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1كارشناسارشد گروه شيالت ،مدرس دانشگاه پيامنور واحد گرگان،
2دانشيار گروه شيالت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
تاریخ دریافت 1031/2/03 :؛ تاریخ پذیرش1032/2/23 :

چکيده
ماهي طالیي یکي از مهمترین گونههاي ماهيان زینتي است كه در سراسر دنيا و از جمله ایران در
2

آكواریومها نگهداري ميشود .بنابراین توجه به تغذیه و نحوه نگهداري این ماهيان از اهميت ویژهاي
برخوردار است .این پژوهش با تکيه بر مطالعات پژوهشگران مختلف در خارج و داخل كشور
صورت گرفته تا بتوان بهترین راهکارها را در زمينه تغذیه این ماهيان با ارزش ارائه نمود .بررسيها
گویاي آن است كه متأسفانه یکي از مواردي كه در زمينه پرورش ماهي طالیي مورد توجه قرار نگرفته
است ،انتخاب جيره غذایي مناسب جهت تغذیه اینگونه با ارزش ميباشد .مطالعاتي در ارتباط با تعيين
جيره مطلوب غذایي براي ماهيان طالیي انجام گرفته است بهطوري كه تغذیه این ماهيان در دوران
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
غذایي مطلوب و مناسبي براي این ماهيان در نظر گرفته ميشود زیرا تغذیه ماهيان از تركيب غذاي
زنده و غذاي دستي سبب رشد چندین برابر این ماهيان ميگردد و همچنين غذاي زنده (مانند
گاماروس) كاروتنوئيد موردنياز جهت توليد پيگمان رنگي را تأمين مينماید .بنابراین با توجه به موارد
ذكر شده تحقيقات مربوط به نيازهاي غذایي ماهي طالیي و تأثير تغذیه با غذاي زنده بر پارامترهاي
رشد این ماهيان امري ضروري بهنظر ميرسد.
واژههای کلیدی :جيره غذایي ،ماهي طالیي ،Carassius auratus ،نيازهاي غذایي
*نویسنده مسئولt.enayat111@gmail.com :
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مقدمه
ماهي طالیي از خانواده كپور ماهيان ( )Cyprinidaeبوده و نام علمي آن Carassius auratus
ميباشد و شاید بيشترین سابقه شناسایي را براي انسان دارد .منشأ این ماهي در جنوب چين بوده و
امروزه در سرتاسر دنيا در آكواریومها و مکانهاي پرورش ماهيان زینتي وجود دارد .ماهيان قرمز
به عنوان عضو كوچک خانواده ماهي كپور ،بومي شرق آسيا هستند كه براي نخستين بار اواخر قرن
هفدهم به اروپا وارد شدند .این ماهي تقریباً داراي طول عمر طوالني بوده و در محيطهاي طبيعي تا
 03سال نيز عمر ميكند (ستاري و شاهسوني .)2336 ،یکي از شاخصهاي ویژه ماهي طالیي وجود
 2۲-02عدد فلس در طول خط جانبي ميباشد .نامهاي دیگر این ماهي ،ماهي طالیي ،ماهي گلي و
ماهي حوض ميباشد .پراكنش آن در ایران در حوضههاي دریاي خزر ،دریاچه اروميه ،هامون سيستان
و رودخانه كارون ميباشد .انتشار این ماهي توسط انسان صورت گرفته و بههمين علت این ماهي در
رودخانههاي اروپا نيز دیده مي شود .خاستگاه اصلي آن معموالً در سيبري و جنوب شرقي آسيا
ميباشد .ماهي طالیي داراي دندان حلقي یک ردیفي ( ،)0-0بيشينه درازا ( 0۳ميانگين  )1۲سانتيمتر و
بيشينه وزن تا ( 2۳33ميانگين  13۱گرم) ميباشد .اولين كمان آبششي در انواع رشد یافته این ماهي
داراي  03- ۳3عدد خار بوده و دهان آنها نيمه تحتاني است .این ماهيان از لحاظ تغذیه همه چيزخوار
ميباشند به طوري كه از غذاهاي گياهي و هم غذاهاي با منبع جانوري استفاده ميكنند (ارجيني)233۲ ،
و در آب هاي ساكن و تقریباً ساكن با سرعت ناچيز كه پوشيده از گياهان آبزي و داراي بستر نرمي
ميباشند زندگي كرده و غالباً همراه ماهيان بركهاي دیده ميشوند .رشد ماهي حوض نقرهاي در
كشورهاي اروپاي شرقي ،سریع بوده و در بعضي نقاط پرورش این ماهي معمول است .این ماهي در
 0-0سالگي به طول  1۳-23سانتيمتر بالغ ميشوند و اكثراً ماهياني مادهزا هستند .هنگاميكه مواد
غذایي فراوان باشد ،این ماهي در اواخر سن  2سالگي نيز ميتواند بالغ ميگردد .همچنين ماهي طالیي،
گونهاي غيربومي بوده و در مقابل شرایط نامساعد محيطي مقاوم است .ماهي طالیي (شکل  )1داراي
ارزش اقتصادي بوده و جهت تزئين پارکهاي ملي و آكواریومها بسيار مناسب هستند و از این نظر
مورد توجه ميباشد (وثوقي و مستاجر133۳ ،؛ عمادي.)2311 ،
سالمت ماهيان آكواریومي به رژیم غذایي درست و مناسب بستگي دارد .این امر حتي براي ماهيان
طالیي كه داراي مقاومت زیادي در برابر كمبود غذا هستند نيز امري حياتي و ضروري ميباشد .رژیم
غذایي متعادل شده ،انرژي الزم براي ماهي را فراهم كرده و سبب ایجاد رشد مناسب در آنها ميشود
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ضمن اینكه بازسازي بافتهاي بدن را نيز موجب ميگردد همچنين تغذیه درست سبب تحریک به
توليدمثل موفقيتآميز و حداكثر رنگآميزي شده و پایداري در برابر بيماريها را نيز بهبود خواهد
بخشيد.
تنوع و گوناگوني غذاهاي ماهي طالیيها مهم است بهطوري كه آنها باید رژیمغذایي متعادلي
داشته باشند هرچند ماهي طالیي از غذاهاي زندهاي مثل دافنيها و كرمهاي توبيفکس لذت ميبرند
اما ،این غذاها ميتوانند بهعلت ورود عفونتهاي باكتریایي و انگلي موجود در محيطزیست طبيعي
خود به محيط زندگي ماهي طالیي سبب بروز مشکالت بهداشتي شوند .همچنين برخي از انواع
گونههاي كرم مي توانند در شن و ماسه موجود در كف مخزن پنهان شوند و سبب بروز مشکالتي براي
ماهي طالیيها شوند (عمادي.)2311 ،
عليرغم اینكه ماهيان طالیي ماههایي هستند كه از ساليان متمادي بهصورت زینتي نگهداري
ميشوند اما ،مطالعات پيرامون تغذیه آنها محدود به سالهاي اخير است و همچنين پيشبيني تأثير
غذاي زنده بر مراحل مختلف زندگي این ماهيان از سابقه كمتري برخوردار ميباشد .با توجه به
مطالعات اندک انجام شده ميتوان اینگونه بيان داشت كه در نگهداري و پرورش ماهي طالیي جهت
دستيابي به رشد بهينه و نرمال آنها و نيز بقاء باالي این ماهيان ،باید تا حد امکان سعي شود كه به
آنها غذایي داده شود كه مشابه آن در محيط طبيعي موجود باشد.
هدف از این پژوهش  ،ارائه یک صنعت جدید و با پتانسيل باال در علم آبزي پروري ميباشد
بهطوري كه ميتوان با یک مدیریت صحيح در تکثير و پرورش ماهي طالیي كه نمونهاي مناسب جهت
مطالعات آزمایشگاهي است ،به جمعيت باالیي از اینگونه با ارزش دست یافت.

شکل  -1ماهی قرمز ()Crassius auratus
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بررسی خصوصیات غذای مورد استفاده در ماهی طالیی :یکي از عوامل كليدي جهت حفظ سالمتي
و زندگي طوالني (بقاء باال) در ماهي طالیي ،مسئله تغذیه آنها ميباشد .ماهي طالیي بایستي با
غذاهاي كم پروتئين و سرشار از كربوهيدرات تغذیه شوند .هر چند این ماهيان از جمله گونههاي با
تحمل باال هستند و از هر ماده غذایي تغذیه ميكنند ،اما بهتر است از غذاهایي تغذیه شوند كه در
سطح آب شناور باشند .در ارتباط با این ماهي عمل غذادهي بایستي دوبار در روز انجام گيرد و
غذادهي باید به اندازهاي باشد كه در مدت یک تا دو دقيقه مورد مصرف قرار گيرد زیرا غذادهي بيش
از حد باعث انباشته شدن مواد آلي و دفعي و در نتيجه مسموم شدن ماهي خواهد شد.
غذاي پولکي ( ۲3درصد جلبک دریایي و ميگوي  ،Krillپالنکتون و  23درصد كرم خوني ،دافني
آرتميا تشکيل شده و داراي  0۱درصد پروتئين ميباشد) ،از جمله غذاهایي است كه جهت تغذیه ماهي
طالیي در كشور ما بسيار رواج دارد كه این غذا بيشتر جنبه شکم پر كن براي این ماهي داشته و زمينه
بروز بسياري از بيماريهاي انگلي و قارچي باالخص آسپرژیلوس 1بهدليل ضعف ایمني بدن ماهي با
عالئمي همچون وجود ميسليومها 2و تودههاي سفيد قارچي در سطح پوست ،نواحي چشم و بالهها،
ایجاد انواع بيرون زدگي چشم یک طرفي یا دو طرفي ،عالئم پوسيدگي بالهها و در موارد شدید سبب
ایجاد تنوع ميشود (بوليت و همکاران .)2331 ،این در حالي است كه تغذیه ماهيان با جيره داراي
پروتئين از جمله آرتميا كه داراي اسيد چرب مناسبي براي ماهيان ميباشد بههمراه استفاده از
سبزیجات (نظير كاهو و اسفناج) نقش مؤثري در كاهش ميزان بيماريها و تلفات دارد .همچنين تغذیه
بيش از حد گلد فيشها با غذاهاي پر كالري از جمله كرم توبيفکس 0سبب ایجاد چاقي در آنها
ميشود (عمادي.)2311 ،
امروزه كارخانههاي تهيه مواد غذایي ماهيان تزیيني اقدام به ساختن انواع غذاهاي آماده نموده در
برخي موارد غذاي خاصي براي هرگونه ماهي یا گونههاي مشابه درست كردهاند .البته این غذاها
هرچند هم كه كامل باشند نميتوانند جایگزین مناسبي براي غذاي طبيعي باشند ،با وجود این ،امروزه
شاید بيش از  33درصد غذاي ماهيان زینتي از این منبع تأمين ميگردد .غذاهاي آماده معموال منشأ
جانوري و گياهي داشته و اكثرا انواع ویتامينها و امالح الزم نيز به آنها اضافه ميشود .بهطور كلي
1- Aspergylus
2- Mysilliums
3- Tubifex
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ميتوان انواع غذاهاي ماهيان قرمز را به دو دسته غذاهاي آماده و غذاهاي طبيعي تقسيم نمود.
همانطور كه ذكر شد غذاهاي آماده را معموالً با توجه به نياز غذایي این ماهيان آماده ميكنند ،اما
بهدليل عدم برطرف نمودن تمامي نيازهاي ماهي ،لذا حداقل باید سعي شود كه هر چند وعده یک بار
به ماهيان غذاي مناسب یا مخلوطي از غذاهاي مختلف داده شود .همچنين بهتر است همواره حداقل
دو نوع غذاي آماده یکي بهصورت تركيبي و دیگري انواعي از غذاهاي زنده خریداري شود یک در
ميان براي تغذیه ماهيان مصرف گردند .نوع دیگر غذاي ماهيان ،غذاهاي طبيعي هستند كه خود به
غذاهاي زنده و غذاهاي گوشتي تازه ،منجمد و یا پودر شده كه از منبع جانوري بهطور مستقيم تهيه
گردیدهاند ،تقسيم ميگردد.
بررسی و مقایسه اثر بخشی انواع غذاهای زنده و غذاهای دستی در افزایش درصد بقاء و رشد
ماهی قرمز :ماهي طالیي در ميان مردم ماهياني محبوب هستند و همچنين در بين ماهيان زینتي از
ارزش تجاري باالیي برخوردارند (لي و نيومن .)133۱ ،جهت ایجاد محبوبيت ماهي طالیي در نزد
مصرفكنندگان و قيمت مناسب آنها ،این ماهيان بایستي داراي رنگ قرمز مایل به نارنجي باشند .این
رنگ ناشي از كارتنوئيدهاي موجود در بافت بدن ماهي طالیيها ميباشد (سيمپسون و همکاران،
 .) 13۲1همچنين كارتنوئيدها مواد غذایي حياتي جهت رشد و سالمتي ،متابوليسم ،تکثير و ایجاد رنگ
ماهيان هستند (ميکي .)1331 ،از آنجایيكه حضور پيگمانهاي رنگي در برخي ماهيان زینتي از جمله
ماهي طالیي یک عامل مهم در بازار پسندي آنها ميباشد ،بنابراین تأمين جيره غذایي مناسب كه بتواند
این نياز آنها را برآورده سازد ،امري ضروري ميباشد .جهت ایجاد رنگ طبيعي در ماهيان زینتي از
جمله ماهي طالیي ،استفاده از غذاهاي طبيعي و همچنين استفاده از مواد سنتتيک و شيميایي در رژیم
غذایي آنها پيشنهاد ميگردد .چنانچه ماهي طالیي را با غذاي زنده گاماروس (تقریبا  0/۳1درصد وزن
خشک گاماروس را كارتنوئيد تشکيل ميدهد) تغذیه شود ،ماهيان كارتنوئيد موردنياز جهت توليد
پيگمان رنگي را از این سخت پوست تأمين ميكنند بههمين دليل این سخت پوست منبع غذایي
مناسبي از نظر تأمين مواد غذایي موردنياز ماهي طالیي و كارتنوئيد براي این ماهيان ميباشد.
ماهيها از كاروتنوئيدهاي (یکي از مهمترین گروههاي رنگدانههاي طبيعي) اكسيژندار بهمنظور
رنگبندي پوست و گوشت استفاده ميكنند .كاروتنوئيدهاي معموالً در ماهيان آب شيرین بهصورت
بتاكاروتن ،لوتئين ،تاراگزانتين ،آستاگزانتين ،توناگزانتين ،آلفا و بتا دورادگزانتينها و زیگزانتين وجود
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دارند (مؤسسه ملي تحقيقات آمریکا .)1330 ،كرم خاكي به سبب دارا بودن مقادیر مناسبي رنگدانه
طبيعي در پوست خود ميتواند تا حدي نياز ماهيان زینتي را به رنگدانههاي طبيعي مرتفع نماید.
امروزه نقش مثبت كارتنوئيدها بهعنوان عامل واسطهاي در متابوليسم ماهيان شناخته شده است
(سگنر و همکاران .)13۲3 ،نوع رنگ ماهيان بهوسيله سيستمهاي عصبي آندوكریني كنترل شده اما منابع
غذایي رنگدانهها نيز نقش مهمي در تعيين رنگ ایفا ميكنند .تأثير منابع كارتنوئيدي از دیدگاه رنگدانه و
ایجاد رنگ مختص هرگونه ميباشد .بهعالوه تمام گونههاي ماهيان بخشهاي مشابه سوخت و ساز
رنگدانهاي نداشته و بنابراین نميتوان یک روش انتقال كلي و سراسري كارتنوئيدها را در بافت ماهيان
در نظر گرفت (پاتزیفوتيس و همکاران.)2330 ،
نوروزي و همکاران ( )2313جهت تغذیه ماهي طالیي و تأمين موردنياز در این ماهيان ،جيره
غذایي كه شامل  ۱3درصد غذاي اصلي و  03درصد گاماروس باشد را پيشنهاد نمودهاند .زمانيكه
ماهي قادر به سنتز كارتنوئيد نباشد ،بایستي این مواد از طریق جيره غذایي تأمين گردد (گودوین،
 .)13۲0در این رابطه یانر و همکاران ( ،)233۲جيره غذایي داراي  1۳درصد عصاره یونجه را جيرهاي
مناسب جهت تجمع رنگدانههاي كارتنوئيد در بافت بدن ماهي طالیي معرفي نمودند بهطوري كه
تحت تغذیه با جيره مذكور ،رشد مناسب و جذب غذاي باالیي را در ماهي طالیي مشاهده نمودند.
كيسمي و همکاران ( )2313با هدف تعيين بهترین غذاي زنده جهت تغذیه مرحله الروي ماهي
قرمز ،الروهاي  ۳روزه ماهي طالیي را بهمدت  2۲روز با  0نوع غذاي زنده شامل نماتد ،آرتميا ،روتيفر
و دافني تغذیه نمودند و مشاهده كردند كه درصد بقاء و رشد الروها در این تيمارها با یکدیگر
اختالف معنيداري داشت ( )P<3/3۳وليکن بين تيمارهاي نماتد و آرتميا تفاوت معنيداري وجود
نداشت ( .)P>3/3۳ای ن محقين ،بيشترین درصد بقاء و نرخ رشد ویژه را به ترتيب در تيمارهاي تغذیه
شده با آرتميا ،نماتد ،دافني و حداقل آنها را در الروهاي تغذیه شده با روتيفر مشاهده كردند .نتایج
این تحقيق در مورد سایر گونههاي آبزیان توسط محققين مختلف نيز تأیيد گردیده است .با توجه
بهنتایج بهدست آمده از تحقيق كيسمي و همکاران ( )2313ميتوان بيان نمود كه نماتد نيز ميتواند هم
ردیف آرتميا در تغذیه مراحل مختلف الروي ماهي قرمز مورد استفاده قرار گيرد.
گونههاي جوان ماهي طالیي حدودا  20ساعت پس از هچ شدن و پس از جذب كيسه زرده قادر
به تغذیه از آرتميا ميباشند .پس از گذشت  13روز از تغذیه با آرتميا ،ميتوان آرتميا را با دافني
جایگزین نمود .بهطوري كه كایزر و همکاران ( )2330طي مطالعهاي مشاهده نمودند كه رشد و بقاء
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ماهي طالیي  13روزه تغذیه شده با آرتميا و دافني تفاوتي با یکدیگر نداشتند ( )P>3/31اما ماهيان
طالیي تغذیه شده با سيست آرتمياي دوكپسوله نسبت به ماهيان طالیي تغذیه شده با آرتمياي زنده
بهتر رشد نمودند .در نهایت ،كایزر و همکاران ( )2330بيان نمودند كه ماهي طالیي  13روزه
ميبایست بهميزان  1۳۳عدد سيست به ازاي هر ماهي در هر روز تغذیه شوند تا به رشد سریعي دست
یابند.
گودرزیان و محبوبي صوفياني ( )2313ماهيان ماهي طالیي ( 13±1گرم) را بهمدت  ۳6روز با
جيرههاي غذایي شامل :جيره ( 1غذاي زنده گاماروس) ،جيره ( 2پليت ساده) و جيره ( 0پليت مخلوط
شامل گاماروس و پليت ساده به نسبت  )1:1هر یک در سطوح  2 ،1/۳ ،1 ،3/۳ ،3/2۳و  2/۳درصد
وزن بدن درروز تغذیه نمودند .این پژوهشگران جهت تغذیه ماهي طالیيها در وزن یاد شده ،استفاده
از جيره ( 0پليت مخلوط) در سطح  2درصد وزن بدن در روز را پيشنهاد نمودند.
زهيري و مصباح ( )2313بچه ماهيان قرمز را با زرده تخممرغ و نان خشک تغذیه نمودند و
افزایش طول قابل توجهي را در بچه ماهيان مشاهده نمودند اما بچه ماهيان پس از  ۳روز دچار انحراف
در ستون فقرات شدند و سرانجام دچار مرگ و مير شدند .همچنين این محققين تعدادي از بچه ماهيان
را با آرتميا تغذیه نمودند و رشد باال و عدم مرگ و مير را در این گروه مشاهده كردند.
آبيایاد و كستمونت ( )1330الروهاي ماهي قرمز را بهمدت  21روز با جيرههاي غذایي شامل:
جيره ( 1ناپلئوس آرتميا) ،جيره ( 2ناپلئوس آرتميا  ۳3+درصد غذاي خشک) و جيره ( 0غذاي
خشک) تغذیه نمودند .این محققين بهترین ميزان رشد و باالترین بقاء الروها را در جيرههاي  1و 2
مشاهده نمودند ( ) P<3/331و در پاین هفته دوم ،باالترین نرخ رشد در ماهياني كه با ناپلئوس آرتميا و
تركيب ناپلئوس آرتميا و غذاي خشک تغذیه شده بودند و پائينترین ميزان نرخ رشد در تيمار تغذیه
شده با جيره غذاي خشک مشاهده شد .این نتایج ميتواند بهطور مستقيم به تفاوتهاي موجود در
نحوه عملکرد الروهاي ماهي طالیي مربوط شود ( .)P<3/331طي آزمایش این محققين ،در طول
هفته سوم بهترین نرخ رشد ویژه در تيمارهاي تغذیه شده با جيره مخلوط ( ۳3درصد غذاي زنده۳3+
درصد غذاي خشک) مشاهده شد و ميزان رشد الروهاي تغذیه شده با جيره خشک در كل دوره
آزمایش (در مقایسه با سایر جيرهها) پایين بود.
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جونز و همکاران ( ،) 13۱1با مطالعه روي ماهيان قرمز بيان نمودند كه این ماهيان قادر به سنتز
ویتامين  Aاز غذاهاي معمولي كه روزمره با آنها تغذیه ميشوند ،نيستند و كمبود ویتامين ،حساسيت
ماهي را به عوامل بيماریزاي عمومي و واگيردار افزایش ميدهد.
مواد مغذی موردنیاز (پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات ،ویتامینها  )...در ماهی طالیی
پروتئینها و اسیدهای آمینه :پروتئينها مولکولهاي بزرگ و پيچيدهاي هستند كه از آمينواسيدها
ساخته شدهاند و در ساختار تمامي موجودات زنده و از جمله ماهي طالیي نقش مهمي را بر عهده
دارند .با توجه به اینكه ماهيان طالیي ماهياني همهچيزخوار هستند ،نياز پروتئيني جهت رشد این
ماهيان در حدود  03درصد ميباشد .همچنين در جيره غذایي ماهيان طالیي نوجوان مقدار پروتئين
بيشتري موردنياز ميباشد بهطوريكه نيازهاي پروتئيني جيره در ماهي قرمز با بزرگ شدن كاهش
ميیابد .ربکا و هارولد ( )2330ماهيان طالیي جوان (ميانگين وزن  3/2گرم) را با جيره داراي ،21/2
 01/1 ،2۲/3 ،2۳/0و  00/۳درصد پروتئين (تركيبي از پودر ماهي و كازئين) را بهمدت  6هفته تغذیه
نمودند و افزایش وزن و كارایي غذایي در ماهيان جوان تغذیه شده با جيره داراي  2۲/3درصد پروتئين
و جيرههاي داراي مقادیر باالتر پروتئين ( 01/1و  00/۳درصد) گزارش نمودند .همچنين در تحقيق
ذكر شده ،ماهي طالیيهاي تغذیه شده با جيره حاوي  23درصد پروتئين ،در غياب غذاي طبيعي
عملکرد رشد مناسبي را نشان دادند .این محققين استفاده از غذاي حاوي  02درصد پروتئين را براي
ماهيان طالیي كه در استخر پرورش ميیابند را توصيه نميكنند زیرا این ماهيان مقدار قابل توجهي از
مواد غذایي موردنيازشان را از فون گياهي و جانوري موجود در استخر بهدست ميآورند.
وجود غذاهاي زنده طبيعي ممکن است روي نيازمندي پروتئين رژیم غذایي ماهي قرمز تأثير
بگذارد ولي این تأثير ممکن است در ماهي بزرگ معنيدار نباشد .اگرچه غذاهاي زنده طبيعي در
استخرهاي پرورش ماهي فراوان هستند ،اما در صورت نگهداري ماهي قرمز به روش متراكم ،نقش
نسبتاً اندكي بر رشد دارند .برآورد گردیده كه تنها  2/۳درصد از نيازمندي پروتئين و  3/۲درصد از
انرژي موردنياز ماهي قرمز رشد یافته در یک تراكم متوسط در حوضچه از غذاهاي زنده بهدست
مي آید .ثابت گردیده كه غذاهاي زنده منابع مهمي از ریزغذاهاي مغذي مانند ویتامينها ،مواد معدني و
اسيدهاي چرب ضروري ميباشند (رابينسون و لي1333 ،؛ رابينسون و همکاران.)133۲ ،
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علي و همکاران ( )233۲اظهار داشتند كه كمبود نسبت انرژي به پروتئين منجربه استفاده پروتئين
براي بهدست آوردن حداكثر رشد و ذخيره پروتئين در بدن ميشود ،در حاليكه نسبت باالي پروتئين
به انرژي منجر به استفاده از پروتئين بهعنوان منبع انرژي ميشود و موجب ذخيره آن بهصورت چربي
ميگردد .اكوري و همکاران ( )233۱اثر  6جيره غذایي را بر پارامترهاي رشد ماهي قرمز بررسي
نمودند .این محققين اختالف معنيداري در پارامترهاي رشد ماهيان در بين جيرههاي مختلف مشاهده
ننمودند .اگرچه این پارامترها براي ماهياني كه با پروتئين  ۳3درصد تغذیه شدند در مقایسه با ماهيان
تغذیه شده با دیگر رژیمهاي غذایي باالتر بود .از اینرو نتایج نشان داد كه نياز بهينه پروتئين و نسبت
پروتئين به انرژي ميتواند بهترتيب  00/0درصد و  20/1ميليگرم پروتئين بر كيلوگرم باشد .كيم و
همکاران ( )2330چنين آزمایشي را با  3رژیم غذایي شامل  23درصد 03 ،درصد و  03درصد پروتئين
و  0333 ،2۱۳33و  02۳3كيلوكالري انرژي قابل هضرم را بر ماهيان قرمز بررسي و مشاهده نمودند كه
حداكثر رشد و بهرهوري از جيره در رژیم غذایي با  03درصد پروتئين و سطح  2۱۳3كيلوكالري بر
كيلوگرم بهدست آمد.
چربیها :چربيها منبع مهم تأمين انرژي و اسيدهاي چرب ميباشند كه جهت رشد طبيعي و بقاء ماهي
طالیيها مهم ميباشند .فاكتورهاي مختلفي كه بر ميزان نياز به اسيدهاي چرب جيره تأثير گذارند شامل
اندازه ماهي ،نرخ تغذیه ،كيفيت اسيدهاي چرب /كيفيت چرب ،وجود غذاهاي طبيعي ،انرژي قابل
هضم ،تراكم ذخيرهسازي و دماي آب ميباشد .نيازمنديهاي انرژي آبزیان تا حدود زیادي در دوران
ابتدایي توسعه رژیم غذایي آنها نادیده گرفته شده بود كه این امر عمدتاً بهاین دليل بود كه عدم تعادل
در انرژي رژیم غذایي بر سالمتي آبزیان تأثير نميگذارد .البته زمانيكه جيره غذایي ماهي قرمز
فرمولبندي مي شود تعادل انرژي رژیم غذایي یک نکته مهم در این امر است زیرا انرژي بيش از حد
ميتواند منجربه كاهش تغذیه و جذب مواد غذایي شود .همچنين ميتواند منجر به افزایش چربي بدن
گردد .اگر سطح انرژي جيره خيلي كم باشد ،پروتئين بهجاي سنتز بافت صرف توليد انرژي خواهد
شد .مقادیر انرژي جيره باید به گونهاي تنظيم شود كه پاسخگوي انرژي مصرفي باشد .بر اساس
اطالعات فعلي ،جيرهاي كه حاوي انرژي قابل هضم به مقدار  2/۲كيلوكالري بر گرم و  2۲درصد و 02
درصد پروتئين باشد براي رشد بهينه ماهيان مناسب ميباشد .كاهش انرژي قابل هضم ممکن است
سبب كاهش چربي بدن شود ولي ميزان افزایش وزن نيز احتماال كاهش ميیابد (منگاليک.)13۲6 ،
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کربوهیدراتها :اكثر ماهيان ظرفيت محدودي براي جذب و متابوليسم كربوهيدرات غذا دارند.
نشاسته بهعنوان یک منبع كربوهيدرات در جيره غذایي بهكار ميرود وليکن انرژي قابل هضم كمتري
نسبت به پروتئينها و ليپيدها دارند .در كل ،خوراکهاي حيواني انرژي قابل هضم باالتري نسبت به
خوراکهاي گياهي دارند (وب و همکاران .)2333 ،از آنجایي كه غذاي طبيعي ماهي قرمز از لحاظ
پروتئين باالست ،فرض ميشود كه آنها از كربوهيدرات به مقدار اندكي استفاده مينمایند .ویلسون
( )2332دریافت كه كربوهيدرات تأثير ناچيزي بر چربي بهعنوان یک منبع انرژي در جيره غذایي
ماهيان قرمز نوجوان دارد .این محقق سطح كربوهيدرات  23درصد را براي غذاي حاوي چربي بهميزان
 6تا  1۲درصد و پروتئين خام  02/۳درصد توصيه كردند .كربوهيدراتها نه تنها بهعنوان منبع انرژي
براي آبزیان مفيدند بلکه بهعنوان یک انسجام دهنده در توليد پلت غذایي كاربرد دارند.
ویتامینها :ویتامينها مولکولهاي آلي هستند كه بهعنوان مواد اوليه برخي از واكنشهاي متابوليکي
عمل ميكنند .این مواد به مقدار كمي در جيره غذایي موردنيازند كه البته مقدار ناكافي آنها در جيره
باعث بروز بيماريهاي تغذیهاي و افزایش ابتال به بيماريهاي عفوني ميگردد .اگر مقدار ویتامينها در
جيره غذایي ماهيان بيشتر از حد مجاز باشد ،ماهيان دچار عارضه ویتامينوزیس ميشوند كه اغلب
توسط مقدار زیاد ویتامينهاي محلول در چربي ایجاد ميشود .زیرا این گروه از ویتامينها در بدن
تجمع ميكنند .در حالي كه ویتامينهاي محلول در آب براحتي از بدن دفع ميشوند .اگر مقدار
ویتامين ها در جيره غذایي خيلي كم باشد ،ماهيان دچار رشد كند و سایر بيماريهاي تغذیهاي
ميشوند .بنابراین كنترل ميزان مناسب ویتامينها در جيره غذایي ماهيان در مراحل مختلف رشد بسيار
داراي اهميت ميباشد .البته بسياري از ویتامينها توسط ميکروارگانيسمهاي دستگاه گوارش توليد
مي شوند كه بسته به فعاليت فلور دستگاه گوارش جانور ،نياز ویتامين در جيره ميتواند تغيير كند
(براون و همکاران.)1333 ،
جونز و همکاران ( ،)13۱1با مطالعه روي ماهيان قرمز بيان نمودند كه این ماهيان قادر به سنتز
ویتامين  Aاز غذاهاي معمولي كه روزمره با آنها تغذیه ميشوند ،نيستند و كمبود ویتامين ،حساسيت
ماهي را به عوامل بيماریزاي عمومي و واگيردار افزایش ميدهد.
حنایي كاشاني و همکاران ( )2311جهت تعيين اثرات ویتامينهاي  Cو  Eو اسيدهاي چرب
غيراشباع روي برخي شاخصهاي رشد ،بازماندگي و توليدمثل ماهي قرمز Carassius auratus
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 ،gibelioماهيان را بهمدت یکسال با  13جيره غذایي حاوي سطوح مختلف از ویتامينهاي ،3( C
 133و  )1333و  133 ،۳3 ،3( Eو  )1333و اسيدهاي چرب غيراشباع (روغن ماهي و روغن سویا)
تغذیه نمود .نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد كه وزن بهدست آمده ،ضریب تبدیل غذایي ،فاكتور
وضعيت و نرخ رشد ویژه تفاوت معنيداري در بين تيمارهاي مختلف داشت ( .)P<3/3۳در بين این
تيمارهاي آزمایشي تفاوت معنيداري از لحاظ اسپرماتوكریت ،درصد تخمگشایي ،درصد لقاح،
شاخص گنادوسوماتيک و قطر تخمک در بين مولدین معنيدار بود ( )P<3/3۳اما نسبت سطح به
حجم ،قطر تخم و هماوري كاري در ميان تيمارهاي آزمایشي معنيدار نبود ( .)P<3/3۳نتایج بهدست
آمده نشان داده ،استفاده از سطوح مختلف ویتامينهاي  Cو  Eو اسيدهاي چرب غيراشباع در جيره
مولدین ماهي قرمز مناسب بود .زمانيكه از این مواد در جيره مولدین استفاده شد ،تيمارها وضعيت
بهتري را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.
ایمونوال بررسی مواد افزودنی مانند بتائین و ایمونووال موجود در جیره غذایی ماهیان و تأثیر آن
بر رشد :یک تركيب پربيوتيک است كه حاوي بتاگلوكان و مانون اوليگوساكارید است كه از مخمر
ساكارومایسس سرویسيا جدا شده است .این تركيب بهعنوان ماده محرک رشد و ایمني سالهاست كه
در پرورش دام و طيور مورد استفاده قرار ميگيرد .بتائين نيز بهدليل خصوصيات فيزیکي و شيميایي،
انتشار طبيعي و عملکردهاي زیستي ،تحریک حواس چشایي و افزایش جذب غذا در صنعت آبزي
پروري مورد استفاده قرار ميگيرد.
زميني و همکاران ( )2313بتائين و ایمونووال را به جيره غذایي ماهي طالیي اضافه كردند .در
مطالعه این محققين تيمارها شامل بتائين  ۳درصد ،ایمونووال  ۳درصد جيره و تيمار شاهد (بدون بتائين
و ایمونووال) بود و ماهيان بهمدت  63روز با این جيرهها تغذیه شدند .این محققين مشاهده نمودند كه
طول و وزن نهایي بچه ماهيان ،ضریب رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن و همچنين شاخص
وضعيت آنها در بين تيمار شاهد و سایر تيمارهاي مورد بررسي (بتائين  ۳درصد و ایمونووال  ۳درصد)
اختالف معنيداري مشاهده گردید ،بهطوري كه شاخصهاي ذكر شده در تيمار بتائين  ۳درصد بيش از
سایر تيمارها بود .همچنين ضریب تبدیل غذایي ( )FCRماهيان در تيمار بتائين  ۳درصد بهطور
معنيداري پایينتر از سایر تيمارها مشاهده گردید.
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آذري تاكامي و همکاران ( )2313با افزودن بتائين به جيره غذایي ماهيان قزلآال مشاهده نمودند كه
ميزان پروتئين بدن ماهيان بهميزان  ۳/۳درصد افزایش یافت.
نتيجهگيري
دانستن نيازهاي تغذیهاي گونههاي مختلف ماهيان از جمله ماهي طالیي ()Carassius auratus
یکي از گامهاي اوليه در ایجاد فنآوريهاي جدید براي توليد ماهي ميباشد .بسياري از كارشناسان
معتقدند كه كمبود اطالعات در زمينه تعيين نيازهاي غذایي ماهيان موجب محدودیت مطالعه در
صنعت پرورش ماهي شده است .با توجه به مطالب ارائه گردیده ميتوان بيان نمود كه اگر منابع
غيرپروتئيني یعني یکربوهيدراتها و چربيها در جيره غذایي متعادل بهكار گرفته شوند ،ميتوانند از
شکسته شدن پروتئين براي توليد انرژي جلوگيري كرده و خود انرژي موردنياز ماهي را تأمين كنند .در
این صورت پروتئين بهعنوان جزء گران قيمت جيره فقط براي توليد بافت جدید و رشد بهكار ميرود.
رهیافت ترویجی :تغذیه ماهيان زینتي با در نظر گرفتن دو هدف اصلي و مهم شامل  )1ایجااد حالات
شادابي و نشاط در ماهيان  )2جلوگيري از بروز انواع بيماريهاي عفوني و غيرعفوني صورت ميگيرد.
بنابراین با تغذیه صحيح ماهيان زینتي بهخصوص ماهي طالیيها بهعنوان مااهي باا ارزش زینتاي كاه
محبوب عام بوده ،ميتوان سبب ارتقاء سالمت آنها و در نهایت افزایش طول عمر این ماهي را باعث
گردید .در پرورش تجاري ماهيان اكثراً مالحظه ميگردد كه در اثر تغذیه مصانوعي ناه تنهاا مقاومات
آنها در برابر بيماري كم شده و قدرت توليد مثل آنها كاهش ميیابد ،بلکه رنگ و شاکل ظااهري و
مزه گوشت آنها نيز در مقایسه با انواعي كه در طبيعت و با تغذیه طبيعي توليد ميشوند ،كامالً متفاوت
مي باشد .غذاهاي مصنوعي هرچند هم كامل باشند ،با وجود این از نظر برخي امالح و ماواد معادني و
نيز تركيبات ویتامينها بدون شک داراي كمبودهایي ميباشند .تغذیه مصنوعي ممکن است رشد و نمو
ماهي مورد پرورش را در حد مورد نظر تأ مين نماید ،اما با وجود این اثر صد در صد طبيعاي بار روي
كار غدد داخلي و در نتيجه توليد مثل آنها دارد .ماهيان آكواریومي و از جملاه ماهياان طالیاي در دو
مرحله از زندگي خود نياز ضروري به غذاي طبيعي دارند تا بتوانند از نظر توليد بافت و نياز فعاليات-
هاي توليد مثل رشد و نمو كامل داشته باشند .اولين مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب كيسه
زرده با مرحلهاي است كه بهصورت بچه ماهي نسبتا كامل در ميآید .دومين مرحله همزمان باا شاروع
توليد عناصر تناسلي شامل تخم و اسپرم تا پایان دوره تخمریزي یا زندهزایي است .ماهياني كه در این
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دو مرحله از زندگي غذاي زنده و طبيعي دریافت نمایند ،رشد و نمو و توليد مثل آنها تا حدودي قابل
مقایسه با ماهيان در شرایط طبيعي ميباشد .بنابراین پيشنهاد ميگردد تا در حد ممکن از تغذیاه مااهي
طالیيها با غذاهاي تجاري كه فاقد مواد و عناصر مورد نياز جهت رشد مناسب و توليد مثال مطلاوب
آنها ميباشد ،خودداري گردد و این ماهيان با انواع غذاهاي زنده تغذیه شوند .در صورتي كه بنا باشاد
نوزادان ماهي ماهي طالیي را جهت دستيابي به جمعيت مناسابي از مولادین پارورش داد ،بایساتي در
تغذیه این نوزادان نهایت دقت را اعمال نمود و با تغذیه صحيح آنها با جيره غذایي مناسب كه نزدیک
به جيره غذایي آنها در محيط طبيعي باشد ،به مولدیني سالم دست یافت تا از این جمعيات مولادین،
مجددا تخم هایي با كيفيت مناسب و در نهایت الروهایي با بقاء باال و رشد سریع بهدست آورد.
با توجه بهاین مسئله كه ماهيان از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت باوده و هار گاروه از آنهاا ماواد
غذایي خاصي تغذیه مينمایند و نيز اینكه ماهيان طالیي نيز در سنين مختلاف ممکان اسات عاادات
غذایي متفاوتي داشته باشند ،لذا این امر قابل انتظار است كه گاهي ممکن اسات ایان ماهياان باهطاور
اتفاقي و یا انتخابي اقدام به خوردن انواع دیگر غذاها نمایند .نکته مهم این است كاه اكثارا در شارایط
آكواریومي ميتوان تا حدودي عادات غذایي بيشتر ماهيان را تغيير داده و یا كنترل نمود .بدون شک در
صورتيكه غذا با سيستم گوارشي آنها مغایر و زمان تغذیه آنها از این غذا طوالني باشد ،رشد و نماو
آنها كامل نخواهد بود و این بهخصوص در مورد ماهياان آكواریاومي نظيار مااهي طالیايهاا صادق
ميكند ،زیرا ماهيان به اجبار آنچه را به آنها داده ميشود ،ميخورند .با توجه به ایانكاه مطالعاات در
زمينه تعيين جيره غذایي بهينه براي ماهيان طالیي جهت دستيابي به رشد بهينه و بقاء باالي این ماهيان
در ایران سابقه چنداني ندارد و محدود به سالهاي اخير ميگردد ،جهت نيل به افزایش جمعيت مااهي
طالیي انتظار ميرود با تغذیه ماهيان از تركيب غذاي زنده و غذاي دستي سبب رشد چندین برابر ایان
ماهيان شده كه این مورد از دو نظر داراي اهميت است .اول این كه از نظار اقتصاادي باراي پارورش
دهنده مقرون به صرفه است و دوم اینكه غذاي زنده غني از پروتئين ،ویتاامين و اسايدهاي چارب و
انواع مواد موردنياز تأمين كننده نيازهاي غذایي ماهي بوده و موجب افزایش هضم و جذب و افازایش
بقاء ماهي در شرایط نامساعد محيطي ميگردند و بهاین ترتيب بر ذخایر این ماهي با ارزش كه بهعنوان
پر طرفدارترین ماهي آكواریومي بوده و مورد پسند عامه مردم ميباشد ،ميتوان افزود.
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Abstract
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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