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با  ماهیان خاویاری )پروتئین خام، چربی خام و کربوهیدرات( ایهای تغذیهمقایسه نیازمندی

 ( در شرایط پرورشیOncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )ماهی قزل

  1، ایوب یوسفی جوردهی1*رضا قربانی واقعی

 زش و ترویج کشاورزیسازمان تحقیقات، آمو ،ماهیان دریای خزرالمللی تاسسسه تحقیقات بینؤم -1

(AREEO)41635-3464ص پ: ، ، رشت، ایران 

  چکیده

درصد  05( باید حاوی Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )ماهی قزلترکیب تقریبی جیره غذایی الرو و بچه   

رصد د 45تا  38وی حا درصد چربی خام باشد. غذای ماهی قزل آال در مراحل رشد و پرواری معموالً 20تا  15پروتئین خام و 

رصد د 50تا  45رای های غذایی با انرژی باال داآال، جیرهدرصد چربی خام است. برای ماهی قزل 18تا  10پروتئین خام و 

 15-17ن کمان آالی رنگیباشند. همچنین سطح مناسب کربوهیدرات برای قزلدرصد چربی خام می 24تا  18پروتئین خام و 

های ورهدرات در . در ارتباط با ماهیان خاویاری، حد بهینه پروتئین خام، چربی خام و کربوهیدتگردیده اسدرصد تعیین 

ه ترتیب ب کیلوگرم 2-3درصد و در وزن  19و  17، 40ه ترتیب گرم ب 3-150( در وزن Huso husoماهی )مختلف رشد فیل

بی خام از درصد چر 26تا  20وتئین خام و درصد پر 40همچنین جیره غذایی حاوی  شده است.درصد تعیین  22و 17، 35

( در مراحل Acipenser persicus) ماهی ایرانیمنابع اولیه غذایی با کیفیت مناسب جهت دستیابی به حداکثر رشد تاس

ز جیره تغذیه ا (Acipenser transmontanus) قد تاسماهی سفیدقد و رشد توصیه گردید. برای ماهیان انگشتانگشت

ذای پلت شده غماهی سفید، طور کلی، برای تاسه درصد چربی خام مناسب بود. ب 18درصد پروتئین خام و  51غذایی حاوی 

گری از غذای باشد. در نوع دیدرصد برای مرحله رشد مناسب می12-16درصد و چربی خام  35-45با میزان پروتئین خام 

ل مقدار حداق ،گیردسفید مورد استفاده قرار می سماهیتجاری که توسط برخی مزارع ماهیان خاویاری کالیفرنیا برای تا

ز به پروتئین نیاهای مختلف، براساس نتایج پژوهشدرصد گزارش شده است.  14و  43ترتیب ه پروتئین خام و چربی خام ب

ال را در آاهی قزلمن نیاز توام بود، و میه آالی رنگین کمان تقریبًا نزدیک بهخام و چربی خام در ماهیان خاویاری و ماهی قزل

 5در حدود )اندکی  هادرصد بیش از ماهیان خاویاری دانست. قابلیت ماهیان خاویاری در استفاده از کربوهیدرات 5-10حدود 

 باشد. آال میدرصد( بیش از ماهی قزل

 مختلف پرورش. آالی رنگین کمان، پروتئین خام، چربی خام، کربوهیدرات، مراحلماهیان خاویاری، قزلکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

های پروتئینی، در موارد زیادی نیازمندی    

ی آالچربی،کربوهیدراتی و ... ماهیان خاویاری و ماهی قزل

هت جرنگین کمان با هم مقایسه و یا از غذای آزادماهیان 

است  شود. این در حالیتغذیه ماهیان خاویاری استفاده می

-دیفاوتی از نیازمنهای متکه منابع علمی مختلف محدوده

رد اید مواند. ولی آنچه بای آنها را گزارش نمودههای تغذیه

 االیتوجه قرار گیرد، نیاز به پروتئین خام و چربی خام ب

 واین گونه ماهیان است. این موضوع که نیاز پروتئینی 

چربی جیره غذایی آزادماهیان در مراحل مختلف پرورش 

ه باشد، تاکنون بمی تا چه حد بیش از ماهیان خاویاری

-طور دقیق مشخص نشده است. تحقیقات زیادی در زمینه

ن ر ایدهای ذکر شده انجام و منابع علمی نسبتاً زیادی نیز 

شین نارتباط وجود دارد. غذای ماهیان خاویاری از نوع ته

. باشدآال از نوع شناور میشونده، ولی غذای ماهی قزل

 شاییچهای فاده از گیرندهماهیان خاویاری غذاها را با است

هان ها پیدا نموده و سپس غذاها را با دموجود در سبیلک

 نمایند. ماهیان خاویاری در واقع جزو ماهیانمکش می

اد . از غذاهای ساخته شده با مقادیر زیهستندگوشتخوار 

از  سویا و گندم باید اجتناب نمود. زیرا ممکن است ماهی

وب مطل لی اثرات آنها بر ماهیآنها به خوبی تغذیه نماید، و

 مدتاً ع. پروتئین خام مورد نیاز ماهیان خاویای باید نباشد

 (.Mimis et al., 2002از طریق پودر ماهی تأمین گردد )
ی هاماهیان خاویاری قادر به هضم مقادیر زیاد پروتئین

جزیه تاز موجودات مرده یا  نبوده،ها گیاهی و کربوهیدرات

-ح میغذاهای تازه را ترجیکنند. آنها نمی تغذیهنیز شده 

 وای ای(، سنگریزهدهند. این ماهیان مناطق شنی )ماسه

 ده وگلی را با پوزه خود برای یافتن موجودات کفزی بهم ز

 از دهان قوی بادکش مانند خود برای باال کشیدن آنها

 (. Chebanov and Galic, 2013کنند )استفاده می

ن کمان از غذاهای شناور تغذیه آالی رنگیماهی قزل    

باشد. سرعت مصرف غذا نموده و در مصرف غذا حریص می

از ماهیان خاویاری است. بیشتر آال به مراتب در ماهی قزل

های پرورشی فقط وابسته به غذای این ماهی در محیط

آال در باشد. سرعت مصرف غذا در ماهی قزلدستی می

ند به غذای دستی حدی است که، نیازی به افزودن همب

آنها نیست. در ماهیان خاویاری نیز زمان مصرف غذا 

دقیقه نباید بیشتر  20دقیقه و حداکثر از  5ترجیحاً تا 

باشد. شاید بسته به نوع مواد اولیه مورد استفاده جهت 

تولید غذای ماهیان خاویاری، شوری آب، میزان آسیاب 

واردی نیاز به مواد اولیه، روش ساخت غذا و اندازه غذا در م

 افزودن همبند وجود داشته باشد.

 ایهای تغذیهنیازمندی

 چیزخوارطور کلی بیشتر ماهیان گیاهخوار و همهه ب   

درصد پروتئین  25-35نیازمند یک جیره غذایی حاوی 

 40-50های گوشتخوار ممکن است نیازمندخام و گونه

درصد پروتئین خام باشند. غذاهای آماده ماهیان 

ت درصد کربوهیدرا 20خوار معموالً دارای کمتر از گوشت

 های همه چیز خوار معموالً دارایمحلول و غذای گونه

 (.Gatlin, 2010درصد کربوهیدرات است ) 45-25

(، حد بهینه پروتئین خام، 1384محسنی و همکاران )

یل های مختلف رشد فچربی خام و کربوهیدرات را در دوره

 (. 1جدول اند )ماهی تعیین نموده

حد بهینه پروتئین خام، چربی خام و  -1جدول 

 های مختلف رشد.ماهی در دورهکربوهیدرات در فیل

 

اند (، گزارش نموده1395همچنین محسنی و همکاران )

، فیل ماهی تر نمودن پرورشتوان با هدف اقتصادیکه می

درصد آرد کنجاله سویا را به  20کیلوگرم،  1/0-3در اوزان 

ماهی ایرانی ودر ماهی استفاده نمود. برای گونه تاسجای پ

مقدار پروتئین خام، انرژی و نسبت پروتئین به انرژی در 

ه گرم ب 800-1700گرم و  110-400گرم،  10-80اوزان 

مگاژول بر کیلوگرم و  20و  20، 22درصد،  40ترتیب 
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گرم پروتئین بر کیلوکالری تعیین گردید میلی 86/17

 (. 2)جدول  (1390)حسینی، 

ین و نسبت پروتئ انرژیحد بهینه پروتئین خام،  -2جدول 

ف های مختلماهی ایرانی در دورهبه انرژی در گونه تاس

 رشد.

 

Tayebi     و Mohammdrezaei (2011 نسبت به ،)

ا بگرم،  1/1ایرانی با وزن اولیه  سماهیبررسی نیاز تا

 در نتیجههفته اقدام و  8سطوح مختلف پروتئین به مدت 

 20/17درصد پروتئین خام و  50که سطح ند گزارش نمود

-درصد چربی خام برای این گونه از نظر تاثیر بر شاخص

درصد پروتئین خام و  45تر از سطوح های رشد مناسب

درصد پروتئین خام و  55درصد چربی خام و  86/16

 درصد چربی خام بود. 93/16

وح یش انرژی در سطاین امکان وجود دارد که با افزا    

 مشخص، پروتئین جیره را تا حد امکان )حداکثر تا سطح

درصد پروتئین  40ای حاوی درصد( کاهش داد. جیره 40

درصد چربی خام با نسبت پروتئین به  26تا  20خام، 

نابع مکیلوکالری از  238/0گرم پروتئین بر میلی 22انرژی 

 ه حداکثردستیابی ب برایاولیه غذایی با کیفیت مناسب 

قد و ایرانی در مراحل انگشت سماهیپرورش تا دررشد 

  (.Mohseni et al., 2013) رشد توصیه گردیده است

گرمی، تغذیه از جیره غذایی  72سفید  تاسماهیبرای     

درصد چربی خام به  18درصد پروتئین خام و  51حاوی 

برای ماهیان  .شدهفته بهترین رشد را موجب  8مدت 

گرمی، میزان پروتئین  145-300سفید  اهیتاسمجوان 

درصد گزارش گردید. در  40خام برای رشد مطلوب 

تحقیقی با هدف کاهش مقدار چربی تخمدان، افزایش 

 48سرعت رشد و بلوغ جنسی، از جیره غذایی حاوی 

درصد چربی خام در ابتدای  20درصد پروتئین خام و 

پایانی حاوی مرحله رشد استفاده و در مرحله دوم از غذای 

درصد چربی خام استفاده  10درصد پروتئین خام و  48

شد. ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی ذکر شده، با گروه 

درصد  43شاهد )تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 

درصد چربی خام( مقایسه شدند. در  13پروتئین خام و 

 74نتیجه نسبت خاویار به وزن تخمدان در جیره اول 

درصد بود. دلیل کمتر بودن  67در گروه شاهد درصد و 

وجود مقادیر بیشتر چربی  میزان خاویار در جیره شاهد را

در تخمدان در نتیجه استفاده از جیره غذایی حاوی مقادیر 

درصد( در مقایسه با مقدار چربی خام  13بیشتر چربی )

درصد( گزارش نمودند  10جیره در مرحله دوم پرورش )

(LeBerton et al., 2004   .) 

ی هاینماهیان، چنانچه غنی از پروتئمعموالً غذای آزاد   

-35. غذاهایی که دگرد، مرغوب محسوب میحیوانی باشد

درصد پروتئین دارند، غذاهای با کیفیت پایین یا  28

ه درصد پروتئین داشت 40-45متوسط و به آنهایی که بین 

د. نشوباشند، غذاهای درجه یک و ممتاز محسوب می

بر  ماهیان عالوهمیزان کلی پروتئین موجود در غذای آزاد

 منشاء حیوانی تا حدودی ازمنابع پروتئینی گیاهی نیز

 (. 1380گردد )فرزانفر، تأمین می

آال باید ماهی نورس قزلیک غذای خوب برای بچه    

اقل درصد پروتئین داشته باشد. از این مقدار حد 50حدود 

ی وتئین حیوانی باشد. این غذا برادرصد آن باید پر 75

د گیرگرم مورد استفاده قرار می 5/1هایی با وزن ماهی

(. میزان پروتئین در مرحله رشد ماهی 1386)مشایی، 

این  درصد از 70درصد و حداقل  45آال، باید در حدود قزل

در  آالمقدار باید پروتئین حیوانی باشد. این غذا برای قزل

 گیرد.گرم مورد استفاده قرار می 49/1-40محدوده وزنی

-45های ویژه مرحله پایانی دوره پرورش باید دارای پلت

درصد آن پروتئین  60درصد پروتئین خام باشد که  40

 داشتحیوانی است. این غذا برای تغذیه ماهیان تا زمان بر

 (. 1386مناسب است )مشایی، 

رحله آالی رنگین کمان با توجه به مغذای ماهی قزل    

 16-24درصد پروتئین خام و  42-48زندگی عمومًا دارای 
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( 1385درصد چربی خام است )ابراهیمی و بیرقدار، 

 (.3 )جدول

مقادیر پروتئین خام چربی خام پیشنهادی در  -3جدول 

 آالی رنگین کمان.ای ماهی قزلجیره 

 

 ترزرگبآال نسبت به ماهیان ماهی ماهی قزلالرو و بچه    

راحل باشد. در این مند پروتئین و انرژی بیشتری مینیازم

ا ت 15درصد پروتئین و  50جیره غذایی آنها باید حاوی 

تر معموالً ماهیان بزرگ یدرصد چربی باشد. غذا 20

درصد چربی  18تا  10درصد پروتئین و  45تا  38حاوی 

ان است. شروع استفاده از پروتئین کمتر، معموالً در زم

-ذایی از حالت خرد شده به پلت انجام میتغییر جیره غ

درصد  50تا  45های غذایی با انرژی باال، دارای شود. جیره

درصد چربی خام هستند  24تا  18پروتئین خام و 

(Hinshaw.,1999.) 

 Acipenserسفید ) تاسماهیبطور کلی، برای     

transmontanusشده با میزان پروتئین خام (، غذای پلت

درصد برای مرحله  12-16و چربی خام درصد  45-35

دهندگان ماهیان باشد. بهر حال، پرورشرشد مناسب می

ه خاویاری بر این باورند که، بیشتر غذاهای اختصاصی که ب

-طور رایج برای ماهیان خاویاری مورد استفاده قرار می

گیرند، به میزان زیادی از نظر مقدار پودر ماهی و روغن 

ماهیان و جیره غذایی تجاری آزاد ماهی نزدیک به ترکیب

آال، مقدار باشد. در بررسی پرورش ماهی قزلآال میقزل

ای در های غذایی مزرعهپودر ماهی مورد استفاده در جیره

درصد است.  18درصد و روغن ماهی در حدود  33حدود 

سفید، مقدار آرد  تاسماهیدر یک نوع از غذای تجاری 

درصد  10تا  5ماهی  درصد و روغن 35تا  30ماهی 

گزارش گردیده است. در نوع دیگری از غذای تجاری که 

-توسط برخی مزارع ماهیان خاویاری کالیفرنیا برای تاس

گیرد، حداقل مقدار ماهی سفید مورد استفاده قرار می

درصد  14و  43ترتیب ه پروتئین خام و چربی خام ب

اهی درصد روغن م 18گزارش گردید. همچنین استفاده از 

درصد روغن ماهی در غذای  10آال و در غذای ماهی قزل

 ,.Tzankovaماهی خاویاری نیز گزارش گردیده است )

2007 .) 

 دهندگان ماهیانپرورش در آغاز در برخی کشورها،    

 خاویاری از غذای آزادماهیان برای تغذیه ماهیان خود

در نتیجه توسعه  (.Carmona, 2009) کردنداستفاده می

ای مخصوص و مناسب ماهیان خاویاری به اولویت و غذ

هدف اصلی تبدیل گردید. در ارتباط با سطوح کل چربی 

ربی های غذایی حاوی مقدار باالی چجیره غذایی، در جیره

ی گرم(، ضریب کارای 110ماهی سفید جوان )و انرژی تاس

 مانزطور همه این غذاها مناسب بود. در نتیجه وقتی ب

درصد کاهش و  45درصد به  53ن جیره از مقدار پروتئی

اده درصد افزایش د 36تا  26مقدار چربی )روغن ماهی( از 

داری در نسبت رشد و کارایی خوراک شد، تفاوت معنی

ام مصرفی مشاهده نگردید. این کار موجب افزایش انرژی خ

مگاژول بر کیلوگرم و کاهش نسبت  3/25به  6/23از 

گرم بر  8/17به  7/22از  پروتئین خام به انرژی خام

ب درصد موج 2/40مگاژول گردید. افزایش مقدار چربی به 

گردد تأثیر منفی بر رشد و کارایی خوراک مصرفی می

(Carmona, 2009.) همچنین ترکیب اسید چرب چربی-

-های مختلف ماهی تأثیر میهای جیره غذایی بر بافت

گذارد. اگر جیره غذایی حاوی روغن ماهی غنی از 

( باشد، HUFAn3)n-3 اسیدهای چرب خیلی غیر اشباع 

های قابل مصرف بیش تجمع این اسیدهای چرب در بافت

اده از زمانی است که در جیره غذایی از روغن گیاهی استف

 (.      Carmona et al., 2009) شود

Sanz     ( در بررسی تاثیر سطوح 2015و همکاران ،)
فعالیت آنزیمی ماهی  ها بر رشد ومختلف ماکرونوترینت

کمان و ماهی خاویاری آدریاتیک آالی رنگینقزل
(Acipenser naccariiگزارش نمود )که ارتباط مثبتی  ند

بین سطح فعالیت آنزیم آمیالز جیره غذایی و مقدار 
آال و سطح چربی کربوهیدارت جیره غذایی در ماهی قزل

ویاری جیره غذایی و سطح فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی خا
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د که در نآدریاتیک وجود دارد. همچنین گزارش نمود
های کمتر پروتئین به چربی، ماهی خاویاری نسبت

تری برخوردار بود. های رشد مطلوبآدریاتیک از شاخص
که این قابلیت موجب گردید تا این  بیان شددر نتیجه 

درصد نیاز کمتر به پروتئین  10گونه ماهی خاویاری از 
گردد. در زمان تحقیق، وزن اولیه ماهی  خام برخوردار

 ± 9/38آال گرم و ماهی قزل 6/1429± 9/33خاویاری 

آال، استفاده از جیره غذایی گرم بود. در ماهی قزل 3/381
درصد چربی  50/18درصد پروتئین خام و  58/45حاوی 

 22/35و  35خام، نسبت به جیره های غذایی حاوی 
درصد چربی خام  10/25و  66/29درصد پروتئین خام و 

موجب افزایش قابل توجه ضریب رشد ویژه گردیده بود. در 
حالی که در ماهی خاویاری آدریاتیک این وضعیت بالعکس 

و  35های غذایی حاوی بود و در نتیجه استفاده از جیره
درصد  10/25و  66/29درصد پروتئین خام و  22/35

با جیره  چربی خام ضریب رشد ویژه بهتر از زمان تغذیه
درصد  50/18درصد پروتئین خام و  58/45غذایی حاوی 
همچنین مشخص  (.Sanz et al., 2015) چربی خام بود

که در ماهیان خاویاری نسبت پروتئاز به آمیالز  هگردید
 (.      Carmona et al., 2009) باشدآال میکمتر از قزل

در یک غذای کامل برای ماهی خاویاری کوچک     
درجه  10-25( در دمای آب A. ruthenusاد )استرلی

      1ه ب 3سانتی گراد، باید نسبت پروتئین به چربی تقریبًا 
 45باشد. برای ماهی استرلیاد، غذاهای پلت با حداقل 

درصد  2درصد چربی خام،  9-12درصد پروتئین خام، 
  درصد خاکستر مناسب است 12فیبر خام و 

(Abrosimova and Abrosimov, 2001.)  

ها قدرت ماهیان سردآبی نسبت به کربوهیدرات        
پذیری کمی دارند. مصرف بیش از اندازه این ترکیبات هضم

-به مدت طوالنی، موجب بروز عوارضی از جمله از دست

دادن وزن در آزاد ماهیان خواهد شد. بعالوه، کبد این 
علت تجمع بیش از حد گلیکوژن، از اندازه ه ماهیان ب

ای پیدا شود و ظاهر رنگ پریدهیعی خود بزرگتر میطب
آالی (. بهترین غذاها برای قزل1380کند )فرزانفر، می

کمان غذاهایی هستند که حاوی باالترین پروتئین رنگین
حیوانی باشند. یک غذای کم ارزش برای تغذیه ماهی 

درصد  28-35تواند دارای آالی رنگین کمان میقزل

 45-50یک غذای پر ارزش حاوی  پروتئین حیوانی و
درصد پروتئین حیوانی باشد. پروتئین گیاهی موجود در 

فقط در صورتی توسط ماهی قابل استفاده  ،ترکیبات غذایی
است که در مقایسه با سایر اجزای غذایی به مقدار بسیار 
کم به ماهی خورانده شود. در صورت خوراندن مقادیر زیاد 

ار مضر و ایجاد خسارت نماید.  تواند بسیآن به ماهی، می
آالی رنگین کمان فقط قادر به استفاده از میزان قزل

باشد از پروتئین گیاهی موجود در غذا می %15تقریبی 
 (. 1386)مشایی، 

ه ، بآالی رنگین کمان پرورشیبیشتر غذاهای ماهی قزل    
می  های شناور تولیدشکل پلته صورت پخت با فشار و ب

 های شناور جهت رساندن مقدار کل چربی به. پلتگردند
شوند. اگر مقدار درصد با روغن پوشانده می 25-18

 اد ماهیسویا و نژ واریته نوع به استفاده از پودر سویا بسته
ب تواند منجر به التهامی ،درصد بیشتر گردد 25-30از 

همچنین سطح مناسب  (.FAO, 2006) شودروده انتهایی 
درصد  15-17آالی رنگین کمان لکربوهیدرات برای قز

همانگونه که قبالً نیز ذکر گردید  (.FAO, 2006) است
 درصد و مقدار 17-22ماهی مقدار کربوهیدرات برای فیل

درصد و حداکثر آرد کنجاله سویای 15-19چربی خام 
ه درصد گزارش شد 20قابل استفاده بجای پودر ماهی 

 (.1396، .)بهمنی و همکاران است

 عمل ترویجی دستورال
-با توجه به اختصاصات ماهیان خاویاری و ماهی قزل   

از  ای آنهاهای تغذیهآالی رنگین کمان، تأمین نیازمندی
اهمیت زیادی برخوردار است. ولی در مجموع برآیند 
اطالعات موجود در خصوص این ماهیان مؤید این نکته 

ی بهای آنها نسبت به پروتئین خام، چراست که نیازمندی
 خام م ولی نیاز به پروتئینه خام و کربوهیدرات نزدیک به

درصد  5-10و چربی خام در ماهیان خاویاری در حدود
رات کربوهیدهمچنین نیاز . باشدمیآال کمتر از ماهی قزل

درصد بیش از  5جیره غذایی ماهیان خاویاری در حدود 
یه و باشد. لذا در زمان تهماهی قزل آالی رنگین کمان می

 های غذایی ماهیان خاویاری، با هدف کاهشولید جیرهت
 های تولید، باید به این موضوع توجه نمود.هزینه
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