با توجه به وضعیت آبی منطقه آزاد ماکو توسعه شیالت وآبزیپروری وسرمایهگذاری در آن اقتصادی است.در منطقه آزاد ماکو چهار
رودخانه اصلی بنامهای ارس ،قره سو ،زنگبار و ساری سو جریان دارد که همگی جزو رودخانههای با آب شیرین و لب شور محسوب میشوند-.
وجود پتانسیلهای آبزیان گوناگون در رودخانههای این منطقه موجب شده است تا کارگاههای مختلف انواع آبزیان و بخصوص پرورش ماهی در
منطقه فعال باشند .در حال حاضر کمیابترین ماهی ها در رودهای منطقه آزاد ماکو وجود دارد و پتانسیل باالی رودهای مزبور این امکان را
میدهد که سرمایه گذاری و توسعه بهینه و گسترش امکانات موجود در زمینه صید آبزیان گوناگون و ایجاد اشتغال بعمل آید .عالوه بر آن در
منطقه آزاد ماکو تاالبهای بسیاری وجود دارد که در آینده با انجام مطالعات بر روی آنها میتوان در امر آبزی پروری از آنها استفاده نمود.
شهرستان پلدشت نیز یکی از مراکز مهم تکثیر و پرورش ماهیان بومی و گرم آبی منطقه آزاد ماکو میباشد .
بنابراین همانطور که اشاره شد با توجه به پتانسیلهای باالی این منطقه در خصوص آبزی پروری و وجود رودخانهها و سدهای مختلف میتوان
نسبت به سرمایهگذاری مطمئن در این زمینه اقدام نمود  .بعنوان مثال می توان به وجود سدهایی همچون دانالو و قیقاج و سایر سدها اشاره
نمود که آماده سرمایهگذاری جهت پرورش ماهی میباشند .
ساالنه حدود  06تن خرچنگ دراز (شاه میگو) از رودخانه ارس صید و به بازارهای جهانی صادر میشود و در حال حاضر صدور خرچنگ
دراز (شاه میگو) از رودخانه ارس ساالنه درآمد ارزی قابل توجهی را عاید کشور میکند .
در مجموع میتوان گفت طول رودخانه ها در منطقه آزاد ماکو موقعیت منحصر بفردی را در زمینه تولید انواع آبزیان برای صادرات داشته و
سرمایهگذاری در جهت توسعه آبزی پروری در پشت سدهای ماکو  ،ارس و غیره و استخرهای آبیاری موجود منطقه بعنوان یک فرصت مهم
جهت سرمایهگذاری پیشنهاد میگردد .

