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مشاهده می گردد که ماهیان نر در ابتداي فصل مهاجرت به میزان زیاد وارد رودخانه یا مصب مـی شـوند   ...) کلمه، کپور و 

ماهی ماده خاویاري وجود دارد ولی حتی یک ماهی  4ولی در انتهاي فصل مهاجرت بسار کم می شوند به گونه اي که گاها 

از آنجا که تخمک در بدن ماهیان ماده طی آترزیا تخریب و جذب می گردد و حتی منجر بـه مـرگ مـاهی    . نر موجود نیست

مادر هم می شود باعث می گردد که هر ساله بخشی از تولیدات الرو این ماهیان کاهش یابد که منجر به کاهش ذخـایر ایـن   

. ماهیان با ارزش اقتصادي باال می شود

کیلوگرم خاویار می باشـد و هـر کیلـوگرم     5کیلوگرمی ماده  به طور متوسط داراي  40از آنجا که یک تاس ماهی ایرانی    

میلیون تومان می باشد تنها از هدر رفت یک تاس ماهی ایرانی معادل حـدود   5تا  3خاویار ایران در بازارهاي جهانی حدود 

قطعه تاس ماهی ایرانی بیشتر تولیـد شـود حـدود     1000میلیون تومان ایران، ارز وارد کشور نمی شود و تنها اگر   20تا  15

میلیارد تومان ایران، ارز وارد کشور می شد که به این میزان گوشت گرانقیمت این ماهیان هـم اضـافه مـی     20تا  15معادل 

. چنانچه به این میزان فیل ماهی، شیپ و اوزون برون را وارد کنیم مشاهده می کنیم که میزان ضرر وارده بسیار باالست. شود

.در صورتی که متخصصین و کارشناسان شیالتی از این روش استفاده نمایند ارزآوري مناسبی خواهد داشت

تحقیق صورت گرفته توسط اینجانب و تیم همراه با خواست خداوند بزرگ و تشکر از پشتیبانی هاي حـوزه   31با پشتوانه    

معاونت پژوهشی دانشگاه به این درجه از توانمندي رسیده ایم که مشکل موجود را حل کنـیم و در جهـت افـزایش تولیـد     

. ماهیان کمک نمائیم

شیالت              

.     د                                                                              در توضیحات اشاره شده است 

     


