گردید. الزم به توضیح است که تعداد

 به استخرهای بخش خصوصی استان رهاسازی گردیدند

 

 Hypophthalmichthysmolitrix(Siver carp)ماهی فیتوفاگ  -9

(HCG+ LHRH-A2)عدد به ترزیق هورمون  13قطعه ماهی ماده ترزیق شده، تعداد  92از مجموع تعداد  
جواب مثب داده  1

 % بوده و از مجموع تخم های  11لیتر تخم آبکشیده بدست آمد. درصد لقاح تخم ها  5/31و مقدار 

متر مربع   71511استخر خاکی با مساحت مجموع   9قطعه الرو استحصال گردید که در  111/555/5لقاح یافته تعداد 

 کشت گردید. 

 

 Aristichthysnobilis (Bighead Carp)ماهی بیگ هد  -5

(HCG+ LHRH-A2)عدد به ترزیق هورمون  1قطعه ماهی ماده ترزیق شده، تعداد  0از مجموع تعداد 
جواب مثب داده و  9

درصد بوده و از مجموع تخم های لقاح یافته تعداد  15لیتر تخم آبکشیده بدست آمد. درصد لقاح تخم ها  21مقدار 

 متر مربع کشت گردید.  1511ستخر خاکی با مساحت مجموع ا 7قطعه الرو استحصال گردید که در  111/311/5

گرم برای منابع آبی و پرورش دهندگان صید و  7-1قطعه بچه ماهی فیتوفاگ و بیگ هد با وزن  111/291تا کنون تعداد

 عرضه شد.

 

                                                 

 

 

 

 
1-                    ovaprim                              20 -18                 5/0                                              

10                                                                                   .                                        %

.                                                            

2-                    LHRH-A2                               5                                                                  10 %

                          .                                       3                                                                     

.                            

3-  

 
3    4 –                       HCG+ LHRH-A2                                                           2          5             

                              2                                                                                  .                  
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 عملکردتولید،تکثیروپرورشورهاسازيماهیبومیدرسفیدکسیستان

تخم لقاح  111/239/7جواب مثبت داده و تعداد  Ovaprimعدد به ترزیق 51مولد ماده ترزیق شده،  57از مجموع تعداد   

عدد الرو  111/595/7% بوده و از مجموع تخم های لقاح یافته تعداد 01یافته  استحصال گردید. درصد لقاح تخم ها 

گرم صید و به متقاضیان پرورش ماهی و منابع آبی عرضه  5-9وسط دارای تغذیه فعال استحصال شدکه در ادامه باوزن مت

 گردید . 

تولیدالرووبچهماهیكپورمعمولی-26-7جدول

 
تولیدالرووبچهماهیكپورعلفخوار-22-7جدول

 
تولیدالرووبچهماهیكپورنقرهاي)فیتوفاگ(-22-7جدول

 
نده)بیگهد(تولیدالرووبچهماهیكپورسرگ-25-7جدول

 
 

  

نرمادهنرماده

85125500%10207153059/55050000کپور معمولی1

تعداد الرو  

دارای 

تغذیه فعال

درصد لقاح

تعداد بچه 

ماهی 

تولیدی

ف
دی

ر

گونه

تعداد مولدین تکثیر شده 

)قطعه(
تعداد کل تعداد مولدین جواب داده

مولدین

حجم تخم تولید 

شده )لیتر(

نرمادهنرماده

821158800%303625326624011850000کپور علفخوار1

حجم تخم 

تولید شده 

)لیتر(

تعداد الرو  دارای 

تغذیه فعال
درصد لقاح

تعداد بچه 

ماهی تولیدی ف
دی

ر

گونه

تعداد مولدین تکثیر شده 

)قطعه(
تعداد کل تعداد مولدین جواب داده

مولدین

نرمادهنرماده

%364229377897/5554500072کپور نقره ای1
جمعا با بیگ هد 

630000

درصد لقاح
تعداد بچه ماهی 

تولیدی ف
دی

ر
گونه

تعداد مولدین تکثیر شده 

)قطعه(
تعداد مولدین جواب داده

تعداد کل مولدین

حجم تخم 

تولید شده 

)لیتر(

تعداد الرو  

دارای تغذیه 

فعال

نرمادهنرماده

1
کپور 

سرگنده
30107922604900000%75 

جمعا با 

فیتوفاگ 

630000

گونه

تعداد مولدین تکثیر شده 

)قطعه(
تعداد بچه تعداد مولدین جواب داده

ماهی 

تولیدی

تعداد کل 

مولدین

حجم تخم 

تولید شده 

)لیتر(

تعداد الرو  دارای 

تغذیه فعال
درصد لقاح

ف
دی

ر
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تولیدالرووبچهماهیشیزوتوراكس-51-7جدول

 
2952تا2954مقایسهتولیدالروازسال-52-7جدول

 

تولیدالرودرمركزوتحویلبهبخشخصوصی-57-7جدول

 
 

جداولمقایسهايتولیدالرووبچهماهی-59-7جدولشماره

 
 وزن بر حسب گرم  میباشد*

 

نرمادهنرماده

82100000%51704060121108491525000شیزوتوراکس1

گونه

تعداد مولدین تکثیر شده 

)قطعه(
تعداد بچه تعداد مولدین جواب داده

ماهی 

تولیدی

تعداد کل 

مولدین

حجم تخم 

تولید شده 

)لیتر(

تعداد الرو  دارای 

تغذیه فعال
درصد لقاح

ف
دی

ر

گونه ماهی
کپور 

معمولی

کپور 

علفخوار
جمع کلشیزوتوراکسکپور سرگندهکپور نقره ای

 تعداد الرو کشت 

شده در مرکز
5.50000690000055450004900000152500023029000

تعداد الرو تحویلی به 

بخش خصوصی
-4950000---4950000

11397125500 5-8 1000004-2 11580005-1 6300002-1 2014300

وزنتعدادوزن

جمع
فیتوفاگ و بیگ هدآمورشیزوتوراکسکپور معمولی

تعدادوزنتعدادوزنتعداد

سالردیف

تعداد بچه ماهی



گونهماهی

54تعدادالرودرسال

)قطعه(

59تعدادالرودرسال

)قطعه(

تعدادالرودرسال

56

)قطعه(

تعدادالرودرسال

52

)قطعه(

 111/151/5 111/511/1 111/511/5 111/111/9 کپورمعمولی

 111/051/77 111/911/11 111/111/77 111/111/71 کپور علفخوار

 111/555/5 111/111/3 111/951/3 111/111/5 کپور نقره ای

 111/311/5 111/111/5 111/111/5 111/111/1 کپور سرگنده

 111/515/7 111/595/7 111/151/7 111/111/7 شیزوتوراکس

 111/011/10 111/995/55 111/111/91 111/111/12 جمع کل
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54–52مقایسهتولیدالرودرسالهاي-5-7شمارهنمودار

 

 
52تا54مقایسهتولیدبچهماهیدرسالهاي-21-7نمودار

 

عملکردپرورشماهیانخاویاري)فیلماهی،قرهبرونواوزونبرون(

مـاهی، قـره بـرون و اوزون     فیـل  گونـه  9ماهیان خاویاری در منطقه سیستان  رشد میزان و ماندگاری امکان بررسی هدف با

از مراکز شهید بهشتی رشت و شـهید رجـایی سـاری بـه مرکـز       32و آذر  03، مهر سال  02 سال ماه برون به ترتیب در دی

  سفیدک بیگ هد فیتوفاگ کپور علفخوار کپور معمولی

3000000 94الرو  10000000 5000000 7000000 1000000
4000000 95الرو 11000000 9350000 4000000 1250000
7500000 96الرو  22300000 9200000 4000000 1435000
5050000 97الرو  11850000 5545000 4900000 1525000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000
رو

ال
د 

دا
تع

 
 94-97مقایسه  تولید الرو در سالهای    

 سفیدک فیتوفاگ و بیگ هد کپور علفخوار کپور معمولی

125500 97بچه ماهی 1158800 630000 100000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

ی
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 م
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ت
 

 94-97مقایسه  تولید بچه ماهی در سالهای 
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تکثیر ماهی زهک انتقال یافت. گونه های فوق هم اکنون در مرکز در حال پرورش می باشند بـر اسـاس آخـرین بیـومتری      

  اشد.گرم می ب 951کیلوگرم و اوزون برون  79کیلوگرم ، قره برون  59متوسط وزن فیل ماهی 

 

جدولرهاسازيماهیانخاویاري–54-7جدول

 
   

تحلیلكاهشتولیدالرووبچهماهیدرسالجاري

کاهش تقاضای دریافت الرو توسط بخش خصوصی به دلیل افت دبی آب چاهک های کشاورزی در پی بروز   -7

 پدیده خشکسالی در استان.

غیر فعال شدن بخشی از فضای پرورشی الرو و بچه ماهی موجود در مرکز به دلیل قرار گرفتن در حریم قانونی  – 1

 7مخازن چاه نیمه شماره 

بروز طوفانهای شدید و کم سابقه حاوی ذرات معلق در هوا )شن و ماسه( که با برهم زدن و ایجاد تالطم شدید الیه  -9

 بخشی از الرو و بچه ماهی شده است. های آب استخرها منجر به تلفات 

 کاهش شدید سطح آب چاه نیمه ها در محل برداشت آب که منجر قطع دوره ای آب ورودی به مرکز شده است. – 5

 

 مشکالت

 قطع ورودی آب به مرکز از خرداد ماه سالجاری به دنبال کاهش شدید سطح آب چاه نیمه ها 

  محل برداشت آب مرکز( ناشی از کاهش سطح آب  7تغیرات کیفی آب چاه نیمه شماره( 

  وجود قورباغه و طوفان های شدید شن و ماسه که منجر به کاهش قابل مالحظه درصد بقای الرو و بچه ماهی می

 شوند.

 .نبود انشعاب آب شرب سالم و بهداشتی 

   .عدم وجود خط ارتباطی تلفن و اینترنت 

  نیروی انسانی کارگری در فصل تکثیر کمبود 
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پیشنهادها

تامین بخشی از نهاده غذا )پودری و مولد( جهت تغذیه ماهیان در مرکز از سـوی دفتـر بازسـازی و حفاظـت از ذخـایر       -

 ژنتیکی آبزیان شیالت ایران مزید امتنان خواهد بود.

مرکز از سـوی دفتـر بازسـازی و حفاظـت از ذخـایر      تخصیص اعتبار مورد نیاز برای خرید و وصل انشعاب آب و تلفن  -

 ژنتیکی آبزیان شیالت ایران.

پیگیری و اخذ اعتبار مورد نیاز جهت بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به مرکز از سوی دفتر بازسازی و حفاظت از  -

 ذخایر ژنتیکی آبزیان شیالت ایران.

 

 
 

 مركزتکثیروبازسازيذخایرشهیدكاظمیپلدشت

به بهره برداری رسـیده   7911مرکز تکثیر و باز سازی ذخائر ژنتیکی ماهیان گرم آبی و بومی شهید کاظمی پلدشت از سال 

گـرم و بـاالتر در منـابع     71ان متوسـط  وزهر ساله تعداد قابل توجهی بچه ماهی پس از تکثیر و پرورش به ا 7910و از سال 

مـی نمایـد . هـدف از          های صید وصیادی در آن مشغول به فعالیت می باشند رها سـازی   آبی مستعد که عمدتا شرکت

این امر حفظ و باز سازی ذخائر و اشتغال پایدار می باشد و تداوم تولید در این منابع سبب شـده اسـت ایـن اسـتان یکـی از      

ایـن مرکـز بطـور متوسـط بـیش از پـنج       استانهای صدر جدول تولید ماهی در آبهای داخلی محسوب گردد . هـر سـاله در   

میلیون قطعه بچه ماهی از چهار گونه ماهیان گرم آبی ) بیگ هد، آمور ، فیتوفاگ ، کپور معمولی( تکثیر و پـروش یافتـه و   

گونه ارزشـمند   7939تا سال  7901در منابع رهاسازی میشود. شایان ذکر است عالوه بر چهار گونه ماهی گرم آبی از سال 

نیز تکثیر و پس از رساندن به اوزان باالی یک گرم در منبع آبـی ارس و دریاچـه آن رهـا سـازی شـده و ایـن        ماهی سوف

فعالیت مدیریت شیالت استان تداوم تولید ایـن گونـه بـا ارزش اقتصـادی را فـراهم سـاخته اسـت . الزم بـه توضـیح اسـت           

غیر مجاز در طی سالیان اخیر و عدم کنتـرل ایـن معضـل    متاسفانه دست اندازی به منابع آب و ذخائر آبزیان توسط صیادان 

لطمات جدی را بر ذخائر آبزی وارد ساخته که ضمن تهدید تنوع گونه ای موجود و تخریـب زیسـتگاه و موجـب کـاهش     

صید شرکتهای بهره بردار صیادی فعال در این منابع شـده و در ایـن میـان مرکـز شـهید کـاظمی پلدشـت بـه عنـوان مرکـز           

 شور در امر بازسازی ذخایر آبزیان عهده دار این امر مهم شده است.شمالغرب ک
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اهدافمركز:

رهاسـازی در منـابع آبـی اسـتان در راسـتای حفـظ و       جهـت  گرمـابی   اناین مجتمع با هدف تکثیر و پرورش بچه ماهیـ  -

 .ذخایر  بازسازی

 ر استان هااستان وسای منابع آبیذخایر در  حفظ و بازسازیتکثیر وپرورش گونه سوف جهت  -

فرهنگ سازی آبزی  با رویکرداستخرهای ذخیره آب کشاورزی )دو منظوره(  برایبصورت ترویجی  بچه ماهی تامین -

 و افزایش تولید آبزیان،  پروری

 تامین بخشی ازبچه ماهی پرورش دهندگان مزارع گرمابی  -

 تامین بچه ماهی منابع آبی  ومزارع پرورشی سایر استان ها با هماهنگی سازمان شیالت   -

همکاری وهماهنگی  جهت اجراء طرح های پژوهشی وتحقیقاتی در قالب پایلوت اعم از گشت توام شاه میگـو تکثیـر    -

 ه های تحقیقاتیسایر گونه ها و پرورش ماهیان خاویاری و سوف وغیره برحسب برنامه شیالت و سایر دستگا

 

 پروژههايتحقیقاتی:

* تکثیر و پرورش گونه سوف معمولی جهت حفظ و باز سازی ذخائر این گونه مهم اکولوژیکی و اقتصادی در سـد ارس  

 و پشتیبانی طرح های مشابه در  سایر استانها از پروژه های مهم انجام شده در این مرکز می باشد.

معمولی جهت پرورش با جیره دستی و ایجاد نسـل پـیش مولـد بـا مشـارکت مرکـز       * اجرای طرح پرورش پایلوت سوف 

 تحقیقات آرتمیا

*همکاری و هماهنگی جهت اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقـاتی در قالـب پـایلوت اعـم از کشـت تـوام شـاه میگـو و         

 پرورش ماهیان خاویاری بر حسب پروژه های سازمان شیالت کشور و سایر مراکز تحقیقاتی.  

جهـت آشـنایی عملـی مـدیریت آبـزی       ت عـالی *انجام بازدید های علمی دانشجویی در سطوح مختلـف مقـاطع تحصـیال   

 پروری و شناخت محیط های کاری مانند مزارع خرد و مراکز بزرگ برای رشته های شیالت و دامپزشکی.

هیـزات الزم جهـت انجـام پـروژه و     *امکان انجام پروژه های دانشجویی همسو با اهداف مرکز با تـامین زیـر سـاخت و تج   

 مشارکت دانشجویان عالقه مند.
 

خالصهگزارشوشرحدوره:

 شـروع فصـل کـاری تکثیـر،    جهت و تهیه نهاده اولیه و طی مراحل آماده سازی الزم  7932پس از اتمام دوره تولیدی سال 

آبی ماحصـل تـالش شـبانه روزی تـیم     از چهار گونه ماهی گرم هکتارمفید 71.1در سطح   قطعه الرو 10.952.111کشت 

 قطعه بچه مـاهی  1.171.195بود. میزان تولید نهایی در پایان دوره پرورشی برابر 7931تکثیر و پرورش در فصل تکثیر سال 

 گردید. که به ترتیب اولویت تحویل بهره برداران هکتارمفید بود11در سطح 
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2952سالكپورماهیاندرتکثیر-59-7جدول

ف
دی
ر



دلتعدادموگونه

ماده

مولدتعداد

نر

تعدادالروتولیدشده

)قطعه(

 71.050.111 33 01 فیتو فاک 7

 3.199.111 15 15 بیگ هد 1

 1.199.111 99 12 آمور 9

 751.111 19 71 طبیعی(نیمه )تکثیر کپور  5

 211.111 75 3 (مصنوعی)تکثیر کپور 

 10.925.111 739 750 جمع کل 5

 

گزارشمولدسازيونیزجدولبیوماسموجودبهتفکیکگونه:خالصه

هکتار مفیـد   2.5باتوجه به اهمیت ایجاد گله مولدین و پیش مولدین متناسب با اقلیم های محلی از سالیان گذشته در سطح 

 اقدامات اولیه جهت ایجاد نسل مولدین به شرح  ذیل انجام گرفت:

 تولید شده از دیدگاه فنوتیپ ومیزان رشد و سنجش الگوی رشد در زاد آورد حاصلبهگزینی از میان بچه ماهیان  .7

 تهیه مولدین معرفی شده از طریق سازمان شیالت ایران از مرکز شهید ملکی اهواز .1

 تهیه مولدین معرفی شده از طریق سازمان شیالت ایران از شرکت ران .9

 تهیه مولدین از مزارع بخش خصوصی .5

 ع آبی استانتهیه مولدین از مناب .5

 

مشکالتوموانع:

 با توجه به برداشت مستقیم آب از رودخانه ارس بدلیل گل آلوده گی باالی آب روردخانه در زمان  .7

برداشت و وجود پاتوژن های بومی در رودخانه و افـزایش ضـریب مواجهـه بـا پـاتوژن ،گلـه مولـدی طـی چنـد سـال            .1

 نگهداری دچار آلودگی و بروز عالیم می گردند.

با توجه به تعداد زیاد پرندگان وحشی و مهاجر  و عدم امکان کنترل کامل آنها به دلیل مسایل زیست محیطـی و هزینـه    .9

های مربوطه ، ماهیانی که بیش از چند سال در مجموعه نگهداری میشوند دچار انگل هـای عمـومی وابسـته بـه میزبـان      

 ند.واسط ماهیان گرم آبی مانند دیپلوستوموم و ... می گرد

هزینه باالی نگهداری در فصل زمستان به دلیل یخبندان شدید و لزوم شکستن دایمی یخ سطح اسـتخر و ایجـاد جریـان     .5

 آب برای جلوگیری از شرایط بحرانی

 



776

راهکارهاوپیشنهادها

برداشت غیر مستقیم آب به درقالب چاهک های فلمن حفر شده در حاشیه رودخانه ارس جهت جلو گیری از ورود  .7

 ماهیان هرز وعدم برداشت آب گل آلود رودخانه.

 تهیه دوره ای مولدین از مراکزی که دارایضریب بایوسکیوریتی باالو کیفیت مناسب گله هستند. .1

با کاهش تعداد استخر پر در زمستان عالوه بر کاهش هزینه ها و میزان ریسکبیماری و تلفات زمستانه، سطح بیشتر  .9

 میگردد.برای تولید بچه ماهی ایجاد 

 نگهداری گله مولدین در استخر های کنترل شده جهت حذف اثر یخ زدگی و ورود بیماری .5

  

مولدینموجوددرمركز-56-7جدول

تعدادمولدینگونهردیف

ماده

تعدادمولدین

نر

توضیحات

 کیلو گرم 5-2متوسط وزن   725 750 فیتوفاگ 7

 کیلو گرم 0-77متوسط وزن  15 15 بیگ هد 1

 کیلو گرم 5-71متوسط وزن   99 95 آمور 9

 کیلو گرم 9-5متوسط وزن  712 711 کپور 5

 قطعه 295 910 912 جمع کل

 

 2952تولیدكلسال-52-7جدول

رنجوزنی)گرم( میزانبیومس)كیلوگرم(تعدادكل)قطعه(گونه

 79  -  9 092/79 111/951/9 بیگ هد

 5  -  1 151/0 111/111/9 فیتوفاگ

 711  -  1 111/5 111/551 آمور

 19  -  9 311 195/191 کپور

 711  -  1 239/11 195/171/1 جمع کل
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2952نهادهتهیهشدهدرسال-52-7جدول

میزانمصرفنامنهادهردیف

 9 هیپوفیز )گرم( 7

 01 هورمون سنتتیک )عدد ویال( 1

 75151 )کیلوگرم(پلت و پودریغذای کنسانتره  9

 31 کود حیوانی )تن( 5

 5511 کود شیمیایی اوره )کیلوگرم ( 5

 1151 کود شیمیایی تریپل فسفات )کیلوگرم( 2

 71 سم تری کلروفن)کیلوگرم( 1

 1511 غذای مولدین کپور )کیلوگرم ( 0

 0111 آهک )کیلوگرم( 3

لوازم مصرفی عمده اعم از فوکا، بادگیر، لباس کار، تشت و لوازم تکثیر،  71

 سطل حمل و نقل، توری و ....

 

 2952تولیدبهتفکیکهراستخردرسال-55-7جدول

((Kg بیومسكل تعداد)قطعه( g)میانگینوزنی) شمارهاستخر

5 717111 512 0 

1 715111 015 1 

5 119511 035 4 

0 722511 7991 5 

5 559151 7115 6 

5 511511 7201 7 

5 735511 311 8 

5 131511 7521 9 

71 779505 7929 10 

79 757911 7091 77 

1 772105 075 12 

2 711111 211 13 

9 151111 151 16 

1.5 7199211 1505 A 

1 371111 7011 B 

1 7571511 9115 C 

0 152511 7311 D 

5 205111 9515 E 

 جمع کل 11239 1171195 5.5
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2952بهرهبردارانسال-211-7جدول

تعدادبچهماهی)قطعه(نوعبهرهبرداريمنبعآبینامردیف

 9577559 تعاونی ارس پلدشت 7

 155111 تعاونی بارون ماکو 1

 201151 تعاونی حسنلوی نقده 9

 7297111 تعاونی شهید کاظمی بوکان 5

 11111 بخش خصوصی سنجاق مهاباد 5

 11111 بخش خصوصی قره زمین شوط 2

 29151 خصوصیبخش  مزارع بخش خصوصی 1

 551111 بخش خصوصی ترویجی شیالت 0

 31توقف رهاسازی از سال  تعاونی مهاباد 3

 عدم تقاضا بخش خصوصی خراسانه 71

 عدم تقاضا بخش خصوصی قیقاج 77

 عدم تقاضا بخش خصوصی 1ارس  71

درصد تلفات وجابجای در  5 75

 زمان صید

 911137 مرکز

 

 

تولیدبابرنامهوتولیدسالهايقبلمقایسهعملکرد-212-7جدول

 2952 2956 2959 2954 عنوانسال

 10925111 11001111 12111111 73111111 میزان تولید الرو)قطعه(

میزان تولید بچه 

 ماهی)قطعه(
5751111 2751111 5757231 1171195 

میزان بیومس 

 تولیدی)کیلوگرم(
71111 73111 11151 11239 

 

:2952سالسایراقدامات

  1.3هزار قطعه الرو سوف تحویل گرفتـه شـده از مرکـز دکتـر یوسـفی سـیاهکل و کشـت در مسـاحت           751پرورش  .7

 7930هکتار جهت امکان سنجی پرورش در سیستم داخل سالن با جیره دستیاز سال 

آب شـیرین بـا   تکمیل پیش نیازهای الزم جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی در خصوص تکثیر، پرورش شـاه میگـوی    .1

 توجه به وضعیت نامناسب ذخایر این گونه به جهت بازسازی ذخایر  و پرورش در مزارع
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52ارائهماهیسفیددرسال-217-7جدول

 
 

 

2952تولیدمزارعپرورشماهیانخاویاريكشوردرسال–219-7جدول

توضیحات اقدام انجام شدهتعداد )قطعه(نام شرکتتاریخ  جهت تحویلدلیل در خواستنوعگونه در خواستاستان

انصاری حوزه آبریز دریای خزربدون اخذ وجه سفیداردبیل 

بدون اخذ وجهسفیدفارس 
برای توسعه پرورش ماهی 

سفید در مساحت 5000
 انصاری

استخر 1 هکتاری 

مزرعه صاحب الزمان 

شهرستان فراشبند 

دمای 25

امکان زیست 

سنجی نیست 

به دلیل پایین 

بودن دما و 

عدم تغذیه 

مورخ 

1397/10/19

جهت توسعه بدون اخذ وجهسفیداصفهان 

در تاریخ 5/5/97به 

آقای  آزاد پور جهت 

قرنطینه در استخر 

سیمانی به مساحت 

100مترمربع 

رهاسازی و بعد به 

استخرخاکی  4000 

مترمربعی منتقل شد و 

4/7/97 وزن متوسط 

6 گرم بوده  و از 

وضعیت ظاهری و 

سالمتی برخوردارند.

در تابستان 

60-50 گرم 

شده و اولیه 

نیم گرم بوده

رجایی   سفیدخوزستان 

سفیدقم
جهت پرورش در آبهای 

گرم و لب شور
 انصاری

رها سازی مورخ 97/10/3

خاویارگوشتخاویارگوشت خاویارگوشت

212622,534,51371,2550,50,6515253532,2150000016762,86558مازندران1

47169413,572001,152310246,5174705,87720100005462,521800گیالن2

354,50,23430,84602,33520,200600,248گلستان 3

31853,3500000031853,35820,275104فارس4

235021402000200359423502100560,104314,2خوزستان5

5100,10005925,55100,100200,0737,5قم6

4482000000475500530,0330یزد7

344,51000130011511200000970,042135مرکزی8

4360000000436000180,01121,5قزوین9

46502548002537502515000039025لرستان10

42400424004240012000060013,2کرمانشاه11

255011000120025600075075کرمان 12

60000000000002008,36آذربایجان شرقی13

1000000000000200,0056تهران14

1120000112000000502البرز15

4600000220460000208,5خراسان رضوی16

3350000000335000100,00525اصفهان17

1270000015002300015000000011,33کهکیلویه و بویر احمد18

10000000000000001,6کردستان19

7150010270000000000005,2هرمزگان 20

1266517100,65703690228,253239043,9567424968,7210321000028386,0638229,4 جمع کل

تکثیر تاسیس

مجموع 

بیومس 

موجود)تن(

نام استان ردیف

ظرفیت اسمی )تن(
ظرفیتتعداد تعداد مزارعخاویارگوشت

ظرفیت اسمی )تن(
تعداد

بهره برداریموافقت اصولیظرفیت مزارع فعال )تن(

تعداد مزارع
ظرفیت اسمی )تن(

تعداد مزارع

مجموع مجوز صادرهمجموع مزارع فعال استان

مجموع تولید )عرضه به بازار(

خاویار)تن( گوشت )تن(
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آبهايخلیجفارسودریايعمانآبزیانگروهبازسازيذخایر-9-7

میلیـون قطعـه    22.11هدف برنامه تولید میگو ،ماهی وسایر ابزیان جهت رها سازی درابهای جنوب به میـزان   7931درسال 

درنظـر گرفتـه شـده اسـت .میـزان تولیـد        79.1درصـد و  7.5درصـد،  05.0بوده که سهم میگو،ماهی وسایر ابزیان بترتیب  

میلیـو ن   53می باشـد )مجمـوع رهـا سـازی      710111قطعه و 50011111ورهاسازی  بچه میگو  و  ماهیان دریائی  بترتیب  

میلیون قطعـه بچـه    50.0تحقق یافته است  .ازکل  31درصد از اهداف بازسازی ذخایر جنوب در سال  03.9قطعه ( ودرکل 

میلیـون قطعـه طـی      71فاظت ازذخایر ژنتیکی آبزیان کالهی و میلیون قطعه توسط مرکز بازسازی وح52.0میگوی تولیدی،

کـل   31قراردادی با بخش خصوصی دراستان سیستان وبلوچستان)چابهار( تولید ورها سازی شـده اسـت.همچنین  درسـال    

 بچه ماهی تولیدی ورها سازی شده دردریا توسط شیالت خوزستان واز گونه شانک بوده است.

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهدافكمیبازسازيبهتفکیکگونه-214-7جدول

 ارقامبه:میلیونقطعه

 درصدازكل 52هدف گونه

 7 5 ماهیان خاویاری

 11 115 ماهیان استخوانی آبهای شمال

 75 52 میگو

 1 7 ماهیان دریایی جنوب

 2 17 کپور ماهیان

 5 75 ماهیان بومی

 1 3 سایرآبزیان

 711 901 جمع
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اهدافكمیبازسازيبهتفکیکگونه-22-7نمودار

 

اهدافكمیبازسازيذخایرحنوب-219-7جدول

 

 

 

 

 

 

%4,2,ماهیانخاویاري  

ماهیانماهمااستخوانی

آبهايشمال

729

27%

%96,29,میگو  

ماهیاندریایی

%2,1,جنوب  

%72,6,كپورماهیان  

%24,4,ماهیانبومی  
,5,سایرآبزیان

7%  
ماهیانخاویاري

ماهیاناستخوانیآبهاي

شمال

میگو

ماهیاندریاییجنوب

كپورماهیان

ماهیانبومی

سایرآبزیان

 

 ارقامبه:میلیونقطعه

 درصدازكل 52هدف استان

1/2 خوزستان  3 

7/5 بوشهر  0 

27/53 هرمزگان  15 

77/5 سیستان وبلوچستان  0 

 711 11/22 جمع
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اهدافكمیبازسازيذخایرحنوب-27-7نمودار

 

 52اهدافوعملکردتولیدورهاسازيماهیومیگووسایرابزیاندرآبهايجنوبدرسال-216-7جدول

ارقامبه:میلیونقطعه

52عملکرد52هدفگونهناماستان

خوزستان
60میگو

02018ماهیان دریایی

بوشهر
50میگو

010ماهیان دریایی

هرمزگان

40468میگو

060ماهیان دریایی

9010سایر

سیستان و بلوچستان

512میگو

010ماهیان دریایی

0010سایر

660259جمع 

 

 

6.2; 
9% 

5.1; 8% 

49.61; 75% 

5.11; 8% 

 خوزستان

 بوشهر

 هرمزگان

 سیستان وبلوچستان
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 بازسازيوحفاظتازذخائرژنتیکیبندركالهیهرمزگانگزارشمركز 

قرار  میناب شهرستان  کیلومتری 91ذخایر آبزیان خلیج فارس ودریای عمان  دربازسازی این مرکز با نام مرکز تکثیر و 

 دارد.

 های میگوی مولد هرمز، دارسرخ و کوهستک قرار گرفته است.  در فاصله کوتاهی از صیدگاه

  .اردتیاب جنوبی وتیاب شمالی قرار د میگوی های پرورش در این منطقه سایت

 .حلقه صنعت پرورش میگوبرای تکمیل  های برودتی در این منطقه  وجود مجتمع 

انجام شده است و در قالب طرح مشترک ایران و  7922یابی این مرکز توسط کارشناسان ایرانی و خارجی در سال  مکان

UNDP  افتتاح شد. 7917)برنامه عمران سازمان ملل متحد( در این منطقه اجرا شده است. مرکز فوق در سال. 

 های متعددی در ارتباط با تکثیر و پرورش میگو محل انجام پروژهواین مرکز به عنوان اولین مرکز تکثیر میگو در ایران 

 بوده است  ،ماهی وسایر آبزیان 

و مرکز مهم تکثیر و  های صنعت میگو نوان یک مرکز مهم در پشتیبانی  و تأمین نهادهبه ع این مرکزدر حال حاضر 

  مطرح است. رهاسازی بچه میگو در استان هرمزگان وهمچنین به عنوان اولین پایلوت تکثیر ماهیان دریایی 

 

 
 

عکسهواییمركزتکثیروبازسازيذخایرآبزیانخلیجفارس

 
)بخشخصوصی(57-29طیسالهايدراستانهرمزگانتعدادبچهمیگويرهاسازيشده-212-7جدول

ارقام به : میلیون قطعه

818283848586878889909192سال رها سازی

تعداد بچه میگوی 

رهاسازی شده
541051429919988397127671310

1027جمع کل رها سازی 
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)بخش52-59تعدادبچهمیگويرهاسازيشدهدراستانهرمزگانطیسالهاي-212-7جدول

دولتی(

ارقام به : میلیون قطعه

9394959631سال رها سازی

3015354184052.0تعداد بچه میگوی رهاسازی شده

739.19(31-39جمع کل رهاسازی )

 

سال اخیرتکثیرو رها سازی از طریق بخش خصوصی انجام می شد و هزینه هنگفتی بـرای ایـن موضـوع اختصـاص      71طی 

(که تکثیر و رها سازی توسط بخش دولتی )مرکز تکثیر و بازسازی ذخایرآبزیان خلـیج   31-39سال ) 5می یافت ولی طی 

 سـال  5هزینه های تولید ،راندمان وعملکردتولید طی اینحاکی از آن است که عالوه بر کاهش ، فارس کالهی انجام شده 

 است.سیر صعودی وقابل توجهی داشته 
 

  31آمارمولد صید شده  ،الرواستحصالی و رهاسازی شده   میگوی موزی در سال 

 -هرمز–بندرعباس  -مناطق تامین مولد :شهرستان قشم •

 قطعه551تعداد مولد صید شده :         •

 قطعه  511کرده :   تعداد مولد تخمریزی  •

 قطعه21111111تعداد تخم استحصالی:        •

 قطعه50111111تعداد ناپلی استحصالی:      •

 قطعه   50111111تعداد زوا و مایسیس:        •

 قطعه 51111111روزه:     5تا 7تعداد الرو  •

 قطعه90111111روزه:     75تا 5تعدادالرو  •

 میلیون قطعه 15/511111  تعدادالرو ذخیره شده در مزارع پرورشی:   •

 قطعه5711111استخر 5تعداداستخر ذخیره شده: •

قطعه 15511111گرمی برداشت شده جهت رها شده در خوریات شهرستان سیریک، کالهی ، تیاب7-9تعداد میگوی  •

 77911111قطعـه و  95/511/111قطعه در خوریـات بنـدرکالهی( جمـع کـل بچـه میگـوی مـوزی       7111111و تعداد )

 قطعه 52011111هندی : جمع کل نهای میگوی رها سازی شده:  میگوی سفید

 

 31سفید هندی در سال   آمارمولد صید شده  ،الرواستحصالی ، الرو ارسالی و  رهاسازی شده میگوی 

 :جاسک مناطق تامین مولد :شهرستان  •

    قطعه 550تعداد مولد صید شده :         •

 قطعه  151تعداد مولد تخمریزی کرده :    •
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 قطعه 91111111تعداد تخم استحصالی:        •

 قطعه 15111111تعداد ناپلی استحصالی:      •

 قطعه   17111111تعداد زوا و مایسیس:        •

 قطعه 75111111روزه:     5تا 7تعداد الرو  •

 قطعه 77951111روزه:     75تا 5تعدادالرو  •

 ن قطعهمیلیو 7911111تعدادالرو ارسالی به سیتان و بلوچستان:     •

  قطعه71111111روزه رها سازی شده در خوریات شهرستان سیریک: 11تعداد پست الرو  •
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برداشت  رومی و  موز  از حو   

 
 

ت اوير  رو می و در سا ن ه ر 

 
 



792

 کی    ست  رو می و  س ید ه د  ب  اس ان سیس ان و  
بلو س ان

 
 

 

رها ساز  در از اس خر و حم   هت برداشت ب   می و 
خوريا 
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o مشکالتمركزبازسازيذخایركالهی

 تعمیراساسی دیزل ژنراتور تولید برق -7

 وفیلتر کاتریجتعمیر-1

 تامین به موقع اعتبارات برای اجرا پروژه  ها -9

برق گرفتگی و تعویض تابلو ها و سیم کشی خطوط برق وتلفن  مرکز بعلت مستعمل بودن آنهابرای پیش گیری از -5

 حوادث

 کمبود شدید نیروی انسانی بویزه متخصص و کارشناس-5
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o مركزجهتافزایشعملکردهايپیشنهاد 

 1تا 7رساندن آنها مترمربعی جدید جهت نرسری بچه ماهی نرسری ومیگو برای به وزن 7111استخر بتونی5ساخت -7

 گرم جهت فروش به بخش خصوصی

 استخرهای نیم هکتاری جهت نرسری الرو موزیتعمیر و بهسازی -1

تامین هزینه تاسیساتی: شامل لوله کشی آب و هوا و الکتروپمپ و  ایجاد سقف کاذب و دیوارکشی دو حوضچه بتونی -9

 انتهای سالن )جهت نگهداری مولد ماهی در شرایط خارج از فصل

 ور سالیانه مبلغی اختصاص یابدمتر مربعی بط511و 7111برای جلوگیری از فرسودگی حوضچه های -5

 هکتار( 91ساخت مزرعه پرورش میگوی جدید برای به وزن رسانی بچه میگو )حداقل -5
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52درسال)چابهار(سیستانوبلوچستاناستانگزارشبازسازيذخایرآبزیانبومی

 ضرورتبازسازيذخایرآبزیاندراستانسیتانوبلوچستان

 برداشت بی رویه  از ذخایر آبی با استفاده از روش های استاندارد و یا حتی غیر استاندارد   (7

با توجه به اشتغال و ارتزاق بخش عمده ساحل نشینان استان از طریق صـید و صـیادی ،کـاهش ذخـایر صـدماتی چـون        (1

 بیکاری و فقر در جامعه را در پی خواهد داشت

اجتماعی و اقتصادی اتخاذ تصمیمات و سیاست هایی در جهـت توسـعه و بهـره     به منظور جلوگیری از این آسیب های (9

برداری پایدار از منابع آبزی است آب های ساحلی استان بعنوان یکی از راه های تولید ،کار و اشـتغال فعـال محسـوب    

 می گردد

جمله میگـوی سـفید هنـدی را    امروزه بدلیل صید و برداشت های بی رویه از دریا کاهش ذخایر آبزیان بومی منطقه از  (5

 باعث شده

متاسفانه طی سال های گذشته با توجه به بروز بیماری ویروسی لکه سفید در مزارع پرورش میگـوی کشـور و اسـتان و     (5

براساس سیاست تغییر گونه پرورشی به گونه میگوی سفید غربی)وانامی( ، تولید گونـه سـفید هنـدی از چرخـه مراکـز      

د و لذا عدم تولید و بازسازی این گونه بومی در استان و همچنین صید و برداشت بی رویـه از  تکثیر آبزیان خارج گردی

 دریا ، ذخایر این گونه را با خطر کاهش و انقرا  مواجه ساخته  است  

 

 درزمینهبازسازيذخایرآبزیان:شیالتاستانسیستانوبلوچستانسیاستهاي 

ذخایر آبزیان در طی یک برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت می توانـد  اجرای طرح ها و پروژه های بازسازی  (7

 راهگشا و موثر در  رفع آسیب های ذکر شده باشد.

با توجه به اینکه برخی از گونه های آبزیان بومی در آب های دریای عمان در سال های گذشته با رهـا سـازی در دریـا     (1

ا و عدم بازسازی ذخایر به مرور میـزان ذخـایر و صـید آن نیـز کـاهش یافتـه       بازسازی می گردید اما به دلیل برداشت ه

 است.

 بازسازی ذخایر گونه های در معر  خطر یا با فراوانی صید که می تواند در صید و اشتغال پایدار تاثیر گذار باشد. (9

 

نوژهبازسازيذخایرگونهمیگويسفیدهنديدرآبهايساحلیاستانسیستانوبلوچستاپر 

گرمی در خوریات  9تا  1میلیون بچه میگوی  9پروژه بازسازی ذخایر آبزیان در استان از سال گذشته با رها سازی    

ساحلی آغاز گردید که این مهم درحالی بود که به دلیل تغییر گونه تولیدی و عدم تکثیر میگوی سفید هندی در مراکز 

 ذخایر میگویی در استان صورت نگرفته بود.تا کنون هیچ گونه باز سازی  01تکثیر از سال 

بر همین اساس نیز در سال جاری با پیگیری ها ی انجام شده و با هماهنگی دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت    

میلیون قطعه بچه میگو و یک میلیون بچه ماهی هامور یا صبیتی توسط مرکز تکثیر بازسازی 75ایران مقرر گردید تعداد 

ایر آبزیان استان هرمزگان تکثیر و طی مراحل مختلف جهت رهاسازی در آب های ساحلی استان در اختیار این اداره ذخ

مرکز تکثیر 1کل قرارگیرد که تعدادی پست الرو میگوی سفید هندی پس از انتقال توسط کارشناسان این اداره کل به 

 وزن رسانی تحویل گردید. استان )اژدر ماهی مکران و آبزی پرور چابهار ( جهت به 
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مرکز یاد شده نسبت به تکثیر میگوی گونه یاد شده نیز اقدام نمودند که طی مراحل مختلف در خوریات آب 1همچنین    

 های ساحلی استان رها سازی گردید.

بار مورد اعتو 31گرم در خوریات ساحلی)گواتر، طیس و پزم( ،خرداد ماه1تا  7/5میلیون قطعه بچه میگو 71رها سازی 

 نیاز جهت اجرای پروژه از محل اعتبارات ابالغی سازمان شیالت ایران تامین گردید.

 

 
 

تصاویرانتقالپستالرومیگوازمركزتکثیراستانهرمزگان

 

 

 تصاویررهاسازيبچهمیگودرخوریاتآبهايساحلیاستانسیستانوبلوچستان
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سازيذخایرسازمان،مدیركلشیالتاستانومدعوینسایرارگانهايحضورمدیركلمحترمدفترباز

 ذیربط)دانشگاه،تحقیقات،دامپزشکیومحیطزیست(درمحلرهاسازيبچهمیگوها

 

 52وپیشبینیبرايسال52عملکردبازسازيذخایرآبزیاندرسال-215-7جدول

 

 سازيمحلرها )گرم(وزن تعداد)قطعه( گونه سالعملکرد

 31عملکرد سال 
 

خوریات پزم،تیس و  1-9 میلیون71 میگوی سفید هندی

 گواتر

 

 

 

پیش بینی برای 

 30سال

ماهیان دریایی 

بومی)هامور 

 و...( ،صبیتی،شانک

آب های ساحلی   5-71 هزار711

 استان

میگو گونه های 

 بومی

آب های ساحلی   1-9 میلیون75

 استان
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 56-52میگوازآبهايساحلیاستانطیسالهايمیزانصید-29-7نمودار

 

با توجه به نمودار میزان صید میگو از آب های ساحلی استان که نشان دهنده روند سینوسی صـید در طـی سـال هـای اخیـر      

 می باشد که این امر عمدتا به دالیل ذیل رخ داده است:

 مسایهمهاجرت میگو در طول نوارآبی ساحلی استان ها و کشورهای ه -

 کاهش صدور مجوزهای مربوطه صید با هدف حفظ ذخایر در برخی از سال ها -

 کاهش ذخایر میگو در آب های ساحلی استان در اثر صید بی رویه و عدم بازسازی ذخایر طی برخی از سال ها -

 

پیشنهاداتادارهكلشیالتسیستانوبلوچستانبرايبازسازيذخایرآبزیاندراستان: -

 یلوت برای هراستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هاتعیین پا 

 )..... جذب سرمایه گذار و اعطای مجوزهای الزم به منظور تکثیر و پرورش آبزیان دریایی )ماهی ، میگو ، البستر و 

 در  بررسی و تعیین گونه آبزیان در معر  خطر انقرا  یا کاهش ذخایر و برنامه ریزی به منظور تکثیر و رهاسازی آن

 دریا جهت بازسازی ذخایر

 مطالعه و شناسایی بیوتکنیک تکثیر و رهاسازی آبزیان در معر  خطر انقرا  و با ارزش اقتصادی ) تجاری- 

 صنعتی(

 ترویجی در این زمینه-شناسایی بیوتکنیک پرورش آبزیان واجرای پروژه های الگویی 

 به منظور کاهش فشار صید از ذخایر طبیعی دریا توسعه روش های نوین در آبزی پروری  نظیر قفس های دریایی 

 )بررسی دقیق میزان ذخایر و تعیین سقف مجاز صید)قرارداد با مراکز تحقیقاتی 

  تعیین محدوده و مناسب ترین مکان برای رهاسازی آبزیان،ماهیان دریایی،میگو،البستر و ......)قرارداد با مراکز

 تحقیقاتی(

  تخصصی باحضور اساتید مجرب )داخلی و خارجی(برگزاری دوره های آموزشی 

 .سفرهای تخصصی و بازدید از کشورهای صاحب صنعت و پیشگام 
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 ها فعال سازی کمیته  تخصصی باز سازی ذخائر و ارتباط مستمر بین ستاد و استان 

 تخصیص به میزان نیاز و بموقع اعتبارات و تعیین جدول زمانی به تفکیک هر فعالیت 

 زم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور عملیاتی شدن برنامـه هـای بازسـازی طبـق اصـول و روشـهای       ایجاد ساختار ال

 تبیین شده علمی و بررسی نتایج آن در احیاء و افزایش راندمان صید

  بـا رویکـرد بازسـازی ذخـایر      آموزشی تکثیر و پرورش  گونه هـای اسـتراتژیک و بـومی   –ایجاد یک مرکز تخصصی

 آبزیان بومی

 ه همه جانبه و توسعه چند بعدی بحث بازسازی با توجه به چند بخشی بودن این فعالیتتوج 

 

 محلطرحبازسازيذخایر استانهرمزگانوسیستانوبلوچستاناز وضعیتاعتباراتارسالیبه

52ابزیاندرسال
 

بازسازياعتباراتارسالیازسازمانشیالتبهمركزكالهیهرمزگانازمحلطرح-221-7جدول

52ذخایرآبزیاندرسال

ارقامبه:میلیولریال

شرح

نقديخزانهاسالمیاوراق

جمع

9مرحله7مرحله2مرحلهاوراقدوماوراقاول

150025002008003005300مرکزکالهی

 

 

 52بازسازيذخایردرسالاعتباراتارسالیازسازمانشیالتبهاستان)سوب(برايپروزه222-7جدول

 

شرح

جمعنقديخزانهاسالمیاوراق

اوراق

اول

اوراق

دوم

اوراق

سوم

1000150010005114000سیستان وبلوچستان)چابهار(
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52-22وضعیترهاسازيانواعابزیاندرآبهايخلیجفارسودریايعمانطیسالهاي
 

 52-22میزانرهاسازيبچهمیگوبهتفکیکاستاندرابهايجنوبطیسالهاي227-7جدول

 

 وزنبهگرم گونه توضیحات
رهاسازيبه

 قطعه
 سال استان

 P.semisulcatus 
بیش از یک 8470000 خوزستان

88 P.indicus 
بیش از یک 5000000

هرمزگان P.merguiensis 
بیش از یک 4782120

 P.semisulcatus 
بیش از یک 10700000 بوشهر

 P.merguiensis بیش از یک 12701407 هرمزگان
89

 P.semisulcatus 
بیش از یک 8300000 خوزستان

 P.merguiensis 
بیش از یک 6761333 هرمزگان

90
 P.semisulcatus 

بیش از یک 8346000 بوشهر

 P.merguiensis 
بیش از یک 13070000 هرمزگان 91

   0 هرمزگان 92

 P.merguiensis بیش از یک 30146900 هرمزگان 93

% گونه ببری 35

سبز P.semisulcatus بیش از یک 35000000 هرمزگان 94

 P.merguiensis بیش از یک 36000000 هرمزگان 95

 P.merguiensis بیش از یک 40000000 هرمزگان
96

 P.indicus بیش از یک 3000000 سیستان وبلوچستان
95511111 

ازگونه موزی
P.merguiensis&P.indic

us 
بیش از یک 46800000 هرمزگان

97

 P.indicus 
بیش از دو 12000000 سیستان وبلوچستان

  
281077760 جمع
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 52-29میزانرهاسازيرهاسازيماهی،میگوونرمتنانطیسالهاي-229-7جدول

 

ماهی نرمتنان میگو سال

50000 20000 72703000 83
700000 0 9095669 84
460000 50000 31900000 85
60000 50000 17268532 86
679000 20000 24549617 87
55000 0 11782120 88

890000 0 21001407 89
0 0 6761333 90

500000 0 13070000 91
0 0 0 92

1700000 0 30146900 93
0 0 35000000 94
0 0 36000000 95
0 0 43000000 96

178000  58800000 97

5272000 140000 411078578 جمع :

 

 

درابهايخلیجفارسودریايعمان52-29بچهمیگوطیسالهايانواعرهاسازي-24-7نمودار

 

 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000
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 درابهايخلیجفارسودریايعمان52-29بچهماهیطیسالهايانواعرهاسازي-29-7نمودار

 

گزارشپرورشماهیانخاویاري-6-7

بدیهی است که یکی از مهمترین مواد خام تولید بچه ماهی در مراکز تکثیر ، مولدین مناسب به تعداد مکفی        می باشـد  

ان خاویـاری در مـورد تـامین    و  از آنجا که طی سال های اخیر به دلیل کاهش شدید مولدین صید شده ، مراکز تکثیر ماهی

مولد با مشکالت زیادی رو به رو بوده اند . لذا پرورش ماهیان خاویاری به منظور تولید مولد در مراکـز تکثیـر یکـی از راه    

 های منطقی و آینده نگر برای تامین مولد در سالهای آتی می باشد .

تکثیر در حال انجام بوده و در طی سالهای اخیر اهمیـت ویـژه   در همین راستا برنامه مولد سازی ماهیان خاویاری در مراکز 

ای یافته است.عالوه بر گونه های بومی گونه های دورگه )هیبرید( نظیر بستر برای معرفی به سیستم آبـزی پـروری کشـور    

اقصی نقـاط   ،گونه های کمیاب نظیر تاس ماهی روسی)چالباش( و همچنین گونه های وارداتی نظیر استرلیاد و بستر)که در

جهان وارد سیستم آبزی پروری شده اند(در برنامه مولد سازی مراکز بازسازی و حفاظـت از ذخـایر ژنتیکـی آبزیـان قـرار      

دارند که با هدف تولید گله های مولد بومی،تنوع گونه ای برای سیستم آبزی پروری کشور و همچنین حفظ ذخـایر ژنـی   

 در آبهای داخلی در حال پرورش می باشند.

 

 توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور 

بدیهی است توسعه پرورش ماهیان خاویاری  عالوه بر ارزاوری و ایجاد اشتغال در کشور به دلیـل کـاهش صـید از ذخـایر     

طبیعی و اشتغال جوامع ساحل نشین تاثیرات مثبت و شـگرفی بـر بازسـازی ذخـالیر ژنتیکـی ایـن ماهیـان ارزشـمند خواهـد          

 جهت سازمان شیالت ایران توسعه پرورش ماهیان خاویاری را در دستور کار خود قرار داده است.داشت به همین 

مزرعه بوده که اکثرا در ظرفیت   11در کشور فعال بودند در حدود  7937تعدادمزارع خاویاری فعالی که تا پایان سال 

مزرعه در نقاط  31نون تعداد مزارع به تا ک 31تن بودند که از سال  51تا  91های کوچک و تعداد اندکی حداکثر 

مزرعه بالغ شده است. در نهایت با نظر به اینکه کشورمان ازپتانسیل ها 711به بیش از  7931مختلف کشور و تا پایان سال 

و امکانات بالقوه زیادی برای پرورش ماهیان خاویاری برخوردار است موارد زیر می تواند توسعه این صنعت در کشور را 

 ین کند:تضم
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 وجودارزشمندترین گونه های متعلق به خانوادهای ماهیان،درآبهای بومی کشور-7

 ... ( سابقه درخشان درفرآوری،مراکزتکثیردولتی و)  وجودزیرساختهای ارزشمندازگذشته-1

 سهولت نسبی دسترسی به مولدین واحرازازکاهش واریانس ژنتیکی مولدین درآینده-9

 بچه ماهی وباالبودن نسبی ضریب امنیت زیستی عدم نیازقطعی به واردات-5

 وجوداراضی مستعدپهناورجهت کاربری این زیربخش درسرتاسرنوارساحلی شمال-5

امکان احداث مزارع انفرادی بدلیل هزینه های زیربنایی نه چندان باالوامکان استخرسازی حتی درفواصل نزدیک به -2

 دریا،بدون توجه به بافت خاک



2952یتماهیانخاویاريموجوددرمركزشهیدبهشتیوضع-224-7جدول

ف
دی
ر



 تعداد (Kgوزنمتوسط) سالتولید گونه
بیوماس

(Kg) 

درصد

 فراوانی

 %1/7 7011 91 55 7923 فیل 7

 %1 0111 30 55 7911 فیل 1

 %15/5 1151 91 71 7901 فیل 9

 %15/7 911 15 0 7901 فیل 5

 %15/7 551 11 75 7901 فیل 5

 %55/5 511 51 5/7 7935 فیل 2

 %15/12 1051 152 5 7909 سیبری 1

 %15/0 915 733 9 7931 سیبری 0

 %15/0 111 731 1 7909 استرلیاد 3

 %55/5 25 31 9/1 7935 استرلیاد 71

 %5/71 7111 30 1 7931 چالباش 77

 5 75 7911 شیپ 71
 

 

 71 0 7909 شیپ 79
 

 

 %15/7 111 23 1 7903 شیپ 75

 %15/7 51 01 5/7 7903 شیپ 75

 71 5 7902 قره برون 72
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ف
دی
ر



 تعداد (Kgوزنمتوسط) سالتولید گونه
بیوماس

(Kg) 

درصد

 فراوانی

 711 5/1 7935 قره برون 71
 

 

70 

 هیبرید

)استرلیاد+

 فیل(

7935 5/1 11 511 15/0% 

 71 9 7935 ازون برون 73
 

 

 7505 جمع

 
 

(2952آمارمولدینماهیانخاویاريپرورشیمركزشهیدمرجانی)-229-7جدول

 
 

 

(2952ماهیانخاویاريمركزشهیدرجایی)آمار-226-7جدول

وزنسنگونه

متوسط)كیلوگرم(

بیوماستعداد)قطعه(

)كیلوگرم(

جنس

 

 

 

 فیل ماهی

 ماده 5051 25 31 75-71

 ماده 5111 21 21 75-71

 نرو ماده 5511 751 91 71-1

 نرو ماده 7113 09 79 1-5

 نرو ماده 501 21 0 5-9

 مادهنر و  101 35 9 7

جمعكلفیل

ماهی

-92526752-

 نر و ماده 711 75 0 71-71 شیپ

 نر و ماده 711 75 0 71-71 ازون برون

 ماده 751 95 5 71-0 استرلیاد
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وزنسنگونه

متوسط)كیلوگرم(

بیوماستعداد)قطعه(

)كیلوگرم(

جنس

 نر و ماده 792 71 0 71-71 قره برون

  712 701 1.1 7 قره برون+ ازون برون

  795 31 7.5 1 قره برون+ ازون برون

 نرو ماده 52 0 1 71-71 سیبری

 نرو ماده 795 55 9 5-9 چالباش

  320 915   سایرگونه ها

 کیلوگرم   71713 قطعه 395 جمع کل ماهیان موجود در مرکز

 

 

(2952سیاهکل)-آمارماهیانخاویاريمركزشادرواندكتریوسفپور

 : 7515اهداف کمی تا افق  -7
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( مشخص می شود که دستیابی به تولید پیش بینی شده  کامال میسر می 7931از با نگاهی به تولید سالهای گذشته)قبل 

باشد زیرا با احداث و راه اندازی مزارع جدید تولید قوس صعودی خواهد داشت زیرا بچه ماهیان معرفی شده در طی دو 

رد تولید خاویار نیز همین امر با سال آینده به وزن بازاری رسیده و تولید از مقدار پیش بینی شده باالتر خواهد بود.در مو

شدت بیشتری آشکار می گردد زیرا گله های مولدینی که هر ساله توسط بخش خصوصی برای تولید خاویار از بقیه گله 

پرواری جدا شده و به گزینی می شوند نیز با رشد صعودی در هرسال ، پس از سال هفتم بطور انفجاری تولید خاویار 

 خواهند داشت.

 

 

 تولیدگوشتماهیانخاویاريدرسنواتاخیربرحسبتن
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797

 

(كیلوگرم)تولیدخاویارپرورشیدرسنواتاخیر
  

سال  

7903 
سال  

7931 
سال  

7937 
سال  

7931 
سال  

7939 
سال  

7935 
سال  

7935 
سال  

7932 
سال  

7931 

0 3.6 
530 911 970 

2237 
3011 

3508 

5973 

 (واحدكیلوگرم)تولیدخاویارپرورشیدرسنواتاخیر
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 ناماستان ردیف

 مجموعمزارعفعالماهیانخاویاريكشور

 تعداد

 ظرفیتمزارعفعال)تن(

 خاویار گوشت

5/95 1219 17 مازندران 7  

5/79 7235 51 گیالن 1  

5/55 9 گلستان  9  1/1  

95/9 705 9 فارس 5  

 17 951 1 خوزستان 5

7/1 71 5 قم 2  

 1 50 5 یزد 1

5/55 9 مرکزی 0  7 

 1 92 5 قزوین 3

 15 251 5 لرستان 71

 1 151 5 کرمانشاه 77

 1 55 1 کرمان  71

 1   2 آذربایجان شرقی 79

 1   7 تهران 75

 1 71 7 البرز 75

 1 21 5 خراسان رضوی 72

 1 95 9 اصفهان 71

 1 111 7 کهکیلویه و بویر احمد 70

 1 1 7 کردستان 73

 1 751 1 هرمزگان  11

25/711 2571 712 جمع کل  
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 ناماستان

 مجموعمجوزصادره

 بهرهبرداري تاسیس موافقتاصولی

تعداد

 مزارع

 ظرفیتاسمی)تن(

 تعدادمزارع

تعداد اسمی)تن(ظرفیت

 مزارع

 ظرفیتاسمی)تن(

 خاویار گوشت خاویار گوشت خاویار گوشت

1/7 91 7 مازندران  5 5/51  25/1  75 1595 1/91  

75/7 111 1 گیالن  19 7115 5/2  71 511 01/5  

0/1 59 9 گلستان   5 21 9/1  9 51 1/1  

95/9 705 9 1 1 1 1 1 1 فارس  

 17 951 1 5 53 9 111 1111 51 خوزستان

5/5 31 5 1 1 1 قم  5 71 7/1  

 5 15 5 1 1 1 1 1 1 یزد

 1 75 7 1 91 7 1 1 1 مرکزی

 1 92 5 1 1 1 1 1 1 قزوین

 1 51 7 15 151 9 15 011 5 لرستان

 1 11 7 1 151 4 1 151 5 کرمانشاه

 1 52 1 1 11 7 1 711 7 کرمان 

آذربایجان 

 شرقی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 1 1 1 1 71 7 1 1 1 البرز

خراسان 

 رضوی

1 1 1 
1 1 

1 
5 21 

1 

 1 95 9 1 1 1 1 1 1 اصفهان

کهکیلویه و 

 بویر احمد

1 1 1 
7 51 

1 
1 911 

1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کردستان

 1 1 1 1 1 1 1 111 71 هرمزگان 

1/20 5153 21 55 1931 59 110 9231 11 جمع کل  
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 2952مجموعتولید)عرضهبهبازار(

 خاویار)تن( گوشت)تن( ناماستان ردیف
مجموعبیومس

 موجود)تن(

0/1 7511 مازندران 7  2550 

517/1 552 گیالن 1  011 

1/1 75 گلستان 9  50 

2/51 فارس 5  705/1  715 

715/1 52 خوزستان 5  1/975  

11/1 75 قم 2  5/91  

19/1 55 یزد 1  91 

151/1 07 مرکزی 0  795 

1/70 قزوین 3  177/1  5/17  

5/91 لرستان 71  1 15 

 51 کرمانشاه 77
 

1/79  

 15 1 1 کرمان 71

1/72 آذربایجان شرقی 79  1 92/0  

115/1 11 تهران 75  2 

 1 1 5 البرز 75

5/7 خراسان رضوی 72  1 5/0  

115/1 0 اصفهان 71  15 

99/77 1 1 کهکیلویه و بویر احمد 70  

2/7 1 1 کردستان 73  

1/5 1 1 هرمزگان 11  

319/5 1922 جمع کل  93/0113  
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 میگو و آبزیان آب شور : دفتر امور 9فصل 
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وآبزیانآبشورپرورشمیگووعملکردتکثیر-2-9

دو دهه گذشته به سرعت توسعه یافته است. آمار و تولیدات آبزی پروری در سطح جهان با رشد فزاینده جمعیت، در 

به کاهش بوده و همچنین تقاضا برای اطالعات حاکی از آن است که ذخایر طبیعی آبزیان دریایی در حال حاضر رو

مصرف آن ها رو به افزایش است. محدودیت منابع آبی در آب های داخلی، کاهش صید برخی از گونه های دریایی در 

کشورهای تولید کننده آبزیان را به پرورش انواع آبزیان اعم از  صعودی تولیدات آبزی پروری دریایی، جهان، روند 

دریایی، خیاران دریایی و ... در اراضی شوری زار میگو، ماهیان دریایی و سایر آبزیان آب شور نظیر آرتمیا، جلبک های

کیلومتر نوار ساحلی در  1111است. کشور ما نیز با و لم یزرع ساحلی، آب های سرزمینی و آب های دور سوق داده 

شمال و جنوب کشور، از پتانسیل بسیار باالی برای توسعه آبزی پروری دریایی برخوردار می باشد. لذا علیرغم مطالعات 

تار هک هزار 111متعدد در زمینه های تکثیر و پرورش میگو، ماهیان دریایی و سایر آبزیان آب شور و شناسایی بیش از

میلیون تن ماهیان دریایی درنوار ساحلی  7و شمالی کشور، توان تولید  اراضی مستعد پرورش میگودر سواحل جنوبی

هزار تن سایر آبزیان آب شور نظیر آرتمیا، جلبک های دریایی، خیار  71شمالی و جنوبی و همچنین توان تولید بیش از  

در بازارهایجهانی و برخی تبه همراه  قیمت مناسب این محصوال ،کشوردریایی و صدف های دریایی در سواحل جنوبی 

محروم  در کشور از جمله توسعه صادرات محصوالت شیالتی،اشتغالزایی مولد در مناطق ها مزیت های نسبی این فعالیت

جلوگیری از ی، با محدودیت کاربری سایر فعالیتها، پدافند غیرعامل، افزایش ضریب امنیت و اقتدار ملی در مناطق ساحل و

مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت در مناطق محروم ساحلی، امکان جذب سرمایه های مهاجرت به کالن شهرها و 

در  خارجی و مشارکت آنها در طرحهای توسعه ای،امکان توسعه همسوبا محیط زیست و کاهش فشار بر ذخایر دریایی

توجه مسئولین را به  ،آزمون های اولیهتابخانه ای و میدانی و مطالعات کنتایج مثبت با عنایت به و  امر صید و صیادی

 معطوف داشت.  11ت در دهه فعالیتوسعه این 

درکشـور  نقـش داشـته انـد     آبزیـان آب شور پـرورش  تکثیـر و  به نظرمی رسدعواملی که در این روند رو به رشدو توسـعه  

 عبارتند از:

 در بازارهای جهانی  و سایر آبزان آب شور  قیمت نسبتا باالی میگو 

  هزینه های تمام شده محصول با درآمد حاصله قابل توجهاختالف 

  سیسـات  أآماده سـازی اراضـی مسـتعد و برعهـده گـرفتن هزینـه هـای ت       مطالعات اولیه، حمایت های موثر دولتی )مانند

 پایین و ... ( نسبتاً مزدت و اعطای تسهیالت سرمایه ای با کارفعالیزیربنایی،نگاه ویژه سیستم های بانکی به این 

 ٌپایین در مقایسه با سایر کشور های تولید کننده   هزینه های سرمایه ای نسبتا 

 .افزایش مستمر نرخ برابری ارز که رویکرد به تولیدات صادراتی را از توجیه بسیار باالیی برخوردار ساخته بود 

 11دهه  اوایل ت درفعالیبرای سرمایه گذاری در این  مجموع مزیت های فوق شرایطی را فراهم آورد که جاذبه الزم را

سفانه علیرغم أدر کشور به دنبال داشت.اما مت تکثیر و پرورش میگو را سریع فراهم آورد، به گونه ای که توسعه نسبتاٌ

وه لکه سفید، تغییرات جهانی قیمت میگو وبه عال ویروسی ، بیماریزدگی، بروز سرما01پیشرفت مناسب تا اوایل دهه 

مشکالت ناشی از بدهی انباشته پرورش دهندگان، روند رشد را با نقصان مواجه نمود. البته پس از تغییر گونه پرورشی 

(، کسب تجربه های الزم در تکثیر، پرورش و وانامیمیگوی گونه پا سفید غربی )به  (ایندیکوس)سفید هندیمیگو از 
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ظور بومی سازی مولدسازی در کشور وعدم وابستگی به خارج کشور در دهندگان به من تولیدوتالش  بازار و بازاریابی

ت فعالیمین مولد و همچنین روند مثبت در اجرای بسته حمایتی در استانهاگام بسیار موثری در شکوفا شدن مجدد این أت

دریایی، مطالعات  لیکن سازمان شیالت ایران به منظور تنوع بخشی گونه ای و توسعه هر چه بیشتر آبزی پروریمی باشد. 

و  7911شناسایی پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و همچنین سایر آبزیان آب شور را به ترتیب طی سال های 

با استفاده از دانش فنی مراکز مرجع جهانی انجام داده است که امید است با حمایت های کلیه دستگاه های دولتی  7913

 مناسبی دست یابیم.در این بخش ها هم به تولید 

 

 عملکردتکثیروپرورشمیگو-7-9

ثیروتولیدبچهمیگودركلكشورعملکردتک-2-7-9

مرکز تکثیر میگو  به منظور تأمین بچه میگـوی مـورد نیـاز مـزارع پـرورش میگـو در سـطح         97، تعداد7931در سال زراعی

ــب در    ــه ترتیـ ــه بـ ــدند، کـ ــال شـ ــور فعـ ــای  کشـ ــتان هـ ــتان، اسـ ــهرخوزسـ ــان،بوشـ ــتان  ، هرمزگـ ــتان و  بلوچسـ  سیسـ

 میلیون قطعه بچه میگو به کارخودخاتمه دادند  9231بودند که با تولید 9و  1،71،75به  تعداد 

قطعـه مولـد مـاده و     57591تمامی مولدین مورد نیاز مراکز تکثیر از داخل کشـور تـامین شـد. تعـداد     7931در سال زراعی 

د نر پرورشی گونه وانامی مورد استفاده مراکز تکثیـر قـرار گرفـت کـه برآینـد آن، تولیـد       قطعه مول 99191همچنین تعداد 

بچه میگو در سطح ملی بوده است. راندمان تولید بچه میگو به ازاء هر قطعـه میگـوی مولـد مـاده وانـامی      میلیون قطعه9231

ر جزئیات وضـعیت تولیـد بچـه میگـو در     قطعه در سطح ملی بوده است که جدول زی03710دریافتی به طور میانگین تعداد 

 مراکز تکثیر میگو در سطح کشور را نشان داده است. 
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59-52هايمقایسهتکثیروتولیدبچهمیگويكشوردرسال2-9نمودار

 
 

 
2952-2957تعدادمراكزتکثیرفعالمیگوازسال-7-9نمودار
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2952-2957میزانتولیدبچهمیگوازسال-9-9نمودار

 

 میگوپرورشوضعیت: 

 

 
 

باال بودن قیمتبعضـی از  کمبود نقدینگی جهت تأمین نهاده های اولیه،علیرغم مشکالت متعدد به ویژه 7931در سال زراعی 

هکتار به پـرورش  71313در برخی استانها و ...سطحی معادل نهاده ها )به ویژه غذا(به نسبت کیفیت پایین آنها، بروز بیماری

درصـد افـزایش    70هکتار( حـدود  3121در مقایسه با سال زراعی گذشته ) 31میگو اختصاص یافت. سطح زیر کشت سال

 یافته است. اطالعات تکمیلی در جداول و نمودارهای زیر آورده شده است.

هکتار بوده که بـا عنایـت بـه اینکـه      0915وسعه آبزی پروری در این سال سطح زیر کشت پیش بینی شده در برنامه ششم ت

درصد تحقق امر حاصل گردیـده اسـت. پـس از اتمـام فصـل پـرورش میگـو در         5/791هکتار به زیر کشت رفت  71313

د هکتار مزارع پرورش میگو برداشـت گردیـد کـه ایـن میـزان تولیـ      71313هزار تن میگو از سطح  50کشور، میزان حدود 

درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است میزان تولید پیش بینی شده در برنامه ششم توسـعه   5/51، 7932نسبت به سال  

درصد تحقـق   759هزار تن میگو تولید گردید،  50تن بوده که با عنایت به اینکه حدود  99511آبزی پروری در این سال، 
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، ایـن  7931تن در هکتار بوده که در سـال   5/9، 7932ح در سال زراعی امر حاصل شده است. میانگین تولید در واحد سط

 (. 7932درصد رشد نسبت به سال   15.1تن در هکتار افزایش یافت )یعنی حدود  5/5میزان به 

 

 
2952-2957میزانسطحزیركشتمیگوازسال-4-9نمودار



 
2952-2957تعدادمزارعفعالازسال-9-9نمودار
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2952-2957راندمانتولیدازسال-6-9نمودار

 

 

2952-2957نمودارتولیدمیگويپرورشیازسال-2-9نمودار
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131 909150715071171115.570.11935 7511 729.0 

1
*هرمز

گان



360 422642864426842218152185739.1 35362 217 

9
سیستان و 

بلوچستان
51 50129521575251.275215 1 551 

5خوزستان



13 591923.1952511.17.579.5923.1150.092

5
 گلستان

 
57 591 09109115059.772.5555 701 751.7 

یا میانگین مجموع



111 35307131310868510535.572.10712.5 5531 7175 

 *مجموع میزان برداشت از دو دوره پرورش )کراپ اول و دوم(       

 **سطح بهره مند از برق در استان هرمزگان مربوط به دو کراپ می باشد.       
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 59-52پرورشیكشوردرسالهايمقایسهسطحزیركشتمیگوي-2-9نمودار

 
59-52مقایسهمیزانتولیدمیگويپرورشیكشوردرسالهاي-5-9نمودار
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 2952زراعیدرسالتوسعهششممیزانتحققاهدافكمیبرنامه-9-9دولج

هدفموردبررسیاستان
اهداف

برنامه
درصدتحققتحققیافته

بوشهر

48784810986سطح زیرکشت )هکتار(
2000021000105تولید )تن(
41441073در هکتار( تنراندمان تولید )

17001508887بچه میگوی موردنیاز )میلیون قطعه(

هرمزگان

2500428641715سطح زیرکشت )هکتار(
8000221812773تولید )تن(

32521625راندمان تولید )تن در هکتار(
68020282982میگوی موردنیاز )میلیون قطعه(بچه 

سیستان و بلوچستان

3336341904سطح زیرکشت )هکتار(
100015651565تولید )تن(

326866راندمان تولید )تن درهکتار(
85901059بچه میگوی موردنیاز )میلیون قطعه(

خوزستان

7503692492سطح زیرکشت )هکتار(
30005277176تولید )تن(

415375راندمان تولید )تن درهکتار(
255656257بچه میگوی موردنیاز )میلیون قطعه(

گلستان

500830166سطح زیرکشت )هکتار(
150025851723تولید )تن(

3311033راندمان تولید )تن در هکتار(
128000قطعه(بچه میگوی موردنیاز )میلیون 

کل کشور

8375109291305سطح زیرکشت )هکتار(
33500478591429تولید)تن (

444110راندمان تولید )تن در هکتار(
284836921296بچه میگوی موردنیاز )میلیون قطعه(
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( سالمقایسهمیزانتولیدبچهمیگويپرورشی)عملکردوبرنامه-21-9نمودار

 

 

 
(  مقایسهمیزانسطحزیركشتمیگويپرورشی)عملکردوبرنامهسال-22-9نمودار
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(مقایسهمیزانتولیدمیگويپرورشی)عملکردوبرنامهسال-27-9نمودار

 

 وضعیتخوراکوتغذیهمیگو: 
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منبع متفاوت از داخل وخارج کشورتأمین شد کـه از  23ازغذای مورد نیاز مزارع پرورش میگوی کشور 1397درسال زراعی

نوع غذای وارداتی در اختیار پرورش دهندگان میگو قرار گرفته اسـت. انـواع خوراکهـای    9نوع غذای داخلی و14این میان

، هرمـزدام حـاتمی، بیضا،  17میگوی تولید داخل مورد استفاده در کشور شامل خوراک تولیدی کارخانه های هوورراش،

کیان دانه پارس،لیان، دانـه گسـتر احمـد، دریادانـه، دانـه طالیـی و        فرادانه، اصفهان مکمل، طعام سازان، مروارید گندمان،

همچنین خوراک کارگاهی )غذای دست ساز( می باشد و خوراک های وارداتی به کشور شامل خوراکهای شرکت هـای  

پرزیدنت، دراگون، تایگر، گلـدکویین، یونیـون مـی باشـد. میـانگین      سی پی بالنکا، لیون، سان فنگ فود، یونی وان، یونی 

متغیـر بـوده اسـت. حـداقل و حـداکثر قیمـت غـذای         7.0تا 7.5خوراکهای مصرفی در کشور از  ضریب تبدیل غذا

ریـال مـی باشـد،که بـه صـورت مشـروح میـزان مصـرف و قیمـت هـر نـوع             21111تا   55111مصرفی در این سال، مابین 

به تفکیک استان در جدول ذیل آورده شده است. البته الزم به ذکر است کـه در تعـدادی از اسـتانها و مـزارع بـه       خوراک

دلیل بروز بیماری و همچنین مصرف همزمان چند نوع غذا، امکان محاسبه دقیق میـزان مصـرف و ضـریب تبـدیل غـذایی      

 وجود ندارد.

ست مشاهده می شود که باالترین قیمت ها مربوطه بـه غـذاهای وارداتـی    با توجه به جدول و نمودارهایی که در زیر آمده ا

می باشد که در تعدادی از استان های استفاده شده، بازده و ضـریب تبـدیل غـذایی مـورد انتظـار را در پـی نداشـته اسـت.         

لـه مـدیریت   همچنین تفاوت ضریب تبدیل غذاهای یکسان در استان های مختلف نشان می دهد که موارد مختلفی من جم

 مزرعه، نحوه و روند غذادهی و ... از عوامل موثر بر این تفاوت می باشد. 

در تعـدادی از اسـتان هـا صـورت گرفتـه و امکـان محاسـبه دقیـق          31از اقداماتی که طی سالهای اخیر و همچنین در سـال  

مراحـل پـرورش مـی باشـد. لـذا       ضریب تبدیل غذایی را با مشکل مواجه ساخته است استفاده توام از غذاهای مختلـف در 

پیشنهاد می گردد که در زمان مصرف هر نوع غذا، کلیه پارامتر های مربوط به رشد و تغییرات وزنی میگوها به دقـت ثبـت   

و ضبط گردد. از نکات قابل توجه دیگر که بسیار مهم می باشد مصرف باالی خوراک های کارگاهی )غذای دست ساز( 

ه علی رغم ضریب تبدیل باال و عدم بازدهی مناسب تمایل زیادی به مصرف این نوع غذا وجود در استان هرمزگان بوده ک

 دارد.

 

 درمزارعپرورشیكشوروضعیتخوراکمیگويمصرفشدهسالزراعی-6-9جدول

نامخوراکاستانردیف
میزانمصرف

)تن(

میانگینقیمت

)ریال(

7

بوشهر

 52111 5111 هورراش

151111 0111 فرادانه 

 - 9011 مروارید گندمان 9

 51111 1512 بیضاء17 5

5 01111-21111 7511 طعام توسعه بندر 

6 50111 1511 هرمزدام 

 21111 7331 کیمیا گران تغذیه 
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نامخوراکاستانردیف
میزانمصرف

)تن(

میانگینقیمت

)ریال(

9 21111 7111 دانه طالیی 

10  52111 7511 لیان 

10952مجموع غذای مصرفی استانی)تن(

7

هرمزگان

1790595111کارگاهی

1هرمزدام713955511

521151111 فرادانه 9

953121111 لیون 5

55111 7221 حاتمی 5

52511 15 بیضا17 2

55111 792 سان فنگ فود 1

 55111 7192 یونی وان  0

 52111 751 هوورراش 3

 55111 059 کیان دانه 71

 25111 191 طعام سازان 77

 20111 15 کیمیاگران تغذیه 71

 55111 957 اصفهان مکمل 79

92079مجموع غذای مصرفی استانی)تن(

7

 سیستان و بلوچستان

***51111بیضا 17

1مرواریدگندمان ***55111

55111*** اصفهان مکمل 9

51511*** فرادانه  5

 55111 *** حاتمی 5

 51111 *** هوورراش 2

1 21111-55111 *** لیون 

 21111-5511 *** دراگون  0

3 21111-55111 *** تایگر 

1711مجموع  غذای مصرفی استانی)تن(

7 

 خوزستان

 21111 12 هوورراش

 22111 151.19 فرادانه  1

9کیان دانه70.255111

555111 صدف 5

22111 71 یونیون 5
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نامخوراکاستانردیف
میزانمصرف

)تن(

میانگینقیمت

)ریال(

20111 11.3 لیون 2

51 51111لیان 1

015.19مجموع غذای مصرفی استانی)تن(

7 

 گلستان

521111بیضا17

751121111حاتمی 1

91121111دمیاران 9

9121111کیان دانه پارس 5

10521111 فرادانه  5

50021111 اصفهان مکمل  2

 9705 مجموع غذای مصرفی استانی)تن(

17931.19مجموع غذای مصرفی کشوری)تن(

 *بدلیل مصرف توام چند نوع خوراک امکان محاسبه دقیق ضریب تبدیل غذایی مقدور نمی باشد.

 ***در استان سیستان و بلوچستان میزان مصرف غذاها بطور جداگانه ارسال نشده است.

 

 
 2952میزانمصرفغذادرسال-29-9نمودار
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2952میزانقیمتغذادرسال-24-9نمودار

 

 بیمه 

هکتار تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار  7175هکتار زیر کشت معادل  71313از سطح  7931زراعیدر سال 

درصد از سطح کل مزارع پرورشی می باشد که نشان می دهد پرورش دهندگان تمایل چندانی به  3.9گرفت که معادل 

یگردد  عدم تناسب تعرفه های تعیین سرمایه گذاری در این بخش ندارند. از موارد مهمی که موجب این عدم رغبت م

شده از طرف صندوق بیمه، بروکراسی اداری، پایین بودن سهم دولت به نسبت پرورش دهنده و تاخیر بسیار طوالنی در 

 پرداخت مبالغ غرامت از سوی صندوق بیمه و... می باشد.

 

سطحبیمهشدهمزارعپرورشمیگو-2-9جدول

استانردیف
سطحزیركشت

)هکتار(

سطحبیمهشده

)هکتار(

سطحبیمهشده

بهدرصد

 9.5 729.0 5071 بوشهر 7

 3.0 92 923.1 خوزستان 1

 5.7 171 5102.5 هرمزگان 9

 23.5 551 295 سیستان و بلوچستان 5

 70.3 751.7 091 گلستان 5

 3.9 7175 71313 مجموع

 

  



 

 

726

 ثیروپرورشمیگودراستانبوشهروضعیتتک-2-7-9

انجام گرفت. علت عدم کارگاه 71فعالیت تکثیر دراستان، تکثیر میگو در آماده کارگاه 75از مجموع 7931در سال 

ارگاه کمولدین مورد استفاده در نقدینگی الزم جهت راه اندازی مراکزبوده است.عدم فعالیت کل کارگاه های آماده، 

 الزم به منظورانجام آزمایشهایبعد از اتمام  7/7/31.در تاریخ انجام گرفت32مولدین پرورشی سال پیش از  تکثیرهای 

 صادر گردید.)قطع پایه چشمی( تکثیر میگو ، مجوزبیماری توسط دامپزشکیهر گونه از میگو عاری بودن 

تولید با که در مقایسه  می باشد میلیون قطعه بچه میگو 1508در استان، تولید کزتکثیر فعالامر، برآیند فعالیت 7931در سال 

 از مولدین مـورد اسـتفاده در مراکـز تکثیـر      راندمان تولید بچه میگومتوسط . افزایش را نشان می دهدرصد دسال گذشته

 مولد رسید.قطعه به ازای هر7951095به تعداد  دراستان

دم اعطـای  ، پرورش دهندگان میگوی این استان، علیـرغم مشـکالت  ناشـی از کمبـود نقـدینگی، عـ      7931در سال زراعی 

هکتـار   5071تسهیالت کافی و به موقع به مزارع پرورش و همچنین عدم بیمه پذیری مـزارع، اقـدام بـه پـرورش در سـطح      

تن میگـو بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا  سـال گذشـته در شـاخص  سـطح            17111نمودند که حاصل آن تولید نزدیک به 

 درصد افزایش داشته اند.  52درصد افزایش و میزان تولید میگو پرورشی  3زیرکشت 

در تـاریخ  075میگو در مجتمع پرورش میگوی شیف شهرستان بوشهر در مزرعه شرکت تعاونی گروه اولین ذخیره سازی  

امسال با جدیت بیشتر نظارت فنـی بهداشـتی بـا حضـور نماینـده اتحادیـه و صـاحبان مـزارع توسـط          انجام شد. 72/1/7931

کارشناسان شیالت و دامپزشکی مجوز کار صادر و اجازه شروع فعالیت به بهره برداران صادر شـد. و خوشـبختانه در سـال    

 مشاهده نگردید. جاری تمامی سایت ها از سالمت خوبی برخوردار و هیچ گونه بیماری یا تلفات 
 

 وضعیتتولیدبچهمیگو:

 تولید گردیده است. میلیون قطعه بچه میگو7510استان، میزان مرکز تکثیر فعال 71از مجموع 7931درسال زراعی 

 

 52و56مقایسهتولیدبچهمیگووراندمانتولیدمراكزتکثیرمیگودرسالزراعی-2-9جدول

ناممركزردیف

سالزراعی

تولیدبچهمیگو

)میلیونقطعه(
درصد

تغییر

تولیدبچهمیگوبهازاء

درصدتغییر)هزارقطعه(هرمولد

2956295229562952

      

-4955.5 03-335.509.9رنگین کمان آبزی 7 

-176 711 9.5آبزیان پرور بوشهر 1 29371151- 

-120.5151 2.7 زاد آوری مند میگو 9 67197559- 

+31700 710.5میگوی ارغوانی 5 771195771+ 

+711 701 20پارس آبزیستان 5 17.971120.9+ 

+15.5 739 110 صیدان جنوب گناوه 2 846111720.9+ 
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ناممركزردیف

سالزراعی

تولیدبچهمیگو

)میلیونقطعه(
درصد

تغییر

تولیدبچهمیگوبهازاء

درصدتغییر)هزارقطعه(هرمولد

2956295229562952

      

+715 711 21 گلستان الرو میگوی بوشهر 1 77571125+ 

-31.012.017-11 17.5 25 راموز 0 

+713 173 35.5 بوشهرآبزی پروران مارین  9 29.2710.0711.5

71میگو گستر کری -15 - -51- 

77)717 51 75.5 بندر گاه )لیان گستر طالیی+01.5-

71هشتم شهریور رود حله -05 - -712.1- 

25.1--- - 52 الرو پروران جنوب 79

+71057510 93+77117579510917.9جمع کل 

 

میگو:وضعیتپرورش

 سـطح زیرکشـت،میزان برداشـت،    که مجموع تولید، میگو انجام گرفتمجتمع  71 پرورش میگو در 7931در سال زراعی 

 می باشد. 3-9مطابق جدول راندمان تولید در واحد سطح و متوسط وزن برداشت 

پرورشیمیگويتولیدوضعیت-5-9جدول

ناممجتمعردیف

سطح

زیر

كشت

)هکتار(

سطح

برداشت

شده

)هکتار(

میزان

برداشت

)تن(

سطحبهره

منداز

سیستمبرق

)هکتار(

سطح

بهرهمند

ازسیستم

هواده

)هکتار(

سطح

بیمهشده

)هکتار(

تولیددر

واحدسطح

)كیلوگرمدر

هکتار(

متوسط

وزن

برداشت

)گرم(

 53415304 20 820 4175 890 890 رودحله 7

 205191.53194 16 293 936 293 293 7دلوار  1

 2341 2341 902 2341 1638203854 165 1دلوار  9

 6789 6789 3002 6789 475299.15197 18 بویرات 5

 256415031 17 0 3225 641 641 مند شمالی 5

 25515510 18 425 2122 425 425 بندرریگ 2

 897 897 180 0 012022 17 مندغربی 1

 7050 013555 24 198 198 جنوبیرودشور  0

 11634 11634 4903 8574 60099.14974 18 شیف 3

 1912 1912 8501912 13314581 18 بنک بردستان 71

 48043 48043 21000 23951522 729.04828 182 جمع کل یا میانگین
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میگو:تغذیهوضعیتخوراکو

راک وخ است.تن بوده  10952بوشهر استان پرورش میگو مصرفی در مجتمع هایمقدار کل غذای در سال جاری 

تامین گردید که بیشترین سهم تولید را در بین این  خارجی(تولید غذا 1داخلی و  3شرکت )77از  مصرفی میگو پرورشی

مچنین تحسن مشکالتی به جهت افزایش نرخ ارز و ه 31و در سال  به خود اختصاص داد فرادانه کارخانجات شرکت

کامیون داران باعث کاهش کمی و کیفی غذای میگو شد بطوریکه اکثر تولید کنندگان برای رهایی از استرس و تلفات 

از چندین غذا در طول دوره پرورش استفاده نمودند. ضمنا امسال دو نوع غذای خارجی )سی پی و لیون( وارد استان 

ت  در ثبت سفارش از از ادامه واردات بخاطر عدم صرفه اقتصادی گردید که نیز بعلت افزایش نرخ دالر و محدوی

جلوگیری بعمل آمد. شایان ذکر است بدلیل وجود بی نظمی در توزیع غذا  آمار صحیحی از میزان غذا در مزارع و 

 ضریب تبدیل هر نوع غذا در دست نمی باشد. 
 

2952و2956سالمقایسهمیزانخوراکمصرفیمزارعپرورشمیگودر-21-9جدول

نامكارخانهردیف
مصرف)تن(

2956 

مصرف)تن(

2952

 5111 1705 هووراش 7

 7511 111 طعام سازان 1

 1512 9271 بیضاء 17 9

 1511 9111 هرمزدام 5

 0111 0511 فرادانه 5

 7511 7111 لیان 2

 7111 7711 دانه طالیی 1

 9011 5511 مروارید گندمان 0

 7331 7511 تغذیه کیمیا گران 3

 251 511 غذای خارجی)سی پی و لیون( 71

 10952 91032 جمع کل

 

وپرورشمیگودراستانهرمزگانوضعیتتکثیر-7-7-9

تـن  11707لبـه تولیـدی معـاد   ، دوره پـرورش طـی دو  هکتـار   5102.5با به زیر کشت بردن  7931استان هرمزگان در سال 

هکتـار مربـوط بـه دوره    7151.5)کـراپ اول( و   هکتار آن مربوط بـه دوره اول  9155،دست یافت. ازکل سطح زیر کشت

 می باشد. )کراپ دوم( دوم پرورش
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وضعیتتکثیربچهمیگو:

شهرستان استان فعالیت  5مرکز تکثیر میگو در  75مرکز تکثیر آماده بهره برداریدر استان، هر  75از تعداد  7931در سال 

-مرکز تکثیر هرمز 2میگو جاسک در شهرستان جاسک و میگو و الرویر سنتدرف جاسک، پردیسمرکز تکث 9داشتند. 

ساحل میناب، میگو پروران، شیل گستر، دهقانی و ساالری در شهرستان سیریک، مرکز تکثیر الرو، مکران میگوی 

م و مرکز تکثیر سماط پردیس و مروارید تیاب در شهرستان میناب، مرکز تکثیر سفید برفی و بهجت میگو در شهرستان قش

 مختاری در شهرستان بندرلنگه فعال بودند.

در سال جاری از میگوهای پرورش داده شده در مزارع استان، جهت مولد سازی و تکثیر الرو میگو استفاده شد کهحدود 

مرکز بازسازی ذخایر قطعه پیش مولد گونه وانامی از مزارع پرورشی استان جمع آوری و در سیستم گلخانه ای  3111

 1111قطعه به مراکز تکثیر استان بوشهر ارسال گردید و  7011آبزیان کالهی ذخیره و آماده سازی گردید. از این تعداد 

 قطعه نیز در مراکز تکثیر استان هرمزگان مورد استفاده قرار گرفت.

52و56زراعیمقایسهتولیدبچهمیگووراندمانتولیدمراكزتکثیردرسال-22-9جدول

 ناممركز ردیف
تولید)میلیون

 قطعه(


درصد

 تغییر

تولیدبهازاءهر

 مولد)مولد/قطعه(


درصد

 2952 2956 2952 2956 تغییر

7پردیس میگو927 322 71.0-

775911
75511

7
92+

1سنتدرف جاسک759955797+

9شیل گستر7112099-

551 میگوپروران771715+

15- - محمد ساالری 5

2هرمز الرو73710751+75257

5
711+

171 - قاسم دهقانی-- 

0مروارید تیاب77171755.5+199995111111-

3مکرانمیگوی ساحل میناب71975175+27511520551-

71سفید برفی50710717+725521522552+

550153+115299511111+الرو میگو جاسک 77

7112553-7150991111915-بهجت میگو 71
211113191055++711 711 21 سماط پردیس 79
-19111-- 752 - فتح اله مختاری 75

 +5 10153 15957 +51 1110 7931 جمع

  و میگوپروران ازمرکز تکثیر پردیس میگو ناپلی الزم به ذکر است که مراکز تکثیر پردیس میگو، سنتدرف جاسک، شیل گستر، ساالری

 دریافت کرده اند.

 مرکز تکثیر دهقانی از مرکز هرمز الرو ناپلی دریافت کرده است 
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 :ضعیتپرورشمیگوو

و با زیرکشت رفتن مجتمع های پرورش میگوی تیاب شمالی و جنـوبی، مقـام، سـایه خـوش، یکـدار شـرقی       7931در سال 

هکتـار   5102.5غربی، سیریک و کولغان، دوستکو و هنگام، شور اول و شور دوم در مجمـوع سـطح زیرکشـت اسـتان بـه      

 درصد افزایش داشت.   71رسید که نسبت به سال گذشته 

مزرعـه  بـه کـراپ اول  و      153درصد سطح زیرکشت بـا فعالیـت    12هکتار معادل 9155از مجموع سطح زیر کشت استان 

مزرعه  به کراپ دوم پرورش اختصاص داشت. از مهمترین شـاخص هـای    717درصد با فعالیت  15تار معادل هک 7151.5

 درصدی سطح زیرکشت اشاره نمود.     71درصدی میزان تولید و افزایش  55می توان به افزایش  31تولید در سال 

 

دردودوره2952وضعیتبرداشتمیگودرسالزراعی-27-9جدول

ردیف
منا

مجتمع

سطحزیر

كشت

)هکتار(

سطح

برداشت

شده

)هکتار(

سطح

بهره

منداز

سیستم

هواده

)هکتار(

سطح

بهره

منداز

سیستم

برق

)هکتار(

سطحبیمه

شده

)هکتار(

میزان

برداشت

)تن(

متوسط

وزن

برداشت

)گرم(

تولیددر

واحد

سطح)تن

درهکتار(

7 
کراپ 

 اول
9155 9112 1591 9751.1 171 72719 71.0 5.3 

1 
کراپ 

 دوم
7151.5 7151.5 7172.9 7151.5 1 2110 70.7 5.0 

 5.1 70 11707 171 5739.1 9552.9 5120.5 5102.5 جمع دوره دوم

 

دورهاولپرورشمیگودرتولیدوضعیت-29-9جدول

ناممجتمعردیف
سطحزیر

كشت)هکتار(

سطحبرداشت

شده)هکتار(

میزان

برداشت

)تن(

متوسطوزن

برداشت

)گرم(

تولیددر

واحدسطح

)تندرهکتار(

 2.2 70.0 1233 7751.5 7751.5 تیاب شمالی 7

 5.7 75.1 1119 905.0 905.0 تیاب جنوبی 1

 5.9 73.5 9115 151.9 151.9 سایه خوش 9

 1.1 77.3 133 710.5 710.5 کولغان 5

 1.3 71.5 512 725 725 مقام 5



 

 

722

ناممجتمعردیف
سطحزیر

كشت)هکتار(

سطحبرداشت

شده)هکتار(

میزان

برداشت

)تن(

متوسطوزن

برداشت

)گرم(

تولیددر

واحدسطح

)تندرهکتار(

 1.5 75.7 197 39.1 39.1 یکدارشرقی 2

 5.5 71.5 7735 125 125 سیریک 1

 9.1 73 750 93.3 93.3 هنگام 0

 9.2 70.2 122 11.1 11.1 دوستکو 3

 9.1 71.2 570 713.2 713.2 شور اول 71

 7.5 77.5 15 51 20 شور دوم 77

 1.5 77.1 73 0 0 یکدار غربی 71

 5.3 71.0 72719 9112 9155 جمع دوره اول

 

 

دورهدومپرورشمیگودرتولیدوضعیت-24-9جدول

ناممجتمعردیف
سطحزیر

كشت)هکتار(

سطحبرداشت

شده)هکتار(

میزان

برداشت

)تن(

متوسطوزن

برداشت

)گرم(

تولیددر

واحدسطح

)تندرهکتار(

 2.3 70.1 7291 199.1 199.1 تیاب شمالی 7

 1.2 70.3 1102 133.1 133.1 تیاب جنوبی 1

 5.7 72.9 7139 122.1 122.1 سایه خوش 9

 7.0 75.5 717 52 52 کولغان 5

 5.0 71.3 571 712 712 سیریک 5

 2.7 73 151 93.3 93.3 هنگام 2

 5.3 70 111 57 57 دوستکو 1

 5.0 70.7 2110 7151.5 7151.5 جمع دوره دوم

 

 

وضعیتخوراکوتغذیهمیگو:

نیز مانند سنوات گذشته به دلیل قیمت باالی خوراک کارخانه ای و مشکالت تهیه آن، اغلب  31در سال     

درصد از خوراک مصرفی مزارع پرورش  51ای که پرورشدهندگان استان از خوراک کارگاهی استفاده نمودند.به گونه

درصد از  5درصد از شرکت لیون،  71نه، درصد از شرکت فرادا 75میگوی استان را خوراک کارگاهی تشکیل داد، 

بیضا، کیان دانه،  17درصد یونی وان و مابقی از خوراک سان فنگ فود،  9درصد شرکت هرمزدام،  5شرکت حاتمی، 

 طعام سازان، اصفهان مکمل، کیمیاگران تغذیه و هووراش تأمین شده است. 
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2952اولدرسالمیزانخوراکمصرفیدرمزارعپرورشمیگوكراپ-29-9جدول

 FCR سطحمصرفشده)هکتار( میزانمصرف)تن( نامغذا ناممجتمع

 تیاب شمالی

 7.17 315 77111 کارگاهی

 7.50 710.5 7113 فرادانه

 7.11 95.5 971 لیون

 7.21 71.5 751 هرمزدام

 7.50 1 15 بیضاء 17

 تیاب جنوبی

 7.21 171.7 7111 کارگاهی

 7.59 3 15 فرادانه

 7.91 10.2 555 لیون

 7.51 59 919 هرمزدام

 7.51 71.7 51 هووراش

 7.51 70.9 125 حاتمی

 7.13 75.1 792 سان فنگ فود

 سایه خوش

 7.11 110.9 7515 کارگاهی

 1.15 997 1301 فرادانه

 7.5 71.1 775 لیون

 7.51 51.5 955 هرمزدام

 7.15 71 717 حاتمی

 7.97 719.1 291 یونی وان

 7.51 91.7 751 کیان دانه

 7.55 39.1 550 حاتمی یکدار شرقی

 سیریک

 7.15 72 19 حاتمی

 7.35 117 7113 کارگاهی

 7.20 72 710 هرمزدام

 7.52 91 157 لیون

 کولغان
 1.13 29.1 910 اصفهان مکمل

 7.31 55.0 977 کیان دانه

 مقام

 991 لیون

725 7.17 

 711 هرمزدام

 15 حاتمی

 730 کیان دانه

 15 فرادانه

 7.15 93.3 705 لیون هنگام
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 FCR سطحمصرفشده)هکتار( میزانمصرف)تن( نامغذا ناممجتمع

 7.11 11.1 993 لیون دوستکو

 شور اول

 7.22 25.0 912 فرادانه

 7.21 91.5 705 کیان دانه

 7.20 91.5 701 طعام سازان

 شور دوم

 5 لیون

20 1.75 

 75 حاتمی

 5 کارگاهی

 11 هرمزدام 

 70 فرادانه

 51 طعام سازان

 7.9 0 15 کیمیاگران تغذیه یکدارغربی

 7.1 9155 11211 جمع کراپ اول

 

2952میزانخوراکمصرفیدرمزارعپرورشمیگوكراپدومدرسال-26-9جدول

 FCR سطحمصرفشده)هکتار( میزانمصرف)تن( نامغذا ناممجتمع

 تیاب شمالی

 7.21 751.7 7530 کارگاهی

 7.91 23.5 121 فرادانه

 7.71 1.1 11 لیون

 تیاب جنوبی

 7.25 717.92 7515 کارگاهی

 7.50 2.5 02 فرادانه

 7.91 01.7 155 لیون

 7.55 57.2 551 هرمزدام

 7.90 71.95 711 هووراش

 7.59 70.5 925 حاتمی

 7.53 71.5 171 یونی وان

 

 سایه خوش

 7.21 703.5 7712 کارگاهی

 7.51 11.0 751 لیون

 7.21 17.2 752 هرمزدام

 7.29 75.5 719 حاتمی

 7.51 11 735 یونی وان

 7.22 70 751 حاتمی سیریک
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 FCR سطحمصرفشده)هکتار( میزانمصرف)تن( نامغذا ناممجتمع

 7.03 55 532 کارگاهی

 7.51 95 152 لیون

   39 یونی پرزیدنت مقام

 دوستکو
 751 لیون

57 7.91 
 775 کارگاهی

 کولغان

 7.51 77.1 11 فرادانه

 7.90 77.1 91 لیون

 7.21 71.1 10 هرمزدام

 7.55 75.1 52 حاتمی

 7.20 0.1 19 اصفهان مکمل

 هنگام
 7.95 77.52 711 لیون

 7.55 10.95 155 فرادانه

 7.57 7151.5 3112 جمع کراپ دوم

 7.25 5102.5 92079 جمع کل استان

 

)تن(52و56پرورشمیگوياستاندرسالزراعیمقایسهمیزانخوراکمصرفیدرمزارع-22-9جدول

 نامكارخانه ردیف
 مقدارغذايمصرفی

2956 2952 

 17905 71151 کارگاهی 7

 9531 5552 لیون 1

 5211 7201 فرادانه 9

 7139 7711 هرمز دام 5

 7221 7319 حاتمی 5

 1 775 دریادانه 2

 1 2 دانه گستر 1

 751 711 هووراش 0

 792 022 فنگ فودسان  3

 7192 007 یونی وان 71

 957 1 اصفهان مکمل 77

 15 757 بیضاء 17 71

 1 912 یونی پرزیدنت 79

 059 1 کیان دانه 75

 191 1 طعام سازان 75

 15 1 کیمیاگران تغذیه 72

 92079 15957 جمع کل
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ثیروپرورشمیگواستانخوزستانوضعیتتک-9-9-9

در مجتمع تکثیر چوئبده تأمین پست الرو مورد نیاز )آبزیران و روبیان گستر( مرکز تکثیر میگو  دوتعـداد  31در سال 

 .مزارع پرورش چوئبده را بر عهده داشتند

کارگاه تکثیر روبیان گستر طی دو مرحله اقدام به جمع آوری پیش مولدین خود نمود، در مرحله اول در تاریخ 

از مرکز تحقیقات  10/77/32جفت، در مرحله دوم درتاریخ  7111مزگان تعداد از شرکت الغدیر استان هر 11/71/32

جفت پیش مولد خریداری نمود و کارگاه تکثیر آبزیران نیز از شرکت الغدیر  111گمیشان تعداد  -شیالت استان گلستان

 تهیه کرد. 9/71/32جفت پیش مولد در تاریخ  7511استان هرمزگان تعداد 
 

تولیدبچهمیگو:وضعیتتکثیرو

و عدم امکان تامین پیش مولد مورد  در سال گذشته در مزارع پرورشی به دلیل بروز بیماری 31سال در دوره تکثیر میگو 

مولدین پیش از مراکز تکثیر میگو اقـدام به خرید و انتقال  فعال صاحبان دو مرکز نیاز از مزارع پرورش میگوی استان

مرکز تکثیر  و ( به سایت تکثیر چوئبده نمودندو هرمزگان غیر درگیر بیماری )استان گلستانمورد نیاز خود از استانهای 

ناپلی تولید شده از میلیون قطعه  51اقـدام به خرید و انتقال آبزیران عالوه بر تولید پست الرو از مولدین وارداتی 

 .هرمزگان نمود استان از میلیون قطعه  71از جاسک و تعداد کارگاههای تکثیر مجاز 

 

جدولتعدادمولدینپرورشیاستفادهشدهدرمراكزتکثیرمجتمعچوئبدهآبادان-22-9جدول

ناممركزردیف
تعدادمولدپرورشی)قطعه(

مادهنر

 7111 7111 آبزیران 7

 1500 1500 روبیان گستر 2

 2500 2500 مجموع

 

 52و56زراعیتولیدبچهمیگومراكزتکثیردرسال-25-9جدول

 

 

ناممركزردیف

سالزراعی

)میلیونقطعه(تولید
درصدتغییر

تولیدبهازاءهر

)قطعه(مولد
درصد

تغییر
29522952

 +5.0 95.519 99.095 +5.1 95.5 99.0 آبزیران 7

 - - 81 - - 0751 تولید میگواهواز 1

+51 91.7 73.0 روبیان گستر 9  - 11.775 - 

 -75 12.150 91.371 +2.7 25.2 27.0 مجموع
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وضعیتپرورشمیگو:

پرورش دهندگان میـگو فعال مجتمع چوئبده پس از تجربه تلخ بیماری در سال گذشته با تجدید قوا و آماده سازی دقیق 

پرورش میگو،  رعافعالیت خود را آغاز نمودند. متأسفانه بدلیل عدم تأمین نقدینگی الزم برای راه اندازی مز 7931در سال 

مزرعه موفق شدند روند عملیات آماده سازی استخرها  13ند و فقط دمزرعه از ادامه فعالیت و روند تولید باز مان 77تعداد 

رشـد درصد 12نمایند. براین اساس تعداد مزارع نسبت به سال قبل  های کمیته فنی اجـرا و مزرعه را طبق دستورالعمل

یافته که  افزایشهکتار  923.1هکتار در سال قبل به  122.5بع نیز میزان سطح زیرکشت مفید از طداشـته است. به  مثبت

 . درصدمیزان سطح زیر کشت شده است93شد رباعث 

 

2952وزستاندرسالزراعیوضعیتتولیدمیگويپرورشیدراستانخ-71-9جدول

نام

سطحزیرمجتمع

كشت)ه

كتار(

سطح

برداشت

)هکتار(

سطحبهره

منداز

برق

)هکتار(

سطح

بهره

منداز

هواده

)هکتار(

سطح

بیمه

شده

)هکتار(

تعداد

مزارع

فعال

)باب(

میزان

برداشت

)تن(

تولیددر

واحد

)تنسطح

درهکتار(

متوسط

وزن

)گرم(

 چوئبده
923.1 952* 923.1 150.0 92 13 511.1 7.5 79.5 

 79.1، به دلیل بروز و شیوع مجدد بیماری لکه سفید در سطح مزارع پرورش میگوی استان، به میزان 7931ذکر است در سال زراعی شایان*

 کسر گردید. معدوم شدنهکتار از سطح زیر کشت مفید بدلیل 

 

وضعیتخوراکوتغذیهمیگو:

در اواخر دوره بدلیل نوسانات ارز و کمبود برخی مواد اولیه همه شرکت های تولید خوراک محدودیت 7931در سال 

هایی جهت عرضه به موقع غذا به مزارع پرورشی را داشتند ولی در مجموع کمبود محسوس و نگران کننده ای مشاهده 

 نگردید. 

و استخرها و یا برداشت اضطراری استخرهای درگیر بیماری برخی میگوهای متأسفانه بدلیل بروز بیماری و معدوم کردن 

های میگو و مزارع امکان  سبب شد تا محاسبه دقیق ضریب تبدیل غذایی خوراکهمچنین مصرف موقتی و جزئی غذاها 

پذیر نباشد. الزم بذکر است علیرغم بروز تلفات و کاهش میزان برداشت مزارع لیکن متوسط ضریب تبدیل غذایی کل 

 محاسبه گردید.   22/7ع چوئبده معادل مجتم
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مصرفیمزارعپرورشمیگومیزانخوراک-72-9جدول

ناممجتمعردیف
نامشركتتولید

 كنندهغذا

مقدارغـذامصرف

 )تن(شده
 ضریبتبدیلغذایی

7 

مجتمع چوئبده 

 آبادان

 7.59 151.19 فرا دانه

 - 12 هوورراش 1

 - 51 لیان بوشهر 9

 - 70.2 دانه کیان 5

 - 5 صدف 5

 - 71 یونیون 2

 - 11.3 لیون 1

 - 015.19 مجموع/ میانگین

 * بدلیل بروز تلفات و از بین رفتن محصول تولیدی، محاسبه ضریب تبدیل غذایی، دقیق و واقعی نخواهد بود.

 

و56سالزراعیمقایسهمیزانخوراکمصرفیدرمزارعپرورشمیگوياستانخوزستاندر-77-9جدول

)تن(52

نامكارخانهردیف
میزانمصرف)تن(

2956

میزانمصرف)تن(

2952

 05.012هوورراش 7

23-گلد کوئین 1

5328151.19فرا دانه 9

 -117.1دانه طالیی 5

5  بالنکا7.0- 

 -759دریا دانه 2

713-دانه گستر احمد 1

 71071یونیون 0

105-بیضاء 17 3

86611.3لیون 71

 .51 1 لیان بوشهر 77

 .5 1 صدف 71

 70.2 1 کیان دانه 79

015.19 1263 مجموع
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 رشمیگواستانسیستانوبلوچستانوضعیتتکثیروپرو-4-7-9

و با عنایت  39علیرغم بروز بیماری لکه سفید در سال)مجتمع تکثیر و پرورش میگوی گواتر( استان سیستان وبلوچستان در 

)بـدلیل رعایـت دقیـق دسـتورالعمل و الزامـات       7932و  7935و  7935به تولید موفـق میگـو در ایـن اسـتان در سـال هـای       

نیز  با اجرای کامـل تـر    7931مدیریتی تدوین و ابالغ شده از سوی سازمان های شیالت و دامپزشکی(،در سال  –بهداشتی 

از اراضی بـه   هکتار  295مکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی، سطحی معادل و دقیق تر دستور العمل فوق الذکر و ه

 تن میگو گردید.7525ماحصل آن تولید  که زیر کشت رفت

 

 وضعیتتکثیربچهمیگو:

مرکز تکثیر آبزی پرور چابهار، مرکز تکثیر انفال بهار )اژدر ماهی مکران(  9مرکز موجود در استان،  1از  7931در سال 

نیاز فعالیت داشتند. فعالیت و تولید در کنارکو مرکز تکثیر اربیان بهار واقع در رمین جهت تأمین بچه میگوی موردواقع 

این مراکز تکثیر محدود به فروردین و اردیبهشت بودو ذخیره سازی و خروج بچه میگو تا پایان اردیبهشت ماه صورت 

 ید شد.میلیون قطعه بچه میگوتول 31گرفت و در نهایت میزان

 

52و56تولیدبچهمیگومراكزتکثیردرسالزراعی-79-9جدول

 ناممركز
 )میلیونقطعه(دتولی

 درصدتغییر

تولیدبهازاءهرمولد

 درصدتغییر )مولد/قطعه(

2956 2952 2956 2952 

 +0 55.111 51.111 +0 55 51 آبزی پرور چابهار

 انفال بهار)اژدر ماهی(

 
71 17 771+ 1 75.111 1 

 1 17.513 1 1 75 1 اربیان بهار

 -70 10.715 95.102 +51 31 21 مجموع

52میزانمولداستفادهشدهدرسالزراعی-74-9جدول

 ناممركز
 )قطعه(استفادهشدهدرمركزمیزانمولدپرورشی

 ماده نر

 7111 7111 آبزی پرور) چابهار(

 111 111 اربیان بهار

 7511 7511 )اژدر ماهی مکران(انفال بهار 

 9111 9111 مجموع
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 وضعیتپرورشمیگو:

استخر به  512مزرعه با تعداد57در هکتار215سطحی معادلگواتر تکثیر و پرورش میگوی در مجتمع  7931در سال زراعی

تن میگو برداشت شد همچنین امسال در مجتمع رودیک نیز برای اولین بـار در   7551زیر کشت رفت و از این سطح میزان 

تن میگو برداشت گردید کـه در   75هکتار به زیر کشت رفت و از این سطح میزان  0.0استخر( سطحی معادل  5مزرعه)  7

 تن میگو برداشت گردید. 7525ستان و بلوچستان میزان مجموع در استان سی

 

2952دراستانسیستانوبلوچستاندرسالزراعیوضعیتتولیدمیگويپرورشی-79-9جدول

نام
 مجتمع

تعداد

مزرعه

 )باب(

تعداد

استخر

)باب(

سطح

زیر

كشت)

 هکتار(

سطح

بهرهمند

ازبرق

)هکتار(

سطح

بهرهمند

ازبیمه

)هکتار

سطح

بهرهمند

ازهواده

)هکتار(

سطح

برداشت

 )هکتار(

میزان

برداشت

 )تن(

میانگین

برداشت

)تندر

 هکتار(

متوسط

وزن

برداشت

()گرم

 75 1.2 7551 535 1 551 215 215 512 57 گواتر

رودی

 ک
7 5 0.0 1 1 1 0.0 75 7.1 75 

 75 1.2 7525 215 1 551 215 295 501 51 مجموع

 

 تغذیهمیگو:وضعیتخوراکو

 15و در مجتمع پرورش میگو رودیک حـدود  تن 1751پرورش میگوی گواتر حدود  مقدار کل غذای مصرفی در مجتمع

                      بوده است.تن 

مصرفیمزارعپرورشمیگومیزانخوراک-76-9جدول

ناممجتمع
نامشركتتولید

 كنندهغذا

مقدارغـذامصرف

 شده)تن(
غذاییضریبتبدیل

 گواتر

 لیون

1751 7.5 

 تایگر

 هوورراش

 فرادانه

 مروارید گندمان

 اصفهان مکمل

 حاتمی

 7.5 15 حاتمی رودیک

 7.5 1711 جمع
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)تن(52و56مقایسهمیزانخوراکمصرفیدرمزارعپرورشمیگوياستاندرسالزراعی-72-9جدول

29562952نامكارخانهردیف

 * 23.5 لیون 7

 * 115.5 بیضاء17 1

 * 551.2 فرادانه 9

 * 997.5 مروارید گندمان 5

 * 15.95 اصفهان مکمل 5

 * 111 تایگر 2

 * 23.5 حاتمی 1

 * 95.1 دراگون 0

 * 95.1 هوورراش 3

 * - تک پروتئین 71

 1711 7573 جمع کل

 استان ارائه نگردیده است.* مقدار دقیق غذای مصرفی و ضریب تبدیل از سوی 

 

 تکثیروپرورشمیگواستانگلستانوضعیت-9-7-9

میلیون قطعه بچه میگو  9با ظرفیت تولید ( فن آوری نوین میگو گمیشان)مرکز دولتی در استان گلستان یک مرکز تکثیر  

مجموع بیش از ده هزار قطعه مولد وجود داردکه از تاسیسات این مرکز به منظور مولدسازی میگو بهره برداری شد و در 

قطعه جهت تکثیر آزمایشی و راه انداری مرکز محک به این شرکت تحویل داده  9111تولید شد که از این میزان تعداد 

 شدو مابقی به استان های جنوبی انتقال داده شد.

 

اهمیتمولدسازي:

بچه میگو در مراکز تکثیر محسـوب مـی شـود. بـا توجـه بـه        میگوی مولد به عنوان اولین و مهمترین نهاده در فرآیند تولید 

رویکرد پرورش دهندگان میگوی ایران به پرورش گونـه میگـوی غیـر بـومی وانـامی اهمیـت مولدسـازی و بـومی سـازی          

میگوی وانامی در کشور بیش از پیش احساس شده است. به همـین منظـور مرکـز آمـوزش و تـرویج آبزیـان گمیشـان در        

با توجه به عدم بروز و شیوع بیماری ویروسی لکه سفید میگو و پاک بودن منطقه از نظر ظهور بیماری هـای  استان گلستان 

ویروسی به عنوان مرکز ملی مولدسازی میگو انتخاب گردیده است . شایان ذکر است هر ساله در این مرکز با بهره گیـری  

یران با اداره کل شیالت اسـتان( اقـدام بـه تولیـد مولـدین      از کارشناسان داخلی )طی مشارکت مالی و فنی سازمان شیالت ا

میگوی وانامی و انتقال بخشی از این مولدین به مراکز تکثیر میگوی استان های ساحلی جنوب کشور به عنوان ذخیـره گـاه   

 مولدین میگو می گردد. 
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میزانمولدارسالشدهازمركزگمیشانبهسایرمراكزتکثیر-72-9جدول

 مركزنام

استفادهشدهدرمركزمیزانمولدپرورشی

 )قطعه(

 ماده نر

 7511 7511 محک

 7511 7511 مجموع

 

 

درداخلاستانپیشمولدینجمعآوريشده-75-9جدول

 ناممركز

تعدادپیشمولدینجمعآوريشده

 )قطعه(

 ماده نر

 2151 2151 فن آوری نوین میگو گمیشان مرکز

 

 میگو:وضعیتپرورش

هکتار فعال بودند. این مزارع  091مزرعه با سطح مفید  57تعداد  7931در مجتمع پرورش میگوی گمیشان در سال زراعی 

میلیون قطعه بچه میگو که از استان هرمزگان تامین شده بود، ذخیره سازی گردید که پس از طی یک دوره 111با تعداد 

 تن میگو برداشت شد.1505پرورش، مقدار 

 

2952وضعیتتولیدمیگويپرورشیدراستانگلستاندرسالزراعی-91-9جدول

 

نام

 مجتمع

زیرسطح

كشت

 )هکتار(

تعداد

مزرعه

)باب(

تعداد

استخر

)باب(

میزان

برداشت

 )تن(

بهرهسطح

مندازبرق

)هکتار(

سطح

بهرهمند

از

هواده

)هکتار(

سطح

بیمه

شده

 )هکتار(

متوسط

وزن

برداشت

 ()گرم

تولیددر

واحد

سطح

)تندر

 هکتار(

 9.7 72.5 751 701 555 1505 591 57 091 گمیشان

 

وضعیتخوراکوتغذیهمیگو:

با توجه به اینکه کارخانه تولید خوراک میگو در استان گلستان در حال حاضر وجود ندارد، کلیه غذاهای میگو مصرفی 

بیضا، روشا، فردانه، دمیاران، کیان 17در استان از کارخانه های تولید خوراک موجود در سایر استان های کشور )حاتمی، 

 دانه پارس( تهیه گردیده است.
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میزانخوراکمصرفیمزارعپرورشمیگودرمجتمعگمیشان-92-9جدول

 ردیف
نامشركتتولیدكننده

 غذا

مقدارغـذامصرف

 شده)تن(
 ضریبتبدیلغذایی

 - 5 17بیضا  7

 7.1 500 روشا)مکمل اصفهان ( 1

 7.12 105 فرادانه  9

 7.9 911 دمیاران  5

 7.1 7511 حاتمی  5

 - 91 کیان دانه پارس 2

 7.1 9705 کلجمع 

 

)تن(52و56مقایسهمیزانخوراکمصرفیدرمزارعپرورشمیگوياستاندرسالزراعی-97-9جدول

29562952نامكارخانهردیف

 5 173 17بیضا  7

 7511 7151 حاتمی 1

 - 19 لیون 9

 - 775 دریا دانه 5

 105 5 فرادانه 5

 - 5 دانه طالیی 2

 - - طعام سازان 1

 911 - دمیاران  0

 500 - روشا)مکمل اصفهان ( 3

 91 - کیان دانه پارس 71

 9705 1729 جمع کل

 

 2952میگودرسالزراعیتکثیروپرورشفعالیتهايشاخصگروه

  پیگیری، همکاری و مشارکت مالی در جمع آوری پیش مولدین میگو گونه وانامی وتأمین مولدین مورد نیاز مراکز

 تکثیر میگوی کشور 

  همکاری، پیگیری و هماهنگی مستمر و به موقع با سازمان دامپزشکی کشور پس از بروز بیماری ویروسی لکه سفید

و سیستان و بلوچستان و اقدام سریع در جهت معدوم سازی و عدم در مزارع پرورش میگودر استان های خوزستان 

 گسترش بیماری 

   تهیه وتدوین الزامات دستورالعمل مدیریت کنترل کیفی آب در مراکز تکثیر ودستور العمل مولد سازی میگو 
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  در خصوص همکاری و پیگیری مستمر با سازمان دامپزشکی کشور و ادارت کل شیالت استان های میگو پرور کشور

 7931اجرایی شدن الزامات بهداشتی تولید میگو در مراکز تکثیر و مجتمع های پرورش میگوی کشور در سال زراعی 

  یگیری برق رسانی به مجتمع های پرورش میگوی کشور 

  پیگیری صدورگواهی بهداشتی مزارع پرورش میگو دراستان های میگو پروربه ویژه  سیستان و بلوچستان 

 اندازی مجتمع پرورش میگوی رودیک در استان سیستان و بلوچستان پیگیری راه 

 پیگیری واگذاری قطعی اسناد مالکیت اراضی پرورش میگو در کلیه استان ها 

  پیگیری واگذاری اراضی درکلیه استان های میگو پرور به سرمایه گذاران ومتقاضیان مزارع بخش خصوصی 

 کثیرپیگیری مستمر اجرایی نمودن بیمه مراکز ت 

 پیگیری تعدیل و کاهش تعرفه های بیمه مزارع پرورش میگو 

  تهیه سیاست های مرتبط با تکثیر و پرورش میگو جهت ابالغ به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

 پیگیری موضوعات مرتبط با آب بهاء 

 برگزاری جلسات متعدد مرتبط با فعالیت تکثیر و پرورش میگو 

 صیص اعتبار از محل اصالح روش های پرورش آبزیان به استان ها جهت اجرای پروژه های مرتبط با تکثیر پیگیری تخ

 و پرورش میگو

 فنی تولید درمراکز تکثیر و مجتمع های پرورش میگوی کشور  -تهیه وتدوین الزامات بهداشتی 

 ن آب شور(تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی واگذاری ظرفیت های تولید )میگو و آبزیا 

 

گزارشعملکردتکثیروپرورشماهیاندریایی،آرتمیاوسایرآبزیانآبشور-9-9

همچنین دستیابی به اهداف توسعه  و حمایت از جامعه بهره بردار ،افزایش تولید، به منظور توسعه پایدار، اشتغال زایی

برنامه ششم سازمان شیالت ایران، اجرای پروژه های پرورش ماهیان دریایی در سیستم های مختلف پرورشی )قفس، 

هزار  111پن،استخر خاکی، بتونی و غیره( و نیز دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه های فوق برای تولید بیش از 

گرم در دستور کار  11میلیون قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی حدود  511نیز تکثیر و تولید تعداد تن ماهی پرورشی و 

 معاونت توسعه آبزی پروری قرار گرفته است.

 

 اهدافكلیتوسعه:

 مولدسازی و اصالح نژاد 

 تکثیر و تولید بچه ماهیان دریایی 

 پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی و بتونی 

  انتقال دانش فنی تکثیر و پرورش ماهیان دریایی از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در داخل کشور با

 حضور کارشناسان خارجی و همکاری بخش خصوصی 
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 شناسایی مناطق  مستعد توسعه و تخصیص منابع مورد نیاز 

 جذب سرمایه گذار و اعطای مجوزهای الزم تکثیر و پرورش ماهیان دریایی 

 

ماهیاندریایی–الف

 گزارش تکثیر ماهیان دریایی در کشور: 

میلیون قطعه بچه ماهی با  11برای اهداف توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، استخر خاکی و بتونی در مجموع   

تامین  گرم مورد نیاز می باشد.) در صورت عقد قرارداد پرورش دهندگان با مراکز تکثیر ماهی 11میانگین وزنی حدود 

 این مقدار میسر خواهد شد(

 

56ومقایسهآنباسال52ریاییدرسالتکثیروتولیدبچهماهیاندگزارش-99-9جدول

52سال56سال

نام

 شركت
 گونه

مقدار

وارداتبچه

ماهی

 )هزارقطعه(

مقدارخروجی

بچهماهی

 )هزارقطعه(

نامگونه نامشركت

مقدارواردات

)هزاربچهماهی

 قطعه(

مقدارخروجی

بچهماهی

 )هزارقطعه(

 سی باس راموز 9111 9111 سی باس راموز
77011 0111 

 7911 9111 شانک تیاب پران 1100 9111 شانک تیاب پران

 درنا مهر

  1  صبیتی

 درنا مهر

 
 

 1 1 صبیتی

 1 1 شانک 1  شانک

 1 1 هامور 1  هامور

یکتا 

تجارت 

 فرتاک

 511  سی باس

یکتا تجارت 

 فرتاک

 7111 7111 سی باس

زرین 

میگوی 

بندر نصر

 امام

صبیتی و 

 شانک
- 771 

صبیتی و  اربیان بهار

 شانک

1  

111 

 71511 75011  مجموع 2511 2111 مجموع

هزار قطعه و در  2511به میزان  32در سال ان دریایی در دو سال اخیر ) هزار قطعه ماهی از انواع گونه ماهی 72311نرسری و تولید مجموعاٌ   •

 (هزار قطعه 71511به میزان   31سال 
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بچهماهیتولیدشدهتوسطبخشخصوصی-29-9نمودار

 

وضعیتصدورمجوزهايمراكزتکثیرماهیاندریاییدركشور:

مجوز تکثیر و نرسری ماهیان 71به منظور تامین بچه ماهی مورد نیاز قفس های نصب شده دراستانهای جنوبی، تا کنون •

میلیون  11مرکز با ظرفیت  9میلیون قطعه صادر شده است و در حال حاضر  157دریایی در استانهای جنوبی با ظرفیت 

 قطعه در کشور فعال می باشد. 



مجوزهايمراكزتکثیرماهیاندریاییدركشوروضعیتصدور-94-9جدول

استانردیف
 بهرهبردارنام

تاریخصدور

 مجوز
 نوعمجوز

میلیون)ظرفیت

 قطعه(
 خرینوضعیتآ

 بهره برداری 71 تکثیر -بهر ه برداری 35 تیاپ پران هرمزگان 7

ماهی نقره ای  " 1

 کیش
 % پیشرفت فیزیکی51 11 تکثیر-پروانه تاسیس 39

9 " 
 5 تکثیر-بهر ه برداری 35 درنامهر قشم

تغییر کاربری به صورت 

 دومنظوره کردن کارگاه

فدک یاس  " 5

 اسپادانا
35 

 -موافقت اصولی

 تکثیر
 ساختدرحال  71

طرح توسعه  " 5

 نیکسا
35 

 -پروانه تاسیس

 نرسری
91 

اقدام جهت نرسری بچه 

 ماهی

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1393 1394 1395 1396 1397

0 20 

2050 2200 

8000 

0 30 

945 

3088 1320 

0 0 0 0 

1000 

0 0 
350 48 0 

عه
ط
 ق

ار
هز

  

 راموز

 تیاب پران

 فرتاک جنوب

 درنا مهر قشم
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استانردیف
 بهرهبردارنام

تاریخصدور

 مجوز
 نوعمجوز

میلیون)ظرفیت

 قطعه(
 خرینوضعیتآ

 فیزیکی% پیشرفت 31 71 تکثیر-پروانه تاسیس 35 " " 2

منابع دریایی  " 1

 ابزی پرورکیش
35 

-موافقت اصولی

 تکثیر
 درحال دریافت  مجوزها 15

0 " 
 32 آبزیان امید توانا

-موافقت اصولی

 تکثیر
 درحال دریافت مجوزها 11

3 " 

شرکت آبزی 

 پروری محک
30 

-موافقت اصولی

 تکثیر
1 

–ساخت سوله وحوضچه 

پیگیری مجوز پروانه تاسیس 

واردات بچه درخواست  

 ماهی

 موافقت اصولی  5 " 31 آبتین مارین " 79

 در حال ساخت 11 تکثیر سیپروانه تاس  35 شرکت راموز " 75

75 " 
 31 ابراهیم احمدی

-یموافقت اصول

 ریتکث
 مجوزها افتیدرحال در 5

 " 5 " 32 احمد افراسیابی " 72

 ----- جمع کل  
 

722 -------------- 

 

52قفسهايذخیرهدارشدهدرسال-99-9جدول

تعداداستان

مزراع

فعال

قفس

ظرفیتاسمی

تولید

مزارع)تن(

تعداد

قفسهاي

مستقردر

آب

وقابل

ذخیره

سازي

تعداد

قفسهاي

ذخیره

سازيشده

تعدادبچه

ماهیذخیره

سازيشده

)هزارقطعه(

تعدادبچه

ماهیانقابل

ذخیره

سازي

)هزار

قطعه(

 7511 9021 71 95 3911 9 بوشهر

 221 0151 51 59 5511 5 هرمزگان

سیستان و 

 بلوچستان

7 151 5 5 721 951 

 1511 71111 55 37 75151 0 مجموع
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گزارشپرورشماهیاندریایی)استخرهايخاكیوبتونی(دركشور:

گذشته ) بروز مکرر بیماری و...( و تنوع برخی از فعاالن پرورش میگو  با توجه به بروز برخی از مشکالت در طی سالهای 

که در  بخشی به محصول تولیدی در تعدادی از استخر های بال استفاده اقدام به پرورش ماهی سوف دریایی نمودند

گردید، لیکن به دلیل عدم و خوزستان بوشهر دراستانهای  32در سال تن ماهی سوف دریایی  221مجموع منجر به تولید 

تن ماهی  5صرفا در استان بوشهر به مقدار  31فروش محصول و قیمت تمام شده باالی بچه ماهی، در سال وجود بازار 

 تولید شد.

 

56ومقایسهآنباسال52گزارشتولیدسوفدریاییدراستخرهايخاكیدرسال-96-9جدول

سطحزیركشت استان

)هکتار(

میزانذخیرهسازيبچه

(قطعهماهی)

برداشتمیزان

 )تن(

565256525652

 9 725 1 913701 1 51.55 خوزستان

 5 52  51111  2.3 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 هرمزگان

 1 1 1 1 1 1 سیستان و بلوچستان

 1 117 1 512701 1 53.95 جمع کل

 

 
52تا51میزانتولیدماهیاندریاییدراستخرهايخاكیوبتونیازسال-26-9نمودار
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وضعیتصدورمجوزهايپرورشماهیاندریایی)استخرخاكیوبتونی(دركشور:

، لیکن در سالجاری صادر شده است تن  195های جنوبی با ظرفیت  دریایی در استانپرورش ماهیان مجوز فقره  1تا کنون

 استان فعال بوده اند.  1مزارع پرورشی در 

 

ماهیاندریاییدراستخرهايخاكیوبتونیدركشوروضعیتصدورمجوزهايپرورش-92-9جدول

 بهرهبردارانناماستان ردیف
نوعسیستمپرورشی/

 نوعمجوز

ظرفیتاسمی

 تولید)تن(
 آخرینوضعیت

7 
 

 

 

 هرمزگان

 

 احمد خلیلی
موافقت  -استخر بتونی 

 اصولی
11 

 پیگیری اخذ مجوز

 15 پروانه تاسیس -استخر بتونی سعادت نیائی زاده 1
پیگیری اخذ مجوز 

 بهره برداری

 11 موافقت اصولی -پیش ساخته حسن پور 9

پیگیری جهت اخذ 

 پروانه تاسیس

5 

 بوشهر

 

 

 

 پیگیری  51 موافقت اصولی عبدالحمید شرفی

 حسین چمی 5
معرفی به نظام مهندسی جهت 

 دریافت مجوز
91 " 

 " 51 " مظفر محمدی نژاد 2

1 
کربندی و غالمعلی 

 ابراهیم اسماعیلی
" 51 " 

0 
راموز )آقای 

 شاهرخی(
 " 11 موافقت اصولی

 
  155 - جمع 

 

روپرورشماهیاندریاییاستانیگزارشعملکردتکثی-9-9

استانبوشهر-2-9-9

تکثیرماهیاندریایی:

هکتار و   0/1به منظور تامین بچه ماهی مورد نیاز توسعه ، مرکز مدار بسته پرورش ماهیان دریایی راموز به مساحت مفید 

تن در سال در استان بوشهر، شهرستان تنگستان بخش ساحلی چاه پهن، نسبت به واردات الرو سی باس  151ظرفیت تولید 

گرم( به متقاضیان پرورش ماهی در سیستم های مختلف  71تا  5رسانی ) آسیایی از کشور اقدام نموده و پس از به وزن 

 پرورش عرضه نماید. 
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هزار قطعه و به مزارع  0111هزار قطعه و خروجی  77011تعداد  7931واردات بچه ماهی توسط این شرکت در سال 

لیون قطعه نیز تا پایان سال به کشور می 7.5پرورش نیکسا، یادمان بردیا و طالیه داران قشم تحویل داده شده است. تعداد 

 قطر صادرات داشته اند.

 

52وضعیتتولیدماهیدرمركزنرسريشركتراموزسال-92-9جدول

 ظرفیتاسمی

 )میلیونقطعه(

 تعدادبچهماهیوارداتی

 )میلیونقطعه(

 خروجیتعدادبچهماهی

)میلیونقطعه(

 ماهیوارداتیگونه

 2952سال 2956سال 2952سال 2956سال

 سی باس 0 9.1 77.0 1.5 71

 آسیایی

 

قیمتفروشبچهماهیاندریایی)درسهسالگذشته(:

ریال در استان بوده و پیش   51111تا  91111تقریبا در یک رنج ثابت حدود  32و  35،  35قیمت بچه ماهی طی سال های

 افزایش یابد.ریال  51111بینی می شود طی سال آینده به بیش از 

 

جهتاحداثمراكزتکثیرماهیدریاییاستانبوشهرمجوزهايصادره-95-9جدول

استانردیف
 بهرهبردارنام

تاریخصدور

 مجوز
 نوعمجوز

میلیون)ظرفیت

 قطعه(
 خرینوضعیتآ

 موافقت اصولی  5 " 31 آبتین مارین " 7

 ساخت در حال 11 تکثیر  سیپروانه تاس  35 شرکت راموز " 1

9 " 
 31 ابراهیم احمدی

-یموافقت اصول

 ریتکث
 مجوزها افتیدرحال در 5

 " 5 " 32 احمد افراسیابی " 5
  95   جمع  5

 

 پرورشماهیاندریایی:

طی سال جاری تنها یک شرکت و در قالب استخر هایی با مساحت کوچک اقدام به تولید ماهیان دریایی نمود که 

 5متاسفانه به دلیل عدم موفقیت در تامین بچه ماهی مورد نیاز تنها موفق به ذخیره سازی ماهی سی باس آسیایی و برداشت 

تن در این استان بر  52به میزان  32ستخرهای خاکی در سال درصد تحقق تولید ماهیان دریایی در اتن ماهی گردید. 

 % (، بیانگر  پتانسیل رشد و توسعه در این استان می باشد. 35اساس برنامه ششم توسعه ) 
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گزارشبرداشتماهیاندریاییدراستخرخاكی/بتونی-41-9جدول
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 7.9 5111 0 511 2511 فرادانه 21-51 71 تیرماه 7111 شیف 7

 

فقره مجوز موافقت اصولی برای پرورش در استخر خاکی صادر شده است و  7در استان بوشهر طبق جدول ذیل تا کنون 

 مابقی در حال پیگیری و اقدام برای اخذ مجوز می باشند. 

 

دراستانبوشهرشدهجهتاحداثمزارعخاكیپرورشماهیاندریاییمجوزهايصادره-42-9جدول

 نوعمجوز ناممتقاضی/شركت ردیف

ظرفیت

اسمی

 تولید)تن(

مساحت

 )هکتار(كل

مساحت

 )هکتار(مفید

 15 11 51 موافقت اصولی عبدالحمید شرفی 7

 حسین چمی 1
معرفی به نظام مهندسی 

 جهت دریافت مجوز
91 71 75 

 11 19 51 " مظفر محمدی نژاد 9

5 
غالمعلی کربندی و 

 ابراهیم اسماعیلی
" 51 11 15 

 05 35 715 - جمع 5

   

مقدارغذايمصرفیمزارعپرورشماهیاندریاییدرسالجاري:-47-9جدول

سطحزیركشتمصرفیمیزانمصرف)تن(نامغذاناممزرعه

)مترمربع(

ضریبتبدیل

 (FCR)غذایی

 7.9 7111 2.5 فرادانه دکتر موسوی

 7 7919 121 کیمیاگران -بیضا  راموز

  1519 122.5  جمع

 



 

 

912

استانخوزستان-7-9-9

تکثیرماهیاندریایی:

فقط کارگاه تکثیر گلف شریمپ از مراکز تکثیر چوئبده آبادان اقدام به تکثیر ماهی سی باس نموده است  7931در سال 

 عملکرد تولید این مرکز ارائه شده است.)توسط آقای نقوی( که در جدول ذیل مشروح 

 

مولدینوبچهماهیتولیديمراكزتکثیرماهیاندریاییدرمجتمعپرورشمیگويچوئبدهدر-49-9جدول

2952سال
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7 
گلف 

 شریمپ

سی 
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11 7.5< 11 7.5< 51 0 

تِرَش 

 فیش
7111 

111- 

71111 

71 

 91تا 
 7111 بلژیکی

 7111  11  7111  0 51 >7.5 11 >7.5 11  جمع کل

 

 پرورشماهیاندریایی:

فقط مزرعه آبزیان تالش )آقای صبایی( اقدام به ذخیره سازی ماهی سی باس آسیایی نمود. اطالعات  7931در سال 

 در جدول ذیل آورده شده است. 7931ذخیره سازی ماهی سی باس آسیایی در مزراع پرورشی در سال 

 
 2952گزارشپرورشماهیاندریاییدراستخرخاكیدرمجتمعپرورشمیگويچوئبدهدرسال-44-9جدول

ف
دی
ر

 

 ناممزرعه
نام

 استخر

سطحزیر

كشت
كلتعداد

ذخیرهماهی

 سازيشده

میانگین

ماهیوزن

ذخیره

سازي

 )گرم(

درصد

بازماندگی

میزان

غذاي

مصرفی

میزان

تولید

ضریب

تبدیل

غذایی هکتاراستخر

7 
 

آبزیان 

 C5-6تالش

A4 7 15/1 5111 11 21 1151 7111 1.13 

A5 7 15/1 5111 11 01 1151 7211 7.11 

 1 1011 5511 11 11 71111 7.5 1  مجموع
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2952اطالعاتصیدمزارعپرورشیماهیسیباسآسیاییدرسال-49-9جدول
ف
ردی



ناممزرعه



میزانمساحتزیر

كشت

متوسط

وزن

انفرادي

برداشت

)گرم(

كل

طول

دوره

پرور

ش

 )روز(

ضریب

تبدیل

غذایی

درصد

بازماند

گی



میزانكل

برداشت

(Kgنهایی)

هرمزرعه

میزان

تولیددر

هکتار

)كیلوگر

م(

تعداد 

 استخر
 هکتار

 C5-6 1 5/7 511 791 1 11 1011 7021آبزیان تالش  7

مجموع و میانگین داده های کل 

 مزارع
1 5/7 511 791 1 11 1011 7021 

 

در 7932سالـجاری با سـال  ای میزان تولید در واحد سطح و مقدار تولید ماهی سی باس آسیایی مقایسهنمودارهای 

 جداول ذیل ارائه شده است:

  

 
2956سالمقایسهمیزانسطحزیركشتماهیسیباسآسیاییبا-22-9نمودار
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2956مقایسهمیزانتولیددرواحدسطحماهیسیباسآسیاییباسال-22-9نمودار

 

 
2956مقایسهمیزانكلتولید)كیلوگرم(ماهیسیباسآسیاییباسال-25-9نمودار

 

:ماهیانپرورشیمنـابعتولیدخوراک

سی باس آسیایی از شرکت تولید غذای فرادانه تامین  بطور کلی خوارک استفاده شده جهت پرورش ماهیدر سال جاری 

 گردید.
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درسالماهیسیباسآسیاییپرورشآنهادرضریبتبدیلغذاییومقدارغذايمصرفی-46-9جدول

جاري

 ردیف
نامشركتتولیدغذاي

 میگو

میزانغذايارسالی

 )تن(
 درصدازكل

ضریبتبدیل

غذایی

 1 711 5511 فرا دانه 7

 

2952درسالماهیسیباسآسیاییپرورشمصرفیجهتقیمتغذاي-42-9جدول

نامكارخانهتولیدغذاردیف
قیمتغـذا)ریال(

حداكثرمیانگینحداقل

 51111 51111 51111 فرا دانه 7

 

 

2952بهمراكزعملآوريدرسالشدهتحویلدادهپرورشییزانماهیسیباسآسیاییم-42-9جدول

عملآورينامشركتردیف
جمعآوريمیزان

)كیلوگرم(

 7211 دز پروتئین دزفول 7

 7111 تربتیان خرمشهر 1

 1011 جمع کل

 

استانهرمزگان-9-9-9

تکثیرماهیاندریایی:

میلیون قطعه  71دو مرکز تکثیر تیاب پران و درنا مهر قشم در این استان فعال می باشد. در مرکز تیاب پران قشم با ظرفیت 

بچه ماهی ، الرو شانک ماهیان از کشور فرانسه وارد شده و پس از دوره نرسری به قفس های پرورشی منتقل می شوند. 

ید بچه ماهیان دریایی از مولدین پرورشی انجام می گیرد. ظرفیت تولید این در مرکز تکثیر درنا مهر قشم ، تکثیر و تول

 میلیون قطعه در سال است.  5مرکز 
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وضعیتصدورمجوزهايمراكزتکثیرماهیاندریایی-45-9جدول

ردیف
 بهرهبردارنام

تاریخصدور

 مجوز
 نوعمجوز

میلیون)ظرفیت

 قطعه(
 خرینوضعیتآ

7 
 بهره برداری 71 تکثیر -بهر ه برداری 35 تیاپ پران

 % پیشرفت فیزیکی51 11 تکثیر-پروانه تاسیس 39 ماهی نقره ای کیش 1

9 
 بهره برداری 5 تکثیر-بهر ه برداری 35 درنامهر قشم

 ساختدرحال  71 تکثیر -موافقت اصولی 35 فدک یاس اسپادانا 5

5 
 پیشرفت فیزیکی% 31 91 نرسری -پروانه تاسیس 35 طرح توسعه نیکسا

2 
 % پیشرفت فیزیکی31 71 تکثیر-پروانه تاسیس 35 "

منابع دریایی ابزی  1

 پرورکیش
 درحال دریافت  مجوزها 15 تکثیر-موافقت اصولی 35

0 
 درحال دریافت مجوزها 11 تکثیر-موافقت اصولی 32 آبزیان امید توانا

 
 -------------- 755 0 ----- جمع کل

 

 

52درسالمیزانتولیدبچهماهی-91-9جدول

 نامشركت
ظرفیتاسمی

 )میلیونقطعه(
 تولید)هزارقطعه(

 9111 71 شرکت تکثیر ماهی تیاب پران قشم

 7111 5 شرکت تکثیر ماهی درنا مهر قشم

 5111 75 جمع
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پرورشماهیاندریایی:

 فعالیتی در خصوص پرورش ماهیان دریایی در استخر خاکی نداشته است.  31استان هرمزگان در سال 



وضعیتصدورمجوزهايپرورشماهیاندریایی)بتونی(-92-9جدول

ردیف
 بهرهبردارنام

تاریخصدور

 مجوز
 اخرینوضعیت (تن)ظرفیت نوعمجوز

 اخذ پروانه تاسیس پیگیری 11 موافقت اصولی  32 احمد خلیلی 7

1 
 91 موافقت اصولی 32 سعادت نیائی زاده

پیگیری اخذ پروانه تاسیس و 

 زمین

 -------------- 51 1 ----- جمع کل 

 

 

استانسیستانوبلوچستان-4-9-9

تکثیرماهیاندریایی:

تکثیر میگو طی تفاهم نامه ای با یکی از مراکز تکثیر میگوی استان ) شرکت اربیان بهار( در خارج از فصل  31در سال 

هزار قطعه بچه ماهی زیر گرم نمود که پس از به وزن  511فعالین تکثیر ماهیان دریایی در استان خوزستان اقدام به واردات 

 هزار قطعه به قفس های پرورش ماهیان دریایی ) شرکت آگسام( منتقل شدند. 771رسانی در کارگاه مذکور به تعداد 

استای توسعه فعالیت های ماهیان دریایی در استان سیستان و بلوچستان و حمایت فعاالن بخش خصوصی در همچنین در ر

این خصوصی، طبق تفاهم نامه فی مابین شیالت استان و شرکت آگسام و نیز حمایت مالی از سوی دفتر امور میگو و سایر 

دریایی و غذا از محل طرح اصالح روشهای آبزی پروری آبزیان آب شور برای تامین اعتبار الزم برای خرید بچه ماهیان 

میلیون ریال، شیالت استان نسبت به خرید و حمل بچه ماهیان از شرکت فرتاک جنوب در استان خوزستان  9111به مبلغ 

برای هزار قطعه در مرحله دوم اقدام نمود و  712گرم در مرحله اول و تعداد  9-1قطعه با وزن میانگین  52111به تعداد 

 نرسری در قفس های نرسری نصب شده در بندر تیس  جهت پرورش ماهی در قفس های دریایی ذخیره سازی شدند.

 

)قطعه(وتعداد )گرم(تعدادبچهماهیانتحویلگرفتهشدهبهتفکیکوزن-97-9جدول

جمعكل77,9922)گرم(وزن/شرح

 52511 - - - 15102 91175 )قطعه(اول مرحله

 712550.0 70110.5 73317.5 91111 - 97511 )قطعه(دوم مرحله

 729150.0 70110.5 73317.5 91111 15102 29175 مجموع
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پرورشماهیاندریایی:

به دلیل کمبود نهاده ها، اعتبارات ترویجی مورد نیاز و غیره فعالیتی در خصوص  31استان سیستان و بلوچستان در سال 

 پرورش ماهیان دریایی در استخر خاکی و بتونی نداشته است. 

 در مجموع: 

تولید گردد.) در تن استخر بتونی  111تن ماهی در استخر خاکی و  511حدود  7930پیش بینی می گردد برای سال 

 صورت حل مشکل زیست محیطی و راه اندازی مراکز تکثیر (

میلیون قطعه بچه ماهی با  51برای اهداف توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، استخر خاکی و بتونی در مجموع 

کثیر ماهی تامین گرم مورد نیاز می باشد.) در صورت عقد قرارداد پرورش دهندگان با مراکز ت 11میانگین وزنی حدود 

 این مقدار میسر خواهد شد(

 

عملکردتولیدوپرورشآرتمیادركشور-4-9

که جایگاه ویژه ای را در سبد تغذیه ای خانوار به خود )گوشت ماهی، میگو و ...( فرایند تولید پروتئین های دریایی  

میگو می باشد و محصوالت آرتمیا بعنوان  اختصاص داده اند مستلزم تامین نهاده هایی چون خوراک، بچه ماهی و بچه

بهبود وضعیت کمی و همچنین  یک نهاده  استراتژیک و تاثیر گذار، نقش انکار ناپذیری را در تولید نهاده های مذکور و

کیفی تولید ایفا می نماید بطوریکه استفاده از آرتمیا در تغذیه مراحل الروی آبزیان امری اجتناب ناپذیر و بدون 

کشور ما نیز با وجود دریاچه های دریاچه ارومیه، مهارلو، میقان و ... از وجود این نعمت، بطور طبیعی ن می باشدجایگزی

از دریاچه ارومیه برداشت گردید. ولی متعاقب بحران  01 -10تن سیست آرتمیا طی سالهای  115برخوردار بود بطوریکه 

شرایط زیستی برای آرتمیا   می باشند و آرتمیای زنده ای در خشکسالی ها هم اکنون دریاچه های آب شورکشور فاقد 

تنها دریاچه طبیعی که برداشت سیست و بیومس آرتمیا در آن امکان پذیر بوده بخشی از دریاچه  آنها وجود ندارد و

حاشیه کویرمیقان می باشد که به دلیل عملیات خاکبرداری صورت گرفته توسط کارخانه سولفات سدیم واقع در 

و بدیهی است با توسعه عملیات خاکبرداری، سطح آبگیر  است ایجادشدههکتار  751بیش ازآبگیری به وسعت  ریاچه،د

کیلوگرم سیست و بیومس  9111بیش از  31افزایش و تولید آرتمیا نیز با افزایش روبرو خواهد بود. بطوریکه در سال 

تولید گردید. علیهذا متعاقب کاهش ذخایر آرتمیای کشور آرتمیا با گونه پارتنوژنز بصورت طبیعی در پتانسیل فوق 

در دستور کار و ...  جلوگیری از خروج ارزخودکفایی،  رونق بخشی به تولید و اشتغال،با هدف توسعه این فعالیت 

 سازمان شیالت بعنوان متولی و سیاست گذار قرار گرفته است.
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 اهدافتولیدآرتمیادركشور:
 در استانهای داخلی و ساحلی 9شور، لم یزرع و درجه  اراضی بهره برداری بهینه ازساماندهی و  -7

 چه ها، خلیج فارس و دریای عمان(دریا بهره برداری از منابع شور غیرمتعارف )چاه، زهکش ها، سیالب های فصلی، -1

 مناطق محروم استان های جنوبی کشوردر تثبیت جمعیت و  صیانت از مرزها -9

 خشی به تولید و اشتغال، خودکفایی، جلوگیری از خروج ارزرونق ب -5

 )بویژه تغذیه مراحل الروی( ماهیان دریایی، خاویاری، میگو و ماهیان زینتیآرتمیایمورد نیاز فعالیتهای  امینت -5

سیست، فلیک، ، منجمدو  )بیومس زندهسهولت تولید توسط عوامل کارگاهی و امکان استفاده از اشکال مختلف آن  -2

 پودر( 

افزایش رشد و بازماندگی ات موجب آنغنی سازی امکان و  ارزش غذایی باال، وجود اسید های چرب با زنجیره بلند -1

 تسریع در رسیدگی جنسی مولدین را فراهم می آوردو  در مراحل الروی

 ایرانی  پروتئین با کیفیت در سبد مصرفی خانوارتولید  -0

 صیاد و عاری بودن نوزاد آرتمیا )ناپلی( از عوامل بیماریزا لذیذ بودن برای -77

 

(52هدرسالمواردنیازكشوربهسیستآرتمیا)براساسبرنامهششمتوسع-99-9جدول

ف
دی
ر



میزاننیاز)تن(منطقه/استانموردمصرفعنوانفعالیت

 72 گلستاناستان   استانهای ساحلی  جنوبی و  تکثیر و پرورش میگو 7

 مراکز بازسازی ذخایر شیالت و ماهیان خاویاریمراکز بازسازی ذخایر  1

 بخش خصوصی

5. / 

 5 استانهای ساحلی کشور مراکز تکثیر ماهیان دریایی 9

 1 کل کشور مراکز تکثیر و پرورش      ماهیان زینتی 5

 (31در سال  آرتمیا نیازبه سیست ،تحقق برنامه های توسعه ای آرتمیادر صورت نیازبه سیست)5/11جمع :  

 

52تولیدسیستوبیومسآرتمیادركشوردرسال-94-9جدول

ردیف
استان/مركز/منطقه/شركت

میزانتولیدبهتفکیکحصول

بیومسسیست

 11              1              کرمان / شهرستان بهرمان، شرکت گوار کویر آریا)ایران آرتمیا( 7

 0                / .1             آذربایجان غربی / مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی )مرکزفسندوز( 1

 /.0                -              آذربایجان غربی / بندر گلمانخانه، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 9

 9 - برداری ماهیان زینتی تهران  / ری و شهریار /با پروانه های بهره 5

 - 9              مرکزی / تولید طبیعی در آبگیرهای ایجاد شده در حاشیه تاالب میقان 5

 0/97              1/5             جمع

 تن 91جمع تولید سیست و بیومس:  
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52نمودارتولیدسیستوبیومسآرتمیا)تن(درسال-71-9نمودار

 

 
52الی51روندصعوديتولیدآرتمیا)سیستوبیومس(طیسالهاي-72-9نمودار

 

 (گلخانه ای)تن  3تهران 

تن کرمان، قطب تولید  22

شرکت  -آرتمیا

 گوارکویرآریا

 (  مرکز فسندوز)تن  8/2

 تن 3کویر میقان 

تولیدبیومسدرسیستم-ريوشهریار)تهران / .8مرکز تحقیقات آرتمیا  

 )گلخانهاي
قطبتولیدآرتمیاكشور)كرمان ( 

فسندوز)آذربایجانغربی ( 

 تاالبمیقان

 مركزتحقیقاتآرتمیايكشور

2.5 2.5 

6.4 

3 
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 سیست و بیومس آرتمیا
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بر اساس برنامه ها، اهداف پیش بینی  7511تاکنون صعودی بوده و این روند تا افق  7931تولید سیست و بیومس از سال   

لم وجود اراضی  ضر باشده در برنامه های توسعه ای و مجوزهای صادر شده ادامه خواهد داشت. متاسفانه در حال حا

و  خلیج فارسهمچون چاه ها، زهکش ها، کال شورها، وفور آب شور فراوانی آب شور  یزرع و مستعد داخلی و ساحلی،

 بخش اعظم نیاز فعالیت های آبزی پروری به سیست آرتمیا از طریق واردات صورت می گیرد. دریای عمان

 

 


گواركویرآریا(شركتكشتوصنعتاستانكرمان)-2-4-9

کیلومتری روستای جوادیه فالح از توابع شهرستان بهرمان رفسنجان واقع شده است. شرکت مذکور با  75طرح مذکور در 

ساله با طراحی و ایجاد زیر      ساخت ها، تجهیز و  71پس از وقفه انجام برخی مطالعات و مشاوره با متخصصین ذیربط 

انش روز دنیا و پرسنل متخصص نسبت به راه اندازی مجدد و افزایش ظرفیت مجوز تکمیل ادوات تولید، بکارگیری د

 هکتار اقدام نمود عمده اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد: 715تولید به 

 -01متر و ایجاد شوری                    9الی  5/7هکتارو عمق آبگیری  91بازسازی بندخاکی قدیمی با مساحت بیش از 

 ppt 711الی 

   11بازسازی قنات در فاصله یک کیلومتری از دریاچه )در ابتدای طرح( با شوری ppt   لیتر بر ثانیه  11و دبی تقریبی

 یط پرورش(بمنظور تعدیل شوری بند خاکی )مح

  متر برای تولید فیتوپالنکتون  1/1متری با عمق  511استخر  71احداث 
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   آرتمیامتر برای تولید بیومس  1متری با عمق  7111استخر  71احداث 

   انجام مطالعات آب و تکمیل و تجهیز سیستم آبرسانی 

 نترل کیفی سیست و بیومس و واحد ک ،آزمایشگاه تخصصی  مشتمل بر صید ، سردخانه ها، احداث ساختمان نوین

 بمنظور ایجاد رفاه، امنیت شغلی و اسکان کارگران رفاهی واحد مجزا  5احداث 

   51درجه و تونل انجماد منهای  70دما یخچالی، پلیت فریزر و سردخانه منهای نصب تجهیزات سرد خانه ای سیستم 

 درجه

   بیومس زنده آرتمیا و همچنین محصوالت محصوالت اصلی طرح، سیست خشک فرآوری شده، بیومس منجمد و

 فرعی مد نظر برای فاز توسعه شامل سیست دکپسوله، پولکی آرتمیا و ... می باشد

   گرمی بصورت زیپ کیپ تهیه و به   511و  711فرآوری در بسته بندی های پس از شستشو و بیومس صید شده

درجه برای نگهداری انتقال  70ساعت، به سردخانه منهای  1درجه منتقل )تونل انجماد( و  پس از  51سردخانه منهای 

 می یابد

  تکمیل و تجهیز سیستم های غذادهی 

  ایجاد وب سایت و نمایندگی فروش مستقیم 

 

تولیدسیستوبیومسآرتمیاتوسطشركتگواركویرآریا-96-9جدول

 سال ردیف
تولید

 سیست

تولید

 بیومس

قیمتفروشمحصوالت)تومان(

 بیومسمنجمد-سیست-بیومسزنده

7 7935 7711 1711  51111 - 11111 911111- 951111 15111 

1 7935 7511 71111 711111 911111- 951111 15111 

9 7932 1111 70111 711111 951111- 511111 15111 

 15111بیشتر از  011111 - 111111 و بیشتر 711111 11111 1111 7931 5

هزارتومان قیمت  011متعاقب تاثیرافزایش ریالی قیمت دالربر قیمت سیست خشک وارداتی دربازار سیست تولیدشده شرکت  -

 گذاری شده است

 کیلو گرم صورت می گیرد 1الی  7فروش، حمل و انتقال بیومس زنده به دست مشتری توسط یونولیت )تحت هوادهی( در وزن  -

 کیلوگرم  2211تولید سیست از شروع فعالیت تاکنون:        جمع

 کیلوگرم  51711جمع تولید بیومس از شروع فعالیت تاکنون:     

 

استانخوزستان-7-4-9

متعاقب درخواست و پیگیری شرکت تعاونی عدالت محور ماهشهر و حمایت بعمل آمده توسط معاونت محترم توسعه 

گو و آبزیان آب شور، شیالت استان خوزستان و ... مجوز موافقت اصولی پرورش آرتمیا در آبزی پروری، دفتر امور می

هکتار از اراضی منطقه بحرکان هندیجان برای شرکت مذکور صادر گردید. برخی از اقدامات صورت گرفته  111سطح 

مهندسی کشاورزی، اخذ  توسط شرکت شامل موارد ذیل میباشد: معرفی شرکت از سوی شیالت استان به سازمان نظام
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مجوز اولیه تخصیص زمین از اداره منابع طبیعی هندیجان، اخذ مجوز موافقت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی )بعد از 

سه  مرحله تمدید(، اخذ مجوز از اداره کل دامپزشکی استان )بعد از دو مرحله تمدید(، اخذ مجوز برداشت آب از 

تمدید(، اخذ مجوز از سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی، مجوز تخصیص اولیه زمین از وزارت نیرو )بعد از دو مرحله 

جهاد به منابع طبیعی از مشکالت بازدارنده در مسیر صدور مجوزها میتوان به عدم واگذاری اراضی از سوی منابع طبیعی و 

 واگذاری زمین اشاره نمود. امور اراضی و همچنین عدم صدور مجوز محیط زیست استان بدلیل نداشتن قرارداد

 

 مجتمعگردشگريبندررحمانلو:

این شرکت قصد دارد با ایجاد خاکریز در حاشیه دریاچه ارومیه و با انتقال پساب تصفیه خانه شهرستان عجب شیر با دبی  

لیتر بر ثانیه ، اقدام به پرورش آرتمیا نماید. اهداف پروژه شامل: ایجاد نمادین دریاچه در مقیاس کوچک با اهداف  51

آرتمیای دریاچه، تولید آرتمیای با کیفیت بمنظور تامین نیاز فعالیت های خاص زیست محیطی، احیاء و بازسازی ذخایر 

فرصت شغلی می باشد. اولویت اصلی طرح، جذب توریست  11آبزی پروری، جلو گیری از خروج ارز و همچنین ایجاد 

رستوران و درمانگاه با ایجاد مجتمع گردشگری، تفریحی، ایجاد تاسیسات، هتل، پالژ و سایر امکانات اقامتی، فضای سبز، 

تن  7تن بیومس و  711لجن درمانی و ... ( میباشد. پیش بینی استان برای پتانسیل مذکور در طی برنامه توسعه ششم، تولید 

سیست می باشد.  ستاد احیاء دریاچه ارومیه بمنظور همیاری و خارج شدن دریاچه از بحران بوجود آمده نسبت به 

ه بمنظور اجرای پروژه فوق اقدام نموده است. هم اکنون لوله گذاری برای انتقال آب از میلیارد تومان بودج 1تخصیص 

 تصفیه خانه تا محل طرح در حال اتمام میباشد. 

 

مجتمعفسندوزازدیدگاهپرورشآرتمیا:

زارع ساخته ی و ماراض ،فسندوزهکتاری دشت  1111 مجتمع اءیاح آذربایجان غربی در نظر دارد تا بمنظور استان التیش

واگذار نماید و براساس قرارداد فی مابین با سازمان آب  ایبمنظور پرورش آرتم یبه بخش خصوصشده را پس از مطالعه 

ظاهراً تامین آب بخش اعظم استخرها مرتفع شده و در صورت مثبت بودن مطالعات، این مزارع  آماده واگذاری به 

ی بمنظور بهره برداری بهینه از غرب جانیآذربا استان التیشقب موضوع متقاضیان برای پرورش آرتمیا می باشد. متعا

با بخش خصوصی )شرکت آرتمیا پروران دشت  انعقاد قرارداد اجاره امکانات موجودطی سالهای اخیر نسبت به

هکتار از  3در  ایآرتم کیلو سیست 111تن بیومس و  0 دینسبت به تولنیز  31تبریز(اقدام و شرکت مذکور در سال 

برای حفظ تنوع زیستی آرتمیا ، گونه پارتنوژنز در این استخر ها پرورش  مجتمع فسندوز اقدام نموده است. یاستخرها

 داده می شود.

 

سایرفعالیتهاواقداماتصورتگرفتهدرخصوصتکثیروتولیدآرتمیا:

تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بمنظور ارائه و  حضور فعال در جلسات بسیج تخصصی سازمان شیالت ایران و بسیج

دفاع تخصصی از دو طرح تولید سیست و بیومس آرتمیا در استخر خاکی )در سطح یک هکتار( و تولید بیومس آرتمیا 

متر( با هدف بهره برداری بهینه از اراضی خرد و منابع آب شور با حداقل دبی  7111در استخرهای گلخانه ای )در سطح 
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ه تایید طرح های مذکور گردید. )گزارش دفاعیه و تایید طرح های مذکور در سایت سازمان شیالت و سایت که منجر ب

 بسیج تخصصی وزارت جهاد کشاورزی درج گردید(

پیگیری ارسال نتایج پیامدهای حاصل از سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان رضوی در بحث حمایت و   •

ستان و پیگیری ارسال گزارش عملکرد اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آرتمیای ساماندهی تولید آرتمیا در ا

 کویر و بروز رسانی مجوزهای صادر شده از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

 بازدید و بررسی وضعیت تولید و ارزیابی ذخایر آرتمیای بومی آبگیر ایجاد شده در کویر میقان   •

 تولید بیومس آرتمیا در محیط گلخانه ای توسط شرکت موج سبز در منطقه شهرریبازدید و بررسی وضعیت   •

بررسی شرح خدمات پیشنهادی و پیگیری موضوع انجام پروژه مطالعات ارزیابی ذخایر تاالب میقان توسط مرکز   •

 آرتمیای ارومیه 

ر بهداشت عمومی و مواد غذایی پیگیری و ارسال مکاتبات مکرر به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دفتر نظارت ب  •

 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور دستورالعمل حریم، فواصل و گواهی بهداشتی مراکز پرورش آرتمیا

پیگیری تسریع در بررسی طرح و رسیدگی به موضوع اخذ مجوزهای تولید آرتمیا اعم از اخذ مجوز امور اراضی و   •

ن آب، امور اراضی و اداره کل شیالت استان خوزستان برای شرکت تخصیص آب از طریق کمیسیون مدیران سازما

 عدالت محور ماهشهر

 امکان سنجی و پتانسیل یابی تولید آرتمیا در اراضی و رودخانه شور واقع در منطقه بنه کوه شهرستان گرمسار  •

یی به محصوالت آرتمیا متعاقب تاکیدات معاون محترم وزیر در راستای بهره برداری بهینه از امکانات و خودکفا  •

درخواست شرکت آرتمیاپروران دشت تبریز مبنی بر حمایت و افزایش مدت زمان بهره برداری و اجاره استخرهای 

 مرکز فسندوز در دستور کار قرار گرفت

همکاری با دفتر فنی و امور آبزی پروران بمنظور تدوین سرفصل های دوره آموزشی روش های متداول تولید آرتمیا   •

و همچنین تدوین و ارائه نمونه سواالت تستی از درس های استفاده از آرتمیا در تغذیه آبزیان و روش های متداول 

 تولید و پرورش آرتمیا 

تولید بیومس آرتمیا در دشت قزوین با امکان بهره گیری از اراضی و منابع آب شور  بازدید، بررسی و پتانسیل یابی  •

 کیلومتری شهرستان آبیک(  15هکتاری تحت مالکیت آقای اسدی )در  01چاه و زهکش موجود در مزرعه 

گو و آبزیان آب ارائه مقاله تولید بیومس آرتمیا در محیط گلخانه توسط کارشناس مسئول تولید آرتمیای دفتر امور می  •

شور در همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده در محل سالن آمفی تاتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی

برگزاری کارگاه آموزشی روش های متداول تولید سیست و بیومس آرتمیا در کشور در محل نمایشگاه بین المللی   •

 ر آبزی پروران و روابط عمومی سازمان شیالت ایرانشیالت و آبزیان با همکاری دفتر فنی و امو

بررسی و امکان سنجی پرورش آرتمیا با امکان بهره گیری از پساب شور تاسیسات آب شیرین کن روستای کرگان و  •

هکتار از اراضی ساحلی روستای کرگان از توابع شهرستان میناب )اراضی همجوار شرکت( به  51...، در سطح 

 ریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا( درخواست شرکت مدی
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بازدید، بررسی میدانی و امکان سنجی پرورش آرتمیا در دریاچه نمک، کویر مرنجاب و اراضی شهرستان آران و  •

بیدگل با بهره گیری از منابع شور غیر قابل استفاده در کشاورزی شهرستان، به درخواست آقای دکتر ساداتی نژاد، 

 شریف کاشان و آران و بیدگلنماینده محترم مردم 

تهیه، تدوین و کد دار نمودن آیین نامه و دستورالعمل های تولید آرتمیا در استخر های خاکی و محیط گلخانه ای  •

)استخرهای بتونی و ژئوممبران( و ارسال به سازمان دامپزشکی در راستای رفع موانع در مسیر صدور گواهی بهداشتی 

 کی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای متقاضیان تولید آرتمیا.از سوی سازمان نظام دامپزش

 

دركشورگزارشعملکردتکثیروپرورشجلبک)ماكروومیکرو(-9-9

در حال حاضر بهره برداری از آبزیان منحصر به ماهی و میگو نبوده و سایر آبزیان دریایی مانند جلبک های دریایی، ریز 

انواع صدف ها، خیار دریایی، البستر و ... نیز مورد استفاده قرار می گیرند . این گونه  جلبک ها، آرتمیا، کرم نرئیس،

آبزیان دریایی در تأمین معاش ساحل نشینان نقش بسزایی داشته و ارزش غذایی و دارویی بسیار باالی انواع مختلف آنها 

 درتوسعهی مهم خودگام نوبه به کهاجلب پرورشموجب افزایش روز افزون تقاضا در بازارهای جهانی شده است . 

 موجبی جلبک مزارع درقالب جلبکی ها شگاهیرو گسترش رایز خواهدبودی التیش اقتصاد و ایدری دارکشاورزیپا

 گسترده حجم در جلبکها رشد .افتی خواهد  شیافزای ساحل مناطقی ستیزی وغنا زشدهین انیدآبزیتول توان شیافزا

 درحجم باتیترک نیا که بودهی فسفات ویتراتی ونی اکیآمون باتیرترکینظی مغذ باتیترک ازمندجذبینیی ایدر مزارع

 .باشندی میی ایدری آبها به لهیتخ درحال گویومی ماه مزارع پساب وی شهری ها فاضالب درقالبی عیوس

 هوا دکربنیاکسی د جذب زین وی ستیز ندهیالآ وی مغذ باتیترک نیا تواندباجذبیمی اقتصادی ماکروجلبکها کشت لذا 

 مکک آنهاست وکنترل کاهش به مکلف کشور کهیی ایدری ها ستمیاکوسی طیمح ستیز اهداف شبردیپ به

با توجه به تنوع گونه های اقتصادی سایر آبزیان دریایی در جهان، تنها چند گونه بومی برای تکثیر و پرورش .خواهدنمود

مطالعات گروه، بر روی این گونه ها متمرکز شده است . بر این و توصیه به بخش خصوصی انتخاب شده و فعالیت ها و 

 اساس ، فعالیت های انجام شده به شرح زیر ارائه خواهد شد .

 اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه تکثیر و پرورش جلبک های دریایی در کشور:

 مطالعه و امکان سجی توسعه ماکرو جلبک  در سواحل خلیج فارس و دریای عمان 

  تهیه نشاء برای ماکرو جلبک گراسیالریا ، سارگاسوم و... برای کشت در خارج از فصل 

  تهیه و تدوین بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماکرو جلبک 

 توسعه کشت و پرورش ماکرو جلبک در محیط دریایی در سواحل استان های جنوبی کشور 
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جلبکهايدریایی:ماكرواقداماتانجامشدهدرخصوصفعالیتكشتوپرورشگزارش

  در ، هیپنیا فالجلی فورمیس و سارگاسوم گراسیالریوپسیز های جلبک ماکرو برای ایجاد رویشگاه های جدید پیگیری

. با توجه به کمبود نشاء در طبیعت و اهمیت آن در توسعه کشت ، قشم و سواحل چابهار سواحل استان هرمزگان

فنی تولید نشاء از طریق تکثیر جنسی، اقداماتی در جهت ایجاد رویشگاه  های دریایی و همچنین نبود دانش جلبک

 های جدید و افزایش نشاء در طبیعت به عمل آمد. 

 جزیره قشم توسط متقاضی بخش  -احداث مزرعه کشت و پرورش جلبک گراسیالریا و سارگاسوم در استان هرمزگان

 خصوصی  

 در مزرعه دریایی واقع در شهرستان قشم روستای نقاشه و همچنین  کشت نشاء و قلمه جلبک گراسیالریا و سارگاسوم

 کشت نشاء و قلمه ماکرو جلبک گراسیالریا در شهرستان قشم روستای برکه خلف. 

  7511هکتار زمین آبی و  5صدور مجوز پروانه تاسیس توسط  شرکت دانش بنیان زیست دریا پروران آناهیتا در سطح 

 تن نشاء 71تن جلبک مرطوب گراسیالریا و  711تولید  متر مربع زمین خشکی و مجوز

 جلبکهای دریایی و ریز جلبکها  مربوطه در خصوصهای  استانمدیران کل و  انبرگزاری جلسات متعدد با متقاضی 

  اجرای پروژه تولید نشاء جلیک گراسیالریا در خارج از فصل تولیدپیگیری برای تامین اعتبار مورد نیاز برای 

 دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا درخصوص تأمین جلبک و استخراج مواد از جلبک  همکاری با

 و هیپنیا فالجلی فورمیس  گراسیالریوپسیز

  بازدید از رویشگاه های ماکرو جلبک هیپنیا در استان های هرمزگان و چابهار 

 س به صورت آزمایشی از ماکرو جلبکهای استخراج  آگار و کاراگینان از ماکرو جلبک گراسیالریا و  فالجلی فورمی

 جمع آوری شده از سواحل استان هرمزگان 
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:میکروجلبکهااقداماتانجامشدهدرخصوصفعالیتكشتوپرورشگزارش

فیتوپالنکتون ها پایه و اساس زنجیره غذایی در محیط دریایی می باشند، برهمین اساس تولید تجاری انواع آبزیان  

پروری ، انواع پرورشی متداول در دنیا ، بدون استفاده از ریز جلبکها میسر نخواهد شد. در حال حاضر در صنعت آبزی 

دونالیال ، کیتوسروس ، ایزوکراسیس ، اسکلوتونما ، کلروال و... ( در مراحل  ،مختلف ریز جلبک ها ) نظیر اسپیرولینا

نرمتنان ، سخت پوستان و... مورد استفاده آرتمیا،ماهی ، میگو،  الروی  انواع گونه های تجاری آبزیان پرورشی اعم از

تقاضای روز افزون جهانی برای بهره مندی از فراورده های مختلف ریز جلبک ها و محدودیت قرارمی گیرد. لذا براساس 

منابع آن ، توسعه تولید انبوه انواع جلبکها  و استخراج  محصوالت  متنوع ، در بسیاری از کشورهای پیشرو و در حال 

در کشور نیز با توجه به یافته های تحقیقاتی ، توسعه در سرلوحه کار قرار گرفته است. دراین راستا گروه های دانش بنیان 

نسبت به اجرای پایلوت های ترویجی اقدام و به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند که خالصه ای از اهم اقدامات 

 در ذیل آورده می شود: ه،صورت گرفت

 به روز رسانی دستور العمل تولید ریز جلبک وکد دار نمودن آن 

  اجرای پروژه کشت و پرورش ریز جلبک ها و تزریق آن به داخل استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی در استان گیالن

 توسط بخش خصوصی 

  تولید ریز جلبک دونالیال در استان آذربایجان شرقی از طریق سیستم مدار بسته ) بیورآکتور ( و تحویل آن به شرکت

 و بهداشتی از این ریز جلبک. نال برای تولید مواد دارویی ، آرایشی

  ، توسط بخش های خصوصی سکلوتال ، دونالیال و کلروال سندسموس، تولید محصوالتی نظیر پودر اسپیرولینا 

  جزیره قشم و ارسال به بانک استان هرمزگان ، مطالعه و بررسی طرح توجیه اقتصادی تولید ریزجلبک ها در

 ان واقع در این جزیره توسط متقاضی کشاورزی برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت

  ،استان مرکزیهرمزگان و اصفهان ، مطالعه و بررسی طرح تولید ریزجلبک ها در استان های گیالن ، مازندران، قم 

  همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای تسهیل در صدور مجوز ها 

  توسط بخش خصوصی در استان هرمزگان ، هماتوکوکوس لینا ، کلروال  و اسپیرو پودر خشک  کیلو گرم 7751تولید

 گیالن  شهرستان قشم ، روستای دوستکوه 

 برای تزریق در مزارع پرورش کپور ماهیان توسط بخش سندسموس  تولید تقریباٌ دو میلیون لیتر ریز جلبک کلرورال و

 خصوصی در استان گیالن 
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 2952سطحزیركشتریزجلبکدراستانهايشمالیوجنوبیدرسالآمارنهاییتولیدو-92-9جدول

 

 تعدادمزارع استان ردیف
واحد

 تولیدي
 تعدادشاغلین برداشت سطحزیركشت

 (نفر) (كیلوگرم) (مترمربع) ( باب) ( باب)    

 95 911 551 7 7 گیالن* 7

 هرمزگان 1
7 7 7221 595 15 

 بوشهر 9
7 7 511 51 71 

 تهران 5
7 7 7111 911 11 

 37 7751 9071 5 5 مجموع  

 میلیون سلول فیتوپالنکتون در سی سی تحویل مزارع گرمابی شده است. 7میلیون لیتر آب سبز با تراکم  1* 

 

 

2952درسالمجوزهايصادرهبرايریزجلبک-95-9جدول

تاریخ ردیف

 درخواست

ظرفیتتولیدبه موقعیت نامخدمت متقاضی

تن

7 
1/71/7931 

جهاد دانشگاهی 

 مازندران

صدور پروانه بهره 

 برداری

 /چپکرود /گیلخوران /جویبار /مازندران

 میانملک

1 

1 
73/0/7931 

 /خاوران غربی /خاوران /رئ /تهران موافقت اصولی نصراله جمالی

 قاسم ابادتهرانچی

75 

9 

17/2/7931 

توسعه فناوری 

جلبک خلیج 

 فارس

چاه تلخ  /دلوار /دلوار /تنگستان /بوشهر تمدیدموافقت  اصولی

 جنوبی

10 

5 
10/5/7931 

فریبامیرزائی 

 قادیکالئی

 2 زیارکال/طور/تاالرپی/سیمرغ/مازندران صدور موافقت اصولی

5 
2/5/7931 

عبدالوحید 

 عمادآبادی

 /زیدآباد /سیرجان /کرمان صدور پروانه تاسیس

 موتورمحمداباد /محمودآبادسید

10 

2 
2/5/7931 

 /رودپی شرقی /رودپی /سارئ /مازندران صدور موافقت اصولی محمود قایخلو

 عالی باک

7 
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تاریخ ردیف

 درخواست

ظرفیتتولیدبه موقعیت نامخدمت متقاضی

تن

1 
1/5/7931 

 /احمدآبادمستوفی /اسالمشهر /تهران صدور موافقت اصولی علیدوستی

 احمدآبادمستوفی

7 

0 

15/1/7931 

ابوالفضل 

 خیراندیش

صدورموافقت اصولی 

دامپروری صنعتی 

 ونیمه صنعتی

 7 عسکریه /فهرج /مرکزئ /یزد /یزد

 

مجوزهايفعالدرتولیدریزجلبکدراستانهرمزگان-61-9جدول

ردیف
نام

شركت

نوع

فعالیت
نوعمجوز

تاریخ

صدور

مجوز

محل

اجرا

مساحت

مفید

)هکتار/

مترمربع(

مساحت

دریایی

)هکتار(

ظرفیت

)تن(

اشتغالزایی

)مستقیم(

7
سیناریز 

جلبک قشم

تولید 

ریز 

جلبک 

پروانه 

تاسیس
891215قشم10771 71127 

1

شرکت 

زیست 

پاالیشگاه  

ریزجلبک 

قشم

 -تولید 

ریز 

جلبک

پروانه 

تاسیس
96130 قشم91111 151711 

 

مجوزهايپرورشریزجلبکفعالدراستانبوشهر-62-9جدول

ناممدیر نامشركت ردیف

 عامل

شهرستانمحل شمارهمجوز نوعمجوز نوعفعالیت

 اجرايطرح

ظرفیت مساحتطرح

 تولید

زیستاب جلبک لیان  7

 جنوب

کشت و پرورش  عباس جمالی

 ریز جلبک

 تن 1 هکتار 1 دشتستان 910512317 پروانه تاسیس

کشت و پرورش  مرتضی امامی - 1

 ریز جلبک

پروانه بهره 

 برداری

کیلو درهر  111 متر مربع 103 بوشهر /س ن ب915

 ماهه 1دوره 

نواوران ریز جلبک  9

 خلیج فارس

کشت و پرورش  نجمه کازرونی

 ریز جلبک

پروانه بهره 

 برداری

 کیلو 711 متر مربع 55 بوشهر /س ن ب1511

توسعه فناوری خلیج  5

 فارس

کشت و پرورش  مهدی محمدی

 ریز جلبک

 تن 71 5970 بوشهر 911051711 پروانه تاسیس

 

  



 

 

925

جلبکفعالدراستانگیالنمجوزهايپرورشریز-67-9جدول

ناممدیر  نامشركت

  عامل

شهرستان شمارهمجوز نوعمجوز  نوعفعالیت

محلاجراي

 طرح

مساحت

 طرح

 ظرفیتتولید

ریز جلبکی 

 پارسیان

کشت و پرورش  دنیایی

 ریز جلبک

 تن 1 مترمربع511 رشت 910512317 پروانه تاسیس

 

:كرمنرئیساقداماتانجامشدهدرخصوصفعالیتپرورشگزارش

  برای پرورش  31سبد در سال  91عدد کرم مولد نرئیس از سواحل بوشهر و نگهداری در  7211جمع آوری حدود

 این گونه از سایر آبزیان برای استفاده در مزارع تکثیر و پرورش ماهی 

 

ها)صدف،خیاردریاییو...(:درخصوصسایرگونهفعالیتهايدردستاقدام-ت

 کشوردر ، صدف های خوراکی تولید نرمتنان، خیار دریایی  کرم نرئیس ، مطالعه و بررسی طرح های توجیهی 

 های دریایی ، ریز جلبکها ، کرم پری نرئیس پیگیری مجوز های صادره در خصوص سایر آبزیان دریایی )جلبک ،

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  (شقایق و مرجانصدف، خیار دریایی، جلبک سارگاسوم ، 

 از طریق پنجره واحد .

  پیگیری برای تامین اعتبار مورد نیاز برای برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از خدمات کارشناس خارجی تکثیر

 و کرم نرئیس ی دریاییجلبک ها، صدف های خوراکی ، صدف های مروارید ساز ،  و پرورش خیار دریایی

 تعیین فعالیت های اقتصادی اولویت دار شیالتی در زمینه سایر آبزیان دریایی برای ارائه تسهیالت 

 

سایراقداماتانجامشده:

   تکثیـر و  نظارت و پایش مستمر بر فعالیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در خصوص صدور مجوزهـای

 از طریق پنجره واحد.  آرتمیا و سایر آبزیان آب شورپرورش ماهیان دریایی، 

    تکثیر ماهیان دریایی.  پیگیری اجرایی شدن بیمه مراکز 

     تهیه، تدوین ، مصوب نمودن و کددار نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت هـای تکثیـر و پـرورش

 ماهیان دریایی، آرتمیا و سایر آبزیان آب شور.

  اجرای پروژه های پژوهشی با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در ارتباط با موضوعات مختلـف  پیگیری

 تولید ماهیان دریایی، آرتمیا و سایر آبزیان آب شور.

 .پیگیری اجرای پروژه مولدسازی و اصالح نژاد ماهیان دریایی در استان هرمزگان 

  میلیون قطعه  بچه ماهی دریایی مورد نیاز توسعه  51هدف رسیدن به تولید پیگیری ساماندهی مراکز تکثیر نیمه تمام  با

 درجنوب کشور.

  تن از انواع ماهیان دریایی در استخر های خاکی 511برنامه ریزی برای تولید 



 

 

971

  تن سیست و بیو ماس مورد نیاز توسعه  21برنامه ریزی برای افزایش سطح زیر کشت پرورش آرتمیا با هدف تولید

  کشور. 

  پیگیری اجرای پروژه ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی و قزل آال و اخذ مجوز های الزم از سازمان

 حفاظت محیط زیست. 

  پیگیری برای توان مند سازی کشور در تامین نهاده های وارداتی نظیر کرم نرئیس ، پروبیوتیک، آرتمیا، ریز جلبک ها

 و سایر فراورده ها نظیر اگار و...

 دریایی  روز ) ماهیان91مجموع وریت ها و بازدیدهای کارشناسی از استان های داخلی و ساحلی جنوب کشور در مام

 روز(71روز و سایر آبزیان  71آرتمیا روز،  71

 

گروهماهیاندریایی،آرتمیاوسایرآبزیانآبپروژههايپیشنهاديتخصیصاعتبارتبراي-69-9جدول

2952شور

فصلهزینهكرد
محلاجراي

 طرح

میزاناعتبار

)میلیون

 ریال(

 ردیف نامطرحپیشنهادي

 و 1% فصل 51

 1% فصل 51 
 7 پایلوت پرورش میش ماهی و ماهی سرخو 7111 استان هرمزگان

 و 1% فصل 51

 1% فصل 51 
 1 مولدسـازی ماهیان دریایی )گونه های بومی( 511 استان هرمزگان

 و 1% فصل 51

 1% فصل 51 
 9 مولدسـازی ماهیان دریایی )گونه های بومی( 511 بوشهر استان

 و 1% فصل 51

  1% فصل 51 
 111 استان بوشهر

غنی سازی بیومس آرتمیا برای مولدسازی 

 میگو
5 

و7%فصل91

2%فصل91
- 7711 

جمعكلطرحهايمرتبطباتکثیروپرورش

ماهیاندریایی
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 امور آبزی پروران مدیریت فنی و : 4فصل 
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صفحه   «مندرجاتفهرست»                                     عنوان
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مهندسیآبـزیــان-2-4

دانش فنی تولید آبزیان در کشور به حدی رسیده است که برای منابع آبی در حد یک لیتر در ثانیه هم برنامه تولید ارائه 

رسیده است که همه مراحل  مطالعه، احداث و تجهیز مزرعه با می کند. جاذبه اقتصادی آبزی پروری هم بعضا به حدی 

هزینه متقاضیان انجام می شودد. افزایش تراکم آبزیان در واحد سطح در اغلب برنامه های تولید آبزیان گنجانده شده که 

ی برای حساسیت طرح ها به تغییرات مشخصات فیزیکو شیمیایی آب را افزایش می دهد و ضروریست الزامات دقیق تر

انطباق مشخصات فنی تاسیسات و تجهیزات بر اصول مهندسی آبزیان اعمال گردد . در صورت توجه به مستندات و 

گردش کارهای موجود در سوابق مهندسی آبزیان و بازسازی ساختار سازمانی مهندسی آبزیان و بهره مندی از خدمات 

بطور دقیق تهیه و به کار گرفته خواهد شد . علی ایحال مهندسی شرکت های مهندسین مشاور ذیصالح ، این الزامات 

حسب وظیفه سازمانی، جداولی برای جمع آوری گزارش عملکرد مهندسی آبزیان کشور تنظیم و برای تکمیل به شیالت 

استان های سراسر کشور ارسال شده است. ماهیت گزارش های مهندسی آبزیان به نحوی است که بیش از آنکه تصور 

 می تواند در سازمان دهی فعالیت های شیالت استان ها مؤثر و مفید باشد.می شود 

 فعالیت های آبزی پروری از منظر مهندسی آبزیان در پنج عنوان و نوزده شاخص به شرح ذیل دسته بندی        شده است. 

 

 ايمستعدتکثیروپرورشآبزیانعملکردمهندسیآبزیاندرشناختمکانه-2-2-4

  مکان های مستعد شناسایی شده.تعداد 

  .)ظرفیت تولید مکان های شناسایی شده )تن/قطعه در سال 

 .اطالع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری 

  .تعداد متقاضیان سرمایه گذاری در مکان های مستعد 

یادآوری: با توجه به تمرکز دانش مکان یابی استعدادهای آبزی پروری در شیالت، این وظیفه از شیالت قابل تفکیک 

نیست و حتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی راسا برای یافتن مکان مناسب اقدام کرده اند این اقدامات پس از تائید 

 شیالت استان ارزش پیگیری خواهد داشت. 

 

عهايآبزيپروريومزارعبزرگمهندسیآبزیاندرمطالعهوطراحیمجتمعملکرد-7-2-4

  .تعداد مجتمع ها و مزارع دارای گزارش مطالعاتی هستند 

  .مجوزهای اخذ شده بر اساس  گزارش های مطالعاتی 

   .عنوان تهیه کنندگان گزارش های مطالعاتی 

  .ظرفیت تولید طراحی شده 

یادآوری: مطالعات، فرایند تولید مستندات پروزه و رصد کردن عوامل موثر در تولید است که در صورت بروز اختالل در 

زمان تولید می تواند مرجع معتبری برای بررسی موضوع باشد. اینکه مطالعات با هزینه دولت یا هزینه اشخاص انجام شده 
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و نقشه های خروجی مطالعات است که الزم است شیالت استان در  باشد مهم است اما مهمتر، صحت و دقت گزارش ها

 ارتقاء کیفیت گزارش های مطالعاتی و نگهداری مناسب آنها نهایت تالش را بعمل آورد. 

 

 اتمشترکمجتمعهايآبزيپروريعملکردمهندسیآبزیاندراحداثتاسیس-9-2-4

 .تعداد مجتمع های در حال ساخت 

 یات اجرایی تأسیسات مشترک. پیشرفت فیزیکی عمل 

 . تعداد مزارع در حال احداث 

  .تعداد مزارع آماده تولید 

یادآوری: عملیات احداث تاسیسات مشترک در مجتمع های آبزی پروری کشور ادامه دارد و اعتبارات دولتی قابل 

و ممکن است کارایی  توجهی به آنها اختصاص می یابد. هزینه ها و زمان صرف شده در احداث، سیر صعودی دارد

تاسیسات را نیز با توجه به تغییر در مبانی طراحی مزارع کاهش دهد زیرا قرار است تاسیسات مشترک با کمترین هزینه 

بهره برداری) نظیر مصرف برق، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ..( در خدمت تولید آبزیان قرار گیرد لذا برگزاری جلسات 

شتر اصول مهندسی آبزیان نباید تحت الشعاع مسائل اجرایی مورد غفلت قرار گیرد. لذا تخصصی برای اعمال هرچه بی

موضوع تامین اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی یا مشارکت صاحبان مزارع برای تکمیل به موقع تاسیسات مشترک و 

 وده و خواهد بود.  اعمال اصالحات ضروری در طراحی ها، دغدغه اصلی مدیران شیالت و صاحبان مزارع ب

 

وتعمیرمجتمعهايآبزيپروريعملکردمهندسیآبزیاندرنگهداري-4-2-4

  .تعداد مجتمع های در حال بهره برداری 

  .اعتبارات هزینه شده نگهداری و تعمیر  مجتمع ها 

 .تعداد مجتمع های دارا ی برنامه نگهداری و تعمیرات 

یادآوری: به منظور حفظ کارایی و پیشگیری از تحمیل هزینه های سنگین به تاسیسات مشترک و افزایش عمر مفید 

تاسیسات مشترک مجتمع های آبزی پروری، عملیات نگهداری و تعمیر تاسیسات و تجهیزات مشترک در خارج از دوره 

ت تاسیسات مشترک برنامه مدونی داشته باشند طول پرورش انجام می شود. اگر صاحبان مزارع برای نگهداری و تعمیرا

مجتمع آبزی پروری در حال بهره برداری  11عمر مفید تاسیسات مشترک افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بیش از 

است که اکثریت آنها درتملک دولت است ومدیران شیالت در مقابل آن مسئولیت دارند. برخی از این تاسیسات دارای 

 از بیست سال هستند که به علت نگهداری مناسب توانسته اند کارایی خود را به خوبی حفظ کنند.  قدمت بیش 

 

روندصدورپروانههايتاسیسدرعملکردمهندسیآبزیان-9-2-4

  .تعداد پروانه های تاسیسی که گزارش و نقشه های آن مورد تائید شیالت استان است 

  .تعداد پروانه های تاسیس صادره 
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 عداد پروانه های تاسیسی که گزارش و نقشه های آن مورد تایید شیالت استان نیست. ت 

  .خدمات ارائه شده به متقاضیان: خدماتی که در بخش مهندسی آبزیان به متقاضیان ارائه می شود 

های  نقشه "، آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران 10ماده  یادآوری: مطابق

و مطابق  .اجرا باید به تایید شیالت برسد پرورش آبزیان قبل از اجرایی احداث ابنیه و نصب تأسیسات و تجهیزات مزارع و

یا حقوقی ذیصالح که دارای  های اجرایی را به افراد حقیقی تواند وظیفه رسیدگی و تایید نقشه شیالت میتبصره ذیل آن: 

با توجه به ساختار   ".فنی از شیالت باشند تفویض نماید یا برگ تایید صالحیت  و بودجهرتبه بندی سازمان برنامه 

کارشناسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که پروانه های تاسیس را صادر می کند، این وظیفه کماکان بر 

 همیت باالیی برخوردار است.عهده شیالت یا شرکت های ذیصالح باقی مانده است لذا تکمیل این جداول از ا

 

مشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان

 نوع منبع تامین آب 

 مقدار آب مورد نیاز 

 ظرفیت تولید ایجاد شده 

 مقدار زمین مورد نیاز 

ی و خاکی کشور طراحی شده است این جدول برای دستیابی به آخرین دانش فنی تولید آبزیان در بهره برداری از منابع آب

و می تواند الگوی خوبی برای شناخت استعدادهای آبزی پروری باشد، تجارب موجود در برخی استان ها قابل انتقال به 

 نقاط دیگر خواهد بود.

م عدم جایگزینی بازنشستگان مهندسی آبزیان در سطح کشور، پاسخ به استعالم ها را با کندی و تکمیل جداول را با ک

دقتی مواجه کرده است که الزم است برای ساماندهی وضعیت اقدامات الزم بعمل آید. ناگفته نماند در برخی استان ها 

 پاسخ ها با دقت و حساسیت باالیی تنظیم و ارسال شده است.  

 

شناختمکانهايمستعدتکثیروپرورشآبزیاندرهااستانعملکردگزارش-2-4جدول

ردیف

تعدادمکانهايناماستان

مستعدشناساییشده

ظرفیتتولیدمکان

هايشناساییشده

)تن/قطعهدرسال(

نحوهاطالعرسانیبه

متقاضیانسرمایه

گذاري

تعدادمتقاضیان

سرمایهگذاريدر

مکانهايمستعد

1  
آذربایجان 

 شرقی
1 

نگهداری تخم چشم زده 

111/111/2 

 تن 931سردآبی 

 تن 715گرمابی  

 تن 715خاویاری 

 1 حضوری

1 
آذربایجان 

 غربی
 حضوری در دست بررسی 51

شرکت شهرکهای 

هشت نفر -کشاورزی

متقاضی بخش 
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شناختمکانهايمستعدتکثیروپرورشآبزیاندرهااستانعملکردگزارش-2-4جدول

ردیف

تعدادمکانهايناماستان

مستعدشناساییشده

ظرفیتتولیدمکان

هايشناساییشده

)تن/قطعهدرسال(

نحوهاطالعرسانیبه

متقاضیانسرمایه

گذاري

تعدادمتقاضیان

سرمایهگذاريدر

مکانهايمستعد

 خصوصی

 تن 21 2 اردبیل  2

برنامه های رادیویی و 

تلویزیونی و اطالع رسانی 

از طریق کارشناسان نظام 

مهندسی و ادارات 

 شهرستانها

 نفر 0

 - - - محدودیت منابع آبی اصفهان  3

 71 حضوری تن در سال 111 711 البرز  4

 حضوری تن قفس 7111 نقطه سد دویرج 7 ایالم  5

شرکت نصر  -نفر  11

کوثر، بنیاد مستضعفان، 

 امورعشایر

 بوشهر  6

 +751+151نقطه،2

511+951+7111 

 هکتار 111+

 تن در سال 3111
اطالعیه عمومی در سایت 

 شیالت بوشهر

گروه برای مکان  7511

 -دمیگز)دیر(های 

 -درود احمدی

موزین  -رمله-کبگان

 جنوبی

 1 - 1 محدودیت منابع آبی تهران  7

8  
جیرفت و 

 کهنوج
    فاقد گزارش

9  
چهارمحال 

 و بختیاری
 نفر 5 حضوری قطعه 7111111 7

11  
خراسان 

 جنوبی
    محدودیت منابع آبی

11  
خراسان 

 رضوی
1 1 - - 

12  
خراسان 

 شمالی
 ؟ ؟ ؟ 

 ؟ ؟ ؟ گزارشفاقد  خوزستان  13

 ؟ ؟ ؟ فاقد گزارش زنجان  14

 ؟ ؟ ؟ فاقد گزارش سمنان  15

 نفر 51 حضوری تن 95 استخر دومنظوره 21 سیستان  16

 متقاضی 711 - - سایت 11سیستان و   17
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شناختمکانهايمستعدتکثیروپرورشآبزیاندرهااستانعملکردگزارش-2-4جدول

ردیف

تعدادمکانهايناماستان

مستعدشناساییشده

ظرفیتتولیدمکان

هايشناساییشده

)تن/قطعهدرسال(

نحوهاطالعرسانیبه

متقاضیانسرمایه

گذاري

تعدادمتقاضیان

سرمایهگذاريدر

مکانهايمستعد

 بلوچستان

 - - - )داراب، رستم،نیریز( 9 فارس  18

 ؟ ؟ ؟ فاقد گزارش قزوین  19

 7 حضوری تن گوشت 7111 1 قم  21

 نفر 752 حضوری تن 590 51 کردستان  21

    محدودیت منابع آبی کرمان  22

23  

سد ) مورد قفس 1 کرمانشاه

زمکان داالهو و 

 (سدشرفشاه سومار

 در دست بررسی
 التیادارات ش قیازطر

 شهرستانها  یوفرماندار
- 

24  
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 9 پاسخ تلفنی و حضوری تن 7111 1

    فاقد گزارش گلستان  25

 75 حضوری تن 3111 75 گیالن  26

 1 - تن 7511 7 لرستان  27

28  

 مازندران

90 

 تن گوشت71991

 تن خاویار 2.21

 زالو 11111

 روزانه

 تیسا

 یحضور

21 

 - - 1 محدودیت منابع آبی مرکزی  29

31  
هزار هکتار پرورش  51 هرمزگان

 مرکز تکثیر 20میگو و 
 ؟ ؟ ؟

 1 1 1 محدودیت منابع آبی همدان  31

 متقاضی 5 حضوری تن 9111 9 یزد  32

 

يآبزيپروريومزارعبزرگهامجتمعیطراحومطالعهدرهااستانعملکردگزارش-7-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهاوناماستان

مزارعداراي

گزارشمطالعاتی

مجوزهاياخذ

شدهبراساس

گزارشهاي

مطالعاتی

عنوانتهیه

كنندگانگزارش

هايمطالعاتی

ظرفیتتولید

شدهطراحی

 - - - 1 آذربایجان شرقی  1

 آذربایجان غربی  2
سردابی آغ مورد،  1

 یمجتمع آبز -چای

انتقال نیرو با قدرت 

مگاوات به مجتمع 7/1

مهندسین شیالت، 

 مشاور پی آب نوین،
 تن7121
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يآبزيپروريومزارعبزرگهامجتمعیطراحومطالعهدرهااستانعملکردگزارش-7-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهاوناماستان

مزارعداراي

گزارشمطالعاتی

مجوزهاياخذ

شدهبراساس

گزارشهاي

مطالعاتی

عنوانتهیه

كنندگانگزارش

هايمطالعاتی

ظرفیتتولید

شدهطراحی

پروری در منطقه آزاد 

 چالدران ماکو و

آغ چای در حال 

 پیگیری میباشد

 آرا زیست پارسیان مهر

 - - - 1 اردبیل  3

 - - - 1 اصفهان  4

 - - - 1 البرز  5

 - - - 1 ایالم  6

 بوشهر  7

مورد/ دیلم شمالی،  5

رودشور شمالی، 

زیارت،بامداد )توسعه 

 شیف(

هکتاری  11مزرعه 71

 میگو

پارس پیاب و پیاب 

 نوین
 تن 0111

 - - - 1 تهران  8

 - - - 1 جیرفت و کهنوج  9

 - - - 1 چهارمحال و بختیاری  11

 - - - 1 خراسان جنوبی  11

12  
طراحی رسوبگیر مزارع  خراسان رضوی

 ایدلیک
 - - احداث سازه

 - - - 1 خراسان شمالی  13

    فاقد گزارش خوزستان  14

 - - - 1 زنجان  15

 - - - 1 سمنان  16

 - - - 1 سیستان  17

18  
 سیستان و بلوچستان

5  
مشاورین آساراب و 

 پارس پیاب
 

 1 - پروانه تاسیس 1 فارس  19

    فاقد گزارش قزوین  21

21  

 قم

1 

مجوز آب و زمین 

مجتمع+ پروانه تاسیس 

 مزرعه

مجتمع توسط فن 

آوران آب سازه، 

 مزرعه توسط متقاضی

میلیون قطعه  51

 تن 7111زینتی+ 

 تن  292 - پروانه تاسیس مزرعه سردابی 10 کردستان  22

 - - - 1 کرمان  23
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يآبزيپروريومزارعبزرگهامجتمعیطراحومطالعهدرهااستانعملکردگزارش-7-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهاوناماستان

مزارعداراي

گزارشمطالعاتی

مجوزهاياخذ

شدهبراساس

گزارشهاي

مطالعاتی

عنوانتهیه

كنندگانگزارش

هايمطالعاتی

ظرفیتتولید

شدهطراحی

24  

 کرمانشاه
دشت  یمجتمع گرم آب

 سومار یلیخان ل
 

شرکت بندآب 

 یغرب،شرکت هاد

 سازان

 تامین اعتبار اجرایی

 تن 551 - - 1 کهگیلویه و بویراحمد  25

    فاقد گزارش گلستان  26

 - - - 1 گیالن  27

 تن 7511 - - 7 لرستان  28

 - - - 1 مازندران  29

31  
مجتمع )زینتی  7 مرکزی

 محالت(
 میلیون زینتی 71 - آب، برق، گاز

    فاقد گزارش هرمزگان  31

 - - - 1 همدان  32

33  

 یزد

9 - 

 و التیش تیریمد

 خاک و آب اداره

 جهاد سازمان

 یکشاورز

 تن7111م.ق و 7

 
يآبزيپروريهامجتمعمشترکساتیتأساحداثدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهايناماستان

درحالساخت

پیشرفتفیزیکی

عملیاتاجرایی

تأسیساتمشترک

حالتعدادمزارعدر

احداث

تعدادمزارعآماده

تولید

 - - - 1 آذربایجان شرقی  1

 آذربایجان غربی  2

ایجاد جاده دسترس 

مزارع ،نصب 

وکارگذاری لوله های 

رسوب بر ،اصالح 

خطوط انتقال نیرو راه 

اندازی دریچه آمیل 

–درمجتمع آغ چای 

مطالعه وطراحی مجتمع 

های چشمه ثریا ومحلملو 

%  مجتمع آغ چای 30

به شرکت شهرکهای 

کشاورزی واگذار شده 

 .است

مورد و  90مزرعه منفرد 

مجموعه استخر های 

مجتمع آغ چای + اجرای 

طرح مکانیزاسیون در 

مزارع و تامین اعتبار از 

 طریق تسهیالت بانکی

 تن 7111با ظرفیت 
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يآبزيپروريهامجتمعمشترکساتیتأساحداثدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهايناماستان

درحالساخت

پیشرفتفیزیکی

عملیاتاجرایی

تأسیساتمشترک

حالتعدادمزارعدر

احداث

تعدادمزارعآماده

تولید

 وکنیکور

 - - - 1 اردبیل  3

 - - - 1 اصفهان  4

 - - - 1 البرز  5

 - - - 1 ایالم  6

 بوشهر  7
 10بامداد )توسعه شیف ( 

 پالک و  رود شور شمالی
 مزرعه 71 مزرعه 11 -

 - - - 1 تهران  8

 - - - 1 جیرفت و کهنوج  9

11  
% و هلن 01چم سور  چم سور و هلن 1 چهارمحال و بختیاری

75% 
71 - 

 - - - 1 خراسان جنوبی  11

 - - - 1 خراسان رضوی  12

 - - - 1 خراسان شمالی  13

14  
 خوزستان

7 
% 11% مشترک و 11

 مزارع
- - 

 - - - 1 زنجان  15

 - - - 1 سمنان  16

 - - - 1 سیستان  17

  1 -% و 01 مجتمع رودیک و تنگ 1 سیستان و بلوچستان  18

19  
 511مجتمع  7 فارس

 تنی)رودشیر(
- 1 1 

 - - - 1 قزوین  21

 - - - 1 قم  21

 - - - 1 کردستان  22

 - - - 1 کرمان  23
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يآبزيپروريهامجتمعمشترکساتیتأساحداثدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعهايناماستان

درحالساخت

پیشرفتفیزیکی

عملیاتاجرایی

تأسیساتمشترک

حالتعدادمزارعدر

احداث

تعدادمزارعآماده

تولید

 2 2 01 (مجتمع افشارانمورد ) 7 کرمانشاه  24

 71 71 - 7 کهگیلویه و بویراحمد  25

    فاقد گزارش گلستان  26

 - - - 1 گیالن  27

  95 15 9 لرستان  28

 7 9 711 1 مازندران  29

 71 71 15 )زینتی محالت( 7 مرکزی  31

    فاقد گزارش هرمزگان  31

 - - - 1 همدان  32

 1 7 91 7 یزد  33

     جمع 

 

هامجتمعریتعموينگهداردرهااستانگزارش-4-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعناماستان

هايدرحالبهره

برداري

اعتباراتهزینه

شدهنگهداريو

تعمیرمجتمعها

تعدادمجتمعهايدارايبرنامه

نگهداريوتعمیرات

 1 1 1 آذربایجان شرقی  1

 ؟ - 5 آذربایجان غربی  2

 1 1 1 اردبیل  3

 1 1 1 اصفهان  4

 1 1 1 البرز  5

 - - فاقد گزارش ایالم  6

 - -  3 بوشهر  7

 1 1 1 تهران  8

 1 1 1 جیرفت و کهنوج  9

 رفن  7   71 چهارمحال و بختیاری  11

 1 1 1 خراسان جنوبی  11

 1 - 1 خراسان رضوی  12

 1 1 1 خراسان شمالی  13

 - - 5 خوزستان  14

 1 1 1 زنجان  15



 

 

997

هامجتمعریتعموينگهداردرهااستانگزارش-4-4جدول

ردیف

تعدادمجتمعناماستان

هايدرحالبهره

برداري

اعتباراتهزینه

شدهنگهداريو

تعمیرمجتمعها

تعدادمجتمعهايدارايبرنامه

نگهداريوتعمیرات

 1 1 1 سمنان  16

 1 1 1 سیستان  17

 7 - 1 بلوچستانسیستان و   18

19  
تنی  171مجتمع  7 فارس

 )پیراشکفت(
- - 

 1 1 1 قزوین  21

 1 1 1 قم  21

22  
 کردستان

 مجتمع 9
میلیون ریال  011

 قمچغای
- 

 1 1 1 کرمان  23

 - - مجتمع  5 کرمانشاه  24

 71 میلیارد ریال 15 71 کهگیلویه و بویراحمد  25

   فاقد گزارش گلستان  26

 1 1 1 گیالن  27

 1 1 1 لرستان  28

 1 1 1 مازندران  29

 1 1 1 مرکزی  31

   فاقد گزارش هرمزگان  31

 1 7 7 همدان  32

 1 هزار م ریال 71 1 یزد  33

    جمع 

 

روندصدورپروانههايتاسیسدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ناماستانردیف

تعدادپروانههايتاسیسی

كهگزارشونقشههايآن

موردتائیدشیالتاستان

است

تعدادپروانه

هايتاسیس

صادره

تعدادپروانههاي

تاسیسیكهگزارش

ونقشههايآن

موردتاییدشیالت

استاننیست

خدماتارائهشدهبه

متقاضیان

 - 1 1 1 آذربایجان شرقی  1

    فاقد گزارش آذربایجان غربی 1

 - 1 5 5 اردبیل  2

 - 1 5 5 اصفهان  3
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روندصدورپروانههايتاسیسدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ناماستانردیف

تعدادپروانههايتاسیسی

كهگزارشونقشههايآن

موردتائیدشیالتاستان

است

تعدادپروانه

هايتاسیس

صادره

تعدادپروانههاي

تاسیسیكهگزارش

ونقشههايآن

موردتاییدشیالت

استاننیست

خدماتارائهشدهبه

متقاضیان

 - 1 5 5 البرز  4

 - 1 0 0 ایالم  5

 - بوشهر  6

، 21اصولی

 ،91تاسیس

 3بهره برداری 

- - 

 77 تهران  7
 9خوراکی 

 0زینتی 
1 - 

8  

 جیرفت و کهنوج
تن افزایش  91پروانه برای  5

 تولید
  

بازدید ادواری از طرح 

ها و مشاوره در دوره 

 پرورش

9  
چهارمحال و 

 بختیاری
3 3 1  

 1 1 1 1 خراسان جنوبی  11

11  
 خراسان رضوی

79 79 1 
نقشه های بررسی 

 اجرایی

    فاقد گزارش  خراسان شمالی  12

 - - 5 - خوزستان  13

 - 1 1 1 زنجان  14

    فاقد گزارش سمنان  15

 - 1 1 1 سیستان  16

   5 7 سیستان و بلوچستان  17

 1 1 1 1 فارس  18

    فاقد گزارش قزوین  19

    فاقد گزارش قم  21

 - 0 11 71 کردستان  21

    فاقد گزارش کرمان  22

 - 1 2 2 کرمانشاه  23

24  
کهگیلویه 

 وبویراحمد
77 77 1 - 

    فاقد گزارش گلستان  25
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روندصدورپروانههايتاسیسدرهااستانعملکردگزارش-9-4جدول

ناماستانردیف

تعدادپروانههايتاسیسی

كهگزارشونقشههايآن

موردتائیدشیالتاستان

است

تعدادپروانه

هايتاسیس

صادره

تعدادپروانههاي

تاسیسیكهگزارش

ونقشههايآن

موردتاییدشیالت

استاننیست

خدماتارائهشدهبه

متقاضیان

  1 92 92 گیالن  26

    فاقد گزارش لرستان  27

 - 1 90 90 مازندران  28

29  

 مرکزی

79 79 1 

 تن سردابی100

قطعه 75711111

 سردابی

 قطعه زینتی 1111111

    فاقد گزارش هرمزگان  31

  1 3 3 همدان  31

  1 5 5 یزد  32

     جمع 

 

گزارشمشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان-6-4جدول

ردیف

ناماستان
منبعتامین

آب

مقدارومدت

مجازبرداشت

آب

ظرفیتتولید

تن/قطعه

احداث

استخر

جدید

افزایش

تراكم

كلزمین

موردنیاز

1  

ــان  آذربایجــــ

 شرقی

 چاه 

تا  751201از 

مترمکعب  291111

روز برای  925در 

تنی  11و  71مزارع 

و مراکز تکثیر یک 

میلیون قطعه ای 

 استفاده می شود. 

 1تن قزل در  771

مزرعه، یک 

میلیون قطعه در 

یک مرکز و در 

مرکز دیگری 

تن  211جمعا 

میلیون  2ماهی و 

قطعه تکثیر می 

 شود. 

 

 

متر تا  7111از 

متر برای  7311

 11و  71زارع م

تنی و تکثیر یک 

میلیون قطعه ای 

هزار متر  15و 

مربع برای 

مجموعه 

چندگونه ای 

 استفاده می شود. 

 چاه و زهکش  2

مترمکعب  1521111

روز به برای  925در 

تن  715تولید 

تن  951گرمابی، 
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گزارشمشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان-6-4جدول

ردیف

ناماستان
منبعتامین

آب

مقدارومدت

مجازبرداشت

آب

ظرفیتتولید

تن/قطعه

احداث

استخر

جدید

افزایش

تراكم

كلزمین

موردنیاز

تن  715قزل آال، 

میلیون  2خاویاری، 

قطعه تکثیر استفاده 

 می شود.

3  

ــان  آذربایجــــ

 غربی

 ل/ث  5 چاه
  تن قزل 2

 
متر کل و  7511

 متر مفید 211

4  
مترمکعب در  321 چاه

 سال

  هزار عدد زالو 51
 

متر کل و  511

 متر مفید 751

5  
 چاه

 ل/ث  0
  تن قزل 15

 
کل و  7511

 مفید 211

6  
مترمکعب در  7311 چاه

 سال

هزار عدد  711

 زالو

 
 

متر کل و  7391

 متر مفید 911

 ل/ث 11 چشمه  7
  تن قزل 55

 
متر کل و  1111

 متر مفید 211

 ل/ث 101 چشمه   8
  تن  01

 
متر کل و  5111

 متر مفید 7111

    تن قزل 21 ل/ث 51 چشمه  9

 ل/ث  75 چشمه  11
میلیون قطعه  7.95

 الرو

جمعا یک 

 هکتار زمین 
  

11  

 اردبیل

 رودخانه
لیتر  51تا  5از 

 روز 925درثانیه در 

 55الی  5مزارع 

 قزل آالتنی 

 
 

 051تا  151از 

 مترمربع

 چشمه  12
ل/ث در  0تا  5از 

 روز 925

تنی  75و  5مزارع 

 قزل آال

 
 

 911تا  111از 

 مترمربع

 چاه اصفهان  13

ل/ث در طی  71

روز سال تولید  111

 7.5تن قزل ، با  71

هزار قطعه 151ل/ث 

 751زینتی، با 

مترمکعب در ماه 

هزار  111تولید 

ل/ث  5قطعه زالو، 

هزار  111تولید 

  

 

تن قزل در  71

متر، زینتی  7111

متر،  7111در 

متر، 511زالو در

تکثیر قزل در 

 متر 171
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گزارشمشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان-6-4جدول

ردیف

ناماستان
منبعتامین

آب

مقدارومدت

مجازبرداشت

آب

ظرفیتتولید

تن/قطعه

احداث

استخر

جدید

افزایش

تراكم

كلزمین

موردنیاز

 قطعه قزل

14  

 البرز

 چاه

 925ل/ث در  75

 روز  تولید قزل 

حق آبه ای برای 

 تولید زالو و زینتی
 

تن قزل و  15

 911و  111مراکز 

هزار قطعه ای زالو 

هزار قطعه  511و 

 ای زینتی

 

 

متر مربع  1101

متر و  201قزل و 

متر زالو و  511

متر برای  7111

 زینتی

 رودخانه  15
 925ل/ث در  91

 روز

  تن قزل 91
 متر 7903 

16  

 ایالم

 چشمه

 91، 15با دبی های 

ل/ث در تمام  51و 

و  5طول سال مزارع 

 تنی 71

  

 

 511تنی  5

تنی  71مترمربع 

 مترمربع 7111

 رودخانه  17

ل/ث در  91با دبی 

تمام طول سال 

 تنی قزل  1مزرعه 

تن تولید با  55

 2751ل/ث و  151

 متر زمین

 هزقطعه زالو511

 

 
تن در  1تن و  2

 مترمربع  7111

 -   - - فاقد گزارش بوشهر  18

 -   - - فاقد گزارش تهران  19

21  
جیرفت و 

 کهنوج
 فاقد گزارش

-   
  

21  
چهارمحال و 

 بختیاری
 چاهک 

 925ل/ث در  71

 روز 
 هزار قطعه 315

برابر  7.5

 تراکم موجوذ
 مترمربع 511 

22  
خراسان 

 جنوبی

1 1 1 1 1 
1 

23  
خراسان 

 رضوی

     فاقد گزارش
 

24  
خراسان 

 شمالی

-  -   
- 

      فاقد گزارش خوزستان  25

 -   -  فاقد گزارش زنجان  26

      فاقد گزارش سمنان  27

 1111تا7511   تن71تا  1.2ل/ث در  75تا  7.5 چاه سیستان  28
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گزارشمشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان-6-4جدول

ردیف

ناماستان
منبعتامین

آب

مقدارومدت

مجازبرداشت

آب

ظرفیتتولید

تن/قطعه

احداث

استخر

جدید

افزایش

تراكم

كلزمین

موردنیاز

 مترمربع روز 925

29  
سیستان و 

 بلوچستان

     فاقد گزارش
 

      فاقد گزارش فارس  31

      فاقد گزارش قزوین  31

32  
 قم

 چاه
ل/ث در  15و11

 فصل زراعی

 D-end تن قزل 11
 مترمربع 7511 -

      فاقد گزارش کردستان  33

      فاقد گزارش کرمان  34

35  

 کرمانشاه

      پشت سد

      رودخانه  36

      چشمه  37

      فاقد گزارش  38

39  
کهگیلویه 

 وبویراحمد

     فاقد گزارش
 

      فاقد گزارش گلستان  41

41  

 گیالن

تا  511کل سال،  چاه

یک میلیون زالو 

ل/ث(  1.75تا  1.7)

 زینتی قورباغه

 تکثیر 

 

   
تا یک  511

 111میلون 

 311( تا 531)

 ( متر مربع211)

 

 

      چشمه  42

      رودخانه  43

      دریا  44

      آب شهری  45

      فاقد گزارش لرستان  46

      فاقد گزارش مازندران  47

 مرکزی  48
ل/ث  15تا  1.5از  چاه

 فصل زراعی

تن و از  91تا  2از 

 7.5هزار تا 211

 5151تا  511از   جدید

 مترمربع
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گزارشمشخصاتمهندسیفعالیتهايجدید)مستقلیاتلفیقی(تکثیروپرورشآبزیان-6-4جدول

ردیف

ناماستان
منبعتامین

آب

مقدارومدت

مجازبرداشت

آب

ظرفیتتولید

تن/قطعه

احداث

استخر

جدید

افزایش

تراكم

كلزمین

موردنیاز

 میلیون قطعه

49  
 925ل/ث در 751 رودخانه

 روز

  جدید تن 751
 مترمربع 5125

      فاقد گزارش هرمزگان  51

51  

 همدان

مترمکعب در 2511 قنات

 روز 925

سر  211

 کروکودیل

  جدید

 مترمربع 5111

52  

 2111و 511 چاه

مترمکعب روزانه در 

 روز  925

 1هزار و  711

 میلیون قطعه زالو

  جدید

 1111و751

 مترمربع

53  
 925ل/ث در  711 چاه یزد

 روز

تیالپیا هزار تن  71

 م قطعه تکثیر 71و 

  جدید
 هکتار 11

 

 

بهبودمدیریتمزارعوترویجفناوري-7-4

گروه بهبود مدیریت مزارع و ترویج فناوری در ارتباط با توسعه فعالیتهای آبزی پروری و در جهت ارتقاء دانش و بینش 

دستورالعمل ها ، انتقال دستاوردهای جدید به منظور فنی تولیدکنندگان آبزیان و باال بردن سطح مهارت آنان  از طریق 

 بهره برداری اصولی از امکانات موجود و بکارگیری مدیریت مطلوب در مراکز تولیدی نقش تعیین کننده  برعهده دارد .

و با  استتولید آبزیان در منابع آبی و بهره وری بیشتر از آبهای داخلی  که توسعه برنامه توسعه شیالت کشوربا توجه به 

به منظور افزایش  آبزی پروری ،  های جدید و ایده های نوین در جامعه اشاعه روشکه  رسالت واقعی ترویج توجه به

از نهاده های تولیدی می باشد. از این رو همواره  فعالیتهای این گروه  در جهت رسیدن  به  وری بهره  ارتقاء تولید و

 رح ذیل می باشد :اهداف ترویجی ذیل تعریف شده که  به ش

  شناسایی، معرفی و ارائه روشهای نوین و مکانیزه آبزی پروری در قالب الگوهای ترویجی و مطالعه و بررسی الگوهای

 ترویجی.

 .تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور اجرا و نظارت صحیح براجرای فعالیت ها و پروژه های ترویجی 

 وهشی نوین و متنوع متناسب با نیازهای آبزی پرورانتعریف فعالیتهای ترویجی و پژ 

 .نظارت، راهبری و ارزیابی فعالیتهای ترویجی 

 .برنامه ریزی برای بهبود دانش فنی آبزی پروران  و ترویج آبزی پروری مکانیزه 
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 اهداف:

 . معرفی روشها ی نوین  و تجهیزات  نوین به  آبزی پروران  

  ارگان های مرتبط با مکانیزاسیون و نیازهای آبزی پروران.ایجاد ارتباط موثر فی مابین 

 تالش در جهت بهرمندسازی آبزی پروران ازانواع تسهیالت بانکی مختص مکانیزاسیون آبزی پروری 

 

2952هايمهمانجامشدهدرسالفعالیت-2-7-4

 (71شماره )مصوبه پیگیری  مصوبات کمیسیون عالی 

 :متن کامل مصوبه 

ه به اهمیت شاخص های آبزی پروری مکانیزه، سازمان شیالت ایران موظف به تعیین و اعالم شاخص های با توج -

 می باشد. 7931مذکور در شش ماهه اول سال 



 :اقداماتانجامشدهدرجهتتدوینشاخصها

  مکرر با کارشناسان بررسی عملکرد بخش زراعت و باغبانی کشور درتببین شاخص های مرتبط و برگزاری  جلسات

 مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی د راین خصوص.

 .پیگیری به منظور یافتن مشاورین مطمئن جهت اجرای مطالعه تدوین شاخص های مذکور 

 .انتخاب مشاور و انجام مکاتبات قانونی د رتدوین شرح خدمات 

 .پیگیری به منظور تعیین محل تامین اعتبار الزم جهت عقد قرار داد 

 

 :اقداماتانجامشدهدرجهتتدوینشاخصهانتیجه

  با توجه  به عدم تخصیص اعتبار الزم جهت اجرای طرح مطالعاتی مذکور ، مقرر گردید اجرای آن به سال آتی

 موکول گردد.

  مقرر گردید اجرای  مطالعات به منظور تدوین شاخص های آبزی پروری مکانیزه ،بعنوان یکی از بندهای کمیسیون

 نیز گنجانده شود.  7930عالی 

 

توسعهفهرستتجهیزاتآبزيپروريدرسامانهمركزتوسعهمکانیزاسیون

به  وندرلیست مرکز توسعه  7931رسال محصوالت بسیاری از شرکت های متقاضی  پس از طی کردن مراحل قانونی  د

 مکانیزاسیون به شرح زیر اضافه شد.

شرکت خصوصی به مزارع آبزی  73مدل و ظرفیت  با همکاری  51نوع دستگاه مختلف در حداقل  15معرفی بیش از 

 پروری کشور.  
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فهرستشركتهاوتجهیزاتآبزيپروريموجوددرسامانهمركزتوسعه-2-4جدولشماره

 مکانیزاسیونكشاورزي

نوع

 خدمات

استانمحل

استقرار

 ردیف نامدستگاه نامشركت

تجهیز کارگاه نوین آبزی )تکنو  البرز سازنده

 آبزی(

 

انواع هواده ، درام ودیسک فیلتر، انواع رقم بند 

،جاروب استخر ، سورتر های اتوماتیک ، 

 شمارنده ماهی

7 

هواده ، درام ودیسک فیلتر، انواع رقم بند  انواع آبزی گستران پارس فارس سازنده

،جاروب استخر ، سورتر های اتوماتیک ، 

 شمارنده ماهی

1 

 9 مولد اکسیژن هوایار البرز سازنده

 5 پا ش اتوماتیک انواع هواده ، انواع خوراک سامان  الکتریک )تکسام( بوشهر سازنده

 5 انواع هواده خزر الکتریک مازندران سازنده

انواع هواده ، خروجی های دوگانه ،خوراکد ه  صنایع آبزیان نیل پارس تهران کنندهوارد 

 های اتوماتیک

2 

کیت های دیجیتال کنترل کیفی آب،  کاسپین هیرآب تهران وارد کننده

دیفیوژرها ، فیش پمپ ، شمارنده تخم ماهی ،  

 خوراک پاش های پمپی

1 

دستگاه ضد عفونی با اشعه مولد اکسیژن ،  تریتا تهران وارد کننده

 ماورای بنفش

0 

 3 ،هواده ، جارو ی الروبی انواع خوراکپاش لوتوس صنعت سازان  سازنده

 71 حوضچه های مدرن پرورش آبزیان مروارید پارسیان ورانایده نوآ تهران سازنده

 77 مولد اکسیژن تجهیزات رئوف تهران سازنده

    ، سازنده 

 وارد کننده

 71 بر ق دیزل زنراتور ماد پاسارگادنما  تهران

 79 مولد اکسیژن فرازکمپرسور تهران سازنده

 75 سوپر هواده هی ازکف مرداب زیست نیل مازندران سازنده

 75 ازن ژنراتور ازن آپ تهران سازنده

 72 ازن ژنراتور رایبد تهران سازنده

 71 ازن ژنراتور پاک نیکسا تهران سازنده

 70 مولد اکسیژن اطلسین  سازنده

واردکننده 

 ،سازنده

 73 الکتروپمپ ابارا تهران

 جمع مورد ویا مدل دستگاه 51 شرکت 73  
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آمارگیريازتجهیزاتآبزيپروريمورداستفادهدركشور

 15درطی سال جاری از  طریق ارسال فرم های مخصوص به استان های کشور و جمع بندی اطالعـات ارسـالی  از بـیش از    

درصد تجهیزات موجود در فهرست فوق مورد استفاده آبـزی پـروران قـرار     01استان ، به این نتیجه رسیدیم که نزدیک به 

 می گیرد.   

 

 
 

 7939تباری یک تا پنج مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی سال های بهره مندسازی آبزی پروران از خطوط اع-

  بوده ایم ( 31البته شاهد کاهش شدید استفاده از تسهیالت مذکور  در سال  ) میلیارد ریال  971به مبلغ کل  7931

  درصد . 75به  11پیگیری  و حصول نتیجه و کاهش سود  تسهیالت مذکور از  

  به فهرست سامانه تجهیزات آبزی پروری اعلی رغم موانع  موجود.الکترو پمپ وتراکتورافزودن دیزل ژنراتورو  
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مسیرتخصیصتسهیالتخطویژهمركزتوسعهمکانیزاسیون-2-4نمودار

 

عتباری ویژه ا برخی شرایط  مورد موافقت  بانک کشاورزی برای  بررسی درخواست متقاضیان تسهیالت  خط

 :مکانیزاسیون 

 پروانه تاسیس برای واحدهای دام و طیور وشیالت.داشتن  •

  در نظر گرفتن اولویت برای متقاضیانی که بانک مرجع کشاورزی باشد. •

  احراز ضرورت تامین و یا جایگزینی ماشین آالت. •

  تناسب ماشین آالت درخواستی با پروانه بهره برداری واحد. •

  برداری.توجیه فنی و مالی تسهیالت با توجه به پروانه بهره  •

  مدت بازپرداخت تسهیالت حداکثر پنج سال. •

  سهم آورده متقاضی حداقل بیست درصد بهای ماشین آالت. •

  همزمان با پرداخت تسهیالت تحویل وتحول کاال صورت پذیرد. •

تدوین طرح وتکمیل پرونده 
 متقاضی

متقاضیان  ومعرفی جهت پذیرش 
 عقد قرارداد

ارسال  پرونده واجد ین الشرایط 
 به بانک عامل

سال پرونده متقاضی به اداره ار
 فناوری مکانیزه سازمان جهاد

بررسی پرونده  متقاضی در کمیسیون 
 مکانیزاسیون استان

پذیرش  برخی عدم 
درخواست ها توسط بانک 
وارجاع پرونده به سازمان 

جهاد به دالیل مختلف از جمله 
بدهی  های سررسید شده به 

سیستم بانکی کشور 
  بخصوص بانک کشاورزی
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  تضمین این تسهیالت مطابق مقررات جاری  بانک خواهد بود. •

  تعیین شده است. سود بانکی تسهیالت تامین ماشین آالت   پانزده درصد •

 

:2952برنامههايگروهبهبوددرسال

 . توسعه مکانیزاسیون آبزی پروری 

 .کمک به ایجاد تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای ابزی پروران 

  تدوین شاخص های  مکانیزاسیون آبزی پروری )درجه، سطح ، ظرفیت مکانیزاسیون (جهت تسهیل د ربرنامه ریزی

 کشور های کالن آبزی پروری

 .ترویج و توسعه پروتکل های امنیت زیستی در آبزی پروری ایران 

 درصد است ( 75کاهش سود تسهیالت تاحد تک رقمی )هم اکنون  •

  اصالح و تعدیل برخی ضوابط بانک کشاورزی در پذیرش مدارک آبزی پروران. •

استان های خاصی که فعالیت کمتری بررسی  راهکارهای بهره مندی بیشتر از تسهیالت توسط آبزی پروران خصوصا  •

 دارند .

تشکیل کارگروه مکانیزاسیون سازمان شیالت ایران با عضویت  شیالت استان های کشور،تحقیقات علوم  شیالتی ،  •

 مرکز توسعه مکانیزاسیون ، معاونت ترویج.

 ترویج استفاده ازتجهیزات مدرن اکسیژن رسانی ،تصفیه و ضد عفونی آب د رآبزی پروری. •

 

طرحجامعتوسعهاستفادهازاكسیژنخالصدرآبزيپروري

 مزرعه پرورش ماهی قادر به نصب تاسیسات وتجهیزات تولید اکسیژن خالص هستند. 7111بیش از 

  هزار تن به ظرفیـت تولیـد  کشـور بـدون نیـاز بـه آب و سـازه بیشـتر افـزوده           711با نصب دستگاه های مذکور حداقل

 خواهد شد.

  میلیارد تومان   151میلیون یورو معادل 55گزاری هزینه سرمایه 

  میلیـارد تومـان     9111هزار تـن تولیـد چیـزی در حـدود      711درصورتیکه بخواهیم حجم سازه هارا افزایش دهیم برای

 سرمایه گزاری الزم است.

   تر و نیاز آبـی نیـز   برابر کم5برابر بیشتر ، حجم سرمایه گزاری  1با این روش ضمن افزایش ظرفیت تولیدمزارع مذکور

 بیشتر نخواهد شد.

 : آنچه نیاز است 

 91  میلیارد تومان ، مشارکت دولت به شکل یارانه  . 151درصد 

 51   ساله . 5میلیارد تومان تسهیالت بانکی با بهره تک رقمی  و حداقل  151درصد 

 11   میلیارد تومان نیز آورده نقدی توسط ابزی پرور. 151درصد 
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تشکلهاوآموزشبهرهدارانتوسعه-9-4

گروه  توسعه  تشکلها و آموزش بهره برداران در ارتباط با توسعه فعالیت های آبزی پروری در جهت ارتقاء دانش و بینش 

فنی تولید کنندگان و توانمندسازی آنان در قالب تشکل ها  و اطالع رسانی به سایر  بهره برداران و معرفی نمونه های 

 الگوهای برتر  نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند . آبزی پروری و 

با توجه به اینکه ظرفیت سازی ، توانمند سازی و اطالع رسانی از اهداف و فعالیت های محوری این گروه می باشد و 

و  برای رسیدن  به توسعه پایدار،  نیروی انسانی یکی از محور های کلیدی است که این نیرو نیاز به آموزش ،هدایت

نظارت دارد و این انتقال دانش باید به گونه ای باشد که باعث ارتقاء بهره وری درکشور شود و روشهای نوین تکثیر و 

پرورش را درکشور گسترش دهد. لذا گروه توسعه تشکلها و آموزش بهره برداران با محوریت آموزش ، توسعه مشارکت 

 ره وری کشور قدم بر می دارد .تشکل ها و معرفی الگوهای برتر در جهت افزایش به

 

اهداف:

ارتقاء بهره وری با ارتقاء دانش و بینش آبزی پروران از طریق آموزش های تدوین شده در تقویم آموزشی ، برگزاری  -

 سمینارها، کارگاه های ، دوره های آموزشی و بازدیدهای میدانی در داخل و خارج ازکشور        می باشد. 

 آبزی پروران از طریق ارائه انتشارات و رسانه های جمعی )صدا و سیما (ارتقاء بهره وری  -

 ارتقاء بهره وری تولید  با توانمند سازی آبزی پروران از طریق تشکیل تعاونی و اتحادیه  -

 ارتقاء بهره وری با معرفی  نمونه های برتر  و معرفی  مزارع الگویی بهره ور  - -

ازمان ها )سازمان تحقیقات و آموزش ، تعاون روستایی و وزارت تعاون ، نظام همکاری و تعامل نزدیک  با  سایر س -

 مهندسی و سازمان دامپزشکی و ..(

 این گروه  وظایف متعددی را برعهده دارد که شامل : 

 آموزش های هدفمند -

 توسعه  و سازمان دهی تشکل ها ی آبزی پروری کشور -

 انتخاب نمونه ها و سازماندهی مزارع الگویی -

 برگزاری بازدید های ترویجی در داخل و خارج از کشور   -

 اطالع رسانی و امور رسانه ها  -

 انتشارات  -

 

بردارانبهرهآموزش-7-7-4

 داشته توجه باید ، بپذیریم آموزش تعریف ترین عام حال عین در و ترین ساده عنوان به را یادگیری و یاددهی فرآیند اگر

 هرگز ، نگیرد قرار منظم و دقیق چارچوب و ریزی برنامه یک قالب در اگر عام و ساده ظاهر به فرآیند همین که باشیم
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 ارکان است ضروری منظور همین به. بود نخواهد دسترس قابل نیز نظر مورد اهداف و شد نخواهد نتیجه به منجر

 . گیرد قرار توجه مورد و تنظیم ،دقت و منطقی نظم با آموزشی ریزی برنامه

 طریق از کنندگان تولید فنی دانش ارتقاء همچنین پرورش، و تکثیر های فعالیت توسعه با ارتباط در برداران بهره آموزش

 امکانات از اصولی برداری بهره منظور به جدید دستاوردهای و فنون و علوم همچنین و مختلف های دستورالعمل ارائه

 .دارد ای کننده تعیین نقش تولیدی مراکز در مطلوب مدیریت بکارگیری و موجود

 توسعه امر در موجود مالحظات و  ها برنامه ، اهداف به توجه با پرورانی آبز امور وی فن مدیریت منظور بدین

 خدمات و فنی دانش از گیری بهره در آبی منابع از برداران بهره  و پروران  آبزی با منطقی  ارتباط ایجاد و پروری آبزی

 مهارتی و فنی دانش گسترش و توسعه و عملی و علمی حمایت جهت پرورانی آبز های آموزش موضوع به  کارشناسی،

 بندی زمان و ریزی برنامه تدوین، تعریف، به نسبت لذا. است شده قایل ای ویژه اهمیت پروری، آبزی اندرکار  دست افراد

 علمی های هسته در آنها طرح با و است نموده اقدامی پروری آبز آموزشی های دوره لزوم مورد مدرسین تعیین و مناسب

ی م لحاظ ساالنه میتقو در و تصویب تخصصی موضوعات با را متنوعی های دوره آبزیان پرورش و تکثیری زیر برنامه و

 . دینما

 

 :بردارانبهرهآموزشفیوظا

 ریامرتکث به مندانه عالق و دهندگان پرورش ، دکنندگانیتول به الزمی آموزشها ارائه ، برداران بهره آموزشی اصل هدف

 :باشدی م لیذ موارد شامل فیوظا نیا که دارد عهده به رای مختلف فیوظا راستا نیا در باشدکهی م انیآبز پرورش و

  مناطق و ها استانی آموزشی ازهاین اخذ -

با کمک استان های کشور با اخذ نیازسنجی از  شده نییتع اهداف چارچوب دری آموزشی ها برنامه نیتدو و هیته -

 بهره برداران و تهیه تقویم استانی و تامین اعتبارات آن در قالب طرح توسعه و پرورش آبزیان 

 و ابالغ  به استان ها   پرورانی آبزی آموزشی ها دوره ساالنهی آموزش میتقو هیته -

  پرورانی آبزی آموزشی ها دورهیی اجرای ها دستورالعمل میتنظ و هیته -

ی ها دوره نیمدرس و دیاسات حضوری باآموزش جزوات و ها سرفصل نیتدو وی درسی زیر برنامه اتجلس لیشکت -

 مربوطهی ها نهیزم در مجرب کارشناسان وی آموزش

  ها دورهی فیک شیمنظورافزا به پرورانی آبزی آموزشی ها دوره و نظارت بر یابیارز -

 ی آموزشی ها دورهی محتوا و نیعناوی بازنگرتدوین و  -

 و بررسی صالحیت مدرسین ی آموزشی ها دوره دیاسات و نیدرسم ستیل هیته -

 و مشکالتی منظوربررس به پرورانی آبزی آموزشی ها دوره انیمجر شرکت بای آموزشی ها تهیکمی برگزار -

 آنها شنهاداتیپ

  ها استان التیشی همکار بای ملی آموزش و سمینارهای ها کارگاهی برگزار -

 مشکالت موجود درانجام فعالیت های آموزشی : 

 عدم تخصیص اعتبارات استانی برای فعالیت های آموزشی آبزی پروران از سوی سازمان تات  -
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 عدم تخصیص بموقع  اعتبارت استانی -

 کمبود امکانات از لحاظ نیروی انسانی و خودرو -

 عات موردنظر از طریق فضای مجازی ، اینترنت و . . . عدم استقبال پرورش دهندگان از دوره ها  )دسترسی به اطال -

 عدم همکاری تعدادی از مدرسین دوره های آموزشی جهت تدریس و حضور در دوره ها   -

 

ی:آموزشيهاتیفعالروندبهبوددرشنهاداتیپ

تامین اعتبار الزم جهت بکارگیری از اساتید مجرب جهت آموزش ، تهیه فیلم های آموزشی کاربردی، بازدیدهای  -

 علمی کاربردی .                

بکارگیری اساتید مجرب و کارآزموده خارجی و داخلی می تواند ارتقا دانش  بهره برداران و آبزی پروران را در پی  -

 داشته باشد.

 ن جدید و کاربردی در تقویم و آیین نامه آموزشی  گنجانده شود.عناوی -

 اجرای کارگاه های آموزشی  به صورت منطقه ای ) برای استان های شمالی( باشد. -

هر ساله  ، یک یا دو کارگاه کاربردی در خصوص آموزش و موضوعات مرتبط بـرای کارشناسـان شـیالت اسـتان هـا         -

 اجرا گردد.

 قع اعتبارات آموزشی .تخصیص به مو -

 مرتفع شدن فاصله بین کارشناس و پرورش دهنده در صورت رفع مشکالت نیروی انسانی . -

برگزاری جلسات هم اندیشی آموزشی و ترویجی ) هرشـش مـاه ( در کلیـه مراکـز اسـتانها  )خصوصـًا اسـتانهای موفـق          -

در جهت بهبود کیفیت دوره ها و کارگاههای آموزشـی  بعنوان الگو ( و ارائه نقطه نظرات و راهکارهای آموزشی نوین 

 و ایجاد تشکلها            

 تقویت تشکیالت سازمانی و نیروی انسانی آموزش و ترویج شیالت در استان ها  - 

هماهنگی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان متولی صدور پروانه ها مبنی بر اینکه  هرگونه -

یا تمدید پروانه های تا تاسیس و بهره برداری منوط به شرکت دارنده پروانه در دوره های آموزشی مرتبط صدور و 

 باشد.

 . جهت تدریس به بهره برداران  تشویق کارشناسان  -

 کمبود اساتید مجرب در خصوص پرورش ماهی در قفس های دریایی و سازه های آن. -

 

52سالدر آموزشبهرهبردارانگزارشعملکرد

 و درج آن درسایت سازمان شیالت ایران 31تدوین و ابالغ تقویم آموزشی آبزی پروران سال   -

 :  31برگزاری دوره های آموزشی در سال  -

می  نفرروز 13551ه نفرروز و دوره های اجراشد  21197 تقویم آموزشی در دوره های آموزشی مصوب آبزی پروران 

 ست که نشان دهنده  عملکرددرصد ا 53.11 لحاظ نفرروز دوره های آموزشی نیز فیزیکی از  پیشرفت درصد.باشد
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کافی نبودن اعتبارات  عدم تخصیص یا می تواندباال نبودن آن ،   مهمترین علتکه  شیالت استان ها استمتوسط 

ت که تغییر درصد عملکرد ضعیف تر بوده اس 7.21 ( ، میزان32که در مقایسه با سال گذشت ) باشد 111آموزشی  و

 چندانی نکرده است. 

 بازدید از دوره های آموزشی آبزی پروران  نظارت و -

 پیگیری تامین اعتبارات و پشتیبانی الزم از سازمان تات برای اجرای دوره های آموزشی آبزی پروران   -

 توسعه همکاری با سازمان تات و موسسه تحقیقات علوم شیالتی جهت اجرای برنامه های آموزشی آبزی پروران  -

 کارگاه آموزشی ملی بشرح ذیل :  برگزاری  -

باهمکاری دفتر امور میگو سازمان شیالت ایران  در تاریخ   "تولید و پرورش آرتمیا  "برگزاری کارگاه آموزشی  -

از آقای مهندس طالبی کارشناس مسئول تولید فرآوری ، آرتمیای کشور سازمان شیالت و بهره گیری  71/1/31

 ایران 

با همکاری دفتر   "اصالح نژاد، تولیدبچه ماهی و پرورش ماهیان دریایی درقفس  "برگزاری کارگاه آموزشی  -

استاد دانشگاه کیندایی    Yoshifumi Sawadaبا بهره گیری از آقای پروفسور   71/3/31یونیدو در تهران درتاریخ 

 کشور ژاپن 

با همکاری دفتر آبزیان آب   "سیستم های بازچرخشی آب در آبزی پروری     "برگزاری کارگاه آموزشی  -

با بهر گیری از آقای دکتر محمد قلی زاده  معاون محترم ارتباط با صنعت دانشگاه  79/1/31شیرین درتاریخ  

   دکترای مهندسی و مدلینگ آبزیانارشاد دماوند دارای مدرک تحصیلی 

و با همکاری شیالت استان فارس  71/1/31درتاریخ  "سامانه چرخش آب در مزارع  "برگزاری کارگاه آموزشی  -

 بهره گیری از کارشناس خارجی آقای الکساندرزر مدیر عامل شرکت واتر پراود آلمان 

با همکاری  79/5/31در مورخ  بازرگانی ایران برگزاری کنفرانس بین المللی پرورش ماهی در قفس در اتاق  -

شرکت خارجی فعال در زمینه پرورش ماهی در  11اتحادیه تولید و تجارت آبزیان و بخش خصوصی با حضور 

 قفس 
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     نشان می دهد به ترتیـب اسـتان هـای کرمـان، زنجـان ، جنـوب        31بررسی جدول گزارش آموزش آبزی پروران سال

کرمان بیشترین تعداد دوره ها وکارگـاه هـای آموزشـی را اجـرا نمودنـد و از لحـاظ نفـرروز نیـز اسـتان هـای زنجـان،            

ترین فعالیـت هـای آموزشـی نسـبت بـه سـایر       خوزستان و کرمان بیشترین پیشرفت فیزیکی را داشته اند که گویای بـاال 

از لحاظ تعداد دوره استان های سیستان و بلوچستان ، خراسـان جنـوبی و یـزد و از لحـاظ       استان های کشور می باشد. 

 نفر روز استان های یزد و سیستان و بلوچستان کمترین پیشرفت فیزیکی را داشته اند.  

    با دوره های مصوب )جدول گزارش آموزش آبزی پروران  ( نشـان مـی دهـد     مقایسه وضعیت دوره های برگزارشده

که از لحاظ نفرروز به ترتیب استان های خراسان جنوبی و زنجان بیشترین درصد تحقق هدف را داشته اند کـه گویـای   

ای سیسـتان  نیازسنجی مناسب این استان ها می باشد. و کمترین درصد تحقق هدف از لحاظ نفرروز مربوط به استان هـ 

 و بلوچستان ویزد می باشد. 

 

  
درصدتحققهدفاجرايدورههايآموزشیآبزيپرورانبهتفکیکاستانهاازلحاظنفر-7-4نمودار

2952روزدرسال
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  مقایسه وضعیت دوره های برگزار شده با دوره های مصوب )بر طبق نمودار فوق ( نشان می دهد که از لحاظ نفر روز

به ترتیب  استان های خراسان جنوبی و زنجان بیشترین درصد تحقق هدف را داشته اند که گویای نیازسنجی مناسب 

روز مربوط به استان های سیستان وبلوچستان و یزد می این استان ها می باشد. کمترین درصد تحقق هدف از لحاظ نفر

 باشد. 

 

 
2952مقایسهنفرروزدورههايآموزشیاجراشدهشیالتاستانهايكشوردرسال-9-4نمودار

 

      نمودار فوق نشان می دهد از لحاظ نفرروز استان های زنجان، خوزستان و کرمان بیشـترین پیشـرفت فیزیکـی را داشـته

اند که گویای باالترین فعالیت های آموزشی نسبت به سایر استان های کشور می باشند. اسـتان هـای یـزد و سیسـتان و     

 بلوچستان کمترین پیشرفت فیزیکی را داشته اند.  
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52مقایسهدرصددورههاياجراشدهشیالتاستانهابرحسبگونهدرسال-4-4نمودار

 

  بیشتر در گونه های سـردآبی بـوده    31نمودارفوق بیانگر این است که دوره های اجرا شده در شیالت استان ها در سال

 است و کمترین دوره های اجرا شده مربوط به گونه ماهیان خاویاری و پرورش درقفس می باشد. 

                                                                         

36% 

21% 
6% 

29% 

4% 1% 2% 
درصد

سردآبی

گرمآبی

میگو

سایر

زینتی

خاویاري

پرورشدرقفس
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  شماره نشـان مـی دهـد کـه      9-3مقایسه عملکردفعالیت های انتشاراتی و رسانه ای شیالت استان های کشور در جدول

 بیشترین  فعالیت های انتشاراتی و رسانه ای مربوط به استان های ذیل می باشد:

 آذربایجان غربی   نشریه : استان  
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 برگه های ترویجی : سیستان و خراسان جنوبی 

  خرید یا تکثیرکتب وجزوات آموزشی : مازندران 

   اجرای برنامه درمدرسه : آذربایجان شرقی 

   اجرای بازدیدهای گروهی داخل استان : آذربایجان غربی و خراسان جنوبی 

 اجرای بازدیدهای گروهی خارج استان : مازندران 

 جلسات هم اندیشی با آبزی پروران : خراسان جنوبی و البرز 

 جی : زنجان و همدان پیامک تروی 

   اجرای صیدنمایشی : خراسان جنوبی 

 تهیه آرشیو عکس های ترویجی : زنجان و ایالم 

   اجرای برنامه رادیویی : زنجان و مازندران 

  اجرای برنامه تلویزیونی : اردبیل و مازندران 

    تهیه پوسترهای آموزشی : گیالن ، لرستان ، تهران و فارس 

    تهیه فیلم های آموزشی : اردبیل 

 

  ( نشان می دهدکه مجموع -79-5گزارش عملکرد فعالیت های انتشاراتی و رسانه ای شیالت استان ها )جدول شماره

عدد عنوان ، خرید یا  11351،  برگه های ترویجی 3450فعالیت های انجام شده در سطح کشور در امر نشریه تعداد 

مورد،  اجرای بازدیدهای گروهی داخل  117فقره ، اجرای برنامه مدرسه درمزرعه :  777115تکثیرکتب و جزوات :  

مورد ،  01مورد، جلسات هم اندیشی با آبزی پروران :  71مورد ، اجرای بازدیدهای گروهی خارج استان :  29استان : 

قطعه ، اجرای برنامه  517جی : مورد ، تهیه آرشیو عکس های تروی 73، اجرای صیدنمایشی :  3155پیامک ترویجی : 

عنوان ، تهیه پوسترهای   5برنامه ، تهیه فیلم های آموزشی :   711برنامه ، اجرای برنامه تلویزیونی :  01رادیویی : 

 عدد بوده است.  79211آموزشی 

 

 تشکلهايآبزيپروري-9-7-4

آیندکـه مـی تواننـد در بهـره وری بهینـه از شـرایط        تعاونی ها اهرم مناسبی برای توسعه اقتصـادی و اجتمـاعی بـه شـمارمِ ی    

زندگی ، کار و تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه موثر باشند. درتجربه برخی از کشورها تعـاونی هـا   

یـن  ازجمله سازمان هایی هستندکه موفق شدند وسیله تجمیع نیروهای پراکنده و متفرق و جدا ازهم را فـراهم سـاخته و بـا ا   

اقدام خود موجبات افـزایش درآمـد و تولیـد محصـوالت کشـاورزی و صـنعتی و در نتیجـه تعـدیل و تثبیـت قیمـت هـا و            

 درنهایت رفاه حال تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را فراهم آورند. 
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اقداماتملی:

توانمندسازی های تشکل های آبـزی پـروری و   باعنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب و زمینه سازی برای بهره برداری از 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های آنها، معاونت آبزی پروری ضمن شناسایی دستگاه هـای متـولی و بـر اسـاس تفـاهم نامـه       

و تفاهم نامه همکاری با سازمان تعاون روستایی وزارت جهادکشـاورزی در سـال    7900همکاری با وزارت تعاون در سال 

برگزاری جلسات با اتحادیه ها و تشکل ها نمود و با انتخـاب کارشناسـان اسـتانی نسـبت بـه تشـکیل بانـک         اقدام به 7931

 اطالعاتی از وضعیت تشکل های آبزی پروری به تفکیک استانی  اقدام نمود.

 

عملکرد:

 بررسی تخصصی  مشاغل شیالتی جهت ایجاد مشاغل شیالتی در نظام صنفی فعالیت های کشاورزی 

 تشکل ها و توسعه آنها با سازمانها و دستگاه های متولی جهت توانمند سازی و همکاری هماهنگی  

  پیگیری امور تشکل های آبزی پروری در استان های مختلف کشور و ایجاد تعاونی های آبزی پروری در استان هایی

 که فاقد تعاونی می باشند با همکاری تعاون روستایی  

 یت تشکل ها و اتحادیه ها در استان هاتکمیل بانک اطالعاتی از وضع 

  تشکیل جلسات متعدد با سازمان تعاون روستایی در خصوص سازماندهی تشکل ها 

  شرکت در جلسات هم اندیشی سازمان تعاون روستایی در خصوص تشکیل تعاونی ها و اتحادیه ها 

 

وضعیتتشکلهايآبزيپرورياستانهايسراسركشور-27-4جدول

 سال ردیف

 نوعفعالیت تعدادكل

 NGO تعاونی اتحادیه
سرد

 آبی
 خاویاري میگو زینتی گرمابی

صیادي


 

پرورش

ماهی

 درقفس

7 7937 71 7115 0 979 915 79 921 
 

119 - 

1 7931 9 511 21 171 953 71 51 5 71 - 

9 7939 77 111 17 795 710 9 7 2 5 - 

5 7935 70 915 91 712 751 77 0 71 70 - 

5 7935 17 111 2 02 712 1 75 2 15 - 

2 7932 19 707 1 771 19 9 79 1 - 1 

1 7931 11 700 1 711 21 5 70 5 - 7 
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52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4جدول

ف
دی
ر

 

 ناماستان
نامتعاونییااتحادیه

 فعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت
 ناممدیرعامل

تعداد

افراد

عضو

تعاونی

یا

 اتحادیه

 اردبیل  7

 - آقایی هکتار 5/5 15 گرم آبی  7تعاونی مهر 

 - شهرام نوری هکتار 5/1 91 گرم آبی  55تعاونی مهر 

 - بیوک خانلو-باعفت هکتار 1 1 گرم آبی شرکت تعاونی عمران یاس 

 - محمدرضالو-باعفت هکتار 9 70 گرم آبی شرکت تعاونی عمران یاس 

 - )جابرعیسی زاده( هکتار 51 725 گرم آبی شرکت سپیدماهی 

 بالش زر هکتار 5 11 گرم آبی  5شرکت تعاونی مهر 
- 

 آذرمی هکتار 5 11 گرم آبی شرکت تعاونی عشایری 
- 

شرکت فردوس پارس 

 )سپاه( 

 سپاه m2 011 51 سردآبی
- 

شرکت آبشار کوثر سبالن 

 )غیرفعال(

 دیبا مقدم m2  051 - سردآبی
- 

 صبحی -محمدی m2 7511 91 سردآبی شرکت تعاونی لرد 
- 

شرکت تعاونی منامین 

 غیرفعال( -)راکد 7959

 - - - گرم آبی
- 

شرکت تعاونی پرورش 

 ماهی کردکندی 

 لطیف امیرزاده m2 7111 51 سردآبی
- 

شرکت تعاونی پرورش 

 ماهی قزل آالی 

 سادات اللهیارلو

 میرکامل قدیرزاده m2 7111 51 سردآبی

- 

شرکت پرورش ماهی 

 سرای سبالن نیر

 حسن رضاپور m2 1511 751 سردآبی
- 

 5شرکت تعاونی مهر 

 غیرفعال( -)راکد

 شیخ محمدزاده m2 7711 - سردآبی
- 

شرکت تعاونی برادران بنی 

 هاشم

 چپقان-بنی هاشم m2 551 11 سردآبی
- 
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52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4جدولادامه

ناماستان ردیف



نامتعاونییا

اتحادیهفعال
 میزانتولید نوعفعالیت

سطح

زیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

 
 اردبیل 

شرکت تعاونی مهر 

71  

 - m2 05 9 سردآبی
- 

شرکت تعاونی 

 سردآبی
 سردآبی 

  

محبتعلی 

 بخشائی
- 

 یزد 1

 آبزی پروران یزد
پرورش ماهی 

 سردابی
- - 

سید مهدی 

 جلیلی
1 

ماهی پرور کویر 

 یزد

پرورش 

 ماهیان سردابی
- - 

فرهنگ 

 دوست
1 

تعاونی پرورش 

ماهی دانشگاه آزاد 

 بافق

پرورش 

 ماهیان سردابی
 1 اعالیی - -

تعاونی تولیدی 

 بافقماهی نگین 

پرورش 

 ماهیان سردابی
 1 زینلی - -

شرکت تعاونی قزل 

 پرور

پرورش 

 ماهیان سردابی
 1 صولت - -

شرکت تعاونی قزل 

 پروران

تکثیر و 

پرورش 

 ماهیان سردابی
 1 قاسمی - -

 خوزستان  9

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی آبزی 

 پروران خرمشهر

رسانی  خدمات

به 

پروران ـ  آبزی

 ماهی

 تعاونی 11 ابراهیم عرفانی 7510 5019،91

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی آبزی 

پروری استان 

 خوزستان

رسانی  خدمات

به 

پروران ـ  آبزی

 ماهی

912،071 07 
سیدمصطفی 

 موسوی

شرکت  11

 تعاونی
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 52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4جدولادامه

 ناماستان ردیف
نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعدادافرادعضو

 تعاونییااتحادیه

 

 خوزستان

 

 

اتحادیه شرکتهای 

تکثیر و پرورش 

 آبزیان خوزستان

رسانی به  خدمات

پرورش ماهی 

 گرمابی

71111،51 9791 
حبیب اهلل 

 آژیر
 شرکت 01

شرکت تعاونی تولید 

 آذر برزین

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 ماهی

0117،55 7111 
مهدی 

 جواهریان

 تعاونی 11

شرکت سهامی  11

 خاص

 افراد حقیقی 51
شرکت تعاونی تأمین 

نیاز تولیدکنندگان 

آبزیان دشت 

 آزادگان

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 ماهی

527،7 707 
محمود 

 عبیات

شرکت تعاونی  77

 آبزی پروری

اتحادیه شرکتهای 

آبزیان تعاونی 

 خوزستان

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 میگو

 محمد معلم - -
 تعاونی 51

 

انجمن صنفی میگو 

 ایران ـ دفتر خوزستان

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 میگو

- - 
دکتر 

 خدائی
 شرکت خصوصی 95

اتحادیه تعاونیهای 

 1پرورش ماهی فاز 

آزادگان شهرستان 

 کارون

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 ماهی

- - 
آقای 

 انواری
 شرکت تعاونی 111

تعاونی تأمین نیاز مهر 

اروندان خرمشهر فاز 

 شهید احمدیان 1

رسانی به  خدمات

پروران ـ  آبزی

 ماهی

شهید  1فاز 

 احمدیان

- - 
آقای 

 سعدون زاده
 تعاونی 00

شرکت تعاونی 

خدمات 

تولیدکنندگان کارون 

 آبزیان شوشتر

رسانی به خدمات 

 آبزی پروران
5170،191 7150 

ابراهیم تقی 

 پور

 تعاونی 5

 شرکت 51

 مرکزی 5
   پرورش ماهی ماهیرانان

غلی اکبر 

  میرزایی
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52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4جدولادامه

 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت
 ناممدیرعامل

تعداد

افراد

عضو

تعاونی

یا

 اتحادیه

 
 مرکزی 

 - محمد عظیمی - - پرورش بچه ماهی قزل پرور

 عباس اله دادی - - پرورش بچه ماهی ماهی سرا
- 

 - ابوالفضل خاکی - - خدماتی ماهی سان

 مجید مظفری - - خدماتی آشیان سبز دام
- 

 - - پرورش ماهی تولیدی اسراء

مریم ناهیدی 

 حرآبادی
- 

 فرامرز طاهری - - پرورش ماهی امیدصحرا
- 

 - الدن شفیعی - - پرورش ماهی خوشنام پرور 

رویای سبز دشت 

 فاطمه حیدری - - پرورش ماهی زرین
- 

خال سفید 

 بابک مظفری - - پرورش ماهی هفتادقله
- 

تعاونی آبزی 

 پاکپور محمود - - خدماتی پروری آفتاب
- 

 جمشید جمشیدی - - ماهیان سرد آبی شرکت نورآفرین
- 

شرکت آبزی 

 - - ماهیان سرد آبی پروری صدف

امیر هوشنگ 

 کیهانی
- 

 زنجان  5

تعاونی کشاورزی 

آبزی پروران 

 ماهنشان

تعاونی تولیدی و 

توزیعی آبزی 

 پروری

511 5 
 آیت عجملو

51 

تعاونی کشاورزی 

آبزی پروران 

 سبزاندیش سریک

تعاونی تولیدی و 

توزیعی آبزی 

 پروری

771 7.1 

 علی سهابی

77 
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52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4جدولادامه

 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

نام

مدیر

 عامل

تعدادافراد

عضوتعاونی

 یااتحادیه

 
 زنجان

تعاونی کشاورزی آبزی 

 پروری برون قشالق

تعاونی تولیدی و 

 توزیعی آبزی پروری
01 7 

حسن 

 نظری پور
0 

تعاونی کشاورزی آبزی 

پروری قزل اوزن ایلی 

 بالغ

تعاونی تولیدی و 

 7 31 توزیعی آبزی پروری

نشان علی 

فالح 

 قوامی

3 

تعاونی تولیدی و  آبزی پروری ماهنشان

 پروریتوزیعی آبزی 
31 7 

حسین 

 اوسطی
3 

تعاونی کشاورزی آبزی 

پروری قلعه جوق سیاه 

 منصور

تعاونی تولیدی و 

 7.5 711 توزیعی آبزی پروری

صادق 

 71 شهبازی

 گیالن 2

 انیماه یشرکت تعاون

 هدف گستر یگرماب

عذرا  7.0 3 گرمابی

 علیزاده

1 

شرکت تعاونی ماهیان 

 وماکیان خزر تالش

کاوش  7.5 1.5 گرمابی

 نجدی

1 

شرکت تعاونی 

کنندگان ماهیان 

 گرمابی صومعه سرا

لیال  911 7511 گرمابی

 عشوریان

717 

شرکت تعاونی 

وتولیدی کشاورزی 

دامپروری شماره یک 

 فومن

محمد  11.5 771.5 گرمابی

 ابراهیمی

1 

شرکت تعاونی پرورش 

 ماهی کوهپایه فومن

مجتبی  11 771 گرمابی

 روشنی

1 

تعاونی تولیدی شرکت 

کشاورزی ودامپروری 

 771وپرورش ماهی 

 قائم

محمدصاد 3 55 گرمابی

 ق پاکزاد

1 

شرکت تعاونی 

مشاورهی تولید 

وپرورش ماهی آبزی 

 خزر انزل

دریما  5.5 71 گرمابی

درویش 

 زاد

1 

شرکت تعاونی مرغ 

وماهی قلعه استخر 

 سراجار

فرید  1.5 9 گرمابی

 سراجاری

1 

تولیدی شرکت تعاونی 

 پرورش ماهی سنگر

رضا  912 7001 گرمابی

 پوررجبی

191 
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 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 میزانتولید نوعفعالیت

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

 
 گیالن

تعاونی شرکت 

تولیدی پرورش 

دهندگان ماهی 

 استان

رحمت  1017 75110 گرمابی

 سمیعی

397 

شرکت تعاونی 

وتولیدی پرورش 

 71ماهی شماره 

 رشت

محمد عابد  17 715 گرمابی

 راد

1 

شرکت تعاونی 

وتولیدی پرورش 

 ماهی جمااللحق

محمد  71 51 گرمابی

 رئیسیان

1 

شرکت تعاونی چند 

منظوره عام جاده 

 ابریشم 

 1 - 2.15 99.1 گرمابی

شرکت تعاونی 

 هجرت نو

ابوالحسن  11 711 گرمابی

 منظم

1 

شرکت تعاونی 

 کلیکا

 1 منتظری فر 77 99 گرمابی

شرکت تعاونی 

میالدوکشاورزی 

 میالد 

سلیم  5 11 گرمابی

 قدیری

1 

شرکت تعاونی 

پرورش ماهی دانش 

 یاران خزر

 1 غیرتی 5.3 71.1 گرمابی

شرکت تعاونی 

تولیدی پرورش 

ماهی شهید حمید 

 زیرک

 1 محمد بیرقی 70 55 گرمابی

شرکت تعاونی 

 ابوذر شادخال 

مهدی  711.5 291 گرمابی

 درخشان

719 
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 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 میزانتولید نوعفعالیت

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

شرکت تعاونی 

ماهی قزل آال 

 رنگین کمان تالش

شهرام  5111 791 سردآبی

 پورنصیر

1 

تعاونی شرکت 

ستایش گستر 

 کشاورزی

محمدساالر  151 71 سردآبی

 شاه بیگی

1 

شرکت تعاونی 

پرورش ماهی قزل 

 آال چشمه 

سید جعفر  7111 11 سردآبی

 حسینی

1 

شرکت تعاونی قزل 

 پرور آرین تالش

کیوان  151 71 سردآبی

 فیاضی

1 

شرکت تعاونی  

رنگین پولک 

 شفارود

 1 نقش بندی 511 11 سردآبی

شرکت  تعاونی 

ماهی آوای شمال 

 رضوانشهر

محمد  915 75 سردآبی

یوسفی 

 پنهی

1 

شرکت تعاونی 

ماهی  قزل نصیر 

 فومنات

فاطمه  715 5 سردآبی

 نصیری راد

1 
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 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییااتحادیه

 فعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

 
 گیالن

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

 سردآبی فومن وشفت 

  - -  سردآبی

محمد تقی 

 شمسی پور 
1 

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

 سردآبی صومعه سرا 

 71 ابراهیم بشیری  -  - سردآبی

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

 سردآبی تالش

  -  - سردآبی

محمد حسین 

 خسروی
51 

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

سرد آبی رضوانشهر 

 وماسال 

 1 حمید عبداله پور  -  - سردآبی

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

سرد آبی شرق 

آستانه  –گیالن)الهیجان 

 لنگرود(–سیاهکل 

  -  - سردآبی

محمد کاسعلی 

 پور
1 

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

 سرد آبی رودسر 

 11 مسعود به آفرین  -  - سردآبی

شرکت تعاونی تامین نیاز 

پرورش دهندگان ماهیان 

 سرد آبی رشت ورودبار  

 71 امین زارع - 175 سردآبی

شرکت تعاونی مجتمع 

پرورشی تکثیر پارس 

 شفت

 7 خمسی  5111 25 خاویاری

شرکت تعاونی رنگین 

 کمان شمال
 7 هدایت 511 11 خاویاری
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ف

ردی
 

 ناماستان
نامتعاونییااتحادیه

 فعال

نوع

 فعالیت

میزان

 تولید

سطح

زیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

 
 گیالن

شرکت تعاونی پرورش 

ماهیان خاویاری قروق 

 تالش

 71 بخشایی 5111 51 خاویاری

شرکت تعاونی تکثیر 

ماهیان وپرورش 

 خاویاری  کرگانرود

 1 بخشایی 9511 91 خاویاری

شرکت تعاونی پرورش 

ماهیان خاویاری تجارت 

 مروارید خزر

 1 میرزایی 5191 11 خاویاری

 مازندران  1

 911 نوازنده - 11310 گرم آبی شرق

 152 معصوم پور - 0719 گرم آبی آمور

 711 خسروی پور - 1357 گرم آبی سدید

 792 پورعلی - 2217 گرم آبی پرور بابل آبری

 15 جانبراری - 1955 گرم آبی قائم قائمشهر

 فلس خزر
 گرم آبی

201 
- 

دکتر تقی 

 51 زاده

 15 نبوی - 1115 سردآبی هراز

 سرد آبی کوهسار
7751 

- 

شیخ 

 71 االسالم

 سردآبی آبزی پروران خزر تنکابن
9121 - 

 شاه

 95 منصوری

 77 کالنتری - 571 سردآبی گستر طبرستانقزل 

 1 قربانی - 1 سردآبی اتحادیه سردآبی

 13 جعفری - 322 سردآبی قزل پروران تنکابن

 11 نوروزیان - 7790 سردآبی قایم طبرستان

 - 592 سردآبی تعاونی قزل پروران  بابل

سلیمان 

 عبدی
11 

 15 ساداتی - 733 سردآبی تتیس

 نیک قزل
 7311 سردآبی

- 

همت اله 

 77 اکبری
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 میزان تولید  نوع فعالیت  نام تعاونی یا اتحادیه فعال    نام استان  ردیف 
سطح زیر 

 کشت 

نام مدیر 

 عامل 

تعداد   

افراد عضو 

تعاونی  یا 

 اتحادیه 

 
 مازندران 

 1 جانپور - 7090 خاویاری تعاونی خاویاری

 تعاونی قفس
 1 خانی  - 111 قفس

0 

چهار  

محال و  

 بختیاری

اتحادیه آبزی پروری چهار  

 محال و بختیاری
 -  -   سرد آبی

نور محمد 

 عبد الهی
711 

 کردستان  3

پالنگان شهرستان  7912تعاونی  

 کامیاران
 آقای نعیمی    -  -  سردابی

 ابجد اکبری -  -  سردابی تعاونی قم چقا شهرستان بیجار  155

تعاونی سیروان  شهرستان  

 سروآباد
 -  -  سردابی

آوات  

 منصوری 

سدوحدت  235تعاونی صیادی  

 سنندج
 90 آقای پرتاب  -  -  گرمابی

زریوار  510تعاونی صیادی 

 مریوان
 -  -  گرمابی

آقای علی 

 تازیک  
95 

سد شهید  315صیادیتعاونی 

 کاظمی سقز
 -  -  گرمابی

هیمن 

 محمدی 
917 

صیادی سد  172تعاونی صیادی 

 گاوشان  کامیاران 
 -  -  گرمابی

محمد صادق 

 اسدی
11 

تعاونی صیادی سنگ سیاه  

 دهگالن 
 -  -  گرمابی

صدیق 

 کریمی 
71 

تعاونی صیادیچند منظوره 

 گلبالغ بیجار 
 -  -  گرمابی

اسماعیل 

 الوندی 
1 

تکثیر مجتمع  9177تعاونی 

 سیروان  سروآباد 
 -  -  سردابی

مهران 

 مرتضائی
19 

مرکزتکثیرمجتمع 319تعاونی 

 پالنگان
 -  -  سردابی

قهرمان 

 حمیدی
1 

 -  -  زینتی تعاونی تکثیر  ماهیان زینتی
هومن 

 بلوریان  
1 
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 ردیف
نام

 استان
 نامتعاونییااتحادیهفعال

نوع

 فعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت
 ناممدیرعامل

تعداد

افراد

عضو

تعاونی

یا

 اتحادیه

 بوشهر 71

اتحادیه شرکتهای تعاونی پرورش 

 میگوی استان بوشهر

 میگو 
 -  - 

اتحادیه  2 ابراهیم عباسی

 استانی

اندیشه سبز حله پرورش  اتحادیه

 میگو

 میگو 
 -  - 

 مزرعه 25 ابراهیم عباسی

 مزرعه 51 علی حاجبی -  -  میگو  اتحادیه شرکت میگو پروران مند

شرکت تعاونی مجتمع آبزی 

 پروران خلیج فارس

 میگو 
 -  - 

 مزرعه 55 احسان حق شناس

 مزرعه 11 رضا ترکی زاده -  -  میگو  اتحادیه بندر ریگ

 مزرعه 55 محمدرضا شهامت -  -  میگو  اتحادیه بویرات)دیلم(

 مزرعه 92 علی فتحی -  -  میگو  7اتحادیه پرورش میگوی دلوار 

 مزرعه 11 شاپور دلواری -  -  میگو  1اتحادیه پرورش میگوی دلوار 

 مزرعه 77 حبیب مختاری -  -  میگو  اتحادیه خور بنک  بردستان

 میگو  اتحادیه پرورش میگوی رود شور
 -  - 

سیدعلیرضا 

 کازرونی

 مزرعه 9

77 
کرمان

 شاه

 91 سردآبی 9935شرکت تعاونی 
 

یوسف ویسی 

 کنگربانی
5 

 91 سردآبی 003شرکت تعاونی 
 

 5 داریوش پرویز

پرورش ماهی هانه  1701تعاونی 

 کوان
 21 سردآبی

 

عبدالرحمان 

 ولدبیگی
1 

 51 سردآبی شیالت ماکوانشرکت تعاونی 
 

 2 انوشیروان آدمی

تنگه دره  1520شرکت تعاونی 

 دراز داالهو
 91 سردآبی

 
 1 محمد نوری

شرکت تعاونی تولید روستائی 

 خزل غربی
 711 سردآبی

 
 511 علی جاللوند

 115 سردآبی باغچه سفید برگ 7125تعاونی 
 

 11 منصور سبحانی
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 ردیف
نام

 استان
 نامتعاونییااتحادیهفعال

نوع

 فعالیت

میزان

 تولید

سطح

زیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افراد

عضو

تعاونی

یا

 اتحادیه

 

کرمانشا

 ه 

صید و صیادی چشمه 5511تعاونی 

 بل هجیج
 3 حاتم نوری - ندارد گرمابی

صید و  5111شرکت تعاونی 

 صیادی سروشان

-گرمابی 

 سردآبی
 1 نازار کریمی  - ندارد

آبزی پروری  5272شرکت تعاونی 

 کالران دشه
 511 سردآبی

- 
 52 قباد فرجی

تعاونی کشاورزی آبزی پروری و 

 صیدو صیادی سد داریان
 ندارد سردآبی

- 
 71 شفیع نادری

 1 احسان قادری - 721 سردآبی شرکت تعاونی قزل سرکو پاوه

تعاونی آبزی پروری صیادی 

 سرچشمه داریان 
 511 سردآبی

- 
 52 امیر رشیدی

 71 گرمابی تعاونی سپید قزل غرب
- 

 9 فرزاد امیری

 93 گرمابی 1319شرکت تعاونی 
- 

 1 شهریار مکری

 شرکت تعاونی مجتمع شهدا
-گرمابی 

 سردآبی
9111 

- 

مهدی حسینی 

 ریزه وندی
51 

 75 سردآبی 319شرکت تعاونی 
- 

 9 عزیز اریک

71 
خراسان 

 رضوی 

شرکت تعاونی  کشاورزی آبزی 

 پروری ماهیان بهدیس سبزوار  

آبزی 

 پروری 

1111  

 35111 تن 

احمد 

 51 ترخاصی

شرکت تعاونی  کشاورزی آبزی 

 زینتی گستر پاژ  

قطعه 

701111

1 9517 

مهدی کیاستی 

مدیر عامل  . 

حسین اشرفی 

رئیس هیات 

 22 مدیره 
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 ردیف
نام

 استان

نامتعاونییا

 اتحادیهفعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطح

زیر

 كشت

نام

مدیر

 عامل

تعدادافراد

عضوتعاونی

 یااتحادیه

 

خراسان 

 رضوی

شرکت تعاونی  کشاورزی 
 72330 555 سردابی آبزی گستر پاژ  

-  -  

شرکت تعاونی  کشاورزی 

 717 110 گرمابی آبزی گستر پاژ  
 - -  

شرکت تعاونی  کشاورزی 

 آبزی گستر پاژ  

تولید بچه ماهی 

 گرمابی 

ق711111

 5 طعه
-  -  

اتحادیه  پرورش دهندگان  فارس 79

 1100 تکثیر و پرورش ماهی استان فارس

52/19  

 هکتار

محمد 

هوشمند

 19 ی

 قزوین 75
شرکت تعاونی کشاورزی 

 فعاالن آبزی پروری قزوین 

خدمات آبزی 

 پروری
7111 7/65 

مریم 

 باقری
55 

 البرز 75

تعاونی کشاورزی تولیدو 

فرآوری و عرضه آبزیان 

هکتار7 150 سردآبی  مصرفی  

عمادصال

 - ح نیا

تعاونی آبزی پروران 

 - 711 سردآبی  ساوجبالغ 

کامران 

 - قادری

تعاونی آبزی پروران نظر 

 - 711 سردآبی  آباد 

جالل 

 - یکه فالح 

72 

آذربای

جان 

 شرقی

 جلفا

 3511 995 سردآبی
احمدی 

 موید
71 

 ملکان 

 1211 790 سردآبی
مالک 

 جعفری
1 

 تبریز
732/1 223 سردآبی   

غالمرضا 

 لیموچی
13 

 کرمان 71
 کجاران بم

 - - آبزی پروری
محمدرض

 ا فرامرزی
97 

70 

کهگیلو

یه و 

بویر 

 احمد

تکثیرو پرورش ماهیان 

 سردآبی 
 115 7511 سردابی

شکراله 

 باقری 
تعاونی  51  
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ف
دی
ر

 

نام

 استان
 نوعفعالیت نامتعاونییااتحادیهفعال

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

73 

 
 لرستان 

 1215تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان 

 کول سلسله 

 -کشاورزی 

 71 احسان امیری  -  - آبزی پروری 

تعاونی پرورش دهندگان ماهی 

 شهرستان ازنا 

 -کشاورزی 

 11 علیرضا بهمنی  51111 011 آبزی پروری 

تعاونی پرورش دهندگان ماهی 

 شهرستان الیگودرز ظفر

 -کشاورزی 

 11511 7751 آبزی پروری 

عزیز اهلل سر 

 19 لک 

تعاونی پرورش دهندگان ماهی 

 مورزرین الیگودرز 

 -کشاورزی 

 تن  925 آبزی پروری 

متر  

 21111مربع

مجید جلیل 

 73 وند 

 تعاونی آبزی گستر احمد بروجرد 

 -کشاورزی 

 911 آبزی پروری 

متر مربع  

 11 نسیم بهاران  91111

 تعاونی تولید کنندگان آبزیان پلدختر

 -کشاورزی

 آبزی پروری

111 

 

امین میر 

 دریکوند

0 

اتحادیه شرکتهای تعاونی پرورش 

دهندگان ماهیان گرمابی دشت 

 سیالخور

 -کشاورزی

 آبزی پروری

1111 

 

محمد 

 جودکی

751 

 تعاونی پرورش آبزیان خرم آباد
 -کشاورزی

 آبزی پروری

511 

 

 19 فرزاد آقایی

 اتحادیه سردابی استان لرستان
 -کشاورزی

 آبزی پروری
7011 

 
 نفر911 داود ساالروند

 اصفهان 11

 تعاونی ماهیان زینتی کاشان 

خدماتی 

 تولیدی 
 -  - 

 951 محمد زاده 

 تعاونی ماهیان زینتی نجف اباد 

خدماتی 

 تولیدی 
 -  - 

 75 نعمتی

 تعاونی ماهیان سردابی فریدونشهر 

خدماتی 

 تولیدی 
 -  - 

 11 کاظمی 

 تعاونی ماهیان سردابی سمیرم 

خدماتی 

 تولیدی 
 -  - 

  - هیات موسس 
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نام

 استان
 نوعفعالیت نامتعاونییااتحادیهفعال

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

17 

 
 ایالم
 

 515تعاونی شماره 
%75 91 سردآبی  

قیس مقصودی 

 نژاد
1 

 577تعاونی شماره 

 سردآبی
95 715%  1 حسن کمری 

 709تعاونی شماره 
%7 11 سردآبی  1 بشارعبدخانی 

 150تعاونی شماره 

 سردآبی
11 7% 

 1 سالم فرخی

 201تعاونی شماره 

 سردآبی
11 7% 

 1 همت رضایی

 257تعاونی شماره 
%7 11 سردآبی  1 حمید احسانی 

 202تعاونی شماره 

 سردآبی
- 77%  

مختاررستم 

 1 بیگی

 291تعاونی شماره

 مداربسته
- - 

اکبرابراهیم 

 1 نژاد

 7135تعاونی شماره 

 مداربسته
- - 

سیدمحمد 

 1 حیدری

 7790تعاونی شماره 

 مداربسته
- - 

ولی نعمت 

 - محمدیان

 سیستان 11

 115پرورش دهنده ماهی 

سردآبی و 

 گرم آبی
- - 

 55 نظرسارانی 

 گرم آبی  059پرورش دهنده ماهی 
- - 

 1 هادی هاشمی

 گرم آبی  051پرورش دهنده ماهی 
- - 

غالمرضا 

 1 سراوانی 

 گرم آبی  پرورش دهنده ماهی مکران
- - 

 1 کامبیز باختری 

شرکت تعاونی کشاورزی مهر شماره 

91 

خدمات 

وپرورش 

 آبزیان

- - 

 1 طوبی فالحتی 
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52تشکلهايآبزيپروريسال-29-4ادامهجدول

 

  

 نوعفعالیت نامتعاونییااتحادیهفعال ناماستان ردیف
میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

مدیر نام

 عامل

تعدادافراد

عضوتعاونی

 یااتحادیه

19 

 

سیستان و 

 بلوچستان

 

 - سیدجوادی - - میگو انجمن صنفی میگوی استان 

اتحادیه پرورش دهندگان میگو 

 استان

 میگو

 - رهبران  - -

 همدان 15
 اتحادیه قزل زاگرس 

 سردآبی 
7111 77701 

علی اشرف 

 زرینی 
52 

 گلستان 15

شرکت تعاونی ماهی طالیی 

 گرگان
 21 رضا طبسی 9111 0511 گرمآبی

شرگت تعاونی پرورش آبزیان 

 گنبدکاووس
 9111 3111 گرمآبی

هوشنگ 

 آخوندی
713 

شرکت تعاونی پرورش 

 دهندگان ماهی حاشیه اترک
 7521 1511 گرمآبی

حاج حسینعلی 

 صابری
79 

شرکت تعاونی سردآبی قزل 

 پرور رنگین کمان
 920 سردآبی

/متر 1221

 مربع

احمد قره 

 خانی
73 

شرکت تعاونی قزل آالی نیل 

 کوه گلستان
 751 سردآبی

/متر 1511

 مربع
 71 وب سمیعیقیع

شرکت تعاونی آبزی گوهر 

 گلستان دشت گرگان
 زینتی

هزار  1011

 قطعه

متر /9111

 مربع
 امیر شهریاری

1 

 سمنان 12

شرکت تعاونی آبزی پروران 

 شاهرود ماهیان 

سردآبی و 

 سایرآبزیان 
 75 آقای نوشک - 551

شرکت تعاونی ماهیان زینتی 

 نورآوران سمنان ماهیان 
 11 آقای صالحیان - - زینتی 

 هرمزگان  11

شــــرکت تعــــاونی روســــتایی 

پـــــــــرورش دهنـــــــــدگان    

 تیابمیگوی پارسیان 

 -خدماتی 

 پشتیبانی
 771 پورنویدی - 3511

ــزی   ــاونی آبـــ ــرکت تعـــ شـــ

ــایه   ــاحل ســــ ــروران ســــ پــــ

 خوش

 -خدماتی 

 پشتیبانی
 75 حسینی - 9591
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فعال وجود دارد که از این  NGOاتحادیه ، تعاونی  و   171تعداد  31که در جدول مشخص است  در سال یهمانطور

مورد میگو  و یک   70و مورد خاویاری  5مورد ماهیان زینتی  و   5مورد گرمابی و   21مورد  سردابی    711تعاونی ها 

 مورد  پرورش ماهی در قفس گزارش شده است .

از استانها نام اتحادیه را ارائه مجموع تعداد افرادی که در تعاونی های عضویت دارند قابل شمارش نیستند ، زیرا  تعدادی  

نموده اند که در هر اتحادیه چندین تعاونی می تواند عضو باشد ، که استان از ارائه آمار به صورت جزئی خود داری 

نشان می دهد که تعداد تعاونی های  32نسبت به سال  31نموده است .  مقایسه وضعیت تشکل های آبزی پروری در سال 

 کاهش یافته است. خاویاری افزایش و تعداد تعاونی های ماهیان گرم آبی و  31زینتی و میگو در سال ماهیان سردآبی ، 



 

ف
دی
ر

 

نام

 استان

نامتعاونییااتحادیه

 فعال
 نوعفعالیت

میزان

 تولید

سطحزیر

 كشت

ناممدیر

 عامل

تعداد

افرادعضو

تعاونییا

 اتحادیه

 هرمزگان 10

اتحادیه شرکت های 

تعاونی پرورش میگو 

 سیریک

 -خدماتی 

 پشتیبانی
 75 ذاکری - 315

شرکت تعاونی سنتدرف 

 جاسک

 -خدماتی 

 پشتیبانی
 1 گرگیج - 777

13 
آذربایجا

 ن غربی 

 پیرانشهر 20تعاونی 
 511 91 سردآبی 

 -پیرزاد 

 جعفرپور
95 

 75 ایرج افشانی  511 71 سردآبی  نقده 02تعاونی

تولید و  آراز ماهی 711تعاونی 

پرورش 

 آبزیان 

15 

هکتارگرم 9

 111آبی 

 مترسردآبی 

 5 محمد نیا

تعاونی پرورش دهندگان 

ماهی درمجتمع بادین 

 آباد

تامین نهاده 

 های آبزیان 
511 - 

احمد 

 مرتضوی
711 

تعاونی پرورش دهندگان 

 ماهی

تامین نهاده 

 های آبزیان
 11 شهانقی - -

اتحادیه پرورش دهندگان 

 ماهی مجتمع فسندوز

تامین نهاده 

 های آبزیان 
 111 آذرنیا - -
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ارائهمشکالت:

 عدم استقبال پرورش دهندگان از مشارکت در تعاونی های آبزی پروری  -

 عدم استفاده از تشکلها بعنوان بازوی اجرایی شیالت استان ها و... -

 عدم مسئولیت پذیری تشکل ها در پذیرش  مدیریت بهره برداری از مجتمع ها   -

 کاهش توان مالی تشکل ها   -

 تعدد متولیان در امر ساماندهی تشکل ها  -

 فقدان فرهنگ انجام کار گروهی -

 ناموفق بودن تعاونی های قبلی که منجر به عدم رغبت جهت تاسیس شرکت تعاونی می باشد. -

 ن در خصوص نحوه اداره تعاونی و شیوه های بازاریابیعدم آشنایی متقاضیا -

 عدم آگاهی و شناخت آحاد مردم جامعه از مزایای تعاونی ها -

 

 پیشنهادها

 ایجاد انگیزه برای بهره برداران شیالتی جهت عضویت درتعاونی های آبزی پروری  -

 تعاون روستایی ایجاد بسته های حمایتی برای تعاونی ها و تشکل های آبزی پروری زیر مجموعه -

 توانمند سازی تشکل های آبزی پروری از طریق افزایش حمایت های خاص از سوی سازمان شیالت ایران  -

 ارزیابی دوره ای از عملکرد تعاونی ها  -

انجام حمایت های قانونی به آبزی پروران از طریق تعاونیها و اتحادیه ها به منظور ایجاد انگیزه برای عضویت در  -

 تعاونی ها 

حمایت بیشتر صندوق توسعه محصوالت کشاورزی و بانک های عامل مانند کشاورزی و تعاون ) ازتعاونی ها و  -

 تشکل ها به خصوص در بدو راه اندازی (

 حمایت اتحادیه های مرکزی از تعاونی ها و مراکز پرورش ماهی در سطح مالی و نظارت بر عملکرد آنها  -

 های تعاونی ها و تشکل های موفق آبزی پروری در کل کشور اطالع رسانی بیشتر و انعکاس فعالیت  -

   آبزی پروری در خصوص صادرات آبزیان کمک به تشکلهای  نمودن بسترهای الزم جهت فراهم -

 تولیدی   ورود به بحث فرآوری آبزیان محصوالت تشویق وترغیب تشکلهای آبزی پروری به منظور -

 تشکلهای آبزی پروری تقویت بنیه مالی و افزایش نقدینگیدر جهت  تسهیالت بانکی کم بهره اختصاص -

 تقویت تشکلهای آبزی پروری و فروش محصوالت تولیدی توسط اتحادیه ها -



نظامصنفیكارهايكشاورزي

نظام صنفی مجموعه ای از قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیالت ، تعیین وظایف و 

ماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق می اختیارات ، سا

مشاغل صنعتی ، خدماتی و بازرگانی را شامل شده و فعالیتهای بخش کشاورزی را  "گردد. در ایران نظام صنفی صرفا
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ص، تعریف شده و رسمی می باشند و پوشش نمی داده است. دراین شرایط شاغلین بخش کشاورزی فاقد هویت مشخ

درتبادالت اجتماعی و اقتصادی جامعه و دفاع از حقوق خو د فاقد  نقش موثری هستند. آشنایی با قوانین و مقررات 

صنوف کشاورزی می تواندراهکارهای مناسب برای ارتقاء و پیشرفت عملکرداصناف و دست اندکاران مشاغل مختلف 

یکی ازاهداف دفتر امورتشکل های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران تهیه و تدوین کشاورزی باشد. به این جهت 

سازمان نظام مهندسی  "مجموعه قوانین و مقررات جاری در امورصنوف  کشاورزی می باشد. با تصویب قانون تاسیس 

تدوین و استقرارنظام صنفی  زمینه الزم برای 7901کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران به تاریخ تیرماه 

تالش برای تدوین آیین نامه های نظام صنفی  7901کارهای کشاورزی در ایران فراهم گردید . به دنبال آن از سال 

کارهای کشاورزی در دستورکار دفتر امور تشکل های کشاورزی قرارگرفت.آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای 

خردادماه سال  11درکمیسیون های فرعی و اصلی هیئت دولت تصویب و درک 95915/ت51121کشاورزی به شماره 

مشاغل کشاورزی در زمینه شیالت و آبزیان ) زیر بخش   55برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابالغ شد. تعداد  7901

ی باشد که در دامپروری ( شناسایی  و در جلسات دفتر امور تشکلهای آبزی پروری بررسی گردیده به شرح جدول زیر م

 کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کارهای کشاورزی درج گردیده است. 
 

 

مشاغلشیالتیپیشنهاديبهسازمانتعاونروستایی-24-4جدول  

 كد زمینه واحدصنفی دیفر

 /ب1/1511/151/15 تکثیر و پرورش  پرورش ماهیان گرم آبی  7

 /ب2/1511/151/15 و پرورش تکثیر پرورش ماهیان سردآبی  1

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش پرورش میگو 9 /3 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  5 /4 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش پرورش ماهیان دریایی  5 /5 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش پرورش ماهیان خاویاری  2 /6 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش پرورش زالوی طبی  1 /7 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر ماهیان گرم آبی  0 /8 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر ماهیان سردآبی  3 /9 

 تکثیر و پرورش قورباغه  71
 تکثیر و پرورش

/ب1511/151/15 /10 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش کروکودیل  77 /11 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر زالوی طبی  71 /12 

 تکثیرو پرورش گیاهان آبزی  79
 تکثیر و پرورش

/ب1511/151/15 /13 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر ماهیان خاویاری  75 /14 

 به گزینی، اصالح نژادو بهبود مولدین ماهیان گرم آبی  75
 تکثیر و پرورش

/ب1511/151/15 /15 
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 كد زمینه واحدصنفی دیفر

 مولد سازی و اصالح نژاد میگو  72
 تکثیر و پرورش

/ب1511/151/15 /16 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش ماهی سردآبی  71 /17 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش ماهی گرم آبی  70 /18 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تفریخ و پرورش ماهی سردآبی  73 /19 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش جلبک  11 /20 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر میگو 17 /21 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش واحد تکثیر و پرورش خرچنگ دراز آب شیرین  11 /22 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر ماهیان دریایی  19 /23 

/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش صدف  15 /24 

 تکثیر و پرورش خیار دریایی 15
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /25 

26 

تکثیرو پرورش غذای زنده آبزیان )دافنی ، کرم سفید ، 

 /ب12/1511/151/15 تکثیر و پرورش  نرئیس و...(

 تکثیر و پرورش آرتمیا 11
 /ب11/1511/151/15 تکثیر و پرورش

 واحدصیادی شاه میگو 10
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /10 

 مولد سازی و حفاظت ژنتیکی ماهی  13
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /13 

 پرورش میگوی آب شیرین  91
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /91 

97 
مولد سازی و اصالح نژاد و حفاظت ژنتیکی ماهیان 

 سردآبی 

 تکثیر و پرورش

/ب1511/151/15 /97 

 مولد سازی و حفاظت ژنتیکی میگو 91
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /91 

 واحد فرآوری تخمک ماهیان ) قزل آال، خاویار ( 99
/ب1511/151/15 تکثیر و پرورش /99 

/ب1517/151/15 صید سرتیم)صیادی ( 95 /7 

/ب1517/151/15 صید واحدشناورهای صیادی ) ملوان ( 95 /1 

 واحد شناورهای صیادی ) موتورچی ( 92
/ب1517/151/15 صید /9 

/ب1517/151/15 صید واحد ابزار و ادوات صیادی  91 /5 

/ب1517/151/15 صید واحدشناورهای صیادی ) ناخدا( 90 /5 

/ب1517/151/15 صید گوشگیر(واحد صیادی ماهیان )  93 /2 

/ب1517/151/15 صید واحد صیادی ماهیان ) پرسان ( 51 /1 

/ب1517/151/15 صید واحد صیادی ماهیان ) النگ الین ( 57 /0 

/ب1517/151/15 صید واحد صیادی ماهیان کیلکا 51 /3 

 واحد صیادی ماهیان استخوانی  59
/ب1517/151/15 صید /71 

/ب1517/151/15 صید واحدصیادی ماهیان خاویاری  55 /77 
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در راستای توسعه آبزی پروری و ارتقاء دانش و بینش بهره بـرداران یکـی از عوامـل مـوثر در افـزایش بهـره وری معرفـی        

 نمونه ها و الگوهای برتر و بهره ور می باشد .

محورهای توسعه در کشور  به خصوص در بخـش آبـزی پـروری    از آنجایی که نیروی انسانی یکی از ار کان های اساسی 

 می باشد اهمیت به این موضوع از اهداف و برنامه های سازمان شیالت و بخصوص مدیریت فنی آبزی پروران است.

انتخاب ، شناسایی و معرفی آبزی پروران نمونه یکی از روش های ارتقاء بهره وری مـی باشـد . یـک بهـره بـردار موفـق و       

و  درطول دوره پرورش با رعایت اصول مدون درجهت تولیدی مفید و عاری از هرگونـه مضـرات بـه بـازار مصـرف      پیشر

همت می گمارد تا هم تولید باال و با کیفیت و هم محصولی سالم داشته باشد و آن رادر اختیار بازار مصـرف قـرار دهـد و    

 رژی باشد. هم الگوی مناسبی در بهره برداری از منابع آب و خاک  و ان

در این شرایط است که سایر پرورش دهندگان وی را الگوی بارزی برای خود قرار مـی دهنـد تـا بـا تبعیـت از آن الگـوی       

نمونه بتوانند درامرتولید و پرورش،  محصولی مانند مزرعه الگو  با  نرخ بازدهی خوب تولید کنند که این اقدام باعـث مـی   

یش یافته و بهره وری مناسب صورت گیرد و سایر بهـره بـرداران نیـز تولیدشـان را بـه      شود تولید در واحد سطح کشور افزا

تولید  مزرعه نمونه برسانند و یا نزدیک نمایند که این انتقال دانش و تجربه  باعث افزایش تولید در واحد سطح در کشـور  

 خواهد شد.      

صنعت آبزی پروری در سطح کال ن کشوری میتواند مـوثر  از طرفی این رقابت سالم و بی بدیل از هر جهت برای پیشرفت 

 باشد و اهداف زیر را نیز به دنبال خواهد داشتد :

 ارج نهادن به زحمات پرورش دهندگان   -

 ایجاد انگیزه و رقابت سالم در میان شاغلین بخش  و تشویق آنان به ادامه فعالیت   -

 معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد در بین پرورش دهندگان   -

 طرح مسائل و مشکالت موجود در سطوح ملی و استانی   -

 فراهم نمودن زمینه انتقال  تجربیات و دانش   -

 فراهم نمودن زمینه مساعد به منظور برقراری ارتباط پرورش دهنده با مسئوالن عالی رتبه کشور -

 

برنامههاوعملکرد:

 نمونه های آبزی پروری کشور و معرفی به ستاد نمونه ها انتخاب -

 پیگیری افزایش سهمیه آبزی پروری در کمیته مرکزی نمونه های کشوری   -

 شرکت در جلسات متعدد با  کمیته مرکزی انتخاب نمونه ها  -

 نظارت و بازدید های استانی از آبزی پروران نمونه معرفی شده جهت راستی آزمایی -

 مشترک  آبزی پروران نمونه  با مسئولین عالی رتبه کشور برگزاری جلسه  -

 سازماندهی مزارع الگویی و شناسنامه دار نمودن آنها  و تهیه بانک اطالعات آنها  -
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نحوهانتخابنمونهها:

فصـل  بـر اسـاس روال همـه سـاله از شـروع       32-31فرآیند شناسایی ، انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر در سال زراعی 

زراعی آغازشده و ستادهای شهرستانی ، استانی و مرکزی نیز هرکدام برحسب وظیفه مندی خاص خود اقدام بـه شناسـایی   

تولیدکنندگان برتر بر اساس فرم های  ارسال شده و در رشته های مختلف اقدام می نمایند. فرم های دریـافتی از اسـتان هـا    

ی که شامل نماینـدگانی از سـازمان شـیالت ایـران ، اداره دامپزشـکی کـل       پس از بررسی اولیه و کدگذاری در ستادمرکز

کشور، مرکزتحقیقات شیالت و همکارانی از سازمان تات هستند تشکیل و مبادرت  به نظارت بر فرمها نمـوده و در کمیتـه   

بـه هرفـرم صـورت     توزیع شده و در این کمیته ها به  بررسی هـای فنـی و ارایـه امتیـاز دهـی      ،های فنی و تخصصی داوری

گرفته و درنهایت از بین فـرم هـا  کاندیـداهای هـر رشـته  کـه حـائز بیشـترین و دقیـق تـرین امتیـازدهی هسـتند انتخـاب و              

 موردبررسی میدانی توسط کارشناسان ارزیاب هرکمیته قرار می گیرد  .

دد چـه کسـانی در امـر تولیـد و     در بازدیدهای میدانی از پرورش دهندگان راستی آزمـائی صـورت گرفتـه  تـا معـین گـر        

پرورش در سطح باالئی قرار دارند که آنان را بعنوان نمونـه در سـطح کشـور معرفـی تـا از طـرف مسـئولین مـورد تشـویق          

قرارگرفته و آنان را بعنوان مروجین در این امر به سایرین معرفی تا از تجربیات آنان سایر پرورش دهنـدگان نیـز بهـره منـد     

 های آتی خود رادر حیطه آزمون قرارداده تاآنان نیزبتوانند از این آزمون موفق بیرون آیند. شوندو برای سال 

کـه بـاالترین امتیـاز      31سـال  پـرورش دهنـده نمونـه کشـوری  در     پس از انجام اقدامات ذکر شده و طی فراینـدهای الزم  

 رار گرفتند.ر قتقدی مورد به وزارت خانه معرفی و انتخاب ومربوطه را کسب نموده اند 

 

 2956-52هايطیسالنمونههايآبزيپروركشوري-29-4جدول

نامونام ردیف

 خانوادگی

نوع شهرستان استان

 پرورش/تکثیر

 ظرفیتتولید)تن(

 تن ماهی قز ل آال  درسال 751 پرورش ماهیان سردآبی سلسله لرستان امید رضا منفرد 7

 تن ماهی قزل آال درسال 711 پرورش ماهیان سردآبی لردگان بختیاریچهار محال و  رمضانعلی محمودی 1

 تن در هکتار 1.2 پرورش ماهیان گرم آبی جیرفت جنوب کرمان سعداله  مشایخی 9

 تن در هکتار 1.0 پرورش میگو قشم هرمزگان خالد نژاد  باسعیدو 5

پرورش ماهی در قفس  عباس آباد مازندران احمد سمامی 5

 دریادر 

تن ماهی قزل آال در قفس  511

 دریا

پرورش ماهی درقفس  بدره ایالم موسی صفری  اصل 2

 در آبهای داخلی

تن گرم  7111تن ماهی )1111

 تن سردآبی ( 7111آبی و 

 میلیون  قطعه  ماهی ز ینتی 71 پرورش ماهی زینتی اسالمشهر تهران محمد محمدی 1

محمد گرگیج  0

 جاسکی

 میلیون  قطعه  بچه میگو  575.5 تکثیرکننده میگو جاسک هرمزگان



 

 

927 

پیشنهادجهتبهترشدنروندانتخابنمونهها:

 و بعد معنوی و مادی(: غیر مستقیم پیشنهاد ات در اهدای جوایز به نمونه های کشوری ) از لحاظ کمک های مستقیم ، -

 کم بهره به تولید کنندگان نمونه کشوری )کمک های غیر مستقیم (بلند مدت با سود بانکی  ارائه تسهیالت -7

 لوح تقدیر با امضای ریاست جمهوری محترم کشور ) جنبه معنوی ( -1

 ( یکسال حق بیمه تولید کننده از طریق سازمان شیالت ایران  ) کمک های مستقیم پرداخت -9

 تولید کننده از حق آب بهاء معافیت -5

 ارائه گواهی آموزشی و یا مدرک افتخاری جهت تدریس به سایر بهره برداران  -

 ارائه کمک ها و نهاده ها و تسهیالت به نمونه ها  -

 همکاری و تعامل بیشتر بین سازمان تات و سازمان شیالت ایران در نحوه ارسال فرم  انتخاب نمونه ها  به استان ها -

 تجلیل از آبزی پروران نمونه تهیه  بسته های حمایتی و تشویقی جهت  -

برگزاری بازدیدهای ترویجی  خارج استانی برای آبزی پروران نمونه به منظور آشنایی با سایر فعالیتهای آبزی پروری  -

 در استان ها 



انتخابمزارعالگویی:

رش دهندگان استانی و یکی از راه های ارتقاء بهره وری انتخاب مزارع الگویی و بهره ور و معرفی آن به سایر پرو   

کشوری می باشد . مزارع الگوئی میتواند پیامدی امید بخش رادر امر پویائی اقتصاد کشور با اراده وتوانمندی تالشگران 

درعرصه تولید و پرورش که نوید بخش آینده ای روشن درعرصه های مختلف تولیدآبزیان درامرپیشرفت اقتصادی 

 کشور  ایران اسالمی است. 

ر مزارع الگویی  بهره ور شاهد هستیم تحوالت کم نظیری است که  با استفاده از دانش و تجربه و یا بارعایت آنچه د

مسائل زیست محیطی  و یا با استفاده از مکانیزاسیون باعث کاهش هزینه های تولیدشده  و با استفاده مناسب از انرژی در 

است و این امرمستلزم بکارگیری کارشناسانی توانمند و مشرف  امر پرورش موفق به کسب بازدهی مطلوبی درتولید شده

بر این حیطه کاری می باشد.ازاین رو یک مزرعه پرورشی را میتوان موفق و الگو قرارداد که از سایر مزارع  راندمانی 

 باالتر در خصوص تولید و پرورش داشته باشد و یا یک روشی نو را در پرورش بکار گرفته باشد. 

 راستا گروه توسعه و تشکل ها اقدام به جمع آوری لیستی از مزارع الگویی کشور نموده که به شرح ذیل می باشد. در این 

  



 

 

929 

 2952مزارعالگوییمعرفیشدهتوسطاستانهادرسال-26-4جدول

 

  

 ناماستان ردیف
نامصاحب

 مزرعه

 نوعفعالیت

 شاخصبازدید

 سایر خاویاري زینتی میگو گرمابی سردابی

1 

سیستان و 

بلوچستان آبهای 

 داخلی

 محمد وظیفه دان
 

* 

    

 تولید  باالی بچه ماهی

 حسن خدری
 

* 
    

تولید  باالی بچه ماهی  و ماهی 

 پرواری

 * آقای شنائیان سمنان 2

     

 پرورش و طبخ و عرضه ماهی

3 

 اصفهان
 * پرویز دانشمندی

     

تولید ماهیان تک جنس اجرای 

 تحقیقاتی طرحهای

5 
چهار محال و 

 بختیاری

رمضانعلی 

 * محمودی

     

 مکانیزاسیون

 * محمود خسروی
     

 مکانیزه

 * دشت آبی
     

 مکانیزه

5 

 همدان

 مهدی سمائی

   

* 

  

 استفاده از سیستم انرژی خورشیدی

 * مبین رستم پور

     

درام فیلتر  –استفاده از دستگاه ازن 

و افزایش تولید در واحد سطح در 

 استخر دو  منظوره

 متین فرهنگ پور

     

* 

 111تکثیر و پرورش زالوی طبی 

 هزار قطعه ای

 شرکت میثاق
* 

    

 

تولیدماهی قزل آال در استخرهای با 

 پوشش ژئوممبران

شرکت قزل دانش 

)محمد جواد 

 سیف (

* 
    

 

مکانیزه و  مجهز به آخرین تجهیزات

 اجرای برنامه اصالح نژاد مولدین

 گیالن 2
حمید رضا عبد اله 

 پور
* 

     

بهره گیری از آخرین متد ها و 

روش های تولید وتکثیر بچه ماهی 

بهره گیری از آخرین   -سردآبی 

متد و روش های نوین در بحث 

طراحی وساخت و بکارگیری و 

استفاده از تجهیزات ودستگاه های 

 -مرتبط در بحث تصفیه میکروبی

تصفیه شیمیایی و بیولوژی و احیا 

از استفاده  –آب ورودی و برگشتی 

غذای فرموله  و استاندارد ودستیابی 

به ضریب تبدیل مناسب و اقتصادی 

ثبت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی  –

آب بصورت روزانه وثبت شاخص 

حضور –های رشد بصورت هفتگی 

فعال در کلیه دوره های آموزشی و 

مشارکت در اجرای پروژه های 

 –وطرح های تحقیقی 
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 ناماستان ردیف
نامصاحب

 مزرعه

 نوعفعالیت
 شاخصبازدید

 سایر خاویاري زینتی میگو گرمابی سردابی

 
 گیالن 

 * میثاق حاج  بابایی
     

بهره گیری از آخرین متد و روش های نوین در 

بحث طراحی و ساخت وبکارگیری و استفاده 

از تجهیزات ودستگاه های مرتبط در بحث 

تصفیه شیمیایی وبیولوژی  -تصفیه میکروبی

استفاده از غذای  –واحیا آب ورودی وبرگشتی 

فرموله  و استاندارد و دستیابی به ضریب تبدیل 

ت فاکتورهای ثب –مناسب واقتصادی 

فیزیکوشیمایی آب بصورت روزانه وثبت 

حضور  –شاخص های رشد بصورت هفتگی 

فعال در کلیه دوره های آموزشی و مشارکت 

در اجرای پروژه ها وطرح های تحقیقی و 

انتقال تجربه ها ودانش فنی به سایر  -ترویجی

 پرورش دهندگان

 * فریبرز دایم یار
     

بهره گیری از آخرین متد و روش های نوین در 

بحث طراحی وساخت وبکارگیری و استفاده از 

تجهیزات ودستگاه های مرتبط در بحث تصفیه 

تصفیه شیمیایی وبیولوژی و احیا آب  -میکروبی

استفاده از غذای فرموله    –ورودی و برگشتی 

و استاندارد و دستیابی به ضریب تبدیل مناسب 

ثبت فاکتورهای فیزیکوشیمایی  –و اقتصادی 

آب بصورت روزانه وثبت شاخص های رشد 

حضور فعال در کلیه دوره  –بصورت هفتگی 

های آموزشی و مشارکت در اجرای پروژه ها 

انتقال تجربه ها  -وطرح های تحقیقی و ترویجی

 ودانش فنی به سایر پرورش دهندگان

شرکت قروق 

 تالش

    

* 

 

استفاده از  –تولید گوشت وخاویار با آب دریا 

تکثیر ماهیان -تجهیزات فن آوری های نوین،

 خاویاری ،صادرات گوشت وخاویار

 * مازیار فرود
     

سیستم پرورش نیمه مدار بسته بهره گیری از 

آخرین متد و روش های نوین در بحث طراحی 

و ساخت و بکارگیری و استفاده از تجهیزات و 

 -دستگاه های مرتبط در بحث تصفیه میکروبی

تصفیه  شیمیایی و بیولوژی واحیا آب ورودی 

استفاده از غذای فرموله  واستاندارد  –وبرگشتی 

 –ریب تبدیل مناسب و اقتصادی ودستیابی به ض

ثبت فاکتورهای فیزیکوشیمایی آب بصورت 

روزانه وثبت شاخص های رشد بصورت 

حضور فعال در کلیه دوره های  –هفتگی 

آموزشی و مشارکت در اجرای پروژه ها وطرح 

ترویج و انتقال تجربه ها ودانش  –های تحقیقی 

 فنی به سایر پرورش دهندگان
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 نامصاحبمزرعه ناماستان ردیف
 نوعفعالیت

 شاخصبازدید

 سایر خاویاري زینتی میگو گرمابی سردابی

شرکت تعاونی  زنجان 1

 * آذرمهرماهنشان

     

استفاده از سیستم باز چرخشی 

آب در پرورش با تجهیزات 

 بروز 

0 
 اردبیل

زیبا  –طاهری رز 

 نوروزی

 

* 

    

استفاده از روشهای نوین آبزی 

 پروری 

3 

 مرکزی
 * شمس ا... باقری

   

* 

 

مرکز تفرجگاهی و عرضه زنده 

 آبزیان

شرکت آبزی پژوهان 

 * آریا

     

تولید بچه ماهی عاری از 

 بیماری

71 

 قم

 موسسه زائرکریمه

* 

     

تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی 

 آب استخر

 غنضفر سعات مند

* 

     

تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی 

 آب استخر

77 

 خوزستان

شرکت تکثیر شوش 

 )توراهی(

 

* 

  

* 

 

پرورش  -تولید بچه ماهی

 ماهیان خاویاری

 )نقاش(شرکت آبزی 

 

* 

    

اصالح نژاد  -غذای کنسانتره

 در ماهیان

شرکت سپید ماهی          

 )حکیم زاده(

 

* 

    

 استفاده از غذای کنسانتره

شرکت تعاونی 

بهارستان آبزیان 

 )جواهریان(

 

* 

    

 رعایت استانداردهای پرورش

شرکت تعاونی 

شلمچه خرمشهر 

 )سعید بقایی(

 

* 

    

 هواده -غذاییضریب تبدیل 

عبدالمجید حنطوش 

 زاده

 

* 

  

* 

 

تصفیه  –سالن جدید خاویاری 

غذای  –هوادهی  -آب

 کنسانتره

شرکت خرم رود 

خرمشهر )عظیم 

 بوستانی فرد(

   

* 

  

 –سیستم کامل برق  –هواده 

خروجی  –غذاده اتوماتیک 

تجهیزات کارشناسی  –مرکزی 

انبار  –دوربین مدار بسته  –

ژنراتور کامل و  –مدرن 

 پیشرفته
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 نامصاحبمزرعه ناماستان ردیف
 نوعفعالیت

 شاخصبازدید

 سایر خاویاري زینتی میگو گرمابی سردابی

71 

 مازندران

 * همایون شاه منصوری
     

 مکانیزاسیون-مدیریت تولید

 * مهدیقلی میار
     

 مکانیزاسیون-مدیریت تولید

 گلین مقدم
    

* 
 

 استفاده از آب دریا

 عفتی

 

* 

    

 استفاده از سیستم های هوادهی

 اسالمی

    

* 
 

مکانیزاسیون استفاده از آب 

 افزایش تولید-دریا

 کرمان 79
 امیدهاشمی

     

* 

بزرگترین مرکزپرورش آرتمیا و 

 کشور تولید سیست در

75 
خراسان 

 رضوی

 شرکت ثامن سرخس
 

* 
    

 مکانیزاسیون

 * منصوریان
     

 مکانیزاسیون

 رمضانی
 

* 
    

 مکانیزاسیون   -تغذیه  

75 

 هرمزگان

 حاتمی
  

* 
   

افزایش تولید در واحد سطح 

 )مکانیزاسیون (

 صراف پور
  

* 
   

 بهبود مدیریت تولید

 نژادبا سعید ویی
  

* 
   

 روشهای نوین در پرورش میگو

 صراف پور

  

* 
   

بهبود شرایط تولید با استفاده از 

 پروبیوتیک

72 

آذربآیجان 

 شرقی
 عیسی یاری

* 
     

 تجهیزات –سازه 

71 

خراسان 

 جنوبی

 زمان حاجی زاده

 

* 
    

- 

70 

 لرستان

 بهزاد انصاری
 

* 
    

 مدیریت بهینه مصرف آب

 بهزاد انصاری
* 

     

پرورش ماهی درقفس در پشت 

 سدهای استان

73 

 تهران

 * محمدرضا حیدری
     

 تولید در واحدحجم باال

 * بهمن فیلم
     

 تولید بچه ماهی با کیفیت باال

نوین آبزیان 

 )جمشیدیان(

   

* 
  

 تولید گیاهان آبزی
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پیشنهادها

 بازدید آبزی پروران از فعالیت های ترویجی و یافته های تولیدی استان ها -

 اعالم نتایج فعالیت های ترویجی  استانها به سایر استانها  -

 از فعالیت مزارع الگویی تهیه فیلم و گزارش -

 

 

 نامصاحبمزرعه ناماستان ردیف
 نوعفعالیت

 شاخصبازدید

 سایر خاویاري زینتی میگو گرمابی سردابی

 

 تهران

 

 ماهیران )محمدی(

   

* 

  

 تولید مکانیزه ماهیان آکواریومی

 احسانی راد

   

* 

  

 بهره وری در منابع در تولید

موج سبز )خانم 

 شریفیان(

   

* 

 

* 
 انواع غذای زندهتولید 

آرین گستر )خانم 

 تیموری(

     

* 
 تولید میکرو جلبکها

 * محمود امین آزاده فارس 11

     

 مکانیزاسیون

 یزد 17

 * خادم رضویه
     

 تن در استخر 5تولید 

 حمید عبدالغفاری
 

* 
    

تن ماهی طی یک دوره  2تولید 

 پرورش

 مجید حاتم پور
   

* 
  

و عرضه ماهیان کارگاه تولید 

 زینتی

 سیدمحمد بهشتی زاده
    

* 
 

تولید ماهی خاویاری و استحصال 

 خاویار

11 

 آذربایجان غربی

شیالت استان )پرورش 

 آرتمیا(

      

استخر خاکی الگویی پرورش 

آرتمیا و تولید سیست و بومس 

 آرتمیا درمجتمع فسندوز

 * شرکت قزل ماهی بنار

     

تیپ جدید )اکسیژن  –مکانیزه 

 ساز (

19 

 البرز

 * عریزاهلل دهقانفر

     

 پرورش ماهی

محمد مهدی اکبری 

 صف

   

* 

  

 پرورش ماهی زینتی

 * شرکت کاسپین

     

 پرورش ماهی

15 

کهگیلویه  و 

 * سارا زابلی بویراحمد

     

 تولید در واحد سطح

15 

 جنوب کرمان 

 اکبر راینی 
* 

     

بهره برداری از استخرهای هشت 

 وجهی 

 سعداهلل مشایخی 

 

* 

    

افزایش تولید در واحد سطح در 

 استخرهای خاکی 
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مقدمه-2-9

و نیم میلیون تن ظرفیت تولید   9بر اساس مطالعات  تکمیلی انجام شده توسط مشاورین ذی صالح  و برآورد اولیه بیش از

برنامه ریزی الزم توسط سازمان شیالت ایران برای توسعه پرورش ماهی در قفس به منظور  ماهی در قفس در کشور،

 ( انجام شده است .7515هزار تن در افق سند چشم انداز) 511( و تولید 7933)هزار تن در پایان برنامه ششم 111تولید 

 

گزارشمطالعاتپرورشماهیدرقفس-7-9

مطالعاتانجامشده-2-7-9

   مطالعه تهیه و تدوین معیارهای استقرار قفس های پرورش ماهی و اسکله های پشتیبان و معرفی مناطق مناسب برای

 توسعه پرورش ماهی در خلیج فارس 

  مطالعه تهیه و تدوین معیارهای استقرار قفس های پرورش ماهی و اسکله های پشتیبان و معرفی مناطق مناسب برای

 توسعه پرورش ماهی در خزر 

  مطالعه تهیه و تدوین معیارهای استقرار قفس های پرورش ماهی و اسکله های پشتیبان و معرفی مناطق مناسب برای

 ن  توسعه پرورش ماهی در دریای عما

 تدقیق مطالعات زیست محیطی طرح پرورش ماهی در قفس و پایش یک نمونه مزرعه در خلیج فارس 

 تدقیق مطالعات زیست محیطی طرح پرورش ماهی در قفس و پایش یک نمونه مزرعه در دریای خزر 

 

درحالانجاممطالعات-7-7-9

 سواحل کشورتدوین استاندارد ها و ضوابط زیست محیطی پرورش ماهی در قفس در  -7

انجام مطالعات تهیه برنامه های اجرایی تکمیل و تجهیز بنادر کوچک مردمی با رویکرد پشتیبانی از طرح پرورش  -1

 ماهی در قفس در سواحل جنوبی کشور 

شناسایی اراضی و تهیه نقشه های کاداستر و تملک اراضی پشتیبانی از قفس های پرورش ماهی برای ایجاد  شهرک  -9

 های شیالتی 

 ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل اال در دریای خزر  -5

 در خلیج فارس  سی باس آسیاییارزیابی ریسک پرورش ماهی  -5

 مطالعه سایت پشتیبانی و اسکله مزارع پرورش ماهی در قفس در آبهای کم عمق استان گلستان  -2
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:برآوردپتانسیلتولیدماهیدرقفسدركشوردرمطالعاتانجامشده-2-9جدول

  منطقه

ظرفیتبرآورد

شدهمطالعات

اولیهتوسط

شركترفامد

  )هزارتن(

ظرفیتبرآوردشده

مطالعاتتکمیلی

مشاورینتوسط

داخلی

)هزارتن(

برنامهریزيبا

اهدافبرنامهششم

 )هزارتن(

برنامهریزيبا

اهدافافق

2414

 )هزارتن(

  711  35 7111  551  دریای خزر

  729  22 7111  711  فارسخلیج 

  25  51 7511  911  دریای عمان

  511  111 9511  371  مجموع

 

 
پرورشماهیدرقفسدرآبهايكمعمق

 

 :52عملکردتولیدماهیدرقفسدرسال-7-9جدول

تعداداستان

مزارع

فعال

قفس

ظرفیت

اسمی

تولید

مزارع)تن(

تعدادقفسهاي

مستقر

درآب

ذخیرهوقابل

سازي

تعداد

قفسهاي

ذخیره

سازيشده

عملکردتولید گونهپرورشی

تاپایانفصل

پرورش)تن(

 711 قزل آال 1 71 5051 5 گیالن

 211 قزل آال 75 15 5211 75 مازندران

و کپور و  قزل آال 71 71 7151 9 گلستان

 خاویاری

51 

 1111 دریایی سوف  75 95 77951 9 بوشهر
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تعداداستان

مزارع

فعال

قفس

ظرفیت

اسمی

تولید

مزارع)تن(

تعدادقفسهاي

مستقر

درآب

ذخیرهوقابل

سازي

تعداد

قفسهاي

ذخیره

سازيشده

عملکردتولید گونهپرورشی

تاپایانفصل

پرورش)تن(

شانک و سوف  51 59 2111 5 هرمزگان

 دریایی

5211 

سیستان و 

 بلوچستان

 111 سوف دریایی 5 5 151 7

استانهای 

 داخلی

 5551  کپورو قزل آال 155 117 2111  57

 75711 -- 990 511 95911 11 مجموع

 

 
برداشتمحصولازقفسهايدریایی



اقداماتمهمانجامشده-9-9

ماهی  پایلوت پرورشهای پروژه اجرای  جهت حمایت ازمعاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  انعقاد تفاهم نامه با -7

 در دریا توسط شرکتهای تعاونی صیادی در استان های ساحلی 

در خصوص  وزارت اقتصاد و داراییر د صدور مجوزهای کسب و کاونمصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل ر بالغا -1

 ماهی در دریا  مرجع صدور مجوز پرورشبعنوان سازمان شیالت ایران معرفی 

تسهیالت بانکی کم بهره ) سرمایه ثابت و در گردش ( مورد نیاز متقاضیان و پذیرش قفس ها و  تامین پیگیری -9

 عامل پرورش ماهی در قفس به عنوان بخشی از وثایق توسط بانک های تجهیزات جانبی و ابنیه ساحلی طرح
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 نهاده ها    تشکیل کنسرسیوم برای تامین بهتر  جهتازی شرکت های متقاضی س دنتشویق و ترغیب و توانم -5

از مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهی در  ترویجی مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی برگزاری بازدید -5

 با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیالتی قفس در استان هرمزگان

نفر فراگیر در قالب  91باحضور  "تولید و عرضه محصول پرورش ماهی در قفسمدیریت "برگزاری دوره آموزشی  -2

 با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی طرح توانمندسازی بهره برداران مزارع قفس

 برداری از بنادر کوچک مردمی جهت پشتیبانی مزارع پرورش ماهی در قفس بررسی امکان بهره  -1

 ( گذاری اراضی پشتیبان ساحلی طرح پرورش ماهی در دریا در قالب شهرک های کشاورزی ) شیالتیپیگیری وا -0

 تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی پرورش ماهی در قفس از سازمان دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی -3

 شیالتبین المللی مشارکت فعال و برگزاری کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس در نمایشگاه  -71

 "آبزی پروری دریایی در محیط های محصور "همایش تحقیقاتی ، ارائه و داوری مقاالت علمی درمشارکت فعال  -77

 در مازندران

 پیگیری اجرای طرح های مشترک همکاری  بین المللی با سازمانهای فائو و جائیکا در زمینه پرورش ماهی در قفس   -71
 

 توسعهپرورشماهیدرقفسمشکالتمسایلو-4-9

  عدم تامین اعتبارات مورد نیاز مطالعات جدید و برنامه های آموزشی مورد نیاز -7

 مشکالت تامین تضامین مورد نیاز دریافت تسهیالت بانکی و سخت گیری بانک عامل در پذیرش وثائق متقاضیان -1

 تجهیزات قفس از خارج از کشورمشکالت  تامین و تخصیص ارز دولتی و واردات  و ترخیص سازه ها و  -9

 نیاز به میزان سرمایه گذاری باال و ناکافی بودن توان مالی بهره برداران در تامین نهاده های تولید -5

 عدم تامین به موقع و کافی تسهیالت بانکی کم بهره مورد نیاز متقاضیان از صندوق توسعه ملی -5

کمبود سامانه های خدمات پشتیبانی ) راه اندازی مراکز تکثیر، اسکله های پشتیابی، بارج، جرثقیل، دستگاه های  -2

 غذادهی و شستشوی تور، حفاظت قفس ها و...(  همزمان با بهره برداری از مزارع قفس 

 مشکالت مربوط به تخصیص اراضی پشتیبانی ساحلی به بهره برداران مزارع  -1

 اسب بودن  ساز و کار صادرات محصول  قفس ناقص و نامن -0
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نتیجهگیريوتحلیلگزارشعملکردمعاونتآبزيپروري-2-6
 52تحلیلیبرعملکردتولیدآبزیانآبشیریندرسال-2-2-6

الگوی توسعه هر فعالیت تولیدی از یک روند چند مرحله ای پیروی می کند. در مرحله اول که مرحله تحقیق و توسعه و 

رشد بسیار کم و بطئی است. با گذشت زمان و گذر موفقیت آمیز از ابتدای شروع سرمایه گذاری برای توسعه است، نرخ 

توسعه وارد مرحله سکون  این مرحله ، توسعه با شتاب و سرعت بسیار زیاد و به طور انفجاری آغاز می شود و پس از آن

اما در صورتی که نسبی و نرخ رشد پایین می شود. در شرایط متعارف، این روند رشد با کندی همچنان ادامه می یابد. 

 شرایط تغییر کند، نرخ رشد ) مثبت یا منفی( افزایش می یابد.

روند توسعه پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در دو دهه اخیر نیز تقریبا به طور کامل از این الگو پیروی نموده است. 

پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی اگرچه نرخ رشد این گروه از آبزیان کما بیش مثبت و افزایشی است، اما شتاب توسعه 

در سال های اخیر اندک و بطئی است و درمواردی به واسطه وقوع برخی عوامل و موانع مانند بیماری یا خشکسالی، نرخ 

 رشد منفی نیز تجربه شده است.

 

 
 

ری از منابع آبی در سال های آغازین توسعه و پس از مرحله آزمون و خطا وکسب اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری بسیا

و خاکی کشور به تدریج به احداث مزارع پرورش ماهی اختصاص یافتند. پس از آن با بروز برخی عوامل بازدارنده از 

جمله کم بودن منابع سهل الحصول و پایین بودن تقاضا برای ماهی و بروز بیماری ها میزان تولید ماهی کاهش یافت و با 

جهیزات و ادوات بهبود کیفیت آب و موفقیت در مدیریت   بیماری ها این روند صعودی بهبود دانش تولید، دسترسی به ت

 گردید لیکن شتاب توسعه اندک، در برنامه توسعه ششم نیز اهداف بلندی برای تولید ماهیان آب شیرین دیده نشده است.
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ید، وارد نمودن عوامل جدید به محیط به طور کلی برای عبور از این مرحله از فرایند توسعه و شتاب گرفتن نرخ رشد تول

تولید ضروری است. این عوامل می بایست با افزودن ویژگی های خاص از وقوع عوامل بازدارنده  مانند بیماری ها یا کم 

 آبی جلوگیری نموده و یا بهره وری عوامل تولید را افزایش دهند.

و افزایش نرخ رشد مورد توجه قرار گرفته است را    می  اهم آنچه که در این دو دهه همواره برای بهبود محیط تولید 

 توان به شرح زیر برشمرد:

  افزایش میزان آب در دسترس از طریق بکارگیری از سامانه های آب گردشی در مزارع 

 توسعه مکانیزاسیون و بکارگیری ادوات و تجهیزات تولید 

 افزایش تعداد و سطح واحدهای آبزی پروری 

 آبی خرد و دو منظوره کشاورزی استفاده از منابع 

 استفاده از دریاچه های پشت سد برای پرورش ماهی در قفس 

  افزایش ایمنی زیستی در مزارع و کاهش تلفات از طریق رعایت اصول پیشگیری فیزیکی و زیستی )مانند

 واکسیناسیون( 

  ماهیان مجاریاستفاده از سویه های پر بازده نظیر تخم وارداتی قزل آال و یا واردات کپور 

 تالش برای معرفی تیالپیا به عنوان گونه چدید پرورشی 

 آموزش و ترویج روش های بهتر تولید 

 معرفی سامانه های نوین پرورش 

 اصالح نژاد ماهیان پرورشی 

 توسعه بازار مصرف و تالش برای افزایش قیمت فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی 

شدت توجه و توسعه استفاده از هر یک از این روش ها در سال های مختلف متفاوت و میزان موفقیت در دستیابی به 

اهداف نیز یکسان نبوده است و ارزیابی اثر بخشی آنها برای افزایش تولید یا ممانعت از کاهش تولید نیز در این مقال نمی 

ر یک از آنها است، لیکن آنچه مسلم است ضرورت و ظرفیت خالی گنجد و مستلزم انجام مطالعه گسترده در مورد ه

برای توسعه این عوامل همچنان وجود دارد. به ویژه در استفاده از آب و مقابله با بیماری ها  ظرفیت سازی در کشور یک 

 الزام است. 

متر مکعب  71ی مختلف، بیش از بر اساس برآوردهای انجام شده برای تولید هر کیلوگرم انواع کپور ماهیان در اقلیم ها

آب مورد مصرف قرار می گیرد. این عدد برای تولید ماهی قزل آال ناچیز است اما میزان آب مورد استفاده) نه مصرف 

شده( برای تولید هر کیلو ماهی قزل آال چندین برابر کپور ماهیان است. آب مجاز مورد مصرف در تولید ماهی کپور 

 متر مکعب به ازای هر کیلو ماهی تولید شده است. 71ار باال است و تقریبا معادل معمولی و آمور نیز بسی

توجه  به ارزش آب در ایران دو دهه اخیر همانند دیگر کشورهای جهان افزایش یافته و رقابت برای استفاده از این منبع 

میزان آب های سطحی  ارزشمند بین بخش های مختلف تشدید شده است. افت تراز آب های زیر سطحی و کاهش

دردسترس، راهبردی جز افزایش بهره وری آب و افزایش تولید در واحد سطح را پیش روی سیاستگذاران و تولید 

کنندگان نمی گذارد. بی توجهی به این راهبرد در آینده ای نزدیک موجب زیان تولید کنندگان و خسارت به طبیعت 
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طور کلی توسعه مکانیزاسیون و سیستم های بازچرخانی آب در مزارع  و در خواهد شد. راهکارهای تحقق این راهبرد به 

کنار آن افزایش تولید در واحد سطح است. تولید کنندگان باید بپذیرند که زمان استفاده بی حساب و کتاب از منابع آبی 

فعلی تعیین شده برای آب  خاتمه یافته و در آینده ای نه چندان دور می بایست بهای واقعی آب که ممکن است از قیمت

بها بسیار بیشتر باشد را بپردازند و در غیر این صورت بحران های بیشتری را تجربه خواهند نمود. تعیین و پذیرش نقش 

دولت و بخش غیر دولتی در اجرای این راهبرد نیز بسیار مهم است. چنانچه دولت به دالیل موجه یا غیرموجه از پذیرش 

عه زیر ساخت ها و به ویژه آموزش و ترویح غافل باشد و بخش غیر دولتی برای این مهم سرمایه نقش های خود در توس

گذاری الزم در تجهیز مزارع به برق، ادوات مختلف از قبیل پمپ ها، هواده ها و فیلترها را انجام ندهد نه تنها افزایش 

به سمت تولید متراکم کپورماهیان در استخرهای  تولید رخ نخواهد داد بلکه تولید فعلی دچار نقصان خواهد شد. حرکت

خاکی و بتونی و در کنار آن استفاده از غذای فرموله شده خشک راهکاری است که می تواند افزایش تولید کپورماهیان 

 پرورشی را محقق سازد.

ندگان یکی از واردات تخم چشم زده دراواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد در شرایطی صورت گرفت که پرورش ده

آسان ترین و البته سریع ترین روش برای بهبود تولید در واحد سطح را انتخاب نمودند و آن چیزی نبود جز استفاده از 

بچه ماهیانی که از نظر وراثتی صفات بهتری برای رشد را دارا بودند و این مهم از طریق واردات میسر گردید. علیرغم 

 مچنان یک روش پسندیده برای فایق آمدن بر بخشی از مشکالت تولید است. بروز برخی مشکالت این راه حل ه

بیش از ده استان   05-05اگرچه این راهکار از همان ابتدا مخاطره بیماری را با خود به همراه آورد به طوری که در سال 

 ن ارجحیت داشته است.اما منافع این راهکار همچنان بر مضرات آ -اس شناخته شدند -اچ -کشور کانون بیماری وی

متاسفانه در طی دو دهه اخیر اصالح نژاد ماهی قزل آال در کشور به شکل معقول و قابل اعتنا توسعه پیدا نکرد. تولید تخم 

و تولید تخم تمام ماده با کمک پیش مولدین )تخم نسل اول( اصالح شده در سال 7931تمام ماده با واردات اسپرم در سال

انجام شده در این راه هستند. متاسفانه موسسه تحقیقات شیالت ایران که بیش از یک دهه عهده دار تنها اقدامات 7931

نقش اول برای ایجاد مرکز اصالح نژاد ماهی قزل آال در یاسوج بود در این سال ها روشی را برگزید که راه بجایی نبرد. 

در  -الح نژاد ماهی قزل آال و در مرتبه بعد سایر آبزیانبدون شک این راه کار با توسعه دانش بهگزینی و ایجاد مراکز اص

داخل کشور می تواند به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در توسعه پایدار آبزی پروری و تامین بچه ماهیان با صفات رشد 

 مناسب و مقاوم در مقابل شرایط نامناسب محیطی و بیماری ها ایفای نقش نماید.

داشتی اگرچه گاه و بیگاه به عنوان مانعی برای بهره برداری از مزارع و منابع قلمداد             می وضع ضوابط و مقررات به

شود اما بدون تردید این ضوابط و رعایت آنها نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع بیمارها و افزایش تولید داشته و دارد. 

بط سختگیرانه کمتر متعارف در واحدهای آبزی پروری در البته این گفتار مغایرتی با ضرورت مقررات زدایی از ضوا

 اقصی نقاط جهان نیست. 

استفاده از واکسن ها به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری در چند سال اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفت و اقدامات 

و از سوی دیگر هزینه های خوبی نیز برای تولید واکسن های بومی به عمل آمد لیکن با کاهش حدت عامل بیماری زا 

 نسبتا باالی واکسیناسیون ، مزرعه داران کماکان بدنبال راه های دیگر پیشگیری هستند.
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توسعه پرورش ماهی تیالپیا به عنوان یکی از گونه های سریع الرشد و با قابلیت رشد در محیط های با شرایط کمتر 

کار موسسه تحقیقات علوم شیالتی و سپس شیالت ایران قرار  در دستور 7901مطلوب برای کپور ماهیان از اواخر سال 

گرفت. اگرچه در ابتدا مقرر بود که این ماهی در نوار ساحلی جنوب کشور در کنار میگو پرورش یابد اما به تدریج 

سمنان،  مناطق غیر ساحلی، عرصه توسعه پرورش تیالپیا معرفی شدند و در گام اول استان های کویری نظیر یزد، خراسان،

کرمان، قم ، مرکزی و عرصه کویرها در استانهای اصفهان و تهران و نظایر آن به عنوان مناطق توسعه مورد توجه قرار 

مجوز پرورش این گروه از ماهیان در استان های یزد، سمنان، قم و خراسان جنوبی داده شد. حال  7931گرفتند و از سال 

سمی از سال های قبل این گروه از ماهیان در بسیاری از استان های غیر هدف آنکه بر اساس گزارش های غیر رسمی و ر

 پرورش می یابند. 

پرورش تیالپیا در استان های سمنان و یزد و قم و خراسان جنوبی اگرچه فرصت مغتنمی برای بهره برداری از منابع آب 

تان ها برای تولید عدد قابل اعتنایی برای ورود های لب شور برای تولید ماهی به شمار می رود اما ظرفیت نهایی این اس

گونه غیر بومی بحساب نمی آید مگر آنکه توسعه سیستم های آبگردشی ، متراکم و فوق متراکم اولویت اول توسعه در 

 این استان ها باشد. این درحالی است که بر اساس گزارشات رسمی انواعی از ماهی تیالپیا از طریق عراق به مناطق مختلف

استان خوزستان وارد شده است و گزارشی از ورود این ماهی همراه با سیالب هیرمند به چاه نیمه ها نیز در دست است. 

توسعه پرورش تیالپیا در کشور هنگامی توجیه بیشتری می یابد که واردات این گونه برای دستیابی به اهداف بسیار بزرگ 

یالپیا در استان خوزستان، توجه به ظرفیت پرورش این ماهی در استخرهای تولید انجام پذیرد. با وجود گزارشات وجود ت

پرورش کپورماهیان به تنهایی می تواند دریچه بزرگی را به سوی تولید انبوه این ماهی بگشاید. تاثیر این کار در 

های طبیعی و رقابت با جلوگیری از تکثیر تیالپیای وحشی موجود در استخرها و راهیابی نوزادان این ماهی به منابع آب

 ماهیان بومی قابل پیش بینی و نیازمند بررسی های فنی است.

افزایش دانش و مهارت آبزی پروران یک راهکار بی بدیل و کلیدی ترین عنصر، برای استفاده بهینه از منابع و نهاده ها 

ول ) و نه مطلوب( مورد توجه دولت و است. در سالهای آغازین توسعه آبزی پروری در کشور این راهکار به نحو قابل قب

شیالت ایران قرار گرفت و ارایه اطالعات و دانش روز به آبزی پروران و سرمایه گذاران موجب افزایش تولیددر واحد 

سطح و افزایش بهره وری سایر نهاده ها از قبیل میزان بازماندگی بچه ماهی، ضریب تبدیل غذایی، میزان آب مصرفی و 

ید. متاسفانه راهبرد جدایی آموزش و ترویج بهره برداران از شیالت ایران و الحاق این وظیفه به انبوه نظایر آن گرد

وظایف سازمان تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی موجب رخنه ای بزرگ در انتقال و افزایش دانش آبزی پروران و 

بهره برداران شد. عالوه بر این تعطیلی تقریبا کلی  حتی به نحوی موجب ایجاد فاصله بیشتر بین شیالت و جهاد استان ها و

فعالیت های ترویجی در بسیاری از استان های غیر ساحلی در سالهای اخیرکه بواسطه کمبود منابع مالی دولت رخ داده 

است، شکاف میان دانسته های آبزی پروران و کارشناسان دولتی را بیشتر نموده است و از این رو درک مشترک از 

ائل و مشکالت در سطح بهره بردار ) به صورت عام( و دولت دچار نقصان شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است مس

که عدم ارایه آموزش های کافی به کارشناسان دولتی نیز موجب بروز چنین شکافی بین دانش روز جهان و دانش 

ه باشد، زیر بخش آبزی پروری آب شیرین به طور کارشناسان شیالتی شده است. چنانچه این روند همچنان ادامه داشت

 یقین موجبات اتالف منابع تولید بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
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کوتاه سخن آنکه مسیر های افزایش تولید پایدار  با ابزارهای شناخته شده تحقیق و آموزش و ترویج قابل پیمایش است ؛ 

بلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را نیافته اند و یا شرایط محول نمودن در حالی که در کشور ما این سه  ابزار  همچنان قا

این وظایف تاکنون به نحو شایسته فراهم نشده است، همچنان  نقش آفرینی دولت و سرمایه گذاری دولتی ضرورتی 

 اجتناب ناپذیر است.

 

2952سالتحلیلیبرعملکردبازسازيذخایروحفاظتازمنابعژنتیکیدر-7-2-6

همانند سالهای گذشته و با و جود مشکالت ناشی از کمبود شدید پرسنل و اعتبارات مورد نیاز ، فعالیت بازسازی و 

  حفاظت ازذخایرزنتیکی آبزیان باقوت به حیات خودادامه داد و همانگونه که در گزارش بطور مشروح بیان شده است

ع بچه ماهی ومیگو درمراکز بازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان میلیون قطعه انوا913درکل بیش از  7931درسال  

در سه حوزه دریای خزر ،آبهای داخلی و خلیج فارس و دریای عمان  تولید ورها سازی شده است که با توجه به هدف 

 درصد هدف برنامه محقق شده است.  01میلیون قطعه بیش از 901برنامه به میزان 

از ذخایر زنتیکی آبزیان پس از انقالب شکوهمند اسالمی با شتابی روز افزون از نظر تعداد و  مراکز بازسازی و حفاظت

وسعت توسعه یافت اما روند همراهی با فن آوری روز دنیا با شتابی آهسته تر پیش رفت و طی سالهای اخیر کامال متوقف 

هه گذشته می باشد و فرسودگی ماشین االت و گردید.متاسفانه فن آوری مورد استفاده در این مراکز مربوط به چهارد

و از رده خارج شدن آنهامشکالت زیادی را همراه با افزایش تجهیزات  مربوط به حمل و نقل و کاشت ، داشت و برداشت

هزینه ها به دنبال داشته است  و با توجه به وضعیت منابع آبی کشورمان الزم است تا با استفاده از سیستم های مکانیزه 

الوه برکاهش مصرف آب ،میزان تولید در واحد سطح و حجم افزایش یابد و بدیهی است که ارتقای راندمان تولید ، ع

افزایش کیفیت بچه ماهیان تولید و رهاسازی شده را افزایش داده و نهایتا افزایش ضریب بازگشت شیالتی را موجب 

 خواهد گردید.

رانمان در مراکز بازسازی ذخایر )و همچنین در ستاد( و عدم جایگزینی نیرو از طرفی با بازنشستگی تعداد زیادی از همکا

های کارشناسی و کارگری ماهر ، همچنین فرسودگی ماشین آالت  و تجهیزات حمل ونقل و کاشت ، داشت و برداشت 

ه نموده  و  ادامه این و از رده خارج شدن آنها عالوه بر افزایش هزینه های تولید، این مراکز با مشکالت عدیده ای مواج

روند در آینده ای نه چندان دور مشکالت حادی را دراین امر مهم ایجاد خواهد کرد. ضمنا خشکسالی در سالهای اخیر 

 نیز تاثیرات منفی خود را برتولید آشکار نموده است.

که در گزارش نیز به آن  در زمینه توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور شاهد اتفاقات خوب و فرخنده ای بوده ایم

اشاره شده است . تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاری با سرعت زیادی افزایش یافته و به نظر می رسد با این روند 

 )تولید ده هزار تن گوشت  و یکصد تن خاویار( به راحتی امکان پذیر باشد. 7515صعودی اهداف پیش بینی شده در افق 

تن خاویار در حال  25/711تن گوشت و  2571استان کشور با ظرفیت  11مزرعه فعال در  712در حال حاضر تعداد

 کیلوگرم خاویار پرورشی می باشد. 5319تن گوشت و  1091فعالیت می باشند که ماحصل ان تولید 
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ید شده اولین بار تکثیر بچه ماهیان خاویاری در بخش خصوصی انجام گرفت.هرچند تعداد بچه ماهی تول 7931در سال 

های قابل توجه نبود ولی با افزایش تعداد مولدین قابل تکثیر  به دلیل بلوغ جنسی گله های مولدین پرورشی ، در سال

 آینده شاهد خودکفایی بخش خصوصی در تامین بچه ماهیان خاویاری مورد نیاز خود خواهیم بود.

میلیون قطعه انواع ماهیان بومی  73انواع کپور ماهیان و میلیون قطعه  19در بحث بازسازی ذخایر آبزیان در آبهای داخلی 

 چون شیزوتراکس ، بنی ،گطان ،عنزه و برزم رهاسازی گردید.

در بحث بازسازی ذخایر در خلیج فارس و دریای عمان نیز مشکالت و تنگناها و پیشنهادات در خصوص رفع آنها بطور 

ده این است که اگر از فعالیت بازسازی ذخایر حمایت جدی مشروح آمده است . وضعیت آبهای جنوبی کشور نشاندهن

)چه ملی و چه استانی(صورت گیرد تاثیرات آن بسرعت وطی یک یا دو سال آینده آشکار خواهد گردید. البته در سال 

قطعه  715111درصد افزایش داشته است. همچنین در همین سال تعداد  11رهاسازی بچه میگو نسبت به سال قبل  7931

 چه ماهی شانک در استان خوزستان تولید و رهاسازی گردید.ب

فقدان مراکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان دریایی در استان های خوزستان، بوشهر و منطقه چابهار از جمله 

ین مشکالت موجود در این بخش می باشد به همین جهت الزم است تا عالوه بر افزایش تخصیص اعتبارات ملی ، ا

فعالیت مهم از طریق اعتبارات استانی نیز حمایت جدی شده تا تولید و رهاسازی آبزیان دریایی چه در مراکز بازسازی 

 ذخایر و چه بصورت خرید از بخش خصوصی با قوت و همراه با افزاش کمی و کیفی دنبال شود.

 

2952تحلیلیبرعملکردفعالیتتکثیروپرورشمیگودرسال-9-2-6

به عنوان یکی از سیاست های سازمان شیالت ایران در دستور کار قرار گرفت.  11یر و پرورش میگو از اوایل دهه  تکث

مزیت های نسبی این حرفه همچون استفاده از آب شور و اراضی شوره زار و لم یزرع در حاشیه دریا، ارز آوری، توسعه 

ی، ایجاد امنیت غذایی در کشور و ... از مزایای این صنعت صادرات، امنیت مرزها، مهاجرت معکوس به مناطق روستای

بوده است که سیاست گذاران را در توسعه آن مجاب نموده است. در ابتدای توسعه این صنعت شناسایی اراضی مستعد و 

صی ایجاد تاسیسات زیر بنایی توسط دولت انجام شده و به دنبال آن با واگذاری مجتمع های طراحی شده به بخش خصو

زمینه توسعه فراهم گردید ولی به دنبال اقبال عمومی از آن شکل واگذاری ها تغییر یافته و با توجه به مشکالت مالی 

دولت سیاست واگذاری بر مبنای جذب سرمایه گذار عمده قرار گرفته و مقرر گردیده تا کلیه تاسیسات توسط متقاضیان 

ی جدید التاسیسی در استان های مختلف واگذار شده و به بهره برداری اجرا گردد. در این راستا سایت ها و مجتمع ها

 را به دنبال داشته است. 31رسیده اند که با تجمیع آن ها با مجتمع های قدیمی تر عملکرد تکثیر و پرورش میگو در سال 

 

مراكزتکثیر-

باب در  75باب مرکز تکثیر میگو آماده بهره برداری بخش خصوصی در کشور ) 51از تعداد  7931زراعی در سال 

باب در استان  7باب در استان سیستان و بلوچستان،  5باب در استان هرمزگان،  75باب در استان خوزستان،  0بوشهر، 
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مورد نیاز مزارع پرورشی کشور نمودند که دلیل اصلی  باب اقدام به تکثیر بچه میگو برای تامین الرو 31تعداد گلستان(، 

 عنوان نمود.  عدم وجود نقدینگی کافیعدم ورود سایرین به عرصه فعالیت را می توان 

قطعه مولد نر برای تولید بچه میگو در مراکز تکثیر کشور استفاده  99191قطعه مولد ماده و  57591در این سال تعداد 

میلیون قطعه بچه میگو بوده که نسبت  9231( که برآیند آن، تولید تعداد 7932ش نسبت به سال درصد افزای 2916گردید )

درصد افزایش داشته است.  422حدود  7932به سال  
قطعه بچه میگو می باشد که نسبت به  03111،  7931بچه میگو از هر قطعه مولد در سال زراعی  راندمان بهره وری تولید

 درصد افزایش داشته است.  5/5، 7932سال زراعی  

هکتار 71313( در سطح 7932درصد افزایش نسبت به سال  1/51میلیون قطعه بچه میگو ) 9270تعداد  31در سال زراعی

مزرعه،  117مجتمع،  10مزارع پرورشی استان های خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان )در تعداد 

درصد 7/70، 7932نسبت به سال زراعی 31ره سازی گردید. سطح زیر کشت میگو در سال زراعی باب استخر( ذخی3210

افزایش داشته است. شایان ذکر است سطح زیر کشت پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه آبزی پروری در این سال 

قق امر حاصل گردیده است. درصد تح 5/791هکتار به زیر کشت رفت  71313هکتار بوده که با عنایت به اینکه  0915

دلیل این افزایش سطح زیر کشت، افزایش تقاضا برای انجام فعالیت، ورود به عرصه فعالیت مزارع جدید، پیگیری های 

سازمان شیالت ایران و ادارات کل شیالت  استان ها در رفع مشکالت بهره برداران از جمله اخذ پروانه بهداشتی، بیمه، 

 یاز مزارع و ... می باشد. برق، تامین آب مورد ن

هکتار مزارع پرورش میگو 71313هزار تن میگو از سطح  50پس از اتمام فصل پرورش میگو در کشور، میزان حدود 

درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است میزان تولید  5/51، 7932برداشت گردید که این میزان تولید نسبت به سال  

هزار تن  50تن بوده که با عنایت به اینکه حدود  99511توسعه آبزی پروری در این سال، پیش بینی شده در برنامه ششم 

درصد تحقق امر حاصل شده است. دلیل این افزایش در تولید، افزایش سطح زیر کشت و  759میگو تولید گردید، 

 افزایش میزان تولید در واحد سطح می باشد. 

، به دالیلی از جمله رعایت 7931تن در هکتار بوده که در سال  5/9، 7932 میانگین تولید در واحد سطح در سال زراعی

دستورالعمل ها و الزامات فنی و  بهداشتی تولید میگو توسط بهره برداران، کاهش سطح بروز بیماری و رسیدگی سریع 

مپزشکی با جهت معدوم سازی سطح های آسیب دیده به منظور جلوگیری از شیوع توسط سازمان های شیالت و دا

همکاری بهره برداران، افزایش سطح علمی و آگاهی بیشتر پرورش دهندگان در رعایت اصول امنیت زیستی، مصرف 

تن در هکتار افزایش یافت )یعنی  5/5غذاهای با کیفیت مناسب تر، افزایش مکانیزاسیون در مزارع و ... این میزان به 

 (. 7932درصد رشد نسبت به سال   15.1حدود 

درصد کل  52تن تولید در جایگاه اول تولید میگوی کشور ) 11111استان هرمزگان با میزان حدود  7931سال زراعی  در

درصد کل تولید میگوی کشو(، استان  55تن در جایگاه دوم ) 17111تولید میگوی کشور(، استان بوشهر با تولید حدود 

کل تولید میگوی کشور(، استان سیستان و بلوچستان با تولید  درصد 5تن در جایگاه سوم ) 1505گلستان با تولید حدود 

تن در جایگاه پنجم  510درصد کل تولید میگوی کشور( و استان خوزستان با تولید حدود  9تن در جایگاه چهارم ) 7525

 درصد کل تولید میگوی کشور( قرار دارند.  7تولید میگوی کشور)
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هیاندریاییعیتتکثیروپرورشماتحلیلیبروض-4-2-6

با عنایت به اینکه شناخت و بررسی وضعیت موجود، شناخت فرصت ها، چالش ها و تبیین راهکار های مناسب،    می 

راهگشا باشد، از اینرو ابتدا، مرور و تحلیلی بر وضعیت فعلی  تواند برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه

 کشور خواهیم داشت.تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در 

 

تکثیرماهیاندریایی -

پرورش ماهی دریایی در قفس، استخرهای خاکی و بتونی از اولویت های اصلی سازمان و از پروژه های اصلی اقتصاد   

مقاومتی می باشد. تامین نهاده های اصلی نظیر بچه ماهی و خوراک  کلید توسعه محسوب شده و در امر تولید و تامین 

های جنوبی صادر شده است. این مراکز همگام با راه اندازی مزارع  مجوزهای متعددی در استان ،مورد نیازبچه ماهی 

تا کنون اقدام به تکثیر و  7931ند. مراکز تکثیری که از سال پرورش ماهی در قفس نسبت به تولید بچه ماهی اقدام نمود

مرکز تکثیر بخش  5بندر امام )ره( و مرکز تکثیر کالهی( و تولید بچه ماهی نمودند، شامل دو مرکزدولتی )مرکز تکثیر 

واردات میزان  اطالعات، براساس آخرینخصوصی ) درنا مهر قشم، تیاب پران قشم، راموز و فرتاک جنوب( بوده است. 

داخل  واردات الرو زیر گرم )بچه ماهی(از کشور های فرانسه و استرالیا با هدف به وزن رسانی در مراکز تکثیرمیزان 

رسیده است. مجموع واردات بچه ماهی  7931در سال میلیون قطعه  75به بیش از  7931هزار قطعه در سال  711کشور ، از 

میلیون قطعه و در  0/17(  7931میلیون قطعه در سال 0/75و  7932میلیون قطعه در سال  2) به ترتیب  32-31طی دو سال 

میلیون قطعه بوده است که بطور عمده توسط دو  90بالغ بر  30تا  31از سال مجموع کل بچه ماهیان وارد شده به کشور 

هزار قطعه  51شرکت راموز و تیاب پران قشم وارد شده اند. همچنین تولید بچه ماهی و خروجی مراکز تکثیر و نرسری از 

یده است. مجموع بچه ماهیان رس 31میلیون قطعه در سال  71و بیش از  32میلیون قطعه در سال  2به بیش از  35در سال 

گرم بوده است که  751-5میلیون قطعه با میانگین وزنی  9/11تولید شده ) تکثیر در داخل( و خروجی مراکز نرسری 

قابل ذکر است افزایش      .گردیدجنوبی کشور های  در استان ، استخرهای خاکیتحویل مزارع پرورش ماهی در قفس

مورد  و  5به دلیل افزایش مراکز تکثیر از یک مورد به  31و  35، 35رد شده در سال های معنی دار مقدار بچه ماهیان وا

 افزایش تقاضا می باشد.   

های جنوبی،  قفس های نصب شده دراستان اهداف توسعه و همچنین ه منظور تامین بچه ماهی مورد نیازب در همین راستا

میلیون قطعه صادر شده  157های جنوبی با ظرفیت  در استان مجوز تکثیر و نرسری ماهیان دریاییفقره 75تا کنون

.اگرچه به دالیل متعددی از جمله عدم تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژه ها،عدم تامین تسهیالت ارزان است

رز قیمت برای متقاضیان، عدم تعامل سازمان های مرتبط، وجود مقرارت متعدد در سازمان های مختلف، عدم تخصیص ا

دولتی برای واردات تجهیزات و سازه های قفس و... کلیه اهداف برنامه طی چند سال اخیر تحقق نیافته و تولید در سال 

، تعداد 31کمتر از برنامه توسعه ششم می باشد. بر اساس آخرین گزارش دفتر مجری پرورش ماهی درقفس درسال  31

 ون قطعه می باشد.میلی 79بچه ماهیان ذخیره سازی شده درقفسها حدود 
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 پرورشماهیاندریاییدراستخرهايخاكی -

 

در ایران با  اجرای چند پروژه آزمایشی در زمینه پرورش توام خامه ماهی و میگو در  7911پرورش ماهیان دریایی از سال 

تن  71ود کل تولید ماهی در استخر های خاکی حد 39تا  00در بازه زمانی سال های استخرهای خاکی شروع  گردید.

، تولید ماهیان دریایی در استخر خاکی و بتونی ) یک مورد در استان بوشهر(  7935بوده است. بطور اخص از سال 

، برخی از فعاالن پرورش میگو با توجه به بروز برخی از مشکالت) بروز مکرر 31تا  35افزایش یافت. در طی سال های 

ه محصول تولیدی در تعدادی از استخر های بالاستفاده اقدام به پرورش بیماری لکه سفید و...( و ضرورت تنوع بخشی ب

سوف سی باس آسیایی ) تن ماهی  111که در مجموع منجر به تولید ماهی سی باس آسیایی) سوف دریایی( نمودند

فروش هکتار در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان گردید. لیکن به دلیل عدم وجود بازار  21در سطح  (دریایی

تن رسید(. قابل  1تن به  117درکشور) استان بوشهر و خوزستان( افت چشمگیری داشت ) از  31محصول تولید در سال 

 37استان سیستان و بلوچستان در سال ذکر است پرورش گونه سی باس آسیایی در استخرهای خاکی بطور آزمایشی در

ید و مزیت های این گونه شامل رشد سریع، تحمل وسیع دما و تن( .لیکن پس از اخذ نتایج تول 7/7انجام شد ) تولید 

، بازار پسندی و غیره، پرورش و توسعه یافت، بطوری که هم اکنون میزان تولید در هکتار 7:7شوری آب، ضریب تبدیل 

 تن در هکتار نیز خواهد رسید. 1تن رسیده است و در صورت مدیریت مناسب به  5به  بیش از 

 

ادركشوربروضعیتتولیدآرتمیتحلیلی-9-2-6

 نقش استراتژیک آرتمیادرتحقق اهداف وبرنامه های توسعه ای وافزایش راندمان کمی وکیفی تولید پروتئین های دریایی

برکسی پوشیده نیست بویژه نقش آرتمیا در تغذیه مراحل الروی آبزیان امری اجتناب ناپذیر و بدون ( ماهی ومیگو)

تاکنون با شناسایی اراضی ومنابع شورمستعد کشور و با اجرای  11سازمان شیالت از اواسط دهه  جایگزین می باشد.لذا

پروژه های متعدد ، ضمن دستیابی به بیوتکنیک تولید نسبت به صدور مجوز تولید در استخرهای خاکی و تامین بخشی از 

ای تکثیر و پرورش میگو، ماهیان خاویاری،  نیاز داخلی به محصوالت آرتمیا اقدام نموده است همچنین نیاز فعالیت ه

 تن ارزیابی شده است.  5/11ای  برنامه های توسعهاهداف و  تحقق ماهیان دریایی و زینتی به سیست آرتمیا را در صورت

 مستقل و کافی و مشکالت اعتبارات عمرانی و مطالعاتی  صعدم تخصیعلیهذا با وجود مشکالت و موانعی همچون 

ت تسهیالت و ...  که فعالیت آرتمیا را تحت الشعاع  قرار داده و روند توسعه را با کندی روبرو است و لیکن فرایند دریاف

تن در  5/1تاکنون سیر صعودی داشته بطوریکه میزان تولید از  7931خوشبختانه تولید سیست و بیومس آرتمیا از سال 

 برابر(.  75باً افزایش یافته است )تقری 7931تن در سال  91به  7931سال 

علیرغم وضعیت موجود و اثرات منفی ناشی از شرایط تحریم؛ سودآوری و اقتصاد مثبت فعالیت آرتمیا امری بدیهی است 

با دستیابی به تولید  7931تن و  91با  7932تن ،  0/11با  7935درصدی تولید طی سالهای  11و روند صعودی و افزایش 

تاییدی بر توجیه اقتصادی مثبت، سودآوری و تمایل متقاضیان به سرمایه گذاری در  تن سیست و بیومس آرتمیا، خود 91

فعالیت مذکور است همچنین بر اساس اقدامات و برنامه های پیش بینی شده در استان های کرمان، آذربایجان شرقی، 

آرتمیا ی مورد نیاز در داخل  ،  بخش قابل توجهی از محصوالت 7511آذربایجان غربی، خوزستان و ... امید است تا افق 
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درصد از سیست آرتمیای مصرفی از طریق واردات تامین می گردد( بنابراین  01کشور تولید گردد )هم اکنون بیش از 

می توان با برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی و مسئوالنه و الگوبرداری و ترویج روند توسعه کشورهای پیشرو بهره 

هکتار از اراضی در  7111های مستعد را در دستور کار قرار داد بطوریکه بابهره برداری تنها  برداری و ساماندهی ظرفیت

 51هکتار سطح مفید( و تولید حداقل  111الی   211یک سایت مجزا و یا در سطح استان های مستعد )زیر کشت بردن 

میلیون دالر ارز که برای  9بی کیلوگرم سیست خشک در هر هکتار می توان ضمن خودکفایی، از خروج تقری 21الی

واردات این محصول هزینه می گردد، جلوگیری نمود و شاهد ارتقای جایگاه کشور به عنوان تولید کننده و صادرات 

 مازاد محصول بود.

 

تحلیلیبرتکثیروپرورشجلبکدركشور-6-2-6

شده است لیکن بدلیل برخی مشکالت از جمله نا  تن جلبک 271با عنایت به اینکه در برنامه ششم دولت  پیش بینی تولید 

کافی بودن مطالعات ، نبود کافی زیر ساخت های مورد نیاز و جوان بودن فعاالن این زیر بخش، اهداف                  پیش 

و با  بینی تحقق نیافته است، لیکن به نظر می رسد با برنامه ریزی انجام شده توسط سازمان شیالت ایران و بخش خصوصی

عنایت به مجوز های صادره برای تولید جلبک) ماکرو و میگرو( در سالهای باقی مانده از برنامه، بتوان به بخشی از اهداف 

 کمی در نظر گرفته شده، دست یابیم.

 -شرکت در استان هرمزگان 9علیرغم صدور مجوز برای    پرورش ماکرو جلبک)گراسیالریا، سارگاسوم و...(: -7

تنی  1به ثبت نرسیده است که نسبت به تولید  7931تن در سال ، تولیدی در سال  219ظرفیت اسمی  جزیره قشم با

جلبک خشک گراسیالریا و سارگاسوم در سال های گذشته از افت قابل توجه ای برخوردار می باشد. سیر نزولی 

(، توسط بخش خصوصی بوده که تولید در این زیر بخش بدلیل عدم امکان تامین نشاء جلبک از محیط طبیعی) دریا

برای حل این مشکل پیشنهاد گردید که پروژه تولید و پرورش جلبک گراسیالریا در خارج فصل تولید با هدف تامین 

 و تولید نشاء در دستور کار قرار گیرد.

مورد  11ز با توجه به استقبال  بسیار خوب تولید ریز جلبک در کشور ، تاکنون بیش ا  تکثیر و پرورش ریز جلبک: -1

تن در سال در کشور توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  751مجوز تکثیر و پرورش ریز جلبک با ظرفیت 

در استان های بوشهر،  31مزرعه پرورش ریز جلبک در سال  2منابع طبیعی صادر شده است. لذا با توجه به فعال بودن 

میلیون لیتر آب سبز در کشور به ثبت  1پودر خشک و  کیلوگرم 7751گیالن، تهران و هرمزگان ، تولیدی حدود 

درصدی برخوردار می باشد. از اینرو پیش  711از افزایش  32کیلو گرمی سال  211رسیده است که نسبت به تولید 

تن پودر خشک انواع  9به تولیدی حدود  30بینی می شود با روند رو به رشد این زیر بخش انتظار می رود در سال 

برسیم. مشکل اصلی در مسیر توسعه این ریز بخش می توان به فرایند پیچیده اخذ مجوز از وزارت  ریز جلبک

 بهداشت و رقابت با تولیدات خارجی و فروش محصول اشاره نمود.
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52سالمدیریتفنیوامورآبزيپروراندر عملکردروند تحلیلیبر-7-6

 مهندسیآبزیان-2-7-6

 ارائه تولید برنامه هم ثانیه در لیتر یک حد در آبی منابع برای که است رسیده حدی به کشور در آبزیان تولید فنی دانش

 با مزرعه تجهیز و احداث مطالعه، مراحل همه که است رسیده حدی به بعضا هم پروری آبزی اقتصادی جاذبه .کند می

که  شده گنجانده آبزیان های تولید برنامه اغلب در سطح واحد در آبزیان تراکم شود. افزایش می انجام متقاضیان هزینه

 برای تری دقیق الزامات ضروریست دهد و می افزایش را آب فیزیکوشیمیایی تغییرات مشخصات به ها طرح حساسیت

 گردد.  اعمال آبزیان مهندسی اصول بر تجهیزات و تاسیسات فنی انطباق مشخصات

 مهندسی سازمانی ساختار بازسازی و آبزیان مهندسی سوابق در موجود کارهای و گردش به مستندات توجه صورت در

 بکار الزامات بطور دقیق تهیه و  این ذیصالح، مشاور مهندسین های شرکت مهندسی خدمات از مندی بهره و آبزیان

 .شد خواهد گرفته

 

تشکلهاوآموزشبهرهبردارانگروهتوسعه-7-7-6

 های دوره و نفرروز 21197،  31آموزشی سال  تقویم در پروران آبزی مصوب آموزشی های دورهآموزش بهره برداران : 

است  درصد 11/53 نیز آموزشی های دوره نفرروز لحاظ از فیزیکی پیشرفت درصد .باشد می نفرروز 13551 اجراشده 

 عملکرد درصد21/7 میزان ، (32)گذشته  سال با مقایسه در است و ها استان شیالت متوسط عملکرد دهنده که نشان

آموزشی شیالت استان های میزان عملکرد  نبودن باال علت مهمترین.است نکرده چندانی تغییر که است بوده تر ضعیف

 باشد .   .. و   آموزشی اعتبارات نبودن کافی یا تخصیص عدم تواند می ، کشور

اعتبارات آموزشی از سوی سازمان تات به شیالت استان ها تخصیص می یابد که  این امر به علل ذیل باعث  7939از سال 

 کاهش کیفیت  و کمیت برگزاری دوره های آموزشی شده است : 

 عدم تخصیص اعتبارات آموزشی  -

 عدم به موقع تخصیص اعتبارات آموزشی  -

 کافی نبودن اعتبارات آموزشی  -

مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان ) بخش آبهای مصوبات کمیسیون های عالی  71و  2دراین خصوص طبق  بند های 

، اعتبارات آموزشی می بایست از طریق موسسه تحقیقات علوم شیالتی   30و  31داخلی و آبزی پروری ( سال های 

در تقویم آموزشی آبزی پروران  در اختیار استان ها کشور از سازمان تات اخذ و برای اجرای دوره های آموزشی مندرج 

قرار گیرد که متاسفانه تاکنون این مصوبات عملیاتی نگردیده است. لذا برای حل این مشکالت باید اعتبارات آموزشی در 

 سازمان شیالت ایران تمرکز یابد. 

 تعداد که دهد می نشان 32 سال به نسبت 31 سال در پروری آبزی های تشکل وضعیت تشکل های آبزی پروری : مقایسه

 کاهش خاویاری و آبی گرم ماهیان های تعاونی تعداد و افزایش 31 سال در میگو و زینتی ، سردآبی ماهیان های تعاونی

 .است یافته
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و به منظور حفظ ماهیت و استقالل   75/1/05مورخ  17315/111برطبق ابالغیه وزیر محترم کشاورزی طی نامه شماره 

قانونی تعاونی های تحت پوشش این وزارت و ایجاد وحدت رویه بین شرکت ها و اتحادیه های بخش کشاورزی ، 

قوانین و مقررات سازمان مرکزی تعاون روستایی تشکیل ، ثبت و توسعه و راهبری کلیه تعاونی های موجود بر اساس 

 ایران صورت پذیرد. که البته همکاری با این سازمان چالش هایی را بشرح زیر داشته است: 

وجود دو اتحادیه ماهیان سردآبی ) اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی تحت پوشش 

ی( و ) اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی ماهیان سردآبی کشور تحت پوشش سازمان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماع

مرکزی تعاون روستایی ایران (  در کنار هم و ایجاد موازی کاری ، لذا برای جلو گیری از ایجاد تداخل کاری تالش 

ستایی در قالب تشکیل براین است که از تشکیل اتحادیه های مشابه جلو گیری گردد و همکاری با سازمان تعاون رو

 اتحادیه ها برای گونه های جدید باشد.  

تشکیل اتحادیه های سراسری برای گونه های ماهیان زینتی و خاویاری و ... نیز مشکالتی از قبیل اختالف بین آبزی 

ه  داشته است که پروران در انتخاب نماینده یا هیئت مدیره و .. یا عدم شناخت کافی از مزایای تشکیل تعاونی یا اتحادی

سازمان شیالت ایران در این خصوص نقش تسهیل کننده را دارد و می تواند با توجیه مدیران شیالت استان ها روند کار 

  های درتعاونی عضویت جهت شیالتی برداران بهره برای را برای همکاری با سازمان تعاون روستایی ایران و ایجاد انگیزه 

 این سازمان  آسان نماید. 



انتخابنمونههايكشوري:

 بررسی روندبرگزاری انتخاب ومعرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در گونه های آبزی پروری طی سه سال اخیر

تعداد سه سهمیه در گونه های پرورش ماهیان سردآبی و گرم  7935( نشان می دهد که در سال  7931الی  7935) سالهای 

با همکاری های موثر سازمان تات توانستیم نسبت به افزایش سهمیه ها در گونه  7932سال  آبی و میگو داشته ایم که  در

نیز  7931های پرورش ماهیان خاویاری ساحلی و غیر ساحلی ، پرورش ماهی در قفس ) در دریا ( اقدام نماییم . و در سال 

گونه های تکثیر میگو و پرورش ماهیان  با حضور موثر در جلسات و پیگیری های مکرر ، سهمیه های دیگری را نیز در

زینتی و پرورش ماهی در قفس ) آبهای داخلی ( و با توجه به گستردگی فعالیت های پرورش ماهیان سردآبی یک سهمیه 

شناسایی افراد نمونه و سهمیه داشته باشیم که حاصل این تالش ،  3تعداد  31دیگر در این گونه نیز کسب نماییم و در سال 

 افزایش انگیزه بین آبزی پروران و رقابت بین آنان بوده است. به آبزی پروران جهت استفاده از تجارت آنان و معرفی 

 دهندگان پرورش سایر به آن معرفی و ور بهره و الگویی مزارع انتخاب وری، بهره ارتقاء راه های از در حال حاضر یکی

 مزارع سایر از است که الگو و موفق  کشوری، یک مزرعهباشد.مزارع آبزی پروران نمونه  می و کشوری استانی

گرفته است و                 می  بکار پرورش در را نو روشی یک یا و داشته پرورش را و تولید خصوص در باالتر ،راندمانی

توانند به عنوان مزارع الگویی انتخاب گردند که از مشخصات تاسیسات و تجهیزات ، فعالیت ها و روش های تولیدی 

 آنان فیلم و گزارش تهیه می شود تا سایر آبزی پروران از تجارب آنان بهره مند گردند. 
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 وريگروهبهبودمدیریتمزارعوترویجفنا-9-7-6

گروه بهبود مدیریت مزارع و ترویج فناوری در ارتباط با توسعه فعالیتهای آبزی پروری و در جهت ارتقاء دانش و بینش 

فنی تولیدکنندگان آبزیان و باال بردن سطح مهارت آنان از طریق دستورالعمل ها ، انتقال دستاوردهای جدید به منظور 

کارگیری مدیریت مطلوب در مراکز تولیدی نقش تعیین کننده  عهده دار بوده بهره برداری اصولی از امکانات موجود و ب

 است.

با توجه به برنامه توسعه شیالت کشورکه توسعه  تولید آبزیان در منابع آبی و بهره وری بیشتر از آبهای داخلی است و با 

آبزی پروری ،  به منظور افزایش تولید توجه به رسالت واقعی ترویج که اشاعه روشهای جدید و ایده های نوین در جامعه 

و ارتقاء بهره وری  از نهاده های تولیدی می باشد. از این رو همواره  فعالیتهای این گروه  در جهت رسیدن  به اهداف 

 ترویجی ذیل تعریف شده که  به شرح ذیل می باشد :

الگوهای ترویجی و مطالعه و بررسی الگوهای شناسایی، معرفی و ارائه روشهای نوین و مکانیزه آبزی پروری در قالب  -

 ترویجی .

 تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور اجرا و نظارت صحیح براجرای فعالیتها و پروژه های ترویجی. -

 تعریف فعالیتهای ترویجی و پژوهشی نوین و متنوع متناسب با نیازهای آبزی پروران -

 ترویجی. نظارت، راهبری و ارزیابی فعالیتهای -

 برنامه ریزی برای بهبود دانش فنی آبزی پروران  و ترویج آبزی پروری مکانیزه. -

 

برنامههايراهبرديگروه:

  معرفی روشها ی نوین  و تجهیزات  نوین به  آبزی پروران ،البته توفیق گروه در این راستا طی سال های اخیر قابل تامل

دل از تجهیزات مختلف آبزی پروری در فهرست ادوات وتجهیزات دام نوع وم 51شرکت در  11بوده است و بیش از 

 ، طیور و آبزی پروری قرار گرفته است.

  ایجاد ارتباط موثر فی مابین ارگان های مرتبط با مکانیزاسیون و نیازهای آبزی پروران ،در اینخصوص نیز  طی سال

مرکز توسعه مکانیزاسیون ،بانک کشاورزی با ابزی های نه چندان دور تاکنون ارتباط مو ثری را بین گروه بهبود و

 پروران با واسطه ادارات فناوری سازمان های جهاد استان ها و شیالت استان ها شاهد بوده ایم.

  تالش در جهت بهرمندسازی آبزی پروران ازانواع تسهیالت بانکی مختص مکانیزاسیون آبزی پروری 

-7939ری یک تا پنج مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی سال های بهره مندسازی آبزی پروران از خطوط اعتبا -

بوده  30و 31های میلیارد ریال)البته شاهد کاهش شدید استفاده از تسهیالت مذکور  در سال  971به مبلغ کل   7930

  ایم (

 درصد . 75به  11پیگیری و حصول نتیجه وکاهش سود  تسهیالت مذکور از  -
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Abstract: 

The aims of this report are preparation of aquaculture production, achievements, strengths and weakness of 

aquaculture industries from 2018-2019. 

According to the sixth development plan value of aquaculture production was 489205 tons and 92% aquaculture 

mission was approached this year. The maximum amounts of production belong to variety species of cyprinus 

fishes that produced (187399 tones, 86%) and cold water fishes produced (173384 tones, 34%). The numbers of 

employees in the reproduction division were737 persons and in the culture part were 63538 persons. 

Aquaculture department assigned to assist in the diversification of aquatic species including marine fishes (Sea 

bream and sea bass), tilapia, Caspian trout, tilapia and different types of aquatic plants microalgae and artemia. 

Shrimp production was 48000 tons and 143% sixth year plan happened, 31 hatcheries activated to produce larvae 

for culture shrimp and all brood stocks culture in Iran and total post larva’s were 3692 million pieces. Also, 

shrimp culture in sixth program was8375 hectares that were cultivated 10929 hectare and as result, 130.5% of 

program was achieved. 

Today Sturgeon production has100% increasing which about 2800 tons meat and 6 tons of farmed caviar as 

comparison with last year. 

On the other hand, ornamental fish production by 104.4% growth than sixth program had prepared 251 million 

units of fish and access to home job (micro business), ornamental towns that comes to sustainable employees. 

  

Five province of Iran ranked to highest aquaculture production about 237 thousand tones which approved 54.8% 

of total aquaculture production which put in first to fifth step of culture respectively (Mazandaran, Khuzestan, 

Gilan, Lorestan, Chaharmahal and bakhtiari). 

Another strategic action of aquaculture department were implementation of Rainbow trout genetic improvement 

as an international project (Technical Cooperation Program TCP ) and all female eggs production base on reduce 

of eyed eggs import according to national program. 

 In order to genetic resources of aquatic species management about 310 million aquatic species belongs to (206 

million pieces of bony fish, 2.8 million pieces of sturgeons, up to 23 million pieces of carps , more than 19 

million pieces of native fish (schizotrax, Benny , Gattan)  and shrimp (59 million pL) and 178000 pieces of 

sobaity bream were released which lead to sustainable use of aquatic resources. Also, 3692 million pieces shrimp 

from 31 propagation sites provide and released all brood stock of the country which approved to 143% of six 

programs and product 48000 tones shrimps.  

In 2019, this department, aims to sustainable aquaculture, growth unit production and efficiency increasing the 

water and solid recourses and change the pattern of aquatic animal cultivation and reforming the structure of 

large and complexes farms in the country have done some workshops and training courses too. 
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