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 2کاظمی امین ،*0آبادی حسین سامان

 ای کوتاهمقدمه
 که است زیبا و زینتی حیوانات این نگهداری برای توجه مورد نکات تریناصلی از یکی آکواریومی ماهیان صحیح تغذیۀ

 خوبی هب کنندمی نگهداری منازل در حیوانات این از که افرادی همچنین و زینتی آبزیان صنعت با مرتبط افراد توسط باید

 هایخوراک مصرف یا و تغذیه سوء اثر در عمدتا   هاماهی ناشناختۀ یا و شده شناخته هایبیماری از بسیاری .شود رعایت

 و حد از بیش خوراک دادن قرار از ناشی هایناهنجاری تغذیه، سوء از منظور. شودمی ایجاد زابیماری عوامل انواع به آلوده

 نگهداری طی دالیلی به که هاییخوراک یا و ویتامین و معدنی مواد چربی، پروتئین، کمبودهای حاوی هایخوراک آلوده،

 شماره از سری این در(. 1620 عمادی،) است حیوانات این اختیار در اند،داده دست از را خود ایتغذیه ارزش مدت طوالنی

 ومیآکواری ماهیهای تغذیۀ انواع و مقدار با رابطه در مطالبی تا است شده سعی ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 .شد خواهد پرداخته آن به ادامه در که شود گذاشته اشتراک به

 یدهخوراک زانیم
ه نگه گرسندهندگان، بر اساس تجربیات پرورش. تغذیه نمودها آن ۀیبا توجه به رفتار و نوع تغذ اساسا  آبزیان را باید

دهی بیش از حد عبارت بهتر خوراکیا به  هااز حد آن شیکردن بریبهتر از سبرای مدت زمان بسیار کم ها یداشتن ماه

 ها وهیکل ،داخل کبد ،دور قلب یشدن چربجمع ،ورم روده ،از حد شیب یناسالم باعث چاقتغذیۀ و  خوراک باالمصرف . ستا

 شودیم های درگیرعملکرد هر یک از ارگاناختالل در  گردد که این امر نهایتا  منجر بهمیبدن  یداخل هایانداماطراف 

 -1 و دهی یکبار در روزخوراک -1: استوجود دارد که شامل دو اصل  یقانون عموم کی رابطه نیدر ا. (1620)عمادی، 

 انجامدها بیش از یک دقیقه به طول میها توسط ماهیدهی با استفاده از اقالم خوراکی که مصرف آنپرهیز از خوراک

 .(1620)فاضلی، 

 

 32-36: پیاپی( 12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86175.html 
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 آکواریومی هایماهی ایتغذیه مباحث بر کوتاه مروریحسین آبادی و کاظمی؛        

 

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

  ادامه بحث ...

ای ای به کمبودهای تغذیهعالوه بر این، باید توجه ویژه

های حاوی هر تر مصرف جیرهیا به عبارت دقیق بد غذیۀتشود. 

ی برخو در  یمثلدیکاهش قدرت تول یک از مواد مغذی مضر سبب

شود. کمبود این حیوانات میمثل در دیموارد توقف تول از

ممکن است باعث محدود شدن  یاز مواد معدن یو برخ هاویتامین

 نفعاالتفعل و ا اختالل در همچنین ها ویرشد و نمو ماه

 اوقات یالبته گاه. ها گرددمثل آندیاز جمله تول ک،یولوژیزیف

 یادیز تیدوره خاص از اهم کیدر  یثابت نگه داشتن وزن ماه

 یامر با گرسنه نگه داشتن ماه نیا ای که، به گونهبرخوردار است

خاص مثال  دو هفته  یالگو کیو بر اساس  یدر فواصل زمان

)پیغان،  خواهد بود ریپذهفته دادن غذا امکان کیو  یگرسنگ

 . البته، در مواردی نیز محرومیت خوراکی بیش از حد(1622

ا هیماه نیب یرفتار تهاجمافزایش  یاسترس و حت جادیسبب ا

ار و مقد یانرژ میزانبهتر است با کم کردن  گردد؛ بنابراین،می

جیرۀ  )کاهش تراکم یمواد مغذسایر و  هانیتامیمتناسب و

 .را انجام داد ندآیفر نیاخوراکی( 

 یاهیتغذ یازهاین

نوع عادت  ،بر اساس گونه هایماه اییهتغذ یازهاین

 ای خواراهیخوار، گ زیچگوشتخوار، همهی مورد نظر )ماه یاهیتغذ

 .کننده(، اندازه، درجه بلوغ و درجه حرارت آب متنوع استلتریف

مورد ی مواد مغذ یک ازتا به هر  شده است یسع مطلب نیدر ا

 به صورت مختصر پرداخته شود. هایماه ازین

 نیپروتئ

 یایهتغذ یازهاینجزء  نیترو گران نیتریاصل نیپروتئ

ممکن است سبب  خوراکی ۀریکمبود آن در جکه است یان ماه

 بیششود و در صورت  انیمثل ماهدیاختالل در رشد و نمو و تول

بر از دست رفتن پروتئین جیره عالوه  ،رهیج از حد بودن آن در

گران  از طریق دفع آن از طریق ادرار و مدفوع، که یکی از

ه نیز ب ومیداخل آکوار یفضا ترین اقالم مغذی جیره است،متیق

 نیشود. از ایتر مفیکث ،انیماهتوسط ادرار دلیل افزایش دفع 

 کار از نیا یبرا که توجه بیشتری به پروتئین جیره شود دیبا ،رو

در  هادیاسنویباالنس آم های فرموالسیون خوراک بر اساسروش

  .کرداستفاده توان می جیره

اند، ماهی که مورد بررسی قرار گرفته یهاگونه تمامیدر 

 یضروری ماه یبقا یبرا دینواسیآم 14تعداد  ،مانند پستاندارانه

، نینشامل اسیدهای آمینۀ آرژی دینواسیآم 14 نیاکه  است

 ن،یآالنلیفن ن،یونیمت ن،یزیل ن،یلوس ن،یزولوسیا ن،یدیستیه

ممکن  دها،یاسنویآم نیا نی. در بین هستندوال پتوفانیتر ن،یترئون

جود شود و و نیآالنلیفن نیگزیجا یجزئ ۀبه انداز نیروزیاست ت

استفاده  با را کاهش دهد. نیتونیم یتواند تقاضا برایم نئیستیس

 نیپروتئ یکه به عنوان منبع اصل ،شده یآورعمل یاز پودر ماه

 نیتأم یضرور یدهایاسنویبه آم یماه زاین ،است یماه یدر غذا

به عنوان  یاهیگ یهانیخواهد شد. در صورت استفاده از پروتئ

 یدهایاسنویممکن است افزودن آم د،ینواسیآم نیتأم یمنبع اصل

 .(1622)پیغان، د باش یضرور یمکمل امر نبه عنوا یاضاف

 ازیبه طور روزانه ن یحفظ سالمت یبرای ماه یهااغلب گونه

هر  یبه ازااز انواع اسیدهای آمینه ضروری گرم  1-۵/1 به مصرف

اندازه  ،یبراساس گونه ماه؛ که دارند خودوزن بدن  لوگرمیک

 نیپروتئ تیفیغذا و ک یسن، درجه حرارت آب، مقدار انرژ ،یماه

 متفاوتمورد استفاده در غذا ی دهایاسنویآم زانیم ( وقابل هضم)

 .(1622)پیغان،  خواهد بود

 هایچرب

به  و ی بودهچرب ضرور یدهایلقوه اساها منبع بیچرب

 هضم یبرا کههستند مطرح  انرژی متیارزان ق یک منبع عنوان

از  .(NRC, 1993)باشند می یها ضرورنیتامیو یجذب بعضو 

 ممکن است با دهایپیل ونیداسیمحصوالت مختلف اکسطرفی 

که این واکنش دهند  یمواد مغذ ریها و سانیتامیها، ونیپروتئ

گردد میها آن ایتغذیهارزش  امر در نهایت منجر به کاهش

(Klontez, 1992). چرب  یدهایاسکه انواع  رسدیبه نظر م

 هایمختلف ماه یهاگونهتغذیۀ ماهیان، بسته به در  یضرور

 ،کمان نیرنگ یآالقزل ماهی در ،به عنوان مثال ؛است تمتفاو

الی در ح ،است یچرب ضرور دیاس کیبه عنوان  کینولئیل دیاس

بسزایی  از اهمیت 6-امگااسیدهای چرب ها گویمتغذیۀ در  که

کمبود بر اساس مطالعات صورت گرفته، . برخوردار هستند

 ییهابروز زخم ی،سبب کاهش رشد ماه ضروری چرب یدهایاس

، غانی)پ شودیکبد م یدگیبزرگ شدن و رنگ پرها و در باله

1622). 

 هادراتیکربوه

ها به عنوان از گونه یها ممکن است در بعضدراتیکربوه

فاده مورد است ی(نیسن معیک تا )البته  یانرژ نیمأت اصلی منبع

ر د کهگوشتخوار هستند  ها،یماه یهاگونه . بیشتردنریقرار گ
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 مسیدر متابول یکم ییو توانا رندیگیقرار م اییهس هرم تغذأر

 ازیگونه ن چیهها گاها  در برخی از گونهو  داشته هادراتیکربوه

 یتجار هایخوراک دیدر تول با این حال،به آن ندارند.  یاهیتغذ

اصلی اجزاء خوراکی طی ها به عنوان چسباننده دراتیکربوه

. گیرندفرآیند ساخت خوراک مورد استفاده قرار می

 لیبه دل ،دهیچیپ یهادراتیکربوه به خصوص ،هادراتیکربوه

 یباعث آلودگ یماهدستگاه گوارش عدم هضم کامل توسط 

 است که وجود نیا برتصور  ،نید. همچننشویم ومیآکوار طیمح

 ینامطلوب بر سالمت ماه اثرات یماه یها در غذادراتیکربوه

های کربوهیدراتاز حد  شیب . مصرف(1622)پیغان،  داشته باشد

ه گوشتخوار ب انیاز ماه یبرخ تغذیۀدر  ،نشاسته محلول، به ویژه

راه همماهی  یدر کبد با اختالل در سالمت کوژنیتجمع گل لیدل

 .(Hilton and Hodson, 1983) است

  یمواد معدن

 یانواع عملکردها رشد و یها برایماه یبه طور کل

ه مشاب یبه مواد معدن یاسمز فشار میاز جمله تنظ یکیمتابول

محلول در  یمواد معدن .(NRC, 1993دارند ) ازین واناتیح ریسا

و بر  یماه کیمتابول یازهاین در فراهم کردنآب ممکن است 

و در  (Gatlin III, D.M) کمک کند ییغذا یازهایطرف کردن ن

 ترشیب یماه ییغذا ۀریدر ج یبودن مقدار مواد معدن ادیز قتیحق

ها یدر ماه بروز ناهنجاریمنجر به  رهیها در جاز کمبود آن

از عدم  یتواند ناشیم یعالئم کمبود مواد معدنبروز . شودیم

 یعدنمواد م نیواکنش متقابل ب ای رهیدر ج یمواد معدنبین تعادل 

خوراکی طی فرآیند جذب در  رهیموجود در ج یاجزا ریو سا

 که استمشخص شده  یباشد. به خوب دستگاه گوارش حیوان

ه ب یماه یدسترس تیقابل یجاتسبز موجود در کیتیدفیاس

را کاهش  یو رو میزیمن ،میکلس خصوصا   یماده معدن نیچند

 نندما رهیدر ج میکلس زانیباال بودن م نیو همچن دهدیم

مس و  ،تواند جذب آهنیم یپودر ماهسطوح باالی  یهارهیج

 زانیباال بودن م عالوه بر این،. را کاهش دهد یدر بدن ماه یرو

 یهایماریبه ب یماه تیحساس شیسبب افزا تواندیآهن م

  .(1622، غانی)پ شود ییایباکتر

 هانیتامیو

ای به ها نیز نیاز ویژهماهی ی،گرید ۀهمانند هر موجود زند

ترین این به مهم 1جدول  ها دارند که درمصرف انواع ویتامین

 ها اشاره شده است.ویتامین

 مواد غذایی متداول در تغذیۀ ماهیان آکواریمی

 رغمزرده تخم

 یمواد برا نیترو در دسترس نیتراز ساده یکیمرغ زرده تخم

استفاده از  یبرا رود.به شمار می ینتیز انیماه یالروها یۀتغذ

پخته و پس پز به صورت آبمرغ را ابتدا تخم دیبا مرغزرده تخم

استفاده از این  یبرا .کردجدا  دهیزرده را از سف ه،از کندن پوست

را با  پز شده ها باید زرده آببچه ماهیماده خوراکی در تغذیۀ 

نمود تا به راحتی حل  ومیاستفاده از انگشتان دست در آب آکوار

تر . در صورت بزرگهای کوچک باشدقابل مصرف توسط ماهی

 نمودزرده را به آب اضافه  ۀشد زیتوان قطعات ریشدن الروها م

 یۀتغذ در. ها در آب مشغول شوندها به خوردن مخلوط آنیتا ماه

نکته توجه داشت که  نیبه ا دیمرغ بابا زرده تخم ینوزادان ماه

تواند در کوتاه مدت یم یمغذ ۀماد نیاز اندازه از ا شیاستفاده ب

شود که در این حالت آن  یو کدر ومیآب آکوار یبه آلودگمنجر 

پس از مصرف خوراک، آب آکواریوم باید تعویض شود 

(esfahanfishing.ir). 

 (1620، ی)فاضلها بر متابولیسم و رشد و نمو ماهیان تأثیرات ویتامین -0 جدول

 کمبود عالئم ریثأت نام ویتامین

 ها و ستون فقراتهشکل بال رییتغ ،رشد کم یرشد سلول A نیتامیو

 ییاشتهایب ،رشد کم ،ترسو شدن یدر رشد و بارور ریثأتو  هادراتیکربوه یجداساز 1B نیتامیو

 رشد کم ،از دست دادن اشتها ،تنفس شیافزا هامیها و آنز نیسوخت و ساز پروتئ 12Bو  6Bهای نیتامیو

 یشکل پوست رییزخم و تغ بر گوارش ریثأت ،درمان زخم C نیتامیو

 هارفتن استخوان نیو از ب یپوک یسازاستخوان D نیتامیو

 ینابارور بر باروری ریثأت E نیتامیو
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 آکواریومی هایماهی ایتغذیه مباحث بر کوتاه مروریحسین آبادی و کاظمی؛        

 

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 فرهایروت

 یخاص تک سلول یهاسمیکروارگانیها از جمله مروتیفر

 ۀموز به محفظ ایاز کاهو  یبا افزودن مقدار هاآن کشت که هستند

ها با استفاده از یۀ ماهیتغذ .شودیانجام م ومیآب آکوار باپر شده 

، )فاضلی شودیچکان انجام متوسط قطره هااین میکروارگانیسم

1620). 

 فکسیتوب یهاکرم

و  وجود دارندگل آلود  های جاریآبها در کرم نیا

فاضلی، ) دنوجود داشته باش زین یو سمّ یند به صورت انگلنتوایم

1620). 

  دیسف یهاکرم

منبع  Enchytraeus albidus با نام علمی دیسف یهاکرم

این منبع  هستند. یومیآکوارهای ماهی یبرا ییبزرگ غذا

و  یچرب درصد ۵/10 ن،یپروتئ درصد 04 یدارا خوراکی معموال 

-0/2 حدودا  دیکرم سف زیسا باشند.یم دراتیکربوه درصد 14

و  Tubifex یهاکرم نیب یااندازهو  هستند مترسانتی ۵0/1

Grindal .ها دارندعالقۀ زیادی به تغذیه از این کرمها یماه دارند 

 یگوشتخوار حت یهایاز ماه یادیع زانوا یبرا هاکرم نیو ا

 .(fishland.ir) مناسب هستندنیز  دهایالیچیس

  یکرم خاک

ارزش  یخاک هایکرماند که به تازگی مطالعات نشان داده

ها و برخی دیگر از حیوانات مانند یی در تغذیۀ ماهیباال ییغذا

های خاکی در استفاده از کرم ید. براندار های طیورانواع گونه

ها را ابتدا به کرم توانیسکار، ممثل اُ یبزرگ یهایماهتغذیۀ 

 کرده و سپس به صورت کامل و بدون فرآوری در زیتم خوبی

ا هکرم نیز ابتدا تر کوچک یهایماهبرای انداخت.  ومیداخل آکوار

اده استفمنجمد قطعه قطعه شده  هایکرماز  ایو کرده تکه تکه  را

کرم چرخ از  توانیکوچک م یهاینوزادها و بچه ماه یبراکرد. 

 .(petzip.ir)کرد استفاده  ییمواد غذا ریبا ساهمراه شده 

 ها ها و کفشدوزکرکیرجیج ،هامگس

 هاییماه یۀتغذ یبرا توانیم ی نیزخانگ یهامگساز 

را هم  هاجیرجیرک .متوسط تا بزرگ و گوشتخوار استفاده کرد

از  ایو  هبه دام انداختهای مختلفی با استفاده از دستگاه توانیم

  .(1620)فاضلی،  کرد هیمربوطه ته یهافروشگاه
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