
 

 که فعالیتی نوع هر چیست؟ خانگی کار و کسب اصال که بدانیم باید اول دهیم جواب پرسش این به بخواهیم اگر خانه؟ در ماهی  پرورش چرا

 .خانگی کار و کسب شود می دهیم می انجام خودمان امکانات از استفاده با و خانه در ما

 سود تمام راحت خیلی و کنند می جلوگیری اضافه های خرج بسیاری از و آورند می خانه به را خود شغل افراد کار و کسب از سبک این در

 آلمان،امریکا،مالزی،سنگاپور، چین، کانادا، مثل پیشرفته کشورهای از بسیاری حاضر حال  در ، شود می کار و کسب آن صاحب نصیب

 .است گسترش حال در سرعت به روش این و روند می خانگی کار و کسب سمت به روز به روز.  …و اتریش

 کشور در قدیم از ها شغل از سبک  این  و دارد طوالنی بسیار سابقه ایران در خانگی های شغل اکثر کل در و ماهی پرورش مانند مشاغلی

 و میدانیم ماهیانه حقوق و کارمندی در فقط را شغل ایم، گرفته یاد ما از خیلی که غلط های نگرش بعضی بخاطر امروزه اما داشته وجود ما

 البته ،…..  هم آخر در و رویم می استخدامی های آزمون سراغ در به در کردن، کار مستقل و حرفه یک یادگیری جای به همین بخاطره

.پردازد می موضوع این به جدا مقاله یک در حتما کاردارشو گروه  

 

 هخان در ماهی پرورش مزایای

کنیم می اشاره آنها از بعضی به زیر در که است گسترده بسیار مزایا این  

بودن کنارخانواده  

(باالست بسیار آن تقاضای حاضر حال در)ماهی ارگانیک تولید  

ها میکروب به آلودگی کمتر   احتمال  



 

سال طول تمام در ماهی تولید  

کند می رشد غذا کمترین با کوچک فضای دلیل به  

بزرگ و صنعتی مقیاس در  پرورش برای است ای تجربه  

کارها در آزادی داشتن  

کمک برای خانه افراد از استفاده  

خانواده اعضای برای شغل ایجاد  

دوم شغل عنوان به درآمد منبع  

... و خودتان شهر و اطرافیان،دوستان،همسایه،منطقه به ماهی راحت فروش  

ماهی شخصی مصرف  

دلخواه کاری ساعت  

کم خطر و ریسک  

فرزندان تر راحت تربیت  

باال پیروزی و موفقیت درصد  

قانونی مراحل و مجوز به نداشتن احتیاج  

دیگر کارهای به نسبت کمتر گذاری سرمایه  

شخصی زندگی در بیشتر آسودگی احساس  

 و... اختیاری بازنشستگی

 



 

 

:خانه در ماهی پرورش در مهم نکات  

 گفته که هایی مهارت یادگیری و نکات این انجام در اگر و بگیریم یاد را ها مهارت و نکات سری یک حتما باید خانه در ماهی پرورش برای

.رسید نمی دلخواه نتیجه به باشید مطمئن کنیم تنبلی شد خواهد  

 سود و فروش برای هم دیگری و کم بسیار مقیاس در هم آن شخصی مصرف برای فقط میشود، انجام منظور دو به جا همه در اینکار

.کنید انتخاب را خودتان هدف باید اول شما  بنابراین بزرگتر، مقیاس در بیشتر  

 مطمئن و باشید داشته کار این به عشق باید یعنی نه؟ یا دارید عالقه است تولیدی شغل یک که کار این به آیا که ببینید باید بعد مرحله در

.شماست انتظار در موفقیت آخرش و  ندارد معنایی هیچ شکست باشد عالقه  که کاری در باشید  

 بشی بیدار خواب از خودت ماهیان دیدن عشق به صبح یعنی اینکار در بودن عاشق: )هستند ماهی پرورش کار در که دوستان از یکی بقول

(ببری لذت آنها دیدن از و  

.بگیرید یاد را فروش و بازاریابی علم حدودی تا است مهم بسیار که مورد آخرین در و کنید مشخص را هزینه میزان باید هم بعد مرحله در  

 

 

 



 

 

است؟ مناسب خانه در پرورش برای ماهی  نوع چه  

. گیرد می قرار ها بهترین جزو آال قزل که کنیم استفاده پرورشی ماهیان بیشتر از خانه در ماهی پرورش برای  توانیم می ما کلی بطور

.کند رشد بخوبی بتواند تا کنیم سازی شبیه  طبیعت در را ماهی زندگی شرایط باید فقط تولید برای  

 

 

 



 

 وان در ماهی پرورش

 این از توانید می فضا کمبود صورت در هم و کافی فضای بودن دارا صورت در هم شما که است جذاب بسیار ایده یک وان در ماهی پروش

 آن از جذاب و زیبا طراحی با توانید می شما که آکواریوم، یا مخزن چند از استفاده یعنی وان از ما منظور کنید،طبیعتا استفاده روش

 .کنید استفاده

 

 

بشکه در ماهی پرورش  

 آن از که است جذاب پیشرفته کشورهای در ای اندازه تا  سبک است،این بشکه در ماهی پرورش خانگی، تولید های روش از دیگر یکی

 استفاده شده بریده وسط از یا و کامل ی بشکه از توانید می روش این ،در(بیشتر تجهیزات با البته) کنند می استفاده هم صنعتی بصورت

.کنید  

 خانه در شود می هم دستی بصورت که) هوا تصفیه،پمپ آب،دستگاه لوله یا pvc های بشکه،لوله شامل دارید احتیاج  که تجهیزاتی و ابزار

 .است( ساخت

 

 



 

 پالستیکی مخازن در ماهی پرورش

.است کرده پیدا رواج دنیا سراسر در اخیر سال چند که است هایی روش جمله از پالستیکی مخازن در ماهی پرورش  

:کرد اشاره زیر موارد به توان می خانه در ماهی تولید جالب العاده فوق مزایای از  

 بودنش ای استوانه دلیل به کم بسیار فضاهای در آن از استفاده -1

 دارد قرار چوب چهار روی بر چون کوهستانی، و دار شیب مناطق در روش این از استفاده -2

 فضوالت راحت شدن خارج و آن شکل قیفی کف درپوش کردن باز با مخازن راحت نظافت -3

 درصد ۰۳ تا تولید های هزینه کاهش -4

 مکعب متر یک در ماهی گرم کیلو ۱۱۳ پرورش امکان -5

 صنعتی بصورت آن گسترش -6

 

فایبرگالس های استخر یا حوض بوسیله خانه در ماهی پرورش  

 قابلیت که دارید ای حوضچه خودتان خانه در شما اگر موجود، امکانات همه از درست استفاده یعنی خانه در ماهی پرورش گوییم می وقتی

 همین با که چرا بسازید، حوضچه یک خودتان برای ندارید اگر یا دهید انجام را مورد این حتما شود می پیشنهاد شما به دارد را اینکار

.داد پرورش توان می را ماهی از زیادی تعداد حوضچه  

 پوششی فایبرگالس. است پرطرفدار بسیار دیگر های روش به نسبت آن راحت ساخت مراحل و پایین هزینه بخاطر  فایبرگالس استخرهای

.باشد می مقاوم بسیار دما و خوردگی مقابل ودر است پلیمری مواد و شیشه الیاف از  

.کنند می استفاده برگشتی آب از سیستم این در و باشد می متر ۴ تا ۱ آن عمق و متر ۱۱ تا ۴ از های استخر یا ها حوضچه این طول  

 



 

 خانه در ماهی موفق دهنده پرورش یک نمونه

 ظرفیت با کوچک حوضچه یک از خانه در را خود کار و کرده تحصیل شیالت رشته در که هستند ماهی موفق دهنده پرورش یک ایشان

.اند کرده آغاز ماهی قطعه ۰۳۳۳  

 پرورش شغل وارد کند دنبال را اداری کار و برود نشینی میز پشت دنبال اینکه جای به و است شیالت رشته التحصیل فارغ بهمن محمد

 سال یک حدود ایشان. کرد شروع را خانه در ماهی تولید قطعه، ۰۳۳۳ ظرفیت با کوچک حوضچه یک کم بسیار هزینه با و شد ماهی

.آورد بدست خود برای منطقه در که بود اعتباری درآمد از مهمتر خودش گفته به اما داشت، هم توجهی قابل درآمد و بود اینکار مشغول  

 می حمایت تولید از که هایی نهاد و گذاران سرمایه توجه اینکار در من موفقیت و است سود از باالتر اعتبار کسب گویند می بهمن آقای

 من به وام یک شد مطلع من  کار از وقتی  سازندگی بسیج همچنین کردند، آمادگی اعالم گذاری سرمایه برای نفر چندین و کرد جلب را کنند

.ساختم را خودم استخر اولین آن با من که دادند اختصاص  

 نفر ۴۳ برای که داریم بابلسر و تهران،قم،کرج در استخر ۱۴ اکنون و آمدند هم دیگری گذاران سرمایه و کرد پیدا گسترش من کار کم کم

.است گرفته صورت زایی اشتغال  

 صنعتی تولید برای الزم های دستگاه تمام اند توانسته کند،آنها می اداره خود های همکالسی همراه به را  ماهی پرورش استخرهای ایشان

 و ایم کرده تولید خودمان را  تجهیزات صد در صد گویند می و اند برده باال را ماهی رشد علمی پرورش با و کنند تولید خودشان را ماهی

 از ماهی رشد سنتی پرورش در. کنیم می استفاده متراکم فوق پرورش سامانه از و  شده جویی صرفه بسیار ها هزینه در جهت این از

 کیفیت و نور ،میزان محیط دمای جمله از عوامل همه تنظیم مدرن های روش در اما کند می تبعیت. …غیره و خورشید نور محیط، دمای

.یابد می  افزایش بسیار ماهی رشد سرعت نتیجه در و باشد می استخر کنندگان اداره اختیار در کامل طور به آب  

 را ساز اکسیژن دستگاه و هواده دستگاه ها، پروتئین و میکرونی ذرات معلق،حذف ذرات حذف دستگاه توانستیم ما: گوید می بهمن محمد

.کنیم می تصفیه را آب بار ها ده باشد الزم اگر روز طول در بسازیم، خودمان   

 اصول بکارگیری  دلیل به اما است، استاندارد استخر وضعیت باشد درصد ۱۱ تا ۱۳ بین تلفات نرخ اگر شیالت سازمان نظر اساس بر

.است درصد ۱ از کمتر ما استخرهای تلفات نرخ علمی  

 



 

 برای توانند می کنند، پیشه صبر ابتدایی موفقیت به رسیدن تا اگر اما شوند می مواجه زیادی مشکالت با کار آغاز در همه ایشان گفته به

.باشند داشته درآمد و سود سپس و آبرو و اعتبار خود  

 

  



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردارشو جمع آوری و تحریر شده استتوسط گروه تحقیقاتی ک ی آموزشی  این مقاله

بال مانع میباشد.با ذکر منبع هرگونه کپی برداری   

 موفق باشید.

https://kardarsho.com 

https://kardarsho.com/
https://kardarsho.com/

