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 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

امروزه استفاده از تغذیه مناسب و ارزان از عمده ترین ارکان موفقیت در امر آبزی پروری می باشد. در رابطه با پرورش   

الرو ماهی سفید و کپورماهیان چینی نیز یکی از مهم ترین مسائل تهیه غذای مناسب و اقتصادی می باشد. ماهی سفید 

مورد استفاده مردم حوضه جنوبی دریای خزر بوده که سهم عمده  یکی از با ارزش ترین و خوش خوراک ترین ماهیان

صیاد قانونی مشغول به صید می باشند . لذا جهت  12000ای در اقتصاد منطقه ایفاء می نماید. در حال حاضر حدود 

رورش پبچه ماهی یک گرمی توسط کارگاه های تکثیر و ها میلیون  آن در دریای خزر ساالنهاین ماهی بازسازی ذخایر 

برخی از  و رها سازی می گردند . درصد قابل توجهی از الروها تا رسیدن به مرحله فینگر لینگ دچار تلفات می شوند

آنها نیز تا رسیدن به این مرحله زمان زیادی را سپری نموده و یا از رشد مناسبی برخوردار نمی باشند. الروها در ابتدای 

ک کم دارای اندازه کوچک و تحر ، چربی مناسب ود که عالوه بر داشتن پروتئین شروع تغذیه فعال نیاز به غذایی دارن

اسید های چرب غیر اشباع با زنجیره های بلند بوده تا بتواند رشد و بقاء آنها را تضمین  پروتئین وباشد و از طرفی نیزحاوی

 الهضم و سپس زئوپالنکتون بزرگتر مینماید. در این رابطه یکی از غذاهای مناسب در مرحله الروی روتیفر های سهل 

باشند. اسالری ) کودآلی تخمیر شده بیهوازی ( یکی از موادی است که تولید زئوپالنکتون را در استخر ها افزوده و از 

افزایش مواد مغذی مؤثر در رشد می شود. کپورماهیان خصوصا ماهی  طرفی نیز  ضمن ایجاد بهداشت در استخرها باعث

گ هد بشدت وابسته به میزان تولیدات اولیه و ثانویه در استخرها می باشند. در حال حاضر از کودهای فیتوفاگ و بی

شیمیایی جهت تولید فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون استفاده می گردد که ضمن اینکه عوارض زیست محیطی را بجا خواهد 

یز یز برخی ازگروههای فیتوپالنکتونی تولید شده نگذاشت برای برخی از ماهیان مانند آمور مناسب نبوده و از طرفی ن

ممکن است برای تغذیه زیاد مناسب نباشند یعنی استفاده بی رویه از برخی کودها ممکن است  سبب رشد و بروز گونه 

 دهای نامطلوب گردد. استفاده از اسالری می تواند نقش مهمی در تولید فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون داشته وهزینه تولی

 را تقلیل دهد. 

ازی می س بچه ماهی یک گرمی به دریای خزر رها ها میلیون باینکه شیالت ایران ساالنهبا توجه از نظر اقتصادی 

نماید با نتایج کسب شده از این طرح و استفاده از اسالری این رقم می تواند افزایش قابل توجهی یافته  ضمن اینکه هزینه  

یرا زو مدت زمان پرورش نسبت به میزان قبل  نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش در هزینه را  نیز در بر خواهد باشد.

فته اول پرورش الرو ماهی سفید اوال در مصرف غذای کنسانتره به مدت دوهفته جلوگیری استفاده از اسالری در دو ه

کرده و نیز نوع تغذیه در دو هفته اول نقش عمده ای در بازماندگی الرو داشته و میزان محصول را در انتها افزایش خواهد 

 داد.

مشتتتکالت عمده در کاهش بازماندگی بچه        با توجه به نیاز الروها به غذای زنده در روزهای نخستتتت یکی از              -

شد. کلیه مراکزو مزارع تکثیر و پرورش        شی میبا سانتره از همان ابتدا در مراکز و مزارع پرور ستفاده از غذای کن ماهیان ا

الرو ماهی ستتتفید می توانند حتی االمکان در دو هفته اول پرورش پس از تزریر الرو به استتتتخرها از استتتالری جهت           

 نکتون و پس از طی این مدت از غذای کنسانتره استفاده نمایند .  افزایش زئوپال



ضالت  صوص پرورش   یکی از مع ستفاده از پرواریدر خ شیمیایی کپورماهیان، ا ی آمور تأثیر بر روی بازماندگ و کود 

 است استفاده از اسالری بر روی بازماندگی ماهی آمور) علفخوار ( نیز مؤثر بوده و بر افزایش محصول خواهد افزود

 از اسالری می توان تا حدودی بازماندگی بچه ماهیان آمور را نیز افزایش داد.   

ه استتالری  کپورماهیان چینی می توان گفت کپرورش فینگرلینگ و پرواری با توجه به نتایح استتتفاده از استتالری برای  

شیمیایی    سبی برای کودهای  ساند آن   جایگزین منا سالری می توان از      و یا به حداقل ر ستفاده از ا شد. همچنین با ا می با

 دادن کودهای آلی خام که خود بنوعی باعث آلودگی آب می گردد جلوگیری نمود.

استخرهای پرورش ماهی بلوم های فیتوپالنکتونی نامناسب یا سمی است که ناشی از استفاده بی رویه        از معضالت دیگر  

از کودهای شتتیمیایی بوده و باعث مرگ و میر ماهیان می گردد. استتالری از بروز بلوم های نامناستتب جلبکی جلوگیری 

این جلبکها  می داردلذا راه خوبی برای کت نترلمی نماید و وضعیت فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون را به حالت تعادل نگه 

 می باشد.

 دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:

بد آب و هوایی نظیر مواقع ابری و در شرایط کمبود اکسیژن ممنوع می باشد.  درشرایط استفاده از اسالری -

ی از بایست نمیهمچنین در زمانی که تراکم نگهداری ماهی در استخر و شرایط کمبود اکسیژن وجود دارد 

 استفاده نمود.  اسالری

 ود.نوان مکمل استفاده می شبه ع اسالریمواد ناشی از ته نشست به عنوان کود پایه استفاده شده و مایع  - 

و همه  گیاهخواردرصد و گونه های  60را تشکیل دهند مثال  خوارغالبیت پالنکتونبهتر است گونه های  - 

 درصد بوده که به عنوان گونه های ثانویه قلمداد می گردند. 40از  خوارکمترچیز 

حو می گردد آب به اندازه سانتیمتری م 20-18دیسک در عمر  سکشیکنترل کدورت آب : زمانی که - 

 25 -20 پایینترازباشد. زمانی که کدورت آب  در  نمی اسالریکافی بارور بوده و احتیاجی به استفاده از 

 35-25سانتیمتری باشد شرایط طبیعی برای پرورش ماهی وجود دارد و زمانی که کدورت پایین تر از 

 استفاده نمود.  اسالریسانتیمتر باشد می بایستی سریعا از مایع غنی ساز 

 استفاده از کودهای آلی خام متوقف شود -

 استفاده از کودهای شیمیایی به حداقل رسانده شود. -

 .برابر آب ریخته  شود 2کیلو کود گاوی ریخته و تا  25لیتری حدود  100در دبه زیتون  -

 گرم مخمر به آن اضافه می کنیم  100لیتر مالس و 1روز  3بعد از   -

 درجه برای تهیه اسالری خوب است .  30تا  22درجه حرارت  -       

 لیتری ریخته می شود. 100تا  2روز  10در هر هفته یا  -



 نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

سالری باعث افزایش     - ستفاده از ا صول    میزان بازماندگیا شد ویژه و مح سفید  بچه ماهیان ، وزن ، نرخ ر و  ) ماهی 

 کپورماهیان (  نسبت به روش مرسوم ) متداول ( می شود.

میزان زئوپالنکتون در استخرهای اسالری بیشتر و میزان فسفات ، ازت  در استخرهایی که از اسالری استفاده شود - 

بی تئین و چرو میزان پروگاوی ) اسالری ( بیش از کود خام ، کلسیم ، پتاسیم و منیزیم پس از تخمیر بیهوازی کود 

 خواهد بود.نیز در الشه ماهیان تغذیه شده با اسالری بیشتر 

دراثر تخمیر  هاین ک "خصوصا برخوردارند. یاز کیفیت مطلوب تی استخرهای تغذیه شده با اسالریوضعیت بهداش  -

محدود  Coli bacillusو Salmonella   chloreasiusعوامل پاتوژن نظیر بی هوازی اسالری رشد وتکثیر

 می گردد.

و چربی ماهیان در استخرهایی که از اسالری استفاده می شود بیش از استخرهایی است که به روش پروتئین .میزان -

 متدوال و بدون اسالری  پرورش می یابند.

صول    - سالری بیش از       کپورماهیان ) مرحله پرواری ( میزان بازماندگی و مح شده از ا ستفاده  ستخرهای ا وش   ردر ا

 متداول ) بدون اسالری ( می باشد. 

ن استخرها  آبی در ای -بوده و جلبکهای سبز  استخرهای متداول در استخرهای اسالری بیش از    میزان زئوپالنکتون  -

   دارند. استخرهای متداولتراکم بسیار کمی نسبت به 

در پرورش پرواری کپورماهیان نیز میزان پروتئین و چربی در ماهیان پرورش یافته در استخرهای محتوی اسالری     -

   بیش از مرسوم می باشد.

 آب از ثبات بیشتری برخوردار است. pH در استخرهای حاوی اسالری -

 حاصلخیزی می شود. اسالری عاری از اکثر عوامل پاتوژن موجود در کود گاوی بوده ،وباعث افزایش -

 اسالری از نظر میزان پروتئین ، چربی،خاکستر ،کلسیم ، فسفر ، نیتروزن غنی تر از کود گاوی بوده است .  -

ستبب افزایش تنوع وفراوانی گونه های فیتوپالنکتونی وزئوپالنکتونی شتده    (slurry)استتفاده از ماده غنی ستاز    -

نس هتتای د             ج یش   فزا موضتتتتوع خصتتتتوصتتتتا بتتاعتتث ا ین  جملتته              ا بز از  کهتتای ستتتت ب ل ج تومتته هتتا و            یتتا
Scenedesmus,Ankistrodesmus گروههتتای زئوپالنکتونی متتاننتتد روتیفرهتتا )              و    Asplanchia , 

Monostyla,Synchaeta,Philodina  این وضتتعیت نه تنها باعث استتت.  ( و کوپه پودها و کالدوستترهاشتتده

شاخص های رشد بچه ماهی سفید و ماهیان فیتوفاگ و بیگ هد    افزایش ضریب بقاء الرو شده بلکه مسبب افزایش    

 می شود.  

هر ساله تولیدات کود های شیمیایی در صنایع پتروشیمی ومصرف بی رویه آن در زیر بخش زراعت وشیالت سبب  -

می تواند جایگزین مناسبی  جهت  (slurry)خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور می شود .لهذا استفاده از غنی ساز

 بارور سازی منابع آب وخاک باشد.



 

 عکس / عکس های شاخص از یافته 
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