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چکیده
با رویکرد جدید سازمان شیالت مبنی بر پرورش ماهی در آبهای دریایی ،متعاقب خشکسالی دهه ی گذشته وکاهش احتمالی
تولید در آبهای شیرین داخلی ،در سال  1395حدود  2700تن ماهی قزل آالی رنگین کمان به عنوان تنها گزینه موفق پرورش
ماهی در قفس در دریای خزر از سه استان شمالی کشور برداشت گردیده است .قیمت تمام شده محصول ماهی در شرایط قفس
که متاثر از مولفه های مختلف سرمایه ای شامل هزینههای ثابت و سرمایه در گردش می باشد .از طریق حسابداری صنعتی یا
حسابداری بها تمام شده محاسبه گردید .به منظور دستیابی به قیمت تمام شده هر کیلوگرم ماهی قزل آال پرورشی در قفسهای
ساحلی استان مازندران ،آمارگیری میزان ،هزینهها و سود آوری تولید در قالب پرسشنامه از  5مزرعه پرورش ماهی در قفس در
استان مازندران طی سال  1395انجام گردید .کلیه اعداد و ارقام بر پایه یک قفس  15تن تولید تهیه شده است .هزینه تهیه ماهی
اولیه (با متوسط وزن  200گرم) جهت ذخیره سازی با بیشترین سهم  %41و هزینه غذا با ضریب تبدیل غذایی  1/5رتبه دوم با
 ،%37تعمیر و نگهداری با استهالک  5ساله سرمایه ی ثابت با  10درصد  ،بیمه محصول با  %5و هزینه کارگری با 0/018
درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قیمت تمام شده ی محصول نقش آفرینی می نمایند .در این مطالعه ،قیمت تمام شده هر
کیلو ماهی در قفس در استان مازندران  129764ریال که  10درصد ارزانتر از قیمت تمام شده هرکیلو ماهی قزل آال در سیستم
پرورش چرخشی آب جاری در همان استان ( 142740ریال) می باشد.
لغات کلیدی :قیمت تمام شده ماهی قزل آال ،پرورش در قفس ،استان مازندران

*نویسنده مسئول
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حافظیه و فارابی

مقدمه
روند آبزی پروری در کشور طی سالهای گذشته رو به رشد
بوده است و بر اساس آمار سازمان شیالت ایران از
 338877تن در سال 1391به  459521تن در سال
1395رسیده است ،یعنی حدود  37درصد افزایش یافته
است .میزان پرورش ماهی در قفس از  638تن در سال
 1393به  10162تن در سال  1395افزایش  18برابر را
نشان میدهد (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،
 .)1395از طرف دیگر ایران با متوسﻂ بارندگیحـدود
 240میﻠـیمتـر در سال ،ﺟزءکشورهای نیﻤه ﺧشﻚ دنیا
محسوب می گردد (مسعودیان ،)1384 ،و تحت تاثیر اقﻠیم
نیﻤه ﺧشﻚ ﺧاورمیانه است (بزی و هﻤکاران.)1389 ،
مشکﻞکﻤﺒود آب شیرین ازگذشته بسیار دور درکشور
وﺟود داشته است وهﻤواره اینکﻤﺒود بـه ﻋنـوان ﻋامﻞ
محدودکننـده ی توسـعه کـشاورزی ،صـنعتی و حتـی
اﺟتﻤاﻋی مﻄرحبوده است واین امر مشکالتی نﻈیر
مهـاﺟرت مـردم و ﺧالیشدن برﺧی مناطﻖ روستایی از
سـکنه را بـه هﻤـراه داشته است ،بهنﻈر میرسد ایـن
مـشکﻞ درآینـده ابعـاد گستردهتری به ﺧود ﺧواهدگرفت
(مسعودیان.)1384 ،
به دلیﻞ محدودیت منابع آبی درآب های داﺧﻠی و کاهش
تولید آبزیان حاصﻞ فعالیت های پرورشی در آبهای داﺧﻠی
و هﻤچ نین ثﺒات در روند میزان صید از آبهای آزاد دریایی
یا اقیانوسی ،پرورش ماهی یا دیگر آبزیان دریایی در
سیستم قفس به ﻋنوان راهکار مﻄﻤئن و مقرون به صرفه
در تامین پروتئین مورد نیاز معرفی شده است .قابﻠیت
تولید منﻈم ،شرایﻂ مناسب پرورشی ،ﻋدم آلوده سازی
محیﻂ ،هزینه سرمایه گذاری نسﺒتا کم و بازدهی اقتصادی
مناسب از دیگر مشوق های این امر هستند .به لحاظ
تجاری نیز این روش می تواند محصول ﺧود را با کﻤیت و
کیفیت مﻄﻠوب به بازار ﻋرضه کند( Martinez-Cordero
.)et al., 2017
پرورش در قفس یکی از موثرترین اقدامات در توسعه
ذﺧایر آبزیان و تامین پروتئین دریایی مصرفی ﺟامعه
انسانی است .ترویج صنعت پرورش آبزیان در قفس می
تواند شامﻞ آبزیان حالل با هدف بازارهای داﺧﻠی و
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کشورهای مسﻠﻤان باشد؛ در ﻋین حال بسیاری از گونه
های غیر ماکول نیز با اهداف صادراتی می توانند در این
صنعت ﺟایگاه داشته باشند .روند منﻈم و قابﻞ برنامه
ریزی تولید محصول به روش قفسهای دریایی می تواند
صنایع متعددی مانند کنسروسازی ،تولید پودر ،بسته
بندی و فیﻠه کنی را به ﺧوبی تغذیه نﻤاید و بازدهی این
صنایع را به حداکثر برساند (فارابی و هﻤکاران . )1393 ،به
بیان دیگر  ،این روش می تواند سنگ بنای ایجاد مجتﻤع
ها و یا ﺧوشه های شیالتی گردد و از نوسانات رایج در
روش صید سنتی در امان باشد .قابﻠیت دیگر روش قفس،
اشتغالزایی آن است که به ویژه در مناطﻖ محروم و توسعه
نیافته می تواند برای گروه های بزرگی از مردم شغﻞ و رفاه
تامین کند  .هﻤچنین این روش می تواند ﺟایگزین ﺧوبی
ب رای روش های منسوخ نﻈیر صید پره و یا استفاده از قایﻖ
ها و لنج های نامﻄﻤئن باشد.پرورش ماهی در قفس مانند
هر کسب و کار دیگر دربرگیرنده الزامات  ،ظرفیت ها و
فرصت هایی است که مدیریت آنها می تواند ضامن
موفقیت طرح باشد (. )Adolf, 2015
با توﺟه به ابعاد و ویژگی های طرح می توان آن را به
صورت نامحدود گسترش داد و پیوند ساﺧتاری از طریﻖ
نقاط تﻤاس متعدد با کسب و کارهای دیگر ایجاد کرد .با
گسترش فن آوری پرورش ماهی در قفس و استفاده از
مواد مقاوم در ساﺧتار قفس ،امروزه پرورش ماهی در قفس
در دریاهای آزاد متداول شده است .گسترش این فعالیت
درآبهای دور از ساحﻞ معایب زیست محیﻄی آن را کامال
مرتفع نﻤوده است به طوریکه هم اکنون قفسهای کامال
پیشرفته و با استفاده از آﺧرین فن آوری روز در آبهای
ﻋﻤیﻖ و دور از ساحﻞ در دریا نصب و مورد بهره برداری
قرار می گیرد (ایزدی1389 ،؛ نصراله زاده ساروی و
هﻤکاران )1396 ،با توﺟه به اینکه امروزه پرورش ماهیان
دریایی در دنیا یﻚ فرصت سرمایهگذاری از پنجره باز
محسوب میشود و بازار داﺧﻠی و ﺧارﺟی دارد ،این طرح
میتواند راه حﻠی مناسب برای ایجاد درآمد ،اشتغالزایی و
ایجاد امنیت در نوار ساحﻠی کشور باشد اما مهﻤتر از آن
فراهم کردن بسترهای تولید است ( . )FAO, 2012یکی
از مولفه های هر صنعت تجزیه و تحﻠیﻞ های اقتصادی چه
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در روند اﺟرای طرح و چه در برداشت و فروش محصول یا
ﺧدمات آن می باشد .در صنعت پرورش ماهی در قفس
هنوز گزارش مدونی حاصﻞ ﻋﻤﻠکرد تحقیقات شیالتی بر
قیﻤت تﻤام شده ماهی قزل آالیی که در دریای ﺧزر
پرورش داده می شود ،وﺟود ندارد و در این مقاله تالش
شده تا با بهره گیری از حسابداری صنعتی یا بهاء تﻤام
شده و هزینه یابی بر مﺒنای فعالیت ( 1(ABCنسﺒت به
تعیین قیﻤت تﻤام شده محصول ماهی پرورشی در قفس
در استان مازندران اقدام گردد ( Copper and Kaplan,
 .)1988 a,bبرای این منﻈور اطالﻋات موﺟود ،ﻋوامﻞ
تعیین کننده ی قیﻤت تﻤام شده ی ماهی قزل آالی
رنگین کﻤان در قفسهای دریای استان مازندران
استحصال و سهم درصدی هر یﻚ از آنها در قیﻤت تﻤام
شده ماهی مشخص گردد.
مواد و روش کار
قیﻤت تﻤام شده محصول ماهی تولیدی در سیستم
پرورش ماهی در قفس در استان مازندران بر اساس
حسابداری صنعتی و  ABCیا هزینهیابی بر مﺒنای فعالیت
تعیین شده است .در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری
بهای تﻤام شده ابزاری بسیار مهم در اﺧتیار مدیریت
میباشد تا مدیران را در برنامهریزی ،کنترل ،نﻈارت و
بررسی نتایج فعالیتها یاری نﻤاید .مدیریت با استفاده از
حسابداری صنعتی ،بهاء تﻤام شده تولیدات را محاسﺒه
میکند و کنترل ﺧود را بر هزینههای مواد ،دستﻤزد و
سایر هزینههای تولید اﻋﻤال می کند ( Copper and
.)Kaplan, 1988 a,b
بدیهی است در این ﺧصوص تجهیزات و وسایﻞ مورد نیاز
برای نصب قفس شامﻞ ،لوله های فشار قوی ،براکت ها،
تورهای مختﻠف( ،اصﻠی ،شکار یا پرنده) ،سیستم مهار،
زنجیر ،لوله سینکر ،شگﻠها ،لنگرها ،بویه ها و  ...در بخش
هزینههای ثابت و هزینههای کارگری ،غذا ،حﻤﻞ و نقﻞ و
استهالک و ....در بخش هزینههای ﺟاری و در نهایت میزان
محصول  ،وزن و قیﻤت فروش و بازارهای فروش محصول

در سیستم پرورش ماهی قزل آالی در قفس در استان در
قالب ﺟدول  1ارائه شده است.
معیارهای محاسﺒاتی که در ارزیابی اقتصادی مورد استفاده
قرار می گیرد به شرح ذیﻞ است (بانﻚ سپه:)1389 ،
الف) دورة بازگشت سرمایه ()Payback period

ب) سود ﺧالص (درآمد حاصﻞ از فروش -هزینههای
ﺟاری)
ج) نقﻄه سر به سر(تعداد سالهایی که کﻞ هزینههای ثابت
و سرمایه ﺟاری هﻤان سال از محﻞ فروش برگشت
داده ﺧواهد شد)
2
د) ارزش فعﻠی ﺧالص) (NPV

 =CFﻋواید نقدی آتی پروژه
 =Kنرخ بازده مورد انتﻈار
 =Nﻋﻤر مفید پروژه
 =Iسرمایه گذاری اولیه برای اﺟرای پروژه
ه) نرخ بازده داﺧﻠی )(IRR3

 =CFﻋواید نقدی آتی پروژه
 =Iسرمایه گذاری اولیه
 =rنرخ بازده داﺧﻠی پروژه
و) شاﺧص سودآوری )(PI4

2

Net Present Value
Internal Rate of Return
4
Profitability Index
3

Activity based costing

1
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جدول :1پرسشنامه اطالعات مزارع پرورش ماهی در قفس
Table 1: Questionnaire information of cage culture fish farms.

ظرفیت اسمی
نام شرکت

ردیف

محل سایت

هزینه ها
میزان تولید (تن)

قفس های

قطر و عمق

گونه

فعال

قفس

پرورشی

تعداد
قفس

1
2

نتایج
از بعد اقتصادی قیﻤت تﻤام شده ی تولید ماهی قزل آال در
قفس ،صرفنﻈر از ﻋدم مصرف آب شیرین و ذﺧیره سازی
وزن باال (حدود  200گرمی) در قفس ،با ظرفیت برداشت
 15تن ماهی قزل آالی رنگین کﻤان با متوسﻂ وزن700
گرمی 2437 ،میﻠیون ریال (با استهالک  5ساله ،به ازاء هر
قفس با هزینه ثابت  976میﻠیون ریال و سرمایه در

گردش  1946میﻠیون ریال) تﻤام ﺧواهد شد.
قیﻤت فروش محصول در سیستم پرورشی در قفس 180
هزار ریال بوده است ،لذا صرفه اقتصادی در پرورش  15تن
ماهی در قفس در مقایسه با وزن مشابه برداشت در
سیستم پرورشی در ریس وی آب شیرین 607 ،میﻠیون
ریال ﺧواهد بود .مقایسه اقتصادی در ﺟدول  2ارائه شده
است.

جدول  :2مقایسه هزینه های ثابت سال  1395و جاری(سرمایه در گردش) و درآمد حاصل از فرو ش محصول ماهی قزل آال در دو سیستم
پرورش در قفس و استخرهای ریس وی استان مازندران
Table 2: Comparison of Fixed, current and outcome of selling trout fish costs (2016) in two culture system, marine
cages and inland raceways in Mazandaran province.

ردیف

فاکتورهای هزینهای و درآمد

هزینه (ریال)

مالحظات

پرورش ماهی قزل آال در قفس
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1

هزینههای ثابت (ریال)

976754666

1-1
1-2
1-3

تامین زمین
محوطه سازی
ساﺧتﻤان سازی

13500000
23040000
20000000

1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10

ماشین آالت و وسایﻞ نقﻠیه و شناورها
تجهیزات غیر آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی
تاسیسات از ﺟﻤﻠه قفس  20متر قﻄر با  8متر ﻋﻤﻖ تور)
تامین اثاثیه و لوازم اداری
سایر (10درصدی از کﻞ هزینه های ثابت)
پیش از بهره برداری

273000000
138000000
3380000
415000000
560000
90274666
15400000

2

سرمایه در گردش

1946460933

2-1
2-2

مواد اولیه (از ﺟﻤﻠه غذا)
ﺧرید بچه ماهی  200گرمی (تعداد)
قیﻤت (ریال)

715000000
()27000
810000000

هزینه ها به ازاء یﻚ
قفس محاسﺒه شده
است.
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هزینه (ریال)

فاکتورهای هزینهای و درآمد

مالحظات

پرورش ماهی قزل آال در قفس
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8

حﻤﻞ و نقﻞ(  0/002هزینه ثابت بجز هزینه ماشین آالت)

35000000
690000
( 195350933استهالک  5ساله)
54000000
135000000
1420000

3

تولید و فروش

2700000000

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

کﻞ تولید (کیﻠو گرم)
درصد بازماندگی نهایی
ضریب تﺒدیﻞ غذایی
وزن اولیه ذﺧیره سازی (گرم)
متوسﻂ وزن نهایی (گرم)
مدت زمان برای رسیدن به متوسﻂ وزن نهایی (ماه)
هزینه تولید هر کیﻠو گرم (ریال)
قیﻤت فروش هرکیﻠو

15000
80
1/4
200
700
4
129764
180000

4

هزینههای ثابت
هزینههای ﺟاری

976754666

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

تامین حقوق
انرژی
تعﻤیر و نگهداری و استهالک سالیانه
بازاریابی ( 2درصد فروش)
بیﻤه ( 5درصد فروش)

1946460933

مجﻤوع هزینه های ثابت و ﺟاری منهای هزینه استهالک و
نگهداری

2727864666

درآمد حاصﻞ از فروش

2700000000

سود ﺧالص ( درآمد حاصﻞ از فروش -هزینه های ﺟاری)
دوره بازگشت سرمایه (سال)
نقﻄه سر به سر
نرخ بازده حسابداری
ارزش فعﻠی ﺧالص
شاﺧص سود آوری
ارزش فعﻠی ﺧالص هر کیﻠو گرم

753539067
1/01
سال دوم
0/27
1723245334
2/76
50236

بحث
کشور ما از ظرفیتهای مناسﺒی برای آبزیپروری برﺧوردار
است .بخش ﻋﻤده تولید آبزیان در محیﻂهای آب شیرین
است و پرورش در محیﻂهای محصور و در قفس سهم
ناچیزی را بخود اﺧتصاص میدهند .این در حالی است که
به رغم وﺟود منابع آبی بزرگ در شﻤال و ﺟنوب کشور،
استفاده از ظرفیتهای محیﻂهای دریایی که بر اساس

درآمدها به ازای یﻚ
قفس محاسﺒه شده
است

برآوردهای انجامشده ،توان تولید بیش از یﻚ میﻠیون تن
ماهی پرورشی را دارند ،هﻤچنان دست نخورده است.
بخشهای مرکزی و شرقی نزدیﻚ سواحﻞ ﺧﻠیج فارس
دارای ﻋﻤﻖ مناسﺒی ﺟهت استقرار قفسهای پﻠیاتیﻠن
میباشد .هﻤچنین دارای ظرفیت تولیدی بیش از 200
هزار تن میباشند که در صورت استفاده از مکانهای باز
دریایی ،این مقدار را میتوان  2-3برابر افزایش داد.
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مﻄالعات گذشته پتانسیﻞ های پرورش ماهی در قفس در
دریای ﺧزر ،استعداد بالقوه حداقﻞ  200سایت پرورش
ماهی در قفس با استقرار  40قفس در هر سایت و تولید
 160000تن با ایجاد اشتغال 1000نفر مستقیم و 2000
نفر غیر مستقیم و درآمد  2000میﻠیارد ریال ساالنه
ناﺧالص و میانگین سود ﺧالص 800( %40میﻠیارد ریال) را
پیشبینی نﻤودهاند که میتوان انتﻈار داشت ضﻤن تولید
بخشی از نیاز پروتئین کشور موﺟب ایجاد شغﻞ ،رفاه،
شکوفایی و رونﻖ اقتصاد منﻄقه شود (آذری و هﻤکاران،
1395؛ صالحی و میگﻠی نژاد .)1388 ،ﻋالوه براین ،با ورود
این صنعت به ایران ،این کشور میتواند از تجربه کامﻞ و
دانش فنی پیشرفته سایر مناطﻖ ﺟهان استفاده نﻤاید و در
ﻋین حال در بازار فروش ﺟهانی نیز با سایر تولیدکنندگان
موﺟود رقابت کند .بازار داﺧﻠی نیز با توﺟه به برنامه
افزایش سرانه مصرف آبزیان به  12کیﻠو ،پتانسیﻞ بسیار
زیادی را برای ﻋرضه محصول حاصﻞ از تولیدت دریایی
فراهم ﺧواهد نﻤود .ﺟﻤعیت  80میﻠیون نفری کشور با
مصرف  12کیﻠو در سال به حدود یﻚ میﻠیون تن انواع
آبزیان احتیاج ﺧواهند داشت که بخش ﻋﻤدهای از آن
میتواند از طریﻖ پرورش در قفسهای دریایی تامین
شود .به هﻤین دلیﻞ در برنامه ششم توسعه ،زیر بخش
شیالت کشور 200 ،هزار تن پرورش ماهی طی  5سال
( )1395-99در آبهای شﻤال (با تاکید بر گونه قزل آالی
رنگین کﻤان) ،ﺟنوب (با تاکید بر گونه سی باس آسیایی)
و داﺧﻠی ( با تاکید بر گونه قزل آالی رنگین کﻤان) پیش
بینی شده که در سه برش آبهای شﻤال کشور حدود 30
درصد ،آبهای ﺟنوب حدود  60درصد و آبهای داﺧﻠی
حدود  10درصد میباشد .استانهای مازندران در شﻤال و
هرمزگان در ﺟنوب بیشترین وزن تولید را بخود اﺧتصاص
دادهاند .اقتصاد تولید و تجزیه وتحﻠیﻞ های مالی آن
میتواند در مدیریت پایدار هر صنعت و از ﺟﻤﻠه صنعت
پرورش ماهی در قفسهای دریایی کﻤﻚ نﻤاید .صالحی و
ﺧسروانی زاده ( )1389ﻋوامﻞ تعیین کننده هزینه تﻤام
شده پرورش ماهی قزل اال در سیستم ریس وی در ایران
را تعیین نﻤودند که شامﻞ هزینه غذا با بیشترین پراکنش
 ،% 51هزینه ﺧرید بچه ماهی و نیروی انسانی هر کدام با
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 %11بیشترین سهم در هزینه تولید را بخود اﺧتصاص
دادند .از سوی دیگر ،مزارع با مقیاس بزرگ هزینه تﻤام
شده کﻤتری نسﺒت به مزارع ﺧرد مقیاس دارند (مردانی
ادبی و احﻤدوند .)1391 ،در این مﻄالعه نیز اطالﻋات
ﺟﻤعآوری شده نشان میدهد که در قیﻤت تﻤام شده
تولید ماهی در سیستم قفس در استان مازندران %41
مربوط به ﺧرید ماهی اولیه با متوسﻂ وزن  200گرم،
ﺟهت ذﺧیره سازی که بیشترین سهم را بخود اﺧتصاص
داده است ،هزینه غذا با ضریب تﺒدیﻞ غذایی  1/5رتﺒه دوم
با  ،%37تعﻤیر و نگهداری با استهالک  5ساله سرمایه
ثابت با  10درصد ،بیﻤه محصول با  %5و هزینه کارگری با
 0/018درصد بترتیب در رتﺒه های بعدی قیﻤت تﻤام شده
محصول ،نقش آفرینی مینﻤایند .در این مﻄالعه ،قیﻤت
تﻤام شده هر کیﻠو ماهی در قفس در استان مازندران
 129764ریال برآورد گردید .در رابﻄه با اقتصاد تولید
آذری و هﻤکاران ( )1395پیش بینی نﻤودند که با حداقﻞ
 200سایت پرورش ماهی قفس در دریای ﺧزر و با استقرار
 40قفس در هر سایت و تولید 160000تن و ایجاد
اشتغال 1000نفر مستقیم و  2000نفر شغﻞ غیر مستقیم
و در آمد  2000میﻠیارد ریال ساالنه ناﺧالص و میانگین
 %40میتوان  800میﻠیارد ریال سود ﺧالص انتﻈار داشت.
فارابی و هﻤکاران ( )1393و فارابی ( ،)1395به امکان
سنجی و ارزیابی اقتصادی پرورش ماهی قزل آال رنگین
کﻤان در قفسهای شناور در منﻄقه ﺟنوبی دریای ﺧزر
پرداﺧتند که نشان دادند ماهی قزل آالی رنگین کﻤان
قابﻠیت سازگاری با آب لب شور دریای ﺧزر را دارد و به
لحاظ شاﺧصهای رشد (وزن نهایی ،میزان افزایش وزن،
میزان رشد روزانه ،درصد بقاء ،ضریب تﺒدیﻞ غذایی و
ضریب رشد ویژه) اﺧتالف معنیدار آماری با محیﻂ آب
شیرین ندارند و هﻤچنین توصیه نﻤودند که تولید ماهیان
 150گرمی نسﺒت به اوزان باالتر اقتصادیتر میباشد.
به ﻋنوان نتیجه گیری کﻠی هزینه ﺧرید ماهی اولیه ﺟهت
ذﺧیرهسازی ،هزینه غذا ،هزینههای تعﻤیر و نگهداری و
نهایتاً بیﻤه بترتیب با  10 ،35 ،41و  5درصد بترتیب
دارای بیشترین سهم در قیﻤت تﻤام شده محصول ماهی
پرورش در قفس در استان مازندران می باشند .این روش

مجله علمی شیالت ایران

در مقایسه با روش های پرورش در استخرهای بتنی با آب
ﺟاری رایج کشور به طور کﻠی از راندمان باالتر ،درآمد
بیشتر حاصﻞ از فروش و هزینه کرد کﻤتر برﺧوردار است.
تشکر و قدردانی
از ریاست محترم ،معاونت محترم پژوهشی و هﻤه
هﻤکاران پژوهشکده اکولوژی دریای ﺧزر به ﺧصوص آقای
دکتر فارابی ،دکتر آذری ،مهندس گﻞ آقایی ،مهندس
قانعی که در اﺟرای این پروژه نهایت تالش و محﺒت را
داشته اند صﻤیﻤانه تشکر و قدردانی می شود .هﻤچنین از
بخشهای مختﻠف ﺧصوصی پرورش دهنده ماهی در قفس
در استان مازندران که اطالﻋات ﺧود را در قالب
پرسشنامهها در اﺧتیار این پروژه قرار دادند نیز قدردانی
میگردد.
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Abstract
Mariculture of trout fish in cage, which is a new approach of Iranian fisheries organization
was followed by the last decade draining years and estimation limitation of fresh water fish
production in Iran, harvested more than 2700 MT. of trout fish which is the successful choice
of cage cultured fish species in three northern provinces - Caspian Sea. Final costs of fish
production affected by different financial parameters such as fixed and current investments, in
cage condition determined using industrial cost accounting or final production cost. In order
to obtain final costs of each kg trout fish cultured in cages of Mazandaran coastal water,
questionnaire from 5 trout fish cages were gathered during 2016 in that province. All data and
costs are based on a cage with 15 MT capacities. Overall, initial fish biomass for releasing to
the cage with the highest costs(41%) of total costs, followed by feed 37%, maintenance and 5
years amortization fixed investment (10%), Insurance(5%) and labor costs(0.018%) are the
main factors final costs of the cage fish production. In this study this final production cost of
one Kg fish cultured in cages system of Mazandaran province was calculated 129764 , which
is 10 % lower than the price of fish cultured in raceway system(142740 Rials).
Keywords: Final production coast, Economy, Rainbow trout fish, marine cage culture,
Mazandaran Province.
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