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  :مقدمه

  

 خـود،  خـاص  مزایـاي  به توجه با اخیر هايسال در که است ماهی پرورش در متداول هايروش از یکی قفس در پرورش

 در قفـس  یـک  در محصور ماهی، که است ايسامانه قفس در پرورش .است گردیده واقع دنیا کشورهاي اکثر توجه مورد

  شودمی داده پرورش آبی منابع

 و آمـدها  در کـاهش  هـا، گونـه  از برخی طبیعی ذخایر کاهش و مردم عامه بین در آبزیان مصرف افزایش قبیل از عواملی

 مصـنوعی،  شرایط ایجاد در کافی دانش داشتن و خاکی هاي استخر در تولید هايهزینه افزایش و تولید اقتصادي ارزش

 بـه  و کرده احیا را سنتی هايشیوه دهندگانپرورش تا گردیده موجب تجاري ارزش با هايگونه از بسیاري پرورش جهت

 .آورند روي قفس در ماهی پرورش بصورت طبیعی آبی منابع دل در تولید

 تولیـد  خصـوص  در آبـی  منـابع  از بهتـر  استفاده براي دنیا در متداول روشهاي از یکی تکنیک، این از گیريبهره واقع در

 از کـه  پـروري آبزي به مندعالقه افراد از دسته آن به که است این قفس برجسته محاسن از یکی .باشدمی ماهی پروتئین

سـرمایه  نظـر  از تواندمی موضوع این .نمایند استفاده تولید براي موجود آب منابع از که کندمی کمک ندارند زمینی خود

 داشـته  ايویژه اهمیت است کاهش به رو صید که مناطقی در ماهیگیران درآمد افزایش و عملی هايمهارت روي گذاري

 گونـه  و ايمنطقه و محیطی شرایط به بنا مختلف هايجنس و اشکال با هاییقفس از ماهی، پرورش از نوع این در .باشد

 .شودمی استفاده مدنظر هاي

  

  

 ماهی پرورشیمعیارهاي انتخاب محل قرارگیري قفس 

هاي جاري، تولیـد، تلفـات و    گذاري و هزینه انتخاب محل مزارع پرورش ماهی، مهمترین کاراست، زیرا روي میزان سرمایه

وجـود آمـده تـا     هاي روي خشکی امکان جبران اشتباهات ومشـکالت بـه   در حالی که درسیستم. دوام اقتصادي تاثیر دارد

بینـی   درانتخاب محل مناسب استقرار مزرعه قفس بسیار کم است ومشکالت پـیش حدودي فراهم و امکان جبران اشتباه 

 .دار شود نشده ممکن است باعث ورشکستگی مزرعه

 :سه دسته معیار براي انتخاب محل قفس وجود دارد که باید بررسی و مشخص شوند

توان تعیین کرد که  فیزیکوشیمیایی است و میشرایط -گیرند  نظر قرار می هاي مقدماتی مد که در برسی -نخستین دسته 

ایـن شـرایط شـامل دمـا، شـوري، اکسـیژن،         .نظر ما در آن محیط قابل پرورش هست یـا خیـر   گونه ماهی پرورشی مورد

 .ها، آلودگی، شکوفایی جلبکی و تعویض آب است جریان

شامل عمق آب، آب وهوا، محفظ بودن شود که در موفقیت سیستم قفس نقش دارد و  عواملی را شامل می -دومین دسته 

 .از باد و امواج بستر آب است

دهی آن است که شامل نحوه دسترسی به مزرعه، تأسیسـات و امکانـات    درارتباط با احداث مزرعه و سود -سومین دسته 

 .هاي اقتصادي و اجتماعی است محلی، امنیت و بحث



و آزمایش نمونه آب به دست آورد ولی اطالعات ) مراجعه به محل(ی هاي میدان بیشتر اطالعات مورد نیاز را باید در برسی

گو با افراد محلـی بـه    و توان در گفت مربوط به شرایط آب و هوایی غالب و احتمال وقوع شکوفایی جلبکی یا آلودگی را می

 .کمک کند تواند به کاهش دزدي و خرابکاري  مشورت با افراد محلی، پیش از احداث مزرعه قفس می. دست آورد

 کیفیت آب

 دماو شوري

افـزایش دمـا، سـرعت    . کنـد   توانند دماي بدن خود را کنترل کنند و دماي بدن آنها با دماي محیط تغییر مـی  آبزیان نمی

شود و در پـی آن، تولیـد     دهد و باعث افزایش مصرف اکسیژن و فعالیت می  را افزایش می (Metabolizm) وساز سوخت

شوري یک مقیاس براي میزان مواد جامد محلـول در آب اسـت و معمـوالً بـه     . یابد  کربن افزایش می اکسید آمونیاك و دي

توانـد    ارتباط شوري با پرورش آبزیان، درکنترل فشار اسمزي است، زیرا شوري مـی . شود  صورت قسمت در هزار  بیان می

 .روي تعادل یونی آبزیان تاثیر بگذارد

دما و شوري را براي گونه  (Optimum) شود، بایستی شرایط بهینه  قفس انتخاب می وقتی محلی براي پرورش ماهی در

تواند روي غذا خوردن، ضریب تبدیل غذا و رشـد مـاهی اثـر      نظر در نظر گرفت، زیرا خارج شدن از شرایط بهینه می مورد

بعضی . ها شود در برابر بیماريها و حساسیت به عفونت انگلی و کاهش مقاومت  منفی بگذرد وباعث ایجاد شوك در ماهی

هاي آبزي نسبت به بقیه، قدرت تحمل بیشتري در برابر نوسانات سریع دما و شوري دارنـد ولـی ممکـن اسـت ایـن       گونه

هایی که نوسـانات   بنابراین بایستی تا جایی که امکان دارد از محل. هاي پرورشی خطرناك باشد نوسانات سریع براي ماهی

هـاي مربـوط بـه     تـوان از کتـاب   هاي مختلف را می دما و شوري مناسب براي گونه. رند، اجتناب کردسریع دما و شوري دا

ــت ــه  زیســــــــــ ــی گونــــــــــ ــرد   شناســــــــــ ــدا کــــــــــ ــزي پیــــــــــ ــاي آبــــــــــ  .هــــــــــ

 
 اکسیژن

این انرژي براي تجدید قوا و انجام وظایف اصـلی   اکسیژن براي همه موجودات زنده عالی جهت تولید انژي موردنیاز است، 

هـا   نیـاز گونـه   شود، میزان اکسیژن مـورد  هاي روزمره مصرف می نگهداري تعادل اسمزي و فعالیتمثل هضم و جذب غذا، 

عوامـل محیطـی، مثـل دمـا، نیـز روي      . باهم تفاوت دارد ونیاز به اکسیژن هرگونه در مراحل مختلف رشد نیز، متغیراست

د، ممکن است روي غـذا خـوردن، ضـریب    اگر اکسیژن در قفس بخوبی تامین نشو. گذارند  میزان مصرف اکسیژن تاثیر می

قابلیـت انحـالل   . نظر مهم است بنابراین شرایط خوب اکسیژن در محل مورد. تبدیل غذا، رشد و سالمتی اثر منفی بگذارد

یابد بنابراین اگر دو نمونه آب شـیرین وشـور بـا حجـم مسـاوي داشـته         اکسیژن در آب با افزایش دما وشوري، کاهش می

همچنین اگر دو حجم مساوي از آب سرد و گـرم داشـته   . سیژن آب شیرین بیشتر از آب شور خواهد بودباشیم، میزان اک

فشـار جـوي   . دو آب یکسان باشـد  اینکه شوري هر باشیم، میزان اکسیژن آب سرد بیشتر از آب گرم خواهد بود مشروط به

طـوري کـه در یـک عـرض جغرافیـایی،میزان       گـذارد، بـه    نیز از عواملی است که روي میزان اکسیژن محلول آب تاثیر می

اکسیژن آبی که در فشار جوي باال مثل سطح دریا باشد بیشتر از آبی است که در فشار جوي پایین مثـل ارتفاعـات قـرار    

هایی که در ارتفاعات باالتر قرار گرفته باشد اکسیژن کمتري دارد ودر  هاي جغرافیایی یکسان، محل بنابراین در عرض. دارد

 .ها کمترخواهد بود ه تراکم نگهداري ماهینتیج

و  (phytoplankton) درصد اشباع است ولی در اثر عمل زي شناوران گیـاهی 100درحالت تعادل آب، اکسیژن محلول 

توانـد باعـث وارد     این مسئله می رسد و  گیاهان آبزي میزان اکسیژن در روز به حالت فوق اشباع و در شب به زیر اشباع می

ایـن از منـابع ابـی کـه میـزان گیاهـان آبـزي         بنـابر .هاي درون قفس ،در حالت پرورش متراکم، شود به ماهی آمدن شوك



در بعضی منابع آبـی کـه میـزان    . پرهیز شودها وجود دارد، باید  ها زیاد هستندو احتمال شکوفایی جلبکی در آن جلبک و

  .تعویض آب کم است،احتمال وقوع شکوفایی جلبکی زیاد است

 

pH : 

PHمیزان فعالیت یون هیدروژن ، (+aH) شود  این معادله تعیین می  یک محلول است و با:pH=-Ioga H+ 

 pH  تواند به سطح برانش صـدمه بزنـد و باعـث      میاز این جهت در پرورش آبزیان اهمیت دارد که میزان بیش از حد آن

هاي متعارف مثل آمونیاك و سیانید و فلزات سنگین مثل  کننده ها شود، همچنان که روي سمیت برخی آلوده مرگ ماهی

هاي شیرین به علـت تغییـرات زیـاد     آب pH آب دریا یک بافر خوب است یعنی در برابر تغییرات. گذارد  آلومینیوم اثر می

 .است 8/5تا  7/5و آب دریا بین  11تا  3ت یونی، بین ترکیبا

هاي قلیایی معمـوالً در   آب. هاي اسیدي قرار دارند هاي اسیدي، اغلب، در مناطق کوهستانی یا مناطق در معرض باران آب

ـ  pH هایی که مناطقی قرار دارند که نوع سنگ مادري منطقه از نوع رسوبی قلیایی، مثل سنگ آهک است، دریاچه االي ب

عادي دارند، اغلب در مناطق بیابانی که میزان آب ورودي نسبت به آب خروجی کمتر اسـت و در جاهـایی کـه نمـک      غیر

 .شوند  اشباه شده باشد، یافت می

pH این در دریاها مشکلی ازاین نظر براي پرورش درقفس به وجود  است، بنابر 8/5-6/5ها بین  مطلوب براي بیشتر ماهی

 .نداشته باشد pH هاي شیرین باید دقت کرد که محل مورد نظر تغییرات مهم فصلی و روزانه در آبآید ولی   نمی

 آلودگی گل

آلـودگی   شوند و شرایط گل  ها وارد محیط آبی می در اثر فرسایش خاك، مواد جامد معلق آلی یا معدنی به همراه روان آب

خود مزارع پرورش ماهی در قفس . کسیژن محلول آب را کاهش دهندتوانند ا  مواد جامد آلی می. آورند  را در آب پدید می

 .نیز یک منبع تولید مواد جامد معلق است

هاي پرورشی است  ها روي ماهی شوند ولی اثر کلی آن  هاي پرورشی می مواد جامد معلق باعث مشکالت چندي در سیستم

هـا   لودگی شدید باعث صدمه زدن بـه بـرانش مـاهی   آ گل. دهندگان ماهی در قفس است این موضوع مورد توجه پرورش و 

 .میرد این صدمات زیاد باشد ماهی می اگر میزان . کند  هاي مخاطی برانش را متورم و ضخیم می شود و بافت  می

 .شوند  و ضعیف شدن نیز می (Myxobacteria) هایی نظیر پوسیدگی باله مواد جامد معلق باعث بروز بیماري

 .شود  کدري روي دید است که باعث عدم گرفتن غذا میکاهش رشد، ناشی از 

ها قابل تحمل است البته، مدت در معرض قرار گرفتن نیـز   گرم در لیتر براي بیشتر گونه میلی100میزان آلودگی کمتر از 

معمـوالً  هـا   رودخانـه . آلودگی باال دارند پرهیز کننـد  هایی که میزان گل دهندگان در قفس باید از محل پرورش. مهم است

 .ها ممکن است به چندین هـزار میلـی گـرم در لیتـر برسـد      آلودگی باالیی دارند و مقدار مواد جامد معلق آن احتمال گل

 
 آلودگی

اي اسـت کـه بـراي سـالمتی انسـان یـا بـراي ذخـایر زنـده و           گونه آلودگی به معنی وارد کردن مواد یا انرژي به محیط به

نظر پرورش مـاهی در قفـس،    از نقطه. ایجاد کند  در استفاده مناسب از محیط اخالل هاي اکولوژیکی مضر باشد یا سیستم

هاي درون قفس یا غـذاي مصـرفی    کننده چیزي است که بهساختمان قفس صدمه بزند، اثرات منفی روي ماهی یک آلوده

 .بگذارد یا در بدن ماهی به مقداري جمع شود که دیگر قابل مصرف نباشد

، )مثل سولفید، سـولفیت، سـیانید  (ها  اسیدها و بازها، آنیون: شوند عبارتند از  هاي آبی می که وارد محیطهایی  آلوده کننده

مثل (، فاضالب خانگی و کودهاي مزارع، مواد زاید ناشی از ساخت غذاي ماهی در مزرعه (Detergents) کننده مواد پاك



ها و  فسفات بویژه) (Nutrients) مغذي ، مواد)وم، روي، سربمثل کادمی(، گرما، فلزات )مثل کلر، آمونیاك(، گازها )خون

هـا،   کـش  زا، آفـت  ، عوامـل بیمـاري  )هـا  مثـل فرمالییـدها،فنل  (، روغـن و نفـت پخـش شـده، مـوادآلی سـمی       )هـا  نیترات

هاي درون قفس  توانند روي ماهی  این مواد می  .(Radionuclides) زا هاي پرتو کلرینه و اتم کربورهاي حلقوي پلی روهید

بـرداري گسـترده از آب و فنـون پیشـرفته تجزیـه       براي تشخیص بسیاري ازاین ترکیبات نیاز به نمونـه . اثر منفی بگذارند

ایـن   ها تا حد امکان دور از صـنایع و نقـاط پرجمعیـت باشـد تـا خطـر       قفسبنابراین باید محل استقرار . وتحلیل آب است

 .ها کاهش یابد آلودگی

 شرایط محل استقرار قفس ماهی پرورشی

 عمق آب

هاي  از سوي دیگر، قفس. کنند  عمق مستقر می هاي کم کنند، معموالً در آب هاي ثابت را چون در بستر آب محکم می قفس

ایـن نـوع    متر است، بنـابر  6سازند و نی خیزران که استحکام الزم را داشته باشد کوتاهتر از  ن میثابت را اغلب از نی خیزرا

هـاي ثابـت در نظـر داشـت کـه       این نکته را هم باید در محل قفـس   .کنند  متر مستقر می 6ها را در اعماق کمتر از  قفس

همچنـین، میـزان تـراکم    . ز روي قفـس عبـور کنـد   ها نباشد تـا آب بتوانـد ا   نوسانات عمق آب بیش از ارتفاع تیرك و نی

 .اساس کمترین عمق آب در نظر گرفته شود نگهداري بر

هاي مهـار و لنگرکـردن    هاي شناور قاعدتاً عمق نباید اهمیت چندانی داشته باشد ولی با افزایش عمق آب، هزینه در قفس

 .درون قفس براحتی صورت گیرد همچنین باید عمق آب کافی باشد تا تبادل آب. یابد  قفس افزایش می

هاي درون قفس  این بهتراست ماهی شود، بنابر  در اثر رسوب مواد زاید در زیر قفس، کیفیت آب اطراف قفس نامطلوب می

توان با ابزارهایی ساده مثل نخ و شاقول یا پیچیده مثل   عمق مناسب را می. متر باالتر از رسوبات نگهداري کرد 3الی  2را 

و بسـرعت  ) شـود  یابی در زیر آب استفاده مـی  دستگاهی شبیه رادار که براي ردیابی و عمق ,Echosounder) اکوساندر

هـایی کـه آب آنهـا بـراي      در مخازن آب یـا دریاچـه  . البته نوسانات فصلی سطح آب را نیز باید در نظر گرفت. تعیین کرد

هاي توري را با کـاهش   توان کیسه  منابع آبی، هرچند می گونه در این. شود نوسانات آب قابل توجه است  آبیاري مصرف می

ها محدود است و حداکثر  توان استفاده کرد، چون طول تیرك هاي ثابت نمی و افزایش عمق پایین و باال کشید، اما از قفس

هـاي   تواننـد بـه آب    یاین مزیت را دارند که چنانچه الزم باشد، م هاي شناور متر پایین و باال کشید، اما قفس 3توان تا   می

  .تر منتقل شوند عمیق

  

 
 بستر

هاي قفس ثابـت در زمـین    هاي شیرین، فرو کردن پایه در آب. اي، شنی یا از گل نرم باشد تواند صخره  بستر یک محل می

بسـتر شـنی   . هـاي شـناور اسـتفاده کـرد     ها از قفس این محل ممکن است و بایستی در اي بعضی اوقات غیر سخت و صخره

 .دهنده حرکت خوب آب است بنابراین بهتراست در صورت امکان از بسترهایی با رسوبات گلی خودداري شود ننشا

 جریان

وسـاز،   تبادل خوب آب در درون قفس هم از لحاظ تامین اکسیژن و هم از لحظ برطرف کردن مواد زاید حاصل از سوخت

در . گذارنـد   هاي پرورشی، اثر مـی  ختالف رشد در میان ماهیها روي رفتار ماهی، تفاوت وزنی، رشد وا جریان. اهمیت دارد

هاي بیش از حد باعث وارد شـدن بـار    منظور تامین غذا اهمیت دارد ولیکن جریان پرورش به شیوه گسترده، جریان آب به



اتالف غـذا در   گذارند و باعث  ها اثر می شوند همچنین روي رفتار ماهی  دینامیکی روي قفس، حلقه نگهدارنده و مهارها می

  .شود  متراکم می هاي نیمه قفس

هـا انـرژي    یابد، همچنین در سرعت باال، ماهی  هاي مهار و ساختمان قفس افزایش می با افزایش سرعت جریان آب، هزینه

 .گذارد کنند و این مسئله روي تولید اثر منفی می  زیادي را صرف نگهداري خود می

انـد نیـز    بـوده  2/0تا  1/0هاي متوسط جریان آب که بین  انیه مناسب است و سرعتمتر در ث 4/0تا  1/0سرعت آب بین 

از پرورش در قفس در . متر برثانیه باشد 2/0سرعت جریان آب درون قفس نباید بیش از. اند بخش نشان داده نتایج رضایت

 .ها بیش از نیم متر در ثانیه است بایستی پرهیز شود هایی که سرعت جریان آب آن محل

 محفوظ بودن

هاي شدید امواج، ازجنبه تاثیر آن بر روي ساختمان قفس و تاثیر بر روي  محفوظ بودن یک محل از باد و طوفان و جریان

ور در دریـا ممکـن اسـت تـا حـدودي از       هاي قابل غوطه شکن و قفس استفاده از موج. هاي درون قفس اهمیت دارد ماهی

هـاي   در آب. ور نیز ممکن است از بین بروند هاي قابل غوطه شدید، حتی قفسهاي  خسارات طوفان بکاهد ولی در طوفان

 .شوند  هاي پرورشی می بین رفتن ماهی دهد که باعث خسارات مهم و از  هایی رخ می داخلی نیز بعضی اوقات طوفان

. زنـد  آب قفس خسارت مـی شود که بیرون از آب قرار دارند و امواج به ساختمان روي   باد شدید، باعث پارگی تورهایی می

این شرایط یک موضوع مهم در انتخاب محل است زیرا وضعیت آب و هوا و امواج است که  بنابراین، محفوظ بودن محل از 

 .کند دوام اجزاي ساختمان را در برابر فرسودگی و شرایط کاري کارگران روي قفس را تعیین می

وقتی یک محل از . یابد  ي موج متناسب با مربع ارتفاع موج افزایش مییابد و انرژ  ارتفاع موج با سرعت باد افزایش می

همچنین . شود همیشه باید بدترین حالت موج را که احتمال وقوع دارد در نظر گرفت  نظر محفوظ بودن بررسی می نقطه

. منطقه در امان باشداي از منبع آبی قرار گیرد که باد پناه باشد و از بادهاي شدید و غالب  ها در نقطه بایستی قفس

 (4شکل(

 
این   .مدت درباره جهت و سرعت باد سطحی است براي تشخیص وضعیت موج احتمالی در یک محل، نیاز به اطالعات بلند

شود   معموالً اطالعات مربوط به باد، به صورت گلبادهایی تهیه می. توان از ادارات هواشناسی به دست آورد اطالعات را می

این گلبادها هشت جهت اصلی را به   .ها نمایش داده دشده است تناوب بادهاي مختلف و قدرت آن که در آن درصد



 ).5شکل. (دهند و بادهاي غالب به شکل بردار بلندتر هستند  صورت بردار نشان می

 
 موجودات زنده و مواد آالینده

زا یـا   هـاي بیمـاري   قفـس، ارگـانیزم   از لحاظ احتمال خطر بیماري، بدترین محل آن است کـه پـیش از تأسـیس مزرعـه    

هایی که آلودگی بـا   در آب. اینکه پس از تأسیس مزرعه، شروع به افزایش نمایند  طلب در آن وجود داشته باشند یا فرصت

هـاي وحشـی و هـم موجـودات      هـم مـاهی  . آلوده بیشتر است هاي غیر زا نسبت به آب مواد آلی دارند تعداد عوامل بیماري

ایجاد و   هاي پرورشی مشکل توانند براي ماهی  ها هستند می هاي ماهی زبان حد واسط در چرخه زندگی انگلاي که می زنده

زاي درون یک محیط آبی اثر بحرانی  تواند روي عوامل بیماري  معرفی تعداد زیادي ماهی به قفس، می. ها را بیمار کنند آن

 Scarverging saithe, Pollachius) ب ماهی رفتگر روغنـی توانند باعث جذ  هاي آزاد درون قفس می ماهی. بگذارد

virens) هـاي دریـایی   این ماهی اغلب حامل شپشـک  . در دریا شوند (Lepteophtherius salmonis  و Sealice, 

Caligus elongatus)  هاي قفس سرایت کنند تواند به ماهی  ها می این انگل است و. 

هـاي وحشـی آن،    هایی که ماهی هایی که انگل دارند یا ازمحل توان با پرهیز از محل می ها را این احتمال خطر بیماري بنابر

 .زا را دارند، کاهش داد عوامل بیماري

از مهمترین مواد آالینـده در  . کنند  دهندگان قفس مشکل ایجاد می زا، مواد آالینده نیزبراي پرورش عالوه بر عوامل بیماري

چسـبند و باعـث گرفتگـی      هـا بـه تـور قفـس مـی      جلبک. ها هستند مضر است، جلبکمحیط آبی شیرین، که براي قفس 

یابد وتامین اکسیژن کـافی بـراي     شوند در نتیجه این عمل، میزان تبادل آب در درون قفس کاهش می  هاي آن می چشمه

  .شود  ها به علت عدم خارج شدن مواد زاید متابولیکی، مختل می ماهی

این مسـئله ممکـن اسـت    . شود و نیروي الزم براي باال کشیدن آن بیشتر خواهد شد  آن اضافه میدراثرگرفتگی تور، وزن 

هـاي دریـایی    گونه گیاه و جانور چسبنده وجود دارد کـه عمـدتاً در آب   200تقریبا . باعث پارگی تور، حین کشیدن شود

در . طبیعی و جریان آب در محیط آبی است البته مقدار و تنوع موجودات زنده چسبنده تحت تاثیر دما، تولیدات. هستند

آرام دارنـد، گرفتگـی   همچنین در منابع آبی که جریـان  . ، سرعت گرفتگی تور زیاد استمواد معدنی هاي گرم غنی از آب

متـر در ثانیـه    سـانتی  25درمنابع آبی که غنی از مواد آلی است، چنانچه سرعت آب کمتر از. شود  تر انجام می تورها سریع

کند و آنها بایستی بسیاري از وقـت خـود را صـرف     دهندگان در قفس ایجاد می باشد، گرفتگی تور مشکالتی براي پرورش

 .شوند  جمع می -که میزان نور در آن جا بیشتر است -ها عمدتا درقسمت باالیی تور لبکج. تمیز کردن تورها نمایند



 تسهیالت وامکانات محلی

براي توسعه مزارع بزرگ پرورش متراکم درقفس، قابلیت دسترسی به زمـین کـافی، بـراي احـداث یـک دفتـر، انبارغـذا،        

بایـد دقـت   . باشد، یک مسئله با اهمیت در انتخاب محل استها  آزمایشگاه ، اقامتگاه مدیر وکارکنان، که نزدیک به قفس

 .نباشد که بعدا در کسب مجوزها مشکل پیش آید  شده مراتع عمومی نظر جزو منطقه حفاظت کرد زمین مورد

 جاده ارتباطی

بـی،  زیرا که نبود جـاده ارتبـاطی تـا نزدیکـی منبـع آ     . مهمترین مسئله در دسترسی به محل مزرعه، جاده ارتباطی است

بتواننـد  ) وانـت (جاده ارتباطی باید طوري باشد که وسـایل نقلیـه کوچـک    . سازد  ممکن می استقرار و ساخت مزرعه را غیر

وجود جاده، امکان ارتباط سریع با امکانات شهري را . براحتی در آن عبور کنند و در مواقع بارندگی، لغزندگی نداشته باشد

 .کند  مهیا می

 قوانین

در . به پرورش آبزیان از کشوري به کشوري دیگر و حتی از اسـتانی بـه اسـتانی دیگـر تفـاوت زیـادي دارد      قوانین مربوط 

بسیاري از کشورها هنوز قوانین مدون ویژه پرورش آبزیان وضع نشده و بیشتر قوانین موجـود از اصـالح قـوانین گذشـته     

داث مزرعه و استقرار قفس باید مجوزهـاي الزم را از  هر منبع آبی متولی یا مالکی دارد که پیش از اح. دست آمده است به

، ادارات دولتی متـولی  یستز محیط هایی نظیر وزارت نیرو، کشاورزي، جهاد سازندگی، در کشورمان، سازمان. ها گرفت آن

بنـابراین،  . امور بسیاري از منابع آبی هستند و شوراهاي روستایی نیز مالکان خصوصی بعضی دیگر از منابع آبـی هسـتند  

ها قرارداد اجاره بست  پیش از انتخاب محل براي مزرعه، باید از متوالیان منبع آبی مجوزهاي قانونی الزم را گرفت یا با آن

شود یا منبع آبی جز منـاطق حفاظـت شـده اسـت، از احـداث        منبع آبی براي مصارف آب شرب استفاده میو چنانچه از 

  .ها خودداري کرد مزرعه در آن

  

  

 
 آب ، برق و تلفن

در مزارع بـزرگ  . آید  وجود آب آشامیدنی، برق و تلفن در نزدیکی محل مزرعه، امتیازي بزرگ براي مزارع قفس شمار می

وجـود  . تواند در توسعه این مزارع تاثیر گـذارد   شود و وجود برق سراسري می  تجهیزات برقی استفاده می قفس، از ادوات و

 .رسانی سریع باشد تواند یک وسیله مهم در بروز خطر و اطالع  تلفن، بخصوص تلفن همراه، در مزرعه می

 نزدیکی بازار

بنابراین نزدیکی به . شده است هاي تولید مت مناسب ماهیموقع و با قی دهندگان ماهی، فروش به بزرگترین دغدغه پرورش

 .دارد دهی مزرعه تاثیر مهمی  دهندگان قفس است و روي هزینه تولید و سود بازار فروش یک امتیاز مهم براي پرورش

 نزدیکی به شهرها و روستاها

مـواد سـاخت قفـس و خـدمات      نزدیک بودن مزرعه قفس به شهرها یا روستاها از جنبـه تـامین نیـروي انسـانی، تـامین     

باید سعی شود که نیروي انسانی . دهی مزرعه دارند دامپزشکی اهمیت دارد که هر کدام تاثیرزیادي در هزینه تولید و سود

زیرا وجود تنش با افراد محلی باعث . موردنیاز از افراد بومی محل تامین شود تا از احتمال بروز تنشهاي محلی کاسته شود

دهنـدگان مـاهی    هـاي پـرورش   شود و امنیت، به یکی از بزرگترین دغدغـه   ها می ابکاري و سرقت از قفسافزایش خطر خر



شود که متعلق به عموم اسـت و هـیچ محـدودیتی بـراي       هایی مستقر می ها در آب چون قفس. درقفس تبدیل خواهد شد

دهنـدگان قفـس    این دلیل، پـرورش  به. است پذیر دسترسی به آن وجود ندارد، بنابراین نسبت به دزدان وخرابکاران آسیب

 .ها در جلوي دیدشان باشد تمایل دارند که محل استقرار قفس

 (Geographical information system) (GIS) هاي اطالعات جغرافیایی امروزه در کشورهاي پیشرفته از سیستم

بانک اطالعاتی مـدیریتی اسـت کـه بـه     یک سیستم  GIS .کنند  هاي مناسب مزارع قفس استفاده می براي انتخاب محل

دهد اطالعات را ذخیره، بازیافت و تغییر دهند و با یک سري عملیات معمـولی کـه توسـط      کنندگان آن اجازه می استفاده

هاي مناسب پرورش آبزیان را درسطح کشور، منطقه یـا محـل تعیـین     این اطالعات را تکمیل و مکان  شود  رایانه انجام می

هـا مـورد تجزیـه وتحلیـل قـرار       تخاب محل قفس اطالعاتی نظیرعمق آب، ارتفاع موج، کیفیـت آب و جریـان  در ان. کنند

 .گیرد  می
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