
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  انتخاب پروژه پرورش ماهی در قفس به

 5931عنوان طرح برتر بنیاد در سال 

  دریافت تندیس زرین اجالس یکصد

برند برتر و ارزش آفرین توسط شرکت 

 پروتئین گستر سینا )گوشتیران(

  اه نمایشگکنفرانس ها و برخی از لیست

غذایی در های داخلی  و خارجی صنایع 

 5931سال 

  انجام آزمایشات ادواری در شرکت

 پروتئین گستر سینا )گوشتیران(

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 گوشتیران()دریافت تندیس زرین اجالس یکصد برند برتر و ارزش آفرین توسط شرکت پروتئین گستر سینا 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 19شماره 

 1991ماه  فروردین

 اخبار گوشتیران

 تولید غذای آماده سالم با تکنولوژی نوین
  

 

 

تولید غذای آماده سالم با تکنولوژی -5

 نوین

 

انواع قفس های مورد استفاده در -2

 (آخرش ماهی )قسمت رپرو

 

سیستم و اصول نگهداری و تعمیرات -9

 صنعتی )قسمت اول(

 اخبار گوشتیران

المللی سازمان صدا و سیما با حضور مدیران های بیندر مرکز همایش 5931آفرین سال اجالس سراسری یکصد برند برتر و ارزش ،به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

ها و مالی، کارشناسان ارشد برندهای برتر ایرانی، هلدینگ سساتؤو صاحبان برند در صنایع مختلف، مهای دولتی و خصوصی در حوزه صنعت و تجارت، کارفرمایان برگزیده بخش

ند برتر ایرانی و تندیس یکصد بر ،غذایی تقدیر شد و با اهدای نشانشرکت صنایع رترین یکی از ب شرکت پروتئین گستر سینا به عنواناجالس از  در این .های نمونه برگزار شدصادرکننده

 .گواهینامه مورد تجلیل قرار گرفت

                        

قانون کار و در جهت حفظ ایمنی و  32در راستای ماده ، شرکت پروتئین گستر سینابه گزارش روابط عمومی 

توجه به نقش و اهمیت آن در افزایش بهره وری کارکنان، فرآیند انجام  ،ارتقای سطح سالمت جسمی کارکنان 

براساس  ،پیشگیری و درمان به موقع بیماری های ناشی از کار  ،آزمایشات ادواری در چارچوب شناسایی

 .گرفتبهداشت و درمان در این شرکت انجام  دستورالعمل های وزارت

 

 

عمل آمده توسط همکاران ماهیران و پشتیبانی مدیر عامل های بهبا عنایت به تالش و پیگیری

یکی به عنوان  5931محترم شرکت پروتئین گستر سینا، طرح پرورش ماهی در قفس در سال 

های برتر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی برگزیده شد. در همین راستا جناب آقای طرحاز 

دکتر توسلی، مدیرعامل محترم شرکت پروتئین گستر سینا در سومین همایش ساالنه مدیران 

برگزار گردید به معرفی این پروژه،  5931مستضعفان انقالب اسالمی، که در اسفند ماه بنیاد 

 انداز آتی این طرح پرداختند. مل آمده و چشمعاهداف، اقدامات به

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

کارخانه آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت 

 شهریور 11شیر پاستوریزه ، کوی 

 11269611-11261616تلفن: 

 11266222فکس: 

www.pgsina.com 
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  ویحا ظروف: مایکروویو تونل داخل پاستوریزاسیون و پخت.9

  قرار یکنواخت حرارت معرض در مداوم طور به غذایی مواد

 .گیردمی انجام آنها روی پخت عملیات و میگیرند

 
.مرحله خنک کردن: بعد از تونل مایکروویو، محصول وارد بخش 4

  ظورمن به مرحله این.شودمی اسپیرال نوع از ترجیحاً کردن خنک

 .گیردمی امانج میکروبی رشد از جلوگیری و کیفیت حداکثر حفظ

 
 :مزایای استفاده از حرارت دهی مایکروویو

حفظ مواد مغذی، ویتامین ها، عطر، طعم و رنگ غذا بدلیل باال -

 .بودن سرعت انتقال گرما

مغذی، رنگ و طعم ماده غذایی  به حداقل رسیدن افت مواد-

بدلیل پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون سریع سیاالت متحرک 

 .موجود در ماده غذایی

  و االب گرانروی با مواد گرما، به حساس غذایی مواد برای مناسب-

 فازی چند

 نگهداری برای هزینه حداقل داشتن-

 (زیست محیط دوستدار)  اضافی گاز و صدا ایجاد عدم-

 :وری به روش مایکروویوآاثر تغذیه ای فر

با توجه به سرعت انتقال گرما نسبت به سایر روش های حرارتی  -

بودن زمان فرآیند، کیفیت محصول نهایی بیشتر و بهتر و کوتاه 

 حفظ می شود.

مایکروویو، بر روی پروتئین، اثرات کاهش ارزش تغذیه ای  -

 چربی و مواد معدنی خیلی کم است.

که منجر به از  واکنش های شیمیایی مخرب از جمله مایالرد -

 دست رفتن ترکیبات مغذی می شود، کمتر است.

همچون تیامین، ریبو فالوین، پیریدوکسین،  حفظ مواد مغذی -

 فوالسین و اسید آسکوربیک بیشتر است. 

 

   
 

 

 به شرح ذیل می باشد: 31در سال  نمایشگاه های داخلی و خارجی به ترتیب تاریخ  از کنفرانس ها و برخیلیست 

 (2152می  1-55) ماه اردیبهشت 25الی 51 -(TUTTOFOOD 2017) ایتالیا-نمایشگاه بین المللی مواد غذایی میالن -

 خرداد ماه 1الی  2زمان  -تهران -)ایران اگروفود( بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته -

 (2152می  21-21خردادماه ) 1الی  4  -( Aquaculture & Fisheriesژاپن ) پروری و شیالت،ششمین اجالس جهانی آبزی -

 (2152اکتبر  2-55)ماه مهر  53الی  51 -(ANUGA 2017) آلمان -تخصصی مواد غذایی کلننمایشگاه بین المللی  -

 (2152اکتبر  2-4مهر ) 52الی  51 -( Fisheries & Aquacultureپروری، کانادا )المللی شیالت و آبزیبینهشتمین کنفرانس  -

 بان ماهآ 21الی  22زمان  -تهران -(Meatex) دومین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسته -

 (2152نوامبر  22-21آذرماه ) 2الی  1 -(Food Safety, Quality & Policyغذایی، دبی ) هشتمین کنفرانس بین المللی ایمنی، کیفیت و سیاست مواد -

 آذر ماه 22الی  24زمان  -تهران -بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته -

 (2151فوریه  1-3) ماه بهمن 21الی  51 -(PRODEXPO 2018) روسیه -مسکو -مواد اولیهو  بین المللی مواد غذایی، سبزیجاتبیست و پنجمین نمایشگاه  -
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1991در سال  داخلی و خارجی صنایع غذایینمایشگاه های  کنفرانس ها و برخی ازلیست   

 

شرایط کنونی زندگی انسان و نفوذ مدرنیزه شدن در جوامع 

امروزی، بسیاری از عادات غذایی انسان را تغییر داده است. آهنگ 

سریع زندگی، اشتغال زنان، کمبود وقت، فاصله زیاد بین محل کار 

محل سکونت و محدود بودن فرصت پخت و پز ... سبب افزایش و 

ها )فروشندگان غذای بیرون بر( شده است اما دسترسی به کترینگ

پذیر نیست و های غذای خانگی برای همه امکاناین کترینگ

اینجاست که غذاهای کنسروی اهمیت یافته و مورد استفاده قرار 

مصرف غذاهای آماده و گیرند و سبب تمایل افراد جامعه به می

تأمین غذا در جهان اقتضا روند  آماده مصرف شده است.نیمه

کند تا متناسب رشد جمعیت، سطح تولید مواد غذایی افزایش می

های غذای آماده، بخش قابل توجهی از یابد. در این راستا فرآورده

نیاز روزافزون جامعه به تغذیه را مرتفع ساخته است و به یکی از 

رین منابع کسب درآمد بسیاری از کشورهای جهان تبدیل بزرگت

شده است. در این میان وجه تمایز بین انواع مختلف غذاهای آماده 

باشد. بدین  موجود در بازار، نوع بسته بندی و نحوه فرآوری آن می

منظور شرکت پروتئین گستر با همکاری یک شرکت روسی موفق 

نحصر وژی روز دنیا و بسته بندی مبه تولید غذای آماده سالم با تکنول

بفرد در سطح پایلوت شده است. تولید غذای آماده سالم  با این 

نوع تکنولوژی یکی از پروژه های توسعه ای شرکت پروتئین گستر 

می باشد. در ادامه توضیحاتی در ارتباط با این نوع تکنولوژی ارائه 

 می گردد.

ار مرحله ندی چهروند تولید و استفاده از این نوع بسته ب

 :دارد 

پر کردن محصول داخل بسته بندی : خط پرکنی محصول .5

مورد  ، ظرفیتظرف تواند با توجه به نوع و تعداد محصول، ابعادمی

 درخواست و هزینه متفاوت باشد.

 
  بر ویهر الیه فیلم شدن بندی آب:  بندی بسته کردن بندی آب.2

  مرحله طی داخلی فشار برابر در بندیبسته مقاومت سبب سینی روی

  هنگام در محصول دادن حرارت برابر در مقاومت چنین هم و پخت

 .شودمی مصرف

 
  ویحا ظروف: مایکروویو تونل داخل پاستوریزاسیون و پخت.9

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(
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 )گوشتیران(در شرکت پروتئین گستر سیناانجام آزمایشات ادواری 

الزم به ذکر  است که طرح پرورش ماهی در قفس در آخرین جلسه ستاد برنامه بنیاد مستضعفان 

با حضور ریاست محترم بنیاد برگزار گردید، پس از بحث  5931انقالب اسالمی که در اسفند ماه 

 اکثریت آرا به تصویب رسید.های کاری و مالی با و بررسی و تبادل نظر و ارائه برنامه

 
 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید
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 چیست؟ PM یا پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری

 دوره و منظم های روش و ها فعالیت مجموعه( PM) پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری سرویس

 طشرای در تجهیزات حفظ و رسانی روز به ،موجود وضعیت بررسی منظور به که است ای

 نتیجه رد و تجهیزات فرسایش کاهش و وری بهره افزایش که نحوی به.  شود می نجاما مطلوب

 .برسد حداقل به مجموعه برای قطعه تعمیرات و خرید سنگین های هزینه کاهش

 :اهداف

 :نمود خالصه ذیل موارد به توان می را PMاجرای از هدف

 گاهدست اطمینان قابلیت کردن بیشینه -2تجهیزات. و ها دستگاه مفید عمر دوره کردن بیشینه -5

 اهدستگ اتفاقی تعمیرات کردن کمینه -4تجهیزات. کل کارایی کردن بیشینه -9تجهیزات. و ها

 لیلد به عظیم های خرابی از جلوگیری و توقفات آوردن در کنترل تحت -1آالت. ماشین هاو

 تجهیزات. افتادن کار از دفعات تعداد نمودن کم و جزیی اشکال یک بروز

 :سنتی تعمیرات های شاخصه

 و متفرق ناقص، بصورت بازدیدها و ها سرویس انجام -2. آن خرابی از پس دستگاه، تعمیر-5

 اطالعات تحلیل و تجزیه و بررسی عدم-4.تعمیراتی اطالعات مستمر ثبت عدم-9. ای سلیقه

 منظور به گزارشات نتایج از برداری بهره عدم-1. نیاز مورد های گزارش صدور و شده ثبت

 روشها اصالح

 سنتی نگرش قوت و ضعف نقاط

 :قوت نکات

 سایر با تعمیرات های شاخصه داشتن سنخیت -2.سنتی روش بودن افتاده جا و بودن بومی -5

 .کشور در جاری امور

 :ضعف نکات

 ضریب و اطمینان قابلیت نبودن معلوم-2.جدید های آوری فن و دانش بکارگیری توان عدم-5

 مستند علت به) تعمیرکاران حافظه و دانش به سیستم کامل وابستگی-9.ها دستگاه آمادگی

 . (تعمیراتی های فعالیت نکردن

 :تعمیرات به( مند نظام) سیستمی نگرش های شاخصه

 پیشگیرانه های فعالیت به دادن اولویت-2. پیشنهادات و گزارشات ارائه ،ها فعالیت کلیه ثبت-5

PM  .9-و ازمانس مختلف های بخش فیمابین وسیستمی فنی اطالعات فراگرد یک ایجاد 

 برای مناسب بستر ایجاد -4 .اداری و ستادی های بخش و عملیاتی سازمان فیمابین همچنین

 .PM های فعالیت انجام در پشتیبانی و اداری ،عملیاتی نیروهای کلیه مشارکت

 :داده مرکز تجهیزات برای PM انجام مراحل

 کردنگیری باد -2. دستگاه برای شناسنامه یک تهیه و قطعات از اعم سیستمها شناسایی -5

 های اسپری از استفاده -9.شود زدوده دستگاه درون خاک و گرد تمامی که طوری به دستگاه

 ستگاهد الکترونیکی قطعات برروی  دستگاه حساس های درگاه کردن تمیز برای مخصوص

 از شدن مطمئن و دستگاه کردن روشن -1. داخل و بیرون از دستگاه بدنه کردن تمیز -4

 جهت آن ارجاع خرابی شناسایی صورت در -Smart Start .1 تست توسط دستگاه سالمت

 .مشتری به آن تحویل و دستگاه مجدد اندازی راه -2. سالم با خراب قطعه تعویض و تعمیر

 ؟ جیست(  نت)  تعمیرات و نگهداری

 تصورات هب توجه با.  است تعمیرات و نگهداری مفهوم از اساسی و مبنایی تعریف ، گام اولین

 شاغالن و کارشناسان حتی و مدیران از بسیاری ذهن بر حاکم علمی غیر و ناقص تفسیرهای و

 که چند هر .شود می حساستر و رنگتر پر تعریف این اهمیت ، تعمیرات و نگهداری امر در

 این رد وکاربردی  مطرح های روش  ترینمهم از یکی ، پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری حوزه

 ساسا و مفهوم ، نیز برخی .کرد تصور حوزه این در تنها را آن توان نمی اما هست علم از شاخه

 روغنکاری مثل ، مقدماتی و خاص عمل چند یا یک اجرای نحوه یا و درنوع را نگهداری

 رد سریع عمل و واکنش یک عنوان به را تعمیرات و نگهداری نیز گاهی کنند، می محدود

 هایاخصش از ،یکی سرعت چه اگر کنند؛ می معنا هادستگاه تعمیر برای بحرانی شرایط یک

 ؛است هنر یک تعمیرات و نگهداری. نیست شاخص تنها مسلما اما، استزمینه این در مهم

 

 کردهاروی انتخاب توانایی آن، وقوع هنگام در همچنین و مشکل یک وقوع از پیش که چرا

 مسئوالن و کارشناسان و سرپرستان مدیران، لذا. دارد وجود مختلف هایفعالیت و

 ماهیت» حتی دیگر پارامترهای سایر به نسبت تریپررنگ نقش از تعمیرات و نگهداری

 امهن لغت در نگهداری لغوی معنی به توجه با. بود خواهند برخوردار «شده ایجاد مشکل

  نگهداری را MAINTENANCE لغت برای عبارت ترین مناسب و نزدیکترین دهخدا،

 که ار فعالیتهایی و عملیات کلیه مفهومی نظر از Maintenance لغت.  ایم نموده ترجمه

 جامان( غیرماشین چهو  ماشین چه) کار تجهیزات داشتن نگاه مرتب و سالم راستای در

 گردد می شامل را میشود

 جلوگیری و احتمالی نواقص و عیوب رفع-2 . تجهیزات مرتب بازدید-5 : قبیل از عملیاتی

 معین فواصل در ای دوره تعمیرات  -9. بزرگ های آسیب وقوع  از

 پس. شود آن اجزای و مجموعه کار صحیح وضع حفظ باعث که اموری تمامی کل در و

 رو ینا از.دارد بر در نیز را تعمیرات مفهوم لغت این که است اهمیت حائز نکته این ذکر

 .میشود نیز تعمیراتی های فعالیت تمامی شامل نگهداری لغت مقاله این در

 تعمیرات و نگهداری بر حاکم قوانین

 اهدستگ موجود، های سرمایه از آن در که تجارتی به شده ریزی برنامه و مدون نگهداری

 مشتری تامین و تولید راستای در ها ساخت زیر و امکانات و ها ماشین ، تجهیزات ، ها

 فاتال رسیدن حداقل به باعث بندی زمان و برنامه این.دهد می ارزش شوند می استفاده

 یشافزا نتیجه ودر موجود های سرمایه کردن فعال جهت در آنها از استفاده و منابع و زمان

 .شود می تولید حداکثری

 بخشی اوی شود تعریف بازرسی وظایف جزء تواند می ریزی برنامه این کوچک صنایع در

 این فانهمتاس. شود سپرده مجزا بازرس یکبه  یا شود و تعریف مدیریت تیم روزانه کار از

 می شدیدی افت ، است زیاد کاری تراکم و  محدود زمان که شرایطی در ریزی برنامه

 می رااج اصولی غیر و غلط صورت به ها کار ، زمان کوتاهترین در آن توقف با که. کند

 .است نگهداری هزینه افزایش آن برآیند نتیجه در که شوند

 و التتشکی در. هاست کار بندی زمان و ریزی برنامه مسئول نفر یک ، بزرگ صنایع در

 قسیمت و بندی طبقه  ها کار انجام زمان و ها برنامه بزرگ صنعتی و اقتصادی های مجموعه

 .است شده مشخص کار هر انجام زمان و فرد هر وظایف که نحوی به اند شده

 کار ینا چرا مثال بدانید میدهید انجام که کاری مورد در را چیز همه شما که است این بهتر

 کرده هاشار نکاتی چه به کار این قبلی گزارشات و تاریخچه شود؟ می انجام نحو این به

 مشکل یک وقوع صورت ودر شوند می مشکالت باعث عواملی چه و ها کار چه اند؟

 مهه یابید مهارت زمینه این در شما که مسلماًزمانی کرد طرف بر را آن توان می چگونه

 آن انجام در روش بهترین اجرای و انتخاب دارد اهمیت که چیزی اما شود می آسان چیز

 پذیر مکانا ایشانه نوشته و دیگران از اکتساب و یادگیری طریق از امر این و باشد می کار

 .است

 آنها فعال عمر و تجهیزات و ها دستگاه مدیریت در نگهداری ،علم امروز رقابتی دنیای در

 به است شده تعریف ها سرمایه مدیریت در الزامی مجموعه زیر یک عنوان به و کرده رشد

  آنها کاربری دوره و عمر افزایش باعث موجود فیزیکی های سرمایه مدیریت صورتیکه

 شش فاکتورهای وجود راستا، همین در.  گردد می ممکن وبازده سود باالترین نهایت ودر

 ارینگهد علمی و صحیح اجرای گروی در تنها که هایی فاکتور است، الزامی زیر گانه

 .شود می محقق

 و ها دستگاه خرابی از اجتناب-2. سیستم فعالیت از ناشی ریسک و خطر کاهش-5

 محدود-1. تولید هزینه کمترین-4.کیفیت با و ماندگار و پایا تجهیزات تامین-9.تجهیزات

 حداکثری خروجی و تولید -1.ها دستگاه فعالیت از ناشی های زیان و ضرر کردن

 های متقس بین نزدیکی همکاری و هماهنگی وجود به منوط فاکتورها این تحقق همچنین

 این ابینم متعادل و فعال رابطه یک مستلزم این و است نگهداری و تعمیر و ،عملیات فنی

 .است گروه سه
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 های مختلف قفس، شناور و غرقابی مقایسه بین سیستم

درصد  11تا 11های شناور های غرقابی در برابر طوفان ایمن هستند و در مقایسه با قفسقفس

باید  .تر هستنددریای خزر مناسبها برای توانند جای دهند. این قفستراکم باالتری را می

هایی داشته باشیم که در تمام طول سال بتوانیم قزل آال پرورش دهیم. احتمال سرقت در قفس

که  هاییهای سطحی از جمله آلودگیها کمتر است و نیز کمتر در معرض آلودگیاین قفس

 ته در انواع غرقابیماهی پرورش یافدر نتیجه  قرار دارند. شود؛ها ایجاد میتوسط توریست

ها دارای معایبی نیز هستند. به نسبت گران قیمت هستند و اما این قفس کیفیت بهتری دارد.

ها را دارا متر، عمق مورد نیاز این قفس 91باشند. دریای خزر با عمق نیازمند عمق زیاد آب می

 آال ضروری است.متر عمق برای پرورش ماهی سالمون و قزل 21باشد. می

 
ناور های شها به پرسنل آموزش دیده و ماهر نیاز دارد. قفسز سوی دیگر استفاده از این قفسا

 تر و راحتتر هستند. شوند و سادهبه صورت سنتی مدیریت می

اهی توان برای مکه فقط در زمستان میهای شناور نیز دارای معایبی هستند. نخست آنقفس

 و نیز امکان زخمی شدن دننت در طی طوفان آسیب ببیممکن اس ها استفاده کرد.آزاد از آن

ها باالتر است. در معرض ماهی در زمان طوفان وجود دارد. احتمال دزدی و سرقت در این قفس

سهای های دورتر و عمیق تر رفت و از قفآلودگی بیشتری قرار دارند.  درنتیجه بهتر است به آب

های شناور فسدر ق نتیجه بازده کمی دارند.پذیرند و درغرقابی استفاده کرد. تراکم پایینی را می

  شود.سازی انجام میکیلوگرم ذخیره 21های غرقابی تا کیلوگرم و در قفس 51تا 

تری هستند. دارای غذاده دارای عمر طوالنی FarmOceanمدل های نیمه غرقابی قفس

کند. حجم قفس همیشه ثابت است بزرگی هستند که مقدار زیادی غذا را در خود نگهداری می

کند. سکوی غذادهی و سکوی سرویس کردن قفس دارند. و در معرض امواج تغییری نمی

خوبی در این زمینه وجود دارد. و تجربه ساله است  21ی سابقه ااراستفاده از این قفس ها د

اما به طور  ند.کناسکاتلند و کشورهای اطراف مدیترانه و دریای بالتیک از این انواع استفاده می

کلی انواع نیمه غرقابی توصیه نمی شود. چون ساختارهای زیادی در اطراف آن وجود دارد و 

تر است. تعمیر و تعویض تور دشوار است و نیاز به غواص دارد. برداشت محصول از آن سخت

زم ال در حدود نیم میلیون یورو ، سرمایه گذاری زیادیقفسهزار متر مکعب  1تا  4ای حجم بر

 است.

در شرایط طوفانی دسترسی برای غذادهی سخت می شود. چون فلز زیادی در ساخت آنها به 

باشد. از همه حجم قفس تن می 21. وزن هر قفس در حدود کار رفته است وزن باالیی دارند

اد ها بسیار زیکنند. فرسایش در آنها تجمع میشود و ماهی ها در برخی قسمتاستفاده نمی

طلبد. به الیه ضد زنگ و ضد پوسیدگی نیاز دارند. ظاهر نگهداری بسیار زیادی را می است و

 متری مقاوم هستند.  1خوبی ندارند و از دور هم قابل رویت هستند. در برابر امواج 

 
  و  Self-sinking systemهای نیمه شناور نوع دیگری از قفس REFAمدل 

tension  leg cages .هایقفساز انواع  استSubmersible   نوع PolarCirkel 

cages از کشور نروژ و شرکت آکواگروپ است. دارای طراحی ساده و قیمت مناسب در

مقایسه با کارکرد آن است. در دو موقعیت سطح آب، برای سرویس کردن و زیر آب برای 

ساده  ویضمقاومت در برابر طوفان، راحتی برداشت محصول، تع گیرد.پرورش ماهی قرار می

 ن است. آتور، کنترل شکارچیان با تور و مشاهده تنها چند بویه روی سطح آب از مزایای دیگر 

 

 که: ها آن استمعایب این قفساز ها وجود دارد. ه در استفاده از این قفسبیش از ده سال تجرب

را نمی مجرا دارند، مناسب نیستند. زی(برای پرورش سیبریم و سی باس که کیسه شنای بدون 5

تمال کج شدن و غرق ( اح2بینند. ها آسیب میها را به آرامی باال آورد و این ماهیآنتوان 

 شود. ( حجم قفس در زمان طوفان کم می9وجود دارد.  طوفان شدن  در شرایط

 Submersibleاز انواع  Sea Stationنوع آمریکایی 

 برخی از مزایای آن عبارتند از:

 ماند. ها ثابت میحجم و شکل آن آب ( در موج و جریان شدید5

توان فقط از قسمت باالی آن (قسمتی از آن زیر و قسمتی از آن روی سطح آب است و می2

 (در معرض دید نیست.9استفاده کرد. برای پرورش ماهیان پهن مانند کفشک 

 
 توان به این موارد اشاره کرد: از جمله معایب آن می

(برداشت محصول در این نوع 2(محلی برای راه رفتن ندارد و درنتیجه دسترسی سخت است. 5

وار های مختلف قفس دش(تغییر و تعویض تور به علت اتصاالت تور با قسمت9سخت است. 

 است. 

 Submersibleاز انواع  Aquapodیی مدل آمریکا

متری آن استفاده می شود. زیرا سرهم کردن  51متر دارد ولی حداکثر از قطر  41قطری حدود 

های آن سخت است. در این مدل غذادهی به وسیله لوله انجام می شود و مخصوص اقیانوس

آن است و در  قابلیت چرخش از مزایای(2 ظاهری کروی و زیبا دارد.(5 محاسن: باز است.

توان آن را جداگانه هر مثلث تور مجزا دارد و می(9 حین آن تمیز کردن تور امکان پذیر است.

رو و محل راه(2های پهن و حتی استورژن مناسب نیستند. رای ماهیب(1: معایب  تعویض کرد.

 دسترسی ندارد.

Modern offshore cage systems Different versions of 

submersible SADCO cages 
 هستند.  Dو  Eدارای دو نوع  SADCOهای قفس

در دنیاست که مخزن غذا را روی خودش دارد. برای پر کردن مخزن غذا موجود  تنها قفس(5

 .ها را نصب کردتوان آنمیمتر  21و 51، 51 عمقدر (2نیست به سطح آورده شود. نیازی 

 شود.کمتری به ماهی وارد میتوان آن را باال کشید و استرس به آرامی می(9

 ها عبارتند از: معایب این قفس

نیاز به غواص برای (2. و دشواری در تعویض تور دسترسی کم برای برداشت محصول(5

خصوص در ممکن است به مخازن غذادهتک بهشارژ کردن تک (9. ویض تورسرویس و تع

 شرایط طوفانی سخت باشد. 

شوند هر روز یا هر یک ها بزرگتر میتن باشد. وقتی ماهی 1/9تواند ظرفیت یک غذاده می

ها پر شود. ولی در اوایل دوران رشد بسیار مناسب هستند. با باطری روز و نیم الزم است ظرف

 توان انرژی آن را تامین کرد.خورشیدی که روی سطح آب است و نیز با انرژی باد می

 توان تنظیم کرد.فاصله زمانی آزادسازی غذا را میشود. کیلوگرم غذا آزاد می 9در هر مرحله 

انیکی ژی مکشود. فشار خروج غذا به وسیله انرهای جزیی استفاده میانرژی برق برای قسمت

اساس  ها بررسی و بر آننیتور کردن در دفتر کارگاه میزان اشتهای ماهیاست. با استفاده از ما

 شود.غذادهی انجام می

حت شود. همه چیز در اتاق فرمان تکنترل میب با فشار غذا توسط نرم افزار برای پرتامیزان هوا 

 شود. ها دیده میتصویر ماهی Real Timeنظارت است. به صورت 

SADCO ر پیچیده های قبلی بسیاتری ساخته است. قفستر و تجاریهای سادهتازگی قفسبه

ها مخزن غذا یکسان است. این قفسها های جدید ارزانتر و طول عمر آنقیمت قفس. ندبود

 شوند.نامیده می SADCO-SGندارند و 
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