


 آینده پژوهی در آبزی پروری
 ایران و جهان 

 محمود بهمنی

1400شهریور  17  

 وزارت جهاد کشاورزی
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور



آبچالص ّای بٌیادی در رابطِ با هٌابع   

هحدٍدیت 
 ذاتی آب

عدم تَازى 
 بارًدگی

 خشکسالی
کاّص کیفیت 
 آب ٍ آلَدگی

جوعیت ٍ 
 هدیریت هصرف

   (جمهوری رياست راهبردی نظارت و ريزی برنامه معاونت دفتر :جهان و ايران در آب منابع وضعيت به نگاهي)



 بحراى آب در ایراى

 ممذاس ثیه ساثغٍ مىغمٍ یه دس خـىی دسخٍ تؼییه ثشای مؼیبس تشیه ػمذٌ

 ثبسان ممذاس اوذاصٌ َش .اػت (محیظ تجخیشی تًان) تجخیش ي (ػبالوٍ) ثبسوذگی

   .اػت ثیـتش مىغمٍ آن خـىی دسخٍ ثبؿذ ومتش تجخیش تًان ثٍ وؼجت

 تجخیش تًان مىبعك، ػبیش دس (خضس دسیبی حبؿیٍ) ایشان اص محذيدی وًاحی خض ثٍ

 ػبالوٍ میبوگیه یضد اػتبن دس مثال .اػت ثبسوذگی يالؼی ممذاس اص ثبالتش مشاتت ثٍ

 3900 محیظ تجخیشی تًان مىغمٍ ایه دس آوىٍ حبل اػت، متش میلی 60 ثبسوذگی

 ػبالوٍ ثبؿذ داؿتٍ يخًد یضد دس آة آصاد ػغح یه اگش یؼىی .ثبؿذ می متش میلی

 .ؿًد می تجخیش آن اص متش 4 مؼبدل استفبػی
 (خمًُسی سیبػت ساَجشدی وظبست ي سیضی ثشوبمٍ مؼبيوت دفتش :خُبن ي ایشان دس آة مىبثغ يضؼیت ثٍ وگبَی)                              



 پیشامًن ؿبوضدَم لشن دس اسيپبئیبن مؼتىذ مذاسن ايلیه
 .اػت (وـیؾ) ديثشائًع ثٍ متؼلك مبَی پشيسؽ فؼبلیت

 مبَی َبی تخم وٍ اػت وؼی ايلیه یبوًثی َدذَم لشن دس
 .وشد ثبسيس ملىًػی كًست ثٍ سا  ومبن سوگیه آالی لضل

 پبک فزّبد فزیذ ؽبدرٍاى هٌْذط 
   ؽیالت ایزاىپذر ػلن 

 تبریخچِ آبشی پزٍری
 .گشدد می ثبص (ع) مؼیح میالد اص پیؾ َب لشن ثٍ خُبن دس مبَی پشيسؽ ػبثمٍ اگشچٍ



 (1351)رؽت  -عفیذرٍد داهپزٍری  ؽزکت عْبهیتکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى گزهببی 

 (1341)هبّی عزای کزج  –تکثیز ٍ پزٍرػ هبّی قشل آالی رًگیي کوبى  

 ( 1350)عذ عٌگز رؽت  –تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى خبٍیبری  



 (1354)غبسیبى بٌذر اًشلی تکثیز هبّی آساد دریبی خشر در ایغتگبُ عبحل 

 (1351)فزم بْبرُ دریبی خشر  (Rutilus frisii)تکثیز ٍ پزٍرػ هبّی عفیذ  



 خْبى در خوؼیت افشایؼ بحزاى



9 
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هی باؼذ کیلوگرم  24نسدیک  به   2018هصرف ظرانه هتوظط جهان در ظال   
( 1398)کیلوگرم  13/2در ایران بر اظاض آهار ظال ؼیالت ایران     
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 ظه رکن اظاظی آبسی پروری 





 ؟ دارًذ ًیبس آبشیبى ٍ هبّی اس تغذیِ بِ خْبى هزدم چزا



 خْبى در آبشیبى تَلیذ ًقؼ افشایؼ



 خْبى در آبشیبى اًَاع تَلیذ هیشاى



 خْبى در پزٍرؽی آبشیبى اصلی ّبی گزٍُ تَلیذ



 
 هیلیون نفر 60اؼتغال حذود  /                 هیلیارد دالر  401ارزغ  /        تن       هیلیون  179تولیذ جهانی  

 درصذ 46و صیادی صیذ /       درصذ         54آبسی پروری 
 

 از اظتراتصی های ؼیالت  جهانی اظت که در ایران  نیس هورد توجه اظت صیذ یا کاهػ هیسان ثابت نگهذاؼتن و 
 

 درصذ در ظال ظریعترین رؼذ در زیر بخػ هحصوالت  کؽاورزی  5/3رؼذ  آبسی پروری با 
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 هیشاى کل تَلیذات هحصَالت ؽیالتی کؾَر 

برابر 17بیػ از   
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 (تن)میزان تولیدات آبزی پروری

برابر  100بیػ از   

 آهبر هیشاى تَلیذات آبشی پزٍری کؾَر



 ػیؼتم َبی آثضی پشيسی



 

Open ponds 
 



 پزٍرػ هبّی کپَر ٍ خبٍیبری در قفظ



 پزٍرػ در حَضچِ ّبی بتًَی بزای صزفِ خَیی در هصزف آة



 آبشیبى  بْزُ گیزی اس اعتخزّبی پیؼ عبختِ در پزٍرػ 
 (آة اس ًؾت ٍ ّذررفت خلَگیزی ) 



   PAS ظیعتن
   

ثٍ ػىًان یه ساَىبس دس خُت افضایؾ تًلیذ مبَی َمشاٌ ( In-Pond Raceway System)دسين حًضچٍ ای آثشاٍَ 
ػبختبس ولی  .ثب حذالل اثشات صیؼت محیغی ي اػتفبدٌ ثُیىٍ اص آة ملشفی حًضچٍ َبی خبوی مؼشفی ؿذٌ اػت

IPRS  ػجبست اػت اص متمشوض وشدن صیؼت تًدٌ مبَی ای وٍ ثٍ ؿىل دػتی تغزیٍ می ؿًد دس یه یب چىذ آثشاٍَ یب
 ػلًل، ي ػجًس دادن دائمی آة دس خُت حفظ ؿشایظ مغلًة محیغی ي مذیشیت ثُتش تغزیٍ

 
ثٍ خُت داؿته لبثلیت خمغ آيسی ي خشيج فضًالت خبمذ دس اوتُبی مؼیش آثشاٍَ تًاوبیی افضایؾ  IPRSَمچىیه  

دس ایه سيؽ امىبن پشيسؽ گًوٍ َبی صیبدی اص . . ظشفیت وگٍ داسی صیؼت تًدٌ مبَی دس ول ػیؼتم سا داساػت
مبَیبن اص لجیل آمًس، وپًس مؼمًلی، گشثٍ مبَی، تیالپیب ي ػیجغ دس تشاوم ثبال ي ثٍ ؿىل ته گًوٍ ای يخًد داسد وٍ 

 .ایه امش ثٍ پشيسؽ دَىذٌ ثشای تغجیك ثب ؿشایظ مختلف ثبصاس َذف خًد آصادی ػمل ثیـتشی می دَذ



 RAS  هذاربعتهظیعتن 
ػیؼتم َبی مذاس ثؼتٍ دس آثضی پشيسی ػیؼتم َبیی 

% 90یاب ثایؾ اص   % 90َؼتىذ ثشای پشيسؽ آثضیبن وٍ 

 .آة دس آوُب دس حبل گشدؽ اػت

 

  ومجًد مىبثغ آة ثب ویفیت خًة ثشای آثضی پشيسی 

ومجًد صمیه یب لیمت ثبالی آن 

تًلیذ خشیبن سيی ثیـتشی وىتشل 

      امىبن پاشيسؽ اسگابویضه َابی آثاضی دس سودای
 يػیؼتش

افضایؾ فلل سؿذ 

  وبَؾ َضیىٍ َبی وبسگشی 
 دصدی، ؿىبسچی، ثیمبسی )افضایؾ ایمىی محلًل

 (َب، آلًدگی
وبَؾ ياثؼتگی ثٍ مىبثغ عجیؼی 

افضایؾ وىتشل تًلیذ 

افضایؾ وىتشل ثبصاس ملشف 



 آکواپونیکظیعتن 
 ي آثضی پشيسؽ گیبٌ، پشيسؽ ولی تخص سِ دارای ٍ تَدُ ٪95 چزخطی سیستن یه

   .تاضذ هی خبوٍ تلفیٍ
  یه ایجاد سثة آب در آًْا دفؼی ّای هتاتَلیت ٍ ّا هاّی تَسط ًطذُ هػزف غذاّای
  ّای چزخِ اس رٍش ایي در چَى ٍ است ضذُ گیاّاى پزٍرش تزای واهل ًسثتاً غذایی هحلَل
 اس واهلی هػذاق آًزا ضَد، هی استفادُ سًذُ هَجَدات تَسط ضذُ تَلیذ تزویثات ٍ سیستی

 .داًٌذ هی ارگاًیه رٍش یه



 آکَاپًَیکهشایبی عیغتن 
 

 محلًالت وبمالً اسگبویه ي حفظ ػالمتی اوؼبنتًلیذ   •

 خغشات صیؼت محیغی وبؿی اص ي ػمًه ؿیمیبییحزف   •

 خًیی دس ملشف آة ي حفظ مىبثغ آةكشفٍ   •

 دَی التلبدی ثبالػًد   •

 يسيدی تغزیٍ دس ػیؼتم ي ثشداؿت دي وًع محلًل اص آنیه   •
 ػىبكش غزایی اص پؼبة مبَی َب تًػظ گیبَبن ي سؿذ گیبَبنخزة   •
 آةػىبكش غزایی اص پؼبة مبَی َب تًػظ گیبَبن ي حزف آوُب اص آة پشيسؽ مبَی َب ي تلفیٍ خزة   •

 

 



 
«IMTA»  ِاییب آبشی پزٍری در عطَح هختلف تغذی 
  Integrated Multi Trophic Aquaculture  

 چیغت ؟ 

 
 

 ؿجیٍ ،(غزایی) تشيفیه مختلف ػغًح ثب پشيسیآثضی دس َبگًوٍ پشيسؽ
 دَذمی اخبصٌ وٍ مؼیشی دس ثبؿذ، می مىمل اوًػیؼتم ػملىشد ثٍ

 ػىًان ثٍ گًوٍ یه خبوجی محلًالت ي دفؼی مًاد وـذٌ، خًسدٌ غزای
 تؼبمل مضیت ي ثشػذ صساػی محلًالت دیگش ملشف ثٍ اوشطی ي غزا وًد،

   .داسد َمشاٌ ثٍ خًد ثب سا َب گًوٍ میبن افضاییَم
 



پیـشفتٍ دس آثُبی ثبص دسیبیی ي آثضی پشيسی   «IMTA»َبی اخضاء مـخق ػیؼتم
 دس خـىی

َبی گیبَبن آثضی سيی سیؼمبن
 ؿىبيس  

تغزیٍ وىىذگبن مؼلك یب چشاوىىذگبن 
 مبوىذ وشه تىبن دس الًاسَبی ؿىبيس دس آة  

 مبَی دس لفغ



ؼیرین آب در آن از نوعی Aquaponics ؼود هی ؼناخته. 

کؽاورزی با تلفیق در پروریآبسی هایظیعتن (IAAS: Integrated Agriculture Aquaculture System)، 

(هانگروها) جنگلذاری با تلفیق در پروریآبسی هایظیعتن (ISAS: Integrated Sylviculture (mangrove) 

Aquaculture System)، 

تلفیقی ظبس آب پروریآبسی هایظیعتن (IGWAS: Integrated Green Water Aquaculture System)،   

صیادی با تلفیق در پروریآبسی های ظیعتن (IFAS: Integrated Fisheries Aquaculture System)، 

پایذار اکولوشیکی پروریآبسی هایظیعتن (SEAS: Sustainable Ecological Aquaculture System)، 

هوقتی تلفیقی پروریآبسی هایظیعتن (ITAS: Integrated Temporal Aquaculture System) 

تلفیقی هتوالی پروریآبسی هایظیعتن (ISAS: Integrated Sequential Aquaculture System  هایظیعتن که  

 .ؼودهی ناهیذه نیس (PAS: Partitioned Aquaculture System) ؼذه تقعین پروریآبسی

 
  ثیًلًطیه، محیغی، صیؼت ؿشایظ اللیم، تىُب .وذاسد يخًد دویب دس «IMTA» ػیؼتم ثشای اوتُبیی َیچ

 .ؿًدمی مختلف َبیػیؼتم اوتخبة ثٍ مىدش وٍ اػت ػیبػی ي اختمبػی ؿیمیبیی، فیضیىی،

اًؼطبف پذیزی 

«IMTA» 



 كشور رد شیرین آب آزبیان رپورش اهي محيط

هشرػِ گزهببی                                دریبچِ پؾت عذ                               هشرػِ عزدآبی                  

پزٍرػ در کبًبل                                اعتخز دٍ هٌظَرُ                             پزٍرػ در قفظ              
   

پزٍرػ درآکَاریَم                         عیغتن هذار بغتِ                          هدتوغ پزٍرػ هبّی         



حَسُ آة ّبی هحَریرئَط ػٌبٍیي طزح  

  ؿیشیه آة مبَیبن پشيسؽ ي تًلیذ دس مًخًد ؿیشیه آة مىبثغ اص ثُیىٍ اػتفبدٌ -1

 مبَی پشيسؽ مضاسع ػغح ياحذ دس تًلیذ میضان استمبء مىظًس ثٍ يسیثُشٌ افضایؾ -2

 آة ملشف وبَؾ ي تًلیذ استمبء دس مىبویضاػیًن وبسثشد -3

 آثضیبن يپشيسؽ تًلیذ فشآیىذ دس وـت الگًی تغییش -4

 (َبپؼبة ، َبصَىؾ) متؼبسف غیش آثُبی اص اػتفبدٌ -5
 ؿیشیه آة مىبثغ ثش فـبس وبَؾ مىظًس ثٍ ؿًس ي ؿًس لت َبیآة مىبثغ خبیگضیىی -6

 آة ملشف وبَؾ دس وًیه َبیفىبيسی ي تلفیمی آثضی -7

 ؿًسپؼىذ گیبَبن ي يسصیخلجه  تًػؼٍ -8

 آة اصمىبثغ اػتفبدٌ ثب آثضیبن رخبیش ثبصػبصی  ي احیبء -9
   آة حیبتی ظشفیت اص يسی ثُشٌ حذاوثش مىظًس ثٍ آثضیبن خًسان ویفیت استمبی -10



 آیٌذُ پضٍّی آبشی پزٍری 



 آبسیان  تکثیر و پرورغ اولویت های 

 
اصالح ًضاد 

 
 هبّیبى دریبیی در قفظ پزٍرػ 

 
تَعؼِ تکثیز ٍ پزٍرػ گًَِ ّبی بَهی 

 
 َتَعؼِ تکثیز ٍ پزٍرػ هیگ 

 
تَعؼِ پزٍرػ هبّیبى خبٍیبری 

 
 گلخبًِ ای تیالپیب  پزٍرػ 

 
تَعؼِ تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى سیٌتی 

 
  تَعؼِ تَلیذ آرتویب 

 



های جذیذ به ظیعتن چنذ گونه ایهعرفی گونه   

 افشایص تٌَع•
 افشایص وارایی•
 واّص ریسه تَلیذ•



هندیکپور ماهیان   

Rohu (Labeo rohita) 

Mrigal (Cirrhinus mrigala) Catla (Catla catla)  



بوهیکپور هاهیان   

 تٌی

 ضیزتت

 گطاى



تبتبيیظگی وپًسمؼمًلی وظاد   
(يسی اكالح وظاد دس افضایؾ ثُشٌ ومؾ )    

 افالح ًضاد ؽذُ•
 ؽکل بذى پْي•
هقاٍم بِ تلفات ٍیزٍعی  •

 هَجَد در هٌطقِ
بلَغ دیزرط ًغبت بِ ًضادّای  •

 هَجَد
 ضزیب تبذیل غذایی پاییي تز•



 تیالپیا



 :الذاهات هَسسِ تحمیمات ػلَم ضیالتی وطَر در جْت تحمك پیص تیٌی ّای ساسهاى ضیالت ضاهل 
 
 افشایص راًذهاى تَلیذ در ٍاحذ سطح تا تْزُ گیزی اس هىاًیشاسیَى -
 تَلیذ غذا تا تْزُ گیزی اس گیاّاى دارٍیی هحزن سیستن ایوٌی -
 ضزٍع فؼالیت ارسضوٌذ اغالح  ًضاد هاّی وپَر در جْت تِ گشیٌی ٍ جلَگیزی اس ّن خًَی  -



 :در جْت تحمك پیص تیٌی ّای ساسهاى ضیالت ضاهل الذاهات هَسسِ تحمیمات ػلَم ضیالتی وطَر 
 
هؼزفی هیگَی پا سفیذ غزتی تؼذ اس  تزٍس تیواری لىِ سفیذ در هیگَی ایٌذیىَط  تطَریىِ  اهزٍسُ  تٌْا ایي گًَِ  در وطَر  -

 تَلیذ هی ضَد
درغذ ًیاس  15ًشدیه تِ  1399تذٍیي داًص فٌی تَلیذی هَلذیي هیگَی ػاری اس تیواری ّای خاظ تطَروِ  در سال  -

 وطَر تَسط پضٍّطىذُ هیگَ تَلیذ هی ضَد
 افشایص تزاون تَلیذ در ٍاحذ سطح -
 تذٍیي فزهَالسیَى غذای اختػاغی هیگَ پاسفیذ غزتی -
 افشایص راًذهاى تَلیذ در ٍاحذ سطح تا تْزُ گیزی اس هىاًیشاسیَى -
استفادُ اس اًَاع  هىول ّا اس جولِ تَلیذ پزٍتیَتیه تَهی اس هیگَ ٍ تجاری ساسی پزٍتیَتیه در غٌؼت تا ّوىاری تخص  -

 خػَغی ٍ ضزٍع فؼالیت ارسضوٌذ اغالح  ًضاد هیگَ در جْت تِ گشیٌی 



 :جْت تحمك پیص تیٌی ّای ساسهاى ضیالت ضاهل هَسسِ تحمیمات ػلَم ضیالتی وطَر در الذاهات 
 
 تذٍیي داًص فٌی تىثیز ٍپزٍرش هاّیاى خاٍیاری -
 تزرسی ّای فیشیَلَصی تَلیذهثل تِ هٌظَر اػوال هیىزٍاًِسیشیَى وِ هٌجز تِ ثثت تیي الوللی گزدیذ -
 فزهَالسیَى غذای اختػاغی هاّیاى خاٍیاری  -
 اختػاغی ٍ تیَتىٌیه تىثیز هػٌَػی هاّیاى خاٍیاری پزٍرضی  GnRHفزهَالسیَى  -
در هاّیاى خاٍیاری وِ تِ  ... تْزُ گیزی تحمیماتی اس اًَاع هىول ّا، افشٍدًی ّا ٍ هحزن ّای ایوٌی ٍ  -

 افشایص تَلیذ در ٍاحذ سطح  تا واّص ضزیة تثذیل غذایی ووه ٍافزی ًوَدُ است 
  



 : جْت تحمك پیص تیٌی ّای ساسهاى ضیالت ضاهل هَسسِ تحمیمات ػلَم ضیالتی وطَر در الذاهات 
 
 هؼزفی هاّی تیالپیا تِ غٌؼت آتشی پزٍری تِ ػٌَاى یه گًَِ لاتل پزٍرش در ضزایط گلخاًِ ای ٍ دٍستذار هحیط سیست -
 تذٍیي داًص فٌی تىثیز ٍ پزٍرش هاّی تیالپیا ٍ اًتمال داًص فٌی تِ تخص خػَغی -
 تذٍیي فزهَالسیَى اختػاغی غذای هایِ تیالپیا -
 سَیِ تزتز هاّی تیالپیا تِ هٌظَر هَلذساسی ٍ جلَگیزی اس ّن خًَی در آیٌذُ غٌؼت 5ٍاردات   -
 هؼزفی رٍش ّای ًَیي پزٍرش اس جولِ آوَاپًَیه ٍ پزٍرش تا تىٌَلَصی تیَفالن تِ غٌؼت   -



 :جْت تحمك پیص تیٌی ّای ساسهاى ضیالت ضاهل هَسسِ تحمیمات ػلَم ضیالتی وطَر در الذاهات 
 
 افشایص راًذهاى تَلیذ در ٍاحذ سطح تا تْزُ گیزی اس هىاًیشاسیَى -
 تذٍیي فزهَالسیَى غذای اختػاغی هاّی لشل االی رًگیي وواى تا تْزُ گیزی اس اًَاع هىول ّا، هحزن ّا ٍافشٍدًی ّا  -
 تْزُ گیزی اس اًَاع  گیاّاى دارٍیی تِ ػٌَاى هحزن سیستن ایوٌی  -
 ضزٍع فؼالیت َّضوٌذساسی هزاوش تىثیز ٍ پزٍرش هاّی لشل آال  -
تَلیذ هَلذیي ػاری اس تیواری ّای خاظ ٍ اًتمال هحػَل داًص تٌیاى تِ تخص خػَغی ٍ ضزٍع فؼالیت ارسضوٌذ اغالح   -

 ًضاد تِ هٌظَر تَلیذ تخن چطن سدُ تِ گشیٌی ضذُ لاتل رلاتت تا ًوًَِ ّای ٍارداتی در جْت خَد اتىایی ٍ جلَگیزی اس ٍاردات



 چبلؾ َبی مًخًد دس آثضی پشيسی

 خطىسالی•
 تاالرفتي لیوت ًْادُ ّای تَلیذ•
 ًثَد تاسارّذف تزای هحػَالت ضیالتی•
 وارایی پاییي سیستن ّای تَلیذی در تخص آتشی پزٍری•
 تٌَع گًَِ ای پاییي در سیستن آتشی پزٍری•
 (هاًٌذ تیالپیا)هطىالت سیست هحیطی تا گًَِ ّای تزاون پذیز •
 ػذم استمثال جاهؼِ اس هحػَالت آتشی پزٍری•
 ًثَد فزاٍری هٌاسة در هحػَالت لاتل ػزضِ تِ تاسار•
 ونتاساریاتی •



کوبَد آة / تَلیذ در ؽزایط بحزاًی راّکبرّبی افشایؼ کبرایی در   

 تَلیذدر جْت افشایص ّای گًَاگَى گیزی اس سیستن تْزُ •
 (گًَِ ّای هماٍم ٍ تا لاتلیت سیست در آتْای ًاهتؼارف)ای تْزُ گیزی اس تٌَع گًَِ •
 تْزُ گیزی اس ًضادّای اغالح ًضاد ضذُ•

 تْیٌِ اس هٌاتغ اًزصیوزدى چزخِ تَلیذ تز اساط استفادُ فؼال •

 تْزُ گیزی اس آب ّای ًاهتؼارف•



 آیٌذُ پضٍّی در حَسُ فؼبلیتْبی آبشی پزٍری 

ُآب ویفیت پایص در دٍر اس سٌجص ساهاًِ اس استفاد 

ِایستگاّْای ایجاد طزیك اس هحیطی سیست پایص یىپارچِ هذیزیت تزًاه  
 ایهٌطمِ

آب سیستی تْذیذات هماتلِ هلی سٌذ تذٍیي 

آتی هٌاتغ وویت ٍ ویفیت در اللین تغییز اثزات ارسیاتی 

پزٍرش ّای سیستن در ووی ٍ ویفی ّایضاخع تؼییي ٍ استاًذارد تذٍیي 
 آتشیاى

آتشیاى ٍ ضیالت سیزتخص در آب التػاد هطالؼات اًجام 

 ّای تَلیذ ٍ پزٍرش هاّیاىدر ػزغِ( Hazard Maps)تْیِ ًمطِ هخاطزات •



 هعرفی اًَاع رٍش ّای آبسی پرٍری ًَیي در راستای افسایص 
 بْرُ ٍری ٍ هقابلِ با کن آبی  

(مؼمًلی وپًس) خبوی اػتخش دس ای گًوٍ ته متشاوم پشيسؽ سيؽ اخشای   

اػتخش دس اػتخش كًست ثٍ پشيسؽ سيؽ (Pond in pond) 

میىشي اص اػتفبدٌ ثب ثتًوی اػتخشَبی دس متشاوم فًق ي متشاوم ای گًوٍ ته پشيسؽ سيؽ اخشای 
 فیلتش ثیً ي فیلتش

پشيسؿی سيؽ اخشای Partial harvesting  (ثیًمبع ای مشحلٍ ػبصی تىه) 

پشيسؿی سيؽ اخشای  Partitioned Aquaculture System 

اػتخش ثٍ آن تًػؼٍ ي خبوی اػتخشَبی دس مبَی ثچٍ متشاوم فًق ػبصی رخیشٌ سيؽ اخشای 
 ديسٌ عًل دس يصن افضایؾ ثب دیگش َبی



وم ویبصآثی َذف ثب پشيسؿی َبی ػیؼتم دس خذیذ َبی گًوٍ ثىبسگیشی ي مؼشفی 

پشيسؿی مضاسع دس مىبویضاػیًن عشحُبی اخشای 

ٌدسیبیی مبَیبن ي میگً پشيسؽ خُت ؿًس لت ي وبمتؼبسف آثی مىبثغ اص گیشی ثُش 

ٌپشيسؿی مضاسع دس تغجیمی ي پشيسؿی مختلف مذلُبی ػبصی پیبد   

ثیًفالن پشيسؿی سيؽ اخشای (Biofloc) ي RAS 

ٌكىؼتی ي وـبيسصی پؼبثُبی مبوىذ وبمتؼبسف آثی مىبثغ اص گیشی ثُش  



 پزٍرػ آبشیبى در هحیط گلخبًِ ای  
( اعتفبدُ اس تکٌَلَصی بیَفالک)  



 تؼییي احتیبخبت غذایی آبشیبى  گًَِ ّبی اقتصبدی کؾَر



هختلف آبشی پزٍری کؾَرعیغتن ّبی تَلیذ غذای تخصصی بزای   

 فزهَالعیَى تخصصی



 اعتفبدُ اس اقالم غذایی ًَیي در خیزُ غذایی آبشیبى اقتصبدی



تک علَلی در غذای هیگَپزٍتئیي ّبی اعتفبدُ اس   



 اعتفبدُ اس غذای تخویز ؽذُ در خَراک آبشیبى



 اظتفاده ازحؽرات در آبسی پروری 



 آیٌذُ ًگزی در تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبیی در ایزاى
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دعتبٍرد ّبی حبصل اس پزٍصُ ّبی تحقیقبتی اًدبم ؽذُ در هؤعغِ تحقیقبت ػلَم ؽیالتی 
 کؾَر در سهیٌِ ی تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبیی

 دػتبيسد سدیف
 صثیذی ي وفبل كبفی، مؼمًلی، َبمًس كجیتی، ثبلٍ، صسد ؿبوه مبَیبن ملىًػی تىثیش دس ممذمبتی تىىیه آيسدن ثذػت 1

 ثًمی دسیبیی مبَیبن مًلذیه وگُذاسی ي دسیبیی مبَیبن پشيسؽ خُت ػىتی ؿىبيس َبی لفغ ػبخت خُت دس ممذمبتی تىىیه ثٍ دػتیبثی 2

 دسیبیی مبَیبن تىثیش َبی وبسگبٌ احذاث ي اوذاصی ساٌ عشاحی، تىىیه ثٍ دػتیبثی 3

 ثتىی َبی تبوه ي دسیبیی َبی لفغ دس وگُذاسی ي خبیی خبثٍ ػبصی، اَلی ثًمی، مبَیبن مًلذیه كیذ َبی تىىیه ثٍ دػتیبثی 4

  .َب صئًپالوىتًن خلًف ثٍ صوذٌ غزای اوجًٌ تًلیذ امىبن ي مىغمٍ آثی مىبثغ اص صوذٌ غزای اػتًن ی تُیٍ 5

 لذ اوگـت ی مشحلٍ تب پشيسؽ ي ثًمی دسیبیی مبَیبن السي تًلیذ ي تىثیش امىبن 6

 ثًمی دسیبیی مبَیبن دس خىؼیت تغییش تىىیه ثٍ دػتیبثی 7

 دسیبیی مبَیبن پشيسؽ ي تىثیش ی صمیىٍ دس متخلق اوؼبوی ویشيی آمًصؽ 8

 خلًكی ثخؾ ثٍ آن اوتمبل ي ثًمی دسیبیی مبَیبن پشيسؽ ي تىثیش تىىیه تشيیح 9

 ثًمی دسیبیی مبَیبن پشيسؽ ثشای خـه غزایی خیشٌ تًلیذ خُت مىبػت فشمًالػیًن ثٍ دػتیبثی 10

 دسمبن ي َب ثیمبسی تـخیق ثُذاؿتی، َبی مشالجت دسیبیی، مبَیبن پشيسؽ ي تىثیش َبی وبسگبٌ دس صیؼتی ایمىی ؿشایظ اػمبل َبی تىىیه ثٍ دػتبثی 11
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 چبلؾ َب سدیف
 ثب ویفیت ي ومیت مىبػت  ( Seed)ثچٍ مبَی  تًلیذ اوجًٌ   1

فمذان گًوٍ َبی الیه ي اكالح وظاد ؿذٌ ی  -اص حذ ثٍ گًوٍ ی ياسداتی ثبع دسیبیی آػیبیی تىًع صیؼتی اوذن دس پشيسؽ مبَیبن دسیبیی ي ياثؼتگی ثیؾ 2
تحمیمبت اوذن ي وبوبفی دس صمیىٍ ی دػتیبثی ثٍ -مبَیبن ثًمی ثٍ دلیل ػذه ػشمبیٍ گزاسی ثلىذ مذت دس ایه عشح َب ي ػذه حمبیت ثخؾ خلًكی

 ثیًتىىًلًطی تىثیش ي مؼشفی گًوٍ َبی مبَیبن دسیبیی خذیذ

 ثُذاؿت يوىتشل ثیمبسی َب 3

 ياثؼتگی ثیؾ اص حذ ثٍ خبسج اص وـًس دس خُت تًػؼٍ ی لفغ َبی دسیبیی 4

 تؼذاد محذيد ؿشوت َبی تًلیذ غزا 5

 اختمبػی   -مؼبئل التلبدی 6

 ومجًد وبدس تخللی دس صمیىٍ ی تىثیشي پشيسؽ مبَیبن دسیبیی 7

 َمىبسی اوذن ثیه ثخؾ خلًكی، ػبصمبن ؿیالت ي تحمیمبت  ػلًه ؿیالتی وـًس ي داوـگبٌ 8

 تحشیم َبی َمٍ خبوجٍ ػلیٍ وـًس 9

 ثبصاسیبثی 10

 ػذه يخًد لًاویه ياضح ي مـخق دس صمیىٍ ی اػتبوذاسد َبی تًػؼٍ ی لفغ َبی دسیبیی، لًاویه صیؼت محیغی ي لًاویه مبلىیت ػًاحل   11

 چبلؼ ّبی پیؼ رٍی صٌؼت تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبیی در کؾَر
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 صٌؼت آبشی پزٍری در قفظ ّبی دریبییتَعؼِ ًقبط قَت صٌؼت آبشی پزٍری در 

 ومبط لًت سدیف
 تىًع گًوٍ ای ثؼیبس صیبد مبَیبن اػتخًاوی دس آثُبی خىًة وـًس 1

ی ي  یبیخظ ػبحلی خىًة وـًس ثٍ خلًف دس ػًاحل دسیبی ػمبن داسای مىبعك مؼتؼذ ثؼیبس صیبد ثب آة ثب ویفیت دس خُت احذاث مشاوض تىثیش مبَیبن دس 2
 ثشپبیی لفغ َبی دسیبیی اػت

ل سا ایدبد  ػب ؿشایظ آة ي ًَایی ي ثجبت دمبی آة دس دسیب ثٍ خلًف دس دسیبی ػمبن امىبن عًالوی ومًدن ديسٌ ی پشيسؽ ي یب تًلیذ مبَیبن دس دي وًثت دس 3
 وىذمی 

 ثبؿذپتبوؼیل تىثیش گًوٍ َبی مختلف دس عًل ػبل دس یه وبسگبٌ دس ػًاحل خىًة وـًس امىبن پزیش می  4

 .ثًد خًاَذ كىؼت ایه ػشیغ ی تًػؼٍ ي سؿذ دس اػبػی اسوبن اص امش ایه وٍ اػت خًان وبس ویشيی ي خمؼیت ثب َب وـًس اص یىی حبضش حبل دس ایشان وـًس 5

دس تشثیت   وٍ تؼذاد صیبدی اص داوـگبٌ َبی وـًس داسای سؿتٍ َبی مشثًط ثٍ ػلًه ؿیالتی، صیؼت دسیب، مىبثغ عجیؼی ي ثُذاؿت ي ثیمبسی َبی آثضیبن ثًدٌ 6
 ثبؿىذویشيی خًان حشفٍ ای می تًاوىذ مًثش 

 وـًساختمبػی -تأویذ ثش افضایؾ میضان ملشف پشيتئیه آثضیبن دس افك تًػؼٍ ی التلبدی 7

مشاوض تىثیش  ًد يخًد ػبیش اسوبن تًلیذ مبَیبن دسیبیی وظیش وبسخبوٍ َبی تًلیذ غزا، وبسخبوٍ َبی تًس ثبفی، ؿشوت َبی تًلیذ اوًاع لفغ َبی دسیبیی، يخ 8
 میگًمبَی ي 

 ومتش ثًدن آلًدگی صیؼت محیغی تىثیش ي پشيسؽ مبَیبن دسیبیی وؼجت ثٍ ػبیش فؼبلیت َبی التلبدی/  پبییه ثًدن َضیىٍ َبی اوشطی دس وـًس 9

 دػتیبثی ثٍ ثیًتىىیه تىثیش ي پشيسؽ مبَیبن دسیبیی ي تشيیح آن تًػظ مؤػؼٍ تحمیمبت ػلًه ؿیالتی وـًس 10



 
های پرورغ گونه 

دریایافته در قفط در   
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 (  یک تب پٌح عبلِ)ّبی کَتبُ هذت بزًبهِ  -پضٍّیآیٌذُ 

 خْت تَعؼِ ی صٌؼت تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبییدر 

 (ػبلٍ 5تب  1)ثشوبمٍ وًتبٌ مذت  سدیف
 تزغیب بخؼ خقَفی بِ هؾارکت در تَععِ ی فٌعت تکثیز ٍ پزٍرػ هاّیاى دریایی 1

تعطیل ؽذُ، تأهیي اعتبارات دٍلتی اس طزیق ٍام ّای کن بْزُ جْت تجْیش ایي هزاکش ٍ تغْیل رًٍذ راُ اًذاسی هزاکش تکثیز ( هیگَ ٍ هاّی)راُ اًذاسی هزاکش تکثیز  2
 ..جذیذ تَعط هتقاضیاى

بزای َر جلب هؾارکت هزدهی در راُ اًذاسی قفظ ّای بَهی، آهَسػ هتقاضیاى ٍ تأهیي بچِ هاّی تَعط عاسهاى ؽیالت ٍ هؤعغِ تحقیقات علَم ؽیالتی کؾ 3
 .پزٍرػ در ایي قفظ ّا

 .تؾکیل یک کٌغزعیَم هتؾکل اس تَلیذ کٌٌذگاى، بخؼ فزآٍری ٍ هتخققیي اقتقادی جْت باساریابی ٍ فادرات هحقَل تَلیذی 4

 طال عز عین ٍ آعیایی دریایی باط هاّی هَلذیي ٍاردات--عزخَ ٍ هاّی هیؼ عَکال، جولِ اس افلی کاًذیذ دریایی هاّیاى پزٍرػ تکثیزٍ بیَتکٌیک بِ دعتیابی 5
 هاّی بچِ اًبَُ تَلیذ ٍ تکثیز جْت

 .اىایجاد گلِ ّای هَلذیي ؽٌاعٌاهِ دار هاّیاى دریایی بَهی ٍ بْگشیي ؽذُ تحت ًظارت هؤعغِ تحقیقات علَم ؽیالتی کؾَر ٍ عاسهاى ؽیالت ایز 6

ِ ی تَععِ ی هیٌپایؼ ٍ ًظارت بز اجزای دقیق ٍ پیگیزی هٌظن اّذاف هعیي ؽذُ در اعٌاد تَععِ ؽیالت ٍ احکام پیؾٌْادی عاسهاى ؽیالت ایزاى بِ خقَؿ در س 7
 تکثیز ٍ پزٍرػ ابشیاى

 .تغْیل اعطای هجَس ّای السم بزای تأعیظ هزاکش تکثیز هاّیاى دریایی تَعط عاسهاى ؽیالت ایزاى 8

 .اًجام تحقیقات ٍ تَععِ ی کیت ّای تؾخیـ بیواری ّای ٍیزٍعی 9

بذٍى )شی پزٍری عبش آب اًجام تحقیقات در سهیٌِ ی تَلیذ پزٍبیَتیک ّا اس عَیِ ّای باکتزیایی بَهی ّز هٌطقِ بزای اعتفادُ در تکثیز ٍ پزٍرػ هاّیاى دریایی ٍ 10

تجْیش ٍ بِ رٍس کزدى ایغتگاُ ّای تحقیقات هاّیاى دریایی هتعلق بِ هؤعغِ تحقیقات علَم ؽیالتی کؾَر ٍ عاسهاى ؽیالت -(.اعتفادُ اس هَاد ؽیویایی ٍ دارٍیی

 .در سهیٌِ ی طزاحی ٍ عاخت قفظ ّا، هخاسى ٍ عاس ّای دریایی جْت پزٍرػ هاّیاى دریایی در آبْای ًشدیک ٍ دٍر اس عاحل تحقیقات-ایزاى



 (  پٌح تب دُ عبلِ)ّبی هیبى هذت بزًبهِ  -پضٍّیآیٌذُ 

 خْت تَعؼِ ی صٌؼت تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبییدر 

 (ػبلٍ 10تب 5)ثشوبمٍ میبن مذت  سدیف
 احذاث هزاکش تکثیز هاّیاى دریایی جذیذ در اعتاى ّای جٌَبی کؾَر 1

 در ایي هغیز( باسهاًذگی اًذک در دٍرُ الرٍی، بیواری ّا، تغذیِ)اًجام تحقیقات راّبزدی جْت تَلیذ اًبَُ بچِ هاّیاى دریایی کاًذیذ ٍ رفع چالؼ ّا  2

 ًاهتعارف آبْای ّوچٌیي ٍ خاکی ّای اعتخز ،(بَهی-فٌعتی) قفظ در دریایی هاّیاى پزٍرػ تزٍیج ٍ تَععِ 3

س هکول ّا در جیزُ ُ ااًجام تحقیقات راّبزدی در سهیٌِ ی تعییي ًیاس ّای غذایی هاّیاى دریایی کاًذیذ افلی در هزاحل هختلف الرٍی، پزٍرػ ٍ هَلذیي ٍ اعتفاد 4
 ّای غذایی

 پزٍری آبشی پتاًغیل با بَهی دریایی هاّیاى بزای صى باًک ایجاد 5

 (  عبلِ 20دُ تب )ّبی بلٌذ هذت بزًبهِ  -پضٍّیآیٌذُ 

 خْت تَعؼِ ی صٌؼت تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى دریبییدر 

 (ػبلٍ 20تب  10) ثشوبمٍ ثلىذ مذت سدیف
 گًوٍ ی مبَی دسیبیی ثًمی متؼلك ثٍ خلیح فبسع ي دسیبی ػمبن 20دػتیبثی ثٍ ثیًتىىیه تىثیش ي پشيسؽ حذالل  1

 دػتیبثی ثٍ فىبيسی تًلیذ خیشٌ َبی میىشي ي مًاد غىی ػبص 2

 ديس ساٌ اص َب لفغ ؿشایظ وىتشل ي ديس آثُبی دس دسیبیی مبَیبن پشيسؽ-دسیبیی َبی لفغ كىبیغ ی تًػؼٍ 3

 .(Backyard hatchery) خبوگی ممیبع دس َبی َچشی ي ثًمی َبی لفغ دس مبَی پشيسؽ ی تًػؼٍ عشیك اص محلی خًامغ دس خشد اؿتغبل ایدبد 4

 SPF داس ؿىبػىبمٍ مًلذیه تًلیذ ي يیشيػی َبی ثیمبسی تـخیق َبی ویت تًلیذ 5



است اًىار لاتل غیز ٍالؼیتی وطَر آتی ظزفیت تَدى هحذٍد 
تسیار ٍ ًاپذیز اًىار وطَر آتی هٌاتغتز یاًساً ٍ غٌؼتی ، وطاٍرسی اسفؼالیتْای ًاضی تحویلی آلَدگیْای فطار 

 است گستزدُ
تِ آلی سائذ هَاد اًثَُ ٍرٍد وطاٍرسی، ٍ غٌؼتی ، ضْزی ّای فاضالب تاالی حجن هحیطی، سیست آلَدگیْای 

 ،َّایی ٍ آب ضذیذ ٍ ًاگْاًی تغییزات تزٍس َّا، حذ اس تیص آلَدگی تجشیِ، غیزلاتل سایذ هَاد ، خاوی ٍ آتی هٌاتغ
 پیاهذّای ّوِ سهیي، ضذى گزم ٍ ای گلخاًِ گاسّای افشایص ضذیذ، تادّای ٍسش ، تاتستاى در َّا دهای افشایص
 است اًساًی ّای فؼالیت اس ًاضی ًاگَار

 چالػ های آبسی پروری

هاّیاى پزٍرش هشارع در فٌی ٍ ػلوی رٍضْای تَسؼِ ٍ استفادُ ػذم ٍ وطَر پزٍری آتشی سیستن تَدى سٌتی   
ُپزٍرضی استخزّای آب تارٍرساسی توٌظَر پزٍرضی هشارع در آلی ٍ ضیویایی وَدّای اس ػلوی غیز ٍ ًاغحیح استفاد    

ُافشایص ، هاّیاى تغذیِ توٌظَر پزٍرضی هشارع در ضذُ فزهَلِ غیز ٍ خام غذایی هَاد اس حذ اس تیص استفاد  
FCR، ضذُ استفادُ غذایی هَاد رفت ّذر 
هَاد اًثاضت ٍ هشارع ًیاس هَرد آب هیشاى واّص ٍ اللیوی تغییزات اس ًاضی ًَظَْر ٍ جذیذ تیواریْای تزٍس 
 پزٍرضی هاّیاى تلفات تزٍس تالطثغ ٍ پزٍرضی استخزّای در  سائذ
اثز تز وطاٍرسی تَلیذات واّص تاثیز تحت پزٍراى آتشی ًیاس هَرد غذایی هَاد ٍ ّا ًْادُ ّای ّشیٌِ افشایص 

 تَلیذ واّص ٍ اللیوی تغییزات
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