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مقدمه
درپرورش آبزیان درقفس ،مثل سایر سیستمهای پرورش آبزیان ،مواد زاید تولید ميشود ،اما ،بهغیر ازاین ،فضایي را در
محیط آبي اشغال ميکند که مي تواند باعث قطع دسترسي به نقاط دیگر محیط آبي ،بروز مشکل در عبور کشتيها
وقایقها و کاهش زیبایي منظر محیط آبي شود .همچنین ممکن است در اثر انتقال ماهيهای بیمار به قفس ،عوامل
بیماریزا و انگلها وارد محیط آبي شوند و سایر آبزیان وحشي را دچار بیماری کنند.
مواد زاید حاصل از پرورش متراکم درقفس (غذای مصرف نشده  ،مدفوع) ،با ورود به محیط آبي باعث تغییر کیفیت آب
آن ميشوند.
با استقرار قفس در منبع آبي ،ممکن است تضادهایي میان پرورشدهندگان و سایر استفادهکنندگان از منبع آبي مثل
ماهیگیران ،گردشگران ،کشاورزان به وجود آید و روی تولید ماهي در قفس اثر منفي بگذارد .برای کاهش تضادها
بهتراست از نیروهای بومي برای مزارع قفس استفاده شود.
ازنقطهنظر پرورشدهندگان آبزیان درقفس ،آسیبپذیری سیستمهای پرورش در روی آب ،بیشتر ازسیستمهای روی
خشکي است .ممکن است محیط آبي توسط سایر استفادهکنندگان آلوده شود و برای پرورشدهندگان مشکالتي را
بهوجود آورد .همچنین قفس و پن نسبت به سایر سیستمهای پرورشي ،دربرابر صدمات ناشي از طوفان حساستر
هستند.عالوه براین قفس ،در برابر سرقت و خرابکاری بسیار آسیبپذیر است.

کنترل بیماریهای ماهی
آگاهي از سالمتي ماهيهای پرورشي مهم است ولي پرورشدهندگان بایستي بدانند که چه موقع ماهيها سالم هستند و
رشد خوبي دارند و یک ماهي سالم چه ویژگي هایي دارد .نخستین عالمت برای تشخیص سالمت ماهيها ،تغییرات در
رفتار و شنا کردن آنها است و بهترین زمان برای این کار در هنگام غذادهي است .موارد بیماری دیده شده بایستي در
جدول  1آورده شود .
اگر مسئله مشکوکي دیده شد باید از ماهيها نمونهگیری کرد و به آزمایشگاههای دامپزشکي فرستاد .هرگونه تغییر در
ظاهر (ستون فقرات تغییر شکل یافته) ،پوست ،رنگ ،وجود زخم ،جوش ،لکه ،ورم و موکوس اضافي ،چشم ،برآمدگي
چشمها ،تیرگي عدسيها ،بالهها و دمخوردگي ،همگي عالمت بیماری هستند.
برداشت و دفع ماهیهای مرده
به غیر از شیوع بیماری ،معموال تلفات بدون علت هم در مزارع ماهي اتفاق ميافتد .جمعآوری ماهيهای مرده ميتواند در
جلوگیری از سرایت بیماری کمک کند .تعدادی از ماهيهای مرده در کف قفس جمع ميشوند .بنابراین بایستي هم
ماهيهای مرده شناور و هم با باال کشیدن تور ،ماهي های مرده کف قفس را نیز روزانه جمع کرد .ثبت تعداد ماهيهای
مرده اهمیت دارد؛ زیرا تغییر در تعداد تلفات ميتواند در اطالع از شروع و شیوع بیماری کمک کند .تعداد تلفات روزانه
هر قفس در جدول  1درج ميشود.
ماهيهای تلف شده را باید از قفسها دور و در کنار ساحل دفن کرد و اگر مشکوک به بیماری هستند ،آنها را در یک
گودال ریخته و روی آنها را با آهک بپوشانید .از پت کردن ماهيهای مرده به داخل آب خوداری شود چون باعث جلب
جانوران شکارچي به سمت قفس و شیوع بیماری در میان ماهيهای وحشي ميشود و ماهيهای وحشي ميتوانند
بیماری را به ماهيهای پرورشي منتقل کنند ،تجهیزاتي که برای جمعآوری و جابهجایي ماهيهای مرده استفاده
ميشوند ،بایستي پس از استفاده ،ضدعفوني شوند.
تعمیر ونگهداری قفس ماهی
صرف نظر از صدماتي که طوفان ،جانوران شکارچي ،اشیای شناور روی آب ،کشتیراني ،دزدان و خرابکاران به قفس
مي زنند ،هریک از اجزای قفس یک عمر مفید محدود دارند و سرانجام فرسوده ميشوند .بنابراین قفس ،تور و مهارها را
بایستي بهطور دورهای ،ازلحاظ وجود عالمتهای صدمهدیدگي ،فرسودگي و پارگي بازرسي و درصورت نیاز ،تعمیر و
تعویض کرد .تورهای قفس را مي توان در هنگام تمیز کردن برسي کرد .اگر آب تمیز باشد ،ميتوان از روی قایق یا
راهروهای قفس آنها را باز دید کرد.
پارگيهای کوچک را ميتوان با نخهای ابریشمي ،در محل ،ترمیم کرد ،اما اگر صدمهدیدگي زیاد باشد باید کیسه تور را
تعویض یا در ساحل تعمیر کرد .در بیشتر محلها ،بویژه محیطهای دریایي ،کیسههای توری دچار گرفتگي ميشوند و
بایستي تمیز شوند .گرفتگي تور با جلبک ،بیشتر در  2متر باالیي تور ایجاد ميشود که با یک برس دستهبلند براحتي
ميتوان کیسه راتمیز کرد.
برای جلوگیری از گرفتگي چشمهها و تعویض آب بهتر در قفس ،بهتر است همراه با افزایش وزن ماهيها ،کیسه توری را
با کیسه توری چشمه بزرگتر تعویض کرد .اندازه چشمه مناسب کیسه توری ،برای ماهيهای قزل آال ،در وزنهای
مختلف ،در جدول  8آمده است.

در روش شیمیای ،کیسه توری را در محلولهای ویژه ضدگرفتگي تور قرار ميدهند و سپس آنها را درآورده و ميشورند
و بعد خشک ميکنند .در ایران ،تورها را در محلول قیر و بنزین ميخوابانند و وقتي این محلول جذب الیاف تور شد ،آن
را از محلول خارج ميکنند و پس از شستوشو خشک ميکنند .در روش شیمیایي با استفاده از پمپهای فشار قوی ،آب
را با شدت به تور ميپاشند تا مواد چسبیده به آن جدا شود .امروزه از روشهای شیمیایي بسیار استفاده نميشود که
علت آن ،عمدتا هزینه باال و ترس از اثرات مواد شیمیایي بر روی ماهيهای نگهداری شده است .ارزانترین و راحتترین
روش ،استفاده از برس است ولي بایستي توجه کرد که استفاده زیاد از برس باعث ساییدگي تور ميشود .مهارهای قفس
نیز بایستي با غواصي کردن در زیر آب باز دید شوند .بویژه پس از طوفانها و در صورت نیاز ،تعمیر یا تعویض کرد.
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