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 قدمهم

شود و نیازی نیست که کار رفته میهای آبی موجود بهمحیطیکی از محاسن پرورش در قفس این است که در 

درکشورهایی  -آید گذاری اولیه بسیار پایین میدهندگان، زمین یا آب جاری داشته باشند، بنابراین میزان سرمایهپرورش

ه شود که چون البته باید توج -که محدودیت زمین دارند )مثل ژاپن( استفاده ازقفس نتایج موفقیت آمیزی داشته است

های روی محیط شود، تاثیری مهمیطور مستقیم از ذخایر آبزی استفاده میدر مزارع قفس، برخالف استخرها و مخازن به

 .گذاردآبی می

این، فضایی را در غیر ازشود، اما، بههای پرورش آبزیان، مواد زاید تولید میدرپرورش آبزیان درقفس، مثل سایر سیستم

ها تواند باعث قطع دسترسی به نقاط دیگر محیط آبی، بروز مشکل در عبور کشتیکند که میاشغال می محیط آبی

های بیمار به قفس، عوامل ها و کاهش زیبایی منظر محیط آبی شود. همچنین ممکن است در اثر انتقال ماهیوقایق

 .ها وارد محیط آبی شوند و سایر آبزیان وحشی را دچار بیماری کنندانگل زا وبیماری

مواد زاید حاصل از پرورش متراکم درقفس )غذای مصرف نشده ، مدفوع(، با ورود به محیط آبی باعث تغییر کیفیت آب 

 .شوندآن می

 
 دهی ماهیان پرورشیغذا و غذا

ها دهنده به ماهیها منحصرا  متکی به غذای دستی است که توسط پرورشدر پرورش متراکم ماهی در قفس، تغذیه ماهی

 .شود. بنابراین غذای ماهی بایستی سرشار از نیازهای غذایی ماهی و با کیفیت باال باشدداده می

این غذاها یا به صورت خشک  ساز است.یا دست (کنسانتره )غذاهای مورد استفاده در قفس یا به صورت آماده غذای

ساز ده شود. غذاهای دستالبته، به خاطر آلودگی ناشی از غذاهای تر، بهتراست از غذاهای خشک استفا –هستند یا تر 

شود و معموال  ارزانتر از غذاهای کنسانتره افشرده آماده است دهندگان از مواد قابل دسترس محلی تهیه میتوسط پرورش

شوند. غذاهای کنسانتره آماده، خاکه کمتری دارند و ها باال است و سریعا  از دسترس ماهی خارج میولی میزان خاکه آن

شود که این موضوع باعث میترند و های انجام شده در کارخانه، مقداری شناوری دارند و در آب پایداروریآبه خاطر عمل

 .این غذا در قفس کمتر شود میزان پرت هدر رفتن
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توانند غذای مصرفی خود را روزانه یا هفتگی تامین کنند لذا به ناچار دهندگان ماهی در قفس نمیاینکه پرورشبه خاطر

 .این، نیاز به انبار برای نگهداری غذا دارندکنند و بنابرای مصرفی یک یا چند ماه خود را یک جا خریداری میغذ

کند. حشرات و جوندگان نه تنها غذا ها را تسریع میگذارد و فساد آندما و رطوبت روی کیفیت غذای انبار شده تاثیر می

 :این نکات توجه کرد کنند. بنابراین، در هنگام انبارکردن غذا بایستی بهمی ها را نیز آلودهکنند بلکه آنرا مصرف می

 .غذا پیش از انبار کردن بازرسی شود و برای جلوگیری از آلودگی سایر غذا، غذاهای آلوده دور ریخته یا ضدعفونی شوند -

 .و روی سکوهای چوبی قرار دهندها را باالتر از سطح زمین غذاها را در کیسه ریخته و نگهداری کنند و کیسه -

های گالوانیزه در تهویه هوا در انبار بایستی حداکثر و دما تا حد امکان، پایین نگهداشته شود. در مناطق گرمسیر، از ورق -

 .ساخت انبار استفاده نگردد

 .کار گرفته نشودبرای کنترل جوندگان، از تله استفاده شود و هرگز، سم در انبار به -

طور مرتب بازرسی شوند و هرگونه تغییر رنگ و بافت کلوخه شدن و بوی نا و ترشیدگی که ای انبار شده بایستی بهغذاه -

 .دیده شود، نشانه فاسد شدن است

ها درج شده توجه شود و از مصرف غذاهای تاریخ مصرف گذشته خوداری های آنبه تاریخ مصرف غذاها که روی کیسه -

 .شود

این مواقع اشتهای مناسب ها درام سرما یا گرمای شدید و هنگام طوفان خودداری شود، زیرا که ماهیدهی در هنگاز غذا

های مشخص غذادهی عادت داد و تنها در آن های قفس را بایستی به زمانشود. ماهیندارند و غذای داده شده، پرت می

های اندازههای در سنین مختلف غذاهایی با . برای ماهیها به آنان غذا داد، زیرا آمادگی و اشتهای الزم را دارندزمان

اندازه غذاهای متناسب با  ها است، لذا باید توجه شود که ازاندازه دهان ماهیمختلف تهیه شده و این غذاها متناسب با 

لحاظ اینکه شود. همچنین به شود و پرت میصورت غذای داده شده خورده نمیسن ماهی استفاده شود، در غیر این

آال بایستی غذا را ببیند تا بخورد، از دادن غذا در مواقع تاریکی یا با کدورت آب خودداری شود. در مزارع ماهی قزل

تر است(. غذاهای مکمل و غذاهای تر نیز معموال  با شود )چون ارزانتر و راحتکوچک قفس، غذادهی با دست انجام می

ها توان میزان غذادهی را با میزان اشتهای ماهیروش غذادهی این است که می شود. مزیت عمده ایندست داده می

های مریض و شوک های درون قفس مطلع شد زیرا ماهیتوان از وضعیت سالمتی ماهیتنظیم کرد. همچنین براحتی می

 .دهندزده اشتهایشان را از دست می

 های مکانیکیر مزارع بزرگ قفس در خارج از کشور، از غذادهجویی در نیروی کار، دخاطر صرفههای اخیر بهدر سال

(Mechanical feeder) اند. دو نوع عمده غذاده وجود دارد: غذا ده تقاضاییاستفاده کرده (Demand feeder)  و

هایی است که در شود مشابه همان طرحهایی که در قفس استفاده میغذاده .(Automatic feeder) غذا ده خودکار

دهند. در نوع تقاضایی یا پاندولی ها را معموال  در وسط قفس قرار میشوند. غذادهمزارع روی خشکی استفاده می

ها اشتها ( پاندولی دارد که تا درون قفس ادامه دارد و سر دیگر آن به یک صفحه متصل است و وقتی ماهی91)شکل

کنند. در ها آن را مصرف میریزد و ماهین آن به درون قفس میداشته باشند با تکان دادن پاندول، مقداری غذا از مخز

این جیره غذایی توسط دستگاه غذاده و در زمان شود و دهنده تعیین مینوع خودکار، میزان جیره غذا توسط پرورش

ط هوای فشرده ها، غذا را توسهای بزرگ غذا دهشود. در قفسدهنده، به داخل قفس ریخته میتعیین شده توسط پرورش

 .گیرندها، روی قایق یا سکوهای شناور قرار میها و لوازم جانبی آناین غذادهکنند. به داخل قفس پرت می
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