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 2چکيده
كه در سراسر دنيا و از جمله ایران در  استهاي ماهيان زینتي رین گونهتیکي از مهم ماهي طالیي

اي این ماهيان از اهميت ویژهجه به تغذیه و نحوه نگهداري تو بنابراین .دشوها نگهداري ميآكواریوم
مختلف در خارج و داخل كشور  گرانپژوهشبا تکيه بر مطالعات  این پژوهشبرخوردار است. 

ها بررسي صورت گرفته تا بتوان بهترین راهکارها را در زمينه تغذیه این ماهيان با ارزش ارائه نمود.
مورد توجه قرار نگرفته  ماهي طالیيسفانه یکي از مواردي كه در زمينه پرورش أكه متگویاي آن است 

. مطالعاتي در ارتباط با تعيين باشدگونه با ارزش مياست، انتخاب جيره غذایي مناسب جهت تغذیه این

ان تغذیه این ماهيان در دوركه  طوريهجيره مطلوب غذایي براي ماهيان طالیي انجام گرفته است ب
الروي با غذاهاي زنده شامل آرتميا و نماتد بيشترین درصد بازماندگي را در پي داشت و در دوران 

جواني جيره غذایي كه به نسبت یکسان از غذاي زنده و غذاي پليت شده تشکيل شده باشد، جيره 
كيب غذاي تغذیه ماهيان از ترشود زیرا غذایي مطلوب و مناسبي براي این ماهيان در نظر گرفته مي

د و همچنين غذاي زنده )مانند گردزنده و غذاي دستي سبب رشد چندین برابر این ماهيان مي

با توجه به موارد  بنابراین نماید.مين ميأنياز جهت توليد پيگمان رنگي را تگاماروس( كاروتنوئيد مورد
ذاي زنده بر پارامترهاي ثير تغذیه با غأذكر شده تحقيقات مربوط به نيازهاي غذایي ماهي طالیي و ت

 رسد.نظر ميامري ضروري به این ماهيانرشد 

 نيازهاي غذایي ،Carassius auratus، ماهي طالیيجيره غذایي،  های کلیدی:واژه

                                                
 enayat111@gmail.comt.: مسئول نویسنده*
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 مقدمه

 Carassius auratusبوده و نام علمي آن  (Cyprinidae)از خانواده كپور ماهيان  ماهي طالیي

جنوب چين بوده و  این ماهي در أمنش .شناسایي را براي انسان داردو شاید بيشترین سابقه  باشدمي

قرمز  نماهيا .زینتي وجود دارد هاي پرورش ماهيانمکانها و امروزه در سرتاسر دنيا در آكواریوم

عنوان عضو كوچک خانواده ماهي كپور، بومي شرق آسيا هستند كه براي نخستين بار اواخر قرن هب

هاي طبيعي تا داراي طول عمر طوالني بوده و در محيط اًاین ماهي تقریب شدند. هفدهم به اروپا وارد

وجود  ماهي طالیيویژه  هايشاخص ي از. یک(2336)ستاري و شاهسوني،  كندسال نيز عمر مي 03

دیگر این ماهي، ماهي طالیي، ماهي گلي و  يهانامباشد. عدد فلس در طول خط جانبي مي 02-2۲

هاي دریاي خزر، دریاچه اروميه، هامون سيستان شد. پراكنش آن در ایران در حوضهباماهي حوض مي

ين علت این ماهي در همباشد. انتشار این ماهي توسط انسان صورت گرفته و بهو رودخانه كارون مي

شود. خاستگاه اصلي آن معموالً در سيبري و جنوب شرقي آسيا دیده مينيز هاي اروپا خانهرود

متر و ( سانتي1۲)ميانگين  0۳بيشينه درازا  ،(0-0داراي دندان حلقي یک ردیفي ) ماهي طالیي. باشدمي

این ماهي باشد. اولين كمان آبششي در انواع رشد یافته ( ميگرم 13۱)ميانگين  2۳33بيشينه وزن تا 

خوار ه همه چيزها نيمه تحتاني است. این ماهيان از لحاظ تغذیو دهان آن بودهعدد خار  03-۳3داراي 

 (233۲كنند )ارجيني، طوري كه از غذاهاي گياهي و هم غذاهاي با منبع جانوري استفاده ميبه باشندمي

هاي ساكن و تقریباً ساكن با سرعت ناچيز كه پوشيده از گياهان آبزي و داراي بستر نرمي و در آب

اي در شوند. رشد ماهي حوض نقرهاي دیده ميباشند زندگي كرده و غالباً همراه ماهيان بركهمي

كشورهاي اروپاي شرقي، سریع بوده و در بعضي نقاط پرورش این ماهي معمول است. این ماهي در 

كه مواد هنگامي زا هستند.ماهياني ماده و اكثراً شوندمتر بالغ ميسانتي 1۳-23طول  بهسالگي  0-0

طالیي، ماهي همچنين گردد. بالغ ميتواند نيز ميسالگي  2این ماهي در اواخر سن  ،غذایي فراوان باشد

داراي  (1)شکل  ماهي طالیي .شرایط نامساعد محيطي مقاوم است و در مقابلبوده بومي غيراي گونه

ها بسيار مناسب هستند و از این نظر هاي ملي و آكواریومارزش اقتصادي بوده و جهت تزئين پارک

 (.2311؛ عمادي، 133۳ر، جا)وثوقي و مست باشدمورد توجه مي

ان ماهيسالمت ماهيان آكواریومي به رژیم غذایي درست و مناسب بستگي دارد. این امر حتي براي 

. رژیم باشدميحياتي و ضروري كه داراي مقاومت زیادي در برابر كمبود غذا هستند نيز امري  طالیي

شود ها ميب ایجاد رشد مناسب در آنو سب شده، انرژي الزم براي ماهي را فراهم كرده متعادلغذایي 
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به  حریکگردد همچنين تغذیه درست سبب تهاي بدن را نيز موجب ميكه بازسازي بافتضمن این

ها را نيز بهبود خواهد ماريآميزي شده و پایداري در برابر بيآميز و حداكثر رنگتوليدمثل موفقيت

  بخشيد.

غذایي متعادلي ها باید رژیمكه آن طوريهم است بها مهماهي طالیيتنوع و گوناگوني غذاهاي 

برند هاي توبيفکس لذت ميها و كرماي مثل دافنياز غذاهاي زنده ماهي طالیيداشته باشند هرچند 

زیست طبيعي هاي باكتریایي و انگلي موجود در محيطعلت ورود عفونتتوانند بهاین غذاها مي ،اما

سبب بروز مشکالت بهداشتي شوند. همچنين برخي از انواع  ماهي طالیيخود به محيط زندگي 

توانند در شن و ماسه موجود در كف مخزن پنهان شوند و سبب بروز مشکالتي براي هاي كرم ميگونه

 (.2311)عمادي،  ها شوندماهي طالیي

ري داصورت زینتي نگههستند كه از ساليان متمادي به هایيكه ماهيان طالیي ماهرغم اینعلي

ثير أبيني تهاي اخير است و همچنين پيشها محدود به سالشوند اما، مطالعات پيرامون تغذیه آنمي

باشد. با توجه به غذاي زنده بر مراحل مختلف زندگي این ماهيان از سابقه كمتري برخوردار مي

هي طالیي جهت ماداري و پرورش در نگهگونه بيان داشت كه توان اینمطالعات اندک انجام شده مي

ه باید تا حد امکان سعي شود كه بنيز بقاء باالي این ماهيان،  ها ودستيابي به رشد بهينه و نرمال آن

  .باشدموجود ها غذایي داده شود كه مشابه آن در محيط طبيعي آن

باشد ، ارائه یک صنعت جدید و با پتانسيل باال در علم آبزي پروري ميپژوهشهدف از این 

اي مناسب جهت كه نمونه ماهي طالیيتوان با یک مدیریت صحيح در تکثير و پرورش كه مي طوريهب

 گونه با ارزش دست یافت.ت آزمایشگاهي است، به جمعيت باالیي از اینامطالع

 

 
 (Crassius auratusماهی قرمز ) -1شکل 
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هت حفظ سالمتي یکي از عوامل كليدي ج: غذای مورد استفاده در ماهی طالیی خصوصیاتبررسی 

بایستي با  ماهي طالیيباشد. ها مي، مسئله تغذیه آنماهي طالیيو زندگي طوالني )بقاء باال( در 

هاي با از جمله گونهان ماهياین  . هر چندغذاهاي كم پروتئين و سرشار از كربوهيدرات تغذیه شوند

كه در از غذاهایي تغذیه شوند  بهتر است كنند، اماهر ماده غذایي تغذیه مياز تحمل باال هستند و 

و انجام گيرد بایستي دوبار در روز ند. در ارتباط با این ماهي عمل غذادهي باشاور سطح آب شن

غذادهي بيش  زیرا قرار گيردمصرف  مورد اي باشد كه در مدت یک تا دو دقيقهغذادهي باید به اندازه

  .شد مسموم شدن ماهي خواهداز حد باعث انباشته شدن مواد آلي و دفعي و در نتيجه 

دافني درصد كرم خوني،  23، پالنکتون و Krillدرصد جلبک دریایي و ميگوي  ۲3)غذاي پولکي 

ماهي از جمله غذاهایي است كه جهت تغذیه  ،باشد(درصد پروتئين مي 0۱آرتميا تشکيل شده و داراي 

پر كن براي این ماهي داشته و زمينه در كشور ما بسيار رواج دارد كه این غذا بيشتر جنبه شکم  طالیي

دليل ضعف ایمني بدن ماهي با به 1هاي انگلي و قارچي باالخص آسپرژیلوسبروز بسياري از بيماري

ها، هاي سفيد قارچي در سطح پوست، نواحي چشم و بالهو توده 2هاعالئمي همچون وجود ميسليوم

ها و در موارد شدید سبب الئم پوسيدگي بالهایجاد انواع بيرون زدگي چشم یک طرفي یا دو طرفي، ع

 داراي. این در حالي است كه تغذیه ماهيان با جيره (2331)بوليت و همکاران،  شودمي تنوعایجاد 

همراه استفاده از باشد بهپروتئين از جمله آرتميا كه داراي اسيد چرب مناسبي براي ماهيان مي

ها و تلفات دارد. همچنين تغذیه در كاهش ميزان بيماري ثريؤسبزیجات )نظير كاهو و اسفناج( نقش م

ها سبب ایجاد چاقي در آن 0ها با غذاهاي پر كالري از جمله كرم توبيفکسبيش از حد گلد فيش

 .(2311)عمادي،  شودمي

تزیيني اقدام به ساختن انواع غذاهاي آماده نموده در  ماهيانهاي تهيه مواد غذایي كارخانه امروزه

این غذاها البته  اند.هاي مشابه درست كردهموارد غذاي خاصي براي هرگونه ماهي یا گونه برخي

، با وجود این، امروزه توانند جایگزین مناسبي براي غذاي طبيعي باشندنمي هرچند هم كه كامل باشند

 أوال منشغذاهاي آماده معم گردد.مين ميأزینتي از این منبع ت ندرصد غذاي ماهيا 33شاید بيش از 

كلي  طوربه شود.ها اضافه ميآنه ها و امالح الزم نيز بجانوري و گياهي داشته و اكثرا انواع ویتامين

                                                
1- Aspergylus 

2- Mysilliums 

3- Tubifex 
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 را به دو دسته غذاهاي آماده و غذاهاي طبيعي تقسيم نمود. ماهيان قرمزتوان انواع غذاهاي مي

اما  ،ندكنميآماده این ماهيان ي با توجه به نياز غذای طور كه ذكر شد غذاهاي آماده را معموالًهمان

بار  ، لذا حداقل باید سعي شود كه هر چند وعده یکدليل عدم برطرف نمودن تمامي نيازهاي ماهيبه

همچنين بهتر است همواره حداقل  داده شود.هاي مختلف یا مخلوطي از غذاغذاي مناسب  نبه ماهيا

خریداري شود یک در از غذاهاي زنده اعي صورت تركيبي و دیگري انوهدو نوع غذاي آماده یکي ب

، غذاهاي طبيعي هستند كه خود به ماهياننوع دیگر غذاي  .مصرف گردند ماهيانميان براي تغذیه 

طور مستقيم تهيه غذاهاي زنده و غذاهاي گوشتي تازه، منجمد و یا پودر شده كه از منبع جانوري به

 .گردداند، تقسيم ميگردیده

در افزایش درصد بقاء و رشد و غذاهای دستی اثر بخشی انواع غذاهای زنده بررسی و مقایسه 

در ميان مردم ماهياني محبوب هستند و همچنين در بين ماهيان زینتي از  ماهي طالیي: ماهی قرمز

در نزد  ماهي طالیي(. جهت ایجاد محبوبيت 133۱ارزش تجاري باالیي برخوردارند )لي و نيومن، 

ها، این ماهيان بایستي داراي رنگ قرمز مایل به نارنجي باشند. این مت مناسب آنكنندگان و قيمصرف

ن و همکاران، وباشد )سيمپسها ميماهي طالیيرنگ ناشي از كارتنوئيدهاي موجود در بافت بدن 

(. همچنين كارتنوئيدها مواد غذایي حياتي جهت رشد و سالمتي، متابوليسم، تکثير و ایجاد رنگ 13۲1

هاي رنگي در برخي ماهيان زینتي از جمله كه حضور پيگمانیياز آنجا .(1331هستند )ميکي،  ماهيان

مين جيره غذایي مناسب كه بتواند أباشد، بنابراین تها ميیک عامل مهم در بازار پسندي آن ماهي طالیي

هيان زینتي از باشد. جهت ایجاد رنگ طبيعي در ماها را برآورده سازد، امري ضروري مياین نياز آن

، استفاده از غذاهاي طبيعي و همچنين استفاده از مواد سنتتيک و شيميایي در رژیم ماهي طالیيجمله 

درصد وزن  ۳1/0را با غذاي زنده گاماروس )تقریبا  ماهي طالیيگردد. چنانچه ها پيشنهاد ميغذایي آن

نياز جهت توليد ارتنوئيد مورد، ماهيان كشوددهد( تغذیه خشک گاماروس را كارتنوئيد تشکيل مي

همين دليل این سخت پوست منبع غذایي كنند بهمين ميأپيگمان رنگي را از این سخت پوست ت

 باشد. و كارتنوئيد براي این ماهيان مي ماهي طالیينياز مين مواد غذایي موردظر تأمناسبي از ن

 منظوربه داراكسيژن( طبيعي هايگدانهرن هايگروه ترینمهم از یکي) كاروتنوئيدهاي از هاماهي

 صورتبه شيرین آب ماهيان در معموالً كاروتنوئيدهاي. كننديم استفاده گوشت و پوست بنديرنگ

 وجود زیگزانتين و هادورادگزانتين بتا و اآلف توناگزانتين، آستاگزانتين، تاراگزانتين، لوتئين، بتاكاروتن،
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 رنگدانه مناسبي مقادیر بودن دارا سبب به خاكي كرم. (1330، اسسه ملي تحقيقات آمریکؤم) دارند

 .نماید مرتفع طبيعي هايرنگدانه به را زینتي ماهيان نياز حدي تا تواندمي خود پوست در طبيعي

 است شده شناخته ماهيان متابوليسم در ايواسطه عامل عنوانبه كارتنوئيدها مثبت نقش امروزه

 منابع اما شده كنترل آندوكریني عصبي هايسيستم وسيلههب ماهيان رنگ نوع (.13۲3)سگنر و همکاران، 

 و رنگدانه دیدگاه از كارتنوئيدي منابع ثيرأت. كنندمي ایفا رنگ تعيين در مهمي نقش نيز هارنگدانه غذایي

 زسا و سوخت مشابه هايبخش ماهيان هايگونه تمام عالوههب .باشدمي هرگونه مختص رنگ ایجاد

 ماهيان بافت در را كارتنوئيدها سراسري و كلي انتقال روش یک توانينم بنابراین و نداشته ايرنگدانه

 (.2330اتزیفوتيس و همکاران، پ) گرفت نظر در

نياز در این ماهيان، جيره مين موردأو ت ماهي طالیي( جهت تغذیه 2313نوروزي و همکاران )

كه . زمانياندنموده درصد گاماروس باشد را پيشنهاد 03درصد غذاي اصلي و  ۱3غذایي كه شامل 

دوین، ومين گردد )گأماهي قادر به سنتز كارتنوئيد نباشد، بایستي این مواد از طریق جيره غذایي ت

اي درصد عصاره یونجه را جيره 1۳ داراي(، جيره غذایي 233۲(. در این رابطه یانر و همکاران )13۲0

كه  طوريمعرفي نمودند به ماهي طالیيهاي كارتنوئيد در بافت بدن مناسب جهت تجمع رنگدانه

 مشاهده نمودند. ماهي طالیيتحت تغذیه با جيره مذكور، رشد مناسب و جذب غذاي باالیي را در 

( با هدف تعيين بهترین غذاي زنده جهت تغذیه مرحله الروي ماهي 2313كيسمي و همکاران )

نوع غذاي زنده شامل نماتد، آرتميا، روتيفر  0روز با  2۲مدت ي را بهروزه ماهي طالی ۳قرمز، الروهاي 

و دافني تغذیه نمودند و مشاهده كردند كه درصد بقاء و رشد الروها در این تيمارها با یکدیگر 

داري وجود ( وليکن بين تيمارهاي نماتد و آرتميا تفاوت معني>3۳/3Pداري داشت )اختالف معني

ن محقين، بيشترین درصد بقاء و نرخ رشد ویژه را به ترتيب در تيمارهاي تغذیه (. ای<3۳/3Pنداشت )

نتایج  ها را در الروهاي تغذیه شده با روتيفر مشاهده كردند.شده با آرتميا، نماتد، دافني و حداقل آن

يد گردیده است. با توجه أیهاي آبزیان توسط محققين مختلف نيز تاین تحقيق در مورد سایر گونه

تواند هم توان بيان نمود كه نماتد نيز مي( مي2313از تحقيق كيسمي و همکاران ) دست آمدهبهنتایج هب

 ردیف آرتميا در تغذیه مراحل مختلف الروي ماهي قرمز مورد استفاده قرار گيرد.

ساعت پس از هچ شدن و پس از جذب كيسه زرده قادر  20حدودا  ماهي طالیيهاي جوان گونه

توان آرتميا را با دافني روز از تغذیه با آرتميا، مي 13باشند. پس از گذشت از آرتميا ميبه تغذیه 

كه رشد و بقاء  نداي مشاهده نمود( طي مطالعه2330ر و همکاران )زكه كای طوريهجایگزین نمود. ب
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 انماهيما ( ا<31/3Pروزه تغذیه شده با آرتميا و دافني تفاوتي با یکدیگر نداشتند ) 13 ماهي طالیي

تغذیه شده با آرتمياي زنده  طالیي انماهيكپسوله نسبت به وتغذیه شده با سيست آرتمياي د طالیي

روزه  13 ماهي طالیي( بيان نمودند كه 2330ر و همکاران )ز، كایدر نهایتند. ودبهتر رشد نم

رشد سریعي دست عدد سيست به ازاي هر ماهي در هر روز تغذیه شوند تا به  1۳۳ميزان بایست بهمي

 یابند. 

روز با  ۳6مدت گرم( را به 13±1) ماهي طالیي( ماهيان 2313) صوفياني محبوبيگودرزیان و 

)پليت مخلوط  0)پليت ساده( و جيره  2)غذاي زنده گاماروس(، جيره  1هاي غذایي شامل: جيره جيره

درصد  ۳/2و  2، ۳/1، 1، ۳/3، 2۳/3( هر یک در سطوح 1:1شامل گاماروس و پليت ساده به نسبت 

ها در وزن یاد شده، استفاده ماهي طالیيجهت تغذیه  گرانپژوهشوزن بدن درروز تغذیه نمودند. این 

 درصد وزن بدن در روز را پيشنهاد نمودند. 2)پليت مخلوط( در سطح  0از جيره 

مودند و مرغ و نان خشک تغذیه ن( بچه ماهيان قرمز را با زرده تخم2313زهيري و مصباح )

روز دچار انحراف  ۳بچه ماهيان پس از  اماافزایش طول قابل توجهي را در بچه ماهيان مشاهده نمودند 

در ستون فقرات شدند و سرانجام دچار مرگ و مير شدند. همچنين این محققين تعدادي از بچه ماهيان 

 مشاهده كردند. را با آرتميا تغذیه نمودند و رشد باال و عدم مرگ و مير را در این گروه

هاي غذایي شامل: روز با جيره 21مدت ( الروهاي ماهي قرمز را به1330و كستمونت )ایاد آبي

)غذاي  0درصد غذاي خشک( و جيره  ۳3)ناپلئوس آرتميا + 2)ناپلئوس آرتميا(، جيره  1جيره 

 2و  1هاي ر جيرهخشک( تغذیه نمودند. این محققين بهترین ميزان رشد و باالترین بقاء الروها را د

( و در پاین هفته دوم، باالترین نرخ رشد در ماهياني كه با ناپلئوس آرتميا و >331/3Pمشاهده نمودند )

ترین ميزان نرخ رشد در تيمار تغذیه تركيب ناپلئوس آرتميا و غذاي خشک تغذیه شده بودند و پائين

هاي موجود در طور مستقيم به تفاوتتواند بهشده با جيره غذاي خشک مشاهده شد. این نتایج مي

(. طي آزمایش این محققين، در طول >331/3Pمربوط شود ) ماهي طالیينحوه عملکرد الروهاي 

 ۳3درصد غذاي زنده+ ۳3هفته سوم بهترین نرخ رشد ویژه در تيمارهاي تغذیه شده با جيره مخلوط )

با جيره خشک در كل دوره درصد غذاي خشک( مشاهده شد و ميزان رشد الروهاي تغذیه شده 

 ها( پایين بود.آزمایش )در مقایسه با سایر جيره
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(، با مطالعه روي ماهيان قرمز بيان نمودند كه این ماهيان قادر به سنتز 13۱1ز و همکاران )ونج

شوند، نيستند و كمبود ویتامين، حساسيت ها تغذیه مياز غذاهاي معمولي كه روزمره با آن Aویتامين 

 دهد. به عوامل بيماریزاي عمومي و واگيردار افزایش مي ماهي را

 

 ( در ماهی طالیی...ها امینت، ویپروتئین، چربی، کربوهیدرات)نیاز مواد مغذی مورد

اسيدها اي هستند كه از آمينوهاي بزرگ و پيچيدهها مولکولپروتئين ها و اسیدهای آمینه:پروتئین

نقش مهمي را بر عهده  ماهي طالیيموجودات زنده و از جمله اند و در ساختار تمامي ساخته شده

خوار هستند، نياز پروتئيني جهت رشد این چيزماهياني همه طالیي انماهيكه دارند. با توجه به این

نوجوان مقدار پروتئين  طالیي انماهيباشد. همچنين در جيره غذایي مي درصد 03ماهيان در حدود 

ماهي قرمز با بزرگ شدن كاهش  كه نيازهاي پروتئيني جيره درطوريهب دباشنياز ميبيشتري مورد

، 2/21 دارايگرم( را با جيره  2/3)ميانگين وزن جوان  طالیي انماهي( 2330ربکا و هارولد ) .یابدمي

هفته تغذیه  6مدت درصد پروتئين )تركيبي از پودر ماهي و كازئين( را به ۳/00و  1/01، 3/2۲، 0/2۳

درصد پروتئين  3/2۲ دارايتغذیه شده با جيره  ناجوماهيان و افزایش وزن و كارایي غذایي در نمودند 

درصد( گزارش نمودند. همچنين در تحقيق  ۳/00و  1/01مقادیر باالتر پروتئين ) دارايهاي و جيره

درصد پروتئين، در غياب غذاي طبيعي  23هاي تغذیه شده با جيره حاوي ماهي طالیيذكر شده، 

درصد پروتئين را براي  02عملکرد رشد مناسبي را نشان دادند. این محققين استفاده از غذاي حاوي 

كنند زیرا این ماهيان مقدار قابل توجهي از یابند را توصيه نميكه در استخر پرورش مي طالیي انماهي

 آورند.دست ميهنيازشان را از فون گياهي و جانوري موجود در استخر بمواد غذایي مورد

ثير أتنده طبيعي ممکن است روي نيازمندي پروتئين رژیم غذایي ماهي قرمز زوجود غذاهاي 

. اگرچه غذاهاي زنده طبيعي در دار نباشدثير ممکن است در ماهي بزرگ معنيأبگذارد ولي این ت

 استخرهاي پرورش ماهي فراوان هستند، اما در صورت نگهداري ماهي قرمز به روش متراكم، نقش

درصد از  ۲/3درصد از نيازمندي پروتئين و  ۳/2برآورد گردیده كه تنها اندكي بر رشد دارند.  نسبتاً

دست هنياز ماهي قرمز رشد یافته در یک تراكم متوسط در حوضچه از غذاهاي زنده بانرژي مورد

ها، مواد معدني و آید. ثابت گردیده كه غذاهاي زنده منابع مهمي از ریزغذاهاي مغذي مانند ویتامينمي

  (.133۲؛ رابينسون و همکاران، 1333باشند )رابينسون و لي، اسيدهاي چرب ضروري مي
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به استفاده پروتئين ( اظهار داشتند كه كمبود نسبت انرژي به پروتئين منجر233۲و همکاران ) علي

سبت باالي پروتئين كه نشود، در حاليدست آوردن حداكثر رشد و ذخيره پروتئين در بدن ميهبراي ب

صورت چربي شود و موجب ذخيره آن بهعنوان منبع انرژي ميبه استفاده از پروتئين به به انرژي منجر

جيره غذایي را بر پارامترهاي رشد ماهي قرمز بررسي  6( اثر 233۱و همکاران ) اكوريگردد. مي

هاي مختلف مشاهده ن در بين جيرهداري در پارامترهاي رشد ماهيانمودند. این محققين اختالف معني

درصد تغذیه شدند در مقایسه با ماهيان  ۳3ننمودند. اگرچه این پارامترها براي ماهياني كه با پروتئين 

رو نتایج نشان داد كه نياز بهينه پروتئين و نسبت هاي غذایي باالتر بود. از اینتغذیه شده با دیگر رژیم

و كيم گرم پروتئين بر كيلوگرم باشد. ميلي 1/20درصد و  0/00تيب ترتواند بهپروتئين به انرژي مي

پروتئين  درصد 03و  درصد 03، درصد 23رژیم غذایي شامل  3( چنين آزمایشي را با 2330همکاران )

مشاهده نمودند كه  كيلوكالري انرژي قابل هضرم را بر ماهيان قرمز بررسي و 02۳3و  0333، 2۱۳33و 

كيلوكالري بر  2۱۳3پروتئين و سطح  درصد 03وري از جيره در رژیم غذایي با حداكثر رشد و بهره

 دست آمد.هكيلوگرم ب

باشند كه جهت رشد طبيعي و بقاء ماهي مين انرژي و اسيدهاي چرب ميأها منبع مهم تچربي ها:چربی

ثير گذارند شامل أتاسيدهاي چرب جيره فاكتورهاي مختلفي كه بر ميزان نياز به  باشند.ها مهم ميطالیي

كيفيت چرب، وجود غذاهاي طبيعي، انرژي قابل  ، كيفيت اسيدهاي چرب/اندازه ماهي، نرخ تغذیه

هاي انرژي آبزیان تا حدود زیادي در دوران نيازمنديباشد. يمدماي آب  و سازيذخيره هضم، تراكم

این دليل بود كه عدم تعادل به مدتاًها نادیده گرفته شده بود كه این امر عابتدایي توسعه رژیم غذایي آن

كه جيره غذایي ماهي قرمز گذارد. البته زمانيثير نميي رژیم غذایي بر سالمتي آبزیان تأدر انرژ

شود تعادل انرژي رژیم غذایي یک نکته مهم در این امر است زیرا انرژي بيش از حد بندي ميفرمول

تواند منجر به افزایش چربي بدن یي شود. همچنين ميبه كاهش تغذیه و جذب مواد غذاتواند منجرمي

جاي سنتز بافت صرف توليد انرژي خواهد گردد. اگر سطح انرژي جيره خيلي كم باشد، پروتئين به

بر اساس اي تنظيم شود كه پاسخگوي انرژي مصرفي باشد. مقادیر انرژي جيره باید به گونهشد. 

 02درصد و  2۲كيلوكالري بر گرم و  ۲/2ابل هضم به مقدار اي كه حاوي انرژي قاطالعات فعلي، جيره

باشد. كاهش انرژي قابل هضم ممکن است درصد پروتئين باشد براي رشد بهينه ماهيان مناسب مي

 . (13۲6يک، لگا)من یابدسبب كاهش چربي بدن شود ولي ميزان افزایش وزن نيز احتماال كاهش مي
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محدودي براي جذب و متابوليسم كربوهيدرات غذا دارند. اكثر ماهيان ظرفيت  ها:کربوهیدرات

رود وليکن انرژي قابل هضم كمتري كار ميعنوان یک منبع كربوهيدرات در جيره غذایي بهنشاسته به

هاي حيواني انرژي قابل هضم باالتري نسبت به در كل، خوراکها و ليپيدها دارند. نسبت به پروتئين

غذاي طبيعي ماهي قرمز از لحاظ كه  يیجااز آن. (2333و همکاران،  وب) هاي گياهي دارندخوراک

. ویلسون نمایندها از كربوهيدرات به مقدار اندكي استفاده ميشود كه آنپروتئين باالست، فرض مي

عنوان یک منبع انرژي در جيره غذایي به ثير ناچيزي بر چربيأ( دریافت كه كربوهيدرات ت2332)

ميزان درصد را براي غذاي حاوي چربي به 23این محقق سطح كربوهيدرات ماهيان قرمز نوجوان دارد. 

عنوان منبع انرژي ها نه تنها بهكربوهيدرات توصيه كردند. درصد ۳/02درصد و پروتئين خام  1۲تا  6

 دارند.  عنوان یک انسجام دهنده در توليد پلت غذایي كاربردبراي آبزیان مفيدند بلکه به

هاي متابوليکي عنوان مواد اوليه برخي از واكنشههاي آلي هستند كه بها مولکولویتامينها: ویتامین

ها در جيره نيازند كه البته مقدار ناكافي آنبه مقدار كمي در جيره غذایي مورد این موادكنند. عمل مي

ها در گردد. اگر مقدار ویتامينهاي عفوني مياي و افزایش ابتال به بيماريهاي تغذیهباعث بروز بيماري

شوند كه اغلب جيره غذایي ماهيان بيشتر از حد مجاز باشد، ماهيان دچار عارضه ویتامينوزیس مي

ها در بدن شود. زیرا این گروه از ویتامينهاي محلول در چربي ایجاد ميتوسط مقدار زیاد ویتامين

اگر مقدار  شوند.اي محلول در آب براحتي از بدن دفع ميهكنند. در حالي كه ویتامينتجمع مي

اي هاي تغذیهها در جيره غذایي خيلي كم باشد، ماهيان دچار رشد كند و سایر بيماريویتامين

ها در جيره غذایي ماهيان در مراحل مختلف رشد بسيار شوند. بنابراین كنترل ميزان مناسب ویتامينمي

هاي دستگاه گوارش توليد ها توسط ميکروارگانيسمه بسياري از ویتامينباشد. البتاهميت مي داراي

 تواند تغيير كندشوند كه بسته به فعاليت فلور دستگاه گوارش جانور، نياز ویتامين در جيره ميمي

 (.1333براون و همکاران، )

قادر به سنتز (، با مطالعه روي ماهيان قرمز بيان نمودند كه این ماهيان 13۱1جونز و همکاران )

شوند، نيستند و كمبود ویتامين، حساسيت ها تغذیه مياز غذاهاي معمولي كه روزمره با آن Aویتامين 

 دهد. ماهي را به عوامل بيماریزاي عمومي و واگيردار افزایش مي

 ربچ ايدهيو اس Eو  C ايهنيامتوی ( جهت تعيين اثرات2311) و همکاران حنایي كاشاني

 Carassius auratusزرمق ياهم لثدميولو ت يدگانازمد، برش ايهصاخش يرخب روي اعبراشيغ
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gibelio ايهنيامتاز وی فلتخم طوحس اويح يذایغ رهيج 13 با السکی دتمهب، ماهيان را C (3 ،

 ا(ویس نو روغ ياهم نروغ) اعبراشيغ ربچ ايدهي( و اس1333 و 3، ۳3 ،133) E ( و1333 و 133

ور تاك، فيذایغ لدیبت بری، ضدهآم تدسهب وزنتغذیه نمود. نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد كه 

 نیا(. در بين >3۳/3P) تداش فلتخم ايارهميت نيدر ب داريينعم اوتفت ژهد ویرش رخو ن تيعوض

، احقد ل، درصيایشگمخد ت، درصتریوكاترمپاظ اسحاز ل داريينعم اوتفت يشایآزم ايارهميت

 هب طحس تبسن اام (>3۳/3P) وددار بينعم ندیولم نيدر ب کمخطر تو ق کياتومادوسنگ صاخش

 تدسهب جایتن (.>3۳/3P) ودبدار نينعم يشایآزم ايارهميت انيدر م اريك اوريمو ه تخمطر ، قمجح

 رهيدر ج اعبراشيغ ربچ ايدهيو اس Eو  C ايهنيامتوی فلتخم طوحاز س ادهفت، اسداده انشن دهآم

 تيعا وضارهميد، تش ادهفتاس ندیولم رهيواد در جم ناز ای هكيانزم ود.ب بسانز مرمق ياهم ندیولم

 . ددادن انشد ناهش روهگ هب تبسرا ن ريتهب

ثیر آن أجود در جیره غذایی ماهیان و تبررسی مواد افزودنی مانند بتائین و ایمونووال موایمونوال 

یک تركيب پربيوتيک است كه حاوي بتاگلوكان و مانون اوليگوساكارید است كه از مخمر : بر رشد

هاست كه عنوان ماده محرک رشد و ایمني سالساكارومایسس سرویسيا جدا شده است. این تركيب به

دليل خصوصيات فيزیکي و شيميایي، ائين نيز بهگيرد. بتدر پرورش دام و طيور مورد استفاده قرار مي

انتشار طبيعي و عملکردهاي زیستي، تحریک حواس چشایي و افزایش جذب غذا در صنعت آبزي 

 گيرد.پروري مورد استفاده قرار مي

اضافه كردند. در  ماهي طالیي( بتائين و ایمونووال را به جيره غذایي 2313زميني و همکاران )

جيره و تيمار شاهد )بدون بتائين  درصد ۳، ایمونووال درصد ۳ين تيمارها شامل بتائين مطالعه این محقق

ها تغذیه شدند. این محققين مشاهده نمودند كه روز با این جيره 63مدت و ایمونووال( بود و ماهيان به

طول و وزن نهایي بچه ماهيان، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و همچنين شاخص 

( درصد ۳ ایمونووال و درصد ۳ ها در بين تيمار شاهد و سایر تيمارهاي مورد بررسي )بتائينآن وضعيت

بيش از  درصد ۳هاي ذكر شده در تيمار بتائين كه شاخص طوريداري مشاهده گردید، بهاختالف معني

طور هب درصد ۳( ماهيان در تيمار بتائين FCRسایر تيمارها بود. همچنين ضریب تبدیل غذایي )

 تر از سایر تيمارها مشاهده گردید.داري پایينمعني
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آال مشاهده نمودند كه ( با افزودن بتائين به جيره غذایي ماهيان قزل2313آذري تاكامي و همکاران )

 افزایش یافت. درصد ۳/۳ميزان ميزان پروتئين بدن ماهيان به

 

 گيرينتيجه

 (Carassius auratusهيان از جمله ماهي طالیي )هاي مختلف مااي گونهدانستن نيازهاي تغذیه

باشد. بسياري از كارشناسان هاي جدید براي توليد ماهي ميآوريهاي اوليه در ایجاد فنیکي از گام

محدودیت مطالعه در  معتقدند كه كمبود اطالعات در زمينه تعيين نيازهاي غذایي ماهيان موجب

منابع  توان بيان نمود كه اگرمطالب ارائه گردیده ميبا توجه به  ماهي شده است. صنعت پرورش

توانند از كار گرفته شوند، ميها در جيره غذایي متعادل بهها و چربيیکربوهيدرات يپروتئيني یعنغير

مين كنند. در أنياز ماهي را تمورد شکسته شدن پروتئين براي توليد انرژي جلوگيري كرده و خود انرژي

 رود.كار ميعنوان جزء گران قيمت جيره فقط براي توليد بافت جدید و رشد بهبهاین صورت پروتئين 

( ایجااد حالات 1مهم شامل تغذیه ماهيان زینتي با در نظر گرفتن دو هدف اصلي و : رهیافت ترویجی

 گيرد.صورت مي عفونيهاي عفوني و غير( جلوگيري از بروز انواع بيماري2شادابي و نشاط در ماهيان 

عنوان مااهي باا ارزش زینتاي كاه ها بهماهي طالیيخصوص براین با تغذیه صحيح ماهيان زینتي بهبنا

ها و در نهایت افزایش طول عمر این ماهي را باعث توان سبب ارتقاء سالمت آنمحبوب عام بوده، مي

ا مقاومات د كه در اثر تغذیه مصانوعي ناه تنهاگردمالحظه مي اكثراً اندر پرورش تجاري ماهي گردید.

یابد، بلکه رنگ و شاکل ظااهري و ها كاهش ميها در برابر بيماري كم شده و قدرت توليد مثل آنآن

متفاوت  شوند، كامالًها نيز در مقایسه با انواعي كه در طبيعت و با تغذیه طبيعي توليد ميمزه گوشت آن

ر برخي امالح و ماواد معادني و باشد. غذاهاي مصنوعي هرچند هم كامل باشند، با وجود این از نظمي

تغذیه مصنوعي ممکن است رشد و نمو  باشند.ها بدون شک داراي كمبودهایي مينيز تركيبات ویتامين

مين نماید، اما با وجود این اثر صد در صد طبيعاي بار روي أنظر ت ماهي مورد پرورش را در حد مورد

در دو  طالیاي انماهياو از جملاه ریومي اآكوان هيها دارد. ماكار غدد داخلي و در نتيجه توليد مثل آن

-به غذاي طبيعي دارند تا بتوانند از نظر توليد بافت و نياز فعالياتنياز ضروري مرحله از زندگي خود 

اولين مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب كيسه  هاي توليد مثل رشد و نمو كامل داشته باشند.

دومين مرحله همزمان باا شاروع  آید.ت بچه ماهي نسبتا كامل در ميصورهاي است كه بزرده با مرحله

كه در این  يناهيما زایي است.ریزي یا زندهتوليد عناصر تناسلي شامل تخم و اسپرم تا پایان دوره تخم
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ها تا حدودي قابل دو مرحله از زندگي غذاي زنده و طبيعي دریافت نمایند، رشد و نمو و توليد مثل آن

مااهي گردد تا در حد ممکن از تغذیاه بنابراین پيشنهاد ميباشد. در شرایط طبيعي مي ماهيانا مقایسه ب

مثال مطلاوب  نياز جهت رشد مناسب و توليد ها با غذاهاي تجاري كه فاقد مواد و عناصر موردطالیي

كه بنا باشاد  رتيدر صو داري گردد و این ماهيان با انواع غذاهاي زنده تغذیه شوند.باشد، خودها ميآن

ز مولادین پارورش داد، بایساتي در ارا جهت دستيابي به جمعيت مناسابي  ماهي طالیينوزادان ماهي 

كه نزدیک ها با جيره غذایي مناسب تغذیه این نوزادان نهایت دقت را اعمال نمود و با تغذیه صحيح آن

یافت تا از این جمعيات مولادین،  به مولدیني سالم دستها در محيط طبيعي باشد، به جيره غذایي آن

 دست آورد.ههایي با كيفيت مناسب و در نهایت الروهایي با بقاء باال و رشد سریع بمجددا تخم

هاا ماواد از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت باوده و هار گاروه از آن نماهيااین مسئله كه با توجه به

نيز در سنين مختلاف ممکان اسات عاادات  الیيط انماهيكه و نيز این نمایندغذایي خاصي تغذیه مي

 طاورباهایان ماهياان گاهي ممکن اسات  این امر قابل انتظار است كه ، لذاغذایي متفاوتي داشته باشند

نمایند. نکته مهم این است كاه اكثارا در شارایط  اتفاقي و یا انتخابي اقدام به خوردن انواع دیگر غذاها

بدون شک در  را تغيير داده و یا كنترل نمود. ماهيانات غذایي بيشتر توان تا حدودي عادریومي مياآكو

ها از این غذا طوالني باشد، رشد و نماو ها مغایر و زمان تغذیه آنكه غذا با سيستم گوارشي آنصورتي

صادق هاا مااهي طالیاينظيار ریاومي اآكو ماهياانخصوص در مورد هها كامل نخواهد بود و این بآن

كاه مطالعاات در با توجه به ایان .خورندشود، ميها داده ميبه اجبار آنچه را به آن اهيانمكند، زیرا مي

رشد بهينه و بقاء باالي این ماهيان جهت دستيابي به  طالیي انماهيزمينه تعيين جيره غذایي بهينه براي 

مااهي زایش جمعيت گردد، جهت نيل به افهاي اخير ميدر ایران سابقه چنداني ندارد و محدود به سال

رود با تغذیه ماهيان از تركيب غذاي زنده و غذاي دستي سبب رشد چندین برابر ایان انتظار مي طالیي

كه از نظار اقتصاادي باراي پارورش  اول این .كه این مورد از دو نظر داراي اهميت استماهيان شده 

، ویتاامين و اسايدهاي چارب و كه غذاي زنده غني از پروتئيندهنده مقرون به صرفه است و دوم این

وجب افزایش هضم و جذب و افازایش مو مين كننده نيازهاي غذایي ماهي بوده أنياز تانواع مواد مورد

عنوان بر ذخایر این ماهي با ارزش كه بهین ترتيب اهبو گردند بقاء ماهي در شرایط نامساعد محيطي مي

 .ودفزتوان اميباشد، ميامه مردم ع پر طرفدارترین ماهي آكواریومي بوده و مورد پسند

 

 



 2131( 2(، شماره )1برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه

12 

 منابع
1.Abi-Ayad, A., and Kestemont, P. 1994. Comparison of the nutritional status of 

goldfish (Carassius auratus) larvae fed with live, mixed or dry diet. 

Aquaculture, 128: 163-176. 

2.Ali, A., Al-Ogaily, S.M., Al-Asgah, N.A., Goddard, J.S., and Ahmad, S.I. 2008. 
Effects of feeding different protein to energy (P/E) ratios on the growth 

performance and body composition of Oreochromis niloticus fingerlings. 

Journal of Applied Ichthyology, 24: 31-37. 
3.Arjini, M. 2008. Guidance of Goldfish. Barhmand Press. 138p. (In Persian) 

4.Bolliet, V., Azzaydi, M., and Boujard, T. 2001. Effect of feeding time on feed 

intake and growth. Pp: 233-249. In: D. Houlihan, T. Boujard and M. Jobling 
(Eds.), Food Intake in fish. Blackwell science. U.K. 

5.Azari Takami, Gh., Habibi, S., and Meshkini, S. 2010. The investigation growth 

factors and blood parameters of Oncorhynchus mukiss in different levels of 

Betaein diet. The first Iranian Ornamental Fishes Conference. Iran. 79p. (In 
Persian) 

6.Brown, M.R., Mular, M., Miller, I., Farmer, C., and Trenerry, C. 1999. The 

vitamin content of microalgae used in aquaculture. Journal of Applied 
Phycology, 11: 247-255. 

7.Chatzifotis, S., Pavlidis, M., Donate Jimeno, C., Vardanis, P., and Divanach, P. 

2004. The effect of carotenoid sources on skin coloration of red Porgy (Pagrus 
pagrus). Aquaculture Europe Conference, Biotechnology for Quality, 

Barcelona, Spain. Pp: 89-92. 

8.Emadi, H. 2011. Aquarium and breeding freshwater aquarium fishes. Abzian 

Scientific Publition, 360p. (In Persian)  
9.Goodarzian, F., and Mahboobi Soufiani, N. 2010. Feeding of aquatic animals. 

The first Iranian Ornamental Fishes Conference. Iran. 25p. (In Persian) 

10.Goodwin, T.W. 1984. The Biochemistry of Carotenoids (2nd ed.), Chapman 
and Hall, London, 2: 64–96. 

11.Hanaee Kashani, Z., Gorgin, S., Shabani, A., and Imanpour, M.R. 2011. The 

effect of vitamine E. and unsaturated fatty acid on some blood parameters on 

gold fish (Carassius auratus gibelio). Journal of Conservation and Utilization of 
Natural Resources, 1: 15-25. (In Persian) 

12.Jones, J.H., Bullard, E.B., and Rodriguez, A. 1971. The Essential Nature of 

Vitamin A in the Diet of Goldfish (Carassius auratus). Transactions of the 
American Fisheries Society, 100: 676-681.  

13.Kaiser, H., Endemann, F., and Paulet, T.G. 2003. A comparison of artificial and 

natural foods and their combinations in the rearing of goldfish, Carassius 
auratus. Aquaculture Research, 34: 943–950. 

14.Keysami, M., Mohamadpoor Kalde, M., Monfared, N., and Mahiane, A.H. 

2010. The investigation and Comparison of different live food in growth and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234972%231994%23998719998%23462683%23FLP%23&_cdi=4972&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474889&md5=862e387fc511b531e6e2faf66dccde7b
http://link.springer.com/journal/10811
http://link.springer.com/journal/10811
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4T4Y5RY-3&_user=3265561&_coverDate=11%2F01%2F2008&_alid=1461614526&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=4972&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=10&_acct=C000060133&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265561&md5=f7caf800c2041712a708d87fa361173c&searchtype=a#bbib9


 طيبه عنايت غالمپور و محمد سوداگر

 

12 

survival of goldfish. The first Iranian ornamental fishes Conference, Pp: 58-62. 

(In Persian) 

15.Kim, K.W., Wang, X., Bai, S.C. 2004. Optimum dietary protein level and 
protein– to energy ratio for growth of juvenile Goldfish (Carassius auratus). 

Journal of the world aquaculture society, 35: 305-314. 

16.Lee, J.S., and Newman, M.E. 1997. Aquaculture (2nd edition), Interstate 
Publishers, Inc., İllinois IL, USA, Pp: 393–432. 

17.Mangalic, A. 1986. Dietary energy requirements of channel catfish. PHD 

dissertation. Auburn University. Alabama. 86p. 
18.Micky, A. 1991. Feeding selectivity of the harpacticoid copepod Canuella 

perplexa in benthic muddy environments demonstrated by HPLC analyses of 

chlorin and carotenoid. Marine Ecology Progress Series, 137: 71-82.  

19.Noruzi, M., Noruzi, M., and Ahmadishad, S. 2010. The value of Gammarus in 
Ornamental fish. The first Iranian Ornamental Fishes Conference. 108-113. (In 

Persian) 

20.National Research council (N.R.C). 1993. Nutrient Requirements of fish. 
National Academy Press, Washington, DC. USA. 256p. 

21.Okorie, O.E., Kim, Y.C., and Han, K. 2007. Reevaluation of the dietary 

requirements and optimum dietary protein to energy ratios in Goldfish 
(Carassius auratus). Journal of the world aquaculture society, 38: 418-426. 

22.Robinson, E.H., Li, M.H., and Oberle, D. 1998. Catfish Vitamin Nutrition. 

Bulletin 1078. Mississipi Agricultural and Forestry Experiment Station. 

Mississipi State. 
23.Robinson, E.H., and Li, M.H. 1999. Effect of dietary protein concentration and 

feeding rate on weight gain. Feed efficiency. And body composition of pond-

raised Goldfish (Carassius auratus). Journal of the World Aquaculture Society, 
30: 311-318. 

24.Rebecca, T.L., and Harold, P. 1994. Dietary protein requirement of juvenile 

golden shiners (Notemigonus crysoleucas) and goldfish (Carassius auratus) in 

aquaria. Aquaculture, 15: 277-285.  
25.Sattari, M., and Shahsavani, D. 2006. Systematic Ichthyology. Haghshenas 

Press. 250p. (In Persian)  

26.Segner, H., Arend, P., Von Poeppinghaussen, K., and Schmidt, H. 1989. The 
effect of feeding astaxanthin to Oreochromis niloticus and Colisa labiosa on the 

histology of the liver. Aquaculture, 79: 381–390. 

27.Simpson, K.L., Katayama, T., and Chichester, C.O. 1981. Carotenoids in fish 
feed. In: J.C. Bauernfeind, Editor, Carotenoids as Colourant and Vitamin A 

Precursors, Academic Press, New York, NY, 463–538. 

28.Vosoghi, G.H., and Mostageer, B. 1995. Fresh water fish. Tehran University 

Press. 317p. (In Persian) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4T4Y5RY-3&_user=3265561&_coverDate=11%2F01%2F2008&_alid=1461614526&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=4972&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=10&_acct=C000060133&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265561&md5=f7caf800c2041712a708d87fa361173c&searchtype=a#bbib19
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486


 2131( 2(، شماره )1برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه

12 

29.Webb, K.A., Rawlinson L.T., and Holt, G.J. 2009. Effects of dietary starch and 

the protein to energy ratio on growth and feed efficiency of juvenile cobia 

(Rachycentron canadum). Aquaculture Nutrition 1-10. 

30.Wilson, R.P. 2002. Amino acids and proteins. In: Halver, J.E. Hady, R.W. 
(Eds). Fish nutrition 3. Ed. Orlando: Academic Press, 144-179. 

31.Yanar, M., Erçen, Z., Hunt, A.O., and Murat, H. 2008. The use of alfalfa, 

Medicago sativa as a natural carotenoid source in diets of goldfish, Carassius 
auratus. Aquaculture, 284: 196-200.  

32.Zahiri, M., and Mesbah, M. 2010. Propagation and investigation of goldfish by 

dry food and live food (Cyst Artemia). The first Iranian ornamental fishes 
conference, Pp: 103- 109. (In Persian) 

33.Zamini, A., Baniesmaeli, S., Najafi, M., and Oghli, A.H. 2010. The effect of 

Betaeen and Imonoval in diet fish on growth parameters of goldfish. The first 

Iranian ornamental fishes conference, Pp: 125-130. (In Persian) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234972%232008%23997159998%23700653%23FLA%23&_cdi=4972&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000060133&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265561&md5=ad6b485598f02fe231d153d22a8e357b


 طيبه عنايت غالمپور و محمد سوداگر

 

12 

 
J. of Conservation and Utilization of Natural Resources, Vol. 2 (1), 2014 

http://ejang.gau.ac.ir 
 

A Review on Feed and Feeding of Goldfish (Carassius auratus) 

at Different Life Stages  
 

T. Enayat Gholampoor*1 and M. Sodagar2 
1M.Sc. Dept. of Fishery, Lecturer in Payamnoor University, Gorgan Branch, Iran, 

2Associate Prof., Dept. of Fishery, Gorgan University of Agricultural Sciences and  

Natural Resources, Gorgan Iran 

Received: 05/19/2012 ; Accepted: 05/10/2013 

 

Abstract 1 
Goldfish as an ornamental fish is generally kept in aquarium throughout the 

world as well as Iran. Therefore more attention should be paid to their nutritional 

and environmental needs. The present study was carried out based on previous 
studies done by researchers in Iran and abroad to provide the best procedures for 

feeding of such valuable species. Researches have demonstrated that selecting a 

proper nutritional allotment has been ignored in culturing such valuable species. 
Few studies were done regarding choosing an appropriate nutritional allotment for 

goldfish. They indicated that feeding goldfish with live food such as Artemia and 

Nematod has a higher survival at larvae stage. Also, the allotment with an equal 

live food and pelleted food was considered as a beneficial food for juveniles, 
because a mixture of live food and pelleted food leads to a higher growth for such 

fish. In addition, live food (such as Gammarus) supplies the required carotenoid for 

colored pigmentation. Consequently, researches concerning the nutritional needs of 
goldfish and the effect of feeding with live food on growth parameters of such fish 

seem to be of importance. 
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