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  12  ----------------------------------------------------------------------  ضمائم

  
در تنظیم این آئین کار سعی شده پس از مرور کلی روش برداشت ماهی از مزرعه و حمل ونقل آن، به 

. ه ماهی بصورت زنده پرداخته شودوشیمیایی آب و همچنین تجهیزات و روش نگهداري و عرض الزامات فیزیک
هدف این آئین کار ارائه راهنمائی هاي کلی و شرائط عمومی براي نگهداري و عرضه آبزیان پرورشی مورد اشاره 

عرضه ماهیان پرورشی  می باشد و دامنه آن شامل در دامنه این آئین کار به صورت زنده و به مصرف کننده نهائی
   استده در سطح مراکز خرده فروشی کشورگرمابی و سردابی به صورت زن
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                                    IRFQ0004 : مدرك                                                                                                                         کد آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
  :مقدمه 

 بهنسبت  جامعه  و حساسیتها  آگاهیافزایش سطح،  تقاضا براي غذاهاي پروتئینی رشد روزافزون
به  مصرف کنندگان  فراوانتمایل و همچنین تکیفیت و تازگی محصوالارزش غذائی،همیت  امسائلی مانند

 طی سالهاي اخیر در  آبزیان توسعۀ صنعت زنده فروشیسبب عواملی هستند که جمله ازه،تاز آبزیانخرید 
  . شده اند کشور 
  : عبارتند از  آبزیان مزایاي سیستم زنده فروشی ازبرخی
  براي جلب اعتماد مصرف کننده بهترکیفیت  و با به صورت تازهامکان عرضه محصول - 
 قابلیت فروش ماهی در تمام طول سال - 
  عرضهشکل و نحوهتنوع در ایجاد  - 
  ایجاد فرصت هاي شغلی جدید - 
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                               IRFQ0004 : مدرك                                                                                                                         کد آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
   و وظایفمسئولیتها) الف 

  
نتیجه تالش صحیح تمامی است که درحفظ کیفیت و سالمت جسمی ماهیان زنده فروشی از هدف 

  .ها اشاره میگردد در زیر به اهم این مسئولیت به دست خواهد آمد،عوامل دخیل در این فرایند
  

 : )سازمان دامپزشکی و سازمان شیالت ایران(ع ذیصالحاجمسئولیتهاي مر

  
تا عرضه از قبیل سالمت آبزي، ) برداشت(تدوین و ابالغ حداقل استانداردها ي مرتبط با فرایند از صید

 .یابینحوه نظارت ، نمونه برداري ، مستند سازي و نگهداري سوابق براي تسهیل سازي عملیات رد
 .اطمینان از سطح دانش و آگاهی پرسنل مرتبط با فرایند
 اطمینان از اجراء صحیح عملیات مبتنی بر این آئین کار

.  
  :استخرها ،شرکتهاي حمل و نقل کننده و مراکز عرضهمزارع ومسئولیتهاي مدیریت 

  
  .اطمینان از سالمت آبزي در طول فرایند - 
جع  ذیصالح توسط پرسنل ا ضوابط ارائه شده از طرف مراطمینان از اجراء دقیق دستورالعملها و - 

 .تحت امر
 .تهیه کلیه امکانات و تسهیالت مورد نیاز براي اجراء بهینه این آئین کار - 
اطمینان از ثبت مشخصات محصول از قبیل تاریخ و زمان برداشت ، نوع آبزي ، سایز و وزن   - 

جهت ) برداشت، جابجائی و عرضه(ول فرایند همچنین کلیه مغایرتها و بیماریهاي مشاهده شده در ط
 . ایجاد مستندات مورد نیاز در فرایند ردیابی

 .آموزش پرسنل تحت امر جهت ارتقاءسطح آگاهی و قابلیتهاي فردي - 
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                                    IRFQ0004 : مدرك                                 کد                                                                                         آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
  مالحظات کلی بهداشتی) ب
  

جهیزات برداشت ، حمل و ار بر روي بهداشت و سالمت آبزي از قبیل وسایل و تذکلیه عوامل تاثیر گ
 سازمان دامپزشکی عرضه و آب مصرفی میبایست مطابق با ضوابط و دستورالعملهاي ابالغی از طرف ،نقل

 :این عوامل شامل.و همچنین در موارد مورد نیاز با مقررات بهداشتی وزارت بهداشت هماهنگ باشد،
  

  :بهداشت فردي -1
ایند در ارتباط با ماهی میباشند میبایست واجد کارت  افراد که به هر نحوي در طول این فرتمامی

  .بهداشتی بوده و کلیه ضوابط بهداشت فردي را رعایت نمایند
  : بهداشت ابزار و تجهیزات-2

کلیه ابزار و تجهیزات مورد اشاره در این آئین کار از قبیل ابزار صید، مخازن جابجائی و نگهداري جهت 
  .قرار داشته و طبق برنامه مکتوب شستشو و ضدعفونی گردندعرضه میبایست در شرایط بهداشتی 

  :ضوابط بهداشتی مراکز عرضه  -3 
مراکز عرضه میبایست داراي پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط و یا مجوز عرضه ماهی زنده از  §

  .شیالت استان مربوطه باشند
تی از اداره کل دامپزشکی مجوز مربوطه میبایست پس از کسب استعالم و دریافت پروانه بهداش §

  .استان صادر گردد
  .بهداشت محوطه مراکز عرضه زنده میبایست مطابق با ضوابط ابالغی از سوي مراجع ذیصالح باشد §
 .هت شستشوي ماهیان پاك شده میبایست واجد شرایط بهداشتی الزم باشدآب مورد استفاده ج §

  
  

   عرضه زندهبراي مورد نظر  هاي گونه)ج 
  

   :الي رنگین کمانماهی قزل آ
 و استماهی شاخص کارگاههاي تکثیر وپرورش ماهیان سردابی در اکثر نقاط دنیا این در حال حاضر 

   داراي ،در شرایط بهینه پرورشاین ماهی . داراي سازگاري باالیی درمحیط پرورش متراکم می باشد
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                                    IRFQ0004 : مدرك                                                                                کد                                          آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
در برابر تغییرات ناگهانی شاخص هاي .  می باشد به باالرم گ250خوبی بوده و اندازه بازاري آن از وزنرشد

فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل درجه حرارت ، اکسیژن محلول و نوسانات تغذیه اي حساس بوده، چنانچه در 
  . برابر تغییرات حاصله سریعاً اقدامات الزم صورت نگیرد، همگی ماهیان تلف خواهند شد

 
  :ماهیان گرمابی
ی از جمله ماهی کپور ، آمور و فیتوفاگ  اگر چه در ساعات اولیه تخلیه پس از طی مسافت ماهیان گرماب

هاي طوالنی ، شناي غیر طبیعی در ماهیان دیده میشود ولی جاي نگرانی نبوده و بعد از مدت زمان کوتاهی 
داشت هر گونه کود در مورد این ماهیان میبایست یکهفته قبل از بر.ماهیان به حالت کامال طبیعی برمیگردند

   دهی مزارع قطع شود
 
 
  

   صید و نحوه آماده سازي )د
  

  : عبارتند از رعایت شود ماهی از استخرهنگام صید که بایستی الزاماتی
  

   قطع غذا دهی-1
: دالیل انجام این کار عبارتند از.   روز قبل از برداشت و صید ماهی کامالً قطع شود3تا2غذا دهی بایستی 

کسیژن ، کاهش تولید آمونیاك، جلوگیري از انواع آلودگی به دلیل وجود مقادیر کم ضایعات کاهش مصرف ا
  . روده ایکه متعاقب آن،بو وکیفیت گوشت تغییر چندانی نخواهد داشت

یکی از نکات مهمی که در زمان صید به آن توجه می کنند، کیفیت گوشت یامحصول برداشتی است وجود 
گاهی اوقات دراستخرهاي .  پرورش ، بدون شک بر روي آبزي تاثیر گذارستهرگونه آالینده اي درمحیط

خاکی ماهی برداشت شده داراي طعم وبوي نامناسبی بوده که قبل از عرضه بر بازار به مدت چند روزي 
  .دراستخر با آب زالل و صاف نگهداري می کنند تا بوي آن برطرف گردد

  
   قطع دارو-2

 ضمن آنکه مدت ل از برداشت، مصرف هر گونه دارو و آنتی بیوتیک قطع شودبایستی تقریباً  یک ماه قب
  . زمان قطع دارو به نیمه عمر توصیه شده دارو یا مواد ضد عفونی کننده مصرفی بستگی دارد
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                                    IRFQ0004 : مدرك                                          کد                                                                                    آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
  کاهش استرس-3

شرایط استرسی صید می چون ماهیانی که در. در هنگام صیدبایستی حداقل استرس بر ماهیان وارد شود
  . شوند به دلیل مصرف سریع گلیکوژن عضالت، پدیده جمود نعشی بدرستی پایان نمی پذیرد

  .می باشد.  صید مناسبزمان یا هنگام غروب خنک است وزمانی که هوا   صبح زود-3-1 
 صورت تخلیه آب استخر در زمان صید، بایستی به آرامی وبطورمنظمدر خصوص ماهیان گرم آبی  -3-2

  .گیرد،بطوریکه ماهیان به آرامی به طرف خروجی هدایت شوند
  از ادوات مناسب استفاده شود الزم است براي جلوگیري از استرس و فعالیت بیش از حد ماهیان-3-3

 را قبل از استفاده آنها.معموالً از تور یا ساچوك براي صید در حوضچه ها ویا استخرها، استفاده می کنند
 دقیقه ضد عفونی می 60 میلی گرم درلیتر به مدت 200دي مثل هیپوکلریت کلسیم به میزان موابوسیله 
  .،نمایند

 ماهیان صید شده را به آرامی به تانکر مخصوص حمل ونقل که به سیلندر اکسیژن مجهز بوده و آب -3-4
دي را تنظیم می موجود داخل تانک با آب استخرهاي پرورش هم دما شده،وارد کرده و میزان اکسیژن ورو

بسته به  طول مسیر ، چندین بار کنترل می . بسته به حجم مخزن می توان ماهیان را بارگیري کرد. کنیم
  .کنیم

  
بلکه . ه فروشی کردموقع تخلیه ماهیان نبایستی بطور ناگهانی ماهیان را وارد مخزن سیستم زند  در-3-5

جا کنیم که دماي هر دو محیط ه ب ي را تا جایی جامخزن حمل و نگهدار  آب موجود داخل دوبایستی ابتدا
هر چقدر . بعد به آرامی شروع به تخلیه ماهیان به داخل سیستم عرضه زنده می کنیم تقریباً یکسان شده و

  .میزان استرس وارده کمتر باشد، کیفیت گوشت بهتر خواهد بود
  
  : جلوگیري از آسیب فیزیکی-4
ه ده باید بخازن حمل کننده و یا نگهدارنز استخرها و انتقال آنها به منوع عملیات برداشت ماهیان ا -4-1

  . ماهیان وارد نگرددهنحوي بوده تا آسیب فیزیکی ب
  .بایست به اندازه اي تعبیه گردد تا ماهیان صدمه اي نبینند مدخل ورود و تخلیه ماهیان در مخازن می -4-2
  .اهم حمل شوندماهیان سردابی و گرمابی نمیبایست توامان ب -4-3
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                                    IRFQ0004 : مدرك                                                                                                                            کد آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
  حمل ونقل ماهی زنده )ه

 از هر ،مخازن. مختلف صورت می گیرد مخازن با ابعاد با استفاده از ا وهحمل ونقل ماهیان زنده به کمک روش
دردماي  تا ، مانومتر وشیلنگ هوا باشند اکسیژن ،هز به کپسولجبوده و منوع که باشند، باید کامالً عایقبندي 

  :الزامی استحمل ونقل ماهی،  بارگیري و در زمانتوجه به نکات زیر .آب حداقل تغییرات ایجاد شود
ü  شوداز تجمع گونه هاي مختلف ماهی و شرایط سنی متفاوت اجتناب باید.  
ü  شودازتراکم زیاد ماهیان در ظروف نگهداري خودداري. 
ü  باشدپیوستشرایط مورد اشاره در جدول آب تانکر میبایست تمیز، عاري از کلر بوده و واجد . 
ü شرایط آب بویژه از نظر دما و اکسیژن محلول مناسب باشد. 
ü و شرایط کلی فیزیکی شیمیائی زم از قبیل بررسی وضعیت ماهیان کلیه اقدامات نظارتی و کنترلی ال

 .ن میبایست در طول مسیر کنترل و ثبت گرددزمخا آب
 

.  بسته به گونه هاي مختلف درجات حرارتی متفاوتی را ترجیح می دهدماهی به عنوان یک جانور خونسرد،
 را براي ادامه حیات C25-16°حدود دمایی م وماهیان گرمابی C15-5°ماهیان سردآبی عموماً محدوده 

 C18°  دو درجه سانتیگراد کمتر و از درزمان حمل ونقل ماهی درجه حرارت آن نباید از. ترجیح می دهند
اکسیژن  . باشدC5°رهنگام تخلیه ماهی به محیط آبی جدید تفاوت حرارتی نباید بیش از د.بیشتر باشد

براي .  میلی گرم درلیتر باشد5محلول در آب براي ماهیان حساس در شرایط زیستی مناسب نباید کمتر از 
ب می باشد  میلی گرم در لیتر آ4 حدود C10°حداقل اکسیژن مورد نیاز در دماي ) قزل آال(ماهیان سردآبی 

 براي pHمناسب ترین . میلی گرم در لیتر است3 حدود C5/21°این میزان براي کپور ماهیان دردماي . 
  . می باشدppm2/0  و براي قزل آال ppm2  و حداقل مجاز آمونیاك براي کپورماهیان 7حمل ماهی حدود 

 100 تا 50 و هوائی در هر متر مکعب آب تانکر با توجه به بعد مسافت ،مدت زمان و شرایط آب
  . گرم و باالتر میتوان حمل نمود300کیلو گرم ماهی بازاري به وزن متوسط 

   تخلیه ماهیان زنده)و
  

ü کلیه موارد اشاره شده در زمان بارگیري ماهیان عیناً میبایست در زمان تخلیه اجراء گردد.  
ü بنحویکه حد افل )جدول پیوست(آب محل تخلیه میبایست واجد شرایط نگهداري ماهیان بوده 

  .  شوداسترس بر ماهیان وارد
ü ماهیان صدمه دیده و مرده میبایست سریعاً از سایر ماهیان جدا شوند .  
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                                    IRFQ0004 : مدرك  کد                                                                                                                            آئین کار عرضه ماهی زنده

----------------------------------------------------------------------------   
   زنده  ماهیان عرضه)ز
 
  :نگهداري ماهی) وان هاي(حوضچه -1

 عرضه ومحل آن متفاوت حجم و تعداد حوضچه ها ویا وان هاي نگهداري ماهی زنده با توجه به میزان
الزم بذکر است که در هر دوشکل .زنده فروشی ماهیان در دو شکل متفاوت صورت میپذیرد بطور کلی.است 

   . لیتر کمتر باشد200نباید از حجم مخازن و یا آکوایومها 
  
  : وان یا آکواریوم متحرك -1-1

 از وان یا  میبایستدر صورتی که قرار باشد محل نگهداري ماهی زنده قابلیت جابجایی داشته باشد
  . متر بوده و قابل حمل ونقل هستند2×1× 1ابعاد این وان ها معموال . آکواریوم استفاده شود

اد قابل  مو. از جنسی ساخته شود که قابلیت حاللیت با آب را نداشته باشندمیبایستجنس این وان ها 
استفاده در ساخت این وان ها عمدتاً پالستیک، فایبرگالس و شیشه بوده و در صورتی که قرار باشد در 

 استیل ویا آلومینیومبجهت جلوگیري از زنگ زدگی استفاده از ساختمان این وان ها از فلز استفاده شود 
  . می شودتوصیه

  
  : حوضچه هاي ثابت -1-2

 که با ترکیبی از آجر، قیرگونی یا و صاف از جنس بتونمیبایست هی زنده حوضچه هاي ثابت نگهداري ما
ارتفاع وعرض .  تا عالوه بر صدمه ندیدن ماهیان بسهولت پاك گردندساخته شوندپوشیده شده است سنگ 

ضخامت . ساعت تعیین می شود48متر و طول آنها با توجه به میزان عرضه ماهی درهر  این حوضچه ها یک
به . چون از تغییرات ناگهانی دما جلوگیري میکندشده سانتیمتر ساخته 20 تا 10ر معمول بین دیواره بطو

بهتر است رنگ دیواره هاي .همین منظور دربعضی مناطق بخشی از حوضچه ها را در درون زمین می سازند
 کیلوگرم 50تجربه نشان داده است براي نگهداري.مخزن روشن باشد تا تغییر آب براحتی قابل رویت باشد

  . یک متر مکعب آب  مورد نیاز است حداقلماهی قزل آال
  :ر طراحی حوضچه ها ویا وان هاي نگهداري ماهی بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیردد

  آسانی شستشو و نداشتن زواید و زاویه هاي تند درمحل اتصال دیواره ها •
 حداقل فضاي مرده و غیر قابل استفاده •
 اي تخلیه آب در کف حوضچه یا وانشیرها و دریچه ه •
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----------------------------------------------------------------------------  

 تعبیه محل هایی براي نصب پمپ هاي هوا درکف حوضچه ها  •
در صورت .به منظور خروج گازهاي سمی و اکسیژن رسانی بهتر بایستی هوادهی از کف صورت گیرد •

 هاي با منافذ ریز بصورت تراکم بسیار باال بهتر است بخشی از آب ورودي به مخزن را بوسیله  لوله
 . فواره اي بجهت اکسیژن رسانی بهتر وارد کنیم

 تعبیه محلهایی براي نصب پمپ آب •
  .در صورت استفاده از آب شهري کلردار بایستی ابتدا هوادهی گردد تا کلر آن خارج شود •

 
   پمپ ها و لوله هاي انتقال آب و هوادهی-2

 هاي متفاوتی براي هوادهی و انتقال یا چرخش آب استفاده معموالً در سیستم هاي عرضه آبزیان ، پمپ
نوع و ظرفیت پمپ با توجه به نحوة بهره برداري، حجم آب مورد استفاده ومیزان هوادهی انتخاب . می شود
ب را بر آ ولی در نهایت دستگاهها میبایست بگونه اي تعبیه و تنظیم گردند که اکسیژن محلول درمی شود

  .گونه ماهی تامین نمایندحسب وزن ، نوع و 
در صورتی که در سیستم عرضه ماهی زنده، . نحوه استفاده از پمپ ها معموالً بستگی به سیستم عرضه دارد

سازه هاي تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب باشد، پمپ هایی براي انتقال آب موجود از این سازه ها 
  .و انتقال به مخزن نگهداري ماهی الزم استو برگشت آب تصفیه شده به مخزن نگهداري آب 

در صورتی که سیستم عرضه ماهی زنده، سازه هاي تصفیه آب را نداشته باشد، پمپ هاي آب براي چرخش و 
این پمپ ها قابلیت تامین فشار الزم در لوله هاي قابل انتقال آب و . انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرند

  .شیدن آب در سطح حوضچه ها وهوادهی را دارندایجاد فواره هایی براي پا
تعدادي پمپ هوا نیز درکف حوضچه ها قرار می گیرند این پمپ ها هوا را توسط لوله اي از فضاي بیرونی 

به این ترتیب پاشیدن آب در سطح حوضچه ها و هوادهی در . گرفته و به کف حوضچه ها منتقل می کنند
  .زم براي ماهی ها خواهد شدکف حوضچه ها باعث تامین اکسیژن ال

در برخی مکانهاي عرضه ماهی زنده اکسیژن مورد نیاز را از طریق جریان آب بصورت آبشار از صخره هاي 
  .مصنوعی  وانتقال آن به حوضچه هاي نگهداري ماهی تامین می کنند

. سیستم هستندلوله هاي انتقال آب وهوادهی همچنین شیر آالت کنترل نیز از جمله تجهیزات موردنیاز 
مخزن یا  اي به حوضچه دیگر ، لوله هاي ارتباطی بین دو یا چند  براي قابلیت انتقال آب از حوضچهمعموالً

  .وان تعبیه می شود
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----------------------------------------------------------------------------   
  : فیلترها-3

، آب به دفعات در حوضچه منتقل می شود و میزان آب )سیستم عرضه زنده(در سیستم مدار بسته 
ی در حوضچه هاي نگهداري  به سیستم بسیار کم است و در صورتی که قرار باشد ماهی به مدت طوالنورودي

بطوریکه ترکیبات ازته بطور چشمگیري افزایش .ند، کیفیت آب مرتباً دستخوش تغییر می گرددزنده بما
کربن فعال .کردبراي حذف این ترکیبات ،موادي نظیر کربن فعال و زئولیت میتوان استفاده . خواهد یافت

ولی چون در سیستم . بسیار هزینه بر بوده و از طرف دیگر زئولیت در مدت زمان کوتاهی  اشباع میشود
 ساعت است، لذا بنظر می رسد استفاده از این 48عرضه ماهی زنده نگهداري در فروشگاههاي عرضه کمتر از 

 تجهیزات تصفیه فیزیکی یعنی ستمی بایمواد در سیستم هاي عرضه ماهی زنده ضروري نبوده و فقط 
  .مورد توجه قرار گیرد) سیرکوالسیون(در هنگام استفاده از آب چرخشی  استفاده از توري ریز پاالیشگر

چنانچه مدت حضور ماهیان در مخزن سیستم عرضه زنده بیش از سه روز طول بکشد و تعویض آب بسیار 
  .شیمیایی استفاده کردکم باشد بایستی از سیستم هاي تصفیه فیزیکی و حتی 

  
  :  سایر تجهیزات موردنیاز-4

  : مورد نیاز یک فروشگاه عرضه است نیزتجهیزات ذیل، آب و برق ، عالوه بر امکانات فضاي ضروري
 .ساچوك جهت صید و انتقال ماهی بکار میرود §
  براي توزین ماهی-ترازو §
ح صاف از جنس مناسب و  که میبایست داراي سطمیز مخصوص فیله کردن ماهی و متعلقات آن §

 .فابل شستشو و ضد عفونی و همچنین مجراي خروج آب باشد
مجراي خروج آب زائد حاصل از شستشوي ماهی و میز کار میبایست مستقیماً به خروجی فاضالب : نکته مهم

 متصل تا از آلوده نمودن محطه جلوگیري شود 
  .عشیاتمام جمود ن ماهی تا جانسپاري جهت مناسب  با عمقظروف §
 
  

 
 

  : در سیستم زنده فروشیتی آبشیمیائی و بهداشوهاي فیزیکی  شاخص) ح
  
  :دما -1

 ماهی به عنوان یک جانور خونسرد، بسته به گونه هاي مختلف درجات حرارتی متفاوتی را ترجیح می 
  ه  را براي ادامC25-16° وماهیان گرمابی محدود دمایی C15-5°ماهیان سردآبی عموماً محدوده . دهد
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----------------------------------------------------------------------------   
درزمان حمل ونقل ماهی درجه حرارت آن نباید از دو درجه سانتیگراد کمتر و از  . حیات ترجیح می دهند

°C18درهنگام تخلیه ماهی به محیط آبی جدید تفاوت حرارتی نباید بیش از . بیشتر باشد°C5 
    . درجه باشد2 دمائی نمیبایست بیشتر از همچنین در زمان نگهداري جهت عرضه ماهیان ، نوسانات.باشد

  
  : اکسیژن محلول  -2

فراهم کردن اکسیژن محلول به میزان . اکسیژن مهمترین عامل در حمل ونقل عرضه ماهی زنده است
کافی یک الزام بوده ولی بایستی توجه داشت که وفور اکسیژن در یک مخزن ، هم بیانگر وضعیت خوب 

 ماهی براي استفاده از اکسیژن به تحمل آن نسبت به تنش ، درجه حرارت آب، توانایی یک. ماهیان نیست
PHفاکتورهاي مهمی نظیر وزن . ، غلظت دي  اکسید کربن و تولیدات متابولیک نظیر آمونیاك بستگی دارد

از دستکاري ماهیان و افزایش درجه حرارت نی. بر میزان اکسیژن محلول تاثیر گذار هستند... و درجه حرارت و
ماهی بزرگتر نسبت به ماهی کوچکتر اکسیژن کمتري به ازاء هر واحد از وزن . اکسیژنی راافزایش می دهد

  .بدن مصرف می کند
 میلی گرم درلیتر 5اکسیژن محلول در آب براي ماهیان حساس در شرایط زیستی مناسب نباید کمتر از 

 میلی گرم در لیتر 4 حدود C10°یاز در دماي حداقل اکسیژن مورد ن) قزل آال(براي ماهیان سردآبی . باشد
  . میلی گرم در لیتر است3 حدود C5/21°این میزان براي کپور ماهیان دردماي . آب می باشد 

 متر مکعب اکسیژن خالص 5در زمان  حمل و نگهداري در مخازن باید توجه داشت که هر کپسول با حدود 
  . اتمسفر تامین نماید100-120هیان را با فشار  ساعت اکسیژن مورد نیاز ما8-12تنها میتواند 

  
   ):PH( اسیدیته -3

pHآب شدت خاصیت اسیدي و یا بازي آن را نشان می دهد  .pH 10 تا 5 بسیاري ازآبهاي طبیعی بین 
 در سیستم عرضه ماهی زنده ، متاثر از تجزیه مواد pH.  قرار دارد5/6-9تغییر می کند واکثراً هم در محدوده 

 pHماهیان و بی مهرگان باید بتدریج با تغییرات وسیع . ضایعات مواد غذایی و تنفس ماهیان استآلی ، 
 pH.   شده و تلفات ماهیان را سبب شودpHعادت داده شوند تغییرات بسیار سریع می تواند سبب شوك 

  . می باشد5-9 وبراي ماهیان گرمابی 5/6-8بهینه براي عرضه قزل آالي رنگین کمان بین 
  
  :ترکیبات ازته -4

افزایش نیتریت در سیستم هاي پرورش ماهی همراه با کاهش کلرید می تواند باعث کم شدن تغذیه 
 غلظت کشنده نیتریت متغیر بوده و بسته  .ماهیان، ضعف تبدیل غذا، کاهش مقاومت در برابر بیماریها شود

  هاي مسموم کننده نیتریت در قزل االي غلظت .  آب دارداییبه اندازه و گونه ماهی، شرایط تغذیه و شیمی
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----------------------------------------------------------------------------   
در سیستم هاي .  میلی گرم در لیتر است6/2 میلی گرم درلیتر ودرکپور معمول 19/0-39/0رنگین کمان 

دقیق ترین روش .مداربسته که آب بصورت تکراري استفاده می گردد  نیتریت مشکل جدي ایجاد می کند
البته کیت . می باشد است ن آمونیاکی روش شیمی آب که مشهورترین روش آن نسلر براي تعیین نیتروژ

 براي کاهش ترکیبات ازته می توان تعداد ماهیان و. دآمونیاك و نیتریت وجود دارهاي خاصی براي آزمایش 
  .میزان تغذیه را کاهش داد
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  ي پرورش و نگهداري آبزیان پرورشیجدول فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب برا

  

 ماهیان گرمابی  ماهی قزل آالي رنگین کمان

 میزان فاکتور  میزان فاکتور

  درجه سانتیگراد25-30 درجه حرارت   درجه سانتیگراد12-18 درجه حرارت

PH  4/8 -4/6  PH  7 

 تر میلی گرم در لی4حداقل  اکسیژن محلول   میلی گرم درلیتر6-13 اکسیژن محلول

 دي اکسید کربن
   میلیگرم در لیتر12حداکثر 

  میلی گرم در لیتر10حداکثر  دي اکسید کربن   میلیگرم در لیتر2 مناسب 

  میلی گرم در لیتر5- 8 سختی کل   میلیگرم در لیتر50- 400 سختی کل

  میلی گرم در لیتر5/1حداکثر  نیتروژن محلول  432 هدایت الکتریکی

  میلی گرم در لیتر1حداکثر  نمک هاي آمونیاکی   میلی گرم در لیتر03/0ر حداکث  (NH3)آمونیاك 

  میلی گرم در لیتر2/0حداکثر  نیتریت ها   میلیگرم در لیتر125حداکثر  (NH4)آمونیاك 

  میلی گرم در لیتر2حداکثر  نیترات ها   میلیگرم در لیتر براي بچه ماهیان20حداکثر   مواد معلق

  میلی گرم در لیتر5/0حداکثر  فسفات ها  گرم در لیتر میلی52-80 کلسیم

  میلی گرم در لیتر1/0- 1 آهن   میلیگرم در لیتر20 نیزیومم

فسفات، آهن، جیوه، روي و   میلی گرم در لیتر25حداکثر  سولفات ها 
 دمیمکا

 ) میلی گرم در لیتر1/0حداکثر (هر کدام 
  گرم درلیتر1حداکثر  شوري آب 
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  : ضمائم
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عرضۀ ماهی زندهو تابت هائی از مخازن متحرك  نمونه-1شکل   
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  نمائی از پمپ مورد استفاده در جریان چرخشی آب-3شکل 
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  نمائی از میکروفیلتر در سیستم عرضۀ زنده-4شکل   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  ساچوك ، جهت صید ماهیان-5شکل  
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  ظروف مخصوص کشتار ماهی و اتمام جمود نعشی-6شکل 

 


