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 تعريف مسئله و اهميت موضوع : 

بطور  هاي نوين پرورش آبزيان در جهان است كه در بسياري از نقاط دنياپرورش ماهي در قفس يكي از روش

هاي دو ساله سازمان به تاكيدات وزير جهاد كشاورزي و ابالغ سياست هگسترده در حال اجرا مي باشد. با توج

شيالت ايران در زمينه پرورش ماهي در قفس در آبهاي ساحلي شمال و جنوب كشور، رويكرد جديدي در 

پروري ماهيان در كشور بوجود آمده است. مطالعات انجام شده در زمينه پرورش خصوص توسعه صنعت آبزي

آميز دهنده موفقيت( طي سالهاي اخير نشانردهپرورش متراكم، نيمه متراكم و گستهاي دريايي )ماهيان در قفس

باشد. نيازمندهاي غذايي با توجه محيطي ميزا در كشور با رعايت نكات ايمني و زيستبودن اين صنعت درآمد

يط محيط زيستي و ... متغيير بوده كه آگاهي از آن جهت دستيابي به حداكثر به نوع گونه پرورشي، تغييرات شرا

 باشد. اي سيستم ايمني ماهيان الزم و ضروري ميروند رشد و ارتق
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 دستورالعمل بكارگيري يافته در عرصه: 

از آن در سطح  يبخش كهمجهز به هايژنايزر )آرام پز( اكسترود  ياست از غذا بهترخزر  شرايط درياي توجه با

 نينش ته)آرام  نموده حركت يحالت غوطه ور با نييدر ستون آب به سمت پا يرامآ بهاز آن  يآب مانده و بخش

مقدار، تعداد و زمان غذادهي فاكتورهاي مهمي براي ارزيابي . استفاده نمود ،برسد يه مصرف ماهتا ب( شونده

درصد وزن بدن از غذاي خشک تغذيه شوند.  3تا  2باشد. بطوركلي، ماهيان مي بايست بين اي ميفعاليت تغذيه

اساس كيفيت غذا، فاكتورهاي فيزيولوژيكي ماهي مانند سن،  الزم به توضيح مي باشد ميزان مصرف غذا بر

زيست محيطي را  اندازه، مرحله زندگي و سطح استرس متغير مي باشد. غذادهي مناسب ماهي مي تواند اثرات

 كاهش دهد. 
 

 ي يافته در عرصه:ريکارگبهنتايج و مزاياي حاصل از 

 و فرموالسيون غذا اسب با توجه به گونه پرورشي بهبودرعايت استفاده از ذرات غذايي با كيفيت و اندازه من

 پذيرنده آبي منبع بركيفيت محيطي زيست نامطلوب به منظور كاهش اثرات غذادهي استراتژي

 

 
 عكس/عكس هاي شاخص از يافته:

  

 

 

 

 

 

 


