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 چکیده

در سالهای اخیر پرورش ماهی در قفس به عنوان یک نوآوری در دنیا معرفی شده است. اگرچه خواستگاه استتفاده از ایتف فنتاوری بته دو 

صنعت نویف در آبزی پروری به دهه اواخر دهه هفتتاد  قرن پیش در آسیا برای نگهداری و حمل ماهیان باز می گردد اما معرفی ایف روش بعنوان

و اوایل دهه هشتاد میالدی و با پیشگام شدن کشور نروژ صورت گرفته است. امروزه با توجه به افتزایش جمعیتت، تیییترات اقلیمتی در جهتان و 

سیستمهای متتراکم بتوده استت. بتا توجته بته  در حوزه آبزی پروری به سوی توسعه و استفاده از توجه ،توجه بیشتر به بهره وری در مصرف آب

استفاده از فناوریهای موجود در صنعت آبزی پروری در قفس می  ،وجود منابع آبی متعدد از قبیل دریاچه ها، مخازن، رودخانه ها و نوار ساحلی

 92پترورش آبزیتان در قفتس  5096سال در  FAOتواند بخشی از دغدغه های موجود در تولید و توسعه را مرتفع نماید. بر اساس آمار سازمان 

ور، درصد از کل تولید آبزی پروری در جهان را به خود اختصاص داده است. در ایران نیز با توجه به ورود ایف فناوری و فعالیتهای نوپتا در کشت

ده است که نسبت به تولید کتل تف ماهی در کشور از ایف صنعت تولید و گزارش گردی 90965مقدار  9912بر اساس آمار شیالت ایران در سال 

موفقیت و توستعه پترورش متاهی در قفتس بته عوامتل مختلفتی بستتگی دارد. درصد را به خود اختصاص می دهد.  5/5آبزی پروری در کشور 

بختش توجه به بازار فتروش، افتزایش سترمایه گتذاری پایداری اقتصادی یک صنعت نیازمند شناخت موانع، مزایا و معایب پیش روی آن است. 

است که ضروری است در راستای توسعه ایف صنعت مدنظر در ایف صنعت خصوصی، مدیریت و نظارت دولت از جمله چالشهای آبزی پروری 

 . قرار گیرد

 

 .پرورش ماهی در قفس، آبزی پروری، ایران :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

هتتای در ستتالیان اخیتتر پتترورش آبزیتتان در محتتی 

گتردد. بتا اینکته یمحصور و قفس نوآوری محسوب مت

تاریخچه استفاده از ایتف فنتاوری بته حتدود دو قترن در 

رسد اما معرفی تجاری ایتف منطقه جنوب شرقی آسیا می

صنعت توس  محققیف و پرورش دهندگان نتروژی و در 

 Pillay andاستت )دهه هفتتاد متیالدی صتورت گرفتته

Kutty, 2005 پرورش ماهی در قفس در دو دهه اخیر .)

است و با توجه به افزایش جمعیتت رشد کردهبه سرعت 

گتردد میتزان و تقاضای روزافزون غتذا، پتیش بینتی متی

با رشد  9117میلیون تف در سال  2/65مصرف آبزیان از 

 5050میلیتون تتف در ستال  6/11درصدی بته مقتدار  27

(. امروزه با توجته Delgado et al., 2003افزایش یابد )

رویکتترد بتته ستتوی بتته توستتعه صتتنعت آبتتزی پتتروری، 

های پرورش متراکم متاهی رو بته افتزایش استت سیستم

که ایف امر با در نظر گرفتف عواملی همچتون رقابتت در 

وری در واحتتد ستتطگ و گستتترش تولیتتد، افتتزایش بهتتره

هتتا، منتتانا استتتفاده از منتتانا مناستتب از جملتته دریاچتته

-ساحلی و منابع پشت ستد پیشترفت چشتمگیری داشتته

. همانگونه که ذکر شتد در ستالیان (FAO, 2007است )

هتای کارگیری قفتساخیر با توجه به قابلیت استقرار و به

ها و دریاهتا پرورش ماهی در مخازن پشت سد، رودخانه

و همچنتتیف محتتدود کتتردن ماهیتتان پرورشتتی در ایتتف 

ساختار، کنترل و برداشت راحت از آن استقبال پترورش 

استتت شتتتهدهنتتدگان از ایتتف فنتتاوری را بتته همتتراه دا

(Kumar & Karnatak, 2014; Beveridge, 2004 .)

اگرچتته انالعتتات دقیقتتی در متتورد واحتتدهای پتترورش 

کشور عضتو ستازمان  65ماهی در قفس وجود ندارد اما 

FAO  انالعاتی در مورد پرورش متاهی در قفتس ارایته

کشتور و اعتالم  52اند که نشانگر فعالیتهای مستقیم داده

برنامه ریتزی و فعالیتت در ایتف کشور برای  97آمادگی 

 ,FAOتوجته بته توانمنتدی هایشتان متی باشتد )زمینه با

 2/67میلیتون تتف بته ارزش  7/51(. بر اساس آمار 2007

به پرورش  5096میلیارد دالر از تولیدات آبزیان در سال 

است. در حال آبزیان در قفس در جهان اختصاص داشته

 9/9ولیتد حاضر کشتورهای چتیف و نتروژ هتر یتک بتا ت

های دریایی در حتدود میلیون تف آبزی پروری در قفس

درصد از کل تولید آبزی پروری در قفس دنیتا را  7/66

(. در ایف راستتا در ایتران FAO, 2018دهند )تشکیل می

 100نیز در برنامه ششم توسعه کشتور، پترورش و تولیتد 

گتذاری هزار تف آبزیتان بته ویتژه متاهی و میگتو هتدف

هتزار تتف بته بختش  500که از ایف مقتدار  استگردیده

پرورش ماهی در قفس تعلا خواهد داشت )برنامه ششتم 

 .(9912توسعه، 

 
 (.FAO, 2018)های دریایی  : آمار تولید چیف و نروژ در آبزی پروری در قفس9شکل 
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 پترورش آبزیتان در هتای شیوه از که سوابقی اولیف

 آستیای در 9100 قترن است به اواخرقفس ثبت گردیده

-بتاز متی شتیریف آب هتای در دریاچته شرقی و جنوب

متیالدی در منطقته  91گردد. بترای ماتال از اواختر قترن 

Great Lake  کامبوج از قفس های شناور ساخته شده از

 Channaنتی خیتزران بترای پترورش متاهی سترماری )

striata و گربه ماهی و با تیذیه از مازاد مواد آشپزخانه )

شد. تعییف دقیا مبدا تحقیقتات و پترورش ها استفاده می

است اما اعتقاد بر ایف استت نویف آبزیان در قفس دشوار

 Kinki در ایتف موضتود در دانشتگاه اولیته که تحقیقات

 Seriolaدر ژاپتتتف و بتتتا پتتترورش متتتاهی دم زرد )

quinqueradiataبه گسترش  ( صورت گرفت که منجر

 صتنعت کی ایف صنعت در سراسر جهان و تبدیل آن به

 درجتدی  قتاتیتحق شتد. براستاس ستوابا موجتود مهم

 یهتتادانشتتگاه توستت  قفتتس در یمتتاه پتترورش نتتهیزم

 ,.Halwart et al)دیتگرد آغتاز 9160 ستال در کایآمر

2007; Beveridge, 2004)  .متیالدی  60در اوایل دهته

در کشور نروژ بصورت تجاری از قفتس بترای پترورش 

شد. همچنتیف از ستال  ماهی آزاد اقیانوس انلس استفاده

در استتتکاتلند پتتترورش  White fishموسستتته  9162

در حتتال آزمایشتتی متتاهی آزاد در قفتتس را آغتتاز کتترد. 

فتتراوان در بهتتره  یهتتا تیحاضتتر، بتتا توجتته بتته محتتدود

 یبا توجه به توستعه پترورش متاه ی واز منابع آب یبردار

در اغلب  یادیص یها تیآن با فعال ینیگزیجا ،در قفس

و در بستیاری از کشتورها از است دهیز گردکشورها آغا

پرورش ماهی در قفس جهت استفاده بهینه از منابع آبتی 

 ,.Woo et al)شتود و آبگیر ها و دریاچه ها استفاده می

سوابا فعالیتهای اولیه در ایران در پرورش ماهی  .(2002

در قفس بصورت ابتدایی بته دهته پنچتاه خورشتیدی در 

گتتردد. در دهتته هفتتتاد متتیدریاچتته پشتتت ستتد دز بتتاز 

هتای داربستتی در خلتیج خورشیدی و بتا استتقرار قفتس

گرگان نیتز اقتدام بته پترورش ماهیتان خاویتاری و قتزل 

(. Abdolhay et al., 2016آالی رنگیف کمان گردیتد )

باتوجه به نیازهای کشتور بته تولیتد پتروتویف و همچنتیف 

توستتعه صتتنعت پتترورش متتاهی در قفتتس در دنیتتا نتتر  

سنجی آبزی پروری دریایی توس  مدیران وقتت امکان 

در  Refaشیالت ایتران و بتا همکتاری شترکت نتروژی 

 Besharat andشتتمال و جنتتوب کشتتور انجتتام شتتد )

Rezvani, 2006 براستتاس گتتزارش ستتازمان جهتتانی .)

FAO/NACA  در ایران اولیف بار ماهیانی  9972در سال

یتتان و از ختتانواده کپورماهیتتان، تتتاس ماهیتتان و آزاد ماه

 Cage Culture گونه ماهی آزاد دزیای ختزر بته روش 

. پتس از وقفته ای  (Rimmer, 2006)انتدپترورش یافتته

-چند ساله پیرو تصمیمات مدیران شیالتی کشور فعالیت

ای در ایف زمینه از آغاز دهه نتود خورشتیدی های حرفه

هتتای ستتاحلی شتتمال و جنتتوب کشتتور انجتتام در استتتان

دهنتتدگان متتاهی در قفتتس بتتا گرفتتت. امتتروزه پتترورش 

نگاهی ویژه به پرورش گونه هایی با ارزش اقتصادی باال 

می پردازند که از آن جمله می تتوان بته گونته هتایی از 

 Atlantic salmon ،Cohoختانواده آزادماهیتان ماننتد 

Salmon ،Chinook salmon  و همچنیف گونه هتایی از

نتتی، ژاپ Sea breamختتانواده ماهیتتان دریتتایی ماننتتد 

Cobia گونتته هتتایی از ماهیتتان آب شتتیریف ماننتتد قتتزل ،

هتای آالی رنگیف کمان اشتاره نمتود. همچنتیف در ستال

اخیر پرورش کپورماهیتان چینتی، مارمتاهی و تیالپیتا در 

های مستقر در منابع آبتی شتیریف از اقبتال عمتومی قفس

استت و خوبی در بیف پرورش دهندگان برختوردار بتوده

هتتای ستتنتی متتوارد همچنتتان از روشدر بستتیاری از ایتتف 

پرورش ماهی در قفس به ویتژه در آستیا جنتوب شترقی 

(. در حتال Pillay and Kutty, 2005گردد )استفاده می
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خانواده از ماهیان در قفس  20حاضر در دنیا از نظر تنود 

، Sparideaختانواده  2شتوند امتا فقت  پرورش داده متی

Salmonidae ،Carangidae ،Pangasiidae  و

Cichlidae  های پرورشتی در درصد از گونه 10بیش از

-صنعت پرورش ماهی در قفس را به خود اختصاص می

درصتد از کتل تولیتدات بته  66دهند که از ایتف مقتدار 

 Salmo salarتعلتا دارد. گونته  Salmonidaeخانواده 

درصد از کل تولید پرورش ماهی در قفس را  29حدود 

مهم دیگر شتامل قتزل آالی  دهد. چهار گونهتشکیل می

ژاپنتتتی،  Amberjack ،Amberjackرنگتتتیف کمتتتان، 

Pangasius spp  وCoho  درصتتد از کتتل  59حتتدود

 .(FAO, 2018تولیدات را تشکیل می دهند )

 

 
 (.FAO, 2018): کشورهای مطر  پرورش دهنده ماهی در قفس 5شکل

 
 (.FAO, 2018)دنیا  : مهمتریف خانواده های ماهی برای پرورش در قفس در9شکل 
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 (.FAO, 2018): مهمتریف گونه های ماهی برای پرورش در قفس در دنیا 2شکل 

همانگونتته کتته ذکتتر گردیتتد آنچتته در توستتعه ایتتف 

صنعت در سالیان اخیر اهمیت داشته است توجه پرورش 

دهندگان به گونته هتایی استت کته از نظتر اقتصتادی از 

د. در ایتتف میتتان ای برختتوردار هستتتنبازارپستتندی ویتتژه

آزادماهیان از موفقیت تجتاری قابتل تتوجهی برختوردار 

(. عتتواملی همچتتون توستتعه Forster, 2006انتتد )بتتوده

های پرورش مقترون بته صترفه و ستاده از لحتا  سیستم

ساختاری، دسترسی به منانا ساحلی گسترده ، بازاریابی 

صحیگ، دور ریز و ضایعات کم ماهی آزاد در مقایسه با 

درصتتد متتاهی ستتالمون  60ی از ماهیتتان )بتتیش از بستتیار

شود( و واکسیناسیون و سالمت ماهیتان تبدیل به فیله می

متورد استتتفاده از جملته عتتواملی استت کتته ستبب رشتتد 

پتترورش متتاهی ستتالمون در دو کشتتور نتتروژ و شتتیلی 

 (.Tacon and Halwart, 2007است )گردیده

 

 

 

های پیش روی صنعت آبزی پرروری در چالش

 در ایران و جهان قفس 

-در سالیان اخیر علیرغم استتقبال گستترده پترورش

گتذاران حتوزه شتیالتی بته پترورش دهندگان و سترمایه

ماهی در قفس و همچنیف سود مناسب آن، ایف شتیوه بتا 

استت. اگرچته در ایتف های متعددی روبترو بتودهچالش

هتای شتیلی، افتزایش میان ایف صنعت بتا ایجتاد فرصتت

های اجتماعی، تولید غتذای سایر موقعیتاشتیال زایی و 

سالم در دسترس، ارز آوری و استفاده بهینه از منابع آبی 

مزایای فراوانی به همراه داشته است. امتا ورود بتار آلتی 

ناشی از مواد غتذایی ختورده نشتده و فضتوالت ماهیتان 

قفس و تاثیرات منفی و مابت احتمالی بر کیفیتت آب و 

استتتقرار قفتتس، انتقتتال ستتاختار محتتی  زیستتت محتتل 

هتتای مشتتترن بتتیف محتتی  پتترورش و وحشتتی، بیمتتاری

جذب و عادت پذیری ماهیان بومی منطقه استقرار قفس 

به غذای مصرف نشده در انتراف ستازه هتا و در نتیجته 

تیییرات رژیم غذایی آنها، عدم دسترستی و تتامیف بچته 

ماهی دریایی با شرای  مناسب بته منظتور ذخیتره ستازی 
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ای پتترورش، تتتداخالت ژنتیکتتی احتمتتالی در قفتتس هتت

-های بومی و وحشی و همچنیف تداخل کاربریجمعیت

ها در سواحل و معابر مشترن بتا ستایر بهتره بترداران از 

نتتوار ستتاحلی ماننتتد صتتیادان، کشتتتیرانی و ... از جملتته 

های اساسی صنعت پرورش آبزیان در قفتس متی چالش

دقیا مدیریتی  باشد که نیازمند توجه و برنامه ریزی های

 Goodland,1997; Chenدر ایف خصوص متی باشتد )

et al.,2006; Ferguson et al., 2007; Asche and 

Tveteras, 2004; Naylor et al., 2005; FAO, 

2006; Ottolenghi et al., 2007 ; Mente et 

al.,2006; در ایران پترورش متاهی در قفتس علیترغم .)

مچنتتان روشتتی نوپتتا ستتابقه ای در حتتدود نتتیم قتترن ه

گتردد. بتا وجتود ورود رستمی و حرفته ای محسوب می

پترورش دهنتتدگان، بتتا ستابقه ای در حتتدود یتتک دهتته، 

همچنان نتواق  و ابهامتاتی در ایتف زمینته وجتود دارد. 

براساس مطالعات اولیه انجام شتده تحتت عنتوان مطالعته 

چتتارچوب اصتتلی توستتعه آبتتزی پتتروری در قفستتهای 

  پژوهشگران نتروژی در ستواحل دریایی در ایران توس

شمال و جنوب کشور، پتانسیل آبتزی پتروری در قفتس 

هزار تف و در دریای عمان و خلتیج  220در دریای خزر 

 ,Besharat and Rezvaniتف تعییف گردید ) 270فارس 

(. آنچه مسلم است باتوجه به نوپا بودن ایتف روش 2006

در در کشتتور جایگتتاه قابتتل مالحظتته ای بتترای ایتتران 

توان متصور بتود امتا تولیدات پروش ماهی در قفس نمی

همانگونتته کتته ذکتتر گردیتتد بتتدلیل پتانستتیل مناستتب بتته 

کیلتومتر خت  ستاحلی در  2100منظور توسعه با وجتود 

شمال و جنوب کشور استفاده از ایف توانایی با نگاهی به 

توسعه پایدار، برنامه ریزی در ایف بخش از توسعه آبتزی 

علیرغم پتانسیل های یتاد  سته می سازد. اماپروری را برج

شده مواردی از جمله آلودگی های پتروشیمی بتویژه در 

منطقه خلتیج فتارس و دریتای عمتان، کمبتود نقتدینگی 

پرورش دهنتدگان، عتدم حمایتت بتانکی جهتت فتراهم 

کردن تسهیالت مورد نیتاز، عتدم معرفتی و دستتیابی بته 

عتدم تعیتیف  گونه مناسب جهت معرفی به قفس در دریا،

استانداردها، عدم آمتایش دریتا و تعیتیف منتانا مناستب 

های مناسب با ستاختار ها، عدم وجود سازهاستقرار قفس

ویژه در دریای خزر و همچنیف فناوری نوپتای دریایی به

تولید تجهیزات پرورش ماهی در قفس در داخل کشتور 

از جمله موانعی است کته در توستعه پترورش متاهی در 

توانتد کشور می توان از آنهتا نتام بترد کته متی قفس در

گتتذاری در ایتتف صتتنعت در کشتتور را ریستتک ستترمایه

افزایش دهد و نیازمند برنامه هتای دقیتا متدیریتی بترای 

 باشد.گذاران میکاهش خسارات احتمالی به سرمایه
 

 چشم انداز صنعت پرورش ماهی در قفس

براساس پیش بینی سازمان ملل، جمعیتت جهتان در 

میالدی با نتر  رشتد  5020تا  5000های د فاصل سالح

درصدی مواجه خواهد بود و ایف بدیف معناستت کته  95

با چالش تامیف غذا برای جمعیت دنیا  5020بشر در سال 

مواجه خواهد شد و با شرای  حال حاضر نیاز به افتزایش 

درصدی تولید غذا برای نسل آتی است که ایتف امتر  61

یی و تولیتد بیشتتر بترای جبتران ایتف با تیییتر رژیتم غتذا

 World populationکمبتتود همتتراه خواهتتد بتتود )

prospects, 2019پتروری (. در  دهه هتای اخیتر آبتزی 

 غتذا هتای کشتاورزی در تولیتدمهمتی از فعالیتت بخش

 از سترمایه گتذاران را زیادی توجه که شودمحسوب می

عنتوان یتک است. آبتزی پتروری بتهکرده جلب خود به

 شتکاف کتردن پتر بترای رشتد کمکتی حال لیت درفعا

ماهی و غتذا بترای جمعیتت رو بته رشتد جهتان و  تامیف

گردد. کاهش فشار بر منابع و ذخایر نبیعی محسوب می

به نوریکه بر اساس پتیش بینتی هتای ستازمان فتانو ایتف 
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 مقتتدار تتتامیف نیتتاز تتتف میلیتتون 20توانتتد از صتتنعت متتی

 در تتف میلیتون 15 قتمر به 5001 سال در پروتییف آبزیان

 (.9916دست یابد )حسیف جانی و همکاران،  5020 سال

 
 (.World population prospects, 2019): چشم انداز افزایش جمعیت جهان 2شکل 

 

پرورش ماهی در قفس از پتانسیل توسعه ای بتاالیی 

برختوردار استت. در برختی از کشتورهای آستیایی ایتف 

ک مقیاس بترای بهبتود روش بعنوان آبزی پروری کوچ

امتا  معیشت خانواده های روستایی محسوب متی گتردد.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه مدیریت پترورش 

متتاهی در ایتتف روش و رفتتع اشتتکاالتی از قبیتتل کتتاهش 

اتالف انرژی، بهینه ستازی غتذادهی و استتفاده از گونته 

 ,.Halwart et alباشتد )هایی با ارزش اقتصادی باال می

(. در برختتی از کشتتورها بتته ویتتژه در قتتاره آفریقتتا 2007

رشد ایف صنعت و پرورش متراکم سبب بروز مشکالتی 

در منانا استتقرار قفتس هتای پترورش متاهی گردیتده 

است که حل ایف مشکل نیازمند تقویتت بختش نظتارت 

توستت  ستتازمانهای ذی صتتال  استتت. همچنتتیف توستتعه 

لیتد اگرچته پرورش متراکم در ایف صنعت و افتزایش تو

منافع و مزایایی به همراه دارد اما در صورت عدم وجتود 

برنامه ریزی مناستب متی توانتد منجتر بته حاشتیه رانتدن 

پتترورش دهنتتدگان و تولیدکننتتدگان در مقیتتاس هتتای 

(. با توجه بته Rana and Telfer, 2006کوچک گردد )

مباحتتم مطتتر  شتتده روشتتف استتت ایتتف روش در همتته 

نیتاز دارد و نیازمنتد استتفاده و  جوانب به تکامل بیشتری

تری از دریا به منظتور کتاهش گیری از منانا عمیابهره

هتای بصتری اثرات زیست محیطی و همچنتیف آلتودگی

 ;Kapetsky and Aguilar-Manjarrez, 2007استت )

Lisac, 2006  در ایف راستا استفاده از پرورش آبزیانی .)

ف، کتته در ستتطو  مختلتتی تروفتتی ماننتتد انتتواد صتتد

جلبکهای دریایی و ... بطور زنجیتروار از یکتدیگر بهتره 

تواند بخشی از مشتکالت احتمتالی را مند می گردند می

 ;Ridler et al., 2007; Rimmer, 2006کاهش دهد )

Whitmarsh et al., 2006.) 

 

 بحث 

آنچه مسلم است توستعه صتنعت آبتزی پتروری در 

ی و ذی قفس مجموعه ای از سیاستهای سازمانهای دولتت

نفعان است که به عنوان بتازیگران درگیتر ایتف عرصته و 
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در تکمیل ایف فرایند نقش اساسی ایفا می کنند. بنابرایف 

گتتزاری و شناستتایی دقیتتا بتتازیگران در چرختته سیاستتت

همچنتیف نقتتاو قتوت و ضتتعی آن متی توانتتد منجتر بتته 

آگاهی به ویژه در مبحم بهره بترداری چنتد منظتوره از 

ردد. اعمال اصتول متدیریتی بته منظتور منانا دریایی گ

بهره برداری از منابع دریایی و تدویف قتوانیف ختاص در 

ایف زمینه می تواند عاملی در کاهش ریسک و همچنتیف 

توسعه پایدار در صنعت پترورش متاهی در قفتس باشتد 

(Pahl-Wostl, 2009  تدویف مقررات و ضواب  مرتب .)

ت ضتروری با پترورش متاهی در قفتس از جملته اقتداما

است که باید توس  مراجع ذی صال  شیالتی و محتی  

زیستی کشور صورت گیرد. در برخی از کشورها بتدیف 

منظور مقرراتتی بتا توجته بته شترای  محیطتی و اقلیمتی 

-تنظیم و ابالغ گردیده استت کته الگتوبرداری و بتومی

گشا باشد. برای تواند در کشور ما نیز راهسازی از آن می

 شتماره المللتی بیف استاندارد دستورالعمل ماال بر اساس

 باید حتداکار در پرورش ماهی قفس از استفاده 7/5002

منبتع آبتی صتورت گیترد و یتا بتر  آب کل سطگ از 9٪

 محتی  ملتی شتورای 299/5001 اساس قطعنامته شتماره

آب  زیتر قفتس ستاختمان برزیتل حتداکار عمتا زیست

 و فسفر شارانت بیشتر باشد و محدودیت متر 72/9 نباید از

 90 در منتتانا استتتقرار قفتتس هتتا حتتداکار a کلروفیتتل

 Gunkel etاستت )در لیتتر تعیتیف گردیتده  میکروگرم

al.,2015عقیده (. به Gunkel برای( 5092) همکاران و 

هتای و تتوان منتانا استتقرار قفتس ظرفیتت حد محاسبه

هتای تخلیته پستاب میتزان جمله از پرورش باید مواردی

تور قفتس، فاصتله  عما رسوب، میزان ناشی از پرورش،

 میذی ناشتی از پترورش متاهی مواد غلظت ها،قفس بیف

اکستتیژن متتورد مطالعتته  غلظتتت ،(نیتتتروژن و فستتفر)

قرارگیرند. برای ماال بر اساس مطالعات داد و همکتاران 

 گونته تنود شاخ  و توده زی فراوانی، میزان( 9911)

 مراتتب به ماهی پرورش هایقفس استقرار در محل ای

 تته و متاهی پترورش دلیل فعالیت به تواندمی که کمتر

همچنتیف باشتد.  بستتر آن بتر تأثیر و غذایی مواد نشست

( نشان داد فراوانتی 9916مطالعات کریمیان و همکاران )

هتای پالنکتتونی در فصتول مختلتی و بتا و تراکم گونته

های پرورش متفاوت بتوده استت. بنتابرابف توجه به دوره

آلتی حاصتل از  بتار متواد از ناشتی آستیب اهشک برای

پرورش باید از مواد غذایی با کیفیتت و ضتریب تبتدیل 

مناسب استفاده گردد. در ایف میان استفاده از گونه هایی 

تیییترات شترای   باال و با قابلیتت تحمتل با ضریب رشد

محیطی از جمله عواملی است که در معرفی گونته بترای 

مد نظر قرار گیرد. بر استاس پرورش ماهی در قفس باید 

 و   Bezerraنظتتر برختتی از پژوهشتتگران از جملتته 

Angelini(5096 بتته دلیتتل احتمتتال اختتتالو ژنتیکتتی و )

و  شتودمتی توصتیه بتومی هتایگونه انتقال بیماری تولید

وری در ضتتروری استتت بتته منظتتور ارتقتتای ستتطگ بهتتره

-درزمینه بته های بنیادیپژوهش های بومیپرورش گونه

رشتد و  سازی به منظتور افتزایش سترعتنی و اهلیگزی

صتورت  هتا گونه تهیه خوران اختصاصی ایف همچنیف

 سودآور کنندگان ایف امر برای تولید که نوری به گیرد

گردد. بتر  متوقی نیز بومی غیر محصوالت بوده و تولید

فترد های با ارزش و منحصر بههمیف اساس توجه به گونه

وری ماننتد متاهی آزاد دریتای در کشور بتا قابلیتت ارزآ

خزر و تاسماهیان به منظور پرورش در قفتس در دریتای 

خزر می تواند در توسعه ایتف صتنعت در حتوزه شتمالی 

از سویی دیگر محاستبه هزینته هتا،  .کشور راه گشا باشد

ارزیابی مزایا و چالش هتای متدیریتی و ارزیتابی اثترات 

د. درن منفی احتمالی ایف توسعه نیز بایتد صتورت گیتر

عدم قطعیت در مورد استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 
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برداری چند منظوره را دارند و همیشته از که قابلیت بهره

های خاصی برخوردارنتد بته ویتژه در فنتاوری پیچیدگی

هتتای نوظهتتور ماننتتد پتترورش متتاهی در قفتتس بایتتد بتتا 

حساسیت باالتری از سوی مدیران شتیالتی متورد توجته 

 یکتی ماهیان از محی  محصور پترورش فرار قرار گیرد.

 متاهی هتایگونته زیستتی تنتود برای اصلی تهدیدات از

 از ناشتتی حتتواد  از ناشتتی عمتتدتا استتت. فرارهتتا بتتومی

 عملیتتات توانتتد دراستتت و متتی تجهیتتزات در خرابتتی

 زیستت ستنجی برداشتت و ستازی،ذخیره مانند مدیریتی

رورش نیز ر  دهد. ایف نکات توجه بیشتتری از ستوی پت

هتای گونته کته ویتژه هنگتامینلبتد، بتهدهندگان را می

 ژنتیکتی نظتر از یتا و سازی شده غیتر بتومی بتودهذخیره

 ;Orsi & Agostinho, 1999شتتده هستتند ) اصتال 

Zanatta et al., 2010; Azevedo-Santos et al., 

2011; Pelicice et al., 2014). برختتی از مطالعتتات 

 بتارور است ممکف هیبریدی یها گونه که اندداده نشان

 تواننتدمی کنندمی فرار ها گونه ایف که هنگامی و باشند

 ژنتیکتی تنتود و ماهیان بتومی اختتالو نتژادی برقترار با

بتتا مشتتکل روبتترو نماینتتد  وحشتتی را هتتایجمعیتتت

(Agostinho et al., 2007; Hashimoto et al., 

ان بته تو(. از جمله موارد ر  داده در ایف زمینه می2016

ماهیتتان تیالپیتتا گونتته هتتای   ناشتتی از فتترار مشتتکالت

Oreochromis niloticus  وLates niloticus  پرورشی

در شتر  Kyoga و   Victoriaدر قفس در دریاچه های

آفریقا و که منجر به انقترا  گونته هتای بتومی و بتروز 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی در منطقه شد اشاره نمتود 

(Ogutu-Ohwayo, 1990 از دیگر متواردی کته بایتد .)

متتورد توجتته قتترار گیتترد ایتتف نکتتته استتت کتته پتتیش از 

گذاری، برآورد ظرفیتت تولیتد در منتانا متورد سرمایه

نظر بته منظتور پترورش، انتختاب گونته هتای مناستب و 

بازارپسند برای پرورش و فناوری مناستب بتا منطقته نیتز 

 Krauseگیرد )باید مورد بررسی کارشناسی صحیگ قرار

and Stead., 2017بترای اصتلی هتایچتالش از (. یکی 

 بترای هتایی محتدودیت تعیتیف قفتس، در پروری آبزی

پایتدار را  تولیتد است کته منابع آبی از چندگانه استفاده

 ,.Garcia et alکنتد )متی تضتمیف متدت نتوالنی در

 های پرورش ماهی در قفتس بترای(. عموما سایت2014

مراکتز ختدماتی از  بته آستان دسترستی و ایمف کارآیی

جمله مراکز تامیف نهاده ها، ذخیره سازی، صید و انتقتال 

ماهیان و بازار در منانقی کم عما و نزدیک بته ستاحل 

(. امتتتروزه در Stickney, 2002گردنتتتد )مستتتتقر متتتی

کشورهای پیش رو در صتنعت آبتزی پتروری در قفتس 

 تجدیتد انرژی هایدریایی و استقرار سیستم یابیمکان با

 و امتتواج انتترژی مبتتدل بتتادی، هتتایماننتتد تتتوربیف پتتذیر

هتای مختلتی و شناور اقدام به تجمیع کاربری سکوهای

 ختتوران همچنتتیف ستتاخت تجهیزاتتتی ماننتتد ستتیلوهای

مکتانبزه،  برداشت ، غذادهی اتوماتیک تجهیزات ماهی،

فرآوری و بسته بندی محصوالت تولید شده از آبزیان و 

 Chu etنماینتد )فعالیت می تصفیه فاضالب در کنار ایف

al., 2020 از سویی دیگر باید تعامالت بیف المللتی بته .)

منظور استفاده منطقی و منطبا با توستعه پایتدار از منتابع 

آبتتی مشتتترن برقتترار گتتردد. مباحتتم مهمتتی همچتتون 

بازاریابی و صادرات نیز از جمله مواردی است کته بایتد 

یالتی قترار گیترد مورد توجه ذی نفعان و برنامه ریزان ش

(Wever et al., 2015.)  همانگونه که اشاره شتد ایتران

با دارا بودن نتوار ستاحلی در شتمال و جنتوب کشتور و 

منابع آبی داخلی همانند دریاچه های پشت ستد از تتوان 

مناسبی به منظتور استتفاده از صتنعت پترورش متاهی در 

قفس را دارد اما با توجته بته متوارد ذکتر شتده پیرامتون 

الشها و الزامات پیش و پس از سرمایه گذاری در ایتف چ

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

1.
10

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
qu

de
v.

lia
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.1.10.8
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-655-en.html


 9911بهار ، اولچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 92

صنعت، ضروری است به منظور پیشتگیری از مشتکالت 

احتمالی آتتی پژوهشتهای بنیتادی در ایتف زمینته توست  

 مدیران و برنامه ریزان شیالتی صورت گیرد.
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