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تغذیه آبزیان

پودمان 3

تغذیه آبزیان

تغذیه یکی از عوامل مهم و مؤثر در پرورش آبزیان است. مهم ترین اقدام در این فرایند، تهیه غذای با كیفیت 
و روش غذادهی مناسب می باشد. در پرورش آبزیان بیش از 60 درصد كل هزینه ها را تغذیه شامل می شود، 
لذا پرورش موفقیت آمیز آبزیان به تهیه جیره ای مناسب مطابق با نیازهای آنها بستگی دارد، به طوری كه این 

جیره غذایی بتواند كلیه نیازهای آبزیان را در شرایط مختلف محیطی تأمین نماید. 
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واحد یادگیری ٤ 

تغذیه آبزیان

آیا تا به حال پی برده اید:

 از چه اقالم خوراکی می توان در تغذیه آبزیان استفاده نمود؟
 روش های تهیه و نگهداری غذای آبزیان چگونه است؟
 روش های غذادهی به آبزیان چگونه صورت می گیرد؟

 درباره تغذیه آبزیان چه اطالعاتی را باید در نمون برگ های مربوط ثبت کرد؟

زیرا  نمود،  توجه  آن  به  باید  ماهی  پرورش  مزرعه  در  که  است  مواردی  مهم ترین  از  یکی  ماهیان  غذادهی 
را شامل می شود،  بیشترین هزینه ها  تنها بخشی که  ماهی  پرورش  مزارع  در  بیان شد،  قباًل  همان طور که 
تهیه غذا می باشد. برخی از پرورش دهندگان بدون توجه به میزان غذای مورد نیاز ماهی ها اقدام به غذادهی 
می کنند. این امر اغلب به اتالف غذا، کاهش کیفیت آب و در نتیجه تولید نامناسب و ضریب تبدیل غذایی باال 
منجر می شود. بنابراین در پرورش ماهی به شیوه صنعتی به منظور دستیابی به حداکثر رشد و بهترین کارایی 
غذایی از یک جیره خاص، عواملی چون میزان غذادهی )مقدار و حجم جیره(، دفعات و روش های غذادهی 

باید مورد توجه واقع شوند. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود غذای مورد نیاز برای پرورش ماهی را تهیه کنند 
و غذادهی را انجام دهند.
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منابع غذایی آبزیان

برای اقتصادی شدن فعالیت پرورش ماهی، معموالً فقط از غذاهای طبیعی برای تغذیه ماهیان پرورشی استفاده 
نمی شود، بلکه برای آنها خوراکی فراهم می شود که پیش از مصرف به چندین روش عمل آوری یا نگهداری 
شده باشد. این خوراك معموالً از گروهی از مواد غذایی تهیه می شود که حاوی مجموعه ای از مواد مغذی 
ضروری باشد. بنابراین نیازهای ماهی به مواد مغذی ضروری باید از طریق جیره غذایی تأمین شود. مواد غذایی 

ممکن است از ترکیبات ساده ای مثل نمک معمولی تا موادی با منشأ گیاهی یا جانوری متغیر باشد.

مواد مغذی چیست و دسته بندی آنها را بیان کنید؟ تحقیق 
كنید

یک جیره غذایی مطلوب، جیره ای است که حداقل قیمت را داشته باشد و نیازهای ماهی به مواد مغذی را به 
منظور نگهداری، رشد و تولید مثل تأمین  کند و با آن حداکثر میزان تولید به دست آید. 

در خصوص مواد مغذی مورد نیاز آبزیان بحث و گفت وگو کنید. بحث 
كالسی

مانند سایر جانوران مهم ترین مواد تشکیل دهنده بدن آبزیان را شش ماده مغذی اصلی شامل آب، پروتئین ها، 
لیپید ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی و ویتامین ها تشکیل می دهند که وجود هر یک در دستورالعمل جیره 
غذایی با مقدار مشخص ضروری است. مواد خام فراوانی می توانند برای تولید خوراك آبزیان استفاده شوند. 
جیره های غذایی باید طوری تنظیم شوند که سرشار از مواد مغذی و انرژی باشند و بسیاری از آنها بر اساس 
اقالم غذایی با منشأ دریایی تولید می شوند. به طور کلی اقالم غذایی انتخاب شده برای تولید خوراك غنی از 

پروتئین و انرژی می باشند.

منابع پروتئینی با منشأ جانوری
به طور کلی پودر ماهی از بهترین منابع پروتئینی می باشد، زیرا دارای اسیدهای آمینه  ضروری بوده و همچنین 
منبع مناسبی از اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی و ویتامین های معین است. پودر ماهی حاوی درصد 
باالیی پروتئین )معموالً 60 تا 75 درصد(، مقدار قابل مالحظه ای مواد معدنی )10 تا 20 درصد( و مقداری 

لیپید )5 تا 10درصد( می باشد.

پودر ماهی مورد استفاده در تغذیه ماهیان از چه نوع ماهیانی تهیه می شود؟ تحقیق 
كنید
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منبع  عنوان  به  اسید(  در  نگهداری شده  ماهیان  ضایعات  یا  )تکه ها  ماهی  سیلوی  از  کشورها  از  برخی  در 
پروتئینی استفاده می شود. کنسانتره های پروتئینی به دست آمده از ماهی نیز در تغذیه آبزیان استفاده می شود 
که از ارزش بیولوژیکی باالیی برخوردار هستند. این ترکیبات از منابع خوب اسیدهای چرب ضروری می باشند. 

کنسانتره های پروتئینی ماهی گران تر از پودر ماهی بوده، اما بازده غذایی باالتری دارند.
منابع پروتئینی متعدد مشتق شده از جانوران خشکی زی در خوراك آبزیان ممکن است استفاده شود. این 
منابع شامل پودر گوشت، پودر گوشت و استخوان، پودر محصوالت جانبی مرغ، پودر خون و پودر انواع کرم 
می باشد. همه این منابع دارای مقدار پروتئین نسبتاً باالیی هستند و ممکن است در جیره غذایی، جایگزین 

بخشی از پودر ماهی مورد استفاده واقع شوند.
پروتئین های تک سلولی: اصطالح پروتئین تک سلولی برای گروه وسیعی از محصوالت با منشأ میکروبی یا 
میکروارگانیسمی به کار می رود. این محصوالت ممکن است شامل جلبک ها، قارچ ها، مخمرها و باکتری های 

ناشی از فرایندهای تخمیری باشد.

منابع پروتئینی گیاهی
از مهم ترین منابع پروتئین گیاهی می توان به کنجاله دانه های روغنی اشاره کرد. کنجاله ها از مواد باقی مانده 
پس از استخراج روغن از دانه های سویا، پنبه دانه، کانوال، بادام زمینی، آفتاب گردان، باقالی مصری و گلرنگ 
تهیه می شوند. کنجاله سویا به عنوان بهترین منبع پروتئین گیاهی در نظر گرفته می شود که در دسترس بوده 

اما حاوی عوامل ضد تغذیه ای می باشد.
استفاده از پودر ذرت و غالت برای تهیه جیره غذایی نیز متداول است، اما این اقالم بیشتر به عنوان منبع 
به خوراك  آنها  نشاسته  از محتوای  ناشی  به خاطر خواص همبندی )چسبندگی(  نیز  و  ارزان قیمت  انرژی 

افزوده می شوند.

ارزش غذایی یا کیفیت آرد یا پودر ماهی،  به گونه ماهی و مواد خام مورد استفاده، میزان تازه بودن، 
انبار و  افزودنی های آنتی اکسیدانی، شرایط نگهداری در  تولید آن،  به کار رفته در طی  درجه حرارت 

حمل و نقل بستگی دارد.

توجه

منابع لیپید )چربی(
از منابع لیپیدی مورد استفاده در خوراك آبزیان می توان به لیپیدهای با منشأ گیاهی، جانوری و لیپیدهای 
حاصل از محیط های خشکی و آبی مانند چربی و پیه گاو، روغن سویا و آفتاب گردان، روغن تخم کتان و روغن  

ماهیان دریایی اشاره کرد.

عوامل ضد تغذیه ای شامل چه موادی می شود؟ بحث 
كالسی
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نقش و اهمیت چربی ها در تغذیه ماهیان را بررسی کنید؟ تحقیق 
كنید

منابع تأمین كننده كربوهیدرات ها
یکی از مهم ترین تفاوت های ماهی با موجودات خشکی زی در متابولیسم کربوهیدرات ها است. این اختالف 
به ویژه در ماهیان گوشت خوار مانند قزل آالی رنگین کمان بیشتر مشهود است. کربوهیدرات ها  متابولیسم 
در چرخه تولید گلوکز و انرژی نقش دارند. در غذای ماهیان، کربوهیدرات ها زمانی برای تأمین انرژی مورد 
از پروتئین و چربی موجود در آن  نتواند  استفاده قرار می گیرند که ماهی به علت عدم تعادل جیره غذایی 
استفاده کند. کربوهیدرات ها در جیره غذایی ماهیان پرورشی به دلیل ایجاد تعادل در مواد مغذی و کمک 
به گوارش بهتر مواد غذایی کاربرد دارند. حتی می توان از جیره ای استفاده کرد که هیچ منبع کربوهیدراتی 
در آن به کار نرفته باشد و اختاللی هم در رشد ماهی به وجود نخواهد آمد. از منابع کربوهیدرات ها می توان 
دارند.  اهمیت  غذا  کردن  پلت  برای  کربوهیدرات ها  از  استفاده  کرد.  اشاره  و...(  ذرت  جو،  )گندم،  به غالت 

پلی ساکارید هایی نظیر سلولز به مقدار بسیار ناچیز در ماهی قابل هضم و جذب هستند.

منابع تأمین كننده ویتامین ها
 ،E ویتامین ها به دو دسته مهم، ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی، تقسیم می شوند. ویتامین های
D K و A محلول در چربی و ویتامین C و گروه B محلول در آب هستند. ویتامین ها در انجام اعمال حیاتی 
بدن مانند سوخت وساز چربی ها نقش بسیار مهمی را به عهده دارند و وجود آنها در مقادیر بسیار کم در جیره 
غذایی ماهی با استفاده از مکمل های ویتامینه ضروری است. به دلیل عدم پایداری بسیاری از ویتامین ها در 
آب، کارخانه های تولید کننده خوراك در خصوص مواد غذایی حاوی ویتامین، سعی می کنند ویتامین ها را در 

داخل کپسول )پوشش ( قرار دهند تا پایدارتر بمانند.
مواد غذایی نظیر سبوس گندم و برنج، خرده های گندم، پودر ماهی، حبوبات، غالت، مخمرها )از بهترین منابع 
ویتامین B(، کنجاله پنبه دانه، جوانه گندم، روغن جگر ماهی، پودر جگر، برگ گیاهان و امعا و احشای دام ها 

)ضایعات کشتارگاهی( انواع ویتامین های الزم را دارند.

درباره عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها در جیره غذایی ماهیان تحقیق کنید. تحقیق 
كنید

مواد معدنی
مواد معدنی در تنظیم فشار اسمزی ماهیان نقش مهمی دارند. ماهیان این مواد را عمدتاً از طریق غذا و به 
مقدار کمی از طریق آب دریافت می کنند. مواد معدنی موجود در آب از ناحیه آبشش و پوست ماهی جذب 
می شوند. ماهیان آب شیرین با ماهیان آب شور از نظر تنظیم فشار اسمزی تفاوت دارند. در ماهیان آب شیرین 
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تراکم مواد معدنی در داخل بدن ماهی بیش از خارج آن می باشد. لذا آب به داخل بدن ماهی آمده و ماهی 
مواد معدنی را دفع می کند. در این حالت آبشش ها همواره به طور فعال نمک ها و مواد معدنی را از محیط آبی 
وارد بدن می کنند. بر این اساس همواره مواد معدنی محلول در آب شیرین کمیاب می باشند و باید به جیره 

غذایی ماهیان اضافه شوند.
مواد معدنی الزم در جیره غذایی ماهیان عبارت اند از: کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن و روی.

برای تأمین کلسیم از موادی مانند پوسته تخم مرغ و حلزون، کربنات کلسیم، پودر استخوان و صدف ها پس 
از عمل آوری در جیره غذایی استفاده می کنند. از منابع تأمین کننده مواد معدنی مورد نیاز ماهی می توان پودر 

استخوان، پودر صدف و آرد ماهی را نام برد.

کمبود مواد معدنی در جیره غذایی ماهیان چه عوارضی را به دنبال دارد؟ تحقیق 
كنید

سایر اقالم غذایی

سایر اقالم غذایی مورد استفاده در تغذیه ماهیان عبارت اند از: مواد آنتی اکسیدانی و ضد قارچ، رنگ دانه های 
کاروتنوئیدی.

این اقالم غذایی اخیراً در مقادیر نسبتاً کمی به جیره غذایی افزوده می شوند و اگرچه آنها ارزش غذایی کمی 
دارند اما موجب بهبود بازده غذایی و افزایش کیفیت محصول تولید شده می شوند.

دسته مهمی از بهبود دهنده های مواد غذایی آبزیان پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هستند. پروبیوتیک ها یا 
زیست یارها میکروارگانیسم هایی متعلق به فلور طبیعی موجود زنده یا محیط طبیعی اطراف آنها هستند و 
بیماری زا مقاوم سازند. پروبیوتیک ها نوعی مکمل میکروبی زنده  می توانند بدن میزبان را در مقابل عوامل 
به صورت تک یا گروهی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی آثار سودمندی بر میزبان دارند. امروزه انواع 
مختلفی از پروبیوتیک ها در غنی سازی غذاهای زنده، بهبود کیفیت آب، تحریک سیستم ایمنی بدن، افزایش 

رشد و مقاومت نسبت به عوامل بیماری زا استفاده می شوند. 
از  تعداد محدودی  یا  فعالیت یک  و  از طریق رشد  که  غیرقابل هضمی هستند  غذایی  مواد  پری بیوتیک ها 
باکتری های موجود در روده اثرات سودمندی بر میزبان دارند و می توانند سالمتی میزبان را بهبود بخشند. 
بسیاری از مواد غذایی که به روده می رسند شامل کربوهیدرات های غیرقابل هضم و نیز برخی از چربی ها 
می توانند به عنوان پری بیوتیک عمل کنند. این مواد می توانند به جذب کلسیم و سایر مواد معدنی کمک 

کنند و موجب افزایش سطح ایمنی و عملکرد دستگاه گوارش شوند.
هر  اثرات سودمند  که  دارند  وجود  نام سین بیوتیک ها  به  پری بیوتیک ها  و  پروبیوتیک ها  از  ترکیبی  امروزه 
یا  فروکتوالیگوساکارید ها  و  بیفیدوباکترها  به  ترکیبات می توان  این  از  دارند.  را  مواد ذکر شده  از  دو دسته 

الکتوباسیلوس به همراه انسولین اشاره کرد.
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ماهیان زینتی از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت بوده و هر گروه از مواد غذایی خاصی تغذیه می کنند. ماهی های 
یک گونه نیز در سنین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتی داشته باشند. به طور کلی ماهی های زینتی 

ممکن است گوشت خوار، گیاه خوار و یا همه چیزخوار باشند.
ماهی های گوشت خوار در مقایسه با گیاه خواران، خود به دو دسته تقسیم می شوند؛ اول آنهایی که از جانوران 
کوچک بی مهره تغذیه می کنند. دسته دوم ماهی های ماهیخوار که غذای اصلی آنها را سایر ماهی ها تشکیل 
گاهی  مختلف  در سنین  دارند،  غذایی خاصی  عادات  که  ماهی هایی  حتی  معموالً  هر صورت  در  می دهند. 
ممکن است به طور اتفاقی و یا انتخابی اقدام به خوردن انواع دیگر غذاها کنند. نکته مهم این است که غالباً 
در شرایط آکواریومی می توان تا حدودی عادات غذایی بیشتر ماهی ها را تغییر داده و یا کنترل نمود؛ برای 
مثال سیچالیدها با اینکه عموماً گوشت خوار هستند، با وجود این به خوبی می توان آنها را با غذاهای آماده 
تغذیه نمود. اصوالً ماهی ها حتی در شرایط طبیعی وقتی که غذای اصلی آنها پیدا نشود، می توانند از منابع 
دیگر غذایی به طور موقت استفاده کنند. بدون شک در صورتی که غذا با سیستم گوارشی آنها مغایر و زمان 
تغذیه آنها از این غذا طوالنی باشد، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و این موضوع در مورد ماهیان زینتی 

صدق می کند، زیرا ماهی ها به اجبار آنچه مواد غذایی را که در دسترس آنها قرار می گیرد، مصرف می کنند.

اندازه، شکل و بافت خوراك نیز ممکن است بر مقدار خوراك مصرفی مؤثر باشد؛ به عنوان مثال به نظر 
می رسد که اندازه مطلوب خوراك برای گروهی از ماهیان 25 تا 50 درصد عرض دهان آنها باشد.

بیشتر 
بدانیم

اهمیت تنوع غذایی در ماهیان زینتی چقدر است؟ بحث 
كالسی
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 در نگهداری و پرورش ماهی ها باید تا حد امکان سعی شود که به آنها غذایی داده شود که مشابه غذای آنها 
در محیط طبیعی باشد. از آنجا که آپارتمان نشینی و زندگی ماشینی امروزی تولید یا جمع آوری غذاهای زنده 
و مخصوص ماهی ها را مشکل و یا غیرممکن ساخته است، کارخانه های تولید خوراك ماهیان زینتی اقدام به 
ساختن انواع غذاهای آماده نموده در برخی موارد جیره غذایی خاصی برای هرگونه از ماهی یا گونه های مشابه 
تهیه می کنند. شکی نیست که این غذاها هر چند هم که کامل باشند جای غذاهای طبیعی را نمی گیرند، 
با وجود این، خوب یا بد امروزه شاید بیش از 90 درصد غذای ماهیان زینتی از این منبع تأمین می گردد. 
انواع ویتامین ها و امالح الزم نیز به آنها اضافه  غذاهای آماده معموالً منشأ جانوری و گیاهی داشته و اکثراً 

می شود. 

اشکال مختلف غذای آبزیان

زیر طبقه بندی  انواع  به  آنها  رطوبت  میزان  به  بسته  ماهیان  متراکم  پرورش  در  استفاده  مورد  خوراك های 
می شوند. 

الف( غذا های تر
غذاهایی که رطوبت آنها بین 75ـ  45 درصد بوده و از مواد اولیه ای با رطوبت زیاد مانند ماهیان بی ارزش، 
ضایعات ماهی و صنایع وابسته به شیالت، ضایعات کشتارگاهی و غیره تهیه می شوند. این غذاها در انبار مزرعه 

به صورت روزانه تهیه و ساخته شده و بیشتر به مصرف ماهیان گوشت خوار مانند قزل  آال می رسند.

ب( غذا های مرطوب
رطوبت این غذاها بین 45ـ  25 درصد بوده و از مواد اولیه با رطوبت باال به همراه مواد اولیه خرد شده مانند آرد 
غالت، تهیه می شود، جیره های غذایی نیمه رطوبتی بین 25ـ  15درصد رطوبت دارند و مواد اولیه با رطوبت 

باال سهم کمتری از آنها را تشکیل می دهد.
غذاهای تر و مرطوب به عنوان غذاهای خوش خوراك در بسیاری از گونه ها استفاده می شود؛ زیرا دارای بافت 
نرم تری هستند و بازدهی و کارایی نسبتاً خوبی دارند. استفاده از این غذاها مشکالتی نیز به همراه دارد که 

عبارت اند از:
1 برای جلوگیری از فساد آنها و از بین رفتن بعضی از ویتامین ها و چربی های ناپایدار، باید تا زمان مصرف 

به صورت سرد، حمل و نگهداری شوند.
٢ امکان شیوع عوامل بیماری زا )قارچ ها و باکتری ها و ...( در اثر مصرف آنها وجود دارد.

٣ مصرف این گونه غذاها موجب کاهش کیفیت آب محل پرورش می شود.

ج( غذا های خشک
و  بوده  ساده  نسبتاً  آنها  نگهداری  و  حمل و نقل  تهیه،  هستند.  درصد  بین13ـ7  رطوبتی  دارای  غذاها  این 
به راحتی می توان آنها را در استخرهای بزرگ توزیع کرد. غذاهای خشک را می توان در اندازه های مختلف، 
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متناسب با نیازهای غذایی هر مرحله از رشد ماهیان با تغییر جیره غذایی، تولید کرد. همچنین تولید غذای 
خشک امکان افزودن داروهای خاص مانند آنتی بیوتیک ها و افزودنی های مجاز دیگر به جیره غذایی را فراهم 
می کند. غذاهای خشک را می توان با استفاده از مواد اولیه خشک و نیز با مخلوطی از مواد اولیه خشک و 

مرطوب به صورت آرد، پلت، دانه دانه )گرانول(، ورقه ای و غیره تولید کرد.
از غذادهی  اولیه خشک آسیاب شده است که می توان آن را پیش  از مواد  یا پودر، مخلوط ساده ای  آرد 
یا کیف های  یا گلوله ای شکل تبدیل کرد و توسط سینی های غذا، سبدها و  به استخر به صورت خمیری 
مخصوص غذادهی که به وسیله طناب از سکوهای موجود در استخر آویزان هستند در دسترس آبزیان قرار 
داد. این گونه غذاها ماندگاری کمی در آب داشته و به علت شسته شدن مواد غذایی و حل شدن آنها در 
آب مشکالتی را در کیفیت آب به وجود می آورند. معموالً در تغذیه آبزیان در ایران از روش پلت خشک 

استفاده می شود.

درباره فرایند پلت کردن در تغذیه آبزیان به بحث و گفت وگو بپردازید. بحث 
كالسی

انواع غذاهای ماهی های زینتی
به طور کلی می توان غذاهای ماهی های زینتی را به دو دسته غذاهای آماده و طبیعی تقسیم نمود. غذاهای 
با توجه به نیاز غذایی گونه های مختلف ماهی تولید می کنند. بهتر است همواره به صورت  آماده را معموالً 

ترکیبی از دو نوع غذای آماده و طبیعی برای تغذیه ماهیان زینتی استفاده شود. 

غذای آماده ماهی زینتی
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تقسیم  مهم  دسته  چند  به  آکواریوم  ماهیان  غذاهای  پرورشی  ماهی های  همانند  دیگری  تقسیم بندی  در 
می شوند:

 غذاهای خشک و آماده
 غذاهای تر

 غذاهای زنده
 غذاهای منجمد
 غذاهای گیاهی

در اثر تغذیه مصنوعی نه تنها مقاومت ماهی در برابر بیماری کم شده و قدرت تولید مثل آنها کاهش می یابد، 
بلکه رنگ و شکل ظاهری و مزه گوشت آنها نیز در مقایسه با انواعی که در طبیعت و با تغذیه طبیعی تولید 
می شوند، کاماًل متفاوت است. غذاهای مصنوعی هرچند هم کامل باشند، با وجود این از نظر برخی امالح و 

مواد معدنی و نیز ترکیبات ویتامینی دارای کمبودهایی می باشند. 
غذای زنده به انواع غذاهایی گفته می شود که به صورت زنده به ماهی ها داده می شود. اگرچه برخی، غذاهای 
گوشتی منجمد را نیز جزو غذاهای زنده به حساب می آورند با وجود این از آنجا که بین یک ماده غذایی زنده و 
نوع منجمد آن، مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهداری آن به صورت یخ زده تفاوت چشمگیری 

وجود دارد؛ لذا بهتر است این غذاها را به دو دسته غذاهای زنده و طبیعی تقسیم کرد.
باید به  ساده ترین غذای طبیعی که می توان به ماهی ها داد گوشت تازه قرمز یا سفید فاقد چربی است که 
اندازه های بسیار ریز و قابل بلع توسط ماهی ها تبدیل شود. بدون شک ارزش غذایی گوشت خالص کمتر از ارزش 
غذایی کرم خاکی تکه تکه شده و یا سایر غذاهای زنده می باشد. عالوه بر گوشت قرمز و گوشت ماهی، گوشت 

بودن  میگو و عضله صدف ها در صورت در دسترس 
قابل استفاده می  باشند. 

مصرف گوشت تازه به مراتب بهتر از گوشت منجمد 
مصرف  مورد  می توانند  که  زنده  غذاهای  است. 
هستند  زیادی  انواع  دارای  گیرند.  قرار  ماهی ها 
و  تکثیر  قابل  خاص  شرایط  در  آنها  از  برخی  که 
از  نیاز  موارد  در  باید  دیگر  برخی  و  بوده  پرورش 
محیط طبیعی خود جمع آوری شوند، این غذاها تر 

گوشت تازه قرمز فاقد چربیمحسوب می شوند.

ماهی های زینتی برای تولید بافت، فعالیت های تولیدمثل و رشد و نمو کامل، احتیاج به غذای طبیعی 
دارند. برخی از ماهی ها در شرایط آکواریومی اگر غذای مناسب و کافی دریافت ننمایند، هرگز قادر به 
تولیدمثل نخواهند بود ولی برخی دیگر تا حدودی تولیدمثل می کنند اما قدرت باروری آنها، سالمت و 
مقاومت نوزادان آنها کمتر است از ماهی هایی که در شرایط طبیعی زیست کرده و یا آنهایی که قسمتی 

از جیره غذایی خود را به صورت غذای زنده دریافت می کنند.

توجه
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انواع غذاهای زنده 

در مورد چند نمونه از غذاهای زنده مورد استفاده در پرورش آبزیان تحقیق کرده و در کالس درس 
گزارش دهید. 

تحقیق 
كنید

دافنی یا خاكشی

جمع آوری دافنی از محیط طبیعی

آرتمیا 
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                                     كرم خاكی               كرم های قرمز

                            كرم های شیشه ای                                                                            نوزاد پشه

انواع مگس
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غذاهای خشک و آماده برای ماهیان زینتی
مختلفی  رنگ های  در  که  است  پولکی  آنها  معروف ترین 
و  یکسان  تقریباً  غذاها  این  اصلی  ترکیب  می شود.  عرضه 
برای ماهی هایی مناسب هستند که در سطح و الیه های 
تغذیه  در  نباید  زیاد  مقدار  به  و  می کنند  شنا  آب  میانی 
دم  و  مولی ها  )گوپی ها،  زنده زا  ماهی های  مانند  ماهی ها 
شمشیری ها( و ماهی های همه چیزخوار )ماهی های طالیی( 

استفاده شوند.

ترکیب اصلی این جیره غذایی از پودر ماهی و تخم مرغ و آرد جو تشکیل شده است. اما در بین این غذاها، 
غذای تترا به عنوان یکی از بهترین غذاهای خشک ماهیان زینتی محسوب می شود. هم از نظر مواد غذایی 
بسیار مغذی است و هم اینکه حاوی آنتی بیوتیک بوده و مانع بیمار شدن ماهی ها می شود. در ساخت این 
غذا از حرارت مالیم استفاده شده و همچنین ویتامین های مورد نیاز برای ماهی ها هم به آن اضافه شده است. 
ترکیب اصلی آن از گوشت، جلبک ها، میگو، صدف، انواع ویتامین ها و اسیدهای چرب است و برای تمام انواع 

ماهی ها یک غذای مناسب محسوب می شود.
از انواع دیگر غذاهای خشک که برای ماهی ها خیلی مطلوب است، می توان از مغز میگو یا آگارآگار نام برد. 
این غذا به صورت پودر و به رنگ نارنجی تیره وجود دارد و باعث پر رنگ شدن و شادابی ماهی ها و تولید مثل 
بیشتر آنها می شود. از این غذا فقط هفته ای یک بار باید استفاده کرد و در واقع یک غذای مکمل و تقویتی 

محسوب می شود.

جیره غذایی پولکی مخصوص ماهیان زینتی

                                                آگارآگار                                                 مغز میگو
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برای  خوب  غذاهای  از  یکی  هم  توبیفکس  کرم  یا  فشرده  کرم 
ماهی ها است. این غذا به صورت مکعب مربع های کوچک تهیه 
بر  در  شده  خشک  و  فشرده  به صورت  را  ریز  کرم های  و  شده 
به  و  کرد  قطعه  قطعه  را  آنها  باید  غذادهی  زمان  در  می گیرد. 
ماهی ها داد. این غذا هفته ای دو بار برای تغذیه ماهی ها مناسب 
ماهی ها  شدن  چاق  باعث  و  بوده  زیاد  آن  چربی  چون  است 

می شود.

کرم خونی خشک شده هم غذای خیلی خوبی برای بیشتر ماهی ها 
است و ماهی ها عالقه زیادی به خوردن آن دارند. پروتئین و فیبر 
این غذا به نسبت غذاهای دیگر باالتر است. این غذا در واقع الرو 
نوعی پشه به نام شیرونومید1 و به رنگ قرمز است و اصطالحاً به 

آن کرم خونی گفته می شود.

و  است  ماهی ها  برای  خوبی  بسیار  غذای  هم  خشک  آرتمیای 
هفته ای دو بار می توان در تغذیه ماهی ها استفاده کرد.

بزرگ، ماهی های  برای ماهی های  بعدی، گرانول ها هستند که غذایی مناسب  غذای خشک متداول 
همه چیزخوار و ماهی هایی که در عمق آب زندگی می کنند مانند گربه ماهی ها و ماهی های طالیی 

می باشد. 

Chironomid ـ1

كرم فشرده یا كرم توبیفکس

كرم خونی خشک

آرتمیای خشک
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این غذاها به خاطر سنگین بودن به کف آکواریوم فرو می روند و ماهی های کف زی از آنها تغذیه می کنند. ترکیب 
این غذاها اغلب از دل گاو و اسفناج چرخ کرده و آرد سویا است که به صورت خشک عرضه می شود و ارزش غذایی 

نسبتاً خوبی دارد اما به طور دائم نباید ماهی ها را با آن تغذیه کرد؛ زیرا موجب چاقی ماهی ها می شود.

غذاهای منجمد 
این غذاها بخش عمده ای از جیره غذایی ماهی زینتی را تشکیل می دهد. معروف ترین این غذاها کرم خونی 
منجمد است که به صورت بسته های 24 تایی در بازار وجود دارد. این غذاها قرص های مکعبی شکل از الروهای 
ریز و قرمزرنگ یخ زده است که غنی از پروتئین می باشند. این غذا برای تمام انواع ماهی ها عمومیت و ضرورت 
دارد و هفته ای 4 بار پیشنهاد می شود و در سالمت و رشد ماهی ها مؤثر است. البته نوع خشک این غذا هم 

وجود دارد؛ اما نوع منجمد آن نسبت به خشک برتری دارد.
میگوی  از  مخلوطی  می کنند،  تهیه  افراد حرفه ای  که  منجمد دست ساز  غذاهای  عمومی  و  متداول  نوع 
گوشتی یا میگوی معمولی خوراکی، دل گاو یا گوسفند، اسفناج، سبوس گندم و ژالتین است که یک غذای 
مناسب برای تمام ماهیان زینتی و به خصوص ماهیان گوشت خوار محسوب می شود. حتی می توان این 
غذا را به طور دائم به مصرف ماهی ها رساند و غذای خشک را حذف کرد. همه ماهیان زینتی از آن تغذیه 

می کنند.
از  آماده  بسته بندی های  در  را  آن  می توان  که  بوده  دسته  این  غذاهای  دیگر  از  شده  منجمد  کیلکا  ماهی 
فروشگاه های فراورده های پروتئینی تهیه کرد. مورد مصرف آن فقط برای ماهی های گوشت خوار مثل اسکار و 

پیرانا است که به صورت قطعات کوچک باید خرد شود.

غذای خشک به صورت گرانول 

                              ماهی منجمد كیلکا                                                  غذاهای منجمد دست ساز
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الف( ضوابط كلی حمل و نقل خوراك آبزیان
1 برابر دستور العمل های صادره از مراجع مرتبط حمل و نقل، تمام تولیدات کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان 

باید توسط گونی پلی اتیلن یا کیسه های سه الیه )در مورد کنسانتره های آبزیان( یک بار مصرف صورت گیرد.
٢ پاکت ها یا گونی ها نباید رطوبت را از خود عبور دهند وکاماًل غیرقابل نفوذ باشند.

٣ حداکثر وزن گونی ها 50 کیلوگرم باشد.

٤ حمل و نقل باید توسط کامیون های سرپوشیده که قباًل ضدعفونی شده اند، صورت گیرد. کف این کانتینرها 

باید کاماًل خشک باشد و در صورت امکان توسط پالستیک یا پالت های پالستیکی پوشیده شود.
٥ برای حمل خوراك پودری )مش( از بونکرهای استریل گالوانیزه استفاده شود.

تبصره: حمل هرگونه خوراك از کارخانجات به واحدهای پرورش آبزیان باید با مجوز مسئول و ناظر بهداشتی 
کارخانه صورت گیرد و دریافت مواد اولیه نیز باید از این طریق انجام شود.

ب( ضوابط حمل و نقل چربی های صنعتی غیرخوراكی و خوراكی
1 چربی های غیرخوراکی باید تحت نظر مستقیم بازرس بهداشتی در بشکه های پالستیکی درب دار جمع آوری 

و پلمپ شود.
٢ حمل و نقل این محصوالت باید حتی المقدور در ماشین های سرپوشیده انجام شود.

٣ این خودروها باید برای هر محموله دارای گواهی بهداشتی از بازرس بهداشتی کشتارگاه باشند.

٤ چربی های خوراکی استحصالی از الشه ماهیان نیز باید در سبدهای پاکیزه بهداشتی به وسیله خودروهای 

سردخانه دار به مراکز عرضه حمل گردد.

ج( ضوابط حمل و نقل موادی مانند گندم، جو، كنجاله سویا و سایر اقالم خوراكی مورد استفاده در 
جیره غذایی آبزیان 

1 حمل و نقل موادی مانند گندم، جو، کنجاله سویا و سایر اقالم خوراکی مورد مصرف در جیره غذایی باید 

در بسته بندی مناسب توسط وسایل نقلیه مجاز صورت گرفته و دارای گواهی بهداشتی حمل از طرف شبکه 
دامپزشکی شهرستان باشد.

٢ با توجه به اهمیت بهداشتی و حساسیت مواد اولیه مصرفی خوراك، باید از ورود عوامل آلوده کننده نظیر 

حشرات، پرندگان، جوندگان و همچنین حرارت، رطوبت، باران و نور در محل نگهداری خوراك جلوگیری نمود.
٣ سطح داخلی وسیله نقلیه باید به گونه ای باشد که امکان شست وشو و ضد عفونی آن قبل از حمل محموله 

میسر باشد.
٤ سطح داخلی وسیله نقلیه باید به نحوی باشد که مخاطراتی برای محصول ایجاد نکند.

از قرار دادن مواد  باید فقط برای حمل و نقل خوراك دام استفاده شود و  ٥ وسیله حمل و نقل گندم دامی 

متفرقه در کنار محموله خودداری شود.
6 امکان ریزش مواد اولیه خوراك در طول مسیر وجود نداشته باشد.

٧ در صورت حمل و نقل گندم، جو، کنجاله سویا و سایر موارد مشابه تولید داخل به مقصد مزارع پرورش 
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ماهی و یا انبارها و غیره، چرخ ها باید در حوضچه های مخصوص ضد عفونی و سطح خارجی وسایل حمل و نقل 
توسط ضدعفونی کننده های رایج و مورد تأیید اسپری شوند.

٨ استفاده از وسایل مخصوص حمل و نقل کود مرغی و کود دامی برای حمل مواد اولیه غذای آبزیان اکیداً 

ممنوع است.

آزمون ارزیابی عملکرد

تهیه اقالم غذایی مورد نیاز آبزیان
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٢ مواد اولیه غذایی با منشأ حیوانی و گیاهی  1 لباس کار مناسب 
٤ مراکز خرید معتبر ٣ اینترنت  

مراحل انجام كار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ به کمک هنرآموز خود میزان مواد خوراکی مورد نیاز آبزیان را برآورد کنید.
٣ چند مرکز خرید معتبر مواد خوراکی را شناسایی نمایید.

٤ کیفیت و قیمت مواد خوراکی را مشخص و لیستی از آن تهیه کنید.
٥ با راهنمایی هنرآموز خود با توجه به کیفیت و قیمت، مرکز خرید معتبر را مشخص کنید.

6 مواد خوراکی مورد نیاز آبزیان را تهیه کنید.
٧ مواد خوراکی مورد نیاز آبزیان را به صورت صحیح حمل و ذخیره کنید.

فعالیت 
كارگاهی

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

خرید غذا1

دسترسی به بازار خرید، 
مذاکره با فروشندگان، 
تلفن، فاکس، کامپیوتر، 

پرینتر، اینترنت

شایستگی کامل

شایسته

نیازمند آموزش

3خرید با قیمت و کیفیت مناسب

2خرید با قیمت و کیفیت متوسط

1خرید با قیمت و کیفیت نامناسب

نگهداری و انبار كردن اقالم غذایی

ذخیره کردن اقالم غذایی برای حفظ کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. عواملی مانند درجه حرارت 
و میزان رطوبت بر کیفیت غذاهای انبار شده بسیار مؤثر هستند. 
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نگهداری ماهیان خام برای ساخت غذاهای تر باید در دمای 30ـ درجه سانتی گراد و یا کمتر انجام گیرد. در 
این حالت می توان آنها را به مدت 6   ـ3 ماه حفظ کرد. باید توجه داشت که نگهداری مواد خام در دمای 18ـ 

درجه سانتی گراد برای طوالنی مدت کافی نمی باشد. 
غذاهای مرطوب بهتر است حداکثر 24 ساعت پس از تهیه مصرف شوند. نگهداری مواد خام برای تهیه غذای 
مرطوب بهتر است در دمای 20ـ درجه سانتی گراد و یا کمتر صورت گیرد. زمان ذخیره و نگهداری غذاهای 
از تولید به عواملی مانند نوع جیره، کیفیت چربی و شرایط و امکانات موجود برای ذخیره آن  خشک بعد 

بستگی داشته ولی این زمان تقریباً بین 3ـ2 ماه متغیر می باشد.
در این میان، چربی ها و ویتامین ها از حساس ترین مواد در زمان ذخیره غذا به شمار می روند. اگر غذا به نحو 
مطلوبی نگهداری نگردد، چربی ها اکسید شده و ویتامین های آن نیز از بین می روند. به همین دلیل توصیه 
می شود که اوالً شرایط انبارداری و نگهداری غذا در حد مطلوب بوده و ثانیاً مدت زمان نگهداری غذا در کارگاه 

تا حد امکان کوتاه باشد. 
با توجه به اینکه غذای مصرفی در مزارع ماهیان سردابی عمدتاً از نوع پلت می باشد بنابراین باید توصیه های 

زیر را برای حفظ کیفیت غذا به کاربرد تا از فساد غذای گران قیمت ماهی ها جلوگیری به عمل آید:
 انبار غذا باید خشک و خنک باشد و به خوبی تهویه شود تا دمای درون کیسه های خوراك ماهی ثابت بماند. 
غذاهای خشک باید در شرایط سرما، در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد و رطوبت پایین تر از 75 درصد 

نگهداری شوند. دمای باالتر از 30 درجه سانتی گراد در انبار سبب خرابی و فساد سریع خوراك خواهد شد.
 ساختمان انبار باید طوری در نظر گرفته شود تا از خطر سرقت در امان باشد.

 مکان نگهداری جیره غذایی باید از محل پرورش ماهی فاصله داشته باشد تا امکان انتقال بیماری توسط 
وسایل یا افراد تحویل گیرنده غذا کاهش یابد.

 کیسه های خوراك ماهی باید روی پالت های چوبی یا پالستیکی قرار گیرند به طوری که کیسه ها به تعداد 
10ـ  8 کیسه روی هم چیده شوند. چیدن کیسه ها بیش از این تعداد توصیه نمی شود.

 کیسه های خوراك ماهی نباید به طور مستقیم روی کف سیمانی انبار قرار گیرند.
 کیسه ها باید از دیوارهای انبار حداقل 50 سانتی متر فاصله داشته باشند.

 کیسه های چیده شده روی پالت ها، در ردیف های دوتایی باید حداقل به فاصله یک متر از یکدیگر قرار 
گیرند به طوری که به سادگی بتوان از بین آنها عبور کرد.

 محیط انبار باید دور از تابش نور خورشید باشد.
 از نفوذ رطوبت به محیط انبار باید جلوگیری کرد.

 از چیدن کیسه های خوراك در کنار مواد شیمیایی دارای بو باید خودداری کرد.
 با نصب توری و سایر موانع فیزیکی از ورود موش، پرندگان و سایر عوامل آلوده  کننده به انبار باید جلوگیری 

کرد.
 کیسه های خوراك پاره شده در صورت سالم بودن باید در اولین فرصت مصرف شوند.

 خوراك آبزیان مورد نیاز باید به صورت ماهانه تهیه و مصرف شود و از زمان تولید، بیش از 3 ماه در انبار 
نگهداری نشود. در ضمن، باید به طور دقیق به تاریخ خرید و مصرف جیره غذایی توجه داشت.

 محیط انبار باید هر 6 ماه یک بار نظافت و ضد عفونی شود.
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برخی از نکات الزم برای نگهداری و ذخیره غذای ماهیان آكواریومی
1 برای نگهداری دافنی ها به طور زنده، دافنی های جمع آوری شده را در سطل آب سرد ریخته سپس 

آنها را در محل خنک نگهداری کنید.
٢ برای نگهداری کرم توبیفکس به طور زنده، کرم ها را در داخل یک سطل زیر جریان آب با فشار کم 

قرار دهید.
٣ روش نگهداری غذاهای خشک معموالً روی بسته بندی آنها ذکر شده است، با توجه به دستورالعمل 

موجود از آنها نگهداری کنید. 
٤ غذاهای منجمد را حتماً در فریزر نگهداری کنید و هر دفعه به اندازه مورد نیاز از فریزر خارج 

نمایید.

توجه

نگهداری و ذخیره مواد غذایی آبزیان
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٤ سم برای مبارزه با آفات انباری  ٣ ماسک   ٢ جارو    1 لباس کار   
6 خوراك پلت  ٥ حفاظ رطوبت 

مراحل انجام كار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ انبار را قبل از ورود مواد خوراکی، ابتدا تمیز و مرتب، سپس با سموم توصیه شده سمپاشی 
کنید.

٣ مواد خوراکی خریداری شده را قبل از ورود به انبار بررسی کنید و پس از اطمینان از آلوده نبودن 
به حشرات، کنه ها و آفات، به انبار انتقال دهید. 

٤ محتویات انبار را از نظر وجود احتمالی آفات و امراض هر هفته یکبار بررسی کنید و در صورت لزوم 
نمونه هایی از آنها را برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال کنید.

٥ قبل از قراردادن مواد خوراکی در انبار دقت کنید که کف انبار رطوبت نداشته باشد و در صورت 
مشاهده، از ریختن مواد خوراکی روی بستر جلوگیری کنید تا بستر کاماًل خشک گردد.

6 قبل از چیدن کیسه ها روی کف انبار از یک حفاظ رطوبتی )پالت های چوبی( استفاده کنید. 
٧ کیسه های مواد خوراکی را روی حفاظ رطوبتی بچینید.

٨ بین کیسه های چیده شده در هر 6ـ5 متر، یک راهرو به عرض 1/5 متر ایجاد کنید تا امکان تهویه، 
ضد عفونی و دسترسی به تمام کیسه ها میسر باشد.

٩ باید فاصله ای به میزان 100ـ75 سانتی متر بین سطوح فوقانی کیسه ها و سقف انبار برای ضد عفونی 
سقف انبار در نظر گرفته شود.

فعالیت 
كارگاهی
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مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

انبار کردن 2
غذا

انبار استاندارد، نور، تهویه،
سازه و باسکول، بیل، 

پالت، فرغون

3رعایت شرایط استاندارد در انبار کردنشایستگی کامل
2رعایت نسبی شرایط انبار کردنشایسته

1عدم رعایت شرایط انبار کردننیازمند آموزش

رفتارهای تغذیه ای آبزیان

درجه  به  کامل  بستگی  آنها  بدن  و سوخت و ساز  متابولیسم  که شدت  هستند  خونسردی  جانوران  ماهی ها 
حرارت محیط آنها دارد. هرچه درجه حرارت آب )در حد تحمل زیستی ماهی( بیشتر باشد، تنفس سریع تر 
بوده و هضم غذا و پس دادن مازاد آن به سرعت انجام می گیرد. البته گونه های مختلف ماهی، افزایش درجه 
حرارت آب را تا حد مشخصی می توانند تحمل کنند و اگر دمای آب از حد تحمل زیستی ماهی افزایش یابد 
برعکس، تنفس و تغذیه آنها کند و مختل شده و ممکن است باعث مرگ و میر آنها گردد. هرچه درجه حرارت 

آب کمتر شود، به همان نسبت جذب غذا توسط ماهی کاهش می یابد.
اشتهای ماهی تحت تأثیر عوامل متابولیکی، هورمونی و فیزیولوژیکی است. شرایط خاص به وجود آمده در 
دوره پرورش مانند گل آلودگی، دست کاری، رقم بندی و مواردی از این قبیل که باعث بروز استرس در آبزیان 
می شوند نیز می توانند بر اشتهای ماهی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت تأثیرگذار باشند. شاخص هایی مانند 

پرشدگی معده و میزان خالی بودن لوله گوارش نیز در این خصوص اهمیت دارند.
به نظر می رسد میزان اشتهای آزاد ماهیان وابستگی بیشتری به طول روز و میزان نور در مقایسه با سایر 
با این وجود، برخی از عوامل دیگر مانند ویژگی های  شرایط محیطی مانند درجه حرارت آب داشته باشد. 

بینایی، چشایی و بویایی نیز نقش مهمی در تغذیه ماهی دارند.
ماهی های زینتی که در دمای 25 درجه سانتی گراد ولع خاصی نسبت به مصرف غذا دارند، در دمای 22 درجه 

عوامل تأثیرگذار بر اشتها و میزان تغذیه در ماهیان

مغزسیگنال های هورمونی
سیگنال های بیرونی

ـ محیط 
ـ غذا

هیپوتاالموس

سیگنال های داخلی  جذب غذادستگاه گوارش
ـ هورمونی 

ـ عصبی 
ـ متابولیک )مواد مغذی(
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سانتی گراد دارای اشتهای نسبتاً خوبی بوده ولی در دمای 19 درجه سانتی گراد عالقه ای به مصرف غذا نشان 
نمی دهند. در دمای 27 درجه سانتی گراد نیز اشتها کمتر خواهد شد. علت اصلی کاهش اشتها، افت اکسیژن 

محلول در آب در دماهای باالتر می باشد.
با رفتار  اقداماتی است که امکان تطابق جیره غذایی را  از جمله مهم ترین  بافت غذا  ترکیب بندی و تعیین 
تغذیه ای ماهی، ممکن می سازد. در طی دوره رشد بین اندازه غذا و اندازه دهان ماهی ارتباط نزدیک وجود 
دارد. به طور معمول دهانه ورودی برابر یک چهارم طول بدن ماهی است. بنابراین قطر پلت غذا باید برابر یک 
اندازه پلت مناسب  باشد  باشد؛ به عنوان مثال اگر طول بدن یک ماهی 10 سانتی متر  پنجاه ام طول ماهی 
برای آن برابر است با 10 ضرب در یک پنجاه ام، که برابر با 2 میلی متر می شود یا اگر طول ماهی برابر با 30 
سانتی متر باشد اندازه پلت غذا برابر با 6 میلی مترخواهد بود. در ماهی های گوشت خوار نیز اندازه و نوع طعمه 

)آرتمیا( باید متناسب با اندازه دهان ماهی باشد.

میزان غذای مصرفی و تعداد دفعات غذادهی به ماهی ها

از روش های متفاوتی برای تخمین مقدار غذادهی استفاده می شود. این روش ها دربرگیرنده محاسباتی هستند 
که بر پایه جداول غذایی، معادالت غذایی و پیش بینی رشد استوار می باشند. روش های مورد استفاده گونه ها 
و سیستم های پرورشی مختلف متفاوت بوده و در عمل، بسیاری از پرورش دهندگان ترکیبی از این روش ها را 
برای تعیین نیازهای غذایی روزانه اعمال می کنند. میزان غذادهی عمدتاً تحت تأثیر دو عامل می باشد: یکی 
اندازه ماهی )طول یا وزن ماهی( و دیگری دمای آبی که ماهی در آن زیست می کند. به طور کلی در جداول 
غذادهی مقدار غذا بر اساس طول )درصدی از طول بدن( یا وزن ماهی می باشد و دفعات غذا دهی را هم از 

بیست بار تا یکبار در شبانه روز در نظر می گیرند. 
مقدار غذادهی و تعداد دفعات آن نیز از ارکان مهم تکثیر و پرورش ماهی می باشد که بستگی به دمای آب و 

وزن ماهی دارد.

غذادهی در یک مزرعه پرورش ماهی
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با افزایش رشد ماهی، تعداد دفعات و درصد غذادهی کاهش می یابد. بنابراین تعداد دفعات و درصد غذادهی 
در ماهیان تازه به تغذیه افتاده در باالترین میزان قرار دارد. غذادهی در این دسته از ماهیان تا ده درصد وزن 
بدن در روز صورت گرفته در حالی که این مقدار در مولدین به میزان 1ـ  0/5 درصد وزن بدن کاهش می یابد. 

در ماهیان مولد، غذادهی فقط 2ـ1 بار در روز صورت می گیرد.
مقدار غذادهی را می توان از طریق جداول غذادهی و یا استفاده از نتایج قبلی برآورد کرد.

میزان غذای مصرفی ماهیان یک آکواریوم به عوامل زیر بستگی دارد:
 درجه حرارت 
 تعداد ماهی ها

 شرایط داخل آکواریوم 
 میزان سالمت ماهی ها

 گونه و نژاد ماهی
 اندازه و جثه ماهی

به طور کلی مقدار غذایی که باید در هر وعده به ماهی ها داد، باید به اندازه ای باشد که پس از 3 تا 5 دقیقه 
هیچ گونه اثری از آن باقی نمانده و تمام آن توسط ماهی ها مصرف شود. در چنین شرایطی نه تنها ماهی ها 

سالم خواهند ماند، بلکه آب نیز همواره تمیز بوده و از پرت غذا جلوگیری خواهد شد. 
ماهیان زینتی باید روزانه در دو وعده تغذیه شوند. برخی از پرورش دهندگان روزی یک بار به این ماهی ها غذا 

می دهند. این کار ممکن است، موجب کاهش رشد و نمو آنها شود.
تغذیه در صبح، هضم غذا را به خصوص در آکواریوم های دارای گیاه  و در مجاورت نور، آسان تر می سازد. هضم 
غذا هنگام شب که عماًل تولید اکسیژن در داخل آکواریوم کمتر و تولید گاز کربنیک بیشتر است، مشکل تر 

می باشد.

تغذیه بچه ماهی ها و نوزادها کاماًل با ماهی های بزرگ تر تفاوت دارد. به الروها باید هر ساعت یک بار غذادهی 
در هنگام روز صورت گیرد. تغذیه بچه ماهی ها ممکن است هر دو ساعت یک بار انجام شود. اگر از غذای زنده 
مانند دافنی، آرتمیا یا سیکلوپس در تغذیه ماهی ها استفاده می شود باید روزانه 5 بار آنها را تغذیه کرد. مقدار 
غذای زنده انواع یاد شده در هر دو وعده باید به اندازه ای باشد که پس از نیم ساعت اثری از آنها در محیط باقی 
نماند. بهتر است غذای خشک قبل از تغذیه ماهی ها مرطوب نشود زیرا ماهی ها تمایل به بو و مزه آن ندارند.

اگر به دلیلی مانند قطع شدن برق و غیره درجه حرارت آب آکواریوم برای مدتی بین 19 تا 20 درجه 
سانتی گراد باشد، روزانه باید فقط یک بار غذادهی در هنگام صبح  صورت گیرد. 

توجه

در صورت رفتن به مسافرت یا دور بودن از محل پرورش ماهیان زینتی، به مدت 3 تا 5 روز، هیچ اشکالی 
ندارد که ماهی ها در این مدت تغذیه نشوند در صورتی که شرایط محیط پرورش ماهی ها مناسب بوده 
و  فقط غذا در دسترس آن نباشد، ممکن است هفته ها زنده بمانند. اگر مدت زمان مسافرت بیش از 5 

روز به طول می انجامد، بهتر است تغذیه ماهی ها به شخص آگاه و آموزش دیده سپرده شود. 

توجه
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در ماهیان زینتی، بهترین روش، غذادهی با فواصل زمانی منظم و یکسان است. در این حالت ماهی ها پس از 
مدتی، کاماًل راضی شده و درست مانند ساعتی که کوك شده باشد، در ساعات تغذیه، در محل غذادهی تجمع 
می کنند. تغذیه از یک محل مشخص، این مزیت را دارد که غذای مصرف نشده پخش نمی شود و می توان 

بستر این محل را به طور مرتب سیفون کرد.

1ـ جداول غذادهی
در حال حاضر برای بیشتر گونه های ماهیان پرورشی در سیستم های متراکم جداول تغذیه ای یا غذادهی در 
توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی تهیه می شوند و مقدار جیره  این جداول عموماً  دسترس است. 
غذایی را با بیان درصد وزن کلی محاسبه می کنند. در مورد غذاهای تجاری معموالً فقط گونه، اندازه یا وزن 
آنها  از  بهترین عملکرد  این جداول در مورد غذای مصرفی و مزارعی که  را در نظر می گیرند.  و دمای آب 
انتظار می رود، اعمال می شوند. بنابراین این جداول باید به عنوان راهنما مورد توجه قرار گرفته و نسبت به 

ویژگی های منحصر به فرد ماهی، محیط پرورش و حتی فصل تنظیم شوند.

باید توجه داشت که همواره نمی توان به جداول استاندارد غذایی تکیه نمود؛ زیرا در برخی از موارد بسته به 
شرایط موجود، این مقادیر افزایش و یا کاهش می یابند؛ مثاًل در شرایط گل آلودگی آب استخرها باید مقدار 
غذا را به شدت کاهش داد. لذا تنظیم جیره غذایی باید بر اساس تجربه نیز انجام شود، مثاًل اگر ماهی اشتهایی 

به غذا ندارد، عمل غذادهی نباید صورت گیرد.
بهتر است در آخرین مرحلۀ غذادهی به ماهی، بیشترین مقدار غذا مصرف شود، چون تا صبح روز بعد، غذادهی 

صورت نگرفته و به همین دلیل احتمال بروز گرسنگی بیشتر خواهد بود.
اگر مقدار مشخصی از غذا در دفعات کمتری به ماهی داده شود )میزان غذا در هر مرحله افزایش یابد(، احتمال 
اینکه همواره بخشی از غذا از دسترس ماهی خارج شود، افزایش یافته که این مسئله سبب افزایش آلودگی 
استخرها، اتالف غذا، کاهش کارایی غذا و کاهش میزان رشد خواهد شد. کاهش تعداد دفعات غذادهی سبب 
افزایش میزان رقابت در بین ماهیان برای مصرف غذا می شود چون ماهیان اغلب گرسنه بوده و به شدت به 

سمت غذا حمله ور می شوند و ماهیان کوچک تر موفق به تغذیه نخواهند شد.

نیازهای انرژی ماهی با توجه به نیازهای نگهداری، نرخ رشد، دما و ضایعات غذایی در هنگام مصرف 
غذا محاسبه می شود.

توجه

بنابراین با توزیع مناسب غذا در هر وعده و به دفعات مناسب می توان از ایجاد اختالف در میزان رشد 
و اندازه  ماهی ها جلوگیری نمود.

توجه
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جداول زیر مقدار غذادهی در اوزان مختلف ماهی و در دماهای متفاوت آب را نشان می دهند:

جدول پیش بینی وزن بدن، نیازهای انرژی )كیلو ژول انرژی قابل هضم در 100 گرم در روز( و نرخ غذادهی 
)درصد( در سه دمای مختلف در ماهی قزل آال

٥ درجه سانتی گراد10 درجه سانتی گراد1٥ درجه سانتی گراد
هفته

گرمكیلوژولدرصدگرمكیلوژولدرصدگرمكیلوژولدرصد
1110

6/141/041/73/980/681/41/930/331/21
5/171/452/53/560/851/91/820/371/42
4/471/943/73/221/052/51/730/421/73
3/962/505/22/951/283/31/650/461/94
3/553/147/02/721/524/21/580/522/25
3/233/859/22/531/795/21/510/572/56
2/974/6511/82/362/096/41/450/632/97
2/755/5314/92/222/407/71/390/693/38
2/566/5018/52/102/759/21/340/753/79
2/407/5522/61/993/1210/91/290/824/210
2/268/6927/31/893/5112/81/250/894/711
2/149/9232/61/803/9314/91/210/965/212
2/0311/2338/51/724/3717/31/171/035/813
1/9312/6445/11/654/8519/81/141/116/414
1/8414/1452/41/595/3522/61/101/197/015
1/7715/7360/51/535/8725/71/071/287/716
1/6917/4269/31/476/4229/01/041/378/417
1/6319/2079/01/427/0032/61/021/469/218
1/5721/0889/51/377/6136/40/991/5510/019
1/5123/05100/91/338/2540/60/971/6510/920
1/4625/13113/31/298/9145/10/941/7511/821
1/4227/30126/61/259/6149/90/921/8612/822
1/3729/57121/01/2210/3355/00/901/9613/923
1/3331/95156/41/1811/0860/50/882/0814/924
1/3034/42172/81/1511/8666/30/862/1916/125
1/2637/00190/41/1212/6772/40/852/3117/326
1/2339/69209/11/1013/5179/00/832/4318/527
1/1942/48229/11/0714/3885/90/812/5519/828
1/1745/37250/21/0515/2893/20/802/6821/229
1/1448/37272/61/0216/21100/90/782/8122/630
1/1151/48296/31/0017/17109/10/772/9524/131
1/0954/69321/40/9818/16117/60/753/0925/732
1/0658/02347/80/9619/18126/40/743/2327/333
1/0461/45375/60/9420/24136/10/733/3829/034
1/0265/00404/90/9221/32146/00/723/5230/735
1/0068/66435/70/9022/24156/40/703/6832/636
0/9872/43468/00/8923/59167/20/693/8334/537
0/9676/31501/80/8724/77178/60/683/9936/438
0/9480/30537/20/8625/9819/40/674/1638/539
0/9282/41574/30/8427/22202/80/664/3240/640
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جدول مقدار و دفعات غذادهی ماهی قزل آال در اوزان و دماهای مختلف

نوع غذاپلت آغازیپلت انگشت قدپلت پرواری

٥00  ـ٢00

٢00ـ100

100ـ٥0

٥0  ـ٣0

٢0ـ  1٨

1٨ـ1٢

1٢ـ  ٨

٢ ٨  ـ

٢ـ  ٥/0

وزن ماهی )گرم( ٥/0>
سایز و اندازه

8766554321

درجه حرارتمیزان درصد غذادهی روزانه بر حسب وزن ماهی )کیلوگرم(

0/30/40/50/60/70/70/80/811/8٢

0/60/80/11/11/21/51/71/41/82/6٤

0/60/91/11/21/51/822/333/76

0/81/11/31/51/82/12/32/83/64/6٨

0/91/21/51/81/12/42/83/34/15/410

1/11/51/82/12/52/93/23/84/66/21٢

1/31/72/12/52/93/42/845/171٤

1/51/92/52/83/22/8
3__
44/45/57/516

1/62/12/73/13/64/24/85681٨

23568810102030
دفعات وتعداد 
غذادهی در روز
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جدول میزان غذادهی برحسب طول بدن ماهی و دمای آب

اندازه ماهی دمای آب )بر حسب درجه سانتی گراد(
بر حسب 
سانتی متر 1٨161٤1٢10٨6٤

تا 9/17/96/85/854/23/633

4ـ7/76/75/85/14/43/73/12/63

6  ـ6/85/95/14/53/83/22/72/34

8  ـ5/95/14/43/93/32/72/326

10ـ  54/33/83/32/82/322/78

12ـ4/23/63/22/72/421/71/410

14ـ3/532/62/321/71/41/212

16ـ2/92/53/21/91/61/41/2114

22ـ2/42/11/81/61/71/210/816

30ـ2/11/91/71/51/21/10/90/722

باالی 1/61/41/210/80/70/60/530

مولدین110/90/80/70/60/50/4

٢ـ تعیین مقدار غذادهی بر اساس نتایج قبلی
سطوح غذادهی را می توان بر اساس وزن گروهی از ماهی ها در پایان یک دوره زمانی خاص، تعیین نمود. در 
صورت وجود اطالعات مربوط به افزایش وزن با یک جیره معین، دو عامل نرخ رشد و نسبت غذا به افزایش 

وزن در طول دوره پرورش قابل برآورد است. از معایب این روش، تخمینی بودن رشد در دوره قبل می باشد.

برای الرو 
٢٤ تا ٤٨ بار در روز

تعداد دفعات تغذیه و اندازه جیره غذایی از دوره الروی تا مرحله بازاری برای ماهی قزل آال

برای ماهی بازاری
 ٣ تا ٤ بار در روز

پرواری  ماهی  برای 
٤ تا 6 بار در روز

بچه ماهی و انگشت قد 
6 تا ٨ بار در روز
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تعیین برنامه غذادهی به آبزیان
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٥ ماشین حساب ٤ دماسنج  ٣ متر   ٢ ترازو   1 لباس کار مناسب    
مراحل انجام كار:

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ برای محاسبه میزان غذای روزانه ابتدا باید دمای متوسط روزانه آب استخر را به دقت اندازه گیری کنید.

٣ تعداد ماهیان موجود در استخر را محاسبه کنید.
٤ وزن متوسط ماهیان را به دقت با نمونه برداری از حداقل سه نقطه استخر به دست آورید.

٥ وزن کل ماهیان استخر را محاسبه و بر اساس دمای آب و جداول فوق میزان غذادهی را محاسبه کنید.
6 تعداد دفعات غذادهی را از طریق جداول تعیین کنید. 

فعالیت 
كارگاهی

غذادهی به ماهیان زینتی
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٢ ساعت  1 لباس کار مناسب 
٤ دماسنج  ٣ ماده خوراکی  

6 آکواریوم دارای ماهیان زینتی ٥ ماشین حساب 
مراحل انجام كار:

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ میزان غذای روزانه ماهی ها را برآورد کنید. 

٣ زمان و مکان مناسبی را برای غذادهی انتخاب کنید. 
٤ درجه حرارت آکواریوم را به طور پیوسته اندازه گیری کنید.

٥ مقدار غذایی که باید در هر وعده به ماهی ها بدهید باید به اندازه ای باشد که پس از 3 تا 5 دقیقه 
مصرف شده و باقی نماند.

6 روزانه به الروها در روز هر ساعت یک بار غذا بدهید.
٧ به ماهیان زینتی روزانه دو وعده غذا تا حد سیرشدن بدهید و یا کل میزان غذا را به چهار قسمت 

تقسیم نموده و در چهار وعده به ماهی ها بدهید.
٨ در صورت تغذیه ماهیان به صورت یک وعده غذایی، این عمل را در اوایل صبح انجام دهید.

فعالیت 
كارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

تعیین برنامه 3
غذادهی

نمون برگ های الزم
برنامه غذایی انواع ماهی

3تهیه برنامه غذایی مناسبشایستگی کامل
2تهیه برنامه غذایی نسبتاً مناسبشایسته

1تهیه برنامه غذایی نامناسبنیازمند آموزش



146

آماده سازی غذای آبزیان

به  توجه  با  قبل  از  که  است  نسبت هایی  با  خوراکی  ماده  چندین  نمودن  ترکیب  غذا  ساخت  نهایی  هدف 
شاخص های تغذیه ای در دستوالعمل غذایی تعیین شده اند. این هدف از طریق ترکیب اجزای غذایی به صورت 
ماهی،  )روغن  مایع  یا  ویتامین ها(  و  معدنی  مواد  غالت،  کنجاله ها،  حیوانی،  منشأ  با  خوراکی  )اقالم  جامد 
ویتامین های خاص و عوامل همبند یا چسباننده( حاصل می شود. آسیاب نمودن قطعات جامد، غیریکنواخت 
بودن محصول را کاهش و قابلیت هضم آن را افزایش می دهد. غذاها در اشکال مورد نیاز ساخته می شوند تا 

بدین طریق، حمل و نقل، جابه جایی و مصرف آنها آسان تر صورت گرفته و آلودگی استخرها نیز کاهش یابد.

نمونه ای از فرایند ساخت غذاهای اکسترود شده شناور )برای انواع ماهی( در زیر آورده شده است. این 
فرایند را با کمک هنرآموز خود تحلیل و بحث کنید.

بحث 
كالسی

نمونه ای از فرآیند ساخت جیره های غذایی اكسترود شده شناور برای انواع ماهی

مواد خام

دریافت

آسیاب كردن

وزن كردن / اندازه گیری

مخلوط كردن مکمل های ویتامینی و معدنی
اضافه كردن مایعات

خنک كردنفراوری مجدد مناسب ذرات مطلوب

خرد كردن

توزیع غذای منبسط شده

سرد كردن

درجه بندی

پوشش دار كردن

پخت با فشار

فراوری مرطوب كردن 
)آب یا بخار آب(

%٢٢ـ٢0

پلت های خارج شده با فشار
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فرایندهای متداول در تولید غذای آبزیان
1 آسیاب كردن: آسیاب کردن شامل تبدیل مواد خام به ذرات ریز است که منجر به همگنی بیشتر ذرات 

غذا، ایجاد ترکیب پایدارتر و یکنواختی شکل غذا می شود. با الک شدن پودر حاصل شده، اندازه ذرات غذایی 
افزایش  اثر  بر  غذایی  ماده  شیمیایی  ـ  فیزیکی  خصوصیات  برخی  است  ممکن  همچنین  می شود.  تعیین 
دمای ناشی از فرآیند آسیاب شدن تغییر کند. آسیاب چکشی به علت توان باال و چند منظوره بودن آن از 
بوده  الک کوچک  منافذ  آماده سازی خوراك می باشد. هنگامی که  استفاده  در  معمول ترین تجهیزات مورد 
مانند  نیز وضعیت  غلتکی  آسیاب های  در  ذرات کوچک می شود.  اندازه  باالست،  و سرعت جانبی چکش ها 
آسیاب های چکشی است ولی آسیاب های توربینی برای حفظ یکنواختی و تهیه مواد در اندازه های مورد نظر 
مناسب می باشند. تنها مشکل موجود در این نوع آسیاب ها، پایین بودن بازده کاری آنها است که برای رفع 

این نقص استفاده از بوجاری و سرند پیشنهاد می شود.
معموالً برای تولید جیره غذایی در غذای ماهی ها، متوسط اندازه ذرات 400ـ350 میکرومتر توصیه می شود 
که در مورد ماهیان جوان باید این اندازه کوچک تر باشد )180 تا 250 میکرومتر(. زمانی که غذا برای الرو 
تهیه می شود، اندازه ذرات باید کمتر از این باشد )میکرومتر 50   ≤( و آسیاب کردن در دو مرحله انجام شود.

انواع مختلف آسیاب ها مانند آسیاب های صفحه ای یا غلتکی می توانند استفاده شوند اما کاهش اندازه ذرات 
جیره غذایی با استفاده از آسیاب های چکشی متداول تر است.

غذایی  جیره  یک  در  مختلف  مواد  نسبت  تعیین  تركیب جیره غذایی:  در  مواد  نسبت های  تعیین   ٢

مناسب و مطلوب از طریق اندازه گیری صورت می گیرد. اندازه گیری را می توان به صورت حجمی یا وزنی که 
معمول تر است، انجام داد. دقت در توزین مواد گران  قیمت به مقادیر کم در دستورالعمل غذایی، بسیار مهم 
است. هر گونه افزایش یا کمبود مواد اولیه در دستورالعمل می تواند هزینه اضافی را برای سازنده غذا به همراه 
داشته باشد. از نظر کاربردی، سازندگان غذا از ترازوهای با دامنه ای مطابق با مقادیر مصرفی در جیره غذایی، 
استفاده می کنند. استفاده از دو ترازو، یکی برای مواد خام پرمصرف و دیگری با دامنه های محدودتر )یک پنجم 

تا یک دهم دقت ترازوی اولی( برای مواد کم مصرف ضروری است.
٣ همگن سازی: همگن سازی یک فرایند ضروری در تولید غذاهای ترکیبی است و شامل ترکیب نمودن 

یکنواخت مواد خام خردشده در نسبت های تعیین شده برای هر یک از آنها می باشد. اصطالح همگنی بیانگر 
ویژگی فیزیکی مواد غذایی آرد شده نیست بلکه نشان دهنده حضور مقدار هر یک از مواد اولیه در نسبتی 
معین از ترکیب است. بنابراین مقدار هر یک از مواد اولیه بر همگنی ترکیب مؤثر است. ماهی باید کل مواد 
غذایی مورد نیاز برای رشد و نگهداری را دریافت کند. مخلوط کننده های افقی دونواره برای تولید خوراك های 
دستگاه  این  از  است.  شده  پودر  اولیه  مواد  ترکیب  برای  استفاده  مورد  دستگاه های  متداول ترین  از  آبزیان 
به منظور افزودن منابع چربی به صورت مایع نیز استفاده می شود. مدت زمان مخلوط کردن مواد خوراکی در 
حدود 4 تا 5 دقیقه است. مخلوط کننده های دارای پدال یا محور برای افزودن مایعات مناسب تر هستند. نوع 

آسیاب کردن اقالم غذایی چه تأثیری بر هضم و جذب جیره غذایی در ماهی دارد؟ تحقیق 
كنید
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مخلوط کن مورد استفاده بستگی به نیازهای ظرفیت تولید، چگالی حجمی اقالم غذایی یا خوراك مخلوط و 
مقدار مایع افزوده شده دارد.

فرایند تهیۀ جیره غذایی آبزیان

جیره غذایی را می توان پس از افزودن آب به صورت خمیر در آورد تا ماهی از آن تغذیه کند، اما معموالً از دو 
روش پلت کردن و اکستروژن برای تهیه غذا استفاده می شود. روش سوم شامل ساخت پلت های مرطوب است 
که حد واسط دو روش اول است. فرایند متراکم سازی و شکل دادن به مواد خوراکی بسیار حساس می باشد. 
ویژگی محصول تولید شده به ترکیب اجزای دستورالعمل غذایی، عملکرد هر یک از عوامل فیزیکی، رطوبت 
و گرما، ترکیبات چسباننده )همبند( و خصوصیات قالب مورد استفاده بستگی دارد. غذای پلت باید به اندازه 

کافی در هوا به صورت چسبیده به هم باقی مانده و مقاومت خوبی در برابر آب شویی داشته باشد.
امروزه بیشتر جیره های تجاری آبزیان به صورت پلت  تهیه می شوند که می توان آنها را به سه دسته تفکیک 

کرد: 
 پلت های فشرده و فرورونده1

 پلت های شناور یا غوطه ور2

Sinking type ـ1
 Extruder ـ2

تركیب پودری همگن

در یک ترکیب همگن، ذرات بزرگ و سبک تر توسط ذرات کوچک تر به هم می چسبند، اما در صورت 
باال بودن این نسبت، ذرات ریز و سنگین تر هنگام جابه جایی و به هم زدن مخلوط، تمایل به جدا شدن 
از سایر ذرات را دارند که در اصطالح پدیده جداسازی نامیده می شود. با آسیاب کردن بزرگ ترین ذرات 
)بزرگ تر از 400 میکرومتر( یا افزودن مایعات )مانند روغن( که جدا شدن ریزترین ذرات را کاهش 

می دهد، می توان از بروز این پدیده جلوگیری کرد. 

بیشتر 
بدانیم
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 پلت اکسپندر1
تولید جیره غذایی به صورت پلت شامل مراحل زیر است:

1ـ روش پخت اكستروژن
اکستروژن فرآیند پیچیده ای است که به صورت هم زمان فرایندهای مخلوط کردن، پخت و تعیین ساختار بافت 

جیره غذایی را انجام می دهد.

٢ـ فرآیندهای تکمیلی
 خشک کردن و سرد کردن

 خرد کردن
 پوشش دار کردن

٣ـ استفاده از عوامل همبند
به علت باال بودن میزان پروتئین حیوانی و مقادیر کم مواد خام طبیعی گیاهی، غذای آبزیان گوشت خوار 
است.  اجتناب ناپذیر  امری  همبندها  گنجاندن  بنابراین،  است.  همبند طبیعی  عوامل  از  مقادیر کمی  حاوی 
برخی از این مواد مانند گلوتن گندم یا نشاسته ژالتینه شده نیز ارزش غذایی دارند درحالی که سایر مواد خام 
مانند کربوکسی متیل سلولز، آلژینات، کاراجینان ها، آگار و صمغ های مختلف، بی اثرند و به عنوان ژل یا مواد 
چسباننده در صنایع غذایی به کار می روند. گفتنی است که در زمان تولید غذا با استفاده از روش های صنعتی، 
تأثیر عوامل همبند در غذا از بین می رود. در صورت کافی نبودن میزان رطوبت، فراوری مکانیکی ـ گرمایی 
موجب از بین رفتن ساختار ژل ها می شود. در صورت باال بودن رطوبت غذا )50ـ45 درصد( باید قبل از توزیع 
آن، آب اضافی را از طریق فرایند خشک کردن از بین برد که این فرایند همیشه پرهزینه است. در مقابل، 
در صورتی که دستورالعمل غذایی حاوی نسبت های باالیی از فراورده های جانبی حاصل از گوشت تازه باشد 

عوامل همبند از نوع ژله ای استفاده می شود.

٤ـ پوشش دار كردن پلت
به صورت  آب  در  محلول  و حتی  در چربی  محلول  ویتامین های  اسیدهای چرب ضروری،  گنجاندن  به منظور 
امولسیون )ویتامین C( درون جیره غذایی، محصوالت پلت یا اکسترود شده با استفاده از چربی ها، پوشش دار 
می شوند. عالوه بر این، پوشش دارکردن به صورت یک الیه هیدروفوب )آب گریز( خواهد بود تا سرعت حل  شدن و 
آب شویی در آب، کاهش یابد. چربی ها که در دمای معمولی به صورت مایع هستند روی ذرات جیره غذایی سرد 
و خشک شده، اسپری می شود و سپس در دستگاه های پوشش دهنده محوردار یا استوانه ای مخلوط می گردند.

خصوصیات مکانیکی غذا در شرایط جوی:
1 مقاومت در برابر ساییدگی

٢ مقاومت در برابر خرد شدگی

در تهیه غذا همیشه باید چند مورد مهم را در نظر گرفت:
 مواد مورد نیاز به اندازه کافی و تازه در اختیار باشد.

Expander ـ1



150

 مواد اولیه به شکلی تنظیم شود که نیازهای ماهی را تأمین کند.
 قیمت تمام شده آن اقتصادی باشد.

 بتوان آن را برای مدت حداقل 4ـ3 ماه نگهداری نمود. 
البته بعضی از سازندگان خوراك آبزیان، غذای ویژه ای که عالوه بر تأمین نیازهای غذایی دارای افزودنی های 

دیگری از قبیل رنگ دانه، آنتی بیوتیک ها، آنتی اکسیدان و موارد مشابه دیگر هستند، تولید می کنند.

در تولید غذا و قرار دادن ترکیبات مغذی در کنار یکدیگر برای تبدیل به یک غذای کامل برای آبزیان 
از شیوه های مختلفی استفاده می شود. این صنعت هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و دستگاه ها 
و تجهیزات خاص برای ساخت غذای آبزیان با در نظر گرفتن شیوه مصرف و رفتار آبزی در رویارویی 
با غذا طراحی و ساخته می شود. هم اکنون مشکالتی در خصوص افزودن چربی ها و مواد ویتامینه به 
انجام یا در حال گسترش است.  این زمینه  جیره های غذایی آبزیان وجود دارد که پیشرفت هایی در 
ساخت جیره های میکرو در آینده که می توانند جایگزین غذاهای زنده شوند و رفتاری مشابه این غذاها 

در آب داشته باشند، از رویکردهای آتی سازندگان خوراك آبزیان محسوب می شود.

بیشتر 
بدانیم

آماده كردن غذای ماهیان پرورشی
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

1 لباس کار مناسب 
٣ ترازو ٢ مواد خوراکی            

٥ مخلوط کن  ٤ آسیاب                   
6 اکسترود

مراحل انجام كار:
1 لباس کار بپوشید.

٢ دستورالعمل غذایی را بررسی کنید.
٣ مواد اولیه را دریافت و پس از توزین و کنترل کیفیت به انبار انتقال دهید.

ترازوی  از  استفاده  )با  توزین کنید  با دقت  را  اجزای خوراك مورد نیاز  ٤ مطابق دستورالعمل غذایی 
دقیق(. 

٥ با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز خوراك، الک مناسب را انتخاب کنید.
6 اجزای جیره را که نیاز به خرد شدن دارند )ذرت، کنجاله سویا( آسیاب کنید.

٧ برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف )نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه(، پس از توزین، 
آنها را با مقداری خوراك آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل مخلوط کن بریزید.

٨ در مرحله بعدی افزودنی های مایع، آب و بخار به مخلوط اضافه کنید.
٩ در صورت وجود دستگاه اکسترود، مخلوط را در درجه حرارت 115 تا 140 درجه سانتی گراد و فشار 

فعالیت 
كارگاهی
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باال بپزید که به هنگام عبور از قالب، شکل دهی صورت گیرد.
10 با استفاده از رطوبت، حرارت، فشار مکانیکی و زمان، خصوصیات کیفی خوراك از قبیل بافت آن، وزن 

حجمی، چسبندگی و پایداری در آب را تنظیم کنید.
11 سپس رطوبت اضافی خوراك را با استفاده از دستگاه های موجود )خشک کن و خنک کننده های عمودی 

و افقی( بگیرید تا رطوبت محصول به کمتر از 10 درصد کاهش یابد. 
1٢ بعد از اکسترود شدن، روغن را روی سطح پلت بپاشید )مرحله روکش دادن و یا چربی پاشی(.

1٣ سرعت غلتک ها و فاصله بین آنها را تنطیم کنید. 
1٤ با عبور دادن پلت های خشک از غلتک های شیاردار، ذرات را خرد و کوچک کنید )مرحله خرد و غربال 

کردن(.
از جنس  نو، سالم و حداقل دو الیه که الیه داخلی آن رنگ مات  را در کیسه های  آبزیان  1٥ خوراك 

پلی اتیلن و غیر قابل نفوذ باشد، بسته بندی کنید.

در هنگام آماده کردن غذای آبزیان تمامی موارد ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید. ایمنی

آماده كردن غذای ماهیان زینتی
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٣ پودر میگوی خشک شده ٢ غذاهای آماده  1 لباس کار مناسب 
٧ آب 6 دستگاه دانه ساز دستی  ٥ نمک  ٤ تخم مرغ 

مراحل انجام كار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

ناپلیوس  از پروتئین مانند سیکلوپس، دافنی، روتیفرها، کرم های قرمز توبیفکس،  ٢ غذاهای سرشار 
آرتمیا، الرو پشه شیرونومید و غذاهای تازه از قبیل: کرم خاکی خردشده، میگو، ضایعات ماهی، ماهی 

جوشیده و خردشده یا کبد خام را به راحتی می توانید از فروشگاه های مخصوص خریداری کنید.
٣ در برخی از مواقع پودر میگوی خشک شده را نیز می توانید با سفیده و زرده تخم مرغ ترکیب کنید 
و کل مخلوط را با مقداری نمک به صورت خمیر در آورید. سپس این خمیر را با دستگاه دانه ساز دستی 
به شکل دانه یا گرانول در آورید. بعد از آن دانه ها را در سایه خشک کنید. این غذاها را می توانید انبار 

کرده و در مواقع لزوم استفاده کنید.
٤ در برخی از مواقع فرد پرورش دهنده از غذای آماده استفاده می کند. در این صورت غذا را به صورت 

آماده تهیه کنید و طبق توصیه کارخانه سازنده نگهداری و مصرف کنید.

فعالیت 
كارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد نتایج ممکن

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

آماده سازی 4
غذا

دستورالعمل غذایی، 
تجهیزات آماده سازی غذای 
آبزیان، نهاده های غذایی با 

توجه به دستورالعمل

3تهیه غذا مطابق با دستورالعملشایستگی کامل

2تهیه نسبی غذا مطابق با دستورالعملشایسته

1تهیه غذا بدون توجه به دستورالعملنیازمند آموزش

روش های غذادهی

به کارگیری شیوه های متفاوت تغذیه و غذادهی در مزارع پرورش ماهی که نزدیک یکدیگر هستند و گونه های 
یکسانی در آنها با یک روش نگهداری و پرورش می یابند، امری غیرمعمول نیست. از آنجا که هدف اولیه بیشتر 
پرورش دهندگان ماهی تولید ماهی های با کیفیت باال و هزینه اندك است؛ بنابراین انتخاب فعالیت های انجام 
شده در مزرعه بر اساس میزان تنوع و گوناگونی عوامل تأثیر گذار پایه ریزی می شود. قابلیت دسترسی فراوان 
به غذاهای خشک ماندگار و پیشرفت در فناوری نگهداری، به ایجاد انواع متعدد روش های خودکار تغذیه ای 
ماهی منجر شده و البته حق انتخاب برای پرورش دهندگان ماهی محفوظ است که از روش های سنتی یا از 
روش های خودکار و کنترل شده با سیستم رایانه ای استفاده کنند. در عمل و به دالیل زیر، پرورش دهندگان، 

ترکیبی از این روش های تغذیه را به کار می برند. 
نخستین مسئله ای که یک پرورش دهنده ماهی با آن روبه رو می شود چگونگی تغذیه ماهی ها به روش دستی 

یا به طریق خودکار و مکانیکی است. این تصمیم گیری به چند عامل بستگی دارد که عبارت اند از: 
 هزینه کارگری

 مدیریت و ظرفیت تولید مزرعه
 گونه پرورشی

 نوع روش پرورش شامل استخرها، قفس ها، مخازن یا آبراهه ها.
غذادهی ماهی از نظر اجرایی به سه دلیل عمده با مشکالتی مواجه است:

 پرورش دهنده باید با توجه به رفتار ماهی، از مصرف مؤثر تمامی غذای توزیع شده در آب اطمینان حاصل 
کند.

 غذای مصرف نشده منجر به کاهش کیفیت محیط پرورش ماهی یا حتی آلودگی محیط های آبی مجاور 
شده، همچنین افت اقتصادی را به دنبال دارد.

که  است  متفاوت  پرورش  محیط  دمای  به خصوص  مختلف  عوامل  به  نسبت  ماهی  غذادهی  نیازهای   
پرورش دهنده را ملزم به اعمال یک تغییر دائمی در مقدار غذای توزیع شده می کند. 
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عوامل مؤثر بر مصرف جیره غذایی در آبزیان

الف( تعیین اثر جیره ها بر رشد: در مورد یک جیره غذایی، گونه و شرایط پرورش، نرخ رشد و ضریب تبدیل 
غذایی به میزان غذادهی ماهی بستگی دارد. دستیابی به حداکثر رشد و حداقل هزینه های غذادهی با در نظر 

گرفتن مالحظات اقتصادی و سایر شرایط امکان پذیر است.
یا غیرمستقیم در  به طور مستقیم  برآورد چشمی مقدار غذای مصرفی  چون  ب( غذادهی تا حد سیری: 
محیط های آبی به آسانی امکان پذیر نیست، از این رو برآورد سیری در ماهی نسبت به حیوانات خشک زی 

دشوارتر است.
در این رابطه از دو روش متفاوت می توان استفاده کرد:

در روش اول، در حالی که رفتار ماهی کنترل می شود، تمامی مواد غذایی که ماهی قادر به خوردن آن است 
در اختیارش قرار می گیرد. توقف در گرفتن غذا نشان دهنده ایجاد وقفه موقتی نسبت به وعده غذایی است. 
سیری موقت از طریق توزیع مقدار مشخصی از جیره غذایی به صورت دستی تا زمانی که ماهی غذای داده 
شده را مصرف نکند، حاصل می شود. اما سیری واقعی فقط با دادن تعداد کافی وعده غذایی با توجه به اندازه، 

گونه و دمای محیط به وجود می آید. 
در روش دوم مقداری غذای اضافی که برای ماهی قابل دسترس باشد در استخر باقی گذاشته می شود تا ماهی 

با توجه به نیازش مصرف کند. انجام و کنترل این روش ساده تر از روش قبل است.
به  عنوان یک قاعده کلی، مدیریت توزیع غذا تا رسیدن به مرحله سیری پیچیده و دشوار است و موجب هدر رفت 
غذا، کاهش بازدهی و تخریب و آلودگی محیط پرورش می شود. گاهی اوقات از طریق کنترل مواد زاید امکان 

محدود نمودن این مواد وجود دارد. 

ج( انرژی غذا و تنظیم مصرف توسط ماهی: مصرف غذا در ماهی از طریق مقدار انرژی تنظیم می شود و 
حیوان میزان مصرف غذا را به نحوی از طریق تأمین نیازهای انرژی خود، تنظیم می کند. هنگام تنظیم جیره 
غذایی توجه به انرژی و تعادل بین انرژی و سایر مواد مغذی )پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی و ...( ضروری 

است.
وضعیت  رشد،  مرحله  اندازه،  گونه،  مانند:  زیادی  عوامل  نظر:  مورد  رشد  و  دما  ماهی،  اندازه  د( 
فیزیولوژیکی، دما و کیفیت آب، وضعیت سالمت ماهی، محیط پرورش، فصل و مقدار اکسیژن محلول در 
تعیین نیازهای غذایی ماهی دخالت دارند، معموالً اندازه ماهی و دمای آب از سایر موارد نقش مهم تری 

دارند.
هـ( محدودیت های مربوط به محیط پرورش: در ارتباط با محیط پرورش عوامل مختلفی بر سطح غذادهی 
اثر دارد که مهم ترین آنها غلظت اکسیژن محلول است. نیاز اکسیژن، به طور مستقیم به مقدار غذای داده شده 

بستگی دارد.

بقایای جیره غذایی را می توان از طریق نصب توری هایی در قسمت خروجی استخر یا عبور کافی جریان 
آب و قرار دادن صفحاتی در زیر ایستگاه های غذادهی جمع آوری کرد.

توجه
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است.  متابولیک  ترشحات  و  از هضم  حاصل  دفعی  مواد  شامل  آالینده ها  زاید:  مواد  تنظیم دفع  و( 
حداکثر مقدار توزیع غذا برای 24 ساعت با توجه به جریان آب و استاندارد مربوط به مواد زائد محاسبه 

می شود.

در صورت نامناسب بودن سطح اکسیژن محلول متناسب با نیاز گونه ها، پرورش دهنده باید جیره غذایی 
ادامه حیات در سطوح  به  قادر  نیمه متراکم و گونه هایی که  امر در مورد مزارع  این  را کاهش دهد. 

پایین تر اکسیژن هستند مانند کپور معمولی از اهمیت کمتری برخوردار است.

توجه

روش های توزیع جیره غذایی آبزیان

در سیستم های مختلف پرورشی، جیره غذایی می تواند به روش های متفاوتی صورت می گیرد.
1 توزیع متداول: در این روش ذرات غذایی به سمت پایین سقوط کرده و به وسیله جریان آب حرکات 

انجام شده توسط ماهیان پراکنده و توزیع می شوند. این روش از کارایی باالیی برخوردار نبوده و به دلیل اینکه 
ماهیان بزرگ تر به سرعت بخش اعظم ذرات غذایی را گرفته و برای ماهیان جوان تر و آنهایی که در بخش 
پایین تر قرار دارند، غذا باقی نخواهد ماند. این روش توزیع غذایی بیشتر در غذاده هایی که بر اساس زمان قابل 

تنظیم هستند و به خصوص در کانال های جریان دار قابل استفاده می باشد.
٢ توزیع منطقه ای: این روش بیشتر در استخرها و محیط های باز متداول بوده، به طوری که غذا با یک 

الگویV شکل در استخرها پراکنده می گردد. در این حالت ابتدا جیره غذایی روی یک واحد پخش کننده 
و یا یک بخش لوله ای چرخان برخورد کرده و سپس توزیع می شود. در برخی از مزارع از دو و یا چند لوله 

پخش کننده برای توزیع غذا استفاده می شود.
٣ توزیع دایره ای: این روش بیشتر در قفس ها متداول بوده به طوری که غذا ابتدا بر اساس یک الگوی دایره ای 

روی قفس پخش می شود. در این روش، برای کارایی بهینه اغلب از غذاده های آویزانی استفاده می شود.
٤ توزیع طولی: در این روش غذا عمدتاً در عرض قفس ها و روی خطوط مستقیم و عمودی پاشیده می شود. 

این روش در قفس ها از کارایی بیشتری برخوردار است. 

انواع روش های تغذیه

الف( تغذیه دستی
تغذیه دستی هنوز هم به میزان گسترده ای استفاده می شود. از مزیت این روش نظارت بر رفتار ماهی ها است، 
به خصوص هنگامی که به آسانی قابل مشاهده باشند. اما هزینه این روش نسبتاً باالست. این روش تغذیه ای 
بیشتر در کارگاه های با تولید کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. یک فرد با تجربه می تواند در یک 
منطقه محدود از سطح آب و با توجه به نیاز ماهی، آنها را تغذیه کند. مشکالت مربوط به تغذیه بیش  از حد   نیاز 
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را می توان با کاهش تدریجی غذا برای ماهیان سیر شده برطرف کرد. تغذیه دستی کارآمد مستلزم آن است 
که آموزش های اولیه ای برای جلوگیری از هدررفت غذا صورت پذیرد. مهم ترین مزیت بهره گیری از روش 
تغذیه دستی، در صورتی که با دقت انجام شود این است که مقدار غذادهی با توجه به نیاز ماهی ها تغییر 
می کند. اشتهای ماهی در پاسخ به دو عامل فیزیولوژیکی و محیطی تغییر می کند. همچنین، تغذیه دستی 
موجب می شود تا رفتار ماهیان تحت پرورش با دقت مالحظه شده و وجود هر گونه مشکل مشخص گردد. از 
بزرگ ترین معایب روش تغذیه دستی، زمان بر بودن و هزینه های کارگری آن است و نمی تواند پاسخگوی نیاز 

مزارع بزرگ باشد. 
گفتنی است بیشتر پرورش دهندگان ماهی، به عنوان سیاستی در کار خود، قسمتی از کار تغذیه را به تغذیه 
دستی اختصاص می دهند تا نظارت دقیق، نزدیک و اصولی بر ماهی ها داشته باشند. این مزیت تغذیه دستی 
را می توان با روش های تغذیه مکانیکی یا خودکار ترکیب کرد. به عنوان نمونه، مدیران مزارع، 80   ـ70 درصد 
از غذای تخمین زده شده مورد نیاز را با ابزار مکانیکی توزیع کرده و سپس عمل غذادهی را به صورت دستی 

تکمیل می کنند تا تغییرات روزانه در اشتهای ماهی ها را بررسی نمایند.

توزیع دستی جیره غذایی

قاشق ها و بیلچه های مورد استفاده در غذادهی دستی
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ب( روش های تغذیه مکانیکی
 انتخاب غذاده های خودکار، امکان توزیع چند مرحله ای یا مستمر غذا در طول دوره غذادهی را فراهم می کند. 
تا ماشین های خودکاری که  نقاله توزیع کننده مداوم جیره غذایی در طول روز  نوارهای  از  این روش ها  در 
جیره  های غذایی روزانه را محاسبه، توزین و توزیع می کنند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مهم ترین 

عامل تعیین کننده در مورد انتخاب این روش ها، هزینه است.
روش های تغذیه مکانیکی به طور عمده در آبزی پروری کاربرد دارند، به طوری که امروزه انواع جدید و فراوانی از 
آنها ساخته و آزمایش شده است. اغلب این سیستم ها طوری طراحی شده اند که با غذاهای خشک عمل می کنند. 
اگرچه با برخی از آنها می توان تغذیه غذاهای  مرطوب و تر را نیز انجام داد. هزینه باال در این سیستم ها را می توان 
زمانی،  مناسب  با کنترل های  تعدیل کرد.  آن  و سایر محاسن  تغذیه دستی  به  نسبت  کارگران  تعداد  با کاهش 
روش های خودکار می توانند غذا را در هر زمان با در نظر گرفتن تناوب زمانی موردنظر و در مقادیر کاماًل معین 
به طور  بزرگ تر  را در مزارع پرورشی  نیرومند همچنین می توانند غذا  و  توزیع پیشرفته  آماده سازند. روش های 

یکنواخت توزیع کنند که نسبت به توزیع با تغذیه دستی یک مزیت محسوب می شود. 

غذاده های خودكار

تقسیم بندی مناسب جیره غذایی روزانه در محدود نمودن خطرات و عواقب ناشی از توزیع حجم زیادی 
از آن در زمان های نامناسب، حائز اهمیت است. 

توجه

استفاده از غذاده های خودكار در مزرعه پرورش ماهی
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اصول غذادهی ماهیان 
1 اندازه دانه های پلت باید متناسب با اندازه دهان ماهی باشد.

٢ جیره غذایی را باید در زمان و محل مشخص و ثابت به ماهی داد.

٣ جیره غذایی ماهی پرواری باید در داخل تشتک در استخر گذاشته شود. نقاطی که غذا در آن قرار می گیرد 

باید عاری از لجن بوده و در عمق 1ـ 0/6 متری آب باشد.
٤ علوفه مورد تغذیه ماهی باید در داخل قاب های چوبی شناور در آب برای جلوگیری از پخش آن قرار گیرد. 

این قاب ها به ابعاد تقریبی 3×2 متر و به طور ثابت در حاشیه استخر قرار می گیرند و تعداد آنها 4ـ3 عدد در 
هر هکتار است.

٥ مشاهده ماهیان در زمان مصرف جیره غذایی بهترین عالمت در تشخیص سالمتی آنها است.

6 کاهش غذادهی در روزهای ابری.

٧ میزان جیره غذایی به طور دقیق ثبت شود. 

٨ از آنجایی که آزاد ماهیان در محیط طبیعی از نرم تنان، حشرات آبزی، سخت پوستان کوچک و مانند آن 

تغذیه می کنند در شرایط پرورشی باید نیازهای تغذیه ای آنها از نظر پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین  
و مواد معدنی توسط غذای کنسانتره تأمین شود.

ترجیح  ماهیان  و  بوده  غذایی  ترکیبات  عمده  کربوهیدرات ها  و  چربی ها  پروتئین ها،  کلی  به طور   ٩

می دهند برای تولید انرژی از پروتئین و در درجه دوم از چربی ها و در نهایت از کربوهیدرات ها استفاده 
کنند.

غذا دهی به ماهیان پرورشی
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٢ مواد خوراکی 1 لباس کار مناسب 
٤ استخر پرورش ماهی ٣ ظروف غذادهی 

مراحل انجام كار:
غذادهی ماهیان پرورشی

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ میزان غذای روزانه ماهی ها را با توجه به وزن و طول بدن آنها )جداول استاندارد( برآورد کنید. 

٣ جیره روزانه را به صورت متوالی 4 تا 6 نوبت در روز در اختیار ماهی ها قرار دهید. 
نوبت در روز  یا دو  به یک  و  را کاهش دهید  تعداد دفعات غذادهی  افزایش رشد ماهی،  با   ٤

برسانید. 
٥ پلت ها، گرانول ها و خرده های خشک را می توانید در محل پرورش ماهی توزیع کنید.

6 غذادهی در ماهی ها را عمدتاً در طول روز، یعنی بین 6 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام دهید.
٧ در صورت غذادهی دستی، برای استخرهای کوچک )کمتر از نیم هکتار( غذا را در حواشی استخر 

توزیع کنید.
٨ در استخرهای بزرگ تر )بیش از نیم هکتار( غذا را هم در حواشی استخر و هم در مناطق داخلی و 

دور از حاشیه استخر با کمک یک قایق کوچک پخش کنید.

فعالیت 
كارگاهی
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غذا دهی به ماهیان زینتی
ابزار، وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز

٢ غذای ماهی  1 لباس کار مناسب 
٤ ساعت  ٣ دماسنج 

٥ شیلنگ 
6 آکواریوم دارای ماهیان زینتی

مراحل انجام كار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ میزان جیره غذایی روزانه ماهی ها را با توجه به اندازه، سن، تعداد و درجه حرارت محیط آنها 
برآورد کنید. 

٣ الروها را باید هر ساعت یک بار تغذیه کنید.
٤ بچه ماهی ها را هر دو ساعت یک بار تغذیه کنید. 

٥ در صورت مصرف غذای زنده مانند دافنی، آرتمیا یا سیکلوپس به ماهی ها، روزانه 5 بار غذادهی را 
انجام دهید.

6 جیره غذایی روزانه را به صورت متوالی 4 نوبت در روز در اختیار ماهی ها قرار دهید. 
٧ با افزایش رشد ماهی، تعداد دفعات غذادهی را به یک یا دو نوبت در روز کاهش دهید. 

٨ پلت ها، گرانول ها و خرده های خشک جیره را در یک محل و در ساعت مشخص پخش 
کنید.

٩ غذادهی در ماهی ها را عمدتاً در طول روز، یعنی بین 6 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام دهید.
10 کل غذای خشک به تدریج و در مدت چند دقیقه در آکواریوم توزیع کنید.

11 اگر تعداد آکواریوم زیاد است، ابتدا قسمتی از غذا را یک بار در همه آکواریوم ها توزیع کنید و سپس 
این عمل را تکرار کنید.

1٢ غذای اضافی و در حال فساد را 30 دقیقه بعد از غذادهی توسط یک شیلنگ تمیز از محیط آکواریوم 
خارج کنید.

فعالیت 
كارگاهی

٩ جیره های غذایی خمیری شکل و مرطوب در داخل سینی های پالستیکی یا سفالی و در کف استخر 
و در قسمت های حاشیه ای قرار دهید.

10 به ماهیانی از قبیل کپور علف خوار در ماه اول دو بار در روز و به مقدار 100 کیلوگرم در هکتار جیره 
غذایی را توزیع کنید و با مقدار جیره غذایی هر دو هفته یک بار یا هر ماه 100 کیلوگرم در هکتار اضافه کنید. 

11 غذای کپور علف خوار را روی یک قاب شناور مشبک قرار دهید.
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تغذیه آبزیان

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

غذادهی5
برنامه غذایی، غذای انواع 

آبزیان
)خوراکی و زینتی(

3غذادهی کاماًل دقیق مطابق با برنامهشایستگی کامل
2غذادهی نسبتاً دقیق مطابق با برنامهشایسته

1غذادهی نامنظمنیازمند آموزش

ثبت اطالعات در مزرعه پرورش ماهی

آمار و اطالعات مربوط به تولید باید جزو کارهای روزانه باشد. با چند دقیقه مطالعه گزارش روزانه، می توان 
از همه مسائل مربوط به پرورش اطالع کسب کرد. این اطالعات شامل آمار ورود و خروج ماهی )تعداد، وزن 
آنها، مقدار خوراك خریداری و مصرف شده و دیگر موارد می باشد.  تلفات  با جزئیات  متوسط و وزن کل( 
به منظور ثبت اطالعات، نمون برگ ها و دفاتر ثبتی مناسب وجود دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارائه 

گزارش برخی از آمارهای مرتبط با تولید به مراجع ذی ربط اجباری هستند. این اطالعات به شرح زیر است:
ثبت آمار مزرعه

ثبت آمار موجود و تلفات ماهی
ثبت تغذیه روزانه

موجودی ماهانه تولید

ثبت روزانه غذای مصرفی و موجودی ماهی
گروه های سنی مختلف ماهی ها، انواع مختلفی از خوراك ها را دریافت می کنند. بنابراین، مقدار مصرف 
روزانه از هر نوع غذا باید در ستون های جداگانه ای ثبت شود. ثبت آمار موجودی به منظور کنترل 
استفاده از اقالم مصرفی )داروها، خوراك و ...( در تولید می باشد. به خصوص اگر شماره استخرها یا 
مخازن در یک ستون اشاره شود. این روش مفیدی برای خالصه کردن و تحلیل جزئیات می باشد. 
میزان تولید ماهیانه که در یک برگ خالصه شده است نتیجه پرورش یک ماه را نشان می دهد. یکی 
از روش های به کار رفته، نمون برگی است که شامل آمار و ارقام جابه جایی ماهی ها در داخل مزرعه 
پرورشی می باشد )بین مخازن یا استخرهای پرورشی(. در سطر ردیف  موجودی، اقالم ثبت می شوند 
که از بیرون مزرعه یا از تخم سرا و واحدهای پرورش بچه ماهی می رسند. در سطر ردیف ها رقم بندی 
دلیل انتقال ماهی نوشته شده است، در حالی که در سطر ردیف ها فروخته شده، مقداری ماهی ای 
که در مزرعه باید موجود باشد، نوشته می شود. ثبت آمار توصیه شده در باال نه تنها مستندات دقیقی 

است، بلکه تجزیه و تحلیل حرفه ای از لحاظ جنبه های مالی را در پرورش ماهی مشخص می کند.
و  و خروجی  ورودی  فیزیکی  و  مالی  محاسبات  می توان  نمون برگ ها  در  شده  ثبت  اطالعات  از  استفاده  با 
همچنین میزان درصد تلفات، نرخ رشد )کیلو گرم در واحد زمان(، ضریب تبدیل غذایی، هزینه های تولید، 

قیمت فروش و سود را به دست آورد.
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نمون برگ ثبت روزانه غذای مصرفی

شماره استخر با مخزن
تاریخ

.VI.V.IV.III.Il.Iكل

کل
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تغذیه آبزیان

نمون برگ ثبت آمار موجودی ماهی

تاریخشرحتعدادمالحظه
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نمون برگ ثبت موجودی ماهیانه تولید

كل
شماره استخر با مخزن

VI.V.IV.III.Il.I.

kgpc.kgpc.kgpc.kgpc.kgpc.kgpc.kgpc.

در تاریخ

موجود

ورودی

رقم بندی

مقدار رشد

كل

تلفات

خروجی

فروخته شده

رقم بندی

كل

كلیات

نمون برگ عملکرد دوره پرورش ماهی

پرورش ماهی:                                         تاریخ شروع دوره پرورش:                              میزان اولیه:

تاریخ
سن 

)روز یا 
هفته(

حذفتلفات
مصرف 
خوراك 

)كیلوگرم(

وزن بدن 
)گرم(

ضریب 
تبدیل 
غذایی

توضیحات
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تغذیه آبزیان

آزمون ارزیابی عملکرد

مستندسازی اطالعات
ابزار، وسایل، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ ماهی  1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دستکش، ماسک( 
٤ لوازم نگارش   A4 ٣ کاغذ

6 زونکن ٥ رایانه 
٨ نمونه  ٧ کمد بایگانی 

٩ ترازو 
مراحل انجام كار: 

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ با توجه به تعداد استخرهای موجود در هنرستان، نمون برگ های مخصوص ثبت اطالعات را تهیه 

کنید.
٣ به کمک هنرآموز خود با استفاده از نرم افزار اکسل نمونه ای از نمون برگ ها را در رایانه ایجاد و ذخیره 

کنید.
٤ برای نمون برگ های دست نویس شده، زونکن و کمد بایگانی فراهم کنید.

٥ زمان تحویل بچه ماهی خریداری شده، وزن ماهی ها و وزن خوراك مصرفی را به صورت روزانه یا 
هفتگی و تاریخ وزن کشی را ثبت کنید.

6 اطالعات مربوط به حذف یا تلفات در نمون برگ  ها ثبت شود.
٧ با توجه به اطالعات ثبت شده، ضریب تبدیل غذایی را محاسبه کنید.

٨ تمام اطالعات موجود در نمون برگ های مورد نظر را در رایانه ثبت کنید.
٩ یک نسخه از گزارش ها را در کالس درس ارائه دهید.

10 نمون برگ ها را بایگانی کنید.

فعالیت 
كارگاهی

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

مستندسازی5

نمون برگ های غذادهی 
روزانه، موجودی غذا، 
میزان مصرف غذا، 
اطالعات غذادهی

3ثبت کامل اطالعاتشایستگی کامل

2ثبت نسبتاً کامل اطالعاتشایسته

1ثبت ناقص اطالعاتنیازمند آموزش
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ارزشیابی شایستگی تغذیه آبزیان
شرح كار:

1ـ تماس یا مراجعه به مراکز فروش اقالم غذایی آبزیان
2ـ سفارش خرید اقالم غذایی بر اساس دستورالعمل جیره نویس و میزان تولید آبزی در مزرعه

3ـ چیدن صحیح و اصولی کیسه های مواد غذایی در انبار
4ـ توزین اقالم غذایی

5  ـ آماده سازی غذا
6  ـ ترکیب اقالم غذایی و در صورت لزوم خمیری کردن آنها

7ـ غذادهی دستی یا خودکار
8  ـ تکمیل نمون برگ های مربوط به غذادهی

استاندارد عملکرد:
تهیه غذای مورد نیاز برای پرورش ماهی و غذادهی آن

شاخص ها:
1ـ انتخاب مراکز فروش معتبر برای تهیه اقالم غذایی آبزیان

2ـ تهیه اقالم غذایی آبزیان
3ـ وجود کیسه های مواد غذایی در انبار

4ـ مواد غذایی توزین شده
5ـ وجود اقالم غذایی پخته، آسیاب، چرخ و یا خرد شده

6  ـ اقالم غذایی مخلوط شده
7ـ انجام عمل غذادهی به صورت دستی یا خودکار

8  ـ نمون برگ های تکمیل شده

شرایط انجام كار:
مراکز فروش اقالم غذایی آبزیان، اینترنت، اقالم غذایی، انبار استاندارد جهت ذخیره سازی اقالم غذایی، جداول غذایی، نمون برگ های الزم،

ماهی پرورشی، ماهی زینتی
ابزار و تجهیزات:

آکواریوم، استخر، پالت، ترازو، باسکول، آسیاب، چرخ گوشت، مخلوط کن، خردکن، سینی غذادهی، غذاده های خودکار، بیل، فرغون

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از ٣مرحلة كارردیف

2خرید غذا1

1انبار کردن غذا2

2تعیین برنامه غذادهی3

2آماده سازی غذا4

2غذادهی5

2مستندسازی6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
درستکاری، صداقت، وقت شناسی، مدیریت مواد و تجهیزات مستند سازی، رعایت نکات 

ایمنی فردی در هنگام بررسی استخرها و غذادهی، دفع بهداشتی پسماندها.
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.


