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 کیدهچ

در  .دریاهای خزر ، سیاه، آزرف و آدریاتیک همچنین در رودخانه های ولگا ودانوب پراکنش دارد در(Huso huso)فیل ماهی 

 بدالیل زیستی،غیر زیستی و دخالت های انسانی هر سال رو به کاهش بوده است و فیل ماهیصید  سالیان اخیر میزان ذخایر و

ایران رو به  پرورش آن در جهان وکه ، در حالیدارد قرار انقراض خطر معرض در شدت به یها گونه درفهرست اکنون هم 

در پرورش داد.  ی رنگین کمانقزل آالازمراکز پرورش  در بعضیاهمیت اقتصادی به با توجه میتوان  را این ماهیگسترش است. 

 استخر های بابه مزرعه قزل آال ازکارگاه یوسف پور سیاهکل گرم 100با وزن متوسط  فیل ماهیقطعه  800تعداد  این بررسی

پرورش  (1915تا  1911)از سال  چهار سال مدت بهشده و در حومه شهرستان سیاهکل منتقل متر 90×3×1با ابعاد  بتونی

شد ایان هر سال انجام در طول دوره و پ زیست سنجی ماهیان شد. قزل آال استفاده پلت ماهی از غذای . برای تغذیهندداده شد

سال  کیلوگرم، 070/1گردید. میانگین وزن ماهی در سال اول پرورش مربوطه محاسبه با فرمولهای پارامترهای شاخص رشد  و

گرم  71/5رشد روزانه از  تعیین شد. میزانکیلوگرم  840/8 مسال چهارو  کیلوگرم 850/4کیلوگرم، سال سوم  810/0دوم 

 یافت. کاهشواحد  0/1به  97/0رسید و ضریب تبدیل غذایی از  1915گرم در روز در سال  49/10به در سال اول درروز 

ماهی در  بازماندگیبه نصف کاهش یافت.  در طول چهار سال افزایش وزن ماهیان با (%BW) افزایش وزن همچنین درصد

گذاری با احتساب قیمت فروش ماهی در  لذا پرورش فیل ماهی با توجه به میزان رشد و سرمایه بود. درصد100 طول پرورش

 .اقتصادی دارد توجیه صادرات بعضاًکشور و 

 ، زیست سنجیبتونیاستخر ،(Huso huso)فیل ماهی پرورش،  کلیدي: هايواژه
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 مقدمه

به  بطور معمول طول آن است. ماهیان خاویاری بزرگتراز انواع دیگر  وبومی دریای خزر بوده  (Huso huso) فیل ماهیگونه 

 .(Berg,1948)نیز گزارش شده است کیلوگرم 9000متر با وزن  8طول  اما  ،می رسد شش متر و وزنش به بیش از یک تن

 برسدسال  118به سن آن ممکن است حداکثر و متر  6/0 به متر و ماده ها  04/0ماهی نر آن به  متوسططول همچنین 

(pirogovskii et al,1989 نرها . )با اولین تخم ریزی  ،به بلوغ جنسی میرسند سالی  15-00اده ها سالی و م 10-16در

در  این ماهی. (Hochleithner and Gessner, 1999)  است گزارش شده کیلو گرم  40متر با وزن  0اندازه متوسط طول 

خزر بیشتر از ی دریاتراکم آن در  .داردپراکنش همچنین دررودخانه های ولگا ودانوب و آدریاتیک آزوف ،خزر ، سیاه  هایدریا

تن در  09به  1170درسال  تن 0800در دریای خزر از این ماهی میزان صید  .(pirogovskii et al, 1989) آدریاتیک است

بوده و برای تخمریزی از دریا به رودخانه های  مهاجر )آنادروموس(این ماهی  .(شیالت)سالنامه  کاهش یافته است 1114سال 

به یک تن در  0016که در سال  بودتن  40بالغ بر  0008صید فیل ماهی در سال  بیشترین آمارردد . گمتصل به آن وارد می

 ،ی داشتکاهش روندسپس  رسید وتن  114به  0010سال آمار طبق جهان  ایران ودرپرورش فیل ماهی  .سال کاهش یافت

 .شروع ( FAO, 2018) تن در سال رسید 90 به متوسطبطور  0014تا  0010سالهای  و تن  61به  0011 سال بطوریکه

گرم از  08/0قطعه بچه ماهی فیل با وزن متوسط  0100باانتقال  1975بهار سال ما از  کشوردرپرورش گوشتی فیل ماهی 

 .انجام شدپرورش دوساله گوشتی به منظور  )در استان گیالن ( بهشتیشهید به  استان گلستان( )در مرجانی شهید مرکز

 1977سال در  ند.گرم رسید 0000گرم  وپایان سال دوم به وزن  740وزن متوسط  به یان سال اول پرورشپا درماهیان 

سه تن ماهی با وزن  ،سه ساله پرورش در طی یک دوره ،یگرم4/0ماهی  فیلعدد بچه  0000بهشتی از شهید درمجتمع 

وان  6در کیلوگرم در متر مربع 4-10تراکم  اپرورش ب دیگر تحقیقدر .(1977گرم تولید شد )عباسعلیزاده،  9400متوسط 

درصد وزنی به میانگین وزن 0-4ماهیان دریک دوره پرورش یکساله با میزان غذادهی . ( انجام شدمتر49/0*0*0فایبرگالس )

 امروزه پرورش گوشتی در بسیاری (.1971همکاران،  )محسنی و ندگرم رسید 0400در پایان سال دوم به میانگین  وگرم  140

 اولین کارگاه.( ( Rosenthal, 2000 شوداز نقاط جهان از جمله امریکا ، فرانسه ، روسیه، ایتالیا ، پرتغال وشیلی انجام می

ماهیان اولین کارگاه پرورش  همچنیندهستان قمرود  در 1981سال در تن  4با ظرفیت کشور  بخش خصوصی فیل ماهی

ماهیان پرورش  1984سال  در به بهره برداری رسید و 1980درسال  گیالناستان  تن درمنطقه تالش 00باظرفیت  خاویاری

استان  در تعداد قابل مالحظه از کارگاههای پرورش قزل آال راه یافت. نیز خاویاری بویژه فیل ماهی به کارگاههای بتونی قزل آال

که محصول آنها در  هستند کاره ب بعضی به صورت مشترک با قزل آال مشغولو ور خاص به پرورش فیل ماهی طبه  گیالن

بهترین درجه حرارت  و (درجه سانتیگراد 18-06برای رشد )مناسب  درجه حرارت .است وارد شده مصرف بازاربه سالهای اخیر 

 حفظ ترکیب مواد تشکیلی در آب دوام وقابلیت  بابه غذای کنسانتره  ،برای پرورش ماهی فیلاست. ( درجه سانتیگراد 09-18)
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تشکیل دهنده  کیفیتو پروتئینترکیب موادغذایی بیش از همه در .نیاز استاستخر  کف نزدیکغوطه وری ن همچنی و

 که از جیره غذایی حاوی چربی باال و ماهیانی .(1116، همکاران و وفیپانامار) گیردمی دقت قرار  پروتئینی مورد توجه ومواد

چربی  که از جیره های حاوی هیدرات کربن باال و نسبت به ماهیانی با سطوح انرژی یکسان تغذیه نمودند ، هیدروکربن پایین

 Ellis and)  برخوردارندتری ضریب تبدیل غذایی مناسب نسبت بازده پروتئین و وافزایش وزن از  ،پایین تغذیه نمودند

Reigh, 1991) .ن خاویاری بازی میها اهمیت بیشتری نسبت به هیدروکربورها در جیره غذایی ماهیان بویژه ماهیاچربی-

 مناسب فقدان هیدرات کربن ،درکنار این مهم .(0000)واسیلیوا،  شودماهی می وزن افزایش وچربی باعث جذب پروتئین .کنند 

 Paragon et al, 1999 گردندمیزان رشد می کاهشدرجیره غذایی منجر به افزایش تجزیه و کاهش سنتز پروتئین درنتیجه 

به مقدار بسیار زیادی پروتئین مرغوب  انماهی، در حالی که است غذایی ترین موادپر هزینه وجز ؛تئینپرو ،درجیره ماهیان ((

 % است و40. بر اساس نتایج محقیقین روسی سطح کلی پروتئین درجیره غذایی ماهیان خاویاری (NRC, 1983) ندنیازمند

کارگاه  فیل ماهی دراستخرهای بتونیپرورش  (.0000لیوا، )واسی گرانوله شدن غذای پلیت را مشکل میکند ،از این مقدار بیش

تابستان  در کهی هایمکاندر گوشتی برخوداراست بویژه پرورش  عرصهدر  مالحظه ای قابلاز پتانسیل های قزل آال  های ماهی

با توجه به نقش و  نهمچنی. باشدمیپرورش ماهی قزل آال های از چالش درجه سانتیگراد 00بیش از  دمای آب یاکمبود آب با 

مورد بررسی  قزل آال در استخرهای بتنی را پرورش فیل ماهی حاضرقاله م، باالی آن و ارزش افزوده اقتصادی -اهمیت اجتماعی

 قرار داده است.

 روش کارمواد و 

 51°40' 18/96 "عرض شمالی و  97°09' 97/54 ")مختصات جغرافیایی با کارگاه قزل طالیی نگین سیاهکلمحل تحقیق 

از کارگاه شادروان یوسف  مورد پرورش ماهیانفیل . آال دارد متر از سطح آزاد (که سابقه پرورش قزل 010طول شرقی با ارتفاع 

باتراکم  متر مربعی50استخر  چهاردر و شدند  منتقل این کارگاه گرم به100قطعه با وزن متوسط  800پور به تعداد 

گرم در 100با وزن اولیه ماهی  قطعه 700با 1911فروردین سال  . پرورش ازندگردیدسازی ذخیره گرم درمتر مربع کیلو4/0

اولیه  هایقطعه با وزن 616با 1910سال آغاز شد. در مربع متر60یک استخر شاهد  و متر مربعی10و  50 وضچهحدو

وزن اولیه با اهیان م 1919 سال پرورش داده شد. در مربعمتر 10 در هفت استخر گرم 1000 و گرم 1740 و گرم1940

با  1915سال در و مربعیمتر10در استخرهای  ایقطعه 60شاهد یک  در سه تکرار و ماهیقطعه  50و70تعدادبا گرم 9000

ی غذابا تغذیه از ترکیب و دو تکرار قزل آال غذای معمولی تغذیه از  با دو تکرار حوضچه5گرم در 4400قطعه با وزن اولیه  058

 7حدود مربعیمتر 10 دبی ورودی هر استخر .(1جدولانجام شد ) دن روغن ماهی با دوز یک درصدووه افزبعالمعمول قزل آال 

استفاده  نیز دوز همینبا  نمک سنگ و ppm 1 روز یکبار آهک به مقدار 14طول دوره پرورش هر تنظیم شد .در لیتر در ثانیه 
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)جدول  الآغذای کنسانتره قزل با  غذادهی شدند . سیفونض ها نظافت و مواد زاید بستر حو استخرها هر هفته دو بار .دیگرد

 10تا  8بین دفعات غذادهی بسته به درجه حرارت آب  انجام می شد.ظهر  روزهای آفتابی هنگامثنای تدر طول روز به اس ،(0

 درجه حرارت)در آذر  یلواسال تا ا دوره پرورش از بهار هرصورت گرفت. طول  تعدادحتی بیش از این گاهی  و متغیر روز در بار

سه  درروزانه درجه حرارت آب . ندشد تغذیه نگهداری با جیرهفقط  درفصل زمستان ماهیان. بود (درجه سانتیگراد 14-05 بین

برای تولید خاویار یا افزایش وزن بیشتر به صورت زنده به کارگاهی در  یسال تعداد هر 5 طبق جدول گردید. یادداشتنوبت 

 ان انتقال یافت.استان مازندر

 :تعیین شاخص های زیستی  فرمولهای محاسباتی

FCR=F/(Wf-Wi)   (Ronyai,et al.,1990) (Abdelghany&Ahmad.2002) 

SGR=(InWf-InWi)/n*100    (Ronyai, etal.,1990)    GR= (BWf-BWi)/n   (Hung, et al.,1989) 

CF=100* (BW/TL3) (Hung  and Lutes, 1987)   %BW=100* (BWf-BWi)/BWi   (Hung, et 

al.,1989) 

بر حسب گرم در ، رشد روزانه  (SGR، شاخص رشد ویژه (FCR) ، ضریب تبدیل غذا (%BW)درصد افزایش وزن بدن

 و BWf، )نهایی میانگین وزن اولیه و Wf (وWi )مقدار غذای مصرفی ماهی(،  F بر اساس(CF)و ضریب چاقی (GR)روز

BWi (بر حسب کیلوگرم هایی در هر استخرمتوسط وزن اولیه ون( ،n  ،)تعداد روزهای پرورشی( BWبه گرم(،  )وزن ترTL 

 مختلف هایسال های رشد درشاخص مقایسهبرای   ANOVAآزمون  .به سانتیمتر( سنجش گردید کل یا فورک )طول

 انجام شد. ، پرورش

 1915تا  1910ی هاسالر د ماهیان در استخرهاو پرورش ذخیره سازی وضعیت  -1 جدول

وضعیت 

 پرورش

بیومس  تکرار

 )کیلوگرم

 مترمربع(در

 وزن ماهیان

)گرم در هر 

 مترمربع(

تعداد 

ماهیان هر 

 استخر

 تراکم)

کیلوگرم درمتر 

 مربع(

مساحت 

استخر 

 )مترمربع(

 سال تعداد استخر

 1910 استخر5 50 55/0 174 100 4/17 - نگهداری

 9 پرورش

1 

9 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

04/0 

166/0 

111/0 

50 

60 

10 

 استخر9

 شاهد1

 استخر9

1911 

 9 پرورش

9 

1 

145 

8/111 

88 

1740 

1940 

1000 

88 

88 

88 

71/1 

99/1 

18/0 

10 

10 

10 

 استخر9

 استخر9

 شاهد1

1910 

 9 پرورش

9 

050 

160 

9000 

9000 

50 

70 

8/1 

67/0 

10 

10 

 استخر 9

 استخر9

1919 
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 شاهد1 10 19/0 65 9000 110 1

غذا  0 پرورش

 معمولی

 غذا+روغن 0

 ماهی

951 

951 

4400 

4400 

60 

60 

71/9 

71/9 

10 

10 

 استخر0

 استخر0

1915 

 

 برای تغذیه فیل ماهی قزل آالکنسانتره خوراک غذایی  درصد ات ورکیبت -0 جدول

 FFT GFT1 GFT2 GFT3 غذایی

 95 96 98 50 پروتئین )درصد(

 10 15 15 15 چربی  )درصد(

 4/5 5 5 4/9 ) درصد(فیبر

 10 10 10 10 خاکستر )درصد(

 1 1 0/1 0/1 فسفر )درصد(

 11 11 11 11 رطوبت)درصد(

 15 10-19 11 10-11 مصرف سال

 kg 100+100 1704 1800+1940 100غذا مقدارمصرف

 

 و بحث نتایج

فروردین  از عموماً پرورشمفید در هر سال  هایتعداد روز ،تغذیه ماهیانبرای دامنه مناسب و نیاز به بدلیل تغییرات دمایی آب 

اساس  بر روزانهداده شده مقدار غذای  .بوده است نوسان در روز 044تا  050از ، آذر )آخر ماه پرورش( تا)آغاز ماه پرورش( 

کاهش آذر تا ماه  مهرو ازماه هر سال افزایش  شهریوردین تا راز فرو انجام شده است. این میزان بسته به درجه حرارتاستاندارد 

درجه 17-11پرورش  مطلوب درجه حرارت و درجه سانتیگراد 10باالی آب درجه حرارت یان درماه شروع تغذیه داشته است.

 ±50/0ترتیبهب 1915و  1919، 1910، 1911های سالپایان دوره پرورش دروزن ماهیان در میانگین است. بوده سانتیگراد

فوق  هایرشد روزانه در سال میزان .بالغ گردید 84/8 ±05/1کیلوگرم،  85/4 ±01/1رم ، کیلوگ 81/0 ±16/0کیلوگرم، 07/1

تولید در طول چهار محاسبه شده کل هزینه های .بوده است  گرم در روز 45/10 و   10 ؛ 94/6،    77/5ترتیب هالذکر نیز ب

درصد ،  1/5درصد، بچه ماهی  5/01ها افزودنی درصد ، غذا و مکمل  4/05سال پرورش مشتمل بر اجاره یا استهالک کارگاه 

 بدست آمد.درصد  40و سود حاصل  درصد 7/15درصد ومتفرقه  6/90درصد، کارگری  1/1آب بها 
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 (1911-1915های زیستی پرورش گوشتی فیل ماهی )شاخص میانگین -9 جدول

 1915 1919 1910 1911 سال

 kg 500/0±079/1 165/0±817/0 015/1±851/4 051/1±841/8میانگین وزن 

 cm 610/9±00/61 174/4±09/70 810/1±87/81 411/4±49/107میانگین طول

 118/0 187/0 999/0 990/0 ضریب تغییرات وزن

 04/0 11/0 08/0 06/0 ضریب تغییرات طول

 5/0 79/1 10/5 4/4 نسبت وزن به طول 

GR 71/5 97/6 00/10 49/10 

FCR 97/0 08/0 14/1 0/1 

SGR 05/1 900/0 086/0 179/0 

BW% 117 107 100 41 

CF 44/0 85/0 80/0 71/0 

 

 (1911–1915)فیل ماهی  گوشتی پرورش فروش ماهیانو تولید  -5 جدول

( kg) میانگین وزن )قطعه( تعداد سال

 قطعهر ه

در   kg کل تولید

 سال

 )قطعه( فروش

1911 81 079/1 11/109 81 

1910 000 816/0 10/697 000 

1919 141 851/4 111/881 141 

1915 058 841/8 04/0114 058 
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 (1911-1915پرورش ) سال فیل ماهی در طی چهار وزنافزایش  -1شکل 

 

 

 الف

 

 ب

 )ب( یدم ساقه از یعصب طناب یزدگ رونیبفیل ماهی با )الف(،  سال سوم پرورش دراستخر پرورش فیل ماهیان  –0شکل 

هر چقدر وزن . دارد فرق به سرمایه و هدف هبستپرورش در حوضچه های بتونی قزل آال  رایب اهیانمفیل  سازیذخیره وزن 

-می بهترو طلوب ماوایل بهار در سازی در این کارگاهها ذخیره  که آیدبنظر می ولی .استتر مطلوب ،بچه ماهیان بیشتر باشد

-میذخیره سازی به هنگام ه حرارت سبب تلفات بچه ماهیان گل آلودگی ناشی از بارندگی وکاهش درج چون در ماه آذر ؛باشد

-اغلب اوقات در آن به سر می ماهی نشان داد که این ماهیان برای تغذیه وابسته به کف هستند و چند ساله رفتار بررسی .گردد

تند کارگران باعث  استرس یا حرکات یک باره و. باشندحرکت می های میانی آب استخر و دیوارها نیز درولی درالیه ،برند

شوند سبب بیرون پریدن ازیک حوضچه به دیگری یا بیرون از محیط پرورش می وشدید به صورت گاه چرخشی  حرکات تند و

نیز  انفرادیرشد  بد،هر چقدر وزن افزایش یا که دهدنشان میه سال چهاررشد روزانه . گردد اتتواند سبب آسیب وگاه تلفکه می

 وتکرارها ولی بین . (p<0/05)نشان داد تفاوت معنی داری بین وزن ماهیان در استخرها  سالیانه بیومتری .یابدافزایش می
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 یوزن های باال درتلفات  .مصرف غذا تاثیر دارد درجه حرارت آب در رشد وبنابراین . شاهد اختالف معنی داری دیده نشد

د. نهای مختلف فرق دارتابع درجه حرارت آب بوده که در اقلیم همچنین گوشتی بهینهپرورش است.  شتهگرمی وجود ندا1000

 ومطلوب نا سبب تغذیه غذا وارفتگی ودارا باشد  باید ماندگاری بیشتری از غذایی کنسانتره قزل آال را فیل ماهی ترکیب غذایی

غذا دائمی  یدسترس تضمینمرتبه در روز  8-10 یاالدفعات غذایی ب تعداد ،برای جبران آن بنابراین .گرددغذا می هدر رفتن

 سرعت رشد استوار می باشد درستی مدیریت پرورش ماهی بر اساس میزان بازماندگی و .را به همراه دارد مطلوب تغذیهو

(Hung et al ,1987). غذای  دهد.این کارگاه نشان میدر را مدیریت مطلوب پرورش  ،چهار ساله پرورش%100زماندگی با

پروتئین تا این سطح خللی که در پرورش فیل ماهی در این مدت نشان داد  (% 95 ) پایین پروئتینبا پرواری کنسانتره قزل آال 

 مشود قیمت پایین اقالعاملی که سبب افزایش توسعه آبزی پروری به شکل گسترده می نداشته است. در پرورش مطلوب ماهی

افزودن روغن ماهی به غذای فرموله قزل آال برای فیل ماهی آثار  .وتئین حیوانی استویژه پربحاوی مواد پروتئینی مناسب و 

بررسی آماری سالهای مختلف پرورش ، اختالف  .رشد نسبت به غذای بدون افزودنی داشته است مثبت روی شدت تغذیه و

که  ،رسیدگرم  0810گین تولید به سال دوم پرورش میان در. نشان دادسالهای مختلف پرورش وزن ماهیان درمعنی داری بین 

تراکم پرورش  البته .بیشتر است ،درسال دوم تولید گرم 0400میانگین(، با 1971همکاران  محسنی و)مقایسه با مطالعه  در 

از سال دوم به بعد  و و بطئی رشد ماهی کند ،پرورشتا سال دوم  که دهدنشان می، 1شکل  آمار و .استتر بوده بسیار پایین

 که با افزایش طول، وزن نیز افزایشآمد. بطوریبدستیک رابطه مستقیم وزن  بهبین تغییرات طول  .است بوده یافزایشد رون

سانتیمتر: ضریب  51/60با طول بدن  گرم1/1105فیل ماهی با وزن متوسط  (1985) محسنی وهمکاران هدر مطالعیافت. 

در که در حالی .استبوده 67/9ضریب تغییرات وزن به طول و 68/0 ، رشد ویژهFCR 76/0 ،7/9، رشد روزانه  41/0چاقی 

، رشد روزانه  44/0ضریب چاقی  ،سانتیمتر00/61طول  و گرم 1079فیل ماهی با وزن متوسط  ،1911در سال  مطالعه حاضر

71/5  ،FCR 97/0 و )ضریب چاقی یهر دو مطالعه فاکتورها آمد. دربدست 4/4وضریب وزن به طول ماهی  05/1، رشد ویژه 

FCR) فیل ماهی با وزن ، (1985) همکاران محسنی و همطالعهمچنین در  .دندار و ویژه روزانه هایرشدبه  نسبت اختالف کمتر

وضریب  44/0رشد ویژه، FCR 57/0،  91/19، رشد روزانه  58/0: ضریب چاقی سانتیمتر48/89طول  رم و 1/0816متوسط 

با طول  گرم0817ماهیان با وزن متوسط  1910پرورش در سال  با مقایسهکه درحالی .مدبدست آ 95/5تغییرات وزن به طول

را  10/5ضریب تغییرات وزن به طول  و 900/0، رشد ویژه FCR 08/0،  97/6، رشدروزانه 85/0ضریب چاقی  :سانتیمتر09/70

در طی چهارسال بعضی ایش وزن ماهیان دهد با افزنشان می 1915تا  1911. مقایسه پرورش از سالهای (9)جدول دادنشان 

روند کاهشی دارند در مقابل بعضی فاکتورها سنجش  SGRو رشد ویژه  FCRاز جمله ضریب تغییرات وزن به طول ،فاکتورها 

با که نشان داد  همچنین(، 1985) همکاران محسنی وه مطالع .شتندشده از قبیل رشد روزانه وضریب چاقی روند افزایشی دا

 این مطالعه نیز روند رشد ویژه کاهشی در .یابد)رشد ویژه( کاهش می SGR های مختلف پرورش،زن ماهیان در سالافزایش و
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در دو سال اول  9جدول طبق  .باشددرصد می 79/1-90/9مقدار مناسب ضریب تغییرات وزن به طول در حدود  .است بوده

در حالیکه در دو سال دیگر پرورش در حد استاندارد  ندد باالتر بوداز حد استاندارآمده، مقادیر بدست پرورش (1910و 1911)

-بیان می را %BW کاهش، آن یکاهشروند  و FCRپایین بودن  (،1186 همکاران و Legrow)نتایج مطالعات  .شتقرار دا

رورش بیانگر و درصد افزایش وزن با افزایش وزن ماهیان در طی چهار سال پ FCR ،SGRکند در این مطالعه نیز ،کاهش 

با افزایش وزن ماهیان افزایش یافته % 90تا 00وضریب چاقی برابر  0این میان رشد روزانه  در .ای مناسب استمدیریت تغذیه

)وزن تر( غذایی  شی تولیدیربه خروجی ماهیان پرو یعنی نسبت خوراک )وزن خشک( ((FCRضریب تبدیل غذایی  است.

 4/0به  1در بانک فدرال ایاالت متحده امریکا درسال سوم پرورش  ماهیان خاویار UC Davis  ،FCRsکنسانتره قزل آال در

 می باشد. نزدیکبسیار  ( 97/0به  1در مطالعه حاضر ) پرورش اولدر مقایسه با سال  که  (Doroshov, 1985)آمدبدست

: 1و  0:1بترتیب  FCR یان مادهماهدر خاویارگوشت و برای وایت استروژن )خاویاری سفید( در ماهیان نر برای تولید 

اختالف ( 08/0: 1، 97:1/0) این مطالعه در فیل ماهی پرورش ودوم اول هایسالبا که  ،(Mims et al,2002) حاصل شد6/1

در چهار سال پرورش برای تامین هزینه،  .(0)شکل  نزدیک است بسیار( 0:1/1، 14/1: 1) پرورش چهارم و سوم سالبه دارد و 

 رسید به فروشزنده برای تولید خاویار به کارگاه دیگری در استان مازندران بصورت  ماهیان پرورش یافتهدی ازهر سال تعدا

 های بعد ازدر سال افزایش قیمت بچه ماهی و ماهیانفیل بچه عرضه انحصاری  ،رغم تمایل پرورش دهندگانعلی .(5 )جدول

با توجه به نتایج مناسب و  .استبودهیگر انواع ماهیان خاویاری امل محدود کننده تولید و پرورش فیل ماهی و دوع 1915

برای توسعه این صنعت جهت تولید گوشت و خاویار  حمایت ویژه ای برایالزم است تا نهاد های شیالتی  این تحقیق اقتصادی

 مصارف داخلی و صادرات نمایند .

  ترویجی یافته

 و تداوم ،ارزش افزوده بیشتر تضمین می کند. همچنین وری تولید را بهبود وبهرههای بتونی قزل آال تولید فیل ماهی در کارگاه

-در برخواهد داشت. آموزش کارشناسان و پرورشرا توسعه پایدار  و تولیدات بیشتر ،ایبا تنوع گونههمراه توسعه پرورش ماهی 

فیل ماهی به متقاضیان، حمایت از کارخانه های پرورش  بیوتکنیکپرورش نوین وتوام آبزیان در واحد سطح، ارائه با دگان هند

کارگاه  و هاها ،برگزاری همایشها حمایتی برای تولید نهادهها و تعرفهغذا ساز برای تولید غذای ویژه فیل ماهی ، ارائه مشفق

صادرات این  ه ماهیان خاویاری و لغو انحصارممنوعیت فعالیت بخش خصوصی درعرض، برداشتن ماهی تکثیر وپرورش بچه فیل

 ات مثبتی بر این بخش از فعالیت شیالتی بگذارد.تواند اثرماهی در همسویی با سیاست شیالت می
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Abstract 

Beluga )Huso huso( years, is distributed in the Caspian, Black, Azov and Adriatic seas as well 

as the Volga and Danube rivers; In recent years the amount of its reserves and catching has 

been declining due to biological, non-biological and human interventions, and it is still on the 

list of highly endangered species. However its breeding is expanding in the world and in Iran. 

This fish can be raised in some rainbow trout farms. In this study, 800 pieces of juvenile of 

fish Huso huso with an average weight of 100 gr were transferred from Yousefpour Siahkal 

farm to a trout farm concrete suburb Siahkal city (pools dimension: 30× 3×1m). The fishes 

were reared for Four years. Trout pellet feed was used to feed (Huso huso). Fish biometrics 

was performed during the period and end of each year, and growth index parameters were 

calculated with the corresponding formulas. The average weight of fish was 1.270 kg in the 

first year, 2.890 kg in the second year, 5.840 kg in the third year, and 8.850 kg the fourth year .

The daily growth rate increased from 4.79 g / day to 12.53 g / day in 2015 and the feed on 

version ratio decreased from 2.37 to 1.2 unite. The weight gain percentage (BW %), of 

Beluga fish decreased by half in four years. The survival of the fish during the rearing was 

100%. Therefore, Beluga Fish farming is economically justified, , taking into account the 

growth rate, the initial investment, the selling price of fish in or outside the country. 

 Keywords: rearing, Beluga (Huso huso), concrete pools, biometrics,  

 

 


