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با  بتونی هایحوضچه در( Acipenser stellatus) پرورشی برون ازون رشد بهینه تاسماهی

 شور استفاده از آب لب

پور علي حسين ،1، علي حالجيان1نيا، جواد صيادفر، اسماعيل حسين1، ايوب يوسفي جوردهي1عليرضا عاشوري*

 1و هوشنگ يگانه1زلتي

ج کشاورزي قات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويوياري، مؤسسه تحقيالمللي ماهيان خاانستيتو تحقيقات بين -1

(AREEOرشت، ايران ) 

 چکیده

ين يک روش رايج ااگرچه  .باشدهاي پرورشي در جهان ميهاي بتوني يکي از بهترين سيستمسيستم پرورش ماهيان خاوياري در حوضچه

 اسماهي ازون برون درتبه منظور ارزيابي رشد  .از مخازن پيش ساخته نيز استفاده مي شود پرورش مي باشد، ولي در بسياري از کشورها

حوضچه بتوني  4در  گرم 5/825با ميانگين وزن اوليه  تاسماهي ازون برون 480( تعداد آذرماهتا ارديبهشت ) ماهه 8يک دوره پرورش 

و با استفاده از مربع  متر 28حت کيلوگرم در متر مربع با مسا 5/3تراکم  متر و 5/1متر ، عمق آبگيري تقريبا  2متر ، ارتفاع  6مدور با قطر 

، شرايط محيط آب دماي، ماهيان ثر در رشد و تغذيهؤم مختلف عوامل در بررسي .يافتندتغذيه و پرورش آب لب شور درياي خزر 

 سطح. قرار گيرند مورد توجه درصد غذادهي تعيين در بايستي ستند کهثيرگذار هأت مهم پارامترهاي از جمله ماهي و سايزبندي پرورشي

ره اوياري در دوخاده است که معموالً در تغذيه ماهيان دتحقيقات نشان  و ضريب تبديل غذا دارد. ييآبر کار توجهي ثير قابلأ، تتغذيه

ترين ده، مناسبشي استفاده نمود. بر اساس تحقيقات انجام درصد چرب 16تا 12درصد پروتئين،  45تا  35رشد بايد از غذاي حاوي 

 زيممگما رشد به سرعت يز کهيپا در فصل و درصد 3 - 5، بودند رشد مناسب سرعت دارايماهيان  بهار که در فصلدرصد غذادهي 

در  بدن وزن درصد5/1–2 بين ،برخوردار نيست نيرشد چندا از ماهي که و زمستان تابستان و در فصول درصد 2 -4 بين ،ديرسمقدار مي

اي پرورش هزينههنظر گرفته شد. اما در اين تحقيق با توجه به شرايط محيطي و کاهش يا افزايش درجه حرارت آب و با هدف کاهش 

ي دوره پرورش وزن نهايي در انتهادرصد وزن بدن در روز غذادهي شد.  5/0 -2برون در طي دوره پرورش بين ازون عمالً به ماهيان

بر  کيلوگرم 1272و  2/396وزن زيتوده اوليه و نهايي به ترتيب  ،گرم رسيد. طي اين مدت 2650به وزن متوسط گرم  5/825از ازون برون 

صل، ساس نتايج حاامحاسبه گرديد. بر  8/1حدود غذا کيلوگرم و ميانگين ضريب تبديل  850، ميزان غذاي مصرفي کل دوره متر مربع 

 اقتصادي توجيه ايبر. دهندثير قرار ميأنسبت غذادهي، درجه حرارت و اندازه ماهي مهمترين عواملي هستند که رشد ماهي را تحت ت

اي پرورش هاي بتوني برضچهدرصد غذادهي و ضريب تبديل غذا ضروري است. با توجه به نتايج حاصل، استفاده از حو ، تعيينتغذيه

  گردد.ن جوان توصيه ميتاسماهي ازون برو

 هاي بتوني: رشد، تاسماهي ازون برون، غذا، آب لب شور، حوضچهکلمات کلیدی

                                                           
 mail.com@g52Alireza.ashouri*نويسنده مسئول، پست الكترونیك :  -

mailto:Alireza.ashouri52@gmail.com
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 بیان مسأله 

رويه ماهيان خاوياري به دليل تأثير ترکيبي صيد بي تمام تقريباً

ها و آلودگيهاي زيست محيطي ، به عنوان ،تخريب زيستگاه

دارند. در حال هاي در معرض خطر و يا تهديد قرار گونه

هاي آبي که ماهيان خاوياري در آن حاضر، عمده زيست بوم

نمايند، دچار تخريب گرديده و اين واقعيت در زيست مي

خصوص درياي خزر به عنوان زيستگاه اصلي ماهيان خاوياري 

است، نيز مصداق دارد. از اين رو، هر گونه موفقيت در 

د بررسي ترکيب مديريت ذخاير اين ماهيان با ارزش نيازمن

ذخاير با تأکيد بر ترکيب طولي و سني، به تفکيک جنسيت اين 

به  با توجه (.1995و همکاران،  بارانيکوواباشد )ماهي مي

مولدين  وضعيت بحراني درياي خـزر از نقطه نظر ذخاير

ماهيان خاوياري )کاهش شديد آنها( توجه هر چه بيشتر به 

پروري لي جهت آبزياستفاده بهينه از منــابع آبي داخ

ها و ...( از -تاسماهيان در شرايط محصور )استخرها، آببندان

ثر جهت افزايش توليد گوشت و خاويار ؤهاي محل جمله راه

سيستم پرورش ماهيان خاوياري در رود. . به شمار مي

هاي پرورشي در هاي بتوني يکي از بهترين سيستمحوضچه

طح وسيعي از کشورها باشد که در حال حاضر در سجهان مي

مانند روسيه، چين و اياالت متحده آمريکا مورد استفاده قرار 

توان تنظيم گيرد. از مزاياي پرورش در اين سيستم ميمي

اکسيژن مورد نياز، دسترسي آسان به ماهي و تخليه سريع مواد 

 از جمله و رشد در ماهيان تغذيه کاراييزائد را نام برد. 

 توليد تجاري قابليت که است اقتصادي رهايفاکتو مهمترين

درصد  ، تعيينتغذيه اقتصادي توجيه کنند. برايمي را تعيين آنها

در اين راستا غذادهي و ضريب تبديل غذا ضروري است.

در آب لب شور درياي خزر در  ازون برونبررسي رشد 

. چابکسر انجام گرديد -ايستگاه تحقيقات تاسماهيان گيالن 

 در پرورشي برون ازون تاسماهي وضعيت رشد ، تعيينهدف 

بدين وسيله تا  بودشور با استفاده از آب لب بتوني هايحوضچه

ايجاد  برونازونميزان بهينه غذادهي و افزايش رشد حداکثري 

دهنده با اطمينان از داشتن سود کافي  پرورش گشته و در نتيجه 

 آورد. ن رويبا رغبت بيشتري به پرورش تاسماهيا

 معرفی دستاورد

در گرم  5/825با ميانگين وزن اوليه  ازون برون 480تعداد 

کيلوگرم  5/3و تراکم متر  6حوضچه بتوني مدور با قطر  چهار

مربع در شرايط يکسان پرورشي  متر 28در متر مربع با مساحت 

 درصد 10محتوي کنسانتره )با جيره غذايي روز  210به مدت 

تغذيه و  (پروتئين درصد 45کربوهيدرات و  درصد 18چربي، 

آب دريا توسط الکتروپمپ به استخر  .پرورش داده شدند

از  الکتروپمپ ديگر آنجا با ذخيره آب )رسوبگير( منتقل و از

هاي انتقال آب به استخرهاي بتوني محل اجراي طريق لوله

جهت حفظ کيفيت آب در حد مطلوب، . منتقل گرديدپروژه 

بار در شبانه روز بطور کامل تعويض  6بتوني  آب مخزن هاي

ليتر در ثانيه، عمق آبگيري  5/2دبي آب ورودي حدود  گرديد. 

مترمکعب بود. اين  48و حجم آب مخزن حدود متر  7/1

در کف به سمت مرکز  %12حدود  ها داراي شيبحوضچه

امکان تعويض آب و دفع فضوالت ناشي از  خروجي بودند تا

ها داراي راحتي امکانپذير باشد. حوضچه غذا و مدفوع به

درصد غذاي روزانه . سايبان و مجهز به سيستم هوادهي بودند

تا  5/0نيز با توجه به شرايط محيطي و درجه حرارت آب بين 

متغير بود. غذادهي به صورت دستي و طي  وزن بدن درصد 2

روز انجام گرفت. به منظور حفظ شرايط مناسب  بار در شبانه 2

 پارامترهاي کيفي آب در طي دوره، آب، يکي و شيمياييفيز

گيري و ثبت گرديد. بعضي از پارامترها از جمله درجه اندازه

-آب به صورت روزانه اندازه pHحرارت، اکسيژن، شوري و 

 باpH ، متراکسيژنگيري شدند. اکسيژن با استفاده از دستگاه 

سنج  ز شوريشوري با استفاده ا و متر pHاستفاده از دستگاه 

 30سنجي ماهيان هر  زيست گيري شد.ديجيتال چشمي اندازه

ها به آب حوضچه سنجي، . جهت زيستگرديدانجام  روز

از جمعيت درصد  50از هر حوضچه  يافت ونصف کاهش مي

ماهيان انتخاب و توسط ترازوي ديجيتال وزن و به وسيله يک 
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طي  ماي آبگيري شد. ميانگين دمتر نواري طول آنها اندازه

حداکثر تا  5/12از حداقل تاسماهي ازون برون دوره پرورش 

) فصل درجه سانتيگراد متغير بود. در ابتداي دوره پرورش  29

. در فصل درجه سانتيگراد بود 5/23 ميانگين دماي آببهار( 

با . سانتيگراد افزايش يافتدرجه  28به تابستان  ميانگين دما  

پايان دوره پرورش  و در اهش يافتدما به تدريج ک تغيير فصل

ها نشان داد که،  نتايج بررسي .سانتيگراد رسيددرجه  5/12به 

گراد درجه سانتي 12درجه و کمتر از  27افزايش دما به بيش از 

يايد. ميزان غذاي مصرفي توسط ازون برون بشدت کاهش مي

به طوري که، به علت امتناع ماهي از خوردن غذا ميزان غذادهي 

درصد وزن بدن در روز کاهش يافت. همچنين در زمينه  5/0ه ب

پرورش تاسماهي ازون برون، در زمستان در دماي پايين، 

راندمان فعل و انفعاالت و نياز ماهي به اکسيژن و سوخت و 

ساز داخلي کاهش يافته و در نتيجه ماهي غذاي کمتري مصرف 

تا  5/17 کند. در اين تحقيق، بيشترين مصرف غذا در دمايمي

گراد بود که نشان دهنده تغذيه باال و مطلوب درجه سانتي 25

بودن شرايط محيطي و درجه حرارت براي تغذيه و پرورش 

هاي ازون برون است که مطابق با الگوي تغذيه بسياري از گونه

باشد.  نتايج مربوط به درصد افزايش وزن بدن و تاسماهيان مي

ون در طول دوره پرورش نشان افزايش طول تاسماهيان ازون بر

داد که ماهيها در ماههاي آخر پرورش افزايش وزن بيشتري را 

توان مناسب بودن درجه حرارت و دارا بودند که علت آن را مي

 ميزان اکسيژن دانست.

 8/7تا  5/4از ازون برون دوره پرورش در اکسيژن محلول آب  

لول در ابتداي ميليگرم در ليتر متغير بود. ميانگين اکسيژن مح

در اواسط دوره با افزايش . گرم در ليتر بودميلي 6دوره پرورش 

 ميليگرم در ليتر رسيد 5/4دما مقدار اکسيژن کاهش يافت و به 

مقدار اکسيژن نيز افزايش  آب، سپس به تدريج با کاهش دماي.

ماهيها با . ميليگرم در ليتر رسيد 5/7دوره به  يافت و در پايان

 نتايج گرم در مخازن بتوني رهاسازي شدند. 5/825وزن اوليه 

هر ماه افزايش وزن  سنجي نشان داد که ماهيان درزيست

دليل مناسب  دوره به داشتند. ولي اين افزايش وزن در پايان

وزن  .بودن شرايط فيزيکي و شيميايي محيط پرورش بيشتر بود

 ييگرم رسيد. ضريب تبديل غذا 2650دوره به  ماهيان در پايان

ضريب تبديل  فصل بهار دوره ماهيان طي دوره پرورش در آغاز

(، اما با افزايش دماي آب 5/1غذايي در سطح مطلوبي بود )

رسيد و سپس در  2هم باال رفت و به يي ضريب تبديل غذا 

ضريب  فصل پاييز که با کاهش نسبي درجه حرارت همراه بود،

در نيمه  نمود . ونزولي پيدا  سير تبديل غذا نيز بهبود يافت و

رسيد. با کاهش شديد دما در اواخر دوره پرورش  5/1دوره به 

دوباره افزايش يافت و بيشترين مقدار آن  ييضريب تبديل غذا

-درجه سانتي 13آب  در آذر ماه که ميانگين دماي 2به ميزان 

دوره  آخر دررشد روزانه  باالترينثبت گرديد.  گراد بود،

ب و اکسيژن مناسب بود، رخ داد. که درجه حرارت آ پرورش

در ماههايي که درجه  که ميزان رشد روزانه نتايج نشان داد

حرارت و اکسيژن آب در دامنه مناسب قرار داشتند، بيشتر از 

 تر از دامنه طبيعيماههايي بود که درجه حرارت باالتر يا پايين

با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان گفت  رشد قرار داشت.

ها روند افزايشي داشت، اما سنجييب چاقي در تمام زيستضر

-در اواخر دوره پرورش افزايش چشمگيري يافت و در زيست

با توجه به نتايج  .سنجي آخر از بيشترين ميزان برخوردار بود

دوره پرورش مشخص گرديد ميزان افزايش وزن بدن در پايان

اهش دماي آب توان کدوره بود که علت آن را مي بيشتر از آغاز

و همچنين افزايش اکسيژن دانست. اما در ماههايي که درجه 

از رشد مناسب و در ي ازون برون ماهيها ،حرارت باال بود

چون  نتيجه از افزايش وزن بدن مطلوب برخوردار نبودند.

ماهيان مورد آزمايش در ايستگاه تحقيقات تاسماهيان گيالن و با 

د از رشد بهتري نسبت به اند شايآب لب شور پرورش يافته

ماهيان پرورش يافته در انستيتو تحقيقات تاسماهيان که با آب 
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رودخانه سفيدرود پرورش يافتند برخوردار بودند . در پايان 

براي رشد مطلوب ازون برون و کاهش هزينه ها در فصول 

درصد وزن بدن و درجه  2تا  5/0مختلف، غذادهي بين 

 17.5ماهي ازون برون بين حرارت مطلوب جهت پرورش تاس

  گردد.درجه سانتيگراد مي باشد توصيه مي 25تا 

 های ترویجیتوصیه

هاي بتوني يکي هيان خاوياري در حوضچهسيستم پرورش ما -

 باشد که در حالهاي پرورشي در جهان مياز بهترين سيستم

ت حاضر در سطح وسيعي از کشورها مانند روسيه، چين و اياال

ر دورش گيرد. از مزاياي پرا مورد استفاده قرار ميمتحده آمريک

 ن بهتوان تنظيم اکسيژن مورد نياز، دسترسي آسااين سيستم مي

 .ماهي و تخليه سريع مواد زائد را نام برد

 برخي پارامترهاي مناسب کيفيت آب براي پرورش ماهيان -

ماهي تاسماهي خاوياري، مقدار آب ورودي به نسبت هر تن 

 هاي ماهيان خاويارياختصاصات گونهپرورشي و برخي 

 ارائه گرديده است.1بترتيب در جداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارامترهای پیشنهادی کیفیت آب برای پرورش  -1جدول 

 (Copens, 2008)ماهیان خاوياری

 ارقام پیشنهادی پارامتر

ميلي گرم بر ليتر بصورت  500-004 قليائيت

3CaCO 

آمونياک 

 يونيزه()غير 

 Nميلي گرم بر ليتر بصورت  01/0کمتر از 

اکسيژن 

 محلول

 ميلي گرم بر ليتر. 5بيش از 

اشباعيت 

 گاز

 درصد. 105کمتر از 

ميلي گرم بر ليتر بصورت  50-004 سختي

3CaCO 

pH 5/8 – 5/6 

 Nميلي گرم بر ليتر بصورت  1/0کمتر از  نيتريت

 0-3قسمت در هزاربراي الرو،  0-5/0 شوري

قسمت  3قسمت در هزار براي جوان ها و 

 در هزار براي بالغين.

 

 دماي آب

-20بسته به گونه ماهي متفاوت مي باشد. 

-26گراد براي تخمريزي، درجه سانتي 10

 درجه سانتي گراد براي رشد. 20

 

بين  تاسماهي ازون بروندامنه دماي آب در رشد اقتصادي  -

 21تا  19ت بهينه رشد آن حرارگراد و درجه سانتي 27تا  17
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توانند محدوده حرارتي همچنين مي باشد.مي گراد درجه سانتي

دماي آب کمتر در درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.  30تا  4

مانند )آذري گراد و بدون تحرک زنده ميدرجه سانتي 4از 

 (.1388تاکامي، 

-26دامنه نوسانات دماي آب براي پرورش ماهيان خاوياري  -

هاي مختلف پرورشي باشد. گونهدرجه سانتي گراد مي 12

-24ماهيان خاوياري حداکثر ميزان تغذيه و رشد را در دماي 

 دهند.گراد نشان ميدرجه سانتي 12

صل بنابراين، به طور خالصه رشد ماهي خاوياري در حد فا -

باشد. دستگاه تنظيم گراد ميانتيسدرجه  9-27دماي آب 

ادر قدر ماه دوم زندگي کامل شده و آنها را  ونازون براسمزي 

 ندرا به خوبي تحمل نمايقسمت در هزار  12سازد تا شوري مي

قسمت در  22ي توانند شوردر پايان سال اول مي ازون برون -

بين  pHتاس ماهيان دامنه نسبتا وسيعي از  هزار را تحمل کنند.

 .کنندرا تحمل مي 9تا  6/5

تاسماهيان راي پرورش ژن محلول در آب بمقدار مناسب اکسي -

 است.  گرم در ليترميلي 6-12بين 

ليتر  ميلي گرم در 2-5/2اگر مقدار اکسيژن محلول در آب به  -

ع کاهش يابد، اشتهاي ماهيان کم شده و از خوردن غدا امتنا

ر کاهش ميلي گرم در ليت 6/1اگر مقدار اکسيژن به زير . کنندمي

نده خواهد بود )بهمني و همکاران، خطرناک و کش يابد، 

1396.) 

در اين سيستم ) حوضچه هاي بتوني( آب با فشار از باال  -

اي وارد حوضچه شده و سپس با فشار مناسب از بصورت فواره

لوله مرکزي تعبيه شده در زير حوضچه خارج گرديد. با 

هاي برقراري شبکه هوا دهي در ناحيه نزديک کف در حوضچه

سيژن مورد نياز تأمين شد، عالوه برآن، جريان پرورشي، اک

اي آب نيز عامل ديگري براي تامين اکسيژن مورد نياز به فواره

رفت به همين خاطر نوسانات اکسيژن در اين سيستم شمار مي

  ناچيز بود.

 فاکتورهاي مهمترين از جمله و رشد در ماهيان تغذيه کارايي -

 کنند. مي را تعيين آنها وليد تجاريت قابليت که است اقتصادي

، آب دماي، ماهيان موثر در رشد و تغذيه مختلف عواملاز  -

ثيرگذار أت مهم پارامترهاي از جمله ماهي شرايط محيط پرورشي

قرار  مورد توجه درصد غذادهي تعيين در بايستي هستند که

 . (Brett, 1979) گيرند

و ضريب تيديل  ييآبر کار توجهي ير قابلثأ، تتغذيه سطح -

تحقيقات نشان داده است که معموالً در تغذيه ماهيان  غذا دارد.

درصد  45تا  35ازون برون در دوره رشد بايد از غذاي حاوي 

 Van) درصد چربي استفاده نمود 16تا 12پروتئين و 

Eenennaam et al., 2004) . 

در اسبترين درصد غذادهي شده من بر اساس تحقيقات انجام -

 3 - 5، بودند رشد مناسب سرعت دارايماهيان  بهار که فصل

مقدار  ماکزيمم رشد به سرعت يز کهيپا در فصل و درصد

 که و زمستان تابستان و در فصول درصد2 -4 بين ،ديرسمي

 وزن درصد5/1–2 بين ،برخوردار نيست رشد چنداني از ماهي

ا در ، ام(1380 ،محسني و همکاران)نظر گرفته شده بود  در بدن

جه اين تحقيق با توجه به شرايط محيطي و کاهش يا افزايش در

هاي پرورش عمالً به حرارت آب و با هدف کاهش هزينه

بدن در  درصد وزن5/0 -2ماهيان در طي دوره پرورش بين 

 روز غذادهي انجام شد.

ن ازون برون بايد مورد عامل ديگري که در تغذيه ماهيا - 

بايد با  غذاي ماهي اندازهباشد. مي غذااندازه  توجه قرار گيرد،

دو  اين تطابق عدمداشته باشد،  ها مطابقتماهي دهان اندازه

بر  ايمالحظه ثير قابلأتگردد و مي غذا رفتن از بين موجب
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 هايپلت خواهد داشت. پرورشهاي حوضچه در آب کيفيت

گذاشته  تأثير منفي آب و بر کيفيت شده ، تجزيهباقيمانده غذايي

 توليد نقش راندمان و کاهش ماهي خود در سالمت نوبه بهو 

بنابراين، بعد از هر بار بيومتري، متناسب با افزايش . منفي دارند

 کرد. تغيير مينيز وزن ماهيان اندازه و مقدار غذا 

 منابع 

ن. ناشر . تکثير و پرورش تاس ماهيا1388مي، ق، تاکاآذري -

 ص. 401موسسه انتشارات دانشگاه تهران. 
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. 1380 ،م. فر،حقيقيان، م. زاهدي ،ن. صوفياني،.، جمالزاد، ف

 تعيين احتياجات غذايي فيلماهي از مرحله الروي تا مرحله

 245سسه تحقيقات و آموزش شيالت ايران، ؤبه بازار. معرضه 

 ص.
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Abstract  

Abstract The sturgeon breeding system in concrete ponds is one of the best breeding systems in the world. Although 

this is a common breeding method, prefabricated tanks are also used in many countries. In order to evaluate the growth 

of A. stellatus fish during an 8-month breeding period (May to December), a number of 480 A. stellatus fish with an 

average initial weight of 825.5 grams were placed in 4 circular concrete ponds with a diameter of 6 meters, a height of 

2 meters, and a drainage depth of approximately 5.5 1 meter and a density of 3.5 kilograms per square meter with an 

area of 28 square meters and were fed and raised using the salty water of the Caspian Sea. In the study of various 

effective factors in the growth and feeding of fish, water temperature, breeding environment conditions and fish size 

are among the important influencing parameters that should be taken into consideration in determining the feeding 

percentage. The level of nutrition has a significant effect on the efficiency and conversion rate of food. Research has 

shown that usually in feeding sturgeon during the growth period, food containing 35-45% protein, 12-16% fat should 

be used. According to the researches, the most appropriate percentage of feeding in the spring season when the fish 

had a suitable growth rate is 3-5% and in the fall season when the growth rate reached the maximum value, between 2-

4% and in the summer and winter seasons when The fish does not have much growth, between 1.5-2% of body weight 

was considered. However, in this research, according to the environmental conditions and the decrease or increase in 

water temperature and with the aim of reducing the breeding costs, A. stellatus fishes were fed between 0.5-2% of their 

body weight per day during the breeding period. At the end of the breeding period, the final weight of A. stellatus 

reached from 825.5 grams to an average weight of 2650 grams. During this period, the weight of the initial and final 

fat was calculated as 396.2 and 1272 kg/m2 respectively, the amount of food consumed during the whole period was 

850 kg and the average food conversion ratio was calculated as 1.8. Based on the results, the feeding ratio, temperature 

and fish size are the most important factors that influence fish growth. For the economic justification of nutrition, it is 

necessary to determine the feeding percentage and the food conversion factor. According to the results, it is 

recommended to use concrete ponds for the breeding of young A. stellatus. Key words: growth, A. stellatus, food, 

brackish water, concrete ponds. 
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