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چکیده
بدون شک اعمال بهترین شیوههای مناسب پرورش ماهیان زینتی مناطق گرمسیری در دراز مدت ،باعث افزایش سودآوری و پایداری این صنعت
شده واز سوی دیگر موجبات حفاظت و پایداری این موجودات زنده (به علت عدم صید ماهیان مذکور از منابع آب های طبیعی) را فراهم می کند.
در ا نتخاب شیوه های مناسب پرورش عواملی نظیر برنامه مدیریت علمی مولدین ماهیان زینتی ،مدیریت صحیح غذا دهی ،انتخاب نوع غذا به منظور
تامین احتیاجات غذایی این ماهیان و رعایت اصول ایمنی زیستی ) (Biosecurity systemنقش تعیین کننده ای ایفا می نماید که دراین مقاله به
آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی :ماهیان زینتی ،پرورش ،مناطق گرمسیری
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مترجم :منصور شریفیان*1

شریفیان

مقدمه

ژنتیکی در بین گونههای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار می-
باشند .ماهی گوپی نمونه مناسبی از حیث مصادیق فوق الذکر می-
باشد (شکل.)1
در حدود  53سویه رنگی مختلف ماهی گوپی به صورت
فعال در بازار تجاری حضور دارند .هرچند که برخی از افراد به گونه-
های غیرتجاری ماهی گوپی عالقه مند میباشند ،ولی معموالً این
گونهها چندان مقاوم نمیباشند .صنعت پرورش ماهیان زینتی
گرمسیری بر اساس خصوصیات ژنتیکی داخل گونهای و تفاوتهای
فنوتیپی سویهها استوار بوده و سود آور می باشد.

شکل  :1ماهی گوپی

به دست آوردن سویههای مناسب ماهیان زینتی با ارزش
اقتصادی نیازمند حصول سطوح مختلفی از همخونی در بین نمونه-
های انتخاب شده میباشد .در اینجا تمرکز باید بر روی حصول
خلوص ژنتیکی از طریق ایجاد هموزیگوتی درصفات مورد نیاز درگله
ماهیان می باشد .در این تالقی باید از ایجاد هموزیگوتی در خصوص
آلل های مغلوب پرهیز گردد که در غیر این صورت منتهی به ضعف
وهمخونی در گله ماهیان شده که نتیجه آن افت اقتصادی گله
ماهیان مولد خواهد بود .با انجام عمل درست و صحیح در انتخاب
ماهیان مولد و پرورش آنان ،پدیده هموزیگوتی (در صفات اقتصادی
که دارای ژن غالب) می باشند که میتواند منجر به تولید نتایج برتر
برای فروش در بازار شود .این موضوع یک نیاز مهم به منظور
دستیابی به پایداری در پرورش ماهیان زینتی گرمسیری و مولدین
آن بوده و در نتیجه افزایش کیفیت ماهی و حذف ضعفهای
همخونی ناشی از بروز صفات مغلوب اقتصادی را درپی خواهد داشت
(شکل .)2

مدیریت علمی برنامه مولدین
در بین صفات مختلف در جمعیت ماهیان زینتی ،ماهیان
گرمسیری به خاطر رنگ و طراحی خاص و خصوصیات متفاوت
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شکل  :2برنامه سیستم تالقی گری خطی برای پرورش ماهیان
زینتی
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هیچ چیز دائمی و همیشگی نمیباشد.لیکن زمانی که
سرمایه گذاری در خصوص ماهیان زینتی صورت می پذیرد ،موضوع
مدیریت بازگشت سرمایه و همچنین حفظ و پایداری سرمایه گذاری
انجام شده و حصول نتایج مطلوب سرمایه گذاری حتی در شرایط
نامطلوب محیطی نیز باید مورد توجه سرمایه گذار قرار گیرد.برای
حصول بازگشت سرمایه در مدت زمان طوالنی ،الزم است ساز و
کارهای توسعه پایدار سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ،به طوری
که سرمایه گذاری نه تنها دچار افت راندمان نگردد بلکه بیالن
اقتصادی فعالیت به گونه ای بوده که مسیر توسعه و پایداری را
دنبال نماید .به طور معمول ماهیان گرمسیری ) (Tropical fishبه
عنوان حیوانات خانگی در استخرها و آکواریوم ها نگهداری می
شوند ،نگهداری این حیوانات در آکواریوم به عنوان بخشی از تزئینات
در بانک ها ،هتل ها وبیمارستان ها متداول می باشد .ماهیان مذکور
با هدف نمایش عمومی وحتی به منظور آموزش شیوه نگهداری در
مراکز آموزشی در آکواریم ها نگهداری می شوند .لذا جهت نمایش
این ماهیان ،الزم است ماهیان موصوف رنگ های جذاب و باله های
مناسب داشته و از سالمت کامل برخوردار باشند .این ماهی ها در
نهایت نوعی سرگرمی در زندگی روزمره به حساب میآیند.
شیوههای مناسب برای پرورش ماهیان گرمسیری بر
اساس قوانین دولتی تنظیم شده و به صورت اختیاری توسط صنایع
مورد تایید قرارمی گیرد .هدف از اجرای شیوههای مناسب پرورش،
رسیدن به سطح پایداری از تولید و نیز تسهیل در تغییرات ژنتیکی
مطلوب در تفکیک ذخایر ماهی از نظر کیفیت تولید و سالمت
حیوانات است شیوه های مناسب پرورش ماهیان گرمسیری توسط
دستگاههای متولی نظیر اداره شیالت هر منطقه تنظیم می گردد
لیکن انتخاب نوع شیوه پرورش به صورت انتخابی می باشد .انتخاب
روش تولید مبتنی بر دستیابی به تولید استاندارد و اعمال مدیریت
برتر در راستای دست یابی به تولید پایدار می باشد .رسیدن به
سطح پایدار از تولید و ایجاد تغییرات ژنتیکی مطلوب درحوزه
سالمت ماهیان وافزایش ذخایر ماهیان زینتی از مهمترین اهداف می
باشد .تغییرات ژنتیکی در راستای بهبود بر روی الگوهای رنگ ،طرح
وارتقاء سطح پاسخهای ایمنی بدن ماهی ،افزایش توانایی مقابله با
استرس ،ایجادشکل مطلوب در بدن ماهی متمرکز می گردد که از
نظر جنبههای مدیریتی الزم است شیوههای مناسب استفاده مطلوب
از منابع ،افزایش بهرهوری ،حفاظت و بهبود محیط ،تضمین آرامش و
امنیت حیوانات و توسعه و ترویج پرورش ماهی در جامعه در نظر
گرفته شود.

شیوههای مناسب پرورش ماهیان زینتی مناطق گرمسیری

آبزیان زینتی

مدیریت کیفیت آب
آب محیطی است که ماهی در آن زندگی کرده و تمامی
احتیاجات محیطی ماهی را فراهم میکند .آب از نظر جهانی نیز

مهم بوده و باتوجه به بحران کم آبی ،باید با احتیاط مصرف شود.
آب همچنین محیطی بوده که از طریق آن مواد آالینده از سطح
مزارع به منابع آبهای سطحی منتقل می شود .ماهی تترا و برخی
دیگر از گونههای ماهیان زینتی نیاز به آبهای نرم (با مقادیر یون
کم) دارند ،به طور عمومی محیط پرورش ماهیان زینتی باید در
محدوده مشخصی از  ،pHسختی ،قلیایی بودن و شوری قرار گیرد.
زمانی که گونه ماهی درخارج از محدوده فاکتورهای محیطی مطلوب
خود برای مدت زمان زیاد قرار میگیرد میزان رشد و سالمت به
(دلیل صرف انرژی زیاد توسط ماهی برای انطباق با شرایط جدید)
کاهش مییابد این فرایند منجر به بروز استرس مزمن در ماهی می-
شود .تامین آب با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب برای
گونه های مختلف ماهیان در تانکهای پرورشی معموالً پر هزینه
می باشد .از سوی دیگر انجام عملیات تیمار آب ،در پاره ای از موارد
پرهزینه بوده و با این حال تعویض آب با مالحظات اقتصادی در
مواردی مقرون به صرفه بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد .آب
مورد استفاده در آبزیپروری میزان باالیی از مواد معلق ،مواد آلی
حل شده ،مقادیر باالیی از میکرو فونا و میکرو فلورا و مهمتر از همه
مقادیر باالیی از اجزای بیوژنیک نظیر نیتروژن و فسفر را دارا باشد.
دفع غیرمسئوالنه آب مورد استفاده در آبزیپروری منجر به آلودگی
آبهای سطحی و زمینی شده و در بلند مدت باعث میشود که
مزارع پرورش ماهی قابلیت های خود را ازدست دهند.
در واقع آب به عنوان یکی از منابع گرانبهای طبیعت در
سطح جهان به حساب میآید و حفظ و مدیریت صحیح آن وظیفه
صنایع مختلف میباشد .در آبزیپروری استفاده از سیستم چرخشی
و استفاده مجدد از آب باعث کاهش میزان آب مصرفی میشود.
استفاده از تراکم مناسب ماهی منجر به کاهش مصرف آب میشود.
استفاده مجدد از آب با استفاده از سیستم بازیافت نیز باعث کاهش
مصرف آب و به حداقل رساندن آسیبهای محیطی میشود .پرورش
توام گیاهان آبی همراه با مزارع پرورش ماهی توجیه اقتصادی داشته
و باعث حذف اجزای بیوژن از محیط پرورشی میشود ،سیستم
بازیافت آبزیپروری ( )RASsهمراه با آکواپونیک منجر به افزایش
تمایل به آبزیپروری در کشورهای مختلف شده و در اثر افزایش
بهره وری وکسب درآمد نقش موثرتری دارد.
نکات مهم مربوط به امنیت زیستی
صنعت پرورش ماهیان گرمسیری یک تجارت جهانی
می باشد به طوری که ماهیان زنده از کشور به کشور دیگری منتقل
می شوند .بسیاری از کشورهای وارد کننده واجد صنعت آبزیپروری
چند میلیادری بوده و به تجارت غذای ماهی میپردازند .امکان
انتقال سویههای مقاوم به انگل و ویروس در واردات ماهی نگرانی-
های خاص خود رابرای آن کشورها دارد .بنابراین ،ورود محمولههای
وارداتی ماهیان زنده به کشورها باید براساس قوانین و مقررات باشد
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نیازمندی های تغذیهای
تغذیه صحیح و مناسب ازعوامل مهم در حفظ کیفیت
ژنتیکی محصوالت تولید شده ماهیان زینتی میباشد .در آبزی-
پروری ،بسیاری از جنبههای تغذیه به صورت عملی قابل درک است.
به طور مثال اگر غذا به صورت پودر مورد استفاده قرار بگیرد ،در
حدود  53درصد از آن در دسترس ماهی قرار نگرفته و باعث آلودگی
آب و محیط زیست ماهی می شود .اندازه صحیح پلت غذا ،دلپذیری
واشتها آوری پلتهای غذایی و نیز تناوب مناسب عملیات غذا دهی
ماهیان گرمسیری از رابطه مستقیمی در کارایی غذایی محیط های
آکواریومی برخوردار است.
استفاده از منابع غذایی با میزان پروتئین باال ،همیشه
مناسب و قابل توصیه نمیباشد؛ زیرا ماهیان مولد و نورس نیاز به
میزان پروتئین باالیی در جیره غذایی خود دارند در حالی که نیاز
ماهیان در حال رشد به پروتئین کمتر میباشد .قابلیت هضم
پروتئین و تطابق طیف اسیدهای آمینه ضروری موجود درغذا با
احتیاجات ماهیان پرورشی به اسیدهای آمینه ،از لحاظ استفاده
کامل از غذا درماهیان زینتی حائز اهمیت است .میزان سطوح
اسیدهای چرب ضروری ،بخصوص اسیدهای چرب  ω-5با زنجیره
بلند ( )LCنقش مهمی در تولید مثل و نیز بقاء اولیه ماهی بر عهده
دارند .این اهمیت در پرورش الروهای ماهیان دریایی نیز بسیار مهم
میباشد .همچنین اسیدهای چرب  LC ω-3درتقویت سیستم
ایمنی و توانایی غلبه بر استرس ماهی نقش دارند .زمانی که ماهی
تمام انرژی مورد نیاز خود را از طریق غذا به صورت مطلوب به دست
می آورد ،ایجاد تعادل صحیح بین میزان پروتئین و انرژی موجود در
ترکیب غذای مصرف شده (به منظور جلوگیری از مصرف پروتئین
برای کسب انرژی) باید مورد توجه الزم قرار گیرد.
محتوای ویتامین و مواد معدنی جیره غذایی بایستی به
گونه ای بوده تا بتواند احتیاجات غذایی ماهیان پرورشی را تامین
کند .حفظ سالمت ،رشد و توانایی غلبه بر استرس در جمعیت
ماهی ،به طور گستردهای به سطح این مواد درجیره غذایی ماهیان
زینتی وابسته است .عالوه بر این بسیاری از شرکتهای تجاری
سازنده غذای ماهی از محرکهای ایمنی ،پروبیوتیک ،پربیوتیک،
محرکهای رشد ورنگهای افزودنی و بسیاری از مواد دیگر را در
راستای افزایش ارزش غذایی به جیره خود ،اضافه میکنند .غذا باید
به صورت عاقالنه و براساس برنامه مصرف شود تا هزینه پرورش به
حداقل ممکن تقلیل یابد .استفاده از تغذیه مناسب به منظور ایجاد و
حفظ ایمنی ماهی شیوه مناسبی در آبزیپروری بوده و یکی از
مهمترین مصادیق آبزی پروری مطلوب است.

سال چهارم/شماره /1سال 1931

شیوههای مناسب پرورش ماهیان زینتی مناطق گرمسیری

شریفیان

مدیریت کاهش استرس
مدیریت استرس و امنیت در مزارع ماهیان گرمآبی دو
روی یک سکه هستند .فعالیت های آبزیپروری نظیر برداشت،
ذخیرهسازی ،قطع غذا قبل از حمل ،بسته بندی ماهی ها جملگی
استرس زا می باشند؛ لذا این عملیات باید با احتیاط کامل و بدون
تاخیر انجام شود .زمانی که محرکهای ایجاد کننده استرس به
سرعت از محیط حذف شده و اجازه استراحت به ماهی داده شود،
وضعیت آبزی به حالت اولیه بر خواهد گشت (شکل  .)5چنانچه
استرس مزمن گردد ،آبزی در نهایت دچار عالیمی از جمله ضعف و
یا تاخیر در رشد و ضعف درسیستم ایمنی خواهد شد.

شکل  :3به منظور جلوگیری از بروز استرس هیچگاه نباید ماهی
دور از آب نگهداری شود
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تا منجر به ایجاد آسیب به صنعت تکثیر وپرورش آبزیان در
کشورهای وارد کننده نشود.
با توجه به این موارد حداقل سه حوزه اصلی از امنیت زیستی
تولیدات آبزی پروری مشخص می شود:
 .1آ بزیان وارداتی نباید حامل هیچ گونه بیماری باشد (و یا انگل در
هریک از مراحل زندگی) یا به عبارت دیگر آبزیانی که اجازه وارد
شدن به هر کشور رادارند عاری ازبیماری باشند .همچنین احتمال
بیمار بودن ماهیانی که در طبیعت رها سازی می شوند ،باید مد نظر
قرار گیرد .از طرفی آبزیان وارداتی نباید واجد اصالحات ژنتیکی
باشند که مورد تایید کشور وارد کننده نمی باشد .نکته مهم اینکه
الزم است از تجارت آبزیان در معرض انقراض نسل جلوگیری شود.
پرورش ماهیان زینتی گرمسیری عاری از بیماری ،درمحیط بسته
تحت شرایط کنترل شده و شرایط امن زیستی به منظور ایجاد
شرایط قرنطینه ماهیان وارداتی بسیار با اهمیت میباشد .صنعت
تکثیر وپرورش ماهیان زینتی بایستی به صورت اختیاری از پرورش
گونههایی که واجد خطرات باال برای کشور میزبان بوده ،جدا
خوداری کند .با این حال الزم است برخی از اصالحهای ژنتیکی
درخصوص ماهیان زینتی به منظورارتقاء سطح امنیت ماهی در نظر
گرفته شود که از آن جمله می توان به بهبود پاسخهای ایمنی و
افزایش راندمان تغذیه از طریق اصالح نژاد اشاره نمود.

حفظ کیفیت شاخصهای فیزیکی و شیمیایی مناسب و مطلوب آب
یکی از مهمترین اقدامات برای به حداقل رساندن استرسهای
محیطی میباشد .دور نگه داشتن موجودات بیماریزا از محیط
پرورش و یا پیشگیری از شرایطی که منجر به قرار گرفتن ماهی در
شرایط بروز بیماری شود نیز در راستای کاهش استرس های
محیطی حائز اهمیت میباشد .تامین تغذیه مناسب و با کیفیت
مطلوب و تناوب صحیح دفعات غذا دهی منجر به کاهش استرس
می شود .بسیاری از ماهیان زینتی گرمسیری ،زمانی که در شرایط و
تراکم تجاری پرورش داده شوند ،دچار استرس میشوند .برای حفظ
مولدین ،توجه اصلی بایستی در جهت تغییرات ژنتیکی از سمت
ماهیان وحشی به سمت ماهیانی که قابلیت تولید در شرایط تجاری
را داشته باشند تمرکز یابد .مسئولین پرورش ماهیان گرمآبی باید
درجهت رسیدن به نسبت رشد مناسب و تولید ماهیان سالم ،فعال و
جذاب فعالیت کنند و روشهای مناسب آبزیپروری بر روی مدیریت
استرس و سالمت ماهی تمرکز یافته است.

