
 7931بهار / 4شماره  /دومسال                                                                                   مجله آبزیان دریای خزر 

65 
 

 استان مازندران در قفس در ماهی توسعه پرورش اجتماعی و اقتصادی ارزیابی

*عبدالحمید آذری
 1، علی مکرمی 1فارابی وحید محمد ، سید1، مهدی نادری جلودار*1، ابوالقاسم روحی1

 151 پ ص آباد، فرح ساری، رزی،کشاو ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه خزر، دریای یژاکولو پژوهشکده -1

 Roohi_ark@yahoo.com*ایمیل نویسنده مسئول 

 چکیده

خزر در سواحل استان  دریای جنوبی حوزه قفس در ماهی پرورش اجتماعی توسعه و اقتصادی تحقيق حاضر با هدف ارزیابی

 0201متر و مساحتی حدود   722تا  02کيلومتر از عمق  052ه با طول نوار ساحلی حدود است. این منطقمازندران انجام شده

بررسی رشد ماهی قزل آال با توجه به ميزان توليد هر قفس در  آبزی پروری در قفس می باشد. کيلومتر مربع دارای استعداد

)هزینه بچه ماهی و غذا( نشان داد که بچه  منطقه جنوب دریای خزر در شش ماه دوم سال بر اساس نهاده های اوليه توليد

اما با  گرم( هر چند به لحاظ فيزیولوژیک با آب لب شور دریای خزر سازش پذیر است 95ماهی قزل آال در اوزان اوليه )بيش از 

منطقه فوق با توجه به استعداد بالقوه گردند. لذا  که ماهيان پيش پرواری به قفس معرفیتوجه به محدودیت زمانی نياز است 

قفس در هر سایت و  42سایت پرورش ماهی در قفس با استقرار  022الذکر در نوار ساحلی دریای خزر می توان احداث حداقل 

ميليارد ریال ساالنه  0222نفر شغل غير مستقيم و در آمد  0222نفر مستقيم و  7222تن و ایجاد اشتغال 702222توليد 

ميليارد ریال را انتظار داشت که ضمن توليد بخشی از نياز پروتئين کشور  022توان % مي42ناخالص و ميانگين سود خالص 

 شکوفایی و رونق اقتصاد منطقه خواهد شد.  رفاه، موجب ایجاد شغل،

 قفس، ارزیابی فعاليت اقتصادی و اجتماعی، ماهی قرل آال، دریای خزر کلمات کلیدي: 
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 مقدمه

ترین آنهاا از لحااظ مناابع گونااگون زیرزمينای       رین مناطق از لحاظ تراکم جمعيتی و یکی از غنیت  یکی از پرجمعيتن مازندرا

 23/4و حادود   نفار(  9219349)ميلياون نفار    9زندران با جمعيتای بايش از   ما. شهرستان است 00باشد. این استان دارای  می

قارار گارفتن در سااحل    با برخوردار است. اما ع( کيلومتر مرب 09040) درصد ایران 40/7از وسعتی معادل  درصد جمعيت کشور

ی جنوبی بزرگترین دریاچه جهان موسوم به دریای مازندران یا دریای کاسپين و همجواری با چهار کشور ساحلی این دریاا یعنا  

موقعيات جغرافياایی   از ن تهرا شهر از یک سو و قرار گرفتن در شمال کالن جمهوری آذربایجانو  روسيه، قزاقستان ،ترکمنستان

 (. 7907مازندران،  استان بودجه و برنامه) استراتژیکی برخوردار است

 از جمله کشور های شيلی و برزیل می باشاد  مرکزی و جنوبی آمریکای در اقتصادی های فعاليت ترین عمده از یکی پروری آبزی

 هازار  022 از بايش  صانعت  ایان  و هستند فعال پروری آبزی صنایع در کشور 97 منطقه این در دموجو کشور 44 از طوریکه به

 5 معاادل  کاه  شده برآورد تن هزار 922 و ميليون 7 منطقه این در ماهی توليدات حجم .است آورده بوجود منطقه این در شغل

 در( تان  هازار  322 باه  نزدیک) منطقه این در شیپرور ماهی قيمت گران های گونه اغلب که است دالر ميليون 022 و ميليارد

 اقتصاد ساختار در زیادی تغييرات گذشته سال 02 طول در ، دریایی قفس در ماهی پرورش شوند. صنعت می داده پرورش قفس

 و اسات  شاده  احاداث  کشاور ماذکور   در ماهی بندی بسته و فرآوری جهت زیادی های کارخانه. است آورده بوجود این کشورها

 .(FAO, 2012اند ) شده مشغول صنعت این در صيادان از اریبسي

 ایجااد  باعا   ماهی پرورش صنعت یافت که توسعه توسعه تجاری شکل در قفس در کشور چين به ماهی پرورش 7307 سال از

 در اهیم پرورش به صيادی از نفر هزار 922 از بيش 0272 تا 0229 های سال خالل در که نحوی به شد؛ بخش این در اشتغال

 (.  FAO, 2012آوردند ) روی قفس،

 باه  تان  ميلياون  1/00 حدود در و هستند فعاليت به مشغول قفس در آبزیان پرورش زمينه در کشور 00 از بيش حاضر حال در

 .اسات  بوده تن ميليون 0/0 پرورشی دریایی ماهيان و تن ميليون 9/73 پرورشی دریایی آبزیان سهم و دالر ميليارد 3/05 ارزش

 تایلناد،  ماالزی،  کشاورهای  و باود  خواهاد  تان  ميليون 72 حدود در 0205 سال تا روش این با دریایی ماهيان توليد بينی يشپ

 .(Halwart et al., 2007هستند ) شيوه این به ماهی پرورش جهت در پيشرو کشورهای ایسلند و نروژ  چين، ویتنام،

اساتفاده از قفاس هاای مادرن     شرقی پيشينه زیادی دارد به طوری کاه  پرورش آبزیان در دنيا و باالخص در کشورهای آسيای 

 952متداول گردید. این قفس ها از مواد صنعتی و شيميایی ساخته مای شاوند. کشاور ناروژ باا تولياد        7352امروزی از سال 

 کشاورهای  از نيز  هکشورهای ایسلند،دانمارك،انگليس وفرانس این صنعت ميباشد و پيشتازان هزارتن ماهی در قفس در سال از

باا انجاام یکساری آزمایشاات      7943در قفس در ایاران از ساال    ماهی پرورشباشند. اما در ایران  می زمينه این در نام صاحب

متر مکعب و نوع ماهی پروش هام قازل    0×7×5/7مقایسه ای در خليج گرگان آغاز شد که نوع قفس جعبه ای چوبی و به ابعاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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در ساه منباع    ان پروژه پرورش ماهی در قفس رارشيالت ایشرکت سهامی  7910-19در سالهای . تآالی رنگين کمان بوده اس

قفاس آغااز    77زابل با تعاداد   نيمه در خاکی قرخ آخاج شهرستان سراب یاوری کرمانشاه و دریاچه چاه آبی خليج گرگان ، سد

نيمه زابال باه شاکل    چاه متر، دریاچه  0گاه و با قطر دست 0. قفس های استفاده شده در خليج گرگان دایره ای و به تعداد نمود

)آذری،  دایره ای و هم مربع بود به شکل همدستگاه  9متر و قفس های سراب به تعداد  1×1دستگاه و به ابعاد  0مربع به تعداد 

. در قفاس رسايد   50به  10در سال پرورش ماهی در قفس توسعه یافت و تعداد آن پس از دست یابی به نتایج مطلوب  (.7904

( پرورش فيل ماهی در قفس را در آبگيرهاای مصانوعی بررسای نمودناد و ميازان      7903و همکاران ) بورانی صيادسالهای اخير 

 رشد فيل ماهيان در تراکم ها و بيوماس های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

مورد استفاده قارار گرفات. اماا    ش کپور ماهيان پرور جهتخوزستان بطور آزمایشی  در سد دز 7907-00بعد از آن در سالهای  

بچه   دوگونهاستفاده از  با  و  7905در سال  ؛ تن( 702)ظرفيت در آب های دریایی نيز  با   اولين پایلوت پرورش ماهی درقفس

غااز باه   آ راه اندازی و  قشم آب های محدوده جنوب جزیره   ( درsea bassسی بس)و  (Sea bream)نک  شا ماهی وارداتی 

 قابال  مسااحت  متار،  92-42 اعماق در آن استقرار امکان جنوبی و خزر در موجود )شناور( های قفس نوع به توجه . باکار نمود

 722 اعماق تا توسعه امکان آزاد های دریا های قفس از استفاده درصورت. گردید برآورد مربع کيلومتر 3/995 ميزان به استفاده

 .(7935است )فارابی،  گردیده برآورد مربع کيلومتر 0222 بر بالغ متر

 مواد و روش کار

بصورت ميدانی و پرسش و  نياز مورد اطالعات قفس در ماهی توسعه پرورش اقتصادی و ارزیابی اجتماعی ابعاد بررسی منظور به

داده . گردید آوری جمع عهتاب ادارات و ایران شيالت سازمان پروری آبزی معاونت حوزه در ذیربط با کارشناسان مصاحبه پاسخ و

های پرورش ماهی در قفس های دریایی از قفس های از دو سایت پرورشی شامل آقای فرزاد رضوی و آقای اميرعباس مراد 

 02جمع آوری گردید. در این بررسی رشد ماهی قزل آال با توجه به ميزان توليد هر قفس شناور با قطر  7930کالری در سال 

 و بررسی مورد توصيفی آمار طریق متر در منطقه جنوب دریای خزر در طول پائيز و زمستان )شش ماه( از 0متر و ارتفاع تور 

 گرفت.  قرار تحليل

استفاده گردید. لذا قيمت ماهيان پيش پرواری برای هر کيلوگرم  7939در این بررسی از قيمت ماهی و قيمت غذای سال 

ریال استفاده  792222ل  و پيش بينی قيمت ماهی در برداشت محصول ریا 91222ریال و قيمت غذا هر کيلو  752222

 گردید. 

تن برای هر قفس شناور انتخاب گردید و ذخيره سازی ماهی پيش پرواری بر اساس  05و  02در این بررسی دو مقدار توليد 

تا  7عيين شد، که به شرح  جداول ت 0/7گرم بازای هر ماهی با ضریب تبدیل  522درصد و با وزن برداشت نهائی  32بازماندگی 

ماه به  9گرمی حداکثر در مدت  052ماه و ماهيان  4گرمی حداکثر در مدت  752آمده است. قابل ذکر است که ماهيان  9
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وزن بازاری می رسند. مابقی هزینه های توليد در دو وزن مورد اشاره یکسان بوده و برای سهولت مقایسه معرفی وزن مناسب 

 ده قرار نگرفت.مورد استفا

 نتایج و بحث

دریای خزر بعنوان یکی از مهمترین منابع آبی ایران شرایط مناسب آب و هوائی و  استعداد آبزی پروری دریائی را دارا می باشد. 

ین بسياری از گونه های پرورشی )ازجمله ماهيان خاویاری، ماهی آزاد دریای خزر، کپور ماهيان، سوف و ...( قابليت پرورش در ا

منطقه را بصورت نيم فصل یا تمام دوره ای دارا بوده که ژرفای دریای خزر در منطقه جنوبی و دامنه وسيعی از تغييرات دمای 

گرم در ليتر این شرایط را فراهم نموده است. نتایج اوليه  5/70درجه سانتی گراد( و شوری ميانگين  0-90آب در طول سال )

وب دریای خزر نشان داد که منطقه جنوب شرقی و جنوب غربی دریای خزر از شيب مالیمی بررسی توپوگرافی بستر منطقه جن

برخوردار است و منطقه ميانی دارای شيب تند بوده بطوریکه فاصله منطقه نيم عميق و عميق دریا تا ساحل بسيار کم است. 

ی صيد کيلکا ماهيان و فاصله مناسب از بنادر عالوه بر دست یابی به عمق مناسب شرایط دیگری از قبيل عدم استقرار مکان ها

 0/049شيالتی برای استقرار قفس ها در منطقه مرکزی جنوب دریای خزر وجود دارد. این محدوده مکانی با طول نوار ساحلی 

 ( . 7935کيلومتر مربع است )فارابی،  5/0201متر دارای مساحتی برابر   722تا  02کيلومتر از عمق 

عوامل در پرورش ماهی در قفس استفاده از گونه مناسب به لحاظ سازگاری با شرایط زیستی منطقه و  یکی از مهمترین

برخورداری از محسنات اقتصادی آن است. در شرایط کنونی انتخاب گونه بومی پرورشی با امکانات موجود )قفس شناور و 

روری در دریا از امکان اندکی برخوردار است و الزم ویژگی های زیستی ماهی( و با هدف سود آوری اقتصادی حاصل از آبزی پ

است با هدف مندی نسبت به توليد گونه های سریع الرشد بومی و یا تغيير نوع سازه قفس در سال های آتی اقدام نمود. 

با شرایط  بهرحال، در شرایط فعلی ماهی قزل آالی رنگين کمان با توجه به قابليت های برجسته به لحاظ آبزی پروری و تطبيق

محيطی منطقه جنوبی دریای می تواند بعنوان یکی از گزینه ها باشد. لذا در این بررسی ماهی قزل آال ی رنگين کمان بعنوان 

 گونه مناسب پرورش در منطقه جنوب دریای خزر در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت.

ناور و  بر اساس داده ها از پرورش ماهی در قفس در سال تن در هر قفس ش 02-05این بررسی با توجه به فرضيات توليد 

و  752)پایيز و زمستان( بر اساس ميزان توليد نهائی و غذای مصرفی و خرید بچه ماهی بين دو وزن اوليه ذخيره سازی ) 7930

 گرمی( بانجام رسيده است. 052
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ن در قفس های شناور منطقه جنوب دریای خزر در ميزان ذخيره سازی ماهی پيش پرواری قزل آالی رنگين کما -7جدول 

 7930سال 

 

اوزان معرفی 

 ماهی

تراکم ذخيره 

سازی در 

 قفس

حجم هر  

 قفس

تراکم در متر 

 مکعب

ميزان مصرف  

 غذا

 

 
 تن 05توليد  تن 02توليد 

متر  0522

 مکعب

 تن 02توليد 
 تن 05توليد  تن 02توليد  تن 05توليد 

 تن30/73 تن 3/75 عدد0024 عدد 70  عدد 50222 عدد 45222 گرمی 752

 تن0/79 تن5/72    عدد 50222 عدد 45222 گرمی 052

 

هزینه خرید ماهی و غذا برای پرورش ماهی قزل آال رنگين کمان در دو وزن پيش پرواری در قفس های شناور  -0جدول 

 7930منطقه جنوب دریای خزر)ميليون ریال( در سال 

 هزینه خرید غذا اهیهزینه خرید م شرح

 تن 05توليد  تن 02توليد  تن 05توليد  تن 02توليد  

 191 400 7002 7270 گرمی 752

 500 900 0722 7001 گرمی 052

 ریال در نظر گرفته شد 91222ریال و هر کيلو غذا  752222*قيمت هر کيلو ماهی پيش پرواری 

 

نگين کمان در دو وزن پيش پرواری در قفس های شناور منطقه جنوب ميزان هزینه و سود پرورش ماهی قزل آال ر -9جدول 

 7930دریای خزر)ميليون ریال( در سال 

 سود حاصله فروش کل هزینه کل شرح

 تن 05توليد  تن 02توليد  تن 05توليد  تن 02توليد  تن 05توليد  تن 02توليد  

 7059 7722 9052 0022 7331 7522 گرمی 752

 500 505 9052 0022 0000 0215 گرمی 052

 ریال پيش بينی گردید. 792222گرمی  522*قيمت هر کيلو ماهی 

در قفس های دریایی منطقه  7930نتایج  داده های پرورش ماهی قزل آال در قفس های دریایی در دریای خزر در سال 

قطعه با ميانگين وزن  50522تا  0522نشتارود )آقای فرزاد رضوی( نشان داد که دامنه تعداد بچه ماهيان ذخيره سازی بين 

قفس های دریایی منطقه کالرآباد ) آقای اميرعباس مراد کالری( تعداد بچه ماهيان ذخيره سازی بين گرم، و در  052تا  95

 (. 4بود )جدول  گرم 922تا  59قطعه با ميانگين وزن  09022تا  72122
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ارود و کالرآباد ) آقایان فرزاد رضوی و  اميرعباس مراد کالری( در اطالعات پرورش ماهی در قفس های دریایی نشت -4جدول 

 7930سال 

 

 5/75ماه  4نتایج بررسی نشان داد که در قفس های منطقه نشتارود )آقای فرزاد رضوی( ميانگين سود حاصله در طی مدت 

که بدليل ميزان رها  70/3/7930مورخ  0که باالترین ميزان سود دهی در قفس شماره هزار ریال( ،  771222درصد بود )

 گرم( بود، در حاليکه در قفس های منطقه کالرآباد )آقای اميرعباس 922سازی بيشتر بچه ماهيان با وزن متوسط پائين تر )

ریال( که باالترین ميزان سود دهی در  هزار 03005درصد بود، ) 9/1ماه  4کالری( ميانگين سود حاصله در طی مدت  مراد

گرم( بود )جدول  59که بدليل ميزان رها سازی بيشتر بچه ماهيان با وزن متوسط کمتر ) 4/70/7930مورخ  0قفس شماره 

5 .) 

 

 

 

 

 

 

دفعات 

غذا 

 دهی

در صد 

 بازماندگی

ميانگين 

وزن 

 )گرم(

ميزان 

برداشت 

 )تن(

تلفات دوره 

 )عدد(

وزن 

بچه 

ماهی 

 )گرم(

تعداد 

 ماهی

شماره  تاریخ ذخيره سازی

 قفس

 وي(قفس هاي دریایی منطقه نشتارود )آقاي فرزاد رض

9 31 012 7/1  052 052 0522 0/3/7930  7 

9 30 522 5/70  022 15 02222 70/9/7930  0 

9 31 022 4 522 95 75222 7/21/7930 7 

9 30 952 0/9  922 95 75222 0/21/7930 0 

 قفس هاي دریایی منطقه کالرآباد )آقاي امیرعباس مراد کالري(

0 30 512 3/0  922 052 70522 74/0/7930  7 

0 30 092 5/0  452 712 72122 9/72/7930  0 

0 33 592 0/3  092 922 70222 70/77/7930  7 

0 31 002 0 502 59 00222 4/70/7930  0 
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اطالعات ميانگين سود حاصله پرورش ماهی در قفس های دریایی نشتارود و کالرآباد ) آقایان فرزاد رضوی و  -5جدول 

 7930اميرعباس مراد کالری( در سال 

 هزینه خرید بچه ماهی ميزان وزن اوليه )کيلوگرم شماره قفس

 )هزار ریال(

 هزینه غذا

 )هزار ریال(

 فروش

 )هزار ریال(

 درصد %

 قفس هاي دریایی منطقه نشتارود )آقاي فرزاد رضوي(●

7 9705 401052 005900 031222 5/0 

0 7073 010052 903214 045222 0/70 

7 5422 072222 001742 7730222 0/7- 

0 7700 714322 993092 102222 7/70 

 قفس هاي دریایی منطقه کالرآباد )آقاي امیرعباس مراد کالري(●

7 0/705 970152 943149 309222 4/70 

0 7522 005222 119922 7005222 92 

7 505 10152 044039 502222 77 

0 505 10152 070719 400222 7/1 

هزار ریال  72222و  722222، 02222، 72222هزینه های کارگر، حمل و نقل، استهالك قفس ها و سایر هر یک به ترتيب ●

 رآورد گردید. 

سایت پرورش ماهی  022حال با توجه به استعداد بالقوه ذکر شده در نوار ساحلی دریای خزر می توان انتظار داشت حداقل 

نفر شغل غير مستقيم  0222نفر مستقيم و  7222تن و ایجاد اشتغال 702222در هر سایت و توليد  قفس 42قفس با استقرار 

%  بر اساس اطالعات ميدانی )کسر از هزینه های 42ميليارد ریال ساالنه ناخالص و ميانگين سود خالص  0222و در آمد 

ز نياز پروتئين کشور موجب شکوفایی و رونق اقتصاد ميليارد ریال را انتظار داشت که ضمن توليد بخشی ا 022جاری( ميتوان 

 نظير منسوخی های روش برای خوبی جایگزین تواند می روش این گردد و همچنين رفاه و منطقه گشته که سبب ایجاد شغل

ا با بيان اما بنظر نمی رسد امکان استقرار این حجم از قفس صرف .باشد نامطمئن های لنج و ها قایق از استفاده یا و پره صيد

 سادگی امکان پذیر باشد. سود آوری ریالی بدون در نظر گرفتن پسماند غذای مصرفی در دریای خزر و دیگر موارد مرتبط به
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 پیشنهادات

قبل از شروع فعاليت های پرورشی در محيط های محصور دریائی نياز به اطالعات جامعی مبنی بر توانائی منطقه به لحاظ 

ی گونه مناسب می باشد. در ضمن یکی از مسائل مهم پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوب دریای خزر، کيفيت آب و معرف

 مربوط به تعيين اثرات پرورش ماهی در منطقه استقرار قفس است که الزم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گيرد.

 یافته ترویجی

متر در منطقه جنوب  0متر و ارتفاع تور  02ليد هر قفس شناور با قطر در این بررسی رشد ماهی قزل آال با توجه به ميزان تو

دریای خزر در طول پائيز و زمستان و بر اساس نهاده های اوليه توليد )هزینه بچه ماهی و غذا( نشان داد که بچه ماهی قزل آال 

خزر سازش پذیر است، اما بدليل مشکالت گرم( هر چند به لحاظ فيزیولوژیک با آب لب شور دریای  95در اوزان اوليه )بيش از 

محيطی از قبيل گرفتگی تور ها و کوتاهی دوره استفاده از قفس شناور در شرایط موجود در منطقه جنوب دریای خزر، الزم 

است با اوزان پيش پرواری برای قفس ها معرفی گردد. بنابراین در شرایط کنونی و نتایج حاصل از این تحقيق بهتر است در 

رفی ماهيان پيش پرواری نيز از اوزان پائين تری استفاده گردد زیرا در آبزی پروری معرفی ماهی به محيط پرورش جدید با مع

 752حداقل وزن ممکن به لحاظ دارا بودن سرعت رشد باال در سنين اوليه، اقتصادی تر است. کما اینکه در این بررسی ماهيان 

روزه دارای سود دهی قابل مالحظه و باالتری بوده اند.  32گرمی با دوره پرورش  052ان روزه نسبت به ماهي 702گرمی با دوره 

  گرم، عامل روش مدیریت نيز نقش مهمی دارد.022اما با توجه به باالتر بودن ضریب رشد در ماهيان قزل آالی بيش از 

 تشکر و قدردانی

-خزر بعنوان یکی از پروژه دریای جنوبی حوزه در قفس در اهیم پرورش اجتماعی و اقتصادی ارزیابیدر راستای اجرای پروژه 

های مصوب موسئسه تحقيقات علوم شيالتی کشور، اساتيد، مدیران و همکاران ارجمند زحمات زیادی را تقبل فرمودند که 

خزر ، معاونين و بدین وسيله از آقایان دکتر پورکاظمی رئيس محتر موسئسه و معاونين و نيز رئيس پژوهشکده اکولوژی دریای 

مسئولين بخش ها خصوصاً آقای دکتر فارابی و همکاران بخش تکثير و پرورش آبزیان و نيز پرورش دهندگان ماهی در قفس 

 فرزاد رضوی و اميرعباس مراد کالری نهایت تشکر را داریم. آقایان 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to evaluate the economic and social development of fish 

cage culture in the southern Caspian Sea on the coast of Mazandaran province. The area with 

a coastline of 250 km from a depth of 20 to 100 m and 2027 km
2
 has the cage aquaculture 

capacity. The study of salmon trout Oncorhynchus mykiss growth based on the production of 

each cage in the southern Caspian Sea region in the second six months of the year based on 

the initial inputs (fish and food cost per kilogram) showed that salmon trout at primary 

weights (more than 35 g) although physiologically, it can be adapted to the Caspian Sea salty 

water, but due to the time limited it is necessary to introduce fish with weights over 200 g into 

the cages. Therefore, considering the potential of the aforementioned region in the coastal 

zone of the Caspian Sea, at least 200 fish farming sites can be constructed with the 

establishment of 40 cages per site, producing 160,000 tons, and the creation of employment of 

1,000 direct workers and 2000 indirect workers and 2000 billions income per year and an 

average net profit of 40% can be expected to be 800 billion rials, which, producing part of the 

country's protein requirement, will create jobs, prosperity, prosperity and prosperity of the 

region's economy. 

 

Keywords: cage culture, assessment of economic and social activity, Oncorhynchus mykiss, 

Caspian Sea 

 

 


