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 دستورالعمل تهیه ضرورت
شدي فزاینده و آینده اي مطمئن نسبت به دیگر شاخه هاي علوم دامی است که ر يآبزي پروري بخش نوپا و جدید اقتصاد 

آینده تولید ماهی مستلزم استفاده از آب با حداکثر صرفه جویی و حذف مواد زائد با حداقل  .از لحاظ ریسک پذیري دارد
   شد.بامیمصرف انرژي و به روش مناسب با محیط زیست 

خودکفایی  رسیدن بهیکی از راه هاي  ،ربخشی از پروتئین مورد نیاز کشو تأمین و پرورش آبزیان به منظور تولید تکثیر و
تن در  370000پرروش آبزیان در ایران از روند افزایشی قابل قبولی برخوردار است و با تولید نزدیک به  .اقتصادي است

 .)93-92ن شیالت و سالنامه سازما2012فائو   ( آیدتولید کننده آبزیان بشمار میکشور اول  20ردیف 
ست ابحران کم آبی یکی از معضالت بزرگ است که بخش هاي مختلف صنعتی و کشاورزي را درگیر کرده از سویی دیگر  

یکی وجود ندارد و در این راستا عمدتا با کمبود آب مواجه هستند، چاره اي جز پرورش ماهی در استخر و در مناطقی که 
در برنامه همچنین . باشدمیتغییر الگوي کشت از سردابی به گرمابی   ،زي پرورينجات آب جهتاز روش هاي  پیشنهادي 

     به تولید )75سال تن (در 28000دراز مدت توسعه پرورش ماهیان گرمابی درکشور پیش بینی شده است که از تولید 
  .دست یابدتن  580000

این  تربیت افراد ماهر در توجه به آموزش و ،آبزي پرورينظام پایدار توسعه  و اهداف فوقیکی از عوامل مهم رسیدن به   
هاي پرورشی احداث استخر انتخاب محل و ل فنی دراصو هاي آبزي پروري باید معیارها وبراي توسعه فعالیت .باشدمیزمینه 
نظور و به ماین ر از .هاي معیوب غیرممکن است یا هزینه زیادي خواهد داشتدرغیر این صورت اصالح استخر شود. رعایت

م است الز ،بینی شدهان بیشتر از تحقق برنامه هاي پیشهمچنین اطمین هاي احتمالی وجلوگیري از وارد آمدن خسارت
که در دستورالعمل حاضر به  شوندانجام  معیارهاي فنی خاك و، آب، با آگاهی از عوامل اقلیمیاستخرهاي پرورشی احداث 

 پردازد. این موارد می
 

راستاي در آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  حیطه لعمل حاضر جهت استفاده کاربردي دردستورا هدف:
 دوین گردیده است.خرهاي پرورش ماهیان گرمابی تتجلوگیري از هدررفت آب در اس

 دستورالعمل حاضردر دو بخش استخرهاي خاکی و بتنی تدوین گردیده است. دامنه کاربرد:
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 : تعاریف و اصطالحات
 درجه  32-18در مناطقی که داراي آب با دماي بین  ماهیانی هستند که در استخرهاي خاکی و  :ماهیان گرمابی

 .درجه سانتگراد می باشد 26-25این ماهیان در دماي  رشد بهینه گراد پرورش داده می شوند.سانتی

خرهاي سیمانی و با استفاده از غذاي دستی در این روش تراکم بسیار باال است و پرورش در است :مسیستم پرورش متراک
 .شودو به روش تک گونه اي (کپور معمولی) انجام می

انجام  ايچندگونهبه صورت  معموالً  متداولترین روش پرورش کپور ماهیان در جهان است. نیمه متراکم : سیستم پرورش
هاي غالت ) و علوفه و دانهکندمیب افزایش پیدا دهی مناستولیدات طبیعی استخر (که با کود ها از و تغذیه ماهی شودمی

 .شودمیانجام 

. این روش شودمیسازي قطعه ماهی در هکتار رها 1500تا  بسته به شرایط مختلف محیطی سیستم پرورش گسترده :
 .سازي نیستو نیازي به استخر گیردمیهاي ذخیره آب کشاورزي یا آبگیرهاي محصور انجام در حوضچه معموالً

کپور به تنهائی پرورش  معموالًدر این حالت  .شودمیبیشتر براي کپور ماهیان استفاده  :سیستم پرورش تک گونه اي 
 .شودمیمی یابد و براي تغذیه آن بر غذاي دستی تکیه بیشتري 

غذاي  شوند و از همهم در یک استخر ریخته میأاین روش چند گونه ماهی به طور تودر  :ايچندگونهسیستم پرورش 
چهار گونه ماهی از خانواده کپور  .شودمیحشرات و... استفاده  هاي گیاهی و جانوري،کرمها،پالنکتونمانند موجود در آب 

 عموالً مدر این سیستم . ماهیان عبارتند از : کپور معمولی،کپور علف خوار(آمور)،کپور نقره اي(فیتوفاگ) و کپور سر گنده
درصد کپور سر گنده در  10درصد کپور نقره اي و  40درصد کپور علفخوار، 15مولی،درصد کپور مع 35 شودمیتوصیه 
 .سازي شودهاراستخر 

در مورد کپور معمولی و تیالپیا کاربرد  .شودمیفقط یک جنس نر یا ماده پرورش داده  :سیستم پرورشی تک جنسی
 .فراوانی دارد

و از همان مواد معدنی سنگ  دارر چسبنده، مدور یا گوشهاین خاك از ذرات غی : )شن وماسه (درشت دانه  هايخاك
 است.شیمیایی عمده) تشکیل یافته  اصلی(بدون تغیر

ها حاصل سنگ تشکیل دهندهاز تجزیه شیمیایی مواد  خاکی است مرکب از ذرات میکروسکوپی بسیار ریز که :رس خاك 
لی زیاد بوده و وقتی که خشک باشد بسیار سخت صورت مرطوب داراي پالستیسیته از حد متوسط تا خیبه . شودمی
 . چنانچه که با ناخن روي آن کشیده شود به سختی خط می افتد. این خاك شدیدا چسبنده شودمی

 قدرت تورم خاك رس در مجاورت رطوبت بسیار باالست. می باشد.
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اینگونه خاك ها  .باشدمیار ریز نوعی از خاك رس است که حاوي مقداري مواد آلی بسی رس آلی ( ارگانیک ) :خاك 
اکستري خ معموالًرنگ آن  اما وقتی که خشک باشد مقاومت آن بسیار باالست. م اشباع بودن بسیار تراکم پذیرندبه هنگا

 تیره یا سیاه بوده و ممکن است بوي به خصوصی نیز داشته باشد.

خاك را تشکیل  ٪50باشند و در حدود می مترمیلی 0002/0داراي قطري کوچکتر از  ذرات رس ):clayخاك رس ( 
هاي بسیار ریزي هستند به خاك سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت هاي رسی چون داراي دانهدهند. خاكمی

 .کنندها را محدود مینشان داده و رشد آن

هاي میلیمتر است و بر حسب اندازه دانه 2تا  05/0ها از اند. قطر دانهماسه تشکیل شده ٪75ها از این خاك خاك ماسه اي:
اي را تغییر هاي ماسهگردند. مقدار کمی رس خاصیت خاكاي درشت، متوسط و ریز تقسیم میهاي ماسهماسه به خاك

 .اي که فاقد رس هستندهاي ماسهکند تا خاكدهد و این نوع خاك آب را بیشتر در خود جذب میمی

 

  خاکیاستخر آماده سازي بخش اول:  -1
 استخر ساخت مکان در انتخاب .بود خواهد خرد مزارع طراحی در ثرؤم عوامل مهمترین اقلیمی شرایط و آب زمین،    

 تاالب حاشیه اراضی و باتالقی مناطق در کهاي خر در نظر گرفته شود به گونهاست و طبیعی محیط متقابل اثرات بایستی
 ،شمار بی صیاد پرندگان وجود  و خراست کف نامطلوب زهکش بعنوان مثال . شد خواهد روبرو مشکالتی با استخر احداث

 با استخر نوع انتخاب در عوامل از دیگر یکی  شت.دا هدخوا منفی نقش ماهی تولید در عوامل این که تاالب حاشیه در
 حداقل که انیمک در استخر جانمایی همچنین .باشدمی آب کیفی و کمی وضعیت و خراست طراحی گونه، نوع به توجه

 قرار توجه مورد بایستی آهن راه خطوط اصلی، هاي جاده کنار در استخر احداث عدم مانند شود وارد ناماهی به استرس
 فقط استخر احداث از هدف اگر شود.  مشخص استخر احداث خصوص در اهداف که است نیاز استخر طراحی در .گیرد
 ماهی تولید به تراکم از ناشی خطر ریسک کاهش و ساخت هزینه کمترین گرفتن نظر در اب ، باشد ماهی معیشتی تولید
 نظر مد بایستی اي ویژه تمهیدات باشد، ماهی اقتصادي تولید استخر احداث از هدف که صورتی در گردد اما می تمبادر
 د مور امکانات کلیه هب استخر گرددتوصیه می تلفات، خطر ریسک افزایش و استخر در ماهی تراکم افزایش با . گیرد قرار
در ادامه نکات فنی مورد نیاز به تفکیک شرح داده  .شود مجهز ملزومات سایر و برگشت پمپ هوادهی، تجهیزات مانند نیاز
 :شوندمی

 
 مکان یابی -1-1

ب این باید براي انتخابنابر مکان مورد نظر است، آبی،یه اصلی احداث کارگاه ماهیان گرمبا توجه به این که سرما
 نمکا منظور این براي. نشود گذار سرمایه متوجه مشکلی آینده در تا اعمال شود زیادي دقت کارگاه  احداثمحل 
 پردازیم. می آن شرح به که گیردمی قرار برسی مورد مختلفی ابعاد از نظر مورد
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ه هاي باشد تا از هزینمورد نظر باید از وضعیت توپوگرافی مناسبی برخوردار  محل :(توپوگرافی) بلندي پستی و - 1-1-1
 پر قرار گرفته باشد که آب بر روي آنها سوار باشد و ايگونهبهضمن این که  خاکبرداري وتسطیح تا حد امکان کاسته شود،

شکل هندسی زمین مورد نظر نیز از اهمیت باالیی برخوردار  وخالی کردن استخرها به راحتی از طریق ثقل صورت گیرد.
 سیسات در آنها به راحتی صورت پذیرد.أوت هاکانال ،است تا طراحی استخرها

 مانندباید از لحاظ شکل وعوارض جانبی موجود درآن  شودمیزمینی که براي احداث مزرعه پرورش ماهی انتخاب  -1-1-2
راي ه بک به طور کلی زمینی باید انتخاب شود موقعیت محل آبگیري وتخلیه آب مورد بررسی دقیق قرار گیرد. رضی،عشیب 

توان در اراضی که کیفیت مناسبی براي کشاورزي ندارند چون مزارع پرورش ماهی را می امور کشاورزي مناسب نباشد.
 احداث نمود.

یی که داراي هازمین بهترین زمین براي احداث مزارع پرورش ماهیان گرمابی زمین مسطح یا نسبتا مسطح است. -1-1-3
 هستند براي احداث پرورش ماهیان گرمابی مناسب نیستند.دره  تپه ماهورهاي زیاد یا گودال و

این موارد به  در دره یا زمین هموار به اشکال مهندسی مربع مستطیل و غیره احداث نمود. توانمیرا استخر  -1-1-4
توپوگرافی براي استخر  بهترین. شودمیاستخر بر حسب توپوگرافی و نیاز پرورش دهنده تعیین  انضمام اندازه

 است که به پرورش دهنده اجازه دهد استخر را با استفاده از شیب زمین از آب پر و تخلیه کند. حالتی هیما
 .ند به آسانی قابل تخلیه می باشنداستخر هایی که بر زمین شیب دار ساخته شو

ک تا با کم داشته باشدحدود دو درصد کف استخر باید شیب  ،احداث شود استخر بر زمین مسطح در حالتی که -1-1-5
یی که سطح آنها هازمین. در غیر این صورت می بایست آب را پمپاژ کرد. ضمنَا احداث استخر در گرددنیروي ثقل تخلیه 

هاي اطراف نشت کرده و باعث باال آمدن که آب موجود در استخرها به زمین شودمیاعث ب ي اطراف باشد،هازمینباالتر از 
. مورد باال در زمین هایی که خاك بافت غیر کندمیرا کم  هازمینن کشاورزي در آن که امکاشود سطح آب زیر زمینی 

 .دارد مشکالت بیشتري ایجاد می کند درصد) 60(رسی کمتر از  رسی

در زمان بارندگی آب حاصل از  ي اطراف است،هازمینیی که سطح آن پایین تر از هازمیناحداث استخر در  -1-1-6
براي پرورش  . پسکندمیاي در پرورش ماهی ایجاد  ي اطراف وارد استخر شده و مشکالت عدیدههاینزمنزوالت آسمانی از 

براي مزارع بزرگ  وجوداین استخرها از طریق پمپاژ عملی می باشد با احتباسی ماهی مناسب نیست. اگر چه تخلیه آب 
 اقتصادي و آسان نخواهد بود

سیل گیري منطقه از عوامل مهمی هستند که درانتخاب محل مزرعه  و موقعیتارتفاع اراضی مورد نظر از اطراف  -1-1-7
دسی شکل هن و در اراضی مورد نظر نباید در مناطق گود وسیل گیر واقع شده باشد. پرورش ماهی باید مورد توجه قرار گیرد

 اراضی باید منظم باشد.
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لوله هاي نفت وگاز که از ، مسیر انتقال تخلیه و آب شناسایی شوند.  بعنوان مثالعوارض منطقه  شودمیتوصیه  -1-1-8
که  همگی باید مورد توجه قرار گیرند زیرا مخابرات  دکل هاي برق و وجود یا   کندمیضی عبور ازیر زمین دربخشی از ار

 ممکن است مکان مورد نظر را جهت پرورش نامناسب کنند.  

 

 ك خا بافت -1-2

درغیر این صورت  زیرا ا در حد مناسبی داشته باشدباشد که قدرت نگهداري آب ر ايگونهبهبافت خاك محل مورد نظر باید 
که قدرت  یی راهازمینالبته  احتیاج به آب ورودي زیادي خواهد داشت. و کندمیم کاهش پیدا ومدابطور آب استخرها 

خاك مناست براي این  کرد.با اضافه کردن مقداري خاك رس اصالح  توانمی دارندگی آب درآنها کمی پایین استنگه
 درصد خاك رس باشد. 25باید داراي حداقل  منظور

 

  اقلیم منطقه -1-3
ب وهواي معتدل سته از ماهیان به آداین  بی است واپرورش ماهیان گرمآب وهوا به عنوان یکی از عوامل اساسی در زمینه 

هر چند  درجه سانتی گراد داشته باشد.  25تا17 این منطقه مورد نظر باید درجه حرارتی درحدودبنابر. تا گرم عادت دارند
ن باید به ای اما وردارندکاهش یا افزایش دما برخمقابل  در از مقاومت باالیی  این دسته از ماهیان (بخصوص کپور معمولی)

 که باشند برخوردار رشد سرعت باالترین از ماهیها که شودمی حاصل زمانی پرورش امر در سوددهی که نکته توجه کرد
 نیز درجه  18از تر پایین و درجه25 باالتراز دمایی محدوده در رشد(است مناسب اقلیمی شرایط وجود مستلزم کار این

براي پرورش نیست). همچنین باید توجه کرد که در منطقه مورد نظر تعداد  بهینهایط وشر است کند که گیردمی صورت
 ی از عوامل مهم در حاصلخیزي استخرهاست.باشد چرا که نور خورشید یک زیادروزهاي آفتابی 

  عوامل جغرافیایی -1-4
هاي ویژگی منطبق بر و مناسب اقلیم و آفتابی ساعات مدت طول و هوا حرارت درجه نظر از باید  مناطق جغرافیایی

ثیرپذیري منطقه مورد نظر از عوامل طبیعی موجود أهمچنین ت .الزم براي پرورش ماهیان گرمابی شناسایی شوند
ها براي ایجاد اقلیم آب وهوایی نقش ارتفاعات وکوه گرم وسرد،و  خشک يهاباد واقع شدن درمسیر انند دریاها،م

 .حائز اهمیت است جهت پرورش ماهی،

  درجه حرارت -1-5

 درجه حرارت محیط زیست قرار  ابعماهی جانوري خونسرد است وحرارت بدن آن ت 
ماهیان  بی مانند انواع کپورااغلب ماهیان گرم .باشدمیز دماي محیط زیست کمترا سانتیگراددرجه 0 /5 معموالً و گیردمی

 .است سانتیگراددرجه 25تا  18 دماي مناسب براي آنها و کنندمیتحمل  درجه را30تا10تغییرات 
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طول مدت تابش خورشید به استخرهاي پرورش ماهی به صورت مستقیم  میزان ساعات آفتابی و :ساعات آفتابی -1-5-1 
براساس آمار بررسی شده میانگین  تاثیر دارد. همچنین تولید غذاي استخرها ماهیان و نمو غیرمستقیم برروي رشد و و

 .مختلف ایران مطابق زیر است هايمدراقلی ساعات آفتابی در سال،

 

 میانگین درجه حرارت میانگین ساعات آفتابی درسال انواع اقلیم

 (سانتی گراد)
 کوهستانی

لمعتد  

يخزر  

 

2500تا2000  

 

15 

3000تا2500 گرم  20 

3300تا2800 خیلی گرم به باال 25   

ها مقدور امکان قرار دادن طول استخرراي استفاده هرچه بیشتر از تابش نور آفتاب باید در طراحی مزرعه حتی الب -1-5-2 
 .باشد نداشته وجود غربی –در جهت شرقی 

 بع آبامن -1-6

در این زمینه باید توجه کرد که منبع آبی مورد نظر  غیره باشد. قنات و چاه و مه،چش د رودخانه،توانمیمنبع آبی 
ارع مزب ورودي به ترین مقدار آ کمبر اساس  را مزارع پرورشیظرفیت  معموالًنوساناتش چندان زیاد نباشد.  دائمی و
 مزارع پرورشیاز محل احداث  همچنین باید توجه کرد که منبع آبی مورد نظر فاصله زیادي. کنندمیطراحی  پرورشی

 نداشته باشد.

 

   وارتباطات امکانات -1-7
هاي ارتباطی اصلی همچنین به راه. تلفن برخوردار باشد برق و امکاناتی نظیر آب بهداشتی، مکان مورد نظر باید از

دوري از  در طول دوره پرورشی تردد کرد. و غذا دسترسی داشته باشد تا بتوان به راحتی براي خرید بچه ماهی،
ي کشاورزي که امکان هازمین باغها و بزرگ، هاييدامپرور منابع آلوده کننده نظیر کارخانجات صنعتی وشیمیایی،

 .است نکات مهمآلودگی دارند نیز از 
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 اختصاصات فیزیکی خاك براي استخر -1-8
آب را به خوبی در خود نگه رس  خاك ، خاکی است که مقدار زیادي رس دارد.خاك براي استخر پرورشی بهترین -1-8-1

، پرورش دهنده باید خاك آن را امتحان بودن آب به اندازه کافی پیدا شد هنگامی که محل استخر ماهی با فراهم دارد.می
اگر در ضمن لمس کردن خاك کیفیتی خشن و سخت داشته . اطالعات زیادي کسب کرد توانمیك با لمس کردن خا کند.

اي رس باید مقدار قابل مالحضه لغزنده داشته باشد، چنانچه خاك حالت نرم و ادي سنگ ریزه دارد.احتماالَ مقدار زی باشد،
 .ماهی مناسب خواهد بود استخرهاي پرورشدر آن موجود باشد که براي 

 خاك شکل اگر از فشردن بعد و فشاریممی و داده ر قرا دست را درکف آن سپس و نموده رامرطوب خاك ابتدا -1-8-2
 .داشت خواهیم استخر ساخت براي مناسبی خاك ،باشد پذیر شکل یعنی بماند اولیه حالت به دست بازکردن از پس

 

 
 روش فشردن تشخیص دانه بندي خاك: 1شکل 

 

 بایستی امکان الیه کم نفوذ مناسب ندارد، بنابراین اگر زمین، کم نفوذ قرار گیرد. هايالیهها باید در کف استخر -1-8-3
، متر برثانیه است 6-10در  متر بر ثانیه 5تر از ن کف استخرها درون خاکی که حتی االمکان ضریب آبگذاري آن کمقرار داد

 وجود داشته باشد.

 اگر زمین رس کافی ندارد، هاي نفوذ ناپذیر یا کم نفوذ قرار گیرد.حتی المقدور درون الیهباید هاي استخر دیواره -1-8-4
 ،استمتر برثانیه  4-10د امکان استفاده از خاکی که ضریب آبگذاري آن تا حد امکان از یک در براي ساختن دیواره ها بای

 وجود داشته باشد.

 20تا حد امکان باید آن را  درصد کمتر باشد و 8شاخص پایانی خاك در مواقعی که رس آن کم است نباید از  -1-8-5
 .افزایش داددرصد 

 درصد بیشتر باشد. 30براي ساختن دیواره ها باید از ، رس هايكشاخص پایانی درخا -1-8-6

 درصد باشد. 35کم رس براي کوبیدن مناسب باید حدود  هايكحد روان بودن خا -1-8-7
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 درصد باشد. 60رسی غیر قابل نفوذ باید کمتر از  هايكحد روان بودن خا  -1-8-8

بر این  مشروط درصد کمتر نباشد، 75شن و الي از درصد و مخلوط  25میزان رس خاك باید تا حد امکان از   -1-8-9
 د.هاي خالی بین شن ها را پرکنکه الي موجود بتواند فضا

 اختصاصات شیمیایی خاك  -1-9

باید  خاك حتما pH آب اسیدي است، pHاگر  خاك حتی المقدور خنثی یا کمی در جهت قلیایی باشد.اسیدیته  1-9-1
 .باید حتما قلیایی باشد آب pHاسیدي  هايكقلیایی باشد. براي خا

باالتر از اولین الیه نفوذ ناپذیر باید در حدي باشد که حتی  هايالیهفوقانی و  هايالیههدایت الکتریکی خاك در  -1-9-2
 مناسب خواهد بود. چنین خاکی براي پرورش ماهیان گرمابی مورد نظر، المقدور امکان کشت جو در آن وجود داشته باشد.

و هدایت الکتریکی  6000هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك باید از  صد در صد و محصول مناسب جو،براي استحصال 
میکرو  4900و  7400آب  اگر این ارقام به ترتیب براي خاك و میکرو موس بر سانتی متر مربع تجاوز نکند. 4000خاك از 

، آب کافی تأمیندر صورت  انتظار داشت. توانمی دهی از زمین رادرصد محصول 75تنها  موس بر سانتی متر مربع باشد،
میکرو موس بر سانتی متر مربع براي رشد و نمو ماهیان پرورشی (کپور ماهیان) ایراد چندانی  10000هدایت الکتریکی 

 براي تکثیر مناسب نخواهد بود. اماندارد 

رف کود میزان مص، این سه عنصر بیشتر باشد ه تراکمچهر فسفر و ازت غنی باشد. خاك باید از نقطه نظر پتاسیم، -1-9-3
 ی کمتر خواهد بود.یشیمیا

میزان فلزات سنگین موجود در خاك نباید در حدي باشد که در مجموع با فلزات سنگین موجود در آب از حدود  -1-9-4
 ،شودمیي شدن آب سولفاته که باعث اسید هايكداده شده در بخش شناسایی آب بیشتر باشد. تا حد امکان از کاربرد خا

 .باید خودداري کرد

 زیرزمینی هايآب سطح تشخیص روش -1-10

 بپوشانید گیاهان پوشال و برگ. سپس روي آن را با نمایید حفر متر یک عمق به اي چاله نظر مورد محل در ابتدا 1-10-1
 آب سطح باالبودن از نشانه شدبا شده جمع آب آن درون اگر. به چاله مراجعه کنید بعد روز درتا مورد تبخیر قرار نگیرد. 

 باال زمینی زیر آب که سطح صورتی در. است زمینی زیر آب سطح بودن پایین از نشان باشد خشک اگر و است زیرزمینی
 .گرددمی مشخص استخر اطراف در زهکشی کانال احداث ضرورت باشد،

 آب سطح اگر. دارد ضرورت راستخ اطراف در زهکش احداث و استخر ساخت در طراحی براي آزمایش این -1-10-2
 شود. انجامزمین   از برداري گود حداقلباید  باشد، باال زیرزمینی
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 : روش تشخیص سطح آب هاي زیرزمینی2شکل 

 

 آب پذیري نفوذ تشخیص روش  -1-11

 فردا و پوشانده را چاله روي سپس  بریزید. آب درون آب و نموده حفر زمین در را ايچاله قبلی روش همانند -1-11-1
 طراحی براي آزمایش این. بنابراین باشدمی خاك نفوذپذیري میزان نشانه چاله در موجود آب میزان  نمایید. مراجعه آن به

 .دارد اهمیت بسیار آب نفوذپذیري وضعیت لحاظ به راستخ

 
 : روش تشخیص نفوذپذیري آب3شکل 
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 نفوذپذیر خاك اگر. است مهم بسیار ، شده اند واقع بشی مسیر در که استخرهاي در مخصوصاً خاك نفوذپذیري -1-11-2
 کف روي بر رس ك خا مناسب توزیع و استخر محل به رس حمل و دیواره در رسی هسته هاي از استفاده با بایستی باشد

 .شود گرفته آب نفوذ جلوي استخر
 

 هاي پرورش ماهیآب مورد نیاز استخر -1-12

ز براي آب گیري و پر کردن حجم هندسی استخر و آب مصرفی در طول منظور از آب استخر پرورش ماهی آب مورد نیا
 : گرددمیدوره پرورش است که با توجه به عوامل زیر تعیین 

، بنابراین آب الزم براي جبران میزان ر در نقاط مختلف کشور متفاوت استاز آنجایی که میزان تبخی: تبخیر -1-12-1
 2تا  5/1، آب الزم براي جبران تبخیر قاط معتدله مثل گیالن و مازندرانب در نبدین ترتی تبخیر نیز متفاوت خواهد بود.

بایستی در رسد که میلیتر در ثانیه هم می 4تا  3در ثانیه در واحد هکتار است در صورتی که در خوزستان این میزان به 
ابش ، شدت تگی به شدت وزش بادتبخیر نیز بست شدت له توجه شود.آاط مختلف به این مسآب در نق تأمینبراوردهاي 

 .ر خورشید و دماي هواي منطقه داردنو

میلی متر سطح آب استخر  17تا  13، روزانه مقدار تازه وارد استخر نکنیم طور کلی اگر در منطقه معتدله آببه -1-12-2
در  و اتفاق خواهد افتاد داد و شهریوربخاطر تبخیر پایین خواهد آمد. البته این کاهش در ماه هاي خیلی گرم تیر و مر

 .شودمیاین کمبود آب در صورت بارندگی(به نسبت میزان بارندگی) جبران  هاي دیگر کمتر خواهد بود.ماه

رود که باید با برقراري میلی متر پایین تر می 34تا  26در مناطق گرمسیري سطح آب یک هکتار استخر روزانه  -1-12-3
 .جریان آب تازه آن را جبران نمود

 28الی  24  بین دماي. باشدمی ماهی گونه نوع انتخاب در اصلی شروط از یکی آب حرارت درجه: آب دماي -1-12-4
 زیاد تعویض با استخرهایی براي آب دماي همچنین ب است. مناس ر بسیا آبی گرم ماهیان پرورش براي سانتیگراد درجه

 آب دماي بر محیط هواي حرارت درجه باشد،می کم آب تعویض که شرایطی در است.  برخوردار ویژهاي اهمیت از
 .بود خواهد گذارتأثیر هوا دماي فقط  و نداشته چندانی اهمیت ورودي آب دماي شرایط این در لذا است و  گذارتأثیر
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 آبیگرممحدوده دمایی براي انواع ماهیان 1 جدول

 
 

 د.متر نباید بیشتر باش سانتی 30از شفافیت   -1-12-5

 رنگ آب استخر بهتر است زرد متمایل به سبز باشد که حاکی از وضعیت زي شناوري مناسب است.  -1-12-6

ع همچنین به مزار .به منبع آب نباید فاضالب کارخانه هاي صنعتی وارد شود و مواد مسموم کننده نداشته باشد -1-12-7
  .ه باشد و از فاضالب محل نیز دور باشدبرنج که حاوي سموم است ارتباط نداشت

کیفیت آب مورد استفاده در تمام طول سال باید متناسب با نیاز هاي استخرهاي پرورش ماهی بوده و هیج گونه  -1-12-8
آب هاي زیر زمینی مانند آب چاه و چشمه، کیفیت  تغییر دهنده کیفیت آب یا آلوده کننده اي در منطقه موجود نباشد.

 د.ثیر عوامل تغییر دهنده کیفیت قرار گیرنأی آب سطحی و جاري ممکن است تحت تثابتی دارند ولنسبتَا 

زیرا ممکن است رسوبات و مواد ها و رودخانه ها تا حد امکان نباید به طور مستقیم وارد استخر ها شود نهر آب  -1-12-9
ین باید امکان ته نش ،قه گل آلودگی و سیالبی داردي سابدر مواردي که آب جار .مناسبی به داخل استخر انتقال یابندنا

گیر استفاده کرد. در مناطقی که هنگام . براي این منظور باید از استخرهاي رسوبوجود داشته باشد زائدکردن مواد 
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ستقیم ساخت که از ورود م ايگونهبهشدید امکان جریان یافتن آب در سطح زمین وجود دارد باید استخر ها را  هايیبارندگ
 .این آب ها به داخل استخر ها جلوگیري شود

 خاکی استخرهاي طراحی -1-13
عبارتند از: هاي یک مزرعه پرورش ماهی گرمابیسمتق  

 هادیواره 
  آب تأمینسیستم آبرسانی و 
 دریچه ورودي آب 
 دریچه خروجی و کانال تخلیه 
 حوضچه صید 
 سیستم هوادهی 
 ها و تاسیسات جانبیساختمان 

 وزن و الرو پرورش استخرها گونه این دراست.  آسان بسیار برداري بهره مدیریت داراي کوچک استخرهاي -1-13-1
 و خاکی بطور کشاورزي آب هاي چاه رکنا در معموالً  استخرها این. بهتر است گیردمی انجام بسادگی ماهی بچه رسانی
  نماید.می فراهم مزرعه آبیاري براي را آب از اي مالحظه قابلکه حجم   قرار گیرند  بتونی

 
 . گرددمی شامل را بزرگ آبندان استخرهاي تا هکتار یک از بزرگتر استخرهاياستخرهاي ذخیره کشاورزي  -1-13-2

 دشوارتر خواهد بود. آنها از برداري بهره مدیریت دباشن بزرگتر اندازه داراي استخرها  ههرچ
 

  اقدامات الزم براي ساخت استخر -1-14

 نقشه برداري از زمین 

 تسطیح و بوته تراشی 

  عالمت گذاري براي تعیین مساحت استخر 

 اندازه گیري و عالمت گذاري براي ساختن خاکریزها  
 جمع کردن خاك نباتی 

 در صورت لزوم گود کردن کف استخر 

 هااحداث دیواره 

 هاي ورودي و خروجیاحداث دریچه 
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 جانمایی و آماده سازي زمین -1-14-1

 .دارد تأثیر استخر ابعاد و اندازه انتخاب در زیر موارد . اندازه و ابعاد استخر با توجه به نیاز آبی تعیین شود -1-14-1-1

گتر باشد هزینه نسبی کمتري براي ساخت نیاز دارد چون دیواره ها در بزر استخر چه هر هزینه ساخت : •
 .استخرهاي کوچکتر سطح زیادي را اشغال می کند

 طراحی در)  غیره و قد انگشت ماهی بچه – نوزادگاه(  استخر انواع ساخت از هدف پرورش :در  استخرکاربرد  •
 50متر طول و  150(  باشد می مترمربع 7500 حدود استخر ابعاد ترین مناسب .است موثر آن ابعاد و اندازه

 ..شودمی متر عرض ) که این ابعاد براي استخرهاي ماهی انگشت قد و یا الرو ماهی کوچکتر انتخاب
  .دارند تأثیر پرورش عملیات و صید زمان در کهزمان الزم براي پر و خالی کردن استخر  •
 صید هحوضچ در تخلیه طریقه به صید باشد نداشته وجود توپوگرافی محدودیت اگر :شرایط توپوگرافی زمین •

 .کنندمی انتخاب ممکن اقلحد در را استخر خروجی و ورودي در عمق اختالف صورت این غیر در شود.می  انجام

 
) در جهت  1به  3یا (  )  1به  2مستطیل شکل به نسبت (  به صورت استخرها  شودمیتوصیه به طور کلی  -1-14-1-2

 همراه هب را تري آسان صید و تغذیه کودهی مدیریت خورشید نور حداکثر از استفاده بر عالوه تا شوند  شرق به غرب احداث
 مترمربع کمتر نباشد. 500از  معموالً اندازه مساحت این نوع استخرها  حداقل .باشد داشته

تمامی درختان، بوته ها و گیاهان در محوطه استخر باید ریشه کن شوند و سپس ابعاد استخر با کوبیدن میخ  -1-14-1-3
 هاي چوبی و ریسمان و با پاشیدن پودر گچ، مسیر طول و عرض استخر باید مشخص شود. 

باشد. در استخرهاي با ابعاد کوچکتر  3به  1و شیب داخل به استخر  2به  1شیب دیواره خارج از استخر  -1-14-1-4
 در داخل استخر در نظر گرفته شود.  2به  1یا 5/2به  1شیب قابل تعدیل 

از  لبراي دستیابی به استخر با نفوذ آب کم، به خاك رس نیاز است. همچنین خاك سطحی کشاورزي که قب -1-14-1-5
 حفر استخر در جایی دیگر ذخیره شده است، پس از خاك رس و کوبیدن آن روي کف استخر ریخته شود.  

 متر باشد و به توپوگرافی منطقه و نیاز آبی بستگی دارد.  3تا 5/1عمق استخر به میزان  -1-14-1-6

ساخت هسته رسی ( مخصوصا در استخرهایی که در مسیر شیب قرار دارند) -1-14-2  
متر  1متر پایین تر از سطح کف استخر شروع شود و تا منطقه قابل آبگیري ادامه یابد. عرض آن  1هسته رسی باید حداقل 

 .شودمیمتر  توصیه 5/2متر، ارتفاع دیواره  1متر باشد. در استخرهاي با عمق آبگیري  2تا  1و ارتفاع هسته رسی حدود 
 متر باشد. 5/1حداقل ارتفاع هسته رسی 
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: ساخت هسته رسی در دیواره استخر4کل ش  

 

احداث دیواره محافظ استخر   -1-14-3  

دیواره باید در مسیر جریان روان آبها و سیالبها ساخته شود. براي هدایت سیالب، باید دیواره محافظ در باالي استخر واقع 
ن احتمالی سیالب و قدرت تخریب محاسبه شود یا خندق و کانال نیز احداث شود. ضخامت و ابعاد دیواره با توجه به میزا

  شود.

ساخت ورودي و خروجی استخر خاکی  -1-14-4   

براي هدایت آب به استخر خاکی در صورتیکه آب از رودخانه یا چشمه وارد استخر شود، بایستی تمهیدات الزم براي حذف 
مناسب مبادرت  هاييتعبیه فیلتر شنی یا تور تخم، الرو یا بچه ماهیان و سایر آبزیان هرز قبل از ورود آب به استخر با

  به محل ورود آب به استخر هدایت گردد.گردد. سپس آب از مسیر دیواره استخر از طریق کانال بتونی یا لوله 
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: سازه هاي ورودي و خروجی5شکل   

 

 

: نماي خروجی آب استخر خاکی (مانک)6شکل   

براي کاهش  شودمیره و کف استخر از خاك مخلوط استفاده شود. توصیه بهتر است براي کوبیدن خاك دیوا -1-14-4-1
 نفوذ آب در کف استخر الیه پوشش خاك رس که در کف استخر ریخته شده، به هسته رسی متصل گردد. 

براي جلوگیري و حفاظت از افتادن کودکا به درون استخر وحفاظت ماهیان در برابر دزدان و حیوانات از  -1-14-4-2
 رکشی استفاده شود که داراي استحکام الزم و هزینه کم باشد. حصا

 خاکبرداري و حفر استخر  -1-15

.حفر استخر باید پس از برداشت و ریشه کنی گیاهان و برداشت خاك کشاورزي آغاز شود -1-15-1  
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مانند ریشه  استخر، عاري از هرگونه مواد ناهمگن هايدیوارهخاك مورد استفاده در ساخت  گرددمیتوصیه  -1-15-2
 شنی و ماسه اي با نفوذپذیري باال مناسب ساخت دیواره  هايخاكگیاهان، درختان، سنگ و کلوخ درشت باشد. 

 که داراي بافت درشت است و قابلیت کوبیدگی باالیی دارد. باشدمی. بهترین خاك، مخلوطی از رس، ماسه و شن باشندنمی

سانتیمتر خاکریزي ضمن آب پاشی روي سطح خاك با  30اره به ازاي هر بهتر است براي ایجاد استحکام دیو -1-15-3
 درصد برسد.  70درصد کوبیدگی به بیش از تا حداکثر  شودمیغلطک، خاك دیواره کوبیده 

.  

 

 در کف استخرخاك : تهیه خاك رس و ذخیره خاك کشاورزي براي ساخت هسته رسی و توزیع 7شکل 

سانتی متر باالتر از عمق آب مورد نیاز باشد. در صورتیکه عمق آب  50بایستی بیش از  ارتفاع دیواره استخر  -۱-15-4
 شود. متر در نظر گرفته  3متر باشد، ارتفاع دیواره 5/2مورد نیاز 

. در باشدمی 1به  2استخر بایستی داراي شیب مناسب از ورودي به خروجی باشد. بهترین شیب براي استخر  -1-15-5
 .شودمیدر خارج توصیه  1به  2در داخل و  1به  3 معموالًرگتر استخرهاي بز

 مراحل بهره برداري -1-16

قبل از ورود آب به استخر، کلیه اقدامات الزم :  آبگیري و کوددهی اولیه آب به منظور غنی سازي اولیه استخر -1-16-1
تن  5-3بافت خاك  با توجه بهبراي ورود آب انجام گیرد که شامل کوددهی اولیه کف استخر است که 

 .شودمیدر هکتار توصیه 
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شوند تا عبور آب از کانال ی در ورودي نصب هاییتوري ها و صاف شودمیمحل پرتاب آب، توصیه جهت کنترل  -1-16-2
 به آرامی وارد استخر شود. 

ه رنگ سبز تبدیل کشد تا آب غنی شده و بپس از آبگیري استخر با توجه به اقلیم مناطق، چند روزي طول می -1-16-3
 شود. در این مدت الزم است دیواره ها کنترل شود تا جلوي هر گونه نشتی گرفته شود. 

 اجراي پوشش وعایق بندي استخرهاي خاکی حتما الزم است. ، راي جلوگیري از هدررفت آب وحفظ آنب 1-16-4

 ام،ایزوگ استفاده از ریسمان، استخرآب،کاه گل نمودن کف ودیواره دي جهت عایق بندي شامل روش هاي پیشنها -1-16-5
 .باشدمیبتن مسلح  آجر چینی، دوغاب، سنگ وسیمان،

 به صورت معموالًچون  واست نام ژئوممبران ه پوشش جدیدي ب ، بهترین پوشش عایق بندي استخرهاي خاکی -1-16-6
لی اتیلن وکربن سیاه از جنس پدرواقع  .ژئوممبران نوعی پلیمرمقاوم است رول وجود دارد به ورقه ژئوممبران معروف است.

بایست می قطفبه زیر سازي خاصی ندارد. و نیازي  باشدمیاستفاده اصلی از ورق هاي ژئوممبران در استخراهاي خاکی  .است
که خاك نرم کوبیده شده اي وجود داشته باشد. از ورق هاي ژئوممبران موجود نیز براي عایق بندي کردن دوباره استخرهاي 

 .عمودي با دیوارهاي بتنی و سیمانی استفاده کرد

 

 مورد نیاز احداث استخر پرورش ماهیان گرمابیتأسیسات  -1-17 
 ایستگاه پمپاژ و کانال هاي آبرسان ) –سیسات الزم (مانند حوضچه فیلتراسیون أسیستم هاي آبرسانی و ت •
 آب خروجی و ورودي دریچه  •
 صید حوضچه و آب تخلیه هاي کانال   •
  استخر ساختمان •

 
 همچنین و آب فشارهاي مقابل در استحکام جهت به استخر خارج و داخل هاي دیواره شیب دیواره ها : -1-17-1

متغیر باشد که بستگی  تواندمی)  8به  1) تا (  1به  1نفوذ آب باید داراي شیب باشد این شیب به نسبت (  عدم
 رخاك و ابعاد استخر و مزرعه پشت دیواره دارد هرچه خاك دیواره سبکتر باشد شیب دیواره را بیشتر د به جنس
  د.گیرننظر می

 
  انواع دیواره ها  -1-17-2
  د.شومیواره هایی که با پرکردن خاك و کوبیدن آن ساخته دی دیواره هاي ساده : -
 با و برداشته را قسمت آن کندمی نشست آب و بوده اي ماسه خام داراي دیواره از بخشی اگر دیواره هسته دار: -

  د.گوینمی دار هسته دیواره را آن که کنندمی درست ناپذیر نفوذ الیه یا رس خاك یا پالستیک
 وير خاك الیه یک و کرده درست ناپذیر نفوذ الیه یک با را استخر کف یا و دیوار کل اگر دیواره دیافراگم دار :-

http://btd.nkj.ir/
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   د.گوینمی دار دیافراگم را دیواره اصطالحا دهند قرار آن
 
  متر باشد. 6حداقل عرض باید  ،کند اگر کانال آب از وسط تاج دیواره عبور  -1-17-3
  .کنندمیمتر انتخاب  3تا  2شد عرض دیواره آن را با استخر دیواره طرف دو اگر -1-17-4
 یا 4 به 1 را بیرون سمت شیب و متر 3 تاج عرض ،دارد دوجو باغ یا زراعت استخر قسمت یک در اگر -1-17-5

  .نکند درز بیرون به آب تا رفته شودگ نظر در بیشتر
  .ستا ضروري خاك کوبیدن یکبار دیواره، خاکریزي متر سانتی 40 هر ازاء به-1-17-6
 ماهی زمان رد آب آلودگی گل خطر تا نمود تخلیه و آبگیري را استخر چندبار بایست ساخت از پس -1-17-7

  .برد بین از استخر کردن دار
 از پس و برداشته)  متر سانتی 15 حدود(  را آن از مقداري باشد حاصلخیز استخر کف خاك اگر -1-17-8

  .ال اول نیاز به کودهی نخواهد بودصورت براي س این در .پاشند می استخر کف در ساخت مراحل اتمام
  .شود اضافه آن به نیز کف از برداري گود ایدب دیواره ارتفاع محاسبه در -1-17-9
  .کنندمی دیواره ساخت به اقدام سپس و گودبرداري را دیواره ارتفاع چهارم یک معموالً -1-17-10
  .به آن استحکام بخشید آهک افزودن با توان می باشد شنی دیواره از قسمتی اگر -1-17-11
 
  ورودي آب-1-17-12

 د از:عبارتن انواع ورودي آب 
  ثقلی ( خود جاري ) بدون مصرف انرژي و با هزینه بسیار کم -
  زیاد هزینه و انرژي صرف با)  پمپاژ(  ثقلی غیر -
 
جهت جلوگیري از وجود ماهیان هرز و ضایعات  .گردد تأمین کانال یا رودخانه از  آب ثقلیبهتر است  -1-17-13

ا یک توري با سوراخهاي درشت براي جلوگیري از ورود اشیاء ابتد شود، توصیه میدیگر در مسیر کانال ورود آب
به ( ا سوراخهاي بسیار ریز تعبیهدرشت و با فاصله کمی توري با سوراخهاي ریزتر و در مرحله سوم توري دیگري ب

تا از ورود هر گونه موجودات مزاحم و یا حتی تخم ماهیان هرز  شود) سانتی متر مکعب 100×  75×  50اندازه 
آب به درون  بایستمیقبل از ورود آب از این طریق به درون استخر اصلی  اصوالً  . داخل استخر جلوگیري شودبه 

  .و سپس به استخر اصلی انتقال یابداستخر مادر یا حوضچه رسوبگیر وارد 
 
آب چاه فاقد و  شودمیاز طریق چاه ها انجام  معموالً آب تأمین نمونه این چون غیر ثقلی آبدر مورد  -1-17-14

باید ترتیبی اتخاذ شود تا با متالطم کردن آب و  ،است CH4و  Co2و انواع گازهاي مضر نظیر اکسیژن الزم 
  .سیژن جهت تنفس ماهی ها فراهم شودورود آن به صورت پخش در هوا اک

 
 



21 
 

 
 خروجی آب  -1-17-15
 

 عبارتند از: انواع خروجی آب
 ا تخلیه از کف و سطح را میسر زیر است استخر آب خروجی نتری مناسب مانک خروجی خروجی مانک : -

مانک در واقع یک پنجره خروجی بتونی است که با برداشتن دریچه هاي جلو دهانه امکان خروج آب از  .سازدمی
ها از این طریق ت جلوگیري از خروج ناخواسته ماهیبدیهی است جه .کندطریق کانالهاي تخلیه را فراهم می

  .شودمی  در پشت آن قرار دادهتوریهایی 
 
 به را آن سرباالي ،گذاردمی کار آن در استخر بدنه ساخت هنگام در که انعطاف قابل هايلوله روش ریوالدي : -

 قرار آب شیر یک معموالً  لوله دیگر طرف در .کنندمی رها آب درون به نیاز زمان در و کرده ارمه طناب وسیله
کر است در سمت باالي لوله جهت جلوگیري از مکش ذ شایان .کرد تنظیم را خروجی آب مقدار بتوان تا دهندمی

  د.گردو خروجی ماهی ها به وسیله تور مسدود می
 
 در دهش استفاده زانو از پذیري انعطاف لوله از استفاده جاي به تنها ریوالدي روش شبیه کامال اتصال زانوئی : -

  .شودمین تعبیه شیر نیز دیگر طرف
 
خلیه از سطح صورت می گیرد و تخلیه ممکن است با تخریب دیواره همراه ت فقط روش این در شکاف دیواره : -

هکتار  5براي استخرهاي کوچک روش ریوالدي و زانویی مناسب است اما براي استخرهاي بزرگ تر از  د.باش
  خروجی مانک بهتر است.

 
زینه بیشتر و دقت باالتر ه صرف مستلزم که شودمی انجام وپمپالکتر از استفاده با روش این خروجی غیرثقلی:

  .است
 
در مسیر ورودي به استخر جهت جلوگیري از ورود ماهیان هرز و اشیاء متفرقه از شود تا توصیه می  -1-17-16

ند و پس از ورود آب به استخرهاي رسوبگیري با رهاسازي ماهیان شکارچی ( مان شودانواع صافی ها استفاده 
 ،هایکی از این نوع صافی انجام شود.یولوژیک علیه ماهیان هرز ب مبارزه ،)یرهغاردك ماهی ، اسبله و  ،سوف
 تااي حد فاصل استخر رسوب گیر و استخر اصلی قرار گیرد به صورت جدارهکه بهتر است هاي شنی است صافی

 کند.از ورود گل و الي و دیگر عوامل خارجی جلوگیري 
 
اندازه توري هاي را  معموالً کرد.  استفاده آب ورودي در نیز توریها از توانمی شنی صافی بر وهعال-1-17-17

د. دقت شود آب از قفس توري باید نیم متر باشحداقل ارتفاع  .گیرندسانتی متر مکعب در نظر می 100×75×50
 چنین صافی هایی نیاز به سرکشی مداوم دارند. که
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 دول مالحظات در طراحی و ساخت استخر خاکی پرورش ماهیج 2 جدول

انتخاب مکان براي احداث استخر خاکی بسیار اهمیت دارد. یکی از مهمترین عوامل در انتخاب اراضی شیب 
 درصد باشد. 2است که بایستی کمتر از 

 مکان یابی براي احداث

ت خاك براي کاهش نفوذ آب در کف ایجاد پروفیل در محل احداث استخر به منظور تشخیص عمق و باف
 هاي لومی رسی مناسب درصد رس داشته باشد و اصوال خاك 20استخر. بافت خاك بایستی بیش از 

 باشند.می

 بافت خاك

با توجه به وضعیت اراضی کشاورزي معموال بهتر است استخرهاي ذخیره آب کشاورزي در باالدست اراضی و 
 ور ثقلی وارد مزارع پرورش شود. مشرف به آن ساخته شوند تا آب بط

 جانمایی استخر در اراضی

معموال بهتر است شکل استخرهاي خاکی به شکل مستطیل ساخته شوند تا مدیریت آنها آسان باشد. سعی 
 در نظر گرفته شود. 1به  3یا  1به  4شود تا نسبت طول و عرض استخر 

 ابعاد و شکل استخر

شیب طولی و عرضی کف  باشد.  5/0درصد و شیب هایی عرضی کمتر از  1تا  5/0ی بین شیب طول استخر از ورودي به خروج
 استخر

بهتر است خروجی از بتون ( آجر و سیمان) با سه دریچه ( شاندور) ساخته شود که بین دو دریچه آن  تخته 
 .شودمی ها یا کود حیوانی براي جلوگیري از خروج آب ریخته شده باشد. به این خروجی مانک اطالق

 خروجی استخر

 ورودي استخر در محل ورودي به منظور عدم فرسایش خاك بهتر است از سنگ و سیمان استفاده شود.
هاي ها و جادهدیواره بر روي دیواره ها و جاده هاي دسترس، خاك مخلوط و شن هاي درشت استفاده شود.  

 دسترسی
 

 ماهی پرورش مزرعه یک در نیاز مورد هاي وحوضچه استخرها انواع -1-18

 .نوع استخرهاي مورد نیاز متفاوت است ،آبیگرمپرورش ماهیان  باتوجه به مراحل تکثیر و

. کنندمیبراي پرورش به استخرهاي نوزادگاه منتقل  از زمان آغاز به تغذیه،را الروها  :ی استخرهاي نوزادگاه 1-18-1
دار کردن ماهی رو ماهی از مراکز تکثیر وحمل ونقل آنها به مزرعه وبا خریداري ال این مرحله در مزارع پرورش ماهی،

عمق مناسب آن براي ماهی کپور  مترمربع می باشند و1000-1200به ابعاد معموالً این استخرها  .شودمیاستخرها شروع 
        اي به مدت گونهها به صورت تک الروماهی در این استخر .باشدمیمتر  1-5/1براي کپورماهیان چینی  متر و5/1-/8

 .شوندمیروز نگهداري 30لیا 21

بچه  ی،پس از مرحله اول پرورش الروماهی دراستخرهاي نوزادگاه: استخرهاي پرورش ماهی انگشت قد -1-18-2
رسند به استخرهاي پرورش ماهی انگشت یگرم م1/. تا 5درتراکم کمتر به وزن رم و/. گ3/. تا 2وزنماهیان حاصله که به 
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ماهیان دراین استخرها به دلیل استفاده از  هکتار متغیر است. مترمربع تا دو2500اندازه این استخرها .کنندمیمنتقل  قد
 .شوندمینگهداري  ايچندگونهصورت به   ،تولیدات طبیعی در استخر همه

هکتار   5 تا 1از  ه واین استخرها بزرگتر از استخرهاي بچه ماهیان انگشت قد بود: ستخرهاي پروار بنديا-1-18-3
دهند فعالیت خود را از این ورش دهندگان ماهی ترجیح میکثر پرا هکتار آن مناسب تراست. 1براي مدیریت ابعاد امااست 

ماه بچه ماهیان خریداري شده را به مرحله  8 تا7  مرحله یعنی پرواربندي شروع کنند به طوري که قادر باشند در مدت
البته درمناطقی که درجه حرارت هوا باال  .باشدمیمتر 8/1ور متوسطعمق آب در این استخرها به ط .عرضه به بازار برسانند

عمق آب هرچه کمتر باشد محصول کمتر خواهد بود به خصوص  عمق آب را بیشتر درنظر گرفت. باید سعی شود است، 
ز زمانی است که درجه حرارت آب استخر شروع دوره پرورش ا .شودمیمتر که موجب کاهش شدید تولید 0/ 7عمق کمتر از

 .کنندنمیین درجه حرارت تغذیه درجه سانتی گراد باالتر باشد چون ماهیان در کمتر از ا10از 

براي نگهداري بچه ماهی در طول مدت زمستان  در مزارع پرورش ماهی، معموالً: استخرهاي زمستان گذرانی -1-18-4
 از این نوع استخرها با مساحت حدود یک هکتار استفاده  .هیان تغذیه ندارندبچه ما به دلیل کاهش درجه حرارت آب،

 د.نبچه ماهیان به استخرهاي پرواربندي منتقل شو مناسب شدن شرایط آب وهوا، تا با سپري شدن فصل زمستان و شودمی
براي جمع آوري ماهیان  احداث یک حوضچه به کانال تخلیه، درانتهاي دریچه خروجی در محل اتصال لوله خروجی استخر

 .انتقال ماهیان آسیب کمتري به آنها وارد شود هنگام نقل و تا در باشدمیمناسب  ضروري و

باید استخرهایی براي نگهداري  کنندمیدرمزارعی که بچه ماهیان را تکثیر  :استخرهاي نگهداري مولدین -1-18-5
تا پس از آمادگی  براي پرورش ماهی مولد اختصاص داده شودعه اي این استخرها رممکن است در مز. مولدین احداث شود

متوسط  شودمیتوصیه  مترمربع مساحت دارند و1000-2000این استخرها معادل  مولدین آنها را به مراکز تکثیر بفروشند.
دن ونی نمودر این استخرها نیز باید شرایط الزم براي خشک کردن کف استخر وضدعف د.متر باش2تا  8/1 عمق آب در آنها

 .یا تغییر شیب هاي طولی وعرضی در کف استخر منظور شود

ممکن  باشدمیکننده آب استخرها رودخانه  تأمیندرمناطقی که منبع  :استخرهاي رسوب گیر یا ذخیره آب- 1-18-6
احداث درچنین مواقعی با  .عمل رسوب زدایی آب انجام شود است به دلیل وجود رسوب وگل آلودگی زیاد آب رودخانه،

خرها باشد نسبت به احداث استخر خاکی سته از نظر ارتفاع مشرف به سایر احلی کمحجم کافی در  استخرهایی با سطح و
 .رسوب گیري اقدام شود ذخیره آب و

قرنطینه یا نگهداري  این نوع حوضچه ها به منظور کنترل بهداشت و:  حوضچه هاي شست وشو وضدعفونی -1-18-7
 لجن از بدن و بچه ماهیانی که به تازگی خریداري شده اند وهمچنین شست وشوي گل والي وشمارش  کوتاه مدت و

 .شودمیعرضه به بازار استفاده  برانش ماهیان در هنگام صید و
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 کردن دارماهیآماده سازي استخرهاي پرورشی قبل از  -1-19

استخرهاي چند بار مصرف  آماده سازي  که  گیرندمیمورد استفاده قرار  یک یا چندین بار ه طور کلی استخرهاي پرورشی ب
 :شامل مراحل زیر است

 ند.یا سوزا کردهسپس گیاهان موجود درآنها را خشک  خشک و براي آماده سازي این استخرها ابتدا باید آنها را -1-19-1

دیواره ها  بستر وکیلوگرم آهک پودر شده روي سطح خاك 750براي ضدعفونی کردن استخر به ازاي هر هکتار -1-19-2
 انجام شود.ک زنی سوسپس عملیات دی م زدهشخ سانتی متر 15س خاك را تا عمق سپ پاشیده شود.

 تعمیر گردند.در صورت نقص  وشود کنترل باید  ودریچه هاي ورودي وخروجی استخرها  هاکانال همه  -1-19-3

کیلوگرم کود 1250قبل از آبگیري .انجام شودن کرد دارماهیروز قبل از 20تا15عملیات آبگیري استخرها  -1-19-4
پس استخرها را تا س . کیلوگرم کود ازته به ازاي هر هکتار درسطح استخر پاشیده شود80کیلوگرم کود فسفاته،20گاوي،

کیلوگرم کود ازته به آب اضافه 80کیلوگرم کود فسفاته و20کیلوگرم کود گاوي،2500بعد از یک هفته  نیمه از آب پرکرده و
 .کردن استخرها اقدام نمود دارماهینسبت به  توانمیروز بعد از آبگیري 20تا15  گردد و استخرها  کامال آبگیري  شود. 

شخم زدن کف استخر پرورش  اصوالً شخم زدن یکی دیگر از نکات مهم در آماده سازي استخرهاي پرورشی است. -1-19-5
درشخم زدن . )انتی مترس 50(بیش از  لجن کف استخرزیاد باشدماهیان گرمابی سطحی است مگر درمواقعی که عمق 

چنین  در. شود راستفاده گردد ذرات خاك بازهم ریزتدر صورتی که از دیسک  و شودخاك کف استخر به ذرات ریز تبدیل 
نکته حائز  .شودمیباعث تسریع عمل اکسیداسیون  و کندمیبرابر افزایش پیدا  10 هوا تا شرایطی سطح برخورد خاك و
ین است که استخرهایی که داراي گیاهان آلی مانند نی باشد نباید شخم زده شود ادیسک  اهمیت در رابطه با شخم زدن و

 خواهد شد.از علوفه هاي هرز  سبب توسعه ریزوم ها گردیده واستخر پر زیرا

الیه  .گرددمی استخرده شدن آهک باعث آما پس از شخم زدن زمین یک الیه آهک برروي خاك قرار گیرد. -1-19-6
ثري است تا کودها به خوبی ؤآهک نقش کود ندارد ولی عامل م شود. فادهاست ،استخرآبگیري  از  هفته قبل2آهکی باید 
 .گرددمیاستفاده از آهک زمانی مهم است که خاك اسیدي باشد که در غیر این صورت موجب صدمه به ماهیان  عمل کنند.

 ه شود. عمراج 3آهک کشاورزي در بستر استخرهاي خاکی به جدول راهنماي جهت اطالع از میزان 

 (کیلوگرم در هکتار) مقدار آهک کشاورزي مورد نیاز در بستر استخرهاي خاکی 2جدول 

 اسیدیته بستر خاك استخر خاك لومی یا رسی خاك لومی شنی خاك شنی
800/1 600/3 400/5 5/5-5 

900 800/1 600/3 6-5/5 
0 800/1 800/1 5/6-6 



25 
 

 20ت بیش از و قلیائی 5/6از در صورتیکه آهک دهی به استخر درست انجام شود بایستی میزان اسیدیته بیش  -1-19-7
 میلی گرم در لیتر طی دو تا چهار هفته باشد. 

قبل از آبگیري استخرها این  موالً مع .باشدمیاستخرها  حاصلخیزيکودپایه به عنوان اصلی ترین عامل جهت  -1-19-8
زمان آماده سازي کود  بهترین کود جهت باروري استخر در کودها باید به صورت یکنواخت در کف استخر پخش گردد.

 .گاوي است

 

آماده سازي استخر پس از برداشت ماهی و قبل از رهاسازي ماهی درابتداي دوره بعدي  -1-20
 پرورش

ب استخر زمانی است که دماي آب براي آبزي پروري مناسب نیست و بایستی ماهیان بهترین زمان براي تخلیه آ -1-20-1
با خشک کردن استخر، تهویه کف استخر و تابش خورشید و در  شودمیصید و آب خارج شود. بنابراین توصیه 

 نتیجه تجزیه لجن و بقایاي پوسیده گیاهی انجام شود.
اسیدي و بعنوان کود در  هايخاكیجاد تعادل و تنظیم اسیدیته براي مبازره با آلودگی ها، ا شودمیتوصیه  -1-20-2

تن آهک مورد استفاده  2تا  1استخر، از آهک در کف استخر استفاده شود. بهتر است در استخرهاي خاکی بین 
 قرار گیرد. 

با در خاکهایی  شودمیبهبود خاك کف استخرها و از بین بردن گیاهان مضر، توصیه  براي اصالح، احیاء و -1-20-3
 سانتی متر شخم سطحی زده شوند.  15تا  10نفوذپذیري باال کف استخرها به مقدار 

 باشدیمبهترین روش براي جلوگیري از تخریب دیواره ها، استفاده از کاشت گیاهانی مانند یونجه بر روي دیوارها  -1-20-4
 که موجب نگهداري و حفظ خاك سطحی نیز خواهد شد. 

خرها، دریچه هاي خروجی کامال بسته شوند. بهتر است بین تخته هاي قبل از آبگیري است شودمیتوصیه  -1-20-5
خروجی آب با خاك رس یا کود دامی پر شود تا پس از جذب آب افزایش حجم پیدا کند و باعث مسدود شدن 

 روزنه ها شود. 
کود  در زمان خشک بودن استخر، کود پایه اضافه شود. کودهاي دامی مناسب تر هستند.مقدار شودمیتوصیه  -1-20-6

. در صورت استفاده از کود مرغی، مقدار آن نصف شود.همچنین شودمیتن در هکتار توصیه  5تا  3گاوي بین 
 سازي استفاده کرد. ه مقدار کم براي افزایش سریع غنیاز کودهاي معدنی ازته یا فسفره نیز ب توانمی

حجم  بعالوه بضربدر ارتفاع متوسط آحجم آب موردنیاز براي آبگیري استخرها برابر با مساحت مفید استخر  -1-20-7
. باشدمیاستخربه اضافه آب تبخیر شده  هايدیوارهآب تلف شده است. آب تلف شده مجموع آب نشتی از دریچه و 

 3لیتر در ثانیه در هر هکتار است. این مقدار در مناطق گرم به  2تا  5/1میزان آب تلف شده در مناطق معتدل 
 تار خواهد رسید.  لیتر در ثانیه در هک 4تا 
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 بخش دوم: -2

 آماده سازي استخرهاي بتنی (غیرخاکی) 
 .است شده ساخته مصنوعی مواد سایر یا بتون از آن بستر که باشدمی استخرهایی شامل پرورشی استخرهاي دیگراز نوع

 کیفیت با آب نتقالا کف، شتشوي در راحتی آب، نگهداري قابلیتمانند  هايویژگی داراي استخرها این اینکه به توجه با
 هاي گونه پرورشموجب شده که این مخازن براي   باشندمی پذیري شکل قابلیت و کاكاصط بدون و صاف سطح ،مناسب

 .باشند مناسب دستی تغذیه با ماهی
 

فلز و سایر مواد  هاي غیرخاکی از موادي مانند بتون، پالستیک یا پلی اتیلن، فایبرگالس،آبراههبراي ساخت  -2-20
  استفاده شود. مصنوعی 

 براي پرواربندي و رشد ماهیان بهتر است از استخرهاي گرد و هشت وجهی استفاده شود. -2-21
در استخرهاي مستطیل شکل، ورودي در یک سوي طولی استخر و در سمت دیگر خروجی در کف استخر قرار  -2-22

دو سوي  بی مالیم ازدرصد از ورودي به خروجی و همچنین شی 2تا  1شیب طولی  شودمیدارد. همچنین توصیه 
 عرض استخر به وسط ایجاد گردد. 

گوشه هاي استخر حذف یا گرد شود تا شستشوي کف استخر بخوبی انجام شده و فضوالت در این  شودمیتوصیه  -2-23
 نقاط تجمع نکنند. 

تفاع باشد. همچنین در باالترین نقطه ار چشمه)  ، قنات ، (چاه آبی منبع نزدیکی در بایستی استخر احداث مکان -2-24
 به بهره برداري برسد.   مزارع پرورشزمین واقع شود تا آب بطور ثقلی براي 

 
جانمایی  شودمیمنطقه با شیب کم بهتر است زیرا موجب کاهش هزینه هاي عملیات خاکی خواهد شد. توصیه  -2-25

 استخر پس از تهیه نقشه توپوگرافی و بررسی مکان احداث استخر مشخص گردد. 
برابر مساحت مفید استخر انجام گیرد. عمق خاکبرداري متناسب با شیب اراضی 5/1حدود  خاکبرداري به مساحت -2-26

پس از خاکبرداري محل احداث استخر به عمق حداقل نیم متر مخلوط (خاك و و عمق مورد نیاز استخر باشد. 
ها بهتر  آهک) زیرسازي گردد و پس از کوبیدگی ، محل احداث دیواره ها مشخص شود. جهت زیرسازي دیواره

 است از آب و آهک استفاده شود. 
در خارج استخر و در پشت دیوارها از سازه اي به عنوان تکیه گاه استفاده شود که با مصالح مختلف و بر اساس  -2-27

 .شودمیاقلیم منطقه ساخته 
براي  وبرج هوادهی در زیر ریزش آب منبع سازه ورودي حوضچه بصورت گرد یا مستطیلی و  شودمیتوصیه  -2-28

 هدایت آب به استخر ایجاد شود.
 بهتر است شیب خروجی استخر در استخر مستطیلی در مقابل ورودي یا کف استخر تعبیه شود. شودمیتوصیه  -2-29

 هاي طولی و عرضی ایجاد شود تا تخلیه آب و فضوالت براحتی انجام شود. 
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