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 آال هاي توجیهی پرورش ماهی قزل طرح
 
 مهندس مجید میربد، مهندس سعید کریمی تنورلوئی : نمولفا 
 پارسیا ناشر:  

 نسخه 600 شمارگان: 

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید: 

   نوبت چاپ: 
 978ـ600ـ7010ـ49ـ5 شابک:  

  قیمت:  

 خش:نمایشگاه دائمی و مرکز پ
  انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده به خ دانشگاه ساختمان ایرانیان،  تهران ـ خ

 6، طبقه دوم، واحد 58پالك 
  66484189تلفن: 

www. noavarpub. com 
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212لت، پالك : تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک م3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 03132213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 
 04133341986ـ  04133341669: تبریز، خ امام، فلکه دانشگاه، اول خ دانشگاه، کتابفروشی عالمه تلفن: 5فروشگاه 

 
بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

ـاپ، فتـوکپی،               متعلق به نشر پارسیا می ـاب (از قبیـل هـر نـوع چ ـا قسـمتی از ایـن کت ـتفاده از کـل ی  باشد. لـذا هـر گونـه اس

ـار بـه صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي      برداري، نشر الکترونیکی، هر اسکن، عکس ـا       نوع انتش ـیلم فایـل صـوتی ی  وي دي، ف

 .گیرند تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر پارسیا ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 فهرست

 پیشگفتار
 مقدمھ

 فصل اول / کلیات

 آال قزل ماهی پرورش تاریخچه
 ماهی پرورش از قبل دوران بر گذري

 یابی مکان
 پرورش براي سالم ماهیان بچه انتخاب در توجه مورد نکات
 پرورش هاي  حوضچه به ماهیان بچه انتقال و حمل

 اثر مواد زاید ناشی از متابولیسم ماھی در حین حمل ونقل
 آبی سرد ماهیان پرورش

 فاکتورھای اصلی آب در پرورش ماھی
 دما

 چگالی
 بستن یخ

 شوري
 الکتریکی هدایت
 تیرگی
 رنگ

 اکسیژن

 PHدی اکسید کربن و 
 هاي مختلف بر روي ماهیان  در دامنه PH. اثرات 2جدول شماره 

 قلیائی و سختی
 . قلیائی و سختی کل در آبهاي استخرهاي مختلف4جدول شماره 

 نور
 آب کدورت

 آب امالح میزان
 کربن اکسید دي

 ترکیبات نیتروژنی
 آالی رنگین کمان ای در قزل  خصوصیات تغذیھ

 آال قزل نیاز مورد آمینه اسیدهاي و ها  پروتئین

 انرژی
 نیاز مورد هاي  ویتامین

 آال قزل در نیاز مورد معدنی مواد
 ضروري چرب اسیدهاي
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   مصرفی غذاي مختلف اشکال و ها  فرآورده انواع
 رطوبت مقدار اساس بر آال قزل غذاهاي انواع
 غذاي خشک -الف 
 خشک خوراك تولید هايروش

 روش پلت پرس -1
 روش اکستروژن -2

 آالي رنگین کمان سایز توصیه شده غذاي خشک در تغذیه قزل
 غذاي تر-ب
 غذاي مرطوب –ج 

 آال قزل ماهی غذاهاي انواع مورد در ضروري نکات
 آال قزل ماهی جیره در غذایی مواد از استفاده سطوح

 ھای ماھی  بھداشت و بیماری
 ماهی فروش زمان و تولید بینی پیش

 جدول طول دوره پرورش با توجه به درجه حرارت آب و وزن ماهی
 ، تولیدو مساحت استخر)  میزان دبی آب  جدول مشخصات استخرهاي پرورش ماهی (

 کردن دار ماهی از قبل ها  حوضچه سازي آماده
 نقل و حمل براي ماهیان بچه سازي آماده مراحل

 الف: صید
 بچه ماهیان قبل از انتقال ب: ضد عفونی

 ضدعفونی کردن بچھ ماھیان نورس
 مقدار آب ورودی بھ استخرھای بتونی

 ھوادھی در استخر پرورش ماھی
 اکسیژن نقصان علل

 گیری غلظت اکسیژن اندازه
 مستمر) (نظارت پایش

 ھا  نیازھای ھوادھی استخر
 ھا  جانمایی ھواده

 ایمنی و تعمیر نگھداری
   برقی وسایل از استفاده براي ایمنی نکات
   بتنی استخر آب تعویض دفعات تعداد محاسبه نحوه

 تن در هر دوره پرورش 2طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت فصل دوم / 

ت�ن  ٢طرح توجیھی احداث استخر دو منظوره ھشت ضلعی تکی پرورش ماھیان سردآبی ظرفی�ت 
 در ھر دوره پرورش

 آال در استخرھای دو منظوره کشاورزی ورش ماھی قزلطرح پر
 اھداف طرح

 مشخصات استخر دو منظوره
 ورودي حوضچه

 ماهی پرورش استخر
 تخلیه

 هوایی پل
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 صید و بندي رقم

 طرح توجیھی استخرھای ذخیره کشاورزی برای تولید ماھیان سردآبی
 کشاورزي منظوره دو استخرهاي پروژه اجراي شرایط

 برای اجرای طرحفرضیات اولیھ 
 طرح: هاي  هزینه

 اي (ثابت)  هاي سرمایه  الف) هزینه
 ب) هزینه جاري طرح

 جدول نحوه سرمایه گذاري

 ج) محاسبه سود و زیان
 درآمد طرح

 سود خالص طرح

 نرخ سوددهی

 پالن نمای باالی استخر ھشت ضلعی
 پالن نمای جانب استخر ھشت ضلعی

 تن در هر پرورش 4تنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت فصل سوم / طرح توجیهی احداث مزرعه ب

 تن در ھر دوره پرورش ۴طرح توجیھی احداث مزرعھ بتنی پرورش ماھیان سرد آبی ظرفیت 
 موجود امکانات
 طرح اهداف

 طرح اجراي نیاز مورد امکانات
 تولید ریزي برنامه
 ها:  هزینه

 هاي ثابت  هزینه -الف

   هزینه جاري -ب
 ساله)20حداث استخرها (استهالك هاي ا  هزینه-1

 ساله ) 5هاي ماشین آالت (استهالك   هزینه -2

 هزینه ملزومات -3

 هاي جاري  هزینه -ب
 هاي مصرفی  هزینه -1

 هزینه پرسنلی-2

 درآمد

 توجیه اقتصادي طرح

 دوره بازگشت سرمایه

ن در هر دوره ت 6فصل چهارم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت 

 پرورش

لیت�ر در ثانی�ھ)  ١۵آال در استخرھای دو منظوره کشاورزی (با میزان آب  طرح پرورش ماھی قزل
 تن در ھر دوره ۶ظرفیت 

   تایی سه ضلعی هشت استخرهاي اجراي و طراحی

 مشخصات استخرھای پرورش ماھی
 اول) حوضچه ورودي( آب حوضچه -1
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 ماهی پرورش استخرهاي -2
 سوم و دوم هاي  حوضچه -3
 استخرها سرریز -4
 کف مرکزي خروجی جنب در واقع بیرون، به فضوالت مستقیم خروجی -5
 نهایی آرامش حوضچه -6
 اضطراري اکسیژن -7

 جدول فاکتورهاي فیزیکو شیمیایی آب

 لیتر در ثانیھ ١۵طرح توجیھی استخرھای تیپ برای تولید ماھیان سردآبی با دبی 
 کشاورزي منظوره دو ستخرهايا پروژه اجراي شرایط

 طرح اجراي براي اولیه فرضیات
 طرح: هاي  هزینه

 اي (ثابت)  هاي سرمایه  هزینه-الف
 ب) هزینه جاري طرح

 گذاري سرمایه نحوه جدول
 زیان و سود محاسبه

 درآمد طرح
 سود خالص طرح

 نرخ سوددهی
 گانه هشت ضعلی3پالن پرسپکتیو استخر 

 نھ ھشت ضعلیگا٣پالن نمای باالی استخر 
 گانھ ھشت ضعلی٣پالن نما جانب استخر 

 تن در هر دوره پرورش 8طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت فصل پنجم / 

 تن در ھر دوره پرورش ٨طرح توجیھی احداث مزرعھ بتنی پرورش ماھیان سردآبی ظرفیت 
 امكانات موجود

 اھداف طرح
 ي طرحامكانات مورد نیاز اجرا

 برنامھ ریزي تولید
 ریزي تولید مزرعھ جدول برنامھ

 ها هزینه
 هاي ثابت  هزینه -الف
 هاي جاري  هزینه -ب

 ھای ثابت  الف) ھزینھ
 ساله) 20هاي احداث استخرها( استهالك   هزینه -1

 ساله) 5هاي ماشین آالت (استهالك   هزینه -2

 هزینه ملزومات-3

 جاري هاي  هزینه ب)
 هاي مصرفی  هزینه -1

 هاي پرسنلی  هزینه -2

 درآمد

 توجیه اقتصادي طرح
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 دوره بازگشت سرمایه

 تن در هر دوره پرورش 12طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت فصل ششم / 

 تن در ھر دوره پرورش ١٢طرح توجیھی احداث مزرعھ بتنی پرورش ماھیان سرد آبی ظرفیت 
 موجود امکانات

 طرح افاهد
   طرح اجراي نیاز مورد امکانات

   تولید ریزي برنامه
 مزرعه تولید ریزي برنامه جدول
 ها هزینه

 هاي ثابت  هزینه -الف
 هاي جاري  هزینه -ب

 اي هاي سرمایه  الف) هزینه
 ساله) 20هاي احداث استخرها (استهالك   هزینه -1

 ساله ) 5هاي ماشین آالت( استهالك   هزینه -2
 نه ملزوماتهزی -3

 هاي جاري  ب) هزینه
 هاي مصرفی  هزینه -1

 هاي پرسنلی  هزینه -2

 درآمد

 توجیه اقتصادي طرح

 سرمایه بازگشت دوره

 فصل هفتم / ضمایم

 بندی ماھی : شیوه رقم١ضمیمھ 
 : سواالت رایج در مورد پرورش ماھی٢ضمیمھ 
ی و آب اس��تخرھای پ��رورش ، میکروب��ی و بیولوژی��ک جی��ره غ��ذای  : ویژگیھ��ای ش��یمیایی٣ض��میمھ 

 ماھي
 برداري از منابع آبزي جمھوري اسالمي ایران : قانون حفاظت و بھره۴ضمیمھ 
 ھای اخذ پروانھ موافقت اصولی پرورش ماھیان  : نمونھ فرم۵ضمیمھ 
ھای م�دار ب�از، نیم�ھ م�دار   آال ب�ا سیس�تم : جداول مربوط بھ انواع استخرھای پرورش قزل۶ضمیمھ 

 بستھبستھ و مدار 
 منابع

 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 بیشـتري  اهمیـت  از روز به روز غذایی امنیت و غذا تامین مسئله جمعیت افزون روز افزایش با

 نیـاز  جوابگوي مراتع و زيکشاور اراضی جمله من ،غذا تامین محدود منابع شود.  می برخوردار

 باعـث  آبـی  منابع این شدن هآلود و دریاها و ها  اقیانوس از رویه  بی صید همچنین نیستند، غذایی

 و نـابودي  معـرض  در ارزشـمند  هـاي   گونـه  از بسیاري نسل و یابد کاهش آبزیان صید که شده

 بـا  همچنـین  و داخلـی  آبی منابع در آبزیان سایر و ماهی پرورش رو این از گیرد. قرار انقراض

 ما کشور در حاضر لحا در است. کرده پیدا توجهی قابل رشد زمینی زیر آبهاي منابع از استفاده

 صـنعت  ایـن  توسعه شاهد روز هر و شده مبذول خاصی توجه آبزیان سایر و ماهی پرورش به

 بهینـه  مـدیریت  و جدیـد  هـاي   فناوري از استفاده آبزیان بهینه تولید منظور به هستیم. کشور در

 و تـوجیهی  طـرح  کتـاب  تا شدیم آن بر رو این از ضروریست. تولید افزایش براي آب مصرف

  .دهیم قرار صنعتی جامعه مندان عالقه اختیار در و تهیه را آال قزل ماهی پرورش سنجی امکان

 

 

 احترام با

 

  بهینه طراحان مهندسی مشاوره شرکت

 

www.tarahanbehine.com 
 

 



 

 

 مقدمه

 کـه  گردند  می تقسیم گرم هاي  بآ و سرد هاي  آب ماهیان گروه دو به عموما پرورشی هاي  ماهی

 گـرم  منـاطق  بیشتر در هوا و بآ اگرچه آیند.  می حساب هب اول گروه جزء آزاد و آال قزل ماهی

 پـرورش  بـراي  مناسـب  منطقـه  چنـد  یـا  یـک  ها استان از یک هر در تقریبا این وجود با است،

 دارد. وجود سرد آب هاي  ماهی

 اگـر  ولـی  اسـت  دگـرا  سانتی درجه 17 حدودا آال قزل ماهی نمو و رشد براي حرارت درجه بهترین

 انجـام  مـاهی  مثـل  تولیـد  درنتیجـه  و تناسـلی  عناصـر  تولید باشد، ثابت سال طول در حرارتی نینچ

 ند،باشـ  خاصـیتی  چنـین  داراي اسـت  مکـن م کشـور  سارهاي چشمه و قنوات برخی آب گیرد. نمی

 8 رتحـرا  بـا  آبهـایی  در باید آن کثیرت ولی است مناسب آال قزل ماهی پرورش براي هایی آب چنین

 گیرد. انجام گراد سانتی درجه 10تا

 مـاهی  آن بـه  بودنش بزرگ خاطره ب فقط که است آال قزل نوعی واقع در خزر دریاي آزاد ماهی

 این میرند. نمی یزير تخم از بعد پرورشی يآال قزل مانند معموال ها  ماهی این شود،  می گفته آزاد

 برخـوردار  باالیی قیمت از کثراا و هستند اکیخور هاي ماهی لذیذترین جزء کال ماهیان از گروه

 است. برخوردار خاصی اهمیت از پرورشی يآال قزل ماهی که باشند می

 نسبتا هاي آب در توان می ولی گردد می احداث مخصوصی ايه کارگاه آنها پرورش براي اگرچه

 ودمحـد  تولیـد  و خـانوادگی  مصـرف  بـراي  است و... قنات چشمه، جویبار، بصورت که خنک

 بـدون  کـه  است تن 10000 ساالنه کشور در ماهی این تولید میزان حاضر حال در داد. پرورش

 یافت. خواهد افزایش ندهآی در هم باز شک

 اشـتغال  ایجاد در بلکه کند می فراهم را جامعه نیاز مورد پروتئین از بخشی تنها نه ماهی پرورش

 مـاهی  پـرورش  استخرهاي از روجیخ آب با که کشاورزي اراضی ضمن در دارد بسزایی نقش

 نکـات  از خـود  ایـن  که آورند می بار به خوبی محصوالت کیفی و کمی نظر از شوند می آبیاري

 پایـدار  توسـعه  و شیمیایی ودهايک مصرف در جویی صرفه و پروري آبزي توجه شایان و مثبت

 مصـرف  بهینـه  مـدیریت  و نوین هاي روش و جدید هاي  آوري فن از استفاده با امروزه .باشد می

 گذشـته  در مثـال  عنـوان  به رفته، باال تهگذش به نسبت سطح واحد در آبزیان تولید افزایش ،آب

 حاضـر  حال در ولی ،شد  می تولید بتنی استخرهاي در سطح واحد در آال قزل ماهی گرمکیلو 10

 در سـطح  حـد وا در گرمکیلـو  30 تـا  تولیـد  تـوان  انیزاسیونمک از استفاده و جدید هاي روش با

 کـه  اسـت  یافته افزایش سطح در گرمکیلو 80 از بیش تا متراکم فوق يروشها در و سنتی مزارع

 فعالیـت  ایـن  اقتصـادي  توجیه ها اقیانوس و دریاها از آبزیان انواع صید کاهش و اوصاف این با

   داشت. خواهد افزایش قبل به نسبت



 

 

 اول فصل

 کلیات

 آال قزل ماهی پرورش تاریخچه

 ماهیـان  آزاد پرورش اما دارد، هزارساله چند اي  پیشینه مصنوعی شرایط در ماهی کشت یا پرورش

 مـاهی  ذخـایر  افزایش و تامین بمنظور گذشته قرن در ابتدا ماهیان این است. جدیدي نسبتا فعالیت

 نشـان  کـه  دارد وجـود  نظریـاتی  ،یافتند پرورش مصنوعی بصورت ماهیگیري جهت آبی منابع در

 ها  رودخانه از ها تخم انتقال با آمریکا غرب پوستان سرخ بار نخستین را ماهی این رورشپ دهد  می

 بـراي  کمـان  رنگـین  يآال قـزل  مـاهی  پـرورش  پیشتاز ها  دانمارکی نمودند. آغاز پرورش مراکز به

 فراگیـر  سردسـیر  پیشـرفته  کشـورهاي  بیشـتر  در صنعت این  حاضر حال در بودند، انسانی تغذیه

 تاسـمانی  و شـیلی  در اخیـرا  و نروژ و اسکاتلند در اطلس اقیانوس آزاد ماهی پرورش است. شده

 ،  اسـت  کانـادا  و آمریکا غربی سواحل بومی آرام اقیانوس آزاد ماهی است، داشته سریعی پیشرفت

 یابد.  می پرورش نیز نیوزلند چون کشورهایی در مناطق آن در پرورش بر عالوه

 گونـه  بیشـتر  ایـران  پرورشـی  آالي قـزل  هستند، ها  آنادرموس جزء آال قزل بندي تقسیم لحاظ از

 در آن پـرورش  کـه  باشـد   مـی  سالمونیده یا ماهیان آزاد خانواده از گونه نخستین و کمان رنگین

 دارد. زیادي رواج کهکیلویه و مازندران استانهاي

 و پـاییز  خـالل  انایـر  در و اسـت  می تا دسامبر ماههاي شمالی نیمکره در آنها ریزي تخم فصل

 یابد.  می ادامه بهار ابتداي تا زمستان
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 ماهی پرورش از قبل دوران بر گذري

 از قبـل  و تکثیـر  مرحله به باید باشیم داشته نگاهی ماهی پرورش از قبل دوران به مبخواهی اگر

 کنیم. اشاره آن

 ارتجـاعی  خاصـیت  داراي باشـد.  مـی  زدن ضربه و حرارت درجه به حساس بسیار آال قزل تخم

 گـرفتن  گردد. می آن وارد است تخم سطح در که وپیلمیکر بنام سوراخی از اسپرماتوئید و بوده

 ماهیـان  کـار  ایـن  بـراي  نامند،  می تخمگیري اصطالحا را نر ماهی از اسپرم و ماده ماهی از تخم

 پـس  کنند.  می تخمگیري به اقدام سپس و کرده بیهوش ms222 بیهوشی ماده توسط ابتدا را مولد

 دقیقـه  120تـا 30 مـدت  در تـا  زننـد  می هم آرامی هب و ریخته هم روي را اسپرم و ها تخم آن از

 گیرد. صورت لقاح

 فصـل  حـرارت  درجـه  و محـل  بـه  بسـته  رود، مـی  کـار  به ماده ماهی 5 تا 4 براي نر ماهی هر

 تخمریزي زمان باشد تر پایین آب حرارت درجه هرچه که صورت بدین کند  می تغییر تخمریزي

 را زمـان  ایـن  یابـد.   مـی  کاهش ها تخم کیفیت تصور دو هر در که برعکس و افتد  می عقب به

 عـواملی  انداخت. پیش هیپوفیز تزریق یا مصنوعی نور از استفاده گزینشی، تخمگیري با توان می

 و تخـم  کیفیـت  کـاهش  از جلوگیري جهت دیرس بلوغ مناسب، رنگ بودن، الرشد سریع چون

 در تغذیـه  و نـور  جـنس،  دمـا،  دارنـد.  دخالـت  مولـدین  انتخاب در بیماریها مقابل در مقاومت

 و مخـالف  جـنس  حضـور  روز، شـدن  کوتاه اینها بر عالوه دارند، دخالت ماهیان آزاد رسیدگی

 روي از تـوان  می را رسیده ماده هاي  ماهی موثرند، ها  ماهی نمودن پیشرس در آب جریان شدت

 داد. تشخیص شان برآمده شکم

 هـم  رسـیده  نر ماهی است، تخمکشی براي اهیم آمادگی نشانه قرمزرنگ و مرمتو تناسلی منفذ

 و دوم سال در هم ها  ماده و دوسالگی در نر هاي  ماهی باشد.  می مانند قالب پایینی آرواره داراي

 و بـوده  بسیارحسـاس  دارد تخـم  از پـر  شـکمی  که آال قزل ماهی رسند. می جنسی بلوغ به سوم

 بیش نباید بار هر تخمگیري و بندي رقم جهت دلیل همین به و ندارد را خشونت تحمل توانایی

 بـه  صدمه و ها تخم شکستن سبب زیرا پرکرد ماهی از را دستی تور و برداشت را ماهی 3تا2 از

 گردد.  می مثل تولید دستگاه

 تخـم  کـه  را آنهـایی  مـاهی  گـزینش  در دارد، بسـتگی  مولـد  مـاهی  اندازه و سن به تخم مقدار

 عـدد 1553 سـالگی  دو در متوسـط  بطور ماهی هر نمود. خابانت باید کنند  می تولید ريت درشت



 ۱۲فصل هفتم: ضمائم /  

 

 وزن گـرم 30 آن عـدد 305 هـر  تقریبـا  کـه  کننـد   می تولید تخم عدد2210 سالگی سه در و تخم

 بشـدت  لقـاح  درصـد  نشود ماهی از تخمگیري به اقدام ها تخم کامل رسیدگی از اگرقبل دارند.

 رسـیده  حد از بیش ها تخم نگیرد ورتص موقع به تکثیر و بندي رقم اگر و یافت خواهد کاهش

 کـه  مـات  بصـورت  تخمدان از مترشحه خونابه با ارتباط اثر در که شوند  می زالل و صاف شده

 آیند.  می در شوند  می نامیده شبکور يها تخم

 زمـان  افـزایش  بـدلیل  آن خشک نوع که گیرد  می انجام مرطوب و خشک طریقه به کردن بارور

 بیشتري مطلوبیت از ظرف یک در ماهی چند از تخمگیري امکان و وپیلمیکر سوراخ ماندن باز

 اشـاره  آنهـا  به فقط گیردکه  می صورت مختلفی روشهاي با تخمگیري عملیات است. برخوردار

 شود:  می

 نفره) دو یا نفره دست(یک با تخمگیري -1

 هوا بوسیله تخمگیري -2

 آزاد) ماهیان شکم(در بریدن بطریق تخمگیري -3

 اضافه آب آن به و کرده مخلوط تمیز ظرف یک در هم با را ها  اسپرم و ها تخم عمل این از پس

 چنـدین  از کـار  ایـن  بـراي  که شمرد ساعت48 از پس توان می را شده گرفته يها تخم کنند،  می

 کنند:  می استفاده روش

 مخصوص) سینی روي بر ها تخم (شمارش سنجی حجم روش به تخم شمارش -1

 جـا  بـه جا هـا  تخـم  افزودن با که آبی مقدار اساس بر (شمارش بورو طریقه به تخم شمارش -2

 شود)  می

 بـا  هایی دیوارك با متري سانتی30 ناودانک یک از (استفاده بایر فون روش به تخم شمارش -3

 داخل) در درجه45 زاویه

 داخـل  به الرو هب شدن تبدیل براي را سالم يها تخم مرده، يها تخم کردن جدا از پس پایان در

 درازي بـه  معمـولی  اسـتاندارد  سـبدهاي  دهنـد.   مـی  انتقـال  انکوباتورهـا  یا مخصوص سبدهاي

 قـرار  کوچـک  قـابی  در که هستند متر سانتی15 گودي مترو سانتی 25/36پهناي و متر سانتی50

 شوند.  می آویزان کانال داخل در و گرفته

 و شـکل  سـینی  و اي  چکه نوع سه به ها تخم با ستما و آب ورود نحوه به بسته نیز ها  انکوباتور

 قـرار  هـم  روي عمودي و کشویی بصورت شکل سینی انکوباتورهاي شوند.  می تقسیم اي  جعبه
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 اي  چکـه  نوع در شوند.  می نگهداري آن در زرده کیسه جذب و الرو به تبدیل تا ها تخم و گرفته

 زدگـی  چشـم  مرحله تا را ها تخم و شود  یم هدایت اي  قطره روش به پایین سمت به باال از آب

 زیـر  بـه  آب و شده تخم نگهداري سبب سینی کف توري هاي  سوراخ کنند  می نگهداري آن در

 اي  جعبـه  نـوع  در شـود.   مـی  تامین صورت بدین هیما نیاز مورد اکسیژن و کند  می سقوط سینی

 گردد.  می هدایت کانال پایین بسمت مخصوص کانال باالي از آب

 16 روز در هـا  تخـم  درجـه  این با است، درجه10تا8 ها تخم هچري براي حرارت درجه معموال

 بـراي  را درآمده تخم از تازه الروهاي گردند،  می خارج تخم از 32 درروز و شوند  می زده چشم

 دو الروهـا  چـون  دهنـد   مـی  افـزایش  را آب ورودي جریان و دارند  می نگه تراف در هفته چند

 الروهـا  شـد  جـذب  مـاهی  توسـط  زرده کیسه سوم دو وقتی دارند. نیاز اکسیژن به ها تخم برابر

 نمود. منتقل پرورشی هاي  حوضچه به را آنها توان می و نمایند تغذیه و شنا ندتوان می

 از بـرداري  نمونـه  بـا  وزنـی  روش در نمود، شمارش حجمی و وزنی بطریق توان می را الروها

 و سـطل  یـک  آب وزن میـزان  با سپس آوریم  می بدست را روهاال وزن متوسط تراف طهنق چند

 الروها حجمی روش در کنند.  می تعیین را آنها تعداد آن در ساچوك با شده صید ماهیان ریختن

 بچه یا الروها تعداد ظرف از استفاده دفعه تعداد شمارش با و کرده صید مشبک ظرف یک با را

 کنند.  می محاسبه را ها  ماهی

 هـزار  ده بـاتراکم  معمـوال  و گـردد   می آغاز شد جذب زرده کیسه درصد80 وقتی الروها تغذیه

 15 هـر  بایـد  و گیرد  می صورت دست با ماهیان بچه به غذادهی باشد.  می مربع متر هر در قطعه

 بـراي  را آنهـا  گـرم 5 وزن بـه  ورسـیدن  ماهیـان  بچـه  رشد با داد انجام را عمل این دقیقه 30 تا

 جیـره  نوع تعویض زمان در که داشت توجه باید دهند،  می انتقال گرد هاي  ضچهحو به نگهداري

 گیرد. انجام تدریج به کار این بلکه نشود عوض یکباره به غذا همه

 یـک  قطعـه 1000 هـر  ازاي به متري 3 تا 2 هاي  تراف در نورس ماهیان بچه پرورش براي نکته:

 گردد. منظور گراد یسانت درجه 12 حرارت درجه با دقیقه در آب لیتر

 

   یابی مکان

 دقـت  امـر  ایـن  در اگـر  کـه  است آال قزل ماهی پرورش محوري و مهم فاکتورهاي از یابی مکان

 مواجـه  خطـر  بـا  شـده  انجـام  گذاري سرمایه کل بلکه بود نخواهد موفق پرورش تنها نه نشود
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 کرد. انتخاب را نظر مورد مکان جانبه همه بررسی از پس و وقت صرف با باید لذا شد خواهد

 گیرد: قرار نظر مورد باید زیر موارد هدف این به نیل براي

ـ  کـه  باشـد  اي  گونه به باید کارگاه احداث براي نظر مورد منطقه هوایی و آب شرایط :اقلیم -  اب

 پـرورش  کـه  سـرد  آنقـدر  نـه  و باشد گرم آنقدر نه یعنی باشد، داشته سازگاري آال قزل پرورش

 باشد. داشته ابقتطم زیستی نیازهاي با زیادي حدود تا باید بلکه سازد محدود را آال قزل

 و برداري خاك عملیات کمترین حدالمقدور که باشد طوري باید نظر مورد منطقه :توپوگرافی -

 طـوري  بایـد  زمـین  دیگـر  طـرف  از کنـد،  محدودتر را گذاري سرمایه تا باشد داشته را تسطیح

 داراي زمین یعنی باشد داشته وجود ثقلی صورت به ها  ضچهحو آبگیري امکان که شود انتخاب

 محل که نمود توجه باید همچنین بود، خواهد آب پمپ به نیاز صورت این غیر در باشد، شیب

 باشد. نداشته قرار آبی هاي آلودگی دیگر و سیالب معرض در نظر مورد

 بچـه  خریـد  فـروش،  بـازار  ،  هـا   شهر به ارتباطی راه داراي باید نظر مورد مکان :محل امکانات -

 باشد. داشته غیره و ماهی

 و کارگـاه  چقـدر  هر و است ضروري پرورش محل در دائمی و مطمئن آبی منبع یک وجود :-

 چنـد  یـا  یک کارگاه محل در است بهتر البته بود، خواهد تر مفید باشند نزدیکتر هم به آبی منبع

 بـا  اسـت  ممکـن  پـرورش  دوره طـول  در کـه  چـرا  شـود،  حفر ضروري مواقع براي چاه حلقه

 شویم. مواجه آب منبع آلودگی آب، جریان کاهش نظیر مواردي

 

 پرورش: براي سالم ماهیان بچه انتخاب در توجه مورد نکات

 رمـز ق ظـرف  حوضـچه  داخـل  در مورد این مشاهده براي ،  داشت توجه باید آنها اشتهاي به -1

 تحریک آن دیدن با ماهیان بچه تا باشیم داشته همراه دشو  می دهیغذا آن با معموال که را رنگی

 .  شود انجام غذادهی ساعات در باید عمل این البته شوند

 هـا   ناسـالم  ولـی  گیرنـد   مـی  قـرار  آب جهت خالف در منظم روبط همیشه سالم ماهیان بچه -2

 .  شوند  می دیده ها  دیواره کنار در پراکنده بصورت

 پریدگی رنگ داراي ها  ناسالم ولی است درخشندگی داراي و روشن سالم ماهیان بچه رنگ -3

 بچـه  فضا بودن ریکتا بدلیل چون شود انجام طبیعی نور شرایط در باید مورد این البته ،  هستند

  .  کنند  می هماهنگ محیط با استتار حالت به را خود بدن رنگ ماهیان


