
 

 

 

 یپرورش ماه سیستم های مختلف
 سیستم های گسترده، نیمه متراکم و متراکم

 

  

 شرکت بهسان تغذیه آریان



 

 

 یپرورش ماههای  تکنیک

با استفاده از ابزار  یداردر حداکثر سطح پا یماه یدتولبه راهکارهایی اطالق می شود که  یماه پرورش هایتکنیک 

 دستیابی به ،یانآبز یدتولدر  یریتمد یهدف اصل .انجام می پذیرد یعلم در قالب اصولمختلف  یهاروش و 

و  یگذار یهسرما  ی،ماهالرو  یست،ز یطمحآب، استخر،  نظیر پرورش یاساس هایفاکتورادغام  یقاز طر دهیسود

 دستهچهار به  یماهروش های پرورش  ،تولید آبزیان یها یکابزار و تکن بکارگیریبا توجه به نوع  است. کارنیروی 

 :شرح داده شده است ینجادر ااین روش ها . انواع تقسیم می شود

 :گسترده یپرورش ماه یستمس

بچه  یتعداد کمدر این مزارع  شوند. یکم پرورش داده م یاربس ینهبا هز یاو  ینهها بدون هزماهی  روش ینا در

 یماهبه نوعی ، گردد یدر حوضچه استفاده نم یمواد افزودن یاگونه کود و  یچه شده و یدر استخر رهاساز یماه

گسترده  یپرورش سیستم در ین،عالوه بر ا .هستند استخرموجود در  یعیطب ییبه طور کامل وابسته به مواد غذا ها

 یماه یلوگرمک 2-1تنها  ساالنه یجه،در نت .صورت نمی گیرد یماه یدتول ینهدر زم فنی و فعالیت علمی یچگونهه

و  پرورش حلهبدون توجه به مر و اتمحاسبانجام توان بدون  یبه عنوان مثال م شود. یم یدتول متر مکعبدر هر 

 .نمودماهی اضافه استخر  طور نامنظم به ، بهبرداشتزمان 

طبیعی، آببندان و یا  مخازن طبیعی و نیمه منابع آبی خرد با دبی کمتر از پنجاه لیتر در ثانیه و ذخیره آب در

 در بخش کشاورزی شامل این وضعیت می باشند. گیری بندخاکی و استخرهای بزرگ به منظور بهره

 :یافته بهبودگسترده  یپرورش ماه یستمس

 و هرز یها یماه ،هرز یعلف هاحذف پس از ها  یکه ماه ییجا ،مزرعه اندکی اصالح شده یریتمددر این روش 

نامنظم  به طورماهی ها  یسیستم پرورش این درهمچنین  د.نشو یم یرهبا تراکم نسبتا کم ذخ یشکارچ یها یماه

سیستم نوع  ینا در جوامع روستایی در حال حاضر،می شوند.  دهیکودمزارع به صورت پراکنده و  شده دهیغذا

 12-5 یماهساالنه  ید، تولیافته گسترده بهبود سیستم پرورشدر  .یردگ یمورد استفاده قرار م یشترب پرورشی

 است. متر مکعبدر  یلوگرمک



 

 

فیلترکننده در ترکیب اصلی کشت  های آبزیان گیری از گونه در پرورش گسترده آبزیان گرم آبی معموال با بهره

کنند به عنوان ترکیب فرعی با درصد کشت بسیار  می توام و سایر آبزیان قابل پرورش که از غذای دستی استفاده

 .شود گیری می پایین بهره

 متراکم: یمهپرورش ن یستمس

وری بیشتری  دارای بهره شود که نسبت به روش گسترده در این روش پرورشی از غذای دستی نیز استفاده می

روش گسترده بیشتر بوده و همچنین در برخی  باشد. تراکم تعداد ماهی در واحد حجم در این روش نسبت به می

شود. همچنین در این روش از  بستر و مخزن آب استفاده می استخر غذای طبیعیموارد عالوه بر غذای دستی از 

پرورشی  های شود. سیستم برداری می بتونی و استخرهای با پوشش های مصنوعی مختلف بهره استخرهای خاکی،

 و نوع گونه در این روش بسیار متفاوت است.

ذخیره هرز، تراکم  یو علف ها یشکارچ نایل ماه، کنترل کاماصالح بدنه آبی، متراکم یمهن پرورش یستمدر س

ماه و در صورت  4-3بعد از مجدد ذخیره سازی و  برداشت جزئی، یدست غذا دهیمنظم و  دهیمتوسط، کود سازی

 پرورشمدرن  یها یاز فن آور ی، برخشرایط ینبه ا شود. ی( انجام می)هواده یژناکس ینلزوم تبادل آب و تام

 .مورد استفاده قرار می گیرد متراکم یمهن پرورش یستمتحت س یماه

خاکی پرورش نیمه متراکم  ترکیب و نوع گونه به وضعیت بستر مخزن و یا استخر بستگی دارد. در استخرهای

غنی سازی آب، رهاسازی چند گونه ای یا کشت توام  گیرد. لذا تمهیدات خاص از جمله ماهیان گرم آبی انجام می

بایستی لحاظ گردد ولی اگر تعویض آب به هر ترتیب افزایش یابد بایستی انتخاب  روشکپور ماهیان در این نوع 

 .ترکیب و درصد کشت به نسبت تغییر نماید گونه،

کنند  دستی استفاده می در استخرهایی با پوشش بتونی و یا سایر مواد مصنوعی فقط بایستی از ماهیانی که غذای

کیفیت آب، اقلیم منطقه و کیفیت خاك  مخزن با شناخت از کمیت و گیری شود. لذا در صورت خاکی بودن بهره

 . گردد مبادرت به انتخاب گونه و درصد کشت می

 یا یلوگرمک 30تا  15ممکن است به  متر مکعبدر هر  یماهسالیانه  ید، تولسیستم پرورشینوع  ینبا توجه به ا

 برسد. یشترب یحت

 



 

 

 :پرورش ماهی متراکم یستمس

 یستمعنوان س اب ینه،پر هز یها یرساختز ایجادپس از  یشرفتهپ یاربس تکنولوژی هایبا استفاده از  یماه پرورش

 دارد.  یقباال و کار دق یگذار یهبه سرما یازن ین سیستم پرورشیا شود. یشناخته م متراکم پرورش

 ه صورتغذادهی ب شده و در این روش ماهی در استخرهایی بتونی و پلی اتیلن و سایر مواد مصنوعی پرورش داده

پرورش در این فعالیت کامالً مکانیزه بوده و آب در ی آب گیرد و با توجه به میزان کم آب در منابع دستی انجام می

به عنوان  همراه است که ییسودآور است، اما با خطر باال یاربس پرورش متراکم یستمگرچه س .باشد می گردش

  .اشاره نمود یستز یطبالقوه بر مح یمنف یرتاثبه  می توانمثال 

به گونه های مختلف ماهی مانند تیالپیا تا بیش از صد کیلوگرم  میزان عملکرد تولید ماهی در این سیستم با توجه

 باشد برداری می در متر مکعب قابل بهره

 

 

  پرورش ماهی  یستمچهار نوع س درخوراک  گیریکاربه  یسهمقا جدول

 )%( نیاز به غذای فرموله و مکمل های غذایی نیاز به غذای طبیعی )%( نوع سیستم پرورش ماهی

 عدم نیاز 100 سیستم گسترده

 30 70 سیستم گسترده اصالح شده

 50 50 سیستم نیمه متراکم

 100 عدم نیاز سیستم متراکم
 



 

 

 ماهی یمختلف پرورش یها یستمس یسهمقاجدول 

 سیستم پرورش
 در پرورش ماهیفعالیت های مختلف 

 برداشت ماهی تامین آب و اکسیژن غذادهی دهیکود خیره سازیذتراکم  آماده سازی استخر

سیستم 

 گسترده

ماهیان عدم حذف 

و گیاهان  هرز

 آبزی

 کنترل نشده
فاقد 

 کوددهی
 برداشت نامنظم عدم نیاز غذای طبیعی

سیستم 

گسترده اصالح 

 شده

حذف ماهیان هرز 

 و گیاهان آبزی
 کنترل شدهنیمه 

کوددهی 

 نامنظم
 چندین برداشت در سال عدم نیاز غذادهی نامنظم

سیستم نیمه 

 متراکم

حذف ماهیان هرز 

 و گیاهان آبزی
 کنترل شده

کوددهی 

 منظم
 غذادهی منظم

تامین اکسیژن و آب 

 در صورت نیاز

برداشت جزئی و چندین 

منظم در یره سازی ذخ

 سال

 سیستم متراکم

حذف کامل 

و  ماهیان هرز

 گیاهان آبزی

ذخیره سازی باال 

تحت شرایط کنترل 

 شده

فاقد 

 کوددهی

غذای باالنس شده 

 و غذادهی منظم

کنترل دائمی آب و 

 اکسیژن

و ذخیره کلی برداشت 

 سازی منظم در سال

 


