
 

با گسترش فن اوری پرورش ماهی در قفس و استفاده از مواد مقاوم در ساختمان 

قفس امروزه پرورش ماهی در قفس در دریاهاای ززاد ماتالاود  اله اسا                

گسترش این فعالی  در زب های دور از ساحل معایب زیس  محیایای زن را       

کامال مرتفع نموده اس ، به طوری که هم اکنون قفس های کامال پیشرفته و باا    

استفاده از زخرین فن زوری روز در زب های عمیق و دور از ساحال در دریاا       

 نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرنل 

 معایب پرورش در قفس

 محلود  لن مناطق استقرار قفس به مکان هان دارای پناه 

 نیاز به وجود انبار غذا و  ساختار های حمایتی در خشکی 

        نیاز به تعویض مناسب زب برای حذف متابولی  تولیل  اله تاوسا

 ماهی و ثاب  نگهلا تن سیح اکسیژن

  نیاز به تمیز کردن مکرر توری قفس به عل  مسلود  لن دیواره قفس

 با جلبک

  وابستگی کامل به جیره های دستی با کیفی  و  باالنس  له 

 هلر رف  غذا از دیواره قفس 

 ورود ماهیان غیر هلف به داخل قفس و رقاب  غذایی با گونه هلف 

     احتماد زلودگی انگی و بیماری از جمعی  ماهیان وحشی به مااهایاان

 پرور ی داخل قفس و برعکس

 سختی در درمان ماهیان زلوده به انگل و بیماری 

       استهالک سرمایه گذاری بللیل رخلاد های طبیعی و سرق  و فارار

 ماهیان نا ی از طوفان

      افزایش هزینه کارگری نا ی از حمل و نقل، ذخیره سازی، تغاذیاه و

                                                                                                                                                                                صیل  ماهیان                                                                                                                                  

        اختالف و علم توافق در استفاده از زب های طبیعی و 

 معایب و مزایای پرورش ماهی در قفس 
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  مزایای پرورش در قفس مزایای پرورش در قفس  مقدمه 
 
  

       ،استفاده از همه منابع زبی از قبیل دریا، دریاچه، استخرهاای ذخایاره
استخر،چشمه ها و نهرها و رودخانه ها که از زن در مصارف دیاگار     
بهره برداری نمی  ود  و همچنین کاهش فشار بر منابع ماوجاود در       

 خشکی  
        انواع مختلف فعالی  های مربوط به امر پرورش در یک پاهاناه زبای

 )انجام بردا   محصود و فعالی  های درمانی بیور مستقل(  
 کاهش نسبی در سرمایه گذاری اولیه 
 کاهش نیروی کارگر 
 سهول  در حرک  و جا به جایی قفس 
           تولیل متراکم ماهی )تراکم باال و تغذیه بهینه منجر به افازایاش نار

 ر ل و کاهش ملت زمان پرورش(
 سهول  در بردا   محصود 
     سهول  کنترد در بررسی رفتار رقابتی و  کارگری ماهیان در طاود

 دوره پرورش
 بهبود ضریب تبلیل غذایی با استفاده از جیره های دستی بهینه  له 
       سهول  در مشاهله روزانه ماهیان برای ملیری  بهتر و تشاخایا  و

 درمان سریع بیماری و انگل
 کاهش دستکاری و تلفات ماهیان 
 سهول  در بردا   محصود 
 سهول  در نقل و انتقاد ماهیان زنله 
              استفاده چنل منظوره از منابع زبی به عناوان تافاریاحاگااه و ورزش

 ماهیگیری و پرورش گونه های متنوع
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کشور تی  تحقیقات علوم شیال سسه   مؤ

نت رتویج و ااقتنل یافته   معاو

جهاد کشاورزی   وزارت 

ویج   سازمان تحقیقات، آموزش و رت

 کشاورزی 

 

www.ifro.ir 

Email:  info@ifro.ir 
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