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 (     ,Acipenser persicus Borodin) ماهی ایرانیمروری بر تغذیه و پرورش تاس

 1و هوشنگ یگانه 1، علیرضا علیپور1، ایوب یوسفی جوردهی1*رضا قربانی واقعی

، رشت، (AREEO) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -ماهیان دریای خزرالمللی تاسسسه تحقیقات بینؤم -1

 31444-4343 ایران ص.پ:

 

 چکیده

 از نظر مورفولوژیکی تقریبا شبیه تاسماهی روسی  (Acipenser persicusماهی ایرانی )تاس     

(Acipenser gueldenstaedtii) باشد. بدن تاسماهی ایرانی، کشیده و باریک است.  تاس ماهی ایرانی بعد از مرحله می

ای(، به شرایط پرورش های تغذیهاسب )با توجه به اندازه دهان و نیازمندیسازگاری به غذای دستی و با تهیه جیره غذایی من

تواند با شرایط محیط محصور سازگار شده و رشد خوبی میه تواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. همچنین بسازگار شده و می

درصد(  34تا حد امکان )حداکثر تا سطح  را ود دارد که با افزایش انرژی در سطوح مشخص، پروتئین جیرهاین امکان وج نماید.

چربی خام با نسبت پروتئین به  درصد 04تا  04درصد پروتئین خام،  34ای نیمه خالص )حاوی کاهش یابد. تولید جیره

کیلوکالری( از منابع اولیه غذایی با کیفیت مناسب جهت دستیابی به حداکثر رشد جهت  042/4گرم پروتئین بر میلی 00انرژی

قد و رشد ضروری است. با هدف کاهش میزان چربی خام مورد استفاده در جیره، ماهی ایرانی در مراحل انگشتش تاسپرور

 34قد و رشد در مجموع پروتئین خام، چربی خام و انرژی خام جیره غذایی این گونه را  به ترتیب توان در مراحل انگشتمی

ماهی ایرانی یلوگرم غذا در نظر گرفت. دمای آب برای رشد مطلوب تاسکیلوکالری به ازای هر ک 4444درصد و  14درصد، 

گونه مناسبی  در مجموع این گونه در صورت تغذیه مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، باشد.گراد میدرجه سانتی 04-11

 باشد.میبرای پرورش 

 

 

 مراحل رشد (، تغذیه، پرورش،Acipenser persicusماهی ایرانی )تاس کلمات کلیدی:

 

                                                           
*1
 ghorbani_v @yahoo.com نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
 ماهی ایرانیماهیان دریای خزر شامل تاستاس

(Acipenser persicus ،)ماهی روسی )تاسA. 

geuldenstaedtii)، بروناوزون (A. stellatus)،  شیپ

(A. nudiventris) ماهی لو فی(Huso huso) باشد می

، 1441(. در داخل کشور تا قبل از سال 1423)بهمنی، 

های برای تولید گوشت ماهیان خاویاری در محیطای برنامه

های پرورش ماهیان پرورشی وجود نداشت. اهم فعالیت

-قد در اندازهماهیان انگشتخاویاری منحصر به تولید بچه

سازی آنها به دریای خزر جهت  اگرم و ره 4تا  0های 

ماهیان خاویاری حفظ و بازسازی ذخایر آنها بود. تولید بچه

سال قدمت دارد. اما پرورش  34اسازی بیش از با هدف ره

ماهیان خاویاری با هدف تولید گوشت و خاویار در حدود 

دو دهه است که در کشور آغاز شده است )عبدالحی و 

مزرعه فعال  114(. در حال حاضر بیش از 1411راد، کرمی

تن  4440استان کشور با ظرفیت تولید  01در بیش از 

یار ایجاد و در حال فعالیت تن خاو 14گوشت و حدود 

تن گوشت و  0413در مجموع  1414باشند. در سال می

کیلو گرم خاویار در مزارع بخش خصوصی تولید و  4442

(. 1411استحصال گردیده است )عبدالحی و کرمی راد، 

های تحقیقاتی با هدف پرورش و اقدامات اجرایی و بررسی

های خاویاری ماهی ایرانی و سایر گونهتولید گوشت تاس

آغاز شد. در اولین  1441فایبرگالس در سال  مخازندر 

سال پرورش  1ماهی ایرانی، پس از حدود تجربه، بچه تاس

 1414های فایبرگالس، در اردیبهشت ماه سال در حوضچه

گرم  444گرم و حداکثر وزن  4/010به وزن متوسط 

رسیدند. این گونه در شرایط پرورشی و در صورت تغذیه 

درصد  14ر تمام فصول، در سال هشتم پرورش به میزان د

کند. به دلیل کوتاه تر بودن دوره وزن بدن خاویار تولید می

-)در مقایسه با فیل ماهی ایرانیتولید خاویار توسط تاس

برخوردار پرورش  برایای ماهی(، این گونه از اهمیت ویژه

 (. 1414باشد )پور علی، می

دهد، های گرم را ترجیح میبماهی ایرانی آتاس چون

های ساحلی بخش بیشتر جمعیت آن در نزدیکی آب

دارد و در پراکنش جنوبی و جنوب شرقی دریای خزر 

است )بهمنی و  کمتری برخوردارفراوانی  ازبخش شمالی 

-(. در محیط طبیعی، رژیم غذایی تاس1414همکاران، 

 کند و درماهی ایرانی با تغییر سن ماهی تغییر می

ماهیان روی بستر رودخانه، از گاماریده نخستین سال، بچه

کنند. ها، الرو کرم خونی، کم تاران و مایسیدها تغذیه می

تر از طول در بخش شمالی دریای خزر بچه ماهیان کوچک

متر، مایسیدها و گاوماهیان را به عنوان غذا سانتی 34کلی 

کزی و دهند. در حالی که در بخش مرمورد مصرف قرار می

ها، ها، کرم نرئیس، خرچنگجنوبی دریای خزر از گاماریده

کنند. قسمت عمده شگ ماهیان و گاو ماهیان تغذیه می

تر در دریا، های سنی جوانغذای تاس ماهی ایرانی در گروه

های کامال رشد شود. در حالی که گروهاز ماهی تشکیل می

کنند. ها و ماهی تغذیه مییافته، از نرمتنان، خرچنگ

گوشت و خاویار این گونه ارزش زیادی دارد. گوشت آن 

تا  11درصد پروتئین و خاویار آن  4/14درصد چربی و  11

ماهی درصد پروتئین دارد. تاس 04-01درصد چربی و  14

ایرانی جهت تولید خاویار به مزارع پرورش ماهیان 

های درصد از گله 44تا  04خاویاری معرفی شده و حدود 

دهد ن پرورشی در مزارع خصوصی را تشکیل میمولدی

 (.1414)بهمنی و همکاران، 

ای و های تغذیهبه طور کلی در خصوص تعیین نیازمندی

پرورش ماهیان خاویاری در داخل کشور و در سایر 

کشورها تحقیقات زیادی انجام گرفته و اعداد و ارقامی در 

ا ارائه ای و شرایط پرورش آنههای تغذیهزمینه نیازمندی

-گردیده است. در مجموع باید اذعان داشت که نیازمندی

ای گونه های مختلف ماهیان خاویاری، به هم های تغذیه

گشا باشد. در تواند در تحقیقات مرتبط راهمی ،نزدیک بوده

نمونه نیاز به پروتئین خام و  همین ارتباط و به عنوان

 Acipenser) ماهی سفیدچربی خام برای تاس

transmontanus)  و  34-44در مرحله رشد به ترتیب

درصد  12و  41قد درصد و برای مرحله انگشت 14-10

تعیین گردیده است. همچنین در جیره غذایی پلت شده 

ماهی سفید کالیفرنیا، مورد استفاده در برخی مزارع تاس

حداقل درصد پروتئین خام و چربی خام مورد استفاده به 

 زارش گردیده استدرصد گ 13و  34ترتیب 
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(Tzankova,      .) این در حالی است که با توجه به

شرایط پرورش، تحقیق و نوع گونه ماهی اعداد و ارقام ارائه 

تاکنون جیره  البتهباشد. شده تا حدودی متفاوت می

استانداردی برای تغذیه ماهیان خاویاری ساخته نشده 

تولید ولی در مجموع هدف از  (.     ,Tzankova)است 

ای های تغذیهیک جیره غذایی این است که نیازمندی

ماهی تامین شده و عالوه بر رشد مناسب از مقاومت کافی 

در مقابل شرایط نامساعد محیطی برخوردار گردد. در 

های تفاوت در نیازمندیHung (0411 ،)همین ارتباط 

پروتئینی گونه های مختلف ماهیان خاویاری را عمدتا 

تفاوت در وزن ، اوت در روش کار در تحقیقاتناشی از تف

اولیه ماهیان، منبع تامین پروتئین جیره غذایی، سایر 

ترکیبات غذایی موجود در جیره غذایی و شرایط تحقیق 

تر تا تعیین دقیق نمودعنوان نموده است. همچنین توصیه 

نیاز پروتئینی یک گونه جدید از ماهی خاویاری، نیاز 

از طریق محاسبه میانگین پروتئین خام پروتئینی آن گونه 

 های مختلف ماهیان خاویاری تعیین گردد.مورد نیاز گونه

 

 تغذیه و پرورش 

ترین دوره پرورش الرو ماهیان به ویژه تاس مهم     

ماهیان، انتقال الروها از مرحله کیسه زرده و شروع تغذیه 

روی باشد. تغذیه از غذای زنده در مرحله اولیه الفعال می

از اهمیت زیادی برخوردار است. درصد غذادهی به تاس

 04تا  4گرم،  4تا 1گرم،  1ماهی ایرانی از مرحله الروی تا 

 1444تا  444گرم،  444تا   144گرم،  144تا  04گرم،

 3، 4، 4، 2، 10، 14گرم و باالتر به ترتیب  4444گرم و تا 

 4، 3، 4، 4، 2، 1درصد وزن بدن و با دفعات غذادهی  4و 

(. در بررسی 1414باشد )بهمنی و همکاران، بار می 0و 

ماهی ایرانی ای وضعیت رشد و بازماندگی الرو تاسمقایسه

روز )در وزن  34گرم به مدت میلی 1/101با وزن اولیه 

گرم( تحت تاثیر غذای کنسانتره و زنده، میلی 3/1121

گزارش شد که با اعمال دوره سازش غذایی )معرفی 

توان نتایج مطلوبی یجی غذای کنسانتره به الروها( میتدر

در خصوص رشد و بازماندگی الروها به دست آورد )پور

ماهی ایرانی بعد از مرحله (. سرعت رشد تاس1414علی، 

دهی به غذای کنسانتره نسبتا باال بوده و با تهیه سازش

-خوبی می ان، بهجیره آغازین مناسب با توجه به اندازه ده

ه ند به شرایط پرورش مصنوعی سازگار و رشد نماید. بتوا

گرم  444که وزن متوسط ماهیان حدودا یکساله به  طوری

گرم رسیده بود  444ها به باالی و در بعضی نمونه

(. میزان پروتئین خام، چربی خام و انرژی 1414)حسینی، 

به نیز باید ماهی در مرحله بچهاین گونه خام جیره غذایی 

کیلوکالری به ازای هر  4444و درصد  14، 34ترتیب 

 کیلوگرم غذا در نظر گرفت.

Tayebi   وMohammdrezaei (0411)،  نسبت به

گرم، به  1/1ماهی ایرانی با وزن اولیه بررسی نیاز تاس

هفته اقدام و در نتیجه  2سطوح مختلف پروتئین به مدت 

 04/11درصد پروتئین خام و  44که سطح ند گزارش نمود

-ثیر بر شاخصأاز نظر تد چربی خام برای این گونه درص

درصد پروتئین خام و  34تر از سطوح های رشد مناسب

درصد پروتئین خام و  44درصد چربی خام و  24/14

 درصد چربی خام است. 14/14

های غذایی (، در بررسی تاثیر جاذب1414علی )پور    

الرو  4444 )متیونین، لیزین و آالنین( بر رشد و بازماندگی

گرمی به ترتیب  2/1ماهی بچه قطعه 1444گرمی و  3/4

که باالترین  روز، گزارش نمود 14و  40 هایدر مدت زمان

ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی وزن نهایی در الرو تاس

درصد الیزین بود. همچنین  1درصد متیونین و آالنین و  4

درصد  4و درصد الیزین  1درصد متیونین،  1تیمار حاوی 

آالنین نیز پس از تیمار ذکر شده، باالترین وزن نهایی در 

که با  کردندماهیان را داشت. همچنین گزارش الرو تاس

ماهی ایرانی، نیاز آنها به اسید آمینه افزایش رشد بچه تاس

و اسیدهای آمینه الیزین و آالنین در  شدمتیونین بیشتر 

دستی در سطوح  ماهی ایرانی به غذایسازگاری بچه تاس

ولی طی  ؛اثرات رشد یکسانی را نشان داد ،درصد 4و  1

در  ماهی ایرانی به غذای دستیالرو تاس ،دوره سازگاری

درصد برتری آماری داشت. در مجموع نتیجه  4سطح 

گرفته شد که نیاز الروها در طی دوره تغذیه از غذای 

 دستی، نسبت به اسیدهای آمینه الیزین و آالنین حداقل
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-د. همچنین مشخص گردید که  میبودرصد  1بیش از 

درصد  34توان بدون کاهش کیفیت غذای کنسانتره حاوی 

پروتئین خام، به ویژه با منابع پروتئین گیاهی از اسید 

درصد در جیره غذایی  4آمینه متیونین، الیزین به میزان 

 (.1410علی، س ماهی ایرانی استفاده نمود )پورتا

-( در بررسی پرورش تاس1421همکاران )یوسفیان و     

 4/1استخر خاکی  4ماهه، در  0ماهی ایرانی طی یک دوره 

-هزار قطعه بچه تاس 24±4هکتاری )هریک دارای تعداد 

گرم( گزارش میلی 44/114±03ماهی ایرانی با وزن اولیه 

ماهه  0که، ضریب چاقی ماهیان در پایان دوره  نمودند

بندی ضریب چاقی در ر درجهبود که از نظ 32/4-42/4

درصد  3/03رده متوسط قرار داشتند. شاخص سیری در 

درصد ماهیان کمتر از  4/14و در  344ماهیان بیش از 

ماه دوره پرورش  0بود. میانگین وزن ماهیان پس از  344

 طیگرم رسید. در بررسی غذای مصرفی که  04/3 ±1به 

پس، دوره پرورش انجام گرفت، کالدوسرها، سیکلو

به ترتیب دارای بیشترین  استراکودا، لپتستریاشیرونومیده، 

مورد  12ماهی ایرانی بودند. از فراوانی در معده بچه تاس

مورد کالدوسرها بیشترین فراوانی  10نمونه برداری در 

 . ندها داشت( را نسبت به سایر گونهدرصد 4/44)

 ( تاثیر گرسنگی و تغذیه1413یارمحمدی و همکاران )  

های رشد، مقدار چربی، گلوکز و انسولین بر شاخص مجدد

تاس ماهی جوان ایرانی با وزن اولیه  ی خونپالسما

ی هفته در تیمارها 2مدت  را بهگرم  43/142 02/4±

و  0، 1)تیمار شاهد(،  تحقیقدر کل دوره  : شامل مختلف

هفته تغذیه مجدد در حد اشباع  3هفته گرسنگی و  4

نتایج نشان داد که ضریب رشد ویژه،  .ندنمودگیری اندازه

داری طور معنیه ضریب وضعیت و درصد افزایش وزن، ب

در طول دوره گرسنگی کاهش یافته بود. ماهیانی که به 

هفته تغذیه به  3هفته تغذیه نشده بودند پس از  1مدت 

وزنی همانند تیمار شاهد رسیدند. در صورتی که ماهیانی 

نشده بودند، پس از تغذیه مجدد  هفته تغذیه 3و  4، 0که 

چربی، به وزنی همانند تیمار شاهد نرسیدند. ولی میزان 

انسولین پالسمای خون در طول دوره گرسنگی و و  گلوکز

(. این <44/4pداری نداشت )تغذیه مجدد تغییر معنی

 خون گلوکز حفظ در گونه این باالی توانایی نشانگر موضوع

 مقادیر بازیابی و یمختلف گرسنگ های دوره طی در

 که حالی در بود. مجدد تغذیه از پس خون گلوکز پالسمایی

 های گروه در پالسما لیسریدگ و تری کل چربی میزان

هفته  4با  تیمار در که طوری به یافت. افزایش گرسنگی

داری را اختالف معنی شاهد تیمار به گرسنگی، نسبت

 آنها میزان ددمج تغذیه هفته چهار از بعد نشان دادند. ولی

-می نظر یافت. به کاهش غذایی محرومیت دوره به نسبت

 عنوان به ها چربی مؤثر نقش دلیل به آنها افزایش سدر

 تحقیق این باشد. در مجموع نتایج بدن انرژی تأمین منبع

 ایهدوره با خوبی به ایرانی اهیمتاس بچه که داد نشان

 و گلیکوژنی ذخایر از و یافته مدت سازش طوالنی گرسنگی

 این طی خود متابولیک نیازهای رفع جهت بدن چربی

 کاهش تواند می مجدد تغذیه از پس ،نموده استفاده مدت

 .نماید جبران را رشد عملکرد

ماهی ایرانی با وزن قد، بچه تاسدر مرحله انگشت   

های رشد را )وزن گرم بهترین شاخص 04/14متوسط 

رشد ویژه( در سطح نهایی، درصد افزایش وزن و ضریب 

مگاژول در یک  3/00درصد و انرژی  44و  34پروتئین 

کیلوگرم غذا نشان دادند. در مرحله ابتدایی دوران رشد، در 

ماهی ایرانی دارای وزن متوسط حالی که بچه تاس

درصد  34گرم بودند با تغذیه از جیره حاوی  04/110

رشد باالتری نسبت به سطوح دیگر  پروتئین از روند

درصد( برخوردار بودند. با  44و  34پروتئین بکار رفته )

-مگاژول، شاخص 3/00و  1/01افزایش انرژی به سطوح 

 بهترینداری بهبود یافتند. های رشد به طور معنی

درصد پروتئین خام و  34های رشد در جیره حاوی شاخص

ذا، با نسبت مگاژول انرژی در یک کیلوگرم غ 3/00

رم در کیلوژول مشاهده گمیلی  24/11پروتئین به انرژی 

 (.  1414شد )حسینی، 

یکی از عوامل کاهش رشد و عدم حصول نتایج مثبت از  

ماهی ایرانی، عدم رعایت نسبت اندازه پلت پرورش تاس

باشد. غذایی با اندازه دهان ماهی و کیفیت غذا می

ربندی، تعیین تراکم همچنین در اوزان باال جهت پروا

صورت با  ز اهمیت است. در غیر اینیمطلوب پرورش حا
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افزایش روند رشد در یک دوره طوالنی، احتمال ایجاد 

ماهی ناهمگونی وزنی در این ماهیان وجود دارد. تاس

تواند با شرایط محیط محصور سازش خوبی میه ایرانی ب

ن وجود (. این امکا4و  0، 1یافته و رشد نماید )تصاویر 

دارد که با افزایش انرژی در سطوح مشخص، پروتئین 

درصد( کاهش  34جیره را تا حد امکان )حداکثر تا سطح 

درصد پروتئین خام،  34ای نیمه خالص )حاوی داد. جیره

 00درصد چربی خام با نسبت پروتئین به انرژی  04تا  04

کیلوکالری( از منابع اولیه  042/4گرم پروتئین بر میلی

آرد ماهی مرغوب، روغن ماهی، [ذایی با کیفیت مناسب غ

جهت دستیابی به  ]روغن گیاهی )آفتابگردان یا سویا(

ماهی ایرانی در مراحل حداکثر رشد جهت پرورش تاس

 ,.Mohseni et al)قد و رشد توصیه گردیده است انگشت

با هدف کاهش میزان چربی خام مورد استفاده در  .(    

ر مرحله رشد در مجموع پروتئین خام، توان دجیره، می

چربی خام و انرژی خام جیره غذایی این گونه را به ترتیب 

کیلوکالری به ازای هر  4444درصد و  14درصد،  34

، (1424)کیلوگرم غذا در نظر گرفت. محسنی و همکاران 

سال با وزن  ماهی ایرانی زیر یکدر زمان پرورش تاس

 20/10ز در دمای آب رو 144گرم به مدت  144اولیه 

 444ماهی در هر مخزن  14گراد با تراکم درجه سانتی

در صورتی که منبع  لیتری فایبر گالس، گزارش نمودند

اصلی پروتئین جیره غذایی، آرد ماهی عمل آوری شده در 

درجه حرارت پایین و منبع چربی از روغن ماهی با کیفیت 

سبت درصد پروتئین خام و ن 34مطلوب باشد، مقدار

گرم پروتئین در کیلوژول میلی 04تا  12پروتئین به انرژی 

ماهی ایرانی برای رشد و کارآیی موثر پروتئین در تاس

 مناسب و کافی است. 

-نسبت به پرورش تاس ،(1411پورعلی و همکاران )    

 4/11گرم و طول اولیه  4/04ماهی ایرانی با وزن اولیه 

ماهی  4یتری )با تراکم ل 104های متر در آکواریومسانتی

 32در هر آکواریوم( با استفاده از غذای کنسانتره حاوی 

درصد کربوهیدرات و  04درصد چربی،  12درصد پروتئین، 

 4/1تا  1درصد و با درصد غذادهی  14با رطوبت کمتر از 

روز اقدام  014بار در روز به مدت  0درصد وزن بدن 

گرم  120ایرانی را  ماهینمودند. در نتیجه وزن نهایی تاس

ماهی گزارش دادند. تاس 1/1و ضریب تبدیل غذایی را 

درصد )نسبت به وزن  410ایرانی در مدت زمان ذکر شده 

همچنین در تحقیقی دیگر گزارش  .اولیه( رشد داشت

-ماهی ایرانی در شرایط پرورشی در مخزنگردید که تاس

دوم و ، های اولهای فایبرگالس و بتنی به ترتیب در سال

-گرم می 4444و تا  1444، 444سوم به میانگین وزنی 

(. در مرحله رشد، وزن نهایی، درصد 1410علی، رسد )پور

افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه ماهیان تغذیه شده از 

های درصد پروتئین خام، از ماهیان جیره 34جیره حاوی 

درصد پروتئین خام( بیشتر بود.  44و  34، 44دیگر )

 3/00ین با افزایش انرژی از سطح کم به سطح همچن

های رشد و نسبت بازده پروتئین به طور مگاژول، شاخص

داری افزایش یافتند. در این فاز نیز باالترین مقدار معنی

درصد پروتئین و  34های رشد در جیره حاوی شاخص

مگاژول انرژی در یک کیلوگرم غذا با نسبت پروتئین  3/00

گرم در کیلوژول مشاهده شد میلی 24/11به انرژی 

ماهی ایرانی پس از گذر از مرحله (. تاس1414)حسینی، 

سازگاری به غذای مصنوعی از روند رشد مناسبی برخوردار 

های محصور وجود امکان پرورش این گونه در محیطه، بود

دارد. با مقایسه روند رشد و ترکیب الشه تاس ماهی ایرانی 

تجزیه و تحلیل آماری، جیره در مراحل مختلف رشد و 

مگاژول انرژی در  3/00درصد پروتئین خام و  34حاوی 

میلی  24/11یک کیلوگرم غذا، با نسبت پروتئین به انرژی 

گرم در کیلوژول، تامین شده از منابعی با کیفیت مناسب، 

روغن ماهی( و  آرد ماهی مرغوب، روغن جانوری )ترجیحاً

یا سویا( جهت تغذیه این روغن گیاهی )روغن آفتابگردان 

گرم  1444تا  14قد و رشد از وزن گونه در دوران انگشت

(. البته الزم به ذکر است 1414شود )حسینی، توصیه می

که استفاده از آرد ماهی و روغن ماهی در جیره غذایی 

ماهیان خاویاری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین 

یزان استفاده از آرد در غذای تولیدی کارخانه بیومار، م

و روغن  44-44ماهی در جیره غذایی ماهیان خاویاری 

 .(     ,.Tzankova) درصد است 4-14ماهی 

 



 مروری بر تغذیه و پرورش تاس ماهی ایرانی......                                              همکاران                            و  قربانی 

09 
 

 کیفیت آب

طور کلی ماهیان خاویاری، حداکثر میزان تغذیه و ه ب    

گراد دارند. در درجه سانتی 14-03رشد را در دمای 

ساز بدن گراد، سوخت و درجه سانتی 10دماهای کمتر از 

شود. در کاهش یافته و در نتیجه از میزان رشد کاسته می

گراد غذادهی مقرون به درجه سانتی 01دمای آب بیش از 

عالوه بر کاهش رشد، خطراتی را نیز برای  ،صرفه نبوده

گراد حداکثر درجه سانتی 44ماهی به دنبال دارد. دمای 

بدون تواند برای مدت طوالنی و میی دمایی است که ماه

بروز تلفات زنده بماند. به طور کلی ماهیان خاویاری به 

تر را بهتر از دمای دلیل نیاز زیاد به اکسیژن، دمای پایین

کنند. حداقل میزان اکسیژن باالتر از حد مطلوب تحمل می

-میلی 3گرم در لیتر است. سطح میلی 4-4محلول در آب 

یط مطلوب گرم در لیتر، موجب تاخیر در رشد و ایجاد شرا

های انگلی فرصت طلب در ماهیان برای بروز بیماری

(. مقدار 1414گردد )بهمنی و همکاران، خاویاری می

گرم در لیتر، میلی 4-13مطلوب اکسیژن محلول در آب 

گرم در لیتر و مقدار میلی 0/0-3مقدار قابل تحمل 

-گرم در لیتر میمیلی  4/1از  خطرناک و کشنده کمتر 

ر مطلوب شفافیت آب برای ماهیان خاویاری باشد. مقدا

و  2/1-4/4آب  pH متر و مقدار مطلوبسانتی 44-04

است. مقدار مطلوب آهن در آب  4/4-1مقدار قابل تحمل 

-گرم در لیتر میمیلی 1-0و مقدار قابل تحمل  0/4- 4/4

 (.1413باشد )آذری تاکامی، 

 
 ماهی ایرانی )نمای جانبی(تاس -1تصویر 

 

 

 

 

 ماهی ایرانی )نمای از باال(تاس -2صویر ت

 
تنی فایبر گالس پرورش و  2مخزن  -3تصویر

 هداری تاس ماهی ایرانیگن

 گیریبندی و نتیجهجمع

ماهی ایرانی شده در زمینه پرورش تاستجربیات کسب      

این است که این ماهی در محیط پرورش نیازمند  بیانگر

، تخلیه مواد دفعی و رسیدگی از نظر تغذیه، کیفیت آب

شد. همچنین نسبت به باباقی مانده مواد غذایی می

، ولی در صورت فراهم بودن شرایط دستکاری حساس

باشد. در مجموع باید مطلوب، از رشد خوبی برخوردار می

ماهی ایرانی در استخرهای تحقیقات در زمینه پرورش تاس

 ه یابد. خاکی، مخازن فایبرگالس، بتونی، قفس  و ... ادام

 منابع

 ماهیانتاس پرورش و تکثیر. 1413 ،.ق تاکامی، آذری

 چاپ. تهران دانشگاه انتشارات(. خاویاری ماهیان)

 . ص 341. سوم

 کلیه، گناد، آبشش، شناسیبافت بررسی. 1423 ،.م بهمنی،

 ایرانی ماهی تاس در گوارش دستگاه و کبد

(Acipenser persicus .)تحقیقات موسسه ناشر 

 .ص 14. ایران تشیال
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 پژند، ،. ع. م یزدانی، ،.ا یوسفی، ،.ر. ح علی، پور ،.م بهمنی،

 پرورش و تکثیر جامع راهنمای. 1414 ،.ع شناور، و ذ

. کشاورزی آموزش نشر انتشارات. خاویاری ماهیان

 .ص 410

 نظامی، و. ه یگانه، ،.م بهمنی، ،.م پورکاظمی، ،.ر.ح علی،پور

 بازماندگی و رشد وضعیت ای مقایسه بررسی. 1414 ،.ا

 و کنسانتره غذای تأثیر تحت ایرانی تاسماهی الرو

. 4 شماره. دوم سال ،شناسیاقیانوس. زنده غذای

 .41-30 صفحات

 حسنی، سید ،.ن مانا، پیکران ،.ع.م یزدانی، ،.ر.ح علی،پور

 و معرفی. 1411. س نقشی، سهیل و .م محسنی، ،.ح.م

 Acipenser) سترلیادا تغذیه و رشد روند مقایسه

ruthenus )ایرانی تاسماهی و (Acipenser 

persicus )آکواریوم محیط در تزئینی ماهی عنوان به .

. دوم شماره. ششم سال. پروریآبزی توسعه مجله

 .1-1 صفحات

 آمینه اسیدهای اثرات بررسی. 1410 ،.ر.ح پورعلی،

 و تغذیه رشد، های شاخص بر الیزین و متیونین

 سال. شناسیاقیانوس. ایرانی تاسماهیان بچه یبازماندگ

 .44-14 صفحات. 14 شماره. چهارم

-قره ماهی غذایی احتیاجات تعیین. 1414 ،.م حسینی،

 انتشارات. بازار به عرضه تا الروی مرحله از رونب

 . ص 11. کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه

 ماهی پرورش توسعه. 1411 ،.ن راد، کرمی و ح عبدالحی،

 ماهیان ترویجی فصلنامه دو. ایران در خاویاری

 .40-33 صفحات. 1شمار 1 سال. خاویاری

 سرشت، بهشتی ،.ک مینوفر، ،.غ نژاد،آرین ،.م نیا، مومن

 ،.و معدنی، ،.ه طهوری، برادران ،:.م فر، متین ،.ن

 پرورش و تکثیر. 1421. ص عسکری، و .ق مهری،

 در گذارییهسرما های زمینه معرفی) خاویاری ماهیان

 .  ص 13. ایران شیالت سازمان(. شیالت بخش زیر

 ،.ر.ح پورعلی، ،.م بهمنی، ،.م پورکاظمی، ،.م محسنی،

 نسبت متفاوت سطوح اثرات. 1424 ،.م.م سجادی،

 ترکیب و رشد روی بر غذایی جیره انرژی به پروتئین

 سال. ایران شیالت علمی مجله. ایرانی ماهیتاس بدن

 . 101-134 فحاتص. 1 شماره 14

 رودی، سلیمانی و .چ مخدومی، ،.ح عبدالحی، ،.م یوسفیان،

 در ایرانی ماهیتاس پرورش بررسی. 1421. ع

. 21 شماره. آن رشد بر موثر عوامل و خاکی استخرهای

 .144-144 صفحات

 پورعلی ،.ر کاظمی، ،.م پورکاظمی، ،.م یارمحمدی،

. 1413 .ه ه،یگان و .ع.م ساداتی، یزدانی ،.ر.ح فشتمی،

 و هامتابولیت رشد، عملکرد روی گرسنگی تأثیر

 رشد طی ایرانی ماهیتاس بچه خون سرم انسولین

 "کاربردی شناسیماهی هایپژوهش" نشریه. جبرانی

 .44-24 صفحات. اول شماره سوم، دوره
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Abstract 

   Persian sturgeon is morphologically similar to Russian sturgeon. The body of Persian sturgeon is 

stretched and narrow. Persian sturgeon after adaptation to the diet and by preparing the appropriate 

diet (considering the size of the mouth and nutritional requirements) can well adapt and grows in 

rearing conditions. It is possible that by increasing energy at a specified level, the protein would 

reduce (maximum up to    ) as much as possible. Accordingly, production of a semi-purified diet 

(contain     crude protein,   -    crude fat with a protein–energy ratio of   mg/      kcal) of the 

primary nutritional sources with the appropriate quality to achieve maximum growth for the 

development of Persian sturgeon in the fingerling and grow-out stages recommended. To reduce the 

amount of crude fat used in the diet, you can consider the amount of crude protein, crude fat and gross 

energy,    ,     and      kcal per each kg diet, respectively. The water temperature for optimal 

growth of the Persian sturgeon is    to    
O
C. In general, it can be stated that, this species is suitable 

for rearing, if it is well fed and maintained in optimum conditions.  
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