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  چكيده

ه اجتماعي ناشي از گسترش آبزي پروري موجب گرديد ووجود استعدادهاي طبيعي و مزاياي بالقوه اقتصادي 

پنجم  تادر دو ده دهه گذشته به عنوان يكي از اولويتهاي برنامه هاي دوم توسعه پرورش ماهي در ايران تا  است

تكثير و پرورش آبزيان همچنين توسعه  .در زير بخش شيالت مطرح شوددولت جمهوري اسالمي ايران توسعه 

كند. هر چند ممكن است ايفا ميدر مناطق روستايي  نقش مهمي در افزايش اشتغال، ارزآوري و توسعه روستايي

پرورش در ايران روشن باشد، ضروري است چگونگي سودآوري  پرورش آبزيانظرفيتهاي فيزيكي توسعه 

. در سالهاي اخير تكثير و پرورش گونه هاي جديد به قرار گيرد تحليلتجزيه و مورد و بازار آبزيان  دهندگان 

به همين منظور ، منظور افزايش درآمد آبزي پروران در دستور كار موسسه تحقيقات شيالت قرار گزفته است. 

توليد  از براي افزايش حداكثر بهره برداري از ظرفيت استخر ها و افزايشسه گونه از كپور ماهيان هندي به ايران 

مشكالت . مطالعات انجام شده در گذشته نشان ميدهد ايران وارد شده استدر واحد سطح در مزارع گرم آبي 

همكاري بين خالء  پروري در ايران عبارت از: اطالعات اقتصادي ناكافي،عمده تحقيقات اقتصاد آبزي

با توجه به ورود كپور  .است پرورش و روش هاي هاو تنوع سيستمبا پرورش دهندگان  كارشناسان مختلف

پرورش كپور ماهيان هندي و شرايط بازار آن مورد بررسي هاي اقتصاد جنبه قيتحقدر اين ماهيان هندي به ايران 

   ل قرار ميگيرد. يه و تحليو تجز

 Cirrhinus) و مريگال( Labeo rohita() روهو catla catla( در اين طرح از سه گونه كپور ماهيان هندي با نام كاتال

mrigala و به پژوهشكده آبزي  شد) استفاده ميگردد. بدين منظور بچه ماهيان مذكور از هندوستان وارد كشور

و در سه  گرديدپروري شمال  كشور و  پژوهشكده آبزي پروري جنوب  كشور ( محل اجراي طرح) منتقل 

هزينه تمام شده براي تعيين شد.رش داده مـاه (يكدوره پرورش بچه ماهي) پرو 9تيمار و سه تكرار در طي مـدت 

كپور ماهيان پرورشي، شامل هزينه نيروي انساني، هزينه انگشت قد، هزينه غذا و كود  توليدو سهم هزينه عوامل 

مصرفي، هزينه تعمير و نگهداري، هزينه انرژي، هزينه استهالك سازه ها، تجهيزات و ساختمانهاي اداري و ساير 

گذشته و ساير منابع و و اطالعات از تجربيات  با استفاده 1389 در سال تحقيقاتي فوق مراكز درهزينه ها 

جمع آوري و پرورش  دو مركز داده ها از طريق تكميل پرسشنامه ها در د. شاي تهيه تجربيات خارجي پرسشنامه

 .گرديدتكميل 

 ان.هندي، پرورش، هزينه، مزرعه ،  اير ماهياناقتصاد،  كپوركليد واژه ها:  
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  ايران بررسي اقتصاد و بازار كپور ماهيان هندي در ضرورت واهميت  -1

  مقدمه -1-1

هاي شاخص ي صنعتي، كشاورزي، عمراني و خدماتيهاشهرنشيني و توسعه زير ساختگسترش رشد جمعيت، 

والت آبزيان دهد. از آنجا كه افزايش عرضه محصمي عرضه و تقاضاي محصوالت شيالتي را در ايران تغيير 

پروري تأمين بايد از طريق آبزيباشد، افزايش تقاضا براي آبزيان ميميپذيرنخوراكي از درياها تقريباً امكان

افزايش  امنيت غذايي، تامين غذاي سالمتي،همچنين نقش مهمي در افزايش اشتغال، ،پروريگردد. توسعه آبزي

مطالعات انجام شده در سازمان شيالت و موسسه تحقيقات با توجه به كند. ايفا مي و توسعه روستايي درآمد

ليكن در ايران روشن باشد،  پرورش ماهيممكن است ظرفيتهاي فيزيكي توسعه شيالت در دو دهه گذشته، 

 با توجه به اهميتها و تقاضاي بازار مورد بررسي قرار گيرد. ضروري است چگونگي سودآوري توليد كننده

در ايران به  آنپروري، متاسفانه خالء تحقيقات اقتصاد در توسعه آبزي پرورش ماهي تكثير وتحقيقات اقتصاد 

كميت تحقيقات اقتصاد آبزي پروري كه در گذشته در ايران انجام شده با تحقيقات در وضوح مشهود است. 

 ساير موضوعات علمي مرتبط با آبزي پروري همسنگ نميباشد. لذا الزم است در مورد گونه هاي جديد

پرورشي همزمان با انجام ساير تحقيقات علمي مرتبط، به تحقيقات اقتصادي و بازار آن نيز توجه شود. در اين 

گزارش به موضوع اقتصاد و بازار كپور ماهيان هندي در ايران پرداخته خواهد شد. ليكن قبل از ورود به بحث به 

  ازيم. معرفي بيشتر اقتصاد آبزي پروري و جنبه هاي مختلف آن ميپرد

  :نمودتوان تقسيم پروري را به چهار گروه ميبطور كلي تحقيقات اقتصاد آبزي

كه به اقتصاد خرد در مزرعه ميپردازد و هزينه ها و درامدهاي پرورش دهنده را در سطح مزرعه ) اقتصاد توليد  1

  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد.

ه و تقاضاي آبزيان پرورشي و همچنين مصرف كننده ها و زنجيره كه وضعيت بازار و عرض ) مطالعات بازار2

  هاي مرتبط با بازار را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد.

هاي آبزي پروري: در اين بخش پرو ژه هاي سرمايه گذاري در آبزي پروري مورد بررسي قرار ) ارزيابي پروژ3

از، روشهاي تامين منابع، محاسبه قيمت تمام شده، نقطه ميگيرد و موضوعاتي مانند ميزان سرمايه گذاري مورد ني

  سربسر توليد، محاسبه شاخص هاي خالص ارزش فعلي، نرخ داخلي بازگشت سرمايه تحليل ميشود.   

: در اين بخش با توجه به مطالعات مختلف انجام شده و با روشهايي مانند پروريسياستهاي توسعه آبزي نيتدو)4

 كرد اقتصاد بازار و بازار محورييبا روسياستهاي توسعه آبزي پروري بخصوص   )1SWOT(   تحليل سوات

  تدوين ميشود.

توليدات شيالتي شامل صيد و آبزي پروري يكي از منابع مهم غذا، اشتغال و درآمد در اكثر جوامع و كشورها 

  .)FAO, 2010( فرا تر رفت ميليون تن 158از  2008فائو در سال سازمان  گزارشباشد و بر اساس مي

                                                 
1 - Strenthes, Weaknesses, Opportunities and Threaths 
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درصد رشد ساالنه، به  6پروري با بيش از صيد از درياها رشدي نداشت، آبزي در نيم دهه گذشتهدر حالي كه 

توان گفت در مقايسه با ساير مواد غذايي، بالغ گرديد. با جرات مي 2008ميليون تن در سال  68بيش از 

پروري در آينده نقش هاي فائو آبزيبينياساس پيش پروري بيشترين رشد را در دهه اخير داشته است. برآبزي

و به ويژه مناطق  مهمي را در تأمين غذا، درآمد، اشتغال، ارزآوري و توسعه پايدار روستايي در بيشتر كشورها

 .FAO, 2010(2(نمود ايفا خواهد ساحلي 

در  را و بازار اقتصاد پروري بيوتكنيك توليد نقش كليدي دارد ولي اهميت نقشهر چند براي توسعه آبزي

توان ناديده گرفت. توليد آبزيان پرورشي در يك دهه گذشته در ايران نيز رشد پروري نمي توسعه پايدار آبزي

به  1371تن در سال  24از در گذشته شروع شده بود كه در مزارع  كپور ماهيانپرورش  .چشمگيري داشته است

 و1380 ، تكثيروپرورش(معاونت  افزايش يافت 1389ن در سال ت 121000و بيش از  1383تن در سال   65400

و  )1388(شيالت،  1387تن در سال  184000با عدد  توليد آبزيان پرورشي آمارهاي .)1389و شيالت ، 1383

باشد. اگر پروري در ايران ميدر توسعه آبزي رشد مناسبحاكي از يك 1389هزار تن در سال  220بيش از 

را نيز به عنوان يك اقدام  ج فارسيگو در خليو مهاي مهم اقتصادي آبزيان در درياي خزرگونه تكثير و رهاسازي

و 1383: دفتر طرح و توسعه، 1383(اداره كل تكثير وپرورش ميگو و ساير آبزيان،  پروريآميز آبزيموفقيت

آوري، مواد غذايي سالم، ارزدر نظر بگيريم جايگاه بسيار مهم آبزي پروري شامل افزايش توليد  )1389شيالت ، 

و كشاورزان  ،در سبد غذايي جامعه و افزايش درآمد بخشي از روستائيان  آبزيانتوسعه روستايي، افزايش سهم 

لو گرم در سال  يك 5/7ش از يان به بيش مصرف سرانه آبزيافزاباشد. در توسعه آينده غير قابل انكار ميصيادان 

م. يون آبزي پروري مي دانير ساحلي را مديش مصرف در استانهاي غيافزا 1390كيلوگرم در سال  9و  1387

در منابع آبي (  و ميگو ميليون قطعه بچه ماهي 320و رهاسازي 1387 سال در هزار تن آبزيان پرورشي  184توليد 

وجود طلبد. قطعاً شكي را مي كارشناسان شيالتي ) وظيفه سنگيني است كه توجه جدي1388 ؛طرح و توسعهدفتر

هاي توليدي بدون توجه به تحقيقات اقتصاد آبزي پروري، توليد ندارد كه توسعه پايدار و رسيدن به اهداف برنامه

المللي امكانپذير نخواهد بود و ضروري است كه در تحقيقات اقتصادي و جايگاه ويژه در بازارهاي داخلي و بين

ن پروژه هاي مطالعات اقتصادي يالت در تدويقات شيحقكرد موسسه تيروشيالتي توجه ويژه به آن مبذول گردد.

كپور ماهيان هندي را به اقتصادي و بازار  پرورشفوق تالش ميكند  قيتحق ر است.يدر سالهاي اخير قابل تقد

در ايران براي رسيدن به توسعه پايدار بطوري كه سود آبزي پروران ؛ سياستهاي دولت عنوان يك گونه جديد 

 مورد بررسي و تحليل قرار دهد.  را ف كنندگان تامين گرددوخواسته هاي مصر

  

                                                 
2  - Fao, 2010, fao yearbook 2008, fao, 71 P. 
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  پرورياهميت اقتصاد آبزي -2-1

پروري در اقتصاد ملي به وسيله عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر بخش و اقتصاد ملي تعيين ظرفيتهاي توسعه آبزي

مهم بر توسعه  در يك منطقه خاص حداقل هفت عامل .آقاي شانگ معتقد است)Shang, 1990گردد (مي

   .)Shang, 1990, 1981گذارد (مي تاثير پروريآبزي

  امكانپذيري پرورش اقتصادي آبزيان  )1

  اندر كار توسعه تأمين باشد.وجود بازار و تقاضا بطوري كه سود عوامل دست )2

 مقايسه اقتصاد پرورش و بازاريابي آبزيان در رقابت با پرورش در ساير مناطق براي بازارهاي محلي يا )3

  بين الملليبازارهاي 

  پروريي توسعه آبزياوجود منابع مناسب مورد نياز بر )4

چه از جهت تشابه منابع و چه رقابت در  اقتصاديساير فعاليتهاي  يسه بادر مقا پرورشاقتصادي بودن  )5

  بازار محصوالت 

ازار،  مؤسسات و امكانات حمايتي ( سازمانهاي دولتي و غير دولتي، ب ،قوانين و مقررات موجود  )6

  پرورش ابزيانكارخانه غذا و غيره) مرتبط با توسعه 

  پرورش ابزيانترويج مورد نياز توسعه آموزش و وجود يك ساختار مناسب تحقيق،  )7
 

  .پرورش كپور ماهيان و بخصوص پايداري آن دارندعوامل فوق نقش مهمي در توسعه 

كه براي مؤسسات سياستگذاري و هدايت پروران، بلشناخت عوامل فوق نه تنها براي اصالح عملكرد آبزي

  باشد.نيز اساسي مي يپروركنندگان و حاميان آبزي

به اهداف توليدي پرورش در يك دهه  نهاي انجام شده براي رسيدريزيهاي مصوب و برنامهعدم تحقق برنامه

  1382، 1381،  1380( دفتر طرح و توسعه، 1380گذشته، و ركود و كاهش چشمگير قيمت ميگو در سال 

گان ماهيان گرم آبي در سالهاي قبل از صادرات كپور دپرورش دهن باال رفتن هزينه هاي)در ايران و 1383و

و بازار پرورش پرداختن به تحقيقات اقتصاد  براي را زنگ خطري جديماهيان به كشورهاي عراق و كويت 

  .بايد دانست كپور ماهيان هندي

در سازمان فوق، استفاده از  ناظرعضوبه عنوان ايران  پذيرش ) و WTOبا گسترش سازمان تجارت جهاني (

 بين الملليمهندسي ژنتيك، توليد ارزان آبزيان در كشورهاي آسيايي و آمريكايي و افزايش رقابت در بازارهاي 

ميت افزايش داده و اهرا و زنجيره هاي توليد و توزيع كپور ماهيانگذاران در صنايع احتمال ورشكستگي سرمايه

 كند.را طلب مي و بازار كپور هندي بيشتري براي پرداختن به تحقيقات اقتصاد
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  پروريروشهاي مطالعات اقتصاد آبزي -3-1

 و بازار هاي مختلف به اقتصادنيز از جنبه پرورش آبزيانپروري، متخصصان توسعه همزمان با رشد و توسعه آبزي

 ,Shang, 1981, 1990; Jolly & Clonts, 1993; Shaw &Muir)وجود (ماند كه بر اساس منابع پروري پرداختهآبزي

1987; Muir, 1995; Bjorndal, 1987, 1988, 1990; Baily, 1989, Salehi, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 

2011; NACA,2001; Chaston, 1983, 1984, Pillay, 1990, 1994; Palfreman, 1999 and  Hirasawa, 1985)   

   .نمودتوان تقسيم را به چهار گروه مي مرتبط با آبزيان پرورشي و بازار مطالعات اقتصادبطور كلي 

  اقتصاد توليد  )1

  اقتصاد بازار  )2

  ي توسعههاهريزي و ارزيابي اقتصادي پروژبرنامه )3

  هاي توسعه آبزي پروريسياست )4

يان هندي در اين گزارش بخشي از اقتصاد توليد و بازار بايد به اين نكته توجه نمود كه در مورد پرورش كپور ماه

اين نكته قابل توجه است كه در سالهاي گذشته روشهاي تحليل و ارزيابي مشكالت مورد بررسي قرار ميگيرد. 

پروري، متأثر از اقتصاد در مزارع كشاورزي و با تطبيق تئوري و عملي آن در آبزي پروري مربوط به اقتصاد آبزي

با توجه به جديد بودن پرورش كپور ماهيان هندي در ايران اولين كار تحقيقاتي مرتبط با اقتصاد  افته است.بهبود ي

و بازار آن در ايران مي باشد كه انجام شده است و قبل از اين گزارش هيچ كار ديگري انجام نشده است. براي 

پروري كه در باال بيان شد را در ذيل به د آبزيط با اقتصاتبرئوس هر يك از چهار گروه مر خوانندگان عزيز ابتدا

. در ، تا بتوانيم موارد مرتبط با اقتصاد و بازار كپور ماهيان هندي را در ايران بررسي نماييمدهيماختصار شرح مي

و تعدادي كتاب توسط كارشناسي ارشد و دكترا  هاي پايان نامهمقاالت و اقتصاد آبزيسالهاي اخير مرتبط با 

را  4و  2، 1تالش كرد كه گروههاي  1999و ساير محققين تدوين و چاپ شده است. صالحي در سال  نگارنده

 ,Salehi, 1997, 1999, 2001,2002, 2003 ,2011 ,2010 ,2008 ,2006 ,بحث كند  ( در ايران  در مورد كپور ماهيان

, 2005 b, 2004a 2004 .رش ماهيان گرم آبي، سردآبي و ميگو مشاورين مطالعات اجرايي  مجتمع هاي تكثير و پرو

مطالعات برنامه هاي اول تا پنجم توسعه در كشور و مطالعات توسعه منطقه  پرداخته اند. 3نيز تاحدودي به گروه 

 را پوشش داده اند.  4ايي در سازمان شيالت ايران نيز تا حدودي گروه 

  

  اقتصاد توليد آبزي پروري -4-1

هاي باشد هزينهيزه آبزي پروري تجاري براي مصرف داخلي يا براي صادرات ميعموماً سودآوري مهمترين انگ

و رقبا عوامل  توليدي؛ قيمت فروش مزرعه ؛ مقياسگونه پرورشي، روش پرورش انتخاب توليد، بازارهاي هدف، 

ها و آوري يك مزرعه تابعي از هزينهتوان گفت سودباشند. بطور كلي ميگذار بر سودآوري ميمهم تأثير

هاي اصوالً هزينه توليد محصوالت به چگونگي استفاده از دانش فني پرورش و قيمت نهاده باشد.درآمدها مي
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b,2004 a2004 ,ها وابسته است (توليد  بستگي دارد در حالي كه در آمدها به سطوح توليد و ارزش بازاري گونه

2010,  2011 Shang, 1990;  Jolly & Clonts, 1993, and Salehi, 1999.(  

انتخاب محل پرورش، امكانات و روشهاي طراحي و ساخت مزارع، دانش فني مورد استفاده در پرورش و 

ترين عوامل مؤثر در اثر بخشي عمليات توليدي در يك مزرعه پرورش آبزيان ساختار مديريت مزرعه اصلي

عوامل فوق بر  لذا)، Shang, 1981 &1990, Jolly and Clonts 1993,and Cunningham, etal., 1985باشند (مي

گذارند. و كيفيت توليد در مزارع اثر مي مقدارهاي عملياتي و همچنين گذاري شده، هزينههاي اوليه سرمايههزينه

در شرايطي  باشد.پروري امري اساسي ميگذاري در آبزيتحليل اقتصاد توليد براي ارزيابي بقا و تداوم سرمايه

ليد ميزان تاثير گونه وانند كپور ماهيان هندي به مزارع كپور چيني اضافه مي شود اقتصاد تكه گونه جديدي م

  جديد در افزايش درآمد پرورش دهنده را براي بقاي توليد مورد توجه قرار مي دهد.

هاي در ايران كه گونهآبزيان  هاي مختلف پرورشبا توجه به تنوع آب و هوايي و همچنين روشها و سيستم

 در چنين شرايطي .كندپروري ايجاد ميمتفاوتي را براي توسعه آبزي فضاي گيرد ضرورتاًوعي را در بر ميمتن

دهندگان نيز تضمين پرداختن به اقتصاد پرورش كمك خواهد كرد تا با تضمين توسعه پايدار، سودآوري پرورش

آبي كوچكتر استان خوزستان مزارع گرم در در مورد كپور ماهيان شود. براي نمونه بر اساس تحقيقات انجام شده

بيشترين  هكتار 50و  20از كمترين سودآوري برخوردار بودند و مزارع بزرگتر از  1375هكتار در سال  10از 

سود را داشتند در حالي كه در استانهاي شمالي كشور در سواحل جنوب درياي خزر عكس فوق در همان سال 

). همچنين بر Salehi, 1999آوري كاهش يافته است (ش سطح مزارع سودكه با افزاييصادق بوده است بطور

هزينه غذا در استانهاي مختلف يكنواخت  1375آبي در سال اساس مطالعات ميداني انجام شده در مزارع گرم

سهاي كل را به ترتيب در مازندران و خوزستان در بر گرفته است. هزينه غذا در مقياهزينه %39تا  %20نبوده و از 

نرخ  بامزارع نيز سود آوري به همين ترتيب  .مختلف مزارع نيز متفاوت بوده و با افزايش سطح افزايش يافته است

كاهش درصد در خوزستان  11درصد در گيالن به  32از  و درصدي متفاوت بوده 20 بازگشت سرمايه متوسط

بتي شدن توليد بخصوص در بازارهاي غير ابا رق را اهميت اقتصاد پرورشنتايج فوق  .) Salehi, 2004( يافته است

از گردونه فعاليت خارج  دبايميلزوما اگر پرورش دهنده نتواند توليد اقتصادي داشته باشد  نشان مي دهد.محلي 

ي در گنبرروز) Macrobrachuim rosenbergiiشود. همانطور كه بعضي از پرورش دهندگان ميگوي آب شيرين (

 ,Muir( گذشتهدر سالهاي اوليه دهه  Searbreamدهندگان )، بعضي از پرورشChaston, 1984د (سالهاي اوليه دهه نو

دهندگان ميگوي پرورشي در آسياي جنوب شرقي با كاهش قيمت خريد و افزايش ) تعدادي از پرورش1998

دهندگان ميگوي ش)، و همين اتفاق براي تعدادي از پرورaJosupeit, 1995رقبا از صحنه توليد خارج گرديدند (

و بيماري لكه سفيد و سرمازدگي اتفاق افتاده  2001بعد كاهش جهاني قيمت ميگو در سال پرورشي ايران نيز 

يت لهاي باالي توليد قادر به ادامه فعاقطعاً با شرايط موجود و هزينه ميگو و تعدادي از پرورش دهندگان است 

همانطور كه اسميت؛  ). 1380(صالحي؛  باشدهاي فروش باالتر ميتهاي توليدي آنها از قيمنخواهند بود و هزينه
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؛ پرداختن به اقتصاد پرورش (Smith, 1981; Shang, 1981; and Shaw & Muir, 1987)شانگ؛ شاو و موير نوشته اند 

ها، بهبود عملي وضع و تحليل آن كمك خواهد كرد تا چگونگي تخصيص اثر بخش منابع و نهاده ارزيابي

د مديريت مزرعه و ارزيابي چگونگي استفاده از دانش فني جديد مورد بازنگري، تعيين و انتخاب قرار موجو

هاي ها و سيستمتمامي روشها، گونه الزم است آبزيان، رسد بر اساس مطالعات اقتصادي پرورشبه نظر مي گيرد.

فته و الگوهاي مناسب و روشهاي قرار گرمجدد تحليل و ارزيابي  ؛پرورشي موجود در كشور مورد بازنگري 

آبزي پروري ارائه گردد. خالء چنين مطالعاتي در سالهاي آتي آبزي  و توسعه پايدار رشد ؛توليدي براي بقا  بهينه

تجربه صالحي در مورد كپور ماهيان در ايران نشان داد  پروري را در كشور با چالش جدي رو به رو خواهد كرد.

)Salehi, 1999 وشهاي موجود پرورش كپور ماهيان و هزينه باالي مصرف غذا در استان خوزستان براي ) ادامه ر

هكتار امكانپذير نمي باشد و در استان آذربايجان غربي نيزروش پرورش فعلي و تركيب  10مزارع كوچكتر از 

پروري را به بزيروشهاي استفاده از مطالعات اقتصاد توليد در آگونه هاي موجود پرورشي صرفه اقتصادي ندارد. 

پروري يا مديريت بندي فوق به كارشناس اقتصاد آبزيتوان تقسيم كرد، تقسيمشرح ذيل به چهار گروه مي

انداز روشني از عملكرد آينده مزرعه ترسيم و ميزان سودآوري فعاليت مزرعه كمك خواهد كرد تا چشم

  پرورش را در مقايسه با ساير فعاليتها مورد سنجش قرار دهد.

  

  تحليل بودجه -5-1

  درآمد –تحليل هزينه  -1-5-1

گيرد يك روش پايه كه معموالً براي ارزيابي امكانپذيري اقتصادي يك عمليات تجاري مورد استفاده قرار مي

درآمد در اقتصاد توليد آبزي پروري به سواالتي  –باشد. روش تحليل هزينه درآمد مي -روش تحليل هزينه

  همچون:

  اي شروع كار پرورش الزم است؟چقدر هزينه بر )1

  هزينه ساالنه عملياتي چقدر است؟ )2

  عوامل مهم هزينه كدامها هستند؟ )3

  گذاري در اين كار سودآور است؟آيا سرمايه )4

  نرخ متوسط بازگشت سرمايه، زمين و كارگر چقدر است؟ )5

  دهد.كشد تا سرمايه اوليه جبران شود؟ و غيره پاسخ ميچند سال طول مي )6

هاي مختلف عملياتي توليد ها و روشتواند براي مقايسه امكانپذيري اقتصادي سيستمن مياين روش همچني

اي، ايي در مقابل كشت چند گونههمچون ( پرورش متراكم در مقابل پرورش غير متراكم، كشت تك گونه

. در اين ه شودگرفتنبي و غيره) بكار افعاليتهاي ج سايرمزرعه پرورشي، اندازه استخرهاي توليدي، اثر مقياس



٨  / !�	"
 *(ارش )'	&! %�ح �#"
 

هاي طراحي را نيز هاي مختلف مزارع و يا انواع امكانات و روشروش براي بدست آوردن يك مدل بهينه اندازه

  ند.نكمقايسه مي

   

  بودجه ريزي محدود -2-5-1

درآمد يك مزرعه يا مركز  -زماني كه تغييرات جزئي در روش توليد باعث تغييرات محدود در ساختار هزينه

ريزي بخشي براي ارزيابي مجدد پايداري اقتصادي عمليات تكثير يا پرورش مورد د معموالً برنامهتوليد شو

به استخرهاي  ماهيامكانپذيري اقتصادي براي اضافه كردن استخرهاي بچه ل گيرد. براي مثااستفاده قرار مي

ادهي اتوماتيك، ايجاد تغييرات توليدي، اضافه كردن هواده يا پمپ در استخرهاي توليدي، استفاده از سيستم غذ

ريزي محدود مورد توان با روش بودجهغيره. همه اقدامات عملياتي فوق را ميوجزئي در طراحي استخرها 

ار فعاليت پرورش ننشان داد در استان گيالن مزارعي كه در ك 1999مطالعات صالحي در سال   ارزيابي قرار داد.

 ,Salehi( تاند سودآوري قابل توجهي نصيب آنها گرديده اسمودهكپور به تكثير بچه ماهي نيز اقدام ن

.همچنين پرورش دهندگان ميگو كه داراي مركز تكثير نيز بوده اند در بدترين شرايط كاهش قيمت جهاني )1999

سرمايه گذاراني كه زنجيره هاي تكثير، مولد ).  1381ضرر نكرده اند (قناديان ،  2002-2001ميگو در سال 

پرورش ، عمل آوري و بازاريابي ميگو را توام داشته اند توانسته اند علي رغم مشكالت قيمت به بقاي  سازي،

لذا اضافه كردن گونه جديد در استخر نيز ميتواند تغييرات هزينه و درآمد مزرعه را مورد بررسي  خود ادامه دهند.

  قرار دهد.

  

  آيند نقديتحليل فر -6-1

ورودي و خروجي پول نقد را بطور ماهانه و يا ساالنه ارائه داده و به عنوان يك ابزار  تحليل فوق، معموالً جريان

ريزي پيش رونده، ميزان وام مورد نياز و يا چگونگي پرداخت آن را در آينده در هر فعاليت توليدي و يا برنامه

  زند.تجاري تخمين مي

  

  تابع توليد

ها را تخمين زده و سپس رفتار توليد كننده را با به خدمت گرفتن ستانده –ها تابع توليد ابتدا ارتباط فيزيكي داده

گيرد. كدام كند. نتايج اين ارزيابي براي پاسخ به سواالت زير مورد استفاده قرار مياي ارزيابي ميتحليل حاشيه

  ها اهميت دارد.ها براي توضيح واريانس در ستاندهنهاده

  كند؟صادي را تضمين ميآيا افزايش سطح مزرعه افزايش اقت

  خاص دارد؟ مندي را از يك نهادهآيا توليد كننده حداكثر بهره

  باشد؟آيا از نظر فني اقتصادي توليد اثر بخش مي
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باشد و غيره. قطعاً در ساير فعاليتهاي هاي جديد توليد ميوري و سودآوري سيستمچه مشكالتي مانع افزايش بهره

 تواند كمك زيادي براي توسعه پايدار در آينده داشته باشد. متأسفانهع توليد ميپروري ضرورت يافتن تابآبزي

توليد براي تابع اقدام مؤثري در تعيين  عدم اطمينان به درستي آنبه علت فقدان اطالعات كافي و در حال حاضر

  د.ريگمي آبزيان در ايران صورت ن گونه هاي مختلف پرورش

  

  ريزي خطي برنامه 

  گيرد:زي خطي براي موارد زير مورد استفاده قرار ميريبرنامه

تشخيص چگونگي تركيب منابع كمياب و گران براي حداكثر كردن سود. منابعي همچون ( كارگر، بچه  -الف

توان گفت هاي خاص آبزيان. براي مثال آيا ميماهي، غذا، دانش فني و مديريت و غيره ) در توليد گونه يا گونه

ها مورد هاي مختلف آبزيان در كشور از نهادههاي توليد از گونهمورد استفاده كه در هزينهميزان درصدهاي 

  گيرد بهينه است؟استفاده قرار مي

ها، كدام تحقيقات هاي متعدد آبزيان با تشخيص چگونگي بهترين تركيب از منابع كمياب نهادهتوليد گونه -ب

بودن  سترسددرها و يم تا با توجه به هزينهادر كشور انجام داده آبزيانهاي مختلف را براي تركيب بهينه گونه

  منابع اوليه در مناطق مختلف توليد بهينه را داشته باشيم؟

 را براي توليد كنندهو ساير مواد اوليه كه حداقل هزينه ماهي ج) يافتن بهترين مكان جغرافيايي براي تهيه بچه

 گيالن و مازندران در مقايسه با خوزستان در  گرم آبينرخ بازماندگي مزارع دانيم كه افزايش داشته باشد. آيا مي

 منطقهمراكز تكثير در  وجوددر واحد هكتار در مزارع گرديد مديون  سودآوري كه باعث افزايش 1375در سال 

  ).a4, 200lehiSaبوده است (

مورد نياز آبزيان را با حداقل هزينه و غذايي احتاجات د) تشخيص بهترين تركيب مواد اوليه براي تهيه غذا كه 

 :Dolapsakis, 1996هاي جاري پرورش (حداكثر كارآيي تأمين نمايد. با توجه به سهم باالي هزينه غذا در هزينه

, 1993etalAhmed, درصد ( 40-70بين  هزينه غذا و كود آبي در ايران)، براي نمونه در گرمaSalehi, 2004 در .(

) اهميت پرداختن به مدلهاي  Sahu، 2001 و1380صالحي، (درصد  40شي ايران حدود مزارع ميگوي پرور

 ؛كشورنقاط مختلف آب و هوايي درمتفاوت آيا شرايط  باشد.ضروري مي FCRغذا و كاهش  كاهش هزينه

واخت در كشور يكنمواد اوليه مورد نياز تغذيه آبزيان در بازارو هاهاي متفاوت گونه؛قيمت بازارهاي مختلف

  ؟گونه پرورشي و غذاي مصرفي آن در مناطق مختلف تقريبا يكنواخت مي باشدباشد كه مي

  

  مدل اقتصاد حياتي 

هاي حياتي و چگونگي ارتباط آنها را در فرآيند نهايي توليد محيطي و تكنيكمدل فوق عوامل اقتصادي، زيست

ي از روشهاي خوش بينانه ناميد كه در جهت بهبود توان يكدهد. مدل اقتصاد حياتي را ميمورد استفاده قرار مي
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 ,Allen , etal., 1984شود (پروري به خدمت گرفته ميگذاري براي آبزياثر بخشي مديريت مزرعه و سرمايه

Bjorndal, 1990, Shang, 1990 (  

  

  مطالعات بازار

ايي كه سود مورد پسند توليد اي براي توسعه تجاري آبزي پروري مناسب است كه تقاضاي بازار با قيمتهگونه

با قيمت مناسب نيز عرضه گردد.  ، محصولكننده را تأمين نمايد وجود داشته باشد. يعني عالوه بر تقاضاي بازار

مند و قادر باشد كه با قيمت مورد تقاضاي بازار دهنده عالقهاند پرورشهمانطور كه آقايان جولي و كلنتس گفته

هاي توزيع،  تاسيسات و امكانات مناسب براي وجود شبكه. )Jolly& Clonts, 1993محصول خود را عرضه كند (

لذا مطالعات بازار كه نقش  رسد.افزايش اثر بخشي توليدات نيز در توسعه آبزي پروري ضروري به نظر مي

سعه اندازه مؤثر تقاضا دارد قسمتي از تحليل امكانپذيري اقتصادي توكليدي و اصلي را براي دريافت چشم

اساسي براي مطالعات بازار تا كنون سه روش مطالعات انجام شده بر اساس مطالعات  باشد.پروري، ميآبزي

  شناخته شده است.
(Bailly, 1989; Shang, 1990; Hatch & kinnucan, 1993; Biorndal, 1990; Doyle, 1994; Herrmann&lin, 1988; 

Jolly&Clonts, 1993; Kotler, 1984, 1994; Salehi, 1999, 2006, Muir, 1995; and  Shaw&Muir, 1987)  
  

 تحليل تابع تقاضا-1-6-1

با محاسبه قيمت،  گردد.هاي متقاطع حاصل ميتحليل تابع تقاضا با استفاده از سريهاي زماني يا سري داده 

رت وجود باشد.در صوهاي متقاطع تخمين تقاضاي آينده در شرايط معيني امكانپذير ميدرآمد و كشش

هاي محلي و نيز خارجي وجود دارد. آوردن تابع تقاضا براي بازار گونه بدست اطالعات كافي امكان

ها همچون اطالعات مستندي در مورد تحليل تقاضاي ماهي در ايران وجود ندارد ولي در مورد بعضي گونه

استفاده قرار گيرد، تواند مورد ماهي در آمريكا كارهاي زيادي صورت گرفته است كه ميگربه

)Zidack&Hatch, 1991 and Hatch&kinnucan, 1993 در مورد كپور ماهيان در اروپا نيز توسط آقايان ولود و (

مصرف  افزايش درآمد صالحي  نشان داد .)Vallod, 1995, Varadi, 1995واردي مطالعاتي انجام شده است (

)  Salehi, 1999, 2006( ايران دارد ركپور ماهيان دربازا ي تأثير مهمي در افزايش تقاضا عرضهو افزايش  كننده

  ).1379و ميگلي نژاد نيز تاثير افزايش عرضه را مورد تاييد قرار داده است (ميگلي نژاد؛ 

  

  بررسي بازار -2-6-1

هاي خريداران به العملهاي نسبتاً جديد، توانمندي جذب بازار بر اساس بررسي عكسمعموالً براي گونه

  گيرد.هاي انتخاب شده براي پرورش مورد استفاده قرار مينهگو
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العمل مشتريان و نتايج آن براي هاي جديد در بازارهاي مختلف عرضه و عكسدر روش فوق فرآورده

شود گيري در جهت افزايش عرضه فرآورده جديد و براي گروهي خاص در بازار خاص انتخاب ميتصميم

)Young, 1977, Young, 1987, Gordon, etal, 1993: De Voretz &salvanes, 1990 تحقيقات انجام شده در ايران (

تحصيل  ؛توسط جوانان  فرآورده هاي آماده مصرفماهي و يا سايرهاي جديد همچون فيلهفرآورده  دادنشان 

ل بصورت زنده عرضه قزل آ .) Salehi, 1999, 2006( باشدو كارمندان از جايگاه مناسبي برخوردار مي ها كرده

). ميگوي پرورشي 1381فروشي در سالهاي اخير از رشد خوبي در تهران برخوردار بوده است (حاجي محمدي ؛ 

در بسته بنديهاي كوچك و آماده مصرف در نمايشگاههاي ساالنه شيالت در استانها مورد استقبال قرار گرفته 

ماهيان هندي  و ميزان توليد كم آن در حال حاضر ). با توجه به جديد بودن كپور 1389و1382 است (صالحي ، 

و عدم امكان عرضه به بازار هاي عمومي در ايران، تست گو نه هاي فوق توسط كارشناسان خبره در مراكز 

  فرآوري آبزيان انجام ميشود. 

  

  مطالعه ساختار و مديريت عملكرد بازار-3-6-1  

هاي آبزيان در بازار، افزايش نرخ ل و نقل و توزيع فرآوردههاي حمبراي مطالعه بازار موضوعاتي همچون شبكه

فروش، سردخانه تجهيزات مربوط به چگونگي فروش، تأسيسات و امكانات موجود در بازار، امكاناتي همچون (

و انبار، فرآوري و حمل و نقل) اطالعات موجود در بازار، روشهاي توزيع، ترويج و تشويق و تبليغات در بازار، 

شود. با توجه به اهميتي كه مطالعات بازار بخشي بازاريابي به منظور تشخيص تنگناهاي توسعه بازار مطالعه مياثر 

  اند.تواند داشته باشد در دو دهه اخير افراد زيادي به موضوع فوق پرداختهدر توسعه پايدار آبزي پروري مي
(Solomon, 1994; Chaston, 1983, 1984; Jolly&Clonts 1993; Shaw, 1988, 1989; Salehi, 2006 and Muir, 

young&Smith, 1995, 1996)  
هاي تر بحثدر ابعادي وسيع Palfreman, Doyle, Kinsey, Chisnall) و1389و  1383(   یصـــــــــــــــالح افرادي همچون

ي بيان امختلف مربوط به استرانژيهاي توسعه بازار و روشهاي چگونگي كسب اطالعات در بازار را بطور گسترده

  اند.نموده
; Palfreman, 1999; Chisnall, 1992,and  Doyle, 1994)a, 1995b(Kotler, 1984, 1994; Kinsey, 1988; Josupeit, 1995  

 

  پروريهاي آبزيريزي و ارزيابي اقتصادي پروژهبرنامه-7-1

ن توسعه ملي منطبق باشد پروري به طوري كه با اهداف كالهاي آبزيبراي انتخاب پروژهاين روش به منظور 

گيرد. براي ارزيابي اقتصادي بودن يك پروژه، ها و ارزيابي اقتصادي آنها مورد استفاده قرار ميريزي پروژهبرنامه

گيرد. در ارزيابي اقتصادي پروژه بر اساس روشهاي معمول اقتصاد مهندسي امكانپذيري اقتصادي آن نيز انجام مي

بازگشت  آمد به هزينه، روش دورهش زماني پول، نرخ بازگشت سرمايه، نسبت درها عواملي همچون بهره، ارز

 ,Bussey, 1978, Riggs, 1982, Salehi, 1999و  1368 ؛اسكونژاد  (تواند مورد استفاده قرار گيردسرمايه و غيره مي

Newnan, 1977.(  
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المللي انجام لتها و يا مؤسسات مشاوره بينپروري معموالً توسط دوهاي آبزيريزي اقتصادي پروژهمطالعات برنامه

گيرد در شيالت شايد بتوان مطالعات انجام شده در دفتر طرح و توسعه با عنوان مطالعات جامع آبهاي جنوب، مي

پروري قلمداد كرد. نكته مهم دي توسعه آبزياريزي اقتصآبهاي شمال و آبهاي داخلي را مقدمه مطالعات برنامه

درآمد اجتماعي  -ارزيابي هزينه دباشها مورد توجه دولتها ميريزي اقتصادي پروژهلعات برنامهديگري كه در مطا

شد كه موضوعاتي همچون نقش يك پروژه در اشتغال، ارزآوري، توسعه روستايي و حتي امنيت ابها ميپروژه

توان به مطالعات توسعه يپروري مهاي آبزيدر مورد امكانپذيري اقتصادي پروژه گيرد.اجتماعي را دربر مي

مطالعات انجام شده براي  .هاي مهندسي انجام گرفته  است اشاره كردپروري كه با استفاده از مشاورين رشتهآبزي

هاي ساخت داشته و بطور اجمال نرخ هاي پرورش ماهي و ميگو كه توجه خاصي به هزينهاحداث مجتمع

مشاور آبزي گستر  1380در سال  در اين گروه طبقه بندي مي شود.نيز  محاسبه نموده استنيزبازگشت سرمايه را 

 با اصالحاتيارائه نمود كه مجتمع پرورش ميگوي بريس يك مدل اقتصادي براي پرورش ميگو در مطالعات 

ها رو به اكثر هزينه  در ايران  %20تورم متوسط ساالنه در آينده مورد استفاده قرار گيرد با توجه به  دتوانمي

تغييرات قيمتهاي جهاني آبزيان كه با افزايش عرضه ؛ استفاده از تكنولوژي و رقابت پذيري و با  مي باشد زايشاف

هاي ماهي و ميگو نياز به بازنگري جدي دارد. هر چند در مطالعات مجتمعارزيابي اقتصادي  باال همراه مي باشد

توان گفت در صادي قرار گرفته است و حتي ميفوق بيشتر نرخ داخلي بازگشت سرمايه مبناي امكانپذيري اقت

. لذا براي توسعه پايدار يا تاثير گذار بوده اندو  هداشت كمتر نقش اقتصاددانان مهندسي، گروه مشاورين

 آبزي پروري در ايران هاي پرورش ماهي و ميگو در توسعهنقشي كه بخصوص مجتمع سهم و پروري وآبزي

با راه اندازي تواند راهگشا باشد.مي و ارزيابي آنها هاي فوققتصادي به مجتمعايفا خواهند كرد نگاه دوباره ا

سايتهاي پرورش ماهيان گرم آبي در خوزستان و كرمانشاه ضرورت انجام اين كار براي پايداري توليد و استفاده 

 حداكثري از منابع موجود اجتناب ناپذير ميباشد. 

  

  سياست توسعه  -8-1

بايد از نظر اقتصادي درست و منطقي بوده و بر اساس يك تحليل اقتصادي اتخاذ شده باشد.  ايهر سياست توسعه

گذارد. لذا گذاران اثر ميباال بر تصميمات سياسي سياست در هاي اقتصادي بيان شدهتوان گفت تحليلقطعاً مي

هاي زمينه با داليل كافيبتوانند پروري بايد هاي آبزياي پروژههاي توسعهريزيگران اقتصادي در برنامهتحليل

هاي بودجه موضوع فوق از اهميت گذاران فراهم نمايند. با توجه به محدوديتها را در نظر سياستتحقق پروژه

اقدامات انجام گرفته توسعه پرورش ماهي و ميگو در اوايل ده هشتاد باعث شد سهم باشد.اي برخوردار ميويژه

يالت اعتباري بانكها بطور قابل مالحظه ايي در برنامه سوم و چهارم توسعه بودجه هاي عمومي دولت و تسه

مطالعات تكميلي ذيل براي افزايش يابد. با توجه به نتايج به دست آمده  1384- 1388و  1383-1379
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و  1378توسعه آبزي پروري  در ايران پيشنهاد مي شود (دفتر طرح و توسعه،  گذارانگيران و سياستتصميم

1384 .(  

  

  پروريتحليل تأثير اقتصادي توسعه آبزي-1-8-1

هاي ديگر اقتصادي و جوامع در مطالعات اقتصادي پروري بر ساير بخشتحليل تأثير اقتصادي توسعه آبزي

پروري ستانده، براي برآورد تأثير توسعه آبزي -گيرد. معموالً مدل دادهپروري مورد ارزيابي قرار ميآبزي

پروري بر درآمد ملي، شود. در شرايط فعلي نقش توسعه آبزي، درآمد مالياتي و غيره استفاده ميلبردرآمد، اشتغا

در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي كه زمينه هاي  زايي، بخصوص اشتغالافزايش درآمد روستائيان، اشتغال

سزايي داشته باشد. گذارن تأثير بهتواند در جذب ديدگاه سياستمحدودي براي اشتغال در آنها وحود دارد مي

و پرورش ماهيان سردآبي و گرم آبي در مناطق غربي هر چند توسعه تكثير و پرورش ميگو در سواحل جنوب 

داشته است ولي بطور كلي  و روستايي به خوبي نشان دهنده تأثير توسعه بر اشتغال و توسعه مناطق ساحليكشور 

و نشينان ن و اثرات اجتماعي آن در بهبود زندگي ساحلالدر اقتصاد ك هاي فوق و اثرات آنهاهنوز پروژه 

  شده است.نانجام  الزم مورد توجه قرار نگرفته و مطالعاتروستائيان 

 ؛هاي دولت در تأمين اعتبارات و تسهيالت مورد نياز توسعهتحقيقات الزم براي تبيين نقش و حمايت )1

، همچنين فراهم كردن ساختارهاي تشكيالتي مورد نياز براي ايجاد زير ساختها، آموزش و ترويج و تحقيق

به  گذاران غير دولتي و تعريف مشخصهاي توسعه و ارائه يك الگوي مناسب براي سرمايهاجراي برنامه

  ي از موضوعاتي است كه الزم است مورد توجه قرار گيرد.براي سازمانهاي غير دولت همراه جايگاه قانوني

ي تبيين سياستهاي دولت در مورد زمين، آب و ساير منابع تخصيص داده شده به انجام مطالعات برا )2

  پروري بطوري كه از نظر اقتصادي بتواند روند رو به رشد توسعه را تضمين كند.آبزي

و هوايي، ارتباط اقتصادي اي در ايران و وجود شرايط متنوع و مختلف آببا توجه به مزيتهاي منطقه )3

بندي گردد تا  گذاران اولويتتوسعه، تبيين و الگوهاي مختلف توسعه براي سياستاستراتژيهاي مختلف 

مطالعات منطقه ايي كه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه شيالت در  امكان انتخاب مناسب فراهم شود.

را  دستور كار شيالت ايران قرار داشت بايد بتواند با توجه به مزيتهاي منطقه ايي در كشور اولويت ها

 مشخص نمايد.

  

  پروري مشكالت مطالعات اقتصادي آبزي -9-1

پروري در مشكالت عمده تحقيقات اقتصاد آبزي) 1381مطالعات انجام شده در گذشته نشان ميدهد(صالحي،  

و تنوع و با پرورش دهندگان  خالء همكاري بين كارشناسان مختلف ايران عبارت از: اطالعات اقتصادي ناكافي،

هاي اقتصاد جنبه قيتحقدر اين با توجه به ورود كپور ماهيان هندي به ايران  .پرورش است و روش هاي اهسيستم
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با توجه به موضوعات ل قرار ميگيرد. يه و تحليپرورش كپور ماهيان هندي و شرايط بازار آن مورد بررسي و تجز

  توان بيان نمود:به شرح ذيل ميپروري در ايران را مهمترين مشكالت مطالعات اقتصادي آبزيطرح شده  

پروري آنهم زماني كه تحقيقات خالء اطالعات اقتصادي پايه و مطمئن مورد نياز تحقيقات اقتصاد آبزي )1

، اطالعات موجود بيشتر دپروري در ايران بسيار ضعيف است. در خيلي مواراقتصادي مورد نياز آبزي

اختالف آنچه تحت شرايط « فاصله آزمايشي« موالً اين آزمايشگاهي است و نه اطالعات عملي در مزرعه، مع

افتد را همه جانبه كنترل در مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي با آنچه در وضعيت موجود و واقعي مزارع اتقاق مي

  گيرد.دربر مي

متاسفانه به  ايستگاههاي تحقيقاتي بايد تقويت شود. قطعاً به وسيله اطالعات واقعي مورد عمل در مزارع نتايج كار

پروري در ايران كسب اطالعات بر اساس عملكرد واقعي مزارع بسيار ضعيف و خاطر جوان بودن صنعت آبزي

هاي مختلف كسب اطالعات باشد. روشپروري در خيلي از مناطق غير ممكن ميبه خاطر طبيعت خاص آبزي

توان و اجرا گردد. روشهايي كه مي بايد تعريفپروري ميدرست و مورد نياز براي تحقيقات اقتصاد آبزي

هاي آماري و اصالح آمار كسب شده ها و درآمدهاي آبزيان را بطور واقعي بدست آورد هر چند پرسشنامههزينه

تا با اطمينان  داشتههاي آماري نياز به اصالح باشد ولي همين آمار نيز با استفاده از تكنيكيك اقدام بديهي مي

اطالعات هزينه تمام شده توليد در روشها و گونه هاي مختلف آبزيان ؛ سهم ار گيرد.قرقضاوت  بيشتري مورد

عوامل هزينه ؛ تحليل حساسيت هزينه ها ؛ تركيب بهينه گونه ها در كشت توام و غيره موضوعاتي هستند كه به 

  انها بايد پرداخته شود. 

هاي مختلف و مرتبط با توسعه نيز به پروري در رشتهاغلب ضعف همكاري تحقيقاتي بين كارشناسان آبزي )2

آبزي پروري خورد. الزم است ساختار الزم در موسسه تحقيقات شيالت، دفتر طرح و توسعه و معاونت چشم مي

پروري ايجاد براي تبيين جايگاه مناسب و راهكار اجرايي براي تقويت تحقيقات اقتصاد آبزيسازمان شيالت 

پروري ( از جمله اقتصاددانان) ارتباط ضعيفي با يكديگر دارند. لذا آبزيكارشناسان مختلف مرتبط با  گردد.

  باشد.اطالعات اوليه مورد نياز براي تحقيقات اقتصادي وجود ندارد و يا بسيار محدود مي

هاي مختلف پرورشي، شرايط متفاوت آب و هوايي و سيستم هاي متفاوت اشكال متنوع پرورش، گونه )3

سازد. همكاري مشترك و پروري در ايران را بسيار دشوار مياقتصادي فعاليتهاي آبزيپرورش آبزيان، مقايسه 

هاي مختلف آبزي پروري از نگاه تنگاتنگ كارشناسان و محققين مرتبط با آبزي پروري براي تدوين پروژه

پايه مورد نياز الزم  گردد كه اطالعاتزيادي از اين دشواري بكاهد. هر چند تأكيد مي تواند تا اندازهاقتصادي مي

است بر مبناي تلفيق اطالعات موجود در مزارع با تجربيات ايستگاههاي تحقيقاتي و يا تجربيات ساير كشورها 

  تدوين گردد.
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متاسفانه رغبت اقتصاددانان به تحقيقات آبزي پروري در ايران بسيار ضعيف و كارهاي انجام شده تاكنون  )4

پروري فاقد جايگاه هاي موجود شيالت در دانشگاهها اقتصاد آبزيرشتهپاسخگو نبوده است. ضمن اينكه در 

  اي ندارد. پروري زمينههاي مختلف اقتصادي در دانشگاهها هم آبزيبوده و در رشته

ربط و يا روشهاي تحليل ناكارا نيز وجود دارد كه نه تنها مشكالت در بعضي موارد استفاده از اطالعات بي  )5

هاي توسعه و يا شكست آن را به دنبال را حل نخواهد كرد بلكه خطر انحراف از سياست پرورياقتصاد آبزي

پروري و خواهد داشت. مشكل فوق بيشتر بخاطر عدم آشنايي مهندسين و بيولوژيستهاي شيالتي با اقتصاد آبزي

 اقتصاددانان ناآشنا با مهندسي و بيولوژي آبزيان بروز كرده است.

  

  پروري تي مورد نياز آبزيهمكاري تحقيقا -10-1

  & Pillay, 1990, 1994(د باشهر چند آبزي پروري از يك سابقه ديرينه چند هزار ساله در آسيا برخور دار مي

Stickney, 1994باشد. () ولي در بيشتر كشورهاي جهان از جمله ايران نسبتاً جديد ميSalehi, 1999,  Jolly&Clonts, 

1993, Nash, , 1997, 1995پروري در آبزي آوريتوان ادعا كرد كه فن) در حال حاضر بر اساس شواهد موجود مي

باشد اكثر موارد به جاي تحقيقات علمي با آزمون و خطا توسعه يافته است و اين توسعه صرفاً مختص ايران نمي

  .)Shang, 1990پروري در جهان نيز با آزمون و خطا بوده است (بلكه توسعه آبزي

پروري از طريق تحقيقات علمي وري منابع مورد استفاده در فعاليتهاي سنتي آبزين انتظار داشت كه بهرهتوامي

هاي افزايش يافته و نتيجتاً سودآوري نيز افزايش يابد. با توجه به افزايش توليدات جهاني بخصوص در گونه

انجام تحقيقات علمي براي  پورماهيان و گ.نه هاي پرورشي با حاشيه سود پايين مانند ك صادراتي مانند ميگو

  باشد.توسعه غير قابل انكار مي

پروري يك علم چند بعدي شامل بيولوژي، مهندسي، تغذيه و دانش فني غذا، ژنتيك، اثرات از آنجا كه آبزي

كثر هاي عملياتي جديد با حداباشد، براي توسعه سيستممتقابل، زيست محيطي، مديريت، اقتصاد و بازاريابي مي

به ويژه بهبود مديريت موجود  طلبد.اثر بخشي و سودآوري باال، تشريك مساعي گسترده تحقيقاتي را مي

هاي سودآور و قابل رقابت با ساير فعاليتهاي اقتصادي در سطح كلي و يا عرضه محصول عملياتي و تدوين پروژه

  ت. المللي ضرورتي اجتناب ناپذير اسها در سطح بينقابل پذيرش مشتري

هاي اقتصادي مورد نياز توسعه و بهبود مديريت همانطور كه بيان شد، خالء اطالعات كافي و درست براي تحليل

رود با اتكاي به باشد. اما انتظار ميپروري ميمهمترين مشكل آبزي همراه با تحقيقات بازاريابي كاربردي مزارع

مللي متخصصان مختلف مرتبط با آبزي پروري امكان حل التعاون و همكاري ملي و يا استفاده از تجربيات بين

هر يك از موضوعات مرتبط با تحقيقات آبزي پروري كه بطور خالصه ارائه شد  مشكل فوق فراهم خواهد شد.

اميد مي رود با ايجاد بخش مطالعات اقتصادي در تشكيالت موسسه تحقيقات نياز به بحث و بررسي دارد كه 

  به آنها پرداخته شود.در آينده شيالت ايران 
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  روش هاي پرورش كپور ماهيان در ايران:

بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي، پرورش چند گونه اي است. چون در اين روش از تمامي سطوح 

غذايي موجود در استخر استفاده مي شود و هيچ كدام از سطوح غذاي داخل استخر بال استفاده نمي ماند. عالوه 

  ورش چند گونه اي، ماهيان اثرات متقابل مثبت تغذيه اي بر روي يكديگر مي گذارند.بر آن در پر

اي كه ماهيان به صورت دو گونه اي پرورش داده مي شوند بايد تركيب گونه ها به در شرايط خاص منطقه

كپور،  اي باصورتي باشد كه با يكديگر رقابت غذايي نداشته باشند، به همين علت پرورش ماهي كپور نقره

پرورش ماهي كپور نقره اي با آمور و پرورش ماهي آمور با سرگنده مي تواند صورت گيرد ولي همان طور كه 

در كشور ما، روش پرورش چندگونه اي  صخصوه قبالً گفته شد، بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ب

  است.

ين روش هاي پرورش اين ماهيان در جهان و ترپرورش چندگونه اي ماهيان گرمابي از متداولترين و اقتصادي

ايران است. در اين روش ماهيان مورد نظر از تمامي سطوح غذايي طبيعي استخر استفاده نموده و عالوه بر اين اثر 

متقابل مثبت تغذيه اي بر روي يكديگر دارند. زي شناوران گياهي موجود در استخر فقط مي توانند مورد تغذية 

ر گيرند و گونه هاي ديگر ماهيان نمي توانند به طور مستقيم آنها را مورد اقر وماهي كاتال يماهي كپور نقره ا

نيز از آن بهره مند  و روهو تغذيه قرار دهند. اما در صورتي كه كشت به صورت چند گونه اي باشد، ماهي كپور

به  و كاتال ر نقره ايمي شود. بدين ترتيب كه قسمتي از زي شناوران گياهي خورده شده توسط ماهي كپو

د. نقرار گير روهو و يا مريگال صورت نيمه هضم شده دفع مي گردد كه مي تواند مورد مصرف ماهي كپور

نيز با تغذيه از كفزيان و به هم زدن كف استخر باعث در دسترس قرار گرفتن مواد معدني  ومريگال ماهي كپور

كاتال و  اين زي شناوران گياهي مورد مصرف ماهي كف استخر براي مصرف زي شناوران گياهي مي شود كه 

  اي قرار مي گيرند.كپور نقره

نيز زي شناوران  و روهو گياهان داخل استخر استفاده نموده و ماهي سرگنده جلبكها واز و مريگال ماهي آمور

تخر كشت در اس و روهو جانوري موجود در استخر را مورد تغذيه قرار مي دهد. در صورتي كه ماهي سرگنده

داده نشود زي شناوران جانوري داخل استخر مورد مصرف قرار نمي گيرند و تراكم آنها در استخر باال خواهد 

رفت و چون زي شناوران جانوري از زي شناوران گياهي داخل استخر تغذيه مي نمايند از جمعيت زي شناوران 

وري كاهش خواهد يافت و در نهايت همة گياهي كم شده و در نتيجة كمبود آنها، جمعيت زي شناوران جان

  ه خواهند ماند.نماهيان استفاده كننده از آنها گرس

استفاده نشود بعلت عدم مصرف زي شناوران گياهي،  و كاتال  چنانچه در داخل استخر از ماهي كپور نقره اي

د. به همين داليل شكوفايي زي شناور گياهي و كاهش شديد اكسيژن در هنگام شب، سبب تلفات ماهيان مي شو

  بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي، روش پرورش توأم (چند گونه اي) است.
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هاي ماهي در پرورش ماهيان گرمابي بستگي به استفاده از هواده و يا عدم استفاده از آن و تركيب و تراكم گونه

تراكم ذيل از طرف معاونت تكثير همچنين شرايط منطقه و مزارع پرورش ماهي دارد ولي به طور كلي تركيب و 

  و پرورش آبزيان شيالت ايران به پرورش دهندگان ماهي توصيه مي شود.

هزار قطعه ( ماهي كپور نقره اي  4-5/3استخرهاي پرورش ماهي فاقد هوادهي: تراكم ماهي در هكتار =  –الف 

 درصد) 10-5ه ماهي سرگند، درصد 20-15درصد، ماهي آمور  25-20درصد، ماهي كپور  50-60

درصد تلفات دورة پرورش در نظر گرفته مي شود كه در زمان كشت بچه ماهي بايد به  10عالوه بر اين، حدود 

استخر اضافه گردد. با توجه به شرايط منطقه از نظر مدت زمان پرورش، دسترسي و يا عدم دسترسي به غذاي 

ترسي به علوفة ارزان، تركيب گونه اي كپور نقره اي، دستي ارزان، زياد بودن و يا كم بودن استخر و همچنين دس

  درصد افزايش و يا كاهي يابد. 10كپور و آمور مي تواند تا 

هزار قطعه در هكتار( ماهي كپور نقره  6تا  5استخرهاي پرورش ماهي با هوادهي: تراكم كشت در هكتار =  –ب 

  درصد) 10-5درصد ،ماهي سرگنده  25-20درصد ،ماهي كپور  55-50اي 

  درصد كاهش و يا افزايش يابد. 10در اين مورد نيز تركيب گونه ها مي تواند تا 

در عين حال تركيب گونه ها مي تواند براساس مزيت هاي نسبي منطقه متغير بوده بطوري كه اين روش يكي از 

ود. در اين روش شماهيان گرمابي به كار برده مي شهايي است كه در بعضي از كشورهاي دنيا براي پرورروش

با توجه به شرايط و امكانات موجود در منطقه، يكي از گونه ها به عنوان گونة اصلي انتخاب شده و بقية ماهيان به 

صورت ماهيان جنبي همراه با آن پرورش داده مي شوند. به عنوان مثال اگر در منطقه اي ضايعات كشاورزي 

قيمت باشد مي توان در آن منطقه اقدام به پرورش ماهي كپور  محصوالتي نظير گندم، جو، ذرت فراوان و ارزان

به عنوان ماهي اصلي و بقيه ماهيان به صورت جنبي نمود و يا اينكه اگر شرايط آب و هوايي منطقه و تعداد 

توان باروري استخر را در آن انتظار داشت، با در نظر روزهاي آفتابي و طول روز به حدي كم است كه نمي

توان اقدام به پرورش آن به صورت گونة اصلي نمود.در اي مورد نياز براي تغذية ماهي كپور، ميگرفتن غذ

مناطقي كه كود حيواني فراوان و ارزان قيمت در اختيار بوده و طول مدت روز و تعداد روزهاي آفتابي در طول 

ي توان از ماهي كپور نقره زمان پرورش زياد است و باروري طبيعي استخر به نحو مطلوبي صورت مي گيرد، م

  به عنوان گونة اصلي و ساير ماهيان به عنوان ماهي جنبي استفاده كرد.وكاتال  اي

در مناطقي كه استخرهاي پرورش ماهي پوشيده از علف و گياهان آبزي فراوان مي شود و علوفه كاري در  

  به عنوان ماهي اصلي نمود. و روهو منطقه زياد و ارزان است، مي توان اقدام به پرورش ماهي آمور

كه مي توانند به عنوان ماهي اصلي در پرورش انتخاب  كپور چينيدر شرايط كشور ما از بين سه گونه ماهي 

به عنوان گونة اصلي يا از ماهي كپور نقره اي به عنوان  معموليشوند، در بعضي از مناطق مي توان از ماهي كپور

انتخاب ماهي آمور به عنوان گونة اصلي مناسب نبوده و مقرون به صرفه  ماهي اصلي استفاده نمود. شرايط براي

  ).1377نيست(شكوريان و همكاران، 
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هكتار پرورش مي يابند  5هكتار تا  3/0در عين حال كپور ماهيان در كشور ايران در استخرهاي خاكي از 

ربع مي باشند). در اين حالت متر م 200تا  100كشاورزي داراي مساحت هاي كمتر از آب (استخرهاي ذخيره 

گرم مي  30-100در هكتار بوده و اندازه رها سازي نيز بين  عدد  3500-4500تراكم رها سازي بچه ماهيان 

) و عدد 1500-2000باشند. در شرايط پرورش ماهيان گرم آبي در منابع آبي تراكم رهاسازي كاهش يافته (

شد. پرورش ماهيان گرم آبي در شاليزار تابع شرايط خاص شاليكاري گرم مي با 10-50اندازه بچه ماهيان نيز بين 

بوده و محدود به دوران آبدهي مزارع مي باشد. در اين حالت درصد ماهي آمور در كمترين تعداد بوده و ماهي 

استفاده از كپور ماهيان هندي در كشت تلفيقي و چند گونه اي در فيتوفاگ بعنوان گونه غالب معرفي مي شود.

سياري از كشور ها نظير هند ، چين ، نپال و ويتنام و... كسترش يافته و بر اساس اقليم و شرايط منطقه اي نسبت ب

.بديهي است در كشور ايران نيز با توجه  Tripathi, 1989 )گونه را در دستور كار قرار داده اند( 6هاي مختلف از 

لف گونه هاي كپور ماهيان هندي و چيني استفاده نمود كه به شرايط و اقليم هاي متنوع ميتوان از نسبت هاي مخت

 ميبايست مورد تحقيق و بررسي قرار گيرند.

  

  پرورش كپور ماهيان هندي

پرورش كپور ماهيان در سيستم توأم در سالهاي اخير در خوزستان توسعه كمي  فراواني داشته و از حدود 

كيلو گرم در هكتار رسيده  3300با متوسط توليد   87هكتار در سال  6025به حدود  79هكتار در سال  2500

ولي همچنان مشكل بهره وري بيشتر از امكانات موجود به قوت خود باقي است .  )1389(شيالت،  است

  مي تواند منافع زير را در بر داشته باشد :در ايران در سيستم پرورش  كپور هندي استفاده از گونه هاي جديد

  توليد در استخر خاكي با توجه به تنوع عادات تغذيه اي در هر يك از گونه ها . استفاده از سطوح مختلف )1

 افزايش ميزان توليد در واحد سطح . )2

با توجه به تنوع سليقه مصرف كنندگان تنوع در گونه هاي پرورش باعث تمايل بيشتر مصرف كننده ها به  )3

 مصرف ماهي پرورشي خواهد شد .

اهيان پرورشي تالقي زماني نداشته و مي توان از كارگاههاي تكثير از نظر زمان تخمريزي با كپور م )4

 موجود در تكثير آنان استفاده نمود و بهره برداري بيشتري از آنان بعمل آورد . 

در مجموع با توجه به موارد فوق الذكر استفاده از اين گونه ها در سيستم پرورشي مي تواند به بهره وري  )5

هاي افزايش بازده اقتصادي مزارع پرورش ماهي در استان  باعثو انجاميدهتكثيرو مراكزبيشتر مزارع 

توليد كننده ماهيان پرورشي گرم آبي در كشور استانهاي بعنوان بزرگترين گيالن، مازندران  و خوزستان 

منجر گردد. ضمن اينكه در افق طوالني مدت مي توان از اين سيستم پرورشي در ساير نقاط كشور نيز 

  نمود. استفاده
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  سوابق تحقيق در داخل و خارج از كشور با تاكيد بر نتايج آنها  -11-1

اين گونه ها كه بومي رودخانه هاي شمال هندوستان بوده و در پاكستان و بنگالدش و سريالنكا نير ديده مي  

لعات زيادي در شود به كشورهاي ديگري از جمله تايلند ، فيليپين ، ژاپن و شوروي سابق منتقل شده اند و مطا

در منابع  كه ) لذا به اختصار برخي از خصوصيات اين گونه ها1372مورد آنها انجام شده است (نوروزي مقدم، 

  :Landeu ,N, 1992) مختلف ذكر گرديده بشرح ذيل مي باشد(

                     ) و Labeo rohita) روهو (   Catla catlaگونه از اين ماهيان وارد سيستم پرورش شده اند كه شامل : كاتال ( 4

گونه اول همراه با كپور  3) بوده كه عمدتاً از   Labeo Calbasu) و كالباسو (  Cirrhinus  Mrigalaمريگال ( 

) در پرورش توام مورد   Grass Carp) و آمور (  Silver Carp) و كپور نقره اي (  Common Carpمعمولي  ( 

  استفاده قرار مي گيرد . 

سانتيمتر رشد طولي   7.5 – 10از رشد بسيار سريعي برخوردار بوده و در عرض يك ماه مي تواند كاتال : )1

 10-9سال پرورش به  2كيلوگرم و بعد از   1.3 – 1.4داشته باشد و     همچنين در عرض يك دوره پرورش به 

م مي توان از آن بعنوان مولد كيلوگرم برسد . اين ماهي در سال دوم پرورش به بلوغ رسيده و از سال سو

كيلوگرم باشد. اين ماهي در دوره پرورش بازاري از سطح  3استفاده كرد. زمانيكه متوسط وزن آن حدود 

 100000تغذيه نموده و مانند ماهي فيتوفاگ از فيتوپالنكتون ها تغذيه         مي كند . ميزان هم آوري نسبي آن 

در جنوب هند امكان دو بار .    .Landeu ,N, 1992) (ي ماده  مي باشدتخم در كيلوگرم وزن ماه 250000تا 

  تخمريزي آن در سال نيز وجود دارد و فصل تخمريزي آن از اواسط ارديبهشت تا اواخر مرداد ماه مي باشد.

اين ماهي نيز از رشد سريعي برخوردار بوده ولي رشد آن از كاتال كمتر مي باشد و مي تواند در ) روهو : 2

سانتيمتر برسد در دومين سال پرورش به سن بلوغ مي رسد . بهترين ركورد ثبت  35 – 40يك دوره پرورش به 

كيلوگرم در دو سالگي است .هرچند احتمال  4,5 – 2,6كيلوگرم در سال اول و 1شده روهو رسيدن به وزن 

سال مي باشد .وزن  3 – 4در بنگالدش سن بلوغ ماهي روهو  .بلوغ در يك سالگي آن نيز گزارش شده است

تخم در كيلوگرم وزن بدن ماهي  400000تا  100000كيلوگرم و هم آوري نسبي آن برابر  5در اولين بلوغ 

  .   (Landeu ,N, 1992)گزارش شده است

روهو در ايالت موسون از ژوئن (خرداد ماه) تا سپتامبر(شهريور ماه ) تخمريزي مي نمايد  اين ماهي در دوره 

  ز كف و ستون آب تغذيه مي كند .پرورش ا

مهمترين گونه بعد از كاتال و روهو در سيستم پرورش مي باشد. مريگال از رشد كمتري نسبت به ) مريگال : 3

متر مي رسد اين ماهي در دومين سال خود به سانتيs  75روهو و كاتال برخوردار مي باشد اين ماهي حداكثر به 

مي توانند به بلوغ برسند اين ماهي در دوره پرورش بازاري دتريت خوار  بلوغ مي رسد و نرها در يك سالگي

هزار تخم در يك  400000هزار تا  100000بوده و از كف تغذيه مي كند . دامنه   هم آوري نسبي آن از 

  ) .    Kohinoorl  1991كيلوگرم تخمدان ماهي ماده مي باشد ( 
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  خصوصيات زيستي كپور ماهيان هندي:

كالباسو مي باشند. اين گونه ها به واسطه رشد سريعتري كه و يان هندي شامل كاتال، روهو و مريگالكپور ماه

نسبت به ساير كپورماهيان بومي كشور هند دارند، كپورماهيان بزرگ ناميده شده اند. كپوماهيان بزرگ هندي به 

با ارزشي هستند كه در طي قرن ها در ويژه سه گونه كاتال، روهو و مريگال از كپورماهيان سريع الرشد خوراكي 

اياالت شمال شرقي هند پرورش داده مي شدند و نه تنها در هند شهرت عمومي دارند، بلكه در ساير كشورها از 

جمله تايلند، برمه، فيليپين، ژاپن و شوروي سابق نيز مورد توجه مي باشند. اين ماهي ها بومي كشورهاي پاكستان، 

هستند. كپورماهيان هندي به چندين كشور نيز معرفي شده اند و در  در حال پرورش مار نيزبنگالدش، نپال و ميان

ند، چين و ويتنام به طور قابل توجهي در توليد داخلي شيالت آن  يلبعضي كشورها مانند فيليپين، نپال سريالنكا، تا

توسط كشورهاي هند،  1998ل كشورها شركت داشته اند. ميزان توليد سه گونه كاتال، روهو و مريگال در سا

 2010رسمي فائو در سال  ساالنهآمار .)1384تن گزارش شده است. (طال،  1،728،740ند معادل يلميانمار و تا

(هر كيلوگرم هزار دالر 1334193تن به ارزش  1159454برابر با  2008نشان ميدهد ميزان پرورش روهو در سال 

 463520و مريگال  دالر)  1,45(هر كيلوگرم  هزار دالر 3303124ش تن به ارز 2281838، كاتال دالر)   1,15

  ).FAO, 2010ميباشد (  دالر)   1,17(هر كيلوگرم هزار دالر  540581تن به ارزش 

  

  بيولوژي ماهي كاتال:

درجه  28تا  18يي، در درجه حرارت ايسانتي متر است و در نواحي زير استو 180حداكثر طول كل اين ماهي 

. كاتال از روي سر پهن و دهان بزرگ با فك پاييني (Jhingran, 1966)متر زيست مي كند  5راد و در عمق سانتي گ

برجسته شناسايي مي شود. دهان اين ماهي به طرف باال برگشته است. فك بااليي لب ندارد و در محل اتصال 

عدد  43تا  40در اين ماهي استخوان هاي فك، يك مفصل متحرك وجود دارد. تعداد فلس بر روي خط جانبي 

مي باشد. رنگ قسمت بااليي بدن، خاكستري و در پهلوها و پايين بدن، نقره است. باله ها تيره رنگ و در بعضي 

  تقريباً سياه رنگ است.

كاتال در ميان كپورماهيان هندي سريعترين رشد را دارد، به طوري كه گزارش شده است وزن اين ماهي در سال 

  .(Blakely and Hrusa, 1988)كيلوگرم مي رسد  10وگرم و در سال دوم به كيل 4اول به 

كند. الرو كاتال و نوزادان جوان آن از ي سطحي آب است و از زي شناوران تغذيه ميااين ماهي ساكن اليه

تغذيه سانتي متر،  2كنند. نوزادان كاتال بعد از رسيدن به طول حدود جلبك هاي تك سلولي زي شناور تغذيه مي

ماهي كاتال اساساً همه چيزخوار است، اما در مرحلة  (Pillay, 1994)نمايد از ارگانيسم هاي زي شناور را آغاز مي

كند، اگرچه ممكن است جلبك نيز مصرف نمايد. جواني و بزرگسالي، غالباً از زي شناوران جانوري تغذيه مي

كنند. اين ماهي در مراحل بزرگسالي، اغلب از تغذيه ميماهيان جوان از حشرات آبزي، و زميني و دتريتوس نيز 
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ها كوچكتر را به مصرف ايكند ومعموالً گياهان بزرگ پوسيده و دوكفهزي شناوران جانوري تغذيه مي

  .(Blakelly and Hrusa, 1988; Jhingran, 1966)رساند مي

 70،000شود و بيش از ال زندگي بالغ ميماهي كاتال در رودخانه ها زندگي و توليد مثل مي كند. در دومين س

سالگي  5تا  3كند. اين ماهي در بنگالدش حدوداً در سن وگرم وزن بدن توليد ميـــــعدد تخم به ازاي هر كيل

عدد تخم به ازاي هر گرم وزن بدن مي  150سالگي،  5تا  3بالغ مي شود. متوسط هم آوري اين ماهي در سن 

اين ماهي در شمال هند در ماه هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور است. تخم ماهي  ان تخم ريزيــــــباشد. زم

  )1384طال،  Talwar and Jhingran, 1992)( متر است ميلي 1ده و حداكثر قطر آن، ــــــكاتال غير چسبن

  

  بيولوژي ماهي روهو:

 10. حداكثر سن اين ماهي نيز كيلوگرم است 45سانتي متر و حداكثر وزن آن  200حداكثر طول كل ماهي روهو

درجه سانتي گراد زندگي مي  14سال گزارش شده است. روهو در نواحي گرمسيري و حداقل درجه حرارت 

كند. دهان اين ماهي زير پوزه برجسته آن قرار دارد و به طرف پايين باز مي شود و داراي لب هاي كلفت و 

باريك مي شود. تعداد فلس بر روي خط جانبي در ماهي  گوشتي مي باشد. بدن اين ماهي به سمت دم ناگهان

  عدد است. 41روهو 

رنگ بدن اين ماهي در امتداد پشت، مايل به آبي يا مايل به خاكستري و در طول پهلوها و بخش زيرين بدن، نقره 

سياه  اي رنگ است. گاهي يك نشانه قرمز رنگ روي هر فلس ديده مي شود. باله ها مايل به قرمز و در بعضي

  رنگ است.

اين ماهي منزوي است و معموالً پنهان مي شود و فقط در روز فعاليت دارد. ماهي روهو در ميان كپور ماهيان 

د مورد توجه بوده هندي يك ماهي ممتاز است و به عنوان يكي از خوشمزه ترين كپورماهيان پرورشي در قاره هن

از اين رو در بازارهاي تجاري داراي قيمت بيشتري است. اين ماهي كه ممكن است معروف ترين ماهي هندي 

كيلوگرم برسد. روهو به طور طبيعي  1تا  5/0باشد، در شرايط پرورشي مي تواند در مدت يك سال به وزن 

كزي)، نپال، پاكستان، بنگالدش و برمه است. اين ساكن سيستم هاي رودخانه اي هند (رودخانه هاي شمالي و مر

ماهي از دتريتوس، گياهان و بي مهرگان و زي شناوران بزرگ تغذيه مي كند و در هنگام بزرگسالي، مواد آلي 

  .(Blakely and Hrusa, 1988)پوسيده را مصرف مي نمايد 

عدد تخم متفاوت است.  2،794،000تا  226،000ميزان هم آوري بسته به طول و وزن ماهي و نيز وزن تخمدان از 

عدد تخم به ازاي  200تقريباً معادل نسبي در صورتي كه بلوغ جنسي در اواخر سال دوم روي دهد، هم آوري 

هرگرم وزن بدن است. ماه هاي تخم ريزي ماهي روهو در كشور هند و بنگالدش از فروردين تا شهريور مي 

تخم اين ماهي كروي و سطح آن صاف و غير  (Blakely and Hrusa, 1989; and Khan and Jhingran, 1992) باشد.

  .)1384(طال ،مي باشد ppt 5چسبنده است. حداكثر شوري كه الرو ماهي روهو مي تواند تحمل كند 
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  بيولوژي ماهي مريگال:

نواحي  كيلوگرم است. مريگال در 13سانتي متر و حداكثر وزن آن  100حداكثر طول استاندارد اين ماهي 

متر زيست مي كند. اين ماهي قادر به  5درجه سانتي گراد و در عمق  14گرمسيري با حداقل درجه حرارت 

مريگال داراي ظاهري زيبا با فلس هاي  (Roberts, 1997; Palomares, 1991)ل مقادير زياد شوري مي باشد متح

ود دارند كه جفت زايده پاييني، ابتدايي طاليي درخشان است. معموالً در دو طرف دهان، زوايد نوك داري وج

عدد است. مريگال ماهي خيلي فعالي است كه در  43تا  40بوده و يا وجود ندارد. تعداد فلس بر روي خط جانبي 

 1استخرها، پرورش مي يابد. وزن اين ماهي تحت شرايط پرورشي در استخرها، در مدت يك سال به بيش از 

دتريتوس، زي شناوران گياهي، جلبك ها و زي شناوران جانوري تغذيه مي كند  كيلوگرم مي رسد. اين ماهي از

(Roberts, 1997) سانتي متر، همه چيزخوار و افراد بالغ به طور تقريبي همگي  5. افراد جوان با طول كل حدود

لي تر، گياهان اع گياهخوار هستند. ماهيان بزرگسال از فيالمنتها، جلبك هاي سبز، دياتومه ها، قطعاتي از گياهان

پوسيده، لجن و دتريتوس تغذيه مي كنند. مريگال عمدتاً از كف تغذيه مي كند و از اين رو براي پرورش 

برابر طول  18تا  10باكپورماهياني كه از سطح و ستون آب تغذيه مي كنند، مناسب است.. روده طويل اين ماهي (

  براي جذب مؤثر مقادير كم مواد غذاي مي باشد.سازگاري بيولوژيك گاهخوار بودن و بدن)، دليل بر 

سالگي بالغ مي شود. فصل تخم ريزي اين ماهي به زمان  2تا  1مريگال بسته به شرايط آب و خاك محل، در سن 

تا بيش از  124،000شروع موسم بارندگي و دوره آن بستگي دارد. ميزان هم آوري بسته به اندازه ماهي، بين 

كيلوگرمي مي تواند يك ميليون عدد تخم بگذارد (طال،  6ي باشد. يك ماهي ماده عدد تخم م 1،900،000

1384.( 

الي  2000) ميزان  پرورش كپور ماهيان هندي  كاتال، مريگال و روهو در دوره 2010بر اساس آمار سازمان فائو (

 ارائه شده است. 1در جدول  2008
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  در جهان. : مقدار توليد و ارزش كپورماهيان هندي 1جدول 

 سال/

  گونه
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  2281838  2115375  1377400  1306544  1175652  574140  564891  484691  602320  مقدار (تن)  كاتال

  
ارزش 

  (هزاردالر)
599258  461596  540253  552136  1285554  1496434  1679452  2965931  3303124  

  1159454  969177  1600574  1412920  1359143  774752  668987  601233  733869  مقدار (تن)  روهو

  
ارزش 

  (هزاردالر)
1429022  798967  838238  1141185  2053985  1681354  1962077  1111035  1334193  

  463520  299143  254607  355643  361561  518612  512178  445468  552122  مقدار (تن)  مريگال

  
ارزش 

  (هزاردالر)
518483  400879  465587  483786  423765  353251  291758  351429  540581  

  2010منبع: فائو، 

 

�����٢٠١٠ و ارزش ����� ��ل 
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 مواد و روش ها-2

  براي اجراي اين طرح بشرح زير اقدام شده است:

  0ورود بچه ماهيان از كشور هندوستان

شمال  كشور و  پژوهشكده آبزي پروري جنوب  كشور (  انتقال بچه ماهيان هندي به پژوهشكده آبزي پروري

محل اجراي طرح و برنامه ريزي جهت قرنطينه آنها با همكاري سازمانهاي ذيربط انجام گرفت. بعد از رسيدن 

الروها به وزن انگشت قد براي اجراي پروژه پرورش كه توسط طرحي ديگر انجام گرفت تيمارهاي اجرا شده 

  به شرح زير رهاسازي شد. 4و  3و  2بر اساس جداول 

  فرضيه تحقيق:

  پرورش توام كپور ماهيان هندي و چيني باعث افزايش درامد پرورش دهندگان خواهد شد. -1

 عرضه كپور ماهيان هندي مورد استقبال مصرف كنندگان ايراني قرار خواهد گرفت.  -2

  
  در اهواز تعداد بچه ماهي رهاسازي شده در استخرهاي آزمايشي . 2 جدول

 
POND Ruho Merigal Catla Phytophag Amour Carp Big head 

 B5 22 14 18 76 18 25 7 1تيمار

 
A1 61 41 51 215 51 72 20 

 
A5 61 41 51 215 51 72 20 

 B6 36 22 32 52 13 20 5 2تيمار

 
A4 102 61 92 148 36 56 15 

 
A8 102 61 92 148 36 56 15 

 B3 54 29 43 32 7 11 4 3تيمار

 
A2 153 82 123 92 20 31 10 

 
A6 153 82 123 92 20 31 10 

 B2 0 0 0 99 27 45 9 تيمار شاهد

 
A3 0 0 0 281 77 128 26 

 
A9 0 0 0 281 77 128 26 
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  وزن اوليه بچه ماهيان در شروع دوره پرورش .  3 جدول

طول 

 mmاستاندارد/ 

طول كل 

/mm 

وزن انگشت 

 گونه gاهي نورس/ وزن اوليه بچه م gقد /

98.6 122.05 25.37 0.11 
 كاتال

118.56 144.5 38.56 0.31 
 روهو

148.33 177.5 58.75 0.17 
 مريگال

110 138.33 42.22 
 فيتو فاگ

 كپور 18.65 119.06 98.66

121.73 150 38.58 
 آمور

126.33 155 45.32 
 بيگ هد

  

  
  درايستگاه تحقيقاتي پل آستانه در گيالن ستخرهاي آزمايشيتعداد بچه ماهي رهاسازي شده در ا . 4 جدول

 استخر رها سازي

 
 كپور چيني كپور هندي

 
 كپور سرگنده آمور فيتوفاگ مريگال روهو كاتال

 1تيمار

2 
 

15 15 15 63 26 6 11 

4 
 

15 15 15 63 26 6 11 

6 
 

15 15 15 63 26 6 11 

 2تيمار

5 
 

15 15 45 45 18 5 8 

7 
 

15 15 45 45 18 5 8 

9 
 

15 15 45 45 18 5 8 

 3تيمار

8 
 

21 63 21 27 11 3 5 

10 
 

21 63 21 27 11 3 5 

12 
 

21 63 21 27 11 3 5 

 11 تيمار شاهد
 

0 0 0 90 38 8 15 

  

كپور ماهيان پرورشي، شامل هزينه نيروي انساني، هزينه  توليدهزينه تمام شده و سهم هزينه عوامل براي تعيين 

انگشت قد، هزينه غذا و كود مصرفي، هزينه تعمير و نگهداري، هزينه انرژي، هزينه استهالك سازه ها، تجهيزات 

و اطالعات از تجربيات  با استفاده 1389 در سال تحقيقاتي فوق مراكز درو ساختمانهاي اداري و ساير هزينه ها 
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داده ها از طريق تكميل پرسشنامه ها در مراكز  د.شاي تهيه گذشته و ساير منابع و تجربيات خارجي پرسشنامه

 با توجه به روش استفاده شده توسط صالحي . گرديدتكميل ها جمع آوري و  مراجعه به اسناد هزينه با پرورش و 

) محاسبه هزينه تمام شده كپور ماهيان بصورت زير انجام شد.هزينه تمام شده شامل هزينه استهالك 2004(

اي) هزينه بچه ماهي ، هزينه كود و غذاي مصرفي ، ساز و تجهيزات و ماشين آالت سرمايههاي ساخت و (هزينه

هزينه تعمير و نگهداري ، هزينه نيروي انساني ، هزينه آب ، برق و سوخت (انرژي) ، هزينه حمل و نقل ،  هزينه 

  باشد.ها ميموادشيميايي و دارويي و ساير هزينه

  تغير + هزينه هاي ثابت،هزينه تمام شده = هزينه هاي م

+ هزينه سوخت، آب،  برق، گاز و نفت + هزينه كود و بچه ماهي هزينه هاي متغير = هزينه نيروي انساني + هزينه 

  غذاي مصرفي،  هزينه حمل و نقل  و ساير هزينه هاي متغيير

تجهيزات ، هزينه نيروي  هزينه هاي ثابت=  هزينه استهالك سرمايه گذاري ساختمانها، استخر ها، ماشين آالت و

مزارع و روش محاسبه هزينه استهالك در از براي محاسبه استهالك  انساني ثابت (مدير و كارشناسان ) و غيره. 

پرورش كپور ماهيان چيني، در گذشته استفاده شد. با استفاده از   مانندها مراكز تكثير و پرورش ساير گونه

 گذاريهاي اوليهاستهالك سرمايهه ريزي و وزارت امور  اقتصاد و دارايي استانداردهاي سازمان مديريت و برنام

نظر گرفته شد، و با در ساله  10 ساله و براي مزارع ، تجهيزات و ماشين آالت 20براي سازه ها  و ساختمانها   

بعد از  بدست آمده داده هاي ).2004صالحي،  (استفاده از روش خط مستقيم استهالك ساالنه محاسبه گرديد 

بندي، خالصه و با در كامپيوتر وارد و با استفاده از روشهاي آماري دسته Excelآماري  اصالح آماري در برنامه

  قرار گرفت.  و مورد مقايسه تجزيه و تحليلنياز استفاده از ساير توابع مورد 

پرورش كپورماهيان در سطح  حوزه فعاليت2بعداز بررسي هاي منطقه اي،  1/5/89از ابتداي شروع طرح تا تاريخ 

كشور شناخته شدكه عبارتند از پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي 

شهرستان آستانه اشرفيه)، پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب در استان خوزستان (اهواز ).  سپس اقدام به 

اران استاني گرديد كه به مرحله تكميل پرسشنامه ها ختم شد. بررسي پرسشنامه ونحوه عمليات پرسشگري با همك

براي حصول اطمينان به نتايج روش فوق، جلسات متعددي در مراكز پژوهشي آبهاي داخلي شهرستان انزلي و 

استان خوزستان انجام گرفت. همچنين بازديد ازتيمارها و استخرهاي پرورش كپورماهيان و بازديد از بازار ماهي 

نهاي رشت، انزلي و اهواز و مصاحبه با فروشندگان و مصرف كنندگان بخش هاي ديگري از  عمليات شهرستا

اجرائي طرح بوده است. اطالعات اقتصادي به رايانه وارد شد و تجزيه و تحليل آن انجام شد. به منظور تست 

ارسال شد تا نتايج ان به منظور  كپور ماهيان هندي و آناليز الشه تعدادي نمونه به مركز تحقيقات فرآوري آبزيان

 بررسي بازار  و شرايط گوشت مورد ازمايش و بررسي قرار گيرد.
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  ايجنت -3

پژوهشكده آبزي پروري  استخرهاي مورد بررسي در نشان داده مي شود در 1-3همانطوركه در جدول شماره 

در هر استخر با  بطور متوسط)، آبهاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه

كيلوگرم كود با هزينه متوسط  27/460ريال و استفاده از  92100الرو با قيمت متوسط  5/153رهاسازي 

ريال دوره پرورش آغاز گرديد و در پايان  709022كيلوگرم غذا با قيمت متوسط  18/141ريال و  04/62136

     كيلوگرم برداشت شد. 19/120هي با وزن متوسط ما 9/129اين دوره از هر استخر به طور متوسط 

  
  شمال كشور (هزينه ها به ريال و مقادير و وزن به كيلوگرم مي باشد) : مشخصات مزارع1-3جدول شماره 

  متوسط  فاكتور مورد ارزيابي

خطاي 

استاندارد 

  ميانگين

  مد  ميانه
انحراف 

  استاندارد
  حداكثر  حداقل  واريانس

  كود
  27/460  27/460  46/1  19/1  27/460  27/460  13/1  27/460  مقدار

  4/62136  62136  02/0  14/0  62136  62136  % 8  04/62136  هزينه

  غذا

  كنستانتره
  45/45  45/45  61/5  49/7  45/45  45/45  11/7  45/45  مقدار

  204525  204525  0  0  204525  204525  0  204525  هزينه

 هفرمول

  شده

  73/95  73/95  0  0  73/95  73/95  0  73/95  مقدار

  1/504497  504497  001/0  031/0  504497  504497  018/0  504497  هزينه

  الرو
  161  151  05/16  006/4  151  151  3/3  5/153  تعداد

  96600  90600  5780000  16/2404  90600  90600  1980  92100  هزينه

  برداشت
  152  108  43/169  016/13  121  5/130  7/10  9/129  تعداد

  17/155  34/91  38/401  03/20  ---  75/119  96/15  19/120  وزن

  

در پژوهشكده آبزي پروري نشان داده مي شود در استخرهاي مورد بررسي  2-3همانطوركه در جدول شماره 

الرو با قيمت  41/516بطور متوسط در هر استخر با رهاسازي هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز )، آب

 79/2575ريال و  08/1463349كيلوگرم كود با هزينه متوسط  3/3988ه از ريال و استفاد 33/568058متوسط 

ريال دوره پرورش آغاز گرديد و در پايان اين دوره از هر استخر به  16/5789984كيلوگرم غذا با قيمت متوسط 

  كيلوگرم برداشت شد.   80/635ماهي با وزن متوسط  58/482طور متوسط 
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  جنوب كشور (هزينه ها به ريال و مقادير و وزن به كيلوگرم مي باشد) ع: مشخصات مزار2-3جدول شماره 

  متوسط  فاكتور مورد ارزيابي

خطاي 

استاندارد 

  ميانگين

  مد  ميانه
انحراف 

  استاندارد
  حداكثر  حداقل  واريانس

كو

  د

  1/4885  2726  2/428978  96/654  ---   3812  15/522  3/3988  مقدار

  1878620  1002130  71608666348  95/267597  ---   1379100  27/217541  08/1463349  هزينه

  غذا

  كنستانتره
  4/206  5/154  99/652  55/25  5/154  5/154  06/23  8/171  مقدار

  887520  365500  12073902764  31/109881  664350  664350  66/99186  738740  هزينه

 هفرمول

  شده

  2908  1854  74/70486  49/265  ---   25/2451  45/196  99/2403  مقدار

  5711745  4283600  01517/2  89/448906  ---   5067400  5/391267  16/5051244  هزينه

  الرو
  552  466  26/648  46/25  ---   5/521  44/19  41/516  تعداد

  607200  512600  784400833  15/28007  ---   573650  88/21388  33/568058  هزينه

  برداشت
  523  415  17/1113  36/33  509  5/486  91/27  58/482  تعداد

  14/777  51/537  41/6344  65/79  ---   22/619  75/66  80/635  وزن

  

پژوهشكده سهم عوامل مختلف هزينه هاي عملياتي توليد را در استخرهاي مورد بررسي در  1-3نمودار شماره 

 %39د. غذا با نشان ميدهآبزي پروري آبهاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، 

  بترتيب بيشترين سهم را در بر مي گيرند. %15و نيروي انساني با 
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3%

39%

5%
3%13%

15%

10%

8% 4% هزينه تأمين غذا 

هزينه خريد الرو 

هزينه تأمين كود 

هزينه استهالك

هزينه نيروي انساني

هزينه انرژي

هزينه صيد و برداشت

هزينه تعميرات 

ساير هزينه ها 

  
  

  
  

 هاي عملياتي توليد در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور: متوسط سهم هزينه 1-3نمودار شماره 

  

آبزي پروري پژوهشكده متوسط توليد در تيمارهاي مختلف را در استخرهاي مورد بررسي در  2-3نمودار شماره 

دهد. بيشترين ميزان توليد از نشان مي آبهاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، 

 17/155وزني از نظر  مشاهده مي شود، متوسط توليد در اين تيمار شاهدنظر وزني در استخرهاي مربوط به تيمار 

كمترين توليد از مي باشد.  66/136با متوسط  2عداد مربوط به تيمار ، بيشترين توليد از نظر تكيلوگرم مي باشد

  ) مي باشد.120( شاهد كيلوگرم) و تيمار 13/107( 3نظر وزني و تعداد هم به ترتيب مربوط به تيمار 
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متوسط توليد در تيمارهاي مختلف در شمال

0
20

40

60

80

100
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140
160

180

تيمار 1 تيمار 2 تيمار 3 شاهد

رم
وگ
كيل

وزن ماهيان برداشت شده

تعداد ماهيان برداشت شده

  
  : متوسط ميزان توليد تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور2-3نمودار شماره 

  

هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه پژوهشكده آبزي پروري آبات در استخرهاي مورد بررسي در بيشترين تلف

تعداد، كمترين تلفات هم در  33/32مي باشد با متوسط  3مربوط به تيمار تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، 

  .)3-3(نمودار  تعداد مي باشد 33/17با متوسط  2تيمار 

  

متوسط تعداد  تلفات در تيمارهاي مختلف در شمال

0

5

10

15

20

25

30

35

تيمار 1 تيمار 2 تيمار 3 شاهد 

  
  متوسط تعداد تلفات تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور :3-3نمودار شماره 

  

هاي داخلي در پژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در درصد تلفات را در  4-3نمودار شماره 

دهد، در هاي هندي و چيني نشان ميبه تفكيك گونه استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)،

هاي هندي همواره تعداد تلفات گونهبه غير از تيمار يك ر دارند هندي حضو هايكه گونه 3و  2تيمارهاي يك،
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هاي چيني ر گونهدو برابهاي هندي تقريباً كه تعداد تلفات گونه 3در تيمار  به خصوص ،باشداز چيني بيشتر مي

درصد  و كمترين تلفات گونه  52/20شود با هد ديده ميهاي چيني در تيمار شابيشترين تلفات گونه باشد.مي

شود. در بين تيمارهايي كه از گونه هاي هندي در آنها استفاده درصد ديده مي 71/10با  2هاي چيني در تيمار 

درصد و كمترين درصد تلفات مربوط به تيمار يك با  59/23با  3شده بيشترين درصد تلفات مربوط به تيمار 

  باشد.تيمار هم مي 4ي باشد، كه كمترين درصد تلفات در بين هر دو گروه در درصد م 88/8

  

متوسط درصد تلفات گونه هاي هندي و چيني در تيمارهاي مختلف در شــمال

0

5

10

15

20

25

تيمار  1 تيمار  2 تيمار  3 شاهد

كپورماهيان هندي 

كپورماهيان چيني

  
  هاي هندي و چيني تيمارهاي مختلف : متوسط درصد تلفات گونه4-3نمودار شماره 

  در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور

  

اي مورد بررسي در استخرهدر وزن ماهيان رهاسازي شده در هر استخر در تيمارهاي مختلف مجموع متوسط 

به تفكيك هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، پژوهشكده آبزي پروري آب

، وزن گونه هاي هندي افزايش 3سمت تيمار از تيمار يك به  آمده است. 5-3در نمودار  هاي هندي و چينيگونه

يابد، كه با توجه به تركيب گونه اي اين تيمارها قابل پيش مي يابد و برعكس وزن گونه هاي چيني كاهش مي 

  بيني بوده است.
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متوسط وزن رهاسازي گونه هاي كپور ماهيان هندي و چيني در تيمارهاي 

مختلف در شمال
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  هاي هندي و چيني رهاسازي شده در : مجموع وزن گونه5-3نمودار شماره 

 هر استخر در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور

  

هاي هندي و چيني در استخر به تفكيك گونهمتوسط مجموع وزن ماهيان برداشت شده از هر  6-3در نمودار 

هاي داخلي در استان گيالن پژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در در تيمارهاي مختلف 

، وزن گونه هاي 3از تيمار يك به سمت تيمار  (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، نشان داده شده است.

اي در اين س وزن گونه هاي چيني كاهش مي يابد. با توجه به تركيب گونههندي افزايش مي يابد و برعك

مجموع وزن  3رود با نزديك شدن به تيمار تيمارها و مجموع وزن ماهيان رهاسازي شده در هر استخر انتظار مي

ي را هاي چينكه اين امر رشد بيشتر گونهماهيان هندي بيشتر از چيني باشد ولي عكس اين موضوع صادق است 

  دهد.نشان مي

متوسط وزن توليد گونه هاي كپورماهيان هندي و چيني در تيمارهاي مختلف در 
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  هاي هندي و چيني برداشت شده : مجموع وزن گونه6-3نمودار شماره 

  از هر استخر در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور
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هاي هندي و چيني هر استخر در تيمارهاي نسبت وزن برداشت شده به وزن رهاسازي گونه  7-3در نمودار 

هاي داخلي در استان گيالن هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آبمورد بررسي در  استخرهايدر مختلف 

، اين نسبت در 3از تيمار يك به سمت تيمار  (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، نشان داده شده است.

مي باشد به  3اي مطلوب تر در تيمار گونه هاي چيني افزايش مي يابد. كه بيانگر رشد بيشتر و تركيب گونه

طوري كه در اين تيمار شاهد حداكثر نسبت وزن برداشت شده به وزن رهاسازي براي هر دو گروه چيني و 

  هندي هستيم.

  

نسبت توليد به رهاسازي گونه هاي كپورماهيان هندي و چيني در تيمارهاي  
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  هاي هندي: نسبت وزن برداشت شده به وزن رهاسازي گونه7-3نمودار شماره 

  و چيني هر استخر در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور 

  

استخرهاي مورد بررسي در در متوسط وزن كل ماهيان برداشت شده از هر استخر در تيمارهاي مختلف 

 هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)،هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آب

گرم  21936 ، با3وهو در تميار ترين وزن گونه رآمده است. بر اساس نمودار بيش 8-3به تفكيك گونه در نمودار 

گرم  15014 ، با2شود. بيشترين وزن گونه مريگال در تيمار ديده مي گرم 66/6626با  2و كمترين وزن در تيمار 

 17982 ، با3گرم ديده مي شود. بيشترين وزن گونه كاتال در تيمار  66/4748و كمترين وزن در تيمار يك با 

با  اي در تيمار شاهد،شود. بيشترين وزن كپورهاي نقرهگرم ديده مي 7915با گرم و كمترين وزن در تيمار يك 

، اين گونه در تمامي تيمارها بيشترين شودگرم ديده مي 33/26249با  3گرم و كمترين وزن در تيمار  52620

ترين وزن گرم و كم 33554شاهد، با  بيشترين وزن گونه علفخوار در تيمار .وزن را به خود اختصاص داده است

گرم و  51044شود. بيشترين وزن گونه كپور معمولي در تيمار شاهد، با گرم ديده مي 66/14913با  3در تيمار 
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شود. بيشترين وزن گونه سرگنده همانند ساير كپورهاي گرم ديده مي 66/12471با  3كمترين وزن در تيمار 

  شود.گرم ديده مي 5476با  3ر گرم و كمترين وزن در تيما 17960چيني در تيمار شاهد، با 

  

متوسط وزن ماهيان توليد شده در تيمارهاي مختلف شمال
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   : متوسط وزن كل ماهيان برداشت شده از هر استخر به تفكيك گونه8-3نمودار شماره 

  در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور

  

ررسي استخرهاي مورد بدر متوسط تعداد ماهيان برداشت شده از هر استخر در تيمارهاي مختلف  9-3در نمودار 

به  هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)،پژوهشكده آبزي پروري آبدر 

- ميتعداد د بيشترين عد 33/38 برداشت شده با متوسط تعداد روهو 3تيمار تفكيك گونه آمده است. در 

متوسط تعداد مريگال برداشت شده با  2ار باشد. در تيمد) ميعد 66/10( 2،كمترين تعداد اين گونه در تيمار باشد

متوسط  3باشد. در تيمار د) ميعد 14باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار يك (د بيشترين تعداد ميعد 33/42

د) عد 33/13( 2باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار د بيشترين تعداد ميعد 66/24تعداد كاتال برداشت شده با 

باشد،كمترين د بيشترين تعداد ميعد 60اي برداشت شده با مار شاهد متوسط تعداد كپور نقرهباشد. در تيمي

با متوسط تعداد كپور علفخوار برداشت شده  شاهدباشد. در تيمار د) ميعد 33/24( 3تعداد اين گونه در تيمار 

در تيمار شاهد متوسط  باشد.) ميدعد 66/10( 3باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار د بيشترين تعداد ميعد 38

 66/3( 3باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار د بيشترين تعداد ميعد 14با تعداد كپور معمولي برداشت شده 

باشد،كمترين د بيشترين تعداد ميعد 8باشد. در تيمار شاهد متوسط تعداد كپور سرگنده برداشت شده با د) ميعد

  باشد.د) ميعد 3( 3تعداد اين گونه در تيمار 
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متوسط تعداد ماهيان توليد شده در تيمارهاي مختلف شمال
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   : متوسط تعداد كل ماهيان برداشت شده از هر استخر به تفكيك گونه9-3نمودار شماره 

  در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور

  

استخرهاي مورد در هاي هفت گانه در تيمارهاي مختلف بررسي متوسط وزن هر ماهي برداشته شده از گونه

هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)، پژوهشكده آبزي پروري آب بررسي در

دهد كپور معمولي در تمام تيمارها بيشترين وزن را دارد بعد از كپور معمولي گونه هاي سرگنده، نشان مي

نفرادي بيشتري از گونه هاي هندي اي قرار دارند. به اين ترتيب گونه هاي چيني همواره وزن اعلفخوار و نقره

 .)10-3(نمودار  اند. در بين گونه هاي هندي نيز مريگال همواره وزن كمتري نسبت به دو گونه ديگر داردداشته
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  در تيمارهاي  : متوسط وزن هر ماهي برداشت شده به تفكيك گونه10-3نمودار شماره 

  مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال كشور
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استخرهاي در هاي مورد بررسي هر استخر در تيمارهاي مختلف متوسط درصد تلفات گونه 11-3نمودار در 

هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه پژوهشكده آبزي پروري آبمورد بررسي در 

 3در تيمار  روهوماهي  درصد است كه مربوط به 15/39اشرفيه)، نشان داده شده است. بيشترين درصد تلفات 

و شاهد و همچنين گونه سرگنده در تيمارهاي  2و كمترين درصد تلفات به گونه علفخوار در تيمارهاي  باشدمي

تلفات بيشترين  درصد 24/24شود كه بدون تلفات هستند. در تيمار يك كپور معمولي با يك و شاهد مربوط مي

باز هم بيشترين تلفات مربوط به كپور معمولي مي باشد  2در تيمار تلفات را داشته و سرگنده بدون تلفات است. 

درصد  15/39پر تلفات ترين گونه روهو با  3در تيمار درصد) و گونه بدون تلفات كپور علفخوار است.  16/29(

درصد) مربوط مي شود. در تيمار شاهد هم بيشترين تلفات  58/1تلفات است و كمترين درصد تلفات به كاتال (

 درصد) به خود اختصاص داده است. 33/33اي (ا كپور نقرهر

  

درصد تلفات گونه هاي مورد بررسي در تيمارهاي مختلف شمال
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  ف در تيمارهاي مختل هاي مورد بررسي: متوسط درصد تلفات گونه11-3نمودار شماره 

  كشور در استخرهاي مورد بررسي در شمال

  

وهشكده در پژسهم عوامل مختلف هزينه هاي عملياتي توليد را در استخرهاي مورد بررسي  12-3نمودار شماره 

بترتيب  %13و نيروي انساني با  %38نشان ميدهد. غذا با هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز )،آبزي پروري آب

  بيشترين سهم را در بر مي گيرند.
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  : متوسط سهم هزينه هاي عملياتي توليد در استخرهاي12-3نمودار شماره 

  مورد بررسي در جنوب كشور 

 

 

 
  1387در سال  در جنوب كشور هاي عملياتي توليد در استخرهاي مورد بررسينمودار: متوسط هزينه 

  

در پژوهشكده آبزي متوسط توليد در تيمارهاي مختلف را در استخرهاي مورد بررسي  13-3نمودار شماره 

دهد. بيشترين ميزان توليد از نظر وزني در نشان مي هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز)، پروري آب

كيلوگرم مي  39/678وزني مشاهده مي شود، متوسط توليد در اين تيمار از نظر  2هاي مربوط به تيمار استخر

مي باشد. كمترين توليد از نظر وزني و  67/497باشد، بيشترين توليد از نظر تعداد مربوط به تيمار شاهد با متوسط 

  ) مي باشد.66/470(يك كيلوگرم) و تيمار  79/592( 3تعداد هم به ترتيب مربوط به تيمار 
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متوسط توليد در تيمارهاي مختلف درجنوب
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  : متوسط ميزان توليد تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در جنوب كشور13-3نمودار شماره 

  

هاي جنوب در استان خوزستان در پژوهشكده آبزي پروري آببيشترين تلفات در استخرهاي مورد بررسي 

د، كمترين تلفات هم در تيمار شاهد با متوسط تعدا 33/47مربوط به تيمار يك مي باشد با متوسط (اهواز)، 

  ).14-3تعداد مي باشد (نمودار  33/21
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 : متوسط تعداد تلفات تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در جنوب كشور14-3نمودار شماره 

  

وب در هاي جنپژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در درصد تلفات را در  15-3نمودار شماره 

-كه گونه 3و  2 دهد، در تيمارهاي يك،هاي هندي و چيني نشان مياستان خوزستان (اهواز)، به تفكيك گونه
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همواره تعداد تلفات هاي شمال برخالف استخرهاي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي هندي حضور دارند 

لفات باشد. بيشترين تمي هودترباشد به خصوص در تيمار يك اين مورد مشبيشتر ميهندي از چيني هاي گونه

كه حتي از تيمار شاهد كه تماماً از گونه هاي چيني درصد   29/14شود با ديده مي هاي چيني در تيمار يكگونه

شود. درصد ديده مي 21/6با  شاهددر تيمار هم كمترين تلفات گونه هاي چيني  باشد.تشكيل شده نيز بيشتر مي

 14/9با  ترين درصد تلفات مربوط به تيمار يكهاي هندي در آنها استفاده شده بيش در بين تيمارهايي كه از گونه

درصد مي باشد، كه كمترين درصد تلفات در بين هر  06/6با  رين درصد تلفات مربوط به تيمار دودرصد و كمت

   باشد.تيمار هم مي 4دو گروه در 

  

  متوسط درصد تلفات گونه هاي هندي و چيني در تيمارهاي مختلف در جنوب
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  وهاي هندي : متوسط درصد تلفات گونه15-3نمودار شماره 

  مورد بررسي در جنوب كشور چيني تيمارهاي مختلف در استخرهاي

   

استخرهاي مورد بررسي در در متوسط مجموع وزن ماهيان رهاسازي شده در هر استخر در تيمارهاي مختلف 

در  هاي هندي و چينيبه تفكيك گونههاي جنوب در استان خوزستان (اهواز)، پژوهشكده آبزي پروري آب

، وزن گونه هاي هندي افزايش مي يابد و برعكس وزن 3از تيمار يك به سمت تيمار  ده است.آم 16-3نمودار 

  گونه هاي چيني كاهش مي يابد، كه با توجه به تركيب گونه اي اين تيمارها قابل پيش بيني بوده است.
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متوسط وزن رهاسازي گونه هاي كپور ماهيان هندي و چيني در تيمارهاي مختلف 
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  هاي هندي و چيني رهاسازي شده در : مجموع وزن گونه16-3نمودار شماره 

  كشور ف در استخرهاي مورد بررسي در جنوبمارهاي مختلهر استخر در تي

  

هاي هندي و چيني در متوسط مجموع وزن ماهيان برداشت شده از هر استخر به تفكيك گونه 17-3در نمودار 

جنوب در استان خوزستان هاي پژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در در تيمارهاي مختلف 

، وزن گونه هاي هندي افزايش مي يابد و برعكس 3از تيمار يك به سمت تيمار  است. ، نشان داده شده(اهواز)

اي در اين تيمارها و مجموع وزن ماهيان رهاسازي وزن گونه هاي چيني كاهش مي يابد. با توجه به تركيب گونه

به از چيني باشد ولي مجموع وزن ماهيان هندي بيشتر  3رود با نزديك شدن به تيمار شده در هر استخر انتظار مي

  دهد.هاي چيني را نشان ميعكس اين موضوع صادق است كه اين امر رشد بيشتر گونه 3جز تيمار 

  

متوسط وزن توليد گونه هاي كپورماهيان هندي و چيني در تيمارهاي مختلف 
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  هاي هندي و چيني برداشت شده از هر استخر: مجموع وزن گونه17-3نمودار شماره 

  كشور ف در استخرهاي مورد بررسي در جنوبدر تيمارهاي مختل 
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هاي هندي و چيني هر استخر در تيمارهاي وزن برداشت شده به وزن رهاسازي گونه نسبت 18-3در نمودار 

هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز)، پژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در در مختلف 

يانگر ، اين نسبت در گونه هاي چيني افزايش مي يابد. كه ب3از تيمار يك به سمت تيمار  نشان داده شده است.

  مي باشد. 3اي مطلوب تر در تيمار رشد بيشتر و تركيب گونه

  

نسبت توليد به رهاسازي گونه هاي كپورماهيان هندي و چيني در تيمارهاي مختلف 
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  هاي هندي : نسبت وزن برداشت شده به وزن رهاسازي گونه18-3نمودار شماره 

  كشور ف در استخرهاي مورد بررسي در جنوبو چيني هر استخر در تيمارهاي مختل

  

استخرهاي مورد بررسي در در اي مختلف متوسط وزن كل ماهيان برداشت شده از هر استخر در تيماره

آمده  19-3به تفكيك گونه در نمودار جنوب در استان خوزستان (اهواز)، هاي پژوهشكده آبزي پروري آب

با گرم و كمترين وزن در تيمار يك  33/124993، با 3ترين وزن گونه روهو در تميار است. بر اساس نمودار بيش

گرم و كمترين وزن در تيمار  50220، با 3رين وزن گونه مريگال در تيمار گرم ديده مي شود. بيشت 33/34943

گرم و كمترين وزن در  33/70883، با 3گرم ديده مي شود. بيشترين وزن گونه كاتال در تيمار  22120يك با 

م و گر 66/219376اي در تيمار شاهد، با گرم ديده مي شود. بيشترين وزن كپورهاي نقره 34630تيمار يك با 

گرم ديده مي شود. بيشترين وزن گونه علفخوار در تيمار شاهد، با  66/102056با  3كمترين وزن در تيمار 

شود. بيشترين وزن گونه كپور معمولي گرم ديده مي 33/30363با  3گرم و كمترين وزن در تيمار  33/102533

شود. بيشترين وزن گرم ديده مي 66/95766با  3گرم و كمترين وزن در تيمار  66/168126، با يكدر تيمار 

گرم و كمترين  66/40486در تيمار شاهد، با به جز كپور معمولي گونه سرگنده همانند ساير كپورهاي چيني 

  گرم ديده مي شود. 66/11976با  3وزن در تيمار 
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متوسط وزن ماهيان توليد شده در تيمارهاي مختلف جنوب
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  : متوسط وزن كل ماهيان برداشت شده از هر استخر به19-3نمودار شماره 

  تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در جنوب كشوردر  تفكيك گونه

  

استخرهاي مورد در متوسط تعداد ماهيان برداشت شده از هر استخر در تيمارهاي مختلف  20-3در نمودار 

به تفكيك گونه آمده است. در  هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز)،پژوهشكده آبزي پروري آببررسي در 

باشد،كمترين تعداد اين گونه در عدد بيشترين تعداد مي 66/120د روهو برداشت شده با متوسط تعدا 3تيمار 

- عدد بيشترين تعداد مي 57متوسط تعداد مريگال برداشت شده با  3باشد. در تيمار عدد) مي 66/36( يكتيمار 

كاتال برداشت شده با  متوسط تعداد 3باشد. در تيمار عدد) مي 30باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار يك (

باشد. در تيمار شاهد عدد) مي 66/50( يكباشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار عدد بيشترين تعداد مي 89

باشد،كمترين تعداد اين گونه در عدد بيشترين تعداد مي  66/218اي برداشت شده با متوسط تعداد كپور نقره

عدد بيشترين   33/62اهد متوسط تعداد كپور علفخوار برداشت شده با باشد. در تيمار شعدد) مي 33/66( 3تيمار 

باشد. در تيمار شاهد متوسط تعداد كپور معمولي عدد) مي 14( 3باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار تعداد مي

باشد. در عدد) مي 32( 3باشد،كمترين تعداد اين گونه در تيمار عدد بيشترين تعداد مي 66/90برداشت شده با 

باشد،كمترين تعداد اين عدد بيشترين تعداد مي 66/24تيمار شاهد متوسط تعداد كپور سرگنده برداشت شده با 

  باشد.عدد) مي 66/5( 3گونه در تيمار 
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متوسط تعداد ماهيان توليد شده در تيمارهاي مختلف جنوب
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  : متوسط تعداد كل ماهيان برداشت شده از هر استخر20-3نمودار شماره 

  ورد بررسي در جنوب كشوردر تيمارهاي مختلف در استخرهاي م به تفكيك گونه

  

استخرهاي مورد در هاي هفت گانه در تيمارهاي مختلف بررسي متوسط وزن هر ماهي برداشته شده از گونه

دهد كپور معمولي در نشان مي جنوب در استان خوزستان (اهواز)،هاي پژوهشكده آبزي پروري آببررسي در 

عمولي ديگر گونه هاي چيني رتبه هاي بعدي را در اختيار دارند تمام تيمارها بيشترين وزن را دارد بعد از كپور م

اي دارد. به اين ترتيب گونه هاي چيني همواره البته به جز تيمار يك كه روهو وزن بيشتري نسبت به كپور نقره

كه مريگال وزن  2اند. در بين گونه هاي هندي جز در تيمار وزن انفرادي بيشتري از گونه هاي هندي داشته

(نمودار  كاتالست كه از كمترين وزن برخوردار است 3متري نسبت به دو گونه ديگر در در تيمارهاي يك و ك

3- 20(.  

متوسط وزن هر ماهي توليد شده در تيمارهاي مختلف جنوب
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   : متوسط وزن هر ماهي برداشت شده به تفكيك گونه21-3نمودار شماره 

  در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در جنوب كشور
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استخرهاي در هاي مورد بررسي هر استخر در تيمارهاي مختلف نهمتوسط درصد تلفات گو 22-3در نمودار 

نشان داده شده است.  جنوب در استان خوزستان (اهواز)،هاي پژوهشكده آبزي پروري آبمورد بررسي در 

مترين درصد باشد و كمي درصد است كه مربوط به ماهي سرگنده در تيمار يك 66/36بيشترين درصد تلفات 

در هر چهار تيمار گونه سرگنده  .باشدشود كه بدون تلفات ميتال در تيمار يك مربوط ميتلفات به گونه كا

  درصد)  75/23و  30، 33/33، 66/36بيشترين تلفات را دارد (به ترتيب 

كپور كمترين تلفات مربوط به گونه  2در تيمار يك كمترين تلفات مربوط به كاتالست بدون تلفات، در تيمار 

درصد و  66/1هم كمترين تلفات مربوط به گونه كپور معمولي است با  3درصد، در تيمار  56/0 معمولي است با

  درصد كمترين تلفات را دارد. 86/0در تيمار شاهد هم گونه علفخوار با 

  

درصد تلفات گونه هاي مورد بررسي در تيمارهاي مختلف جنوب

0

5

10

15

20

25

30

35

40

تيمار 1 تيمار 2 تيمار 3 تيمار 4

صد
در

روهو

مريگال

كاتال

نقره اي

علفخوار

كپورمعمولي

سرگنده

  
  هاي مورد بررسي در تيمارهاي مختلف متوسط درصد تلفات گونه: 22-3نمودار شماره 

  ب كشوردر استخرهاي مورد بررسي در جنو

  

متوسط تعداد تلفات ماهيان هر استخر را در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در  23-3نمودار 

پژوهشكده استخرهاي مورد بررسي در هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز) و پژوهشكده آبزي پروري آب

شهرستان آستانه اشرفيه)، را مقايسه هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي هاي آبآبزي پروري آب

تيمار اول همواره ميزان تلفات در استخرهاي شمال كمتر از جنوب مي باشد  3است. با توجه به نمودار در  كرده

-پژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در كه با عنايت به تعداد ماهيان رهاسازي شده بيشتر در 

استخرهاي اهواز) منطقي به نظر مي رسد. اما در تيمار شاهد تلفات بيشتر در و هاي جنوب در استان خوزستان (
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هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آبمورد بررسي در 

  آستانه اشرفيه)، غير عادي است. 

  

مقايسه متوسط تعداد  تلفات در تيمارهاي مختلف در شمال و جنوب
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  استخر در تيمارهاي مختلف :  مقايسه متوسط تعداد تلفات ماهيان هر 23-3نمودار شماره 

  در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب كشور

  

مقايسه وزن متوسط بچه ماهيان در هنگام رهاسازي در هر استخر در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد 

استخرهاي مورد بررسي در هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز) و پژوهشكده آبزي پروري آببررسي در 

 هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)هاي آبشكده آبزي پروري آبپژوه

آمده است. كه بيانگر وزن بيشتر ماهيان رهاسازي شده در استخرهاي مورد بررسي در جنوب  24-3نمودار در 

  كشور مي باشد.

مقايسه متوسط وزن رهاسازي در تيمارهاي مختلف در شمال و جنوب
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  ده در هر استخر :  مقايسه متوسط وزن ماهيان رهاسازي ش24-3نمودار شماره 

  در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب كشور
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در هنگام  برداشت شده از هر استخر در پايان دوره پرورش به وزن آنها هندي ماهيانكپور مقايسه نسبت وزن 

ب در هاي جنوپژوهشكده آبزي پروري آبدر تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در  رهاسازي

هاي داخلي در هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در استان خوزستان (اهواز) و 

نشان مي دهد ماهيان استخرهاي شمال از وضعيت  استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)

  ).25-3اند (نمودار مطلوب تري برخوردار بوده

  

مقايسه نسبت توليد به رهاسازي كپورماهيان هندي  تيمارهاي مختلف در شمال و 

جنوب
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  نسبت وزن كپور ماهيان هندي برداشت شده از هر استخر به وزن:  25-3نمودار شماره 

  رهاسازي در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب كشور 

  

مقايسه نسبت وزن كپور ماهيان چيني برداشت شده از هر استخر در پايان دوره پرورش به وزن آنها در هنگام 

هاي جنوب در پژوهشكده آبزي پروري آبخرهاي مورد بررسي در رهاسازي در تيمارهاي مختلف در است

هاي داخلي در هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در استان خوزستان (اهواز) و 

استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه) نشان مي دهد ماهيان استخرهاي شمال از وضعيت 

  )، شايد علت اين امر تراكم كمتر در استخرهاي شمال بوده است.26-3اند (نمودار ار بودهمطلوب تري برخورد
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مقايسه نسبت توليد به رهاسازي كپورماهيان چيني تيمارهاي مختلف در شمال و 

جنوب
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  برداشت شده از هر استخر به وزن چيني :  نسبت وزن كپور ماهيان 26-3نمودار شماره 

  رهاسازي در تيمارهاي مختلف در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب كشور

  

هاي پژوهشكده آبزي پروري آبنه هاي عملياتي در استخرهاي مورد بررسي در درصد هزي 27-3در نمودار 

هاي هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در جنوب در استان خوزستان (اهواز) و 

 با يكديگر مقايسه شده است. به جز هزينه داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)

  هاي مربوط به كود و تعميرات در بقيه موارد هزينه هاي استخرهاي جنوب بيشتر از شمال مي باشد.

مقايسه درصد هزينه ها در شمال و جنوب
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  كشور : مقايسه درصد هزينه هاي عملياتي در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب27-3نمودار 

  

- آبزي پروري آب پژوهشكدههزينه هاي مربوط به دو نوع غذاي مورد استفاده در استخرهاي مورد بررسي در 

هاي هاي آبپژوهشكده آبزي پروري آباستخرهاي مورد بررسي در هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز) و 
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مقايسه شده است. بر اساس  28-3در نمودار  داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه)

نوب بيشتر از استخرهاي شمال بوده، در مورد بررسي در ج نمودار هزينه مربوط به هر دو نوع غذا در استخرهاي

. همچنين ميزان غذاي فرموله برابر 3برابر و در مورد غذاي كنستانتره تقريباً  10مورد غذاي فرموله شده حدوداً 

 2شده در هر دو منطقه شمال و جنوب بيشتر از غذاي كنستانتره بوده است. در مورد استخرهاي شمال بيش از 

  برابر. 5/6ر و در مورد استخرهاي جنوب بيش از براب

  

مقايسه هزينه هاي غذا در شمال و جنوب  
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  كشور در استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب هزينه هاي انواع غذا : مقايسه28-3نمودار 

  

متوسط درصد تقريبي برخي تركيبات گوشت كپورماهيان پرورش يافته در استخرهاي مورد بررسي در 

پژوهشكده استخرهاي مورد بررسي در خوزستان (اهواز) و  هاي جنوب در استانپژوهشكده آبزي پروري آب

-3هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيه) در نمودار هاي آبآبزي پروري آب

درصد  20درصد رطوبت، حدود  70گونه كپورماهيان هندي بيش از  3آمده است. بر اساس نمودار هر  29

درصد خاكستر دارند. بيشترين پروتئين را گونه روهو و كمترين را  2درصد چربي و كمتر از  5 تا 2پروتئين، بين 

  مريگال دارد. چرب ترين گونه هم مريگال است.
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درصد تقريبي تركيبات گوشت كپورماهيان هندي
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  متوسط درصد تقريبي برخي تركيبات گوشت كپورماهيان هندي: 29-3نمودار 

  استخرهاي مورد بررسي در شمال و جنوب كشور پرورش يافته در

  

پژوهشكده مربوط به ارزيابي حسي گوشت كپور ماهيان هندي پرورش يافته در استخرهاي مورد بررسي در نتايج 

پژوهشكده آبزي پروري استخرهاي مورد بررسي در هاي جنوب در استان خوزستان (اهواز) و آبزي پروري آب

ه) و راي كارشناسان شركت هاي داخلي در استان گيالن (ايستگاه تحقيقاتي شهرستان آستانه اشرفيهاي آبآب

 5(خوب) تا  4آمده است. نتايج به دست آمده كه همگي بين امتياز  20-3كننده در اين ارزيابي در نمودار 

 كپورماهيان هندي پرورش داده شده حكايت مي كند. (خيلي خوب) مي باشد، از كيفيت گوشت و بازار پسندي

  

خيلي خوب:5، خوب:4، قابل قبول:3، بد:2، خيلي بد:1
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  ماهيان هندي پرورش يافته در استخرهايگوشت كپورنتايج ارزيابي حسي : 29-3نمودار 

 مورد بررسي در شمال و جنوب كشور 



٥٠  / !�	"
 *(ارش )'	&! %�ح �#"
 

 

  ����  ��و! "�ه'&�% ���م ��  و #�

 



� ا���	دي ��ورش �ام آ�ر �	ه
	ن ه���... /  �٥١��ر 
 

  



٥٢  / !�	"
 *(ارش )'	&! %�ح �#"
 

  منابع 

  .9:ايران. تهران شيالت .گزارش وضعيت بازار ميگو .1380.اداره كل بازاريابي و صنايع شيالتي •

. مختصري بر روند توسعه تكثير و پرورش ميگو و a1383اداره كل تكثير و پرورش ميگو و سايرآبزيان.  •

  .64عملكرد سال جاري. شيالت ايران. تهران: 

.گزارش كارگروه تكثير و پرورش ميگو در b 1383اداره كل تكثير و پرورش ميگو و سايرآبزيان. •

  .65. تهران: خصوص برنامه چهارم توسعه. شيالت ايران

 .مؤسسه مطبوعاتي علمي .هاي صنعتياقتصاد مهندسي يا ارزيابي اقتصادي پروژه .1368م م.اسكونژاد،  •

  .395: تهران

. تحليلي بر عملكرد صنعت پرورش ميگو در سالهاي اخير. بانك كشاورزي. 1381بانك كشاورزي. •

  . 75تهران: 

  .38ايران. تهران: ، شيالت برنامه سوم توسعه شيالت .a1378ه.طرح و توسعدفتر  •

. شيالت ايران. تهران:  1990- 1999. تجزيه و تحليل وضعيت جهاني ميگو b1378دفتر طرح و توسعه.  •

11.  

  . 20. شيالت ايران. تهران:  2001بررسي وضعيت جهاني ميگو  . 1380دفتر طرح و توسعه.  •

. شيالت ايران. تهران: 1382ن در سال . تحليلي برصادرات ميگوي پرورشي ايرا1382دفتر طرح و توسعه.  •

5 .  

. بررسي وضعيت ميگوي پرورشي ايران ،توليد، صادرات، بازارهاي هدف و 1383دفتر طرح و توسعه. •

  .28يارانه. شيالت ايران. تهران: 

  .65: تهران ايران. شيالت. سالنامه آماري شيالت ايران. a8413. طرح و توسعهدفتر  •

 شيال ). 1384-1388پيش نويس سند برنامه پنجساله چهارم شيالت و آبزيان ( .b8413. طرح و توسعهدفتر  •

 . 177ت ايران. تهران: 

. ارائه روشهاي بهبود مديريت شيالتي به منظور ارتقا توليد؛ كيفيت؛ توزيع و 1381حاجي محمدي؛ ر.  •

ارشناسي ارشد. مصرف ابزيان در شهرهاي بزرگ ايران (مطالعه موردي در شهر تهران). پايان نامه ك

  . 75دانشگاه صنعتي اميركبيرتهران. تهران: 

  .56ايران. تهران:  شيالت .كارگاه آموزشي تغذيه آبزيان .1380 . صالحي، ح •

. يك تحليل اقتصادي از تكثير بچه ماهي خاوياري در ايران. ارائه شده در كنفرانس 1381صالحي؛ ح.  •

  . 8(چاپ نشده است): 1381  ماهيان خاوياري در زيبا كنار رشت در مهر ماه

. بازاريابي كليد موفقيت آبزي پروري.اداره كل آموزش و ترويج معاونت تكثير و 1382صالحي؛ ح.  •

  .115پرورش آبزيان. شيالت ايران. تهران: 



� ا���	دي ��ورش �ام آ�ر �	ه
	ن ه���... /  �٥٣��ر 
 

. شيالت 1380. نگاهي به وضعيت تكثير و پرورش ميگو در سال a1380معاونت تكثير و پرورش آبزيان.  •

  .9ايران. تهران: 

: تهران ايران. شيالت .پروري در ايرانگزارش ساالنه توليد آبزي .b1380 تكثيروپرورش آبزيان.معاونت  •

16.  

: تهران ايران. شيالت .پروري در ايرانگزارش ساالنه توليد آبزي .1383تكثيروپرورش آبزيان. معاونت  •

45.  

تخب غيرساحلي و چگونگي افزايش . عوامل موثر بر مصرف آبزيان در شهرهاي من1379ميگلي نژاد؛ ا.  •

مصرف آبزيان با بهره گيري از روش تصميم سازي دلفي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه صنعتي 

  . 85اميركبير تهران. تهران: 
   

• Allen G. W. Botsford. M. Shuur and W. Johnston. 1984. Bioeconomics of  aquaculture. Elsevier. Netherland. 

351. 

• Bailly D. 1989. Aquaculture economics: Identification and management of production costs. ; Business joins 

science. European aquaculture society. Bredene. Beigium.No. 12. 359-369.  

• Bjorndal T. 1987. Industrial structure and costs of production in the Norwegian aquaculture industry. 

perspectiva de la Salmoni cultura en Chile. Fundacion Chile. (cited by Bjorndal. 1990). 

• Bjorndal T. 1988. The optimal harvesting of farmed fish. Marine resource economics 5: 139-159. 

• Bjorndal T. 1990. The economics of salmon aquaculture. Blackwell scientific.    publications. London. UK. 

118.  

• Bussey E. L. 1978. The economics analysis of industrial projects. Prentice Hall. 112. 

• Chaston I. 1983. Marketing in fisheries and aquaculture. Fishing News Books Ltd. London. England. 143. 

• Chaston I. 1984. Business management in fisheries and aquaculture. Fishing News. Books Ltd. London. 

England. 128.  

• Chisnall . M. 1992. Marketing research. Megraw-Hill Book Company. 437. 

• Cunningham S. M., R. Dunn. and D. Whitmarsh. 1985. Fisheries Economics; an introduction. Mansell 

publishing limited. London. England. 372. 

• De Voretz. D.J. and K.G.Salvanes. 1990. The demand for pen-rearing salmon: market structure and stability. 

working paper. Centre for applied research. Norwegian school of economics and business Administration. 

(cited by Bjorndal. 1990). 

• Dolapsakis . N. 1996. Primary Resources and Aquaculture Development Beyond the Year 2000. Msc  Thesis. 

University of Stirling. 254. 

• Doyle . P. 1994. Marketing Management and Strategy. Prentic hall Europe 1994. 410. 

• FAO. 1992.  Aquaculture sector fact-finding mission. Technical cooperation programme. FI:TCP/IRA/2251 

(F). FAO. Rome. Italy. 65. 

• FAO. 1996. The state of world fisheries and aquaculture; FAO. Rome. Italy. 140. 

• 2000.  The state of world fisheries and aquaculture; FAO. Rome. Italy. 142..FAO 

• FAO. 2002. The state of world fisheries and aquaculture; FAO. Rome. Italy. 138.  

• FAO (2004) The state of world fisheries and aquaculture. FAO Rome. Italy.153. 

• FAO (2010) The state of world fisheries and aquaculture. FAO Rome. Italy.163. 

• Ferdouse F. 2004. 19th Governing council of INFOFISH.Bangladesh. 34. 
• Ferdouse F. 2005. 20th Governing council of INFOFISH.India. 38. 

• Fishstat Plus. 1950-2002. www.Fao .org. 

• Globfish.  2005. www.Globfish. 

• Gordon D. V., K. G. Salvanes and F. Atkins 1993. A fish is a fish is a fish?. Testing for market linkages on 

the Paris fish market. Marine Resource Economics. Vol. 8: 331-343. 



٥٤  / !�	"
 *(ارش )'	&! %�ح �#"
 

• Hansson S., F. Arrhenius and S.Nellbring. 1997. Benefits from fish stocking-experiences from stocking 

young-of-the year Pikeperch. Stizostedition lucioperca L. to a bay in the Baltic Sea. Fish. Res. 32:123-132. 

• Hatch U. and H. Kinnucan. 1993. Aquaculture models and economics. Westview press. Inc.. Sanfrancisco. 

USA. 288.  

• Herrmann M. and B.H. Lin 1988. An econometric analyses of the demand and supply of Norwegian Atlantic 

salmon in the United states and the European Community. unpublished mimeo (Feb.22. 1988). (cited by 

Bjorndal. 1990). 

• Hirasawa Y. 1985. Economics of shrimp culture in Asia. p 131-150. In: Taki Y.. Primavera J.H. and Llobera 

J.A. (Eds.) Proceedings of the first international conference on the culture of penaeid prowns / shrimps. Iloilo 

City. Philippines. 1984. SEFDEC. Aquaculture Department. Iloilo. 197. 

• Infofish. 2001. Marketing Trends No. 4/2002. p. 41-44.  

• Jolly C. M. and H. A.Clonts. 1993. Economics of Aquaculture. Haworth Press. Inc. Binghamton. New York. 

319. 

• Josupeit H. 1995a . Impact of aquaculture production on market prices. Infofish International. 4/95 : 22-24. 

• Josupeit H. 1995b . Aquaculture production and trade world wide survey. Aquaculture production economics. 

Proceedings of the Seminar of the Ciheam network on socio-economic and legal aspects of aquaculture in the 

Mediterranian- Selam. Montpellier. France. 17-19 May 1995. Aspects economiques de la production 

aquacole. Actes du Seminaire du Reseau Ciheam sur les aspects socio-economiques et Juridiques de L. 

Aquaculture en Mediterranee Selam. Montpellier France 17-19 Mai 1995. Zaragoza Spain Ciheam 1995 vol. 

14 p. 9-28. 

• Kinsey J. 1988. Marketing in developing countries. Macmillan education Ltd. London. England. 374. 

• Kolter  P. 1984. Marketing management: analysis. planning and control. fifth edition. Prentice Hall 

International. Inc.. New Jersey. USA. 792.  

• Kolter  P. 1994.  Marketing management: analysis. planning. implication and control. Eight edition. Prentice 

Hall International. Inc.. New Jersey. USA. 801.  

• Muir J. F. 1995. Perspectives on aquaculture; Aquaculture and food security. Document commissioned by 

the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Rome. 224. 

• Muir J. F. 1998. Personal communication. 

• Muir J. F.. J. A.Young and A.Smith . 1995. Aquaculture. economics and development: European perspective. 

EAFE Conference. Portsmouth April 1995. 15. 

• Muir J. F.. J. A.Young and A.Smith . 1996. Mediterranean aquaculture: Crisis or challenge? . EAFE 

Conference. 18. 

• Nash C.E. 1995. Aquaculture; sector planning and management. Fishing News Books. London UK. 310. 

• Nash C. E. 1997. Iran develops farm skills to meet fishing needs. Fish farming international. Vol. 24. No. 4. 

p 26-28. 

• Newnan D. G. 1977.  Engineering Economics Analysis. Engineering Press. 137. 

• Palfreman A. 1999.  Fish Business Management. Strategy –Marketing-Development.  Fishing news books. 

London. UK. 394. 

• Pillay T.V.R 1990. Aquaculture; Principles and Practices. Fishing News Book Ltd. London UK. 575.   

• Pillay T.V.R. 1994. Aquaculture development: progress and prospects. Fishing News Books. London. UK. 

182. 

• Riggs L. J. 1982. Engineering Economics. Mc Graw Hill. 132. 

• Sahu (2001). Personnel communication. 

• Salehi H. 1997. Analyses of the key factors on producing and improving of carp farming in Iran. Tehran. 

Iran. 92.  

• Salehi H. 1999. A strategic analyses of carp culture development in Iran. PhD. Theses. 328.  

• Salehi H. 2003. Market perspective on cultured carp products in Iran. (unpublished) Asia pacific conference 

on aquaculture. 2003.  Bangkok. 45. 

• Salehi H. 2004a.  An economic analysis of carp culture production costs in Iran. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences. IFRO.. Tehran. Iran. 1-24. 

• Salehi H. 2004b.  The role of Fisheries on fish consumption development in Iran. (unpublished). The role of 

aquatic products on health. Symposium. Dec.. 2004. Semnan. 90. 

• Salehi H.  2005. An Economics Analysis of  Trout (Onchorynchus mykiss) Farming Production in Iran. 

(unpublished) World Aquaculture Society Conferences. May 9-13.  2005. Bali. Indonesia. 54. 

• Shaw A. S. 1988. The economics of Scottish salmon farming . Proceedings of OECD Extending meeting on 

aquaculture. Paris. (Cited by Bjorndal 1990). 

• Shaw A. S. 1989. Markets for farmed salmon. Report prepared for The FAO. (Cited by Bjorndal 1990). 



� ا���	دي ��ورش �ام آ�ر �	ه
	ن ه���... /  �٥٥��ر 
 

• Shaw A. S. and  J. F. Muir 1987. Salmon: economics and marketing. Croom Helm. London. UK. 270. 

• Shang Y. C. 1981. Aquaculture economics: Basic concepts and methods of analysis. Croom Helm Ltd. 

London. 153. 

• Shang Y. C. 1990.  Aquaculture economics analysis: An introduction. Advances in world aquaculture. 

Volume 2. The world aquaculture society. USA. Louisiona state university. Baten Rouge. 211. 

• Smith I. R. 1981. Microeconomics of existing aquaculture production systems: Basic consepts and 

definitions. Aquaculture economics research in Asia. by Joseph H. Richard A. Neal and David W. Steedman. 

ICLARM. Manila. Philippine. p 15-25. 

• Solomon M. M. 1994. Consumer behavior. Second edition. Allyn and Bacon. Needham Heights. 

Massachusetts. USA. p 660.  

• Stickney R. R. 1994. Principles of Aquaculture. Halsted Press. New York: 244. 

• Vallod  D.  1995. Carp  processing  and  market  analysis:  a case  study  in  France. Aquaculture 129. p 476-

477. 

• Varadi L. 1995.  Equipment for the production  and processing of car.  Aquaculture 129. 443-466. 

• Young J. A. 1987.  Marketing in a Dynamic Environment: an overview of the UK fish processing industry. 

Marketing in the food chain: Conference Proceedings Part II. edited by Brain Beharrell. MCB University 

Press Limited. Bradford. England. Food marketing Vol. 3 No. 1. 144-161. 

• Young T. 1977.  A study of the demand for fish in the UK. University of Manchester. Department of 

Agricultural Economics (Cited by Cunningham et. al.. 1985). 

• Zidack W. and U. Hatch 1991.  An econometric estimation of market growth for the U.S. processed catfish 

industry. J. of the world aquaculture society. Vol. 22. No. 1. 10-23. 

• Mathew,p.m,1996.Role  of  exotic carp in composite fish cultare,Acian fishes society,1, 132  pp. 

• Vasudevappa, C.1998 , Silver carp - A Boom to maximise fish yield in pond culture,university of Agriculture 

science , pp. 109-111. 

• Tripathi , S.P, 2000, Hypophthalmichthys  molitrix and Ctenopharyngodon idella - Exotic elements in pond 

culture , Central Iinstitud of Fresh water Agriculture. 

• Jhingram ,V.G>and R.S.V. Pullin ,1985,Hatchery  manual for the Commn ,Chinese and Indian major Carps 

.ICLARM studies and Reviews 11,International center for living Aquatic Resources Management ,Manila 

(Philippines )191p. 

• Chakrabarti N.M.1998,Biology ,culture and production of Indian Major Carps :A review,175 p. 

• Beavan. R.1987. Handbook of the freshwater fishes of India. Asiatic publishing house,    pp: 247. 

• Chakrabarti. N.M. 1998. Biology, culture and production of Indian major carps, pp: 175. 

• Blakely, D.R.and T.Hrusa, 1989. Inland aquaculture development handbook, fishing news book. pp: 184. 

• Jhingran. V.G, 1991. Fish and fisheries of India. Hindustan publishing corporation. pp. 727. 

• Konda  Reddy P. and Varghse. 1979. On the taxonomic characteis of two major carp hybrids, catla-roho and 

roho-catla. 

• Si-Ming Zhang and P.V.G.K. Reddy. 1990. on the comparative Karyomorphology of three Indian major 

carps, catla catla (Hamilton), Labeo rohita (H.) and Cirhinus mrigala (H.). 

• Pillay, E 1994. Aquaculture., Academic press,  pp: 126. 

• Mathew P.M., 1996, Role of Exotic Carps in the Composite fish culture. , Asian Fisheries Society, 1, pp. 132 

• Chakrabarti ,N.M. , 1998 , Biology And Culture production of indian Major  carps , Arevew, 175 p. 

• Jhingram V.G. and Pullin R.S.V., 1985, Hatchery manual for the common chinees and majour indian carps, 

ICLARM, studies and reviwes,11, Manilla, philipines 191 p. 

• Bjorndal T. 1990. The economics of salmon aquaculture. Blackwell scientific.    publications. London. UK. 

118p.  

• Shehadeh, Z. H. 1996,  Major trends in global aquaculture production and summary overview of the Gulfs 

(Persian Gulf and Gulf of Oman) area (1984 to 1994), TOFC Committee for development and management 

of the fishery resources of the Gulfs, Cairo, Egypt, 1-3 October, 8 p. 
• Salehi H. 2004, An economic analysis of carp culture production costs in Iran, Iranian Journal of Fisheries 

Sciences, IFRO., Tehran, Iran, p1-24. 

 

 

  



٥٦  / !�	"
 *(ارش )'	&! %�ح �#"
 

  

  

  

  

  

 

  پيوست



� ا���	دي ��ورش �ام آ�ر �	ه
	ن ه���... /  �٥٧��ر 
 

 

  
  گونه/

  شاخص

  توليد

  (ميليون تن)

قيمت هر تن    )دالر(ميليارد ارزش 

  (دالر)

قيمت هر كيلوگرم 

  (دالر)

  رتبه قيمتي

  1  1,84  1841  7,2  3,9  كاتال

  3  1,36  1357  1,6  1,2  روهو

  2  1,53  1532  0,580  0,379  مريگال

  5  1,27  1265  4,8  3,8  نقره ايي

  5  1,27  1271  4,8  3,8  علفخوار

  6  1,24  1237  3,7  2,99  معمولي

  4  1,28  1282  2,97  2,32  سرگنده

  

  
  قيمت متوسط عمده فروشي هر كيلوگرم  كپور در ايران  هزينه تمام شده هر كيلوگرم  كپور در ايران

    29100  1387    23957  خوزستان

    29475  1388    19553  گيالن

          21755  متوسط 
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  ريال 9500=  2010متوسط هر كيلوگرم  كپور در ايران و جهان به ريال (با فرض يك دالر در سال  قيمت

  
  متوسط قيمت عمده فروشي    

  ايران (ريال)  ايران (دالر)  جهان (دالر)  گونه

  22922  2,41  1,27  نقره ايي

  39088  4011  1,27  علفخوار

  32295  3,40  1,24  معمولي

  22094  2,33  1,28  سرگنده

      1,84  كاتال

      1,36  روهو

      1,53  مريگال

    2,95  1,27  متوسط چيني

      1,58  متوسط هندي

      1,43  متوسط كل

        

  

  
 ماهي مريگال
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Abstract: 

Regarding the natural potential and socio-economic advantages of aquaculture development, extension of 

aquaculture has been raised as one of the priorities of the second to fifth national programs of the Islamic 

Republic of Ira in the fisheries sector in the past ten years. Proliferation and aquaculture development also plays 

an important role in increasing employment, exportation, and rural development in rural areas. Although the 

physical capacities of aquaculture development may be clear, it is necessary to analyze the profitability of 

farmers and fish market as well. In recent years, reproduction and breeding of new species, in order to increase 

the income of farmers, have been put on the agenda of the Fisheries Research Institute. In order to increase the 

maximum utilization of production capacity and increase the warm water pond valume per unit area of land, 

three species of Indian carp has been imported. The main problems of aquaculture economical research include 

inadequate information and lack of the collaboration between different experts and aquaculture farmers. The 

objective of the research was to survey of economical aspects for culturing the imported Indian carp. The 

fingerlings of the imported species were transferred to the target centers, Southern aquaculture Research institute 

and Inland waters Aquaculture Research institute. The experiment was carried out as three treatments in 

triplicates for 9 months. To determine the cost of production and the share of the cost of production factors for 

farmed fish carp, including the cost of labor, cost of fingerlings, feed and fertilizer costs, maintenance costs, 

energy costs, depreciation of structures, equipment and buildings for administrative and other costs; past 

experiences, information and other resources and external experiences questionnaire was employed. 

 

Key words:  
Economic, Indian carp, Aquaculture, Cost, Farm, Iran 
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