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 1صفحه |   فرصت طراحی و ساخت قفس پرورش ماهی در دریاشرح  

 مقدمه 
آب    کخا  منابعاز  گسترده   دهستفاا  امروزه و    صنعت  ،ی ورزكشا  ی ابر  دهستفاا  ل ــقاب  ر ــغيو 

ا  دیتول  ی برا  مناسب  ر هكارا  کي  انعنو  به  ی ورپربزی آ  توسعهامکان    با   شتابهد و    جادیغذا 
  های ركشو  ء جز   لسامتر در  میلی  240  ودحد  بارندگی  متوسط  با  رانیا  ر كشواست.    ح مطراشتغال  

م  نيا دخشک    نيمه ا  گردد،یمحسوب  آبز   نیاز  در   ی پروری رو  ا  ی کشور   در   ا یدر  با    رانیمانند  که 
 است.   ات یاز ضرور  ،روبرو است نیریکمبود منابع آب ش

 ل یدلاست که به  محصور   طیدر مح انی پرورش آبز  دیجد  ی هاستم یدر قفس از س  یپرورش ماه 
  یاندهیرشد فزا ر یم قرن اخیدر ن نیریش ی هاآب  تیو محدود ی آبز دات یبه تول یجهان ی تقاضا

ماه  پرورش  برجسته  محاسن  از  است.  قفس  یداشته  از   به:  توانی م  ییا یدر  ی هادر  استفاده 
  ن،یریدر مصرف آب ش  یجوئصرفه ،یپرورش ماه   یاجرائ  نهیکاهش هز  ن، یزم  ی بجا  یمنابع آب

ب بودن  کمتر  احداث،  سرعت  و  قفس  انیماه   ی های ماری سهولت  انتقال  سهولت  شور،    ،آب 
آلودگ تجمع  مح  یکاهش  اجتماع  طیدر  مشکالت  حل  و  افزا  یپرورش  اقتصاد  شیو   ی توان 

 ی محل یسبد در منابع آب ایقفس  کیمحصور در  یروش ماه  نیا در اشاره کرد.   نانیساحل نش
ست. منبع  ا  انیو قفس در جر  ی منبع آب  نیو آب به صورت آزاد ب  شودی آزاد پرورش داده م  ا یو  
 آزاد باشد.  ی هاآب  ایو   اچهیحوضچه، رودخانه، در  تواندیم یآب
 
 

 
 ورغوطه مهین یقفس کروای از نمونه



 

 2صفحه |   فرصت طراحی و ساخت قفس پرورش ماهی در دریاشرح  

 تعریف مسأله 
های محصور است. که در ایران شامل قفس، های پرورش ماهی استفاده از محیطاز روش یکی  
محصور)پن   کانال   (سواحل  آب و  محیط رسانی های  این  واقع  در  است.  از  محصور  بخشی  ها 

ها، های پشت سد، مرداب های طبیعی و مصنوعی، دریاچهنظیر دریاها، دریاچه )های آبیمکان
رودخانه تاالب  وها،  آب کانال   ها  محصور های  دیگری  مشبك  مواد  یا  تور  با  كه  هستند  رسانی( 

هدف این مسابقه استفاده از طرح و ایده   د.یاب ها ماهی رهاسازی و پرورش میشوند و در آنمی
قفستیم  بازطراحی  برای  جوان  مستعد  و  نخبه  قابلیتهای  با  دریایی  در های  کاربردی  های 

 ت. های این حوزه اسجهت رفع چالش 
 : عبارت اند از  های موجود در این صنعتچالش

 
 ای در دریاها غلبه بر امواج سهمگین دوره  •
 کند.غلبه بر امواج نشکسته در مناطقی که عمق با شیب زیادی افزایش پیدا می •
 غلبه بر مشکالت پاکسازی تورها •
 افزایش استحکام و انعطاف در تورها  •
 هاافزایش استحکام براکت •
 آورند. خوار بوجود میکه پرندگان ماهی غلبه برمشکالتی  •
 افزایش ظرفیت پرورش در مساحت کمتر •

 

قفس  طراحی  مسابقه  این  از  محیط  سازگار   دریایی  های هدف  آبی    انتخابی  ی با  اقلیم  از 
پرورشی  ایران گونه  گرفتن  نظر  در  با  آن  و  کلیدی  تجهیزات  ساخت  براساس    ،و 

وارد    ی روهایحاکم و محاسبه ن  یطیمح  طیبا در نظر گرفتن شرا   یالمللن یب  ی استانداردها
های چالش پاسخ به    قابلیت  که  بطوری   ؛است  مهار متناسب با آن  ستمیس  نیبر آن و همچن 

 را دارا باشد.   قفس دریایی کلیدی پرورش ماهی در 
 

ها بوده و  و قدم  ارهایمع نیتریاز اصل یکی یقفس پرورش ماه  یطراح  ی برا ییرویمحاسبات ن
ورود به عرصه طراح  ی روهاین  در نظرگرفتنبدون   ر   ار یو ساخت بس  یوارد بر مزرعه،    سک یپر 

،  رطوبت  طیشرا  ر ییمواد مقاوم در برابر تغ   ز،ی . مواد مورد استفاده در ساخت قفس نباشدیم
مواد    نیز ابوده که اثر استفاده ا  از ینور آفتاب مورد ن  میتابش مستق  نی آب و همچن  ی رشو،  گرما

 یطراح  نهیدر زم  ی نوآور  ،محصول هدف  دیتول  ی برا  رونیخواهد بود. از ا  انیدر بلند مدت نما
مقاومت    ، محصول  مقرون به صرفه بودن  ان،یدربرابر موج و جر   شتری ب  ی ریپذانعطاف   ی برا

  ، استفادهگونه ماهی مورد  و    اقلیم آبی مدنظر، بررسی دقیق  ذکر شده  طیمحصوالت در شرا
 برخوردار است.  ی ادیز تیاز اهم



 

 3صفحه |   فرصت طراحی و ساخت قفس پرورش ماهی در دریاشرح  

 معیارهای شایستگی محصول
   انطباق با استاندارد •

o   استانداردNS9415  اصل عنوان  برا  نیتریبه  پرورش    یطراح  ی مرجع  مزارع 
 .شودیدر قفس شناخته م  یماه 

 اجرای آسان و سریع  •

 مقرون به صرفه بودن  •

 مقاومت در شرایط محیطی •

 نوآورانه بودن طرح  •

 استفاده از دانش روز برای تهیه مواد اولیه •

 سهولت تعمیر و نگهداری  •

 جامعه هدف و مصرف کنندگان 
ماه  پرورش  قفس  کنندگان  م  یعیوس  ار ی بس  ف یط  یمصرف  شامل  را  جامعه  از  شودیاز    ک ی. 

روستا ساحل  ییخانوار  مناطق  ظرف   یقاضتمو    یدر  با  قفس  از  تا    2پرورش    تی استفاده  تن، 
پرورش    ت یدر قفس با ظرف   یاحداث مزارع پرورش ماه   ی بزرگ کشور که متقاض  ی هانگیهلد
 جامعه هدف محصول مطرح هستند. نوانچند هزار تن به ع انهیسال

 
 

 

 

 دریایی قفس  شماتیک اجزای 

 

  



 

 4صفحه |   فرصت طراحی و ساخت قفس پرورش ماهی در دریاشرح  

 فرآیند مسابقه 
ت  مسابقه،  اول  مرحله  آموزش   هامیدر  گذراندن  کنار  مفهومدر  طرح  آماده    دهیا  یها،  را   خود 

طرح   ل یتکم  ی برتِر فاز اول برا  ی هام یشده، ت  افتیدر  یمفهوم  ی هاطرح   ی. پس از بررسکنندیم
  ده یاز ا  یفن  ات یو با جزئ  تر ق یدق   یطرح  هام ی. در فاز دوم، تشوندیخود وارد مرحله بعد م  دهیو ا

طرح  ی اجرا طیمرحله، شرا نیبرتر ا ی هام یت ی ها، براطرح  نیا ی از داور. پس کنندیخود ارائه م
 خواهد شد. فراهم هیو ساخت نمونه اول

 
 

 تخصص مورد نیاز برای ایجاد و توسعه محصول 
مهندسی دریا و  کند، از  ای از علوم درگیر می طیف گسترده   را با  ما   قفس دریاییساخت  طراحی و  

 .  پروری و شیالت و... آبزی ساخت و تولید و  تاسیاالت جامدات و  مکانیک سازه، 
حوزه در  که  رشته  مرتبط  های دانشجویانی  در  ویژه  دریا،    های به  مکانیک، مهندسی  مهندسی 

)  یمهندس گرایش  عمران  ویژه  دریا،  (ییا یدر  ی هاسازه به  اکولوژی   ، ی نانوتکنولوژ،  شیالت ، 
می  و...   ی متالوژ فعالیت  و  میتحصیل  حوزهکنند  در  پرورش    توانند  قفس  ساخت  و  طراحی 

.بگذارندمسابقه فرصت،  پا به عرصه ماهی در دریا، 



  
 


