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 پيشگفتار
تكثير يا  ها يا مشخصاتى هستند كه در آن شرح مختصر و موجز شرايط ويژگىآئين كار در آبزي پروري، 

 تركيبتواند خصوصياتى نظير نوع، جنس، ساخت و  داشته باشد. اين شرايط مىهمراه  پرورش آبزيان به
را آئين كار طيف وسيعى از اين مراحل مي تواند را شامل گردد. نوع آبزيان ، شكل، طرح، ابعاد و استخرها
كه  مستقل بوده و يا اين آئين كار تواند خود به تنهايى يك مى يا نوع مراحل كار ها دهد. توصيف ويژگى تشكيل 

در  كار  استاندارد آئينارد، آئين كار را پديد آورند. و مجموعه اين ويژگيها يا عوامل استاند باشدآن بخشى از 
هاى  است كه در آن نحوه انجام يك عمل براساس پيشرفتفعاليتهاي اين بخش  داستاندار آبزي پروري، در واقع

هاى  واند موضوعات مختلفى از قبيل روشبت تا مشخص گرديده ، صورت منظم علمى و تجارب موفق بشرى به
انجام مراحل تكثير يا  ،تأسيساتتعمير و نگهدارى ،  اندازي راه، ، نصبتأسيسات جانبي اخت، ساستخرها طراحي

   .را در بر گيرد پرورش آبزيان 
موسسه به وسيله  پيش روي شماست، به سفارش سازمان شيالت ايران وكه آبزي پروري آئين كار براين اساس 

است. از اينرو استانداردهاي توصيه شده دراين گزارش مي تواند تهيه وتدوين شده  تحقيقات علوم شيالتي كشور
و مورد استفاده دست  منتشردر فعاليتهاي آبزي پروري مسئوالنه ايران  شيالت به عنوان آئين كار رسمي
همينطور، اين آئين نامه مي تواند به عنوان شاخص بيمه گري در صنعت بيمه  د.يرگاندركاران اين صنعت قرار 

 مورد توجه بيمه گر و بيمه گزار باشد.آبزيان 
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  چكيده
آبزي پروري يكي از بخش هاي پويا در مجموعه كشاورزي بوده، و در بسياري موارد اقتصادي ترين فعاليت 

ايجاد اشتغال،   بخش كشاورزي محسوب مي گردد. نياز روزافزون جامعه به گوشت سفيد و منابع سالم پروتئين،
آبزي پروري در جهان و ايران مي  تحصيل منابع ارزي و توسعه سازگار با محيط زيست از مباني توسعه پايدار

آبزي پروري طي دو دهه اخير بيشترين حددربين محصوالت كشاورزي داشته، و در بسياري از   باشد. نرخ رشد
  سالها دو رقمي بوده است. 

ماهيان گرمابي باالترين سهم را در توليد آبزيان پرورشي داشته، كه بطور عمده در آب شيرين توليد مي شوند. 
 1392تن در سال  167000به بيش از  1382تن در سال  61000توليد پرورشي ماهيان گرم آبي از حدود  ميزان

هكتار در سال  22323باب مزرعه با وسعت  4025رسيده است. اين ارقام توليد در گستره قابل توجهي شامل 
اين حجم توليد و وسعت  توسعه يافته است. 1392هكتار در سال  48697باب مزرعه با وسعت  14615به  1382

غير از برداشت از منابع آبي طبيعي و نيمه طبيعي مي باشد. ميزان توليد ماهيان گرم آبي در كشور رتبه نخست 
  توليد را داشته، و ارزش اقتصادي و صادراتي قابل مالحظه اي دارد.

توليد است، رشد فزاينده اي گونه اصلي در  Onchorhynchos mykissماهيان سرد آبي كه قزل آالي رنگين كمان 
تن در سال  23000در سامانه هاي مختلف آبزي پروري كشور داشته ، بنحوي كه ميزان توليد ماهيان سردآبي از 

 8/89مزرعه ( 562رسيده است. توسعه عرصه هاي توليد نيز از  1392تن در سال  143000به بيش از  1382
نشانه ديگري از توسعه قابل توجه آبزي  1392كتار) در سال ه 2300مزرعه ( 1923به  1382هكتار) در سال 

  پروري ماهيان سرد آبي مي باشد. 
هاي  براي دستيابي به توسعه پايدار، تدوين دستورالعمل ها و آئين هاي كار آبزي پروري در هر يك از حلقه

د. انتخاب محل پرورش ماهيان زنجيره توليد، و الزام به رعايت اصول و ضوابط توليد ضروري و مورد نياز مي باش
 ، مراحل تاسيس، استفاده از روش هاي مكانيزاسيون در توليد، روش هاي تامين اكسيژن مطلوب، بيوتكنيك

تكثيروپرورش، روش هاي تعيين ظرفيت، انتخاب و به گزيني مولد، مديريت غذا و تغذيه از بخش هاي مختلف 
 در آئين كار مديريت بهينه مزارع مي باشد.

،  توسعه پايدار، افزايش  : ماهيان گرمابي، ماهيان سرد آبي ،  آبزي پروري مسئوالنه، آئين كارژه هاي كليديوا
  توليد
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  مديريت بهينه مزارع پرورش ماهيان گرم آبي  -اول  بخش
  
  روش كار -1-1-1

از طريق بررسي اطالعات پايه و گزارشات  ،پرورش ماهيان گرم آبي از نظر پرورش ساختار توليد و بخشدر اين 
ملي و منابع علمي  مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تعيين دقيق وضعيت موجود پرورش از نظر تراكم  و 

جمع  و مديريت صيد و پس از سازيگونه اي ، تعيين ظرفيت استخر ها ، مديريت رشد ، مديريت مولد وعنت
كار  نييآي ،گرم آب يپرورش يدر استخر ها يكار تراكم وتنوع گونه ا نييآآوري و تحليل اطالعات به تدوين 

گرم  يپرورش يدر استخر ها  يو بهره بردار ديكار ص نييآي ،گرم آب يپرورش يدر استخر ها  تيظرف نييتع
 يپرورش ياستخر ها  نيمولد تيريكار مد نييآي ،گرم آب يپرورش يرشد در استخر ها تيريكار مد نييآي ،آب

  براي جمع آوري اطالعات اين بخش به شرح زير عمل شده است:يپرداخته شده است.گرم آب
خدمات و ، اطالعات و گزارشات فني تخصصي ، تجزيه و تحليل آنها در چارچوب شرح گردآوري آمار -1

  گزارش تهيه 
 شيالتي داخل و خارج از كشورمرور منابع و اسناد موجود در مراكز تحقيقاتي  -2

  جمع بندي اطالعات جمع آوري شده و طبقه بندي آنها براساس موضوع بندي -3
  مسئوالنه و حسن اجراي آبزي پروري پروژه به نحوه پيشرفتدر قالب كميته فني نظارت مستمر  -4
  تهيه ، تدوين و ابالغ روشهاي اجرايي الزم جهت انجام پروژه   -5
 تهيه مراحل مختلف گزارشماهنگ و استاندارد جهت انتخاب و ارائه روشهاي ه -6

 تدوين گزارش نهائي -7

  
  مفاهيم -2-1-1

آسيايي و  اغلب كشورهايكشورهاي اروپايي و  برخيدر گرمابي  از مهمترين گونه هاي پرورشي ،كپور ماهيان
از  هاكپورانواع اما در استراليا و آمريكا داراي اهميت كمتري مي باشد. ،برخي مناطق امريكاي مركزي است

 Horvath .,etal 1999)در نظر گرفته شده است معمولپرورشيجمله ماهياني است كه بعنوان از گونه هاي 

 3در مناطق گرمسيري  به دليل طوالني بودن فصل رشد ، محصول مي تواند با وجود تكنولوژي توليد به بيش از 
كه موجب شده است اين ماهي از بازار پسندي قابل  تن افزايش يابد.كپور داراي طعم و مزه مطبوعي مي باشد

مالحظه اي در شرق اروپا ،امريكا، انگليس، و شرق آسيا و ساير كشورهاي غربي برخوردار باشد. قابل ذكر است 
درصد باقيمانده از موجودات ريز زنده  50-40درصد از غذاي كپور از غالت قابل تهيه است و  60-50كه 

ميليون  5/0-1ن مي شود. ظرفيت توليد مثل فوق العاده باال است بطوريكه ممكن است  موجود در استخر تامي
  الرو توسط يك ماهي ماده توليد شود.
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كپورماهيان در نتيجه كاهش دما كاهش مي ي در تغييرات دمايي دارند. متابوليسم كپور ماهيان دامنه تحمل باالي
درجه سانتي گراد به  20. قابليت رشد آن در دماي باالي متوقف مي گرددسانتيگراددرجه  4يابد و در دماي 

سرعت افزايش مي يابد.كپورماهيان دامنه تحمل بااليي در برابر غلظتهاي مختلف يونهاي موجود در آب  دارند، 
ن ژهمچنين در قبال كاهش اكسي .را دارند 9برابر  pHبطوريكه آنها قادربه حيات در آبهاي لب شور و قليايي تا 

ژن در ليتر قابل پرورش مي  ميلي گرم اكسي 4-3ل درآب نيز داراي مقاومت مي باشند، بطوريكه در ميزان محلو
ميلي گرم در ليتر ممكن است رخ دهد.كپورگونه اي  3/0-5/0باشند. مرگ و مير ناشي از كمبود اكسيژن در 

زافزايش وزن داشته كيلوگرم  ني20سريع الرشد است بطوريكه در شرايط مطلوب پرورشمي تواند تا 
  Horvath .,etal 1999).باشد(

تكثير و نظور حفظ ذخاير آنها در دريا؛ تكثير و پرورش ماهي به مكثير و پرورش ماهيان با سه هدف در ايران ت
در ارتباط با  د الرو و بچه ماهي انجام مي گيرد.تولي مراكزو توليد گوشت و پرورش ماهي به منظور هاي تجارتي 

كه در اين زمينه  واحدهائيم آبي فعاليت هاي توليدي به مراتب بهتر و بيشتر به چشم مي خورد و تعداد ماهيان گر
 فعاليت مي نمايند متنوع و زياد مي باشند 

به  شتهبرداري ازمنابع و به ويژه آب به شدت وجود دا ، ناپايداري در بهرهماهيان گرمابي درمرحله قبل از توليد
با توجه به اين .است وجود داشته پرورش ماهيان گرمابيطوري كه در عرضه آب، افت آب هادر بيشتر مناطق 

به عبارت ديگر فاصله زيادي تا هدف  .كشور ناپايداري توليد استپرورش ماهيان گرمابي ، نخستين مسئله هنكت
دارد  "در مناطق توسعه ي ماهيان گرمابي  توجه به ارزش اقتصادي و بهره برداري پايدار از منابع آب و خاك"

كه  از اهداف توسعه بخش شيالت در سند چشم انداز مي باشد. در اين زمينه، تنها برداشتن گام هاي بزرگ و 
سريع مي تواند صنعت شيالت كشور را به اهداف مورد نظر رهنمون سازد. مطمئناً در اين راه، تحقيقات مهمترين 

در اين زمينه عالوه بر تغييرات فني در توليد، نيازمند تغييرات در ساختارهاي سازماني نقش را بازي مي كند. 
  موجود جهت ايجاد فضاهاي امن تر اقتصادي هستيم.. 

ساليق  و استانداردهاي بهداشتي، قوانين تجاري .نيز نكات قابل تاملي وجود دارد ماهيان گرمابي تقاضاي ازجنبه
موثري بر بازار ماهي گرمابي ايران داشته باشد. بررسي مسائل بهداشتي نشان مي مصرف كنندگان مي تواند نقش 

بهبود كيفي توليد محصول و افزايش سطح "دهد كه صنعت ماهيان گرمابي كشور در دست يابي به هدف 
موفق عمل كرده است "كه در سند چشم انداز مطرح است، نسبتا "رضايت مندي مصرف كنندگان داخلي

زمينه ارائه راهكارهاي فني و مديريتي جهت جلب رضايت خاطر مصرف كنندگان ماهيان گرمابي  تحقيقات در.
  نيز مي تواند نقش اساسي بازي كند.  

در اين زمينه تنها با اتكا به مكانيسم هاي معمولي مختلف مانند سرمايه گذاري، حمايت هاي دولتي، بهبود 
يد همراه با اين امر بابلكه نمي توان جهش اساسي به سمت اهداف تعيين شده انجام داد.  امثال آن  مديريت و

  .همراه باشدتحقيقات و بهره گيري بازده هاي سرمايه گذاري باالي آن 
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  تاريخچه  پرورش كپورماهيان در جهان -3-1-1
وران و گياهان آبزي در آب ) واژه اي است كه مفهوم كشت و پرورش جانAquacultureتكثيروپرورش آبزيان ( 

  شيرين، لب شور و آب دريا را در بردارد.
ميليون سال  150ميليون سال پيش تخمين مي زنند. تنوع و تكامل ماهيان امروزي از  400پيدايش ماهيان را به 

شده پيش به هنگامي كه با از بين رفتن خزندگان عظيم الجثه براي ساير اشكال جانوري جايي  باز كرد، آغاز 
است. ماهيان اوليه اي كه در دورانهاي پيشين زمين شناسي از بين رفته اند، شباهتهاي كمي با ماهيان فلسدار بومي 

نوع آن متعلق به  155نوع ماهي زندگي مي كند كه  10000امروزي داشته اند. در آبهاي شيرين كره زمين حدود 
باشد. بيشترين تنوع انواع ماهيان را مي توان در حوضه علياي  رودخانه ها، نهرها، درياچه ها و بركه هاي ايران مي

  نوع مختلف ماهي در آن زندگي مي كند. 50رودخانه دانوب مشاهده كرد كه 
اولين قدم بزرگ درباره تكثيروپرورش ماهيان در آبهاي طبيعي بوسيله دانشمند آلماني بنام استفان لودويك 

قات بسيار جالبي بوسيله اين دانشمند درباره بيولوژي و توليد مثل ) برداشته شد، تحقي1711 -1784(1ياكوبي
ماهيان انجام يافت. قبل از كشفيات ياكوبي دانشمندان فكر مي كردند كه ماهيان نيز مانند جانوران خشكي لقاح 

  تخم را در داخل بدن خود انجام مي دهند.
د را در آب ريخته و ماهي ماده اسپرم خارج شده ) فكر مي كرد كه ماهيان نر اسپرم خو1708-1778(2كارل لينه 

را به خود جذب كرده و بدين ترتيب عمل لقاح به وقوع مي پيوندد، فعاليتهاي ياكوبي در طي سالهاي 
منجر به تاليف كتاب تكثيروپرورش ماهي گرديد. در اين كتاب نه تنها درباره تكنيكهاي باروري  1765الي1764

بلكه ثابت گرديد، كه فعل و انفعاالت لقاح تخم در آب انجام مي شود. در سال  مصنوعي ماهي سخن رفته بود
بطور موفقيت آميزي آزمايشات ياكوبي  4با همكاري آنتوان ژگن 3ماهيگير فرانسوي بنام ژزف دمي 1842

 كه خود 5(باروري مصنوعي تخم ماهي) را تكرار كردند. يكي ديگر از اهالي فرانسه بنام ژان ويكتوركوست
جنين شناس بود بطور جدي روش باروري مصنوعي تخم ماهي را در صنعت تكثيروپرورش ماهي دنبال نمود. 
نامبرده تكنيك انكوباسيون تخم ها را تكميل نمود و دستگاه انكوباسيون را ابداع نمود و همچنين روشهاي علمي 

ي نه تنها در ميان دانشمندان و پرورش ماهي را بوجود آورد. اظهارات كوست در صنعت تكثير و پرورش ماه
 1852پرورش دهندگان ماهي مورد قبول بود بلكه مورد تاييد اعضاي حكومتي فرانسه نيز قرار گرفت. در سال 

در فرانسه اولين كارگاه پرورش ماهي به نام گيونين گن ايجاد شد كه با انكوباتورهاي نوع كوست مجهز بود و 
)  1829-1862ماهيان به حقيقت پيوست.  والديمير پاولوويچ وراسكاي (بدين ترتيب  تكثيروپرورش مصنوعي 

ماهي شناس بزرگ روسيه اولين پايه گذار تكثيروپرورش ماهي در شوروي شناخته شد. نامبرده ابتدا آزمايشاتي 

                                                            
1- Stephen Ludwig Yacobi 
2- Karl Linne 
3- J.Demmi 
4- A.Jegen 
5- J.V.Kost 
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(نوعي ماهي درنده بدون فلس كه پوستش لكه دار است) به طريقه  Nalimروي باروري مصنوعي تخم ماهي 
نامبرده آزمايشات زيادي را با نمونه هاي  1855نجام داد ولي چندان موفقيتي در بر نداشت. در سال خشك ا

- 20مختلف تخم ماهيان بخصوص قزل آال انجام داد. وي متوجه شد كه همه تخم ها لقاح پيدا نكرده بلكه فقط 
  درصد تخمها لقاح پيدا نموده و بقيه از بين مي روند.  10

تكثير مصنوعي ماهي نظير ياكوبي و دمي اين بود، كه آنها در تركيب اسپرم و تخم فاصله  عيب كار متقدمين
ايجاد مي كردند و در نتيجه از قدرت باروري آنها مي كاستند و هميشه درصد لقاح بسيار پايين بود. وراسكاي 

در شهر گوبرنيكول   عالوه بر تحقيق و تكميل لقاح مصنوعي تخم ماهي، با ايجاد مزرعه تكثيروپرورش ماهي
روسيه مطالعات و تاليفات متعددي در مورد تكنيك نگهداري اسپرم به مدت طوالني، انكوباسيون تخم ها، 
نگهداري الرو ماهي و تغذيه آن ها، تكنيك حمل و نقل تخم هاي لقاح يافته و ماهي زنده به عمل آورد و 

د ماهيان را ابداع نمود. اين شخص از طرف اتحاديه همچنين با ايجاد استخرهاي گوناگون روشهاي پرورش و رش
كشاورزي مسكو و آكادمي علوم فرانسه به دريافت مدال طال نائل گرديد. بعد از وراسكاي دانشمندان بزرگ 
ديگري در شوروي دنباله كارهاي او را گرفته و در حقيقت علوم و صنعت تكثيروپرورش ماهي، تشكيل 

و آزمايشگاههاي علمي كه دانشمندان بزرگي نظير نيكولسكي ، آگريم و انستيتوهاي مختلف تحقيقاتي 
اصغرآندريوويچ بورودين ، آرنولد  سالداتف  كوچين ، درژاوين در آنها كار و مطالعه نموده اند سبب گرديد 

در  1928اساس تئوري و عملي تكثيروپرورش ماهي بنيادگرديد و در سال  1928تا  1921كه در طي سالهاي 
  م روسيه مجتمع هاي صنعت پرورش ماهي تشكيل شد.تما

نقره اي در چين ر نيمه مصنوعي ماهي آمور و كپور تكثي 1930تا  1920در دهه سوم قرن بيستم يعني سالهاي 
متداول گرديد. براي اين منظور ماهيهاي مولد رسيده و آماده تخمريزي را در رودخانه محل صيد انجام داده و به 

نمودند. اين موضوع بسرعت پيشرفت حاصل نمود تا انتقال يافته و در آنجا تكثير مي كارگاههاي مخصوص 
ها بچه ماهي توليد و در اختيار پرورش دهندگان قرار دهند. توليد اينكه در دهه بعد چيني ها توانستند ساالنه ميليون

و توزيع بچه ماهي انواع كپور چيني بخصوص هنگامي اوج گرفت كه تكثير صد در صد مصنوعي آن از طريق 
تزريق هورمون به مولدين در كارگاهها انجام گرفت، كه از اين طريق عالوه بر بدست آوردن بچه ماهيهاي 

  نواخت و خالص، با قرنطينه محيط كار، جلوگيري از آلودگي بچه ماهي بخوبي عملي گرديد. يكدست و يك
يك نفر  1856به نام هونيژ در هونين گن تاسيس شد. در سال  1853اولين توليد مثل مصنوعي ماهيان در سال 

صنوعي ماهيان، روسي به نام وراسكيروش لقاح خشك  را انجام داد. به علت توسعه جهاني روشهاي تكثير م
دستگاههاي ارايه شده در اين زمينه دائما تغيير و تكميل يافته و روشهاي تخم و اسپرم گيري نيز به شدت مكانيزه 

ميالدي، تكثير گزينشي ماهي كپور آغاز گرديد و استفاده از گونه هاي مختلف  1400-1600شده اند. سالهاي 
اهيهايي با رشد سريعتر را توليد نمايند، توسعه يافت. پرورش كپور بوسيله تكثير كنندگاني كه مي كوشيدند م

دهندگان ماهي كپور، همواره در جستجوي روشهاي بهتري در زمينه تكثير ماهي بودند، تا اينكه اين توفيق در 
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محلي كه كمتر انتظار آن مي رفت حاصل گرديد. توماس دوبيش  استخري كوچك ساخت كه زهكشي و 
كامال امكانپذير بود. در آن بذر انواع علوفه سخت ساقه كاشت و آنرا از آب مناسب پر  خشك كردن اين استخر

نمود. سپس تا رسيدن دماي آب به حد دلخواه ، آنرا بحال خود رها نمود. بعد سه ماهي كپور را كه وقت 
ج نمودن تخمريزي آنها نزديك بود، در آب استخر رها كرد. ماهيهاي كپور تخمريزي نمودند و براي خار

ماهيهاي مولد، سطح آب را تقليل داده و سپس استخر را دوباره با آب گرم نمود. اينكار با موفقيت بسيار زيادي 
بارها تكرار گرديد مدتي بعد، فردي بنام هوفرطرح دوبيش را اندكي تغيير داد، بدليل آنكه وي در منطقه اي 

كپور مي نمود، شيب كف استخر هوفر خيلي بيشتر از شيب مرتفع تر و بنابراين سردتري مبادرت به پرورش ماهي 
تعيين شده در طرح دوبيش است، هوفر كوشيد از طريق افزودن عمق استخر در يك طرف، مدت زمان سرد 
شدن آب را نسبت به استخر دوبيش، طوالني تر گرداند، بنابراين ظاهرا طرح هوفر جهت اجرا در مناطقي مانند 

  تر است. جزاير بريتانيا مناسب
به منظور تداوم رشد مثبت ساليانه در افزايش توليد ماهي و ساير آبزيان آب شيرين، بايد ساز و كار توسعه پايدار 
و مسئوالنه از جمله مطالعات كاربردي، تامين اعتبارات و تسهيالت كم بهره، توسعه پوشش بيمه فراگير آبزيان و 

تر  مديريت بهينه مزارع  و تدوين آيين كار توليد فراهم شود تا  بكارگيري سيستم مكانيزاسيون  و از همه مهم
  پروري تامين شود.  زمينه توسعه پايدار در آبزي

  شود: دوره ويژه پرورشي تقسيم مي 3ماهي دار كردن به 
  الف) دوره پرورش الرو تا بچه ماهي نورس.

  ب) دوره پرورش بچه ماهي نورس تا بچه ماهي انگشت قد.
  رش بچه ماهي انگشت قد تا ماهي پرواري (بازاري).ج) دوره پرو

در هر دوره هدف توليد بر مبناي وزن اوليه و وزن نهايي، طول دوره پرورش، تركيب و تراكم ماهي، درصد 
  ).1377شود(خميراني و همكاران، مرگ و مير قابل قبول و ... مشخص مي

يد، فاكتورهاي زياديكه موثر بر رشد ماهي مي بمنظور توليد مطلوبتر دريك مزرعه، ذخيره سازي و طرح تول
  باشند بايد در نظر گرفته شوند.

  تراكم ماهيان ذخيره شده در هر ناحيه -
  سايز  و وزن آنها در زمان توليد -
  كيفيت غذاي فراهم شده  -

  همچنين بازار پسندي ماهي از نظر وزن و سايز ماهي نيز مورد نظر است.
رقابت غذايي و كاهش وزن قبل از صيد خواهد شد. بنابراين هر استخري  تركم باالي ماهي در استخرها موجب

  داراي ظرفيت توليد محدودي مي باشد.كه متاثراز فاكتورهاي زير مي باشد.
  تركيب اليه خاكي كف استخر-
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  كيفيت آب-
  دسترسي غذايي-
  عمق استخر-
  كليماي منطقه-

فرمول عمومي كه بتواند براي همه استخرها كاربرد داشته تخمين ظرفيت توليد مشكل است بنا براين فراهم كردن 
  باشد غير ممكن است.در عوض پرورش دهندگان بايد بر تجربيات گذشتگان اعتماد كنند.

افزايش وزن ماهيان مي تواند توسط ارزش غذايي متفاوت غذاهاي آنها كنترل شود.در روش گسترده نيازهاي 
ر استخرها تامين مي شود.اما در روشهاي نيمه متراكم و متراكم غذاي غذايي ماهيان از غذاي طبيعي موجود د

مكمل اضافه مي شود.تا جايي كه در استخرهاي فوق متراكم كل غذاي موردنيازبصورت پلت در اختيار ماهي 
  قرار مي گيرد.  

 Horvath)تن در هكتار در مناطق گرمسيري ميسر است( 2-1در حالت عادي در روش نيمه متراكم برداشت 

etal.,2002 در هكتار از مزارع تن)  5/3(حدود تن  3بيش از در كشور ايران .اين در حالي است كه در حال حاضر
  .)1392( متين فر گرم ابي كشور برداشت مي شود

 
  آيين كارتراكم و تنوع گونه اي -4-1-1

معموال پرورش ماهي هاي گرم آبي به صورت تك گونه اي، دو گونه اي و چند گونه اي انجام مي پذيرد.در 
مورد كپور ماهيان براي استفاده از تمام سطوح غذايي استخر بهتر است كه پرورش به صورت چند گونه اي انجام 

بهره وري از استخر صورت مي  گيرد چون ماهيان مختلف از ستون غذايي مختلف استفاده نموده و حداكثر
  گيرد. 

در پرورش ماهيان بازاري با توجه به شرايط و امكانات موجود گونه هاي مختلف كپور ماهيان را به عنوان ماهي 
  اصلي در نظر گرفته كه يكي از سه حالت زير مي باشد : 

  اگر ماهي اصلي كپور معمولي باشد تغذيه دستي انجام مي گيرد.  – 1
  اهي اصلي فيتوفاگ باشد فقط كوددهي شيميايي و حيواني صورت مي گيرد. اگر م – 2
  اگر ماهي اصلي ماهي علف خوار (آمور) باشد فقط علوفه به عنوان غذا استفاده مي شود.  – 3

درصد  20(بيگ هد) هيچ وقت نبايد به عنوان ماهي اصلي در نظر گرفته شود و تعداد آن بايد  ماهي سرگنده
  ).1377و (علوي، )1377محاسبه گردد (قناعت پرست و همكاران،  ماهي فيتوفاگ

در پرورش ماهيان گرمابي برخالف پرورش ماهيان سردآبي، پرورش تك گونه اي متداول نبوده و از نظر 
اقتصادي نيز به صرفه نيست. همچنين پرورش به صورت دوگونه اي نيز متداول نيست و در شرايط خاص منطقه 
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زيرا اين روش مزاياي بسيار كمتري نسبت به روش پرورش چندگونه اي دارد(خميراني و  اي توصيه مي شود
  ).1377همكاران،

در هر صورت در شرايط خاص منطقه اي كه ماهيان به صورت دوگونه اي پرورش داده مي شوند بايد تركيب 
پرورش ماهي كپور نقره اي با گونه ها به صورتي باشد كه با يكديگر رقابت غذايي نداشته باشند، به همين علت 

كپور، پرورش ماهي كپور نقره اي با آمور و پرورش ماهي آمور با سرگنده مي تواند صورت گيرد ولي همان 
طور كه قبالً گفته شد، بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي به خصوص در كشور ما، روش پرورش 

  ).1377چندگونه اي است(خميراني و همكاران،
ندگونه اي ماهيان گرمابي از متداول ترين و اقتصادي ترين روش هاي پرورش اين ماهيان در جهان و پرورش چ

ايران است. در اين روش ماهيان مورد نظر از تمامي سطوح غذايي طبيعي استخر استفاده نموده و عالوه بر اين اثر 
در استخر فقط مي توانند مورد تغذية  متقابل مثبت تغذيه اي بر روي يكديگر دارند. زي شناوران گياهي موجود

ماهي كپور نقره اي قرار گيرند و گونه هاي ديگر ماهيان نمي توانند به طور مستقيم آن ها را مورد تغذيه قرار 
دهند. اما در صورتي كه كشت به صورت چندگونه اي باشد، ماهي كپور نيز از آن بهره مند مي شود. بدين 

ان گياهي خورده شده توسط ماهي كپور نقره اي به صورت نيمه هضم شده دفع ترتيب كه قسمتي از زي شناور
مي گردد كه مي تواند مورد مصرف ماهي كپور قرار گيرد. ماهي كپور نيز با تغذيه از كفزيان و به هم زدن كف 
ن استخر باعث در دسترس قرار گرفتن مواد معدني كف استخر براي مصرف زي شناوران گياهي مي شود كه اي

  ).1377زي شناوران گياهي مورد مصرف ماهي كپور نقره اي قرار مي گيرند(خميراني و همكاران،
ماهي آمور از گياهان داخل استخر استفاده نموده و ماهي سرگنده نيز زي شناوران جانوري موجود در استخر را 

زي شناوران جانوري داخل مورد تغذيه قرار مي دهد. در صورتي كه ماهي سرگنده در استخر كشت داده نشود 
استخر مورد مصرف قرار نمي گيرند و تراكم آن ها در استخر باال خواهد رفت و چون زي شناوران جانوري از 
زي شناوران گياهي داخل استخر تغذيه مي نمايند از جمعيت زي شناوران گياهي كم شده و در نتيجة كمبود آن 

افت و در نهايت همة ماهيان استفاده كننده از آن ها گرسنه ها، جمعيت زي شناوران جانوري كاهش خواهد ي
  ).1377خواهند ماند(خميراني و همكاران،

چنانچه در داخل استخر از ماهي كپور نقره اي استفاده نشود به علت عدم مصرف زي شناوران گياهي، شكوفايي 
شود. به همين داليل بهترين زي شناور گياهي و كاهش شديد اكسيژن در هنگام شب، سبب تلفات ماهيان مي 

  روش براي پرورش ماهيان گرمابي، روش پرورش توأم(چندگونه اي)است.
ماهيان گرمابي كه در كشور ما از آن ها براي پرورش چندگونه اي استفاده مي شود. كپور ماهيان چيني،(كپور 

نه ها مانندكپور لجني، ماهي نقره اي، آمور وسرگنده) و ماهي كپور معمولي اصالح شده و وارد كردن ساير گو
سيم و غيره در دستور كار قرار دارند ولي فعالً به صورت گسترده از آن ها استفاده نمي شود(خميراني و 

  ).1377همكاران،
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الرشد را نيز توصيه  توان در اين سيستم پرورش اردك سفيد سريع شود. مي اي انتخاب مي گونه 4معموالً تركيب 
به حاصلخيزي خاك و آب، طول دوره گرما، دماي مطلوب آب، امكانات تأمين نمود. تركيب بستگي 

هاي هواده ...)، تأمين غذاي دستي و علوفه دارد. وليكن به علت ارزاني توليد  اكسيژن(از جمله دستگاه
درصد و  50شود حداقل  اي و سرگنده، سعي مي شناوران و به صرفه بودن توليد ماهياني چون كپور نقره زي
درصد به سرگنده اختصاص يابد. تركيب كپور و آمور  10اي و حدود  درصد از تركيب به كپور نقره 55موالً مع

درصد بسته به فراواني غذاي دستي يا علوفه نرم خوش  25تا  15نيز دستخوش تغييرات است و هركدام از 
  ).1377خوراك تعيين خواهد شد(قناعت پرست و همكاران،

تواند تك گونه اي باشد(عمدتا كپور معمولي)يا چند گونه اي(كه اغلب از كپور ماهيان تراكم ذخيره سازي مي 
مي باشند).در هر دو روش، هدف پرورش دهنده استفاده از غذاي طبيعي و پروتئين موجود در آنها مي باشد،كه 

مل مي تواند بطور اين غذاي طبيعي مي تواند با كودهاي آلي و معدني افزايش يابد.توليد ماهي با غذاهاي مك
چشمگيري افزايش يابد. كميت و كيفيت غذاي استفاده شده بطور معني داري بر ميزان توليد موثر است.كپور 
يك ماهي همه چيز خوار است و مي تواند غالت را با ميزان هيدرو كربن باال مورد استفاده قرار دهد.رشد ماهي 

  ). 1381مساوي  بهتر صورت مي گيرد(افشار مازندران، با استفاده از غذاي طبيعي و غذاي مكمل به نسبت
كپور مي تواند بصورت متراكم نيزپرورش يابد كه در اين روش تغذيه متكي بر غذاي دستي است.غذاي با 
نشاسته باال براي اين سيستم كافي نمي باشد. اگر تنها از غالت استفاده شود بيماريهاي عفوني به راحتي افزايش 

غذاي كامل كپور بايد حاوي پروتئين، چربي، ويتامين باشد كه توسط تركيبات طبيعي فراهم شده مي يابند. يك 
اند. در كنار فراهم نمودن محيطي براي ماهي در استخر، استخرهاي ماهي پروتئين ارزان در اختيار ماهي قرار مي 

راين مقادير زيادي غذاي زنده دهند.كپور معمولي تنها از برخي كفزيان بطور اختصاصي تغذيه مي كند. بنا ب
شامل فيتو پالنكتون، زئوپالنكتون و گياهان آبزي بال استفاده باقي مي گذارد. ساير گونه هاي كپور ماهيان كه از 
فيتوپالنكتونها، زئوپالنكتونها و گياهان استفاده مي كنند مي توانند در سيستم پلي كالچر بدون ايجاد رقابت 

غذاهاي طبيعي موجود تغذيه نمايند.به اين منظور ماهيان گياهخوار نظير فيتو فاگ، آمور غذايي پرورش يابند واز 
  ).1377و ماهي زئو پالنكتون خوار بيگ هد  به استخر معرفي مي شوند(قناعت پرست و همكاران،

ح مهمترين هدف در انتخاب سيستم پلي كالچر (پرورش چند گونه) استفاده از تمام امكانات غذايي در سطو
مختلف (اعماق) آب است.عادات غذايي گونه هاي ماهيان گرمابي(كپور نقره اي، آمور، كپور سر گنده و بيگ 
هد) به نحوي است كه از منابع غذايي موجود در اعماق متغير آب استفاده مي كنند و رقابتي با يكديگر ندارند. 

هم مرتبط هستند،كه الزم است تركيب و  اما اليه هاي غذايي در سطوح مختلف آب به صورت زنجيره هايي به
تراكم گونه ها به نحوي تعيين شود تا خللي در توليدات طبيعي استخرها ايجاد نشود. شرايط اقليمي و آب و 
خاك تعيين كننده تركيب و تراكم گونه هامي با شند.همچنين همانگونه كه در مقدمه عنوان شد در صورتي كه 

اهيان به اجراء گذاشته شود ،آب كافي و مطمئن به اندازه حداقل نياز استخرها مديريت بهتري در امر پرورش م
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تامين گردد و انرژي كافي و مطمئن به منظور راه اندازي سيستمهاي هوادهي استخرها و تامين غذاي مناسب در 
كشت  منطقه طرح موجود باشد، ضمن افزايش سطح معلومات و دانش پرورش دهندگان مي توان با اعمال روش

تن در هكتار رسيد. درسيستم پرورش متراكم عامل محدودكننده كاهش ميزان اكسيژن  5متراكم به توليد بيش از 
  محلول در آب است. 

تركيب و تراكم گونه هاي ماهي در پرورش ماهيان گرمابي بستگي به استفاده از هواده و يا عدم استفاده از آن و 
ماهي دارد ولي به طور كلي تركيب و تراكم ذيل از طرف معاونت تكثير همچنين شرايط منطقه و مزارع پرورش 

  و پرورش آبزيان شيالت ايران به پرورش دهندگان ماهي توصيه مي شود.
 درصد 25-20ماهي كپور  -1

 درصد 20-15ماهي آمور  -2

 درصد 10-5ماهي سرگنده  -3

 درصد 60-50ماهي كپور نقره اي  -4

پرورش در نظر گرفته مي شود كه در زمان كشت بچه ماهي بايد به  درصد تلفات دورة 10عالوه بر اين، حدود 
  استخر اضافه گردد.

با توجه به شرايط منطقه از نظر مدت زمان پرورش، دسترسي و يا عدم دسترسي به غذاي دستي ارزان، زياد بودن 
اي، كپور و آمور مي  ويا كم بودن گياهان استخر و همچنين دسترسي به علوفة ارزان، تركيب گونه اي كپور نقره

  درصد افزايش و يا كاهش يابد. 10تواند تا 
هزار قطعه در هكتار و به شرح زير  6تا  5دراستخرهاي پرورش ماهي با هوادهي تراكم كشت در هكتار  معادل 

  در نظز گرفته مي شود:
  درصد 55-50ماهي كپور نقره اي  -1
  درصد 25 -20ماهي كپور  -2
  صددر 20-15ماهي آمور  -3
  درصد 10 -5ماهي سرگنده  -4

  درصد كاهش و يا افزايش يابد. 10در اين مورد نيز تركيب گونه ها مي توانند تا 
روش انتخاب گونه هاي اصلي در پرورش  متنوع مي باشد. در يك روش با توجه به شرايط و امكانات موجود 

ة ماهيان به صورت ماهيان جنبي همراه با آن در منطقه، يكي از گونه ها به عنوان گونة اصلي انتخاب شده و بقي
شوند. به عنوان مثال اگر در منطقه اي ضايعات كشاورزي محصوالتي نظير گندم، جو، ذرت   پرورش داده مي

فراوان و ارزان قيمت باشد مي توان در آن منطقه اقدام به پرورش ماهي كپور به عنوان ماهي اصلي و بقيه ماهيان 
يا اين كه اگر شرايط آب و هوايي منطقه و تعداد روزهاي آفتابي و طول روز به حدي  به صورت جنبي نمود و
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كم است كه نمي توان باروري استخر را در آن انتظار داشت، با در نظر گرفتن غذاي مورد نياز براي تغذية ماهي 
  . )1377كپور، مي توان اقدام به پرورش آن به صورت گونة اصلي نمود(خميراني و همكاران،

در مناطقي كه كود حيواني فراواني و ارزان قيمت در اختيار بوده و طول مدت روز و تعداد روزهاي آفتابي در 
طول زمان پرورش زياد است و باروري طبيعي استخر به نحو مطلوبي صورت مي گيرد، مي توان از ماهي كپور 

  استفاده كرد.نقره اي به عنوان گونة اصلي و ساير ماهيان به عنوان ماهي جنبي 
در مناطقي كه استخرهاي پرورش ماهي پوشيده از علف و گياهان آبزي فراوان مي شود و علوفه كاري در منطقه 

  زياد و فراوان است، مي توان اقدام به پرورش ماهي آمور به عنوان ماهي اصلي نمود.
صلي در پرورش انتخاب شوند، در در شرايط كشور ما از بين سه گونه ماهي فوق كه مي توانند به عنوان ماهي ا

بعضي از مناطق مي توان از ماهي كپور به عنوان گونة اصلي يا از ماهي كپور نقره اي به عنوان ماهي اصلي 
استفاده نمود. شرايط براي انتخاب ماهي آمور به عنوان گونة اصلي مناسب نبوده و مقرون به صرفه 

  ). 1377نيست(خميراني و همكاران،
ماهي كپور فقط براي به هم زدن گل كف استخر و گل آلود نمودن آب يا اثر همياري آن در استخر معموال از 

استفاده مي شود. ميزان كود الزم براي فصل پرورش محاسبه و به تعداد هفته هاي موجود در فصل پرورش تقسيم 
  مي شود. كوددهي هر هفته انجام مي پذيرد.

قطعه الرو در هر متر مربع يا  150تعداد ماهي در واحد سطح است. مثالً  تراكم يا ظرفيت در واقع ذخيره سازي
  متر مربع) و غيره. 10000قطعه بچه ماهي انگشت قد در هر هكتار( 4000

تراكم رهاسازي، به وزن اوليه بچه ماهي در هنگام معرفي به استخر، وزن نهايي ماهي توليد شده، طول دوره 
نيازهاي زيستي و مهمتر از همه به فراواني توليدات طبيعي و غذاي دستي بستگي  گرماي آب و هوا، ابعاد استخر،

  دارد.
قد تا ماهي پروراري يا مرحله پرورش بازاري متناسب با شرايط محيطي  تراكم دردوره پرورش بچه ماهي انگشت

ر، بچه ماهيان انگشت قد، و نياز بازار تامين ميگردد. با سپري شدن زمستان و گرماي نسبي آب و هوا در اوايل بها
يابند. هدف توليد ماهي در اين مرحله  صيد، شمارش و ضدعفوني شده و به استخرهاي پرواربندي انتقال مي

باشند.  كيلو مي 3-2آل  و در شرايط ايده 5/1پرورش ماهيان با استاندارد مصرف حداقل يك كيلو، ميانگين 
متر  5/1هكتار است. عمق مفيد استخر در ابتدا  2تار و حداكثر هكتار و به طور معمول يك هك 5/0استخر حداقل 

رسد. استخرهايي با  متر نيز مي 5/2متر و در شرايط خاص به  2و سپس با افزايش تدريجي آب، عمق متوسط به 
 متر براي پرورش مناسب نيستند و مسلماً توليد در چنين استخرهايي 4 -5/3هكتار و عمق بيش از  5ابعاد بيش از 

هكتاري است. زيرا استخرهايي به مساحت كمتر شرايط را براي  1به مراتب كمتر از استخرهاي استاندارد پرواري 
  كند. اعمال مديريت آسانتر مي
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آذر همان سال ادامه دارد.  -ارديبهشت آغاز و تا آبان -دوره پرورش با توجه به شرايط آب و هوايي از فروردين
كنند تا  اري را در استخر مورد نظر تا اواخر اسفند و شب عيد نگهداري ميپرورش دهندگاني كه ماهي پرو

سازي دوره آتي را نخواهند داشت  بتوانند ماهي را با قيمت باالتري عرضه كنند مسلماً فرصت خشكانيدن و  آماده
  هند داد.و چنين استخرهايي بعد از چند دوره برداشت عمالً كارايي و راندمان توليد خود را از دست خوا

هاي هواده يا كمپرسورهاي تأمين اكسيژن  بنابراين بسته به كيفيت خاك و آب، ميزان آبدهي، استفاده از دستگاه
آب، وضعيت مطلوب آب و هوا (مثل تعداد روزهاي آفتابي)، امكان كودپاشي، تأمين غذاي دستي و مهمتر از 

قطعه  4500تا  3500ر هر هكتار استخر پرورش از همه تأمين علوفه خوش خوراك (ويژه ماهي كپور علفخوار) د
 شود. گرم) رهاسازي مي 60بچه ماهي انگشت قد (ترجيحاً باالي 

گرم توليد همان  15 – 10شود در استان هاي گرم (همچون خوزستان ...) از بچه ماهي كپور حدود  پيشنهاد مي
گرم كه معموالً يك تا دو ساله  60كپور حدود سال براي دوره پرواربندي سال جاري استفاده نمايند. زيرا بچه 

  نمايند. رسند و تخم ريزي طبيعي مي هستند در آن مناطق در شرايط استخر سريعاً به سن بلوغ جنسي مي
هايي با آب و هواي سردتر، از تراكم پايين و با وزن اوليه بچه ماهي باالتر استفاده خواهند نمود.  مسلماً استان

ماهي را در واحد سطح  تواند تراكم بچه كند مي اي از امكانات تأمين آب بااليي استفاده مي همچنين اگر مزرعه
هاي بتني انتقال يافته و پس از  افزايش دهد. ماهيان پرواري براساس نياز بازار فروش پس از صيد به حوضچه

  شوند. شستشو و تميز شدن صبح زود براي مصرف به بازار عرضه مي
دوره هاي پرورشي فوق سالمت كامل بچه ماهي نيز مورد نظر است. بچه ماهي سالم توليد ماهي مسلماً در تمام 

تواند از احتمال بروز تلفات قابل توجه،  را ضمانت خواهد كرد. تأييد كنترل بهداشتي و پيشگيري به موقع مي
  كاهش رشد و افت توليد بكاهد

امل  مختلفي از جمله، وضعيت توليدات طبيعي استخر، جوان يا تراكم بچه ماهيان براي توليد ماهيان بازاري به عو
پير بودن استخر(استخرهاي تازه ساز و يا چندين سال بهره برداري شده)، استفاده از هواده، وضعيت و كيفيت 

  ).1377آب مورد استفاده، حاصلخيزي خاك استخر و غيره بستگي دارد(قناعت پرست و همكاران،
سالهاي اول بهره برداري هستند، تراكم كشت را در صورت حاصلخيزبودن خاك آن و  براي استخرهايي كه در

قطعه در هكتار در نظر گرفت. در مورد استخرهايي كه چندين سال مورد  5000دارا بودن آب غني، مي توان با 
مورد استخرهايي  قطعه در هكتار است. در 3000بهره برداري قرار گرفته اند، استانداردتراكم ماهيدار كرن آنها 

كه در آنها از هواده با افزايش اكسيژن محلول در آب و بهبود كيفيت غذاهاي زنده موجود در استخر استفاده مي 
درصد تلفات براي  15قطعه در هكتار افزايش داد. در همه اين موارد ،  6000شود. مي توان تراكم كشت را تا 

با تراكم فوق افزوده مي شود. بنا براين در مورد استخرهاي جوان  پايان دوره پرورش در نظر گرفته و به ماهيان
 6900-7000قطعه انواع گونه هاي كپور ماهيان، در مورد استخرهايي كه در آنها از هواده استفاده مي شود 5700

درصد تلفات در نظر  15قطعه بچه ماهي، درابتداي پرورش، در استخر كشت داده مي شوند. بديهي است براي 
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رفته شده در استخر هيچ گونه برنامه ريزي و محاسبه اي در دادن غذاي دستي،كودهاي شيميايي و آلي و غيره گ
  ).1377در نظر گرفته نمي شود(قناعت پرست و همكاران،

درصد تركيب گونه هاي مختلف كپورماهيان در كشت توام، بستگي به عوامل مختلفي نظير وضعيت توليدات 
استخر از نظر لجني بودن يا نبودن، وضعيت گياهان آبزي در استخر، سهولت تهيه غذاي طبيعي استخر، وضعيت 

  كنسانتره در منطقه و اقتصادي بودن آن، سهولت تهيه علوفه، بازارپسندي ماهي و غيره دارد.
ين وفور انواع غذاهاي مصرفي هر گونه ماهي، عامل مهمي در درصد تركيب ماهيان در استخر است. با توجه به ا

كه اغلب توليد متراكم زي شناوران گياهي از ساير غذاهاي توليدي بيشتر و ارزانتر است. بنابراين تعداد ماهي 
كپور نقره اي نيز بيشتر در نظر گرفته مي شود. ارزان بودن قيمت كود هاي شيميايي و حيواني نسبت به غذاي 

استفاده نكرده و فقط زي شناوران گياهي استفاده دستي(با توجه به اين كه ماهي كپور نقره اي از غذاي دستي 
مي كند) فقط براي توليد زي شناوران گياهي كوددهي الزم است. باتوجه به اهميت ماهي كپور نقره اي، به 
عنوان ماهي اصلي و با در صدر تراكم بيشتري نسبت به ساير ماهيان در نظر گرفته ميشود. به استثناي مواردي كه 

سلولي در استخر به حد وفور است درصد تراكم ماهي آمور بايد ازهمه كمتر باشد در غير رويش گياهان پر
اينصورت غذاهاي گياهي مكمل، شامل شبدر و يونجه به اندازه نياز و بطور مرتب بايددر اختيار آنها قرار مي 

منطقه دشوار و  گيرد. چنانچه استخر داراي كفي لجني باشد و همچنين در صورتي كه تهيه غذا ي دستي در
گران تمام شود درصد كپور دركشت توام كمتر در نظر گرفته مي شود، علت آن اين است كه ماهي كپور با بهم 
زدن لجن كف استخر، جهت تغذيه خود موجب گل آلودگي آب و متصاعد شدن گازهاي محبوس در كف و 

استخر و در نهايت كاهش رشد ساير نرسيدن نور به زي شناوران گياهي و در نتيجه كاهش توليدات طبيعي 
ماهيان و تلفات آنها خواهد شد. در مواردي كه كف استخر لجني نبوده و بخصوص غذاي دستي به سهولت و 
ارزان تهيه مي شود. درصد تراكم ماهي كپوردر استخر بيشتر در نظر گرفته شده و حتي مي تواند گونه اصلي 

  پرورشي را شامل شود.
موجود در اكثر مناطق ايران، درصد تركيب استاندارد گونه هاي مختلف كپور ماهيان براي با توجه به شرايط 

  استخرهاي پرواربندي به شرح زير است.
 10-5درصد، ماهي سرگنده 10-15درصد، ماهي آمور 20-25درصد، ماهي كپور  -60-50ماهي كپور نقره اي

  درصد
ها ممكن است اندكي تغيير يابد(كازروني منفرد و يادآوري مي شود به علت شرايط بعضي مناطق اين درصد

  ).1376همكاران،
بچه ماهياني كه براي پرورش ماهيان پرواري از داخل استخر هاي پرورش بچه ماهيان انگشت قد يك ساله يا 
استخرهاي زمستان گذراني صيد مي شوند، بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين ماهيان از نظر وزن و طول بايد 

داشته باشند. پوست آنها براق، فلسها و باله هاي شناي آنها سالم باشد. هر چقدر بچه ماهي كشت شده در  تناسب
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استخرهاي پرواربندي ازتناسب و وزن بااليي برخوردار باشد، ميزان توليد در پايان فصل پرورش ماهيان پروار ي 
گرم،  50تا  20گرم است و ماهيان با وزن  10باالتر خواهد بود. وزن مناسب بچه ماهي براي شروع پرورش باالي 

بهترين تنيجه را خواهند داد. ساده ترين روش براي تشخيص بچه ماهيها از نظر كيفيت و بهداشت، اين است كه 
تعدادي از آنها را در يك بشقاب تخت و بدون آب بريزيم. چنانچه به شدت  تالش و جست وخيز كرده و بپرند 

ت و اگر آرام در كف بشقاب بدون حركت مانده يا حركات جزيي داشته باشند از نظر نشان از سالمت آنها اس
  ).1377كيفي مناسب نيستند(قناعت پرست و همكاران،

از آنجايي كه ماهيان گرمابي و كپور ماهيان چيني، همانند ساير ماهيان جزء حيوانات خونسرد بوده و در دماي 
و از طرف ديگر موجودات زنده غذايي داخل آب در دماي پايين تر از  درجه سانتي گراد تغذيه نمي كنند10زير 
درجه سانتي گراد در پايين تر ين حد خود قرار دارند. زمان مناسب براي كشت بچه ماهيان در استخرهاي  10

درجه  10پرواربندي پس از آبگيري و كوددهي اين استخرها، زماني است كه درجه حرارت آب استخر حداقل 
  ).1377باشد(قناعت پرست و همكاران، گراد بوده و موجودات زنده غذايي در آن تشكيل شدهسانتي 

زمان انتقال و كشت بچه ماهيان در استخرهاي پرواربندي، بستگي به شرايط اقليمي منطقه داشته و در مناطق 
اين عمل مي تواند مختلف كشور با توجه به وضعيت آب و هوايي متفاوت است. در مناطق گرمسيري نظير استان 

در اواخر اسفند ماه صورت گيرد. در مناطقي مانند گيالن در نيمه اول ارديبهشت ماه در استان مازندرا ن در نيمه 
  ).1377دوم فروردين انجام مي شود(قناعت پرست و همكاران،

، آمور و سر در روش كشت چند گونه اي متراكم انواع كپور ماهيان شامل ماهي كپور معمولي،كپور نقره اي
گنده به صورت توام پرورش داده مي شوند. اين روش مناسب ترين روشهاي پرورش ماهيان گرمابي است. در 

  اين روش ماهيان از كليه سطوح غذايي موجود در استخر استفاده مي كنند و اثر متقابل بر روي يكديگر دارند.
اكم كشت را در صورت حاصلخيزبودن خاك آن و براي استخرهايي كه در سالهاي اول بهره برداري هستند، تر

قطعه در هكتار در نظر گرفت. در مورد استخرهايي كه چندين سال مورد  5000دارا بودن آب غني، مي توان با 
قطعه در هكتار است. در مورد استخرهايي  3000بهره برداري قرار گرفته اند، استانداردتراكم ماهيدار كرن آنها 

ده با افزايش اكسيژن محلول در آب و بهبود كيفيت غذاهاي زنده موجود در استخر استفاده مي كه در آنها از هوا
درصد تلفات براي  15قطعه در هكتار افزايش داد.در همه اين موارد،  6000شود. مي توان تراكم كشت را تا 

اين در مورد استخرهاي جوان پايان دوره پرورش در نظر گرفته و به ماهيان با تراكم فوق افزوده مي شود. بنا بر
 6900-7000قطعه انواع گونه هاي كپور ماهيان، در مورد استخرهايي كه در آنها از هواده استفاده مي شود 5750

درصد تلفات در نظر  15قطعه بچه ماهي، در ابتداي پرورش، در استخر كشت داده مي شوند.بديهي است براي 
يزي و محاسبه اي در دادن غذاي دستي،كودهاي شيميايي و آلي و غيره گرفته شده در استخر هيچ گونه برنامه ر

  ).1376در نظر گرفته نمي شود(كازروني منفرد وهمكاران،
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شود كه موارد عمده  در معرفي و كشت الرو يا بچه ماهي به استخر به طور كلي شرايط و زمان مناسبي رعايت مي
  آن به شرح زير است:

 ساعات خنك روز (ترجيحاً صبح روز آفتابي) به استخر منتقل شوند.بهتر است نوزادان ماهي در  -1

آيد، زيرا نوزادان معموالً قادر به مقابله با باد شديد نيستند و  باد شديد در استخر عامل منفي به حساب مي -2
 اين عمل در مرگ و مير آنان تأثير دارد.

ود استفاده شود حتي قبل از ورود به گل آلودي شديد آب استخر از عوامل منفي است. اگر از آب گل آل -3
 زدايي كرد. استخر نوزادگان ابتدا استخر ذخيره را بايد رسوب

هايي كه ديواره  نوزادان ماهي را موافق جهت جريان باد ماليم در منطقه ساحلي (كناري) استخر در محل -4
 نمايد، رهاسازي كنيد. استخر نوزادان را در مقابل باد محافظت مي

رگيري، انتقال، تخليه و معرفي نوزادان ماهي به هم دمايي دو يا چند محيط آبي (پالستيك هاي در هنگام با -5
ويژه حمل، آب مخزن ويژه حمل، آب حوضچه يا استخر) بايد توجه داشت معموالً هر يك درجه اختالف 

 دقيقه وقت براي هم دمايي نياز دارد. 3-2دماي حرارتي به 

متر تا يك متر است كه به تدريج در طول  سانتي 80ن در استخر، حدود آبگيري قبل از رهاسازي نوزادا -6
شود. رعايت اين مورد در بهبود كيفيت آب و بازماندگي الرو و بچه  دوره دائماً آب تازه به استخر اضافه مي

 متر نيز افزايش خواهد يافت. 8/1و حداكثر  5/1ماهي مؤثر است. سپس عمق آب استخر به تدريج به 

هاي ممانعت كننده  سازي اوليه شده و آبگيري از مسير صافي دار كردن، استخرها آماده قبل از ماهي مسلماً -7
ها  اي از مرگ و مير نوزادان و همچنين انتقال انگل از ورود آبزيان و ماهيان هرز انجام پذيرفته است. درصد عمده

هرز به استخرهاي پرورشي است.  گذاري و ورود موجودات ها به علت عدم رعايت صافي و اشاعه بيماري
شناوران جانو ري مضر و حشرات  همچنين پس از آبگيري در صورت مشاهده و بررسي تراكم قابل توجه زي

 پاشي استخر و حذف موجودات غيرمفيد نمود. توان اقدام به سم مي  آبزي مزاحم،

يابند. باروري آب و توليد  مي انتقال  اند، نوزادان به استخرهايي كه قبالً با كودپاشي حاصلخيز شده -8
شناوران جانوري از جمله روتيفرها به ويژه براي تغذيه طبيعي الرو و بچه ماهي نورس، مطلوب و در بقاء  زي

 نوزادان ماهي نقش عمده دارد.

اي  اي (يك نوع ماهي) يا دو گونه يكي ديگر از شروط اصلي پرورش، انتخاب روشي به صورت تك گونه -9
اي است. به طوري كه در دوره پرورش الرو بچه ماهي نورس، حتماً يك گونه ماهي پرورش  و يا چند گونه

يابد و  گونه و ترجيحاً چند گونه پرورش مي 2بچه ماهي انگشت قد حداقل  -يابد و در روش بچه ماهي نورس مي
 ر استخر مصرف شود.شود تا همه توليدات طبيعي د اي استفاده مي در روش پرواربندي حتماً از روش چند گونه

توان در اين سيستم  شود. مي اي انتخاب مي گونه 4در مجموع در پرورش ماهيان گرم آبي معموالً تركيب 
الرشد را نيز توصيه نمود. تركيب بستگي به حاصلخيزي خاك و آب، طول دوره  پرورش اردك سفيد سريع
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هاي هواده ...)، تأمين غذاي دستي و علوفه  گرما، دماي مطلوب آب، امكانات تأمين اكسيژن(از جمله دستگاه
اي و سرگنده، سعي  شناوران و به صرفه بودن توليد ماهياني چون كپور نقره دارد. وليكن به علت ارزاني توليد زي

درصد به سرگنده  10اي و حدود  درصد از تركيب به كپور نقره 55درصد و معموالً  50شود حداقل  مي
درصد بسته به فراواني  25تا  15و آمور نيز دستخوش تغييرات است و هركدام از  اختصاص يابد. تركيب كپور

  ).1377غذاي دستي يا علوفه نرم خوش خوراك تعيين خواهد شد(قناعت پرست وهمكاران،
تراكم ذخيره سازي مي تواند تك گونه اي باشد(عمدتا كپور معمولي)يا چند گونه اي(كه اغلب از كپور ماهيان 
مي باشند).در هر دو روش، هدف پرورش دهنده استفاده از غذاي طبيعي و پروتئين موجود در آنها مي باشد،كه 

يد ماهي با غذاهاي مكمل مي تواند بطور اين غذاي طبيعي مي تواند با كودهاي آلي و معدني افزايش يابد.تول
چشمگيري افزايش يابد. كميت و كيفيت غذاي استفاده شده بطور معني داري بر ميزان توليد موثر است.كپور 
يك ماهي همه چيز خوار است و مي تواند غالت را با ميزان هيدرو كربن باال مورد استفاده قرار دهد.رشد ماهي 

  ). 1381و غذاي مكمل به نسبت مساوي  بهتر صورت مي گيرد(افشار مازندران، با استفاده از غذاي طبيعي
  نكات مهم در مديريت تراكم و تنوع گونه اي به هنگام ذخيره سازي شامل :

قبل از ذخيره سازي مدير مزرعه موظف است مراحل آماده سازي استخر ها را انجام  واز باروري مقدماتي  -1
  نمايد. اب استخر ها اطمينان حاصل

روز پس از آبگيري اوليه  و بارور شدن استخر مبادرت به رها سازي بچه 10-7مدير مزرعه موظف است  -2
 10-15درصد كپور ، 15-20درصد فيتوفاگ ،  55-60قطعه در هر هكتار به نسبت  3500-4000ماهي به ميزان 
  درصد بيگ هد نمايد  .  5-10درصد آمور و 

ي تواند بر اساس موقعيت جغرافيايي و دوره دمايي آب و نيز ميزان باروري و در تبصره : الگوي رها سازي م
  خواست بازار هدف متفاوت باشد.

  رعايت اصول بهداشتي و حمل و نقل بچه ماهي بر اساس دستور العمل هاي بهداشتي ضروري است. -3
به رفتار ماهي و شكل و ناهنجاري انتخاب بچه ماهي سالم در زمان خريد از جمله نكات مهم مي باشد.توجه   -4

  هاي ظاهري الزم است( انجام تست هاي مربوطه). 
  گرم مي باشد.   50تا  30وزن مناسب رها سازي بچه ماهيان براي پروار بندي  بطور متوسط  -5
الزم است در مناطقي كه طول دوره پرورش كوتاه است و يا با كمبود آب مواجه هستند رها سازي بچه ماهي -6

درصد از سطح مفيد  مز ارع به  20-25) صورت پذيرد . بدينسان اختصاص دادن 50-150با اوزان باال ( گرم 
  عنوان مزرعه حد واسط براي به وزن رساندن بچه ماهي به وزن مناسب ( باال) توصيه مي شود .

هوادهي در اين خصوص بعد از ظهر توصيه مي شود . انجام عمليات  18تا  16زمان ذخيره سازي در ساعات   -7
  از اولويت برخوردار است .
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 1قبل از  رها سازي مي بايست عمليات هم دمايي صورت پذيرد . مزرعه دار موظف است حداقل به مدت  -8
  ساعت عمليات هم دامايي را در سايه و ترجيحا در استخر مر بوطه انجام دهد. 

پس از رها سازي  مزرعه دار موظف به بررسي رفتار ماهيان در روز هاي متوالي بوده و تغذيه انها را زير نظر  -9
  داشته باشد. 

با  يكاهش تبادل حرارت يبرا يقيوپوشش عا برگالسيفا ايوميمخازن از جنس آلومنبراي حمل بچه ماهيان  -10
چند جداره  ايكييلونينا يها سهياستفاده ازك باهايه ماهحمل وانتقال بچ الزم است.در غير اينصورترونيب يهوا

  انجام خواهد شد.
مخازن حمل  نيرا توسط ا يهزار عدد بچه ماه 100تا50توان  يم ازيمورد ن ژنيبودن اكس يدر صورت كاف -11

  كرد. 
از دادن غذا به آنها  هايساعت قبل از حمل بچه ماه 48تا 24ها،يماه ربچهيوكاهش مرگ وم يريجلوگ يبرا -12

  شود.  يم يخوددار
متان سولفات ونمك طعام استفاده  نيكائ يتوان ازتر يحمل ونقل م اتيعمل نيكاهش استرس در ح يبرا -13

  كرد.
 يگونه ها بيكند،لذا درصد ترك ريمختلف تغ طيدر شرا يپرورش يكه ممكن است گونه اصل يينجاآ از -14

  :ديآ يم يشود كه شرح آن در پ يم نيپرورش تع يه اصلبر اساس گون انيمختلف كپور ماه
درصد)،  20درصد)، آمور(25(يمعمولدرصد)، كپور 45تا  50(ي: كپور نقره ايكپور نقره ا يگونه اصل -الف

  درصد). 5تا10كپور سرگنده (
 5درصد)، كپور سرگنده ( 30( يدرصد)، كپور نقره ا 50( ي: كپور معموليكپور معمول يگونه اصل -ب

  درصد). 15درصد)، آمور (
درصد)،  35( يدرصد)، كپور نقره ا 20(يدرصد)، كپور معمول 40آمور(كپور علفخوار):آمور( يگونه اصل -ج

  درصد). 5كپور سرگنده (
رسي بهداشتي براي اطمينان بيشتر از سالمتي اين بچه ماهيان نمونه برداري از آنان انجام و به دقت مورد بر -15

گيرند و در صورت وجود هر نوع آلودگي، اقدام به ضدعفوني و درمان نموده و پس از اطمينان از  قرار مي
  كنند. سالمتي آنان اقدام به بارگيري و حمل و نقل مي

يد جايي و انتقال ماهي زنده از يك منطقه به مناطق ديگركه منبع تأمين آب متفاوتي دارند با به هنگام جابه -16
گازهاي محلول درآن   توجه الزم به غلظت امالح محلول در آب استخرهاي مبداء و مقصد و همچنين به غلظت

هاي حمل و نقل ماهي زنده به عمل آيد و درصورت زياد بودن تفاوت، همانند درجه حرارت نسبت  و آب مخزن
  به يكنواخت سازي آن اقدام گردد. 

  خصوصيات زير باشند:بچه ماهي سالم مي بايست داراي  -17
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  از نظر شكل ظاهري متناسب باشد . -الف   
  ها براق و شاداب باشند . ها ، چشم باله   فلسها ، -ب   
  در صورت استفاده از غذاي طبيعي بخش انتهائي روده سياه رنگ باشد . - ج   
  بدن آنها داراي موكوس بسيار لزج و كشدار و خونريزي نباشد .  -د   
آنها در يك ظرف صاف بدون آب و مشاهده وضعيت تالش وحركت آنها ، در صورتي كه قرار دادن  -ه   

  حركت سريع داشته باشند نشان سالمتي آنهاست .
  مشاهدات آزمايشگاهي -و   

  
  آيين كارمديريت نگهداري مولدين -5-1-1

زمان الزم جهت رسيدن به بلوغ جنسي بطور اساسي  "كپورماهيان چيني نياز به حرارت باالي آب داشته و نتيجتا
  بستگي به درجه حرارت اين محيط زيست دارد 

سالگي حاصل گرديد در  2-3در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري بلوغ جنسي ماهيان مولد ماده در سن 
  سال ميباشد . 6-8اطق معتدله رسيدن به بلوغ جنسي مستلزم صورتيكه در حوزه هاي سردتر من

زمان الزم براي رسيدن ماهي علفخوار وماهي فيتوفاگ به بلوغ جنسي يكسان ميباشد در صورتيكه رسيدگي 
  ماهي سرگنده نياز به يكسال بيشتر ميباشد .

نگاهداري و  حاصل مي گردد. سال زودتراز ماهيان ماده 1- 2رسيدن ماهيان مولد نر به بلوغ جنسي بطوركلي 
دستكاري ماهيان مولد گياهخوار ؛باستثناي نيازمنديهاي اختصاصي آنها از قبيل  عادات تغذيه و شرايط مطلوب 

  زيست محيطي كه بايد تامين گردد.
ميتوان  ماهي علفخوار استخرهاي با آب تميز و غني از گياهان آبزي غوطه ور را ترجيح ميدهد در يك هكتار

  را توام با تعداد معدود ماهي سرگنده وچند عدد ماهي فيتو فاگ نگاهداشت . )عددماهي (تخمريز 200-100
در صد وزن بدن ماهي ميباشد  15-20گياهان آبزي و سبزيجات بميزان  نياز غذايي روزانه  عبارت از علف؛

–اد گياهي (سبوس گندم تراكم ماهيداركردن ماهيان مولد رادر صورت دادن غذاي دستي اضافي متشكل از مو

  ذرت )ميتوان بطورقابل مالحظه اي افزايش داد. -جو
  100-150ماهي فيتو فاگ آبهاي با حاصلخيزي ميانگين را ترجيح ميدهدو ميتوان آنرا به تعداد كمتر يعني 

  عدددر هكتار در استخرها ماهيدار نمود .
ر با زاري نگهداري نمود .با توجه باينكه ماهيان ماهي فيتوفاگ را ميتوان در استخرهاي وسيع توليد ماهي كپو

ممكن است در اثر جراحات وارده  تلف گردند لذا موقع "مولد فيتوفاگ به اساني زخمي گرديده ومتعاقبا
  برداشت محصول پائيزه ماهي بايستي بالفاصله گزينش گرديده وبه استخرهاي ويژه زمستاني انتقال يابند. 
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در استخرهاي جداگانه اي نگهداري گردند مطلوبست آب را در فصل رشد ماهي با  اگر ماهيان مولد فيتوفاگ
كيلوگرم در هكتاركوددهي نمود .اين كوددهي موجب توليد جلبكهاي  50-60كود هاي ازته در چندين مقدار 

  سبز و ايجاد شرايط زيست محيطي مساعد و تامين غذا براي ماهي فيتوفاگ خواهد گرديد.
عدد 200تخرهاي و عميق با بستر پوشيده با گل ولجن را ترجيح ميدهد.در يك هكتارميتوان ماهي سرگنده اس

  ماهي مولد نگهداري نمود .
كودهاي شيميائي جهت استخرهاي فيتو فاگ كافي ميباشند ولي استخرهاي ماهي سرگنده همچنان نياز به 

  كودهاي آلي با منشا حيواني دارند.
  جا افتاده در هكتار مورد استفاده ميباشد. چندين صد كيلو گرم كود حيواني

  عوض كردن آب استخر نگهداري ماهيان گياهخوار مولد الزامي است .
  بار هفته انجام گيرد .2-3عوض كردن قسمتي  از آب باستي در مدت چند ساعت حداقل 

ياخته هاي زرده در رآماده تخمريزي ميباشند .خرداد تا تيدر در شرايط مناطق معتدله ماهيان مولد (تخمريز)
اندوخته شدن زرده  و نمايد تخمي ماهيان گياهخواردر زما ن برداشت پائيزه محصول  ماهي نمو كافي حاصل مي

در تخم در بهار واوايل تابستان انجام مييابد .لذا مواد غذايي به ماهيان بايستي در تمام مدت بالفاصله قبل از عمل 
  تكثير داده شود .

اري در صورتيكه استخرها غني از پالنكتون جانوري نباشند ماهيان فيتو فاگ و سر گنده در مدت ماههاي به
ممكن است همه روزه با آرد سويا كه غني از پالنكتون جانوري نباشند ماهيان فيتوفاگ وسرگنده ممكن است 

  همه روزه با آرد سويا كه به استخر ريخته ميشود تغذيه گردند.
هت كود دادن بمراتب مناسبترميباشند چون در اين استخرها جانوران غذايي بهتر از استخرهاي زمستاني وسيع ج 

  استخرهاي كوچك زمستاني ؛كه بطور متراكم  ماهيدارشده اند؛توليد و رشد مينمايند.
با عالئم مختلف مشخص ميگردد از آنجمله شكم ماهي مولد  رسيدگي ماهيان مولد جهت تخمكشي (تخمريزي)

  نرم ميباشند كه نشانگر آمادگي تخمكها ميباشند  نزديكي منفذ تنا سلي ) ماده (بخصوص در
رسيدگي ماهيان مولد نر با زبري پشت باله هاي سينه مشخص ميگردد .از ماهي نر رسيده علفخوار در صورت 

  جزيي فشار به ناحيه جوار منفذ تناسلي اسپرم غليظ ترشح ميگردد.
ماده در مورد ماهيان گياهخوار الزامي نميباشد چون خطر امكان تخمريزي جداسازي ماهيان مولد از لحاظ نر و 

  موجود نميباشد. وحشي
به  ) MS222  )Sandoz.switzerlandتخمكشي القا شده اجباري ميباشد محلولبيحس كردن اين ماهيان در مرحله 

 جهت بي حس كردن ماهيان بسيار مناسب ميباشد.  2:  20000 يا  1:  10000غلظت 

مقدار كل غده  10/1القا رسيدن تخمكها بوسيله تزريق عصاره غده  هيپوفيز در دو دز انجام مييابد  دز اول  
  ميلي ليتر سرم فيزيولوژي تزريق ميگردد1هيپوفيز مورد نياز در 
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ميلي ليتر سرم  2ميزان محاسبه شده غده هيپوفيز  ميباشد ممكن است در  10/9دز دوم يا قطعي كه متضمن  

  ولوژي تزريق گردد. فيزي
ساعت 9ساعت  بطول ميانجامد و فاصلهبين تزريق  اول ودوم نبايد كمتر از  14-24تزريقات عصاره غده هيپوفيز 

  باشد.
عمل تزريقات بايد بنحوي زمان بندي گردد كه تخمكشي در صبح انجام يابد براي برنامه ريزي آن تزريق دز 

  وم يا قطعي بايستي  غروب روز  قبل از تخمكشي مورد نظر بعمل ايد اول  بطور كلي صبح انجام مييابد و دز د
ميليگرم غده هيپوفيز در ازا هر كيلو گرم وزن   0/2-0/3جهت تمامي ماهيان مولد ماده گياهخوار در تزريق اول 

  بدن  بكار برده مي شود.
مقدار دزقطعي    مي باشد.برخي  قبل از عمل تزريق ماهيان مولد بايدتوزين گردند چون وزن ماهي مبناي محاسبه

ماهيان مولد (تخم ريز) با تخمدان هاي بزرگ جهت آماده نمودن كامل  تخمكها نياز به ميزان بيشتر غده هيپوفيز 
  خواهند داشت.

بستن منفذ تناسلي از طريق بخيه زدن در مورد ماهيان گياه خوار مزيتي ندارد. ماهيان گياه خوار نسبت به طول  
از آب بودن خيلي حساس مي باشند و به علت داشتن فلسهاي درشت دوختن منفذ تناسلي آنها به  زمان خارج

  مراتب مشكل تر مي باشد.
پس از تزريق غده هيپوفيز ماهيان نر و ماده بايستي از يكديگر جدا گردند.در غير اينصورت تخمريزي 

  ا تلف گردند. خودبخودي در مخزن آب ممكن است انجام گرفته و مقداري از تخمكه
  درجه سانتيگراد مي باشد. 22-23علف خوار رجه مطلوب آب براي حصول رسيدگي ماهيان فيتوفاگ ود
درجه سانتيگراد نگهداري گردد. رسيدن تخمكهاي اين گونه ها   23-26ماهي سرگنده جهت تخمريزي بايد در  

  ساعت شروع مي گردد. 9-11درجه يا پس از  -ساعت 210- 220پس از 
درجه  24درجه حاصل ميگردد و تخمكشي در  -ساعت 235-245دن تخمكهاي ماهي  سرگنده، در رسي

  ساعت پس از تزريق دوم (قطعي) شروع گردد.  10سانتيگراد بايستي در حدود 
در مورد تمامي ماهيان گياه خوار در فاصله زماني رسيدن تخمكها بايستي سكوت و عدم ايجاد تشويش و 

  عايت گردد.اضطراب در ماهيان ر
ماهيان مولد مقدار الزم اكسيژن بايدتامين گردد.رسيدن نرمال تخمكها نياز به ميزان اكسيژن  در تمام مدت رسيدن

  ميلي گرم در ليتر مي باشد. 6باالتر از 
  ساده ترين راه تضمين اكسيژن مورد نياز تامين جريان كافي آب مي باشد.

  ليتر در دقيقه جهت هر ماهي مولد مي باشد. 4ضابطه ساده عبارت از جريان آب به ميزان 
 "در شرايط گرمسيري ماهي كپور  معمولي  نر در اولين سال زندگي به بلوغ جنسي مي رسند. ماهيان نر معموال

  زود تر از ماهيان ماده به بلوغ جنسي مي رسند و لذا بكار گيري ماهيان بسيار كوجك ممنوع است.
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  مولد عبارت از گزينش ماهيان سالم و با مشخصاتجسمي خوب  مي باشد. قاعده كلي براي پرورش ماهيان 
  ماهيان گزينش شده مي بايست در گروه خود بزرگترين ماهيان باشند.

كيفيت جيره غذايي در مدت نخستين سال رشد ماهي اهميت تعيين كننده اي دارد  به دليل  نمو سلولهاي تخم،
  وتركيب جيره غذاي بايد متضمن پروتئين حيواني باشد 

در موارد زيادي ماهيان مولد يكجا  با ساير گروه هاي ماهيان با تراكم كم نگهداري مي شوند.و در كارگاه هاي 
) مي باشند قرار مي جهت ماهيان مولد  (تخمريز"نحصرااي ويژه كه مويژه تكثير انبوه مولدين را در استخره

  دهند.
% وزن خود را از طريق مواد تناسلي ريخته شده از دست خواهند داد.  20-10ماهيان مولد پس از تخمريزي 

 جهت توليد مجدد تخمها ، ماهي نياز به غذاي پر انرژي داردكه موجب تسريع تشكيل زرده گردد.

د (تخمريز) بايستي زمان برداشت پائيزه محصول ماهي گزينش گرديده و به استخرهاي زمستان ماهيان مول
  گذراني انتقال داده شوند.

مترمربع به شرط  600-1000توان در استخر زمستان گذراني به وسعت  چند صد ماهي مولد (تخمريز) را مي 
  داشتن جريان كافي آب نگهداري نمود.

 2-5/2هاي ضد عفوني  هاي خارجي، بايد از حمام ن مولد، جهت برطرف كردن انگلدرحين عمل گزينش ماهيا 
  براي مدت چند دقيقه گذرانده شوند.  Masotenيا  Ditrifonدرصد  1-2درصد نمك طعام يا 

در اين استخرهاي چند هكتاري به شرط جريان دائمي آب ماهيان مولد مي توانند با موفقيت بيشتري زمستان 
  گذراني نمايند. 

شود كه موجب توليد موجودات زنده استخر  تر مقدار بيشتر مواد بيوژن حاصل مي در استخرهاي زمستاني وسيع
  نمايند. باشند كه در اول بهار شروع به تغذيه مي ميترين غذا براي ماهياني  گردد. اين موجودات مطلوب مي

فروردين) بايد از همديگر  –درجه سانتي گراد (اسفند  8-12ماهيان مولد (نر و ماده) با رسيدن حرارت آب به 
جدا گردند. اين عمل به منظور جلوگيري از تمايل ماهيان به تخمريزي طبيعي كه در نتيجه مواد تناسلي (تخمك 

  يابد.  باشند انجام مي ريزي شده تلف شده مي كشي القاء شده و يا تخمريزي برنامه م) از لحاظ تخمها و اسپر
ماهيان مولد (نر و ماده) در بهار بايستي با غذاهاي غني از پروتئين حيواني و غذاهاي غني از ويتامين تغذيه گردند 

تامين گردند. اين رژيم غذايي با رژيم كه ماهيان مولد (تخمريز) قوي و سالم جهت تخم كشي (تخم ريزي) 
شود  كشي (تخمريزي) بكار برده مي غذايي معمولي تابستانه تفاوت دارد. رژيم غذايي تابستانه كه بعد از تخم

گردد  ها اندوخته مي ها كه در فصل تابستان در تخمدان بايستي غذاي پر انرژي را جهت توليد زرده در تخمك
  فراهم نمايد.
الي  1متر مربع و عمق متوسط آن بين 3000الي  1000اي نگهداري ماهيان مولد اندازه استخر ها بين الزم است بر

 شود. متر درنظر گرفته مي 2
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  شود .  يشود و پس از آن تكرار نم يانجام م زيآم تيتابستان به طور موفق مهيقبل از ن يزيتخم ر معموال
آب با  عيگرم شدن سر ريپرورش نظ طيدر شرا انيكپور ماه يزيتخم ر يالزم برا يعياستفاده از تمام عوامل طب 

محلول  ژني، اكس يزيتخم ر يبزرگ در كف استخر برا اهانيگراد) وجود گ يدرجه سانت20تا  18عمق كم (
  .الزم  است رهيو غ ي، وجود هر دو جنس ماه يكاف

كار سطح آب را در  نيا ينبرند.برا نيرا از استخر خارج كرد تا تخم ها را از ب نيدمولديبا يزيپس از تخم ر
 كنند. يم دينموده با تور ص تيتر استخر هدا قيعم يرا به بخش ها انيآورده و ماه نيياستخرها پا

مولد خارج و با روش  انيو تخم ها و اسپرم ها را از ماه دياز استخر ها ص يزيمولد را در فصل تخم ر انيماه 
 كنند.  يخشك بارور م

  شود.  ياستفاده م زيپوفيه ايو  نياز هورمون گنادوتروب يزيمولد به تخم ر يوادار كردن ماه يبرا
باشدكه تخمها بتوانند به آنها  يآبز اهانياز گ يغن ايبا علف  و  دهيپوش يواجد محلها ديبا يزيتخمر منطقه
 گردند.  زانيو الرو ها آو دهيچسب

دارد توجه  هيازرسيدن ماهي كپور به بلوغ جنسي كه بستگي به درجه حرارت آب و نور و تغذ ديدار با مزرعه
  دينما

  است       يضرور يمولد ساز يماهيان سالم و با مشخصات جسمي خوب برا گزينش
  گزينش شده مي بايست در گروه خود بزرگترين ماهيان باشند  ماهيان

يواني باشد . پروتئين حيواني اسيد هاي امينه مورد نياز براي رشد تركيب جيره غذاي بايد متضمن پروتئين ح 
  ماهي را تامين و ماهي مولد قادر به رشد سريع و نرمال خواهد بود

 مولد با تراكم كم نگهداري مي شوند. ماهيان

. % وزن خود را از طريق مواد تناسلي ريخته شده از دست خواهند داد 20-10مولد پس از تخمريزي  ماهيان
  جهت توليد مجدد تخمها ، ماهي نياز به غذاي پر انرژي داردكه موجب تسريع تشكيل زرده گردد.

مولد بايستي زمان برداشت پائيزه محصول ماهي از استخر ها گزينش گرديده و به استخرهاي زمستان  ماهيان
  گذراني انتقال داده شوند.

فروردين) بايد از همديگر  –درجه سانتي گراد (اسفند  8-12مولد (نر و ماده) با رسيدن حرارت آب به  ماهيان
ن عمل به منظور جلوگيري از تمايل ماهيان به تخمريزي طبيعي كه در نتيجه مواد تناسلي (تخمك جدا گردند. اي

 يابد. باشند انجام مي ده تلف شده ميش ريزي كشي القاء شده و يا تخمريزي برنامه ها و اسپرم) از لحاظ تخم

 يداشته باشد.برا نانياطم نيمولد يجنس يدگيرس تيمولد نسبت به وضع انيماه  نهيدار موظف است با معا مزرعه
منظور با فشار جزئي به شكم ما هيان مولد نر از منفذ تناسلي ماده شيري رنگ ترشح خواهد نمود و ماهيان  نيا

  ها داراي شكم نيمه نرم خواهند بود.  ماده به علت نمو تخمدان
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مولد (نر و ماده) در بهار بايستي با غذاهاي غني از پروتئين حيواني و غذاهاي غني از ويتامين تغذيه گردند  ماهيان
 كه ماهيان مولد (تخمريز) قوي و سالم جهت تخم كشي (تخم ريزي) تامين گردند. 

گياهان آبزي غوطه ور را ترجيح ميدهد در يك هكتار ميتوان  علفخوار استخرهاي با آب تميز و غني از ماهي
عددماهي (تخمريز )را توام با تعداد معدود ماهي سرگنده وچند عدد ماهي فيتو فاگ نگاهداشت .  200-100

  100-150به تعداد كمتر يعني  اماهي فيتو فاگ آبهاي با حاصلخيزي ميانگين را ترجيح ميدهدو ميتوان آنر
 .در استخرها ماهيدار نمود ر هكتارعددد

اگر ماهيان مولد فيتوفاگ در استخرهاي جداگانه اي نگهداري مي گردند مطلوبست آبرا در فصل رشد ماهي با 
كيلوگرم در هكتاركوددهي نمود .اين كوددهي موجب توليد  50-60كودتاي ازته در چندين دز كوچك 

 تامين غذا براي ماهي فيتوفاگ خواهد گرديد.جلبكهاي سبز و ايجاد شرايط زيست محيطي مساعد و 

عدد 200سرگنده استخرهاي و عميق با بستر پوشيده با گل ولجن را ترجيح ميدهد.در يك هكتارميتوان  ماهي
 ماهي مولد نگهداري نمود .

 الزم است:  نيمولد يبر رو ريتكث اتيقبل از انجام عمل زيبه  موارد ر توجه

 و مادهتوزين ماهيان مولد نر  -الف

تعيين حداكثر دور محيط بدن ماهيان مولد ماده و القا تخمكشي (تخمريزي) بوسيله تزريق غده هيپوفيز در  -ب
 دو مرحله

 استخراج تخمكها و اسپرم   -پ

 لقاح تخمكها و شستن تخمها در آب تميز استخر -ت

و اسپرم بايستي همزمان جمع آوري گردند كه از تلفات مواد تناسلي در اثر تعلل و دست به دست كردن  تخمكها
و فوق رسيده شدن ماهيان مولد ماده جلوگيري شود. جمع اوري اسپرم ماهي نر براحتي به وسيله پيپت انجام 

  ميگيرد.
متر مربع و عمق  3000الي  1000آن بين شوند. اندازه  استخرهايي كه براي نگهداري ماهيان مولد احداث مي

  .شود مي توصيهمتر  2 بيش ازمتوسط آن 
  
  آيين كار مديريت رشد در استخر هاي پرورشي-6-1-1

ماهيان در طي تغذيه فعال به سرعت رشد مي كنند  اين زمان فعال در طي بهار و تابستان و در ابتداي پاييز رخ مي 
درجه سانتي گراد مي باشد. رشد در دوره تغذيه  غير فعال رخ نمي دهد،  14-12دهد زمانيكه دماي آب باالي 

در واقع ممكن است كه كاهش وزن نيز رخ دهد. در طي اين دوره ماهيان در كف قرار مي گيرند جايي كه 
  Horvath .,etal 1999).درجه سانتي گراد است و متابوليسم پايه آنها در حداقل مي باشد( 4دماي آب 
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ممكن است با سن در ارتباط باشد، بيشترين رشد در مرحله الروي در يك تابستانه ها مشاهده شده  ميزان رشد
است. ميزان رشد تنها با سن ماهي و درجه حرارت آب در ارتباط نمي باشد بلكه متاثر از ساير فاكتورهاي ديگر 

  (Horvath etal 1999) مانند تراكم،كميت و كيفيت غذا و اكسيژن محلول وغيره مي باشد
در مزارع پرورش ماهي با توجه به نوع استفاده، استخرهاي متفاوتي احداث مي شود و در مراحل آماده سازي 

  تفاوتهايي با هم دارند. انواع استخرهاي احداثي در مزارع به شرح زير است:
 استخرهاي پرورش الرو يا استخرهاي نوزادگاه  -

  استخرهاي پرورش ماهيان انگشت قد -
  ي زمستان گذراني يا استخرهاي زمستانهاستخرها -
  استخرهاي پرواري يا پرواربندي -
  استخرهاي نگهداري مولدين -
  استخر رسوب گير -
  حوضچه هاي شستشوي ماهي پس از صيد  -

باشد. زيرا رفتار و حركات ماهي در آب  پرورش ماهيان گرمابي مستلزم مراقبت و سركشي، ترجيحاً روزانه مي
  پرورشي و رشد ماهيان چگونه است. نمايد كه وضعيت مشخص مي

شود كه به عنوان مثال ماهيان به  پرورش دهنده با سركشي در ساعات مختلف شبانه روز متوجه اين موضوع مي
اي دارند يا  اند؟ و يا حركات دسته جمعي و گله چه علت براي بلعيدن حباب اكسيژن هوا به سطح آب آمده

ها بسيار كند است؟ و يا به پشت برگشته و به دور خود  حركات آن كنند يا حركات انفرادي؟ سريع شنا مي
كنند؟ تلفات موردي  هاي چوبي تغذيه مي هاي غذاي دستي يا از علوفه تجمع يافته در قاب چرخند يا از تشتك مي

  شود يا خير؟ در حاشيه استخر مشاهده مي
سرماي شديد و يخبندان در سطح استخر  هاي روزانه به استخر در مناطقي كه در زمستان مواجه با درسركشي

هايي بزرگ در قطع يخ در  بندد الزم است يخ سطحي شكسته شود و سوراخ است و سطح آب استخر يخ مي
چند نقطه ايجاد شود، تا آب استخر با هوا در تماس باشد. از اين طريق جريان هوا از طريق سطح تماس ناحيه 

شود از نقل و انتقال  كند. همچنين سعي مي حلول در آب را تأمين ميشود و اكسيژن م شكسته شده وارد آب مي
زنده ماهيان در فصل زمستان خودداري شود زيرا ماهيان در زمستان از تحرك كمتري برخوردارند و ضربه و 

شود. بنابراين بچه ماهيان انگشت قد  ها مي هاي قارچي و پوستي در بدن آن دستكاري آن ها باعث اشاعه بيماري
كنند كه اوالً تا بهار سال آينده انتقال نيابند (به استخرهاي زمستان  االمكان در استخرهايي نگهداري مي را حتي

گذراني موسومند) و ثانياً به منابع تأمين آب نزديك باشند تا بتوان در صورت لزوم جريان آب را در ون استخر 
برقراري سيستم هوادهي و پمپاژ در آن به راحتي اعمال شود برقرار نمود. ثالثًا استخري را انتخاب كرد كه امكان 
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شود سطح استخر يخ نبندد و در واقع آب راكد استخر را به يك آب نيمه جاري تبديل  كه اين خود موجب مي
  كند. مي

ث ها تغذيه نكرده است باع هاي قبل از آن اي پرتراكم دارند و آمور در ماه همچنين استخرهايي كه گياهان حاشيه
هاي قارچي و پوستي فراهم شود.  ها به اين گياهان، زمينه بيماري ميشود همه بچه ماهيان در اثر تماس بدن آن

اي در ماههاي گرم و نيمه گرم  بنابراين استخرها قبل از رسيدن زمستان با ماهيان آمور كه شديداً به تغذيه علوفه
  شوند. دار مي نيازمندند، ماهي

 50ايد سعي كند بچه ماهي را تا قبل از رسيدن به فصل زمستان، حداقل به وزني بيشتر از همچنين پرورش دهنده ب
گرمي در مقابل سرما از خود  5تا  1گرم برساند كه اين گونه بچه ماهيان مقاومت بيشتري نسبت به بچه ماهيان 

  ترند. دهند و همچنين براي دوره پرواربندي سال آتي آماده نشان مي
متر)، در چنين استخرهايي با عمليات  5/2دهند(ميانگين  مفيد آبگيري استخرها را افزايش مي در زمستان عمق

شود. بندكشي در سطح  بندكشي، مراقبت از بچه ماهيان در مقابل خطرات پرندگان مهاجر ماهيخوار فراهم مي
ت كه بقاء بچه ماهيان هاي مديريتي زمستانه اس استخر، ايجاد مترسك، زنگ اخبار و گماردن شكارچي از شيوه

  نمايد. را در استخر تضمين مي
گيرد. بنابراين از ابتدا نبايد آب استخر را پايين آورد زيرا  معموالً صيد ماهيان پرواري در فصول سرد انجام مي

سرما و يخبندان طوالني مدت باعث تلفات ماهيان خواهد شد. پس بايد تا قبل از آغاز يخبندان ماهيان به بازار 
هاي يخبندان صيد انجام نگيرد. همچنين در صورت لزوم ابتدا با صيد  االمكان در شب صرف عرضه شوند و حتيم

شود و سپس با پايين آوردن ارتفاع آب به مقدار محدود، مجدداً  و پره كشي از تراكم ماهيان پرواري كاسته مي
اهيان، استخر كامالً تخليه و ماهيان صيد از تراكم كاسته خواهد شد و پس از اطمينان از باقيمانده ناچيز م

شود تا پس از شستشو و تميز شدن، صبح زود به بازار  گردند. اين عمليات معموالً از نيمه هاي شب آغاز مي مي
  روانه گردند.

دهد. ميانگين عمق  هاي ضروري را نشان مي هاي روزانه شيوه مراقبت و راه حل در مناطع گرم نيز سركشي
هاي پاييني آب  باشد تا ماهيان بتوانند در ساعات گرم در اليه متر مي 2/2تا  2ابستان در مناطق گرم آبگيري در ت

تجمع يابند. آب استخرها در مناطق گرم مواجه با تبخير و هدر رفتن آب و در نهايت كاهش ارتفاع مفيد آبگيري 
و با توجه به اين نكته كه ماهيان  گردد شود و از طرفي گرماي آب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب مي مي

ها تأثير منفي خواهد داشت و  شديداً در حال تغذيه هستند دو عامل، تبخير و گرماي بيش از حد آب در رشد آن
آورد. بنابراين ثابت نگه داشتن ارتفاع آب كه توسط آب  همچنين امكان مرگ و مير ماهيان را نيز فراهم مي

كل كاهش عمق آب ناشي از تبخير و گرماي آب را جبران خواهد نمود. شود مش جاري و تازه تضمين مي
همچنين در مناطق شرجي كه رطوبت و گرما باالست و احياناً جريان باد به عنوان منبع تأمين اكسيژن هوا نيز 

ي وزد، اهميت اكسيژن رساني به آب استخر توسط آب جاري يا دستگاه هواده يا پمپاژ آب از اهم امور جار نمي
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شوند. در مورد كودپاشي به استخر نيز با مشاهده رنگ آب و عمق شفافيت به كمك سشي ديسك  محسوب مي
هاي صحيحي را اعمال نمود و در نهايت تلفات موردي و انفرادي را به  حل توان راه آب نيز مي pHبراي درجه 

  هاي الزم را به عمل آورد. آزمايشگاه معتبر ارسال نمود و پيشگيري
ها، خروجي ها،  ها، ورودي پايان هر دوره پرورش و پس از تخليه نهايي ماهي، استخرها از نظر وضعيت كانالدر 

شوند تا براي دوره آتي مشكل حاصل نشود(قناعت پرست و  سرويس دستگاه هاي موجود و غيره كنترل مي
  ).1377همكاران،

  باشد كه در ان رعايت نكات زير الزامي است :  پرورش ماهيان گرمابي مستلزم مراقبت و سركشي هاي ادواري مي
گرم  50پرورش دهنده بايد سعي كند بچه ماهي را تا قبل از رسيدن به فصل زمستان، حداقل به وزني بيشتر از  -

گرمي در مقابل سرما از خود نشان  5تا  1برساند كه اين گونه بچه ماهيان مقاومت بيشتري نسبت به بچه ماهيان 
  ترند. مچنين براي دوره پرواربندي سال آتي آمادهدهند و ه مي

  توجه به رفتار رشد ماهي در استخر هاي پرورشي از ضروريات بوده و الزم است -
انجام عمليات زيست سنجي مشتمل براندازه گيري طول  و وزن بصورت ماهانه براي ارزيابي رشد ماهيان  -

  ضروري است  
  ارزيابي وضعيت رشد بچه ماهيان از وظايف مديران مزارع محسوب مي شود انجام عمليات محاسباتي به منظور  -
مزرعه دار موظف است منحني رشد طولي و وزني گونه هاي پرورشي خود را بر اساس مدل نمايي محاسبه و  -

  در دفترچه هاي ساالنه ثبت نمايد  
  ضروري است    1993شده توسط بيسواس تعيين ضريب چاقي با  استفاده از فرمول هاي رايج نظير فرمول ارائه  -
  مزرعه دار موظف است نرخ رشد روزانه ماهيان را بر اساس مدل هاي رايج ثبت نمايد  -
  مزرعه دار موظف است نرخ رشد ويژه ماهيان را بر اساس مدل هاي رايج ثبت نمايد -
ر پايان دوره پرورش و ثبت در طي مزرعه دار مي بايست نسبت به تعيين درصد بقا  ماهيان بر اساس محاسبات د -

  ساليان متوالي  اقدام نمايد
  مزرعه دار موظف است در هر مرحله از رشد ماهيان نسبت به تعيين متوسط وزن كل ماهيان موجود اقدام نمايد  -
يز تعيين بيوماس تخميني قبل از انجام عمليات پرورش بر اساس تعداد ماهيان رها شده و وزن متوسط آنها و ن  -

 وزن متوسط قابل انتظار در پايان دوره پرورش ضروري است . 

 
)، SGR( ژهي%)، نرخ رشد وWGوزن ( شي)، درصد افزاDGR)، نرخ رشد روزانه (WG( انيبچه ماه يوزن اكتساب -

 .دنديمحاسبه گرد ريز يها-فرمول قي) از طرCF( تيشاخص وضع و )FCR( ييغذا ليتبد بيضر

)WG(هيوزن اول  -    يي= وزن نها  يوزن اكتساب(  
)DGR(طول دوره آزماييوزن نها –هينرخ رشد روزانه   = وزن اول/) (شي(  
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%)BWGهيوزن ثانو -هي)/(وزن اولهيوزن اول×(100وزن= شي) درصد افزا(  
)FCR(داده شده  ي/ غذاي= وزن اكتساب ييغذا ليتبد بيضر  
)CF(طول كل  3=    تيشاخص وضع)(  وزن/ 

كنترل و بررسي رشد ماهي و چگونگي مصرف غذا و برآورد و مقدار غذاي مورد نياز ميبايست ماهي يكبار به 
  دقت انجام مي شود. 

پروش دهنده موظف است براي هر استخر جدولي را جهت ثبت اطالعات و نتايج حاصل از بررسي ها  
  اختصاص مي دهد 

تخر، تعداد ماهيان رها شده از گونه هاي مختلف، وزن پروش دهنده موظف است تاريخ ماهيدار كردن اس 
 متوسط ماهيان رها شده در طول فصل پرورش از هر گونه در استخر ريخته شده را يادداشت مي كند

عدد ماهي اصلي كه  100تا  50پروش دهنده موظف است با استفاده از تور پرتابي ( ماشك ) و يا پره حدود 
عمولي ) را صيد نموده و پس از شمارش و توزين ميانگين وزن آنها را محاسبه مي تغذيه دستي مي شود ( كپور م

  كند. 
پروش دهنده موظف است تعداد ماهيان كپور رها شده در استخر را مي دانيم متوسط وزن به دست آمده را در 

هي كپور موجود تعداد آن و بدون احتساب تعدادي كه براي جبران تلفات ريخته ايم، ضرب نموده و وزن كل ما
  در استخر را حساب مي كنيم. 

پروش دهنده موظف است ميانگين وزن ماهي در زمان ماهيدار نمودن استخر را از ميانگين فعلي كسر نموده تا 
ميانگين افزايش وزن انفرادي در فاصله زماني مذكور را بدست آوريم. اكنون ميانگين افزايش وزن انفرادي را به 

سيم مي كنيم تا متوسط افزايش وزن انفرادي تعداد روزهاي اين فاصله زماني ( مدت بين دو نمونه گيري ) تق
  روزانه بدست آيد. 

پروش دهنده موظف است با ضرب نمودن متوسط افزايش وزن انفرادي ماهي كپور در تعداد آن متوسط افزايش 
  وزن بيوماس نيز بدست مي آيد. 

پروش دهنده موظف است مقدار غذاي دستي داده شده در فاصله زماني دو بررسي ( نمونه گيري ) را مي دانيم 
  از تقسيم اين مقدار به متوسط افزايش وزن بيوماس ضريب تبديل نسبي  غذايي بدست مي آيد. 
استخر به منظور  پروش دهنده موظف است محاسبه وزن بيوماس ماهي مورد تغذيه ( ماهي كپور) ، موجود در

  برآورد مقدار غذاي مورد نياز براي تغذيه آن در ماه آينده انجام مي گيرد. 
پروش دهنده موظف است ميانگين افزايش وزن انفرادي و افزايش بيوماس ماهانه ساير گونه ها را نيز مي توان 

 ).1373محاسبه و در همان جدول تثبيت نمود(جزوه تكميلي پرورش ماهيان گرمابي ، 

روز يكبار و  15-10بهترين روش براي تعيين ميزان غذاي روزانه ماهي، نمونه برداري از ماهيان به فاصله هر 
  تعيين وزن متوسط آنهاست. 
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  آيين كار تعيين ظرفيت استخر هاي پرورشي -7-1-1
ن ظرفيت تعيين ظرفيت استخر هاي پرورش ماهيان گرم ابي شامل ظرفيت هاي آب گيري و به دنبال آن تعيي

  ذخيره سازي و توليد استخر ها مي باشد.  
منظور از آب مورد نياز استخرهاي پرورش ماهي آب مورد نياز براي آبگيري و پر كردن حجم هندسي استخر و 

  گردد. آب مصرفي در طول دوره پرورش است كه با توجه به  عوامل تبخير ،نفوذ پذيري و پرت آبي تعيين مي
تبخير در نقاط مختلف كشور متفاوت است، بنابراين آب الزم براي جبران ميزان تبخير نيز از آنجايي كه ميزان 

ليتر  2تا  5/1ترتيب در نقاط معتدله مثل گيالن و مازندران، آب الزم براي جبران تبخير  متفاوت خواهد بود. بدين
رسد، كه  ليتر در ثانيه هم مي 4تا  3در ثانيه در واحد هكتار است، در صورتي كه در خوزستان اين ميزان به 

  بايستي در برآوردهاي تأمين آب در نقاط مختلف به اين مسئله توجه شود. مي
شايان ذكر است كه شدت تبخير نيز بستگي به شدت وزش باد، شدت تابش نور خورشيد و دماي هواي منطقه 

  دارد.
متر سطح آب استخر به  ميلي 17تا  13نه مقدار به طور كلي اگر در منطقه معتدله آب تازه وارد استخر نكنيم، روزا

هاي خيلي گرم تير و مرداد و شهريور اتفاق خواهد افتاد و  خاطر تبخير پايين خواهد رفت. البته اين كاهش در ماه
هاي ديگر كمتر خواهد بود. اين كمبود آب در صورت بارندگي (به نسبت ميزان بارندگي) جبران  در ماه

رود كه بايد با  تر مي متر پايين ميلي 34تا  26رمسيري، سطح آب يك هكتار استخر، روزانه شود. در مناطق گ مي
  برقراري جريان آب تازه آن را جبران نمود.

نفوذپذيري دومين عامل مهم در برآورد ميزان آب، خاك منطقه است. جنس خاك، بافت خاك، تركيب خاك 
درصد رس خاك بيشتر باشد، ميزان نفوذپذيري آن كمتر باشد. هرچه  در ميزان نفوذپذيري حائز اهميت مي

  درصد رس، الزامي است. 30خواهد بود كه داشتن حداقل 
هاي خروجي است. ميزان تلفات آب در يك ماه با  ها و دريچه پرت ابي عبارت از نشست از طريق ديواره

  ليتر تبخير در ثانيه در هكتار به طريق زير قابل محاسبه است : 2احتساب 
  2×  2592000=  5184000ليتر 

  20000000+  5184000=  25184000آب الزم براي آبگيري يك هكتار استخر در يك ماه      
   71/9=2592000 :2518400 10ميزان دبي آب الزم براي آبگيري يك هكتار استخر در مدت يكماه 

). ضمناً در 71/9× 100=  971انيه كنيم (ليتر در ث ضرب مي 100پس براي صد هكتار استخر عدد باال را در 
توانيم آن را در دو ضرب يا تقسيم  روز يا دو ماه استخرها آبگيري شوند، نمي 15صورتي كه بخواهيم در مدت 

كنيم زيرا ميزان تبخير در اين مدت متفاوت است و مسئله به صورت زير مطرح خواهد شد. اگر بخواهيم همان 
  كنيم محاسبه آن به شكل زير خواهد بود:مزرعه را در مدت دو ماه آبگيري 

   m2   10000  =100000  ×1  
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  m3 20000  =10000 ×2    حجم هندسي استخر برحسب متر مكعب 
  ماه 2×30×24×60×60=  5184000            مدت زمان آبگيري ثانيه

  5184000×  2=  1036800(ليتر)                  آب تلف شده در مدت آبگيري 
بايد ري بيش از چهار شبانه روز نباشد. كه براي آبگيري هر استخر بهتر است مدت زمان آبگي شايان ذكر است

ليتر در ثانيه است كه در محاسبه ميزان  4توجه داشت كه ميزان تلفات آب در مناطق گرمسيري بيشتر بوده و 
  ستخر جمع نمود.ضرب نموده و با حجم هندسي ا 4تلفات آب بايد مدت آبگيري برحسب ثانيه را در عدد 

براي آبگيري استخرها بايد حجم مورد نياز را مشخص كرد حجم آب مورد نياز بر حسب متر مكعب برابر است 
با حجم هندسي استخر به عالوه حجم آب تلف شده شامل سه قسمت آب تبخير شده در زمان معين، مقدارآب 

ديوارها و منافذ دريچه هاي خروجي . به  نفوذ كرده در خاك استخر و پرت آبي كه عبارت از نشت از طريق
 4-3ليتر در ثانيه در واحد كتار و در مناطق گرم  2-5/1طور متوسط ميزان تبخير آب در تابستان در مناطق معتدل 

ليتر در ثانيه در هكتار است. اما ميزان نفوذ پذيري بستگي به نوع خاك دارد. گاهي ميزان  نفوذپذيري را با ميزان 
  برابر مي گيرند. بارندگيها

پرورش دهنده موظف است پس از آماده سازي استخرها و غني سازي آن از مواد مغذي وشروع پروسه هاي 
بيولوژيكي ماهيداركردن استخرها انجام مي شود.همزمان با افزايش دما عمل انتقال بچه ماهي به اين استخرها 

دماي آب است ماهيان در ساعات اوليه صبح به استخر  انجام مي پذيرد.زمان ماهي دار كردن استخرها وابسته به
  . Horvath etal.,2002)معرفي مي شوند(

اگر تعداد ماهيان ذخيره شده در استخر به اندازه كافي نباشد كه تمام توليدات طبيعي يا غذاي دستي را مصرف 
  د نمايد باعث اتالف مقداري از توليدات و كاهش محصول ماهي در واحد سطح خواهد ش

اگر تعداد ماهيان ذخيره شده بيش از تراكم مطلوب باشد، محصول نهايي ماهي كاهش خواهد يافت، زيرا قسمت 
عمده غذاي توليد شده در استخر صرف سوخت و ساز (يا جيره نگهداري) ماهيان شده و فقط بخشي از غذا 

  صرف رشد ماهي خواهد شد. 
وزن نهايي ماهي برداشت شده و نهايتاً محصول ماهي در واحد  وزن اوليه بچه ماهي ذخيره شده در ارتباط با 

سطح عالوه بر تراكم مطلوب ماهي بستگي به توليد غذاي طبيعي و تأمين غذاي دستي و فراهم شدن نيازهاي 
زيستي ماهيان (از جمله دوره گرماي هوا، دماي مطلوب آب، اكسيژن مورد نياز ...) و رعايت اصول مديريت 

  ).1377(قناعت پرست و همكاران، پرورشي دارد
در مجموع پرورش دهنده موظف به رعايت نكات كليدي و موارد ذيل در محاسبات ظرفيت استخر هاي 

  پرورشي ميباشد.
پرورش دهنده موظف است قبل از ذخيره سازي نسبت به تعيين حجم آبگيري استخر ها اقدام و بر اساس آن  -1

  نمايدنسبت به تعداد رها سازي اقدام 
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حجم ابگيري استخر ها بر اساس حاصلضرب  متوسط سطح مفيد استخر دربستر و سطح آب در عمق آبگيري   -2

  بدست مي آيد. 
تعيين بيو ماس اوليه بر اساس حاصلضرب تعداد ماهيان از هر گونه درمتوسط وزن ماهي بدست امده و سپس   -3

  دد. نسبت به جمع كل بيوماس گونه هاي مختلف اقدام ميگر
پرورش دهنده موظف است بر اساس سيستم پرورش و الگوي تراكمي نسبت به  تخمين بيو ماس نهايي اقدام  -4

درصد تلفات) در متوسط وزن  10نمايد. بدين منظور حاصلضرب تعداد ماهيان رها سازي شده( با احتساب 
  ماهيان پيش بيني شده به هنگام صيد اندازه گيري مي شود.  

نده موظف است به منظور تعيين ظرفيت پرورشي استخر هاي پرورشي نسبت به تعيين ظرفيت پرورش ده -5
  اكسيژني استخر ها اقدام نمايد. 

پرورش دهنده موظف است به منظور تعيين ظرفيت پرورشي استخر هاي پرورشي نسبت به تعيين ظرفيت -6
  آمونياكي استخر ها اقدام نمايد.

  
 آيين كار مديريت صيد و بهره برداري ماهيان گرم آبي  -١-١- 8

تعداد نيروي انساني مورد نياز به  . در عين حالادوات صيد نياز استو براي صيد ماهي به نيروي انسانيعموما 
جعبه هاي  –فرقون  –بادگير  –فولي  –تناسب نوع و اندازه آن مشخص مي گردد . اما ابزاري مانند چكمه بلند 

 حمل ماهي نياز است . 

دام گوش گير ثابت يا  ودرشت  ايزيپره چشمه ر ،ماشك ( ساليك )  ،ساچوك  نظير تور هاي ماهيگيري 
پره  دامي  است بصورت محاصره اي استفاده مي شود . طول  در استخر هاي پرورشي كار برد دارند.تور متحرك

متر به تراكتور يا نيروي  100متر باشد ولي بيشتر از  100متر تا  50پره بستگي به عرض استخر دارد مي تواند 
ميلي متر  2گرم تور تنظيف مانند ( 1زير  يها يچشمهاي پره براي ماه اندازهانساني بسيار براي كشيدن آن دارد . 

 5/1تا  1ميلي متر) و براي بچه ماهي نورس باالي يك گرمي نيم سانتي متري و براي بچه ماهي انگشت قد  4تا 
پره براي بچه  ارتفاعسانتي متر مي باشد .  4تا  3سانتي متري و براي صيد ماهي پرواري فاصله گره تا گره مجاور 

گرمي  150تا  100متر است . در زير پره نيز هر متر يك سرب  4تا  3متر و براي پرواري ها  3تا  5/2ماهي ها 
 بسته مي شود . 

پره كشيد . براي  تور صورت مي گيرد اگر موانعي وجود نداشت مي توان صيد نهايي اول كاهش عمق آبدر 
كشيدن پره حداقل چهار نفر نياز است يك نفر ابتداي پره، يك نفر وسط و يك نفر انتهاي پره و يك نفر سر 

 كارگر.

م گره مي زنند . پره را با يك چوب به عنوان دستك مي بندند يا اينكه دو سر طناب بااليي و پاييني را ه ه انتهاي
بعد طناب پاييني را با كف پا و طناب بااليي رابا كتف نفر جلوئي كشيده مي شود وقتي محاصره كامل شد ابتدا 
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آب نگه مي دارند . بعد دو سر پره را كه طنابهاي  سطحطناب زيرين را به ساحل و خشكي رسانده و در باالتر از 
شيده وقتي به دو پايه چوبي در باال بستند مي توان با ساچوك از داخل بااليي و پاييني آن را با هم گرفته اند ك

 محفظه پره ماهي ها را صيد نمود . 

در استخري نتوان پره كشيد مي توان از دام گوشگير استفاده كرد دو سر دام را به دو لنگر با استفاده از طنابي  اگر
يي و پاييني در دو سر دام با يك طناب به هم بسته مي شوند برابر ارتفاع دام باشد مي بندند كه دو طناب باال 3كه 

گوشگير  اساس آن روي گير كردن سرپوش آبششي ماهي در  دامكه لنگر به انتهاي اين طناب بسته مي شود . 
 سوراخ دام است كه بايد به سمت جلو از دام بيرون آورد.  

گوني به ماهي ها  لهيه بازار مي رسند حمل به وسماهيان صيد شده اگر با جعبه هاي سبدي حمل شوند سالمتر ب
  در مديريت صيد ماهيان گرم آبي الزم است اصول و موارد ذيل رعايت گردد:صدمه ظاهري مي رساند. 

الزم است صيد از ماهيان در اتمام طول دوره پرورش و يا در صورت توليد اليه اي بصورت ميان دوره اي  و  -1
 شود.بر مبناي سايز بازاري انجام 

 مقتضي است كاهش ارتفاع آب استخر قبل از صيد ماهيان ضروري است . -2

 هوادهي به هنگام صيد و يا قبل از شروع عمليات صيد توصيه مي شود. -3

 به منظور اعمال مديريت بر صيد الزم است صيد و توركشي از گوشه هاي استخر صورت پذيرد . -4

 رتاسري و بصورت محاصره انجام مي پذيرد  .در برخي از استخر ها صيد و توركشي س -5

 الزم است صيد و توركشي بدون سر و صدا و با سرعت كم انجا م شود  . -6

 الزم است قبل از ارائه ماهي به بازارشستشوي ماهيان صيد شده با آب تازه صورت پذيرد . -7

مناسب جلوگيري از كاهش قيمت) صورت مقتضي است صيد بر اساس عرضه تدريجي ماهي به بازار فروش ( فروش  - 8
  .ابتدا بايد بازار يابي آنهاصورت گيرد تا در زمان عرضه دربازار مشكلي متوجه پرورش دهنده نشود پذيرد.

  قبل انجام عمليات صيد الزم است تجهيزات الزم براي حمل ماهيان تا بازار هدف برنامه ريزي شده باشد  -9
  رعايت اصول بهداشتي براي انجام عمليات صيد ضروري است  – 10
  استفاده از تور هاي مناسب با چشمه تور متناسب با سايز ماهيان هدف ضروري است. -11
به هنگام تور كشي در بستر استخر ها الزم است از كشيده شدن لبه پاييني تور در بستر استخر اطمينان حاصل  -12

  كرد 
  ر و استفاده از وزنه هاي مناسب در بخش پاييني و بويه در بخش بااليي تور الزم است كنترل پارگي تو -13

تر از كف  متر پايين 5/1سازند و كف آن  حوضچه صيد را براي دو يا چند استخر به طور مشترك مي-14 
باشد. اين حوضچه ها در انتهاي قسمت خروجي استخرهاي پرورشي حوضچه  استخرها در محل خروجي مي

(قناعت پرست و  گردد هاي بتوني با ابعاد مناسب و با در نظر گرفتن مساحت استخر طراحي و اجرا مي
  ).1377همكاران،
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  ماهيان گرمابي  پروري استانداردهاي غذا و تغذيه در آبزيآيين كار و  -دوم  بخش
  
غذاي آبزيان پرورشي محصولي بهداشتي و عاري از آلودگي هاي ميكروبي و  -1-2-1

آوري مناسب و بر اساس نيازمندي هاي غذايي آبزي هدف توليد و در  است كه با استفاده از فن :شيميايي
گيرد. اين غذا بايد در توليد و نحوه  ارائه به آبزي هدف( كيفيت و  دسترس پرورش دهندگان آبزيان قرار مي

يطي منجر نگردد و يا اينكه در كميت)  آنچنان مديريت شود كه ضمن كمترين هدر رفت، به آلودگي زيست مح
كمترين سطح رخ دهد. البته در بزي پروري مسئوالنه بدنبال جمع وري مواد باقيمانده غذايي در خروجي هاي 
استخرهاي پرورشي و افزودن ارزش آنها به شكل كود كمپوست هستيم. كيفيت غذاي آبزيان پرورشي به 

ي دارد. براي تنظيم جيره غذاي آبزيان بايد موارد زير سرعت رشد، گونه آبزي، ضريب تبديل و غيره بستگ
  رعايت گردد.

  تنظيم نسبت پروتيين به انرژي به پروتئين در غذا -1
  ميزان و تداخل درصد مواد مغذي در جيره -2
  ميزان مواد افزودني مجاز كه با رعايت اين موارد مي توان محصول مناسبي براي تغذيه آبزيان تهيه نمود. -3
  ظيم اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب ضروري در غذا.تن -4
  تنظيم نسبت كلسيم و فسفر در غذا. -5

تعيين ويژگي هاي فيزيكي، آيين كار و استانداردهاي غذا و تغذيه در آبزي پروري ماهيان گرمابياز تدوين منظور 
آزمون و شرايط نگهداري و برداري، روش هاي آزمون، بسته بندي، نشانه گذاري،  شيميايي، ميكروبي، نمونه

  انبارداري غذاي آبزيان پرورشي است.
  
  و اصطالحات و تعاريف دامنه كاربرد -2-2-1

  اين استاندارد در غذاي آبزيان پرورشي اعم از توليد داخلي يا وارداتي كاربرد دارد. دامنه كاربرد
)، Crumbel)، خرد شده (Pelleteاصطالحات و تعاريف:  غذاي آبزيان پرورشي مي تواند به صورت متراكم(

)، با در نظر گرفتن مواد مغذي مانند آب، پروتئين، Extrudeاي ( )، رشتهGranuleدان ( )، دانFlakeپولكي (
ها تعريف  ها، مواد معدني، چربيها (اسيدهاي چرب ضروري) و كربوهيدرات (اسيدهاي آمينه ضروري) ويتامين

  گردد.
  ماهي ها: ماهي هاي پرورشي شامل دو گروه هستند: 

درجه سلسيوس تغذيه فعال داشته و رشد مي كنند مانند ماهي قزل  18تا  8سردآبي: آبزياني هستند كه در دماي 
  آال.
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درجه سلسيوس تغذيه فعال داشته و رشد مي كنند مانند كپور  35تا  18گرم آبي: آبزياني هستند كه در دماي 
  ماهيان.

  شوند: طبقه زير تقسيم مي 5عادات غذايي: آبزيان پرورشي از نظر عادات غذايي معموال به 
آبزيان گوشتخوار: آبزياني هستند كه احتياجات غذايي آنها بيشتر از منابع حيواني تامين مي شود مانند قزل آال، 

  آزاد ماهي، ميگوي ببري سبز.
وده و احتياجات غذايي آنها بيشتر از منابع گياهي تامين مي شود آبزيان علفخوار: آبزياني هستند كه گياهخوار ب

  مانند ماهي آمور.
آبزيان همه چيزخوار: آبزياني هستند كه از منابع گياهي و حيواني جهت تامين احتياجات غذايي خود تواماً 

  استفاده مي كنند مانند ماهي كپور، ميگوي سفيد هندي، ميگوي موزي.
: آبزياني هستند كه از پالنكتونهاي موجود در آب از طريق فيلتر كردن آب استفاده مي آبزيان پالنكتون خوار

  كنند مانند ماهي فيتوفاك.
آبزيان كفخوار (دتريت خوار): آبزياني هستند كه از منابع پوسيده، گياهي و جانوري موجود در بستر و يا 

  ، خرچنگ آب شيرين، ميگوي آب شيرين.موجودات كف زي استفاده مي كنند مانند گربه ماهي، كپور ماهي
  
  اهميت تغذيه آبزيان  -3-2-1
درصد هزينه جاري توليد را به خود اختصاص داده است. هر چند در كشور ايران درصد  50-80تغذيه بين  -

  .   )1377(قناعت پرست و همكاران واقعي هزينه غذا در توليد نيازمند مطالعه است
  رشد ، پروتئين ها هستند. –تغذيه مهمترين عامل موثر بر كميت توليد  -
تغذيه تاثير فوق العاده اي در سالمت آبزي، جلوگيري از بروز بيماريهاي متابوليك و بيماريهاي عفوني متعاقب  -

  مي افتدآن خواهد داشت، كه با تقويت سيستم ايمني و افزايش تطبيق پذيري در آبزي، اين روند ها اتفاق 
  كيفيت الشه به غذاي مصرفي باز مي گردد ( ارزش غذايي= كه باعث سالمت و امنيت غذايي خواهد شد)  -
كيفيت توليد مثل و يا به عبارت بهتر عملكرد توليد مثل نيزبه غذاي مصرفي مولدين  بر مي گردد بطوريكه  -

نوعي تحت تاثير تغذيه مناسب مولدين آنها  توليد تخم، لقاح، بقا، توليد الرو، كيفيت الرو و ... همگي به
  خواهد بود 

تغذيه مناسب از آلودگي هاي زيست محيطي بشدت مي كاهد و تداوم توليد پايدار را سبب مي شود . اگر  -
كيفيت غذا مناسب باشد و تغذيه خوب انجام شود، آب كمتر آلوده مي شود و مدت زمان طوالني تري از آن 

  ده نمود. حجم آب مي شود استفا
زياد رخ مي دهد. آفت كش ها،  Contaminantsمواد آالينده  bioaccumulationولي متاسفانه در آبزيان تجمع مواد 

فلزات سنگين، حشره كش ها اگر وارد چرخه توليد آبزي شوند بشدت در پيكره آنها تجمع يافته مي توانند به 
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شند ضمن انتقال به پيكره آبزي، وارد محيط زيست خواهند شد بدن انسان منتقل شوند. لذا چنانچه غذاها آلوده با
  و مشكالت عديده اي را بوجود خواهند آورد.

دارو زياد استفاده مي شود زيرا همانطور كه گفته شد نه تنها توقع غذايي را  -از محصوالت شيالتي به عنوان غذا
  جودات و به خصوص انسان بازي مي نمايند. برطرف مي نمايند بلكه به عنوان دارو نقش مهمي را در زندگي مو

  غذاها با تركيباتي اختصاصي ساخته مي شوند تا در موارد زير به آبزي كمك نمايند:
  تامين انرژي، كاربرد در ساختار سلولي و بافتي موجود، رشد آبزي، سالمت  و بازماندگي وجود

  
  كيفيت غذا -4-2-1

آبزيان گرمابي بايد از نظر بو، رنگ، كربوهيدراتها، نيازهاي پروتئيني و غذاي در نظر گرفته شده براي پرورش 
اسيد هاي آمينه، انواع پودر ماهي  وكيفيت آنها و مواد معدني براي ماهيان داراي حداقل استاندارد باشد كه به 

  موارد مهم آن در ادامه اشاره مي گردد.
  الف: تعفن يا ترشيدگي چربي ها

مملو از اسيد هاي چرب غير اشباع هستند به سرعت تعفن مي يابند و به اصطالح ترش مي روغن هاي دريايي كه 
شوند. لذا از نمونه هاي ترش شده نبايد در جيره غذايي ماهيان استفاده نمود. چربي هاي ترش شده باعث كاهش 

ياني ديده مي شود كه از بيماري چربي كبدي معموال در ماه .كيفيت غذا شده و تاثير منفي بر سالمت ماهيان دارد
) شاخص هاي 1-2. جدول (ريز شوندچربي هاي ترش شده استفاده كرده اند. بهتر است به سرعت آنها دور 

  را تبيين مي كند.جيره غذايي ماهيان كنترل كيفي 
  

  )  شاخص هاي كنترل كيفي1-2جدول (
  %3كمتر از  اسيد هاي چرب آزاد

  %1كمتر از  رطوبت
  %1كمتر از  ازت

  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 50كمتر از ) كه از فساد پذيري روغن حكايت داردPVپراكسيد(
  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 15كمتر از  (AV) ايسيدين
  هر چقدر بيشتر بهتر (IV) يدين

Total= ( 2(PV+AV)) ميلي اكي واالن در كيلو گرم 20كمتر از  
  

ميلي گرم روغن جذب ميشود هر چقدر باند دو گانه بيشتر باشد جذب يد بيشتر پس  100) كه توسط Iمقدار يد (
iv  .شاخص خوبي است يعني بايد باال باشد  
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دارند حال آنكه ماهيان  n-s PUFAماهيان سردابي آب شيرين در غذاهايشان نياز انحصاري به  سري  نتيجه اينكه
(مثل  n-6 و  n-3دارند  (مثل كپور يا مار ماهي ) يا سري  PUFA از   n-6 و  n-3گرمابي آب شيرين به هر دو سري 

درصد   اسيد هاي  1- 2 نياز دارند در كل مي توان گفت همه ماهياني كه تاكنون مطالعه شده اند به حدود) تيالپيا
  در غذاي خشكشان نياز دارند چرب ضروري

  ب:كربوهيدراتها
ل هاي بسيار متنوعي دارند ولي  بطور معمول در غذاي ماهيان از نشاسته استفاده كربوهيدراتها يا قند ها، مولكو

مي شود. نشاسته پلي مري از گلوكز است. كربوهيدراتها، ارزانترين شكل توليد كننده انرژي هستند كه با توجه به 
ز قنده اي پيچيده استفاده بهتري اثر اسپارينگ پروتئين آنها بسيار زياد مورد استفاده قرار مي گيرند.  كپور ماهيان ا

دارند حال آنكه توانايي ماهيان گوشتخوار در هضم قندهاي پيچيده به ضعيف بودن فعاليت آنزيم آميلوليتيك در 
  مسير گوارشي آنها بر مي گردد 

در حالت كلي گفته شده است كه ماهيان گرمابي چون كپور ماهيان، گربه ماهي كانالي و مارماهي تحمل 
) بيان داشتند كه Garling and Wilson )1977 ي به ميزان باالي سطوح قندي نشان مي دهند.  در نهايت بيشتر

  درصد در غذا به همان اندازه چربي ها  به عنوان منبع انرژي موثرند.  25مصرف سطوح قندي بيش از 
ارزش متابوليسم انرژي در ماهي % غذا). دامنه عددي 10-45نياز ماهي ها به كربوهيدرات ها بسيار مختلف است (

كيلو كالري بر گرم براي قند هاي قابل هضم متغيير است. دامنه عددي ارزش  8/3ها از صفر براي سلولز تا 
كيلو كالري انرژي متابوليسم بر گرم  مي باشد. پختن نشاسته باعث افزايش انرژي  2تا  2/1نشاسته خام 

م مي شود. حرارت و رطوبت در فرايند پلت سازي باعث افزايش هضم كيلو كالري بر گر 2/3متابوليسمي تا حد 
پذيري نشاسته در غذا مي شود. و با اين توصيفات ارزش انرژيايي متابوليسمي كربوهيدراتها در جيره غذايي 
ماهيان به منبع، نوع كربوهيدرات و همچنين فرآيندي كه كربوهيدرات در آن بخشي از جيره  شده است، بستگي 

  ).Smith, 2002د (دار
  ج: پروتئين ها

پروتئين  گران  قيمت ترين  بخش غذا است كه به منظور كاهش هزينه هاي غذا و متعاقب آن كاهش هزينه هاي  
توليد ابزيان پرورشي، الزم است از سطح آن در جيره كاسته شود تا قيمت تمام شده غذا كاهش يابد. الزم به 

بايد بدانجا بيانجامد كه كيفيت غذا كاهش يابد زيرا در اين  شكل رشد ذكر است كه اين موضوع اقتصادي ن
مناسب و اقتصادي نصيب پرورش دهنده آبزي نمي شود كه خود با اصل منفعت طلبي آبزي پروري در تضاد 

كيلو كالري بر گرم است، كه نسبت به  5/4است.  ارزش انرژي متابوليسمي پروتئين ها براي ماهي ها حدود 
اران و پرندگان بيشتر است كه هزينه كرد كمتر انرژي براي توليد  و دفع مواد نيتروژن دفعي دليل اين پستاند

  موضوع  معرفي شده است.
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پروتئين هاي با منشاء حيواني نسبت به  انواع گياهي هضم پذير تر هستند. فرآيند هاي عمل آوري  و تهيه جيره 
اثير بگذارند مثال حرارت  باعث افزايش هضم پذيري  برخي پروتئين ها  غذايي  نيز مي توانند بر كيفيت پروتئين ت

و كاهش برخي ديگر مي شود.  عليرغم آنكه پروتئين به عنوان  يك منبع توليد انرژي بسيار مورد توجه ماهي 
ي استفاده است ولي داليل اقتصادي باعث شده تا جيره نويسان از اين منبع غذايي كمتر به عنوان تامين كننده انرژ

نمايند زيرا معتقدند اين ماده براي رشد بسيار الزم و مناسب است و از طرفي منابع ارزان قيمت مثل كربوهيدراتها 
  و چربي ها را مي توان در غذا و با هدف تامين انرژي اضافه نمود.

 نيازهاي پروتئيني و اسيد هاي آمينه در ماهيان د:

روري براي همه موجودات زنده  است كه بايد در رژيم غذايي آنها وجود پروتئين ها از مواد غذايي الزم و ض
داشته باشد. اسيد هاي آمينه كه با پيوند هاي مختلف سولفوري، پپتيدي، هيدروژني و واندروالسي به هم متصل 

ام ها شده اند پروتئين را بوجود مي آورند كه در هضم از هم گسسته شده  در روده جذب و از طريق خون به اند
و بافت هاي مختلف رفته براي سنتز پروتئين هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند پس الزم است پروتئين با 
يك نرخ منظم براي ساخت بافت هاي جديد (رشد و توليد مثل) و جبران زخم هاي بافتي مصرف شود. از بين 

ورد به عنوان اسيد هاي آمينه ضروري شناخته م 10مورد آن مهم و از بين آنها  20اسيد آمينه شناخته شده  23
  شده و حتما بايد در رژيم غذايي موجودات وجود داشته باشند. 

GPR(Gross Protein Requirements)   كه به عنوان پروتئين خالص مورد نياز تعريف شده است براي دوره الروي
به دما، ميزان  GPRه خود اختصاص مي دهد در مقايسه با اندازه بزرگتر و افزايش رشد ماهي سهم بيشتري را ب

دردسترس بودن غذا، انرژي غير پروتئيني غذا، كيفيت پروتئين مصرفي، جنس( نر  و ماده)  و ميزان ذخيره سازي 
 ,.Singh et alماهي در استخر  بسيار وابسته است. شايد مهمترين عامل در ميزان پروتئين مورد نياز دماي آب باشد (

1979.(  
%)  در جيره غذايشان استفاده 50پروتيئن هم بسيار مهم مي باشد  بطوريكه بچه ماهياني كه از آرد ماهي ( كيفيت

%)  استفاده نموده بودند را نشان دادند. در 50نمودند افزايش وزن بيشتري نسبت به گروهي كه از پروتئين گياهي(
روتئين است.  اسيد هاي آمينه ضروري موضوع كيفيت، مهمترين عامل وجود اسيد هاي آمينه ضروري در پ

شامل: آرژنين، هيستدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل آالنين، ترئونين، تريپتوفان و والين  مي باشند. 
دو اسيد آمينه غير ضروري سيستئين و ترئوزين با داشتن اثر اسپارينگ بر روي اسيد هاي آمينه ضروري به عنوان 

فنيل آالنين) بسيار مهم مي باشند. در تغذيه طبيعي  -متيونين) و فنيل آالنين ( ترئوزين -سيستئين مثال متيونين(
ماهيان، پالنكتون ها و زوپالنكتون ها ديده  مي شوند كه مملو از پروتئين هستند و داراي مقادير مناسب اسيد 

يان نشان مي دهد. ارزش غذايي منابع هاي آمينه هستند  و اين موضوع اهميت پروتئين را در جيره غذايي ماه
پروتئيني به هضم پذيري آن  و بوجود آمدن اسيد هاي آمينه بر مي گردد به طوريكه اگر از نظر اسيد هاي آمينه 
كاستي مشاهده شود آن پروتئين كارآيي كمي خواهد داشت و متعاقب آن رشد با اختالل همراه خواهد بود و 
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ه همين داليل ماهي كمتر تمايل به خوردن اين نوع پروتئين يا ماده غذايي وزن نيز كاهش خواهد يافت و ب
خواهد داشت.  در حاالت حاد با چنين كاهشي در وزن ، مقاومت ماهي به بيماري ها نيز كاهش خواهد يافت و 

  مكانيسم هاي ايمني در آنها بي تاثير خواهد شد. 
 1ميليون تن پودر و  6اهي صورت مي گيرد كه از آن ميليون تن برداشت م 90در حال حاضر در جهان حدود 

ميليون تن روغن استحصال مي شود البته بيشتر آنها به عنوان خوراك مردم مورد استفاده است. با توسعه شديد 
 30% رشد توليدات طيور، و با توليد حدود  2.1% رشد ساليانه آبزي پروري) نسبت به 9آبزي پروري ( حدود

آبزيان در جهان نقش و اهميت اين صنعت خود را نمايان مي سازد و در اين بين سهم پودر ميليون تن غذاي 
  ماهي و روغن الزم است تا افزايش يابد.

در ماهيان نياز به پروتئين  در رژيم روزانه، درصد بااليي را به خود اختصاص داده است اما نياز مطلق ماهي به 
لو گرم وزن بدن چندان زياد نيست زيرا ماهيان نياز انرژتيكي كمتري پروتئين يعني نسبت گرم پروتئين  به كي

نسبت به پستانداران دارند و در مجموع نسبت وزني  به پروتئين هضم شده تقريبا در همه گروهاي جانوري 
  يكسان است ولي در ماهيان كارآيي تغذيه بهتر است.

  : منابع پروتئيني ( اسيد هاي آمينه)
ها، شير و لبنيات و دانه هاي گياهي پر پروتئينه و .... از انواع حيواني آن مي توان به شامل انواع گوشت 

موجودات آبزي و محصوالت فرآوري شده آن شامل پودر ماهي و فرآورده هاي آن  و همچنين فرآورده هاي 
نمود. از حيوانات پروتئيني ساير منابع آبزي بجز پودر مثال گياهان آبزي ماكروفيت و گياهان دريايي اشاره 

خشكي زي  پودر گوشت، پودر استخوان، پودر گوشت و استخوان با هم،  پودر خون، پودر پر و پودر فرآورده 
  هاي لبني مي توان اشاره نمود.

ازمنابع گياهي  كنجاله سويا، كنجاله كانوال، كنجاله آفتابگردان،  كنجاله تخم پنبه و گلوتن ذرت و گندم استفاده 
  منابع  پروتئيني فراواني مي شود.به عنوان 

 گران ترين جزء غذا پروتئين است. سنتز پروتيئن منجر به رشد مي شود بطوريكه
Growth = Synthesis of Protein  

) تركيب 2-2آنزيم كارآيي دارند. جدول ( 8000-9000البته بسياري از آنزيم ها پروتئيني هستند. در هر سلول 
  گرم پروتئين)  را بيان مي كند.  100پروتئين معمولي ( گرم /  اسيد هاي آمينه در منابع
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  گرم پروتئين) 100) تركيب اسيد هاي آمينه در منابع پروتئين معمولي ( گرم / 2-2جدول (
CP Met(+Cys) Lys Trp Thr Ile His Val Leu Arg Phe(+Tyr)  

  ميزان نياز 3/5) 7/2( 2/4 6/3 2/2 6/1 0/2 0/2 6/0 8/4 4/2)7/1( 

  آرد ماهي 6/3 3/8 1/7 9/7 8/8 2/4 0/4 1/1 9/7 1/3 68

  آرد سويا 7/5 0/8 0/8 7/5 7/2 5/5  2/4 3/1 7/6 6/1  48

  آرد ذرت 3/6 2/3 7/15 5/4 0/2 8/3 3/3 5/0 7/1 2/3 60

  پودر خون 0/6 8/2 2/12 1/6 6/3 9/0 5/4 2/1 3/6 2/1 85

  پودر گوشت و استخوان 0/4 0/6 7/5 3/5 3/3 8/3 0/4 4/0 9/4 2/1 50

  پودر ضايعات طيور 5/2 5/7 7/5 8/4 2/2 9/2 0/4 9/0 9/5 7/1 65

  پودر پر 1/3 6/4 2/9 4/5 3/0 1/3 3/3 5/0 2/1 7/0 85

  
  ه: انواع پودر ماهي از نظر نوع فرآوري

%. اين نوع پروتئين داراي هضم پذيري 70% پروتئين و برخي تا 67با  Super prime mealپودر ماهي درجه باال  -
باالست و فقط در تغذيه الرو ماهيان دريايي بسيار مورد توجه است زيرا از قيمت بااليي برخوردار است. در 

واهد مرحله الروي بايد از منابع غذايي درجه يك  و با كيفيت استفاده نمود زيرا تا آخر عمر تاثير خود را خ
  % زي توده بدن تغذيه مي شود 2داشت. در اين مرحله حدود 

% پروتئين خواهد داشت. هر چه براي توليد Low temperature meal 65 -63پودر درست شده با دماي پايين  -
پودر ماهي از حرارت هاي باال استفاده شود ساختارپروتئين بيشتر تخريب مي شود. پودر ماهي كه در دماي 

د مي شود قابليت هضم بااليي دارد. سالمون ماهي ها بدليل قيمت باال از اين نوع پودر در جيره پايين تولي
 غذايي استفاده مي كنند اين پودر نيز نسبتا گران است. 

در تهيه جيره هاي انواع عادي يا پرواري آبزيان پرورشي از اين نوع پودر ماهي  Prime mealپودر معمولي  -
 استفاده از اين نوع پودر زياد است استفاده مي كنند. مدت

معموال در جيره غذايي آبزيان استفاده نمي شود زيرا   Fair average quality meal پودر با كيفيت نسبتا كم -
 درصد پروتئين آن كم است و عمدتا در جيره  طيور و خوك كاربرد دارد.

  
  زيست  فراهميBioavailability 

است مثل فسفر و يا بهتر بگوئيم قابليت جذب آن كم است. قيمت پودر ماهي و برخي از مواد در پودر ماهي كم 
دالر افزايش يافته است ولي اين  3200دالر به ازاي هر تن به  400از    2012تا سال   1983روغن ماهي از سال 

دالر و  2500پودر ماهي به  2009به  بعد بسيار صعودي بوده است.   در سال  2000شيب به خصوص در سالهاي 
دالر به ازاي هر تن افزايش داشته است. هر چند طي سالهاي اخير با مطالعات و تحقيقات  1700روغن ماهي به 
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سعي در جايگزيني منابع پروتئيني گياهي به جاي پودر ماهي تا حدودي موفقيت آميز بوده است. حتي اگر اين 
اهي يا جايگزين آن است كه در دهه هاي آينده بحران مهم نيز به واقعيت برسد، هنوز مشكل اساسي تهيه روغن م

آن مي تواند براي صنعت آبزي پروري بسيار تاثير گذار باشد. البته مي توان با تركيب روغن هاي گياهي دريايي  
تا حدودي جايگزين مناسبي براي روغن ماهي بدست آورد. ولي هنوز تحقيقات در اين زمينه نو پا است. قطعا 

  صنعت به گياهان دريايي و به خصوص ريز جلبك ها وابستگي شديدي نشان خواهد داد. آينده اين 
همانگونه كه مشخص است با ريختن غذا بدرون آب موضوع آلودگي هاي زيست محيطي هم از بعد فيزيكي، 
(  زيستي، و هم از بعد شيميايي، شديدتر از تغذيه حيوانات خشكي زي است. بطور كلي دو آالينده مهم ازت

) مقايسه زيست 5-2شامل آمونياك، نيترات و نيتريت) و فسفر مهمترين آالينده هاي آلي هستند. جدول (
  فراهمي فسفر در منابع غذايي گرمابي (كپورماهيان) را تبيين مي كند.

  
  )  مقايسه زيست فراهمي فسفر در منابع غذايي دركپورماهيان5-2جدول (

  كپور  نمك هاي معدني
  94 فسفاتمونوسديم 

  94 مونوپتاسيم فسفات
  كلسيم فسفات

  94 مونوكلسيم
  46 دي كلسيم
  13 تري كلسيم
  مواد خام

  18-24 پودر ماهي
  97 كازئين

  93 مخمر آبجو
  

  مابقي فسفر در منابع آبي رها و باعث آلودگي مي شود. 
هستند كه   BHDبراي محافظت از پودر ماهي آنتي اكسيدانتها ضروري هستند. آنتي اكسيدانت ها تركيبات فنله 

ميكرو گرم/گرم استفاده شوند خودشان مشكل ساز خواهند بود. ساير منابع  پروتئيني مورد  200اگر بيشتر از 
  ست) آورده شده ا11-2تا  6-2استفده در صنعت آبزي پروري در جداول (
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  ) درصد تركيبات شيميايي برخي از پودر هاي ساير آبزيان بجز پودر ماهي6- 2جدول (
  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي  پروتئين  رطوبت 

  02/2  36/12  5/32 6/2 5/38 7/8  پودر ميگو
  33/1  33/8  5/26 4/6 6/46 8/8  پودر سر ميگو

  71/2  91/9  7/31 4/1 2/44 2/7  پودر پوست ميگو
  55/1  58/2  8/12 8/17 2/61 2/7  پودر كريل

  17/1  79/0  6/8 2/8 6/67 2/9  پودر اسكوئيد
  59/1  56/14  9/41 8/2 9/33 1/7  پودر خرچنگ گرد

  
  ) درصد سطح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني مختلف در جيره غذايي آبزيان7-2جدول (

  سخت پوستان  ماهيان گوشتخوار  
  20-25 25-35  پودر ماهي

  2- 3 2-3 محلول ماهي غليظ شده
  2- 6 3-5  پودر ميگو

  3- 5 2-3 پودر سر ميگو
  2- 5 2-5  پودر كريل

  2- 5 2-5 پودر اسكوئيد خيلي گران است
  2- 6 1-2 پودر كبد اسكوئيد خيلي گران

  
  ) درصد تركيبات شيميايي پودرهاي مطالعه شده در باال8-2جدول (

  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي  پروتئين  رطوبت  
  88/3  35/7  2/21 4/7 1/54 67/6  پودر گوشت

  95/4  10  2/28 6/10 1/50 5/7 پودر گوشت و استخوان
  26/0  4/0  3/5 4/1 5/85 9  پودر خون

  93/1  21/3  3/15 4/12 59 4/7  پودر  خون  طيور
  73/0  35/0  6/3 2/4 84 4/8  پودر پر
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  پروتئيني حيواني) سطوح توصيه شده استفاده از منابع 9-2جدول (
  سخت پوستان  ماهيان  

  %2- 3 %3-5  پودر گوشت
  %3- 5 %3-5 پودر گوشت و استخوان

  %4- 8 %5-10  پودر ضايعات مرغ
  %1- 2 %2-4 پودر خون خشك شده با اسپري

  %2- 3 %3-6 پودر پر هيدروليز شده
  

  گياهي) تركيبات شيميايي در انواع پودرها يا كنجاله هاي پروتئيني 10-2جدول (
  فسفر  كلسيم  خاكستر  فيبر  چربي پروتئين رطوبت 

  64/0  26/0  8/5  2/3  8/0 5/49 3/10 كنجاله سويا استخراج روغن با حالل شيميايي
  68/0  11/0  5/3  1/0  5/0 3/84 8  كنستانتره پروتئيني سويا

  08/1  63/0  1/6  12  5/3 35 10 كنجاله كانوال استخراج روغن با حالل شيميايي
      8/8  2/4  32/0 7/61 8/4  كنستانتره پروتئيني كانوال

      6/5 6/31  1/1 3/23 10  آفتابگردان
      7/6  11  4/1 4/42 3/9  تخم پنبه

  
  ) سطوح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني گياهي در جيره غذايي آبزيان11-2جدول (

  سخت پوستان  ماهيان 
  %12-15  %10-20 شيمياييكنجله سويا استخراج روغن با حالل

  %4-12  %6-18 كنجاله كانوال استخراج روغن با حالل شيميايي
  %6-12  %10-15  آفتابگردان
  %10-15  %10-15  تخم پنبه

  %3- 5  %4- 6  گلوتن ذرت
  %3- 5  %6- 9  گلوتن گندم

  
  و: مواد معدني

طريق آب محيط پيرامون قابليت جذب موضوع نيازمندي آبزيان به مواد معدني با توجه  به اينكه بخشي از آنها از 
دارند كمي پيچيده مي شود. پس بسته به فراواني عناصر معدني در آب پيراموني ميزان نياز متغير مي باشد 

)Steffens, 1989; Hepher, 1990 ولي يك نكته متصور اينكه ميزان نياز ماهيان آب شيرين به مواد معدني بيش از .(
است زيرا مواد معدني در آب دريا بيش از آب شيرين است. از طرفي دستيابي ماهي ماهيان آب شور يا دريايي 

يا هر آبزي ديگر به مواد معدني از طريق ماده غذايي آنچنان كفايت نمي كند زيرا بسياري از مواد معدني در طي 
ف ديگر برخي ) و از طرHapher, 1990فرآيند آماده سازي غذا از صافي شسته شده  از غذا خارج مي شوند(
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غذاها غني از برخي مواد معدني ولي فاقد برخي ديگرند. نكته اي كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار 
گرفته اين است كه بدون سطوح مناسب مواد معدني ضروري، انرژي و پروتئين جيره بدليل ناكافي بودن  اين 

خت آنزيم هاي گوارشي كه مسئول شكست مواد غذايي مواد معدني به خوبي متابوليزه نمي شوند زيرا براي سا
براي جذب هستند اين مواد معدني ضرورت دارند. حتي براي توليد هورمون ها، فعاليت هاي ايمني، گوارش قند 
ها، تنظيم اسمز، سالمت پوست و سيستم اسكلتي، تشكيل پالسما و هموگلوبين خون  هم اين مواد معدني مورد 

و فسفر براي ساخت سيستم اسكلتي بسيار مهم هستند. كلسيم براي فرآيند لخته شدن خون،  نياز هستند. كلسيم 
شكل گيري عضالت، انتقال مناسب ايمپالس هاي عصبي، تنظيم اسمزي به عنوان  يك كوفاكتور در فرآيند هاي 

ي و كنترل  عمومي آنزيمي  الزم است و فسفر در موضوع انتقال انرژي،  نفوذپذيري غشا سلولي، كد هاي ژنتيك
فرآيند توليد مثل و رشد ضروري مي باشد. گرچه كلسيم قابليت جذب از طريق آب را دارد ولي در عين حال 
در جيره غذايي نيز بايد وجود داشته باشد ولي فسفر حتما بايد در جيره غذايي وجود داشته باشد.  از مواد معدني 

لر، پتاسيم و كروم اشاره نمود. عناصر ديگر كه در مبحث رشد به ديگر مورد نياز مي توان به منيزيم، سديم، ك
عنوان تحريك كننده مطرح  مي باشند شامل منگنز، آهن، كبالت، يد و روي مي باشند كه گرچه در مقادير 

  بسيار كم ولي براي بهبود جذب پروتئين و افزايش نرخ  بقا حائز اهميت هستند.   
و اسيد ها به عنوان يك ماده بستره فرو مي روند و به منطقه ژوژنوم روده يعني مواد معدني ضروري به درون آمين

  جايي كه اسيد هاي آمينه جذب مي شوند ، مي رسند. 
  

  ز: ويتامين ها
ويتامين ها موادي مشتق از تركيبات آلي با وزن مولكولي كوچك هستند كه گرچه در ساخت و ساز پيكره 

ر اندازه هاي بسيار كم نقش دارند)، با داشتن تركيبات مختلف براي زيست حيوانات عالي نقشي ندارند (يا د
موجودات بسيار ضروري مي باشند، و از اين رو حتما مي بايست در رژيم غذايي بخشي را بدانها اختصاص داد. 

گانه شناخته  15اين مواد در فرآيند متابوليسم سلولي فعاليت هاي بسيار اختصاصي را بازي مي كنند. ويتامين هاي 
شده  به مقدار كم مورد نياز هستند. البته نه هر ويتاميني براي هر گونه جانوري ضروري مي باشد و نه هميشه مي 
توان گفت در مقادير يكسان مورد نياز هستند. برخي حيوانات با  داشتن ميكروارگانيسم هايي كه درون لوله 

هاي ويژه اي را دارند و ويتامين هاي ديگر از مواد پيش  گوارش آنها زيست مي كنند، قابليت ساخت ويتامين
  )ساخته مي شوند.provitaminsويتاميني (

زيستي هستند و لذا در  -بطور كلي ويتامين ها داراي خاصيت كاتاليزور يا تسريع كننده واكنش هاي آنزيمي
 شبه ويتاميني هستند از اين قاعده ) كه داراي ساختارCholineمقادير بسيار اندك ضروري مي باشند، البته كولين(

  مستثني مي باشد.
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تعداد زيادي از ويتامين هاي محلول در آب داراي اثر مستقيم كوآنزيمي هستند حال آنكه تاكنون چنين نقشي 
  براي ويتامين هاي محلول در چربي شناخته نشده است.

ستگاه گوارش جذب شده در اندام هاي ويتامين هاي محلول در چربي به همراه مولكول هاي چربي و از طريق د
ذخيره كننده چربي انباشته مي شوند. ويتامين هاي محلول در آب بسته به نياز موجود يا به سرعت پس از جذب 

  ..مصرف مي شوند و يا اينكه تجزيه و دفع مي شوند
  

  ح: آنتي اكسيدانت ها 
از آنجا كه همه مواد غذايي ( بجز ويتامين ها و مواد معدني) با عنوان  مولكول هاي بسته بندي شده  پر انرژي  

الزم است طي فرآيند اكسيداسيون، انرژي خود را آزاد نمايند، مشكالتي در حين اكسيداسيون  كنترل نشده  
كه الزم است از   Rancidity or lipid peroxidationبوجود خواهد آمد مثل ترشيدگي چربي يا پراكسيد  شدن آن 

موادي با نام آنتي اكسيدانت ها در جيره غذايي استفاده شود و اين مشكالت تا حد امكان مرتفع گردد.   اگر چه 
آنتي اكسيدانت ها از نظر تعداد زياد هستند ولي  معدودي از آنها كارآيي كنترل اكسيداسيون نامناسب را  دارند 

  دليل براي انتخاب آنتي اكسيدان ها بايد شرايط زير وجود داشته باشد:به همين 
بايستي در مقابل فرآيند اكسيد شدگي چربي، پروتئين و ساير مواد غذايي  حيواني و گياهي مقاوم باشد و  -

 باقي بماند

 نبايد سمي باشد  -

 در غلظت هاي كم تاثير خود را داشته باشد -

 ده باشد.از نظر اقتصادي مقرون  به استفا -

 
 :آنتي اكسيدان هاي معمول  و ميزان مصرف آنها در غذا  
از بين اين تركيبات  شيميايي  و طي تحقيقات سه مورد كه بيشترين تاثير را در كنترل اكسيداسيون هاي نامناسب  

  داشته اند شامل: 
  )   150 ppm( dihydro-6-ethoxy-2,2,4- trimethylquinoline-1,2الف) اتوكسي كوين با نام ژنريك  

  )BHA (butylated hydroxyanisole ) ppm200ب) (
  )ppm 200( BHT (butylated hydroxytoluene)ج) 

از حيث عملكرد،مورد اول بهترين و به ترتيب دو تاي بعدي در جايگاه دوم و سوم قرار دارند . البته در سالهاي 
نيك، اسيد بنزوئيك، اسيد سيتريك و ديگر نمك ها  استفاده  تثبيت اخير از اسيد آسكوربيك، اسيد پروپيو

كنندگي يا انتي اكسيداني شده است.  اگر چه مشكالت  تكنيكي ( مثل سطح رطوبت) در رابطه با استفاده از اين 
  تركيبات وجود دارد ولي گران بودن انها مهمترين مشكل  استفاده  كرد از آنها در غذا است. 

  )  آورده  شده است.Preservatives) ليستي از انواع تثبيت كننده ها (15-3در جدول (
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  )Preservatives) ليست از انواع تثبيت كننده ها (15- 3جدول (
  

Ascorbic acid   Ascorbyl palmitate  Benzoic   acid 
BHA    BHT    Calcium  ascorbate 
Calcium propionate  Calcium sorbate   Citrate   acid 
Dilauryl thiodipropionate  Distearyl thiodipropionate  Erythorbic  acid 
Ethoxyquin   Formic acid   Methylp  araben 
Potassium bisulphite  Potassium metabisulphite  Potassium  sorbate 
Propionic acid   Propul gallate   Propul paraben 
Resin guaiae   Sodium ascorbate   Sodium benzoate 
Sodium bisulphite  Sodium metabisulphite  Sodium nitrite 
Sodium propionate  Sodium sorbate   Sodium sulphite 
Sorbic acid   Stannous chloride   Sulphur dioxide 
THBP - Trihydroxy-butyrophenone     Thiodipinic acid  
TBHQ - Tertiary-butylhydroquinone     Tocopherols

 

  
  انواع جيره هاي غذايي -5-2-1

جيره الروي: شامل انواع غذاهايي است كه به آبزيان پرورشي پس از شروع تغذيه فعال تا زمان معرفي به استخر 
  شود. داده مي

  خر داده مي شود.جيره آغازيان: غذايي است كه به آبزيان پرورشي بعد از ورود به است
گرم داده  8تا  3گرم به بعد و در سخت پوستان از وزن  100تا  20جيره رشد: غذايي است كه به ماهي ها از وزن 

  مي شود.
  جيره پاياني: غذايي است كه به آبزيان پرورشي پس از جيره رشد تا مرحله رسيدن به اندازه بازاري داده مي شود.

  شود. بزيان پرورشي براي رشد و توسعه گنادهاي جنسي داده ميجيره مولد: غذايي است كه به آ
جيره پس از رهاسازي مواد تناسلي: غذايي است كه به آبزيان پرورشي پس از رهاسازي مواد تناسلي براي جبران 

  ذخاير غذايي از دست رفته داده مي شود.
دريافت كرده كه مي توانند مورد استفاده  استاندارد هاي زير در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كد ملي 

  قرار گيرند.:
  ، آماده كردن نمونه مورد آزمايش در خوراك دام و طيور.1369: سال 3021استاندارد ملي ايران بشماره  -1
، ويژگي هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي خوراك طيور و دان 1371: سال 3207استاندارد ملي ايران بشماره  -2

  آماده.
  ها در غذاي دام و طيور آبزيان. ، بيشينه رواداري مايكوتوكسين1381: سال 5925استاندارد ملي ايران بشماره  -3
  گيري عدد  پراكسيد در چربيها و روغنهاي خوراكي. ، اندازه1377: سال 4179استاندارد ملي ايران بشماره  -4
نده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد ، وجود باقيما1366: سال 2664استاندارد ملي ايران بشماره  -5

  مجاز.
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  هاي روغني. ، آخرين تجديدنظر نمونه برداري از كنجاله دانه1376: سال 331استاندارد ملي ايران بشماره  -6
  1381: سال 469استاندارد خوراك آبزيان پرورشي  بشماره  -7

  زير باشد:ويژگي هاي فيزيكي: غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي ويژگي هاي 
) در آب: عبارت است از مدت زماني كه غذاي آبزيان پرورشي شكل و كيفيت خود را Water stabilityپايداري(

در محيط آب حفظ مي كند.  چنانچه از تركيبات مناسبي براي تهيه غذا استفاده نشده  باشد، غذا بزودي از هم 
اين از هم  پاشيدگي لودگي آب خروجي و آب مي پاشدو از دسترس آبزي خارج مي شود. از طرف ديگر با 

محيط كشت استخر افزايش و محلي براي رشد باكتر يها خواهد شد كه در اقتصاد توليد نيز تاثير گذار است و بر 
محيط زيست اثرات نامطلوب از خود بجاي خواهد گذاشت.  در پايداري غذا ضمن  رعايت نسبت هاي پودر و 

اريد كه از آنها به عنوان همبند ياد مي شود  بسيار حائز اهميت هستند.  بهتر است روغن ماهي، قندهاي پلي ساك
از تركيبات شيميايي به عنوان همبند استفاده  نشود، پودر جلبك هاي دريايي ضمن ارزش غذايي باال به عنوان 

  - ز سيستم  كسترود بهترين همبند عمل نموده در پايداري بيشتر غذا در آب بسيار موثرند. در روش استفاده ا
اكسپند كه صرفا براي غذاي قزل آال منطق استفاده كرد خواهد داشت، با بهره گيري از بخار و فشار، زنجيره پلي 
ساكاريد نشاسته به گونه اي شكسته مي شود كه به حالت ژله بهترين شرايط همبندي و نهايتا پايداري غذا در 

ورد. الزم به ذكر است در خصوص  آبزيان از كف خوار استفاده از سطح يا ستون آب را براي غذا بوجود مي آ
سيستم  اكسترود اكسپند توجيه ندارد و لذا به منظور پايداري غذا در كف استخر از بايندر هاي طبيعي و همبند 

ا به هاي مرسوم بايد استفاده شود. نكته مهم وزن حجمي اين غذا است كه بايد داراي چگالي بيشتر از آب باشد ت
  زير فرو رود.     

رنگ: غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي رنگ يك دست و مناسب جهت جلب توجه آبزي باشد. اين رنگ نمي 
تواند رنگ هاي روشن و يا رنگ هايي كه محرك هستند ( قرمز، زرد و يا رنگ هاي روشن) باشند زيرا در 

ي پرورشي چندان تمايلي بدانها نشان نمي دهند. آزمايشات ديده شده است كه آبزيان  به خصوص در استخرها
اين نكته در  مورد ماهيان زينتي كه در محيط آكواريوم و آب شفاف زندگي مي كنند قابليت استفاده دارد. 

  بهترين رنگ شناخته شده، زيتوني متمايل به قهوه تا حد خاكي است.   
اراي اندازه يكنواخت و بدون شكستگي باشد و ): غذاي آبزيان پرورشي بايد دTextureشكل ظاهري و بافت(

داراي بافت و قوام مناسبي باشد (سختي، زبري، نرمي، خشكي، صافي و تردي). در برخي موارد چنانچه از 
تركيبات مناسب استفاده نشده باشد و يا ميزان فيبر غذا زياد باشد درون بافت غذ شكستگي و تخلل ديده مي شود 

وندگي غذا و از هم پاشيدگي از مطلوبيت چنداني براي آبزي برخوردار نخواهند بود. كه ضمن تاثير بر فرو ر
  غذاهاي پلت با ديواره صاف و مقطع صاق و گرد ضمن  ماندگاري بيشتر، راحت تر خورده مي شوند. 

عه اي بو: غذاي آبزيان پر.ورشي بايد بوي تازگي همراه با بوي مناسب جهت جذب آبزي را داشته باشد. در مطال
) انجام گرديد، مشخص شد كه افزودن جلبك هاي دريايي در جيره غذايي 1391كه توسط حافظيه و همكاران(
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ميگو سفيد غربي از طرق مختلف از جمله ايجاد بو و مزه مناسب( شبيه آنچه كه در طبيعت وخشي مورد استفاده 
مورد اطالعات كمي وجود دارد ولي بنظر مي ميگو بوده است)، منجر به بهبود راندمان تغذيه شده است. در اين 

رسد چنانچه زيست شناسي آبزي پرورشي به خوبي شناخته شود و به غذاهاي دلخواه آن در طبيعت توجه و 
طبيعتا طعم و بوي غذاي ساختگي در صنعت آبزي پروري متمايل به بو و طعم غذي طبيعي موجود باشد مي 

اال) و گرمابي(  ثري داشته باشد. به همين دليل در مورد آبزيان  سردابي (قزلتواند در بهبود راندمان تغذيه نقش مو
كپور معمولي) به ترتيب افزودن پودر گاماروس و پودر زئوپالنكتونهايي چون سيكلوپس و ديگر كاالنوئيده ها 

  مي توانددر ايجاد طعم مناسب اين آبزيان هدف نقش مهمي را بازي نمايد.   
هاي دهان آبزيان پرورشي. بديهي است هر  از ابعاد مناسب غذا با توجه به مقطع سني و اندازه اندازه: عبارت است

چه اندازه موجود هدف كوچكتر، اندازه  غذا نيز كوچك خواهد بود. در خصوص ماهي قزل آال خوشبختانه با 
روع تغذيه فعال وجود دارد. توجه به شرايط سيستم گوارشي، امكان استفاده از غذاي فرموله گرانولي از ابتداي ش

به همين دليل استفاده از غذاي زنده چندان ضرورتي ندارد. در مورد كپور معمولي گرچه  در سالن هاي تفريخ 
به محض شروع تغذيه فعال از غذاي فرموله استفاده مي شود، ولي با توجه به ايجاد شرايط  زيست غذاهاي زنده 

معمولي امكان استفاده از اين غذاهاي طبيعي در كنار غذاي كنستانتره در استخرهاي پرورشي بچه ماهي كپور 
براي كپور معمولي در استخرهاي پرورشي با مشكالتي  FCRگرانولي وجود دارد . به همين دليل بدست آوردن 

  همراه است. 
وجه به ): عبارت است از وزن مخصوص و مناسب غذا از نظر كيفيت شناوري در آب با تDensityوزن مخصوص(

اي آبزيان پرورشي. بدين منظور تركيبات غذايي بايد  از همگني خاصي برخوردار باشند تا  عادات و رفتار تغذيه
وزن مخصوص بر اساس تقاضاي آبزي پروري  به دو شكل فرو روند براي  آبزيان از كف خوار و فرو نرونده يا 

ر اين مورد زمان فرو رفتن غذا در آب تا به كف بنشيند در ستون معلق براي آبزياني چون  قزل آال بوجود آيد.. د
نيز مالك فرو روندگي است. غذاهايي كه ديرتر در آب فرو روند و يا در ستون آب براي مدتي باقي بمانند 
براي گروه آبزياني كه در سطح ي ستون غذا مي گيرند بسيار مفيد خواهند بود و غذاهايي كه به كف فرو مي 

ان از كف خوار طراحي مي شوند.  كپور معمولي از گروه آبزياني است كه غذا را در سيني قرر روند براي آبزي
داده و به كف استخر مي فرستند لذا چنانچه غذا حجيم باشد بهره وري غذادهي كاهش مي يابد. كوتاه ترين 

د. در رابطه با قزل آال به دقيقه)  براي اين گروه از آبزيان مناسب خواهد بو 1زمان فرو روندگي غذا (كمتر از 
  دقيقه) پيشنهاد شده است . 30عنوان يك ماهي سردابي حداكثر ماندگاري در سطح يا ستون آب ( 

اي باشد كه آبزي تمايل به مصرف آن  گونه ): كيفيت غذاي آبزيان پرورشي بايد بهPalatabilityخوش خوراكي(
ي تا حدودي به عوامل باال بستگي درد يعني چنانچه را داشته باشد. موضوع  تمايل به مصرف يا خوش خوراك

طعم، بو، اندازه،  وزن مخصوص و .... مناسب باشد موجود به مقدار سيري از آن غذا استفاده مي كند. لذا 
موضوع خوش خوراكي تا حدود زيادي به  طعم و مزه  غذا بر مي گردد. لذا مجددا ياد آوري مي  گردد كه 
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ود مي تواند نقش مهمي در خوش خوراكي غذاي ساختگي آن داشته  باشد. در اين بررسي غذاي طبيعي موج
خصوص براي آبزيان دريايي استفاده از پودر چلبك هاي دريايي توصيه مي شود، براي آبزيان آب شيرين 

  استفاده از گياهان اب شيرين و يا زئوپالنكتونها در جيره غذايي توصيه مي شود.  
اي باشد كه حواس بويايي و چشايي و بينايي آبزي را  گونه ): غذاي آبزيان پرورشي بايد بهAttractability( جاذبيت

تحريك و آبزي را به طرف خود جذب نمايد. اين  عامل نيز به عوامل قبلي باز خواهد گشت بهر حال چنانچه 
رك كند يعني بايد از غذا به گونه اي انتخاب شود كه موجود با چشم و ساير احساسات خود بتواند آن را د

  رنگ مناسب، طعم مناسب و بو و مزه مناسب خاص هر موجود هدف برخوردار باشد.  
- 2( هاي فيزيكي مطابق جدول ويژگي هاي شيميايي غذاي ماهيان گرم آبي مانند كپور ماهيان به همراه ويژگي

  مي باشد. )18
  مي باشد.) 19-2(مطابق جدول ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص آبزيان

  مي باشد.)  20-2 (ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط ويتاميني نيم درصد مخصوص آبزيان مطابق جدول 
ويژگي هاي شيميايي ميزان اسيدهاي آمينه غذاي آبزيان پرورشي (برحسب درصد پروتئين موجود در غذا) 

  مي باشد.) 21-2(مطابق جدول
  

  ميايي و فيزيكي غذاي ماهيان گرمابي ( كپور معمولي)هاي شي ) ويژگي18- 2جدول(

ه ويژگي
  ا

  قطر غذا
mn 

شكل 
  غذا

   وزن
  ميگو

  گرم)(

  رطوبت
حداكثر

%  

پروتئين 
حداقل

%  

  چربي
حداكثر

%  

  فيبر
حداكثر

%  

كربوهيدرا
  ت

  %حداكثر

  كلسيم
حداكثر

%  

  فسفر
حداقل

%  

 خاكستر
  گل
حداكثر

%  

  انرژي
  كيلوگرم

نيتروژن 
  كل قرار

گرم ميلي
%  

كمتراز  آغازين
1  

گرانو
  ل

5/0-0/0  11  42-38  8  3  23  83/0  
9/0-

8/0  
8-6  3500  40  

  45  3500  6-8  49/0  73/0  23 4 8 38-40 11 5/0-2  پلت  1 رشد

  پلت  4-6  پاياني
گرم50

  به باال
11  35-25  6  5  23  3  1  8-6  3500  50  

  پلت  8-10  مولد
كيلو1

  به باال
11  40-38  6  5  23  3  1  8-6  3600  50  

  نبايد بيشتر باشد. 2نسبت كلسيم به فسفر در تمام موارد از  -1يادآوري 
  ميلي گرم بر كيلوكالري باشد. 110-120نسبت پروتئين به انرژي بايد بين  -2يادآوري 
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  پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان) 19- 2(جدول
  گونه پرورشي
  كپور  قزل آال  ماده معدني

  گرم 50  گرم Mg 50منيزيم 
  )0(  گرم -Fe -0آهن 
  گرم 3/0  گرم Cu 3/0مس 

  گرم 3/1  گرم Mn 3/1منگنز 
  ميلي گرم 25/2  گرم ميلي Zn 25/2روي 

  )0(  گرم ميلي I 24يد 
  )0(  ميلي گرم Seسلينيوم
  )0(  ميلي گرم Coكبالت 
  )0(  ميلي گرم Kپتاسيم 

گرم در تن بايد پس از محاسبه امالح مورد نياز از كرير  5000مخلوطهاي به مواد معدني به : به منظور رساندن وزن هر كدام از پيش 1يادآوري
  درصد كربنات كلسيم است استفاده شود. 50درصد سبوس گندم و  50(حمل كننده) كه شامل مخلوطي از 

پس از محاسبه امالح موردنياز از كرير (حمل گرم در تن  5000: به منظور رساندن وزن هر كدام از پيش مخلوطهاي ويتامينه به وزن 2يادآوري
پيش مخلوط معدني  -3درصد كربنات كلسيم است استفاده شود. جدول  50درصد كربوكسي آلفا سلولز و  50كننده) كه شامل مخلوطي از 

  نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان
 

  پيش مخلوط ويتامينه نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان) 20-2 جدول(
  گونه پرورشي

  كپور  قزل آال  ماده معدني

  واحد بين المللي 000/450  واحدبين الملليA 000/450ويتامين 

 D3ويتامين 
  واحد000/240

  بين المللي
  واحد بين المللي 000/200

 Eويتامين 
  واحد 000/40

  بين المللي
  واحد 000/25

  بين المللي
  گرم 3/0  گرم K3 1ويتامين 
  گرم  4  گرم C 25/1ويتامين 
  گرم 25/0  گرم B1 25/1ويتامين 
  گرم 85/0  گرم B2 5/2ويتامين 
  گرم 5/3  گرم  B6 5/4ويتامين 
  گرم  0  گرم  B12 75/1ويتامين 
  گرم 5/3  گرم B3 5/4ويتامين 
  گرم 4  گرم 5/13  نياسين

  گرم 0  گرم 8/0  اسيد فوليك
  گرم 125/0  گرم 125/0  بيوتين

  گرم 100  گرم 100  كولين كلرايد
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  ميزان اسيد هاي آمينه غذاي آبزيان پرورشي ( % پروتئين موجود در غذا) )21- 2(جدول
  خوار چيز همه گونهكپور ماهيان              

  پاياني  رشد  قد انگشت آغازين  الرو  اسيد هاي آمينه
  59/1  51/1  68/1  59/1  81/1  ارژنين

  67/0  64/0  71/0  76/0  76/0  هيستيدين
  04/1  98/0  09/1  04/1  18/1  ايزولوسين

  89/1  79/1  99/1  89/1  15/2  لوسين
  19/2  07/2  31/2  19/2  48/2  ليزين

  71/0  67/0  75/0  71/0  85/0  منيونين
  26/0  24/0  27/0  26/0  29/0  سيستئين

  07/1  02/1  13/1  07/1  22/1  فنل آالنين
  85/0  81/0  9/0  85/0  97/0  تيروزين
  19/1  13/1  26/1  19/1  35/1  تريونين
  22/0  21/0  23/0  22/0  25/0  تريپتوفان

  23/1  16/1  3/1  23/1  4/1  والين
  
  ها در غذاي آبزيان پرورشي ناپذيرفتني -6-2-1

  ها در غذاي آبزيان پرورشي به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد: ناپذيرفتني
هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي  (استاندارد ويژگيزا بيش از حد مجاز  زا و غير بيماري وجود اجرام بيماري -

  ايران). 3207مواد اوليه تهيه خوراك دام و طيور شماره 
  ايران). 3207وجود قارچهاي بيماري زا بيش از حد مجاز (استاندارد شماره  -
  وجود كپك زدگي بهر مقدار -
  وجود كپك زدگي بهر مقدار. -
طبق استاندارد ملي روشهاي آزمون  p.p.b( 20آفالتوكسين بيش از وجود سموم ناشي از قارچها به خصوص  -

  ايران). 2711در مواد غذايي شماره  Gو  Bآفالتوكسين 
  وجود ترشيدگي و بوي غيرطبيعي. -
  درصد). 1وجود اوره به هر مقدار (باستثناي كپور ماهيان پرواري تا حداكثر به ميزان  -
  بيش از حد مجاز.وجود ازت غيرپروتئيني (نيتروژن كل فرار)  -
  ميلي اكي واالن در كيلوگرم چربي غذا. 5وجود پراكسيد بيش از  -
  ايران). 2664وجود باقيمانده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد مجاز (استاندارد شماره  -
  آوري مواد اوليه. وجود هرگونه تغيير رنگ ناشي از سوختگي يا كمي حرارت يا بدي مواد اوليه هنگام عمل -
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د مواد خارجي مانند خاك، خاشاك، كلشن، شن، ماسه، فضله پرندگان و جوندگان، حشرات و بقاياي وجو -

  هاي غيربيولوژيكي ديگر. آنها و يا آلودگي
 5/2درصد غذا در كارخانجات توليدي و بيش از  5/1چسبندگي، كلوخه شدن و خاكه شدن پليت بيش از  -

  درصد در مزارع پرورشي.
  اوليه بهر مقدار.وجود ذرات درشت مواد  -
  وجود فلزات سنگين بيش از حد مجاز. -
 وجود هرگونه هورمون رشد بهر ميزان. -

  
  غذاي آبزيان بسته بندي -7-2-1

بندي غذاي آبزيان بايد در كيسه هاي نو، تميز، سالم، حداقل دو اليه كه اليه داخلي آن برنگ مات از  بسته
ها بايد با ماشين دوخته شود. استفاده  بندي شود. سربسته نفوذ بستهاتيلن، و پاكت چند اليه غير قابل  هاي پلي جنس

و  10باشد. وزن بسته ها بايد با توجه به نوع غذاي آبزيان در اندازه هاي  مجدد از كيسه ها و پاكت ها مجاز نمي
  كيلوگرمي باشد. 50و  25و  15

  .سب شودهاي زير نوشته و يا برچ بر روي هر بسته بايد آگاهي: نشانه گذاري
  انام و نوع غذ -
  اندازه پليت (طول و قطر) به ميلي متر. -
  نام و نشاني توليد كننده. -
  نام تجارتي محصول و عالمت آن. -
  وزن خالص به كيلوگرم. -
  شماره ساخت. -
  تركيب شيميايي محصول. -
  نوع مواد متشكله و افزودنيهاي مجاز. -
  نام محل توليد. -
  سال) -ماه -دستورالعمل مصرف. (روز -
  توليد و انقضا مصرف. (در جاي خشك و خنك نگهداري شود).تاريخ  -
  ذكر شرايط نگهداري. -
  نمونه برداري -
اي كه نماينده كل  برداري است. بنابراين روش درست برداشتن نمونه مهمترين كار در كنترل كيفيت نمونه -

  محصول باشد ضروري است.
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گيرد. بدين صورت  بمبو يا سوند صورت ميبندي باشد توسط يك  نمونه برداري از موادي كه به صورت بسته
كنند و از يك گوشه آن به گوشه ديگر در يك خط افقي كيسه را پاره  كه تيره را بطور عمودي وارد كيسه مي

شود و اگر تعداد آنها از  برداري استفاده مي عدد باشد از همه آنها جهت نمونه 1-10ها  كنند. اگر تعداد كيسه مي
دست آمده بايد  هايي كه به روش فوق به كنند. نمونه برداري مي ها را نمونه ده درصد كل كيسهعدد بيشتر باشد  10

آوري و مخلوط شوند و در نهايت توسط مقسم به چهار قسمت مساوي تقسيم شود و وزن آنها به يك تا دو  جمع
  كيلوگرم برسد.

ايش بايد در ظروف كامالً در بسته هاي آماده شده جهت آزم نمونه ها بايد آسياب و مخلوط شوند. نمونه
  نگهداري و به آزمايشگاه ارسال گردند.

  :هاي آزمون روش
  .321گيري رطوبت مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  ندازها -
  .457گيري پروتئين مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه -
  .415گيري چربي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه -
  .520اندازه گيري الياف خام (فيبر) مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -
  اندازه گيري انرژي خام توسط دستگاه پمپ كالريمتر  -
  گيري خاكستر كل مطابق استاندارد ملي ايران به شماره. اندازه -
  .414گيري خاكستر غير محلول در اسيد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه -
  .571گيري كلسيم مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه -
  .513اندازه گيري فسفر مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -
  اندازه گيري كربوهيدراتها. -
  .2754اندازه گيري اوره و ازت آمونياكي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -
  گيري اسيدهاي چرب. اندازه -
  اي آمينه.اندازه گيري اسيده -
  گيري ويتامينها. اندازه -
  گيري مواد معدني به خصوص فلزات سنگين. اندازه -
  ها. گيري آفالتوكسين اندازه -
  گيري سموم و آفات نباتي. اندازه -
  اندازه گيري عدد پراكسيد. -
  گيري نيتروژن ك فرار (ازت غيرپروتئيني) اندازه -
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است براي انجام آزمون بايد از روشهاي معتبر آزمايشگاهي استفاده  در مواردي كه هنوز استاندارد ملي تدوين نشده -يادآوري
  شود.

  
  شرايط و نگهداري و انبارداري -8-2-1
 :در زمان انبارداري مواد اوليه مسايل و مشكالت فراواني وجود دارد. روش نگهداري  انبارداري مواد اوليه

  بستگي به نوع ماده غذايي دارد.
گران قيمتي هستند و در نگهداري آنها دقت زيادي بايد به عمل آيد. قبل از ذخيره ويتامينها مواد  ويتامينها: -

گير و گرم قرار داد و  ها و مواد معدني را باهم مخلوط كرد. نبايد آنها را در محل آفتاب سازي نبايد ويتامين
  ر داد.دار قرا درجه سلسيوس در محل تهويه 15تا  2ترين محل و در دماي  حتماً بايستي در خنك

محصوالت جنبي مانند ضايعات ماهي بايد به طور تازه مصرف شوند و يا   مواد و تركيبات مرطوب و خيس: -
درجه سلسيوس باشد. مقدار كم  -20اينكه به صورت منجمد نگهداري گردند. دماي سردخانه نبايد كمتر از 

گر مقدار زيادي مواد مرطوب موجود كيلوگرم بايد در انبار سرد نگهداري گردند. (ا 5مواد مرطوب تا حدود 
باشد ابتدا بايد آنها را در تونل انجماد منجمد كرده سپس در انبارهاي سرد نگهداري نمود). تركيبات مرطوب 

اي كه  استفاده از مواد اوليههمچنين  شوند مصرف كرد. ساعت در همان روزي كه توليد مي 3تا  2را بايد بين 
ها را در مخازن مهر و موم شده ترجيهاً پالستيكي در جاي  چربيبايد  باشد. ميدهند مجاز ن بوي آمونياك مي

  اكسيدان اضافه شده باشد. تاريك و سرد نگه داشت بايد اطمينان كرد كه هنگام ساخت به آنها آنتي
بايد ساختمان انبار اين مواد ايمن باشد و كف آن طوري باشد كه آب باران نتواند به داخل  مواد خشك: -
ختمان نفوذ كند. بايد محلهايي را براي تهويه هوا در نظر گرفت. اگر بتوان در اين ساختمانها خشك كن و سا

شود. انبارها هميشه بايد تميز باشند و قبل از قرار دادن مواد جديد  خنك كن قرار داد كيفيت مواد اوليه حفظ مي
رون كيسه و روي پالت قرار داد. چون ارتباط در آن ابتدا بايد تميز و ضدعفوني شوند. مواد خشك را بايد د

نزديكي بين رطوبت هوا و رشد حشرات وجود دارد. لذا انبارداري خوب با توجه به شرايط محيط بايد صورت 
 درصد بيشتر باشد. 21پذيرد تا آلودگي و وجود حشرات و جوندگان كنترل شود. رطوبت انبار نبايد از 
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  حداكثر مدت زمان نگهداري مواد مختلف جهت غذاي آبزيان در نواحي مختلف  )22-2(جدول 
  (در شرايط استاندارد)

  مناطق معتدل  مناطق گرمسيري  نوع مواد  شماره
  ماه 3  ماه2تا1 اي و حبوبات مواد دانه  1
  ماه 6تا  5  ماه4تا3 دانه كامل و كنجاله دانه هاي روغني  2
  ماه 2تا  1  ماه2تا1 مواد مركب و خشك  3
  ماه 6 ماه6 مخلوط ويتامينها (در سردخانه)  4
  ماه 3تا  2  تا سه ماه2 مواد منجمد  5
  ساعت 3تا  2  ساعت3تا2ت مواد مرطوب  6

  
 :كند  اگر غذاي آماده يا پلت بخوبي انبار نشوند كيفيت آنها به سرعت كاهش پيدا مي انبارداري غذاي آماده

  آماده آبزيان پرورشي بايد نكات زير رعايت گردد:در انبارداري غذاي 
هايي خشك، خنك و داراي تهويه مناسب قرار داده شوند. اگر غذاها را مرطوب  غذاها بايد در محل -

درجه سلسيوس  30نگهداري كنيم فساد به سرعت روي خواهد داد. از نگهداري غذاي آبزيان در باالتر از 
  خودداري شود.

بسته روي هم قرار گيرد.  10روي صفحات چوبي (پالت) نگهداري شده و نبايد بيشتر از غذاي آماده بايستي  -
  ها مقدور باشد. بطوري كه عبور و گردش هوا در فضاي بين بسته

گذاري و كدبندي تا در موقع بروز مشكل همان محصول  غذاها بايد بطور دقيق و صحيح و جداگانه شماره -
سازد كه سريعاً در مقابل بروز آلودگي و  اري توليد كنندگان را قادر ميمشكل دار را مجزا نمود. شماره گذ

  العمل مناسب نشان دهند. مشكالت ديگر عكس
هاي سيماني تماس پيدا كند معموالً  غذا نبايد مستقيماً روي كف سيماني قرار داده شود و يا اينكه با ديواره -

هاي سردتر  شود كه رطوبت در محل دما باعث مي باشند اين اختالف سطوح سيماني سردتر از اطرافشان مي
  تر شود. ها و ايجاد فساد سريع تجمع كنند و در نتيجه رشد كپك

  غذاها بايد دور از نور مستقيم خورشيد انبار شوند. -
ماه از تاريخ توليد است. روش برداشت و خروج بسته هاي غذا از انبار بايد به شيوه  3حداكثر زمان نگهداري  -

  خروجي اول انجام شود. –ل ورودي او
ها و واكنش بين مواد غذايي، غذاهاي ساخته شده نسبت به مواد اوليه  به علت امكان آلودگي انبار به حشرات و قارچ يادآوري:

باشد. مثالً اگر غلظت چربي باال باشد به علت غلظت باالي اسيدهاي چرب غيراشباع  بيشتر مستعد آلودگي در زمان انبارداري مي
  ادگي به اكسيداسيون زياد است.آم

-2نمودار(دهند اين مواد در دماي محيط نگهداري شود. هايي هستند كه اجازه مي برخي از مواد تجاري مرطوب داراي نگهدارنده
  ) توليد و فرموالسيون خوراك ماهي را تبيين مي كند.1
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  خوراك ماهي توليد )1- 2(نمودار
  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  وتيك ها و مواد شيميايي و داروييآنتي بي-9-2-1
به منظور كنترل بيماريها، دامنه وسيعي از آنتي بيوتيك ها و ساير داروها در آبزيان پرورشي مورد استفاده است.  

از طرف ديگرهمانطور كه  مي دانيم  طيف وسيعي از كود ها و آهك ، ضد عفوني كننده ها، اكسيدان ها، منعقد 
عدني در سيستم هاي آبزي پروري كاربرد دارند. كننده ها، آفت كش ها، هرز ماهي كش ها، جاذب ها و مواد م

برخي از آنها از نظر ايمني مشكلي ندارند ولي برخي ديگر، مخصوصا دارو ها، آفت كش ها و هرز ماهي كش 
ها و آنتي بيوتيك ها ضمن  ايجاد شرايط سمي، تجمع زيستي دارند  و يا هر دو نقيصه را با هم دارند. آزاد شدن 

 انتخاب مواد اوليه–ب

 كنجاله سويا –ثابت كردن مواد اوليه اساسي در فرمول : مثل پودرماهي–ج 

 اضافه كردن مواد افزودني بايندرها ، پركن ، ساير افزودنيها–د 

 فرموالسيون نهايي و تنظيم سطح مواد مغذاي-ه

 توليد خوراك–و

 كنترل كيفي–ز

 غذادهي-ح

 تعيين مواد مغذي مورد نياز–الف
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عث آلودگي آنها نيز خواهد شد و برخي از آنها مي توانند به گوشت ماهي يا ميگو  بنوعي اين مواد در آب با
  آسيب  رسانند كه از جذابيت خوردن انها كاسته مي شود.

در كشور هاي پيشرفته داروها و مواد شيميايي  قابل  قبول و دوز استفاده آنها طي ليست هايي مشخص شده است  
ها نيز داده شده است كه در آن زمان بازگيري آنها نيز مشخص شده است. اين دستور همچنين روش استفاده از آن

العمل ها در كشورهايي چون آمريكا و چند كشور پيشرفته تنظيم و تدوين شده كه مي تواند براي ساير كشورها 
كارخانه هاي توليد  ). از طرف ديگرFederal joint subcommittee on aquaculture, 1994نيزكارآيي داشته باشد (

كننده اين داروها نيز موظفند كه برگه يادداشت تركيب و  مجوز استفاده ، روش استفاده و مشكالت زيست 
  محيطي استفاده و همچنين محدوديت هاي آنر ا روي دارو بچسبانند.

  
  روش هاي پلت كردن غذا -10-2-1

  به منظور پلت نمودن غذا سه روش وجود دارد:
كه با استفاده از بايندرها توليد مي شود.  مهمترين بايندر ها كربوكسيل متيل  Sinking typeفرورونده پلت فشرده و 

سلولز، چسب بستني، بنتونيت كلسيم، بنتونيت سديم، آگار آگار،  صمغ عربي و ژالتين هستند.  افزودن بخار آب 
د كه خوراك به شكل پلت و يا درجه سانتي گرا 70-85% خوراك در درجه حرارت هاي بين 16به مقدار 

كرامبل( پلت خرد شده) در مي آيد. چون دانسيته بااليي دارد به سرعت در آب فرو مي رود. كيفيت پلت ها 
% باشد. چرا  2-3تحت تاثير فاكتورهاي مختلف مثل چربي و رطوبت بوده و ميزان چربي مخلوط نبايد كمتر از 

% 10گوشت  اين ميزان چربي ضرورت دارد.  البته نبايد بيش از  كه براي عبور از سوراخ  هاي داي يا چرخ
  استفاده شوند.   

با ايجاد تخلل ( حالت اسفنجي) در پلت: داراي شكل يكسان هستند كه  Extruderپلت هاي شناور يا غوطه ور 
تحت % مي رسد. مخلوط خميري 24-44درجه  تحت فشار كنترل شده و رطوبت  125 -150حرارت مخلوط به  

فشار بشكل ماكاروني در آمده، با كاهش فشار با انبساط سريع بخار آب در پلت ها، حفره هايي هوايي در آن 
ايجاد مي شود . پس از سرد  شدن و خشك كردن، مي توانند بصورت  شناور باقي بمانند. فرآيند اكسترو شامل 

درجه هم مي  180ت. گرما بخار دما را تا ثانيه اي حالت دادن در يك اتاقك طي بخار تزريقي اس  20مرحله 
رساند حرارت  با مقدار بخار وارده و مدت ثابت نگهداشتن گرماي درون دستگاه كنترل  مي شود. در اثر 
حرارت، نشاسته ژالتينه مي شود كه تمايل زيادي به جذب آب دارد  و باد كردن ژله در اثر جذب آب و سرد 

كه شناوري و پايداري در آب را تضمين مي كند. ميزان چربي در سيستم شدن  حالت تخللي به پلت مي دهد 
توليد غذاي اكسترو كاهش مي يابد زيرا مي تواند روي نشاسته و ژالتيته  شدن آن اثر بگذارد. اگر حرارت باال ( 

و  %) قسمتي از نشاسته به دكسترين تبديل مي شود 20-22درجه سانتيگراد) باشد و رطوبت كم (  180-170
ميزان تخلل كم شده پايدراي در آب اين نوع غذا كاهش مي يابد. بطور همزمان با اكسترود كردن، هضم پذيري 
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نشاسته نيزبه عنوان يك غذا باال مي رود. عوامل ضد غذايي و ميكروارگانيسم ها از بين مي روند. بطور موازي 
كاهش هضم پذيري ليزين و از بين رفتن  ميزان هضم پذيري پروتئين هاي غذا افزايش مي يابد. ولي باعث

  ويتامين ث مي شود.    
با استفاده از بخار و فشار باال: اين سيستم  شبيه اكسترود است ولي از نظر زماني سريع تر  و از  Expanderاكسپندر 

  كيلو وات در ساعت). 5-15لحاظ مصرف انرژي كم مصرف تر ند ( 
بكار بردن اكسپندر در تهيه غذا باعث افزايش هضم پذيري مواد غذايي شده، زمان هيدروليز تركيبات( پروتئين، 
اسيد هاي آمينه، چربي ها ، كربوهيدراتها و ....) را كاهش مي دهد. با افزايش سطح تماس، جذب بيشتر مي شود. 

ارنده و آنزيم هاي مضر، بهبود بهداشت غذا، بهتر شدن كيفيت پلت با حذف آنتي غذاها،  پروتئين هاي بازد
  افزايش راندمان غذايي از نظر زمان و ... و در مجموع سود آوري بيشتر را به همراه خواهد داشت. 

  
  اكسپندر) با سيستم  پلت –مقايسه سيستم هاي پيشرفته  توليد خوراك ابزيان( اكسترودر -2-1- 11
  مزيت ها :الف

  قابليت تغيير وزن مخصوص خوراك  توليدي براي تغذيه آبزيان با عادت و رفتارهاي غذايي متفاوت ( شناور
 خوراك هاي ته نشين) –خوراك هايي كه به آهستگي غوطه ور مي شوند  –غوطه ور   -

 و خانگي  مي توان خوراك انواع آبزيان  پرورشي اعم از ماهي، ميگو و ساير حيوانات اهلي -تنوع در توليد
را نيز توليد نمود. خ.راك مورد نياز در سيستم هاي مدار بسته پرورشي را بايد با سيستم هاي پيشرفته توليد 

 نمود. 

  افزايش قابليت هضم و كاهشFCR-   با اعمال درجه حرارت باالف در معرض رطوبت، درصد قابليت هشم
ايي كاهش خواهد يافت. در خوراك هاي غالت و حبوبات افزايش مي يابد، در نتيجه ضريب تبديل غذ

 را خواهيم داشت.  FCRكاهش 1: 7/0و در خوراك هاي آغازيت تا  1:1پرواري تا حد   - مرحله رشد

  25-30% وجود خواهد داشت.  در سيستم اكسترود بسته به نوع خوراك تا 50امكان افزودن رطوبت باال تا  %
 % رطوبت  قابل تنظيم است. 18-20رطوبت و در اكسپندر تا 

  درجه سانتيگراد در زمان —1-135با اعمال درجه حرارت باال   -نابود شدن ميكروارگانيسم هاي خوراك
ثانيه تمام ميكروارگانيسم ها نابود خواهند شد. عالوه  بر ارزش غذايي و بهداشتي،  10-270بسيار كوتاه 

باعث افزايش  زمان نگهداري در انبار شده،  اثرات زيست محيطي در پساب مزارع پرورشي كاهش يافته 
 همچنين هزينه توليد به خصوص در سيستم مدار بسته نيز كاهش مي يابد. 

 ي كارخانجات صنايع غذايي و ضايعات زير مجموعه بخش كشاورزي و غذايي به كارگيري محصوالت فرع
 و تبديلي در فرموالسيون خوراك  آبزيان در راستاي كاهش هزينه ها را امكان پذير مي نمايد.
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 ) اعمال يكي از بهترين فرآيند هاي توليد خوراك از نظر علم صنايع غذايي در اين سيستم، روشHTST (
باال، زمان كوتاه، كه كمترين اثر سوء را بر كيفيت پروتئين و اسيد هاي امينه را در بر يعني درجه حرارت 

 خواهد داشت.

  خواهد بود كه اين كار باعث قوام و چسبندگي پلت شده، خاكه شدن را تا 90درصد ژالتينه شدن بيش از %
 % كاهش مي دهد.3/0

 كه ويتامين ها، پروتئين ها و ساير مواد محلول بدون آن -زمان ماندگاري خوراك در آب را افزايش مي دهد
 ساعت خوراك در داخل اب باقي مي ماند. 48در تركيب پلت در داخل آب نشت كنند، حدود 

  .براي تامين انرژي با قيمت مناسب، چربي ها  –قابليت افزودن درصد باالي چربي به غذا وجود خواهد داشت
هاي فرورونده، نمي توان از درصد چربي باال در غذا استفاده منابع بسيار خوبي هستند ولي در روش پلت 

 درصد چرب يمي توان در غذا استفاده نمود. 22-25اكسپند تا  -نمود حال آنكه در روش اكسترود

  ميليمتر وجود دارد  10ميلي متر تا  2/0امكان توليد خوراك با اندازه هاي مختلف از 

 100 مي كند.  ميكرون عبود 20% مواد اوليه از مش 

 اكسپند):  -معايب استفاده از سيستم هاي پيشرفته ( اكسترود

 مصرف باالي انرژي 

 هزينه هاي باالي سرمايه گذاري 

  هزينه هاي باالي توليد 

 .(در صورتي كه از ويتامينه اي پوشش دار استفاده نشود ) تخريب بعضي از ويتامين ها در طول فرآيند 

   استهالك باالي دستگاه ها 

  
  مراحل عمل آوري ب: 

آسياب ( ميكروپيل) بسته به گونه پرورشي، اسياب كردن بسيار با اهميت است چنانچه آسياب خوب انجام نشور 
تركيب نهايي از يكدستي الزمه برخوردار نيست و همچنين قابليت  خورده شدن توسط آبزي از ممكن است 

  وجود نداشته باشد.  
عمل به منظور يكدست سازي تركيبات و تشكيل مخلوط نهايي همگن  از  مخلوط كردن ( ميكس نمودن): اين

  اهميت بااليي برخوردار است
درصد وزن مخلوط به صورت افزودن  40آماده سازي ، بعد از مخلوط كردن، با افزودن آب جوش در حجم تا 

  مقطعي و بهم زدن، اماده سازي جهت توليد پلت انجام خواهد شد.
  پلت كردن در باال  اشاره گرديد.پلت كردن: روش هاي 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ۶۴
 

خشك كردن و خنك نمودن: ايم عمل نيز به منظور عدم از دست رفتن كيفيت  تركيبت غذايي حائز اهميت 
است . بهتر است در شرايط طبيعي امكن خشك شدن وجود داشته باشد ولي به جهت جلوگيري از آلودگي غذا، 

ساعت خشك كردن انجام مي گيرد چنانچه  24به مدت تا  درجه سانتيگراد 60قارچ زدگي و ... در شرايط 
ساعت نيز كاهش خواهد يافت ولي  16خشك كن مجهز به سيستم  تهويه يا چرخش هواي دروني باشد زمان تا 

  زمان دقيق مورد نظر بعد از چندين بار آزمايش بدست خواهد آمد. 
بخشي از غذا خرد شده و نيازمند الك مرحله الك كردن، بديهي است بعد از تشكيل پلت و خشك كردن  

  كردن  مي باشد تا غذاي باقيمانده از يكدست بودن  اندازه قطر برخوردار گردد. 
  مرحله كرامبل كردن: چنانچه قرار است از اين غذا براي الرو يا بچه ماهي استفاده شود غذا كرامبل مي گردد

غذا روي كيسه در كيسه هي ترجيحا چند اليه، نفوذ ناپذير بسته بندي: بسته بندي  با يادداشت شرايط و تركيبات 
  نسبت به آب، با شرايط استاندارد بسته بندي در ماندگاري غذا بسيار حائز اهميت است. 

  انبار كردن: شرايط انبار كردن بطور كامل آورده شده است.
  را تبيين مي كند يانمشخصات مواد اوليه، محصول و ماشين آالت كارخانجات خوراك آبز )23-2(جدول 

  
  ) مشخصات مواد اوليه، محصول و ماشين آالت كارخانجات خوراك آبزيان23-2جدول (

  
  مواد اوليه مصرفي شامل چندين نوع مواد اوليه با استاندارد هاي مشخص براي آبزيان مي باشد

 سيلوها با تعداد زياد ولي حجم پايين
  اوليه و ذرات آردي با چگالي پايينانقتال دهنده ها با قابليت حمل مواد

  ميكرون آسياب كنند.50آسياب عالوه  بر چكشي،  پولورايزر ووالسي كه قادر است تا
درصد، با  كانديشنر و پست  25-35درجه، رطوبت تا135-140دستگاه پلت با درجه حرارت

  كانديشنر.
 دستگاه كرامبل الزامي است

سطوح خوراك در افزودن چربي و بعضي ويتامين ها ضروري دستگاه  پوشش دهنده براي پوشش
  است

 عالوه بركولر، نياز به خشك كن و هواي گرم و خشك است
  دستگاه افزودن مواد مايع  عالوه بر مالسور، چربي زن نيز مورد استفاده است

  اتيلن و چند اليه.كيلو گرمي در كيسه هاي پلي  25و5،10دستگاه بسته بندي با توانايي بسته بندي
 كيلو وات ساعت110مصرف برق براي توليد هر تن
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 :برآورد خروجي هاي دفعي از ماهيان  
مواد خروجي يك مزرعه  پرورش ماهي را مي توان با قواعد ساده غدا و انرژي زيستي  داده شده به ماهيان 

د ها و چربي ها هستند كه توسط ماهي برآورد كرد. طبيعتا مواد غذايي هضم شده كه همان پروتئين ها و قن
شناخته مي SWمصرف شده اند و مواد غير قابل هضم  توسط مدفوع، دفع مي شود و به عنوان مواد دفعي جامد 

شوند. همچنين ضايعات متابوليسمي همچون آمونياك، اوره، فسفات ، دي اكسيد كربن و ديگر مواد  به عنوان 
شامل حاصل  TWتوسط آبشش ها و كليه دفع مي شوند. لذا كل مواد دفعي يك مزرعه  DWمواد دفعي محلول 

  يعني مواد دفعي غذايي را نيز اضافه نمود. AFWهستند كه به اين حاصل بايد  DW , SW جمع 
TW=SW+DW+AFW 

SW= =غذاي مصرف شده     *(1-ADC)(7) 

DW=( غذاي مصرف شده     *ADC)-  مانده در بدن ماهيغذاي  )ماهي توليد شده ) 

AFW= غذاي ورودي واقعي– ADC نياز غذايي تئوريتيكي   

ADC  .به نام ضريب هضم پذيري مشهود در غذا  معروف است  
(ماده ته نشين شده يا سوسپانسيون )را بدست مي دهد و اين  SWو غذاي جذب شده ، مقدار  ADCاندازه گيري 

براي ماده خشك، نيتروژن و  ADCري بسيار شاخص هستند. مقادير براي كميت سنجي پساب مزرعه آبزي پرو
فسفر بايد تعيين شود البته نياز به دستگاه هاي مخصوص و تخصص است كه بايد در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي 

  انجام گيرد. 
DW(NorP)  قابل محاسبه است اگر اختالف بين نيتروژن و فسفر قابل هضم موجود در غذاي داده شده و مقادير

كه نسبت  NREوجود آنها در الشه محاسبه شده باشد. براي اين كار بايد از ضريب بازماندگي غذاي هضم شده م
  غذاي مانده به غذاي ورودي است استفاده نمود. 

NRE   موثق و قابل اطمينان بايد براي تعيين يا برآورد هر نوع غذا بدست آورده شود. اگر چه، تغذيه كنترل شده
ا رژيم هاي غذايي مخصوص در محل توليد براي اعتبار دادن به ضرايب بدست آمده از كار و برآورد رشد ب

  تحقيقاتي در آزمايشگاه  ضروري است.
نيتروژن محلول در مواد خروجي با نسبت پروتئين و انرژي جيره غذايي و همچنين با تعادل هاي  اسيد آمينه ونرخ 

زيادي دارد. بنابر اين تمام ضرايب بايد بر اساس مبناي معين و انباشته شدن پروتئين در بدن ماهي  وابستگي 
منظمي تعيين شوند مخصوصا وقتي كه فرمول غذايي تغيير مي يابد. لذا ثابت فرض كردن ضرايب بسيار مي تواند 

ه نياز دارد. تغذي  AFWبه برآورد قابل اطميناني از  TSWخطر آفرين باشد. برآورد صحيح از كل ماده دفعي جامد
شامل   TWماهي كه براي اشتها يا سيري ناقص انجام مي شود بسيار غير عيني است و متاسفانه در اين حالت  

مي شود كه در اغلب مزارع پرورش ماهي اين مسئله وجود دارد. استفاده از  AFWمقدار قابل مالحظه اي از 
قدار واقعي غذاي جذب شده در به عنوان يك  برآورد م "افزايش زي توده در تبديل غذايي"حاصل ضرب 

ماهي  براي محاسبه مواد دفعي خروجي در بسياري از مدل ها امروزي  مورد  استفاده است كه متاسفانه تخمين 
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باالتر از ميزان پيش بيني را در غذاي جذب شده بدست دهد جاييكه تغذيه بيش از حد رخ مي دهد و نتيجه 
TSW ست.بدست آمده كمتر از حد مورد انتظارا  

اين خيلي سخت است كه بطور علمي بتوان غذاي جذب شده واقعي توسط ماهي را محاسبه نمود. از اينرو، 
سخت خواهد بود و تقريبا غير ممكن است. بهترين برآورد با توجه به نياز انرژتيكي و افزايش مورد  AFWبرآورد 

 AFWاصل مي شود كه نشان مي دهد درجه انتظار از ضريب انرژي (نسبت بهره انرژتيكي به ماده جذب شده)  ح
  براي مزرعه پرورشي چقدر است. 

  براي محاسبه نياز تئوريتيكي غذايي از رابطه زير استفاده مي شود.
TFR ماده دفع شده –= ماده باقي مانده در بدن ماهي 

برآورد هاي نسبتا واقعي  DWو مقايسه آناليز الشه اي براي  SWهستند براي   ADCفرآيند هاي زيستي كه بر پايه 
و موثقي را نشان مي دهند. روش هاي بيولوژيكي قابل انعطاف هستند و قادر به سازش با شرايط متغير و محيط 
پرورشي هستند. همچنين اين روش ها اجازه برآورد ميزان نياز تئوريتيكي غذايي  و ميزان مواد دفعي خروجي 

با روش هاي ليمنولوژيكي و شيميايي تقريبا انجام چنين برآورده ايي تحت آن شرايط را به ما مي دهند جاييكه 
غير ممكن است. همچنين برآورد بيولوژيكي و رهيافت هاي غذايي براي برآورد مواد دفعي خروجي نه تنها دقيق 

برآورد هستند بلكه از نظر اقتصادي نيز بر ديگر روش هااز جمله شيميايي و ليمنولوژيكي  ارجحيت دارند. نتايج 
  . كيلو گرم برآورد شده است 10610حدود  SWمواد دفعي خروجي مربوط به جداول زير  آمده است. 

  كه: روش انجام مي گيرد غذادهي با چند
 غذادهي  به روش دستي-

 غذادهي با تور-

 غذادهي اتوماتيك و -

  غذادهي بر حسب نياز-
كه در استخرهاي دراز بكار مي رود بصورت  پخش غذا روي استخر به چهار روش انجام مي گيرد روش اول

دستي و يا مكانيكي انجام مي پذيرد. در اين روش بهتر است غذادهي از محل ورودي آب صورت گيرد. روش 
شكل است كه از هر نقطه شروع شود.. اغلب پرورش دهندگان اين شيوه را براي  Vدوم پخش بصورت 

د. روش دواري كه براي تفريخگاه ها در نظر گرفته شده است پرواربندي استفاده مي كنند و مفيد مي دانن
همچنين در پرورش در قفس كاربرد دارد پخش غذا بصورت طولي در خطوط مستقيم نيز از روشهاي غذادهي 

  ). Willoughby, 1999دستي يا مكانيكي است كه در قفس انجام مي گيرد (
ي ميل ماهي به گرفتن غذا به سيري آن پي ببرد. بهتر در روش دستي پرورش دهنده به راحتي مي تواند از رو

است اين روش با آرامش انجام گيرد تا كليه ماهي ها بطور مساوي به غذا دسترسي يابند و فرصت كافي داشته 
باشند از طرف ديگر ميزان غذا در هر بار پرتاب به اندازه اي باشد كه غذاي اضافي به كف استخر سقوط ننمايد. 
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اتالف غذا و فساد اين مواد و آلودگي آب گردد. از دگر مزاياي غذادهي دستي ارزيابي سالمت  زيرا باعث
  ).Shepherd and Bromage, 1992ماهي است ولي با توجه به وقت گير بودن خيلي توصيه نشده است (

واند موجب آزاد با سيستم مكانيكي كه ماهي با ضربه زدن يا گاز گرفتن پاندول يا يك وسيله الكترونيكي مي ت
غذاي ماهي درون مخزني انباشته است و از طريق   Demand feederشدن غذا از مخزن  شود. در غذادهي تقاضايي 

پاندولي كه بدرون آب است و با وارد شدن ضربه از طرف ماهي غذا آزاد مي شود از مزاياي اين سيستم اين 
شتر و افزايش توليد داشت، بهبود ضريب تبديل غذايي است كه مي توان از اسراف غذا جلوگيري نمود، رشد بي

  ).1380را سبب شدو كاهش آلودگي آب و ميزان شيوع بيماري هايرا باعث گرديد(فرزانفر، 
غذاده هاي تفنگي دانماركي نوع ديگري از سيستم هاي مكانيكي است كه بوسيله هواي فشرده ، مقاديري از 

  ).Sedgwick, 1990پخش مي گردد (غذاي ذخيره شده در مخزن، روي سطح آب 
  

  غذا دهي موارد-12-2-1
 در غذادهي بايد مورد توجه قرار گيرد: يرموارد ز

  نرخ بهينه تغذيه  با افزايش دما باال مي رود -
نرخ  بهينه تغذيه با افزايش سن/ اندازه ، كاهش مي يابد . بطور شاخص ماهيان جوان و سخت پوستان به نسبت -

 3/0مقايسه با نمونه هاي بالغ همان گونه غذاي بيشتري مصرف ميكنند ( بچه ماهي قزل آالي  وزن بدنشان در 
درصد وزن بدن  مصرف غذايي دارد حال آنكه قزل آالي  5/14درجه سانتيگراد  روزانه  15گرمي در دماي 

  % وزن بدن خود در روز غذا مي خورد.2گرمي در همان شرايط دمايي فقط  300
  

  فقدان ويتامين-13-2-1
ويتامينها از نظر بيولوژيكي تركيبهاي فعالي هستند كه به محيط فيزيكي و شيميايي اطرافشان حساسند. عواملي 
مثل دما، فشار، رطوبت، اصطكاك، شرايط زماني و نور مي تواند روي تثبيت ويتامينها در طول فرآوري و ذخيره 

كننده واكنشهاي اكسيداسيون و احيا مي تواند منجر به كاهش يا غذا تأثير بگذارد. قبل از مصرف، عناصر تسريع 
فقدان فعاليت ويتامين ها شود و در طول ساخت غذا اصطكاك، دما و فشار روي تثبيت ويتامينها آشكارا تأثير مي 
گذارد. دستگاههاي اكسترودر ممكن است باعث فقدان ويتامينها شود. در انبار، رطوبت و اكسيداسيون با 

هاي چرب اشباع نشده، پراكسيدها و مواد معدني آسياب مي توانند روي تثبيت ويتامينها تأثير بگذارند. اسيد
ويتامينها در فرمول غذايي توسط توليدكنندگان با در نظر گرفتن از دست رفتن ويتامين و محدوديت انبار كردن 

  ).1380ي برد(عليزاده و دادگر،آن تنظيم مي شود، ولي اين نياز به نگهداري صحيح غذا را از بين نم
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  سموم خارجي -14-2-1
قارچها يا مايكوتوكسينها مهمترين آلوده كننده هاي غذايي هستند. مواد سمي خارجي توسط قارچها يا كپكهايي 
توليد مي شود كه ممكن است روي مواد اوليه غذايي رشد كنند. مهمترين قارچي كه در غذاها يافت مي شود 

آسپرژيلوس است. تركيبهاي غذايي مختلفي مثل كنجالهپنبه دانه، كنجاله بادام زميني، گونه هاي جنس 
محصوالت ذرت و دانه هاي غالت، مستعد آلوده شدن توسط آسپرژيلوس هستند. غذاهاي حيوانات معموالً 

ووس و كه يك محصول بيوسنتز توسط آسپرژيلوس فال  B1 (AFB)براي اطمينان از عدم آلودگي با آفالتوكسين 
آسپرژيلوس پارازيتيكوس است، آزمايش مي شوند. اين ماده سمي يك ماده مولد قوي سرطان كبد است كه 

آن توليد غده هايي در قزل آالي رنگين كمان مي كند. اسيد پروپيونيك،  ppm006/0مشخص شده است مقدار 
دگي به رژيم غذايي اضافه شوند. تتروآتها يا اسيد فرميك ممكن است به عنوان عناصر جلوگيري كننده كپك ز

  در آزمايشهاي معمولي غذا بايد به عاليم آلودگي به كپك توجه كرد.
  شرايط زير در انبار غذا نشان دهنده شرايط مربوط به امكان آلوده شدن به كپك هستند 

 كپك زدگي يا ماندگي

 تغيير رنگ و كلوخه شدن

 ردگي افزايش رطوبت و دماي آن و در نتيجه حالت عرق ك

  ).1380هر غذايي كه يكي از اين عاليم كپك زدگي را نشان دهد ، ديگر نبايد نگهداري شود(عليزاده و دادگر،
  
 فساد روغن  

عمل اكسيداسيون به عنوان يكي از جديدترين تغييرات مضر كه مي تواند در انبار غذا اتفاق بيفتد، در نظر گرفته 
مي شود. در غياب آنتي اكسيدانهاي محافظ، ليپيدهاي داراي اسيدهاي چرب اشباع نشده كه شامل اسيدهاي 

ر طول مرحله اكسيداسيون خودبخودي چرب ضروري هستند و براي اكسيداسيون خودبخودي كامالً مستعدند، د
مقداري از توليدات را ايجاد مي كنند كه شامل راديكالها، پراكسيدها، هيدروپراكسيدها، آلدئيدها وكتونها 
هستند. اين تركيبات با مواد غذايي ديگر مثل پروتئين ها، ويتامين ها و ليپيدهاي ديگر واكنش مي دهند و ضمن 

قابليت هضمشان را نيز كاهش مي دهند. اثرات آسيب شناختي تغذيه با روغنهاي كاهش ارزش بيولوژيك آنها، 
) خالصه شده است. عاليم بيماري شامل كاهش رشد و كارايي غذا ، 1992اكسيد شده اخيراً توسط كانون (

اراي تورم و پرچرب شدن كبد و افزايش مرگ و مير است، كه اين تأثيرات با تهيه غذاهاي داراي ويتامين، كه د
خاصيت ضد اكسيدكنندگي مي باشد و يا ضد اكسيدكنندهاي مصنوعي ديگر قابل جلوگيري است. غذاهاي 
تجاري معموالً با يك يا چند تركيب از آنتي اكسيدانهاي سنتتيك مثل هيدروكسي آنيزول داراي حلقه بوتيل 

BHA)  هيدروكسي تولوئن داراي حلقه بوتيل ،(BHT) 02/0ي شود. اينها به مقدار يا اتوكسي كوئين تهيه م  -
  ).1380% به جيره غذايي اضافه مي شوند(عليزاده و دادگر،015/0
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 برچسب زدن بر روي غذا و كنترل كيفي  
مطابق با قوانين ملي به توليدات مجوز داده مي شود و غذاها نيز برچسب زده مي شوند. در كشورهاي مختلف 

ركيبي غذا و مقدارهاي بيشينه و كمينه رده هاي مختلف تركيب برچسبها متفاوت هستند ولي معموالً اجزاي ت
مورد استفاده در هر نوع غذا فهرست مي شوند. در بيشتر كشورها كنترل كيفي توليدكنندگان به صورتي است 
كه استانداردهاي ملي موجود را براي اجزاي تركيبي غذا و غذاهايي كه ساخته شده مشخص مي كند. بنابراين 

وي برچسبهاي غذا ضامن تازگي و كيفيت غذا براي خريدار است. اگر پرورش دهندگان به هر وسيله اطالعات ر
در كيفيت غذاهاي خريداري شده شك داشتند، بايد نمونه هايي را كه تهيه مي كنند از نظر فيزيكي و شيميايي 

تن مقداري از پنجمين كيسه از مورد آزمايش قرار دهند تا از هر نظر تأييد شوند. اين عمل ممكن است با برداش
كيسه و تقسيم كردن نمونه ها انجام گيرد. نمونه هاي غذا بايد در ظروف دربسته قرار داده شوند و  40-50ميان 

براي آزمايش به يك آزمايشگاه پيشرفته فرستاده شوند. كارخانه تهيه غذا بايد فوراً از وجود هر نوع مشكل در 
  ).1380لع شود(عليزاده و دادگر،كيفيت غذاهاي توليدي خود مط

  
 فهرست غذا  

از هر بسته غذايي كه به مزارع تحويل داده مي شود بايد يادداشتهاي كاملي برداشته شود كه اينها هميشه جزئياتي 
شامل تاريخ تحويل، سازنده و نوع غذا، شماره بسته، كميت، قيمت و هر نوع شرايط غذايي روي دستورالعمل 

  ).1380ادگر،است(عليزاده و د
  
 :را ههاي فيزيكي انبار داري شامل  

% اين 17-22روش واكيوم يا خال كه عمال باعث مهار فرآيند ميكروبي خواهد شد و حتي در شرايط رطوبت 
روش به خوبي جواب خواهد داد. ولي با اين وجود برخي باكتر يهاي بي هوازي و مخمرها در اين شرايط زنده 

  بيشتر در سيلو ها كارآيي دارد.خواهند بود . اين روش 
)  كه در آن با كمك  پمپ  و لوله ها بين توه مواد غذايي Ventilationروش انبار داري با جريان و تخليه هوا(

  هوادهي مي شود و از اين طريق دماي بينابيني پايين مي آيد.
  هد داشت.ذخيره در سرما كه دراين روش كه براي طوالني مدت قابليت نگهداري وجود خوا

  
 :روش هاي شيميايي انبار داري شامل  
دانه هاي غالت تازه با اسيد هاي پروپيونيك و فرميك تثبيت مي شوند و بطور سر بسته پوشيده مي شوند. در  

  خواهد بود كه هر گونه فرآيند ميكروبي را مهار مي كند. 2-3بين  pHاينحالت 
درصد رطوبت با اسيد هاي آلي پوشيده مي  20حصول داراي % خشك مي شوند.  و م80دانه هاي غالت ابتدا تا 

  شوند. 
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 5درجه تا  15هفته، در دماي  3درجه سانتيگراد تا  20در روش نگهداري غالت مشخص شده است كه در دماي 
  هفته بدون هيچگونه افت كيفيت  مي توان محصوالت را نگهداري نمود. 10درجه سانتيگراد  تا  10هفته و در 

  
 را انجام داد: ذيلتي كه قرار است محصوالت گياهي و حيواني با هم انبار شوند بايد مراحل در صور  

تمييز نمودن دانه هاي غالت  و چنانچه نياز به الك كردن دارند اينكار انجام شود تا برخي ناخالصي ها جدا  
  شوند.

  گرفتن عصاره غذا، روغن از دانه هاي گياهي اغلب كاربرد دارد.
فرآيند كيك يا پلت ها با دستگاه  دندانه دار  فشرده شده سپس مواد به يك  الك وارد مي شود تا مواد  طي يك 

  غير ضرور  خرد شده خارج شوند.
ميلي متر استفاده شود تا غذاي ساخته شده به نوعي الك شود و ذراتي  20در  20حتما از يك توري با مش 

شوند، در بين را از يك آن ربا استفاده شود ت اگر احتماال قطعه همچون كاغذ، ريسمان و چيزهاي ديگر خارج 
اي آهن وارد غذا شده باشد آن را جذب نمايد. در آخر از الك كنترلي عبور داده شوند  و سپس به انبار حمل 

  شوند . ذرات درشت  نيز مجددا مورد باز بيني و جدا سازي قرار گيرند. 
گرانول سازي و امكان آن كيفيت و قابليت هضم مواد غذايي به اندازه از آنجا كه يكدست سازي مخلوط ها، 

  سوبستراي آن بسيار وابسته است ، مخلوط كردن بايد طي مراحل استاندارد انجام شد
در پلت سازي بايد به ماندگاري، نيروي سنگ شكني و مقاومت به آب توجه خاص شود. پارامترهاي زير باعث 

  ها مي شود:اطمينان از پايداري دانه 
محيط چسبنده جامد مثل: شير پودر شده، شكر، كارباميد كه با نشاسته بخار داده شده يا حرارت داده شده تكوين 

  و قوام يابد
از مهمترين اهداف تغذيه ايجاد شرايط مناسب براي رشد ، توليد مثل و سالمت  در كنار هزينه مناسب و قابل 

  قبول است.
بايد در غذا وجود داشته باشد كه فرآيند عمل آوري را تسهيل نموده تا غذايي با شرايط همچنين برخي فاكتورها 

مناسب فيزيكي تهيه شود. غذا بايد قابليت پلت شدن داشته باشد و نبايد در بر دارنده مواد ضد غذايي  در اندازه 
  هاي جلو دارنده رشد داشته باشند.
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( بر اساس آبزي ماهي گرمابي كپور معمولي  هينهجداول مربوط به  تغذيه و غذاي ب -15-2-1
  پروري مسئوالنه)

تعيين نيازمندي هاي غذايي ماهي كپور شامل تعيين ميزان مورد نياز پروتئين، كربوهيدرات، چربي، ويتامين ها و 
كاربرد مواد معدني است. انرژي يكي از مفاهيم مهم  تغذيه است كه به منظور حفظ و نگهداري موجود و رشد 

دارد و رشد زماني بدست مي آيد كه نيازمندي انرژي  ماهي براي نگهداشت آن فراهم شده  باشد. نيازمندي 
گرچه سطوح مورد نياز مواد  .هاي غذايي آبزي به گونه، ژنتيك، جنسيت و دوران زيستي آن وابستگي دارد

  غذايي به عوامل زير نيز وابسته است
 غذاي در دسترس 

 انرژي غذا 

 ح و واكنش هاي متقابل مواد غذايي در جيرهسطو 

 ميزان در دسترس بودن آن 

 دماي و تركيبات مواد  شيميايي آب محيط كشت 

 وجود سوم،  مهار كننده آنزيم ها و  ميكروارگانيسم ها 

 وجود و مقادير  افزودني ها 

 بيمار يهاي عفوني و نحوه برخورد با آنها و سطوح تركيبات  مواد غذايي در الشه  
ر اين گزارش فقط به مرحله رشد كپور معمولي بسنده شده است و از ارائه هر گونه مطلب در خصوص د

نيازمندي هاي غذايي ساير مراحل زيستي از جمله الرو، بچه ماهي و مولد صرفنظر شده است. گرچه در مثالها 
  برخي نيازمندي هاي بچه ماهي كپور معمولي آورده شده است.

  
  :پروتئين ها  

ه شده از اسيد هاي آمينه، بزرگترين و پيچيده ترين تركيبات آلي غذا هستند كه با پيوند هاي پپتيدي و ساخت
اسيد   20اسيد آمينه جدا سازي شده اند ولي بيشتر پروتئين هاي از  23سولفوره شكل مي گيرند. اگر چه تا كنون 

جودات است و كپور معمولي نيز همچون بقيه آمينه  شكل گرفته اند. اين ماده غذايي مهمترين عامل رشد در مو
موجودات به اين ماده غذايي نياز داردپروتئين هاي مصرفي در لوله گوارش هضم شده و به شكل اسيد هاي 
آمينه در سنتز پروتئين هاي جديد كاربرد دارند. لذا مقادير مورد نياز آنها بايد در جيره غذايي ( به منظور رشد، 

  يد مثل) بايد وجود داشته باشند.ترميم بافتها و تول
ميزان نياز خالص پروتئيني در دوران الروي  باالترين است و با افزايش رشد از اين ميزان نياز كاسته مي شود. در 
مورد كپور اين ميزان نيز بشدت تحت تاثير دماي آب،  ميزان غذاهاي زنده موجود در طبيعت، مقادير انرژي غير 

پروتئين، جنسيت و ميزان ذخيره سازي آن در استخر ها است. در جدول زير ميزان پروتئين پروتئيني غذا، كيفيت 
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مورد نياز كپور ماهيان ارائه شده است  كه بوضوح نشان مي دهد بسته به سويه كپور و شرايط محيطي متغيير 
  خواهد بود.

نرخ رشد در كپور   ) 1979et alSingh ,.دماي آب نقش مهمي در جذب پروتئين و رشد  آبزي نشان مي دهد (
درجه سانتيگرد، بيش از دو برابر  26-29%) در دماي آب  29-30ماهيان با استفاده از غذاي فرموله ايزو پروتئين ( 

% ) زماني است كه دماي آب بين 12تا  3ميلي گرم  افزايش وزن در روز با ضريب تبديل غذايي از  450-250(
% ضريب تبديل غذا). همچنين بچه ماهيان 8تا  3رم افزايش وزن در روز و ميلي گ 90- 220درجه باشد( 23-18

%)، 5/29% پودر گندم در جيره غذايي ( با پروتئين خالص 50% آرد ماهي و 50كپور در صورت استفاده از نسبت 
% 50% دانه هاي آجيلي و 50% نسبت به  بچه ماهياني كه از همين درصد پروتئين متشكل از 100افزايش رشد 

  ). Singh et al 1977 and 1979( سبوس برنج  تغذيه نموده اند، نشان دادند
كيفيت پروتئين نيز به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر رشد در كپور ماهيان مطرح مي باشد. منظور از كيفيت 

اي آمينه و در پروتئين، ارزش غذايي آن كه به توالي اسيد هاي آمينه، مخصوصا محتواي انواع ضروري اسيد ه
% پروتئين خالص، جمع 5/29دسترس بودن زيستي آن بر مي گردد. به عنوان مثال در صورتي كه در غذاي با 

بيان مي شود) مثل زماني  3/107%   كل پروتئين موجود باشد ( كه با نمره شيميايي  71/1متيونين و سيستئين ، 
%  كل پروتئين باشد( يعني نمره 51/0سيد آمينه تنها % پروتئين خالص، جمع اين دو ا75/30است كه در  سطح 

  باشد).  18/30شيميايي آن 
مورد آن  جزء گروه  ضروري ها هستند و بقيه به عنوان غير ضروري  10اسيد آمينه شناسايي شده،  23از بين 

و بايد  مقادير  معرفي مي گردند. و اين بدان معني است كه انواع ضروري قابليت  سنتز در بدن ماهي را ندارند
كافي از آنها حتما در جيره غذايي وجود داشته باشند تا حداكثر رشد حادث گردد. همنطور كه قبال گفته شده 
اين اسيد هاي آمينه شامل آرژنين، هيستيدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل االنين، ترئونين، تريپتوفان 

دو اسيد آمينه غير ضروري ( سيستئين و تيروسين اثر اسپارينگ روي اسيد و والين مي باشند. الزم به ذكر است 
  فنيل آالنين) دارند. –متيونين) و فنيل آالنين ( تيروسين  –هاي آمينه ضروري متيونين ( سيستئين 

) حداكثر Nose )1978مورد نياز اسيد هاي آمينه ضروري  در كپور معمولي آورده شده است. زير ميزان  متندر 
% جمع 76/1% كل پروتئين گزارش نمود و لزوم  95/28سيد هاي آمينه ضروري مورد نياز براي كپور معمولي را ا

% ليزين را در آن متذكر نمود. البته در مرحله بچه ماهي انگشت قد كپور 57/3متيونين و سيستئين و همچنين لزوم 
%پروتئين  خالص  غذا 2/34%  از  045/1پروتئين  يا گرم  100%  از1/3ماهي جمع متيونين و سيستئين مورد نياز به 

با توجه به مطالب ارائه شده در زير محدوده كربوهيدرات ها در غذاي ماهيان گرمابي بنابراين  افزايش مي يابد.
%  مناسب است. همينطور درصد چربي ها در رژيم غذائي ماهيان گرمابي (بويژه ماهي كپور معمولي) 10-45بين 
ميلي  65-75در مراحل ابتدايي زندگي كپور ماهيان هم ميزان گروه ويتامين ها بين  برآورد مي شود. % 5-10بين
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% غذا و  028/0گرم غذا  ضروري است. حداقل مورد نياز مواد معدني هم كلسيم  100گرم آسكوريك اسيد در 
  % آن مي باشد. 6/0-7/0در مورد فسفر 

  
 :كربوهيدرات ها  
اين تركيبات،  مهمترين تامين كننده هاي انرژي متابوليكي هستند كه در اين خصوص مي توانند جايگزين  

پروتئين شوند.  انواع كربوهيدراتها از قند هاي ساده گلوكز و فروكتوز ( مونوساكاريد ها) سوكروز و مالتوز ( 
ريدها) موجودند.  در مورد ماهي انرژي قابل دي ساكاريد ها) تا نشاسته و سلولز با ساختار پيچيده ( پلي ساكا

كيلو كالري در هر  8/3) سلولز تقريبا صفر است حال آنكه در مورد قند هاي راحت هضم MEمتابوليزه شونده (
كيلو كالري در هر گرم است و چنانچه نشاسته پخته شود  2تا  2/1گرم  مي باشد.  اين انرژي در نشاسته خام بين 

يلو كالري در هر گرم افزايش مي يابد. مواد غذايي با منشاء گياهي، منابع  غني از كربوهيدراتها ك 2/3اين عدد به 
وهيدراتها استفاده هستند كه در عين حال ارزانترين مواد غذايي نامبرده مي شوند. كپور ماهي به خوبي از كرب

. بهترين ماده قندي با مناسب است % 10-45بين كربوهيدرات هادر غذاي ماهيان گرمابي محدوده غذايي دارد.  
% قابليت افزودن در غذا را خواهد 40باالترين  درصد قابليت  در غذاي كپور معمولي دكسترين است كه تا 

  ). Furuichi and Yone, 1980داشت(
  
 :چربي ها  

. منظور از روغن چربي ها به انواع روغن، فسفوليپيد ها، اسفينگوميلين ها، واكس ها و استرول ها تقسيم مي شوند
 MEها، استر هاي اسيد هاي چرب گليسرول است كه اولين منبع تامين انرژي در موجودات محسوب مي شود. 

كيلو كالري در هر گرم مي باشد.  ز طرف ديگر چربي ها در حل ويتامين هاي محلول در  8-9روغن حدود 
ي در ساختار غشايي سلولي بازي مي كنند. چربي اهميت دارند. استر هاي فسفوليپيدي و استرولي، نقش حيات

همچنين چربي ها ويژگي هاي بافتي غذا و جذابيت  به غذاي ماهي مي دهند. روغن هاي ماهي  در بر دارنده 
در ساختار خود هستند.  تركيب اسيد هاي  PUFAشمار زيادي از اسيد هاي چرب داراي باند دو گانه  غير اشباع  

ز ماهي ها، تحت تاثير شرايط محيطي از جمله دماي و شوري آب محيط كشت چرب در روغن  استحصالي ا
ماهي و تغييرات فصلي، بلوغ و همچنين تركيبات غذايي مصرف شده توسط ماهي است. روغن ها به راحتي 

% است) و به  راحتي توسط كپور ماهي جذب مي شوند.  در مورد 90هضم مي شوند ( هضم پذيري آنها باالي 
) به عنوان حد مورد نياز گزارش شده است. همچنين اثر Sin )1973% روغن ماهي توسط 5ولي كپور معم

اسپارينگ روغن براي پروتئين ها در كپور ماهي به اثبات رسيده است. كپور ماهي به هر دو گروه  اسيد هاي 
تبديل غذايي در كپور  چرب  غير اشباع امگا سه و امگا شش نياز دارند بطوريكه باالترين افزايش وزن و ضريب

 18% امگا سه 1كربنه  با دو باند دوگانه و  18% امگا شش 1معمولي زماني بدست مي آيد كه  غذا حاوي حداقل 
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كربنه  18در كپور معمولي از انواع  DHAو   EPAكربنه با سه باند دو گانه باشد. بعدها مشخص گرديد كه 
-6n :22).  بطوريكه اگر در غذاي مولدين كپور معمولي ميزان Takeuchi et al., 1979مفيدتر و ضروري تر هستند (

 ,.Shimma et al%  باشد، درصد تفريخ تخم هاي حاصل از آن  ماهي مولد بشدت كاهش مي يابد(10كمتر از   3

 ). از طرف ديگر اگر اسيد هاي چرب گروه امگا سه در جيره غذايي ماهي كپور زياد باشد، در فرآيند انبار1977
داري غذا با مشكل مواجه خواهيم شد زيرا اين نوع چربيها به سرعت اكسيد مي شوند و اكسيد شده آنها روي 
ديگر تركيبات غذايي از جمله پروتئين ها و ويتامين ها و .... تاثير نامطلوب بجا خواهد گذاشت بطوريكه سطوح 

).  با Halver 1980سمي بروز مي كنند (  در دسترس پذيري آنها را كاهش مي دهد و يا حتي به شكل تركيبات
دو نوع   PUFA% محتواي چربي براي كپور معمولي در صورتي كه در بر دارنده منابع 5-10اين  توصيفات حد 

  امگا سه و شش باشند توصيه مي شود.  
 :ويتامين ها  

اين تركيبات آلي گر چه  در مقادير اندك ولي براي حيات موجودات ضروري هستند. برخي از ماهي ها قادر به 
سنتز ويتامين ها يا برخي از آنها نيستند و به همين دليل حتما بايد در جيره غذايي آنها اورده شود. ويتامين ها در 

ژيكي كارآيي دارند. داراي دو گروه محلول در آب حفظ و نگهداري موجود، فرآيند هاي متابوليكي و فيزيولو
) هستند. انواع محلول در آب ( بجز Kو   A,D,E)و محلول در چربي ( ويتامين هاي Cو ويتامين  B( گروه ويتامين 

)، فعاليت  كوآنزيمي يكدست و Cكولين و اينوزيتول به عنوان فاكتورهاي رشد محلول در آب  و ويتامين 
در انتقال كلسيم از غشا سلولي همچنين در توليد مثل و تكوين  Aسم سلولي دارند. ويتامين  يونيك در متابلوي

محرك جذب كلسيم  Dجنين دخالت دارد  و در تماميت سلولي  و ارگانل هاي آن نيز شراكت دارند.  ويتامين 
طبيعي مناطقي  چون  همچنين به نفوذ پذيري غشا كمك مي كند و در تكوين Eاز روده باريك هستند. ويتامين 

گناد ها كه بشدت رگي هستند دخالت دارد. همچنين تين ويتامين حافظ اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زنجيره  
چربي در غش سلولي هستند و آنها را در مقابل اكسيد شدن محافظت مي كند. ميزان نياز كپور معمولي به  

شد و فاكتورهاي محيطي  و نوع غذا مصرفي ماهي، متفاوت است. ويتامين ها بسته به اندازه ماهي، سن ، و نرخ  ر
 & Singhمشخصا هر دو گروه ويتامين هاي محلول در آب و چربي براي رشد بهينه كپور ماهيان ضروري هستند(

Sinha, 1981 بطوريكه نرخ رشد بچه ماهيان كپور  با افزودن دو گروه ويتامين ها به جيره غذايي آنها افزايش .(
منجر به تغيير شكل در ستون مهره ها در كپور ماهي شده است. در   C) .  كمبود ويتامين Singh et al., 1984ت (ياف

 Mahajanگرم غذا  ضروري است( 100ميلي گرم آسكوريك اسيد در  65-75مراحل ابتدايي زندگي كپور ميزان 

and Agrawal, 1979اشد. ) كه بنظر مي رسد نسبت به ساير ماهي ها زياد ب  
   



 ٧۵تدوين آئين کار .../   و بررسی ضوابط آبزی پروری مسئوالنه
 

 
 

 :مواد معدني  
مواد معدني نيز براي تشكيل استخوان ها، پالسماي خون، هموگلوبين و بسياري واكنش هاي آنزيمي الزم و 
ضروري هستند.  كلسيم و فسفر به منظور شكل گيري بافت استخواني مورد نياز هستند. نسبت كلسيم به فسفر در 

ست. همچنين كلسيم در ايجاد لخته خون ، عملكرد عضالت ا 1/2تا  5/1فلس و استخوان  كپور معمولي حدود 
و ايپالس هاي عصبي ، تنظيم اسمزي موثر است و در فرايندهاي انزيمي  نقش كوفاكتور مهم را بازي مي كند.  
فسفر نيز در انتقال انرژي، نفوذ پذيري غشا سلولي، كد هاي ژنتيكي و كنترل رشد و توليد مثل دخالت دارد.  

ين قابليت را دارند تا مقادير مورد نياز كلسيم خود را از آب و باقيمانده غذا جذب كنند ولي در مورد ماهي ها ا
فسفر اين نقيصه وجود دارد و لذا حتما بايد در غذا اضافه گردد. در مورد كپور معمولي حداقل مورد نياز كلسيم 

اد معدني مورد نياز ماهي كپور، منيزيوم، % آن مي باشد. از ديگر مو 6/0-7/0% غذا و در مورد فسفر  028/0
سديم، كلر، پتاسيم و كروم  مي باشد. منگنز، مس، آهن، كبالت، يد و روي به عنوان عناصر كمياب محرك 
هاي رشد تلقي شده اند كه در مقادير بسيار كم وجودشان درغذا ضرورت دارند به خصوص به منظور بهبود 

ميلي گرم  در روز به ازاي  01/0اني ماهي. كلريد كبالت و منگنز  با ميزان جذب پروتئين و در جهت بهبود  بازم
  ).  Sen and Chatterjee, 1979هر ماهي  باعث افزايش نرخ بازمني ، رشد  دربچه ماهي كپور  گرديد(

دفع نيتروژن از طريق آمونياك به جاي اوره و اسيد اوريك انرژي كمتري از سوخت پروتئيني را مصرف مي 
  د.كن

براي اقتصادي بودن پرورش ماهي كپور مي توان، از غالت نامرغوب و غير قابل استفاده براي مصارف انساني 
نظير گندم، جو و ذرت نامرغوب، سبوس برنج و گندم، انواع كنجاله ها، مالس چغندر قند، ضايعات و پس مانده 

فاده كرد. مقدار ليزين موجود در كارخانه هاي روغن كشي و كمپوت سازي و همچنين دانه هاي هرز است
غذاهايي با منشأ حيواني، دو برابر ميزان آن در غذاهاي گياهي است به همين دليل الزم است غذاي ماهيان 

درصد  15تا  10پرورشي از لحاظ اسيدهاي آمينه متعادل شود. براي اين كار، غذاي ماهيان زير يكسال بايد داري 
درصد غذا با منشأ گياهي نظير كنجاله آفتابگردان و  20د ماهي و آرد استخوان و غذا با منشأ حيواني، مانند آر

غيره باشد و تركيب اسيدهاي آمينه غذا، همانند تركيب اسيدهاي آمينه بدن ماهيان زير يكسال باشد(عفت پناه 
  است. ) درصد مواد تشكيل دهنده بعضي از مواد غذايي بيان شده26-2در جدول ( ).1380و 1376كمايي،
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  درصد مواد تشكيل دهنده بعضي از مواد غذايي )26-2(جدول 
  دهنده موادتشكيل
  اي مواد نشاسته  چربي  پروتئين خام  آب  نوع غذا

  1/72  7/1 6/9 14  ذرت
  6/69  5/1 8/11 14  گندم
  5/71  2 10 14 جو

  4/29  8/7 39 5/8  كنجاله سويا
  1/51  2/4 9/15 7/12  سبوس گندم

  4/22  5/7 6/39 9/9  آفتابگردانكنجاله 
  27  2/7 3/36 2/10  دانه كنجاله پنبه
  5/48  5/1 4/25 3/14  حبوبات

  5/5  23 60 8  شفيره كرم ابريشم
  80  4 8 13  ارزن

  70  4 6 13  سورگوم
  35  - 10 14  )2آردگندم درجه(

  16  4 2 70  انواع علوفه شيرين
  72  1 9 14  چاودار

  
  به عنوان مثال تركيب غذايي مورد ماهي كپور معمولي داده شده است. ) 27-2(جدولدر 

  درصد تركيب غذايي براي پرورش ماهيان بازاري در مدت يكسال )27-2(جدول 
  گرم 40وزن انفرادي بيش از   گرم 40-11وزن انفرادي   تركيب غذايي

 18 50  آرد ماهي
 8 11  آرد استخوان
 20 10  مخمر غذايي

 12 3  آفتابگردانكنجاله 
 7 -  كنجاله سويا

 10 22  گندم
 5 5  مالس چغندر

 8 -  جودوسر
 9 -  جو

 1 -  پودر كربنات كلسيم
 1 -  فسفات معدني
 - 1  مكمل ويتاميني

 100 100  جمع
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باشد. يعني براي توليد يك كيلو  مي 1/1جيره تنظيم شود،  )28-2(ضريب تبديل غذايي اگر مطابق جدول 
  كيلو از غذاي فوق بايد مصرف شود. 1/1گوشت بچه ماهي كپور 

  
  دامنه استفاده از مواد اوليه بصورت مقايسه در )28-2(جدول 

  ماهيان گوشتخوار و همه چيز خوار چون كپور معمولي
  همه چيزخوار ماهيان علفخوار و  ماهيان گوشتخوار  نوع مواد اوليه (درصد)

  3-5  1-5 آرد يونجه

  1-6  2-10 پودر خون با روش اسپري دراير

  10-33  2-15 آرد ذرت

  4-10  4-20 گلوتن ذرت

  10-35  10-34 كنجاله تخم پنبه به روش استخراج

  5/0-3  1-2 دي كلسيم فسفات

  2-6  3-7 پودر پرهيدروليز شده

  5-60  5-65 آرد ماهي

  5-25  5-30 و استخوانآرد گوشت 

  4-15  4-7 آرد ضايعات طيور

  3-65  5-15 سبوس برنج

  5-10  5-30 آرد ميگو

  4-50  6-30 آرد سويا

  4-15  4-33 آرد گندم

  10-40  2-25 سبوس گندم

  5-30  2-19 مخمرهاي هيدروليز شده

  
  محاسبه ميزان غذاي دستي مورد نياز كپور معمولي-16-2-1

تغذيه كپور ماهيان پرورشي ، فقط كپور معمولي را مي توان در روش پرورش توأم با با توجه به اختصاصات 
غذاي دستي تغذيه نمود و اگر غذاي طبيعي استخر با روش هاي مديريتي صحيح و كوددهي هاي مناسب غني 

  گردد. به تغذيه دستي گونه هاي ديگر كپور ماهيان نيازي نخواهد بود.
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 ز كپور معمولي در يك دوره پرورشيميزان غذاي دستي مورد نيا  

زماني پرورش ماهي مقرون به صرفه خواهد بود كه با كوددهي، ميزان توايدات طبيعي در استخر را باال برده تا 
ماهي حداقل رشد اوليه خود ار با مصرف غذاي طبيعي استخر پرورشي، تأمين كند و مابقي از طريق مصرف 

درصد  30-50درصد رشد از غذاي طبيعي و  50-70وأم كپور ماهيان، غذاي دستي انجام گيرد. در پرورش ت
  رشد بايد از غذاي دستي حاصل شود.

قطعه بچه ماهي كشت  3600درصد از 20براي مثال، اگر در ابتداي شروع پرورش در يك استخر يك هكتاري، 
صل پرورش ، وزن آن را به گرم باشد و بخواهيم در پايان ف 50داده شده در آن ، ماهي كپور معمولي به وزن 

است  5/3-4كيلوگرم برسانيم ، ميزان غذاي مورد نياز در طول دوره ، با غذايي كه ضريب تبديل آن  5/1بيش از 
  (غذاي كنستانتره باالنس پلت شده خشك) به شرح زير خواهد بود  

gr 50 وزن اوليه =        gr 1500 وزن نهايي =  
  = تعداد اوليه ماهي كپور 3600) × 20= %( 720قطعه بچه ماهي  

  درصد تلفات 15= ميزان برداشت با  720) × 15= %( 612قطعه ماهي بازاري 
gr 1450  =50 – 1500 ميزان رشد هر ماهي =  
kg  4/887  =gr 887400  =612  ×1450  قطعه 612= ميزان رشد هر ماهي براي  
kg  22/266 )% =30 × (4/887  درصد غذاي دستي 30= ميزان رشد توسط  
  = ضريب تبديل غذايي 5/3

kg  932   =5/3  ×22/266 ميزان غذاي دستي مورد نياز در طول دوره پرورش =  
  ) ميزان غذاي مورد نياز روزانه (برحسب درصد وزن ماهي) كپور ماهيان را تبيين مي كند.29-2جدول (

  
  ميزان غذاي مورد نياز روزانه (برحسب درصد وزن ماهي)  )29-2(جدول 

  ميزان غذادهي( % وزن ماهي)  وزن ماهي ( گرم)  ميزان غذادهي( % وزن ماهي)  وزن ماهي(گرم)
1-5/0 40 350-301  4/4  
5/2-5/1 30 400-351  4  

5-3 20 450-401  4/3  
10-6 15 500-451  2/3  
20-11 11 550-501  8/2  
35-21 10 600-551  5/2  
50-36 5/9 650-601  3/2  
70-51 9 700-651  2/1  

100-71 8 750-701  9/1  
150-101 7 800-751  7/1  
200-151 6 850-801  55/1  
250-201 9/5 1200-1001  45/1  
300-251 9/4 1500-1201  3/1  
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 50استخر صيد شود و وزن اين قطعه بچه ماهي كپور از  50براي مثال، چنانچه در شروع ماه دوم پرورش تعداد 
گرم) به دست مي 48، وزن متوسط بچه ماهيان ( 50بر  2400گرم باشد با تقسيم  2400قطعه ماهي كپور معمولي 
درصد وزن ماهي در نظر  5/9) مشخص مي شود مقدار غذاي مصرفي روزانه بايد 13آيد. با مراجعه به جدول (

درصد، ميزان جيره غذايي روزانه براي  5/9متوسط هر بچه ماهي) در  (وزن 48گرفته شود بنابراين، با ضرب عدد 
قطعه ماهي كپور ريخته  500گرم خواهد بود و اگر در اين استخر مثالً  56/4هر قطعه ماهي كپور در اين استخر 

انچه ) . يعني، براي تغذيه اين ماهيان چن500×  56/4كيلوگرم در روز است ( 28/2شده باشد جيره غذايي آنها 
كيلوگرم جيره غذاي  28/2درجه سانتي گراد باشد بايد روزانه در دو نوبت  20-26درجه حرارت آب استخر بين 

باالتر  26درجه سانتي گراد باشد) و يا از  15-20كمتر(اگر بين  20دستي داده شود. اگر درجه حرارت آب از 
درصد وزن ماهي در تعداد ماهيان به  5/1-2رب درجه سانتي گراد باشد) غذاي مورد نياز از ض 26-31(اگر بين 

  دست خواهد آمد.
  

  توصيه هاي مهم در تغذيه كپور ماهيان -17-2-1
درجه سانتي 12تعذيه ماهي كپور بستگي به درجه حرارت آب دارد. اين ماهي در درجه حرارتهاي كمتر از  -1

د ميزان هضم و جذب غذا پايين است، درجه سانتي گرا 18گراد تغذيه نمي كند و چون در درجه حرارت زير 
 28تا  25در نتيجه غذادهي در اين دما مقرون به صرفه نخواهد بود. بهترين درجه حرارت براي تغذيه ماهي كپور، 

درجه سانتي گراد است كه ماهي خوب تغذيه كرده و همچنين غذا را خوب هضم و جذب مي كند. غذادهي در 
ه سانتي گراد، به علت كمبود اكسيژن محلول در آب و در نتيجه كاهش ميزان درج 35درجه حرارتهاي باالتر از 

هضم و جذب غذا، ممكن است باعث بروز مشكالتي در ماهي شود. زيرا، با وجود افزايش مصرف غذا، نمي 
  تواند به خوبي آن را هضم كرده و دفع كند.

درجه  18شود كه درجه حرارت آب باالتر از  بنابراين، بهتر است زماني تغذيه ماهي كپور با غذاي دستي آغاز
  ).1380و1376سانتي گراد باشد(عفت پناه،

درجه سانتي گراد تغذيه شود چرا كه ماهي در اين درجه  24-27سعي شود ماهي كپور در درجه حرارت هاي 
 ).1379حرارت ها خوب تغذيه كرده و غذا را خوب هضم و جذب مي كند(سالك يوسفي،

اندازه دانه هاي غالت يا پلت غذايي بايد متناسب با اندازه دهان ماهي باشد، براي تغذيه ماهيان درشت نبايد  -2
دانه هاي غالت را آسياب كرد. زيرا، هنگام در آب مقدار زيادي از ذرات ريز موجود در غذا، در آب پخش 

 100غذا ضروري است. زيرا، يك ماهي شده و به مصرف ماهي نمي رسد. در مورد ماهيان كوچك، خرد كردن 
گرمي قادر خرد كردن و بلعيدن دانه ذرت نيست. براي تغذيه ماهيان كوچك، بايد پلت غذايي را خرد و الك 
كرد و يا به صورت خمير در آورد و سپس براي تغذيه بچه ماهيان به كار برد، چنانچه غالت قبل از ريختن در 

ي تواند به راحتي آن را مصرف كند. غذاي ماهي كپور نبايد در سطح آب خيس و نرم شوند، ماهي كپور م
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استخر پاشيده شود چون در گل و الي كف استخر فرو رفته و ماهي نمي تواند آن را پيدا كند در نتيجه غذا به 
  ).1380و1376هدر مي رود. (عفت پناه،

 ).1379(سالك يوسفي،اندازه دانه هاي پلت غذايي بايد متناسب با اندازه دهان ماهي باشد

  ماهي، حيواني رام و تعليم پذير است و اغلب سر وقت در اطراف محل غذادهي حاضر -3
مي شود. به همين دليل، بايد غذا را در زمان و محلهاي مشخص به ماهي داد و در اين مورد دقت كامل به عمل  

  آورد. در غذا دهي كور ماهيان رعايت چهار اصل، ضروري است:
  . 17و  8ان ثابت : يعني غذا در ساعتهاي معيني در اختيار ماهي قرار گيرد . مثالً ، در ساعت زم - 1-3
  مكان ثابت : يعني غذا را هميشه در مكان معين در اختيار ماهي بگذارند . - 2-3
مي شود بايد كيفيت ثابت : يعني نبايد نوع غذا را به يكباره تغيير داده بلكه از هر فرمول غذايي كه استفاده  - 3-3

  به طور مرتب استفاده كرد و چنانچه ناگريز به تغيير آن هستيم به تدريج با فرمول جديد جايگزين شود.
كيفيت ثابت : يعني ميزان غذاي روزانه از نظر مقدار بايد در فاصله دو بيومتري ثابت باشد و مقدار غذاي - 4-3

دن غذا در صبح يا عصر خودداري كرد(عفت صبح با مقدار غذاي عصر برابر باشد.از كم يا زياد دا
  ).1379)و(سالك يوسفي،1380و1376پناه،

عمل غذادهي به ماهيان كپور بايد در دو نوبت، يعني صبح زود و غروب انجام گيرد. البته بهتر است غذادهي  -4
  ). 1380و1376صبح انجام گيرد(عفت پناه، 8در حدود ساعت 

ديوارة خروجي استخر تعيين مي گردد. اين محل بايد از مناطق كم رفت و  محل غذادهي ماهيان معموالً بر روي
آمد بوده و همچنين براي حمل غذا در دسترس باشد. ضمناً از نظر دسترسي حيوانات شكارچي نظير شنگ يا 

به جايي،  سمور آبي در امان باشند. محل غذادهي ماهيان را تا پايان دوره نبايد تغيير داد زيرا هرگونه تغيير و جا
در مقدار مصرف غذا و در نتيجه در رشد مطلوب ماهيان ايجاد اختالل مي نمايد. براي تغذيه ماهي آمور از 

متر است كه به تعداد يك يا دو  3×3يا  2×3يا  2×2چارچوب هاي چوبي استفاده مي شود، ابعاد اين چاچوب ها 
همچنين مي توان يك گوشة از استخر را به عدد براي هر هكتار آماده و در داخل استخر نصب مي شود. 

  ).1380و1376توري هاي فلزي محصور نمود و غذاي ماهي علفخوار را در داخل آن قرار داد(عفت پناه، وسيله
ماهي حيواني رام و تعليم پذير است و معموالً سروقت در حوالي محل غذادهي منتظر مي ماند. بنابراين توصيه 

به ماهي داده مي شود. معموالً غذاي روزانه در دو وعدة صبح و غروب به ماهيان  مي گردد غذا در زمان مشخص
  ).1380و1376داده مي شود(عفت پناه،

غذا بايد در داخل تشتك در استخر گذاشته شود و تأكيد مي شود كه در نقاط معيني از استخر قرار گيرد.  -5
متر از يكديگر كافي است(عفت  20صله تشتكها حدود نقطه و فا 8تا  6براي اين منظور در هر هكتار از استخر 

  ).1380و1376پناه،
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متري آب باشد. موقعيت اين  1-6/0نقاطي كه غذا در آن قرار مي گيرد بايد عاري از لجن بوده و در عمق  -6
  .)1380و1376نقاط بايد طوري انتخاب شود كه ماهيان ضعيف تر نيز، بتوانند به غذا دسترسي يابند(عفت پناه،

در پرورش چندگونه اي به علت استفاده مقداري از غذاي ماهي كپور توسط آمور و درنتيجه عدم رفع  -7
ساعت زودتر از ماهي كپور در استخر ريخته شود تا  2نيازهاي تغذيه اي ماهي كپور، بايد علوفه مورد نياز آمور، 

  ).1379سفي،ماهيهاي آمور سير شده و از غذاي ماهي كپور تغذيه نكنند(سالك يو
براي جلوگيري از پخش علوفه در استخر به علت وزش باد، علوفه هاي مورد تغذيه ماهي آمور، بايد در  -8

متر و در حاشيه استخر قرار  2×2داخل مربعهاي چوبي شناور در آب ريخته شود. اين مربعها به ابعاد تقريبي 
يا ميخ چوبي در يك محل ثابت شده اند(عفت  عدد در هكتار است كه به كمك طناب و 4-2گرفته و تعدا ان 

  ). 1379) و (سالك يوسفي،1380و1376پناه،
 100تا  60درجه سانتي گراد، روزانه بين  20ماهيان آمور مي توانند در سال اول زندگي در درجه حرارت  -9

ستخر ريخته مي شود درصد وزن بدن خود از علوفه تغذيه كنند. اگر غذاهاي سبزينه دار دستي و آماده شده به ا
  ).1380و1376درصد وزن بدن ماهي را تشكيل دهد(عفت پناه، 50تا  30بايد مقدار آن 

گرم است علوفه بايد خرد و قطعه قطعه شود. ماهيان بزرگتر به راحتي  100اگر اندازه ماهي آمور كمتر از  -10
ر معمول ماهي علفخوار براي افزايش يك مي توانند از ني و علفهاي روييده در كنار استخر تغذيه كنند. به طو

كيلوگرم گياهان آبزي دارد(عفت پناه  70تا  30كيلوگرم علوفه و يا  30تا  20كيلوگرم وزن نياز به 
  ).1380و1376كمايي،

در موقع غذادهي به ماهي كپور و يا آمور، بايد توجه داشت كه غذاي نوبت قبل كامل خورده شده باشد.  -11
مهم است و بايد كنترل شود. در صورت اضافه بودن غذا از مقدار آن كاسته شود چرا كه غذاي  اين مسأله بسيار

  ).1380و1376اضافي باعث آلودگي استخر مي شود. (عفت پناه كمايي،
در غذادهي، بايد چگونگي هضم غذا را نيز بررسي كرد. براي اين كار با فشار دادن مخرج ماهي و خروج  -12

آن را با ذره بين مالحظه كرده، بخشي از مدفوع كه مربوط به تغذيه از غذاي طبيعي است به  مدفوع، مقداري از
رنگ تيره و و بخش مربوط به غذاي دستي به رنگ خاكستري است. از روي ميزان آنها، مي توان به مقدار تغذيه 

ي قرار داد(سالك ماهي از غذاي طبيعي يا غذاي مصنوعي پي برد و وضعيت هضم آنها را نيز مورد بررس
  ).1379يوسفي،

از آنجايي كه عادت دادن ماهي براي تغذيه از يك نوع ماده غذايي نياز به زمان دارد، بنابراين ممكن است  -13
تغيير دادن يكباره غذا منجر به عدم تغذيه از آن شود. در اين گونه موارد بايد غذاي جديد را به تدريج با غذاي 

م جايگزين آن شود. مثالً، براي جايگزين كردن ذرت به جاي سبوس برنج يا جو بايد قبلي مخلوط كرد تا كم ك
كم كم آنها را با هم مخلوط كرد تا پس از مدتي غذاي جديد به طور كامل پذيرفته و مرد مصرف ماهي قرار 

  ).1380و1376گيرد(عفت پناه كمايي،
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 70غذاي طبيعي بايد تا حدي باال رود. زيرا،  با مديريت صحيح در كوددهي و آماده سازي استخر، ميزان -14
درصد رشد از طريق مصرف غذاي  70درصد تغذيه ماهي كپور از غذاي طبيعي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر، 

طبيعي و بقيه از طريق مصرف غذاي دستي انجام مي گيرد. در استخرهاي پرورش ماهيان بازاري بايد ضريب 
باشد و اگر بيشتر از اين مقدار باشد يا غذا هدر رفته و يا كوددهي و مديريت   5/2 يا 2تبديل نسبي غذا معادل 

درصد چربي است ولي با تغذيه مصنوعي از  8تا  6ناصحيح بوده است. ماهي كپور در شرايط طبيعي داراي 
قه نخواهد درصد برسد كه بازار پسند و خوش ذائ 20تا  16غذاي متعادل نشده، ممكن است ميزان چربي آن به 

درصد بيشتر نشود ، استفاده از غذاي دستي مناسب است. بنابراين  10-2بود و در صورتي كه ميزان چربي آن از 
در ارائه غذاي دستي دقت در تهيه غذاي مناسب ضروري است. شايان ذكر است زماني ضريب تبديل نسبي پايين 

باشد. براي مثال اگر در يك استخر پرورش ماهي،  خواهد بود كه ماهي بيشتر از غذاهاي طبيعي استفاده كرده
كيلوگرم گندم مصرف شده باشد و ضريب تبديل غذايي  5/2براي هر قطعه ماهي كپور در طول دوره پرورش 

كيلو گندم يك كيلو رشد خواهد كرد.  5كيلوگرم فرض كنيم، در آن صورت ماهي به ازاي خوردن  5گندم را 
ماهيهاي كپوري به وزن نيم كيلو از اين استخر صيد شود. اگر در هنگام صيد، وزن در انتهاي دوره پرورش، بايد 

خواهد بود بنابراين، اين ماهي از  08/2) 5/2:  200/1كيلوگرم باشد ضريب تبديل غذا در آن ( 200/1ماهي كپور 
  ).1380و1376ي،نظر ميزان چربي و ذائقه مناسب است و با هزينه كمتري نيز توليد شده است(عفت پناه كماي

يادآور مي شود كه غذاي دستي ماهي كپور بايد بيشتر حاوي هيدروكربن (كه به طور عموم منشأ گياهي دارند) 
باشد. الزم نيست در تركيب غذاي ماهي كپور از غذاهاي گران قيمتي نظير آرد ماهي، استخوان و غيره استفاده 

است و مي تواند پروتئين مورد نياز غذاي دستي تركيبي  شود. ماهي كيلكاي منجمد و تازه غذاي ارزان قيمتي
درصد غذا، با چرخ  30تا  20ماهي كپور را تأمين كند. براي اين كار، مي توان كيلكاي منجمد يا تازه را به ميزان 

گوشت خرد و با ساير مواد غذايي مورد تغذيه ماهي كپور نظير غالت و حبوبات مخلوط كرد. در صورت كافي 
در ماهي شود به  B1غذاي طبيعي استفاده از كيلكا، ممكن است باعث بروز عوارضي نظير كمبود ويتامين نبودن 

  در تركيب غذايي استفاده كرد. B1 همين خاطر مي توان، مقداري از ويتامين
وز مي كه به هنگام مصرف زياد ماهي كيلكا بر B1همچنين براي جلوگيري از بيماري تياميناز و يا كمبود ويتامين 

  ).1380و1376كند، از طحال چرخ شده در تركيب غذايي استفاده كرد(عفت پناه كمايي،
  

  ميزان غذادهي  -18-2-1
ميزان غذاي مصرفي(حجم جيره) بايد با توجه به بيوماس ماهي و در حال پرورش و مشاهدات مربوط به مقدار 

  غذاي روزانه مصرفي محاسبه شود.
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آبزيان بدون توجه به غذاي مصرفي در ماهي يا ميگو و با در نظر گرفتن  به طور معمول، پرورش دهندگان
بيوماس اقدام به غذادهي مي كنند. اين امر اغلب به اسراف در غذادهي، ضايع شدن غذا و از دست رفتن كيفيت 

  آب و در نتيجه توليد نامناسب و ضريب تبديل غذايي باال منجر مي شود.
مصرفي عبارتند از : كيفيت پايين آب، مقادير پايين اكسيژن، دماي باال، مقادير  عوامل تأثير گذار براي غذاي 

باالي آمونياك، مقادير باالي متابوليتهاي سمي نيتريت و سولفيد هيدروژن، وجود ذرات غذايي با قطر بيشتر يا 
  كمتر از حد مناسب و بيماري آبزيان.

ميگوها را افزايش مي دهد. براي جبران اين افزايش  افزايش دما و شوري آب نياز به انرژي در ماهيها و
درخواست براي انرژي، ميزان غذاي مصرفي افزايش مي يابد. در عين حال، با افزايش دما و شوري آب، ميزان 
اكسيژن محلول نيز كاهش مي يابد و بدين ترتيب اكسيژن كمتري در اختيار حيوان قرار مي گيرد. ميزان اكسيژن 

(تقاضاي شيميايي براي اكسيژن) و همچنين  COD(تقاضاي بيوشيميايي براي اكسيژن)،  BODبه محلول همچنين 
به تراكم فيتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها بستگي دارد. بنابراين، زماني كه ميزان اكسيژن محلول به زير مقادير 

و وخالت اوضاع كاسته  طبيعي مي رسد، بايد غذادهي متوقف شود و يا از حجم غذاي مصرفي بسته به شدت
شود. در مزارع پرورش ماهي كه براي حفظ مقادير اكسيژن محلول در آب ،هوادهي كافي انجام مي شود، 

  عواملي به غير از اكسيژن محلول ذكر شده در فوق بر مصرف غذا تأثير مي گذارند.
ود نيازمند مصرف غذاي از آنجا كه بچه ماهي هاي قدانگشتي براي تأمين نيازهاي مربوط به رشد سريع خ

بيشتري هستند، بنابراين ميزان غذاي مصرفي بايد انعكاسي از اين نياز باشد. تفاوتهاي گونه اي موجود در ارتباط 
با نيازهاي غذايي مربوطه و دماي مناسب براي پرورش، تدوين يك دستورالعمل كلي براي تغذيه آبزيان را 

  ناممكن ساخته است.
و همچنين مصرف كمتر از اندازه غذا بر رشد، توليد و ضريب تبديل غذايي تأثير گذار مصرف بيش از اندازه 

است. از غذادهي در مقادير ثابت بايد خودداري شود . ميزان غذادهي براي ماهي بر حسب دماي آب و اندازه 
  آن متفاوت است. مقدار غذاي روزانه مصرفي به طريقه زير محاسبه مي گردد:

  ميزان غذادهي (درصد بيوماس)× ميانگين وزني × اي مصرفي =                              تعداد ماهيها ميزان غذ
در يك سيستم پرورشي، به منظور دستيابي به حداكثر رشد و بهترين كارآيي غذايي از يك جيره خاص، عواملي 

حجم جيره)، توالي غذادهي و روشهاي  همچون روشهاي به كار رفته در تغذيه، ميزان غذادهي(مقادير آنزيم و
  غذادهي از اهميت فوق العاده اي برخوردارند.

  
  حجم جيره غذايي -19-2-1

جيره با حجم مناسب بايد به منظور برآورد سازي نيازهاي اختصاصي مراحل مختلف رشد مصرف شود. در 
مول باشد، به منظور خارج نمودن صورتي كه يك جيره خاص حاوي ذرات با ابعاد باالتر يا پايين تر از حد مع

100 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٨۴
 

چنين ذرات غذايي بايد از غربال استفاده نمود. وجود ذرات بسيار ريز يا غبار اغلب سبب چسبندگي آبششها در 
ماهي و ميگوها مي گردد كه به آبششها آسيب وارد مي كند. همچنين چسبندگي آبششها توسط غبارهاي موجود 

نواع ميكروارگانيسمها را فراهم مي آورد؛ اين امر آسيب بيشتري به حيوان در جيره، سوبستراي الزم براي رشد ا
  وارد مي آورد. غذاهاي اضافي نيز موجب آلودگي آب خواهند شد. 

تك تك ماهيهاي موجود در يك سيستم پرورشي بايد قادر باشند سهم خود از جيره را در هر نوبت غذادهي 
ذرات غذايي در جيره روزانه بايد با حداقل تعداد آبزيان زنده موجود برداشت و دريافت كنند. بنابراين، تعداد 

  برابر باشد. 
  

  توالي غذادهي -20-2-1
تعداد دفعات غذادهي روزانه و زمان غذادهي نيز از جمله عوامل مؤثر در رشد آبزي و كارايي غذادهي متوالي از 

ي به رشد يكنواخت و حداقل ضايعات غذايي احتمال بروز حالت گرسنگي مفرط مي كاهد و زمينه براي دستياب
  فراهم مي آورد.

نوبت در روز در اختيار ماهيها قرار داده مي شود. با  6تا  4در مورد ماهي، جيره روزانه به صورت متوالي يعني 
افزايش رشد ماهي، تعداد دفعات غذادهي كاهش مي يابد و به يك يا دو نوبت در روز مي رسد. غذادهي در 

بعدازظهر، صورت مي پذيرد اما در بچه ماهيها مصرف مداوم و  6صبح تا  6عمدتاً در طول روز ، يعني بين ماهيها 
از محيط  ماهيان گرمابي ازجمله فيتوفاك و آموربخشي از نيازهاي غذايي البته  متوالي غذا ضروري مي نمايد.

 مي ن علوفه اي موجود در استخر تامينطبيعي استخر از جمله زي شناوران گياهي و جانوري ، كفزيان و گياها
براي توليد يك كيلوگرم گوشت نياز  ماهي اين ها تغذيه مي نمايد.ماكروفيت از گياهان عالي و آمور ماهي .گردد

همه چيز خوار بوده از جانوران كفزي، كه  ماهي كپور معمولي  د.كيلوگرم علوفه سبز دار 30تا  25به 
بمنظور سرعت بخشيدن به رشد دو گونه اخير  .پالنكتوني درشت تغذيه مي نمايدشيرونوميده ها وموجودات 

از غذاي دستي استفاده نمايد. بدين منظور براي تغذيه ماهي آمور از  ندناگزير اپرورش دهنده)(آمور ـ كپور
شامل غالت  براي تغذيه ماهي كپور ميتوان مخلوطي از غذاي دستي.دنعلوفه سبز (شبدرويونجه) استفاده مي نماي

، كنجاله ها وپودرماهي به شكل خميري ويا از غذاي كنسانتره استفاده نمود. تغذيه ماهي كپور بايد درحدي باشد 
 .درصد محصول ماهي از غذاي طبيعي استخر ومابقي از غذاي دستي تأمين گردد 60-70كه 
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  آيين كار كوددهي و غني سازي در استخرهاي پرورش  -م سو بخش
  

كوددهي ساده ترين وارزانترين روش افزايش محصول ماهي در استخرهاي پرورش ماهيان  گرمابي مي باشد. 
عدم آگاهي از روش صحيح استفاده از كودها سبب ميشود. تا پرورش دهندگان در بارور سازي آب وخاك 

يان شده ويا باعث تلفات استخرهاي  خود ناموفق بوده وبا كوددهي كمتر ويا بيشتر از حد مطلوب دچار ضرر وز
ماهيان در استخرها شوند.بكار بردن كودهاي مختلف وميزان استفاده استفاده از آنها با توجه به عواملي از قبيل 

آب وخاك, مقدار اكسيژن محلول و مقدار مواد آلي ومعدني موجود در آب و ميزان باروري pHدرجه حرارت,
پرورش توام كپور ماهيان در كشور ما ماهي اصلي پرورشي در  آب از نظر موجودات غذايي معين مي شود.در

درصد تراكم ماهيان در  50)است, كه اغلب بيش از  (Hypophthalmichthys molitrixاستخرها كپور نقره اي
استخرهارا تشكيل مي دهد.وباتوجه به رژيم غذايي اين ماهي كه زي شناوران گياهي است.مي نوان به ارزش 

دو گونه  –در استخرها پي برد.در استخرهاي پرورشي كپور ماهيان در كشت توام با چند گونه  واهميت كوددهي
 (Phytoplankton) ابطور عمده از زي شناوران ,(Arigtichthys nobilis)و كپور سرگنده  -ماهي (كپور نقره اي

دوران تغذيه خود را از  بخشي از  (Ctenopharyngodon idella))تغذيه مي كنند. ودوگونه كپور وماهي آمور
بر استفاده از زي شناوران موجود در   ,(Cyprimus carpio)شناوران استفاده مي كنند.پايه واساس تغذيه ماهي كپور

آب استوار است. كه بايد به حد وفور در استخرها توليد شوند. زي شناوران جانوري نيز از زي شناوران گياهي 
د. و خود مورد مصرف ماهي سرگنده فرار مي گيرند. اين موجودات در موجود  در استخرها تغذيه مي كنن

صورت تلفات در كف استخرها رسوب كرده و توسط ماهي كپور معمولي به همراه مواد موجود در كف 
استخرها مصرف ميشوند. ويا توسط باكتريها تجزيه شده  و بطور مجدد در چرخه توليد قرار مي گيرند. حفظ 

اين اكوسيتم آبي و كنترل تمام فاكتورها وموجودات در اين زنجيره غذاييس بسيار مهم و در  وتعادل زيستي در
توليد نهايي يسيار موثر است. لهذا بصورت خالصه كوددهي در استخرهاي پرورش ماهي باعث باروري آب 

  وخاك استخرها وتوليد غذايي طبيعي ودر نتيجه افزايش توليد ماهي در استخرها ميشود.
  
 غني سازي استخرها  -1-3-1

كوددهي در آبزي پروري همانند زمينهاي زراعي انجام ميشود.وكودها به دوقسم كودهاي شيميايي وآلي تقسيم 
اگرچه فسفر به عنوان ضروري ترين عنصر در افزايش محصول در محيطهاي آبي تلقي مي  ).1شكل (مي گردند

فسفره از كودهاي ازت وگاهي پتاس وغيره نيز استفاده  گردد.ولي در كوددهي موفقيت آميز عالوه بر كودهاي
ازته وپتاسيم دار در استخرهاي پرورش ماهي بسيار مفيد است .  -ميشود.بكاربردن مخلوط كودهاي فسفاته

كودهاي آلي از طريق آزاد نمودن  ).2شكل (قابل توجهي افزايش مي دهد (وبازدهي محصول استخر را به ميزان 
سبب افزايش محصول مي گردند. هرچند ممكن است مستقيما نيز به  عنوان ماده غذايي  مواد مغذي ومعدني
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تناسب قيمت –توسط بي مهرگان وماهيان به مصرف برسند.كودهاي آلي با توجه به ويژگيهاي خاص خود
وهمچنين دارا بودن طيف وسيعي از نيازهاي غذايي و چرخه زيستي آب كاربرد زيادي در پرورش ماهيان 

ابي دارند. انواع كودهاي آلي كه در پرورش ماهي استفاده مي شود. به اين شرح كود گاوي، كود مرغ گرم
  سب، كود گوسفند وبز وكود سبز است.وكود اردك، كود ا

در ابتداي فصل بهار, استخرهاي ماهيان گرمابي ممكن است ,داراي آب شفاف باشند .كودها مي توانند سبب 
سفر در استخرها شود ,اين تركيبات به منظور تسريع در رشد فيتوپالنكتون هاي استخر افزايش غلظت نيتروژن و ف

) بوده و به عنوان غذاي طبيعي Food webشبكه غذايي  (  به آب آنها اضافه مي گردد. زيرا فيتوپالنكتون ها پايه
اين پديده مي كدورت آب ناشي از حضور فيتوپالنكتون ها است, ). 3-4(تصوير  ماهيان محسوب مي شوند

تواند نفوذ نور در استخرها را محدود كند كه به نوبه خود سبب ايجاد محدوديت دررشد. گياهان آبزي بزرگتر  
)Large aquatic plants مي شود.در ابتداي فصل بهار ميزان غذاي طبيعي كپور ماهيان در استخرهاي خاكي ,كم (

ورش ماهي جهت افزايش رشد گياهان ميكروسكوپيك است. زيرا ميزان نيتروژن و فسفر در استخرهاي پر
(فيتوپالنكتون ها) به اندازه كافي وجود ندارد. اگر استخر داراي آب شفاف باشد, ممكن است, ريشه علف هاي 
آبزي هجوم آورده و در تمامي كف استخر توسعه پيدا كنند, كه در واقع اين عمل,  نوعي پاسخ در مقابل نفوذ 

ي باشد. علف هاي آبزي غذاي خودشان,  را ازخاك كف استخرها بدست مي آورند. اين نور به كف استخر م
) Fish harvestكار بوسيله ريشه انجام مي شود. علف هاي آبزي مي توانند,  در فعاليتهاي تغذيه اي و صيد ماهيان (
ه خوبي بوسيله نيز دخالت كنند. بطوركلي استخرهايي كه مورد تهاجم علف هاي آبزي قرار مي گيرند. ب

  فيتوپالنكتون ها بارور نشده اند.
) به Fingerling) و ماهي انگشت قد (Fryفراواني غذاهاي طبيعي براي ماهيان در مقاطع وزني نظير ماهي نورس (

عنوان متمم غذاهاي دستي ساخته شده,  در كارخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. غني سازي استخرها به عنوان 
  فني براي پيشرفت و بهبود وشرايط استخرهاي ماهي كه داراي آب شفاف هستند,  اهميت مي يابد. يك تجربه

همگام با افزايش درجه حرارت,  مقدار غذاي داده شده با استخر در تناسب با افزايش فعاليت هاي ماهي زياد 
استخرهاي پرورشي و گرمترشدن از ورود غذا به   ميشود. جمعيت فيتوپالنكتون ها زياد مي شود. اين پديده منتج

) شناخته مي phytoplankton bloomهوا مي باشد. فراواني فيتوپالنكتون ها تحت عنوان شكوفايي فيتوپالنتكتوني ( 
  .شود

احتياج به استفاده از تركيبات غني كننده (كودها) براي نگهداري شكوفايي فيتوپالنكتوني در سيستم استخرها 
  باشد زيرا مقادير زيادي از مواد غذايي ناشي از غذاهاي داده شده به استخر وجود دارد.ماههاي گرمتر سال نمي 

غني سازي استخرها باعث تراكم بيشترفيتوپالنكتون ها و افزايش تقاضا براي اكسيژن محلول آب مي شود غني 
آب مي شود غني سازي استخرها باعث تراكم بيشتر فيتوپالنكتونها  و افزايش تقاضا براي اكسيژن محلول 



 ٨٧تدوين آئين کار .../   و بررسی ضوابط آبزی پروری مسئوالنه
 

 
 

سازيهاي ناخواسته در تعيين كيفيت آب استخرها موثر بوده و مي تواند منجر به افزايش نيتروژن و فسفر 
  استخرهاي پرورش ماهي مي شود.

استفاده از تركيبات غني ساز (كودها) در زمانيكه افزايش رشد فيتوپالنكتون ها را دانسته و ميزان قليانيت آب در 
مالً موثر نيست و استفاده از سنگ آهك كشاورزي مي تواندمنجر به افزايش قليانيت آب است ع ppm20زير 

افزايش زيرا شده در اين حالت آب مي تواند به پاسخ بهتري نسبت به عمليات باروري (كوددهي ) داشته باشد. 
  يت مي تواند براي افزايش توليد ماهي سودمند واقع شود.ليائق

كننده نظير بقاياي گياهان، از گذشته هاي دور به منظور باروري استخرها مورد استفاده كودها و مواد آلي بارور 
قرار گرفته اند. اين مواد در اثر فعاليتهاي باكتريايي تجزيه مي شوند كه منبعد اين عمل افزايش تقاضا براي 

حيواني ممكن است  اكسيژن محلول بوده كه نهايتاً منجر به كمبود غلظت اكسيژن محلول مي شود. كودهاي
محتوي آنتي بيوتيك و يا ساير داروها باشند. اين تركيبات مي توانند باعث ايجاد آلودگي برروي گوشت ماهيان 
استخرهاي پرورشي شود. عالوه بر اين كودهاي حيواني ممكن است داراي مقادير زيادي باكتري باشند. استفاده 

ي خصوصاً به عنوان غذاي رشد ماهي در استخرها قابل از كودهاي حيواني درخصوص استخرهاي گربه ماه
  توصيه نمي باشد.

) صورت مي گيرد. بطوريكه K2S) و پتاسيم (p2o5) فسفر (Nدرجه بندي در كودها برمبناي درصد وزني ازت (
است عدد سمت راست بيانگر ميزان پتاس عدد وسط  k2s% 5و  p2o5% 5درصد ازت،  10حاوي  10-5-5كود 

مقدار فسفر و عدد سمت چب ميزان ازت موجود در كود را مشخص مي كند. كودهاي مرسوم تجاري موجود 
تربيل  -سوپرفسفات -سولفات آمونيوم -نيترات آمونيوم -نيترات سديم -نيترات كلسيم -در بازار نظير اوره

گرانول و يا  –و دي آمونيوم بصورت جامد بوده و معموالً در اشكال پليت  مونوآمونيوم فسفات -سوپرفسفات
  پولك عرضه مي شوند.

از آنجاييكه بسياري از كودهاجاذب رطوبت هستند بايد در جاي خشك نگهداري شوند. نيترات آمونيوم اگر در 
حتراق است و لذا در موقع معرض جرقه قرار گيرد به شدت قابل انفجار است. نيترات سديم و اوره نيز قابل ا

حمل و نقل بايستي از شعله دور نگه داشته شوند.اغلب كودهاي تجاري جامد خورنده فلز نيز هستند پاره اي از 
كودها نظير آمونيوم پرفسفات ، اسيدفسفريك و آمونياك از طريق تانك و توسط كشتي حمل مي شوند. 

اده مغذي بوده و خورندگي كمي دارند و در صورت آمونيوم پلي فسفات كود مايعي است كه حاوي چند م
نگهداري طوالني نمكهاي مغذي از آن خارج مي گردند لهذا اغلب بايد براي نگهداري با گرد رس آميخته 

  ميليگرم در ليتر) آب استخر تعيين مي شوند. 2/0ميلي گرم در ليتر ، فسفر2شوند به دماي نرماتيو نيتروژن (
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 :كودهاي فسفاته  

كودها را معموالً به شكل فسفات و سوپرفسفات جهت كوددادن به زمينهايي كه داراي خاك رس يا خاك اين 
درصد ماده  20-14رسي) به كار مي برند از انواع كودهاي فسفاته، كود فسفات داراي  -رس ماسه اي (لومي

درصد ماده فعال 48داراي  ) درصد ماده فعال و كود سوپر فسفات تربيل40-38) سوپرفسفات داراي (p2o5فعال (
است. كودهاي فسفاته موجب روند رشد سريع گياهان آبزيو موجودات غذايي مي شوند . بازده طبيعي ماهي در 

  درصد افزايش مي يابد. 62-16استخرها با بكاربردن كودهاي فسفاته به ميزان 
آبهايي كه داراي مقدار زيادي در استخرها معموالً از كود سوپرفسفات جهت غني سازي خاكهاي سنگين و 

آهك هستند استفاده مي شود زيرا در اين محيط ها فسفر سريعتر جذب شده و باعث رشد سريع گياهان آبزي، 
اقليمي كشور هم  تطبيق شرايط استخر ها با شرايطذي شناوران و ساير موجودات مورد مصرف ماهي ها مي شود.

مختلف  از آنجايي كه ميزان تبخير در نقاطرجه حرارت مهم است. الزم است. اين شرايط در زمينه تبخير و د
كشور متفاوت است ، بنابراين آب الزم براي جبران ميزان تبخير نيز متفاوت خواهدبود.بدين ترتيب در نقاط 

ه در صورتي ك .در ثانيه در واحد هكتار است 2تا 5/1 معتدله مثل گيالن و مازندران ، آب الزم براي جبران تبخير
براوردهاي تامين آب در نقاط مختلف در بايستي ليتر در ثانيه هم ميرسد كه مي 4تا  3در خوزستان اين ميزان به 

شايان ذكر است كه شدت تبخير نيز بستگي به شدت وزش باد، شدتتابش نور خورشيد و  .به اينمساله توجه شود
ميلي  17تا  13ه وارد استخر نكنيم ، روزانه مقدار طور كلي اگر در منطقه معتدله آبتازب. دماي هواي منطقه دارد

متر سطح آب استخر بخاطر تبخيرپايين خواهد آمد. البته اين كاهش در ماه هاي خيلي گرم تير و مرداد و شهريور 
و در ماه هاي ديگر كمتر خواهد بود.اين كمبود آب در صورت بارندگي(بهنسبت ميزان خواهد افتاداتفاق

ميلي متر پايين تر  34تا  26در مناطق گرمسيري سطح آب يك هكتار استخرروزانه . مي شودبارندگي) جبران 
  .ميرود كه بايد با برقراري جريان آب تازه آن راجبران نمود

، خاك منطقهاست.جنس خاك ، بافت خاك ، وميزان نفوذ پذيري آن دومين عامل مهم در برآورد ميزان آب
حائز اهميت است.هر چه درصدرس خاك بيشتر باشد،ميزان نفوذ پذيري آن تركيب خاك در ميزان نفوذ پذيري 
كه در خاكهاي ايران مركزي ( استانهاي فارس،  رس الزامي استدرصد  30كمتر خواهد بود كه داشتن حداقل 

استخرهاي خاكي مناسب  احداث درصد رس براي آبزي پروري و )، يزد و كرماناصفهان –زاگرس مركزي
  هست.

كودهاي فسفاته را هرگز نبايد همراه با كلسيم (كودهاي كلسيم دار و يگر بايد توجه داشت كه از سوي د
حيواني) بكار برد زيرا كه اين دو ماده با هم تركيب شده و بصورت رسوب از دسترس گياهان خارج مي شود. 

ي آب) و واحد حجم 20 كود فسفاته را قبل از مصرف در آب حل ميكنند (يك واحد حجمي فسفات در
  ذرات ريز به تمام سطح استخر مي پاشند.محلول بدست آمده را بوسيله تانكر و پمپ آب 
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 :كود ازته  
) بكار مي برند. مصرف كود اوره، كه تركيبات ازت و co (NH3)2اين كودها بصورت نيترات آمونيوم و اوره (

  مورد بهره برداري قرار مي گيرد.كربن را بصورت توأم دارد سبب تسريع عمل فتوسنتز مي شود و بهتر 
از بكاربردن نتيرات آمونيوم يا سولفات آمونيوم همراه كودهاي فسفاته نتايج ارزنده اي حاصل مي شود به عنوان 
مثال اگر نيترات آمونيوم و سوپرفسفات بصورت توأم مصرف شوند باعث تكثير و رشد فيتوپالنكتون ها شده و 

رنگ در مي آيد. در غيرعال وضع اكسيژن محلول در آب نيز بهبود مي يابد رنگ آب نيز به صورت سبز خوش 
بكاربردن نيترات آمونيوم باعث ايجاد شرايط نامساعد جهت جلبكهاي ريشه اي شده و رشد و نمو آنها قطع 

  ميشوند.
  
 :كودهاي كلسيم دار  

دار آب را به سمت قليايي بيشتر مي  استخر پايين (محيط اسيدي) باشد با استفاده از تركيبات كلسيم pHزماني كه 
كيلوگرم آهك زنده در هر هكتار  300-200آبي تعداد  -دهند براي جلوگيري از رشد انبوه جلبكهاي سبز

  مصرف مي شود. در آماده سازي استخرهاي پرورشي ميتوان با نسبت معين از مشتقات اين تركيبات استفاده كرد.
  
 كودهاي آهكي  

  اف ذيل استفاده مي شود:از مواد آهكي جهت اهد
  پس از تخليه استخر) -الف: ضدعفوني كردن كف استخر ( آهك زنده

  پس از تخليه استخر) -ب: تجزيه رسوبات لجني (آهك زنده 
  .اسيدي خاك و آب در صورت نياز در تمام طول دوره پروشي استفاده ميشود pHج: غني سازي 

  
 كودهاي پتاسيم دار  

ين هاي آنها از لحاظ پتاس فقير هستند مانند خاكهايي كه تقريباً ماسه اي با تالقي و معموالً در مناطقي كه زم
) كيلوگرم در هكتار است (بدين نحو كه 100-20شوره زار  هستند بكار مي  رود ميزان مناسب كودهاي پتاسي (

ر سالهاي بعد تا كيلوگرم در هكتار بكار برده مي شود و در صورت نتيجه مثبت ميزان آن د 20در سال اول 
  كيلوگرم افزايش مي دهند).100

توصيه مي شود كودهاي فسفاته پتاسي بصورت توأم مورد استفاده مي گيرند در اين روش نتايج شيوه محاسبه 
  كود مورد نياز براي آماده سازي اوليه استخرها

محاسبه ميزان كود ازته (نيترات آمونيوم) و فسفات (سوپرفسفات) مورد نياز يك هكتار استخر پرورش ماهي با 
در يك ليتر آب استخر  p2o5ميلي گرم ماده فعال  2/0و  Nميلي گرم معادل فعال 2بكاربردن توأم هر دو نوع كود 

  قبل از ماهي دار كردن به روش زير است:
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 مترمكعب 10.000استخر پرورش ماهي سال اول با ميانگين عمق يك متر معادل حجم آب يك هكتار  -1

 در يك مترمكعب آب مقدار ماده فعال مورد نياز: p2o5گرم ماده فعال 2با درنظر گرفتن تعداد  -2

   gr 2000 =2/0 ×10.000= 2: (كيلوگرم) p2o5الف: 
N  (كيلوگرم) :2 =gr 2000 =2/0 ×10.000   
و فسفات داراي  p2o5درصد ماده فعال 40و سوپرفسفات داراي  Nدرصد ماده فعال 35راي نيترات آمونيوم دا -3

 درصد ماده فعال است بنابراين 15

 = 86/2=9/2به نيترات آمونيوم         Nضريب تبديل   -1

 =5/2    به سوپرفسفات p2o5ضريب تبديل  -2

 =7/6      به فسفات p2o5ضريب تبديل  -3

فوق مقدار كود مورد نياز جهت يكبار كود دادن به استخر يك هكتاري با درنظر گرفتن ضريب تبديلهاي  -4
 براي آماده سازي اوليه به شرح ذيل است:

 kg 5 =5/2×2    سوپرفسفات  -1

 kg 4/13 =7/6×2    فسفات  -2

 kg 58 =9/2×20  نيترات آمونيوم -3

اگر عمق استخرها بيشتر باشد با توجه به عمق استخرها كود مورد نياز را بايد محاسبه كرد مثالً اگر عمق استخرها 
) كيلوگرم و بقيه كودها نيز به همين ترتيب محاسبه مي 1× 5/1(  5/7باشد تعداد سوپرفسفات مورد نياز  5/1

زمايشگاه شيمي و كارشناسان متخصص انجام گردد. بطوركلي توصيه مي شود كود دادن استخرها تحت نظر آ
  شود.

  
 كودهاي حيواني  

كودهاي حيواني داراي موادآلي و معدني فراواني هستند كه موجب حاصلخيزي و باروري سريع آب مي 
از انبار كردن كود در گوشه اي از استخر بايد خودداري شود زيرا هم كيفيت آب استخر را از بين مي برد .شوند

وجود در آن تجزيه شده و بدون آن كه مورد استفاده قرار گيرد از بين ميرود در زمان كوددهي بايد و هم مواد م
  آن مورد توجه قرار گيرد. pHدماي آب و 
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  كود دهي استخرها -2-3-1
  رتيب ذيل به استخرها داده مي شودبه ت كودهاي آلي: كودهي آلي -الف

متري شخم زده سانتي 5استخرها پراكنده شده و به عمق كودهاي آلي (حيواني)بصورت يكنواخت در كف  -1
همچنين اين مقدار با توجه به نوع . مي شود (اين عمل پس از تخليه و خشك كردن استخر انجام مي شود)

كود اسب و ...) و ميزان حاصلخيزي خاك و آب استخر  -گوسفندي -اردك -مرغي -كود مصرفي (گاوي
  .متغير است

حوضچه در آب ريخته شده و مايع بدست آمده (بدون تفاله ) به استخر داده مي شود.  قبالً كود در ظرف يا -2
اين مورد را بيشتر در استخرهاي تخم ريزي و الرو عمل مي كنند كه انجام آن پس از آبگيري استخر خواهد 

مرغداريها به استخر  بود. گاهي نيز بطورمستقيم از كود مايع استفاده مي شود كه بوسيله تانكر از دامداريها و يا
كيلوگرم  100تا  50انتقال مي دهند.پس از ماهي دار كردن استخرها با توجه به وضعيت آب استخرها روزانه 

كود گاوي جامد را بصورت محلول درآورده, به وسيله پمپ زني در سطح يك هكتار استخر پخش مي 
 كنيم.

  كود سبز - ب
خرهاي سوم و چهارم پرورش را تحت آيش قرارداده و يونجه ، شبدر براي اين منظور (توليد كود سبز) بستر است
  و ساير محصوالت كشاورزي مي كارند.

  در استخرها بعد از روئيدن يونجه و شبدر (بدون دروكردن ) عمل آبگيري استخرها را انجام داده و پس از
رايط مساعد از لحاظ روز طول مي كشد) و ايجاد ش 12-10متالشي شدن شبدر و يونجه (پس از آبگيري 

  اكسيژن محلول استخر را ماهي دار مي كنند.
  شبدر و يونجه را برداشت نموده و استخر را آبگيري مي كنند در اثر متالشي شدن مساعد و ريشه شبدر و

  يونجه توليدات استخر به حد مطلوب مي رسد.
  د افزايش يابد.درص50در اثر كود سبز بازدهي طبيعي ماهي استخرها ممكن است تا ميزان  
  ده مغذي وماده غني سازكود تخمير شده اسالري به عنوان مابرداري ازبهره 

مگاژول به ازاي هر متر مكعب است . بيوگاز بسيارخورنده  20ميزان كالري حاصل از احتراق بيوگاز معادل 
روغن تعويض گردد.تا از است. لذا به همين دليل درسيستم هاي موتورهاي ژنراتورها ،مي بايستي مقدار زيادي 

درصدگاز  25درصد گاز طبيعي و 60فرسايش مكانيكي قطعات موتور كاسته شود.تركيب حرارتي بيوگاز شامل، 
پروپان است.ايجاد يك پوشش غير هوازي دريك ناحيه مي تواند در توليد وجمع آوري آن موثر واقع 

جمع آوري بيوگاز ناشي از كود گاوهاي شيري شود.پالستيك هاي نفوذ ناپذير و قابل انعطاف مي تواند در 
  )تركيبات موجود در گازهاي زيستي را تبيين مي كند. 1-3جدول ( .وكود خوك مورد استفاده قرار گيرد

 
   



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٩٢
 

 تركيبات موجود در گازهاي زيستي) 1 -3جدول (

  نوع ماده 
( Substances )

 ( Percentag e )درصد   (Symbol)عالمت اختصاري ماده 

 CH4 50 ------ 70 متان

 CO2 30 ------- 40 گاز كربنيك

 H2 5 -------- 10 هيدروژن

 N2 1--------2 نيتروژن

 H2O 0/3 بخار آب

 كميـاب H2S سولفيد هيدروژن

Sources: Yadav and Hesse 1981  
  
  فعاليت باكتري هاي متانوژنيك   -3-3-1

گذاشته بطوريكه گاز متا ن وساير گازها در اين سيستم توليد مي باكتري هاي متانوژنيك بر روي مواد آلي اثر 
شود. در نتيجه توليد گازهاي مذكور چرخه حياتي باكتري هاي متانوژنيك در شرايط بي هوازي تكميل مي 
گردد. اين باكتري ها شرايط ويژه اي را درجهت حيا ت خود انتخاب مي كنند ونسبت به تغييرات كوچك 

حساس مي شوند .اين باكتري ها متان دوست بوده وداراي خصوصيات متفاوت  (micro – climate)شرايط محيطي
مي باشند. باكتري هاي متانوژنيك داراي خوا ص فيزيولوژيكي مشترك داشته، و داراي خصوصيات متفاوت مي 

خانواده باكتري هاي  .بسيار گوناگون مي باشند  (cellular morphology)باشد.ولي از لحاظ ريخت ظاهري سلول
شامل چهار جنس بوده و داراي خواص سيتولوژيك متفاوت مي باشد   ( methanophile bacteriacea)متا ن دوست

.Alexander . 1961  
  شامل دو گروه ذيل مي باشد: Rod – shaped bacteria باكتري هاي ميله اي 

  باكتري هاي  متانوباكتريوم بدون هاگ -1
  يلوس هاي هاگ دار باكتري هاي متانوباس  -2

  شامل دو گروه ذيل مي باشد: Sphericalباكتري هاي كروي
    باكتري هاي سارسينا  و متانوسارسينا  -1
  باكتري هاي متانوكوكوس   -2

امروزه امكان جدا سازي اين باكتري ها و ايجاد كشت خالص و نگهداري آنها درشرايط آزمايشگاهي وجود 
  دارد
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 (Slurry)نحوه استقرار ومديريت حوضچه هاي توليد اسالري  -4-3-1

, ابعاد برحسب 19/2×14/ 2×4/1يك ونيم ماه  قبل از شروع كار كود آلي(گاوي) در استخرهاي بتني( به ابعاد 
پس از مخلوط  برسد. 50ميزان در هم آميختن مواد جامد وآب به ميزان  تا آب گيري نمودهوريخته  )واحد متر

 در محوطه سربسته قرار گيرد. استفاده شده و جهت تخمير بي هوازي (Biodigestere)شدن كامل از مخمر به عنوان
  .                     خوانده مي شود)  Drage(و رسوبات آن (Slurry)در اين حالت شيرآبه باالي آن اسالري

شناختهميشود.درواقع اسالري به )Organic fertilizer(ننده الي اسالري به عنوان مايع سوسپانسيون ويك بارور ك 
عنوان شيرآبه حاصل از فرمانتاسيون باكتريايي مواد الي است كه در     اثر تخمير گازهاي حاصل از فعاليت 

ودر اين مرحله ميزان در صد  .باكتري هاي بي هوازي, آن دفع شده است و فاقد گازهاي    مضر مي باشد
تئين..ازت.فسفر.خاكسترماده الي در قبل از زمان تخميروبعد از ان در ماده غني ساز اسالري  بايد مورد چربي.پرو

  .)4-3(تصوير  اندازه گيري قرار گرفت
 
  آيين كار كوددهي و غني سازي در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي  -5-3-1
قرار گيرد كه ميزان فيتوپالنكتون هاي درون تركيبات غني كننده ( كودها) زماني مي بايستي مورد استفاده  -1

سانتيمتر در فصل  18استخر به اندازه كافي نباشد. در صورتيكه ميزان عمق رويت سي شي ديسك بيشتر از 
 بهار باشد تركيبات غني كننده (كودها ) مي بايستي به استخرهاي پرورش ماهي اضافه مي شوند.

خش شوند بلكه آنها بايد ابتدا در ظروف ريخته شده و سپس به كودهاي گرانوله نبايد بر روي استخرها پ -2
قسمت آب مخلوط شده و سپس روي سطح استخرها بصورت مايع  20تا  10نسبت افست كود گرانوله 

 پاشيده شوند.

در مرحله آماده سازي استخرها پرورش دهندگان از كود خشك استفاده مي كنند. پس از تعيين مقدار كود  -3
تن پخش  5تا 3كود بايد بصورت يكنواخت در سطح استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي بين  مورد نياز اين

 گردد.

 در مرحله پس از آبگيري بهتر است كود بصورت محلول و تدريجي به استخرها داده شود. -4

 100تا 50دوهفته قبل از انتقال ماهي به استخر هاعمل كوددهي  و آبگيري استخرها انجام شده وروزانه  -5
 وگرم كود گاوي بصورت محلول در سطح استخرها پاشيده شود.كيل

در استخرهايي كه از كود سبز استفاده ميشود. در سال اول پرورش يونجه وشبدر روييده شده بدون درو  -6
كردن آبگيري كرده وپس از متالشي شدن يونجه وشبدر با ايجاد شرايط مساعد از لحاظ اكسيژني نسبت به 

روز پس از آبگيري استخرها اتفاق مي  12تا 10ا اقدام شوداين حالت بطور معمول ماهي دار كردن استخره
 افتد..

 از كوددهاي جامد آلي در مرحله قبل از آبگيري استخرها وزمان آماده سازي اوليه استخر استفاده كنيد. -7
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است از استفاده از كودهاي دامي جامد در استخرهاي پرورشي در طول دوره پرورش مناسب نيست.وبهتر  -8

 كودهاي مايع براي كوددهي استخرها استفاده شود.

جهت اعمال مديريت مطلوب كوددهي الزم است ,كود در ظرف يا حوضچه اي در آب ريخته شده و مايع  -9
بدست آمده (بدون تفاله) به استخرها داده مي شود. اين مورد را بيشتر در استخرهاي تخم ريزي و الرو عمل 

 مي كنند كه انجام آن پس از آبگيري استخر خواهد بود. 

مه مشاهده مي شود كود اردك و مرغ از ساير كودهاي حيواني، از نظر همانطور كه در جدول ضمي -10
) كه همگي عناصر حياتي و بيوژن هستند غني تر بوده و در N) و ازت (P)، فسفر (K)، پتاسيم (Caكلسيم (

كودهاي حيواني از اين نظر نسبت به كودهاي معدني برتري دارند  .موقع مصرف در اولويت قرار ميگيرند
چراكه همه عناصر بيوژن را همزمان دارا هستند و از طرفي ارزان و ساده ترقابل تهيه هستند مقدار تقريبي مواد 

) آورده شده كه راهنماي خوبي براي مصرف 3-3يلوگرم كودهاي حيواني در جدول ( ك100موجود در 
 ستخرهاست.كودها در ا

  
 كيلوگرم كودهاي حيواني100مقدار تقريبي مواد موجود (برحسب كيلوگرم) در  )3- 3جدول(

مواد تشكيل و  نوع كود
 دهنده

گوسفنديخرگوش غاز اردك مرغي گاوي

 75 74 77 57 56 77 آب

 18 20 14 26 26 20 مواد آلي

 7 6 9 17 18 3 مواد غيرآلي

 C( 5/8 5/11 12 5/6 9 5/7تركيبات كربن(

 N( 4/0 6/1 1 6/1 8/0 4/0تركيبات ازت (

 P2O5( 3/0 5/1 4/1 4/0 2/0 25/0فسفات (

 K( 5/0 9/0 6/0 1/0 7/0 5/0تركيبات پتاسيم (

 Ca( 3/0 4/2 8/1 4/0  3/0 3/0تركيبات كلسيم (

 - - 4/1 8/2 5/3 8/0 ساير موارد

  
شده وباعث لي موجب تجمع كود وكاهش شرايط هوازي در كف استخر استفاده بيش از حد از كودهاي آ -11

كه يك ماده سمي براي ماهي وساير موجودات آبزي است.لهذا استفاده از  تشكيل گاز متان مي شود
 ارجحيت دارد. (Fer mented Cow Dung)كودهاي تخمير شده گاوي 

واز استفاده كردن در مقادير زياد پرهيز  كوددهاي آلي رابايد با احتياط كامل با مقادير كم مصرف كنيم -12
 كنيم. 
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خنثي يا كمي قليايي باشد. عمل جذب كود بهتر انجام ميشود. ولي در خاكهاي  pHاگر آب وخاك داراي  -13
 اسيدي قابليت جذب كمتر است. 

با فتوسنتز ي پرورش ماهي كوددهي انجام نگيرد در نواحي گرمسيري مانند جنوب ايران اگر در استخرها -14
 ديد مواد آلي ومعدني به سرعت مصرف شده واستخرها فقير مي شوند.ش

نوع كوددهاي دامي ومقادير مصرف آنها در نواحي مختلف وهمچنين در استخرهاي مختلف يك منطقه  -15
 متفاوت مي باشد. 

كوددهاي فسفاته را نبايد. بصورت خشك در استخرهاي پرورش ماهي پاشيد. بلكه بايد آنرا بصورت  -16
 آورده و بوسيله پمپ در سطح  استخرها پاشيد محلول در

براي پخش يكنواخت كود ميتوان از قايق استفاده كرد.كه در اينصورت كود را بصورت محلول در آورده  -17
 وضمن حركت قايق در سطح استخر پخش كنيد.

يرا باهم هيچوقت نبايد كودهاي فسفاته را همراه با كودهاي كلسيم دار بصورت همزمان به استخر بدهيم. ز -18
 تركيب شده بصورت رسوب در آمده واز دسترس گياه خارج مي شود. 

سياري از جلبكهاي سبز آبي ازت زيادي را در خود تثبيت مي كنند.لهذا نبايد از اين كودهابه مقدار زياد ب -19
 استفاده كرد. 

آن باالست. استفاده ميشود. زيرا باعث  pHاز كودهاي سولفات آمونيم بيشتر در استخرهايي كه داراي    -20
 در صد است. 21تا 5/0آب استخر ميشود. مقدار ماده فعال اين كود از  pHكاهش 

كودهاي پتاسيم نيز در استخرهاي پرورش ماهي براي رشد ماهي بسيار ضروري است اين كودها در  -21
شوره -ث شده در زمينهاي ماسه اياستخرهايي كه ميزان پتاسيم خيلي فقير مي باشد. مانند استخرهاي احدا

در صد پتاسيم  8/57تا  54باتالقي استفاده ميشود. از كوددهاي پتاسيم دار مي توان كلريد پتاسيم با  -زار
درصد پتاسيم خالص رانام برد.كوددهاي  پتاسيم به دليل نياز 7/52در صد تا 42خالص و سولفات پتاسيم با 

 كاربد نداشته وكمتر به آن توجه شده است.  كم در استخرهاي احداث شده در ايران

 20بار به استخرها داده مي شود. مقدار مصرف آن تا 3تا 2كودهاي پتاسيم  در يك دوره پرورش به ميزان  -22
كيلوگرم در يك دوره پرورش است. ودر صورتيكه در استخرها كوددهي بسيار ضعيف باشد. تا يك صد 

 توان ادامه داد.كيلوگرم نيز تا صد كيلوگرم رانيز مي 

) در زير سطح platformجهت پخش كودهاي گرانوله الزم است  كه اين كودها برروي صفحه چهارچوبه ( -23
آب قرار گرفته از زماني كه مواد مغذي درون كودهاي گرانوله در آب محلول مي شوند اين كودها بوسيله 

است كه كودهاي گرانوله نبايد  جريانهاي آبي در استخرهاي پرورش ماهي پخش ميشوند. روش ديگر آن
تا  10بر روي استخرها پخش شوند بلكه آنها بايد ابتدا در ظروف ريخته شده و سپس به نسبت كود گرانوله 

 قسمت آب مخلوط شده و سپس روي سطح استخرها بصورت مايع پاشيده شوند. 20
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وري در بيرون قايق وجود كودهاي مايع برافراز استخرهاي پرورش ماهي اسپري مي شوند بطوريكه موت -24
 داشته و راننده قايق مي تواند كودهاي مايع را بر روي سطح آب استخر پخش نمايد.

گزينه ديگري براي كودهاي مايع وجود دارد آن است كه اين كودهاي مايع مي توانند يا آب استخر مخلوط  
كه در كنار محل استقرار كودهاي مايع هستند در آب پخش  Paddle wheelشده و سپس بوسيله هواده هاي 

  شوند. 
) يك ابزار مناسب براي اندازه گيري شكوفايي فيتوپالنكتون ها است .اين secchi diskسي شي ديسك (  -25

وسيله  جهت تخمين عمق رويت مورد استفاده قرار مي گيرند. عمقي از آب كه در آن سي شي ديسك 
) مي نامند. در آبهايي كه عمق رويت secchi disk visibilityرويت سي شي ديسك  (ناپديد مي شود را عمق 

اينچ است اصطالحاً آبهاي بسيار شفاف مي نامند و در اين آبها اضافه شدن  24سي شي ديسك مي باشد از 
  تركيبات غني شده مي تواند باعث افزايش فيتوپالنكتون ها شود.

نجر به كدورت بيشتر آب مي شود استفاده از سنگ آهك كشاورزي بارور سازي استخرهاي لجني اغلب م -26
يت آب شود سنگ آهك لجني كمك كرده و باعث كاهش قليائ مي تواند به شفافيت آب در استخرهاي

در هكتار در اين نمونه استخرها توصيه مي شود اين ماده كيلوگرم  1812تا  906كشاورزي به نسبت 
  ايق در كليه سطوح استخر پخش شود.بصورت يكنواخت با استفاده از ق

  درجه سانتي گراد است. 22-27بهترين درجه حرارت براي كوددهي  
  ميلي گرم در ليتر است  7-8مناسب ترين مقدار اكسيژن محلول  
 .بهتر است كوددهي در دفعات زياد و مقدار كم و بصورت محلول انجام شود  
  نشت آب باشد در غيراينصورت قسمت اعظم كود و كف و ديواره ها و دريچه هاي خروجي بايد فاقد

  فيتوپالنكتون هاي ناشي از عمليات كوددهي از استخر خارج مي گردد.
  از كوددهي در روزهاي ابري و باراني بايد پرهيز شود.     
درون تركيبات غني كننده ( كودها) زماني مي بايستي مورد استفاده قرار گيرد كه ميزان فيتوپالنكتون هاي      

  استخر به اندازه كافي نباشد.
انباشته كردن كودهاي دامي در وسط ويا در گوشه هاي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي عمل صحيحي  -27

نبوده زيرا به تدريج كودها تجزيه شده وكربن از دسترس خارج مي شود. عالوه بر اينكه ممكن است باعث 
  ايجاد آلودگي نمايد. 

همزمان با آهك در استخرها استفاده نمود. زيرا كود مذكور با آهك تركيب شده  كودهاي فسفاته را نبايد -28
روز بين آهك پاشي  15تا  8ايجاد رسوب كرده واز دسترس گياه خارج ميشود.لهذا فاصله زماني بين 

  وپخش كود سوپر فسفات ضروري است.
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آنتي بيوتيك ها ، حال ل هاي آلي ،شامل صابون Detergents)جهت توليد اسالري استفاده از مواد پلشت بر(  -29
ممنوع است زيرا مي تواند باعث توقف توليد گاز متان  توسط باكتري هاي متانوژنيك ميشود.لهذا ميبايستي 

فهرست عواملي كه  احتراز نمود. از اضافه شدن اين مواد به قسمت هاضم و مواد آلي توليد كننده اسالري
 ) درج گرديده است.4-3اعث ايجاد مسموميت ميشود در جدول(ب

 
  فهرست عواملي ايجاد كننده مسموميت) 4-3جدول (

 رديف
اسامي تركيبات 

 (Inhibitor)محدودكننده
  غلظت هاي محدود كننده(سمي)

Inhibiting Concentration 

 5000ppm يون سو لفات 1

 ppm 40000 كلرايد سديم 2

 nig/ml 0.05 نيترات 3

 mg/l 100 يون  مس 4

 mg / l 200 كروميوميون  5

 mg/ l 500- 200 يون نيكل 6

 mg/l   5500 – 3500 يون سديم 7

 4500mg/l-2500 يون پتاسيم 8

 mg / l  4500- 2500 يون كلسيم 9

 mg/ l  1500- 1000 يون منگنز 10

 Above 1500 mg / l يون منيزيوم 11

  The Biogas Tecnology  in China,BRTC,China(1989) منبع:                              
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  آئين كار ذخيره سازي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي - مچهار بخش
 

روال توليد وپرورش ماهيان گرمابي در كشور ايران بدينگونه بوده كه الرو وبچه ماهي موردنياز مزارع پرورش 
د.الروها به مدت سه تا پنج روز در تفريخگاه با استفاده از يماهي از مراكز دولتي وخصوصي تامين مي گرد

سوسپانسيون زرده تخم مرغ وشير خشك كم چرب ويا شيرابه سويا تغذيه شده وپس از آن به استخرهاي بچه 
ميليون در هكتار معرفي مي شود.به ازاي هر دو تا يك  منتقل ميشوند.الرو پيشرفته به تعداد ( Fry)ماهيان نورس 

در صد  50تا  40كيلو گرم غذاي تجاري در روز استفاده مي شود.اين غذا معموال داراي  5/1ر الرو صدهزا
روز بچه ماهي نورس به بچه ماهي پيشرفته تبديل مي شود و 30تا 21پروتئين خالص است. در طول دوره پرورش 

صد است. براي پرورش بچه در 50تا  30تا يك گرم خواهد رسيد . ميزان بقاء بين  5/0وزن آن ها به حدود 
ماهيان انگشت قد در استخرهاي پرورشي پنجاه تا صدهزار قطعه بچه ماهي پيشرفته در هكتار معرفي شده ودر 

طول دوره  وزن نهايي درصد پروتئين خالص استفاده ميشود. در 30تا  25طول دوره پرورش از غذاي تجاري با 
درصد ميرسد. براي   70تا  60رسد. ميزان بفاء در اين مرحله به  گرم مي 30تا  15به  پرورش يك تابستانه گاهي

گرم بايد در سال بعد نيز آنهارا به عنوان بچه ماهيان دو تابستانه پرورش  30بدست آوردن بچه ماهيان بزرگتر از 
اين موضوع درحالي است كه  مراحل رشد وپرورش كپور ماهيان در  .)1375داد.(قناعت پرست وهمكاران, 

احي معتدله مانند اروپاي شرقي  طوالني تر بوده وماهي براي رسيدن به وزن بازاري بايد سه تابستان را پشت سر نو
  )1381گذارد.(مهدي نژاد وهمكاران ,

مديريت ذخيره سازي به عنوان فعاليت مهم و ضروري در عمليات پرورش ماهيان گرمابي است. توليد گونه هاي 
رفي شده, تراكم ذخيره سازي, اندازه ماهيان ذخيره ساز شده و تعداد مناسب مختلف,گروه وزني ماهيان مع

در اين صنعت  .ماهيان از مهمترين اركان ذخيره سازي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي محسوب مي شود
 مي بايستي نقشه راه و سپس عمليات اجرائي آن مورد توجه قرار گيرد. BMPبراساس مديريت 

واد آلي و اكسيژن توليد مي كنند م ول روز با استفاده از نور خورشيد،يتوپالنكتونها در طيا ف زي شناوران گياهي
در شب همانند گياهان موجود در خشكي عكس اين عمل را انجام مي دهند يعني اكسيژن آب رامصرف كرده و

وجود ودي اكسيد كربن توليد مي كنند. در صورتيكه ماهي كپور نقره اي در استخرهاي پرورش كپور ماهيان 
د اكسيژن محلول در آب  ودر بر تعداد زي شناوران گياهي افزوده شده ودر هنگام شب باعث كمبونداشته باشد، 

نتيجه مرگ ومير ماهيان ميشود. ماهي آمور از گياهان آبزي موجود در آب تغذيه واز گسترش آنها جلوگيري 
مي كند.ماهي كپور سرگنده از جانوران ريز معلق در آب تغذيه مي كند. در صورت عدم وجود ماهي كپور 

وران جانوري سبب ازبين رفتن زي شناوران گياهي شده سرگنده در استخرهاي  پرورش كپور ماهيان زي شنا
ذا اولين قدم در اعمال مديريت صحيح پرورش ل ودر نتيجه از ميزان توليدات طبيعي  استخرها كاسته خواهد شد.

  ماهي استفاده از گونه هاي مختلف ماهيان پرورشي به اصطالح پرورش توام است.  
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 شت قد تا ماهي پرواريتركيب دوره پرورش بچه ماهي انگ -1-4-1

گونه كپور ماهيان استفاده مي شود,ولي به دليل ارزان بودن توليد غذايي كپور نقره اي و سرگنده 4معموالً از هر 
  درصد، 10تا  5% فيتوفاگ، 50از تركيب اين دو گونه بيش از ديگر گونه هاي استفاده مي شود.( 

 .)درصد بيگ هد 5-10درصد آمور و  10- 15و  كپور  ،درصد 15-20 -فيتوفاگ  ،درصد 55-60كپورسرگنده
  بطور كلي تراكم در اين دوره بستگي به ميزان اكسيژن، حاصلخيزي استخر و امكان تهيه غذا خواهد داشت.

ه و ويژه اكولوژيكي برحسب حركات اغلب آبزيان و ماهيان از نظر محيط زندگي خود داراي جايگاه جداگان
) گفته مي شود. به همين مناسبت Nichكه اصطالحاً به آن النه اكولوژيكي ( هستند، رفتاري و رژيم غذايي خود

ممكن است چند گونه از آبزيان در تماس مستقيم با يكديگر نباشند, ولي فعاليت بيولوژيكي اين موجودات در 
ودمندي دو طرفه محيط زندگي, نه تنها يك رابطه رقابتي ايجاد نكرده, بلكه در محيط زندگي آنها يك رابطه س

اي را بوجود مي آورد و بعضاً فعاليتهاي گونه هاي مختلف سبب تسهيل رشد يك گونه و گاهي سبب تهيه مواد 
اطالق مي  Synergismغذايي جديد براي گونه هاي ديگر خواهد شد كه به اين پديده سودمند دوطرفه يا همياري

  شود.
) واجد پديده Multi species fish cultureورش چند گونه اي  (ماهيان گرمابي به دليل خصوصيات زيستي براي پر

ه بيشتر تنوع بخشي گونه اي در اكوسيستم هاي استخرهاي پرورشي را مياري بوده و اين موضوع زمينه هرچه
ي در هرم مهيا ساخته و حاصل تقابل ايجاد شده و تعدد گونه ها منجر به حداكثر استفاده از طبقات مختلفغذاي

هريك از گونه هاي ماهيان گرمابي داراي منابع غذايي ويژه خود هستند و از آن بهره مند يكي مي گردد.  اكولوژ
  .مي شوند بدون اينكه رفتار اكولوژيكي رقابتي بين آنان ايجاد شود

 
  آئين كار ذخيره سازي استخرهاي پرورش كپور ماهيان  -2-4-1

  :اين بخش به شرح زير است آئين كار
زيرا اوالً  .روز بعد از عمليات كوددهي بايد الرو ماهيان گرمابي را به استخرها منتقل نمود 7تا  6 بطور معمول -1

غذاي طبيعي كافي در استخرها توليد شده باشد و ثانياً آثار ثانويه ناشي از كوددهي و كمبود اكسيژن (ناشي 
  از تجزيه كود) در استخرهاي پرورش ماهي تقليل يافته باشد.

نقش توليدات طبيعي در تغذيه ماهيان گرمابي خصوصاً در مرحله دگرگوني تغذيه اي از مرحله تغذيه از اهميت 
كيسه زرده تا مرحله تغذيه با دهان اسيدهاي چرب غير اشباع زنجيره بلند در زئوپالنكتون ها نقش تعيين 

  كننده اي در اين مرحله دارد.
تعداد ماهيان در استخرها  ،ايي در استخرهاي پرورش ماهيبا توجه به موضوع استفاده از سطوح مختلف غذ -2

متفاوت است. بيشترين ماهيان پرورشي در استخرها را كپور نفره اي تشكيل ميدهد. زيرا اين ماهي از اولين 
سطح توليدات طبيعي در استخرهاي پرورش كپور ماهيان استفاده مي كند. واز غذاي طبيعي به غير از شرايط 
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ذا در صد تراكم ماهي كپور را مي توليد اين گونه بسيار كم است. ل نمي كند. بنابراين هزينه بحراني تغذيه
توان با توجه به شرايط منطقه اي كم يا زياد كرد.به عنوان مثال چنانچه در منطقه اي غذاي دستي متشكل از 

اهي كپور پرورشي را مي توان در صد م وجود دارد  وبه سهولت يافت ميشود،غالت وحبوبات ارزان قيمت 
در استخرها را زياد كرد. ويا برعكس در صورت گران بودن غذا ودر دسترس نبودن آن مي توان تعداد 
ماهيان كپور را كاهش داد.در صورتيكه وضعيت استخرهاي پرورشي به نحوي باشد. كه گياهان آبزي مورد 

نطقه يافت ميشود. در صد ماهيان آمور پرورشي تغذيه ماهي آمور در آنها زياد است. ويا علوفه به راحتي در م
در استخرها بايد بيشتر از حد معمولي در نظر گرفته شود.بطور كلي تركيب مناسب براي پرورش چند گونه 

تا 5در صد ماهي آمور  15تا  10 -درصد ماهي كپور معولي 25تا  20-درصد ماهي كپور نقره اي 60تا 55اي 
ت. اغلب بصورت استاندارد در هر هكتار از استخرها بدون استفاده از هواده درصد ماهي كپور سرگنده اس 10

گرم كشت  50تا  30گرم در نظر گرفته مي شود. چنانچه بچه ماهي  5تا 3قطعه ماهي  5000تا  4500حدود 
گرم به باال كشت شود.تراكم كشت حدود  80قطعه و اگر بچه ماهي  4000تا  3500كنند. اين تعداد به  

  قطعه در نظر گرفته ميشود. 3500
يك آفت كش  فبل از معرفي بچه ماهيان كپور الزم است از سم تري كلروفن استفاده شود.اين سم  -3

از طريق نابود كردن دشمنان روتيفرها يعني سيكلوپس ها بكار مي رود و در پاره اي از  ارگانوفسفره است كه
 48تا  24ظت هاي باالتر اين سم هم استفاده مي گردد. موارد براي تسريع نتايج و با مديريت ناصحيح از غل

 .به استخر پرورشي معرفي مي شوند كپور ماهيان روزه  7تا  3ساعت پس از كاربرد سم، الروهاي 

مي باشد و حد ايده  9تا  6/7اسيديته مطلوب براي عمليات ذخيره سازي و پرورش الرو ماهيان گرمابي يعني  -4
است. اين موضوع بدين علت است كه فيتوپالنكتون كه توليد كنندگان  8تا  7آل آن در فصل پرورش بين 

  اوليه و از مهمترين غذاهاي استخرها هستند در آبهاي خنثي مايل به قليائي رشد خوبي دارند.
عمليات ماهي دار كردن (ذخيره سازي ) يكي از حساسترين مراحل پرورش ماهي مي باشد و براساس هدف  -5

) stockingماهي پرواري) عمليات ذخيره سازي ( -ماهي انگشت قد -دازه ماهي (الرو ماهيپرورش ماهي و ان
 انجام مي شود.

  
  ماهي دار كردن استخرها بوسيله الرو ماهي -3-4-1

كوچكتر از استخرهاي ديگر خواهد بود.پرورش بصورت تك  ،اندازه استخر مورد نياز جهت اين نوع پرورش
گونه اي انجام مي شود. بهتر است رهاسازي الرو ماهيان درصبح زود روزهاي آفتابي زماني كه باد شديد نبوده و 

) نيم گرم تا Fryمحيط استخر گل آلود نباشد صورت پذيرد. هدف از اين نوع پرورش توليد بچه ماهي نوري (
هزار قطعه بچه ماهي در هكتار خواهد  200تا  100هد بود. تراكم كشت در اين نوع استخرها بين يك گرم خوا
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بود. هم دما كردن آب حاوي الرو ماهي و محيط استخر, يكي از ضروريات ذخيره سازي در اين مرحله مي 
  باشد.

آن بتدريج به عمق آب سانتي متر مي باشد و بعد از  100تا  80عمق آب جهت رهاسازي الرو ماهي حداكثر 
استخر افزوده خواهد شد ميزان تراكم رهاسازي بسته به هدف پرورش و طول دوره پرورش متفاوت خواهد بود. 

ليتري مجهز به سيستم 2000تا  1000بهترين روش حمل و نقل نوزاد ماهي تازه به تغذيه افتاده استفاده از مخازن 
  اي طوالني استفاده از كيسه نايلون  مطمئن تر است.مسافته. البته براي اكسيژن دهي خواهد بود

  
  ماهي دار كردن استخر بچه ماهي انگشت قد( بوسيله بچه ماهي نورس) -

) خواهد بود. تناسب بين نوع گونه polycultureپرورش ماهي  در اين نوع استخرها بصورت كشت چند گونه اي (
استفاده از تمامي فضاهاي استخر ضروري مي باشد. وسعت اين ها جهت جلوگيري از رقابت تغذيه اي و حداكثر 

هزار قطعه بچه ماهي خواهد بود. زمان رهاسازي بچه ماهي  100تا  20هكتار با تراكم  3تا  1گونه استخرها از 
نورس نيز از اهميت خاصي برخوردار است. در صورتي كه فاصله بين استخر بچه ماهي نورس و استخر بچه 

  ساعت گرسنه نگه داشت. 48تا  24قد زياد باشد مي بايستي قبل از حمل, ماهي را به مدت ماهي انگشت 
  
  ذخيره سازي استخرهاي پرواري  -

متر در نظر مي گيرند. مساحت اين گونه استخرها از بقيه استخرها بيشتر خواهد بود.  5/2تا  2عمق اين استخر بين 
درجه سانتيگراد باشد. اطمينان از 12خرها زماني است, كه دماي آب بهترين زمان معرفي ماهي ها به اين گونه است

سالمت و وضعيت  بچه ماهيان با توجه به هزينه هاي صورت گرفته, ضروري است. از اينرو مي بايستي ماهي ها 
انند گرم خواهد بود. م 50تا  30را از محلهاي مطمئن تهيه نمود . بهترين وزن جهت معرفي ماهي  به استخرها بين 

  ساير روشها انجام عمليات هم دمائي بايد با دقت بسيار انجام شود.
بچه ماهي خواهد بود. در  4500تا  3500رهاسازي ماهي در اواخر فروردين ماه و اوايل ارديبهشت ماه با تراكم 

دليل باال بودن اوزان پايين تر بچه ماهي انگشت قد استفاده مي شود. زيرا به   صورتيكه هواي منطقه گرم باشد از 
   .دما, رشد و نمو با سرعت بيشتري انجام شده و ماهي ها زودتر به سن بلوغ مي رسند

  
  تركيب كشت دوره پرورش الرو تا بچه ماهي نورس -

تا  2) پرورش مي يابند. زيرا پس از جذب كيسه زرده ( Monocultureدر اين دوره بصورت كشت تك گونه اي (
لهذا تعدد گونه ها باعث رقابت غذايي بين آنها خواهد زئوپالنكتون ها تغذيه مي كنند.  زروز اول) تمام الرو ا 3

  شد.
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  تركيب كشت دوره پرورش بچه ماهي نوري تا بچه ماهي انگشت قد -

در اين دوره كپور بعد از رسيدن به وزن حدود يك گرم شروع به تغذيه اختصاصي خواهد كرد. كپور نقره اي و 
جوامع پالنكتوني تغذيه مي كنند.كپور علفخوار از گياهان خوش خوراك و كپور معمولي از  كپور سرگنده از

  يا چند گونه اي استفاده مي شود. 2زي شناوران جانوري، كفزيان تغذيه  مي كنند در نتيجه از تركيب 
درجه سانتيگراد  12تغذيه ماهي كپور وابسته به درجه حرارت آب مي باشد. اين ماهي در درجه حرارت كمتر از 

درجه سانتيگراد ميزان هضم وجذب پايين است . در نتيجه عذادهي 18تغذيه نمي كند. ودر درجه حرارتهاي زير 
درجه سانتيگراد 28تا  25در اين دما مقرون به صرفه نخواهد بود. بهترين درجه حرارت براي تغذيه ماهي كپور 

  است. 
درجه سانتيگراد به علت كمبود اكسيژن محلول در آب و در نتيجه  35غذا دهي در درجه حرارتهاي باالتر از  

كاهش ميزان هضم وجذب غذا ممكن است باعث بروز مشكالتي در ماهي شودلهذا غذادهي در اين دما ممنوع 
  مي باشد.

يد دانه اندازه دانه هاي غالت يا پليت غذايي بايد متناسب با اندازه دهان ماهي باشد.براي تغذيه ماهيان درشت نبا
هاي غالت را آسياب كرد زيرا در هنگام ريختن غذا در آب مقدار زيادي ازذرات موجود در غذا در آب پخش 

  وبه مصرف ماهي نمي رسد. 8شده
ن وبلعيدن دانه هاي گرمي قادر به خردكرد 100براي ماهيان كوچك خردكردن غذا ضروري است. زيرا ماهي 

  بايد پليتهاي غذايي را خرد وغربال نمود ويا بصورت خمير در آورد. براي تغذيه  ماهيان كوچكدرشت نيست. 
غذاي ماهي كپور نبايد در سطح استخرپاشيده شود. زيرا در گل والي كف استخر فرو رفته وماهي نمي تواند   

  آنرا پيدا كند. در نتيجه غذا به هدر مي رود.
وكميت ثابت به استخرهاي پرورش ماهي داده شود.منظور  –كيفيت ثابت  -مكان ثابت –غذا بايد در زمان ثابت  

از كيفيت ثابت آن است كه نوع فرمول غذايي بصورت ناگهاني تغيير نكند وتغييرات بصورت تدريجا انجام 
شود.همچنين منظور از كميت ثابت آن است كه ميزان غذاي روزانه در فاصله بين دو زيست سنجي ثابت 

  ذا در صبح زود وغروب خودداري گردد.باشد.واز كم وزياد كردن غ
متري آب باشد. موقعيت اين نقاط بايد  1- 6/0بايد عاري از لجن ودر عمق  نقاطي كه غذا در آن قرار ميگيرد،

  به گونه اي باشد تا ماهيان ضعيف تر نيز بتوانند به غذادسترسي يابند.
ساعت 2در پرورش چند گونه اي به علت استفاده از غذاي كپور توسط ماهي آمور , بايد علوفه مورد نياز آمور 

زودتر از زمان غذا دهي كپور در استخر ريخته شود. تا ماهي آمور سير شده واز غذاي ماهي كپور تغذيه 
  م شود.نكند.عمل غذا دهي به ماهيان كپور بايد در دونوبت صبح زود وغروب انجا

غذاي ماهي كپور بايد در داخل تشتك گذاشته شود. وتاكيد شده تاتشتكها در نقاط معيني از استخرها قرار 
  متر از يكديگر كافي است. 20نقطه وفاصله تشتكها در حدود  8تا6گيرند.در هرهكتار از استخرها 
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)بايد علوفه موردا نياز -ش باد به علت وز-براي جلوگيري از پخش علوفه در استخرهاي پرورش كپور ماهيان (
متر ودر حاشيه 2×2ماهي آمور در داخل مبعهاي چوبي شناور در آب ريخته شود. اين مربعها به ابعاد تقريبي 

بي در يك محل ثابت شده عدد در هكتار است. كه به كمك طناب يا ميخ چو 2-4استخر قرار گرفته وتعدا آن 
  است.

  
   



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ١٠۴
 

  سازي استخرهاي پرورشي ماهيان گرمابيآيين كارآماده  -مپنج بخش
  
استخرهاي خاكي در آماده سازي عبارت است از كليه عملياتي كه قبل از كشت بچه ماهي: تعريف -1-5-1

انجام گيرد . رعايت صحيح اصول آماده سازي استخرهاي پرورش ماهيانگرمابي يكي از عوامل عمده در افزايش 
   . مي باشد كپور ماهيان  توليد

  
  استخر مراحل آماده سازي -2-5-1

  مي باشد. مراحل آماده سازي به شرح ذير
  
 آبگيري استخرهاي پرورش ماهي -

براي آبگيري استخرها بايد حجم مورد نياز را مشخص كرد. حجم آب مورد نياز بر حسب مترمكعب برابر است 
در زمان معين، مقدار آب با حجم هندسي استخر بعالوه حجم آب تلف شده شامل سه قسمت آب تبخير شده 

  نفوذ كرده در خاك استخر و پرت آبي كه عبارت از نشت از طريق ديوارها و منافذ دريچه هاي خروجي.
  مساحت مفيد استخر) = حجم آب مورد نياز× (ارتفاع متوسط  + حجم آب تلف شده

  (مترمكعب)        (مترمربع)         (متر)          (مترمكعب)  
  

ليتر در ثانيه در واحد هكتار و در مناطق گرم   2-5/1ميزان تبخير آب در تابستان در مناطق معتدل به طور متوسط 
ليتر در ثانيه در هكتار است اما ميزان نفوذ پذيري بستگي به نوع خاك استخر دارد و هرچه ميزان رس  3-4

ان نفوذپذيري را با ميزان موجود در خاك بيشتر باشد ميزان نفوذپذيري كمتر خواهد بود. به طوركلي ميز
  بارندگيها برابر مي گيرند.

  
  منابع تامين آب -

  منابع تامين آب به دو قسمت تقسيم مي شوند.
آب جاري: شامل رودخانه ها، نهرها ، جويبارها و هرز آبهاي فصلي و غيرفصلي كه همه آنها از بارندگيهاي 

  فصلي يا ذوب برفها تشكيل مي شوند.
امل چشمه ها، قنات ها يا كاريزها ، چاه هاي عميق و نيمه عميق مي باشد البته منبع اصلي آنها منابع زيرزميني: ش

بارندگيهاي مختلفي است كه در تمام طول سال انجام مي گيرد. معموالً آبهاي زيرزميني به دو قسمت تقسيم مي 
  شوند.الف:آبهاي سطحي ، ب:آبهاي عمقي
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ن است از منابع فوق الذكر تامين شود و يا با توجه به شرايط هر طرح از منبع تامين آب مزارع پرورش ماهي ممك
دو يا چند منبع مختلف امكان تامين آب وجود داشته باشد در هر صورت الزم است مقدار حجمي آب مورد نياز 

راي با توجه به شرايط اقليمي منطقه برآورد گردد تا اين كه در جريانكار در دوره بهره برداري مشكالتي ب
  پرورش دهنده ايجاد نشود.

  
  روشهاي آبگيري -

روشهاي متداول آبگيري استخرهاي ماهي مختلف مي باشد اما بهترين روش جهت انتقال آب به استخرهاي 
پرورش روش ثقلي است در اين روش آب را از نقاطي با ارتفاع باالتر از سطح استخر به وسيله كانالهاي ارتباطي 

ند بايد توجه داشت در صورت زياد بودن اختالف ارتفاع طراحي كانال هدايت بايد به به استخر هدايت مي كن
نحوي انجام گيرد كه از سرعت بيش از حد آب جلوگيري نمود زيرا ممكن است باعث ايجاد تخريب در 

و با تاسيسات گردد. در جاهايي كه امكان آبگيري به روش ثقلي وجود نداشته باشد از روش پمپاژ آب استفاده 
توجه به مساحت استخر و نياز پرورش دهنده به دبي مورد نظر از پمپهاي مختلفي استفاده مي شود. روش ديگري 
در آبگيري استخرها وجود دارد كه به هيچ وجه اصولي نبوده اما در بعضي از مناطق استفاده مي شود در اين 

  استخر جمع مي كنند. روش دريچه هاي خروجي استخر را بسته و آب باران و برف را در
  معايب اين روش به شرح زير است:

  استخر در تمام مدت سال پر از آب است و اين امر باروري استخر را كاهش مي دهد.-الف
موجودات آبزي مضر (براي پرورش ماهي ) مانند مار و قورباغه به راحتي در آن تكثير و باعث كاهش توليد -ب

 مي شود.

 نداشته و بازدهي استخر كمي مي شود.خاك استخر فرصت آيش -ج

جلبكهاي آبزي مانند اسپروژير و هيدروديكتيون فرصت رشد و نمود پيدا كرده در زمان ماهيدار كردن استخر -د
 مساحت زيادي از استخر را اشغال مي كند.

غني سازي به علت رشد جلبكهاي نامبرده كه مقدار زيادي از مواد معدني محلول در آب را جذب مي كند ، -ه
آب از نظر زي شناوران گياهي و جانوري بسيار مشكل بوده و در نهايت توليد گوشت ماهي بسيار كم خواهد 

 شد.

حلزونها در كناره استخر به راحتي تكثير شده و انتقال انواع بيماريها مانند ديپلوستوم در دوره پرورش به طور -ي
  وسيع گسترش مي يابد.
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  كيفيت آب  -

مورد استفاده در تمام طول سال بايد متناسب با نيازهاي استخرهاي پرورش ماهي بوده و هيچ گونه كيفيت آب 
منبع تغيير دهنده كيفيت آب يا آلوده سازي در منطقه موجود نباشد. آبهاي زيرزميني مانند آب چاه ، چشمه 

حت تاثير عوامل تغيير داراي تركيب و كيفيت تقريباً ثابت هستند ولي آبهاي جاري و سطحي ممكن است ت
دهنده كيفيت قرار گيرد. آب نهرها و رودخانه ها تا حد امكان نبايد به طور مستقيم وارد استخرها شود. زيرا 
ممكن است رسوبات و مواد نامناسبي به داخل استخرها انتقال يابد. در مواردي كه آب جاري داراي سابقه گل 

  كردن مواد زايد وجود داشته باشد.آلودي و سيالبي است بايد امكان ته نشين 
به هرحال از بين كليه آبها بهترين آب آبي است كه رنگ آن سبز متمايل به زرد باشد. چون براي غني سازي اين 
آب  (از نظر غذاي زنده شامل زي شناوران گياهي و جانوري ) نياز به كوددهي زياد نبوده و در نتيجه هزينه 

  توليد كمتر خواهد بود.
  
  مان آبگيريز -

استخرها پنج تا ده روز قبل از كشت الرو بايد كامالً پر از آب بوده و نسبت به كوددهي و غني سازي اوليه آن 
اقدام الزم را معمول داشت.بنابراين اگر استخرها به مدت زيادتري پر از آب باشد و سپس ماهيدار شود مشكالت 

ورد. معموالً زمان آب گيري استخرها بستگي به شرايط اقليمي عديده اي كه قبالً ذكر شده را به وجود خواهد آ
روز قبل از كشت ماهي استخر  10تا  5منطقه دارد و در هر استاني تاريخ آبگيري با استان ديگر فرق مي كند اما 

  كامالً آبگيري شده باشد.
  
  سرعت آبگيري -

باشد معموالً براي استخرهايي كه در آن  سرعت آبگيري استخر پرورش ماهي بايد متناسب با گونه و كيفيت آب
الرو ماهي كشت مي شود ابتدا نصف استخر آبگيري شده و بعد از اين كه روتيفر به اندازه كافي در آن به وجود 
آمد نسبت به تكميل آبگيري اقدام مي كنند. در مورد استخرهايي كه جهت پرورش ماهي گوشتي آبگيري مي 

  باشد كه حداكثر در سه روز آب استخر تكميل گردد. شود. سرعت آبگيري بايد طوري
  
  عمق آبگيري -

تا يك و نيم متر،  8/0عمق استخرها، عامل بسيار مهمي در تعيين آب مي باشد. در استخرهاي نوازدگاه عمق آب 
ري متر به طور متوسط آبگي 3تا  5/1در استخرهاي پرورش ماهي انگشت قد يا تا دو متر در استخرها پرواربندي 

  متر باشد3مي كنند و عمق آب استخر رسوب گير حداقل 
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  ) Liming(عمليات آهك پاشي -3-5-1
خاك  pHانجام عمليات آهك پاشي در مراحل قبل از توليد و پرورش كپورماهيان، به منظور خنثي نمودن 

تجزيه رسوبات لجني ، ضد  - ) hard ness) و ميزان سختي آب (alkalimityاستخرها و افزودن ميزان قليانيت و (
عفوني كردن استخرها ، تامين كلسيم وايجاد حالت بافري استخرها ،مي باشد. بطوريكه از آهك زنده به ميزان 

 يك تن در هكتاراستفاده مي شود.

با انجام اين كار ميزان حاصلخيزي استخرها براي توليد ماهي فراهم شده بطوريكه زمينه افرايش توليدات 
در درون استخرهاي پرورش ماهي فراهم مي گردد. بطور طبيعي  Aquatic Animal Productionآبزي (حيوانات 

ميلي گرم در ليتر مي باشد. درحاليكه ميزان اين پارامتر در  50تا  40ميزان قليانيت كلي در آبهاي شيرين به ميزان 
 pHليتر مي باشد و د راستخرهايي كه ميزانميلي گرم در 60آبهاي لب شور استخرهاي پرورشي به ميزان كمتر از 

 Boyd andمي باشد. اغلب مي بايستي از شكل هاي سودمند آهك پاشي استفاده شود ( 6آنها كمتر از 

Tuckev,1998 نمونه هاي خاك گرفته شده  از استخرهاي پرورش ماهي مي تواند جهت تعيين ميزان احتياج به (
) ولي از Bayd,1974,Pilli and Boyd 1950د تجزيه شيميايي قرار بگيرد. ( ) مورLime require Mentآهك پاشي ( 

سوي ديگر ممكن است همواره عمليات آناليز خاك براي صاحبان مزارع امكان پذير نباشد. لهذا راهنماي كلي 
 پيشنهاد مي) 1-5به شرح جدول (اصالح ساختار خاك  براي مشروحه جهت تعيين احتياج به ميزان آهك پاشي

  گردد.
  ) تعيين نياز خاك مزارع پرورش ماهي به آهك1- 5جدول(

  ميزان سنگ
)kg ha-1(  

  خاك pHميزان 
  (واحد استاندارد)

  ميزان قليانيت كل
Total Alkaliniyy 

  (ميلي گرم در ليتر)
  5كمتر از   5كمتر از   3000
2500  4/5-5  10-5  
2000  9/5  -5/5  20-10  
1500  4/6-6  30-20  
1000  7-5/6  50-30  

  
خاك ميزان  pHبه عبارت ديگردر اين روش مي توانيم بدون نيازبه آناليز خاك بوسيله ميزان قليانيت كل و ميزان 

دز مورد نياز سنگ آهك كشاورزي را مورد تخمين قرار دهيم. اگر هر دو پارامتر در دسترس بوده ولي 
درخصوص مقادير كمي آنان اتفاق نظر نباشد. مي بايستي از متغيري استفاده شود كه بيشترين ميزان سنگ آهك 

ميلي گرم در ليتربوده 15ائيت تخمين زده  شده را تجويز مي نمايد. مثال روشن اين موضوع آن است كه ميزان قلي
باشد.در اين حالت ميزان سنگ آهك كشاورزي به ميزان  1/5در استخرهاي آب شيرين معادل PHولي ميزان 

است.  در PHقط ميزا در هكتارمحاسبه مي گردد. ). ولي در مورد استخرهاي آب شور مالك عمل ف 2500
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باشد  5/5برابر PHميلي گرم در ليتر بوده و ميزان 80ميزان كل قليانيت صورتيكه براي استخرهاي آب شوري كه 
  )pHكيلوگرم در هكتار محاسبه مي گردد. (به علت وجود  2000ميزان آهك مورد استفاده 
) مي بايستي بصورت يكنواخت بر روي خاكها استخرهايي كه Agricultoral Limestoneسنگ آهك كشاورزي (

) البته ممكن است در مواردي نيز آهك بصورت يكنواخت 1ه است, پراكنده شود.(شكل قبالً از آب تخليه  شد
برروي سطح آب استخرهاي پرورشي ريخته شود. پراكنش آهك كشاورزي مي بايستي در ابتداي دوره توليد 
ند محصول و حداقل يك هفته قبل از عمليات با روري استخرها انجام شود. طبعاً سنگ آهك كشاورزي نمي توا

با خاك خشك واكنش شيميايي داشته باشد. بنابراين زماني بايد آهك را به خاك اضافه كنيم كه رطوبت در 
سطح خاك مشهود باشد. به عبارت ديگر رطوبت به قدري در خاك بوده كه امكان قدم زدن در كف استخر 

آهك پاشي باعث پيشرفت ممكن بوده، بدون اينكه كفشهاي شما خاك آلوده شود. عمليات شخم زني بعد از 
در انجام واكنش شيميايي بين خاك و سنگ آهك كشاورزي مي شود. ولي تاكنون مطالعاتي برروي ميزان 

  . )1-5(تصوير  سودمندي، عمليات شخم زني بر روي ميزان تاثير راندمان آهك پاشي انجام نشده است
  
 )Dryingعمليات خشك كردن استخرهاي پرورشي كپور ماهيان (-

منظور از عمليات خشك نمودن استخرهاي پرورش كپورماهيان درفاصله زماني بين دو فصل توليد و پرورش 
كپور ماهيان ,تقليل ميزان رطوبت خاك در اين دوره زماني مي باشد. بطوريكه هوا بتواند وارد فضاهاي بين 

مي تواند باعث افزايش ميزان  ) انجام شود. هوادهي مطلوبSoil Respirationخاك سده و عمليات تنفس خاك (
  اكسيژن وفزوني ميزان  فعاليتهاي تجزيه هوازي، مواد آلي در كف استخرهاي پرورش  كپورماهيان شود.

  : به طور كلي اهداف خشك كردن استخر پرورش ماهي عبارتند از

ان هرز از جمله الف) خشك كردن كف استخر سبب مي گردد كه رطوبت مورد نياز دراختيار تخم و با بچه ماهي
  . كاراس ، گامبوزيا و همچنين قورباغه قرارنگيرد

ب) ضدعفوني كف استخر كه با در معرض نور خورشيد قرار گرفتنارگانيسم هاي حساس به نور همانند باكتريها 
  . ، قارچ ها و ويروس ها صورت مي پذيرد

  . ميكروارگانيسمدر مجاورت نور خورشيدج) تجزيه مواد الي و تبديل آن به مواد معدني توسط 

  . جلبك هاي احتمالي كه در كشت استخر قرار دارند ند) از بين برد

در طي عمليات دو تا سه هفته اي خشك كردن كف استخرها, اكثريت مواد آلي پايدار باقي مانده در كف 
معرض تجزيه قرار خواهد گرفت و ) در -ناشي از دوره هاي توليد و پرورش كپور ماهيان -استخرهاي پرورشي(

  ).Boyd and pippopinyo,1994مواد غيرآلي نيز در معرض اكسيداسيون قرار گيرد. (
منفعت اصلي از اين عمليات كاهش رطوبت باقيمانده در خاك كف استخرها تا سرحد ممكن ( تاقبل از شروع 

 عمليات دوره جديد بهره برداري از استخرها) مي باشد.
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براي خشك شدن خاك كف استخرهاي پرورش ماهي, بستگي به نوع بافت خاك درجه حرارت زمان الزم 
هوا، شرايط باد، بارندگي و نفوذ آب از استخرهاي مجاور مي باشد. خاكهايي كه داراي بافت هاي سبك بوده, 

  سريعتر از خاك استخرهاي كه داراي بافت سنگيني مي باشند, در معرض خشك شدن قرار مي گيرند.
گرما , آب و هواي خشك و شرايط وزش باد , باعث تسريع در فرآيند خشك شدن استخرهاي خاكي مي شود. 
اين موضوع درحالي است كه شرايط بارندگي و نفوذ آب به درون استخرها مي تواند , باعث تاخير در فرآيند 

افزايش رطوبت خشك شدن كف استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي شود. سرعت تجزيه خاك همزمان با 
خاك و رسيدن آن به حد ماكزيمم افزايش مي يابد و سپس در صورتيكه خاك در معرض فرآيند خشك شدن 
قرار گيرد. كاهش مي يابد. (شكل ). ارتباط نشان داده شده قابل استفاده براي خشك شدن كف استخرهاي 

يادي رس بوده و يا داراي يك اليه پرورش ماهي براي چندين هفته مفيد نمي باشد.اگر خاك داراي مقادير ز
عميق سيلت بوده و يا داراي رسوبات رسي باشد در اينصورت خاك شكاف خورده و بصورت بلوك هاي 
ستون مانند ( رديفي) بر روي كف استخرها هويدا مي شود.  سطوح اين بلوكهاي هاي خاك ، ممكن است 

  بصورت 
خاك كامال خشك مي شود. ولي اگر اين بلوكهاي خاك اليه اكسيد شده نمايان شود. اين اليه در سطح 

  شكسته شود..خاك درون آنها بصورت سياه و مرطوب نمايان مي شود بعالوه اينكه خشك كردن كف استخرها
در مدت زمان طوالني غالباً نمي تواند منافع بيشتري دربر داشته باشد. زيرا سطح اين بلوك مانند يك مانع در  

عمل مي كند. عمليات شخم زني با ادوات  ضميمه تراكتورهاي كشاورزي ,نظير ديسك برابر تبخير سطحي 
باعث نفوذ انبوه توده خاك به بيرون از اليه مذكور مذكور شده ونهايتا باعث تسريع در عمليات خشك شدن و 

  .هوادهي كف استخرهاي پرورش ماهي مي شود
  
  )Tellingعمليات شخم زدن استخرهاي پرورشي كپور ماهيان (-

عمليات شخم زني باعث افزايش ميزان خشك شدن كف استخرهاي پرورش ماهي مي شود و همچنين باعث 
شخم زدن يكي افزايش عمليات هوادهي، تسريع در تجزيه مواد آلي و اكسيداسيون تركيبات نادرخاك مي شود

اصوالً شخم زدن كف استخر  آماده سازي استخرهاي پرورشماهي است . فرايند مديريت نكات مهم ديگر دراز 
 50پرورش ماهيان گرم آبي سطحي است مگر در مواقعيكه ضخامت لجن كف استخر زياد باشد ( بيشتر از 

سانتيمتر ) كه بايد اقدام به برداشتلجن از كف استخر نمود . در شخم زدن خاك كف استخر به ذرات ريز تبديل 
رات خاك باز هم ريزتر مي گردد . در چنين شرايطي مي گردد و درصورتي كه از ديسك استفاده گردد ذ

برابر افزايش پيدا مي كند و باعث تسريع عمل اكسيداسيون ميشود ، همچنين در  10سطحبرخورد خاك و هوا تا 
   . ضمن اين عمل گازهاي مسموم و محبوس در خاك استخر از جمله آمونياك آزاد مي شود
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سك آن است كه استخرهايي كهداراي گياهان آلي مانند ني يا لويي نكته حائز اهميت در رابطه با شخم و دي
باشد نبايد شخم زده شوند ، زيرا سبب توسعه ريزومها گرديده و بنابراين استخر پر از علوفه هاي مزاحم خواهد 

  . گرديد كه حذف آنها بامشكالت زيادي همراه خواهد بود

) با خاك Bornt Limeآهك كشاورزي، آهك سوخته (در هنگام شخم زني ساير تركيبات خاك مانند سنگ 
تركيب مي شود. انباشت مواد آلي با منشاء هاي مختلف كه در اليه سطحي خاك تجمع يافته است. مي تواند با 
اليه هاي عميق خاك مخلوط شود و باعث كاهش ميزان تراكم اين مواددر اليه سطحي خاك شود. در زمانيكه 

امكان شخم زدن وجود ندارد. ( به علت آنكه عمالً خاك مرطوب بوده شخم  كف استخرهاي پرورش ماهي،
نمي خورد و امكان فرورفتن تراكتوروادوات ضميمه آن در زمين مزرعه  وجود دارد).جاي چرخ هاي ماشين 

) در آن جاي مي گيرد. در saft sedimentهاي كشاورزي در كف استخر ايجاد گودال مي نمايد و رسوبات نرم (
) شود. رد anarabic conditionن حالت اين محل ها مي تواند مكاني مناسب براي ايجاد شرايط غيرهوازي (اي

چرخهاي تراكتورهاي مي تواند چاله و شيارهايي در كف استخر ايجاد كند در اين حالت مي تواند در سيستم 
تور براي شخم زدن كف تخليه كف استخرو فرآيند خشك شدن آن باعث اختالل شود. زماني كه از تراك

استخرها استفاده مي شود توصيه مي شود ازتراكتوربا چرخهاي دوبل و يا چرخهاي با عرض زياد استفاده شود. 
  اين حالت مي تواند از ايجاد شياردر اثر رد چرخهاي تراكتور بر كف استخر جلوگيري نمايد.

مي تواند سبب از بين رفتن كلوخه هاي خاك سانتي متر است و استفاده از ديسك  10تا  5عمق شخم زني بين 
)مي بايستي انرژي بيشتري (نسبت Roto tillersبعد از عمليات شخم زني شود.جهت استفاده ازشخم زنهاي دوار (

به استفاده از ديسك) صرف شود. مصافاً به اينكه استفاده از اين وسيله باعث خراب شدن بافت خاك مي شود. 
) در شرايطي قابل استفاده است كه خاك اليه بااليي از حيث Mauld board plawsن (گاو آهن هاي خاك برگردا

يك يا دو ماده از المانهاي خاك بسيار متراكم بوده و خاك اليه عمقي داراي كيفيت برتر مي باشد. در اين 
  .حالت اين وسيله به خوبي مي تواند باعث جابجا شدن اليه هاي خاك شود

گردان براي شخم زني هاي معمول استفاده نمي شود زيرا اين گاو آهن ها انرژي بيشتري گاو آهن هاي  خاك بر
شخم زني باعث عدم حاصلخيزي استخرهاي مي شود كه در ديسك هاي شخم زني مصرف مي كنند. نسبت به 

شدن ) قرار مي گيرند. شخم زدن باعث باز heavy mechanical aerationمعرض سيستم هاي سنگين هوادهي  (
ذرات خاك مي شود و در اين هنگام  هواده ها باعث ايجاد جريان آب مي شوند, اين موضوع مي تواند سبب 
فرسايش شديد كف استخرها شود بنابراين اگر استخرهايي كه داراي سيستم هوادهي سنگين مي باشند نبايددر 

بوسيله غلطك هاي دوار فشرده  معرض عمليات شخ زني قرار گيرند. بعد از شخم زدن مي بايستي ذرات خاك
  شده و سپس بقيه عمليات آماده سازي  استخرهاي پرورش كپور ماهيان صورت پذيرد.

شخم زني استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي به منظور اصالح و احياء و بهبود آنها انجام مي شود. عمل شخم 
 در چند مورد خاص انجام مي شود:زدن استخر، معموالً به صورت سطحي انجام مي گيرد. شخم عميق فقط 
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 پوشيده شده باشد.» ني«زماني كه استخر بزرگ بوده و با مقدار زيادي  -1

زماني كه اليه هوموسي كف استخر ضخيم بوده و شخم زدن آن خيلي مشكل نباشد (اليه هوموسي بسيار  -2
 ضخيم وقتي ايجاد مي شود كه استخر بسيار حاصلخيز باشد).

در استخرهاي با حاصلخيزي متوسط يا كم، انباشتگي لجن كلوئيدي به مقدار زياد ايجاد نمي شود. در اين شرايط 
 شخم زني استخر ضروري نيست. 

خشكانيدن ساده استخر در فصل زمستان گاهي اوقات مضر است و آن هنگامي است كه اين عمل موجب از بين 
استخر از زماني قابل اجراست كه كف استخر به اندازه كافي رفتن و نابودي هوموس شود. عمل شخم زني 

خشك و سفت شده و امكان شخم زدن وجود داشته باشد. شخم زني به منظور احياء كف استخر و نابودسازي 
  گياهان مضر (ني) ، ضرورت مي يابد.

درجه 90ك فقط درجه زير و رو شود. اگر خا 180به منظور انجام يك شخم زني خوب، خاك كف استخر بايد 
جابه جا شود رستني ها (ني) به سرعت دوباره رشد و نمو خواهند كرد و از اين رو رستني ها دوباره قطع شوند 

  كه اين كار مستلزم صرف هزينه و وقت زيادي است كه نتايج بدست آمده رضايت بخش نخواهد بود.
سانتي متري) به 25عميق ( تا عمق  وقتي كه رستني ها داراي حجم و گسترش زيادي باشند بايد شخم زني

طوركامل صورت گيرد در مواردي كه كف استخرها كامالً به وسيله گياهان حاشيه اي پوشيده نشده باشد عمل 
شخم زني نبايد به طور كامل انجام شود به دليل اين كه مي تواند سبب انتقال اليه هاي غير حاصلخيز به سطح 

سانتي متر در نوسان است. بهترين وسيله شخم زني  10-5عمق شيارها بين  شود. در شخم زنيهاي عادي معموالً
مي باشد. اين ماشين در چندين مدل ساخته شده و قابل دسترسي است. اين وسيله » ماشين شخم زني چرخنده«

ي خاك را به خوبي جابه جا كرده و سبب باال آمدن اليه هاي غيرحاصلخيز زيرين مي شود بدون اينكه اليه ها
حاصلخيز مدفون شوند. در عين حال سبب تراز شدن سطح خاك (يكنواختي بستر استخر) و نابودي ريشه هاي 
درهم پيچيده گياهان مضر و نامطلوب مي شود. ماشينهاي مورد بهره برداري توسط حيوانات و تراكتورهاي 

استخر داراي آب است نيز انجام چرخدار يا زنجيري كشيده مي شوند. اين وسيله عمل شخم زني را در زماني كه 
مي دهد. همين طور تضمين كننده تميز نگاهداشتن كف استخر و تجزيه عناصر غذايي (مواد آلي) اليه هاي 
باالي خاك استخر مي باشد. اثر اين عمل قابل مقايسه با زماني است كه تقريباً هزار قطعه كپور معمولي به ازاي 

ا در كف استخر در جستجوي غذا هستند. مشابه همين عمل در كف استخر با هر هكتار به منظور دستيابي به غذ
  ابزارهايي نظير چنگك معمولي و يا زمين صاف كن و ريشه جمع كن قابل انجام است.

  
 Sediment Removalاستخرهاي پرورشي كپور ماهيان در عمليات جابجايي رسوبات كف استخر -

ماهي بنا به داليل متعددي انجام مي شود. مقدار زياد رسوبات  جمع آوري رسوبات در كف استخرهاي پرورش
كف استخرها مي تواند سبب ايجاد كدورت در آب استخرها ي پرورش ماهي شود. فرسايش ديوارهاي اطراف 
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در جاهايي از استخرها كه هيچگونه  -استخرهاي پرورش ماهي مي تواند باعث انباشت مقادير زياد رسوبات(
د رسوبات خارجي وجودنداشته است)بشود.. در صورتيكه استخرهاي پرورشي ماهي در فاصله سابقه نفوذ ورو

بين دو فصل پرورشي تخليه گردد اثرات بارندگي در كف استخرها مي تواند سبب فرسايش قسمت داخلي، 
ي ماهي خاكريزها و لبه هاي كم عمق شود. مواد فرسايش يافته مي تواند در قسمت هاي عميق استخرهاي پرورش

جايگزين شود. فرسايش مكانيكي، باعث فرسايش در قسمت جلوي هواده مي شود.در اين قسمت ها جريانهاي 
  سنگين و قوي آب وجود دارد و تجمع ذرات فرسايش يافته مي تواند در جاهايي كه جريانهاي ضعيف آب

) در استخرهاي پرورش ماهي مي تواند به علل Soft Sedimentوجود دارد مشاهده شود. جمع شدن رسوبات نرم ( 
مختلف نامطلوب محسوب شود.. اين رسوبات مي تواند در سطح هاي قسمت هاي عميق تر استخرها جاي 

  گرفته و آنهارا پر كند و از اين طريق سبب كاهش ظرفيت آبگيري استخرهاي پرورش ماهي شود. 
ماهي و يا گرانولهاي كودهاي شيميايي مي ي پليت سبب به دام انداختن غذاها همچنين ذرات رسوب نرم

  شود.وعمال آنها را از دسترس استخرهاي پرورش ماهي دور مي كنند.
) غالباً در قسمتهاياز استخرهاي پرورش ماهي كه  داراي رسوبات نرم اتفاق Anaerobic Zoneنواحي بي هوازي (

)مناسبي جهت موجودات كفزي Habitats(هاي   مي افتد. محل هاي استقراررسوبات نرم نمي تواند زيستگاه
)benthic organisms(  باشد. رسوبات نرم مي توانند، عامل ممانعت كننده اي جهت صيد ماهي از استخرهاي

  پرورش ماهي شود. زيرا وجود اين ذرات باعث تاخير در فعاليتهاي صيادي و عمليات صيدماهي مي شود. 
قبل از آن كه تجمع اين رسوبات باعث ايجاد ركت كنند.  (پريوديك حبطور كلي رسوبات نرم بايد بصورت 

).جمع شدن اين رسوبات -اليه ضخيم و سخت ايجاد شده و باعث ايجاد مزاحمت در استخر پرورش ماهي شود
و ايجاد تل ذرات رسوب باعث زيرخاك ماندن وسائل مختلف از جمله بيل هاي مكانيكي تا بولدوزرها در زير 

آنطوركه پرورش دهندگان -د. رسوبات نرم در قسمت هاي عميق شامل مقادير زيادي مواد آلي (خاك مي شو
  تصور مي كنند) نمي باشد.

در اينجا دليل موجهي براي ذخيره كردن رسوبات نرم در خارج استخر وجود ندارد. لهذا اين رسوبات اغلب بايد 
ه شود كه البته الزم است اين مواد در وهله اول فشرده به جاهايي كه در معرض فرسايش قرار گرفته اند برگرداند

  شده و يا در مقابل فرسايش خاكي به روشهاي ذيل محافظت گردد.
 جلوگيري از فرسايش ذرات خاك بوسيله پوشش گياهي -1

 جلوگيري از فرسايش ذرات خاك بوسيله سنگ -2

 جلوگيري از فرسايش ذرات خاك بوسيله سدها و موانع -3

بيرون استخرهاي پرورش ماهي پخش مي گردند، پخش شدن آنها مي بايستي بصورت وقتي كه رسوبات در 
جلوگيري شده و از ديدگاه اكولوژيكي حضوراين ه از ايجاد صحنه هاي كريه المنظرمسئوالنه انجام شود بطوريك
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رسوبات ، نبايد باعث كاهش ارزش اكولوژيكي محيط شده و بعضاسنگ وعوامل طبيعي خاك در اطراف 
  ر مشاهده شود.استخ

  
  ) استخرهاي پرورشي كپور ماهيانFertilizationعمليات باروري  سازي ( -
استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي بايد برروي خاكهايي كه داراي تراكم زياد تركيبات آلي فيبردار بوده طراحي  

خاك غالباً پايين  pHو اجرا گردد. در اين حالت  تجزيه مواد آلي خاك بصورت كند انجام شده زيرا ميزان  
ر زياد مواد آلي خاك اغلب در طول دوره است و نسبت مقدار كربن به نيتروژن باال است با اين وجود مقادي

 پرورش ماهي و ميگو مي تواند باعث كاهش اكسيژن آب و ايجاد شرايط بي هوازي شود.

از قبل مي شود.و شيمياييكوددهي حيواني بهاستخرها اقدامپالنكتوني وبنتوزي  موجوداتبمنظور رشد و توسعه
)  بطور 1365، ( واينارآويچ كود پايه بعنوانكود گاويتن 3هكتارهر استخر بازايبهو معرفي ماهيانآبگيري

از آبشفافيتبهباتوجهپرورشدوره). در طول 000( تصويرمي گردداستخر پخشازكفدرچند نقطه يكنواخت
 كيلوگرم100ار مقدبهروزانه. از كود گاوي ،  مي شود) استفادهو فسفاته ( ازته) و معدني(كود گاويآليكودهاي

اييكبار) دهي( هفتهازكودكيلوگرم درهكتار در هر مرحله نسبت) به و فسفات( اوره شيميايي درهكتار وازكودهاي
  .ميگردداستفادهآفتابي) درروزهاي1365، محلول( واينارآويچ بصورت

در آنمقدماتيشد تا تخمير وتجزيه خيساندهفايبرگالسهاي، درحوضچهاز مصرف قبلساعت 24كود حيواني
شدناز حل.كودها پسدگرد) مصرفتفاله( بدون در آبمحلولبصورتوسپسگرفتهاز استخرها صورت خارج
. در زمان بروز پديده شكوفايي جلبكي و همچنين مي شود.استخرها پاشيدهدر سطح، با سطلحوضچه در آب

  .خودداري شوداز پاشيدن كودها در استخرها  امي بايستيابري بودن هو
كود پايه به عنوان اصلي ترين عامل جهت باروري اوليه استخرها ميباشد ، معموالً قبل از آبگيري استخرها اين 
كود بايد به طور يكنواخت در كف استخر پخشمي گردد . وقتي درجه حرارت آب مناسب باشد و آبگيري 

وليدات زي شناوري رشد كرده و در نتيجه غذاي طبيعي مورد نياز بچه ماهيان تازه استخر انجام پذيرد به سرعتت
رهاسازي شده تأمين مي گردد ، اين توليدات زي شناوران اوليه موجب رشد فزاينده ماهي وبنابراين سرعت رشد 

  . هر روز افزوده مي گردد

دروز قبل از آبگيري و معرفي در كف استخر خشك شده و چن كودهي پخش يكنواخت دبهترين نحوه كود
ماهي به استخر مي باشد در غير اينصورت پخش كود بصورت كپههاي بسيار كوچك ( مثالً با استفاده از فرغون) 
مي باشد . در غير از روش هاي فوق ،كود را مي توان در ورودي استخرها و همراه با جريان آب وارد استخر 

يون داخل استخر ريخت ، زيرا اوالً باعث اشاعه آلودگي مي گردد ،ثانياً با نمود. به هيچ وجهنبايد كود را با كام
ثالثا بافت خاك در اثر وزن  . مصرف مستقيم كود توسط ماهي عواقب منفي را در ماهي شاهد خواهيم بود

 كاميون بسيار فشرده شده ميگردد.
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  شد ، زيرا ؛ بهترين كود جهت باروري استخر در زمان آماده سازي آن كود گاوي ميبا
آب  PH قابليت حل شدن بيشتر شان در آب كهتابع درجه حرارت 2- دست يابي به اين نوع كود آسان است.– 1

و خاك ، مقدار اكسيژن محلول و مقدار مواد آلي و معدني موجوددر آب است . مقدار آن با توجه به وضعيت 
  . تن در هكتار مي باشد 3 – 5آب 

بعد از  :ب مرحله آماده سازي استخر ) ،(قبل از آبگيري :هي در دو مرحله الفكودهي در مزارع پرورش ما
  . و مصرف تدريجي در طول دوره پرورش انجام ميشود بگيريآ

)استفاده مي كنند ولي در هر مرحله بعد جامد (در مرحله آماده سازي استخرها پرورش دهندگان از كود خشك 
كود مرغي غني تر از كود گاوي بوده و بايد در مصرف آن دقت . شوداز آبگيري بصورت محلول استفاده مي 

تن در هكتار 1-5/1ر بين بيشتريرا انجام داد . از اين كود براي مرحله آماده سازي قبل از آبگيري استخرها به مقدا
خنثي يا كمي قليايي باشد عمل جذب PHيابصورت جامد در كف استخر پخش مي كنيم . اگر آب و خاك دار

 ودهابهتر انجام مي شود ولي در خاك هاي اسيدي قابليت جذب كمتر است . اگرخاك و آب استخر دارايك

pH اسيدي است قبل از كوددهي بايد آهك بريزيم و پس از چند روزكوددهي مي كنيم .  

ته را كوددهي در مرحله مقدماتي براي آماده سازي قبل از آبگيري باكودهاي جامد انجام مي شود . كود فسفا
نبايد همزمان با آهك در استخر استفادهكرد زيرا با آن تركيب شده و ايجاد رسوب مي كند و از دسترس گياه 

  . روز بين آهك پاشي و پخش كود سوپر فسفات ضروري است 8 – 15خارج مي شود . فاصلهزماني 

خرهاي پرورش ماهي پخش كيلوگرم در هكتار برروي كف است400تا  200تركيبات اوره مي تواند به ميزان 
  شوند. اين فعاليت در ابتداي دوره به منظور افزايش سرعت تجزيه مواد آلي خاك انجام مي شود.

شده و  pHسنگ آهك تا چند روز بعد از استفاده از اوره توصيه نمي شود, زيرا سنگ آهك باعث افزايش 
باشد بيشتر گاز آمونيا در داخل هوا  8در حدود  pHعمليات نهايي هيدروليز اوره به آمونيا انجام مي شود. اگر 

منتشر مي شود. زماني كه خاك عمق استخرهاي پرورش ماهي شخم زده مي شود سنگ آهك و اوره 
درواكنش نهايي خاك مشاركت كرده و عمليات شخم زني خاك  مي تواند از واكنش تبخير آمونيا جلوگيري 

گرديده تا هوادهي خاك بهتر انجام شده و توده هاي  به عمل آورد.در اين حالت  عمل شخم زني سبب
  باكتريايي خاك فعال شوند.

درصد باشد ,ميزان توليد موجودات كفزي 1تا آنها  5/0در خاك استخرهايي كه مواد آلي كربن دارآنها كمتر از 
)Benthic  Organsms(  افزايش غلظت  پايين مي باشد در اين حالت  كودهاي آلي بارور كننده مي توانند سبب

مواد آلي شوند. كود مرغي و ساير كودهاي حيواني در استخرهاي پرورش ماهي استفاده مي شود. اين كودها 
تا  10بصورت يكنواخت در كف استخر ريخته مي شوند زمانيكه از كود آلي استفاده مي شود در ابتدا در حدود 

ه تا جامعه پالنكتون ها توسعه يافته و بلوم سانتيمتر آب به استخر اضافه مي شود و اجازه داده شد 20
فيتوپالنكتوني ايجاد شود سپس سطح آب استخرهاي پرورش ماهي افزايش يافته و يك تا دو هفته فرصت داده 
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افزايش مي يابد اين عمل بايستي دو هفته قبل از شروع ذخيره سازي  )Benthic Communiyشده تا جامعه كفزيان (
  استخرهاي پرورش ماهي انجام شود ) درStockingماهيان (

آب و مواد معدني خاك حاصل تقابل اثرات متقابل بين خاكهاي اليه زيرين استخرها و آب  PHميزان فاكتور 
درون استخرها مي باشد. خاكهاي رسي اغلب اسيدي هستند وشواهد نشان ميدهد كه در استخرهايي كه برروي 

امريكا احداث مي شوند كيفيت آب آنها بصورت معني داري  اين خاكها در قسمتهاي جنوب و جنوب غربي
متفاوت از ساير مناطق اين كشور باشد. استخرهايي كه داراي خاكهاي اسيدي مي باشند داراي ميزان موادمعدني 

پايين مي باشند وقتي كه ميزان كل قليانيت و سختي  )Hardness) و سختي (Alkalinityكمي بوده و داراي قليانيت (
و حاصلخيزي آب كاهش مي يابد ميزان  PHميلي گرم در ليتر باشد ( براساس كربنات فسفات) ميزان20زير  آب

آب مي شود. اين موضوع PHميلي گرم در ليتر اغلب منجر به تغييرات زياد روزانه  20قليانيت به مقدار كمتر از 
شود خاكهاي اسيدي داراي غلظت  )Aquatic Animals(مي تواند باعث ايجاد استرس براي موجودات آبزي 

زيادي از يون هيدروژن و يا آلومينيوم مي باشد اينها مهمترين مواد معدني براي كيفيت هاي خوب آب مي باشند 
بوسيله آهك پاشي اسيديته خاك خنثي مي شود و اين عمل باعث بهبود حاصلخيزي استخرها مي شود عمليات 

مختلف و خنثي كننده اسيدي مانند كلسيم و منيزيوم است عمليات آهك  تركيباتآهك باشي مربوط به استفاده از 
 پاشي داراي سه فايده مي باشد:

  عمليات آهك پاشي باعث بهبود و پيشرفت در وضعيت باروري استخرهاي پرورشي مي شود. -1
 در آب مي شود. PHعمليات آهك پاشي باعث جلوگيري از دامنه وسيع تغييرات  -2

ريق اضافه كردن يونهاي كلسيم و منيزيوم نقش بسيار مهمي در فيزيولوژي عمليات آهك پاشي از ط -3
 موجودات آبزي دارد.

 
 تفاوت  بين مفاهيم  ميزان قليانيت و سختي آب استخرهاي پرورشي -4-5-1

درك تفاوت بين ميزان قليانيت و سختي آب بسيار مهم است و عمدتاً سوة تعبير هايي پيرامون اين دو فاكتور در 
گزارشات مشاهده مي شود. ميزان كل قليانيت شامل تمامي  مقادير كمي, بيكربنات ها  ,كربنات ها و تركيبات 
هيدروكسيد بوده كه در آب قابل سنجش مي باشد. در حالي كه سختي آب مجموع غلظت  نمكهاي دو ظرفيتي 

د كننده سختي آب، نقش دارند. كلسيم و شامل كلسيم ، منيزيم و غيره مي باشد, اين تركيبات به عنوان منابع ايجا
منيزيم متداول ترين منابع ايجاد كننده سختي آب مي باشند. آهك پاشي باعث افزايش هر دو پارامتر فوق الذكر 

  مي شود.
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 اثرات آهك پاشي بر روي حاصلخيزي آب استخرهاي پرورش ماهي-

نهايت باعث افزايش توليد ماهي در استخرهاي عمليات كوددهي منجر به افزايش باروري استخرها شده و در 
پرورشي مي شود. تركيبات بارور كننده شامل نيتروژن، فسفر و پتاسيم مي باشند اين مواد معدني خصوصاً فسفر 
باعث تحريك ، رشد گياهان ميكروسكوپي (فيتوپالنكتونها ) و جانوران ميكروسكوپي (زئوپالنكتون ها ) 

نجيره غذايي استخرهاي پرورش ماهي به عنوان غذا براي ماهي محسوب مي شوند در ميشوند. اين تركيبات در ز
استخرهايي كه داراي توليدات تجاري بوده و مملو از الرو ماهي جوان مي باشند, فيتوپالنكتون ها به عنوان منابع 

يتروژن هاي سمي و غذايي اوليه اين استخرها محسوب مي شوند. شكوفايي طبيعي فيتوپالنكتون ها باعث جذب  ن
زايدآب مي شوند و از سوي ديگر باعث افزايش مقادير اكسيژن محلول در آب در طول روز مي شوند. اين 
موجودات نقش بسيار مهمي در كيفيت آب دارند شايد مهمترين علت استفاده از آهك ارتقاء پاسخ دهي 

ك پاشي باعث مي شود, تا عمليات استخرها نسبت به عمليات كوددهي مي باشد و يا به عبارت ديگر آه
كوددهي به نحو مطلوب تري باعث حاصلخيزي استخرهاي پرورش ماهي شود. در استخرهايي كه برروي 
خاكهاي اسيدي ساخته مي شوند و يا استخرهايي كه داراي مقادير كمي موادمعدني مي باشند بيشتر فسفر اضافه 

اي محكم در رسوبات استخرها شود ولي اين ميزان فسفر شده از طريق عمليات كوددهي باعث ايجاد پيونده
براي پشتيباني افزايش رشد فيتوپالنكتون ها كافي نيست. در اين حالت آهك پاشي مناسب باعث افزايش فسفر 

 pondقابل دسترس شده و موجبات پيشرفت قابل مالحظه حاصلخيزي آبهاي استخرهاي پرورش ماهي (

productivity.ميشود (  
  

  pHاشي و دامنه تغييرات آهك پ
در استخرهايي كه داراي خاك اسيدي بوده و ميزان مواد معدني و ميزان كل قليانيت آب استخرها كم مي باشند 
آهك پاشي مي تواند باعث افزايش ميزان كل قليانيت آب استخرهاي پرورش ماهي مي شود. در اين حالت 

بصورت روزانه متغير مي  10تا  6بين  PHه دامنه تغييرات آب ميشود بطوريك  PHآهك پاشي باعث نثبيت ميزان 
آب حاصلتقابل بين دو PHميلي گرم در ليتر مي باشد. تغييرات 20باشد. در اين حالت ميزان قليانيت آب كمتر از 

  مي باشد. (Respiration)و تنفس  (Photosynthesis)پديده فرآيند ساخت پرتوي 
) آب شده و اسيد كربنيك  ايجاد ميكند و co2افزايش ميزان دي اكسيد كربن (باعث در طول شب فرآيندتنفس 

آب استخرهاي پرورش ماهي مي شود برعكس در طول روز فرايند ساخت  PHدرنتيجه باعث كاهش ميزان 
آب استخرهاي پرورش  pH) شده و سبب افزايش co2باعث جذب دي اكسيد كربن ( )Photosyn Thesisپرتوي (

در ماهي شود بيشتر گونه هاي آبزيان  )Stressآب مي تواند باعث ايجاد هيجان (pHد تغييرات زياد ماهي مي شو
 Desiredمستعد تكثير و پرورش مي توانند در دامنه وسيعي از قليانيت زندگي كنند ولي ميزان قليانيت مطلوب (

alkalinity(  شتر مي باشد. آهك پاشي باعث افزايش ميلي گرم در ليتر و يا بي 50براي بيشتر موجودات به ميزان
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ميزان قليانيت مورد احتياج آب شده و باعث افزايش دامنه خاصيت بافري آب استخرهاي پرورشي مي شود كه 
  آب مي شود.pHخود بخود اين موضوع باعث كاهش دامنه 

  
  آهك پاشي و سختي آب -

ميزان يون كلسيم و يون منيزيم براي  ميزان سختي آب براي موجودات آبزي بسيار حائز اهميت است .زيرا
استخوان سازي و تشكيل بدن موجود زنده آبزي ارزش خاص دارد. مهمترين و بحراني ترين عنصر تشكيل 
دهنده سختي آب ,ميزان كلسيم آن است . ميزان كلسيم موجود در محيط آبي نقش تعيين كننده اي براي سيستم 

رد. يعني فرآيند هاي زيستي باعث نگهداري سطوح داخلي نمكهاي ) داOsmoregulationتنظيم اسمزي ماهي (
خون مي شوند و نهايتاً در تنظيم ضربان طبيعي قلب و انجام وظائف دستگاه اعصاب و ماهيچه هاي بدن نقش 

  موثري ايفا مي نمايد.
قداري از در مقادير كم كلسيم محيط ,حيوانات براساس شيب و گراديان غلظت كلسيم در محيط  حيوانات م

كلسيم خون بدن خودرا رها كرده و به درون آب پس مي دهند. كلسيم نقش بسيار مهمي در فرآيند پوسته 
اندازي ميگو و ساير سخت پوستان دارد. كلسيم اثر مهمي بر روي سختي، پوسته هاي جديد ايجاد شده دارد 

ا تحمل كنند ولي دامنه مطلوب اين فاكتور .بيشتر حيوانات آبزي مي توانند دامنه وسيعي از كلسيم و سختي آب ر
ميلي گرم درليتر آب بوده, اضافه  20ميلي گرم در ليتر آب مي باشد و حداقل ميزان آب معادل  150تا  75بين 

  باعث افزايش سختي آب مي شود. )Gypsonكردن آهك و يا تركيبات سنگ گچ (
  
  تصميم سازي درخصوص آهك پاشي استخرهاي پرورشي -

ميم گيري درخصوص تشخيص مقادير مورد احتياج آهك جهت استخرهاي پرورش ماهي در وهله جهت تص
اول مي بايستي ميزان قليانيت كل آب استخرهاي پرورش ماهي كنترل شود, لهذا الزم است نمونه هاي آب از 

مونه هاي جمع چندين نقطه استخر (در فاصله چند اينچ از سطح آب) جمع آوري مي شوند. بايد توجه نمود كه ن
آوري شده نبايد شامل آبهاي قرار گرفته در قسمت اعماق استخر و برروي رسوبات و مواد لجني كف استخر 

ليتر جمع آوري مي شود. اين ظروف بايد فاقد باقيمانده مواد  13/1باشد. مقادير آب نمونه  در ظروفي به حجم 
زه گيري ميزان قليانيت كل, بوسيله كيت هاي سنجش مورد شيميايي قبلي باشند. اين نمونه ها مي تواند جهت اندا

  استفاده در استخرهاي شنا مورد آزمون قرار گيرد.
همچنين ما مي توانيم ,اين  نمونه ها را به آزمايشگاه هاي دانشگاه ها و يا آزمايشگاه هاي شركتهاي تجاري 

تر آب باشد عمليات آهك پاشي مي تواند ميلي گرم درلي20ارسال كنيم. اگر ميزان قليانيت كل آب, كمتر از 
براي استخر مفيد واقع شود. ميزان آهك مورد نياز بستگي به خصوصيات شيميايي رسوبات كف استخرها دارد 
در اينجا الزم است نمونه هايي از قسمت هاي عميق استخرها گرفته شده و سپس در معرض آناليز شيميايي جهت 
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امكان  تشخيص آهك مورد نياز مشخص گردد. عمليات نمونه برداري از رسوب قرار گيرد تا  pH  تعيين ميزان
 15اينچ (6مي بايستي در استخرهاي مورد نظر جهت عمليات پرورش انجام شود.بطوريكه نمونه داري به عمق 

وي سانتي متر) از چندين نقطه رسوبات استخر برداشته مي شود. نمونه نقاط مختلف نمونه گيري بايد بصورت الگ
S  )  شكلS-shaped Pattern) متر مربع)  50× 4047) صورت پذيرد. در استخرهاي كه ميزان وسعت آنها كمتر از

نمونه مي باشد .در استخرهاي جديد تاسيس عمليات 10مترمربع) معادل  4047است حداقل تعداد نمونه در هر (
پر از آب است فشار دادن يك لوله  نمونه برداري خاك قبل از آبگيري انجام مي شود در استخرهايي كه

) بر روي عمق و جابجا كردن مواد كف و لجن بوسيله اين لوله انجام مي شود. مي توانند PVCپوليكاي طويل (
ليتر به يك تيرك چوبي و يا كج بيل وصل كنيد و بوسيله آن نمونه برداري را 2/1يك ظرف كوچك معادل 

خوبي مخلوط كرده و نمونه هاي مخلوط شده را برروي سطح پخش كرده  انجام دهيد. نمونه ها را با يكديگر به
و در معرض هوا قراردهيد.بعد از عمليات خشك شدن و خرد كردن رسوبات نمونه ها را بوسيله برچسب نام 
گذاري نموده و سپس اين نمونه ها را مي توانيم در معرض عمليات تجزيه شيميايي قرار دهيم. جهت عمليات 

ليتر از اين مواد خشك شده است كه به عنوان يك نمونه واحد به آزمايشگاه  372/0تياج به حجم تجزيه اح
تجزيه ارسال شود و يا مي تواند بوسيله آژانس هاي سرويس دهنده تجزيه خاك در داخل كشور مورد تجزيه 

) در دسترس نمي Pond mudقرار گيرند. در بعضي موارد روشهاي اختصاصي براي تجزيه مواد لجني استخرها (
باشد. در اينجا روشهاي ساده ومستدل براي طريقه صحيح ، تخمين مقدار آهك مورد نياز لزوم استخرهاي خاكي 
وجود دارد به عبارت ديگر توصيه هايي كه براي تعيين ميزان آهك مورد احتياج براي كشت محصول يونجه 

)Alfalfa(  داشته باشد زيرا مقادير مورد احتياج آهك براي رشد يونجه وجود دارد در اينجا نيز  مي تواند كاربرد
) باشد. روش Aquatic animalsمي تواند بسيار نزديك به مقادير مورد احتياج آهك براي رشد موجودات آبزي (

برابر آهك مورد لزوم براي مزرعه يونجه در اطراف همان مساحت از استخرهاي پرورش ماهي  2تا 5/1ديگر 
  پاشيده شود.

  
  انتخاب مواد آهكي   -

به طور كلي مواد آهكي شامل موادي هستند كه حاوي كلسيم بوده و يا كلسيم و منيزيم در آنها با يك آنيون 
راديكال همراه است ، بطوريكه اسيدتيه را خنثي مي نمايد . بطور معمول همان مواد آهكي كه در كشاورزي 

و آهك زنده  Ca (OH )2كلسيت ( بكار مي رود در پرورش ماهي نيز كاربرد دارد . موادي چون سنگ آهك ، 
 )Cao  نيز در اين رابطه مورد استفاده قرار مي گيرند . تأثير دو ماه اخير يكسان است و تقريباً به يك ميزان بكار (

تركيب گشته و تبديل به كربنات مي شود و در بستر استخر ته نشين  Co2برده مي شوند . آهك زنده به سرعت با 
دارد ،  Caoدرصد  65دو ماه به صورت بي كربنات در مي آيد . آهك هيدارته كمتر از مي شود و پس از يكي 

در ضمن سنگ آهك كه يكي از سالم تريم ، ارزانترين و مؤثر ترين ماده آهكي براي استخر است ، تقريباً 
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نده و نصف اثر آهك زنده و آهك هيدراته را داراي مي باشد و بنابراين مصرف سنگ آهك دو برابر آهك ز
  .آهك هيدراته مي باشد 

 زنده                                                                                      .      آهك  
، اين بشكل بيشترين واكنش زايي و خطر را در هنگام استفاده دارد ،  Caoآهك گرم ( اكسيداسيون كلسيم ) 

به شدت با آب واكنش داده و تبديل به هيدروكسيد كلسيم مي شود كه اين فرايند با توليد گرماي زياد همراه 
 كيلوگرم در هكتار براي لجن 200 – 300كيلوگرم در هكتار براي لجن زياد يا  500 – 700است . به ميزان 

كيلوگرم در هكتار ) . زيرا اهك  1000 – 1500كم ، آهك همچنين ويژگي گندزدايي زياد دارد ( به ميزان 
 نسبت به آب و رطوبت واكنش نشان مي دهد و خشك است به آن آهك زنده مي گويند. 

 مرده) (هيدروكسيد كلسيم) اين شكل به صورت كيسه هاي آهك  آهك ئيدراته (آهك ابدار) (آهك
ساختماني فروخته مي شود . كامالً واكنش زا است و بنابراين در هنگام دستكاري بايد دقت شود ، اما نسبت 

برابر آهك زنده و براي همان كاربردها  5/1به آهك زنده ، بيشتر در درسترس قرار دارد ، آنرا به ميزان 
 استفاده مي كنند .

 ) ( كربنات كلسيم ) ( گچ ) 3سنگ آهكCa Co( ،انواع صخره هاي مناسب آن در محل يافت شوند اين  اگر
شكل ارزان كلسيم است . اين آهك سنگ معدني است ، به شكل كلوخ وجود دارد و بصو رت خرد شده 
فروخته مي شود . اين شكل آهك ويژگي گندزدايي ندارد و نبايد آنرا در استخرهاي لجني استفاده كرد. 

  است . 750 – 1000ميزان استفاده آن 
) ,آهك مايع, در عمليات Slaked limeمواد آهكي شامل سنگ آهك كشاورزي, توده هاي آهك, آهك مرده (

آهك پاشي استخرهاي پرورشي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين تركيبات باعث خنثي سازي خاكهاي اسيدي 
  ر هستند.مي شوند. بعضي از اين تركيبات بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و عمالً موثرت

يا آهك سريع) آهك مرده (هيدروكسيد كلسيم) قابل توصيه نمي باشند. اين  caoتركيبات مانند اكسيد كلسيم (
آب ممكن است به ميزان  pHآب شوند بطوريكه pHتركيبات گرانتر بوده و مي توانند باعث افزايش سريع 

اد آهكي قابل قبولي هستند ولي بصورت ) موBasic slageخطرناك براي حيات آبزيان برسد. توده هاي آهك (
) مواد قابل قبولي نيستند و براي عمليات Silicate slageمعمول در دسترس نمي باشند. تركيبات سيليكاتي مرده (

 Liquidآهك پاشي در استخرهاي درحال احياء و يا استخرهاي تجاري قابل استفاده نمي باشند. آهك مايع (

lime مورد استفاده بيشتر صاحبان مزارع پرورش ماهي قرار مي گيرد اين مواد داراي ذرات معلق ريز پودر شده (
سنگ آهك كشاورزي در آب هستند. ذرات ريز داراي واكنشهاي سريع تري نسبت به اسيديته خاك و آب 

بوده و مانند آهك مايع بوده و نتايج سريعي از بكارگيري آنها حاصل مي شود مخلوط آنها داراي نيمه آب 
استفاده شده و اثرات مشابه و موثري مانند سنگ آهك كشاورزي دارند. قيمت آهك مايع مي تواند از سنگ 
آهك كشاورزي بيشتر باشد.در صورتيكه  سنگ آهك كشاورزي كه به خوبي خرد شده باشد غالباً بهترين ماده 
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موثر بوده و به آساني مورد استفاده واقع شده ضمن آنكه  براي استفاده در كشتابورزي مي باشند. اين تركيبات
) يا كربنات مضاعف caco3هميشه در دسترس مي باشند قليانيت و سختي هر دو مي توانند با اضافه شدن كلسيت (

  (اصطالحاً دو لوميت ناميده مي شوند) افزايش يابند. CaMg(co3)2كلسيم و منيزيم 
بخواهيم مقادير از سنگ آهك كشاورزي را به استخر هاي پرورش ماهي  اين عمل همان قدر سخت است كه ما

از  ,و يا بيشتر تركيب كلسيم يا كربناتها كه در ساختار سنگ آهك وجوددارند 3/8معادل  pHاضافه كنيم در 
باشد سنگ آهك به خوبي در  3/8آب تثبيت بشود و يا باالتر از  pHمايع (حالل) جدا شوند. در جاهايي كه 

  ون استخرهاي پرورش ماهي محلول نمي شوند.در
  
 ارزش و كارايي عمليات خنثي سازي-

تركيبات تجاري آهكي در خنثي سازي اسيديته خاك داراي توانايي هاي متفاوتي هستند. ارزش خنثي سازي 
) نمايش داده مي شود. كربنات كلسيم خالص بصورت استاندارد بوده و داراي ارزش خنثي NVبصورت نماد (

درصد، 100سازي نسبي نسبت به ساير تركيبات آهكي هستند. كربنات كلسيم داراي ارزش خنثي سازي به ميزان 
درصد هستند كه اين موضوع وابسته به تركيبات 109تا  85سنگ آهك كشاورزي داراي ارزش خنثي سازي بيم 

بوده ارزش خنثي سازي  درصد136خاص شيميايي درون اين ماده دارد. آهك مرده داراي ارزش خنثي سازي 
)NV 2-5جدول( درصد مورد بحث قرار مي گيرند 179تا  55) آهكي بين(.  

  
  نامهاي شيميايي و ارزش خنثي سازي تركيبات -نامهاي مشترك )2- 5(جدول

)NV.براي چندين ماده در ذيل آمده است (  
  نام مشترك  نام شيميايي  ) برحسب درصدNVارزش قليانيت (

  توده آهك  -  79-77
100-85  CaCo3- سنگ آهك كليت  كربنات سديم  
109-95  CaMg(co3)2 - سنگ آهك دو لوميت  كربنات كلسيم و منيزيم  

136  Ca(OH)2، آهك مرده يا آهك هيدراته شده  هيدروكسيد كلسيم*  
179  Cao آهك سريع يا آهك سوزان  اكسيد كلسيم*  

  
آب مي تواند براي حيات موجودات آبزي مضر  pHاستفاده از تركيبات ستاره دار توصيه نمي شود زيرا اثرات 

  باشد.
تركيبات آهكي كشاورزي كه بصورت خيلي خوب ، خرد شده باشند داراي ذرات با اندازه هاي مختلف هستند. 

زان حالليت كامل آنها بيشتر از ذرات كوچك واكنش هاي سريع تر دارند و به سرعت در آب حل شده و مي
سنگ آهك كشاورزي بستگي به  )Neutralizing efficiencyذرات بزرگتر هستند. بنابراين راندمان خنثي سازي (

خلوص تركيبات آن در مخلوط سنگ آهك دارد ذرات ريز و نرم و ذرات به هم چسبيده راندمان خنثي سازي 
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 20لكهاي باسايز متفاوت بدست مي آيد.ذراتي كه از الكهاي با چشمه ]آنها بوسيله بوسيله عبور از يكسري از ا
درصد مي  2/52) معادل NVباقي مي مانند داراي ضريب خنثي سازي ( 60عبور مي كنند ولي در الك با چشم 

  درصد مي باشند.100عبور مي كنند داراي ضريب خنثي سازي  60باشند. ذراتي كه از الك با چشمه 
  
  آماده سازي استخرهاي پرورشي ماهيان گرمابيآيين كار-6-5-1
در راستاي مديريت آماده سازي استخرهاي كپور ماهيان و انجام يك شخم زني خوب، خاك كف  -1

درجه جابه جا شود رستني ها 90درجه زير و رو شود. اگر خاك فقط  180استخرهاي پرورش ماهي بايد 
اين رو رستني ها دوباره قطع شوند كه اين كار مستلزم (ني) به سرعت دوباره رشد و نمو خواهند كرد و از 

  صرف هزينه و وقت زيادي است كه نتايج بدست آمده رضايت بخش نخواهد بود.
عمل شخم زدن استخر، معموالً به صورت سطحي انجام مي گيرد. شخم عميق فقط در چند مورد خاص  -2

 انجام مي شود:

  پوشيده شده باشد.» ني«ادي زماني كه استخر بزرگ بوده و با مقدار زي - 2-1
زماني كه اليه هوموسي كف استخر ضخيم بوده و شخم زدن آن خيلي مشكل نباشد (اليه هوموسي  - 2-2

 بسيار ضخيم وقتي ايجاد مي شود كه استخر بسيار حاصلخيز باشد).

درزماني كه گياهان و رستني هاي كف استخرهاي پرورش ماهي  داراي حجم و گسترش زيادي باشند  - 2-3
سانتي متري) به طوركامل صورت گيرد در مواردي كه كف استخرها كامالً به 25شخم زني عميق ( تا عمق بايد 

وسيله گياهان حاشيه اي پوشيده نشده باشد عمل شخم زني نبايد به طور كامل انجام شود به دليل اين كه مي 
 10-5معموالً عمق شيارها بين  تواند سبب انتقال اليه هاي غير حاصلخيز به سطح شود. در شخم زنيهاي عادي

 سانتي متر قابل قبول  است.

مي باشد. اين ماشين در چندين مدل ساخته شده و » ماشين شخم زني چرخنده«بهترين وسيله شخم زني  - 2-4
قابل دسترسي است. اين وسيله خاك را به خوبي جابه جا كرده و سبب باال آمدن اليه هاي غيرحاصلخيز زيرين 

ه اليه هاي حاصلخيز مدفون شوند. در عين حال سبب تراز شدن سطح خاك (يكنواختي بستر مي شود بدون اينك
استخر) و نابودي ريشه هاي درهم پيچيده گياهان مضر و نامطلوب مي شود. ماشينهاي مورد بهره برداري توسط 

زماني كه استخر حيوانات و تراكتورهاي چرخدار يا زنجيري كشيده مي شوند. اين وسيله عمل شخم زني را در 
داراي آب است نيز انجام مي دهد. همين طور تضمين كننده تميز نگاهداشتن كف استخر و تجزيه عناصر غذايي 
(مواد آلي) اليه هاي باالي خاك استخر مي باشد. اثر اين عمل قابل مقايسه با زماني است كه تقريباً هزار قطعه 

ابي به غذا در كف استخر در جستجوي غذا هستند. مشابه همين كپور معمولي به ازاي هر هكتار به منظور دستي
 عمل در كف استخر با ابزارهايي نظير چنگك معمولي و يا زمين صاف كن و ريشه جمع كن قابل انجام است.

 استفاده از ديسك به منظور از بين رفتن كلوخه هاي خاك بعد از عمليات شخم زني ضروري است. - 2-5
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د توجه داشت كه وجود پوشش گياهي در شيب ديواره استخر سبب علف زني كناره استخر: باي - 2-6

استحكام ديواره مي شود. اما از طرف ديگر براي جلوگيري از بروز بيماريها به ويژه ديپلوستوموم كه حلزونها 
حلزون  ميزبان واسط آن است بايد علفهاي كناره ديوار را از بين برد تا زيستگاه حلزون از بين برود. براي مبارزه با

بهتر است علفهاي ديواره استخر ( در محل سطح آب و خشكي) سوزانده شود و علفهاي ساير نقاط بريده و به 
مصرف غذاي ماهي آمور برسد. در ضمن، از سوزاندن و نابودي تمام پوشش گياهي موجود در شيب ديواره 

 استخر بايد خودداري كرد.

 1يا  5/2به  1هيان، خاكي بوده و ديواره آن نيز با شيب مرمت ديواره استخر استخرهاي پرورش كپور ما - 2-7
ساخته مي شود و در مناطقي كه خاك داراي پايداري كمتري است و يا سرعت باد در منطقه زياد است  3به 

 هرساله مقداري از ديواره استخر شسته شده و خاك قسمت باال دست ديواره ريزش مي كند.

خر بهترين روش كمك به رويش گياه در روي ديواره استخر است تا بتواند براي جلوگيري از ريزش ديواره است
خاك را پايدار كند راه ديگر، پرچين كردن محل برخورد امواج به ديواره استخر است البته تعمير اين پرچينها 

ته شده بايد هرساله انجام گيرد. روش ديگر پوشاندن سطح ديواره به وسيله حصيرهايي است كه با ساقه ني باف
  است.

  در ضمن قبل از هراقدامي بايد شيب ديواره را به كمك بولدوزر تنظيم كرد و سپس عمليات فوق را انجام داد. 
در فصل ريزش آب ورودي به استخر، بر اثر اختالف ارتفاع لوله و كف استخر يا شيب ديواره هرساله مقداري از 

جود مي آيد كه در اين چاله خارج كردن آب به خاك محل ريزش شسته شده و در آن محل چاله اي به و
راحتي ميسر نيست و در استخرهايي كه بچه ماهي پرورش مي دهند در موقع تخليه آب استخر تعدادي بچه ماهي 
در چاله محل ورودي جمع شده كه در نهايت تلف مي شوند. براي جلوگيري از آب شويي ديواره محل ورود 

  محل ريزش تا كف استخر الزم است. آب، ايجاد يك كانال بتوني از
ترميم فرورفتگي ديواره استخر در محل تاج ديوار: پس از استفاده مكرر از استخرهاي پرورش و تردد  - 2-8

ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين از قبيل كاميون، تراكتور و غيره از روي ديواره هاي آن به علت فشار وارده 
ديواره در محل تاج، فرورفتگي ايجاد مي شود. البته در استخرهايي  در محل برخورد چرخهاي ماشين آالت با

كه كوبيدگي ديواره آن به صورت اصولي نبوده ميزان فرورفتگي بيشتر است.براي ترميم چنين ديوارهايي بهترين 
ر بدنه راه، كندن مقداري از ديواره و بازديد قسمتهاي عميق آن وبيرون آوردن تنه درختان كه ممكن است قبالً د

ديواره مانده باشد و سپس خاك ريزي و كوبيدن آن با غلتكهاي سنگين و بعد از آن خاك ريزي به ارتفاع 
سانتي متر و غلتك زدن دوباره است. گاهي نيز ممكن است نشت آب از ديواره رويت شود كه براي 30

 .جلوگيري از اين نقص عمليات باال را انجام مي دهيم

آماده كردن و تعويض شاندرها: شاندرهاي استخرهاي پرورش ماهي از چوب ساخته شده و بر اثر ماندن  - 2-9
در آب و فشار وارده بر آنها تعدادي از آنها پوسيده و خميده مي شوند به همين دليل بايد هرساله شاندرهاي 
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از جذب آب ، افزايش  نامناسب حذف و شاندر تازه جايگزين شود. يادآوري مي شود كه چوب جنگلي پس
حجم پيدا مي كند و سعي شده از چوب جنگلي براي ساخت شاندرها استفاده نشود بدين منظور از چوب نراد 

 استفاده مي شود.

اليروبي زهكش ها: زهكش هايي استخرهاي پرورش كپور ماهيان معموالً خاكي بوده و هرساله   -2-10
وست مانند ني در آنها رشد مي كنند كه باعث باال آمدن مقداري رسوب در آن برجاي مي ماند و گياهان آب د

كف آن مي شود و اگر نسبت به اليروبي اقدام الزم بعمل نياوريم ممكن است سطح آن باالتر از خروجي استخر 
قرار گيرد و در تخليه آب استخر با مشكل روبه رو شويم. بنابراين بايد با رعايت اصول الزم هرساله گياهان كف 

را بريده و يا با بيل مكانيكي كف زهكش را اليروبي كرد. همچنين براي جلوگيري از فرسايش ديواره استخر 
 زهكش از كندن گياهان شيب ديواره بايد خودداري نمود.

 تعمير دريچه هاي خروجي -2-11

محل بر اثر استفاده ساالنه از استخر ممكن است دريچه خروجي تا حدودي تخريب شود مانند انحراف ناودانهاي 
جاگذاري شاندرها يا تخته هاي دريچه خروجي. دريچه هاي فرماني در صورت استفاده از خروجي شيرفلكه اي، 

ممكن است كارايي اول خود را از دست داده و يا زنگ زده باشد بنابراين بايد شير فلكه  6زانويي و يا ريوالدي
روش ريوالدي، لوله نرم قابل انحناء در  گريسكاري و محل اتصال زانو بازديد يا تعويض شود. همچنين در

صورت لزوم بايد تعويض شود زيرا، پس از يك سال ماندن در آب خاصيت انعطاف پذيري خود را از دست مي 
  دهد.

 صب صافي شني در مدخل ورودي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي ضروري است.ن -2-12

گرفته و به ترتيب شامل قسمتهايي است از قلوه  اين گونه صافيها شامل سدهايي هستند كه در سر راه آب قرار
سنگ، سنگ ريزه، شن و گاه خاك ذغال كه مواد معلق موجود در آب (به استثناء مواد كلوئيدي ) را جمع 

  كرده و آب را از خود عبور مي دهند.
)  در مدخل ورودي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي -به شرح ذيل  -نصب انواع صافي توري( -2-13

  است.ضروري 
سانتي متر است و براي جمع آوري مواد معلق  10الف: توريهاي مشبك درشت: اندازه شبكه اين گونه توريها 

درشت مانند شاخه درختان و همچنين جلوگيري از ورود موجودات آبزي بزرگ جثه به مركز تكثير استفاده مي 
 شود. اين توريها را در محل ورود آب به داخل مزرعه نصب مي كنند.

ب: توريهاي مشبك تقريباً درشت: اندازه شبكه اين توريها كمتر از يك سانتي متر بوده و براي جلوگيري از 
ورود بچه ماهيان هرز رودخانه كه عامل انتقال بسياري از بيماريها مي باشند به استخر رسوب گير استفاده مي شود 

  و در محل ورود آب به استخر رسوب گير نصب مي شود.
                                                            

6 - Rivaldi 
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ميلي متربوده ) و براي جلوگيري از  5-3سانتي متر ( 0.5اي مشبك ريز: اندازه شبكه اين توريها كمتر از ج: توريه
  ورود بچه ماهيان هرز ريز از استخر، به استخرهاي پرورشي به كار مي رود.

رود د: توريهاي مشبك خيلي ريز: اندازه شبكه اين توريها حدود يك ميلي متر مي باشد و جهت جلوگيري از و
تخم و الرو ماهيان هرز مانند كاراس و همچنين تخم قورباغه و آبزيان مضر ديگر كه در استخرهاي پرورش بچه 

  ماهيان مي باشند به كار گرفته مي شوند. اين توريها را در محل ورود آب به استخرهاي پرورش نصب مي كنند.
ماوراء بنفش را نام برد كه اولي با استفاده از مواد از انواع ديگر صافيها مي توان، حوضچه هاي كلوئيدگر و اشعه 

شيميايي مواد شيميايي مواد كلوئيد معلق در آب را به ذرات درشت تر تبديل كرده رسوب مي دهد و براي آب 
آشاميدني به كار مي رود. از اشعه ماوراء بنفش جهت از بين بردن اجرام ريز و زنده آب مانند ميكروبها و گاه 

ريز استفاده مي شود. اشعه ماوراء بنفش را معموالً در ورودي اب سالن انكوباسيون بعد از  7ن جانوريزي شناورا
صافي شني و در مراكز تكثير و پرورش آزاد ماهيان براي جلوگيري از انتقال بيماريهاي پرورشي به محيط طبيعي 

  در قسمت خروجي آب مزارع نصب مي كنند.

ماهيدار شدن استخر ، پس از صيد تمامي ماهيان، به علت شروع  آهك پاشي: در پايان يك دوره  -2-14
عمليات پرورش ماهي براي دوره بعدي تمام آب درون استخر از آن خارج مي شود زيرا آب پس از راكد شدن 
حالت فساد گرفته و براي هرنوع آلودگيهاي ميكروبي و انگلي محيط مناسبي خواهد بود. بنابراين، براي اطمينان 

وج كامل آب، حتي استخرهايي كه داراي شيب مناسبي جهت خارج كردن اضافات آب نيستند از موتور از خر
پمپ هاي تخليه آب استفاده مي شود. پس از خارج نمودن تمامي آب استخر براي ضدعفوني شدن لجن كف 

رشيد خاك كف استخر، استخر بدون آب در معرض تابش نور مستقيم خورشيد قرار گرفته و تحت تاثير نور خو
 استخر ترك مي خورد كه در اصطالح به آن سله بستن مي گويند.

س از انجام مراحل شخم براي از بين بردن كامل موجودات مضر از جمله دشمنان طبيعي بچه ماهيان پ -2-15
ود شامل تخم و نوزاد انواع ماهيان هرز، مار، قورباغه و غيره. همچنين براي اضافه كردن يون كلسيم به استخر حد

كيلوگرم آهك زنده در كف استخر پخش مي شود. اين امر در مورد استخرهاي تازه احداث شده نيز  200-300
 كاربرد دارد. استفاده از آهك به خصوص در خاكهاي اسيدي نقش بسيار مهمي دارد.

آهك در شكلهاي مختلف از قبيل سنگ آهك، آهك زراعي، آهك ساختماني (آبديده) و آهك  -2-16
ارد (جدول) در هنگام استفاده از آهك زنده بايد مراقبتهاي الزم را به عمل آورد زيرا در اثر تماس زنده وجود د

با پوست باعث سوزش مي شود و استنشاق آن نيز مضر است. به هرشكل سنگهاي آهكي به عنوان يك نوع كود 
هدف از مصرف سنگهاي محسوب مي شوند و تا حد زيادي كلسيم مورد نياز گياهان را تامين مي كنند ولي 

آهكي در استخرهاي پرورش ايجاد تعادل در حالت اسيدي خاك است متعادل ساختن اسيد خاك يا آب 
استخرف سبب رشد گياهان و حيوانات آبزي و در نتيجه سبب افزايش غذاي طبيعي ماهيان مي شود. وجود و 

                                                            
7- Zeo plankton 
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اگر يونهاي منيزيم ، سديم و مصرف ديگر سنگهاي آهكي در استخرهاي پرورش ماهي باعث مي شود كه 
 پتاسيم در آب بيش از ميزان مورد احتياج بوده همچنين براي رشد گياهان مضر است ، به اين وسيله از بين برود.

  
  مقدار آهك مورد نياز در كف استخر )3- 5(جدول
 ميزان مصرف در هكتار( كيلوگرم) نوع آهك

 1150 سنگ آهك

 2250 آهك زراعي

 115 آهك ساختماني

 200 آهك زنده

  
شيوه نمونه برداري از خاك جهت تعيين ميزان آهك مورد نيازبه روش آزمايشگاهي :عمليات نمونه  -2-17

برداري از رسوب مي بايستي در استخرهاي مورد نظر جهت عمليات پرورش انجام شود.بطوريكه نمونه داري به 
قاط مختلف نمونه گيري بايد سانتي متر) از چندين نقطه رسوبات استخر برداشته مي شود. نمونه ن 15اينچ (6عمق 

 4047صورت پذيرد. در استخرهاي كه ميزان وسعت آنها كمتر از () S-shaped patternشكل  (  Sبصورت الگوي 
نمونه مي باشد .در استخرهاي جديد 10مترمربع) معادل  4047متر مربع) است حداقل تعداد نمونه در هر ( 50×

آبگيري انجام مي شود در استخرهايي كه پر از آب است فشار دادن تاسيس عمليات نمونه برداري خاك قبل از 
) بر روي عمق و جابجا كردن مواد كف و لجن بوسيله اين لوله انجام مي شود. PVCيك لوله پوليكا ي طويل (

ليتر به يك تيرك چوبي و يا كج بيل وصل كنيد و بوسيله آن نمونه 2/1مي توانند يك ظرف كوچك معادل 
انجام دهيد. نمونه ها را با يكديگر به خوبي مخلوط كرده و نمونه هاي مخلوط شده را برروي سطح برداري را 

پخش كرده و در معرض هوا قراردهيد.بعد از عمليات خشك شدن و خرد كردن رسوبات نمونه ها را بوسيله 
ميايي قرار دهيم. جهت برچسب نام گذاري نموده و سپس اين نمونه ها را مي توانيم در معرض عمليات تجزيه شي

ليتر از اين مواد خشك شده است كه به عنوان يك نمونه واحد به  372/0عمليات تجزيه احتياج به حجم 
آزمايشگاه تجزيه ارسال شود و يا مي تواند بوسيله آژانس هاي سرويس دهنده تجزيه خاك در داخل كشور 

) در Pond mudبراي تجزيه مواد لجني استخرها (مورد تجزيه قرار گيرند. در بعضي موارد روشهاي اختصاصي 
دسترس نمي باشد. در اينجا روشهاي ساده ومستدل براي طريقه صحيح ، تخمين مقدار آهك مورد نياز لزوم 
استخرهاي خاكي وجود دارد به عبارت ديگر توصيه هايي كه براي تعيين ميزان آهك مورد احتياج براي كشت 

دارد در اينجا نيز  مي تواند كاربرد داشته باشد زيرا مقادير مورد احتياج آهك  وجود )Alfalfaمحصول يونجه (
 Aquaticبراي رشد يونجه مي تواند بسيار نزديك به مقادير مورد احتياج آهك براي رشد موجودات آبزي (

animals(  از  برابر آهك مورد لزوم براي مزرعه يونجه در اطراف همان مساحت 2تا 5/1باشد. روش ديگر
 استخرهاي پرورش ماهي پاشيده شود.
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بهترين نحوه كوددهي پخش يكنواخت كود در كف استخر خشك شده و چندروز قبل از آبگيري و   -2-18

معرفي ماهي به استخر مي باشد در غير اينصورت پخش كود بصورت كپههاي بسيار كوچك ( مثالً با استفاده از 
ود را مي توان در ورودي استخرها و همراه با جريان آب وارد فرغون ) مي باشد . در غير از روش هاي فوق ،ك

استخر نمود. به هيچ وجهنبايد كود را با كاميون داخل استخر ريخت ، زيرا اوالً باعث اشاعه آلودگي مي گردد 
ثالثا بافت خاك در اثر  . ،ثانياً با مصرف مستقيم كود توسط ماهي عواقب منفي را در ماهي شاهد خواهيم بود

 زن كاميون بسيار فشرده شده ميگردد.و

استخرهاي پرورشي كپور ماهيان  به منظور  Sediment Removalعمليات جابجايي رسوبات كف استخر  -2-19
) غالباً در Anaerobic Zoneاعمال مديريت بهتر درسطح مزارع گرمابي ضروري است.زيرا نواحي بي هوازي (

رسوبات نرم اتفاق مي افتد. محل هاي استقراررسوبات نرم نمي قسمتهاياز استخرهاي پرورش ماهي كه  داراي 
باشد. رسوبات نرم مي  )Benthic organismsمناسبي جهت موجودات كفزي ()Habitatsتواند زيستگاه هاي  (

توانند، عامل ممانعت كننده اي جهت صيد ماهي از استخرهاي پرورش ماهي شود. زيرا وجود اين ذرات باعث 
 يتهاي صيادي و عمليات صيدماهي مي شود. تاخير در فعال

قبل از آن كه تجمع اين رسوبات باعث ايجاد ايد بصورت پريوديك حركت كنند.  (بطور كلي رسوبات نرم ب
).جمع شدن اين رسوبات و مزاحمت در استخر پرورش ماهي شود اليه ضخيم و سخت ايجاد شده و باعث ايجاد
دن وسائل مختلف از جمله بيل هاي مكانيكي تا بولدوزرها در زير ايجاد تل ذرات رسوب باعث زيرخاك مان

آنطوركه پرورش دهندگان يق شامل مقادير زيادي مواد آلي (خاك مي شود. رسوبات نرم در قسمت هاي عم
تصور مي كنند) نمي باشد. همچنين ذرات رسوب نرم سبب به دام انداختن غذاهاي پليتماهي يا گرانولهاي 

مي شود.وعمال آنها را از دسترس استخرهاي پرورش ماهي دور مي كنند.لهذا افت ميزان توليد  كودهاي شيميايي
  محصول در واحد سطح رادرپي دارد.

بهترين و ارزانترين روش، خارج كردن رسوبات با آب است كه رسوبات را به طور مستقيم به زهكش  -2-20
چه هاي مخصوص، جهت انتقال رسوبات به زهكش مزرعه انتقال مي دهند. البته بايد در طول كانال ورودي دري

را پيش بيني و آن را احداث كرد. يادآوري مي شود در مناطقي كه خاك كانال سست بوده و يا از رس كمي 
برخوردارند با بيل مكانيكي اليروبي نشود زيرا اين كار باعث از بين رفتن گياهاني مي شود كه در تثبيت خاك 

 است. ديواره كانال بسيار مفيد

استفاده ازكودپايه به منظور ايجاد حاصلخيزي آب استخرهاي پرورش ماهي ضروري است. بهترين كود  -2-21
 ت يابي به اين نوع كود آسان است.جهت باروري استخر در زمان آماده سازي آن كود گاوي ميباشد ، زيرا دس

آب و خاك ، مقدار اكسيژن محلول و مقدار مواد PHقابليت حل شدن بيشتر شان در آب كهتابع درجه حرارت
   . تن در هكتار مي باشد 3 – 5آلي و معدني موجوددر آب است . مقدار آن با توجه به وضعيت آب 
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كوددهي در مزارع پرورش ماهي در دو مرحله الف: قبل از آبگيري(آماده سازي استخر ) ،مرحله  ب: بعد از 
در مرحله آماده سازي استخرها پرورش  . ه پرورش انجام ميشودآبگيري و مصرف تدريجي در طول دور

دهندگان از كود خشك ( جامد)استفاده مي كنند ولي در هر مرحله بعد از آبگيري بصورت محلول استفاده مي 
كود مرغي غني تر از كود گاوي بوده و بايد در مصرف آن دقت بيشتريرا انجام داد . از اين كود براي . شود

تن در هكتار بصورت جامد در كف استخر 1-5/1اده سازي قبل از آبگيري استخرها به مقدار بين مرحله آم
خنثي يا كمي قليايي باشد عمل جذب كودهابهتر انجام مي شود  PH پخش مي كنيم . اگر آب و خاك داراي

ل از اسيدي است قب pHولي در خاك هاي اسيدي قابليت جذب كمتر است . اگرخاك و آب استخر داراي
كوددهي در مرحله مقدماتي براي آماده  . كوددهي بايد آهك بريزيم و پس از چند روزكوددهي مي كنيم

 سازي قبل از آبگيري باكودهاي جامد انجام مي شود
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  آئين كار هوادهي استخرهاي پرورشي- مشش بخش
  
  تامين اكسيژن -1-6-1

در درون استخرهاي پرورش ماهي ناشي از فعاليتهاي فتوسنتزي و انتشار اكسيژن از طريق هوا  منابع تامين اكسيژن
به درون آب است مهمترين منبع تامين اكسيژن فعاليتهاي فتوسنتز بوده كه ناشي از فعاليت گياهان و ساختن غذا 

  توسط اين موجودات مي باشد. 
افه شدن اكسيژن به آب به عنوان يك محصول فرعي گياهان (خصوصاً آلگ ها) سبب اض -حضور نورخورشيد

)By Pioduct( مي باشد. درهنگام شب اكسيژن توليد نمي شود, ولي فرآيند تنفس(Respiration)  الگهاو ماهيها و
مصرف اكسيژن بوسيله باكتريها باعث جذب اكسيژن محلول  آب ميشود. در اغلب موارد حالت عدم توازن 

ن  توليد شده درروز وميزان توليد دي اكسيدكربن توليد شده ،در هنگام شب ،مشاهده مطلوب بين مقادير اكسيژ
بطوريكه اين توازن منفي سبب كاهش اكسيژن در آب استخرهاي پرورش ماهي و ايجاد شرايط  مي شود.

 استرس و مرگ ماهيان مي شود. مقادير اكسيژن استخرهاي پرورش ماهي از يك استخر به استخر ديگر متفاوت
است و حتي اين مقادير ساعت به ساعت نيز متفاوت مي باشد.كمترين ميزان اكسيژن در هنگام طلوع خورشيد و 
بيشترين ميزان آن در بعدازظهر اتفاق مي افتد. ميزان اكسيژن آب وابسته به فشار جو، شوري و درجه حرارت 

در مبحث پرورش ماهيان در آب شيرين  باشد. ميزان فشار هوا تاثير چنداني نداشته از طرفي ميزان شوري آب
نقشي ندارد ولي مهمترين فاكتور درجه حرارت آب محسوب مي شود بطوريكه افزايش ميزان درجه حرارت 

تا  )Auguestآب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود. بيشترين كمبود اكسيژن در ماه هاي مرداد (
  هرسال اتفاق مي افتد داليل اين پديده به شرح ذيل است: )Septemberشهريور ماه (

  
در زماني كه در فصل تابستان آب گرم مي شود, بطور طبيعي ميزان ظرفيت نگهداري اكسيژن آب خصوصا  -

 در ماه هاي مذكور تحليل مي يابد.

يابد و در با گرم شدن آب استخرهاي پرورش ماهي نسبت تنفس گياهان و حيوانات استخرها افزايش مي  -
 نتيجه ميزان مصرف اكسيژن محلول در آب  زياد مي شود.

 روزهاي مه آلود و ابري باعث كاهش اكسيژن محلول در آب استخرهاي پرورش ماهي مي شوند . -

مقادير زيادي   در اين موقع ازسال مقادير زياد غذا به استخرهاي پرورش ماهي داده مي شود كه درنتيجه  -
اليتهاي متابوليكي از ماهيان خارج مي شود اين موضوع سبب كاهش مقادير اكسيژن مواد دفعي در نتيجه فع

 محلول در آب مي شوند, مضافاً به اينكه در اين حالت تقاضاي مصرف اكسيژن بوسيله ماهي افزايش مي يابد.
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  علل كاهش اكسيژن محلول درآب  -2-6-1
كه ميزان مصرف اكسيژن در نتيجه فعاليتهاي تنفسي      بيشترين شكل كمبود اكسيژن در زماني اتفاق مي افتد, 

)Respirationاكسيژن از هوا   ) بيشتر از مقادير اكسيژن توليد شده بوسيله فعاليتهاي فتوسنتزي و بوسيله پديده انتشار
 heavyبه آب مي باشد. توليد مقادير زياد الگهادر استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي باعث تغذيه سنگين ماهيان (

fish      از الگها ميشود. سپس مقادير كمي الگها افزايش مي يابد و اين موجودات هرچه نزديكتر و نزديكتر به (
سطوح آب شده و تجمع مي يابند. اين موضوع باعث ايجاد شدن سايه دراعماق پايين تراستخرهاي پرورش ماهي 

 4تا  2آب است  مقدار زيادي از اكسيژن به اعماق مي شود. در نتيجه بيشتر اكسيژن توليد شده در نزديك سطح 
فوت زير اين سطح انتشار مي يابدند, اين مقدار اكسيژن فقط بخشي از اكسيژن توليد شده در سطح آب مي باشد 
بعضي مواقع ميزان اكسيژن توليد شده در روز كمتر از ميزان تقاضاي اكسيژن در شب است در نتيجه اين موضوع 

  وليد هيجانهاي ناخواسته و يا حتي مرگ در گله ماهيان شود.مي تواند سبب ت
شيوه هاي ديگر كمبود اكسيژن وقتي اتفاق مي افتد, كه شاهد مرگ ومير ناگهاني فيتوپالنكتون باشيم. در اين 
ز حالت نه تنها بخشي از منابع توليد كننده اكسيژن در اثر اين اتفاق از بين مي رود, بلكه مقادير قابل توجهي ا

اكسيژن جهت تجزيه و از بين رفتن اجساد فيتوپالنكتون ها صرف شده و در نتيجه از مقدار اكسيژن محلول در 
استخرهاي پرورش ماهي كاسته مي شود در بسياري از موارد مرگ تدريجي فيتوپالنكتون ها ملموس نمي باشد, 

از استفاده از مواد شيميايي معين و ولي گزارشات حاكي از آن است ,كه مرگ تدريجي فيتوپالنكتون ها بعد 
استفاده از علف كش ها حادث مي شود.پيشگويي پيرامون مرگ تدريجي فيتوپالنكتون ها بسيار سخت است, 
آنها اغلب در نزديك سطح آب بصورت توده هاي كف مانند مشاهده مي شوند و گاهاً شكوفايي زيادي در 

  فيتوپالنكتونها ديده مي شود.
دريجي فيتوپالنكتون ها اتفاق مي افتد, شاهد تشكيل يك اليه مجزا به رنگ هاي خاكستري، وقتي كه مرگ ت

سياه و يا قهوه اي بر روي سطح آب مي باشيم. رنگ سطح آب ممكن است بصورت خاكستري، قهوه اي، 
  شيري و يا شفاف بنظر برسد. اليه مجزا شده ممكن است داراي بوي قابل مالحظه باشد.

هش جدي ميزان اكسيژن آب زماني است, كه شاهد وارونگي اليه هاي آب استخرهاي پرورش سومين علت كا
ماهي هستيم, اين حالت وقتي اتفاق مي افتد كه در خالل فصل تابستان گرم ميزان چگالي سطح آب كمتر از اليه 

لي آن كمتر شده و هاي زيرين مي شود.اين حادثه وقتي اتفاق مي افتد كه اليه اي كه حرارت جذب كرده , چگا
برروي اليه هاي سردتر و زيرين آب كه داراي چگالي بيشتر هستند, مستقر مي شود وبه نوعي طبقه بندي در اليه 
هاي آب ايجاد مي شود. در نتيجه تمام اكسيژن توليد شده در اليه هاي گرمتر آب و دو اليه زيرين آب ممكن 

ند, اين وضعيت خصوصاً در استخرهاي عميق محتمل الوقوع است به خوبي در طي هفته هاي زيادي مخلوط نشو
مي باشد. در اين حالت تمام اكسيژن در اليه هاي سردتر مورد استفاده قرار مي گيرد موضوع ربايش حرارت 
بوسيله سرما وقتي اتفاق مي افتد كه طوفانهاي همراه با آذرخش و باد توليد شده و يا باران سنگين مي تواند سبب 
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ب سطحي ميشود اليه درسطح آب سرد مي شود و سنگين تر شده به طرف پايين سقوط مي كند اين خنكي آ
اين كار تقاضا براي   اليه با اليه هاي قعر آب كه داراي اكسيژن كمتر مي باشند, مخلوط مي شود درنتيجه 

يده شدن اين مشكل اكسيژن محلول از طريق مواد معدني محلول و تجزيه مواد آلي آب افزايش مي يابند ,پيچ
وقتي اتفاق مي افتد, كه الگها در همين زمان مي ميرند. وارونگي اليه هاي آب يكي از انقالب هاي ناگهاني 

  است ,كه مي تواند منجر به مرگ ومير  ماهيان شود.
  
   اندازه گيري ميزان غلظت اكسيژن -3-6-1

دالري) و يا دستگاه هاي الكترونيكي 40قيمت ( ميزان اكسيژن محلول آب مي تواند بوسيله كميت هاي ارزان 
دالري) اندازه گيري شود .كيت هاي شيميايي وسائل خوبي جهت كنترل 10000تا  200سنجش ميزان اكسيژن (

دستگاه هاي الكترونيكي اندازه گيري كننده اكسيژن آب مي باشند وقتي كه تعداد استخر پرورش ماهي كمتر از 
يميايي در طي مدت چند دقيقه مي تواند ميزان اكسيژن آب را اندازه گيري كنند. سه عدد باشند, كيت هاي ش

اندازه گيري بوسيله اين كيت ها در هنگام شب سخت مي باشد, زيرا احتياج به ايجاد نور مصنوعي مي باشد. ولي 
را اندازه  دستگاه هاي الكترونيكي مي توانند بصورت خيلي سريع وحتي در شب ميزان اكسيژن محلول در آب

  گيري كنند.
  
 پايش اكسيژن محلول   

در استخرهاي پرورش ماهي كه عمليات غذادهي مصنوعي انجام مي شود حداقل روزانه دوبار مي بايستي ميزان 
) و در طول شب در فصل تابستان Day breakاكسيژن محلول مورد اندازه گيري قرار گيرد. در هنگام سپيده دم( 

ن محلول در آب استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي  مي باشيم, قرائت كمبود اكسيژن شاهد كاهش ميزان اكسيژ
بصورت روزانه در صبح زود مي باشد. و ثبت باالترين ميزان اكسيژن كمبود استخرهاي پرورش ماهي بصورت 

شخيص  مشكل روزانه مي تواند اغلب هشدار دهنده باشد. مطالعه نمودار تغييرات اكسيژن روزانه منجر به توسعه ت
 علل بروز كاهش كيفيت آب مي شود..

پايش اكسيژن محلول در آب ممكن است, بصورت پيوسته در هنگام تاريكي و در خالل فصل تابستان انجام 
شود. اين فعاليت خصوصًا در هنگامي كه ميزان تراكم ماهي ، ميزان غذا دستي اضافه شده به استخر زياد باشد 

سيژن در تمام فصول سال اتفاق مي افتد, بنابراين پايش ميزان اكسيژن بايد بصورت اهميت مي يابد. كمبود اك
پريوديك در ماه هاي سردتر سال نيز انجام شود. دو روش قابل استفاده براي اندازه گيري ميزان غلظت اكسيژن 

ميزان غلظت  در هنگام طلوع خورشيد مورد استفاده قرار مي گيرد. روش اول مبتني به اين واقعيت است كه
اكسيژن در هنگام شب كاهش مي يابد. روند كاهش اكسيژن از هنگام غروب خورشيد تا هنگام سپيده دم مشاهد 
مي شود, نسبت كاهش اكسيژن ممكن است هرشب نسبت به شب ويا شبهاي بعدي متفاوت باشد, بنا بر اين 
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سيژن محلول در آب در خالل شبهاي اندازه گيري كمبود اكسيژن در يك شب, در پيشگويي ميزان كمبود اك
بعدي موثر نخواهد بود.حاال اين سوال مطرح است كه ما چگونه مي توانيم روشي واضح براي پيشگويي كمبود 

  اكسيژن ارائه نمائيم.
 ترسيم گراف ميزان اكسيژن -1

تا  5در اينجا دو ستون عمودي و افقي مي بايستي ترسيم شود, در خط ستون عمودي ميزان اكسيژن محلول از  
فقي ساعات كمبود اكسيژن از هنگام ) عالمت گذاري شده و در خط ستون اppmميلي گرم درميليون ( 20

 رشيد نوشته شود. سپس گراف مربوط به هر استخر براي هرشب ترسيم شود.غروب خو

اندازه گيري ميزان اكسيژن محلول براي هر استخر از زمان غروب خورشيد انجام شده و ميزان آن در ساعات  -2
 مختلف برروي نقشه عالمت گذاري شود.

 ساعت بعد و دقيقاً ميزان اكسيژن محلول  را ترسيم نمايند.  3تا  2مراجعه به همان مكان درخصوص در  -3

ه شده است كار را ادامه داده و دو نقطه كه ميزان اكسيژن آن قرائت با كشيدن خطي كه براي دو لبه استفاد -4
شده است را باهم وصل مي كنيم.سپس اين خط را توسعه داده و تا جائي كه خط عمودي را در ساعات 
نزديك به طلوع خورشيد (سحر ) قطع نمايد در اين حالت مي توانيم ميزان اكسيژن مورد انتظاررا در آن 

 وي منحني قرائت كنيم.ساعات را از ر

ميلي گرم در ليترآب استخرهاي  3در صورتيكه پيش بيني ميزان اكسيژن براي ساعات سحرگاهي كمتر از  -5
 ) كنيم.-Pmm3قبل از رسيدن اكسيژن به ميزان  -پرورش ماهي باشد, مي بايستي شروع به هوادهي اضطراري(

ي باشد. آنها مي توانند با استفاده از اين منحني ها اين روش به عنوان يك ابزار براي توليد كنندگان ماهي م
تصميم گيريهاي مديريتي خود در زمينه مديريت هوادهي را عملياتي كنند. ولي اين روش  براي تمام موقعيت ها 
قابل اجرا نيست. بهترين مثال از اين عدم كارآيي مربوط به وقتي مي شود كه شاهد مرگ تدريجي فيتوپالنكتون 

. مرگ تدريجي فيتوپالنكتون ها مي تواند سبب كمبود غيرقابل پيش بيني اكسيژن محلول در  آب ها هستيم
گردد. در اين حالت پايش آب از نزديك مي تواند از مرگ و مير ماهيان جلوگيري كند. روش ديگري كه براي 

مي افتد, آن است پيشگويي كمبود اكسيژن و توسعه ثبت ركوردهاي  اكسيژن در مزارع پرورش ماهي اتفاق 
باشد واز سوي ديگر ميزان اكسيژن در هنگام غروب كمتر   ppm5وقتي كه ميزان اكسيژن محلول در هنگام سحر 

از روز قبل باشد كمبود اكسيژن در خالل مدت شب قابل انتظار است. تكنيك هاي بيان شده فوق الذكر 
  طبيعي مي نمايد و هيچيك ازتكنيك هاي ابزارهايي بوده كه كمك به پيشگويي ميزان اكسيژن در شرايط

پيشگويي كمبود ميزان اكسيژن در هنگام مرگ تدريجي فيتوپالنكتونها ووارونگي اليه هاي آب در تابستان و يا  
  شرايط غيرمعمول ديگر قابل استفاده نيستند.
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   ميزان نياز به هوادهي براي استخرها -4-6-1

پرورش ماهي مي تواند بسيار متفاوت باشد. ولي قانوني كه مورد توافق مي ميزان نياز به اكسيژن در استخرهاي 
) براي  مساحت معادل هر ايكردر نزديك سطح Harse Powerمتخصصين ميباشد، استفاده ازقدرت يك اسب (

پوند اكسيژن در هر ساعت  5/2آب استخرهاي پرورش ماهي است اين كار با نصب يك هواده با قدرت توليد 
ت. ايجاد سيكل اكسيژن مناسب در هنگام روز و شب,توجه به سالمتي ماهيان و نگهداري حداقل متصوراس

در برنامه هوادهي فوق الذكر منظور شده است. رويش واستقرارتعداد زياد آلگ ها و  ppm3تا  2اكسيژن به ميزان 
ر استخرهاي پرورش يا مرگ تدريجي آلگ ها مي توانند تقاضاي مصرف اكسيژن را بيش از حالت طبيعي د

و حداكثر مصرف غذادهي روزانه مي تواندبر  )Standing Crapsماهي بنمايد. ميزان محصول سرپاي استخرها (
روي ميزان نيازبه هوادهي استخرهاي پرورش ماهي موثر واقع شود. ماهيان مريض و غلظت هاي زياد نيترات، 

اده هاي اضافي مي شود. در اين موقعيت هانياز به  آمونيا و دي اكسيدكربن باعث افزايش نياز به حضور هو
ظرفيت هاي اضافه شده, در جهت هوادهي مي تواند بوسيله هواده هاي پرتابل تامين گردد. اين كار مي تواند از 

  مرگ و مير ناگهاني ماهيان جلوگيري كند و باعث تاخير در مرگ ماهيان به علت ايجاد بيمار مي شود.
ايجاد بحرانها و يا خرابي دستگاه هاي مكانيكي ,مي تواند باعث تعطيلي مزارع پرورش  ماهي “از آنجاييكه گاها 

شود. به همين داليل وجود هواده هاي اتوماتيك ,وجود هواده هاي متحرك با حداكثر استانداردانتقال اكسيژن 
)SOTR( ثريت مزارع پرورش براي مواقع اضطراري بصورت آماده به كار براي مزارع ضروري است. براي اك

ماهي در موقعيتهاي متفاوت , يك هواده پرتابل براي سه يا چهار استخر كافي است. اگرميزان هوادهي مورد 
نيازبيشتر از ميزان ظرفيت وسائل توليد كننده اكسيژن باشد. دراين حالت  استخرهايي كه سريعترين ميزان كاهش 

  ت مي بايستي در نوبت هوادهي قرار گيرند.سطوح اكسيژن را دارا مي باشند, در اولين فرص
  
 محل هاي استقرار هواده ها  -5-6-1

تحقيقات نشان مي دهد كه بيشتر مكانهاي موثر براي استقرار هواده هاي پدل ويل الكترونيكي در وسط بلندترين 
باشد. در اين ضلع استخرهاي پرورش ماهيان مي باشد. بطوريكه تخليه هواده, مستقيماً به طرف وسط استخر 

موقعيت هواده ها سبب گرديده تا مستقيماً ستون آب را به سمت ضلع هاي استخرها هدايت كرده و توسعه 
چرخش آب بيشتر در سطح استخر اتفاق مي افتد. استقرار اين هواده در كنار استخر و هدايت اريب آب در 

واده هاي ثابت در وسط خاكريز عرض استخر باعث ايجاد جريان چرخشي ضعيف آب مي شود. استقرار ه
  استخرهاي خاكي باعث افزايش هزينه هاي تمام شده مي شود و ممكن است باعث سلب آسايش شود

هواده هاي متحرك مي بايستي كه در مناطقي كه تحت پوشش هوادهي قرار نگرفته استفاده شوند. اين هواده ها 
دچار استرس ناشي از كمبود اكسيژن شوند, مورد استفاده  در مناطق مورد نظر مذكور بايستي قبل از آنكه ماهيان

  قرار گيرند.
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) در محل -قبل از آنكه ماهي ها در معرض استرس جدي قرار گيرند-بهترين مكان براي استقرار اين هواده ها (
نند هاي  از استخرها است كه داراي بيشترين مقدار غلظت اكسيژن است ,زيرا در اين مكان ها ماهي ها مي توا

حضور بيشتري پيدا كنند. اگر دو هواده براي نگهداري ماهيان زنده مورد احتياج باشد و بايستي آنها در امتداد 
تا زماني كه مشكل برطرف مي -يكديگر عمل كنند بطوريكه اگر يكي از هواده ها قطع شد هواده ديگر بتواند(

از كار بيفتد يك كاهش اكسيژن شديد اتفاق مي ) منجر به زنده ماندن ماهيان شود. اگر يك عدد هواده -شود
  افتد ماهيان وحشت زده مي شوند و به ساير قسمت هاي كم اكسيژن براي جستجوي بيشتر اكسيژن مي روند 

درصورتيكه ماهيان در اثر كمبود اكسيژن شديد دچار استرس شوند, در سطح آب پراكنش مي يابند هواده ها 
در آنجا حداكثر تراكم ماهي وجود داشته باشد. در اين حالت هواده باعث مي بايد در مكاني مستقرشوند. كه 

شود هرچقدر كه ممكن است هوا در داخل استخر وارد شده در اين حالت ماهي ها به يك طرف هواده ها 
  كشيده مي شوند ماهيان اغلب به سمت لبه هاي كم عمق آب استخر كه داراي سرريز است مي روند.

ال اكسيژن به مقدار بيشتر اكسيژن و آب تازه مي باشند. فعاليت هواده ها در نواحي كم عمق باعث ماهيان به دنب
جذب ماهيان در اين ناحيه مي شود. در مواقعي كه اكسيژن كم است ماهيان بيشتر تمايل خواهند داشت كه به 

طول خط قسمت  سمت قسمت كم عمق و خاكريزهاي اطراف استخرها مهاجرت كنند. هواده هايي كه در
  خاكريزها قرار مي گيرند مي توانند ماهياني كه نزديك اين خط قرار مي گيرند را به اكسيژن مناسب برسانند.

  
 هوادهي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي-6-6-1

به دليل افزايش فعاليتهاي متابوليكي و بهره گيري از عمليات كوددهي و  ,تراكم ماهي در استخرهاي متراكم
اكسيژن بيشتري از آب را طلب ميكند. در نتيجه اين فعاليتها مكانيسم هاي طبيعي قادر به تامين اكسيژن  ,تغذيه

و لهذا مي بايستي اقدام به هوادهي نماييم .هوادهي عملي است كه به كمك آن اكسيژن  ,مورد نياز نمي باشد
تمام يا بخشي از استخر را تا حدي افزايش داده كه تضمين كننده ميزان اكسيژن مورد نياز ماهيان باشد. درسيستم 

در استخرهاي متراكم  غيرمتراكم هوادهي استخرها صرفاً جهت نجات جان ماهيان صورت مي گيرد. در حالي كه
تامين اكسيژن نقش بسيار عمده اي از ديدگاه اقتصادي براي پرورش دهندگان ماهي ايفا مي نمايد. اهداف 
هوادهي را مي توان در تزريق اكسيژن به آب جهت تامين آن و خروج گازهاي نامطلوب جهت جلوگيري از 

هبود شرايط كوددهي و آهك پاشي ذكر كرد. از تجمع مواد زائد در بستر , يكنواختي حرارتي چرخش آب و ب
عالئم حياتي در استخرهاي پرورش ماهي كه بيانگر كمبود اكسيژن در آب بوده و نياز هوادهي در استخرها را 
آشكار مي نمايد.  مي توان به مواردي همچون بلعيدن هوا، مرگ و مير ماهي در صبح زود, تلف شدن ماهيان 

نان اشاره نمود. در ميان كپور ماهيان,حساسيت كپور نقره اي به كمبود اكسيژن بيشتري بزرگتر و بازبودن دهان آ
  از ماهي آمورو كپور معمولي مي باشد.
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  سيستم هاي هوادهي -7-6-1
در استخرهاي پرورش ماهي مهمترين منبع تامين اكسيژن استفاده از هوادهي و جذب اكسيژن موجود در جو مي 

ماتيكي و يا هيدروليكي صورت مي گيرد. در روش اول انرژي الزم توسط كمپرسور به باشد. كه به دو روش پنو
هواي اطراف داده شده و قابليت نفوذ آن در آب را افزايش مي دهد. در نتيجه بخشي از اكسيژن موجود در جو 

  را در آب حل مي نمايند.
خش بيشتري از اكسيژن جو را در خود در روش دوم: انرژي مستقيماً به آب استخر وارد و آب داراي انرژي ب

  حل مي نمايد. لذا به اين روش هوادهي سطحي مي گويند.
اساس روش هوادهي سطحي بر مبناي پمپ آبي است ,كه انرژي آب را افزايش مي دهد ايجاد آبشار، فواره يا 

بوسيله يك يك نازلمي تواند عامل اختالط هوا و آب باشد. در هوادهنده هاي هيدروليكي ، پخش آب، 
افشانك ساده قابل انجام است. در كمپرسورها كه انواع مختلفي از آن قابل استفاده اند, هوا از طريق يك جسم 
متخلخل بدون آب تزريق مي شود همانند يك لوله دراز كه در آن سوراخهايي تعبيه شده است و يا سنگ هوا 

  كه كاربرد اصلي آن در پرورش ماهي است.
  
  هوادهنده هاانواع  -8-6-1

  هوادهنده سطحي      -الف
كار اين نوع هوادهنده ها ،بدين صورت است كه از طريق پمپ ، آب را از استخر باال كشيده و در هواي روي 
استخر پخش مي نمايند. پخش آب بوسيله فواره نيز سبب مي گردد ،تا قطرات ريز اكسيژن هوا را جذب كرده و 

باعث تالطم آب و افزايش اختالط هوا با آن گردند. اختالط آب ورودي در  در هنگام برخورد با سطح استخر
استخرها ،مي تواند بصورت طبيعي تا حدي عمل هوادهي سطحي را انجام دهند. هوادهنده هاي سطحي در داخل 
 استخر قرار گرفته و در نتيجه گردش پره هاي آن بطريق عمودي و يا افقي آب را به هوا پاشيده ويك جريان

  .عمودي يا افقي در استخر ايجاد مي كند، كه باعث افزايش اكسيژن محلول مي گردد
  هوادهنده چرخ آسيايي   - ب

است كه  اين دستگاه هوادهنده در كشورهاي آسياي شرقي طرفداران زيادي دارد و اساس كار در پروانه هايي
و آب استخر را بصورت قطرات ريز به باال پرت نموده و در نتيجه مقداري از  عمود بر سطح آب مي چرخند

اين دستگاه توسط شناورهاي روي آب قرار مي گيرند. اين دستگاه قادر  .اكسيژن هوا را در خود حل مي نمايند
يين آب نمي به ايجاد حركت افقي و عمودي آب به خوبي نمي باشد. لهذا قادر به تامين اكسيژن در اليه هاي پا

باشد. ضمن آنكه سروصداي زيادي داشته و تبخير آب را افزايش مي دهد در مقابل راندمان خوبي در مقايسه با 
  .روش ساخت ان ساده مي باشد و انرژي مصرفي دارد و مانع از گل آلودگي آب در آبهاي كم عمق مي گردد
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  هوادهنده چرخشي  -ج
ي طراحي شده است به اين صورت عمل مي كند كه پروانه اي در عمق اين دستگاه براي استخرهاي پرورش ماه

حدود نيم متري به موازات سطح آب چرخيده و گردابي ايجاد نموده كه با ايجاد تالطم و پخش آب را باعث 
  .افزايش اكسيژن در آب مي گردد

سطح به عمق ايجاد مي نمايد.  اين هوادهنده كوچك و قابل جابجايي بوده و در هنگام كار جريان نسبتاً بهتري از
از آنجاييكه امكان برخورد بچه ماهي با پروانه در استخرهاي متراكم وجوددارد. از معايب اين دستگاه در بين 

  استخرهايي به شمار مي رود با اين همه اين نوع هواده براي استخرهاي كوچك قابل توصيه است.
جريان سازي بدون تخريب  -مصرف برق كمتر -استهالك اندك -گيربكس شافت مستقيم :هواده مشخصات

 و شش پروانهدر انواع دو پروانه، چهار پروانه  -بستر

  هوادهنده قارچي -د
در اين نوع هوادهنده پمپ هاي غرقابي وجود دارد ,كه در كف استخر نصب مي شوند. به طوري كه آب را از 

ي رانند و در سطح آب فواره كوتاهي ايجاد مي كند ,كه كف استخرهاي پرورش ماهي مكيده و به سطح آب م
) اين هوادهنده ها كه با موتور كوچك و سبك ساخته مي شوند، كارائي  6-7(تصوير به شكل قارچ است.

اشد آب بااليي داشته، اين هواده ها براي استخر بتوني و كم عمق توصيه مي شود زيرا اگر كف استخر سيماني نب
  د مي كند.را به شدت گل آلو

  هوادهنده پنوماتيكي -ه
اين گروه از هوادهنده ها با دميدن هوا بطور مستقيم در داخل آب كار مي كنند, هوا توسط انواع مختلفي از 
كمپرسورها به آب تزريق شده و از طريق لوله هاي سواخدار يا اجسام متخلخل مثل سنگ هوا موجب ايجاد 

حبابهاي ياد شده كه در آب شناور بوده و در خالل عبور از اليه هاي آب تا حبابهايي در داخل آب مي گردند, 
رسيدن به سطح, بخشي از اكسيژن خود را از دست مي دهند. از طرفي اين سيستم باعث بوجود آمدن جريان 
د. ضعيفي از پايين به باال و درنتيجه مخلوط شدن اليه هاي آب و غني شدن تمامي توده آب از اكسيژن مي گرد

را به سطح آب تسريع CH4و  H2S- NH3سبك شدن آب به علت تشكيل حبابهاي هوا, خروج گازهاي سمي نظير
مي نمايند. هوادهنده هاي پنوماتيكي باعث تعديل درجه حرارت در سطوح مختلف آب   مي گردند. استفاده از 

تجزيه بي هوازي در استخرهاكمتر رخ مي اين شيوه هوادهي ,باكتريهاي هوازي بستر را فعالتر نموده و در نتيجه 
دهد.مقدار تبخير در اين روش در مقايسه با روش هوادهي سطحي كمتر مي باشد. شدت جذب اكسيژن در آب, 
رابطه معكوس با قطر حبابهاي ايجاد شده دارد. بطوريكه هرچه اندازه حبابها كوچكتر باشد به دليل سطح تماس 

  نان صورت مي گيرد.بيشتر, جذب اكسيژن بيشتري از آ
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  Ventoriهوادهنده مكشي مدل  -و

مكش هوا در اثر ايجاد فشار آب مي باشد .بطوريكه در قسمت عميق استخر با نصب يك اساس كار اين دستگاه 
پمپ زير آبي كه آن را به دهانه بزرگتر يك لوله قيفي شكل متصل مي سازند و روشن نمودن آن با عبور حجم 

اول و تنگ شدن لوله در قسمت انتهايي باعث افزايش فشار آب شده كه در اين منطقه لوله زياد آب در قسمت 
عمودي از سطح آب به آن متصل شده و فشار آب موجود هواي لوله عمودي را مكيده و بصورت حبابهايي با 

  .آب مخلوط كرده و وارد استخر پرورش ماهي مي نمايد
  دمنده هاي هوا - ز

دستگاه هاي دهنده هوا كه با فشار زياد هوا را به درون آب مي دمند, در سالهاي گذشته طرفداران فراواني داشته اند 
امروزه اين دستگاه بيشتر در سالن هاي تكثير ميگو و ماهيان دريايي استفاده مي شوند و در استخرهاي پرورش ماهي 

وبيت چنداني ندارند اين دستگاه به كمك پروانه هايي با سرعت به دليل هزينه هاي باالي نصب و راه اندازي, مطل
به سنگ هوا يا ابزار مشابه اي كه در داخل آب قرار دارد.  PVCباال هوا را از يك مجرا دميده و به كمك لوله هاي 

ن جهت متصل مي گردد. لهذا اين دستگاه نياز به صرفه هزينه هاي زيادي جهت لوله كشي و سنگ هوا دارد. به همي
  از اين دستگاه ها بيشتر جهت سيستم هاي مداربسته و مراكز تكثير ماهي استفاده مي شود.

  كمپرسور هوا: - ح
به درون  PVCدر اين روش هواي فشرده ايجاد شده بوسيله يك كمپرسور قوي از طريق لوله هاي گالوانيزه يا 

استخر هدايت شده و سبب هوادهي مي گردند. از آنجاييكه در اين روش هوادهي از موتور مكانيكي و سنگين 
  استفاده مي شود ,مقداري روغن موتور نيز همراه هوا به بيرون انتشار يافته و موجب آلودگي مي گردد.

   دستگاه هاي ايرجت - ط
متداول ترين  وسائل هوادهي در استخرهاي پرورش ماهي با موتورالكتريكي با قدرتهاي نيم  Air Jetهوا دهنده هاي 

اسب مي باشد. لذا از اين دستگاه مي توان در استخرهاي پرورش ماهي تا درياچه هاي با عمق نسبتاً زياد براي  50تا 
ي متر داشته كه در قسمت انتهايي آن سانت3هوادهي استفاده نمود .موتور اين دستگاه يك  شافت ميان تهي به قطر 

چند شكاف وجود دارد. در قسمت سر شافت  پروانه اي قرار گرفته ,كه در هنگام چرخش باعث جلو راندن آب و 
ودرنتيجه ايجاد خالء در جلوي شافت مي گردد به همين جهت هوا از قسمت شيار انتهايي مكيده و به آب تزريق 

وثري باعث  اختالط آب و هوا و جريان آب در استخرها ميشود . مجموعه شافت ميگردد. گردش پروانه به نحو م
موتور دستگاه بر روي يك شناور قرار گرفته و به هر نقطه از استخر قابل انتقال است. بويژه آنكه از وزن نسبتاً كمي 

كه از آن جمله مي توان به ويژگيهاي خوب ، ساير هوادهندها را دارند , Air Jetبرخوردار مي باشند هوادهنده هاي 
وارد نمودن هوا به داخل آب , عدم تبخير, ايجاد يك جريان دائمي در آب كه مانع از اليه بندي حرارتي مي 

 گردد, اشاره كرد. زيرا با تنظيم زاويه شافت دستگاه با سطح آ ب دامنه تاثير دستگاه قابل كنترل است.

ل آب قرار مي گيرد. آب را در سطح استخر به حركت و تالطم در در يك مدل از اين دستگاه كه موتور آن داخ
آورده و سبب افزايش هوادهي مي گردد. از معايب اين دستگاه گل آلود نمودن آب بويژه در استخرهاي كم عمق 
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جهت تنظيم اكسيژن به هيچ  Air Jetو تكنولوژي نسبتاً پيچيده آن مي باشد. در كار با دستگاه هاي اختصاصي نظير
وجه نبايد ويژگيهاي موتور از قبيل قطر پروانه ، قطر سوراخهاي مكنده هوا و تعداد پره ها دستكاري گردد. جهت 
محافظت از دستگاه بويژه جلوگيري از تخريب پروانه و ساير قطعات دستگاه برابر دستورالعمل كارخانه سازنده 

  .ستخرها ضروري استنظير تابلوي برق و استفاده از كابلهاي مناسب جهت نصب در ا
  
  تعداد هوادهنده در واحد سطح - 1 - 6- 9

افزايش كوددهي تغذيه و تراكم در يك استخر نياز به دستگاه هاي هوادهي را متناسب با آن زياد مي كند. در 
نصب دستگاه هاي هوادهي بايد به گونه اي در استخرها عمل كرد كه اكسيژن مشابهي را در حجم آب استخر 

در  - نمايند. از طرفي بايد از گل آلود شدن آب استخر جلوگيري گردد. جهت جريان آب و جهت باد(تزريق 
)در نحوه استقرار دستگاه هاي هوادهي موثرند به طوريكه نصب - مناطقي كه بصورت نسبتاً دائم وجود دارند 

اطقي كه دسترسي به آب تازه دستگاه در محل ورودي آب تازه و سرشار از اكسيژن ضروري ندانسته و بيشتر در من
وجود ندارد, الزامي مي باشد. در مكانهايي كه جريان باد در حدي است كه سبب ايجاد موج در استخر مي نمايد به 
طور طبيعي توانايي تنظيم اكسيژن استخر را داشته و نياز به روشن كردن دستگاه هاي هوادهي وجود ندارد به هر 

ها در جهت هم سو با جريان باد نصب شوند تا ضمن راندمان بهتر فشار كمتري بر  حال توصيه  مي شود كه دستگاه
  دستگاهها وارد آيد.

ميلي گرم در  7% اشباع رسيده و يا به كمتر از 80در استخرهايي كه در اوائل غروب ميزان اكسيژن اشباع به كمتر از 
درجه حرارت و جريان باد را در ميزان بهره ليتر كاهش يابد, بايد هوادهي صورت گيرد. بطوركلي بايد شرايط 

گيري از دستگاه هاي هوادهي مدنظر قرار داد. استفاده از دستگاه هاي هواده صرفاً منوط به كمبود اكسيژن در 
استخرها نمي باشد. در شرايط نظير اكسيژن فوق اشباع ,ايجاد گازهاي سمي و خطرناك, اليه بندي حرارتي و 

ي زياد و همچنين ظهور پالنكتونهاي ناخواسته از ديگر مواردي است كه استفاده از دستگاه  غذايي و تجمع مواد آل
هاي هوادهي توصيه مي شود تا كاهش ضايعات را در استخرهاي پرورش ماهي سبب گردند. در استفاده از هواده 

مدنظر داشته ولي به هر حال بايد ها مي بايستي به رابطه انحالل اكسيژن و ارتفاع مزرعه در حرارتهاي متفاوت را نيز 
  به مخارج تهيه و نگهداري آنها نيز توجه نمود.
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 آئين كار هوادهي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي -10-6-1

دستگاههاي هوادهي بايد بصورت متفرق در سطح استخرهاي پرورش ماهي پخش گردند. فواصل مساوي از  - 1
متر نباشد. هواده ها نبايد به 15بايد از سواحل استخرها كمتر از يكديگر داشته باشند. فاصله اين دستگاهها 

  .هيچوجه به شكلي قرار گيرند.كه باعث گل آلودگي آب استخرهاي پرورش ماهي شوند
و ايمپلر وپدل جهت قرار گرفتن دستگاه هواده اهميت چنداني ندارد. ولي در - در هواده هاي دمنده حبابي  - 2

ستي به جهت قرار گرفتن هواده توجه نمود. زيرا اين دستگاهها مي توانند در هواده هاي مكشي يا ايرجت باي
  سطح استخرها جريان افقي ايجاد كرده وآب را به حركت در آورند.

تعداد كافي هواده وآرايش صحيح آنها سبب مي گرددتا در سطح استخرهاي پرورش ماهيان  جريان گردآبي   - 3
غالهاي استخرها در وسط قرار گيرند.اين موضوع از نظر مديريت ايجاد شود. در نتيجه تمام ضايعات واش

  استخرهاي پرورش ماهي حايز اهميت است . 
در استخرهايي كه بصورت دراز و مستطيل شكل ساخته مي شوندو طول زيادي دارند. بايد دستگاههاي هواده  - 4

شند. نصب يك دستگاه متر با 50در جهت طول استخر وبا فواصل مساوي نصب شوند. اگر عرض استخرها 
هوده در يك عرض كافي است. ولي اگر عرض استخر يك صدمتر باشد . نصب دو دستگاه هواده به فاصله 

  متر از همديگر در يك رديف توصيه مي شود. 50حدود 
نصب هواده در مدخل ورودي آب تازه وغني از اكسيژن ضرورت ندارد. لهذا دستگاههاي هواده بايد در  - 5

ترسي كمتري به آب تازه وجود داردو در گوشه هاي استخرها كه آب مرده تجمع يافته است محلهايي كه دس
 نصب كرد. 

در زماني كه باد شديد وجوددارد روشن كردن هواده ها ضرورتي ندارد. ولي درمواقع اضطراري در خصوص   - 6
ن باد ايجاد شده مي دستگاههاي هواده جت ميتوان آنها را همسوبا جريان باد نصب كرد.در اين حالت جريا

تواند سبب شده كه دستگاه مذكور بهتر وراحت تر كار كند.در زماني كه باد ماليم ميوزد . بازده كاري هواده 
 هاي پدل وفواره كردن آب بيشتر از حدمعمول است. زيرا آب به قطعات ريزتر تبديل مي شود.

درصد اشباع پايين تر باشد. خطر كمبود اكسيژن  80اگر در ساعات غروب واوايل شب مقدار اكسيژن محلول از  - 7
در بامداد روز بعد وجود دارد. لهذا بايستي تمهيدات الزم به منظور هواددهي استخرهاي مورد اشاره فراهم 

 گردد.

 پيروي مي كند. )1- 6( ساعات روشن وخاموش كردن هواده ها در تناسب با شرايط جوي از جدول - 8
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  وخاموش كردن هواده ها در تناسب با شرايط جويساعات روشن ) 1- 6( جدول
 ساعت خاموش كردن هواده ساعت روشن كردن هواده شرايط جوي

 صبح 8- 9 ساعتهاي قبل از طلوع خورشيد روزهاي آفتابي كامل

 صبح 8- 9 ساعتهاي پس از نيمه شب روزهاي نيمه آفتابي

 صبح 7- 9 نيمه شب روزهاي ابري يا غبار آلود

 صبح 7- 9 ابتداي شب متوالي ابريچند روز 

 ---------  نيازي به هوادهي نيست بادهاي شديد

 ---------  تمام مدت روشن باشد زماني كه سطح آبها يخ مي بندد

 ----------  نيازي به هوادهي نيست در زمستان بدون يخبندان

  
حرارتي وغذايي وجودارد. مي توان در مناطق گرم وروزهاي آفتابي كه در استخرهاي پرورش ماهي اليه بندي  - 9

در ساعتهاي وسط روز به مدت دو ساعت دستگاههاي هواده را روشن نگه داشت. اين فعاليت سبب جلوگيري 
  از اليه بندي حرارتي وجلوگيري از تسري شرايط كمبود اكسيژن در تمام اليه هاي آب مي گردد.

  :مواقع اضطراري در استفاده از دستگاههاي هوادهي  - 10
خرها دستگاههاي هواده لزوما نبايد فقط در شرايط كمبود اكسيژن روشن شوند. بلكه در مديريت هوادهي است

  به شرح ذيل)جهت بكار گيري دستگاههاي هواده وجود دارد.:مواقع اضطراري (
 افزايش تراكم گازهاي سمي همانندSH2-CO2-NH3  
  از حد اكسيژن مي تواند موجب آسيب درصد. (افزايش بيش 300افزايش اكسيژن اشباع بيش از

 رسيدن به بافت آبششهاي ماهيان شود.)

  بوجود آوردن اليه بندي حرارتي در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي بويژه در مواقع ماههاي
 (Summer fish kill)گرم سال و ايجاد پديده مرگ ومير تابستانه 

 وران در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابيبوجود آوردن اليه بندي غذايي ناشي از وجود زي شنا 

 ) بيش از حد مجاز.BOD-CODافزايش غلظت مواد آلي (افزايش 

  ظهور زي شناوران سمي در استخرهاي پرورش ماهي خصوصا سيانو باكترها
كيلوگرم اكسيژن در  5/4با ظرفيت اكسيژني هريك  اسب بخار 2با قدرت  استفاده از دو دستگاه هواده  - 11

تن ماهي در يك هكتار استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي در مناطق 5- 6ساعت در برنامه هاي توليدي 
تن  6- 7اسب بخاربراي  3در همين راستا دو دستگاه هواده با قدرت گرمسيري ومعتدل كشور كافي است.

تن ماهي در يك  7-  9اسب بخاربراي توليد  3با قدرت ماهي در يك هكتارو سه دستگاه هواده 
  هكتارموردنياز است.

در صورتيكه در زمان استفاده از دستگاههاي هواده ايرجت در نيمه شب بوي نامطبوعي به هواپراكنده   - 12
شود.اين موضوع به علت ايجاد گازهاي سمي در كف استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي مي باشد. در اين 
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ع هواددهي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي به منظور اجتناب از بروز تلفات جمعي در اثر حالت موضو
  ايجاد گازهاي سمي ضرورت مي يابد.

  در صنعت تكثير وپرورش ماهيان گرمابي انواع دستگاههاي هواده به شرح ذيل رايج است.: - 13
  دستگاههاي هواده هيدروليكي شامل:  - الف

  (Paddle Wheel Aerator)چرخ آسيايي – دستگاههاي هواده پدل - 
 (Impeller Aerator)دستگاههاي هواده ايمپلر - 

 (Aspiratory)دستگاههاي هواده قارچي - 

 (Jet)دستگاههاي هواده مكشي يا جت - 

 دستگاههاي هواده هيدروليكي شامل: - ب

  (Air Blower)دستگاههاي هواده دمنده هوا - 
 (Air jet)دستگاههاي هواده ايرجت - 

 (Compressor)دستگاههاي هواده كمپرسورهوا - 

ترجيحا از كمپرسورهاي هواده به منظور هوادهي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي اجتناب گردد. زيرا اغلب اين 
دستگاهها مقداري روغن موتور را نيز همراه هوا به بيرون مي رانند. روغن در پرورش ماهي يك آالينده محسوب 

براي استخرهاي خاكي  .سبب بروز مرگ وميرماهيان  وكاهش ميزان توليد در واحد سطح گرددشده ومي تواند 
كه در عمق مناسب قرار ،متر و بيشتر بهترين هواده دستگاه هاي هوادهي مكشي مستغرق هستند2با عمق حدود 

اي با عمق كمتر (مثال مي گيرند و با مكيدن هوا از بيرون آن را در استخر تزريق و پخش مي كنند . براي استخره
متر يا كمي بيشتر) هواده هاي پره دار(پدالي) كه در سطح آب شناور هستند مناسب هستند اگر در جايي 1حدود 

  .برق نباشد از چرخ هاي پره اي اســــتفاده مي شود كه با نيروي ديزل يا تراكتور كار مي كنند
  

  نگهداري وايمني دستگاههاي هواده - 1- 6- 11

انواع هواده ها گاه، گاهي نيازمند با نگهداري و تعميرات مي باشند تعمير و نگهداري هواده ها باعث افزايش تمامي 
  طول عمر آنها و قدرت كاركردمستقل آنها مي شوند.

اطالعات و دستورالعمل هاي نگهداري و ايمني هواده ها، بايستي كامالً بكار گرفته شوند اين اطالعات و 
الباً در هنگام خريد دستگاه از طرف كارخانه سازنده و يا فروشنده در اختيار مصرف كننده قرار دستورالعمل ها ق

  مي گيرد. كنترل وارانتي وحفظ كليه يادداشت هاي فروشنده براي استفاده بعدي ضروري است.
ب و مكرر دارند. چندين نوع از هواده ها داراي بالشتك هايي هستند ,كه اين بالشتك ها احتياج به گريسكاري مرت

گريسكاري براي كاركرد طبيعي هواده ها و حفاظت آنها در مقابل استهالك ضروري است. بعضي از اين دستگاه 
ديفرانسيلها ها گريسكاري  كاري اتوماتيك دارند ,كه اين حالت وظائف شما را در گريسكاري كاهش مي دهند.
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بايد براي نشست آب بررسي شده و در صورت وجود    در هواده هاي چرخ پره اي كه داراي قدرت زياد هستند
  نشست تعمير شوند .

تمام قسمت هاي موتور براساس دستورالعمل كارخانه سازنده بايستي از جريان آب، حفاظت شوند و تمام شفتهاي 
نيروي انتقال انرژي مي بايستي به صورت پريوديك براي انجام عملكرد صحيح آنها كنترل شوند .پدل ويلهايي كه 

محركه خود را از تراكتور مي گيرند مي بايستي براي دسترسي به آب جريان خروجي آب و سرويس 
   مجدددستگاه كنترل شوند.

كنترل عمق جايگزيني واستقراربه منظور حركت تيغه آنها ضروري است, در اين حالت سطح آب استخرها و عمق 
بايستي   رهاي مورد استفاده جهت حركت پدل ويلهاآنها بايد مناسب حركت تيغه هاي مذكور باشد تراكتو

سوختگيري شده و آماده به كار جهت مواقع مورد نياز باشند. برنامه نگهداري مناسب براي اين وسائل بسيار 
ضروري است زيرا نبود تراكتور و يا هواده در مواقع اضطراري باعث مرگ ومير واز دست دادن تعداد زيادي 

ائل از ديگر مالحظات مهم است خطرات محتمل الوقوع شامل استفاده از تراكتورها در ماهيمي شود. ايمني وس
تراكتور و حركت چرخ دنده ها و استفاده از  PTOروي خاكريزهاي كم عرض مي باشد. عملكرد و محور شناخت 

اول بايد الكتريسيته در محل هايي كه با آب سرو كار دارد از ديگر خطرات محسوب مي شود لهذا در مرحله 
مطمئن شويم كه تراكتور در موقعيت خوب قرار گرفته است و خصوصاً بايد شفت متحرك تراكتور و چرخ دنده 
ها درموقعيت ايمني باشد .بازرسي عملكرد و سرويس قسمت هاي مختلف هواده در حالتيكه دستگاه هواده 

 خاموش مي باشند, ضروري بنظر مي رسد.

د در زماني كه موتور در حال كار نبوده و دستگاه به اندازه كافي خنك شده باشد كنترل فني دستگاه هواده  باي
,انجام شود بايستي مطمئن شويد كه كاركرد تراكتور مورد آزمايش قرار گرفته است. خصوصاً در هنگامي كه 

  وسائل برروي خاكريزها و يا اطراف استخرها مورد استفاده قرار مي گيرند.
از تراكتور يا مكان قرار گيري هواده تغيير مي يابد چرخ هاي هواده بايستي از حركت بازمانده  زمانيكه محل استفاده

  شده و سپس ترمز تراكتور و قفل چرخهاي هواده ها كنترل شود.
  

  سوخت گيري و احتياط هاي الزم - 1- 6- 12

 .در اطراف محل سوخت گيري سيگار نكشيد 

  كننده سوخت ضروري است و بايد مطمئن شويد كه تانكها سوخت به  استفاده از هواكش برروي منابع ذخيره
 خاك  به خوبي مدفون  شده باشند. خوبي در زير

 .استفاده از فيلتردر مسير خط سوخت رساني يعني بين تانك ذخيره سوخت و موتور الزم است 
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  ايمني وسائل الكترونيكي - 1- 6- 13

 .برروي سيم ها و كابل هاي برق راه نرويد 

 .قبل از هرگونه عمليات نگهداري مطمئن شويد كه جريان برق در جعبه كنترل اصلي قطع شده است 

 .ميزان كيفيت الكتريسيته براي استقرار كابل هاي برق مورد توجه قرار گيرد 

  مكانها كه براي اتصال كابل مورد استفاده واقع مي شوند بايد از خطرات ناشي از رشته شدن كابل ها    مصون
 .سيمها را از روي محل نگهداري موجودات زنده عبور ندهيد شند.با

 وكابلها توصيه ميگردد. ستفاده از يك مكانيسين برق متبحر براي استقرار سيمهاا 

  ضروري است.استقرار سيمها در لوله براي جلوگيري از صدمه به آنها توسط جانوران جونده 
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  سيس و احداث مزارع گرم آبي آئين كار تأ- تمهف بخش
  
  محل و موقعيت مزرعه پرورش ماهيان گرمابي بايد داراي شرايط زير باشد: -1-7-1

  اين مزارع بايد در محلي استقرار يابند كه:
 از نظر ضوابط نظام دامداري مشكلي نداشته و دور از مراكز آالينده باشد. .1

  محل موردنظر به جاده دسترسي داشته باشد. .2
االمكان آب مورد استفاده در مزرعه پرورش گرمابي به طريق ثقلي به محل اجراي طرح هدايت شود حتي  .3

 تا از هزينه پمپاژ و يا مشكالت همچون قطع آب جلوگيري گردد.

 زمين مزرعه پرورشي در معرض سيل نباشد و وسعت آن طوري باشد كه در آينده قابل توسعه باشد. .4

 اشد.به برق و تلفن دسترسي داشته ب .5

مدير و صاحب مزرعه  بايد امكان زندگي در آن محل داشته باشد و كارگر كشيك در هر زمان در محل  .6
 آماده باشد.

بافت خاك مقاومت كافي در مقابل تأسيسات و استخرها داشته باشد بطوري كه پس از احداث استخرها  .7
 مشكل رانش خاك پيش نيايد.

 شاورزي ، معدن و ... نباشد.در معرض ورود پساب ناشي از فعاليت هاي ك .8

 در معرض ريزش يا فرسايش ديواره تپه ها و كوه ها قرار نگيرد. .9

 در معرض كوالك هاي شديد قرار نگيرد. .10

داراي شيب ماليمي باشد و از نظر توپوگرافي به گونه اي باشد كه آب به راحتي به حوضچه ها و استخرها  .11
 هدايت و خارج شود.

 بهداشت محيط مشكل فني و اساسي نداشته باشد.از نظر زيست محيطي و  .12

 قبل از هرگونه اقدام احداث آب و خاك منطقه توسط آزمايشگاه هاي رفرانس استاندارد تأييد گردند. .13

آب و منابع آبي تأمين كننده مزرعه پرورشي گرمابي و نيز خاك منطقه موردنظر بايستي از نظر آلودگي  .14
 و ...) عاري باشند. (Pb, Fe, Cuهاي صنعتي و يون هاي فلزات سنگين 

 را تهديد ننمايد.  حوادث طبيعي مانند سيل طوفان هاي موسمي ( دريايي ) آن .15

مزارع پرورشي ماهيان گرمابي نبايستي تحت تأثير آلودگي هاي شيميايي، ناشي از صنايع و پساب هاي  .16
 مزارع كشاورزي باشد.

يك فاكتور مهم  Avicennia spp(فراواني گياهان خانواده نوع گياهان رويشي در منطقه بايستي مطالعه گردد  .17
يك  Rhizophora sppدر ارزيابي خاك خوب است در حالي كه رشد بيش از اندازه ي گياهان خانواده 

 فاكتور خوب ارزيابي نمي گردد). 
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  تحت تاثير بوهاي نامطبوع، دود، گرد و غبار و آلودگي قرار نگيرد. .18
  امين آب شرب قرار نگيرد.در مسير قنات وچشمه هاي ت .19
 به سهولت به راههاي ارتباطي جهت  حمل ونقل  دسترسي داشته باشد. .20

  امكان دسترسي به آب سالم و بهداشتي وجود داشته باشد.. .21
محل استقرارمزرعه پرورش بايد واجد شرايط مناسب از نظر شرايط محيطي، آب، خاك، سطح ارتفاع از  .22

 هوايي باشد . آب هاي آزاد و همچنين شرايط آب و

 : نقشه اي از توپوگرافي مزرعه  بايد ارائه گردد. 1ياد آوري  .23

از قبيل مطالعات " Site selection": مزرعه پرورشي بايستي داراي مطالعات  انتخاب مزرعه  2ياد آوري  .24
  توپوگرافيك،   هيدرولوژي، مترولوژي و بيولوژيك باشد

 هاي صنعتي و آبزي پروري باشد. محل آبگيري اين مراكز نبايد نزديك فعاليت  .25

 محل ساخت اين مراكز بايستي دور از مصب رودخانه و مناطقي از دريا كه داراي گل و الي هستند باشد. .26

محل آبگيري از دريا حتي االمكان حداقل تغييرات را از لحاظ شوري، دما و ... در طول فصول سال دارا   .27
 باشد.

 رق و آب ( شور و شيرين )و با كيفيت مناسب باشدحتي االمكان نزديك به منابع تامين ب .28

 قبل از صدور پروانه بهداشتي تأسيس انجام آزمايشات آب و خاك الزامي است. .29

 شيب زمين از نظر آبگيري و تخليه ثقلي بايد مناسب باشد .30

ش زمين هايي كه داراي تپه ماهورهاي زياد و يا گودال و تپه و دره هستند براي ساخت استخر هاي پرور .31
 ماهي گرمابي مناسب نيستند

 
  هوادهي -ظرفيت پرورش -2-7-1

طرح و نقشه توسط  با توجه به درخواست متقاضي و طرح و نقشه اي كه ارائه مي نمايد پس ازتائيد ظرفيت
استانها بر اساساستفاده از سيستم هواده و غير هواده در استخر هاي پرورشي ماهيان  دامپزشكي ادارات كل

 گرمابي در نظر گرفته مي شود

قطعه  به ازاي هر هكتار بوده و حداكثر آن براساس امكانات و تجهيزات مندرج  5000حداقل ظرفيت در هر سال
%درصد كپور 25-20%درصد فيتوفاگ، 65-60ار در اين دستورالعمل محاسبه و تعيين مي شود ،كه از اين مقد

%درصد بيگ هد در نظر گرفته مي شود،در شرايط مناسب پرورشي ،در  5%درصد آمور،10معمولي يا لجني،
  تن قابل برداشت است. 20تن و در مجموع  4هكتاري به ازاي هر هكتار  5يك مزرعه 
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  مديريت زمين
فضاي كافي جهتمحوطه  ،كه عالوه بر استقرارتاسيسات بر اساس نقشه در نظر گرفته شودمساحت زمين به نحوي 

  باشد.قليه فراهم ، حمل ونقل تجهيزات و تردد وسايل نسازي 
  
 فاكتور هاي فيزيكو شيميايي خاك مزارع پرورشي گرمابي -3-7-1

و قوام خاك محل احداث مزرعه پرورشي گرمابي بايد داراي خصوصيات فيزيكوشيميايي ذيل باشد. (نوع 
  خاك بايد قبل از احداث آناليز گردد.)

pH خاك حتي المقدور بايستي خنثي باشد و يا كمي در جهت قليايي باشد. اگرpH آب اسيدي باشد بايستي pH 
خاك بايد از نظر . خاك قليايي باشد و براي خاك هاي اسيدي حتما بايستي قلياييت آب كمي باال باشد

 هدايت الكتريكي خاك در اليه هاي فوقاني و اليه هاي باالتر از).1-7جدول (پتاسيم،فسفر و ازت غني باشد
  حدي باشد كه حتي االمكان بتوان دور آن كشت و كار كرداولين اليه نفوذ ناپذير بايد در 

  
  در استخرهاي پرورشي pH) ميزان رس و 1-7جدول (

 مشخصه  مقادير مطلوب

8-7  pH 

  ميزان رس  25%

  
  :مذكوربا توجه به مطالب 

  كمتر باشد 75ميزان مخلوط شن و الي نبايستي از % 

 كف استخر بايد در اليه هاي كم نفوذ قرار گيرد 

 ديوارهاي استخر بايد حداالمكان درون اليه هاي نفوذ ناپذير قرار گيرد 

  اال % ب 20درصد كمتر باشد و تا امكان بايد آن را تا  8شاخص پايايي خاكي كه رس آن كمتر است نبايد از
 برد

  درصد كمتر باشد 30شاخص پايايي در خاك هاي رس دار براي ساختن ديواره ها بايد از 

  درصد باشد 35حد روان بودن خاك هاي كم رس براي كوبيدن مناسب بايد حدود 

  براي استفاده هر چه بيشتر از تابش آفتاب بايستي در طراحي مزرعه از قرار دادن طول استخرها در جهت
 جلوگيري نمودغربي -شرقي

  ميزان فلزات سنگين خاك  نبايد در حدي باشد كه در مجموع با فلزات سنگين موجود در آب از حدود
 مجاز بيشتر شود
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  تا حد امكان از كار و ساخت مزارع گرمابي در خاك هاي سولفاته كه باعث اسيدي شدن آب مي شود

 خودداري نمود

  
 پرورش ماهيان گرمابيفاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب مزارع  -4-7-1

  + مي باشد c° 23درجه سانتي گراد اُپتيموم رشد در  c°30-20الف) درجه حرارت: درجه حرارت مطلوب بين 
باشد. در ارتفاع  mg/lit 6) : غلظت اكسيژن در آب خروجي بايد حداقل mg/lit 12 -6ب) اكسيژن محلول (حد مناسب 

  ميلي گرم در ليتر است. 5/14(ميلي متر جيوه) و دماي صفر درجه به ميزان اكسيژن محلول  mm/Hg 760صفر و فشار 
باعث بروز مشكالت  5/5و پايين تر از  9باالتر از  pHمي باشد و  8تا 7مابين  pH: مناسب ترين  (pH)ج) اسيديته 

  پرورشي مي گردد.
  بيشتر باشد كه با استفاده از سشي ديسك تعيين مي گرددسانتي متر  30د) كدورت: شفافيت آب استخر نبايستي از 

  رنگ آب استخر بهتر است زرد متمايل به سبز باشد كه حاكي از وضعيت ذي شناوران مناسب است ه)
و) فلزات سنگين : در اثر آلودگي با فلزات سنگين، مايع لعابي سطح پوست بدن و برانشي ماهيان كه از جنس 
موسين و آلبومين مي باشد و بعنوان اليه حفاظتي ماهيان در كنترل ورود ميكروارگانيسم ها و يون ها و نمك ها 

حتي در غلظت  Fe, Zn, Cuمي دهد. مثالً فلزات  را دارا مي باشد، اين اليه منعقد شده و كارآيي خود را از دست
  كپور ماهيان) مضر مي باشد .0هاي خيلي كم براي ماهيان گرمابي

  گرم در هزار توصيه مي گردد 3ز) شوري : تا 
در استخر بايد صفر باشد و وجود اين گاز نشان دهنده آلودگي شديد در استخر است كه بايد بطور H2Sژ) گاز 

  شودمرتب لجن زدايي 
 100س) سختي آب كه بر اساس غلظت كربنات كلسيم در آب اندازه گيري مي شود و براي ماهيان گرمابي بين 

  تعيين مي گرددPPM 200تا 
  ميلي گرم در ليتر توصيه مي گردد 20ش) سولفات ها حداكثر تا 

  باشد. mg/lit 5: حد مشخص شده در آب بصورت محلول نبايستي بيش از  (Co2)ك) دي اكسيدكربن محلول 
  ميلي گرم در ليتر مي باشد 3- 2گ) ازت تا 

  ميلي گرم در ليتر باشد. 02/0: حتماً بايستي كمتر از  (NH3)ف) آمونياك غير يونيزه  
  ميلي گرم در ليتر باشد. 002/0ل) نيترات : حتماً بايستي كمتر از 

  : بايستي صفر باشد. ++Feم) 
  يلي گرم در ليتر باشد.م 03/0: حتماً بايستي كمتر از Znپ) 
  ميلي گرم در ليتر باشد. 03/0: حتماً بايستي كمتر از  pbت) 
  ميلي گرم در ليتر باشد. 002/0: حتماً بايستي كمتر از  Hgي) 
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  /.ميلي گرم در ليتر.5ن) فسفر محلول : حتماً بايستي كمتر از يك ميلي گرم در ليتر باشد(حداكثر 
  (µHo/cm)ميكروموس بر سانتي متر مربع تجاوز نكند.  2000ط) هدايت الكتريكي : از 

  ميلي گرم در ليتر 1ظ)كلر بايستي حداكثر 
ياد آوري : مطالعات هيدوربيولوژي آب نزديكترين رودخانه به مزرعه پرورشي گرمابي بايستي صورت گيرد. 

جهت پرورش در  ) ويژگي هاي آب3-7و  2-7ول (اد.جداطالعات رودخانه هاي فصلي نيز بايستي مطالعه گردن
  استخرهاي گرمابي را تبيين مي كند.

  ) ويژگي هاي آب جهت پرورش در استخرهاي گرمابي2-7جدول (
  مقدار مطلوب مشخصه  ويژگي ها

  فيزيكي
  شيميايي

 ثابت نيست و بستگي به عوامل مختلف شيميائي آب دارد قليا ئيت آب

ميلي گرم در ليتر  2ميلي گرم در ليتر (حد قابل قبول) و 0.02فعاليت هاي زيستيسموم حاصله از
 ميلي گرم در ليتر(كشنده) و صفر (حد مناسب)50تا9 فنل

(ساير  25-21درجه سانتي گراد ( كپور معمولي) و  30تا20 دما
 براي كپور خطرناك نيست) 90ليتر (تا ميلي گرم در 2تا1 نيتراتها

 ميلي گرم در ليتر 20 قليائيت كل

 ميلي گرم در ليتر 8تا5 درجه-سختي آب

 ميلي گرم در ليتر 20بيش از  منيزيم

 ميلي گرم در ليتر  2تا  0.9 آهن تام

 صفر آهن دوظرفيتي

 ميلي گرم در ليتر 5/0 آهن سه ظرفيتي

 گرم در ليتر ميلي 30- 20 سولفات

 ميلي گرم در ليتر 06/0در آب هاي سبك كمتر از  مس

 ميلي گرم در ليتر 03/0در آب هاي سخت كمتر از  مس

 ميلي گرم در ليتر 004/0در آب هاي سبك كمتر از  كادميوم

  ميلي گرم در ليتر 003/0در آب هاي سخت كمتر از  كادميوم
 ليترميلي گرم در  02/0كمتر از  نيكل

 ميلي گرم در ليتر 05/0كمتر از  روي

 ميلي گرم در ليتر 03/0كمتر از  كروم

 ميلي گرم در ليتر 03/0كمتر از  سرب

 ميلي گرم در ليتر 0002/0كمتر از  جيوه

 ميلي گرم در ليتر 15/0صفر تا  منگنز

 ميلي گرم در ليتر 3تا  01/0 فسفر تام

 گرم در ليترميلي  1كمتر از  فسفر محلول

 ميلي گرم در ليتر 003/0كمتر از  كلر

 ميلي گرم در ليتر 002/0كمتر از  هيدروژن سولفوره

 ميلي گرم در ليتر  2كمتر از   آمونياك تام

 ميلي گرم در ليتر 013/0كمتر از  (NH3)آمونياك غيريونيزه

  ميلي گرم در ليتر 05/0كمتر از  نيتريت
  ميلي گرم در ليتر 05/0كمتر از  دي اكسيد كربن
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  حداكثر غلظت قابل تحمل برخي سموم كشاورزي،صنعتي و شهري توسط ماهيان گرمابي )3- 7جدول(
  رفرانس  حداكثر قابل تحمل  نام سم يا ماده آلوده گننده شيميايي رديف

  ميكروگرم در ليتر 0.003  آلدرين  1

USEPA,1976 

  ليترميكروگرم در  0.04  پاراتيون  2
  ميكروگرم در ليتر 0.001  د.د.ت  3
  ميكروگرم در ليتر 0.01  ليندن  4
  ميكروگرم در ليتر 0.001  باي فنيل هاي پلي كلره  5
 Liebmann,1980  ميليگرم در ليتر 5-3  پاك كننده هاي آنيوني آلكيل سولفات  6

  ميليگرم در ليتر 2.5تا 0.3  دترجنت هاي كاتيوني  7 
  
  آب مصرفي براي شستشوشرايط  -5-7-1
  داراي شرايط زير باشد :بايد  آب مصرفي جهت شستشو و ضدعفوني تاسيسات و آشاميدن كاركنان 

 اشد.شرايط آب آشاميدني را دارا ب -1

  با فشار مناسب در تمام محل هاي مورد نياز در دسترس باشد.  -2
(منبع ذخيره  براي ذخيره امكانات كافي در مناطقي كه احتمال قطع يا كاهش فشار آب وجود دارد ، -3

 فراهم باشد.استفاده از آب در مواقع ضروري  آب)براي

 آب گرم بهداشتي با فشار و ميزان كافي در دسترس باشد.  ،در تمام ساعات كار -4

  
  حريم-

رعايت حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام ، عوارض طبيعي و تاسيساتي و مناطق مسكوني به 
  الزامي است : شرح زير

  ) مي باشد.4-7( ايع وابسته به دام مطابق با جدولحريم بهداشتي با اماكن دامي و صن -1
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  ) حريم بهداشتي مزرعه پرورشي ماهيان گرمابي4-7جدول (

 اماكن دامي و صنايع وابسته به دام

  مزرعه پرورشي 
  ماهيان گرمابي

 ( متر )

مي
ن دا

ماك
ا

 

واحدهاي پرورش  و 
 گاو وگاوميشنگهداري 

 500 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 100  داشتي ( شيري و گوشتي) و پرواربندي

واحدهاي پرورش و 
 نگهداري گوسفند و بز

 500 اصالح نژادي  و تحقيقاتي

 100 داشتي و پرواربندي

واحدهاي پرورش و 
 نگهداري شتر

 100 داشتي و پرواري

واحدهاي تكثير، پرورش 
اسب و و سواركاري 
 استر

 500 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 100 واحدهاي تكثير و پرورش اسب و استر و نگهداري سيلمي

 100 كانونهاي سوار كاري و پرورشگاه ها و واحدهاي تربيت اسب

حيوانات  پوستي و 
 آزمايشگاهي

  خرگوش ، نوتريا ، چين چيال و حيوانات آزمايشگاهي
 كت) وروباهسمور( خز) ،و ايلتيس( پلي 

100 

 100 سگ و گربه

  مراكز پروش ماكيان
 ( مرغ و خروس)

 1000 الين

 500 اجداد

 100 مادر ، پولت ، تخمگذار  و گوشتي

 100 مراكز تكثير و پرورش آبزيان

 100 مادر و پرورشي ساير ماكيان

 100 پرندگان زينتي

 زنبورعسل
 100 تكثير و پرورش ملكه

 - زنبورداري

 100 عرضه و كشتاري ميادين دام

دام
 به 

سته 
 واب
ايع
صن

 

 كارخانجات

 100 جوجه كشي

 100 خوراك دام ، طيور و آبزيان

 100 كارخانجات  تبديل ضايعات

 100 كشتارگاه دام و طيور

 100 سردخانه مواد پروتئيني

 100 داميكارگاههاي فرآوري وبسته بندي فرآورده هاي خام 
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باتوجه به اينكه فواصل مندرج در جدول فوق به صورت تأسيسات به تأسيسات (آخرين تأسيسات :  )1تبصره (
واحد با اولين تأسيسات واحد ديگر )محاسبه مي گردد لذا هر گونه توسعه در واحد بايستي ضمن رعايت فواصل 

  پذيرد .فوق االشاره، با هماهنگي قبلي و موافقت اداره كل انجام 
در صورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غيره كه محدوديت تردد :  )2تبصره (

ج ررديف،فواصل مند 3متر و كاشت درخت حداقل در 6ايجاد مي كنند و يا در صورت درخت كاري به عمق 
  ( بيست)در صد كاهش يابد. 20در جدول فوق مي تواند حداكثر تا 

در استان هاي مازندران،گيالن،گلستان و مناطق اقليمي مشابه در صورت ضرورت و بنا به نظر ) : 3تبصره (
 درصد كاهش داد . 10كميسيون استاني ، فواصل مندرج در جداول فوق را مي توان حداكثر تا 

  ي شود .شامل هيچگونه تخفيف و تعديل ديگري نم )  3شماره (فواصل مندرج در جدول :  )4تبصره (
 با سكونتگاه ها (استان،شهرستان،شهر وروستا)،دريا،رودخانه،پارك،تاالب،درياچه،چاه هاي  ت فاصلهيرعا

  مي باشد.الزامي آب شرب و قنوات،برابرحريم تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 
  مسكوني ممنوع مي باشد .: تكثير و پرورش ماهيان گرمابي در واحدهاي آپارتماني و منازل ) 5تبصره (

مراكز پرورش دام ( اماكن دامي ) و صنايع وابسته به دام طبقه  2در سطح  مزارع پرورشي ماهيان گرمابي -3
 –/د 4638د و رعايت حريم بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرايي نبنديمي شو

   .امي و صنايع وابسته به دام) الزامي استماكن د( ضوابط و معيارهاي استقرار ا 22/6/1388
فاصله با جاده (اتوبان،بزرگراه،اصلي و فرعي ) و نيز با فرودگاه ( بين المللي و منطقه اي )،حريم تعيين شده از  -2

  سوي وزارت راه  و شهرسازي مالك عمل مي باشد .
  
  طراحي-

طراحي و نقشه كشي ساختمان ، تاسيسات و مشخصات دستگاه ها بايد توسط متقاضي متناسب با ظرفيت و 
( عمليات صحيح پرورش ) و امنيت زيستي به نحوي تهيه و  GHP( عمليات صحيح توليد ) ، GMPبراساس اصول 

شامل استخر هاي پرورش و ارايه شود كه عالوه بر تامين ميزان فضاهاي الزم ، شامل تاسيسات اصلي و جنبي 
ذخيره آب ، كانال هاي زهكش، كانال هاي آبرسان و خروجي ، ايستگاه آبگيري، ساختمان اداري، انبارها و 
اتاق هاي كارگري ، رختكن ، سرويس هاي بهداشتي با مشخصات زير بوده و بايستي به نحوي طراحي شوند كه 

  د : بتوان اقدامات بيوسكيوريتي را در آنها اجرا كر
o  مزارع پرورش گرمابي داراي ساختار خاكي است.  البته ساختار هاي بتوني شامل حوضچة مكش، حوضچة

آرامش، كانال هاي آبرسان كانال ورودي استخرها، كانال خروجي استخرها، ساختمان اداري و انبار مي باشد و 
  مي باشد. ساختار خاكي شامل استخرها و ديواره هاي مرتبط با آن ها و كانال زهكش
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 تاسيسات اصلي مزرعه پرورش گرمابي-

 حوضچه مكش .1

 موتورخانه (محل احداث آن بطور معمول در كنار منبع آبي مزرعه مي باشد .2

 حوضچة آرامش  .3

 كانال آبرسان اصلي .4

 كانال ورودي آب استخرها .5

 استخرهاي پرورش .6

 كانال خروجي استخر  .7

 انبار نگهداري غذا .8

 زهكش مزرعه .9

  
 زاتتجهي-

 ژنراتورموتور  -

 موتور پمپ هوا -

 هواده ها و تجهيزات مرتبط -

 تراكتور -

 سطل هاي غذا دهي -

 قايق و وسايل پخش غذا در سطح استخر -

  
 هفيلتراسيون آب ورودي مزرع -

استفاده از فيلتر هاي طبيعي و بيو فيلتر ها و كاشت گياهان اختصاصي در مسير كانال آبرساني به ورودي مزرعه 
 جهت فيلتراسيون 

  
  ايستگاه آبگيري-

  شامل سازه مكش، موتورخانه، حوضچه آرامش و لوله هاي مرتبط كننده مي باشد.     
  سازه مكش: -الف

  قسمتي است كه لولة آبگيري موتور پمپ در آن قرار دارد و آب را از كانال آبرسان اصلي اخذ مي كند. و
 بايستي داراي شرايط ذيل باشد :

 متر از كف فاصله داشته باشد.سانتي  50لوله بايستي حداقل  .1

 يا لوله هاي فلزي رنگ آميزي شده با اپوكسي دريايي باشد. PVCجنس لوله ها بايستي از  .2
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% حجم كل آب خود را در صورت 3-10ميزان آبگيري بايستي به نحوي تنظيم شود كه مزرعه روزانه بتواند  .3

 نياز تعويض كند.

 راي مزرعه فراهم باشد.امكان آبگيري بايستي به صورت شبانه روزي ب .4

  
  حوضچه آرامش -

مكاني جهت رسوب گذاري اوليه و فيلترينگ مي باشد. آب وارد شده توسط پمپ قبل از وارد شدن به كانال 
آبرسان مزرعه از اين سازه عبور مي كند. اين سازه بايستي به نحوي طراحي شود كه بتوان حداكثر عمليات 

داد. استفاده از فيلتر شني و توري در اندازه هاي مختلف توصيه مي شود. سرعت فيلترينگ را در اين ناحيه انجام 
  جريان آب بايستي در اين حوضچه به نحو مناسبي كنترل شود.

  
  استخر ذخيره سازي آب مازاد در مزرعه پرورشي ماهيان گرمابي -6-7-1

در مواقع اضطراري ،جبران  اين استخر به منظور رسوب گذاري آب ورودي و تأمين آب موردنياز استخرها
كمبود آب در ماههاي گرم و كم آب سال و ضدعفوني آن در هنگام بروز بيماري ها است. آب ورودي 

روز نگهداري شده و سپس به داخل استخرها پمپ شود.  7-14استخرهاي ذخيره سازي بايستي به مدت حداقل 
سان اصلي مزرعه از آن به عنوان يك كانال بزرگ مي توان با انجام  تغييراتي در حوضچه آرامش و كانال آبر

 جهت ذخيره و رسوب گذاري آب استفاده كرد.

درنظر گرفتن جهت بادهاي موسمي (باعث به هم زدن اليه بندي حرارتي، كاهش : استخرهاي پرورشي گرمابي
 دماي آب ، توليد موج و تخريب ديواره هاي استخرها مي شود.)

نحوي باشد كه ديوارة طوالني تر استخرها (اضالع بزرگتر) عمود بر جريان باد باشد  : طراحي بايد به 1يادآوري 
  و اضالع كوچكتر در جهت بادهاي منطقه باشد.

 : بهترين نوع طراحي براي پرورش نيمه متراكم گرمابي استخرهاي چهارضلعي است. 2يادآوري 

 متر مي باشد . 2-1بهترين عمق آب در استخرها  .1

استخر بيشتر باشد از تغييرات ناگهاني دما در استخر جلوگيري به عمل مي آيد. شيب كف هر چه عمق   
 به طرف زهكش باشد. 1: 1000استخرها بايستي به نسبت 

براي جلوگيري از فرسايش ديوارة استخرها توصيه مي شود از روش هاي مختلف پوشش دار نمودن ديواره،  .2
 غيره استفاده كرد. مثل سنگ چيني يا از تركيبات پالستيكي و

سطح كف استخرها و كف زهكش مزرعه در مقايسه با سطح كف زهكش اصلي بايستي به نحو طراحي شود  .3
 كه امكان خروج ثقلي آب از استخرها را فراهم كند.

   



 ١۵٣تدوين آئين کار .../   و بررسی ضوابط آبزی پروری مسئوالنه
 

 
 

  كانال ها -7-7-1
  كانال آبرسان اصلي -كانال هاي خروجي استخرها  –كانال ورودي استخرها  –كانال هاي آب رسان 

  شرايط كانال آبرسان مزرعه گرمابي: -الف
 داراي شيب مناسب جهت حركت روان آب باشد. .1

در تمامي طول كانال آبرسان و در محل هاي مناسب مكان هايي جهت كنترل سرعت و شدت جريان آب  .2
  تعبيه گردد.

  شرايط كانال ورودي به استخر: - ب
شود و ارتباط بين استخر و كانال آبرسان اصلي را كانال ورودي براي تخليه آب به داخل استخرها ساخته مي  .1

  برقرار مي كند.
% حجم آب استخر را در صورت نياز تأمين 30كانال ورودي بايستي به نحوي طراحي شود كه بتواند روزانه تا  .2

 كند.

 در مسير كانال ورودي آب به استخر پرورشي مكان هايي جهت نصب توري بايستي تعبيه شود. .3

 به استخر بايستي امكاناتي جهت تنظيم ميزان آب ورودي در نظر گرفته شود. در كانال ورودي .4

  شرايط كانال خروجي:  -ج
% آب استخر در هر ساعت را داشته 5كانال (سازه خروجي) تخليه آب بايستي به نحوي باشد كه امكان تخليه  .1

 باشد.

باشد به نحوي كه از برگشت سطح كانال خروجي بايستي داراي شيب مناسب به طرف كانال زهكش مزرعه  .2
 آب زهكش به مزرعه جلوگيري شود.

تخليه آب بايستي به نحوي صورت گيرد كه هيچ آبي در استخر باقي نماند و عمل خشك شدن استخر به  .3
 سرعت آغاز شود.

  شرايط كانال آبرسان اصلي: -د
 آب بايستي هميشه در دسترس مزارع باشد. .1

 ود و خروج آب باشند.كانال اصلي داراي شيب مناسب جهت ور .2

يادآوري :  بديهي است با گذشت زمان رسوب گل و الي در اين كانال باعث كاهش حجم آب ورودي و   
  خروجي مي گردد كه الزم است بسته به نياز عمليات اليروبي كانال اصلي صورت گيرد.

فه بوده و فقط اجازة كانال اصلي بايد واجد دريچه ورودي آب بوده نحوة كار اين دريچه به صورت يك طر .3
 ورود آب را داده و از خروج آب ممانعت به عمل مي آورد. 

 
  شرايط زهكش اصلي مزرعه -8-7-1

 بايستي داراي شيب مناسب جهت تخليه آب به زمين هاي كشاورزي در اطراف مزرعه  باشد.
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زهكش اصلي مزارع از تخليه هرگونه زباله و ضايعات به داخل كانال زهكش بايستي جلوگيري شود.شيب 
بايستي به نحوي باشد كه تخليه آب زهكش مزارع به صورت كامل انجام شده و آب در زهكش مزرعه كامالً 

  تخليه شود.
 
  تاسيسات جنبي -9-7-1
  ساختمان اداري: -1
 .اين ساختمان بايستي نزديك به ورودي اصلي مزرعه ساخته شود  
  مزرعه وجود داشته باشد. (نزديك به كانال آبرسان و محل ساختمان نگهباني بايستي در محل ورودي اصلي

  آبگيري)
  احداث مكان هاي كوچك (سايبان دار) جهت استقرار كارگران هر استخر و مراقبت نزديك از استخرها

 الزم است.

 .ساختمان اداري بايستي داراي مكان هاي مناسبي جهت استراحت كارگران باشد 

 رختكن :  -2

  به نحوي قبل از ورود به مركز ايجاد رختكن، مجهز به دوش  و حوضچه ضدعفوني ضروري است.رختكن
بايد طراحي شود كه براي هر كارگر حداقل دو جايگاه كمد پيش بيني شود (يك كمد براي لباس كار و 

اسهاي (يككمد براي لبدرغير اين صورت هردو كارگر بايد دو كمد مشترك يك كمد براي لباس شخصي )
  داشته باشند.  شخصي) هايكار و يك كمد براي لباس

  انبار: -3
  انبار نگهداري غذا : -
 .داراي تهوية مناسب باشد 

 .پالت بندي شده باشد 

 .داراي امكانات توزين و توزيع غذا باشد 

 .از تجمع غذاي تر در انبار جلوگيري شود 

 از تردد افراد متفرقه به انبار غذا اكيداً جلوگيري شود. 

 .دماي انبار بايستي كنترل شده و از گرم شدن بيش ار حد انبار جلوگيري شود 

 امكان شستشو را داشته باشد كف و ديواره ها 

 انبار مواد شيميايي :  -

 اين انبار محل نگهداري مواد  و قابل قفل شدن باشد بوده نگهداري غذااين انبار مي بايستي جدا از انبار
  .مزرعهاست قابل مصرف دري ضد عفوني كننده ها  وشيميايي 
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 انبار لوازم كار :  -

  مي شود محلي از مجموعه تاسيسات اصلي در نظر گرفته مركز،به منظور نگهداري لوازم جنبي.  
 سيستم برق اصلي و برق اضطراري :  -

  عدم دسترسي به برق نزديكي به خطوط انتقال اصلي نيرو يك مزيت بسيار مهم محسوب مي شود. در صورت
شبكه ايجاد يك سيستم برق رساني با استفاده از مولد برق ضروري است . عالوه بر مولد برق يا دسترسي به 

 شبكه در نظر گرفتن مولد برق اضطراري الزم مي باشد.

  ظرفيت دستگاه مولد اصلي معادل حداكثر نياز دستگاه هاي مصرف كننده برق در مركز و ظرفيت  مولد برق
 اضطراري حداقل معادل حداكثر نياز دستگاه هاي هواده ، و پمپ هاي انتقال آب محاسبه مي گردد

 حوضچه ضدعفوني -

  احداث حوضچه ضدعفوني در ورودي مركز پرورش گرمابي براي خودروهاي ورودي به مركز ضروري
 است.

 سرويس هاي بهداشتي -

  محل استخرهاي پرورش فاصله داشته باشد.محل استراحت كاركنان و سرويس هاي بهداشتي بايد از 

  موتورخانه -
 .موقعيت آن در نزديك ترين فاصله به منبع آبي بايد باشد  
 .موتورخانه بايستي داراي ساختمان مستقلي باشد 

  امكان نشت هرگونه مايعات مثل گازوئيل، نفت، روغن و ... از موتورخانه به آب كانال آبرسان اصلي وجود
 نداشته باشد

  .داراي سطل آشغال بوده و تمامي زباله ها در آن جمع آوري شوند 

 منبع ذخيره آب شيرين: -

  براي انتقال آب شيرين با فشارمناسب جهت مصارف عمومي پرسنل يك منبع ذخيره آب براي اين منظور
 مورد نياز مي باشد. 

 
  ساير تاسيسات جانبي  -10-7-1

شامل  نگهباني ،  پاركينگ ،فضاي سبز( در صورت امكان)،  راه هاي دسترسي،  مكان هاي رفاهي (محل  
استراحت كاركنان ، سالن غذا خوري ، آشپزخانه و نمازخانه ) ،دفتر دامپزشكي ، اتاق مديريت و .... مي باشدكه 

  بايد در محل هاي مناسب نزديك به درب ورودي احداث شوند.
  

  بهداشتي وابطض -11-7-1
  زير باشند : شرايط و ضوابطبهداشتيتجهيزات و وسايل مورد نياز مزرعه بايد داراي  
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 راحتي قابل تميز كردن و ضدعفوني باشد.ه ب ها كه تمام سطوح آن شده باشندبه شكلي طراحي و ساخته  -1

  ها بايد مجهز به شير هايي باشند كه بدون دخالت دست باز و بسته شوند.شويي رو -2
شويي وجود صابون مايع،حوله كاغذي يكبار مصرف و ماده ضدعفوني كننده مناسب وهمچنين رودركنارهر  -3

  سطل زباله درب دار ضروري ميباشد.
 باشد.ضايعات  جمع آوريبراي  درب دار مناسبسطل هاي بايد داراي مركز  -4

راي فاصله مناسب از ديوار يا كليه اتصاالت ثابت روي ديوارها مانند لوله هاي آب و كابل هاي برق بايد دا -5
 كف بوده به شكلي كه قسمت هاي پشتي آنها به راحتي تميز شده و از تجمع مواد جلوگيري شود . 

مساحت تاسيسات جنبي بايد حداقل يك پنجم تا يك هفتم تاسيسات اصلي باشد و شامل ساختمان اداري و 
  نمازخانه و سالن غذا خوري مي باشند.،  كارگري، رختكن،سرويس هاي بهداشتي، انبار خوراك و لوازم

  تاسيسات جنبي مركز بايد داراي  شرايط و ضوابط بهداشتي به شرح زير باشند :
 احداث رختكن و سرويس هاي بهداشتي در مبادي ورودي مركز ضروري است. -1

 درصورت به كارگيري كاركنان خانم و آقا، ايجاد رختكن هاي اختصاصي الزامي است . -2

بايد به نحوي طراحيشود كه براي هر كارگر حداقل دو جايگاه كمد (يك كمد براي لباس كار و رختكن  -3
 .  پيش بيني شود )يك كمد براي لباس شخصي

سرويس بهداشتي بايد مجهز به امكانات الزم براي شستشو و ضدعفوني دست ها باشند و فاضالب آن به  -4
 رودخانه و همچنين استخرها نفوذ نداشته باشد.

راه  پرورش و فرآوري و بسته بنديبايد داراي نور كافي و تهويه مناسب بوده و به سالنهاي ويس بهداشتي سر -5
مجهزبه آب سرد و گرم،صابون مايع،حوله كاغذي يكبار مصرف بوده و يي شويي هاو دارايرونداشته باشد

 . باشديك سطلدرب دار 

شود ، انبار خوراك بايد در نزديكي درب ورودي  در صورتي كه غذاي ماهيان از بيرون از مزرعه تامين مي -6
 مزرعه باشد تا از تردد اضافي خودرو در مركز جلوگيري شود.

انبار خوراك بايد طوري ساخته شود كه از نظر كنترل رطوبت،دما،مبارزه با جوندگان وحشرات موذي داراي  -7
دعفوني) جهت نگهداري خوراك امكانات مناسب بوده و مجهز به پالت (محكم، مناسب و قابل شستشو و ض

 باشد. 

در صورتي كه غذاي ماهيان گرمابي در مزرعه آماده مي شود احداث اتاق آماده سازي خوراك با حداقل  -8
متر مربع براي استقرار دستگاه هاي ميكسر ( مخلوط كن )  و پلت زن در مجاورت انبار خوراك  30مساحت 

 الزامي است.
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مركز الزامي است . اين انبار بايد داراي قفسه هاي  گهداري لوازم جنبيبه منظور ن احداث انبار لوازم -9
اختصاصي و يا امكانات الزم بري نگهداري دارو ، مواد شيميايي ، سموم و ضدعفوني هاي مجاز ، به صورت 

 كامال مجزا باشد . 

 ساختمان اداري بايد در نزديكي درب ورودي مركز ايجاد شود .  -10

اه تلفات براي معدوم كردن تلفات و يا امكانات الزم براي انتقال بهداشتي ضايعات به مركز بايستي داراي چ  -11
 مراكز مجاز باشد. چاه تلفات بايد در دورترين نقطه مركز به سمت درب ورودي/ خروجي احداث شوند. 

 احداث حوضچه در محل ورودي مركز براي ضدعفوني چرخ هاي اتومبيل ضروري است .   -12

حوطه استخرهاي پرورشي گرمابي، حوضچه هاي ضدعفوني چكمه پرسنل و روشويي براي در ورودي به م  -13
 شستشو و ضدعفوني دست ها بايد تعبيه شوند. 

موتورخانه بايستي در خارج از تأسيسات احداث و تمهيدات الزم به منظور جلوگيري از امكان نشت و   -14
  پيرامون در نظر گرفته شود.خروج روغن و ساير آالينده هاي نفتي از موتورخانه به آب 

محصور بودن مركز به منظور كنترل ورود و خروج افراد و جلوگيري از ورود حيوانات و افراد متفرقه با   -15
  نصب عالئم    اخطار دهنده و تعيين منطقه ممنوعه الزامي است.

كف، ديوار و سقف تاسيسات ( رختكن ، سرويس هاي بهداشتي و انبارها ) بايد قابل شستشو و ضدعفوني   -16
 كردن باشند. 

مركز بايد نيروي برق مورد نياز خود را از شبكه سراسري و يا از نيروگاه( ژنراتور ) اختصاصي حداقل برابر   -17
 با ظرفيت مورد نياز تامين نمايد.

از شبكه برق سراسري بايد محلي به عنوان نيروگاه براي استقرار ژنراتور اختصاصي  در صورت عدم استفاده  -18
 در نظر گرفته شود .  

محلي براي نصب مولد برق اضطراري به منظور توليد برق مورد نياز، متناسب با نياز تجهيزات برقي كه در   -19
مواقع قطع برق شبكه  و يا خرابي نيروگاه اختصاصي استفاده از آن ها ضروري مي باشد ، بايد در نظر گرفته 

 شود .

 
م آلودگي هاي زيست محيطي و درمان آب در صورت استفاده از سيستم باز، ارائه طرح فني در خصوص عد 

  خروجي بايستي انجام شود . 
  تغذيه ماهيان گرمابي با ضايعات كشتارگاهي غير بهداشتي و خون حيوانات ديگر ممنوع است .
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  بهداشتي تاسيس مزرعه گرمابي  مقررات و مدارك الزم براي صدور پروانه  -12-7-1
  :تكميل و ارائه فرم درخواست -1

را به اداره   تاسيس بايد تقاضاي خود مبني بر دريافت پروانه  بهداشتي متقاضي دريافت پروانهشركت هاي كليه 
  ارائه و به ثبت برسانند.   كل دامپزشكي استان مربوط

  ارائه مدارك مربوط به مالكيت زمين تاسيسات مطابق ضوابط مندرج در كتاب نظام دامداري  -2
ر پروانه مورد عدم صحت مالكيت يا تصرف طبق مدارك رسمي به اثبات رسيد چنانچه بعد از صدويادآوري : 

  .لغو و خسارتهاي وارده ناشي از آن به عهده متقاضي خواهد بوداً پروانه مذكور فور
  ارائه اساسنامه شركت و روزنامه رسمي ضرورت دارد. -3
  ساير مدارك مورد نياز :  - 4
  بر اساس فرم مندرج در نظام دامداري ديريتعهد نامه رسمي مت  - 1-4
  موافقت مراجع ذيربط در خصوص تامين آب و برق - 2-4
  تاسيسات روكي و آدرس دقيق محلك- 3-4
نقشه مندرج در اين دستورالعمل كه  نقشه هاي كلي و تفكيكي تاسيسات و تجهيزات  برابر اصولبهداشتي - 4-4

  تاييد اداره كل دامپزشكي استان برسدبايستي به هاي كلي و تفكيكي تاسيسات و تجهيزات
تاسيس بايستي تكميل شده توسط كارشناس اداره  كل و  براي صدور يا تمديد پروانه زمين  فرم بازديد از  - 5-4

  يا شبكه هاي دامپزشكي وممهور به مهر اداره كل دامپزشكي استان گردد
  تر دامپزشك ) اقدام نمايدنسبت به استخدام و معرفي مسئول فني بهداشتي مزرعه ( دك - 6-4
  .كارت بهداشتي  معتبر كليه پرسنل شاغلارائه  - 7-4
  ارائه يك نسخه از قرارداد استخدام مسئول فني بهداشتي (دكتر دامپزشك). - 8-4
  .باشد )آب آشاميدني  نتايج آزمايشات آب مصرفي(كه بايد داراي استانداردارائه  - 9-4

  بهداشتي بهره برداري براي مجتمع هاي پرورش ماهيان گرمابي موجود در كشورضوابط صدور پروانه  -23ماده 
مجتمع   در خصوص فني بهداشتي و مقررات صدور پروانه تاسيس موضوع اين دستورالعمل رعايت كليه ضوابط

  هاي پرورش ماهيان گرمابي  با مديريت واحدموجود نيز الزم االجرا است .
دفتر  –ر پروانه، مدارك زير جهت درج در پرونده به سازمان دامپزشكي يادآوري : الزم است پس از صدو

 نظارت بر بهداشت عمومي ارسال گردد : 

  بهره برداري  تأسيس
  خالصه پرونده -1  خالصه پرونده -1

  نقشه جانمايي تأسيسات مبني بر ساخت تاسيسات مطابق نقشه تاييد شده -2  نقشه جانمايي تأسيسات مورد تاييد -2
  يك نسخه از پروانه هاي صادر شده - 3  يك نسخه از پروانه هاي صادر شده – 3

  يك نسخه از پروانه مسئول فني بهداشتي -4  
 دفتر آبزيان سازمان دامپزشكي كشور –گروه بررسي و مديريت بيماريهاي ماهيان گرمابي تهيه و تنظيم  مأخذ:    
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  شيالتيآئين كار بازار يابي محصوالت  - مشته بخش
  

روري مسئوالنه، ارائه اصولي است كه رعايت آن در فرآيند آماده سازي، پهدف از تدوين آيين كار بازار آبزي 
عرضه محصولي سالم جهت بسته بندي محصوالت شيالتي، نحوه انتقال به بازار مصرف و رعايت نكات بهداشتي 

براي هرنوع محصول امري حياتي  هم بازاريابياين امربا اصول بازاريابي منطبق است.  .استبه مصرف كننده 
د و آنرا برآورده ررا شناسايي ك بازارهاي هدفچون به كمك آن مي توان  .استبويژه محصوالت شيالتي 

در دنياي كنوني ، توجه به امر بازاريابي و بكارگيري روشهاي صحيح و علمي آن در عرضه و فروش هر .ختسا
اقتصادي مي باشد كه عدم توجه به آن  بطور حتم ورشكستگي اقتصادي محصولي، جزء الينفك يك فعاليت 

صاحبان آنرا بدنبال خواهد داشت. چرا كه در جهان حاضر آنچنان رقابت فشرده اي بين عرضه كنندگان كاال و 
خدمات و جود دارد كه عمال آنچه كه موجب حفظ حيات و ماندگاري يك محصول ميگردد، توجه ويژه به امر 

بازار آبزيان، الزم است كه از آئين كار مشخصي تبعيت شود. رونق بيشترو توسعه  ازاينروبرايابي است. بازاري
اندركاران كنترل بهداشتي و نظارت بر مواد  راهنمايي براي واحدهاي توليد كننده و دست آئين كار بازاريابي

ند آماده سازي و بسته بندي ، جهت غذايي خواهد بود و در مورد انواع محصوالت شيالتي كه پس از طي فرآي
هاي ديگر اين پروژه ( آبزي پروري البته در بخش . گردد ، كاربرد دارد مصارف گوناگون به بازار عرضه مي

ويژگيهاي محل احداث كارگاههاي فرآوري و بسته بندي ، ساختمان و امكانات شامل فضاهاي  مسئوالنه) به
، انبارها، امكانات كنترل سالن ها ، آزمايشگاههاي كنترل كيفيت مشخصات پرورشي و عمل آوري، مورد نياز

شرايط  حمل ونقل، ،ي پرورشيبهداشتي و ضرورتهاي بهداشتي و سالمت فردي كاركنان شاغل دركارگاهها
لذا در اين بخش فقط به موضوع . گرديده است آبزي پروري اشارهو بهداشتي وسايل و تجهيزات  پرورش فني

  پرداخته شده است. آئين كار بازار
  
 آئين كار بازار، بازار يابي و فروش محصوالت آبزي -1-8-1

، نحوه ارائه محصول و بازار رساني آن است.اساس اين هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش نمونه برداري 
) آئين 1-8نمودار (در است.  وبازاررساني آن بسته بنديمحصوالت شيالتي، دامنه كاربرد آن در مورد بخش و 

  كار بازار رساني محصوالت شيالتي تبيين شده است.
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  ) بازار رساني محصوالت شيالتي1-8نمودار (
 

 دريافت سفارش

| 
 محصوالت شيالتيخريد مشروط 

| 
 نمونه برداري

| 
 برگشت داده مي شود محصول<=عدم تطابق با ويژگيهاي استاندارد<=انجام آزمايشات ميكروبي و فيزيكوشيميايي

| 
 مطابق با ويژگيهاي استاندارد

| 
 محصول تحويل

| 
 انبار كردن 

| 
 و تميز كردن تفكيك 

| 
 درجه بندي

| 
 توزين و بسته بندي

| 
 بازديد و كنترل

| 
 دربندي

| 
 نمونه برداري 

| 
 انتقال به انبار <=برچسب و نشانه گذاري <=  و ميكروبي بسته بندي ثانويه  انجام آزمونهاي فيزيكو شيميايي

براي عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي عالوه بر دارا بودن ويژگيهاي استاندارد ملي ايران  محصوالت شيالتي
ويژگيها و )، 1-8جدول (استانداردهاي بين المللي يا استاندارد كشور وارد كننده نيز منطبق باشد. در  ابايد ب

 .شده استتبيين بر طبق استاندارد بين المللي آن ودرجه بندي محصول روشهاي آزمون 

 
 غير گوشتي در الشه يا بسته بنديبر اساس ميزان بقاياي محصوالت شيالتي درجه بندي  )1-8(جدول 

 4 3 2 1 محصولدرجه 

 4 3 2 1ممتاز درجة  نوع ويژگي

 10 7 4 5/0 )(حداكثرغير گوشتي درصد وزني بقاياي 

5/0 1/0 )(حداكثردرصد وزني مواد خارجي  1 1 

  12شماره، 1378سال ، پيام توليد: مأخذ                       
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  ويژگي هاي بازار يابي علمي محصوالت شيالتي-2-8-1
  جهت بازاريابي محصوالتي شيالتي بايد شرايط زير را درنظر داشت: 

  ها و مراكز تحقيقاتي ارتباط علمي با دانشگاه  -
 داشتن يك پايگاه دائمي در يك پارك علمي و فناوري يا نزديك به ساير مراكز علمي و فناوري  -

 پذير قابل واگذاري به صورت اجاره يا قبول نمايندگي هاي معتبرداراي فضاهاي انعطاف -

 داراي حوزه ستادي  و مديريت واحد با تجربه  -

  داراي توان تداركات امكانات و خدمات با ارزش افزوده باال  -
  
  تجاري  استاندارد اصطالحات و عالئم-3-8-1

 ،موضوع علمىحتي يكى از نيازهاى اساسى در شناخت يك محصول، فرآيند، خدمات و يا حتى يك پديده و 
ها و  از اينرو استاندارد كردن واژه.باشد ها و اصطالحات علمى و فنى رايج در زمينه موردنظر مى آشنايى با واژه
براي مصرف كنندگان  نقش بسيار مهمى در شناخت موضوع و تبادل اطالعات محصوالت آبزيان اصطالحات

توان به  شود. در اين رابطه مى ساس مىالمللى كه اهميت آن بيشتر اح ويژه در سطح بين . بهواهالي بازاراست
وتركيبات  ، تجهيزاتتوليد، فرآيند مصرفياستانداردهايى از قبيل استاندارد اصطالحات كنترل كيفيت، انرژى 

باشند. مزيت عالئم بر  و امثال آن اشاره كرد. عالئم نيز از درجه اهميتى معادل اصطالحات برخوردار مى توليد
پذير است. براى مثال  سادگى امكان خصوصى انتقالمفهوم به ه بدون نياز به زبان بهاصطالحات در اين است ك
ها نيز  كند. رنگ سادگى مفهوم را منتقل مى بهبسته بندي)  بندى اجناس مانند (شكل عالئم تجارى بر روى بسته

سالمت  كاال يا  جهت مشخص نمودن سبز  كار گرفته شوند مانند رنگ عنوان نوعى از عالئم به توانند به مى
در امر بازار يابي بايد به ماهيت محصوالت توليدي  )،1دوستدار محيط زيست تبيين مي شود.با توجه به جدول(

آبزيان يك استانداردي در نظر گرفته شود واين استانداردها، جزو آئين بازاريابي محصول باشد. لذا استاندارد 
استاندارد  ، بردارى استاندارد بازرسى و نمونه ، استاندارد آئين كار، ون استاندارد آزم  ، ها استاندارد ويژگىمبنا، 
از اهم  معيارهاي اين  استاندارد ايمنىو  بندى، حمل و نگهدارى استانداردبسته،بندى استاندارد درجه  ، بندى طبقه

  امراست.
  
  استاندارد مبنا-4-8-1

المللى ايجاد يكنواختى است كه استانداردهاى مبنا در آن  بينترين وظايف استاندارد كردن بويژه در سطح  از مهم
گونه استانداردها پايه و اساس بسيارى از  نقش اساسى دارند. در حقيقت واژه مبنا حكايت از اين دارد كه اين

توان به استاندارد يكاهاى  دهد. از جمله اين استانداردها مى ها، محصوالت و موضوعات را تشكيل مى فعاليت
هاى فيزيكى و عالئم و يكاهاى آنها، استاندارد  ، استاندارد كميت(SI) المللى يكاها گيرى در سيستم بين ندازها
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اعداد مرجح، استاندارد تعيين شرايط مرجع (دما، فشار، رطوبت و ...) استاندارد نحوه گرد كردن مقادير عددي، 
  .و امثال آن اشاره كردسالمت محصول استاندارد عالئم 

  
  ها استاندارد ويژگى-5-8-1

استانداردهايى هستند كه در آن شرح مختصر و موجز يك دسته شرايط كه  ،ها يا مشخصات استاندارد ويژگى
تواند  بايد يك فرآورده، يك ماده و يا يك فعاليت و خدمت داشته باشد آورده شده است. اين شرايط مى

، طرح، ابعاد و امثال آنها را شامل گردد. طيف خصوصياتى نظير نوع، جنس، ساخت و تركيب، عيار، شكل
تواند خود به تنهايى يك  ها مى دهد. توصيف ويژگى ها تشكيل مى وسيعى از استانداردها را استاندارد ويژگى

  .كه بخشى از يك استاندارد ديگر باشد استاندارد مستقل بوده و يا اين
  
  استاندارد آزمون-6-8-1

آزمايشگاهها و تجهيزات بكار رفته در آنها براي كنترل كيفيت استاندارد آزمون استانداردهايى هستند كه 
 ميزان بهداشتي و سالمت محصولهاى متداول در تعيين  كنند. براى مثال يكى از آزمايش را تشريح مىمحصول 

  ه تواند در آزمايشگا مى كيفيت محصولايش كه آزم . نظر به اين، معرفي تجهيزات البراتوار غذائي استاست
نتايج حصول منظور  لذا به ،كشور انجام گيردسطح هى مختلف در واحد توليدي يادر ساير واحدهاي آزمايشگا

  هاي ادعا شده الزم است كه از استاندارهاي غذائي موسسه استاندارد تبعيت شود.استاندارد بادست آمده  به
  
  استاندارد آئين كار-7-8-1
استاندارى است كه در آن هم از مواردي است كه بايد مورد توجه باشد. استاندارد آئين كار، كار   تاندارد آئيناس

صورت منظم مشخص  هاى علمى و تجارب موفق بشرى به نحوه انجام يك عمل براساس آخرين پيشرفت
ساخت، نصب و  ،واحد توليدي هاى طراحي تواند موضوعات مختلفى از قبيل روش گرديده است و مى

  .را در بر گيرد و امثال آن ، فرايند توليد محصولاندازي، تعمير و نگهدارى راه
  
  بردارى استاندارد بازرسى و نمونه-8-8-1

شده،   بردارى و بازرسى از كاالى توليد بردارى استانداردى است كه در آن نحوه نمونه استاندارد بازرسى و نمونه
  .جهت ارزيابى كامالً مشخص شده است هاى بزرگ و يا محمولهمحصول 
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  بندى استاندارد طبقه-9-8-1
ها و امثال آن  ها، كميت ها، مفاهيم، روش استانداردى است كه در آن مواد، فرآورده ،بندى استاندارد طبقه

چنين تسهيل امر عرضه و تقاضا و پژوهش و تحقيق برحسب مبناى  منظور افزايش شناسايى و درك كلى و هم به
  .بندى شده است اصى به انواع مختلف طبقهخ
  

  بندى استاندارد درجه-10-8-1
هاى آن به اقسام  استانداردى است كه در آن ماده يا فرآورده براساس كيفيت و ويژگى ،بندى استاندارد درجه
  .بندى شده است مختلف تقسيم

  
  بندى، حمل و نگهدارى استاندارد بسته -11-8-1

شود. اما  هاى يك كاال بوده و در استاندارد مربوط به آنها اشاره مى استانداردها بخشى از ويژگىگونه  عموماً اين
توان جهت حفظ كيفيت از استاندارد  بندى يا نگهدارى شكل مشخص و صنعتى ندارد مى در مواردى كه بسته

  خصوصى پيروى كرد به
  

  استاندارد ايمنى-12-8-1
  .شوند ها و افراد تدوين مى هستند كه در رابطه با ايمنى كاالها، روشاستاندارد ايمنى استانداردهايى 

  
 محصوالت آبزيانرداشت و جابه جايي ب-13-8-1

زيرا فعاليت  .، مراحل برداشت ، جابه جايي و نگهداري از اهميت حياتي برخوردار هستندآبزياندر حفظ كيفيت 
، اين محصول را يشديد آنزيمي در بدن آبزيان به خصوص در ناحية سر در شرايط آب و هوايي مناطق پرورش

سبب مي شود كيفيت محصول در شرايط نامساعد به سرعت و مستعد تغييرات سريع شيميايي پس از صيد كرده 
 : توجه شودزير  آبزيان به موارد در برداشت و بازار رساني محصوالت كاهش يابد . از اين رو بايد

 : فعاليت هاي پيش از برداشت -

 : دشو زير انجاماقدامات براي آماده كردن آبزيان براي برداشت بايد يك هفته پيش از برداشت 

هفت روز مانده به زمان برداشت به منظور بررسي وضعيت آبزيان به طور تصادفي پس از انتخاب صد قطعه  -1
و نوع آبزيان بر اساس تعداد  آنها (از لحاظ وزن و بررسي جسمي) اقدام نمود. رسي وضعيتنمونة آبزيان و بر

ه و سپس در مدت كوتاهي (بايد مطمئن بود داددرصد كاهش  30، ارتفاع آب را به اندازه (ميگو يا ماهي)
اين كار  .اندساعت داريم) دوباره به ارتفاع اوليه رس 3تا  2كه امكان آبگيري مجدد را در مدت حداكثر 
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مي شود (بايد توجه داشت كه پوسته ها قبل از انجام اين كار بايد ميگوباعث پوست اندازي اجباري در آبزيان 
 . سخت باشد) 

در حين نمونه برداري مي توان تعداد آبزيانهاي استخر را تخمين زد و ضمن برآورد متوسط وزن  -2
ا برآورد نمود تا امكاناتي از قبيل يخ ، متابي سولفيت سديم استخر ر ( Biomass) ميزان بيومس ( ABW )آبزيانها

، سبد و مخازن حمل و وسايط نقليه اي كه در فرآيند حمل و نقل آبزيان مورد استفاده قرار مي گيرد را بر 
 .اساس اين ميزان آبزيان تدارك ديد

 .درصد آب استخر را تعويض كرد 15پنج روز مانده به زمان برداشت بايد  -3

تغذيه دستي را قطع نموده تا محتويات روده كامال تخليه شده كه اين كار  ،اعت قبل از برداشت آبزيانس 12 - 4
 .فساد آبزيان را پس از برداشت به تعويق خواهد انداخت

(بويژه در  ساعت ) باشد آبزيانها 12در صورتي كه قطع غذادهي براي مدت طوالني تري ( بيش از : نكته مهم
اقدام به هم جنس خواري و ياخوردن لجن بستر مي كنند كه هر دو مورد مطلوب نخواهد بود . از  ميگو)

انرژي الزم را براي حركت همراه جريان آب را نخواهد داشت كه اين امر صيد را با مشكل  ،طرفي آبزيان
رگتر ، در صورت هكتاري و بز 5با توجه به ذخيره غذايي در استخرهاي . ديگر اينكه مواجه خواهد ساخت

در .ساعت قبل از برداشت در اين نوع استخرها مشكل كمتري بروز خواهد كرد12قطع غذادهي بيش از 
روز قبل از برداشت ، مصرف آن قطع  20صورت استفاده از آنتي بيوتيكها در طي دورة پرورش حداقل 

براي مصرف عرضه در بازار س از گرديده تا باقيماندة آن در بدن آبزيان به حداقل مقدار مجاز رسيده و پ
بايد سخت بوده و بطور منظم قبل از ( ميگو) پوستة آبزيان توجه شود كه  .كننده مشكل بهداشتي ايجاد ننمايد

آبزياني نمونه بايد تعداد  100برداشت محصول كنترل شود. در نمونه هاي برداشته شده از استخر از هر 
براي اطمينان از عدم وجود بوي .% باشد5، پس از محاسبه كمتر از  آبزيانهاي بدون پوست يا پوست انداخته
 .را مورد ارزيابي حسي قرار داد هالجن يا جلبك در گوشت آبزيان بايد آن

 

 عمليات پس از برداشت-14-8-1

 سردسازي آبزيان -1

بايد بدون وقفه مهمترين نقطه بحراني در حفظ كيفيت آبزيان تازه است. براي اين منظور ن، سردسازي آبزيا
 : اقدامهاي زير را پس از برداشت آبزيان انجام داد

 . الف : يخ مصرفي براي خنك سازي بايد از آب آشاميدني و يا آب تميز تهيه شده باشد

ب : براي سردسازي سريع آبزيان بايد ظرف مناسب و مقاوم به خوردگي را كه حاوي آب تميز و بهداشتي و 
 . پودر يخ است آماده كرد

درجه  4سبدهاي حاوي آبزيان را بايد بالفاصله در ظرف ياد شده و در محلول آب و يخ با دماي كمتر از  :پ
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 .دقيقه غوطه ور نمود 2سانتيگراد به مدت حداقل 

 : در محلول متابي سولفيت سديم ميگوهاي صيد شده غوطه وري -2

با ( از محلول متابي سولفيت سديم مرغوب بايد ميگو هاي صيد شده براي جلوگيري از ايجاد لكه سياه در 
مقدار استفاده از متابي سولفيت سديم  ، %) استفاده شود. بنا به سفارش و درخواست مشتري95خلوص بيش از 

 : تغيير خواهد كرد. براي اين كار بايد به روش زير اقدام كرد

 .درصد 1.25الف : آماده سازي محلول متابي سولفيت سديم با غلظت 

ليتري آب خالي كرده  20توصيه مي شود كه پودر متابي سولفيت سديم را قبالً در سطل  ،راي تسريع در كارب :ب
 . با وسيله اي مناسب و بهداشتي مخلوط گردد

درجه سانتيگراد تنظيم گردد. ميزان يخ مورد استفاده  4دماي محلول تا پائين تر از  ،با استفاده از يخ بهداشتي : پ
 . به حجم نهايي محلول تنظيم شودبايد با توجه 

 . ت : ميزان نهايي محلول بايد به حدي باشد كه سطح فوقاني آبزيانهاي غوطه ور در مخزن را كامالً بپوشاند

به عنوان  .ميزان استفاده از محلول متابي سولفيت سديم و روش غوطه وري به نسبت يك به يك بايد باشد :ث 
كيلوگرم آبزيان مي باشد . پس از آن بايد محلول را  100براي غوطه ور ساختن  ليتر محلول اشاره شده 100مثال 

 . تخليه و محلول تازه اي فراهم نمود

 . دقيقه باشد 3ج : زمان غوطه وري بايد حدود 

 . باشد mg/kg 100مقدار مجاز باقي مانده متابي سولفيت سديم در گوشت خام آبزيان بايد كمتر از:نكته مهم

 : گذاريجعبه  -3

 :براي انتقال آبزيان به واحدهاي فرآوري از دو روش زير مي توان استفاده كردصيد و شستشو پس از 

 : مخازن عايق –الف 

مخازن عايق براي جابه جايي آبزيان مناسب بوده و محصول در اين مخزن همراه مخلوطي از پودر يخ و آب تميز 
اين مخازن از استخر به شركتهاي فرآوري نياز به خودرو با  و بهداشتي نگهداري و حمل مي شود . براي حمل

 . اتاق عايق نيست

 : جعبه پالستيكي –ب 

در صورتي كه براي جابه جايي آبزيان از جعبه استفاده شود بايد دقت كرد كه به اندازه كافي از پودر يخ استفاده 
لين اليه و آخرين اليه بايد پودر يخ باشد . پس گردد . براي اينكار آبزيان در بين دو اليه يخ نگهداري شود . او

از اينكار جعبه ها را بايد در خودروهاي داراي اتاق عايق قرار داده و به شركتهاي فرآوري حمل كرد . نسبت يخ 
 . به آبزيان يك به يك در نظر گرفته شود

 : ت مهمانك

اين عمل باعث تأخير در برداشت آبزيان  زيرا .عمليات توزين محصول نبايد روي خاكريز استخر انجام شود -1
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شده و دماي محصول افزايش مي يابد كه در نهايت موجب افت كيفيت آبزيان مي شود . در صورت نياز نماينده 
پرورش دهنده مي تواند در كارخانه فرآوري مورد نظر حضور يافته تا وزن محصول برداشت شده را كنترل 

 . نمايد

ي هوا در طول روز توصيه مي شود كه عمليات برداشت در طول شب انجام گيرد . با توجه به دماي باال -2
چنانچه برداشت شبانه آبزيان امكان  .استفاده از يك چادر براي خنك نگهداشتن آبزيان در طول روزكافي نيست

شركت فرآوري  پذير نباشد خودروي حمل آبزيان بايد در حداقل زمان و با مقدار كافي پودر يخ ، آبزيانها را به
  .برساند

 

 رضه آبزيان به بازارعآئين كار -15-8-1

آنچه كه در آئين كار عرضه آبزيان بايد مورد توجه قرار گيرد، عالوه بر مطالبي مطرح شده در بند قبلي، در نظر 
  داشتن موارد زير نيز حائز اهميت است:

 توجه به بازارهاي مصرف كننده و رفتار مصرف كننده ها -1

 بندي، هدف گيري وموقعيت يابي براي مزيت يابي  رقابتيبخش  -2

 استراتژي محصول و خدمات -3

 توسعه محصول جديد و استراتژي هاي چرخه عمر محصول -4

 كانال توزيع و مديريت پشتيباني -5

 ايجاد استراتژي ارتباطات يكپارچه بازاريابي -6

 استراتژيهاي رقابتي و ايجاد ارتباط با دوام با مشتري -7

  الزم است به مواردزيرتوجه شود: 1در مورد بند 
مطالعه بر رفتار مشتريان كه رفتارنهائي آنها را نشان مي دهد ( نوع خريد براي خود يا ديگران، واكنش آنان به  -

 محصول )

توجه به محركهاي بازار ( اقتصادي، تكنولوژي، سياسي، فرهنگي، نوع محصول، قيمت، زمان ومكان خريد،  -
 رند، انتخاب فروشنده)عامل ترويجي، انتخاب ب

 رفتارهاي تأثير گذار بر خريدار( فرهنگي، اجتماعي، شخصيتي و روانشناختي) -

توجه به رفتار اجتماعي قشار مختلف جامعه ازلحاظ كالس اجتماعي(شغل،منزلت اجتماعي و سبك زندگي،  -
 درآمد، ثروت، تحصيالت، عاليق، خانواده، نوع مشتريان داخلي و خارجي)

 آمريكاي التين، اروپا، آسياي ميانه و غيرو) –توجه به رفتارهاي صادراتي ( كشورها و نوع آن  -

ارائه اطالعات كافي از محصول به مشتري ( با بروشور، برندهاي دريافتي و برتر، رسانه هاي تصويري،  -
 صوتي، نوشتاري واينترنتي، عالئم تجاري و توجه به مقوله اعتقادي)
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 مشتريان و عملكرد محصول عرضه شده توسط آنان وتعارض شناختي آن توجه به انتظار  -

توجه به نوآوري ها با كار مطالعاتي و تحقيقاتي بر ميزان آگاهي، عالقه، ارزيابي، آزمايش و  پذيرش  -
 محصول از سوي مصرف كننده

وصيات آن،  توجه به نرخ محصول يا عرضه محصول جديد با نرخ جديد با توجه به مزيت نسبي محصول، خص -
 سازگاري آن با تجربيات گذشته مشتريان، پيچدگي يا ساده بودن براي مصرف 

  (بخش بندي، هدف گيري وموقعيت يابي براي مزيت يابي  رقابتي) بايد به موارد زير توجه شود: 2در مورد بند 
 موقعيت يابي بازار، بخش بندي و هدف گيري آن  -

 همه مشتريان، بازار يابي بخشي، بازار يابي خاص، بازار يابي خرد) نوع بازاريابي (بازاريابي انبوه براي -

بازار يابي براساس نوع فاليتها ( جامعه ورزشكاران، مناطق توريستي و گردشگري داخلي  و خارجي، اماكن  -
 رستورانها ، بازارهاي صنعتي) -هتل ها  –تجاري  –اداري 

 قابل دسترسي و اقدام)بخش بندي بازار براساس قدرت خريد، سودآوري،  -

هدف گيري بازار بايد با توجه به ميزان رشد فعلي و آينده آن باشد. همچنين قابليت قدرت تجزيه و تحليل  -
ميزان فروش، نرخ رشد، سود آوري مورد انتظار، جذابيت ساختاري مثل درنظر گرفتن رقبا و امكان تغيير 

 محصول را داشته باشد

يا يكسان (بازاريابي شركتي، تعاوني ها، فروشگاههاي زنجيره اي)، براساس  بازاريابي براساس غيرمتمايز -
بازاريابي متمايرز يا تفكيكي ( برحسب نوع مصرف كنندگان) و براساس بازاريابي متمركز(عرضه محصول 

 در فروشگاههاي اختصاصي و نمايندگي ها)

 ر تخصصي و كسب وجههايجاد تمايز رقابتي با اقدامات خدمات رساني، كيفيت محصول، كاد -

انتخاب معيارهاي تبليغات محصول به شيوه متفاوت با در نظر گرفتن متمايز بودن محصول، نوع كيفيت،  -
 كسب لوح هاي تقدير و رتبه بندي در توليد

  (استراتزي محصول و خدمات) توجه داشتن به موارد زير ضروري است: 3در مورد بند 
 اي استفاده، توجه و تملك پيشنهاد شود و سودآور باشدهرچيزي كه مي تواند به يك بازار بر -

 محصوالت نوآورانه با قيمت و كيفيت مناسب -

 نام گذاري تجاري، خصوصيات محصول، بسته بندي و برچسب زدن، خدمات پشتيباني محصول -

 وفاداري به كيفيت، شناخته شدن عالئم تجاري، سازگاري با ذائقه مصرف كننده و كسب اعتبار -

ري و معرفي برند اصلي كاال ( انتخاب نام تجاري، پشتيباني از برند، استراتژي برند، برندهاي تصميم گي -
 چندگانه)

 زنجيره كيفيت و خدمات ( كيفيت محصول، رشد خدمات و سود سالم، مشتريان راضي و وفادار) -

  اختيار دادن به كاركنان بازار ياب  -
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  هاي چرخه عمر محصول) رعايت نكات زير الزم است:( توسعه محصول جديد و استراتژي  4در مورد بند 
 تخمين و برآورد اندازه بازار -

 برآورد هزينه هاي بازار يابي -

 گمانه زني اقدامات رقبا -

 توزيع محصوالتي كه ارزش بيشتري به مشتريان مي دهد و جستجوي نظام مند براي ايده هاي جديد محصول -

 تبديل ايده ها به مفاهيم -

 ار كنترل شده، بازار استاندارد، بازار شبيه سازي شده)آزمون بازار ( باز -

 توجه به سود و زيان  محصول با توجه به سير توسعه، ابداع، رشد، بلوغ و نزول بازار  -

  ( كانال توزيع و مديريت پشتيباني) به موارد زير توجه شود: 5در مورد بند 
 شناسائي كانال توزيع (واسطه ها، ترويج، مذاكره، ريسك) -

 ين سطوح كانال توزيع ( خرده فروشي، عمده فروشي، عرضه مستقيم)تعي -

نوآوري درسيستم بازار يابي (سيستم بازار يابي مخلوط مثل خرده فروش ها و توزيع بروشورها يا سيستم بازار  -
 يابي افقي مثل فروشگاههاي زنجيره اي يا تعاوني ها)

 انتخابي، توزيع انحصاري)طراحي و انتخاب كانال توزيع ( توزيع گسترده، توزيع  -

 پشتباني و لجستيك ( ثبت سفارش، انبارداري، حمل و نقل، كاهش هزينه ها) -

 روش هاي حمل كاال ( كانتينرهاي يخچال دار با وسايط ريلي، كاميون، راه آبي يا هوائي) -

  (ايجاد استراتژي ارتباطات يكپارجه بازاريابي)، توجه به موارد زير شود: 6در مورد بند 
 ليغات توسط يك حاميتب -

 ترويج فروش ( ايجاد انگيزه هاي فروش توسط خرده فروش ها يا عمده فروش ها) -

 بازاريابي مستقيم توسط روابط عمومي  -

 توسعه ارتباطات با شناسائي مخاطبين هدف، طراحي پيام، انتخاب رسانه و جمع آوري بازخور آن -

 ،  درصد فروش، برابري رقابتي و اهداف)تأمين بودجه تبليغ و ترويج ( براساس استطاعت مالي -

  (استراتژيهاي رقابتي و ايجاد ارتباط با دوام با مشتري) توجه به مواردزير الزم است: 7در مورد بند 
 تعيين ارزش مشتري ( ارزش مشتري بر مبناي توان خريد، محصول وكاالي ارائه شده به مشتري) -

ارائه شده، تجربه خريد مشتري، اطالعات و وعده هاي داده رضايتمندي مشتري ( براساس انتظارات، كاالي  -
 شده به مشتري از سوي عرضه كننده و رقبا)

حفظ و نگهداري مشتري ( هزينه هاي نگهداري مشتري، جذب مشتريهاي از دست رفته، ارزش دوره زندگي  -
 مشتري در بازار كاال)
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ها و يا برگزاري آن در ساير كشورهاست  نمايشگاههاي بازاريابي، شركت جستن در  از سوي ديگر يكي از روش
هاي بازاريابي رقبا، لمس دانش و  كه به علل مختلف از جمله صدور كاال و ارزآوري به كشور، شناخت روش

هاي صنعتي و اقتصادي و نيز آداب و سنن  به نمايش گذاردن پيشرفت فناوري روز جهان، مبادله اطالعات،
گيرد. اين امر ممكن است به چند طريق انجام   مورد استفاده قرار مي  عوامل مرتبط،فرهنگي و اجتماعي و ساير 

 گيرد كه مهمترين آنها  بشرح زير است:

برگزاري نمايشگاه دائمي اينترنتي به منظور معرفي محصوالت صادراتي شركت مورد نظر و بازاريابي جهاني  -1
در شبكه جهاني اينترنت و به نمايش گذاردن  وانجام تجارت الكترونيكي با ايجاد يك سايت اختصاصي

هاي رنگي متنوع و ارائه كليه اطالعات  محصوالت مختلف توليد به كمك انواع تصاوير و عكسمشخصات 
مشخصات ، شاملنام و نشاني كامل شركت ها و بروشورهاي الكترونيكي،  بندي شده آنها در كاتالوگ طبقه

ذكر قوانين حقوقي و ، خدمات قابل عرضه به همراه درج قيمت آنها دقيق كليه كاالهاي توليد رقابتي يا 
هاي بيمه و حمل كاال و ساير شرايط صدور و تحويل آن  مقررات بازرگاني كشور صادركننده و انواع روش

انگليسي در  زبان المللي به خصوص هاي بين ترين زبان امكان برقراري گفتگوي اينترنيتي به رايج، به مشتري
 نهاو روزهاي مشخص هفته جهت ارتباط با كليه مشتريان در اقصي نقاط جساعات 

هاي الكترونيكي  در مرحله بعد، شناسايي كليه مشتريان بالقوه و بالفعل در بازارهاي جهاني به منظور ارسال نامه   
هي خود تبليغاتي با پيوست كاتالوگ محصوالت شركت مورد نظر براي آنان، همراه با معرفي سايت نمايشگا

در شبكه اينترنت و ايجاد ارتباط متقابل با مخاطبان و آماده شدن براي شروع مذاكرات تخصصي فني و 
بازرگاني دو طرفه و در نهايتمعرفي كامل محصوالت قابل ارائه به مشتريان به منظور گرفتن سفارش خريد از 

  آنان. 
نمايش تصويري محصوالت توليدي در جهان  هاي ممكن ترين روش ترين و گسترده   اين روش از كم هزينه  

به سبب فراهم سازي امكان ارتباطات دائمي   بشمار مي آيد. همينطور المللي است كه به منظور بازاريابي بين
روز به روز  است و دو و يا چند جانبهبين خريدار و فروشنده به عنوان نوعي نمايشگاه ويژه در عصر ارتباطات

ها عبارتند از امكان دسترسي به  نمايد. ديگر محاسن اين گونه نمايشگاه  خود جذب مي طرفداران بيشتري را به
هاي آنها از طريق ارتباط با ساير  هاي سازنده و انواع محصوالت صادراتي و قيمت اطالعات كامل شركت

فروشان كاال در  ههاي اينترنتي در پهنه شبكه جهاني اينترنت و شناسايي  سليقه كليه خريداران و عمد نمايشگاه
هاي بين خريدار  همچنين حذف هر چه بيشتر واسطه ،آنها با حداقل هزينه ممكن  سراسر جهان و ارزيابي دقيق

  و فروشنده
هاي سنگين اجاره مكان نمايشگاهي،  عدم پرداخت هزينهاز ديگر ويژگي هاي اين نوع بازار يابي،   

مام شده محصوالت توليدي جهت انجام رقابت بهتر با دكوراسيون و ديگر موارد و متعاقبا كاهش قيمت ت
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 يرهاي اعتباري و سا كاالهاي مشابه در بازار جهاني و نيز امكان خريد و فروش محصوالت با استفاده از كارت
  .استمزاياي ديگر

 المللي در داخل كشور هاي تخصصي داخلي و يا بين برپايي غرفه و يا شركت كردن در نمايشگا  -2

  المللي در خارج از كشور  هاي تخصصي بين فه و يا شركت كردن در نمايشگاهبرپايي غر  -3
شركت  20تا  10خصوصي و تخصصي در محل توليد محصول با دعوت از نمايندگان   برگزاري نماشگاه -4

واردات و صادرات يا خريداران و بازرگانان خارجي از بازار هدف و پذيرايي از آنان در يك هتل مناسب و 
هاي مرتبط به منظور معرفي  خدمات رفاهي چند روزه جهت رفت و آمد به كارخانه و يا ساير كارگاه ارائه

  هاي جذاب ديدني و تاريخي كشور. بهتر محصول و نيز پذيرايي از آنان در مكان
  گردد:د به منظور اخذ تصميم توجهزيرمسائل الزم است كه به  المللي  هاي بين جهت شركت در نمايشگاهاما 
  داراي اهميت است؟  ورد نظرآيا بازاري كه در آن نمايشگاه برگزار خواهد شد براي كاالهاي صادراتي م ▪
  ؟وجود داردآيا توان توليد تقاضاي بازار مورد نظر  ▪
  با نياز بازار مورد نظر مطابقت دارد؟مورد نظر (آبزيان) آيا كاالي  ▪
  مشكالت بازاريابي در اين بازار كدامند؟ ▪
  مناسبترين وسيله براي دستيابي به اهداف بازاريابي است؟  آيا شركت در نمايشگاه، ▪
و بالعكس و   آيا نمايشگاه مورد نظر تبليغات، اجاره، طراحي و برپايي غرفه، بيمه و حمل و نقل كاال به نمايشگاه ▪

قابل توجيه و مقرون به صرفه  ،نيز هزينه سفر و مخارج اقامت در هتل براي نمايندگان شركت و ساير عوامل جنبي
  خواهد بود؟ 

  وجود دارد.هاي كمي، كيفي و تبليغاتي بعد از نمايشگاه آمادگي  گذاري تا چه حد براي سرمايه  ▪
  كدام است؟ اين اطالعات شامل موارد زير است: اطالعات مورد نياز درباره نمايشگاه ●
  نام موسسه برگزار كننده  محل برگزاري نمايشگاه و تاريخ شروع و پايان آن ـ -
  ماهيت نمايشگاه و نوع محصوالت قابل ارائه در آن -
  كننده ها و موسسات شركت مشخصات و تعداد شركت -
  گيرد                                                         ميزان فضا يا متراژي كه در اختيار هر كشور قرار مي ،ها راهنماي نظم و ترتيب (لي آوت) غرفه -
  اجاره زمين غرفه و آماده سازي آن   هزينه -
  هاي استاندارد  در دسترس بودن غرفه -
  آخرين مهلت براي ارسال تقاضانامه و رزرو جا  -
  تزئين غرفه  تسهيالت و امكانات در دسترس، هزينه -
  راتورها، كارگزاران گمرك،طراحان، پيمانكاران، دكو در دسترس بودن كاركنان محلي از قبيلمترجم شفاهي،  -

گردند و هزينه استفاده از خدمات آنها،      دار مي عكاسان، فيلمبرداران و موسساتي كه خدمات نظافتي غرفه را عهده
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بيمه نمودن غرفه و حفظ ايمني آن در طول برگزاري نمايشگاه، اقداماتي كه برگزاركننده   شرايط و هزينه
رد فروش انجام دهد، آخرين مهلت ارسال اطالعات براي درج در كاتالوگ نمايشگاه براي تبليغات و پيشب

  هاي درج آگهي در آن نمايشگاه و نرخ
هاي نمايشگاهي و مشخصاتي كه الزم  بندي محموله دستورالعمل برگزار كننده نمايشگاه در باره چگونگي بسته -

  ها درج شود  است بر روي جعبه
  ها و بازگرداندن آنها  غرفه و نيز پايان مهلت برچيدن غرفهآخرين مهلت براي ورود كاال به  -
هاي  موقعيت هتل هزينه سفر با وسايل نقليه مختلف، بخصوص هواپيما به كشور يا محل مورد نظر، برآورد  -

  مناسب و پيشنهادي نسبت به محل نمايشگاه وهزينه اقامت در آنها
  ن در خالل برگزاري نماشگاهدارا فهرست تسهيالت قابل ارائه رفاهي به غرفه -
حد نصاب فروش كاال به طور مستقيم در صورتي كه مقررات نمايشگاه ايجاب نمايد و نيز ساير اطالعات مورد  -

  لزوم و قابل دسترس. 
  

  عوامل موفقيت حضور در نمايشگاه -16-8-1
باشد و موفقيت در يك نمايشگاه به عوامل بسياري   از مهمترين عوامل دستيابي به بازار مي  حضور در نمايشگاه

  بستگي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: 
o  متناسب بودن اعتبار اختصاص يافته براي حضور موثر در آن 

o  طرح متناسب غرفه با نوع محصول ارائه شده و انتخاب محل مناسب در سالن نمايشگاه 

o  هاي پايين و تكنولوژي و كيفيت مناسب)  با مزيت نسبي باال ( با قيمتمحصول ارائه 

o  روشن بودن اهداف شركت و تلقي حضور در نمايشگاه به عنوان بخشي از يك برنامه جامع و گسترده
 ش و سودآوري بيشتر بازاريابي جهت فرو

o  ارائه شده با ماهيت نمايشگاه و كافي بودن استقبال بازديدكنندگان از آن محصول  تناسب 

o داران عملكرد متناسب و جدي مسئوالن وغرفه 

o  امثالهمبه موقع و به حد كافي همراه بردن كاتالوگ، اشانتيون و 

o  به نمايشگاه و ترخيص آن در موعد مقرر محصولبه موقع رسيدن 

o   قبل از شروع نمايشگاه و در معرض ديد عموم قرار گرفتن  محصولكافي بودن تبليغات و معرفي مقدماتي
 پوسترهاي تبليغاتي در محوطه آن در هنگام برگزاري 

o هاي مورد نظر جهت همكاري و مذاكره ارسال دعوتنامه براي افراد و شركت 

o ا و برآيند سمينارهاي ارائه شده مرتبطه پيگيري جدي اهداف نمايشگاه و نيز مذاكرات با شركت 

o انجام دقيق حضور و غياب مسئوالن غرفه و پذيرايي مناسب از ميهمانان  
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  عوامل موثر در ارزيابي نمايشگاه-17-8-1
مهمترين مسئله جهت تعيين نتيجه و عملكرد نمايشگاه، ارزيابي آن   المللي، پس از شركت در هر نمايشگاه بين

  باشد.   است كه از طريق عوامل زير قابل بررسي مي
  اند  مشابه عرضه نمودهمحصول هايي كه  عرضه شده و تعداد شركتمحصوالت تعيين انواع  ▪
  ها لف ونظم و ترتيب سالنهاي مخت ترتيب قرار گرفتن بخش ▪
  اند  ها بازديد كرده هايي كه از غرفه تعداد و تركيب بازديدكنندگان، بازرگانان و شركت ▪
  ها و ميزان موفقيت آنها در نمايشگاه  تعيين مليت شركت ▪
  هاي داخلي مربوط به كشور برگزاركننده و مشخصات كامل آنها  تعداد غرفه ▪
  ها ر رابطه با تعداد قراردادها و حجم فروش هر يك از غرفهچگونگي وضعيت نمايشگاه د ▪
  كافي بودن مدت برگزاري نمايشگاه ▪
  نحوه تبليغ براي جلب بازديدكنندگان توسط مسئوالن نمايشگاه ▪
كنندگان ارائه شده است و نيز مقايسه ساير اطالعات اساسي  خدماتي كه به بازديدكنندگان و شركت  كيفيت ▪

هاو درآمدهاي ذكر شده وديگر عوامل مورد  هاي رقيب در ساير كشورهاشامل انواع هزينه شگاهمربوط به نماي
  لزوم.

  
 جمع آوري اطالعات از بازارهاي هدف-18-8-1

كنندگان در طول برگزاري آن  هدف از طريق مسئولين نمايشگاه و نيز مراجعه هايدر مورد بازار كه اطالعاتي
  به شرح زيراست: آوري گردد بايد جمع

 هاي ارزي، مقررات ايمني هاي وارداتي، محدوديت ها و سهميه نحوه دسترسي به بازار از طريق شناسايي تعرفه -1
هاي داخلي كه به كاالهاي قابل عرضه در نمايشگاه تعلق  و نيز مالياتمحصول بهداشتي در رابطه با  و

 گيرد.   مي

واردات و مصرف كاالي مورد   شناسايي ميزان توليد داخلي ساليانه،تعيين قابليت جذب كاال در بازار بوسيله  -2
مقدار، ارزش، روند رشد، الگوهاي جغرافيايي مصرف ونيز شناسايي سهم هر يك از رقبا از بازار و  نظر شامل

 نقاط ضعف و قوت آنان

رخوردارند ونيز شناسايي عالئم تجاري شناخته شده و مارك محصوالتي كه در بازار از معروفيت بيشتري ب -3
هاي صاحب نام در بازار و شناسايي قيمت و  تعيين موانع وامكانات مربوط به اخذ امتياز توليد كاال از شركت

 هاي كاالهاي مشابه و ديگر عواملي كه سبب موفقيت كاالهاي برخي رقبا در بازار شده است ويژگي

مختلف و رفع نياز بازار شاملتغييرات كمي،  هاي شناسايي تغييرات الزامي دركاال جهت پاسخگويي به سليقه -4
استانداردهاي تجاري، صنعتي و بهداشتي، نوع   مشخصات فني،  طرح و شكل، اندازه،  كيفي از قبيل رنگ، 
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بندي عمومي جهت حفاظت كاال وسهولت در حمل  بندي به لحاظ ماهيت تزئيني و نيز نوع و اندازه بسته بسته
 ت الزم بر آنونقل و درج اطالعات و مشخصا

 هاي كرايه حمل ونقل و بيمه كاال و نيز خدمات در دسترس جهت عرضه كاال به بازار هدف تعيين نرخ  -5

و انواع مجاري توزيع وشناسايي مزايا و معايب آنها، تعيين حجم عادي محصول بررسي شرايط فروش  -6
شاني واردكنندگان، كارگزاران، تهيه فهرست نام و ن به بازار هدف،محصول ها، بهترين زمان ارسال  سفارش
خريداران عمده و تعيين سود هر يك از عوامل فروش در مراحل مختلف توزيع و نيز بررسي   كنندگان، توزيع

 و انتخاب بهترين روش ارائه خدمات پس از فروش در بازار مورد نظر

هاي مختلف از  يله روشبه وس محصولهاي تبليغات و معرفي  ترين روش شناسايي بهترين و مقرون به صرفه -7
استفاده از  دورنگار، پست الكترونيكي، اينترنت،  از طريق پست،  هاي گروهي، ارسال كاتالوگ جمله رسانه

  و غيروهاي نمونه و اشانتيون براي مشتريان محصول فرستادن  تابلوهاي بزرگ ديواري و خياباني، 
تجاري و فني موثر بر  قي، سياسي ، اقتصادي ،بررسي و تجزيه وتحليل عوامل حقو خاتمه الزم است كهدر 

توجه و بررسي قرار كننده در نمايشگاه و يا بازار هدف مورد  موفقيت توليدكنندگان چند كشور برتر شركت
تهيه شود تا جهت نقد و بررسي  ي از عملكرد بازار هدف يا نمايشگاهتا حد امكان، گزارشگيرد. همينطور

هاي  هاي گروهي داخلي، مراجع وسازمان و انعكاس دادن آنها در رسانه شده  تجزيه و تحليل عواملبراساس 
ها و رفع موانع  به منظور اصالح كاستياتاق بازارگاني  هاي مختلف مجلس شوراي اسالمي و دولتي وكميسيون
  تالش گردد.موجود در كشور

شتريان و بازار است. يك شركت براي م خشي از تأمين خواسته هايبازاريابي ببايد به اين نكته توجه داشت كه  
آن كه موفق باشد بايد اهداف خود را بر روي آرزوهاي مشتري و الزامات بازار تنظيم كند. بنابراين بازاريابي از 

در مسير  توليدي بازاريابي يعني همگراسازي همه فعاليت هاي شركتدرواقع  است. ياين منظر يك ابزار مديريت
  .است فروش بيشتر

و ارائه خدمات به مصرف كننده نهايي براي مصارف شخصي و غير تجاري  آبزيان كليه فعاليتهاي فروش مستقيم 
را خرده فروشي گويند. بسياري از موسسات با روشهاي متفاوتي به كار خرده فروشي اشتغال دارند و در سالهاي 

  .نه به خانه رشد زيادي داشته استاخير خرده فروشي غير فروشگاهي نظير فروش پستي، تلفني و فروش خا
  

 محصولسيستمهاي خرده فروشي  -19-8-1

 :چند طبقه مشخص، دسته بندي كرد كه عبارتند از طيف به فروشگاههاي خرده فروشي را مي توان بر حسب

فروشگاههايي كه بر اساس سطح خدمات ارائه شده در آن شامل سلف سرويس،خدمات محدود و ارائه - 1
 .تقسيم بندي شده است خدمات كامل،

 .كه عرضه مي كنند، مشخص مي شوندمحصولي فروشگاههايي كه بر اساس نوع  - 2
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 .فروشگاههايي كه بر اساس سطح نسبي قيمتهاي فروش، طبقه بندي مي شوند-3

 .فروشگاههايي كه بر اساس نحوه كنترل مجاري فروش، بررسي مي شوند-4

  .در مراكز مختلف خريد، تقسيم مي شوند فروشگاههايي كه بر اساس نحوه تمركز- 5

خرده فروشي به روش سلف سرويس در سالهاي اخير رشد سريعي داشته و در بيشتر سوپر ماركتها و 
نمايشگاههاي فروش براي كاالهاي راحتي و مصرفي كه داراي گردشي سريع مي باشند ، كاربرد زيادي دارد.در 

ي به مشتريان اطالع رساني مي شود و خدمات اعتباري و امكان خرده فروشي با خدمات محدود تا اندازه ا
مرجوع كردن كاال براي مشتري فراهم است.در روش خرده فروشي با خدمات كامل ، فروشندگان در تمام 

مواد در اين فروشگاهها معموال كاالهاي اختصاصي مانند  .مراحل فرآيند خريد به مشتريان كمك مي كنند
تنوع مواد، ، مواد غذائي آماد طبخهايي نظير النياز دارد، ارائه مي گردد. كابهداشتي ات كه به خدمپروتئيني 

از جمله فعاليتهاي و بروشور فراوري و نحوه طبخ خدمات  پاك كردن محصوالت فيله اي مثل مرغ و ماهي،
 .خرده فروشي محسوب مي شوند

ي مي فروشند و با ارائه تخفيف فروش،سعي در بعضي از خرده فروشان،كاالهاي خود را با سطح قيمت پايين تر
خود را زير قيمت خرده فروشي ارائه مي كنند كه  محصوالتافزايش حجم بيشتر فروش خود دارند و عده اي 

كه اين امر در مورد مواد غذائي بايد با رعايت  معموال در مورد كاالهاي بنجل و اضافه توليد استفاده مي شود
يك مركز خريد شامل گروهي از خرده فروشان است كه داراي برنامه فيت باشد. نكات بهداشتي و حفظ كي

اما  .ريزي، مالكيت و مديريت واحدي مي باشند و از تعداد زيادي فروشگاههاي اختصاصي تشكيل شده است
 : ممكن است به شرح زير باشد انواع فروشگاههاي خرده فروشي

هها با تركيب نسبتا كامل و محدودي از كاالهاي خاص مواجه فروشگاههاي اختصاصي: در اين نوع فروشگا- 1
 .محصوالت شيالتيهستيم مانند انواع 

پوشاك،مبلمان،اثاثيه منزل و  مواد غذائي، فروشگاههاي بزرگ: در اين نوع فروشگاهها، كاالهاي متنوعي مانند-2
 .غيره به فروش مي رسد

 اي شوينده،مواد غذايي و لوازم خانگي را به فروشسوپر ماركتها: فروشگاههايي است كه انواع كااله-3

 .مي رسانند

روشگاههايي است كه انواع كاالهاي راحتي مانند خمير دندان ،شامپو و غيره را مي ففروشگاههاي كوچك:- 4
 .فروشند

مواد تركيب بسيار متنوعي از ند. ستهسوپر استورها: اين فروشگاهها معموال دو برابر سوپر ماركتهاي معمولي -5
غذايي و اقالم غير غذايي را به فروش رسانده و خدمات مختلفي نظير خشكشويي،خدمات پستي،چاپ عكس و 

 .غيره را نيز انجام مي دهند مانند فروشگاههاي زنجيره اي رفاه

 ، امروزه با توجه به تقسيم بازار،نشانه گيري در بازار هدف،تخصصي شدن كاالها و سبك زندگي جديد مردم
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 .ههاي تخصصي براي فروش كاالهاي گوناگون ، رونق بسياري داشته استفروشگا

فروشگاههاي تركيبي، فروشگاههايي هستندكه مواد مختلف دارويي ، غذايي و غيره را به فروش مي رسانند و 
فروشگاههايي  ( Marks & Spencer)انداسپنسرو كز رمانند م  ( HYPER MARKET) نهايتا فروشگاههاي فوق بازار

 .هستند كه همه چيز مي فروشند

انواع مختلف بازاريابي مستقيم عمدتا از طريق پست، تلفن، بازاريابي الكترونيك و ارسال كاتالوگ سفارشي 
استفاده مي شود . در بازاريابي مستقيم، فروشندگان به نياز بازارهاي هدف، مستقيما پاسخ داده وانتظار واكنش 

كمبود وقت خانواده ها،افزايش هزينه سفرهاي درون شهري،ترافيك و  .مستقيم مصرف كنندگان را دارند
مشكالت ديگر زندگي شهر نشيني همه باعث شده اند كه روش خريد در خانه،امروزه طرفداران زيادي پيدا كند. 

بازاريابي مستقيم هزينه هاي زياد دستيابي به بازار فروش را از طريق پرسنل فروش كاهش مي دهد ومصرف 
گان نيز بدون اينكه الزم باشد منزل خود را ترك كنند،كاالي موردنظر شان را در اختيار مي كنند

گيرند.بازاريابي مستقيم براي فروشنده امكان گزينش بهتر مشتريان و فروش اختصاصي را فراهم كرده و لذا نوع 
زمان بندي ارسال پيام را براي بازاريابي سفارشي شده و با مشتري رابطه اي پايدار برقرار مي گردد كه امكان 

بطوريكه هر پيام در زمان مناسب به دست مشتري خواهد رسيد.از آنجاييكه نتايج  .فروشنده فراهم مي كند
بازاريابي مستقيم ، فوري و صريح است ، اندازه گيري ميزان واكنش آن آسانتر بوده و مسايل بين خريدار و 

 .ا باقي مي ماندفروشنده ،محرمانه و به دور از چشم رقب

  
 داخلي و محلي انواع بازاريابي مستقيم-20-8-1

در اين روش با ارسال نامه ، بروشور،نمونه كاال،تماس تلفني ،ارسال سي دي ، نوار ويديو، :بازاريابي با پست -1
خانم  يا رستوران ها، هتل ها انواع مجله يا پيكهاي تبليغاتي به معرفي كاال و آموزش مشتريان خاص مانند گروه 

 .پرداخته مي شود تا مخاطب بازار هدف از نظر اطالعات مربوطه كامال توجيه شودهاي خانه دار

با استفاده از موبايل يا ايميل براي مشتريان خاص،اطالعات الزم به همراه پيامهاي  بازاريابي از راه دور: - 2
 .تبليغاتي مربوطه ارسال مي گردد

در اين روش معموال با پخش آگهيهاي تبليغاتي از شبكه هاي عمومي  :يابي از طريق راديو و تلويزيونبازار  -3
 .و خصوصي به بازاريابي كاال پرداخته مي شود

در اين روش معموال توسط ويدئوتكست،تلفن يا ايميل با بانكهاي اطالعاتي فروشنده  خريد الكترونيكي: -4
  .اطالعات بيشتر از كاتالوگهاي تبليغاتي كامپيوتري استفاده مي شودتماس گرفته و براي دريافت 

در روش بازاريابي مستقيم مركب معموالاز چند وسيله براي ارائه برنامه هاي تبليغاتي در مراحل مختلف بازاريابي 
ن مشتري، استفاده مي شود.يك پايگاه اطالعاتي بازاريابي كارآمد شامل مجموعه اطالعاتي است كه براي يافت

فروش كاالها وخدمات،با توجه به حفظ و بقاي رابطه با مشتري معموال مورد استفاده مديران بازاريابي وتبليغات 
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، فروش خانه به خانه  (SHOWROOM )قرار ميگيرد. از روشهاي ديگر فروش مستقيم ،روش برگزاري نمايشگاه يا
كه در محلهاي عمومي نظير ادارات،   (WENDINGMACHINE)و روش فروش اتوماتيك توسط ماشينهاي فروش

سالنهاي انتظار، بانكها و ترمينالهاي مسافري تعبيه مي شوند نيزاستفاده مي شود. خرده فروشان بايستي در باره 
بازارهاي هدف خود، تركيب كاالها و خدمات مورد نظر،سطح قيمتهاي فروش، تبليغات پيشبردي، مكانهاي 

جايگاه مناسب خوددر بازار هدف ، تصميم گيري كنند. تركيب كاالها بايد با  خرده فروشي كاال وانتخاب
انتظارات خريداران بازار هدف سازگاري كامل داشته وهمراه با تنوع كاال،كيفيت آن نيز در نظر گرفته شود.يك 

ه عنوان مثال با ب. شركت بايد سعي نمايد تا راههايي را براي متمايز كردن كاالي خود از ساير رقبا ايجاد كند
طراحي دكور فضاي عمومي و داخلي فروشگاه خود متناسب با شرايط بازار هدف و معرفي نوع كاال، مشتريان را 

به خريد كاالي خويش ترغيب نمايد.هر گونه تصميم گيري در باره قيمت كاال بايد با توجه به وضعيت بازار 
هاي فصلي براي فروش ي استفاده از روش حراج گاهي اوقات. هدف،تركيب كاالها، خدمات و رقبا باشد

در ضمن تصميم در مورد مكان . كاالهايي كه معموال گردش معامالتي پايين تري دارند،مي تواند مناسب باشد
 فروش بر ميزان فروش كاال اهميت بسيارفوق العاده اي دارد

 

  مباني اجتماعي بازار يابي -21-8-1
در مقوله اجتماعي، مطالب علمي و تجربي بسيار زيادي وجود د ارد كه در دوره هاي مختلف تحصيالت 
كالسيك و غيركالسيك عنوان مي گردد. ولي بطور خالصه مباني اجتماعي بازاريابي تأمين نيازهاي جامعه 

وين زير مي باشد، جستجو بشري است و براي اساس كل فرايند بازاريابي را ميتوان در پروسه اي كه شامل عنا
  كرد: 

1( Product  (محصول)  
2( Price (قيمت) 

3( Place (مكان عرضه و كانالهاي توزيع) 

4( Promotion    (ارتقاء فروش) 

اين فرايند در كل به اين نكته اشاره دارد كه در روند بازاريابي يك محصول ، بايد به ويژگيهاي خود محصول و 
نحوه قيمت گذاري، مكان هاي عرضه و روشهاي توزيع، و مهمتر از همه  مباني اجتماعي آن ، قيمت تمام شده و

  به پيشبرد فروش و چگونگي حفظ بازار توجه نمود.
با عنايت به گذر كوتاهي كه به مبحث كلي بازاريابي زده شد، از لحاظ اجتماعي در بين مسائل موجود در فعاليت 

نونهاي اجتماعي ( مراكز شهري و جمعيتي) داراي اهميت بحث بازار و بازاريابي  وكا  شيالت و آبزي پروري،
هاي شيالتي در كشور عليرغم مشكالت موجود آهنگ رو  اي است. با وجوديكه توسعه و گسترش فعاليت ويژه

دهد كه حتي توليد فعلي آبزيان پرورشي و دريايي به نحو مطلوبي  به جلويي دارد با اين وجود ارزيابيها نشان مي
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يابند. ورود انبوه آبزيان به بازار بعلت همزماني صيد از درياها و تراكم صيد مزارع  رف راه نميبه بازار مص
پرورشي و كمبود روشهاي عرضه مناسب به بازار باعث مي شود كه عمالً عرصه بر توليد كننده تنگ شود و تنها 

شود كه امكان دارد  دي مواجه ميها از آن وضعيت بهره بگيرند. در اين صورت توليدكننده باخطر اقتصا واسطه
سودي عايد آنها نشود و يا اينكه به كمترين حد برسد. بدون شك توجه به بازاريابي محصوالت شيالتي توليد 
شده نه تنها بهبود وضعيت اقتصادي توليد كننده را بهمراه خواهد داشت بلكه رضايت مصرف كنندگان را نيز 

هاي تكثير و پرورش، توجه به امر بازاريابي شامل  ه و گسترش فعاليتباعث خواهد شد. بنابراين براي توسع
بندي مناسب و تبليغات و معرفي محصوالت به  هاي عرضه، كيفيت مطلوب و متنوع عرضه، بسته شناخت محيط

باشد. همچنين از جمله عواملي كه باعث حضور  دست  مردم از جمله موارد بسيار مهم در بحث بازاريابي مي
ها در بازار محصوالت شيالتي ميگردد، عدم در اختيار بودن نقدينگي الزم با مدت مناسب در اختيار  واسطه

توليدكنندگان مي باشد كه بدين سبب واسطه ها اين نقدينگي موردنياز را در هنگام توليد و فعاليت در اختيار 
ي مي خرند. لذا حمايت مالي از اين توليدكننده قرار داده و در هنگام صيد، محصوالت آنها را به بهاي ناچيز

فعاليت امري اجتناب ناپذير در روند توايد و بازاريابي محصوالت شيالتي است. همچنين بيمه محصوالت در 
  نمايد. گردد ضروري مي مقابل خطراتي نظير خشكسالي و بيماريهاي مختلف كه منجر به بروز لطمات سنگين مي
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  اول: آئين كار انتخاب محل پرورش ماهيان سردآبي بخش
  

درجه سانتيگراد را به راحتي تحمل نموده و  6 -18ماهيان سردآبي ماهياني هستند كه آبهايي با دامنه حرارتي 
درجه سانتيگراد مي باشد اين دسته از ماهيان  6-18قادر به رشد و نمو مي باشند ولي درجه حرارت اپتيمم آنها 

براي انتخاب محل مناسب  دچار مشكالتي شده در نهايت تلف مي شوند. درجه سانتيگراد  22بيش از در دماي 
پرورش ماهيان بايستي عوامل مهم و اثرگذار را درنظر گرفته و در هر مورد نسبت به مطالعه و بررسي آنها اقدام 

  ر گرفته شوند كه عبارتند از:الزم صورت گيرد. براي اين منظور گروه هايي از عوامل مختلف بايستي درنظ
 عوامل بوم شناسي -1

 عوامل زمين شناسي -2

 عوامل زيست شناختي -3

 عوامل جغرافيايي -4

 عوامل هواشناسي و اقليم -5

  عوامل بوم شناختي، كه در اينجا عمدتاً پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب موثر بوده و مورد بررسي قرار
  گرفته اند.

  توپوگرافي زمين و جنس خاك مي باشد .عوامل زمين شناختي شامل  
 .عوامل زيست شناختي شامل انتخاب نوع گونه و كنترل جانوران شكارچي مي باشد  
  .در عوامل جغرافيايي موقعيت زمين جهت پرورش ماهي مورد بررسي قرار گرفته است  
 آفتابي، باد و... مورد  در عوامل هواشناسي عوامل اقليمي تأثيرگذار مانند دما، رطوبت نسبي، تبخير، ساعات

 بررسي قرار گرفته است.

يكي از شرايط الزم براي پرورش يك گونه ماهي در مقياس تجارتي، تكثير مصنوعي يا نيمه مصنوعي آن 
بصورت انبوه مي باشد. تغيير در هركدام از عوامل شيميايي و فيزيكي تاثيرگذار مي تواند عمليات تكثير را به 

اين عوامل در آب باعث ايجاد استرس در محيط شده و بر روند عمليات تكثير و گرفتن  مخاطره اندازد. تغيير
تخم از ماهيان مولد اثر خواهد گذاشت. يكي از عوامل مهم درجه حرارت آب مي باشد كه در زمان انجام 

  عمليات تكثير بايستي جهت ماهيان مولد مناسب باشد.
  
  سردآبي ماهيان پرورش يبرا الزم محيطي شرايط-1-1-2

عوامل فيزيكي و شيميايي موثر در پرورش با توجه به حساسيت آزاد ماهيان نسبت به شرايط محيطي الزم است 
كه كليه عوامل تأثيرگذار خصوصاً درجه حرارت و اكسيژن كامالً كنترل شود. اين موضوع در سيستمهايي كه از 
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رخوردار است. بنابراين در روش هايي مانند مدار بسته حداقل آب مورد نياز برخوردارند از حساسيت بيشتري ب
  بايستي شرايط كامالً تحت كنترل باشد. 

  عوامل مهم و مؤثر در پرورش ماهيان سردآبي عبارتند از:
 درجه حرارت -

 اكسيژن -

- pH 
 تركيبات نيتروژني و آمونياك -

 دي اكسيد كربن -

 قليائيت تام -

 سختي آب -

 شوري -

 مواد معلق -

 كدورت آب -

 نور -

 مقدار جريان آبسرعت و  -

  
  ) استاندارد فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب جهت پرورش ماهي1-1جدول (

  ) اپتيمم رشدT˚Cدرجه حرارت (  1
  15-17  آزاد ماهيان
  15-30  كپور ماهيان

  )DO mg/lاكسيژن محلول (  2
  درصد اشباع)80(بيش از  7-13  آزاد ماهيان
  5-9  كپور ماهيان

3  pH 5/6-5/8  
  EC μ/cm(  422هدايت الكتريكي (  4
  T.Alk.CaCO3(  400-10قليانيت كل(  5
  T.H.CaCO3(  400-10سختي كل (  6
  Ca2+     mg/I(  160-4كلسيم (  7
  20بيش از   )mg2+     mg/Iمنيزيم (  8
So4سولفات (  9

2-      mg/I(  50كمتر از  
No3نيترات ( 10

-      mg/I(   10كمتر از  
No2نيترات ( 11

-      mg/I(   0.5/0كمتر از  
  013/0كمتر از   )NH3      mg/Iآمونياك غير يونيزه ( 12
NH4آمونيوم ( 13

     mg/I(  2كمتر از  
PO4فسفات ( 14

     mg/I(   3كمتر از  
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  2000كمتر از   )Turbidity FTUكدورت  ( 15
Co2دي اكسيد كربن ( 16

     mg/I(  10-0  
  5كمتر از   )K     mg/Iپتاسيم ( 17
  800كمتر از   )TDS     mg/Iمجموع مواد جامد محلول ( 18
  80كمتر از   )TSS     mg/Iمجموع مواد جامد معلق ( 19
Cl2كلر آزاد ( 20

     mg/I Cl2(   003/0كمتر از  

  )Fe2+,3+     mg/Iآهن كل ( 21
  0-15/0آزاد ماهيان 

  9/0مقدار ترجيحي براي كپورماهيان 
  Fe2+     mg/I(  00/0دوظرفيتي (آهن  22
  5/0كمتر از   )Fe3+     mg/Iآهن سه ظرفيتي ( 23

  )Cu2+     mg/Iمس ( 24
  006/0در آبهاي سبك كمتر از 

  03/0در آبهاي سخت كمتر از 
  05/0كمتر از   )Zn2+     mg/Iروي ( 25
  ميكروگرم در ليتر 05/0كمتر از   )Hg2+     mg/Iجيوه ( 26

  )Cd     mg/Iكادميوم ( 27
  0004/0در آبهاي سبك كمتر از 

  003/0در آبهاي سخت كمتر از 
  01/0كمتر از   )Al     mg/I Alآلومينيوم ( 28

 )Pb     mg/Iسرب  ( 29
  03/0مقدار ترجيحي براي آزاد ماهيان 

  1/0مقدار ترجيحي براي كپورماهيان 
  
  كميت و كيفيت آب-2-1-2

كه در انتخاب محل براي پروژه تكثير و پرورش آبزيان بايد در نظر گرفته شود آب با كميت مهمترين عاملي 
وكيفيت مناسب بايد براساس دوره هاي مختلف بهره برداري در دسترس باشد. بنابراين در موقع انتخاب محل 

  براي پرورش آبزيان تامين آب بايد با دقت كمل مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.
 تامينتواند از منابع خليج ، رودخانه، نهر، چاه، كانال آبياري، مخزن آب، چشمه، درياچه ، آب چاه آب مي 

  .گردد
معموالً براي اهداف پرورش آبزيان ترجيح داده مي شود چون عاري از ماهيهاي مزاحم و تخم ماهي بوده و انگل 

ه صرفه نيست كه از آب چاه استفاده شود و آلودگي آن نسبتاً كم مي باشد. البته هميشه از نظر اقتصادي ب
مخصوصاً وقتي كه آب بايد از اعماق زياد به سطح زمين تلمبه گردد. آب چاه بايد در تمام طول سال كافي 
باشد. طوري كه در هيچ يك از مراحل حساس پرورش ماهي كمبود آب وجود نداشته باشد. درپرورش آبزيان 

كه براي سالمتي انسان و گونه هاي آبزيان خطرناك است توجه گردد.  بايد به بررسي و تشخيص مواد خطرناك
از آن جمله به سالم بودن آب و منبع آن. اگرچه آب چاه مطلوبترين منبع آبي است ولي اين آب زيرزميني 
ممكن است آلودگيهاي مثل سموم كشنده، فلزات سنگين، كلر، هيدروكربنها و يا ساير مواد مضر را به همراه 
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ه باشد. همچنين از خطرات ديگر منابع آب، تغييرات شوري آب يا آلودگي آن با آبهاي شور است. هرچند داشت
كه ممكن است شوري آبهاي زيرزميني در نقاط مختلف متغير است اما در مواقعي ممكن است آب شيرين به 

گرم شوري را  2تا  1ل علل مختلف نظير برداشتهاي بي رويه شور گردد. آبهاي شيرين هرچند ممكن است تحم
داشته باشند، ولي آب زيرزميني در بعضي نقاط داراي شوري باالست كه از اينرو روش آزمايشات آب بايد 

  مطابق با استانداردهاي موجود در آبزي پروري باشد.
  

  ) استانداردهاي كيفيت آب براي پرورش آبزيان2-1جدول (
  غلظت  نوع عامل

  10 -400  قليانيت
  >01/0  آلومينيوم

  >NH3(  02/0آمونياك (
  >TAN(  0/1آمونياك (
  >05/0  آرسنيك

  5  باريم
  كادميوم

Mg/I 100< 
  قليانيت
Mg/I 100> 
  قليانيت

0005/0  
005/0  

40160  

  0 -10  كلسيم
  >003/0  دي اكسيد كربن

    كلر
  مس

Mg/I 100< 
  قليانيت
Mg/I 100> 
  قليانيت

  
006/0<  

03/0<  

  حد اشباعتا  5  اكسيژن محلول
  10 -400  سختي كل

  >005/0  سيانيد هيدروژن
  >003/0  سولفيد هيدروژن

  >01/0  آهن
  >02/0  سرب
  >15  منيزيم
  >01/0  منگنز
  >02/0  جيوه
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  )N2نيتروژن (
  فشار كل گاز >% 110

  فشار كل گاز نيتروژن >% 103
  در آب نرم NO2(  1/0نيتريت (
  NO3(  3-0نيترات (
  >1/0  نيكل

PBC,S 002/0  
pH 8- 5/6  

  >5  پتاسيم
  >درصد 5  شوري
  >01/0  سلنيوم
  >003/0  نقره

  75  سديم
  >50  سولفات
  >1  سولفور

كل موا جامد 
)TDS(  

400<  

كل مواد معلق 
)TSS(  

80<  

  >1/0  اورانيوم
  >1/0  راناديوم
  >005/0  روي

  >01/0  زيركانيوم
   ,Meade 1989مرجع: 

  pH) بغير از mg/lگرم بر ليتر (توجه : غلظتها برحسب ميلي 
  

  ) درجه حرارت هاي بهينه براي پرورش گونه هاي مشخص3-1جدول (
 مرجع  )C˚درجه حرارت (  گونه

Piper et al.,(1982)  7-13  قزل آالي جويباري

 Petit (1990)  12-14  قزل آالي قهوه اي
 Piper et al.,(1982)  9-16  قزل آالي قهوه اي
 Petit (1990)  14-15  كمانقزل آالي رنگين 

 Piper et al.,(1982)  10-16  قزل آالي رنگين كمان
 Petit (1990)  15  ماهي آزاد آتالنتيك
 Piper et al.,(1982)  10-14  ماهي آزاد چينوك
 Piper et al.,(1982)  9-14  ماهي آزاد كوهو
 Petit (1990)  15  ماهي آزاد قرمز

 Petit (1990)  15  سل
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 Petit (1990)  19  توربوت
 Petit (1990)  15  پليس

 Petit (1990)  22-26  مارماهي اروپايي
 Petit (1990)  24-28  مارماهي ژاپني
 Petit (1990)  25-30  كپور معمولي

 Petit (1990)  28  شاه ماهي
 Petit (1990)  28-30  تيالپيا

 Tucker and Robinson  27-29  گربه ماهي رودخانه اي
(1990) 

 Piper et al.,(1982)  21-29  رودخانه اي گربه ماهي
 Piper et al.,(1982)  13-23  ماهي خاردار راه راه

 Romair (1985)  18-22  خرچنگ آب شيرين قرمز
 Romair (1985)  30  ميگوي آب شيرين

 Romair (1985)  20-30  ميگوي براين
 Romair (1985)  22-30  ميگوي قهوه اي
 Romair (1985)  <18  ميگوي صورتي

 Romair (1985)  24  خرچنگ دريايي آمريكايي
 Hedgecock et al.,(1976)  20-22  خرچنگ دريايي آمريكايي

 Romair (1985)  <8  صدف آمريكايي
  ) چگالي آب در درجه حرارت هاي مختلف4- 1جدول(

  )g/cm3چگالي(  )C˚درجه حرارت(  )g/cm3چگالي(  )C˚درجه حرارت(
0  99987/0  16  99897/0  
1  99993/0  17  99880/0  
2  99997/0  18  99862/0  
3  99999/0  18  99843/0  
4  00000/1  20  99823/0  
5  99999/0  21  99802/0  
6  99997/0  22  99780/0  
7  99993/0  23  99757/0  
8  99988/0  24  99733/0  
9  99981/0  25  99707/0  

10  99973/0  26  99681/0  
11  99963/0  27  99654/0  
12  99952/0  28  99626/0  
13  99940/0  29  99597/0  
14  99927/0  30  99568/0  
15  99913/0      

   ,1990Boydمرجع : 
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  ) در آب با درجه حرارتها و شوريهاي مختلفmg/l)  قابليت حل شدن اكسيژن (3- 1جدول(
  ميلي ليتر جيوه) 760(از هواي مرطوب در فشار 

  )g/lشوري (  درجه حرارت
)˚C(  )˚F(  0  5  10  15  20  25  30  35  

0  0/32  60/14  11/14  64/13  18/13  74/12  31/12  90/11  50/11  
1  8/33  2/14  72/13  27/13  82/12  40/12  98/11  58/11  20/11  
2  6/35  81/13  36/13  91/12  49/12  07/12  67/11  29/11  91/10  
3  4/37  44/13  00/13  58/12  16/12  76/11  38/11  00/11  64/10  
4  2/39  09/13  67/12  25/12  85/11  47/11  09/11  73/10  38/10  
5  0/41  76/12  34/12  94/11  56/11  18/11  82/10  47/10  13/10  
6  8/42  44/12  04/12  65/11  27/11  91/10  56/10  22/10  89/9  
7  6/44  13/12  74/11  36/11  00/11  65/10  31/10  98/9  66/9  
8  4/46  83/11  46/11  09/11  74/10  40/10  07/10  75/9  44/9  
9  2/48  55/11  18/11  83/10  49/10  16/10  84/9  53/9  23/9  

10  0/50  28/11  92/10  58/10  25/10  93/9  62/9  32/9  03/9  
11  8/51  02/11  67/10  34/10  02/10  71/9  41/9  12/9  83/8  
12  6/53  77/10  43/10  11/10  80/9  50/9  21/9  92/8  65/8  
13  4/55  52/10  20/10  89/9  59/9  29/9  01/9  73/8  47/8  
14  2/57  29/10  98/9  68/9  38/9  10/9  82/8  56/8  30/8  
15  0/59  07/10  77/9  47/9  19/9  91/8  64/8  38/8  13/8  
16  8/60  86/9  56/9  28/9  00/9  73/8  47/8  21/8  97/7  
17  6/62  68/9  36/9  09/9  82/8  55/8  30/8  05/8  81/7  
18  4/64  45/9  17/9  90/8  64/8  39/8  14/8  90/7  66/7  
19  2/66  29/9  99/8  73/8  47/8  22/8  98/7  75/7  52/7  
20  0/68  08/9  81/8  56/8  31/8  07/8  83/7  60/7  38/7  
21  8/69  90/8  64/8  39/8  15/8  91/7  68/7  46/7  25/7  
22  6/71  73/8  48/8  23/8  00/8  77/7  54/7  33/7  12/7  
23  4/73  56/8  32/8  08/8  85/7  63/7  41/7  20/7  99/6  
24  2/75  40/8  16/8  93/7  71/7  49/7  28/7  07/7  87/6  
25  0/77  24/8  01/8  79/7  57/7  36/7  15/7  95/6  75/6  
26  8/78  09/8  87/7  65/7  44/7  23/7  03/7  83/6  64/6  
27  6/80  95/7  73/7  51/7  31/7  10/7  91/6  72/6  53/6  
28  4/82  81/7  59/7  38/7  18/7  98/6  79/6  61/6  42/6  
29  2/84  67/7  46/7  26/7  06/7  87/6  68/6  50/6  32/6  
30  0/86  54/7  34/7  14/7  94/6  76/6  57/6  39/6  22/6  
31  8/87  41/7  21/7  02/7  83/6  64/6  47/6  29/6  12/6  
32  6/89  29/7  09/7  90/6  72/6  54/6  36/6  19/6  03/6  
33  4/91  17/7  98/6  79/6  61/6  43/6  26/6  10/6  94/5  
34  2/93  05/7  86/6  68/6  51/6  34/6  17/6  01/6  85/5  
35  0/95  93/6  75/6  58/6  40/6  24/6  07/6  91/5  76/5  
36  8/96  82/6  65/6  47/6  31/6  14/6  98/5  83/5  68/5  
37  6/98  72/6  54/6  37/6  21/6  05/6  89/5  74/5  59/5  
38  4/100  61/6  44/6  28/6  12/6  96/5  81/5  66/5  51/5  
39  2/102  51/6  34/6  18/6  02/6  87/5  72/5  58/5  44/5  
40  0/104  41/6  25/6  09/6  94/5  79/5  64/5  50/5  36/5  

  ,1984Coltمرجع:
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  ) در آب با درجه حرارتها و شوريهاي مختلفmg/l(  CO2) قابليت حل شدن 4-1جدول (
  ميلي متر جيوه) 760(از هواي مرطوب در فشار 

  )g/lشوري (  درجه حرارت
)˚C(  0  5  10  15  20  30  40  

0  09/1  06/1  03/1  00/1  98/0 93/0 88/0 

5  89/0  87/0 85/0 83/0 81/0 77/0 73/0 

10  75/0  73/0 71/0 69/0 68/0 64/0 61/0 

15  63/0 62/0 60/0 59/0 57/0 54/0 52/0 

20  54/0 53/0 51/0 50/0 49/0 47/0 45/0 

25  46/0 45/0 44/0 43/0 42/0 41/0 39/0 

30  40/0 39/0 39/0 38/0 37/0 35/0 34/0 

35  35/0 35/0 34/0 33/0 33/0 31/0 31/0 

40  31/0 30/0 30/0 29/0 29/0 28/0 27/0 

 با مجوز. ,1990Boydمرجع : 

  
  در آب شيرين CO2درجه حرارت و قليائيت) در محاسبه غلظت  pH) عوامل مورد استفاده (5-1جدول (

 F (˚C˚درجه حرارت(

pH  )41(5  )50(10 )59(10  )68(20  )77(25  )86(30  )95(35  
0/6  915/2  539/2  315/2  112/2  970/1 882/1 839//1 

2/6  839/1  602/1 460/1 333/1 244/1 187/1 160/1 

4/6  160/1  010/1 921/0 841/0 784/0 749/0 732/0 

6/6  732/0 637/0 582/0 531/0 495/0 473/0 462/0 

8/6  462/0 402/0 367/0 335/0 313/0 298/0 291/0 

0/7  291/0 254/0 232/0 211/0 197/0 188/0 184/0 

2/7  184/0 160/0 146/0 133/0 124/0 119/0 116/0 

4/7  116/0 101/0 092/0 084/0 078/0 075/0 073/0 

6/7  073/0 064/0 058/0 053/0 050/0 047/0 046/0 

8/7  046/0 040/0 037/0 034/0 031/0 030/0 030/0 

0/8  029/0 025/0 023/0 021/0 020/0 019/0 018/0 

2/8  018/0 016/0 015/0 013/0 012/0 012/0 011/0 

4/8  012/0 010/0 009/0 008/0 008/0 008/0 007/0 

  ,1990Boydمرجع : 
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  ) اشكال عمده نيتروژن درسيستمهاي پرورش آبزيان6-1جدول (
  توضيحات  عالمت اختصاري  شكل

از آب به هوا منتقل مي شود، بي اهميت فاسد مي شود و آمونياك گاز بي اثر ، از هوا به داخل آب و  N2  گاز نيتروژن
 Org-N  نيتروژن آلي  آزاد مي كند

  به حداكثر مقدار مي رسد. pHبراي جانوران آبزي بسيار سمي است، در مقادير باالي  NH3  آمونياك يونيزه نشده
NH4  آمونياك يونيزه شده

  به حداكثر مقدار ميرسد pHغيرسمي براي جانوران آبزي مگر غلظتهاي باال،در مقادير پايين   +

NH3 + NH4  آمونياك كل
+  

مجموع آمونياك يونيزه نشده و يونيزه شده معموالً در آزمايش آمونياك اندازه گيري مي شود توسط 
  باكتريهاي ازت به نيتريت تبديل مي شود.

No2  نتيريت
  جانوران آبزي بسيار سمي است، به وسيله باكتريهاي ازت به نتيرات تبديل مي شود.براي  -

  غيرسمي براي جانوران آبزي مگر غلظتهاي باال،بسهولت براي گياهان آبزي قابل دسترسي است.  No3  نيترات

  
  ) در آب در درجه حرارتها و شوريهاي مختلف mg/l) قابليت حل شدن نيتروژن (7- 1جدول (

  ميلي متر جيوه) 760هواي مرطوب در فشار ( از 
درجه 
  حرارت

      )g/lشوري (

)˚C(  0  5  10  15  20  25  30  35  40  
0  04/23 19/22  38/21  60/20  85/19 12/19 42/18 75/17  10/17  
5  33/20 61/19 92/18 26/18 61/17 99/16 40/16 82/15  26/15  

10  14/18 53/17 93/16 36/16 81/15 27/15 75/14 25/14  77/13  
15  36/1682/15 31/15 81/14 32/14 86/13 40/13 97/12  54/12  
20  88/1441/14 96/13 52/13 09/13 68/12 28/12 89/11  52/11  
25  64/1322/13 82/12 05/12 05/12 69/11 33/11 99/10  65/10  
30  58/1221/12 85/11 50/11 17/11 84/10 52/10 21/10  91/9  
35  68/1134/11 02/11 71/10 40/10 10/10 82/9 54/9  26/9  
40  89/1059/10 29/10 01/10 73/9 46/9 20/9 94/8  70/8  

   ,1990Boydمرجع : 
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  ) كسري از مولكول گرم آمونياك يونيزه نشده در محلولهاي آب با 8-1جدول (
 pHدرجه حرارتها و مقادير مختلف 

 pH  درجه حرارت
)˚C(  0/6  5/6  0/7  5/7  0/8  5/8  0/9  5/9  0/10  
0  -  -  -  003/0 008/0  025/0  076/0  207/0  453/0  
1  -  -  -  003/0 009/0  028/0  082/0  221/0  453/0  
2  -  -  -  003/0 010/0  030/0  089/0  236/0  494/0  
3  -  -  001/0 003/0 010/0  032/0  096/0  251/0  515/0  
4  -  -  001/0 004/0 011/0  035/0  103/0  267/0  535/0  
5  -  -  001/0 004/0 012/0  038/0  111/0  283/0  556/0  
6  -  -  001/0 004/0 013/0  041/0  119/0  300/0  576/0  
7  -  -  001/0 005/0 014/0  044/0  128/0  317/0  569/0  
8  -  001/0 002/0 005/0 016/0  048/0  137/0  335/0  614/0  
9  -  001/0 002/0 005/0 017/0  052/0  147/0  353/0  633/0  

10  -  001/0 002/0 006/0 018/0  056/0  157/0  371/0  651/0  
11  -  001/0 002/0 006/0 020/0  060/0  168/0  389/0  668/0  
12  -  001/0 002/0 007/0 021/0  064/0  179/0  408/0  685/0  
13  -  001/0 002/0 007/0 023/0  069/0  190/0  426/0  702/0  
14  -  001/0 003/0 008/0  025/0  074/0  202/0  445/0  717/0  
15  -  001/0 003/0 009/0  027/0  080/0  215/0  464/0  733/0  
16  -  001/0 003/0 009/0  029/0  085/0  228/0  483/0  747/0  
17  -  001/0 003/0 010/0  031/0  091/0  241/0  502/0  761/0  
18  -  001/0 003/0 011/0  033/0  098/0  255/0  520/0  774/0  
19  -  001/0 004/0  011/0  036/0  105/0  270/0  539/0  787/0  
20  -  001/0 004/0 012/0  038/0  112/0  284/0  557/0  799/0  
21  -  001/0 004/0 013/0  041/0  119/0  299/0  575/0  810/0  
22  -  001/0 005/0 014/0  044/0  127/0  315/0  592/0  821/0  
23  -  002/0  005/0 015/0  047/0  135/0  330/0  609/0  832/0  
24  001/0  002/0 006/0  016/0  050/0  144/0  346/0  626/0  841/0  
25  001/0 002/0 006/0 018/0  054/0  153/0  363/0  643/0  851/0  
26  001/0 002/0 006/0 019/0  057/0  162/0  379/0  659/0  859/0  
27  001/0 002/0 007/0  020/0  061/0  172/0  396/0  674/0  868/0  
28  001/0 002/0 007/0  022/0  066/0  182/0  412/0  689/0  875/0  
29  001/0 002/0 008/0  023/0  070/  192/0  429/0  704/0  883/0  
30  001/0 003/0  008/0  025/0  075/0  203/0  446/0  718/0  890/0  

  اقتباس شده است ,.Emerson et al 1975داده ها از 
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  ) درصد سولفيد هيدروژن يونيزه نشده در محلولهاي آبي 9-1جدول (
  و درجه حرارت pHبراي مقادير مختلف 

 F (˚C˚درجه حرارت(

pH 16  20  24  28  32  
0/5  3/99  2/99  1/99  9/98  9/98 

5/5  7/97  4/97 1/97 7/96 3/96 

0/6  2/93  3/92 4/91 3/90 1/89 

5/6  2/81 2/80 0/77 6/74 1/72 

0/7  7/57 6/54 4/51 2/48 0/45 

5/7  1/30 5/27 0/25 7/22 6/20 

0/8  0/12 7/10 8/8 0/8 6/7 

5/8  1/4 7/3 2/3 9/2 5/2 

0/9  3/1 2/1 0/1 9/0 8/0 

  
  عوامل زمين شناختي-3-1-2
  شرايط توپوگرافي -

منطقه مورد نظر بايد طوري باشد كه حتي المقدور كمترين عمليات خاك برداري در آن صورت بگيرد و امكان 
  آبگيري حوضچه ها به صورت ثقلي وجود داشته باشد.

شيب زمين بايد كم باشد چون زمينهاي با شيب زياد نياز به خاكبرداري فراوان و هزينه باالي ساخت خواهند 
درصد 1درصد را توصيه نمي كنند. زمين مسطح يا با شيب كمتر از 2داشت.انتخاب زمينهاي با شيب زيادتر از 

ن خاك نسبت به پركردن چاله ها و ايده آل مي باشد. زمينهايي كه داراي گودي هستند الزم است با ريخت
تسطيح آن اقدام شود خاكبرداري و خاك ريزي هر دو باعث افزايش هزينه ساخت خواهد بود. در بعضي از 
شرايط ممكن است جهت ساختن ديواره استخر يا سيل بند خاكي از خاك نقاط مختلف يك مزرعه استفاده 

  ع سطح زمين دارد.شود نوع و تراكم پوشش گياهي نيز بستگي به ارتفا
شكل و اندازه قطعه زمين بايد از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گيرد يك قطعه زمين كوچك يا با شكل 
نامنظم نسبت به زمين ديگر ممكن است از لحاظ كاهش كارائي استخرها، مخازن، ايستگاه هاي تلمبه زني، 

  ري و نگهداري براي صاحبش مشكالتي ايجاد نمايد.كانالهاي تخليه ، راههاي دسترسي و ساختمانهاي بهره بردا
آن بخش از قسمتهاي مزرعه كه نياز به ويژه از نظر تكثير يا پرورش دارند مانند ساختمان تكثير ، استخرهاي بچه 
ماهي و پرواربندي، استخرهاي نگهداري ايستگه هاي تلمبه زني و .... بايد حتي االمكان در مركز مزرعه احداث 

  شوند.
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  جنس خاك -

جهت تعيين بافت خاك مزارع ( نظير نفوذ پذيري) پرورش آبزيان بررسيهاي صحرايي صورت مي گيرد. 
، درصد رس ، درصد مواد آلي، انديكس خميري ، ميزان نفوذ pHخصوصيات مورد نياز شامل نوع خاك ، 

كننده ها مثل فلزات سنگين مي پذيري  (ضريب هدايت هيدورليكي)، دانه بندي، درصد ميكروبي، وجود آلوده 
  باشد.

نمونه هاي خاك بايد از محلهايي برداشته شوند كه قرار است استخرها در آن جاها احداث شوند. خصوصيات 
  خاك اغلب به طورناگهاني در يك فاصله كوتاه تغيير مي كند. 

رداشت. گودالها بايد به قدركافي متر مي توان ب2نمونه هاي خاك زيرسطحي را با حفر گمانه هايي به عمق تقريباً 
  عميق باشند تا پايينتر از كف استخرها واقع شوند. 

اراضي كه داراي خاك رس ماسه دار هستند بهترين خاك براي احداث استخرهاي پرورش ماهي مي باشد تا 
. از اينرو اينكه اراضي داراي بافت لوم رس دار باشند. همينطور وجود بيش از حد مواد آلي در خاك مضر است

بايد يك تجزيه شيميايي برروي خاكهاي سطحي و عمقي محل احداث استخرها صورت پذيرد كه اهم اين 
خاك ، غلظت مواد غذايي خاك (نتيروژن، فسفر ، پتاسيم)، نوع مواد آلي و وجود  pHتجزيه شيميايي شامل 

  فلزات (كلسيم، منيزيم، آهن و ...) است كه بافت خاك را مشخص مي سازد.
استخر  pHباال يا پايين باعث قليايي يا اسيدي شدن زياد آب استخرها مي گردند. به طور ايده آل  pHخاكهايي با 

  باشد. 9تا  6 پرورش ماهي بين
 cat,sيك تجزيه شيميايي همچنين بايد وجود مواد كشنده و يا بقايايي سم را در خاك مشخص كند. رس كت (

clay از رسوبات دريايي كه شامل تركيبات سولفيده بوده و اغلب در دشتهاي ساحلي يافت مي شوند تشكيل (
  يافته است.

مي كنند ممكن است شديداً اسيدي شده و جهت پرورش استخرهايي كه زه آب خاك هاي اسيدي را دريافت 
ماهي مناسب نباشد. اسيد سولفوريك كه از اكسيدشدن كانيهاي سولفيددار واقع در خاك كف استخرها به 

باقي بماند. پيريت آهن نيز سبب اسيدي شدن آب  5آب استخر دائماً زير  pHوجود مي آيد، باعث مي گردد كه 
  ي كت در پرورش آبزيان حتي االمكان بايد دوري جست.استخر مي گردد. از رسها

  
  ناختيعوامل زيست ش-4-1-2
  انتخاب گونه -

بسيار مفيد خواهد بود كه گونه اي جهت پرورش انتخاب گردد كه ساير پرورش دهندگان در همان منطقه از 
پرورش آن راضي باشند وقتي يك گونه خاص انتخاب مي گردد بايد امكان دسترسي به تخم يا بچه ماهي 

هد ساخت تا سطح توليد ، (نوزاد، انگشت قد يا بزرگتر) مشخص گردد. اين اطالعات پرورش دهنده را قادر خوا
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اندازه ماهي پرورشي و فضاي الزم جهت پرورش را تعيين كند همچنين پرورش دهنده در اين شرايط مي تواند 
در مورد وزن توده زنده مورد پرورش تصميم بگيرد . نوع بهره برداري گسترده ، نيمه متراكم يا متراكم 

گونه اي يا كشت توأم را نسبت به روش كشت تك رامشخص نمايد و همچنين به كارگيري روش كشت چند
  گونه اي مورد بررسي قرار دهد.

انتخاب گونه ها براي آبزي پروري و احياي پرورشي ذخاير بايد براساس معيارهاي بيولوژيكي، زيست محيطي و 
توجه به  اقتصادي بسته به منابع، فرصتها و نيازهاي بومي صورت پذيرد. احياي پرورشي ذخاير با –اجتماعي 

هدف آبزي پروري كه توليد موجودي از آبزيان است كه بتواند در طبيعت ادامه حيات داشته باشد مستلزم توجه 
ويژه است. با وجود اين بايد خاطرنشان ساخت كه حتي در مراكز آبزي پروري بسته نيز موجودات عموماً به 

داري از گونه هاي بومي را بر گونه هاي محيط زيست خارج مي گريزند. بعضي گروه هاي تخصصي، بهره بر
معرفي شده و استفاده از برنامه هاي تكثير معمولي را بر بهره برداري از فناوريهاي انتقال ژن در آبزي پروري 
ترجيح مي دهند. دولتها بايد آگاه باشند كه ذخاير بيولوژيكي و جوامع انساني وابسته به اين ذخاير چه بسا تحت 

از يك موجود معرفي شده يا از نظر ژنتيكي اصالح شده قرار گيرند بايد مسيرهاي پراكنش احتمالي تأثير استفاده 
  يا بالقوه گونه هاي آبزي نيز شناسايي شود.

  
  كنترل جانوران شكارچي: -

منبع آب مزرعه پرورش آبزيان بايد عاري از هرگونه ماهي، تخم ماهي و تخم و الرو حشرات شكارچي باشد. 
رعه بايد عاري از پستانداران و پرندگان شكاري باشد. پرندگان شكاري يك مشكل خاص در بعضي محدود مز

مناطق هستند كه اغلب به وسيله تيراندازي كنترل مي گردند البته اين عمل بايد با احتياط انجام گيرد زيرا ممكن 
  ت قانوني باشند. است مجوز شكار مورد نياز باشد و بعضي از گونه هاي پرندگان نيز تحت حفاظ

روشهاي ديگري نيز براي كنترل ساير پرندگان از قبيل استفاده از مترسك، تورمرغي و وسايل ايجاد كننده صدا 
  مانند توپهاي كوچك وجود دارد.

بعضي از زارعين بسيار خالق هستند و با هواپيماهاي كنترل از راه دور براي ترساندن پرندگان شكاري استفاده 
تانداران شكاري را مي توان با شليك تير يا با تله گذاشتن كنترل كرد. در اين خصوص نيز زارعين مي كنند. پس

  بايد با قوانين محل و احكام صادره در مورد شكار و استفاده از سالح گرم آشنا باشند.
  
  عوامل جغرافيايي-5-1-2
  موقعيت زمين: -

ت . عاقالنه نيست محلي براي ايجاد مزرعه انتخاب جهت پرورش بايد از طرحهاي توسعه منطقه اي اطالع داش
شود كه توسعه صنايع آتي باعث ايجاد آلودگيهاي آب و هوا در آينده شوند. همچنين اگر محلي انتخاب شود 
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كه نزديك به مراكز جمعيتي بزرگ يا توسعه كشاورزي گسترده باشد خطر آلودگي ناشي از پسابهاي انساني و 
  ميايي وجود خواهد داشت.كشاورزي و يا سموم شي

بعضي از پساب ها ي كشاورزي سودمند بوده و مكان استفاده از آنها در پرورش آبزيان ضمن بررسي و تحقيق 
  مقدور خواهد بود.

مزرعه پرورش آبزيان بايد نزديك به جاده باشد و يا امكان احداث راه با هزينه مناسب و بدون آسيب رساني به 
  باشد. راه هاي دسترسي به بازارهاي محلي نيز بايد در نظر گرفته شود. محيط زيست وجود داشته 

خطوط لوله گاز، نفت و غيره كه در زيرزمين قرار دارند ممكن است يك محل مناسب براي پرورش آبزيان را 
  غيرقابل استفاده نمايند.

يرو، دكلهاي راديو و سازه مزارع پرورش ماهي نبايد در محلي احداث شوند كه خطوط لوله آب، خطول انتقال ن
  هاي مشابه در آن قرار داشته باشند.

در واقع مكان مورد نظر بايد به يكي از راههاي ارتباطي به شهرهاي بزرگ براي خريد غذا، بچه ماهي، دارو، 
  فروش ماهيان بازاري و ... نزديك و از امكاناتي نظير برق، تلفن و آب بهداشتي برخوردار باشد.

  
  هواشناسي:اطالعات  -

اطالعات مهم هواشناسي را مي توان از نزديكترين ايستگاه هواشناسي به محل انتخابي كسب نموده اين اطالعات 
  عبارتند از:

  درجه حرارت متوسط ماهانه، بارش، تبخير، رطوبت، تشعشع آفتاب، سرعت باد وجهت آن.
دد داده هاي حداكثر بارش ماهانه و تبخير آمار هواشناسي بايد براي طويل ترين دوره آماري ثبت شده اخذ گر

  براي محاسبه بيالن آبي منطقه الزم است.
متوسط حداكثر درجه حرارت مي تواند به انتخاب گونه هاي پرورشي كمك كند.داده هاي درجه حرارت براي 

زنده الزم  برنامه ريزي تغذيه و جدول زماني پرورش و همچنين براي طراحي امكانات نگهداري و ذخيره ماهيان
  است.

ساير عوامل اقليمي شامل وقوع بادهاي شديد، طوفانها، گردبادها و زمين لرزه و ميزان خسارت وارده از هركدام 
مي باشد. داده هاي جهت و حداكثر سرعت باد غالب در طراحي ساختمانها و روشهاي حفاظت حوضچه ها از 

  امواج به كارمي روند.
سيلهاي فراوان اتفاق مي افتد طراح پروژه هاي پرورش آبزيان بايد تراز سيل و  در مناطقي كه بارشها سنگين و

دبيهاي آن را مورد مطالعه قرار دهد. اطالعات مربوط به احتمال وقوع سيلهايا طراحي ممكن است از نزديكترين 
بزرگ پرورش  اداره بررسيهاي زمين شناسي به دست آيد. اگر چنين اطالعاتي وجود نداشته باشد پروژه هاي

ساله طراحي شوند. براي پروژه هاي كوچك كه در خرابي سد يا سيل بند باعث 100آبزيان بايد براي سيلهاي 



 ١٩٩تدوين آئين کار .../   و بررسی ضوابط آبزی پروری مسئوالنه
 

 
 

ساله ممكن است استفاده شود. تراز زمين و سيل گيري  50يا  25خسارت جوي نمي گردد. آمار سيلهاي 
رگ در امان باشد توصيه شده است كه تراز مهمترين عوامل انتخاب زمين هستند زمين بايد در مقابل سيلهاي بز

سال گذشته نبايد بيشتر از ارتفاع سيل بند خاكي اطراف استخرها باشد. داغاب حداكثر سيل ممكن 10سيل در 
است بر روي بدنه درختان، پايه نرده ها، تيرهاي برق، پايه پله ها يا ساير ساختمانهاي نزديك باقي بماند. همچنين 

  ن محلي اطالع از وقع سيلهاي قبلي قابل دسترسي است.با پرسش از ساكني
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  دوم: آئين كار تاسيس مزارع سرد آبي بخش
  
  موقعيت و محل-1-2-2

  :باشد دارا را ذيل موارد جمله از دامداري نظام ضوابط كليه كه يابند استقرار محلي در بايد مزارع اين
 باشد. نداشته ماهي بچه و ماهي نقل و حمل براي مشكلي و بوده آسان مزرعه به دسترسي هاي راه 1-1

 نشود. استخرها وارد محيط يا آب طريق از ها آالينده كه باشد هايي مكان در بايد پرورش مزرعه1 -2

 باشد. نداشته قرار طبيعي حوادث و معرض سيالب در3-1

 در داشته باشد، را فاز سه سراسري برق شبكه برقراري امكان باشدكه محلي در بايد ترجيحاً موردنظر زمين 4-1

  .است ضروري برق ژنراتور از استفاده ، صورت هر
 
  ظرفيت -2-2-2

   .شود مي گرفته نظر در تن 10 ، سردآبي ماهيان پرورش مزارع مورد در ظرفيت حداقل
 
 زمين -3-2-2

 احداث جهت كافي فضاي ، اصلي تاسيسات استقرار بر عالوه كه شود مي تعيين نحوي به زمين مساحت -1

 . باشد فراهم سبز فضاي ايجاد همچنين و تردد براي كشي خيابان ، سازي محوطه ، جانبي تاسيسات

  باشد. آن بناي زير مساحت برابر دو بايد واحدها اينگونه احداث براي نياز مورد زمين مساحت حداقل -2
 
 آبي منابع  -4-2-2

 تا يك 7/0  به نياز آال قزل ماهي توليد كيلوگرم 100 هر ازاي به آب دماي و دريا سطح از ارتفاع به توجه با -1

 .باشد مي جريان در آب ثانيه در ليتر

 توجيهي طرح به توجه با آبي نياز ميزان ، دارند سطح واحد در تراكم افزايش طرح كه مزارعي در -تبصره

 .شد خواهد محاسبه شده ارائه

 وارد ثقلي صورت به بايستي آب ترجيحاً باشد قنات يا چشمه رودخانه، آبي منبع كه صورتي در -2

 از بايد باشد زمين سطح از تر پائين سطحي در آبي منبع كه صورتي در و گردد پرورشي هاي حوضچه

 .شود استفاده آب مكش جهت قوي هاي پمپ

 شدن رودخانه مسدود قبيل اضطراري (از شرايط در قنات) يا و چشمه چاه، قبيل از (  تازه آب تامين ثانويه منبع -3

ميزان  به ) و... مزرعه به نفتي مواد يا سموم ورود بيني پيش شديد، آلودگي گل آب، كانال تخريب آب، كانال يا
 . باشد دسترس در بايد توليد تناژ % 20

   .شود رعايت بايد فاضالب چاه با الزم فاصله قنات، يا و چشمه چاه، آب از استفاده صورت در1: يادآوري
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 %25ظرفيت  به سيركوله هاي پمپ بايد ، تازه آب تامين ثانويه منبع به دسترسي عدم صورت ر د :2يادآوري

 محل از برگشت جهت گيرد)، مي قرار استفاده مورد عادي شرايط در مزرعه (كه نياز مورد آبي ظرفيت

 .باشد موجود مزرعه خروجي

 آب كه اضطراري مواقع در دارد ورودي آب مترمكعب يك كه تني 100 مزرعه يك در مثال عنوان به

 درثانيه ليتر 250 يا تازه آب ثانيه در ليتر 200 ميزان به شود گرفته آن ورود جلوي بايد اجباراً يا شده بسته ورودي

 تمهيدات الزم و باشند غذا قطع كامالً بايد ماهيان مدت اين در است بديهي . نمايد تأمين بايد گردش در آب

  .پذيرد انجام مزرعه تراكم كردن كم جهت
  
  فواصل -5-2-2

فواصل،  جداول بازنگري آخرين برابر ... و دام به وابسته صنايع و دامي اماكن ساير با بهداشتي حريم رعايت
 .است الزامي

 
 نقشه و طرح -6-2-2

وبر اساس اصول  ظرفيت با متناسب متقاضي توسط بايد ها دستگاه مشخصات و تاسيسات ساختمان، نقشه و طرح
GMP  و  صحيح (عمليات (توليدGHP عمليات) ارايه و تهيه نحوي به پرورش) و نيز اصول بيوسكيوريتي صحيح 

  :باشد زير مشخصات با جنبي و تاسيسات اصلي شامل ، الزم فضاهاي ميزان تامين بر عالوه كه گردد
  
  : اصلي تاسيسات -

 پرورش استخرهاي

 ماهي پرورش هاي استخر مساحت و تعداد . گيرند مي قرار استفاده مورد ماهيان نگهداري و پرورش جهت

 گرفته نظر در گرم كيلو 20 پرورش براي مربع متر هر مول مع بطور كه باشد توليد ظرفيت با متناسب بايد

 پرورش جهت استخر مفيد مساحت مربع متر 500 به تن 10 ظرفيت با مزرعه يك مثال عنوان به( شود مي

  دارد).  نياز
ترتيب  به مزرعه به آب ورودي ابتداي از كه باشد اي گونه به ايد ب پرورشي استخرهاي چيدمان  -1يادآوري

 .باشند داشته قرار بازاري ماهي و بازاري پيش ماهي ماهي، بچه

 تجهيزاتبه  مجهز سالن داراي بايد نمايند استفاده ماهي توليد و پرورش جهت الرو / زده چشم تخم چنانچه 

 .باشند مخصوص)  هاي حوضچه / مخازن /تراف( مناسب 

 قد  انگشت ماهي بچه پرورش هاي حوضچه(finger ling)  
 . باشد مي سايبان) مسقف ( ترجيحا كه بوده قد انگشت ماهيان پرورش جهت ها حوضچه اين

 (بازاري) پرواري استخرهاي  /پرواري پيش استخرهاي 
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  .باشد مي بازار به ارائه وزن تا گرم 50 حداقل وزن با ماهيان ونگهداري پرورش جهت
 
 : قرنطينه استخر -1-1- 2-6

 بچه كه طوري به باشند قرنطينه استخر دو يا يك داراي بايستي بيماري از پيشگيري جهت پرورشي مزارع

 اي قرنطينهعمليات  انجام از پس و شده نگهداري استخرها/ استخر اين در ابتدا أ، مبد مزرعه از خريد از پس ماهي

 .گردد رهاسازي پرورشي استخرهاي در

 
 نظر در بازاري ماهيان نگهداري جهت اي جداگانه استخر بايد ماهي، فروش جهت : فروش استخر -1-2- 2-6

 و باشد مجزا ماهي پرورش استخرهاي از و بوده مزرعه خروجي قسمت نزديك استخر بايستي اين . شود گرفته
 باشد ماهي حمل خودرو بارگيري جهت محل مناسب داراي همچنين

  .باشد مي ممنوع فروش استخر در غذادهي  -تبصره
 
 گير رسوب استخر  -1-3- 2-6

 گيرند. مي قرار استفاده مورد آب در موجود معلق مواد ترسيب منظور به استخر اين

 استفاده مورد آب منبع كيفيت و مزرعه توليد ظرفيت با متناسب بايد گير رسوب استخر ابعاد و گيري آب ظرفيت

 .گردد انجام ثقلي صورت به آب انتقال تا شود احداث مزرعه تر مرتفع نقاط در است بهتر .باشد

 آنها روي بر سايبان نصب آبزي جانوران و گياهان رشد از ممانعت و خورشيد نور تابش از جلوگيري ر منظو به

 . شود مي توصيه

    : باشد زير هاي ويژگي داراي بايد فروش و قرنطينه پرورشي، استخرهاي  -يادآوري 
 در محل خصوصاً باشند شده ساخته بتن از و وضدعفوني شستشو قابل ، صاف كامالً ، محكم ها ديواره و كف-1

 .گردد مي وارد آن به فشار بيشترين كه آب ورودي هاي

 هوادهيهاي  لوله ترجيحاً و آب تخليه مجراي و اختصاصي زهكشي ، مستقل آبرسان لوله يا كانال به مجهز  -2

ي  ورو داراي درماني عمليات نياز صورت در و ها بيماري از پيشگيري جهت بايستي پرورش استخر هر. باشند
 .باشد اي جداگانه خروجي و

 پلكاني صورت به استخرها دهي اكسيژن ظرفيت افزايش منظور به كه دار شيب هاي زمين در  -تبصره  

 .نيست الزامي خروجي و ورودي بودن جداگانه شوند مي ساخته

  .باشد هم روبروي بايد استخر هر خروجي و ورودي   -3
 2 در حد بايد آب جريان سرعت ، استخرها بهتر نظافت همچنين و زائد و دفعي مواد خروج در سهولت جهت   -4

 . باشد درصد 3  تا 1استخرها كف شيب و ثانيه در متر سانتي 3  تا

 .است الزامي ماهيان رهاسازي از و... ) قبل ضدعفوني و استخرها(شستشو سازي : آماده1يادآوري 
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  .باشند اختصاصي بايد استخرها از يك هر در استفاده مورد تجهيزات و : وسايل2يادآوري 
  : ورودي آبرساني هاي شبكه /ها كانال -5
 بزرگ در دريچه يك واجد بايد كه است آبي منابع يا رودخانه از آب هدايت و دريافت جهت ها كانال اين -

 . باشد آلود) گل آب خروج يا آب بستن كانال(جهت طول در يا وسط در دريچه يك حداقل و ابتدا

 يا كوه ريزش خطر نيز و دام مرور و عبور يا و مسافرين يا مردم گذر محل كه مناطقي در آب ورودي كانال -

 .باشد سرپوشيده بايستي است، زمين رانش

 هاي لوله .نمايد تامين مناسب كيفيت با را توليد هاي بخش از يك هر نياز مورد آب بايد آبرساني هاي شبكه -

 زدگي وزنگ خوردگي دچار آب با مستمر تماس اثر در تا باشد مناسب جنس از ا شيره همچنين و آب انتقال

 .نشوند

 همچنين و آب انتقال هاي لوله و كانال از استفاده ، ماهي مسموميت از جلوگيري منظور به -تبصره

 .باشد مي ممنوع باشند، شده زده رنگ يا بوده گالوانيزه جنس از كه شيرهائي

  .طراحي شوند ها بخش كليه از خروجي آب آوري جمع براي سيماني هاي كانال صورت به آب تخليه شبكه -
 
 : آب خروج و ورود هاي دريچه -1-5- 2-6

 شبكه داراي و بوده مورب شكل به بايد كانال سمت به اول شيار استخر، ورودي هاي دريچه قسمت در -

 دوم شيار و باشد ا استخره درون به آب در معلق اجسام يا موجودات ورود از جلوگيري جهت توري

 ميزان اي تخته شاندورهاي دادن قرار با كه باشد استخر داخلي لبه سمت به و قائم صورت به بايستي

 .نمود تنظيم بتوان را استخر هر به ورودي آب

 استخر داخل سمت در توري شبكه ورودي دريچه برعكس استخر، خروجي هاي دريچه قسمت در -

 جاي قسمت دو به مجهز بايد استخر خارج سمت در و شود گيري جلو ماهي خروج از تا شود مي نصب

 مناسب تخليه جهت استخر سطح به كف از آب جريان هدايت جهت اولي شاندر كه باشد شاندور

 .باشد استخرها در آب مناسب ارتفاع تنظيم جهت دوم شاندور و معلق مواد ساير و فضوالت

 به صورت آب كه كرد طراحي نحوي به را خروجي هاي دريچه توان مي آال قزل ماهي پرورش استخرهاي در  -

 متناسب پايين نمره ناوداني رديف دو از بايد منظور اين براي . شود تخليه استخر كف از سيفوني

  .شود استفاده استخر ظرفيت با
 
  : جنبي تاسيسات -1-6- 2-6
 بهداشتي سرويسهاي و رختكن 

 طراحي بايد نحوي به رختكن  .است ضروري مزرعه ورودي مبادي در بهداشتي هاي سرويس و رختكن احداث 

 كمد يك) شود بيني پيش كمد جايگاه دو حداقل كارگر هر براي كه شود
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 مشترك كمد دو بايد كارگر هردو صورت اين درغير (شخصي لباس براي كمد يك و كار لباس براي

 .باشند داشته شخصي) لباسهاي براي كمد يك و كار لباسهاي براي كمد (يك

  از دور و باشند ها دست ضدعفوني و شستشو براي الزم امكانات به مجهز بايد بهداشتي سرويس -

  .باشد نداشته نفوذ استخرها همچنين و رودخانه به آن فاضالب و بوده پرورشي استخرهاي
 خوراك انبار 

 .شود جلوگيري مزرعه در خودرو اضافي تردد از تا باشد مزرعه ورودي درب نزديكي در بايد خوراك انبار -

  موذي حشرات و جوندگان با مبارزه دما، ، رطوبت كنترل نظر از كه شود ساخته طوري بايد خوراك انبار -

 همچنين .باشد خوراك نگهداري جهت شستشو) قابل و مناسب پالت(محكم، به مجهز و مناسب امكانات داراي

  .باشند كردن ضدعفوني و شستشو قابل ، مناسب جنس از سقف و ديوار كف،
 اداري دفتر 

  .باشد بهداشتي فني مسئول و فني كادر استقرار و جاري امورات انجام جهت اداري اتاق واجد بايد مزرعه
 كارگري اتاق 

  .شود جلوگيري مزرعه در اضافي تردد از تا باشد مزرعه ورودي درب نزديكي در بايد كارگري اتاق
 شيميايي مواد انبار  

 مجاز هاي كننده ضدعفوني و سموم ، شيميايي مواد نگهداري محل و باشد شدن قفل قابل بايد انبار اين

  .است
 كار لوازم انبار  

  .شود مي گرفته نظر در اصلي تاسيسات مجموعه از محلي مركز، جنبي لوازم نگهداري منظور به
  
 دارو انبار 

 .باشد دارو نگهداري جهت مناسب امكانات و تجهيزات به مجهز بايد

   باشد مناسب تهويه داراي و ضدعفوني و شستشو قابل كه شوند ساخته صورتي به بايد انبارها كليه :آوري ياد
 تلفات چاه /سوز الشه كوره  

 سازمان دستورالعمل برابر تلفات كردن معدوم جهت تلفات چاه يا سوز الشه كوره داراي بايستي مزرعه

  .باشد گرفته قرار خروجي سمت به مزرعه نقطه دورترين در بايد تاسيسات اين .باشد كشور دامپزشكي
 عفوني ضد حوضچه  

   . است ضروري اتومبيل هاي چرخ ضدعفوني جهت مزرعه ورودي محل در عفوني ضد حوضچه احداث
   .شوند تعبيه بايد پرسنل چكمه ضدعفوني هاي حوضچه پرورشي، استخرهاي محوطه به ورودي در
 ساز يخ دستگاه استقرار محل: 
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 به توجه با بايد مزرعه بنابراين شوند، حمل يخ پودر بهمراه مخصوص سبدهاي در بايد شده صيد ماهيان

 .باشد ساز يخ دستگاه استقرار براي مناسبي محل داراي توليد ظرفيت

 توليد ظرفيت به توجه با بايستي مزرعه باشد، ساز يخ دستگاه فاقد ، دليل هر به مزرعه چنانچه – تبصره

 .باشد خردكن يخ دستگاه همراه يخ) به (انبار نياز مورد يخ نگهداري جهت مناسبي محل داراي

 اضطراري برق و اصلي برق سيستم  

 مولد برق ظرفيت و مزرعه در برق كننده مصرف هاي دستگاه نياز حداكثر بايد معادل اصلي مولد دستگاه ظرفيت

 غيره محاسبه و آب انتقال هاي پمپ و ضروري وسايل ، هواده هاي دستگاه نياز حداكثر معادل بايد اضطراري

  .گردد
 هوادهي هاي دستگاه  

 ن اكسيژ دستگاه از توان مي اضطراري موارد در مزرعه) تناژ با نياز(متناسب مورد اكسيژن تامين منظور به

  نمود استفاده مزرعه در هوادهي هاي دستگاه يا و ساز

 حصاركشي  

نصب  با متفرقه افراد و حيوانات ورود از جلوگيري و افراد خروج و ورود كنترل منظور به مزرعه بودن محصور
  .است الزامي ممنوعه منطقه تعيين و دهنده اخطار عالئم

 موتورخانه 

 جلوگيري از منظور به الزم تمهيدات و احداث تأسيسات از خارج ترجيحاً و مناسب فاصله در بايستي موتورخانه

 گرفته شده نظر در پيرامون آب به موتورخانه از نفتي هاي آالينده ساير و روغن خروج و نشت هرگونه امكان

  .باشد
  
 آب فيزيكوشيميايي هاي ويژگي -7-2-2

 :آب فيزيكي هاي ويژگي - الف

 .گراد سانتي درجة 17 تا 7 آال قزل پرورش براي مناسب حرارت درجة : دما •

 .باشد ليتر در گرم ميلي 200 از كمتر بايد آب كدورت  :كدورت •
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  )1-2آب ( جدول  شيميايي هاي ويژگي -ب

  
   آب ييايميش هاي يژگيو )1-2 جدول( 

pH 7.5 -7  
  ليتر در گرم ميلي 400 تا 0  كلسيم براساس كربنات كل سختي

  ليتر در گرم ميلي 20 بيشاز  منيزيم
  ميليگرم در ليتر 15 تا  صفر  آهن

  منفي  دوظرفيتي آهن
  ليتر در گرم ميلي 0/5  ظرفيتي سه آهن

  ليتر در گرم ميلي 500 از كمتر  سولفات
  ميليگرم در ليتر 06/0 از كمتر سبك هاي آب در  مس
  ليترميليگرم در  03/0از  كمتر سخت  هاي آب در  مس

  ميليگرم در ليتر 004/0از  كمتر سبك  هاي آب در  كادميوم
  ميليگرم در ليتر 003/0از  كمتر سخت  هاي آب در  كادميوم
  ميليگرم در ليتر 02/0كمتر از   نيكل
  ليتر در گرم ميلي 05/0كمتر از   روي
  ليتر در گرم ميلي 03/0كمتر از   كروم
  ليتر در گرم ميلي 03/0كمتر از   سرب
  ميليگرم در ليتر 0002/0كمتر از   جيوه
  ميليگرم در ليتر 15/0تا   منگنز
  ميليگرم در ليتر 3تا  01/0  كل فسفر
  ميليگرم در ليتر 1كمتر از   محلول فسفر

  ميليگرم در ليتر 003/0كمتر از   كلر
  ميليگرم در ليتر 002/0كمتر از   سولفوره هيدروژن

  ليترميليگرم در  2كمتر از   كل آمونياك
  ميليگرم در ليتر 013/0كمتر از   ) NH3غيريونيزه ( آمونياك

  ميليگرم در ليتر 05/0كمتر از   نيتريت
  ميليگرم در ليتر 05/0كمتر از   كربن اكسيد دي

  
پرورش  برداري مزارع بهره  /تاسيس بهداشتي پروانه صدور جهت نياز مورد مدارك-8-2-2

 آبي سرد ماهيان

  :تاسيس بهداشتي پروانه صدور جهت نياز مورد مدارك - الف
 :درخواست فرم ارائه و تكميل -1

 به تاسيس بهداشتي پروانه دريافت بر مبني را خود تقاضاي بايد تاسيس پروانه دريافت متقاضيان كليه
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 .برسانند ثبت به و ارائه مربوط استان دامپزشكي كل اداره به توجيهي طرح همراه

 .باشد دامداري نظام كتاب در مندرج ضوابط مطابق تاسيسات زمين مالكيت به مربوط مدارك -2

 از يكي نام به پروانه شرطي به باشد نفر چند به متعلق ، تاسيسات احداث محل زمين صورتيكه در - 2-1

 كتاب 4 شماره فرم ( سال 5 بمدت حداقل ، عزل قابل غير رسمي وكالتنامه كه گردد مي صادر مالكين

 ارائه خود نام به مربوط پروانه دريافت و تأسيسات ايجاد اجازه بر مبني مالكين ساير از) دامداري نظام

  .نمايد
 مقام باالترين از گواهي ارائه با دولت به وابسته هاي دستگاه يا و دولت به متعلق مراكز براي پروانه صدور - 2-2

 . است بالمانع مالكيت تأييد بر مبني دستگاه آن

 طبق تصرف يا مالكيت صحت عدم مورد پروانه صدور از بعد چنانچه فوق موارد از يك هر در صورت درهر

  .بود خواهد متقاضي عهده به آن از ناشي وارده خسارتهاي و لغو مذكور پروانه رسيد اثبات به رسمي مدارك
 رسمي ضرورت روزنامه ، شركت اساسنامه ارائه باشد حقوقي شخصيت يا شركت متقاضي كه صورتي در -3

 .دارد

  نياز مورد مدارك ساير -4

 دامداري نظام كتاب در مندرج فرم اساس بر مالك رسمي نامه تعهد -4-1 

 كل اداره از آب كيفيت گواهي تأييد و برق و آب تامين خصوص در ذيربط مراجع موافقت -4-2 

 مورد) حسب (اي منطقه آب سازمان يا و استان دامپزشكي

  تاسيسات محل دقيق آدرس و كروكي  - 4-3
 بهداشتي اصول برابر مزرعه تجهيزات و تاسيسات تفكيكي و كلي هاي نقشه - 4-4

 كارشناس توسط شده تكميل تاسيس) پروانه تمديد يا صدور براي زمين از (بازديد 7شماره  فرم - 4-5

  مربوط استان دامپزشكي كل اداره مهر به وممهور شهرستان دامپزشكي شبكه يا و كل اداره
 : برداري بهره بهداشتي پروانه صدور جهت نياز مورد مدارك - ب

 اقدام دستورالعمل اين در مندرج شرايط اساس بر مزرعه تاسيس به نسبت ضوابط برابر كه متقاضياني

 : نمود خواهند دريافت برداري بهره بهداشتي پروانه زير مدارك ارائه و تكميل با باشند كرده

 به ثبت و ارائه مربوط استان دامپزشكي كل اداره به را خود تقاضاي بايد متقاضيان كليه : درخواست فرم -1

 .برسانند

  . تاسيس بهداشتي پروانه اصل -2
 .دامداري نظام كتاب در مندرج ضوابط مطابق مالكيت مدارك اصل -3

 .باشد دستورالعمل اين در شده اعالم ضوابط مطابق بايد كه مصرفي آب آزمايشگاهي نتايج -4

 .شاغل كارگران كليه معتبر بهداشتي كارت-5
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 .بهداشتي فني مسئول استخدام قرارداد از ايي نسخه -6

 از مربوط پروانه اخذ با كه شود مي اطالق شرايطي واجد شخص به بهداشتي فني : مسئول1 يادآوري

 اين موضوع هاي واحد در را بهداشتي كنترل وظيفه تابعه ادارات يا و كشور دامپزشكي سازمان

 .دارد عهده بر تابعه ادارات يا دامپزشكي سازمان سوي از ابالغي وظايف شرح مطابق دستورالعمل

 تنوع و ظرفيت اساس بر مزارع بهداشتي فني مسئول براي الزم هاي صالحيت و تعداد : 2يادآوري

 ايران اسالمي جمهوري دامپزشكي نظام سازمان همكاري با كه سازمان هاي دستورالعمل طبق فعاليت

 . شد خواهد گردد مي تدوين

 . مربوط استان دامپزشكي كل اداره توسط شده تائيد موجود تاسيسات تفكيكي و كلي هاي نقشه -7

 كل اداره توسط برداري بهره بهداشتي پروانه تمديد يا و صدور براي مركز از بازديد فرم تكميل  -8

 . مربوط استان دامپزشكي

 : موجود مزارع برداري بهره بهداشتي پروانه صدور ضوابط -ج

 در دستورالعمل اين موضوع ات تاسيس بهداشتي ضوابط و شرايط و بهداشتي فني ضوابط كليه رعايت

  . است االجرا الزم موجود مزارع خصوص
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  سوم: آئين كار استفاده از مكانيزاسيون در استخرهاي پرورش ماهيان سرد آبي بخش
  

  ارتقا سطح مديريت سنتي آبزي پروري با استفاده از ادوات و روشهاي نوين است.مكانيزاسيون در واقع 
هرچند شكل گيري و تعريف مكانيزاسيون بر اساس ابداعات مهندسي است ولي مالحظات تكنيكي آنرا به 
صورت مجموعه مستقلي از ادوات و روشهاي يونيك در آورده است كه باالخص در آبزي پروري مي تواند 

افزايش توليد و بهبود مديريت مزارع را فراهم آورد . مدتي است بر اثر نياز مبرم استفاده از مكانيزاسيون  موجبات
در جوامع شيالتي مطرح مي شود ولي اين نياز به استفاده از برخي ادوات منحصر مي گردد كه در واقع به نوعي 

ندان صحيح كه مثال استفاده از درام فيلتر و يا  استفاده از خدمات مهندسي است نه مكانيزاسيون. اين باور نه چ
مكانيزاسيون بهبود مديريت با ولي در واقع اكسيژن ساز مصداق مكانيزاسيون است تقريبا دارد جا مي افتد. 

استفاده از ادوات و روشها است . اگر در پروسه فرآيند آبزي پروري با بكارگيري نوعي از ادوات خاص سطح 
، استفاده از آن وسيله جديد خدمات مهندسي است نه مكانيزاسيون و به عبارت ديگر اگر  مديريت تغيير نكند

استفاده از روش يا ادوات منجر به بهبود سطح مديريت شد آن فرآيند از جمله مصاديق مكانيزاسيون خواهد بود. 
مديريت منجر گردد ،  بيان ورود هر گونه ادوات مهندسي كه با كنترل همراه باشد و به ارتقاء سطح با اين

در سيستمهاي كنترلي مصداقي از مكانيزاسيون خواهد بود. با اين نگرش خمير مايه هرگونه مكانيزاسيون تعريف 
  آن حوضه خواهد بود.

  
  مكانيزاسيون در شيالت -1-3-2

عملكرد  نقش حياتي در مجموعه كارگاهيهاي كنترل و ابزاردقيق بعنوان چشم، گوش و مغز يك  سيستم
هاي متفاوتي وجود دارد كه  هاي كنترل روش سيستم حيح و بهينه سيستم دارند. امروزه جهت پياده سازيص

برحسب نيازهاي طرح و پيشرفت تكنولوژي از يك طرف و مالحظات اقتصادي از سوي ديگر مي توان يك 
د اتوماسيون صنعتي امروزه كاربر از نظر تكنولوژي را با رعايت همه جوانب انتخاب نمود. قابل قبولسطح 

وابزاردقيق درصنايع وپرسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد. كنترل پروسه وسيستمهاي اندازه 
گيري پيچيده اي كه درصنايعي همچون نفت ،گاز،پتروشيمي،صنايع شيميايي، صنايع غذايي،صنايع خودروسازي 

س مي باشند.پيشرفتهاي تكنيكي اخيردركنترل فرآيند و... به كارمي روند،نيازمندابزارآالت بسياردقيق وحسا
واندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتي ازقبيل فشار،دما،ارتفاع،جريان و...باعث افزايش كيفيت وكاهش هزينه 

 ،جهت اجراي يك سياستگذاري كلي و پياده سازي يك سيستم كنترل جامع هاي توليدگرديده است.
ن سيستم و هماهنگي بين آنها اهميت زيادي دارد. تجهيزات هماهنگ در يك گيري در مورد اجزاي اي تصميم

  پروژه بطور خالصه داراي مزاياي زير مي باشند.
  هاي پروژه. قسمت مهرعايت يك سطح كيفي مورد نظر در ه -
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  سهولت در پياده سازي سيستم كنترل به جهت همخواني و تطابق تجهيزات. -
  داري.كاهش هزينه هاي تعمير و نگه -
  كاهش هزينه هاي قطعات يدكي و انبارداري. -
  سهولت در تعميم و گسترش سيستم. -
  هماهنگي در مستندات. -
  سهولت هماهنگي با سازندگان تجهيزات مختلف. -
  
  Process Control Systemsآشنايي با -2-3-2
  سيستم هاي كنترل در مجتمع هاي بزرگ -

هدايت پروسه ها در مراكز بزرگ صنعتي محسوب مي شوند. منظور از امروزه سيستم هاي كنترل ركن اصلي 
  مجتمع هاي بزرگ مجموعه هايي چون:

 پااليشگاه هاي نفت وگاز  
 مجتمع هاي پتروشيمي 

 نبروگاه هاي آبي، بخاري و سيكل تركيبي 

 كارخانجات توليد فوالد، مس و مواد معدني 

   كارخانجات سيمان 

  محصوالت كشاورزي دام ،طيوروآبزيانسيستمهاي توليد ونگهداري 

 صنايع غذايي 

 و موارد ديگري كه در مقياس  اينگونه صنايع هستند، مي باشد.

در حال حاضر سيستم هاي كنترل اين گونه واحدهاي صنعتي كامال مبتني بر كامپيوتر هستند، در صورتيكه تا 
ادي نيز براي نمايش وضعيت پروسس مورد نياز چند دهه قبل تماما پنوماتيكي و الكترومكانيكي بودند. فضاي زي

  بود. 
سيستم هاي كنترل به كار رفته در اين چنين صنايعي به لحاظ ساختار، طراحي و نحوه پياده سازي با سيستم هاي 
كنترل مورد استفاده در صنايع كوچك و متوسط نظير كارخانجات توليد مواد غذايي، اتوموبيل سازي، كاشي و 

  لهم، تفاوت هايي دارد.سراميك و امثا
  
  چيست   Process Controlمنظور از  -

 براي پاسخ به اين سئوال ابتدا شرح تعريف زير الزاميست. 
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مي  انجام شود. به همين دليل اتوماسيون نقش مهمي در صحت عمل چنين سيستمي ايفا بدون كوچكترين توقفي
 .كند

استفاده ماهيان، اطالعات بدست آمده را تجزيه و تحليل مي  ه گيري عوامل حياتي در آب موردپس از انداز
اصالح آنها  يري عوامل و تجزيه و تحليل وگسبب مي شود كه صنعت نقش مهمي در اندازه  كنند. چنين نيازي

 .داشته باشد

آب و ابعاد زمين مورد نظر موثر در سيستم مداربسته در مصرف  تصفيه فيزيكي و شيميايي و احياي مجدد آب
به بازار  را به حداقل مي رساند، بطوريكه يك محصول در مدت يك سال چند بار قابل عرضه است و زمان رشد

 .مي شود است. كنترل دما از عوامل مهم ديگري است كه سبب كاهش دوره پرورش

. در نتيجه در مصرف غذا صرفه جويي ماهي در شرايط مطلوب است در اين سيستم فاكتورهاي مورد نياز تغذيه
 .سيستم است نهايت هزينه هاي تمام شده نيز كاهش مي يابد كه خود يكي از مزاياي اين مي شود و در

حوضچه بتني، ميكروفيلتر، پمپ سيركوله، فيلتر بيولوژيك، پمپ  بخشهاي سيستم مداربسته عبارتند از: چند
   . ... ، غذاده خودكار و UV اشعه كنترل، موتور ژنراتور،تزريق اكسيژن مايع، اتاق  هواده، مخروط

  
  نحوه كار سيستم مداربسته -4-3-2
آبزيان استفاده مجدد از آب و افزايش تراكم ماهي در استخرهاي  هدف كلي در يك سيستم مداربسته پرورش 

استخرها، با  در طبق محاسبات انجام شده، با احياي مجدد آب و ايجاد شرايط زيست مناسب. پرورشي است
داد كه اين خود در پرورش و فراگير كردن آن در  كاهش يك هفتادم تراكم باال مي توان مصرف آب را تا

دارند، تحول بوجود مي آورد. به عنوان مثال در يك مزرعه پرورش ماهي قزل  مزارعي كه آب و زمين مختصري
استخرها نيز پنج هزار متر مربع است،  در ثانيه و مساحتليتر  500تن، ميزان آب تازه مورد نياز  50به ظرفيت  آال

ظرفيت، آب مورد استفاده به هفت ليتر در ثانيه و مساحت استخرها تا  اما در يك سيستم آب در گردش با همين
 .مربع كاهش مي يابد متر 250

آن از لحاظ  بر گردش آب موجود در استخرها و احياي مجدد عملكرد سيستم مداربسته پرورش ماهي مبتني
از عوامل  و گندزدايي است. كنترل هريك pH تصفيه كردن مواد سمي، تنظيم دفع مواد زائد، اكسيژن مورد نياز،

يك از اين  كنترل و ثابت نگهداشتن هر ذكر شده و ايجاد شرايط سالم استفاده از روش خودكار اندازه گيري،
ر صنعت و تكنولوژي جديد را در هر مزرعه اين شرايط حضو عوامل در محدوده مجاز است كه مجموعه

  .سازد پرورش ماهي ضروري مي

تنها اين موارد را محقق نمي سازد بلكه با بكارگيري نرم افزارهاي  استفاده از كامپيوتر در چنين سيستمي نه
تشخيص است. همچنين  هر لحظه آمار و اطالعات دقيقي در كليه زمينه هاي مربوط به پرورش در اختيار مناسب،

كامپيوتر انجام مي گيرد. امروزه وضعيت مزرعه را  و درمان بيماريهاي احتمالي موجود در استخرها به وسيله
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 كربن دي اكسيد .4

  هيدروژن سولفيد .5

مخزن يك ورودي آب خام (تازه)، يك ورودي آب برگشتي (تصويه) شده و يك خط جهت بر روي هر 
تزريق هوا يا اكسيژن وجود دارد. در خروجي نيز يك شير پنوماتيك و يك شير پروانه اي وجود دارد. شير 
پنوماتيك خروجي تدريجي بوده و جهت كنترل فلوي خروجي استفاده مي گردد. در خروجي اين مخازن يك 

لومتر نصب خواهد گرديد. در حال حاضر ميزان فلوي خروجي توسط اپراتور به سيستم داده مي شود در حالي ف
كه پس از رسيدن سيستم به حالت پايدار ميزان فلوي خروجي بر اساس پارامترهاي اندازه گيري شده در آب 

اين پنج فيلتر به ترتيب زير مي تنظيم خواهد شد. پس از خروج آب از مخازن وارد فيلترهاي فيزيكي مي شوند 
  باشند.

1. RBC (Rotating Biological Contractors) 
2. Ozone 
3. Drum Filter 
4. Disk Filter 
5. Foam Fraction 

تمامي اين فيلترها قابليت روشن و يا خاموش شدن توسط سيستم كنترل را خواهند داشت. همچنين مي توان 
نيز مي باشند كه اين پمپ  Back Washفيلترها را از محل روشن و يا خاموش نمود. فيلترهاي فيزيكي داراي پمپ 

دارند. هر كدام از اين فيلترها قابليت نيز هم توسط اپراتور و هم از محل پمپ قابليت روشن و يا خاموش شدن 
راه اندازي بر حسب نياز را دارا مي باشند. خروجي تمامي فيلترهاي فيزيكي با هم كلكتور شده و توسط يك 
پمپ به بيوفيلتر هدايت مي گردد. اين پمپ را نيز مي توان به دو طريق روشن يا خاموش نمود، يكي توسط 

  و ديگري از محل پمپ و به صورت دستي.  اپراتور و از طريق سيستم كنترل
بعد از عبور از فيلترهاي فيزيكي آب در چرخش وارد بيوفيلتر شده و عمليات تصويه بر روي آن صورت مي 
پذيرد. بيوفيلتر داراي دو پمپ  و سه خروجي مي باشد يك پمپ براي چرخش آب داخل خود بيوفيلتر و 

   :ديگري جهت پمپاژ آب تصويه شده براي 
  كنترلpH آب 

آب مقدار آنرا به سيستم كنترل اعالم مي نمايد، در سيستم كنترل  pHاين سنسور پس از اندازه گيري ميزان 
به  حد باال برسد سيستم  pHآب وجود دارد. در صورتي كه ميزان  pHقابليت تنظيم حد باال و پايين براي مقدار 

كنترل به يك شير جهت اضافه نمودن اسيد فرمان باز شدن خواهد داد و در صورتي كه به حد پايين برسد سيستم 
كنترل فرمان باز شدن به يك شير جهت اضافه نمودن باز را خواهد داد. همچنين در صورتي كه اين مقدار مابين 

آب مخازن  pHهر دو شير بسته باقي خواهند ماند. در حال حاضر تنها ميزان دو حد باال و پايين قرار داشته باشد 
جهت مانيتورينگ اندازه گيري مي گردد. ولي پيش بيني اضافه نمودن شيرهاي اسيد و باز جهت راه اندازي در 

  فازهاي بعدي در سيستم خواهد شد.
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 كنترل اكسيژن محلول در آب 

نسور اندازه گيري اكسيژن نامحلول در آب نصب مي گردد، خروجي جهت كنترل اين پارامتر در سيستم يك س
 OFFو يا  ONاين سنسور به سيستم كنترل وارد شده و پردازش مي گردد كه نتيجه اين پردازش به صورت فرمان 

بر روي شير سلونوئيدي تعبيه شده خواهد بود. اين شير هوا را به درون مخازن پرورش ماهي، تزريق مي نمايد. 
  ها به سيستم دميده مي شوند. Air Blowerتوسط  هوا
 كنترل كدورت آب 

بايد  سانتي متري سطح آب مشخص نباشد 15بسيار مهمي در سيستم دارد اگر بيشتر از  تعيين شفافيت آب نقش
در يا اشكال  غذادهي بيش از اندازه، بيماري و سريعاً رفع كرد علت اين امر مي تواند در نتيجه كم اشتهايي ماهي،

 برطرف شدن مشكل بايد مقدار غذادهي را به حداقل رساند. در غير اينصورت عملكرد ميكرو فيلتر باشد. تا

 .ماهيها دچار صدمات آبششي ميشوند

سنسور كدورت سنج داراي دو حد باال و پايين مي باشد در حد باال يعني هنگامي كه كدورت آب دورن مخازن 
خام جهت باز شدن فرمان داده مي شود. و در حد پايين در حال حاضر آالرم  باال مي روند به شير سلونوئيد آب

مي دهد. از آنجايي كه يكي از عوامل كاهش كدورت آب كم شدن غذا درون مخازن پرورش مي باشد در 
ژه نتيجه مي توان از اين پارامتر جهت غذا دهي به ماهيان نيز استفاده نمود. در حال حاضر از اين قابليت در پرو

استفاده نمي گردد ولي در صورت نياز در فازهاي بعدي پروژه مي توان سيستم غذادهي اتوماتيك را هم به 
  پروژه اضافه نمود. 

 كنترل دماي آب مخازن 

 درجه سانتيگراد مي باشد همانند ساير 15- 18باكتريهاي نيتريفيكاسيون  بهترين دما براي رشد قزل آال وفعاليت
كمتر ويا بيشتر از حد بهينه سبب  تغييرات ناگهاني دما نيز بايد خودداري گردد درجه حرارتفاكتورهاي آب از 

. يكي از عوامل تغيير دما تزريق هواي سرد و يا گرم به داخل مخازن پرورش ماهي مي كاهش رشد مي شود
زن پرورش ماهي باشد. در سيستم كنترل با استفاده از يك سنسور اندازه گيري دما كه داخل هر يك از مخا

  نصب مي گردد، دماي داخل مخازن مانيتور و ثبت مي گردند. 
 كنترل فلوي آب خروجي مخازن 

در خروجي هر يك از مخازن يك شير كنترلي پنوماتيك به همراه يك فلومتر قرار دارد كه وظيفه كنترل ميزان 
ب خروجي با روش سعي و خطا و آب خروجي هر يك از مخازن را بر عهده دارد. در حال حاضر ميزان فلوي آ

توسط اپراتور و به صورت دستي خواهد بود. ولي در آينده اين شير توسط پارامترهاي سيستم تحت كنترل 
  اتوماتيك قرار خواهد گرفت.

 كنترل فلوي آب ورودي فيلترهاي فيزيكي 

پرورش ماهي و ديگري از فيلترهاي فيزيكي داراي دو ورودي آب مي باشند. يكي از طريق لوله متصل به مخازن 
طريق كانال آب كه در زير مخازن تعبيه شده است. سر راه هر كدام از اين ورودي ها يك شير پنوماتيك از نوع 
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 Security  هر عملي تنها در صورت اخذ مجوزهاي الزم قابل اجرا باشد. مثال تغيير پارامترهاي يك :Actuator 
  مهم ، تنها توسط شخص خاصي كه از اجازه هاي الزم برخوردار است ، قابل انجام باشد. 

  
  مزاياي استفاده ازسيستم كنترل-7-3-2
 امكان توسعه سيستم به علت مدوالور بودن و امكان اضافه نمودن ورودي ها و خروجي هاي ديگر به هر تعداد -

  هزينه كمتر -
  نظارت عيني -
  عملسرعت  -
 قابليت اطمينان باال -

 سهولت كاربري توسط اپراتورها -

 امكان ضبط آالرم ها -

  امكان ارسال فرمان به خروجي ها از طريق پنل اپراتوري  -
  (Modular Design)كردن ماجولهاي ورودي و خروجــي و يا كارت شبكه قابليت توسعه سخت افزار با اضافه -
  .Multimediaهاي باتوانايي  قدرتمند به منظور كنترل و نظارت بر سيگنالهاي فرآيندي HMIداراي نرم افزار  -
داراي تكنولوژي سيستم كنترل منطبق با استانداردهاي جهاني براي سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال مدارهاي  -

  منطقي.
  .P&IDو سيگنالهاي فرآيندي روي آن مطابق با   Plant displayداراي قابليت نمايش  -
) بصورت گرافيكي و عددي             …امكان نمايش سيگنال هاي فرآيندي (دما، فشار، فلو، سطح، سرعت و  -

(Process Display).  
مربوط به سيگنالهاي پروسسي و يا وضعيت تجهيزات  (LL – L – M – H – HH)امكان نمايش آالرمهاي مختلف  - 

(Alarm Sequence Display).  
  براي كنترلرها. Set Pointو يا تغيير  …براي بويلرها، پمپها و  START/STOPل فرمانهاي امكان ارسا -
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  آئين كار استفاده از اكسيژن ساز در استخرهاي پرورش ماهيان سرد آبي چهارم: بخش
  

هر دانشي در بستري خاص تعريف، توجيه و عملياتي مي گردد. اگر در تعريف اساس دپارتمان يك قضيه علمي 
اشتباهي صورت بگيرد به مصداق تا ثريا مي رود ديوار كج ، اصالح آن با مشكالتي همراه خواهد بود . انحالل 

ه آن زده شود و در زمينه اي مثل شيالت گازها در مايعات از جمله مباحثي است كه در مكانيك سياالت بايد پنب
مورد استفاده قرار گيرد و متاسفانه اين اصل در چهارچوب رنگها و انواع ديفوزرها  گم شده است. كما اينكه در 

  ادامه بيان خواهد شد اين انحراف از زبان آقاي بويد به عنوان سازنده پادل ويل راهنماي اين نكته باشد. 
  
  اكسيژن -1-4-2

انحالل اكسيژن در آب معموال بر مبناي درجه حرارت آب بيان مي گردد. مقداراكسيژن در آب اشباع شده در 
ميليگرم در ليتر  76/9ميليگرم در ليتر و در پانزده درجه سانتيگراد  14فشار يك اتمسفر در حرارت صفر درجه 

اكسيژني در محيط آبي مي شود .  مي باشد. افزايش مصرف كننده هاي اكسيژني موجب بر هم خوردن تعادل
تغيير ميزان اكسيژن محلول آب وتامين اكسيژن يكي از اساسي ترين فرآيندها در آبزي پروري است. بطور كلي 
انحالل اكسيژن در آب در شرايط پايا يكي از مولفه هاي مهم آبزي پروري و شرط ايجاد توليد مستمر است. حل 

از جمله اهداف غائي توسعه آبزي  "فوق اشباع اكسيژن "ر آب با عنوان كردن بيشتر از حد اشباع اكسيژن د
  پروري است. 

  
  هواده ها -2-4-2

امروزه در ايران تامين اكسيژن مزارع آبزي پروري موجب تداعي انواع هواده ها در ذهن مي گردد. ايرليفتها، 
پادل ويلها ، يوتيوبها و انواع ديفيوزرهاي مختلف از جمله مصاديق هواده ها هستند. البته در اين اواخر استفاده از 

ن فهرست هستند. كلود بويل پادل ويل را به جهان معرفي اكسيژن مايع و حتي ازن زني در حال افزوده شدن به اي
 Ahmed, T. and C.E. Boyd 1988, Design and performance of paddleدر كتاب با  1988كرده است و در سال 

wheel aerators. Aquaculture Engineering 7:39-62   2003مزيتهاي اين دستگاه هواده را بر مي شمارد . ايشان در 
 Bottom Soil and Water qualityدربخش دوم با عنوان   Sustainable Aquaculture 2003 دي در كتاب با نام ميال

Management in Shrimp Ponds   هواده ها را نقد و بررسي مي كند (متن انتقادات  23در صفحه  11- 35از صفحه
  نكته است:ارائه شده است) كه عمده تاكيد ايشان بر دو   1ايشان در ضميمه 

 در جهان قدرت هواده ها بررسي نمي شود و روش خود در  بررسي قدرت هواده ها را بيان مي كند -

 ايشان ضمن انتقاد بر هوادهي پادل ويلها به ذكر داليل آن مي پردازد -
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 نكته اصلي درآب فوق اشباع اكسيژن نسبت بين اندازه ميكروني سوراخ ديفيوزر به قطر حباب ايجادي است. اگر
ميليمتر خواهد بود . اين درحالي  3تا  2ميكرون باشد، قطر حباب ايجادي  50اندازه سوراخ در ديفيوزر سراميكي 

ميكرون انتخاب شوند قطر حبابهاي توليدي  50است كه اگر ديفيوزرهاي مختلف از مواد ديگر با همان اندازه 
  متفاوت خواهند شد. 

اط بين مكانيك سياالت و نانوتكنولوژي را بر قرار مي كند اين است كه نتيجه بسيار مهمي كه در اين زمينه ارتب
براي ايجاد انحالل بيشتر اكسيژن در آب ناچارا بايد حبابهاي با قطر كمتر ايجاد نمود. حباب با قطر كمتر به منزله 

د . انحالل بيشتر اكسيژن خواهد بود زيرا قدرت حباب براي غلبه بر كشش سطحي حباب كمتر خواهد ش
تجربيات نشان داده است كه خواص مواد متشكله ديفيوزرها تعيين كننده اندازه حباب هستند نه اندازه سوراخ 
آنها. اين امر ناشي از جذب مولكولي مواد است. در صورتيكه ماده اي هموژن داشته باشيم ، مولكولها به طور 

نهائي هستند كه تعيين مي كنند در فشار و مساوي همديگر را جذب مي كنند. اين نيروهاي جاذب مشابه هما
  درجه حرارت مواد به شكل گاز، مايع و يا جامد قرار مي گيرند. 

قدرت نيروهاي بين مولكولي به ساختار شيميائي بستگي دارد. هر چند در حاشيه بين فازها ، نيروها غير مساوي 
اوت قرار مي گيرند. اين نكته باعث مي شود هستند زيرا مولكولها در اين نواحي تحت تاثير نيروهاي جذب متف

در حد فاصل مولولها نيروي كشش سطحي ايجاد نمايند كه در مايعات كشش سطحي نام دارد. كشش سطحي 
مايعات به اساني و با دقت تعيين مي شود ، اما كشش سطحي جامدات (سطح انرژي آزاد) به صورت غير مستقيم 

گيريها بر حسب دين بر سانتيمتر بيان مي شوند. مايعات قطبي و متاليك و و با تقريب تعيين مي شود. اندازه 
  جامدات درمقايسه با مواد غير قطبي كشش سطحي بسيار باالتري دارند. 

به بيان ديگر اساس تشكيل حباب با درجه خيسي يك جامد بوسيله مايع با انرژي نسبي سطحي آنها تعيين مي 
خيس مي شود كه از انرژي سطحي پائين تريا مساوي ان بر خوردار باشد.  شود. معموال يك جامد توسط مايعي

به همين علت است كه سورفاكتانتها كشش سطحي مايعات را از سطوخيس روغني كاهش مي دهند. يك پديده 
جالب اين است كه آب هيدروكربنها را از قبيل روغن يا پارافين خيس نمي كند. اما روغن يخ جامد را خيس مي 

  . تعادل بين فازهاي جامد، مايع و گاز توسط معادله يانگ بيان مي شود:كند
Ysv=Ysl+YlvCOS  

  
  كشش بين فازها مي باشد  در اين معادله 

Sv  گاز –فصل مشترك جامد  
Sl مايع -فصل مشترك جامد  

Lv  گاز –فصل مشترك مايع 
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جامد بوسيله مايع را بيان مي كند. معموال )  مي باشد. زاويه تماس درجه خيسي contact angleزاويه تماس(  و

موقعي كه زاويه تماس صفر باشد، خيسي كامل شده و مايع جايگزين هوا مي شود. جهت خيسي موضعي يا عدم 
  درجه در هنگاميكه فقط يك نقطه جامد درگير باشد،  افزايش يابد. 180خيسي ، ممكن است زاويه  تماس تا 

مواد سطح ديفيوزر در حدفاصل آب و ديفيوزر به كشش سطحي آب مي باشد. مهمترين عامل نسبت بين انرژي 
هرچه اين نسبت بزرگتر باشد ، قطر حبابها كوچكتر خواهند شد. قطر حباب ايجادي در فرايندهاي هوادهي آب 

چون و فاضالب، ازن زني آكواريومها ، مزارع ماهي و درياچه ها و استخرها و همچنين در توليد تركيبات آلي هم
سولفيدهاي هيدروژن و رادون و حذف آهن و سولفيد با اكسيداسيون و شناوري كاربرد دارد. براي آبهاي با 
كشش سطحي معمولي هرچه انرژي سطح ديفيوزر باالتر باشد(هيدروفيليك تر باشد) ، حبابهاي كوچكتري 

البته افزودن سورفاكتانتها  ايجاد خواهد شد. با كاهش كشش سطحي آب ، اندازه حباب كاهش خواهد يافت كه
معموال در ابزي پروري رايج نمي باشد. با استفاده از پتنتهاي مختلف هم اكنون توليد مواد با انرژي سطحي باال 
كه با مواد با سطح انرژي پائين تركيب شده تا حبابهائي با قطر كمتر از يك ميليمتر توليد شده كه در مقايسه با 

ميليمتر كاراتر است. حبابهاي ريز با استفاده از مواد با هزينه كم و نازك  با  2-3قطر ديفيوزرهاي سراميكي با 
قطرات با فشار كم بدست مي آيد. سوراخهاي يكنواخت ريز موجب ايجاد حبابهاي يكسان از سطح ديفيوزر مي 

  گردد. گردد. در اينصورت ديفيوزر همانند شيرهاي يك طرفه عمل نموده كه موجب كاهش الودگي مي 
ميليمتر  5/0ميليمتر به  5/2قطر حباب بطور موثري مي توان بر كارائي هوادهي اثر بگذارد مثال اگر قطر حباب از 

كاهش يابد مي تواند سطح تماس بين آب و هوا را تا پنج برابر در حباب كروي افزايش دهد. افزودن 
ا هم موجب باالرفتن هزينه ها شده وهم سورفاكتانتها براي كاهش كشش سطحي آب و يا افزايش قدرت پمپه

پيچيدگي سيستم را باال برده و بعضا انحالل اكسيژن در آب را افزايش نمي دهند. ديفيوزرهاي سراميكي كه 
حبابهاي ريز ايجاد مي كنند چندان مطلوب نيستند زيرا قطرات حباب آنها فشار زيادي داشته و سريع مسدود مي 

  شوند. 
ميليمتري ايجاد مي كند  3تا  2ميكرون حباب  50ي خروجي از ديفيوزر سراميكي با قطر علت اينكه حباب هوا

چيست؟ شايد محتمل ترين پاسخ مقدار انرژي در سطح هواده است كه در واقع بر آيند كشش بين مولكولي ماده 
رد . هرچند در متشكله سطح هواده مي باشد. قدرت نيروهاي بين مولكولي به ساختار شيميائي مواد بستگي دا

حاشيه ها ي بين فازهاي مختلف اين نيروها يكسان نبوده و بخاطر كشش هاي مختلف اين نيروها تفاوت خواهند 
داشت. در مايعات كشش سطحي به سادگي اندازه گيري مي شود  و واحد آن دين بر سانتي متر است. اندازه 

  ه با مواد غير قطبي مشكل است. گيري كشش سطحي مايعات قطبي و متاليك و جامدات در مقايس
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  محاسبه مقدار اكسيژن مصرفي و نرخ ورود اكسيژن در آب : -3-4-2
  .باشد يممقدار   oc25ضريب نفوذ مولكولي اكسيژن در آب   

8/1   5-10  Cm2 / s 

  000018/0اگر قرار باشد اين مقدار اكسيژن از طريق انتشار در سطح يك متر مربع آب وارد شود در يك ثانيه 
سانتيمتر نفوذ خواهد كرد. بدون شك  5552/1سانتيمتر و در يك شبانه روز  0648/0سانتيمتر و در يك ساعت  

ر بديهي است كه اگر الزم باشد براي اين مقدار نفوذ جوابگوي احتياجات پرورش نخواهند بود. اين يك ام
اتمسفر نياز است و پديده انتشار تنها مي تواند براي  15رساندن اكسيژن به درون كره يك سانتيمتري به فشار 

  موجودي به شعاع يك ميليمتر مفيد باشد. البته شكل دوكي ماهيان به پديده انتشار كمك شاياني مي نمايد. 
در صد محتواي اكسيژني آب را جذب مي كند كه در  80-90آبششهاي خود بين از سوي ديگر ماهي از طريق 

مقام مقايسه با پستانداران  كه فقط يك چهارم اكسيژن هوا را در فاصله دم و بازدم خود جذب مي كند راندمان 
د . در هر بسيار باالتري دارد. در هر حفره آبششي ماهيان چهار كمان آبششي دارند. در هر كمان دو قوس  دارن

قوس يك صد رشته آبششي وجود دارد. هر رشته آبششي در حدود يك هزار صفحه آبششي دارند در نتيجه 
سطح تنفسي هر ماهي بين ده تا شصت برابرسطح بدن ماهي با توجه به گونه مربوطه متفاوت خواهدشد.  مقدار 

عواملي كه انتقال اكسيژن را كنترل مي آب پمپ شده به درون حفره دهاني ماهي از معادله زير بدست مي آيد. 
  نمايد:

 مصرف اكسيژن  -

 ضريب انتقال اكسيژن (ضريب انتقال  كلي   اكسيژن) -

 مساحت حباب -

 محل تشكيل حباب و ماندگاري آن -

 اختالط آب -

 فشار حباب (عمق و كشش سطحي آب) -

  معادله تغييرات مقدار آب بر حسب زمان به شكل زير است:
  
=  نرخ انتقال اكسيژن بين آب و گاز بر اساس معادله زير مي باشد:  KL (Cs-Cm) 

  نرخ انتقال اكسيژن بين آب و گاز است  در اين معادله
KL   ناميده مي شود  "نرخ تجديد سطح آب "غشاء كه خود در برگيرنده پارامتري است كه با  –ضريب آب

  وبا آشفتگي سطح آب مرتبط است.  

  آب به حجم آب -نسبت سطح حدفاصل هوا   

*C C-

,v̂ lk

,
ˆ ( * )v l

dC k C C
dt

= -
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Cs  غلظت اكسيزن محلول در آب هنگاميكه در درجه حرارت مشخص، شوري و فشار اتمسفري آب از اكسيژن
  اشباع مي شود.

Cm ظت اكسيژن موجود در آب غل  
هرچند در ظاهر اين معادله پيچيده است اما تفسيري ساده دارد. طبق اين معادله ميزان انتقال اكسيژن بين هوا و 

  آب به سه عامل بستگي دارد:
 مقدار توربوالنس آب (آشفتگي سطح آب) -

 نسبت مساحت سطح آب به حجم آب در حال هوادهي شدن -

موجود از اكسيژن فوق اشباع در شرايط مورد بررسي چه مقدار است؟ اين تفاوت به تفاوت ميزان اكسيژن  -
عنوان كسر اشباعيت يا كسر مازاد ناميده مي شود. كه بستگي به اين دارد كه مقدار اكسيژن باالتر يا كمتر از 

 غلظت اشباعي مي باشد.

حوي كه با افزايش سطح تبادل  هوا به درون يا بيرون آب حركت مي كند به ن -اكسيژن از حدفاصل آب
مقاديري زيادتري اكسيژن مي تواند از محيط آب وارد و يا خارج گردد. حتي اگر در ابتدا به ساكن محتواي 
اكسيژني ضعيف باشد ، اليه نازك سطح آب ساكن مي تواند به سرعت از اكسيژن اشباع گردد كه پس از آن به 

آهسته مي گردد. توربوالنس باعث اختالط شده و آب اكسيژن گيري  مقدار زيادي ميزان انتشار اكسيژن در آب
  شده سطح را از سطح به درون منتقل نموده و ميزان اكسيژن منتثل شده را باال مي برد. 

اكسيژن حل شده بوسيله انتشار منتقل مي شود. نرخ انتقال بستگي به تفاوت فشار جزئي اكسيژن بين فازهاي  مايع 
رچه تفاوت بيشتر باشد ، نيروي حمل اكسيژن از يك فاز به فاز ديگر بيشتر خواهد بود. ميزان ه –و گاز  دارد 

  حداكثري انتقال اكسيژن در صورتي روي خواهد داد كه ميزان اكسيزن محلول به صفر ميليگرم در ليتر برسد. 
هوا و آب به آرامي كاهش به موازات اينكه غلظت اكسيژن محلول از صفر افزايش يابد، فشار جزئياكسيژن بين 

يافته تا به نقطه اي برسد كه غلظت اكسيژن محلول با غلظت اشباعيت مساوي گردد. در آن نقطه ديگر بين فشار 
آب است. و به همين دليل  "اشباعيت"جزئي اكسيژن آب و هوا تفاوتي نخواهد بود كه در واقع اين خود تعريف 

ه ورود و خروج از آب وادار نمايد. موقعيكه غلظت اكسيژن محلول از نيروي وجود نخواهد داشت تا اكسيژن را ب
غلظت اشباعيت بگذرد (اصطالحا گفته مي شود كه آب از اكسيژن فوق اشباع شده است). موقعيكه فشار جزئي 
اكسيژن در آب بيشتر از هوا شود ، اكسيژن از آب به هوا متصاعد مي شود. به عبارت ديگر در اينصورت غلظت 

  يزن محلول كاهش خواهد ياقت و يا به عبارتي پديده دفع گاز صورت مي گيرد. اكس
هركدام از سه فاكتور مندرج در معادله توربوالنس كاربردهاي بسيار مهمي براي امر هوادهي دارند. اهميت 
 مساحت سطح و توبوالنس مشخص است. هواده ها حد فاصل آب و هوا را با شكست آب به قطرات يا حبابهاي

ريز افزايش مي دهند. هواده ها توربوالنس ايجاد مي كنند كه سطح آب را مرتبا تجديد مي  نمايند و آب 
اكسيژن دهي شده را از سطح هواده دور مي كند. كاربرد عامل سوم كه فشار جزئي اكسيژن بين هوا و آب 
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(بوسيله افزايش نرخ انتقال اكسيژن)  اندكي پيچيده تر است. ديفرانسيل فشار جزئي اكسيژن  مي تواند افزايش يابد
) يا هر دو صورت مي گيرد. Cm) ، كاهش  غلظت اكسيژن اندازه گيري شده (Csبا افزايش غلظت اشباعيت (

براي هواده هاي سطحي از قبيل اسپلش يا اسپري كننده هاي آب بدرون هوا، اكسيژن محلول اشباعي از طريق 
  ي تنظيم مي شود. فشار اتمسفري ، درجه حرارت آب و شور

  
  كاركرد ديفيوزرها -4-4-2

  دوراه براي بيان كاركرد ديفيوزرها وجود دارد:
SOTR )the Standard Oxygen Transfer Rate:ميزان انتقال استاندارد اكسيژن (  

  مقدار اكسيژني است كه در مدت يك ساعت در شرايط استاندارد به آب اضافه مي شود.
به كيلوگرم  45/0پوند بر ساعت اكسيژن مي باشد كه به سادگي ميتواند با ضرب نمودن آن در  SOTRواحد  

  اكسيژن تبديل شود. 
SAE)Standard Aeration Efficiency ميزان انتقال استاندارد اكسيژن تقسيم بر توان مورد نياز بر حسب اسب بخار (

به  61/0اسب بخار مي باشد كه مي تواند با ضرب در بر حسب پوند اكسيژن بر ساعت  SAEمي باشد. واحد هاي 
آزمونهاي مورد نياز و  1998واحدهاي متريك : كيلوگرم اكسيژن بر ساعت اسب بخار تبديل شود. بويد 

بهترين وسيله  SAEو  SOTRرا بيان كرده است. آزمونهاي كاركرد ، مانند  SOTRو  SAEچگونگي استفاده از 
  اب آنهاست. مقايسه هواده ها جهت انتخ

  .و دوام هواده ها مهمترين پارامترها در انتخاب هواده هستند SAEمقادير خوب 
  
  انواع هواده -5-4-2
  Paddle wheel :هواده هاي پادل ويل -

شايع ترين هواده ها در مزارع بزرگ هستند. اينها داراي محور مركزي هستند كه پره هائي با قابليت جابجائي  
بدانها متصل مي باشند. هواده مي  تواند با نيروي تراكتور ، ديزل يا موتور گازي يا برقي كاركند. معموال  هواده 

ه استخرها لنگر شده اند. طرحهاي مختلفي براي پادل ويلها هاي با نيروي برقي به شناورهائي متصل بوده و به كنار
ارائه شده است. گيربكسها و دفرانسيلهاي اتوموبيل براي تبديل نيروي محركه استفاده شده است. قطر پادلويلها ( 

ن است اينچ پهنا وسطح مقطع آنها ممك 10تا  2فوت متغير است. پدالها از  4تا  2ازيك  انتها تا انتهاي ديگر) از 
به مستطيلي ، مثلثي ويا مقعر باشند. پره ها به محور مركزي به صورت جايگزين ويا به شكل مارپيچ جوش شده 

  اند. 
پادل ويلهاي با قطر بزرگتر اكسيژن بيشتري را نسبت به هواده هاي با قطر كمتر منتقل مي سازند. پدالهاي مسطح 

طرح خاص انتقال اكسيژن مي تواند با افزايش عمق پدال و اثر كمتري نسبت به ديگر طرحها دارند. براي يك 
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سرعت چرخش محور نيز صورت گيرد. افزايش قطر ، عمق پدال و سرعت مي تواند باعث افزايش نيروي مورد 
پاوند يا بيشتر اكسيژن در  90تا  SOTRنياز عمليات گردد. پادلويلهائي كه با تراكتور كار مي كنند مي توانند  

نمايند. به همين دليل براي مواقع اضطراري بسيار مفيد هستند.  هرچند معموال توان تراكتور بيش از  ساعت توليد
نيروي مورد نياز راه اندازي پادل ويل مي باشد و در واقع مقدار بسيار زيادي انرژي هدر مي رود. اما انعطاف آنها 

نها را مي توان از نقطه اي به نقطه ديگر حمل و در بيشتر از ساير ادوات مي باشد. آنها قابليت جابجائي دارند، آ
  هر جائي مورد استفاده قرار داد. 

اينچ در آب قرار داده مي شوند . براي توليد  4تا   3جهت استفاده هاي عمومي معموال پادلويلها در حدود 
ت شده و جريان آب اينچ  در آب قرار داده مي شوند . اما اين امر موجب افزايش سوخ 6تا  5اكسيژن بيشتر 

قويتري ايجاد نموده ودر نتيجه ماهي در هنگاميكه در پشت هواده قرار گيرد مجبور به صرف انرژي بيشتر (ودر 
نتيجه اكسيژن بيشتر) مي گردد. با اين وجود گاهي اوقات افزايش عمق هواده بخاطر نياز به اكسيژن رساني بيشتر 

  ضروري مي باشد. 
اينچ  6تا  3اسب بخار نيرو نياز دارند تا بتوانند در عمق  30تا  15ادل ويلهاي مورد نياز با توجه به قطر هواده پ

اسب بخار معموال  به عنوان منبع محرك استفاده مي شوند. تراكتورهاي  60تا  45عمل نمايند. تراكتورهاي با 
ب  مورد استفاده قرارگيرند. بزرگتر مي توانند براي به حركت در آوردن هواده در دور زمين با شرايط نامناس

دور در دقيقه كار مي كند  1500تا  1200اسب بخار با  60تا  45اينچ و با نيروي  6تا  3هواده با عمق پدالهاي 
به  6دور در دقيقه باشد ، شفت و محور حركتي به نسبت  540بهترين عملكرد را دارد. اگر استاندارد تراكتور 

دور در دقيقه كاهش  90تا  80دور در دقيقه شده و سرعت به  600ر حدود يك تقليل خواهد يافت و سرعت د
  خواهد يافت.

فوت قطر داشته و پدالها مثلثي شكل با زاويه داخلي  3پادل ويل مناسب را چنين بيان مي كند :  1988بويد در 
ف  متصل بوده و ترتيب اينچ پهنا داشته و چهار پدال به يك ردي  6تا  4درجه در مقطع مي باشند. پدالها  135

دور در دقيقه باشد.  90اينچ مي باشد. سرعت پدال ويل بايد در حدود  6تا  4قابل جايگزيني دارند. عمق پدال 
پوند اكسيژن  در ساعت به ازاي هر اسب بخار  5/5تا  SAE  5/4طرح تجاري مشابه با نقطه نظرات بويد مقادير   

  ي بسيار خوب است. را توليد مي كند كه براي هوادهي سطح
  
 Pump sprayer aerators:هواده هاي با پمپ اسپري كننده هوا -

هواده هاي با پمپ هاي اسپري كننده آب را با سرعتهاي باال در لوله ها يا چند اليه را به بيرون مي فرستد. ممكن 
است اين پمپها  مي توانند با موتور الكتريكي يا با تراكتور كار كنند.كاركرد اين پمپها آسان بوده و تعمي رو 

طيف وسيعي را از نظر كاركرد پوشش مي دهند . آنهائي كه با نگهداري انها به آساني انجام مي پذيرد. اين پمپها 
پوند اكسيژن بر ساعت اسب بخار ايجاد مي كنند.  5/3تا  5/1بين  SAEاستفاده از موتور الكتريكي كار مي كنند  
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پوند  160باالتري (تا  SOTRكمتري ايجاد مي كنند هرچند ممكن است  SAEآنهائي كه با تراكتور كار مي كنند 
اسب  90باالتر معموال نيازمند  تراكتور هاي بزرگ ( SOTRكسيژن در ساعت داشته باشند). هواده هاي با مقادير ا

  دور در دقيقه مورد نياز است. 1000بخار يا باالتر) يا نيروي محركه اوليه 
  
 Vertical pump aerators:هواده هاي با پمپهاي عمودي -

زيرآبي همراه با پروانه اي متصل به شفت خروجي همراه است. موتور و هواده هاي با پمپ عمودي از موتوري 
پروانه به زير شناوري متصل شده و آب از طريق مجرائي در وسط شناور به هوا اسپري مي شود. اين پمپها مي 

د. اما در پوند اكسيژن بر ساعت اسب بخار ايجاد نماين 4تا  2مي توانند از  SAEتوانند نسبتا موثر باشند. مقادير 
واقع بسياري از اين پمپها براي آبزي پروري با موتورهاي نسبتا كوچكي ساخته شده اند(معموال كمتر از يك 
اسب بخار) و نمي توانند براي اكسيژن دهي نواحي بزرگ مورد استفاده قرار گيرند. اين محدوديت استفاده از 

مترمربع) مورد استفاده قرار گيرند كه كامال  4047نگي=اين هواده ها را براي مزارع كمتر از يك ايكر (جريب فر
  موثر خواهند بود.

  
  Diffusers or bubblers: ديفيوزرها يا حباب سازها -

هواسازها و كمپرسورها براي ايجاد هوا در پخش كننده ها مورد استفاده قرار مي گيرند. پخش كننده ها 
سوراخهاي خيلي ريز داشته كه حبابها را در كف استخر رها مي سازند. اكسيژن به صورت حباب در ستون آب 

سكي ، صفحات يا لوله هاي منتقل مي شود. پخش كننده ها در هوادهي هاي وسيع معموال به صورت صفحات دي
شيشه اي متصل شده با صفحات سيليسي ، سراميك ، پالستيكهاي سوراخدار يا غشاهاي انعطاف پذير سوراخدار 
ايجاد مي گردد.پخش كننده ها معموال   طبق الگوي مشبكي در كف استخر قرار داده مي شوند. تعداد پخش 

تعيين مي شود. افزايش انتقال اكسيژن با حبابهاي كوچكتر ،  كننده ها با توجه به ميزان اكسيژن مصرفي در آب
  رهاسازي حبابها در عمق بيشتر و محتواي اكسيژني باالتر در حبابها صورت مي گيرد. 

فوت عمق مي تواند براي بهينه  30تا  15پخش كننده هاي هواده در اصالح فاضالبها شايع هستند. آبگيرهائي با 
د استفاده قرار گيرد. موقعيكه حبابها در عمق رها سازي مي شوند ، فشار نمودن انتقال اكسيزن مور

هيدرواستاتيك ناشي از اليه هاي آب  موجب افزايش غلظت اكسيژن محلول مي گردد بنحوي كه براي هر 
مقدار اكسيژن محلول ، كسر اشباعيت در مقايسه با همان شرايط در سطح آب افزايش مي يابد. آبهاي عميق 

زمان برخورد طوالني مدت بين آب و حباب را  فراهم آورده  به گونه اي كه بيشتر اكسيژن حباب به  همچنين
  آب منتقل شده قبل از اينكه حباب به سطح آب برسد. 

همچنين در صورتيكه حبابهاي ريز توليد شوند كارائي هوادهي افزوده خواهند شد زيرا آنها نسبت به حبابهاي 
 SAEبيشتري دارند. پخش كننده هائي كه در عمق عمل مي نمايند مي توانند مقادير  بزرگ نسبت سطح به حجم
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پوند اكسيژن بر ساعت اسب بخار مي رسد. عليرغم پتانسيل باالئي  15باالئي داشته باشندكه در بعضي حاالت به 
ورد استفاده قرار مي در اين هواده ها وجود دارد ، اين پخش كننده ها ندرتا در مزارع آبزي پروري م SAEبراي 

گيرند. در استخرهاي كم عمق معموال كارائي هواده ها اندك بوده زيرا حبابهاي رها شده چنان سريع به سطح 
بيشتر SAE فوت 4تا  3مي رسند كه نمي توانند عمل انتقال اكسيژن را بخوبي انجام دهند. در عمقهاي بين 

  خواهد بود.  پوند اكسيژن در ساعت 3تا  1ديفيوزرها در حدود 
پخش كننده ها با سوراخهاي ريز كه با ميزان جريان هواي كم كار مي كنند ، موثر تر هستند اما اين سيستمها به  

سادگي مسدود شده و بايستي تميز گردند . بعالوه اين مشكل ، بيشتر پرورش دهندگان زياد با سيستمهاي 
ش كننده ها به نوعي با كارهاي پرورشي تداخل مي كند. هوادهي موافق نيستند زيرا شبكه لوله هاي هوا و پخ

پخش كننده هائي كه مي توانند اكسيژن خالص را در فاز گازي مورد استفاده قرار دهند مي توانند نرخ انتقال 
باالئي براي اكسيژن ايجاد نمايند . اما هزينه عمليات براي استخرهاي بزرگ بسيار زياد خواهد شد. هرچند 

اكسيژن خالص در مواردي كه ماهي ها در تراكم باال نگهداري مي شوند و يا در هنگام برداشت  استفاده از
  توجيه پذير خواهد بود.  

  
  هواده هاي اير ليفت -

هواده هاي ايرليفيت با استفاده از پمپ درون حوضچه هاي پرورشي اثر مي كنند. اين هواده ها مي توانند 
د نموده و مي تواند حبابهائي تا يكدهم حبابهاي ديفيوزرهاي معمولي ايجاد نمايد. ميلمتر ايجا حبابهائي با قطر 

 PSI 40-30ايجاد نمايد كه در مقام مقايسه با فشار  PSI  -2در برخي حاالت فشار ايجادي از ايرليفتها به حدود 
ليتر  33حاصل از هواده هاي معمولي بسيار كمتر مي باشد. استفاده از اير ليفت يك اينچي مي تواند جريان آب 

در دقيقه را ايجاد نمايد و اين درحالي است كه در شرايط آزمايشگاهي  با قطع هوادهي جريان آب به پنج ليتر 
  در دقيقه كاهش يافت. 

  
  اكسيژن ساز در استخرهاي پرورش ماهيان سرد آبي دستورالعمل استفاده از-6-4-2

آب مقدار محدودي اكسيژن را در خود نگه مي دارد و اين حالت آب وابسته به فشار اتمسفر، درجه حرارت و 
شوري است. در حالت طبيعي اكسيژن از طريق انتشار از هوا و فتوسنتز (اكسيژن توليدي بوسيله فيتوپالنكتون ها يا 

آب بوجود مي آيد . فتوسنتز بيشترين ميزان اكسيژن را در آب بوجود مي آورد. ميزان و زاويه جلبك ها) در 
اگر دو . تابش نور در فصول مختلف سال بر روي ميزان فتوسنتز فيتوپالنكتون ها و توليد اكسيژن اثر مي گذارد

تراكم ماهيان ، ميزان باروري  استخر مشابه را در نظر بگيريم اكسيژن موجود در آنها متفاوت مي باشد و تابع
مي باشد. غلظت اكسيژن در اوايل صبح عوامل ديگر استخر ، ساعت روز ، دماي آب ، امالح موجود در آب و 
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كسيژن بر ضريب تبديل غذايي ، قابليت هضم . به كمترين ميزان خود و در بعداظهر به باالترين حد خود مي رسد
  ارد .تاثير مي گذتوليد  غذا، رشد وافزايش

% اكسيژن موجود در آب را 5-15در استخر پرورشي، ماهي ها تنها مصرف كنندگان اكسيژن نيستند و فقط 
% ، 50فيتوپالنكتون ها ، باكتري ها و مواد معلق حدود . ديگر مصرف كنندگان عبارتند از  مصرف مي كنند

تجزيه كود ها و لجن كف استخر % ،  2/0%، بنتوزها حدود 32مدفوع ماهي ها و غذاهاي مصرف نشده حدود 
  .  % مي باشند 5/4% و زئوپالنكتون ها حدود 8حدود 

با توجه به اينكه سه ركن اصلي آبزي پروري اكسيژن،غذاو آب مي باشند. تامين اكسيژن يكي از اركان سه  -
ترين اصل اين گانه آبزي پروري است. ميزان انحالل اكسيژن در آب به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد ولي مهم

است كه ميزان حداقل اكسيژن بايد باالتر از حداقلي باشد كه بر فعاليتهاي متابوليكي اثر منفي نگذاشته و مشكل 
 تنفسي براي آبزي ايجاد نكند.اكسيژن كمتر از حداقل مورد نياز موجب مرگ آبزي مي گردد. 

ميليگرم اكسيژن  10برابر كمتر در حدود ميليگرم اكسيژن دارد درحاليك يك ليتر آب ده  300يك ليتر هوا  -
دارد. اين مقدار اكسيژن به منبع آبي از قبيل آب دريا،آب  شيرين، آب ساكن، آب زير زميني ،آب رودخانه 

 و مانند آن بستگي دارد .

گرم و در هنگام غذا  200گرم اكسيژن ودر روز در يك ساعت   150هر تن ماهي در شب در يك ساعت  -
 در ساعت اكسيژن مصرف مي كنند. گرم 450خوردن 

تا  5ميليگرم در ليتر بوده تا ميزان خروجي آن  25تا  10ميزان ورودي اكسيژن به واحد پرورشي بهتر است بين  -
 ميليگرم در ليتر باشد. 7

اگر راكتورهاي مخروطي درست طراحي شوند و ساختار مناسب هندسي بتوانند بين جريان هيدروليك رو به  -
% يا بيشتر اكسيژن تزريقي را در آب حل 90بهاي اكسيژن رو به باال  رامتعادل نمايند مي توانند پائين و حبا

 نمايند.

% 500توان توليد اكسيژن دستگاههاي اكسيژن ساز بسيار متفاوت مي باشد. برخي از انواع آن مي توانند تا  -
 بار را ايجاد نمايند.  2/1تا  5/1اكسيژن اشباعي را در فشار 

درصد اكسيژن به ازن تبديل مي شود و بقيه  3تا  15يكه از دستگاه ازنايزر استفاده مي شود در حدودهنگام -
اكسيژن گذر كرده از اين دستگاه همانند اكسيژن معمولي تابع قوانين فوق است. ولي ازن مي تواند با مواد 

 آلي موجود در آب واكنش داده و آنها را بسرعت اكسيده نمايد. 

ي برآورد نياز اكسيژني ماهيان در هنگام غذا دهي بهتر است نيم تا يك ساعت قبل از غذادهي ترجيحا برا -
جريان اكسيژن استخر بر قرار شود. اين جريان بايد در هنگام غذا دهي هم وجود داشته باشد به اين شرط كه 

 پس از آغاز غذادهي بيشتر از يك ساعت به طول نيانجامد. 
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رارت در محدوده توان ماهي كه با توجه به گونه ماهي مي تواند متفاوت باشد، بايد در هنگام افزايش درجه ح -

 جريان اكسيژن را افزايش داد.

% حجمي بايد 20بطور كلي در هنگام غذا دهي و تغييرات درجه حرارت ميزان اكسيژن بايد به طورتقريبي  -
 افزوده شود.

ميزان اكسيژن كه قابليت توليد االرم را داشته  نصب سنسور در استخرهاي پرورش ماهي باالخص در حداقل -
 باشد مي تواند بسيار مفيد باشد.

 vacuum switch( VSA)و PSA )pressure swing adsorptionتوليد اكسيژن در محل مي تواند با دو روش  -

adsorption ال اكسيژن % حجمي اكسيژن توليد نمايند.  البته انتق90) صورت گيرد.اين ادوات مي تواند بيش از
 مايع نيز به شرط داشتن شرايط انبارداري و تامين ذخيره آن مي تواندصورت پذيرد.

 گرم اكسيژن نياز مي باشد. 220تا  200در مزارع قزل آال براي اكسيده نمودن يك كيلوگرم غذا به  -

يلو يا بيشتر در مزارع قزل آال براي تجزيه بوسيله اكسيداسيون يك كيلو غذاي خورده نشده در حدود يك ك -
 به اكسيژن نياز مي باشد.     

 افزايش درجه حرارت آب با غلظت اكسيژن محلول در آب نسبت عكس دارد -

  ضميمه
  نقد بويد از هواده ها به بيان كتاب

Sustainable Aquaculture 2003  
Aerators for use in aquaculture usually are built according to modification of waste water aerator designs. The 
modifications in design usually are made in order to reduce costs. Aerator for wastewater treatment have been 
subjected to much testing to improve designs and enhance oxygen-transfer efficiency. Design modifications 
imposed to make aerator less expensive for aquaculture often result in lower oxygen transfer efficiency. The art 
of aerator testing has not been widely applied to aquaculture aerators. Still , manufacturers have been able to sell 
many types of aerators to fish and shrimp farmers. Farmers have little knowledge of the principle of aeration or 
the aerator design features that influence oxygen transfer efficiency. Thus, pond aeration equipment sales usually 
are decided by the cost per unit and the ability of the salesperson. For this reason , improvement in most pond 
aeration equipment have been slow. 
Paddelewheel aerators used in shrimp farming in most countries have been subjected to little objective testing. It 
is obvious that many of the Paddelewheel aerators currently used in shrimp could be greatly improved. The 
paddle designs are badly flawed, and aerator shaft speed is not optimal(Boyd 1998). This does not mean that 
aerators currently used are not beneficial. Rather , it suggests that these aerators are lower in efficiency than 
some other types of aerators. 
The propeller –aspirator – pump aerators are of two types: (1) an original model in the United State (Airo-
O2,Aeration Industries, Chaska,Minnesota) and(2) copies of this model. Studies conducted by Ruttanagosrigit et 
al.(1991) revealed that the original model in the United States had markedly greater SAE values than a copy of it 
made in Asia. The loss in efficiency in the copies apparently resulted from modifications made to reduce the 
copies below that of the original aerator. The results of the study by Ruttanagosrigit et al.(1991) also 
demonstrated that propeller – aspirator- pump aerators increased in oxygen-transfer efficiency in brackish – 
water as compared to freshwater. 
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  آال در استخرهاي دو منظوره كشاورزيبيوتكنيك پرورش ماهي قزل پنجم:  بخش
  

بررسي مطالعات پايه نشان ميدهد كه استخرهاي ذخيره آب و چاه هاي كشاورزي در سطح وسيعي در مناطق 
ليتر در ثانيه وجود دارد كه با توجه به كيفيت آن ها مناسب براي پرورش ماهي 100تا  5مختلف استان با آب دهي

  مي باشد.   
ه،استخرهايي هستندكه از قبل به منظور ذخيره كردن آب براي فعاليتهاي كشاورزي ساخته استخرهاي دو منظور

شده اند و اصول فني پرورش ماهي در اين استخرها رعايت نشده. ولي با تمهيداتي ازقبيل اصالح استخر،نصب 
د .عالوه بر اين براي پرورش ماهي قزل آال مهيا كر توري و دريچه در محل ورودي و خروجي مي توان آنها را

درمجاورت چاه هاي كشاورزي بدون استخر نيز مي توان با احداث استخراز آب كشاورزي براي توليد ماهي نيز 
  استفاده نمود.

  مهمترين نتايج حاصل از اجراي اين فعاليت در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي را مي توان به شرح زير برشمرد:
  ود .استفاده از امكانات و تاسيسات موج -
  استفاده بهينه از آب كشاورزي . -
استخرهاي ذخيره آبي كه در آنها ماهي پرورش داده مي شود،كود ماليمي را براي زمينهاي كشاورزي تأمين  -

 مي كند.

 كمك به اقتصاد خانوار كشاورز . -

 توليد پروتئين حيواني (گوشت ماهي ) -

 ترويج فرهنگ توليد و مصرف آبزيان در مناطق روستائي .  -

دليل شرايط ويژه اين استخرها امكان بروز مشكالتي به دليل غير استاندار بودن آنهاوجود دارد، لذا بايد به به 
نكاتي از قبيل :كم كردن ميزان تراكم در واحد سطح استخرها و ذخيره سازي تعداد كمتري بچه ماهي در واحد 

زش استخر داران و غيره توجه زيادي نمود سطح و حجم استخر ،تميز كردن مداوم و نظارت دقيق بر استخر ،آمو
  تا بتوان نتيجه مطلوبي از اجراي آن گرفت .

 
  شرايط استخرهاي ذخيره آب كشاورزي براي پرورش قزل آال-1-5-2
  : انتخاب محل -

انتخاب محلهاي مناسب براي پرورش ماهي قزل آال در استخر هاي دو منظوره سردابي از اهميت زيادي 
اولين قدم در راه موفقيت و ياعدم نيل به موفقيت درطي مراحل انجام كار به حساب مي آيد. برخوردار است و 

انتخاب محل بايد با دقت و حساسيت زيادي انجام گيرد . زيرا اداره اين استخرها داراي شرايط ويژه و كامال جدا 
  از مزارع و پرورش قزل آال است.
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  : در انتخاب محل بايد به نكات زير توجه كرد 
  
  اندازه استخر  -

ابعاد استخرها در اين حالت يك استاندارد مشخص و غير قابل تغييري ندارد ، زيرا هدف از انجام  اين فعاليت 
استفاده از امكانات بالقوه و موجود است و مي خواهيم  با كمترين هزينه استخرهايي را كه در امر ذخيره آب 

براي پرورش ماهي قزل آال به كار بگيريم . ولي مي توان يك حداقل و كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند، 
حداكثري را براي ابعاد وعمق استخرها تعيين كرد . به طور كلي حداقل اندازه استخرها بستگي  به ميزان آب 

شود متر مربع توصيه مي  100حداقل  مساحت استخر  ، ليتر در ثانيه  باشد 10دارد چنانچه حداقل آب دردسترس 
حداقل  مساحت استخر بهتر است بيشتر از ، ليتر در ثانيه باشد  10ولي چنانچه  حداقل آب در دسترس كمتر از 

كنترل آن راحت تر، غذادهي آسانتر و پرت  مترمربع نباشد. هر چقدر كه ابعاد استخر  كوچكتر  باشد، 150
نهايت مديريت استخر آسانتر خواهد بود.  غذايي كمتر ، كنترل بهداشت و بيماريهاي احتمالي راحت تر و در

توصيه مي شود كه استخرهايي با ابعاد كوچكتر انتخاب شود تا بتوان ، بنابراين، در صورت كافي بودن آب 
مديريت صحيحي را اعمال كرد. در مورد حداكثر اندازه استخرها با توجه به تجربه هايي كه درچند سال اخير در 

مترمربع باشد توصيه مي شود. در مورد  400ده، استخرهايي كه ابعاد آنها كمتر از استانهاي كشور به دست آم
متر باشد، بهترين  5/1تا  1عمق استخر ها نيز بايد خاطر نشان  كرد كه استخر هايي كه عمق آبگيري آنها بين  

واند تا كف استخر شرايط را دارند. زيرا دراين حالت ماهيها به طور كامل ديده مي شوند و شفافيت آب مي ت
متر مربع و آنهائي كه عمق آبگيري شان  بيش ازحد ياد شده باشد به  400تامين شود. استخرهاي وسيع تر از 

واسطه باقي ماندن آب طي روزهاي متمادي در آنها و تعويض نشدن آب، شرايط الزم را براي پرورش ماهي 
ا مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد . باقي ماندن آب قزل آال از دست داده و ادامه پرورش در اين استخرها ب

آب را در  PHدر اين استخرها  موجب رشد زي شناوران شده و مشكال ت كمبود اكسيژن  در شب و افزايش 
طول روز براي ماهيها به وجود مي آورد كه هر دو پديده  موجب كدورت آب شده و ماهي قزل آال نمي تواند 

و آنهارا ببلعد ، زيرا ، حس بينايي در گرفتن ذرات غذايي توسط اين گونه بسيار با   پلت هاي غذايي را ديده
در گرفتن ذرات غذايي وقفه ايجاد شده و ، اهميت است و در صورتيكه شفافيت آب تا كف استخر تامين نباشد 

  نتيجه آن پرت غذايي، افزايش ضريب تبديل غذا و آلودگي آب استخر است. 
  هاي متفاوت پرورش قزل آال:شكل و نوع استخر

 استخر گرد (بتوني) -

 استخر مستطيل (بتوني و خاكي) -

 استخر هشت ضلعي (بتوني) -

  براي آماده سازي استخر ذخيره آب جهت پرورش قزل آال ، موارد زير انجام مي گردد:
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 اليروبي رسوبات مختلف كف استخر -

متر مربع  10آهك پاشي كف و ديواره استخر براي ضد عفوني و حذف عوامل بيماريزا، بطوريكه به ازاء هر  -
 به كف و ديواره هاي استخر پاشيده مي شود. (Cao)كيلوگرم آهك زنده  2كف و ديواره هاي استخر، مقدار 

به استخر و فرار ماهيان  نصب توري در محل ورودي و خروجي كه از ورود عوامل ناخواسته و ماهيان هرز -
در  cm1پرورشي جلوگيري گردد. چشمه توريها با وزن اوليه رها سازي بچه ماهيان متناسب است و معادل 

 نظر گرفته مي شود.

متر  5/0شود و بهترين روش تنظيم آب قرار دادن لوله فلزي به ارتفاع  cm 50ارتفاع آب استخر نبايد كمتر از  -
 استخر است.بعد از شير فلكه خروجي 

دريچه ورودي و خروجي  استخر بايد بيشترين فاصله ممكن را داشته باشد. در نتيجه اين عمل جريان  -
هيدروليكي آب اصالح مي شود، راندمان جريان و تعويض آب بهتر مي گردد. همچنين توزيع دما و 

 اكسيژن، خروج گازهاي مضر همچون آمونياك و مواد معلق تسهيل مي گردد.

مزارع پرورش ماهي كه از آب چاه استفاده مي شود، الزم است در قسمت خروجي لوله آب از چاه،   در همه -
يك برج هواده نصب گردد. بطوريكه آب چاه پس از عبور از اين وسيله، به استخر وارد شود. ضمن گذر 

از آب خارج آب چاه از برج هواده، آب اكسيژن دار مي شود و گازهاي سمي به هوا متصاعد مي شوند و 
 مي گردند و سپس بعنوان يك آب مناسب وارد استخر پرورش ماهي مي گردد.

  
   آب -

همان طور كه در بحث  شرايط پرورش عنوان شد ، آب مهمترين  عامل درتوليد ماهي قزل آالست . حداكثر 
ليتر در ثانيه باشد، همچنين  5آب مورد نياز هيچ گونه محدوديتي ندارد ولي حداقل آب هيچگاه نبايد  كمتر از 

ين نبوده و گازهاي مضر محلول، در آن وجود آب ، بايد كيفيت  الزم را داشته باشد . يعني ؛ آلوده به فلزات سنگ
 8- 12. ميزان آپتيمم اكسيژن محلول براي قزل آال باشدمناسب نداشته و يا كم  باشد و ميزان اكسيژن آن در حد 

ميلي گرم درليتر نيز مناسب است اما در صورت اشباع بودن آب از اكسيژن ،  14ميلي گرم برليتر است كه تا 
ب گازي دچار مي شود كه عاليمي از جمله اگزوفتالمي و تركيدگي گلبولهاي قرمز و ماهي به بيماري حبا

  باشد.  8تا  5/6آن حتي المقدور بين   PH. آب بايد شفاف  فاقد كدورت و   تلفات ماهي را بدنبال دارد 
  
  وضعيت استخر  -

جود نداشته باشد . رشد وضعيت استخر بايد به گونه اي باشد كه امكان رشد جلبكهاي ماكروسكپي درآن و
جلبكها در اين حالت يا به امالح آب و يا به شرايط مساعد آب و هوايي منطقه براي رشد مربوط مي شود . در 
صورتيكه رويش  اين جلبكها زياد باشد ، براي تميز كردن استخرها با مشكل مواجه شده و يا گاهي به طور كلي 
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في ماهيها و به خصوص بچه ماهيهايي كه در ابتداي پرورش در استخر از طر.تميز كردن استخر امكانپذير نيست 
  در البه الي جلبكها گير كرده و موجب خفگي آنها مي شود .، رها سازي شده اند 

از طرفي تعدادي از استخرهاي  ذخيره آب كشاورزي  نيز به صورت خاكي وياكف خاكي با ديواره بتوني 
مي توان در اين استخرها نيز اقدام به پرورش ماهي قزل  ،بودن شرايط احداث مي شوند  كه در صورت مناسب 

آال كرد . از محاسن استخرهاي خاكي وجود غذاي زنده (بنتوزها) در كف استخر و از معايب آنها گل آلودگي 
آب در اثر وزش بادهاي شديد ، رويش گياهان آبزي و جلبكهاي ماكروسكپي  و حجم زياد آنهاست . اما به 

  به استخرهاي  خاكي براي پرورش ماهي قزل آال برتري دارند.  ،كلي استخرهاي بتوني طور
  در خاتمه اين بحث به طور خالصه بايد براي انتخاب محل استخرها  به نكات زير توجه كرد : 

  متر انتخاب شود .   400تا  100ابعاد استخر بين  -
  متر باشد .  2عمق استخر حداقل يك متر و حداكثر  -
  ليتر در ثانيه نباشد .  5آب كمتر از  دبي حداقل-
  آب از نظر كيفي مناسب بوده وفاقد هر گونه مواد زايد و آلودگي  باشد .  -
  امكان رشد جلبكهاي ماكروسكپي در استخر فراهم نباشد .  -
آب تامين كننده استخر اگر از آب چاه اعم از آرتزين و يا غير آرتزين باشد ، بايد آب قبل از ورود به استخر  -

  به گونه اي هوادهي و كمبود اكسيژن آن جبران شود . ، به روشهاي ذكر شده در قبل 
  
  آماده سازي استخرها  -

ذخيره آب و به منظور  اهداف كشاورزي احداث   به دليل اينكه استخرهاي ذخيره آب كشاورزي تنها به منظور 
شده و همچنين در بعضي  از اين استخرها  رسوبات مختلفي طي سالهاي زراعي متمادي در كف استخر تجمع 

  يافته است . بنابر اين محيط نامناسبي است . 
قبل از ماهيدار  دارد . بدين ترتيبوجودبراي پرورش ماهي قزل آال حساسيت زيادي نسبت به شرايط محيطي 

  كردن  اين استخرها . بايد ابتدا نسبت به اليروبي و سپس ضدعفوني آنها اقدام كرد .
خارج ساختن رسوبات موجود در كف استخر ويا رسوبات دوره هاي پرورشي قبلي است اين ، اليروبي استخرها 

واع گازهاي مضر از قبيل گاز متان است مواد ،محيط مناسبي براي رشد و نمو انواع جانداران بسيار ريز و توليد ان
كه درطول  دوره پرورش  ميتواندخطراتي را براي پرورش  ماهي و كاهش اكسيژن به دنبال داشته باشد و بايد 

از استخر خارج  شوند .همچنين به منظور ضدعفوني استخر و از بين بردن ، قبل از اقدام  به ماهيدار كردن 
نسبت به آهك پاشي استخر اقدام مي شود . براي اين منظور مي توان به ازاي ، ه موجودات ريز و مزاحم ياد شد

را در آب حل كرده و به كف و ديواره هاي استخر پاشيد  Cao)( مقدار دو كيلوگرم آهك زنده، متر مربع  10هر 
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وامل بيماريزاي محيط به يكباره باال رفته و موجب از بين رفتن موجودات هرز و مزاحم و ع PH. در اين حالت 
  .احتمالي مي شود 

  
  اصالح استخر  -2-5-2

با ايجاد تغييرات اندك بدون اينكه لطمه اي به كار كشاورزي وارد شود ، مي توان استخرهاي ذخيره آب 
كشاورزي را مهياي پرورش ماهي كرد . اين اصالحات به طور عمده شامل تغييراتي است كه د ر ورودي و 

  مي شود . خروجي استخرها ايجاد
آب ورودي به استخر بايد سرشار از اكسيژن  باشد ، بنابر اين مي توان درمحل ورودي  استخرها  لوله هاي 
سوراخداري را تعبيه كرد و يا در صورت استفاده از آب چاه ، ارتفاع  ريزش آب را افزايش داده ويا از برج 

چنانچه مقدار كمي هم ، ن اكسيژن  محلول در آب هوادهي استفاده كرد. با اين كار  عالوه بر افزايش ميزا
در اثر تماس و تبادل با هوا  به حالت تعادل  در مي آيد و از اثرات ، گازهاي مضر در آب و جود داشته باشد 

زيان آور آنها به مقدار زيادي كاسته مي شود . چنانچه ميزان گازهاي مضر بيش از حد باشد و نتوان به كمك 
تعادل گازي آب را بر قرار كرد ، بايد از پرورش ماهي در اين گونه استخرها ، اي ياد شده هوادهي با روشه
  خودداري كرد. 

ايجاد حوضچه هاي صيد نيز يكي از لوازم ضروري پرورش ماهي در اين استخرها ست . حوضچه  صيد را مي 
به هنگام صيد با خارج شدن آب توان درمحل خروجي در داخل ويا خارج از استخر تعبيه كرد . در اين  صورت 

ماهيها يكباره در اين حوضچه  جمع مي شوند و عمليات صيد به آساني  امكانپذير مي شود . در غير اين ، استخر 
صورت  بايد با پره كشي  اقدام به صيد كرد كه به واسطه بتوني بودن استخرها و گير كردن تور پره  به كف و 

وجود آورده و گاه موجب پاره شدن تور مي شود .استفاده از هر وسيله  صيد ديواره استخر  مشكالتي را به 
  ديگري مانند ساچوك و ياماشك براي صيد ماهي از اين استخرها ، كاري پر دردسر ووقت گير است.

همچنين براي جلوگيري از ورود عوامل ناخواسته و ماهيان هرز به داخل استخر و فرار ماهيان پرورشي از داخل 
خر، بايد اقدام به نصب توري در محل ورودي و خروجي استخرها كرد . سطح آب هميشه و حتي درموقع است

سانتي متر در استخرنگهداري شود .روشهاي  50تخليه آب به منظور آبياري در كشاورزي  بايد در حدود 
اردادن يك لوله مختلفي براي نگهداري سطح آب دراين حد را مي توان به كار گرفت . يكي از روشهاي قر

سانتي متر درمحل خروجي استخر و محصور كردن دهانه لوله با توري است . در اين حالت  50پوليكا به ارتفاع 
عالوه بر حفظ ارتفاع آب در استخر از خروج  ماهيها  نيز جلوگيري مي شود . اما ، روش فوق امكان تخليه آب 

مقداري از حجم آب استخر در تعويض شركت نكرده و  از كف استخر را فراهم نمي كند. در چنين شرايطي
فضاي مرده اي را به وجود مي آورد كه ممكن است به مروز زمان و در طول دوره پرورش موجب لجني شدن 
كف استخر ونامساعد شدن  شرايط آب براي پرورش  اين گونه حساس (ماهي قزل آال) شود . بنابر اين بهتر 
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با قطر متفاوت استفاده شود. لوله پوليكاي قطورتر در پايين داراي سوراخهايي است است از لوله هاي پوليكايي 
كه تخليه آب مرده كف استخر را امكانپذير مي كند و لوله باريكتر و كوتاهتر بدون سوراخ و در داخل لوله اولي 

  قرار گرفته و سطح آب استخر راهميشه در حد مورد نظر حفظ مي كند. 
لكه در محل خروجي نيز يكي از روشهايي است كه مي توان عالوه بر تخليه آب از كف استخر، استفاده از شير ف

سطح آب را به دلخواه تنظيم كرد . دراين حالت بايد مراقت بود  تا موقع بازماندن شير فلكه  آب استخر به طور 
رج ساختن  فضوالت از كامل تخليه نشود .اما يكي ازبهترين روشهاي كنترل آب خروجي كه بتواند ضمن خا

كف استخر ، سطح آب را نيز به دلخواه حفظ نمايد . استفاده از مانك در محل خروجي استخرهاست. در اين 
حالت آب كثيف كف استخر از زير توري مانك مكيده شده وبه خود پااليي و شستشوي استخر كمك مي كند 

د  احداث مي شوند كه در صورت پرورش ماهي قزل . بعضي از استخرهاي ذخيره آب كشاورزي نيز با ابعاد زيا
آال در اين استخرها ، ممكن است عالوه بر  ناهمساني رشد ماهيان پرورشي مسائلي مانند رشد زي شناوران 
گياهي و جلبكها ، افزايش دماي آب در طول روز و كاهش اكسيژن در طول شب را به دنبال داشته باشد . بنابر 

منظوره از اين استخرها و ايجاد تغييراتي  كه براي ذخيره سازي آب كشاورزي به كار رفته و اين براي استفاده دو 
درنهايت هم به فعاليتهاي كشاورزي لطمه وارد نسازد ،  جدا كردن گوشه اي از اين استخرها با ديواره بندي  و 

ذخيره آب كشاورزي سود اختصاص آن به پرورش ماهي است . به گونه ايكه از مابقي حجم استخر به منظور 
جست . در اين حالت  ماهي در فضاي كوچك و نسبتا استاندارد تفكيك شده پرورش يافته و مديريت بهتري را 

  مي توان در اين شرايط اعمال كرد .
  بنابر اين درمورد آماده سازي  و اصالح استخرها بايد به نكات زير توجه كرد: 

  اشباع شدن آب ورودي از اكسيژن را فراهم ساخت    به كمك لوله هاي سوراخدار  امكان  -
  گازهاي مضر را از آب خارج كرد .، با انجام عمل هوادهي با وسايل ساده  -
  قبل از ماهيداركردن نسبت به اليروبي و ضد عفوني  استخر اقدام كرد . -
  حوضچه صيد را در داخل و يا خارج استخر تعبيه كرد .  -
  محل ورودي و خروجي اقدام كرد  نسبت به نصب توري در -
سانتي متر  50سطح آب را در موقع تخليه استخر به وسيله شير فلكه ، نصب مانك يا هر وسيله ديگري در حد  -

  حفظ كرد 
  
   در استخرهاي دو منظوره سردابي پرورش ماهي قزل آالمديريت  -3-5-2
 ثبت اطالعات روزانه -

خروجي استخر، تخليه مداوم فضوالت كف استخر و جلبكهاي ايجاد نظافت منظم دريچه ها و آب ورودي و  -
 شده شناور در سطح آب استخر
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 بيمه شدن ماهيان مزرعه توسط صندوق بيمه كشاورزي يا ساير بيمه ها -

ايجاد سيستم هاي برق  اضطراري و جلوگيري از خروج آب استخر و نيز غذادهي به ماهيان وفعال كردن  -
 مزرعه هواده در زمان قطع برق

روز يكبار) براي آگاهي از متوسط وزن و وزن كل ماهيان (بيوماس  30يا  15زيست سنجي منظم ماهيان ( -
 استخر)، تعداد ماهيان، كنترل رشد روزانه ماهيان و ضريب تبديل غذايي

 كنترل اشتهاي ماهيان كه نشان دهنده سالمتي يا بيماري ماهيان است. -

 خيص و درمان بيماريهاي احتماليمشورت مداوم با دامپزشك براي تش -

 ثبت روزانه رفتار شناگري و ظاهر ماهيان -

 جلوگيري از ورود شكارچيان به استخر (پرندگان ماهي خوار، جوندگان و ...) -

 شمارش روزانه تلفات ماهيان و دفن ماهيان تلف شده در گودالهاي آهكي -

كميت و كيفيت آب ارتباط بسيار نزديكي با هم مهمترين نقش را در توليد ماهي قزل آال به عهده دارد . آب 
ليتر آب در ثانيه نيازمنديم كه اين ميزان   10تا  7دارند ، از لحاظ  كمي براي توليد هر تن  ماهي قزل آال به 

  بستگي كامل به كيفيت آب دارد .
ه ميزان  آبدهي آنها كمتر ليتر در ثانيه است و در منابع تامين آبي ك10تا  7حداقل آب مورد نياز  براي استخرها 

از رقم ياد شده است ، نمي توان پيش بيني توليد مطمئني را داشت . اگر چه در  اوايل دوره  پرورش ممكن است 
مشكل خاص پيش نيايد ولي در شرايط  نامساعد مانند گرم شدن هوا و آب تلفات ماهيها شروع شده و گاه باعث 

  نيز آب بايد شرايط زير را داشته باشد :بروز مشكالتي مي شود .از لحاظ كيفي 
  
   كيفيت آب براي پرورش قزل آال -4-5-2
  درجه حرارت آب  -

درجه حرارت نقش بسيار مهمي در توليد ماهي قزل آال دارد .درجه حرارت مناسب براي پرورش ماهي قزل آال 
درجه سانتي گراد نشان مي  16اي درجه سانتي گراد است و اين گونه بهترين ميزان تغذيه و رشد رادر دم 12-18

درجه  سانتي گراد ،  سوخت و ساز بدن كاهش يافته ، در نتيجه از ميزان ر شد  10دهد. در حرارتهاي كمتر از 
درجه سانتي گراد به علت كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب  18كاسته مي شود . همچنين د رحرارتهاي باالي 

ي شود وعالوه بر كاهش رشد خطراتي را نيز براي ماهي به دنبال دارد . به هضم و جذب غذا به خوبي انجام  نم
درجه حرارت هاي پايين  تر را بهتر از درجه ، كلي خانواده آزاد ماهيان به دليل نياز زيادشان به اكسيژن  رطو

حرارتهاي باالتر از حد مطلوب رشد تحمل مي كنند ،  به طور يكه ماهيان قزل آال  در زير يخ و برف درياچه ها  
در صورت وجود اكسيژن كافي به خوبي زنده مانده اند ولي ميزان  استقامت آنها براي تحمل حرارتهاي  باالتر از 

درجه سانتي گراد ، حداكثر دمايي است كه ماهي قزل آال ميتواند براي مدت  20است. دماي  حد مطلوب كم
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درجه سانتي گراد  25طوالني وبدون بروز تلفات غير عادي  زنده بماند. اگر چه اين ماهي از درجه حرارتهاي  
ناور در حوالي زابل ، درجه نيز جان سالم بدر برده است  براي  مثال ماهيان قزل آالي معرفي شده به قفسهاي ش

درجه  سانتي گراد را نيز براي مدتي تحمل كرده اند  ولي ميزان تلفات  در اين حالت زياد بوده  26حرارت  
درجه سانتيگراد  بر اساس منابع موجود حداكثر دماي قابل تحمل براي ماهي قزل آالست . به هر  25است . دماي 

درجه سانتي گراد انجام مي گيرد  20تا  6ال در حد فاصل دماي صورت بايد گفت كه  رشد ماهي قزل آ
درجه سانتيگراد به علت كاهش شديد سوخت و ساز بدن ، درعمل رشد متوقف مي شود .  4ودركمتر از 

هضم و جذب  ، درجه سانتيگراد به علت كاهش شديد مقدار اكسيژن محلول 22همچنين در دماهاي باالتر از 
شده و ممكن است غذا دهي به ماهيها تلفاتي را در بر داشته باشد . در چنين شرايطي بايد از غذا به خوبي انجام ن

  غذا دهي به ماهيها خودداري شود. 
  
  اكسيژن محلول آب  -

اكسيژن مورد نياز ماهي تحت تاثير شدت سوخت و ساز بدن و ميزان سوخت  و ساز تحت تاثير درجه حرارت و 
 اندازه ماهي قرار دارد . 

سوخت و ساز در ماهيان بزرگتر  شدت بيشتري دارد و در درجه حرارتهاي  باالتر نيز سوخت وساز  بدن افزايش 
مي يابد . بدين ترتيب با افزايش درجه حرارت  و سن ماهي نياز به اكسيژن نيز بيشتر مي شود . افزايش سوخت 

ن شده كه درنتيجه ظرفيت حمل اكسيژن وساز در درجه حرارتهاي باالتر موجب افزايش ميزان دي اكسيد كرب
  توسط هموگلوبين خون ماهي كاهش يافته و نتيجه  نهايي  آن كاهش ضريب تبديل غذا و ميزان رشد است. 

باشد و ميزان  ميلي گرم در ليتر) 8-12مناسب( ميزان اكسيژن آب ورودي براي پرورش قزل آال بايد در حد 
در ليتر نباشد . با اين حال چون ميزان جذب اكسيژن از عشاء   ميلي گرم 5اكسيژن  آب خروجي كمتر از 

كمانهاي آبششي ناشي از اختالف فشار اكسيژن محلول در بين آب و مويرگهاي كمانهاي آبششي است ، در 
  ميلي متر جيوه باشد .   20تا  15وضعيت ايده آل اين اختالف فشار بايد 

  ار اكسيژن كم است ، نياز اكسيژني نيز افزايش مي يابد . بنابر اين در مناطقي مانند ارتفاعات كه فش
آزاد ماهيان به اكسيژن محلول بيشتري در مقايسه با ساير ماهيان پرورشي نياز دارند،  به همين دليل پرورش آنها 

  درآبهاي سرد و عاري از آلودگي امكان پذير است . 
ميلي گرم درليتر برسد.  در  7سيژن آب به كمتر از عوارض كمبود اكسيژن از زماني شروع مي شود كه ميزان اك

شرايط بحراني كه عواملي از قبيل كاهش دبي  آب و يا گرم شدن هوا موجب كاهش ميزان اكسيژن محلول در 
آب مي شود. ميتوان اقدام به ريزش آب به صورت فواره اي كرد  تا آب وروردي در تماس با هوا از اكسيژن 

  ر شود. عواملي كه باعث كاهش ميزان اكسيژن در آب مي شود عبارتند از : محلول بيشتري  برخوردا
  باعث  كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب مي شود  ، افزايش درجه حرار ت 
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، با افزايش ارتفاع منطقه از سطح دريا، ميزان اكسيژن محلول در آب به علت كاهش تراكم  و رقيق تر شدن هوا 
  كاهش مي يابد.، 

آب استخرهاي پرورش ماهي قزل آال بايد دائم در جريان باشد در اين صورت ميزان اكسيژن محلول مورد نياز 
اين ماهي تامين و امكان رشد و نمو زي شناوران از بين خواهد رفت ولي گاهي به دليل كاهش دبي آب ويا 

حالت راكد باقي مانده وعالوه  دراستخرهاي  دو منظوره  كشاورزي به منظور جمع شدن آب در استخر، آب به
باعث افزايش تراكم زي شناوران مي شود كه اين امر بويژه در شب سبب كاهش ، بر كاهش حالليت اكسيژن 

  .شديد اكسيژن در آب به دليل شدت  فعاليتهاي تنفسي مي شود
تجزيه هاي ميكروبي ذرات غذايي، برگهاي درختان و ساير مواد زائدي كه به آب استخرها وارد مي شوند، مورد 

  و سبب كمبود اكسيژن محلو ل در آب مي شود. ، مواد آلي باال مي رود  واقع شده
تعداد ماهيان موجود در استخر روي ميزان اكسيژن محلول تاثير دارد به طوري كه هر چه تراكم ماهي بيشتر باشد، 

  ميزان اكسيژن محلول كاهش مي يابد. 
مي تواند موجب مصرف و كاهش شديد اكسيژن و در نهايت افزايش تلفات و تراكم بيش ازحد ماهي در استخر 

مرگ و مير ماهيها شود . بنابراين؛ تعداد ماهي ذخيره شده در استخر بايد براساس ميزان آب ورودي و كيفيت آن 
  باشد .

با اكسيژن  شوري نيز ازجمله عواملي است كه بر اكسيژن محلول در آب اثر دارد. ميزان شوري رابطه معكوس
رابطه بين شوري و يك ظرفيت حمل اكسيژن كمتري دارند. جدول شماره  ،محلول دارد يعني؛ آبهاي شورتر

ميزان اكسيژن محلول در آب را نشان مي دهد. بايد خاطر نشان كرد كه چون ماهي قزل آال  قادر به تحمل 
اكسيژن محلول وسرعت مناسب  جريان اما در شرايط مناسب دماي آب ، در هزار نيست. 30شوريهاي  باالي 

  در هزار را نيز دارد. 30آب ، تحمل شوريهاي باالتر از 
   



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٢۴۴
 

  حالليت اكسيژن هوا بر حسب ميليگرم در ليتر در آب با شوريهاي متفاوت  )1-5(جدول 
  ( گرم در هر كيلو گرم )
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   (PH)غلظت يون هيدروژن  -
 8تا  5/6براي پرورش ماهي قزل آال   PHنام  دارد و مناسب ترين  PHغلظت يون هيدروژن در آب ، اسيديته يا  

بسيار حساس است و  PHاست . اين گونه نسبت به تغييرات   5/8و بيشتر از  6بحراني كمتر از  PHاست.  
محيطهاي اسيدي و يا قليايي  مي تواند تاثيرات منفي را در ميزان رشد و بقاي ماهيان  پرورشي برجاي گذارد و 

)(اما  شدت حساسيت نسبت به محيطهاي قليايي به واسطه تبديل يون  آمونيم  4
NH  به آمونياك)NH3(  بيشتر

است . آمونياك ماده اصلي  حاصل از متابوليسم پروتئينها است. وجود يون آمونيم اثرات منفي براي بقاي ماهي 
در بر ندارد در صورتي كه افزايش آمونياك كه يك ماده سمي و مهلك است مي تواند سبب ايجاد تلفات در 

  ي شود . يون آمونيم مطابق فرمول زير تجزيه و به آمونياك تبديل مي شود  توده ماهيان  پرورش
                               oHNH 23                            OHNH 4  

و دماي آب سرعت تبديل يون آمونيم به آمونياك را  PHو دما قرار دارد . افزايش   PHميزان تجزيه تحت تاثير 
آبشش هاي ماهي قادر به دفع آمونياك از خون نبوده و با ، افزايش  ميدهد . در شرايط افزايش آمونياك محيط 

  مسموميت و در نهايت مرگ و مير حادث مي شود.  ،افزايش غلظت اين ماده در خون ماهي
يون آمونيم به آمونياك با سرعت بيشتري انجام مي شود . بنابر اين ، در با افزايش درجه حرارت پديده تبديل 

آب به شدت براي پرورش ماهي قزل آال خطرناك است و در اين شرايط  PHدرجه حرارتهاي باالتر ، افزايش 
بايد از راكد ماندن آب و رشد زي شناوران گياهي و جلبك ها درمحيط آب با تميز كردن مداوم استخر 

 05/0ميلي گرم در ليتر و حضور مداوم اين ماده با غلظت  03/0ي كرد وجود متناوب آمونيك به ميزان جلوگير
ميلي گرم در ليتر تاثير منفي در رشد ماهيها دارد. افزايش بيش از حد مجاز آمونياك درمحيط با تحريك بافت 

به  ، ياك در محيطهاي آبيآبشش و در نهايت بيماري محيطي نكروز آبشش همراه است. اكسيداسيون آمون
ظرفيت حمل اكسيژن درخون كاهش  ، افزايش نيتريت منتهي مي شود كه در صورت حضور آن به مقدار زياد 

  مي يابد كه نتيجه نهايي آن كاهش بازده غذا و ميزان رشد است. 
ي محلول كردن محيطهاي اسيدي اثرات نامطلوبي براي ماهي پرورشي در بر دارد. مهمترين اثر محيطهاي اسيد

رسوبات هيدروكسيد آلومينيوم و به طور كلي تشديد اثرات آلودگي با فلزات سنگين است. اين ماده بر روي 
برانشي ماهيها رسوب كرده و باعث كاهش  ظرفيت تبادل اكسيژن با محيط آبي توسط آبشش ها مي شود. 

زان آمونياك  موجود در محيط در حد صفر تقريبا مي،  6حدود  PHدرجه سانتي گراد  و  15در دماي بطوريكه 
  .ك تبديل مي گرددتقريبا صد در صد يون آمونيم به آمونيا 12حدود  PHدر همين دما و  امااست 

  
  سرعت جريان آب  -

در استخرهاي پرورش ماهي قزل آال بايد جريان دائمي آب به منظور تامين اكسيژن  مورد نياز ماهي فراهم باشد . 
از طرفي جريان آب موجب شستشوي دائمي استخر، خود پااليي، جلوگيري از ته نشين شدن بقاياي مواد غذايي 
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تاثير مي گذارد. سرعت جريان آب و فضوالت ماهي مي شود واز سوي ديگر بر روي رفتار شناگري ماهي 
  سانتي متر در ثانيه است.  5تا  2مناسب براي پرورش ماهي قزل آال بين 

سوخت و ساز بيشتري را ايجاد كرده و ماهي بايد براي غلبه بر ، افزايش سرعت جريان آب از حدود ياد شده 
ر اقتصادي پرورش ماهي در چنين جريان و شناكردن در چنين محيطي ، انرژي بيشتري را صرف كند كه از نظ

شرايطي مقرون به صرفه نخواهد بود. ولي در استخرهاي دو منظوره به دليل اين كه آب دائم در جريان نيست و 
مدتي طول مي كشد تا استخر پر شود بنابر اين سرعت جريان آب در عمل نقش منفي نخواهد داشت مگر اين 

ين صورت به هنگام تخليه استخر باعث بروز مشكالتي خواهد شد كه شيب كف استخر خيلي زياد باشد كه درا
  در چنين مواردي در موقع تخليه آب بخصوص بايد از غذادهي به ماهي خودداري كرد . 

  
  اثر نور  -5-5-2

تابش شديد و مستقيم نور مي تواند موجب  آفتاب سوختگي پوست ظريف ماهي قزل آال شده و آلودگيهاي 
قارچي را به دنبال داشته باشد . بنابر اين در مورد استخرهاي دو منظوره كه بويژه در ارتفاعات قرار گرفته اند و 

و تي المقدور عمق آب را افزايش داد. خطر تابش مستقيم نور بخصوص در فصول گرم سال وجود دارد . بايد ح
  از سايه بانها براي پوشاندن استخر بخصوص روي نقاط غذادهي در استخر استفاده كرد .

 
  كدورت آب  -6-5-2

ماهي قزل آال به آب شفاف و تميز نياز دارد . به طوري كه شفافيت آب بايد تا عمق استخر تامين شود كدورت 
ثر منفي دارد وگاه ديده شده كه در اين استخرها به دليل كدورت زياد ناشي آب در گرفتن غذا توسط ماهي ا

ازماندگاري آب ، ماهي قادر به گرفتن غذاي پلت نبوده و پلتهاي غذايي پس از سقوط به كف استخر موجب 
مفيد  آلودگي آب شده اند . البته گاهي اوقات كدورتي كه مانع ديد  ماهي  ودر گرفتن غذا اشكال ايجاد نكند،

است و حسن آن اين است كه ماهي را از بروز آفتاب سوختگي  در فصل تابستان در امان نگه ميدارد و شفافيت 
زياد نيز باعث مي شود كه ماهي دچار آفتاب سوختگي شود. ودر اين شرايط بايد براي جلوگيري از آفتاب 

  سوختگي سايبانهايي بر روي استخر نصب كرد. 
  
  علق مواد جامد م -7-5-2

مواد جامد معلق شامل مواد دفعي حاصل  از متابوليسم ذرات و باقيمانده مواد غذايي موجود در آب است. اين 
مواد در درجه اول موجب كاهش ميزان اكسيژن و از طرف ديگر موجب تحريك برانشي ماهي مي شود . وجود 

را  (B.O.D)آنها شده كه خود نياز اكسيژني  اين مواد در محيط آبي باعث افزايش  فعاليت جانداران ريز  و تجزيه
افزايش مي دهد از طرفي اين مواد  با باز و بسته شدن سرپوش برانشي به محفظه آبششي راه يافته و باعث 

  تحريك مكانيكي تيغه هاي آبششي و در نتيجه  
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جانداران ريز باعث همچنين  تجزيه مواد دفعي وضايعات غذايي توسط  تبادل اكسيژن مي شود .  ظرفيت كاهش
H2S توليد مواد مضري از قبيل  گاز

مي شود كه به نوبه خود از آن  ميتوان به عنوان ماده مضر براي ماهي نام برد  
   و باعث تلفات شديد گردد . و افزايش آن در محيط آبي مي تواند از ميزان رشد بكاهد

  
  ساير عوامل  -8-5-2

از ديگر عوامل اين كه آب مناسب براي پرورش ماهي قزل آال بايد عاري از آلودگي به فلزات سنگين باشد . 
  همچنين آبهاي سخت تري كه ميزان امالح مجاز بيشتري داشته باشند براي پرورش مناسب ترند. 

هيخوار و سمور آبي، مي وجود عوامل بيماريزا مانند زالو و آرگولوس و همچنين دشمنان ماهي مانند مرغان ما
  تواندميزان توليد را كاهش دهد . 

  
  منابع تامين آب استخرهاي دو منظوره سردابي  -9-5-2
  نهرها و رودخانه ها -3          چشمه ها  -1
  چاه هاي كشاورزي  -4          قناتها  -2
  
  چشمه ها  -

چنانچه سفره آبداري در نقطه اي با سطح قابل نفوذ  زمين تماس پيدا كند و سطح ايستابي سفره از نقطه تماس 
  باالتر باشد ، آب از محل برخورد سفره آبدار با سطح زمين به صورت چشمه خارج مي شود 

ل خروج آب به چنانچه نقطه خروج آب به وسيله مواد خارجي به صورت رسوباتي پوشانده شده باشد،  مح
  احتمال قوي تغيير پيدا كرده و در نقاطي باال يا پايين تر از محل واقعي چشمه ظاهر مي شود. 

ميزان آبدهي چشمه با زمينهايي كه آبهاي خارجي را به صورت برف يا باران دريافت كرده وهمچنين با قابليت 
نفوذ كم و سفره آبدار وسيع باشد، آبدهي  نفوذ و قدرت ذخيره كنندگي سفره آب در ارتباط است. اگر قابليت

چشمه به صورت يكنواخت در تمام فصول است. و چنانچه قابليت نفوذ زياد و سفره آبدار كوچك باشد ، ميزان 
  .آب خروجي چشمه با ريزشهاي جوي در ارتباط است

مق دره ها و داراي بدين سبب در بهره برداري  از آبهاي زيرزميني سعي بر آن است كه از ذخائري كه در ع
  آبدهي ثابت و زياداست استفاده شود. 

چشمه ها  به عنوان مهمترين منبع تامين آب در پرورش ماهي قزل آال به سه د سته چشمه هاي سقوطي ، حوضچه 
  اي و گسترده تقسيم مي شوند .
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  چشمه هاي سقوطي  

تا صد در صد اشباع از اكسيژن بوده و يكي از بهترين منابع آبي ، اين چشمه ها به دليل حالت ريزشي  كه دارند 
براي پرورش ماهي قزل آال محسوب مي شوند . وجود امالح مختلف و كمبود اكسيژن كه در بعضي از آبهاي 
زيرزميني  مشاهده مي شود ، در اين حالت به واسطه  ريزش آب و تماس با هوا برطرف مي شود و آب تا قبل از 

 ه استخرها و حوضچه هاي پرورش ماهي قزل آال  فرصت اكسيژن گيري را پيدا مي كند. رسيدن ب

  چشمه هاي حوضچه اي  
آب اين چشمه ها ابتدا در حوضچه هايي جمع شده و سپس در مسير اصلي هدايت مي شود. امكان ايجاد 
رويشهاي گياهي در محل اين چشمه ها زياد است كه در اين صورت و به هنگام شب ممكن است موجب 

قبل از وارد اكسيژن و يا وجود امالح آهن بايد  كمبود، كاهش اكسيژن شود .در صورت وجود گازهاي اضافي 
  اقدام به هوادهي آب كرد. ، كردن آب اين چشمه ها به استخرهاي پرورش ماهي قزل آال 

   چشمه هاي گسترده  
سرچشمه  آنها  محل مشخصي ندارد وآبهايي با دبي كم از مظهرهاي ، متفاوت خارج مي شود. به دليل اين كه 

رع پرورش قزل آال نقش مهمي ندارند ولي اغلب ميزان خروجي آب اين چشمه ها كم است ، دراحداث مزا
 درتامين آب استخرهاي ذخيره آب كشاورزي اهميت خاصي دارند. 

به طور كلي چشمه ها داراي مزاياي زيادي براي پرورش ماهي قزل آال هستند . دبي آنها در طول سال به طور 
حرارت آب در طول سال كم  عموم دچار نوسان وتغييرات زيادي نمي شود؛ آب آنها خنك و نوسانات درجه

  است فاقد آلودگيهايي هستند كه اغلب رودخانه ها و نهرها را براي پرورش آبزيان نامناسب كرده است. 
در يخبندانهاي زمستانه ،  اغلب آب چشمه ها يخ نمي زند و در فصول بهار و پاييز دراثر ذوب شدن برفها و 

يد به طور معمول آب آنها شفاف است و يا از كدورت  بسيار جاري شدن سيالبها و يا در اثر بارندگيهاي شد
كمي برخوردار است. كدورت آب در پرورش ماهي قزل آال ، به طور كلي قابل قبول نيست و شفافيت آب بايد 
تا عمق استخرها تامين شود (حدود يك متر) زيرا ، ذرات معلق موجود در آبهاي گل آلود بر روري آبشش هاي 

، رسوب كرده و موجب ايجاد اختالل در تنفس و درنتيجه مرگ آن مي شود. عالوه بر اين  ماهي قزل آال
  كدورت آب در گرفتن پلتهاي غذايي توسط اين گونه تاثير دارد. 

شرايط فوق ، محاسني است كه چشمه ها را به عنوان يكي از بهترين منابع تامين آب براي پرورش ماهي قزل آال 
ايب چشمه ها اين است كه گاهي امالح آهن به صورت محلول در آنها وجوددارد كه مطرح كرده است. از مع

  تشخيص اين امالح راحت و آسان است . در مظهر اين چشمه ها رسوبات قرمز آجري رنگي ظاهر مي شود  
وجود آهن محلول در آب به عنوان يك ماده سمي محسوب شده  و موجب ايجاد مسموميت و مرگ و مير 

پرورشي مي شود. حداكثر ميزان مجاز آهن در آب براي پرورش ماهي قزل آال يك ميليگرم در ليتر يا ماهيهاي 
يك پي پي ام است . از ديگر  معايب چشمه ها اين است كه گاهي به واسطه وجود گازهاي محلول ديگر مانند 
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22,COSH   ظرفيت حمل اكسيژن آب كاهش مي يابد و در صورتي كه تمهيداتي در اين زمينه ، و غيره
انديشيده نشود وبدون هوادهي آب وارد استخر شود ،  مي تواند عواقب وخيمي  مانند كشتار تا صد در صد 

رم  در ليتر است و آب مورد دو تا سه ميلي گ، در آب   2COماهيها را به دنبال داشته باشد. ميزان مجاز گاز 
  باشد.    2SHپرورش براي ماهي قزل آال به طور كلي بايد فاقد گاز

مزايا و معايب استفاده از چشمه ها در تامين آب استخرهاي دو منظره سردآبي ارائه شده دو ،  در جدول شماره
  است.

  مزايا و معايب استفاده از چشمه ها درتامين آب استخرهاي دو منظوره سردابي )2-5(جدول 
 معايب مزايا

 داشتن آب سرد و خنك-
  عدم آلودگي -
  عدم آلودگيهاي انگلي و پارازيتي -
  عدم وجود ماهيان هرز -
  درجه حرارت تقريبا ثابت -
 عدم نياز به پمپ زني -

  امكان و جود گازهاي مضر در آب -
 امكان كمبود اكسيژن محلول -

 
  قناتها  -

قنات يكي ديگر از منابع تامين آب استخرهاي دو منظوره  كشاورزي است . اين منابع آبي در اغلب استانهاي 
كشور ، بخصوص در مناطق كم آبي مانند استانهاي كرمان يزد و اصفهان به وفور يافت مي شود . ايرانيان مبتكر 

ري در ايران ازاين طريق استفاده شده است . ساختن قنات بوده اند . از روزگاران قديم براي مصرف شرب و آبيا
  رشته قنات وجود داشته است.  3000به طوريكه گفته اند در شهر نيشابور قبل از حمله مغول 

متر حفر مي كنند  40تا  30نحوه ايجاد قنات  بدين ترتيب است كه درمحل كوهپايه ها چاه هاي عميقي به فاصله 
آب  را به دشت كه  ، به يكديگر مرتبط شده ودر نهايت با استفاده از شيب زمين .اين چاه ها  به وسيله پشته هايي 

در حقيقت مظهر قنات است مي رسانند . در حقيقت قنات مجرايي است كه در زير زمين از طرف  دشت به 
در كوهستان حفر مي شود تا سفره هاي آبدار را قطع كرده و آب آنها را جمع كند و در حقيقت چاه هايي كه 

مادر « طول مسير حفر مي شود براي اليروبي قنات به كار برده مي شود . فاصله مظهر قنات تا آخرين  چاه كه 
  نام دارد ، ممكن است از چند متر تا چند كيلومتر متغير باشد »  چاه 

حفر شده با هوا در قناتها داراي آب سالم و پاكيزه اند . به عالوه به دليل اين كه در طول مسير به وسيله چاه هاي 
ارتباط هستند ، از ميزان  اكسيژن محلول بيشتري نسبت به چشمه ها برخوردارند . و ميزان امالح آهن نيز در آنها 

نيز عاري هستند ، همچنين داراي   COSH,22كم است و به واسطه  ارتباط با هوا از وجود گازهاي مضري چون 
  هستند.  ميزان قابل قبولي اكسيژن
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عمده ترين مشكل قناتها اين است كه مسير آنها هر چند سال يكبار احتياج به اليروبي و اصالح دارد كه هزينه 
هاي نسبتا زيادي را در بر دارد . در مقام مقايسه بايد گفت كه آب قناتها بيشتر  تحت تاثير دماي محيط قرار مي 

  گيرد . 
مزايا و معايب استفاده از آب قنات در تامين آب استخرهاي دو منظوره سردآبي آمده  سه ،در جدول شماره 

  است.
  مزايا و معايب استفاده از آب قنات در تامين آب استخرهاي دو منظوره سردابي) 3-5(جدول 

 معايب مزايا

  اكسيژن محلول آب مناسب -
  عدم وجود گازهاي مضر -
 عدم نياز به پمپاژ   -

  اليروبي مسيرنياز به  -
 احتمال وجود آلودگيهاي انگلي وپارازيتي ناشي از ماهيان قنات -

  
  چاه هاي كشاورزي  -

  چاه هاي تامين كننده آب استخرهاي دو منظوره سردابي به دو دسته به شرح زير تقسيم مي شوند: 
  چاه آرتزين  

چنانچه هدايت آب از سفره زير زميني  به سطح زمين بدون استفاده از موتور پمپ  انجام شود چاه آرتزين نام 
دارد . در حقيقت چنانچه سطح ايستايي آب از سطح زميني كه در آن چاهي حفر شده باالتر باشد، آب به 

  زين مي نامند صورت  جهنده از زمين خارج مي شودكه اين سفره را به نام سفر ه آب آرت
اين چاه ها به دليل عدم هزينه پمپ زني ، عدم آلودگي  ، دما و دبي ثابت ، چنانچه دماي آنها براي پرورش ماهي 
مناسب باشد ، يكي از بهترين و سالمترين منابع آبي براي پرورش ماهي قزل آال هستند. ودر صورتيكه اين منابع 

غير آرتزين توضيح داده  يروشهاي هوادهي  كه در بحث چاه ها داراي گازهاي اضافي باشند بايد به وسيله
  خواهد شد ، اين نقيصه نيز برطرف شود. 

مزايا و معايب استفاده از چاه هاي آرتزين در تامين آب استخرهاي دو منظوره سردآبي  چهار ، در جدول شماره
  ارائه شده است.

  ن در تامين آب استخرهاي دو منظوره سردابيمزايا و معايب استفاده از چاه هاي آرتزي) 4-5(جدول 
 معايب مزايا

 نوسانات كم درجه حرارت-
  نوسانات كم دبي آب -
  عدم احتمال وجود بيماري هاي انگلي وعوامل بيماري زا -
 عدم هزينه پمپ زني -

  احتمال وجود گازهاي مضر -
 احتمال كمبود اكسيژن -
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  چاه هاي غير آرتزين  
استفاده از  چاه هاي ، آب اين چاه ها با استفاده از موتورهاي الكتريكي يا ديزلي به سطح زمين هدايت مي شود 

غير آرتزين به دليل هزينه  باالي پمپاژ ،تنها به منظور پرورش ماهي چندان  توصيه نمي شود در سطوح كوچك 
نيز تنها زماني مقرون به صرفه است كه اين فعاليت در كنار كار كشاورزي انجام گيرد .  از آب اين منابع براي 

ته كه احتياج به آب در گردش كم است ، مي توان استفاده كرد . آب پرورش ماهي قزل آال در روشهاي مدار بس
اين چاه ها داراي ويژگيهاي كلي آبهاي زير زميني است و در صورت پرورش ماهي قزل آال در استخرهاي 

  مجاور اين چاه ها  ، بايد به نكات زير به دقت توجه نمود. 
  

چاه هايي كه از پمپهاي گازوئيلي براي  كتريكي باشد :انرژي ال ،حتي االمكان نيروي محركه  چاه ها –الف 
پمپ زني آب استفاده مي كنند اغلب داراي نشست روغن هستند و درحالت عادي نشست روغن بسيار كم و تنها 
د رفضاهاي مرده در سطح آب قابل مشاهده است و به تنهايي نمي تواند براي ماهي قزل آال مشكل آفرين باشد 

اشكال فني دارند ، مقدار زيادي روغن  را در سطح آب پخش مي كنندكه گاهي مسموميت  ولي پمپ هايي كه
و تلفات ماهيها رابه دنبال دارد. همچنين گاهي در اثر خرابي پمپ مقدار زيادي روغن نشست كرده و به طور 

ر اين ، استخر كامل سطح آب را مي پوشاند در اين حالت نيز خفگي و مرگ دسته جمعي ماهيها حتمي است بناب
  هايي كه منبع تامين كننده آب آنها چاههايي با پمپ گازوئيلي است ، چندان توصيه نمي شود. 

  
با توجه به اين كه چاه ها به طور عمده برا ي فعاليتهاي : ماه از سال اين چاه ها فعال باشند 6حداقل  –ب 

كشاورزي احداث شده اند ، بنابر اين بايد دوره فعاليت آنها طوري باشدكه در طول اين دوره بتوان بچه ماهي را 
به وزن بازاري رساند زيرا در پايان فصل كشاورزي چنانچه دماي محيط نيز اجازه ادامه فعاليت پرورش ماهي 

  هد اما به دليل هزينه زياد پمپ زني، ادامه كار مقرون به صرفه نخواهد بود . رابد
ميزان اكسيژن و گازهاي محلول آب اين چاه ها مشخص شود:  قبل از اقدام به ماهيدار كردن استخرهاي  -ج

و  بايد از كافي بودن اكسيژن محلول آب، عدم وجودگازهاي مضر محلول در آب، مجاور چاه هاي كشاورزي 
تركيبات محلول ديگري چون آهن سه ظرفيتي  اطمينان حاصل كرد. در صورتيكه مقدار گازهاي مضر زياد باشد 

نسبت به رفع اين نقيصه اقدام كرد. ساده ترين عمل هوادهي، با ، ميتوان باتمهيداتي مانند پرتاب ويا هوادهي آب 
وارد اين لوله ها كرده و ا جازه مي ، ه به استخر استفاده از  لوله هاي سوراخدار است كه آب را قبل از رسيد

از سوراخهاي ريز لوله خارج شده و قطرات آب درتماس با هوا ، فرصت اكسيژن گيري و  گازهاي سميدهيم تا
دفع گازهاي محلول را پيدا كنند . روش ديگري كه براي  افزايش اكسيژن آب ورودي بخصوص در مورد چاه 

ار گرفت ، استفادهاز برج هوادهي است. برج هواده آب را به صورت قطرات ريز در هاي كشاورزي ميتوان به ك
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در اين حالت آب گازهاي اضافي و فوق اشباع خود را پس داده واز .آورده و تماس  آب را با هوا بيشتر مي كند 
  اكسيژن اشباع مي شود. 

  
  تامين آب استخرهاي دو منظوره سردابي مزايا و معايب استفاده از آب چاه هاي غير آرتزين در) 5-5( جدول

 معايب مزايا

  عدم احتمال وجود بيماريهاي انگلي و عوامل بيماريزا -
  نوسانات كم درجه حرار ت آب -
 نوسانات كم دبي آب-

  احتمال وجودگازهاي مضر زياد است-
  احتمال كمبود اكسيژن محلول -
  هزينه پمپ زني زياد -
 دوره فعاليت كوتاه است -

 
  حمل و نقل و رها سازي بچه ماهي  -10-5-2

حمل ونقل بچه ماهي مي تواند با استفاده از كيسه هاي نايلوني ويامخازن فايبرگالس و فلزي انجام گيرد . به دليل 
نياز اكسيژني زياد ماهي قزل آال و حمل و نقل اين ماهي  در كيسه هاي نايلوني تنها  در وزن هاي پايين و 

مي تواند انجام گيرد و در حمل  و نقل بچه ماهيان بزرگتر و به هنگام مسافتهاي طوالني بايد از  مسافتهاي كوتاه
  تانكر استفاده شود. 

  مخزن هاي حمل بچه ماهي بايد حتي المقدور  دو جداره و عايق حرارتي داشته باشد . 
  عوامل زير بستگي دارد : به  ، حمل و نقل شود، تعداد بچه ماهي كه ميتواند به ازاي هر مترمكعب آب 

  درجه حرار ت آب  -
  درجه حرار ت محيط  -
  ميزان تبادل حرار تي بين آب مخزن و ميحط خارج  -
  اندازه و وزن بچه ماهي  -
  ميزان اكسيژن تزريق شده به داخل مخزن -

ان دريك مخزن ده گرم را مي تو5كيلو گرم بچه ماهي قزل آال با وزن متوسط  300تا  200به عنوان مثال  مقدار 
هزار ليتري در دماي معمولي منتقل كرد . در درجه حرارتهاي باال بهتر است به جاي تزريق زياد اكسيژن از حجم 
ماهي كاست . زيرا افزايش  مقدار اكسيژن  نيز عامل تالطم آب و ايجاد استرس  در ماهيها است . بايد عوامل 

  ش داد . براي اين منظور ميتوان از روشهاي زير استفاده كرد : ايجاد استرس در ماهي راتا سر حد امكان كاه
  تا يك درصد به آب مخزن حمل ونقل  5/0اضافه كردن مقداري نمك 

  به ازاي يك گرم در متر مكعب پودر گل ميخك استفاده از ماده بيهوشي مانند   
  تا از ايجاد موج در آب داخل مخزن جلوگيري شود .  از آب پر كردن كامل مخزن
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استفاده از ماده بيهوشي د راكثر مواقع به دليل عدم دسترسي به اين مواد و قيمت گزاف آن ها ميسر نيست. ولي 
اضافه كردن نمك با غلظت ذكر شده مي تواند از شدت متابوليزم كاسته و ماهيها را درطول مدت حمل و نقل 

ماده بيهوشي وزئوليت به عنوان جاذب يون آمونيوم و  تعديل كننده آمونياك  ، با استفاده از نمك. آرام تر كند 
حاصل از  متابوليزم ماهي و در مخازن كوچك پلي اتيلن حمل و نقل متراكم ماهي ميسر شده و با اين روش  مي 

ساعت  48ليتري به مدت  200مخزن يك  رگرم را د 10قطعه بچه ماهي با وزن متوسط  4700توان براي مثال  تا 
  حمل ونقل كرد. در موقع حمل و نقل بچه ماهي قزل آال بايد نكات زير را به طور كامل رعايت كرد  

  ساعت قبل از حمل و نقل قطع شود 24غذادهي ماهيها حداقل  -
چند درجه خنك  مخزن حمل ونقل با آبيكه دماي آن به اندازه دماي آب استخرهاي نگهداري بچه ماهيان يا -

  تر است پر شود .
اكسيژن به صورت حبابهاي گازي از ميان سنگهاي هواي قرار گر فته  در كف مخزن و يا از سوراخهاي ريزي  -

  كه در لوله حامل اكسيژن ايجاد شده ، خارج شود و تمام ستون آب را هوادهي كند.
قل بچه ماهيها استفاده مي شود ، بايد كيسه ها را اگر از كيسه هاي پالستيكي براي حمل و ن، در موقع رها سازي 

مدتي  كه طول اين مدت بسته به اختالف  درجه حرارت آب استخر و آب كيسه هاي حمل بچه ماهي دارد در 
  روي سطح آب قرار داد تا اختالف  آب كيسه ها و استخر بيش از چند درجه نباشد.

  ام به رها سازي بچه ماهيها كرد .پس از حصول اطمينان  از هم دمايي ، ميتوان اقد
بايد آب استخر  و مخزن نيز هم دما شود. بدين ، چنانچه براي حمل و نقل بچه ماهيها ازمخزن استفاده مي شود 

ساعت  بسته به اختالف درجه  2تا  5/0منظور مي توان آب استخر را به داخل مخزن پمپ كرد و در مدت 
  داده و سپس اقدام به رها سازي بچه ماهيها كرد . عمليات هم دمايي را انجام ، حرارت 

عملياتي چون رقم بندي ، زيست سنجي و بخصوص حمل و نقل از جمله عوامل ايجاد فشار عصبي و استرس در 
خودداري از غذادهي به ماهيهاست. زيرا از نظر ، ماهيها به شمار مي رود . د راين گونه مواقع اولين كار 

اثير حمل و نقل  در توقف  حركات روده است كه تحت تاثير سيستم سمپاتيك انجام فيزيولوژيكي  اولين ت
گرفته  و متعاقب آن جريان خون دربافت روده اي كاهش يافته و عمل گوارش مختل مي شود. بنابر اين دادن 

پس از رفع  غذا در چنين شرايطي به ماهيها ممكن است سبب ايجاد سم شده و منجر به تلفات زياد ماهيها شود .
حركات روده تحت فرمان سيستم عصبي  پاراسمپاتيك  مجددا شروع  به از ساعت بعد  8تا  12اغلب ، استرس 

كار ميكند كه با حركات و پوشش كنده شده از جداره روده همراه بوده و در اين حالت ريسمانهاي سفيدي كه 
ساعت  14استخر ديده مي شود . بنابر اين تا شامل مواد دفعي  و پوشش كنده شده از جداره رودهاست در كف 

به هيچ عنوان نبايد نسبت به غذادهي ماهيها اقدام شود. به هنگام رها سازي ، پس از حمل و رها سازي بچه ماهيها 
  بچه ماهي به نكات زير بايد توجه كرد: 

  آب مخزن حمل و نقل ماهي با آب داخل استخرتا سرحد امكان هم  دما شود   -
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  ساعت از غذادهي خودداري شود . 24از رهاسازي بچه ماهيها تا پس  -
  

  ماهيدار كردن استخر و تراكم رها سازي  -11-5-2
بايد توجه داشت كه چون اغلب رقم بندي در اين ، قبل از رها سازي بچه ماهي و ماهيداركردن اين استخرها 

زن كم را در اين استخرها ذخيره كرد  چنانچه استخرها انجام نمي شود ، بايد ماهياني يك دست و با اختالف و
،ماهيان  درشت تر اجازه گرفتن غذا به ماهيان ريزتر را نمي دهند و پس  ، اختالف اندازه و وزن ماهيها  زياد باشد

از مدتي ماهيان كوچكتر خود طعمه ماهيان حريص بزرگتر  شده وبه اصطالح كاني باليسم يا همجنس خواري 
قيق ت بعدي از قبيل  عدم توانايي محاسبه دالشايع مي شود و در اين حالت تلفات پنهان زياد خواهد بود و مشك

ميزان غذا به دنبال خواهد داشت. در هر صورت مي توان تمهيداتي انديشيد  تا عمليات رقم بندي را به نحوي در 
اين استخرها انجام داد . بدين ترتيب كه گوشه اي از استخر را به وسيله توري جدا كرده و ماهيان كوچك را 

وش بهترين وسيله جلوگيري  از بروز همجنس پس از رقم بندي در اين قسمت  رها سازي  مي كنيم . اين ر
  خواري و رقم بندي  ماهيان پرورشي در استخرهاي دو منظوره سردابي است 

در مورد تراكم ذخيره سازي بايد گفت كه تعداد بچه ماهي رهاسازي شده در اين استخر ها به كيفيت و كميت  
ستخر ها در صورت  دارا بودن جميع شرايط زير آب مربوط مي شود . به هر حال بايد سعي شود كه هر يك از ا

  با تعداد بچه ماهي مناسب ماهيدار شود تا بتوان توليد مطمئني را نيز انتطار داشت . 
  وسعت مناسب  -
  آب كافي و مناسب  -
 شرايط آب وهوايي و برخورداري از زمان رشد مناسب  -

 تعويض آب و شرايط مناسب استخر -

ليتر در ثانيه و كيفيت مناسب آن مي توان  10تا  7در يك استخر  با منبع آبي  ، مثال هما نطور كه خاطر نشان شد
 توليد يك تن ماهي قزل آال را دركنار كار كشاورزي انتظار داشت . 

نظر به اينكه همه استخرهاي دومنظوره از جميع شرايط مورد نياز بر اي پرورش ماهي قزل آال برخوردار نيستند  و 
دستورالعمل ذخيره سازي  بچه ماهي و ميزان توليد قابل ، ي و استفاده بهينه از استخرهاي موجود به منظر بهره گير

آمده است. بايد توجه داشت كه ارقام ذكر شده براي  شرايط  شش انتظار  در اين استخرها  در جدول شماره
با نظر كارشناس مربوط انجام  كامال ايده آل  پيش بيني شده و در صورت تغيير شرايط بايد ميزان ذخيره سازي 

  شود .
ليتر در ثانيه هستند ،  منابع مطمئني براي  5بايد خاطر نشان ساخت كه منابع آبي كه داراي آبي با دبي كمتر از  

پرورش ماهي قزل آال محسوب نمي شوند . و تراكم ذخيره سازي بايد با احتياط كامل و با استفاده از نظرات 
  م گيرد . كارشناسان مجرب ا نجا
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  )دستور العمل  ماهيدار كردن استخرهاي دو منظور سردابي( منبع آبي : چشمه و قنات) 6-5(جدول 

  دبي
 (ليتر برثانيه)

حداكثر مساحت 
  استخر

 (مترمربع)

حداكثر درجه 
حرارت طول 

 (C)دوره پرورش 

 تراكم (قطعه)
  حداكثر تلفات

(%) 
  ميزان توليد

(Kg) 

 1000 20 5000 18 500 10بيشتر از 

10-7 350 18 5000 20 1000 

7-5 250 18 4000 20 800 

5 250 18 3000 20 600 

  
در پايان بحث ماهيدار كردن و تراكم ذخيره سازي در استخرهاي دو منظوره سردابي بايد به نكات زير توجه 

  كرد: 
  بچه ماهيها بايد داراي وزن اوليه مناسب و اندازه هاي همسان باشند.  -
در صورت نياز به رقم بندي مي توان ، ماهيها را با تورپره چشمه ريز در گوشه اي از استخر محصور و سپس  -

 اقدام به رقم بندي آنها كرد.  

  
  كنترل فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب  -12-5-2

حفظ كيفيت آب درطول دوره  پرورش از مهمترين عوامل موفقيت در پرورش  ماهي قزل آالست . در طي 
فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب به صورت مستمر دستخوش تغيير مي شوند . از طرفي در اثر  ، دوره پرورش 

وارد مي شوند از  گازهايي چون آمونياك ودي اكسيد كربن به محيط آبي ، فعاليتهاي سوخت و ساز ماهي 
سويي به دليل اين كه در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي تعويض آب به صورت دائمي انجام نمي شود ، امكان 

   pHرشد زي شناوران و ماكروفيتها ، به واسطه ماندگاري آب افزايش مي يابد و اين شرايط خود باعث افزايش 
توسنتز زي شناوران  گياهي و در شب باعث  كاهش محيط دراثر ف  CO2آب در طول روز به واسطه مصرف  

و اكسيژن آب به وسيله دستگاه هاي    pHاكسيژن تحت تاثير عمل تنفس گياهان آبزي مي شود . تعيين 
آب و كيت هاي اندازه   pHمتر و اكسيژن متر ) و يا با استفاده  از نوارهاي كاغذي  اندازه گيري   pHمخصوص (

  انجام گيرد .  گيري اكسيژن  مي تواند
محيط سالمتري   ، بايد خاطر نشان كرد كه هر چه وضعيت فيزيكوشيميايي آب تعادل و ثبات بيشتري داشته باشد 

  براي رشد و بقاي ماهي فراهم است. 
همچنين براي جلوگيري ازرشد  زي شناوران مي توان از سولفات مس استفاده كرد كه به واسطه گراني و هزينه 

به طور مرتب نسبت به تميز كردن ، از آن توصيه نمي شود . بنابر اين بايد به جاي استفاده از  دارو زياد استفاده
استخر و جلوگيري از  رشد جلبكها اقدام  كرد . ذرات  غذايي و مواد دفعي نيز از جمله عواملي هستند كه تجزيه 
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اه است . بنابراين بايد غذادهي در اين آنها در استخر با مصرف اكسيژن  و بر هم زدن تعادل شيمياي آب همر
استخرها با دقت كامل انجام شود تا حتي المقدور پرت غذايي كه نتيجه آن آلودگي و كاهش ميزان اكسيژن آب 
است وجود نداشته باشد . بدين ترتيب در بحث كنترل فاكتورهاي فيزيكوشيميايي  آب بايد به موارد زير توجه و 

  دقت كرد . 
  اكسيژن محلول آب استخر بهتر است به صورت روزانه انجا م شود. ، وpHه حرارت ، كنترل درج -
  تميز كردن استخر براي جلوگيري از  رشد ماكروفيتها و زي شناوران  -
  رعايت اصول غذادهي و جلوگيري ازپرت غذايي در محيط آب  -
  

  زيست سنجي و كنترل رشد ماهيها د رطول دوره پرورش -13-5-2
براي پي بردن به سرنوشت غذايي  كه در داخل استخرها ريخته مي شود و همچنين ميزان رشد ماهيان و ضريب 

  تبديل غذايي ، بايد هر چند وقت يك بار ميزان رشد ماهيها را كنترل كرد . 
زيست سنجي اين كار عمليات زيست سنجي انجام مي گيرد .  در هر مرحله  بايد ميزان غذاي  مورد نياز تا انجام 

بعدي تعيين شود .اين كار از دقت و حساسيت  زيادي برخوردار است زيرا در صورت عدم زيست سنجي به 
موقع ماهيها و عدم اطالع  از ميزان رشد و نمو آنها ممكن است ميزان غذاي مصرفي بيش از حد نياز ماهيها باشد 

  واهد داشت . و در اين صورت نيز كاهش رشد ماهيان پرواري را به دنبال خ
بايد به صورت  ماهيانه نسبت به انجام زيست سنجي  و  ، به طور متوسط با توجه به شرايط استخرهاي دو منظوره

كنتر ل رشد ماهيها اقدام كرد . تعداد ماهيان انتخاب شده به طور معمول در حدود يك درصد كل ماهيان موجود 
دو منظوره  و تراكم كمتر ماهي  در اين استخرها و صدمه در استخر است كه با توجه به شر ايط  استخرهاي 

در صد آنها را مورد  5/0ديدن ماهيها در صورت عدم دقت كافي ، ميتوان تعداد كمتري از ماهيا ن استخر مثال 
  بررسي و نمونه برداري  قرار داد . 

با توجه به تجربه هاي موجوند  براي نمونه برداري از ماهيان استخر ، مي توان به روشهاي مختلفي عمل كرد كه
دراستانها دو روش از همه مناسبتر و بهتر است . در روش اول مي توان با استفاده از يك تور پره كوتاه و .

ريزچشمه نسبت به صيد ماهيها اقدام كرد. در اين روش به دليل استفاده از تور در استخر هاي بتوني ممكن است 
با روش فوق مي توان ، انچه مشكلي در اين خصوص  وجود نداشته باشد تور دچار آسيب و پارگي شود. چن

  صيد ماهيان را انجام داد . 
روش ساده و آسانتر كه تنها دراستخرهايي با ابعاد كوچك و يا استخرهايي با تراكم زياد امكانپذير است استفاده 

زات سبك مانند آلومينيوم باشد تا از ساچوكهاي دسته كوتاه است . جنس چهارچوب اين ساچوك ها بايد از فل
به سرعت بتوان آن را وارد آب كرده و ماهيها را صيد كرد . استفاده از ساچوكهاي چوبي به دليل خاصيت 
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شكنندگي آنها و ساچوكهاي دسته بلند به دليل كار كردن مشكل با آنها و ساچوكهايي از جنس  آهن وساير 
  ركردن با آنها توصيه نمي شود .فلزات سنگين به دليل سنگيني و مشكل كا

حداقل از دو محل مختلف  در استخر باشد . زيرا ، در موقع استفاده از ساچوك بايد نمونه هاي انتخاب شده 
درحالتي كه غذا درداخل آب ريخته ميشود ممكن است كه ماهيان درشت تر و سريعتر به غذا حمله ور شوند و 

ه وضعيت كل استخر باشد. براي انجام عمليات زيست سنجي  و اندازه گرفتن يك نمونه نمي تواند نشان دهند
براي آرام كردن پودر گل ميخك  گيري طول و وزن ماهيان قزل آال توصيه شده كه از داروهاي بيهوشي مانند 

  ماهيان پر جست و خيز استفاده شود .
ي دو منظوره  عملي نيست . زيرا دراثر استفاده از داروهاي بيهوشي در استخرها ، با توجه به تجربه هاي موجود

كوچكترين  بي دقتي و افزايش  غلظت ماده بيهوش كننده و يا طول كشيدن عمليات زيست سنجي تلف شدن 
  ماهيان مورد عمل حتمي است . 

به نظر مي رسد بهترين روش براي انجام عمليات زيست سنجي ، انجام اين كار در داخل  تشت آب باشد ، به 
به  ماهي هيچ گاه ازمحيط آب در طول انجام عمليات خارج نمي شود و در اين حالت استرس كمتري صورتيكه

  ماهي وارد شده و در صد تلفات در حين عمل  به صفر ميرسد . 
به هر صورت بايد انجام اين عمليات بخصوص در هواي گرم با سرعت و دقت بيشتري انجام شود تا ماهيان مورد 

  آسيب تنفسي نشوند .  عمل  دچار خفگي  و
در پايان اين عمليات بايد نسبت به اصالح  جيره غذايي اقدام كرد . ميزان غذاي مصرفي در هر مرحله و رشد 
قابل انتظار در مبحث تغذيه مورد بررسي قرار مي گيرند . در اينجا بايد خاطر نشان كرد كه چنانچه ماهيها رشد 

  بايد به بررسي علل و عوامل آن پرداخت . ، كمتري از حد قابل انتظار داشته باشند
  مهمترين عواملي كه مي تواند دركاهش ميزان رشد  ماهي قزل آال موثر باشد به شرح زير است : 

  كاهش و يا افزايش درجه حرارت آب بيش از حد مطلوب  -
  عدم تغذيه مناسب يا تعداد دفعات غذادهي مناسب  -
 بروز بيماريها -

در اثر عواملي چون رشد و شكوفائي  زي شناوران و يا جلبك  pHكاهش ميزان اكسيژن آب و يا افزايش  -
 هاي ماكروسكپي 

به واسطه افزايش  فضوالت و تجزيه   COSH,22افزايش ميزان گازهاي مضر و سمي  در محيط از قبيل  -
 باقيمانده مواد غذايي 

 تغذيه ماهيها با جيره غذايي نامناسب  -

همچنين، چنانچه  ماهيها رشد بيشتري از حد مورد انتظار داشته باشند ، عوامل زير مي تواند در اين افزايش رشد 
 موثر باشد: 
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  ثابت ماندن درجه حرارت آب در حد مطلوب رشد  -
  تغذيه ماهيها با جيره غذايي مناسب  -
احتمالي موجود در استخر مانند پشه هاي ريز كه اغلب در حوالي غروب در  استفاده ماهيها از غذاهاي زنده -

 باالي استخرها پرسه مي زنند .

 به طور كلي در مبحث كنترل رشد و زيست سنجي ماهيها دراستخرهاي دومنظوره بايد به نكات زير توجه كرد : 

  موجود در استخر باشدتايك درصد كل ماهيهاي   5/0تعداد كل ماهيان در هر زيست سنجي بايد  -
  بر اساس وزن توده زنده موجود نسبت به تعيين غذاي مورد نياز در فاصله دو زيست سنجي اقدام شود. -
 براي صيد ماهيها از تور پره يا ساچوكهاي سبك استفاده شود .  -

 انجام شود .  هعمليات زيست سنجي به صورت ماهيان -

 انجام شود تا از صدمه رسيدن به آنها جلوگيري شود.ت آب و بادقت شزيست سنجي ماهيها درداخل ت -

 نسبت به اصالح و يا تفسير جيره غذايي اقدام شود .  ،پس از پايان عمليات زيست سنجي -

  
  صيد ماهيان بازاري -14-5-2

گرم است كه در اجراي  اين فعاليت پيش  300تا  250زمان مناسب  براي صيد ماهيان پس از رسيدن آنها به وزن 
قطعه  5000گرم پرورش داده شوند و درصورت ذخيره سازي  تعداد  250ي شده كه ماهيان پرورشي تا وزن بين

  بچه ماهي ، پس از محاسبه ميزان تلفات ، يك تن ماهي به عنوان محصول نهايي برداشت شود . 
  (تعداد بچه ماهي ذخيره شده)× (تعداد ماهيها در زمان برداشت) = (درصد بقاء) 

محل مناسب براي صيد ماهيها ، همانطور كه در مبحث آماده سازي  استخرها عنوان شد حوضچه صيد است كه 
  درخارج استخر ميتواند تعبيه شود . 

ماهيان قزل آال  در زمان خالي شدن استخر عادت به شنا كردن بر خالف جريان آب را دارند و به طور معمول 
ر امكان پذير است كه بدين منظور ، استخر نيز بايد از شيب مناسبي صيد كل ماهيان با تخليه كامل استخ

برخوردار باشد تا تخليه آب به طور كامل  انجام شود و بتوان همه ماهيها را به آساني پس ازهدايت در حوضچه  
متوسط  صيد ،  برداشت كرد . پس از پايان برداشت بايد فرم مربوط به صيد تكميل شود و اطالعاتي از قبيل وزن

ضريب تبديل  غذا ، تعداد روزهاي پرورش و غيره در اين فرم ثبت شود تا بتوان ميزان توليد در  ، برداشت
  سالهاي آينده را نيز با دقت بيشتري پيش بيني كرد . 

  
  شستشوي ماهيان صيد شده  -15-5-2

لجن احتمالي كف استخر تماس ماهيان صيد شده با  ، در موقع صيد چنانچه استخر داراي حوضچه صيد باشد
كمتر است و در صورت عدم وجود حوضچه صيد ، ممكن است ماهيان صيد شده با لجن تماس پيدا كرده و يا 
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از كيفيت گوشت ماهي قزل آال بكاهد . به همين دليل پس ، لجن باقي مانده درالبه الي آبشش و فلسهاي ماهي 
د شده اقدام كرد. دراين صورت ذرات لجن از البه الي بايد به سرعت نسبت به شستشوي ماهيان صي، از صيد 

  فلسها و خارهاي برانشي ماهي شسته وبر طرف شده و كيفيت گوشت ماهي قزل آال حفظ مي شود . 
  

  مديريت توليد  -16-5-2
در اجراي فعاليت پرورش ماهي قزل آال در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي ، مزرعه دار درحقيقت كارهاي 
مربوط به پرورش ماهي رانيز انجام ميدهد و يكي از محاسن پرورش ماهي قزل آال دراستخرهاي ذخيره آب 

فاده نشده و هزينه اي براي كشاورزي همين است كه براي اداره استخر  وسركشي به آن از نيروي كار اضافي است
احداث استخرها پرداخت نمي شود و تنها مبلغ جزئي به منظور تعمير، بازسازي و اصالح ساختار استخر  بايد در 

  نظر گرفته شود . 
بنابراين، توجيه كشاورزان و مزرعه داران براي اداره استخر و رسيدن به اهداف تعيين شده بسيار مهم است . 

ر حقيقت رعايت كليه نكاتي است كه از زمان ماهيدار كردن تا زمان صيد ماهي بايد اجرا شود . مديريت توليد د
  اهم اين موارد به شرح زير است : 

  تميز كردن توريهاي ورودي و خروجي  -
جمع آوري برگهاي درختان از سطح و ته استخر يا ساچوك كه بخصوص  در فصل پاييز مشكالتي را ايجاد  -

  مي كند.
 آب به صورت روزانه  pH گيري دما واندازه  -

 غذادهي به مقدار كافي و به موقع  -

 گزارش كردن بيماريهاي احتمالي حادث شده  -

 يادداشت كردن تعداد تلفات  روزانه  -

 تعويض به موقع آب  -

 صيد  به موقع و به هنگام  ماهيان پرواري  -

 شستشو و عرضه به موقع ماهيان پروراري به بازار  -

  
  استخرداران آموزش -17-5-2

به دليل اين كه اين فعاليت در مزارع كشاورزي انجام مي گيرد و صاحبان مزارع اطالع كمي از فنون پرورش 
ماهي و مديريت استخرها و بخصوص پرورش ماهي قزل آال دارند . بنابر  اين ، آموزش استخرداران از جمله 

كند. كارشناسان مسئول بايد در كليه مراحل  فعالتيهاي عمده اي است كه موفقيت اجراي كار را تضمين مي
اجراي كار حضور مستمر و پيگير داشته باشند و در بازديدها و سركشيها آموزشهاي الزم را به استخرداران ارائه 
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دهند. بدين ترتيب يكي ديگر از نكاتي كه در انتخاب محل اين استخرها تنها به صورت گذار به آن اشاره شد 
ن به محلهاي انتخاب شده است . اين اماكن بايد با توجه به امكانات  موجود و بخصوص دسترسي سهل و آسا

امكانات اياب و ذهاب هر استان ، انتخاب شوند تا به صورت مستمر بتوان به آنها سركشي كرده و دستورالعمل 
بدين منظور دفترچه هايي  هاي الزم را به كشاورزان ارائه كرد. و در پايان بتوان نتيجه پيش بيني شده را گرفت .

تهيه شده كه به صاحبان هر يك از مزارع تحويل و دستور العملهاي الزم از طرف كارشناس مربوط در اين 
  دفترچه ها ثبت خواهد شد. در مورد آموزش استخر داران به نكات زير بايد به دقت توجه شود: 

  اماكن انتخاب شده در دسترس و سهل الوصول باشند . -
 فني به صورت حضوري به استخرداران آموزش داده شود .نكات  -

  و دستور العملها دردفتر چه ثبت شود . شايان ذكرموارد  -
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  : يك  مثال
  باشد؟  نياز مي C ْ15     حرارت  آال در درجه  قزل  گرمي 250  ماهي  تن 5  نگهداري  براي  آب  ميزان  چه

ازاء هر   به  گرم  ميلي 310،  گرمي 250  آالي  قزل  ماهي  اكسيژن  مصرف  ميزان 63  شماره  شكل  به  با توجه
                    باشد:  مي  بدن  زنو  كيلوگرم

 2 O  310*1000=310000  گرم  ميلي  
   310000*5=1550000  گرم  = ميلي 1550  گرم  اكسيژن

   در دماي  شيرين  در آب  محلول  ، اكسيژن مختلف  حرارتهاي  در درجه  محلول  اكسيژن  ميزان  از جدول  با استفاده 
c  ْ15   برابرmg/h 1/10 درصد  50تواند از  تنها مي  ليتر آب  بماند از يك  بتواند زنده  ماهي  اينكه  باشد و براي مي

  د: نماي  استفاده 05/5  يعني  آب  و محلول  اكسيژن
  1550000*05/5=306931  الزم  آب  جريان  ليتر در ساعت

  li/s 85=3600*306931   مصرف  قابل  اكسيژن  تأمين  براي 
  كرد؟   نگهداري  توان مي c  ْ15   آب  متر مكعب  را در يك  گرمي 250  مقدار ماهي  دو: چه  مثال 

  مصرف  مقدار قابل  درصد اين 50باشد و  مي mg/h 1/10برابر  c  ْ15   ليتر آب  در يك  محلول  اكسيژن  ميزان  چون
   6  باشد بنابراين مي  ماهي

   mg/s 5000=5*1000   در هر ثانيه  آب  محلول  اكسيژن 
   5000*360=18000000  در هر ساعت  آب  محلول  اكسيژن 
   18000000*310=58064 كيلوگرم= تن 58 

  مكعب آب ماهي قابل نگهداري در يك متر
  
  غذا   مورد نياز متابوليسم  از اكسيژن  توليد با استفاده  ظرفيت  تعيين-2-6-2
نيز توليد   آمونياك  معيني  دارد و ميزان  از اكسيژن  مقدار معيني  ، نياز به متابوليسم  از غذا براي  مقدار مشخصي 

  آب  در جريان  باشد كه مي  مقدار غذايي  كننده  ، مشخص در آب  و آمونياك  اكسيژن  ميزان  نمايد، بنابراين مي
  داد نبايد از حد مجاز اكسيژن  ماهي  به  توان مي  كه  غذايي  موجود، ميزان  بآ  داد. براساس  ماهي  به  توان مي  معين

  نسبت  روزانه  درصد غذادهي  به  و با توجه  اساس  تجاوز نمايد. براين  حداكثر موجود در آب  و آمونياك  حداقل
  اكسيژن  نمود. ميزان  ستخر را مشخصو توليد ا  تحمل  ظرفيت  توان موجود در استخر مي  ماهيان  كل  زنده  توده  به

هر   ازاي  به  غذا دارد اما بطور نرمال  كيفيت  به  از غذا، بستگي  توليد شده  و ساز و آمونياك  مورد نياز سوخت
 032/0غذا   و هر كيلوگرم  و ساز نياز بوده  سوخت  براي  اكسيژن  كيلوگرم 25/0،  شده  داده  غذاي  كيلوگرم
  نمود:   را محاسبه  شده  داده  زير مقدار غذاي  فرمول  فرض  نمايد. با اين توليد مي  ونياكآم  كيلوگرم

  R   =P)/ ليتر  (دقيقه  آب  بوسيله  جريان  ميزان 
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   Nغذا    هر كيلوگرم  ازاي  به  جريان  ميزان     
     =N 25/0   غذا)   كيلوگرم  يك  متابوليسم  مورد نياز براي  اكسيژن  (كيلوگرم       

  )x O *00143/0ثابت  )ضريب  

  
x O :  استخر  و خروجي  ورودي  اكسيژن  تفاوت        )Ob - O2(  =x O  
  :  مثال 

  ميلي 4  در ليتر باشد بنابراين  گرم  ميلي 5  خروجي  و اكسيژن  گرم  ميلي 9استخر   ورودي  اگر اكسيژن   
  ليتر در دقيقه 7/43،  فرمول  باشد و براساس مي  در استخر در دسترس  ماهي  پرورش  در ليتر براي  اكسيژن  گرم

  باشد. نياز ميمورد   شده  داده  غذاي  هر كيلوگرم  براي  آب  جريان
kglitN min//7/43

00143/04

25.0



  

خواهد   داد عبارت  ماهيان  به  توان مي  كه  مجازي  غذاي  باشد ميزان  ليتر در دقيقه 1200  ورودي  آب  و اگر جريان
  بود از: 

kgP 5/27
7/43

1200
  

  بدست  حرارت  و درجه  بدن  وزن  براساس  درصد غذادهي  به  با توجه  مورد پرورش  ماهي  ميزان  ترتيب  بدين 
توليد استخر در   باشد ظرفيت  داشته  سانتيمتري 5/7  طول  مورد پرورشي  اگر ماهيان  كه  صورت  اين  آيد. به مي

1019     در روز معادل  بدن  درصد وزن 7/2  با غذادهي C  ْ10   حرارت  درجه
27/0

1005/27


  كيلوگرم  
در روز   بدن  درصد وزن 3/1و با  c  ْ15   در دماي  سانتيمتري 25  پرواري  ماهيان  غذا به  ميزان  خواهد شد و اگر اين

برابر   ليتر در دقيقه 1200  ورودي  آب  توليد استخر در جريان  يا ظرفيت  نگهداري  قابل  زنده  توده  شود ميزان  داده
  خواهد بود.   كيلوگرم 2115

  براي  گوناگون  غذاهاي  تفاوتم  اكسيژني  و نيازهاي  هوا در آب  از اكسيژن  مقداري  شدن  حل  علت  به  روش  اين 
  دارد.   و ساز، محدوديتهاي  سوخت

  
  از غذادهي   ناشي  آمونياك  توليد براساس  ظرفيت  تعيين-3-6-2 
بر اثر   كه  كل  زد. آمونياك  را تخمين  در اثر غذادهي  توليد شده  آمونياك  ميزان  توان مي  قبل  روش  با همان 

NH4 ( يونيزه  دو صورت  به گردد غذا توليد مي  مصرف
  باشد.  مي ) NH3و غير يونيزه (  +

 3 NH  كاهش  با   لگاريتمي  باشد و بصورت مي  بر ليتر سمي  گرم  ميلي 02/0آال در حدود   قزل  ماهي  برايpH 
  صد برابر كاهش  آن  يابد سميت  كاهش 5/6  به 5/8از   pH   كه  ، در زماني مثال  كند. بعنوان پيدا مي  كاهش

  باشد.  مي  در آب  حد مجاز آمونياك  نگهداري  نيز براساس  روش  مورد نياز در اين  آب  يابد. ميزان مي
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   روش  شود هر چند در اين مي  زده  تخمين  كيلوگرم 0321/0غذا   از هر كيلوگرم  توليد شده  آمونياك  كل  ميزان 

pH  آمونياك (  سمي  درصد فرم  كننده  تعيين  آب  حرارت  و درجهNH3   جريان  باشد. ميزان مي  كل  ) از آمونياك  
  گردند:  مي  زير محاسبه  با فرمولهاي  كيلوگرم  به  شده  غذا و مقدار داده  هر كيلوگرم  مورد نياز براي  آب

N
RP   

    
02/000143/0

032/0





rN  

 N  =غذا  هر كيلوگرم  مورد نياز براي  آب  جريان  )lit/min(    
  غذا   هر كيلوگرم  براي  توليد شده  كل  = آمونياك032/0

 r  آزاد  = درصد آمونياك ) NH3 كل  آمونياك  ) به    
    ثابت  = ضريب 00143/0 
    )NH (3mg/lit)   = حداكثر آمونياك 02/0 
 P  به  شده  داده  = غذاي   kg    
 R  مورد نياز  (  = آبlit/min(    
و  C  ْ12  حرارت  در درجه  كيلوگرم  به  شده  داده  غذا و غذاي  هر كيلوگرم  مورد نياز براي  آب  جريان  : ميزان مثال 

8 =pH  باشد:  زير مي  شرح  آال به  قزل  ماهي  براي  
                    
    lit/min/kg7/23

00134/002/0

0212/0032/0





N  

6/50كيلوگرم غذا   
n23/7lit/mi

lit/min1200
P  

  
 دستورالعمل اجرايي و ضوابط فني وبهداشتي احداث مراكز تكثير ماهي قزل آال -4-6-2

اين ماهي گوشتخوار ، شكارچي و از ماهيان سردابي است. در طبيعت از بي مهرگان ، سخت پوستان ،  مقدمه:
حشرات و تخم ماهيان جهت تغذيه استفاده مي نمايد در آب شيرين و شور قابل پرورش مي باشد و وزن آن به 

رگرمي و ورزش نيز استفاده مي كيلو گرم مي رسد. از اين ماهي عالوه بر استفاده در تغذيه انساني براي س 12-8
شود. داشتن بالة چربي، وجود خط صورتي در دو طرف بدن ، نقره اي بودن زير خط جانبي ، آبي يا سبز زيتوني 

  بودن باالي خط جانبي و وجود نقطه هاي سياه بر روي بدن از خصوصيات زيست شناسي اين ماهي مي باشد 
ي در جهت بدست آوردن تعداد زيادي تخم چشم زده، بچه ماهي، تكثير و پرورش مصنوعي اين ماهي گام بزرگ

افزايش توليد ماهي گوشتي و رها سازي  به منظور حفظ و افزايش ذخاير منابع طبيعي  را به دنبال دارد وبا عنايت 
 به اينكه  تكثير طبيعي ماهيان سردآبي  در شرايط طبيعي بعلت وجود دشمنان طبيعي ، شرايط نا مناسب محيطي

نسبت به تكثير مصنوعي از راندمان پايين تري بر خوردار بوده و جوابگوي تامين بچه ماهي و در نتيجه توليد 
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گوشت مورد نياز كشور نمي باشد لذا با احداث مراكز تكثير مي توان بچه ماهي مورد نياز كشور را تأمين و از 
نابع آبهاي داخلي استفاده بهينه را برده و توليد خروج مقادير زيادي ارز جلوگيري نمود و عالوه بر اينها از م

  گوشت ماهي را افزايش داد واز طرفي  ، براي افراد بيكار ايجاد اشتغال  و كسب در آمد نمود ، 
تكثير مي  مراكز نياز مورد تاسيسات نقشه هاي و بهداشتي فني، ضوابط و شرايط حداقل مشخص كردن :هدف 
  باشد

  مزاياي تكثير:  
  ـ بدست آوردن تعداد زيادي تخم بارور شده يا لقاح يافته1 
  ها و بچه ماهيان در مقابل بسياري از دشمنان طبيعي ـ حفاظت و نگهداري از تخم2 

  ـ امكان توليد در آبهاي جاري كه امكان تخم ريزي طبيعي وجود ندارد.3
  تامين نيازهاي داخلي كشورـ سهولت توليد تعداد زيادي بچه ماهي و تخم چشم زده به منظور 4
  ـ سهولت استفاده مردم ازآبهاي آزاد 5
  ـ ايجاد اشتغال 6
  ـ كسب درآمد7

چشمه ها، رودخانه ها، چاهها، قنوات يا پمپاژ از منابعي مثل آبگيرها و درياچه ها   منابع آبي مناسب براي تكثير:
ي الزم مي توان براي تكثيرماهي  قزل اال را  در صورت داشتن شرايط الزم و تائيد كارشناسي و كسب مجوز ها

  اختصاص داد.
  استاندارد هاي فيزيكو شيميايي آب: 

با عنايت به اينكه  آب محيط زندگي ماهي را  تشكيل مي دهد و ماهي  نيازهاي واقعي خود را از آب تامين  
د. بنابراين آب مورد كن گيرد و فضوالت خود را نيز در آب رها مي كند، غذا مي كند، در آب تنفس مي مي

  استفاده بايد شرايط مناسبي را  از نظر زيستي براي مولدين فراهم آورد
بر اساس مطالعات انجام شده خواص فيزيكو شيميايي آب مناسب از نظر تحمل پذيري ماهي  براي تكثير ماهي   

  قزل آال  به شرح جدول زير مي توان ارائه نمود .
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  فيزيكوشيميايي آب مناسب جهت تكثير و پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمانخصوصيات ) 1-6جدول (
 مقدار حرارت درجه شرح

 درجه سانتيگراد  12-10 مناسب تكثير و تخم كشي

 درجه سانتيگراد 12-10 مناسب پروراندن الرو و بچه ماهي نورس

 درجه سانتيگراد 17-7 مناسب پرورش تا وزن بازاري

 + درجه سانتيگرادC 25+ ، در كوتاه مدت  C  23+ و حداكثر  C 4حداقل  دامنه تحمل

 درجه سانتيگراد   15-17 اپتيم رشد

PH 4/8-7/6 

-O2 ( اكسيژن محلول ) ميليگرم در ليتر 7-13 

CO2 (دي اكسيد كربن )  ميلي گرم در ليتر 2ميلي گرم، مناسب  12كمتر از 

BOD5 3/1 ميلي گرم در ليتر 

COD 10  گرم در ليترميلي 

 ميلي گرم در ليتر co3ca ( 181قليائيت ( 

 ميلي گرم در ليتر 50-400 سختي كل

 432 هدايت الكتريكي

 ميلي گرم در ليتربطور ثابت 3/0كمتر از  )NH3آمونياك (

 ميلي گرم در ليتر بطور متناوب 5/0كمتر از  )NH3آمونياك (

 ليترميلي گرم در  55/0كمتر از  ) (NO2نيتريت 

 ميلي گرم در ليتر NH4 ( 125آمونيوم (

 ميلي گرم در ليتر 002/0كمتر از  )SH2هيدروژنسولفيد(

 ميلي گرم در ليتر 3/0كمتر از  كلر

 ميلي گرم در ليتر 6كمتر از  مواد معلق جهت تخم در انكوباسيون

 ميلي گرم در ليتر P ( 1/0فسفات (

 ميلي گرم در ليتر 52-80 كلسيم

 ميلي گرم در ليتر 1/0 آهن

 ميلي گرم در ليتر در آبهاي سخت 3/0 مس

 ميلي گرم در ليتردر آبهاي سبك 006/0 مس

 ميلي گرم در ليتر 3/0 سولفات

 ميلي گرم در ليتر 1/0كمتر از  جيوه

 ميلي گرم در ليتر 1/0كمتر از  روي

 ميلي گرم در ليتر 1/0كمتر از  كادميوم

 /.02كمتر از  جيوه

 /.02كمتر از  سرب

 /01كمتر از  نيكل

 /.006حدود  

  Meade, 1989: منبع       



 ٢۶٧تدوين آئين کار .../   و بررسی ضوابط آبزی پروری مسئوالنه
 

 
 

 :حريم بهداشتي مراكز تكثير  
مراكز تكثير بايد داراي آب مستقل بوده و از ورود پساب ديگر مراكز به آن خود داري گردد. رعايت حريم 

تعيين مي گردد. براي جلوگيري از انتقال كيلو متر  5بهداشتي با مراكز پرورشي و ديگر مراكز تكثير حداقل 
بيماريها و الودگي آب فاصله آن تا حريم دامداريها و روستاها بايد رعايت شود. به منظور مصون ماندن از 

  متر  در نظر گرفته شود. 500سيالب رود خانه ها و خسارت احتمالي فاصله آن تا حريم رودخانه حداقل 
يا، رودخانه و تاالبها، درياچه ها و سدها براساس حريم هاي تعيين شده از سوي رعايت فاصله تا سكونتگاهها ،در

 سازمان حفاظت محيط زيست الزامي است

 و فاصله با جاده، اتوبان،فرودگاه ها حريم تعيين شده از سوي اداره كل راه تعيين مي گردد. 

 : شرايط محيطي الزم جهت انجام كار تكثير  
حل تكثير مولدين، خواباندن و نگهداري تخم تا طي مراحل مختلف مي باشد و خود سالن تكثير: سالن تكثير م

شامل سيستم آبرساني، برق، انكوباتورها، تراف ها، شمارشگر تخم مي باشد و مراحل مختلف تخم تا اتوليد بچه 
  ماهي را در خود دارد

 :طرح و نقشه و تاسيسات  
ناسب با ظرفيت آن توسط متقاضي  و يا ادارات ذيربط تهيه و طرح تيپ يا نقشه بايد برا ساس اصول فني  و مت

  ارائه گردد.وبايد  شامل ساختمانها وتاسيسات به شرح ذيل باشد
  استخرهاي نگهداري مولدين  -1
  استخرهاي نگهداري بچه ماهيان -2
  استخر نگهداري ماهيان بيمار -3
  سالن تكثير -4
  سالن انكوباسيون -5
  نوعهاي مختلفتراف و سيني ها در  -6
  خروجي و آبرساني ورودي  هاي شبكه و ها كانال -7
  فيلتراسيون آب در صورت نياز -8 

  ساختمان اداري ، نگهباني و كارگري ،رختكن و سرويسهاي بهداشتي  -9
  انبار نگهداري غذا و در صورت نياز توليد غذا -10
  ژنراتور برق اضطراري -11
  نمازخانه و سالن غذاخوري -12
  خيابانها و فضاي سبز -13
  تاسيسات آب آشاميدني و شستشو  -14
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  شرايط كانالهاي آب رساني  

اين كانالها بسته به موقعيت محلي بايد از مصالح مناسب و با دوام ساخته شده و به سهولت آب مورد نياز بخشها 
ي كشاورزي،صنعتي و را از چشمه به مركز تكثير و به استخرها هدايت كنند و از سويي در معرض آلودگيها

  روستايي نباشند
 :شرايط وضوابط بهداشتي تاسيسات جنبي مركز  

 داراي موذي وحشرات جوندگان با رطوبت،دما،مبارزه كنترل نظر از كه شود ساخته طوري بايد انبارخوراك

 خوراك نگهداري جهت ضدعفوني و شستشو قابل و مناسب پالت (محكم، به مجهز و مناسب بوده امكانات

 هاي قفسه داراي بايد انبار است اين الزامي مركز جنبي لوازم نگهداري منظور به لوازم انبار باشد، احداث

 كامال صورت به ، مجاز هاي ضدعفوني و سموم ، شيميايي مواد ، دارو نگهداري بري الزم و امكانات اختصاصي

 بهداشتي انتقال براي الزم امكانات يا و تلفات كردن معدوم براي تلفات چاه داراي بايستي باشد. مركز مجزا

 احداث خروجي /ورودي درب سمت به مركز نقطه دورترين در بايد تلفات چاه .مجاز باشد مراكز به ضايعات

  شوند
 است. در ضروري اتومبيل هاي چرخ ضدعفوني براي مركز ورودي محل در عفوني حوضچه ضد احداث

و  شستشو براي روشويي و پرسنل چكمه ضدعفوني هاي حوضچه پرورش، و تكثير مخازن محوطه به ورودي
  شوند تعبيه بايد ها دست ضدعفوني
 خروج و نشت امكان از جلوگيري منظور به الزم تمهيدات و احداث تأسيسات از خارج در بايستي موتورخانه

  شود گرفته نظر در پيرامون آب به موتورخانه از نفتي هاي آالينده ساير و روغن
 نصب با متفرقه افراد و حيوانات ورود از جلوگيري و افراد خروج و ورود كنترل منظور به مركز بودن محصور

  .است الزامي ممنوعه منطقه تعيين و دهنده اخطار عالئم
 كردن ضدعفوني و شستشو قابل بايد ( انبارها و بهداشتي هاي سرويس ، رختكن ) تاسيسات سقف و ديوار كف،

  باشند
 با برابر حداقل اختصاصي ( ژنراتور )نيروگاه از يا و سراسري شبكه از را خود نياز مورد برق نيروي بايد مركز

  .نمايد تامين نياز مورد ظرفيت
 در اختصاصي ژنراتور استقرار براي نيروگاه عنوان به محلي بايد سراسري برق شبكه از استفاده عدم صورت در

  شود گرفته نظر
 مواقع در كه برقي تجهيزات نياز با متناسب نياز، مورد برق توليد منظور به اضطراري برق مولد نصب براي محلي

  شود گرفته نظر در بايد ، باشد مي ضروري ها آن از استفاده اختصاصي نيروگاه خرابي يا و شبكه برق قطع
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انجام كاري مورد استفاده ادوات و ابزار، انجام كار را در مراكز تكثير تسهيل نموده و هر كدام براي  ادوات ابزار:
قرار مي گيرند اين ادوات و ابزار شامل رقمبند، شمارشگر ماهي وسايل صيد، ادوات جابجايي و حمل و نقل 

  ماهي و توريهاي جمع آوري ماهيان مي باشند
استخرها محل نگهداري و پرورش مولدين و بچه ماهيان مي محيط هاي پرورش ماهي قزل آال يا استخرها: 

و ممكن است با توجه به موقعيت محلي از مصالح مختلفي به شكل هاي مختلف متناسب با ظرفيتهاي تعيين باشند 
  شده به شرح ذيل ساخته شوند.

  ) Racewayالف: آبراهه ها يا كانالهاي جريان دار(
      (Circular Pond) ب: حوضچه هاي گرد

  )  D-end Pondپ: حوضچه هاي بيضي شكل(
  ) Cage and Penت: محيط هاي محصور( 

  ) Earth Pondث: استخر هاي خاكي( 
 : ويژگيهاي يك مولد خوب جهت تكثير   
ـ داراي رشد سريع بوده و اين خصوصيت را به نوزادان خود منتقل نمايند و در نتيجه بچه ماهيان حاصل در 1

  مدت زمان كوتاه به وزن پرواري برسند.
  وم باشند.ـ نسبت به بيماريها مقا2
  ـ در مدت زمان كوتاهي به سن بلوغ برسند و تعداد زيادي تخم و الرو توليد نمايد.3
  ـ داراي ضريب تبديل غذايي مناسب باشند.4
  هاي توليدي آنها از نظر كيفيت مناسب و داراي شرايط استاندارد باشند. ـ تخم 5
  ـ فاقد هرگونه عالئم غير طبيعي باشد. 6
  و تحرك و جنب و جوش  مناسب باشند. ـ داراي رنگ طبيعي7
  ـ بيمار نباشند. 8
 .مراحل تكثير : تكثير در مراكز تكثير به شرح ذيل بايد انجام شود  
  ـ معاينه جنسي مولدين  هر هفت روز يكبار در زمان رسيدگي جنسي1
  ـ گرفتن تخم از ماهيان  رسيده 2
  مخلوط كردن تخم با اسپرم و انجام عمل لقاح  -3
  ـ شستشو : 4
  ـ خواباندن تخم ها در داخل سيني ترافها :.5
  ها :  ـ چشم زدن تخم6 

  ها :  ـ تفريخ شدن تخم 7
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  ـ جذب كيسه زرده و شروع تغذيه فعال : 8
 ظرفيت: 

  بر اساس بچه ماهي مورد نياز و يا تخم چشم زده  در ظرفيت هاي مختلف طراحي مكي شود. 
منابع آب وكانالهاي آبرساني، ساختمان و تاسيسات، استخرها ،محل نگهداري : شامل مساحت مزارع تكثير 

ادوات و ابزارها، سالن تكثير شامل سيستم آبرساني، انكوباتورها سالن مربوطه، برق، مولدين، و استخر هاي بچه 
مساحت ماهيان، محل اسكان كاركنان و كارگران  وقسمت اداري  و فني مي باشد.  كه مساحت كلي بر حسب 

  آنها محاسبه مي گردد.
 ميزان آب مورد نياز مولدين :  
  آب مورد نياز بر اساس ميزان اكسيژن مورد نياز مولدين و اكسيژن موجود در آب محاسبه مي شود  

  اكسيژن مورد نياز مولدين  مولديدن را مي توان از فرمول زير محاسبه كرد.
=  - 84753166/0+  84281478/0× ماهي به گرم +لگاريتم وزن متوسط  037333078/0× درجه حرارت 

  )Klontz et al , 1983( منبع:    لگاريتم اكسيژن مصرفي بر حسب ميلي گرم  در ساعت براي هر مولد
  ليتر در ثانيه 2/0آب مورد نياز براي هر تراف با چهار سيني: 

 ظرفيت استخر هاي مولدين : 

كيلو گرمي در متر مربع نگهداري  2تا  5/1تا قطعه مولد  5ديگر كيلو گرم يا به عبارت    15-10بطور تجربي  
مي كنند  ولي به صورت علمي بايد بر اساس فرمول ذير بر اساس اكسيژن مورد نياز مولدين و مقدار اكسيژن 

  موجود در آب محاسبه شود
قدار آب وارده م× (در ساعت)  3600×  ميلي گرم اكسيژن محلول در آب)  – 5/5(ميلي گرم اكسيژن خروجي

ليتر در ثانيه (دبي آب) تقسيم بر مقدار مصرف اكسيژني يك كيلو گرم مولد كه بر اساس فرمول باال محاسبه مي 
ميلي گرم در  200تا  180شود . بطور تجربي ميزان اكسيژن مورد نياز يك گكيلو گرم ماهي در يك ساعت 

  ساعت مي باشد.
 : دفعات تعويض آب  

  بار در ساعت انجام مي شود 2ت  5/1فضوالت و تامين اكسيژن در هر ساعت تعوض آب براي خروج  
  :شدت جريان آب  
  سانتيمتر در ثانيه  جهت خود پااليي  استخر و خروج رسوبات و تامين اكسيژن توصيه مي شود.  2-5

سانتيمتر  100-90: طول آن را سه برابر عرض در نظر گرفته و ارتفاع آّب روي اندازه استخر نگهداري مولدين
  تنظيم مي گردد.

  سالگي مي باشد 4-3:  بهترين سن  براي تكثير
  % وزن بدن20تا  15:  ميزان تخم دهي هر مولد
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  استاندارد هاي تكثير:
  ) مراحل رشد و درصد تلفات در مراحل مختلف2-6جدول 

 مراحل انكوباسيون
طول مدت 

 روز

طول مدت، روز 
 درجه

 درصد تلفات

 10 -15 180 -200 18 -20 مرحله چشم زدگياز لقاح تا  

 5 -3 100 - 120 10 -12 از مرحله چشم زدگي تا  تفريخ يا هچ

 2 -3 180 -200 18 -20 از مرحله چشم زدگي تا شروع تغذيه فعال

  
براي آگاهي از ميزان توليد و درصد تلفات در يك دوره تكثير جدولي بنام جدول بيوتكنيك تكثير به شرح ذيل 

  .ضروري است كه مقدار آنها در مراكز مختلف متفاوت خواهد بود
  

  ) بيوتكنيك تكثير ماهي قزل آال3-6جدول (
 مقدار شرح

  درجه حرارت آب استخرهاي مولدين

  وزن متوسط مولدين ماده تكثير شده(گرم)

  سن مولدين ماده تكثير شده( سال )

  هرمولد ماده(گرم) به نسبت استحصالي تخم وزن

  هركيلو مولد ماده به وزن تخم استحصالي نسبت

  وزن تخم لقاح يافته در هر گرم

  تعداد تخم استحصالي نسبت به هر مولد ماده ( هماوري كل) *

  ماده   مولد هركيلو به نسبت استحصالي تعدادتخم

  تعداد تخم در هر كيلوگرم تخم

  ماده  * مولدين سن به نسبت استحصالي قطرتخمهاي

  درجه حرارت آب انكوباسيون (سانتي گراد)

  تخمها زدن چشم تامرحله ازلقاح دورةانكوباسيون طول

  الرو تا هچ زدن چشم ازمرحله دورةانكوباسيون طول

  طول دورة انكوباسيون از هچ تا شروع تغذيه فعال

  طول دورة انكوباسيون از لقاح تا شروع تغذيه فعال
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  تكثير ماهي قزل آالمجوزهاي الزم جهت  
چنانچه امكانات معرفي شده از جانب متقاضي داراي ضوابط و شرايط پرورش ماهي باشد  موافقت اصولي :. 1

پس از تصويب كميسيون صدور پروانه موافقت اصولي صادر ميشود كه رونوشت آن به ادارات محيط زيست ، 
  امور آب و امور اراضي استان ارسال مي شود.

چنانچه جواب تمام استعالمات مثبت باشد پس از صالح ديد كميسيون صدور پروانه پروانه  تاسيس :پروانه . 2
تاسيس صادر ميشود كه بر اساس آن شخص اجازه ساخت و ساز پيدا كرده و جهت دريافت تسهيالت به بانك 

  معرفي مي شود.
   

كارشناسي چنانچه مورد داراي شرايط ماهيدار پس از اتمام كار ساخت و ساز و بازديد : پروانه بهره برداري . 3
  كردن باشد از جانب كميسيون صدور پروانه ، پروانه بهره برداري صادر مي شود.
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هفتم: انتخاب و بهگزيني مولدين بخش  

 

مهمترين فنوتيپ ، تواند طراحي شود، ولي  هاي توليد ماهي مي هاي فنوتيپ هاي بهگزيني براي همه گروه برنامه
دهد و در نتيجه،  تا رسيدن به بازار مصرف را كاهش مي يرشد است . بهبود نرخ رشدماهي،زمان رشد ماهنرخ 

هاي بيشتري در طي يك دوره پرورشي توليد كرده و پول بيشتري بدست  تواند فرآورده يك پرورش دهنده مي
پروتئين بيشتر و نيز درآمد پرورش  آورد . اين بهبود رشد ماهي باعث افزايش كلي فرآورده و بازده توليد ، توليد

دهندگان خواهد شد . عالوه بر اينها ، بهبود رشد ماهيان از راه انتخاب غير مستقيم، باعث بهبود ساير فنوتيپ هاي 
ها نشان داده است كه در ماهي سريع الرشد، ضريب تبديل غذايي  شود . همچنين بعضي از بررسي توليدي مي

  يابد.  مت آن به بيماري نيز افزايش ميويژه بهبود يافته و مقاو
نيز قابل اجرا است .  ،توليد شوند دردر صورتي كه باعث بهبود تاثير  ،ي كمياه بهگزيني براي بهبود ساير فنوتيپ

ها بر خالف اهميت خاص خود، به اندازه نرخ رشد مهم نيستند. يك برنامه بهگزيني  در بيشتر اوقات، اين فنوتيپ
  را تأمين كند . پرورش تواند اهداف مهم  مي  ،ماهي براي رشد بيشتر نوع در پي انتخاب ،و اصالح نژاد 
هاي  ، ارائه يك دستورالعمل ساده و نسبتاً كم هزينه به پرورش دهندگان براي اجراي برنامه بخشهدف از اين 

  باشد.  پرورشي مي بهگزيني انتخابي در مزارع
 
  هاي بهگزيني برنامه-1-7-2

هاي بهگزيني، اطالعات مربوط به تعداد استخرهايي كه براي پرورش ماهيان مورد نياز است،  برنامه حشريهنگام ت
شود كه براي نگهداري يا تخمريزي مولدين نياز  آوري شود. اين تعداد استخرها شامل استخرهايي نمي بايد جمع

است. روش طولي يا وزني ا انتخاب بهبود نرخ رشد ب ،هاي اصالح نژاد بهگزيني است. هدف اصلي در برنامه
گيري طول صدها ماهي از  . از آنجايي كه اندازهارزيابي مي گرددطول يا وزن بيشتر،  طريقرشد ماهي  از   معموالً
دهندگان، وسايل ارزيابي و  تر است و همچنين به علت اينكه بيشتر پرورش گيري دقيق وزن آنها خيلي آسان اندازه

هاي  . مثالمي شودگيري طول ماهي براي اجراي اين برنامه انتخاب  اندازه لذاسنجش دقيق وزن ماهيان را ندارند، 
 ،ها شود. در اين مثال ارائه مي دراينجاهاي بهگزيني انتخابي كه براي بهبود دو فنوتيپ كمي، طراحي شده برنامه

اما انتخاب يك فنوتيپ ديگر نيز با آن همراه  ه،شد انتخاب براي بهبود نرخ رشد به عنوان هدف اوليه محسوب 
  است. 
ي طراحي شده است كه ذخيره ژني اصالح شده را يها  دهنده هاي بهگزيني انتخابي ارائه شده براي پرورش برنامه

كند . اگر يك پرورش دهنده بخواهد يك برنامه بهگزيني را اجرا كند، به صورتي كه  مي در مزرعه خود توليد 
هاي پروژه بايد  اي تأمين كند، وسعت و هزينه محلي يا منطقهاي را براي تقويت  بتواند بچه ماهيان اصالح شده

هاي ماهي بيشتري تأمين شوند و مولدين  از جمله استخرهاي بيشتري بايد احداث شوند، جمعيت افزايش يابد.
بيشتري انتخاب شوند و در واقع، اگر اين هدف مد نظر يك پرورش دهنده باشد، همانند اين است كه مزرعه 
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رعه كوتاهتر خواهد و دوره توليد ماهيان پرواري در مز هدست نخورده خود را به اين امر بزرگ اختصاص داد
  كرد. 

تعيين تعداد  ،دي كندهنده در اجراي برنامه بهگزيني انتخابي موفق بايد پيگير يكي از اهدافي  كه يك پرورش
توليد  ييدهنده توانا د بيش از نياز نگهداري شود، پرورشلت. اگر  موي اسمولدين انتخاب شده براي نگهدار

اگر تعداد  داشت. نخواهد  را  ر انتخاب براي پرورش ماهيان پرواريكافي و نه بيش از حد بچه ماهي به منظو
دهنده مجبور به تكثير ماهيان انتخاب نشده نيز خواهد بود كه اثر بهگزيني را  مولدين بيش از حد باشد، پرورش

  كند.  خنثي مي
خويشاوندي  تعداد مولدين زيادي نگهداري كند، آميزش ،دهنده ديگر مسئله اين است كه اگر يك پرورش

خوني شود. در صورت وقوع چنين امري، فراواني بهبود  تواند باعث ايجاد پديده كاهش تنوع ژني در اثر هم مي
مي تواند ژنتيكي ايجاد شده از راه بهگزيني انتخابي، براي خنثي كردن اثر كاهش ژنتيكي ناشي از همخوني، 

   مرود توجه قرار گيرد.
به قطعه مواد ماده را در هر بار تكثير، براي  25قطعه مواد نر و  25كم  ير، دستدهنده بايد براي تكث يك پرورش

رساندن كاهش ژنتيكي ناشي از همخوني انتخاب كند. انتخاب اين تعداد مولد يك امر قطعي و اجباري  حداقل
دهنده  يك پرورشتواند به عنوان يك نمونه كلي مورد استفاده قرار گيرد. اين بدين معني است كه  نيست، اما مي

است كه  ، اينماهي مولد را نگهداري كند. دليل نياز به نگهداري اين تعداد مولدين 200تا  100كم  بايد دست
درصد بازدهي  100پيش از تكثير  ممكن است تعدادي مولد تلف شوند و اينكه تكثير موفق مولدين، بندرت 

  جمعيت شاهد نيز قابل استفاده است.  نگهداري اين تعداد ماهي براي يكاز طرف ديگر، دارد. 
دهنده، وسعت كار بهگزيني و نيز تعداد بچه ماهي  پرورش برايمسئله بعدي در تعيين تعداد ماهي مولد مورد نياز 

دهنده، تعداد زيادي ماهي مولد را نگهداري  در استخرهاي پروراي است. اگر پرورش رهاسازيمورد نياز براي 
. نگهداري مولد به اندازه كافي و در حد داشتنخواهد  را  آنها در استخرهاي پرواري ي ساز ذخيره ييكند، توانا

شود، اما در مزارع در حد متوسط (دو هكتار)، به ويژه  نياز، در مزارع پرورش بزرگ يك مشكل محسوب مي
  . ساز نخواهد بود قطعه ماهي مولد را انتخاب كند مسئله 200تا  100دهنده دست كم  اگر پرورش

  
  8بهگزيني انفرادي -2-7-2

در صورت امكان، بهگزيني انفرادي بايد براي بهبود نرخ رشد استفاده شود و بهگزيني انفرادي آسانتر و 
) است، زيرا اين روش تنها در يك يا دو استخر و يا تعداد ماهي مورد نياز 2تر از بهگزيني خانوادگي ( هزينه كم

  كمتر براي ارزيابي، قابل اجراست. 
  

                                                            
8 Individual  Selection  2) Family Selection   3) Synchorrous  Spawing  
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  رشد بهگزيني براي نرخ  -3-7-2 
دهنده بتواند تكثير و  نرخ رشد مهمترين فنوتيپ توليد ماهي است. در زمان اجراي بهگزيني انفرادي اگر پرورش

اي از ماهيان، مولدين به  تخمريزي مولدين را همزمان تنظيم كند، بهگزيني نسبتاً ساده خواهد بود. اگر در گونه
ينان از اين نكته به عمل آيد كه اختالف اندازه مربوط كنند، دقت كافي براي اطم طور غيرهمزمان تخمريزي مي

به سن باعث اشتباه و نامشخص شدن اختالف اندازه ناشي از ژنتيك ماهيان نشود. اگر برنامه بهگزيني انتخابي، به 
ر منظور تنظيم رفتار تخمريزي غير همزمان ماهيان، تغيير نيابد. تعيين و تشخيص ماهياني كه از نظر ژنتيكي بزرگت

  تر هستند غير ممكن است.  الرشدتر هستند از ماهياني كه از نظر محيطي بزرگتر و مسن و سريع
  
  )3تخمريزي همزمان ( -4-7-2

دهنده بتواند تخمريزي مولدين را همزمان كند و دست كم در يك روز يا در يك دوره زماني  اگر يك پرورش
هزينه را در يك يا  تواند يك برنامه بهگزيني انتخابي ساده و كم مي ،خانواده متفاوت توليد كند 25  ،ساعته 48

دو استخر اجرا كند. عالوه بر اين، يك استخر اضافي نيز براي انتخاب ماهيان مولد مورد نياز است كه بايد 
ديريتي هاي م نگهداري شوند. براي آغاز برنامه بهگزيني انتخابي، تكثير ماهيان مولد بايد با استفاده از روش

شوند. اگر  داده مصنوعي پرورشآوري شده و  ها بايد جمع معمول انجام گيرد. در صورت امكان، همه تخم
شوند، بايد به طور  نگهداري و پرورش داده ها به طور معمول به وسيله ماهيان ماده، در استخرهاي خاكي  تخم

گ پس از خروج از تخم يا آغاز شناي آزاد، درن كامل نيز ارزيابي شوند و بچه ماهيان نورس هر مولد نيز بي
  آوري شوند.  جمع

د. اين امر از نسازي در استخرها يكسان و برابر شو در صورت امكان، تعداد افراد هر خانواده بايد بيش از ذخيره
خوني را در سطح  ، همبراين عالوه .نتايج كلي بهگزيني جلوگيري خواهد كرد وها  تك خانواده انحراف تك

ها بايد تا زمان برابرسازي تعدادشان، به طور مجزا نگهداري  نگه خواهد داشت. به همين علت، خانوادهل حداق
   سازي در استخرها ها تا زمان ذخيره ، اگر خانوادههمچنينشوند. 

  و مير همزمان يك يا چند خانواده قابل توجه و ثبت خواهد بود.  جدا نگهداري شوند، مرگ
سازي بچه ماهي نورس و پرورش تا  اي (مرحله ذخيره و رايج، در يك فرآيند دو مرحله عمولاگر ماهيان به طور م
 ،شوند قد و مرحله رهاسازي بچه ماهي انگشت قد و توليد ماهي پرواري) پرورش داده  بچه ماهي انگشت

شوند. در اين صورت  ميقد يا ماهيان بازاري صيد  چه ماهيان انگشتبتواند در زماني انجام گيرد كه  بهگزيني مي
براي بهگزيني، دو استخر نياز خواهد بود. اگر فرآيند توليد فقط در يك مرحله انجام گيرد (بدون مرحله انگشت 

گيرد كه ماهيان  ر زماني انجام ميدسازي شده، فقط تا مرحله پرواري)، بهگزيني  قد و بچه ماهيان نورس ذخيره
اگر ماهيان طي دو مرحله پرورش داده شوند،  .اين كار الزم است شوند و فقط يك استخر براي بازاري صيدمي

بچه ماهيان نورس بايد در يك استخر مجزا ذخيره سازي شوند و بچه ماهيان انگشت قد نيز با استفاده از 
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تا  100تعداد  هيك نمونه برداري تصادفي ، ب يداز صيد، با قبلهاي معمول پرورش داده شوند . درست  تكنيك
عه بچه ماهي انگشت قد ، طول آنها، با تقريب ميلي متر ، به منظور تعيين ارزش فنوتيپي كه مطابق با قط 200

  درصد حذف مورد نظر است اندازه گيري شود. 
درصد از ماهيان با باالترين ميانگين، بايد نگهداري  و در  50تا  35در زمان صيد بچه ماهيان انگشت قد، 

توانند براي توليد بازاري پرورش داده شوند يا  د. بچه ماهيان حذف شده مينشو استخرهاي پرواري ذخيره سازي
به فروش برسند . اگر براي توليد بازاري پرورش داده شوند هيچ يك از اين جمعيت ماهيان نبايد نگهداري شده 

رش داده شوند . و به عنوان مولد تكثير شوند . بچه ماهيان انگشت قد انتخاب شده بايد با مديريت معمول پرو
درصد از ماهيان پرواري كه باالترين ميانگين جمعيت را دارند نگهداري شده  20تا  10پيش از زمان صيد، تعداد 

  و براي مولد سازي انتخاب خواهند شد . 
شوند، بايد  توانند به مصرف بازار برسند، اگر ماهيان در طي يك مرحله پرورش داده مي ماهيان حذفي نيز مي

در زمان  ،قطعه ماهي براي ايجاد نسل يكم ماهيان مولد شاهد 200تا  100ونه برداري تصادفي با تعداد يك نم
توليد شده باشد . اگر ماهيان در طي  ،صيد انجام گيرد . جمعيت نسل يكم ماهيان مورد شاهد بايد پيش از انتخاب

قد و صيد ماهيان پرواري انجام مي گيرد، انتخاب همزمان صيد بچه ماهيان انگشت   دو مرحله پرورش داده شده،
نسل يكم ماهيان مولد شاهد بايد در انتهاي مرحله انگشت قدي نگهداري و پرورش داده شوند. اگر نسل يكم 

اي نگهداري شوند ،  يعني انتخاب در طي فرايند دو مرحله  ماهيان مولد شاهد درست پيش از فعاليت بعدي،
زيرا كه بعضي از انتخابها پيش از توليد  .شاهد واقعي و صحيح نخواهد بود جمعيت شاهد به عنوان يك جمعيت

  اين جمعيت انجام خواهد گرفت. 
بچه ماهيان نورس بايستي در يك استخر مجزا ذخيره سازي و   شوند، در يك مرحله پرورش داده ميماهيان  اگر 

. انتخاب و بهگزيني در زمان صيد نيز همانند هاي معمول توليد، پرورش داده شوند  ماهيان با استفاده از تكنيك
  گيرد .  توضيحات پيشين انجام مي

معرف سيستم  1اند . شكل شماره  توضيح داده شده 2و  1نژاد و بهگزيني ساده در تصاوير  حاين برنامه هاي اصال
گيرد.  انجام مي دو بار در مرحله صيد بچه ماهيان انگشت قد و صيد ماهيان بازاري  پرورشي است كه انتخاب،

نيز معرف سيستم پرورشي است كه انتخاب در طي فقط يك مرحله، در زمان صيد ماهيان بازاري  2شكل شماره 
  ، انجام مي گيرد. 

هكتار هستند. اندازه استخرها را با نرخ ذخيره سازي  4/0تا  04/0در حدود   استخرهاي مورد استفاده در اين طرح،
تعيين كنند . از آنجايي كه يك   شود و نيز با توجه به تراكم انتخاب، ر گرفته ميكه براي رشد ماهيان در نظ

 دتوان مي  گيرد كه چه درصدي حذفي و چه تعداد ماهي مولد داشته باشد ، پرورش دهنده خودش تصميم مي
وسعت استخرهاي مورد نياز را نيز خودش تعيين كند. اين مطلب به پرورش دهنده كمك خواهد كرد كه تا چند 

  درصد از وسعت مزرعه را به برنامه اصالح نژاد اختصاص دهد.  
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سازي و درصد حذف ماهيان را براي رسيدن به اهداف مورد  استخرهاي موجود استفاده مي كند بايد نرخ ذخيره
  كند .  نظر با يكديگر ، تعديل

شوند بايد در يك استخر انتخاب مولدين  ذخيره سازي شوند. هيچ ماهي ديگري  ماهيان مولدي كه نگهداري مي
تكثير  F1نبايد با ماهيان مولد انتخابي توأم نگهداري شود. در زمان بلوغ ، اين ماهيان به منظور توليد نسل انتخابي 

ها نبايد پيش از فصل بلوغ جنسي مولدين   ميشوند. هيچگونه انتخابي از نظر صفات ثانويه جنسي و ديگر ويژگي
بهبود نرخ رشد از راه انتخاب طول ماهيان و ماهيان مولدي است كه   انجام گيرد. تنها هدف اين برنامه بهگزيني،

ان مولد بايد به صورتي باشد كه به جفت يابي در ميان آن ها اند. انتخاب ماهي فقط براي اين فنوتيپ انتخاب شده
در حالت تصادفي اجازه دهد و اگر مولدين در تورها و به صورت دستي جفت شده باشند ، بايد به صورت 

تواند از اين  تصادفي آميزش داده شوند . اگر يك پرورش دهنده داراي تعداد كافي مولد انتخابي باشد ، مي
انتخابي و ماهيان پرواري (ماهياني كه پرورش دهنده براي مصرف بازار نگهداري و  F1توليد نسل ماهيان براي 

پرورشي خواهد داد) استفاده كند . اگر ماهيان مولد انتخابي نتوانند تعداد كافي براي استفاده در اين دو عمليات 
كم انتخابي به كار آيد . اگر ماهيان مولد داشته باشند، بچه ماهيان نورس آن ها بايد در آغاز براي توليد نسل ي

پرورش دهنده بايد ماهيان مولد ديگري   انتخابي نتوانند به تعداد كافي بچه ماهي براي هر دو فعاليت توليد كنند،
را نيز انتخاب كند ( به صورت صيد از ماهيان پرواري) تا بتواند بچه ماهي نورس براي توليد در استخرهاي 

  اشد . بازاري داشته ب
توانند به صورت روش پيش گفته ايجاد شوند . اگر انتخاب  نسل هاي دوم ، سوم و ... ماهيان  انتخابي نيز مي

ماهيان مولد نتواند ماهي به تعداد كافي براي برنامه بهگزيني و استخرهاي پرواري توليد كند ، بهبود هاي ژنتيكي 
جمعيت ماهيان پرواري در نسل انتخابي دوم منتقل شود ، در  تواند به شوند مي كه در جمعيت انتخابي ايجاد مي

صورتي كه پرورش دهنده از عمليات جداسازي ماهيان مولد در برنامه بهگزيني براي توليد بچه ماهيان نورس در 
 استخرهاي خاگي استفاده كند . حتي اگر اين ماهيان مولد حذف نيز شده باشند . به علت اينكه از برنامه بهگزيني

تواند به انتقال  انتخابي جدا شده اند، والدين آنها به عنوان مولد انتخاب شده بودند . با اين امر ، پرورش دهنده مي
اهداف ژنتيكي به ماهيان پرورش يافته بپردازد ، ولي همراه با يك تأخير در نسل خواهد بود . به عالوه، وقتي كه 

تواند ماهيان  را با مولدين موفق و مناسب جايگزين مي كند، ميپرورش دهنده ، يك نسل ماهيان مولد انتخابي 
مولد توليد شده در گذشته را به جمعيت ماهيان مولد بعدي تبديل كند. اين مطلب ، پرورش دهنده را به ارثي 

هاي بهبود ژنتيكي كه  كردن اهداف ژنتيكي در جمعيت ماهيان توليدي توانا خواهد ساخت . بعضي از روش
  نشان داده شده است .  3در شكل شماره  به استخرهاي ماهيان پرواري منتقل شود، تواند مي

تواند  گيرد، پرورش دهنده نمي در صورتي كه انتخاب ماهيان فقط در زمان صيد ماهيان پرواري انجام مي
خابي براي برنامه بهبودهاي ژنتيكي را به جمعيت ماهيان پرواري به سرعت انتقال دهد ، مگر اينكه تعداد ماهيان انت

بهگزيني و براي توليد در استخرهاي پرواري كافي باشد. در صورتي كه انتخاب ماهيان مولد فقط تعداد كافي 
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براي اجراي برنامه اصالح نژاد را تامين كند . پرورش دهنده بايد ماهيان مولد انتخاب نشده را براي توليد بچه 
ن نسل انتخابي استفاده كند . پس از نسل دوم انتخاب شده، ماهي نورس در ستخرهاي پرواري پس از نخستي

تواند هم نسل نخست ماهيان مولد انتخابي و هم ماهياني را كه براي ايجاد نسل دوم ماهيان  پرورش دهنده مي
اند استفاده كند . اين بدين معني است كه پرورش دهنده هيچ بهبود ژنتيكي را در يك نسل  مولد جداسازي شده 

تواند آن را با يك نسل تاخير  كند و مي آورد، ولي آن را منتقل مي نمي هيان توليدي اش از قوه به فعل دراز ما
  منتقل سازد . 

   
  تخمريزي غير همزمان -5-7-2

اگر يك پرورش دهنده نتواند تخمريزي ماهيان را به صورت منظم همزمان كند ، بايد جمعيت ماهيان مزرعه 
هايي كه از نظر رشد به هم وابسته و مشابه هستند  سن تقسيم كند و آنها را در گروههاي هم  خود را به گروه

هاي  جداسازي و انتخاب كند. براي آغاز اين برنامه بهگزيني ، پرورش دهنده بايد ماهيان را با استفاده از تكنيك
تحصال شده و انكوباسيون هاي انبوه تخم ، اس مديريت معمول تكثير كند . پيش از اين كار بهتر است كه توده

  شوند . در صورتي كه تخم ها به صورت معمول به وسيله مولدين در استخرها مراقبت و انكوباسيون شوند،
ماهيان ماده بايد به دقت كنترل شوند و بچه ماهيان نورس حاصل از هر ماده بيدرنگ پس از خروج از تخم يا 

م يا الرهاي نورس تازه از تخم خارح شده بايد به صورت هاي تخ آغاز شناي آزاد جمع آوري شوند . توده
هاي در  ساعته ) تقسيم شوند. در صورتي كه امكان جمع آوري كافي همه خانواده 24هاي سني روزانه ( گروه

ساعت افزايش يابد . هر  48ساعته نباشد، فواصل زماني براي هر گروه سني مي تواند به  24يك دوره زماني 
گروه سني وجود داشته باشد . اين تعداد ، اجباري  5خانواده باشد و دست كم  5دست كم شامل گروه سني بايد 

هاي سني مشابه باشد زيرا كه در  و قطعي  نيست . پرورش دهنده نبايد مجبور به كنار گذاشتن و صرفنظر از گروه
  د دارد: اصل اساسي وجو 2خانواده وجود خواهد داشت در اين طرح كاري ،  4آن صورت فقط 

 50اصل نخست اين است كه يك گروه سني بايد شامل چندين خانواده باشد و اصل دوم اينكه ، دست كم 
مولد ماده) بايد در برنامه بهگزيني گنجانده شوند . پيش از اين كار ، در صورتي  25مولد نر و  25ماهي مولد ( 

رورش داده شوند ، بهگزيني براي افزايش تور در كه گونه ماهي به طور منقول در طي يك فرآيند با دو مرحله پ
زمان صيد بچه ماهيان انگشتخوار و صيد ماهيان پرواري انجام خواهد گرفت . در صورتي كه توليد در يك 

بهگزيني فقط در مرحله صيد ماهيان پرواري انجام خواهد  مرحله  بدون وجود مرحله انگشت قدي انجام گيرد ،
براي انتخاب بهترين ماهي از هر گونه سني انجام خواهد گرفت . درصورتي كه ماهيان  گرفت . بهگزيني انفرادي

روش توليد كامالً بهتر از روشي   جداسازي شده از راه برنامه بهگزيني براي توليد ماهيان پرواري استفاده شود،
اصلي ، كه براي توليد نسل هاي  اند. همه فرضيات درباره مالك است كه ماهيان انتخابي نسل پيشين استفاده شده
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دهد. در صورتي كه ماهيان مولد  بازار پرورش مي فدهنده براي مصر است كه پرورشبه ماهيان توليدي  شكل
درنگ انجام خواهد شد و  انتخابي جمعيت و تعداد كافي براي هر دو مرحله انتخاب را توليد كنند، اين انتقال بي

يك فرآيند  ). در صورتي كه انتخاب در1راههاي انتقال آن در دو جمعيت مشابه خواهد بود(مسير شماره 
دومرحله انجام گيرد، جداسازي در دومين مرحله به صورت انتخاب ماهيان مولد براي توليد ماهيان پرواري انجام 

درنگ منتقل  ) در صورتي كه اين روش استفاده شود، بعضي از اهداف ژنتيكي بي2گيرد(مسير شماره  مي
د. در صورتي كه انتخاب  فقط در زمان صيد شوند ولي روش توليد هميشه از روش انتخاب عقب خواهد بو مي

شوند و ماهيان جداسازي شده  انجام شود، ماهيان انتخاب نشده براي توليد نسل نخست ماهيان پرواري استفاده مي
) اين روش 3توانند به نسل بعدي منتقل شوند(مسير شماره  از راه برنامه بهگزيني و ماهيان مربوط به نسل پيشين مي

ي را با تأخير يك مرحله توليد نسل منتقل خواهد كرد در صورتي كه ماهيان مولد انتخابي نسل اهداف ژنتيك
پيشين استفاده شوند. در صورتيكه ماهيان جداسازي شده از مسير برنامه بهگزيني براي توليد ماهيان پرواري 

  تفاده شوند، روش توليد كامالًاسپرورش دهندگاني كه توانائي احداث اين استخر ها را ندارند بايد اين برنامة 
پرورش دهندگاني كه توانايي احداث استخر  اند. بهتر از روشي است كه ماهيان انتخابي نسل پيشين استفاده شده

ع) كه در يك يا چند بمتر مر 40تا  20اصالح نژاد را در يك محدوده محصور بزرگ ( ها را ندارند بايد برنامه
با توجه به اينكه محيطهاي توري هزينه كمتري از استخرها دارند، استفاده از  .كنندشوند اجرا  استخر جايگزين مي

آنها بهتر از استفاده از استخرها است، زيرا اگر ماهيان در استخرها پرورش يابند بايد آنها را براساس رشد در 
سازي  مجزا ذخيرهاستخرها و نه براساس رشد در محيطهاي توري انتخاب كرد. هر گروه سني بايد در يك استخر 

شوند. درصد تراكم براي هر گروه سني نيز اگر چه بايد معين باشد، از آنجاييكه انتخاب و بهگزيني بدون 
سازي معين  گيرد، محدودكننده نيست. با توجه به اينكه داشتن درصد ذخيره وابستگي به هر گروه سني انجام مي

سازي مشابه يا بهگزيني مشابه كه بايد براي  ذخيره در همه استخرها ضروري نيست، داشتن يك درصد تراكم
ژنهاي كامالً متفاوت در گروههاي سني مختلف انتخاب شوند، ضروري است. بهترين روش براي توليد جمعيت 

شوند، انتخاب يك تعداد كافي ماهي از هر خانواده در درون يك گروه سني  ماهياني كه در استخر رهاسازي مي
آنها نبايد براساس بزرگي اندازه  شده از هر خانواده بايد به صورت تصادفي انتخاب شوند،  است. ماهيان انتخاب

ها بايد تا زمانيكه تعداد ماهيان هر خانواده به حد تعادل  يا فاكتور ديگري انتخاب شوند. بنابراين، خانواده
روه سني، پيش از مخلوط شدن هاي موجود در يك گ اند، به طور مجزا نگهداري شوند. اگر از خانواده نرسيده

سازي مورد نظر انتخاب شوند، بزرگترين خانواده تعداد بيش از حد  تعداد مناسب ماهيان براي توليد درصد ذخيره
  نياز و كوچكترين خانواده تعداد كمتر از حد نياز ماهي را خواهند داشت. 

نگين جمعيت ماهيان از هر گروه سني درصد باالي ميا 50تا  35شوند،  قد صيد مي وقتي بچه ماهيان انگشت
قد حذفي از  سازي شوند. براي تعيين تعداد بچه ماهيان انگشت (استخر) بايد در يك استخر پرواري مجزا ذخيره

قطعه بچه ماهي از هر گروه سني، با تقريب ميليمتر از نظر طول بايد  200تا  100هر گروه سني، يك نمونه 
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يپي هم كه با درصد حذف مورد نظر مطابقت داشته باشند. درصد حذف بايستي گيري شوند و ارزش فنوت اندازه
بدون وابستگي به هر گروه سني تعيين شود، زيرا ماهيان حذفي به عنوان يك زير جمعيت موقتي و مجزا در 

  گيرد.  شوند و انتخاب و بهگزيني بدون وابستگي در هر گروه سني انجام مي فرآيند بهگزيني مديريت مي
انند گذشته، تراكم انتخاب، عامل محدوده كننده نيست ولي بايد براي گروههاي سني مشابه باشد. ماهيان هم

انتخاب شده از استخرهاي (گروهها) بچه ماهيان انگشت قد نبايد در زمان صيد و بيومتري مخلوط شوند. پس از 
تخرهاي ماهيان پرواري به طور مجزا انتخاب، بچه ماهيان انگشت قد انتخاب شده از هر گروه سني بايد در اس

  سازي شوند. ماهيان گروههاي سني مختلف نبايد با يكديگر مخلوط شوند.  ذخيره
سازي براي استخرهاي پرواري  همانند وضعيت زمان رهاسازي بچه ماهيان انگشت قد در استخرها، درصد ذخيره

يان انگشت قد انتخابي از هر گروه سني بايد با كم كمترين اختالف را داشته باشد. بچه ماه بايد يكسان يا دست
تا  100استفاده از تكنيكهاي معمول توليد پرورش داده شوند. درست پيش از صيد، يك نمونه تصادفي با تعداد 

  قطعه ماهي از هر گروه سني بايد بيومتري شده و درصد حذف ماهيان هر گروه تعيين شود.  200
شوند. همانند  م هر استخر (گروه) براي ايجاد جمعيت ماهيان مولد نگهداري ميدرصد از باالترين ارقا 20تا  10

  گذشته، تراكم انتخاب محدوده كننده نيست، ولي بايد براي همه گروهها مشابه باشد. 
استخر  2يا  1توانند به صورت مخلوط در  اند، مي از آنجا كه ماهيان مولد انتخابي از هر گروه سني انتخاب شده

مولد رهاسازي شوند. اين استخر بايد شامل هيچ ماهي مولد ديگري نباشد. همانند گذشته يك هدف  ماهيان
قطعه ماهي مولد است. برنامه اصالح نژاد و بهگزيني دو  200تا  100كم  عمده از برنامه اصالح نژاد، داشتن دست

  ارائه شده است.  3اي در شكل شماره  مرحله
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شود ، يك پرورش  استفاده كنند . زمانيكه از حذف مستقل بهره گرفته مي هاي اصالح نژاد خود هدايت برنامه
  مشخص كند.  درصد حذف هر شاخص و فنوتيپ ،  دهنده بايد ميزان تراكم بهگزيني را به منظور محاسبة

درصد جمعيت را جهت گزينش بازاري، حفظ نمايد. ارزشهاي فنوتيپي كه با درصد  20- 10پرورش دهنده بايد 
  ابقت دارند، بايد مانند آنچه شرح داده شد، مشخص و معين شوند. حذف مط

تواند ميزان محصول (درآمد) را  آيد و بهبود اين ويژگي مي شكل و فرم بدني يك فنوتيپ مهم به حساب مي
عضالت بيشتري در بدنشان دارند  افزايش دهد. يك ماهي با ارتفاع بدني بيشتر يك يك ماهي با ضخامت بيشتر،

مطلب نشان دهنده اين است كه وزن اين گونه ماهي ها در هر سانتي متر بدن بيشتر از ماهيان طبيعي با بدني  و اين
كشيده است . بهگزيني وزن ممكن است شكل و تركيب بدن را بهبود بخشد، اما اين نوع بهگزيني همشه تضمين 

  چنين امري نخواهد بود. 
اي باشد كه هم طويلتر و  تر ممكن است ماهي بخشد و ماهي سنگين يمتوسط وزن را بهبود م بهگزيني براي وزن ،

  هم داراي سر بزرگتر است . 
جلويي بالة پشتي ( درمحل اولين خار بالة   بهگزيني طول  و قطر بدن در حاشية هاي بهبود فرم بدني ، يكي از روش
  پشتي) است. 

باشد.  هاي اصالح نژاد  بهگزيني طول به عنوان روشي براي افزايش نرخ رشد مي از آنجا كه اولين هدف برنامه
هاي ديگر انتخاب  ارتفاع و تركيب و فرم بدني را بعنوان فنوتيپ كليه پرورش دهندگان مجبورند در مراحل بعد،

  كنند . 
اي كمتري نياز است كه در اينصورت تعداد استخرهاي مورد ه زيرگروه اگر تعداد خانواده هر گروه افزايش يابد ،

  يابد.  نياز نيز كاهش مي
اگر يك پرورش دهنده بخواهد نرخ رشد و فنوتيپ دومي را انتخاب كند، سرعت و ميزان بهبود شاخص نرخ 

پرورش رشد كند تر از زماني خواهد بود كه اين ويژگي به تنهايي به عنوان يك فنوتيپ گزينش شود يك 
هاي نرخ رشد، قابليت صيدو ارتفاع بدن ( يا  هر فنوتيپ ديگري كه بخواهد بهبود دهد)  تواند شاخص دهنده مي

  اما ميزان و نرخ بهبود در هر سه فنوتيپ كم خواهد بود.  انتخاب كند، را با استفاده از روش حذف مستقل، 
   

  گزينش خانوادگي  -7-7-2
اي غير قابل  انجام مي گيرد كه توارث پذيري كم و يا شرايط محيطي به گونه معموالً گزينش خانوادگي زماني

  كنترل باشد كه موجب عدم تشخيص صحيح تفاوتهاي ژنتيكي و در نتيجه عدم كارايي گزينشهاي فردي باشد. 
ي در افتد كه تنوع تعداد زيادي از منابع زيست محيطي ، تاثير مهم گزينش درون خانواده در صورتي اتفاق مي

سن و اندازه مولد ماده  تنوع فنوتيپي در سطح خانواده داشته باشد. مهمترين اين فاكتورها زمان تخم ريزي،
  باشد.  مي
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هاي فنوتيپي ناشي از شرايط  تواند بسياري از تنوع هاي خانوادگي، مي يك پرورش دهنده با مقايسه ميانگين
اميلي در دستيابي به متوسط ارزش تكثير هر ماهي در هر هاي ف زيست محيطي را خنثي كند، در نتيجه ميانگين

قبل از  ماهيگيرد كه  تواند به كار گرفته شود . گزينش بين خانوادگي زماني مورد استفاده قرار مي خانواده مي
خانوادگي معموالً براي بهبود شاخصهاي جسدي  بينشود. براي مثال بهگزيني  سنجش فنوتيپ آن ، كشته مي

  بايد به منظور اين سنجش و اندازه گيري كشته شوند .  ماهيانرود، بنابراين  كار مي(نعشي) به 
  
  گزينش درون خانوادگي  -8-7-2

هگزيني درون خانوادگي است ، زيرا هر خانواده به عنوان يك زير جمعيت بساده ترين نوع گزينش خانوادگي، 
افتد. اين مساله مشابه با گزينش انفرادي در زمان  مجزا شناخته شده و بهگزيني در هر خانواده مستقل اتفاق مي

  تقسيم جميعتها به زير بخشهاي سني است. 
اي  اي عالمتهاي ويژه آيد. اگر هر خانواده اب ميدر اين شرايط هر خانواده به عنوان يك زير جمعيت به حس

  هاي توري انفرادي و مجزا پرورش يابند.  توانند در استخرها و يا محيط داشته باشد، مي
 25نر و مولد  25است ، زيرا بايد  خانواده 25 شود، مي نتخاباي كه در برنامه بهگزيني ا حداقل تعداد خانواده

 27شود. اگر يك پرورش دهنده بخواهد كمترين تعداد خانواده را استفاده كند، بايد  توليد تكثير،ماده براي مولد 
خانواده نگهداري نمايد، زيرا مرگ و مير در بعضي خانواده ها ممكن است ، تعداد آنها را به كمتر از  35تا 

  حداقل برساند. 
  ثير و توليد شوند. ها بايد مانند آنچه در گزينش انفرادي بيان شد، تك خانواده و  يانماه

  ها بايد از يكديگر مجزا باشندزيرا بهگزيني در سطح خانواده خانواده خواهد بود.  خانواده
آيد و بهگزيني طول در هر  با توجه به اين موضوع كه هر خانواده به عنوان يك زير جمعيت به حساب مي

هاي گزينشي تاثير  ها) در برنامه نوادهدهد، تفاوتهاي جزئي در مديريت استخرها(خا خانواده مستقالً رخ مي
چنداني نخواهد داشت. در اين صورت يك خانواده تنها به دليل اينكه پرورش دهنده توانايي نگهداري و ذخيره 

زير  2مانند آنچه كه در بهگزيني انفرادي وجود دارد، وقتي كه جمعيت به  سازي را ندارد، از بين نخواهد رفت،
ود تفاوتهاي جزئي در مديريت استخرها تاثير زيادي نخواهد داشت، اما بهتر است ش جمعيت سني تقسيم مي

  پرورش دهنده ، مديريت يكساني در تمام استخرها ، اعمال كند . 
هاي كوچك) بايد  تايي ماهي از هر خانواده ( ياحتي يك ماهي از خانواده 100تا  30در هنگام صيد ، يك نمونه 

يا  10، 5تا زمان حذف كامالً تعيين شود . در اين حالت ، ارزش حذف با حداكثر تا حد ميلي متر سنجش شوند
  ماهي مشخص مي گردد.  20

ماده از هر خانواده نگهداري كند . اين برنامه بهگزيني در  10تا  5نر و  10تا  5يك پرورش دهنده بايد حداكثر 
  آورده شده است .  5شكل 
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خانواده پرورش يابند و  25ادي ، به سعي و تالش بيشتري نياز دارد. اگر اين نوع بهگزيني نسبت به گزينش انفر
ماهي براي  2500-750ماهي را از هر خانواده زيست سنجي نمايد ، تقريباً  100 – 30يك پرورش دهنده 

هاي گزينش  ماهي در بنرامه 1000 – 100مشخص شدن اين ميزان حذف ، زيست سنجي خواهد كرد كه معادل 
گزينش اصالحي براي ماهي استرس زا خواهد بود يك پرورش  است . بهمين علت ، اين نوع برنامهانفرادي 

مرتبه اين عمل را انجام دهد، يك بار براي تعيين ميزان  2گيري هر ماهي در هر خانواده بايد  دهنده براي اندازه 
روش  2ده از هر خانواده با حذف و مرتبة ديگر مشخص نمودن ماهي كه بايد نگهداري شود. ماهي انتخاب ش

باشد، ذخيره ماهي در يك استخر مجزا و تخم ريزي آنها  ترين آنها نيز مي شوند: اولين روش كه ساده  تكثير مي
  به شكل تصادفي است . دومين روش استفاده از تكثير چرخشي است . 

شته باشند و تا فصل بعد تخم اي بايد يك عالمت منحصر به فرد دا اگر روش چرخشي به كار رود، هر خانواده
اي بايد در يك استخر جدا ذخيره شود. روش تكثير چرخشي به  ريزي ذخيره و ايزوله شوند يا اينكه هر خانواده

اصالح نژاد افزايش خواهد يافت.   هاي برنامه دليل نياز به كارگر و امكانات فراوان، گران است ، در نتيجه هزينه
  شود.  ش دهندگان روش اول توصيه ميبدين منظور ، به اغلب پرور

نتايج مثبت حاصله از برنامه ژنتيكي بايد در توليد ماهي به كار گرفته شود. در صورت امكان ماهي مولد گزينش 
هاي بعدي ژنتيك خالص تري داشته  تخم ريزي كند تا نسل و در نتيجه بچه ماهي ،  F1شده بايد براي توليد نسل 

  باشند. 
تواند فنوتيپ دومي را  فنوتيپ را با بهگزيني درون خانواده بهبود بخشد مي 2هنده بخواهد اگر يك پرورش د

  شود ، اصافه كند .  مانندآنچه در بهگزيني انفرادي انجام مي مانند ارتفاع بدن يا قابليت صيد ،
نهايت دقت را به  ،فنوتيپ  3يا  2اي براي بهبود  يك پرورش دهنده بايد در به كارگيري بهگزيني درون خانواده

  .  )4(شكل  شود كار بندد. اگر اندازه خانواده كوچك است ، فقط يك يا دو ماهي از هر خانواده انتخاب مي
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استخر پرورش دهد و  3ها، پرورش دهنده بايد هر خانواده را در حداقل  در اين روش به دليل مقايسه خانواده
باشد. زماني كه ماهيان ارزيابي  استخر مي 150تا  75انتقال آنها بايد براساس تصادف انجام گيرد، در نتيجه نياز به 

هايي نگهداري و كدام حذف شوند ، معدل ميانگين هر سه استخر بدست  و مشخص گرديد چه خانواده شدند
 خانوادهآيد.  آيد و اين در واقع ميانگين كل سه استخري است كه بعنوان ميانگين هر استخر نيز به حساب مي  مي

از  تفاوتهاي اندازه مرتبط با استخر، ، تنها روشي است كه در آن ها بايد در استخر هاي مشابه پرورش يابند زيرا
  شود .  وراثتي مجزا و جدا مي وتفاوتهاي اندازه ناشي از ژني 

چون اين نوع بهگزيني استخرهاي زيادي نياز دارد، ممكن است هزينة آن براي پرورش دهندگاني كه براي 
خانواده را  50يك پرورش دهنده  زياد باشد. براي مثال، اگر  كنند، مصارف شخصي اقدام به بهگزيني ژنتيكي مي

  هكتار مزرعه به پروژة 2از  375/0هكتار باشد،  01/0استخر نياز خواهد داشت. اگر هر استخر  75به  ارزيابي كند،
يابد. موضوع ذكر شده فقط در صورتي كه هر خانواده يك عالمت خاص داشته باشند،  اصالح نژاد تخصيص مي

 25/0تا  1/0استخر  2يا  1توان در  ماهي را مي ه بتواند چنين كاري انجام دهد،قابل حل است . اگر پرورش دهند
هكتاري نگهداري نمود. البته حتي اگر اين امر امكانپذير باشد، هر خانواده بايد در يك مخزن و يا استخر انفرادي 

  ذخيره شود تا ماهيان عالمت گذاري شوند. 
 امكاناتشود، بنابراين پرورش دهنده بايد  تقسيمهاي ديگر  خانواده بايد به اندرهنگام صيد، يكبار ديگر ماهي

  نگهداري آنها را داشته باشد. 
بهگزيني فقط  -مرحله باشد 2چون كليه خانواده ها نگهداري و يا حذف خواهند شد حتي اگر توليد داراي 

ها را مجدداً گزينش نمايد ، بايد  هاگر پرورش دهنده بخواهد خانواد گيرد، شوند انجام مي زمانيكه مولدين صيد مي
شود كه مرحلة پرورشي  خانواده نامناسب را در طي مرحلة انگشت قدي حذف نمايد، اين عمل باعث مي 5-10

  در بر داشته باشد.  يهزينه كمتر
ي اگر ارتباط ژنتيكي بين ماهيان انگشت قدي و بازاري وجود داشته باشد، گزينش مي تواند به جاي مرحلة بازار

دهد. زيرا تعداد  هاي برنامة اصالح نژاد را كاهش مي در مرحلة انگشت قدي انجام شود. اين روش هزينه
  بازاري مي رسند.   هاي انتخابي به اندازة شود و فقط خانواده استخرهاي مورد نياز براي مرحلة بازاري كم مي

گزينش غير مستقيم اندازه ماهيان صيد اين روش در مورد قزل آالي رنگين كمان اجرا شده است و به واسطه 
  شده بهبود داشته است. 

  خانواده بايد نگهداري شوند، اين ماهيان در واقع مولدين گزينشي هستند. 10 -5 مرحله بازاري،  در خاتمة
از ها را بدون تغيير نگهداري كند و يا به طور تصادفي و با تعداد مساوي  تواند يا كليه خانواده پرورش دهنده مي

مولد را  200-100هر خانواده اقدام به ذخيره ماهيان نمايد . همانطور كه قبالً ذكر شد، پرورش دهنده بايد حداقل 
  آمده است .  6نگهداري نمايد. اين برنامه اصالح نژادي در شكل 
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د، شو ها مي هاي مثبت بهگزيني درون خانوادگي براي افزايش نرخ رشد كه سبب كاهش هزينه يكي از جنبه
هاي  هاي قابل نگهداري است. به دليل اينكه بهگزيني براساس ميانگين ها براي تعيين خانواده بدست آوردن داده
گيرد، ماهي از هر استخر بايد وزن شود. اگر تعداد ماهيان توزيني مشخص باشد ، ميانگين  خانوادگي انجام مي

 ونه طول سازد كه نرخ رشد را براساس وزن در ميآيد. اين مساله پرورش دهنده را قا وزن به راحتي بدست مي
  انجام دهد 

هايي كه  كند، زيرا فقط خانواده دود ميحفنوتيپ يا بيشتر را م 2معموالً، گزينش بين خانوادگي، بهگزيني 
خانواده كه براي يك  5شوند و بعيد است كه  حذف يا بيشتر است ، نگهداري مي دوشان به اندازه ارزش  ميانگين

شوند براي فنوتيپ دوم نيز به كار روند . يك پرورش دهنده با استفاده از بهگزيني درون  يپ انتخاب ميفنوت
شود.  تواند يك فنوتيپ را بهبود دهد و انواع ديگر بهگزيني براي بهبود فنوتيپ دوم استفاده مي خانوادگي مي

اين انوادگي تكثير شود. به دليل اينكه ماهي مولد بهگزيني شده بايد براي برنامه اصالح نژاد گزينش درون خ
ها گزينش شده را با يكديگر تركيب كنندو ماهي هاي  ارزانتر است ، بيشتر پرورش دهنده ها ، بايد خانواده روش
نمايند. اما پرورش دهنده بايد آگاه باشد كه اگر اين عمل صورت گيرد ممكن تكثير به طور تصادفي  رامولد

  ها بوجود آيد.  از نسلاست مشكالتي در تعدادي 
، ميزان جمعيت تكثير بسيار كوچكتر از تعداد  دهد كه در گزينش درون خانوادگي علت رخ مياين  اين اتفاق به 

خانواده در هر نسل طراحي  10 تا5واقعي ماهيان مولد است. اين نوع برنامة اصالح نژاد براي نگهداري ماهي از 
يابد و از آن به  كاهش مي 20 تا 10به طور معكوس به  F1اندازه تكثير نسل شده است، در اين برنامه ، ميانگين 

  شود.  بعد نيز كمتر مي
يك روش تركيبي كه اغلب استفاده مي شود ، تركيب بين دو روش گزينش بين خانوادگي و درون خانوادگي 

گزينش بين  بوسيلةاولين قدم بهبود نرخ رشد  فنوتيپ استفاده شود، دوبراي بهبود  روشاست . اگر اين 
گزينش   خانوادگي است. دومين گام استفاده از گزينش درون خانوادگي براي بهبود دومين فنوتيپ است . البته،

اي تركيب شود تا فقط فنوتيپ نرخ رشد  دومرحله  درون خانوادگي و بين خانوادگي مي تواند در يك برنامة
  بهبود يابد . 

با موفقيت اجرا شده است، به كارگيري بهگزيني  ماهي آزاد كوهويك روش عملي كه در مورد ماهي قزل آالو 
الزم به ذكر است كه انگشت قدي و بهگزيني درون خانوادگي در مرحلة صيد است .  مرحلهبين خانوادگي در 

هاي گزينش بين خانوادگي با بعضي  . زيرا تمام هزينه يابد ها افزايش مي اگر از هر دو روش استفاده شود، هزينه
  . ) 5 شكل( شود هاي گزينش درون خانوادگي، جمع مي هزينه
 هر كل ميانگين و يابند پرورش استخر  3در حداقل بايد خانواده هر ، شود مقايسه ها خانواده ميانگين اينكه براي
 شده گذاري عالمت  خانواده هر ماهيان اگر. آيد بدست ها خانواده حذف يا نگهداري تعيين براي استخر سه
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  سردابي و تدوين آيين كارماهيان  مديريت غذا و تغذيه در آبزي پروري مسئوالنه -هشتم  بخش
  

و آيين  آبزي پروري مسئوالنه ، مسئوليت پذيري مزرعه دار در قبال ماهي، محيط و مصرف كننده خواهد بود.
  كار مربوطه شامل قواعد و دستورالعمل ها براي رسيدن به اين مسئوليت پذيري است. 

افراد، اتحاديه ها و شركت هايي كه در آبزي پروري فعالند چه بصورت انفرادي و چه به صورت دسته جمعي: 
پياده سازي سياست ها، بايد با سيستم حاكمه در سطح ملي و منطقه اي تمام تالش خود را در جهت توسعه و 

تجربيات و قوانين بكار بندند. اين سياست ها بايد در خدمت پايداري محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي بخش 
  هاي توليد كننده آبزيان باشند.

با ساير توليد كننده هاي آبزي پروري و بخش هاي خصوصي  بايد به منظور توسعه و بكار گيري استاندارد ها
  ود.دن به اهداف مشخص همكاري نمديگر جهت رسي

بايد به گونه طرح و برنامه ريزي نمايد كه از هر گونه تاثير منفي و يا واكنش هاي متقابل با محيط جلوگيري 
  ورد.آبعمل 

فقط از مكانهايي استفاده نمايد كه براي طوالني مدت  و پايدار بتوان از آنها استفاده نمود  و اثرات اكولوژيكي 
  داشته باشند. قابل قبولي

  بايد به گونه عمل نمايند كه از هر گونه تاثير منفي بر آب جلوگيري نمايد و به حفاظت منابع آبي بيانجامد.
  به منظور تامين افزايش توليد گونه هاي آبزي پروري بايد در جهت رفاه اجتماعي گام بردارد.

ني بكار برد تا از فرايند الوده سازي  و بيماري هاي بايد تالش نمايد تا از بروز بيماريها جلوگيري نمايد و قواني
  منتج از آلودگي ها نيز جلوگيري نمايد.

  از مواد درماني مطابق با قوانين پذيرفته شده  و بهترين تجربيات موجود بهره ببرد.
ط زيست مواد دفعي و شيميايي را به گونه اي مديريت و جمع آوري نمايد  تا خطري براي سالمت انسانها و محي

  نداشته باشد ومنطبق بر اصول و قوانين مشروحه خود باشد.
با توسعه تكنولوژيكي، آموزشي و تحقيقاتي همراه باشدتا به بهبود شرايط اجتماعي و  زيست محيطي آبزي 

  پروري بيانجامد.
پايداري آن با بهره گيري از تكنولوزي و مديريت  نه تنها به موضوع اقتصاد توليد توجه شود بلكه در جهت 

  صنعت  قدم برداشته  شود.
  در نهايت باالترين كيفيت توليد را بدست دهد.   
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  استانداردهاي غذا و تغذيه در آبزي پروري مسئوالنه -1-8-2
غذاي آبزيان پرورشي محصولي بهداشتي و عاري از آلودگي هاي ميكروبي و شيميايي است كه با استفاده از 

نيازمندي هاي غذايي آبزي هدف توليد و در دسترس پرورش دهندگان آبزيان قرار آوري مناسب و بر اساس  فن
گيرد. اين غذا بايد در توليد و نحوه  ارائه به آبزي هدف( كيفيت و كميت)  آنچنان مديريت شود كه ضمن  مي

در بزي كمترين هدر رفت، به آلودگي زيست محيطي منجر نگردد و يا اينكه در كمترين سطح رخ دهد. البته 
پروري مسئوالنه بدنبال جمع وري مواد باقيمانده غذايي در خروجي هاي استخرهاي پرورشي و افزودن ارزش 
آنها به شكل كود كمپوست هستيم. كيفيت غذاي آبزيان پرورشي به سرعت رشد، گونه آبزي، ضريب تبديل و 

  يت گردد.غيره بستگي دارد. براي تنظيم جيره غذاي آبزيان بايد موارد زير رعا
  تنظيم نسبت پروتيين به انرژي به پروتئين در غذا -1
  ميزان و تداخل درصد مواد مغذي در جيره -2
  ميزان مواد افزودني مجاز كه با رعايت اين موارد مي توان محصول مناسبي براي تغذيه آبزيان تهيه نمود. -3
  تنظيم اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب ضروري در غذا. -4
  بت كلسيم و فسفر در غذا.تنظيم نس -4

  
  هدف -2-8-2
برداري، روش هاي آزمون،  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، نمونه 

  بسته بندي، نشانه گذاري، آزمون و شرايط نگهداري و انبارداري غذاي آبزيان پرورشي است.
  آبزيان پرورشي اعم از توليد داخلي يا وارداتي كاربرد دارد.دامنه كاربرد: اين استاندارد در غذاي 

)، Crumbel)، خرد شده (Pellete( اصطالحات و تعاريف:  غذاي آبزيان پرورشي مي تواند به صورت متراكم
)، با در نظر گرفتن مواد مغذي مانند آب، پروتئين، Extrudeاي ( )، رشتهGranuleدان ( )، دانFlakeپولكي (
ها تعريف  ها، مواد معدني، چربيها (اسيدهاي چرب ضروري) و كربوهيدرات آمينه ضروري) ويتامين (اسيدهاي

  گردد.
  
  انواع جيره هاي غذايي -3-8-2

جيره الروي: شامل انواع غذاهايي است كه به آبزيان پرورشي پس از شروع تغذيه فعال تا زمان معرفي به استخر 
  شود. داده مي

  ست كه به آبزيان پرورشي بعد از ورود به استخر داده مي شود.جيره آغازيان: غذايي ا
گرم داده  8تا  3گرم به بعد و در سخت پوستان از وزن  100تا  20جيره رشد: غذايي است كه به ماهي ها از وزن 

  مي شود.
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  داده مي شود.جيره پاياني: غذايي است كه به آبزيان پرورشي پس از جيره رشد تا مرحله رسيدن به اندازه بازاري 
  شود. جيره مولد: غذايي است كه به آبزيان پرورشي براي رشد و توسعه گنادهاي جنسي داده مي

جيره پس از رهاسازي مواد تناسلي: غذايي است كه به آبزيان پرورشي پس از رهاسازي مواد تناسلي براي جبران 
  ذخاير غذايي از دست رفته داده مي شود.

سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كد ملي دريافت كرده كه مي توانند مورد استفاده  استاندارد هاي زير در مو
  قرار گيرند.:

  ، آماده كردن نمونه مورد آزمايش در خوراك دام و طيور.1369: سال 3021استاندارد ملي ايران بشماره  -1
بيولوژيكي خوراك طيور و دان ، ويژگي هاي بهداشتي و ميكرو1371: سال 3207استاندارد ملي ايران بشماره  -2

  آماده.
  ها در غذاي دام و طيور آبزيان. ، بيشينه رواداري مايكوتوكسين1381: سال 5925استاندارد ملي ايران بشماره  -3
  گيري عدد  پراكسيد در چربيها و روغنهاي خوراكي. ، اندازه1377: سال 4179استاندارد ملي ايران بشماره  -4
، وجود باقيمانده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد 1366: سال 2664ان بشماره استاندارد ملي اير -5

  مجاز.
  هاي روغني. ، آخرين تجديدنظر نمونه برداري از كنجاله دانه1376: سال 331استاندارد ملي ايران بشماره  -6
  1381سال   469استاندارد خوراك آبزيان پرورشي  بشماره  -7
  
  ي آبزيان ويژگي هاي غذا -4-8-2
  ويژگي هاي فيزيكي: غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد: 

) در آب: عبارت است از مدت زماني كه غذاي آبزيان پرورشي شكل و كيفيت خود را Water stabilityپايداري(
، غذا بزودي از هم در محيط آب حفظ مي كند.  چنانچه از تركيبات مناسبي براي تهيه غذا استفاده نشده  باشد

مي پاشدو از دسترس آبزي خارج مي شود. از طرف ديگر با اين از هم  پاشيدگي لودگي آب خروجي و آب 
محيط كشت استخر افزايش و محلي براي رشد باكتر يها خواهد شد كه در اقتصاد توليد نيز تاثير گذار است و بر 

در پايداري غذا ضمن  رعايت نسبت هاي پودر و   محيط زيست اثرات نامطلوب از خود بجاي خواهد گذاشت.
روغن ماهي، قندهاي پلي ساكاريد كه از آنها به عنوان همبند ياد مي شود  بسيار حائز اهميت هستند.  بهتر است 
از تركيبات شيميايي به عنوان همبند استفاده  نشود، پودر جلبك هاي دريايي ضمن ارزش غذايي باال به عنوان 

  - د عمل نموده در پايداري بيشتر غذا در آب بسيار موثرند. در روش استفاده از سيستم  كسترود بهترين همبن
اكسپند كه صرفا براي غذاي قزل آال منطق استفاده كرد خواهد داشت، با بهره گيري از بخار و فشار، زنجيره پلي 

همبندي و نهايتا پايداري غذا در  ساكاريد نشاسته به گونه اي شكسته مي شود كه به حالت ژله بهترين شرايط
سطح يا ستون آب را براي غذا بوجود مي آورد. الزم به ذكر است در خصوص  آبزيان از كف خوار استفاده از 
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سيستم  اكسترود اكسپند توجيه ندارد و لذا به منظور پايداري غذا در كف استخر از بايندر هاي طبيعي و همبند 
نكته مهم وزن حجمي اين غذا است كه بايد داراي چگالي بيشتر از آب باشد تا به  هاي مرسوم بايد استفاده شود.

  زير فرو رود.     
رنگ: غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي رنگ يك دست و مناسب جهت جلب توجه آبزي باشد. اين رنگ نمي 

شن) باشند زيرا در تواند رنگ هاي روشن و يا رنگ هايي كه محرك هستند ( قرمز، زرد و يا رنگ هاي رو
آزمايشات ديده شده است كه آبزيان  به خصوص در استخرهاي پرورشي چندان تمايلي بدانها نشان نمي دهند. 
اين نكته در  مورد ماهيان زينتي كه در محيط آكواريوم و آب شفاف زندگي مي كنند قابليت استفاده دارد. 

  حد خاكي است.    بهترين رنگ شناخته شده، زيتوني متمايل به قهوه تا
): غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي اندازه يكنواخت و بدون شكستگي باشد و Textureشكل ظاهري و بافت(

داراي بافت و قوام مناسبي باشد (سختي، زبري، نرمي، خشكي، صافي و تردي). در برخي موارد چنانچه از 
ياد باشد درون بافت غذ شكستگي و تخلل ديده مي شود تركيبات مناسب استفاده نشده باشد و يا ميزان فيبر غذا ز

كه ضمن تاثير بر فرو روندگي غذا و از هم پاشيدگي از مطلوبيت چنداني براي آبزي برخوردار نخواهند بود. 
  غذاهاي پلت با ديواره صاف و مقطع صاق و گرد ضمن  ماندگاري بيشتر، راحت تر خورده مي شوند. 

بايد بوي تازگي همراه با بوي مناسب جهت جذب آبزي را داشته باشد. در مطالعه اي بو: غذاي آبزيان پر.ورشي 
) انجام گرديد، مشخص شد كه افزودن جلبك هاي دريايي در جيره غذايي 1391كه توسط حافظيه و همكاران(

استفاده  ميگو سفيد غربي از طرق مختلف از جمله ايجاد بو و مزه مناسب( شبيه آنچه كه در طبيعت وخشي مورد
ميگو بوده است)، منجر به بهبود راندمان تغذيه شده است. در اين مورد اطالعات كمي وجود دارد ولي بنظر مي 
رسد چنانچه زيست شناسي آبزي پرورشي به خوبي شناخته شود و به غذاهاي دلخواه آن در طبيعت توجه و 

بو و طعم غذي طبيعي موجود باشد مي  طبيعتا طعم و بوي غذاي ساختگي در صنعت آبزي پروري متمايل به
اال) و گرمابي(  تواند در بهبود راندمان تغذيه نقش موثري داشته باشد. به همين دليل در مورد آبزيان  سردابي (قزل

كپور معمولي) به ترتيب افزودن پودر گاماروس و پودر زئوپالنكتونهايي چون سيكلوپس و ديگر كاالنوئيده ها 
  طعم مناسب اين آبزيان هدف نقش مهمي را بازي نمايد.   مي توانددر ايجاد 

هاي دهان آبزيان پرورشي. بديهي است هر  اندازه: عبارت است از ابعاد مناسب غذا با توجه به مقطع سني و اندازه
چه اندازه موجود هدف كوچكتر، اندازه  غذا نيز كوچك خواهد بود. در خصوص ماهي قزل آال خوشبختانه با 

شرايط سيستم گوارشي، امكان استفاده از غذاي فرموله گرانولي از ابتداي شروع تغذيه فعال وجود دارد.  توجه به
به همين دليل استفاده از غذاي زنده چندان ضرورتي ندارد. در مورد كپور معمولي گرچه  در سالن هاي تفريخ 

جه به ايجاد شرايط  زيست غذاهاي زنده به محض شروع تغذيه فعال از غذاي فرموله استفاده مي شود، ولي با تو
در استخرهاي پرورشي بچه ماهي كپور معمولي امكان استفاده از اين غذاهاي طبيعي در كنار غذاي كنستانتره 
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براي كپور معمولي در استخرهاي پرورشي با مشكالتي  FCRگرانولي وجود دارد . به همين دليل بدست آوردن 
  همراه است. 

): عبارت است از وزن مخصوص و مناسب غذا از نظر كيفيت شناوري در آب با توجه به Densityوزن مخصوص(
اي آبزيان پرورشي. بدين منظور تركيبات غذايي بايد  از همگني خاصي برخوردار باشند تا  عادات و رفتار تغذيه

ف خوار و فرو نرونده يا وزن مخصوص بر اساس تقاضاي آبزي پروري  به دو شكل فرو روند براي  آبزيان از ك
در ستون معلق براي آبزياني چون  قزل آال بوجود آيد.. در اين مورد زمان فرو رفتن غذا در آب تا به كف بنشيند 
نيز مالك فرو روندگي است. غذاهايي كه ديرتر در آب فرو روند و يا در ستون آب براي مدتي باقي بمانند 

غذا مي گيرند بسيار مفيد خواهند بود و غذاهايي كه به كف فرو مي براي گروه آبزياني كه در سطح ي ستون 
روند براي آبزيان از كف خوار طراحي مي شوند.  كپور معمولي از گروه آبزياني است كه غذا را در سيني قرر 
داده و به كف استخر مي فرستند لذا چنانچه غذا حجيم باشد بهره وري غذادهي كاهش مي يابد. كوتاه ترين 

دقيقه)  براي اين گروه از آبزيان مناسب خواهد بود. در رابطه با قزل آال به  1ان فرو روندگي غذا (كمتر از زم
  دقيقه) پيشنهاد شده است . 30عنوان يك ماهي سردابي حداكثر ماندگاري در سطح يا ستون آب ( 

د كه آبزي تمايل به مصرف آن اي باش گونه ): كيفيت غذاي آبزيان پرورشي بايد بهPalatabilityخوش خوراكي(
را داشته باشد. موضوع  تمايل به مصرف يا خوش خوراكي تا حدودي به عوامل باال بستگي درد يعني چنانچه 
طعم، بو، اندازه،  وزن مخصوص و .... مناسب باشد موجود به مقدار سيري از آن غذا استفاده مي كند. لذا 

و مزه  غذا بر مي گردد. لذا مجددا ياد آوري مي  گردد كه  موضوع خوش خوراكي تا حدود زيادي به  طعم
بررسي غذاي طبيعي موجود مي تواند نقش مهمي در خوش خوراكي غذاي ساختگي آن داشته  باشد. در اين 
خصوص براي آبزيان دريايي استفاده از پودر چلبك هاي دريايي توصيه مي شود، براي آبزيان آب شيرين 

  شيرين و يا زئوپالنكتونها در جيره غذايي توصيه مي شود.   استفاده از گياهان اب
اي باشد كه حواس بويايي و چشايي و بينايي آبزي را  گونه ): غذاي آبزيان پرورشي بايد بهAttractabilityجاذبيت(

تحريك و آبزي را به طرف خود جذب نمايد. اين  عامل نيز به عوامل قبلي باز خواهد گشت بهر حال چنانچه 
ذا به گونه اي انتخاب شود كه موجود با چشم و ساير احساسات خود بتواند آن را درك كند يعني بايد از غ

  رنگ مناسب، طعم مناسب و بو و مزه مناسب خاص هر موجود هدف برخوردار باشد.  
هاي  ويژگي هاي شيميايي:ويژگي هاي شيميايي غذاي ماهيان  سرد آبي مانند ماهي قزل آال به همراه ويژگي

  ( الف و ب) مي باشد. 1فيزيكي مطابق جدول شماره 
  مي باشد. 2ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص آبزيان مطابق جدول شماره 

  مي باشد. 3ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط ويتاميني نيم درصد مخصوص آبزيان مطابق جدول شماره 
ينه غذاي آبزيان پرورشي (برحسب درصد پروتئين موجود در غذا) ويژگي هاي شيميايي ميزان اسيدهاي آم

  مي باشد. 4مطابق جدول شماره 
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  ) ويژگي هاي شيميايي غذاي ماهيان سردابي (قزل آال)1جدول الف (
  مولد  پاياني  رشد  آغازين  ويژگي ها

  11  11  11  11  رطوبت حداكثر %
  40  38  40  48  پروتئين خام حداقل %

  10  10  12  13  چربي خام حداقل %
  5/3  5/3  5/2  2  فيبر حداكثر %

  12  14  14  16  خاكستر كل حداكثر %
  3  3  3  3  كلسيم حداكثر %

  8/0  7/0  8/0  1  فسفر حداقل %
  4200  4000  4200  4400  انرژي كل حداقل كيلو كالري بر كيلو گرم

  40  40  40  40  گرم 100)  حداكثر ميلي گرم در T.V.Nنيتروژن كل فرار (
  باشد 2كلسيم  به فسفر در تمام موارد نبايد بيشتر از نسبت 

  ) : ويژگي هاي فيزيكي غذايي سرد آبي (قزل آال)1دول ب(ج
  مولد  پاياني رشد آغازين  ويژگي ها

  پلت  پلت  پلت  پلت  پلت پلت پلت  گرانول  گرانول  گرانول گرانول  گرانول  شكل غذا

 بنديدانه
  غذا
  متر) (ميلي

4/0-2/0  6/0-
4/0  

1-
6/0  

5/1-
1  

2-
5/1  

5/2 5/3 5/4  6  8  10  10  

  ماهيوزن
  (گرم)

25/0-
15/04/0-
2/025/0

-15/0  

4/0-
25/06/

0-
4/04/0
-25/0  

1-
4/0  

2-1 5-2 30-
5  

80-
30  

180-
80  

450-
180  
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  ماه قبل از مرحله تكثير از غذاي مولد استفاده شود.جهت ارتقاء كمي و كيفي تخم ها در زمان تشكيل، بارداري و تخم ريزي ماهيان مولد يك يا چند 
  

  قطر غذا هاويژگي
mn 

 وزن  شكل غذا
  ميگو

  (گرم)

  رطوبت
حداكثر

%  

پروتئين 
حداقل

%  

  چربي
حداكثر

%  

  فيبر
حداكثر

%  

  كربوهيدرات
  حداكثر%

  كلسيم
حداكثر

%  

  فسفر
  حداقل%

خاكستر 
  گل

  حداكثر%

  انرژي
  كيلوگرم
  كيلوكالري

 نيتروژن
كل 
  قرار
 ميلي
  %گرم

-5/0  گرانول  1كمتراز آغازين
0/0  

11 42-38 8 3 23  83/0  9/0-8/0  8-6  3500  40  

  45  3500  6-8  49/0  73/0  23 4 8 38-40 11 5/0-2  پلت  1 رشد
گرم50  پلت  4-6 پاياني

  به باال
11 35-25 6 5 23  3  1  8-6  3500  50  

كيلو1  پلت  8-10 مولد
  به باال

11 40-38 6 5 23  3  1  8-6  3600  50  

ميلي گرم بر كيلوكالري باشد. 110-120نبايد بيشتر باشد. نسبت پروتئين به انرژي بايد بين  2نسبت كلسيم به فسفر در تمام موارد از 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٢٩٨
 

  پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -2جدول 

  پرورشي گونه  ماده معدني
  كپور  آال قزل

  گرم 50  گرم Mg 50منيزيم 
  )0(  گرم -Fe -0آهن 
  گرم 3/0  گرم Cu 3/0مس 
  گرم 3/1  گرم Mn 3/1منگنز 
  ميلي گرم 25/2  گرم ميلي Zn 25/2روي 
  )0(  گرم ميلي I 24يد 
  )0(  ميلي گرم Seسلينيوم
  )0(  ميلي گرم Coكبالت 
  )0(  ميلي گرم Kپتاسيم 

گرم در تن بايد پس از  5000: به منظور رساندن وزن هر كدام از پيش مخلوطهاي به مواد معدني به 1يادآوري
درصد  50درصد سبوس گندم و  50مورد نياز از كرير (حمل كننده) كه شامل مخلوطي از محاسبه امالح 

  كربنات كلسيم است استفاده شود.
گرم در تن پس از محاسبه  5000: به منظور رساندن وزن هر كدام از پيش مخلوطهاي ويتامينه به وزن 2يادآوري

درصد  50درصد كربوكسي آلفا سلولز و  50 امالح موردنياز از كرير (حمل كننده) كه شامل مخلوطي از
  پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -3كربنات كلسيم است استفاده شود. جدول 

  پيش مخلوط ويتامينه نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -3جدول 

  پرورشي گونه  ماده معدني
  كپور  آال قزل

  بين المللي واحد 000/450  واحدبين الملليA 000/450ويتامين 
  واحد بين المللي 000/200  بين المللي واحدD3 000/240ويتامين 

  بين المللي واحد 000/25  بين المللي واحد E 000/40ويتامين 
  گرم 3/0  گرم K3 1ويتامين 

  گرم  4  گرم C 25/1ويتامين 
  گرم 25/0  گرم B1 25/1ويتامين 
  گرم 85/0  گرم B2 5/2ويتامين 
  گرم 5/3  گرم  B6 5/4ويتامين 
  گرم  0  گرم  B12 75/1ويتامين 

  گرم 5/3  گرم B3 5/4ويتامين 
  گرم 4  گرم 5/13  نياسين

  گرم 0  گرم 8/0  اسيد فوليك
  گرم 125/0  گرم 125/0  بيوتين

  گرم 100  گرم 100  كولين كلرايد
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  ميزان اسيد هاي آمينه غذاي آبزيان پرورشي ( % پروتئين موجود در غذا) -4جدول 
  

  خوار چيز همه كپور ماهيان          گونه ماهي قزل آال     گونه گوشتخوار 
انگشت  آغازين  الرو

  قد
  پاياني  رشد  قد انگشت  آغازين  الرو  پاياني رشد

  59/1  51/1  68/1  59/1  81/1 ارژنين 02/2 94/1 11/2  02/2  24/2 ارژنين
  67/0  64/0  71/0  76/0  76/0 هيستيدين 85/0 82/0 89/0  85/0  95/0 هيستيدين
  04/1  98/0  09/1  04/1  18/1 ايزولوسين 32/1 26/1 37/1  32/1  46/1  ايزولوسين

  89/1  79/1  99/1  89/1  15/2 لوسين 40/2 30/2 50/2  40/2  66/2 لوسين
  19/2  07/2  31/2  19/2  48/2 ليزين 78/2 66/2 90/2  78/2  08/3 ليزين

  71/0  67/0  75/0  71/0  85/0 منيونين 90/0 87/0 94/0  90/0  00/1 منيونين
  26/0  24/0  27/0  26/0  29/0 سيستئين 33/0 31/0 34/0  33/0  36/0 سيستئين

فنل
  آالنين

  07/1  02/1  13/1  07/1  22/1 فنل آالنين 3/1 31/1 42/1  36/1  51/1

  85/0  81/0  9/0  85/0  97/0 تيروزين 09/1 04/1 13/1  09/1  20/1 تيروزين
  19/1  13/1  26/1  19/1  35/1 تريونين 51/1 45/1 58/1  51/1  67/1 تريونين
  22/0  21/0  23/0  22/0  25/0 تريپتوفان 28/0 27/0 29/0  29/0  31/0 تريپتوفان

  23/1  16/1  3/1  23/1  4/1 والين 56/1 50/1 63/1  56/1  73/1 والين

  
  ها در غذاي آبزيان پرورشي  ناپذيرفتني -5-8-2

هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي مواد  زا بيش از حد مجاز (استاندارد ويژگي بيماريزا و غير  وجود اجرام بيماري
  ايران). 3207اوليه تهيه خوراك دام و طيور شماره 

  ايران). 3207وجود قارچهاي بيماري زا بيش از حد مجاز (استاندارد شماره 
  وجود كپك زدگي بهر مقدار.
  وجود كپك زدگي بهر مقدار.

طبق استاندارد ملي روشهاي آزمون  p.p.b( 20از قارچها به خصوص آفالتوكسين بيش از وجود سموم ناشي 
  ايران). 2711در مواد غذايي شماره  Gو  Bآفالتوكسين 

  وجود ترشيدگي و بوي غيرطبيعي.
  درصد). 1وجود اوره به هر مقدار (باستثناي كپور ماهيان پرواري تا حداكثر به ميزان 

  (نيتروژن كل فرار) بيش از حد مجاز.وجود ازت غيرپروتئيني 
  ميلي اكي واالن در كيلوگرم چربي غذا. 5وجود پراكسيد بيش از 

  ايران). 2664وجود باقيمانده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد مجاز (استاندارد شماره 
  ري مواد اوليه.آو وجود هرگونه تغيير رنگ ناشي از سوختگي يا كمي حرارت يا بدي مواد اوليه هنگام عمل
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وجود مواد خارجي مانند خاك، خاشاك، كلشن، شن، ماسه، فضله پرندگان و جوندگان، حشرات و بقاياي آنها 
  هاي غيربيولوژيكي ديگر. و يا آلودگي

 5/2درصد غذا در كارخانجات توليدي و بيش از  5/1چسبندگي، كلوخه شدن و خاكه شدن پليت بيش از 
  درصد در مزارع پرورشي.

  ود ذرات درشت مواد اوليه بهر مقدار.وج
  وجود فلزات سنگين بيش از حد مجاز.
  وجود هرگونه هورمون رشد بهر ميزان.

  
  بسته بندي  -6-8-2

بندي غذاي آبزيان بايد در كيسه هاي نو، تميز، سالم، حداقل دو اليه كه اليه داخلي آن برنگ مات از  بسته
ها بايد با ماشين دوخته شود. استفاده  بندي شود. سربسته ر قابل نفوذ بستهاتيلن، و پاكت چند اليه غي هاي پلي جنس

و  10باشد. وزن بسته ها بايد با توجه به نوع غذاي آبزيان در اندازه هاي  مجدد از كيسه ها و پاكت ها مجاز نمي
  كيلوگرمي باشد. 50و  25و  15
  
  نشانه گذاري -7-8-2

  نوشته و يا برچسب شود:هاي زير  بر روي هر بسته بايد آگاهي
  نام و نوع غذا.

  اندازه پليت (طول و قطر) به ميلي متر.
  نام و نشاني توليد كننده.

  نام تجارتي محصول و عالمت آن.
  وزن خالص به كيلوگرم.

  شماره ساخت.
  تركيب شيميايي محصول.

  نوع مواد متشكله و افزودنيهاي مجاز.
  نام محل توليد.

  سال) -ماه -دستورالعمل مصرف. (روز
  تاريخ توليد و انقضا مصرف. (در جاي خشك و خنك نگهداري شود).

  ذكر شرايط نگهداري.
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  نمونه برداري -8-8-2
اي كه نماينده كل  برداري است. بنابراين روش درست برداشتن نمونه مهمترين كار در كنترل كيفيت نمونه

  محصول باشد ضروري است.
گيرد. بدين صورت  بندي باشد توسط يك بمبو يا سوند صورت مي بسته نمونه برداري از موادي كه به صورت
كنند و از يك گوشه آن به گوشه ديگر در يك خط افقي كيسه را پاره  كه تيره را بطور عمودي وارد كيسه مي

ها از شود و اگر تعداد آن برداري استفاده مي عدد باشد از همه آنها جهت نمونه 1-10ها  كنند. اگر تعداد كيسه مي
دست آمده بايد  هايي كه به روش فوق به كنند. نمونه برداري مي ها را نمونه عدد بيشتر باشد ده درصد كل كيسه 10

آوري و مخلوط شوند و در نهايت توسط مقسم به چهار قسمت مساوي تقسيم شود و وزن آنها به يك تا دو  جمع
  كيلوگرم برسد.

هاي آماده شده جهت آزمايش بايد در ظروف كامالً در بسته  نهنمونه ها بايد آسياب و مخلوط شوند. نمو
  نگهداري و به آزمايشگاه ارسال گردند.

  
  هاي آزمون روش -9-8-2

  .321گيري رطوبت مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه
  .457گيري پروتئين مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه
  .415استاندارد ملي ايران به شماره گيري چربي مطابق  اندازه

  .520اندازه گيري الياف خام (فيبر) مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
  اندازه گيري انرژي خام توسط دستگاه پمپ كالريمتر 

  گيري خاكستر كل مطابق استاندارد ملي ايران به شماره. اندازه
  .414اندارد ملي ايران به شماره گيري خاكستر غير محلول در اسيد مطابق است اندازه9

  .571گيري كلسيم مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه
  .513اندازه گيري فسفر مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

  اندازه گيري كربوهيدراتها.
  .2754اندازه گيري اوره و ازت آمونياكي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

  اسيدهاي چرب. گيري اندازه
  اندازه گيري اسيدهاي آمينه.

  گيري ويتامينها. اندازه
  گيري مواد معدني به خصوص فلزات سنگين. اندازه
  ها. گيري آفالتوكسين اندازه
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  گيري سموم و آفات نباتي. اندازه
  اندازه گيري عدد پراكسيد.

  گيري نيتروژن ك فرار (ازت غيرپروتئيني) اندازه
ه هنوز استاندارد ملي تدوين نشده است براي انجام آزمون بايد از روشهاي معتبر در مواردي ك -يادآوري

  آزمايشگاهي استفاده شود.
  

  شرايط و نگهداري و انبارداري -10-8-2
انبارداري مواد اوليه: در زمان انبارداري مواد اوليه مسايل و مشكالت فراواني وجود دارد. روش نگهداري بستگي 

  دارد.به نوع ماده غذايي 
ويتامينها: ويتامينها مواد گران قيمتي هستند و در نگهداري آنها دقت زيادي بايد به عمل آيد. قبل از ذخيره سازي 

گير و گرم قرار داد و حتماً بايستي  ها و مواد معدني را باهم مخلوط كرد. نبايد آنها را در محل آفتاب نبايد ويتامين
  دار قرار داد. درجه سلسيوس در محل تهويه 15تا  2ترين محل و در دماي  در خنك

مواد و تركيبات مرطوب و خيس:  محصوالت جنبي مانند ضايعات ماهي بايد به طور تازه مصرف شوند و يا 
درجه سلسيوس باشد. مقدار كم  -20اينكه به صورت منجمد نگهداري گردند. دماي سردخانه نبايد كمتر از 

د در انبار سرد نگهداري گردند. (اگر مقدار زيادي مواد مرطوب موجود كيلوگرم باي 5مواد مرطوب تا حدود 
باشد ابتدا بايد آنها را در تونل انجماد منجمد كرده سپس در انبارهاي سرد نگهداري نمود). تركيبات مرطوب را 

  شوند مصرف كرد. ساعت در همان روزي كه توليد مي 3تا  2بايد بين 
  باشد. دهند مجاز نمي وي آمونياك مياي كه ب استفاده از مواد اوليه

ها را بايد در مخازن مهر و موم شده ترجيهاً پالستيكي در جاي تاريك و سرد نگه داشت بايد اطمينان كرد  چربي
  اكسيدان اضافه شده باشد. كه هنگام ساخت به آنها آنتي

آب باران نتواند به داخل مواد خشك: بايد ساختمان انبار اين مواد ايمن باشد و كف آن طوري باشد كه 
ساختمان نفوذ كند. بايد محلهايي را براي تهويه هوا در نظر گرفت. اگر بتوان در اين ساختمانها خشك كن و 

شود. انبارها هميشه بايد تميز باشند و قبل از قرار دادن مواد جديد  خنك كن قرار داد كيفيت مواد اوليه حفظ مي
ي شوند. مواد خشك را بايد درون كيسه و روي پالت قرار داد. چون ارتباط در آن ابتدا بايد تميز و ضدعفون

نزديكي بين رطوبت هوا و رشد حشرات وجود دارد. لذا انبارداري خوب با توجه به شرايط محيط بايد صورت 
  درصد بيشتر باشد. 21پذيرد تا آلودگي و وجود حشرات و جوندگان كنترل شود. رطوبت انبار نبايد از 
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  حداكثر مدت زمان نگهداري مواد مختلف جهت غذاي آبزيان  -5دول ج
  در نواحي مختلف (در شرايط استاندارد)

  مناطق معتدل  مناطق گرمسيري  نوع مواد  شماره
  ماه 3  ماه 2تا 1  اي و حبوبات مواد دانه  1
  ماه 6تا  5  ماه 4تا  3  دانه كامل و كنجاله دانه هاي روغني  2
  ماه 2تا  1  ماه 2تا  1  مواد مركب و خشك  3
  ماه 6  ماه 6  مخلوط ويتامينها (در سردخانه)  4
  ماه 3تا  2  تا سه ماه 2  مواد منجمد  5
  ساعت 3تا  2  ساعت 3تا  2ت  مواد مرطوب  6

  
كند در  انبارداري غذاي آماده: اگر غذاي آماده يا پلت بخوبي انبار نشوند كيفيت آنها به سرعت كاهش پيدا مي

  غذاي آماده آبزيان پرورشي بايد نكات زير رعايت گردد:انبارداري 
هايي خشك، خنك و داراي تهويه مناسب قرار داده شوند. اگر غذاها را مرطوب نگهداري  غذاها بايد در محل

  درجه سلسيوس خودداري شود. 30كنيم فساد به سرعت روي خواهد داد. از نگهداري غذاي آبزيان در باالتر از 
بسته روي هم قرار گيرد.  10يستي روي صفحات چوبي (پالت) نگهداري شده و نبايد بيشتر از غذاي آماده با

  ها مقدور باشد. بطوري كه عبور و گردش هوا در فضاي بين بسته
گذاري و كدبندي تا در موقع بروز مشكل همان محصول  غذاها بايد بطور دقيق و صحيح و جداگانه شماره

سازد كه سريعاً در مقابل بروز آلودگي و  ره گذاري توليد كنندگان را قادر ميمشكل دار را مجزا نمود. شما
  العمل مناسب نشان دهند. مشكالت ديگر عكس

هاي سيماني تماس پيدا كند معموالً سطوح  غذا نبايد مستقيماً روي كف سيماني قرار داده شود و يا اينكه با ديواره
هاي سردتر تجمع كنند و  شود كه رطوبت در محل ختالف دما باعث ميباشند اين ا سيماني سردتر از اطرافشان مي

  تر شود. ها و ايجاد فساد سريع در نتيجه رشد كپك
  غذاها بايد دور از نور مستقيم خورشيد انبار شوند.

ماه از تاريخ توليد است. روش برداشت و خروج بسته هاي غذا از انبار بايد به شيوه  3حداكثر زمان نگهداري 
  خروجي اول انجام شود. –دي اول ورو

ها و واكنش بين مواد غذايي، غذاهاي ساخته شده  يادآوري: به علت امكان آلودگي انبار به حشرات و قارچ
باشد. مثالً اگر غلظت چربي باال باشد به علت  نسبت به مواد اوليه بيشتر مستعد آلودگي در زمان انبارداري مي

  غيراشباع آمادگي به اكسيداسيون زياد است.غلظت باالي اسيدهاي چرب 
دهند اين مواد در دماي محيط  هايي هستند كه اجازه مي برخي از مواد تجاري مرطوب داراي نگهدارنده

  نگهداري شود.
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  توليد و فرموالسيون خوراك ماهي – 1نمودار                              

  آيين كار غذا و تغذيه در آبزي پروري مسئوالنه ماهيان سردابي  -11-8-2
همانطوركه قبال گفته شد، آبزي پروري در طي دهه گذشته دستخوش تغييرات وسيعي شده است كه بيشترين 
سهم افزايش توليدي آن مربوط به كشورهاي آسيايي با بهره گيري از روش هاي متراكم يا نيمه متراكم بوده 

ه، ولي تغذيه آبزيان، مهمترين است. گرچه استفاده از روش هاي نوين  سهم بسزايي در افزايش بهره وري داشت
سهم را به خود اختصاص داده است.  در حقيقت توسعه پايدار در آبزي پروري بدون پرداختن به اين مقوله 
اساسي ميسر نخواهد بود.  در خصوص تغذيه، عامل بسيار مهم هزينه در برابر فايده است كه تحقيقات تغذيه اي 

اي غذاهاي گران،  مي خواهد اقتصاد تغذيه را كنترل و تنظيم نموده، با كمك منابع غذايي ارزان قيمت به ج
قيمت تمام شده توليد كاهش يافته، سهم آبزيان در سبد غذايي مردم عام افزايش يابد. اين افزايش سهم پروتئين 

واهد سفيد آبزيان در سفره غذايي به كاهش بسياري از بيمارهاي حاصل از تغذيه نامناسب گوشت قرمز پايان خ
داد و در اقتصاد  اجتماعي اثر مستقيم خواهد داشت. تغيير برخي ذايقه ها و سليقه ها در بين عموم مردم نيز از 

 انتخاب مواد اوليه–ب

 كنجاله سويا –پودرماهيثابت كردن مواد اوليه اساسي در فرمول : مثل –ج 

 اضافه كردن مواد افزودني بايندرها ، پركن ، ساير افزودنيها –د 

 فرموالسيون نهايي و تنظيم سطح مواد مغذاي -ه 

 توليد خوراك–و

 كنترل كيفي–ز

 غذادهي-ح

 تعيين مواد مغذي مورد نياز–الف
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ديگر مسائل و تفكرات علم تغذيه و كاربرد تحقيقات تغذيه در آبزيان است كه مي تواند با تغيير رنگ و تغيير 
يش دهد. با اين مقدمه  موضوع توسعه اقتصادي به خوبي مزه و بو و .... تمايالت انساني را براي مصرف افزا

توصيف شده است حال آنكه از چندي پيش توسعه مسئوالنه يا توسعه استوار بر حفظ زيست محيط بر توسعه 
اقتصادي اولويت  يافته است. در اين نوع توسعه ضمن رعايت اصل سود و  فايده، موضوع حفظ محيط زيست و 

قت مورد توجه قرار گيرد تا جائيكه در برخي موارد حتي اگر براي حفظ  كره  زمين و اركان آن نيز بايد بد
زيست محيط، از سود كاسته شود نيز منطقي خواهد بود و بايد بدان پرداخته شود.  پس در تغذيه پايدار به دنبال 

  سه هدف اساسي هستيم
  افزايش توليد توام با كاهش قيمت -1
  مصرف بيشتر تغييرات كيفي به منظور -2
  حفظ محيط زيست و مسائل مربوط به آن  -3
  

  اهميت تغذيه آبزيان  -12-8-2
درصد هزينه جاري توليد را به خود اختصاص داده است. هر چند در كشور ايران درصد  50-80تغذيه بين  -

  واقعي هزينه غذا در توليد نيازمند مطالعه است.   
  رشد ، پروتئين ها هستند. –تغذيه مهمترين عامل موثر بر كميت توليد  -
تغذيه تاثير فوق العاده اي در سالمت آبزي، جلوگيري از بروز بيماريهاي متابوليك و بيماريهاي عفوني متعاقب  -

  مي افتدآن خواهد داشت، كه با تقويت سيستم ايمني و افزايش تطبيق پذيري در آبزي، اين روند ها اتفاق 
  كيفيت الشه به غذاي مصرفي باز مي گردد ( ارزش غذايي= كه باعث سالمت و امنيت غذايي خواهد شد)  -
كيفيت توليد مثل و يا به عبارت بهتر عملكرد توليد مثل نيزبه غذاي مصرفي مولدين  بر مي گردد بطوريكه  -

نوعي تحت تاثير تغذيه مناسب مولدين آنها خواهد  توليد تخم، لقاح، بقا، توليد الرو، كيفيت الرو و ... همگي به
  بود 

تغذيه مناسب از آلودگي هاي زيست محيطي بشدت مي كاهد و تداوم توليد پايدار را سبب مي شود . اگر  -
كيفيت غذا مناسب باشد و تغذيه خوب انجام شود، آب كمتر آلوده مي شود و مدت زمان طوالني تري از آن 

  ده نمود. حجم آب مي شود استفا
زياد رخ مي دهد. آفت كش ها،  Contaminantsمواد آالينده  bioaccumulationولي متاسفانه در آبزيان تجمع مواد 

فلزات سنگين، حشره كش ها اگر وارد چرخه توليد آبزي شوند بشدت در پيكره آنها تجمع يافته مي توانند به 
باشند ضمن انتقال به پيكره آبزي، وارد محيط زيست خواهند بدن انسان منتقل ميشوند. لذا چنانچه غذاها آلوده 
  شد و مشكالت عديده اي را بوجود خواهند آورد.
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دارو زياد استفاده مي شود زيرا همانطور كه گفته شد نه تنها توقع غذايي را  -از محصوالت شيالتي به عنوان غذا
  موجودات و به خصوص انسان بازي مي نمايند. برطرف مي نمايند بلكه به عنوان دارو نقش مهمي را در زندگي 

  
  تركيبات غذا -13-8-2

  غذاها با تركيباتي اختصاصي ساخته مي شوند تا در موارد زير به آبزي كمك نمايند:
  تامين انرژي، كاربرد در ساختار سلولي و بافتي موجود، رشد آبزي، سالمت  و بازماندگي وجود 

  
  انرژي 

حفظ و نگهداشت موجود ات زنده نيازمند انرژي است. جانوران توانايي استفاده مستقيم از انرژي خورشيدي را 
ندارند و بايد با فرآيند اكسيداسيون مولكولهاي پيچيده توليد شده گياهي كه مصرف نموده اند، انرژي مورد نياز 

ني كه شكسته نشوند قابل دستيابي نيستند و به همين خود را تامين نمايند. ولي انرژي مولكولهاي پيچيده  تا زما
و پس از  شوددليل طي فرآيند گوارش اين شكستگي تا حد واحد هاي ساختماني هر ماده غذايي انجام مي 

متابوليسم . و قابل دستيابي مي شوند گوارش هضم انجام شده يعني اكسيداسيون رخ داده  و انرژي آنها آزاد
بدليل خونسردي نياز به ساير مهره داران داراي دو  تفاوت است :  اوال شباهت زياد به  عليرغمانرژي در ماهي 

به منظور دفع مواد زائد نيتروژني (با توجه به ، ثانيا  .ندارندنسبت به دماي محيط   انرژي براي نگهداشت دماي بدن
  اشنا مي شويم.  واع انرژي در نمودار زير با ان .زندگي در محيط آب) انرژي زيادي مصرف نخواهند نمود

  
  چربي ها   -

چربي ها در توليد انرژي،  ساختار بدني، و بسياري از واكنش هاي جايگزيني شركت  دارند. ماهيان قابليت سنتز 
را ندارند واز طرفي  اين دو فرم اسيد چرب براي بسياري از   n-6يا  n-3اسيد هاي چرب با ويژگي غير اشباعي 

فعاليت هاي مهم ماهي بسيار ضروري هستند، لذا بايستي در رژيم غذايي ماهيان وجود داشته باشد به طوريكه 
كاهش در ميزان دريافتي منجر به كاهش رشد و ديگر عالئم باليني از جمله  عدم شكل گيري رنگدانه ها، 

اي حتي  حاالت ناخوشي قلبي، نفوذ چربي در كبد و سندروم شوك ( كه بعد از يك استرس حاد  تخريب باله
باعث پايين آمدن هوشياري ماهي براي چندين ثانيه مي شود) خواهد شد. چربي ها ابتدائا بدين دليل در جيره 

چنين استفاده از چربي ها براي غذايي وارد مي شدند تا حداكثر تاثير اسپارينگ پروتئين خود را اعمال نمايند. هم
حل ويتامين هاي محلول در چربي ضرورت دارد. از طرف ديگر ليپيدها طعم دهنده هاي گوشت ماهي خواهند 

  كيلو كالري انرژي متابوليزه دارند. 8-9بود. هر گرم چربي 
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  : سرنوشت انرژي غذايي براي ماهي، دسته بندي انرژي هاي از دست رفته2نمودار 
  انرژي هضم و متابوليز.: شامل 

  
در غذا باعث تخريب غذا در انبار مي شوند زيرا بسيار تمايل به  n-3از طرف ديگر ميزان اسيد هاي چرب سري 

اكسيد شدن دارند و در صورت اكسيد شدن با تاثير منفي بر ويتامين ها و پروتئين جيره  نه تنها باعث ايجاد سم  
  ). Halver, 1980مي شوند بلكه سطح در دسترسي غذا را كاهش مي دهند (

منابع انرژي ياد شده است ولي علم نوين امروزي به منابع چربي نگاه جدي تري از منابع چربي هميشه به عنوان 
دارد زيرا اين منابع بايد اسيد هاي چرب را كه در جيره غذايي بسيار با اهميت هستند را  تامين نمايند. البته در 

يرا به جذابيت غذا تامين انرژي نيز بسيار حائز اهميت هستند. همچنين چربي ها در خوشخوراكي نقش دارند ز
كمك مي كنند. البته چون كربوهيدراتها  ارزانترين منابع تامين  انرژي هستند بهتر است از آنها به عنوان منابع 

  انرژي ياد شود. اسيد هاي چرب مكمل هايي هستند كه نقش اشتها آور و جاذب را بازي مي كنند. 

  IEانرژی مواد غذايی  

  FEانرژی از دست رفته توسط مدفوع

 DEانرژی هضم 

  MEانرژی متابوليزه 

آبشش ها انرژی از دست رفته توسط 
ZE    و ادرارUE  

  NEانرژی خالص  

 برای رشد و توليد مثل  REانرژی بازگشت 

حرارت   انرژی از دست رفته توسط
HiE ... شامل هضم و جذب، توليد و

برای نگهداری  انرژی از دست رفته 
، شامل متابوليسم پايه  HEmبدن  

دمايی تنظيم و فعاليت

حرارت  انرژی از دست رفته توسط 
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چربي ها در بهبود متابوليسم ويتامين ها  نقش دارند اين ويتامين هاي محلول در چربي در بستر محيط اسيد هاي 
  چرب متابوليته شده، كارهاي خود را انجام مي دهند. 

چربي ها در تامين اسيد هاي چرب ضروري كه برخي از آنها براي تركيبات پيشرفته مثل پروستاگلندين ها يا 
ها در سيستم  ايمني الزم هستند، نقش دارند. امگا سه در توسعه ، سالمت و عملكرد سيستم عصبي ، ترومبوزين 

سالمت قلب چه در انسان و چه در ساير حيوانات از جمله ماهي ها تاثير مثبت دارد. مغز با كامل تر شدن سريع 
يستم عصبي مشكل دارند، نمي توانند خود بهتر به ايمپالس هاي محيطي پاسخ مي دهد و لذا آبزياني كه از نظر س

با محيط خود ارتباط خوب برقرار كنند و رشد خوبي نخواهند داشت. پس اسيد هاي چرب از طريق غذا يك 
محرك سيستم ايمني هستند و از آنها به عنوان واكسيناسيون بدون  عوارض جانبي ياد مي شود. با تقويت سيستم 

مل استرس زاي محيطي زياد خواهد شد. اسيد هاي چرب غير اشباع هم خود ايمني قابليت، مقاومت در برابر عوا
غني ساز هستند  و هم  بستري براي رنگدانه ها وويتامين هايي كه در چربي حل مي شوند، خواهند بود. 

Nutrigenumit  يعني مواد غذايي كه باعث بيان ژن مي شوند. يعني ژن خوب اگر وجود داشته باشد ولي ماده
  مناسب وارد سيستم گوارش نشود اصال آن ژن فعال نمي شود.  غذايي

همچنين، چون تنفس آبزيان هوازي است پس با وجود چربي ها و اسيد هاي چرب متابوليسم بهتر انجام مي شود 
و رشد بهتر صورت مي گيرد. در سيستم بينايي هم اسيد هاي چرب نقش مهمي دارند زيرا  بطور كلي وضعيت 

اسيد  -اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زنجيره -كلسترول -بزيان را بهتر مي كنند. در روغن ماهيكلينيكي در آ
  هاي چرب اشباع بندرت ديده مي شوند.

اگر شكل زنجيره اسيد هاي چرب اشباع را خطي در نظر بگيريم با بوجود آمدن پيوند هاي دوگانه ساختار خطي 
آن كاهش مي يابد. امگا سه در منابع آبزي بيشتر و امگا شش در  به شكل چين دار در مي آيد ولذا نقطه ذوب

  گياهي خشكي زي بيشتر است  نكته قابل تامل اينكه نسبت امگا سه به امگا شش بايد در نظر  -منابع حيواني
  
  اسيد هاي چرب -

  اسيد هاي چرب غير اشباع چند زنجيره آورده شده است. 7شماره در جدول 
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  چرب غير اشباع چند زنجيره : اسيد هاي7جدول 
نام اسيد هاي چرب  نام شيميايي نام تجاري

Omega-3 fatty acids 
16:3 (n-3) all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid

18:3 (n-3) AlpHa-linolenic acid (ALA) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid

18:4 (n-3) Stearidonic acid (STD) all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid

20:3 (n-3) Eicosatrienoic acid (ETE) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid

20:4 (n-3) Eicosatetraenoic acid (ETA) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid

20:5 (n-3) Eicosapentaenoic acid (EPA) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid

22:5 (n-3) Docosapentaenoic acid (DPA, 
Clupanodonic acid) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid 

22:6 (n-3) Docosahexaenoic acid (DHA) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid

24:5 (n-3) Tetracosapentaenoic acid all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid

24:6 (n-3) Tetracosahexaenoic acid (Nisinic 
acid) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid

Omega-6 fatty acids

18:2 (n-6) Linoleic acid all-cis-9,12-octadecadienoic acid

18:3 (n-6) Gamma-linolenic acid (GLA) all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid

20:2 (n-6) Eicosadienoic acid all-cis-11,14-eicosadienoic acid

20:3 (n-6) Dihomo-gamma-linolenic acid 
(DGLA) all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid 

20:4 (n-6) Arachidonic acid (AA) all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid

22:2 (n-6) Docosadienoic acid all-cis-13,16-docosadienoic acid

22:4 (n-6) Adrenic acid all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid

22:5 (n-6) Docosapentaenoic acid (Osbond 
acid) all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid 

Omega-9 fatty acids, mono and polyunsaturated 

18:1 (n-9) Oleic acida cis-9-octadecenoic acid

20:1 (n-9) Eicosenoic acida cis-11-eicosenoic acid

20:3 (n-9) Mead acid all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid

22:1 (n-9) Erucic acida cis-13-docosenoic acid

24:1 (n-9) Nervonic acida cis-15-tetracosenoic acid
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  اسيدهاي چرب ضروري -
بسياري از مردم نمي توانند باور كنند كه چربي ها نيز براي سالمتي الزمند. اسيدهاي چرب در واقع سنگ بناي 

خوانده مي شوند كه بدن نمي تواند آنها را بسازد و بايد  "ضروري"جهت چربي ها هستند و بعضي از آنها از اين 
   حتماً از طريق مواد غذايي تأمين شوند.

  
  )CSIRO, 1998(گرم از ماده غذايي) در منابع غذايي مختلف  100(ميلي گرم در  3: ميزان امگا  8جدول 

  ميزان امگاسه  منبع غذايي
  210  ماهي
  150  اويستر

  120  ميگوي بزرگ
  105  البستر
  35  بوقلمون
  22  گاو
  19  جوجه
  18  گوسفند

  
همانگونه كه ديده مي شود ميزان  چربي هاي امگا سه در انواع حيوانات آبزي  زياد و در خشكي زي ها كم   

  مي باشد.
  

  گرم از ماده غذايي)  100: ميزان به تفكيك  اسيد هاي چرب (ميلي گرم در  9جدول
  )CSIRO, 1998در روغن هاي مختلف (

   لينولئيك   منبع روغن

18:2n6 
لينولنيك 
18:3n3 

EPA DHA 

  8/4  1/8  6/0  1/1  روغن ماهي هرينگ
  0  0  7/0  58  روغن ذرت
  0  0  12  2/20  روغن كانوال
  0  0  3/53  7/12  روغن بذر كتان

  
-EPAپس روغن هاي مورد استفاده در كارخانه هاي توليد غذا اگر فقط از روغن هاي گياهي باشند هيچ ارزش 

DHA  .نخواهند داشت  
خطر در معرض محصوالت  سمي اكسيد شده قرار  PUFAالبته بايستي به اين نكته اشاره نمود كه افزايش مصرف 
طانزا و عامل بروز بيماري هاي عفوني و ايجاد لخته خون گرفتن را ، افزايش مي دهد كه اين محصوالت خود سر

در بدن موجود  PUFAهستند. در اين خصوص استفاده  ازآنتي اكسيدان ها از اثرات منفي ناشي از توليد پراكسيد 
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در غذاي گوارده  PUFAزنده جلوگيري مي نمايند از اينرو، هر گونه هضم و جذبي كه منجر به افزايش سطح 
بايد با اندازه گيري دقيق سطوح آنتي اكسيدانت همراه باشد چرا كه حتما بايد آنتي اكسيدانت به شده گردد، 

  جلوگيري نمايد.  PUFAsاندازه كافي وجود داشته باشد تا از اثرات زيادي 
، سموم، آفت كشها، و ...  و فلزات سنگين در چربي ذخيره مي شوند. پس DDTمتاسفانه اكثر موا دخطرناك مثل 

  ر چقدر مقدار چربي بيشتر غليظ شود مواد خطرناك نيز اگر در آنها وجود داشته باشد غليظتر مي شوند.ه
  
  تعفن يا ترشيدگي چربي ها -

روغن هاي دريايي كه مملو از اسيد هاي چرب غير اشباع هستند به سرعت تعفن مي يابند و به اصطالح ترش مي 
جيره غذايي ماهيان استفاده نمود. چربي هاي ترش شده باعث كاهش  شوند. لذا از نمونه هاي ترش شده نبايد در

كيفيت غذا شده و تاثير منفي بر سالمت ماهيان دارد بيماري چربي كبدي معموال در ماهياني ديده مي شود كه از 
ها  چربي هاي ترش شده استفاده كرده اند. از نظر بافت شناسي، دليل اين بيماري تراوش  بيش از حد هپاتوسيت

) براي تعيين درجه ترش شده AV) و آنيسيدين(TBA)، اسيد تيوباربيتوريك(PVبوسيله چربي ها است. پراكسيداز(
ارائه شده است.  1983و همكاران در سال  Choگي منبع چربي مصرف مي شوند. مقادير قابل پذيرش كه توسط 

است و فقط مي تواند از موادي كه در باال هنوز تكنيكي با قابليت اندازه گيري دقيق ترش شده گي تهيه نشده 
بدانها اشاره نمود استفاده كرد. مقادير باالي اين مواد نشان از وجود مشكل دارند اما ميزان صدمه زنندگي چربي 
ترش شده را نشان نمي دهند.  ساده ترين راه براي تعيين ترش شده گي غذا بو كردن آن است. غذاهاي ترش 

دارند كه نبايد مورد مصرف قرار گيرند. بهتر است به سرعت آنها دور اندازيم قبل از  شده معموال بوي تندي
  اينكه باعث به خطر انداختن ماهيان شويم. 

  
  شاخص هاي كنترل كيفي 10جدول 

  
  %3كمتر از   اسيد هاي چرب آزاد

  %1كمتر از   رطوبت
  %1كمتر از   ازت

  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 50كمتر از   دارد) كه از فساد پذيري روغن حكايت PVپراكسيد(
  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 15كمتر از   (AV) ايسيدين
  هر چقدر بيشتر بهتر (IV) يدين

Total= ( 2(PV+AV))  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 20كمتر از  
    

ميلي گرم روغن جذب ميشود هر چقدر باند دو گانه بيشتر باشد جذب يد بيشتر پس  100) كه توسط Iمقدار يد (
iv  .شاخص خوبي است يعني بايد باال باشد  
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 n-sپس مي توان چنين  نتيجه گيري نمود كه ماهيان سردابي آب شيرين در غذاهايشان نياز انحصاري به  سري 

PUFA  دارند  
  
  كربوهيدراتها -

كربوهيدراتها يا قند ها، مولكول هاي بسيار متنوعي دارند ولي  بطور معمول در غذاي ماهيان از نشاسته استفاده 
مي شود. نشاسته پلي مري از گلوكز است. كربوهيدراتها، ارزانترين شكل توليد كننده انرژي هستند كه با توجه به 

قرار مي گيرند.  كپور ماهيان از قنده اي پيچيده استفاده بهتري اثر اسپارينگ پروتئين آنها بسيار زياد مورد استفاده 
دارند حال آنكه توانايي ماهيان گوشتخوار در هضم قندهاي پيچيده به ضعيف بودن فعاليت آنزيم آميلوليتيك در 

  مسير گوارشي آنها بر مي گردد 
ي كانالي و مارماهي تحمل در حالت كلي گفته شده است كه ماهيان گرمابي چون كپور ماهيان، گربه ماه

) بيان داشتند كه Garling and Wilson )1977 بيشتري به ميزان باالي سطوح قندي نشان مي دهند.  در نهايت 
  درصد در غذا به همان اندازه چربي ها  به عنوان منبع انرژي موثرند.  25مصرف سطوح قندي بيش از 

% غذا). دامنه عددي ارزش متابوليسم انرژي در ماهي 10-45ت (نياز ماهي ها به كربوهيدرات ها بسيار مختلف اس
كيلو كالري بر گرم براي قند هاي قابل هضم متغيير است. دامنه عددي ارزش  8/3ها از صفر براي سلولز تا 

كيلو كالري انرژي متابوليسم بر گرم  مي باشد. پختن نشاسته باعث افزايش انرژي  2تا  2/1نشاسته خام 
كيلو كالري بر گرم مي شود. حرارت و رطوبت در فرايند پلت سازي باعث افزايش هضم  2/3تا حد  متابوليسمي

پذيري نشاسته در غذا مي شود. و با اين توصيفات ارزش انرژيايي متابوليسمي كربوهيدراتها در جيره غذايي 
از جيره  شده است، بستگي ماهيان به منبع، نوع كربوهيدرات و همچنين فرآيندي كه كربوهيدرات در آن بخشي 

    ).Smith, 2002دارد (
  
  پروتئين ها -
پروتئين  گران  قيمت ترين  بخش غذا است كه به منظور كاهش هزينه هاي غذا و متعاقب آن كاهش هزينه هاي  

توليد ابزيان پرورشي، الزم است از سطح آن در جيره كاسته شود تا قيمت تمام شده غذا كاهش يابد. الزم به 
كر است كه اين موضوع اقتصادي نبايد بدانجا بيانجامد كه كيفيت غذا كاهش يابد زيرا در اين  شكل رشد ذ

مناسب و اقتصادي نصيب پرورش دهنده آبزي نمي شود كه خود با اصل منفعت طلبي آبزي پروري در تضاد 
بر گرم است، كه نسبت به كيلو كالري  5/4است.  ارزش انرژي متابوليسمي پروتئين ها براي ماهي ها حدود 

پستانداران و پرندگان بيشتر است كه هزينه كرد كمتر انرژي براي توليد  و دفع مواد نيتروژن دفعي دليل اين 
  موضوع  معرفي شده است.
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پروتئين هاي با منشاء حيواني نسبت به  انواع گياهي هضم پذير تر هستند. فرآيند هاي عمل آوري  و تهيه جيره 
مي توانند بر كيفيت پروتئين تاثير بگذارند مثال حرارت  باعث افزايش هضم پذيري  برخي پروتئين ها   غذايي  نيز

و كاهش برخي ديگر مي شود.  عليرغم آنكه پروتئين به عنوان  يك منبع توليد انرژي بسيار مورد توجه ماهي 
متر به عنوان تامين كننده انرژي استفاده است ولي داليل اقتصادي باعث شده تا جيره نويسان از اين منبع غذايي ك

نمايند زيرا معتقدند اين ماده براي رشد بسيار الزم و مناسب است و از طرفي منابع ارزان قيمت مثل كربوهيدراتها 
  و چربي ها را مي توان در غذا و با هدف تامين انرژي اضافه نمود.

   
 نيازهاي پروتئيني و اسيد هاي آمينه در ماهيان -

پروتئين ها از مواد غذايي الزم و ضروري براي همه موجودات زنده  است كه بايد در رژيم غذايي آنها وجود 
داشته باشد. اسيد هاي آمينه كه با پيوند هاي مختلف سولفوري، پپتيدي، هيدروژني و واندروالسي به هم متصل 

در روده جذب و از طريق خون به اندام ها  شده اند پروتئين را بوجود مي آورند كه در هضم از هم گسسته شده 
و بافت هاي مختلف رفته براي سنتز پروتئين هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند پس الزم است پروتئين با 
يك نرخ منظم براي ساخت بافت هاي جديد (رشد و توليد مثل) و جبران زخم هاي بافتي مصرف شود. از بين 

مورد به عنوان اسيد هاي آمينه ضروري شناخته  10مورد آن مهم و از بين آنها  20اسيد آمينه شناخته شده  23
  شده و حتما بايد در رژيم غذايي موجودات وجود داشته باشند. 

  
  آرد ماهي -14-8-2

GPR(Gross Protein Requirements)   كه به عنوان پروتئين خالص مورد نياز تعريف شده است براي دوره الروي
به دما، ميزان  GPRبا اندازه بزرگتر و افزايش رشد ماهي سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهد  در مقايسه

دردسترس بودن غذا، انرژي غير پروتئيني غذا، كيفيت پروتئين مصرفي، جنس( نر  و ماده)  و ميزان ذخيره سازي 
 ,.Singh et alمورد نياز دماي آب باشد ( ماهي در استخر  بسيار وابسته است. شايد مهمترين عامل در ميزان پروتئين

1979.(  
%)  در جيره غذايشان استفاده 50كيفيت پروتيئن هم بسيار مهم مي باشد  بطوريكه بچه ماهياني كه از آرد ماهي (

%)  استفاده نموده بودند را نشان دادند. در 50نمودند افزايش وزن بيشتري نسبت به گروهي كه از پروتئين گياهي(
كيفيت، مهمترين عامل وجود اسيد هاي آمينه ضروري در پروتئين است.  اسيد هاي آمينه ضروري  موضوع

شامل: آرژنين، هيستدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل آالنين، ترئونين، تريپتوفان و والين  مي باشند. 
بر روي اسيد هاي آمينه ضروري به عنوان  دو اسيد آمينه غير ضروري سيستئين و ترئوزين با داشتن اثر اسپارينگ

فنيل آالنين) بسيار مهم مي باشند. در تغذيه طبيعي  -متيونين) و فنيل آالنين ( ترئوزين -مثال متيونين( سيستئين
ماهيان، پالنكتون ها و زوپالنكتون ها ديده  مي شوند كه مملو از پروتئين هستند و داراي مقادير مناسب اسيد 
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تند  و اين موضوع اهميت پروتئين را در جيره غذايي ماهيان نشان مي دهد. ارزش غذايي منابع هاي آمينه هس
پروتئيني به هضم پذيري آن  و بوجود آمدن اسيد هاي آمينه بر مي گردد به طوريكه اگر از نظر اسيد هاي آمينه 

ختالل همراه خواهد بود و كاستي مشاهده شود آن پروتئين كارآيي كمي خواهد داشت و متعاقب آن رشد با ا
وزن نيز كاهش خواهد يافت و به همين داليل ماهي كمتر تمايل به خوردن اين نوع پروتئين يا ماده غذايي 
خواهد داشت.  در حاالت حاد با چنين كاهشي در وزن ، مقاومت ماهي به بيماري ها نيز كاهش خواهد يافت و 

  شد. مكانيسم هاي ايمني در آنها بي تاثير خواهد 
 1ميليون تن پودر و  6ميليون تن برداشت ماهي صورت مي گيرد كه از آن  90در حال حاضر در جهان حدود 

ميليون تن روغن استحصال مي شود البته بيشتر آنها به عنوان خوراك مردم مورد استفاده است. با توسعه شديد 
 30شد توليدات طيور، و با توليد حدود % ر 2.1% رشد ساليانه آبزي پروري) نسبت به 9آبزي پروري ( حدود

ميليون تن غذاي آبزيان در جهان نقش و اهميت اين صنعت خود را نمايان مي سازد و در اين بين سهم پودر 
  ماهي و روغن الزم است تا افزايش يابد.

ز مطلق ماهي به در ماهيان نياز به پروتئين  در رژيم روزانه، درصد بااليي را به خود اختصاص داده است اما نيا
پروتئين يعني نسبت گرم پروتئين  به كيلو گرم وزن بدن چندان زياد نيست زيرا ماهيان نياز انرژتيكي كمتري 
نسبت به پستانداران دارند و در مجموع نسبت وزني  به پروتئين هضم شده تقريبا در همه گروهاي جانوري 

  يكسان است ولي در ماهيان كارآيي تغذيه بهتر است.
منابع پروتئيني ( اسيد هاي آمينه)  شامل انواع گوشت ها، شير و لبنيات و دانه هاي گياهي پر پروتئينه و .... از 
انواع حيواني آن مي توان به موجودات آبزي و محصوالت فرآوري شده آن شامل پودر ماهي و فرآورده هاي 

ر مثال گياهان آبزي ماكروفيت و گياهان دريايي آن  و همچنين فرآورده هاي پروتئيني ساير منابع آبزي بجز پود
اشاره نمود. از حيوانات خشكي زي  پودر گوشت، پودر استخوان، پودر گوشت و استخوان با هم،  پودر خون، 

  پودر پر و پودر فرآورده هاي لبني مي توان اشاره نمود.
جاله تخم پنبه و گلوتن ذرت و گندم استفاده ازمنابع گياهي  كنجاله سويا، كنجاله كانوال، كنجاله آفتابگردان،  كن

  به عنوان منابع  پروتئيني فراواني مي شود.
 گران ترين جزء غذا پروتئين است. سنتز پروتيئن منجر به رشد مي شود بطوريكه

 Growth = Synthesis of Protein  
  آيي دارند. آنزيم كار 8000-9000البته بسياري از آنزيم ها پروتئيني هستند. در هر سلول 
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  گرم پروتئين) 100: تركيب اسيد هاي آمينه در منابع پروتئين معمولي ( گرم /  11جدول 
CP Met(+Cys) Lys Trp Thr Ile His Val Leu Arg PHe(+Tyr)  

 )7/1(4/2 8/4 6/0 0/2 0/2 6/1 2/2   ميزان نياز 3/5) 7/2( 2/4 6/3

68 1/3 9/7 1/1 0/4 2/4 8/8 9/7   آرد ماهي 6/3 3/8 1/7

48  6/1 7/6 3/1 2/4  5/5 7/2 7/5   آرد سويا 7/5 0/8 0/8

60 2/3 7/1 5/0 3/3 8/3 0/2 5/4 7/15   آرد ذرت 3/6 2/3

85 2/1 3/6 2/1 5/4 9/0 6/3 1/6 2/12   پودر خون 0/6 8/2

50 2/1 9/4 4/0 0/4 8/3 3/3 3/5 7/5 0/6 0/4 
پودر گوشت و 

  استخوان

65 7/1 9/5 9/0 0/4 9/2 2/2 8/4   پودر ضايعات طيور 5/2 5/7 7/5

85 7/0 2/1 5/0 3/3 1/3 3/0 4/5   پودر پر 1/3 6/4 2/9

  
  انواع پودر ماهي از نظر نوع فرآوري -15-8-2

%. اين نوع پروتئين داراي هضم پذيري 70% پروتئين و برخي تا 67با  Super prime mealپودر ماهي درجه باال  -
باالست و فقط در تغذيه الرو ماهيان دريايي بسيار مورد توجه است زيرا از قيمت بااليي برخوردار است. در 

واهد مرحله الروي بايد از منابع غذايي درجه يك  و با كيفيت استفاده نمود زيرا تا آخر عمر تاثير خود را خ
  % زي توده بدن تغذيه مي شود 2داشت. در اين مرحله حدود 

% پروتئين خواهد داشت. هر چه براي توليد Low temperature meal 65 -63پودر درست شده با دماي پايين  -
پودر ماهي از حرارت هاي باال استفاده شود ساختارپروتئين بيشتر تخريب مي شود. پودر ماهي كه در دماي 
پايين توليد مي شود قابليت هضم بااليي دارد. سالمون ماهي ها بدليل قيمت باال از اين نوع پودر در جيره 

 نند اين پودر نيز نسبتا گران است. غذايي استفاده مي ك

در تهيه جيره هاي انواع عادي يا پرواري آبزيان پرورشي از اين نوع پودر ماهي  Prime mealپودر معمولي  -
 استفاده مي كنند. مدت استفاده از اين نوع پودر زياد است

بزيان استفاده نمي شود زيرا معموال در جيره غذايي آ  Fair average quality meal پودر با كيفيت نسبتا كم -
 درصد پروتئين آن كم است و عمدتا در جيره  طيور و خوك كاربرد دارد.

  
  مزاياي پودر ماهي   -
نياز غذايي موجود به مواد موجود در بدنش باز مي گردد. پس پودر ماهي براي  -كامل ترين ماده غذايي -

  ماهي پرورشي يك بسته غذايي الزم و ضروري است  زيرا بخشي از بدن ماهي از آن تشكيل شده است. 
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رش نشده است.  در پودر ماهي كه خوب فرآوري شده باشد گزا  Antineutrinosهيچ نوع ماده ضد غذايي  -

ولي چنانچه خوب فرآوري نشده  باشد و يا در شرايط استاندارد انبار نگهداري نشده  باشد مواد ثانويه در آنها 
 بوجود خواهد آمد كه در برخي موارد سمي هستند. 

ب %) و از اين طريق به كاهش آلودگي آ90% مير سد ( در برخي تا 80قابليت هضم آنها بسيار باال است و تا  -
محيط پرورش و متعاقب ان به افزايش رشد و .... ماهي كمك مي كند. بهر حال با افزايش هضم پذيري يعني 
هدر رفت ماده غذايي از طريق غذاي هضم نشده و يا دفع شده كمتر و اين موضوع با   استفاده طوالني مدت 

 ت.تر از آب محيط پرورش كمك نموده يعني به كاهش بار آلودگي انجاميد هاس

 
  معايب پور ماهي -
  قيمت باال -
 همه كشورها به پودر ماهي دسترسي ندارند -

 نگهداري آن سخت و نياز به مواد محافظت كننده خاص و گران دارد. -

ميزان فسفر قابل جذب آن پايين است اگر از يك ميزان بيشتر پودر ماهي استفاده شود، چون ميزان فسفر قابل  -
اد شده فسفر در آب خروجي افزايش نشان مي دهد و باعث آلودگي جذب آن كم است پس فسفر دفعي زي

 آبها مي گردد. 

% پروتئين  داراي اسيد هاي آمينه بسيار مطلوبي هستند. اسيد هاي آمينه  تعداد 65-70پودر ماهي با داشتن متوسط 
 10ه غذايي ماهي ( نوع آنها خيلي مهم و از اين تعداد انواع ضروري بايد حتما در جير 20زيادي دارند ولي 

ليزين است كه اين دو در پروتئين هاي گياهي به مقدار كم  -مورد) وجود داشته باشند. پودر ماهي داراي متيونين
اطالق مي شود زيرا كمبود آنها بشدت  Limiting AAو يا اصال وجود ندارند. به همين دليل به اين اسيد آمينه 

را به صورت افزودني به برخي جيره ها  L- Lysinابليت وجود دارد كه باعث محدوديت رشد مي شود. البته اين ق
اضافه نمود. هميشه يك قانون كلي پابرجاست و آن اينكه تا آنجا كه مي توان بايد مواد الزم را از تركيبات 

  د. غذايي درون جيره تامين نمود ولي چنانچه به هردليل باالنس برقرار نشود حق افزودن آن محفوظ خواهد بو
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  مقايسه تركيبات شيميايي انواع پودر ماهي -12جدول 
  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي(غير اشباع)  پروتئين  رطوبت  

  95/1  89/3  9/15  8/6  7/66  9/7  آنچوي
  15/3  73/5  9/19  9/9  4/63  5/6  منهادين
  55/1  12/2  3/10  4/8  3/72  9/7  هرينگ
  21/4  86/7  4/19  4/7  2/62  2/8  تون

  72/2  44/4  7/14  9/7  62  7/7  ساردين
   

اگر آلودگي فسفري در منابع آبي بررسي شده باشد و به تاييد رسيده  بهتر است از پودر ماهي هرينگ استفاده 
شود زيرا ميزان فسفر آن خيلي كم است ( مجددا ياد آوري مي شود عيب پودر ماهي اين است كه فسفر آن  غير 

  قابل جذب يا كم جذب است).
در ارزش پروتئيني، ميزان نيتروژن، فسفر چه از طريق غذا و چه كود به سيستم پرورشي بايد محاسبه  با اين مقدمه

گردد، در پايان توليد ميزان نيتروژن و فسفر محصول نيز محاسبه و با كسر اين دو ميزان نيتروژن و فسفر رها شده 
كي و مصرف اكسيژن، و همچنين از در آب خروجي مزرعه محاسبه خواهد شد.  متعاقب آن شكوفايي ريز جلب

طريق تنفس ميكروبي، فاضالب بيشتر، تبخير آمونياك،  نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون، تجمع نيتروژن، فسفر 
  و مواد الي در خاك كف بوجود مي آيد كه در آينده مزرعه بسيار حائز اهميت خواهد بود. 

  
محيطي غذاي مورد استفاده در ماهيان سردابي و گرمابي نسبت هاي كارآيي  اقتصادي و زيست  -13جدول 

  به تفكيك آورده شده  است:
  ماهيان گرمابي  ماهي قزل اال  متغير ها

FCR  3/1  6/1  
  %8  %30  درصد پودر ماهي در غذا
  %30  %40  درصد پروتئين در غذا

  8/4  4/6  درصد نيتروژن غذا
  1  65/1  درصد فسفر غذا

  14  3/19  درصد پروتئين در ماهي
  36/2  09/3  درصد نيتروژن در ماهي

  75/0  26/0  درصد فسفر ماهي
PCR (ضريب تبديل پروتئين)  48/0  64/0  

PE  (پروتئين موثره)  43/3  32/3  
FMRC  (ضريب تبديل پروتئين)  128/0  48/0  

  kg N / mt(  5/71  2/53بار نيتروژن(
  P/mt    kg(  8/23  5/8بار فسفر (
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 Bioavailabilityزيست  فراهمي  -16-8-2

برخي از مواد در پودر ماهي كم است مثل فسفر و يا بهتر بگوئيم قابليت جذب آن كم است. قيمت پودر ماهي و 
دالر افزايش يافته است ولي اين  3200دالر به ازاي هر تن به  400از    2012تا سال   1983روغن ماهي از سال 

دالر و  2500پودر ماهي به  2009به  بعد بسيار صعودي بوده است.   در سال  2000شيب به خصوص در سالهاي 
دالر به ازاي هر تن افزايش داشته است. هر چند طي سالهاي اخير با مطالعات و تحقيقات  1700روغن ماهي به 

اگر اين سعي در جايگزيني منابع پروتئيني گياهي به جاي پودر ماهي تا حدودي موفقيت آميز بوده است. حتي 
مهم نيز به واقعيت برسد، هنوز مشكل اساسي تهيه روغن ماهي يا جايگزين آن است كه در دهه هاي آينده بحران 

آن مي تواند براي صنعت آبزي پروري بسيار تاثير گذار باشد. البته مي توان با تركيب روغن هاي گياهي دريايي  
د. ولي هنوز تحقيقات در اين زمينه نو پا است.   قطعا تا حدودي جايگزين مناسبي براي روغن ماهي بدست آور

  آينده اين صنعت به گياهان دريايي و به خصوص ريز جلبك ها وابستگي شديدي نشان خواهد داد. 
همانگونه كه مشخص است با ريختن غذا بدرون آب موضوع آلودگي هاي زيست محيطي هم از بعد فيزيكي، 
زيستي، و هم از بعد شيميايي، شديدتر از تغذيه حيوانات خشكي زي است. بطور كلي دو آالينده مهم ازت ( 

  شامل آمونياك، نيترات و نيتريت) و فسفر مهمترين آالينده هاي آلي هستند. 
  

  مقايسه زيست فراهمي فسفر در منابع غذايي -14دول ج
  كپور  قزل آال  نمك هاي معدني
  94  98  مونوسديم  فسفات
  94  98  مونوپتاسيم فسفات
      كلسيم فسفات
  94  94  مونوكلسيم
  46  71  دي كلسيم
  13  64  تري كلسيم
      مواد خام
  18-24  66-74  پودر ماهي
  97  90  كازئين

  93  91  مخمر آبجو
  

  مابقي فسفر در منابع آبي رها و باعث آلودگي مي شود. 
هستند كه   BHDبراي محافظت از پودر ماهي آنتي اكسيدانتها ضروري هستند. آنتي اكسيدانت ها تركيبات فنله 

ميكرو گرم/گرم استفاده شوند خودشان مشكل ساز خواهند بود. ساير منابع  پروتئيني مورد  200اگر بيشتر از 
  صنعت آبزي پروري در جداول زير آورده شده است استفده در
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  تركيبات شيميايي (%) برخي از پودر هاي ساير آبزيان بجز پودر ماهي -15جدول 
  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي  پروتئين  رطوبت  

  02/2  36/12  5/32  6/2  5/38  7/8  پودر ميگو
  33/1  33/8  5/26  4/6  6/46  8/8  پودر سر ميگو

  71/2  91/9  7/31  4/1  2/44  2/7  پودر پوست ميگو
  55/1  58/2  8/12  8/17  2/61  2/7  پودر كريل

  17/1  79/0  6/8  2/8  6/67  2/9  پودر اسكوئيد
  59/1  56/14  9/41  8/2  9/33  1/7  پودر خرچنگ گرد

   
  سطح توصيه شده ( %)  استفاده از منابع پروتئيني مختلف در جيره غذايي آبزيان -16جدول 

  سخت پوستان  ماهيان گوشتخوار  ينيپروتئ منابع
  20-25  25-35  پودر ماهي

  2-3  2-3  محلول ماهي غليظ شده
  2-6  3-5  پودر ميگو

  3-5  2-3  پودر سر ميگو
  2-5  2-5  پودر كريل

  2-5  2-5  پودر اسكوئيد خيلي گران است
  2-6  1-2  پودر كبد اسكوئيد خيلي گران

  
  مطالعه شده در باالتركيبات شيميايي (%) پودرهاي   -17جدول 

  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي  پروتئين  رطوبت  نوع پودر
  88/3  35/7  2/21  4/7  1/54  67/6  پودر گوشت

  95/4  10  2/28  6/10  1/50  5/7  پودر گوشت و استخوان
  26/0  4/0  3/5  4/1  5/85  9  پودر خون

  93/1  21/3  3/15  4/12  59  4/7  پودر  خون  طيور
  73/0  35/0  6/3  2/4  84  4/8  پودر پر

  
  سطوح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني حيواني -18جدول 

  سخت پوستان  ماهيان  نوع پروتئين
  %2-3  %3-5  پودر گوشت

  %3-5  %3-5  پودر گوشت و استخوان
  %4-8  %5-10  پودر ضايعات مرغ

  %1-2  %2-4  پودر خون خشك شده با اسپري
  %2-3  %3-6  پودر پر هيدروليز شده
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  تركيبات شيميايي در انواع پودرها يا كنجاله هاي پروتئيني گياهي -19 جدول
  فسفر  كلسيم  خاكستر  فيبر  چربي  پروتئين  رطوبت  

  64/0  26/0  8/5  2/3  8/0  5/49  3/10  كنجاله سويا استخراج روغن با حالل شيميايي
  68/0  11/0  5/3  1/0  5/0  3/84  8  كنستانتره پروتئيني سويا

  08/1  63/0  1/6  12  5/3  35  10  استخراج روغن با حالل شيمياييكنجاله كانوال 
      8/8  2/4  32/0  7/61  8/4  كنستانتره پروتئيني كانوال

      6/5  6/31  1/1  3/23  10  آفتابگردان
      7/6  11  4/1  4/42  3/9  تخم پنبه

  
  سطوح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني گياهي در جيره غذايي آبزيان -20جدول 

  سخت پوستان  ماهيان  
  %12-15  %10-20  كنجله سويا استخراج روغن با حالل شيميايي

كنجاله كانوال استخراج روغن با حالل 
  شيميايي

18-6%  12-4%  

  %6-12  %10-15  آفتابگردان
  %10-15  %10-15  تخم پنبه

  %3-5  %4-6  گلوتن ذرت
  %3-5  %6-9  گلوتن گندم

   
  مواد معدني -17-8-2

نيازمندي آبزيان به مواد معدني با توجه  به اينكه بخشي از آنها از طريق آب محيط پيرامون قابليت جذب موضوع 
دارند كمي پيچيده مي شود. پس بسته به فراواني عناصر معدني در آب پيراموني ميزان نياز متغير مي باشد 

)Steffens, 1989; HepHer, 1990از ماهيان آب شيرين به مواد معدني بيش از ). ولي يك نكته متصور اينكه ميزان ني
ماهيان آب شور يا دريايي است زيرا مواد معدني در آب دريا بيش از آب شيرين است. از طرفي دستيابي ماهي 
يا هر آبزي ديگر به مواد معدني از طريق ماده غذايي آنچنان كفايت نمي كند زيرا بسياري از مواد معدني در طي 

) و از طرف ديگر برخي HapHer, 1990غذا از صافي شسته شده  از غذا خارج مي شوند( فرآيند آماده سازي
غذاها غني از برخي مواد معدني ولي فاقد برخي ديگرند. نكته اي كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار 

افي بودن  اين گرفته اين است كه بدون سطوح مناسب مواد معدني ضروري، انرژي و پروتئين جيره بدليل ناك
مواد معدني به خوبي متابوليزه نمي شوند زيرا براي ساخت آنزيم هاي گوارشي كه مسئول شكست مواد غذايي 
براي جذب هستند اين مواد معدني ضرورت دارند. حتي براي توليد هورمون ها، فعاليت هاي ايمني، گوارش قند 

السما و هموگلوبين خون  هم اين مواد معدني مورد ها، تنظيم اسمز، سالمت پوست و سيستم اسكلتي، تشكيل پ
نياز هستند. كلسيم و فسفر براي ساخت سيستم اسكلتي بسيار مهم هستند. كلسيم براي فرآيند لخته شدن خون،  
شكل گيري عضالت، انتقال مناسب ايمپالس هاي عصبي، تنظيم اسمزي به عنوان  يك كوفاكتور در فرآيند هاي 
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و فسفر در موضوع انتقال انرژي،  نفوذپذيري غشا سلولي، كد هاي ژنتيكي و كنترل  عمومي آنزيمي  الزم است 
فرآيند توليد مثل و رشد ضروري مي باشد. گرچه كلسيم قابليت جذب از طريق آب را دارد ولي در عين حال 

ه باشد.  از مواد معدني در جيره غذايي نيز بايد وجود داشته باشد ولي فسفر حتما بايد در جيره غذايي وجود داشت
ديگر مورد نياز مي توان به منيزيم، سديم، كلر، پتاسيم و كروم اشاره نمود. عناصر ديگر كه در مبحث رشد به 
عنوان تحريك كننده مطرح  مي باشند شامل منگنز، آهن، كبالت، يد و روي مي باشند كه گرچه در مقادير 

  زايش نرخ  بقا حائز اهميت هستند.   بسيار كم ولي براي بهبود جذب پروتئين و اف
مواد معدني ضروري به درون آمينو اسيد ها به عنوان يك ماده بستره فرو مي روند و به منطقه ژوژنوم روده يعني 

  جايي كه اسيد هاي آمينه جذب مي شوند ، مي رسند. 
  

  ويتامين ها -18-8-2
كوچك هستند كه گرچه در ساخت و ساز پيكره ويتامين ها موادي مشتق از تركيبات آلي با وزن مولكولي 

حيوانات عالي نقشي ندارند (يا در اندازه هاي بسيار كم نقش دارند)، با داشتن تركيبات مختلف براي زيست 
موجودات بسيار ضروري مي باشند، و از اين رو حتما مي بايست در رژيم غذايي بخشي را بدانها اختصاص داد. 

گانه شناخته  15وليسم سلولي فعاليت هاي بسيار اختصاصي را بازي مي كنند. ويتامين هاي اين مواد در فرآيند متاب
شده  به مقدار كم مورد نياز هستند. البته نه هر ويتاميني براي هر گونه جانوري ضروري مي باشد و نه هميشه مي 

گانيسم هايي كه درون لوله توان گفت در مقادير يكسان مورد نياز هستند. برخي حيوانات با  داشتن ميكروار
گوارش آنها زيست مي كنند، قابليت ساخت ويتامين هاي ويژه اي را دارند و ويتامين هاي ديگر از مواد پيش 

  ساخته مي شوند. )provitaminsويتاميني (
زيستي هستند و لذا در  -بطور كلي ويتامين ها داراي خاصيت كاتاليزور يا تسريع كننده واكنش هاي آنزيمي

 ) كه داراي ساختار شبه ويتاميني هستند از اين قاعدهCholineمقادير بسيار اندك ضروري مي باشند، البته كولين(

  مستثني مي باشد.
تعداد زيادي از ويتامين هاي محلول در آب داراي اثر مستقيم كوآنزيمي هستند حال آنكه تاكنون چنين نقشي 

  ده است.براي ويتامين هاي محلول در چربي شناخته نش
ويتامين هاي محلول در چربي به همراه مولكول هاي چربي و از طريق دستگاه گوارش جذب شده در اندام هاي 
ذخيره كننده چربي انباشته مي شوند. ويتامين هاي محلول در آب بسته به نياز موجود يا به سرعت پس از جذب 

  مصرف مي شوند و يا اينكه تجزيه و دفع مي شوند. 
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  ويتامين ها -21جدول 
 اختصاصات نامگذاري بين المللي ويتامين

 ويتامين هاي محلول در چربي

Vitamin A
Retinol(A1) 
Dehydroretinol(A2) 

حساس يه اكسيژن، به نسبت 
 مقاوم به حرارت

Vitamin D
Ergocalciferol (D2)           
Cholecalciferol (D3) 

 مقاوم به حرارت

Vitamin E α – TocopHeroll 
مقاوم به حرارت، حساس           

 به نور و اكسيژن

Vitamin K
α – PHylloquinone(K1) 
Menadione (K3) 

 حساس به نور و اكسيژن

 ويتامين هاي محلول در آب

Vitamin B1 Thiamine 
مقاوم به حرارت خشك ، در 

 شرايط پخت و پز از بين مي رود

Vitamin B2 Riboflavin  به حرارت، حساس به نورمقاوم 

Pantothenic acid D-Pantothenic acid مقاوم به حرارت خشك 

Vitamin B3
Niacinamide 
(Niacin, nicotinic acid) 

 مقاوم به حرارت

Vitamin B6
Pyridoxine, pyridoxamine, 
pyridoxal 

 حساس به نور

Vitamin H 
Inositol

Biotin 
Mesoinositol(myoinositol) 

 در  نور و حرارت پايدار

Folic acid Pteroylglutamic acids  

Vitamin B12 Cyanocobalamin - 

Choline
Hydroxyethyl-trimethyl-
ammonium hydroxide 

- 

Vitamin C L- Ascorbic acid حساس به اكسيژن و حرارت  
  

  
  عالمت هاي كمبود  غذاهاي مختلف -22جدول 

Nutrient عالئم كمبود  
Folic Acid, Inositol, Niacin, Pyrodoxine, Rancid Fat, 
Riboflavin, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, 
Vitamin K

  كم خوني

Biotin, Folic Acid, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid
Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin 
B12, Vitamin C

  بي اشتهايي

Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E Acites  
Pyrodoxine, Pantothenic acid, Riboflavin   ناهماهنگي حركتي

Pantothenic Acid   الغر شدن آبشش ها

Biotin, Thiamin   الغر شدن عضالت
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Magnesium Caclinosis: renal 
Vitamin C, TryptopHan   ناهنجاري غضروفي

Methionine, Riboflavin, Thiamin, Zinc   آب مرواريد چشمي

Rancid Fat, Vitamin E   سروئيد كبد

Methionine, Riboflavin, Zinc
غير شفاف شدن عدسي

  چشمي

Pantothenic Acid   تغيير شكل آبشش ها

Vitamin K   لخته شدن خون به آرامي

Biotin, Folic Acid, Pyrodoxine Riboflavin   تيره رنگ شدن پوست

Biotin, Pyrodoxine, Thiamin   تشنج

Fatty Acids, Thiamin   تغيير رنگ پوست

PHospHorous   تغيير شكل استخوان

Vitamin A   تغيير شكل عدسي چشم

Biotin   تخريب  آبشش ها

Pantothenic Acid   جدا شدن اليه اي پوست

Selenium   ترشح هاي حساسيتي

Inositol   متورم شدن معده

Pantothenic Acid   متورم شدن كيسه شنا

Selenium, Vitamin E   تخريب عضالت

Niacin, Pyrodoxine, Thiamin, Vitamin A, Vitamin E   ادم يا خيز

Vitamin E   اپيكارديتيس

Pyrodoxine, Thiamin   فقدان تعادل

Fatty Acids, Riboflavin, Vitamin A, Zinc   فرسودگي باله ها

Pyrodoxine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E   اگزوفتالموس

Pantothenic Acid   ترشحات آبششي

Biotin, Choline, Fatty Acids, Inositol, Vitamin E   چربي گرقتگي كبد
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, 
Inositol, Niacin, Protein, Riboflavin

  كاهش  تاثير غذايي

Biotin, Vitamin B12, Vitamin E   شكنندگي گلبول هاي قرمز

Folic Acid   شكنندگي باله ها
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Biotin, Vitamin B12, Vitamin E
تكه تكه شدن گلبول هاي

  قرمز

Pyrodoxine   تند تند نفس زدن

Iodine   گواتر
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, 
Inositol, Niacin, Pantothenic Acid, Protein, Pyrodoxine, 
Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin 
C, Vitamin E

  كاهش رشد

Iron, Vitamin C, Vitamin E   كاهش هماتوكريت

Iron, Vitamin B12, Vitamin C   پايين آمدن هموگلوبين

Riboflavin, Vitamin A   خونريزي از چشم

Vitamin C   هاخونريزي از آبشش 

Choline, Vitamin A, Vitamin C   خونريزي از كليه ها

Vitamin C   خونريزي از كبد
Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin A, 
Vitamin C

  خونريزي پوستي

Fatty Acids, Pyrodoxin, Thiamin   تحريك پذيري و كج خلقي

Biotin, Niacin   زخم كولون

Methionine, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc   زخم چشم

Biotin, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid  زخم پوست

Folic Acid, Niacin, Pantothenic acid, Thiamin   بي حالي 

Fatty Acids, Rancid fat   شبه چربي شدن كبد

Vitamin C   خميدگي ستون فقرات

Essential Fatty Acids   عضله قلبي ناخوشي

Pantothenic Acid   مردن بافت هاي كبد

Pyrodoxine, Thiamin   اختالل عصبي

High Digestible Carbohydrate, Biotin
كم رنگ شدن كبد ( تجمع 

  گليكوژن)

Niacin, Riboflavin   نور گريزي

Starvation   سر سنجاقي شكل شدن

Riboflavin   پيگمنتاسيون شدن عنبيه 
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  فرم هاي ويتامين ث مورد استفاده در تغذيه آبزيان -23جدول 

Form Comments
Crystalline ascorbic acid (AA) Very unstable

Fat-coated ascorbic acid
Fat coating makes up 30% of weight. Losses occur 
during extrusion, stable during feed storage

Ascorbate-2-sulfate (ASS) Very stable, low availability for many species

Ascorbate-2-pHospHate (ASP) Very stable, high availability

  
  آنتي اكسيدانت ها -19-8-2

از آنجا كه همه مواد غذايي ( بجز ويتامين ها و مواد معدني) با عنوان  مولكول هاي بسته بندي شده  پر انرژي  
الزم است طي فرآيند اكسيداسيون، انرژي خود را آزاد نمايند، مشكالتي در حين اكسيداسيون  كنترل نشده  

كه الزم است از   Rancidity or lipid peroxidationكسيد  شدن آن بوجود خواهد آمد مثل ترشيدگي چربي يا پرا
موادي با نام آنتي اكسيدانت ها در جيره غذايي استفاده شود و اين مشكالت تا حد امكان مرتفع گردد.   اگر چه 

را  دارند آنتي اكسيدانت ها از نظر تعداد زياد هستند ولي  معدودي از آنها كارآيي كنترل اكسيداسيون نامناسب 
  به همين دليل براي انتخاب آنتي اكسيدان ها بايد شرايط زير وجود داشته باشد:

بايستي در مقابل فرآيند اكسيد شدگي چربي، پروتئين و ساير مواد غذايي  حيواني و گياهي مقاوم باشد و  -
 باقي بماند

 نبايد سمي باشد  -

Pantothenic Acid, Vitamin C   دمر شدن

Pyrodoxine   سخت شدگي سريع 

pHospHorus, TryptopHan, Vitamin C, Vitamin D   كج شدن تيره پشت

Essential Fatty Acids   سندروم تشنج 

Biotin, Pyrodoxine
لجني شدن آبي رنگ اطراف

  بدن

Niacin   اسپاسم عضالني

Pyrodoxine   نامنظم شدن شنا

Pantothenic Acid   شنا كردن به پشت 

Niacin, Vitamin D  كزاز عضالني عضالت سفيد

Riboflavin   رگي شدن قرنيه
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 در غلظت هاي كم تاثير خود را داشته باشد -

 دي مقرون  به استفاده باشد.از نظر اقتصا -

  
  آنتي اكسيدان هاي معمول  و ميزان مصرف آنها در غذا:

از بين اين تركيبات  شيميايي  و طي تحقيقات سه مورد كه بيشترين تاثير را در كنترل اكسيداسيون هاي نامناسب  
  داشته اند شامل: 

  )   150 ppm( dihydro-6-ethoxy-2,2,4- trimethylquinoline-1,2الف) اتوكسي كوين با نام ژنريك  
  )BHA (butylated hydroxyanisole ) ppm200ب) (

  )ppm 200( BHT (butylated hydroxytoluene)ج) 
از حيث عملكرد،مورد اول بهترين و به ترتيب دو تاي بعدي در جايگاه دوم و سوم قرار دارند . البته در سالهاي 

ونيك، اسيد بنزوئيك، اسيد سيتريك و ديگر نمك ها  استفاده  تثبيت اخير از اسيد آسكوربيك، اسيد پروپي
كنندگي يا انتي اكسيداني شده است.  اگر چه مشكالت  تكنيكي ( مثل سطح رطوبت) در رابطه با استفاده از اين 

  ). 24تركيبات وجود دارد ولي گران بودن انها مهمترين مشكل  استفاده  كرد از آنها در غذا است (جدول 
  

  )Preservativesليستي از انواع تثبيت كننده ها (  -24جدول 

   Ascorbic acid   Ascorbyl palmitate  Benzoic   acid 
BHA    BHT    Calcium  ascorbate 
Calcium propionate  Calcium sorbate   Citrate   acid 
Dilauryl thiodipropionate Distearyl thiodipropionate Erythorbic acid 
Ethoxyquin   Formic acid   Methylparaben 
Potassium bisulpHite  Potassium metabisulpHite  Potassium  sorbate 
Propionic acid   Propul gallate   Propul   paraben 
Resin guaiae   Sodium ascorbate   Sodium   benzoate 
Sodium bisulpHite  Sodium metabisulpHite  Sodium   nitrite 
Sodium propionate  Sodium sorbate   Sodium   sulpHite 
Sorbic acid   Stannous chloride   SulpHur  dioxide 
THBP - Trihydroxy-butyropHenone    Thiodipinic  acid  
TBHQ - Tertiary-butylhydroquinone     TocopHerols

 

  
  دان ها وظيفه آنتي اكسي

بوجود خواهد آمد و با  Eو  Aجلوگيري از نقص غذايي  و عوارض آن مثل آنچه كه در اثر كمبود ويتامين 
  در كبد را ممكن مي سازد.  Aمصرف اتوكسيكوين سطوه باالي ذخيره ويتامين 

جلوگيري از ترشيدگي ناشي از اكسيداسيون چربيها.  اسيد هاي چرب غير اشباع چنانچه هيدروژن وجود نداشته 
نيز  Eباشد و طي فرآيند پراكسيد شدن، راديكالهاي آزادي توليد مي كنند كه چنانچه اين غذا با كمبود ويتامين 

ده كه حالت سمي دارند.  آنتي اكسيدان با در همراه گرددف اين راديكالهاي آزاد به شكل هيدروپراكسيد در آم
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اختيار قرار دادن هيدروژن  براي اولين راديكال آزاد بوجود آمده راه توليد هيدروپراكسيد را بلوكه نموده  و 
عمال آن را به اسيد چرب منشايي باز مي گرداند  و بدين طريق از اثرات منفي آن جلوگيري مي نمايد. در 

سيدان، هيدروپراكسيد  با تجزيه و شكستن به  انواع آلدهيدها  و كتون ها تبديل مي شود. صورت نبود آنتي اك
وظيفه ديگر آنتي اكسيدانها، جلوگيري از اكسيد شدن ويتامين ها و رنگدانه ها ( مثل اكسي و كتو سروتنوئيد ها) 

باعث پايداري  اكسيداسيون   است كه در غذاهاي مخلوط و در انبار نگهداري مي شوند.   همچنين اين تركيبات
مناسب تركيبات غذايي مي شوند و بدين طريق در انبار داري و مخلوط كردن غذاها  اثرات منفي را به حداقل 

  مي رسانند. اگر از رنگدانه ها در غذا استفاده شود، استفاده از آنتي اكسيدان الزم و ضروري است.  
  

   Anti nutrients  or Anti nutritionalsضد غذا ها -20-8-2
اين مواد، غذا   از شاخص هاي شيميايي غذا هستند كه به خصوص در دهه اخير خيلي مورد توجه قرار گرفته اند. 

را بد خوراك نموده قدرت هضم آن را كاهش مي دهند  و در جذب اختالل پديد مي آورند. همچنين در 
تم گوارش  كاركرد آن را بهم مي ريزند.  ممانعت كننده متابوليسم، اختالل ايجاد كرده با تغيير مورفولوژي سيس

هاي پروتئازي، مهار كننده تريپسين، لكتين، آلكالوئيد ها، ساپونين و گلوكوسينوالت ها از اين موادند. البته نكته 
مهم اينكه اين مواد  ضد غذايي در حقيقت سپر بالي گياهان  از شر حشرات هستند.  تا چند سال پيش به مواد 
ضد غذايي نگاه منفي وجود داشت  ولي امروزه مشخص شده است در ميزان كم به عنون  آنتي اكسيدانت مي 
توانند مصرف شوند. اين تركيبات با ورود به سيستم گوارش با تريپسين باند نسبتا پايدار تشكيل داده  آن را مهار 

وارش براحتي و بدون مزاحمت تربپسين ( به نموده  پس هضم  پروتئين كم خواهد شد. لذا پروتئين از دستگاه گ
عنوان پروتئاز) عبور نموده هورمون كوله سيستوكولين از سلولهاي جدار روده ترشح  كه باعث مي شود 
پانكراس را به ترشح آنزيم پروتئاز جديد ترغيب نمايد.   اگر غلظت ممانعت كننده پروتئاز زياد باشد پانكراس 

  عد فرآيند هضم به هم مي خورد و موجود دچار اشكال هضم مواد غذايي مي شود. هيپرتروف شده و از آن به ب
  

  )ANFS( عوامل ضد غذايي-21-8-2
دانه سويا و ساير دانه هاي عدس، باقال و... كه به طور وسيعي در رژيم غذايي خوك و مرغ مورد استفاده قرار 

گروهي اسيد آمينه گوگرد دار ليسيتين و ميتونين)  مي گيرد داراي اسيد آمينه هاي ليزين و تريپتوفان ولي فاقد
در بين پروتئين هاي گياهي، آرد سويا بعنوان مغذي ترين منبع پروتئيني مورد توجه است زيرا داراي . هستند

فيتات از مواد ضد مغذي در پروتئين هاي  (Cheng & Hardy, 2003)تعادل مناسبي از اسيدهاي آمينه مي باشد 
. فيتات تركيب (Oliva- Teles et al. 1998)ات و غالت و دانه هاي روغني نظير سويا مي باشد گياهي مثل حبوب

حلقوي اينوزيتول هگزا است كه حاوي شش گروه فسفات مي باشد و در مقابل حرارت نسبتا پايدار است و نمي 
  .(Vielmaet al. 2000)توان بدون عمل آنزيمي موثري آنرا خارج كرد 
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ز فسفر موجود در اين نوع پروتئين هاي گياهي، به شكل فيتات است كه در اكثر جانوران تك درصد ا 70حدود 
معده اي مثل ماهي ها، بخاطر عدم وجود آنزيم فيتاز كه هيدروليز فيتات است، غير قابل هضم يا با هضم ناچيز 

فيتاز سطوح بااليي از سويا را جايگزين  بنابراين چنانچه بتوان با استفاده از آنزيم (Teles- O liva et al.,1998)است. 
آرد ماهي كرد هم هزينه غذا كاهش يافته و هم قابليت هضم و جذب فسفر كه يك عنصر مهم در بدن ماهي 

نشخوار كنندگان قادرند فسفر را از فيتات بدليل فلورميكروبي دستگاه گوارش از آنجا كه  است افزايش مي يابد.
يقات آينده در خصوص چگونگي  جذب فسفر در آبزيان باشد كه از ، شايد موضوع تحقجذب نمايند

ها را به مواد ANFSآنزيمهاي غذايي امكان تبديل همچنين  .ميكروارگانيسم ها  براي اين منظور استفاده شود
غذايي قابل جذب فراهم ميسازند. افزايش هضم مواد غذايي با توسعه اكوسيستم پايدار و پائين آوردن هزينه غذا 

ليپاز  -3،كربوهيداز -2، پروتئاژ اگزوژن -1 در آبزي پروري مرتبط است. بعضي از اين آنزيمهاي غذايي شامل:
  ز.اسيد فيتك و فيتا -6، و  كيتاز اگزوژن -5، سلول اگزوژن -4،اگزوژن

  ديگر ضد غذا ها و منابع آن در جدول زير آورده شده است. 
  مواد در آنها موجودند.ضد غذا ها و تركيباتي كه اين  -25جدول 

 آنتي نوترينت ها  موجود در:
Glycosides  علوفه  و برگ گياهان

PHytates  همه مواد غذايي گياهي

Mycotoxins (aflatoxin) آرد غالتي  كه  توسط ميكرو ارگانيسم ها توليد مي شوند

Cyclopropenoid fatty acids روغن بذر پنبه دانه و آرد آن

Trypsin inhibitors كانوالآرد سويا و 

(Leucaena leucocepHala) برگ گياه  Mimosine

Glucosinolates آرد كانوال

Haemoglutinins آرد سويا

 Plant pHenolics

Gossypol آرد بذر پنبه دانه

Tannins آرد كانوال

Oxidized and polymerized lipids آرد ماهي، كريل و ضايعات مرغداري ها

Histamine and putrescine آرد ماهي و آرد تن ماهيان

Nitrosamines آرد ماهي

Gossypol .در روغن غوزه پنبه يافت مي شود براي حيوانات سمي هستند باروري را در مردان كاهش مي دهد  
Lathyrogens .در نخود از تشكيل كالژن جلوگيري مي كند  

Trypsin inhibitor .از هضم پروتئين ها توسط تريپسين جلوگيري مي كند  
  را تخريب ميكند. B1تيامنيار: در ماهي خام وجود دارد ويتامين 
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  روش ها كاهش يا حذف آنتي نوترينت ها -26جدول 
  افزودن متيونين -حرارت دهي  لگوم ها  ممانعت كننده پروتئازي

  متيونينافزودن  -حرارت دهي  نخودها  ممانعت كننده آميالزي
  افزودن متيونين -حرارت دهي  لوبياها  ممانعت كننده ليپازي

  افزودن برخي قندها -حرارت دهي  تمام گياهان  لكتين
  افزودن مواد معدني -حرارت دهي  تمام گياهان  اسيد  فايتيك

  استخراج با الكل  لگوم ها  ساپونين
  حرارت -پوسه زدايي  لوبياها  تانن ها

  لگوم ها  استرول ها
استخراج با الكل حاللهاي غير قطبي افزودن 

  كلسترول
  استخراج با حالل  تخم پنبه  گوسيپول

   
  پري، پروبيوتيك ها و محرك هاي سيستم ايمني در آبزي پروري :  -22-8-2 

اخيرا استفاده از پروبيوتيك ها (باكتري هاي فرصت طلب از جنس باسيلوس، الكتوباسيلوس، استرپتوكوكوس 
زا)  و محرك هاي زيستي طبيعي ( مخمرها و گلوكانها) براي افزايش مقاومت به بيماري ها  در  غير بيماري

آبزيان نشان داده  شده است و همچنين  به  محرك هاي ايمني به عنوان مواد پيشگيري براي به حداقل رساندن 
ز اين موضوع است ريسك بيماري  توجه شده است كه وجود مارك هاي تجاري متعدد در دنيا انعكاسي ا

)Deversse et al., 1997 پس بايد به محرك هاي ايمني، مواد غذايي ذره اي و واكسن هاي دهاني مخصوصا در  .(
  شرايط كشت در كشورهاي منطقه حاره  و مناطق باالي استوايي توجه بيشتر نمود.

  
  آنتي بيوتيك ها و مواد شيميايي و دارويي -23-8-2

يها، دامنه وسيعي از آنتي بيوتيك ها و ساير داروها در آبزيان پرورشي مورد استفاده است. به منظور كنترل بيمار 
از طرف ديگرهمانطور كه  مي دانيم  طيف وسيعي از كود ها و آهك ، ضد عفوني كننده ها، اكسيدان ها، منعقد 

ي پروري كاربرد دارند. كننده ها، آفت كش ها، هرز ماهي كش ها، جاذب ها و مواد معدني در سيستم هاي آبز
برخي از آنها از نظر ايمني مشكلي ندارند ولي برخي ديگر، مخصوصا دارو ها، آفت كش ها و هرز ماهي كش 
ها و آنتي بيوتيك ها ضمن  ايجاد شرايط سمي، تجمع زيستي دارند  و يا هر دو نقيصه را با هم دارند. آزاد شدن 

اهد شد و برخي از آنها مي توانند به گوشت ماهي يا ميگو  بنوعي اين مواد در آب باعث آلودگي آنها نيز خو
  آسيب  رسانند كه از جذابيت خوردن انها كاسته مي شود.

در كشور هاي پيشرفته داروها و مواد شيميايي  قابل  قبول و دوز استفاده آنها طي ليست هايي مشخص شده است  
ه در آن زمان بازگيري آنها نيز مشخص شده است. اين دستور همچنين روش استفاده از آنها نيز داده شده است ك

العمل ها در كشورهايي چون آمريكا و چند كشور پيشرفته تنظيم و تدوين شده كه مي تواند براي ساير كشورها 
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). از طرف ديگر كارخانه هاي توليد Federal joint subcommittee on aquaculture, 1994نيزكارآيي داشته باشد (
نده اين داروها نيز موظفند كه برگه يادداشت تركيب و  مجوز استفاده ، روش استفاده و مشكالت زيست كن

  محيطي استفاده و همچنين محدوديت هاي آنر ا روي دارو بچسبانند.
  

  روش هاي پلت كردن غذا -24-8-2
  به منظور پلت نمودن غذا سه روش وجود دارد:

كه با استفاده از بايندرها توليد مي شود.  مهمترين بايندر ها كربوكسيل متيل  Sinking typeپلت فشرده و فرورونده 
سلولز، چسب بستني، بنتونيت كلسيم، بنتونيت سديم، آگار آگار،  صمغ عربي و ژالتين هستند.  افزودن بخار آب 

و يا  درجه سانتي گراد كه خوراك به شكل پلت 70-85% خوراك در درجه حرارت هاي بين 16به مقدار 
كرامبل( پلت خرد شده) در مي آيد. چون دانسيته بااليي دارد به سرعت در آب فرو مي رود. كيفيت پلت ها 

% باشد. چرا  2-3تحت تاثير فاكتورهاي مختلف مثل چربي و رطوبت بوده و ميزان چربي مخلوط نبايد كمتر از 
% 10ضرورت دارد.  البته نبايد بيش از  كه براي عبور از سوراخ  هاي داي يا چرخ گوشت  اين ميزان چربي

  استفاده شوند.   
با ايجاد تخلل ( حالت اسفنجي) در پلت: داراي شكل يكسان هستند كه  Extruderپلت هاي شناور يا غوطه ور 

% مي رسد. مخلوط خميري تحت 24-44درجه  تحت فشار كنترل شده و رطوبت  125 -150حرارت مخلوط به  
ي در آمده، با كاهش فشار با انبساط سريع بخار آب در پلت ها، حفره هايي هوايي در آن فشار بشكل ماكارون

ايجاد مي شود . پس از سرد  شدن و خشك كردن، مي توانند بصورت  شناور باقي بمانند. فرآيند اكسترو شامل 
درجه هم مي  180ا ثانيه اي حالت دادن در يك اتاقك طي بخار تزريقي است. گرما بخار دما را ت  20مرحله 

رساند حرارت  با مقدار بخار وارده و مدت ثابت نگهداشتن گرماي درون دستگاه كنترل  مي شود. در اثر 
حرارت، نشاسته ژالتينه مي شود كه تمايل زيادي به جذب آب دارد  و باد كردن ژله در اثر جذب آب و سرد 

ر آب را تضمين مي كند. ميزان چربي در سيستم شدن  حالت تخللي به پلت مي دهد كه شناوري و پايداري د
توليد غذاي اكسترو كاهش مي يابد زيرا مي تواند روي نشاسته و ژالتيته  شدن آن اثر بگذارد. اگر حرارت باال ( 

%) قسمتي از نشاسته به دكسترين تبديل مي شود و  20-22درجه سانتيگراد) باشد و رطوبت كم (  180-170
پايدراي در آب اين نوع غذا كاهش مي يابد. بطور همزمان با اكسترود كردن، هضم پذيري ميزان تخلل كم شده 

نشاسته نيزبه عنوان يك غذا باال مي رود. عوامل ضد غذايي و ميكروارگانيسم ها از بين مي روند. بطور موازي 
و از بين رفتن  ميزان هضم پذيري پروتئين هاي غذا افزايش مي يابد. ولي باعث كاهش هضم پذيري ليزين

  ويتامين ث مي شود.    
با استفاده از بخار و فشار باال: اين سيستم  شبيه اكسترود است ولي از نظر زماني سريع تر  و از  Expanderاكسپندر 

  كيلو وات در ساعت). 5-15لحاظ مصرف انرژي كم مصرف تر ند ( 
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د غذايي شده، زمان هيدروليز تركيبات( پروتئين، بكار بردن اكسپندر در تهيه غذا باعث افزايش هضم پذيري موا
اسيد هاي آمينه، چربي ها ، كربوهيدراتها و ....) را كاهش مي دهد. با افزايش سطح تماس، جذب بيشتر مي شود. 
بهتر شدن كيفيت پلت با حذف آنتي غذاها،  پروتئين هاي بازدارنده و آنزيم هاي مضر، بهبود بهداشت غذا، 

  غذايي از نظر زمان و ... و در مجموع سود آوري بيشتر را به همراه خواهد داشت.  افزايش راندمان
  اكسپندر) با سيستم  پلت: –مقايسه سيستم هاي پيشرفته  توليد خوراك ابزيان( اكسترودر 

  الف مزيت ها
  قابليت تغيير وزن مخصوص خوراك  توليدي براي تغذيه آبزيان با عادت و رفتارهاي غذايي متفاوت ( شناور

 خوراك هاي ته نشين) –خوراك هايي كه به آهستگي غوطه ور مي شوند  –غوطه ور   -

 و خانگي  مي توان خوراك انواع آبزيان  پرورشي اعم از ماهي، ميگو و ساير حيوانات اهلي -تنوع در توليد
را نيز توليد نمود. خ.راك مورد نياز در سيستم هاي مدار بسته پرورشي را بايد با سيستم هاي پيشرفته توليد 

 نمود. 

  افزايش قابليت هضم و كاهشFCR-   با اعمال درجه حرارت باالف در معرض رطوبت، درصد قابليت هشم
ايي كاهش خواهد يافت. در خوراك هاي غالت و حبوبات افزايش مي يابد، در نتيجه ضريب تبديل غذ

 را خواهيم داشت.  FCRكاهش 1: 7/0و در خوراك هاي آغازيت تا  1:1پرواري تا حد   - مرحله رشد

  25-30% وجود خواهد داشت.  در سيستم اكسترود بسته به نوع خوراك تا 50امكان افزودن رطوبت باال تا  %
 تنظيم است. % رطوبت  قابل 18-20رطوبت و در اكسپندر تا 

  درجه سانتيگراد در زمان —1-135با اعمال درجه حرارت باال   -نابود شدن ميكروارگانيسم هاي خوراك
ثانيه تمام ميكروارگانيسم ها نابود خواهند شد. عالوه  بر ارزش غذايي و بهداشتي،  10-270بسيار كوتاه 

در پساب مزارع پرورشي كاهش يافته  باعث افزايش  زمان نگهداري در انبار شده،  اثرات زيست محيطي
 همچنين هزينه توليد به خصوص در سيستم مدار بسته نيز كاهش مي يابد. 

  به كارگيري محصوالت فرعي كارخانجات صنايع غذايي و ضايعات زير مجموعه بخش كشاورزي و غذايي
 ير مي نمايد.و تبديلي در فرموالسيون خوراك  آبزيان در راستاي كاهش هزينه ها را امكان پذ

 ) اعمال يكي از بهترين فرآيند هاي توليد خوراك از نظر علم صنايع غذايي در اين سيستم، روشHTST (
يعني درجه حرارت باال، زمان كوتاه، كه كمترين اثر سوء را بر كيفيت پروتئين و اسيد هاي امينه را در بر 

 خواهد داشت.

  اين كار باعث قوام و چسبندگي پلت شده، خاكه شدن را تا % خواهد بود كه 90درصد ژالتينه شدن بيش از
 % كاهش مي دهد.3/0

 بدون آنكه ويتامين ها، پروتئين ها و ساير مواد محلول  -زمان ماندگاري خوراك در آب را افزايش مي دهد
 ساعت خوراك در داخل اب باقي مي ماند. 48در تركيب پلت در داخل آب نشت كنند، حدود 
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 براي تامين انرژي با قيمت مناسب، چربي ها  –درصد باالي چربي به غذا وجود خواهد داشت.  قابليت افزودن

منابع بسيار خوبي هستند ولي در روش پلت هاي فرورونده، نمي توان از درصد چربي باال در غذا استفاده 
 نمود.درصد چرب يمي توان در غذا استفاده  22-25اكسپند تا  -نمود حال آنكه در روش اكسترود

  ميليمتر وجود دارد  10ميلي متر تا  2/0امكان توليد خوراك با اندازه هاي مختلف از 

 100 ميكرون عبود مي كند.  20% مواد اوليه از مش 

 اكسپند):  -معايب استفاده از سيستم هاي پيشرفته ( اكسترود

 مصرف باالي انرژي 

 هزينه هاي باالي سرمايه گذاري 

  هزينه هاي باالي توليد 

 .(در صورتي كه از ويتامينه اي پوشش دار استفاده نشود ) تخريب بعضي از ويتامين ها در طول فرآيند 

   استهالك باالي دستگاه ها 

  
  مراحل عمل آوري  -25-8-2

آسياب ( ميكروپيل) بسته به گونه پرورشي، اسياب كردن بسيار با اهميت است چنانچه آسياب خوب انجام نشور 
تركيب نهايي از يكدستي الزمه برخوردار نيست و همچنين قابليت  خورده شدن توسط آبزي از ممكن است 

  وجود نداشته باشد.  
سازي تركيبات و تشكيل مخلوط نهايي همگن  از  مخلوط كردن ( ميكس نمودن): اين عمل به منظور يكدست

  اهميت بااليي برخوردار است
درصد وزن مخلوط به صورت افزودن  40آماده سازي ، بعد از مخلوط كردن، با افزودن آب جوش در حجم تا 

  مقطعي و بهم زدن، اماده سازي جهت توليد پلت انجام خواهد شد.
  شاره گرديد.پلت كردن: روش هاي پلت كردن در باال  ا

خشك كردن و خنك نمودن: ايم عمل نيز به منظور عدم از دست رفتن كيفيت  تركيبت غذايي حائز اهميت 
است . بهتر است در شرايط طبيعي امكن خشك شدن وجود داشته باشد ولي به جهت جلوگيري از آلودگي غذا، 

خشك كردن انجام مي گيرد چنانچه ساعت  24درجه سانتيگراد به مدت تا  60قارچ زدگي و ... در شرايط 
ساعت نيز كاهش خواهد يافت ولي  16خشك كن مجهز به سيستم  تهويه يا چرخش هواي دروني باشد زمان تا 

  زمان دقيق مورد نظر بعد از چندين بار آزمايش بدست خواهد آمد. 
و نيازمند الك  مرحله الك كردن، بديهي است بعد از تشكيل پلت و خشك كردن  بخشي از غذا خرد شده

  كردن  مي باشد تا غذاي باقيمانده از يكدست بودن  اندازه قطر برخوردار گردد. 
  مرحله كرامبل كردن: چنانچه قرار است از اين غذا براي الرو يا بچه ماهي استفاده شود غذا كرامبل مي گردد
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ه هي ترجيحا چند اليه، نفوذ ناپذير بسته بندي: بسته بندي  با يادداشت شرايط و تركيبات غذا روي كيسه در كيس
  نسبت به آب، با شرايط استاندارد بسته بندي در ماندگاري غذا بسيار حائز اهميت است. 

  انبار كردن: شرايط انبار كردن بطور كامل آورده شده است.
  

  مشخصات مواد اوليه، محصول و ماشين آالت كارخانجات خوراك آبزيان -27جدول 
  شامل چندين نوع مواد اوليه با استاندارد هاي مشخص براي آبزيان مي باشدمواد اوليه مصرفي 

  سيلوها با تعداد زياد ولي حجم پايين
  انقتال دهنده ها با قابليت حمل مواد اوليه و ذرات آردي با چگالي پايين

  ميكرون آسياب كنند.  50آسياب عالوه  بر چكشي،  پولورايزر ووالسي كه قادر است تا 
  درصد، با  كانديشنر و پست كانديشنر. 25-35درجه، رطوبت تا 135-140دستگاه پلت با درجه حرارت 
  دستگاه كرامبل الزامي است

  دستگاه  پوشش دهنده براي پوشش سطوح خوراك در افزودن چربي و بعضي ويتامين ها ضروري است 
  عالوه بركولر، نياز به خشك كن و هواي گرم و خشك است 

  دستگاه افزودن مواد مايع  عالوه بر مالسور، چربي زن نيز مورد استفاده است  
  كيلو گرمي در كيسه هاي پلي اتيلن و چند اليه.  25و  10، 5دستگاه بسته بندي با توانايي بسته بندي 

  كيلو وات ساعت  110مصرف برق براي توليد هر تن 
  

  برآورد خروجي هاي دفعي از ماهيان -26-8-2
مواد خروجي يك مزرعه  پرورش ماهي را مي توان با قواعد ساده غدا و انرژي زيستي  داده شده به ماهيان 
برآورد كرد. طبيعتا مواد غذايي هضم شده كه همان پروتئين ها و قند ها و چربي ها هستند كه توسط ماهي 

شناخته مي   SWن مواد دفعي جامد مصرف شده اند و مواد غير قابل هضم  توسط مدفوع، دفع مي شود و به عنوا
شوند. همچنين ضايعات متابوليسمي همچون آمونياك، اوره، فسفات ، دي اكسيد كربن و ديگر مواد  به عنوان 

شامل حاصل  TWتوسط آبشش ها و كليه دفع مي شوند. لذا كل مواد دفعي يك مزرعه  DWمواد دفعي محلول 
  يعني مواد دفعي غذايي را نيز اضافه نمود. AFWهستند كه به اين حاصل بايد  DW , SW جمع 

TW=SW+DW+AFW 

SW= =غذاي مصرف شده     *(1-ADC)(7) 

DW=( غذاي مصرف شده     *ADC)-  (غذاي مانده در بدن ماهي )ماهي توليد شده     
AFW= غذاي ورودي واقعي– ADC نياز غذايي تئوريتيكي    

 
ADC  .به نام ضريب هضم پذيري مشهود در غذا  معروف است  

(ماده ته نشين شده يا سوسپانسيون )را بدست مي دهد و اين  SWو غذاي جذب شده ، مقدار  ADCاندازه گيري 
براي ماده خشك، نيتروژن و  ADCمقادير براي كميت سنجي پساب مزرعه آبزي پروري بسيار شاخص هستند. 
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البته نياز به دستگاه هاي مخصوص و تخصص است كه بايد در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي فسفر بايد تعيين شود 
  انجام گيرد. 
DW(NorP)  قابل محاسبه است اگر اختالف بين نيتروژن و فسفر قابل هضم موجود در غذاي داده شده و مقادير

كه نسبت  NREغذاي هضم شده  موجود آنها در الشه محاسبه شده باشد. براي اين كار بايد از ضريب بازماندگي
  غذاي مانده به غذاي ورودي است استفاده نمود. 

NRE   موثق و قابل اطمينان بايد براي تعيين يا برآورد هر نوع غذا بدست آورده شود. اگر چه، تغذيه كنترل شده
ه از كار و برآورد رشد با رژيم هاي غذايي مخصوص در محل توليد براي اعتبار دادن به ضرايب بدست آمد

  تحقيقاتي در آزمايشگاه  ضروري است.
نيتروژن محلول در مواد خروجي با نسبت پروتئين و انرژي جيره غذايي و همچنين با تعادل هاي  اسيد آمينه ونرخ 
انباشته شدن پروتئين در بدن ماهي  وابستگي زيادي دارد. بنابر اين تمام ضرايب بايد بر اساس مبناي معين و 

شوند مخصوصا وقتي كه فرمول غذايي تغيير مي يابد. لذا ثابت فرض كردن ضرايب بسيار مي تواند  منظمي تعيين
نياز دارد. تغذيه   AFWبه برآورد قابل اطميناني از  TSWخطر آفرين باشد. برآورد صحيح از كل ماده دفعي جامد

شامل   TWاسفانه در اين حالت  ماهي كه براي اشتها يا سيري ناقص انجام مي شود بسيار غير عيني است و مت
مي شود كه در اغلب مزارع پرورش ماهي اين مسئله وجود دارد. استفاده از  AFWمقدار قابل مالحظه اي از 

به عنوان يك  برآورد مقدار واقعي غذاي جذب شده در  "افزايش زي توده در تبديل غذايي"حاصل ضرب 
از مدل ها امروزي  مورد  استفاده است كه متاسفانه تخمين  ماهي  براي محاسبه مواد دفعي خروجي در بسياري

باالتر از ميزان پيش بيني را در غذاي جذب شده بدست دهد جاييكه تغذيه بيش از حد رخ مي دهد و نتيجه 
TSW .بدست آمده كمتر از حد مورد انتظاراست  

ا محاسبه نمود. از اينرو، اين خيلي سخت است كه بطور علمي بتوان غذاي جذب شده واقعي توسط ماهي ر
سخت خواهد بود و تقريبا غير ممكن است. بهترين برآورد با توجه به نياز انرژتيكي و افزايش مورد  AFWبرآورد 

 AFWانتظار از ضريب انرژي (نسبت بهره انرژتيكي به ماده جذب شده)  حاصل مي شود كه نشان مي دهد درجه 
  براي مزرعه پرورشي چقدر است. 

  حاسبه نياز تئوريتيكي غذايي از رابطه زير استفاده مي شود.براي م
TFR ماده دفع شده –= ماده باقي مانده در بدن ماهي 

برآورد هاي نسبتا واقعي  DWو مقايسه آناليز الشه اي براي  SWهستند براي   ADCفرآيند هاي زيستي كه بر پايه 
و موثقي را نشان مي دهند. روش هاي بيولوژيكي قابل انعطاف هستند و قادر به سازش با شرايط متغير و محيط 
پرورشي هستند. همچنين اين روش ها اجازه برآورد ميزان نياز تئوريتيكي غذايي  و ميزان مواد دفعي خروجي 

با روش هاي ليمنولوژيكي و شيميايي تقريبا انجام چنين برآورده ايي تحت آن شرايط را به ما مي دهند جاييكه 
غير ممكن است. همچنين برآورد بيولوژيكي و رهيافت هاي غذايي براي برآورد مواد دفعي خروجي نه تنها دقيق 
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برآورد هستند بلكه از نظر اقتصادي نيز بر ديگر روش هااز جمله شيميايي و ليمنولوژيكي  ارجحيت دارند. نتايج 
كيلو گرم برآورد شده است( توليد  10610حدود  SWمواد دفعي خروجي مربوط به جداول زير  آمده است. 

حدود  SWتن بوده است). يعني ميزان  60ماه در آن مزرعه  14تن  و ميزان غذاي استفاده شده  در طي  72ماهي 
درصد غذاي داده شده را به خود  2  كيلو گرم يعني AFW 1201است و اين در حالي است كه  TSWدرصد  90

  اختصاص داده است.  
TSW  متر  13469ماه  14كيلو گرم به ازاي هر تن ماهي توليد شده است. كل آب مصرفي در طي  164خروجي

ميلي گرم بر ليتر  163/0ميلي گرم بر ليتر،  877/0مكعب بوده لذا متوسط شناوري كيفي با دانستن مقدار جامد 
وزارت منابع طبيعي اونتاريو و در  OMNRميلي گرم بر ليتر فسقر قابل برآورد مي باشد. نتايج در  027/0نيتروژن و 

  .   .(Cho et al., 1991, 1994)ايستگاه هاي كشت ماهي بدست آمده است 
  

  ميزان مواد دفعي خروجي و كيفيت پساب خروجي از مزرعه توليد ماهي -28جدول 
 جامد
(kg) 

 نيتروژن
(kg) 

 فسفر
(kg)

 پساب خروجي (كل ميزان تخميني )

 * %)2/2ضايعات غذايي ( 008/12 69/80 1201

 جامد 194/212 49/356 10610

 حل شده  231/143 60/1764 -

  كل 422/367 79/2201 11811

 به ازاي هر تن ماهي توليدي 113/5 64/30 3/164

 % ماده خشك خوره شده % 7/67 % 4/60 % 8/21

877/0 163/0 027/0 
 13469)در سياليت(mg/L)ميانگين غلظت 

mill. L)  روز.   410در طي   

  
  غذادهي  -27-8-2 

  غذادهي با چندين روش انجام مي گيرد.
 غذادهي  به روش دستي-

 غذادهي با تور-

 غذادهي اتوماتيك و -

  غذادهي بر حسب نياز-
پخش غذا روي استخر به چهار روش انجام مي گيرد روش اول كه در استخرهاي دراز بكار مي رود بصورت 
دستي و يا مكانيكي انجام مي پذيرد. در اين روش بهتر است غذادهي از محل ورودي آب صورت گيرد. روش 
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وه را براي شكل است كه از هر نقطه شروع شود.. اغلب پرورش دهندگان اين شي Vدوم پخش بصورت 
پرواربندي استفاده مي كنند و مفيد مي دانند. روش دواري كه براي تفريخگاه ها در نظر گرفته شده است 
همچنين در پرورش در قفس كاربرد دارد پخش غذا بصورت طولي در خطوط مستقيم نيز از روشهاي غذادهي 

  ). Willoughby, 1999دستي يا مكانيكي است كه در قفس انجام مي گيرد (
در روش دستي پرورش دهنده به راحتي مي تواند از روي ميل ماهي به گرفتن غذا به سيري آن پي ببرد. بهتر 
است اين روش با آرامش انجام گيرد تا كليه ماهي ها بطور مساوي به غذا دسترسي يابند و فرصت كافي داشته 

شد كه غذاي اضافي به كف استخر سقوط ننمايد. باشند از طرف ديگر ميزان غذا در هر بار پرتاب به اندازه اي با
زيرا باعث اتالف غذا و فساد اين مواد و آلودگي آب گردد. از دگر مزاياي غذادهي دستي ارزيابي سالمت 

  ).ShepHerd and Bromage, 1992ماهي است ولي با توجه به وقت گير بودن خيلي توصيه نشده است (
زدن يا گاز گرفتن پاندول يا يك وسيله الكترونيكي مي تواند موجب آزاد با سيستم مكانيكي كه ماهي با ضربه 

غذاي ماهي درون مخزني انباشته است و از طريق   Demand feederشدن غذا از مخزن  شود. در غذادهي تقاضايي 
ين پاندولي كه بدرون آب است و با وارد شدن ضربه از طرف ماهي غذا آزاد مي شود از مزاياي اين سيستم ا

است كه مي توان از اسراف غذا جلوگيري نمود، رشد بيشتر و افزايش توليد داشت، بهبود ضريب تبديل غذايي 
  ).1380را سبب شدو كاهش آلودگي آب و ميزان شيوع بيماري هايرا باعث گرديد(فرزانفر، 

ده ، مقاديري از غذاده هاي تفنگي دانماركي نوع ديگري از سيستم هاي مكانيكي است كه بوسيله هواي فشر
  ).Sedgwick, 1990غذاي ذخيره شده در مخزن، روي سطح آب پخش مي گردد (

  
 موارد ذيل در غذادهي بايد مورد توجه قرار گيرد:

  نرخ بهينه تغذيه  با افزايش دما باال مي رود -
پوستان به نسبت  نرخ  بهينه تغذيه با افزايش سن/ اندازه ، كاهش مي يابد . بطور شاخص ماهيان جوان و سخت-

 3/0وزن بدنشان در مقايسه با نمونه هاي بالغ همان گونه غذاي بيشتري مصرف ميكنند ( بچه ماهي قزل آالي  
درصد وزن بدن  مصرف غذايي دارد حال آنكه قزل آالي  5/14درجه سانتيگراد  روزانه  15گرمي در دماي 

  روز غذا مي خورد. % وزن بدن خود در2گرمي در همان شرايط دمايي فقط  300
  

  نگهداري مواد غذايي-28-8-2
  انبار سازي -

انبار نمودن مواد غذايي در حفظ كيفيت جيره، نگهداري مناسب اجزاي جيره و جيره نهايي (پلت، گرانول يا 
برگه) قدم مهمي محسوب مي شود. بهترين راه براي انبار داري مواد غذايي آن است كه درصد رطوبت آن 

تا كمترين فرآيند زيستي شيميايي درون سلول هاي دانه غله حادث گردد.  رطوبت غالت نبايد از كاهش يافته 
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درصد رطوبت، فرآيند هاي زيستي شيميايي از جمله تنفس   15% افزايش يابد و مشخص شده كه در 13-12
رعت تنفس سلولي را سلولهاي دانه غالت شروع مي شود. تنفس سلولي تحت تاثير دما مي باشد. دماهاي باالتر س

افزايش مي دهند. و لذا توليد دي اكسيد كربن را بيشتر مي كنند.  در رابطه با ذرت مطالعه شده كه اگر رطوبت 
% برسد رشد كپك شروع خواهد شد و بسرعت پيشرفت خواهد داشت. لذا بهترين رطوبت هوا 74هوا به بيش از 

  است. % بدست آمده 14% و بهترين رطوبت ماده( ذرت) 70
جيره هاي مرطوب و نيمه مرطوب و اجزاي مرطوب و نيمه مرطوب بايد تا حد ممكن در اولين فرصت به مصرف 
برسند. در صورت نياز به حمل و نقل يا نگهداري، منجمد سازي اين نوع جيره ها ضروري است. ممكن است در 

  اين ارتباط نگهداري در دماي پايين نيز مدنظر قرار گيرد.
گيري از دستبرد، آسيب فيزيكي و شيميايي، آلودگي با حشرات يا ميكروارگانيسمها و جوندگان(موش براي پيش

صحرايي)، بايد جيره و اجزاي آن را بخوبي انبار نمود. در مجموع تغييرات كيفي مي توانند ضررهاي اقتصادي 
  فوق العاده اي را به همراه داشته باشند.

%، قارچها بسرعت رشد كرده وعالوه بر ايجاد حالت 85رطوبت باالي  و c25در موارد افزايش دما باالي 
ماندگي، سمومي را نيز توليد مي كنند. حفاظت از جيره و اجزاي آن با افزودن مواد نگهدارنده ارزان قيمت 
امكان پذير است. براي جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان بايد حفاظتهايي در مدخل ورودي تهويه هاي 

قرار داد. نگهداري از ويتامين ها و مكمل هاي ويتاميني بايد در بسته بندي اصلي يا ظورف دربسته در انبار 
ماه بعد به مصرف برسند. چربيها را نيز بايد با نگهداري در محيط سرد  6سردترين نقطه ممكن باشد و حداكثر تا 

ا انبار نمود. بهتر است اجزاي خشك جيره و در ظروف پالستيكي تيره و دربسته و پس از افزودن آنتي اكسيدانه
  ماه مصرف نمود. 3تا  2را در عرض 

  كنترل كيفيت-
  كيفيت جيره به كيفيت و كميت ماده خام و شرايط فرآوري و طول مدت نگهداري آنها بستگي دارد .
دل تركيبات كارآيي يك جيره براي افزايش رشد آبزي عمدتاً به شرايط فوق الذكر بستگي دارد. عالوه بر تعا

غذايي، جيره بايد در آب پايدار، جذاب، خوش خوراك بوده و اندازه ذرات آن براي مراحل مختلف رشد 
  مناسب باشد. 

  كيفيت پايين جيره مي تواند ناشي از موارد ذيل باشد:
 مواد خام با كيفيت پايين مصرف شده باشد؛ -

 افزودن اوره؛ -

 باال بردن خاكستر محلول در اسيد كه نمايانگر وجود ماسه و سيليكا است؛  -

 مقادير باالي خاكستر؛ -

 به كارگيري چربيهاي فاسد؛  -
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 عدم كفايت مقادير ويتامين ها در مكمل؛  -

 مقادير پايين اسيدهاي چرب بشدت غير اشباع؛ -

 فسفر؛مقادير پايين اسيدهاي آمينه ضروري و عدم تعادل نسبت كلسيم به  -

 حضور عوامل ضد تغذيه اي؛ -

 نگهداري طوالني مدت جيره موجب كاهش كيفيت غذايي جيره مي گردد؛ -

 %) ؛13مقادير باالي رطوبت (بيش از  -

  مقادير باالي نمك. -
  موارد زير جهت نگهداري خوراك آبزيان بايد موردتوجه قرار گيرد: 

اي درون كيسه هاي خوراك ماهي ثابت بماند. انبار غذا بايد خشك و خنك باشد و بخوبي تهويه شود تا دم
 درجه سانتي گراد در انبار باعث خرابي خوراك ماهي خواهد شد. 30دماي باالتر از 

 8كيسه هاي خوراك ماهي بايد روي پالتهاي چوبي يا پالستيكي قرار داده شوند؛ به طوري كه كيسه ها به تعداد 
 كيسه روي هم چيده شده باشند. 10الي 

 اي خوراك ماهي نبايد مستقيماً روي كف سيماني انبار قرار داده شوند. كيسه ه

 سانتي متر فاصله داشته باشند. 50كيسه هاي خوراك ماهي بايد از ديواره هاي انبار حداقل 

متر از همديگر  1كيسه هاي خوراك ماهي چيده شده بر روي پالتها در رديفهايي دوتايي بايد حداقل به فاصله 
 د، به طوري كه براحتي بتوان از آنها عبور كرد.قرار گيرن

 محيط انبار بايد بدور از تابش خورشيد باشد.

 از نفوذ رطوبت به محيط انبار بايد جلوگيري نمود.

 از چيدن كيسه هاي خوراك ماهي در جوار مواد شيميايي بودار بايد خودداري نمود.

 نبار بايد جلوگيري نمود.از نفوذ موش، پرندگان و ساير عوامل آلوده ساز به ا

 كيسه هاي خوراك ماهي پاره شده بايد در اولين فرصت مورد مصرف قرار گيرند.

ماه بيشتر نبايد در  3خوراك ماهي مورد نياز بايد به صورت ماهانه تهيه و مصرف شود و از زمان توليد حداكثر تا 
 انبار نگهداري نمود.

  ضدعفوني شود. ماه يكبار نظافت و 6محيط انبار بايد هر 
  
  ذخيره سازي غذا -

يك غذاي توليد شده حداقل در محل توليد و مزرعه احتياج به ذخيره سازي دارد. ذخيره سازي سبب ايجاد 
تغييرات نامناسب در غذاها مي گردد لذا هميشه سعي بر اين است كه زمان ذخيره سازي سبب ايجاد تغييرات 
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سعي بر اين است كه زمان ذخيره سازي به حداقل برسد اين تغييرات نامناسب در غذاها مي گردد. لذا هميشه 
  نامناسب در اثر عوامل زير ايجاد مي شود:

  
  اكسيد شدن-1

عوامل مختلفي سبب تسريع در پايين آمدن كيفيت غذا در اثر نگهداري مي شود. رطوبت و حرارت از مهمترين 
عوامل محيطي مؤثر در اين امر مي باشند. اين عوامل در ميزان رطوبت جيره مؤثر بوده، سرعت فعاليت هاي 

 1987در سال  jonesگردند.  شيميايي را تسريع مي نمايند و سبب هجوم و رشد عوامل قارچي و حشرات مي
 1971و همكاران در سال  Cockerellارتباط بين رطوبت نسبي محيط و رطوبت موجود در جيره را بررسي نمود. 

تأثير درجه حرارت و رطوبت نسبي محيط را بر روي سرعت رشد قارچ ها در غذاهاي انبار شده، بررسي نموده 
  اند.

 Zuercher  درجه حرارت محيط و رطوبت غذا و همچنين خطر آلودگي غذاهاي انبار ، ارتباط بين 1987در سال
شده را بررسي نموده. عالوه بر عوامل فوق ، نور و ميزان اكسيژن نيز در تغيير كيفيت غذاهاي انبار شده مؤثر مي 

  باشند.
 Newدل مي رسند غذاهاي نگهداري شده در انبار با هر ميزان رطوبت، پس از مدتي با ميزان رطوبت محيط به تعا

درصد محيط، سازگار باشد. 75، رطوبتي را براي توليد جيره مناسب دانست كه با رطوبت نسبي 1987در سال 
اگرچه در بيشتر مناطق حاره، رطوبت نسبي محيط بسيار باالتر است كه سبب جذب رطوبت، در مدت نگهداري 

  .غذا مي شود. در نتيجه مدت زمان نگهداري غذا كاهش مي يابد
) شده و هم به Cدرجه حرارت باال هم به صورت مستقيم سبب اكسيد شدن ويتامين ها (بخصوص ويتامين 

  صورت غيرمستقيم سبب تسريع درمراحل اكسيد شدن در اثر عوامل ميكروبي مي گردد.
  
  عوامل ميكروبي -2

در درجه حرارت هاي  درصد فعال مي شوند. فعاليت قارچ ها 70به طور كلي كپك ها در رطوبت نسبي باالي 
C40-35  درصد  25بيشتر است.از طرف ديگر فعاليت هاي باكتريايي زماني كه رطوبت موجود در غذا بيشتر از

  درصد محيط، بوجود مي آيد. 90گردد، رخ مي دهد. چنين شرايطي در حدود رطوبت نسبي 
  اثرات رشد جلبك ها بر روي غذاهاي انبار شده، عبارتند از:

غذايي جيره به دليل از دست دادن ليپيدها، آمينواسيدها (بخصوص ليزين و آرژنين) و ويتامين ها كاهش ارزش 
 و قهوه اي شدن غير آنزيمي آن  (jones ; 1987)در اثر هضم آنزيمي 

 ضايع نمودن طعم و ظاهر غذا، همچنين سبب بد مزگي غذا مي گردد.
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توليد متابوليت هاي سمي مي نمايد كه مي  (Aspergillus flavus)بعضي از جلبكها بخصوص آسپرجيلوس فلواوس 
مهمترين نوع اين سموم مي باشد. بادام زميني ، دانه كتان و ... نسبت به  Bتواند باعث سرطان شود. آفالتوكسين 

A.flavus  .بسيار حساس مي باشند  
 
  حشرات و جوندگان -3

در غذاهاي انبار شده گردند. اين ضرر و زيان مي  حشرات و جانوران جونده مي توانند باعث زيان قابل توجهي
توان به طور مستقيم و ناشي از خوردن و يا آلوده سازي غذا (توسط مدفوع، قسمتهاي بدن و سالمونال و ...) باشد 
و يا بطور غيرمستقيم توسط توليد گرما و افزايش رطوبت كه باعث مي شود غذاي ذخيره شده براي فعاليت 

  وم قارچ ها مساعدتر گردند.باكتري ها و هج
  
  تأثيرات شيميايي در هنگام ذخيره سازي-4

شكستن اسيدهاي چرب معمول ترين تغيير شيميايي است كه از ذخيره سازي غذا ناشي مي شود و منجر به توليد 
 غذاهاي ترشيده و فاسد مي گردد. معموالً، اسيدهاي چرب غير اشباع چندتايي و ليپيدهاي خالص براي اكسيد
شدن مساعدترند. چربي هاي فاسد باعث بد مزگي غذا مي شوند و مي توانند حاوي تركيبات سمي باشند كه مانع 
رشد مي گردند. كربوهيدراتها همچنين مي توانند تخمير گردند. مواد شيميايي حاصل از عذاهاي فاسد ممكن 

  گردند. Cتامين است باعث كاهش قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه و ويتامين ها بخصوص وي
در يك ذخيره سازي مناسب بايد در مقابل دماي باال، رطوبت و نم و هجوم حشرات و موجودات جونده 
محافظت گردد. غذاها بايد تا جايي كه امكان دارد براي مدت زمان كوتاهي ذخيره گردند . موادي مانند آشغال 

 1987در سال  Newصورت منجمد نگهداري شوند . ماهي ، بايد به سرعت مصرف شوند و يا تا زمان استفاده به 
جدولي براي حداكثر زمان ذخيره سازي برخي مواد اوليه معمول كه در توليد غذاي ماهي مورد استفاده قرار مي 

  گيرند را  تهيه نمود .
  

  حداكثر زمان ممكن براي ذخيره برخي غذاها -29جدول 
    منطقه معتدل  منطقه معتدل

  غذايي حاصل از زمين مواد  1-2ماه   3ماه 
  كليه دانه ها و كيك هاي روغني  4-3ماه  6-5ماه 
  غذاهاي خشك  2-1ماه  2-1ماه 

  مخلوط ويتامين ها (درجاي خشك نگهداري شود)  6ماه  6ماه 
  مواد غذايي مرطوب  3-2ماه  3-2ماه 
  مواد منجمد  3-2ماه  3-2ماه 
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باال رفتن كيفيت غذا نمي گردد. اما ذخيره مناسب سرعت زوال بخاطر داشته باشيد كه ذخيره سازي هرگز باعث 
  ).1386مواد غذايي را كاهش مي دهد(احتشامي،

  فاكتورهاي موثر بر كيفيت غذا ها در طول ذخيره سازي عبارتند از:
 درصد رشد قارچها و هجوم حشرات را تقويت مي كند. 10محتويات رطوبت موجود در غذا: رطوبت بيشتر از 

 درصد رشد قارچها و هجوم حشرات را افزايش مي دهد. 65نسبي موجود در هوا:رطوبت نسبي بيشتر از رطوبت 

 دما :دماي باال تخريب كننده بوده يا قابليت مواد مغذي موجود در غذا را كاهش مي دهد.

 مجاورت با اكسيژن: اين عامل ،ترشيدگي واكسيد شدن و رشد قارچها و حشرات را افزايش مي دهد.

راكسيد چربي: چربي موجود در غذا و موا غذايي خام مي تواند پر اكسيد ايجاد كرده كه باعث ترشيدگي و بد پ
مزگي غذا مي شود.پر اكسيد ممكن است با پروتئين يا ويتامينها باند شود و قابليت دسترسي به انها را كاهش 

 دهد.

د مي كنند آنها از غذاها استفاده كرده و درجه سانتي گراد بهتر رش 37-26هجوم حشرات: حشرات در دماي 
 باعث ايجاد باكتريها مي شوند.

درصد، محتويات رطوبت (موجود در غذا)  65تكثير قارچها :قارچها در رطوبت نسبي(موجود در هوا) بيشتر از 
درصد و دمايي كه مخصوص رشد گونه هاي قارچي است بهتر رشد مي كنند.آسيب قارچها به  10بيشتر از 

 ها باعث كاهش وزن، بي رنگي، ترشيدگي و توليد مواد سمي مانند افالتوكسين در آنها مي شود.غذا

آلودگي باكتريايي: باكتري سالمونال،پروتئينها و ليپيدها را تخريب كرده و در غذا سم توليد مي كند. ذخيره 
تهيه شده ضروري مي  سازي از روي اصول بهداشتي مناسب، براي جلوگيري ازآلوده شدن جيره هاي غذايي

  ).1383باشد(نوروزي و مومن نيا،
  

  امكانات مورد نياز براي انبارداري غذا -29-8-2
% نگهداري شوند. 75و رطوبت زير  c20غذاهاي خشك بايد تحت شرايط سرما و خشكي، در دماي زير 

  ساختمانها منحصراً بايد براي ذخيره غذا استفاده شوند و اهداف زير را تأمين نمايند:
 محافظت از آن براي جلوگيري از سرقت؛ 

 تهويه مناسب و ضد آب كردن مكان ؛ 

 نصب كردن توري براي جلوگيري از ورود جانوران جونده و پرندگان؛

در نظر گرفتن اندازه متناسب براي بسته بندي هاي غذايي كه به طور دقيق نوع و تاريخ خريد روي آن ثبت شده 
 باشد؛

 ا در انبار تا هنگام تحويل و توزيع آنها به مزارع؛قرار دادن مناسب بسته ه
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جداكردن مكان نگهداري از مناطق توليد ماهي جهت كاهش دادن امكان انتقال بيماري توسط وسايل يا افراد 
  ).1380تحويل گيرنده غذا(عليزاده و دادگر،

  
  ساخت انبارهاي غذا -30-8-2

بايد طوري طراحي شود تا از در معرض بودن غذا براي جذب  ساختمانهاي مورد نياز براي ذخيره غذاهاي آبزيان
رطوبت و دماي زياد جلوگيري كند. خصوصيات مجزا كننده مواد ساختماني و الگوهاي تهويه اي درون 

  ).1380ساختمان از عوامل مهم براي تنظيم دما و رطوبت است(عليزاده و دادگر،
  
  عايق بندي  -

سازي غذا در مناطقي كه داراي گرما يا سرماي زياد هستند توجه كافي نمود. بايد به دماي انبارهاي ذخيره 
ساختمانها بايد به طور مناسب عايق بندي شوند و در جايي كه سيستمهاي گرم كننده يا سردكننده مورد نياز 

گرما، انتقال است، به كار گرفته شوند. سه مكانيسم براي انتقال گرما وجود دارد: هدايت، تهويه و تابش. هدايت 
گرما به صورت تماس ذرات با يكديگر است. تهويه گرما شامل انتقال گرما با حركت توده هواست و تابش نيز 
انتقال به صورت موجي شكل است. براي جلوگيري از انتقال دما و استفاده از عايق بندي مؤثر انتقال گرما، هر 

مل با انتخاب مواردي با خصوصيات تماسي ضعيف ذرات، يك از مكانيسمها بايد به حداقل رسانده شود. اين ع
پاكتهاي كوچك حاوي هواي ذخيره شده و سطوح منعكس كننده نقره يا استفاده از رنگ آميزي سفيد انجام 
مي شود. مواد عايق بندي بايد ضدآب يا ضدبخار باشند. در غير اينصورت، آب به جاي هوا جايگزين خواهد 

  ).1380افزايش خواهد يافت(عليزاده و دادگر، شد و قابليت هدايت گرما
در ساختمانهاي عايق بندي شده مي توان با استفاده از ساطع كننده هاي اشعه مادون قرمز از دماي انجماد 

  جلوگيري كرد. در حالي كه در دماهاي باال كنترل گرما به وسيله تهويه مطبوع امكان پذير است.
  
  تهويه -

منظور كنترل رطوبت در انبار غذا در دماي پايين انجام مي شود. گرما و رطوبت هوا به  تهويه يا مبادله هوا به
يكديگر مربوط هستند؛ به اين صورت كه رطوبت نسبي بستگي به ميزان دما دارد. درجه اشباع رطوبت در دماي 

% برسد. 100رطوبت به  باال بيشتر است. همانطور كه دما كاهش مي يابد، سطح اشباع نيز كم مي شود تا زماني كه
از اين پس هر نوع كاهش دما باعث تغليظ خواهد شد كه اين امر به عنوان نقطه شبنم شناخته مي شود و براي 

  ).1380طراحي عايق بندي با در نظر گرفتن عايق بندي نسبت به بخار مهم است(عليزاده و دادگر،
د دريچه هايي در گوشه هاي انبار صورت گيرد و يا تهويه در انبارهاي غذا به صورت طبيعي مي تواند با ايجا

كنترل قسمتي از آن با استفاده از هواكشهاي خارج كننده بخار يا كنترل كل انبار با استفاده از هواكشهاي تنظيم 
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وا در كننده فشار و يا استفاده از مجراهايي در انبار مي تواند انجام گيرد. تهويه طبيعي عموماً با استفاده از جريان ه
نتيجه افزايش دما انجام مي شود. هواكشهاي خارج كننده بخار ممكن است در جاهايي مورد نياز واقع شوند كه 
تهويه طبيعي كافي نباشد. اين عمل باعث كنترل بيشتر مي گردد، اما داراي محدوديتهايي براي ساختمانهاي باز با 

ي عمل تهويه مؤثرتر هستند و بيشترين مقدار كنترل شيب دمايي مخالف است. روشهاي تنظيم كننده فشاري برا
را نشان مي دهند. در اين سيستمها هوا يا مكيده مي شود يا به درون ساختمان دميده مي شود. چنين سيستمهايي 

  ). 1380داراي ارزش بيشتري هستند(عليزاده و دادگر،
  
  انبارها و سيلوهاي ذخيره-

گسترده براي ذخيره غذاهاي خشك آبزي پروري و ذخيره علفهاي خشك سيستمهاي بزرگ ذخيره غذا به طور 
و مكملهاي غذايي مورد استفاده در محل توليد غذاي مرطوب استفاده مي شوند. سيلوهايي كه براي ذخيره 

مترمكعب دارند و از جنس استيل گالوانيزه پيش ساخته اند.  2-30غذاهاي خشك استفاده مي شوند حجمي بين 
متر مكعب هستند و به منظور  60ورد استفاده براي انبار كردن علوفه معموالً  بزرگتر و به اندازه سيلوهاي م

جلوگيري از فساد تدريجي بايد با مواد مقاوم در مقابل اسيد پوشانده شوند. هر دو نوع را مي توان در يك 
  ساختمان واحد به صورت حلقه اي در محل مزارع پرورشي ساخت.

بارها، پرورش دهندگان را قادر مي سازد تا غذا را به صورت فله با قيمتهاي كمتري بخرند. غذا به استفاده از ان
صورت فله ممكن است بدون هيچ محدوديتي با حمل و نقل جاده اي تحويل داده شود و يا در جايي كه اين 

بزرگ براي بهتر پركردن  عمل ناممكن است، در بسته هاي بزرگ پالستيكي تحويل داده شود. سيلوها با قطرهاي
كيسه هاي غذا ساخته مي شوند. جايي كه غذا به صورت فله در سيستمهاي غذادهي خودكار استفاده مي شود، 

كيلوگرمي حمل شوند. تا زمان حمل و قيمت كاهش پيدا كند. مشكالت حاصل 25بهتر است كه در كيسه هاي 
وان با استفاده از باالبرها كاهش داد. اينها گرانتر از از خرده ها و غبار موجود در غذاهاي فله اي را مي ت

سيستمهايي هستند كه با هواي فشرده كار مي كنند، اما ضررهاي فيزيكي وارده را به غذاهاي پلت كاهش مي 
دهند. يكي از ضررهاي استفاده از غذاهاي فله اي، كاهش قابليت ذخيره پلت با اندازه هاي مختلف است(عليزاده 

  ).1380و دادگر،
  
  نگهداري از غذا -

غذاهايي كه تهيه مي شوند بايد به صورت تازه خريداري گردند تا بتوان از مشكالت حاصل از نگهداري آنها به 
صورت طوالني مدت جلوگيري كرد. فواصل خريد و تحويل غذا بستگي به در دسترس بودن منطقه و وسايل 

داري و استفاده شوند. دسته هاي غذا در انبار بايد طوري چيده شوند نقليه دارد . غذاها بايد به صورت ماهيانه خري
كه قابل شناسايي باشند تا بتوان مطمئن شد كه بسته هاي قديمي تر قبالً استفاده شده اند. كيسه هاي غذايي بايد 
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د. كف و روي تخته هاي چوبي و دور از ديوارها قرار داده شوند تا هوا بتواند جريان يابد و دما يكسان شو
ديوارها بايد تميز نگه داشته شود و مواد ريختني بايد مرتب شوند. محل غذاهاي دارويي افزودني مثل آنتي 

  بيوتيكها بايد با عالئم راهنما مشخص شود.
به هيچ وجه نبايد براي نگهداري مواد شيميايي در انبار غذا وسوسه شد، زيرا ريختن آنها ممكن است انبار را 

  ه هزينه زيادي براي جبران آن بايد پرداخت.آلوده كند ك
قبل از استفاده از غذاها بايد آنها را براي وجود هر نوع تغييري در بافت، رنگ و بو مورد آزمايش قرار داد. 
غذاهاي خشك بايد براحتي به صورت روان باشند. چسبندگي غذايي ممكن است مشكالت رطوبتي يا 

ي نامساعد مي تواند نشان دهنده ماندگي و فساد چربي باشد. غذاها هرگز نبايد بيماريهاي قارچي را نشان دهد. بو
  درمعرض نور خورشيد قرار گيرند ، زيرا روي ويتامين ها و كيفيت چربيها اثر مي گذارد.

غذاها بايد از نظر وجود هر نوع قارچ و حشره و يا خسارتهاي ناشي از جانوارن جونده مورد آزمايش قرار گيرند. 
سه هاي غذايي از وجود هر نوع آلودگي بايد پاك گردند تا از ايجاد مشكالت بيشتر جلوگيري شود. مدفوع كي

و ادرار موشها ممكن است مقدار زيادي از غذا را آلوده كند و روي كيفيت غذا نيز تأثير بگذارد. موشها آفتهاي 
رار آنها مي تواند حامل بيماريهايي مثل مزمني هستند كه كنترل آنها داراي مشكالتي است. بدن، مدفوع و اد

لپتوسپيروز يا تيفوس موش و بيماري سالمونال باشد .كارگرهاي حمل كننده غذا بايد در خصوص خطر انتقال 
بيماري هوشيار باشند و آموزش داده شوند كه هر نوع زخم و خراشي روي بدنشان را بپوشانند. فضاهايي كه 

انبار شوند بايد مسدود گردد و مناطق اطراف انبار عذا بايد بخوبي زهكشي شود  موشها مي توانند وارد ساختمان
و از هر نوع خرده كاغذ و مواد اضافي كه موشها بتوانند در آنجا پنهان شوند و زاد و ولد كنند، پاك شود. درها 

پايين باشند تا مانع از در قسمت  cm20بايد كامالً جفت شوند و اگر استيل نيستند، بايد داراي فلزي به ارتفاع 
جويدن موشها براي ايجاد سوراخ شود. هر موش قادر است كه صدها دالر غذا را در سال بخورد يا نابود كند. 
جانوران جونده اي كه به انبارهاي غذا هجوم مي برند بايد به دام انداخته شوند يا اينكه با سم مسموم گردند، زيرا 

  ).1380آلودگي بيشتر جلوگيري كرد(عليزاده و دادگر،با اين كار مي توان از هر نوع 
جايي كه غذا براي مدت طوالني يا تحت شرايط نامطلوب ذخيره شود، ممكن است مشكالت جدي ناشي از 
آلودگي با مواد سمي خارجي، از بين رفتن خاصيت ويتامين و تأثيرات فساد روغني همراه داشته باشد(عليزاده و 

  ).1380دادگر،
  

  ويتامين فقدان -31-8-2
ويتامينها از نظر بيولوژيكي تركيبهاي فعالي هستند كه به محيط فيزيكي و شيميايي اطرافشان حساسند. عواملي 
مثل دما، فشار، رطوبت، اصطكاك، شرايط زماني و نور مي تواند روي تثبيت ويتامينها در طول فرآوري و ذخيره 

واكنشهاي اكسيداسيون و احيا مي تواند منجر به كاهش يا  غذا تأثير بگذارد. قبل از مصرف، عناصر تسريع كننده
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فقدان فعاليت ويتامين ها شود و در طول ساخت غذا اصطكاك، دما و فشار روي تثبيت ويتامينها آشكارا تأثير مي 
گذارد. دستگاههاي اكسترودر ممكن است باعث فقدان ويتامينها شود. در انبار، رطوبت و اكسيداسيون با 

رب اشباع نشده، پراكسيدها و مواد معدني آسياب مي توانند روي تثبيت ويتامينها تأثير بگذارند. اسيدهاي چ
ويتامينها در فرمول غذايي توسط توليدكنندگان با در نظر گرفتن از دست رفتن ويتامين و محدوديت انبار كردن 

  ).1380(عليزاده و دادگر،آن تنظيم مي شود، ولي اين نياز به نگهداري صحيح غذا را از بين نمي برد
  
  سموم خارجي -

قارچها يا مايكوتوكسينها مهمترين آلوده كننده هاي غذايي هستند. مواد سمي خارجي توسط قارچها يا كپكهايي 
توليد مي شود كه ممكن است روي مواد اوليه غذايي رشد كنند. مهمترين قارچي كه در غذاها يافت مي شود 

ت. تركيبهاي غذايي مختلفي مثل كنجالهپنبه دانه، كنجاله بادام زميني، گونه هاي جنس آسپرژيلوس اس
محصوالت ذرت و دانه هاي غالت، مستعد آلوده شدن توسط آسپرژيلوس هستند. غذاهاي حيوانات معموالً 

كه يك محصول بيوسنتز توسط آسپرژيلوس فالووس و   B1 (AFB)براي اطمينان از عدم آلودگي با آفالتوكسين 
يلوس پارازيتيكوس است، آزمايش مي شوند. اين ماده سمي يك ماده مولد قوي سرطان كبد است كه آسپرژ

آن توليد غده هايي در قزل آالي رنگين كمان مي كند. اسيد پروپيونيك،  ppm006/0مشخص شده است مقدار 
غذايي اضافه شوند. تتروآتها يا اسيد فرميك ممكن است به عنوان عناصر جلوگيري كننده كپك زدگي به رژيم 

  در آزمايشهاي معمولي غذا بايد به عاليم آلودگي به كپك توجه كرد.
  شرايط زير در انبار غذا نشان دهنده شرايط مربوط به امكان آلوده شدن به كپك هستند 

 كپك زدگي يا ماندگي

 تغيير رنگ و كلوخه شدن

 افزايش رطوبت و دماي آن و در نتيجه حالت عرق كردگي 

  ).1380يي كه يكي از اين عاليم كپك زدگي را نشان دهد ، ديگر نبايد نگهداري شود(عليزاده و دادگر،هر غذا
  
  فساد روغن -

عمل اكسيداسيون به عنوان يكي از جديدترين تغييرات مضر كه مي تواند در انبار غذا اتفاق بيفتد، در نظر گرفته 
داراي اسيدهاي چرب اشباع نشده كه شامل اسيدهاي مي شود. در غياب آنتي اكسيدانهاي محافظ، ليپيدهاي 

چرب ضروري هستند و براي اكسيداسيون خودبخودي كامالً مستعدند، در طول مرحله اكسيداسيون خودبخودي 
مقداري از توليدات را ايجاد مي كنند كه شامل راديكالها، پراكسيدها، هيدروپراكسيدها، آلدئيدها وكتونها 

مواد غذايي ديگر مثل پروتئين ها، ويتامين ها و ليپيدهاي ديگر واكنش مي دهند و ضمن  هستند. اين تركيبات با
كاهش ارزش بيولوژيك آنها، قابليت هضمشان را نيز كاهش مي دهند. اثرات آسيب شناختي تغذيه با روغنهاي 
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رايي غذا ، ) خالصه شده است. عاليم بيماري شامل كاهش رشد و كا1992اكسيد شده اخيراً توسط كانون (
تورم و پرچرب شدن كبد و افزايش مرگ و مير است، كه اين تأثيرات با تهيه غذاهاي داراي ويتامين، كه داراي 
خاصيت ضد اكسيدكنندگي مي باشد و يا ضد اكسيدكنندهاي مصنوعي ديگر قابل جلوگيري است. غذاهاي 

مثل هيدروكسي آنيزول داراي حلقه بوتيل تجاري معموالً با يك يا چند تركيب از آنتي اكسيدانهاي سنتتيك 
BHA)  هيدروكسي تولوئن داراي حلقه بوتيل ،(BHT)  02/0يا اتوكسي كوئين تهيه مي شود. اينها به مقدار  -

  ).1380% به جيره غذايي اضافه مي شوند(عليزاده و دادگر،015/0
  
  برچسب زدن بر روي غذا و كنترل كيفي -

توليدات مجوز داده مي شود و غذاها نيز برچسب زده مي شوند. در كشورهاي مختلف مطابق با قوانين ملي به 
برچسبها متفاوت هستند ولي معموالً اجزاي تركيبي غذا و مقدارهاي بيشينه و كمينه رده هاي مختلف تركيب 

رتي است مورد استفاده در هر نوع غذا فهرست مي شوند. در بيشتر كشورها كنترل كيفي توليدكنندگان به صو
كه استانداردهاي ملي موجود را براي اجزاي تركيبي غذا و غذاهايي كه ساخته شده مشخص مي كند. بنابراين 
اطالعات روي برچسبهاي غذا ضامن تازگي و كيفيت غذا براي خريدار است. اگر پرورش دهندگان به هر وسيله 

كه تهيه مي كنند از نظر فيزيكي و شيميايي  در كيفيت غذاهاي خريداري شده شك داشتند، بايد نمونه هايي را
مورد آزمايش قرار دهند تا از هر نظر تأييد شوند. اين عمل ممكن است با برداشتن مقداري از پنجمين كيسه از 

كيسه و تقسيم كردن نمونه ها انجام گيرد. نمونه هاي غذا بايد در ظروف دربسته قرار داده شوند و  40-50ميان 
يك آزمايشگاه پيشرفته فرستاده شوند. كارخانه تهيه غذا بايد فوراً از وجود هر نوع مشكل در  براي آزمايش به

  ).1380كيفيت غذاهاي توليدي خود مطلع شود(عليزاده و دادگر،
  
  فهرست غذا -

اتي از هر بسته غذايي كه به مزارع تحويل داده مي شود بايد يادداشتهاي كاملي برداشته شود كه اينها هميشه جزئي
شامل تاريخ تحويل، سازنده و نوع غذا، شماره بسته، كميت، قيمت و هر نوع شرايط غذايي روي دستورالعمل 

  ).1380است(عليزاده و دادگر،
  

  راههاي فيزيكي انبار داري  -32-8-2
% اين 17-22روش واكيوم يا خال كه عمال باعث مهار فرآيند ميكروبي خواهد شد و حتي در شرايط رطوبت 

روش به خوبي جواب خواهد داد. ولي با اين وجود برخي باكتر يهاي بي هوازي و مخمرها در اين شرايط زنده 
  خواهند بود . اين روش بيشتر در سيلو ها كارآيي دارد.
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)  كه در آن با كمك  پمپ  و لوله ها بين توه مواد غذايي Ventilationروش انبار داري با جريان و تخليه هوا(
  ي شود و از اين طريق دماي بينابيني پايين مي آيد.هوادهي م

  ذخيره در سرما كه دراين روش كه براي طوالني مدت قابليت نگهداري وجود خواهد داشت.
  
  روش هاي شيميايي انبار داري  -
دانه هاي غالت تازه با اسيد هاي پروپيونيك و فرميك تثبيت مي شوند و بطور سر بسته پوشيده مي شوند. در  
  خواهد بود كه هر گونه فرآيند ميكروبي را مهار مي كند. 2-3بين  pHينحالت ا

درصد رطوبت با اسيد هاي آلي پوشيده مي  20% خشك مي شوند.  و محصول داراي 80دانه هاي غالت ابتدا تا 
  شوند. 

 5درجه تا  15هفته، در دماي  3درجه سانتيگراد تا  20در روش نگهداري غالت مشخص شده است كه در دماي 
  هفته بدون هيچگونه افت كيفيت  مي توان محصوالت را نگهداري نمود. 10درجه سانتيگراد  تا  10هفته و در 

  
  در صورتي كه قرار است محصوالت گياهي و حيواني با هم انبار شوند بايد مراحل زير را انجام داد:

اينكار انجام شود تا برخي ناخالصي ها جدا   تمييز نمودن دانه هاي غالت  و چنانچه نياز به الك كردن دارند
  شوند.

  گرفتن عصاره غذا، روغن از دانه هاي گياهي اغلب كاربرد دارد.
طي يك فرآيند كيك يا پلت ها با دستگاه  دندانه دار  فشرده شده سپس مواد به يك  الك وارد مي شود تا مواد  

  غير ضرور  خرد شده خارج شوند.
ميلي متر استفاده شود تا غذاي ساخته شده به نوعي الك شود و ذراتي  20در  20ش حتما از يك توري با م

همچون كاغذ، ريسمان و چيزهاي ديگر خارج شوند، در بين را از يك آن ربا استفاده شود ت اگر احتماال قطعه 
به انبار حمل  اي آهن وارد غذا شده باشد آن را جذب نمايد. در آخر از الك كنترلي عبور داده شوند  و سپس

  شوند . ذرات درشت  نيز مجددا مورد باز بيني و جدا سازي قرار گيرند. 
از آنجا كه يكدست سازي مخلوط ها، گرانول سازي و امكان آن كيفيت و قابليت هضم مواد غذايي به اندازه 

  سوبستراي آن بسيار وابسته است ، مخلوط كردن بايد طي مراحل استاندارد انجام شد
سازي بايد به ماندگاري، نيروي سنگ شكني و مقاومت به آب توجه خاص شود. پارامترهاي زير باعث  در پلت

  اطمينان از پايداري دانه ها مي شود:
محيط چسبنده جامد مثل: شير پودر شده، شكر، كارباميد كه با نشاسته بخار داده شده يا حرارت داده شده تكوين 

  و قوام يابد
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تغذيه ايجاد شرايط مناسب براي رشد ، توليد مثل و سالمت  در كنار هزينه مناسب و قابل از مهمترين اهداف 
  قبول است.

همچنين برخي فاكتورها بايد در غذا وجود داشته باشد كه فرآيند عمل آوري را تسهيل نموده تا غذايي با شرايط 
د در بر دارنده مواد ضد غذايي  در اندازه مناسب فيزيكي تهيه شود. غذا بايد قابليت پلت شدن داشته باشد و نباي

) مسئوالنه پروري آبزي اساس بر(  بهينه غذاي و تغذيه  به مربوط جداولهاي جلو دارنده رشد داشته باشند. 
  )49تا  35( جداول  كمان رنگين آالي قزل سردابي ماهي

  
  سطوح مواد مغذي مورد نياز ماهي قزل آالي رنگين كمان -35جدول 
 پرواري انگشت قد آغازي شرح

 45 47 50 حداقل درصد پروتئين

  94/1  02/2 15/2 حداقل درصد آمينو اسيدها
 82/0 85/0 91/0 آرژنين

 26/1 32/1 40/1 هيستيدين

 30/2 40/2 55/2 ايزولوسين

 66/2 78/2 96/2 لوسين

 87/0 90/0 96/0 اليزين

 31/0 33/0 35/0 متيونين

 31/1 36/1 45/1 سيستين

 04/1 09/1 15/1 فنيل آالنين

 45/1 51/1 61/1 تيروزين

 27/0 28/0 30/0 ترئونين

 50/1 56/1 66/1 تريپتوفان

 10 12 12 والين

 25 20 15 حداقل درصد چربي خام

 5/2 5/1 1 حداكثر درصد كربوهيدرات

 5/2 5/1 1 حداكثر درصد فيبر خام

 درصد مواد معدني اصلي

 2  2 5/2 كلسيمحداكثر درصد 

حداقل درصد فسفر قابل 
 استفاده

1 8/0 7/0 
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  سطوح مواد مغذي مورد نياز ماهي قزل آالي رنگين كمان -35جدول ادامه 
 پرواري انگشت قد آغازي شرح

 حداقل مواد معدني كم نياز ميلي گرم در كيلو گرم مكمل هاي غذايي افزودني

 30 45 60 آهن

 50 75 100 روي

 25 5/37 50 منگنز

 3 5/4 6 مس

 5/0 75/0 1 كبالت

 3 5/4 6 يد

 1/0 15/0 2/0 سلنيوم

 ويتامين ها . حداقل واحد بين المللي در كيلو گرم غذا

 A 6000 4500 3000ويتامين 

 D3 3000 2250 1500ويتامين 

ويتامين ها. حداقل ميلي گرم 
    در كيلو گرم غذا

 E 300 225 150ويتامين 

 K 12 9  6ويتامين 

 24 36 48 تيامين

 30 45 60 ريبوفالوين

 24 36 48 پيريدوكسين

 90 135 180 پانتوتنيك اسيد

 120 180 240 نيكوتينيك اسيد

 4/0 6/0 8/0 بيوتين

 6 9 12 فوليك اسيد

 B12 06/0 045/0 03/0ويتامين 

 C 1200 900 600ويتامين 

 1500 2250 3000 كولين كلرايد

 200 300 400 اينوزيتول

  
 18:3n 3درصد اسيد چرب   1قزل آال با توجه به سردابي بودن، نيازمند اسيد هاي چرب امگا سه است لذا وجود 
در غذا منجر به بهبود  18:2n 6در غذاي اين ماهي ضروري است. البته در تحقيقات مشخص شده كه همين درصد 

رشد و ضريب تبديل غذايي شده است. در برخي از منابع  گفته شده است كه اين ماهي  به گروه امگا شش هم 
را دارند، پس بنظر مي رسد  PUFAنياز دارد. با توجه به اينكه د و اسيد چرب گفته شده  قابليت تبديل به گروه 
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خواهد بود. البته اگر بتوان بطور مستقيم  در جيره  22:6n 3چرب درست مثل اسيد  18:3n 3ارزش اسيد چرب  
استفاده نمود كه بسيار مناسب خواهد بود.  زير به تحقيق مشخص  DHAو  EPAغذايي قزل آال از دو اسيد چرب 

شده اين دو اسيد چرب در رشد و بازماندگي آبزي بسيار موثر عمل مي كنند . منابع تامين اين دو اسيد چرب 
  غن كبد ماهي پوالك و يا روغن برخي آزاد ماهيان مي باشد.رو
  

  فرمولهاي غذايي توصيه شده براي ماهي قزل آال -36جدول 
 پرواري انگشت قد آغازي شرح

 34 40 50 (64.2/3.3) *پودر ماهي پرو 

 12 12 10 (38.2/8.5)پودر گوشت و استخوان 

 8 8 7 (-/83.1)پودر خون 

 4 4 4 (67.4/2.2)پودر پر 

 10 9 9 (41.7/5.5)پودر سويا 

 6 3 - (32.8/7.2)پودر پنبه دانه 

 - - 2/4 (15.5/3.4)سبوس گندم 

 7/8 95/3 - پودر ذرت

 10 10 5 (9.8/3.8)تفاله مائ اشعير 

 2/6 4/8 6/8 روغن ماهي

 1/0 15/0 2/0 مكمل ويتاميني قزل آال

 1 5/1 2 مكمل معدني قزل آال

 100 100 100  كل

 تركيبات محاسبه شده بر اساس غذاي پايه

 09/45 07/47 01/50 پروتئين خام

 04/10 12 98/11 چربي خام
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  فرمول غذايي متداول در مزارع سردابي  -37جدول 
  در صد  مواد تشكيل دهنده و خوراك

  % 50 -60  پودر ماهي
  % 20 -40  پودر گوشت + پودر مرغ

  % 3  آرد ذرت
  %5  سويا

  % 5/0  مكمل ويتامينه
  % 5/0  مكمل معدني

  % 3/0  ليزين
  % 2/0  ميتونين

  c  15/0%ويتامين 
  %10  روغن ماهي

  % 1  دي كلسيم فسفات
  

  )SpHerd and Bromage, 1992نمونه اي از فرمول جيره غذايي قزل آال در ژاپن ( - 38جدول 
  درصد در جيره  ماده غذايي

  53  ماهيپودر 
  2  پودر گوشت و استخوان

  5  پودر كنجاله سويا
  3  آرد ذرت يا آرد گلوتن گندم

  2  مخمر
  7/32  آرد گندم

  1  مخلوط ويتاميني
  3/0  كلرين كلرايد

  1  مخلوط مواد معدني
  

  جيره غذايي قزل آال پيشنهادي توسط بانك اطالعات آبزيان اداره حيات وحش آمريكا -39جدول 
 )Lovell, 1989(  

جوان در حال   آغازين(درصد)  نوع ماده غذايي
  پرواري(درصد)  رشد(درصد)

  20  30حداقل   50حداقل   پودر ماهي
  5  5  10حداقل   آرد گندم

  5/37  17/5  -  جوانه گندم
  15  25  15  آرد كنجاله سويا
  10  10  10  پودر خون خشك

  1/0  1/0  05/0  مواد معدني
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  4/0  4/0  6/0  مخلوط ويتامني
  175/0  175/0  225/0  كولينكلرور 

  075/0  075/0  075/0  اسيد آسكوربيك
  10  10  12  روغن ماهي

  2  2  2  سولفانات ليگنين(همبند)

  
درصد پروتئين  50بيش از 

درصد چربي كمتر 17بيش از 
  درصد رطوبت 10از 

درصد پروتئين  42بيش از 
درصد چربي  13بيش از 
  درصد رطوبت 10كمتر از 

پروتئين درصد  22بيش از 
درصد چربي  13بيش از 
  درصد رطوبت 10كمتر از 

  
  توليد انواع غذاي ماهي قزل آالي رنگين كمان 

 غذاي آغازين  •

از ابتداي تغذيه فعال (بعد از جذب بخش اعظم كيسه زرده) تا وزن  سايزبندينوع  5اين غذاها عموماً با  •
    گرم مورد استفاده قرار مي گيرد شامل:  5حدود 

• SFT-oo  
ميلي متر ار مرحله جذب كيسه زرده يا حدود وزني  2/0-4/0شكل اين نوع خوراك بصورت آردي با قطر  •

  سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد.  2ميلي گرم و با طول كمتر از  250ميلي گرم تا  150-130
•  SFT-o   
ميلي  400ميلي گرم تا  250ميلي متر از مرحله  4/0-6/0شكل اين نوع خوراك نيز بصورت گرانول با قطر  •

  سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد.  2-5/3گرم و با طول 
•  SFT-1  
ميلي گرم تا يك گرم با طول  400ميلي متر ازمرحله  6/0-1شكل اين نوع خوراك به صورت گرانول با قطر  •

  سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد. 5/4-5/3
•  SFT-2  
سانتي متر  5/4-6گرمي با طول  1-2ميلي متر از مرحله  1-5/1گرانول با قطر  بصورتشكل اين نوع خوراك  •

  مورد تغذيه قرار مي گيرد. 
•  SFT-3  
 6-5/7گرمي با طول  2-5ميلي متر از مرحله  5/1-2بصورت گرانول بوده با قطر  نيزشكل اين نوع خوراك  •

  سانتي متر مورد تغذيه قرار مي گيرد. 
  ازين معرفي شده داخلي به صورت ذيل مي باشد: آناليز تقريبي غذاهاي آغ •
  درصد 11حدود    ميزان چربي خام      درصد  48حدود  ميزان پروتئين خام  •
  درصد  2حداكثر    ميزان فيبر  درصد  14حداكثر     ميزان خاكستر •
  ددرص 10حداكثر   ميزان رطوبت     درصد 1حداقل   ميزان فسفر •
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 غذاي رشد  •

 FFT2و  FFT1اين دسته از غذاها در يك نوع و در برخي از كارخانجات در دو نوع سايز بندي و تحت عنوان 
ميليمتر جهت بچه ماهيان در دامنه وزني  2-5/2عرضه مي شود شكل اين نوع خوراك به صورت پليت با قطر 

گرمي نيز  60رخي از مزارع تا وزن سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد و در ب 5/7-5/13گرمي با طول  30-5
  توليد داخلي به صورت ذيل مي باشد: (FFT)از اين نوع سايز استفاده مي شود. آناليز تقريبي غذاهاي رشد 

  درصد 14حدود   ميزان چربي خام    درصد  45حدود   ميزان پروتئين خام  •
  درصد  5/3حداكثر     ميزان فيبر     درصد  12حداكثر   ميزان خاكستر •
 درصد 10حداقل   ميزان رطوبت     درصد  9/0حداقل   فسفر ميزان •

  
  پرواري –غذاهاي مرحله پيش پرواري  •

گرمي  30هر چند فعاليت مراكز تكثير حداكثر تا مرحله توليد بچه ماهي انگشت قد با ميانگين وزني حداكثر  •
نسي و توليد مولد خالصه مي شود اما جهت مولد سازي تعدادي از بچه ماهي انگشت قد تا مرحله بلوغ ج

و  GFT3و  GFT2و  GFT1نگهداري مي شوند. در اين صورت غذاهاي پيش پرواري و پرواري تحت عنوان 
GFT4  (قطر) ميلي متر  8و  6-5/4-5/3مورد استفاده قرار مي گيرد. اين غذاها به شكل پليت با دانه بندي هاي

  سانتي متر مي باشد. 5/13-45گرمي با طول  30-1500جهت ماهيان با وزن 
  آناليز تقريبي غذاهاي فوق توليد داخلي بصورت ذيل مي باشد: •
  درصد  14حداقل   چربي خام ميزان     درصد 39حدود   ميزان پروتئين خام  •
  درصد  5/3حداكثر     ميزان فيبر    درصد  14حداكثر   ميزان خاكستر  •
 درصد  10حداكثر   ميزان رطوبت     درصد  7/0حداقل   ميزان فسفر •

  
 غذاي مولدين  •

مورد استفاده قرار مي گيرد اين نوع  BFT2و  BFT1(دانه بندي) تحت عنوان  غذاهاي مولدين با دو نوع سايز  •
سانتي متر  40-72گرم به طول  1000-4000ميلي متر جهت مولدين با وزن  8-10خوراك بشكل پليت با قطر 

  مي باشد. 
  شود.  استفاده مي BFTجهت ارتقاء كمي و كيفي تخم ها يك تا چند ماه قبل از مرحله تكثير از خوراك  •
  آناليز تقريبي غذاهاي مولدين به صورت ذيل مي باشد:   •
  درصد  11-14حداقل   چربي خام   درصد 40-44حداقل   پروتئين خام  •
  درصد  5/3حداكثر     فيبر  درصد  11حداكثر   خاكستر •
  ددرص 10حداكثر    رطوبت   درصد  8/0حداقل     فسفر •
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 گروه غذاي استارتر (آغازين) •

  ير عرضه مي شود: انواع غذاهاي اين گروه به شرح ز •
• SFTOO  ميليمتر  2/0-4/0با قطر دانه بندي  
• SFT0  ميليمتر  4/0-6/0با قطر دانه بندي  
• SFT1  ميليمتر  6/0-1با قطر دانه بندي  
• SFT2  ميليمتر  1-5/1با قطر دانه بندي  
• SFT3  ميليمتر  5/1-2با قطر دانه بندي  
  گرمي مورد استفاده قرار مي گيرد. 10) تا وزن ميلي گرمي (شروع تغذيه فعال150-200غذاي فوق از وزن  •
 گروه غذاي رشد يا پيش پرواري شامل: •

• FFT  ميليمتر  2-5/2با قطر  
• GFT  ميليمتر  5/3با قطر  
  گرم مورد استفاده قرار مي گيرد. 80گرم تا  10اين دسته از غذاها از وزن  •
 گروه غذاي پرواري (بازاري) شامل:  •

• GFT2  ميليمتري  5/4با قطر  
• GFT3  ميليمتري  6با قطر  
• GFT4  ميليمتري  8با قطر  

گرم مورد استفاده قرار مي گيرد از اين گروه در وضعيت  1500گرمي تا وزن  80اين گروه از غذاها از وزن 
  گرم) استفاده مي شود 250با توجه به وزن بازاري ( GFT2موجود صرفاً غذاي 

  
  طول دوره پرورش بر اساس درجه حرارت -40جدول 

  وزن ماهي بر حسب گرم
 درجه حرارت آب

5-20 20-50 50-150 
150 -

300 

طول دوره 
پرورش به شبانه 

 روز

6-9 42 71 93 99 305 

9-12 32 60 67 82 241 

12-15 5/25 45 50 5/62 5/182 
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  اندازه غذا بر حسب وزن  بدن ماهي قزل آالي رنگين كمان -41جدول 
  

درصد وزن غذاي روزانه برحسب   پلت ( ميليمتر )اندازه  قطر   وزن ماهي (گرم)
 وزن بدن

5 2-2/0  7  
30  3  6  

150  4  4  
300  6  3  
800  9  3-2  

  2  12  1000باالي 
  

 اندازه ذرات تاييد شده براي تغذيه آزاد ماهيان -42جدول 

اندازه ماهي(گرم) تعداد تغذيه در روز  غذا اندازه غذا

  مولد پليت  

 7مرحله  ميلي متر درازا 7در  4/6 2-5/0 >200

 ماهي در حال رشد پليت  

 6مرحله  ميلي متر درازا 6در  4/6 2-1 >200

 5مرحله  ميلي متر درازا 5در  8/4 2 >200

 4مرحله  ميلي متر درازا  4در  4/3 3 100

 3مرحله  ميلي متر درازا 3در  4/2 3 50

 ماهي در حال رشد  گرانول  

 رشد 3مرحله   3 >50

 رشد 2مرحله   4 20

 ماهي شروع كننده تغذيه  گرانول  

 رشد 5/1مرحله  ميلي متر 4 4 >10

 رشد 1مرحله  ميلي متر 1 5 3

 رشد 5/0مرحله  ميلي متر 5/0 8-6 1
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  احتياجات غذايي توصيه شده براي ماهي قزل آال رنگين كمان در وزن هاي مختلف -43جدول 
وزن 
ماهي 
 گرم

دفعات غذا اندازة غذا تركيبات غذا
 دهي

 شدت تغذيه

CP%EECFASH قطرmm  تعداد در
 روز

براساس 
 درصدوزن بدن

5/-0 53 12 5/ 19 8/-5/ 18 3/6-1/2 

4-5/ 53 12 5/ 19 8/1-8/ 16 3/6-1/2 

6-4 50 12 5/1 14 8/1 12 6-2 

10-6 50 12 5/1 14 8/1 10 3/5-8/1 

15-10 47 12 5/2 14 4/2 8 7/4-6/1 

15-25 47 12 5/2 14 4/2 8 4-4/1 

50-25 45 12 4 13 2/3 6 5/3-2/1 

75-50 45 12 4 13 2/3 6 1/3-1/1 

100-75 45 12 4 13 8/4 4 8/2-1 

150-100 45 12 4 13 8/4 4 5/2-9/ 

250-100 45 12 4 13 4/6 3 3/2-8/ 

500-250 45 12 4 13 4/6 2 9/1-7/ 

1000-50045 12 4 13 8/ 2 5/1-6/ 

1000+ 45 12 4 13 6/9 2 3/1-5/ 
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  استاندارد كيفيت پودر ماهي مورد نياز در جيره غذايي آزاد ماهيان -44جدول 
  

  تركيب  سطوح
  )25/6پروتئين خام ( % نيتروژن در  68% <

  چربي  10% >

  كل خاكستر 13% >

< 3%    (NaCl) نمك 

  رطوبت يا نم   10% >

< 2 /0%  N آمونيوم  

< 200 PPM   آنتي اكسيدان( به فرم مايع اسپري)

> 85% ACD     ماده خشك  

> 90% ACD    پروتئين خام  

< 25/0 mm   ذرات بسيار كوچك 

  
  شاخص هاي استاندارد كيفي پودر ماهي مورد استفاده در تغذيه ماهيان سالمونيده -45جدول 

  <%68  پروتئين خام
  >%10  چربي

  >%13  خاكستر
  >%3  نمك طعام

  >%10  رطوبت
  >%2/0  نيتروژن آمونياكي
  >ميكرو گرم / گرم 200  آنتي اكسيدانت
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  ضريب هضم پذيري مواد غذايي اندازه گيري شده در ماهي قزل آآل -46جدول 
  ضريب هضم پزيري %  محتويات

  انرژي  چربي  پروتئين خام  ماده خشك
  43  71  87  39  پور يونجه

  86  -  85  87  كردن حلقه ايپودر خون خشك 
  92  -  96  91  پودر خون خشك كردن اسپري 
  50  -  16  55  پودر خون خشك كردن آتشي 

  Brewer 76  91  -  77مخمر خشك شده 
  39  -  95  23  ذرت زرد

  29  -  92  23  غذاي ذرت گلوتني
  83  -  96  80  پودر ذرت گلوتني

  51  71  85  46  محلول عرق ذرت خشك شده
  77  -  77  77  پودر پر

  91  97  92  85  پودر شاه ماهي 
  80  -  85  70  پودر استخوان و گوشت

  82  -  89  76  پودر ضايعات طيور
  45  -  77  35  پودر دانه

  85  94  96  78  سويا پر چربي پخته شده
  75  -  96  74  پودر سويا 

  46  -  92  35  آرد زبر گندم
  94  -  96  97  آب پنير آبگيري شده

  94  -  95  90  پروتئين ماهي غليظ شده
  84  -  97  77  پروتئين سويا غليظ شده 

 
جدول زير غذادهي بر اساس درجه حرارت و افزايش طول بوجود  آمده را در ماهي قزل االي رنگين كمان  
نشان مي دهد . مشخصا هر چه دما پايين تر باشد راندمان غذادهي بهتر و بيشتر خواهد بود.  البته  به نظر مي رسيد 

ن ورودي استخر و خروجي دقيق تر باشد                              كه برنامه ريزي غذادهي بر اساس اختالف اكسيژن محلول در آب بي
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  رابطه غذا دهي براساس دما و طول ماهي -47جدول 
 mmافزايش طول   Cدماي 

25 193  ،0 

24 283  ،0 

23 374  ،0 

22 465  ،0 

21 556  ،0 

20 646  ،0 

19 737  ،0 

18 828  ،0 

17 919  ،0 

16 009  ،1 

15 1  ،1 

14 009  ،1 

13 919  ،0 

12 828  ،0 

11 737  ،0 

10 646 ،0 

9 556  ،0 

8 465  ،0 

7 374  ،0 

6 283  ،0 

5 193  ،0 
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  رابط طول و وزن بدن ماهي قزل اال -48جدول 
 وزن در ماهي قزل آالي  رنگين كمانرابطه طول بدن با 

 grوزن  MMطول  grوزن  MMطول  grوزن  MMطول 

30 25  ،0 160 128  ،47 290 954 ،302 

35 406  ،0 165 891  ،51 295 599 ،319 

40 616  ،0 170 971  ،56 300 854 ،336 

45 890  ،0 175 380 ،62 305 733 ،354 

50 238  ،1 180 128 ،68 310 249 ،373 

55 668  ،1 185 226 ،74 315 409 ،394 

60 19 ،2 190 685 ،80 320 229 ،412 

65 814  ،2 195 516  ،87 325 719 ،432 

70 548 ،3 200 730 ،94 330 890 ،453 

75 403  ،4 205 339  ،102 335 756 ،475 

80 388  ،5 210 354 ،110 340 339 ،498 

85 513  ،6 251 785  ،118 345 618 ،521 

90 798  ،7 220 644 ،127 350 638 ،545 

95 224  ،9 225 942 ،136 355 399 ،570 

100 83  ،10 230 690 ،146 360 914 ،595 

105 616  ،12 235 900،156 365 194 ،622 

110 593 ،14 240 583 ،167 370 253 ،649 

115 770  ،16 245 751 ،178 375 101 ،677 

120 159  ،19 250 415 ،190 380 751 ،705 

125 769  ،21 255 586 ،202 385 215  ،735 

130 611  ،24 260 276 ،215 390 503 ،765 

135 696  ،27 265 495 ،228 395 632 ،769 

140 034  ،31 270 257 ،242 400 609  ،828 

145 635  ،34 275 572 ،256 405 450 ،861 

150 511 ،38 280 453 ،271 410 161 ،895 

155  671  ،42 285 909 ،286   
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رابطه وزن و طول ماهي قزل آال با درجه حرارت آب و مقدار درصد غذادهي به نسبت وزن  -49جدول 
  بدن ماهي و همچنين دفعات غذا دهي در اوزان مختلف

درجه 
حرارت 
  آب

 ( سانتيگراد )

 وزن ماهي ( گرم )

تا 
2/0

 

2/0
تا  

5/1
 

5/1
تا  

5 

5 
تا 

12
 

12 
تا 

35
 

25 
تا 

40
 

40 
تا 

60
 

60 
تا

90
 

90 
تا 

130
 

130
تا  

180
 

180
 >

 

 طول ماهي ( سانتيمتر )

 5/2تا 

 5تا  5/2

 5/7تا  5

تا  5/7
10 

تا  10
12 

تا  12
15 

تا  15
17 

تا  17
20 

تا 20
22 

تا  22
25 

25 
>  

6 6/3 9/2 5/2 9/1 4/1 2/1 1 9/0 8/0 7/0 6/0 

7 9/3 2/3 6/2 1/2 6/1 3/1 1/1 1 9/0 8/0 7/0 

8 1 /4 4/3 8/2 2/2 7/1 4/1 2/1 1 9/0 8/0 7/0 

9 5/4 8/3 3 4/2 8/1 5/1 3/1 1 /1 1 9/0 8/0 

10 2 /5 3 /4 4/3 7/2 2 7/1 4/1 2 /1 1 /1 1 9/0 

11 4/5 5/4 6/3 8/2 1/2 7/1 5/1 3/1 1 /1 1 9/0 

12 7/5 8/4 9/3 3 3/2 9/1 6/1 4/1 2/1 1/1 1 

13 1 /6 1/5 2/4 2/3 4/2 2 6/1 4/1 3/1 1/1 1 

14 7 /6 5/5 5/4 5/3 6/2 1/2 8/1 5/1 4/1 2 /1 1/1 

15 3/7 0/6 5 7/3 8/2 3/2 9/1 7/1 5/1 3/1 2/1 

16 7/7 4/6 2/5 4 1/3 5/2 2 8/1 6/1 4/1 3/1 

17 3/8 9/6 6/5 4/4 3/3 7/2 1 /2 9/1 7/1 5/1 4/1 

18 7/8 3/7 9/5 7/4 5/3 8/2 2/2 9/1 7/1 6/1 5/1 

19 3/9 8 /7 3/6 1/5 8/3 3 3/2 2 8/1 6/1 6/1 

20 9/9 4/9 9/6 5/5 0/4 2/3 5/2 1 /2 2 8/1 7/1 

تعداد 
غذادهي در 

 روز

10 8 8 6 6 4 4 3 3 2 2 

  
در صورتي كه بخواهيم ميزان اكسيژن محلول در آب و مصرف آن را مد نظر ميزان غذا دهي قراردهيم بايد به    

  صورت زير عمل كنيم :
با يك بار گذر آب و شاخص آمونياك از مهم ترين فاكتورهايي  Race wayميزان مصرف اكسيژن در كانال هاي 

فته مي شود. در اين استخرها مي توان ميزان اكسيژن را به است كه در طراحي مزارع پرورش ماهي در نظر گر
خوبي پيش بيني نمود. زمان مانداب آب در اين سيستم ها بسيار كوتاه و بيشترين تاثير برميزان اكسيژن را فقط 
تنفس ماهيان ايجاد مي كند. تنفس پالنكتون ها و مصف اكسيژن در رسوبات ناچيز مي باشد.و عالوه بر آن ميزان 

نتشار اكسيژن به آب نيز خيلي كم است .ورود اكسيژن از طريق آب ورودي و يا دستگاه انجام مي شود و پساب ا
به تغذيه آبزيان ارتباط دارد (گرم  kنيز بايد حاوي مقداري اكسيژن باشد.تنفس ماهيان با ضريب همبستگي 
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محاسيه شده است .البته بايد به  220ـ200براي آزاد ماهيان  kاكسيژن مصرف شده به هر كيلوگرو غذا). مقدار 
بعد از غذا دهي، هنگام تميز كردن استخر ، حمل و نقل ماهي ، يا بعد از وارد آمدن  kخاطر داشت كه مقدار 

، ميزان اكسيژن محلول آب ورودي و  k%  نيز افزايش يابد . با دانستن مقدار 300شوك به ماهيان مي توان تا 
  يژن مورد نياز در خروجي استخر مي توان ميزان غذا دهي روزانه را با كمك فرمول زير محاسبه كرد :اكس

    
Doout = [(Doin  * Q) + (OTR * 24000 ) - (FK)]  / Q  

  
Doout                    (ميلي گرم در ليتر) ميزان اكسيژن آب خروجي :F  ميزان خوراك روزانه ي مجاز (كيلوگرم :
  وز)در ر
Doin                      (ميلي گرم در ليتر) ميزان اكسيژن آب ورودي :K ميزان اكسيژن الزم براي هر كيلو گرم غذا :  
Q      ميزان جريان ورودي به متر مكعب در روز :                           OTR  اضافه شده به آ ب به وسيله  : ميزان اكسيژن

   اكسيژن در ساعت ي هواده بر حسب كيلوگرم 
غذادهي يكي از اقدامات كليدي در پرورش متراكم آبزيان است اتخاذ يك تصميم براي نحوه غذادهي يك 

  مزرعه به عوامل زير بستگي دارد 
نوع و مقدار غذا، ميزان كل ماهي موجود و اندازه ماهي، نوع و امكانات توليد غذا و استراتژي معمول غذادهي 

نظر گرفتن عواملي نظير دماي آب ، اندازه ماهي و وزن توده زنده موجوددر استخرها در  در مزرعه بعالوه در
  محاسبه ميزان غذادهي مهم است جدول  ذيل در همين راستا تنظيم شده است.

  بطور دقيق تعداد دفعات غذادهي روزانه را براي آزاد ماهيان محاسبه مي نمايد. Timmons et al., 2001معادله 
  

W بدن( گرم)،  = وزنt (درجه سانتيگراد ) دما =  
  راديكال وزن                                                

                        --------------------------- -X  40  (ساعت ) تناوب غذادهي روزانه =  
  دما        
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Abstract 
Aquaculture is one of the most dynamic activities of agriculture sector, and it seems the most economic part. 
Additional needs of population to white meat and healthy protein, increase of employment, achievement of 
foreign exchange sources, and environmental friend ship development are basis for sustainable aquaculture 
worldwide. 
Growing rate of aquaculture within last two decades, shows highest level among agricultural products, and have 
been two digits for many years. Trend of aquaculture development in Iran shows same path, and devoted high 
share ness of the water bodies. 
 Warm water fish which have highest share in aquaculture production, are mainly produced in freshwater. Warm 
water fish production in the year 1382 was 61000 tones, and increased to 167000 tons in 1392. These figures for 
warm water fish produced in 4025 farms with an area of 22323 ha in 1382, and developed to 14615 farms with 
area of 48697 ha in the year 1392. Production of this fish shows highest amount in the country, and have high 
economic and export values.  
Cold water fish, which Rainbow trout- Onchorhynchos mykiss as the main species shows additional growth in 
various parts of the country, so as the production in the year 1382 was 23000 tones and increased to 143000 in 
1392 (one decade). The number of farms was 562 units (89.8 has) in the year 1382, and increased to 1923 units 
(230 has) in the year 1392, which indicates another sign of fast growing. 
To achieve sustainable aquaculture in aquaculture, preparation the manuals aquaculture on Best Management 
Practice, feed and feeding management, Fertilizations and Enrichment, Stocking methods, Pond preparations, 
Aerations, Site Selection and Farm Establishment, Marketing are considered , preparation of manuals for 
uxorious parts of production chain is essential. Site selection, Process of establishment of farm, use of 
mechanization for production, providing optimum oxygen levels, selection of brood stocks , are main parts of 
responsible aquaculture.  
 
Key words: cold water fish, Warm Water Fish, manuals Production increasing , sustainable development, 
Production increasing 
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