
 

زمانی که ماهیان در درون قفس رها سازی میی ویدنیاز یز  ی            

طرف بریی تامین ینرژی و نیاز های فیز دلدژ   خیدد یز قیلییی            

رواز متابدلیسم و تنفس و یز طرف د گر جهت مقابله بیا ویدیمی         

زی ماننا تریکم باالز جر ان آبز ودیم  کنترل نشاه محیطیی   یسترس

 و بیماری به رژ م غذی ی کام  و مقدی نیاز دیرنا. 

 

 تاسیسات ذخیره غذا
 

تار خ مصرف و مات نگهایری غذی ماهی تیدلیییا ویاه تیدسی            

باویا. یریر       کارخانجات بریساس دمای ینلار بین دو تا چهار ماه می

غذی بریی مات طدالنی  ا در دمای باال ذخیره وددز و یتیامییین هیا        

ودد. بنابری ن تمیا  غیذیهیای        تخر ب واه و روغن آن ها فاسا می

ساخته واه با ا در وری   خن  نگهایری ودنا. ینلار غای با ستیی  

دیریی تهد ه مناسب هدی بریی نگهایی غذیی کنستانتره مدلیا ین و     

هاز  خچال بریی غذیهای خش  و غذیهای غینیی ویاهز       بچه ماهی

های غذی ی منجماز  های آرتمیاز رژ م فر زر بریی نگهایری سیست

 و ضا عات ماهی بریی تغذ ه مدلا ن باوا. 

مدیریت نگهداری غذا و غذادهی ماهیان  

 در قفس 
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 غذا دهی مقدمه 

 
ماهیان در محی  قفس بالی  محصدر بددن و وا  دسیتیرسیی بیه         

های زناه و ماهیییان    باونا. جیره  غذیی طلیعی دیریی محاود ت می
کم یرزشز غایی مرطدب و کنسانتره بریی تغذ ه ماهیان در قفیس  
یستفاده می ودد و ی ن ندع یز غذی ها دیریی میعیا یب و میزی یای              

به طدر یخیتیصیار آورده ویاه           1متفاوتی می باونا که در جاول 
یست. غذیدهی ماهیان در قفس  بصدرت دستی و  یا یسیتیفیاده یز          

همریه سیستم پا ش کنناه رفیتیار    های غذیپاش یتدماتی  به دستگاه
های ینتقال غذی با لدیلیه هیای       یی ماهی و یستفاده یز کمپرسدر تغذ ه

طد   می باوا. هر ندع ما ر ت غذیدهیی در میزرویه بیریسیاس             
نیروی کار مدرد یستفادهز بهره وریز ضیر یب تیلیا ی  غیذی ییز            
بکارریری تکندلدژیز هار رفت غذیز آلددری محییطییز پیا یش       

یی ماهیانز هز نه تما  واه و سهدلت یستفاده در محی    رفتار تغذ ه
 باوا.  دیریی معا ب و مزی ای متفاوت می

 
یز غذیهای وناور با قابلیت وناوری باال در ستدن آب جهیت غیذی     
دهی ماهیان یستفاده ودد که ی ن یمر مدجب د ا بهیتیر میاهیی در         

یی یز      هنگا  تغذ ه ودد. رفتار تغذ ه یی ماهیان می تیدینیا نشیانیه       
کیفیت خدب  ا با آب و نیز وملکرد مناسیب سیتمیت و رویا           
ماهیان باوا. در صدرت وا  تغذ ه ماهیییان در قیفیسز غیذی یز               

ودد و به محی  بیرون یز قیفیس ریه میی         دسترس ماهی خارج می
 ابا و در نتیجه باوث یفزی ش آلددری ز ست محیطی مینیطیقیه و       

 ودد.  ضرر یقتصادی به پرورش دهناران می
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 آزما ش غذی قل  یز ذخیره سازی در ینلار 

 تمیز کردن ینلار یز هر ردنه منلع آلددری 

  ذخیره سازی غذی در کیسه و قریر دیدن کیسه ها در یرتفاع باال 

  نگهایری غذیها در مکان های سرد و خش  )طی سه ماه بعا
 یز تدلیا با ا مصرف ودد(

  بازرسی غذی یز نظر رنگز بافت و بد در طدل مات نگهایری
 در ینلار

 یستفاده یز جیره های یختصاصی بریی تغذ ه هر ردنه 

 تناسب قطر غذی با ینایزه دهان ماهی 

                 مشاهاه ماهیان در زمان غذی خدردن: رفتار غذی خدردن
بهتر ن وتمت در تشخیص ستمتی ماهیان یست. غذی                 
خدردن ماهیان بصدرت فعال به ی ن معنی یست که همه کارها 
به خدبی صدرت ررفته یست. کم یوتها ی ماهیان می تدینا            

 و  برینگیز باوا. 

 یی یستفاده یز سیستم پا ش کنناه رفتار تغذ ه 

 وا  غذیدهی در زمان وری   نامساوا محیطی و یسترس 

              حایکثر غذی دهی در زمان وری   بهینه محیطی یز نظر دما و
 یکسیژن 

                  سنجش سا ر فاکتدر های محیطی و ز ستی در صدرت
 یستمریر رونا نزولی میزین مصرف غذی

             کاهش  ا تدقف غذیدهی در روزهای یبری ) به ولت کاهش
 یکسیژن( و طدفانی و کاورت باالی آب

 ثلت میزین غذیهای مصرف واه بطدر روزینه 

 راهنمای کلی در زمینه نگهداری غذا و غذادهی
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غذای مرطوب توپی شکل ساخته شده توسط  پرورش دهنده 

 گربه ماهی

های مورد استفاده در پرورش  معایب و مزایای انواع جیره

 ماهیان در قفس

 غذای زنده و ماهیان کم ارزش -1

 یرزین و مقلدلیت باال بریی ماهیمزایا: -

رطدت باالز هز نه نگهایری و نق  و ینتقال باالز کیفیت متغییرز معایب: - 

 یفزی ش بار آلددری محی ز ینتقال بیماری

 غذای مرطوب -2

 های کیفی آب یفزی ش مدید مغذی و بهلدد و ژریمزایا: -

مصرف سر ع پس یز تدلیا غذیز یفزی ش بار آلددری محی ز معایب: - 

 تنها یمکان غذی دهی با دست

 غذای کنسانتره -3

پا ایری در آبز کیفیت ثابتز کاهش هز نه نگهایری و نق  و مزایا: -

 ینتقال

 ررینز مقلدلیت پائین بریی بعضی یز ردنهمعایب: - 


