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 چكیده

جوامع در صنعت  یتعلل موفق ینترمطرح و از مهم یننو یکردرو یک عنوانآزاد به یهادر قفس در آب یانامروزه پرورش آبز

عدم  دلیلو به سازدیرا فراهم م یاهابه علت وسعت در یدتول یتظرف یشافزا ینهزم یکردرو ین. اشودیمحسوب م یپرور یآبز

. به منظور تحقق اهداف سازدیمناسب پرورش را ممکن م یطشرا یجهو در نت ین و نگهداریتام هایینهکاهش هز ی،به هواده یازن

هموارتر شود. در  یفناور ینا یساز یتوسعه و تجار یرتا مس یردانجام گ یشاز پ یشب یفن هایاست تا تمرکز بر جنبه یازفوق ن

 یرندهنکات در برگ ینقفس مطرح شده است. ا هایازهس سازییادهو پ یطراح یدر راستا یجیترو هاییافتهنکات و  یقتحق ینا

 ی،تجرب یهاداده نمونه ی. با بررسباشدیها ماندازه و تعداد قفس ینتخم یتمواد سازنده و در نها یت،شامل انتخاب سا یهاصول اول

مساحت منطقه  یشافزا بانشان داد که  یجنتا ینارائه شد. همچن یتوده و وزن ماه یستقفس، وزن ز یاندازه تور ینارتباط ب

 یهاکه با پنج برابر شدن مساحت، تعداد قفس یدارد به گونه ا یرشد خط یباتقر یزن یازمورد ن یهاتحت پرورش، تعداد قفس

است که جنس قفس مناسب  یناز ا یحاک هایبررس یجنتا یزرشد خواهند داشت. در مورد جنس قفس ن 2/1 یببا ضر یازمورد ن

 یجخل یخزر نسبت به آبها یایدر یهااما حجم قفس باشدیم یلنات یفارس پل یجخل های¬خزر و آب یایپرورش در در یبرا

 تر است.برابر بزرگ 25/2فارس حدود 

 

 سازییادهو پ یآزاد، سازه قفس، طراح یهاآب ی،پرور یآبز کلمات کلیدی:
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 مقدمه

میالدی بر  1800تاریخچه پرورش ماهی در قفس به سال 

های در آسیا و دریاچهقفس های اولیه گردد که نمونهمی

های دریایی قفس 1950کامبوجیا ساخته شد. در سال 

در ژاپن معرفی شدند. پرورش  1«کینکی»توسط دانشگاه 

باشد که های پرورش آبزیان می در قفس از انواع روش

توانسته هماهنگی بین سازه، نوع آبزیان و شرایط محیطی 

دریایی را به حدی برساند که این روش تولیدی اقتصادی و 

های تایلند نیز نمونه ،1970رفه باشد. در سال مقرون به ص

نمونه های  1980پرورش در قفس را انجام داد. در سال 

پرورش انبوه با استفاده از قفس در مالزی گزارش شد. در 

میالدی کشور کره نیز در این زمینه اقداماتی  70اواخر دهه 

را به ثمر رسانید. سپس در سایر کشورها مانند فیلیپین در 

 ,Jamwal) های مشابه ایجاد شدنیز نمونه 1990ل سا

 ) اطلس اثیر پرورش ماهی آزادت 2003در سال  (.2020

Salmo salar)  در قفس در خلیجMjoifjrdur   در شرق

کشور ایسلند بر کیفیت شیمیایی رسوبات بستر دریا مورد 

بررسی قرار گرفت. نقاط نمونه برداری بر اساس موقعیت 

ها در دریا و جهت جریانهای دریایی تعیین استقرار قفس

متری  600متری تا  پنجایستگاه از فاصله  هفتجمعا و شد 

پرورش پیاده سازی شدند. نتایج نشان داد که  از لبه قفس

ماهی در این خلیج تاثیر ناچیزی بر کیفیت شیمیایی 

 زیست تودهبا توجه به افزایش میزان  و رسوبات داشته است

بر رسوبات اثر  ،ی در فصل تابستان شدتو میزان غذاده

متغیر باشد )شکوری و گوجان، پرورش ماهی ممکن است 

فرآیند توسعه قفس با توجه به ، 2013در سال (. 1385

توسط های آزاد هند پارامترهای موج و جریان در آب

Mojjada سال  بررسی قرار گرفت. در مورد و همکاران

به ارزیابی شرایط محیطی   همکارانو  Hasimنیز،  2017

. همچنین در تحقیق انجام شده پرداختندها استقرار قفس

های قفس مورد بررسی قرار انواع سازه ،1397در سال 

به منظور بهره انتخاب قفس مناسب معیارهای به و گرفت 

 غرا،پرداخته شد )در سواحل شمالی و جنوبی کشور برداری 
قفس در طی دو دهه اخیـر پـرورش ماهـی در (. 1397

پـروری کشور مطرح های اصلی آبزی بعنوان یکی از ظرفیت

بوده است و با توجه به شرایط عمومی و اقلیمی کشور وجود 

برخی امکانات زیر بنایی طبیعی و انسان ساخت، همچنان 

                                                      
1 kinki 

با پتانسیل به منظور توسعه مطرح بهعنوان یکی از نقاط 

پرورش های اجرایی (. نمونه1395 همکاران، و یزدیااست )

 900در استان هرمزگان با در ایران نیز ماهی درقفس 

عنوان اخیر به یک دهه جزیره در 14 کیلومتر ساحل و

بین انواع صیدها با استقبال  هزینه درتجارتی پرسود و کم

پرورش ماهیان است.  نشینان روبرو شدهصیادان و ساحل

-هوه بر کمک به حفظ ذخایر آبزیان، بدریایی در قفس عال

گذاری در حوزه های مناسب سرمایهعنوان یکی از فرصت

شود که به صورت شیالت استان هرمزگان محسوب می

در جزیره هنگام و بندر آفتاب اجرایی  86آزمایشی از سال 

ه است. مزایای پرورش در قفس در مقایسه با سایر شد

 :های پرورش ماهی عبارتند ازروش

 سرمایه گذاری کمتر •

 سهولت نصب  •

حداکثر بهره برداری از فضا، با توجه به اینکه  •

قفس صرفا بخشی از استخر پرورش را در بر 

های توانند به روشها میگیرد، بقیه قسمتمی

 معمول قابل استفاده باشند. 

زمینه انتخاب برای پرورش کنترل شده را فراهم  •

 سازد.می

تر تغذیه دهی به آنها راحتبررسی ماهیان و  •

 است.

 تر است.درمان بیماری نسبت به استخر راحت •

در صورت لزوم قابلیت جابجایی قفس از یک  •

 مکان به مکان دیگر وجود دارد.

ها مشبک هستند، ماهیان با توجه به اینکه قفس •

داخل آنها امنیت بیشتری در مقابل شکارچیان 

 خواهند داشت.

در زمان مشخص قابل تعداد ماهی مورد نیاز  •

حصول است و این امر امکان نگهداری منابع 

 سازد. تغذیه غیرفصلی ماهی را فراهم می

طعم ماهیان پرورش یافته در قفس نسبت به  •

یابند بهتر است. مواردی که در استخر پروش می

 عامل محیطی نیز در این روش بهتر است. 
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پیاده سازی  های ترویجی در راستای طراحی ودر ادامه یافته

 های قفس بیان شده است. سازه
 

 یافته های ترویجی

 انتخاب سایت -1

از منظر شرایط اکولوژیکی، دریاچه های بزرگ و عمیق برای 

هایی که باشند. در این راستا مکانپرورش قفس مناسب می

سطح کامل مخزن یا هکتار یا بیشتر در 1000دارای سطح 

«FRL»1 باشند. متوسط عمق در هستند، مناسب می

باشد. در طول سال نیز متر می 10های قفس طراحی سازه

متر باشد. این  10حداقل عمق آب در جداره قفس باید 

مقدار عبارت است از مساحت هکتار تقسیم بر ظرفیت آب 

سطح نوسانات آب در تابستان نباید بیشتر از  به مترمکعب.

عمق صافی آب از کف قفس تا سطح  متر باشد. 9/0تا 6/0

هایی که تجمع فسفر متر باشد. در مکان ششبایست آب می

 2/1میلی گرم در لیتر و  02/0کل و نیتروژن کل بترتیب از 

 باشد. میلی گرم در لیتر بیشتر باشد، سازه قفس مناسب نمی

 های قفسانتخاب مواد سازنده سازه -2

های پرورش سازنده قفسطور کلی در انتخاب موارد هب

پارامترهایی مانند دوام، انعطاف پذیری، غیرخورندگی، 

بایست در نظر گرفته شوند. بنابراین غیرسمی و ضدزنگ می

گردد از موادی با جنس چوب، پالستیک، پیشنهاد می

وینیل پلیاستر، فوالد نرم، آهن گالوانیزه، فایبرگالس، پلی

 3(HDPEن با تراکم باال )اتیلپلی و یا 2(PVCکلراید یا )

استفاده شود. در این میان مواد پایدار و بادوام برای حصول 

بایست از نتیجه بهتر بسیار ضروری هستند. قفس می

عنوان نگهدارنده تشکیل شود و توری از ههای محکم بقاب

عنوان بدنه قفس انتخاب شود. موادی که هجنس نایلون ب

، آهن 4«فوالد نرم»بامبو،  ها مناسب باشند شاملبرای قاب

هستند. قابل توجه است  HDPEو یا  PVCگالوانیزه، 

های از جنس بامبو دارای طول عمر کمتر و مقاومت قاب

های تجاری مناسب ضعیف تر بوده و از این رو برای قفس

 نیستند. 

 مقایسه انواع طراحی قفس  -3

دایروی، چهار های مبتنی بر قفس به سه حالت طراحی سازه

 باشد. گوش و یا چند ضلعی می

 های دایرویالف( قفس

مدنظر  زیربایست نکات های دایروی میدر طراحی قفس

 قرار گیرد:

حداکثر استفاده از مواد و در نتیجه کمترین  •

 هزینه در واحد حجم

رعایت نسبت سطح به حجم که به نوبه خود باعث  •

یجه حداقل استفاده از مواد، سبکی و در نت

 سهولت پهلوگیری و شناوری خواهد بود.

بر اساس رفتاری که ماهیان در هنگام شنا از خود  •

از نظر  ای شکلدایرههای دهند، قفسنشان می

 باشند.تر میاستفاده از فضا مناسب

های مکانیکی که مقاومت بیشتر در برابر تنش •

های نامحصور موجب سازگاری بهتر در محیط

 خواهد بود.

دلیل ههای گرد استفاده شود. ببهتر است از قاب •

ها یکسان اینکه نیروهای وارده در همه قسمت

های خواهند بود. این در حالی است که در قاب

چهارگوش یا چندضلعی، فشار نیروها در گوشه 

ها بیشتر بوده و ممکن است موجب شکست سازه 

 شود. 

 شش دارای قطر داخلی (1)نمونه ساخته شده در شکل 

 113متر ) حجم  چهارمتر و عمق  هفتمتر، قطر خارجی 

متر است.  5/6مترمکعب( است. حلقه وسط )محل عابران( 

عنوان شبکه شکارچی در محیط هتر بیک شبکه توری بزرگ

پیرامون قفس نصب شده شده است و توری پرندگان نیز در 

الیه فوقانی قرار دارد. سیستم مورینگ به حفظ قفس در 

کند. در این پروژه هر ت و عمق مورد نظر کمک میموقعی

قفس  20عنوان یک واحد پرورش است و حداکثر هقفس ب

 نصب گردیده است.
 

 

 

 

 

                                                      
1 Full Reservoir Level 
2 Poly-vinyl chloride 

3 High Density Polyethylene 
4 Mild Steel 
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 (NFDB, 2018). نمونه قفس دایروی پیاده سازی شده 1شكل 

 های چهارگوش یا چندضلعیب( قفس

های بیشتری برای تسهیم کل نیروها وجود دارد چندضلعی بهتر از انواع چهارگوش یا مربعی هستند زیرا تعداد گوشههای قفس

دلیل مزایایی ههای چهارگوش و مربعی ب. اما در عین حال قفس(2)شکل  و موجب کاهش فشار نیرو در هر گوشه خواهد بود

 (1)باشند. جدول می کارآمدقابل توجه بوده و در نواحی محصور  بزرگ مقیاس هایمانند سهولت ساخت و امکان تولید سازه

  کند.ارتباط بین مشخصه سایت و مدل مناسب سازه قفس را بیان می

 
 (Piccolotti and Lovatelli, 2013) . نمونه قفس در حال ساخت چندضلعی2شكل 

 ارتباط بین مشخصه سایت و مدل قفس. 1جدول 

 مدل قفس   مشخصه سایت

 حجم اندازه قاب

 بزرگ بزرگ مربعی/چهارگوش محصور یا محافظت شده

 کوچک کوچک دایروی/هشت ضلعی بدون حفاظ

 بزرگ بزرگ همه انواع کیفیت خوب )سطح باالی اکسیژن(

 کوچک بزرگ مربعی/چهارگوش کیفیت پایین )سطح پایین اکسیژن(
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 اندازه قفس -1

های دینامیکی ناشی مقاومت قفس در برابر تنش

های آب یکی از عوامل مهمی است که که در از جریان

بایست مورد توجه قرار گیرد. طراحی ابعاد سازه می

همچنین اندازه مناسب به مشخصه سایت بستگی دارد. در 

تواند افزایش داده شود محافظت شده، اندازه قفس میسایت 

های محافظت نشده استفاده از در حالیکه در سایت

باشد. هزینه ساخت به ازای تر میهای کوچک مناسبقفس

یابد. هر واحد حجم با افزایش اندازه قفس کاهش می

 100بنابراین با فرض شرایط تولید یکسان، یک قفس 

مترمکعبی مقرون به  50قفس  دوا مترمکعبی در مقایسه ب

 تر است. صرفه

 حجم قفس -2

ای است که ماهیان در آن حجم متناسب با ابعاد شبکه

یابند. تبادل آب درون قفس رابطه معکوس با پرورش می

حجم قفس داشته و وابسته به سرعت جریان آب و فاصله 

شدت هبین دیوارهای مقابل است. سطح اکسیژن نامحلول ب

باشد. قابل توجه است که تغییر جریان آب می وابسته به

حرکت ماهی نیز در جریان آب داخل قفس اثرگذار خواهد 

های کوچک امکان بود. بنابراین در شرایط یکسان، قفس

عنوان نمونه تراکم هسازند. بافزایش توده بدنی را فراهم می

 یکتواند در یک قفس کیلوگرم در مترمکعب می 200

مترمکعبی این  100اما در قفس  ،شودمترمکعبی حاصل 

کیلوگرم در مترمکعب خواهد بود. این نکته  25تراکم صرفا 

های با حجم کوچک نیز باید خاطرنشان کرد که قفسرا 

شوند. در نتیجه قبل از اغلب موجب تلفات در غذادهی می

یه باشد، غذا به خارج از قفس رانده ذاینکه ماهی قادر به تغ

طور نامطلوب تحت تأثیر هتبدیل غذادهی بشده و نسبت 

(تخمین اندازه توری،  3( و )2جداول )قرار خواهد گرفت. 

 دهند.ظرفیت زیست توده و وزن ماهی را نشان می

 
 (NFDB, 2018) (Lates calcariferدریایی آسیایی )زیست توده برای ماهی باس  . تخمین اندازه توری قفس و ظرفیت2جدول 

 زیست توده )کیلوگرم در مترمكعب( اندازه توری )میلی متر( وزن ماهی )گرم( اندازه ماهی )سانتی متر(

10-12 13-23 12 5-3/2 

12-14 23-53.5 12 5/3-3 

14-16 53.5-76 16 5-4/3 

16-18 76-105 16 5/4-4 

18-20 105-140 20 5-5/4 

20-22 140-180 24 5/5-5 

22-24 180-230 24 5-6/5 

24-26 230-280 24 5/6-6 

26-30 280-350 32 5-7/6 

30-32 350-420 32 5/7-7 

32-34 420-500 38 5-8/7 

34-36 500-600 38 8-9 

36-38 600-700 38 9-10 

38-40 700-820 44 10-11 

40-43 820-1000 44 11-12 
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 (NFDB, 2018متر( ) 5x5x5. تخمین اندازه توری قفس و وزن ماهی )اندازه قفس 3جدول 

 مشخصه توری قفس وزن ماهی )گرم(

50-150 HDPE -75/0/16 میلی متر 

150-250 HDPE -25/1/20 میلی متر 

250-500 HDPE -25/1/24 میلی متر 

 ساخت قفس -3

اینچ تشکیل شده است. استوانه با شبکه  5/0های پالستیکی باشد که از روزنهای میسازه قفس نوع استوانهساده ترین طراحی 

، پلی اتیلن یا فایبرگالس تشکیل شده است که بخش فوقانی و پایین قفس را احاطه پلی وینیل کلرایدتوری در اطراف دو فلز 

و کابل پالستیکی  سیم استیل ضدزنگ 18ها با سیم مقیاس، قفس کرده است. سومین حلقه برای درپوش استفاده شده است.

مشکی بهم بافته شده اند. با توجه به اینکه کابل سفید در معرض نور خورشید دچار آسیب خواهد شد، از کابل مشکی استفاده 

 شود. می

 
 . نمایی از قفس  3شكل 

شود. در نتیجه از افتادن غذای شناور به بیرون قفس های تغذیه استفاده میداخل قفس، از حلقهمنظور نگهداری غذای شناور به

اینچ عرض دارند و بهتر است طوری به قفس متصل شوند که سه اینچ باالی  15جلوگیری خواهد شد. حلقه های غذا حدود 

ها با توجه به مساحت ترویجی در خصوص تعداد قفسهای ( یافته4اینچ در آب امتداد داشته باشند. جدول ) 12سطح آب و 

متر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه از کد فائو استفاده شده  6x4x4منطقه دسترس را نشان می دهد. ابعاد یک قفس 

 .(Fao.org,1982)است 

 (NFDB, 2018) . تخمین تعداد قفس بر حسب مساحت4جدول 

 حداکثر تعداد مجاز قفس منطقه ) هكتار(مساحت 

 باشدمجاز نمی 1000کمتر از 

 500 2000تا  1001بین 

 1000 3000تا  2001بین 

 1500 4000تا  3001بین 

 1900 5000تا  4001بین 

 3000 10000تا  5001بین 

 5000 10000بزرگ تر از 
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 یاتک گونه رشپرو قفس ستمیس

شود که از جنس بامبو این قفس از کیسه توری ساخته می

باشد. اندازه این نوع قفس متغیر است، اما رایج ترین آن می

 متر است.  4x4x6به ابعاد 

 یاگونه دو پرورش قفس ستمیس

در این قفس دو نوع گونه همزمان قابل پرورش خواهند بود. 

قفس کوچک شناور در (Cyprinus carpio) کپور معمولی 

 در باالی قفس بزرگ تر، که برای پرورش تیالپیا

(Oreochromis sp. )یابد. مقدار ضریب است، رشد می

 هاپایین است زیرا تیالپیا از ارگانیزم 1(FCR) تبدیل غذایی

کند و موجب پاکیزه نگاه داشتن توری و جلبک تغذیه می

غذایی بهتر را شود. در نتیجه زمینه تبادل آب و جیره می

سازد. این نوع قفس در برای کپور معمولی فراهم می

متر  3x7x7شده است. ابعاد قفس داخلی  آزموناندونزی 

 5/3x7x7سانتی متر است. ابعاد روزنه بیرونی  5/1با روزنه 

سانتی متر فضای فوقانی  100تا  50متر است که حدود 

وضعیت  (5جدول )برای تیالپیا در نظر گرفته شده است. 

پرورش ماهی در قفس در استان های مختلف را بیان 

 کند. می

 
 (1399های مختلف )حافظیه و همكاران، . عملكرد پرورش ماهی در قفس در استان5جدول 

 استان
تعداد مزارع 

 فعال قفس

ظرفیت اسمی 

تولید مزارع 

 )تن(

های تعداد قفس

مستقر در آب و قابل 

 ذخیره سازی

 گونه پرورشی
عملكرد تا پایان فصل 

 پرورش )تن(

 100 2قزل آالی رنگین کمان 12 4850 4 گیالن

 600 قزل آالی رنگین کمان 74 5600 14 مازندران

 50 قزل آالی رنگین کمان و خاویاری 10 1250 3 گلستان

 2000 3سوف دریایی 34 11350 3 بوشهر

 5600 4شانک دریاییسوف و  53 6000 4 هرمزگان

سیستان و 

 بلوچستان
 200 سوف دریایی 4 250 1

 254 6000 41 های داخلیاستان
قزل آالی رنگین کمان و کپور 

 معمولی
5550 

 

 نتیجه گیری 
کاهش فشار صید و برداشت از منابع آبزی دریا، کمک به 

و افزایش اشتغال و کمک به  ییحفظ و مدیریت ذخایر دریا

توسعه همگون و سازگار با محیط زیست از جمله 

پرورش ماهی در قفس های دستاوردهای اجرای طرح

های ترویجی در شود. در این تحقیق یافتهمحسوب می

های قفس برای پرورش سازی سازهزمینه طراحی و پیاده

های پرورش قفسطور کلی ههای آزاد بیان شد. بماهیان آب

، پیاده رو و قالبماهی ازمجموعه ای از انواع لوله، طناب، 

در ها بستها و قالب شوند.اتصاالت فلزی تشکیل می

اتیلن تزریقی و یا فوالدی های مختلف و از جنس پلیاندازه

طناب ها به تناسب شرایط . شوندو گالوانیزه شده تولید می

                                                      
1 Food Conversion Ratio 
2 Onchorhynchus mykiss 

استیل اتیلن یا پلیدریا و محل استقرار قفس از جنس پلی

 باشند.میمناسب متر میلی 56الی  48رشته و قطر  هشتو 

مزارع  گیری سیستمکه نقشی اساسی در تنش هااتصال

از فوالد مقاوم تولید و بهتر است پرورش ماهی دارند نیز 

روها ضد لغزش بوده و پیاده شوند. انتخاب گالوانیزه

اتیلن تولید شوند. آنها در اطراف قفس با مواد پلیبایست می

نصب و نقشی بسیار مهم در ایمنی کارکنان و سهولت 

های عددی نشان داد که نتایج و یافتهکارهای روزانه دارند. 

یعنی  43به  10از  آسیایی باس دریاییبا افزایش اندازه ماهی 

برابر  6/3برابر شدن اندازه، توری قفس باید حدود  چهار

در حالی است که برای ماهی تیالپیا با افزایش شود. این 

3 :Sander marinus  
4 Sparidae 
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برابر شدن وزن،  10گرم یعنی  500به  50وزن ماهی از 

متر میلی 16از اتیلن با تراکم باال پلیاندازه توری قفس با 

بایست افزایش یابد. بررسی نتایج متر میمیلی 24به 

 که در حال حاضر ه استتجربیات اجرایی در ایران نشان داد

 متری  20تا  16 قطری با اندازه رایج ساخته شده  هایقفس

اتیلن، چوب و یا فوالد از پلیعمدتا ها . جنس قفسدارند

ها به صورت گرد یا مربع در کشور خودمان قفس .است

ها را با تورهای ضد شکار ساخته می شوند که هر کدام از آن

-شوند میها میو تورهای ریزی که مانع از خروج ماهی

ها در کنار ساحل، به کردن آن سرهمپوشانند و بعد از 

گیرند. هر قفس های مخصوص داخل آب قرار میلوله اسطهو

. در تن ماهی را دارد 30متری توانایی پرورش  20تا  16

با توجه توان گفت می های مناسب دریای خزرقفسمورد 

به شرایط محیطی و وجود امواج بلند در این مناطق )دما و 

-اتیلنی شناور با قابلیت غوطهقفس گرد پلی(، تفاع موجار

ترین نوع ور مناسبو کروی غوطه وری، قفس پایه کششی

های دریایی و امواج بلند است. حجم برای مقابله با جریان

متر مکعب متغیر است. قفس  3600تا  1800این قفس از 

های ور به علت افزایش دمای آب در الیهاتیلن غوطهپلی

 20الی  16عمق  حی دریای خزر در فصل تابستان وسط

اصوالً برای پرورش ، سانتیگراددرجه 18الی  16متر و دمای 

های قفسدر مورد  ماهی آزاد و قزل آال طراحی شده است.

ها این قفستوان گفت می های خلیج فارسمناسب برای آب

متر مکعب و به  1600تا  1300اتیلن با حجم از جنس پلی

، دارای دو تا دو طرف ای و کامال مهار شده ازصورت استوانه

سه ردیف لوله برای افزایش قدرت شناوری هستند و قابلیت 

 .استقرار در فواصل نزدیک و دور از ساحل را دارند

های شناور با ترین قفس برای جنوب کشور، قفسمناسب

باشد که با توجه به عمق مناسب تن می 120ظرفیت 

تواند با تور مخروطی محصور شود. نوب کشور میهای جآب

در شمال کشور به دلیل جریانات شدید آب و امواج پرقدرت 

 شود. های فرو رونده یا آسانسوری پیشنهاد میو بلند، قفس
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Abstract 

Nowadays, breeding aquatic animals in cages in open water is considered as a new approach 

and one of the most important reasons for the success of societies in the aquaculture industry. 

This approach provides the basis for increasing the production capacity due to the vastness of 

the seas, and due to the lack of aeration, it makes it possible to reduce the costs of supply and 

maintenance and as a result suitable breeding conditions. In order to achieve the above goals, 

it is necessary to focus on the technical aspects more so that the path of development and 

commercialization of this technology becomes smoother. In this research, promotional points 

and findings have been proposed in line with the design and implementation of cage structures. 

These tips include the basic principles of site selection, building materials, and finally 

estimating the size and number of cages. By examining a sample of experimental data, the 

relationship between cage net size, biomass weight and fish weight was presented. Also, the 

results showed that with the increase in the area of the breeding area, the number of required 

cages also grows almost linearly, so that the number of required cages will increase by a factor 

of 1.2 if the area is increased fivefold. Regarding the type of cage, the results of the 

investigations indicate that the type of cage suitable for breeding in the Caspian Sea and the 

waters of the Persian Gulf is polyethylene, but the volume of the cages in the Caspian Sea is 

about 2.25 times compared to the waters of the Persian Gulf.  
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