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  و تکریم ماه مبارک رمضان

برگزاری مراسم جشن میالد 

در امام حسن مجتبی )ع( 

 شرکت گوشتیران

  بازدید ریاست بنیاد مستضعفان

 از پروژه ماهیران

  حضور کارکنان پروتئین

سینا در مراسم ارتحال گستر 

 امام خمینی )ره(

  

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

مستضعفان  ادیدر سال توسط بن ییایدر یقطعه ماه ونیلیم  ۵۰ دیتول تیفارس با ظرف جیکشور در سواحل خل انیشهرک آبز نیاول

 .شودیساخته م

 تیدر قفس با ظرف یمجموعه پرورش ماه ریبا چهار ز انیگفت: شهرک آبز شرکت پروتئین گستر سینا رعاملیمد یتوسل مانیپ دیس

قطعه  ونیلیم ۵۰ تیبا ظرف انیماه ریهزار تن در سال، کارگاه تکث ۴۰ تیبا ظرف انیخوراک آبز دیهزار تن در سال، کارخانه تول ۲۰

 .هزار تن احداث خواهد شد ۲۰ تیبا ظرف یمحصوالت آبز یدر سال و کارخانه عمل آور ییایدر یماه

را  التیو رونق صنعت ش ییموجبات خودکفا انیاحداث شهرک آبز نکهیبر ا دیبا تاک یمستضعفان، و ادیبن یگزارش روابط عموم به

فعال در صنعت  یاز بخش خصوص تیدر حما ییبسزا ریدر سواحل بوشهر تاث یهکتار ۶۰شهرک  نیافزود: احداث ا سازد،یفراهم م

 .کندیاستان فراهم م نیمردم ا یرا برا یاشتغال خوب نهیدر کشور زم یسرانه ماه شیم در افزایمستق ریدارد و ضمن تاث یماه پرورش

مجموعه موافقت  نی: اران،گفتیدر قفس تحت عنوان ماه یپرورش ماه یبرا یدیمجموعه جد لیدر ادامه با اشاره به تشک یتوسل

کار مانند مطالعات  گریخزر اخذ کرده است و مراحل د یایفارس و در جیدر قفس در سواحل خل یپرورش ماه یالزم را برا یاصول

در قفس اشاره کرد و گفت: پرورش  یپرورش ماه دیفوا یبه برخ یو .در حال انجام هستند …و  یطیمح ستیز یها یابیارز ،یدانیم

 هیسرما نهی، هز طیمح یعدم آلوده ساز ،یمناسب پرورش طیمنظم، شرا دیتول تیاست که قابل ییاز روش ها یکیدر قفس  یماه

و  تیبا کم یروش محصول نیهم ا یمناسب را به صورت همزمان داراست و به لحاظ تجار یاقتصاد ینسبتا کم و بازده یگذار

محصول به روش  دیتول یزیشرکت در ادامه افزود: روند منظم و قابل برنامه ر نیا رعاملیمد.کندیخوب را به بازار عرضه م تیفیک

کند و  هیتغذ یرا به خوب یکش لهیو ف ی، بسته بندیپودر ماه دیتول ،یمانند کنسرو ساز یمتعدد عیتواند صنا یپرورش در قفس م

دارد و تا حد  یالتیش های مجتمع ها و خوشه جادیدر ا یریروش نقش چشمگ نیا نیهمچن .را به حداکثر برساند عیصنا نیا یبازده

در  یروز صنعت پرورش ماه یفناور نیآخر نکهیا انیبا ب یو.کندیم یریجلوگ یالتیدر بازار محصوالت ش جیاز نوسانات را یادیز

 یپروژه، بچه ماه لوتپای بخش در حاضردرحال:  پروژه بکار گرفته شده است، گفت لوتیدر بخش پا ییاروپا یقفس از کشورها

افزود:  یتوسل .شودیبازار مگرم، آماده عرضه به  ۷۰۰زیگرم به سا ۵۰ زیماهه از سا ۶دوره پرورش  کی یوارد و پس از ط ایاز استرال

 یو تکنولوژ یانتقال دانش فن ،یسازیانتظار بوم ییابتدا یهادر کشور است، در سال ییصنعت نوپا کیصنعت  نیکه ا ییاز آنجا

 یبچه ماه دیها و تولاز سازه ییهاامسال ساخت بخش یکه از ابتدا میمستضعفان، درصدد برآمد ادیبن دیوجود ندارد؛ اما به علت تاک

 .میکاهش ده نهیزم نیکرده و واردات را در ا یساز یکشور بوم سبرا به تنا

عنوان قفس به۱۲تن با  ۱۵۰۰ زانیکل پروژه به م تینصب شده است، گفت: ظرف فارسجیخل یهاها در آبسازه نیا نکهیا انیبا ب یو

داخل بوده و مبلغ  دیطرح خوراک تول نی. در ارسدیطرح به اتمام م نیا ۹۷تن شروع شده که تا آخر سال  ۱۲۵با حجم  لوتیپا

محصول  یصادرات یبا اشاره به در دستور کار قرار دادن توسعه بازارها امبردهن .تومان بوده است اردیلیم ۱۲در حدود  یماه واردات بچه

درحال  هیاول یهاکه اقدام میاانجام داده یهم مذاکرات ایو استرال هیروس یکرد: با کشورها دیتاک ایدر منطقه و جنوب شرق آس یدیتول

 نیها به بورس و تامبر ورود شرکت یمبن ادیبن استیس یشرکت در بورس خبر داد و افزود: در راستا نیاز ورود ا یو. انجام است

تر شدن و که با بزرگ میهست یزیرکشور درحال برنامه یعرضه سهام به بخش عموم قیها از طرشرکت یها از پروژه یبخش یمال

 خرداد، روزنامه اطالعات(  ۵) .میدر فرابورس و پس از آن در بورس ارائه کن ندهیسال آ یسودآور شدن شرکت سهام آن را از ابتدا

 

 

در شرکت گوشتیرانتکریم ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسم جشن میالد امام حسن مجتبی )ع(   

 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده تخصصی گوشت و بولتن

 پروتئین گسترسینا شرکت

 33شماره 

 1397  ماهخرداد 

 اخبار 

شودیفارس ساخته م جیکشور در سواحل خل انیشهرک آبز نیاول  

 

 

 اولین شهرک آبزیان کشور در

 شودسواحل خلیج فارس ساخته می

بخش  آسیاییباس یتغذیه ماهی س(

 دوم(

کنندهمبانی رفتار مصرف 

 
 

 اخبار 

 

 

خوانی در هنگام برپایی نماز جماعت ظهر و عصر در شرکت پروتئین گستر سینا، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، برنامه قرائت روزانه قرآن کریم به همراه ادعیهفرهنگی  به گزارش واحد

های سوره  از سوره ۱۵های ماه رمضان برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع زندگانی امام حسن مجتبی )ع( و حفظ محل نمازخانه شرکت با حضور کارکنان برگزار گردید. از دیگر برنامه

 قرآن کریم بود که در دهه سوم برگزار گردید.

برگزار گردید. عالوه بر این جهت تکریم ماه مهمانی خدا، با حضور مداح اهل بیت مهندس مجید باقری خوانی مراسم جشن و مولودی به مناسبت میالد پربرکت کریم اهل بیتهمچنین  

 های خواروبار و افطاری طبق روال هرسال بین کارکنان توزیع گردید.بسته

 

 

 

 

 

بیست و  با چهاردهم خرداد همزمانروز کارکنان این شرکت شرکت پروتئین گستر سینا، فرهنگی  به گزارش واحد

 کبیر انقالب حضور یافتند. در مراسم بزرگداشت ارتحال رهبرل امام خمینی )ره(  نهمین سالگرد ارتحا

 

 

)ره( در مراسم ارتحال امام خمینیکارکنان پروتئین گسترسینا حضور   
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 بازدید ریاست بنیاد مستضعفان از پروژه ماهیران

کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان از فاز اول پروژه ماهیران، اولین ، جناب آقای سعیدی۱3۹۷خرداد  ۹ به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا،  روز چهارشنبه مورخ 

در این بازدید جناب آقای دکتر دادخواه مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی سینا و جناب آقای دکتر عسگری معاونت محترم ستان بوشهر بازدید بعمل آوردند. شهرک آبزیان کشور در ا

در ادامه جناب آقای دکتر سید پیمان توسلی . یشان را همراهی داشتندتوسعه صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد بنیاد و همچنین ریاست محترم شیالت استان بوشهر ا

در پایان ریاست محترم بنیاد ضمن اعالم رضایت از میزان پیشرفت پروژه ا به ریاست بنیاد ارائه نمودند. از روند میزان پیشرفت پروژه توضیحاتی رشرکت پروتئین گستر سینا،  مدیر عامل

 زدایی و اشتغالزایی در منطقه تشکر و قدردانی نمودند. منظور محرومیت کارکنان مجموعه بهفوق از تمامی مدیران و 
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 رفتـار مصـرف کننـده یمبـان

   
 

 

 دانیال سیفی جهانوری: آگرد

                                 سرپرست فروش
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 چکیده

موضوعات مورد توجه محققان  نیاز مهمتر یکی ریاخ یهادهه یکننده طمصرفرفتار 

در عوامل  یگوناگون لیو تنوع رفتار مصرف کننده به دل یبوده است.گوناگون یابیبازار

کننده متفاوت مصرف یهاباشد. وجود گروهیم دیخر یفرد برا زهیانگ بر رفتار فرد و گذارثرا

گسترده است. امروزه مصرف کننده به عنوان  یتفاوت ها انگریب ولمحص کی یبازارها یبرا

  .شودیشرکت محسوب م کی تیعدم موفق ای تیموفق یاصل دیکل

کننده مصرف دیخر میبرخوردار است . تصم یادیز تیکننده از اهمدرک رفتار مصرف لذا

 ی. عواملردی، قرار گهستند یرونیب ای و یدرون ایکه  یعوامل مختلف ریتواند تحت تأثیم

شرکت  تقدر طهیکه در ح یو عوامل یقانون و یاسیس ،یاقتصاد ،یهمچون عوامل فرهنگ

 نیاز ا و تی، ادراک، شخصزهیدر نظر گرفت. انگ یتوان جزء عوامل خارجیهستند را م

به عنوان عوامل  رد،یگیشخص سر چشمه م اتیعوامل که منحصر به فرد هست واز درون لیقب

مرجع  یهاو نقش گروه ریتاث یرهگذر بررس نیشوند. از ایم یطبقه بند گذارریتأث یدرون

 .برخوردار است اریبس تیو رفتار مصرف کننده از اهم دیخر میدر تصم

 کنندهاز رفتار مصرف منظور

کاالها و خدمات توسط  دیخر یاست که رفتار مصرف کننده چگونگ نیبر ا یعموم تصور

کاالها و خدمات توسط  دیاز خر شتریب یزیکننده چرفتار مصرفاما در واقع  باشد، یافراد م

 یینها می: تصمندینما یم فیتعر نیچن یافراد است. رفتار مصرف کننده را به طور کل

زمان و نظرات  خدمات، مصرف و خالص شدن از کاالها، تساب،کننده با توجه به اکمصرف

 فیکننده تعارباشد. از رفتار مصرفیم یدوره زمان کیدر  یریگمیمختلف تصم یهابخش

کننده رفتار مصرف کایآمر یابینمونه انجمن بازار یارائه شده است. برا زین یگریگوناگون د

ها که انسان یقیبه طر طیرفتار و مح نفوذ و شناخت یایتعامل پو» کندیم فیتعر گونهنیرا ا

 «.کنندیمبادله م شانیدر زندگ

ها در که آن یو اقدامات کنندیکه افراد تجربه م یکننده شامل دانش و احساساتمصرف رفتار

 نیاست که بر ا طیاز مح ییشامل اجزا نی. همچنشودیم دهند،یمصرف انجام م ندیفرآ

فوق آمده است، رفتار  فیکه در تعر همانگونه .گذاردیم ریدانش، احساسات و رفتار تأث

کننده به طور مجزا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف را،یز است،یکننده پومصرف

 یایپو تی. ماهباشندیم ریی، دائماً در حال تغمورد هدف و جامعه یهکنندمصرف یهاگروه

 .سازدیرا مشکل م یابیبازار یهایکننده توسعه استراتژرفتار مصرف

. باشدیم طیافکار و احساسات و رفتار انسان و مح نیکننده شامل تعامالت بمصرف رفتار

 یهامحصوالت و نام نوع ل،یاز قب یشناخت در خصوص موارد ازمندین ابانیبازار ن،یبنابرا

 کندیم دیخر یقیکننده به چه طرمصرفاینکه دارند،  یکننده معنمصرف یبرا که یایتجار

کننده شامل رفتار مصرف نی. همچنباشندیم گذارد،یم ریتأث رفو مص دیبر خر یو چه عوامل

ارزش هست به  یرا که دارا یزیکه افراد چ یمعن نی. به اباشدیها مانسان نیمبادالت ب

 .کنندیم افتیدر یزیو در مقابل چ دهندیم یگرید

 فیتأل ۱۹۶۰باره در دهه  نیدر ا یکتب درس نیمبحث نوپا است. اول کیکننده مصرف رفتار

 ۱8۹8و بلن در سال  نی. تورستاگرددیمها قبل بربه سال شهیاند نیاند، هر چند سرچشمه اشده

را آغاز  یبحث سندگانینو ۱۹۰۰سخن گفته است. در آغاز دهه  «یمصرف تجمل»در مورد 

استفاده کنند. در  یاز اصول مربوط به روانشناس توانندیم کنندگانغیکردند که چگونه تبل

شده و  ریگهمه زشیتوسط پژوهشگران انگ یدیفرو یمربوط به روانشناس دیقاع ۱۹۵۰دهه 

دارد که  دهیعق نیداللت بر ا یابیمورد استفاده قرار گرفت. مفهوم بازار کنندگانغیتوسط تبل

کننده و صنعت با مصرف کیکاال.  دیتول ندیاست نه فرآ یمشتر تیرضا ندیصنعت، فرآ

 مهارت فروش.  ایمواد خام  از،یحق امت لهینه به وس شودیشروع م شیازهاین

 

 یاـهتهـوخواس ازهایخود ادامه دهد که بتواند ن یبه بقا تواندیمسازمان  یتنها وقت 

 تیاهم نیا کهو جامع از طرف مقابلش برآورده کند  حیصح درکـیا ـننده را بـکرفـمص

 .دهدیکننده را نشان ممطالعه مصرف

 
 مطالعه رفتار مصرف کننده لیدل

استفاده از  بلکه شامل شود، یکاالها را شامل نم دیخر یمصرف کننده تنها چگونگ رفتار

 ،یرفتن به دندانپزشک مانند مسافرت کردن، ییتهایباشد. فعالیم زین دیو عقا تهایخدمات، فعال

هستند که رفتار مصرف کننده  یجزء موارد یهمگ رهیو غ یآموزش یهاکالس ینام براثبت

 دیو عقا تهایفعال خدمات، رفتار مصرف کننده شامل کاالها، لیدل نی. به اشودیآنها را شامل م

شوند. اگر چه حالت یم دهینام شنهادیافراد پ یازهایرفع ن یبرا یابیبازار یباشد و تالشها یم

شود. یرا شامل نم دیکننده تنها خراما رفتار مصرف مهم است، اریبس ابانیبازار یبرا دیخر

 مصرف و خالص شدن است.  ،اکتساب تیشامل سه فعال نندهبلکه رفتار مصرف ک

در  یریگمیسازد. تصمیشخص خاص را منعکس نم کیمصرف کننده لزوماً رفتار  رفتار

هستند  ییخاص، اجاره نمودن مسکن از رفتارها یخودرو، رفتن به رستوران کی دیمورد خر

همه افراد خانواده باشند. داشتن  ایاز همکاران و  یاز دوستان، تعداد یتوانند شامل گروهیکه م

 نیرا در بر دارد. ا یمتعدد یهاتیمز د،یخر ندیو فرآ کنندگانفاز مصر حیدرک صح

 قیاز طر یشناخت یمبنا کی هیته ،یریگمیدر جهت تصم رانیشامل کمک به مد هاتیمز

و فروش  دیمربوط به خر نیوضع قوان یبرا کنندگان، کمک به قانونگذارانرفمص لیتحل

 .باشدیبهتر م یریگمیکنندگان در جهت تصمکمک به مصرف تیکاال و خدمات و در نها

 کنندهمطالعه رفتار مصرف علل

 رانیموضوع به مد نیکننده باشد. ارفتار مصرف لیتحل ستیبایم یابیبازار تیریاساس مد -۱

 :کندیکمک م ریدر موارد ز

 یابیبازار ختهیآم ی( طراحالف

 بازار یبند( بخشب

 محصول یزسازیو متما تیموقع نییتع( ج

 یطیمح لیتحل ی( بهسازد

 بازار  قی( توسعه مطالبات تحقهـ

 داشته باشد.  یکل یاستگذاریس جادیدر ا ینقش مهم دیکننده بارفتار مصرف -۲

 شود.  لیتبد یکه فرد به مصرف کننده مؤثرتر شودیکننده باعث ممطالعه رفتار مصرف -3

 . دهدیشناخت ارائه م انسان یرد رفتار مصرفکننده در مومطالعه رفتار مصرف -۴

 :سازدیکننده سه نوع اطالعات فراهم مرفتار مصرف مطالعه-۵

 کنندهمصرف یریگ( جهتالف

 یمربوط به رفتار انسان اتی( واقعب

 .کنندیم تیتفکر را هدا ندیکه فرآ یاتی( نظرج

 منبع:

 ریپارس مد یپژوهش-یعلم گاهیپا

 

 

 

 (Juvenile nutritionها )تغذیه جونایل

 ( Nursery diets) های غذایی نوزادیرژیم

 ۱۰۰-۱۲۰میلی متر تا  ۲۰هایی از سایز های تغذیه نوزادی برای ماهی باراموندی ماهیرژیم

ــامل می ــبت به رژیم تغذیه ای مرحله میلی متر را ش ــود. این رژیم به طور نرمالی باید نس ش

های  ــــد و همچنین دارای مولکول باش باالیی  ید و پروتئین  ــــدی دارای محتوای لیپ رش

ـــروری  ـــند که برای مقاومت ماهی در برابر بیماری ض ایمونولوژیک مانند بتا گلوکان باش

شود است. تغذیه برای دوران نوزادی دامنه وسیعی از سایزهای غذاهای پلیت را شامل می

ــود تا بتواند زمینه کارکرد حداکثری تغذیه را که باید به دقت با اندازه ماهی ــازگار ش ها س

 ایجاد کند. 

 (Grow-out nutritionتغذیه مرحله رشد )
ــتخرها و قفس ــیا، باراموندی در اس ــرقی آس ــد میدر جنوب ش ــتها رش  یابد و ممکن اس

ـــامل غذاهایی با انواع ماهیماهی ـــده ها با دو نوع غذا ش های دورریز و یا غذای فرموله ش

 تغذیه شوند.  

 ( Bait fish feedsماهی دورریز به عنوان طعمه )
های دورریز هنوز به عنوان مهمترین منبع غذایی برای ماهی های پرورشی جنوب شرق ماهی

ها باشند. ماهی طعمه باید تازه، تمیز و ارزان قیمت باشد. ترجیحا ماهیآسیا مطرح می

ای از بیماری در آنها نشان شوند و بدین ترتیب هیچ گونه نشانهله بعد از صید فریز میبالفاص

گیرند شامل هایی که برای تغذیه باراموندی مورد استفاده قرار میشود. انواع ماهیداده نمی

 باشند. ماهی مولت، اسکوئید، ساردین ماهیان، آنچوی و دیگر ماهیان دریایی کوچک می

 (Formulated pellet feedsله شده )غذاهای فرمو

این غذاها معموال شامل پلیت های خشک شامل غذای ماهی، غالت، ویتامین ها، مواد 

معدنی و مواد چسبنده می باشند. تولید و ساخت این غذاها توسط شرکتهای سازنده محرمانه 

توانند ضریب های غذایی فرموله شده در استرالیا میباشد. پرورش دهندگان، از رژیممی

 ۲و  ۲/۱را انتظار داشته باشند. به این معنی که به ازای  ۲:۱و  ۲:۱/۱تبدیل غذایی بین 

شود. تغییرات در میزان کیلوگرم مصرف غذا در حدود یک کیلوگرم ماهی تولید می

 های کاربرد تغذیه وهای مدیریت ، روشضریب تبدیل غذایی در نتیجه تغییرات در شیوه

اطمینان  ها بایدباشد.  در کشور دانمارک، تولیدکنندگان غذای ماهیذایی میفرموالسیون غ

را  ۱:۱از  کمتر FCRکنند هایی که با محصوالت آنها تغذیه  میحاصل کنند که سالمون

 از مواد زاید نداشته باشند. آنها همچنین باید مقدار فسفر را در غذا از خروجی نوترینت ها

 دارند. ها کمتر نگه میماهی

 مزایای غذاهای فرموله شده  

صرفنظر از قابلیت دسترسی، غذاهای فرموله شده دارای مزایای بیشتری نسبت به غذاهای 

 فرموله نشده هستند.

های زیاد خریداری شده و اگر ذخیره توانند در حجمها میثبات در ذخیره سازی: پلیت. ۱

 سازی شوند می توانند تا ماههای زیادی بدون کاهش کیفیت اندک سالم باقی بمانند. 

ثبات در کیفیت: کیفیت مواد مغذی و استاندردهای پلیت ها در کارخانه قبل از اینکه . ۲

مشکالت ناشی گیرد. با اینحال به طور کامل توسط کشتی حمل شود مورد آزمایش قرار می

 شود.از کیفیت تغذیه حذف نمی

ای غذایی قبل از غذادادن به آسان برای تغذیه: هیچ گونه آماده سازی برای پلیت ه. 3

 ها نیاز نیستماهی

ها داده شوند و به این سبب هزینه توانند به صورت مکانیزه به ماهیپلیتهای غذایی می.۴

 یابد. نیروی کارگر کاهش می

های غذایی یا غذاهای فرموله شده در فرایند تولید تحت حرارت باال نکه پلیتبه علت ای.۵

 گیرند خطر انتقال بیماری از طریق غذا به طورکامل قطع خواهد شد.قرار می

 توانند به راحتی برای ذخیره سازی انباشته شوند. ای میهای تغذیهتهبس .۶

 

 

تواند متناسب با گونه ماهی به آنها داده شود تا میزان رژیم های غذایی میفرموالسیون .۷

 رشد آن را به طور مداوم ثابت نگه داشته شود.  

 هیتغذ هایشرو

 هیتغذ یو دمنده برا فیشامل ق زهیو مکان یدست هیدهندگان از هر دو روش تغذ پرورش

  .کنند یها استفاده م یماه

 یدست هیتغذ

در صبح زود و در  کباری. شودیدوبار در هر روز انجام م ای کباریمعموال  یدست هیتغذ

به  شودیم ها دادهیکه به ماه هیشود. مقدار تغذیانجام منیز در بعدازظهر  ازیصورت ن

قطع  هیوار را متوقف کرد تغذوانهید هیتغذ یماه کهیدارد. زمان یبستگ هایماه تیفعال

به پرورش  یدست هیتغذ ،یمواد زائد توسط ماه هیخواهد شد. صرفنظر از ممانعت از تغذ

 یتوقف ناگهان کنند. یرا بررس هایتا اثرات متقابل ماه دهدیامکان را م نیدهندگان ا

در  ییهایباشد که نگران اینشانه تواندیروز به بعد م کیاز ماهی  ایهیتغذ یدر پاسخ ها

شود به یداده م هایکه به ماه ییدارد. مقدار غذا ودآب وج تیفیک ایو  یارتباط با ماه

تراکم ماهی در  نکهیو ا یماهیعیطب هی، مقدار تغذماهیاندازه  ه،یتغذ زمانآب،  یدما

به مهارت و  یبستگ نیهمچن یماه هیمقدار تغذ باشد، بستگی دارد.قفس به چه میزان می

کمتر از حد باعث نرخ رشد  ایاز حد  شیب هیکه تعذ رادهنده دارد، چتجربه پرورش

 لیتبد بیخواهد شد. بهر حال در هر دو مورد ضر عاتیضا شیافزا ایو  یآهسته در ماه

  .شتخواهد گذا ریاقتصاد مزرعه تاث یدچار نوسان خواهد شد و بر رو ییغذا

 های مکانیزهذیه کنندهتغ

نام دارد  blow feeder. نوع معروف آنها وجود داردتغذیه کننده مکانیزه  تعداد زیادی

 را شود و از طریق هوا غذاکه شامل یک قیف می باشد که به یک لوله وصل متصل می

های غذایی د. شکل گسترش پلیتکنو یا استخرهای پرورشی پرتاب میبه دورن قفس 

طول و پروفایل لوله قیف تنظیم شود. قیف  تواند بوسیه حجم هوا،و فاصله پرتاب آنها می

ها یا دمنده ممکن است ثابت و یا قابل حمل باشند. یکی از مزایای این نوع تعذیه کننده

مکانیزه این هست که مشابه تغذیه دستی پرورش دهنده، قادر است به طور مستقیمی شاهد 

را در ارتباط با وضعیت تواند اطالعاتی ها باشد و بنابراین میای ماهیفعالیت تغذیه

 سالمت استوک ها حاصل کند. 

توانند طبق باشند که میهای مکانیزه به این صورت مییک نوع دیگر از تغذیه کننده

ها دوباره در قیف غذاریزی شوند. ای از پیش تعیین شده برای توزیع غذا برنامهبرنامه

شود. مهمترین مشکل انجام مینگهداری شده و معموال پخش غذا توسط صفحه چرخان 

چنین روشی این مسئله است که عادت تغذیه باراموندی از روزی به روز دیگر متغییر 

های از پیش تعیین ریزیاست و این عادت تغذیه باراموندی سبب هدررفت غذا در برنامه

ا شده خواهد شد. در این روش تغذیه، بدون توجه به اینکه ماهی گرسنه باشد یا خیر غذ

 گردد. به دورن استخرها یا قفس با پخش غذا به صورت اتوماتیک انجام می

 میزان تغذیه
اندازه  کهزمانیکند. مقدار غذای مصرف شده در هر روز توسط باراموندی تغییر می

درصد وزن بدن خود را در هر روز غذا مصرف  ۲۰تواند تا  حدود ماهی کوچک است می

رسد مقدار غذای مصرف شده در آنها گرم می ۴۰۰-۵۰۰به  هاکه وزن ماهیکند و زمانی

 یابد.  درصد وزن بدن آنها در هر روز کاهش می۱-۲به 
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