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مقدمه
ــن  ــه چندی ــان ب ــور، در جه ــی کپ ــاً ماه ــی، مخصوص ــرورش ماه ــابقه پ س
ــی  ــت اصل ــن(. عل ــالد مســیح در کشــور چی ــش از می ــی پی ــرن می رســد )حت ق
ــر  ــی دربراب ــن ماه ــودن ای ــی، مقاوم ب ــط مصنوع ــور در محی ــی کپ ــداری ماه نگه
تغییــرات محیطــی و نیــز متنوع بــودن مــواد خوراکــی آن اســت. ایــن کار 
ــا  ــد؛ ب ــروع ش ــا ش ــا و خانه ه ــای باغ ه ــاده ای در حوضچه ه ــیار س ــه روش بس ب
ــا  ــند. ب ــته باش ــی داش ــازه دسترس ــده و ت ــی زن ــه ماه ــراد ب ــه اف ــدف ک ــن ه ای
اینکــه پــرورش ماهــی چنیــن ســابقه طوالنــی ای دارد، تغذیــه ماهــی تــا حــدود 
ــه  ــدون توجــه ب ــه صــورت ســنتی و ب 60 ســال پیــش )دهــه 1960 میــالدی( ب
ــی و  ــواد غذای ــده م ــوالً از باقی مان ــد. معم ــام می ش ــی انج ــی ماه ــای غذای نیازه
آنچــه در دســترس بــوده یــا ضایعــات بــه حســاب می آمــده، بــرای تغذیــه ماهــی 
ــم و  ــرفت عل ــا پیش ــد ب ــه بع ــالدی ب ــال 1960 می ــا از س ــتفاده می کردند. ام اس
آگاهــی در تغذیــه ماهــی، توانســتند بــرای اولیــن بــار ماهــی کپــور را بــا خــوراک 
ــی  ــق و بررس ــد، تحقی ــه بع ــد. از آن ب ــه کنن ــتی تغذی ــور دس ــه ط ــک و ب خش
درخصــوص جنبه هــای مختلــف پــرورش ماهیــان گرم آبــی )ماننــد کپورماهیــان( 
و ســردآبی )ماننــد ماهی قــزل آالی رنگین کمــان(، بویــژه تغذیــه آن هــا، بســرعت 
ــاده  ــیار س ــان بس ــت به زب ــده اس ــعی ش ــت نامه س ــن دس ــرد. در ای ــرفت ک پیش
و شــفاف، دراین خصــوص اطالعــات مفیــدی بــرای پرورش دهنــدگان ماهــی 
ارائــه شــود؛ اطالعاتــی ماننــد مفاهیــم و اصــول تغذیــه، شــناخت اجمالــی مــواد 

خوراکــی، جیره نویســی.
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ماهیان گرم آبی و سردآبی
بــه طــور کلــی، ماهیــان پرورشــی باتوجــه  بــه دمــای آبــی کــه در آن زندگــی 

ــوند. ــیم می ش ــردآبی تقس ــی و س ــته گرم آب ــه دو دس ــد، ب می کنن

ماهیان گرم آبی

ــن  ــرد. ای ــاره ک ــان اش ــه کپورماهی ــوان ب ــی، می ت ــان گرم آب ــه ماهی از جمل
ــانتی گراد  ــه س ــا 32 درج ــن 18 ت ــای بی ــا دم ــه آب ب ــی ک ــا در مناطق ماهی ه
وجــود داشــته باشــد، پــرورش می یابنــد. بهتریــن دمــا بــرای رشــد مناســب آن هــا 
ــه و  ــن تغذی ــی بیش تری ــا ماه ــن دم ــانتی گراد اســت. در ای ــا 27 درجــه س 25 ت
ــه  ــزان تغذی ــر از آن، می ــر و کم ت ــای بیش ت ــد را دارد. در دماه ــریع ترین رش س
کم تــر می شــود و به دنبــال آن، رشــد کاهــش می یابــد. در دمــای 7 درجــه 
ــی  ــانتی گراد ماه ــه س ــای 4 درج ــود و در دم ــف می ش ــه متوق ــانتی گراد تغذی س
ــان  ــن ماهی ــر مهم تری ــر، تصاوی ــی رود )جــدول 1(. در زی ــواب زمســتانه م ــه خ ب

ــکل1، 2، 3، 4(. ــت )ش ــده اس ــور آم ــی در کش ــی پرورش گرم آب

جدول 1- تأثیر دماهای مختلف آب در پرورش ماهیان گرم آبی

تأثیر در پرورش ماهیدمای آب برحسب درجه سانتی گراد

مناسب برای پرورش18 تا 32 درجه

بیش ترین تغذیه و رشد سریع25 تا 27 درجه

توقف تغذیه7 درجه

خواب زمستانه ماهی4 درجه
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شکل ۱- کپور معمولی

شکل ۲- کپور علف خوار )آمور(

شکل ۳- کپور سرگنده )بیگ هد(

شکل ۴- کپور نقره ای )فیتوفاگ(
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ماهیان سردآبی

ــه در  ــتند ک ــی هس ــان، ماهیان ــزل آالی رنگین کم ــل ق ــردآبی، مث ــان س ماهی
ــد.  ــرورش می یابن ــانتی گراد پ ــه س ــا 18 درج ــن 12 ت ــای بی ــا دم ــی ب آب های
بهتریــن دمــا بــرای حداکثــر تغذیــه و رشــد ماهــی مثــل قــزل آالی رنگین کمــان 
15 تــا 17 درجــه ســانتی گراد اســت. اگــر دمــای آب بــه 20 درجــه ســانتی گراد 
ــه تغذیــه و رشــد خــود ادامــه می دهــد.  برســد، ماهــی تقریبــاً بــدون اســترس ب
ــای  ــل می رســد و دم ــه حداق ــانتی گراد ب ــای 22 درجــه س ــی در دم ــه ماه تغذی
25 درجــه ســانتی گراد باعــث ازبین رفتــن ماهــی می شــود. اگــر دمــای آب 
ــد  ــال آن، رش ــه و به دنب ــزان تغذی ــود، می ــر ش ــانتی گراد کم ت ــه س از 14 درج
ــاً در دمــای 6 درجــه ســانتی گراد  ــه ماهــی قــزل آال تقریب ــد. تغذی کاهــش می یاب

ــکل 5(. ــد )ش ــدی نمی کن ــا رش ــن دم ــی در ای ــود و ماه ــف می ش متوق

شکل ۵- ماهی قزل آالی رنگین کمان )ماهی سردآبی(
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جدول ۲- تأثیر دماهای مختلف آب در پرورش ماهیان سردآبی )قزل آالی رنگین کمان(

تأثیر در پرورش ماهیدمای آب برحسب درجه سانتی گراد

مناسب برای پرورش12 تا 18 درجه

بیش ترین تغذیه و رشد سریع15 تا 17 درجه

توقف تغذیه22 درجه

تلفات ماهی25درجه

کاهش رشد و تغذیه14 درجه و کم تر

متوقف شدن رشد و تغذیه6 درجه و کم تر

آیا نوع جیره ماهیان گرم آبی و سردآبی یکسان است؟
ــد  ــؤال را بدانن ــن س ــواب ای ــی ج ــدگان ماه ــیاری از پرورش دهن ــاید بس ش
ــا  ــان ب ــزل آالی رنگین کم ــور و ق ــی کپ ــره ماه ــوع جی ــه ن ــد ک ــخ دهن و پاس
ــن اســت  ــل آن ای ــد. دلی ــل آن را نمی دانن ــاالً دلی ــا احتم ــاوت دارد؛ ام ــم تف ه
کــه موجــودات مختلــف نیازهــای غذایــی متفاوتــی دارنــد. بــرای مثــال، ماهــی 
ــزل آالی رنگین کمــان  ــر و ماهــی ق ــن کم ت ــه درصــد پروتئی ــی( ب ــور )گرم آب کپ
ــه پروتئیــن بیش تــری در جیــره نیــاز دارد. بنابرایــن، یــک جیــره  )ســردآبی( ب
ــه  ــت ک ــد دانس ــرد. بای ــرف ک ــروه مص ــر دو گ ــرای ه ــوان ب ــی را نمی ت خوراک
ــی  ــوِع ماه ــی ن ــای غذای ــود، نیازه ــه می ش ــه آن توج ــی ب ــه در جیره نویس آنچ

اســت )شــکل6 و 7(.
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شکل ۶- نمونه خوراک کپور معمولی

شکل ۷- نمونه خوراک قزل آال

آیا ماهی در سنین مختلف پرورش به یک نوع جیره احتیاج دارد؟
ــه  ــف ب ــان مختل ــه ماهی ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــؤال منف ــن س ــواب ای ج
ــای  ــه جیره ه ــف ب ــنین مختل ــی در س ــر ماه ــد، ه ــف نیازمندن ــای مختل جیره ه
ــی  ــی ماه ــای غذای ــه نیازه ــت ک ــن اس ــی آن ای ــت اصل ــاز دارد. عل ــاوت نی متف
)درســت ماننــد دام و طیــور( در ســنین مختلــف تغییــر می کنــد. مثــاًل 
ــا  ــره ای ب ــه جی ــان، ب ــزل آالی رنگین کم ــه ق ــد و چ ــور باش ــه کپ ــی، چ بچه ماه
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پروتئیــن زیــاد )حــدود40 تــا 50 درصــد( نیــاز دارد. برعکــس، ماهــی پــرواری بــه 
ــرای  ــا 35 درصــد ب ــرای قــزل آال و 31 ت ــا 38 درصــد ب پروتئیــن کم تــری )35 ت
کپــور معمولــی( در جیــره نیــاز دارد. هرچــه ســن ماهــی افزایــش یابــد، بــه درصــد 
پروتئیــن کم تــری در جیــره نیــاز اســت؛ زیــرا بــا افزایــش ســن ماهــی، هــم مســیر 
ــر می شــود.  ــدن کم ت ــن در ب ــزان پروتئی ــم می ــد و ه ــر می کن ــاز تغیی سوخت وس
بــه همیــن دلیــل اســت کــه پرورش دهنــدگان در طــول هــر دوره پــرورش ماهــی، 
جیره هــای مختلفــی می خرنــد. به عــالوه، چــون تأمیــن پروتئیــن جیــره از 
مــواد خوراکــی پروتئینــی انجــام می شــود و ایــن مــواد به نســبت مــواد خوراکــِی 
ــری دارد،  ــن بیش ت ــد پروتئی ــه درص ــی ک ــت جیره های ــت، قیم ــران اس ــر گ دیگ
بنابرایــن، جیــره بچه ماهــی چــون نســبت به جیــره ماهــی  بیش تر اســت. 

ــکل 8(. ــت )ش ــر اس ــری دارد، گران ت ــن بیش ت ــد پروتئی ــرواری درص پ

شکل ۸- خوراک های آماده با اندازه ها و ترکیبات متفاوت برای سنین مختلف ماهی
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اهمیت تغذیه
ــه پرورش دهنــدگان ماهــی  ــه آن ب ــکات مربــوط ب دانســتن اصــول تغذیــه و ن
ــری کســب کننــد.  ــر شــوند و درنتیجــه، ســود بیش ت ــا موفق ت کمــک می کنــد ت
دانــش تغذیــه بــه آن هــا کمــک می کنــد دربــاره جیره هــای آمــاده و خریده شــده 
ــن از  ــد و همچنی ــرج دهن ــه خ ــری ب ــت بیش ت ــیت و دق ــا حساس از کارخانه ه
ــوالً روی کیســه های خــوراک درج می شــود، درک  ــه معم ــه ای ک ــات تغذی اطالع

ــد. ــری بخرن ــای باکیفیت ت ــند و خوراک ه ــته باش ــری داش بهت

اهمیت کیفیت خوراک

ــرای ســالمتی  ــه مصــرف آن ب ــار ک ــن سرش ــا پروتئی ــی اســت ب ــی غذای ماه
انســان بســیار مفیــد اســت. امــا کیفیــت ایــن مــاده غذایــی تحــت تأثیــر جیــره و 
ــی  ــواد خوراک ــوع م ــره و ن ــی، جی ــرد. به عبارت ــرار می گی ــی آن ق ــوراک مصرف خ
ــی و  ــن و چرب ــل پروتئی ــت )مث ــات گوش ــش ترکیب ــا افزای ــش ی ــر کاه ــی ب ماه
مواد معدنــی( تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن، تغذیــه نه تنهــا در افزایــش رشــد 
و تولیــد ماهــی، بلکــه در کیفیــت گوشــت آن بســیار حائزاهمیــت اســت. 
پرورش دهنــدگان ماهــی اگــر به دنبــال رشــد ســریع تر و تولیــد بیش ترنــد، 
ــا  ــی ی ــوراک مصرف ــت آن، خ ــه آب و کیفی ــه ب ــار توج ــه در کن ــد ک ــد بدانن بای
ــر فعالیــت و موفقیــت آن هــا بســیار تأثیرگــذار اســت. پــس  جیــره آمــاده نیــز ب
ــرج  ــه خ ــی ب ــت کاف ــیت و دق ــد، حساس ــه می خرن ــی ک ــاره خوراک ــد درب بای
دهنــد. بــرای مثــال، اگــر در شــرایط پرورشــی و دمــای مناســب می بیننــد وقتــی 
ــود و آب و  ــد می ش ــادی تولی ــوالت زی ــد، فض ــی را مصرف می کن ــی خوراک ماه
ــت از  ــانه ای اس ــن نش ــود، ای ــف می ش ــر کثی ــل زودت ــبت به قب ــتخر نس ــف اس ک
ــالح  ــود )به اصط ــم نمی ش ــوب هض ــدارد و خ ــت الزم را ن ــوراک کیفی ــه خ اینک
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ــی از  ــه ماه ــدون اینک ــوراک ب ــر، خ ــی دارد(. به عبارت دیگ ــم کم ــی هض توانای
آن اســتفاده کافی کــرده و هضــم و جــذب به خوبــی انجــام شــده باشــد، از 
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــاق ب ــن اتف ــده اســت. ای ــع ش ــی دف ــدن ماه ب
خــوراک هزینــه شــده ولــی اســتفاده الزم از آن نشــده اســت. درنتیجــه، پــول و 
خــوراک هــر دو تلــف می شــود. ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه توجــه 
ــزل آالی رنگین کمــان،  ــرای ماهی هــای ســردآبی مثــل ق ــژه ب ــه دمــای آب، بوی ب
ــه  ــر از حــد بهین ــای کم ت بســیار اهمیــت دارد؛ چراکــه اگــر خوراک دهــی در دم
ــدول  ــا ج ــق ب ــد و مطاب ــزل آال( باش ــرای ماهی ق ــانتی گراد ب ــه س )15 تا 17 درج
ــدون  ــده ب ــوراک خورده ش ــود، خ ــام نش ــای آب انج ــی و دم ــد خوراک ده درص
هضــم کامــل از بــدن ماهــی دفــع می شــود. همان طــور کــه قبــاًل نیــز اشاره شــد، 
بســته بــه شــرایط، تــا 70 درصــد هزینــه مزرعــه پــرورش ماهــی مربوط بــه هزینه 
خــوراک اســت. بنابرایــن، تغذیــه صحیــح، چــه ازلحــاظ اقتصــادی و چــه ازنظــر 
ــد )شــکل 9(. ــا می کن ــرورش ماهــی ایف ســالمتی ماهــی، نقــش اساســی را در پ

شکل ۹- بررسی کیفیت خوراک ازنظر شکل فیزیکی
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تهیه جیره از مواد خوراکی مختلف
ــده  ــج ش ــم رای ــم و نیمه متراک ــورت متراک ــه ص ــی ب ــرورش ماه ــروزه پ ام
اســت. به این ترتیــب، تغذیــه دســتی و اســتفاده از جیره هــای آمــاده بــرای 
ــی  ــواد خوراک ــوالً از م ــره معم ــت. جی ــروری اس ــاری و ض ــدگان اجب پرورش دهن
مختلفــی تشــکیل شــده اســت. مــواد خوراکــی اصلــی و مهمــی کــه معمــوالً بــرای 
تهیــه جیــره ماهــی بــه کار مــی رود، عبــارت اســت از: پــودر ماهــی، کنجالــه ســویا 
ــه،  ــزا، پنبه دان ــردان، کل ــل آفتاب گ ــی مث ــای روغن ــر دانه ه ــه دیگ ــا کنجال )ی
ــودر  ــا پ ــن، ذرت، گنــدم، جــو، ارزن، ســورگوم، ســبوس، روغــن ی زیتــون(، گلوت
ــی  ــای غذای ــی کارخانه ه ــات برخ ــتارگاهی، ضایع ــات کش ــودر ضایع ــی، پ چرب
)مثــل ضایعــات ماکارونــی(، بقایــا و پس ماندهــای کشــاورزی، مکمل هــای 
ــوادی  ــر از م ــد( و برخــی دیگ ــت چســبان )هم بن ــی، پل ــواد معدن ــی و م ویتامین
ــواد  ــن م ــرد. ای ــوان از آن اســتفاده ک ــان می ت ــور و آبزی ــه دام و طی ــه در تغذی ک
ــا  ــپس ب ــد و س ــودر درمی آی ــورت پ ــه ص ــود و ب ــیاب می ش ــدا آس ــی ابت خوراک
ــن  ــه ای ــت، ب ــن حال ــوط می شــود. در ای ــر مخل ــا یکدیگ محاســبات انجام شــده ب
جیــره یــا خــوراک آمــاده »جیــره مــش« یــا »جیــره آردی« می گوینــد کــه بــرای 
ــه  ــود؛ اگرچ ــتفاده می ش ــن شــکل اس ــه همی ــور، ب ــد طی ــات، مانن بعضــی حیوان
ــرای  ــر اســت. خــوراک آردی ب ــره پلت شــده رایج ت ــز جی ــا نی ــرای آن ه ــروزه ب ام
ــا اســتفاده از دســتگاه های  ــره آردی ب ــر جی ــدان مناســب نیســت. اگ ــی چن ماه
ــا  ــه آن جیــره ی ــا اصطالحــاً پلــت )آمــاده( درآیــد، ب مخصــوص به شــکل حبــه ی
ــری  ــوع دیگ ــوراک، ن ــد خ ــای تولی ــروزه کارخانه ه ــد. ام ــت می گوین ــوراک پل خ
ــد.  ــده می گوین ــوراک اکسترود ش ــه آن خ ــه ب ــد ک ــه می کنن ــوراک را عرض از خ
خــوراک اکسترود شــده نیــز به شــکل پلــت اســت. فقــط در فراینــد تولیــد بــا آن 
کمــی تفــاوت دارد. خــوراک کرامبــل نــوع دیگــری از خــوراک اســت کــه درواقــع 
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ــای  ــز به ج ــت ری ــروزه از پل ــه ام ــت ک ــایان ذکر اس ــت. ش ــده اس ــت خردش پل
ــی  ــن، خــوراک پلت شــده )شــکل 10( ترکیب ــتفاده می شــود. بنابرای ــل اس کرامب
از مــواد خوراکــی مختلــف اســت کــه براســاس اصــول جیره نویســی و احتیاجــات 

ماهــی تهیــه شــده اســت.

شکل ۱۰- استفاده از مواد خوراکی مختلف برای تهیه جیره ماهی

مواد مغذی و ارزش غذایی
بــه طــور کلــی، جیــره ای کــه بــه کار مــی رود، بایــد مقــدار مناســبی از مــواد 
ــی،  ــه هریــک از ترکیبــات پروتئیــن، کربوهیــدرات، چرب مغــذی داشــته باشــد. ب
انــرژی، ویتامیــن، مــاده معدنــی و آب، »مــاده مغــذی« گفتــه می شــود. ایــن مــواد 
ــا  ــد ب ــاده مغــذی را نبای ــن، م ــت می شــود. بنابرای ــواد خوراکــی یاف مغــذی در م
ــه  ــرژی اگرچــه مــاده مغــذی ب مــاده خوراکــی اشــتباه گرفــت. گفتنــی اســت ان

ــواد مغــذی دیگــر وجــود دارد. ــه در م ــه صــورت نهفت ــد، ب حســاب می آی
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ــی  ــف، ارزش غذای ــی مختل ــواد خوراک ــه م ــود ک ــن می ش ــب، روش به این ترتی
متفاوتــی دارنــد و ازنظــر مــواد مغــذی )پروتئیــن، کربوهیــدرات، چربــی و....( بــا 
یکدیگــر فــرق می کننــد. به عبارتــی، درصــد ایــن مــواد مغــذی در مــواد خوراکــی 
مختلــف، متفــاوت اســت و ایــن باعــث شــده کــه ارزش غذایــی مــواد خوراکــی 
مختلــف، متفــاوت باشــد. بــرای مثــال، مــاده خوراکــی ای مثــل پــودر ماهــی ازنظر 
داشــتن پروتئیــن غنــی ولــی ازنظــر داشــتن کربوهیــدرات فقیر اســت یــا غــالت 
)مثــل ذرت و گنــدم و جــو و ارزن و ســورگوم( ازنظــر داشــتن کربوهیــدرات غنــی 
ولــی ازنظــر داشــتن پروتئیــن فقیــر اســت. بنابرایــن، ارزش غذایــی و به دنبــال آن، 
ــا  ارزش بیولوژیکــی )مقــدار هضــم و جــذب مــواد مغــذی( هــر مــاده خوراکــی ب
دیگــری فــرق می کنــد. ازآنجاکــه ترکیبــات مــواد خوراکــی مختلــف اســت، ارزش 
غذایــی آن هــا نیــز بــرای ماهــی متفــاوت اســت. ایــن امــر باعــث می شــود میــزان 
اســتفاده ماهــی یــا هــر حیــوان پرورشــی دیگــر از مــواد خوراکــی فــرق کنــد و هر 
ــری در جیــره  ــری دارد، اهمیــت بیش ت ــی بیش ت مــاده خوراکــی کــه ارزش غذای
خوراکــی ماهــی داشــته باشــد؛ چــون بــر رشــد و عملکــرد ماهــی تأثیر می گــذارد. 
شــایان ذکر اســت کــه در فرمــول جیــره خوراکــی ممکــن اســت از مــواد خوراکــی 
مثــل ســبوس )کــه ارزش غذایــی کمــی دارد( نیــز اســتفاده شــود؛ ولــی متخصــص 
تغذیــه ماهــی بــرای هــدف و منظــور خاصــی از آن اســتفاده می کند. نکتــه بســیار 
ــه آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه ارزش غذایــی  با اهمیــت دیگــری کــه بایــد ب
هــر مــاده خوراکــی بــرای ماهیــان مختلــف متفــاوت اســت. بــرای مثــال، میــزان 
تجزیــه نشاســته غــالت مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و ســاختمان و ترکیب 
نشاســته نقــش بســیار مهــم در ارزش غذایــی و توانایــی هضــم آن دارد. غالتــی 
ــبت به  ــری نس ــی بیش ت ــور ارزش غذای ــی کپ ــرای ماه ــدم ب ــا گن ــل ذرت ی مث
ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان دارد؛ زیــرا ماهــی کپــور نســبت به ماهــی قــزل آال 
ــد.  ــم می کن ــا را هض ــر آن ه ــد و بهت ــری می کن ــتفاده بیش ت ــالت اس ــن غ از ای
ــی  ــد )قندهای ــاده تر باش ــدرات س ــب کربوهی ــاختار و ترکی ــه س ــس، هرچ برعک
مثــل گلوکــز(، ماهــی قــزل آالی رنگین کمــان بهتــر آن را هضــم می کنــد. علــت 
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ایــن تفــاوت، تفاوت هــای فیزیولوژیکــی اســت کــه آن هــا بــا یکدیگــر دارنــد و بــر 
اثــر آن، در مصــرف برخــی مــواد خوراکــی محدودیــت پیــدا می کننــد.

جیره نویسی یعنی چه؟
همــه مــواد خوراکــی ای کــه در بــاال ذکــر شــد، در جیــره آمــاده وجود نــدارد؛ 
ــاده  ــی و قیمــت هــر م ــه وجــود و فراوان ــه ماهــی باتوجه ب بلکــه متخصــص تغذی
ــا احتیاجــات  ــره ای متناســب ب ــان آن هــا انتخــاب می کنــد و جی خوراکــی، از می
و ســن و انــدازه ماهــی می نویســد. بــه ایــن کار، فرموله کــردن جیــره یــا 
کــه  می دانــد  تغذیــه(  )متخصــص  جیره نویــس  جیره نویســی می گویند. 
ــویا(  ــه س ــی و کنجال ــودر ماه ــل پ ــی )مث ــی پروتئین ــواد خوراک ــم از م ــد ه بای
ــی از  ــود )گاه ــن ش ــی تأمی ــاز ماه ــن موردنی ــدار پروتئی ــا مق ــتفاده کند ت اس
مکمل هــای اســیدآمینه ای نیــز بهــره می بــرد( و هــم از مــوادی کــه تأمین کننــده 
انــرژی اســت )مثــل روغــن و غــالت(، ســود ببــرد )شــکل 11(. همچنیــن بایــد 
مکمل هــای ویتامینــی و مــواد معدنــی را بــه دیگــر مــواد اضافــه کنــد )جــدول 3(. 
بــه طــور کلــی، بــرای فرموله کــردن جیــره، آگاهــی از دو چیــز الزم اســت: یکــی 
اطالعــات مربــوط بــه احتیاجــات غذایــی ماهــی و دیگــری اطالعــات مربــوط بــه 
ارزش غذایــی مــواد خوراکــی مختلــف. خوشــبختانه نیازهــای غذایــی و همچنیــن 
ــوط  ــای مرب ــه و در جدول ه ــای تغذی ــی در کتاب ه ــاده خوراک ــر م ــات ه ترکیب
ــن آن،  ــه س ــی و باتوجه ب ــاز ماه ــاس نی ــه براس ــص تغذی ــت و متخص ــده اس آم

می کنــد. جیره نویســی 

درصــد مــواد خوراکــی مختلــف در جیــره متفــاوت اســت. علــت ایــن تفــاوت 
ــت.  ــی اس ــی ماه ــات غذای ــا احتیاج ــب ب ــذی الزم متناس ــواد مغ ــن م ــز تأمی نی
به عبارتــی، به گونــه ای بایــد از مــواد خوراکــی مختلــف اســتفاده شــود کــه تمــام 
نیازهــای غذایــی ماهــی تأمیــن شــود. تغییــر مــواد خوراکــی و کــم یــا زیادشــدن 
آن هــا در جیــره بایــد کامــاًل طبــق اصــول علمــی تغذیــه و جیره نویســی باشــد. 
ــره  ــدون محاســبه فنــی و علمــی در جی ــاده ای خوراکــی را ب ــوان م هرگــز نمی ت
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تغییــر داد؛ زیــرا ممکــن اســت برخــی مــواد مغــذی در جیــره کم تــر یــا بیش تــر  
از حــد الزم شــود. ایــن هــر دو حالــت بــر بــازده رشــد ماهــی و همچنیــن بــازده 
ــز  ــری نی ــم دیگ ــکات مه ــذارد. جیره نویســی ن ــی می گ ــر منف اقتصــادِی کار تأثی

ــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد. دارد کــه در قســمت های بعــد ب

جدول ۳- نمونه ای از جیره فرموله شده برای ماهی قزل آالی رنگین کمان

برای تهیه در کارخانه خوراک

درصد مواد خوراکینام مواد خوراکی
۱۰روغن ماهی

۳۵پودر ماهی

۲۵کنجاله سویا

۱۰کنجاله پنبه دانه

۶/۵گندم

۸نشاسته

۱/۳۵مالس

۱/۵دی کلسیم فسفات

۰/۱۲متیونین

۰/۵مکمل ویتامین

۱بنتونیت

C ۰/۰۱ویتامین

E ۰/۰۲ویتامین

۱نمک یددار

۱۰۰جمع مواد خوراکی
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شکل ۱۱- نمونه ای از خوراک ماهی که در کارخانه خوراک پلت شده است.

اهمیت نوع، نسبت و ترکیب مواد خوراکی در جیره ماهی

ــد  ــش رش ــث کاه ــر دو باع ــره، ه ــی در جی ــاده خوراک ــدن م ــا زیادش ــم ی ک
ــذی  ــاده مغ ــش م ــا افزای ــش ی ــث کاه ــل باع ــن عم ــرا ای ــود؛ زی ــی می ش ماه
در جیــره می شــود و به دنبــال آن، در جــذب دیگــر مــواد مغــذی اختــالل 
ــرد )شــکل  ــرار می گی ــر ق ــی تحــت تأثی ــرد ماه ایجاد می شــود. درنتیجــه، عملک
12(. عالوه برایــن، بی دقتــی در مصــرف هریــک از مــواد خوراکــی درواقــع تعــادل 
ــا  ــذب آن ه ــم و ج ــر هض ــد و ب ــم می زن ــه ه ــره را ب ــذی جی ــواد مغ ــوازن م و ت
ــع  ــذب و دف ــم و ج ــر هض ــی ب ــل مختلف ــذارد. عوام ــر می گ ــی اث ــدن ماه در ب
ــواد  ــب م ــبت و ترکی ــوراک و نس ــوع خ ــا ن ــذارد؛ ام ــذی تأثیر می گ ــواد مغ م
ــن،  ــی رود. عالوه برای ــمار م ــه ش ــل آن ب ــن عوام ــره از مهم تری ــی در جی خوراک
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه عواملــی ازقبیــل میــزان پروتئیــن خــام و انــرژی 
ــره  ــی( در جی ــرای ماه ــر ب ــفر جذب پذی ــترس )فس ــفر در دس ــر و فس هضم پذی
نیــز از عوامــل مهمــی اســت کــه میــزان رشــد و بــازده تبدیــل خــوراک و نیتــروژن 
ــن،  ــد. بنابرای ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــن( را تح ــم پروتئی ــی هض ــی )به عبارت دفع
دانســتن ایــن نــکات باعــث می شــود کــه پرورش دهنــدگان ماهــی هنــگام خریــد 



نکاتی درباره تغذیه ماهی 22

خــوراک از کارخانه هــا بخوبــی دقــت کننــد. اگــر تولیدکننــدگان ماهــی، اطالعــات 
ــای  ــد، کارخانه ه ــش دهن ــوراک افزای ــه و خ ــه تغذی ــود را درزمین ــی خ و آگاه
ــا واکنــش  خــوراک هرگــز جیــره کم کیفیــت تولیــد نمی کننــد؛ زیــرا بالفاصلــه ب
پرورش دهنــدگان  بــه  بنابرایــن،  شــد.  خواهنــد  روبــه رو  پرورش دهنــدگان 

ــد. ــش دهن ــه افزای ــود را دراین زمین ــات خ ــاً اطالع ــود حتم توصیه می ش

شکل ۱۲- استفاده از نوع و نسبت متفاوت مواد خوراکی برای تهیه جیره

اهمیت انرژی و پروتئین و نسبت آن ها در جیره ماهی

ــم غذایــی همــه موجــودات  ــرژی و پروتئیــن دو مــاده مغــذی مهــم در رژی ان
ــادل و  ــپس تع ــن و س ــت تأمی ــی، اهمی ــی. در جیره نویس ــه ماه ــت؛ ازجمل اس
ــواد  ــه م ــن( بیــش از بقی ــرژی و پروتئی ــذی )نســبت ان ــاده مغ ــن دو م ــوازن ای ت
مغــذی اســت؛ زیــرا ماهــی، ماننــد دام و طیــور، مصــرف خــوراک خــود را براســاس 
ــرژی جیــره تنظیــم می کنــد و مصــرف بقیــه مــواد مغــذی موجــود در جیــره  ان
ــازش  ــرژی موردنی ــه ان ــی ک ــا وقت ــی ت ــی ماه ــوراک اســت؛ یعن ــرژی خ ــع ان تاب
تأمیــن نشــده باشــد، بــه مصــرف خــوراک ادامــه می دهــد. بنابرایــن، اگــر انــرژی 
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خــوراک زیــاد باشــد، مصــرف خــوراک کاهــش می یابــد و برعکــس، اگــر مقــدار 
ــاد می شــود. به این ترتیــب، وقتــی  ــرژی جیــره کــم باشــد، مصــرف خــوراک زی ان
انــرژی خــوراک زیــاد باشــد و مصــرف خــوراک کاهــش یابــد، یعنــی مــواد مغــذی 
ــدن  ــر وارد ب ــی( کم ت ــی و ویتامین ــواد معدن ــدرات و م ــن و کربوهی ــل پروتئی )مث
ــا  ــب ب ــه متناس ــر اینک ــود )مگ ــم می ش ــد ک ــه، رش ــود و درنتیج ــی می ش ماه
ــر  ــد(. اگ ــده باش ــه ش ــره اضاف ــز در جی ــذی نی ــواد مغ ــه م ــرژی، بقی ــش ان افزای
ــاد شــود، یعنــی ماهــی مــواد  ــرژی خــوراک کــم باشــد و مصــرف خــوراک زی ان
ــرژی،  ــود ان ــری مصــرف کــرده اســت. دراین صــورت، به علــت کمب مغــذی بیش ت
ــه  ــود، ب ــی ش ــد ماه ــرف رش ــه ص ــای اینک ــوراک به ج ــن خ ــداری از پروتئی مق
انــرژی تبدیــل می شــود و درنتیجــه، در ایــن حالــت نیــز رشــد و عملکــرد ماهــی 
کاهــش می یابــد. عالوه برایــن، مــواد مغــذی بیش تــری ازطریــق مدفــوع از 
ــگام  ــه هن ــی نیســت؛ چــون متخصــص تغذی ــه جــای نگران ــی رود. البت دســت م

ــد. ــه می کن ــکات توج ــن ن ــام ای ــه تم ــی ب جیره نویس

ــه تهیــه می شــود،  ــا اینجــا روشــن شــد کــه جیــره آمــاده ای کــه از کارخان ت
برپایــه اصــول مهــم علمــی و تغذیــه ای فراهــم شــده اســت. نکتــه دیگــری کــه در 
ــن  ــات نویســنده و همچنی ــه براســاس تحقیق ــن اســت ک ــزود، ای ــد اف ــا بای اینج
هضم پذیــر  انــرژی  نســبت  مناســب ترین  انجام شــده،  بررســی های  دیگــر 
ــزل آالی  ــی ق ــرای ماه ــم ب ــبت ه ــن نس ــا 100. ای ــت ب ــر اس ــن، براب ــه پروتئی ب
ــی کپــور پــرواری مناســب اســت و  رنگین کمــان پــرواری و هــم بــرای ماه
می تــوان از آن اســتفاده کــرد. متأســفانه در جیره نویســی کم تــر بــه ایــن 
ــر  ــرژی هضم پذی ــان ان ــده می ــت نســبت یادش ــی رعای ــود؛ ول نســبت توجه می ش

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــره بس ــی جی ــش کارآی ــن در افزای و پروتئی

ــه خریــده می شــود، توضیحاتــی  معمــوالً روی کیســه خوراکــی کــه از کارخان
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دربــاره مقــدار مــواد مغــذی جیــره چــاپ شــده اســت. در زیــر، نمونــه ای از ایــن 
ــه ماهــی قزل آالســت، آورده شــده اســت )جــدول 4(. توضیحــات کــه مربــوط ب

جدول ۴- درصد مواد مغذی در جیره که کارخانه های تولید خوراک ماهی قزل آال روی محصول می زنند

ماده مغذی )%(کارخانه
مولدمرحله پرواریمرحله رشد

FFTGFT-1GFT-2GFT-3BFT

1

40-4033-4533-4538-5038-43پروتئین خام

19-1914-1714-1712-1612-13چربی خام

4-41-41-41-41-1فیبر خام

1/5-1/50/7-1/50/7-1/50/7-1/50/7-0/7فسفر

14-148-148-148-138-7خاکستر

2

4038363438پروتئین خام

1414141412چربی خام

3/5444/53/5فیبر خام

1/21/1111فسفر

1010101010خاکستر

1111111111رطوبت

3

383640-4036-4238-41پروتئین خام

12-1410-1413-1413-1313-12چربی خام

3-42-43-43-33-1فیبر خام

11111فسفر

12-1211-1211-1211-1211-11خاکستر

10-108-108-108-108-8رطوبت
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محدودیت مصرف برخی مواد خوراکی در جیره ماهی

ــت مســائل فیزیولوژیکــی و  ــاال اشــاره شــد، ماهــی به عل ــه در ب همان طــور ک
طبیعــی بــدن، در مصــرف برخــی مــواد خوراکــی محدودیــت دارد و برخــی مــواد 
مغــذی مثــل کربوهیــدرات )قنــد و نشاســته موجــود در مــواد غذایــی( را تــا مقدار 
ــی  ــواد خوراک ــرف م ــی، مص ــد. به عبارت ــل و هضــم کن ــد تحم مشــخصی می توان
در جیره هــای ماهیــان کپــور و قــزل آال محدودیــت دارد و نمی تــوان هــر درصــد 
ــد. عامــل دیگــری کــه باعــث محدودیــت  دلخواهــی از آن هــا را در جیــره گنجان
ــواد  ــی م ــر برخ ــودن ازنظ ــود، فقیرب ــره می ش ــی در جی ــاده خوراک ــرف م مص
مغــذی )مثــل اســیدهای آمینــه یــا اســیدهای چــرب ضــروری( اســت. بنابرایــن، 
ــات  ــود، موجب ــتفاده ش ــره اس ــی در جی ــاده خوراک ــادی از آن م ــد زی ــر درص اگ

ــود. ــل جبران ش ــکل مکم ــه به ش ــر اینک ــود؛ مگ ــم می ش ــد فراه ــش رش کاه

از دیگــر عوامــل مهمــی کــه اســتفاده از درصــد زیــاد مــواد خوراکــی در جیــره 
ــه ای در مــواد خوراکــی اســت. مــواد  را محــدود می ســازد، وجــود مــواد ضدتغذی

4

42-4238-4438-5040-5446-50پروتئین خام

15-1712-1613-1512-1511-11چربی خام

4-42-42-32-31/5-1/5فیبر خام

1/5-1/51-1/51-1/51-1/51-1فسفر

11-117-117-137-139-9خاکستر

11-115-115-115-115-5رطوبت

ماده مغذی )%(کارخانه
مولدمرحله پرواریمرحله رشد

FFTGFT-1GFT-2GFT-3BFT

ادامه جدول ۴- درصد مواد مغذی در جیره که کارخانه های تولید خوراک ماهی قزل آال روی محصول می زنند
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ــه طــور طبیعــی در برخــی مــواد خوراکــی  ــه ای ترکیباتــی اســت کــه ب ضدتغذی
وجــود دارد و می توانــد بــر عملکــرد ماهــی یــا دیگــر حیوانــات پرورشــی 
ــه،  ــمومیت و درنتیج ــاد مس ــا ایج ــتها ی ــش اش ــل کاه ــذارد )مث ــی بگ تأثیر منف
کاهــش رشــد(. بــرای مثــال، نمی تــوان از کنجالــه پنبه دانــه بیــش از 10 درصــد 
ــاده  ــون دارای م ــرد؛ چ ــتفاده ک ــان اس ــزل آالی رنگین کم ــی ق ــره ماه در جی
ــه ای  ــاده ضدتغذی ــز م ــورگوم نی ــت. در س ــیپول« اس ــام »گوس ــه ای به ن ضدتغذی
به نــام »تانــن« وجــود دارد. این گونــه ترکیبــات باعــث محدودیــت مصــرف مــواد 
ــا تحقیقــات انجام شــده، مقــدار مجــاز  مذکــور در جیــره می شــود. خوشــبختانه ب
ایــن نــوع مــواد خوراکــی در جیــره ماهــی مشــخص شــده و اطالعــات آن هــا در 
ــن  ــه ای ــی ب ــگام جیره نویس ــرار دارد و هن ــی ق ــه ماه ــان تغذی ــار متخصص اختی

ــود. ــه می ش ــکات توج ن

کیفیت آب و ارتباط آن با اشتها و تغذیه ماهی
ــه  ــد همیشــه ب ــی بای ــدگان ماه ــه پرورش دهن ــی ک ــن عوامل یکــی از مهم تری
آن توجــه و دقــت کافــی کننــد، میــزان اشــتهای ماهــی اســت. اشــتهای ماهــی 
بــه شــدت تحــت تأثیــر وزن ماهــی و درجه حــرارت آب و کیفیــت آب اســت. وزن 
ماهــی را براحتــی می تــوان انــدازه گرفــت )بــا وزن کشــی منظــم(؛ امــا توجــه بــه 
ــبی  ــت مناس ــر آب کیفی ــی دارد. اگ ــت فراوان ــرارت آب اهمی ــت و درجه ح کیفی
نداشــته باشــد ولــی تغذیــه طبــق معمــول هــر روز انجــام شــود، ماهــی بهــره الزم 
و کافــی را از آن نمی بــرد. به بیــان دیگــر، وقتــی کیفیــت آب کــم باشــد، ازطرفــی 
ــت رفتن خوراک(  ــد )ازدس ــان نمی ده ــوردن نش ــرای خ ــادی ب ــل زی ــی تمای ماه
و ازطــرف دیگــر، هضــم و جــذب آن در بدنــش بخوبــی انجــام نمی شــود 
ــده( و  ــوراک تلف ش ــوراک )خ ــده خ ــم باقی مان ــه، ه ــوالت(. درنتیج )افزایش فض
هــم فضــوالت اضافــی ســبب می شــود وضعیــت و کیفیــت آب اســتخر بدتر شــود 
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ــش  ــه کاه ــه ب ــن، توج ــد. عالوه برای ــش می یاب ــد کاه ــرعت رش ــی آن، س و در پ
ــای  ــای آب اســتخر از دم ــی دم ــای آب بســیار مهــم اســت. وقت ــش دم ــا افزای ی
ــور(  ــی کپ ــم ماه ــان و ه ــزل آالی رنگین کم ــی ق ــم ماه ــه )ه ــب و بهین مناس
ــکلی  ــا مش ــر داد ت ــد تغیی ــی را بای ــزان خوراک ده ــود، می ــر ش ــا کم ت ــر ی بیش ت
کــه بــرای کاهــش کیفیــت آب ذکــر شــد، اتفــاق نیفتــد. پرورش دهنــدگان اگــر 
بــه ایــن عوامــل مهــم توجــه نکننــد، ضــرر و زیــان بســیاری می بیننــد و ســخت 

ــکل 13(. ــد )ش ــت می افتن ــه زحم ب

شکل ۱۳- بررسی اشتها و تغذیه ماهی باتوجه به کیفیت آب

روش محاسبه خوراک روزانه برای هر استخر
ــذارد،  ــر می گ ــی تأثی ــد ماه ــد و تولی ــر رش ــه ای ب ــر تغذی ــه ازنظ ــی ک عوامل
ــات  ــداد دفع ــی، تع ــوع خــوراک، نحــوه خوراک ده ــت و ن ــارت اســت از: کیفی عب
خوراک دهــی، میــزان خوراک دهــی. هریــک از ایــن عوامــل در جــای خــود 
اهمیــت بســیار دارد. در ایــن میــان، میــزان خوراک دهــی بایــد به دقــت 
ــدگان،  ــت دارد. پرورش دهن ــر اقتصــادی بســیار اهمی ــرا ازنظ ــود؛ زی ــبه ش محاس
خــود، می تواننــد ایــن محاســبه را انجــام دهنــد. گفتنــی اســت مزرعــه داری کــه 
ــرای  ــه را ب ــد محاســبه خــوراک روزان ــی دارد، بای ــرورش ماه ــن اســتخر پ چندی
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هــر اســتخر بــه طــور جداگانــه انجــام دهــد؛ زیــرا تعــداد و میانگیــن وزن ماهیــان 
ــر  ــر آمــده، بیش ت در اســتخرهای مختلــف، متفــاوت اســت. دســتوری کــه در زی
ــور  ــان کپ ــرای ماهی ــال، ب ــت. بااین ح ــان اس ــزل آالی رنگین کم ــی ق ــرای ماه ب

ــدول 6(. ــز ج ــرد دارد )به ج ــز کارب ــی( نی ــور معمول )بویژه کپ

جدول۵- مراحل تعیین مقدار خوراک روزانه استخر

مراحل تعیین مقدار خوراک روزانه استخر به ترتیب زیر است:

دمای آب استخر اندازه گیری می شود.. 1

تعداد ماهی های زنده در استخر مشخص می شود.. 2

میانگیــن وزن ماهــی در هــر اســتخر بــه دســت آیــد؛ بــه ایــن ترتیب که از ســه . 3
جــای اســتخر نمونه بــرداری و ســپس وزن کشــی می شــود. وزن ماهیــان به تعــداد 

ماهــی صیدشــده تقســیم می شــود تــا متوســط وزن ماهــی به دســت آیــد.

تعــداد ماهــی هــر اســتخر در میانگیــن وزن ماهــی ضــرب می شــود تــا وزن کل . 4
ماهیــان اســتخر )تــوده زنــده اســتخر( بــه دســت آیــد.

از جــدول تغذیــه ماهــی )جــدول 2( برحســب وزن ماهــی و دمــای آب، . 5
درصــد خوراک دهــی اســتخراج می شــود )جــدول براســاس تحقیقــات محققــان 

تهیه شــده اســت(.

وزن توده زنده استخر در درصد خوراک دهی ضرب می شود.. 6

مقــدار خــوراک به دســت آمده بــرای یــک روز بــه تعــداد دفعــات خوراک دهــی . 7
تقسیم می شــود تــا میــزان خــوراک در هــر وعــده بــه دســت آید.
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ــا  ــان ب ــزل آالی رنگین کم ــی ق ــتخری 2000 ماه ــر در اس ــال، اگ ــرای مث ب
میانگیــن وزنــی 120 گــرم وجــود داشــته باشــد، تــوده زنــده یــا وزن کل ماهیــان 
اســتخر از ضــرب عــدد 2000 در 120 بــه دســت می آیــد: 240000 گــرم. 
ــه،  ــدول تغذی ــق ج ــد، طب ــانتی گراد باش ــه س ــتخر 15 درج ــای آب اس ــر دم اگ
باتوجه بــه وزن 120 گــرم، میــزان خوراک دهــی روزانــه برابــر 1/6 درصــد 
ــدد 100  ــر ع ــرب و ب ــرم ض ــد 1/6 را در 240000 گ ــال بای ــود. ح وزن می ش
ــات خوراک دهــی  ــر دفع ــرم. اگ ــه حاصــل آن می شــود 3840 گ ــرد ک تقســیم ک
ــر 3 تقســیم می شــود و عــدد 1280 گــرم  3 وعــده در روز باشــد، عــدد 3840 ب
ــن  ــد. ای ــت می آی ــه دس ــی ب ــده خوراک ده ــر وع ــرای ه ــرم( ب )1/280 کیلوگ
مقــدار بایــد بــا دقــت و صبــر و حوصلــه در تمــام ســطح اســتخر بــه طــور دســتی 

پاشــیده شــود )شــکل 14(.

شکل۱۴- خوراک دهی دستی به ماهیان قزل آالی رنگین کمان
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ک بــار انجام شــود 
ک روزانــه( بســته بــه میــزان رشــد ماهــی، بایــد هــر هفتــه یــا هــر دو هفتــه یــ

ایــن کار )محاســبه خــورا
ش نیابــد. به عبارتــی، همــراه بــا رشــد ماهیــان بایــد 

ت رشــد کاهــ
ت کننــد و ســرع

ک دریافــ
تــا ماهیــان به انــدازه کافــی خــورا

ش تــر و بــرای کپــور دفعــات کم تــر( محاســبه و داده شــود. جــدول 
ک مصرفــی آن هــا )بــرای قــزل آال دفعــات بی

مقــدار خــورا
ب وزن ماهــی و دمــای آب اســتخر نشــان می دهد 

ک دهــی بــه ماهــی قــزل آالی رنگین کمــان را برحســ
زیــر درصــد خورا

ت کــه جدول هــای مشــابه دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه احتمــاالً بــا جــدول زیــر تفــاوت 
)جــدول 6(. شــایان ذکر اســ

اندکی دارنــد؛ ولــی درمجمــوع از همــه آن هــا می تــوان اســتفاده کــرد.

ک دهی روزانه برای ماهی قزل آالی رنگین کمان باتوجه به وزن ماهی و دمای آب استخر
بجدول 6- درصد خورا

دمایآ
)درجه

سانتیگراد(

میانگینوزنماهی)گرم(

تا ۰/۲
۰/۲

۱/۵

۱/۵۵

۵۱۲

۱۲۲۵

۲۵۴۰

۴۰۶۰

۶۰۹۰

۹۰

۱۳۰

۱۳۰

۱۸۰
۱۸۰

۶
۴/۳

۳/۶
۲/۹

۲/۲
۱/۶

۱/۳
۱/۱

۰/۹
۰/۸

۰/۷
۰/۷

۷
۴/۶

۳/۹
۳/۱

۲/۳
۱/۷

۱/۴
۱/۲

۱
۰/۹

۰/۸
۰/۷

8
۴/۹

۴/۲
۳/۳

۲/۵
۱/۸

۱/۵
۱/۳

۱/۱
۰/۹

۰/۸
۰/۷

۹
۵/۴

۴/۵
۳/۶

۲/۷
۲

۱/۶
۱/۴

۱/۲
۱

۰/۹
۰/۸
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۱۰
۵/۹

۴/۹
۳/۹

۲/۹
۲/۲

۱/۷
۱/۵

۱/۳
۱/۱

۱
۰/۹

۱۱
۶/۴

۵/۳
۴/۳

۳/۲
۲/۴

۱/۸
۱/۶

۱/۴
۱/۲

۱/۱
۱

۱۲
۷

۵/۷
۴/۷

۳/۵
۲/۶

۲
۱/۷

۱/۵
۱/۳

۱/۱
۱/۱

۱۳
۷/۵

۶/۱
۵

۳/۸
۲/۸

۲/۲
۱/۸

۱/۶
۱/۴

۱/۲
۱/۱

۱۴
۸

۶/۶
۵/۴

۴/۱
۳

۲/۴
۲

۱/۸
۱/۵

۱/۳
۱/۲

۱۵
۸/۷

۷/۲
۵/۸

۴/۴
۳/۲

۲/۶
۲/۲

۲
۱/۶

۱/۴
۱/۳

۱۶
۹/۴

۷/۸
۶/۳

۴/۸
۳/۴

۲/۸
۲/۴

۲/۲
۱/۷

۱/۵
۱/۴

۱۷
۱۰

۸/۳
۶/۸

۵/۲
۳/۶

۳
۲/۵

۲/۳
۱/۸

۱/۶
۱/۵

۱8
۱۰/۵

۸/۷
۷/۲

۵/۵
۳/۸

۳/۲
۲/۶

۲/۴
۱/۹

۱/۷
۱/۶

۱۹
۱۰/۸

۹
۷/۵

۵/۷
۳/۹

۳/۳
۲/۷

۲/۵
۲

۱/۸
۱/۷

۲۰
۱۱

۲/۲
۷/۷

۵/۹
۴

۳/۴
۲/۸

۲/۶
۲

۱/۸
۱/۷

ک دهی روزانه برای ماهی قزل آالی رنگین کمان باتوجه به وزن ماهی و دمای آب استخر
بادامه جدول 6- درصد خورا

دمایآ
)درجه

سانتیگراد(

میانگینوزنماهی)گرم(

تا ۰/۲
۰/۲

۱/۵

۱/۵۵

۵۱۲

۱۲۲۵

۲۵۴۰

۴۰۶۰

۶۰۹۰

۹۰

۱۳۰

۱۳۰

۱۸۰
۱۸۰
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خالصه مطالب
ماهــی، ماننــد دام و طیــور، مصــرف خــوراک خــود را براســاس انــرژی 
ــع  ــره تاب ــود در جی ــذی موج ــواد مغ ــه م ــرف بقی ــد و مص ــم می کن ــره تنظی جی
ــریع تر  ــد س ــال رش ــر به دنب ــی اگ ــدگان ماه ــت. پرورش دهن ــوراک اس ــرژی خ ان
و تولید بیش ترنــد، بایــد بداننــد کــه در کنــار توجــه بــه آب و کیفیــت آن، 
ــیار  ــا بس ــت آن ه ــت و موفقی ــر فعالی ــز ب ــاده نی ــره آم ــا جی ــی ی ــوراک مصرف خ
ــذی  ــواد مغ ــع م ــذب و دف ــم و ج ــر هض ــی ب ــل مختلف ــت. عوام ــذار اس تأثیرگ
تأثیر می گــذارد؛ امــا نــوع خــوراک و نســبت و ترکیــب مــواد خوراکــی در جیــره 
ــدون  ــوان مقــدار مــاده ای خوراکــی را ب از مهم تریــن عوامــل اســت. هرگــز نمی ت
ــرا ممکــن اســت برخــی مــواد  ــر داد؛ زی محاســبه فنــی و علمــی در جیــره تغیی
ــر  ــت، ه ــن دو حال ــود و ای ــد الزم ش ــر از ح ــا بیش ت ــر ی ــره کم ت ــذی در جی مغ
ــرای فرموله کــردن جیــره،  ــازده رشــد ماهــی تأثیــر منفــی می گــذارد. ب ــر ب دو، ب
ــی  ــه احتیاجــات غذای ــوط ب ــات مرب ــز الزم اســت: یکــی اطالع ــی از دو چی آگاه
ــف.  ــی مختل ــواد خوراک ــی م ــه ارزش غذای ــوط ب ــات مرب ماهــی و دیگــری اطالع
ــه ســن  ــه براســاس نیــاز ماهــی مدنظــر و باتوجه ب به این ترتیــب، متخصــص تغذی

آن، جیره نویســی می کنــد.


