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 مقدمه

 گذشته دهه   چند آغازشدوطی درژاپن قبل سال 55 محصور،حدود درمحیطهای ماهی تجاری پرورش

 گونه12 وحدود ماهی گونه 135 از بیش جهان ازنقاط دربسیاری امروزه . یافت زیادی آسیاتوسعه دراروپاوامریكاوشرق

 محصوربه درمحیطهای ماهی پرورش 1332 نیزازسال درکشورایران . میشود داده محصورپرورش محیطهای میگودرون

 کانالهای -3 (محصورشده سواحل ) پن  -2قفس  -1: میشوند تقسیم نوع سه محصوربه محیطهای است آغازشده نحوی

 رودخانه مردابها، ومصنوعی،آبگیرها، طبیعی های سد،دریاچه پشت های نظیردریاچه آبی ازمنابع بخشهایی اینها، آبرسانی

 .میشود ماهی پرورش به اقدام تور،محصورودرآنها توسط هستندکه آبرسانی وکانالهای ها

 انواع قفس پرورش ماهی

توان برای شرایط مختلف پذیری زیادی دارند و می ها تطابقسازند. قفسهای مختلفی میها و طرحاندازهها را درقفس

 .های مناسب ساختمحیطی، قفس

 

 

 



 (Submerged) ورو غوطه (Submersible) ورطور کلی، چهار نوع اصلی قفس وجود دارد: ثابت، شناور، قابل غوطهبه

 .(1شكل)

 
هایی در کف دریاچه یا رودخانه در آب نگهداری اند که توسط تیرکهای ثابت از یک کیسه توری تشكیل شدهقفس

 .شوداین نوع قفس بیشتر در کشورهای مناطق حاره، نظیر فیلیپین استفاده می شود.می

های از لحاظ اندازه و شكل محدودیت دارند و فقط در محل ها آسان است، ولیهای ثابت نسبتا  ارزان و ساختن آنقفس

 .شوندعمق و پناه و واجد بستر مناسب، مستقر میکم

این نوع قفس نسبت به سایر انواع  شود. کاربردچوب شناور نگهداری میهای شناور توسط یک حلقه یا چارکیسه قفس

 .دهنده، طراحی کرد وساختای مختلف، متناسب با هدف پرورشازهاندها را در اشكال و توان آنقفس بیشتر است و می

های تواند درعمقور، متكی به یک چارچوب یا دکل است و میهای قابل غوطههای توری قفسکیسه توری یا شبكه

ها در زمان این قفس شود که درشرایط آب وهوایی بد از صدمات در امان باشد.این مزیت باعث میمختلف آب قرار گیرد. 



 (2شوند. )شكل ور میشوند و هنگام بدی آب وهوا در آب غوطهآرامش آب، درسطح آب نگهداشته می

 
های اندکی به مرحله ساخت و اجرا رسیده است. قفس ور طراحی شده ولی تعدادهای غوطههای چندی برای قفسطرح

هایی وجود دارد و آب از ها شكافشوند، که در میان آنمیهای چوبی ساخته ور ساده، معموال ، از تعدادی جعبهغوطه

های ماهی را شوند. اما همه گونهها توسط سنگ یا پایک به بستر آب محكم میاین قفس کند.ها عبور میدرون آن

 .شودور دیده مییک نمونه قفس غوطه 3ور پرورش داد. درشكل های غوطهتوان در قفسنمی



 
 

 

 

 

 

 

 با پرورش ماهی در قفس آشنایی

و  (Land base) شود که عبارت است از : تاسیسات روی خشكیطور کلی، دو دسته تاسیسات برای آبزیان ساخته میبه

 .(Water base) تاسیسات درون آب

 وسیلوها (Tanks) ، مخازن(Race ways) ، استخرهای بتونی(Ponds) دسته یكم : شامل استخرهای خاکی

(Silos). 

این ساحل محصور( جز) (Pen) ، وپن(Cages) هااست که قفس (Enclosure) های محصوردوم : شامل محیط دسته

کنند و در بعضی مناطق، نظیر جای هم استفاده میگیرند. البته دربسیاری موارد، واژه قفس و پن را بهدسته قرار می

این دو، شود. ولی امروزه در حرفه پرورش آبزیان، ده میمعنی قفس دریایی بزرگ به کار برآمریكای شمالی، واژه پن به

شود و در آن، همه پهلوها و اطراف آن به معانی، متفاوتی دارند. پن تاسیساتی است که در سواحل منابع آبی احداث می

ر قفس، کف دهد. ولی دشود و کف آن را بستر منبع آبی تشكیل میهای چوبی و تور محصور میغیر از کف توسط تیرک

 .شودای چوبی، مواد مشبک یا تور محصور مینیز، مشابه پهلوها، به وسیله پرده

هكتار است، ولی سطح  1555تا بیش از  5/1ها از این است که پن بزرگتر از قفس است و مساحت آناختالف دیگر در

اندازه کوچكشان، بیشتر برای پرورش ها به علت متر مربع است، عالوه براین، قفس 1555تا  1ها، معموال، از قفس



 (Extensive) وگسترده (Semi intensive) متراکممناسب هستند ولی از پن در پرورش نیمه (Intensive)متراکم

 .شوداستفاده می

های آبی نظیر دریاها، پرورش در قفس، یک روش جدید پرورش آبزیان است که در آن، با محصور کردن بخشی از محیط

ها با تور یا مواد مشبک دیگر، ها و رودخانهها، تاالبهای پشت سد، خورها، مردابهای طبیعی و مصنوعی، دریاچهدریاچه

 .هستند (Fixed) یا ثابت (Floating) ها به صورت شناورشود. قفسپرورش آبزیان انجام می

شود، که بعضی قاصد دیگر نیز استفاده میها به علت ارزانی نسبی و راحتی نگهداری موجودات زنده آبزی، برای مازقفس

های صید شده به وسیله طعمه و قالب جایی ماهیبهها سال از قفس برای جااز آنها ربطی به پرورش آبزیان ندارد. ده

شود. در چند سال اخیر، ازقفس برای نگهداری ماهی در فاضالب جای آن از قایق استفاده میشد و امروزه بهاستفاده می

 .شودها استفاده میها و آگاهی ازکیفیت آب آنخانهها و تصفیهنیروگاه

 شناورانها منحصرا متكی به غذاهای طبیعی و قابل دسترس محیط آبی )نظیر زیدر پرورش گسترده، ماهی

(Planktons)مواد تجزیه شده ، (Detritus) شوند هستندهای آب حمل میوموادی که توسط جریان. 

های فرعی که معموال ترکیبی از گیاهان یا فرآورده –درصد 15پروتئین کمتراز های کمباز، خوراکمتراکمنیمهدرپرورش 

ها، منحصرا شود. اما درپرورش متراکم، ماهیمكمل غذای طبیعی استفاده میبه عنوان  -کشاورزی موجود در محل است

درصد است. در پرورش گسترده و 25باال بیش از  پروتئین متكی به غذای خارج از محیط آبی هستند که حاوی

ودر پرورش  (Omnivorous) خوارچیزوهمه (Herbivorous) های علفخوارمتراکم درقفس، از گونه ماهینیمه

 .شوداستفاده می (Carnivorous) های گوشتخوارتراکم از گونهم

، در قفس (Crab) وخرچنگ معمولی (Labster) دریایی خرچنگ ،(Prown) میگو گونه 12گونه ماهی و 135بیش از

 .شوندپرورش داده می
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