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 :نوع مقاله

 مروری
 چکیده 

 یاادی با مشکالت ز یپرورش سنت یهاو روش یمکان مناسب در خشک یرین،به علت کمبود آب ش یپرور یآبز یتوسعه

را پشت  یها چند مرحله تکاملمنجر شده است. قفس یاییدر یهادر آب یمواجه است که به گسترش مزارع پرورش ماه

 یپارور  یاز جمله راهکاار مناساب ج ات توساعه آباز      یپرورش یهااند. قفسدر آمده یاند تا به شکل امروزسر گذاشته

 ینبه ا یبخش خصوص یگذار یهورود و سرما ینباشد بنابرا یبرخوردار نم یاز قدمت چندان یرانصنعت در ا ینا باشندمی

در  یپارورش مااه   یتمقالاه باه و اع    ینباشد. در ایهمراه م یاریبا سواالت بس یعرصه به علت عدم دانش و تجربه کاف

 یکل هاییاستس ینو همچن یمختلف ماه یهاو گونه یدتول یزاناز نظر م یرانو ا یادر سطح ج ان، آس یاییدر هایقفس

در بخاش   یاران ا یپارور  یشده است به نقاط  اعف و قاوت آباز    یسع یناشاره شده است. همچن یرانا یالتسازمان ش

 یاایی در یپارور  یآبز یداتتول یزانم باالتریندهد یمطالعات مختلف نشان م یجپرداخته شود. نتا یاییدر یها هایقفس

باا   یاایی در یهاا در قفس یدر بخش پرورش ماه یاییآس یهاکشور یربرخالف سا یرانو ا باشدیم یادر قفس در قاره آس

 یهتوص یتاًاست. ن ا یافتهن یچندان یکار متخصص توسعه یرویدر شمال و جنوب کشور و ن یمکان یباال یلتوجه به پتانس

مناساب   یهاا گوناه  یمناسب استقرار قفس، معرف یهاو محل یتانتخاب سا یرنظ ید که با برطرف کردن موانع فنشویم

در ج ت  توانیم یابیاقتصاد و بازار ی،و فرآور یب داشت یهاو پرورش، مراقبت یدتول یریتانتخاب نوع سازه، مد ی،پرورش

 گام برداشت. یاییدر یپرور یصنعت نوپا در بخش آبز ینا یرشد و توسعه
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 مقدمه

 محیطی، زیست اثرات زمینه در هایینگرانی بروز سبب پروری، آبزی متراکم تولید در سریع رشد ج ت مناسب ریزیبرنامه عدم

 هایسیاستکه دارای  باشدمیبیشترین میزان تولید آبزی پروری در قاره آسیا  .است شده اجتماعی مسائل و انسان سالمت

باشد که این امر به عنوان یک صنعت درآمدزا و تولیدی قابل ها میی آبزی پروری نسبت به بقیه قارهحمایتی گسترده برای توسعه

ین وجود، افزایش وابستگی کشورهای پیشرفته به واردات . با اباشدمیرقابت با صنایع دیگر مانند توریسم و فعالیت صید و صیادی 

، عدم وجود مکان مناسب، نوسان برداشت منابع از محیط طبیعی، کمبود در حال توسعههای کشورمحصوالت آبزی پروری از 

رات منفی قابل ایمنی و اجتماعی، عدم قطعیت در تحقیقات علمی و سرانه مصرف آبزیان باعث اثهای فعالیتاعتبارات مربوط به 

در قاره اروپا از نظر میزان سرانه مصرف آبزیان تفاوت قابل توج ی بین  طوری کهبهی آبزی پروری شده است. توج ی در توسعه

 شیل
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اروپایی وجود دارد به عنوان مثال میزان سرانه مصرف در غرب اروپا بیشتر از شرق اروپا است که این میزان برای کشور های کشور

گسترش  هایمحدودیتی که نشان دهندهباشد میکیلوگرم برای هر نفر در سال  5لوگرم و برای کشور مجارستان کی 90ایسلند

. بنابراین استفاده از آبزی پروری پیشرفته (Clarke and Bostock, 2017)ی آبزی پروری در مناطق مختلف است توسعه هایروش

 رغمعلیی قرار دارد. ش پیشن اد شده است که در مراحل اولیه توسعهی پایدار این بخمانند پرورش در قفس برای توسعه

ی پایدار آبزی پروری، وجود خالء اطالعاتی بین چگونگی انجام فعالیت پیشرفته آبزی پروری و بدست آمده در توسعههای رفتپیش

 تحقیقات اخیر هایسال در بخش آبزی پروری پیشرفته شود. در باعث عدم توسعه تواندمیآگاهی عمومی نسبت به این صنعت 

 تولید برای امروزه. حاصل شده است نیز مطلوبی و نتایج است آمده عمل به تولیدی و اقتصادی و فنی هایجنبه از وسیعی

 طبیعی ذخایر کاهش و مردم عامه بین در آبزیان مصرف افزایش قبیل از عواملی .کندمی ایفا ایعمده س م تحقیقات اقتصادی،

 تا است شده موجب خاکی استخرهای در تولید اقتصادی و ارزش آمددر کاهش و منابع محدودیت و کمبود ها،گونه از برخی

 وجود آمده به قفس در ماهی تولید برای کنندگان بین تولید در قوی یانگیزه و کنند احیا را سنتی هایشیوه دهندگانپرورش

 ذخایر از مستقیم برداری ب ره برای مناسبی جایگزین تواندمی آینده در است و توسعه به رو سرعت به پروری آبزی صنعت. است

فراساحلی و  بالاستفاده به  پ نه های آبی از داران مزرعه تا سازدمیاین امکان را فراهم  قفس در ماهی پرورش. آید به شمار طبیعی

 .(Woo et al., 2002)عنوان  فرصت مناسب در ج ت ب ره برداری از این مناطق سوق داده شوند 

 تولید جهانی پرورش ماهی در قفس

تن بوده است. اما روند رشاد آن   1200000در حدود  2007تن و در سال  200000در حدود  1980تولید ماهیان دریایی در سال 

 . (Muldoon, 2010)درصد در سال بوده است  8یافته و تقریبا  افزایشی و بعد از آن روند کاهش 2000تا سال 

به پرورش ماهیان با ارزش اقتصادی باال در بازار و ترکیب غذایی باال در الشه ماهیان  اًتا به امروز پرورش تجاری در قفس عمدت

 Oncorhynchus) ، ماهی آزاد کوهو(Salmo salar) آزاد اقیانوس اطلسا مانند ماهی هسالمونمحدود شده است که شامل 

kisutch)ماهی آزاد چینوک ، (O. tshawytscha )اغلب ماهیان گوشتخوار دریایی و آب شیرین از جمله گیش دم زرد ژاپنی و 

(Seriola quinqueradiata)سیم دریایی قرمز ، (Pagrus major)شوریده زرد ، (Larimichthys polyactis)سی باس اروپایی ، 

(Dicentrarchus labrax)شانک سر طالیی ، (Sparus aurata) سوکال ،(Rachycentron canadum)  و قزل آالی رنگین کمان

کپور ماهیان های خانواده برخی گونههای همه چیزخوار مانند و گونه (Oncorhynchus mykiss)پرورش یافته در آب شور 

(Cyprinidae) ،( سیچالیدهاCichlidae) و گربه ماهیان (Siluridae) باشد یم(Halwart et al., 2007).  

 (،Salmonidae) خانواده آزاد ماهیان 5شود، اما تن ا خانواده از ماهیان در قفس پرورش داده می 40از لحاظ تنوع، روی هم رفته 

( Pangasiidae)ای و گربه ماهیان کوسه (Carangidae) ماهیان، گیش (Cichlidae) ، سیچالید ماهیان(Sparidae) شانک ماهیان

 شوددرصد از کل تولید را شامل می 66به تن ایی آزادماهیاندهد و خانواده درصد از کل تولید را به خود اختصاص می 90

(Halwart et al., 2007).  اقیانوس اطلسشود که ماهی آزاد گونه در قفس پرورش داده می 80در سطح گونه، در حدود (Salmo 

salar) ( به خود اختصاص داده است. چ ار گونه دیگر 51نیمی از کل تولید پرورش ماهی در قفس را )درصد (Oncorhynchus 

mykiss, Seriola quinqueradiata, Pangasius spp., Oncorhynchus kisutch )( از کل تولید را دربر  27یک چ ارم )درصد

درصد تولید را به  10گونه(  70باشد و مابقی )بیش از گونه می 8کل تولید پرورش ماهی در قفس مربوط به  درصد از 90گیرد. می

های لب شور و دریایی در مناطق معتدله واقع شده است و اغلب تولیدات پرورش ماهی در قفس در آب .دهدخود اختصاص می

های دریایی اطالعات دقیق در رابطه با میزان تولید ماهی در قفس در آب (.Halwart et al., 2007) باشدگونه می 10عمدتاً شامل 

شود که وجود ندارد و این آمار به صورت کلی توسط فائو براساس آبزی پروری دریایی در مناطق ساحلی و فراساحلی گزارش می

توان گفت که تمام آمارهای دقیق نمی های ساحلی و پرورش در قفس باشد، بنابراین به طورتواند شامل آبزی پروری در زمینمی

 شده گزارش باشد ولی با این وجود همچنینشور میهای شور و لبی میزان تولید ماهی در قفس در آبگزارش شده نشان دهنده
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. ( De Silva and Phillips, 2007) شود می انجام در قفس آسیا در دریایی پروری آبزی تولیدات از درصد 90 – 80 حدود که است

تن بود که بیشترین میزان تولید به ترتیب در  6810121میزان تولید ج انی ماهی در بخش آبزی پروری دریایی  2014در سال 

را به  رصدد 2/0و  1، 15، 27.2، 5/56قاره آسیا، قاره اروپا، قاره امریکا، قاره اقیانوسیه و قاره افریقا گزارش شده است و به ترتیب 

 (. 1)جدول  (De Silva and Phillips, 2007; Zhou, 2017)خود اختصاص داده است 
  (FAO, 2016a, b; Zhou, 2017)تن(بر حسب : تولیدات آبزی پروری ماهیان دریایی در ایران و مهم ترین کشورهای تولید کننده )1جدول 

 

 کشور

 سال

2005 2013 2014 

 1330400 1245399 652306 نروژ

 1189700 1123576 287301 چین

 899400 736310 588060 شیلی

 238700 242905 268921 ژاپن

 782300 720545 - اندونزی

 126100 110845 92262 ترکیه

 2853 638 - ایران

 

(. 2باشد )جدول اندونزی میهای نروژ، چین، شیلی، و بیشترین میزان تولید ماهی در آبزی پروری دریایی به ترتیب مربوط به کشور

توسط کشور نروژ با  2014درصد ارزش اقتصادی کل تولیدات آبزی پروری اروپا در سال  48درصد مقدار وزنی و  42عنوان مثال هب

درصد کل تولید را به  4درصد و ماهی قزل آالی رنگین کمان  95میلیون تن حاصل شد که ماهی آزاد اقیانوس اطلس  4/1تولید 

شود، در حالی که برای کشوری با جمعیت بیش از های شناور دریایی انجام میختصاص داده است و بخش اعظم آن در قفسخود ا

 . (Clarke and Bostock, 2017; FAO, 2016b) باشدمیلیون نفر این مقدار قابل توجه می 5
 ((FAO,  2016a, b تن(بر حسب ) تولیدات آبزی پروری ماهیان دریایی در قاره های مختلف :2جدول 

 قاره

 سال

2004 2008 2013 2015 

 3855936 20901648 16813938 14102439 سیاآ

 15152 21539 14632 12659 فریقاآ

 1863068 2325403 1851427 1704980 اروپا

 1003191 2082738 1673956 1410204 مریکاآ

 72775 173653 172839 137899 اقیانوسیه

 

 در پرورش ماهی در قفسوضعیت آسیا 

عمده سیستم آبزی پروری در قاره آسیا براساس گونه پرورشی و دسترسی زمین و آب )شیرین و شور( شامل استخرهای خاکی و 

-گونه از خانواده نرمتنان، گیاهان آبزی، ماهیان و سخت 225باشد که پرورش حدود بتونی در خشکی و قفس های دریایی می

 نگ داری برای صیادان گذشته . در(FAO, 2017) ها گزارش شده استخزندگان و بی م رگان از این سیستمپوستان، دوزیستان، 

 از ثابت هایقفس در ماهی تولید بعدها اما. اندکردهمی استفاده قفس نوعی از بازار به عر ه و حمل از قبل تا شده صید ماهیان

 طول در قفس در پروری آبزی بخش(. Pillay and Kutty, 2005) یافت توسعه هجدهم قرن اواخر در و شروع شرقی جنوب آسیای
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 در و یافته توسعه کشورهای در افزایش به رو تقا ای به پاسخ در حا ر حال در و است قابل توج ی یافته رشد گذشته سال 20

 میلیون 6/98 میزان به میالدی 2020 سال تا آبزیان مصرف که است شده بینی پیش و شده سریع تغییرات متحمل توسعه حال

 در ماهی پروتئین اهمیت به نسبت آگاهی افزایش جمعیت، سریع رشد به دلیل آبزیان مصرف و تولید رشد بیشترین که برسد تن

 ;Delgado et al., 2003) است شده در آسیا گزارش توسعه حال در کشورهای در ش رسازی فعالیت افزایش و غذایی سفره

Ababouch, 2016 .) پرورش در قفس ماهیان آب شیرین خصوصاً کپور و تیالپیا در بعضی از مناطق آسیا مانند جنوب شرق آسیا

مناطق  در های موجودو قفس است جدید نسبتاً آسیا قاره هایآب در شور و شورلب هایآب های موجود درباشد و قفسمتداول می

 میزان و باشدمی سطح واحد در مزارع تعداد نظر از تراکم باالترین دارای آسیا .پیدا نکرده استگسترش  هنوز آسیا در دور از ساحل

 (.Zhou, 2017) گزارش شد تن میلیون 8/3 تقریباً 2014شور در سال لب و شور هایآب در دریایی ماهیان تولید

-می آسیا در نخست رتبه دارای نظر این باشد که ازمی تن میلیون 2/1 چین کشور تولید ماهی در بخش آبزی پروری دریایی در

-هزار تن در رده 62و 137،245، 660،347های دیگر نظیر اندونزی، فیلیپین، ژاپن، ترکیه و ویتنام به ترتیب با تولید و کشور اشدب

منطقه مانند کشورهای عربی  شورهای شور و لباین در حالی است که میزان تولید در آب باشند،های بعدی از نظر میزان تولید می

 ,FAO/NASO)باشد هزار تن می 300هزار تن و کشورهای اروپایی و آسیایی حوزه مدیترانه حدود  7ه خلیج فارس حدود  حو

2017; FAO, 2016b .) های موجود از نظر وسعت مناطق ساحلی، جمعیت، دسترسی به بازارهای کشور ایران با توجه به پتانسیل

 در موجود هایقفس از استفاده یایی از نظر پرورش ماهی در قفس با سایر کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد. تجربهاروپایی و آس

توان از که می (De Silva and Phillips, 2007) است بوده آمیز موفقیت خانوار اقتصادی تامین نظر از آسیا در شیرین و شور آب

شغلی و کسب درآمد برای اقشار مختلف جامعه و افزایش سرانه مصرف ماهی در ایران های این تجربیات در ج ت افرایش فرصت

گیش ، (Lates calcarifer) بس آسیایی یا سوف دریایی سی یا باراموندی شورلب هایآب در پرورش اصلی هایگونه .استفاده نمود

، شانک (Thunnus maccoyii) ، تن باله آبی(Rachycentron canadum) ، سوکال(Seriola quinqueradiata) دم زرد ژاپنی

 مزارع تولید این ماهیان در باشد و تقریباًمی( Chanos chanos) ماهی خامه و (Serranidae) ، هامور ماهیان(Sparidae)ماهیان

البته . (Lovatelli et al., 2008) است جیره مصنوعی از استفاده و هاکارگاه در ماهی بچه تولید بر مبتنی قفس در ماهی پرورش

از طریق جمع آوری الرو این ماهیان از محیط  قفس در پرورش مزارع در و سرخوماهیان ماهی، گیش ماهیان پرورش سنتی خامه

 سوکال و ماهی هامورماهیان پرورش مزارع آسیا شرق جنوب طبیعی و تغذیه با ماهیان کم ارزش گزارش شده است و همچنین در

 برای ویژه به آسیا در قفس در پرورش مزارع از برخی (.De Silva and Phillips, 2007) باشدمی رشد به رو قفس های دریایی در

 بیشتر یتوسعه برای اصلی هایمحدودیت از یکی. باشندمی جمع آوری الرو از محیط طبیعی وابسته به هم هنوز هامور هایگونه

 اصلی عنصر عنوان به مستقیم غیر یا مستقیم به طور ریز دور ماهیان به فراوانوابستگی  ،ساحلی هایآب در قفس در ماهی پرورش

 درصد 3/2 به نزدیک 2015 سال در که باشد می ج ان در پروری آبزی تولیدات میزان باالترین دارای چین کشور .باشدمی تغذیه

 است. شده تولید شیرین و شور آب های قفس در چین کشور پروری آبزی تولیدات از

ی این بخش پرورشی در دریا به دلیل عدم های دور از ساحل در آسیا به خوبی گسترش نیافته است و توسعهپرورش در قفس

آوری به سایر مناطق جلوگیری باشد و این امر از انتقال آسان فندسترسی به سرمایه گذاری داخلی و هیدروگرافی دریا مشکل می

های شغلی برای بیکاران، تنوع تولید ج ت معیشت تولیدکنندگان . در نتیجه، ایجاد فرصت(De Silva and Phillips, 2007) کندمی

دست آمده از ههای بو جذب سرمایه از بخش خصوصی و دولتی برای جوامع روستایی و کمک به اقتصاد خانوار از جمله دستاورد

 .    (Bondad-Reantaso and Prein, 2009)پروری در آسیا عنوان شده است ی پایدار آبزیتوسعه

 وضعیت ایران در زمینه پرورش ماهی در قفس 

پروری دریایی از پتانسیل در حال رشد برخوردار ها و جزایر با عمق مناسب ج ت آبزیخلیج ،ایران به دلیل وجود مناطق مستعد

اهی، اشتغال، منبع غذایی خانوار در جوامع روستایی های با ارزش اقتصادی باال نقش به سزایی در تولید پایدار مباشد. تولید گونهمی
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مربوط  هاینگرانی و طرف یک از کشور در شیرین هایآب منابع محدودیت و آب و کم برخوردار و حفاظت منابع آبی دارد. بحران

 نموده معطوف دریا شور آب منابع باالی ظرفیت از استفاده سوی به را پروری آبزی صنعت توجه دیگر طرف از اقلیم تغییر پدیده به

 اصلی سرفصل پروریآبزی یتوسعه برای کشور جنوب و شمال در دریایی هایآب یگسترده یپ نه از استفاده راستا، این در. است

  . است گرفته قرار کشور در پروری آبزی یتوسعه

این میزان پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان باشد که از تن می 401548حدود  1394در مجموع تولید آبزی پروری ایران در سال 

، 8/13،  5/4، 3/0، 35، 8/45ترتیب حدود سردآبی، ماهیان خاویاری، میگو، پرورش در منابع آبی پشت سد، پرورش در قفس به

 1394تن و در سال  638میزان تولید ماهی در قفس  1393اند، این در حالی است که در سال درصد را به خود اختصاص داده 6/0

 پرورش و گردید نصب دز سد شیرین آب دریاچه پشت در پنجاه دهه در مدرن قفس اولینتن گزارش شده است.  2853حدود 

 گرفت و سپس در اوایل قرار توجه در شمال )خلیج گرگان( مورد هفتاد دهه در قفس در کمان رنگین آالی قزل و خاویاری ماهی

انتخاب سایت یکی از عوامل م م در اجرای پروژه آبزی پروری با قابلیت تجاری  .شد هشتاد این صنعت به جنوب کشور معرفی دهه

ترین های مناسب برای پرورش آبزیان در محیط زیست دریایی و ساحلی یکی از حیاتیباشد. پیدا کردن سایتو اقتصادی می

 کشور در قفس در دریایی پروری آبزی سنجی امکان منظور به بار اولین برایهای پیش روی این صنعت است که این کار چالش

 تولید که بدین منظور برآورد اولیه (Abdolhay et al., 2016)قرار گرفت  مورد مطالعه انجام (Refa) خارجی شرکت یک توسط

عیین هزار تن ت 300هزار تن و برای خلیج فارس  170هزار تن، برای دریای عمان  440قفس برای دریای خزر  در دریایی ماهیان

در حال حا ر موسسه ی پرورش ماهی در قفس در محیط دریا بود. ها تن ا سند علمی زمینه توسعهگزارش مذکور تا سالگردید. 

های متعددی را در زمینه تحقیق، پژوهش و ترویج تحقیقات علوم شیالتی کشور و مراکز تابعه با همکاری سازمان شیالت پروژه

-گونه معرفی قفس، استقرار مناسب های و محل سایت و پرورش ماهی در قفس با محوریت انتخابتکثیر و پرورش ماهیان دریایی 

بازار را ج ت  و فرآوری، اقتصاد و ب داشتی هایمراقبت پرورش، و سازه، مدیریت تولید نوع مناسب پرورشی، انتخاب های

ها در رابطه با رشد و و برآورده کردن نیازهای آنپاسخگویی به تمام سواالت مطرح شده توسط پرورش دهندگان و افراد ذینفع 

ی پرورش در های مختلفی ج ت توسعهی صنعت پرورش ماهی در قفس را مورد توجه قرار داده است. همچنین فعالیتتوسعه

های عالقمند خصوصی قفس در مناطق مساعد جنوب و شمال کشور توسط شیالت در حال مطالعه و اجراست که برخی از شرکت

 اند.وارد عرصه این کار شده

 مناسب عمق با مستعد مناطق وجود دلیل به ایران در رده بندی فائو از نظر تولیدات آبزی پروری در دریا جایگاه خاصی ندارد ولی

 شده گزارش مربع کیلومتر هزار 80 حدود که باشدمی برخوردار باالیی پتانسیل از دریا ساحلی خط و قفس در پروری آبزی ج ت

. تکثیر و پرورش تعدادی از گونه های مناسب در آب ای شمال و جنوب مانند قزل آالی رنگین (Kapetsky et al., 2013)است 

 Sander) سوف معمولی،   (Huso huso) ، فیل ماهی(Cyprinus carpioمعمولی )، کپور (Salmo caspius) کمان، ماهی آزاد خزر

lucioperca) ،باله هامور، سوکال، شانک زرد (Acanthopagrus latus)شانک سر طالیی ، (Sparus aurata)حلوا سفید ، (Pampus 

argenteus)کفال خاکستری ، (Mugil cephalus ،)سی باس آسیایی و صبیتی (Sparidentex hasta)  معرفی شده است که توسط

ست که در اختیار مزارع پرورش ماهی در تفریخگاه های بخش دولتی و بخش اعظم آن از طریق واردات بچه ماهی محقق شده ا

قفس )بخش خصوصی( قرار داده می شود. تکثیر و پرورش ماهیان جنوب ایران به دلیل نوپا بودن و عدم تخصص کافی در زمینه 

ار ی خوبی برخوردتکثیر و پرورش و عدم دسترسی به بچه ماهی از نظر کیفی و کمّی نسبت به ماهیان شمال کشور از رشد و توسعه

کنون در شمال البته تا .دارد زیادی فاصله برنامه کمّی اهداف با جنوبی هایاستان در دریایی ماهیان تولیدات باشد و میزاننمی

عدم دسترسی مناسب به ماهیان خاویاری خصوصاً  اند وکشور ماهی قزل آالی رنگین کمان و ماهیان خاویاری به قفس معرفی شده

فیل ماهی و طوالنی بودن و هزینه بر بودن پرورش آن در دریای خزر برخالف پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان در قفس از 

لی و ماهی های جدید نظیر سوف معموهایی در زمینه معرفی گونهاستقبال خوبی برخوردار نبوده است. با این وجود اتخاذ سیاست

تواند منجر به رونق بخشیدن در این بخش شود. در بین ماهیان جنوب، تکثیر ماهی های پرورشی میسفید و کپور دریایی به قفس
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کفال و همچنین مرحله پرواربندی شانک باله زرد، صبیتی، خامه  ،هامور خال نارنجی، شانک باله زرد، صبیتی، حلوا سفید، صافی

استان گیالن،  6مزرعه در  23اتی موفقیت آمیز بوده است. در مناطق دریایی شمال و جنوب کشور به تعداد ماهی در مقیاس تحقیق

مازندان، گلستان، بوش ر، هرمزگان و سیستان بلوچستان ج ت فعالیت مربوط به پرورش ماهی در قفس به ترتیب با ظرفیت اسمی 

عدد قفس در این  144مجوز صادر شده است که در مجموع  1395اه تن تا دی م 900و  9600، 2600، 100، 4000، 6750تولید 

 باشند.استان وجود دارد. تفریخگاه ماهیان دریایی در مناطق شمال و جنوب مشغول به کار می 6

زیستی،  معیارهای توپوگرافی، ی مستعد شمال و جنوب کشور براساس معیارهایدر ایران، پرورش ماهی در قفس در چند منطقه

شیالت در مورد رشد و  سازمان بینی و سیاست پیشن ادیشناسایی و ارزیابی شده است. پیش ،دریا آب شیمیایی و فیزیکی

 ماهی میلیون قطعه بچه 600تولید حدود  1399تا سال در طی برنامه ششم  سدها پشت و دریا در قفس در ماهی ی پرورشتوسعه

گانه  سه میلیون متر مربع تورهای 8قفس و  6700غذا،  تولید کارخانه  12ه غذایی، هزار تن جیر 260تکثیر و پرورش،  مرکز 72، 

 باشد. می

توان به باشد که از نقاط قوت این صنعت میصنعت پرورش ماهی در قفس مانند هر صنعت دیگری دارای نقاط و  عف خاصی می

 زایی در مناطق کمتر توسعهکمک به اشتغال غذایی باال،تولید مواد غذایی با ارزش  شرایط محیطی مطلوب و کیفیت آب دریا،

وجود  ،نیاز به فضای کم برای تولید متراکم در واحد سطح و کیفی به بازار، کمّیامکان عر ه دائمی محصوالت به لحاظ  یافته،

ها، تولید بچه  عیف گونهتنوع نام برد و از نقاط  عف این صنعت به  های ساحلیمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط در استان

ماهی و واردات غذای ماهی، نامشخص بودن استانداردهای حداقلی کیفیت محصول، عدم داشتن استراتژی بازاریابی، ناکافی بودن 

 عف مدیریت ب ره برداری ، عدم تامین به موقع و کافی بچه ماهی، ها عف دانش فنی ساخت و نصب  قفس بررسی بازار داخلی، 

برداری از قفس )اسکله پشتیابی، برج، جرثقیل، دستگاه های غذادهی عدم وجود سیستم پشتیبانی ب ره، نگ داری قفس و پرورش و

عدم وجود مراکز اختصاصی ، برداری مناسبکمبود کارشناس و افراد صاحب تجربه برای ب ره، ها و...(و شستشوی تور، حفاظت قفس

 دانش مستلزم خود ها حلقه این از یک هر ایجاد که است ماهیان دریایی اشاره کرد. بدی ی)دولتی و غیر دولتی( تکثیر و تولید بچه 

 هاحلقه این گرفتن قرار هم کنار در و تس یل برای امن و قانونی فضای ایجاد و انسانی نیروی سطوح همه در دانش تولید و افزایی

 باشد.می

ساختی از سوی دولت و تس یل دریایی در ایران نیازمند فراهم آوردن تم یدات زیری پرورش ماهیان های توسعهالزامات و نیازمندی

 تولید پایدار زنجیره اصلی هایگذاران است که از طریق توجه به تمام حلقهگذاری برای جلب مشارکت سرمایهدر شرایط سرمایه

 و مدیریتی توان قفس، استقرار و ساخت نیاز مورد تادوا و تج یزات ماهی، تامین بچه تولید و گونه قفس مانند انتخاب در ماهی

 شود.مطمئن میسر می بازار به دسترسی ای وبیمه هایحمایت ها،بیماری از پیشگیری و ب داشت غذا، تامین پرورش، دانش
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Abstract 
Aquaculture development is facing a lot of problems due to shortages of freshwater and land areas also traditional 

approach, which has led to the expansion of fish farms to marine waters. Cages went through several stages of 

development to become what it is today. Cage culture is a good Approach to develop aquaculture. Cage culture in 

Iran go through a phase of being stable, so private sector investment and entry into this field is due to lack of 

sufficient knowledge and experience have been experienced with many questions. This paper provides available 

information on the status of marine aquaculture around the world, Asia and Iran in regarding to the amount of 

production and various fish species as well as the general policies of the Iranian Fisheries Organization to promote 

this new industry. It has also been attempted to highlight the strengths and weaknesses of Iran's cages culture. The 

results of research show that Asia has the highest level of marine aquaculture production in the world, unlike other 

Asian countries, Iran's marine aquaculture has not developed much and its high potential in relation to spatial sites in 

the north and south of the country and also specialist workforce have been denied. Ultimately, it is recommended 

that by removing technical barriers such as site selection and suitable cage establishment locations, introducing new 

species, selecting the type of structure, production and breeding management, health care and processing, economy 

and market can be achieved to development of this innovative industry in the marine aquaculture. 

Keywords: Marine aquaculture, Cage culture, Iran 
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