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و توان بالقوه    عتینو به طب  یغذا، ض رورت نااه  یبرا  یجهان  یتقاض ا  شیو افزا  یالتیاز منابع ش    یبرداربهره  زانیم  شیافزا

تا    ش ودیم  ینیبشیدر حال رس ترش باش د پ یبا نرخ فعل  ی پروریرا به وجود آورده اس ت  ارر بخش آبز  ی پروریبخش آبز

  لین  یبرا  دیبا  انیآبز  دیتول  یهاس تمی  امروزه س  دیتن خواهد رس    ونیلیم  132به    ی پروریآبز  داتیتول  زانیم  2020س ال  

در مخازن ش ن و ماس ه با توجه به امکانات بالقوه    یش ود  پرورش ماه  یزیربرنامه  یو اقتص اد  داریمحص وتت پا  دیبه تول

کردن مص ر     نهیباعث به یقیتلف  دیتول  رونهنی  اباش دیم نهیهزآس ان و کم یتیموجود در معادن ش ن و ماس ه کش ور فعال

  دی دنس بتا  ج  ینوع از مخازن ازجمله راهکارها  نیدر ا  ی  پرورش ماهش ودیو آب م  نیاس تفاده مکمل از زم  قیمنابع از طر

در آن انجام    زیها نانس   ان  ییاز منابع مهم غذا  یکیعنوان  به  نیپروتئ  دیآب، تول  نهیکه عالوه بر مص   ر  به  اس   تیدر دن

  1437  با توجه به تعداد  باش  دیها مآب آن  تیفیک نیینوع از مخازن، و تع  نیا  ییراه ش  ناس  ا  نیدر ا  مقد  نیاول  ردیریم

معادن وجود دارد با    نیا  یوش و درمخازن ش س ت  یپرورش ماه  یبرا  یادیتوان بالقوه ز  کیمعدن ش ن و ماس ه در کش ور،  

  جیکه ترو  ش ودیم  ش نهادیپ  باش ند،یم  داریپا  یاورزنوع مخازن از اهدا  کش    نیاس تفاده از ا  یایتمام مزا  نکهیتوجه به ا

  نهیزم  نیدر ا  یتررس ترده  قاتیقرارررفته و تحق  یش تریش ن و ماس ه موردتوجه ب  یوش وتدر مخازن ش س    یپرورش ماه

  ردیصورت ر  یبه اقتصاد مقاومت  لیجهت ن
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 مقدمه 

چندمنظوره از منابع آبی   برداری دو یادر کش  ور و نیاز مردم به مواد پروتئینی س  الم باعث ش  ده اس  ت تا بهرهمحدودیت منابع آبی  

 تقویت بنیه اقتص ادی روس تائیان و  منظور تأمین نیازهای مردم وهای کش اورزی( و همننین تولید ماهی بهها، قنوات چاهخرد)چش مه

 روس تاها فقیر افراد اولیه نیازهای رفع برای مناس بی حلراه تواندمی پروریآبزی   (Nafisi, 2007)ریرد  کش اورزان موردتوجه قرار می

 و اقتص اد توس عه تواندمی آن، بر عالوه د ریر قرار افراد همه  اختیار در مناس   باقیمت مطمئنی غذایی منبع ص ورتبه و  باش د

 در که مهمی نقش بر عالوه پروریآبزی   (Salehi and Miglinejad, 2001)کند ایجاد منطقه در نیز را جدیدی ش للی هایفرص ت
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 ایران باآنکه ت اس  بس زایی نقش دارای نیز ملی توس عه منظوربه موجود منابع از بهینه برداریبهره در دارد، روس تایی مناطق توس عه

 موجود است  کشور در نیز بایر اراضی هکتار هزاران و دارد جای جهان خشکنیمه و خشک کشورهای یزمره در اقلیمی ازنظر

 ها،دریاچه بالقوه منابع بایستی حالبااین  ررددمی خارج  دسترس از و شودمی آب جاری  هرز صورتبه آب مترمکع  میلیاردها ساتنه 

 با  و قرارداد بررسی و موردمطالعه پروتئین ذخایر و منابع ترینبزرگ عنوانبه  را هاچشمه  و هارودخانه داخلی، سدها، آبایرهای پشت

 بهترین از   کرد  استفاده کشور از  ارز خروج از جلوریری و خودکفایی درزمینه اقتصادی هایاهرم  عنوانبه هاآن  از صحیح ریزیبرنامه

 از اصولی و صحیح استفاده  صورت در که هاستآن  توسعه و آبزیان پرورش هایکارراه  ایجاد  هد ، این به رسیدن برای راهکارها

 پروریآبزی  هایفعالیت برای آب  منابع از استفاده تأکید بر زمینه، این در   کنند تولید ماهی روشت  زیادی مقدار توانندمی آب منابع

 آمایش مطالعات کشاورزی بخش در فضایی  دهی سازمان راهبردهای ازجمله ها،حوضه   در هیدرولوژی  سیستم با متناس  زراعت و

  که  اند،ررفتهانجام  آبزیان مختلف هایرونه  پرورش برای  آب منابع یابیدرزمینه مکان متعددی خارجی کشوراست  مطالعات سرزمین

 فعالیت این موفقیت در مهمی  عامل را پروریآبزی  برای مناس  مکان (Sloane, 1994). شوداشاره می  هاآن  از برخی به جااین در

کیفیت خاک  آب، کمیت و کیفیت های بیولوژیکی ازجملهشاخصه  بایستی مناس  مکان انتخاب برای که کندمی بیان و شماردبرمی

 Kerr). رردند بررسی حمایت خدمات به دسترسی و توپوررافی  ،(ندارد چندانی اهمیت بتنی های استخرهای مورد  در عامل این)

and Lasenby, 2000)  و شفافیت آب، کمیت را کمانرناین آتیقزل ماهی پرورش مناس  هایمکان بر تأثیررذار ترین عواملمهم 

 ماهی پرورش برای سرزمین توان   ارزیابی منظور به هایمطالعه در  ت اس کرده  بیان آب  در  محلول اکسیژن  و pH آب، حرارت  درجه 

 زیرمعیار تعدادی از معیارها این ازیک  هر سنجش  برای و کاربردند به را اصلی معیار 8جلرافیایی   اطالعات  سامانه کارریریبه با کپور

ا زیرمعیارها و معیارها این  .کردند  استفاده ، کیفیت (برق و آهنراه خاکی، جاده اصلی، جاده اتوبان،  از فاصله) ارتباطات ز:عبارتند 

 روستا بازار فاصله از)  بازار ،(زیرزمینی آب یا سیالبی، دشت طبیعی، آبایر  از فاصله)آب   منبع ،(خاک و نوع   pHخاک، بافت) کخا

  ها نهاده (،دولتی  واردات های مردم نهاداز سازمان فاصله)  حمایتی خدمات ،(ماهی بنه تأمین  منبع از  فاصله)  ماهی بنه منبع ،(شهر و

 باسوادی میزانر )کا نیروی پتانسیل ،(تن/کیلومترمربع  برحس  اهلی حیوانات فضوتت و روغنی  های برنج، دانه رندم، تولید میزان)

ترین  مهم شود م میانجا مراتبی سلسله تحلیل فرایند طریق  از معیارها این به دهی وزن که نماند نارفته(  کیلومترمربع  در نفر برحس 

  و آبی منبع نوع آب، حرارت درجه ت:اس  کرده بیان صورتبدین را داخلی های آب در پروریآبزیمکان یابی  در مؤثر پارامترهای

 ماهی، پرورش مزارع  بین  فاصله ،کلر  نیترات، محلول، آمونیاک،   pHمحلول، اکسیژن و اکسیدکربندی قلیایی، خاصیت آب کیفیت

 آشامیدنی، آب فاز، سه برق )خدمات    جاده،  از فاصله طبیعی، مخاطرات سایر و سیل برابر در  امنیت خاک، نوع و زمین مساحت

 و ،(ماهی پرورش واحد تخصصی امکانات خدمات  و تعمیم  مراکز به ، نزدیکیماهی خوراک کار، نیروی)محل    هایزیرساخت  ،(تلفن

 هر در  پروریآبزی  فعالیت شد، توسعه اشاره آن به مذکور مطالعات در که طورهمان(  هااین  نظایر و صنعتی آلودری)اطرا     محیط

 هایبخش ترینعمده از معدن بخش  .است موجود  آب منابع اکولوژیکی  و زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی، توان  ارزیابی مستلزم منطقه

 ذخایر و شده محسوبا و غیره  ه فرودراه سدها، بندرها، ساختمان،  ایجاد برای موردنیاز مصالح و صنعت بخش اولیه مواد کنندهتأمین

 معضالت از بسیاری رشایراه و  نموده ایفا کشور صنعتی توسعه  در را اساسی نقش تواندمی  بالقوه امکان یک عنوانبه معدنی مواد غنی

 دتیل به اخیر  هایسال   در و رردیده آغاز قبل سال 60 حدود کشور معادن  اقتصادی از برداریبهره   باشد کشور صنعتی  خودکفایی

 معدنی متنوع و انبوه ذخایر از علمی و صحیح برداریبهره  است یافته فزونی کشور اقتصاد در معدن بخش اهمیت و نقش رونارون،

 است   دقیق هایریزی برنامه مستلزم کشور
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 وشوی شن و ماسه ماسه، مخازن شست  معادن شن و 

 منظوربه  که  تسهیالتی و آتتماشین  و  است اقتصادی آن از  برداریبهره که ی(معدن ذخیره) کانسار مجموعه  از  است  عبارت معدن

اندازه به    ازنظرتوان  ای را میمصالح طبیعی دانه  طورکلی  بهاست ایجاد شده کانسار از  آراییکانه و  برداریبهره  و تجهیز  و اکتشا 

اطالق   مترمیلی  %6تا    %2ذراتی با قطر  ماسه معموت به  سنگ و درشت تقسیم کرد   رراول،  ماسه،  تی،  های: رس،ترتی  به رروه

شود  قرار ریرد، اطالق می  200و شماره    4شماره    هایالکبین    بندیدانهشود  در صنعت، ماسه معموتٌ به ذراتی که در آزمون  می

  هببه اشتباه  ر ما  کشو  سازیساختمان( رراول نام دارد که در صنعت  مترمیلی  60تا    2)سنگ  قلوهاز ماسه و ریزتر از    تردرشت ذرات  

   دنشناسمی(  Inches)اینچ    4  و   3  را ذرات بین دو الک شماره(  Gravel)رراول  ،  استاندارد موجود  ترینرایج شود   آن شن اطالق می

و    سازیراهو    سازیساختمانای است که منحصرا در عملیات  ماسه  شن و ماسه معمولی عبارت از شن و   ،قانون معادن ایران  طبق

  ها آن نیست که تفکیک    باارزشی  هایکانیو نظایر آن قبل مصر  است و دارای مصار  صنعتی دیاری نبوده و حاوی    ریزیبتن

آید  شود  یکی شن و ماسه طبیعی به دست میمحصول معادن شن و ماسه معموتٌ به دو صورت به بازار عرضه می   باشد   صرفهبهمقرون 

شود  شن و ماسه طبیعی معموتٌ همراه زرگ سنگ حاصل میبیا ذرات قطعات    ها سنگقلوهکردن  و دیاری مصالح شکسته که از خرد  

نسبت شن و ماسه از محلی به محل    وجود  بااینشودای از ذرات مشاهده میپیوسته   بندیدانهاغل     ها آنشوند و در  هم یافت می

یک اندازه در یک محل    وبیشکمها  صحرایی ممکن است دانه  ای بادی ساحلی یا دیار متفاوت است  در مواردی خاص، مثل ماسه

   .یافت شود

 برداری در ایران حال بهره   ماسه در  معادن شن و 

مربوط    1437( که از این تعداد  1باشد )جدولمی  5445برداری در ایران  کل معادن در حال بهره  1392بر طبق آخرین آمار، در سال  

هزار مترمکع  است   6048برداری  حال بهره  معادن شن و ماسه در   شده درمقدار مصر  آب خریداریماسه است     به معادن شن و 

مترمکع  آن از بخش آب   501594باشد که از این میزان  مترمکع  آب مصرفی کل معادن شن و ماسه می  43847112که میزان  

از سایر بخش  43345518آشامیدنی و میزان   ماسه    کننده آب معادن شن و ت  عمده منابع تأمینشده اسها تأمینمترمکع  آن 

کننده آب در این نوع معادن به ترین منابع تأمینانبار عمومی است  بیشآب  کشی، چاه، چشمه، قنات، رودخانه، تونل وشامل: لوله

ی فاضالب  ی تخلیهدهترین سیستم فاضالب در معادن سیستم فیزیکی تصفیه فاضالب است و عمترتی  چاه و رودخانه است  مرسوم

 نشان داده شده است    1در شکل  1391برداری در سال ریرد  تعداد معادن در حال بهرهدر اراضی غیر کشاورزی صورت می

 1392برداری برحس  استان فاضالب معادن شن و ماسه در حال بهره   شده و : مقدار آب مصر  1جدول 

 تعداد معادن  استان 
معادن دارای  

 فاضالب 

مقدار مصر  فاضالب)مترمکع    شده )مترمکع  در سال( ب مصر  مقدار آ 

 مصار    سایر  آشامیدنی  سال(   در

 14105443 43345518 501594 579 1437 کل کشور 

 0 29483 339 0 50 آذربایجان شرقی 

 2236 8261 172 2 113 آذربایجان غربی 

 0 464 129 0 25 اردبیل 

 191111 389555 1784 49 53 اصفهان 

 818000 1215100 269100 10 12 البرز 

 65007 91721 960 25 25 ایالم 

 304824 699665 17702 27 27 بوشهر 

 62766 3368621 26094 3 75 تهران 
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 0 234 50 0 9 چهارمحال و بختیاری 

 0 716209 934 0 39 خراسان جنوبی 

 910985 16762097 24559 84 132 خراسان رضوی 

 71476 298919 2230 20 31 شمالی خراسان 

 91002 109268 2826 54 56 خوزستان 

 0 86 46 0 20 زنجان 

 2263 4964 387 17 17 سمنان 

 326725 951013 12882 42 63 سیستان و بلوچستان 

 7661 14850 354 12 41 فارس 

 0 1505 98 0 38 قزوین قم کردستان 

 250 141221 19 1 5 قم

 0 33067 1654 0 33 کردستان 

 329086 1608164 2080 88 272 کرمان 

 0 104 13 0 4 کرمانشاه 

 422940 889147 8213 36 40 کهکیلویه وبویر احمد 

 1501934 1929404 66320 39 64 رلستان 

 8763486 11011429 33343 43 43 ریالن 

 0 75205 7137 0 31 لرستان 

 227506 254028 255 22 22 مازندران 

 0 3867 391 0 20 مرکزی 

 2685 2604811 19495 2 47 هرمزران 

 3500 58149 279 2 9 همدان 

 0 74908 1750 0 19 یزد 

 
 1391برحس  فعالیت در سال   برداری در کشور : تعداد معادن در حال بهره 1شکل  

 وشوی شن و ماسه پرورش ماهی در معادن شست 

مصر  بهینه   که عالوه بر  دنیاست  ماسه ازجمله راهکارهای نسبتا  جدید در   وشوی شن وشستپرورش ماهی در استخرهای ذخیره  

وشوی شن ریرد با توجه به نقش مهم مخازن شستآن انجام می  ها نیز درعنوان یکی از منابع مهم غذایی انسانآب، تولید پروتئین به
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رردد  اولین ازپیش آشکار میفظ و ناهداری این نوع منابع آبی بیشپروری با آب این مخازن، ضرورت حهمننین توسعه آبزی   ماسه و

  علمی در  های اصولی وریزی ضمن مدیریت صحیح، زمینه تزم برای برنامه  قدم در این راه تعیین کیفیت آب این نوع مخازن هست تا

 و خشک اقلیم دارای  که ایران  مثل  کشوری در  پروری به وجود آید کمی این نوع از مخازن و آبزی  جهت بهبود وضعیت کیفی و 

 راهکارهای از یکی .است کشاورزی  بخش در محدودکننده عامل آن، نامطلوب و بد کیفیت هم و آب  کمبود  هم است، خشکنیمه 

 پروری است بخش آبزی ماسه در وشوی شن واستفاده از مخازن شست آب، منابع از بهینه استفاده

 ماهی  پرورش  کشاورزی  دومنظوره  استخرهای  برای  ویژه  شرایط 

 ریزیبرنامه یک کهدرصورتی  د رسمی مصر  به سپس و شدهذخیره هاآن  در و وارد آب مقداری همواره استخرها از نوع این در

 تواندمی خود جای در روش این د بر بهره ماهی تولید منظوروشو بهشست  از قبل شدهذخیره آب  از توانمی رردد، اعمال ساده

 مورد در که خصوصیتی ترینمهمد   باش مفید نیز خانواده افراد موردنیاز سفید پروتئین  از بخشی تأمین در درآمد، کس  بر عالوه

 این  برای درواقع و دارند قرار دسترس در رایاان و آماده  صورتبه آبی مخازن اینکه است، مطرح استخرها این در ماهی پرورش

وشوی  عنوان شست دار بهمعدن  شده وساخته  آب ذخیره باهد  استخرها این عبارتی  به شود،نمی هاآن  احداث  صر  ایهزینه  منظور 

 باید رردد احداث ماهی   پرورش منظوربه  فقط کوچک هرچند استخری ارر کهدرحالی برد شن ماسه از این نوع استخر بهره می

وشوی شن و ماسه  مخازن شست  در ماهی پرورش خصوص در که شرایطی از دیار یکی  .ریرد قرار موردبررسی آن  بودن اقتصادی

  غذاهای  که سازدمی فراهم را امکان  این بودن (Concrete)  ایشفته دلیل به استخرها نوع این کف اینکه ریرد قرار  موردتوجه باید

وشوی شن و ماسه ازنظر مصالح مصرفی شامل:  انواع مخازن شست . ریرد قرار ماهیان مورداستفاده و فراهم شرایط این در نیز طبیعی

وشوی آهک است که اغل  مخازن شستشفته  مخازن بتن مسلح، استخرهای سنگ و سیمان و استخرهای تلفیقی بلوک سیمانی و 

آتی ه پرورش قزلویژشن و ماسه از نوع بتن مسلح است این امر سب  شده است بتوان در این نوع از مخازن به پرورش ماهی به

 کمان اقدام نمود  رناین

 ماسه   وشوی شن و های موردنظر برای پرورش در مخازن شست رونه 

تا    12  خنک با دمای  هایطور مثال برای آببهمتنوعی برای پرورش وجود دارد     هایرونهآب و اقلیم منطقه،    ،شوری  ، دما   تناس به

،  ررادسانتی  درجه  20  باتی  دمای  با  شیرین  و  ررم  های( و در آب2است )شکل    مناس   آتقزل  ماهی   پرورش  نیز،  ررادسانتی  درجه  18

را   آمور  و  کپور  نام  به  ررمابی  ماهیان  از  رونه  )شکل    پرورش  توانمیدو    و  تریناقتصادی  ایران  نقاط  اکثر  در  طورکلیبه   (3داد 

 ترینمعرو  آزادماهیان خانواده   است  کمان رناین  آتیقزل  ماسه، ماهی وشوی شن  مخازن شست  در  پرورشی  ماهی   رونه  ترینمناس 

 دهندرانپرورش  موردتوجه  دنیا سراسر در شانویژه هایسازراری  دلیل  به که انددسته  این از پرورشی ماهیان

 بازدهی بهترین زیرا است، کمانرناین  آتیقزل ماهی  آبی  سرد ماهیان پرورش رونه ترینمهم   (PourJafari, 2007).اندقرارررفته 

  دارای   رونهاین   (AbdollahMashaei, 2000).است   داده  نشان خود از جهان سراسر در آزادماهیان انواع بین در را  تولید سازراری و

عالوه با  به  و قدرت سازراری بسیار باتیی دارد  تند رشد بوده  و  پایین  آن  ضایعات   است  مناسبی  مصر   بازار  و  لذیذ   بسیار  روشت

کمان در اولویت و آتی رناینکشور پرورش قزل توجه به ویژری مخازن، آب ورودی و مناطق دارای بیشترین معادن شن و ماسه در  

شو و تمیز وشست،  وع از مخازناین ن  کردن  دارتزم برای ماهی  اقدامات  ازجمله  رردد   های بعدی پیشنهاد میکپور و تیالپیا در اولویت

نص   موردنیاز،نص  برج هواده یا ایجاد حالت ریزش آب در استخر، برای تأمین اکسیژن  ،ماهی  رهاسازیکردن کامل استخر قبل از 
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رعایت   منظوربه،  کشی پیرامون استخرفنس   ، متر(سانتی  70تا    50)  تنظیم ارتفاع آب استخر،  توری در محل ورودی و خروجی استخر

احتمال قطع آب بسیار ضروری   بینی پیشو    لیتر در ثانیه آب داشته باشد  10منبع آبی باید حداقل    بهداشتی و امنیت تولید   مسائل

 است 

 ماسه  وشوی شن و در مخازن شست مزایای پرورش ماهی 

 کشور   خانوار و کمک به اقتصاد  منبع جدید درآمد و •

 تولید پروتئین حیوانی  •

 وری منابع آبی افزایش بهره استفاده بهینه از آب و •

 استفاده از امکانات و تأسیسات موجود  •

 مصر  آبزیان  ترویج فرهنگ تولید و  •

 ایجاد اشتلال در مناطق دوردست جلوریری از مهاجرت  •

 شوی خاکی برای پرورش کپور و : مخزن شست 3شکل   آت شوی بتنی برای پرورش قزل و : مخزن شست 2شکل  

 

 نتایج و بحث 

وخاک است،  جهت رسیدن به توسعه و رشد کشاورزی باید از کلیه امکانات نهایت استفاده صحیح از منابع کشاورزی که شامل آب

راه  از  این بخش است کشور ما دریکی  نهاده  های رشد  انسانی ماهر و  نیروی  با زمین و  آننه    دارد وها، محدودیت کمتری  رابطه 

 (Alizadeh et al., 1998).  آبی استداده است، مسئله کم را در تنانا و محدودیت قرار کشاورزان ما

های و موانع موجود در ابعاد مختلف  سنجی این فعالیت از طریق شناسایی پتانسیلپروری در هر منطقه مستلزم امکانتوسعه آبزی 

های مناسبی که پتانسیل بیشتری برای فعالیت  ریزی است انتخاب مکانفرآیند برنامه  ی دراجتماعی و زیرساخت  -اکولوژیکی، اقتصادی

ها خواهد انجامید  بدین ترتی  ضروری است  پروری دارند، ضمن کاهش خطرهای احتمالی، به افزایش راندمان و کاهش هزینهآبزی 

های مناس ،  بندی مکانیابی و اولویتشناخت معیارهای مؤثر در مکان  پروری، با آبزی رذاری درزمینه  انجام هررونه سرمایه  که پیش از

   (Hanifi, 2014).منابع موجود کرد  منظور استفاده بهینه ازریزی بهاقدام به برنامه

هزینه جهت  موشوی شن و ماسه یک فعالیت پایدار و ک بیانار این است که پرورش ماهی در مخازن شست های تحقیق حاضر بررسی

رونه تولید تلفیقی باعث بهینه کردن مصر  منابع از طریق استفاده  باشد  ایندست آوردن پروتئین باارزش بات و مواد معدنی می  به
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از زمین، آب و معدن است پرورش ماهی در مخازن شست مقایسه با معدن   خالص بیشتری را در  وشوی شن و ماسه سودمکمل 

ماسه که    ویژه در معادن شن و علمی از ذخایر انبوه و متنوع معدنی به  برداری صحیح وکند  بهرهدار میمحصولی نصی  معدنتک

های دقیق، استفاده از کل منابع جهت پیشبرد اقتصاد  ریزی اند مستلزم برنامهبخش اعظمی از معادن را در کشور به خود اختصاص داده

ایجاد شرایط   پذیر نخواهد بود  با رعایت ضوابط ومنظور افزایش راندمان تولید، امکانق بهریری از اطالعات علمی و دقیمقاومتی و بهره

توان از مزایای خوب آن برای بهبود و افزایش راندمان تولید محصوتت کشاورزی مناس  برای پرورش ماهی در این نوع از مخازن می

های ذخیره جهت امر تولید منابع پروتئینی، ازجمله استفاده از آب و تولید روشت سفید و مفید ماهی بهره مضاعف برد  بدون شک  

 رردد   راهکارهای استفاده بهینه از آب، بخصوص در مناطقی که با کمبود منابع آبی مطمئن و دائمی مواجه هستند، محسوب می

استفاده مردم منطقه، آب خروجی از  بهداشتی جهت    در این راستا، عالوه بر  تولید ماهی و نقش بسزای آن در تأمین غذای سالم و 

ریرد با توجه به اینکه تمام مزایای ذکرشده از اهدا  کشاورزی  وشوی شن و ماسه مورداستفاده قرار میاین نوع استخرها جهت شست 

تحقیقات    ماسه موردتوجه بیشتری قرارررفته و  وشوی شن وشود که ترویج پرورش ماهی در مخازن شست باشند، پیشنهاد میپایدار می

 تری در این زمینه جهت نیل به اقتصاد مقاومتی صورت ریرد رسترده
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Abstract 

The increasing utilization of fisheries resources and the increasing global demand for food have made it 

necessary to take a fresh look at the nature and potential of the aquaculture sector. If the aquaculture sector 

is expanding at the current rate, it is projected that by 2020 the aquaculture production will reach 132 million 

tons. Today, aquaculture production systems need to be programmed to produce sustainable and economical 

crops. Fish farming in sand reservoirs is an easy and inexpensive activity considering the potential of sand 

mines in the country. Such integrated production optimizes resource consumption through the 

complementary use of land and water. Fish farming is one of the relatively new strategies in the world in 

which, in addition to optimizing water consumption, protein production as an important human food source 

is also the first step in identifying these species and determining their water quality is Given the 1437 sand 

mines in the country, there is a great potential for fish farming in the leaching tanks of these mines. Given 

that all the benefits of using these types of tanks are sustainable agricultural purposes, it is recommended 

to promote fish farming in tanks. Sand washing has received more attention and more research is needed to 

achieve a resilient economy. 

Keywords: Fish farming, Sand tanks, Sustainable agriculture 
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