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  مقدمه

سال پیش در دنیا آغاز شده و گسترش یافته 50اي است که در حدود  گیري از روش نوین پرورش در قفس، پدیده بهره

اي در  هاي مقایسه این سال، براي انجام یک سري آزمایش و در آغاز شد 1349پرورش در قفس، درایران، از سال . است

متربه کار گرفته شد، پس از آن 2*1*1/5اي چوبی با ابعاد  هاي جعبه ، قفس)آالي رنگین کمان پرورش قزل(خلیج گرگان 

ها استفاده شد، که پس  کپور ماهی طور آزمایشی از قفس براي پرورش درسد دز خوزستان به 1362تا 1361هاي  در سال

، در شرکت ماهی کارون و با همکاري کارشناسان آلمانی، یک دوره 1364از یک دوره اجرا متوقف شد و سپس در سال 

هاي  ، در اجراي سیاست1372باالخره در سال. را در سد دز اجرا کردند که باز هم، ادامه نیافتپرورش ماهی گرمابی 

ایران، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، پروژه  هاي نوین پرورش ماهی در شیالت رویج روشو ت پرورش آبزیان توسعه

ودریاچه چاه نیمه ) شهرستان سراب(پرورش ماهی درقفس را در سه منبع آبی خلیج گرگان، سد خاکی قرخ ارخاج 

متر و درچاه نیمه به  8اي با قطر هاي استفاده شده در خلیج گرگان، به شکل دایره قفس. قفس آغاز کرد10با تعداد) زابل(

دست آوردن  پس از به. اي و هم از نوع مربع بود هاي قرخ ارخاج، هم از نوع دایره قفس. متر بود7*7شکل مربع وبا ابعاد 

اجراي . قفس رسید 56به  76هاي بعد ادامه یافت ودر سال  نتایج نسبتا موفق از آزمایش سال نخست، این پروژه در سال

  .مچنان ادامه دارداین روش،ه



  

 سیستم مهار قفس ماهی

. سیستم مهار اکثرا از بندها ولنگرها تشکیل شده است و کار آن، محکم نگهداشتن قفس در یک موقعیت بخصوص است

شود که این نیروها را   اما مهار قفس تحت تاثیر فشارهاي وارده به قفس که ناشی از طوفان و موج است، نیز واقع می

حلقه، . بنابراین، سیستم مهار قفس یک جز مهم در ساختمان قفس است و بایستی به دقت طراحی شود. ندک  تعدیل می

شود وبعد   تور و اجزاي مهار قفس بایستی تواماً محاسبه و طراحی شوند ولی در عمل، ابتدا قفس انتخاب یا ساخته می

، ابتدا نیروهاي وارده احتمالی را در بدترین شرایط سازندگان بزرگ قفس. شود  درباره سیستم مهار آن تصمیم گرفته می

اندازه، ضخامت  اساس، نوع،  کنند و بر  کنند و با محاسباتی، مقدار انرژي منتقل شده را مشخص می آب و هوایی تعیین می

 .آورند  و طول لنگر و بند قفس را به دست می

 .(Single point) اي و تک نقطه (Multiple point) اي چند نقطه: شود  دو نوع سیستم مهار براي قفس استفاده می

کنند و قفس دریک نقطه ثابت   ها را از چند نقطه، توسط لنگر، مهار می شود، قفس در نوع اول که بیشتر استفاده می

 .)14شکل (تواند حول یک دایره حرکت کند   شود و می در نوع دوم، قفس فقط از یک منطقه مهار می. ماند  می

 
 هاي مهار ها و سیستم بندي قفس هایی از اشکال گروه مثال -14شکل

مهار  -اي، د ها با مهار چند نقطه گروه قفس - اي، ج قفس تکی با مهار چند نقطه - اي، ب قفس تکی با مهار تک نقطه - الف

 .هشت وجهیهاي  مهار قفس - اي، ز ها با مهار تک نقطه گروه قفس -هاي شش وجهی ، و مهار قفس - قفس بزرگ، ه

  
  

هاي مهار  بند. کنند  ها به لنگر از طناب و زنجیر استفاده می هاي مهار قفس، براي اتصال قفس یا قفس دربیشتر سیستم

بنابراین الزم است . ها را منتقل کنند باید دو عمل را انجام دهند، یکی اینکه نیروهاي وارده را تحمل کنند و دیگراینکه آن

هایی که از جنس الیاف طبیعی بافته شده است،  طناب. مت باالیی در برابر پارگی داشته باشندکه بندهاي قفس، مقاو

بسیار قوي هستند ) سیم بکسل(هاي فوالدي  کابل. خاطر فرسودگی سریع و پوسیدگی، براي بند مهار مناسب نیستند به

پالستیکی معموال براي بند مهار قفس  از طنابهاي. دارند  ها سنگین و گران هستند و قابلیت ارتجاعی کمی ولی آن

نقاطی در ساختمان قفس، که بندهاي مهار به آن نقاط وصل شده است، . شود و قویترین نوع آن نایلون است  استفاده می



کنند، بنابراین، محل اتصال بند مهار به قفس بایستی استحکام الزم را داشته باشد تا در اثر   بیشترین فشار را دریافت می

 .شود  ترین نقاط حلقه قفس بسته می سپس بند مهار به محکم. ار وارده نشکندفش

همچنین در بعضی نقاط که . بندند  ها را توسط کابل به نقاط ثابتی در ساحل می ها به لنگر، آن جاي بستن قفس گاهی به

  این نوع لنگر یا راهروها را کمی. ها را توسط راهروهاي شناور، در کنار ساحل مهار کرد توان قفس  عمق آب کافی باشد می

هاي  براي ساخت نقاط ثابت در ساحل، از میخ. ها راحت است بندند و نصب و نگهداري آن  باالتر از سطح آب به خشکی می

نها کوبند یا اینکه آ  ها می ه ها را یا در داخل صخر این میخ  .شود  متر استفاده می سانتی 30الی  20دار به طول  فوالدي حلقه

 .کنند  آب سیمان پر می ها را با دوغ دهند و اطراف آن  هایی که از قبل کنده شده است قرار می را در داخل گودال

باید توجه شود که . استفاده مثل آهن قراضه است ترین نوع لنگر، بلوك سیمانی یا اجسام سنگین بی ترین و ارزان ساده

البته لنگرهاي بلوکی کارآیی الزم را . و سپس بند آن به قفس بسته شودابتدا لنگرهاي بلوکی در بستر آب ثابت شود 

کیلوگرمی در آب، قدت 100دارند، یعنی یک بلوك سیمانی   ندارند، یعنی به ازاي واحد وزنشان قدرت نگهداري کمی

که لنگرهاي  حالی را دارد، در) این اختالف بستگی به زاویه بین بند مهار و بلوك دارد( کیلوگرم  27تا  19نگهداري 

آرایی آنها بهتر  اگر لنگرهاي بلوکی در بستر فرو روند، کار. برابر وزن خود را دارند 70تا  50مدرن، نیروي نگهداري 

معموالً براي استحکام . هاي چوبی یا تایر ماشین ساخت توان توسط قالب  راحتی می هاي سیمانی را به بلوك. شود  می

گذارند و یک حلقه درقسمت خارجی آن، براي بستن بند مهار، قرار   می) آرموتور(هاي فوالدي  بیشتر، داخل آنها را میله

 .دهند  می

و قدرت نگهداري ) 15شکل(روند انواع مختلفی دارد   لنگرهاي فلزي فرورونده که لبه تیزي دارند و داخل بستر آب فرو می

هرچه مقاومت خاك و سطح . مهار بستگی دارد بین لنگر و بندها به میزان قدرت خاك بستر، سطح قالب لنگر و زاویه  آن

قالب بیشتر باشد، نیروي نگهداري آن بیشتر است و هرچه زاویه بین لنگر و بند کمربند کمتر باشد نیروي نگهداري 

ر است، اما برابر بیشت 100الی  50هاي سیمانی با وزن مشابه،  رونده نسبت به بلوك کارایی لنگرهاي فرو. شود  بیشتر می

اندازند، بالفاصله گیر   وقتی این لنگرها را در آب می. طور مناسب در بستر فرو روند ها باالتر است و بایستی به قیمت آن



 .کنند و باید چندین متر روي بستر کشیده شوند تا کامال در بستر محکم شوند نمی

 
یشترین نیروي نگهداري را تامین کند طول هربند مهار باید براي اینکه بند مهار با لنگر زاویه مناسبی داشته باشد تا ب

 .شود بستر منبع آبی بررسی شود  پیش از انتخاب یا نصب لنگر توصیه می. برابر عمق آب باشد3

اي بازدید شوند، مواد چسبنده به بند مهار را  طور منظم و دوره هاي مهار قفس بایستی به آوري است که سیستم الزم به یاد

 .رد و نقاط صدمه دیده را مرمت یا تعویض کردپاك ک

 هاي گروهی ماهی پرورشی قفس

ها  بندند تا هم مدیریت آن  طور گروهی به هم می ها را به توان به صورت انفرادي مهار کرد ولی معموالً قفس  قفس را می

 .تر باشد و هم هزینه سیستم مهار کاهش یابد راحت

ها ي  بندي قفس هم وصل کرد، البته گروه ن براحتی و در اشکال مختلف بهتوا هاي مربع و مستطیل را می قفس

 .)16شکل(تر است  اي مشکل وجهی یا دایره وجهی، هشت شش



 
  

زیرا سرعت جریان آب در اثر برخورد با . هاست هاي قفس، کاهش میزان جریان آب در میان قفس مسئله مهم در گروه

از . گذارد  ها اثر می و این روي تعویض آب، تبادل اکسیژن و پخش مواد زاید ماهیکند   ها و ساختمان قفس افت می ماهی

تجارب به دست آمده معلوم شده است که قرار دادن هشت یا ده قفس عمود بر جریان آب و دو یا سه ردیف موازي با 

 .آورد جریان آب مشکل زیادي را پدید نمی

از طناب یا زنجیر و براي جلوگیري از ساییدگی دو قفس به هم، از  هاي کوچک به هم دیگر، معموالً براي بستن قفس

 .کنند  گیر استفاده می تایرهاي فرسوده ماشین به عنوان ضربه

ها را باید طوري به یکدیگر بست که کارگران به راحتی در روي آن حرکت کنند و جا به جایی ناگهانی در آن بوجود  قفس

  .نیاید

حدي است که یک  عرض این راهروها به. کنند  ها به همدیگر وصل می راهروهایی در بین آنهاي بزرگ را توسط  قفس

در مزارع بزرگ مجتمع، حتی محل . هاي مختلف سرویس بدهد تواند روي آن حرکت کند و به قفس  تریلر کوچک می

قفس یک قفس به  5یا  4رهاي گروهی معموال به ازاي ه در قفس. اسکان کارگران روي آب و در محل مزرعه قراردارد

  .گیرند  بندي، در نظر می عنوان رزرو، براي انجام عملیات درمانی و رقم
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