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مقدمه
برنامه ریـزی و مدیریـت در راسـتای یکدیگـر قـرار دارنـد؛ بـه زبـان بهتـر، بـا یـک برنامه ریـزی خـوب 
می تـوان بـه یـک مدیریـت درسـت و پـس از آن بـه توسـعه پایـدار در تولیـد دسـت یافـت. اسـاس تعریـف 
توسـعه پایدار، توسـعه ای اسـت که دو هدف اساسـی را نوید می دهد: نخسـت، تامین نیازهای اساسـی مردم 
و دوم، پایـداری یـا حفاظت از منابع. گفتنی اسـت مراد از توسـعه پایدار، توسـعه ای اسـت که نیازهای نسـل 
کنونـی را بـرآورده سـازد بی آنکـه توانایی نسـل آینـده را در برآورده سـازی نیازها دچار مشـکل کنـد. بر پایه 
گزارش هـای سـازمان خواروبـار جهانی)فائـو( هنگامـی کـه توسـعه پایـدار در رفـع نیازهای کنونی بـه بهبود 
تولیـد نظـر دارد، موضـوع حفاظـت از منابـع را به منظـور اطمینان از تـداوم تولید در آینده مـورد تاکید قرار 
می دهـد. ایـن تعریـف بر سـه اصـل تمرکز دارد: رشـد سـطح کیفی و کّمـی تولیـد، تامین نیازهای اساسـی 
نسـل امـروز، حفاظـت از منابـع بـرای تـداوم تولیـد در آینـده. بنابراین، سـه اصـل نامبـرده بایـد در مراحل 
مختلـف و برنامه ریـزی، مدیریـت و تولیـد محصـوالت شـیالتی کـه تکثیر و پـرورش ماهی قـزل آالی رنگین 

کمـان یکـی از ارکان آن اسـت، مدنظر قـرار گیرد. 
امـروزه هـزاران مزرعـه کوچـک و بـزرگ در کشـور در کار تکثیر و پـرورش ماهی قـزل آالی رنگین کمان 
فعالیـت دارنـد. و بـا این کـه کمتر از شـش دهـه از فعالیت تولید و پـرورش ماهی نمی گذرد، در سـال 1399 
تکثیـر و تولیـد ایـن ماهـی بـه بیـش از صـد و نـود هزار تن رسـیده کـه ایـن رقـم در سـامانه های گوناگون 
پـرورش موجـود در کشـور از جملـه اسـتخرهای دو منظـوره کشـاورزی، اسـتخرهای خاکـی، شـالیزارها، 
دریاچه هـا و سـدهای احداثـی، مـزارع متـداول، محیط هـای محصـور  در سـامانه های نیمـه فـوق متراکـم و 
فـوق متراکم)مـدار بسـته( و ... تولید شـده و توانسـته سـهمی از تامین پروتئین و گوشـت جامعـه را به خود 
اختصـاص دهـد، پروتینـی که امروز به عنـوان دارو در تامین غذای سـالمتی جامعه نقـش دارد. هرچند عمر 
کوتـاه بنیان گـذار تکثیـر و پـرورش ماهی قزل آال در ایران، شـادروان آقـای دکتر معتمد، بـه او این فرصت را 
نـداد کـه امروزه شـاهد توسـعه جهشـی پـرورش قزل آال در کشـور باشـد ولی به راسـتی او را بایـد بنیان گذار 

علـم و عمـل تکثیر و پـرورش قزل آالی ایـران نامید.
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تاريخچه تکثیر و پرورش ماهي در جهان و ايران
نخسـتین کسـاني کـه پـرورش ماهـي را آغـاز نمودنـد، چیني هـا بودند. فـان لـي در 475 سـال پیش از 
میـالد مسـیح دربـاره تخم ریـزي و تکثیر ماهي کپـور معمولي مطالب ارزنـده اي نوشـته و از آن به عنوان یک 
شـغل پُرسـود یاد کرده اسـت. بیشـتر نویسـندگان، پیشـینه پرورش ماهي را به دو هزار سـال پیش از میالد 
مسـیح نسـبت مي دهنـد. ارسـطو از ماهـي کپور یـاد کـرده و یوناني هـا و رومي ها ماهـي کپور را در اسـتخر 
پـرورش مي دادنـد. اینـان هـر یـک کوشـیده اند ذخایـر ماهـي را در آبهاي طبیعي حفـظ نماینـد. چیني ها و 
رومي هـا همچنیـن بـراي نخسـتین بار ماهـي را به طـور مصنوعي تکثیـر کرده و انکوباسـیون تخـم ماهي را 

انجـام داده اند. 
بـا وجـود پیشـینه طوالنـي پـرورش ماهـي در اسـتخر، سـابقه تکثیـر مصنوعـي ماهیـان کوتـاه اسـت. 
اولیـن گام در تکثیـر و پـرورش ماهیـان در آبهـاي طبیعـي بـه دسـت دانشـمند آلمانـي، اِسـتفان لودویـک 
یاکوبـي )1711-1784( برداشـته شـد. او از ماهـي مـاده و نر قزل آالي آمـاده تکثیر، جداگانه تخم و اسـپرم 
به دسـت آورد و آنهـا را بـا هـم مخلـوط کـرد کـه این نخسـتین لقاح مصنوعـي تخم ماهـي بود)قبـاد آذري 
تاکامـي1363(. دربـاره ماهیـان پرورشـي گرمابـي در سـال 1930 مولدیـن آمـاده از محل هـاي تخم ریـزي 
طبیعـي صیـد و لقـاح مصنوعي داده شـدند. ولـي القاء تخم ریزي بـه مولدین با روش تزریق، در سـال 1934 
بـه وسـیله زیست شناسـان برزیلـي آغاز شـد و سـپس در آسـیا و اروپـا و آمریکاي شـمالي توسـعه یافت. در 
سـال 1958 مولدیـن کپـور نقـره اي و سـرگنده پرورش یافتـه در اسـتخرهاي خاکـي، بـا تزریق عصـاره غده 
هیپوفیـز ماهـي کپـور معمولـي به صـورت مصنوعـي تکثیـر شـدند و هم اینـک مولدیـن ماهیـان مختلـف با 
اسـتفاده از هورمون هـاي مصنوعـي و غـده هیپوفیـز ماهیـان، در سـطح وسـیع مـورد تکثیـر مصنوعـي قرار 

مي گیرنـد.
کار تکثیـر و پـرورش ماهـي از آن زمـان آغـاز و تاکنـون در بیشـتر کشـورها ادامه داشـته اسـت. این کار 
در ایـران از سـال 1330 بـا تکثیـر و پـرورش ماهیـان خاویـاري و کپور آغاز شـد و در سـال 1338 با احداث 
اولیـن ماهیسـراي کشـور در روسـتاي حصـار شهرسـتان کـرج بـراي پـرورش ماهـي قـزل آال به طـور جدی 
گسـترش یافـت و امـروزه بیـش از بیسـت هـزار مرکـز تکثیـر و پـرورش انـواع آبزیـان در سـطح کشـور در 
زمینـه تولیـد ماهیـان )گرمابـي، سـردآبي، زینتـي و میگـو( فعال بوده و سـاالنه نزدیـک به 370 هـزار گونه 
آبـزي پـرورش میدهنـد کـه بخـش بزرگـی از آن ماهیـان گرمابـي و سـردابي هسـتند. بـا توجـه بـه صید و 
بهره بـرداري از آبهـاي دریایـي در سـال 1390، نزدیـک بـه 770 هـزار تـن ماهي در کشـور صیـد و پرورش 

داده شـده است.
بـا توجـه بـه قدمـت پـرورش ماهي در دنیـا، این فعالیـت در ایران با تکثیر تاسـماهیان در سـال 1301 و 
پـرورش ماهـي قزل آالي رنگین کمان از سـال 1338 آغاز شـده اسـت. رشـد اقتصـادي و صنعتي و همچنین 
لـزوم تغذیـه جمعیـت رو بـه افزایـش و کیفیت برتـر پروتئین آبزیـان در مقایسـه با دیگر گوشـت ها، موجب 
افزایـش توجـه بـه آبزیـان و صیـد در دریاهـا و منابع آبي و بـه دنبال آن، کاهـش ذخایر آبزیان در آبها شـد. 
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بنابرایـن بـراي دسـتیابي بـه برابـري تولیـد با تقاضـا و بهره بـرداري مناسـب از ذخایـر، چاره اي جـز پرورش 
آبزیـان در محیط هـاي کنترل پذیـر و همچنیـن تکثیر انـواع ماهیان برای رهاسـازي و بازسـازي ذخایر نبود. 
بدیـن منظـور شـیالت ایـران اقـدام بـه احـداث اولین ایسـتگاه بررسـي تکثیـر و پـرورش کپور ماهیـان پل 
آسـتانه در سـال 48-1347 نمود. پس از آن نیز مجتمع تکثیر و پرورش تاسـماهیان سـد سـنگر رشـت در 
سـال 1350 بـه بهره بـرداري رسـید. سـپس با توجه بـه اسـتعداد مناطق مختلف، گسـترش یافـت به طوري 
کـه هم اینـک افـزون بـر مراکـز متعلـق به شـیالت ایران، بیـش از 17 هـزار مزرعه پـرورش ماهي در سـطح 

کشـور فعال است.

مزاياي پرورش آبزيان
بـا وجـود رشـد کنوني جمعیـت دنیا، تولید هـر چه بیشـتر پروتئین حیوانـي از اهمیت زیـادي برخوردار 
اسـت. کشـت آبزیـان به دالیل زیـادي به عنوان عمومي تریـن و کارآمدتریـن راهکار برای تولیـد پروتئین در 
آینـده دنیا شـناخته شـده اسـت. با مقایسـه ماهـی با دیگر حیوانات پرورشـي مهـم در جهـان همچون مرغ، 

خـوک و گاو و نیـز بـا توجـه به مـوارد زیر اهمیت پـرورش ماهي روشـن مي گردد.
1- صـرف انـرژي کمتـر: ماهـي و دیگـر آبزیـان از حیوانـات خونسـرد هسـتند و بـراي تنظیـم و ثابـت 
نگهداشـتن حـرارت بـدن خـود هیچ گونـه انرژي صرف نمي کننـد و بخش عمده آنها در مقایسـه بـا حیوانات 

دیگر، اسـتعداد رشـد بیشـتري دارند. 
2- وزن مخصـوص بـدن ماهـي و دیگـر آبزیـان شـناور، کمابیـش نزدیک بـه وزن مخصـوص آب بوده از 
ایـن رو انـرژي زیـادي بـراي شـناور کـردن خـود نیـاز نداشـته و انـرژي به دسـت آمـده از راه غـذا را صرف 

مي کنند. رشـد 
3- عـدم تعـارض بـا دیگـر کاربري هـا: پـرورش ماهي اغلـب در اراضي درجـه 3، 4 و 5 و بیشـتر غیرقابل 
اسـتفاده در امـر کشـاورزي صـورت مي گیـرد و یـا اینکـه از آبهـاي داخلـي همچـون دریاچه هـاي طبیعي و 
مصنوعـي، رودخانه هـا، آبگیرهـا و آب بندان هـا بـراي پـرورش ماهـي اسـتفاده مي شـود کـه اختاللـي در امر 

کشـاورزي ایجاد نخواهـد کرد.
4- قابلیـت تولیـد مثـل: گونـه ای ماهي ماده تیالپیـا )از مهمترین ماهیان آب شـیرین پرورشـي در دنیا( 
در یـک سـال در طـول سـه مـاه دوره زادآوري تعـداد دو هـزار بچـه ماهـي تولیـد مي کنـد. هر ماهي سـوف 
قرمـز )ماهـي رودخانه اي پرورشـي( در طول یک سـال در مدت سـه هفتـه دوره زادآوري تعداد سـه میلیون 
بچـه ماهـي تولیـد مي کنـد. در حالیکـه هر مرغ مادر در طول سـال در یـک دوره زادآوري صـد جوجه تولید 

مي کنـد. هـر خـوک مـاده کمابیش سـالي 12 بچـه و هر گاو یـک بچه تولیـد مي کند.
5- ضریـب تبدیـل غذایـي و صرفـه اقتصـادي آبزي پـروري: ضریـب تبدیـل غذایـي انـواع ماهیـان پرورش 
به طـور میانگیـن 1 بـه 2 اسـت، خـوک 5 بـه 12 و گاو 12 بـه 45 اسـت و ایـن در حالـي اسـت که بـا انتخاب 
روش هـاي مختلـف پـرورش ماهي و بـا توجه به رژیم هـاي غذایي متفـاوت در ماهیان مي تـوان در پرورش هاي 

تـوأم از همـه تولیـدات الیه هـاي آب اسـتفاده کـرد کـه موجـب باال رفتـن تولید در واحد سـطح خواهد شـد.
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6- اهمیـت و مزایـاي مصـرف ماهـي: ماهـي از منابـع بسـیار خـوب پروتئیـن به شـمار مـی رود. پروتئین 
موجـود درگوشـت ماهـي کمیـت و کیفیـت چشـمگیری داشـته و بـه آسـانی هضـم و جـذب مي شـود. این 
پروتئیـن از بیسـت نـوع اسـید آمینـه سـاخته شـده کـه ده نـوع آن براي بـدن ضروري اسـت چـرا که بدن 
توانایـی سـاخت آن را نـدارد. گوشـت ماهـي هـر ده نـوع اسـید آمینـه ضـروري بـدن را داراسـت. به طـور 
میانگیـن میـزان پروتئیـن گوشـت ماهـي 19 درصـد اسـت و به طـور کامـل جذب بـدن میشـود. همچنین 

ماهـي دارای ویتامینهـا، مـواد معدنـي و چربیهـاي مفیـد براي سـالمتی اسـت.
مصـرف ماهـي نـه تنهـا بـه حفـظ سـالمت قلـب و جلوگیـري از بیماري هـاي قلبـي کمـک مي کنـد که 

مصـرف آن توسـط زنـان بـاردار و شـیرده موجـب تقویـت بینایـي و رشـد بهتـر مغـز جنین می شـود.
ماهـي داراي نوعـي چربـي مفید بنام اُمگا 3 اسـت. این نوع چربي سـبب کاهش میزان تري گلیسـیریدها، 
کاهـش فشـار خـون، بهبـود وضعیت کلسـترول خون و سـالمت قلب و عروق می شـود. ماهـي داراي خواص 
ضـد التهابـي بوده و موجـب درمان التهاب، کاهش سـردردهاي میگرني و کاهش دردهاي عضالني مي شـود. 
ماهـي و روغـن ماهـي بـراي بیمـاران دیابتـي مفید اسـت زیـرا قند خـون را افزایـش نمي دهد. ماهي سـبب 
افزایـش ظرفیـت ذهنـي مي شـود و اثـرات سـودمندي در پیشـگیري از آلزایمـر و کاهـش عالیـم آنهـا دارد. 
ویتامین هـاي موجـود در گوشـت ماهـي شـامل ویتامیـن K , E , D , B , A  اسـت کـه بـه اعمـال حیاتـي 

بـدن کمـک مي کنند.

قزل آالي رنگین کمان 
ماهـي قـزل آالي رنگین کمـان )Rainbow trout( از خانـواده آزادماهیـان )Salmonidae( اسـت کـه در 
آبهـاي سـرد بـا اکسـیژن فـراوان زندگي مي کنـد و در پاییز و زمسـتان تخم ریـزي مي کننـد. ویژگی ظاهري 
ایـن ماهـي، وجـود یـک نـوار پهـن به صـورت رنگین کمـان در هـر طـرف بـدن اسـت. بـر روي سـر، بـدن، 
پشـت، بالـه چربـي و بالـه دمـي  ایـن ماهي لکه هـاي تیره رنـگ دیده مي شـوند. بیشـینه طول آن بـه هفتاد 

سـانتي متر و وزن بـدن آنهـا بـه هفـت کیلوگرم مي رسـد.
 قـزل آالي رنگین کمـان در سراسـر جهـان منتشـر شـده و بی گمـان پـس از ماهـي کپـور عمده تریـن و 
قدیمي تریـن ماهـي پرورشـی به شـمار مـی رود، همچنیـن ایـن ماهـي یکـي از مهمتریـن ماهیـان بـراي صیـد 
ورزشـي قلمداد مي شـود. ماهي قزل آالي رنگین کمان، بومي سـاحل اقیانوس آرام آمریکاي شـمالي اسـت و در 
سـال1880 میـالدي بـه اروپـا آورده شـد. از خصوصیاتـي که این ماهـي را مورد توجـه قرار داده، سـازش خوب 
آن بـا شـرایط پـرورش متراکـم اسـت. از طـرف دیگر ایـن ماهـي در انتخاب غذا چندان سـخت گیر نیسـت و از 
سـرعت رشـد خوبـي نیـز برخوردار اسـت. بـا توجه بـه این مطالـب ماهـي قـزل آالي رنگین کمـان داراي ارزش 

اقتصـادي فراوانـي اسـت. برخـي از ویژگي هـا و خصوصیـات ماهـي قـزل آالي رنگین کمـان عبارتند از:
ماهي قزل آالي رنگین کمان با محیط آسانتر سازگار شده و تمایل بیشتري به اهلي شدن داشته و از غذاي  �

دستي، آسانتر استفاده مي نماید.
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ایـن ماهـي بـه درجـه حرارت هـاي بـاال و کمبـود اکسـیژن مقـاوم بـوده و در آبهایي کـه به انـدازه کافي 
تعویـض گـردد مي توانـد درجـات 20 تـا 22 درجه سـانتیگراد را تحمـل نماید.

 قزل آالي رنگین کمان نسبت به بیماري ها به ویژه بیماري فرونکولوزیس )Furunculosis( به مراتب مقاوم تر  �
است.
 نمو تخم در مدت کوتاه تر انجام شده و رشد آن سریع تر است. این ماهي از انواع کرم ها و نرمتنان تغذیه مي کند  �

و این موجودات را در بستر آبگیر جستجو مي نماید. از همین طعمه ها براي صید ورزشي نیز استفاده مي کنند.
 این ماهي داراي رشد سریعی است و چنانچه خوب تغذیه شود و در یک سالگي به 450 تا 500 گرم و در  �

چهار سالگي به 40 تا 45 سانتیمتر مي رسد. بیشینه وزن آن به هفت کیلو می رسد و بیشترین طول گزارش 
شده آن، هفتاد سانتیمتر بوده است. 

 ماهي قزل آالي رنگین کمان مناسب ترین ماهي سردابي برای پرورش است، آسان به غذاي دستي عادت  �
کرده و در برابر درجه حرارت و کیفیت آب، کمتر حساس است و از این رو اساسي ترین ماهي آزاد پرورشی برای 

تغذیه انسان در جهان به شمار می رود.
هـزاران سـال پیـش، زمانـی کـه بشـر توانسـت صیـد آبزیـان از دریاها و منابـع آبهـای طبیعی را بـا ابزار 
و تجهیـزات آغـاز کنـد، بـا رو بـه کاهـش گذاشـتن ذخایـر ایـن منابـع، وادار بـه فکر بازسـازی ایـن منابع و 
شـناخت شـرایط زیسـت شـد. برخـی گونه هـا از جملـه ماهـی قـزل آالی رنگین کمـان کـه وطـن اصلی آن 
کالیفرنیـای امریـکا اسـت، بـرای ایـن هدف مناسـب تشـخیص داده شـد. تکثیر و پـرورش ماهی قـزل آال در 
جهـان از ده هـا سـال پیـش آغـاز شـد ولـی در ایـران نزدیـک بـه چهـار دهه قبـل در روسـتای حصـار کرج 
پـرورش ماهـی قـزل آال توسـط آقای دکتـر معتمد با همکاری آقای هس کارشـناس دانمارکی شـروع شـد و 

امـروزه هـزاران مرکـز کوچـک و بـزرگ تکثیـر و پـروش در جای جای کشـور فعال هسـتند.
برپایـه آمـار ارایـه شـده توسـط سـازمان خـوار و بـار جهانـي، تولیـد جهانـي این گونـه در سـال 2010 
میـالدي 728/5 هـزار تـن بـوده که نسـبت بـه سـال پیـش از آن 0/3 درصد کاهش داشـته اسـت. روند ده 
سـال تولیـد ایـن ماهـي در جهـان و نیـز سـهم ایـران در تولید ایـن گونـه در نمودارهـای 1 و 2 نشـان داده 

است. شـده 

نمودار1: روند تولید ده ساله ماهي قزل آالي رنگین کمان در جهان مأخذ- آمار فائو 2012
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نمودار2: سهم ایران در تولید جهانی قزل آالی رنگینکمان مأخذ- آمار فائو2020 

تولیـد قـزل آال در آبهـاي شـیرین و دریایـي )آبهـاي شـور و لـب شـور( جهان در سـال 2010 بـه ترتیب 
برابـر بـا 441 و 287 هـزار تـن بوده اسـت که میزان تولید این سـال نسـبت به سـال قبل در آبهاي شـیرین 
5/3 درصـد افزایـش و در آبهـاي دریایي 7/9 درصد کاهش داشـته اسـت. روند ده سـاله تولیـد این ماهي در 

آبهـاي شـیرین و دریایي در نمودار 3 ارایه شـده اسـت. 

نمودار 3: روند تولید ده ساله ماهي قزل آالي رنگین کمان در جهان به تفکیک آبهاي شیرین و دریایي مأخذ- آمار فائو 2012
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آنالیز آب
کیفیت آب، اساسـي ترین فاکتور پرورش ماهي اسـت که شـامل تعدادي پارامتر هاي فیزیکي و شـیمیایي 
اسـت کـه تغییـرات و تاثیـرات هر یـک از این مواد مي تواند شـرایط زیسـت را بـراي ماهي و دیگـر موجودات 
آبـزي در خـود مهیـا یـا غیر ممکـن سـازد. برخـی از ایـن پارامتر ها مسـتقیم و برخی غیرمسـتقیم بـر زندگی 

ماهـي تاثیـر دارنـد که مـورد دوم می توانـد عامل ثانویه باشـند. اساسـي ترین این عوامـل عبارتند از:

درجه حرارت آب
یکـي از فاکتور هـاي مهـم آب بـراي ادامـه حیـات ماهي، دمـای آب اسـت. ماهیان موجودات خونسـردي 
هسـتند کـه دمـاي بـدن آنها تحـت تاثیر دماي محیط زیسـت بـوده و کلیه اعمـال متابولیکـي و فیزیولوژي 
بـدن آنـان در بـازه دمایـي انجـام می شـود که امکان زیسـت، ادامه حیات و رشـد آنها را در شـرایط مناسـب 
مقـدور مي سـازد؛ ایـن دمـا براي تکثیـر و پرورش ماهي قزل آال که سـردابي اسـت براي هر مرحله از زیسـت 
متفـاوت اسـت. دماهاي مناسـب بـرای تکثیر ماهي قـزل آالي رنگین کمان 10-4/5 درجه سـانتیگراد اسـت. 
هرچنـد خـارج از محـدوده دمـاي تعریـف شـده، ماهـي می توانـد تکثیـر شـود، ولـی به علـت طـي نکـردن 
مراحـل رشـد و تکامـل دوران جنینـي، از میـزان بازماندگي و رشـد در دوره پرورش برخوردار نبوده و شـاید 
سـود قابـل انتظـار تامین نگردد. درجه حرارت مناسـب انکوباسـیون و پـرورش الرو 12-8 درجه سـانتیگراد 
بـوده و بـراي پیش پـرواري و پرواربنـدي ماهـي هـم دماي مناسـب 18-12 درجه سـانتیگراد اسـت. بهترین 
دمـا مي توانـد 15-14/5 درجـه سـانتیگراد باشـد، ایـن دمـا بهتریـن شـرایط زیسـتی را بـراي ماهـي ایجاد 
می کنـد تـا بتوانـد با یک متابولیسـم خوب، رشـد قابـل انتظاری داشـته و در زمـان پیش بیني شـده به وزن 
بـازاري برسـد. بنابرایـن از روي ثبـت فاکتـور دمـاي آب مي توان بـه چگونگي بعضـي از پارامتر هـاي آب پي 
بـرد، از جملـه مقـدار ظرفیـت اکسـیژن محلـول در آب و یـا مقـدار مجـاز غذادهـي با انـرژي مناسـب براي 
ماهیـان، از ایـن رو یـک مدیـر مزرعه باید همـواره از دماي آب مزرعه اطالع داشـته باشـد و چنانچه از دامنه 
تغییـرات خـارج شـود بـراي بازگشـت بـه وضعیت مناسـب چـاره اي بیابد. با گـرم یا سـرد کردن و یـا ایجاد 
سـایه بان و غیـره بـر روي اسـتخر هاي پـرورش، شـرایط عادي را مهیا سـازد. هرچنـد بدون ایـن امکانات نیز 
شـاید مشـکل خاصـي پیـش نیایـد ولي ممکن اسـت به ماهي اسـترس وارد شـود و سـبب تاخیـر در برنامه 

رشـد شود.

 pH
 یکـي دیگـر از فاکتور هـاي مهـم آب pH اسـت. درجـه اسـیدیته و قلیایـي آب را pH مي نامنـد دامنـه 
تغییـرات آن از صفـر اسـت تـا چهـارده کـه از هفـت به بـاال را قلیایي، زیر هفت را اسـیدي و هفـت را خنثي 
می نامنـد. آب آشـامیدنی خنثی اسـت. pH مناسـب تکثیر و پـرورش ماهي قزل آال بین 8/4-6/4 اسـت ولی 
بهتریـن آن pH خنثـي متمایـل به اسـیدي اسـت. تغییرات pH سـبب اسـیدي یا بازي  شـدن آب مي شـود 
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کـه بـا افـزودن آب آهـک و اسـید کلریدریـک مي تـوان آن را در دامنـه مجـاز نگـه داشـت )در سـامانه هاي 
مداربسـته(. بـا افزایـش pH درجـه سـّمیت آمونیـاک تولیـدي افزایـش یافته و سـبب مسـمومیت آمونیاکي 
مي گـردد، به طـوري کـه در زمـان پـرورش اگـر pH  یک درجه بـاال رود درصد سـمت آمونیاک بیسـت برابر 
مي شـود، لـذا توصیـه مي شـود در چنیـن مواقعـي تـالش شـود pH  آب را کاهـش داده در حـدود 6/5-7 
نگهـداري شـود. گفتنـی اسـت در سـامانه هاي متـداول معمولـي کـه آب تـازه بـه انـدازه کافـي وجـود دارد 
چنیـن رویدادهایـی رخ نمی دهـد ولـي در سـامانه هایي که برگشـت آب دارند، بـه خاطر اسـتفاده از فیلتر ها 
ممکـن اسـت آب در گـردش بـه تدریـج مقـدار آمونیـاک و pH را بـاال بـرده، سـبب مسـمومیت آمونیاکـي 
 pH از وظایـف اصلي مدیریت راهبردي اسـت. بنابرایـن اندازه گیري pH شـوند کـه در این سـامانه ها کنتـرل
در سـامانه هاي متـداول به صـورت روزانـه یـک بـار کافي اسـت، ولـی در سـامانه هایی بـا آب گردشـي، بهتر 
اسـت ایـن کنتـرل به صـورت آنالیـن باشـد تـا در صـورت خارج شـدن از دامنـه تعریف شـده اقـدام الزم در 

قسـمت هایي کـه بایـد بـه کار بیفتند تـا pH را بـه دامنـه برگردانند، صـورت گیرد.

اکسیژن
اکسـیژن محلـول، فاکتـور دیگـر آب بـوده که نقش مهمـي در حیـات در آب به عهـده دارد. زیرا تنفس و 
متابولیسـم  ماهـي در آب بـا حضور اکسـیژن کافي محلول در آب مقـدور خواهد بود. مقدار اکسـیژن محلول 
در آب بسـتگي بـه دو فاکتـور اساسـي هـر منبـع آبـي دارد؛ اول آنکـه منبـع آب در چـه ارتفاعـي از سـطح 
دریـاي آزاد واقـع شـده باشـد چراکـه هرچه از سـطح دریا باالتر باشـد، قابلیـت حل اکسـیژن در آب کاهش 
مي یابـد. فاکتـور دیگـر، دمـاي آب اسـت، بـا افزایش دما مقـدار قابلیت حل اکسـیژن در آب کاهـش می یابد 
از ایـن رو، دامنـه تغییـرات اکسـیژن در آبها بسـتگي به دما و ارتفاع از سـطح دریـا دارد و معموال بین 4-14 
میلي گـرم در لیتـر متفـاوت اسـت. در تکثیـر و پـرورش ماهـي، درجـه حـرارت آب یـک عامل مهم  زیسـتي 

اسـت که بیشـترین اثر را دارد.

رابطه فاکتورهاي فیزيکوشیمیايي آب و تاثیرات متقابل آنها
مي تـوان چنیـن اندیشـید کـه درجـه حـرارت اولیـن عامل موثـر در اقـدام به ایجـاد یک مزرعـه پرورش 
آبزیـان در مقیـاس تجـاري اسـت. بهتریـن درجه حرارت آب براي رشـد، درجه حرارتي اسـت کـه اگر ماهي 
داراي قـدرت انتخـاب باشـد، بـراي خـود اختیار کنـد. توانایي ماهـي براي غلبه بـر بیماری ها، بسـیار نزدیک 
بـه درجـه حـرارت بهینه براي رشـد اسـت. درجـه حرارت هاي واقـع در خارج از محـدوده حـرارت بهینه، در 
ماهـي ایجـاد فشـار مي نماینـد که ایـن تنش بر تغذیه، متابولیسـم، رشـد، تولید مثـل و جلوگیـري از امراض 
تاثیـر مي گـذارد. احتمـال موفقیـت در پـرورش ماهـي در نزدیکـي درجه حرارت بهینه بیشـتر اسـت. مقدار 
اکسـیژن محلـول در آب تابعـي از درجـه حـرارت آب اسـت. این مقـدار با ارتفـاع گرفتن منبع آبي از سـطح 
دریـا و افزایـش درجـه حـرارت کاهـش مي یابد که خـود تاثیر مسـتقیم بر شـدت تنفس ماهـي دارد. گرچه 
افزایـش دمـا سـبب افزایـش عملیـات سـوخت و سـاز توسـط ماهـي مي شـود، همیـن امـر نیـاز بـه مصرف 
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اکسـیژن را نیـز در ماهـي افزایـش مي دهـد در حالـي کـه اکسـیژن محلـول در آب کاهـش یافتـه اسـت. با 
طراحـي و اجـراي قابـل قبول سـامانه هاي پـرورش متراکم کـه نیاز هـاي فیزیولوژیک ماهي را برآورده سـازد 
و به طـور مسـتمر وضعیـت بهداشـتي و شـرایط پـرورش ماهـي را بـرآورده سـازد و به طور مسـتقیم وضعیت 
بهداشـتي و شـرایط پـرورش ماهـي را ارتقـاء دهد رابطه خوبي داشـته و در شـرایط باال بودن تراکـم تاثیر بر 
تبـادالت گازي مي توانـد منجـر به اسـترس و ایجاد تلفـات گردد. مقدار اکسـیژني که باید از جدار آبشـش ها 
)از آب( عبـور کنـد و نیـاز بافت هـا را تامیـن نماید، جنبه حیاتي دارد. براي ماهیان سـردابي فعـال نظیر آزاد 
ماهیـان حتـي در حالـت اسـتراحت، میزان اکسـیژن مي تواند صـد میلي گرم بـه ازاي هر کیلوگـرم وزن بدن 
در سـاعت یا بیشـتر باشـد. در ماهیاني که داراي شـناي فعال هسـتند، دسـتگاه تنفسـي باید چند برابر فوق 
بـه ازاي هـر کیلوگـرم وزن ماهـي در سـاعت اکسـیژن تامیـن کنـد. و در مقابـل، مقادیـر زیادي دي اکسـید  

 کربـن را از بافت هـاي بـدن ماهـي دور کند. 
مقـدار اکسـیژن مـورد نیـاز بـراي ماهـي قـزل آالي رنگین کمـان حـد اشـباع منطقـه و کمتریـن آن در 
خروجـي حوضچه هـاي پـرورش پنـج میلي گـرم در لیتـر اسـت که کمتر از آن سـبب اسـترس خواهد شـد. 
مقـدار اکسـیژن نیـز در مـزارع باید بعـد از وعده هـاي غذادهـي اندازه گیري شـود و چنانچه سـامانه هاي آب 
در گردش باشـد، بهتر اسـت به صورت آنالین بوده و نشـانگر، پیوسـته وضعیت اکسـیژن اسـتخر ها را نشـان 

داده تـا در دامنـه تعریـف شـده نیـز کم و زیاد شـدن ها، مشـکلی ایجـاد نکند.
دي اکسـید  کربـن نیـز یکـي از فاکتور هـاي موجـود در آب اسـت کـه مقـدار آن بـراي پـرورش ماهیـان 
سـردابي بیـن 2 تـا 12 میلي گـرم در لیتـر اسـت و مقـدار بیش از آن شـرایط زیسـتي غیراسـتانداردی براي 
ماهیـان به وجـود مـي آورد. در برخـی اندازه گیري هـای صورت گرفتـه مقـدار 30-15 هم به ثبت رسـیده، که 
هرچنـد شـاید اثـرات مـرگ و میـر ماهیـان را در پي نداشـته ولی محیط زیسـت را بـراي ماهیان اسـترس زا 
نمـوده و سـبب جلوگیـري از رسـیدن بـه نرخ رشـد مطلوب در طـول دوره پـرورش خواهد شـد و در نتیجه 
باعـث طوالنـي شـدن زمان رشـد و دیرتر رسـیدن ماهیان بـه وزن بازاري مي شـود. براي کّم و کیف شـرایط 
 CO2 .اندازه گیـري و در جداول ثبـت آنالیز درج شـود CO2 آب مزرعـه بایـد مقـدار اکسـیژن محلـول و نیـز
محلـول در آب بـا pH کمتـر از چهـار به صـورت اسـید کربنیـک اسـت. بـا افزایـش pH، اسـید کربنیـک به 

بي کربنـات تجزیـه مي شـود، به طـوري کـه در PH=10/3 مقـدار کربنـات و بي کربنـات بـا هـم برابرند.
سـختي کل آب از اهمیت خاصي برخوردار اسـت. کلسـیم که یکي از عوامل سـختي آب اسـت در رشـد 
اسـتخوان ها نقـش داشـته، ولي بـه همان اندازه سـولفات کلسـیم با کاهش قابلیـت هضـم، ناراحتي هایي در 

دسـتگاه گوارش پدیـد مي آورد. 

جدول1: طبقه بندي آب از نظر سختي

mg/lit 500-200201-100110-5556-5کربنات کلسیم

خیلي سختمتوسطسختي کمسبکنوع آب
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در بعضي از طبقه بندي ها بیشـینه سـختی آبهاي آشـامیدنی، سـیصد میلي گرم در لیتر کربنات کلسـیم 
تعییـن شـده اسـت و بـراي پـرورش ماهي قـزل آال این سـختي بیـن 500-400 میلي گـرم در لیتر مناسـب 
اسـت. در واقع دامنه آن بسـیار گسـترده اسـت. همان گونه که در جدول شـماره 1 مشـاهده مي شـود آبهاي 

بـا سـختي کـم تا آبهـاي خیلي سـخت براي تکثیر و پرورش ماهي سـردابي مناسـب اسـت.

هدايت الکتريکي آب
شـاخص هدایـت الکتریکـی ویـژه آب، قابلیـت آن در هدایـت یـک جریـان الکتریکي ویژه، نسـبت معین 
و مسـتقیمي بـا TDS و مـواد محلـول موجـود در آب دارد، لـذا اندازه گیـري آن بـه منظـور کنتـرل کیفیت 
آب از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت. هدایـت ویژه با عکـس مقاومت الکتریکي نسـبت مسـتقیم دارد. آب 
خالـص داراي مقاومـت بـاالي الکتریکـي و هدایـت ویـژه پایین اسـت، واحد هدایـت الکتریکي )در سیسـتم 

S t( زیمنـس بر سـانتیمتر اسـت.

در صنعـت آب، گاهـي آبهـاي بسـیار خالصـی وجود دارند کـه نیازي به خنثي سـازي ندارند ولـی در این 
آبهـا عـالوه بـر یون هاي مربـوط به نمک هاي محلـول، گازهـاي محلول در آب نیـز در مقـدار قابلیت هدایت 

الکتریکـي تاثیـر دارند. گازهـاي CO2 و NH3 در صنعت آب اهمیـت زیادي دارند.
هدایـت الکتریکـي خود تابعي از دماسـت و مقدار مناسـب آن بـراي پرورش ماهي قـزل آالي رنگین کمان 

432 میکروموس بر سـانتیمتر است. 
بـه هـر حـال آب به طـور اساسـي یک محیط فقیر از اکسـیژن اسـت کـه حداکثـر مقدار اکسـیژن محلول 
در آن از 14-12 میلي گـرم در لیتـر فراتـر نمـي رود. آب دریـا بـا باال بـودن غلظت نمک هاي محلـول از مقدار 
اکسـیژن قابـل دسترسـي مي کاهـد و آن را بـه 10-9 میلي گـرم در لیتر مي رسـاند. بنابراین ماهـي باید حجم 
کمابیـش زیـادي از آب را از روي آبشـش هاي خـود عبور دهد تا مقدار اکسـیژن کافي بـراي حمایت از حیات 
خـود را از آن اسـتخراج کنـد. بـا حرکـت آب از روي آبشـش ها، اکسـیژن محلـول از طریـق سـلول هاي نازک 
)15 میکـرون( و ریـه پوششـي المالهـاي ثانـوي آبششـي به طـور غیرفعـال به داخل خون منتشـر مي شـود. 
اکسـیژن بـار دیگـر بـه داخـل خـون درون گلبول هـاي قرمـز منتشـر مي شـود کـه در آنجـا بـه هموگلوبیـن 
پیوسـته و توسـط دسـتگاه قلبـي و عروقي، با گـردش خون به بافت ها مي رسـد. مولکـول هموگلوبین از لحاظ 
فیزیکـی و شـیمیایي یـک عنصـر منحصـر به فرد اسـت کـه با افزایـش اسـیدیته، تمایـل آن به ایجـاد پیوند 
بـا مولکـول اکسـیژن )O2( کاهـش مي یابـد )قانـون بـور( و در بعضـي گونه ها بیشـترین میـزان ظرفیت براي 
ایجـاد پیونـد بـا اکسـیژن کاهش مي یابـد )قانـون روت(. بنابراین بـا گردش خون در بسـتر مویرگـي بافت ها، 
اسـیدیته ناشـي از دي اکسـید کربـن در حـال تولید، قابلیت پیوند اکسـیژن بـا هموگلوبیـن را کاهش مي دهد 
و در آزاد شـدن مولکول هـاي اکسـیژن، ایجاد سـهولت مي کند. سـپس اکسـیژن توسـط مکانیـزم غیرفعال به 
درون سـلول ها کـه در آن فشـار اکسـیژن پاییـن اسـت انتشـار مي یابـد. در همـان زمـان دي اکسـید کربن به 
بیـرون از بافـت و به درون خون منتشـر مي شـود کـه در اینجا تابع شـیب غلظتي مقدار CO2 اسـت. برخالف 
اکسـیژن بخـش غالـب دي اکسـید کربـن به طـور سـاده در پالسـما حـل شـده و بـه همـراه خـون به شـکل 
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 Carbonic(بـه آبشـش ها مـي رود. بـا عبـور خـون از آبشـش ها، آنزیـم کربونیـک انیـدراز  HCO3 بي کربنـات
 CO2 بـه سـرعت بـا آب گیـري از یون هاي بي کربنات آن را به صورت دي اکسـید کربـن مولکولي )anhydrase

در مـي آورد، سـپس بـه بیـرون از خون در محیـط آبي انتشـار مي یابد.
بایـد گفـت در شـرایط معمـول تـا زمانـي کـه مقـدار اکسـیژن محلول بـه کمتر از هشـتاد درصد اشـباع 
کاهـش پیـدا نکنـد، ماهـي قـزل آالي رنگین کمـان بـه مقـدار اکسـیژن کافـي دسترسـي خواهد داشـت. در 
صورتـي کـه مقـدار دي اکسـید کربـن محلـول کمتـر از سـی میلي گـرم در لیتـر نگهـداري نشـود، ظرفیت 
حمـل اکسـیژن در خـون تـا حـدي کاهش خواهـد یافت که حتـي ممکن اسـت غلظت هاي باالي اکسـیژن 

محلـول بـراي جلوگیـري از ایجـاد حالت کمبـود اکسـیژن در بافت ها نباشـد.
اسـترس تنفسـي ناشـي از قانـون بـور و روت را مي تـوان بـه جابه جایـي توام با دقـت ماهي ها بـه منظور 
کاهـش هیجـان و فعالیـت شـنا و یـا توسـط تعویـض آب بـه میزان مناسـب یـا طراحـي سـامانه هوادهي و 
اکسیژن رسـاني بـه حداقـل رسـاند. اجـراي عملیات هوادهي باعث حذف سـریع دي اکسـید کربـن محلول از 
آب اسـت. اجـراي شـدت تعویـض آب و یـا عملیـات هوادهـي، اکسیژن رسـاني را افزایـش مي دهـد. مواردي 
چـون اسـترس ناشـي از دسـت کاري افزایـش تراکم، افزایـش فعالیت ناشـي از هیجـان و فرآیندهاي طبیعي 
تغذیـه و هضـم، مي توانـد مصـرف اکسـیژن ماهـي را بی درنـگ به بیـش از دو برابر رسـانده و میـزان مصرف 
را بـاال نـگاه دارد. دیگـر عوامـل عمـده کـه بـا مدیریـت آنهـا در سـامانه هاي پـرورش متراکم میـزان مصرف 

اکسـیژن را تحـت تأثیـر قـرار مي دهد.

آمونیاک
آمونیـاک بـه دو صـورت غیریونیـزه )NH3( و آمونیوم یونیزه شـده )+NH4( وجود دارد که به صورت سـاده 
بـه آن آمونیـاک مي گوینـد. سـّمیت آمونیـاک کل کـه اغلـب به آن TAN گفته مي شـود بسـتگي بـه مقدار 

آمونیـاک غیریونیزه تشـکیل دهنده آن دارد. 
نسـبت +NH4 بـه NH3 تحـت تاثیـر درجـه pH ، حـرارت و شـوري اسـت به طـوري کـه در pH کمتـر از 
هفـت بـه  ندرت مشـکل سـمي بـودن آمونیاک بـروز مي کنـد و در pHهـاي باال حتـي مقدار کمـي آمونیاک 
نیـز خطرنـاک اسـت. بنابرایـن آبهاي شـور دریا گرچه خاصیـت تامپوني باالیـي دارند اما در شـرایط باال بودن 

تراکـم ماهـي و تعویـض ناکافـي آب در درجه حرارت باال، مسـتعد سـّمي شـدن توسـط آمونیاک هسـتند.
بـا داشـتن pH و درجـه حـرارت مي تـوان میـزان آمونیاک به شـکل یونیـزه نشـده را با اسـتفاده از رابطه 

زیـر به دسـت آورد.

N-NH3= 

بـا افزایـش غلظـت آمونیـاک محیـط آبي، توانایـي ماهي براي دفـع آمونیـاک در خون و بافت هـا افزایش 
پیـدا مي کنـد. ایـن موضـوع باعـث بـاال رفتـن pH  خـون و اثـرات معکـوس بـر روي واکنش هـاي آنزیمي و 
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آسـیب دیدگی آبشـش ها، کاهـش ظرفیـت حمل اکسـیژن خـون، و افزایـش نیاز اکسـیژن بافت ها مي شـود. 
مقـدار آمونیـاک مجـاز در حوضچه هـاي پـرورش ماهـي 0/03 میلي گرم در لیتـر و مقدار آمونیـوم مجاز پنج 

میلي گـرم در لیتر اسـت.
غلظـت آمونیـاک در حوضچه هاي پرورش ماهي در سـامانه فوق متراکم در صورت فعال بودن بیوفیلترهاي 
زیسـتي بـه نـدرت بـاال مـي رود. مقدار غلظـت آمونیـاک غیریونیزه بـراي ماهي قـزل آالي رنگین کمـان 0/02 
میلي گـرم بـر لیتر مناسـب اسـت و مقدار آمونیاک دفع شـده توسـط ماهي را مي تـوان با اسـتفاده از پروتئین 

خالص مصرف شـده )NPU( به دسـت آورد. میزان آمونیاک از فرمول زیر محاسـبه مي شـود.

TAN (غذا g/gh) =( 1/0-NPU) (             ) (1000)
پروتئین

6/25

مثـال: مقـدار نیتـروژن آمونیـاک دفع شـده توسـط ماهي بـا جیـره دارای پنجـاه درصد پروتئیـن تغذیه 
شـده، محاسـبه مي  شود.

)NPU( پروتئیـن خالـص مصـرف شـده 0/4 بـراي ماهیـان تغذیه شـده با غـذاي مخصـوص پروتئین دار 
نموده اند. گـزارش 

TAN =(1/0-0/4) (                ) (1000)=33/6 Nkg پروتئینغذا
6/25

و یـا از روش دیگـري کـه مقـدار TAN تولیـدي در سـامانه پـرورش ماهـي به طـور معمـول 0/032تـا  
0/035 تغذیـه روزانـه ماهیـان محاسـبه مي شـود. 

TAN=0/032  R

که در آن R= کل تغذیه بر حسب کیلوگرم در روز است. 
در نظـر بگیریـد در یک سـامانه پرورشـي ماهـي، اگر حداکثـر مصرف غـذاي روزانه 275 کیلوگرم باشـد 

TAN تولیـدي آن برابر اسـت با:

TAN=0/032×275 = 8/80 kg       آمونیوم تولیدي روزانه 
ایـن مقـدار در طـول شـبانه روز تولیـد مي شـود و بسـتگي به دبـي ورودي و خروجـي مزرعـه دارد که در 
صـورت مقـدار کافـي تعویض آب همیشـه در حـد مجاز خواهد بـود. چنانچه سـامانه به صورت فـوق متراکم 
و آب در گـردش باشـد، نگهـداري مقـدار آمونیوم در حد مجاز نیازمند اسـتفاده از فیلترهاي زیسـتي خواهد 
بـود و اسـتفاده از خـوراک بـا حداکثـر بازدهـي مي تواند در مصـرف خوراک روزانـه صرفه جویـي و از افزایش 

TAN جلوگیـري کند.

ذرات معلق در آب
اثـرات زیـان آور ذرات معلـق در تکثیـر و پرورش ماهي بسـیار اسـت بـه همین خاطر کنتـرل ذرات معلق 
یکـي از عوامـل کلیـدي در موفقیـت و مدیریـت یـک مزرعـه پـرورش ماهـي اسـت. ذرات معلـق به صـورت 
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مسـتقیم دسـتگاه تنفسـي ماهیان و آبشـش ها را تحت تاثیر قرار داده و به آنها آسـیب مي رسـاند. این ذرات 
سـبب رسـوب در کـف حوضچه هـا و دیواره هـا شـده و با تجزیـه باکتري ها، نه تنها سـبب باال رفتـن آمونیاک 

موجـود در آب سـامانه مي شـود کـه موجب افزایش نیاز اکسـیژن خواهد شـد.
ذرات جامـد معلـق در آب شـامل دو دسـته هسـتند؛ یکـي ذراتـي که همـراه آب وارد مزرعه مي شـوند و 
دیگـری ذرات معلـق تولیـد شـده در مزرعه که شـامل مدفـوع و پس ماندهاي غـذا و... اسـت. ذرات باز به دو 
دسـته قابل ته نشـین و غیرقابل ته نشـین تقسـیم مي شـوند. وجود و تجمع ذرات معلق در آب باعث کاهش 
ظرفیـت نگهـداري و تولیـد مزرعه پـرورش ماهي مي شـود. از نظر شـیمیایي، ذرات معلـق داراي عناصر آلي 
و غیرآلـي هسـتند. بخـش آلـي ذرات معلق بسـیار سـبک بـوده و عامـل اصلي کاهـش اکسـیژن محلول در 
سـامانه پرورشـي و افزایش آلودگي آب به شـمار می رود. عناصر غیرآلی نیز در تشـکیل رسـوبات لجن و در 

سـامانه هاي پرورشـي نقش بـارزي دارند. 
در حقیقـت، تحریـک یـا عـدم تحریـک برانش هـا توسـط مـواد جامد معلـق در محیـط زندگـي ماهیان، 
مرزهـاي دامنـه مطلـوب یـا نامطلـوب بودن مـواد را تعییـن مي کند. مـواد دفعـي و ذرات غذایي کـه اطراف 
آنهـا را موکـوس یـا الیـه چسـبنده فـرا گرفته اسـت با چسـبیدن بر سـطح تیغه هاي آبششـي موجب رشـد 
قارچ هـا بـر روي آبشـش ها شـده و سـرانجام سـبب کاهش سـطح تبـادل گازي آبشـش ها مي شـوند. هنگام 
طراحـي سـامانه هاي پرورشـي ماهـي متوالـي بـا هـدف دو تا سـه بـار اسـتفاده از آب، ظرفیت نگهـداري بر 
مبنـاي اکسـیژن در دسـترس، مالک عمل خواهد بود و سـایر فاکتورها در صورت قرارگیـری در دامنه مجاز، 
محدودیتـي ایجـاد نمي کنـد. در مـزارع تکثیر و پـرورش ماهي قـزل آال ذرات جامد تولیـدي در مزرعه از غذا 
ناشـي مي شـوند. به طـور معمـول از مقـدار غـذاي مصـرف شـده در سـامانه پرورشـي حـدود هشـتاد درصد 
غـذاي خـورده شـده سـرانجام به صـورت مایـع، جامـد یـا گاز دفـع خواهد شـد. تولیـد ذرات معلـق در یک 
مزرعـه پـرورش ماهـي را مي تـوان با در نظـر گرفتن مدفـوع ماهي، غذاي خورده شـده ذرات میکروگانیسـم 
یـا باکتـري بـرآورد کـرد. بـراي ماهـي قـزل آال به طـور معمـول 25 تـا 30 درصـد غـذاي مصرفـي به صورت 
مدفـوع دفـع مي شـود. سـومین منبـع تولیـد ذرات نیـز غذاي خورده شـده اسـت. در یـک سـامانه پرورش، 
غـذاي خـورده شـده بـه دلیل ماهیت دانه اي آن، مسـتقیم در تولید ذرات معلق نقش دارد. شکسـتن بیشـتر 
ایـن ذرات در سـتون آب بـه روش هـاي مکانیکـي یـا بیولوژیکـي بر مشـکالت ناشـي از ایـن مـواد مي افزاید. 
منبـع دیگـر تولیـد ذرات معلـق در آب، باکتري ها هسـتند. مواد غذایي خورده شـده و مدفوع ماهیان شـامل 

مقـدار کافـي موجـودات آلـي و مغذي بـراي باکتري ها هسـتند.

استانداردهاي آب براي آبزي پروري
ویژگي هـاي آب در پـرورش آبزیـان از اهمیـت خاصـي برخـوردار اسـت. منابـع آب مزارع پـرورش ماهي 
بایـد از جوانـب مختلـف ترکیبـات آبـي بررسـي شـوند. زیـرا حتـي یـک مطالعـه مختصـر در کیفیـت آب 
مي توانـد عواملـي را آشـکار سـازد کـه ممکـن اسـت تاثیرات مهـم دگرگـون کننده اي بـر روي تعـداد و نوع 
ماهیـان پرورشـي داشـته باشـند. آب، حـاّلل بسـیار خوبـي بـراي بسـیاري از ترکیبات شـیمیایي اسـت، در 
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غیـر ایـن صـورت محیط مناسـبي بـراي حیات آبزیـان نخواهد بـود. گازها از مواد شـیمیایي محلـول در آب 
هسـتند کـه در میـان آنهـا اکسـیژن، دي اکسـید کربن و آمونیـاک مهمتریـن عوامـل حیـات آبـي به شـمار 
می رونـد. حاللیـت هـر یـک از آنها در آب متفـاوت بوده و به عوامـل متعددي بسـتگي دارد، و تابعی از درجه 
حـرارت آب اسـت. عوامـل مهم فیزیکوشـیمیایي آب و میـزان اسـتاندارد آن براي قـزل آالی رنگین کمان در 

ادامـه و بـه اختصـار در جدول شـماره 2  ارایه شـده اسـت.

اسیديته
درجـه اسـیدي یـا قلیایـي آب بـا شـاخصي بنـام )pH( انـدازه گیـري مي گـردد که به طـور سـاده میزان 
تراکـم یـون هیـدروژن +H در حجـم معینـي از آب اسـت. pH اکثـر آبهـاي طبیعـي بین 5/5 تـا 10 متغیر 
اسـت )بیشـتر بیـن 7 و 9 قـرار دارنـد(. وجـود ماهـي در آبهایـي کـه pH آنهـا در ایـن محـدوده نیسـت امر 
بعیـدي اسـت. بـا افزایـش یـون H+، pH آب کاهـش )اسـیدیته افزایـش( مي یابد. سـّمیت بعضـي از مواد با 
اسـیدیته آب تغییـر مي کنـد. مثـاًل آمونیوم در pH بین 4/7 تا 5/7 سـّمیت بسـیار باالیي بـراي ماهي قزل آال 
 ،pH افزایـش مي یابـد و کلـر محلـول در آب نیـز بـا افزایـش ،pH دارد. خاصیـت سـمي نیتریـت بـا کاهـش
خاصیـت سـّمي کمتري نشـان مي دهد. مناسـب تریـن pH براي آزادماهیان 6/7 تا 8/2 اسـت. pH مناسـب 
بـراي پـرورش ماهـي قـزل آال 6/5 تـا 8 اسـت. ماهي قزل آال نسـبت بـه تغییرات pH بسـیار حسـاس بوده و 
محیط هـاي اسـیدي و یـا قلیایـي مي تواند در میزان رشـد و بقاء ماهیان پرورشـي تاثیرات منفـي بگذارد. اما 
شـدت حساسـیت نسـبت بـه محیط هاي قلیایي به واسـطه تبدیل نشـدن آمونیـاک )NH3( به یـون آمونیم 
)+NH4( بیشـتر اسـت. آمونیـاک کـه یک ماده سـمي و کشـنده اسـت مطابق فرمـول زیر تجزیـه و به یون 

آمونیـم کـه بـر بقـاي ماهي اثـر منفي نـدارد، تبدیل مي شـود:

 
میـزان تجزیـه تحـت تاثیـر pH و دمـا قـرار دارد. افزایـش pH و دمـاي آب سـرعت تبدیـل آمونیـاک به یون 
آمونیـم را کاهـش مي دهـد. در شـرایط افزایـش آمونیـاک محیـط، آبشـش هاي ماهـي قادر بـه دفـع آمونیاک از 
خـون نبـوده و افزایـش غلظـت این ماده در خون ماهي، سـبب مسـمومیت و سـرانجام مرگ و میر آنها مي شـود.

آمونیاک و نیتريت 
ترکیبـات نیتـروژن دار ماننـد آمونیـوم )+NH4( نیتریـت NO2 و نیتـرات NO3 نیـز در اثـر فعالیت هاي 
متابولیکـي ماهـي پدیـد مي آینـد. آمونیـاک از سـوخت و سـاز پروتئین هـا در ماهـي، تولیـد و بـه وسـیله 
کلیه هـا و برانش هـا دفـع مي شـود. در pH بـاال بخـش بیشـتري از آمونیـوم بـه آمونیـاک تبدیـل مي شـود 
کـه بـراي بافت هـاي زنـده خطرنـاک اسـت و صدمـات شـدیدي بـه آبشـش ها زده و عفونت هـاي ثانویـه به 
وجـود مـي آورد. شستشـوي مرتب اسـتخرها، پایین نگهداشـتن تراکـم ماهي و خـودداري از تغذیـه بیش از 
حـد، خطـرات ناشـي از آمونیـاک را کاهـش مي دهـد. درجـه تحمـل آزاد ماهیـان نسـبت به آمونیـاک براي 
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ماهیـان کوچـک از صفـر تـا 0/04 میلیگـرم در لیتر و بـراي ماهیان بـزرگ از صفر تا 0/02 میلیگـرم در لیتر 
اندازه گیـري و مشـخص شـده اسـت. غلظت آمونیاک در آب پـرورش قزل آال نباید از 0/02 تـا 0/03 میلیگرم 

در لیتر بیشـتر باشـد.
نیتریـت یـک مـاده حدواسـط اسـت کـه در اثـر اکسیداسـیون زیسـتي آمونیـاک حاصـل مي شـود و در 
نهایـت در اثـر اکسیداسـیون بـه نیترات که براي ماهیان سـمي نیسـت، تبدیل مي شـود. غلظـت نیتریت که 
یـک مـاده سـمي خطرناک براي ماهي قزل آال اسـت، در آبهاي طبیعي و اسـتخرهاي پرورش ماهي سـردابي 
بـا سـامانه آب در جریـان، بسـیار ناچیـز اسـت ولي در اثـر افزایش آلودگي با مـواد آلي و یا کاهش اکسـیژن، 
افزایـش مي یابـد. اگـر میـزان نیتریت به بیش از بیسـت میلیگرم در لیتر برسـد، سـرعت انتقال اکسـیژن در 

خـون کاهـش می یابـد. حـد مجاز نیتریـت در آب نـرم 0/1 میلیگرم در لیتر اسـت.

دما 
دمـا مهمتریـن عامـل تعیین کننده برای آبهای پرورش ماهی اسـت و اگر دما در پرورش ماهیان سـردابي 
از حـد مشـخصي بیشـتر باشـد، نمي تـوان در آن محـل، مـزارع پـرورش ماهي احـداث کرد. تغییرات شـدید 
دمـاي آب در رشـد و تولیـد مثل و سـالمت آبزیان سـردابي مي تواند تاثیرات نامطلوب بسـیار زیادي داشـته 
باشـد. دمـا خـود به تنهایي مهمترین عامل کنترل کننده زیسـت جانوران خونسـرد محسـوب مي شـود. همه 
موجـودات آبـزي در محـدوده اي از نوسـانات درجـه حـرارت داراي حداکثـر میزان رشـد هسـتند و در دامنه 
حرارتـي وسـیع تر نیـز دمـا را تحمـل مي کننـد تـا جایی کـه بـا کاهش درجـه حـرارت محیط، تغذیـه ماهي 
کمتـر شـده و بـا افزایـش دمـاي محیط، ماهـي از نظر تنفس با مشـکالت بیشـتري رو به رو خواهد شـد. در 
پـرورش قـزل آال مناسـب ترین دمـا براي رشـد بین 14 تا 16 درجه سـانتیگراد اسـت و بهترین میـزان تغذیه 
و رشـد را در دمـاي 15 درجـه سـانتیگراد نشـان مي دهـد. در دماي کمتر از ده درجه سـانتیگراد، سـوخت و 
سـاز بـدن کاهـش یافتـه و در نتیجه از میزان رشـد کاسـته مي شـود. همچنین در دماي باالي بیسـت درجه 
سـانتیگراد بـه علـت کاهـش اکسـیژن محلـول در آب، هضم و جـذب غذا به خوبـي انجام نمي شـود و عالوه 
بـر کاهـش رشـد، خطراتـي نیـز بـراي ماهي بـه دنبـال دارد. محـدوده دمایـي که دماي رشـد اقتصـادي در 

پـرورش قـزل آال نام دارد 12 تا 18 درجه سـانتیگراد اسـت. 

اکسیژن
میـزان نیـاز ماهـي قـزل آال بـه اکسـیژن O2 تحـت تاثیر شـدت سـوخت و سـاز بـدن قـرار دارد و میزان 
سـوخت و سـاز تحت تاثیر درجه حرارت و اندازه ماهي اسـت. ماهیان بزرگتر شـدت سـوخت و سـاز بیشتري 
دارنـد. در درجـه حرارت هـاي باالتـر نیز سـوخت و سـاز بـدن افزایش مي یابد بدیـن ترتیب بـا افزایش درجه 
حرارت و سـن ماهي، نیاز اکسـیژن نیز بیشـتر می شـود. باال و پایین رفتن مکرر میزان اکسـیژن محلول در 
آب اسـتخر، جلـوی نمـو تخمک هـا را می گیـرد. بـراي تامین نمو سـالم تخمک هـا، آب اسـتخر ماهیان مولد 
بایـد داراي بهتریـن میـزان اکسـیژن در تمام مـدت پرورش باشـد و در هر صورت مقدار اکسـیژن محلول در 

آب اسـتخرهاي پـرورش قـزل آال بایـد در حد اشـباع و نبایـد از پنج میلیگرم در لیتر کمتر باشـد. 
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دي اکسید کربن
ترکیبات دي اکسید کربن CO2 در آب به صورت یونیزه و غیریونیزه وجود دارد. همه آبهاي طبیعي داراي 
مقداري گاز دي اکسیدکربن هستند که در حالت تعادل میزان آن دو میلیگرم در لیتر است. این گاز باعث اسیدي 
شدن آب مي شود ولی از آنجا که واکنش شیمیایي این گاز با آب یک واکنش تعادلي است میزان اسیدیته آن از 
4/5 کمتر نخواهد شد و پس از آن واکنش به سمت کاهش میزان دي اکسیدکربن میل مي کند. این گاز به صورت 
آزاد براي ماهیان، سمي و خطرناک است و در صورت افزایش آن به بیش از ده میلیگرم در لیتر، مي تواند موجب 
مرگ و میر ماهیان قزل آال شود. کم شدن میزان گاز دي اکسید کربن محلول در آب با افزایش میزان اکسیژن 
محلول در آب ارتباط مستقیم دارد. چنانچه میزان این گاز بیش از اندازه افزایش یابد موجب کاهش اکسیژن و 
آلوده شدن آب توسط مواد آلي زاید مي شود. میزان گاز دي اکسید کربن محلول در آب که مناسب پرورش ماهي 

قزل آال باشد کمتر از ده میلیگرم در لیتر و مقدار مناسب آن دو میلیگرم در لیتر است.

شوري 
شوري، مقیاسي براي سنجش میزان مواد جامد محلول موجود در آب است که به صورت قسمت در هزار 
)ppt( بیان مي گردد. میزان شوري رابطه معکوس با اکسیژن محلول در آب دارد یعني آبهاي شورتر ظرفیت حمل 
اکسیژن محلول کمتري دارند. ماهي قزل آال نمي تواند شوري باالتر از سی گرم در لیتر را تحمل نماید. مناسب ترین 

درجه شوري براي رشد ماهیان سردابي مانند قزل آالي رنگین کمان در حدود 3 تا 6 در هزار تعیین شده است.

جدول2: خصوصیات  فیزیکي و شیمیایي آب مناسب تکثیر و پرورش ماهي قزل آال مأخذ: مدیریت تنظیم اکسیژني مزارع سرد آبي 1376

10-4/5 درجه سانتیگراددرجه حرارت مناسب تکثیر و تخم کشي 
12-8 درجه سانتیگراددرجه حرارت مناسب انکوباسیون و پرورش الرو بچه ماهي

18-12 درجه سانتیگراددرجه حرارت مناسب پرورش تا وزن بازاري
PH6/4-8/4
O213-6 میلي گرم در لیتر

CO2کمتر از 12 میلي گرم در لیتر مناسب 2 میلي گرم در لیتر
400-500 میلي گرم در لیترسختي کل

432 میکروموسهدایت الکتریکي 
NH3  کمتر از 0/03 میلي گرم در لیترآمونیاک
NH4

تا 5 میلي گرم در لیترآمونیوم  +
کمتر از 6 میلي گرم در لیترمواد معلق براي انکوباسیون
کمتر از 20 میلي گرم در لیترمواد معلق براي بچه ماهیان

80-52 میلي گرم در لیتر کلسیم
20 میلي گرم در لیترمنیزیم

هر کدام کمتر از 0/1 میلي گرم در لیترفسفات، آهن، جیوه، روي، کادمیوم 
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تکثیر و تولید ماهی
در انتخاب مولدین برای تکثیر، ویژگی های زیر مورد توجه قرار می گیرند:

1- سریع الرشد بودن ماهیان انتخاب شده.
2- وجود رشد یکنواخت و هماهنگ در ماهیان انتخاب شده.

3- رنگ مناسب گوشت ماهی که ناشی از ژن خاص است.
4- بلوغ دیررس در ماهی انتخاب شده برای جلوگیری از کاهش کیفیت گوشت در اثر بلوغ. 

5- مقاومت ماهی در برابر بیماری ها.
6- قابلیت بومی شدن ماهی. 

7- برای انتخاب مولدین از بین نژادهای مختلف، نژاد مناسب و دارای صفات برجسته را انتخاب می کنند.
به طور کلی نکات مهم در انتخاب مولدین عبارتند از: 

1- وجـود فنوتیپ هـای مطلـوب ناشـی از ژنوتیـپ در ماهـی مـورد نظـر که این موضـوع معموال بـا بروز 
ثابـت و دایمـی یک فنوتیپ مشـخص می شـود.

2- ماهیان دورگه حاصل در نسل اول ممکن است تمامی صفات مناسب فنوتیپی والدین را نشان ندهند. 
3- تمامی متخصصان ژنتیک در مورد انتخاب صفات برجسته به یک نظر واحد نرسیده اند.

صفـات نامطلوب، وراثت پذیری بیشـتری از صفـات مطلوب دارد، برای نمونه پوزه و بدن تغییرشـکل یافته 
و رشـد کـم، صفات نامطلوبی هسـتند که وراثت پذیـری زیادی دارند.

هم آوری و اندازه تخم در مولدين قزل آال
تفـاوت عمـده ماهـی و دیگـر موجودات زنده میـزان باروری فراوان آن اسـت؛ خانواده آزاد ماهیان سـاالنه 
تـوده زیـادی از تخـم تولیـد می کننـد. اندازه تخـم در تخم کشـی اهمیت زیـادی دارد، زیـرا الروهای حاصل 
از تخم هـای بزرگتـر تغذیـه بهتـری دارنـد. عوامـل زیـادی بر تعـداد و انـدازه تخم ماهی مـاده تاثیـر دارند و 
بـه دلیـل وجـود همیـن عوامل باید شـرایط مناسـب برای دسـتیابی به تخم بـا کیفیت مطلوب فراهم شـود، 

عوامـل تاثیرگـذار در اندازه تخـم ماهی قزل آالی مـاده عبارتند از:

اندازه ماهیان مولد
هرچـه وزن و طـول ماهـی مولـد بیشـتر شـود، قطر تخمـک و تعـداد آن افزایش می یابـد، که ایـن افزایش وزن 
خـود ناشـی از افزایش سـن اسـت، به گونـه ای که قطر تخمـک در تخم ریزی سـال اول نصف اندازه قطـر تخمک در 
تخم ریـزی سـال های سـوم و چهـارم اسـت، به طـور متوسـط یک ماهی مولد سـه سـاله بیـن1500 تـا 3000 عدد 

تخـم می دهـد. البتـه اگـر شـرایط محیطـی و تغذیه ای مناسـب باشـد این رقم بـه 4 تا 5 هـزار عدد هم می رسـد.
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وضعیت ژنتیکی ماهی مولد
آن دسـته از ماهیـان مولـد، مرغـوب و اقتصـادی هسـتند که به طـور طبیعی تعـداد تخم نسـبت به وزن 
بـدن یـا هـم آوری نسـبی آنها بیشـتر باشـد، از نظـر ژنتیکی ده درصـد اختالف بیـن اندازه تخمـک نژادهای 
مختلـف ماهیـان مولـد وجـود دارد، ولـی در مـورد تعـداد تخمـک یا هـم آوری نسـبی نژادهـای مختلف این 
اختـالف حتـی بـه پنجـاه درصـد نیـز می رسـد. بنابرایـن باید با بررسـی وضعیـت ژنتیکـی ماهیـان مولد، از 

تعـداد کمتـری ماهـی مولد تعـداد بیشـتری تخم به دسـت آورد. 

نگهداری مولدين 
مولدیـن بایـد در شـرایط مناسـب و کنترل پذیر نگهداری شـوند، و شـرایط نگهداری آنها مشـابه شـرایط 
طبیعـی باشـد. بـا مدیریـت صحیـح بایـد کیفیـت آب، رژیـم تغذیـه ای و تراکـم مولدیـن در حـد مطلوب و 
عوامـل بیمـاری زا و اسـترس های ناشـی از دسـتکاری در پایین تریـن انـدازه حفـظ شـوند. نگهـداری خـوب 
ماهیـان مولـد بـه تجربـه زیادی نیـاز دارد چراکـه هر روش جدیـدی که اعمال شـود، باعث اسـترس و تاثیر 
منفـی بـر کیفیـت تخـم و هـم آوری ماهی مولد می شـود. به طور کلی اسـترس بـه هرگونه عاملـی از کیفیت 
نامطلـوب آب و غـذا گرفتـه تا نوسـانات میـزان جریـان آب و همچینین دسـتکاری ماهی گفته می شـود که 
باعـث تاثیـر منفـی در ماهیـان مولـد می شـود. اسـترس باعث تحریک دسـتگاه عصبـی ماهـی و واکنش آن 
می شـود. در یـک بررسـی بـه عمـل آمده میـزان تاثیر اسـترس بـر وزن تخمـدان و درصد تلفـات در مراحل 
مختلف انکوباسـیون بررسـی شـده و نتایج نشـان می دهد که اسـترس، باعـث کاهش وزن تخمـدان، کاهش 
تعـداد تخـم در مولدیـن مـاده و کاهـش تعـداد اسـپرم در ماهیان نـر و افزایش درصـد مرگ و میـر در تخم 

الرو و کاهـش درصـد لقـاح تخم می شـود.

زمان باروری مولدين 
بـارور شـدن مولدیـن در شـرایط متفـاوت زیسـتی از جملـه فاکتورهـای فیزیکـی و شـیمیایی وکّمیت و 

کیفیـت آب در مـزارع مختلـف متغیـر اسـت و به طـور معمـول نرهـا زودتـر از ماده هـا بالـغ می شـوند. 
میانگیـن زمـان بـارور شـدن مولدیـن بین 10 تـا 12 هزار درجـه-روز اسـت و تجربه نشـان داده که این 
حـدود تعریـف شـده ثابـت نبـوده و تحـت تاثیر سـایر فاکتورهـای آب به جـز دما اسـت. در واقـع درجه روز 
حاصـل ضـرب روزهـای پـرورش در میانگیـن دمـای آبـی اسـت کـه ماهـی در آن نگهـداری می شـود. برای 
نمونـه اگـر آب یـک مزرعـه تکثیـر بـا دمای ثابت سـالیانه حـدود 14 سـانتیگراد در نظـر گرفته شـود تعداد 

روزهایـی کـه طـول می کشـد تـا ماهیان مولـد آن مزرعـه بالغ شـوند نزدیـک به 786 روز اسـت.

= روز تعداد روز 786 =
14

11000
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عاليم و نشانه های باروری مولدين 
در شـرایط معمـول مـزارع، ماهیـان نـر و مـاده در یـک محـل نگهـداری می شـوند، امـا در نزدیکـی فصل 
تکثیـر بایـد آنـان را جداسـازی کـرد زیـرا در این صورت با حضـور ماده ها، نرهـا رفتارهای جنسـی و تهاجمی 

از خـود نشـان خواهنـد داد و سـبب فشـار به شـکم مـاده و خـروج تخم ها خواهند شـد.
از ویژگی هـای رسـیدگی جنسـی در ماهیـان نـر، تیـره شـدن رنگ بـدن و فـک پایینی قالب مانند اسـت 
یعنـی فـک پاییـن آنهـا به شـکل قـالب رو بـه جلو آمـده و بـر روی فک باالیـی می رسـد. رنگین کمـان بدن 
ماهیـان نمایان تـر شـده و در مولدین ماده نیز قسـمت مخرج آنها برجسـته و سـرخ رنگ می شـود )تصویر1(.                     

تصویر 1: مولدین آماده تکثیر قزآلال

اسـپرم و تخمک هـا در سـال های اولیـه ریزتـر هسـتند. در مراکـز تکثیـر به طـور معمول یک مـاه قبل از 
زمـان تخم کشـی ماهیـان، مولدهـای نـر و مـاده را از هـم جـدا و در حوضچه های مجـزا نگهـداری می کنند. 
در زمانـی کـه ممکـن اسـت20 -15 درصـد از ماهیـان آماده شـده باشـند یعنی بافشـار کم به شـکم ماهی 
بـه طـرف مخـرج تخـم ویا اسـپرم به راحتی خارج شـود، اسـتحصال تخـم و اسـپرم از ماهیان آغاز می شـود. 
بـرای اینکـه هیچگونـه صدمـه یـا ضربـه ای بـه ماهیـان مولـد وارد نشـود، می تـوان از مـواد بیهوش کننـده 
متنوعـی اسـتفاده کـرد کـه یکـی از آنهـا پـودر گل میخـک بـوده و مناسـب ترین دوز آن ppm150 اسـت. 
)مهرابـی، 1376( ایـن مـاده بـرای بیهـوش کـردن ماهـی قـزل آال از خاصیـت هوش بـری باالیـی برخـوردار 
اسـت و بـا جـذب از طریـق برانش ها و قطـع موقت ارتباط سیسـتم مرکزی، باعث بیهوشـی ماهی می شـود. 
همچنیـن بایـد از تورهـای بـا چشـمه های بزرگ بـدون گـره و ظریف برای صید مولدین اسـتفاده شـود. 
بـرای جلوگیـری از قارچـی شـدن مولدیـن نیز بایـد در هنگام تکثیـر فقط آب مخـرج ماهی بـا پارچه نرم و 
لطیـف خشـک شـود و نبایـد بـدن ماهی را با فشـار خشـک نمـود و الیـه لـزج آن را از بین بـرد. چنانچه به 
هـر دلیلـی مولدیـن بالـغ تخم گیـری نشـوند، تخمک هـای فوق رسـیده نیـز از ماهیان گرفته شـود تـا برای 

بـاروری در آینده مشـکلی ایجـاد نکند.
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زمان تخمريزی
فصـل تخم ریـزی ماهـی قـزل آال نسـبت به محـل و درجه حـرارت فرق می کنـد، در مناطـق آب و هوایی 
کـه درجـه حـرارت آب نوسـان دارد، در پاییز، زمسـتان، بهـار و حتی تابسـتان ماهی قـزل آالی رنگین کمان 

تخم ریـزی می کنـد.
فصـل و زمـان تخم ریـزی را می تـوان بـه روش هـای مختلـف پیـش انداخـت کـه شـامل تخم گیـری 

گزینشـی، اعمـال رژیـم نـوری مصنوعـی و تزریـق هورمـون هیپوفیـز اسـت.
تخم گیـری گزینشـی دارای اهمیـت فراوان بـوده و از این طریق توانسـته اند ماهی قـزل آالی رنگین کمان 

را در فصـول مـورد نیاز براسـاس برنامه ای کـه تنظیم می نمایند، تخم کشـی کنند.

طراحی سالن پرورش تخم برای تکثیر مصنوعی ماهی قزل آال 
هـدف از طراحـی سـالن پـرورش تخـم، به دسـت آوردن حداکثـر بازماندگـی تخـم و الور اسـت. به طـور 
معمـول بـرای سـالن پـرورش تخـم از آب چشـمه و چاه اسـتفاده می شـود، که مزایای ایـن آبهـا عبارتند از:

عـاری بـودن از مـواد جامـد معلق و آلودگـی میکروبی، درجه حرارت ثابت آب، وابسـته نبودن به شـرایط 
محیطـی و عـدم ایجـاد شـوک حرارتـی. از طرف دیگـر، آب بعضـی از رودخانه هـا نیز به علـت درجه حرارت 
پاییـن در زمسـتان بـرای لقـاح تخـم مناسـب تر اسـت. بهتریـن درجـه حـرارت برای سـالن پـرورش تخم و 

رشـد الرو قـزل آال به شـرح جدول 3 اسـت: 

جدول3: درجات حرارت مناسب مراحل پرورش تخم و الرو قزل آال )ماخذ: مدیریت تنظیم اکسیژنی مزارع سردابی 1376(

درجات حرارت مناسبمراحل زیست قزل آال

C° 6 - 4لقاح

C° 10 - 6پرورش تخم

C° 14 - 10شنای آزاد و تغذیه فعال

C° 18 - 14رشد بچه ماهی

درجـه حـرارت نقـش مهمـی در مـدت زمـان تخم گشـایی دارد، هرچـه درجـه حرارت آب بیشـتر باشـد 
ایـن مـدت زمـان کوتاه تـر خواهـد بـود. در درجه حـرارت پایین تر، مـدت زمان پـرورش تخم بیشـتر خواهد 
بـود. هـر چـه درجـه حرارت سـالن انکوباسـیون بیشـتر باشـد و الروها سـریع خارج شـوند نقایـص ژنتیکی 
الروهـا بیشـتر بـوده و بـرای رشـد در مرحله بچه ماهـی نورس به مدت زمان بیشـتر نیاز خواهند داشـت. در 
صورتـی کـه هـر چـه درجه حرارت سـالن انکوباسـیون کمتر باشـد تکامل الروهـا و جذب کیسـه زرده بهتر 
انجـام می گیـرد. هنگامـی کـه درجه حرارت آب انکوباسـیون ثابت باشـد، زمـان تخم گشـایی از روی جداول 

و نمودارهـای مربـوط قابـل پیش بینی اسـت )جدول4(.    
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جدول4: مدت زمان پرورش تخم در درجه حرارت مختلف

)C°( درجه حرارت آب سالن)مدت زمان پرورش تخم تا خروج الرو ) روز
4/597
677
761
1041
1135
1227

مراقبت از مولدين 
یـک مدیریـت ویـژه، نیازمند آگاهی و علم به رفتارشناسـی اسـت. پـس از باروری و ظهـور عالیم آمادگی 
ماهیـان بـرای بـردن بـه سـالن زایشـگاه حـدود سـه تـا چهـار هفته قبـل، مولدین نـر و مـاده را از هـم جدا 
می نماینـد تـا در اثـر رفتارهـای عشـق بـازی و ضربـه زدن بـه همدیگر سـبب خروج تخم و اسـپرم نشـوند. 
از طرفـی بایـد دقـت داشـت کـه مولدیـن همگی یکبـاره برای رفتـن به سـالن، آمادگـی ندارنـد و به صورت 
تدریجـی هـر هفتـه تعـدادی از گله آنها برای تخم و اسـپرم مهیا می شـوند. بـرای آنکه در هنگام تخم کشـی 
از مولدیـن بـا فشـاری کـه به شـکم ماهیان وارد می شـود مدفوع و غیره خارج نشـود و سـبب ایجـاد اختالل 
در عمـل لقـاح نشـود، مدیـران مراکـز ترجیـح می دهنـد حداقـل چهـار تـا یـک هفته مانـده به تخم کشـی، 
غـذای مولدیـن را قطـع کننـد تا دسـتگاه گـوارش ماهی کامـال خالی باشـد و در زمان اسـتحصال تخمک ها 
مشـکلی ایجـاد نشـود. البتـه علـم تکثیـر در تمامـی موجـودات یک علـم ظریف اسـت به ویـژه در ماهی که 
رفتـار و کار بـا مولدیـن بایـد بسـیار بـا ظرافـت و لطیـف باشـد، زیـرا در زمـان بـارداری ماهیـان مولـد کـه 
زحمـات زیـادی بـرای آنهـا کشـیده شـده، اسـترس ها ممکـن اسـت سـبب از بیـن رفتن آنهـا شـده و زیان 
جبران ناپذیـری بـه چرخـه تولیـد مرکـز وارد نماینـد. لـذا مراحـل تکثیـر بایـد با روشـی کاماًل علمـی انجام 
شـود. پـس از جداسـازی مولدیـن نـر و ماده و قطع غذا شـدن آنهـا، گله های مـاده را چک نمـوده و مولدین 

آمـاده برای تخم کشـی به سـالن زایشـگاه انتقـال داده می شـوند.

تست مولدين قزل آال 
تست مولدین به دو روش انجام می شود:

نخسـت، بـا اسـتفاده از مـاده بیهوش کننـده که بیشـتر پـودر گل میخک اسـت، مولدیـن را یکی یکی در 
ظـرف یـا وان دارای مـاده بیهوشـی رهاسـازی)تصویر2( می کننـد و پـس از چنـد دقیقـه که کامـاًل بیهوش 
شـدند یکی یکـی آنهـا را بـا دو دسـت از آب خـارج می کننـد به نحـوی کـه یک دسـت در قسـمت سـینه ای 
ماهـی و دسـت دیگـر در قسـمت سـاقه دمـی قـرار گیرد. سـپس با فشـار از قسـمت پاییـن باله شـکمی به 
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سـمت مخـرج اگـر تخم یا اسـپرم خـارج شـود آماده برای سـالن زایشـگاه اسـت و در ظرف هـای مخصوص 
حمل، رهاسـازی می شـوند و اگر هم آماده نبود در داخل آب اسـتخر رهاسـازی می شـود. در تعداد مولدین 
مـاده و نـر به طـور معمـول نسـبت ها 1 بـه 2 و 3 اسـت یعنـی برای دو تا سـه مولد مـاده یک مولـد نر کافی 
اسـت وقتـی کـه تمـام مولدیـن مـاده آماده به سـالن زایشـگاه حمل شـدند، ماهیـان مولـد نر نیز بـه تعداد 
اشـاره شـده حـدود یک سـوم تعـداد مولدین ماده انتخـاب و به سـالن انتقال داده می شـوند. البتـه کارگران 
و مدیـران بـا تجربـه ترجیـح می دهنـد بـا مهارتـی که دارنـد در ایـن مرحله چک و تسـت کـردن ماهیان را 

بـدون قـراردادن در آب دارای مـاده بیهوشـی انجـام دهند تا اسـترس کمتـری به آنها وارد شـود.         

تصویر2: بیهوش کردن مولدین آماده برای انتقال به زایشگاه

در قسـمتی از سـالن زایشـگاه کـه به طور معمول دارای حوضچه آب با جریان اسـت، سـّکو یـا میز تکثیر 
قـرار دارد کـه روی آن به طـور معمـول بـا ابـر نـرم پوشـیده شـده و در روی آن تشـک مخصوص تخم کشـی 
و سـبد یـا آبکـش بـرای گرفتـن آب تخمـدان و همچنین حوله برای خشـک کـردن مولدین قـرار دارد. باید 
دقـت نمـود کـه مولدیـن در ایـن مرحله کاماًل بیهوش باشـند تـا در اثر تالش و دسـتکاری اسـترس نبینند. 
ابتـدا مولدیـن مـاده را از آب خـارج کـرده و روی میـز تکثیـر قـرار داده و بـا حولـه، آب روی بـدن ماهـی را 
می گیرنـد. بایـد دقـت نمـود که ماهی مولد تخم دار را نباید از قسـمت دم به سـمت جلو عمودی نگه داشـت 
زیرا کیسـه تخم با فشـار به قفسـه سـینه ماهی، سـبب خفگی و آسـیب دیدگی مولد خواهد شـد)تصویر3(.

پـس از اینکـه آب بـدن ماهـی گرفتـه شـد، با دو دسـت مولـد را در بغل قـرار می دهند طوری که شـکم 
ماهـی بـه طـرف پاییـن و یک دسـت سـاقه دمی و دسـت دیگر، بخش بعـد از باله سـینه ای را گرفته باشـد. 
سـپس از دو طـرف بـدن، بـه قسـمت مخـرج ماهی کم کم فشـار وارد نموده و دم ماهی را به سـمت قسـمت 

خلفـی بـدن نگـه می دارنـد تا تخم هـا راحت خـارج شـوند )تصویر3(.            
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 تصویر 3: تخمگیری از مولد ماده قزل آال

سـپس تخم هـا بـر روی آبکـش روی تشـک قـرار می گیـرد و آب آن گرفتـه می شـود. بعـد تخمک هـا را 
وزن کـرده و در ظـرف لقـاح قـرار می دهنـد و تعداد 4 تا 5 مولد ماده را به شـرحی که گفته شـد اسـتحصال 
تخمـک کـرده و روی هـم می ریزنـد و سـپس دو تـا مولـد نـر را انتخـاب و اسـپرم آنهـا را روی تخمک هـا 
می ریزنـد )تصویـر4( و بعـد بـا پـر مـرغ، تخمک هـا واسـپرم ها را هـم می زننـد. پـس از آن مقـداری آب 

می افزاینـد و دوبـاره هـم می زننـد تـا لقـاح به طـور کامـل انجـام گیرد.          

تصویر4: اسپرم گیری از مولد نر قزل آال

بعـد از آن ظـرف تخم هـای لقاح یافتـه را چنـد بـار با آب شستشـو داده تا اسـپرم های مرده خارج شـوند. 
سـپس آب اضافـه می کننـد تـا ظـرف پـر شـود و حـدود 1/5 تـا 2 سـاعت، دور از تابـش مسـتقیم نـور، در 
گوشـه ای از سـالن قـرار می دهنـد تـا تخم هـا کاماًل آب جـذب نموده و سـفت شـوند. اینک زمـان خواباندن 
تخم هـا در سـینی های تـراف  اسـت بـه شـیوه ای کـه تخم هـا بیـش از یک ردیـف در داخـل سـینی تراف ها 

نباشـند )تصویر5(.         
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تصویر5: شیوه خواباندن تخم لقاح یافته در تراف ها

سـپس روی آن را بـا درپوش هایـی بـرای جلوگیـری از تابـش نـور می پوشـانند. در هـر سـینی تـراف 
به طـور معمـول بیـن 6 تـا 10 هـزار عـدد تخـم انتقـال داده می شـود. یک تـراف شـامل طول هـای متفاوت 
و تعـداد سـینی های مختلـف اسـت بنابرایـن به طـور میانگیـن اگر یـک وان تراف دارای چهار سـینی باشـد، 
ظرفیـت حداقـل سـی تـا چهل هـزار تخـم لقاح یافته را دارد. دسـت کم 24 سـاعت بعـد از خوابانـدن تخم ها 
در تراف هـا و شـروع تقسـیمات جنبشـی، تخم هـا بـه کلیه فعالیت هـای مکانیک و اسـترس ها حسـاس بوده 
و توصیـه می شـود کـه در ایـن مرحلـه، تراف هـا و سـینی های حـاوی تخم هـا کمتر دسـتکاری شـوند. زمان 
مرحلـه لقـاح تـا تخـم بـه مرحله چشـم زدگی، بـه کیفیـت آب بسـتگی دارد و به طـور میانگیـن 150 درجه 
روز طـول می کشـد تـا تخم هـا چشـم بزننـد. هنگامـی کـه لکه هـای چشـمی بـر روی تخم هـا دیده شـد، از 
حساسـیت نسـبت به دسـتکاری کاسـته شـده و تخم ها قابل جابجایی هسـتند. بـرای اطمینـان از تخم های 
چشـم زده سـالم، به طـور معمـول تخم هـای چشـم زده را شـوک می دهنـد تـا  تخم هایـی کـه دارای جنیـن 

ناقـص هسـتند بـر اثر شـوک از بیـن بروند.
پـس از جداسـازی تخم هـای کاماًل سـالم، و جابجایی یا نگهـداری آنان در تراف ها، مرحله تفریخ شـدن و 
تولیـد الرو آغـاز می شـود. در ایـن مراحـل بعضـی از تخم ها در داخل تراف ها سـفید شـده و از بیـن می روند 
کـه بایـد از داخـل سـینی ها خـارج شـوند تا موجـب قارچ زدگی و خفـه کردن تخم های سـالم نشـوند. مدت 
زمـان از مرحلـه تخـم چشـم زده تـا هچ شـدن تخم ها به کیفیـت و کمیت آب سـالن هچری بسـتگی دارد و 

حـدود 170 درجـه روز طـول می کشـد تا تخم ها تفریخ شـده و الروهای دارای کیسـه زرده خارج شـوند. 

بزرگی و کیفیت الروها 
بزرگـی و کیفیـت الروهـا بـه انـدازه تخم هـا و جنیـن بسـتگی دارد کـه به طـور معمـول از 0/1 تـا 0/5 
گـرم هسـتند. الروهـا در ایـن مرحلـه از مـواد غذایـی کیسـه زرده تغذیـه می کننـد و بدون حرکـت در کف 
وان هـا قراردارنـد. زمانـی کـه حدود هشـتاد درصد از کیسـه زرده جذب شـده و بیسـت درصد مانـده، الروها 
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شـروع بـه حرکـت می کننـد و  بـه سـطح آب می آینـد و در واقـع شـروع بـه شـنا می کننـد و آمـاده گرفتن 
غـذا و تغذیـه هسـتند. آنهـا در ابتـدا با غـذای حاوی پروتئین باال و سـپس از غـذای آغازی )اسـتارتر( تغذیه 
می نماینـد. از زمـان تخم گشـایی تـا شـروع تغذیـه نیـز حـدود 170 درجـه روز طـول می کشـد طـوری که 
یـک دوره تکثیـر از زمـان لقـاح تـا تبدیل شـدن تخم ها بـه الرو، بـا تغذیه فعال حـدود 450 تـا 500 درجه 
روز طـی سـه مرحلـه کـه شـرح آن آورده شـده طول می کشـد. مواظبـت از الروهـا و عادت پذیـری به غذای 
دسـتی در مراحـل اولیـه از حساسـیت ویـژه ای برخوردار اسـت کـه باید ضمـن غذادهی مناسـب و به موقع، 
مـواد مـورد نیـاز اولیـه رشـد بـرای الروهـا بـا انـدازه و سـایز مـورد نیـاز تامین شـود. تلفـات قابل قبـول در 

مراحـل انکوباسـیون تخم هـا به طـور معمـول 15 تـا 20 درصـد و در حـد اسـتاندارد قابل قبول اسـت. 

تکثیر خارج از فصل ماهی قزل آال 
تـا زمانـی کـه یک مرکـز تکثیر بـه حداکثر ظرفیـت تولید خود نرسـیده، بایـد بتواند خـارج از فصل تکثیر 
نیـز تخـم چشـم زده و بچـه ماهـی تولید نماید و برای اسـتمرار ایـن کار باید به شـکلی مدیریـت و برنامه ریزی 
انجـام گیـرد کـه در تمـام طـول سـال، تعـدادی مولـد بـرای تکثیر آماده باشـند. بـرای ایـن هدف با اسـتفاده 
از تغییـر رژیـم نـوری می تـوان تعـدادی از مولدیـن را در زمان هـای غیرمعمـول، بـارور نمـود و تخم و اسـپرم 
به دسـت آمـده را لقـاح داد. دوره تخم ریـزی مولدیـن، یک سـاله اسـت کـه براسـاس سـاعت بیولوژیـک بـدن 
ماهـی و ارتبـاط آن بـا طـول روز تنظیم می شـود. در این شـرایط بـا تغییر رژیـم نوری و طول مدت روشـنایی 
می تـوان سـاعت بیولوژیـک و دوره تخم ریـزی مولدیـن را تغییـر داد. در شـرایط طبیعـی در مولدینـی کـه در 
پاییـز تخم ریـزی می کننـد بـا کوتـاه شـدن روز، تخم ریـزی انجـام می شـود و بـا نزدیک شـدن فصـل بهار که 
طـول روز بیشـتر شـده و پـس از آن بـا رسـیدن فصـل تابسـتان، غدد جنسـی مولدین بـه حداکثر رسـیدگی 
جنسـی خـود می رسـند، از ایـن رو در اواخـر بهـار و ابتـدای تابسـتان می تـوان تکثیرخـارج از فصـل را انجـام 
داد و دوبـاره مولدیـن را بـرای بـارور شـدن و تخم دهـی در پاییـز آمـاده کـرد. البتـه در مناطـق مختلـف و بـر 
اسـاس عرض هـای متفـاوت جغرافیایـی، نژادهای گوناگونـی از ماهی قـزل آال وجود دارد کـه در فصول مختلف 
تخم ریـزی می کننـد. در مراکـز تکثیـر اگـر در مراحـل اولیـه پـس از تخم ریـزی طبیعـی، طـول روز به صورت 
مصنوعـی زیـاد شـود سـرعت رسـیدگی غدد جنسـی مولدیـن دوبـاره افزایش می یابـد و در صـورت کم کردن 
طـول روز، رسـیدگی غـدد جنسـی به تاخیر می افتد. اگر از اواسـط تابسـتان طـول روز را دوبـاره افزایش دهند 
تخم ریـزی ماهـی بـه تاخیـر می افتـد همچنیـن اگـر در این زمـان، طـول روز به صـورت مصنوعی کوتاه شـود 
تخم ریـزی تسـریع می گـردد. تکثیـر خـارج از فصـل در ایـران در ارومیـه، مازنـدران و لرسـتان توسـط مراکـز 

بخـش خصوصـی و در مرکـز تکثیـر یاسـوج توسـط بخش دولتی چند سـالی اسـت کـه انجـام می گیرد.

تولید ماهیان قزل آالی تک جنسی و تريپلوئیدی
تکثیـر و تولیـد بچـه ماهـی قـزل آالی مـاده تـک جنسـی فقـط بـا هـدف تامیـن پروتئین مـورد مصرف 
انسـانی انجـام می گیـرد. از جنـس نـر به علـت اینکه زودتـر بالغ می شـود برای ایـن کار اسـتفاده نمی کنند. 
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بـا ایـن روش، ماهیـان سریع الرشـد برای صید ورزشـی و یا عمـل آوری به صـورت فیله ماهی تولید می شـوند. 
از ماهیـان مـاده کـه به طـور معمول یکسـال دیرتـر از ماهیان نر بالغ می شـوند برای تولید گوشـت اسـتفاده 

می شـود. روش هـای تولیـد ماهیان تمـام مـاده عبارتند از: 
1- روش مسـتقیم تغذیـه الروهـا بـا هورمون هـای اسـتروئیدی نـر؛ ایـن روش عوارضـی بـه همـراه دارد و 
مصـرف ایـن ماهیان ممکن اسـت روی هورمون های جنسـی افراد مصرف کننده اثرات نامطلوبی داشـته باشـد. 
 2- اسـتفاده از هورمـون متیـل تستوسـترون در تغذیـه الروهایی که از نظـر ژنوتیپی ماده بـوده و در اثر 

هورمـون نامبـرده تبدیـل به ماهی نر شـده و اسـپرم تولیـد می کنند.
به طـور معمـول متیـل تستوسـترون بـه میزان سـه میلی گرم بعـد از انحـالل در الـکل اتانول و یـا روغن 
سـویا بـه هـر کیلوگـرم غـذا اضافه می شـود. تغذیـه الروها با این غـذا به مدت سـه ماه در درجه حـرارت آب 
12-10 سـانتیگراد انجـام می شـود. نرهـای جدیـد، دارای رنـگ تیـره  و فک پاییـن برآمده بـوده و نمی توان 
بـه راحتـی از طریـق فشـار از آنهـا اسـپرم گرفـت. زیـرا ایـن ماهیـان فقـط دارای بیضـه هسـتند و مجـاری 

ندارند.  اسـپرم بر 
بـرای اسـتفاده از اسـپرم ایـن ماهیان نر، آنها را کشـته، شـکم آنها را بـاز کرده و بیضـه را از کنار تخمدان 
نـارس موجـود جـدا و از شـکم خـارج می کننـد و آن را به قطعـات ریز خرد کـرده و عصـاره آن را می گیرند. 
پـس از بررسـی تحـرک اسـپرم ها در زیر میکروسـکوپ از آنها برای لقـاح تخمک ها اسـتفاده می کنند که در 
اثـر ایـن لقـاح، الورهـای تمام مـاده حاصل می شـوند. نرهای مولد تولیدشـده برای مصرف انسـانی اسـتفاده 
نمی شـوند. از مزایـای ایـن روش، می تـوان بـه عرضـه ماهیان پـرواری با وزن مناسـب قبل از بلـوغ و ماهیان 
تمـام مـاده کـه دارای رشـد بهتر، گوشـت مرغوب و بازارپسـند بوده و نسـبت بـه بیماری ها مقاومند، اشـاره 
نمـود. ماهیـان مـاده بـه علت بلوغ دیرتر و رشـد سـریع تر به مـدت 6 -3 مـاه دوره پرورش کوتاه تـری دارند.

تولید ماهیان تريپلوئیدی
از روش تریپلوئیـدی در عقیـم کردن ماهیان اسـتفاده می شـود. امتیاز این روش تولید ماهی عقیم اسـت 
کـه بیشـتر بـرای صیـد ورزشـی و پـرورش در قفـس اسـتفاده می شـود. در این روش ابتـدا بعد از نخسـتین 
تقسـیم میوز سـلول تخم با اسـتفاده از شـوک حرارتـی مانع از خـروج دومین گویچه قطبی از تخم و سـبب  
3n کروموزومـی شـدن آن می شـوند. بـرای ایجـاد شـوک حرارتـی، سـی دقیقـه بعـد از لقاِح تخم هـا در آب 

ده درجـه سـانتیگراد، آنـان را بـه سـرعت بـه آب بـا دمای 28 درجـه سـانتیگراد منتقل کرده و بـه مدت ده 
دقیقـه در آن نگـه می دارنـد. سـپس تخم هـا را بـه آب معمولـی انکوباسـیون بـاز می گرداننـد. در نتیجه این 

عمـل حـدود 95- 85 درصـد از تخم هـا بـه تریپلوئیـد )3n کروموزومی( تبدیل می شـوند. 
مراکـز تکثیـر از تخم هـای مرغـوب بـرای تریپلوئیدی اسـتفاده می کنند زیـرا درصد تلفـات در روش های 
تریپلوئیـدی حـدود 30 تا 60 درصد اسـت. روش دیگر تولید تریپلوئیدی اسـتفاده از فشـار هیدرواسـتاتیکی 
اسـت بـه ایـن صـورت کـه حـدود 25-20 دقیقـه بعـد از لقـاح، تخم هـا را بـه مـدت 45 -35 ثانیه از فشـار 
معمولـی بـه فشـار 10500 پاسـکال رسـانده و بـه مـدت 6 تـا 7 دقیقـه در این فشـار نگهـداری می نمایند. 
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انجـام ایـن روش، بازماندگـی خوبـی از تخم هـا بـه همـراه دارد. روش تریپلوئیـدی دارای مزایـا و معایبی نیز 
هسـت، از مزایـای آن رنـگ مناسـب ماهی و غذاگیـری خوب و از معایـب آن کاهش گلبول هـای قرمز خون 

و حساسـیت به دسـتکاری و اسـترس است. 

مراقبت از تخم های لقاح يافته قزل آال 
تخم هـای لقاح یافتـه در ظـروف پالسـتیکی یا تشـتک های محتـوی آب قرار داده می شـوند تـا آب جذب 
کننـد، و سـپس بـه تراف هـا انتقـال داده می شـوند. پـس از جـذب آب توسـط تخم هـا می تـوان آنهـا را در 
یـک بشـر به صـورت حجمـی شـمارش کرد و تعداد مناسـب تخـم را به هر سـینی تـراف انتقـال داد. به طور 
معمـول در هـر تـراف، چهـار سـینی بـا ابعـاد هر یـک 45 در 45 سـانتیمتر قـرار می گیـرد و بـا جریان آب 
ورودی حداقـل 0/3 لیتـر در هـر ثانیـه نزدیـک بـه سـه لیتـر تخم می ریزنـد، بنابرایـن در هر تـراف بین 30 
تـا  35 هـزار تخـم نگهـداری می شـود. هـر یک گـرم تخم ماهی قـزل آال به طور معمـول بین 10 تـا 20 عدد 
تخـم اسـت کـه میانگیـن هـر کیلوگرم آن شـامل 10 تـا 20 هزار عـدد تخم اسـت. تخم ها را در 24 سـاعت 
اول بعـد از لقـاح می تـوان بـا احتیـاط جابجـا کـرد. از 48 سـاعت بعـد از لقاح تخم ها بسـیار حسـاس بوده و 
کوچکتریـن دسـتکاری موجـب خـراب شـدن آنهـا می شـود. در هنـگام انتقـال تخم هـا به سـینی های تراف 
بایـد دقـت شـود تنهـا یـک ردیـف از تخم ها در کف سـینی قـرار گیرد، ایـن امر سـبب عبور مناسـب آب از 
اطـراف تخم هـا و جلوگیـری از قارچ زدگـی می شـود. البتـه اسـتفاده از ماالشـیت گریـن نیز به پیشـگیری از 
آلودگـی قارچـی تخم هـا کمـک می کنـد. هرچند، اسـتفاده از ماالشـیت گریـن در بعضی از کشـورها ممنوع 
شـده و آن دسـته کـه ممنـوع نکرده انـد هـر دو روز یک بـار از آن اسـتفاده می کننـد. به طـور کلـی هـر نـوع 

مـاده شـیمیایی بایـد بـا غلظت کـم و به صـورت منظم اسـتفاده گردد.
میـزان آب ورودی مـورد نیـاز بـرای پنج تـراف با ظرفیت 150 هزار عـدد تخم، 4/5 لیتـر در 3 تا 4 ثانیه 
اسـت. در مرحلـه چشـم زدگی، تخم های چشـم زده را بـا جابجا کردن در سـینی های تراف هـا از ارتفاع 50 تا 
60 سـانتیمتری شـوک می دهنـد کـه ایـن شـوک باعـث از بین رفتـن تخم های لقاح نشـده و تکامـل نیافته 
شـده و تعـداد تلفـات تخـم چشـم زده تـا مرحلـه الروی را کاهش می دهـد. به طور معمـول ایـن جابجایی با 
سـیفون کـردن تخم هـا از یک سـینی به سـینی دیگـر انجام می شـود، همچنین بـا اسـتفاده از آب نمک نیز 
می تـوان تخم هـای سـفید لقـاح نیافتـه را جـدا نمـود. پـس از آن تخم هـا درون تراف هـا نگهداری می شـوند 

تـا بـا گشـایش تخم هـا، الروهای با کیسـه زرده از داخل تخم های شکسـته شـده خارج شـود. 

مراقبت از الروها
الروهـای بـا کیسـه زرده هنگامی کـه از درون تخم هـای چشـم زده خـارج می شـوند فعالیـت شـنا ندارند 
و به طـور معمـول در کـف سـینی تراف هـا و یـا کـف تراف هـا تجمـع می کننـد تـا زمانـی که حدود هشـتاد 
درصـد کیسـه زرده را جـذب نماینـد و پـس از آن بـرای گرفتن غذا به سـطح آب می آیند که بـه این مرحله 

شـنای آزاد و شـروع تغذیـه فعال گفته می شـود.
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مراقبـت، از مرحلـه شـنای آزاد الروهـا تـا بچـه ماهـی نورس اسـت و مدیریت بهداشـتی انکوباسـیون در 
بازماندگـی الروهـا اهمیـت زیادی دارد. الروها تا مرحله جذب کیسـه زرده به نور حسـاس بـوده و در مرحله 
تغذیـه فعـال از نـور طبیعـی در روز بـرای تغذیه اسـتفاده می کنند و چنانچـه درجه حرارت آب ثابت باشـد، 

بـا نـور مصنوعی در شـب نیـز می تـوان الروها را تغذیـه نمود. 

تغذيه الروها 
در مرحلـه تغذیـه فعـال کـه شـروع غذاگیـری الروهاسـت، غذاهـای الروهـا بایـد ویژگـی خاص داشـته 
باشـد از جملـه اینکـه یـک گرانـول بسـیار ریـز بایـد کلیه مـواد ترکیبـی و نیازهـای بچـه ماهیـان را تامین 
نمایـد. غـذای اسـتارتر بایـد دسـت کم دارای 45 تـا 50 درصـد پروتئیـن و کلیـه ویتامین هـای مـورد نیـاز 
بـرای رشـد و مکمل هـای غذایـی باشـد. همچنیـن بـا دسـتگاه اکسـترودر بـه شـکل گرانـول با قطـر 1 تا 2 
میلیمتـر )و نـه بیشـتر( در آمـده باشـد. محاسـبه جیـره الروهـا بـه دمـای آب ورودی تراف ها بسـتگی دارد 
و به طـور معمـول بیـن دمـای 6 تـا 12 درجـه سـانتیگراد از 7-4 درصـد وزن آنها جیـره در نظـر می گیرند. 
غذادهـی الروهـا حداقـل بیـن 30-20 وعده در شـبانه روز انجام می شـود. تغییـر اندازه غذایـی بچه ماهیان 
بـا رشـد ماهـی و اعمـال مدیریـت مزرعـه انجـام می گیـرد. بـرای پرورش مطلـوب الروهـا و بچه ماهـی باید 
از نیازهـای غذایـی بچـه ماهیـان، میـزان آب ورودی و اکسـیژن محلـول آب، آگاهـی کافی داشـت. الروهای 
تـازه بـه تغذیـه افتـاده را می تـوان در تراکـم کمابیـش خوبـی نگهـداری کـرد. به طـور معمـول الروهـا را با 
تراکـم ده هـزار قطعـه در متـر مربـع در حوضچـه پـرورش می دهنـد. جریـان آب ورودی نبایـد آنقـدر زیاد 
باشـد کـه ماهـی نتوانـد به سـادگی خـالف جهت جریان شـنا کنـد. اگـر ماهی هـا در اطراف تـوری مرکزی 
خروجـی حوضچـه تجمـع یابند نشـانه سـرعت زیاد جریان آب اسـت. تجربه نشـان داده اگر غـذای روزانه را 
در مقادیـر کـم و بـه دفعـات زیـاد بـه بچه ماهیـان بدهند رشـد بهتـری خواهند داشـت. چنانچه نـور کافی 
تامیـن شـود، تغذیـه )جیـره شـبانه روز( را می توان در سـالن ها در طول شـبانه روز ادامه داد. بـرای تضمین 
تغذیـه مطلـوب کوچـک اغلـب از غذاده های خـودکار که تدریجـی غذا می دهند اسـتفاده می شـود. الروهای 
ماهـی را بایـد چندیـن بـار رقم بنـدی نمود تـا اندازه همـه ماهیان یـک حوضچه کمابیش یکسـان باشـد. از 
فوایـد رقم بنـدی می تـوان از پدیـده همجنس خـواری ماهیـان )خـورده شـدن کوچکترها توسـط بزرگترها( 
جلوگیـری نمـود. همچنیـن از شـرایط درشـت سـاالری کـه بچـه ماهیـان بزرگتر زودتـر غـذا را می گیرند و 
بچـه ماهیـان کوچکتر گرسـنه می ماننـد جلوگیری می شـود. از مزایـای دیگر رقم بنـدی، تعیین انـدازه پلت 
غـذا اسـت. بهتریـن زمـان شـروع رقم بنـدی در الروها به طـور معمـول در وزن میانگین دو گرم اسـت که در 
ایـن زمـان پیش بینـی می شـود سـی درصـد بچـه ماهیـان بـه وزن 3/5-3 گرم، شـصت درصد بچـه ماهیان 

بـه وزن 1/5 گـرم و ده درصـد بچـه ماهیـان به وزن 1-0/5 گرم رسـیده باشـند.
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حمل و نقل 
حمـل و نقـل آبزیـان ماننـد حمـل و نقـل دیگر موجودات اسـت ولـی آنچه حساسـیت انتقـال این روش 
را مهـم می سـازد، حمـل موجـود زنده درون آبی اسـت کـه ظرفیت تحمل معینـی از فاکتورهـای فیزیکی و 
شـیمیایی دارد. حمـل و نقـل آبزیـان به طـور معمـول در دو یـا سـه مرحله شـامل انتقـال تخم سـبز، انتقال 

تخـم چشـم زده و حمـل و نقـل الرو و بچـه ماهی انجام می شـود. 

انتقال تخم سبز 
هنگامی کـه از مولدیـن مراکـز تکثیـر، اسـتحصال شـده و لقـاح داده می شـوند، ایـن مرحلـه را تخم لقاح 
یافتـه یـا سـبز می نامنـد. بـرای انتقـال، تـا 12-10 سـاعت بعـد از آبگیـری کامل پـس از لقاح می تـوان آن 
را جابجـا نمـود بـه ایـن صـورت کـه مقـدار 2-1 کیلوگـرم از آن را در ظرف هـای پالسـتیکی درب دار 5- 4 
لیتـری می ریزنـد و تـا ارتفـاع 10 - 6 سـانتیمتر بـاالی تخـم را آبگیری کـرده و بدون تکان، ضربـه و حضور 

نـور بـا ماشـین یا وسـیله دیگـر انتقـال می دهند. 
گفتنـی اسـت تخم هـای تـازه لقاح یافته تا 24 سـاعت نسـبت بـه ضربات مکانیکـی )مراحل اولیه شـروع 
تقسـیم( کمتـر حسـاس بـوده و بعـد از ترکیـب اسـپرم و تخمـک بـا شـروع تقسـیمات اولیـه، تخمک هـای 
لقـاح یافتـه نسـبت بـه ضربات مکانیکی و دسـتکاری بسـیار حسـاس می شـوند و بایـد در این مرحلـه برای 

بازماندگـی و لقـاح مناسـب، در داخـل سـینی تراف بـدون حضور نـور نگهداری شـوند. 
امـروزه بـه علت طوالنی بودن مسـافت مزارع تکثیر و همچنین رعایت مسـایل بهداشـتی و اخذ مجوزهای 
انتقـال تخمک هـای لقـاح یافتـه و محدودیت مـدت زمان انتقـال، این روش کمتـر انجام می شـود ولی گاهی 
بـه دالیلـی همچـون کمبـود جـای خواباندن تخمک هـا در مراکـز، از ایـن روش انتقـال اسـتفاده می کنند. با 
ایـن همـه، کارشناسـان توصیـه می کننـد بیشـترین نقل و انتقـال از مراحل تخم چشـم زده به بعد باشـد. چرا 
کـه تلفـات مراحـل جنینی را داده و مشـخص شـده کـه مقـدار بازماندگی چقدر اسـت و دوم آنکـه تخم های 
چشـم زده بعـد ازمرحلـه چشـم زدگی نسـبت بـه دسـتکاری و ضربـات مکانیکـی مقاومـت بهتـری نسـبت به 

تخم هـای تـازه لقـاح یافتـه داشـته و در مسـافت های طوالنی، مدت بیشـتری زنـده می مانند. 

انتقال تخم چشمزده 
متداول تریـن حمـل و نقـل تخـم ماهـی بعـد از چشـم زدگی اسـت. همـان طـور کـه در مراحـل تکامـل 
تخمک هـا گفتـه شـد، مرحلـه چشـم زدگی از مراحلـی اسـت که تقسـیمات سـلولی تکامـل یافتـه و جنین 
تشـکیل شـده و بـرای همیـن، دو چشـم در کیسـه جنیـن نمایان می شـود. به علت شیشـه ای بودن پوسـته 
تخمک هـا از سـطح بیـرون، ایـن تکامـل قابـل دیـد اسـت. مرحله بعـد از لقاح بسـته بـه درجه حـرارت آب 

عبـوری از تراف هـا حـدود 22-18 روز طـول می کشـد یـا بـه عبارتـی حـدود 170 درجـه روز اسـت.
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بعـد از چشـم زدگی تخمک هـای لقـاح یافتـه تخمک هایـی کـه در مراحـل تکاملـی بازمانده و یا قـادر به 
تشـکیل جنیـن نشـده و جنیـن ناقـص دارند، با شـوک دهی به تخم های چشـم زده، مشـخص می شـوند. این 
کار بـا سـیفون کـردن تخم هـا از یک سـینی به سـینی دیگر انجام می شـود، سـپس با اسـتفاده از آب نمک، 
جنین هـای ناقـص و تخم هـای بـدون جنین بالفاصله سـفید شـده و تخمک های چشـم زده سـالم مشـخص 
می شـوند. بـا جداسـازی تخمک هـای سـفید شـده، تخم هـای چشـم زده آمـاده نقل و انتقـال هسـتند. برای 
شـمارش تخم هـا چندیـن روش از جملـه روش حجمـی و جرمـی وجـود دارد. در روش حجمـی، تخم هـا را 
داخـل یـک ظـرف بـا حجـم مشـخص می ریزنـد و پـس از آن شـمارش نمـوده و بدیـن طریـق تعـداد تخم 
داخـل ظـرف بـا حجـم مشـخص اندازه گیـری می شـود. در روشـی دیگـر از یـک ظـرف روزنـه دار بـا گودی 
نیم کـره ای اسـتفاده می شـود کـه تعـداد روزنه هـای آن مشـخص اسـت. تخم هـا در ایـن ظرف پـس از کمی 
تـکان دادن در داخـل هـر نیم کـره یـک تخـم می مانـد و چون تعـداد روزنه ها نیز مشـخص اسـت )مثاًل 32 

روزنـه( بـا ایـن روش می تـوان تخم هـا را شـمارش نمود. 
روش دیگـر حجمـی، روش طولـی خط کشـی اسـت. تخم هـا را در یـک ردیـف ریلـی می ریزنـد و تعـداد 
آن را در سـی سـانتیمتر می شـمارند و بعـد از آن از طریـق هـر ردیـف ریـل بـا قطـر یـک تخم، تعـداد تخم 
در سـی سـانتیمتر مشـخص می شـود. ولی روشـی که بیشـتر اسـتفاده می شـود روش وزنی اسـت که تعداد 
تخم هـا را در گـرم مشـخص می کنـد. در چنـد بـار تعـداد تخم هـا را در گـرم می شـمارند؛ بـرای نمونـه در 
هـر گـرم 11 عـدد تخـم وجـود دارد بنابراین بـرای یک کیلوگـرم بیش از 11 هـزار تخم خواهد بـود و چون 
محاسـبه خریـد و فـروش تخم هـا واحـد عدد اسـت، وقتی تعـداد تخـم در کیلو به دسـت آمد می تـوان برای 

نقـل و انتقـال آن اقـدام نمود. 
الزمـه انتقـال تخـم چشـم زده، وجود وسـایلی چـون جعبه مخصـوص انتقال، پـودر یخ، چسـب، طناب و 
غیـره اسـت کـه باید از قبل تهیه شـده باشـد. جعبه های انتقـال دارای سـینی و جنس آنها از کائوچو اسـت. 
سـینی کـف بـدون سـوراخ بـوده و سـینی های ردیف باال که به صورت چهار، شـش یا هشـت قسـمتی داخل 
از هـم جـدا شـده اند، دارای روزنـه هسـتند. بارگیـری بـه این صورت اسـت که پـس از بارگیری سـینی اول، 
سـینی دوم روی آن قـرار می گیـرد ولـی بـه شـیوه ای کـه بتـوان یک الیه پـودر یخ بـر روی سـینی ها افزود 
و بعـد از آن مجـدداً سـینی بعـد را تـا حداکثـر چهـار سـینی قـرار می دهنـد و بـر روی آنان نیز یک سـینی  
حـاوی پـودر یـخ قـرار داده، درب جعبـه را روی آن می گذارنـد. پـس از محکم کردن درب جعبه با چسـب و 
بسـته بندی، تخم هـای چشـم زده قابـل حمـل بـوده و از 1 تـا 48 سـاعت بهترین زمـان جابجایی اسـت زیرا 
در ایـن مـدت درصـد تلفـات بسـیار کمتـر از یک درصد اسـت. در صورت طوالنی شـدن مسـیر حتی تا یک 
هفتـه  هـم می تـوان جابجایـی انجـام داد ولـی درصـد تلفـات افزایش می یابـد. بنابرایـن بهتر اسـت حمل و 
نقـل در 24 سـاعت اولیـه انجـام شـود. با وسـایل حمـل و نقل امـروزی این زمـان حتی کمتر از 12 سـاعت 
انجـام می شـود. در مقصـد بـرای انتقـال تخم هـا از داخـل جعبه هـا بـه دورن تراف هـای ضدعفونـی شـده و 

آمـاده، بایـد قبـل از هـر چیـز تخم ها را با شـرایط انکوباسـیون دمـای آب انکوباتـور آداپته کرد. 
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بدیهـی اسـت هرگونـه تغییـر درجـه حـرارت سـریع ممکـن اسـت شـوک ایجـاد کنـد و سـبب افزایش 
تلفـات تخم هـا شـود. بـرای آداپتـه کـردن، کـم کـم از آب تـراف بـه تخم هـا اضافه نمـوده و پـس از نزدیک 
شـدن دمـای آب درون ظرف  هـای تخـم بـه صفر و نزدیک بـه یک درجه سـانتیگراد، تعویـض آب را افزایش 
می دهنـد تـا بـه 7-6 درجـه برسـد و اجـازه می دهنـد تخم ها بـرای مدت یـک سـاعت در ایـن آب غوطه ور 
بماننـد. سـپس تخم هـا را بـه درون سـینی های تراف حـاوی جریان آب انتقـال می دهند. گاهـی نیز تعدادی 
از تخم هـا در زمـان انتقـال هـچ شـده و الروهـای باکیسـه زرده از آنهـا خـارج می شـوند کـه باید بـا دقت و 
بـدون آسـیب بـه کیسـه زرده، ایـن الروهـای غوطـه ور در آب را به تراف هـا منتقل نمـود؛ کوچکترین ضربه 
و یـا انتقـال با وسـایل غیرمتداول ممکن اسـت سـبب پاره شـدن کیسـه زرده شـده و محتویـات آن، محیط 

تـراف را بـرای توسـعه قارچ هـا و ایجاد کلونی مسـاعد سـازد.
یـادآوری ایـن نکتـه ضـروری اسـت که انتقـال تخم هـای چشـم زده از مرکـز تکثیر برای هدف مشـخص 
بارگیـری می شـود یعنـی نـوع تخـم چـه بـرای تولیـد ماهیـان پـرواری )تخـم چشـم زده ترپلوئیـدی، تخـم 
چشـم زده تـک جنسـی و تخم چشـم زده شـوک داده شـده عقیم( بـوده و چه بـرای تولید مولدین باشـد، در 
مبـدا تعییـن شـده اسـت. باید دقت شـود اگر یـک یا چند جعبـه تخم انتقال داده شـده و هر یک از سـینی 
یـا جعبه هـا براسـاس برچسـب نصـب شـده در مبدا، بـرای تولید خاصـی پیش بینـی شـده اند، در مقصد هم 
بـه تراف هـای در نظـر گرفتـه شـده بـرای هر گـروه انتقـال داده شـود. به طـور معمـول تخم های چشـم زده 
بعـد از 10-7 روز پـس از انتقـال هـچ می شـوند گرچه ایـن زمان به زمـان مرحله تخم چشـم زدگی و انتقال 

دارد.  بستگی 
به عنـوان مثـال اگـر بعـد از چشـم زدن، تخم هـا بی درنـگ منتقـل شـده باشـند، بعـد از 18-15 روز در 
مقصـد هـچ می شـوند ولـی اگر بارگیـری یکی دو هفته پس از چشـم زدگی انجام شـده باشـد، در مقصد 2 تا 
3 روز پـس از انتقـال شـروع بـه هـچ شـدن میکنند. ناگفتـه نماند اگر در محاسـبات و ثبت دقیق، اشـتباهی 
رخ دهـد، ممکـن اسـت در زمـان حمـل و نقـل و یـا پـس از خواباندن در سـینیها، هچ شـدن آغاز شـود. در 
سـالنهای انکوباسـیون، تراف هـا می تواننـد بـدون حضـور نـور مسـتقیم حـاوی تخم های چشـم زده باشـند و 
مشـکلی هـم بـرای تخم هـا ایجـاد نشـود. در حمل و نقـل تخم چشـم زده به طور معمـول در زمـان تحویل و 
بارگیـری، پـس از تحویـل تعـداد مـورد نیـاز، بیـن 2 تـا 3 درصد هم تحـت عنوان تلفـات بین راهـی، اضافه 
برتعـداِد محاسـبه و تزریـق شـده، داده می شـود. به طور معمـول درصد تلفـات در صورتی کـه تخم ها اصالح 

شـده و بـا کیفیـت باشـند از این مقـدار بیشـتر نخواهد بود. 

حمل و نقل الرو و بچه ماهی  
حمـل ونقـل الرو بچـه ماهـی از حمـل و نقـل تخـم چشـم زده و ماهـی پـرواری زنـده مشـکل تر اسـت 
زیـرا الرو و بچـه ماهـی بـه ضربه هـای مکانیکـی و بعضـی فاکتورهـای فیزیکی و شـیمیایی محلـول در آب، 

حسـاس تر هسـتند. 
لـذا در مسـافت های کوتـاه از ظـرف اتیلـن و یـا پالسـتیک های مخصوص به صورت پکیج شـده اسـتفاده 
می شـود. البتـه هرگونـه جابجایی بچـه ماهی قـزل آالی رنگین کمان بین مـزارع به هر روش بدون اکسـیژن، 
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قابل قبول نیسـت و باید سـامانه حمل و نقل به کپسـول، سـنگ هوا و دیگر الزامات تزریق اکسـیژن مجهز 
باشـد. در بعضـی مـوارد در همـان ابتـدای بارگیـری در پکیج های پالسـتیکی، اکسـیژن مورد نیـاز به داخل 

ظـرف تزریـق می شـود ولی ظرف هـای تانکـری، نیازمند جریان دایم اکسـیژن در آب هسـتند.

حمل و نقل بچه ماهی داخل کیسه های پالستیکی 
پیـش از شـرح نحـوه انتقـال این روش، بهتر اسـت به نحـوه وزن و شـمارش بچه ماهی اشـاره نمود. قبل 
از هرچیـز بـرای حمـل و نقـل بایـد وسـایل و تجهیـزات الزم از قبل تدارک دیده شـود از جمله کیسـه های 
پالسـتیکی، اکسـیژن، مانومتـر، وسـیله نقلیـه و غیـره. بهتـر اسـت بچـه ماهیانی که قرار اسـت انتقـال داده 
شـوند در مبـدا از سـالمت کامـل برخـوردار بـوده و با آزمایش دامپزشـکی نسـبت بـه عاری بـودن از هر نوع 
آلودگـی و یـا انگل اطمینان حاصل شـود. پس از آن بسـته بـه وزن بچه ماهیان انتقالی، اگـر اوزان 3-1 گرم 
باشـد 24 سـاعت قبـل از بارگیـری قطـع غذا می شـوند تا روده و معـده آنان تخلیه شـده و در زمـان انتقال، 
اکسـیژن کمتـری مصـرف نماینـد و در مقابـل اسـترس ها مقـاوم باشـند. چنانچـه وزن بچـه ماهیـان باالی 
پنـج گـرم باشـد، بایـد حداقل 48 سـاعت قبـل از بارگیـری قطع غذا شـوند. پس از انجـام ایـن اقدامات، در 
حوضچه هـا میانگیـن وزن بچـه ماهیـان آماده انتقـال را اندازه می گیرند. مثاًل یک سـطل و ترازو و سـاچوک  
در کنـار حوضچه هـا قـرار داده، مقداری از آب تازه ورودی حوضچه را در در داخل سـطل می ریزند و سـپس 
سـطل و آب را بـا هـم وزن کـرده و از یک نقطه اسـتخر با سـاچوک، از ابتدا، وسـط و آخـر حوضچه مقداری 
از بچـه ماهیـان را صیـد کـرده و بـا کمـی حوصلـه آب را از سـاچوک خـارج می کننـد، سـپس با کـم کردن 
وزن سـطل و آب، وزن بچـه ماهیـان به دسـت می آیـد. پـس از آن ماهیـان را یکـی یکـی شـمارش کـرده و 
بـر فـرض اگـر پانصـد گـرم بـوده و مقدار ماهیان شـماره شـده صـد قطعـه باشـد، وزن انفرادی بچـه ماهی، 
هـر قطعـه پنـج گـرم می شـود. این عمـل را در دفتر ثبت و یادداشـت مـی نماینـد و دوبـار از دو نقطه دیگر 

اسـتخر، ایـن کار را تکـرار می کنند. 
فـرض آنکـه نخسـتین توزیـن از ابتـدای اسـتخر بـوده ایـن بار از وسـط اسـتخر نمونـه برمی دارنـد و در 
چهارصـد گـرم تعـداد 85 قطعـه بچـه ماهی می شـود و در بار سـوم در انتهای اسـتخر عمل توزیـن را انجام 
می دهنـد کـه به عنـوان مثال در چهارصد گرم 75 قطعه شـمارش شـده و از این سـه عمل توزیـن، میانگین 

می شـود. گرفته 
500 =  100
400 =   85
400 =   75
---------

260   1300  گرم
بنابرایـن 5= 260 : 1300  متوسـط وزن بچـه ماهیـان در آن حوضچـه پنـج گـرم اسـت. تکـرار باعـث 
خواهـد شـد کـه میانگین وزن دقیق تر باشـد. بنابراین با به دسـت آوردن میانگین وزن بچه ماهیان مشـخص 



فصل چهارم - حمل و نقل

49

می شـود کـه چنـد کیلوگـرم بایـد بـرای تعـداد مشـخص بارگیری شـود. به عنـوان مثال اگـر مقرر باشـد ده 
هـزار بچـه ماهـی حمـل و نقل شـود بایـد پانصد کیلوگـرم بارگیری شـود. 

کیسـه هـای پالسـتیکی را تا نیمـه آبگیری کرده و بسـته به فاصله حمـل و نقل، چنانچـه مقصد نزدیک 
باشـد در هـر کیسـه بیـن 4-3 کیلوگـرم و چنانچـه دور باشـد 2- 5/ 1 کیلوگـرم بچـه ماهـی به هر کیسـه 
افـزوده و بعـد بـا کپسـول اکسـیژن قسـمت خالی مانـده باالی پالسـتیک را از اکسـیژن خالص پـر می کنند 
و بـا طنـاب یـا کش هـای مخصـوص، درب کیسـه ها را مـی بندنـد. وقتـی همـه کیسـه ها بارگیری شـد، در 
جعبه هـای مخصـوص کنـار هـم می چیننـد و روی آنهـا می پوشـانند. چنانچـه هـوا گـرم باشـد، در کنـار 
جعبه هـا کیسـه های یـخ هـم قـرار می دهنـد تـا تبـادل حرارتی کمتر شـود. فـروش بچـه ماهیان بر اسـاس 
وزن آنهـا انجـام می شـود بـا ایـن تفـاوت کـه گـرم اول، گـرم پایه اسـت که به طـور معمـول باال بـوده و بین 
8-6  برابـر گـرم دوم اسـت. به عنـوان مثـال گـرم اول 350 ریال و گـرم دوم تا پنج گرم بـه ازای هر گرم 50 

ریـال اضافـه می شـود. بـرای بچـه ماهـی که پنج گـرم اسـت، قیمت هـر قطعه عبارتسـت از:
ریال 550 =200 +350= )50×4 ( + )350× 1(

همانگونـه کـه پیشـتر گفتـه شـد، در مقصد بایـد آداپتاسـیون انجام شـود. گاهی مشـاهده شـده به علت 
رعایـت نکـردن آداپتاسـیون و اختـالف دمـا بین آب ظـروف حمـل و حوضچه، بعـد از رهاسـازی تلفات باال 

بـوده و اگـر ایـن اختـالف دما زیـاد باشـد، تلفات صـد درصدی خواهـد بود. 
علـت از ایـن قرار اسـت که ماهیان سـردآبی در آبهای سـرد زیسـت می کننـد و آبهای جاری سـرد، زالل 
و غنـی از اکسـیژن محلـول هسـتند و اکسـیژن به راحتـی در اختیـار ماهـی قـرار می گیـرد. بنابرایـن ماهی 
هـم بـرای انتقـال اکسـیژن در داخـل خون و رسـاندن به بافت ها مشـکل چندانی نـدارد و تعـداد گلبول های 
قرمـز کمتـری عمـل انتقـال اکسـیژن در خـون را انجـام می دهنـد. بنابرایـن در ظـرف حمـل هم چـون در 
حضـور اکسـیژن فـراوان انجـام شـده، در همـان شـرایط نامبرده زیسـت می نمایند پـس وقتی قرار اسـت به 
یـک منبـع آب جدیـد وارد شـوند بایـد همـان شـرایط کیفـی یـا نزدیـک به آن را داشـته باشـد. اگـر دمای 
آب حوضچـه گرمتـر باشـد بـه معنای آن اسـت که آب حوضچه اکسـیژن کمتـری از آب تانکـر دارد و وقتی 
ماهـی وارد ایـن آب شـود بایـد تعداد گلبـول قرمز آن افزایـش یابد تا درمحیـط جدید نیـاز بافت های ماهی 
را تامیـن نمایـد. ایـن آداپتـه شـدن بـه زمـان نیـاز دارد و نبایـد یـک باره انجام شـود بلکـه بایـد تدریجی و 
بـا فرصت دهـی بـه دسـتگاه تنفسـی و خـون بـرای اضافه نمـودن گلبول هـای قرمز، انجام شـود. در شـرایط 
اولیـه رهاسـازی وقتـی کـه اختـالف دمـای آب ظروف حمـل با دمـای حوضچه پـرورش بین 1-0/5 باشـد، 
می تـوان ماهـی را مسـتقیم وارد حوضچـه نمـود. ولـی اگـر اختـالف دمـا از 1/5 - 1 درجه بیشـتر بـود باید 
کار آداپتاسـیون را انجام داد. پدیده آداپتاسـیون تنها برای فاکتور دما نیسـت در مسـاله شـوری آب و انتقال 
ماهی آب های شـرین به آبهای لب شـور و عکس آن نیز باید رعایت شـود. گفتنی اسـت، در گذشـته حمل 
و نقـل در کیسـه های پالسـتیکی از راه هوایـی هـم انجـام می شـد. در جاهایـی کـه منابـع آبهـای طبیعی و 
یـا دریاچه هـای طبیعـی وجـود داشـت و راه های دسترسـی بـه آنها مشـکل بود به وسـیله بالگردهـا ماهی را 



تکنولوژی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

50

بـه روی دریاچه هـا انتقـال می دادنـد و چنـد متـری آب ظرف را با سـبدی به روی سـطح آب انتقـال داده و 
مبـادرت بـه رهاسـازی در آن منبـع می نمودند. در ایران این کار بیشـتر توسـط سـازمان محیط زیسـت در 

دریاچه هایـی مثـل دریاچـه گهـر لرسـتان یـا دریاچه شـور اردبیل انجام می شـد.

حمل و نقل با تانکر
مطمئن تریـن و سـاده ترین راه حمـل و نقـل بچـه ماهـی بـا ظروف پلـی آمین یـا تانکرهای فلزی اسـت. 
در ایـن روش گاهـی از مـواد بی حس کننـده در حمـل و نقـل ماهیـان )ماننـد: پـودر گل میخـک، نمـک، یا 
زئولیـت و ...( اسـتفاده می نماینـد. عملیـات بیومتـری بچـه ماهیانـی کـه قرار اسـت جابجا شـوند و از حدود 

48 سـاعت قبـل قطـع غذا نیـز شـده اند، انجام می شـود.
البتـه امـروز در روش هـای مـدرن بارگیری و زیست سـنجی، از سـامانه های مکانیکی به صـورت اتوماتیک 
بـا دسـتگاه های مخصـوص اسـتفاده می شـود کـه ایـن دسـتگاه ها سـیار بـوده و در داخل مـزارع بـزرگ و یا 
بـر روی کامیـون نصـب شـده و بیـن مـزارع حمـل و نقـل می شـوند. انتقـال ماهی به اسـتخر ویـا تانکرهای 
دیگـر بـا پمـپ آب و شـمارش انجـام می شـود. در بارگیری معمولـی ابتدا تانکـر یا ظرفی کـه مخصوص این 
کار سـاخته شـده زیست سـنجی )بیومتـری( می شـود؛ داخـل ایـن تانکرهـا دارای چند قسـمت اسـت تا در 
هنـگام حمـل و نقـل و حرکـت آب در تانک ضربه ای به ماهیان وارد نشـود. همچنین شـبکه انتقال اکسـیژن 
بـه درون تانکـر بـه خصـوص در کـف و دیواره هـای اطراف، بررسـی می شـود تـا هنـگام بارگیری بـه تمامی 
قسـمت های آن اکسـیژن رسـانی شـود. معمـوال تانکـر را تـا 25 سـانتیمتر مانده به پـر شـدن از آب ورودی 
چشـمه کـه قـرار اسـت ماهیـان از آن بارگیـری شـوند، آبگیـری می کننـد و البته پیـش از ایـن کار چندین 
بـار تانکـر را شسـت و شـو داده و بـا آب و نمـک ضـد عفونـی می نمایند تـا از عـدم وجود ماهی تلف شـده و 
باکتـری و غیـره مطمئن شـده و سـپس مبادرت بـه آبگیری نمایند. تانکرهـای حمل به طور معمـول باید دو 
جـداره باشـند تـا مسـافت های طوالنی سـبب نوسـانات دمـای آب داخل آن نشـده و باعث ایجاد اسـترس و 
گاهـی تلفـات ماهیـان نشـود. همیشـه بایـد این موضـوع را در نظـر گرفت کـه مجموعه حمل و نقـل ماهی، 
به طـور دقیـق تنظیـم و مجهـز باشـد تا سـبب ضـرر و زیان نشـود. ایـن حمل و نقل بـا حمل و نقل  وسـایل 
بی جـان و یـا موجـودات هـوازی متفاوت اسـت و از ظرافت خاصی برخوردار اسـت، از این رو عـالوه بر راننده 

بـه حضـور یـک تکنسـین و یا کارشـناس حمـل و نقل نیز نیاز اسـت. 
پـس از بارگیـری ماهیـان در مبـدا و تنظیم اکسـیژن ورودی بین 2-1 نشـانگر مانومتـر، حرکت به طرف 
مقصـد آغـاز می شـود. در مسـافت های نزدیـک مـزارع و مراکـز تکثیـر، ایـن کار ظـرف یک یا چند سـاعت 
انجـام می شـود کـه هـر چنـد کیلومتـر کارشـناس حمل باید پـس از توقـف ماشـین )30 الـی 40 کیلومتر( 
بـه تانکـر سرکشـی کنـد و از دمـای آب تانکـر و ورود اکسـیژن اطمینـان حاصـل نمایـد و رفتـار ماهیـان را 
مـورد بررسـی قـرار دهـد. در مسـافت های طوالنی حمـل و نقل ممکن اسـت دمـای آب تانکـر افزایش یابد 
کـه نیـاز اسـت در صـورت امـکان بخشـی از آب تانکـر تعویض شـود و آب سـردتر جایگزین شـود و در واقع 
از افزایـش دمـای آب تانکـر جلوگیـری شـود. اگـر ایـن کار مقـدور نباشـد بایـد قالب هـای یـخ را در ظروف 
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پالسـتیک قـرار داد و درب آنهـا را طـوری که آب کلردار یخ از ظرف خارج نشـود، بسـت و این پالسـتیک ها 
را در داخـل آب تانکـر وارد نمود. 

بدیهـی اسـت مقـدار و حجـم یـخ باید به قدری باشـد کـه از افزایـش دمـای آب تانکر جلوگیـری نماید. 
بعـد از رسـیدن بـه مقصد نخسـتین کار آن اسـت که ماهیان با شـرایط اسـتخری کـه قرار اسـت در آن رها 
شـوند آداپتـه شـوند. یعنـی دمـای آب تانکر حاوی ماهـی را گرفته و دمـای حوضچه خالی را با هم مقایسـه 
مـی کنیـم اگـر اختـالف دمـا بیـن 1/5 - 1 درجه سـانتیگراد بـود می تـوان مسـتقیماً مبادرت به رهاسـازی 
کنیـم و یـا پدیـده آداپتاسـیون را انجـام دهیـم و بعـد از همدمـا کـردن نیـم تا یک سـاعت بعد مبـادرت به 
رهاسـازی شـود عمل آداپتاسـیون بنحوی اسـت کـه دمـای آب تانکر را گرفتـه به عنوان مثال اگـر11 درجه 
سـانتیگراد باشـد. دمای اسـتخر16 درجه سـانتیگراد باشـد اختالف بین دو حدود 5 درجه سـانتیگراد اسـت. 
بایـد بخشـی از آب تانکـر را خالـی کـرد و بجای آن آب اسـتخر را تدریجـاً وارد نمود و اینکار را تـا آنجا ادامه 
مـی دهیـم کـه آب داخـل تانکـر بـه 16 یـا نزدیـک 16 درجه سـانتیگراد برسـد و بعـد ازآن به مـدت نیم تا 
یـک سـاعت صبـر مـی کنیـم تا ماهیان بـا محیط جدیـد آب تانکر عـادت کنند ومی بایسـت. هنـگام آداپته 
کـردن، اکسـیژن دهی و رعایـت سـایر مـوارد بایـد به خوبـی انجـام گیـرد. چـرا کـه ماهیـان خسـته راه و در 
اسـترس هسـتند کوچکترین اسـترس دیگر ممکن اسـت تعادل زیسـتی را بهم زند و باعث تلفات شـود. بعد 
از اینکـه یـک سـاعت از پدیده آداپتاسـیون ماهیان گذشـت، رهاسـازی آغاز می شـود. اگر شـلنگ مخصوص 
تخلیـه وجـود داشـته باشـد سرشـلنگ را به آرامی در روی سـطح آب حوضچـه قرار می دهند تـا قطر دهانه 
شـلنگ در آب قـرار گیـرد و چنانچه از سـطل اسـتفاده شـود، سـطل را بـه آرامی داخـل آب کـرده و وارونه 
می کننـد. پـس از رهاسـازی و جمـع آوری تلفـات بیـن راهی و شـمارش و ثبـت آن در دفتر یادداشـت، پس 
از 12 الـی 24 سـاعت غذادهـی بـا 1/3 جیـره روزانـه آغـاز می شـود. روز دوم بـا 2/3 و روز سـوم تمام جیره 
روزانـه بـه بچـه ماهیـان داده می شـود. البتـه در مـورد تلفـات به طور معمـول بین 1 تـا 3 درصـد در هنگام 
بارگیـری مـزارع فـروش بچـه ماهی بـه تعداد قطعـه خریداری شـده اضافه می نماینـد که به نـام تلفات بین 
راهـی منظـور می شـود. ایـن مـورد ضوابطی نیسـت و بـه دلخواه صاحـب مزرعه بـوده و گاهی ممکن اسـت 

هیـچ تلفات بیـن راهی منظور نشـود.
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طراحی سامانه های پرورش
در طراحـی واحدهـای احداثـی ابتـدا بایـد پیـش فرضیـات مورد نیاز تامین هدف مشـخص شـده باشـد 
تـا بتـوان کار را بـا مطالعـات منطقـه ای و در نظرگیـری شـرایط آب و هوایـی، ژئوتکنیـک و تاثیرات زیسـت 

محیطـی بـا رعایت اسـتانداردهای تعریف شـده انجـام داد. 
به عنـوان مثـال بـرای احداث یک سـاختمان مسـکونی یـا یک هتل یـا یک کارخانـه باید اسـتانداردهای 
کاربـری ملـک، مـد نظر قـرار گیرد؛ مثل میـزان نور روز، موقعیت سـاختمان نسـبت به نـور، میانگین درصد 
رطوبـت منطقـه، نـوع مصالح، جهـت بادهای غالب، اسـتحکام بافت خـاک و و اینکه آیا زمین حرکتی اسـت 
یـا صخـره ای اسـت و نیـز چنـد فاکتـور دیگـر بایـد مـورد نظـر قـرار گیـرد تـا در بهره بـرداری و طـول عمر 
مفیـد، اشـکالی ایجاد نشـده و یا کمترین خطر را داشـته باشـد. بـرای طراحی و احداث مـزارع پرورش ماهی 
عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده، بعضـی از فاکتورها هم به طـور خاص بایـد در نظر گرفتـه شـود از جمله درصد 
رطوبـت هـوای منطقـه، میـزان تبخیـر و نفوذپذیـری خـاک محـل احـداث، زمان های طغیـان منابـع آبی و 
گل آلودگـی و شـدت گـذر آب، مـدت سـرما و گرمـا و شـدت آن، مصالح قابل دسترسـی، جاده دسترسـی و 
فاصلـه شـبکه بـرق، وجود فـون جانوری گیاهی منبـع و مواد گازهای موجـود در منبـع آب و حداقل آبدهی 
منبـع طـی یـک دوره سـی سـاله و غیـره.  همه ایـن فاکتورهـا بایـد درمطالعات اولیـه منظور شـود تا طرح 
در چهارچـوب اسـتانداردهای الزم بـا علـم بـه موارد نامبرده پیشـنهاد شـود زیـرا در زمان بهره بـرداری تنها 
%5 مـواد پیش بینـی شـده قابـل قبـول و جبـران خواهـد بـود. هنگامـی کـه فاکتورهـای فـوق کامـاًل مـورد 
مطالعه و بررسـی قرار گرفت و شـرایط برای ایجاد یک مرکز یا پرورش ماهی مناسـب تشـخیص داده شـد، 
مهنـدس طـراح بـا علـم و آگاهـی از رفتارشناسـی ماهـی و نیازهای زیسـتی و اسـتانداردهای آن، شـروع به 
بررسـی شـرایط توپوگرافـی و نحوه آبگیـری و مقدار آن و مکان برگشـت آب به منبع آبـی و عوارض طبیعی 
موجـود در محـل می نمایـد. وی بـا برداشـت توپوگرافی و محاسـبه شـیب مـورد نیـاز و مکان هایـی که باید 
آب شـوت شـود، محـل آبگیـری و کانـال آب رسـان را طراحی نموده و سـپس کانال خروجـی از مرکز را نیز 
بـا برداشـت و پیـش فرضیـات و در صـورت نیـاز حوضچـه تصفیـه، طراحی و ترسـیم می کند. گفتنی اسـت 
کـه مهنـدس طـراح بـا تجربیـات خـود و تـوان خبرگی به طـور معمول بایـد این طراحـی را بـرای فعالیت یا 
پایـداری حداقـل یک دوره سـی سـاله در نظـر بگیرد مثل امکان جاده دسترسـی، ایجاد تاسیسـات مدیریتی 
و نگهبانـی، مـکان نگهـداری حیـوان )سـگ( و انبـار غـذا. همچنیـن در صـورت نیاز به سـاخت محل پسـت 
بـرق و موتورخانـه، ابتـدا چاهـک یـا زهکـش پیش بینـی می شـود تا هنگامـی که مرکز یـا مزرعه فعال شـد، 

نیـاز بـه جابجایی و تغییرات نباشـد. 
بعـد از طراحـی کانال های ورودی و خروجی و به دسـت آمدن پالن اصلی مزرعـه، قرارگیری حوضچه های 

بچه ماهی و پیش پرواری و پرواری به نوع سـاخت حوضچه ها و شـکل حوضچه ها بسـتگی دارد. 
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نوع ساخت حوضچه ها
حوضچه هـا می تواننـد خاکـی بـا بسـتر شـن و قلوه سـنگ در نظر گرفته شـوند کـه به طور معمـول دراز 
و مسـتطیل شـکل هسـتند. همچنیـن می تـوان حوضچه های خاکی را با کشـیدن آسـتر پلی اتیلنـی احداث 
کـرد کـه ایـن تیپ هم به طـور معمول به صـورت دراز و طولی اسـت. حوضچه های پالسـتیکی کـه در داخل 
زمیـن قـرار می گیرنـد یـا حوضچه هـای فلـز بـا ورق گالوانیـزه نیـز وجـود دارند کـه اسـتفاده از هـر یک به 
شـرایط و توپوگرافـی بسـتگی دارد. جنـس حوضچه هـا ممکـن اسـت فایبـرگالس باشـد کـه به صـورت یک 
تکـه ای یـا چنـد تکـه در کنـار هم جـور می شـوند. اگرچه ایـن نـوع حوضچه ها محیـط خوبی بـرای پرورش 
ایجـاد می کننـد ولـی به علـت گرانـی و امـکان مانـور در مدیریـت پـرورش، کمتر مـورد توجه قـرار می گیرد 

هرچنـد امـکان جابجایی نیز از محاسـن آن اسـت. 

حوضچه های با مصالح سنگ و سیمان و آجر و بتنی
متداولتریـن سـازه بـرای حوضچه هـای پرورشـی اسـتفاده از مصالح ارزان قیمت و با دسترسـی آسـان به 
محـل احـداث مزرعـه اسـت و لـذا شـکل و تیـپ ایـن حوضچه ها متفـاوت اسـت. ایـن اسـتخرها در ابتدای 
پـرورش ماهـی )Race way( دراز و طولـی بـوده و بیشـتر بـرای ماهیـان سـردآبی مورد توجـه بودند چراکه 
پـرورش آنـان نیازمنـد جریـان آبـی اسـت کـه بایـد از طـرف ورودی بـه خروجی انجام شـود تا یـک محیط 
همگـن و یکنواخـت بـرای آبزیـان درون خـود ایجـاد نماید. ضمـن اینکه این حرکت سـبب خـروج فضوالت 
و مـواد غذایـی پـرت شـده همـراه بـا جریـان از حوضچه هـا می شـود تـا محیـط کامـاًل تمیزی برای زیسـت 
ماهـی ایجـاد نماینـد. اسـتخرهای کانالـی از لحـاظ سـرعت جریـان آب و تنظیـم اکسـیژن مـورد نیـاز و در 
دسـترس قـرار گرفتـن ماهی، بیشـتر مـورد توجه بوده اند مشـروط بـر آنکه دبـی ورودی به اندازه مـورد نیاز 

در اختیار باشـد. 
از امتیـازات دیگـر ایـن حوضچه هـا آن اسـت کـه امـکان دو یا چنـد ردیف به صورت سـری وجـود دارد و 
می تـوان بـا ایجـاد اختـالف سـطح بیـن دو حوضچـه متوالی، هم نسـبت بـه احیای آب اقـدام نمـود و هم از 
آن اسـتفاده مجـدد کـرد. اگرچـه توصیـه ایـن اسـت کـه حداکثر یک ردیـف حوضچه ها اسـتفاده شـود زیرا 
زمانـی کـه دو سـری یا سـه سـری حوضچه دنبـال هم قـرار گیرند اگـر ماهیـان حوضچه ها دچـار عارضه ای 
باشـند، سـبب درگیر شـدن حوضچه های پایین دسـت نیز می شـود. سـطح حوضچـه و ابعـاد آن برای هدف 
مـورد نظـر طراحـی می شـود به عنـوان مثـال بـرای حوضچه هـای پـرورش الرو ابعـاد ایـن حوضچه هـا بیـن 
10×0/8×0/8متـر اسـت و بـرای حوضچه هـای فینگرلینگ یـا بچه ماهی انگشـت قـد 15×0/9× 1/5 توصیه 
می شـود. بـرای ماهیـان پیش پرواری نیـز ابعاد حوضچه ها متغیـر و  )25-20( × 1× )2/5 - 2 ( اسـت، برای 
ماهیـان پـرواری یـا بـازاری ابعـاد حوضچه هـا را )40-30( )1/2و1/1 ( )4 - 3( متـر و بـرای مراکز تکثیر که 

نیـاز بـه نگهـداری مولدیـن دارنـد )40-30( )1/3و1/2 ( )5 - 4( متر را بهتـر می دانند.
امـروز بـرای قـرار گرفتـن و بکارگیـری هواده هـا نیاز اسـت این ابعـاد تغییر کند. بـا توجه به نوع دسـتگاه 
هوادهـی و تعـداد آن، ابعـاد حوضچه هـا از لحـاظ طـول و عـرض بـه جریـان آب ورودی هر حوضچه بسـتگی 
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دارد. در اسـتانداردها نسـبت طـول بـه عـرض را بایـد 10 به 1 گرفت و یـا به عبارت دیگر اگـر عرض حوضچه 
سـه متـر در نظـر گرفتـه شـود طـول آن حداقـل باید سـی متر باشـد. عـرض دیـوار احداثی بیـن حوضچه ها 
نیـز به طـور معمـول 45- 40 سـانتیمتر اسـت. البتـه در پـاره ای از مواقـع کـه طـول حوضچه هـا کم اسـت و 
یـا از بتـن مصلـح اسـتفاده  شـده، ایـن ابعـاد یـک در میان تـا نصف هـم قابل کاهش اسـت و ایـن کمک می 
کنـد کـه نخسـت، از پـرت فضای مفید کاسـته شـود و دوم، در مقـدار مصالـح مصرفی نیز صرفه جویی شـود. 
در سـاخت کانال هـای آبرسـان بـه حوضچه هـا دو روش وجـود دارد، یکـی اینکـه کانال هـای ورودی را با کف 
کانال هـای پـرورش یکـی می گیرنـد و با تخته و شـناورها جریـان ورود آب به حوضچه هـا را تنظیم می کنند. 
در روش دوم کانال هـای ورودی را حـدود پنجـاه سـانتیمتر باالتـر از کف حوضچه های پـرورش می گیرند که 
ایـن امـر سـبب می شـود در بـدو ورود، آب با ارتفـاع پنجاه سـانتیمتر وارد حوضچه ها شـود. البتـه این روش 
در جاهایـی کـه از دو تـا سـه ردیـف حوضچـه هـای پرورش اسـتفاده می کنند به شـکلی اسـت کـه خروجی 
حوضچـه قبـل از ورودی حوضچـه بعـدی خواهـد بـود. در تمامی حوضچه هـای پرورش، کف کانـال خروجی 
بایـد حداقـل 10 تـا 20 سـانتیمتر از انتهـای کـف حوضچه پایین تر باشـد تا در هنگام شستشـو سـبب ورود 
آب بـه داخـل حوضچـه پـرورش نشـود. انـدازه درب دریچه هـای ورودی و خروجـی حوضچه ها بـه ابعاد آن 

بسـتگی دارد کـه به طـور معمـول یکـی یا دوتـا و یا کل سـطح عـرض ورودی را منظـور می نمایند. 
البتـه آنچـه قابـل کنتـرل بـوده و از خـروج ماهیـان در جهـت خـالف جریـان آب جلوگیـری می کنـد، 
به طـور معمـول دو دریچـه ورودی بـا دو دریچـه خروجـی بـا ابعـاد ) 70 یا 60 ( سـانتیمتر اسـت کـه برای 
ورودی دو ردیـف ناودانـی یـا قـاب در داخـل دیـوار حوضچـه در نظـر می گیرنـد کـه اولی برای نصـب توری 
و دومـی بـرای نصـب تختـه شـاندار بـرای تنظیـم مقـدار ورودی آب حوضچـه اسـت. ولی در خروجی، سـه 
قـاب یـا ناودانـی سـه سـانتیمتر در داخـل دیوارها قرار می دهنـد که اولی بـرای نصب توری بـرای جلوگیری 
از خـروج ماهیـان، دومـی بـرای قـرار دادن تختـه تـا 15- 10 سـانتیمتری کف اسـت تا آب از سـطح زیرین 
خـارج شـده و مـواد زایـد و فضوالت را به صورت سـیفون مکـش کند و با جریـان خارج نماید. و ردیف سـوم 
کـه بـرای تنظیـم سـطح و ارتفـاع آب داخـل حوضچه اسـت و بـا قـرار دادن تخته شـاندار ارتفـاع آب داخل 
حوضچـه تنظیـم می شـود. شـیب های طولـی حوضچه هـا از محـل ورودی بـه خروجـی 0/5 درصـد اسـت 
به عنـوان مثـال اگـر طول اسـتخری سـی متـر باشـد از ورودی، خروجـی و طرفین بـه وسـط در حوضچه ها 
0/15 برابـر بـا 15 سـانتیمتر شـیب وجـود دارد که این شـیب ها به طور معمـول 0/25 به طرف داخل اسـت. 
بـرای جلوگیـری از ایجـاد نقـاط کـور در حوضچه هـا به طـور معمـول کنـج ایـن حوضچه هـا را پخـی داده تا 

به صـورت هاللـی برجسـته آب از اطـراف بـه محـل دریچه هـای خروجی هدایت شـود. 
در یـک ارزیابـی اجمالـی امـروز حوضچه های کانالی یـا Race way را بـرای مکان هایـی توصیه می کنند 
کـه منبـع آبـی با جریان زیاد داشـته باشـد و اجرای طرح های برگشـت آب و مکانیزاسـیون آن عملی باشـد 
و نیـاز بـه تولیـد الیـه ای و مدیریـت نویـن در دسـتور کار ایـن مزارع جـزء اهداف تعریف شـده طرح باشـد. 
حتـی بـرای اسـتفاده از هواده هـا عمـق ایـن حوضچه هـا را زیـاد )2 تـا 3 متـر( هـم می گیرنـد و داخـل آنها 
از دسـتگاه های هـواده اسـپلش اسـتفاده می نماینـد. ایـن مـوارد پیـش فرضیات اهـداف طرح اسـت که یک 
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مهنـدس طـراح بایـد در جریـان آن باشـد تا طراحـی خود را بر اسـاس همین پیـش فرضیات انجـام دهد تا 
در زمـان بهره بـرداری، مدیـر مزرعـه را درگیر مشـکالت ننماید. 

حوضچه های گرد
در پـرورش ماهـی سـردآبی که بـه جریان آب و خـروج فضوالت نیـاز دارد، این حوضچه هـا به علت ایجاد 
جریـان دایـره ای و نیـروی گریـز از مرکـز از پاالیـش خوبـی برخوردار اسـت. جریـان آب در ایـن حوضچه ها 
بسـتگی به نحوه ورودی و محل ورودی و مقدار و سـرعت جریان، قطـــر حوضچه و شـیب کف دارد. شـیب 
در حوضچه هـای بـا قطـر سـه متـر و بیشـتر شـیب 45 درصد بـه طرف مرکـز حوضچه بـوده و سـیلو مانند 
اسـت. گاهـی قطرهـای 5 تـا 10 هم طراحی می شـود ولـی چون ایجاد جریـان هیدرولیـک آب در حوضچه، 
در پروفیـل حرکتـی شکسـت ایجـاد می کنـد، قبـل از دور زدن کامـل محیـط حوضچه، سـبب ایجـاد نقاط 

کـور و عـدم پاالیش خواهد شـد. 
براسـاس تجـارب موجـود، بهتریـن حوضچه هـای پـرورش، حوضچه هـای پنـج متری هسـتند. بـا یک بار 
رهاسـازی، ایـن حوضچه هـا تـوان نگهـداری 25-20 کیلوگـرم را در هـر متـر دارنـد و گاهی ظرفیـت تولید 

آنـان در هـر متـر بـه حـدود 35 کیلوگرم هم می رسـد.
ارتفـاع حوضچه هـای گـرد به طـور معمـول حـدود 1/70- 1/5 متـر اسـت. ورود جریـان می توانـد از یک 
نقطـه در بـاالی حوضچـه در راسـتای دیـواره و یـا از چند نقطه هم راسـتا در پروفیـل عمودی دیواره باشـد؛ 
همچنیـن می تـوان در پروفیـل عمـودی، یـک لولـه پلی اتیلنی سـوراخ شـده در راسـتای دیواره قـرار داد که 
در ایـن مـورد بـا چرخـش لولـه زاویـه جهـت آب قابل تنظیـم اسـت. خروجی این اسـتخرها به طـور معمول 
در مرکـز حوضچـه اسـت کـه بـا یـک نـر و مـاده یا مونـگ با بـرش طولی در کـف خروجـی انجام شـده و با 
جریـان بـه بـاالی لولـه داخل آمـده و از آنجا خارج می شـود. راه دسترسـی نردبانی اسـت که بـر روی دیواره 
قـرار دارد، پایـه ای هـم در وسـط بـر روی لولـه خروجـی نصـب اسـت کـه می تـوان وضعیت خروجـی آب را 
بررسـی نمـود. ایـراد مهمـی کـه در ایـن خروجی هـا وجـود دارد این اسـت کـه در معـرض دید نیسـت و به 
هـر دلیلـی همچـون تلفـات ماهـی و یـا سـایر مواد، ممکن اسـت شـکاف های خروجـی نصب شـده در عمق 
اسـتخر مسـدود شـوند و سـبب سـرریز و خـروج آب اسـتخرها شـوند، از این رو بـه پایش دایمی نیـاز دارد. 

حوضچه های چند وجهی 
حوضچه هـای چنـد وجهـی یـا )الگتینـال( امـروزه در سـامانه های فـوق متراکـم طراحـی و بهره بـردای 
می شـود. ایـن حوضچه هـا دارای ویژگی هـای خاصـی هسـتند، بـرای نمونـه، ابعـاد طولـی ایـن حوضچه هـا 
به طـور معمـول 4×4، بـا شـکل اولیـه  مربعـی بـا گوشـه های پخ شـده اسـت کـه از آن یـک هشـت ضلعـی 
سـاخته و ارتفـاع آنهـا حـدود 1/70 متـر و در مجمـوع مسـاحت مفیـد آن بـرای پـرورش ماهـی 22 متـر 
مکعـب اسـت. ایـن حوضچه با داشـتن هشـت کنج در داخل سـبب خواهد شـد کـه آب با لوله هـای ورودی 
کـه به صـورت پروفیـل وارد می شـود بـه ایـن گوشـه ها برخورد کـرده و همـواره انـرژی الزم را بـرای گردش 
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دایـره ای داشـته باشـد. خروجـی آنهـا از وسـط اسـت کـه یـا با یـک لولـه از کف بـه بیـرون آمـده و دریچه 
تنظیـم لوله هـای مونـک انجـام می شـود یـا اینکـه از داخل اسـتخر با لولـه هدایت می شـود و از کنـار دیوار 
حوضچـه بـه یـک وان می ریـزد و از آنجـا به کانـال خروجی هدایت می شـود. ایـن اسـتخرها دارای قطرهای 
متفـاوت بـوده و بـه تبـع قطـر، ارتفاع آنهـا تعریف می شـود. در ایـن حوضچه ها عـالوه بر ورودی کـه به طور 
معمـول بـا لولـه و شـیر قابـل تنظیـم در روی لولـه و ورودی آن بـا شـبکه سـوراخ شـده، کـه چرخـش این 
محـور و مسـیر چرخـش آب با مقدار جریان شـیر تنظیم می شـود و خروجـی آن هم از نقطـه کف به صورت 
ثقلـی اسـت کـه شـرح آن داده شـد و با کمـک لوله بـه وان خـروج می ریزد و به کانـال هدایت می شـود. در 
ایـن اسـتخرها به طـور معمـول فرم هـای اکسـیژن دهی و هوادهـی نیز نصب شـده کـه به صورت یک شـبکه 
مسـتطیلی یـا دایـره ای شـکل در کف اسـتخر توسـط لوله های تـراوا با قطر کـم، نصب هسـتند و در زمانیکه 
مقـدار دامنـه بهینـه اکسـیژن مـورد نیـاز از حـد مجاز خارج شـد با این شـبکه ها اکسـیژن دهی یـا هوادهی 

انجـام می شـود تـا ماهیان دچار اسـترس و مشـکل نشـوند.
 البتـه در یـک مزرعـه ممکن اسـت شـبکه همیشـه دارای اکسـیژن یا هـواده به صورت آنالین باشـد ولی 
در مواقـع نیـاز اسـتخرها، بـه وسـیله شـیری کـه باالی هـر حوضچـه قـرار دارد بهره برداری شـود. عـالوه بر 
ایـن در ایـن اسـتخرها یـک لولـه خروجـی  نیـز در کف بـرای شستشـو و اسـتفاده از مـواد ضدعفونی کننده 
قـرار دارد کـه وقتـی شستشـو داده می شـود، برای جلوگیـری از گذر ایـن آب از کانال خروجی، بـا باز کردن 

ایـن دریچـه، آب آغشـته بـه دارو و سـموم و فاضـالب به خارج از سـامانه هدایت می شـود. 

ظرفیت سنجی براساس میزان آمونیوم 
وقتی در یک سـامانه با اسـتفاده از آب جریانی و هوادهی و اکسـیژن دهی، اکسـیژن مورد نیاز حوضچه ها 
تامیـن شـده، عامـل محدودکننـده دیگـر که بر مقـدار ظرفیت تولیـد و پرورش تاثیـر می گذارد، بـه ویژه در 
سـامانه هایی کـه بخشـی از آب در گـردش آنها از سـامانه برگشـتی تامین می شـود، آمونیـاک موجود در آب 
اسـت. بنابرایـن بایـد مقـدار آمونیـاک را زیر حـد مجاز نگه داشـت. عوامل موثـر در غلظت آمونیـاک موجود 
در آب مقـدار TAN ) کل نیتـروژن آمونیاکـی ( pH و دمـای آب اسـت کـه ایـن دو عامـل اخیـر بـر میـزان 

یونیزاسـیون نیتـروژن آمونیاکی تاثیـر می گذارند.
بـرای مقـدار نیتـروژن آمونیاکـی کل در سـامانه نیـز می تـوان یـک معادلـه تعـادل جرمـی تعریـف کرد. 
تولیـد TAN نتیجـه متابولسـیم ماهـی و تجزیه بیولوژیکی غذای خورده نشـده اسـت. این مقـدار را می توان 
از غـذای مصـرف شـده در سـامانه و درصـد پروتئیـن موجـود در غـذا محاسـبه کـرد. TAN تولید شـده در 
سـامانه های برگشـتی ناشـی از فعالیـت متابولیـک انجـام شـده بـر روی مدفوع و پسـمانده های مـواد غذایی 
و TAN حاصـل از تبـادالت آبششـی ماهیـان اسـت. بـا حـذف مـواد جامـد معلق از اسـتخرهای پرورشـی و 
جلوگیـری از رسـوب در کـف حوضچه هـا قسـمت زیـادی از TAN تولید شـده در سـامانه برای برگشـت آب 
حـذف می شـود و بـر همین اسـاس مقدار TAN تولیدشـده در سـاعات شـبانه روز با توجه به زمـان و مقدار 
غذادهی متفاوت اسـت و هنگام محاسـبه مقدار TAN تولیدشـده در هر سـاعت این مسـاله لحاظ می شـود. 
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دفعـات تغذیـه ماهیـان و مقـدار TAN تولیـدی در اثر مصرف یک کیلوگـرم غذا )حداکثر 35 گرمی( بسـیار 
مهم اسـت.

بـرای تعییـن مقـدار جریـان الزم بـرای رفـع آمونیـاک، الزم اسـت ابتـدا حد مجـاز آمونیـاک موجود در 
محیط هـای پرورشـی مشـخص شـود. در رابطـه بـا حد مجـاز آمونیاک در مـزارع پرورشـی هنوز اتفـاق نظر 
وجـود نـدارد، غلظـت 0/32 میلی گـرم در لیتـر وNH3 می توانـد بـه مـرگ ماهـی قـزل آال منجـر شـود. اگـر 
ایـن گـروه ماهیـان به مـدت طوالنی در معـرض %5 تـا 0/2میلی گـرم و NH3 )آمونیاک( قرار گیرنـد در نرخ 
رشـد آنهـا خلـل ایجـاد شـده و بـه کنـدی رشـد می کنـد. ولی در شـرایطی کـه مقدار اکسـیژن محلـول در 
آب محیـط پرورشـی از حـد فشـار جزیـی نـود میلی متـر جیوه کمتر نشـده باشـد، دمـای آب باالتـر از پنج 
سی سـی بـوده و pH آب نیـز کمتـر از هشـت باشـد، مقـدار مجاز غلظـت آمونیـاک در محیط بـرای ماهیان 
پـرواری %3 میلی گـرم در لیتـر و بـرای پیش پـرواری 0/20 میلی گـرم در لیتـر و بـرای بچـه ماهیـان 0/10 
میلی گـرم در لیتـر در نظـر گرفتـه می شـود. بدیـن ترتیـب بـا توجه بـه حداکثـر و حداقل TAN بـرای بچه 
ماهیـان و ماهیـان پـرواری را می تـوان بیـن 2/5 - 1/3 میلی گـرم در لیتـر در سـامانه ها منظـور نمـود. کـه 
 pH در سـامانه برگشـتی بسـتگی بـه عوامـل مقدار برگشـت آب سـامانه تصفیـه آن و همچنین دمـای آب و

دارد. سامانه 

ظرفیت سنجی بر اساس اکسیژن محلول
مولکـول آب عـالوه بـر اینکـه از یـک ترکیـب مولکـول اکسـیژن و دو مولکول هیـدروژن به وجـود آمده، 
قابلیـت انحـالل و نگهـداری بعضـی از گازهـای دیگـر را در خـود دارد که بعضـی از این گازها مثل اکسـیژن 
بـرای موجوداتـی کـه در داخـل آب زیسـت می کننـد، حیاتـی اسـت. شـاید بتـوان گفـت اکسـیژن یکـی از 
عناصـر حیاتـی مهـم در آب اسـت کـه بـدون وجـود آن تنهـا بعضی از بـی هوازی هـا می تواننـد ادامه حیات 
داشـته باشـند. محلولیـت عنصـر اکسـیژن در آبهـا تـا حـد ظرفیـت نگهداری اسـت کـه در دمـای آب صفر 
درجـه و ارتفـاع سـطح دریـای آزاد بیشـترین مقدار قابلیـت انحالل را دارد کـه حدود 14 میلی گـرم در لیتر 
اسـت. قابلیـت انحـالل تحـت تاثیـر دو فاکتـور دمـای آب منبع و دیگـری ارتفاع منبع از سـطح دریا اسـت، 
روشـن اسـت هرچـه آبهـا گرمتـر باشـند نگهـداری اکسـیژن محلـول در آنهـا کاهش یافتـه و هرچـه ارتفاع 
از سـطح دریـا باالتـر رود مقـدار اکسـیژن محلـول در منبـع آب کاهـش می یابـد. پـس در مجمـوع می توان 
این گونـه بیـان نمـود کـه بـا افزایـش دمـا در ارتفـاع یـک منبع آبـی، ظرفیـت اکسـیژن محلول در شـرایط 
طبیعـی کاهـش می یابـد. در پـرورش ماهیـان سـردآبی به علـت نیـاز اکسـیژنی بـاال، ایـن ماهیـان به طـور 
معمول در منابعی قابلیت پرورش مناسـب و اقتصادی دارند که نخسـت زالل و دوم غنی از اکسـیژن باشـد. 
وقتـی صحبـت از ظرفیـت نگهـداری یـک مزرعـه می شـود بـر ایـن مبنا اسـت که چه مقـدار اکسـیژن قابل 
دسـترس و مصـرف توسـط ماهیـان وجـود دارد و با این مقـدار چه تراکم ماهیان را می شـود نگهـداری نمود 
کـه هـم تغذیه مناسـب و هم رشـد قابل انتظاری داشـته باشـند. بـرای مزارع کـه منابع آب آنان بـا دماهای 
مختلـف و نوسـانات سـالیانه رو به روسـت، به طـور معمـول بـا اشـباع منطقه و دمـای آب، ظرفیت اکسـیژن 
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محلـول را اندازه گیـری می کننـد و بـر اسـاس مـازاد که برای خروجـی مزارع سـردآبی به طـور معمول کمتر 
از5 -4/5 میلی گـرم نیسـت، برنامه ریـزی می کننـد و از روی جـداول مربوطـه اگـر میانگین دمـای آب منبع 
15 درجـه سـانتی گراد و ارتفـاع از سـطح دریـا حـدود 1800 متـر باشـد، ظرفیت اکسـیژن محلـول در این 
منبـع حـدود هشـت میلی گـرم در لیتـر خواهد بود بنابرایـن اگر منبع پانصد لیتر در ثانیه آب داشـته باشـد، 

اکسـیژن قابـل برنامه ریـزی و مصـرف بـرای ماهـی برابر خواهد بـود با:
8 -5 =3 میلی گرم اکسیژن قابل مصرف توسط ماهی     

 500 ×3 =1500 میلی گرم در ثانیه اکسیژن قابل مصرف      
1 ×225 =225 میلی گرم اکسیژن در ساعت       

1500× 3600=5400000 میلی گرم اکسیژن تولیدی یا قابل مصرف در مزرعه    
%90  ظرفیت کل برای در نظر گرفتن نوسانات مصرف و خروج از بحران ایجاد شده در منبع آبی 

5400000 ×90 ×100=4860000
حداکثر کیلوگرم ظرفیت نگهداری      21/600 =225 :4860000 
البتـه ایـن مقـدار، ظرفیـت نگهـداری توان آبی بـا جریان پانصـد لیتر در ثانیه اسـت که به طـور میانگین 
برای سـایزهای متنوع ماهیان سـردآبی در یک مزرعه اسـت تا ماهیانی که شـرایط بهینه پرورش را داشـته 
باشـند بتواننـد رشـد قابـل انتظـار را در دوره ای که پیش بینی شـده تامین نمـوده و حتـی ظرفیت لحظه ای 
مزرعـه باالتـر از ایـن مقـدار و تـا دو برابر برسـد. ولی تغذیـه کارا و درصـد غذادهی وزن ماهـی کاهش یافته 

و آن افزایـش بیومـس قابـل انتظار، تامین نخواهد شـد. 
همیشـه بایـد توجـه داشـت که طراحی براسـاس نـود درصـد فاکتورهای در دسـترس انجام بگیـرد و ده 
درصـد باقیمانـده بـرای مانـور و ضریـب ریسـک پذیری منظور شـود تـا تحت هر شـرایطی چنانچه مشـکلی 

پیـش آمد سـبب ناپایداری سـامانه نشـود.

تجهیزات مورد نیاز در طراحی 
اهـداف پیش بینـی شـده در یـک طراحـی بـرای برنامه ریـزی قبلـی، کار چنـدان دشـورای نیسـت و بـا 
مطالعـه برنامه ریـزی می تـوان نیازهـای یـک مجموعـه را در نظـر گرفـت تـا در مراحـل احـداث مجبـور بـه 
تغییـرات زیـاد یـا نوسـانات هزینه هـا نگـردد. در تکمیـل یـک مزرعه بایـد در ابتـدا براسـاس پیش بینی ها و 
طراحـی کـه انجـام شـده کارهـا را پیش برد. مثـال اگر یک مزرعـه برای پـرورش ماهی در نظر گرفته شـده، 
بـه حوضچه هـای پیش پـرواری و حوضچه هـای پـروار نیـاز خواهـد داشـت. چنانچـه شـروع فعالیـت، با الرو 
باشـد بایـد حوضچه هـای الروی )نرسـری( و سـایه بان بـر روی حوضچه هـا تـدارک دیـده شـود و سـرانجام 
اگـر سـیکل تولیـد در مزرعـه کامـل در نظـر گرفتـه شـده، نیازمند اسـت عـالوه بر مـوارد فوق اسـتخرهای 
مخصـوص مولدیـن و سـالن هچـری )زایشـگاه( و ... نیـز در طراحی منظور شـود تـا در روند اجـرای فعالیت 
مشـکلی پیـش نیایـد. بـه مـوازات هـر نـوع فعالیت بـه مجموعـه ای از وسـایل و تجهیـزات نیاز اسـت که در 
ابتـدا بایـد بـا ایـن موارد آشـنا شـد و در طـرح منظور کرد. اگر سـالن هچـری و زایشـگاه در مزرعـه احداث 
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می شـود، بایـد دانسـت کـه سـالن بایـد در جایـی قرار گیـرد که نـور کمتری بـدان بتابـد و در فصول سـرد 
و زمسـتان، آب صـاف و زالل به صـورت ثقلـی وارد آن شـده و بـه حوضچه هـای طراحی شـده بـرای مولدین 
نزدیـک باشـد. همچنیـن تـا جایـی کـه می شـود انتقـال مولدیـن بـه داخـل آن بـا کانـال آب انجـام شـود. 
حوضچه هـای الروهـا و بچـه ماهیـان فینگـر لینگ نیـز هر یک به تعـداد مورد نیـاز و رعایت اسـتاندارد ابعاد 
آنهـا سـاخته شـود و تعداد تراف، سـینی های تـراف، نوع و جنـس آنها، روزنه های کف سـینی تراف هـا، ابعاد 
و شـکل هـر یـک، از قبـل پیش بینـی شـود تـا در فصـول غیرتکثیر بتـوان از فضـای سرپوشـیده در چندین 
طبقـه بهره بـرداری الزم را بـرد و بیشـترین اسـتفاده را از فضـا نمـود. ابعاد دریچه هـا، نوع و سـایز روزنه ها و 
توری هایـی کـه بـرای تنـوع حوضچه هـا مـورد نیـاز اسـت، بایـد درطراحی هـا در نظر گرفتـه شـود. نورهای 
الزم در سـالن های تولیـد الرو و بچـه ماهـی از مهم تریـن فاکتورهـای پیش بینـی شـده در زمـان طراحـی 
اسـت. تـا جایـی که می شـود باید بتوان سـالن هچـری و حوضچه هـای الرو را در مکانی از مجموعـه در نظر 

گرفـت کـه امـکان جابجایـی بچه ماهیـان با جریـان آب صـورت گیرد. 
در مزارعـی کـه همـه مراحـل تولیـد قـزل آالی رنگین کمان یکجـا انجام می گیـرد، تجهیـزات الزم مانند 
سـاچوک، دریچه ها، شـاندور، دسـتگاه سـورت، رقم بندی و دریچه ها باید متناسـب با سـایز ماهیان و اندازه 
آنهـا منظـور شـود. امـروزه در مـزارع مکانیـزه برای هـر حوضچه تجهیـزات اختصاصـی در نظـر می گیرند تا 
اگـر هـر یـک از حوضچه هـای بـه هر دلیلـی در زمـان فعالیت، دچـار بیماری یا عارضه ای شـد، ایـن آلودگی 
بـه حوضچه هـای دیگـر انتقـال پیـدا نکنـد. همچنیـن در احـداث دیواره هـا چنانچـه مقـررات بـا دسـتگاه 
مکانیـزه و یـا فرغـون و یـا سـطل غذادهی انجـام گیرد برای هر کـدام شـرایط منحصر به آن روش اسـتفاده 
شـود و حتـی اسـتفاده از سـامانه های هوادهـی، نوع هوادهـی، تجهیزات داخـل حوضچه ها، محـل قرارگیری 

آنهـا در سـامانه بـرق رسـانی، تابلـو و غیـره نیز بایـد در زمان طراحـی مد نظر قـرار گیرد. 
نـوع دسـتگاه سـورت )رقـم بنـدی( کـه قرار اسـت در یـک مزرعه اسـتفاده شـود و نیـز شـیوه جابجایی 
آن بایـد در طراحـی و راه هـای دسترسـی بـه حوضچه هـا و تعـداد خروجی آنهـا برای حوضچه هـا پیش بینی 
شـود. بـرای ایجـاد سـایه بان و نـوع آن بـر روی حوضچه هایـی که نیـاز دارنـد در زمان هایـی از دوره پرورش 

از ورود نـور بـه سـطوح آب اسـتخرها جلوگیـری شـود، نیـز باید پیش بینی هـای الزم انجام شـود.
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انواع سیستم های پرورش
 به طور کلی سیسـتم های پرورشـی از نظر محیط زیسـت و نوع منبع آبی به دو دسـته تقسـیم می شـوند: 
یکـی پـرورش در سیسـتم های نیمـه طبیعـی و دیگـری پـرورش در سـامانه های مصنوعـی. هـر یـک از ایـن 

سیسـتم ها ممکـن اسـت خـود بـه چند زیر سیسـتم تقسـیم شـوند که خالصـه ای از آنهـا در زیـر می آید.

سیستم پرورش نیمه طبیعی 
در ایـن نـوع منابـع آبـی خـواه به صـورت طبیعـی ماننـد دریاچـه گهـر لرسـتان و دریاچـه نئـور اردبیل 
و خـواه به صـورت نیمـه طبیعـی ماننـد دریاچـه  پشـت سـدها، آبگیرهـا، بندهـای آب کشـاورزی، کانال ها و 
رودخانه هایـی کـه جریـان سـرعت آب کـم بـوده و در ارتفاعات با دمای خنـک قرار گرفته اند، پـرورش ماهی 
انجـام می شـود و به طـور معمـول رهاسـازی در ایـن گونـه منابـع هـر یک سـال یا دو سـال یک بـار صورت 
می گیـرد. تعـداد رهاسـازی و وزن آن بـرای ایـن منابـع به طـور معمول براسـاس ظرفیت، سـطح و مقدار آب 
محاسـبه می شـود و وزن رهاسـازی هـم بـا باالتـر از ده گرم اسـت. از ویژگی های این روش پرورش آن اسـت 
کـه کل غـذا و یـا بخشـی از غـذای مصرفـی از فون طبیعی منبع تامین می شـود که بیشـتر الرو، حشـرات و 
موجـودات زنـده در آب هسـتند. دوره رشـد و پرورش در این منابع بیشـتر برای صیدهـای تفریحی، تفرجی 
و ورزشـی اسـت؛ الشـه ماهیانـی کـه در این گونـه از منابـع پـرورش می یابند از لحـاظ کیفیت بسـیار عالی 
و خوشـمزه اسـت و مشـتریان فراوانـی دارد. در آب بندان هـای کشـاورزی یـا سـدهای خاکی کـه در فصول 
کشـاورزی آب آن مصـرف می شـود، حداقـل هشـتاد درصـد از جیـره مـورد نیـاز ماهیـان بـه صـورت غذای 
دسـتی داده می شـود و بیسـت درصـد باقیمانـده به صـورت طبیعـی تامین می شـود. طـول دوره پـرورش در 
ایـن منابـع بـه فصـل کشـاورزی و نیـز پاییـز بسـتگی دارد کـه منابـع از لحـاظ ذخیـره آب در حداقـل قرار 
می گیـرد و ماهیـان صیـد می شـوند و به بـازار عرضه می گردند. بیشـتر سـدهای خالی و بندهای کشـاورزی 
کـه تعـداد آن در ایـران فـراوان اسـت بـا یـک برنامه ریـزی حسـاب شـده می تواننـد در امـر تولیـد ماهیـان 
سـردآبی مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. باید دانسـت، منابعی کـه در ارتفاعات قـرار دارند و دمـای آنها در طول 
تابسـتان کمتـر از 22 درجـه سـانتیگراد اسـت بـرای ایـن کار مناسـب هسـتند. گاهـی نیز به علت وسـعت 
حجـم ایـن منابـع بـرای کنتـرل و اجـرای مدیریـت صحیـح بر پـرورش ماهـی، بخشـی از منابـع را محصور 
کـرده و یـا سـبدهای پـرورش به صـورت قفـس احـداث می نماینـد کـه در اصطـالح بـه ایـن روش، پرورش 
ماهـی در محیـط محصـور گفتـه می شـود. هـر یـک از این روش هـا به عمـق منبع، مقـدار جریـان، تعویض 
و یـا چرخـش آب در منابـع بسـتگی دارد؛ چنانچـه بسـتر منبـع اجـازه دهـد می توان بخشـی از حاشـیه آن 
را بـا یـک تـوری از منبـع جـدا نمـوه و درون محیـط محصـوری که ایجاد می شـود، بچـه ماهی رهـا کرده و 
غذادهـی کننـد. همچنیـن می تـوان بـا ایجـاد قفس های شـناور و مهـار آنها در سـاحل با یک طناب و سـیم 
بکسـل، یـک محیـط محصـور ایجـاد کـرد. عمق ایـن قفس ها به طـور معمول بیـن 6-3 متر و سـطح آن هم 
بیـن 90-50 متـر مربـع بـرای هـر قفس متغیر اسـت که به صـورت دوتایی تـا چهارتایی در کنـار هم متصل 
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می شـوند. در ابتـدای فصـل پـرورش، بچـه ماهیـان درون آنها رهاسـازی می شـوند و در طول دوره پرورشـی 
کـه به طـور معمـول 8-6 اسـت به طـور مرتب توری هـا کنترل و از لحاظ بهداشـتی شستشـو داده می شـوند. 
از آنجـا کـه محیـط طبیعی اسـت و شـرایط زیسـت ماهیـان مهیا بوده لـذا ضریـب تبدیل غذایـی FCR در 
ایـن سـامانه های پرورشـی به طـور معمـول یـک و حتـی کمتـر از یـک اسـت کـه عالوه بـر اقتصـادی بودن 

روش پرورشـی، دارای مزایـای بـاال در کیفیـت گوشـت تولیدی نیـز خواهد بود.

سیستم های پرورش مصنوعی
 در ایـن سیسـتم های پـرورش ماهی، شـرایط پـرورش، تغذیـه و وزن گرفتن ماهیان تحـت یک مدیریت 
به صـورت دسـتی انجـام می شـود و تراکـم ماهیـان نسـبت بـه شـرایط نیمـه طبیعـی چندیـن برابـر اسـت. 

سـاده ترین روش هـای مصنوعـی عبارتند از:
1- پرورش ماهی قزل آال با آب تازه 

در ایـن سیسـتم پرورشـی کـه براسـاس ظرفیـت اکسـیژن محلـول در آب منبـع، pH و دمـا برنامه ریزی 
می شـود، آب از هـر منبعـی کـه باشـد وارد سیسـتم یـا حوضچه هـای پـرورش می شـود و بدون آنکـه به آن 
چیـزی اضافـه و یا از آن کاسـته شـود، یعنی با توجه به توانایـی فاکتورهای فیزیکی و شـیمیایی در محدوده 
مجـاز پـرورش، تعییـن ظرفیـت لحظـه ای آن را مشـخص کـرده و یک بار از آب اسـتفاده می شـود و سـپس 
از سیسـتم پرورشـی خـارج می شـود. به طـور معمـول چنانچـه شـرایط آنالیـز آب بـرای پـرورش مناسـب 
باشـد یعنـی در محـدوده مجـاز قـرار گیـرد، به طور متوسـط یک لیتـر آب عبـوری در واحد دقیقـه می تواند 
میانگیـن 0/8 کیلوگـرم ماهی را در شـرایط زیسـت بهینه بـا تغذیه کارا نگهداری نماید و این بدان معناسـت 
کـه براسـاس جریان آب در سیسـتم پرورشـی حداکثـر ظرفیت نگهداری مناسـب 0/8 کیلوگـرم ماهی لیتر 
در دقیقـه اسـت. به عنـوان مثـال اگـر یـک منبـع آب بـا دبی حداقـل صد لیتـر در ثانیه وجود داشـته باشـد 
)در محاسـبات ظرفیت سـنجی حداقـل دبـی سـالیانه منبـع آب را مـورد محاسـبه قـرار می دهنـد( بنابراین 
حداکثـر ظرفیـت نگهـداری یـا لحظـه ای ایـن منبـع برابر خواهـد بود بـا لیتـر در دقیقـه 6000 =60×100 

ظرفیـت لحظه ای کیلوگـرم 4800=0/8× 6000
البتـه ایـن ظرفیـت آنـی یک سیسـتم پرورشـی بـا یک بـار عبور آب اسـت و چنانچـه در همین شـرایط 
پـرورش داده شـود طـی یکـی دوره پـرورش حداقـل ده تـن ماهی تولیـد خواهد شـد و چنانچـه مدیریت و 
برنامه ریـزی الیـه ای بـه کار گرفتـه شـود، ظرفیـت لحظـه ثابت خواهد بـود ولی تولید سـرانجام به دو تا سـه 
برابـر ظرفیـت لحظـه ای خواهد رسـید. ناگفته نماند که ظرفیت لحظه ای براسـاس تغذیه کارا اسـت و ممکن 
اسـت یـک سیسـتم بیـش از ظرفیت لحظـه ای نگهداری کند، ولی رشـد قابل انتظار تامین نشـود و یا رشـد 
پیش بینـی شـده در برنامـه تولیـد محقـق نگردد. آنچه گفته شـد براسـاس منبع آبی اسـت که تنهـا یک بار 

آب از سیسـتم پرورشـی عبـور می کنـد ولی روش دیگر پرورش، سیسـتم با آب برگشـتی اسـت.
2- سیستم با آب برگشتی

در سیسـتم های آب برگشـتی گاهی برای تولید بیشـتر و افزایش سـطح زیسـت و امکان اسـتفاده بهینه 
از تاسیسـات در مـزارع پـرورش ماهـی و یـا بـا هـدف جلوگیـری از کمبـود آب و خشکسـالی یـا در صـورت 
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اسـتفاده از سیسـتم های پمپاژهـا بـه منظـور خـروج از بحران ها، قسـمتی از آب خروجی مـزارع را با هدایت 
بـه حوضچه هـای آرام بخـش دوبـاره بـه قسـمت ورودی مزرعـه برگشـت می دهند. مقـدار آب برگشـتی در 
ایـن مـزارع تحـت تاثیر چند فاکتور اساسـی آب اسـت از جمله آنکه دمـای آب نباید از دامنه مناسـب باالتر 
باشـد چـرا کـه برگشـت آن به خصوص در فصول رشـد، سـبب افزایـش دما شـده و در نتیجه دامنه مناسـب 
رشـد را بـرای ماهیـان دچـار مشـکل می سـازد. و فاکتـور اساسـی دیگـر pH آب اسـت کـه بایـد در دامنـه 
پایین تـر از هشـت باشـد تـا در هنگام گـردش آب، افزایش نیابد و سـبب بـاال رفتن سـّمیت گازهای محلول 
در آب نشـود و شـرایط زیسـت ماهـی را در دامنـه بهینـه تامین نمایند. کـدورت و ذرات آب نیـز در حجم و 
مقـدار برگشـتی اثرگـذار اسـت؛ چنانچه آب کدر بـوده و ذرات محلول آن باالتر از حد مجاز در پرورش باشـد 
)بیـش از هشـتاد میلی گرم در لیتر( برگشـت آب در چنیـن مزارعی توصیه نمی شـود. بنابراین چنانچه ذرات 
غـذا و فضـوالت دفـع شـده ماهـی در خروجی باال باشـد بهتر اسـت بـا چند بار عبـور ذرات را ته نشـین کرد 
و سـپس مبـادرت بـه پمپـاژ آب ورودی نمـود. در زمـان برگشـت نیـز آب بایـد بـا ارتفاع از سـطح حوضچه 
بـر روی بـرج یـا فـواره وارد جریـان آب تـازه شـود تا گازهایی مثـل CO2 و غیـره از آب خارج شـده و آب با 
کیفیـت بـا آب تـازه مخلوط شـده و بـه داخل حوضچه هـای پرورشـی هدایت شـود. آب برگشـتی در مزارع 

بـه برنامه ریـزی و هـدف از انتقـال بسـتگی داشـته و به طـور معمول با آب تـازه ورودی یکی اسـت.
ناگفتـه نمانـد در سیسـتم های برگشـتی همیشـه ممکن اسـت برگشـت آب انجام نشـود به عنـوان مثال 
زمانـی کـه بیومـس در مزرعـه کـم اسـت یا آب تـازه ورودی بـه اندازه کافـی وارد می شـود، نیازی بـه پمپاژ 
آب برگشـت نیسـت. به طـور معمـول در یـک برنامه ریـزی حسـاب شـده نیـاز اسـت تجهیزات برگشـت آب 
به صـورت دو سـامانه در کنـار هـم باشـند؛ یـک سیسـتم به صـورت اسـتندبای بـوده و یک سیسـتم در حال 
کار، چـرا کـه ممکـن اسـت یکـی از سیسـتم ها در مقطعـی از کار بیفتد و سیسـتم دوم باید وارد مدار شـود 
تـا اسـترس یـا خللـی در اجـرای برنامه ریزی انجام شـده به وجـود نیاید. در صورت اسـتفاده از بـرق، تابلوی 
بـرق تجهیـزات برگشـت آب و موتـور بـرق اضطراری یکـی از ارکان ضروری در سیسـتم های پـرورش ماهی 
همـراه بـا برگشـت آب اسـت. امـروز اسـتفاده از برگشـت آب در مـزارع پـرورش ماهـی که با کمبـود آب در 
فصـول مختلـف سـال روبـرو هسـتند و یـا اینکـه از منابعـی مثـل چاه هـا و سیسـتم های پمپـاژی اسـتفاده 
می کننـد نـه تنهـا یکـی از مـواردی اسـت کـه در ابتـدای احـداث مزرعـه بایـد طراحـی و پیش بینـی شـود 
کـه خـود بـرای ایجـاد یـک مزرعه پـرورش ماهی موفـق و اقتصادی یـک ضرورت به شـمار مـی رود. گفتنی 
اسـت هرچنـد بکارگیـری تجهیـزات در سیسـتم های پرورشـی موجـب بـاال بـردن بازدهـی خواهد شـد به 
همـان نسـبت نیازمنـد مدیریـت هدفمنـد و علمی تـر خواهـد بود و نبایـد اصل اسـتفاده از فنـاوری همراه با 
برنامه ریـزی مـدرن را فرامـوش کـرد. آنچـه در کنـار شـکل اسـتخرهای پـرورش ماهـی می توانـد در میزان 
تولیـد تاثیرگـذار باشـد، جریـان ورودی، سـرعت جریـان آب در اسـتخر، سـرعت تعویـض آب، حجـم مفید 

مخـزن و ... از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت.
پـرورش ماهیـان سـردآبی بسـتگی بـه شـرایط منطقـه، در دسـترس بـودن گزینه هـای مطلـوب تولیـد 
و همچنیـن موقعیـت جغرافیایـی و سـایر پارامترهـای تاثیرگـذار در طراحـی، بـه روش هـای متـداول انجام 
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می گیـرد و مهـم، بـرآورد ظرفیـت نگهـداری و زیسـت لحظـه ای در سیسـتم ها اسـت کـه در طراحـی آن 
جریـان آب بـا کیفیـت زیسـتی مناسـب در مبانـی طراحـی مالک اسـت.

بـر اسـاس تجربیـات به دسـت آمـده و اسـتانداردهای موجـود بهتریـن دمـای آب عبـوری بـرای پرورش 
ماهیـان قـزل آال 18 - 12 درجـه سـانتیگراد و pH حدود 8/5 - 6/5 و میزان اکسـیژن محلول منطقه در حد 
اشـباع اسـت و بـر ایـن اسـاس کمابیـش می تـوان گفت اگـر جریان بـه وجـود آمـده حداکثر ایجاد شـرایط 
زیسـتی بهینـه را تامیـن کنـد، توان ایجـاد 0/8 کیلوگرم لیتر در دقیقه محیط زیسـت مناسـب بـرای ماهی 
را دارد تـا بتوانـد خـوب زیسـت کنـد و حداکثر تغذیه را داشـته باشـد و بهتر هضـم و جذب را انجـام دهد و 

در نهایـت بهترین شـرایط رشـد را بگیرد. 
تمامـی سیسـتم های پـرورش ماهـی بـر ایـن اسـاس طراحـی و ایجـاد می شـوند، یعنـی جریـان آب را 
یکبـاره دارنـد و در داخـل مجموعـه  مقـداری از آن را برگشـت می دهنـد و یا اینکـه آب در داخـل به صورت 
کامـل چرخشـی اسـت کـه در ایـن حالـت آب خروجـی از حوضچه هـای پرورشـی را بعـد از حـذف ذرات 
فیزیکـی )تصفیـه فیزیکـی( تصفیـه شـیمیایی می کننـد و بـا تزریـق اکسـیژن و گذرانـدن از سیسـتم های 
گندزدایـی دوبـاره بـه حوضچه های پرورش برگشـت داده می شـود. روش های معمول پـرورش در ایران برای 

پـرورش ماهـی قـزل آال عبارتند از: 
سیسـتم های متـداول )متراکـم(، سیسـتم های نیمـه فـوق متراکـم، فـوق متراکم، شـالیزار و اسـتخرهای 
خاکـی و مجتمع هـا در مناطقـی کـه منابـع آب از کّمیـت و کیفیـت خـوب و باالیـی برخـوردار باشـد، احداث 
مجتمع هـای آبزی پـروری سـودمند خواهد بـود. با توجه به اینکـه جهت احداث مجتمع ها، تاسیسـات زیربنایی 
و مشـترکی از جملـه محـل آبگیـری، کانـال انتقـال آب، جاده دسترسـی، برق و نحـوه چیدمان اسـتخرها باید 
به طـور مشـترک پیش بینـی و احـداث گـردد، لـذا می توان گفـت به لحاظ نـوع نگـرش و سرمـــایه گذاری در 

ایـن مجتمع هـای تولیـــدی، پـس از بهـره برداری می تـوان مدیریـت بهینه ای را اعمـال نمود. 
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مديريت پرورش

تراکم رهاسازی
تراکـم رهاسـازی ماهـی قـزل آال برابـر اسـت بـا دو برابـر طـول ماهـی، به عنـوان مثـال اگـر طـول ماهی 
ده سـانتیمتر باشـد تراکم پذیـری آن برابـر اسـت بـا بیسـت کیلوگـرم در متـر مکعـب. یـا اگـر طـول ماهی 
27 سـانتیمتر باشـد، تراکم پذیـری آن54 کیلوگـرم در متـر مکعـب خواهـد بـود. چنانچه طـول ماهی چهار 

سـانتیمتر باشـد تراکـم هشـت کیلوگـرم در مترمکعب مناسـب اسـت.

ارتفاع آب درحوضچه ها
حداقـل ارتفـاع آب حوضچه هـا سـه برابـر طول ماهی اسـت. به عنوان مثـال اگر طول ماهی 12سـانتیمتر 
باشـد ارتفـاع آب حوضچـه حداقـل باید 36 سـانتیمتر باشـد. یا اگر طول ماهی سـی سـانتیمتر باشـد ارتفاع 

آب حوضچه باید نود سـانتیمتر باشـد.

سرعت جريان آب
سـرعت جریـان آب از اساسـی ترین فاکتورهاسـت کـه ضمـن تامیـن اکسـیژن موردنیـاز، گازهـای مضر 
تولیـدی و فضـوالت ماهـی را از محیط زیسـت ماهـی خارج می کند. بنابرین سـرعت جریـان آب حوضچه ها 
بایـد حداقـل بـا طـول بـدن ماهـی برابر باشـد. به عنـوان مثـال اگر طول ماهی ده سـانتیمتر اسـت، سـرعت 

آب در اسـتخر بایـد ده سـانتیمتر در ثانیـه باشـد، هرچنـد به نـوع احـداث حوضچه ها نیز بسـتگی دارد.

اندازه غذا
بررسـی های انجـام شـده گویـای این مهم اسـت کـه دهانـه ورودی برابر با یـک چهارم طول بـدن ماهی 
اسـت و بـرای عبـور پلـت غذا باید فضا وجود داشـته باشـد. بنابراین طـی مطالعات انجام شـده قطر پلت غذا 
برابـر یـک پنجـاه ام طـول ماهی اسـت به عنـوان مثـال اگر طول بـدن یک ماهـی ده سـانتیمتر باشـد اندازه 
پلـت مناسـب بـرای آن برابراسـت بـا ده ضـرب در یـک پنجـاه ام کـه برابر بـا دو میلیمتر اسـت یـا اگر طول 

ماهـی سـی سـانتیمتر باشـد اندازه پلت غـذا برابر با شـش میلیمتـر خواهد بـود )تصویر 6(.                       
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  تصویر6: یک نوع از غذای پلت شده قزل آال

مقدار غذادهی و دفعات آن در شبانه روز
محاسـبه غذادهـی تحـت تاثیـر دو فاکتور اسـت یکی طـول یا وزن ماهـی و دیگری دمای آبـی که ماهی 
در آن زیسـت می کنـد. مثـال اگـر دمـای آب در شـرایط اسـتاندارد پرورش، چهارده درجه سـانتیگراد باشـد، 
طبـق جـدول یـک ماهـی پنـج گرمی بـا هفت سـانتیمتر طـول، برابر با چهـار و نیـم درصـد وزن بدنش غذا 
نیـاز دارد و در دوازده وعـده بایـد بـه او داده شـود. به طورکلی در جـداول غذادهی مقدار غذا بر اسـاس طول 
)درصـدی از طـول بـدن( یـا وزن ماهـی بین یک تا هشـت درصـد وزن بدن ماهی اسـت و دفعـات غذادهی 

هـم از یک بـار تا بیسـت بـار در شـبانه روز در نظر گرفته می شـود.

حداکثر ظرفیت تولید لحظه ای براساس جريان آب ورودی
تعریـف پیـک ظرفیـت نگهـداری به مفهوم آن اسـت کـه حداکثر توده زنـده جمیعت ماهی، بـرای تغذیه 
و متابولیسـم کارا بـه منظـور گرفتن رشـد مناسـب، در سـایزهای برنامه ریزی شـده اسـتاندارد قـرار دارد که 
در ایـن شـرایط برابـر بـا 0/8کیلوگـرم لیتـر در دقیقه اسـت. به عنـوان مثال اگـر ورودی آب یک اسـتخر ده 

لیتـر در ثانیـه باشـد حداکثـر ظرفیت نگهـداری آن برابر بـا480 کیلوگـرم خواهد بود.
نسـبت طـول وعـرض اسـتخرها: نسـبت طـول و عـرض حوضچه هـای تکثیر و پـرورش ماهی قـزل آالی 
رنگین کمـان ده بـه یـک مناسـب اسـت بنابرین اسـتخرهای با ابعـاد) 1در10( یـا )2 در20( یـا )3 در30( یا 

) 4در40( و )5 در50( و... مناسـب هسـتند. 

شیب کف استخرها 
شـیب طولی اسـتخرها بین 0/3 تا 0/5درصد مناسـب است. شیب عرضی کف اسـتخرها در حوضچه های 
مسـتطیلی از دو طـرف 0/25اسـت. البتـه درکـف حوضچـه گـرد برابـر بـا 0/10 تـا 0/25 اسـت و درکـف 

حوضچه هـای سـیلویی 0/5 بـه باال اسـت.
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رهاسازی برای پرورش 
برنامه ریـزی تولیـد در یـک مزرعـه پـرورش ماهـی قـزل آال بـه ظرفیـت پیش بینی شـده نگهـداری و در 
نهایـت ظرفیـت تولیـد در نظـر گرفتـه شـده بـرای یـک دوره پـرورش بسـتگی دارد. این ظرفیت رهاسـازی 
ممکـن اسـت در برنامه ریـزی، یک بـار در اول دوره پـرورش باشـد یـا اینکـه اگـر برنامـه تولید الیه ای باشـد 
ممکـن اسـت 2، 4 یـا 6 بـار درطـول سـال انجـام گیرد. بـرای ظرفیت سـازی به طـور معمول ظرفیـت تولید 
نهایـی را در نظـر می گیرنـد؛ به عنـوان مثـال اگـر ظرفیـت تولیـد یک مزرعـه در برنامـه آن پنجاه تـن تولید 
ماهـی قـزل آال باشـد و وزن هـر قطعـه برداشـت ماهـی بـا احتسـاب تلفات بیـن 300 تـا 350 گـرم در نظر 
گرفتـه شـده باشـد، بـرای هـر کیلوگرم چهـار قطعه بچه ماهـی در نظـر می گیرنـد. بنابراین تعـداد کل بچه 

ماهـی که باید رهاسـازی شـود:
 50× 4  × 1000 =200000
از ایـن رو تعـداد دویسـت هـزار قطعه بچـه ماهی با اوزان 5 -3 گـرم در ابتدای فصل رهاسـازی می کنند. 
امـروزه بـه لحـاظ اسـتفاده از کلیـه ظرفیت هایـی کـه شـرایط یـک مزرعـه از لحـاظ کّمـی و کیفـی آب در 
دسـترس و دبـی آن دارد، همچنیـن سـطوح، امکانـات و حداکثـر اسـتفاده بهینـه از آن بـا برنامه ریزی برای 
تبدیـل پتانسـیل بالقـوه بـه فعـل، مبـادرت به چند الیـه یا نوبـت رهاسـازی می نماینـد. البته تعـداد الیه ها 
و تعـداد ماهیانـی کـه رهـا می شـوند براسـاس ظرفیـت مزرعـه اسـت و به طـور معمـول در روش هـای چند 
الیـه ای از آنجـا کـه از شـرایط زیسـتی و ظرفیت پـرورش ایجاد شـده بیشـترین بهره برداری انجام می شـود، 
از هدررفـت شـرایط رشـد، جلوگیـری می شـود و سـرانجام بـا افزایـش ظرفیـت تولیـد مزرعه، تولید بیشـتر 
بـا کاهـش قیمـت تمـام شـده و اقتصـادی شـدن مزرعـه، بهـره وری الزم به دسـت می آیـد. همـواره باید در 
رهاسـازی چنـد نکتـه اساسـی را مدنظـر قـرارداد، به ویژه در روش هـای تولید الیـه ای بچه ماهی تهیه شـده 
بایـد عـاری از هـر گونـه آلودگـی و عارضه  بوده و از رشـد مناسـبی برخوردار باشـد تـا بر اسـاس برنامه ریزی 
فرضـی پیش بینـی شـده بتـوان بـه رشـد قابل انتظار دسـت یافـت و بـا برنامه ریزی پیـش رفـت. ماهیان در 
تمـام مراحـل رشـد پیش پـرواری و پـرواری بایـد بتوانند خوب تغذیه کنند و رشـد مناسـبی داشـته باشـند 
تـا در برنامه ریـزی انجـام شـده خللـی ایجاد نشـود. بهتر اسـت بچـه ماهیان در زمـان رهاسـازی از هم وزنی 
یـا سـایزی مناسـب و یکدسـت برخـوردار باشـند تـا در طول دوره پـرورش کمتر نیـاز به رقم بنـدی و ایجاد 
اسـترس باشـد و در نتیجـه دچـار تاخیر در رشـد نشـوند. نکته مهم آن اسـت که اکثر مزارع پـرورش ترجیج 
مـی دهنـد بـرای جلوگیـری از ورود آلودگـی به مـزارع و بهتر آداپته کـردن الروها با شـرایط مزرعه، پرورش 
را از مراحـل تخـم چشـم زده شـروع کننـد. ایـن امـر رهاسـازی از چنـد جنبه دارای اهمیت اسـت؛ نخسـت 
هزینـه حمـل و نقـل بـرای مزرعـه بسـیار کاهـش می یابـد؛ دوم، احتمـال آلودگـی و انتقـال بیمـاری کمتر 
اسـت؛ سـوم، تخـم الورهـا با شـرایط مزرعه در این مرحلـه بهتر آداپته شـده و وقتی به مرحلـه الروی و بچه 

ماهـی می رسـند اسـترس کمتـری دیده و نسـبت به شـرایط موجـود آدابته شـده اند. 
تراکـم رهاسـازی ماهـی قـزل آال برابـر اسـت بـا دو برابـر طـول ماهـی؛ به عنـوان مثـال اگـر طـول ماهی 
ده سـانتیمتر باشـد تراکـم پذیـری آن برابـر بـا بیسـت کیلوگـرم در متـر مکعـب اسـت. یـا اگر طـول ماهی 
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27 سـانتیمتر باشـد تراکم پذیری آن 54 کیلوگرم در متر مکعب اسـت. چنانچه طول ماهی چهار سـانتیمتر 
باشـد تراکـم هشـت کیلوگـرم در متـر مکعب مناسـب اسـت. حداقـل ارتفـاع آب حوضچه ها سـه برابر طول 
ماهـی اسـت، به عنـوان مثـال اگـر طـول ماهـی 12 سـانتیمتر باشـد ارتفـاع آب حوضچـه حداقـل بایـد 36 
سـانتیمتر باشـد، اگر طول ماهی 36 یا30 سـانتیمتر باشـد ارتفاع نود سـانتیمتر برای آب حوضچه مناسـب 
اسـت. سـرعت جریـان آب از اساسـی ترین فاکتورهاسـت کـه ضمـن تامین اکسـیژن مـورد نیـاز ماهی باعث 
خـروج گازهـای مضـر تولیـد شـده و فضوالت ماهـی از محیط زیسـت می شـود. بنابراین سـرعت جریان آب 
حوضچه هـا بایـد حداقـل بـا طـول بـدن ماهـی برابـر باشـد. در کانال هـا که سـطح مقطـع آب جریـان دارد 
به عنـوان مثـال اگر طول ماهی ده سـانتیمتر اسـت سـرعت آب در اسـتخر باید ده سـانتیمتر در ثانیه باشـد 
کـه البتـه ایـن امـر بـه نـوع خروجـی و ورودی حوضچه ها و سـطح مقطـع گـذر آب در حوضچه ها بسـتگی 
دارد. شـیب طولـی اسـتخرها بیـن 0/3 تا 0/5 درصد مناسـب اسـت. شـیب عرضی کف اسـتخرها از طرفین 
در حوضچه هـای مسـتطیلی برابـر 0/25 و در کف حوضچـه گرد برابر با 0/1 تـا 0/25 و در کف حوضچه های 
سـیلویی0/50 بـه بـاال اسـت. تعریـف پیـک ظرفیـت نگهـداری بـه مفهوم آن اسـت کـه حداکثر تـوده زنده 
جمیعـت ماهـی، بـرای تغذیـه و متابولیسـم کارا بـه منظور گرفتن رشـد مناسـب، در سـایزهای برنامه ریزی 
شـده اسـتاندارد قـرار دارد کـه در ایـن شـرایط برابـر بـا 0/8کیلوگـرم لیتـر در دقیقه اسـت. به عنـوان مثال 
اگـر ورودی آب یـک اسـتخر ده لیتـر در ثانیـه باشـد حداکثـر ظرفیتی نگهـداری آن 480 کیلوگـرم خواهد 
بـود. نسـبت طـول و عـرض اسـتخرهای تکثیـر و پـرورش ماهی قـزل آال یـک به ده مناسـب اسـت بنابراین 

اسـتخرهای بـا ابعـاد) 1در10( یـا )2 در20( یـا )3 در30( یـا ) 4در40( و )5 در50( و... مناسـب هسـتند. 

زيست سنجی 
پـرورش، بـا رهاسـازی بچـه ماهیـان در حوضچه هـای پـرورش شـروع می شـود. بـرای یـک برنامه ریـزی 
بـا هدف هـای پیش بینـی شـده بایـد فاکتورهای فیزیکـی و شـیمیایی آب مزرعه به طـور مرتـب اندازه گیری 
شـود. از طرفـی وزن رهاسـازی و تعـداد آن نیـز در هنـگام پـرورش نیـاز بـوده لـذا بـرای مدیریـت صحیـح 
پـرورش و رعایـت اسـتانداردهای تعریـف شـده همیشـه کلیـه مـوارد ذکـر شـده بایـد به صورت شناسـنامه 

مدیریتی در دسـتور کار باشـد. 
مهم تریـن مسـاله در بـرآورد رشـد مناسـب تولیـد گوشـت یـا بیومـس در برنامه ریـزی، اطالعـات دقیق 
از جملـه دمـای آب مزرعـه و اکسـیژن محلـول در طـول سـاعات شـبانه روز اسـت. یـک مدیر موفـق زمانی 
می توانـد مدیریـت خوبی داشـته باشـد کـه از وضعیت آب سیسـتم پرورش ماهی و سـایز یا انـدازه ماهی در 

حوضچه هـا اطالعـات کافـی داشـته باشـد. بـه این عمـل زیست سـنجی گفته می شـود. 
بـرای اندازه گیـری وزن ماهیـان در زمان هـای مختلـف به طـور معمول بعـد از اینکه آخرین وعـده غذایی 
روزانـه ماهیـان داده شـد روز بعـد، پیش از شـروع غذادهـی عمل زیست سـنجی انجام می شـود. و روش کار 
آن هماننـد زیست سـنجی بـرای وزن کشـی الروهـا اسـت. بـا داشـتن یـک تـرازو، در یـک یـا دو سـطل 15 
کیلوگرمـی مقـداری آب می ریزنـد و پـس از توزین آب و سـطل با سـاچوک مخصوص هر سـایز، ماهی را به 
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داخـل سـطل رها می کنند و سـپس سـطل حـاوی آب و ماهی را وزن کـرده و از تفاوت وزن نخسـت و دوم، 
وزن ماهیـان به دسـت می آیـد. بـرای دقت بیشـتر کار، ماهیان را شـمارش کرده و یکی یکـی در داخل تخته 
بیومتـری کـه بـه متر مجهز اسـت طول ماهیـان را نیز انـدازه می گیرند. تمـام مراحل وزن هـر قطعه و طول 
آن را گرفتـه و در دفتـر ثبـت می کننـد و بـا گرفتـن میانگیـن وزنـی و طولی هر قطعـه ماهی، نمونه هـا را با 
جـداول اسـتاندارد تطبیـق داده و در صورتـی کـه اعداد به دسـت آمده با شـرایط اسـتاندارد مطابقت داشـته 
باشـد، نشـان دهنده مدیریـت خـوب و شـرایط مناسـب پـرورش اسـت و در غیر ایـن صورت چنانچه نسـبت 
طول به وزن بیشـتر باشـد نشـان از الغری ماهیان بوده وچنانچه نسـبت وزن به طول بیشـتر باشـد نشـانه 
چاقـی ماهیـان اسـت که هـر دو مورد نشـان از اعمال مدیریـت ناصحیح در پرورش اسـت. گاهـی اوقات این 
اطالعـات بـا اسـتانداردها مطابقـت دارد و بـا اطـالع از وزن به دسـت آمـده و دمای آب اسـتخر مقـدار جیره 

ماهـی را از روی جـداول مخصـوص غذادهی محاسـبه می کنند. 
البتـه یـک سـری از جداول براسـاس درصد وزن بدن ماهی غذادهی را محاسـبه کـرده و بعضی از جداول 

براسـاس طول بدن ماهی محاسـبه شـده اسـت که در عمل نتایج هر دو آنان یکی اسـت. 
بهتـر اسـت زیست سـنجی حداقـل 15 روز یک بار انجام شـود تا بتـوان برنامه غذادهی و پـرورش را به روز 
کـرد. مدیـران بعضـی از مـزارع کـه دارای تجربه کافی هسـتند به طور معمول بـا دیدن رفتار ماهیان با چشـم 

غیرمسـلح می تواننـد مراحـل رشـد را پیگیری نمایند و با درصـد خطای کم، وزن ماهیـان را برآورد کنند. 
گاهـی در ابتـدای دروه رهاسـازی بـا اطـالع از تعـداد ماهیـان رهاشـده و داشـتن وزن آنها و بـا غذا دهی 
درصـدی از وزن بـدن آنهـا و رعایـت اسـتاندارد ضریـب تبدیـل غذایـی در روز، مقـدار نـرخ رشـد روزانـه 
محاسـبه شـده و بـا افـزودن ایـن وزن بـه وزن توده زنـده اولیه و تکرار هـر روز آن، باعث عدم زیست سـنجی 
تعریف شـده و جلوگیـری از نـرخ رشـد روزانـه و ظرفیـت موجـود ماهیـان خواهـد شـد. ایـن عمـل یکـی 
از موفقیت هـای مدیـران مـزارع سـردآبی خواهـد بـود، زیـرا بـا ایـن کار بیشـترین نتایـج به دسـت آمـده از 
زیست سـنجی را بـا جـداول رشـد روزانـه مقایسـه نمـوده و بررسـی می کنند که از زمـان تعریف شـده برای 
رشـد جلوتـر هسـتند یـا هم زمـان بـا برنامه رشـد پیـش می رونـد. در غیر اینصـورت بایـد فاکتورهـای مهم 

رشـد بررسـی شـوند تـا در پایـان دوره پـرورش بـه وزن مورد نظر برسـند.

سورت و رقم بندی
هنگامـی کـه شـرایط زیسـت یک موجـود زنـده در طبیعت مطالعه شـد، با آنکـه امکان تکثیـر و پرورش 
آن در شـرایط مصنوعـی ممکـن اسـت بایـد تمام فاکتورهای شـرایط طبیعـی در طول دوره پرورش بررسـی 
شـده باشـد و چنانچـه هـدف، تولیـد ماهـی پـرواری باشـد، شـرایط الزم برای رسـیدن بـه یک رشـد بهینه 
و اقتصـادی مـد نظـر قـرار گیـرد. از آنجـا کـه ماهیـان سـردآبی گوشـت خوار هسـتند شـرایط فیزیکـی و 
متابولیسـمی ماهـی ایجـاب می کنـد کـه در زمـان گرسـنگی بـه هر موجـودی که به گوشـت شـباهت دارد 
حملـه ور شـود زیـرا ماهـی کمابیـش درنـده اسـت. در محیط هـای پـرورش به علـت بـاال بـودن تراکـم ایـن 
اتفـاق خیلـی زودتـر رخ خواهـد داد. اکثـر آبزیـان گوشـت خوار به طـور معمـول در زمان گرسـنگی بـه دیگر 
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موجـودات حملـه ور می شـوند. ماهیانی چون سـوف یـا اردک ماهی دریای خـزر می توانند حداقـل 1/5 برابر 
حجـم و وزن بـدن خـود را ببلعند.

در ماهـی قـزل آالی رنگین کمان مشـاهده شـده که در سـنین پایین زمـان فینگر لینگ، یـک بچه ماهی 
هفـت گرمـی قـادر اسـت بچـه ماهیـان 3/5 گرمـی را ببلعـد و ایـن در مراکـز تکثیر همیشـه سـبب خورده 
شـدن جمعیـت عظیمـی از الروهای بچه ماهیان توسـط ماهیان بزرگتر شـده و در جمعیت پیش بینی شـده 
کاهـش فـراوان دیده می شـود. خورده شـدن سـالیانه بچـه ماهیان در مراکز در زمان گرسـنگی فراوان اسـت 
و تنهـا راه پیش گیـری، سـورت و رقم بنـدی اسـت کـه خـود بخشـی از مدیریـت پـرورش اسـت. همان گونه 
کـه گفتـه شـد بـرای غذادهی سـایز و انـدازه دانه های غـذا باید با سـایز ماهیـان در زمان غذادهی متناسـب 
باشـد کـه اگـر نباشـد در دوره پـرورش پرت زمانـی رخ می دهد و سـبب طوالنی شـدن دوره پیش بینی برای 
پـرورش شـده و یـا بـه زبـان دیگر رشـد قابل انتظـار در ماهیـان انجام نمی گیـرد. گاهی ممکن اسـت عکس 
ایـن اتفـاق نیـز رخ دهـد یعنـی سـایز غذای داده شـده بـا جمعیـت موجـود در حوضچه هـا از لحـاظ اندازه 
ماهیـان همخوانـی نداشـته و بزرگتر از اندازه سـایز ماهی باشـد که ممکن اسـت دو اتفـاق رخ دهد؛ یا ماهی 
غـذا را در درون آب می زنـد ولـی بـرای بلعیدن و هضم آن مشـکل خواهد داشـت و نمی تواند کار متابولیسـم 
را انجـام دهـد و بخـش اعظـم غـذا به صـورت هضـم نشـده از بـدن آن خارج شـود و یـا اینکه به علـت بزرگ 
بـودن دانه هـای غـذا، از زدن آن در داخـل آب خـودداری کـرده و در نتیجه غذا پرت شـده و به کف اسـتخر 
سـقوط کـرده و بـا جریـان آب از حوضچه هـا خـارج شـود. بنابراین ضـرورت اسـتفاده از سـورت و رقم بندی 
بـه دو دلیـل گفتـه شـده در مراکـز تکثیـر و پـرورش ماهـی قزل آال الزامی اسـت. و دلیل سـوم آن اسـت که 
هنـگام رشـد الروهـا و بچـه ماهیـان تحـت تاثیـر مولدیـن و جنینـی هسـتند کـه از آن به وجـود آمده اند  و 
مسـایل ژنتیکـی در آنهـا وجـود دارد. بنابرایـن طبیعی اسـت که حتـی نوزادهایی کـه هم زمان هچ شـده اند 
رشـد یکسـانی نداشـته باشـند و ایـن ناهم سـایزی به طور طبیعـی وجـود دارد. بعضی از جمعیت هـای داخل 
حوضچه هـا سـریع الرشـد بـوده طـوری کـه ممکن اسـت در یـک دوره کوتـاه دو برابـر جمعیت دیگر، رشـد 
کننـد. ایـن درشت سـاالری سـبب می شـود تـا ماهیـان بزرگتـر و قوی تـر غـذا را زودتـر بزننـد و بـه ماهیان 
کوچکتـر و ضعیف تـر غـذا نرسـد. و ایـن سـبب توسـعه ناهـم سـایزی و رشـد نکردن تـوده جمعیت شـده و 
در برنامه ریـزی بـرای تولیـد، ایجـاد اختـالل می کنـد. پـس به طـور خالصـه در یک مرکـز تکثیـر و پرورش 
ماهـی قـزل آال همیشـه باید عمل سـورت کردن بـه دالیل زیر صورت گیـرد: 1( جلوگیـری از هم خوارگی 2( 
جلوگیری از درشـت سـاالری 3( مشـخص شـدن اندازه و سـایز غذای مناسـب برای سـورت و رقم بندی )که 
نیـاز اسـت معـده ماهیـان از غذا خالی باشـد تا در زمان سـورت کردن در اثر دسـت کاری و اسـترس، ماهیان 
آسـیب نبیننـد(. روش هـای سـورت کردن انـواع مختلـف دارد از جمله سـورت های دسـتی، اتوماتیک و فول 
اتوماتیـک کـه هـر کدام برای مزارع مختلف و سـایزهای مختلـف کاربرد دارد. در هنگام سـورت کردن عالوه 
بـر رقم بنـدی ماهیـان کارهایـی نظیر وزن و شـمارش ماهیان نیـز انجام می گیـرد. به طور کلی دسـتگاه های 
سـورت بندی از صفحه هایـی بـا میله هـای مشـخص بـا فواصـل ثابـت یـا قابـل تنظیم سـاخته می شـود و در 
زیـر هـر صفحـه یـک لوله خروجـی وجـود دارد که می تـوان با شـلنگ ها و لوله هـای پلی اتیلـن، مخلوط آب 
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و ماهـی را بـه حوضچـه مـورد نظـر انتقال داد. در سـورت های سـاده دسـتی به طـور معمول به تعـداد مورد 
نیـاز دفعـات رقـم بنـدی، صفحـه بـا اندازه هـای اسـتاندارد تهیـه و بـرای هر سـورت ایـن صفحـات تعویض 
می شـوند یـا بـه گفتـه دیگر برای هر سـایزی که مورد نیاز باشـد صفحه مخصوص را در آن دسـتگاه سـورت 
قـرار می دهنـد. گاهـی می تـوان ایـن دسـتگاه ها را از داخـل قاب با تغییـر زاویه  بـه چند سـایز تبدیل نمود. 
امـروزه اکثـر ماهیـان را )کـه از یـک روز قبـل غـذا داده نشـده اند( صبـح با تورهـای داخل حوضچـه از یک 
طـرف بـه جهـت طولی هدایـت می کننـد و در آنجا با سـاچوک، ماهیان را داخل سـورتر ریخته و سـایزهای 
کوچـک از زیـر آن خـارج شـده و سـایزهای بزرگتر بـه داخل ظرف هـای حـاوی آب انتقال داده می شـوند و 
تنهـا یـک سـورت زده می شـود یـا بـه عبارت دیگـر دو سـایز ماهی از هـم جدا می شـوند. سـورت های نیمه 
اتوماتیـک دارای حداقـل سـه یـا چهار خروجی هسـتند و یک پمـپ دارند که مرتب آب را به داخل دسـتگاه 
هدایـت کـرده و ماهـی به صورت دسـتی با سـاچوک به داخل سـورتر ریخته شـده و در یـک ناودانی که کف 
آن شـکاف دارد وارد می شـود. در مسـیر خروجـی نیز ابتدا سـایزهای تنظیم شـده وارد خروجی هـای هر وان 
شـده و از آنجـا بـه حوضچه هـای در نظـر گرفتـه شـده جریـان آب و ماهی انتقـال می یابند. بـرای این روش 
نیـز بایـد دیواره هـا و راه هـای دسترسـی بـه حوضچه هـا بـرای حمـل و نقل دسـتگاه مناسـب باشـد. در این 
روش نسـبت بـه روش قبـل اسـترس کمتـری بـه ماهیان وارد می شـود و مضاف بـر اینکه حداقـل چهار رقم 
ماهیـان از هـم جـدا می شـوند و حجم عملیات آن بیشـتر از سـورت دسـتی اسـت. در روش سـوم که روش 
فـول اتوماتیـک اسـت هیـچ کاری با دسـت انجام نمی شـود و به جای آن، پمپ هـای باالبر در داخـل آب قرار 
می گیرنـد و ماهیـان را بـه داخل دسـتگاه سـورتر انتقـال داده و در آنجا هماننـد روش دوم، ماهیـان به چند 
سـایز تفکیـک شـده و وارد حوضچه هـای پیش بینی شـده می شـوند. اگرچه ایـن روش دارای مزایـای زیادی 
اسـت ولـی بـه علـت هزینه بـاال چندان اقتصادی نیسـت. در اروپـا به طور معمول این دسـتگاه ها  سـیار بوده 
و چندیـن مزرعـه و اتحادیـه بـا هـم به صورت مشـترک ایـن سـامانه ها را بر روی ماشـین سـوار می کنند. به 
ایـن ترتیـب کـه هر هفته در یک مزرعه کار رقم بندی انجام شـده سـپس دسـتگاه به مزرعـه بعدی می رود. 
بعضـی از ایـن سـامانه ها رقم شـمار هـم دارند و تعداد ماهی را شـمارش کرده و در نشـان گر نشـان می دهند. 

هوادهی و انواع آن 
در اسـتخرهای پـرورش ماهـی جـدا از نـوع و شـکل هندسـه ای اسـتخر، یکـی از روش هـای مقدماتـی 
افزایـش تولیـد، تامیـن نیاز اولیه ماهی یعنی اکسـیژن اسـت در صورتی که مقدار آب ورودی به اسـتخرهای 
پـرورش ماهـی را نتـوان تامیـن نمـود می تـوان توسـط انـواع دسـتگاه های هـواده ایـن نیـاز را تامیـن کرد. 
نکتـه مهـم دربـاره هوادهـی آن اسـت که از چه تعداد دسـتگاه هـواده و با چه مشـخصاتی در کـدام نقطه از 

اسـتخر ها اسـتفاده شـود )تصویر7(.                                 
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تصویر 7: حوضچه پرورش ماهی مجهز به هوادهی

 میزان هوادهی به موارد زیر وابسته است:   
1- میانگین وزن ماهی موجود در استخر 

2- بیوماس ماهی در استخر 
3- هندسه استخر و ابعاد آن 

4- مقدار آب ورودی تازه 
5- مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب 

6- ارتفاع محل از سطح دریا 
7- وضعیت عمومی استخر و تراکم ماهی 

1( میانگین وزن ماهی موجود در استخر 
بررسـی هـا نشـان می دهد میانگیـن وزن ماهـی در انتخاب نوع و مشـخصات دسـتگاه های هـواده دارای 
اهمیـت اسـت. چنانچـه از دسـتگاه های هـواده پروانـه جریـان خطـی اسـتفاده شـود، بایـد مقـدار سـرعت 
جلوبرندگـی پروفیـل جریـان به  گونه ای باشـد که مقدار سـرعت در طول مسـیر جریـان از حداکثـر دو برابر 

طول ماهی بیشـتر نشـود. 
2( بیوماس ماهی در استخر 

یکـی از علت هـای عمـده در تعییـن تعـداد و نـوع دسـتگاه های هـواده مقدار بیومـاس ماهـی موجود در 
اسـتخر اسـت. ماهـی برای انجام عمل متابولیسـم و هضم غذا، اکسـیژن موجـود در اسـتخر را مصرف نموده 
وco2 را به عنـوان محصـول تجزیـه مـواد آلـی توسـط آب شـش های خود به محیـط خارج هدایـت می نماید. 
ماهـی قـزل آال همچنیـن در نتیجه هضـم غذا آمونیـاک را نیز به عنـوان محصول نهایی متابولیسـم پروتئین 
تولیـد می کنـد. بنابـر ایـن هـر انـدازه مقـدار بیومـاس موجـود در اسـتخر افزایـش یابـد از یک طـرف مقدار 
اکسـیژن موجـود در اسـتخر کاهـش و از طرفـی دیگـر مقـدار co2 و آمونیـاک موجـود در اسـتخر افزایـش 
می یابـد. بـا در نظرگیـری آنچـه گفتـه شـد، نـوع، تعـداد و جانمایی دسـتگاه های هـواده در یک اسـتخر به 
گونـه ای در نظـر گرفتـه شـود کـه همـه معیارهای نامبـرده در حد اسـتانداردهای تعریف شـده قـرار گیرد. 
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3( هندسه استخر و ابعاد آن 
شـکل و ابعـاد هندسـی اسـتخرها در انتخـاب نـوع، تعـداد و جانمایـی دسـتگاه های هـواده موثـر اسـت. 
برای مثال در اسـتخرهای گرد و شـکل های مشـابه و هشـت وجهی از تغییر شـکل پروفیل سـرعت جریان، 
اسـتفاده از دسـتگاه های هواده مدل قارچی پیشـنهاد نمی شـود. در این اسـتخرها به دلیل عبور آب ورودی 
از پیرامـون اسـتخر، اسـتفاده از هواده هـای جریانـی در نزدیکـی محـل ورودی آب کـه به صـورت ممـاس بر 

محیط اسـتخر نصب می شـوند پیشـنهاد می شـود. 
در خصـوص اسـتخرهای آبراهـه ای Race way  توصیـه می شـود از هواده هـای پروانـه ای و یـا خطـی به 
دلیـل جلوگیـری از تشـکیل سـیکلون های موضعـی و کاهـش بـار معلق موجود در اسـتخر اسـتفاده شـده و 
در فاصلـه X از ورودی اسـتخرها نصـب شـود. در این تیپ اسـتخرها توصیه می شـود در فاصلـه بیش از یک 

سـوم انتهایـی X از هیچ مدل دسـتگاه  هواده اسـتفاده نشـود. 
4( مقدار آب ورودی تازه 

یکـی از معیارهـای مهـم در انتخـاب نـوع، تعـداد و جانمایی دسـتگاه های هـواده، مقـدار آب ورودی تازه 
بـه اسـتخرها اسـت. به طـور معمول می تـوان گفت هر چـه مقدار آب ورودی تازه به اسـتخرها بیشـتر باشـد 
مشـکالت اسـتخرها در خصـوص کنتـرل عوامـل حیاتـی ماهی کاهـش می یابد لـذا در یک منبـع آبی بدون 
محدودیـت پیشـنهاد می شـود کمبود اکسـیژن را بـا در نظرگیـری دیگر عوامل، توسـط دسـتگاه های هواده 

تـراز نمایند. 
5( مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب 

مشـخصات فیزیکـی و شـیمیایی آب به طـور غیرمسـتقیم در انتخـاب نـوع و تعـداد دسـتگاه های هـواده 
تاثیرگـذار اسـت. مشـخصات فیزیکـی در پرورش ماهی بیشـتر شـامل کدورت، بـار معلق و دمای آب اسـت. 
در خصـوص عوامـل شـیمیایی، کلیه مقادیـر غلظت های مندرج در جدول، مهم هسـتند ولی بیشـتر عواملی 
همچـون pH، سـختی کل، درجـه قلیایـی، شـوری، co2، نیتریـت و نیتـرات اهمیـت خاصـی در اسـتفاده از 

برنامه ریـزی دسـتگاه هـای هـواده دارند.
6( ارتفاع از سطح دریا 

موقعیـت سـایت از نظـر ارتفـاع از سـطح دریا دارای اهمیت اسـت. ارتفاع به دو شـکل در بحـث هوادهی 
تاثیرگذار اسـت: 

مقدار قابلیت حاللیت گازها در آب  �
حداکثیر عمقی که می توان هوادهی نمود  �

هـر انـدازه ارتفـاع محـل مزرعـه پـرورش ماهی پسـت تر باشـد میـزان قابلیـت حاللیت اکسـیژن محلول 
در آب باالتـر بـوده و در نتیجـه مقـدار اکسـیژن بیشـتری در واحد حجم آب در دسـترس ماهـی قرار خواهد 
گرفـت. در ایـن شـرایط امـکان اسـتفاده از تعـداد کمتـر دسـتگاه های هـواده در یـک مزرعـه وجـود خواهد 
داشـت. مبحـث دوم زمانـی مطـرح اسـت کـه خواسـته شـود در عمق های متفـاوت هوادهـی انجـام پذیرد. 
محاسـبات نشـان می دهـد کـه بهتـر اسـت در مزارع پـرورش ماهـی کـه دارای تـراز ارتفاعی هم سـطح دریا 
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هسـتند، پایین تـر از عمـق یک متـر هوادهی انجام نشـود و همچنیـن در ارتفاعات 1200 متر از سـطح دریا 
در عمق هـای بیشـتر از دو متـر هوادهـی صـورت نپذیـرد. بنابرایـن چنانچـه از پمپ های هـواده پروانه ای که 
جریـان خطـی جلـو برنـده ایجـاد می کننـد، اسـتفاده شـود جهت جریـان آنهـا به گونـه ای تنظیم شـود که 

حباب هـای جریـان بـه عمق هـای بیشـتر از مقـدار تعریف شـده نفـوذ ننماید. 
7( وضعیت عمومی استخرها و تراکم ماهی 

تغییـرات شـبانه روز بـر روی وضعیت عمومی اسـتخرها تاثیرگذار اسـت. اگر در اسـتخری فیتوپالنکتون، 
جلبک  و ... در دیواره و بسـتر اسـتخرها وجود داشـته باشـند، در چنین شـرایطی اسـتخرهای خاکی قزل آال 
به دلیل تولید گاز co2 و مصرف اکسـیژن در شـب توسـط عوامل نام برده، اسـتفاده از دسـتگاه های هواده را 
در شـب ضـروری می سـازد. پـرورش قـزل آال در اسـتخرهای بتنی عمومیت بیشـتری دارد. در یـک مدیریت 
صحیـح عوامـل فـوق ناچیـز بـوده و تعداد هـواده بر مبنـای حداکثر زمـان کمبـود ظرفیت اکسـیژنی در آن 

مقطع زمانی محاسـبه می شـود. 
چنانچـه از دسـتگاه های هـواده پارویـی، پروانـه ای یـا عمـودی بـرای هوادهـی اسـتخر اسـتفاده شـود، 
پیشـنهاد می شـود جهـت جلوگیـری از تغییـرات رفتـار ماهی که بـه اسـترس آن می انجامد از پنجـاه درصد 
حداکثـر ظرفیـت تراکمـی اسـتفاده شـود. چنانچـه از دسـتگاه های دیفیوزرها هـواده مانند لوله های تـراوا یا 
دیفیوزرهـای لولـه حبابـی یـا بشـقابی اسـتفاده شـود، حداکثر تراکم پیشـنهادی بـدون اسـترس 75 درصد 

ظرفیـت تراکمی پیشـنهاد می شـود. 

انواع دستگاه های هواده 
 Paddle Wheel الف( هواده های پارویی

  Propeller Aspirator Pump  ب( پمپ های هواده پروانه ای
 Pump Sprayer  ج( اسپری پمپ ها
 Diffused Air د( دیفیوزرهای هواده

در هر دستگاه هواده باید مقادیر و مشخصه های زیر به درستی تعریف شده باشد.
 ) kgo2/h مقدار شدت اکسیژن قابل انتقال به آب )کیلوگرم در ساعت :S tOR

 )kgo2/kw/h( بازدهی استاندارد دستگاه هواده :SAE

مثال: دو دستگاه هواده با مشخصات زیر ارایه شده است، بازدهی کدامیک بیشتر است؟ 
)A( دستگاه  S tOR =6kgo2/hr = انرژی مورد نیاز E = 2   Kw

)B( دستگاه  S tOR =8kgo2/hr = انرژی مورد نیاز E = 4   Kw

S tOR:E=6:2= 3kgo2/kw/hour  = (SAE)

S tOR:E=8: 4= 2kgo2/kw/hour  = (SAE)

محاسـبات نشـان می دهـد بهـره وری دسـتگاه A بیشـتر اسـت. بنابرایـن با بکارگیـری دسـتگاه A انرژی 
کمتـری مصـرف می شـود تا مقـدار اکسـیژن مورد نیـاز جبران شـود.             
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جدول4: مقایسه مقدار S tOR  و SAE  در دستگاه های مورد استفاده در بخش آبزیان

SAE
S tOR نوع هوادهمحدوده متوسطمحدوده

هواده پاروئی23/2   -   1/1-32/22/5
پمپ های هواده پروانه ای24/4   -  1/81/60/1 - 1/3
پمپ های عمودی10/9   -  1/81/40/3 - 0/7
اسپری پمپ ها14/5  -   1/91/311/9 - 0/9
دفیوزر هواده3/9   -  1/20/90/6 - 0/7

  SAE و  S tOR جهـت انتخـاب نوع هواده و محاسـبه نیازمندی های آنها در اسـتخر الزم اسـت که مقـدار
در شـرایط عملکـرد واقعی اندازه گیری شـود )جدول4(. 

 )Actual Aeration Efficiency( تعريف بازدهی واقعی دستگاه هواده
هـر دسـتگاه هـواده بـا در نظـر گرفتـن مقـدار دمـای آب، درصـد شـوره Do و ورودی به دسـتگاه هواده 
دارای درصـدی از بازدهـی خواهـد بـود. تغییـرات درصـد شـوری آب در محیـط های پـرورش قـزل آال غالباً 
کمتر از ده گرم در لیتر اسـت. در چنین شـرایطی ضریب اصالحی شـوری چنانچه آب کاماًل شـیرین شـده 
باشـد 95 درصـد، و چنانچـه شـوری ده ppt باشـد 10/5 درصـد لحـاظ می شـود. بازدهی هواده هـا در تامین 
  Do اکسـیژن مـورد نیـاز اسـتخرهای پـرورش ماهی قـزل آال به دو عامـل دیگر یعنـی درجه حـرارت و مقدار
در دسـترس ماهـی قـزل آال بسـتگی دارد. در محاسـبات مربـوط بـه تعداد و محـل نصب دسـتگاه های هواده 
سـعی می شـود دسـتگاه های هـواده در محـل نصـب شـوند کـه اکسـیژن در نقطـه انتهایـی، آسـتانه تحمل 
ماهـی ) Do= 6ppm( باشـد. اگـر فـرض شـود چنیـن شـرطی در اسـتخر رعایـت شـده میانگیـن تغییـرات 
بازدهـی دسـتگاه در حـد 35 درصـد خواهـد بـود. تغییـرات دمایـی در میـزان بازدهـی دسـتگاه های هواده 
تاثیرگـذار اسـت. چنانچـه دمـای آب حـدود پنج درجه سـانتیگراد باشـد ضریـب اصالحی آن حـدود 1/4 و 

چنانچـه دمـای آب بیسـت درجـه سـانتیگراد باشـد ضریب اصالحـی آن به 0/85 می رسـد.

تغذيه ماهی 
شـناخت تغذیـه ماهـی بـه منظور شـناخت مکانیـزم هضم و جذب غـذا و ارزیابـی نیازمندی هـای غذایی 
گونه هـای مختلـف ماهـی الزم اسـت. بـدون تغذیـه صحیح و مناسـب، تولیـد موفقیت آمیز و سـودآور تکثیر 
و پـرورش ماهـی امکان پذیـر نیسـت و از آنجـا که ماهیان بیشـترین تنـوع گونـه ای را بین مهـره داران دارند 
بـه همیـن علـت دارای عـادات غذایـی بسـیار متنـوع و گوناگـون نیـز هسـتند. در ایـن مبحث سـاختمان و 
فیزیولـوژی دسـتگاه گـوارش ماهـی به ویژه ماهیان گوشـتخوار تشـریح می شـود. دسـتگاه گـوارش ماهی از 
دهـان، حلـق، مـری، معـده، روده مخـرج و غده های ترشـح کننده آنزیم های گـوارش یعنی کبـد و لوزالمعده 
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تشـکیل شـده اسـت. دهـان در ماهـی بـرای گرفتـن و نگهـداری غـذا و طعمـه سـاخته شـده و در ماهیـان 
اسـتخوانی دارای سـاختمانی کامل تـر همـراه با ماهیچه های شـانه ای منظـم، اعصاب و زردپی اسـت. حرکت 
آرواره هـا تـوام بـا تنفـس بـوده، مـواد و ذرات غذایـی یـا طعمـه را جویـده، خـرد نموده و یـا می بلعنـد. باید 

توجـه داشـت که ماهیـان فاقـد غده هـای بزاقی دهان هسـتند.
حلـق کـه لولـه ای کوتـاه و عریـض بـا ماهیچـه ضخیـم و چین خـورده اسـت قبـل از مـری قـراردارد و 
مـواد مترشـحه از الیـه غشـایی حلـق درون الیه هـای چین خـورده قابـل اتسـاع آن ریختـه و عمـل بلع غذا 
را تسـهیل می سـازد. مـری نیـز بعـد از حلـق قـرار داشـته و سـر دیگـر آن بـه معده می رسـد و سـلول های 
مخاطـی آن مـاده لـزج مترشـحه را جهـت عبـور راحـت غـذا بـه معـده ترشـح می نماینـد. دیواره گوارشـی 
ماهیـان از سـه الیـه اصلی تشـکیل شـده اسـت. الیـه مخاطـی یـا موکوسـی )Mucosa(، الیه زیـر مخاطی 
)Sub mucosa( و بخـش ماهیچـه ای کـه ایـن بخـش از دو الیـه ماهیچه های حلقوی و صاف تشـکیل شـده 
اسـت. معـده در ماهیـان گوشـتخوار کامـاًل رشـد کـرده و مشـخص اسـت. مخـاط معده شـامل سـلول های 
 pH ترشـح کننده موکـوس و غده هـای لولـه ای شـکلی اسـت کـه اسـید کلریدریک رقیـق محیط معـده را با
2 الـی 3 ترشـح می نماینـد. در بخـش ابتدایـی روده ماهیـان گوشـتخوار لولـه هـای کمابیـش دراز و کوری 
متصـل اسـت کـه بنـام زواید باب المعده ای مشـهورند و مخاط آنها دارای سـلول های جامی شـکل اسـت. به  
نظـر می رسـد ایـن زوایـد در ترشـح بعضـی از آنزیم های گوارشـی و همچنین جـذب چربـی و موم ها دخالت 
دارنـد. مخـاط روده دارای بافـت پوششـی سـاده و چین هـای ظریف حاوی پرزهای بسـیار کوچک اسـت که 

مخصـوص جـذب غذاسـت. بخـش انتهـای روده به مخـرج منتهی می شـود. 
در ارتبـاط بـا دسـتگاه گـوارش دو غـده )Gland( خیلـی مهم وجـود دارد. اول کبد که یـک  عضو بزرگ 
اسـت و دقیقـاً در جلـوی معـده قـرار دارد. کبـد بـه رنـگ قهـوه ای کم رنگ بـا بافت نـرم بوده و به سـادگی 
از هـم گسـیخته می شـود. کبـد کارخانـه اصلـی بـدن اسـت و در آن مولکول هـای غذایـی، بـرای سـاختن 
پروتئین هـا، کربوهیدرات هـا و چربی هـای بـدن ماهی، از روده به وسـیله خـون آورده می شـوند. بر روی کبد 
یـک کیسـه کوچـک متمایـل به رنگ سـبز به نام کیسـه صفرا وجـود دارد. وقتی کـه برش داده شـود به طور 
معمـول مایـع متمایـل به سـبزی، بنام صفـرا ازخـود آزاد می کند، کـه تحت شـرایط معمولـی از طریق لوله 

صفـرا وارد روده شـده و بـه تجزیـه غذا کمـک می نماید.
غـده مهـم دیگر، لوزالمعده )Pancreas( اسـت. لوزالمعده دارای سـاختمان پراکنده ای اسـت که با چشـم 
غیرمسـلح نمی تـوان آن را دیـد و به صـورت تکه هـا و قطعـات در میان بافت چربـی که زواید بـاب المعده ای 

را احاطه کرده، پخش شـده اسـت. 
لوزالمعـده دو عمـل مهـم انجـام می دهـد، یکـی تولیـد آنزیم هـای لوزالمعده اسـت که از طریـق مجرای 
لوزالمعـده بـه داخـل روده مـی رود. دیگـری تولید انسـولین اسـت که متابولیسـم قنـد را کنترل نمـوده و از 

دیابتـی شـدن ماهـی جلوگیـری می کند. 
تعییـن جیـره غذایـی مولدیـن قـزل آال به خود ماهـی و نـژاد آن و همچنین به شـرایط نگهـداری ماهی، 
وضعیـت ماهـی در داخـل آب از نظر سـالمتی و سـرحال بـودن و تراکم مناسـب آن، رژیم غذادهـی و تعداد 
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دفعـات غذادهـی در شـبانه روز، بسـتگی دارد. البتـه در انتخـاب جیـره غذایـی بایـد شـکل  و انـدازه غـذا با 
ماهـی هماهنـگ بـوده و سـامانه تولیـد غـذا از نظـر سـختی، نرمی، شـناوری و سـنگینی ) سـقوط در آب ( 

مـورد توجه قـرار گیرد. 
مهم تریـن مـواد تشـکیل دهنده ماهیـان گوشـتخوار ماننـد قـزل آالی رنگین کمـان را پنـج مـاده اصلـی 
پروتئین هـا، لیپیدهـا، کربوهیدرات هـا، مـواد معدنـی و ویتامین هـا تشـکیل می دهنـد کـه وجود هـر یک در 

فرمـول غذایـی با مقـدار مشـخص، الزم و ضروری اسـت. 

پروتئین ها
عمده ترین ماده غذایی برای ماهیان گوشـتخوار پروتئین اسـت و بیشـترین تحقیقات درمورد پروتئین ها 
بـر روی رشـد ماهـی انجـام گرفتـه اسـت. پروتئین هـا هـر کـدام از دو جهت مـورد بررسـی قـرار می گیرند. 
یکـی کیفیـت پروتئین هـا کـه از اسـیدهای آمینـه سـاخته شـده اند و دیگری کّمیـت کـه ارزش پروتئین ها، 
بسـتگی بـه تعـادل یـا باالنس اسـیدهای آمینه موجـود در آنها دارد. حدوداً صد نوع اسـید آمینـه وجود دارد 
کـه 25 نـوع آن قابـل اسـتفاده اسـت و از میـان آنهـا ده اسـید آمینه ضروری اسـت که به وسـیله موجودات 
تـک معـده ای )منوگاسـتریک( قابـل سـنتز نبـوده و تنهـا توسـط موجوداتـی کـه معـده آنها چهار قسـمتی 

اسـت، قابل اسـتفاده است. 
نکتـه مهـم انتخـاب صحیـح اسـید آمینه هـا در جیـره غذایـی اسـت. اگـر یـک اسـید آمینـه در جیـره 
غذایـی حـذف شـود و در نتیجـه ماهی خوب رشـد نکند، معرف آن اسـت که آن اسـید آمینه ضـروری بوده 
اسـت. میـزان مـورد نیـاز اسـید آمینـه را با تغییر سـطح اسـید آمینـه در جیره نیـز می توان مشـخص کرد. 
پروتئین هـا دو مسـیر را در بـدن ماهـی طـی می کننـد. مسـیر اول، مسـیر سـاخت یـا آنابولیسـم اسـت که 
در رشـد و نمـو و سـاخت بافـت و گوشـت صـورت می گیـرد. مسـیر دوم، سـوخت یـا کاتابولیسـم اسـت که 

پروتئیـن شکسـته می شـود تـا انـرژی تولیـد شـود. در جیـره غذایـی بیشـتر مسـیر اول مد نظر اسـت.
مهم ترین ماده غذایی برای آزاد ماهیان، پروتئین است: 

2- کّمیت پروتئین  اهمیت نیاز پروتئین :  1- کیفیت پروتئین  
ارزش پروتئین هـا  بـه نـوع اسـید آمینـه ای اسـت که پروتئین را سـاخته اند. حـدود صد نوع اسـید آمینه 
در طبیعـت وجـود دارد کـه 25 مـورد آن مهـم و ده اسـید آمینه ضروری اسـت که فقط به وسـیله موجودات 
تـک سـلولی تجزیـه می شـوند و در سلسـله حیوانـی، همـه بـه این اسـید آمینه هـا نیـاز دارند. هر ده اسـید 

آمینـه ضـروری باید بـه ماهی داده شـود )جدول5(              

جدول )5(: مقدار اسید آمینههای ضروری در جیره غذایی ماهی قزل آال

ArginineHis tidinLsaLeLyMePhTh

3/8-41/62/42/42/711/53/13/4
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پروتئین در جیره غذایی چهار عمل مهم انجام می دهد: 
3- تولید آنزیم  کاتابولیک   1- ساخت بافت ها و بدن  

4- رشد  آنابولیک   2- تولید انرژی   

روش اندازه گیری میزان پروتئین مواد غذايی 
پروتئیـن خـام بـا روش Kjeldahl اندازه گیری می شـود. در ایـن روش پروتئین را به طور مسـتقیم اندازه 

نمی گیرنـد بلکـه نیتروژن را انـدازه می گیرند زیرا اسـیدهای آمینه دارای نیتروژن هسـتند. 
بـرای ایـن آنالیـز، مـاده غذایـی در داخل اسـید سـولفوریک هضم می شـود. دسـتگاه خاصی وجـود دارد 
کـه سـبب مـی شـود N در داخل اسـید بوریـک حل شـود. وقتی نیتـروژن داخل اسـید بوریک به تلـه افتاد 

.)N( بـا اسـتفاده از تیتراسـیون اسـید کلریدریک مقـدار نیتـروژن اندازه گیری می شـود
اگر مقدار نیتروژن به دست آمده در عدد 6/25 ضرب شود مقدار پروتئین خام به دست می آید:    
[N]× 6,25 =   پروتئین خام 

ایـن رقـم با میـزان پروتئین واقعـی اندکی تفـاوت دارد. در غذاهای مختلف این روش سـاده ای اسـت که 
در بیشـتر آزمایشـگاه های شیمیایی اسـتفاده می شود. 

چربی ها يا لیپیدها 
چربی هـا ترکیبـات بسـیار پیچیـده ای هسـتند. در غذاهایی کـه برای ماهی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
از چربی هـای سـاده کـه بنیـان گلیسـرول دارنـد ماننـد تـری گلیسـیریدها، چربی هـا و روغن هـا اسـتفاده 
می شـود. چربی ها در دمای 25 درجه سـانتیگراد جامد بوده و دارای اسـیدهای چرب اشـباع شـده هسـتند. 
ولـی روغن هـا در ایـن دمـا مایـع بـوده و دارای اسـیدهای چـرب غیراشـباع هسـتند. به بیان سـاده تر اسـید 
چـرب اشـباع شـده فاقـد پیونـد دوگانـه اسـت ولـی چربـی غیراشـباع دارای کربن هایـی اسـت که بـا پیوند 
دوگانـه بـه هـم متصل هسـتند. نقـش چربی ها در تامیـن انرژی و اسـیدهای چرب ضروری بـوده و مطالعات 
اخیـر نشـان می دهـد که میـزان چربی غـذای ماهی را می تـوان تا 33 درصـد افزایش داد. بـه منظور کاهش 
پروتئیـن در جیـره غذایـی، مقـدار چربـی غـذا را افزایش می دهنـد گرچه باال بـودن چربی در جیـره غذایی 
بـه دسـتگاه اکسـترودر نیـاز دارد تـا پلیت غذا سـاخته شـود ولی بسـیار کارآمد بـوده و از مزایـای تولید این 

غـذا آن اسـت کـه ضریـب تبدیـل غذایی بـه کمتـر از یک کاهـش می یابد. 

جنبه های مختلف استفاده از چربی در جیره غذايی 
ماهیـان در جیـره غذایـی خـود بـه یک درصد اسـید چربـی اینولین نیـاز دارند. اسـیدهای چرب اشـباع 
بیشـتر می تواننـد به عنـوان منبـع انـرژی اسـتفاده شـوند. کارخانه هـای تولیـد غـذا، غذایـی تولیـد می کنند 
کـه مقـدار زیـادی روغـن ماهـی دارد. زیـرا روغـن ماهی اسـید چـرب n -3 را دارد. مصرف اسـیدهای چرب 
n -3 برای انسـان نیز خوب اسـت. ثابت شـده که این اسـید سـبب کاهش کلسـترول و بیماری های فشـار 

خـون و غیره می شـود.
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 ماهیانـی بـرای مصـرف ترجیـح داده می شـوند کـه کیفیـت گوشـت آنهـا طبیعـی باشـد و ایـن ماهیان 
بایسـتی مـواد Pufa و Mufa را دارا باشـند. لـذا ماهیـان پرورشـی بایـد از جیـره غذایـی اسـتفاده کننـد که 

حـاوی n -3 باشـد تـا نظـر مصرف کننـدگان عالقمنـد بـه مصـرف n -3 تامین شـود.
در کانـادا بررسـی شـده کـه چینگـو سـالمون  می توانـد بـرای تغذیـه از اسـید های چـرب n -6 اسـتفاده 
 n -3 غذا دهی شـود در هنگام بـازاری میزان متعادلـی از n -3 کنـد و چنانچـه سـه مـاه آخر از اسـید چـرب
در بـدن ماهـی وجـود دارد. بـا توجـه بـه اینکـه در ایـران از روغـن ماهـی اسـتفاده می شـود مشـکلی پیش 
نخواهـد آمـد. نیـاز ماهیـان بـه اسـید آمینه لینولیـن به میزان یک درصد اسـت که بیشـتر در روغـن ماهی، 
سـویا، آفتابگـردان و بـادام وجـود دارد ولی روغـن ماهی حتماً باید باشـد. روغـن آفتابگـردان از باله هایی که 

سـفیدک می بیننـد جلوگیـری می کنـد و چهـار درصـد در جیره غذایی اسـتفاده می شـود. 
بـرای آزاد ماهیـان از دنبـه گوسـفند که اسـید چرب اشـباع اسـت اسـتفاده می شـود کـه آن را آب کرده 
و بـه غـذا اضافـه می کننـد. ولـی بهتر اسـت که از چربی اشـباع مثل دنبه گوسـفند اسـتفاده نشـود زیرا دور 
غـذا را می پوشـاند و آنزیـم لیپـاز قادر به هضم آن نیسـت. البتـه در دمای پایین، در جیـره ماهی %15 چربی 

البتـه تـا %33 اسـتفاده شـده ولی تاکنـون به عـدد و میزان ثابتی نرسـیده اند. 

روش تخمین میزان چربی 
روش ETHER>EXTRACT  بـه ایـن طریق اسـت که ظرف شیشـه ای که حرارت داده می شـود داخل 
آن لولـه شیشـه ای یـا کاغـذی بـا مواد قرار داده شـود. با دسـتگاه سوکسـوله Soxhlet  پـس از حرارت دهی، 
هرگونـه چربـی وارد محلـول اتـر می شـود. قسـمت داخلی را خـارج نموده و چیـزی که باقی مانـده چربی و 
اتـر اسـت بـا حرارت دهـی اتر نیز تبخیر می شـود و آن چـه می ماند چربی FAT اسـت. مقدار چربـی را وزن 

کرده و  نسـبت آن محاسـبه می شـود. این روش سـاده اسـت و می توان در آزمایشـگاه انجام داد. 
مشـکل آن ایـن اسـت کـه مواد دیگـر هم ممکن اسـت در اتر حل شـده در نتیجـه وزن چربـی را زیادتر 

نشـان دهد. 

ويتامین ها
از ویتامین هایـی کـه بـه جیـره غذایـی اضافـه می شـوند، مقـداری دفـع می شـوند، مقداری تغییر شـکل 
می دهنـد و مقـداری بـه مـواد دیگـر تبدیـل می شـوند. از آنجـا که ممکـن اسـت واکنش هـای مختلفی بین 
ویتامین هـا و یـا ویتامیـن بـا دیگـر مـواد غذایـی و غیرغذایـی اتفـاق بیافتـد، بنابرایـن پیش بینـی اینکه چه 
مقـدار از ویتامیـن در دسـترس ماهـی قـرار می گیـرد، مشـکل اسـت. یـازده نوع ویتامیـن محلـول در آب و 

.)A,K,E,D(  چهـار نـوع ویتامیـن محلـول در چربی وجـود دارنـد
بـه دلیـل عـدم پایـداری بسـیاری از ویتامین هـای محلـول درآب، کارخانه هـای تولیدکننـده ویتامیـن 
 E سـعی می کننـد، ویتامین هـا را درون کپسـول )پوشـش دار( قـرار دهنـد تـا پایدارتـر بماننـد. از ویتامیـن
به عنـوان آنتـی اکسـیدان در جیره غذایی اسـتفاده می شـود و ویتامین C بسـیار ناپایدار اسـت. همچنان که 
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کمبـود ویتامین هـا در جیـره غذایـی ماهـی قزل آال ممکن اسـت عوارضی به وجـود آورد افزایـش بیش از حد 
ویتامین هـا نیـز مشـکالتی را بـه وجـود مـی آورد و ممکن اسـت بعضـی از آنها ایجاد سـّمیت کننـد. لذا یک 
نمونـه مولتـی ویتامیـن پیشـنهادی برای غـذای ماهیان قـزل آال که با دویسـت گرم آرد غالت مخلوط شـده 

و بـه میـزان چهـار درصـد درغذا اسـتفاده می شـود، به شـرح جدول 6 اسـت.

یک نمونه مولتی ویتامین پیشنهادی در جیره غذایی ماهی قزل آال

جدول6: نمونه مولتی ویتامین پیشنهادی در جیره غذایی ماهی قزل آال      

 *میکروگرم )مأخذ: مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی 1376(

A واحد بین المللی*1630000ویتامین
E واحد بین اللمللی110000ویتامین
D واحد بین اللمللی88160ویتامین
K میلی گرم2/557ویتامین

میلی گرم88/2ویتامین بیوتن
B12 میلی گرم5/5ویتامین

میلی گرم4204ویتامین فولیک اسید
میلی گرم558ویتامین نیاسین

میلی گرم16145ویتامین پانتوتنیگ اسید
میلی گرم7/18ویتامین پیریدوکسین

B2 میلی گرم13/2ویتامین
B1 میلی گرم8/8ویتامین

در مـورد جیـره غذایـی هایپـر هـرگاه بـا مصرف کم غذا رشـد زیـادی دیده شـود، به نظر می رسـد جیره 
دارای ویتامیـن باالیی بوده اسـت. 

در سـال های اخیـر چهـار ترکیب، حاوی ویتامین C پیشـنهاد شـده کـه در جیره غذایی قزل آال اسـتفاده 
می شـود. همچنیـن در مـورد ویتامیـن A و K پیش بینـی شـده که اثـرات متقابـل دارند یعنی آنتاگونیسـم 
 A هسـتند. ویتامین هـای محلـول می تواننـد به مقـدار زیـاد در بافت های چربی ذخیره شـوند. اگـر ویتامین

زیـاد باشـد ایجـاد نوعی سـم می کند )متا سـدیم بی سـولفیت(. 
یکـی از مشـکالت، مربـوط بـه تیامیـن اسـت. در غـذای مرطـوب بـه ویـژه اگـر دارای ماهی خام باشـد، 
تیامینـاز وجـود دارد کـه سـبب شکسـته شـدن تیامیـن و کمبـود ویتامیـن B1 می شـود. ماهـی کیلـکا اگر 

روزانـه تهیـه و تبدیـل بـه غـذا شـود، مشـکلی ایجـاد نمی کند. 
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مواد معدنی )مینرال ها( 
مـواد معدنـی در تنظیـم فشـار اسـمزی ماهیـان نقـش مهمـی دارند. ماهیـان این مـواد را از طریـق غذا، 
آبشـش و پوسـت ناحیـه شـکمی جـذب می کننـد. ماهیـان آب شـیرین بـا ماهیان آب شـور از نظـر تنظیم 
فشـار اسـمزی فـرق دارنـد. در آب شـیرین تراکـم مـواد معدنی در داخـل بدن ماهی بیشـتر از خارج اسـت. 
در ایـن حالـت آب بـه داخـل بـدن ماهـی آمـده و ماهـی مـواد معدنـی را دفـع می کند. بـه این صـورت که 
آبشـش ها همـواره به طـور فعـال نمک هـا و امـالح را وارد بـدن می کننـد. بـر ایـن اسـاس همـواره مـواد 
معدنـی محلـول در آب شـیرین کمیاب هسـتند و باید مـواد معدنی را در جیـره غذایی ماهیـان اضافه نمود. 
مهم تریـن مـواد معدنـی کلسـیم و فسـفر اسـت کـه بـرای جیـره غذایی ماهیـان قـزل آالی رنگین کمـان به 
ترتیـب 0/24 و 0/7 درصـد بـوده و بقیـه مـواد معدنـی اهمیـت ناچیـزی دارند و قابل چشم پوشـی هسـتند. 
بیـن میـزان کلسـیم و فسـفر در ماهیـان ارتباطـی وجـود نـدارد. مصـرف باالی کلسـیم ممکن اسـت بر 
روی سـایر مـواد معدنـی تاثیـر بگـذارد. آزمایش ها نشـان داده که مصرف 0/5 درصد کلسـیم مشـکلی ایجاد 
نمی کنـد و می تـوان بـرای تامیـن کلسـیم مـوادی چـون پوسـته تخم مـرغ، حلـزون، کربنات کلسـیم، پودر 

اسـتخوان و صدف هـا را پـس از عمـل آوری در جیـره غذایی مورد اسـتفاده قـرار داد. 
ولـی مقـدار مصـرف فسـفر در غـذا بـه تاثیـرات فسـفر در پسـاب های خروجـی مـزارع بـرای کشـاورزی 
بسـتگی دارد. دربـاره اراضـی کشـاورزی کـه از لحـاظ مـواد معدنی مثل فسـفر فقیر باشـند، مشـکلی وجود 
نـدارد. ولـی اگـر آب در اراضـی اسـتفاده می شـود کـه فسـفر فـراوان دارنـد، ایجاد آلودگـی می کنـد. از کل 
فسـفری کـه ماهـی اسـتفاده می کنـد 25 % آن جـذب و 75 % آن دفـع می شـود از ایـن مقـدار دفعـی 10 % 
محلـول و 65 % به صـورت جامـد اسـت کـه مقـدار محلـول آن اثرات فوری داشـته و فسـفر به صـورت جامد 
رسـوب کـرده و در دراز مـدت اثر می گذارد. در کشـورهایی مثـل دانمارک در انتهای مـزارع فیلترهای حذف 
فسـفر احـداث می کننـد و فسـفر جامد را بـا این فیلترها حـذف می کنند. عـالوه بر پنج ماده اصلی تشـکیل 
دهنـده غذایـی ماهـی که به آنها اشـاره شـد، مواد بـدون ارزش غذایی نیـز در جیره غذایی ماهیـان از جمله 
آب، هم بندهـا، فیبرهـا، آنتـی اکسـیدان ها و رنگدانه هـا نیـز وجـود دارنـد. به عنـوان مثال یک فرمـول جیره 

غذایـی پیشـنهادی مولدیـن قزل آال به شـرح جدول 7 اسـت:      
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جدول7: یک فرمول جیره غذایی پشنهادی مولدین قزل آال )مأخذ: مدیریت تغذیه سردآبی 1375(

چربیپروتئین خامدرصد در جیرهاقالم غذایی
2012/82پودر ماهی
187/90/36کنجاله سویا
202/20/3آرد گندم
-73/3پروتک

63/51/08پودر گوشت
53/40/2پودر خون

112/20/51سبوس گندم
4-4روغن

--3افزودنیها
10035/38/18جمع

قندها )کربوهیدرات ها(
 از آنجـا که متابولیسـم ماهی با موجودات خشـک زی فـرق دارد، متابولیسـم کربوهیدرات ها برای ماهیان 
بسـیار سـخت اسـت. ایـن اختالف متابولیسـم بـه ویـژه در ماهیان گوشـتخوار مانند قزل آال بیشـتر مشـهود 
اسـت. کربوهیدرات هـا در چرخـه تولیـد گلوکـز و انـرژی نقـش دارنـد. در غـذای ماهیـان، کربوهیدرات هـا 
زمانـی بـرای تامیـن انـرژی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند کـه ماهی به علت عـدم تعادل جیـره غذایی نتواند 
از پروتئیـن و چربـی آن اسـتفاده کنـد. بـه کار بـردن کربوهیدرات هـا در جیـره غذایـی هیچ ضرورتـی ندارد. 
حتـی می تـوان جیـره ای انتخـاب کرد که هیـچ کربوهیدراتـی در آن به کار نرفته باشـد و خللی هم در رشـد 
ماهـی بـه  وجـود نیایـد. ولـی وقتـی به صـورت عملـی غـذا سـاخته می شـود، کربوهیـدرات  به جیـره غذایی 
اضافـه می شـود. بـه سـه دلیـل نمی تـوان از مصـرف کربوهیدرات ها اجتنـاب کـرد اول آنکه ارزان هسـتند و 
منبـع خوبـی بـرای تولیـد انرژی به حسـاب می آینـد، دوم آنکه تـا حدی منبع تولید انرژی هسـتند، و سـوم 
اینکـه کربوهیدرات هـا در پلـت کـردن غـذا اهمیـت دارند به ویژه در دسـتگاه اکسـترود کـه هم بندی خوبی 

بـرای غذا محسـوب می شـوند.

مکمل ها )مواد غیر غذايی( 
نخستین ماده غیر غذایی هر جیره، آب است. 

مقدار آب در غذای خشک 8 تا 10 درصد است. 
نکته مهم در مورد آب اگر میزان آن از 12 درصد بیشتر باشد سبب رشد قارچ ها می شود. 

 . Alginate و آلجینـاز )torula و cmc ،دومیـن مـاده غیـر غذایـی هم بندهـا هسـتند )نشاسـته، مـالس
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اسـتفاده از هم بندهـا بسـتگی بـه سیسـتم تهیه غـذا دارد که نشاسـته برای پلیـت کردن معمولی نسـبت به 
سـبوس گندم مناسـب تر اسـت.

سـومین مـاده غیـر غذایـی فیبر اسـت کـه نوعـی کربوهیدرات هـای غیرقابل هضـم و جذب بـوده و هیچ 
نقشـی در تغذیـه ماهـی ندارنـد و تنهـا نقـش آنها عبور مـواد غذایی از دسـتگاه گوارش اسـت. 

چهارم آنتی اکسیدان ها هستند. 
نقـش آنتـی اکسـیدان ها در مصـرف چربـی غیـر اشـباع جیـره غذایـی خیلـی مهم اسـت. یکـی از آنتی 

اکسـیدان ها ویتامیـن E اسـت نسـبت بـه مقـدار 150PPm در تـن و آنتـی اکسـیدان های مصنوعـی.
بوتیل هیدروکسی تولوئن + مقدار BHT     به نسبت مقدار          200ppm  در تن 
بوتیل هیدروکسی آنیزول + مقدار BHA   به نسبت مقدار           200ppm  در تن

پنجم ضدقارچ ها هستند.  قارچ کش های متعددی وجود دارد که دو دسته هستند: 
   Sodium propionate 1- سدیم

 Benzoic potassium sorbic 2- پتاسیم
ششـم کرمـو تروپتانتـا، می توانـد مـوادی باشـد  که ممکن اسـت بعضـی از میکـرو ارگانیزم هـا را در برابر 

آنتی بیوتیـک مقـاوم کنـد. از ایـن رو دز آنتی بیوتیک باید مناسـب باشـد.
هفتـم رنـگ دانه هـا هسـتند. بـازار عمـده ماهـی در اروپـا از آن سـالمون و قزل آالیـی اسـت که گوشـت 
صورتـی رنـگ داشـته باشـد. مصرف کننـدگان اعتقـاد دارنـد کـه ایـن رنگ گوشـت نشـان سـالمتی اسـت. 
بـرای رنگـی کـردن گوشـت از کارتنوئیدهـا در تغذیـه اسـتفاده می شـود. دو رنگدانـه مهـم کانتاگزانیـن 
Canthaxanthin  و آسـتاگزانتین As taxanthin  اسـت کـه مقـدار اسـتاندارد آن ppm 50 در تـن اسـت.

اگـر هـدف از تولیـدات ماهـی صادرات باشـد، بایـد از کاراتنوئیدها اسـتفاده شـود. توصیه می شـود که از 
ایـن مـواد یـک تا دو ماه آخر اسـتفاده شـود. کاراتنوئیدهـا در کارخانه رش Roche آلمان سـاخته می شـود. 

کاراتینوئیدها به تخمک ها رنگ می دهد و این تخمک ها نسبت به نور مقاوم تر می شوند. 
دیگر رنگدانه ها آرتمیا و آرد میگو است. عمدتاً تاثیر رنگدانه های با منابع حیوانی بیشتر از گیاهی است.

هشتم، موادی هستند که سبب تسریع رشد می شوند و رشد ماهی را تحریک می کنند تا بزرگتر شود. 
نهـم، مـواد اشـتها آور هسـتند کـه سـبب باال رفتـن تغذیـه ماهی می شـوند. محصوالتـی کـه از ماهی و 

ضایعـات ماهـی تهیه می شـود سـبب اشـتها آوری می شـود.

نحوه غذادهی 
الف: ساده ترین روش غذادهی به صورت دستی است که مزایایی دارد.

1- ارزان است.
2- به پرروش دهنده اجازه می دهد وضعیت ماهی را کنترل کند. 

3- دیدن واکنش ماهی به غذا، که بسیار مهم است.
  blowers ب: غذادهی با بلوئر
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این روش بیشتر برای استخرهای بزرگ کارایی دارد و مزایای آن عبارتند از: 
1- فقط پلیت خشک داده می شود و با تراکتور و تیلر کشیده می شوند. 

2- این سامانه در غذادهی در ابعاد وسیع مفید است. 
3- امکان پخش غذا در سطح استخر بیشتر است. 

4- دستگاه بر حسب زمان پخش غذا تنظیم می شود.
5- در سامانه پرورش در قفس در دریا کاربرد دارد که در این صورت دستگاه با قایق حمل می شود. 

معایب: 
1- پرت غذا دارد. 

2- فقط غذای خشک را می تواند پخش کند. 
3- تنها برای سامانه های بزرگ پرورش به کار می رود. 

ج: سیستم اتوماتیک 
به صـورت قیـف بـا حجـم 25 الـی 100 لیتـر 60 کیلوگـرم و دارای در پـوش بـوده و در هر اسـتخر یکی 
نصـب می شـود. سـاده ترین دسـتگاه های اتوماتیـک Demand feeders  اسـت کـه در آن فقـط از غـذای 

اسـتفاده می شود.  خشـک 
مزایا: 

1- نیروی محرکه ای نیاز ندارند. 
2- سیستم ساده و مقاوم است. 

3- به راحتی می توان آن را ساخت. 
4- غذا همیشه در دسترس ماهی است.

معایب: 
1- ثابت است. 
2- گیر می کند.

3- اگر برروی پایه متحرک نصب نشود تورکشی را مشکل می کند.

بهتر اسـت در حوضچه های گرد و قفس اسـتفاده شـود و اگر در حوضچه های مسـتطیلی اسـتفاده  شـود 
بایـد در وسـط قـرار گیرد. این سیسـتم برای بچه ماهیان سـی گرمی مناسـب اسـت. 

یـک دسـتگاه کنتـرل الکتریکـی نیـز در قیف هـا نصـب می شـود که با بـرق کار می کنـد و با لـرزش، غذا 
را بـه داخـل اسـتخر می ریـزد. این دسـتگاه برای تنظیـم زمان یک تایمـر دارد. 

- قیمت باال و مصرف برق 
مزایا: 

1- کنترل میزان غذادهی 
2- هر نوع پلت را با این سیستم می شود داد. 
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غذادهی با دیسک 
غذا به طور مداوم در اختیار بچه ماهی است.

معایب: گران است.
 Clockwork feeder دستگاه غذادهی کالک ورک

مزایا: 
1- روش استفاده ساده است.

2- فاقد هزینه های سنگین است. 
3- غذادهی به طور مداوم انجام می شود. 

معایب: غذا خیلی محدود است.
  Water driver feeder  دستگاه توزیع غذا همراه جریان آب

مزایا: نصب دستگاه رسیلو در بیرون آب از طریق ثقلی 
معایب: هیچ چیز جایگزین حضور مستمر کارگر نمی شود. 

میزان غذادهی 

عوامل تاثیرگذار در غذادهی: 
1- دمای آب 

2- بیومس ماهی 
3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب 

4- کیفیت غذا و نوع غذا 
5- گونه ماهی  

6- روش پرورش 

انواع غذاهای ماهیان سردآبی 
به طـور کلـی می تـوان خـوراک ماهـی قـزل آال را در سـایزهای زیر به مـزارع تکثیر و پـرورش نگهداری ارسـال 
نمـود. بهتریـن شـیوه تولیـد خـوراک، در کارخانه هـای مجهـز بـه سـامانه های اکسـترودر انجام می شـود. خوراک 
ماهـی از جملـه مهم تریـن عوامـل تاثیرگـذار در هزینـه تمام شـده ماهی بوده و کیفیـت آن تاثیر زیـادی در طول 
دوره پـرورش و بازدهـی مـزارع پـرورش ماهـی دارد. مهم تریـن عامـل در تشـکیل غـذای ماهیـان اندازه، سـایز و 

درصـد پروتئیـن در جیـره اسـت کـه در مجمـوع انرژی مـورد نیاز ماهـی را تامیـن می کند: 
 غذای آغازین )SFT( با میزان پروتئین باالتر از 55 - 50 درصد  �
 غذای پیش پرواری )FFT( با میزان پروتئین باالتر از 50 - 45 درصد  �
 غذای پرواری )GFT( با میزان پروتئین باالتر از 45 - 40 درصد  �
 غذای مولدین )BFT( با میزان پروتئین باالتر از 50 - 40 درصد  �
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در فرموله کردن غذا همیشه باید چند مورد مهم را در نظر گرفت: 
1- مواد مورد نیاز به اندازه کافی و تازه در اختیار باشد.

2- مواد اولیه به شکلی تنظیم شود که نیازهای ماهی را تامین کند. 
3- قیمت تمام شده آن اقتصادی باشد. 

4- بتوان آن را برای مدت حداقل 4-3 ماه نگهداری نمود. 
البتـه بعضـی از سـازندگان غـذای ماهـی غـذای ویـژه ای تولیـد می کننـد کـه عالوه بـر تامیـن نیازهای 
غذایـی دارای رنگدانـه هسـتند و یـا اینکـه آنتی بیوتیک هـا را بـه غـذا می افزاینـد. مقـدار غذادهـی و تعـداد 
دفعـات آن نیـز از ارکان مهـم تکثیـر وپـرورش ماهـی اسـت کـه بسـتگی بـه دمـای آب و وزن ماهـی دارد. 

جـدول شـماره 8 مقـدار غذادهـی در اوزان مختلـف ماهـی و در دماهـای متفـاوت آب را نشـان می دهـد:

جدول8: میزان غذادهی برحسب طول بدن ماهی و دمای آب       

trout forming manual : ماخذ

اندازه ماهی بر دمای آب ) بر حسب درجه سانتیگراد (
حسب سانتیمتر 1816141210864

تا9/17/96/85/854/23/633
7/76/75/85/14/43/73/12/63-4
6/85/95/14/53/83/22/72/34-6
5/95/14/43/93/32/72/326-8
54/33/83/32/82/322/78-10

4/23/63/22/72/421/71/410-12
3/532/62/321/71/41/212-14
2/92/53/21/91/61/41/2114-16
2/42/11/81/61/71/210/816-22
2/11/91/71/51/21/10/90/722-30
باالی1/61/41/210/80/70/60/530
مولدین110/90/80/70/60/50/4

مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در تهیه غذا:
2- محل زیست ) تانک، استخر، دریاچه و ...( 1- نژاد ماهی     

4- دفعات غذادهی مورد نیاز در روز 3- شرایط زیستی   
6- جمعیت یکسان از نظر ژنتیکی 5- تهیه جیره و فرموله کردن آن  

7- آداپته کردن ماهی با محیط حداقل 21 روز پس از معرفی آن 
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عواملی که رشد ماهی را تحت تاثیر قرار می دهند:
3- تعویض آب و جریان آن 2- استخر     1- شکل استخر    

6- تراکم کشت  5- رژیم نوری     4- کّمیت و کیفیت آب   

بـه نظـر می رسـد جیره هـای غذایـی کـه در ایـران سـاخته می شـود از لحـاظ پروتئیـن خوب بـوده ولی 
انـرژی آن کـم و هیـدرات کربـن آن زیاد اسـت.

بنابرایـن همیشـه مشـخصات یـک غـذای تولیـدی و یک جیـره مناسـب، وجـود پروتئین خـوب، انرژی 
خـوب و هیـدرات کربـن کم اسـت.

جیره های خیلی مناسب دارای پروتئین خیلی زیاد، انرژی خوب و هیدرات کربن کم هستند. 
مطالعاتـی کـه روی قزل آال انجام شـده نشـان داده کـه میزان انرژی قابـل هضم به کار رفته بـرای افزایش 
یـک گـرم وزن، مقـداری ثابـت اسـت 17/6-17/4 مـگاژول کیلوگـرم در وزن به دسـت آمـده، اگرچه ممکن 

اسـت مقدار پروتئیـن تغییر کند. 
وقتـی کـه سـطح پروتئیـن نوسـان دارد، انـرژی قابـل جـذب تغییـر خواهد کـرد. بـا درنظرگیـری رابطه 
هایپـر، رابطـه پروتئیـن خـام قابل جذب و انرژی خیلی باالسـت مشـروط به اینکـه از مواد دیگـری جز مواد 
معدنـی و غیـره اسـتفاده نشـود کـه البتـه خطراتـی نیـز دارد. اگـر چربی بیشـتر داده شـود، ماهیـان چرب 
خواهنـد بـود. تـراز نبـودن هیدرات های کربن بیشـتر از چربی ها سـبب جمع شـدن گلیکوژن و دژرنسـانس 
کبـد می شـود. بنابرایـن مهـم اسـت کـه مواد مـورد نیـاز در جیره ها تـراز باشـند زیـرا در سـامانه هاپیر تنها 

می تـوان از چنـد مـاده غذایی مناسـب اسـتفاده کرد. 

پروبیوتیک ها
پروبیوتیک هـا میکروب هـای زنـده  ای هسـتند کـه به صـورت افزودنی غذایی اسـتفاده می شـوند و موجب 
بهبـود سـالمتی انسـان و حیوانـات اهلـی می گردنـد. واژه پروبیوتیـک در سـال 1974 به وسـیله پارکر به کار 
بـرده شـد. او پروبیوتیـک را به عنوان ارگانیسـم و مـوادی تعریف کرد که به برقراری توازن میکروبی دسـتگاه 
گـوارش یاری می رسـانند. این تعریف، تعریف گسـترده ای اسـت که اگـر پذیرفته شـود آنتی بیوتیک ها راهم 
شـامل مـی شـود. ولـی آنتی بیوتیک ها بـا پروبیوتیک هـا تفـاوت دارند. اگـر چـه بکارگیـری واژه پروبیوتیک 
مرتبـط بـا مکمل هـای غذایـی، فقـط از سـال 1974 بـه بعد بـوده اسـت، ولی تاریخچـه حقیقـی بکارگیری 

مکمل هـای غذایـی میکروبـی به هزاران سـال قبل بـاز می گردد )کریـم زاده و همـکاران 1391(.
بـرای واژه پروبیوتیـک تعاریـف دیگری هم هسـت. مثـاًل Fuller پروبیوتیک ها را این گونـه تعریف می کند: 
پروبیوتیک هـا مکمل هـای غذایـی میکروبـی هسـتند کـه از طریـق بهبـود تعـادل میکروبـی روده، تاثیـرات 
سـودمندی بـر میزبـان دارنـد. که ایـن تعریف بـر ماهیت زنده بـودن پروبیوتیک هـا تاکیـد دارد. به طور کلی، 
همـان گونـه کـه از نامشـان بـر می آیـد، پروبیوتیک ها باکتری های سـودمندی هسـتند کـه به فراوانـی درون 
دسـتگاه گـوارش جانـوران زنـده به سـر می برنـد. از مزایـای پروبیوتیک هـا می توان به مـوارد زیر اشـاره نمود: 
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هضم و جذب مواد غذایی را در دستگاه گوارش دام، طیور و آبزیان، سامان می دهند. �
شرایط استقرار و زندگی را برای باکتری های بیماری زا درون دستگاه گوارش، دشوار می کنند )باال بردن  �

سطح مقاومتی و ایمنی(.
موجب می شوند که بدن از مواد غذایی خورده شده، بهره برداری بیشتری کند، این امر در نهایت به رشد  �

بیشتر جانوران و در نتیجه افزایش تولید می شود.
در کل، عملکرد مناسب، عدم وجود باقی مانده در محصوالت دامی و آبزیان، حفظ محیط زیست و به دنبال  �

آن عدم نیاز و یا کاهش مصرف اغلب آنتی بیوتیک های محرک رشد سبب گردید تا در اتحادیه اروپا این ترکیبات 
جایگزین بسیاری از فرآورده های متداول گردند. امروزه پروبیوتیک ها نه تنها به عنوان محرک رشد، بلکه به 
عنوان عامل تحریک سامانه ایمنی بدن و پیشگیری از ابتالء به بسیاری از بیماری ها به کار گرفته می شوند 

)کریم زاده و همکاران 1391(.
تحقیـق بـر روی کاربـرد پروبیوتیک هـا بـا هـدف حفاظـت از محیـط زیسـت، در تغذیـه حیوانـات آبزی 

افزایـش یافته اسـت. 
میکروب هـای دسـتگاه گـوارش ماهیـان و خرچنگ هـای خوراکـی بـه دلیـل عبـور جریـان آب از لولـه 
گـوارش وابسـتگی ویـژه ای بـه محیط خارجـی دارند. بیشـتر باکتری هـای موجـود در روده، به دلیـل جریان 
مـداوم باکتری هایـی کـه از آب و غـذا وارد آن می  شـوند، جابجـا می گردنـد. بعضـی از محصـوالت تجـاری 

معرفـی شـده بـه عنـوان پروبیوتیـک مکمـل غذایـی نیسـتند و بـرای اهـداف دیگـری طراحـی گردیده اند.
بحـث پروبیوتیـک زمانـی مطرح شـد که مشـخص گردیـد میکروب های اسـتفاده شـده در لولـه گوارش 
زنـده می  ماننـد. از طـرف دیگـر جنبه هـای دیگـری مثـل کنتـرل بیولوژیکـی از طریـق بهبـود کیفیـت آب 
و درمـان بیولوژیکـی نیـز بـه عنـوان دیگـر ویژگی هـای پروبیوتیک هـا مطـرح گردیـد ه  اسـت. نخسـتین 
پروبیوتیک هایـی کـه بـر روی آبزیـان تیمـار شـدند، بـرای جانوران خشـک زی طراحـی گردیـده بودند ولی 
بعضـی تاثیـرات نسـبی آنهـا در ماهی ها مشـاهده گردیـد. به دلیل عـدم اطمینـان از زنده مانـدن باکتری ها 
در محیـط آبـی، بیشـتر تالش هـا بر اسـاس جداسـازی و انتخـاب سـویه های پروبیوتیکی از محیـط آبی بود. 
ایـن میکروب هـا شـامل ویبریون هـا، پزودوموناس هـا، باکتری هـای اسـید الکتیـک، باسـیل ها و مخمرها 
هسـتند. الزم اسـت تـا چهـار ویژگی به شـرح زیـر در مـورد میکروب هایی که بـه عنوان پروبیوتیـک انتخاب 

می شـوند در نظـر گرفته شـود:
1- حالت آنتاگونیستی در مقابل باکتری های بیماری زا داشته باشند.

2- خاصیت تشکیل کلونی داشته باشند. 
3- امکان افزایش مقاوت میزبان در برابر پاتوژن ها را داشته باشند.

4- عـالوه بـر ایـن بایـد تـوان رقابت بـا باکتری های بیمـاری زا برای کسـب غـذا، همچنین امـکان اتصال 
بـه دیـواره روده و توانایـی تحریک سـامانه ایمنی بدن را داشـته باشـند.

ایـن میکروب هـا ازمدت هـا پیـش به صـورت نا آگاهانـه جهـت نگهـداری غـذا اسـتفاده می شـده اسـت و 
ایـن روش تجربـی جهـت بهبـود سـالمتی انسـان نیز بـه کار گرفته می شـد. مچنیکـف در اوایل قرن بیسـتم 
پیشـنهاد جایگزینـی باکتری هـای اسـید الکتیـک در داخـل روده انسـان را بـه علـت متوقف کـردن فعالیت 
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سـایر میکروب هـا، زیـان آور دانسـت. ولـی اسـتفاده از پروبیوتیک ها به مفهـوم جدید تقریبا از 25 سـال قبل 
آغـاز گردیـد و بـه مـدت چندیـن سـال در جوامـع علمـی بررسـی گردیـد. بـرای پروبیوتیک هـا بـه چندین 

شـکل تعریـف نموده انـد، کـه از آن جملـه می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود.
1- پروبیوتیک هـا ارگانیسـم هایی هسـتند کـه در تعـادل میکروبـی روده نقـش دارنـد، ولـی ایـن تعریف 
در بیشـتر مـوارد صـدق نمی  کنـد. بـه همیـن دلیـل بـر اسـاس تعریـف جدیـد، پروبیوتیک هـا میکروب های 
زنـده ای هسـتند کـه بـه عنـوان مکمـل غذایـی جهت بهبـود سـالمتی اسـتفاده می گردنـد. نخسـتین مورد 
اسـتفاده از پروبیوتیـک در تغذیـه آبزیـان، در چنـد سـال اخیـر )دهـه 2010( انجـام شـده ولـی عالقـه بـه 

اسـتفاده از آن بـه سـرعت در حال گسـترش اسـت.
بـه دلیـل توسـعه مصـرف پروبیوتیک ها این سـوال مطرح می  شـود که اسـتفاده مناسـب از پروبیوتیک ها 
در آبزیـان چگونـه بایـد  باشـد. آبزیـان کامال متفـاوت از موجوداتی هسـتندکه در خشـکی زندگـی می کنند. 
توسـعه تغییـرات انسـان وحیوانـات خشـک زی، در داخل یـک محیط آمنیوتیکـی صورت می گیـرد در حالی 
کـه الرو بیشـتر ماهی هـا در اوایـل مرحلـه رشـد در محیـط خـارج رهـا می شـوند. ایـن الروهـا در حالی کـه 
بی نظمـی میکروبـی وسـیعی را در داخـل دسـتگاه گـوارش نشـان می دهنـد شـروع بـه تغذیـه می کنند، در 
حالـی کـه لولـه گـوارش آنهـا کامل توسـعه پیـدا نکرده و سیسـتم ایمنی بـدن آنها نیـز هنوز کامل نیسـت. 

بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از پروبیوتیک ها در مراحل الروی بسـیار الزم اسـت. 
در لوله گوارش انسان و جانوران خشک زی باکتری های گرم مثبت بی هوازی سویه های غالب هستند.

در انسـان مهم تریـن ایـن گروه ها، باکتریوسـیدها، کوکسـی های گـرم مثبـت بی هـوازی، ائوباکتریوم ها و 
بیفیدوباکتریوم هـا هسـتند. در حالی که سـویه های تقریبا غالب در خوک، اسـترپتوکوک ها و الکتوباسـیل ها 
هسـتند و به همین دلیل بیشـتر سـویه های اسـتفاده شـده به عنوان پروبیوتیک به گروه های بیفیدوباکترها، 
الکتوباسـیل ها و اسـترپتوکوک ها تعلـق دارند. همچنین گونـه غالب در لوله  گوارش خرچنـگ، میکروب های 

گـرم منفی بی هوازی هسـتند. )بسـاک امیر، 1388(
در خرچنگ هـا، صدف هـا و ماهی هـای موجـود در اعمـاق دریـا، ویبریوهـا و پزودوموناس هـا، سـویه های 
غالـب را تشـکیل می دهنـد و آئروموناس ها، پزودوموناس ها و انتروباکتریاسـه ها گونه هـای غالب در ماهی های 
آب شـیرین هسـتند. بـه همیـن دلیـل موثرتریـن پروبیوتیک هـا بـرای حیوانات دریایـی احتماال متفـاوت از 
آن هایـی خواهنـد بـود کـه بـرای حیوانـات خشـک زی اسـتفاده می شـوند. پایـداری بیشـتر میکروب هـا در 
بـدن حیوانـات آبـزی ناچیـز اسـت. همچنیـن به دلیـل اینکه ایـن حیوانـات خونسـرد هسـتند میکروب های 
هم زیسـت بـا آنهـا نسـبت به تغییـر درجه حرارت متفـاوت خواهند بـود، ضمن اینکـه تغییر شـوری آب نیز 

احتمـاال میکروب هـا را تحـت تاثیر قـرار خواهد داد )بسـاک امیـر، 1388(.
ماهی هـای اعمـاق دریـا جهـت مقابلـه بـا از دسـت دادن آب بدن مجبـور به مصـرف مداوم آب هسـتند 
بنابرایـن بافـت میکروبـی موجـود در روده حیوانـات آبـزی احتمـاال بـا میکروب هـای موجـود در آب و غـذا 
تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد. در الرو و ماهی هـای کوچـک، تاثیـر نـوع تغذیـه بـر روی میکروارگانیسـم های 
دسـتگاه گـوارش بـه وضوح ثابت شـده اسـت و ایـن تاثیر به خصـوص در مورد نخسـتین تغذیه بسـیار موثر 
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اسـت. بـرای اسـتفاده از پروبیوتیـک در یـک دیـد وسـیع، Moriority در سـال 1998 پیشـنهاد کـرد کـه 
پروبیوتیک هـا بـه عنـوان افزودنی هـای آبـی نیـز تعریف شـوند. 

ولـی یـک تعریـف کلـی از پروبیوتیک ها بـه این صـورت اسـت: پروبیوتیک هـا میکروب هایی هسـتند که 
بـه داخـل لولـه گـوارش موجود زنـده وارد شـده و توانایی زنـده  ماندن جهت بهبود سـالمتی موجـود را دارا 
هسـتند. در سـال Porubcan 1991 تالش هایـی جهـت بهبـود کیفیـت آب آشـامیدنی و افزایـش بازدهـی 

تولیـد بعضـی آبزیـان توسـط باکتری هـا انجام داد، کـه عبـارت بودند از: 
1- شـناور کـردن فیلترهـای زنـده شـامل باکتری هـای نیتـروژن زدا که مقـدار آمونیاک و نیتریـت را در 

آب کاهـش دادنـد و ایـن امـر باعـث افزایش زنـده ماندن میگوهـا گردید.
2- ترکیبـی از باسـیل ها در مجـاورت هوادهنـده اسـتخرها باعـث کاهـش تقاضای موجود برای اکسـیژن 
و افزایـش مقـدار برداشـت میگـو گردیـد. بـه همین دلیـل باکتری هـای نیتـروژن زدا و یا باسـیلوس ها را نیز 
بـه علـت بهبـود کیفیـت آب و افزایـش سـالمتی آبـزی به عنـوان پروبیوتیـک تلقـی می نمایند ولـی این دو 
نـوع باکتـری کامـال متفاوتنـد طوری کـه باکتری های نیتـروژن زدا به هیچ عنـوان در لوله گـوارش حیوانات 
وجـود ندارنـد و سـویه باسـیل ها نیز که بـه عنوان پروبیوتیک برای حیوانات خشـک زی اسـتفاده می شـود از 
اسـاس، منشـا خشـکی دارنـد و در لولـه گوارش وجـود ندارند ولی در طـول روده فعال هسـتند. در این مورد 

گزارش هـای زیـادی از جداسـازی باسـیل ها از ماهی هـا، خرچنگ هـا و دو کفه ای هـا گزارش شـده اسـت.
در طـی مطالعـه ای مشـخص شـد کـه باسـیل های اضافه شـده به محیـط پـرورش گربه ماهی هـا، قدرت 
حیاتـی آنهـا را افزایـش می دهنـد ولـی در تمـام ایـن مطالعات بیشـتر توجه بـر روی بهبود کیفیـت آب بود. 
Kennedy و همکارانـش در سـال 1998 نوعـی از باسـیلوس سـوبتیلیس  Bacillus subtilis را از یـک نـوع 

 )PPT(ماهـی جـدا نمودنـد. تکثیر این سـویه در داخل آب وقتی که شـوری آب از 30 به 3 واحـد بین الملی
کاهـش یافـت موجـب حذف ویبریوهـا از کل الروهای ایـن گونه گردیـد. Moriarty در سـال 1998 متوجه 
افزایـش قابلیـت زنده مانـی میگوهایـی شـد کـه در محیـط پـرورش آنهـا سـویه هایی از باسـیل ها وجـود 
داشـتند، در ایـن حالـت تعـداد ویبریوهای بیماری زا در رسـوبات و آب کاهـش پیدا کردند، ولـی تاثیر آن بر 

روی میکروب هـای روده مطالعـه نگردید. 
باسـیل های انتخـاب شـده عـالوه بـر فعالیـت آنتی بیوتیکی بر علیـه ویبریوها، بـه عنـوان پروبیوتیک چند 
وظیفـه دیگـر نیـز دارند، از جمله ترشـح آنزیم و رقابت برای فضا و غذا، که این مکانیسـم های آنتاگونیسـمی، 
از به وجـود آمـدن گونه هـای مقـاوم که نخسـتین خطـر اسـتفاده از آنتی بیوتیک ها اسـت جلوگیـری می کند. 
البتـه بـرای تاییـد این نظریـه و بیان خاصیت حـذف رقابتـی پروبیوتیک هـا آزمایش های زیادتـری باید انجام 
شـود. ایـن اصـل بـر اسـاس جایگزینـی یک گونه بـه جای گونـه اولیه تعریف شـده اسـت. به طوری کـه گونه 
جدیـد امکان سـازش بهتر با شـرایط زیسـتی محیط را دارا باشـد. خاصیـت تولید آنتی بیوتیک توسـط برخی 

از سـویه های باسـیلوس، امـکان توجیه خاصیت حـذف رقابتی پروبیوتیک هـا را ندارد. 
در ایـن خصـوص Moriarty در سـال 1998 فعالیـت مهارکنندگـی باسـیلوس را در مقابـل ویبریـو در 
اسـتخر خاکـی نشـان داد، امـا تاثیـر آن بـر روی حیـات میگوهـا احتمـاال به صورت یـک تاثیر غیرمسـتقیم 
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روی سـالمتی آنهـا بـوده اسـت. بـرای مثـال تجزیـه مـواد آلی به وسـیله باسـیلوس احتمـاال کیفیـت آب را 
بهبـود می  بخشـد. بـا ایـن حـال اسـتفاده از باسـیل بـه عنوان یـک مکمل در اسـتخر هنـوز به بررسـی های 
بیشـتری نیـاز دارد. در حـال حاضـر اسـتفاده از پروبیوتیـک بـه عنوان یـک کنتـرل بیولوژیکی مـورد توجه 
اسـت. اصطـالح کنتـرل بیولوژیکـی عبـارت از محـدود کـردن و یـا حـذف آفـات مخـرب و یـا پاتوژن هـا بـا 

ارگانیسـم های ویـژه ای اسـت. 
Maeda و همـکاران در سـال 1997 کنتـرل بیولوژیکـی را شـامل روش هایی دانسـتند کـه در آن بعضی 

میکروب هـا و یـا ارگانیسـم ها در محیـط آبـی، پاتوژن هـا را کشـته و یـا تعـداد آنهـا را کاهـش می  دهنـد. در 
ایـن حالـت رفتـار اسـتخرهای ذکـر شـده در تیمـار Moriarty در سـال 1998 نوعـی از کنتـرل بیولوژیکی 
می توانـد تلقـی گـردد. نخسـتین تیمارها در مـورد اسـتفاده از پروبیوتیک هـا در تغذیه آبزیان توسـط موادی 
صـورت گرفـت کـه بـرای حیوانات خشـک زی طراحی گردیده بـود. به طور مثال اسـپورهای باسـیلوس توئی 
جـدا شـده از خـاک، تلفـات را در مـار ماهی ژاپنی که توسـط نوعی میکروارگانیسـم آلوده شـده بود، کاهش 

و سـرعت رشـد را افزایـش داد. اسـپورها نیـز به سـادگی در ترکیب غذا مخلوط شـدند. 
ولـی در ایـن تیمـار، سرنوشـت اسـپورها در لوله گوارش پیگیری نشـد، تا مشـخص گردد آیا اسـپورها در 
روده رشـد می کننـد و یـا دفـع می شـوند و درجـه حـرارت آب چـه تاثیری بـر روی آنهـا دارد. همـان نوع از 
باسـیلوس توئـی به وسـیله(Kozasa-1986)  بـرروی روتیفرها تیمار شـدند. در این تیمـار روتیفرها به مدت 

دو سـاعت اسـپورها را فیلتر نمودند )اسـتفاده کردند(. 
ایـن روش موجـب افزایـش سـرعت رشـد روتیفرهـا شـد ولـی در ایـن تیمـار نیـز سرنوشـت میکروب ها 
مطالعـه نگردیـد. طـی یـک مطالعـه دیگـر کـه بـا اسـتفاده از اسـپورهای باسـیلوس انجـام گرفـت، بیشـتر 
اسـپورهای باسـیلوس بـه وسـیله روتیفرهـا در کمتـر از یک سـاعت فیلتر شـدند، لـذا تعداد اسـپورهای قابل 
رشـد در کمتـر از یکسـاعت بـه سـرعت کاهـش یافـت ولـی در زمان خیلـی کوتاهی دوبـاره زندگـی خود را 

کردند.  آغـاز 
بـر اسـاس بررسـی های انجـام یافتـه، بسـیاری از باسـیل ها در فراینـد تشـکیل اسـپور و یـا پروتئولیـز 
سـلول های رویش کننـده، آنتی            بیوتیـک تولیـد می کنند و زمانی که روتیفرها از اسـپورها اسـتفاده می نمایند، 
احتمـال دارد کاهـش تعـداد ویبریون هـا از طریـق آزاد شـدن آنتی  بیوتیـک از ایـن سـلول ها باشـد. به طـور 

کلـی تاثیـر مسـتقیم پروبیوتیـک، افزایش مقاومـت روتیفرهـا در مقابـل ویبریوها بود. 
عـالوه بـر موارد فـوق، محصوالت تجـاری نیز بر اسـاس باکتری های زنده اسـیدالکتیک جهـت الرو ماهی ها 

معرفـی گردیده اسـت. اسـتفاده از این مواد تولید و سـرعت رشـد روتیفرهـا و ماهی هـا را افزایش می دهند.
در بعضـی از نسـبت های اسـید الکتیـک، افزایـش تعـداد دیگـر باکتری ها نیـز محدود می شـود. یا بعضی 
محصـوالت تجـاری حـاوی اسـترپتوکوک، موجـب افزایـش رشـد و بهبـود بازدهـی غذایـی در ماهـی کپور 
شـدند، ضمـن آنکـه اشرشـیا کولـی در روده ماهی کپور بعـد از 14 روز تغذیه بـا این نـوع پروبیوتیک ناپدید 
گردیـد. ایـن محققـان بـدون هیچگونه شـواهد تیمار، گاهـی بیان کردنـد که اسـترپتوکوک، توانایـی باالیی 

در اتصـال به اپیتلیـوم روده ماهی کپـور دارد. 
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البتـه ایـن آزمایش هـا همانگونه که گفته شـد با پروبیوتیک های سـاخته شـده برای حیوانات خشـک زی 
انجـام یافتـه بـود و این امرنشـان دهنده عالقه بـه اسـتفاده از افزودنی هـای باکتریایی در غذاهـای آبزیان نیز 
هسـت. هرچنـد، زنـده مانـدن ایـن میکروب هـا در لوله گـوارش حیوانـات آبزی جـای تردیـد دارد به همین 
دلیـل بیشـتر تالش هـا بـر روی سـویه های بومـی بـا خاصیـت پروبیوتیکـی اسـتوار گردیـده اسـت. تـالش 
بـرای شناسـایی پروبیوتیک هایـی کـه به طـور طبیعـی در آب وجـود دارنـد، جداسـازی و مشـخص کـردن 
میکروب هایـی اسـت کـه به طـور ذاتـی در محیط پرورش وجـود دارند. هنگام تشـریح بـدن ماهی های جوان 
و خرچنگ هـا، میکروب هـای بومـی مسـتقر در نقـاط مختلـف معده و روده به دسـت می  آینـد. میکروب های 
چسـبیده بـه اپیتلیـال روده می تواننـد از آن جـدا شـوند، ولـی ایـن روش در مـورد الرو و مـواد غذایـی زنده 

نیسـت.  امکان پذیر 
می تـوان سـطح خارجـی الرو ماهـی را بـا محلـول یک دهـم درصد محلـول نمکی بنـز آلکونیـوم کلراید 
جهـت جداسـازی میکروب هـای چسـبیده بـه سـطح خارجی شستشـو داد. سـپس بـا واسـطه  های خاص و 
 Maeda روش هـای مناسـب آنهـا را مشـخص نمـود. مطالعـات نخسـتین گزارش هـای موفقیت آمیـز توسـط
و Liao در سـال 1992 ارایـه شـد کـه در آن یـک سـویه بـه نـام PM-  4 را از محیـط پرورشـی یـک نـوع 
الرو ماهـی جـدا نمـود کـه دارای قـدرت زیسـتی و تکثیـر خوبی بود. ایـن باکتری بـرای کنتـرل بیولوژیکی 
محیـط ایـن نـوع الرو و ماهـی کپور اسـتفاده می شـود. کنتـرل بیولوژیکی موجـب افزایش زنده مانـی الرو و 
محـدود کـردن رشـد و  Vibrio  anguillarum و Huli phutrus می شـود. ولـی در ایـن مطالعـه هیچگونـه 
 Vibrio بررسـی بـر روی امـکان زیسـت این باکتـری در روده الرو کپـور انجام نگرفـت، در حالی که عفونـت

anguillarum در ابتـدا از روده شـروع می شـود. 

Griffith در سـال 1995 گـزارش کـرد کـه الرو میگوهـای پرورش یافتـه در بعضی اسـتخرهای اکوادور با 

نوعـی بیمـاری کـه مشـخصه آن تغییـر جمعیـت باکتری هاسـت، تحـت تاثیـر قرار می گیـرد. در ایـن حالت 
نسـبت Vibrio Algnew litarix کاهـش یافـت در حالـی کـه Vibrio huliphturus litarix افزایش داشـت. 
بـرای همیـن، سـویه اولیه جدا شـد و بـه عنـوان پروبیوتیک در بعضی از اسـتخرها اسـتفاده گردیـد. در این 

حالـت قدرت زیسـتی میگوهـا بـه دوران پیش از بیماری بازگشـت. 
Aus tin و همـکاران در سـال 1995 تاثیـر پروبیوتیکی این سـویه را بررسـی نمودند و گـزارش کردند که 

سـلول های ویبریواوردالـی توانایـی زنـده ماندن خود را در طول سـه سـاعت بعـد از اضافه شـدن پروبیوتیک 
بـه داخـل محلـول از دسـت دادنـد. همچنیـن Vibrio  anguillarum و Aeromonas salmonicida نیـز با 
وسـعت کمتـری مهـار شـدند. در تیماری دیگر مشـخص شـد مقاوت ماهی سـالمون شستشـو داده شـده با 

پروبیوتیـک در مبـارزه بـا بیماری ها بهبـود یافت. 
به طور کلی چیزی که از یک پروبیوتیک می توان انتظار داشت عبارت  است از: 

1- آنتاگونیسم با بیماری ها 
2- خاصیت کلونی شدن در روده با امکان چسبیدن به موکوس روده 

3-  افزایش مقاومت میزبان در مقابل بیماری ها یا آنتاگونیسم با بیماری ها
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– به نظر می رسد در باکتری های خاک زی خاصیت آنتاگونیسمی یک امر مشترک باشد.   
به طـور مثـال بیـش از شـصت درصـد از باکتری هـای جدا شـده از زئوپالنکتـون، خاصیـت باکتریولیتیک 
داشـتند. و بیشـتر از 75 درصـد باکتری های جدا شـده از اسـفنج ها ترکیبات آنتی باکتریـال تولید می  کردند. 
تغذیـه الرو ماهـی هالیبـوت بـرای نخسـتین بـار بـا سـویه مشـخصی از باکتـری، از رشـد یـک نـوع ویبریو 
بیمـاری زا ممانعـت کـرد. خاصیـت آنتی باکتریـال در میکروب های آب شـیرین نیـز وجـود دارد. به طور مثال 
بعضـی از باکتری هـای اسـید الکتیـک ماننـد Lactobacillus  antagonism بیماری هـای ماهی ها هسـتند. 
Sugita و همـکاران در سـال 1998 یـک سـویه از باسـیل ها را کـه آنتاگونیسـم حـدود %63 از میکروب های 

جـدا شـده از روده ماهـی بودند، شناسـایی نمودند. 
بعضـی باکتری هـا بـر ضـد ویروس هـا هسـتند و احتمـاال در کنتـرل بیماری هـای ویروسـی تاثیرگذارند. 
حالـت آنتاگونیسـمی در برابـر پاتوژن هـا احتمـاال بـا واسـطه های دیگـری بـه غیـر از آنتی بیوتیک هـا باشـد. 
از جملـه ایـن واسـطه ها می تـوان بـه اسـیدهای آلـی، پراکسـید هیـدوژن، و سـیدروفرها اشـاره نمـود. البته 
 in-vitro متفاوت اسـت و بیـان حالت آنتاگونیسـمی در حالت in-vivo و in-vitro شـرایط تیمـار در حالـت
نمی توانـد یـک معیـار کافـی بـرای انتخـاب پروبیوتیک باشـد. خاصیت تشـکیل کلونـی در روده یـک معیار 
مهـم بـرای پروبیوتیک هاسـت ولـی احتمـاال اگـر باکتری هـای ناپایـدار نیـز در دز بـاال و به صـورت مـداوم 

اسـتفاده شـوند مفید باشند. 
بنابرایـن در عمـل ضـروری اسـت کـه پایـداری پروبیوتیک هـا در روده ارزیابـی گـردد. در ایـن خصـوص 
پایـداری باکتری هـای اسـید الکتیـک در روده مـورد مطالعه قرارگرفته اسـت. غلظت دایورجنس در سـکتوم 
ماهی هـای کاد جـوان بیشـتر بـود. بـه نظـر می    رسـد باکتری هـای اسـید الکتیـک جدا شـده قادر بـه زنده 
مانـدن بـرای چندیـن روز در روده ماهـی جـوان باشـند. ویبریون ها هم احتمـاال روزها و یا حتـی هفته ها در 
ماهـی و الرو صدف هـا پایـدار باشـند. مخمرهـا نیز بـه موکوس های روده قـزل آالی رنگین کمان می چسـبند 
و توانایـی باالیـی بـرای چسـبیدن و تشـکیل کلونـی دارنـد و اسـتفاده از آنها نیـز در آبزیان مـورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت. بهبـود واکنـش حیوانـات آبـزی در برابـر بیماری هـا بـا مصـرف پروبیوتیک هـا در بسـیاری از 

تیمارها تسـت گردیده اسـت. 
حیوانـات تیمارشـده عبـارت بودنـد از روتیفرهـا، الرو سـپرماهی ها، حلزون هـا، صدف هـا، ماهی هـای 
کاد جـوان، سـالمون و قـزل  آالی رنگین کمـان کـه تقریبـا در تمـام آنهـا پاتوژن هـا، ویبریون هـا بودنـد. امـا 
پروبیوتیک هـا انـواع مختلفـی شـامل ویبریون هـا، پزودوموناس هـا و باکتری هـای گـرم مثبـت بودنـد. نحـوه 
مقابلـه پروبیوتیـک و پاتـوژن در میزبـان، به ویـژه بـرای تشـخیص، یکـی از مـوارد قابل بررسـی اسـت. البته 
ایجـاد شـرایط ثابـت در تیمـار نیز مهم اسـت زیرا فاکتورهـای زیادی موجب حساسـیت حیوانـات در مقابل 
پاتوژن هـا و همچنیـن کارایـی پروبیوتیک هـا می شـود، ولـی ایـن تاثیـرات اغلـب تکرارپذیری کمـی دارند و 

در بسـیاری از مطالعـات فقـط تعـداد تلفـات مورد مقایسـه قرارگرفته اسـت.
در تیمـاری کـه از پروبیوتیک هـا بـرای الرو دوکفه ای هـا اسـتفاده شـد، بهبـود معنـاداری در زنده مانـی 
آنهـا ثابـت گردیـد. در ایـن تیمـار، الروهـا به مـدت یـک سـاعت از پروبیوتیک ها اسـتفاده کرده بودنـد. این 
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محققـان فـرض کردنـد کـه پروبیوتیک هـا مـواد ممانعت کننـده ای تولیـد می کننـد کـه رشـد باکتری هـای 
پاتـوژن را متوقـف می کننـد. اگرچـه بعضـی سـویه های باکتریایـی احتمـاال وقتـی کـه بـه عنـوان مکمـل 
غذایـی اسـتفاده می شـوند بـه عنـوان واسـطه های پرورشـی عمـل نمـوده و زنده مانـی آبزیـان را افزایـش 
می دهنـد. چشـم انداز توسـعه پروبیوتیک هـا و مزیت هـای اسـتفاده از پروبیوتیک ها در برابـر آنتی بیوتیک ها 
به وسـیله Moriarty -1998 بررسـی شـد. البته تاکنون بیشـتر، خاصیت تولید مواد ممانعت کننده توسـط 

پروبیوتیک هـا مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 
خطـر پاتوژن هـای مقـاوم بـه پروبیوتیک هـای انتخـاب شـده نیـز نبایـد فرامـوش شـود به همیـن دلیل 
تحقیـق بـر روی متنـوع کـردن آنتاگونیسـم ها اسـتوار اسـت تـا احتمـال ایجـاد باکتری هـای مقـاوم کاهش 
یابـد. توانایـی بعضـی از پروبیوتیک هـا بـرای چسـبیدن بـه موکـوس روده احتمـاال عفونت روده تولید شـده 
توسـط بعضـی از پاتوژن هـا را متوقـف می کنـد. این حالت آنتاگونیسـمی احتمـاال از طریق رقابـت برای مواد 
غذایـی کـه بـرای رشـد باکتری هـا الزم اسـت و یا از طریـق رقابـت در اتصال به جـدار روده، انجام می شـود. 
حـذف رقابتـی، مکانیسـمی برای بیان تاثیر پروبیوتیک ها در شـرایط زیسـتی محدود به شـمار مـی رود. آهن، 
مـورد نیـاز بسـیاری از میکروارگانیسم هاسـت و در دسـترس بـودن آن در بافت هـای حیوانـات احتماال برای 

بسـیاری از پاتوژن هـا ضروری اسـت. 
Smith و Dvey در سـال 1993 پیشـنهاد کردنـد کـه حالـت ممانعت کنندگی آئوروموناس  سالمونسـیدا 

بـه وسـیله پزودومونـاس فلوئوروسـنس از طریـق رقابـت برای کسـب آهن آزاد بـود. به نظر می رسـد فعالیت 
مهارکنندگـی بسـیاری از سـویه  های پزودومونـاس از طریـق ترکیبـات آهن دار  باشـد. در الرو سـپر ماهی نیز 
رقابـت ویبریوهـا و باکتری هـای آهـن دار خالـص شـده، می توانـد تـا حـدودی خاصیـت پروبیوتیکـی آنها را 
توجیـه کنـد. فعالیـت آنتـی باکتریـال باسـیلوس های جـدا شـده بـه وسـیله Sugita و همکارانـش در سـال 
1998 تـا حـدودی مربـوط بـه ترکیبـات آهـن دار بود. البتـه در انتخـاب سـویه  های پروبیوتیکی بایـد به این 
نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه اسـتفاده از آنهـا، موجـب افزایش نیـاز میزبان بـه آهن نشـود. آهـن معموال در 
جیـره  غذایـی ماهـی اضافـه می  گـردد و محدودیـت آهن، جمعیـت میکروب هـا را بـدون تاثیر بـر روی الرو 

ماهی هـا تغییـر می دهـد. 
البتـه مـواد غذایـی دیگـری نیز وجـود دارند که احتمـاال میکروب هـای روده را تحت تاثیر قـرار می دهند 
ولـی وجـود آنهـا بـرای حیـات حیوانـات آبزی ضـروری اسـت. به طور مثال اسـیدهای چـرب غیر اشـباع در 
جیـره، احتمـاال نسـبت باکتری هـای اسـید الکتیک در لولـه گوارش ماهی شـمالی را تحت تاثیر قـرار دهند. 
Gibson و Roberfroid در سـال 1995 پروبیوتیـک را بـه عنـوان مـاده غذایـی غیرقابـل هضـم کـه به طـور 

موثـری سـالمتی میزبـان را از طریـق تحریـک رشـد و یا فعالیـت باکتری های موجـود در کلـون و یا محدود 
کـردن رشـد آنهـا تحت تاثیر قـرار می دهد، تعریـف کردنـد. فروکتوگلوکوسـاکاریدها به عنـوان افزودنی های 
غذایـی کـه رشـد بیفیدوباکترهـا و الکتوباسـیل ها را در انسـان و حیوانـات خشـک زی افزایـش می دهنـد، 

می  شود.  اسـتفاده 
الکتوسـاکاروز بـه وسـیله میکروب هـای قسـمت پاییـن روده ماهیـان اسـتخوانی دریایـی تخمیر شـده و 
موجـب افزایـش ضخامـت الیـه تونیکاموسـکوالریس در این ماهیـان می گردند. این نشـان داد کـه بعضی از 
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محصـوالت حاصـل از تخمیـر، موجـب تقویت الیه دفاعی روده در ماهی و انسـان می شـوند. بـه همین دلیل 
احتمـاال چنیـن مـوادی که بـه وسـیله پروبیوتیک ها قابل هضـم بوده، آنتاگونیسـم پاتوژن ها هسـتند و بافت 
دفاعـی میزبـان را تحریـک می کننـد، بـرای مطالعـه جالـب خواهنـد بـود. فرضیـه تحریـک سیسـتم ایمنی 

موجـودات آبـزی نیـز قابل توجه اسـت. 
بسـیاری از محرک هـای سیسـتم ایمنـی، روی ماهی هـا و خرچنگ هـا تیمار شـده اسـت و بعضـی از این 
مـواد مثـل مورامیـل دی پپتیـد، گلوکان هـا و لیپوپلی سـاکاریدها در دیواره سـلولی میکروب ها وجـود دارند. 
احتمـاال میکروب هـای بومی دسـتگاه گوارش نیز سیسـتم ایمنـی حیوانات آبزی را در برابـر پاتوژن های روده 
بـه همـان صورتـی کـه در مـورد حیوانات خشـک زی گزارش شـده تحریک می کننـد. ولی با وجود بسـیاری 
از گزارش هـا، تحریـک سیسـتم ایمنـی توسـط پروبیوتیک هـای اسـید الکتیـک هنـوز قابـل بحـث اسـت. 
نتیجه گیـری اسـتفاده از پروبیوتیک هـا در آبزیـان در حـال افزایـش اسـت. بـا ایـن حـال هنوز بـه تحقیقات 

زیادی نیـاز دارد. 
نخسـتین سـوال پاسـخ داده نشـده در بسـیاری از مـوارد، سرنوشـت پروبیوتیک هـا در محیـط پـرورش 
آبزیـان و در لولـه گـوارش اسـت. بررسـی های ایمینولوژیکـی و مولکولـی می  تواننـد ابزار مفیدی برای سـنتز 
پروبیوتیک هـا باشـند. درزمینـه روش مصـرف، حداکثـر دز مصرفـی و راه کارهـای تکنیکـی بـرای زنـده نگه  
داشـتن ایـن مـواد در پلت های خشـک نیز نیاز به تحقیق اسـت. اسـپورهای باسـیلوس به راحتـی می توانند 
بـه عنـوان مکمـل غذایی اسـتفاده گردنـد و این یـک مزیت اضافی بـرای این نـوع پروبیوتیک هاسـت. عالوه 
بـر آن، باکتری هـای اسـید الکتیـک نیز نمونه هـای خوبی هسـتند ولی هنوز انجـام مطالعات بیشـتر در این 
خصـوص ضـروری اسـت. باکتری هایـی کـه به صـورت عـادی در حیوانـات سـالم وجـود دارند نیـز می توانند 

منبـع خوبی بـرای پروبیوتیک ها باشـند.
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بهداشت، پیشگیری و درمان بیماريهای ماهیان قزل آال
ماهیـان قـزل آال هماننـد تمـام ماهیان دارای دو ویژگی زیسـتی بارز هسـتند کـه آنها را از سـایر جانوران 
خشـک زی جـدا می سـازد. قـزل آال خونسـرد بـوده و درجـه حـرارت بـدن آنهـا تابـع درجـه حـرارت محیط 
اسـت؛ بـه زبـان دیگـر تمـام فعالیت هـای حیاتی ماهیـان قـزل آال مانند تکثیـر و تولید نسـل، تغذیه، رشـد، 
بیمـاری، بهبـودی، ایمنـی و به طـور کلـی تمام روابط متقابـل ماهی و محیـط آن متاثر از درجـه حرارت آب 
اسـت. بدیهـی اسـت که برای رشـد مطلـوب، تغذیه مناسـب و دفـاع در برابر عوامـل بیماری زا و اسـترس ها، 
ایـن ماهیـان دارای دامنـه حرارتـی محـدودی هسـتند. در دوران پـرورش و پرواربنـدی ایـن دامنـه از 8 تـا 
18 درجـه سـانتیگراد متفـاوت اسـت به صورتـی کـه بهتریـن شـرایط پرورشـی در دامنـه 13 تـا 16 درجـه 
سـانیتگراد ) ترجیحـاً 15 درجـه سـانیتگراد ( رخ می دهـد. ویژگـی دوم ماهیـان، زیسـت آنها در آب اسـت، 
کـه بـه دلیـل تفـاوت خصوصیـات فیزیکـی و شـیمیایی آب بـا هـوا که جانـوران خشـک زی در آن زیسـت 
می نماینـد، ماهیـان بـرای زندگـی در ایـن محیط واجد مکانیسـم های حیاتی خاصی شـده اند کـه در برخی 
ارگان هـای آنان مانند آبشـش با سـاختار تشـریحی خـاص تبلور یافته اسـت. در واقع ارتبـاط ماهیان قزل آال 
بـا محیـط آبـی خـود به وسـیله پوسـت و آبشـش برقرار می شـود و ایـن ارتباط منجـر به تحمیل اسـترس و 
در پـی آن، بـروز بیمـاری و تلفـات در ایـن ماهیان خواهد شـد. لذا توجـه دقیق، مراقبت مسـتمر و مدیریت 
مناسـب بـرای تکثیـر و پـرورش ماهیـان جهـت کنتـرل بیماری ها ضـروری اسـت. اسـتفاده از آب مطمئن، 
رژیم هـای غذایـی، ترکیبـی، فیلترهای شـنی در مسـیر تامین آب عبـوری از هچری و حوضچه ها و اسـتفاده 
از مولتـی ویتامیـن در جیـره غذایـی بـه خصـوص ویتامیـنc ، احتمال وقـوع بسـیاری از بیماری هـا، به ویژه 
عفونت هـای انگلـی را کاهـش خواهـد داد. در خصـوص سـایر بیماری هـا و به طـور مشـخص بیماری هـای 
ویروسـی بایـد قبـل از ورود و خوابانـدن تخـم چشـم زده و ماهیـان بـه مزرعـه، عملیـات پیشـگیری بر روی 
آنهـا انجـام شـده باشـد. زیـرا ایـن قبیـل بیماری ها به طـور معمول بـه وسـیله تخم یـا ماهی، غـذای ماهی، 
دسـت ها و بـه ویـژه چکمـه کارکنـان مزرعـه یا راننـدگان ماشـین های حمـل و نقـل وارد مزرعه می شـوند. 
بایـد مراقـب و مطمئـن بـود کـه تخم و ماهیـان انتقالی کاماًل سـالم هسـتند و آزمایش های سـالمت بر روی 
آنهـا انجـام شـده و هیچگونـه بیمـاری وارد مزرعه نمی شـود. البتـه عوامـل بیماری ها چندین مورد هسـتند 
کـه تعـدادی از ایـن عوامـل ممکن اسـت انتقال داده شـوند ولی عواملی ماننـد محیطی و تغذیـه ای و بعضی 
مواقـع باکتری هـا در مزرعـه و در طـول مدیریـت پـرورش بـه وجـود می آینـد. بـه هر حـال در صـورت بروز 
یک بیماری در یک اسـتخر، باید مسـیر انتقال این بیماری به سـایر اسـتخرها مسـدود شـده باشـد. ترجیحاً 
بهتـر اسـت کـه فقـط مدیـر تولید و سـایر افـراد ذیربط حق تـردد بـر روی حوضچه را داشـته باشـند و قبل 
از آن از یـک محلـول ضدعفونـی بـرای چکمه هـا و وسـایل خـاص در حوضچه اسـتفاده نمایند. آنچه روشـن 
اسـت همیشـه بایـد تـالش نمـود با رعایـت بهداشـت و شستشـوی به موقـع حوضچه هـای پـرورش، تامین 
غـذای سـالم و انبـارداری صحیـح، رعایـت تاریخ مصـرف غذای ماهیـان، همچنیـن ضدعفونـی ادوات و ابزار 
پرورشـی، جلوگیـری از انتقـال آلودگـی بـا جریـان آب، از طریـق حمل و نقـل و کارکنان مزرعه و غیـره... از 



تکنولوژی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

106

بیمـار شـدن ماهیـان جلوگیـری نـود چرا که همیشـه پیشـگیری مقدم بـر درمان اسـت و این اصـل باید از 
اهـداف یـک مدیـر موفق مزرعـه پرورش ماهی باشـد. تاکنـون نزدیک به چهل نـوع عارضـه در روی ماهیان 
دیـده شـده کـه بعضـی از ایـن عـوارض محیطی و یـا تغذیه ای و یـا ویروسـی و باکتریایـی و در نهایت انگلی 

هسـتند کـه در ادامـه بـه آنهـا و راه هـای جلوگیری از توسـعه و ایجـاد تلفات پرداخته می شـود.

بیماری های ويروسی 
بیمـاری سـپتی سـمی هموراژیـک ویروسـی)VHS(: این بیمـاری به طـور معمـول فقـط ماهیان 
انگشـت قـد و پـرواری را آلـوده می کنـد و مهم تریـن خطر در مـزارع پرورش قزل آال به شـمار مـی رود. یکی 
از عالیـم ایـن بیمـاری خونریـزی در اطراف چشـم اسـت. در تشـریح ماهیان مبتـال به بیماری ویروسـی، در 
بافت هـای چربـی محوطـه شـکمی خونریزی های وسـیعی دیده می شـود. ایـن خونریزی ها در غدد تناسـلی 

و بیـن عضالت نیز مشـاهده می شـود.
پیشـگیری و درمـان: این بیماری مانند سـایر بیماری های ویروسـی درمان نـدارد و تنهـا راه مبارزه با 

آن پیشـگیری اسـت. برای این کار باید تعویض آب و جداکردن ماهیان مبتال را سـرعت بخشـید.
بیمـاری نکـروز عفونی بافت های خونسـاز )IHN(: ایـن بیماری به طـور معمول زمانـی رخ می دهد 
کـه درجـه حـرارت آب پاییـن باشـد. بیمـاری بـا تلفـات ناگهانی، خـروج مدفـوع دنبالـه دار از مقعـد و غالباً 
بیرون زدگـی چشـم، آبشـش های رنـگ پریـده و تـورم ناحیـه شـکمی مشـخص می شـود. وقتی کـه ماهیان 

تشـریح می شـوند خونریـزی در ناحیـه معده مشـاهده می شـود.
پیشـگیری و درمـان: بیماری ممکن اسـت از طریق آلودگـی مادرزادی تخم هـا انتقال یابد کـه باید با 
ضدعفونـی کـردن تخم هـا بـه وسـیله یدوفور بـا غلظـت   PPM 100  به مـدت ده دقیقه با آن مبـارزه کرد. 

جـدا کـردن ماهیـان آلوده و رعایت جدی مقررات بهداشـت نیز در پیشـگیری موثر اسـت.
بیمـاری نکروز عفونـی لوزالعمده )IPN(: در ایـن بیماری غالباً ممکن اسـت خونریـزی در پانکراس، 
معده و روده دیده شـود. تشـخیص آزمایشـگاهی عفونت IPM  براسـاس جداسـازی ویروس از روده یا غدد 

تناسـلی یـا مدفوع حامـالن )به عنوان مولدین( آلوده اسـتوار اسـت. 
پیشـگیری و درمـان: بایـد از تخم های عاری از بیماری اسـتفاده کـرد و بچه ماهی ها را جـدا از ماهیان 

بزرگتـر پـرورش داد. همچنیـن جهت هرگونه نقل و انتقـال ماهی باید کنترل بهداشـتی صورت گیرد.

بیماری های باکتريايی
بیمـاری باکتریایـی فرونکولوزیس: ایـن بیماری به وسـیله آئرمونـاس سالمونیسـیدا ایجاد می شـود که 
در ماهیـان بزرگتـر بـه علـت حضـور فراوان کورک هـا، بیماری راحت تر تشـخیص داده می شـود. ایـن فرونکل ها 
بـا جراحت هـای بـزرگ جـوش مانند کـه قرمـز و متورمند و نام بیماری از آنها مشـتق شـده، به طـور معمول در 
پشـت یـا پهلوهـا دیـده می شـود. بـر اثـر ترکیـدن این جوش هـا محتویـات آبکی آنهـا که رنگـی مایل بـه قرمز 
دارد و حاوی تعداد بسـیاری زیادی از باکتری هاسـت، به داخل آب رها و باعث انتشـار سـریع عفونت می شـود.
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پیشـگیری و درمـان: ایجـاد و نگهداری محیـط زندگی ماهیـان با شـرایط مطلـوب، ضدعفونی کردن 
لوازم و وسـایل در پیشـگیری موثر اسـت. برای درمان نیز اسـتفاده از سـولفامرازین و واکسـی تتراسـیکلین 

موثر اسـت.
سـپتی سـمی آئرومونـاس: این بیمـاری به وسـیله باکتـری آئرومونـاس هیدروفیـال ایجاد می شـود و 
به طـور معمـول بچـه ماهیـان کـه بـه این بیمـاری مبتـال می شـوند، پـس از یـک دوره مختصر و کوتـاه که 
تغذیـه آنهـا کاهـش می یابـد، بـدون بـروز هیچ گونـه عالیم دیگـری می میرنـد. ایـن نمونه بیمـاری مختص 
بچـه ماهیـان قـزل آال و پارو ماهی آزاد اطلس اسـت و فقط به وسـیله شـواهد آزمایشـگاهی مطمئن، شـامل 

جـدا کـردن کلونـی باکتری هـا از کلیـه یا سـایر ارگان ها قابل تشـخیص اسـت. 
پیشـگیری و درمـان: اصـالح و بهبود شـرایط محیطی به ویژه کاهـش دادن آلودگی بـا موادآلی، به کاهش 

ضایعات کمک خواهد کرد. اسـتفاده از سـولفامرازین و اکسـی تتراسـیکلین نیز برای درمان توصیه می شـود.
ویبریوزیـس: عامـل بیمـاری باکتـری ویبریوآنگوئیـالروم Anguillarum Vibrio اسـت کـه بـا ترشـح 
زهرابـه از خـود بـه میزبان آسـیب می رسـاند. زهرابه بر دیـواره روده اثر گذاشـته و دیسـانتری ایجاد می کند. 
ویبریوآنگوئیـالروم عمدتـاً در پوسـت آزاد ماهیـان تکثیـر می شـود اما زهرابه تولید شـده بر اثـر جریان خون 
بـر سـلول های خونـی اثـر می گذارد و سـبب ایجـاد کم خونی شـدید می شـود. ایـن بیمـاری در حرارت های 
باالتـر از 11 درجـه سـانتیگراد بـا سـهولت بیشـتری شـیوع پیدا می کنـد. از نشـانه های بـروز آن می توان به 

بی اشـتهایی، تیـره شـدن رنـگ، و مرگ ناگهانـی ماهیان اشـاره کرد.
 درمـان: آنتـی بیوتیـک تنها روش درمان اسـت. نیتروفوران و اکسـی تتراسـیکلین از بهتریـن داروهایی 

اسـت کـه برای درمـان این بیمـاری بـه کار می رود.
بیمـاری دهان قرمـز: عامـل بیمـاری انتروباکتری هـا Entreobacteria هسـتند که به طـور معمول به 
فراوانـی در آب شـیرین یافـت می شـود بخصـوص اگر الشـه های جانـوری در آب وجود داشـته باشـد. با این 
همـه فقـط دو گونـه باکتـری از خانـواده انتروباکتری هـا در آزاد ماهیان سـبب بیماری می شـوند کـه یکی از 
آنهـا پرسـیناروکری اسـت کـه معموال در قـزل آالی رنگین کمان پرورشـی و گاهی در ماهی آزاد سـبب ایجاد 

نوعـی سـپتی سـمی باکتریایی بـه نام بیمـاری دهان قرمز می شـود.
پیشـگیری و درمـان: رعایت اصول بهداشـتی به پیشـگیری کمـک می کند. بـرای درمان ماهیـان مبتال 
نیـز تتراسـیکلین ها و سـولفونامیدها را تـوام و به روش خوراکی )مخلـوط با غذا( به ماهی هـای بیمار می دهند.

 Salmoninarum بیمـاری باکتریایـی کلیـه:  ایـن بیماری به وسـیله رنـی باکتریـوم سـالمونی نـاروم
Renibacterium ایجـاد می شـود. ایـن باکتـری فقـط در بـدن میزبـان قـادر بـه تکثیـر اسـت و بـه دلیـل 

نیازهـای تغذیـه ای ویـژه ای کـه دارد، بـه سـختی در محیـط کشـت رشـد مـی کنـد. شـدت تلفـات ماهیان 
در ایـن بیمـاری متفـاوت اسـت. بعضـی از ماهیـان تلـف شـده هیـچ گونـه عالیـم مشـخصی از خود نشـان 
نمی دهنـد، ولـی برخی ممکن اسـت دچـار اگزوفتالمی  شـوند و خونریزی هـای مختصری در قاعـده باله های 

سـینه ای آنهـا ظاهر شـود.
بیمـاری کلومناریس فلکسـی باکترکلومناریـس: Columnaris Flexibacter عامل ایجـاد بیماری 
کلومناریـس اسـت و از آنجـا کـه ایـن ارگانیسـم ها بـر روی الم میکروسـکوپ، به صـورت سـتون هایی قـرار 
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می گیرنـد، بیمـاری بـه نـام کلومناریس نامیده شـده اسـت. ایـن باکتـری در حرارت های باال تکثیر می شـود 
و بـه همیـن علـت در حرارت هـای کمتـر از 25 درجه سـانتیگراد به ندرت شـیوع می یابد. در گسـترش های 
مرطوب و تحت بزرگنمایی زیاد، به واسـطه حرکات موجی لغزشـی ارگانیسـم های تشـکیل دهنده سـتون ها، 
می تـوان بـه راحتـی ایـن باکتـری را تشـخیص داد. در مراحـل اولیـه، برانش ها ممکن اسـت ضعیف شـده و 
ماهـی کنـار تـوری آخـر اسـتخر جمع شـوند یـا در سـطح آب به سـرعت حرکـت کنند و غـذا نخورنـد. در 
برخـی از حـاالت بافـت برانـش بیشـتر خـراب می شـود. بافـت خـراب شـده در ایـن حالت رنگ خاکسـتری 
مایـل بـه سـفید دارد و بیشـتر رشـته های برانشـی ممکن اسـت فاسـد شـوند. در اکثـر موارد ممکن اسـت، 

فقـط برانش هـای یک طـرف آلوده شـوند.
پیشـگیری و درمـان: اصالح شـرایط محیطـی، افزایش اکسـیژن و افزایـش دفعات تعویـض آب نقش 
عمـده ای در کنتـرل بیمـاری دارد. بـرای درمـان، حمام محلول ماالشـیت گرین، سـولفات مـس و فرمالین و 

تجویـز آنتی بیوتیـک نتایـج خوبی بـه همراه خواهد داشـت.
بیمـاری باکتریایـی آبشـش ها: عامـل ایـن بیمـاری یـک میکسـوباکتری اسـت کـه رشـته های دراز 
آن گاهـی روی آبشـش های ماهیـان مبتـال قابـل رویـت اسـت. در ماهـی مبتـال صفحـات آبششـی بـه هـم 
می چسـبند و رشـته های آبششـی سـیخ سـیخ و رنـگ پریـده می شـوند. در حالت شـدت بیماری نیـز زواید 

کرکـی پنبـه ای ماننـد در دنبـال سـر پوشـش های آبششـی دیـده می شـوند.
پیشـگیری و درمـان: افزایـش درجـه حـرارت آب در کنتـرل بیمـاری موثر اسـت. به کار بـردن حمام 

محلـول سـولفات مـس بـه نسـبت یک بـه دو هـزار در یک دقیقـه نیـز در درمان موثر اسـت. 
بیمـاری سـاقه دمـی: فلکسـی باکتـر سـایکروفیال Psychrophila Flexibacter عامل این بیماری اسـت. 
ایـن گـروه از میکسـیوباکتری ها عامـل بـروز بیمـاری آب سـرد و سـاقه دمی هسـتند کـه بیماری زایـی آنها 
عمومـاً در حرارت هـای پاییـن شـدت می یابـد و آزاد ماهیـان را آلـوده می سـازد. ایـن ارگانیسـم های بلنـد و 

باریـک، بـه ویـژه منطقه دمـی ماهـی را مورد هجـوم قـرار می دهند.
بیمـاری سـاقه دمـی بیشـتر در ماهیان انگشـت قـد دیده می شـود، ولی گاهی ممکـن اسـت در آزاد ماهیان 
بـزرگ نیـز دیـده شـود. در مراحـل پیشـرفته، بیمـاری سـبب از بیـن رفتن بالـه دمی و قسـمت انتهایی سـاقه 
دمـی می شـود و اسـتخوان ها و مهره هـای دم را نمایـان می سـازد. برخی اوقات ابتدا سـاقه دمی آلوده می شـود.

پیشـگیری و درمـان: بـاال بـردن درجـه حـرارت آب در کنتـرل بیماری بسـیار موثر اسـت و اشـتهای 
ماهیـان نسـبتاً سـالم را زیـاد می کند و از شـدت بیماری می کاهد. تجویز اکسـی تتراسـیکلین همـراه با غذا 

هنگامـی کـه ماهیـان هنـوز اشـتهای خود را از دسـت نـداده باشـند نیز مفیـد خواهد بود.

بیماريهای قارچی 
بیمـاری سـفیدك: بیماری قارچی سـفیدک بر روی پوسـت، آبشـش ها و باله های شـنا ظاهر می شـود 
و گاهـی هـم درون لولـه گـوارش به صـورت عفونـت روده ای ظهـور پیـدا می کنـد. در ماهیـان کوچـک کـه 
فاصلـه پوسـت و روده خیلـی کـم اسـت، ایـن آلودگی به سلسـله اعصـاب می رسـد و حتی به عـروق می رود 

و موجـب انسـداد رگ هـا می شـود و گاهـی نیـز وارد نخاع می شـود.
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پیشـگیری و درمـان: تغذیه مناسـب، جلوگیـری از تراکم بیش از حـد و وجود آب با کیفیت مناسـب، 
ضـروری اسـت. بـرای درمـان بکارگیـری مـواد ضـد عفونی کننـده ماننـد سـولفات مـس، ماالشـیب گریـن، 

پرمنگنـات پتاسـیم، نمـک و فرمالیـن مفیـد واقع می شـود.
بیمـاری سـاپرولگنیازیس: عامـل ایـن بیمـاری قـارچ ساپرولگنیاسـت. ایـن قـارچ به شـکل لکه های 
خاکسـتری مایـل بـه سـفید در روی بـدن ماهـی پدیـد می آیـد کـه در زیـر آب به صـورت پنبـه مخملـی با 
رشـته های قارچـی دیـده می شـود. ضایعـات در ابتـدا به صـورت مـدور اسـت ولی بعد بـه تدریج بـه یکدیگر 
ملحـق و وسـیع می شـوند. گاهـی کنـاره زخم هـا بـه رنـگ خاکسـتری تیـره بـه نظر می رسـد که بـه دلیل 
وجـود مقـداری لجـن و آشـغال و پسـمانده غذایـی در کناره هـای زخـم اسـت. قـارچ سـاپرولیگنا معموال به 

رنـگ سـفید متمایـل به خاکسـتری اسـت و ظاهـری خز ماننـد دارد.
پیشـگیری و درمـان: باال بـردن کیفیـت آب ورودی و تعویض مناسـب آب در پیشـگیری موثر اسـت. 

اسـتفاده از فرمالیـن، نمـک، سـولفات مـس و ماالشـیب گریـن نیز توصیه می شـود.

بیماريهای انگلی
کاسـتیا: کاسـتیا تک یاخته ای گالبی شـکل و بسـیار کوچک اسـت که به وسـیله تاژک های مو مانند، 
خـودش را بـه جلـو می رانـد. کاسـتیا بـر روی سـطوح آبشـش ها و پوسـت یافـت می شـود. عفونـت حاصلـه 
از ایـن انـگل در بچـه ماهـی نـورس اهمیـت زیـادی دارد و وقتـی کـه کاسـتیا زیـر میکروسـکوپ مشـاهده 
می شـود، انـدازه ای برابر سـلول های پوسـت ماهیـان دارد، ولی به خاطر متحرک بودن از سـلول های پوسـت 
قابـل تشـخیص اسـت و مارپیچـی بودنـش بـه بهتریـن شـکل مشـاهده می شـود. تـا کنـون آلودگـی ماهی 

قـزل آال بـا کاسـتیا در آب شـیرین و همچنیـن آب دریـا به دفعات مشـاهده شـده اسـت. 
پیشـگیری و درمان: روش معمول پیشـگیری، اسـتفاده از فرمالیـن با غلظـت 200 و ppm 250 برای 

درمـان به مدت یک سـاعت اسـت.
ایکتیـو فیتریـوس: در شـرایط درجه حرارت بـاال و سـرعت آب، عفونت حاد بـا انگل ایکتیـو فیترویوس 
گاهـی باعـث تلفـات سـنگین در ماهیـان آزاد و قـزل آال مـی شـود. در ماهیـان آلـوده حالت تحریک شـدیدی 
در پوسـت ایجـاد می شـود کـه ممکـن اسـت در تمـام سـطح اسـتخر از آب بـه بـاال بپرنـد، درسـت حالتی که 
اکسـژن آب کـم باشـد. اغلـب ماهیان مبتال خودشـان را به کـف و دیواره های اسـتخر می مالند و ممکن اسـت 
در حـرکات ناگهانـی رنـگ نقـره ای خاصـی را از خـود نشـان دهنـد. معمـوال آزمایـش چنیـن ماهیانـی وجود 
انگل هـای کوچـک سـفید رنـگ را در پوسـت نشـان می دهـد. در خـراش دادن پوسـت ماهیـان آلـوده ممکن 
اسـت هـر دو حالـت انـگل یعنـی شـکل عفونـت زای آن )کـه به صـورت انـگل کوچکـی اسـت کـه به سـرعت 
می چرخـد( یـا انـگل بالـغ قهـوه ای بـزرگ با هسـته نعل اسـبی آن دیـده شـود. انگل هـای Ich در ماهیانی که 
در آب کثیـف و آلـوده و بـا جریـان کـم یا آبهای دارای غـذای آلوده پـرورش می یابند به خوبی رشـد می کنند. 
پیشـگیری و درمـان: تعویـض زود به زود آب اسـتخر و افزودن سـرعت جریان آب در پیشـگیری موثر 
اسـت. بـه کار بـردن متوالـی مواد دارویی مثل سـولفات مس و فرمالیـن به مقـدار ppm  250 و اضافه کردن 

نمـک بـه آب در درمان توصیـه می گردد.
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انـگل ژیروداکتیلـوس )Gyrodactylus( ایـن انـگل معمـوال بر روی پوسـت وجـود دارد امـا گاهی از 
اوقـات چشـم ها یا آبشـش ها را نیـز مورد هجوم قـرار می دهـد. ژیروداکتیلوس زنده زا اسـت یعنـی نوزادهای 
زنـده می زایـد و اغلـب درون جنیـن نوزادهایـی کـه هنـوز متولد نشـده اند، جنین دیگـری نیز با رشـد قابل 
مالحظـه دیـده می شـود. ضایعـات ژیروداکتیلـوس عمدتا بر روی باله ها و پوسـت دیده می شـود. پوسـیدگی 
باله هـا، ترشـح فـراوان موکوس در پوسـت و آبشـش و فلس ریختگی از عالیـم بارز ژیروداکتیلـوس در ماهی 

قزل آال پرورشـی است.
درمـان: ایـن انـگل را می تـوان با به کار بـردن فرمالین بـه مقـدار ppm 200 به مدت نیم تا یک سـاعت 

کرد. برطرف 
لرنـه آ:  ایـن انـگل از سخت پوسـتان اسـت و فقط ماده هـای این خانـواده زندگـی انگلی دارنـد. لرنه آ در 
موقـع بلـوغ بـه موجـودی چرمی شـکل و کـرم ماننـد تبدیل میشـود که به وسـیله سـر لنگر ماننـد خود تا 

عمـق چنـد میلـی متـری عضالت ماهـی نفـوذ می کند و بـه آن متصل می شـود. 
درمان: ضد عفونی کردن با تری کلروفرم و آهک می تواند در از بین بردن انگل موثر باشد.

 آرگولـوس: آرگولـوس جانـوری خرچنـگ ماننـد اسـت کـه قادر اسـت بـر روی بـدن ماهیـان مختلف 
زندگـی کنـد. آرگولوس دارای یک پوشـش بسـیار سـخت اسـت کـه موجودات درنـده مقاوم می سـازد. این 
سـخت پوسـت به طـور مشـخص انـگل ماهیان ابهـای گـرم و راکد اسـت، ولی می توانـد مشـکالتی را که در 
مـزارع پـرورش ماهـی قـزل آال در بعضـی مناطـق به وجـود آورد. ایـن جانور را می تـوان بر روی هر قسـمت 

از سـطح بـدن ماهـی آلوده مشـاهده کرد
درمان : روش مبارزه با این انگل مشابه انگل قبلی است.

هگزامیتـا اکتومیئـوس)Hexamita( : بـر خالف سـایر بیماری های انگلـی، عفونت بـا هگزامیتا اغلب 
عالیـم مشـخصی بـه غیـر از افزایش مـرگ میر ندارد. انـگل در روده قـراردارد و باعث خونریـزی در این عضو 
می شـود و گاهـی بـه حـدی اسـت کـه روده و منطقـه مخـرج آشـکارا قرمـز رنگ می شـوند. معمـوال تلفات 
بیـش از ده درصـد از کل ماهیـان در روز نیسـت. ماهیـان آلـوده حالـت عصبـی شـدیدی نشـان می دهنـد. 
ماهیانـی کـه آلودگـی کمتـری دارنـد حالـت کسـل و بی حـال دارنـد و اغلـب سـیاه رنـگ هسـتند و دچـار 
کاهـش اشـتها می شـوند. وقتـی روده چنیـن ماهیانی باز می شـود ممکن اسـت حـاوی مایع شـفاف یا مایل 

بـه زردی باشـد و ممکـن اسـت در نمونه بـرداری مطلـوب از چنیـن نمونه هایـی انگل هـا دیده شـود. 
درمـان: اسـتفاده از کاربارزونوکسـید Carbasonoxyde  بـا غلظت دو درصد دوبـار در روز به مدت پنج روز 

همـرا غذا موثر اسـت.
کریپتوبیـا بورلـی: ایـن انـگل جـزء تـک یاخته های تـاژک دار اسـت کـه در خـون زندگی می کنـد و در 
آزاد ماهیـان، ماهیـان مکنـده و اسـکالپین ها دیده می شـود. زالـو عامل انتقـال آن از یک ماهی بـه ماهی دیگر 
اسـت. ایـن انـگل مـرگ و میـر زیـادی در قـزل آالی رنگین کمـان مولـد ایجـاد می کنـد. از عـوارض آن مختل 
شـدن کار کلیه هـا، کـم خونی، برجسـتگی چشـم و تجمـع مایـع در حفره های داخلـی بدن اسـت. بهترین راه 
تشـخیص آن آزمایش میکروسـکوپی اسـت. در مراحل پیشـرفته بیمـاری، عالوه بر خون، انـگل در زیر فلس ها 
و بیـن بندهـای عضالنـی دیـده می شـود. تاکنون روش رضایت بخشـی برای کنترل آن شـناخته نشـده اسـت.
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درمـان: بـه کار بـردن حمـام فرمالین با غلظـت ppm 200 بـرای پیشـگیری و حمام فرمالیـن با غلظت 
ppm 250 بـرای درمان موثر اسـت.

میکروسـپوریده )Myxosporidian(: اغلـب مـرگ و میـر چندانـی بیـن ماهی هـای کارگاه هـا ایجاد 
نمی کنـد ولـی یکـی از انـواع آن به نام سـراتو میکساشاسـتا مـرگ و میر زیـادی بین قـزل آالی رنگین کمان 

و اسـتیل هـد در کارگاه هـای کالیفرنیـا به وجـود می آورد.
ایـن انـگل کلیـه بافت هـای بـدن ماهـی را آلـوده می کنـد و صدمـات زیـادی از طریـق خـراب کـردن 
بافت هـا بـه وجـود مـی آورد. ایـن آلودگـی ممکـن اسـت مسـتقیم توسـط اسـپورهایی کـه به وسـیله ماهی 

آلـوده تولیـد می شـود، بـه ماهـی سـالم منتقل شـود. 
درمـان: عـالوه بـر اسـتفاده از آهک جهـت ضدعفونی می تـوان از روش درمانـی بیماری قبلـی برای این 

انگل اسـتفاده کرد.
دیپلوسـتوموم: در ماهیـان مبتـال بـه عفونـت انـگل ترماتـود چشـمی )دیپلوسـتوم(، در یـک یـا هردو 
چشـم کـدورت مایـل بـه سـفید یا خال و لکه های سـفید مشـاهده می شـود. این بیمـاری اشـکال و درجات 
متفاوتـی از کـوری ایجـاد می کنـد. معمـوال ماهیـان آلـوده سـیاه رنـگ و در کنـار اسـتخر شـنا می کنند که 
بـه سـادگی بـه وسـیله پرنـدگان ماهیخوار صید می شـوند. سـیکل زندگی انگل واحـد، حلزون هـا و پرندگان 

ماهی خـوار اسـت کـه می تـوان بـه وسـیله حلزون کش هـا این چرخـه را قطـع کرد.
پیشـگیری و درمـان: دور کردن پرنـدگان از اطراف حوضچه هـای ماهی، حذف حلزون هـا و ضدعفونی 

کـردن اسـتخر با اسـتفاده از سـولفات مس و آهـک در مبارزه با انگل موثر اسـت.

بیماری های تغذيه ای و محیطی
 کمبـود ویتامیـنB1: کمبـود ایـن ویتامیـن و اسـید پانتوتنیـک در غذای ماهی سـبب ایجـاد عارضه 
کمبـود ویتامیـن و صدمـه به بافت آبشـش ها می شـود. ایـن کمبود زمانـی رخ می دهد که ماهیـان از ماهیان 
غیرخوردنـی ماننـد شـگ ماهیـان تغذیه کنند. این ماهیـان حاوی آنزیمی بـه نام تیامیناز هسـتند و تیامین 
را نابـود می کننـد. کمبـود ویتامیـن تیامیـن باعث دژنراسـیون مغز می شـود که متعاقب آن سـبب از دسـت 
رفتـن تعـادل، تشـنجات عصبـی، خونریـزی اطـراف چشـم و کـوری  می شـود. کمبـود اسـید پانتوتینک در 
صـورت بـروز المـالی آبشـش و چسـبیدن آنها بـه یکدیگـر و در نتیجه نقـص در فعالیت های عادی تنفسـی 

آنهـا ایجاد می شـود.
بیمـاری تـورم کبـد )هپاتـوم(: هنگامـی کـه در جیـره غذایی ماهـی، گلوکـز زیاد شـود تا انـدازه ای 
سـبب دفـع می شـود )هماننـد بیمـاری دیابـت در انسـان( و از آنجـا کـه ماهیـان انسـولین کافـی ندارنـد، 
بنابرایـن ذخیـره گلیکـوژن در ماهـی مشـکل ایجـاد می کنـد و گلیکـوژن اضافه در کبـد ذخیره می شـود. از 
طـرف دیگـر چـون گلیکوژن در کبد سـاخته و انباشـته می شـود، بنابراین شکسـته نمی شـود. ایـن امر برای 

تولیـد انـرژی در ماهـی قزل آال سـبب تـورم کبـد می شـود )تصویر شـماره 37(. 
درمان: با اصالح فرمول جیره غذایی امکان درمان وجود دارد.
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حبـاب گازی: گازهـای نیتـروژن، دی اکسـید کربـن و اکسـیژن در حالـت فوق اشـباع به عنـوان عامل 
تولیـد بیمـاری تشـخیص داده شـده اند. نیتـروژن بـه عنـوان عامـل عمـده ایجاد حبـاب گازی مطرح اسـت. 
درجـه حاللیـت ایـن گازهـا بـا افزایـش فشـار هـوا افزایـش می یابـد ولی هرچـه درجـه حـرارت آب افزایش 
یابـد، حاللیـت آن کاهـش می یابـد. در واقـع حاللیت نیتروژن در آب های عمیق بیشـتر از آب های سـطحی 
اسـت. بچـه ماهیـان دارای کیسـه زرده و بچـه ماهیان به شـنای فعـال رسـیده در مجـاورت آب داری 103 
تـا 104 درصـد نیتـروژن فـوق اشـباع، حباب هـای گازی در خـون ایجاد می کنند. پوسـت و آبشـش ماهیان 
بـا افزایـش فشـار گازهـای محلـول در آب و حالـت فـوق اشـباع آنهـا مرتبـط اسـت که خـون ماهـی نیز از 
آن تبعیـت می کنـد و ترکیـب گازهـای محلـول خـود را تقریبـا بـا محیـط خـارج هماننـد می سـازد. اگر به 
دلیلـی فشـار گازهـا در آب به طـور ناگهانـی کاهـش یابـد، گازهـا از حالت محلـول در خون خارج می شـوند 
و به صـورت حبـاب در می آینـد. در ایـن شـرایط حباب هـا آمبولـی ایجـاد می کنند و با انسـداد عروق سـبب 

مـرگ ماهی می شـوند.
درمان: با اصالح شـرایط زیسـت ماهی و جلوگیری از دسترسـی نوسـانات گازهای محلـول امکان بهبود 

ماهیان وجود دارد. 
بیمـاری نرمـی اسـتخوان: مـواد معدنـی در فعالیت هـای فیزیولوژیکـی بـدن ماهیـان دارای اهمیـت 
زیـادی هسـتند. در ماهیـان آب شـیرین تعدادی از آنها از طریق آبشـش جذب می شـوند. برداشـت کلسـیم 
بـه وسـیله آبشـش و روده انجـام می گیـرد. ایـن عنصـر همـراه بـا منیزیـم بـرای تشـکیل اسـتخوان ها مورد 
نیـاز اسـت و بـه نظـر می رسـد فرمول های غذایـی دارای 1/5 درصد کلسـیم برای ماهیان پرورشـی مناسـب 
باشـند. همچنیـن بهتریـن نسـبت بیـن کلسـیم و فسـفر در یـک جیـره غذایـی 1/5 بـه یک اسـت. کمبود 
کلسـیم باعـث ایجـاد تغییرات زیـادی در فعالیت های متنـوع فیزیولوژیکی می شـود که این تغییرات شـکلی 

در اسـتخوان ها و سـتون مهره هـا بـا اشـعه ایکـس بـه خوبی قابل تشـخیص اسـت.
درمان: با اضافه کردن تریپتوفان به جیره غذایی به مدت ده روز، عوارض یاد شده بر طرف می شود.

بیمـاری آفتـاب سـوختگی: در ماهیـان قـزل آالی رنگین کمان اشـعه مـاورای بنفش خورشـید اثرات 
سـویی برجـا می گـذارد. در برخـی شـرایط، این بیمـاری زمانـی رخ می دهد کـه ماهیان مدت طوالنـی را در 
نـور کـم گذرانده انـد و بـه یـک بـاره در معـرض اشـعه آفتاب )بـه علت تغییـرات هوایی یـا انتقـال به محیط 
بـاز( قـرار داده شـده اند. معمـوال ماهیـان بیمـار کم اشـتها می شـوند و رنـگ آنها به سـیاهی می گرایـد، یا با 
بی میلـی در حاشـیه اسـتخرها شـنا می کننـد. در بررسـی ماهیان بیمـار در آب هایـی که در شـروع بیماری 
در آن قـرار داشـتند، ابتـدا منطقـه کـوری در ناحیـه پشـتی و سـر دیده می شـود. سـپس فلس ها شـروع به 
ریـزش می کننـد و پوسـت ناحیـه آسـیب دیـده شـروع بـه افتـادن می کنـد و غشـای مخاطـی زیر پوسـت 
به صـورت ناحیـه ای روشـن ظاهـر می شـود. بـا پیشـرفت جراحـات، حتـی عضـالت زیـر ایـن ناحیـه نمایان 
می شـود. در ایـن مرحلـه اسـت کـه تلفـات ماهیـان آغـاز می شـود، بـدون اینکـه باکتری هـا و قارچ ها نقش 

فعالـی داشـته و عامـل تلفـات به علـت عفونت ثانوی باشـند.
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زمانـی کـه جمعیـت ماهـی قـزل آال بـا ایـن بیمـاری تهدیـد می شـود، می تـوان تمـام مراحـل مختلـف 
پیشـرفت بیمـاری را در آنهـا مشـاهده کرد. در انتهـای دوره بیماری، زخم حاصله به صورت عمیق و پوسـیده 
در می آیـد و لبـه قرمـز زخـم خبـر از پیشـرفت آن به بافت هـای مجاور می دهد. بـه علت بـروز عفونت ثانوی 
ناشـی از باکتری هـا، مرکـز زخم سـفید رنگ می شـود. در بعضی حاالت عارضه به قدری پیشـرفته اسـت که 
سـتون مهره هـای ماهـی پدیـدار می شـود. ترشـحات داخل زخم حـاوی مایع لزجی متشـکل از سـلول های 
پوسـتی و بافت عضالنی متالشـی شـده و نیز باکتری هاسـت. آبشـش ها نیز به علت وجود خونریزی شـدید 

در زخم هـا کمرنگ می شـوند. 
درمـان: ایجـاد سـایه بان بـر روی اسـتخرها و اضافـه کـردن آنتی بیوتیـک بـه غـذای ماهیـان در درمان 

موثر اسـت.
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