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چکیده
استفادٌ اش غرای مىاسة ،پایٍ ي اساس تسوامٍَای پسيزش ماَیان شیىتی محسًب میگسدد .امسيشٌ دامىٍ ػلم تغریٍ ماَیان شیىتی يسیغ تًدٌ ي واشىاختٍَای شیادی دز
ایه شمیىٍ يجًد دازد يلی دز ػیه حال مطالؼات شیادی تس زيی تکثیس ي پسيزش يتغریٍ ایه دستٍ اش ماَیان صًزت پریسفتٍ است .ایه مطالؼات تٍ گًوٍای تًدٌاود
کٍ میتًاوىد دست مایٍای تسای تحقیقات تؼدی دز ایه خصًص مُیا وماید .مقالٍ حاضس میتًاود خًاوىدٌ زا تا اوًاع ماَیان شیىتی متدايل ي دستسس آشىا ساشد .دز
ایه مقالٍ محًزَای ذیل مد وظس قساز گسفتٍ است:
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 تیمازیَای تغریٍای ماَیان شیىتی ػملیات غرادَی يکیفیت آب-حداقل ویاشَای غرایی ماَی کًی يکپًز مؼمًلی ازائٍ پیشىُاد دز شمیىٍ زژیم غرادَی ماَیان شیىتی ازائٍ تسوامٍ تسای تُیٍ ومًدن مًاد مغری مکمل جُت مقاتلٍ تا تیمازی تیاشتُایی ماَیان شیىتی -آمًشش خًاوىدٌ دز جُت شیًٌ آمادٌساشی غرای ژالتیىٍ جُت تغریٍ ماَیان شیىتی

کلمات کلیدی:

ٔبٞیبٖ صیٙتی ،تغزی ،ٝدسٔبٍ٘ب ٜتغزی.ٝ

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1394.2.4.6.4
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منصور شزیفیان

دس عی یه دٌ ٝٞزؿتٔ ٝیضاٖ ٌشایؾ ثٍٟ٘ ٝذاسی  ٚپشٚسؽ ٔبٞیبٖ

اصول تغذیه ماهیان سینتی
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صیٙتی ث ٝفٛٙاٖ حیٛاٖ خبٍ٘ی افضایؾ چـمٍٕیشی دس ثمیٗ ٔمشدْ
داؿت ٝاػت ثٝعٛسیو ٝدس ایبالت ٔتحمذ ٜمٔشیىمب فاللمٔ ٝمشدْ ثمٝ
ٍٟ٘ذاسی ایٗ ٔبٞیبٖ ثیـتش اص ػبیش حیٛا٘مبت خمبٍ٘ی ٔب٘ٙمذ ػمً،
ٌشث ،ٝپؼتب٘ذاساٖ وٛچه ،پش٘ذٌبٖ  ٚخض٘ذٌبٖ ثٛد ٜاػتٕٞ .چٙمیٗ

ثیبٖ تٛكیٞٝبی الصْ ثشای سطیٓ غمزایی دس خلمٛف چٙمذیٗ
ٌ ٝ٘ٛاص ٔبٞیبٖ صیٙتی

-5

ثیبٖ ساٜحُٞبی ٔٙبػت ثشای تمبٔیٗ ٔمٛاد غمزایی ٔىٕمُ دس
جٟت ٔجبسص ٜثب حبالت ثیاؿتٟبیی ٔبٞیبٖ

 -6مٔٛصؽ چٍٍ٘ٛی تٟی ٝجیش ٜطالتیٚ ٝٙثبال٘غ ؿمذ ٚ ٜخٛسا٘مذٖ

دس عی ػبَٞبی اخیمش تقمذاد دأزضؿمىب٘ی وم ٝدس صٔیٙم ٝاحمذا

داس ٚثٔ ٝبٞیٞب (دس صٔب٘ی و ٝدأزضؿىبٖ تـخیق اػمتفبد ٜاص

وّیٙیهٞبی ٔبٞیبٖ صیٙتی الذاْ ٕ٘ٛدٜا٘مذ ،فض٘ٚمی یبفتم ٝاػمت .دس

دسٔبٖٞبی ؿمیٕیبیی ثمشای ٔمبثّم ٝثمب ثیٕمبسیٞمبی ٔمبٞی سا

صٔی ٝٙداسٞٚبی حیٛا٘بت مثضی ؿبٞذ افضایؾ تِٛیذ ثٛدٜایٓ  ٚایٗ ثبٚس

دادٜا٘ذ.

ٚجٛد داؿت ٝوم ٝچـمٓا٘مذاص ٚػمیقی دس صٔیٙم ٝتیٕمبس ٍٟ٘ ٚمذاسی
ٔبٞیبٖ صیٙتی دس میٙذٔ ٜحمك خٛاٞذ ؿذ .دس ؿشایظ وٙم٘ٛی ٔمٛاسد
٘بدسی دیذٔ ٜیؿٛد و ٝداسٞٚبی ٚیظ ٜایٗ ٘مٛؿ اص مثضیمبٖ ثمٚٝػمیّٝ
افشاد غیش ٔؼ َٚٛتجٛیض ٔیؿٛد .ثؼیبسی اص ایٗ افشاد ا٘ؼبٖٞمبیی ثمب
دا٘ؾ فٙی  ٚثب ٚجمذاٖ ومبسی ٞؼمتٙذِٚ .می ایمٗ افمشاد اص حمذالُ
اػتب٘ذاسدٞبی مٔٛصؿی دس ایٗ خلٛف ثی ثٟش ٜثمٛدٜا٘مذ  ٚتٟٙمب ثمش
اػبع تجشث ٝدس وبس خٛد حشفٝای ؿذٜا٘ذ .ثٝفال ٜٚدس ٔمبْ ٔمبیؼمٝ
فّٕیبت جشاحی  ٚؿیٍٟ٘ ٜٛذاسی ایٗ حیٛا٘بت مٌبٞ ٜؼتٙذ دس حبِی
و ٝافشاد تجشثی اص ایمٗ دا٘مؾ ثٟمشٜٙٔمذ ٕ٘میثبؿمٙذ .اػمبع فّمٓ
دأزضؿىی ثش ٔجٙبی فّمٔ ْٛیىشٚثیِٛمٛطی ،اٍ٘مُ ؿٙبػمی ،تغزیم،ٝ
مػیت ؿٙبػی  ٚجشاحمی ٔبٞیمبٖ صیٙتمی (ٕٞب٘ٙمذ ػمبیش حیٛا٘مبت
خبٍ٘ی) ٔیثبؿذ .أشٚص ٜتمشیجب ٌ٘ٛ 4000مٔ ٝمبٞی اص ثمیٗ 30000
ٌٔ ٝ٘ٛبٞیبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔبٞیبٖ صیٙتی دس خب٘ٞٝب ٍٟ٘ذاسی ٔمیؿم٘ٛذ.
ثذ ٖٚؿه تالؽ پیشأ ٖٛتقییٗ ٘یبصٞبی غمزایی فمشدی ٌ٘ٛمٞٝمبی
ٔزوٛس اص دأٔ ٝٙغبِت ایٗ ٔمبِ ٝفشاتش اػت .أشٚص ٜفٕذ ٜتحمیممبت
تغزیٝای ثمش سٚی ٌ٘ٛمٞٝمبیی ٔب٘ٙمذ مصاد ٔبٞیمبٖٔ ،مبٞی تیالپیمب ٚ
ٔبسٔبٞیبٖ كٛست ٌشفت ٝا٘ذ .ثبیذ تٛج ٝداؿت و ٝفمذاٖ پشداختٗ ثٝ
تٕبٔی جضییبت دس ایٗ ٔغبِقبت فّٕی ٕٛٞاسٚ ٜجٛد داسد ِٚمی ایمٗ
ٚالقیت دِیُ ٔٛجٟی ثش فمذْ ومبسایی ثش٘بٔمٞٝمبی پمشٚسؽ  ٚفمذْ
مؿٙبیی ثب ایٗ ٔبٞیبٖ ٔ ٚجب٘ی ٘یبصٞبی غمزایی مٟ٘مب ٕ٘میثبؿمذ .ثمٝ
 -1مؿٙبیی خٛا٘ٙذ ٜثب ا٘ٛاؿ غزاٞبی تجبسی  ٚلبثُ دػتشع ٔبٞیبٖ
صیٙتی ٔ ٚضایب ٔ ٚقبیت ٞشیه اص مٟ٘ب
 -2ثحث پیشأ ٖٛثیٕبسیٞبی تغزیٝای ،غزادٞی ٔبٞیبٖ صیٙتمی ٚ
ویفیت مة
٘ -3ـبٖ دادٖ حذالُ ٘یبصٞبی غزایی ٔبٞی وٛی ٔ ٚبٞی وزٛس دس
لبِت جذٞ َٚبی ٔشثٛعٝ
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صیٙتی دس ثخؾ خلٛكی اص دأٚ ٝٙػیقی ثشخٛسداس اػمت .اورشیمت
غمزاٞبی ٔمزوٛس لبثمُ فشضم ٝدس فشٚؿمٍبٜٞمبی حیٛا٘مبت خمبٍ٘ی،
 ٚدسٔبٍ٘بٜٞب ٔیثبؿٙذ .ایٗ غزاٞب ثب تشویت ٔـخق ثشای ا٘ٛاؿ ٌ-ٝ٘ٛ
ٞبی ٔـخق ؿذٔ ٜبٞیبٖ صیٙتی لبثُ اػتفبد ٜاػت .فٕذ ٜغمزاٞبی
تجبسی ٔبٞیبٖ ثٝكٛست تىٝتىٝؿمذ ،ٜغمزاٞبی ؿمٙبٚس ،پّمت ٞمبی
غزایی ثبلبثّیت ت٘ ٝـیٙی ،لشفٞبی غمزایی ثبلبثّیمت تم٘ ٝـؼمت،
غزاٞبی خـه یخصد ٚ ٜغزای ص٘ذ ٜدس ثبصاس فشضٔ ٝیٌشدد.
ٚیتبٔیٗٞبی ٔحّ َٛدس مة دس ٔمبثُ ت٘ ٝـؼمت غمزای ٔمبٞی
مػیت پزیش ٞؼتٙذ ثٝعٛسیو ٝایٗ ٔٛاد دسمة ٔحُ ٍٟ٘ذاسی ٔبٞی
حُ ٔیؿ٘ٛذٚ .یتبٔیٗٞبی ٔزوٛس ؿبُٔ ٚیتبٔیٗ ٚ ،Cیتبٔیٗ ،B12
وِٛیٗ  ٚپب٘تٛتٙیه اػیذ ٞؼتٙذو ٝعی ٔذت  30ثب٘ی ٝثقذ اص ؿشٚؿ
فّٕیبت غزادٞی اص غزاٞبی تى ٝتى ٝؿذ )Flack diets( ٜجذاؿذٚ ٜ
دس مة ٘بپذیذ ٔیٌشد٘ذٔ .بٞیمبٖ مة ؿمیشیٗ لمبدس ثم ٝجمزة ایمٗ
ٚیتبٔیٗٞبی ٔحّ َٛدس مة ٘یؼتٙذ .ثب وبٞؾ ػغح تٕبع غمزاٞبی
ٔزوٛس ثب مةٔ ،یضاٖ اص دػتشع خمبس ؿمذٖ ایمٗ ٚیتمبٔیٗٞمب ثمٝ
حممذالُ ٔممیسػممذ .ثٙممبثشایٗ غممزاٞبی پّممت ؿممذ ٚ ٜغممزاٞبی داٖ
( )Granular feedsو ٝثمٚٝػمیّٔ ٝمبٞی ثمٝكمٛست یىجمب ثّقیمذٜ
ٔیؿ٘ٛذ ،ثیـتش ٔٛسد تٛجٔ ٝیثبؿٙذ .ایٗ ٔٛضٛفبت دس حبِی اػمت
و ٝثیـتش وبسخب٘ٞٝبی ػبص٘ذ ٜغزا ادفب ٔیوٙٙذ ؤ ٝحلمٛالت مٟ٘مب
وبُٔ ثٛدٔ ٚ ٜیتٛا٘ذ دسثشداس٘ذ ٜتٕمبْ ٔمٛاد ٔغمزی ثبؿمذ .ثٟتمشیٗ
تٛكی ٝثشای ٔـتشیبٖ ٔشاوض خلٛكی پشٚسؽ ٔبٞیمبٖ صیٙتمی ٟٔیمب
ػبختٗ ا٘ٛاؿ ٔختّف غزاٞبی تبص ٜثمشای تغزیمٔ ٝبٞیمبٖ ٔمیثبؿمذ.
غزاٞبی ص٘ذ ٜثشای ٔبٞیب٘ی ٕٞچٔ ٖٛبٞی لشٔض حٛمٌٛ ،پی  ٚػبیش
ٔبٞیبٖ لبثُ تٛكیٕ٘ ٝیثبؿذ صیمشا غمزاٞبی ص٘مذٔ ٜمیتٛا٘ٙمذ خغمش
ا٘تمممبَ  ٚاثممتال ثیٕممبسیٞممبی ٚاٌیممشداس ثممٚ ٝیممظ ٜثیٕممبسی اٍّ٘ممی
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عٛسوّی اٞذاف ٔمبِ ٝحبضش ث ٝؿشح ریُ ٔیثبؿٙذ:

غزاٞبی تجبسی  ٚلبثُ دػتشع ثشای ٔشاوض ا٘فشادی پشٚسؽ ٔبٞیمبٖ
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اوت ٛپبساصیتیغ سا دس ٌّٔ ٝبٞیبٖ صیٙتی ؿبیـ ػبصد .ثقضی اص مثضیبٖ

تمّیذ اص عجیقت ٔحُ صیؼت ٔٛجٛد ص٘ذ ٜث ٝعمٛس ٔٙبػمت عشاحمی

ٔبٞی خٛاس ( )Pisicvorousفممظ ٔمیتٛا٘ٙمذ اص ثقضمی اص غمزاٞبی

وٙیٓ .صٔب٘ی و ٝتٕبْ اجضاء موٛاسی ْٛثمٝكمٛست ٔٙبػمت ومبس وٙٙمذ.

ٔـخق اػتفبد ٜوٙٙذ .دس ایٗ حبِت پشٚسؽدٙٞمذٌبٖ ٔمیثبیؼمتی

ؿشایظ الصْ ثشای حیبت ٔٛجٛد ص٘ذ ٜث٘ ٝحٛی ٔغّٛة ایجبد  ٚحفؼ

ٔحُٞبی فشضٙٔ ٝبػت غزاٞبی ص٘مذ ٜسا ؿٙبػمبیی ومشد ٚ ٜاص مٟ٘مب

ٔیٌشدد.

ص٘ذٔ ٜب٘ٙذ وشْ خبوی ،وشْ خ٘ٛی ،وشْ ػیب ،ٜوشْ حّمٛیٔ ،یٍمٛی

جبثجبیی ٔبٞیبٖ ٞؼتیٓٔ ،یثبیؼتی ثمٔ ٝحمیظ مثمی ٔٛجمٛد ص٘مذٜ

مة ؿممیشیٗ ( )Brine shrimpداسای خغممش وٕتممشی ثممشای ا٘تمممبَ

تٛجٕ٘ ٝبییٓ .دس ؿشایغی ؤ ٝحیظ صیؼت ا٘ؼبٖ مِٛد ٜؿٛد ،ا٘ؼمبٖ

ثیٕبسی ٞؼتٙذِٚ .ی دس ٔٛاسدی ٌضاسؽٞبی ا٘تمبَ ثیٕمبسی دس ایمٗ

ایٗ اختیبس سا داؿت ٝو ٝاص ٔحیظ مِٛد ٜخمبس ؿمٛد .ثمٝعمٛس ٔرمبَ

خلممٛف ٘یممض ٔـممبٞذ ٜؿممذ ٜاػممت .غممزاٞبی تجممبسی  ٚغممزاٞبی

ا٘ؼبٖ ٔیتٛا٘ذ اص اتبق حبٚی دٚد ٌ ٚبصٞمبی ٔضمش ٘بؿمی اص ٔلمشف

ثؼت ٝثٙذی ؿذٔ ٜبٞیبٖ اغّت فبلذ فٟشػت ٔٛاد ٔغزی ٔتـىّ ٝخٛد

دخب٘یبت خبس ؿٛد .دس حبِی و ٝیه ٔبٞی دس داخُ موٛاسی ْٛتٕبْ

ٞؼتٙذ ،ثٝعٛسیو ٝوبسخب٘جبت تِٛیذ ایمٗ غمزاٞب تٕمبیّی ثم ٝاسا مٝ

ص٘ذٌی خٛد سا دس حجمٓ ٌ 10مبِٗ مة عمی ٔمیوٙمذ .ویفیمت مة

جض یبت ٔٛاد ٔغزی ٔ ٚـخق ٕ٘ٛدٖ تمبسیخ ا٘مضمبی ٔلمشف ایمٗ

٘ـبٖدٙٞذٔ ٜذت صٔب٘ی اػت وٛٔ ٝجمٛد ٔمیتٛا٘مذ دس مة ص٘مذٌی

غزاٞب سا ٘ذاس٘ذ .غزاٞبی تىٝتىٝؿذ ٚ ٜغزاٞبی پّمت ثبیمذ دس داخمُ

وٙذ .دس كٛستیؤ ٝبٞیبٖ ثیؾ اص ا٘ذاص ٜتغزی ٝؿمذ ٜثبؿمٙذ ٔ ٚمٛاد

ؽشفٞبی ٚیظ ٜای رخیش ٜؿ٘ٛذ .ایٗ غزاٞب ٔمیثبیؼمتی دس جبٞمبی

غزایی خٛسد٘ ٜـذ ٜدس موٛاسی ْٛثبؿذ  ٚیب ایٙىٛٔ ٝاد ٘یتشٚط٘ ٝخبس

خٙه (دسج ٝحشاست ایذٜاَ  4دسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚخـه ٍٟ٘ذاسی

ؿذ ٜاص ثذٖ ٔبٞی صیبد ثبؿمذٔ ،مٛاد ػمٕی تمشیجمب دس تٕمبْ ٔحمیظ

ؿذ ٚ ٜثب تٛج ٝث ٝجٙجٞٝبی التلبدی ثبیذ دس ٖٚوزؼَٞٛبی وٛچه

موٛاسی ٚ ْٛیب اػتخش ٚجٛد خٛاٙٞذ داؿت .ث ٝفٛٙاٖ یه لب٘ ٖٛوّمی

لشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝكٛست پیٛػتٔ ٚ ٝىشس ٔٛسد اػمتمبدٔ ٜبٞیمبٖ لمشاس

ثبیذ ثززیشیٓ و ٝعٔ َٛذت تغزیٔ ٝمبٞی دس داخمُ موٛاسیم٘ ْٛجبیمذ

ٌیش٘ذ.

ثیـتش اص  3-5دلیم ٝثبؿذ .دس ثیـتش ٔٛالـ ،یه دفق ٝتغزیٕ٘ ٝمٛدٖ
ٔبٞیبٖ موٛاسیٓ دس عٔ َٛذت سٚص وبفی ٔیثبؿذ .اِجت ٝدس ایٗ صٔیٝٙ

عملیات غذادهی و کیفیت آب

اػترٙب بتی ٘یض ٚجٛد داسد ،ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٛسد تغزی ٚ ٝتبٔیٗ احتیبجبت

ٕٟٔتشیٗ دِیُ ثشٚص ثیٕبسی ٔ ٚشي ٔ ٚیش دس ٌّٝی ٔبٞیمبٖ صیٙتمی

غزایی ٔبٞیبٖ ٘ٛسع ( .)Fryایٗ اػترٙب بت كبدق اػت صیشا ٔبٞیمبٖ

پبییٗ ثٛدٖ ویفیت مة ٔیثبؿذ .ثشخی ٔجبحرمبت پیشأم ٖٛإٞیمت

جٛاٖ جٟت تبٔیٗ ٔٛاد ٔغزی ٔٛسد احتیب خٛد ٘یبص ث ٝچٙذ دفقمٝ

حیبتی ٔٛاد ٔغزی خٛة  ٚایٙى ٝچغٛس ایٗ ٔمٛاد ٔغمزی ٔمیتٛا٘مذ

غزادٞی دس ع َٛسٚص دس موٛاسیٓ سا داس٘ذ٘ .تبیج افمالْ ؿمذ ٜتٛػمظ

ثبفث ثحشا٘ی ؿذٖ ؿشایظ ٍٟ٘ذاسی ٔبٞی ؿ٘ٛذ  ٚثحث دس خلٛف

ٛٔ Pannevis and Eraleیممذ مٖ اػممت ومم ٝمة ٌممشْ  26دسجممٝ

اثشات ثیـتش مٟ٘ب دس ٔمبیؼ ٝثب ویفیت مة دس ثشٚص ٔـىُ فٛق اِزوش

ػممب٘تیٌممشاد جٟممت ٔبٞیممبٖ صیٙتممی ٘ؾیممش تتشا٘ئمم(Parache ٖٛ

ٔغشح ٔیثبؿذ .اٌش چ ٝدس ایٗ فشكم ٝتقمبدَ ثمیٗ ٔمٛاد ٔغمزی دس

) ، irrodoninnesiصثمممشا دا٘یممممٛع )،(Branchy daniorerio

جیش ٜغزایی ث ٝخلٛف ثشای ٔذت عٛال٘ی ضمشٚسی اػمت ِٚمی دس

ػیىالیذ وشی ثٗ ػیغ )ٌ ٚ (Peluicachrom ispulcherمٛسأی

كٛستی و ٝمة تٕیض ٘جٛد ٚ ٜداسای ٔٛاد ػمٕی ثبؿمذٔ ،مٛاد ٔغمزی

ٟٔتبثی (( )Trichogaster microlepisؿىُ ٞبی  )1-4ثٕٞ ٝمشاٜ

ٕ٘یتٛا٘ٙذ صٔبٖ وبفی ث ٝفٛٙاٖ یه فبوتٛس تقییٗوٙٙمذ ٜدس سؿمذ سا

تغزی ٝثٔ ٝیضاٖ  1تب  2/5دس كذ ٚصٖ ثذٖ ثٝكٛست سٚصا٘م ٝضمشٚسی

تٕیض  ٚغٙیؿذ ٜاص اوؼیظٖ  ٚدسج ٝحشاست ٔٙبػت) ٔیتٛا٘ذ ثبفمث
ٔمبٔٚت دس ٔمبثُ اثتالی ٔٛجٛد ث ٝثیٕبسی ؿٛد.
موٛاسیْٞٛبی دػتػبص ثـش ٔیتٛا٘ٙذ تمّیذی اص ؿشایظ ٔـبثٝ
ثب م٘چ ٝو ٝدس عجیقت ٔٛجٛد ص٘ذٚ ٜجٛد داسد ،سا داؿمت ٝثبؿمٙذ .دس
ایٗ موٛاسیْٞٛب اص فیّتشٞب ،پٕپٞبٌ ،شْوٙٙذٜٞبٛ٘ ،س ٔلٛٙفی ٛٔ ٚاد
ؿیٕیبیی اػتفبدٔ ٜیؿٛد؛ ثٝعٛسیو ٝثتٛا٘یٓ ؿشایظ موٛاسی ْٛسا دس

ٚصٖ ٌ 0/2شْ ث ٝاصای ٞش ٔبٞی) 20 ،لغقٔ ٝبٞی صثشا دا٘ی( ٛثمب ٚصٖ
ٌ 0/3شْ ث ٝاصای ٞش ٔبٞی)  5 ٚلغقٔ ٝبٞی ٌٛسأی ٟٔتبثی (ثمب ٚصٖ
ٌ 2شْ ث ٝاصای ٞش ٔبٞی) ثبؿذ ،سٚصا٘ ٝثبیؼمتی ثمٔ ٝیمضاٖ ٌ 20مشْ
ٔبٞی ثٔ ٝیضاٖ ٔ 200-500یّیٌمشْ غمزادٞی ؿمٛد تمب احتیبجمبت
غزایی ٔبٞیبٖ ٔزوٛس ثمشمٚسد ٜؿمٛد .دس ٔمٛسد ٔمبٞی لشٔمض حمٛم
) ،(Carassius auratusثبیذ دس ؿشایظ  20دسج ٝػب٘تیٌشاد دٔبی
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داؿت ٝثبؿٙذ .ؿشایظ ٔغّٛة ثشای ٔبٞیبٖ ٌشٔؼیشی (ٔـتُٕ ثش مة

اػت .ثٙبثشایٗ اٌش ایٗ موٛاسی ْٛؿبُٔ  20لغقٔ ٝبٞی تتشا٘ئم( ٖٛثمب
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جٟت تغزیٔ ٝبٞیبٖ صیٙتی خٛد اػتفبد ٜوٙٙذ .ثٝعمٛسوّی غمزاٞبی

ث ٝفٛٙاٖ یمه دأزضؿمه  ٚصٔمب٘ی ومٔ ٝـمغ َٛدسٔمبٖ  ٚیمب

اصول تغذیه ماهیان سینتی

منصور شزیفیان

ٔحیظ ٍٟ٘ذاسی ؿذ ٚ ٜسٚصا٘ ٝثٔ ٝیضاٖ ػ ٝدس كذ اص ٚصٖ ثذٖ ٔبٞی
غزادٞی ؿٛد (ؿىُ .)5

شکل  :5مبَی قزمش حًض )(Carassius auratus

شکل  :1مبَی وئًن تتزا )(Paracheirrodon innesi

یىی اص ٕٟٔتشیٗ دالیُ ؿبیـ ٔشي ٔ ٚیش ٔبٞیبٖ دس موٛاسیمْٞٛمبی
خبٍ٘ی پشٚسؽ ٔبٞیبٖ صیٙتی ثیٕبسی ػٙذس ْٚدٚػت  ٚیمب ٕٞؼمبیٝ
( )Friend or neighbor syndromeاػمت .ػمٙبسیٛی ایجمبد ایمٗ
ثیٕبسی ثشای ؿٕب مؿٙب اػت؛ ثٝعمٛسیوم ٝخشیمذاس ٔبٞیمبٖ صیٙتمی
تلٕیٓ ٔیٌیشد و ٝثشای ٔذت وٛتبٞی سٞؼزبس تقغمیالت دس فبكمّٝ
٘ؼجتب صیبدی اص خب٘ ٝؿٛد .دس ایٗ حبِت ث ٝپیـٟٙبد إٞ ٚؼبی ٚ ٝیمب

شکل  :2سبزا داویًس )(Branchydanio rerio

حبِت ٕٞؼبی ٝفاللٕٙذ ثمٍٟ٘ ٝمذاسی ایمٗ ٔبٞیمبٖ ثم ٝفٙمٛاٖ یمه
ػشٌشٔی ثیؾ اص حذ ثٔ ٝبٞیبٖ داخُ موٛاسی ْٛغزا داد ٚ ٜثٙمبثشایٗ
اثشات ٔٙفی تٛػق ٝػیىُ ٘یتشٚطٖ  ٚافضایؾ تِٛیذ ػمغح مٔ٘ٛیمب دس
داخُ موٛاسیٕ٘ ْٛبیبٖ ؿذٔ ٚ ٜبٞیمبٖ دس اثمش افمضایؾ مٔ٘ٛیمب دچمبس
ثیاؿتٟبیی ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ حبِمت فمشد ٍٟ٘ذاس٘مذٍ٘ ٜمشاٖ ؿمذٚ ٜ
ٔمذاس غزای ثیـتش ٔ ٚتٛٙؿ تشی ث ٝداخُ موٛاسیٔ ْٛیسیضد .ثم ٝایمٗ
أیذ و ٝایٗ ٔبٞیبٖ ثب صیبدتش ؿذٖ ٔ ٚتٛٙؿ ؿذٖ غزا ٔیضاٖ خٛسان
خٛد سا صیبد وٙٙذ .فٕال ایٗ وبس ٘تیجمٔ ٝقىمٛع ٔمیدٞمذ .دس ایمٗ

شکل  :3مبَی سیکالید کزی به سیس
)(Peluicachromis pulcher

ٔٛلقیتٞب ثٟتشیٗ تٛكی ٝثٙٔ ٝؾٛس جٌّٛیشی اص ثشٚص ایٗ ثیٕبسی مٖ
اػت و ٝث ٝافشاد تٛكی ٝؿٛد تب فّٕیبت غمزادٞی ثمب تغزیم ٝػمبدٚ ٜ
ٔىفی یه تب د ٚسٚص لجُ اص تشن ٔحُ  ٚفضیٕت ثٔ ٝؼبفشت ا٘جبْ ٚ
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دٚػتبٖٔ ،ؼئِٛیت ٔشالجت اص موٛاسی ْٛسا ث ٝفٟذٔ ٜیٌیش٘ذ .دس ایمٗ

اجبص ٜداد ٜؿٛد تب ٔبٞیبٖ دس عمٔ َٛمذت ایمٗ ٔؼمبفشت ٞیچٍ٘ٛمٝ
تغزی ٝدػتی ٘ـذ ٚ ٜث ٝفجبستی ٔبٞیبٖ تىفُ تبٔیٗ ٔقمبؽ خمٛد سا
اػتخشٞبی پشٚسؿی ٔیتٛا٘ٙذ  10اِی  7سٚص ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص غمزای
دػتی ٔ ٚىُٕ ص٘ذٌی وٙٙذ .دس ع َٛایٗ ٔذت ٔبٞیبٖ ٔیتٛا٘ٙمذ اص
غزاٞبی عجیقی ٔب٘ٙذ الس ٚحـشات ،جّجمهٞمب  ٚص ٛپال٘ىتمٖٞٛمبی
شکل  :4مبَی گًرامی مُتببی

ٔٛجٛد دس مة ث ٝعٛس ٔىشس تغزی ٝوٙٙذٛٔ .ضٛؿ ؿیٕی مة یىمی اص

)(Trichogaster microlepis

ٕٟٔتشیٗ لؼٕتٞبی پیچیذ ٜاوٛاسیٓ ٔبٞیبٖ صیٙتی ٔحؼمٛة ٔمی-
ؿٛد .اٌشچ ٝتٕشوض ایٗ ٔمبِ ٝثش سٚی ایٗ ٔٛضٛؿ ٕ٘میثبؿمذِ .میىٗ
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دس عی ایٗ دٚس ٜث ٝفٟذٌ ٜیش٘مذٔ .بٞیمبٖ دس داخمُ موٛاسیم ٚ ْٛیمب

سال دوم/شماره /4سال 4934

آبشیان سینتی

اػت ػیىُ ٘یتشٚطٖ ث ٝخبعش استجبط ٘ضدیىی و ٝثب ٔٛضٛؿ غمزادٞی

ٔزوٛس ثبیؼتی ٟٔبس ؿٛد چ ٝدس غیش ایمٗ كمٛست ؿمبٞذ افمضایؾ ٚ

اوٛاسیٓٞب داسدٛٔ .سد ثحث لشاس ٌیشد ٚ .ثقذ اص مٖ ثٛٔ ٝضٛؿ اوؼیظٖ

تٛػقٝی ثیٕبسی دس ػغح ٌّٝی ٔبٞیبٖ داخُ موٛاسی ْٛخٛاٞیٓ ثٛد.

اؿبس ٜؿٛد .تشویجبت ٘یتشٚطٖ ث ٝساحتی دس دس ٖٚمة داخُ موٛاسیْٛ

٘یتشیت ث ٝفٛٙاٖ تشویت حمذ ٚاػمظ دس ػمیىُ ٘یتمشٚطٖ ٔحؼمٛة

ٔحّٔ َٛیؿ٘ٛذٕٟٔ ٚ .تشیٗ فمبوتٛسی ثمٛد ٜوم ٝثمش سٚی ػمالٔتی

ٔیؿٛد ٔ ٚیتٛا٘ذ ثٚٝػیّ ٝیه فیّتش صیؼتی ػبِٓ ث ٝتشویت ٘یتشات

ٔبٞیبٖ داخُ موٛاسی ْٛتبثیشٌزاس ٔیثبؿٙذ .ثیـمتشیٗ ٘یتمشٚطٖ ٚاسد

تجذیُ ؿٛد .دس تب٘هٞبی مة ؿیشیٗ  ٚیب اػتخشٞبی پشٚسؽ ٔمبٞی

ؿذ ٜدس مة داخُ تب٘ه دس اثش غزاٞبی خٛسد٘ ٜـذ ٜداخُ اوٛاسیٓ ٚ

غّؾت ثیـتش اص یه ٔ ppmیتٛا٘ذ ثشای ٔبٞیبٖ ٔضشس ٔحؼٛة ؿٛد

فضٛالت  ٚصا ذات ٘بؿی اص ٔتبثِٛیؼٓ ثذٖ ٔمبٞی ٔمیثبؿمذ .ػمیىُ

و ٝدس ایٗ حبِت ٔب٘ٙذ ٟٔمشٜداساٖ خـمىی صی تشویمت ٘یتشیمت ثمب

٘یتممشٚطٖ دس داخممُ مة ثممٚٝػممیّ ٝد ٚثممبوتشی ٟٔممٓ اص جممٙغٞممبی

ٌّٕٛٛٞثیٗ خ ٖٛث ٝكٛست تشویت ٔت ٌّٕٛٛٞثیٗ دس ٔیمیذ .ایجبد

٘یتشٚص٘ٛٔٚممبع (٘ ٚ )Nitropsomunasیتشٚثممبوتش ()Nitribacter

ایٗ تشویت دس خ ٖٛسا ٔیتمٛاٖ ٘مٛفی ػمبصؽ دػمتٍب ٜتٙفؼمی ثمب

ٔیثبؿٙذ .ایٗ ثبوتشیٞب  ٚػٛثؼتشای مٟ٘ب ث ٓٞٝچؼجیذٔ ٚ ٜجٕٛفمب

افضایؾ غّؾت ایٗ ٔبد ٜدس مة موٛاسی ْٛتّمی ٕ٘ٛد .فال ٓ وٕجمٛد ٚ

مٟ٘ب سا تحت فٙمٛاٖ فیّتشٞمبی صیؼمتی )ٔ (Biological filterمی-

فمش اوؼیظٖ ثٚ ٝػیّ ٝضشثبٖ پٕزبط ثیؾ اص حذ مثـؾٞبی ٔمبٞی ٚ

ؿٙبػیٓ .تشویجبت مٔ٘ٛیب٘ ،یتشیت ٘ ٚیتمشات سا ثم ٝفٙمٛاٖ ٕٟٔتمشیٗ

لشاس ٌشفتٗ ٔبٞیبٖ ثش سٚی ػغح مة جٟمت ثّمـ اوؼمیظٖ ٕ٘بیمبٖ

تشویجبت ٘یتشٚطٖ دس مة موٛاسی ْٛلّٕذاد ٔیٌشد٘ذ .ثمٝعمٛس وّمی

ٔیؿٛدٔ .بٞیبٖ دسیبیی اػبػب حؼبػیت وٕتشی ٘ؼجت ثم ٝافمضایؾ

مٔ٘ٛیب ثٝكٛست یه تشویت غیمش یم٘ٛیض ٜػمٕی (ٚ )NH3ثمٝكمٛست

ػغٛح ٘یتشیت مة داس٘ذ .صیشا فشاٚا٘ی ی ٖٛوّش دس مة دسیب ثب ٔیمضاٖ

تشویممت یمم٘ٛیض ٜغیممش ػممٕی (ٔ )NH4+ممی ثبؿممٙذ .تشویممت ()NH3

٘یتشیت ٔحّ َٛدس مة دس حبِت سلبثت تٙىبت ًٙلشاس ٌشفت ٚ ٝثبفمث

مٔبدٌی داؿت ٝتبپغ اص تِٛیذ اص خالَ غـبٞبی مثــی فجمٛس وٙمذ.

وبٞؾ جزة ٘یتشیت ثٚ ٝػیّ ٝغـبٞبی مثــمی ٔمیؿمٛدِ .مزا دس

ایٗ ٔٛضٛؿ دس حبِی اػت و ٝتشویت یم٘ٛیض ٜغیمش ػمٕی ()NH4+

ٔجٕ ٛؿ ٔـىالت ٔشثٛط ثٔ ٝؼٕٔٛیت ثٚ ٝػیّ٘ ٝیتشیت دس ٔبٞیمبٖ

ٕ٘یتٛا٘ذ چٙیٗ فّٕی سا ا٘جبْ دٞذ٘ .ؼجت ثیٗ ایٗ دٚتشویت دس مة

صیٙتی مة ؿٛس ثمٝكمٛست ٔحؼٛػمی وٕتمش اص ٔبٞیمبٖ صیٙتمی مة

موٛاسی ْٛثؼتٍی ث ٝفٛأُ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛب٘ٙذ دسج ٝحشاست ،فـبسٔ ،یضاٖ

ؿیشیٗ ٔیثبؿذ٘ .یتشات ث ٝفٙمٛاٖ تشویمت ٟ٘مبیی ػمیىُ ٘یتمشٚطٖ

ٕ٘ممه ٔحّمم َٛدس مة  pH ٚمة داسد .دس ایممٗ ٔیممبٖ  pHمة ٘مممؾ

ٔیثبؿذ اٌش چ ٝثشاػبع ػٛاثك تحمیمبت لجّی ٘یتشات ث ٝفٛٙاٖ یه

ٕٟٔتشی ایفب ٔیٕ٘بیذ .صٔب٘ی و pH ٝمة صیبد ؿٛد٘ .ؼمجت تشویمت

تشویت غیش ػٕی ٔقشفی وشدٜا٘ذ ِٚی تحمیمبت أشٚص٘ ٜـبٖ ٔیدٞذ

ایٗ دٔ ٚبد ٜؿیٕیبیی ثم ٝعمشف تِٛیمذ تشویمت یم٘ٛیض ٜغیمش ػمٕی

و ٝافضایؾ ػغح ٘یتشات ٔٙجش ث ٝافضایؾ حبِت ٞیجبٖ ( )Stressدس

( )NH4+پیؾ ٔیسٚدٔ .یضاٖ ومُ مٔ٘ٛیمب ٔـمتُٕ ثمش ٔجٕمٛؿ دٚ

ٔبٞیبٖ صیٙتی ؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بیت ٔٙجمش ثم ٝثمشٚص ثیٕمبسی ٔمیؿمٛد.

تشویت فٛقاِزوش دس مة موٛاسیٔ ْٛیثبؿذ .ثٝعٛسیومٔ ٝیمضاٖ ومُ

چشخؾ ٔٙؾٓ مة  ٚپبیؾ ٔیضاٖ ٘یتشٚطٖ مة ٔیتٛا٘ذ دس ٔمذیشیت

ایٗ ٔبدّٟٔ ٜه ٔقبدَ ػ ppm ٝدس ٔ pHقبدَ  8/5دس مة ؿمیشیٗ

ٍٟ٘ذاسی ٔبٞیبٖ موٛاسیٔٛی تبثیش ث ٝػضایی داؿت ٝثبؿذ.

موٛاسیٔ ْٛیثبؿذ ٚ .دس مة ؿمٛس ٕٞمیٗ غّؾمت وـمٙذ ٜسا دس pH

ٔقبدَ  6ثشای چٙذ سٚص ٔیتٛا٘یٓ ٔـبٞذ ٜوٙیِٓٚ .ی ػمئٛاالتی ومٝ
أشٚص ٜثشای افشاد حشفٝای  ٚمٔبتٛس دس ایٗ صٔیٚ ٝٙجٛد داسد مٖ اػت
ٕ٘بییٓ؟" .ثٟتشیٗ پبػخ ثشای تـمخیق ٔیمضاٖ مٔ٘ٛیمب دس موٛاسیمْٛ
ثمٚٝػمیّ ٝؿمبخق وؼمش فیّتشیٙمً ( Indicator of a filtering

 )deficiencyتقییٗ ٔیٌشدد دس حبالتی و ٝفُٕ فیّتشی ًٙمة ثمٝ
كٛست ٘بوبفی ثبؿذ  ٚیب ث ٝفجبستی ٔیضاٖ ٔٛاد صیؼتی دفقی ٘بؿی اص
ٔتبثِٛیؼٓ ثذٖ ٔبٞی ثیـمتش اص لمذست فیّتشیٙمً مة ثبؿمذ ٔیمضاٖ
افضایؾ مٔ٘ٛیب ٕٞشا ٜثب وبٞؾ ٔیضاٖ  pHمة ٔـمبٞذٔ ٜمیؿمٛد دس

احتیاجات غذائی
ٔتغیشٞب  ٚفٛأُ ٔحیغی ثش سٚی احتیبجبت غمزا ی ٔبٞیمبٖ صیٙتمی
تبثیشٌزاس ٔیثبؿذ .ایٗ ٔتغیشٞب ؿبُٔ تٛٙؿ ٌٝ٘ٛای دس مثضیبٖ صیٙتی
– دسج ٝحشاست ٔحیظ پشٚسؽ ٔبٞی ،ا٘ذاص ٚ ٜػمٗ ٔمبٞی ٔ ٚیمضاٖ
فقبِیتٞبی ٔبٞی ٔیثبؿذ .ثذیٗ ِحبػ تمشیجب غیمشٕٔىٗ اػمت ومٝ
ثتٛا٘یٓ فٟشػتی اص ٘یبصٞبی غزا ی اختلبكی ٔ ٕٝٞبٞیبٖ صیٙتمی سا
اسا ٕ٘ ٝبییٓ .صیشا ٔالحؾبت صیبدی دس خلٛف پبیؾ ٚضقیت تغزیمٝ
ٔبٞیبٖ موٛاسیٔٛی ٚجٛد داسدٔ .بٞیبٖ صیٙتی ثیـتشیٗ ا٘مشطی ٔمٛسد
٘یبص خٛد سا اص عشیك جیشٜٞبی غزا ی حبٚی چشثی ثٝدػت ٔمیمٚسد.
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و" ٝدس چ ٝػغحی ٔیتمٛا٘یٓ ٔیمضاٖ مٔ٘ٛیمب سا خغمش ٘مبن تّممی
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ٔشاجـ فّٕی خٛثی دس ایٗ صٔی ٝٙلبثُ پیـٟٙبد اػت .دس ایٙجمب الصْ

ایٗ حبِت ٔبٞیبٖ ص٘ذ ٜثبلی ٔیٔب٘ٙذ ِٚمی ٔیمضاٖ افمضایؾ تشویمت

اصول تغذیه ماهیان سینتی

منصور شزیفیان

ِٚی ٔیضاٖ چشثی حذاورش ثٔ ٝیمضاٖ  15دسكمذ جیمشٔ ٜمیتٛا٘مذ دس

ٔیمیذ .ثیـتش جیمشٜٞمبی تجمبسی ٔبٞیمبٖ حمبٚی ثمبالتشیٗ دسكمذ

ػیىُ تجضیِ ٝیزیذی وجذی ٔبٞی لشاس ٌشفتٔ ٚ ٝمٛسد تجضیم ٝلمشاس

پشٚتئیٗ دس ٔبد ٜخـه جیشٔ ٜیثبؿمذ ٔبٞیمبٖ ٔب٘ٙمذ ػمبیش ٟٔمشٜ

ٌیشدٕٞ .چٙیٗ چشثیٞب ٔیتٛا٘ذ دس دس ٖٚمة ؿىؼت ٝؿذٙٔ ٚ ٜجمش

داساٖ ٘یبصٔٙذ ثم ٝاػمتفبد ٜاص ٘ 10مٛؿ اػمیذٞبی مٔیٙمٔ ٝمیثبؿمٙذ

ث ٝتِٛیذ دی اوؼیذ وشثٗ (ثٝفٛٙاٖ یمه تشویمت غیشػمٕی) دس مة

(جذ )1 َٚتٕبٔی ایٗ اػیذٞبی مٔیٙم ٝداسای ٔٙـمبء حیمٛا٘ی ثمٛدٜ

موٛاسی ٚ ْٛاػتخشٞب ؿ٘ٛذ .ایٗ دس حبِی اػت و ٝتشویجبت پشٚتئیٙی

ثٝعٛسیو ٝاختلبكب دس پشٚتئیٗٞبی حیٛا٘ی لبثُ ٔـبٞذٔ ٜیثبؿمذ

دس اثش تجضی ٝث ٝتشویمت ػمٕی مٔ٘ٛیمب ٘ ٚیتشیمت تجمذیُ ٔمیؿمٛد.

دس جبیی و ٝدس جیش ٜغزا ی ٔبٞیبٖ پشٚتئیٗٞبی ٌیبٞی ثم ٝفٙمٛاٖ

وشثٞٛیذساتٞمب ٔمٛسد احتیمب غمزا ی ٔبٞیمبٖ ٘یؼمتٙذ  ٚفممظ دس

یه ثخؾ پشٚتئیٗ جیش ٜسا تـىیُ ٔیدٞذ پشٚتئیٗٞبی حیٛا٘ی دس

تقذادی اص ٌٞٝ٘ٛبی ٔبٞی ٘ؾیش ٔبٞی لشٔمض عال می ٔ ٚمبٞی وم ٛی

ٕٞبٖ جیشٔ ٜغّٛثیت ثیـتشی ثشای ٔبٞیبٖ داسد .صیشا پشٚتئیٗٞمبی

تشویت وشثٞٛیذساتٞب دس سٚد ٜفمجی ٔٛسد تخٕیش لشاس ٔیٌیشد ایمٗ

حیٛا٘ی داسای وبسم ی ثیـتشی دس ٔىب٘یضْٞبی ٞضٓ  ٚجزة دػتٍبٜ

فُٕ تخٕیش ٔٙجش ثٞ ٝضٓ تشویجبت پیچیذ ٜوشثٞٛیذساتٞب دس ثمذٖ

ٌٛاسؽ ٔمیثبؿمٙذ .دس جمذ َٚیمه اعالفمبت جمبٔقی دس خلمٛف

ٔبٞیبٖ ٔیؿ٘ٛذ .دس ػبیش ٔبٞیبٖ ٌیب ٜخمٛاس ٕٞ ٚم ٝچیضخمٛاس ٘یمض

ٚیتبٔیٗ ٞب ٔٛاد ٔقذ٘ی ٔٛاد ٔغزی خبف ثٙٔ ٝؾٛس سإٙٞب ی ؿمیٜٛ

اػتشاتظی ٔـبثٟی دس خلٛف فّٕیبت ٞضٓ وشثٞٛیذساتٞب ٔالحؾٝ

تغزیٔ ٝبٞیمبٖ صیٙتمی مٚسد ٜؿمذ ٜاػمت .ایمٗ جمذ َٚدس خلمٛف

ٔیٌشددٔ .بٞیٞب ٕ٘یتٛا٘ٙذ فشایٙذ ٔٙبػمجی دس ٔیىشٚفّمٛسای سٚدٜ

احتیبجبت غمزا ی ٔمبٞی ومٔ )Cyprinus carpio( (ٛمیثبؿمذ دٚ

ثشای ٞضٓ وشثٞٛیذساتٞب داؿت ٝثبؿٙذ ِزا ثش ایٗ ٔجٙب ٔٛاد ٌیمبٞی

ٔشجـ فّٕی خٛة جٟت ثحث پیشأ ٖٛاحتیبجمبت غمزا ی ٔبٞیمبٖ

صیبدی و ٝدس جیش ٜمٟ٘ب ٚجٛد داسد ثم ٝكمٛست غیمش لبثمُ ٞضمٓ دس

صیٙتی ٚجٛد داسد و ٝدسم٘مبٖ جض یمبت ثیـمتشی مٚسد ٜؿمذ ٜاػمت.

وًع مبدٌ مغذی

پشٚتئیٗ خبْ
A
D
E
K
B1
B2
٘یبػیٗ
B12
B6

35
4000-20000
٘بؿٙبختٝ
100
٘بؿٙبختٝ
0.5
5.0
28
ثٚٝػیّٔ ٝبٞی وٛی ػبختٔ ٝی ؿٛد
5.0
30-50
ٔٛسد احتیب ٘یؼت
440
1500
1.0
٘بؿٙبختٛٔ ٚ ٝسد احتیب

میشان اسیدَبی آمیىٍ بز حسب درصد پزيتئیه جیزٌ
مسط٘یٗ
ٞیؼتیذیٗ
ایضِٛٚػیٗ
ِٛػیٗ
الیضیٗ
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دسكذ
دسكذ
دسكذ
دسكذ
دسكذ

4.3
2.1
2.5
3.3
5.7
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پب٘تٛتیٙیت
فِٛیت
ایٛٙصیتَٛ
وّٛسیٗ
ثیٛتیٗ
C

ياحد

دسكذ
ٚیتبٔیٗٞب (ٚاحذ دس ویٌّٛشْ جیش)ٜ
ٚاحذثیٗ إِّّیIU
ٚاحذثیٗ إِّّیIU
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ
ٔیّیٌشْ

مقدار مًرد ویبس
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جديل  :1احتیبجبت غذائی مبَی کًی ()Cyprinus carpio

سال دوم/شماره /4سال 4934

آبشیان سینتی
وًع مبدٌ مغذی

ياحد

مقدار مًرد ویبس

ٔتی٘ٛیٗ
فٙیُ مال٘یٗ
تیش٘ٚیٗ
تیشیزتٛفبٖ
ٚاِیٗ

دسكذ
دسكذ
دسكذ
دسكذ
دسكذ

3.1
6.5
3.9
0.8
3.6

مًاد معدوی
وّؼیٓ
وّشیٗ
ٔغ
یذ
مٗٞ
ٔٙیضیْٛ
ٍٔٙٙض
فؼفش
پتبػیٓ
ػّٙیْٛ
ػذیٓ
سٚی

٘بؿٙبختٝ
٘بؿٙبختٝ
3.0
٘بؿٙبختٝ
150
0.05
13
0.6
٘بؿٙبختٝ
٘بؿٙبختٝ
٘بؿٙبختٝ
30

دسكذ
دسكذ
ٔیّیٌشْ دس ویٌّٛشْ
ٔیّیٌشْ دس ویٌّٛشْ
ٔیّیٌشْ دس ویٌّٛشْ
دسكذ
ٔیّیٌشْ دس ویٌّٛشْ
دسكذ
دسكذ
ٔیّیٌشْ دسویٌّٛشْ
دس كذ
ٔیّیٌشْ دس ویٌّٛشْ

ثشدٖ ِ ِٝٛث ٝداخُ ٔشی ٔ ٚقذ( ٜؿىُ ٔ )6ذاٚا ٕ٘ٛد .دس ایمٗؿمیٜٛ

ٞ )stomachؼتٙذ؛ دس حبِی و ٝدس ٔبٞی لشٔض عال ی ٔ ٚبٞی وٛی

ٔیثبیؼتی اص ِِٞٝٛبیی اػتتفبد ٜؿٛد ؤ ٝمذاس ومبفی ا٘قغمبفپمزیش

ایٗ ػبختبس ٔـبٞذٕ٘ ٜیؿٛد غزا ثٔ ٝیضاٖ  1تب  3دسكمذ ٚصٖ ثمذٖ

ثٛد ٚ ٜفبلذ ٘ٛن تیض ثبؿٙذ ثٝعٛسیو ٝفّٕیبت غزادٞی ثذ ٖٚایجبد

ثٚ ٝػیّ ٝػشً٘ ث ٝداخُ دػتٍبٌٛ ٜاسؽ تضسیك ٔیٌشدد ٕٞچٙمیٗ

صخٓ  ٚجشاحت دس داخُ ِِٞٝٛبی ٌٛاسؽ ٔٛجٛد دس ػغح ؿىٕی ٚ

ٔٛاد ؿیٕیب ی  ٚداسٞٚب ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ ثٔ ٝخّٛط غمزا اضمبف ٝؿمذٚ ٜ

وٕبٖٞبی مثــی ٔبٞی ا٘جبْ ؿٛد .ثبیذ تٛجٕٛ٘ ٝد و ٝایٗ ِِٛم ٝدس

جٟت دسٔبٖ ٔبٞی اػتفبد ٜؿٛد .اػتفبد ٜاص غزای فشٔ ِٝٛؿذٛ٘ ٜصاد

حّك ٔبٞی جبی ٌشفت ٚ ٝػزغ غزاٞبی تى ٝتى ٝؿمذٚ )Flakes( ٜ

ا٘ؼبٖ  ٚغزاٞبی جیش ٜپشٚاسی ٔمٛسد اػمتفبد ٜدس ػمً ٌ ٚشثم٘ ٝیمض

غزاٞبی پّت ؿذ ٜدس داخُ مة ثٝكٛست ٔحّ َٛدس مٔذ ٚ ٜاص عشیك

ٔیتٛا٘ٙذ ثٝكٛست ٔىُٕ دس ایٗ سٚؽ تغزیمٔ ٝمٛسد اػمتفبد ٜلمشاس

ایٗ ِٚ ِٝٛاسد دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ٔبٞی ؿٛد.

ٌیشد.

جذ٘ 1 َٚـبٖدٙٞذ ٜاحتیبجبت غزا ی ٔبٞی وٛی ٔیثبؿذ دس
ایٗ جذٔ َٚیضاٖ پشٚتئیٗ خبْ ثٔ ٝیضاٖ ٛٔ %35سد احتیمب ثمٛدٚ ٜ
ٕٞچٙممیٗ ٔیممضاٖ ٔممٛاد ٔقممذ٘ی ( ٚ )Mineralsاػممیذٞبی مٔیٙممٝ
ثشحؼت دسكذ پشٚتئیٗ جیشٔ ٜحبػج ٝؿذ ٜاػت.
٘ـبٖ ٔیدٞذ دس ایٗ فّٕیبت ٔیثبیؼتی اص ِِٛمٞٝمبی ا٘قغمبفپمزیش

جیزههای غذایی صالتینه
اػتفبد ٜاص داسٞٚبی ؿیٕیب ی ٔ ٚىٕمُٞمبی غمزا ی دس تغزیمٝ
ٔبٞیبٖ صیٙتی ثؼیبس ٔتذا َٚاػتِ ،زا غزاٞبی طالتی ٝٙث ٝفٛٙاٖ یه
سٚؽ ایذٜمَ ثشای فّٕیبتی ٕ٘ٛدٖ فقبِیت ٔزوٛس ٔٙبػت اػت.

اػتفبد ٜؿٛد ٕٞچٙیٗ مؿٙب ی فمشد ٔتخلمق ثمب م٘مبتٔٛی دػمتٍبٜ
ٌٛاسؽ ٔبٞی وٕه صیبدی ث ٝتـخیق ٔؼیش ٞذایت ِ ِٝٛث ٝداخمُ
دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ٔبٞی ٔیٕ٘بیذ .ثیـتش ٔبٞیبٖ اػتخٛا٘ی ٔب٘ٙذ ٔبٞی
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ؿىُ ٕ٘ 6بیـی اص ٚسٚد ِ ِٝٛث ٝداخُ دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ٔبٞی سا
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ثیٕبسی ثی اؿتٟب ی دس ٔبٞیبٖ صیٙتی سا ٔی تٛاٖ ثب ٔىب٘یضْٞبی فمشٚ

ػمیىالیذ (دٞمبٖ ٌمشداٖ) داسای ٔقمذ ٜویؼمٔ ٝب٘ٙمذ ( Saccular

اصول تغذیه ماهیان سینتی

منصور شزیفیان

ؿىُ  : 6ؿىُ ؿٕبتیه اص ٚسٚد ِ ِٝٛث ٝداخُ دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ٔبٞی

نتیجهگیزی
تغزیٔ ٝبٞیبٖ صیٙتی یىی اص ٕٟٔتشیٗ  ٚحیبتیتشیٗ اجمضاء ٔمذیشیت
موٛاسیْٞٛب  ٚاػتخشٞبی ٍٟ٘ذاسی ایٗ ٔبٞیبٖ ٔیثبؿذ تقذاد صیمبدی

.7

ثٝعٛسیو ٝث ٝجٛؽ ثیبیذ.
.8

غزادٞی ،احتیبجبت غزا ی ا٘ٛاؿ ٌٞٝ٘ٛمبی ٔبٞیمبٖ صیٙتمی ،إٞیمت
ویفیت مة  ٚساٞجشد جٟت اػتفبد ٜاص ٔٛاد غزا ی ٔىُٕ ٔٛسد ثحمث
لممشاس ٌشفممتٔ .مممذاس صیممبدی اص ٔتغیشٞممب ٚجممٛد داس٘مذ ومم ٝثممش سٚی
احتیبجبت غزا ی ٔبٞیبٖ صیٙتی تبثیش ٌزاس ٔیثبؿذِ ،مزا خٛا٘ٙمذٌبٖ
فاللٙٔٝذ سا ٔیتٛاٖ تـٛیك  ٚتشغیت ث ٝتحمیك دس خلٛف ٔشاجمـ
فّٕی ضٕیٕ ٝؿذٕٛ٘ ٜد.
.1

ثٔ ٝیضاٖ ٌ 125مشْ اص غمزاٞبی تىم ٝتىم )Flake food( ٝیمب
غزای پّت ٔبٞی (دس حبِی وٞ ٝش ٘ٛؿ اص غمزای ا٘تخمبة ؿمذٜ
خٛة ثب ٔ ٓٞخّٛط ؿذ ٜثبؿٙذ) ث ٝداخُ ٔخّٛط وٗ ثشیضیذ.

.2

ثٔ ٝیضاٖ ٔ 250یّیِیتمش مة ثمش سٚی مٖ سیختم ٚ ٝثم ٝخمٛثی
ٔخّٛط وٙیذ.

.3

.9

ثٔ ٝخّٛط طالتیٗ تٟی ٝؿذ ٜاجبص ٜػشد ؿذٖ ثذٞیذ ثذ ٖٚم٘ىٝ
ث ٓٞ ٝصد ٜؿٛد.

 .10فُٕ اضبف ٝوشدٖ ٔخّٛط غزا (ٕٞشا ٜثب ٔمذاس داس ٚثٔ ٝخّمٛط
طالتی ٝٙا٘جبْ دٞیذ  ٚػزغ خٛة تىبٖ دٞیذ ػزغ ٔخّٛط سا
ث ٝكٛست جذاٌب٘ ٝدس جبی ثبثت دس داخُ یخچبَ ثٍزاسیذ ثقذ
اص یه ػبفت غزا مٔبد ٜثٛدٔ ٚ ٜیتٛا٘یذ مٖ سا اػتفبد ٜوٙیمذ ٚ
یب ثٔ ٝمذاس ٔٛسد ٘یبص دس ٔقشم دٔبی فشیضس جٟت یخ صدٖ لشاس
دٞیذ .ثشای ثٝدػت مٚسدٖ ا٘ذاصٙٔ ٜبػت غزا ٔتٙبػت ثب ا٘ذاصٜ
دٞبٖ ٔبٞی (ثشحؼت ٘ٛؿ ٔبٞی ٔـخق ٔیؿٛد) ثب اػتفبد ٜاص
س٘ذ ٜپٙیش  ٚیب اػتفبد ٜاص ػیتصٔیٙی پٛػت وٗ جٟمت لغقمٝ
لغق ٝوشدٖ غزا الذاْ ٕ٘بییذ .ثذیٟی اػت غزاٞبی یمخ صد ٜثمٝ
ساحتی دس اثش س٘ذ ٜوشدٖ ث ٝلغقبت سیضتش تجذیُ ٔیؿ٘ٛذ.

ثٔ ٝخّٛط تٟی ٝؿذ ٜثٙٔ ٝؾٛس غٙیػبصی ٔیضاٖ ٔ 250یّیِیتش
سٚغٗ وجذ ٔبٞی ٔ 25 ٚیّیِیتش سٚغٗ ٌیبٞی اضبفٕ٘ ٝب یذ.
ثٔ ٝخّٛط مٔبد ٜؿذ ٜیه ؽشف وٙؼشٔ ٚبٞی ػبسدیٗ ،تمٚ ٖٛ
یب ثٔ ٝیضاٖ یه ؽشف ؿیـٝای ٔحتٛی اػفٙب غزای ٘ٛصاد ثمٝ
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ٔخّٛط اضبف ٝوٙیذ.
تًضیح ضزيری :وًع ي وحًٌ تزجمٍ حبضز لشيمب مًرد تبیید تحزیزیٍ

.5

ایٗ ٔخّٛط سا ث ٝخٛثی ث ٓٞ ٝثض٘یذ.

.6

دس ایٗ صٔبٖ ٔمذاس ٔٛسد ٘ؾش داس ٚسا ثٔ ٝخّٛط اضمبف ٝومشدٚ ٜ

آبشیبن سیىتی ومی ببشد يلی تالش گزدیدٌ تب حد امکابن باٍ

ٔخّٛط وٙیذ.

سالیق ي وظزات متزجم احتزام گذاشتٍ ي اس دخال ي تراز
غیز ضزيری پزَیش شًد.
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طالتیٗ وبٔال حُ ؿٛد.
] [ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-01-22

اك َٛلبثُ پزیشؽ جٟت جیشٜٞبی ا٘تخبثی ،تقذاد دفقمبت ٔ ٚممذاس

ثٔ ٝیضاٖ ٌ 21-35شْ پٛدس طالتیٗ ثذٔ ٖٚمض ٜثم ٝایمٗ مة داك
اضبف ٝوٙیذ  ٚث ٝخٛثی ٔخّٛط سا ث ٓٞ ٝثض٘یذ ثٝعٛسیو ٝپٛدس

اص فٛأّی و ٝثبفث تٛػقٛٔ ٝفمیت مٔیض سطیمٓٞمبی غمزا ی ٔبٞیمبٖ
صیٙتی ٔیؿ٘ٛذ دس ایٗ ٔمبِ ٝدس ٌشدیمذٕٞ .چٙمیٗ دس ایمٗ ٔمبِمٝ

ثممٝكممٛست جذاٌب٘مم ٝثممٔ 250 ٝیّممیِیتممش مة حممشاست دادٜ
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