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 چكيده 

در اين طرح كه به صورت جمع آوري اطالعات كتابخانه اي، جمع آوري اطالعات تجربي  كارشناسـان مـزارع   

پرورشي و بخشي داده هاي تحقيقاتي مجري انجام گرديد استاندارد هاي الزم جهـت تغذيـه  بهينـه در دو گـروه     

پور معمولي  و صـرفا مربـوط بـه غـذاي پلـت      ماهيان سردابي با نمايندگي ماهي قزل آال و گرمابي با نمايندگي ك

خشك آنها از مرحله انتخاب تركيبات مناسب تا تعيين درصد هاي مختلف  آنها  با تاكيد بـر شـش مـورد اصـلي     

انرژي، پروتئين به همراه اسيد هاي آمينه  ضروري، چربي ها و اسيد هاي چرب ضروري ، مواد معـدني، ويتـامين   

ساخت پلت و تغذيه، فركانس تغذيه در روز،  با هـدف آبـز ي پـروري مسـئوالنه كـه      ها  و كربوهيدراتها تا نوع 

حفظ محيط زيست استخراج شده است.  از طرف ديگر به موضوعاتي همچـون رنـگ، بـو  و مـزه كـه محصـول       

د جاذب ها است پرداخته  و  تا پايان مسير كه استاندارد هاي  حفظ و نگهداري غذاي پلـت شـده در انبـار از ابعـا    

  فيزيكي و شيميايي  ادامه يافته است. 

  كلمات كليدي:  آبزي پروري مسئوالنه، استاندارد غذايي، ماهيان سردابي، ماهيان گرمابي
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  استانداردهاي غذا و تغذيه در آبزي پروري مسئوالنه -1

  مقدمه -1-1

ا استفاده از غذاي آبزيان پرورشي محصولي بهداشتي و عاري از آلودگي هاي ميكروبي و شيميايي است كه ب

آوري مناسب و بر اساس نيازمندي هاي غذايي آبزي هدف توليد و در دسترس پرورش دهندگان آبزيان قرار  فن

گيرد. اين غذا بايد در توليد و نحوه  ارائه به آبزي هدف( كيفيت و كميت)  آنچنان مديريت شود كه ضمن  مي

يا اينكه در كمترين سطح رخ دهد. البته در بزي كمترين هدر رفت، به آلودگي زيست محيطي منجر نگردد و 

پروري مسئوالنه بدنبال جمع وري مواد باقيمانده غذايي در خروجي هاي استخرهاي پرورشي و افزودن ارزش 

آنها به شكل كود كمپوست هستيم. كيفيت غذاي آبزيان پرورشي به سرعت رشد، گونه آبزي، ضريب تبديل و 

  م جيره غذاي آبزيان بايد موارد زير رعايت گردد.غيره بستگي دارد. براي تنظي

  تنظيم نسبت پروتيين به انرژي به پروتئين در غذا -1

  ميزان و تداخل درصد مواد مغذي در جيره -2

  ميزان مواد افزودني مجاز كه با رعايت اين موارد مي توان محصول مناسبي براي تغذيه آبزيان تهيه نمود. -3

  و اسيدهاي چرب ضروري در غذا. تنظيم اسيدهاي آمينه -4

  تنظيم نسبت كلسيم و فسفر در غذا. -5

برداري، روش هاي  هدف: هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، نمونه

  آزمون، بسته بندي، نشانه گذاري، آزمون و شرايط نگهداري و انبارداري غذاي آبزيان پرورشي است.

  اربرد: اين استاندارد در غذاي آبزيان پرورشي اعم از توليد داخلي يا وارداتي كاربرد دارد.دامنه ك

)، Crumbel)، خرد شده (Pellete( اصطالحات و تعاريف:  غذاي آبزيان پرورشي مي تواند به صورت متراكم

ي مانند آب، پروتئين، )، با در نظر گرفتن مواد مغذExtrudeاي ( )، رشتهGranuleدان ( )، دانFlakeپولكي (

ها تعريف  ها، مواد معدني، چربيها (اسيدهاي چرب ضروري) و كربوهيدرات (اسيدهاي آمينه ضروري) ويتامين

  گردد.

  ماهي ها: ماهي هاي پرورشي شامل دو گروه هستند: 

د ماهي قزل درجه سلسيوس تغذيه فعال داشته و رشد مي كنند مانن 18تا  8سردآبي: آبزياني هستند كه در دماي 

  آال.

درجه سلسيوس تغذيه فعال داشته و رشد مي كنند مانند كپور  35تا  18گرم آبي: آبزياني هستند كه در دماي 

  ماهيان.

  شوند: طبقه زير تقسيم مي 5عادات غذايي: آبزيان پرورشي از نظر عادات غذايي معموال به 

بيشتر از منابع حيواني تامين مي شود مانند قزل آال،  آبزيان گوشتخوار: آبزياني هستند كه احتياجات غذايي آنها

  آزاد ماهي، ميگوي ببري سبز.
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آبزيان علفخوار: آبزياني هستند كه گياهخوار بوده و احتياجات غذايي آنها بيشتر از منابع گياهي تامين مي شود 

  مانند ماهي آمور.

ني جهت تامين احتياجات غذايي خود تواماً آبزيان همه چيزخوار: آبزياني هستند كه از منابع گياهي و حيوا

  استفاده مي كنند مانند ماهي كپور، ميگوي سفيد هندي، ميگوي موزي.

آبزيان پالنكتون خوار: آبزياني هستند كه از پالنكتونهاي موجود در آب از طريق فيلتر كردن آب استفاده مي 

  كنند مانند ماهي فيتوفاك.

ياني هستند كه از منابع پوسيده، گياهي و جانوري موجود در بستر و يا آبزيان كفخوار (دتريت خوار): آبز

  موجودات كف زي استفاده مي كنند مانند گربه ماهي، كپور ماهي، خرچنگ آب شيرين، ميگوي آب شيرين.

  انواع جيره هاي غذايي:

زمان معرفي به استخر  جيره الروي: شامل انواع غذاهايي است كه به آبزيان پرورشي پس از شروع تغذيه فعال تا

  شود. داده مي

  جيره آغازيان: غذايي است كه به آبزيان پرورشي بعد از ورود به استخر داده مي شود.

گرم داده  8تا  3گرم به بعد و در سخت پوستان از وزن  100تا  20جيره رشد: غذايي است كه به ماهي ها از وزن 

  مي شود.

  پرورشي پس از جيره رشد تا مرحله رسيدن به اندازه بازاري داده مي شود. جيره پاياني: غذايي است كه به آبزيان

  شود. جيره مولد: غذايي است كه به آبزيان پرورشي براي رشد و توسعه گنادهاي جنسي داده مي

جيره پس از رهاسازي مواد تناسلي: غذايي است كه به آبزيان پرورشي پس از رهاسازي مواد تناسلي براي جبران 

  غذايي از دست رفته داده مي شود. ذخاير

استاندارد هاي زير در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كد ملي دريافت كرده كه مي توانند مورد استفاده  

  قرار گيرند.:

  ، آماده كردن نمونه مورد آزمايش در خوراك دام و طيور.1369: سال 3021استاندارد ملي ايران بشماره  -1

، ويژگي هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي خوراك طيور و دان 1371: سال 3207ايران بشماره  استاندارد ملي -2

  آماده.

  ها در غذاي دام و طيور آبزيان. ، بيشينه رواداري مايكوتوكسين1381: سال 5925استاندارد ملي ايران بشماره  -3

  راكسيد در چربيها و روغنهاي خوراكي.گيري عدد  پ ، اندازه1377: سال 4179استاندارد ملي ايران بشماره  -4

، وجود باقيمانده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد 1366: سال 2664استاندارد ملي ايران بشماره  -5

  مجاز.

  هاي روغني. ، آخرين تجديدنظر نمونه برداري از كنجاله دانه1376: سال 331استاندارد ملي ايران بشماره  -6

  1381: سال 469زيان پرورشي  بشماره استاندارد خوراك آب -7
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  ويژگي ها -2-1

   ويژگي هاي فيزيكي:
  باشد: ذيلغذاي آبزيان پرورشي بايد داراي ويژگي هاي 

) در آب: عبارت است از مدت زماني كه غذاي آبزيان پرورشي شكل و كيفيت خود را Water stabilityپايداري(

ناسبي براي تهيه غذا استفاده نشده  باشد، غذا بزودي از هم در محيط آب حفظ مي كند.  چنانچه از تركيبات م

مي پاشدو از دسترس آبزي خارج مي شود. از طرف ديگر با اين از هم  پاشيدگي لودگي آب خروجي و آب 

محيط كشت استخر افزايش و محلي براي رشد باكتر يها خواهد شد كه در اقتصاد توليد نيز تاثير گذار است و بر 

اثرات نامطلوب از خود بجاي خواهد گذاشت.  در پايداري غذا ضمن  رعايت نسبت هاي پودر و محيط زيست 

روغن ماهي، قندهاي پلي ساكاريد كه از آنها به عنوان همبند ياد مي شود  بسيار حائز اهميت هستند.  بهتر است 

ن ارزش غذايي باال به عنوان از تركيبات شيميايي به عنوان همبند استفاده  نشود، پودر جلبك هاي دريايي ضم

  -بهترين همبند عمل نموده در پايداري بيشتر غذا در آب بسيار موثرند. در روش استفاده از سيستم  كسترود 

اكسپند كه صرفا براي غذاي قزل آال منطق استفاده كرد خواهد داشت، با بهره گيري از بخار و فشار، زنجيره پلي 

سته مي شود كه به حالت ژله بهترين شرايط همبندي و نهايتا پايداري غذا در ساكاريد نشاسته به گونه اي شك

سطح يا ستون آب را براي غذا بوجود مي آورد. الزم به ذكر است در خصوص  آبزيان از كف خوار استفاده از 

عي و همبند سيستم  اكسترود اكسپند توجيه ندارد و لذا به منظور پايداري غذا در كف استخر از بايندر هاي طبي

هاي مرسوم بايد استفاده شود. نكته مهم وزن حجمي اين غذا است كه بايد داراي چگالي بيشتر از آب باشد تا به 

  زير فرو رود.     

رنگ: غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي رنگ يك دست و مناسب جهت جلب توجه آبزي باشد. اين رنگ نمي 

محرك هستند ( قرمز، زرد و يا رنگ هاي روشن) باشند زيرا در تواند رنگ هاي روشن و يا رنگ هايي كه 

آزمايشات ديده شده است كه آبزيان  به خصوص در استخرهاي پرورشي چندان تمايلي بدانها نشان نمي دهند. 

اين نكته در  مورد ماهيان زينتي كه در محيط آكواريوم و آب شفاف زندگي مي كنند قابليت استفاده دارد. 

  گ شناخته شده، زيتوني متمايل به قهوه تا حد خاكي است.   بهترين رن

): غذاي آبزيان پرورشي بايد داراي اندازه يكنواخت و بدون شكستگي باشد و Textureشكل ظاهري و بافت(

داراي بافت و قوام مناسبي باشد (سختي، زبري، نرمي، خشكي، صافي و تردي). در برخي موارد چنانچه از 

ستفاده نشده باشد و يا ميزان فيبر غذا زياد باشد درون بافت غذ شكستگي و تخلل ديده مي شود تركيبات مناسب ا

كه ضمن تاثير بر فرو روندگي غذا و از هم پاشيدگي از مطلوبيت چنداني براي آبزي برخوردار نخواهند بود. 

  رده مي شوند. غذاهاي پلت با ديواره صاف و مقطع صاق و گرد ضمن  ماندگاري بيشتر، راحت تر خو

بو: غذاي آبزيان پر.ورشي بايد بوي تازگي همراه با بوي مناسب جهت جذب آبزي را داشته باشد. در مطالعه اي 

) انجام گرديد، مشخص شد كه افزودن جلبك هاي دريايي در جيره غذايي 1391كه توسط حافظيه و همكاران(
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مناسب( شبيه آنچه كه در طبيعت وخشي مورد استفاده ميگو سفيد غربي از طرق مختلف از جمله ايجاد بو و مزه 

ميگو بوده است)، منجر به بهبود راندمان تغذيه شده است. در اين مورد اطالعات كمي وجود دارد ولي بنظر مي 

رسد چنانچه زيست شناسي آبزي پرورشي به خوبي شناخته شود و به غذاهاي دلخواه آن در طبيعت توجه و 

اي ساختگي در صنعت آبزي پروري متمايل به بو و طعم غذي طبيعي موجود باشد مي طبيعتا طعم و بوي غذ

اال) و گرمابي(  تواند در بهبود راندمان تغذيه نقش موثري داشته باشد. به همين دليل در مورد آبزيان  سردابي (قزل

و ديگر كاالنوئيده ها كپور معمولي) به ترتيب افزودن پودر گاماروس و پودر زئوپالنكتونهايي چون سيكلوپس 

  مي توانددر ايجاد طعم مناسب اين آبزيان هدف نقش مهمي را بازي نمايد.   

هاي دهان آبزيان پرورشي. بديهي است هر  اندازه: عبارت است از ابعاد مناسب غذا با توجه به مقطع سني و اندازه

خصوص ماهي قزل آال خوشبختانه با چه اندازه موجود هدف كوچكتر، اندازه  غذا نيز كوچك خواهد بود. در 

توجه به شرايط سيستم گوارشي، امكان استفاده از غذاي فرموله گرانولي از ابتداي شروع تغذيه فعال وجود دارد. 

به همين دليل استفاده از غذاي زنده چندان ضرورتي ندارد. در مورد كپور معمولي گرچه  در سالن هاي تفريخ 

غذاي فرموله استفاده مي شود، ولي با توجه به ايجاد شرايط  زيست غذاهاي زنده  به محض شروع تغذيه فعال از

در استخرهاي پرورشي بچه ماهي كپور معمولي امكان استفاده از اين غذاهاي طبيعي در كنار غذاي كنستانتره 

ا مشكالتي براي كپور معمولي در استخرهاي پرورشي ب FCRگرانولي وجود دارد . به همين دليل بدست آوردن 

  همراه است. 

): عبارت است از وزن مخصوص و مناسب غذا از نظر كيفيت شناوري در آب با توجه به Densityوزن مخصوص(

اي آبزيان پرورشي. بدين منظور تركيبات غذايي بايد  از همگني خاصي برخوردار باشند تا  عادات و رفتار تغذيه

و شكل فرو روند براي  آبزيان از كف خوار و فرو نرونده يا وزن مخصوص بر اساس تقاضاي آبزي پروري  به د

در ستون معلق براي آبزياني چون  قزل آال بوجود آيد.. در اين مورد زمان فرو رفتن غذا در آب تا به كف بنشيند 

نيز مالك فرو روندگي است. غذاهايي كه ديرتر در آب فرو روند و يا در ستون آب براي مدتي باقي بمانند 

ي گروه آبزياني كه در سطح ي ستون غذا مي گيرند بسيار مفيد خواهند بود و غذاهايي كه به كف فرو مي برا

روند براي آبزيان از كف خوار طراحي مي شوند.  كپور معمولي از گروه آبزياني است كه غذا را در سيني قرر 

ادهي كاهش مي يابد. كوتاه ترين داده و به كف استخر مي فرستند لذا چنانچه غذا حجيم باشد بهره وري غذ

دقيقه)  براي اين گروه از آبزيان مناسب خواهد بود. در رابطه با قزل آال به  1زمان فرو روندگي غذا (كمتر از 

  دقيقه) پيشنهاد شده است . 30عنوان يك ماهي سردابي حداكثر ماندگاري در سطح يا ستون آب ( 

اي باشد كه آبزي تمايل به مصرف آن  گونه بزيان پرورشي بايد به): كيفيت غذاي آPalatabilityخوش خوراكي(

را داشته باشد. موضوع  تمايل به مصرف يا خوش خوراكي تا حدودي به عوامل باال بستگي درد يعني چنانچه 

طعم، بو، اندازه،  وزن مخصوص و .... مناسب باشد موجود به مقدار سيري از آن غذا استفاده مي كند. لذا 

خوش خوراكي تا حدود زيادي به  طعم و مزه  غذا بر مي گردد. لذا مجددا ياد آوري مي  گردد كه موضوع 
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بررسي غذاي طبيعي موجود مي تواند نقش مهمي در خوش خوراكي غذاي ساختگي آن داشته  باشد. در اين 

ان آب شيرين خصوص براي آبزيان دريايي استفاده از پودر چلبك هاي دريايي توصيه مي شود، براي آبزي

  استفاده از گياهان اب شيرين و يا زئوپالنكتونها در جيره غذايي توصيه مي شود.  

اي باشد كه حواس بويايي و چشايي و بينايي آبزي را  گونه ): غذاي آبزيان پرورشي بايد بهAttractabilityجاذبيت(

ي باز خواهد گشت بهر حال چنانچه تحريك و آبزي را به طرف خود جذب نمايد. اين  عامل نيز به عوامل قبل

غذا به گونه اي انتخاب شود كه موجود با چشم و ساير احساسات خود بتواند آن را درك كند يعني بايد از 

  رنگ مناسب، طعم مناسب و بو و مزه مناسب خاص هر موجود هدف برخوردار باشد.  

انند ماهي قزل آال به همراه ويژگي هاي ويژگي هاي شيميايي:ويژگي هاي شيميايي غذاي ماهيان  سرد آبي م

  ( الف و ب) مي باشد. 1فيزيكي مطابق جدول شماره 

هاي فيزيكي مطابق جدول شماره  ويژگي هاي شيميايي غذاي ماهيان گرم آبي مانند كپور ماهيان به همراه ويژگي

  مي باشد. 2

  مي باشد. 3دول شماره ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص آبزيان مطابق ج

  مي باشد. 4ويژگي هاي شيميايي پيش مخلوط ويتاميني نيم درصد مخصوص آبزيان مطابق جدول شماره 

ويژگي هاي شيميايي ميزان اسيدهاي آمينه غذاي آبزيان پرورشي (برحسب درصد پروتئين موجود در غذا) 

  مي باشد. 5مطابق جدول شماره 
  ي غذاي ماهيان سردابي (قزل آال)) ويژگي هاي شيمياي1جدول الف (

  مولد  پاياني  رشد  آغازين  ويژگي ها

  11  11  11  11  رطوبت حداكثر %

  40  38  40  48  پروتئين خام حداقل %

  10  10  12  13  چربي خام حداقل %

  5/3  5/3  5/2  2  فيبر حداكثر %

  12  14  14  16  خاكستر كل حداكثر %

  3  3  3  3  كلسيم حداكثر %

  8/0  7/0  8/0  1  فسفر حداقل %

  4200  4000  4200  4400  انرژي كل حداقل كيلو كالري بر كيلو گرم

)  حداكثر ميلي T.V.Nنيتروژن كل فرار (

  گرم 100گرم در 

40  40  40  40  

باشد 2نسبت كلسيم  به فسفر در تمام موارد نبايد بيشتر از 
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  ) : ويژگي هاي فيزيكي غذايي سرد آبي (قزل آال)1جدول ب(

  مولد  پاياني  رشد  ازينآغ  ويژگي ها

  پلت  پلت  پلت  پلت  پلت  پلت  پلت  گرانول  گرانول  گرانول  گرانول  گرانول  شكل غذا

  غذا بندي دانه

  متر) (ميلي

4/0-2/0  6/0-4/0  1-6/0  5/1-1  2-5/1  5/2  5/3  5/4  6  8  10  10  

  ماهي وزن

  (گرم)

25/0-

15/0  

4/0-25/0  1-4/0  2-1  5-2  30-5  80 -

30  

180-

80  

450-

180  

1500-

500  

4000-

1000  

4000-

1000  

  

جهت ارتقاء كمي و كيفي تخم ها در زمان تشكيل، بارداري و تخم ريزي ماهيان مولد يك يا چند ماه قبل از 

  مرحله تكثير از غذاي مولد استفاده شود.

  
  پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -3جدول 

  گونه پرورشي

  ماده معدني

  كپور  قزل آال

  گرم 50  گرم Mg 50منيزيم 

  )0(  گرم -Fe -0آهن 

  گرم 3/0  گرم Cu 3/0مس 

  گرم 3/1  گرم Mn 3/1منگنز 

  ميلي گرم 25/2  گرم ميلي Zn 25/2روي 

  )0(  گرم ميلي I 24يد 

  )0(  ميلي گرم Seسلينيوم

  )0(  ميلي گرم Coكبالت 

  )0(  ميلي گرم Kپتاسيم 

  

گرم در تن بايد پس از  5000پيش مخلوطهاي به مواد معدني به : به منظور رساندن وزن هر كدام از 1يادآوري

درصد  50درصد سبوس گندم و  50محاسبه امالح مورد نياز از كرير (حمل كننده) كه شامل مخلوطي از 

  كربنات كلسيم است استفاده شود.

تن پس از محاسبه  گرم در 5000: به منظور رساندن وزن هر كدام از پيش مخلوطهاي ويتامينه به وزن 2يادآوري

درصد  50درصد كربوكسي آلفا سلولز و  50امالح موردنياز از كرير (حمل كننده) كه شامل مخلوطي از 

  پيش مخلوط معدني نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -3كربنات كلسيم است استفاده شود. جدول 
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  پيش مخلوط ويتامينه نيم درصد مخصوص غذاي آبزيان -4جدول 

  

  گونه پرورشي

  ماده معدني

  كپور  قزل آال

  واحد بين المللي 000/450  بين المللي واحدA 000/450ويتامين 

  واحد بين المللي 000/200  بين المللي واحدD3 000/240ويتامين 

  بين المللي واحد 000/25  بين المللي واحد E 000/40ويتامين 

  گرم 3/0  گرم K3 1ويتامين 

  گرم  4  گرم C 25/1ويتامين 

  گرم 25/0  گرم B1 25/1امين ويت

  گرم 85/0  گرم B2 5/2ويتامين 

  گرم 5/3  گرم  B6 5/4ويتامين 

  گرم  0  گرم  B12 75/1ويتامين 

  گرم 5/3  گرم B3 5/4ويتامين 

  گرم 4  گرم 5/13  نياسين

  گرم 0  گرم 8/0  اسيد فوليك

  گرم 125/0  گرم 125/0  بيوتين

  گرم 100  گرم 100  كولين كلرايد



 ٩������ ����� در ���� ��ور� �
	���� و .../  
 

 

  ها در غذاي آبزيان پرورشي  رفتنيناپذي -3-1

هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي  زا بيش از حد مجاز (استاندارد ويژگي زا و غير بيماري وجود اجرام بيماري •

  ايران). 3207مواد اوليه تهيه خوراك دام و طيور شماره 

  ايران). 3207وجود قارچهاي بيماري زا بيش از حد مجاز (استاندارد شماره  •

  وجود كپك زدگي بهر مقدار. •

  وجود كپك زدگي بهر مقدار. •

طبق استاندارد ملي روشهاي آزمون  p.p.b( 20وجود سموم ناشي از قارچها به خصوص آفالتوكسين بيش از  •

  ايران). 2711در مواد غذايي شماره  Gو  Bآفالتوكسين 

  وجود ترشيدگي و بوي غيرطبيعي. •

  درصد). 1ر ماهيان پرواري تا حداكثر به ميزان وجود اوره به هر مقدار (باستثناي كپو •

  وجود ازت غيرپروتئيني (نيتروژن كل فرار) بيش از حد مجاز. •

  ميلي اكي واالن در كيلوگرم چربي غذا. 5وجود پراكسيد بيش از  •

  ايران). 2664وجود باقيمانده سموم آفت كش و حشره كشها بيش از حد مجاز (استاندارد شماره  •

  آوري مواد اوليه. ير رنگ ناشي از سوختگي يا كمي حرارت يا بدي مواد اوليه هنگام عملوجود هرگونه تغي •

و جوندگان، حشرات و بقاياي  وجود مواد خارجي مانند خاك، خاشاك، كلشن، شن، ماسه، فضله پرندگان •

  هاي غيربيولوژيكي ديگر. و آلودگيآنها 

 5/2غذا در كارخانجات توليدي و بيش از  درصد 5/1چسبندگي، كلوخه شدن و خاكه شدن پليت بيش از  •

  درصد در مزارع پرورشي.

  وجود ذرات درشت مواد اوليه بهر مقدار. •

  وجود فلزات سنگين بيش از حد مجاز. •

  وجود هرگونه هورمون رشد بهر ميزان. •

  

  بسته بندي  -4-1

ه داخلي آن برنگ مات از بندي غذاي آبزيان بايد در كيسه هاي نو، تميز، سالم، حداقل دو اليه كه الي بسته

ها بايد با ماشين دوخته شود. استفاده  بندي شود. سربسته اتيلن، و پاكت چند اليه غير قابل نفوذ بسته هاي پلي جنس

و  10باشد. وزن بسته ها بايد با توجه به نوع غذاي آبزيان در اندازه هاي  مجدد از كيسه ها و پاكت ها مجاز نمي

  باشد.كيلوگرمي  50و  25و  15
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  نشانه گذاري -5-1

  هاي زير نوشته و يا برچسب شود: بر روي هر بسته بايد آگاهي •

  نام و نوع غذا. •

  اندازه پليت (طول و قطر) به ميلي متر. •

  نام و نشاني توليد كننده. •

  نام تجارتي محصول و عالمت آن. •

  وزن خالص به كيلوگرم. •

  شماره ساخت. •

  تركيب شيميايي محصول. •

  و افزودنيهاي مجاز.نوع مواد متشكله  •

  نام محل توليد. •

  سال) -ماه -دستورالعمل مصرف. (روز •

  تاريخ توليد و انقضا مصرف. (در جاي خشك و خنك نگهداري شود). •

  ذكر شرايط نگهداري. •

  

  نمونه برداري -6-1

 اي كه نماينده كل برداري است. بنابراين روش درست برداشتن نمونه مهمترين كار در كنترل كيفيت نمونه

  محصول باشد ضروري است.

گيرد. بدين صورت  بندي باشد توسط يك بمبو يا سوند صورت مي نمونه برداري از موادي كه به صورت بسته

كنند و از يك گوشه آن به گوشه ديگر در يك خط افقي كيسه را پاره  كه تيره را بطور عمودي وارد كيسه مي

شود و اگر تعداد آنها از  برداري استفاده مي همه آنها جهت نمونهعدد باشد از  1-10ها  كنند. اگر تعداد كيسه مي

دست آمده بايد  هايي كه به روش فوق به كنند. نمونه برداري مي ها را نمونه عدد بيشتر باشد ده درصد كل كيسه 10

دو  آوري و مخلوط شوند و در نهايت توسط مقسم به چهار قسمت مساوي تقسيم شود و وزن آنها به يك تا جمع

  كيلوگرم برسد.

هاي آماده شده جهت آزمايش بايد در ظروف كامالً در بسته  نمونه ها بايد آسياب و مخلوط شوند. نمونه

  نگهداري و به آزمايشگاه ارسال گردند.

  

  هاي آزمون روش -7-1

  .321گيري رطوبت مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه •
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  .457دارد ملي ايران به شماره گيري پروتئين مطابق استان اندازه •

  .415گيري چربي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه •

  .520اندازه گيري الياف خام (فيبر) مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  •

  اندازه گيري انرژي خام توسط دستگاه پمپ كالريمتر  •

  اره.گيري خاكستر كل مطابق استاندارد ملي ايران به شم اندازه •

  .414گيري خاكستر غير محلول در اسيد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه •

  .571گيري كلسيم مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اندازه •

  .513اندازه گيري فسفر مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  •

  اندازه گيري كربوهيدراتها. •

  .2754طابق استاندارد ملي ايران به شماره اندازه گيري اوره و ازت آمونياكي م •

  گيري اسيدهاي چرب. اندازه •

  اندازه گيري اسيدهاي آمينه. •

  گيري ويتامينها. اندازه •

  گيري مواد معدني به خصوص فلزات سنگين. اندازه •

  ها. گيري آفالتوكسين اندازه •

  گيري سموم و آفات نباتي. اندازه •

  اندازه گيري عدد پراكسيد. •

  تروژن ك فرار (ازت غيرپروتئيني)گيري ني اندازه •

در مواردي كه هنوز استاندارد ملي تدوين نشده است براي انجام آزمون بايد از روشهاي معتبر  -يادآوري

  آزمايشگاهي استفاده شود.

  

  شرايط و نگهداري و انبارداري -8-1

وجود دارد. روش نگهداري بستگي  انبارداري مواد اوليه: در زمان انبارداري مواد اوليه مسايل و مشكالت فراواني

  به نوع ماده غذايي دارد.

ويتامينها: ويتامينها مواد گران قيمتي هستند و در نگهداري آنها دقت زيادي بايد به عمل آيد. قبل از ذخيره سازي 

حتماً بايستي  گير و گرم قرار داد و نبايد آنها را در محل آفتاب ها و مواد معدني را باهم مخلوط كرد. نبايد ويتامين

  دار قرار داد. درجه سلسيوس در محل تهويه 15تا  2ترين محل و در دماي  در خنك

ضايعات ماهي بايد به طور تازه مصرف شوند و يا  محصوالت جنبي مانند مواد و تركيبات مرطوب و خيس: 

مقدار كم  باشد. درجه سلسيوس -20اينكه به صورت منجمد نگهداري گردند. دماي سردخانه نبايد كمتر از 
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(اگر مقدار زيادي مواد مرطوب موجود  كيلوگرم بايد در انبار سرد نگهداري گردند. 5مرطوب تا حدود مواد 

باشد ابتدا بايد آنها را در تونل انجماد منجمد كرده سپس در انبارهاي سرد نگهداري نمود). تركيبات مرطوب را 

  شوند مصرف كرد. مي ساعت در همان روزي كه توليد 3تا  2بايد بين 

  باشد. دهند مجاز نمي اي كه بوي آمونياك مي استفاده از مواد اوليه

ها را بايد در مخازن مهر و موم شده ترجيهاً پالستيكي در جاي تاريك و سرد نگه داشت بايد اطمينان كرد  چربي

  اكسيدان اضافه شده باشد. كه هنگام ساخت به آنها آنتي

انبار اين مواد ايمن باشد و كف آن طوري باشد كه آب باران نتواند به داخل  مواد خشك: بايد ساختمان

ساختمان نفوذ كند. بايد محلهايي را براي تهويه هوا در نظر گرفت. اگر بتوان در اين ساختمانها خشك كن و 

ر دادن مواد جديد شود. انبارها هميشه بايد تميز باشند و قبل از قرا خنك كن قرار داد كيفيت مواد اوليه حفظ مي

در آن ابتدا بايد تميز و ضدعفوني شوند. مواد خشك را بايد درون كيسه و روي پالت قرار داد. چون ارتباط 

نزديكي بين رطوبت هوا و رشد حشرات وجود دارد. لذا انبارداري خوب با توجه به شرايط محيط بايد صورت 

  درصد بيشتر باشد. 21. رطوبت انبار نبايد از پذيرد تا آلودگي و وجود حشرات و جوندگان كنترل شود
  

حداكثر مدت زمان نگهداري مواد مختلف جهت غذاي آبزيان در نواحي مختلف (در شرايط  -6جدول 

  استاندارد)

  مناطق معتدل  مناطق گرمسيري  نوع مواد  شماره

  ماه 3  ماه 2تا 1  اي و حبوبات مواد دانه  1

  ماه 6تا  5  ماه 4تا  3  يدانه كامل و كنجاله دانه هاي روغن  2

  ماه 2تا  1  ماه 2تا  1  مواد مركب و خشك  3

  ماه 6  ماه 6  مخلوط ويتامينها (در سردخانه)  4

  ماه 3تا  2  تا سه ماه 2  مواد منجمد  5

  ساعت 3تا  2  ساعت 3تا  2ت  مواد مرطوب  6

  

كند در  نها به سرعت كاهش پيدا ميانبارداري غذاي آماده: اگر غذاي آماده يا پلت بخوبي انبار نشوند كيفيت آ

  انبارداري غذاي آماده آبزيان پرورشي بايد نكات زير رعايت گردد:

هايي خشك، خنك و داراي تهويه مناسب قرار داده شوند. اگر غذاها را مرطوب نگهداري  غذاها بايد در محل

  درجه سلسيوس خودداري شود. 30 كنيم فساد به سرعت روي خواهد داد. از نگهداري غذاي آبزيان در باالتر از

بسته روي هم قرار گيرد.  10غذاي آماده بايستي روي صفحات چوبي (پالت) نگهداري شده و نبايد بيشتر از 

  ها مقدور باشد. بطوري كه عبور و گردش هوا در فضاي بين بسته
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مشكل همان محصول گذاري و كدبندي تا در موقع بروز  غذاها بايد بطور دقيق و صحيح و جداگانه شماره

سازد كه سريعاً در مقابل بروز آلودگي و  مشكل دار را مجزا نمود. شماره گذاري توليد كنندگان را قادر مي

  العمل مناسب نشان دهند. مشكالت ديگر عكس

وح هاي سيماني تماس پيدا كند معموالً سط غذا نبايد مستقيماً روي كف سيماني قرار داده شود و يا اينكه با ديواره

هاي سردتر تجمع كنند و  شود كه رطوبت در محل باشند اين اختالف دما باعث مي سيماني سردتر از اطرافشان مي

  تر شود. ها و ايجاد فساد سريع در نتيجه رشد كپك

  غذاها بايد دور از نور مستقيم خورشيد انبار شوند.

روج بسته هاي غذا از انبار بايد به شيوه ماه از تاريخ توليد است. روش برداشت و خ 3حداكثر زمان نگهداري 

  خروجي اول انجام شود. –ورودي اول 

ها و واكنش بين مواد غذايي، غذاهاي ساخته شده  يادآوري: به علت امكان آلودگي انبار به حشرات و قارچ

باشد به علت  باشد. مثالً اگر غلظت چربي باال نسبت به مواد اوليه بيشتر مستعد آلودگي در زمان انبارداري مي

  غلظت باالي اسيدهاي چرب غيراشباع آمادگي به اكسيداسيون زياد است.

دهند اين مواد در دماي محيط  هايي هستند كه اجازه مي برخي از مواد تجاري مرطوب داراي نگهدارنده

  نگهداري شود.
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  آيين كار غذا و تغذيه در آبزي پروري مسئوالنه ماهيان گرمابي و  سردابي  -2

  قدمهم -1-2

آبزي پروري در طي دهه گذشته دستخوش تغييرات وسيعي شده است كه بيشترين سهم افزايش توليدي آن 

مربوط به كشورهاي آسيايي با بهره گيري از روش هاي متراكم يا نيمه متراكم بوده است. گرچه استفاده از روش 

، مهمترين سهم را به خود اختصاص داده هاي نوين  سهم بسزايي در افزايش بهره وري داشته، ولي تغذيه آبزيان

است.  در حقيقت توسعه پايدار در آبزي پروري بدون پرداختن به اين مقوله اساسي ميسر نخواهد بود.  در 

خصوص تغذيه، عامل بسيار مهم هزينه در برابر فايده است كه تحقيقات تغذيه اي با كمك منابع غذايي ارزان 

خواهد اقتصاد تغذيه را كنترل و تنظيم نموده، قيمت تمام شده توليد كاهش  قيمت به جاي غذاهاي گران،  مي

يافته، سهم آبزيان در سبد غذايي مردم عام افزايش يابد. اين افزايش سهم پروتئين سفيد آبزيان در سفره غذايي به 

د  اجتماعي اثر كاهش بسياري از بيمارهاي حاصل از تغذيه نامناسب گوشت قرمز پايان خواهد داد و در اقتصا

مستقيم خواهد داشت. تغيير برخي ذايقه ها و سليقه ها در بين عموم مردم نيز از ديگر مسائل و تفكرات علم تغذيه 

و كاربرد تحقيقات تغذيه در آبزيان است كه مي تواند با تغيير رنگ و تغيير مزه و بو و .... تمايالت انساني را 

نكه از آه  موضوع توسعه اقتصادي به خوبي توصيف شده است حال براي مصرف افزايش دهد. با اين مقدم

چندي پيش توسعه مسئوالنه يا توسعه استوار بر حفظ زيست محيط بر توسعه اقتصادي اولويت  يافته است. در اين 

نوع توسعه ضمن رعايت اصل سود و  فايده، موضوع حفظ محيط زيست و اركان آن نيز بايد بدقت مورد توجه 

يرد تا جائيكه در برخي موارد حتي اگر براي حفظ  كره  زمين و زيست محيط، از سود كاسته شود نيز قرار گ

  منطقي خواهد بود و بايد بدان پرداخته شود.  پس در تغذيه پايدار به دنبال سه هدف اساسي هستيم

  افزايش توليد توام با كاهش قيمت -1

  تغييرات كيفي به منظور مصرف بيشتر -2

  ط زيست و مسائل مربوط به آن حفظ محي -3

  

  اهميت تغذيه آبزيان  -2-2

درصد هزينه جاري توليد را به خود اختصاص داده است. هر چند در كشور ايران درصد  50-80تغذيه بين  -

  واقعي هزينه غذا در توليد نيازمند مطالعه است.   

  تند.رشد ، پروتئين ها هس –تغذيه مهمترين عامل موثر بر كميت توليد  -

تغذيه تاثير فوق العاده اي در سالمت آبزي، جلوگيري از بروز بيماريهاي متابوليك و بيماريهاي عفوني متعاقب  -

  آن خواهد داشت، كه با تقويت سيستم ايمني و افزايش تطبيق پذيري در آبزي، اين روند ها اتفاق مي افتد

  كه باعث سالمت و امنيت غذايي خواهد شد) كيفيت الشه به غذاي مصرفي باز مي گردد ( ارزش غذايي=  -
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كيفيت توليد مثل و يا به عبارت بهتر عملكرد توليد مثل نيزبه غذاي مصرفي مولدين  بر مي گردد بطوريكه  -

توليد تخم، لقاح، بقا، توليد الرو، كيفيت الرو و ... همگي به نوعي تحت تاثير تغذيه مناسب مولدين آنها خواهد 

  بود 

اسب از آلودگي هاي زيست محيطي بشدت مي كاهد و تداوم توليد پايدار را سبب مي شود . اگر تغذيه من -

كيفيت غذا مناسب باشد و تغذيه خوب انجام شود، آب كمتر آلوده مي شود و مدت زمان طوالني تري از آن 

  حجم آب مي شود استفاده نمود. 

زياد رخ مي دهد. آفت كش ها،  Contaminantsاد آالينده مو bioaccumulationولي متاسفانه در آبزيان تجمع مواد 

فلزات سنگين، حشره كش ها اگر وارد چرخه توليد آبزي شوند بشدت در پيكره آنها تجمع يافته مي توانند به 

بدن انسان منتقل شوند. لذا چنانچه غذاها آلوده باشند ضمن انتقال به پيكره آبزي، وارد محيط زيست خواهند شد 

  ت عديده اي را بوجود خواهند آورد.و مشكال

دارو زياد استفاده مي شود زيرا همانطور كه گفته شد نه تنها توقع غذايي را  -از محصوالت شيالتي به عنوان غذا

  برطرف مي نمايند بلكه به عنوان دارو نقش مهمي را در زندگي موجودات و به خصوص انسان بازي مي نمايند. 

  اصي ساخته مي شوند تا در موارد زير به آبزي كمك نمايند:غذاها با تركيباتي اختص

  د آبزي، سالمت  و بازماندگي وجود.تامين انرژي، كاربرد در ساختار سلولي و بافتي موجود، رش

  

  انرژي -3-2

حفظ و نگهداشت موجود ات زنده نيازمند انرژي است. جانوران توانايي استفاده مستقيم از انرژي خورشيدي را 

و بايد با فرآيند اكسيداسيون مولكولهاي پيچيده توليد شده گياهي كه مصرف نموده اند، انرژي مورد نياز  ندارند

خود را تامين نمايند. ولي انرژي مولكولهاي پيچيده  تا زماني كه شكسته نشوند قابل دستيابي نيستند و به همين 

و پس از  شودهر ماده غذايي انجام مي دليل طي فرآيند گوارش اين شكستگي تا حد واحد هاي ساختماني 

متابوليسم . و قابل دستيابي مي شوند گوارش هضم انجام شده يعني اكسيداسيون رخ داده  و انرژي آنها آزاد

بدليل خونسردي نياز به ساير مهره داران داراي دو  تفاوت است :  اوال شباهت زياد به عليرغم انرژي در ماهي 

به منظور دفع مواد زائد نيتروژني (با توجه به ، ثانيا  .ندارندنسبت به دماي محيط   بدن انرژي براي نگهداشت دماي

  اشنا مي شويم.  در نمودار زير با انواع انرژي  .زندگي در محيط آب) انرژي زيادي مصرف نخواهند نمود
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ژي هاي از دست رفته شامل انرژي هضم و : سرنوشت انرژي غذايي براي ماهي، دسته بندي انر1نمودار 

  متابوليز.

  

  چربي ها -4-2

ماهيان قابليت سنتز چربي ها در توليد انرژي،  ساختار بدني، و بسياري از واكنش هاي جايگزيني شركت  دارند. 

ي از را ندارند واز طرفي  اين دو فرم اسيد چرب براي بسيار  n-6يا  n-3اسيد هاي چرب با ويژگي غير اشباعي 

فعاليت هاي مهم ماهي بسيار ضروري هستند، لذا بايستي در رژيم غذايي ماهيان وجود داشته باشد به طوريكه 

كاهش در ميزان دريافتي منجر به كاهش رشد و ديگر عالئم باليني از جمله  عدم شكل گيري رنگدانه ها، 

وم شوك ( كه بعد از يك استرس حاد تخريب باله اي حتي  حاالت ناخوشي قلبي، نفوذ چربي در كبد و سندر

  باعث پايين آمدن هوشياري ماهي براي چندين ثانيه مي شود) خواهد شد. 
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چربي ها ابتدائا بدين دليل در جيره غذايي وارد مي شدند تا حداكثر تاثير اسپارينگ پروتئين خود را اعمال 

ليپيدها از طرف ديگر در چربي ضرورت دارد. نمايند. همچنين استفاده از چربي ها براي حل ويتامين هاي محلول 

كيلو كالري انرژي متابوليزه دارند. از طرف  8-9طعم دهنده هاي گوشت ماهي خواهند بود. هر گرم چربي 

در غذا باعث تخريب غذا در انبار مي شوند زيرا بسيار تمايل به اكسيد  n-3ديگر ميزان اسيد هاي چرب سري 

شدن با تاثير منفي بر ويتامين ها و پروتئين جيره  نه تنها باعث ايجاد سم  مي شدن دارند و در صورت اكسيد 

  ). Halver, 1980شوند بلكه سطح در دسترسي غذا را كاهش مي دهند (

از منابع چربي هميشه به عنوان منابع انرژي ياد شده است ولي علم نوين امروزي به منابع چربي نگاه جدي تري 

ايد اسيد هاي چرب را كه در جيره غذايي بسيار با اهميت هستند را  تامين نمايند. البته در دارد زيرا اين منابع ب

تامين انرژي نيز بسيار حائز اهميت هستند. همچنين چربي ها در خوشخوراكي نقش دارند زيرا به جذابيت غذا 

تر است از آنها به عنوان منابع كمك مي كنند. البته چون كربوهيدراتها  ارزانترين منابع تامين  انرژي هستند به

  انرژي ياد شود. اسيد هاي چرب مكمل هايي هستند كه نقش اشتها آور و جاذب را بازي مي كنند. 

چربي ها در بهبود متابوليسم ويتامين ها  نقش دارند اين ويتامين هاي محلول در چربي در بستر محيط اسيد هاي 

  مي دهند. چرب متابوليته شده، كارهاي خود را انجام 

چربي ها در تامين اسيد هاي چرب ضروري كه برخي از آنها براي تركيبات پيشرفته مثل پروستاگلندين ها يا 

ترومبوزين ها در سيستم  ايمني الزم هستند، نقش دارند. امگا سه در توسعه ، سالمت و عملكرد سيستم عصبي ، 

ماهي ها تاثير مثبت دارد. مغز با كامل تر شدن سريع سالمت قلب چه در انسان و چه در ساير حيوانات از جمله 

خود بهتر به ايمپالس هاي محيطي پاسخ مي دهد و لذا آبزياني كه از نظر سيستم عصبي مشكل دارند، نمي توانند 

با محيط خود ارتباط خوب برقرار كنند و رشد خوبي نخواهند داشت. پس اسيد هاي چرب از طريق غذا يك 

هستند و از آنها به عنوان واكسيناسيون بدون  عوارض جانبي ياد مي شود. با تقويت سيستم  محرك سيستم ايمني

ايمني قابليت، مقاومت در برابر عوامل استرس زاي محيطي زياد خواهد شد. اسيد هاي چرب غير اشباع هم خود 

ند، خواهند بود. غني ساز هستند  و هم  بستري براي رنگدانه ها وويتامين هايي كه در چربي حل مي شو

Nutrigenumit  يعني مواد غذايي كه باعث بيان ژن مي شوند. يعني ژن خوب اگر وجود داشته باشد ولي ماده

  غذايي مناسب وارد سيستم گوارش نشود اصال آن ژن فعال نمي شود. 

جام مي شود چون تنفس آبزيان هوازي است پس با وجود چربي ها و اسيد هاي چرب متابوليسم بهتر انهمچنين، 

و رشد بهتر صورت مي گيرد. در سيستم بينايي هم اسيد هاي چرب نقش مهمي دارند زيرا  بطور كلي وضعيت 

اسيد  -اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زنجيره -كلسترول -كلينيكي در آبزيان را بهتر مي كنند. در روغن ماهي

  هاي چرب اشباع بندرت ديده مي شوند.

هاي چرب اشباع را خطي در نظر بگيريم با بوجود آمدن پيوند هاي دوگانه ساختار خطي  اگر شكل زنجيره اسيد

به شكل چين دار در مي آيد ولذا نقطه ذوب آن كاهش مي يابد. امگا سه در منابع آبزي بيشتر و امگا شش در 
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شش بايد در نظر گياهي خشكي زي بيشتر است  نكته قابل تامل اينكه نسبت امگا سه به امگا  -منابع حيواني

  گرفته شود. 

  اسيد هاي چرب -5-2

  در جدول زير اسيد هاي چرب غير اشباع چند زنجيره آورده شده است.
  : اسيد هاي چرب غير اشباع چند زنجيره7جدول 

 نام شيميايي نام تجاري نام اسيد هاي چرب

Omega-3 fatty acids 

16:3 (n-3) 
 

all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid 

18:3 (n-3) Alpha-linolenic acid (ALA) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid 

18:4 (n-3) Stearidonic acid (STD) all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid 

20:3 (n-3) Eicosatrienoic acid (ETE) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid 

20:4 (n-3) Eicosatetraenoic acid (ETA) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid 

20:5 (n-3) Eicosapentaenoic acid (EPA) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid 

22:5 (n-3) 
Docosapentaenoic acid (DPA, 

Clupanodonic acid) 
all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid 

22:6 (n-3) Docosahexaenoic acid (DHA) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid 

24:5 (n-3) Tetracosapentaenoic acid all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid 

24:6 (n-3) Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid 

Omega-6 fatty acids 

18:2 (n-6) Linoleic acid all-cis-9,12-octadecadienoic acid 

18:3 (n-6) Gamma-linolenic acid (GLA) all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid 

20:2 (n-6) Eicosadienoic acid all-cis-11,14-eicosadienoic acid 

20:3 (n-6) Dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA) all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid 

20:4 (n-6) Arachidonic acid (AA) all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid 

22:2 (n-6) Docosadienoic acid all-cis-13,16-docosadienoic acid 

22:4 (n-6) Adrenic acid all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid 

22:5 (n-6) Docosapentaenoic acid (Osbond acid) all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid 

Omega-9 fatty acids, mono and polyunsaturated 

18:1 (n-9) Oleic acida cis-9-octadecenoic acid 

20:1 (n-9) Eicosenoic acida cis-11-eicosenoic acid 

20:3 (n-9) Mead acid all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid 

22:1 (n-9) Erucic acida cis-13-docosenoic acid 

24:1 (n-9) Nervonic acida cis-15-tetracosenoic acid 
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  اسيدهاي چرب ضروري

بسياري از مردم نمي توانند باور كنند كه چربي ها نيز براي سالمتي الزمند. اسيدهاي چرب در واقع سنگ بناي 

خوانده مي شوند كه بدن نمي تواند آنها را بسازد و بايد  "ضروري"بي ها هستند و بعضي از آنها از اين جهت چر

   حتماً از طريق مواد غذايي تأمين شوند.

  
  )CSIRO, 1998گرم از ماده غذايي) در منابع غذايي مختلف ( 100(ميلي گرم در  3: ميزان امگا  8جدول 

  

  ميزان امگاسه  منبع غذايي

  210  ماهي

  150  اويستر

  120  ميگوي بزرگ

  105  البستر

  35  بوقلمون

  22  گاو

  19  جوجه

  18  گوسفند

  

همانگونه كه ديده مي شود ميزان  چربي هاي امگا سه در انواع حيوانات آبزي  زياد و در خشكي زي ها كم   

  مي باشد.

  
از ماده غذايي) در روغن هاي مختلف  گرم 100: ميزان به تفكيك  اسيد هاي چرب (ميلي گرم در  9جدول

)CSIRO, 1998(  

   لينولئيك   منبع روغن

18:2n6  
لينولنيك 

18:3n3 

EPA DHA 

  8/4  1/8  6/0  1/1  روغن ماهي هرينگ

  0  0  7/0  58  روغن ذرت

  0  0  12  2/20  روغن كانوال 

  0  0  3/53  7/12  روغن بذر كتان  

  

-EPAليد غذا اگر فقط از روغن هاي گياهي باشند هيچ ارزش پس روغن هاي مورد استفاده در كارخانه هاي تو

DHA  .نخواهند داشت  
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خطر در معرض محصوالت  سمي اكسيد شده قرار  PUFAالبته بايستي به اين نكته اشاره نمود كه افزايش مصرف 

لخته خون  گرفتن را ، افزايش مي دهد كه اين محصوالت خود سرطانزا و عامل بروز بيماري هاي عفوني و ايجاد

در بدن موجود  PUFAهستند. در اين خصوص استفاده  ازآنتي اكسيدان ها از اثرات منفي ناشي از توليد پراكسيد 

در غذاي گوارده  PUFAزنده جلوگيري مي نمايند از اينرو، هر گونه هضم و جذبي كه منجر به افزايش سطح 

ت همراه باشد چرا كه حتما بايد آنتي اكسيدانت به شده گردد، بايد با اندازه گيري دقيق سطوح آنتي اكسيدان

  جلوگيري نمايد.  PUFAsاندازه كافي وجود داشته باشد تا از اثرات زيادي 

، سموم، آفت كشها، و ...  و فلزات سنگين در چربي ذخيره مي شوند. پس DDTمتاسفانه اكثر موا دخطرناك مثل 

  .اك نيز اگر در آنها وجود داشته باشد غليظتر مي شوندهر چقدر مقدار چربي بيشتر غليظ شود مواد خطرن

  

  تعفن يا ترشيدگي چربي ها -6-2

روغن هاي دريايي كه مملو از اسيد هاي چرب غير اشباع هستند به سرعت تعفن مي يابند و به اصطالح ترش مي 

اي ترش شده باعث كاهش شوند. لذا از نمونه هاي ترش شده نبايد در جيره غذايي ماهيان استفاده نمود. چربي ه

كيفيت غذا شده و تاثير منفي بر سالمت ماهيان دارد بيماري چربي كبدي معموال در ماهياني ديده مي شود كه از 

چربي هاي ترش شده استفاده كرده اند. از نظر بافت شناسي، دليل اين بيماري تراوش  بيش از حد هپاتوسيت ها 

) براي تعيين درجه ترش شده AV) و آنيسيدين(TBAاسيد تيوباربيتوريك()، PVبوسيله چربي ها است. پراكسيداز(

ارائه شده است.  1983و همكاران در سال  Choگي منبع چربي مصرف مي شوند. مقادير قابل پذيرش كه توسط 

هنوز تكنيكي با قابليت اندازه گيري دقيق ترش شده گي تهيه نشده است و فقط مي تواند از موادي كه در باال 

بدانها اشاره نمود استفاده كرد. مقادير باالي اين مواد نشان از وجود مشكل دارند اما ميزان صدمه زنندگي چربي 

ترش شده را نشان نمي دهند.  ساده ترين راه براي تعيين ترش شده گي غذا بو كردن آن است. غذاهاي ترش 

هتر است به سرعت آنها دور اندازيم قبل از شده معموال بوي تندي دارند كه نبايد مورد مصرف قرار گيرند. ب

  اينكه باعث به خطر انداختن ماهيان شويم. 
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  : شاخص هاي كنترل كيفي10جدول 

  %3كمتر از   اسيد هاي چرب آزاد

  %1كمتر از   رطوبت

  %1كمتر از   ازت

  مميلي اكي واالن در كيلو گر 50كمتر از   ) كه از فساد پذيري روغن حكايت دارد PVپراكسيد(

  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 15كمتر از   (AV) ايسيدين

  هر چقدر بيشتر بهتر (IV) يدين
Total= ( 2(PV+AV))  ميلي اكي واالن در كيلو گرم 20كمتر از  

    

ميلي گرم روغن جذب ميشود هر چقدر باند دو گانه بيشتر باشد جذب يد بيشتر پس  100) كه توسط Iمقدار يد (

iv  است يعني بايد باال باشد. شاخص خوبي  

 n-sپس مي توان چنين  نتيجه گيري نمود كه ماهيان سردابي آب شيرين در غذاهايشان نياز انحصاري به  سري 

PUFA  دارند حال آنكه ماهيان گرمابي آب شيرين به هر دو سريn-3  و n-6   از PUFA  دارند  (مثل كپور يا مار

نياز دارند در كل مي توان گفت همه ماهياني كه تاكنون مطالعه شده اند ) يالپيا( مثل ت n-6 و  n-3ماهي ) يا سري 

  ) در غذاي خشكشان نياز دارندn-6 يا n-3درصد اسيد هاي چرب ضروري  ( 1-2به حدود 

  كربوهيدراتها:

ته استفاده كربوهيدراتها يا قند ها، مولكول هاي بسيار متنوعي دارند ولي  بطور معمول در غذاي ماهيان از نشاس

مي شود. نشاسته پلي مري از گلوكز است. كربوهيدراتها، ارزانترين شكل توليد كننده انرژي هستند كه با توجه به 

كپور ماهيان از قنده اي پيچيده استفاده بهتري  اثر اسپارينگ پروتئين آنها بسيار زياد مورد استفاده قرار مي گيرند. 

شتخوار در هضم قندهاي پيچيده به ضعيف بودن فعاليت آنزيم آميلوليتيك در توانايي ماهيان گودارند حال آنكه 

  مسير گوارشي آنها بر مي گردد 

در حالت كلي گفته شده است كه ماهيان گرمابي چون كپور ماهيان، گربه ماهي كانالي و مارماهي تحمل 

) بيان داشتند كه Garling and Wilson )1977 بيشتري به ميزان باالي سطوح قندي نشان مي دهند.  در نهايت 

  درصد در غذا به همان اندازه چربي ها  به عنوان منبع انرژي موثرند.  25مصرف سطوح قندي بيش از 

% غذا). دامنه عددي ارزش متابوليسم انرژي در ماهي 10-45نياز ماهي ها به كربوهيدرات ها بسيار مختلف است (

ري بر گرم براي قند هاي قابل هضم متغيير است. دامنه عددي ارزش كيلو كال 8/3ها از صفر براي سلولز تا 

كيلو كالري انرژي متابوليسم بر گرم  مي باشد. پختن نشاسته باعث افزايش انرژي  2تا  2/1نشاسته خام 

كيلو كالري بر گرم مي شود. حرارت و رطوبت در فرايند پلت سازي باعث افزايش هضم  2/3متابوليسمي تا حد 

نشاسته در غذا مي شود. و با اين توصيفات ارزش انرژيايي متابوليسمي كربوهيدراتها در جيره غذايي پذيري 
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ماهيان به منبع، نوع كربوهيدرات و همچنين فرآيندي كه كربوهيدرات در آن بخشي از جيره  شده است، بستگي 

    ).Smith, 2002دارد (

  

  پروتئين ها:

ا است كه به منظور كاهش هزينه هاي غذا و متعاقب آن كاهش هزينه هاي پروتئين  گران  قيمت ترين  بخش غذ 

توليد ابزيان پرورشي، الزم است از سطح آن در جيره كاسته شود تا قيمت تمام شده غذا كاهش يابد. الزم به 

 ذكر است كه اين موضوع اقتصادي نبايد بدانجا بيانجامد كه كيفيت غذا كاهش يابد زيرا در اين  شكل رشد

مناسب و اقتصادي نصيب پرورش دهنده آبزي نمي شود كه خود با اصل منفعت طلبي آبزي پروري در تضاد 

كيلو كالري بر گرم است، كه نسبت به  5/4است.  ارزش انرژي متابوليسمي پروتئين ها براي ماهي ها حدود 

فع مواد نيتروژن دفعي دليل اين پستانداران و پرندگان بيشتر است كه هزينه كرد كمتر انرژي براي توليد  و د

  موضوع  معرفي شده است.

پروتئين هاي با منشاء حيواني نسبت به  انواع گياهي هضم پذير تر هستند. فرآيند هاي عمل آوري  و تهيه جيره 

 غذايي  نيز مي توانند بر كيفيت پروتئين تاثير بگذارند مثال حرارت  باعث افزايش هضم پذيري  برخي پروتئين ها 

و كاهش برخي ديگر مي شود.  عليرغم آنكه پروتئين به عنوان  يك منبع توليد انرژي بسيار مورد توجه ماهي 

است ولي داليل اقتصادي باعث شده تا جيره نويسان از اين منبع غذايي كمتر به عنوان تامين كننده انرژي استفاده 

سب است و از طرفي منابع ارزان قيمت مثل كربوهيدراتها نمايند زيرا معتقدند اين ماده براي رشد بسيار الزم و منا

  و چربي ها را مي توان در غذا و با هدف تامين انرژي اضافه نمود.

  

 نيازهاي پروتئيني و اسيد هاي آمينه در ماهيان 

پروتئين ها از مواد غذايي الزم و ضروري براي همه موجودات زنده  است كه بايد در رژيم غذايي آنها وجود 

اشته باشد. اسيد هاي آمينه كه با پيوند هاي مختلف سولفوري، پپتيدي، هيدروژني و واندروالسي به هم متصل د

شده اند پروتئين را بوجود مي آورند كه در هضم از هم گسسته شده  در روده جذب و از طريق خون به اندام ها 

ده قرار مي گيرند پس الزم است پروتئين با و بافت هاي مختلف رفته براي سنتز پروتئين هاي جديد مورد استفا

يك نرخ منظم براي ساخت بافت هاي جديد (رشد و توليد مثل) و جبران زخم هاي بافتي مصرف شود. از بين 

مورد به عنوان اسيد هاي آمينه ضروري شناخته  10مورد آن مهم و از بين آنها  20اسيد آمينه شناخته شده  23

  غذايي موجودات وجود داشته باشند. شده و حتما بايد در رژيم 

GPR(Gross Protein Requirements)   كه به عنوان پروتئين خالص مورد نياز تعريف شده است براي دوره الروي

به دما، ميزان  GPRدر مقايسه با اندازه بزرگتر و افزايش رشد ماهي سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهد 

پروتئيني غذا، كيفيت پروتئين مصرفي، جنس( نر  و ماده)  و ميزان ذخيره سازي  دردسترس بودن غذا، انرژي غير
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 ,.Singh et alماهي در استخر  بسيار وابسته است. شايد مهمترين عامل در ميزان پروتئين مورد نياز دماي آب باشد (

1979.(  

%)  در جيره غذايشان استفاده 50( كيفيت پروتيئن هم بسيار مهم مي باشد  بطوريكه بچه ماهياني كه از آرد ماهي

%)  استفاده نموده بودند را نشان دادند. در 50نمودند افزايش وزن بيشتري نسبت به گروهي كه از پروتئين گياهي(

موضوع كيفيت، مهمترين عامل وجود اسيد هاي آمينه ضروري در پروتئين است.  اسيد هاي آمينه ضروري 

ن، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل آالنين، ترئونين، تريپتوفان و والين  مي باشند. شامل: آرژنين، هيستدين، ايزولوسي

دو اسيد آمينه غير ضروري سيستئين و ترئوزين با داشتن اثر اسپارينگ بر روي اسيد هاي آمينه ضروري به عنوان 

در تغذيه طبيعي . م مي باشندفنيل آالنين) بسيار مه -متيونين) و فنيل آالنين ( ترئوزين -مثال متيونين( سيستئين

ماهيان، پالنكتون ها و زوپالنكتون ها ديده  مي شوند كه مملو از پروتئين هستند و داراي مقادير مناسب اسيد 

هاي آمينه هستند  و اين موضوع اهميت پروتئين را در جيره غذايي ماهيان نشان مي دهد. ارزش غذايي منابع 

ود آمدن اسيد هاي آمينه بر مي گردد به طوريكه اگر از نظر اسيد هاي آمينه پروتئيني به هضم پذيري آن  و بوج

كاستي مشاهده شود آن پروتئين كارآيي كمي خواهد داشت و متعاقب آن رشد با اختالل همراه خواهد بود و 

يي وزن نيز كاهش خواهد يافت و به همين داليل ماهي كمتر تمايل به خوردن اين نوع پروتئين يا ماده غذا

خواهد داشت.  در حاالت حاد با چنين كاهشي در وزن ، مقاومت ماهي به بيماري ها نيز كاهش خواهد يافت و 

  مكانيسم هاي ايمني در آنها بي تاثير خواهد شد. 

 1ميليون تن پودر و  6ميليون تن برداشت ماهي صورت مي گيرد كه از آن  90در حال حاضر در جهان حدود 

حصال مي شود البته بيشتر آنها به عنوان خوراك مردم مورد استفاده است. با توسعه شديد ميليون تن روغن است

 30% رشد توليدات طيور، و با توليد حدود  2.1% رشد ساليانه آبزي پروري) نسبت به 9آبزي پروري ( حدود

ن بين سهم پودر ميليون تن غذاي آبزيان در جهان نقش و اهميت اين صنعت خود را نمايان مي سازد و در اي

  ماهي و روغن الزم است تا افزايش يابد.

در ماهيان نياز به پروتئين  در رژيم روزانه، درصد بااليي را به خود اختصاص داده است اما نياز مطلق ماهي به 

پروتئين يعني نسبت گرم پروتئين  به كيلو گرم وزن بدن چندان زياد نيست زيرا ماهيان نياز انرژتيكي كمتري 

بت به پستانداران دارند و در مجموع نسبت وزني  به پروتئين هضم شده تقريبا در همه گروهاي جانوري نس

  يكسان است ولي در ماهيان كارآيي تغذيه بهتر است.

شامل انواع گوشت ها، شير و لبنيات و دانه هاي گياهي پر پروتئينه و .... از   منابع پروتئيني ( اسيد هاي آمينه)

ي آن مي توان به موجودات آبزي و محصوالت فرآوري شده آن شامل پودر ماهي و فرآورده هاي انواع حيوان

آن  و همچنين فرآورده هاي پروتئيني ساير منابع آبزي بجز پودر مثال گياهان آبزي ماكروفيت و گياهان دريايي 

وان با هم،  پودر خون، اشاره نمود. از حيوانات خشكي زي  پودر گوشت، پودر استخوان، پودر گوشت و استخ

  پودر پر و پودر فرآورده هاي لبني مي توان اشاره نمود.
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ازمنابع گياهي  كنجاله سويا، كنجاله كانوال، كنجاله آفتابگردان،  كنجاله تخم پنبه و گلوتن ذرت و گندم استفاده 

  به عنوان منابع  پروتئيني فراواني مي شود.

 پروتيئن منجر به رشد مي شود بطوريكه گران ترين جزء غذا پروتئين است. سنتز

 Growth = Synthesis of Protein  

  آنزيم كارآيي دارند.  8000-9000البته بسياري از آنزيم ها پروتئيني هستند. در هر سلول 

   
  گرم پروتئين) 100: تركيب اسيد هاي آمينه در منابع پروتئين معمولي ( گرم /  11جدول 

  

CP Met(+Cys) Lys Trp Thr Ile His Val Leu Arg Phe(+Tyr)  

  ميزان نياز   3/5) 7/2( 2/4 6/3 2/2 6/1 0/2 0/2 6/0 8/4 4/2)7/1( 

  آرد ماهي   6/3 3/8 1/7 9/7 8/8 2/4 0/4 1/1 9/7 1/3 68

  آرد سويا 7/5 0/8 0/8 7/5 7/2 5/5  2/4 3/1 7/6 6/1  48

  ذرت آرد 3/6 2/3 7/15 5/4 0/2 8/3 3/3 5/0 7/1 2/3 60

  پودر خون 0/6 8/2 2/12 1/6 6/3 9/0 5/4 2/1 3/6 2/1 85

  پودر گوشت و استخوان 0/4 0/6 7/5 3/5 3/3 8/3 0/4 4/0 9/4 2/1 50

  پودر ضايعات طيور 5/2 5/7 7/5 8/4 2/2 9/2 0/4 9/0 9/5 7/1 65

  پودر پر 1/3 6/4 2/9 4/5 3/0 1/3 3/3 5/0 2/1 7/0 85

  

  فرآوريهي از نظر نوع انواع پودر ما -7-2

%. اين نوع پروتئين داراي هضم پذيري 70% پروتئين و برخي تا 67با  Super prime mealپودر ماهي درجه باال  -

باالست و فقط در تغذيه الرو ماهيان دريايي بسيار مورد توجه است زيرا از قيمت بااليي برخوردار است. در 

ك  و با كيفيت استفاده نمود زيرا تا آخر عمر تاثير خود را خواهد مرحله الروي بايد از منابع غذايي درجه ي

  % زي توده بدن تغذيه مي شود 2داشت. در اين مرحله حدود 

% پروتئين خواهد داشت. هر چه براي توليد Low temperature meal 65-63پودر درست شده با دماي پايين  -

وتئين بيشتر تخريب مي شود. پودر ماهي كه در دماي پودر ماهي از حرارت هاي باال استفاده شود ساختارپر

پايين توليد مي شود قابليت هضم بااليي دارد. سالمون ماهي ها بدليل قيمت باال از اين نوع پودر در جيره 

 غذايي استفاده مي كنند اين پودر نيز نسبتا گران است. 

ي آبزيان پرورشي از اين نوع پودر ماهي در تهيه جيره هاي انواع عادي يا پروار Prime mealپودر معمولي  -

 استفاده مي كنند. مدت استفاده از اين نوع پودر زياد است
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معموال در جيره غذايي آبزيان استفاده نمي شود زيرا   Fair average quality meal پودر با كيفيت نسبتا كم -

 درصد پروتئين آن كم است و عمدتا در جيره  طيور و خوك كاربرد دارد.

  

  مزاياي پودر ماهي  -8-2

نياز غذايي موجود به مواد موجود در بدنش باز مي گردد. پس پودر ماهي براي  -كامل ترين ماده غذايي -

  ماهي پرورشي يك بسته غذايي الزم و ضروري است  زيرا بخشي از بدن ماهي از آن تشكيل شده است. 

وب فرآوري شده باشد گزارش نشده است.  در پودر ماهي كه خ  Antineutrinosهيچ نوع ماده ضد غذايي  -

ولي چنانچه خوب فرآوري نشده  باشد و يا در شرايط استاندارد انبار نگهداري نشده  باشد مواد ثانويه در آنها 

 بوجود خواهد آمد كه در برخي موارد سمي هستند. 

طريق به كاهش آلودگي آب  %) و از اين90% مير سد ( در برخي تا 80قابليت هضم آنها بسيار باال است و تا  -

محيط پرورش و متعاقب ان به افزايش رشد و .... ماهي كمك مي كند. بهر حال با افزايش هضم پذيري يعني 

هدر رفت ماده غذايي از طريق غذاي هضم نشده و يا دفع شده كمتر و اين موضوع با   استفاده طوالني مدت 

 بار آلودگي انجاميد هاست.تر از آب محيط پرورش كمك نموده يعني به كاهش 

  

  معايب پودر ماهي -9-2

  قيمت باال -

 همه كشورها به پودر ماهي دسترسي ندارند -

 نگهداري آن سخت و نياز به مواد محافظت كننده خاص و گران دارد. -

ميزان فسفر قابل جذب آن پايين است اگر از يك ميزان بيشتر پودر ماهي استفاده شود، چون ميزان فسفر قابل  -

آن كم است پس فسفر دفعي زياد شده فسفر در آب خروجي افزايش نشان مي دهد و باعث آلودگي  جذب

 آبها مي گردد. 

% پروتئين  داراي اسيد هاي آمينه بسيار مطلوبي هستند. اسيد هاي آمينه  تعداد 65-70پودر ماهي با داشتن متوسط 

 10واع ضروري بايد حتما در جيره غذايي ماهي ( نوع آنها خيلي مهم و از اين تعداد ان 20زيادي دارند ولي 

ليزين است كه اين دو در پروتئين هاي گياهي به مقدار كم  -مورد) وجود داشته باشند. پودر ماهي داراي متيونين

اطالق مي شود زيرا كمبود آنها بشدت باعث  Limiting AAيا اصال وجود ندارند. به همين دليل به اين اسيد آمينه 

را به صورت افزودني به برخي جيره ها اضافه  L- Lysinرشد مي شود. البته اين قابليت وجود دارد كه  محدوديت

نمود. هميشه يك قانون كلي پابرجاست و آن اينكه تا آنجا كه مي توان بايد مواد الزم را از تركيبات غذايي 

  افزودن آن محفوظ خواهد بود. درون جيره تامين نمود ولي چنانچه به هردليل باالنس برقرار نشود حق 
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  مقايسه تركيبات شيميايي انواع پودر ماهي -12جدول 

  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي(غير اشباع)  پروتئين  رطوبت  

  95/1  89/3  9/15  8/6  7/66  9/7  آنچوي

  15/3  73/5  9/19  9/9  4/63  5/6  منهادين

  55/1  12/2  3/10  4/8  3/72  9/7  هرينگ

  21/4  86/7  4/19  4/7  2/62  2/8  تون

  72/2  44/4  7/14  9/7  62  7/7  ساردين

   

اگر آلودگي فسفري در منابع آبي بررسي شده باشد و به تاييد رسيده  بهتر است از پودر ماهي هرينگ استفاده 

شود زيرا ميزان فسفر آن خيلي كم است ( مجددا ياد آوري مي شود عيب پودر ماهي اين است كه فسفر آن  غير 

  م جذب است).قابل جذب يا ك

با اين مقدمه در ارزش پروتئيني، ميزان نيتروژن، فسفر چه از طريق غذا و چه كود به سيستم پرورشي بايد محاسبه 

گردد، در پايان توليد ميزان نيتروژن و فسفر محصول نيز محاسبه و با كسر اين دو ميزان نيتروژن و فسفر رها شده 

تعاقب آن شكوفايي ريز جلبكي و مصرف اكسيژن، و همچنين از در آب خروجي مزرعه محاسبه خواهد شد.  م

طريق تنفس ميكروبي، فاضالب بيشتر، تبخير آمونياك،  نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون، تجمع نيتروژن، فسفر 

  و مواد الي در خاك كف بوجود مي آيد كه در آينده مزرعه بسيار حائز اهميت خواهد بود. 

  
  رآيي  اقتصادي و زيست محيطي غذاي مورد استفاده در ماهيان سردابي و گرمابي نسبت هاي كا -13جدول 

  ماهيان گرمابي  ماهي قزل اال  متغير ها
FCR  3/1  6/1  

  %8  %30  درصد پودر ماهي در غذا

  %30  %40  درصد پروتئين در غذا

  8/4  4/6  درصد نيتروژن غذا

  1  65/1  درصد فسفر غذا

  14  3/19  درصد پروتئين در ماهي

  36/2  09/3  درصد نيتروژن در ماهي

  75/0  26/0  درصد فسفر ماهي

PCR (ضريب تبديل پروتئين)  48/0  64/0  

PE  (پروتئين موثره)  43/3  32/3  

FMRC  (ضريب تبديل پروتئين)  128/0  48/0  

  kg N / mt(  5/71  2/53بار نيتروژن(

  P/mt    kg(  8/23  5/8بار فسفر (
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 Bioavailability زيست  فراهمي -10-2

برخي از مواد در پودر ماهي كم است مثل فسفر و يا بهتر بگوئيم قابليت جذب آن كم است. قيمت پودر ماهي و 

دالر افزايش يافته است ولي اين  3200دالر به ازاي هر تن به  400از    2012تا سال   1983روغن ماهي از سال 

دالر و  2500پودر ماهي به  2009بوده است.   در سال به  بعد بسيار صعودي  2000شيب به خصوص در سالهاي 

دالر به ازاي هر تن افزايش داشته است. هر چند طي سالهاي اخير با مطالعات و تحقيقات  1700روغن ماهي به 

سعي در جايگزيني منابع پروتئيني گياهي به جاي پودر ماهي تا حدودي موفقيت آميز بوده است. حتي اگر اين 

اقعيت برسد، هنوز مشكل اساسي تهيه روغن ماهي يا جايگزين آن است كه در دهه هاي آينده بحران مهم نيز به و

آن مي تواند براي صنعت آبزي پروري بسيار تاثير گذار باشد. البته مي توان با تركيب روغن هاي گياهي دريايي  

در اين زمينه نو پا است.   قطعا تا حدودي جايگزين مناسبي براي روغن ماهي بدست آورد. ولي هنوز تحقيقات 

  آينده اين صنعت به گياهان دريايي و به خصوص ريز جلبك ها وابستگي شديدي نشان خواهد داد. 

همانگونه كه مشخص است با ريختن غذا بدرون آب موضوع آلودگي هاي زيست محيطي هم از بعد فيزيكي، 

خشكي زي است. بطور كلي دو آالينده مهم ازت (  زيستي، و هم از بعد شيميايي، شديدتر از تغذيه حيوانات

  شامل آمونياك، نيترات و نيتريت) و فسفر مهمترين آالينده هاي آلي هستند. 

  
  مقايسه زيست فراهمي فسفر در منابع غذايي -14جدول 

  كپور  قزل آال  نمك هاي معدني

  94  98    مونوسديم  فسفات

  94  98  مونوپتاسيم فسفات

      كلسيم فسفات

  94  94  نوكلسيممو

  46  71    دي كلسيم

  13  64  تري كلسيم

      مواد خام

  18-24  66-74  پودر ماهي

  97  90  كازئين

  93  91  مخمر آبجو

  

  مابقي فسفر در منابع آبي رها و باعث آلودگي مي شود. 
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هستند كه   BHDبراي محافظت از پودر ماهي آنتي اكسيدانتها ضروري هستند. آنتي اكسيدانت ها تركيبات فنله 

ساير منابع  پروتئيني مورد  ميكرو گرم/گرم استفاده شوند خودشان مشكل ساز خواهند بود. 200اگر بيشتر از 

  .استفده در صنعت آبزي پروري در جداول زير آورده شده است

  
  تركيبات شيميايي (%) برخي از پودر هاي ساير آبزيان بجز پودر ماهي -15جدول 

  

  فسفر  كلسيم  اكسترخ  چربي  پروتئين  رطوبت  

  02/2  36/12  5/32  6/2  5/38  7/8  پودر ميگو

  33/1  33/8  5/26  4/6  6/46  8/8  پودر سر ميگو

  71/2  91/9  7/31  4/1  2/44  2/7  پودر پوست ميگو

  55/1  58/2  8/12  8/17  2/61  2/7  پودر كريل

  17/1  79/0  6/8  2/8  6/67  2/9  پودر اسكوئيد

  59/1  56/14  9/41  8/2  9/33  1/7  پودر خرچنگ گرد

   
  سطح توصيه شده ( %)  استفاده از منابع پروتئيني مختلف در جيره غذايي آبزيان -16جدول 

  سخت پوستان  ماهيان گوشتخوار  

  20-25  25-35  پودر ماهي

  2-3  2-3  محلول ماهي غليظ شده

  2-6  3-5  پودر ميگو

  3-5  2-3  پودر سر ميگو

  2-5  2-5  پودر كريل

  2-5  2-5  گران است پودر اسكوئيد خيلي

  2-6  1-2  پودر كبد اسكوئيد خيلي گران 

  
  تركيبات شيميايي (%) پودرهاي مطالعه شده در باال  -17 جدول

  فسفر  كلسيم  خاكستر  چربي  پروتئين  رطوبت  

  88/3  35/7  2/21  4/7  1/54  67/6  پودر گوشت

  95/4  10  2/28  6/10  1/50  5/7  پودر گوشت و استخوان

  26/0  4/0  3/5  4/1  5/85  9  پودر خون

  93/1  21/3  3/15  4/12  59  4/7  پودر  خون  طيور

  73/0  35/0  6/3  2/4  84  4/8  پودر پر
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  سطوح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني حيواني -18جدول 

  سخت پوستان  ماهيان  

  %2-3  %3-5  پودر گوشت

  %3-5  %3-5  پودر گوشت و استخوان

  %4-8  %5-10  پودر ضايعات مرغ

  %1-2  %2-4  ودر خون خشك شده با اسپريپ

  %2-3  %3-6  پودر پر هيدروليز شده 

  
  تركيبات شيميايي در انواع پودرها يا كنجاله هاي پروتئيني گياهي -19جدول 

  

  فسفر  كلسيم  خاكستر  فيبر  چربي  پروتئين  رطوبت  

  64/0  26/0  8/5  2/3  8/0  5/49  3/10  كنجاله سويا استخراج روغن با حالل شيميايي

  68/0  11/0  5/3  1/0  5/0  3/84  8  كنستانتره پروتئيني سويا

  08/1  63/0  1/6  12  5/3  35  10  كنجاله كانوال استخراج روغن با حالل شيميايي

      8/8  2/4  32/0  7/61  8/4  كنستانتره پروتئيني كانوال

      6/5  6/31  1/1  3/23  10  آفتابگردان

      7/6  11  4/1  4/42  3/9  تخم پنبه

    
  سطوح توصيه شده استفاده از منابع پروتئيني گياهي در جيره غذايي آبزيان -20جدول 

  سخت پوستان  ماهيان  

  %12-15  %10-20  كنجله سويا استخراج روغن با حالل شيميايي

  %4-12  %6-18  كنجاله كانوال استخراج روغن با حالل شيميايي

  %6-12  %10-15  آفتابگردان

  %10-15  %10-15  تخم پنبه

  %3-5  %4-6  ذرتگلوتن 

  %3-5  %6-9  گلوتن گندم

   

  مواد معدني -11-2 

موضوع نيازمندي آبزيان به مواد معدني با توجه  به اينكه بخشي از آنها از طريق آب محيط پيرامون قابليت جذب 

دارند كمي پيچيده مي شود. پس بسته به فراواني عناصر معدني در آب پيراموني ميزان نياز متغير مي باشد 

)Steffens, 1989; Hepher, 1990 ولي يك نكته متصور اينكه ميزان نياز ماهيان آب شيرين به مواد معدني بيش از .(

ماهيان آب شور يا دريايي است زيرا مواد معدني در آب دريا بيش از آب شيرين است. از طرفي دستيابي ماهي 
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كفايت نمي كند زيرا بسياري از مواد معدني در طي يا هر آبزي ديگر به مواد معدني از طريق ماده غذايي آنچنان 

) و از طرف ديگر برخي Hapher, 1990فرآيند آماده سازي غذا از صافي شسته شده  از غذا خارج مي شوند(

غذاها غني از برخي مواد معدني ولي فاقد برخي ديگرند. نكته اي كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار 

دون سطوح مناسب مواد معدني ضروري، انرژي و پروتئين جيره بدليل ناكافي بودن  اين گرفته اين است كه ب

مواد معدني به خوبي متابوليزه نمي شوند زيرا براي ساخت آنزيم هاي گوارشي كه مسئول شكست مواد غذايي 

ي، گوارش قند براي جذب هستند اين مواد معدني ضرورت دارند. حتي براي توليد هورمون ها، فعاليت هاي ايمن

سالمت پوست و سيستم اسكلتي، تشكيل پالسما و هموگلوبين خون  هم اين مواد معدني مورد تنظيم اسمز، ها، 

نياز هستند. كلسيم و فسفر براي ساخت سيستم اسكلتي بسيار مهم هستند. كلسيم براي فرآيند لخته شدن خون،  

ظيم اسمزي به عنوان  يك كوفاكتور در فرآيند هاي شكل گيري عضالت، انتقال مناسب ايمپالس هاي عصبي، تن

آنزيمي  الزم است و فسفر در موضوع انتقال انرژي،  نفوذپذيري غشا سلولي، كد هاي ژنتيكي و كنترل  عمومي 

فرآيند توليد مثل و رشد ضروري مي باشد. گرچه كلسيم قابليت جذب از طريق آب را دارد ولي در عين حال 

بايد وجود داشته باشد ولي فسفر حتما بايد در جيره غذايي وجود داشته باشد.  از مواد معدني در جيره غذايي نيز 

ديگر مورد نياز مي توان به منيزيم، سديم، كلر، پتاسيم و كروم اشاره نمود. عناصر ديگر كه در مبحث رشد به 

اشند كه گرچه در مقادير عنوان تحريك كننده مطرح  مي باشند شامل منگنز، آهن، كبالت، يد و روي مي ب

  بسيار كم ولي براي بهبود جذب پروتئين و افزايش نرخ  بقا حائز اهميت هستند.   

مواد معدني ضروري به درون آمينو اسيد ها به عنوان يك ماده بستره فرو مي روند و به منطقه ژوژنوم روده يعني 

  جايي كه اسيد هاي آمينه جذب مي شوند ، مي رسند. 

  

  تامين هاوي -12-2

ويتامين ها موادي مشتق از تركيبات آلي با وزن مولكولي كوچك هستند كه گرچه در ساخت و ساز پيكره 

حيوانات عالي نقشي ندارند (يا در اندازه هاي بسيار كم نقش دارند)، با داشتن تركيبات مختلف براي زيست 

رژيم غذايي بخشي را بدانها اختصاص داد. موجودات بسيار ضروري مي باشند، و از اين رو حتما مي بايست در 

گانه شناخته  15اين مواد در فرآيند متابوليسم سلولي فعاليت هاي بسيار اختصاصي را بازي مي كنند. ويتامين هاي 

شده  به مقدار كم مورد نياز هستند. البته نه هر ويتاميني براي هر گونه جانوري ضروري مي باشد و نه هميشه مي 

مقادير يكسان مورد نياز هستند. برخي حيوانات با  داشتن ميكروارگانيسم هايي كه درون لوله  توان گفت در

گوارش آنها زيست مي كنند، قابليت ساخت ويتامين هاي ويژه اي را دارند و ويتامين هاي ديگر از مواد پيش 

  ساخته مي شوند. )provitaminsويتاميني (
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زيستي هستند و لذا در  -اليزور يا تسريع كننده واكنش هاي آنزيميبطور كلي ويتامين ها داراي خاصيت كات

 ) كه داراي ساختار شبه ويتاميني هستند از اين قاعدهCholineمقادير بسيار اندك ضروري مي باشند، البته كولين(

  مستثني مي باشد.

نكه تاكنون چنين نقشي تعداد زيادي از ويتامين هاي محلول در آب داراي اثر مستقيم كوآنزيمي هستند حال آ

  براي ويتامين هاي محلول در چربي شناخته نشده است.

ويتامين هاي محلول در چربي به همراه مولكول هاي چربي و از طريق دستگاه گوارش جذب شده در اندام هاي 

ز جذب ذخيره كننده چربي انباشته مي شوند. ويتامين هاي محلول در آب بسته به نياز موجود يا به سرعت پس ا

  مصرف مي شوند و يا اينكه تجزيه و دفع مي شوند. 

  
  ويتامين ها -21جدول 

 اختصاصات نامگذاري بين المللي ويتامين

 ويتامين هاي محلول در چربي

Vitamin A Retinol(A1) 
Dehydroretinol(A2) 

حساس يه اكسيژن، به نسبت مقاوم به 

 حرارت

Vitamin D Ergocalciferol (D2)           

Cholecalciferol (D3) 
 مقاوم به حرارت

Vitamin E α – Tocopheroll مقاوم به حرارت، حساس  به نور و اكسيژن 

Vitamin K α – Phylloquinone(K1) 
Menadione (K3) 

 حساس به نور و اكسيژن

  ويتامين هاي محلول در آب
Vitamin B1 Thiamine  مقاوم به حرارت خشك ، در شرايط پخت

 ز از بين مي رودو پ

Vitamin B2 Riboflavin مقاوم به حرارت، حساس به نور 

Pantothenic acid D-Pantothenic acid مقاوم به حرارت خشك 

Vitamin B3 Niacinamide 
(Niacin, nicotinic acid) 

 مقاوم به حرارت

Vitamin B6 Pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxal حساس به نور 

Vitamin H 
Inositol 

Biotin 
Mesoinositol(myoinositol) 

 در  نور و حرارت پايدار

Folic acid Pteroylglutamic acids  
Vitamin B12 Cyanocobalamin - 

Choline Hydroxyethyl-trimethyl-ammonium 

hydroxide 
- 

Vitamin C L- Ascorbic acid حساس به اكسيژن و حرارت  
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  هاي كمبود  غذاهاي مختلفعالمت  -22 جدول

Nutrient عالئم كمبود  

Folic Acid, Inositol, Niacin, Pyrodoxine, Rancid Fat, Riboflavin, 

Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K 
  كم خوني

Biotin, Folic Acid, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid 
Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, 

Vitamin C 

  بي اشتهايي  

Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E Acites 

Pyrodoxine, Pantothenic acid, Riboflavin  ناهماهنگي حركتي  

Pantothenic Acid الغر شدن آبشش ها  

Biotin, Thiamin   الغر شدن عضالت  

Magnesium Caclinosis: renal  

Vitamin C, Tryptophan ناهنجاري غضروفي  

Methionine, Riboflavin, Thiamin, Zinc آب مرواريد چشمي  

Rancid Fat, Vitamin E سروئيد كبد  

Methionine, Riboflavin, Zinc غير شفاف شدن عدسي چشمي  

Pantothenic Acid تغيير شكل آبشش ها  

Vitamin K  لخته شدن خون به آرامي  

Biotin, Folic Acid, Pyrodoxine Riboflavin تيره رنگ شدن پوست  

Biotin, Pyrodoxine, Thiamin تشنج  

Fatty Acids, Thiamin  تغيير رنگ پوست  

Phosphorous  تغيير شكل استخوان  

Vitamin A تغيير شكل عدسي چشم  

Biotin  تخريب  آبشش ها  

Pantothenic Acid جدا شدن اليه اي پوست  

Selenium ي حساسيتيترشح ها  

Inositol متورم شدن معده  

Pantothenic Acid متورم شدن كيسه شنا  

Selenium, Vitamin E تخريب عضالت  
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Niacin, Pyrodoxine, Thiamin, Vitamin A, Vitamin E ادم يا خيز  

Vitamin E اپيكارديتيس  

Pyrodoxine, Thiamin فقدان تعادل  

Fatty Acids, Riboflavin, Vitamin A, Zinc  فرسودگي باله ها  

Pyrodoxine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E اگزوفتالموس  

Pantothenic Acid ترشحات آبششي  

Biotin, Choline, Fatty Acids, Inositol, Vitamin E چربي گرقتگي كبد  

Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, Protein, 

Riboflavin 
  كاهش  تاثير غذايي 

Biotin, Vitamin B12, Vitamin E شكنندگي گلبول هاي قرمز  

Folic Acid شكنندگي باله ها  

Biotin, Vitamin B12, Vitamin E تكه تكه شدن گلبول هاي قرمز  

Pyrodoxine  تند تند نفس زدن  

Iodine گواتر  

Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, 

Pantothenic Acid, Protein, Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, 

Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E 

  كاهش رشد

Iron, Vitamin C, Vitamin E  كاهش هماتوكريت  

Iron, Vitamin B12, Vitamin C پايين آمدن هموگلوبين  

Riboflavin, Vitamin A خونريزي از چشم  

Vitamin C خونريزي از آبشش ها  

Choline, Vitamin A, Vitamin C خونريزي از كليه ها  

Vitamin C خونريزي از كبد  

Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C خونريزي پوستي  

Fatty Acids, Pyrodoxin, Thiamin قيتحريك پذيري و كج خل  

Biotin, Niacin زخم كولون  

Methionine, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc زخم چشم  

Biotin, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid زخم پوست 

Folic Acid, Niacin, Pantothenic acid, Thiamin  بي حالي  
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Fatty Acids, Rancid fat شبه چربي شدن كبد  

Vitamin C ي ستون فقراتخميدگ  

Essential Fatty Acids ناخوشي عضله قلبي  

Pantothenic Acid مردن بافت هاي كبد  

Pyrodoxine, Thiamin اختالل عصبي  

High Digestible Carbohydrate, Biotin 

كم رنگ شدن كبد ( تجمع  

  گليكوژن)

Niacin, Riboflavin نور گريزي  

Starvation سر سنجاقي شكل شدن  

Riboflavin  پيگمنتاسيون شدن عنبيه  

Pantothenic Acid, Vitamin C دمر شدن  

Pyrodoxine  سخت شدگي سريع  

Phosphorus, Tryptophan, Vitamin C, Vitamin D كج شدن تيره پشت  

Essential Fatty Acids  سندروم تشنج  

Biotin, Pyrodoxine لجني شدن آبي رنگ اطراف بدن  

Niacin ضالنياسپاسم ع  

Pyrodoxine نامنظم شدن شنا  

Pantothenic Acid  شنا كردن به پشت  

Niacin, Vitamin D كزاز عضالني عضالت سفيد  

Riboflavin رگي شدن قرنيه  

  
  فرم هاي ويتامين ث مورد استفاده در تغذيه آبزيان -23جدول 

Form Comments 
Crystalline ascorbic acid (AA) Very unstable 

Fat-coated ascorbic acid Fat coating makes up 30% of weight. Losses occur 

during extrusion, stable during feed storage 
Ascorbate-2-sulfate (ASS) Very stable, low availability for many species 
Ascorbate-2-phosphate (ASP) Very stable, high availability 
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  آنتي اكسيدانت ها  -13-2

از آنجا كه همه مواد غذايي ( بجز ويتامين ها و مواد معدني) با عنوان  مولكول هاي بسته بندي شده  پر انرژي  

الزم است طي فرآيند اكسيداسيون، انرژي خود را آزاد نمايند، مشكالتي در حين اكسيداسيون  كنترل نشده  

كه الزم است از   Rancidity or lipid peroxidationكسيد  شدن آن بوجود خواهد آمد مثل ترشيدگي چربي يا پرا

موادي با نام آنتي اكسيدانت ها در جيره غذايي استفاده شود و اين مشكالت تا حد امكان مرتفع گردد.   اگر چه 

را  دارند آنتي اكسيدانت ها از نظر تعداد زياد هستند ولي  معدودي از آنها كارآيي كنترل اكسيداسيون نامناسب 

  به همين دليل براي انتخاب آنتي اكسيدان ها بايد شرايط زير وجود داشته باشد:

بايستي در مقابل فرآيند اكسيد شدگي چربي، پروتئين و ساير مواد غذايي  حيواني و گياهي مقاوم باشد و  -

 باقي بماند

 نبايد سمي باشد  -

 در غلظت هاي كم تاثير خود را داشته باشد -

 دي مقرون  به استفاده باشد.از نظر اقتصا -

  آنتي اكسيدان هاي معمول  و ميزان مصرف آنها در غذا:

از بين اين تركيبات  شيميايي  و طي تحقيقات سه مورد كه بيشترين تاثير را در كنترل اكسيداسيون هاي نامناسب  

   داشته اند شامل:

     )150 ppm( dihydro-6-ethoxy-2,2,4- trimethylquinoline-1,2الف) اتوكسي كوين با نام ژنريك  

  )BHA (butylated hydroxyanisole ) ppm200ب) (

  )ppm 200( BHT (butylated hydroxytoluene)ج) 

از حيث عملكرد،مورد اول بهترين و به ترتيب دو تاي بعدي در جايگاه دوم و سوم قرار دارند . البته در سالهاي 

نيك، اسيد بنزوئيك، اسيد سيتريك و ديگر نمك ها  استفاده  تثبيت اخير از اسيد آسكوربيك، اسيد پروپيو

كنندگي يا انتي اكسيداني شده است.  اگر چه مشكالت  تكنيكي ( مثل سطح رطوبت) در رابطه با استفاده از اين 

  نها مهمترين مشكل  استفاده  كرد از آنها در غذاست. آتركيبات وجود دارد ولي گران بودن 
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  )  آورده  شده است.Preservativesيستي از انواع تثبيت كننده ها (ل  -24جدول 

  
 Ascorbic acid   Ascorbyl palmitate  Benzoic acid 

BHA     BHT   Calcium ascorbate 

Calcium propionate  Calcium sorbate  Citrate acid 

Dilauryl thiodipropionate Distearyl thiodipropionate Erythorbic acid 

Ethoxyquin   Formic acid   Methylparaben 

Potassium bisulphite  Potassium metabisulphite Potassium sorbate 

Propionic acid   Propul gallate   Propul paraben 

Resin guaiae   Sodium ascorbate  Sodium benzoate 

Sodium bisulphite  Sodium metabisulphite  Sodium nitrite 

Sodium propionate  Sodium sorbate   Sodium sulphite 

Sorbic acid   Stannous chloride  Sulphur dioxide 

THBP - Trihydroxy-butyrophenone    Thiodipinic acid  

TBHQ - Tertiary-butylhydroquinone     Tocopherols

 

  

  وظيفه آنتي اكسيدان ها 

بوجود خواهد آمد و با  Eو  Aجلوگيري از نقص غذايي  و عوارض آن مثل آنچه كه در اثر كمبود ويتامين 

  در كبد را ممكن مي سازد.  Aمصرف اتوكسيكوين سطوه باالي ذخيره ويتامين 

انچه هيدروژن وجود نداشته جلوگيري از ترشيدگي ناشي از اكسيداسيون چربيها.  اسيد هاي چرب غير اشباع چن

نيز  Eباشد و طي فرآيند پراكسيد شدن، راديكالهاي آزادي توليد مي كنند كه چنانچه اين غذا با كمبود ويتامين 

همراه گرددف اين راديكالهاي آزاد به شكل هيدروپراكسيد در آمده كه حالت سمي دارند.  آنتي اكسيدان با در 

اولين راديكال آزاد بوجود آمده راه توليد هيدروپراكسيد را بلوكه نموده  و  اختيار قرار دادن هيدروژن  براي

عمال آن را به اسيد چرب منشايي باز مي گرداند  و بدين طريق از اثرات منفي آن جلوگيري مي نمايد. در 

ل مي شود. صورت نبود آنتي اكسيدان، هيدروپراكسيد  با تجزيه و شكستن به  انواع آلدهيدها  و كتون ها تبدي

وظيفه ديگر آنتي اكسيدانها، جلوگيري از اكسيد شدن ويتامين ها و رنگدانه ها ( مثل اكسي و كتو سروتنوئيد ها) 

است كه در غذاهاي مخلوط و در انبار نگهداري مي شوند.  همچنين اين تركيبات باعث پايداري  اكسيداسيون  

ار داري و مخلوط كردن غذاها  اثرات منفي را به حداقل مناسب تركيبات غذايي مي شوند و بدين طريق در انب

  مي رسانند. اگر از رنگدانه ها در غذا استفاده شود، استفاده از آنتي اكسيدان الزم و ضروري است.  

  

   Anti nutrients  or Anti nutritionals ها ضد غذا -14-2
غذا  ،اين مواد  ي مورد توجه قرار گرفته اند.از شاخص هاي شيميايي غذا هستند كه به خصوص در دهه اخير خيل 

را بد خوراك نموده قدرت هضم آن را كاهش مي دهند  و در جذب اختالل پديد مي آورند. همچنين در 

كرده با تغيير مورفولوژي سيستم گوارش  كاركرد آن را بهم مي ريزند.  ممانعت كننده ايجاد اختالل  ،متابوليسم

ه تريپسين، لكتين، آلكالوئيد ها، ساپونين و گلوكوسينوالت ها از اين موادند. البته نكته هاي پروتئازي، مهار كنند
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مهم اينكه اين مواد  ضد غذايي در حقيقت سپر بالي گياهان  از شر حشرات هستند.  تا چند سال پيش به مواد 

آنتي اكسيدانت مي  ضد غذايي نگاه منفي وجود داشت  ولي امروزه مشخص شده است در ميزان كم به عنون 

توانند مصرف شوند. اين تركيبات با ورود به سيستم گوارش با تريپسين باند نسبتا پايدار تشكيل داده  آن را مهار 

پروتئين كم خواهد شد. لذا پروتئين از دستگاه گوارش براحتي و بدون مزاحمت تربپسين ( به  م نموده  پس هض

له سيستوكولين از سلولهاي جدار روده ترشح  كه باعث مي شود عنوان پروتئاز) عبور نموده هورمون كو

پانكراس را به ترشح آنزيم پروتئاز جديد ترغيب نمايد.   اگر غلظت ممانعت كننده پروتئاز زياد باشد پانكراس 

  هيپرتروف شده و از آن به بعد فرآيند هضم به هم مي خورد و موجود دچار اشكال هضم مواد غذايي مي شود. 

  

  ):ANFS( امل ضد غذاييعو

دانه سويا و ساير دانه هاي عدس، باقال و... كه به طور وسيعي در رژيم غذايي خوك و مرغ مورد استفاده قرار 

مي گيرد داراي اسيد آمينه هاي ليزين و تريپتوفان ولي فاقد گروهي اسيد آمينه گوگرد دار ليسيتين و ميتونين) 

  هستند

رد سويا بعنوان مغذي ترين منبع پروتئيني مورد توجه است زيرا داراي تعادل در بين پروتئين هاي گياهي، آ

فيتات از مواد ضد مغذي در پروتئين هاي گياهي مثل  (Cheng & Hardy, 2003)مناسبي از اسيدهاي آمينه مي باشد 

كيب حلقوي . فيتات تر(Oliva- Teles et al. 1998)حبوبات و غالت و دانه هاي روغني نظير سويا مي باشد 

اينوزيتول هگزا است كه حاوي شش گروه فسفات مي باشد و در مقابل حرارت نسبتا پايدار است و نمي توان 

  .(Vielmaet al. 2000)بدون عمل آنزيمي موثري آنرا خارج كرد 

 درصد از فسفر موجود در اين نوع پروتئين هاي گياهي، به شكل فيتات است كه در اكثر جانوران تك 70حدود 

معده اي مثل ماهي ها، بخاطر عدم وجود آنزيم فيتاز كه هيدروليز فيتات است، غير قابل هضم يا با هضم ناچيز 

بنابراين چنانچه بتوان با استفاده از آنزيم فيتاز سطوح بااليي از سويا را جايگزين  (Teles- O liva et al.,1998)است. 

ابليت هضم و جذب فسفر كه يك عنصر مهم در بدن ماهي آرد ماهي كرد هم هزينه غذا كاهش يافته و هم ق

نشخوار كنندگان قادرند فسفر را از فيتات بدليل فلورميكروبي دستگاه گوارش از آنجا كه  است افزايش مي يابد.

، شايد موضوع تحقيقات آينده در خصوص چگونگي  جذب فسفر در آبزيان باشد كه از جذب نمايند

ها را به مواد ANFSآنزيمهاي غذايي امكان تبديل همچنين  .ين منظور استفاده شودميكروارگانيسم ها  براي ا

غذايي قابل جذب فراهم ميسازند. افزايش هضم مواد غذايي با توسعه اكوسيستم پايدار و پائين آوردن هزينه غذا 

ليپاز  -3،ربوهيدازك -2، پروتئاژ اگزوژن -1 در آبزي پروري مرتبط است. بعضي از اين آنزيمهاي غذايي شامل:

  ز.اسيد فيتك و فيتا -6، و  كيتاز اگزوژن -5، سلول اگزوژن -4،اگزوژن

  ديگر ضد غذا ها و منابع آن در جدول زير آورده شده است. 
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  ضد غذا ها و تركيباتي كه اين مواد در آنها موجودند. -25جدول 

  آنتي نوترينت ها  موجود در:

  Glycosides  علوفه  و برگ گياهان

  Phytates  همه مواد غذايي گياهي

  Mycotoxins (aflatoxin) آرد غالتي  كه  توسط ميكرو ارگانيسم ها توليد مي شوند

  Cyclopropenoid fatty acids روغن بذر پنبه دانه و آرد آن

  Trypsin inhibitors آرد سويا و كانوال

(Leucaena leucocephala) برگ گياه  Mimosine  

  Glucosinolates نوالآرد كا

  Haemoglutinins آرد سويا

 Plant phenolics  

  Gossypol آرد بذر پنبه دانه

  Tannins آرد كانوال

  Oxidized and polymerized lipids آرد ماهي، كريل و ضايعات مرغداري ها

  Histamine and putrescine آرد ماهي و آرد تن ماهيان

  Nitrosamines آرد ماهي

Gossypol .در روغن غوزه پنبه يافت مي شود براي حيوانات سمي هستند باروري را در مردان كاهش مي دهد  

Lathyrogens .در نخود از تشكيل كالژن جلوگيري مي كند  

Trypsin inhibitor .از هضم پروتئين ها توسط تريپسين جلوگيري مي كند  

  را تخريب ميكند. B1تيامنيار: در ماهي خام وجود دارد ويتامين 
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  روش ها كاهش يا حذف آنتي نوترينت ها: -26جدول 

  افزودن متيونين -حرارت دهي  لگوم ها  ممانعت كننده پروتئازي

  افزودن متيونين -حرارت دهي  نخودها  ممانعت كننده آميالزي

  افزودن متيونين -حرارت دهي  لوبياها  ممانعت كننده ليپازي

  افزودن برخي قندها -دهيحرارت   تمام گياهان  لكتين

  افزودن مواد معدني -حرارت دهي  تمام گياهان  اسيد  فايتيك

  استخراج با الكل  لگوم ها  ساپونين

  حرارت -پوسه زدايي  لوبياها  تانن ها

  استخراج با الكل حاللهاي غير قطبي افزودن كلسترول  لگوم ها  استرول ها

  استخراج با حالل  تخم پنبه  گوسيپول

   

  هاي سيستم ايمني در آبزي پروري پري، پروبيوتيك ها و محرك  -15-2 

اخيرا استفاده از پروبيوتيك ها (باكتري هاي فرصت طلب از جنس باسيلوس، الكتوباسيلوس، استرپتوكوكوس 

غير بيماري زا)  و محرك هاي زيستي طبيعي ( مخمرها و گلوكانها) براي افزايش مقاومت به بيماري ها  در 

ان داده  شده است و همچنين  به  محرك هاي ايمني به عنوان مواد پيشگيري براي به حداقل رساندن آبزيان نش

ريسك بيماري  توجه شده است كه وجود مارك هاي تجاري متعدد در دنيا انعكاسي از اين موضوع است 

)Deversse et al., 1997 هاي دهاني مخصوصا در ).  پس بايد به محرك هاي ايمني، مواد غذايي ذره اي و واكسن

  شرايط كشت در كشورهاي منطقه حاره  و مناطق باالي استوايي توجه بيشتر نمود.

  

  اد شيميايي و داروييآنتي بيوتيك ها و مو -16-2

به منظور كنترل بيماريها، دامنه وسيعي از آنتي بيوتيك ها و ساير داروها در آبزيان پرورشي مورد استفاده است.  

انطور كه  مي دانيم  طيف وسيعي از كود ها و آهك ، ضد عفوني كننده ها، اكسيدان ها، منعقد از طرف ديگرهم

كننده ها، آفت كش ها، هرز ماهي كش ها، جاذب ها و مواد معدني در سيستم هاي آبزي پروري كاربرد دارند. 

ش ها و هرز ماهي كش برخي از آنها از نظر ايمني مشكلي ندارند ولي برخي ديگر، مخصوصا دارو ها، آفت ك

ها و آنتي بيوتيك ها ضمن  ايجاد شرايط سمي، تجمع زيستي دارند  و يا هر دو نقيصه را با هم دارند. آزاد شدن 

اين مواد در آب باعث آلودگي آنها نيز خواهد شد و برخي از آنها مي توانند به گوشت ماهي يا ميگو  بنوعي 

  كاسته مي شود.آسيب  رسانند كه از جذابيت خوردن انها 

در كشور هاي پيشرفته داروها و مواد شيميايي  قابل  قبول و دوز استفاده آنها طي ليست هايي مشخص شده است  

همچنين روش استفاده از آنها نيز داده شده است كه در آن زمان بازگيري آنها نيز مشخص شده است. اين دستور 

پيشرفته تنظيم و تدوين شده كه مي تواند براي ساير كشورها العمل ها در كشورهايي چون آمريكا و چند كشور 
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). از طرف ديگر كارخانه هاي توليد Federal joint subcommittee on aquaculture, 1994نيزكارآيي داشته باشد (

كننده اين داروها نيز موظفند كه برگه يادداشت تركيب و  مجوز استفاده ، روش استفاده و مشكالت زيست 

  استفاده و همچنين محدوديت هاي آنر ا روي دارو بچسبانند. محيطي

  

  روش هاي پلت كردن غذا -17-2

  سه روش وجود دارد:به منظور پلت نمودن غذا 

كه با استفاده از بايندرها توليد مي شود.  مهمترين بايندر ها كربوكسيل متيل  Sinking typeپلت فشرده و فرورونده 

كلسيم، بنتونيت سديم، آگار آگار،  صمغ عربي و ژالتين هستند.  افزودن بخار آب  سلولز، چسب بستني، بنتونيت

درجه سانتي گراد كه خوراك به شكل پلت و يا  70-85% خوراك در درجه حرارت هاي بين 16به مقدار 

ا كرامبل( پلت خرد شده) در مي آيد. چون دانسيته بااليي دارد به سرعت در آب فرو مي رود. كيفيت پلت ه

% باشد. چرا  2-3تحت تاثير فاكتورهاي مختلف مثل چربي و رطوبت بوده و ميزان چربي مخلوط نبايد كمتر از 

% 10كه براي عبور از سوراخ  هاي داي يا چرخ گوشت  اين ميزان چربي ضرورت دارد.  البته نبايد بيش از 

  استفاده شوند.   

لل ( حالت اسفنجي) در پلت: داراي شكل يكسان هستند كه با ايجاد تخ Extruderپلت هاي شناور يا غوطه ور 

% مي رسد. مخلوط خميري تحت 24-44درجه  تحت فشار كنترل شده و رطوبت  125 -150حرارت مخلوط به  

فشار بشكل ماكاروني در آمده، با كاهش فشار با انبساط سريع بخار آب در پلت ها، حفره هايي هوايي در آن 

ز سرد  شدن و خشك كردن، مي توانند بصورت  شناور باقي بمانند. فرآيند اكسترو شامل ايجاد مي شود . پس ا

درجه هم مي  180ثانيه اي حالت دادن در يك اتاقك طي بخار تزريقي است. گرما بخار دما را تا   20مرحله 

ود. در اثر رساند حرارت  با مقدار بخار وارده و مدت ثابت نگهداشتن گرماي درون دستگاه كنترل  مي ش

حرارت، نشاسته ژالتينه مي شود كه تمايل زيادي به جذب آب دارد  و باد كردن ژله در اثر جذب آب و سرد 

شدن  حالت تخللي به پلت مي دهد كه شناوري و پايداري در آب را تضمين مي كند. ميزان چربي در سيستم 

ژالتيته  شدن آن اثر بگذارد. اگر حرارت باال (  توليد غذاي اكسترو كاهش مي يابد زيرا مي تواند روي نشاسته و

%) قسمتي از نشاسته به دكسترين تبديل مي شود و  20-22درجه سانتيگراد) باشد و رطوبت كم (  180-170

ميزان تخلل كم شده پايدراي در آب اين نوع غذا كاهش مي يابد. بطور همزمان با اكسترود كردن، هضم پذيري 

ك غذا باال مي رود. عوامل ضد غذايي و ميكروارگانيسم ها از بين مي روند. بطور موازي نشاسته نيزبه عنوان ي

ميزان هضم پذيري پروتئين هاي غذا افزايش مي يابد. ولي باعث كاهش هضم پذيري ليزين و از بين رفتن 

  ويتامين ث مي شود.    

يه اكسترود است ولي از نظر زماني سريع تر  و از با استفاده از بخار و فشار باال: اين سيستم  شب Expanderاكسپندر 

  كيلو وات در ساعت). 5-15لحاظ مصرف انرژي كم مصرف تر ند ( 
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بكار بردن اكسپندر در تهيه غذا باعث افزايش هضم پذيري مواد غذايي شده، زمان هيدروليز تركيبات( پروتئين، 

مي دهد. با افزايش سطح تماس، جذب بيشتر مي شود.  اسيد هاي آمينه، چربي ها ، كربوهيدراتها و ....) را كاهش

بهتر شدن كيفيت پلت با حذف آنتي غذاها،  پروتئين هاي بازدارنده و آنزيم هاي مضر، بهبود بهداشت غذا، 

  افزايش راندمان غذايي از نظر زمان و ... و در مجموع سود آوري بيشتر را به همراه خواهد داشت. 

  اكسپندر) با سيستم  پلت: –ه  توليد خوراك ابزيان( اكسترودر مقايسه سيستم هاي پيشرفت

  مزيت ها الف 

 قابليت تغيير وزن مخصوص خوراك  توليدي براي تغذيه آبزيان با عادت و رفتارهاي غذايي متفاوت  -

 خوراك هاي ته نشين) –خوراك هايي كه به آهستگي غوطه ور مي شوند  –غوطه ور   -( شناور 

مي توان خوراك انواع آبزيان  پرورشي اعم از ماهي، ميگو و ساير حيوانات اهلي و  -تنوع در توليد -

خانگي را نيز توليد نمود. خ.راك مورد نياز در سيستم هاي مدار بسته پرورشي را بايد با سيستم هاي 

 پيشرفته توليد نمود. 

بت، درصد قابليت با اعمال درجه حرارت باالف در معرض رطو  - FCRافزايش قابليت هضم و كاهش  -

هشم غالت و حبوبات افزايش مي يابد، در نتيجه ضريب تبديل غذايي كاهش خواهد يافت. در 

را  FCRكاهش 1: 7/0و در خوراك هاي آغازيت تا  1:1پرواري تا حد   -خوراك هاي مرحله رشد

 خواهيم داشت. 

- 30د بسته به نوع خوراك تا % وجود خواهد داشت.  در سيستم اكسترو50امكان افزودن رطوبت باال تا  -

 % رطوبت  قابل تنظيم است. 18-20%  رطوبت و در اكسپندر تا 25

درجه سانتيگراد در —1-135با اعمال درجه حرارت باال   -نابود شدن ميكروارگانيسم هاي خوراك  -

ايي و ثانيه تمام ميكروارگانيسم ها نابود خواهند شد. عالوه  بر ارزش غذ 10-270زمان بسيار كوتاه 

بهداشتي، باعث افزايش  زمان نگهداري در انبار شده،  اثرات زيست محيطي در پساب مزارع پرورشي 

 كاهش يافته همچنين هزينه توليد به خصوص در سيستم مدار بسته نيز كاهش مي يابد. 

به كارگيري محصوالت فرعي كارخانجات صنايع غذايي و ضايعات زير مجموعه بخش كشاورزي و  -

 و تبديلي در فرموالسيون خوراك  آبزيان در راستاي كاهش هزينه ها را امكان پذير مي نمايد.غذايي 

اعمال يكي از بهترين فرآيند هاي توليد خوراك از نظر علم صنايع غذايي در اين سيستم، روش  -

)HTSTاي ) يعني درجه حرارت باال، زمان كوتاه، كه كمترين اثر سوء را بر كيفيت پروتئين و اسيد ه

 امينه را در بر خواهد داشت.

% خواهد بود كه اين كار باعث قوام و چسبندگي پلت شده، خاكه شدن 90درصد ژالتينه شدن بيش از  -

 % كاهش مي دهد.3/0را تا 
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بدون آنكه ويتامين ها، پروتئين ها و ساير مواد  -زمان ماندگاري خوراك در آب را افزايش مي دهد -

 ساعت خوراك در داخل اب باقي مي ماند. 48آب نشت كنند، حدود  محلول در تركيب پلت در داخل

براي تامين انرژي با قيمت مناسب،  –قابليت افزودن درصد باالي چربي به غذا وجود خواهد داشت.  -

چربي ها منابع بسيار خوبي هستند ولي در روش پلت هاي فرورونده، نمي توان از درصد چربي باال در 

درصد چرب يمي توان در غذا  22-25اكسپند تا  -آنكه در روش اكسترود غذا استفاده نمود حال

 استفاده نمود.

 ميليمتر وجود دارد  10ميلي متر تا  2/0امكان توليد خوراك با اندازه هاي مختلف از  -

 ميكرون عبود مي كند.  20% مواد اوليه از مش 100 -

 :اكسپند)  -معايب استفاده از سيستم هاي پيشرفته ( اكسترود

 مصرف باالي انرژي -

 هزينه هاي باالي سرمايه گذاري -

 هزينه هاي باالي توليد  -

 تخريب بعضي از ويتامين ها در طول فرآيند ( در صورتي كه از ويتامينه اي پوشش دار استفاده نشود). -

 استهالك باالي دستگاه ها   -

  

  مراحل عمل آوري  -18-2

كردن بسيار با اهميت است چنانچه آسياب خوب انجام نشور  بسته به گونه پرورشي، اسياب آسياب ( ميكروپيل)

تركيب نهايي از يكدستي الزمه برخوردار نيست و همچنين قابليت  خورده شدن توسط آبزي از ممكن است 

  وجود نداشته باشد.  

: اين عمل به منظور يكدست سازي تركيبات و تشكيل مخلوط نهايي همگن  از مخلوط كردن ( ميكس نمودن)

  هميت بااليي برخوردار استا

درصد وزن مخلوط به صورت افزودن  40، بعد از مخلوط كردن، با افزودن آب جوش در حجم تا آماده سازي 

  مقطعي و بهم زدن، اماده سازي جهت توليد پلت انجام خواهد شد.

  : روش هاي پلت كردن در باال  اشاره گرديد.پلت كردن

ز به منظور عدم از دست رفتن كيفيت  تركيبت غذايي حائز اهميت : ايم عمل نيخشك كردن و خنك نمودن

است . بهتر است در شرايط طبيعي امكن خشك شدن وجود داشته باشد ولي به جهت جلوگيري از آلودگي غذا، 

ساعت خشك كردن انجام مي گيرد چنانچه  24درجه سانتيگراد به مدت تا  60قارچ زدگي و ... در شرايط 

ساعت نيز كاهش خواهد يافت ولي  16سيستم  تهويه يا چرخش هواي دروني باشد زمان تا  خشك كن مجهز به

  زمان دقيق مورد نظر بعد از چندين بار آزمايش بدست خواهد آمد. 
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، بديهي است بعد از تشكيل پلت و خشك كردن  بخشي از غذا خرد شده و نيازمند الك مرحله الك كردن

  ده از يكدست بودن  اندازه قطر برخوردار گردد. كردن  مي باشد تا غذاي باقيمان

  : چنانچه قرار است از اين غذا براي الرو يا بچه ماهي استفاده شود غذا كرامبل مي گرددمرحله كرامبل كردن

: بسته بندي  با يادداشت شرايط و تركيبات غذا روي كيسه در كيسه هي ترجيحا چند اليه، نفوذ ناپذير بسته بندي

  ، با شرايط استاندارد بسته بندي در ماندگاري غذا بسيار حائز اهميت است. نسبت به آب

  : شرايط انبار كردن بطور كامل آورده شده است.انبار كردن

  
  مشخصات مواد اوليه، محصول و ماشين آالت كارخانجات خوراك آبزيان -27جدول 

  شخص براي آبزيان مي باشدمواد اوليه مصرفي شامل چندين نوع مواد اوليه با استاندارد هاي م

  سيلوها با تعداد زياد ولي حجم پايين

  انقتال دهنده ها با قابليت حمل مواد اوليه و ذرات آردي با چگالي پايين

  ميكرون آسياب كنند.  50آسياب عالوه  بر چكشي،  پولورايزر ووالسي كه قادر است تا 

  درصد، با  كانديشنر و پست كانديشنر. 25-35درجه، رطوبت تا 135-140دستگاه پلت با درجه حرارت 

  دستگاه كرامبل الزامي است

  دستگاه  پوشش دهنده براي پوشش سطوح خوراك در افزودن چربي و بعضي ويتامين ها ضروري است 

  عالوه بركولر، نياز به خشك كن و هواي گرم و خشك است 

  يز مورد استفاده است  دستگاه افزودن مواد مايع  عالوه بر مالسور، چربي زن ن

  كيلو گرمي در كيسه هاي پلي اتيلن و چند اليه.  25و  10، 5دستگاه بسته بندي با توانايي بسته بندي 

  كيلو وات ساعت  110مصرف برق براي توليد هر تن 

  

  برآورد خروجي هاي دفعي از ماهيان -19-2

اده غدا و انرژي زيستي  داده شده به ماهيان مواد خروجي يك مزرعه  پرورش ماهي را مي توان با قواعد س

برآورد كرد. طبيعتا مواد غذايي هضم شده كه همان پروتئين ها و قند ها و چربي ها هستند كه توسط ماهي 

شناخته مي   SWمصرف شده اند و مواد غير قابل هضم  توسط مدفوع، دفع مي شود و به عنوان مواد دفعي جامد 

ابوليسمي همچون آمونياك، اوره، فسفات ، دي اكسيد كربن و ديگر مواد  به عنوان شوند. همچنين ضايعات مت

شامل حاصل  TWتوسط آبشش ها و كليه دفع مي شوند. لذا كل مواد دفعي يك مزرعه  DWمواد دفعي محلول 

  يعني مواد دفعي غذايي را نيز اضافه نمود. AFWهستند كه به اين حاصل بايد  DW , SW جمع 
TW=SW+DW+AFW 

SW= =غذاي مصرف شده     *(1-ADC)(7) 

DW=( غذاي مصرف شده     *ADC)-  (غذاي مانده در بدن ماهي )ماهي توليد شده     

AFW= غذاي ورودي واقعي– ADC نياز غذايي تئوريتيكي    




ح ��������  ��� ��� / ��ارش �

 

ADC  .به نام ضريب هضم پذيري مشهود در غذا  معروف است  

اده ته نشين شده يا سوسپانسيون )را بدست مي دهد و اين (م SWو غذاي جذب شده ، مقدار  ADCاندازه گيري 

براي ماده خشك، نيتروژن و  ADCمقادير براي كميت سنجي پساب مزرعه آبزي پروري بسيار شاخص هستند. 

فسفر بايد تعيين شود البته نياز به دستگاه هاي مخصوص و تخصص است كه بايد در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي 

  انجام گيرد. 

DW(NorP)  قابل محاسبه است اگر اختالف بين نيتروژن و فسفر قابل هضم موجود در غذاي داده شده و مقادير

كه نسبت  NREموجود آنها در الشه محاسبه شده باشد. براي اين كار بايد از ضريب بازماندگي غذاي هضم شده 

  غذاي مانده به غذاي ورودي است استفاده نمود. 

NRE  ن بايد براي تعيين يا برآورد هر نوع غذا بدست آورده شود. اگر چه، تغذيه كنترل شده موثق و قابل اطمينا

و برآورد رشد با رژيم هاي غذايي مخصوص در محل توليد براي اعتبار دادن به ضرايب بدست آمده از كار 

  تحقيقاتي در آزمايشگاه  ضروري است.

ي جيره غذايي و همچنين با تعادل هاي  اسيد آمينه ونرخ نيتروژن محلول در مواد خروجي با نسبت پروتئين و انرژ

انباشته شدن پروتئين در بدن ماهي  وابستگي زيادي دارد. بنابر اين تمام ضرايب بايد بر اساس مبناي معين و 

منظمي تعيين شوند مخصوصا وقتي كه فرمول غذايي تغيير مي يابد. لذا ثابت فرض كردن ضرايب بسيار مي تواند 

نياز دارد. تغذيه   AFWبه برآورد قابل اطميناني از  TSWرين باشد. برآورد صحيح از كل ماده دفعي جامدخطر آف

شامل   TWماهي كه براي اشتها يا سيري ناقص انجام مي شود بسيار غير عيني است و متاسفانه در اين حالت  

ين مسئله وجود دارد. استفاده از مي شود كه در اغلب مزارع پرورش ماهي ا AFWمقدار قابل مالحظه اي از 

به عنوان يك  برآورد مقدار واقعي غذاي جذب شده در  "افزايش زي توده در تبديل غذايي"حاصل ضرب 

ماهي  براي محاسبه مواد دفعي خروجي در بسياري از مدل ها امروزي  مورد  استفاده است كه متاسفانه تخمين 

ب شده بدست دهد جاييكه تغذيه بيش از حد رخ مي دهد و نتيجه باالتر از ميزان پيش بيني را در غذاي جذ

TSW .بدست آمده كمتر از حد مورد انتظاراست  

اين خيلي سخت است كه بطور علمي بتوان غذاي جذب شده واقعي توسط ماهي را محاسبه نمود. از اينرو، 

ه به نياز انرژتيكي و افزايش مورد سخت خواهد بود و تقريبا غير ممكن است. بهترين برآورد با توج AFWبرآورد 

 AFWانتظار از ضريب انرژي (نسبت بهره انرژتيكي به ماده جذب شده)  حاصل مي شود كه نشان مي دهد درجه 

  براي مزرعه پرورشي چقدر است. 

  براي محاسبه نياز تئوريتيكي غذايي از رابطه زير استفاده مي شود.
 

TFR اده دفع شدهم –= ماده باقي مانده در بدن ماهي 
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برآورد هاي نسبتا واقعي  DWو مقايسه آناليز الشه اي براي  SWهستند براي   ADCفرآيند هاي زيستي كه بر پايه 

و موثقي را نشان مي دهند. روش هاي بيولوژيكي قابل انعطاف هستند و قادر به سازش با شرايط متغير و محيط 

د ميزان نياز تئوريتيكي غذايي  و ميزان مواد دفعي خروجي پرورشي هستند. همچنين اين روش ها اجازه برآور

تحت آن شرايط را به ما مي دهند جاييكه با روش هاي ليمنولوژيكي و شيميايي تقريبا انجام چنين برآورده ايي 

غير ممكن است. همچنين برآورد بيولوژيكي و رهيافت هاي غذايي براي برآورد مواد دفعي خروجي نه تنها دقيق 

د بلكه از نظر اقتصادي نيز بر ديگر روش هااز جمله شيميايي و ليمنولوژيكي  ارجحيت دارند. نتايج برآورد هستن

كيلو گرم برآورد شده است( توليد  10610حدود  SWآمده است.   زيرول امواد دفعي خروجي مربوط به جد

حدود  SWن بوده است). يعني ميزان ت 60ماه در آن مزرعه  14تن  و ميزان غذاي استفاده شده  در طي  72ماهي 

درصد غذاي داده شده را به خود  2كيلو گرم يعني   AFW 1201است و اين در حالي است كه  TSWدرصد  90

  اختصاص داده است.  

TSW  متر  13469ماه  14كيلو گرم به ازاي هر تن ماهي توليد شده است. كل آب مصرفي در طي  164خروجي

ميلي گرم بر ليتر  163/0ميلي گرم بر ليتر،  877/0ناوري كيفي با دانستن مقدار جامد مكعب بوده لذا متوسط ش

وزارت منابع طبيعي اونتاريو و در  OMNRميلي گرم بر ليتر فسقر قابل برآورد مي باشد. نتايج در  027/0نيتروژن و 

  .   .(Cho et al., 1991, 1994)ايستگاه هاي كشت ماهي بدست آمده است 

  
  ميزان مواد دفعي خروجي و كيفيت پساب خروجي از مزرعه توليد ماهي -28جدول 

 جامد

(kg) 

 نيتروژن

(kg) 

 فسفر

(kg) 
 پساب خروجي (كل ميزان تخميني )

 * %)2/2ضايعات غذايي ( 008/12 69/80 1201

 جامد 194/212 49/356 10610

 حل شده  231/143 60/1764 -

 كل 422/367 79/2201 11811

 به ازاي هر تن ماهي توليدي 113/5 64/30 3/164

 % ماده خشك خوره شده % 7/67 % 4/60 % 8/21

877/0 163/0 027/0 
 روز.   410در طي  (mill. L 13469)در سياليت(mg/L)ميانگين غلظت 
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  غذادهي  -20-2

  غذادهي با چندين روش انجام مي گيرد.

 غذادهي  به روش دستي-

 غذادهي با تور-

 هي اتوماتيك و غذاد-

  غذادهي بر حسب نياز-

پخش غذا روي استخر به چهار روش انجام مي گيرد روش اول كه در استخرهاي دراز بكار مي رود بصورت 

دستي و يا مكانيكي انجام مي پذيرد. در اين روش بهتر است غذادهي از محل ورودي آب صورت گيرد. روش 

روع شود.. اغلب پرورش دهندگان اين شيوه را براي شكل است كه از هر نقطه ش Vدوم پخش بصورت 

پرواربندي استفاده مي كنند و مفيد مي دانند. روش دواري كه براي تفريخگاه ها در نظر گرفته شده است 

همچنين در پرورش در قفس كاربرد دارد پخش غذا بصورت طولي در خطوط مستقيم نيز از روشهاي غذادهي 

  ). Willoughby, 1999قفس انجام مي گيرد (دستي يا مكانيكي است كه در 

در روش دستي پرورش دهنده به راحتي مي تواند از روي ميل ماهي به گرفتن غذا به سيري آن پي ببرد. بهتر 

است اين روش با آرامش انجام گيرد تا كليه ماهي ها بطور مساوي به غذا دسترسي يابند و فرصت كافي داشته 

غذا در هر بار پرتاب به اندازه اي باشد كه غذاي اضافي به كف استخر سقوط ننمايد. باشند از طرف ديگر ميزان 

زيرا باعث اتالف غذا و فساد اين مواد و آلودگي آب گردد. از دگر مزاياي غذادهي دستي ارزيابي سالمت 

  .)Shepherd and Bromage, 1992ماهي است ولي با توجه به وقت گير بودن خيلي توصيه نشده است (

با سيستم مكانيكي كه ماهي با ضربه زدن يا گاز گرفتن پاندول يا يك وسيله الكترونيكي مي تواند موجب آزاد 

غذاي ماهي درون مخزني انباشته است و از طريق   Demand feederشدن غذا از مخزن  شود. در غذادهي تقاضايي 

ا آزاد مي شود از مزاياي اين سيستم اين پاندولي كه بدرون آب است و با وارد شدن ضربه از طرف ماهي غذ

است كه مي توان از اسراف غذا جلوگيري نمود، رشد بيشتر و افزايش توليد داشت، بهبود ضريب تبديل غذايي 

  ).1380را سبب شدو كاهش آلودگي آب و ميزان شيوع بيماري هايرا باعث گرديد(فرزانفر، 

هاي مكانيكي است كه بوسيله هواي فشرده ، مقاديري از  غذاده هاي تفنگي دانماركي نوع ديگري از سيستم

  ).Sedgwick, 1990غذاي ذخيره شده در مخزن، روي سطح آب پخش مي گردد (
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 موارد ذيل در غذادهي بايد مورد توجه قرار گيرد:

  نرخ بهينه تغذيه  با افزايش دما باال مي رود -

يابد . بطور شاخص ماهيان جوان و سخت پوستان به نسبت  نرخ  بهينه تغذيه با افزايش سن/ اندازه ، كاهش مي-

 3/0وزن بدنشان در مقايسه با نمونه هاي بالغ همان گونه غذاي بيشتري مصرف ميكنند ( بچه ماهي قزل آالي  

درصد وزن بدن  مصرف غذايي دارد حال آنكه قزل آالي  5/14درجه سانتيگراد  روزانه  15گرمي در دماي 

  % وزن بدن خود در روز غذا مي خورد.2ن شرايط دمايي فقط گرمي در هما 300

  

  نگهداري مواد غذايي -21-2

  انبار سازي-

انبار نمودن مواد غذايي در حفظ كيفيت جيره، نگهداري مناسب اجزاي جيره و جيره نهايي (پلت، گرانول يا 

است كه درصد رطوبت آن  برگه) قدم مهمي محسوب مي شود. بهترين راه براي انبار داري مواد غذايي آن

كاهش يافته تا كمترين فرآيند زيستي شيميايي درون سلول هاي دانه غله حادث گردد.  رطوبت غالت نبايد از 

درصد رطوبت، فرآيند هاي زيستي شيميايي از جمله تنفس   15% افزايش يابد و مشخص شده كه در 13-12

اثير دما مي باشد. دماهاي باالتر سرعت تنفس سلولي را سلولهاي دانه غالت شروع مي شود. تنفس سلولي تحت ت

افزايش مي دهند. و لذا توليد دي اكسيد كربن را بيشتر مي كنند.  در رابطه با ذرت مطالعه شده كه اگر رطوبت 

% برسد رشد كپك شروع خواهد شد و بسرعت پيشرفت خواهد داشت. لذا بهترين رطوبت هوا 74هوا به بيش از 

  % بدست آمده است. 14ن رطوبت ماده( ذرت) % و بهتري70

جيره هاي مرطوب و نيمه مرطوب و اجزاي مرطوب و نيمه مرطوب بايد تا حد ممكن در اولين فرصت به مصرف 

برسند. در صورت نياز به حمل و نقل يا نگهداري، منجمد سازي اين نوع جيره ها ضروري است. ممكن است در 

  يين نيز مدنظر قرار گيرد.اين ارتباط نگهداري در دماي پا

براي پيشگيري از دستبرد، آسيب فيزيكي و شيميايي، آلودگي با حشرات يا ميكروارگانيسمها و جوندگان(موش 

صحرايي)، بايد جيره و اجزاي آن را بخوبي انبار نمود. در مجموع تغييرات كيفي مي توانند ضررهاي اقتصادي 

  .فوق العاده اي را به همراه داشته باشند

%، قارچها بسرعت رشد كرده وعالوه بر ايجاد حالت 85و رطوبت باالي  c25در موارد افزايش دما باالي 

ماندگي، سمومي را نيز توليد مي كنند. حفاظت از جيره و اجزاي آن با افزودن مواد نگهدارنده ارزان قيمت 

امكان پذير است. براي جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان بايد حفاظتهايي در مدخل ورودي تهويه هاي 

بار قرار داد. نگهداري از ويتامين ها و مكمل هاي ويتاميني بايد در بسته بندي اصلي يا ظورف دربسته در ان

ماه بعد به مصرف برسند. چربيها را نيز بايد با نگهداري در محيط سرد  6سردترين نقطه ممكن باشد و حداكثر تا 
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دانها انبار نمود. بهتر است اجزاي خشك جيره و در ظروف پالستيكي تيره و دربسته و پس از افزودن آنتي اكسي

  ماه مصرف نمود. 3تا  2را در عرض 

  

  كنترل كيفيت-

  كيفيت جيره به كيفيت و كميت ماده خام و شرايط فرآوري و طول مدت نگهداري آنها بستگي دارد .

ر تعادل تركيبات كارآيي يك جيره براي افزايش رشد آبزي عمدتاً به شرايط فوق الذكر بستگي دارد. عالوه ب

غذايي، جيره بايد در آب پايدار، جذاب، خوش خوراك بوده و اندازه ذرات آن براي مراحل مختلف رشد 

  مناسب باشد. 

  كيفيت پايين جيره مي تواند ناشي از موارد ذيل باشد:

 مواد خام با كيفيت پايين مصرف شده باشد؛ - 

 فزودن اوره؛ا - 

 مايانگر وجود ماسه و سيليكا است؛ باال بردن خاكستر محلول در اسيد كه ن - 

 مقادير باالي خاكستر؛ - 

 به كارگيري چربيهاي فاسد؛  - 

 عدم كفايت مقادير ويتامين ها در مكمل؛  - 

 مقادير پايين اسيدهاي چرب بشدت غير اشباع؛ - 

 مقادير پايين اسيدهاي آمينه ضروري و عدم تعادل نسبت كلسيم به فسفر؛ - 

 حضور عوامل ضد تغذيه اي؛ - 

 طوالني مدت جيره موجب كاهش كيفيت غذايي جيره مي گردد؛نگهداري  - 

 %) ؛13مقادير باالي رطوبت (بيش از  - 

  مقادير باالي نمك. - 

  موارد زير جهت نگهداري خوراك آبزيان بايد موردتوجه قرار گيرد: 

. انبار غذا بايد خشك و خنك باشد و بخوبي تهويه شود تا دماي درون كيسه هاي خوراك ماهي ثابت بماند

 درجه سانتي گراد در انبار باعث خرابي خوراك ماهي خواهد شد. 30دماي باالتر از 

 8كيسه هاي خوراك ماهي بايد روي پالتهاي چوبي يا پالستيكي قرار داده شوند؛ به طوري كه كيسه ها به تعداد 

 كيسه روي هم چيده شده باشند. 10الي 

 ماني انبار قرار داده شوند. كيسه هاي خوراك ماهي نبايد مستقيماً روي كف سي

 سانتي متر فاصله داشته باشند. 50كيسه هاي خوراك ماهي بايد از ديواره هاي انبار حداقل 
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متر از همديگر  1كيسه هاي خوراك ماهي چيده شده بر روي پالتها در رديفهايي دوتايي بايد حداقل به فاصله 

 ر كرد.قرار گيرند، به طوري كه براحتي بتوان از آنها عبو

 محيط انبار بايد بدور از تابش خورشيد باشد.

 از نفوذ رطوبت به محيط انبار بايد جلوگيري نمود.

 از چيدن كيسه هاي خوراك ماهي در جوار مواد شيميايي بودار بايد خودداري نمود.

 از نفوذ موش، پرندگان و ساير عوامل آلوده ساز به انبار بايد جلوگيري نمود.

 ماهي پاره شده بايد در اولين فرصت مورد مصرف قرار گيرند. كيسه هاي خوراك

ماه بيشتر نبايد در  3خوراك ماهي مورد نياز بايد به صورت ماهانه تهيه و مصرف شود و از زمان توليد حداكثر تا 

 انبار نگهداري نمود.

  ماه يكبار نظافت و ضدعفوني شود. 6محيط انبار بايد هر 

  

  ذخيره سازي غذا

توليد شده حداقل در محل توليد و مزرعه احتياج به ذخيره سازي دارد. ذخيره سازي سبب ايجاد يك غذاي 

تغييرات نامناسب در غذاها مي گردد لذا هميشه سعي بر اين است كه زمان ذخيره سازي سبب ايجاد تغييرات 

قل برسد اين تغييرات نامناسب در غذاها مي گردد. لذا هميشه سعي بر اين است كه زمان ذخيره سازي به حدا

  نامناسب در اثر عوامل زير ايجاد مي شود:

  اكسيد شدن-1

عوامل مختلفي سبب تسريع در پايين آمدن كيفيت غذا در اثر نگهداري مي شود. رطوبت و حرارت از مهمترين 

هاي  عوامل محيطي مؤثر در اين امر مي باشند. اين عوامل در ميزان رطوبت جيره مؤثر بوده، سرعت فعاليت

 1987در سال  jonesشيميايي را تسريع مي نمايند و سبب هجوم و رشد عوامل قارچي و حشرات مي گردند. 

 1971و همكاران در سال  Cockerellارتباط بين رطوبت نسبي محيط و رطوبت موجود در جيره را بررسي نمود. 

ر غذاهاي انبار شده، بررسي نموده تأثير درجه حرارت و رطوبت نسبي محيط را بر روي سرعت رشد قارچ ها د

  اند.

 Zuercher  ارتباط بين درجه حرارت محيط و رطوبت غذا و همچنين خطر آلودگي غذاهاي انبار 1987در سال ،

شده را بررسي نموده. عالوه بر عوامل فوق ، نور و ميزان اكسيژن نيز در تغيير كيفيت غذاهاي انبار شده مؤثر مي 

  باشند.

 Newي شده در انبار با هر ميزان رطوبت، پس از مدتي با ميزان رطوبت محيط به تعادل مي رسند غذاهاي نگهدار

درصد محيط، سازگار باشد. 75، رطوبتي را براي توليد جيره مناسب دانست كه با رطوبت نسبي 1987در سال 
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، در مدت نگهداري اگرچه در بيشتر مناطق حاره، رطوبت نسبي محيط بسيار باالتر است كه سبب جذب رطوبت

  غذا مي شود. در نتيجه مدت زمان نگهداري غذا كاهش مي يابد.

) شده و هم به Cدرجه حرارت باال هم به صورت مستقيم سبب اكسيد شدن ويتامين ها (بخصوص ويتامين 

  صورت غيرمستقيم سبب تسريع درمراحل اكسيد شدن در اثر عوامل ميكروبي مي گردد.

  عوامل ميكروبي-2

درصد فعال مي شوند. فعاليت قارچ ها در درجه حرارت هاي  70ر كلي كپك ها در رطوبت نسبي باالي به طو

°C40-35  درصد  25بيشتر است.از طرف ديگر فعاليت هاي باكتريايي زماني كه رطوبت موجود در غذا بيشتر از

  يد.درصد محيط، بوجود مي آ 90گردد، رخ مي دهد. چنين شرايطي در حدود رطوبت نسبي 

  اثرات رشد جلبك ها بر روي غذاهاي انبار شده، عبارتند از:

كاهش ارزش غذايي جيره به دليل از دست دادن ليپيدها، آمينواسيدها (بخصوص ليزين و آرژنين) و ويتامين ها 

 و قهوه اي شدن غير آنزيمي آن  (jones ; 1987)در اثر هضم آنزيمي 

 بد مزگي غذا مي گردد. ضايع نمودن طعم و ظاهر غذا، همچنين سبب

توليد متابوليت هاي سمي مي نمايد كه مي  (Aspergillus flavus)بعضي از جلبكها بخصوص آسپرجيلوس فلواوس 

مهمترين نوع اين سموم مي باشد. بادام زميني ، دانه كتان و ... نسبت به  Bتواند باعث سرطان شود. آفالتوكسين 

A.flavus  .بسيار حساس مي باشند 

  شرات و جوندگان ح-3

حشرات و جانوران جونده مي توانند باعث زيان قابل توجهي در غذاهاي انبار شده گردند. اين ضرر و زيان مي 

توان به طور مستقيم و ناشي از خوردن و يا آلوده سازي غذا (توسط مدفوع، قسمتهاي بدن و سالمونال و ...) باشد 

فزايش رطوبت كه باعث مي شود غذاي ذخيره شده براي فعاليت و يا بطور غيرمستقيم توسط توليد گرما و ا

  باكتري ها و هجوم قارچ ها مساعدتر گردند.

  تأثيرات شيميايي در هنگام ذخيره سازي-4

شكستن اسيدهاي چرب معمول ترين تغيير شيميايي است كه از ذخيره سازي غذا ناشي مي شود و منجر به توليد 

. معموالً، اسيدهاي چرب غير اشباع چندتايي و ليپيدهاي خالص براي اكسيد غذاهاي ترشيده و فاسد مي گردد

شدن مساعدترند. چربي هاي فاسد باعث بد مزگي غذا مي شوند و مي توانند حاوي تركيبات سمي باشند كه مانع 

مكن رشد مي گردند. كربوهيدراتها همچنين مي توانند تخمير گردند. مواد شيميايي حاصل از عذاهاي فاسد م

  گردند. Cاست باعث كاهش قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه و ويتامين ها بخصوص ويتامين 

در يك ذخيره سازي مناسب بايد در مقابل دماي باال، رطوبت و نم و هجوم حشرات و موجودات جونده 

مانند آشغال  محافظت گردد. غذاها بايد تا جايي كه امكان دارد براي مدت زمان كوتاهي ذخيره گردند . موادي

 1987در سال  Newماهي ، بايد به سرعت مصرف شوند و يا تا زمان استفاده به صورت منجمد نگهداري شوند . 
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جدولي براي حداكثر زمان ذخيره سازي برخي مواد اوليه معمول كه در توليد غذاي ماهي مورد استفاده قرار مي 

  گيرند را  تهيه نمود .
  براي ذخيره برخي غذاهاحداكثر زمان ممكن  -29جدول 

    منطقه معتدل  منطقه معتدل

  مواد غذايي حاصل از زمين  1-2ماه   3ماه 

  كليه دانه ها و كيك هاي روغني  4-3ماه  6-5ماه 

  غذاهاي خشك  2-1ماه  2-1ماه 

  مخلوط ويتامين ها (درجاي خشك نگهداري شود)  6ماه  6ماه 

  مواد غذايي مرطوب  3-2ماه  3-2ماه 

  مواد منجمد  3-2ماه  3-2ماه 

  

بخاطر داشته باشيد كه ذخيره سازي هرگز باعث باال رفتن كيفيت غذا نمي گردد. اما ذخيره مناسب سرعت زوال 

  ).1386مواد غذايي را كاهش مي دهد(احتشامي،

  فاكتورهاي موثر بر كيفيت غذا ها در طول ذخيره سازي عبارتند از:

 درصد رشد قارچها و هجوم حشرات را تقويت مي كند. 10بيشتر از محتويات رطوبت موجود در غذا: رطوبت 

 درصد رشد قارچها و هجوم حشرات را افزايش مي دهد. 65رطوبت نسبي موجود در هوا:رطوبت نسبي بيشتر از 

 دما :دماي باال تخريب كننده بوده يا قابليت مواد مغذي موجود در غذا را كاهش مي دهد.

 امل ،ترشيدگي واكسيد شدن و رشد قارچها و حشرات را افزايش مي دهد.مجاورت با اكسيژن: اين ع

پراكسيد چربي: چربي موجود در غذا و موا غذايي خام مي تواند پر اكسيد ايجاد كرده كه باعث ترشيدگي و بد 

اهش مزگي غذا مي شود.پر اكسيد ممكن است با پروتئين يا ويتامينها باند شود و قابليت دسترسي به انها را ك

 دهد.

درجه سانتي گراد بهتر رشد مي كنند آنها از غذاها استفاده كرده و  37-26هجوم حشرات: حشرات در دماي 

 باعث ايجاد باكتريها مي شوند.

درصد، محتويات رطوبت (موجود در غذا)  65تكثير قارچها :قارچها در رطوبت نسبي(موجود در هوا) بيشتر از 

مخصوص رشد گونه هاي قارچي است بهتر رشد مي كنند.آسيب قارچها به درصد و دمايي كه  10بيشتر از 

 غذاها باعث كاهش وزن، بي رنگي، ترشيدگي و توليد مواد سمي مانند افالتوكسين در آنها مي شود.

آلودگي باكتريايي: باكتري سالمونال،پروتئينها و ليپيدها را تخريب كرده و در غذا سم توليد مي كند. ذخيره 

روي اصول بهداشتي مناسب، براي جلوگيري ازآلوده شدن جيره هاي غذايي تهيه شده ضروري مي  سازي از

  ).1383باشد(نوروزي و مومن نيا،
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  امكانات مورد نياز براي انبارداري غذا -22-2

% نگهداري شوند. 75و رطوبت زير  c20غذاهاي خشك بايد تحت شرايط سرما و خشكي، در دماي زير 

  راً بايد براي ذخيره غذا استفاده شوند و اهداف زير را تأمين نمايند:ساختمانها منحص

 محافظت از آن براي جلوگيري از سرقت؛ 

 تهويه مناسب و ضد آب كردن مكان ؛ 

 نصب كردن توري براي جلوگيري از ورود جانوران جونده و پرندگان؛

دقيق نوع و تاريخ خريد روي آن ثبت شده  در نظر گرفتن اندازه متناسب براي بسته بندي هاي غذايي كه به طور

 باشد؛

 قرار دادن مناسب بسته ها در انبار تا هنگام تحويل و توزيع آنها به مزارع؛

جداكردن مكان نگهداري از مناطق توليد ماهي جهت كاهش دادن امكان انتقال بيماري توسط وسايل يا افراد 

  ).1380تحويل گيرنده غذا(عليزاده و دادگر،

  

  ساخت انبارهاي غذا -23-2

ساختمانهاي مورد نياز براي ذخيره غذاهاي آبزيان بايد طوري طراحي شود تا از در معرض بودن غذا براي جذب 

رطوبت و دماي زياد جلوگيري كند. خصوصيات مجزا كننده مواد ساختماني و الگوهاي تهويه اي درون 

  ).1380زاده و دادگر،ساختمان از عوامل مهم براي تنظيم دما و رطوبت است(علي

  عايق بندي -1

بايد به دماي انبارهاي ذخيره سازي غذا در مناطقي كه داراي گرما يا سرماي زياد هستند توجه كافي نمود. 

ساختمانها بايد به طور مناسب عايق بندي شوند و در جايي كه سيستمهاي گرم كننده يا سردكننده مورد نياز 

انيسم براي انتقال گرما وجود دارد: هدايت، تهويه و تابش. هدايت گرما، انتقال است، به كار گرفته شوند. سه مك

گرما به صورت تماس ذرات با يكديگر است. تهويه گرما شامل انتقال گرما با حركت توده هواست و تابش نيز 

تقال گرما، هر انتقال به صورت موجي شكل است. براي جلوگيري از انتقال دما و استفاده از عايق بندي مؤثر ان

يك از مكانيسمها بايد به حداقل رسانده شود. اين عمل با انتخاب مواردي با خصوصيات تماسي ضعيف ذرات، 

پاكتهاي كوچك حاوي هواي ذخيره شده و سطوح منعكس كننده نقره يا استفاده از رنگ آميزي سفيد انجام 

ر اينصورت، آب به جاي هوا جايگزين خواهد مي شود. مواد عايق بندي بايد ضدآب يا ضدبخار باشند. در غي

  ).1380شد و قابليت هدايت گرما افزايش خواهد يافت(عليزاده و دادگر،

در ساختمانهاي عايق بندي شده مي توان با استفاده از ساطع كننده هاي اشعه مادون قرمز از دماي انجماد 

  ه تهويه مطبوع امكان پذير است.جلوگيري كرد. در حالي كه در دماهاي باال كنترل گرما به وسيل
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  تهويه -2

تهويه يا مبادله هوا به منظور كنترل رطوبت در انبار غذا در دماي پايين انجام مي شود. گرما و رطوبت هوا به 

يكديگر مربوط هستند؛ به اين صورت كه رطوبت نسبي بستگي به ميزان دما دارد. درجه اشباع رطوبت در دماي 

% برسد. 100انطور كه دما كاهش مي يابد، سطح اشباع نيز كم مي شود تا زماني كه رطوبت به باال بيشتر است. هم

از اين پس هر نوع كاهش دما باعث تغليظ خواهد شد كه اين امر به عنوان نقطه شبنم شناخته مي شود و براي 

  ).1380گر،طراحي عايق بندي با در نظر گرفتن عايق بندي نسبت به بخار مهم است(عليزاده و داد

تهويه در انبارهاي غذا به صورت طبيعي مي تواند با ايجاد دريچه هايي در گوشه هاي انبار صورت گيرد و يا 

كنترل قسمتي از آن با استفاده از هواكشهاي خارج كننده بخار يا كنترل كل انبار با استفاده از هواكشهاي تنظيم 

مي تواند انجام گيرد. تهويه طبيعي عموماً با استفاده از جريان هوا در  كننده فشار و يا استفاده از مجراهايي در انبار

نتيجه افزايش دما انجام مي شود. هواكشهاي خارج كننده بخار ممكن است در جاهايي مورد نياز واقع شوند كه 

انهاي باز با تهويه طبيعي كافي نباشد. اين عمل باعث كنترل بيشتر مي گردد، اما داراي محدوديتهايي براي ساختم

شيب دمايي مخالف است. روشهاي تنظيم كننده فشاري براي عمل تهويه مؤثرتر هستند و بيشترين مقدار كنترل 

را نشان مي دهند. در اين سيستمها هوا يا مكيده مي شود يا به درون ساختمان دميده مي شود. چنين سيستمهايي 

  ). 1380داراي ارزش بيشتري هستند(عليزاده و دادگر،

  انبارها و سيلوهاي ذخيره-3

سيستمهاي بزرگ ذخيره غذا به طور گسترده براي ذخيره غذاهاي خشك آبزي پروري و ذخيره علفهاي خشك 

و مكملهاي غذايي مورد استفاده در محل توليد غذاي مرطوب استفاده مي شوند. سيلوهايي كه براي ذخيره 

عب دارند و از جنس استيل گالوانيزه پيش ساخته اند. مترمك 2-30غذاهاي خشك استفاده مي شوند حجمي بين 

متر مكعب هستند و به منظور  60سيلوهاي مورد استفاده براي انبار كردن علوفه معموالً  بزرگتر و به اندازه 

جلوگيري از فساد تدريجي بايد با مواد مقاوم در مقابل اسيد پوشانده شوند. هر دو نوع را مي توان در يك 

  حد به صورت حلقه اي در محل مزارع پرورشي ساخت.ساختمان وا

استفاده از انبارها، پرورش دهندگان را قادر مي سازد تا غذا را به صورت فله با قيمتهاي كمتري بخرند. غذا به 

صورت فله ممكن است بدون هيچ محدوديتي با حمل و نقل جاده اي تحويل داده شود و يا در جايي كه اين 

در بسته هاي بزرگ پالستيكي تحويل داده شود. سيلوها با قطرهاي بزرگ براي بهتر پركردن عمل ناممكن است، 

كيسه هاي غذا ساخته مي شوند. جايي كه غذا به صورت فله در سيستمهاي غذادهي خودكار استفاده مي شود، 

كالت حاصل كيلوگرمي حمل شوند. تا زمان حمل و قيمت كاهش پيدا كند. مش25بهتر است كه در كيسه هاي 

از خرده ها و غبار موجود در غذاهاي فله اي را مي توان با استفاده از باالبرها كاهش داد. اينها گرانتر از 

سيستمهايي هستند كه با هواي فشرده كار مي كنند، اما ضررهاي فيزيكي وارده را به غذاهاي پلت كاهش مي 
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قابليت ذخيره پلت با اندازه هاي مختلف است(عليزاده  دهند. يكي از ضررهاي استفاده از غذاهاي فله اي، كاهش

  ).1380و دادگر،

  نگهداري از غذا - 4

غذاهايي كه تهيه مي شوند بايد به صورت تازه خريداري گردند تا بتوان از مشكالت حاصل از نگهداري آنها به 

ن منطقه و وسايل صورت طوالني مدت جلوگيري كرد. فواصل خريد و تحويل غذا بستگي به در دسترس بود

نقليه دارد . غذاها بايد به صورت ماهيانه خريداري و استفاده شوند. دسته هاي غذا در انبار بايد طوري چيده شوند 

كه قابل شناسايي باشند تا بتوان مطمئن شد كه بسته هاي قديمي تر قبالً استفاده شده اند. كيسه هاي غذايي بايد 

ارها قرار داده شوند تا هوا بتواند جريان يابد و دما يكسان شود. كف و روي تخته هاي چوبي و دور از ديو

ديوارها بايد تميز نگه داشته شود و مواد ريختني بايد مرتب شوند. محل غذاهاي دارويي افزودني مثل آنتي 

  بيوتيكها بايد با عالئم راهنما مشخص شود.

غذا وسوسه شد، زيرا ريختن آنها ممكن است انبار را به هيچ وجه نبايد براي نگهداري مواد شيميايي در انبار 

  آلوده كند كه هزينه زيادي براي جبران آن بايد پرداخت.

قبل از استفاده از غذاها بايد آنها را براي وجود هر نوع تغييري در بافت، رنگ و بو مورد آزمايش قرار داد. 

ي ممكن است مشكالت رطوبتي يا غذاهاي خشك بايد براحتي به صورت روان باشند. چسبندگي غذاي

بيماريهاي قارچي را نشان دهد. بوي نامساعد مي تواند نشان دهنده ماندگي و فساد چربي باشد. غذاها هرگز نبايد 

  درمعرض نور خورشيد قرار گيرند ، زيرا روي ويتامين ها و كيفيت چربيها اثر مي گذارد.

ا خسارتهاي ناشي از جانوارن جونده مورد آزمايش قرار گيرند. غذاها بايد از نظر وجود هر نوع قارچ و حشره و ي

كيسه هاي غذايي از وجود هر نوع آلودگي بايد پاك گردند تا از ايجاد مشكالت بيشتر جلوگيري شود. مدفوع 

و ادرار موشها ممكن است مقدار زيادي از غذا را آلوده كند و روي كيفيت غذا نيز تأثير بگذارد. موشها آفتهاي 

زمني هستند كه كنترل آنها داراي مشكالتي است. بدن، مدفوع و ادرار آنها مي تواند حامل بيماريهايي مثل م

لپتوسپيروز يا تيفوس موش و بيماري سالمونال باشد .كارگرهاي حمل كننده غذا بايد در خصوص خطر انتقال 

بدنشان را بپوشانند. فضاهايي كه بيماري هوشيار باشند و آموزش داده شوند كه هر نوع زخم و خراشي روي 

موشها مي توانند وارد ساختمان انبار شوند بايد مسدود گردد و مناطق اطراف انبار عذا بايد بخوبي زهكشي شود 

و از هر نوع خرده كاغذ و مواد اضافي كه موشها بتوانند در آنجا پنهان شوند و زاد و ولد كنند، پاك شود. درها 

در قسمت پايين باشند تا مانع از  cm20و اگر استيل نيستند، بايد داراي فلزي به ارتفاع بايد كامالً جفت شوند 

جويدن موشها براي ايجاد سوراخ شود. هر موش قادر است كه صدها دالر غذا را در سال بخورد يا نابود كند. 

اينكه با سم مسموم گردند، زيرا جانوران جونده اي كه به انبارهاي غذا هجوم مي برند بايد به دام انداخته شوند يا 

  ).1380با اين كار مي توان از هر نوع آلودگي بيشتر جلوگيري كرد(عليزاده و دادگر،
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جايي كه غذا براي مدت طوالني يا تحت شرايط نامطلوب ذخيره شود، ممكن است مشكالت جدي ناشي از 

ت فساد روغني همراه داشته باشد(عليزاده و آلودگي با مواد سمي خارجي، از بين رفتن خاصيت ويتامين و تأثيرا

  ).1380دادگر،

  

  فقدان ويتامين -24-2

ويتامينها از نظر بيولوژيكي تركيبهاي فعالي هستند كه به محيط فيزيكي و شيميايي اطرافشان حساسند. عواملي 

ل فرآوري و ذخيره مثل دما، فشار، رطوبت، اصطكاك، شرايط زماني و نور مي تواند روي تثبيت ويتامينها در طو

غذا تأثير بگذارد. قبل از مصرف، عناصر تسريع كننده واكنشهاي اكسيداسيون و احيا مي تواند منجر به كاهش يا 

فقدان فعاليت ويتامين ها شود و در طول ساخت غذا اصطكاك، دما و فشار روي تثبيت ويتامينها آشكارا تأثير مي 

عث فقدان ويتامينها شود. در انبار، رطوبت و اكسيداسيون با گذارد. دستگاههاي اكسترودر ممكن است با

اسيدهاي چرب اشباع نشده، پراكسيدها و مواد معدني آسياب مي توانند روي تثبيت ويتامينها تأثير بگذارند. 

ويتامينها در فرمول غذايي توسط توليدكنندگان با در نظر گرفتن از دست رفتن ويتامين و محدوديت انبار كردن 

  ).1380تنظيم مي شود، ولي اين نياز به نگهداري صحيح غذا را از بين نمي برد(عليزاده و دادگر، آن

  

  سموم خارجي -25-2

قارچها يا مايكوتوكسينها مهمترين آلوده كننده هاي غذايي هستند. مواد سمي خارجي توسط قارچها يا كپكهايي 

كنند. مهمترين قارچي كه در غذاها يافت مي شود توليد مي شود كه ممكن است روي مواد اوليه غذايي رشد 

گونه هاي جنس آسپرژيلوس است. تركيبهاي غذايي مختلفي مثل كنجالهپنبه دانه، كنجاله بادام زميني، 

محصوالت ذرت و دانه هاي غالت، مستعد آلوده شدن توسط آسپرژيلوس هستند. غذاهاي حيوانات معموالً 

كه يك محصول بيوسنتز توسط آسپرژيلوس فالووس و   B1 (AFB)فالتوكسين براي اطمينان از عدم آلودگي با آ

آسپرژيلوس پارازيتيكوس است، آزمايش مي شوند. اين ماده سمي يك ماده مولد قوي سرطان كبد است كه 

آن توليد غده هايي در قزل آالي رنگين كمان مي كند. اسيد پروپيونيك،  ppm006/0مشخص شده است مقدار 

يا اسيد فرميك ممكن است به عنوان عناصر جلوگيري كننده كپك زدگي به رژيم غذايي اضافه شوند. تتروآتها 

  در آزمايشهاي معمولي غذا بايد به عاليم آلودگي به كپك توجه كرد.

  شرايط زير در انبار غذا نشان دهنده شرايط مربوط به امكان آلوده شدن به كپك هستند 

 كپك زدگي يا ماندگي

 و كلوخه شدن تغيير رنگ

 افزايش رطوبت و دماي آن و در نتيجه حالت عرق كردگي 

  ).1380هر غذايي كه يكي از اين عاليم كپك زدگي را نشان دهد ، ديگر نبايد نگهداري شود(عليزاده و دادگر،



A�  �������� ح
� ��� / ��ارش �

 

  فساد روغن -26-2

فاق بيفتد، در نظر گرفته عمل اكسيداسيون به عنوان يكي از جديدترين تغييرات مضر كه مي تواند در انبار غذا ات

مي شود. در غياب آنتي اكسيدانهاي محافظ، ليپيدهاي داراي اسيدهاي چرب اشباع نشده كه شامل اسيدهاي 

چرب ضروري هستند و براي اكسيداسيون خودبخودي كامالً مستعدند، در طول مرحله اكسيداسيون خودبخودي 

كالها، پراكسيدها، هيدروپراكسيدها، آلدئيدها وكتونها مقداري از توليدات را ايجاد مي كنند كه شامل رادي

هستند. اين تركيبات با مواد غذايي ديگر مثل پروتئين ها، ويتامين ها و ليپيدهاي ديگر واكنش مي دهند و ضمن 

كاهش ارزش بيولوژيك آنها، قابليت هضمشان را نيز كاهش مي دهند. اثرات آسيب شناختي تغذيه با روغنهاي 

) خالصه شده است. عاليم بيماري شامل كاهش رشد و كارايي غذا ، 1992اخيراً توسط كانون ( اكسيد شده

تورم و پرچرب شدن كبد و افزايش مرگ و مير است، كه اين تأثيرات با تهيه غذاهاي داراي ويتامين، كه داراي 

است. غذاهاي  خاصيت ضد اكسيدكنندگي مي باشد و يا ضد اكسيدكنندهاي مصنوعي ديگر قابل جلوگيري

تجاري معموالً با يك يا چند تركيب از آنتي اكسيدانهاي سنتتيك مثل هيدروكسي آنيزول داراي حلقه بوتيل 

BHA)  هيدروكسي تولوئن داراي حلقه بوتيل ،(BHT)  02/0يا اتوكسي كوئين تهيه مي شود. اينها به مقدار  -

  ).1380% به جيره غذايي اضافه مي شوند(عليزاده و دادگر،015/0

  

  برچسب زدن بر روي غذا و كنترل كيفي -27-2

مطابق با قوانين ملي به توليدات مجوز داده مي شود و غذاها نيز برچسب زده مي شوند. در كشورهاي مختلف 

برچسبها متفاوت هستند ولي معموالً اجزاي تركيبي غذا و مقدارهاي بيشينه و كمينه رده هاي مختلف تركيب 

هر نوع غذا فهرست مي شوند. در بيشتر كشورها كنترل كيفي توليدكنندگان به صورتي است مورد استفاده در 

كه استانداردهاي ملي موجود را براي اجزاي تركيبي غذا و غذاهايي كه ساخته شده مشخص مي كند. بنابراين 

ن به هر وسيله اطالعات روي برچسبهاي غذا ضامن تازگي و كيفيت غذا براي خريدار است. اگر پرورش دهندگا

در كيفيت غذاهاي خريداري شده شك داشتند، بايد نمونه هايي را كه تهيه مي كنند از نظر فيزيكي و شيميايي 

مورد آزمايش قرار دهند تا از هر نظر تأييد شوند. اين عمل ممكن است با برداشتن مقداري از پنجمين كيسه از 

گيرد. نمونه هاي غذا بايد در ظروف دربسته قرار داده شوند و كيسه و تقسيم كردن نمونه ها انجام  40-50ميان 

براي آزمايش به يك آزمايشگاه پيشرفته فرستاده شوند. كارخانه تهيه غذا بايد فوراً از وجود هر نوع مشكل در 

  ).1380كيفيت غذاهاي توليدي خود مطلع شود(عليزاده و دادگر،

  فهرست غذا -28-2

رع تحويل داده مي شود بايد يادداشتهاي كاملي برداشته شود كه اينها هميشه جزئياتي از هر بسته غذايي كه به مزا

شامل تاريخ تحويل، سازنده و نوع غذا، شماره بسته، كميت، قيمت و هر نوع شرايط غذايي روي دستورالعمل 

  ).1380است(عليزاده و دادگر،
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  راههاي فيزيكي انبار داري  -29-2

% اين 17-22ال باعث مهار فرآيند ميكروبي خواهد شد و حتي در شرايط رطوبت روش واكيوم يا خال كه عم

روش به خوبي جواب خواهد داد. ولي با اين وجود برخي باكتر يهاي بي هوازي و مخمرها در اين شرايط زنده 

  خواهند بود . اين روش بيشتر در سيلو ها كارآيي دارد.

)  كه در آن با كمك  پمپ  و لوله ها بين توه مواد غذايي Ventilationروش انبار داري با جريان و تخليه هوا(

  هوادهي مي شود و از اين طريق دماي بينابيني پايين مي آيد.

  ذخيره در سرما كه دراين روش كه براي طوالني مدت قابليت نگهداري وجود خواهد داشت.

  

  روش هاي شيميايي انبار داري -30-2

هاي پروپيونيك و فرميك تثبيت مي شوند و بطور سر بسته پوشيده مي شوند. در  دانه هاي غالت تازه با اسيد 

  خواهد بود كه هر گونه فرآيند ميكروبي را مهار مي كند. 2-3بين  pHاينحالت 

درصد رطوبت با اسيد هاي آلي پوشيده مي  20% خشك مي شوند.  و محصول داراي 80دانه هاي غالت ابتدا تا 

  شوند. 

 5درجه تا  15هفته، در دماي  3درجه سانتيگراد تا  20ري غالت مشخص شده است كه در دماي در روش نگهدا

  هفته بدون هيچگونه افت كيفيت  مي توان محصوالت را نگهداري نمود. 10درجه سانتيگراد  تا  10هفته و در 

  ا انجام داد:در صورتي كه قرار است محصوالت گياهي و حيواني با هم انبار شوند بايد مراحل زير ر

تمييز نمودن دانه هاي غالت  و چنانچه نياز به الك كردن دارند اينكار انجام شود تا برخي ناخالصي ها جدا  

  شوند.

  ربرد دارد.اگرفتن عصاره غذا، روغن از دانه هاي گياهي اغلب ك

وارد مي شود تا مواد   طي يك فرآيند كيك يا پلت ها با دستگاه  دندانه دار  فشرده شده سپس مواد به يك  الك

  غير ضرور  خرد شده خارج شوند.

ميلي متر استفاده شود تا غذاي ساخته شده به نوعي الك شود و ذراتي  20در  20حتما از يك توري با مش 

همچون كاغذ، ريسمان و چيزهاي ديگر خارج شوند، در بين را از يك آن ربا استفاده شود ت اگر احتماال قطعه 

ذا شده باشد آن را جذب نمايد. در آخر از الك كنترلي عبور داده شوند  و سپس به انبار حمل اي آهن وارد غ

  شوند . ذرات درشت  نيز مجددا مورد باز بيني و جدا سازي قرار گيرند. 

از آنجا كه يكدست سازي مخلوط ها، گرانول سازي و امكان آن كيفيت و قابليت هضم مواد غذايي به اندازه 

  ن بسيار وابسته است ، مخلوط كردن بايد طي مراحل استاندارد انجام شدسوبستراي آ

در پلت سازي بايد به ماندگاري، نيروي سنگ شكني و مقاومت به آب توجه خاص شود. پارامترهاي زير باعث 

  اطمينان از پايداري دانه ها مي شود:
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بخار داده شده يا حرارت داده شده تكوين  محيط چسبنده جامد مثل: شير پودر شده، شكر، كارباميد كه با نشاسته

  و قوام يابد

از مهمترين اهداف تغذيه ايجاد شرايط مناسب براي رشد ، توليد مثل و سالمت  در كنار هزينه مناسب و قابل 

  قبول است.

ايط همچنين برخي فاكتورها بايد در غذا وجود داشته باشد كه فرآيند عمل آوري را تسهيل نموده تا غذايي با شر

مناسب فيزيكي تهيه شود. غذا بايد قابليت پلت شدن داشته باشد و نبايد در بر دارنده مواد ضد غذايي  در اندازه 

  هاي جلو دارنده رشد داشته باشند.
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  1پيوست 
  

  جداول مربوط به  تغذيه و غذاي بهينه(

  ( بر اساس آبزي پروري مسئوالنه)

  ) گرمابي كپور معموليماهي 
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ن نيازمندي هاي غذايي ماهي كپور شامل تعيين ميزان مورد نياز پروتئين، كربوهيدرات، چربي، ويتامين ها و تعيي

مواد معدني است. انرژي يكي از مفاهيم مهم  تغذيه است كه به منظور حفظ و نگهداري موجود و رشد كاربرد 

اشت آن فراهم شده  باشد. نيازمندي دارد و رشد زماني بدست مي آيد كه نيازمندي انرژي  ماهي براي نگهد

هاي غذايي آبزي به گونه، ژنتيك، جنسيت و دوران زيستي آن وابستگي دارد گرچه سطوح مورد نياز مواد 

  : غذايي به عوامل زير نيز وابسته است

  غذاي در دسترس

  انرژي غذا

  سطوح و واكنش هاي متقابل مواد غذايي در جيره

  ميزان در دسترس بودن آن

  و تركيبات مواد  شيميايي آب محيط كشتدماي 

  وجود سوم،  مهار كننده آنزيم ها و  ميكروارگانيسم ها

  وجود و مقادير  افزودني ها

  بيمار يهاي عفوني و نحوه برخورد با آنها و سطوح تركيبات  مواد غذايي در الشه

گونه مطلب در خصوص  در اين گزارش فقط به مرحله رشد كپور معمولي بسنده شده است و از ارائه هر

نيازمندي هاي غذايي ساير مراحل زيستي از جمله الرو، بچه ماهي و مولد صرفنظر شده است. گرچه در مثالها 

  برخي نيازمندي هاي بچه ماهي كپور معمولي آورده شده است.

  پروتئين ها: 

كه با پيوند هاي پپتيدي و  ساخته شده از اسيد هاي آمينه، بزرگترين و پيچيده ترين تركيبات آلي غذا هستند

اسيد   20اسيد آمينه جدا سازي شده اند ولي بيشتر پروتئين هاي از  23سولفوره شكل مي گيرند. اگر چه تا كنون 

آمينه  شكل گرفته اند. اين ماده غذايي مهمترين عامل رشد در موجودات است و كپور معمولي نيز همچون بقيه 

داردپروتئين هاي مصرفي در لوله گوارش هضم شده و به شكل اسيد هاي  موجودات به اين ماده غذايي نياز

، آمينه در سنتز پروتئين هاي جديد كاربرد دارند. لذا مقادير مورد نياز آنها بايد در جيره غذايي ( به منظور رشد

  و توليد مثل) بايد وجود داشته باشند.ترميم بافتها 

ي  باالترين است و با افزايش رشد از اين ميزان نياز كاسته مي شود. در ميزان نياز خالص پروتئيني در دوران الرو

نيز بشدت تحت تاثير دماي آب،  ميزان غذاهاي زنده موجود در طبيعت، مقادير انرژي غير  مورد كپور اين ميزان

ان پروتئين پروتئيني غذا، كيفيت پروتئين، جنسيت و ميزان ذخيره سازي آن در استخر ها است. در جدول زير ميز

مورد نياز كپور ماهيان ارائه شده است  كه بوضوح نشان مي دهد بسته به سويه كپور و شرايط محيطي متغيير 

  خواهد بود.
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نرخ رشد در كپور   ) 1979et alSingh ,.دماي آب نقش مهمي در جذب پروتئين و رشد  آبزي نشان مي دهد (

درجه سانتيگرد، بيش از دو برابر  26-29%) در دماي آب  29-30ين ( ماهيان با استفاده از غذاي فرموله ايزو پروتئ

% ) زماني است كه دماي آب بين 12تا  3ميلي گرم  افزايش وزن در روز با ضريب تبديل غذايي از  450-250(

% ضريب تبديل غذا). همچنين بچه ماهيان 8تا  3ميلي گرم افزايش وزن در روز و  90-220درجه باشد( 23-18

 ،%)5/29% پودر گندم در جيره غذايي ( با پروتئين خالص 50% آرد ماهي و 50ر در صورت استفاده از نسبت كپو

% 50% دانه هاي آجيلي و 50% نسبت به  بچه ماهياني كه از همين درصد پروتئين متشكل از 100افزايش رشد 

  ).  and 1979et alSingh 1977) .سبوس برنج  تغذيه نموده اند، نشان دادند(

كيفيت پروتئين نيز به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر رشد در كپور ماهيان مطرح مي باشد. منظور از كيفيت 

پروتئين، ارزش غذايي آن كه به توالي اسيد هاي آمينه، مخصوصا محتواي انواع ضروري اسيد هاي آمينه و در 

% پروتئين خالص، جمع 5/29كه در غذاي با  دسترس بودن زيستي آن بر مي گردد. به عنوان مثال در صورتي

بيان مي شود) مثل زماني  3/107%   كل پروتئين موجود باشد ( كه با نمره شيميايي  71/1متيونين و سيستئين ، 

%  كل پروتئين باشد( يعني نمره 51/0% پروتئين خالص، جمع اين دو اسيد آمينه تنها 75/30است كه در  سطح 

  . شد)با 18/30شيميايي آن 

مورد آن  جزء گروه  ضروري ها هستند و بقيه به عنوان غير ضروري  10اسيد آمينه شناسايي شده،  23از بين 

معرفي مي گردند. و اين بدان معني است كه انواع ضروري قابليت  سنتز در بدن ماهي را ندارند و بايد  مقادير 

حداكثر رشد حادث گردد. همنطور كه قبال گفته شده كافي از آنها حتما در جيره غذايي وجود داشته باشند تا 

اين اسيد هاي آمينه شامل آرژنين، هيستيدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل االنين، ترئونين، تريپتوفان 

و والين مي باشند. الزم به ذكر است دو اسيد آمينه غير ضروري ( سيستئين و تيروسين اثر اسپارينگ روي اسيد 

  فنيل آالنين) دارند. –متيونين) و فنيل آالنين ( تيروسين  –ي آمينه ضروري متيونين ( سيستئين ها

) Nose )1978در جدول زير ميزان  كمي مورد نياز اسيد هاي آمينه ضروري  در كپور معمولي آورده شده است. 

وتئين گزارش نمود و لزوم  % كل پر95/28حداكثر اسيد هاي آمينه ضروري مورد نياز براي كپور معمولي را 

حله بچه ماهي % ليزين را در آن متذكر نمود. البته در مر57/3% جمع متيونين و سيستئين و همچنين لزوم 76/1

%  از  045/1گرم پروتئين  يا  100%  از1/3جمع متيونين و سيستئين مورد نياز به  كپور ماهيانگشت قد 

  .%پروتئين  خالص  غذا افزايش مي يابد2/34

  كربوهيدرات ها:

اين تركيبات،  مهمترين تامين كننده هاي انرژي متابوليكي هستند كه در اين خصوص مي توانند جايگزين  

پروتئين شوند.  انواع كربوهيدراتها از قند هاي ساده گلوكز و فروكتوز ( مونوساكاريد ها) سوكروز و مالتوز ( 

پيچيده ( پلي ساكاريدها) موجودند.  در مورد ماهي انرژي قابل دي ساكاريد ها) تا نشاسته و سلولز با ساختار 

كيلو كالري در هر  8/3) سلولز تقريبا صفر است حال آنكه در مورد قند هاي راحت هضم MEمتابوليزه شونده (
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 كيلو كالري در هر گرم است و چنانچه نشاسته پخته شود 2تا  2/1گرم  مي باشد.  اين انرژي در نشاسته خام بين 

كيلو كالري در هر گرم افزايش مي يابد. مواد غذايي با منشاء گياهي، منابع  غني از كربوهيدراتها  2/3اين عدد به 

هستند كه در عين حال ارزانترين مواد غذايي نامبرده مي شوند. كپور ماهي به خوبي از كربوهيدراتها استفاده 

بهترين ماده قندي با ات را به خوبي مي پذيرند. % غذا حاوي كربوهيدر10-45غذايي دارد. و محدوده بين 

% قابليت افزودن در غذا را خواهد 40باالترين  درصد قابليت  در غذاي كپور معمولي دكسترين است كه تا 

  ). Furuichi and Yone, 1980داشت(

  چربي ها:

قسيم مي شوند. منظور از روغن چربي ها به انواع روغن، فسفوليپيد ها، اسفينگوميلين ها، واكس ها و استرول ها ت

 MEها، استر هاي اسيد هاي چرب گليسرول است كه اولين منبع تامين انرژي در موجودات محسوب مي شود. 

كيلو كالري در هر گرم مي باشد.  ز طرف ديگر چربي ها در حل ويتامين هاي محلول در  8-9روغن حدود 

لي، نقش حياتي در ساختار غشايي سلولي بازي مي كنند. چربي اهميت دارند. استر هاي فسفوليپيدي و استرو

همچنين چربي ها ويژگي هاي بافتي غذا و جذابيت  به غذاي ماهي مي دهند. روغن هاي ماهي  در بر دارنده 

 هاي در ساختار خود هستند.  تركيب اسيد PUFAشمار زيادي از اسيد هاي چرب داراي باند دو گانه  غير اشباع  

محيط كشت آب شوري  واستحصالي از ماهي ها، تحت تاثير شرايط محيطي از جمله دماي   چرب در روغن

تغييرات فصلي، بلوغ و همچنين تركيبات غذايي مصرف شده توسط ماهي است. روغن ها به راحتي ماهي و 

ورد % است) و به  راحتي توسط كپور ماهي جذب مي شوند.  در م90هضم مي شوند ( هضم پذيري آنها باالي 

) به عنوان حد مورد نياز گزارش شده است. همچنين اثر Sin )1973% روغن ماهي توسط 5كپور معمولي 

اسپارينگ روغن براي پروتئين ها در كپور ماهي به اثبات رسيده است. كپور ماهي به هر دو گروه  اسيد هاي 

ش وزن و ضريب تبديل غذايي در كپور چرب  غير اشباع امگا سه و امگا شش نياز دارند بطوريكه باالترين افزاي

 18% امگا سه 1كربنه  با دو باند دوگانه و  18% امگا شش 1معمولي زماني بدست مي آيد كه  غذا حاوي حداقل 

كربنه  18در كپور معمولي از انواع  DHAو   EPAكربنه با سه باند دو گانه باشد. بعدها مشخص گرديد كه 

6n :22-).  بطوريكه اگر در غذاي مولدين كپور معمولي ميزان 1979et aluchi Take ,.مفيدتر و ضروري تر هستند (

 et alShimma ,.%  باشد، درصد تفريخ تخم هاي حاصل از آن  ماهي مولد بشدت كاهش مي يابد(10كمتر از   3

فرآيند انبار ). از طرف ديگر اگر اسيد هاي چرب گروه امگا سه در جيره غذايي ماهي كپور زياد باشد، در 1977

خواهيم شد زيرا اين نوع چربيها به سرعت اكسيد مي شوند و اكسيد شده آنها روي  داري غذا با مشكل مواجه

ديگر تركيبات غذايي از جمله پروتئين ها و ويتامين ها و .... تاثير نامطلوب بجا خواهد گذاشت بطوريكه سطوح 

).  با Halver 1980شكل تركيبات  سمي بروز مي كنند ( در دسترس پذيري آنها را كاهش مي دهد و يا حتي به

دو نوع   PUFA% محتواي چربي براي كپور معمولي در صورتي كه در بر دارنده منابع 5-10اين  توصيفات حد 
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روغن در غذاي بچه كپور   75امگا سه و شش باشند توصيه مي شود.  حداكثر بهره وري غذا در استفاده از 

  ).  1979et alSen .ر جيره خالص محتوي كازئين بدست آمد (معمولي انگشت قد د

  ويتامين ها:

اين تركيبات آلي گر چه  در مقادير اندك ولي براي حيات موجودات ضروري هستند. برخي از ماهي ها قادر به 

ويتامين ها در  سنتز ويتامين ها يا برخي از آنها نيستند و به همين دليل حتما بايد در جيره غذايي آنها اورده شود.

حفظ و نگهداري موجود، فرآيند هاي متابوليكي و فيزيولوژيكي كارآيي دارند. داراي دو گروه محلول در آب 

) هستند. انواع محلول در آب ( بجز Kو   A,D,E)و محلول در چربي ( ويتامين هاي Cو ويتامين  B( گروه ويتامين 

فعاليت  كوآنزيمي يكدست و  ،)Cلول در آب  و ويتامين به عنوان فاكتورهاي رشد مح كولين و اينوزيتول

در انتقال كلسيم از غشا سلولي همچنين در توليد مثل و تكوين  Aويتامين   يونيك در متابلويسم سلولي دارند.

محرك جذب كلسيم  Dجنين دخالت دارد  و در تماميت سلولي  و ارگانل هاي آن نيز شراكت دارند.  ويتامين 

همچنين به نفوذ پذيري غشا كمك مي كند و در تكوين طبيعي مناطقي  چون  Eيك هستند. ويتامين از روده بار

گناد ها كه بشدت رگي هستند دخالت دارد. همچنين تين ويتامين حافظ اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زنجيره  

نياز كپور معمولي به  چربي در غش سلولي هستند و آنها را در مقابل اكسيد شدن محافظت مي كند. ميزان 

ويتامين ها بسته به اندازه ماهي، سن ، و نرخ  رشد و فاكتورهاي محيطي  و نوع غذا مصرفي ماهي، متفاوت است. 

 & Singhمشخصا هر دو گروه ويتامين هاي محلول در آب و چربي براي رشد بهينه كپور ماهيان ضروري هستند(

Sinha, 1981ن كپور  با افزودن دو گروه ويتامين ها به جيره غذايي آنها افزايش ). بطوريكه نرخ رشد بچه ماهيا

منجر به تغيير شكل در ستون مهره ها در كپور ماهي شده است. در   C) .  كمبود ويتامين  1984et alSingh ,.يافت (

 Mahajanگرم غذا  ضروري است( 100ميلي گرم آسكوريك اسيد در  65-75مراحل ابتدايي زندگي كپور ميزان 

and Agrawal, 1979(  .كه بنظر مي رسد نسبت به ساير ماهي ها زياد باشد  

  مواد معدني:

مواد معدني نيز براي تشكيل استخوان ها، پالسماي خون، هموگلوبين و بسياري واكنش هاي آنزيمي الزم و 

بت كلسيم به فسفر در ضروري هستند.  كلسيم و فسفر به منظور شكل گيري بافت استخواني مورد نياز هستند. نس

است. همچنين كلسيم در ايجاد لخته خون ، عملكرد عضالت  1/2تا  5/1فلس و استخوان  كپور معمولي حدود 

و ايپالس هاي عصبي ، تنظيم اسمزي موثر است و در فرايندهاي انزيمي  نقش كوفاكتور مهم را بازي مي كند.  

لي، كد هاي ژنتيكي و كنترل رشد و توليد مثل دخالت دارد.  فسفر نيز در انتقال انرژي، نفوذ پذيري غشا سلو

ماهي ها اين قابليت را دارند تا مقادير مورد نياز كلسيم خود را از آب و باقيمانده غذا جذب كنند ولي در مورد 

لسيم فسفر اين نقيصه وجود دارد و لذا حتما بايد در غذا اضافه گردد. در مورد كپور معمولي حداقل مورد نياز ك

% آن مي باشد. از ديگر مواد معدني مورد نياز ماهي كپور، منيزيوم،  6/0-7/0% غذا و در مورد فسفر  028/0

سديم، كلر، پتاسيم و كروم  مي باشد. منگنز، مس، آهن، كبالت، يد و روي به عنوان عناصر كمياب محرك 
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رت دارند به خصوص به منظور بهبود وجودشان درغذا ضروهاي رشد تلقي شده اند كه در مقادير بسيار كم 

ميلي گرم  در روز به ازاي  01/0جذب پروتئين و در جهت بهبود  بازماني ماهي. كلريد كبالت و منگنز  با ميزان 

  ).  Sen and Chatterjee, 1979هر ماهي  باعث افزايش نرخ بازمني ، رشد  دربچه ماهي كپور  گرديد(

  فيزيولوژي ماهي كپور:

  نسرد هستند و به منظور حفظ دماي دروني بدن انرژي مصرف نمي كنند.ماهي ها خو

  اعمال فيزيولوژي ماهي در مقايسه يا حركت و حفظ  موقعيت بدن، انرژي كمتري مصرف مي كند.

مواد دفعي ماهي به شكل دفع نيتروژن از طريق آمونياك به جاي اوره و اسيد اوريك انرژي كمتري از سوخت 

  مي كند. پروتئيني را مصرف

  انرژي: 

بهتر است تا سطح انرژي بهينه در ماهي با  محتواي بهينه پروتئين در غذاي آن تامين گردد. بر اساس مطالعات  

  كيلو كالري  در هر گرم پروتئين، حد مورد نياز براي ماهي كپور بدست آمده است.  8-9انرژي هضمي 

  آنزيم هاي گوارشي در كپور معمولي:

، و پروتئاز در سيكو هاي پيلوريك و مخاط روده باريك ماهي به ترتيب براي هضم كربوهيدراتها، آميالز ، ليپاز 

با اين وجود همانطور كه مي دانيم  در ماهياني كه معده دارند، اولين مرحله چربي ها و پروتئين ها كارآيي دارند. 

  اعث فعال شدن پپسين مي گردد.هضم و گوارش در معده صورت مي گيرد. در معده، اسيد كلريدريك معده ب

صورت مي گيرد. ولي همانطوركه مي دانيم كپور   2تا  2/2بين  pHحداكثر اين فعال شدن در محيط اسيدي 

سيستم گوارشي آن كمتر  از ماهيان معده دار اسيدي است. در زير  pHماهي از گروه ماهيان بدون معده است كه 

pH ور معمولي داده شده است. در كپور معمولي آنزيم هاي مالتاز و بخش هاي مختلف سيستم گوارشي در كپ

آميالز  در باالترين سطوح خود با سطوح كمتر سوكراز، الكتاز و آنزيم هاي ديگر در روده باريك اين ماهي 

روز تفريخ شدن از تخم تكوين اين آنزيم ها در  7- 10وجود دارند. مشخص شده است كه اين ماهي بعد از 

  ).Kawai and Ikeda, 1971ارشش كامل مي شود (سيستم گو

pH= 7/7  سانتيمتري پشت برجستگي روده باريك( اولين بخش روده)  10-14در  در  

pH= 7/7  سانتيمتري پشت اولين بخش روده  15-19در  در  

pH =6  سانتيمتري مانده تا مخرج  10-12در  در  

پروتئين غذا به پپتيد ها و اسيد هاي آمينه توانايي هيدروليز توانايي ماهي در تبديل پروتئين مصرفي به گوشت، به

قابل هضم آن باز مي گردد.در اين  صورت است كه اسيد هاي آمينه  و پپتيد از طريق لوله گوارش جذب و در 

خدمت سنتز بافت قرار مي گيرد. از گروه اندوپپتيداز ها، كيموتريپسين و تريپسين و از گروه اگزوپپتيدازها، 

  ينوپپتيداز و كربوكسيپپتيداز مهمترين آنزيم هاي هضمي پروتئين محسوب مي شوند.  آم
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% غذاي) به عنوان نشانگر غير قابل 1تا  5/0به منظور تعيين ميزان هضم پذيري غذا از روش سيتوكروم اكسيداز(

لف ( پروتئين، چربي، ). با آناليز تركيبات مختFurukawa and Tsukahara, 1966هضم در مدفوع استفاده مي شود(

كربوهيدرات، و انرژي و...) مدفوع ، هضم پذيري هر يك قابل تعيين خواهد بود. براي اينكار از فرمول زير 

  استفاده مي شود:

 (%سيتوكروم اكسيداز مدفوع) X                                                            (%سيتوكروم اكسيداز غذا)

 X100  100 -   ------------------------------------------- =     ري غذا  درصد هضم پذي

 (%سيتوكروم اكسيداز غذا)X                                                            (%سيتوكروم اكسيداز مدفوع)

زه گيري نمود. در جدول از طريق كسر  مقدار مدفوع ازغذا مصرف شده هم مي توان هضم  پذيري غذا را اندا

  زير هضم پذيري غذا براي كپور معمولي ارائه شده است.
  نيازمندي هاي غذايي ماهي كپور معمولي  -30جدول 

  نيازمندي كپور معمولي  ماده غذايي

  %)30-35گرم در صد گرم غذا (  30- 35  پروتئين 

  %)5- 15گرم در صد گرم غذا ( به انرژي بستگي دارد) ( 5- 15  چربي

  سيدهاي چرب ضروريا

  لينوليت         

  لينولنات          

  

  %)1گرم در صد گرم غذا (  1

  %)1گرم در صد گرم غذا ( 1

  درصد وزن بدن در روز  83/1كيلو ژول بر كيلو گرم وزن بدن  براي نرخ تغذيه  285  انرژي هضمي موردنياز

  رصد وزن بدن در روزد 60/3كيلو ژول بر كيلو گرم وزن بدن  براي نرخ تغذيه  548

  درصد وزن بدن در روز 17/5كيلو ژول بر كيلو گرم وزن بدن  براي نرخ تغذيه  721

  %)30-40گرم در صد گرم غذا ( 30- 40  كربوهيدرات ( نشاسته)

  اسيد امينه

  

  آرژنين

  

  هيستيدين

  

  ايزولوسين

  لوسين

  

  ليزين

  ا)Nose, 1979درصد در غذا  6/1درصد در پروتئين ( 0/1±3/4

  )Dabrowski, 1983bروز(ميلي گرم بر كيلو گرم غذا در  506

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  8/0درصد در پروتئين ( 8/0±1/2

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 145

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  9/0درصد در پروتئين ( 9/0±5/2

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 255

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  3/1در پروتئين ( درصد 3/1±3/3

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 429

  
  درصد در غذا) 2/2درصد در پروتئين ( 2/2±7/5
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  متيونين

  

  ينسيستئ

  فنيل آالنين

  

  تيروزين

  

  ترئونين

  

  تريپتوفان

  

  والين

  

  كلسيم(گرم / كيلو گرم)

  فسفر(گرم / كيلو گرم)

  منيزيم (گرم / كيلو گرم)

  آهن(ميلي گرم / كيلو گرم)

  مس (ميلي گرم / كيلو گرم)

  منگنز (ميلي گرم / كيلو گرم)

  روي (ميلي گرم / كيلو گرم)

  و گرم)كبالت (ميلي گرم / كيل

  A(IU)ويتامين 

 D (IU)ويتامين

 E (IU)ويتامين

 Kويتامين 

  تيامين

  ريبوفالوين

  پيريدوكسين

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 458

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  8/0درصد در پروتئين ( 2/1±1/2

  )Dabrowski, 1983bلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز(مي 105

  
  )Nose, 1979درصد در غذا  0/2درصد در پروتئين ( ±2/5-- 

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  4/1درصد در پروتئين ( 5/2±4/3

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 254

  
  )Nose, 1979درصد در غذا  0/1درصد در پروتئين ( ±6/2-- 

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 190

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  5/1درصد در پروتئين ( 5/1±9/3

  )Dabrowski, 1983bميلي گرم بر كيلو گرم غذا در روز( 213

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  3/0درصد در پروتئين ( 3/0±8/0

  )Dabrowski, 1983bذا در روز(ميلي گرم بر كيلو گرم غ 305

  
  )Nose, 1979 درصد در غذا  4/1درصد در پروتئين ( 4/1±6/3

 -  

  
5 -3/0)NRC, 1993(  

8 -6)NRC, 1993(  

7/0 -4/0)NRC, 1993(  

150)NRC, 1993(  

3)NRC, 1993(  

13 -12)NRC, 1993(  

30 -15)NRC, 1993(  

1/0 )NRC, 1993(  

IU4000  )NRC, 1993(  

  )NRC, 1993فاقد نياز (

IU100 )NRC, 1993(  

  فاقد نياز
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يكي از مهمترين مراحل در تدوين غذا، آگاهي از ارزش غذايي مواد در دسترس مي باشد. در زير درصد مواد 

   يبات  گياهي مورد استفاده در جيره غذايي پور معمولي آورده  شده است.تشكيل  دهنده برخي از ترك

  تركيب غذاي مناسب براي كپور ماهيان

براي اقتصادي بودن پرورش ماهي كپور مي توان، از غالت نامرغوب و غير قابل استفاده براي مصارف انساني 

ها، مالس چغندر قند، ضايعات و پس مانده  نظير گندم، جو و ذرت نامرغوب، سبوس برنج و گندم، انواع كنجاله

كارخانه هاي روغن كشي و كمپوت سازي و همچنين دانه هاي هرز استفاده كرد. مقدار ليزين موجود در 

غذاهايي با منشأ حيواني، دو برابر ميزان آن در غذاهاي گياهي است به همين دليل الزم است غذاي ماهيان 

درصد  15تا  10عادل شود. براي اين كار، غذاي ماهيان زير يكسال بايد داري پرورشي از لحاظ اسيدهاي آمينه مت

درصد غذا با منشأ گياهي نظير كنجاله آفتابگردان و  20غذا با منشأ حيواني، مانند آرد ماهي و آرد استخوان و 

باشد(عفت پناه  غيره باشد و تركيب اسيدهاي آمينه غذا، همانند تركيب اسيدهاي آمينه بدن ماهيان زير يكسال

  ).1380و 1376كمايي،

  پانتوتنيك اسيد

  نياسين

  فوليك اسيد

 B12ويتامين 

  كولين

  اينوزيتول

  بيوتين

  آسكوربيك اسيد

  )NRC, 1993ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن ( 30

  )NRC, 1993ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن ( 28

  د نيازفاق

  فاقد نياز

4000-500  
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  به مقدار مورد نياز
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  درصد مواد تشكيل دهنده بعضي از مواد غذايي -31جدول 

  دهنده موادتشكيل

  نوع غذا
  اي مواد نشاسته  چربي  پروتئين خام  آب

  1/72  7/1  6/9  14  ذرت

  6/69  5/1  8/11  14  گندم

  5/71  2  10  14  جو

  4/29  8/7  39  5/8  كنجاله سويا

  1/51  2/4  9/15  7/12  سبوس گندم

  4/22  5/7  6/39  9/9  كنجاله آفتابگردان

  27  2/7  3/36  2/10  دانه كنجاله پنبه

  5/48  5/1  4/25  3/14  حبوبات

  5/5  23  60  8  شفيره كرم ابريشم

  80  4  8  13  ارزن

  70  4  6  13  سورگوم

  35  -   10  14  )2آردگندم درجه(

  16  4  2  70  انواع علوفه شيرين

  72  1  9  14  چاودار

  عنوان مثال تركيب غذايي مورد ماهي كپور معمولي داده شده است.  به ذيلدر 

  
  درصد تركيب غذايي براي پرورش ماهيان بازاري در مدت يكسال –32جدول 

وزن انفرادي   تركيب غذايي

  گرم 40- 11

وزن انفرادي بيش از 

  گرم 40

  18  50  آرد ماهي

  8  11  آرد استخوان

  20  10  مخمر غذايي

  12  3  كنجاله آفتابگردان

  7  -   كنجاله سويا

  10  22  گندم

  5  5  مالس چغندر

  8  -   جودوسر

  9  -   جو

پودر كربنات 

  كلسيم

 -  1  

  1  -   فسفات معدني

  -   1  مكمل ويتاميني

  100  100  جمع
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باشد. يعني براي توليد يك كيلو گوشت  مي 1/1جيره تنظيم شود،  27ضريب تبديل غذايي اگر مطابق جدول 

  يلو از غذاي فوق بايد مصرف شود.ك 1/1بچه ماهي كپور 
  

بصورت مقايسه در ماهيان گوشتخوار و همه چيز خوار چون كپور  دامنه استفاده از مواد اوليه –33جدول 

  معمولي

  ماهيان گوشتخوار  نوع مواد اوليه (درصد)
  ماهيان علفخوار و

  همه چيزخوار

  3-5  1-5 آرد يونجه

  1-6  2-10 پودر خون با روش اسپري دراير

  10-33  2-15 آرد ذرت

  4-10  4-20 گلوتن ذرت

  10-35  10-34 كنجاله تخم پنبه به روش استخراج

  5/0-3  1-2 دي كلسيم فسفات

  2-6  3-7 پودر پرهيدروليز شده

  5-60  5-65 آرد ماهي

  5-25  5-30 آرد گوشت و استخوان

  4-15  4-7 آرد ضايعات طيور

  3-65  5-15 سبوس برنج

  5-10  5-30 آرد ميگو

  4-50  6-30 آرد سويا

  4-15  4-33 آرد گندم

  10-40  2-25 سبوس گندم

  5-30  2-19 مخمرهاي هيدروليز شده

  

  ياز كپور معموليمورد ن يدست يزان غذايمحاسبه م 

توان در روش پرورش توأم با  يرا م ي، فقط كپور معمول يان پرورشيه كپور ماهيبا توجه به اختصاصات تغذ

 يمناسب غن يها يح و كوددهيصح يتيريمد ياستخر با روش ها يعيطب يود و اگر غذاه نميتغذ يدست يغذا

  نخواهد بود. يازيان نيگر كپور ماهيد يگونه ها يه دستيگردد. به تغذ

  يك دوره پرورشيدر  ياز كپور معموليمورد ن يدست يزان غذايم
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در استخر را باال برده تا  يعيدات طبيازان توي، ميمقرون به صرفه خواهد بود كه با كودده يپرورش ماه يزمان

ق مصرف ياز طر ين كند و مابقي، تأمياستخر پرورش يعيطب يه خود ار با مصرف غذايحداقل رشد اول يماه

درصد  30-50و  يعيطب يدرصد رشد از غذا 50-70ان، يرد. در پرورش توأم كپور ماهيانجام گ يدست يغذا

  حاصل شود. يدست يد از غذايرشد با

كشت  يقطعه بچه ماه 3600درصد از 20، يك هكتاريك استخر يشروع پرورش در  يمثال، اگر در ابتدا يبرا

ان فصل پرورش ، وزن آن را به يم در پايگرم باشد و بخواه 50به وزن  يكپور معمول يداده شده در آن ، ماه

است  5/3-4ل آن يب تبديكه ضر يياز در طول دوره ، با غذايمورد ن يزان غذايم ، ميلوگرم برسانيك 5/1ش از يب

  .خواهد بود   ذيلكنستانتره باالنس پلت شده خشك) به شرح  ي(غذا

gr 50 هي= وزن اول      gr 1500 يي= وزن نها  

  كپور يه ماهي= تعداد اول 3600) × 20= %( 720  يقطعه بچه ماه

  درصد تلفات 15زان برداشت با ي= م 720) × 15= %( 612 يبازار يقطعه ماه

gr 1450  =50 – 1500 يزان رشد هر ماهي= م  

kg  4/887  =gr 887400  =612  ×1450 قطعه 612 يبرا يزان رشد هر ماهي= م  

kg  22/266 )% =30 × (4/887 يدست يدرصد غذا 30زان رشد توسط ي= م  

  ييل غذايب تبدي= ضر 5/3

kg  932   =5/3  ×22/266 پرورش از در طول دورهيمورد ن يدست يزان غذاي= م  
  )ياز روزانه (برحسب درصد وزن ماهيمورد ن يزان غذايم  – 34جدول 

  يوزن ماه

  (گرم)

  يزان غذادهيم

  ( % وزن ماهي)

  يوزن ماه

  ( گرم) 

  يزان غذادهيم

  ( % وزن ماهي)

1 -5/0 40  350-301  4/4  

5/2 -5/1 30  400-351  4  

5 -3 20  450-401  4/3  

10 -6 15  500-451  2/3  

20 -11 11  550-501  8/2  

35 -21 10  600-551  5/2  

50 -36 5/9  650-601  3/2  

70 -51 9  700-651  2/1  

100-71 8  750-701  9/1  

150-101 7  800-751  7/1  

200-151 6  850-801  55/1  

250-201 9/5  1200-1001  45/1  

300-251 9/4  1500-1201  3/1  
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 50ن يد شود و وزن ايكپور از استخر ص يهقطعه بچه ما 50مثال، چنانچه در شروع ماه دوم پرورش تعداد  يبرا

 يگرم) به دست م48ان (ي، وزن متوسط بچه ماه 50بر  2400م يگرم باشد با تقس 2400 يكپور معمول يقطعه ماه

در نظر  يدرصد وزن ماه 5/9د يروزانه با يمصرف يشود مقدار غذا ي) مشخص م13د. با مراجعه به جدول (يآ

 يروزانه برا ييره غذايزان جيدرصد، م 5/9) در ي(وزن متوسط هر بچه ماه 48عدد ن، با ضرب يگرفته شود بنابرا

خته يكپور ر يقطعه ماه 500ن استخر مثالً يگرم خواهد بود و اگر در ا 56/4ن استخر يكپور در ا يهر قطعه ماه

ان چنانچه ين ماهيه ايتغذ ي، برايعني) . 500×  56/4لوگرم در روز است (يك 28/2آنها  ييره غذايشده باشد ج

 يره غذايلوگرم جيك 28/2د روزانه در دو نوبت يگراد باشد با يدرجه سانت 20-26ن يدرجه حرارت آب استخر ب

باالتر  26ا از يگراد باشد) و  يدرجه سانت 15-20ن يكمتر(اگر ب 20داده شود. اگر درجه حرارت آب از  يدست

ان به يدر تعداد ماه يدرصد وزن ماه 5/1-2از از ضرب يد نمور يگراد باشد) غذا يدرجه سانت 26-31ن ي(اگر ب

  دست خواهد آمد.

  

  توصيه هاي مهم در تغذيه كپور ماهيان

درجه سانتي 12تعذيه ماهي كپور بستگي به درجه حرارت آب دارد. اين ماهي در درجه حرارتهاي كمتر از  -1

گراد ميزان هضم و جذب غذا پايين است، درجه سانتي  18گراد تغذيه نمي كند و چون در درجه حرارت زير 

 28تا  25در نتيجه غذادهي در اين دما مقرون به صرفه نخواهد بود. بهترين درجه حرارت براي تغذيه ماهي كپور، 

درجه سانتي گراد است كه ماهي خوب تغذيه كرده و همچنين غذا را خوب هضم و جذب مي كند. غذادهي در 

درجه سانتي گراد، به علت كمبود اكسيژن محلول در آب و در نتيجه كاهش ميزان  35درجه حرارتهاي باالتر از 

هضم و جذب غذا، ممكن است باعث بروز مشكالتي در ماهي شود. زيرا، با وجود افزايش مصرف غذا، نمي 

  تواند به خوبي آن را هضم كرده و دفع كند.

درجه  18غاز شود كه درجه حرارت آب باالتر از بنابراين، بهتر است زماني تغذيه ماهي كپور با غذاي دستي آ

  ).1380و1376سانتي گراد باشد(عفت پناه،

ن درجه يدر ا يه شود چرا كه ماهيگراد تغذ يدرجه سانت 24-27 يكپور در درجه حرارت ها يشود ماه يسع

 ).1379كند(سالك يوسفي، يه كرده و غذا را خوب هضم و جذب ميحرارت ها خوب تغذ

نه هاي غالت يا پلت غذايي بايد متناسب با اندازه دهان ماهي باشد، براي تغذيه ماهيان درشت نبايد اندازه دا -2

دانه هاي غالت را آسياب كرد. زيرا، هنگام در آب مقدار زيادي از ذرات ريز موجود در غذا، در آب پخش 

 100ت. زيرا، يك ماهي شده و به مصرف ماهي نمي رسد. در مورد ماهيان كوچك، خرد كردن غذا ضروري اس

گرمي قادر خرد كردن و بلعيدن دانه ذرت نيست. براي تغذيه ماهيان كوچك، بايد پلت غذايي را خرد و الك 

كرد و يا به صورت خمير در آورد و سپس براي تغذيه بچه ماهيان به كار برد، چنانچه غالت قبل از ريختن در 

احتي آن را مصرف كند. غذاي ماهي كپور نبايد در سطح آب خيس و نرم شوند، ماهي كپور مي تواند به ر
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استخر پاشيده شود چون در گل و الي كف استخر فرو رفته و ماهي نمي تواند آن را پيدا كند در نتيجه غذا به 

  ).1380و1376هدر مي رود. (عفت پناه،

 ).1379باشد(سالك يوسفي، يد متناسب با اندازه دهان ماهيبا ييپلت غذا ياندازه دانه ها

  ماهي، حيواني رام و تعليم پذير است و اغلب سر وقت در اطراف محل غذادهي حاضر -3

مي شود. به همين دليل، بايد غذا را در زمان و محلهاي مشخص به ماهي داد و در اين مورد دقت كامل به عمل  

  آورد. در غذا دهي كور ماهيان رعايت چهار اصل، ضروري است:

  . 17و  8ني غذا در ساعتهاي معيني در اختيار ماهي قرار گيرد . مثالً ، در ساعت زمان ثابت : يع -1-3

  مكان ثابت : يعني غذا را هميشه در مكان معين در اختيار ماهي بگذارند . -2-3

نبايد نوع غذا را به يكباره تغيير داده بلكه از هر فرمول غذايي كه استفاده مي شود بايد  يكيفيت ثابت : يعن -3-3

  به طور مرتب استفاده كرد و چنانچه ناگريز به تغيير آن هستيم به تدريج با فرمول جديد جايگزين شود.

 يكيفيت ثابت : يعني ميزان غذاي روزانه از نظر مقدار بايد در فاصله دو بيومتري ثابت باشد و مقدار غذا-4-3

ح يا عصر خودداري كرد(عفت عصر برابر باشد.از كم يا زياد دادن غذا در صب يصبح با مقدار غذا

  ).1379)و(سالك يوسفي،1380و1376پناه،

 يرد. البته بهتر است غذادهيصبح زود و غروب انجام گ يعنيد در دو نوبت، يان كپور بايبه ماه يعمل غذاده -4

  ). 1380و1376رد(عفت پناه،يصبح انجام گ 8در حدود ساعت 

ي استخر تعيين مي گردد. اين محل بايد از مناطق كم رفت و محل غذادهي ماهيان معموالً بر روي ديوارة خروج

آمد بوده و همچنين براي حمل غذا در دسترس باشد. ضمناً از نظر دسترسي حيوانات شكارچي نظير شنگ يا 

سمور آبي در امان باشند. محل غذادهي ماهيان را تا پايان دوره نبايد تغيير داد زيرا هرگونه تغيير و جا به جايي، 

ماهي آمور از  يهمقدار مصرف غذا و در نتيجه در رشد مطلوب ماهيان ايجاد اختالل مي نمايد. براي تغذ در

متر است كه به تعداد يك يا دو  3×3يا  2×3يا  2×2چارچوب هاي چوبي استفاده مي شود، ابعاد اين چاچوب ها 

ان يك گوشة از استخر را به عدد براي هر هكتار آماده و در داخل استخر نصب مي شود. همچنين مي تو

  ).1380و1376توري هاي فلزي محصور نمود و غذاي ماهي علفخوار را در داخل آن قرار داد(عفت پناه، لهوسي

ماهي حيواني رام و تعليم پذير است و معموالً سروقت در حوالي محل غذادهي منتظر مي ماند. بنابراين توصيه 

ه مي شود. معموالً غذاي روزانه در دو وعدة صبح و غروب به ماهيان مي گردد غذا در زمان مشخص به ماهي داد

  ).1380و1376داده مي شود(عفت پناه،

رد. ياز استخر قرار گ ينيشود كه در نقاط مع يد ميد در داخل تشتك در استخر گذاشته شود و تأكيغذا با -5

است(عفت  يگر كافيكديمتر از  20دود نقطه و فاصله تشتكها ح 8تا  6ن منظور در هر هكتار از استخر يا يبرا

  ).1380و1376پناه،
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ن يت ايآب باشد. موقع يمتر 1-6/0از لجن بوده و در عمق  يد عاريرد بايگ يكه غذا در آن قرار م ينقاط -6

  ).1380و1376ابند(عفت پناه،ي يز، بتوانند به غذا دسترسيف تر نيان ضعيانتخاب شود كه ماه يد طورينقاط با

جه عدم رفع يكپور توسط آمور و درنت يماه ياز غذا يبه علت استفاده مقدار يش چندگونه ادر پرور -7

خته شود تا يكپور در استخر ر يساعت زودتر از ماه 2از آمور، يد علوفه مورد نيكپور، با يماه يه ايتغذ يازهاين

  ).1379ه نكنند(سالك يوسفي،يكپور تغذ يماه ير شده و از غذايآمور س يهايماه

د در يآمور، با يه ماهيمورد تغذ ياز پخش علوفه در استخر به علت وزش باد، علوفه ها يريجلوگ يبرا -8

ه استخر قرار يمتر و در حاش 2×2 يبين مربعها به ابعاد تقريخته شود. ايشناور در آب ر يچوب يداخل مربعها

ك محل ثابت شده اند(عفت يدر  يخ چوبيا ميعدد در هكتار است كه به كمك طناب و  4-2گرفته و تعدا ان 

  ). 1379) و (سالك يوسفي،1380و1376پناه،

 100تا  60ن يگراد، روزانه ب يدرجه سانت 20در درجه حرارت  يتوانند در سال اول زندگ يان آمور ميماه -9

شود  يخته ميو آماده شده به استخر ر ينه دار دستيسبز يه كنند. اگر غذاهايدرصد وزن بدن خود از علوفه تغذ

  ).1380و1376ل دهد(عفت پناه،يرا تشك يدرصد وزن بدن ماه 50تا  30د مقدار آن يبا

 يان بزرگتر به راحتيد خرد و قطعه قطعه شود. ماهيگرم است علوفه با 100آمور كمتر از  ياگر اندازه ماه -10

ك يش يافزا يعلفخوار برا يه كنند. به طور معمول ماهيده در كنار استخر تغذييرو يو علفها يتوانند از ن يم

دارد(عفت پناه  ياهان آبزيلوگرم گيك 70تا  30ا يلوگرم علوفه و يك 30تا  20از به يلوگرم وزن نيك

  ).1380و1376كمايي،

نوبت قبل كامل خورده شده باشد.  يد توجه داشت كه غذايا آمور، بايكپور و  يبه ماه يدر موقع غذاده -11

 يد كنترل شود. در صورت اضافه بودن غذا از مقدار آن كاسته شود چرا كه غذاياار مهم است و بين مسأله بسيا

  ).1380و1376شود. (عفت پناه كمايي، ياستخر م يباعث آلودگ ياضاف

و خروج  ين كار با فشار دادن مخرج ماهيا يكرد. برا يز بررسيهضم غذا را ن يد چگونگي، بايدر غذاده -12

است به  يعيطب يه از غذاياز مدفوع كه مربوط به تغذ ين مالحظه كرده، بخشيه باز آن را با ذر يمدفوع، مقدار

ه يتوان به مقدار تغذ يزان آنها، ميم ياست. از رو يبه رنگ خاكستر يدست يره و و بخش مربوط به غذايرنگ ت

الك قرار داد(س يز مورد بررسيت هضم آنها را نيبرد و وضع يپ يمصنوع يا غذاي يعيطب ياز غذا يماه

  ).1379يوسفي،

ن ممكن است ياز به زمان دارد، بنابراين ييك نوع ماده غذايه از يتغذ يبرا يكه عادت دادن ماه يياز آنجا -13

 يج با غذايد را به تدريجد يد غذاين گونه موارد بايه از آن شود. در ايكباره غذا منجر به عدم تغذير دادن ييتغ

د يا جو بايسبوس برنج  ين كردن ذرت به جايگزيجا يشود. مثالً، برا ن آنيگزيمخلوط كرد تا كم كم جا يقبل

قرار  يرفته و مرد مصرف ماهيد به طور كامل پذيجد يغذا يكم كم آنها را با هم مخلوط كرد تا پس از مدت

  ).1380و1376رد(عفت پناه كمايي،يگ
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 70را، يباال رود. ز يد تا حديبا يعيطب يزان غذاياستخر، م يو آماده ساز يح در كوددهيت صحيريبا مد -14

 يق مصرف غذايدرصد رشد از طر 70گر، يرد. به عبارت ديگ يانجام م يعيطب يكپور از غذا يه ماهيدرصد تغذ

ب يد ضريبا يان بازاريپرورش ماه يرد. در استخرهايگ يانجام م يدست يق مصرف غذايه از طريو بق يعيطب

ت  يريو مد يا كوددهيا غذا هدر رفته و ين مقدار باشد يشتر از اياگر بباشد و  5/2ا ي 2غذا معادل  يل نسبيتبد

از  يه مصنوعيبا تغذ ياست ول يدرصد چرب 8تا  6 يدارا يعيط طبيكپور در شرا يح بوده است. ماهيناصح

درصد برسد كه بازار پسند و خوش ذائقه نخواهد  20تا  16آن به  يزان چربيمتعادل نشده، ممكن است م يغذا

ن يمناسب است. بنابرا يدست يشتر نشود ، استفاده از غذايدرصد ب 10-2آن از  يزان چربيكه م يد و در صورتبو

ن ييپا يل نسبيب تبديضر يان ذكر است زمانياست. شا يمناسب ضرور يه غذايدقت در ته يدست يدر ارائه غذا

، يك استخر پرورش ماهيمثال اگر در  ياستفاده كرده باشد. برا يعيطب يشتر از غذاهايب يخواهد بود كه ماه

 ييل غذايب تبديلوگرم گندم مصرف شده باشد و ضريك 5/2كپور در طول دوره پرورش  يهر قطعه ماه يبرا

لو رشد خواهد كرد. يك كيلو گندم يك 5خوردن  يبه ازا يم، در آن صورت ماهيلوگرم فرض كنيك 5گندم را 

د، وزن يد شود. اگر در هنگام صين استخر صيلو از ايم كيبه وزن ن يكپور يهايد ماهيدوره پرورش، با يدر انتها

از  ين ماهين، ايخواهد بود بنابرا 08/2) 5/2:  200/1ل غذا در آن (يب تبديلوگرم باشد ضريك 200/1كپور  يماه

  .)1380و1376د شده است(عفت پناه كمايي،يز تولين ينه كمتريو ذائقه مناسب است و با هز يزان چربينظر م

دارند)  ياهيدروكربن (كه به طور عموم منشأ گيه يشتر حاويد بيكپور با يماه يدست يشود كه غذا يادآور مي

ره استفاده ي، استخوان و غير آرد ماهينظ يمتيگران ق يكپور از غذاها يماه يب غذايست در تركيباشد. الزم ن

 يبيترك يدست ياز غذاين مورد نياند پروتئتو ياست و م يمتيارزان ق يمنجمد و تازه غذا يلكايك يشود. ماه

درصد غذا، با چرخ  30تا  20زان يا تازه را به ميمنجمد  يلكايتوان ك ين كار، ميا ين كند. برايكپور را تأم يماه

 ير غالت و حبوبات مخلوط كرد. در صورت كافيكپور نظ يه ماهيمورد تغذ يير مواد غذايگوشت خرد و با سا

شود به  يدر ماه B1ن يتامير كمبود وينظ يلكا، ممكن است باعث بروز عوارضيستفاده از كا يعيطب ينبودن غذا

  استفاده كرد. ييب غذايدر ترك B1 نيتامياز و يتوان، مقدار ين خاطر ميهم

 يلكا بروز ميك ياد ماهيكه به هنگام مصرف ز B1ن يتاميا كمبود ويناز و ياميت يمارياز ب يريجلوگ ين برايهمچن

  ).1380و1376استفاده كرد(عفت پناه كمايي، ييب غذايز طحال چرخ شده در ترككند، ا

   يزان غذادهيم

و در حال پرورش و مشاهدات مربوط به مقدار  يوماس ماهيد با توجه به بيره) باي(حجم جيمصرف يزان غذايم

  محاسبه شود. يروزانه مصرف يغذا

گو و با در نظر گرفتن يا مي يدر ماه يمصرف يغذاان بدون توجه به يبه طور معمول، پرورش دهندگان آبز

ت يفيع شدن غذا و از دست رفتن كي، ضاين امر اغلب به اسراف در غذادهيكنند. ا يم يوماس اقدام به غذادهيب

  شود. يباال منجر م ييل غذايب تبديد نامناسب و ضريجه توليآب و در نت
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ر يباال، مقاد يژن، دماين اكسيير پاين آب، مقادييت پايفيعبارتند از : ك يمصرف يغذا ير گذار برايعوامل تأث 

ا يشتر يبا قطر ب ييدروژن، وجود ذرات غذايد هيت و سولفيترين يسم يتهايمتابول ير باالياك، مقاديآمون يباال

  ان.يآبز يماريكمتر از حد مناسب و ب

ش ين افزايجبران ا يدهد. برا يش ميگوها را افزايها و ميدر ماه ياز به انرژيآب ن يش دما و شوريافزا

زان يآب، م يش دما و شورين حال، با افزايابد. در عي يش ميافزا يمصرف يزان غذاي، ميانرژ يدرخواست برا

ژن يزان اكسيرد. ميگ يوان قرار ميار حيدر اخت يژن كمتريب اكسين ترتيابد و بدي يز كاهش ميژن محلول نياكس

ن يژن) و همچنياكس يبرا ييايميش ي(تقاضا CODژن)، ياكس يبرا ييايميوشيب ي(تقاضا BODن به يمحلول همچن

ر ير مقاديژن محلول به زيزان اكسيكه م ين، زمانيدارد. بنابرا يتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها بستگيبه تراكم ف

بسته به شدت و وخالت اوضاع كاسته  يمصرف يا از حجم غذايمتوقف شود و  يد غذادهيرسد، با يم يعيطب

شود،  يانجام م يكاف يژن محلول در آب ،هوادهير اكسيحفظ مقاد يكه برا يشود. در مزارع پرورش ماه

  گذارند. ير ميژن محلول ذكر شده در فوق بر مصرف غذا تأثير از اكسيبه غ يعوامل

 يازمند مصرف غذايع خود نيمربوط به رشد سر يازهاين نيتأم يبرا يهاي قدانگشت ياز آنجا كه بچه ماه

موجود در ارتباط  يگونه ا ياز باشد. تفاوتهاين نياز ا يد انعكاسيبا يمصرف يزان غذاين ميهستند، بنابرا يشتريب

ان را يه آبزيتغذ يبرا يك دستورالعمل كلين يپرورش، تدو يمناسب برا يمربوطه و دما ييغذا يازهايبا ن

  ناممكن ساخته است.

ر گذار يتأث ييل غذايب تبديد و ضرياندازه غذا بر رشد، تول ن مصرف كمتر ازيش از اندازه و همچنيمصرف ب

آب و اندازه  يبر حسب دما يماه يبرا يزان غذادهيشود . م يد خوددارير ثابت بايدر مقاد ياست. از غذاده

  گردد: ير محاسبه ميقه زيبه طر يروزانه مصرف يآن متفاوت است. مقدار غذا

  

        وماس)ي(درصد ب يزان غذادهيم×  ين وزنيانگيم× ا هي=     تعداد ماه يمصرف يزان غذايم
 

 يره خاص، عوامليك جياز  ييغذا يين كارآيبه حداكثر رشد و بهتر يابي، به منظور دستيستم پرورشيك سيدر 

 يو روشها يغذاده يره)، تواليم و حجم جير آنزي(مقاديزان غذادهيه، ميبه كار رفته در تغذ يهمچون روشها

  برخوردارند. يت فوق العاده اياهماز  يغذاده

  ييره غذايحجم ج

مراحل مختلف رشد مصرف شود. در  ياختصاص يازهاين يد به منظور برآورد سازيره با حجم مناسب بايج

ن تر از حد معمول باشد، به منظور خارج نمودن ييا پايذرات با ابعاد باالتر  يره خاص حاويك جيكه  يصورت

آبششها در  يا غبار اغلب سبب چسبندگيز يار ريغربال استفاده نمود. وجود ذرات بس د ازيبا يين ذرات غذايچن

موجود  يآبششها توسط غبارها ين چسبندگيكند. همچن يب وارد ميگردد كه به آبششها آس يگوها ميو م يماه

100 
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وان يبه ح يشتريب بين امر آسيآورد؛ ا يسمها را فراهم ميكروارگانيرشد انواع م يالزم برا يره، سوبسترايدر ج

  آب خواهند شد.  يز موجب آلودگين ياضاف يآورد. غذاها يوارد م

 يره را در هر نوبت غذادهيد قادر باشند سهم خود از جيبا يستم پرورشيك سيموجود در  يهايتك تك ماه

زنده موجود ان يد با حداقل تعداد آبزيره روزانه بايدر ج يين، تعداد ذرات غذايافت كنند. بنابرايبرداشت و در

  برابر باشد. 

   يغذاده يتوال

از  يمتوال يغذاده ييو كارا يز از جمله عوامل مؤثر در رشد آبزين يروزانه و زمان غذاده يتعداد دفعات غذاده

 ييعات غذايكنواخت و حداقل ضايبه رشد  يابيدست ينه برايكاهد و زم يمفرط م ياحتمال بروز حالت گرسنگ

  آورد. يفراهم م

شود. با  يها قرار داده ميار ماهينوبت در روز در اخت 6تا  4 يعني يره روزانه به صورت متوالي، جيماهدر مورد 

در  يرسد. غذاده يا دو نوبت در روز ميك يابد و به ي يكاهش م ي، تعداد دفعات غذادهيش رشد ماهيافزا

ها مصرف مداوم و يرد اما در بچه ماهيپذ يبعدازظهر، صورت م 6صبح تا  6ن يب يعنيها عمدتاً در طول روز ، يماه

  د.ينما يم يغذا ضرور يمتوال
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   2پيوست 
  جداول مربوط به  تغذيه و غذاي بهينه(

  ( بر اساس آبزي پروري مسئوالنه)

  ماهي سردابي قزل آالي 

  )رنگين كمان
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  سطوح مواد مغذي مورد نياز ماهي قزل آالي رنگين كمان -35جدول 

 پرواري انگشت قد آغازي شرح

 45 47 50 حداقل درصد پروتئين

 94/1  02/2 15/2 حداقل درصد آمينو اسيدها

 82/0 85/0 91/0 آرژنين

 26/1 32/1 40/1 هيستيدين

 30/2 40/2 55/2 ايزولوسين

 66/2 78/2 96/2 لوسين

 87/0 90/0 96/0 اليزين

 31/0 33/0 35/0 متيونين

 31/1 36/1 45/1 سيستين

 04/1 09/1 15/1 فنيل آالنين

 45/1 51/1 61/1 تيروزين

 27/0 28/0 30/0 ترئونين

 50/1 56/1 66/1 تريپتوفان

 10 12 12 والين

 25 20 15 حداقل درصد چربي خام

 5/2 5/1 1 حداكثر درصد كربوهيدرات

 5/2 5/1 1 حداكثر درصد فيبر خام

  درصد مواد معدني اصلي
 

 

 2  2 5/2 حداكثر درصد كلسيم

 7/0 8/0 1 اقل درصد فسفر قابل استفادهحد

  مكمل هاي غذايي افزودني
 

 

  حداقل مواد معدني كم نياز ميلي گرم در كيلو گرم
 

 

 30 45 60 آهن

 50 75 100 روي

 25 5/37 50 منگنز

 3 5/4 6 مس

 5/0 75/0 1 كبالت

 3 5/4 6 يد

 1/0 15/0 2/0 سلنيوم

 للي در كيلو ويتامين ها . حداقل واحد بين الم
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 گرم غذا

 A 6000 4500 3000ويتامين 

 D3 3000 2250 1500ويتامين 

  ويتامين ها. حداقل ميلي گرم در كيلو گرم غذا
 

 

 E 300 225 150ويتامين 

 K 12 9  6ويتامين 

 24 36 48 تيامين

 30 45 60 ريبوفالوين

 24 36 48 پيريدوكسين

 90 135 180 پانتوتنيك اسيد

 120 180 240 ينيك اسيدنيكوت

 4/0 6/0 8/0 بيوتين

 6 9 12 فوليك اسيد

 B12 06/0 045/0 03/0ويتامين 

 C 1200 900 600ويتامين 

 1500 2250 3000 كولين كلرايد

 200 300 400 اينوزيتول

  

 18:3n 3ب  درصد اسيد چر 1قزل آال با توجه به سردابي بودن، نيازمند اسيد هاي چرب امگا سه است لذا وجود 

در غذا منجر به بهبود  18:2n 6در غذاي اين ماهي ضروري است. البته در تحقيقات مشخص شده كه همين درصد 

رشد و ضريب تبديل غذايي شده است. در برخي از منابع  گفته شده است كه اين ماهي  به گروه امگا شش هم 

را دارند، پس بنظر مي رسد  PUFAليت تبديل به گروه نياز دارد. با توجه به اينكه د و اسيد چرب گفته شده  قاب

خواهد بود. البته اگر بتوان بطور مستقيم  در جيره  22:6n 3درست مثل اسيد چرب  18:3n 3ارزش اسيد چرب  

استفاده نمود كه بسيار مناسب خواهد بود.  زير به تحقيق مشخص  DHAو  EPAغذايي قزل آال از دو اسيد چرب 

د چرب در رشد و بازماندگي آبزي بسيار موثر عمل مي كنند . منابع تامين اين دو اسيد چرب شده اين دو اسي

  روغن كبد ماهي پوالك و يا روغن برخي آزاد ماهيان مي باشد.
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  فرمولهاي غذايي توصيه شده براي ماهي قزل آال -36جدول 

 پرواري انگشت قد آغازي شرح

*پودر ماهي پرو 
 (64.2/3.3) 50 40 34 

 12 12 10 (38.2/8.5)پودر گوشت و استخوان 

 8 8 7 (-/83.1)پودر خون 

 4 4 4 (67.4/2.2)پودر پر 

 10 9 9 (41.7/5.5)پودر سويا 

 (32.8/7.2)پودر پنبه دانه 
- 3 6 

 - - 2/4 (15.5/3.4)سبوس گندم 

 7/8 95/3 - پودر ذرت

 10 10 5 (9.8/3.8)تفاله مائ اشعير 

 2/6 4/8 6/8 روغن ماهي

 1/0 15/0 2/0 مكمل ويتاميني قزل آال

 1 5/1 2 مكمل معدني قزل آال

 100 100 100 كل

 تركيبات محاسبه شده بر اساس غذاي پايه
   

 09/45 07/47 01/50 پروتئين خام

 04/10 12 98/11 چربي خام
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  سردابي فرمول غذايي متداول در مزارع  -37جدول 

  در صد  مواد تشكيل دهنده و خوراك

  % 50 -60  پودر ماهي

  % 20 -40  پودر گوشت + پودر مرغ

  % 3  آرد ذرت

  %5  سويا

  % 5/0  مكمل ويتامينه

  % 5/0  مكمل معدني

  % 3/0  ليزين

  % 2/0  ميتونين

  c  15/0%ويتامين 

  %10  روغن ماهي

  % 1  دي كلسيم فسفات

                             
  )Spherd and Bromage, 1992نمونه اي از فرمول جيره غذايي قزل آال در ژاپن ( -38جدول 

  درصد در جيره  ماده غذايي

  53  پودر ماهي

  2  پودر گوشت و استخوان

  5  پودر كنجاله سويا

  3  آرد ذرت يا آرد گلوتن گندم

  2  مخمر

  7/32  آرد گندم

  1  مخلوط ويتاميني

  3/0  كلرين كلرايد

  1  خلوط مواد معدنيم
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 ,Lovellجيره غذايي قزل آال پيشنهادي توسط بانك اطالعات آبزيان اداره حيات وحش آمريكا ( -39جدول 

1989(  

جوان در حال   آغازين(درصد)  نوع ماده غذايي

  رشد(درصد)

  پرواري(درصد)

  20  30حداقل   50حداقل   پودر ماهي

  5  5  10حداقل   آرد گندم

  5/37  17/5  -  جوانه گندم

  15  25  15  آرد كنجاله سويا

  10  10  10  پودر خون خشك

  1/0  1/0  05/0  مواد معدني

  4/0  4/0  6/0  مخلوط ويتامني

  175/0  175/0  225/0  كلرور كولين

  075/0  075/0  075/0  اسيد آسكوربيك

  10  10  12  روغن ماهي

  2  2  2  سولفانات ليگنين(همبند)

 درصد پروتئين 50بيش از   

 رصد چربيد17بيش از 

  درصد رطوبت 10كمتر از 

 درصد پروتئين 42بيش از 

 درصد چربي 13بيش از 

  درصد رطوبت 10كمتر از 

 درصد پروتئين 22بيش از 

 درصد چربي 13بيش از 

  درصد رطوبت 10كمتر از 

  

  توليد انواع غذاي ماهي قزل آالي رنگين كمان 

 غذاي آغازين  •

ز ابتداي تغذيه فعال (بعد از جذب بخش اعظم كيسه زرده) تا وزن ا سايزبندينوع  5اين غذاها عموماً با    •

   گرم مورد استفاده قرار مي گيرد شامل:  5حدود 
• SFT-oo  
ميلي متر ار مرحله جذب كيسه زرده يا حدود  2/0-4/0شكل اين نوع خوراك بصورت آردي با قطر    •

  تي متر مورد استفاده قرار مي گيرد. سان 2ميلي گرم و با طول كمتر از  250ميلي گرم تا  130-150وزني 
•  SFT-o   
 400ميلي گرم تا  250ميلي متر از مرحله  4/0-6/0شكل اين نوع خوراك نيز بصورت گرانول با قطر    •

  سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد.  2-5/3ميلي گرم و با طول 
•  SFT-1  
ميلي گرم تا يك گرم  400ازمرحله  ميلي متر 6/0-1شكل اين نوع خوراك به صورت گرانول با قطر    •

  سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد. 5/3-5/4با طول 
•  SFT-2  
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 5/4-6گرمي با طول  1-2ميلي متر از مرحله  1-5/1گرانول با قطر  بصورتشكل اين نوع خوراك    •

  سانتي متر مورد تغذيه قرار مي گيرد. 
•  SFT-3  
گرمي با طول  2-5ميلي متر از مرحله  5/1-2وده با قطر بصورت گرانول ب نيزشكل اين نوع خوراك    •

  سانتي متر مورد تغذيه قرار مي گيرد.  5/7-6

  آناليز تقريبي غذاهاي آغازين معرفي شده داخلي به صورت ذيل مي باشد:  •

  درصد 11حدود   ميزان چربي خام          درصد  48حدود   ميزان پروتئين خام  •

  درصد  2حداكثر     ميزان فيبر         درصد  14حداكثر   ميزان خاكستر •

  ددرص 10حداكثر   ميزان رطوبت            درصد 1حداقل   ميزان فسفر •

  

  

 غذاي رشد  •

و  FFT1اين دسته از غذاها در يك نوع و در برخي از كارخانجات در دو نوع سايز بندي و تحت عنوان    •

FFT2  ميليمتر جهت بچه ماهيان در  2-5/2عرضه مي شود شكل اين نوع خوراك به صورت پليت با قطر

سانتي متر مورد استفاده قرار مي گيرد و در برخي از مزارع تا وزن  5/7-5/13گرمي با طول  5-30دامنه وزني 

توليد داخلي به صورت ذيل  (FFT)گرمي نيز از اين نوع سايز استفاده مي شود. آناليز تقريبي غذاهاي رشد  60

  مي باشد:

  درصد 14حدود   ميزان چربي خام      درصد  45دود ح  ميزان پروتئين خام  •

  درصد  5/3حداكثر   ميزان فيبر     درصد  12حداكثر   ميزان خاكستر •

  درصد 10حداقل   ميزان رطوبت     درصد  9/0حداقل   ميزان فسفر •

  پرواري –غذاهاي مرحله پيش پرواري  •

 30قد با ميانگين وزني حداكثر هر چند فعاليت مراكز تكثير حداكثر تا مرحله توليد بچه ماهي انگشت    •

گرمي خالصه مي شود اما جهت مولد سازي تعدادي از بچه ماهي انگشت قد تا مرحله بلوغ جنسي و توليد 

و  GFT2و  GFT1مولد نگهداري مي شوند. در اين صورت غذاهاي پيش پرواري و پرواري تحت عنوان 

GFT3  وGFT4 8و  6-5/4-5/3شكل پليت با دانه بندي هاي (قطر)  مورد استفاده قرار مي گيرد. اين غذاها به 

  سانتي متر مي باشد. 5/13-45گرمي با طول  30-1500ميلي متر جهت ماهيان با وزن 

  آناليز تقريبي غذاهاي فوق توليد داخلي بصورت ذيل مي باشد: •

  درصد  14حداقل   ميزان چربي خام       درصد 39حدود   ميزان پروتئين خام  •

  درصد  5/3حداكثر   ميزان فيبر    درصد  14حداكثر   ميزان خاكستر  •
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  درصد  10حداكثر   ميزان رطوبت       درصد  7/0حداقل   ميزان فسفر •

 غذاي مولدين  •

مورد استفاده قرار مي گيرد اين  BFT2و  BFT1(دانه بندي) تحت عنوان  غذاهاي مولدين با دو نوع سايز    •

 40-72گرم به طول  1000-4000مولدين با وزن ميلي متر جهت  8-10نوع خوراك بشكل پليت با قطر 

  سانتي متر مي باشد. 

  شود.  استفاده مي BFTجهت ارتقاء كمي و كيفي تخم ها يك تا چند ماه قبل از مرحله تكثير از خوراك    •

  آناليز تقريبي غذاهاي مولدين به صورت ذيل مي باشد:   •

  درصد  11-14حداقل   چربي خام     درصد 40-44حداقل   پروتئين خام  •

  درصد  5/3حداكثر     فيبر    درصد  11حداكثر   خاكستر •

  ددرص 10حداكثر    رطوبت     درصد  8/0حداقل     فسفر •

  

 گروه غذاي استارتر (آغازين) •

  انواع غذاهاي اين گروه به شرح زير عرضه مي شود:  •

• SFTOO  ميليمتر  2/0-4/0با قطر دانه بندي  

• SFT0  ميليمتر  4/0-6/0با قطر دانه بندي  

• SFT1  ميليمتر  6/0-1با قطر دانه بندي  

• SFT2  ميليمتر  1-5/1با قطر دانه بندي  

• SFT3  ميليمتر  5/1-2با قطر دانه بندي  

  گرمي مورد استفاده قرار مي گيرد. 10ميلي گرمي (شروع تغذيه فعال) تا وزن 150-200غذاي فوق از وزن  •

 گروه غذاي رشد يا پيش پرواري شامل: •

• FFT  ليمتر مي 2-5/2با قطر  

• GFT  ميليمتر  5/3با قطر  

  گرم مورد استفاده قرار مي گيرد. 80گرم تا  10اين دسته از غذاها از وزن  •

 گروه غذاي پرواري (بازاري) شامل:  •

• GFT2  ميليمتري  5/4با قطر  

• GFT3  ميليمتري  6با قطر  

• GFT4  ميليمتري  8با قطر  

مورد استفاده قرار مي گيرد از اين گروه در وضعيت گرم  1500گرمي تا وزن  80اين گروه از غذاها از وزن 

  .گرم) استفاده مي شود 250با توجه به وزن بازاري ( GFT2موجود صرفاً غذاي 
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  طول دوره پرورش بر اساس درجه حرارت -40جدول 

  وزن ماهي بر حسب گرم

 درجه حرارت آب

طول دوره پرورش  150-300 150- 50 50- 20 20- 5

 به شبانه روز

6 -9 42 71 93 99 305 

9 -12 32 60 67 82 241 

12 -15 5/25 45 50 5/62 5/182 

  
  اندازه غذا بر حسب وزن  بدن ماهي قزل آالي رنگين كمان -41جدول 

  اندازه  قطر پلت   وزن ماهي  (گرم)

  ( ميليمتر )

درصد وزن غذاي روزانه بر 

 حسب وزن  بدن

5 2-2/0  7  

30  3  6  

150  4  4  

300  6  3  

800  9  3-2  

  2  12  1000باالي 

  
 اندازه ذرات تاييد شده براي تغذيه آزاد ماهيان -42جدول 

 غذا اندازه غذا تعداد تغذيه در روز اندازه ماهي(گرم)

  مولد پليت  

 7مرحله  ميلي متر درازا 7در  4/6 2-5/0 >200

 ماهي در حال رشد پليت  

 6مرحله  ميلي متر درازا 6در  4/6 2-1 >200

 5مرحله  ميلي متر درازا 5در  8/4 2 >200

 4مرحله  ميلي متر درازا  4در  4/3 3 100

 3مرحله  ميلي متر درازا 3در  4/2 3 50

 ماهي در حال رشد  گرانول  
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 رشد 3مرحله   3 >50

 رشد 2مرحله   4 20

 ماهي شروع كننده تغذيه  گرانول  

 رشد 5/1مرحله  ميلي متر 4 4 >10

 رشد 1مرحله  ميلي متر 1 5 3

 رشد 5/0مرحله  ميلي متر 5/0 8-6 1

  
  احتياجات غذايي توصيه شده براي ماهي قزل آال رنگين كمان در وزن هاي مختلف -43جدول 

وزن ماهي 

 گرم

دفعات غذا  اندازة غذا تركيبات غذا

 دهي

 شدت تغذيه

CP% EE CF ASH  قطرmm  تعداد در

 روز

براساس درصدوزن 

 بدن

5/-0 53 12 5/ 19 8/-5/ 18 3/6-1/2 

4-5/ 53 12 5/ 19 8/1-8/ 16 3/6-1/2 

6-4 50 12 5/1 14 8/1 12 6-2 

10-6 50 12 5/1 14 8/1 10 3/5-8/1 

15-10 47 12 5/2 14 4/2 8 7/4-6/1 

15-25 47 12 5/2 14 4/2 8 4-4/1 

50-25 45 12 4 13 2/3 6 5/3-2/1 

75-50 45 12 4 13 2/3 6 1/3-1/1 

100-75 45 12 4 13 8/4 4 8/2-1 

150-100 45 12 4 13 8/4 4 5/2-9/ 

250-100 45 12 4 13 4/6 3 3/2-8/ 

500-250 45 12 4 13 4/6 2 9/1-7/ 

1000-

500 

45 12 4 13 8/ 2 5/1-6/ 

1000+ 45 12 4 13 6/9 2 3/1-5/ 
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  هياناستاندارد كيفيت پودر ماهي مورد نياز در جيره غذايي آزاد ما -44جدول 

  تركيب  سطوح

  )25/6پروتئين خام ( % نيتروژن در  68% <

  چربي  10% >

  كل خاكستر 13% >

< 3%    (NaCl) نمك 

  رطوبت يا نم   10% >

< 2 /0%  N آمونيوم  

< 200 PPM (به فرم مايع اسپري )آنتي اكسيدان  

> 85% ACD     ماده خشك  

> 90% ACD    پروتئين خام  

< 25/0 mm ت بسيار كوچك ذرا  

  
  شاخص هاي استاندارد كيفي پودر ماهي مورد استفاده در تغذيه ماهيان سالمونيده -45جدول 

  <%68    پروتئين خام

  >%10    چربي

  >%13  خاكستر

  >%3  نمك طعام

  >%10  رطوبت

  >%2/0    نيتروژن آمونياكي 

  >ميكرو گرم / گرم 200  آنتي اكسيدانت
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  مواد غذايي اندازه گيري شده در ماهي قزل آآلضريب هضم پذيري  -46جدول 

  يري %ذضريب هضم پ  

  ماده خشك  محتويات

  

  انرژي  چربي  پروتئين خام

  43  71  87  39  پور يونجه

  86  -  85  87  پودر خون خشك كردن حلقه اي

  92  -  96  91  پودر خون خشك كردن اسپري 

  50  -  16  55  پودر خون خشك كردن آتشي 

  Brewer 76  91  -  77مخمر خشك شده 

  39  -  95  23  ذرت زرد

  29  -  92  23  غذاي ذرت گلوتني

  83  -  96  80  پودر ذرت گلوتني

  51  71  85  46  محلول عرق ذرت خشك شده

  77  -  77  77  پودر پر

  91  97  92  85  پودر شاه ماهي 

  80  -  85  70  پودر استخوان و گوشت

  82  -  89  76  پودر ضايعات طيور

  45  -  77  35  پودر دانه

  85  94  96  78  سويا پر چربي پخته شده

  75  -  96  74  پودر سويا 

  46  -  92  35  آرد زبر گندم

  94  -  96  97  آب پنير آبگيري شده

  94  -  95  90  پروتئين ماهي غليظ شده

  84  -  97  77  پروتئين سويا غليظ شده 

 

زل االي رنگين كمان  غذادهي بر اساس درجه حرارت و افزايش طول بوجود  آمده را در ماهي ق ذيلجدول 

نشان مي دهد . مشخصا هر چه دما پايين تر باشد راندمان غذادهي بهتر و بيشتر خواهد بود.  البته  به نظر مي رسيد 

كه برنامه ريزي غذادهي بر اساس اختالف اكسيژن محلول در آب بين ورودي استخر و خروجي دقيق تر باشد                                 
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  رابطه غذا دهي براساس دما و طول ماهي -47جدول 

  دما 

  (سانتيگراد)

افزايش طول 
mm 

25 193  ،0 

24 283  ،0 

23 374  ،0 

22 465  ،0 

21 556  ،0 

20 646  ،0 

19 737  ،0 

18 828  ،0 

17 919  ،0 

16 009  ،1 

15 1  ،1 

14 009  ،1 

13 919  ،0 

12 828  ،0 

11 737  ،0 

10 646 ،0 

9 556  ،0 

8 465  ،0 

7 374  ،0 

6 283  ،0 

5 193  ،0 
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  رابط طول و وزن بدن ماهي قزل اال -48جدول 

 رابطه طول بدن با وزن در ماهي قزل آالي  رنگين كمان

 grوزن  MM طول grوزن  MMطول  grوزن  MMطول 

30 25  ،0 160 128  ،47 290 954 ،302 

35 406  ،0 165 891  ،51 295 599 ،319 

40 616  ،0 170 971  ،56 300 854 ،336 

45 890  ،0 175 380 ،62 305 733 ،354 

50 238  ،1 180 128 ،68 310 249 ،373 

55 668  ،1 185 226 ،74 315 409 ،394 

60 19 ،2 190 685 ،80 320 229 ،412 

65 814  ،2 195 516  ،87 325 719 ،432 

70 548 ،3 200 730 ،94 330 890 ،453 

75 403  ،4 205 339  ،102 335 756 ،475 

80 388  ،5 210 354 ،110 340 339 ،498 

85 513  ،6 251 785  ،118 345 618 ،521 

90 798  ،7 220 644 ،127 350 638 ،545 

95 224  ،9 225 942 ،136 355 399 ،570 

100 83  ،10 230 690 ،146 360 914 ،595 

105 616  ،12 235 900،156 365 194 ،622 

110 593 ،14 240 583 ،167 370 253 ،649 

115 770  ،16 245 751 ،178 375 101 ،677 

120 159  ،19 250 415 ،190 380 751 ،705 

125 769  ،21 255 586 ،202 385 215  ،735 

130 611  ،24 260 276 ،215 390 503 ،765 

135 696  ،27 265 495 ،228 395 632 ،769 

140 034  ،31 270 257 ،242 400 609  ،828 

145 635  ،34 275 572 ،256 405 450 ،861 

150 511 ،38 280 453 ،271 410 161 ،895 

155  671  ،42 285 909 ،286   
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و طول ماهي قزل آال با درجه حرارت آب و مقدار درصد غذادهي به نسبت وزن  رابطه وزن -49جدول 

  و همچنين دفعات غذا دهي در اوزان مختلف بدن ماهي

درجه 

  حرارت آب

 ( سانتيگراد )

 وزن ماهي ( گرم )

 2/0تا 
2/0 

 5/1تا 

5/1 

 5تا 

تا  5

12 

تا  12

35 

تا  25

40 

تا  40

60 

60 

 90تا

تا  90

130 

130 

 180تا 
180 > 

 طول ماهي ( سانتيمتر )

 5/2تا 
5/2 

 5تا 

تا  5

5/7 

5/7 

 10تا 

تا  10

12 

تا  12

15 

تا  15

17 

تا  17

20 

20 

 22تا

تا  22

25 
25 >  

6 6/3 9/2 5/2 9/1 4/1 2 /1 1 9/0 8/0 7/0 6/0 

7 9/3 2/3 6/2 1  /2 6/1 3 /1 1/1 1 9/0 8/0 7/0 

8 1 /4 4/3 8/2 2/2 7/1 4 /1 2/1 1 9/0 8/0 7/0 

9 5/4 8/3 3 4/2 8/1 5/1 3/1 1 /1 1 9/0 8/0 

10 2 /5 3 /4 4/3 7  /2 2 7/1 4/1 2 /1 1 /1 1 9/0 

11 4/5 5/4 6/3 8/2 1 /2 7/1 5/1 3/1 1 /1 1 9/0 

12 7/5 8/4 9/3 3 3/2 9/1 6/1 4/1 2/1 1/1 1 

13 1 /6 1/5 2/4 2/3 4/2 2 6/1 4/1 3/1 1/1 1 

14 7 /6 5/5 5/4 5/3 6/2 1 /2 8/1 5/1 4/1 2 /1 1/1 

15 3/7 0/6 5 7/3 8/2 3/2 9/1 7/1 5/1 3/1 2/1 

16 7/7 4/6 2/5 4 1/3 5/2 2 8/1 6/1 4/1 3/1 

17 3/8 9/6 6/5 4/4 3/3 7/2 1 /2 9/1 7/1 5/1 4/1 

18 7/8 3/7 9/5 7/4 5/3 8/2 2/2 9/1 7/1 6/1 5/1 

19 3/9 8  /7 3/6 1/5 8/3 3 3/2 2 8/1 6/1 6/1 

20 9/9 4/9 9/6 5/5 0 /4 2/3 5/2 1 /2 2 8/1 7/1 

تعداد غذادهي 

 در روز

10 8 8 6 6 4 4 3 3 2 2 

  

در صورتي كه بخواهيم ميزان اكسيژن محلول در آب و مصرف آن را مد نظر ميزان غذا دهي قراردهيم بايد به 

  صورت زير عمل كنيم :

با يك بار گذر آب و شاخص آمونياك از مهم ترين فاكتورهايي  Race wayميزان مصرف اكسيژن در كانال هاي 

است كه در طراحي مزارع پرورش ماهي در نظر گرفته مي شود. در اين استخرها مي توان ميزان اكسيژن را به 

 خوبي پيش بيني نمود. زمان مانداب آب در اين سيستم ها بسيار كوتاه و بيشترين تاثير برميزان اكسيژن را فقط

تنفس ماهيان ايجاد مي كند. تنفس پالنكتون ها و مصف اكسيژن در رسوبات ناچيز مي باشد.و عالوه بر آن ميزان 
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انتشار اكسيژن به آب نيز خيلي كم است .ورود اكسيژن از طريق آب ورودي و يا دستگاه انجام مي شود و پساب 

به تغذيه آبزيان ارتباط دارد (گرم  kتگي نيز بايد حاوي مقداري اكسيژن باشد.تنفس ماهيان با ضريب همبس

محاسيه شده است .البته بايد به  220ـ200براي آزاد ماهيان  kاكسيژن مصرف شده به هر كيلوگرو غذا). مقدار 

بعد از غذا دهي، هنگام تميز كردن استخر ، حمل و نقل ماهي ، يا بعد از وارد آمدن  kخاطر داشت كه مقدار 

، ميزان اكسيژن محلول آب ورودي و  k%  نيز افزايش يابد . با دانستن مقدار 300ن تا شوك به ماهيان مي توا

  اكسيژن مورد نياز در خروجي استخر مي توان ميزان غذا دهي روزانه را با كمك فرمول زير محاسبه كرد :

    
Doout = [(Doin  * Q) + (OTR * 24000 ) - (FK)]  / Q  

Doout  ي (ميلي گرم در ليتر)              : ميزان اكسيژن آب خروج  

F (كيلوگرم در روز) ميزان خوراك روزانه ي مجاز :  

Doin                 (ميلي گرم در ليتر) ميزان اكسيژن آب ورودي :  

 K ميزان اكسيژن الزم براي هر كيلو گرم غذا :  

Q   ميزان جريان ورودي به متر مكعب در روز :                          

 OTR  اضافه شده به آ ب به وسيله ي هواده بر حسب كيلوگرم اكسيژن در ساعت  : ميزان اكسيژن   

ذادهي يكي از اقدامات كليدي در پرورش متراكم آبزيان است اتخاذ يك تصميم براي نحوه غذادهي يك غ

  مزرعه به عوامل زير بستگي دارد 

اهي، نوع و امكانات توليد غذا و استراتژي معمول غذادهي نوع و مقدار غذا، ميزان كل ماهي موجود و اندازه م

در مزرعه بعالوه در نظر گرفتن عواملي نظير دماي آب ، اندازه ماهي و وزن توده زنده موجوددر استخرها در 

  محاسبه ميزان غذادهي مهم است جدول  ذيل در همين راستا تنظيم شده است.

  تعداد دفعات غذادهي روزانه را براي آزاد ماهيان محاسبه مي نمايد.بطور دقيق  Timmons et al., 2001معادله 

  

W  ،(گرم )وزن بدن =t (درجه سانتيگراد ) دما =  

  راديكال وزن                                                        

                                           --------------------------- -X  40  (ساعت ) تناوب غذادهي روزانه =  

  دما                                      
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Abstract: 
 

In this study, data were gathered from library research, discussing with feed and feeding experts in warm and 

cold water fish farms and also from research project implemented by executer. Standardization on selection of 

materials and ingredients percentage in order to prepare dry pellet  feed for these two kind of cultured fishes 

emphasized on proximate composition energy,  carbohydrate, protein with amino acids profile, lipid with fatty 

acid profile, minerals and vitamins  and also feeding frequency, kind of feed  pellet manufacture were codified 

environmental friendly, according to responsible aquaculture.  On the other hand, feed color, taste, smell, their 

attraction and the best physico- chemical condition for storing of in order to get optimum result of responsible 

aquaculture were recorded. 

Key words: Responsible aquaculture, nutritional Standardization, Coldwater fish, Warm water fish.    
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