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وبینار تخصصی

راهکارهای کاهش اثرات پدیده کم آبی 
ماهی قزل آال ش رپرودر مزارع 

:ارائه دهنده

هرسیجدکتر محمد 

دانشیار تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه گنبد کاووس

۱۴۰۰مرداد 

2



پرورش

ماهی

غذا

محیط پرورشماهی
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محیط پرورش
سازه

تجهیزات

آب
كیفیت

كمیت

نوع و محل استقرار

(رعایت اصول هیدرولیك)استخرها

(آورنده و برنده)كانالهای انتقال آب
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:راهکار

مدیریت تولید* 

مکانیزاسیون استخرها* 
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:مدیریت تولید

کاهش بیومس،  تولید بچه ماهی، کاهش تراکم در )کنترل بیومس ماهیان 

(استخرها

(کنترل کیفیت و کمیت غذای ماهی)کاهش آلودگی آب 
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تغییرات ایجاد 

شده در آب 

گازها

میكرو 
ارگانیسمها

نوترینتها

خصوصیات
ی شیمیای-فیزیكو
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ات ذر)اولین گام در بحث کاهش آلودگی آب، كاهش تولید آالینده هاست 

...(جامد معلق، محلول و 

.بهترین اقدام ، استفاده از غذای مناسب و با كیفیت است

:خصوصیات یك غذای مناسب

پرورش،شرایطوماهیسایزباغذاسایزبودنمتناسبغذا،اجزاءبودنباالنس

وگردوریزذراتفقدانسنگین،وباقوامفضوالتتولیدجذب،میزانباالترین

بآدرشدندیرحلبیماریزا،عواملازعاریغذا،ذراتشكستگینداشتنغبار،

...و
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:راهکاردوم و مهم

مکانیزاسیون استخرها

(ی آباستفاده از سیستم بازگردش)
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طراحی  استخرهای جدید تاسیسطراحی جهت استخرهای ساخته شده

مکانیزاسیون استخرها
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باهداف اصلی از سیستمهای های بازگردشی آ

ثبات شرایط زیستی

سالمت و رشد مناسب ماهی

کاهش ریسک بیماری

تولید بیشتر

بهره اقتصادی بیشتر

استفاده حداکثر از فضا و آب 

کاهش مصرف آب تازه 
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م محدودیت های سیست

های بازگردشی 

افزایش غلظت 
نوترینتها

pHکاهش 

ECباالرفتن 

افزایش بار 
باکتریایی
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تمهیدات الزم برای برگرداندن آب

فیلتر فیزیكی

بیوفیلتر

UVضدعفونی با  یا ازون

دنیتریفیكاسیون

تزریق  اكسیژن خالص

درصد بازگشت آب

ی 
دگ

چی
پی

تم
س

سی

هوادهی

ته نشینی و پمپاژ
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(نوع استخر) سازه های موجود 14
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20



21



22
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حذف فضوالت

(فیلتر فیزیکی)فیلتراسیون 
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:در سه محل انجام می شود

حذف فضوالت و غذای خورده نشده

Particle removal
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آب ورودی كارگاه

آب برگشتی

آب خروجی كارگاه



.دریك سیستم بازگردشی آب، حذف مواد در اولین فرصت باید انجام گردد

:شروع آن از استخر می باشد

:به دالیل

معدنی شدن و تراوش مواد نوترینتی

 CODو BODباال رفتن میزان  

تجمع و باالرفتن بار باكتریایی آب

خسارت به آبشش ماهیان

انسداد مدیای بیوفیلتر

عوارض شستشوی هفتگی یا دوره ای استخرها 
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مكعب 1/2ایل 1/005:  دانسیته فضوالت  گرم بر سانتیمتر

بردقیقه2/5ایل یك:  رسعت سقوط آن  متر

غذای مصرفی فضوالت تولید می شود% 20معموالً 

محاسبه لوله و كانالهای)س برثانیه باشد تا فضوالت رسوب نكند30سرعت آب باید بیش از 
(خروجی

(طراحی اتصاالت و ریزشها)جلوگیری از خوردشدن ذرات
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:روشهای حذف فضوالت

ته نشینی-

(میكرواسكرین فیلترها)فیلترهای مكانیكی 

فیلترهای شنی-

شناورسازی-

فیلترهای غشایی-

-0000
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نحوه ته نشینی رسوبات
30



31

نیاستخر رسوبگیر یا ته نشی
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40





فیلترهای بیولوژیکی

(بیوفیلتر)
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كاهش می دهد% 9۰،فعالیت باكتریها را 6به 7كاهش پی اچ از . است8-9 بهترین پی اچ -

كاهش می دهد% 6۰-7۰، فعالیت باكتریها را 3از صفر به  COD/Nافزایش نسبت -

درجه سانتیگراد است29-3۰بهترین دما برای فعالیت باكتریها، -

برای ماكزیمم رشد باكتریهای نیتریفایر الزم است2غلظت آمونیای حداقل -

نور عامل محدودكننده عملكرد باكتریهاست-

سایر باكتریها رقابت شدیدی با باكتریهای نیتریفایر دارند-

(سته به شرایطب)روزه برای استقرار باكتریهای نیتریفایر در بیوفیلتر الزم است2۰-۴۰زمان -

... (كانالیزه شدن، كالگینگ و )طراحی و هیدرولیك بخش بیوفیلتر اهمیت دارد-

44
بیوفلیتر

biofilter



عامل  درجه تاثیر محدوده مناسب

تالطم ۱ به میزان مناسب

قلیائیت 2 ppm 2۰۰بیش از 

پی اچ 3 9–5/7

اكسیژن محلول ۴ 5/2بیش از  DO/TANنسبت 

مواد آلی 5 حد اقل 

غلظت سوبسترا 6 هامحدوده مناسب برای ماهیان و باكتری

دما 7 اپتیمم 

شوری 8 اپتیمم

:خالصه ای از محدوده مناسب عوامل موثر بر پدیده نیتریفیکاسیون
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ضد عفونی 

(گندزدایی)
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...(ازون، كلر و )تركیبات شیمیایی

...(گرم كردن و )روشهای فیزیكی

...(انواع فیلترها و )روشهای مكانیكی

روشهای گندزدایی

) تشعشعات UV (و امواج صوتی
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...(  مواد آلی و معدنی، پی اچ، دما و )نیمه عمر در آبهای مختلف-

دقیقه۱-۱۰برای مدت  ۰/۱-۱دوز -

، حذف میكروبها، اكسیداسیون تركیبات نیتروژندار)عملكرد در آب-

...و BODكاهش 

روش حذف یا غیر فعال نمودن ازون-

-

نانومتر25۰-27۰طول موج -

برای 3۰mWS/cm2-35دوز الزم برای عمده عوامل بیماریزا -

۱۰۰-2۰۰ویروس، 

شرایط الزم برای عملكرد صحیح سیستم-
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تزریق ازون 49



وی-سیستم یو 50
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هوادهی

(Aeration)
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برج هواده 53
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هوادهی کف کانالها55



ایر جت56



57
سیستم ونچوری



هوادهی در استخر
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ابتدای استخر-هوادهی در استخر 59



ابتدای استخر-هوادهی در استخر 60



تزریق اکسیژن

(Oxygenation)
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مخزن اکسیژن مایع
دستگاه تولید اکسیژن خالص
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مخروط اکسیژن 63



:سایر سیستمهای تزریق اکسیژن خالص به آب

LHOسیستم -

-Uسیستم - tube 
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LHOسیستم 
65
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LHOسیستم 



U-tubeسیستم 67



پمپاژ

(Pump Station)
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پمپاژ

Pump system

69



70

محاسبات پمپ
نوع پمپ

اتصاالت پمپ
پمپ استندبای

مصرف برق

مالحظات پمپاژ
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اصالح اتصاالت
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73

نحوه و میزان ورود آب به استخرها
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با تشکر از توجه شما 


