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گرم با تغذيه از غذاي  20پرورش ماهيان خاوياري از مرحله الرو تا وزن بيش از 
 زنده در استخرهاي خاكي 

 1و محمود قانعي* 1فارابي وحيد محمد سيد
سازمان تحقيقات، ترويج و آموزش كشاورزي، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، پژوهشكده اكولوژي درياي خزر، 1

    961اد، ص.پ. آبمازندران، ساري، فرح
 

  چكيده
يكي از مشكالت مربوط به پرورش در مراحل اوليه زندگي انواع ماهيان خاوياري در كشور ايـران مربـوط بـه تغذيـه بـا جيـره         

 .كنندتأمين نميماهيان خاوياري را براي رشد مناسب هاي موجود عمدتاً نياز الرو و بچهتجاري (داخلي يا وارداتي) است. جيره
 پيشـنهاد  خاوياري ماهيانپرورش بچه براي كاربردي و آسان روشي پرورش، و تكثير مركز در علمي تجارب براساس بسب بدين
ماهيان خاويـاري تشـريح شـد.    سازي استخرهاي خاكي به منظور توليد غذاي زنده براي تغذيه الرو و بچههمچنين آماده .گرديد

مدت دوره پرورش در اسـتخر خـاكي    گرم از غذاي زنده تغذيه كردند. 20ن بيش از ماهي با وزالرو ها از آغاز تغذيه فعال تا بچه
هـزار   60-80تراكم كشت الرو در استخر خاكي بـين   اي وگونهپرورش در مرحله اول تك روزه بود. 30روز و طي دو مرحله  60

وسـي) بسـتگي دارد. در مرحلـه دوم، امكـان     ماهي، تاسماهي ايرانـي و تاسـماهي ر  متغير بود. اين تغيير به نوع گونه (فيل قطعه
 5000گرم بـه تعـداد حـداكثر     2-3ماهيان در وزن اي و توأم نيز وجود دارد، با اين تفاوت كه تراكم كشت بچهگونهپرورش تك

روش  گرم خواهند رسيد. ميزان بازمانـدگي در ايـن   20ماهيان به وزن بيش از قطعه در هكتار است. در پايان دوره پرورش، بچه
درصد خواهد بود. اين روش در مزارع پـرورش ماهيـان خاويـاري     90درصد و در مرحله دوم بيش از  70در مرحله اول بيش از 

  .باشدكامالً اقتصادي و كاربردي مي
 

  ماهي، غذاي زنده، استخر خاكيپروري، خاوياري، الرو، بچهآبزي كلمات كليدي:

 

                                                            
 hotmail.com@smv_farabi  نویسنده مسئول: ١
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  مقدمه
 ماهيان رده داران،همهر شاخه كه از خاوياري ماهيان

 راسته فوق از هستندكه بالگان شعاع رده زير و استخواني
 ,Kardong( اندآمده بوجود استخواني غضروفي ماهيان

 در گونه، 27 شامل Acipenseridea خانواده ).1998
 ،Acipenser، Huso( جنس چهار

Scaphirhyncus،Pseudoscaphihryncus (
 ماهيفيل: شامل خاوياري ماهيان از گـونه هستند و پنج

)Huso huso .Linnaeus, 1758(،  ايراني يا تاسمـاهي
 ،)Acipenser persicus .Borodin, 1897( برونقره

 Acipenser( روسي يا چالباشتاسمـاهي
gueldenstaedti.Brandt, 1833(،  شيپتاسماهي 

)Acipenser nudiventris ,Lovetsky, 1828 (و 
 در) Acipenser stellatus .Pallas, 1771( برونازون

 Acipenser( استرلياد و خزردرياي 
ruthenus.Linnaeus, 1758 (رودخانه شيرين آب در 

  ).Pourkazemi, 1999( كندمي زيست ولگا
 بوده، شورلب و شور آب ساكن خاوياري هايبيشتر گونه

 _نيمه( مهاجرت رودخانه شيرين آب به ريزيتخم جهت
 .)Steven et al., 2002(  كنندمي)   كوچرود و رودكوچ

 تا ماه چند مدت گونه، به به ماهيان خاوياري بستهبچه
 سمت به سپس و داشته اقامت شيرين آب در سال چند
  .)Doroshov, 1985(كنند مي مهاجرت دريا
 بر( جهاني خواربار و كشاورزي سازمان آمار اساس بر

 كل) Fishbase و  UNEP_WCMC data  از گرفته
 و بود تن 20965 معادل 1970 سال در تاسماهيان صيد
 تن 31800ميزان خود يعني  حداكثر به 1977 سال در

خاوياري درياي صيد طبيعي ماهيان1990 سال در. رسيد
 رسيد تن 1479 به 2004 سال در و تن 18192 خزر به

)Carocci et al., 2006 .(اصلي كاهش تعداد از داليل 
 رفتن از بين توان بهخزر ميدرياي هيانتاسما بچه نسبي
 و هيدرولوژي رژيم دگرگوني و ريزيتخم منطقه

 شدن وخيم به رودخانه اشاره نمود كه منجر هيدروشيمي
 نورس ماهيان بچه ساالنه تقليل و ماهي تكثير شرايط

 ,Ivanov et al., 1999; Ivanov( است گرديده

ه دليل اثرات هاي خاوياري باز طرفي همه گونه  .)2000
هاي رويه و تخريب زيستگاهتركيبي و افزايشي صيد بي

طبيعي در معرض خطر قرار دارند. شرايط در معرض خطر، 
پذيري باال و مديريت ضعيف بازسازي ذخاير موجب آسيب

شده است كه بهبود جمعيت هاي ماهيان خاوياري در 
ثبات، هاي دراز مدت ولي بيريزيرغم برنامهجهان علي

). عوامل فوق سبب گرديد 1394امري دشوار باشد (يلقي، 
خاوياري به عنوان يك منبع كه صنعت پرورش ماهيان

جايگزين توليد خاويار و بعضاً بازسازي ذخاير ماهيان 
وحشي مورد استفاده قرار گيرد. به طوري كه در سال 

تن از انواع ماهيان خاوياري  104807ميالدي،  2016
  ).FAO, 2016( پرورشي توليد شد

يكي از مشكالت مربوط به پرورش در مراحل اوليه 
خاوياري در ايران مربوط به تغذيه با زندگي انواع ماهيان

هاي موجود غذاي تجاري (داخلي و يا وارداتي) است. جيره
ماهيان خاوياري را براي رشد مناسب عمدتاً نياز الرو و بچه

 و الروها مانيهزند درصد دليل همين كند و بهتأمين نمي
است.  يافته كاهش شدت به پرورشي خاوياري ماهيانبچه

هدف معرفي روش تغذيه با غذاي زنده در اين مقاله با 
ترين زمان تكوين دستگاه استخرهاي خاكي در بحراني

گوارش ماهيان خاوياري به نگارش درآمده است تا شاهد 
 هايگونه حداقل تلفات و بيشترين سرعت رشد روزانه در

 باشيم. پرورشي خاوياري مختلف

دهه فعاليت تجربي (نيمه دوم دهه  اين مقاله حاصل يك
هفتاد و نيمه اول دهه هشتاد خورشيدي) در مجتمع 
تكثير و پرورش ماهيان خاوياري مرجاني شهيد گرگان 

ايراني و ماهي، تاسماهي هاي فيلروي پرورش گونه
ولدين وحشي روسي حاصل از تكثير مصنوعي متاسماهي

مرحله تفريخ   فرآيند بعد ازاز  ايباشد. ابتدا خالصهمي
سازي استخرخاكي، توليد پرورش الرو و سپس آمادهتخم و 
ماهيان نورس انتقال و پرورش بچه زنده در استخر،غذاي
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 20طي دو مرحله در استخرهاي خاكي تا حصول وزن 
  گردد.گرم تشريح مي

  
  مواد و روش ها

  از سالن انكوباسيون به سالن پرورش انتقال الرو
خاوياري بالفاصله پس از تعيين درصد تفريخ الرو ماهيان

گردند تخم از سالن انكوباسيون به سالن پرورش منتقل مي
درصد)  60). باال بودن درصد تفريخ تخم (بيش از 1(شكل.

يكي از پارامترهاي تشخيص كيفيت مناسب تكثير 
-اندازه و سالمت ضعيتو بررسي از است. پسمصنوعي 

به مخازن  الروها، دقيق شمارش و وزن طول، گيري
 2متر) به حجم آبگيري  2×2×0,7فايبرگالس (به ابعاد 

 تاسماهي ،3000: ماهيفيل( مشخص تراكم مترمكعب با
 متر در قطعه  5000 تراكم با روسي ايراني و تاسماهي

 معرفي خواهند شد. )مكعب

  
-ميلي 60-80تغذيه الرو تا اوزان محل نگهداري و  - 1شكل

  گرم در مخازن فايبرگالس در مجتمع تكثير شهيد مرجاني
  نگهداري و تغذيه الرو در سالن پرورش 

 با مخازن فايبرگالس پرورش، سالن به الرو ورود از قبل
- ضد) ساعت 16 مدت به هزار در گرم 5/0( پرمنگنات

ي شدن ها پس از سپرتغذيه فعال الرو .شوندمي عفوني
درجه  21تا  12دوره خواب و بسته به شرايط دمايي آب از 

انجامد. روز  به طول مي 18تا  20گراد به ترتيب سانتي
ليتر در  2/0صورت تعويض به ميزان ه دهي آب باكسيژن

- ثانيه و به شكل باراني است. البته از هواده مركزي نيز مي

ن الروي توان استفاده كرد. بيشترين ميزان تلفات دورا
مربوط به گذر از مرحله تغذيه داخلي (كيسه زرده) به 

تغذيه بيروني يا تغذيه فعال است. در اين دوره استفاده از 
ها به دليل زنده بخصوص ناپلئوس آرتميا براي الرو غذاي

 بود. در اندازه و ارزش غذايي بسيار مناسب و مفيد خواهد
ماهي از همان پرورشي، الرو فيل خاوياري هايگونه بين

 ماگنا،: هادافني( ابتدا توانايي تغذيه از انواع كالدوسرها
 و هاسيكلوپس( پودهاكوپه انواع ،)موئينا پولكس،

روتيفرها را دارد. قابل ذكر است كه تغذيه  و) كاالنوئيدها
بيروني (فعال) الروهاي خاوياري قبل از دفع كامل مالنين 

  گردد.غاز ميدر روده مارپيچ (پيچ اسپيرال) آ

سفيد قطعه قطعه پرورش از كرمدر مرحله الروي در سالن 
 3-5گرم به مدت ميلي 60شده، ناپلئوس آرتميا (تا وزن 

و سپس در مراحل بعدي عموماً از كالدوسر (انواع  روز)
). 2گردد (شكل. هاي مختلف استفاده ميها) با اندازهدافني

در چهار تا شش درصد وزن بدن و  40-50ميزان غذادهي 
گرفت. در زمان غذادهي جريان  وعده در روز صورت خواهد

آب قطع و سطح آب مخازن فايبرگالس نگهداري ماهي 
كم شده تا غذا به راحتي در دسترس الروها قرار گيرد. 

روز  7-10طول مدت تغذيه در سالن پرورش الرو حدوداً 
  بسته به تغييرات دماي آب است.

  
خ سيست آرتميا (سمت راست) سالن تفري  - 2شكل

خاكي (سمت چپ) در مجتمع سفيد و كرموپرورش كرم
 تكثير شهيد مرجاني

  
  سازي و پرورش الرو در استخرهاي خاكيآماده

ماهيان خاوياري معموالً ستخرهاي خاكي براي پرورش بچه
هيچ گونه فرآيند پرورش آبزيان در طول  اختصاصي بوده،

شود. اين استخرها بايد در نميسال در اين استخرها انجام 
طول تابستان كامالً خشك و بستر آن در اوايل پاييز با 

). در اواخر پاييز 3زده شود (شكل.اولين بارش فصلي، شخم
زده شود و متر ديسكسانتي 10بايد بستر استخر به عمق 
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در آن شبدر كشت گردد. در اواخر بهمن همان سال پس 
متر ديسك سانتي 10عمق  از رشد شبدرها در استخر به

 500زده مي شود. كود پايه خشك گاوي به ميزان 
كيلوگرم در هكتار به بستر استخر اضافه نموده، با تخمين 
يك ماه قبل از معرفي الرو به استخر خاكي عمليات 

  گردد.آبگيري استخر شروع مي

  
  آماده سازي استخرهاي خاكي قبل از آبگيري -3شكل 

متر است. معموالً به سانتي 40يه حدود ميزان آبگيري اول
 20كيلوگرم كود سفيد (نيترات آمونيوم) و  40- 50ميزان 

ساعت  24كيلوگرم كود سياه (فسفات آمونيوم: اين كود 
قبل از مصرف در آب حل گردد) به ازاي هر هكتار به 

 10شد. در اين مرحله به ميزان آبگيري اوليه اضافه خواهد
در زنده (بخصوص دافني) ز انواع غذايكيلوگرم در هكتار ا

روز شرايط فوق با آب راكد 10استخر كشت و به مدت 
گذاري حشرات حفظ شود. در اين زمان شرايط براي تخم

گردد. فراهم آمده و سطح استخرها مملو از حشرات مي
 60روز حالت سكون، بايد آبگيري با ميزان 10پس از طي 

ظارت مستقيم روي درصد حجم اصلي استخر انجام و ن
). در شرايط 4استخرها به صورت روزانه انجام شود (شكل.

در ابتدا سبز و سپس با افزايش  طبيعي، رنگ آب استخر
آيد. براي نگهداري زنده به رنگ كرم در مي تراكم غذاي

مواد مغذي استخر پس از آزمايش آب، كوددهي شيميايي 
كيلوگرم كود  5كيلوگرم كود سفيد و  10(معموالً حداكثر 

ليتر در  200سياه) و كوددهي با شيرابه حيواني به مقدار 
 روزه بايد به استخر اضافه گردد. 10هاي هكتار  براي دوره

  

  
    آبگيري كامل استخرخاكي آماده معرفي بچه  -4شكل 

  ميلي گرمي 60-80ماهي نورس 
  خاكيماهيان در استخرمرحله يك پرورش بچه

 زنده غذاي استخر بايد ميزان در يماهبچه كشت از قبل
 شرايط به رسيدن از پس و محاسبه استخر در موجود
 در گرم 10 - 20: شناور تودهحداقل زي( غذايي مناسب

كروپي،   مربع: متر در گرم 10-15: بنتوز ;مكعب متر
-ميلي 60نورس با وزن بيش از  ماهيان سپس بچه ،)1374

- . تراكم كشت بچه)5گرم به استخر معرفي گردند (شكل.

قطعه  50000ماهي خاكي براي فيلدر استخر ماهيان نورس
ها (تاسماهي ايراني و تاسماهي روسي) و براي ساير گونه

قطعه در هكتار خواهد بود. با توجه به شرايط  60000
الذكر، طول مدت پرورش در اين غذايي و تراكم كشت فوق

  روز است.  30مرحله حداكثر 

  
گرم) آماده ميلي 60ماهي (ماهيان نورس فيلبچه - 5 شكل

  انتقال به استخرهاي خاكي
در طول دوره پرورش نظارت مستمر آب و شرايط فيزيكي 

ها ضروري است. حاشيه استخرها بايد فاقد هر گونه استخر
برداري روز نسبت به نمونه 5اي باشد. هر هاي رشتهجلبك
  ردد. ماهيان استخر با ترال كف اقدام گاز بچه
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استخرهاي خاكي با توجه به ميزان غذاي اوليه و تراكم 
روز است و  30ماهيان حداكثر توانايي مثبت آن كشت بچه

-نياز است پس از طي اين مدت آب استخرها تخليه و بچه

  ماهيان نورس صيد گردند. 
  ماهيان در استخر خاكيمرحله دوم پرورش بچه

ده از استخرهاي خاكي براي اين مرحله عالوه بر امكان استفا
توان از استخرهايي استفاده نمود كه پرورش يك الذكر، ميفوق

سازي ماهه بچه ماهيان نورس در آن سپري شده است. آماده
ماهيان هاي خاكي براي كشت دوم بچهكوتاه و مجدد استخر

پذير روز امكان 7نورس بدليل افزايش دماي محيط پس از 
ها ابتدا آبگيري سطحي در استخر سازي ايناست. براي آماده

حد پوشش بستر انجام گيرد، به طوري كه تراكتور با چرخ 
فلزي (چهل پر) بتواند در آن تردد نمايد. از آنجا كه استخر 
غني از مواد مغذي در بستر است، كوددهي انجام نخواهد شد 

متر از بستر استخر با آب كامالً مخلوط سانتي 20و فقط بايد
فاصله آبگيري استخر انجام گيرد. پس از آبگيري به شده و بال

درصد حجم كل استخر، بايد كود شيرابه گاوي به  30ميزان 
كيلوگرم كود  10كيلوگرم در هكتار و معموالً  200ميزان 

كيلوگرم كود سياه به ازاي هر هكتار به استخر  5سفيد و 
اي كيلوگرم به از 10اضافه گردد. همچنين در اين مرحله بايد 

ها) در هر هكتار از انواع گروه زئوپالنكتوني (عموماً دافني
 از پس روز 3 بايد تا شده ياد شود. موارد استخر كشت داده

شود. در روزهاي بعدي مجدداً  انجام اوليه استخر تخليه
روز آبگيري استخر تكميل  7آبگيري انجام شده و پس از طي 

برداري براي مونهگردد. پس از تكميل آبگيري استخر بايد ن
زنده (زئوپالنكتون) صورت  سنجش كيفي آب و ميزان غذاي

گيرد و اگر شرايط استخر (فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و 
گرمي) براي  2-3ماهيان (زنده) مساعد باشد، بچه غذاي

قطعه در هكتار در استخرخاكي  5000مرحله دوم با تراكم 
 شد. معرفي خواهد

 
  

  ه  ستون آب در استخرخاكيزندسنجش غذاي 
 سپس و انجام استخر نقطه از دو از بار هر بايد بردارينمونه

 ابري شرايط در برداريشود. نمونه استفاده هاداده ميانگين از
 استخر، سطح تمام در شناور  تودهزي يكسان پراكنش دليل به

 بردارينمونه داد. جهت تر  نشان خواهددقيق برآورد غذايي را 
هاي توري با و مترسانتي r شعاع به ايدايره ساچوك از

 يك به مجهز انتهايي قسمت در كه ميكروني 50 ريزچشمه
. شودمي استفاده است، شناور تودهزي آوريجمع جهت ظرف

 از آن پر انتهايي ظرف كه برده به طوري فرو آب در را ساچوك
 ساچوك سپس. شود تخليه ساچوك داخل هواي و گردد آب
 طي را متر حدود دو مسير قرار گرفته، متري آب يك عمق در
) قابل 1( رابطه طبق حالت اين در شده فيلتر آب. كندمي

  ).1374كروپي،( است محاسبه
 ( 1 رابطه )      V = ח r2h 

 )Vمتر مكعب به ساچوك توسط شده فيلتر : حجم آبr:   ،
 به شده ساچوك در آب پيموده طول  :hمتر به ساچوك شعاع
   متر)

 گرم حسب بر نمونه در شناور تودهزي وزن محاسبه با سپس
 مقدار شود)،وزن مي خشك شده، سپس صافي كاغذ با ابتدا(

 متر در گرم برحسب) 2( رابطه از استفاده با شناور تودهزي
  ).1374كروپي،( خواهد شد محاسبه مكعب

( 2رابطه )        WZ= Wz ÷ V  
)WZمكعب،  متر در گرم به ستخرا در شناور تودهزي : وزن
Wz: گرم، به شده فيلتر آب در تودهزي وزن:V   حجم آب

  فيلتر شده به متر مكعب)
  سنجش بنتوز در بستر استخرخاكي

 در مهرگان آبزي)بنتوز يا كفزيان (بزرگ بي از منظور
عمدتاً به گروه  پرورش ماهيان خاوياري، و تكثير هايكارگاه
- نمونه گردد.يرونوميده) اطالق ميش هاي خوني (خانوادهكرم

:   ابعاد به وين - وان گيربنتوز با برداري  28×36مشخص (مثالً
-نمونه سطح معموالً مساحت. گيردمي صورت متر)سانتي

 درصد 4 فرمالين با هانمونه. است مربع متر 1/0 برابر برداري
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 براي. گرددتوزين مي گرم 01/0 دقت به ترازو با و تثبيت
-نمونه نقطه 3 از بايد استخر زيان هركف تودهه زيمحاسب

 مربع متر در كفزيان هر مرحله مقدار شود. محاسبه برداري
  ).1374كروپي،( شودمي تعيين) 3( رابطه طبق

( 3رابطه )          WB= Wb ÷ S   
)WBمربع،  متر در گرم به استخرخاكي در بنتوز : وزنWb :
 : مساحتSگرم،  به شده بردارينمونه مقطع در بنتوز وزن

  گير به متر مربعبنتوز مقطع سطح
  ماهيان در استخرخاكيزيست سنجي كيفي بچه

 چاقي (شاخص فولتون) يكي از پارامترهاي مهم براي ضريب

خاكي محسوب سنجش كيفي شرايط پرورش در استخرهاي
ماهيان خاوياري گردد. مقادير مناسب اين پارامتر براي بچهمي

است و براي تعيين  4/0ه پرورش عموماً بيشتر از در طول دور
  ).Riker, 1975گردد (استفاده مي 4 چاقي از رابطه ضريب

)CF ،ضريب چاقي :W ،وزن كل ماهي بر حسب گرم :L طول كل ماهي بر :
             CF=W×100/L³                          )مترحسب سانتي

  )           4(رابطه 
  نتايج

روز تغذيه  7-8ن پرورش الرو ماهيان خاوياري در مدت در سال
ميلي گرم و  70-80ماهي به زنده، الرو فيلبا استفاده از غذاي

رسد. از اين گرم ميميلي 60-70الرو تاسماهيان ديگر به 
خاكي از قبل  توان الروها را به استخرهايمرحله به بعد مي

  آماده شده انتقال داد.

  
  

  ماهيان خاوياري در مركز تكثير شهيد مرجاني و شهيد رجاييفيزيكي و شيميائي آب استخرهاي بچهعوامل  : 1جدول
  شرح               
  

  دوره پرورش

  دما
o
c  

  شفافيت
cm  

  اكسيژن
mg/l  PH 

  كربنات
 mg/l  

  بيكربنات
 mg/l  

  فسفات
 mg/l  

  نيتريت
 mg/l  

  نيترات
 mg/l  

  13/0±01/0  01/0±001/0  05/0±048/0  7/158±5/7  7/38±7/19  57/8±15/0  3/9±26/0  6/66±5/11  8/17  هنگام كشت  

  13/0±03/0  01/0±001/0  13/0±108/0  7/148±25  3/8±4  4/8±6/0  7/8±4/2  6/46±7/5  6/18  ميان دوره

  001/0±004/0  02/0±006/0  19/0±1/0  6/184±18  6/10±6/4  9/7±15/0  4/6±8/0  3/73±1/23  21  پايان دوره

  
  

  ماهي در دوره پرورش در استخرخاكيحداكثر) فيل –ين اندازه و ضريب چاقي (حداقلميانگ: 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طول ±SD  وزن ±SD  دوره پرورش در استخر خاكي
SD± ضريب چاقي  

 )سانتي متر( )گرم(  )روز(

5  02/0±6/0   13/0±8/4  03/0±54/0  
)68/0_55/0(  )1/5_59/4(  

20  2/0±22/2 17/0±19/7 05/0±6/0  
)65/2_84/1(  )53/7_81/6(  

35  25/0±97/3 18/0±34/9 03/0±5/0  
)21/4_04/3(  )82/9_7/8(  

50  
95/1±27/22  35/0±48/16 

03/0±5/0  
)1/25_85/17( )25/17_95/15( 
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  روسي در دوره پرورش در استخرخاكيحداكثر) تاسماهي –ميانگين اندازه و ضريب چاقي(حداقل: 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايراني در دوره پرورش در استخرخاكي حداكثر) تاسماهي –ميانگين اندازه و ضريب چاقي(حداقل :4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ر مرحله يك در استخرهاي ماهيان پرورش يافته دبچه

)، شمارش و به 6آوري (شكل.خاكي در مكاني جمع
  يابند.استخرهاي مرحله دو انتقال مي

  
گرمي  3-5ماهيان آوري و شمارش بچهمحل جمع -6شكل

  براي انتقال به استخرهاي خاكي در مرحله دو

  
 
 
 
 

 
- گرمي پس از پرورش دو مرحله 3-5ماهيان خاوياري بچه

روز به اوزان باالي  60رهاي خاكي طي مدت اي در استخ
  )7گرم رسيدند (شكل. 20

  
صيد و انتقال بچه ماهيان پرورش يافته در مرحله دو  - 7شكل

روز در استخر خاكي، بچه ماهيان خاوياري( شكل  60به مدت 
سمت چپ به ترتيب از باال تاس ماهي روسي، فيل ماهي و 

 تاس ماهي ايراني)

  
 
  

  طول ±SD  وزن ±SD  ستخر خاكيدوره پرورش در ا
SD± ضريب چاقي  

 )سانتي متر( )گرم(  )روز(

5  028/0±247/0 17/0±38/3  03/0±54/0  
)3/0_195/0(  )67/3_09/3( 

20  15/0±78/2 47/0±8  
08/0±55/0  

)99/2_56/2(  )63/8_07/7( 

35  77/0±65/8 57/0±6/12  
03/0±5/0  

)10_7(  )3/13_1/11( 

50  
88/1±53/12  66/0±18/14 

04/0±45/0  
)3/15_1/10(  )8/15_13(  

  طول ±SD  وزن ±SD  دوره پرورش در استخر خاكي
SD± ضريب چاقي  

 )سانتي متر( )گرم(  )روز(

5  004/0±21/0  043/0±16/3  03/0±62/0  
)22/0_2/0(  )24/3_1/3(  

20  08/0±64/1 62/0±91/6  
1/0±51/0  

)84/1_51/1(  )2/8_35/6(  

35  26/0±19/4 34/0±19/9  
03/0± 5/0  

)63/4_ 76/3( )2/10_81/8( 

50  
1/1±45/11  56/0±78/13 

01/0±44/0  
)1/14_81/9(  )8/14_1/12( 



 پرورش ماهيان خاوياري از مرحله الروي......                                                   همكاران                            و  فارابي

٢۴ 
 

  بحث و نتيجه گيري

 1391تعداد مزارع فعال پرورش ماهيان خاوياري ايران تا سال 
اين  1396) اما در سال 1394مزرعه بود (يلقي،  20حدود 

خاوياري مزرعه فعال و داراي مجوز پرورش ماهي 116تعداد به 
). راهبرد 1396در كشور افزايش يافت (آمارنامه شيالت ايران، 

خاوياري با هدف سازمان شيالت ايران در پرورش ماهيان 
توليد گوشت و خاويار است. بدين منظور براي توليد گوشت از 

هاي ماهي و براي توليد خاويار پرورشي از ساير گونهگونه فيل
). اما 1397بومي استفاده گرديد (عبدالحي و كرمي راد، 

هاي متأسفانه به داليل مختلف امكان پرورش تجاري ساير گونه
هي در شرايط كنوني كشور به طور آسان مابومي به غير از فيل

باشد. يكي از داليل اصلي پرورش ناموفق برخي از فراهم نمي
هاي بومي خاوياري در كشور مربوط به ناسازگاري بچه گونه

روسي با محيط اسارت و همچنين  ايراني و تاسماهيتاسماهي 
عدم وجود جيره مناسب براي رشد و سالمت اين ماهيان در 

وليه زندگي است. تحقيقات مختلفي روي جيره غذايي مراحل ا
ماهيان بومي خاوياري در كشور به انجام رسيده است كه به 
برخي از آن ها در زير اشاره مي گردد (فارابي و آذري تاكامي، 

: 1384: فارابي و همكاران، 1378: فارابي و همكاران، 1374
پيك  :1389: تاتينا و همكاران، 1386سوداگر و عقيلي، 
  ). 1389موسوي و همكاران، 

عدم تغذيه مناسب در زمان شروع تغذيه تركيبي (از كيسه 
شديد الروها   زرده و محيط خارجي) سبب آسيب و تلفات

اي و خواهد شد. در صورتي كه با رعايت نمودن موارد تغذيه
همچنين برخورداري از شرايط فيزيك و شيميايي مناسب آب 

گراد)، درجه سانتي 14-20)، دما (<m/l 5{اكسيژن محلول (
pH  )5/8-8/7 فاقد آمونياك)} تلفات نامتعارفي در دوره ،(

الروي مشاهده نخواهد شد. البته امكان اثر تكثير مصنوعي 
نامطلوب مولدين يا با منشاء ژنتيكي در دوره الروي نيز وجود 

 تغيير دارد. برخي از عالئم تلفات دوره الروي شامل بدون
 نبود خاطر به روده كامل گيريشكل عدم زرده، ودهت ماندن

 روده در مالنين وجود عدم روده، وسط در چربي قطرات
كبد است. بنابراين در  هايلوب تشكيل در ناهنجاري مارپيچ،

توسط الرو  صورتي كه غذاي ساخت بشر، توانايي هضم و جذب
را نداشته باشد، سبب بروز تلفات شديد در دوره شروع تغذيه 

گردد. همچنين در شروع تغذيه خارجي، غذاي مورد فعال مي
استفاده الرو بايد سبب رشد مناسب آن گردد. در ماهيان 

قد از ماهي انگشتخاوياري مرحله رشد از دوره الروي تا بچه
ها به حساسيت بسيار بااليي برخوردار است. پس از معرفي الرو

المت و روند استخر خاكي  بايد بررسي وضعيت كيفي آب و س
ها به عنوان صورت گيرد. زيرا اين سنجشماهي رشد بچه

گردند و با اقدامات پارامترهاي كيفي دوره پرورش محسوب مي
  .پيشگيرانه سبب جلوگيري از تلفات احتمالي خواهند شد

 تا نورس ماهيانبچه دوره اوليه پرورش در استخر خاكي در
 در موجود هايتونزئوپالنك وجود با گرم، نيم وزن از قبل

تغذيه  )شيرونوميد( حشرات كرم خوني يا الرو از آبي ستون
 اندازه از سپس و كوچك هاياندازه از ابتدا در كنند ومي

 حشرات الرو كاهش با. كنندمي استفاده آن در تغذيه بزرگتر
 رژيم تغيير نورس، ماهيانبچه شناي توانايي افزايش و بستر در

در انتهاي  .گيردمي شكل آب ستون هاينزئوپالنكتو به غذايي
-گرم و ساير گونه 3- 5به وزن  ماهياول پرورش بچه فيلدوره 

گرم خواهند رسيد و در اين مرحله حداقل  5/2- 3ها به وزن 
  درصد خواهد بود. 70ماهيان در استخر خاكي بازماندگي بچه

ماهيان نورس از هر نوع غذاي زنده ، بچهدر مرحله دوم پرورش
 اين كنند. درزيان در تغذيه استفاده ميئوپالنكتوني و كفز

 و دارد وجود ماهيانبچه توام و ايگونه تك كشت امكان مرحله
 توانايي از اشاره مورد گونه سه هر كه است شده ثابت تجربه به

 معموالً. هستند برخوردار دوره اين در برابري نسبتاً و باال رشد
 خاكي استخر در پرورش دوره وزر 20-30 مدت در ماهيانبچه
   .رسيد خواهند گرم 20 از بيشتر اوزان به
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ماهيان خاوياري در تحقيقات مختلف نشان داد كه تغذيه بچه
گرم با مشكالت كمتري در روند رشد ماهيان  20اوزان بيش از 

اي در شرايط اسارت وجود خواهد داشت. هم اكنون تنها گونه
هاي بومي بت به ساير گونهكه مشكالت پرورشي كمتري نس
ماهي است و غذاي اين گونه ايران در دوره پرورش دارد، فيل
هاي غذاي آبزيان كشور توليد نيز به صورت تجاري در كارخانه

ها به گردد. تجربه پرورش در كشور نشان داد كه ساير گونهمي
رغم تكثير مناسب مولدين و توليد الرو، ماهي عليغير از فيل

پرورش مناسب آن در مزارع پرورشي ماهيان خاوياري امكان 
مهيا نيست. اين روش پرورشي با استفاده از غذاي زنده در 

ماهيان خاوياري گردد كه بخصوص بچهاستخر خاكي سبب مي
تاسماهي ايراني و تاسماهي روسي مراحل اوليه رشد خود را در 

گرم  20استخر خاكي با استفاده از غذاي زنده تا اوزان باالي 
طي كنند و آمادگي پذيرش مناسبي براي تغذيه از غذاي 

  كنسانتره را دارا باشند.

  توصيه ترويجي

ماهي با رشد مناسب در مراحل اوليه براي دستيابي به بچه
ماهيان اي بچهگرم، پرورش دو مرحله 20زندگي تا وزن 

- خاوياري در استخرهاي خاكي با غذاي زنده توصيه مي

در مراكز بازسازي ذخاير با هدف پرورش  گردد. اين روش
ماهيان خاوياري و يا پرورش دهندگان خاوياري كشور 
قابل استفاده است. از آنجا كه شرايط پرورش در استخر 
خاكي در كشور فرآهم است و از طرف ديگر كم هزينه 
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  تشكر و قدرداني

مجتمع تكثير و  و مديران محترم وقت در همكاران كليه از
پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني كه با جديت و 

اير اين گروه از تالش در عرصه توليد به منظور بازسازي ذخ
  ماهيان فعاليت داشتند، كمال تشكر و قدرداني را داريم.
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Abstract 
One of the problems associated with rearing in the early stages of life of sturgeon species in Iran is related to 
feeding with commercial feed (domestic or imported). Existing feeds do not primarily provide larvae and 
sturgeons for proper growth. On the other hand, the demand for fish farms for juvenile sturgeon is increasing 
every day. For this reason, based on scientific experiences at the Center Fish Propagation, an easy and practical 
method to rearing of juvenile sturgeon fish was proposed. Also, the preparation of earth ponds for the production 
of live food for feeding larvae and juvenile sturgeon fish was described. The larvae fed of live food from start 
active feeding to a juvenile fish weighing more than 20 grams. The duration of the culture period in the earth 
ponds was 60 days in two stages of 30 days.  The first stage fish culturing was with single species and the 
density of the larvae varies was between from 60 to 80 thousand pieces in the earth pond. This change depends 
of the species (Huso huso, Acipenser persicus and Acipenser gueldenstaedti). In the second stage, it is possible 
to rearing a single species and the same species, with the exception of the fact that the density of the infected fish 
is 2-3 grams in weight, up to a maximum of 5,000 pieces per hectare. At the end of the rearing season, juvenile 
fish will weigh more than 20 grams. The survival rate in this method will be more than 70% in the first stage and 
more than 90% in the second stage. This method is quite economical and applicable in sturgeon farms. 
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