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 چکیده

(شامل غذاده هاي مطالبه اي و خودکار) در مقایسه با غذادهی دستی، داراي مزایا و بطور کلی استفاده از دستگاه هاي مکانیکی 
توان به امکان بررسی و کنترل ماهی در حین غذادهی و مشاهده عکسمعایبی است. از مزایاي غذادهی به روش دستی، می

راي مزایایی از جمله: امکان غذادهی در هاي غذادهی مکانیکی داالعمل ماهیان نسبت به غذا اشاره کرد. استفاده از دستگاه
ساعات معین، امکان پخش یکنواخت غذا، غذادهی در هر ساعت از شبانه روز و امکان غذادهی در فواصل بیشتر می باشد. از 

توان به گران بودن و امکان غیر دقیق عمل نمودن آنها اشاره نمود. مخازن مورد هاي خودکار غذادهی، میمعایب دستگاه
 75و هشت ضلعی در ابعاد مختلف و حداکثر در حدود  فاده براي پرورش ماهیان خاویاري از جنس فایبرگالس، بتونی گرداست

هاي پرورش ماهیان خاویاري و ماهیان باشند. البته غذادهی دستی حوضچهمتر مربع) می 30-50متر مربع (به طور معمول 
باشد. با این وجود، نیاز به به استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی و میگو می تر از غذادهیسردآبی به دلیل مساحت کمتر، آسان

-هاي مختلف و در برخی موارد نیاز به دفعات زیاد غذادهی، کار غذادهی با دست را دشوار میمقادیر متفاوت غذا براي حوضچه
ترین عامل ا زیاد خریداري دستگاه، اصلیسازد. در استفاده از دستگاههاي مکانیکی جهت تغذیه ماهیان خاویاري، هزینه نسبت

هاي خودکار جهت تغذیه الرو ماهیان خاویاري با استفاده از غذاهاي زنده (ناپلی باشد. استفاده از غذادهمحدود کننده می
 آرتمیا)، غذاهاي فرموله شده و حتی جهت مصارف پیشگیرانه بهداشتی توصیه شده است. عقیده بر این است که استفاده از

   دهد.هاي خودکار، دقت غذادهی را در این مرحله حساس، در مقایسه با روش دستی افزایش میغذاده
    

 ی، تغذیه، پرورش، ماهیان خاویاريهاي مکانیکغذاده کلمات کلیدي:
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 مقدمه
هاي مکانیکی در مراحل مختلف تکثیر و در داخل کشور از غذاده

شود. شاید از دالیل اصلی پرورش ماهیان خاویاري استفاده نمی
هاي خودکار، عدم احساس نیاز این امر قیمت نسبتا باالي غذاده

ها به دلیل نه چندان دشوار بودن به استفاده از این نوع دستگاه
هاي پرورش ماهیان خاویاري به دلیل غذادهی به حوضچه

مساحت کم ، عدم آشنایی با مزایا و معایب آنها و یا عدم وجود 
ویی در این زمینه باشد. به همین دلیل پرورش دهنده طرح الگ

دهد، غذادهی را به صورت دستی براي ماهیان در ترجیح می
(ها) انجام دهد. با افزایش تعداد مخازن پرورش، نیاز به حوضچه

هاي غذادهی در دفعات زیاد و استفاده از غذاهاي با اندازه
را بیشتر مختلف، اهمیت استفاده از غذاده هاي مکانیکی 

هاي مکانیکی غذادهی داراي کند. استفاده از دستگاهمشخص می
مزایا و معایبی است. قیمت نسبتا باال و امکان معیوب شدن و یا 
در مواردي عدم دقت از عوامل محدود کننده استفاده از این نوع 

توان به کاهش نیروي کار، ها می باشد. از مزایاي آنها میدستگاه
ع، غذادهی در دفعات زیاد، به میزان معین و به غذادهی به موق

هاي صورت شبانه روزي اشاره نمود. در برخی کشورها، دستگاه
هاي مدار بسته و در پرورش خودکار غذادهی، عمدتا در سیستم

گیرند. البته استفاده از الرو ماهیان خاویاري مورد استفاده قرار می
شتن هزینه خریداري دستگاه هاي غذاده خودکار (با در نظر دا

دستگاه) در روش معمول پرورش ماهیان خاویاري نیز امکانپذیر 
 است. 

توان اي است که نمیاي ماهیان خاویاري به گونهرفتار تغذیه    
هاي پاندولی براي تغذیه آنها استفاده نمود. در صورت از غذاده

هاي خودکار در مراکز تکثیر و استفاده آزمایشی از دستگاه
ورش ماهیان خاویاري کشور و کسب نتایج رضاتبخش از آنها، پر

شاید بتوان از این نوع دستگاه ها با در نظر گرفتن هزینه نسبتا 
باالي خریداري و در نظر گرفتن مزایا و معایب، استفاده 

هاي خودکار در مراحل نمود.کسب موفقیت در استفاده از غذاده
ی در شبانه روز، از اهمیت الروي، با توجه به دفعات باالي غذاده

 زیادي برخوردار است. 
 

 غذاده هاي مکانیکی
گروه تقسیم بندي نمود.  2ها را می توان به این نوع غذاده    
 خودکار.  هايغذاده -2هاي پاندولی (درخواستی).  غذاده -1
 

 هاي پاندولی (درخواستی) غذاده -1
بر اساس اشتهایش ها به وسیله خود ماهی و این نوع غذاده     

گردد. نصب و راه اندازي آن آسان است. سطح غذا در کنترل می
محفظه دستگاه غذاده، شاخص خوبی از وضعیت ماهی است. 

توان به دو گروه عمده تقسیم نمود. هاي درخواستی را میغذاده
اي زیر هاي صفحهاي) وغذادههاي پاندولی (میله طعمهغذاده

-اي ماهیان جوان به دلیل عدم قابلیت راهآبی. غذاده پاندولی بر
باشد. قسمت انتهایی پاندول باید با دقت اندازي آن مناسب نمی

تواند سبب تنظیم شود. زیرا تماس زیاد ماهی با پاندول، می
اي زیر آبی، هاي صفحهریختن بیش از حد غذا گردد. در غذاده

ر غذاي ریزش غذا نه فقط توسط تماس ماهی بلکه با تغییر مقدا
گردد. این نوع غذاده توسط ماهیان روي صفحه نیز تنظیم می

اندازي این نوع غذاده تا حدي باشد. راهکوچک قابل استفاده می
 دشوار بوده، استفاده از آن همانند پاندولی رایج نیست. 

هاي هاي درخواستی، نسبت به غذادهمزیت اصلی غذاده    
ي الکتریکی نیاز ندارند. با خودکار این است که به تأمین انرژ

-ها به میزان مورد نیاز تغذیه میاستفاده از این نوع غذاده ماهی
ها راضی و داران از این دستگاهکنند. در مجموع برخی مزرعه

برخی نیز به دلیل افزایش ضریب تبدیل غذایی از آن ناراضی 
باشد. هر ظرفی با هستند. غذاده درخواستی دستگاهی ساده می

متر در سانتی 5اي با قطر تقریبا مخروطی که داراي دهانهکف 
تواند به عنوان غذاده درخواستی مورد مرکز خود باشد، می

اي آهنی با قطر استفاده قرار گیرد. از طریق دهانه ظرف، میله
شود. روي میله در قسمت زیرین متر آویزان میمیلی 14-12

گردد، به یدهانه ظرف، یک گوي با مخروط معکوس نصب م
توان فاصله بین کند. میطوري که تقریباً دهانه را مسدود می

گوي و دهانه را تنظیم نمود. وقتی به وسیله ماهی، میله به هر 
آید، این فاصله افزایش پیدا کرده، غذا به طرف به حرکت در

متر در زیر سطع سانتی 20-30افتد. میله به میزان داخل آب می
-ها به سرعت یاد میگیرد. ماهیقرار می آب به حالت آویزان

گیرند که چگونه میله را حرکت داده، غذاده را فعال نمایند. 
هاي درخواستی وجود دارد. دهانه هاي مختلفی از غذادهطرح

متر باالي سطح آب قرار گیرد. سانتی 70غذادهنده باید حداقل 
زیرا ممکن است حرکات ماهی در زمان تغذیه، موجب مرطوب 
شدن غذا در دهانه دستگاه و در نتیجه مسدود شدن آن گردد. 

کیلوگرم  80تا  40ظرفیت مخزن نصب شده روي این دستگاه از 
کیلوگرمی  200قابل تغییر است. در استخرهاي بزرگ از مخازن 
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اي از دستگاه درخواستی (پاندولی) در شود. نمونهنیز استفاده می
 ). 1996ارایه گردیده است (گدارد،  1شکل 

 

 

طرح شماتیک دستگاه غذاده درخواستی  -1شکل 
 (پاندولی)

 

هاي غذادهی درخواستی، در یک در نوع دیگري از سیستم   
-سیستم کنترل شده، زمانی که ماهی میله را به حرکت در می

آورد، دستگاه مقدار از پیش تعیین شده غذا را از طریق یک قیف 
کند. برتري این خش میکننده غذا، پو توسط یک بخش کنترل

هاي پاسخی معمولی ها پخش بهتر غذا نسبت به غذادهسیستم
است. چرا که در نوع پاسخی معمولی، غذا بالفاصله در زیر غذاده 

گردد. اما در سیسستم کنترل شده، میزان در سطح آب وارد می
پاسخگویی قسمت حساس دستگاه، جهت تطابق میزان غذادهی 

گردد. هاي غذادهی تنظیم میزه ماهی، در زمانبا نوع گونه و اندا
هاي پاسخی معمولی را با ها برخی از مزایاي غذادهاین سیستم

 ).1996) (گدارد، 2اند (شکل هاي خودکار ترکیب نمودهغذاده
 

 
 

 یک سیستم کنترل شونده غذاده پاسخی - 2شکل 
 

 غذاده هاي خودکار (اتوماتیک) -2
دار از پیش تعیین شده غذا را در فواصل هاي خودکار مقغذاده    

سنج ها، به وسیله زمانکنند. این نوع غذادهمعین پخش می
خودکار کنترل و بر اساس برنامه از پیش طراحی شده غذادهی را 

دهند. گرم در دقیقه انجام                     می 250با نسبت 
مان، جویی در زهاي مکانیکی موجب صرفهاستفاده از غذاده
هاي ریز در شوند. نسبت توزیع غذا براي پلتهزینه و کار می

گرم بر  200هاي بزرگ گرم در ثانیه و براي پلت 300حدود 
تر، هاي کوچکتر نسبت به پلتهاي درشتباشد. پلتثانیه می

شوند در فواصل بیشتري از دستگاه غذاده، پرتاب و توزیع می
)Yeob et al., 2010توان بر خودکار را میهاي ). غذاده

اساس نوع انرژي مورد استفاده به انواع: الکتریکی، پنوماتیکی 
هاي غذاده بندي نمود. دستگاه(فشار هوا) و لرزشی تقسیم

 3الکتریکی، از نظر روش پخش غذا با یکدیگر متفاوت بوده، به 
روش چرخشی  -2روش تناوبی،  -1شود: می نوع زیر تقسیم

روش لرزشی. در روش الکتریکی آهنرباي  -3رانی)، (دو
-اي را در زیر مخزنی باز میالکتریکی از هم جدا شده و دریچه

کند که از طریق آن خوراك در حوضچه پرورش ماهی ریخته 
شود. در انواع دیگر، با ایجاد ویبره توسط یک محور چرخنده می

اه غذاپاش شود. نحوه عملکرد دستگغیر باالنس، غذا ریخته می
دورانی بدین صورت است که با روشن کردن دستگاه غذاده، 
نیروي گردشی حاصل از موتور، سبب حرکت دورانی نازلی که 

متر پرتاب  30باشد گشته، غذا را تا شعاع پره می 4یا 2داراي 
کند. جزئیات یک نوع دستگاه غذاده خودکار غذادهی ماهی می

مچنین دستگاه خودکار و ه (Wei et al., 2018) 3در شکل 
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غذادهی مورد استفاده در سیستم مدار بسته پرورش ماهیان 
https://ffaz-نشان داده است ( 4خاویاري در شکل 

fischfutterautomaten.de/.( 
 

 
اي از دستگاه غذاده خودکار ماهی. نماي نمونه – 3شکل 

 ی (سمت راست) و نما از باال (سمت چپ)جانب
 

 
هاي خودکار در سیستم مدار استفاده از غذاده - 4شکل 

 بسته پرورش ماهیان خاویاري 
 

 
 هاي مراحل الرويغذاده  

هاي خودکار در پرورش ماهیان خاویاري عمدتا در زمان غذاده   
مورد  )RAS(تغذیه مراحل الروي و در سیستم مدار بسته 

اي در همین ارتباط استفاده از غذاده گیرند.ه قرار میاستفاد
خودکار جهت تغذیه الرو ماهیان خاویاري با استفاده از غذاهاي 
زنده (ناپلی آرتمیا)، غذاي فرموله شده و حتی جهت مصارف 
پیشگیرانه بهداشتی در زمان شروع تغذیه فعال توصیه گردیده 

هاي خودکار، دقت ادهاست. عقیده بر این است که استفاده از غذ
دهی را در این مرحله حساس در مقایسه با روش دستی غذا

اي به صورت دستی و یا دهد. غذاهاي میکروذرهافزایش می
اي، اي، تسمهها، از نوع ویبرهتوسط تعداد محدودي از غذاده

فلوریداي  –غلطکی و یا میله مارپیچی (در اکوسیستم آبی
 شوند. آمریکا) به الروها داده می

در تحقیقی مشخص گردیده که، وزن نهایی ماهی در روش    
غذادهی با دستگاه غذادهی خودکار برابر با روش غذادهی 
متناوب و به ترتیب بیش از روش غذادهی انتقالی، تغذیه با 
غذاي زنده و تغذیه با غذاي فرموله شده بود. در نتیجه گزارش 

غذادهی مرحله الروي  شد که، استفاده از غذاده خودکار براي
ماهی خاویاري به دلیل کاهش عوارض احتمالی مرتبط با تغییر 

تر می باشد. همچنین ماهیان تغذیه شده با رژیم غذایی، مناسب
دستگاه غذاده اتوماتیک از قابلیت شناي بیشتري نسبت به 

هاي اتوماتیک به غذادهی با دست برخوردار بودند. بنابراین غذاده
هاي پرورش ماهیان یشتر هزینه در سیستمدلیل کاهش ب

 ,.Falahatkar et alخاویاري، کارایی بیشتري دارند (
 ماهیدر روزهاي آغازین تغذیه فعال الروهاي تاس .)2019
ساعته با استفاده از  24)، غذادهی A. transmontanusسفید (

هاي خودکار به همراه مقداري غذادهی دستی، روشی هغذاد
د. به دلیل سرعت رشد و نیازهاي متابولیسمی باشرایجی می

هاي غذادهی مورد ها، سیستمگاهها در تفریخباالي ماهی
استفاده، باید قادر به پخش مداوم غذا باشند. به طور کلی، 

ها گرانترین نوع غذاي مورد غذاهاي مورد استفاده در تفریخ گاه
معمول  استفاده در آبزي پروري هستند. از آنجایی که به طور

ها تعداد زیادي از مخازن نگهداري کوچک را شامل تفریخگاه
هاي کنترل مرکزي در آنها شوند. بنابراین، بکارگیري سیستممی

ها، به معمول و متداول است. غذاهاي مورد استفاده در تفریخ گاه
توانند حاوي صورت کامال پودر شده یا خرد شده بوده، می

اشند. به همین دلیل داراي خاصیت هاي باالیی از روغن بنسبت
چسبندگی و جریان ضعیف هستند. شرایط این غذاها بر طراحی 

ها شامل دیسک یا گذارد. بسیاري از انواع غذادهها تأثیر میغذاده

https://ffaz-fischfutterautomaten.de/
https://ffaz-fischfutterautomaten.de/
https://ffaz-fischfutterautomaten.de/
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صفحه گردانی هستند که غذا روي آن جاي گرفته و یا به وسیله 
گیرد. زمانی که صفحه به آرامی قیف، غذا روي آن قرار می

کند، غذا از روي صفحه با یک بازوي شعاعی فشرده حرکت می
افتد. با منظم کردن سرعت شده و داخل مخزن زیرین می

توان مقدار غذاي توزیع شده را به طور چرخش دیسک می
گردد، صحیح کنترل کرد. زمانی که صفحه به طور مدام می

 شودمقدار غذاي ثابت و اندکی از آن به سمت مخزن تخلیه می
 ).5(شکل 

 

:غذاده با صفحه گردان برگرفته از –5شکل  

http://www.fao.org/fishery/affris/species-

profiles/nile-tilapia/feeding-methods/en/ 

هاي تفریخگاهی شامل تسمه ز غذادهنوع متداول و دیگري ا
کند. مقداري غذاي توزین شده متحرکی است که با زمان کار می

شود. زمانی که به عنوان جیره روزانه در طول تسمه پخش می
)، غذا از لبه 6کند (شکل تسمه به آرامی به سمت جلو حرکت می
هاي مختلفی ریزد. اندازهآن به داخل مخزن نگهداري الرو می

ها قادرند به طور مداوم و در ها وجود دارد. این تسمهراي تسمهب
دار هاي تسمهساعته غذا را تخلیه نمایند. غذاده 12یا  8یک دوره 

 شوند.نسبتاً ارزان هستند و به آسانی ساخته می

 
 
 
 
 
 

نوعی غذاده تسمه دار برگرفته از:  -6شکل 
feeders.html-https://pentairaes.com/belt 

 

)، قادر به پخش 7نوع دیگري از دستگاه غذاده الروي (شکل 
تواند متر بوده، میمیلی 2/1میکرون تا  100هاي غذاي در اندازه

گرم تا مقادیر بیشتري از غذا را در هر وعده میلی 50از حداقل 
 250غذادهی پخش نماید. گنجایش مخزن دستگاه از حداقل 

غذا توسط نیروي هواي کیلوگرم می باشد.  1گرم تا حداکثر 
گردد. دستگاه جهت افزایش میزان غذادهی فشرده پخش می

منطبق با افزایش وزن الروها از قبل قابل برنامه ریزي بوده و 
 باشد.      می تعداد دفعات غذادهی دستگاه قابل تنظیم

 
 
 
 
 
 
 

 نوعی دستگاه غذاده خودکار الروي (مدل –7شکل 

HFS-F( 

 8تغذیه الرو ماهی با ناپلی آرتمیا در شکل همچنین دستگاه   
لیتر بوده،  5تا  2نشان داده شده است.گنجایش مخزن دستگاه از 

          شود.   انتقال ناپلی از دستگاه با باز کردن شیر برقی انجام می
 
 
 
 

 
دستگاه خودکار غذادهی به الرو ماهی با  -8شکل 

 ناپلی آرتمیا

  

  

http://www.fao.org/fishery/affris/species-profiles/nile-tilapia/feeding-methods/en/
http://www.fao.org/fishery/affris/species-profiles/nile-tilapia/feeding-methods/en/
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 گیري نتیجه
به دفعات باالي غذادهی در مرحله الروي ماهیان با توجه  -

هی استفاده توان از غذاده هاي خودکار جهت غذاخاویاري، می
 نمود.

هاي مکانیکی در صورت امکان تأمین هزینه خریداري دستگاه -
غذادهی، با در نظر گرفتن مزایا و معایب و پس از نصب 

اویاري در توان از آنها جهت غذادهی  ماهیان خآزمایشی، می
 هاي پرورش استفاده نمود. حوضچه
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