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 مقدمه:

 ١ 



پس از گذشت سه دهه اخیر علم آبزي پروري به طـور شـگفت انگیـزي رشـد نمـوده      
وتوسعه این علم به طور جهانی نیز در حال وقوع می باشد.  افزایش جمعیت کره زمـین  

ده است که توجه مردم بـه امـر بهـره    ونیاز به تامین غذا بعنوان یک اصل مهم باعث ش
برداري حداکثر از منابع معطوف گردد. محدودیت منابع آبی در کشور نیز به همراه نیاز 
مردم به تا مین غذا وتقویت بنیه اقتصادي روسـتا ئیـان وکشـاورزان پـرورش ماهیـان      

جه به سردآبی را بعنوان یکی از فعالیت هاي زود بازده تولیدي در بخش کشاورزي با تو
امر افزایش بهره وري آب وغنی شدن آبهاي کشاورزي طی سالهاي اخیر تبدیل کـرده  
است . خا صیت تراکم پذیري ماهیان سردآبی وهمچنین سرعت رشد مناسب قزل آال از 
جمله عواملی هستند که رغبت کشاورزان و آبزي پروران به پرورش این گونه را زیـاد  

استان کرمان اغلب منابع آبـی در دسـترس بصـورت     کرده است . با توجه به اینکه در
خرد می باشد لذا افزایش تولید در واحد سطح مزارع پرورش ماهی وبدنبال آن افـزایش  
بهره برداري از جمله مباحثی هستند که می تواند در مو فقیت کار موثر باشـد. نظـر بـه    

رورش ، استفاده مناسب سابقه کوتاه استان در پرورش این گونه ، ایجاد شرایط بهینه درپ
از منابع موجود وافزایش میزان تولید در واحد سطح نیاز نیاز بـه تـرویج علـوم مربوطـه     
وتکنیک هاي نوین مدیریت استخرهاي پرورشی بیش از پیش محسوس می باشد لذا در 
نشریه حاضر تالش گردید در جهت ارتقا دانش فنی آبزي پروران ، نکاتی در خصوص 

ی قزل آالي رنگین کمان ارائه گردد امید است مورد توجه واسـتفاده  اصول پرورش ماه
 قرار گیرد. 

 
 ویژگی ها وشناخت ماهی قزل آالي رنگین کمان

 
مـی   salmonidaeدر طبقه بندي جانوري این ماهی متعلق به خـانواده آزاد ماهیـان   

 باشد.
ی کنند. ازلحـاظ  در آبهاي سرد، زالل وسرشار از اکسیژن زندگی م "آزاد ماهیان عمدتا

ظاهري ماهی قزل آالي رنگین کمان داراي بدن کشیده اي است که داراي فلـس هـاي   

 ٢ 



ریزي درسطح بدن می باشد. وجود یک بالچه چربی حد فا صل باله دمـی وبالـه پشـتی    
وهمچنین قوس  وقزح رنگین که دردوطرف بدن کشیده شده است از خصوصیات بـارز  

ي رنگین کمان درمقابل تغییرات درجـه حـرارت آب   این گونه می باشد. ماهی قزل آال
واکسیژن زیاد حساس نبوده وسازش خوبی با شـرایط پـرورش متـراکم دارد همچنـین     

 درانتخاب غذا زیاد سختگیر نیست واز سرعت رشد مناسبی نیز برخوردار می باشد.  

 
 

یکـی از   امروزه تولید وپرورش این گونه بخوبی در کشور توسعه پیدا نمـوده وبعنـوان  
 فعالیت هاي اقتصادي مهم ازآن یاد میشود

 
 اهداف ونتایج حاصل از فعالیت پرورش ماهی:

 استفاده بهینه از آب کشاورزي-1
 تولید پروتئین حیوانی گوشت ماهی-2
 غنی شدن آب کشاورزي که اثرات افزایش درتولید محصوالت کشاورزي دارد -3
 طق روستایی وشهريترویج فرهنگ تولید ومصرف آبزیان در منا-4
 ایجاد واشتغال مناسب وبازگشت سریع سرمایه-5
 کسب درآمد وکمک به اقتصاد ومعیشت خانوار هاي روستایی-6
 
 

 شرایط پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان:

 :میزان آب -
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آب پایه و اساس اصلی مزارع پرورش ماهی قزل آال می باشد . میزان آب در هر مزرعه 
ده و میزان تولید بستگی مستقیم به میزان آب دارد . بطور متوسط پرورشی متفاوت بو

میزان مورد نیاز آب براي تولید هر تن ماهی قزل اال در سیستم هاي سنتی و متداول و 
البته الزم به ذکر است امروزه با  .لیتر در ثانیه می باشد 7-10در استخرهاي آبراهه اي 

ون مزارع پرورشی، ساخت استخرهاي هشت استفاده از روش هایی همانند مکانیزاسی
وجهی ،  بهبود مدیریت، بکار گیري دستگاههاي هواده ، درام فیلتر و برگشت آب 
توسط پمپ هاي مخصوص میتوان با این میزان آب به تولید بیشتري دست پیدا نمود. 
الزم به ذکر است که در خصوص بکارگیري دستگاهاي فوق نیاز به نیروي برق می 

در طرح هاي مکانیزه پرورش ماهی امکان استفاده بیشتر از آب مهیا می باشد در باشد. 
واقع دبی ورودي به مزرعه پرورش ماهی ثابت می باشد اما با توجه به بکارگیري انواع 
دستگاههاي مختلف مقدار قابل مالحظه اي از این آب برگشت داده شده و پس از عبور 

آب احیا شده و همراه با دبی ورودي به مزرعه  "ااز فیلترهاي مختلف و هوادهی مجدد
تزریق می شود این عمل موجب افزایش راندمان تولید می گردد بطور کلی به منظور 
افزایش تولید در واحد سطح و حجم و همچنین مکانیزاسیون مزرعه پرورش ماهی انواع 

 دستگاهها و ادوات زیر بکاربرده می شوند
جت و اسپلش ) : این دستگاهها به منظور هوادهی به دستگاه هاي هواده ( ایر -1

 استخرها کاربرد دارند
درام فیلتر ( فیلترهاي چرخان ) : کار این نوع فیلترها حذف ذرات جامد معلق در  -2

 میکرون می باشد که بر اساس توان خروجی آب طراحی می شوند 40-60حد 
ن کاري مزرعه آب خروجی پمپ هاي برگشت اب : این نوع پمپ ها بر اساس توا -3

 از درام فیلتر را به محل ورودي آب مزرعه برگشت می دهند

4 ñ  سایر دستگاهها : در مزارع پرورش ماهی مکانیزه بر اساس میزان تولید انواع
دستگاهها نظیر سورتر ، فیش پمپ ، مولد اکسیژن و غیره قابلیت استفاده را خواهند 

 .داشت
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ئمی نبـودن آب ورودي اغلـب اسـتخر هـاي ذخیـره آب      به دااز طرف دیگر با توجه 
کشاورزي ، فعالیت پرورش ماهی قزل آال در این نوع استخرها عالوه بـر کیفیـت آب   
مناسب ، بستگی کامل به کمیت آب ونحوه تعـویض آب اسـتخر دارد. بطـور کلـی از     

 لحاظ کیفی آب بایستی شرایط زیر را داشته باشد.
 
 درجه حرارت آب -1

ین فاکتورهاي کیفی در پرورش ماهی قزل آال  درجه حرارت آب مـی باشـد   از مهمتر
درجه سانتی گراد است. البته ماهی قـزل آال   14-16دماي مناسب براي پرورش قزل آال 
درجه سانتی گراد نشان می دهد درحرارت هاي  16بهترین مقدار تغذیه ورشد رادردماي 

کاهش یافته ودر نتیجه از میزان رشـد  درجه سانتی گراد سوخت وساز بدن  10کمتر از 
درجه  سانتی گـراد بـدلیل کـاهش     18کاسته می شود .همچنین در حرارت هاي باالي 

میزان اکسیژن محلول در آب هضم وجذب غذا بخوبی انجام نمی شود وعالوه بر کاهش 
رشد خطراتی رانیز براي ماهی بدنبال دارد بطوریکه در صورت افزایش دما درمزرعه تـا  

 25درجه سانتی گراد باید از غذا دهی خودداري کرده وآب را هوادهی نمود. دمـاي   22
درجه سانتی گراد حداکثر دماي قابل تحمل براي ماهی قزل آال ست. بطورکلی خـانواده  
آزاد ماهیان بدلیل نیاز به اکسیژ ن درجه حرارت هاي پایین تر را بهتر از درجه حرارت 

 د تحمل می کنند.هاي باالتر از حد مطلوب رش
 :اکسیژن محلول -2

با افزایش درجه حرارت آب وسن ماهی نیاز به اکسیژن بیشـترمی شـود. اکسـیژن آب    
میلـی گـرم در لیتـر باشـد.      5میلی گرم در لیتر وآب خروجـی   8ورودي باید حداقل  

میلی گرم در لیتر می باشد عـوارض   9-11بهترین میزان اکسیژن براي پرورش قزل آال 
میلـی گـرم    7اکسیژن از زما نی شروع میشود که میزان اکسیژن آب به کمتر از کمبود

در لیتر برسد. در شرایط بحرانی که عواملی از قبیل کاهش دبی آب یا گرم شـدن هـوا   
موجب کاهش میزان اکسیژن محلول در آب می شود می توان اقدام  به ریزش آب بـه  

هوا از اکسیژن محلـول بیشـتري بـر    صورت فواره اي کرد تا آب ورودي در تماس با 
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خوردار شود بطورکلی عواملی که باعث کاهش میزان اکسـیژن در آب میشـوند شـامل    
افزایش درجه حرارت ، افزایش ارتفاع از سطح دریاوتراکم زي شناوران وافزایش تراکم 

 مواد الی می باشند همچنین تراکم زیاد ماهی نیز بر میزان اکسیژن محلول تا ثیردارد .
 :   pHاسیدیته-3
 PH متغیر  14یا اسیدیته آب نشان دهنده غلظت یون هیدروژن در آب است وازصفر تا

باشد خنثی است یعنـی آب نـه اسـیدي اسـت نـه       7آب زمانی که برابر  PHمی باشد .
می باشد. این گونـه نسـبت    5/6- 8مناسب جهت پرورش ماهی قزل آال بین PHقلیایی.

س است ومحیط هاي اسیدي ویا قلیایی مـی توانـد تـاثیرات    بسیار حسا PHبه تغییرات 
منفی رادر میزان رشد وبقاي ماهیان پرورشی بر جاي گذارد. ماهی قـزل آال بـه محـیط    

به آمونیاك غیره  NH4آمونیاك یونیزه  7باالتر از PHقلیایی حساس تراست زیرا در 
 وپـایین ترازحـد   هاي بـاال  PHکه بسیار سمی تر است تبدیل میشود در NH3یونیزه  

تحمل ماهی پوست وآبشش  دجار ضایعه، التهاب وآسیب شده وماهی دچار بی قراري ، 
 مرگ می شود. "استرس ونهایتا

 سرعت جریان آب : -4
دراستخرهاي قزل آال باید جریان دائمی آب بمنظور تا مـین اکسـیژن مـورد نیازمـاهی     

خودپاالیی وجلوگیري ، ستخر فراهم باشد از طرفی جریان آب موجب شستشوي دائمی ا
از ته نشین شدن بقایاي مواد غذایی وفضوالت ماهی میشود سرعت جریان آب مناسـب  

سانتی متر درثانیه است افـزایش سـرعت جریـان     2-5براي پرورش ماهی قزل آال بین 
آب از حدود یاد شده سوخت وساز بیشتري راایجاد کرده وماهی بایـد بـراي غلبـه بـر     

کردن در چنین محیطی، انرژي بیشـتري را صـرف کنـد کـه از نظـر       جریان آب وشنا
 اقتصادي مقرون بصرفه نخواهد بود.

 
 
 اثر نور:-5
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تابش شدید ومستقیم نور می تواند موجب آفتاب سوختگیري پوست ماهی قزل آال شده  
وآلودگی هاي قارچی رابدنبال داشته باشد بنابراین توصیه میشود در روزهاي گرم سـال  

سمت هایی ازاستخر سایبان احداث شود ویادر استخرهاي ذخیـره آب کشـاورزي   در  ق
 حتی المقدور عمق آب را افزایش داد. 

 دي اکسید کربن: -6
میلی گرم درلیتر می باشد که اگر این غلظـت بـه بـاالتر     10درآب  CO2میزان مجاز 

ی شود. درکل میلی گرم درلیتر برسد باعث بروز مسمومیت درماهی قزل آال م 20تا15از
می توان گفت با هوا دهی یا اکسیژن دهی آب ،کنترل تجمع موادالی رسـوب شـده در   
استخرها، غذادهی دقیق وپر هیزاز غذا دهی بیشتر از حد نیاز وتمیـز نمـودن بـه موقـع     

آب درطول دوره پرورش مـاهی   CO2 استخر ها می توان مانع از افزایش غلظت گاز 
 شد.

 کدورت آب:-7
آال به آب شفاف وتمیز نیاز دارد بطوریکه شفافیت آب باید تا عمق اسـتخر  ماهی قزل 

ها تا مین شود.کدورت آب در گرفتن غذا توسط ماهی اثر منفی دارداز طرفی شـفافیت  
زیاد نیز باعث می شود که ماهی دچار آفتآب سوختگی شود. بنا براین بایسـتی همـواره   

 کدورت آب استخر ها را کنترل نمود .
 دجامد معلق:موا-8

مواد جامد معلق شامل مواد دفعی حاصل از متا بولیسم ذرات وباقیمانده مواد غـذایی مـو   
جود در آب است این مواد دردرجه اول موجب کاهش میزان اکسیژن واز طرف دیگـر  
موجب تحریک برانشی ماهی می شود وجود این مواد در محـیط آبـی باعـث افـزایش     

آنها شده که خود نیاز اکسیژنی را افزایش می دهد وباعث فعالیت جانداران ریز وتجزبه 
یا  سولفید هیدروژن می شود که افزایش این گاز H2S تولید مواد مضري از قبیل گاز 

 در محیط آبی  می تواند از میزان رشد ماهی بکاهد.
 سایر عوامل: -9
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گین آب مناسب براي پرورش ماهی قزل آال بایستی عاري از آلـودگی بـه فلـزات سـن    
شامل روي، مس، جیوه ، نیکل ،آلومینیوم....باشد. مسمومیت با این فلزات باعـث بـروز   
تلفات ناگهانی میشود بطوریکه دیده شده در مزارعی که بمنظـور ضـد عفـونی ماهیـان     
پرورشی یا از بین بردن جلبک ها از سولفات مس بطور نادرست استفاده مـی کننـد در   

جمعی ماهیان پرورشی شده است .همچنین وجود عوامل موارد زیادي باعث تلفات دسته 
بیماریزا مثل زالو وآرگولوس وهمچنین دشمنان ماهی مانند مرغان ماهیخوار وسمور آبی 

 می تواند میزان تولید راکاهش دهد.

 

                                                                                                                       :انتخاب محل استخر -

در نظر گرفته موارد زیر ها جهت تکمیل و توسعه طرحدر ارتباط با انتخاب محل استخر
 می شود.

 دسترسی آسان به منطقه       -الف
 وضعیت اجتماعی و اقتصادي منطقه -ب
 سیل گیر نبودن محل اجراي طرح -ج
 وجود زمین مناسب در محل اجراي طرح -د

 وضعیت جغرافیایی منطقه ونزدیک بودن به مزارع پرورشی در سایر شهرستان ها -پ
 
 سیستم هاي مختلف تولید و پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان -
 مزارع پرورشی  ( استخر هاي دراز یا آبراهه اي): -1

این نوع استخرها رایج ترین نوع استخر جهت پرورش قزل آال در تمام دنیـا مـی باشـد    
برابر عـرض آنهـا بـوده     10تگی به شکل وتوپوگرافی زمین طول این کانالها حدود بس

وعمق آنها حدود یک متـر مـی باشـد   در سیسـتم هـاي سـنتی و بـدون اسـتفاده از         
لیتر در ثانیه یک تـن مـاهی از    7-10دستگاههاي هواده ویا سایر تجهیزات به ازاي هر 

کلی می توان گفت ظرفیت نگهداري ماهی این استخرها قابل استحصال می باشد و بطور 
کیلوگرم ماهی در هر متر مکعب است . البته با اسـتفاده  20دراین استخرها بطور متوسط 
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کیلـوگرم در متـر    30-40از تجهیزات هوادهی وپمپ هاي بر گشت آب می توان تـا  
ن و مکعب ظرفیت را افزایش داد. مزیت استفاده از این استخرها استفاده مناسب از زمـی 

امکان رقم بندي وکنترل استخرها می باشد. معموال در این نوع اسـتخر هـا آب بایسـتی    
 بطور دایم در جریان باشد.

 
 استخرهاي خاکی:-2

استخرهاي ذخیره آب کشاورزي که از جنس خاك هسـتند ویـا اسـتخرهاي پـرورش     
ـ    زل آال کپور ماهیان در فصل عایش را می توان به پرورش ماهیان سرد آبـی یاهمـان ق

اختصاص داد  مهمترین مزیت استخرهاي خاکی ضریب تبدیل اقتصادي در آنهـا اسـت    
زیرا عالوه بر غذاهاي کنسانتره، غذاهاي طبیعی از جمله انواع حشرات ویا نوزاد آنها در 
این استخرها مورد استفاده قرار می گیرد و معموال ماهی قزل آالیی کـه در اسـتخرهاي   

است داراي گوشت لذیذتر و خوش طعم تري می باشد. تـراکم   خاکی پرورش داده شده
قطعه در هر متـر مربـع مـی باشـد.      1-5نگهداري ماهی در این استخرها بسته به شرایط 

 گرم باشد. 10-15همچنین وزن رها سازي بچه ماهی در این استخرها باید باالي 
 

.  
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 استخرهاي ذخیره آب کشاورزي: -3

به منظور تنظیم شرایط بهره برداري از آب جهت اسـتفاده   "والاین نوع استخرها که معم
در کشاورزي احداث می شوند در اشکال واندازهاي متفاوتی بوده که می توان با انجـام  
یکسري اصالحات مختصر و کم هزینه پرورش ماهی را نیز در این استخرها انجـام داد.   

منظـوره از آب کشـاورزي باعـث     این فعالیت عالوه بر افزایش بهره وري واستفاده دو
تراکم  "غنی شدن آب با فضوالت ماهی وافزایش محصوالت کشاورزي می شود. معموال

نگهداري ماهی در این استخرها بستگی کامل به تعویض آب استخر ومیزان آب ورودي 
به هر استخر دارد  البته در این استخرها نیز با بهبود مدیریت ،هوادهی وبـر گشـت آب   

ن تولید را تا دوبرابر  افزایش داد. درساخت این نوع استخرها بهتر است خروجی می توا
استخردر مرکز واستخر را بصورت مدورساخت تافضوالت بطور مستمرخارج گردند این 

 نوع استخرهادراستان کرمان یکی از پتانسیل هاي آبزي پروري بشمار می روند.
 
 پرورش در قفس: -4

 cageرش قـزل آال بصـورت  پـرورش در قفـس یـا      یکی از روش هاي نوین پـرو 

culture      می باشد. قفس ها معموال از یک چارچوب فلزي ،کیسـه تـور وشـناور هـا
تشکیل شده اند بنابراین نسبت  به استخرهاي پـرورش مـاهی نیـاز بـه هزینـه وزمـان             

 سا خت بسیار کمتري دارند. 
ي نسـبت بـه سـایر محـیط هـاي       همچنین ماهیان پرورشی در قفس از کیفیت باال تـر 

پرورشی برخوردار می باشند.  نمونه هایی ازاین روش که در استان کرمان اجرا گردیده 
تـن   5/1متر می باشد که در ایـن مسـاحت حـدودا     7*7است شامل قفس هایی با ابعاد

ماهی تولید می شود محل نصب قفس باید در عمق مناسب دریا چه باشد وهمچنین ایـن  
تی از امواج و طو فان در امان بود ه وهیچ گونه آلودگی وفاضال ب به محـیط  مکان بایس

نوسا نات دمـایی وشـرایط     همترین عیب پرورش ماهی در قفسپرورشی وارد نشود . م
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فیز یکوشیمیایی آب در طول سال است که در زمستا نها برخی دریا چه ها یخ می ز نند 
 ماهی قزل آال باال تر می رود .ویا در تا بستا ن دماي آنها از حد تحمل 

 

 
 
 پرورش ماهی در مظهر قنوات -5

قنوات از زمانها ي قدیم خصوصا در استان کرمان نقش مهمـی را در تـامین آب بـراي    
کشا ورزي ایفا کرده اند دراین روش می توان در محل خروجی قنـات بـدون احـداث    

. درایـن منـابع نیـازي بـه      استخر پرورش ماهی در کانال قنات پرورش ماهی انجام داد
ساخت استخر وپمپاژ آب نمی باشد فقط در فواصل معنی از طو ل کانـال بـا توریهـاي    
مخصوص تقسیم بندي شده وعملیات پرورش ماهی براحتی در ایـن کانالهـا انجـام مـی     
شود. بدلیل خاکی بودن بستر بسیاري از قنـوات، ماهیهـا مـی توانـد از غـذاهاي زنـده       

قنات مصرف نموده ودر نتیجه گوشت خوش طعم تـري داشـته باشـند    موجوددر کانال 
 عالوه بر این دراین نوع منبع آبی می تواند درکل سال پرورش ماهی انجام شود.

 
 منابع تامین آب جهت پرورش ماهی قزل آال

 
 چشمه هاو قنوات : -1

 مهمترین منبع آب درپرورش ماهی قزل آال چشمه ها وقنوات هستند بطور کلی چشمه 
 هاداراي مزایاي زیادي براي پرورش ماهی قزل آال هستند. 
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دبی آنها در طول سال بطورعموم دچار نوسان وتغییرات زیادي نمی شود.آب آنها خنک 
ونوسانات درجه حرارت آب در طول سال کم است همچنین فاقدگل آلودگی بوده ودر 

پـاییز نیزدراثـر ذوب   زمستانهاي سرد اغلب آب چشمه هایخ نمی زند. در فصول بهار و 
شدن برفهاوجاري شدن سیالب ویادراثربارندگی هـاي شـدید بطـور معمـول آب آنهـا      
شفاف است و یا از کدورت کمی برخوردار می باشد. از مزایاي آب چشـمه هـا  مـی    
توان به داشتن آب سرد و خنک ،عدم آلودگی، عدم آلودگی هـاي انگلـی و پـارازیتی    

ثابت و عدم نیاز به پمپاژ و ازمعایـب آن   "حرارت تقریبا ،عدم وجود ماهیان هرز، درجه
می توان به امکان وجود گازهاي مضر در آب و نیز امکان کمبود اکسیژن محلول رانـام  
برد. قنوات نیز از مهمترین منابع تامین آب در پرورش ماهی بشمار می روند. این منـابع  

وفور یافت مـی شـوند قناتهـا     آبی بخصوص در مناطق کم آب  همانند استان کرمان به
داراي آب سالم وپاکیزه اند وبعالوه بدلیل اینکه در طول مسیر بوسیله چاههاي حفر شده 
باهوا در ارتباط هستند از میزان اکسیژن محلول بیشتري نسبت به چشمه ها بر خوردارند 

ز گا زهاي مضـر نیـز عـاري هسـتند بطوریکـه ا     سطه ارتباط با هوا از وجودهمچنین بوا
محاسن استفاده از آب قنات در پرورش ماهی می توان به اکسیژن محلول منا سب ، عدم 

 وجود گازهاي مضر وعدم نیاز به پمپاژ اشاره نمود
 واز معایب قنوات می توان نیاز به الیه روبی ونیز احتمال وجود آلودگی هاي انگلی و 

ر ن تـرین منبـع تـا مـین آب د    پارازیتی ناشی از ماهیان قنات را نام برد. بهر حال مطمئ
 پرورش قزل آال قنوات می با شند.

 
 
 نهرها ورودخا نه ها: -2

رودخانه ها بخصوص در استان کرمان نقـش انـدکی را در تـا مـین آب اسـتخر هـاي       
پرورش ماهی قزل آال ایفا می کنند. رودخانه ها در مقایسه با سـایر منـابع آبـی داراي    

ودبی آنها داراي نوسانات زیادي در طول سال است  معایب زیادي هستند. درجه حرارت
به همین دلیل برنامه ریزي تولید را مشکل می کند از طرفی بیشتر رودخانه ها درفصـول  
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بارندگی طغیان نموده وآب آنها گل آلود میشود که در صورت هدایت این آب ها بـه  
رودخانـه تخلیـه   مزارع پرورش قزل آال مشکال تی را ایجاد می کند از معایـب دیگـر   

صنعتی، خانگی وکشاورزي در این منا بع آبی است کـه خطـرات   -فاضالب هاي شهري
زیادي رابراي مو جودات زنده وبخصوص ماهی قزل آالي پرورشـی در بـردارد. بطـور    
کلی از مزایاي آب رودخانه جهت استفاده در آبزي پروري می توان به اکسیژن اشـباع  

،عدم وجود گاز هاي مضر وعدم نیاز به پمپ زنی واز  آب عدم وجود امالح محلول آهن
معایب آن می توان به نوسانات زیاد دبی آب ،نوسانات زیاد درجه حرارت آب ، وجـود  
سیال بهاي فصلی وگل آلودگی ،احتمال وجود آلودگی ناشی از فاضالب واحتمال وجود 

 انه اي اشاره نمود.بیمار یهاي انگلی وعوامل بیماریزا دراثر وجود ماهیان هرز رودخ
 
 چاههاي کشاورزي -3

استفاده از آب چاههاي کشاورزي بدلیل هزینه هاي مربوط به پمپـاژ تنهـا بـه منظـور     
پرورش ماهی چندان توصیه نمی شـود مگـر آنکـه آب بصـورت دو منظـوره هـم در       
پرورش ماهی وهم در کشاورزي مصرف گردد. در استفاده از آب چاهها براي پرورش 

راست حتی االمکان نیروي محرکه چاه انرژي الکتریکی باشد چراکه چاههـایی  ماهی بهت
که از  پمپهاي گازوییلی براي پمپاژ استفاده می کنند اغلب داراي نشت روغـن هسـتند   
که این مطلب گاهی مسمومیت و تلفات ماهیان را بدنبال دارد همچنین فعالیت پـرورش  

مزمان با فصل کشاورزي باشد. قبـل از اقـدام   ماهی در این منابع حتی المقدور بایستی ه
 "به فعا لیت پرورش ماهی در استخر هایی که از آب چاه استفاده می کنند بایستی حتما

اقدام هوادهی آب نمود. براي عمل هوادهی روشهاي متنوعی وجود دارد ساده تـرین راه  
از رسیدن وارد این  هوادهی با استفاده از لوله هاي پالستیک  سوراخ  دار که آب را قبل

لوله هاکرده و اجازه می دهیم تا از سوراخ هاي ریز لوله خارج شـده و قطـرات آب در   
تماس با هوا، فرصت اکسیژن گیري را پیداکنند، همچنـین اسـتفاده از بـرج هـوادهی،     
دستگاههاي هواده و سایر روش ها نیز مرسوم می باشـد. بطـور خالصـه ازمحاسـن آب     

پرورش  ماهی می توان به عدم امکان وجـود بیماریهـاي انگلـی     چاههاي کشاورزي در
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وعوامل بیماریزا، نوسانات کم درجه حرارت ونوسانات کم دبی واز معایب آن می تـوان  
به احتمال وجود گازهاي مضر ،احتمال کمبود اکسیژن محلول وهزینه پمپاژ زیاد اشـاره  

 نمود.
بـا تاکیـد بـر     زل آالي رنگین کمانشرایط احداث استخر ها ومزارع پرورش ماهی ق -

 استخرهاي ذخیره اب کشاورزي
 اندازه استخر:-الف

تو پو گرافی  خرها با توجه به شرایطدر طراحی مزارع پرورش ماهیان سردآبی اندازه است
زمین، میزان آب دردسترس وسیستم پرورش ماهی مشخص می گـر دد ولـی در مـورد    

ر یک حالت استاندارد مشخصی نـدارد زیـرا   استخر هاي ذخیره آب کشاورزي این مقدا
 هدف از انجام این فعالیت استفاده از امکانات بالقوه موجود است. 

بطور کلی حداقل اندازه استخر ها بستگی به میزان آب دارد .هر چه که ابعاد اسـتخرهاي  
ذخیره آب کشاورزي کوچکتر باشد،کنترل آن راحت تر غذا دهی آسانتر وپرت غذایی 

ست همچنین کنترل بهداشت وبیماریهاي احتمالی راحت تر ودرنهایت مـدیریت  کمتر ا
استخر آسان تر خواهد بود ولی با این حال از همه نوع استخري با ابعاد مختلف بسته بـه  
شرایط موجود می توان استفاده نمود از نظر عمق نیز استخر هایی که عمق آبگیري آنها 

 ا دارند.متر است بهترین شرایط ر 5/1-1بین 
 آب:-ب
همانطور که در قبل عنوان شد آب مهمترین عامل در تولید ماهی قـزل آال مـی باشـد      

این میزان در مزارع پرورش بایستی بطور دایم در جریان باشـد میـزان آب مـورد نیـاز     
جهت احداث مزرعه پرورش ماهی به روش سنتی مرسوم وبدون اسـتفاده از تجهیـزات   

در ثانیه به ازاي تولید یک تن ماهی می باشد ولی امروزه باورود  لیتر 7-10مکانیزاسیون 
تکنو لو ژیهاي نوین وادوات وتجهیزات هوادهی با میـزان آب کمتـر تولیـد بیشـتري     
استحصال میشود. در استخر هاي ذخیره آب کشاورزي نیز توصـیه میشـود حـداقل آب    

زم را داشته باشد یعنی آلـوده  لیتر در ثانیه نبا شد همچنین آب باید کیفیت ال 5کمتر از 
به فلزات سنگین نبوده وگازهاي مضر در آن وجود نداشته ویاکم باشد. میزان اکسـیژن  
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آن حتی المقدور  PHآب بایستی در حالت اشباع بوده وآب باید شفاف،فاقد کدورت و
 باشد. 5/6-8بین 

 
وسـکپی و  وضعیت استخر باید به گونه اي باشد کـه امکـان رشـد جلبکهـاي میکر     -ج

ماکروسکوپی درآن وجود نداشته باشد. رشدجلبک ها در این حالت یا بـه امـالح آب و   
یا به شرایط مساعد آب وهوایی منطقه براي رشـد جلبـک مربـوط مـی شـود . مـزارع       
پرورش ماهی قزل آال طوري طراحی واحداث میشوند که امکان تمیز نمودن جلبک هـا  

ـ   د. دراسـتخر هـاي ذخیـره آب کشـاورزي در     در مقاطع زمانی مشخص امکانپـذیر باش
صورتیکه رویش این جلبک ها زیادباشد براي تمیزکردن استخرها با مشکل مواجه شـده  
ویا گاهی بطور کامل تمیز کردن استخر امکانپذیر نیست از طرفی ماهیهـا و بخصـوص   

گیر بچه ماهیانی که درابتداي پرورش در استخر رها سازي شده اند در البالي جلبک ها 
کرده وموجب خفگی آنها می شود همچنین درصورتیکه از آب چاه براي پرورش ماهی 

بایستی قبل از ورودآب به مجموعـه اسـتخرها،آب هـوادهی شـده     "استفاده میشودحتما
 وکمبود اکسیژن آن جبران شود.

 
 آماده سازي استخر ها:-

 بدقت شسته شدهقبل از رها سازي ماهی اگر استخر تازه ساز باشد باید مصالح آن 
ویکبار آبگیري شده وسپس  تخلیه شود تا هیچ گونه سـیمان وباقیمانـده مصـالح درآن    
باقی نماند. در مورد استخر هاي ذخیره آب کشاورزي بدلیل اینگونه استخر ها رسـوبات  
مختلفی طی سالیان زراعی متمادي درکف استخر تجمع یافته است بدین ترتیـب قبـل از   

استخر ها باید ابتدانسبت به الیه روبی وسپس ضد عفونی آنهـا اقـدام   ماهیدار کردن این 
نمود الیه روبی استخر ها خارج ساختن رسوبات موجود در کف اسـتخر ویـا رسـوبات    
دوره هاي پرورش قبلی است. این موارد محیط مناسبی براي رشـدونمو انـواع جانـداران    

یا گاز متان است که در طول  SH2   ،CH4بسیار ریز وتولید انواع گازهاي مضر مثل 
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دوره پرورش می تواند خطراتی رابراي پرورش ماهی وکاهش اکسـیژن بـدنبال داشـته    
 باشد.

   به منظور ضد عفونی کردن استخر واز بین بردن موجودات ریز ومزاحم بایستیهمچنین 
نسبت به خشک کردن استخر ودر معرض آفتاب قرار دادن آن بـراي مـدت چنـد روز    

دور ویا باید نسبت به آهک پاشی استخر اقدام نمود براي این منظور می تـوان  حتی المق
متر مربع مقدار دو کیلو گرم آهک را درآب حل کـرده وبـه کـف     10به ازاي هر متر

محیط به یکباره باال رفته وموجـب ازبـین     PHودیواره هاي استخر پاشید دراین حالت 
ي احتمالی میشود .در طول دوره پـرورش  رفتن موجودات هرز ومزاحم وعوامل بیماریزا

نیز استخر بایستی هر چند وقت یکبار شسته شود البته ایـن کـار دراغلـب اسـتخرهاي     
ذخیره آب کشاورزي بدلیل حجم زیاد آب استخر امکا نپذ یر نیسـت وفقـط درمـزارع    
پرورش ماهی کاربرد دارد تا فضوالت ماهی، غذاهاي مصرف نشده وجلبک هایی که به 

 ره ها می چسبند باعث تغییر شرایط آب نشوند.دیوا
میزان نیاز به شستشوي هراستخر بستگی به شکل استخر و شرایط هیـدرولیکی آن دارد.   

در استخرهایی که ماندگاري آب درآنها باالست بویژه استخرهاي ذخیره آب کشاورزي 
ه آب نیاز به شستشوي دیواره هـا وکـف بسـیارزیاد مـی باشـد. در اسـتخرهاي ذخیـر       

کشاورزي می توان از جاروهاي تمیز کننده استخراستفاده نمود.می توان تیغه جارو رابـه  
 پمپ هاي مکش آب متصل کرد و جهت جارو کردن استخر استفاده نمود.

 
 
 
 
 اصالح استخرهاي ذخیره آب کشاورزي بمنظور پرورش ماهی -
 

ار کشاورزي وارد شود می با ایجادتغییرات اندك وکم هزینه وبدون اینکه لطمه اي به ک
توان استخرهاي ذخیره آب کشاورزي رابراي پرورش ماهی آماده نمود. این اصـالحات  
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بطور عمده شامل تغییراتی است که در ورودي وخروجی استخر ها ایجاد میشود. میتوان 
درمحل ورودي استخرها لوله هاي سوراخ داري راتعبیه ویادرصورت استفاده از آب چاه 

یزش آب را افزایش داده ویااز برج هوادهی استفاده کرد. با این کار عالوه بـر  ارتفاع ر
افزایش میزان اکسیژن محلول گازهاي مضر  در اثر تماس وتبادل باهوابه حالت تعـادل  
در میایند. حتی المقدور ایجاد حوضجه هاي صید نیز یکی از لـوازم ضـروري پـرورش    

توان در محل خروجی درداخل ویاخـارج از  ماهی دراین استخرهااست حوضچه صیدرا می
استخرتعبیه کرد. دراین صورت به هنگام صیدیاخارج شدن آب اسـتخر ماهیهـا یکبـاره    
دراین حوضچه هاجمع میشوند وعملیات صیدبه آسانی امکانپذیر میشود. براي جلوگیري 

ز از ورودعوامل ناخواسته وماهیان هرز به داخـل اسـتخروفرارکردن ماهیـان پرورشـی ا    
داخل استخر باید اقدام به نصب توري درمحل ورودي وخروجی اسـتخرها کـرد. سـطح    

 50آب همیشه وحتی درموقع تخلیه آب به منظور آبیـاري در کشـاورزي بایددرحـدود    
سانتیمتردراستخرها نگهداري شود این کاربراحتی بااستفاده ازقراردادن یک لوله پولیکـا  

استخر ومحصور کـردن دهانـه لولـه بـا تـوري       سانتیمتر درمحل خروجی 50به ارتفاع 
امکانپذیر میباشد. استفاده از شیر فلکه نیز در محل خروجی نیز یکی از روشـهایی اسـت   
که میتوان عالوه بر تخلیه آب از کف استخر، سطح آب را بدلخواه تنظیم کـرد. درایـن   

تخلیـه نشـود.   حالت باید مراقب بودتادرموقع بازماندن شیر فلکه آب استخر بطورکامـل  
استخرهاي ذخیره آب کشاورزي که با ابعادزیاد احداث میشوند درپرورش ماهی ممکـن  
است عالوه برناهمسانی رشد ماهیان پرورشی مسایلی مانند رشـد زي شـناوران گیـاهی    
وجلبک ها، در طول روز وکاهش اکسیژن درطول شب رابدنبال داشته باشد. بنابراین در 

 استخر ها بطور خالصه باید به نکات زیر توجه نمود . مورد آماده سازي واصالح
با استفاده از لوله هاي سوراخ دار امکان اشباع شدن آب ورودي از اکسـیژن فـراهم    -1

 شود
 قبل از ماهیدار کردن نسبت به الیه روبی وضدعفونی کردن استخر ها اقدام کرد -2
 با انجام عمل هوادهی گازهاي مضر را از آب خارج کرد -3
 نصب  توري در محل ورودي وخروجی -4
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 سانتی متر حفظ گردد 50سطح آب در موقع تخلیه استخر همیشه درحد -5
 
 :حمل ونقل بچه ماهی ورها سازي -

حمل ونقل بچه ماهی می تواند با استفاده از کیسه هـاي نـایلونی ویـا مخـازن فـایبر گـالس       
ویافلزي انجام گیرد بدلیل نیاز اکسیژن زیاد ماهی قزل آال، حمل ونقل ایـن مـاهی در کیسـه    
هاي نایلونی تنها در اوزان پایین ومسافت هاي کوتاه می تواند انجام گیـرد ودر حمـل ونقـل    

رگتر وبه هنگام مسافت هاي طوالنی بایستی ازمخازن یا تانکرهاي حمل استفاده بچه ماهیان بز
 نمود.

مخزن هاي حمل بجه ماهی باید حتی المقدور دو جداره وعایق حرارتی داشته باشند تعداد بچه  
ماهی که می تواند به ازاي هر متر مکعب آب حمل ونقل شود به عواملی چون درجه حـرارت  

حیط ، میزان تبادل حرارتی بین آب مخزن ومحیط خارج ،انـدازه و وزن  آب ، درجه حرارت م
بجه ماهی ومیزان اکسیژن تزریق شده به داخل مخزن بستگی دارد در حمل ونقل بچـه مـاهی   

استفاده ازمواد بیهوش کننده ویخ در طول حمل ونقل مرسوم می باشد همچنـین بهتـر   "معموال
حمـل ونقـل جهـت جلـو گیـري از بـروز         درصد به آب مخزن 5/0-1است مقداري نمک 

 بیماریهاي قارچی اضافه نمود.

 
 در موقع حمل ونقل بچه ماهی قزل آال باید نکات زیر رارعایت نمود

 ساعت قبل از حمل ونقل قطع شود 24غذا دهی به ماهیها حد اقل  -1
ـ  -2 ه مخزن حمل ونقل با آبی که دماي آن به اندازه دماي آب استخر هاي نگهداري بچ

ماهیان است هم دما شود. همچنین اگر از کیسه هاي نایلونی جهت حمل و نقل اسـتفاده  
می شود این کیسه ها روي سطح آب استخر قرار داده شوند تا اختالف درجـه حـرارت   
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آب کیسه ها واستخرها بیش از چند درجه نباشد  همچنـین  پـس از رهـا سـازي بچـه      
دداري شود. بطورکلی عملیاتی چون رقم بندي ، سا عت باید از غذا دهی خو 24ماهیان تا

مـا   امل ایجاد فشار عصبی واسترس درزیست سنجی و بخصوص حمل ونقل از جمله عو
 هیها بشمار میرود. دراین گونه مواقع اولین کار خودداري از غذا دهی به ماهیان است.  

 
 ماهیدار کردن استخر و تراکم رها سازي

 
با اختالف وزن یک دست و یستی توجه داشت که ماهیانی با در ماهیدار کردن استخرها

نچه اختالف وزن و اندازه ماهیها زیاد باشد ماهیان درشت تر اجـازه  کم انتخاب شوند چنا
گرفتن غذا به ماهیان ریز تر را نمیدهند و پس از مدتی ماهیـان کـوچکتر خـود طعمـه     

میشود. بنا براین  واري شایعماهیان بزرگتر شده و به اصطالح کانی بالیسم یا هم جنس خ
 عملیات رقم بندي ماهیان در مزارع پرورشی از ضروریات میباشد .

در مورد تراکم ذخیره سازي نیز بایستی عنوان کرد که تعداد بچه ماهی رها سازي شـده  
استفاده از پمپهاي برگشت آب، دستگاه کمیت آب مربوط میشود همچنین به کیفیت و 

هیزات نیز تاثیر گذار هستند به طور کلی در استخرهاي ذخیـره  هاي هوادهی و سایر تج
کیفیـت و کمیـت آب    آب کشاورزي تراکم رها سازي بچه ماهی به وسـعت اسـتخر،  

 .داردبستگی  ن ورود آب به استخر و تعویض آب ورودي و مدت زما
 

 
 

 کنترل فاکتور هاي فیزیکو شیمیایی آب
از اهمیت خاصی برخوردار  ل آالحفظ کیفیت آب در طول دوره پرورش ماهی قز

وشیمیایی آب بصورت مستمردستخوش است. درطی دوره پرورش فاکتورهاي فیزیک
 تغییر می شوند.
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مونیاك ودي اکسید کـربن بـه   هاي سوخت وساز ماهی گازهایی چون آدراثر فعالیت 
آب در اسـتخر هـاي ذخیـره    "ینکـه مخصوصـا  محیط آبی وارد میشود از سویی بدنبال ا

م نمـی شـود امکـان رشـد زي شـناوران      ي تعویض آب بصورت دائمـی انجـا  کشاورز
بد واین شـرایط خـود باعـث کـاهش     ها بواسطه ماندگاري آب افزایش میاکروفیت وما

واکسـیژن آب بوسـیله دسـتگاههاي مخصـوص       PHدراسـتخر میشـود.تعیین   اکسیژن
)PH متر واکسیژن متر ) ویا با استفاده ازنوارهاي کاغذي اندازه گیريPH  آب میتواند

 انجام گیرد .
دراستخربامصـرف اکسـیژن   غذاي مصرف نشده نیزازجمله عواملی است که تجزیـه آن  

 وبرهم زدن تعادل شیمیایی آب همراه است ،
 بنا بر این باید غذا دهی دراین استخر ها با دقت کامل انجام شود تا حتی المقدور 

 باشد یژن آب است وجود نداشتهپرت غذایی که نتیجه آن آلودگی وکاهش میزان اکس
نه بهتر است بصورت روزانیز  واکسیژن محلول آب استخر  PHکنترل درجه حرارت ،

 انجام شود .
 
 زیست سنجی وکنترل رشد ماهیها درطول دوره پرورش 
 

براي پی بردن به سرنوشت غذایی که در داخل استخر ها ریخته میشود وهمچنین میـزان  
قت یکبارمیزان رشد ماهیـان راکنتـرل   غذایی باید هر چند و وضریب تبدیل رشد ماهیها

درهرمرحله بایـدمیزان   بیومتري انجام میگیرد.ود.این کارطی عملیات زیست سنجی یانم
زیـادي   دي تعیین شود.این کارازدقت وحساسیتغذاي موردنیازتاانجام زیست سنجی بع

عدم اطـالع از میـزان   برخوردار است زیرادرصورت عدم زیست سنجی به موقع ماهیها و
رشدونمو آنهاممکن است میزان غذاي مصـرفی بـیش ازحـدنیازماهیها باشـدکه درایـن      

 صورت نیزکاهش رشد ماهیان پرواري وافزایش هزینه هاي تولیدرابدنبال خواهدداشت.
میزان غـذاي مصـرف    درجه حرارت، درهربارزیست سنجی افزایش طول و وزن ماهیها،

بطور متوسـط بـا    زیست سنجی اندازه گیري ومحاسبه میشود. شده وغیره درفاصله دوبار
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روزیکبارنسـبت بـه   25توجه به شرایط استخرهاي دومنظوره بایدبصورت ماهیانه ویـاهر 
تعدادماهیان انتخاب شـده بـراي ایـن     انجام زیست سنجی وکنترل رشدماهیها اقدام نمود.

ن بااستفاده ازروش وامیت درصد کل ماهیان موجوددراستخر است. منظوربطورمعمول یک
 هاي معمول مثل استفاده از تور پره یاتور ساچوك اقدام به نمونه برداري از ماهیها کرد.

انجام شود. در موقع استفاده از ساچوك بهتراست حداقل از دومحل استخر نمونه برداري 
نندپودرگل ست سنجی ازداروهاي بیهوش کننده مان براي انجام عملیات زیهمچنین میتوا

میـزان وزن   ،براي محاسبه میخک براي آرام کردن ماهیان پر جست وخیزاستفاده کرد.
وبرتعدادکل آنهـا تقسـیم    (نمونه برداري شده)را یادداشت متوسط کل ماهیان صید شده

ماهیان موردعمل دچـارخفگی   این کار بایستی با سرعت ودقت زیادانجام شودتا میکنیم.
 نشوند. یوآسیب تنفس

 عواملی مهمترین.نمود اقدام غذایی جیره اصالح به نسبت باید نیز عملیات این پایان در
 بشرح زیر است. باشد موثر قزل آال رشدماهی میزان درکاهش میتواند که
 کاهش ویاافزایش درجه حرارت آب بیش از حد مطلوب-1
 عدم تغذیه مناسب یاتعداددفعات غذادهی نامناسب -2
 بروز بیماریها-3
وشکوفایی  دراثرعواملی چون رشد PHکسیژن محلول یاافزایش کاهش میزان ا-4

 جلبک ها
بواسطه CO2 -    SH2زایش میزان گازهاي مضر وسمی در محیط آب مثل اف -5

 فضوالت وتجزیه باقیمانده مواد غذایی افزایش

 یه ماهیها با جیره غذایی نامناسبتغذ -6
 
 

 سایر شرایط:
 وزن متوسط بچه ماهی جهت رها سازي:
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گرم 10-15بهترین وزن جهت رها سازي بچه ماهی در استخرهاي پرورش "موالمع
پرورش توصیه  میباشد،کمتر از این میزان بدلیل کاهش مقاومت ماهیان در طول دوره

   مقرون مین بچه ماهیاین مقدار بدلیل هزینه باالي تااز  نمی شود همچنین اوزان بیشتر
ن اخت بسته به شرایطی همچون مدت زمان سشاالبته بایستی خاطرن بصرفه نخواهد بود.

نوع استخر و... وزن بچه ماهی انتخاب میگردد براي مثال در استخر هاي   ،پرورش
خاکی بایستی وزن بجه ماهی بیشتر باشد چراکه درمقابل بیماریها مقاومتر خواهد بود بر 

 درجهطی همچون وزن اولیه بچه ماهی،این اساس طول دوره پرورش بسته به شرای
ن مناسب براي ماه خواهدبود.زما 4-6ر معمول بین حرارت آب ومدیریت پرورش بطو

البته وزن مناسب جهت  گرم میباشد. 400-500صیدماهیان پس از رسیدن آنها به وزن 
صید ماهیان پرواري بستگی به نیاز بازار تنظیم خواهد شد.پس از پایان برداشت وانجام 

 ضریب تبدیل غذایی، از قبیل وزن متوسط بر داشت،عملیات صید بایستی اطالعاتی 
ن برنامه ریزي جهت تولید رش وغیره درفرم مربوطه ثبت شود تا بتواتعدادروزهاي پرو

 در دوره هاي آینده را انجام داد.
 
 شستشوي ماهیان صید شده : 
 

ده با لجن نچه استخر داراي حوضچه صیدباشد تماس ماهیان صید شدر موقع صید چنا
است ودرصورت عدم وجودحوضچه صیدممکن است ماهیان الی کف استخر کمتراحتم

ماهی  در ال بالي آبشش وفلس هاي آن  صید شده بالجن تماس پیدا کرده ویا باقیمانده
گوشت ماهی قزل آال بکا هد به همین دلیل پس ازصید بایدبه از کیفیت  بجاي مانده و

کرد دراین صورت ذرات لجن ازالبه سرعت نسبت به شستشوي ماهیان صید شده اقدام 
الي فلس هاوخارهاي آبششی ماهی شسته وبر طرف شده وکیفیت گوشت ماهی قزل 
آالحفظ میشود. سایر اقدامات مدیریتی در پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان بشرح 

 زیر می باشند.
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 تمیز کردن توریهاي ورودي وخروجی-1
ف استخر با ساچوك که بخصوص در جمع آوري برگ هاي درختان از سطح وک -2

 فصل پاییز مشکالتی را ایجاد می کند
 نهآب بطور روزا PHاندازه گیري دما و-3
 کافی وبه موقع  و دفعات غذا دهی به تعداد -4 
 بیماریهاي احتمالی حادث شده گزارش-5
 و وقایع روزانه  ثبت تعداد تلفات-6 
 تعویض به موقع آب   -7
 نگام ماهیان پرواريصید به مو قع وبه ه-8
 به موقع ماهیان پرواري به بازارشستشو وعرضه -9 
 
 تغذیه وغذا دهی                        
 

ره غذایی مناسب می یتولید با صرفه واقتصادي ماهی قزل آال منو ط به استفاده از ج
بنا درصد هزینه هاي تولید ماهی قزل آالرا بخود اختصاص می دهد  50باشد. غذا بیش از

 بکارگیري روش هاي صحیح غذا دهی ونگهداري براین استفاده از غذاي مناسب ،
اهمیت ویژه اي می باشد. نیازهاي غذایی ماهی قزل آال در اندازه  حائزمناسب غذا 

 وسنین مختلف بایکدیگر متفاوت است و غذاي مورد نیاز ماهی بایستی داراي پروتئین
ی قزل آال شامل غذا دهی دستی ا دهی به ماهنرژي الزم باشد. روش هاي غذکافی وا

 هزینه هاي پرورشی از هر کدام به وسعت مزرعه ، استفاده نیکی می باشد کهومکا
 مهمترین مزیت غذا دهی دستی مشاهده حرکت ماهی ومحیط پرورش بستگی دارد .

 میزانکه این عوامل می توانند نشاندهنده در هنگام غذا گیري واشتهاي آن می باشد 
نیکی توزیع یکنواخت غذا در استخر وکاهش مزیت غذا دهی مکا سال مت ماهی باشند .

ا در تمام سطح هزینه کارگري می باشد .در غذا دهی دستی باید توجه کرد که غذ
 وتمامی ماهیها به یک میزان غذا بگیرند در غیر اینصورتاستخر پاشیده شده 
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 نه بندي غذا نیز بایستیدا هد شد .ز زیادي در بین ماهیها مشاهده خوایاختالف سا
ن ماهی باشد متناسب با اندازه دهان ماهی باشد. اگر دانه هاي غذا کوچکتر از سایز دها

 نرژي زیادي از دست خواهند دادش بیشتري براي گرفتن غذا نموده واماهیها باید تال
ن اقتصادي یاد خورده نخواهد شد وعال وه بر زن ماهی باشواگر غذا بزرگتر از سایز دها

لوده خواهدشد بنا براین در استفاده از نوع غذا باید ستخر نیز آناشی از هدر رفتن غذا ا
دقت نموده و بر اساس جداول موجود نوع غذا ومقدار مورد نیاز آن را مشخص نمود. 

 نوع جیره غذایی بکار بردهپرورش ماهی قزل آال بطور کلی سه براي 
و غذاي مرحله  FFT  یا ) غذاي مرحله رشد SFTغازي (میشود که شامل غذاي آ

 باشند. می  GFT یا پرواري
 ): غذاي مورد استفاده در این مرحله داراي میزان پروتئین باال SFTغازي:(غذاي ا-1

درصد ) است غذاي کنستا تره در این مرحله بصورت خرده یا  50(گاهی بیش از 
استفاده میشود تعداد دفعات غذادهی  در گرم از این غذا  5تا وزن "بوده ونهایتا گرانول

این مرحله بدلیل کوچک بودن دستگاه گوارش ماهی باال میباشد. غذاي استارتراغلب در 
 سه اندازه مختلف تهیه میشود.

د کمترازغذاي استارتر است این در غذاي رش میزان پروتئین ):  FFT(دغذاي رش-2
 5میلیمتر است واز وزن  5/2احدود وقطرذرات غذ بوده اکسترودر بصورت پلت یاغذا 

نتره نیزدر دو روز استفاده میشود. این غذاي کنسا مرتبه در 5گرم به تعداد حدود  30تا
 تهیه میشود. FFT2و FFT1سایز

):از مشخصات این غذا نیز کاهش میزان پروتئین، افزایش  GFTغذاي پرواري (-3
 3بیش ازغذا ماهی است قطر ذرات درصد فیبر خام وافزایش قطر پلت متناسب با اندازه 

گرم به باال استفاده میشود .با افزایش وزن ماهی تعداد دفعات  30میلیمتر است واز وزن 
 مرتبه در روز کاهش می یا بد . 2- 4غذا دهی به 

ط ماهی مصرف شود هر چه غذا سبک تر باشد دیر تر ته نشین شده وبهتر می تواند توس
ند به همین دلیل امروزه استفاده از غذاي اکسترودر که لوده می کواستخر را کمتر آ

 رایج شده است. داراي شناوري بسیار باالیی است
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لوده نمی دارد اول اینکه محیط پرورشی را آ این نوع غذا دو مزیت نسبت به غذاي پلت
برروي آب شناور است و دوم اینکه چربی این نوع غذا بر خالف "کند زیرا کا مال
درداخل غذاگنجانده شده وباعث آلودگی آب  اسپري میشود،غذابرروي غذاي پلت که 

نه هاي آن وبوي علف هاي دریایی که نشاندهنده یکنواختی دا شکل غذا، نخواهد شد.
تازگی غذا میباشد ازعوامل دیگري است که نشاندهنده کیفیت غذا میباشد برروي کیسه 

ضریب تبدیل غذایی وجدول  مشخصات خوراك وآنالیزآن، غذا باید تاریخ تولید،
غذادهی درج گردیده باشد.درصد خاکه غذا بایدکمتراز یک در صد ورطوبت آن بین 

بایدبصورت تدریجی وماهیانه خریداري شده وبهتراست بیش غذا  درصد باشد. 12-8
 ازدو ماه نگهداري نشود.

 
 نبار کردن غذاشرایط نگهداري وا

  
ان از نوع پلت رهاي پرورش باید حتی االمکبا توجه به اینکه غذاي مصرفی در استخ

 تاازفساد بکاربردغذا هاي زیررابراي حفظ کیفیت  باید توصیه براینیااکسترودر باشد بنا
 قیمت قزل آال جلوگیري بعمل آید غذاي گران

همین منظور دیواره هارابا به  محل نگهداري غذا باید عاري از رطوبت باشد -1
نموده وغذاهارابراي جلوگیري از تماس با کف  با پالستیک عایق بنديکاشی یا 

باال بودن میزان رطوبت منجر به تخریب  بر روي پالت هاي چوبی قرار میدهیم.
 ویتامین ث میشود

 
 ب نبایدو روشن باشد ولی نور مستقیم آفتا محل نگهداري غذا باید سرد و خنک -2

درجه  2-3درحد نبهتر است انبار داراي تهویه بوده ودماي آ بد.در انبار بتا
نباشته شوند بصورت توده اي ا روي همدیگر نبایدسانتیگراد ثابت باشد.کیسه ها 

 وهمیشه باید بین ردیف هاي آن جریان هواعبورنماید
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مشخصی  نمونه اي از آنرابراي تعدادابتدا  غذا باید براي استفاده از هرمحموله جدید - 3
ساعت  24صورت عدم بروزمشکل از ماهیها یایک استخر مشخص مصرف نموده ودر 

درصورت بروزهرگونه تلفات بایدغذادهی را "بعد براي تمام مزرعه مصرف گردد ضمنا
 .قطع وبه یافتن مشکل ورفع آن پرداخت

 
 

 ان غذاي مصرفی میز
 

مصرفی وتعداد دفعات غذادهی درتولید باصرفه  مقدارغذاي شیوه غذادهی، غذا،
غذاسبب  مصرف بیش از حد صی برخورداراست.واقتصادي ماهی قزل آالاز اهمیت خا

 ن اقتصادي موجب آلودگی آبمصرفی شده که عالوه بر زیا هدررفتن مقداري از غذاي
نیز میشود همچنین غذادهی کمتر از حدنیاز ماهی میتواند منجربه کاهش رشدماهیان 

 .ن اقتصادي استشد شود که این خودنیزباعث ضرروزیانی شدن دوره ری و طوالپرورش
درجه حرارت  آب  ماهی قزل آالبر اساس وزن بچه ماهی،مورد نیاز نه میزان غذاي روزا

انرژي موجود درغذا بر اساس جداول مخصوص محاسبه میگردد. بر اساس داده هاي  و
این جداول با رشد ماهیها وبزرگترشدن آنهادر صدغذاي مصرفی نسبت به وزن کاهش 

یابد همچنین با افزایش درجه حرارت  آب تا  یافته ومیزان غذاي مصرفی افزایش می
 بد .حد مطلوب براي رشد ماهی، میزان غذاي مصرفی نیز افزایش می یا

 
 
 

بتدا وزن متوسط  ماهیها محا سبه میشود تعیین نیاز روزانه امیزان غذاي مورد براي تعیین 
عدد ماهی وزن متوسط ماهیها بایستی حداقل هردو هفته یکبار با برداشت تصادفی چند 

وتوزیع وشمارش آنها انجام شود .سپس وزن متوسط ماهیها در تعداد آنها ضرب شده 
 ونتیجه با توجه به جدول غذا دهی بدست می آید.
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قطعه ماهی با متوسط وزن  000/30مثال:اگر در یک مزرعه پرورش ماهی قزل آال تعداد 

تی گراد باشد نوع غذا ، درجه سان 16گرم وجود داشته باشد در صورتیکه دماي آب  45
تعداد دفعات غذا دهی وسپس میزان غذا دهی مورد نیاز روزانه آنرا        بدین روش 

 محا سبه می شود.
 وعده 3-4می باشد وتعداددفعات غذا دهی   GFTبا توجه به جدول راهنما غذا از نوع 

 در روز خواهد بود
ی دماي ماهیان از تال قي آب و وزن متوسط حال با کمک جدول ومشخص بودن دما

 می باشد 2/ 9آب و وزن متوسط ماهی در جدول درصد عددي آن 
 وزن کل ماهیان =تعداد ماهیان *وزن متوسط ماهی

 
   45*000/30= 1350 گرم کیلو  
 

نه (بیوماس) ضرب نموده تا مقدار غذاي روزا مزبور را در وزن کل ماهیان ضریب
بوده که براي مشخص  گرمکیلو 3 9گرم حدود نه به کیلومقدارغذاي روزا بدست آید.

کیلوگرم  10-13وعده درروز وهر وعده  3-4کردن غذاي هروعده با مراجعه به جدول 
 محاسبه میگردد،

وزن قزل آالي رنگین کمان بر حسب ماهی  نه موردنیازجدول مقدار غذاي روزا -
 ودرجه حرارت آببچه ماهی 

  
 
 

 وزن ماهی به گرم
180 
 300تا 

130 
 180ا ت

تا  90
130 

تا  60
90  

تا  40
60 

تا  25
40 

تا  12
25 

تا  5
12 

تا  5/1
5 

تا  2/0
5/1 

صفر 
تا 
2/0 

 دماي آب 
 ( سانتی گراد )

7/0 7/0 8/0 9/0 1/1 3/1 6/1 2/2 9/2 9/3 3/4 6 
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7/0 8/0 9/0 1 2/1 4/1 7/1 3/2 1/3 2/4 6/4 7 
7/0 8/0 9/0 1/1 3/1 5/1 8/1 5/2 3/3 2/4 9/4 8 
8/0 9/0 1 2/1 4/1 6/1 2 7/2 6/3 5/4 4/5 9 
9/0 1 1/1 3/1 5/1 7/1 2/2 9/2 9/3 9/4 9/5 10 
1 1/1 2/1 4/1 6/1 8/1 4/2 2/3 3/2 3/5 4/6 11 
1/1 1/1 3/1 5/1 7/1 2 6/2 5/3 7/4 7/5 7 12 
1/1 2/1 4/1 6/1 8/1 2/2 8/2 8/3 5 1/6 5/7 13 
2/1 3/1 5/1 8/1 2 4/2 3 1/4 4/5 6/6 8 14 
3/1 4/1 6/1 2 2/2 6/2 2/3 4/4 8/5 2/7 7/8 15 
4/1 5/1 7/1 2/2 4/2 8/2 4/3 8/4 3/6 8/7 4/9 16 
5/1 6/1 8/1 3/2 5/2 3 6/3 2/5 8/6 3/8 10 17 
6/1 7/1 9/1 4/2 6/2 2/3 8/3 5/5 2/7 7/8 5/10 18 
7/1 8/1 2 5/2 7/2 3/3 9/3 7/5 5/7 9 8/10 19 
7/1 8/1 2 6/2 8/2 4/3 4 9/5 7/7 2/10 11 20 

 
نه باید همـه روزه  یره غذایی روزان جیپس از انجام عمل زیست سنجی وتعی بهر صورت

اضافه شود واین مقدار بستگی بـه   تا انجام زیست سنجی بعدي این جیره مقداري غذا به 
درجه حرارت آب ، وزن ورشد روزانه ماهی متغیر است. باید خـاطر نشـان کـرد کـه     

ستفاده از جدول غذا دهی تنها بعنوان یک مالك ومعیار پایه واولیه مورد استفاده قـرار  ا
می گیرد ودر غذا دهی به ماهی قزل آال عال وه بر جدول غذا دهی باید به اشتهاي ماهی 

و سـایر شـرایط   ،کیفیت آب وهمچنین تغییرات روزانه ونا گها نی درجه حـرارت آب  
نند گل آلودگی ویا جلبک زدگـی  ی که آب به عللی مااقعدر موتوجه نمود. براي مثال 

 داراي کیفیت مناسبی نیست وماهی به خوردن غذا  
اشتها نشان نمی دهد باید از دادن غذاي اضافی به ماهی خودداري کرد. موارد ذکر شـده  
وسایر عواملی که در تعیین مقدار غذاي مورد نیاز استخر ها موثر هستند    کارشنا سـان  

ارائه یک فرمول کلی وبدون تغییرعاجز کرده است وهمه جـدول وفرمـول هـاي     را در
ارائه شده بعنوان یک الگوي قابل تغییر باید بکار برده شوند. پس روشن است کـه بایـد   
این جدول هاونمونه ها بعنوان پایه واساس کار مورد استفاده قرار گیرند وتغییر آنها بـر  

 ام شود .اساس مالحظات فنی وکارشناسی انج

 ٢٨ 



 
 ن غذا دهی :تعداد دفعات وزما

 
در رشـد   ن مناسب غذا دهیوزما تعداد دفعات  ي مصرفی،عالوه بر کیفیت وکمیت غذا

تعداددفعات غذا دهی بسـتگی کامـل بـه     نقش بسزایی دارد. ونمو مناسب ماهی قزل آال
اند در هفتـه  که تازه تغذیه فعال را شروع کرده  ماهیان نوزاد اندازه وبزرگی ماهی دارد.

در صورتیکه تعداد دفعات غذا  تعذیه می شوند. بار  هر نیم ساعت یک "هاي اول تقریبا
بـار در روز کـاهش مـی     2- 3آب به دهی براي مولدین در شرایط مناسب بودن دماي 

در  تعداد دفعات غذا دهی در میزان بقا نقش اساسی دارد. غازي تغذیه ،بد. در مراحل آیا
داشـته وتنهـا   ن عداد دفعات غذا دهی در میزان بقا نقش زیاديت حل بعده در مراصورتیک

 بـراي ماهیـان در اسـتخرهاي   اولین وعده غـذا   میزان رشد را تحت تاثیر قرار می دهد.
خرین وعده غذا در سـاعت هـاي پایـانی روز بـه     پرواري در ساعت هاي اولیه روز وآ

طول روز تقسیم شود. ضمن اینکـه   ماهیها داده میشود.سایر وعده هاي غذا دهی باید در
سـت ) وهمچنـین   بایستی در روزهاي بسیار سرد (ساعات اولیه روز که هوا خیلی سرد ا

بد از غذا دهی خـودداري  عمودي بر استخر می تا "ت کامالب بصوردر زمانیکه نور آفتا
 میزان غذا نیز در کلیه وعده ها یکسان نبوده ودر وعده هاي صبح وعصر به دلیـل  شود.

پشت سر کذاشتن یک دوره گرسنگی طوالنی مقـدار غـذاي بیشـتري بـه ماهیهـا داده      
 .میشود

 
 
 
 

 sortingرقم بندي 

 
سـایز در بـین    بـا اخـتال ف   بعد از مدتی ، به هر شکلی که غذا دهی انجام شود"مسلما

ماهیها روبرو خواهیم شد که نتیجه اختالف درژنتیک ومیزان رشد ماهیهاي یک گله نیز 

 ٢٩ 



شد لذا جهت جلوگیري از این اختالف سایز ودر نتیجه همجنس خـواري ورقابـت   می با
)   SORTINGمرتبـه رقـم بنـدي (    4- 5 "غذایی باید در طول دوره پرورش معمو ال

 انجام شود
ماهیان را بر اسـاس   رقم بندي به دو صورت دستی وماشینی انجام می گیرد. رقم بندي ، 

 درابعـاد "یم می کند. رقم بندي هاي دستی معمـو ال ن به چند قسمت مجزا تقسقطر بدنشا
سـانتی   45سانتیمتر با عمق  60×75سانتی متر براي بچه ماهیان وتا  18با عمق  36 × 36

 متر براي ماهیان پرواري ساخته میشوند که در کف آن شانه رقم بند قرار می گیرد.
می ادر یک گوشه جمع ماهیها ر ورده وجهت رقم بندي ابتدا سطح آب استخر را پایین آ

رقـم بنـد را درداخـل    صید کرده ودر داخل رقم بندریختـه و کنیم سپس ماهیها رابا تور 
ن می دهیم تا ماهیان کوچکتر ازآن عبـور کـرده ووارد اسـتخر شـوند     استخر خالی تکا

نیزه جهـت رقـم   ر دیگري رها می کنیم در مـزارع مکـا  وماهیهاي درشت تر رادر استخ
بتدا ماهیها توسط فیش فاده می شود که دراین رقم بندها او ماتیک استبندي از رقم بند ات

تقسیم شده  پمپ صید شده وبه رقم بند منتقل میشوند.در این رقم بند ماهیها به چند دسته
وتوسط لوله به استخرهاي مشخص هدایت میشوند.استفاده از این نوع رقم بند هاسـرعت  

 وارد می کند. کار افزایش داده واسترس کمتري به ماهی
 12غذا دهی قطع و ساعت قبل از رقم بندي 24- 48بهتر است جهت کاهش استرس  

آغاز گردد.همچنین این کار بهتر است در صبح زود که  "ساعت بعد از رقم بندي مجددا
  هوا خنک ونیروي کار آماده تر است انجام شود .در استخر هاي

محیط مجزا براي داشتن ماهی با وزن ذخیره آب کشاورزي بهتر است جهت داشتن چند 
هاي مختلف ، استخر توسط تور به دو یا چند قسمت تقسیم شده ورقم بندي انجام شود 
در غیر اینصورت باید بر اساس سایز ماهیها از مخلوط غذاي ریز ودرشت جهت تغذیه 

 آنها استفاده نمود زیرا استفاده از غذاي درشت باعث عدم رشد ماهیهاي
غیر ضـروري   اهش تولید خواهد شد. در ضمن توصیه میشود از رقم بند يکوچکتر وک

د ماهیان می شود. بهتر اسـت  خودداري شود زیرا رقم بندي پی در پی باعث کاهش رش
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 ضـد عفـونی   نتقال ماهیها از یک استخر به استخر دیگر عملیـا ت در زمان جا بجایی وا
 از نیز انجام گیرد.ماهیان با استفاده از داروهاي ضد عفونی کننده مج

 
 مدیریت بهداشتی پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان

 
رابطـه  ماهی در آب زیست می کند. در نظر اول این جمله بسیار ساده بنظر می رسد اما 

سالمتی آن بطور کامل روشن می کند. از  از دیدگاهرا  پیچیده ماهی وآب اهمیت ماهی
دفاع در برابـر عوامـل    تغذیه و ،نند رشدی ماماهطرفی دیگر تمامی فعالیت هاي حیاتی 

جه به کیفیت بیماریزا وحفظ سالمتی آن بستگی کامل به آب محیط آن دارد از اینرو تو
تحمـل   ایت اهمیت را دارد .هـر مـاهی   ن زیست می کند نهوکمیت آب که ماهی درآ

یـت  فعال عوامل محیطی خود دارد که در دامنه مناسب عوامـل محیطـی    خاصی نسبت به
 زیستی آن بخوبی انجام می گیرد هاي

ـ ، محلول اکسیژن،    PHاین عوامل شامل درجه حرارت ،  ،  آمونیـاك ز کربنیـک  اگ
ل استرس به مـاهی وافـزایش   یتحمل باعث تحماست وهر گونه تغییر دراین دامنه  و.....

  که منجر به بروز همه گیـري هش مقاومت آن نسبت به بیماریها می شود حساسیت وکا
ـ تلفات خواهد شد .بناو دیهاي طبیعـی  بر این درك وشناخت ویژگی هاي زیستی ونیازمن

سریع وتولیداقتصادي ایجاد شرایط مطلوب محیطی براي رشد  هر ماهی کمک زیادي در
 آن خواهد کرد

از رشـد  ه هاي محدودي از پارا متر هاي محیطی خـود  رورشی دردامنپ ماهی قزل آال ي
چنین شرایطی است که منجـر بـه افـزایش    ردار است .ایجاد مطلوبی در استخر ها بر خو

مقاومت ماهی قزل آال می شود .پیشگري از برروز نامالیمات در محیط مـاهی در واقـع   
 بخش اعظم مدیریت بهداشتی ماهی قزل آال را تشکیل می دهد .

خروجی استخر ها بایستی به نحوي طراحی شود که خـروج رسـوبات بهمراهـی     -1
براي تا مین آب استفاده می شود  یرباشد .اگر از آب چاهمکانپذب به سهولت اآ
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ایت وپـس از تعـادل در گازهـاي    بتدا بایستی آب چاه به حو ضچه هوادهی هدا
 شود. اکسیژن به استخر هاي پرورشی وارد وافزایش CO2نند کاهش آب ما

متر از مظهـر   100در صورتیکه از آب قنات استفاده میشود رعایت فاصله حدود  -2
تا استخر ها آب رااز لحاظ رژیم گازي براي ماهی قـزل آال مطلـوب مـی    قنات 
 سازد

 
نی کـه  میشود ضروري است که در مقاطع زمـا  در صورتیکه ازآب چاه استفاده -3

آب چاه قطع میشود با ایجاد روش مدار بسته وبا استفاده ازپمپ هـاي برگشـت   
یـان آب بطـور   به حوضچه پخش آب هدایت نمود تا جر"مجددا آب خروجی را

مستمر براي ماهیان برقرار باشد درچنین شرایطی الزم است از هواده هاي ویـژه  
استفاده شود همچنین بهتر است درزمان استفاده ازآب بر گشـتی در صـورتیکه   

 ماهیان تمایلی به خوردن غذا نداشته باشند تغذیه انجام نگیرد.
م بندي ماهیان در طول در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي بدلیل عدم امکان رق -4

یکدوره پرورش بهتر است بچه ماهیان دراوازن باال به استخر ها معرفی واز لحاظ 
 وزنی بطور کامل یک دست باشند

هکی دفـن  درگودال هاي آشمارش وتلفات ماهیان بایستی روزانه جمع آوري و -5
 شوند همچنین ثبت تعداد تلفات دردفاتر مخصوص در هر روز ضروري است.

وسایر موارد رسوبی حداکثر  باید همیشه تمیز بوده وجلبک هااي ماهیان استخره -6
وري وخارج شوند این عمـل موجـب   روز یکبار از استخر ها جمع آ 15- 20هر 

 می شود. بهبود شرایط محیطی الزم 
زمـایش دقیـق   ید از لحاظ سالمتی مورد معاینه وآحداکثر هر ماه یکبار ماهیان با -7

اي ماهیـان قـزل آالداراي   از بیماریه ر داشت که بسیار يباید در نظ قرار گیرند.
عالئم غیر بارز هستند که ممکن اسـت از چشـم دور بمانـد ودر     نی بادوره طوال

زمانی به وجود بیماري پی برده شود که تلفات آغاز شـده باشـد .درایـن زمـان     
 درمان ماهیان بسیار مشکل وباتلفات زیاد همراه خواهد بود .
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نه مورد توجه قرار گیرد جمـع شـدن ماهیـان    هیان بایستی روزاي مارفتار شناگر -8

شناي غیر طبیعی درحول محور طـولی  حاشیه استخر ها و خروجی ، و درورودي
بایستی ثبت ودر اسرع وقت گزارش گردد این عالئم اغلـب پـیش اگهـی     و....

بیماریهاي مهلک عفونی وغیره عفونی است که درصورت بروز ،خسارات وارده 
 ر قابل تحمل خواهد بود.غی

 
بی سالمت آنها است هر گونه تغییر اي براي ارزیا اشتهاي ماهیان شاخص ارزنده -9

د در نظر گرفته شـده  ایبوکاهش آن بعنوان یک خطر جدي می در میزان اشتها 
ـ    غاز شود .قدامات تشخیص بیماري دراسرع وقت آوا تهاي ماهیان بیمـار کـه اش

 نس بسیار کمی براي بقا دارند خود را از دست داده باشند شا
نند تنظیم رژیم غـذایی بـر اسـاس    رعایت تمامی اصول مدیریت پرورش ما-10

درجه حرارت آب ،اندازه ماهیان ،رعایت تراکم ووضعیت اکسیژن آب در ایجاد 
ن نسبت به ب براي ماهیان قزل آالي پرورشی وافزایش مقاومت آناشرایط مطلو

 بیماریها بسیار موثر است .
با بـروز   در غیر اینصورت بچه ماهیان بایستی از مراکز مطمئن خریداري شوند  -11

ماهیان قزل آال در استخر ها خسارات سنگینی به تولیـد وارد   آلودگی وبیماري
 خواهد شد  

ن اجراي هر گونه عملیات درمانی وشیمی درمانی باید تحت نظر کارشناسا -12
روري دیگر بدون نظر بیوتیک یادا مربوطه انجام پذ یرد کار برد هر نوع آنتی

ن دامپزشکی ممنوع می باشد .کارشناسا     

ب به مقدار زیاد وبمدت طوال نی در انبار مـواد غـذایی اجتنـا   باید از نگهداري غذا  -13
واز سالمت غذا مطمئن بود .در صورت سالم بودن غذاي مصـرفی ،حـداکثر مـدت    کرد 

 بستان نباید از یک ماه تجاوز کند .نگهداري غذا در انبارها بویژه در فصل تا
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تر آنها را به بازار هـاي  بهتر است هر چه سریع يماهیان به وزن بازارپس ازرسیدن -14 
ن برخـی بیماریهـاي   تیکه از آنتی بیوتیک ها بـراي درمـا  نه کرد ودر صورمصرف روا

سال ارمصرف دارو ،از روز پس از خاتمه   25حداقل تا یتعفونی استفاده شده است بایس
که ماهیان حـدود یـک    مصرف خودداري کرد .همچنین بهتر استماهیان به بازارهاي 

روز قبل از ارسال به بازار تغذیه نشوند. این عمل سبب میشود مدت مانـدگاري ماهیـان   
طوال نی تر شده وسالم تر باشند همچنین توصیه میشود ارسال ماهیان به بـازار از طریـق   

 شود.ظروف یونولیت ویخ انجام 

 
 پایان             
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