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بهنام شهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت دانشگاه آزاد مهاباد
به صرضه در ام ن ورو ئ ن مورد ن از معرضی شده است قابل ت
ول د منظم شرایط مناسب ورورشی عده آلوده سازی مح ط
ینه سیر مایه گهاری نسیبتا کم و بازد ی اقتصییادی مناسب از
دیگر مشوق ای این امر ستند به لحاظ جاری ن این روم
می وانید محصیییو بود را بیا کم ت و ک ف ت مطلوب به بازار
عریه کند
رویج صییینعت ورورم آب یاا در قفس می واند شیییام آب یاا
وال با د بازار ای دابلی و کشیور ای مسیلماا باشیید در
ع ن وا بس اری از گونه ای غ ر ماکو ن با ا دا صادرا ی
می وانند در این صنعت ایگاه داشته باشند روند منظم و قاب
برنامه ری ی ول د محصییو به روم  Cage Cultureمی واند
صینایع متعددی مانند کنسیروسازی ول د وودر بسته بندی و
ض لیه کنی را به بوبی ذهیه نموده و بازد ی این صییینایع را به
وداکثر برسییاند به ب اا دیهر این روم می واند سیینا بنای
ایجاد مجتمع ا و یا بوشه ای ش ال ی شده و از نوسانات رایج
در روم ص د سنتی در اماا باشد
قابل ت دیگر روم  Cage Cultureاشییتذال ایی آا بوده که به
ویژه در مناطق محروه و وسییعه ن اضته می واند برای گروه ای
ب رگی از مرده شییذ و رضاه ام ن کند مین ن این روم می
واند ایگ ین بوبی ب رای روم ای منسوبی نظ ر ص د وره و
یا استفاده از قایق ا و لنج ای نامطمئن باشد
ورورم ما ی در قفس مانند ر کسیییب و کار دیگر دربرگ رنده
ال امات ظرض ت ا و ضرصییت ایی اسییت که مدیریت این موارد
می واند یییامن موضق ت طرب باشیید با و ه به ابعاد و ویژگی
ای طرب می واا آا را به صورت نامحدود گسترم داد و و وند
سابتاری از طریق نقاط ماس متعددی با کسب و کار ای دیگر
ایجاد کرد مد مفهومی زیر نگا ی اول ه به سیابتار بوشه می
باشد که در برگ رنده وایه ای رین نقاط ماس می باشد
ص ی د و ورورم ما ی به روم ای قدیمی عالوه بر سیییتی کار
ن یازمند به ضایییا ای باد بوده و ینه ماه شیییده با باع
میگردد که ول دکننده و مصر کننده ر دو نارایی باشند.
از این رو است که به و ود آوردا را هار ای ایگ ین می واند
برای رضع این مشهالت چارهساز باشد که از آا مله می واا به
استیر ای ورورم ما ی در قفس اشاره کرد.

چکیده
ص ی د و ورورم ما ی به روم ای قدیمی عالوه بر سیییتی کار
ن یازمند به ضایییا ای باد بوده و ینه ماه شیییده با باع
میگردد که ول دکننده و مصیر کننده ر دو نارایی باشند.از
این رو اسیییت که به و ود آوردا را هار ای ایگ ین می واند
برای رضع این مشهالت چارهساز باشد که از آا مله می واا به
استیر ای ورورم ما ی در قفس اشاره کرد .یهی از روم ای
موثر که این روز ا در بس ی اری از کشییور ای دن ا مورد اسییتفاده
قرار می گ رد ورورم ما ی در قفس اسیییت که در این روم
ما ی محصور در یك قفس در منابع آبی ورورم داده می شود و
ما ی دروا یك قفس یا سبد قرار می گ رد و آب به صورت آزاد
ب ن منبع آبی و قفس در ریاا است .امروزه در بس اری از نقاط
هیاا ب ش از  031گونیه میا ی و ویدود  01گونه م گو دروا
مح ط ای محصیور ورورم داده می شود در کشور ایراا ن از
سیا  0331ورورم ما ی در مح ط ای محصور به نحوی آغاز
شده است .امروزه ورورم ما ی در قفس م مورد و ه محقق ن
و م ورورم د ندگاا قرار گرضته اسیییت عواملی مانند اض ایش
مصییر هانی ما ی کا ش ص ی د ما اا دریایی و سییودآور و
اقتصییادی بودا باع شییده که و ه به ورورم ما ی در قفس
اض ایش یابد.
کلمات کل دی :آب ی قفس منابع آبی ص د
مقدمه
آمار و اطالعات هانی واکی از آا اسیت که قایا برای مصر
آب یاا در سراسر دن ا رو به اض ایش است در کشور ایراا ن که
ب شتر مع ت آا در نواوی دور از دریا زیست می کنند و ما ی
و آب ییاا دیگر و اقاله سیییفره آنها نبوده با و ه به زشییید
آگا ی مرده و انتشییار اطالعات در باره بواد اسییتفاده از آب یاا
مصییر آا رو به گسییترم اسییت نها ی مانند با رضتن رضاه
عمومی و رشید قاییای دسترسی به مواد و غها ای متنوت ر و
ن مسیای اقتصیادی در ول د و مصر گوشت اوشاه و ماک اا
باع شده است به دریج و با ش ب مالیمی مصر ما ی و سایر
آب یاا رو به وسییعه باشیید به دل محدودیت منابع آبی در آب
ای دابلی و کا ش ص د بربی از گونه ای دریایی ورورم
میا اا و دیگر آب یاا دریایی به عنواا را هار مطمئن و مقروا
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