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با استفاده از آب درياي  (Huso huso) ماهیتأثیر درصد غذادهی در پرورش فیل

 خزر در فصول مختلف

جواد  ،1پورجليل جليل ،1، ذبيح اهلل پژند1، ايوب يوسفي جوردهي1عليرضا عاشوري ، 1*نيااسماعيل حسين

   1و امين فرهبد رودبارکي1صيادفر
، (، رشت، ايران AREEOويج کشاورزي )راي خزر، سازمان تحقيقات، آموزش و تالمللي تاسماهيان دريموسسه تحقيقات بين 1

 31444-4343ص.پ: 
 

 چکیده

ماهي قطعه فيل 022ماهه )خردادماه تا آذرماه( تعداد  7در يک دوره پرورش  (huso Husoماهي )به منظور بررسي رشد فيل  

 02کيلوگرم در متر مربع با مساحت  4/4متر و تراکم  4با قطر گرم در دو حوضچه بتوني مدور  4/374با ميانگين وزن اوليه 

بار انجام شد. غذادهي ماهيان با توجه به شرايط روز يک 44سنجي ماهيان هر متر مربع تغذيه و پرورش داده شد. زيست

آب به صورت  pHمحيطي و دماي آب دو تا چهار بار در روز صورت گرفت. در اين مدت فاکتورهاي دما، اکسيژن، شوري و 

هاي رشد شامل متوسط وزن، رشد روزانه، ضريب رشد ويژه، افزايش وزن گيري و ثبت گرديد، همچنين شاخصروزانه اندازه

 0/10و ضريب چاقي در طول دوره پرورش بررسي گرديد. درجه حرارت در طي دوره پرورش از حداقل  بدن، ضريب تبديل غذا

گرم در ليتر متغير بود. در ميلي 0/7تا  0/4اکسيژن محلول آب در طي دوره پرورش از گراد و درجه سانتي 4/07تا حداکثر 

گرم رسيد. طي اين مدت وزن زيتوده اوليه و  4274گرم به وزن متوسط  4/374ماهي از  انتهاي دوره پرورش وزن نهايي فيل

 4/1لوگرم و ميانگين ضريب تبديل حدود کي 0/232کيلوگرم، ميزان غذاي مصرفي کل دوره  774و  7/133نهايي به ترتيب 

 محاسبه گرديد. 

 

 

    شور و درياي خزرماهي، آب لبپرورش، فيل کلمات کلیدي:

 

                                                           
1
 esmaeilhosseinnia@yahoo.comنویسنده مسئول:  
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 مقدمه
هاي محصور در محيطماهيان خاوياري پرورش  امروزه

 Williot et     ) شودتلقي نميالعاده خارقامري نادر و 

al.,)  ن در بسياري ماهياپرورش تاسامروزه که  طوريه ب

ايتاليا و  و آمريكااز کشورهاي جهان از جمله چين، روسيه، 

 (.     ,Raymaker,     ; Rosenthalرونق دارد ) ...

اولين سابقه پرورش مصنوعي ماهيان خاوياري در ايران در 

-هاي فيلپور روي گونهو با همت دکتر يوسف 1443سال 

 ورت گرفت.ماهي روسي صماهي ايراني و تاستاسماهي، 

 ذخايربه وضعيت بحراني درياي خـزر از نقطه نظر  توجهبا 

آنها( توجه هر چه شديد مولدين ماهيان خاوياري )کاهش 

-آبزيجهت بيشتر به استفاده بهينه از منــابع آبي داخلي 

-بندانماهيان در شرايط محصور )استخرها، آبپروري تاس

هاي موثر جهت حل پرورش و ...( از جمله راه مزارعها، 

رود. در اين افزايش توليد گوشت و خاويار به شمار مي

ماهي در آب لب شور درياي خزر در راستا بررسي رشد فيل

چابكسر انجام  –ايستگاه تحقيقات تاسماهيان گيالن 

هدف از اين بررسي تعيين درصد غذادهي در گرديد. 

ماهي با آب درياي خزر فصول مختلف جهت پرورش فيل

تا ميزان بهينه غذادهي از يک طرف و افزايش رشد  بود

-ماهي از طرف ديگر ايجاد گردد تا پرورشحداکثري فيل

دهنده با اطمينان از داشتن سود کافي با رغبت بيشتري 

 به پرورش تاسماهيان روي آورد.

 مواد و روش کار

 4/374ماهي با ميانگين وزن اوليه قطعه فيل 022تعداد 

 4/4متر و تراکم  4توني مدور با قطر گرم در دو حوضچه ب

متر مربع در شرايط  02کيلوگرم در متر مربع با مساحت 

روز با جيره غذايي محتوي  012يكسان پرورشي به مدت 

درصد  34درصد کربوهيدرات و  12درصد چربي،  12

 .پروتئين تغذيه و پرورش داده شدند

ير( آب دريا توسط الكتروپمپ به استخر ذخيره آب )رسوبگ

هاي از طريق لوله يالكتروپمپ ديگر باآنجا  منتقل و از

انتقال آب به استخرهاي بتوني محل اجراي پروژه انتقال 

بار به  4روز هاي بتوني در طي شبانهداده شد. آب مخزن

گرديد تا موجب حفظ کيفيت آب در طور کامل تعويض 

حد مطلوب شود. دبي آب ورودي حدود سه ليتر در ثانيه، 

 32متر و حجم آب مخزن حدود  7/1مق آبگيري ع

% در 12حدود  ها داراي شيبمترمكعب بود. اين حوضچه

امكان تعويض آب و  ند تاکف و به سمت مرکز خروجي بود

پذير راحتي امكانه دفع فضوالت ناشي از غذا و مدفوع را ب

مجهز به سيستم هوادهي و ها داراي سايبان . حوضچهباشد

از غذاي پلت ساخته شده در سالن غذاسازي  ماهيان. ندبود

. درصد غذاي روزانه نيز با توجه به تغذيه کردندايستگاه 

درصد  0تا  4/2شرايط محيطي و درجه حرارت آب بين 

 0-3متغير بود. غذادهي به صورت دستي و طي توده زي

گرفت. به منظور حفظ شرايط روز انجام بار در شبانه

پارامترهاي کيفي آب در  ،آب مناسب فيزيكي و شيميايي

گيري و ثبت گرديد. بعضي از پارامترها از اندازه ،طي دوره

صورت ه آب ب pHجمله درجه حرارت، اکسيژن، شوري و 

. اکسيژن با استفاده از دستگاه شدندروزانه اندازه گيري 

شوري با  و متر pHاستفاده از دستگاه  با pHمتر، اکسي

 گيري شد.تال چشمي اندازهسنج ديجياستفاده از شوري

-شد. جهت زيستروز انجام  44سنجي ماهيان هر زيست

از هر  يافت وميها به نصف کاهش آب حوضچه ،سنجي

درصد از جمعيت ماهيان انتخاب و توسط  42حوضچه 

ترازوي ديجيتال وزن و به وسيله يک متر نواري طول آنها 

ات به دست شد. در پايان با توجه به اطالعگيري اندازه

متوسط وزن نهايي، رشد روزانه، ضريب رشد ويژه،  ،آمده

ضريب تبديل غذا، ضريب چاقي و افزايش وزن بدن 

   :هاي زير محاسبه شدبراساس فرمول

 ( BWI%درصد افزايشي وزن بدن )

(     Hung et al., )                             

100/)(%  BwiBwiBwfBWI 
Bwi مخزن ليه در هر= متوسط وزن او   

Bwf متوسط وزن نهايي = 

 ( FCRضريب تبديل غذايي )
    FCR=F/(wt – wo) Ronyai et al.,     .   

F  مقدار غذاي مصرف شده توسط ماهي = 

Wo اوليه )گرم( تودهزي= ميانگين 

Wt   نهايي )گرم( تودهزي= ميانگين 
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  :(S.G.Rضريب رشد ويژه )
100/)(..  tLnwoLnwtRGS 

Ronyai et al.,      

Wo  اوليه )گرم( تودهزي= ميانگين 

Wt  نهايي )گرم( تودهزي= ميانگين 

  T =  تعداد روزهاي پرورش

 

  :ضريب چاقي

Kf=    ×W/L
 

 

(Schneider et al.,     ) 

 

 ( GRرشد روزانه )
nBwiBwfRG /)(.   ، (Hung et al.,    ) 

 

 نتايج

 ش  طي دوره پرور دمای آبمیانگین 

تا  0/10دوره پرورش از حداقل   طي درجه حرارت در

گراد متغير بود. در ابتداي دوره درجه سانتي 4/07حداکثر 

 .گراد بوددرجه سانتي 03 دماي آبپرورش ميانگين 

با تغيير . افزايش يافتگراد درجه سانتي 4/07به سپس 

دوره پرورش پايان   و در يافتدما به تدريج کاهش  فصل

 .رسيدگراد درجه سانتي 0/10به 

 میانگین اکسیژن طي دوره پرورش

 0/7تا  3/3اکسيژن محلول در آب در طول دوره پرورش از 

گرم در ليتر متغير بود. ميانگين اکسيژن محلول در ميلي

گرم در ليتر بود، در اواسط ميلي 2/4ابتداي دوره پرورش 

 3/3دوره با افزايش دما مقدار اکسيژن کاهش يافت و به 

 سپس به تدريج با کاهش دماي. گرم در ليتر رسيدميلي

دوره به  پايانافزايش يافت و در نيز مقدار اکسيژن  آب،

 گرم در ليتر رسيد.ميلي 0/7

 روند رشد ماهیان طي دوره پرورش

طول نهايي، رشد روزانه،  ووزن  ميانگينهاي شاخص

ضريب رشد ويژه، ضريب تبديل غذا، ضريب چاقي و 

 د. بوش وزن بدن در طي دوره پرورش به شرح ذيل افزاي

 

 

 میانگین وزن 

 وزن اولیه   -1-1-3

گرم در مخازن بتوني  4/374ها با وزن اوليه ماهي

 رهاسازي شدند.

 وزن نهايي 

هر  هاي انجام شده نشان داد که ماهيان درسنجيزيست

 پايان. ولي اين افزايش وزن در ندماه افزايش وزن داشت

دليل مناسب بودن شرايط فيزيكي و شيميايي  دوره به

دوره به  پايانوزن ماهيان در  .محيط پرورش بيشتر بود

 گرم رسيد.  4274

 ضريب تبديل غذای ماهیان طي دوره پرورش                                    

ضريب تبديل غذايي در سطح  (فصل بهار)دوره  آغازدر 

يش دماي آب ضريب تبديل (، اما با افزا1/1مطلوبي بود )

رسيد و سپس در فصل پاييز که  2/1غذا هم باال رفت و به 

ضريب تبديل غذا  ،با کاهش نسبي درجه حرارت همراه بود

که در نيمه  به طوري پيدا کردسيرنزولي  بهبود يافت ونيز 

رسيد. با کاهش شديد دما در اواخر دوره 3/2دوره به 

زايش يافت و بيشترين افيب تبديل غذا دوباره پرورش ضر

آب  دمايدر آذر ماه که ميانگين  2/1مقدار آن به ميزان 

 ثبت گرديد.  ،گراد بوددرجه سانتي0/10

 ماهیان طي دوره پرورش (GR)رشد روزانه 

 هاي آخردر اين بررسي بيشترين رشد روزانه مربوط به ماه

بود، که درجه حرارت آب و اکسيژن مناسب  دوره پرورش

هايي در ماه رشد روزانهکه ميزان  دادنتايج نشان  رخ داد.  

قرار مناسب در دامنه که درجه حرارت و اکسيژن آب 

هايي بود که درجه حرارت باالتر يا ، بيشتر از ماهداشتند

 رشد قرار داشت. طبيعيتر از دامنه پايين

 در طي دوره پرورش  (SGR)رشد ويژه 

يان در اواخر دوره ها نشان داد ميزان رشد ويژه ماهبررسي

به دليل کاهش دما و افزايش اکسيژن بيشتر از پرورش 

روند  هاسنجيزيستدر  SGRميزان  .بودهاي ديگر ماه

طور ه هاي آخر ب. اما اين روند در ماهافزايشي داشت

     .چشمگيري افزايش داشت
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 ضريب چاقي ماهیان طي دوره پرورش   

توان گفت ضريب چاقي با توجه به نتايج به دست آمده مي

ها روند افزايشي داشت، اما در اواخر سنجيدر تمام زيست

سنجي دوره پرورش افزايش چشمگيري يافت و در زيست

                             .آخر از بيشترين ميزان برخوردار بود

 

 افزايش وزن بدن طي دوره پرورش 

ن بدن با توجه به نتايج مشخص گرديد ميزان افزايش وز

دوره بود که علت آن  آغازدوره پرورش بيشتر از  پاياندر 

را مي توان کاهش دماي آب و همچنين افزايش اکسيژن 

ها از هايي که درجه حرارت باال بود ماهيدانست. اما در ماه

رشد مناسب و در نتيجه از افزايش وزن بدن مطلوب 

 برخوردار نبودند. 

 بحث

تا  12ماهيان خاوياري  درجه حرارت مطلوب جهت پرورش

 & Hochleithnerباشد )گراد ميدرجه سانتي 00

Gessner,      درجه حرارت آب در طي دوره پرورش .)

گراد در نوسان بود. تغييرات درجه سانتي 4/07تا  0/10از 

ناچيز و قابل اغماض بود و  pHاکسيژن محلول، شوري و 

 بود. تنها عامل متغير بر روند رشد آنها دماي آب 

اي وارد صورت فوارهه در اين سيستم آب با فشار از باال ب

سپس با فشار مناسب از لوله مرکزي تعبيه  ،حوضچه شده

شده در زير حوضچه خارج گرديد. با بر قراري شبكه 

هاي پرورشي، هوادهي در ناحيه نزديک کف در حوضچه

اي اکسيژن مورد نياز تامين شد، عالوه برآن جريان فواره

نيز عامل ديگري براي تأمين اکسيژن مورد نياز به  آب

رفت به همين خاطر نوسانات اکسيژن در اين شمار مي

سيستم ناچيز بود. ميانگين اکسيژن محلول در طي دوره 

بود. سيستم پرورش ماهيان  0/7تا  3/3پرورش بين 

-هاي بتوني يكي از بهترين سيستم خاوياري در حوضچه

د که در حال حاضر در نباشهاي پرورشي در جهان مي

سطح وسيعي از کشورها مانند روسيه، چين و اياالت 

گيرد. از مزاياي متحده آمريكا مورد استفاده قرار مي

توان تنظيم اکسيژن مورد نياز، پرورش در اين سيستم مي

 دسترسي آسان به ماهي و تخليه سريع مواد زائد را نام برد. 

  ترينمهم  از جمله  انو رشد در ماهي  تغذيه  کارايي

را  آنها  توليد تجاري  قابليت  که  است  اقتصادي  فاکتورهاي

درصد   ، تعيين تغذيه  اقتصادي  توجيه  کنند. براي مي  تعيين

  در بررسيغذادهي و ضريب تبديل غذا ضروري است. 

،  آب  دماي ،  ماهيان  موثر در رشد و تغذيه  مختلف  عوامل

  از جمله  ماهي  و سايزبندي  يشرايط محيط پرورش

  تعيين در  بايستي  ثيرگذار هستند کهأت  مهم  پارامترهاي

 ;     ,Brett) قرار گيرند  مورد توجه  درصد غذادهي

Bertt & Groves,     .) تاثير قابل تغذيه  سطح ،  

تحقيقات نشان   ديل غذا دارد.بو ضريب ت  ييآبر کار  توجهي

در تغذيه ماهيان خاوياري در دوره  داده است که معموالً

تا 10درصد پروتئين،  34تا  44رشد بايد از غذاي حاوي 

 ,.Van Eenennam et al)درصد چربي استفاده نمود  14

ترين درصد . بر اساس تحقيقات انجام شده مناسب(    

رشد   سرعت  دارايماهيان   بهار که  در فصلغذادهي 

رشد   سرعت  يز کهيپا  فصلدر  و درصد 4-4، بودند  مناسب

  و در فصول درصد 0 -3  بين ،رسد مقدار ميبيشينه   به

برخوردار   رشد چنداني از  ماهي  که  و زمستان  تابستان

ه در نظر گرفته شد  بدن  وزن درصد 4/1–0  بين  ،نيست

 ،محسني و همكاران ؛1420،  و همكاران )پورعلي بود

يطي و کاهش يا افزايش ، اما با توجه به شرايط مح(1422

 ،هاي پرورشدرجه حرارت آب و با هدف کاهش هزينه

درصد وزن بدن به ماهيان در طي  4/2 -0بين غذادهي 

 .بسيار مناسب و اقتصادي خواهد بوددوره پرورش 

تغذيه ماهيان خاوياري بايد مورد  عامل ديگري که در 

بايد  ماهيغذاي   اندازهباشد. مي  غذااندازه  توجه قرار گيرد،

  تطابق  عدمداشته باشد،   ها مطابقتماهي  دهان  با اندازه

  ثير قابلأتمي گردد و  غذا  رفتن  از بين  دو موجب  اين

خواهد  پرورشهاي حوضچه در  آب  بر کيفيت  اي مالحظه

  و بر کيفيت  شده  ، تجزيه باقيمانده  غذايي  هايپلتداشت. 

  ماهي  خود در سالمت  نوبه  به گذارد کهمي  تأثير منفي  آب

 ,Rosenthal)منفي دارد   توليد نقش  راندمان  و کاهش

بنابراين، بعد از هر بار بيومتري، متناسب با (.     

 .  نمايداندازه و مقدار غذا تغيير بايد افزايش وزن ماهيان 
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برخالف جانوران خونگرم، ماهيان موجوداتي هستند که   

و مصرف غذا در آنها تحت تأثير  دماي بدن، روند رشد

 Houlihan et al.,     ; Britz)دماي پيرامون آنهاست 

et al.,     ; Azevedo et al.,     ) بنابراين، درجه .

-ثيرگذار در زندگي ماهيان ميأحرارت آب يک نيروي ت

متابوليسم، تغذيه، روند رشد و فرآيندهاي  باشد. چون بر

رفي دارد. ماهي )با توجه به مثل تاثير عميق و شگتوليد

تواند به گونه( دامنه حرارتي مناسبي دارد که در آن مي

خوبي فرآيندهاي فيزيولوژيک، تغديه و متابوليسم خود را 

 (.     ,Gadowaski and Caddell) انجام دهد

بنابراين، در پرورش متراکم ماهي درجه حرارت محيطي و 

طول دوره پرورش دارد. فصلي تاثير زيادي بر بازده توليد و 

ماهيان خاوياري نيز از اين قاعده مستثني نيستند، بدين 

هاي معني که درجه حرارت مناسب تاثير زيادي بر شاخص

هاي تاسماهيان رشد تاسماهيان دارد. بسياري از گونه

درجه  04تا  12هاي گرم بين جهت رشد بهينه به آب

به محيط آبي  گراد نياز دارند، اما جهت توليدمثلسانتي

مندند گراد نيازدرجه سانتي 14تا  12سردتر در دماي 

(Doroshov et al.,     ; Mims et al.,     ; Van 

Eenennaam et al.,     ).  

تغذيه ماهيان به عوامل متعددي مانند دوره تاريكي و 

ماهي، درجه حرارت و  اندازهروشنايي، شرايط محيطي، 

دارد؛ در اين مطالعه دماي  اکسيژن محلول در آب بستگي

آب تاثير بيشتري در مقايسه با ديگر عوامل داشت. نتايج 

درجه و  07ها نشان داد با افزايش دما به بيش از بررسي

گراد ميزان غذاي مصرفي توسط درجه سانتي 14کمتر از 

يافت، به طوري که به علت شدت کاهش ه ماهي بفيل

 4/2غذادهي به ماهي از خوردن غذا ميزان خودداري 

هاي فوق  درصد وزن بدن در روز کاهش يافت. نتايج يافته

(، در گونه 1323و همكاران ) Hungهماهنگ با نتايج 

ماهي  اندازهکه بيان کردند با افزايش  بودماهي سفيد تاس

گراد ميزان درجه سانتي 14و کاهش دماي آب به زير 

يابد. همچنين نتايج جذب غذا در ماهي کاهش مي

محققين روسي در زمينه پرورش ماهيان خاوياري نشان 

که در هنگام نگهداري زمستانه ماهيان در شرايط  داد

دماي پايين راندمان فعل و انفعاالت و نياز ماهي به 

در نتيجه  ،اکسيژن و سوخت و ساز داخلي کاهش يافته

کند. در اين تحقيق ماهي غذاي کمتري مصرف مي

گراد درجه سانتي 04تا  17رين مصرف غذا در دماي بيشت

دهنده تغذيه باال و مطلوب بودن شرايط  که نشان رخ داد

ماهي محيطي و درجه حرارت براي تغذيه و پرورش فيل

هاي تاسماهيان که با الگوي تغذيه بسياري از گونه بود

   .(     ,.Doroshov et alمطابقت داشت )

زايش وزن بدن و افزايش طول نتايج مريوط به درصد اف

ماهيان در طول دوره پرورش نشان داد که ماهيها در فيل

ماههاي آخر پرورش افزايش وزن بيشتري را دارا بودند که 

توان مناسب بودن درجه حرارت و ميزان علت آن را مي

عقيده دارند  (0224)و همكاران   Dengاکسيژن دانست.

ه ماهي مهمترين نسبت غذادهي، درجه حرارت و انداز

 عواملي هستند که رشد ماهي را تحت تاثير قرار ميدهند.

(، گزارش 0221) Billard و Chebanov از طرف ديگر 

رشد ماهيان خاوياري در آبهاي گرم سريعتر از نمودند که 

و همكاران   Feistو يا آب سرد است. آب محيط طبيعي

ي عامل تنظيم رشد سريع ماه دما( معتقدند که 0224)

حاضر  پژوهشکننده نتيجه نظرات محققين تاييد .است

-فيلرشد سريع  تاثير درجه حرارت مطلوب بر مبني بر

 . بودشرايط پرورش متراکم  درماهي 

ماهي و درجه  اندازهضريب رشد ويژه ماهيان نيز به 

حرارت آب وابسته است. بيشترين ضريب رشد ويژه در 

آذرماه( در دماي هاي آخر دوره پرورش )ماهيان در ماه

گراد و کمترين ضريب رشد ويژه در درجه سانتي 3/13

 4/07ماهيان در ماه سوم )مرداد ماه( پرورش در دماي 

 گراد ثبت گرديد. درجه سانتي

رشد  (، جهت محاسبه روند1423محسني و همكاران )

در وان فايبرگالس با سطوح مختلف پروتئين ماهي فيل

درجه  01گرم در دماي  442 تا 32اين گونه را از وزن 

کيلوگرم در متر مربع به مدت  4/3گراد در تراکم سانتي

درصد پروتئين  42و  34اي حاوي روز با جيره 103

 24/1و  72/1اي معادل پرورش دادند و ضريب رشد ويژه

متوسط رشد  ،(1423محسني )درصد بدست آوردند. 
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 )دررا  گرمي 1103تا  404ر اوزان د ماهيفيلروزانه در 

در حالي که نمود. گرم ذکر  37/3 (پرورش روز 141طي 

 در ماهيفيل متوسط رشد روزانهدر آزمايش حاضر رشد و 

درجه  02روزه )در ميانگين درجه حرارت  012يک دوره 

، گرم 4274گرم به  374گراد( از ميانگين وزن سانتي

گرم  1322گرم تا  374گرم در روز بود )اما از وزن  2/14

روز به  44گراد که حدود درجه سانتي 04دماي حدود  در

دهنده گرم بود( که نشان 0/10طول انجاميد رشد، روزانه 

-گونه به شرايط پرورش در حوضچه پذيري بهتر اينعادت

 هاي بتوني و نيز تراکم پايين اين ماهيان بود. 

( در واقع نسبت غذاي داده شده FCRضريب تبديل غذا )

تر ماهي است که در پايان دوره پرورش به به افزايش وزن 

 (.     ,.Van Eenennaam et alآيد )دست مي

متوسط ضريب تبديل غذايي به دست آمده در طي دوره 

 ،گراددرجه سانتي 4/07تا 0/10پرورش در دامنه دمايي 

(، در خالل مقايسه 1473. محسني و همكاران )بود 4/1

ماهي را در ي، فيلماهي و تاسماهي ايرانروند رشد فيل

کيلوگرم  4/3ماه در مخازن فايبرگالس در تراکم  12طي

کل  گرم پرورش داد و در 1222تا  32در متر مربع از اوزان

به دست آورد.  33/0دوره ضريب تبديل غذايي معادل 

دهندگان ضريب تبديل غذايي تاسماهي همچنين پرورش

درجه  04تا  12هاي بتوني در دماي سفيد را در حوضچه

کيلوگرم در متر مربع به منظور  12گراد در تراکم سانتي

 .(    ,Doroshovاعالم کردند ) 4/0توليد گوشت برابر 

 4/1(، ضريب تبديل غذايي 0220و همكاران ) Mims اما 

را براي تاسماهي سفيد بالغ پيشنهاد نمودند که  0تا 

ضريب تبديل غذايي به دست آمده تا حدود زيادي به 

در پايان براي رشد مطلوب  تحقيق نزديک است. نتايج

ها در فصول محتلف، غذادهي ماهي و کاهش هزينهفيل

 گردد.درصد وزن بدن توصيه مي 0تا  4/2بين 
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Abstract 

In order to study beluga (Huso huso) growth in a  -month period (from July to the end of January), 

    fish with an average initial weight of    .  g were fed and reared in two concrete ponds with an 

area of    m
 
. Concrete ponds with a diameter of   m were rotated and reared densities of  .  kg/m

 
 

and feed-in operations were made at the station. Fish bioassays were performed every    days. Fish 

were also fed  -  times a day. Temperature, oxygen, salinity and pH factors were measured daily. 

Temperature varied from at least   .  °C to   .  °C during the breeding period and water-soluble 

oxygen varied from  .  to  .  mg/l during the breeding period. Growth indices including average 

weight, daily growth, specific growth coefficient, body weight gain, and feed conversion ratio and 

obesity coefficient were studied during the breeding period. During     days of rearing, the beluga 

weighed      g. During this period, initial and final biomass was calculated to be    .  and     kg, 

respectively. The total feed intake for the whole period was    .  kg and the average conversion 

factor was about  . .  

 

Keywords: Huso huso, Brackish water, Caspian Sea 
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