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اطالعات کافی در مورد شرایط بهینه محیط پرورش، نیازهاي غذایی، فرموله کردن غذاي مصنوعی مورد نیـاز قـره بـرون،      

.ازون برون و شیپ وجود ندارد

ماهیان قره برون، ازون برون و شیپ با غذاي کنسانتره موجود در ایران و سایر نقاط جهان آداپته نمی شود و در صـورت      

درصد بازماندگی دارند و در صورت اسـتفاده از ایـن غـذا بـه      3تنها ) بدون غذاي زنده(استفاده از غذاي کوپنز و یا بیومار 

در صورتی که با غـذاي  . درصد بازماندگی دارد که البته مشکالت آن بسیار زیاد می باشد 20تا  10همراه غذاي زنده حدود 

به عالوه رشد آن بیشتر می شود و هزینه تمـام شـده   . درصد بازماندگی دارد 90تولید شده و روش پرورشی اینجانب حدود 

با توجه به ضریب رشد بسیار خوب، کوتاه تر بودن دوره مورد نیاز براي خاویاردهی و قابلیت تکثیر . آن نیز کاهش  می یابد

باالتر ماهی قره برون نسبت به فیل ماهی و کمبود بسیار زیاد بچه فیل ماهی و نیاز فراوان بخش خصوصی براي تـامین بچـه   

از این رو می توان گفت با توجـه بـه اینکـه    . ماهی، به عنوان تنها گزینه مناسب براي جایگزینی با فیل ماهی مطرح می باشد

.انجام شده است اولین بار در جهانماهی قره برون بومی کشور ماست این کار براي 

درصد  3قیمت غذاي کوپنز با بازماندگی (ریال است  60/000قیمت تمام شده این غذا براي هرکیلوگرم رشد ماهی حدود    

هـزار ریـال اسـت و     500تـا   400در حال حاضر گوشت این ماهی در بازارهاي داخلی حدود ). ریال است 90/000حدود 

درصـد   90ضـمناً در ایـن طـرح    . خاویار آن تا چندین هزار یورو ارزش دارد که نشان از توجیه اقتصادي ایـن طـرح دارد  

درصد بازماندگی وجود دارد، در نتیجه  3بازماندگی وجود دارد در حالی که در صورت استفاده از غذاي مشابه خارجی تنها 

اسـتفاده کننـدگان شـامل    . این طرح به طور کامل توجیه دارد زیرا هم از قیمت کمتر و هم بازماندگی بیشتر برخوردار است

.بخش خصوصی و شیالت ایران می باشند

شیالت         

ثبت اختراع دارد و در حال تجاري سازي شدن می باشد                                            

ریال  60/000در حال حاضر به ازاي هر کیلوگرم                                                                                      


