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 واهميت و موضوع : تعريف مسئله

 ميگـردد   محسوب نياد خشك نيمه يهاركشو ءجز لسادررـيمتـميل 240 وددـح ندگيربا متوسط با ايران ركشو

 عامل انوــ عن هـب دكمبو اين ارههمو و شتهدا دجوو ايران كشور در دور ربسيا گذشته شيرين از آب دبومشكلكم

 شكلــ م نــ يا سدرمي نظر به و است دهوب حمطر جتماعيا يـحت و نعتيـص ورزي،شاـك عهـتوس هدـكنن ودمحد

سرعت رشد آبزي پروري در دنيا در سي سال اخيـر   از طرفي گرفت  هداخو دخو به يتردهگسترداـبعا هدـينآ در

 ي،جهـان  يـاز در پاسـ  بـه ن   يرمسـ  ينتر يعبه عنوان سر ضرمديون پرورش ماهي در قفس مي باشدو در حال حا

در ايـن ميـان ارزيـابي اقتصـادي و اجتمـاعي ايـن       در حال توسعه محسوب مي گردد   يبخصوص در كشور ها

 صنعت از مسائل مهم توسعه آبزي پروري محسوب مي گردد 

 شتباابهدو  نعتــصورزي،شاــكايرــبدهتفاــسا لــرقابــغيو آب  كمنابعخاگسترده تر از  دهستفاامروزه ا

براي توليد غذا و ايجاد  بمناسرهكارا يكانبهعنوپروري در قفسو بخصوص آبزي وريپريبزآ توسعهامكان 

آب هاي  ديتاست  افزايش جمعيت و نياز روز افزون بشر به منابع پروتئيني و همچنين محدو حمطراشتغال 

شيرين جهت شرب و كشاورزي از يك سو و كاهش صيد و ذخائر ماهيان وحشي از سوي ديگر، نياز هاي 

  وف به محيط آبي و آبزي پروري نمود جامعه كنوني را براي تامين بخشي از پروتئين حيواني معط
 



 روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بکارگيري :

ي در خصوص بررسي اجمالي اقتصادي و اجتماعي پرورش ماهي در قفس صورت گرفت تحقيق

ي در حوزه معاونت آبزي پرور ربطياز طريق آرشيوهاي كتابخانهاي و مصاحبه با كارشناسان ذ مربوطهاطالعاتكه

انجام سازمان شيالت ايران و ادارات تابعه و همچنين از حوزه موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور 

و  جمع آوري مزارع فعال پرورش ماهي در قفس در منطقه جنوب درياي خزر شد همچنين اطالعات مربوط به

يز با استفاده از خصوصي اجرا شده در كشور ن يشده است  آن بخش از اطالعات مرتبط با طرح ها پردازش

نتايج حاصل از استخراج اطالعات پرسشنامه اي در دو سطح پرورش و بررسي ميداني تكميل شد  پرسشنامه 

دهندگان وكارشناسان مورد بررسي قرار گرفت  آگاهي از ديدگاه پرورش دهندگان و مقايسه آنها با ديدگاه  

ماهي در قفس را روشن نموده و در رسيدن به راه حل  كارشناسان توانسته است تا به مقدار زيادي ابعاد پرورش

بررسي ها نشان داد كه استفاده از قفس هاي شناور در منطقه جنوب درياي را راهنمايي نمايد   آن ها هاي مناسب

خزر با ريسك پذيري باالئي بدليل تخريب در برابر امواج روبرو است  همچنين عدم امكانات موجود براي 

 100وري بيشتر از بچه ماهيان كمتر از سبب مي گردد كه جهت نيل به سود آ قفس در يكسالتعويض تور هاي 

ماه استفاده گردد  با توسعه زيرساخت هاي اين صنعت از جمله اسكله و تهيه بارج  4گرم با دوره پرورشي 

واهد شد  در مناسب و تاسيس مجتمع هاي پرورش، به ميزان قابل مالحظه اي از هزينه هاي توليد كاسته خ

شرايط كنوني ميزان سود خالص پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان در يك دوره پرورش با احتساب استهالك 

به  محصولدرصد سرمايه جاري مربوط به پرورش مي باشد كه در صورت صادرات  30حداكثر تجهيزات، 

 6تن ) 15ماهي از هر قفس حدوداً  خارج از كشور اين ميزان افزايش خواهد يافت  البته در حال حاضر توليد

 25كيلوگرم در متر مكعب( مي باشد كه با افزايش اعتماد پرورش دهندگان و كاهش ريسك تخريب تجهيزات تا 

 تن با همين قفس هاي موجود قابل افزايش است  

 عکس/عکس هاي شاخص از يافته:

  

 قفس هاي شناور: 1شكل 

 


