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بجای غذاهای زنده در افزایش رشد و بازماندگی الرو  دکپسوله آرتمیا سیستتأثیر جایگزینی 

 (Huso huso)فیل ماهی 

 
 1، حامد یوسف پور1موسوی، سیدعلی 1، جلیل جلیل پور1محمود محسنی ،1، ایوب یوسفی جوردهی1*نعمت پیکران مانا

 
المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج انستیتو تحقیقات بین-1

 رشت، ایران (،AREEOکشاورزی )

 

 چکیده

باشد. امروزه )کنسانتره( می دهی الروها به غذای مصنوعیمهمترین مشکالت پرورش بچه ماهیان خاویاری عادت در حال حاضر، یکی از

 به منظور تعیین تحقیق این شود.زدایی شده آرتمیا در تغذیه آبزیان و به ویژه در مراحل الروی میگو و ماهی استفاده میکپسول سیست

رشد و میزان  بر (Huso huso) ماهیالرو فیل خوراک در (Artemia urmiana) ارومیانا آرتمیا دکپسوله سیست جایگزینی اثر

سیست آرتمیای دریاچه ارومیه ماهیان خاویاری انجام شد.  المللیبیندر طی سازگاری به غذای مصنوعی، در انستیتو تحقیقات  بازماندگی

زدایی و بعد از غیرفعال با قابلیت تفریخ اندک یا فاقد تفریخ، با استفاده از آب شیرین و مواد شیمیایی هیپوکلریت سدیم و سود، کپسول

 هفته مورد تغذیه الرو فیل ماهی قرار گرفت. تحقیق 4کردن کلر فعال با تیوسولفات سدیم، آبگیری و خشک کردن، بطور مستقیم به مدت 

 هفته انجام 4گرم به مدت میلی 60الرو فیل ماهی با وزن اولیه  8000با تعداد  غذایی )هر رژیم با دو تکرار( رژیم گروه 4 قالب در حاضر،

درصد و میزان رشد آنها به  9/54و  4/41، 5/34، 4/41ماهی با رژیم غذایی اول تا چهارم به ترتیب میزان بازماندگی الرو فیل شد. نتایج

ماهی با رژیم غذایی چهار )سیست دکپسول گرم بود. نتایج نشان داد که میزان رشد و بازماندگی الرو فیل 25/2، 43/2، 26/2، 92/1ترتیب 

های باشد. لذا، با توجه به دادهرژیم غذایی اول یعنی شاهد )ناپلیوس زنده آرتمیا، شیرونومید و بیوماس منجمد آرتمیا( می آرتمیا( بیشتر از

ماهی مرحله الروی فیل در توان نتیجه گرفت که تغذیه با سیست دکپسوله آرتمیا ارومیانا در رشد و افزایش بازماندگیبدست آمده می

 باشد.تأثیرگذار می

 سیست دکپسوله آرتمیا، رشد، بازماندگی، الرو فیل ماهی کلیدی: ماتکل
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 بیان مسأله
میلیون  200های زنده با قدمت ماهیان خاویاری یا فسييیل

ب نهه سييييال بر روی کره زمین  با ارزش عنوان گو های 

شوند که از لحاظ تنوع بیولوژیک و اقتصادی محسوب می

تکامل و بویژه اقتصادی بسیار با اهمیت زیستی، اکولوژی، 

به دلیل  (Huso huso)ماهی در ایران، گونه فیلهسيييتند. 

شی به  شرایط پرور سریعتر و قابلیت انطباق بهتر با  شد  ر

ماهی  های دیگر از قبیل تاسگونه عنوان گونه اصيييلی و

قاتی ایرانی و ازون حدود و تحقی یار م حد بسييي برون در 

 شوند. پرورش داده می

 

÷

 

 (Huso husoماهی ): گونه فیل1شکل

تواند با بررسييی بحس سييازگاری پروری میتوسييعه آبزی

الروها به غذای دستی و دستیابی به غذای مناسب رشد از 

ضرورت  ،از این روسرعت مطلوب تری برخوردار باشد. 

گذاری در این امر از اولویت مین غذا و سييرمایهأتوجه به ت

های اصيييولی حف  یکی از راهای برخوردار اسيييت. ویژه

یار ایران در  خاو گاه  جای یاری، حف   خاو یان  ماه ذخایر 

شتغال، تولید  شت  10000بازارهای جهانی، ایجاد ا تن گو

، از طریق توسييعه صيينعت 1404تن خاویار در افق 100و 

باشد. برای تحقق این امر، در شروع پرورش این ماهیان می

هزار بچه ماهی با وزن متوسييط  100حداقل برنامه نیاز به 

یاز در گرم اسيييت که این میزان 5 افق  بچه ماهی مورد ن

مه  نا عدد افزایش می1404بر بارت به دو میلیون  بد. بع یا

محیطی و اقتصيييادی تاس دیگر، نظر به اهمیت زیسيييت

گذاری شيييیالت ایران در روند تک یر و ماهیان و سيييرمایه

گذاری رو به افزایش بخش پرورش مصيينوعی و سييرمایه

خصييوصييی در زمینه تولید گوشييت و خاویار، نیاز به بچه 

ترین عامل تولید هر سييياله به شيييدت عنوان مهمماهی به

ها درحال افزایش است، اما متأسفانه بررسی آمار و گزارش

های دهد که با صيييرز هزینهدر مراکز تک یر، نشيييان می

فته و آینده مبهمی بسييیار، همچنان راندمان تولید کاهش یا

بل پیش یت طبیعی قا کاهش شيييدید جمع بینی اسيييت. 

یان بویژه مولدین از یک طرزتاس عداد  ، وماه افزایش ت

های پرورش تاسماهیان از طرز دیگر، نیاز فوری و کارگاه

تر از مسيييتمر به بچه ماهی جهت افزایش تولید را جدی

شترین تلفات و مرگ و میر ماهی ست. بی شته نموده ا ان گذ

یل مختلف  به دال ندگی  یل ز یاری در اوا یلخاو  از قب

محدودیت توانایی شيينا، اندازه کوچک و حسيياسييیت به 

تغییرات محیطی )بویژه دمييا و نور( در مرحلييه تکوین 

عال رخ می یه ف غذ غاز ت هد الروی و آ  ,.Rice et al))د

1987; Miller et al., 1988.  1های جدول توجه به دادهبا 

دریافت که راندمان تولید در مراحل تخمه گشایی، توان می

ماهی )فیل باشييدالروی و تولید بچه ماهی بسييیار پایین می

 (.1394)کاظمی،  (22%
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 آزمون مورد هفته تحقیق در رژیم های غذایی 4ماهی در مدت درصد بازماندگی و میزان رشد الرو فیل -2جدول 

 درصد بازماندگی میزان رشد بر حسب گرم های غذاییرژیم

اول) شاهد(: به ترتیب شامل: هفته اول ناپلیوس آرتمیا، هفته دوم رژیم غذایی 

شیرونومید، هفته سوم بیوماس منجمد آرتمیا و در هفته چهارم به تدریج سازگاری 

 به غذای مصنوعی
929/1±260215/0 

 

4/41±16224/12ab 

 

رژیم غذایی دوم: تغذیه در هفته اول فقط ناپلیوس آرتمیا، هفته دوم سیست 

دکپسوله آرتمیا، هفته سوم بیوماس منجمد آرتمیا و هفته چهارم به تدریج 

 سازگاری به غذای مصنوعی
26/2±033941/0 

 

5/34±303301/5b 

 

رژیم غذایی سوم: تغذیه در هفته اول ناپلیوس آرتمیا، هفته دوم سیست دکپسوله 

 آرتمیا و از هفته سوم به بعد به تدریج سازگار به غذای مصنوعی 
4365/2±115258/0 

 

4/41±202439/8ab  

 

رژیم غذایی چهارم: تغذیه در هفته اول و دوم سیست دکپسوله آرتمیا و از هفته 

 سوم به بعد به تدریج سازگاری به غذای مصنوعی
2495/2±284964/0 

 

9/54±525483/4a 

 

 

صی و  صا کارا برای الرو عدم وجود یک جیره غذایی اخت

ماهیان خاویاری و تولید غذای الروی مشيييکلی جدی در 

شمار تولید بچه سه میماهی به  سوم کی آید. زمانی که دو 

نمایند. در زرده جذب گردد، الرو شروع به تغذیه فعال می

یه  غذ یا( ت ناپلیوس آرتم نده ) غذای ز تدا از  له اب این مرح

تره، و در کرده، سيييپخ مخلوطی از غذای زنده و کنسيييان

ستی  شده و با غذای د سته  نهایت بتدریج از غذای زنده کا

نمایند. تغذیه ماهی با مخلوطی از )کنسيييانتره( تغذیه می

شیرونومید، بیوماس  شامل: ناپلیوس آرتمیا،  غذاهای زنده 

ست.  صرز وقت و هزینه زیادی ا ستلزم  منجمد آرتمیا م

بزی برای تغذیه آبزیان، غذاهای متنوعی برحسيييب نوع آ

غذیه  که در ت ها  غذا ید شيييده اسيييت. یکی از انواع  تول

های مختلف آبزیان بخصيييور در مراحل الروی و گونه

گیرد، سييیسييت های کوچک مورد اسييتفاده قرار میاندازه

زدایی شييده )تخم آرتمیای بدون پوسييته کیتینی( پوسييته

 (.1375زاده، یحیی و باشد )آقآرتمیا می

ستفا صور ا ضر، در خ ست در حال حا سی ستقیم از  ده م

دکپسييوله، بعنوان غذای الروی فیل ماهی مطالعات جامعی 

سال ست. در طی  شته، مطالعات صورت نگرفته ا های گذ

ناپلیوس  یا، آنهم بیشيييتر در مورد  یادی در مورد آرتم ز

آرتمیا معطوز شييده، ولی اسييتفاده از سييیسييت  1اینسييتار

بت به دکپسييوله آرتمیا با توجه به اهمیت و مزایای آن نسيي

سه قرار نگرفته  صنوعی مورد مقای سایر غذاهای زنده و م

ستفاده ست. ا سته سیست از ا تازه  ناپلیوس شده، زداییپو

در مراحل مختلف  آرتمیا زی توده و شييده خارج تخم از

پرورش الرو آبزیان پرورشيييی از اهمیت زیادی برخوردار 

ها  ید آن ندگی و تول ما باز بوده و موجب افزایش رشيييد، 

(. از طرز دیگر، میزان 1375زاده،. یحیی و گردند )آقمی

پروتئین، چربی و پروفایل اسيييیدهای چرب سيييیسيييت 

دکپسييوله آرتمیا در سييه منطقه جغرافیایی )دریاچه ارومیه، 

سی  شیراز( مورد برر دریاچه میقان اراک و دریاچه مهارلو 

قرار گرفت و مشيييخر گردید که از ارزش غذایی باالیی 

. با توجه (Peykaran Mana et al., 2014)د برخوردار هستن

های دکپسييوله های صييورت گرفته، سييیسييتبه پژوهش

جایگزین خوبی برای غذای زنده از جمله ناپلیوس آرتمیا 

ها هسيييتند و این موضيييوع بعنوان رژیم غذایی الرو ماهی

های زیاد دیگری نیز تأیید شييده اسييت. بعنوان برای گونه

های ماهیان آب شييیرین از از گونهم ال، الرو تعداد زیادی 
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کپور معمولی  (Ctenopharhyngodon idella) جمله آمور

(Cyprinus carpio) (Jahnichen & Kohlmann, 1999) ،

ماهی  Leuciscus idusماهی یه   Barbus barbusو  غذ ت

های دکپسييوله آرتمیا از رشييد بهتری در شييده با سييیسييت

مقایسيييه با ماهیانی که با غذای اسيييتارتر تجاری تغذیه 

 .(Vanhaeeke et al., 1990)نمودند، برخوردار بودند 

 آرتمیا خصوصیات و مزایای استفاده از سیست دکپسوله

در پرورش الرو ماهیان آب شور و آب شیرین نسبت به 

 غذای زنده )ناپلیوس آرتمیا( 

 

توانند سیست آرتمیا حاوی مواد مغذی بیشتری بوده و می

بدون هچ کردن، مستقیمًا تغذیه شوند. با دکپسوله کردن 

ها، از خورده شدن پوسته سیست توسط آبزی سیست

شان براحتی توسط شود. بدلیل اندازه کوچکجلوگیری می

 270تا  200شوند )قطر سیست دکپسوله از ماهی شکار می

ییر است(. دوام و ماندگاری آنها در آب شیرین میکرون متغ

-نسبت به ناپلی بیشتر بوده و اثر تغذیه ای آنها از بین نمی

درصد بیشتر از  40تا  30رود. وزن خشک و مقدار انرژی 

در . (Vanhaeche et al., 1990)ناپلی تازه هچ شده است 

عمل دکپسوله کردن بدلیل استفاده از یکسری مواد شیمیایی، 

های ها و قارچباعس ضد عفونی و از بین رفتن باکتری

 منبع یک و به عنوان ها شدهموجود در سطح سیست

گیرند می قرار استفاده مورد میگو و ماهی برای پرانرژی

را هم  شده زداییکپسول های(. سیست1380 )نکوئی فرد،

تولید غذای زنده )ناپلیوس آرتمیا( کشت داد  توان برایمی

رد و به طورمستقیم استفاده نمود. یکی از معایب و خشک ک

های دکپسوله ته نشینی و رسوب آنها در کف بستر -سیست

باشد که این مسئله برای ماهیان خاویاری که ازکف می

باشد. دفتر امور میگو و آبزیان کنند، یک مزیت میتغذیه می

آب شور یکی از مهمترین اشکال مورد استفاده، سیست 

که کیفیت و ارزش غذایی آن نقش کلیدی در  آرتمیا است

بازماندگی و رشد دوران الروی انواع آبزیان داشته و از نظر 

اقتصادی نیز با توجه به نوسانات قیمت آن در بازارهای 

دهد )پیکران جهانی، تولیدات الروی را تحت تاثیر قرار می

(. بر اساس گزارش سازمان شیالت ایران، میزان 1386مانا، 

پروری کشور های آبزیت آرتمیای مورد نیاز فعالیتسیس

باشد می تن 223 الی 200توسعه  ششم ساله پنج برنامه طی

)دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیالت ایران، 

ای ای قهوهرتمیا دارای الیهآمقاوم یا سیست  (. تخم1397

 .استباشد که جنین را در بر گرفته رنگ به نام کوریون می

توان بوسیله می راقابل هضم برای آبزیان غیر این الیه 

زدایی، با استفاده از یکسری مواد شیمیایی طی مرحله پوسته

 نمود. جدا  (Bruggman et al., 1980)ش رو

ها، خارج کردن کردن سييیسييتاین روند شييامل هیدراته

شوی  ست ش سدیم و  سیله محلول هیپوکلریت  کوریون بو

ست سدیم ها با محلوسی سولفات  نرمال و آب  1/0ل تیو

 ،باشييد. در نتیجهغیر فعال کردن کلر می شييیرین به منظور

یک جنین بدون آرتمیا سييیسييت یا تخم نمودن دکپسييوله 

سته خارجی )زرده( به رنگ زرد نارنجی به قطر  تا  210پو

شد 270 صل  توان از آنها جهت تفریخ ه که میمیکرون حا

ستفاده  شکلو یا تغذیه الروها ا (. تاکنون تحقیقی 2نمود )

در این مورد )جایگزینی سييیسييت دکپسييوله آرتمیا بجای 

دهی به غذای مصييينوعی( و غذای زنده در فرایند عادت

تأثیر آن بر درصييد بقاو و رشييد الرو فیل ماهی صييورت 

اولین بار در بخش  نگرفته اسييت. لذا این دسييتاورد برای

قات بین المل یان تک یر و پرورش انسيييتیتو تحقی ماه لی 

خاویاری به منظور بهبود شييرایط رشييد و بازماندگی الرو 

ماهی انجام شيييده و نتایج بدسيييت آمده به صييينعت فیل

 شود.پروری ماهیان خاویاری معرفی میآبزی
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 معرفی دستاورد

پرورش ماهیان خاویاری که حتی  ترین مشکل درعمده -

ا آن پروری ماهیان خاویاری بکشورهای دارای صنعت آبزی

اند، تلفات زیاد در دوره سازگاری الروها به غذای مواجه

 باشد.دستی می

در شرایط فعلی از ناپلیوس آرتمیا، شیرونومید و دافنی  -

برای تغذیه در مراحل الروی و بچه ماهی در مراکز تک یر 

 شود.و پرورش ماهیان خاویاری استفاده می

 Artemia) اورمیانا آرتمیا سیست غیر قابل هچ تهیه -

urmiana) زدایی و پوستهکشور  آرتمیای تحقیقات مرکز از

 آن

تهیه الروهای مورد استفاده در این تحقیق حاصل از  -

ماهی پرورشی در تک یرمصنوعی مولدین بهگزینی شده فیل

ماهیان  المللیبینبخش آبزی پروری انستیتو تحقیقات 

  .خاویاری

 رودخانه، متوسط و چاه مخلوطی از آب آب مینأت منبع -

دوره  طیآب در  حرارت درجه و آب pH محلول، اکسیژن

 5/17 و واحد 5/7 و لیتر در گرممیلی 2/8 پرورش به ترتیب

 گیری شد. اندازه گرادسانتی درجه

 با و زرده شروع غذادهی بعد از جذب دو سوم کیسه -

  گرممیلی 60وزنی میانگین

 از آزمایشی )تیمار(گروه  4هر روزانه غذادهی مقدار -

در  متوسط الرو وزن متوسط آب و دمای به توجه با الروها

درصد وزن  25درصد وزن بدن، در هفته دوم  30هفته اول

درصد وزن بدن و در هفته چهارم  20بدن، در هفته سوم 

 درصد وزن بدن محاسبه و در اختیار الرو قرار داده شد. 10

در هفته دوم و  تنوب 12در هفته اول  غذادهی دفعات -

نوبت در شبانه روز به  6نوبت و در هفته چهارم  8سوم 

ساعت یکبار انجام  4و  3، 2فواصل زمانی هر  ترتیب در

 شد. 

سنجی میزان درصد تلفات بصورت روزانه تعیین و زیست -

 در فواصل هفتگی انجام شد. 

در پایان روند رشد و بازماندگی مورد ارزیابی قرار  -

 (.2 )جدولگرفت 

 

مراحل دکپسوله کردن سیست آرتمیا از آغاز تا مصرز  -2شکل

 (6تا  1از شماره 

 

مقایسه میانگین )انحراز معیار( میزان بازماندگی در چهار رژیم 

دهد که رژیم غذایی چهارم نشان می 2مختلف غذایی در جدول 

 9/54± 4/ 52تغذیه منحصرا با سیست دکپسوله آرتمیا ارومیانا با 

باالترین درصد بازماندگی و رژیم غذایی دوم )تغذیه با ناپلیوس، 

سیست دکپسوله و بیوماس منجمد آرتمیا و غذای مصنوعی 

ترین درصد بازماندگی و دارای پایین 5/34 ±5/ 30پودری(، با 

همچنین در  باشد.می p<0.05 داری در سطح اختالز معنی

از آزمون دانکن جهت ارتباط با میزان رشد الروها، نتایج حاصل 

نشان  2در جدول  (p<0.05)دار در سطح آنالیز اختالز معنی

دهد میزان رشد الروهای فیل ماهی در رژیم های مختلف  می

داری ندارند. با توجه به اطالعات بدست غذایی اختالز معنی

توان نتیجه گرفت که با توجه به هزینه باال، آمده از این تحقیق می

چنین وقت گیر بودن به جای استفاده از چند صرز نیرو و هم

نوع رژیم غذایی )ناپلیوس آرتمیا، شیرونومید، بیوماس منجمد 

آرتمیا و غذای کنسانتره پودری( بهتر است از یک رژیم غذایی 
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ماهی استفاده )سیست دکپسوله آرتمیا( در مرحله الروی فیل

 شود.

  توصیه ترویجی

 شده تغذیه ماهیالروهای فیل بازماندگی و رشد بررسی در

چهار رژیم مختلف غذایی، الروهایی که منحصراً از   با

)رژیم غذایی چهارم( تغذیه نموده  سیست دکپسوله آرتمیا

 تفاوت و بیشتری برخوردار بوده از درصد بازماندگی اند

داشت.  (p<0.05)با رژیم غذایی دوم در سطح  داریمعنی

د الروهای فیل ماهی تغذیه این در حالی است که میزان رش

شده با رژیم غذایی چهارم نسبت به گروه شاهد تا حدودی 

در  آمده به دست نتایج به توجه بهبود پیدا کرده است. با

شده  زداییکپسول سیست استفاده مستقیم اثرات خصور

توان گفت ماهی، می آرتمیا در تغذیه مرحله الروی فیل

جایگزین کردن  برای مناسبیسیست دکپسوله آرتمیا گزینه 

سایر غذاهای زنده )ناپلیوس آرتمیا، شیرونومید و زی توده 

در  رشد و افزایش بازماندگی الروها راستای آرتمیا( در

 و فعال الروهای فیل ماهی بوده تغذیه شروع به مرحله

مراکز تک یر و پرورش  در غذایی جیره این گرددمی توصیه

گیرد. این دستاورد  قرار برداریماهیان خاویاری مورد بهره

عالوه بر خودکفایی، کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید، 

جهت تولید بچه فیل ماهی با کیفیت، نقش مهمی در ارتقای 

پروری کشور ایفا خواهد بچه ماهی پرورشی به جامعه آبزی

 کرد.

 

 توجیه اقتصادی

گرمی میلی 200تا  50برای تولید یک میلیون الرو حدود 

کیلوگرم سیست درجه یک 240فیل ماهی روزانه نیاز به 

کیلو گرم  315، میلیون ریال  2400به ارزش  آرتمیا

کیلوگرم  266، میلیون ریال 945به ارزش  شیرونومید

 70و میلیون ریال  266به ارزش بیوماس منجمد آرتمیا 

میکرونی  500تا  200کیلوگرم غذای کنسانتره با سایز 

میلیون  420 به ارزش ( وارداتی یا داخلی جمعاً)میکرو دایت

باشد. در صورت جایگزین شدن سیست دکپسوله ریال می

میلیون  1600کیلو گرم با هزینه کرد  400آرتمیا به میزان 

 ریال خواهد بود. 

 ریال 10000000قیمت هر کیلوگرم سیست درجه یک= 

 ریال 3000000قیمت هرکیلوگرم شیرونومید= 

 ریال 1000000وگرم بیوماس منجمد آرتمیا=قیمت هر کیل

  =micro dietقیمت هرکیلوگرم غذای کنسانتره پودری 

 ریال 6000000

قیمت تمام شده هر کیلوگرم سیست دکپسوله آرتمیا= 

 ریال 4000000

-با بهره یک میلیون الرو فیل ماهیبرای تولید بدین تریب 

نه میلیون ریال هزی 1600مبلغ گیری ازسیست دکپسوله 

خواهد شد. درحالی که برای تولید همین مقدار الرو اگر از 

 4030غذاهای ترکیبی استفاده شود میزان هزینه کرد آن 

 میلیون ریال خواهد بود.

لذا در صورت جایگزین کردن سیست دکپسوله آرتمیا 

جویی در وقت صرفهافزایش بازماندگی و رشد، عالوه بر 

های غیر قابل هچ ز سیستو نیروی کارگری، استفاده بهینه ا

از خروج ارز بابت تهیه غذای کنسانتره ی، و دور ریختن

میلیون ریال  2430میزان هزینه کرد تا مبلغ در وارداتی، 

 د.شخواهد صرفه جویی 
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Abstract 
 

At present, one of the most important problems in rearing sturgeon fish is getting the larvae used to 

artificial food (concentrate). Nowadays, decapsulated Artemia cysts are used in feeding aquatic animals, 

especially at the larval stages of shrimp and fish. This research was conducted in International Sturgeon 

Research Institute to determine the effect of Artemia urmiana decapsulated cyst replacement in Huso 

huso larval feed on growth rate and survival rate during adaptation to artificial food. Artemia urmiana 

cysts with little or no hatching ability, using fresh water and chemicals sodium hypochlorite and soda, 

decapsulating and after deactivating active chlorine with sodium thiosulfate, dewatering and drying. It 

was fed by great sturgeon fish larvae directly for 4 weeks. The current research was conducted in the 

form of 4 diet groups (each diet with two replications) with 8000 great sturgeon larvae with an initial 

weight of 60 mg for 4 weeks. The results of the survival rate of great sturgeon fish larvae with the first 

to fourth diet are 41.4, 34.5, 41.4 and 54.9%, respectively and their growth rate was 1.92, 2.26, 2.43 and 

2.25. The results showed that the rate of growth and survival of great sturgeon larvae with the fourth 

diet (decapsulated Artemia cysts) is higher than the first diet, i.e. the control (live Artemia nauplius, 

Shironomid, and frozen Artemia biomass). Therefore, according to the obtained data, it can be concluded 

that feeding with decapsulated Artemia urmiana cysts is effective in the growth and increase of survival 

rate at the larval stage of great sturgeon fish. 
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