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  د  قتانگش( از مرحله الروي تا Huso husoماهي )رشد فیل برپرورش  اثر محیط

 1، محمود قانعي تهراني1*فارابي وحيد محمد سيد

، سازمان تحقيقات، ترويج و آموزش کشاورزي، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، پژوهشکده اکولوژي درياي خزر 1

   161آباد، ص.پ. مازندران، ساري، فرح

 

 چکیده

(، از مرحله الروي تا مرحله      ,Huso huso Linnaeus) بلوگا ماهيفيل رشد روي پرورش مکان اثر بررسي اين در

تقال داده شد. ان آزمايشي تيمارهاي به گرمميلي 66 وزن در ماهيالرو فيلقد مورد بررسي قرار گرفت. ماهي انگشتبچه

 2به مساحت  خاکي هايدر استخر 3( و تيمار مربع متر 2×2فايبرگالس ) مخازندر  2 و 1تيمار  تيمار شامل 3در ها آزمايش

قطعه در متر مکعب بود. وزن نهايي  7و  156،  166ترتيب ه ب 3و  2، 1با سه تکرار( انجام شد. تراکم ماهي در تيمار ) هکتار

 چاقي ضريب بيشترين. شد گرم 3/6±67/6 و 51/2±32/6 ،22/2±22/6روز دوره پرورش، به ترتيب تيمارها  55ماهيان بعد از 

دست آمد. در نتيجه اندازه و توان ه ب يفايبرگالس و بيشترين شاخص رشد ويژه در استخر خاک هايمخزن در قدشتانگ ماهيان

-لماهيان با قرار گرفتن در شرايط محيطي مختلف، متفاوت است و تراکم يا فضاي پرورش در افزايش ميزان رشد فيبچه رشد

  گذار است.قد بسيار تاثيرتا مرحله انگشت الروماهي از مرحله 

 

  محيط ماهي،و بچه ماهي، رشد، الرويلف کلمات کلیدي:

 

 

                                                            
1

 smv_farabi@hotmail.com نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه
 استخواني ماهيان رده داران،مهره شاخه از خاوياري ماهيان

 ماهيان راسته فوق از هستند که بالگان شعاع رده زير و

 (.     ,Kardong) اندآمده بوجود استخواني غضروفي

، يکي از (     ,Huso huso Linnaeus) ماهيفيل

پنج گونه از ماهيان خاوياري است که در درياي خزر 

 (.     ,Pourkazemiکند )زندگي مي

در بين پرورش دهندگان ماهي هميشه اين سوال مطرح 

است که: آيا رشد ماهي به اندازه مخزني که در آن زندگي 

توان گفت: دارد؟ در جواب اين سوال ميکند بستگي مي

دهندگان بر اين بله، حداقل اين است که بسياري از پرورش

تواند توانايي باورند. البته عوامل مختلفي وجود دارد که مي

ماهي براي رشد مناسب را تحت تأثير قرار دهد و اندازه 

شود ماهي که به اندازه مخزن يکي از آنها است. گفته مي

2قد  کوتاه"د نکرده است، کامل رش
اين بدان معني  است. "

است که ماهي با سرعت درست و به اندازه مناسب در گونه 

 پرسشدر پي سوال فوق اين  .مشخص رشد نکرده است

توان فهميد که ماهي به نيز مطرح است که از کجا مي

است؟ براي اين موضوع نياز به اندازه طبيعي رشد نکرده 

 هاي طبيعي است.شد ماهي در محيطالگويي از روند ر

مختلف  هايگونه در نيز دهندگانپرورش از بسياري

 توان از دانشتجربه زيادي هستند و مي پرورشي داراي

زيادي توسط  تحقيقات ها در اين خصوص استفاده کرد.آن

در مجموع  اطالعات اين شده است، افراد مختلف انجام

ورد نظر خواهد سبب تعيين الگوي مناسب رشد گونه م

 شوندمي مراقبت درستي به که هاييماهي شد. البته همه

 اندازه" آن اندازه که کنند رشد مناسب ايگونه به بايد

 مشخص جمعيت هر در هميشه. است "ژنتيکي طبيعي

 رشد افراد اما ؛داشت خواهد وجود اندازه در اندکي تغيير

 ندباش نزديک آنها هايگونه متوسط اندازه به بايد

(INJIF,     .) 

 درک براي. دارد نياز مختلفي عوامل به رشد براي ماهي

 حد تا که است مهم هاي مختلف،گونه رشد مناسب شرايط

 يک عنوان به. شود تحقيق اطمينان قابل منابع از ممکن

                                                            
 

شامل فضاي  ماهيان کلي ضرورت رشد مناسب براي قاعده

سب کيفي مناسب، رژيم غذايي مناسب و کافي، شرايط منا

، مقدار مواد معدني و کربنات محلول در آب، pHآب )

ه آمونياک، نيتريت، نيترات و غيره( و مدل مخزن است. ب

طور کلي برخي از ماهيان شرايط اسارت در مخازن را پذيرا 

نيستند. در برقراري چنين شرايط طبيعي، ماهي به اندازه 

ر برخوردانيز کند و از سالمت مناسبي کافي رشد مي

صورت اگر عواملي شرايط طبيعي  خواهد بود. در غير اين

را تغيير دهد، توانايي رشد ماهي را کاهش خواهد داد. اين 

يا سبب ايجاد  ،توانند بر يکديگر تأثير گذاشتهعوامل مي

اي هاي ويژهعلت جديد گردند. همچنين ماهيان توانايي

اين براي سازش پذيري با محيط پرورش دارند و شناسايي 

آيد. توانايي در دراز مدت و با تحقيقات گسترده بدست مي

فقدان اطالعات و درک شرايط پرورش منجر به مرگ 

بسياري از ماهيان در دوره هاي پرورش شده است. برخي 

هاي فردي در برابر شرايط نامناسب از ماهيان داراي توانايي

ها در محيط پرورش هستند، اما رشد و سالمت آن

قرار دارد و اين تصور وجود دارد که ماهي به  محدوديت

 (.     ,INJIF) کنداندازه مخزن خود رشد مي

که تا مرحله بلوغ -حيوانات خونسرد برخالف پستانداران 

در طول  -مانندکنند و در آن اندازه باقي ميرشد مي

 مخزن يک در ماهي يک کنند. اگررشد ميخود زندگي 

 بزرگتر يک مخزن بهو سپس  شود داشته نگه کوچک

بهتري  زيست شرايط از که طوري به گردد، منتقل

 تواندمي اين. کند رشد شدت به تواندمي برخوردار گردد،

 بزرگ "کوچک مخزن" اندازه به ماهي اين نظريه که به

 "مخزن بزرگتر" اندازه به حاضر حال در و است شده

 (.     ,Ettingerکند، منجر گردد )مي رشد بيشتر

علت عدم رشد مناسب  توان نتيجه گرفت کهابراين ميبن

 درک فقدان در ماهيان پرورشي در حقيقت مربوط به

 مناسب مراقبت فقدان به منجر که است ماهي نيازهاي

ماهي از مرحله اين مقاله به مقايسه رشد فيل. شودمي

قد در دو محيط مخازن فايبرگالس الروي تا مرحله انگشت

شوند تا ذيه فعال وارد استخرخاکي نمي)الروها پس از تغ

ها صورت بگيرد( و استخر خاکي با شرايط و فضاي مقايسه
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دهد که پردازد و توضيح ميمتفاوت بر روند رشد ماهي مي

ماهي نياز به يک فضا به اندازه مناسب به منظور چرا فيل

 .رشد دارد

  هامواد و روش

خاوياري  اين بررسي در مجتمع تکثير و پرورش ماهيان

کيلومتري  25شهيد مرجاني واقع در استان گلستان و 

جنوب شهرستان گرگان در فصل بهار انجام شد. الروهاي 

ماهي حاصل از تکثير مصنوعي مولدين وحشي صيد فيل

 از پس .شده از منطقه جنوب شرقي درياي خزر بود

 و وزن طول، گيري اندازه و الروها سالمت وضعيت بررسي

 پرورش سالن به تفريخ سالن از هاالرو دقيق، شمارش

مخزن  پرورش، سالن به الرو ورود از قبل. شد داده انتقال

 در هزار در گرم 5/6) پرمنگنات با ها هاي فايبرگالس

 تراکم با الروها. شدند عفوني ضد( ساعت 16 مدت

هاي مخزن در( مکعب متر در قطعه 5666) مشخص

 متر 5/6ق آبگيري با عم متر 2×2 ابعاد به فايبرگالس

 .گرديد ذخيره سازي

گراد( به درجه سانتي 12الروها با توجه به دماي آب )

روز بعد از تفريخ شروع به تغذيه نمودند، در اين  16مدت 

 شدبرابر زمان تفريخ  2هنگام طول الروها، تقريباً 

(Doroshov,      .) بچه ماهيان نورس در سالن  

 هاي مخزن و  پرورش

گرم در متر  566( به ميزان 2و  1 هايس )تيمارفايبرگال

مکعب براي شش وعده در روز با غذاي زنده تغذيه شدند. 

ماهيان نورس، مخلوطي از غذاي زنده مورد مصرف بچه

پولکس، موئينا(، انواع کوپه  کالدوسرها )دافني: ماگنا، انواع

پودها )سيکلوپس و کاالنوئيد( و روتيفرها بود. الروها به 

هاي کوچک  از طريق  الک سب اندازه دهان، از دافنيتنا

متر تغذيه شدند. ميلي 6/6نمودن با تورهاي با چشمه 

با  گرم، از دافنيميلي 26الروها پس از رسيدن به وزن 

-هاي مختلف )بدون الک نمودن( تغذيه شدند. بچهاندازه

گرم و شروع ميلي 66ماهيان نورس پس از رسيدن به وزن 

تأثير تراکم و محيط هاي عال براي انجام آزمايشتغذيه ف

پرورش به تيمارهاي آزمايشي انتقال داده شدند. در اين 

تيمار آزمايشي و هر تيمار شامل سه تکرار در  3بررسي 

فايبرگالس و يک تيمار  مخازننظر گرفته شد. دو تيمار در 

بود. طول مدت  1شرح جدول در استخرهاي خاکي به

م و محيط مختلف تيمارهاي آزمايشي به پرورش در تراک

 گرم بود.ميلي 66روز پس از کسب وزن  55مدت 

 ماهي در تيمارهاي آزمايشي: نحوه تخصيص بچه1جدول

 تراکم)قطعه در متر مکعب( وزن اوليه بچه ماهي نورس محيط پرورش شرح

 166 گرمميلي 66 مترمربع مجهز به دستگاه هواده 2×2وان  1تيمار

 156 گرمميلي 66 مترمربع مجهز به دستگاه هواده 2×2وان  2تيمار

 7 گرمميلي 66 هکتاري 2استخر خاکي  3تيمار

زنده در استخرهاي خاکي قبل از معرفي بچه ميزان غذاي

ماهيان به استخر، محاسبه و پس از رسيدن به شرايط 

 ؛گرم در متر مکعب 15-26توده شناور: )زي ييمناسب غذا

(. 1372گرم در متر مربع: کروپي،  15-16: ماکروبنتوز

 ماهيان نورس در آن ذخيره سازي گرديد.بچه

هاي ي آب: منبع تامين آب مخزنيعوامل فيزيکي و شيميا

پرورش همانند آب استخرهاي خاکي پرورش بود. 

-ي آب در سه مرحله اندازهيپارامترهاي فيزيکي و شيميا

زي ماهي در ساگيري گرديد. مرحله اول هنگام ذخيره

استخر ، مرحله دوم و سوم در اواسط و انتهاي دوره 

پرورش بود. در اين بررسي دماي آب )توسط دماسنج 

 جيوه اي(، اکسيژن محلول )روش وينکلر، 

)با  pHگرم در ليتر(، تيتراسيون يدومتري بر حسب ميلي

-     PHاچ متر ديجيتالاستفاده از دستگاه پي

WTW روش برن اشنايدر و (، نيتريت و نيترات(

رم بر ليتر(، فسفات )روش گ يرابينسون بر حسب ميل
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گرم بر ليتر(، کربنات و بيکربنات سوگوآر بر حسب ميلي

)روش تيتراسيون در مجاورت فنل فتالئين بر حسب ميلي 

هاي معمول  کنترل و تعيين گرم بر ليتر( طبق روش

 (.     ,Worthگرديد )

هاي پرورش و استخرهاي ن از وانماهيابرداري بچهنمونه

و  56، 35ماهي )خاکي: در سه مرحله با توجه به سن بچه

روز پس از تفريخ( صورت گرفت. در هر مرحله از  65

از  هر وان و ماهي قطعه بچه 36برداري تعداد هنمون

استخرخاکي به ترتيب با ساچوک و تور ترال کف )ابعاد 

ميلي متر( صيد  3ه سانتي متر و به قطر چشم 26 × 166

گيري شد. در اين تحقيق سن و طول و وزن بدن اندازه

ماهي  از زمان تفريخ محاسبه شد. وزن کل ماهي با بچه

 661/6استفاده از ترازوي ديجيتال در دوره الروي با دقت 

گرم  61/6قد با دقت ماهيان نورس و انگشتگرم و در بچه

الروي با کوليس  اندازه گيري شد. طول کل ماهي در دوره

قد با متر و در بچه ماهيان نورس و انگشتميلي 1/6و دقت 

گيري شد. ضريب متر اندازهکش و دقت يک ميلي طخ

( و با      ,Riker) شاخص فولتوناساس  برچاقي 

 محاسبه گرديد. 1رابطه.

: وزن کل بر حسب گرم، W: ضريب چاقي، CF( 1)رابطه.

Lطول کل بر حسب سانتي متر :CF=W×   /L         

                                                          

 اوليه وزن و نهايي وزن لگاريتم  رابطه از ويژه رشد شاخص

 (3-پرورش )رابطه روزهاي تعداد به نسبت  ماهيان

 (.      ,.Hevroy et alشد ) محاسبه

 هاي روز :تعداد t: شاخص رشد ويژه، SGR( 2-)رابطه

 گرم()نهائي : وزن Wf گرم(،) اوليه : وزن Wi پرورش،

SGR % day-  = [    × ((ln Wf – ln Wi) / t))]  

 زنده ماهي تعداد درصد نسبت رابطه از: بازماندگي درصد

 هاي قفس از شده برداشت) شناور قفس در مانده باقي

 تعداد به( محصول نهايي برداشت و مدت ميان در شناور

 ,.Ai et al)د ش محاسبه شده، يساز ذخيره ماهي

    ). 

 اوليه، ماهيان تعداد: Ni: درصد بازماندگي، SR( 3-)رابطه

Nf :يينها زنده ماهيان تعداد)SR = (Nf / Ni) ×     

                                                                    
 رمعيا انحراف همراه به ها داده ميانگين تحقيق اين در

 معيار، انحراف ميانگين، تعيين جهت. است آمده

 و هارابطه محاسبه ها،داده بندي دسته همبستگي،

 از. گرديد استفاده اکسل افزار نرم از نمودار رسم همچنين

  متعادل تصادفي کامالً طرح

(CRD )آزمون) واريانس تجزيه اصلي آزمون از استفاده با 

F )سه تيمار آزمايشي  رد متقابل اثر بودن دارمعني جهت

 .شد استفاده )وان و استخر خاکي( محيط دو در (1)جدول.

 و شده گيرياندازه پارامترهاي تحليل و تجزيه براي

آزمون  روش از آزمايشي هايگروه بين هاميانگين مقايسه

 نرم با 65/6 بودن دار معني سطح در دانکن ايچند دامنه

 .گرديد استفاده SPSS افزار

 نتايج

و  اي اطالع از شرايط محيط پرورش پارامترهاي فيزيکيبر

ماهيان آب استخرهاي خاکي پرورش بچه شيميايي

( آمده است. 2خاوياري تعيين گرديد که به شرح جدول )

 داري بين عوامل فيزيکيقابل ذکر است که اختالف معني

شيميايي آب در تيمارهاي آزمايشي وجود نداشت  و

(65/6<p.) 

 و شيميايي آب محيط پرورش بچه ماهيان خاوياري در مرکز تکثير شهيد مرجانيرامترهاي فيزيکي : پا2جدول
 شرح          

 
 دوره پرورش

 دما
o
c 

 شفافيت

cm 

 اکسيژن

mg/l 

 پي اچ

pH 

 کربنات

 mg/l 

 بيکربنات

 mg/l 

 فسفات

 mg/l 

 نيتريت

 mg/l 

 نيترات

 mg/l 

 73/0±07/0 07/0±007/0 05/0±048/0 1/758±5/1 1/78±1/3 51/8±75/0 3/9±66/0 6/66±5/77 8/71 هنگام کشت  

 73/0±03/0 07/0±007/0 73/0±708/0 1/748±65 3/8±4 4/8±6/0 1/8±4/6 6/46±1/5 6/78 ميان دوره

 06/0±006/0 79/0±7/0 6/784±78 6/70±6/4 9/1±75/0 4/6±8/0 3/13±7/63 67 پايان دوره
004/0±007/

0 
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چاقي از مرحله الرو تازه تفريخ شده  و  وزن، طول و ضريب

هاي هاي مستقر در سالندر شروع تغذيه فعال در وان

  بود. 3پرورش به شرح جدول.

 ماهي در مخزن پرورش در سنين مختلف: اندازه و ضريب چاقي فيل3جدول
 طول ±SD وزن ±SD شرح

SD± ضريب چاقي 
700  =n متر()ميلي گرم()ميلي 

 65/7±05/0     8/77±63/0     6/67±69/0 فريخالرو بعد از ت

 51/0±03/0 55/67±53/0 31/51±17/0 الرو هنگام تغذيه مخلوط

 

 در 3و ماهيان تيمار  فايبرگالس مخزن  در را روز بعد از تغذيه فعال( 55پرورش ) دوره 2و  1هاي ماهيان نورس تيماربچه

و شاخص  2ل هاي سني مختلف در جدوماهيان در گروهضريب چاقي بچه سپري کردند. طول کل، وزن کل و خاکي استخرهاي

 آمده است. 1رشد ويژه بچه ماهيان در تيمارهاي مختلف در دو محيط وان و استخر به شرح شکل

 مختلف سنين در استخرخاکي هاي فايبرگالس ودر مخزن ماهي فيل چاقي ضريب و اندازه :4جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شماره گروه
سن 

 ماهي
SD± وزن SD± طول SD±  ضريب

 چاقي
60  =n )سانتي متر( )گرم( )روز( 

مخزن 

 فايبرگالس 

 7تيمار 

53 

b
20/2±76/2  

b
53/2±8/4 

a
24/2±72/2 

(62/2_75/2) (52/3_75/4) 

مخزن 

 فايبرگالس 

 6تيمار 

b
25/2±75/2  

c
20/2±65/4 

b
20/2±38/2 

(78/2_33/2) (05/4_30/4) 

 استخر خاکي

 3تيمار 

a
02/2±00/0 a

56/2±50/6 
a

23/2±30/2 
(73/0_84/5) (35/6_85/7) 

مخزن فايبر 

 گالس 

 7تيمار 

32 

b
57/2±80/5 b

50/2±65/7 
b
 20/2±30/2 

(50/0_3/5) (50/6_53/7) 

مخزن فايبر 

 گالس 

 6تيمار 

b
00/2±63/5 c

55/2±38/7 
a
 20/2±75/2 

(08/5_08/2) (02/7_43/7) 

 استخر خاکي

 3تيمار 

a
03/2±06/5 a

58/2±54/0 
c
 25/2±40/2 

(05/4_24/5) (80/0_6/8) 

مخزن فايبر 

 گالس 

 7تيمار 

73 

b
04/2±80/0 b

05/2±76/6 
a
 25/2±75/2 

(53/5_55/0) (03/6_00/6) 

مخزن فايبر 

 گالس 

 6تيمار 

c
50/2±35/0 c

08/2±44/6 
b

23/2±75/2 

(03/0_87/5) (85/6_85/7) 

 استخر خاکي

 3مار تي

a
76/2±5/7 a

56/2±52/55 
c
 20/2±47/2 

(50/6_03/3) (35/55_40/52) 
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قد در سه تيمار ماهيان انگشتدرصد بازماندگي بچه

 6/12±1، 6/12±5/2هاي تيمار ترتيب شمارهه آزمايشي ب

پارامتر   اين ميانگين و مقايسه  تعيين شد  3/25±5/1و 

خاکي داراي اختالف  استخرو گالس فايبرهاي مخزن  بين

 (.P<65/6دار آماري بود )معني

 

: 2، تيمار100: 1متر( و استخر خاکي )تيمار 2×2×5/0گالس )دو محيط مخزن فايبر ماهي درفيل ويژه رشد شاخص مقايسه :1شکل

 قطعه در متر مکعب( 7: 3و تيمار 150

 درصد تحت آزمون دانکن بين تيمارهاي مختلف است. 5دار در سطح حروف التين نماينده اختالف معني

 بحث

هاي ماهي به عنوان يکي از مهمترين گونهدر ايران فيل

گردد. لذا هر پرورشي با ارزش اقتصادي باال محسوب مي

نوع فعاليتي در خصوص افزايش بازدهي تکثير و پرورش 

ر ز اهميت است. هم اکنون اکثيمصنوعي آن بسيار حا

غذاهاي اين ماهي در مراحل مختلف رشد از خارج از 

گردد. يکي از داليل عمده واردات غذا از کشور وارد مي

خارج از کشور مربوط به تلفات زياد بچه ماهيان نورس در 

زمان شروع تغذيه فعال با غذاي ساخت داخل کشور در 

طور ه (. ب     ,.Kamali et alسنوات گذشته بود )

از تغذيه داخلي به تغذيه از  ييباره رژيم غذاکلي تغيير يک

ماهيان خاوياري محيط خارج )شروع تغذيه فعال( در بچه

ماهي و با تغذيه از گردد، اما در گونه فيلباعث تلفات مي

ها( تنها کاهش ميزان رشد و ضريب غذاي زنده )خاکشي

 چاقي در مدت 

 کوتاهي پس از تغذيه مشهود است )فارابي و رمضاني،

هاي کاهش ميزان تلفات و بهبود (. يکي از روش1322

ماهيان خاوياري در شروع تغذيه فعال، وضعيت رشد بچه

تغذيه از غذاي مناسب )نوع، اندازه و ميزان( در اين مرحله 

(. از آنجا که 1375بحراني است )فارابي و آذري تاکامي، 

ماهي نورس در غذاي زنده با توجه به سابقه پرورش فيل

متفاوت  اندازهور عالوه بر دارا بودن کيفيت الزم، داري کش

لذا بدين منظور در شروع تغذيه  ،باشدو مناسب نيز مي

متر استفاده ميلي 6/6فعال از غذاي زنده الک شده با قطر 

ماهيان نورس به تيمارهاي مختلف انتقال شد و سپس بچه

 داده شد.

ماهي فيلگردد که رشد مشاهده مي 2 با توجه به جدول

هاي فايبرگالس و استخر خاکي کامالً متفاوت در مخزن

هاي (. هر چند ميزان تراکم در مخزنP<61/6)بود 

 65و  56نيز در گروه سني  2و  1فايبرگالس تيمارهاي 

اما  ؛(P<65/6) نددار آماري بودروزه داراي اختالف معني

ماهيان نورس در اين اختالف در افزايش وزن و طول بچه

هاي فايبرگالس بود. حيط استخر خاکي سه برابر مخزنم

( در هر دو محيط 2شيميايي آب )جدول. وشرايط فيزيکي

ماهيان مخزن فايبرگالس و استخر خاکي براي پرورش بچه

نورس کامالً مناسب بود و از طرفي ميزان غذاي در 

هاي فايبرگالس در واحد حجم آب در مخزن آنهادسترس 

عامل بنابراين برابر بيشتر بود.  2اکي نسبت به استخر خ

اصلي در تفاوت بين تيمارهاي مختلف تعداد ماهي در متر 

مکعب بود. با اين تفاوت که ماهيان موجود در مخزن  
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تري از غذاي زنده اطراف فايبرگالس امکان تغذيه راحت

دليل فضاي پرورش کوچکتر دارا بودند. ولي  خود به

، بود يکساننيز ي کيفيت غذا جايي که حت د درشمشاهده 

مقدار غذا تنها دليل افزايش روند رشد مناسب وزن ماهي 

 .نشان داده نشد

ضريب چاقي يکي از فاکتورهاي مهم در ارزيابي رشد 

مناسب ماهيان در محيط هاي مختلف است. مطالعات 

ماهي نورس با دارا بودن ( نشان داد که فيل1372کروپي )

شرايط بسيار مطلوب پرورش در  6/6-7/6ضريب چاقي 

در مرتبه متوسط و  5/6-6/6و ضريب چاقي  داشتقرار 

(. در اين 1372در مرتبه پايين است )کروپي،  2/6-3/6

ماهيان نورس گردد که بچهمشاهده مي 2بررسي در جدول.

روزه پرورش يافته در مخزن  فايبرگالس از  65و  56و  35

ر صورتي که در ضريب چاقي مطلوبي برخوردار بودند. د

روزه مقدار ضريب چاقي  35استخر خاکي تنها در سن 

روزه از ضريب چاقي  65و  56مطلوب بود و در سن 

که با افزايش  دادمتوسط برخوردار بود. مرور منابع نشان 

يابد )فارابي، سن ماهي مقدار ضريب چاقي کاهش مي

1372 Soltanzadeh et al.,     ; اما مطلبي که .)

با وجود قرار ، اين است که باشدميتحقيق مطرح در اين 

ها ضرايب چاقي آن ،ماهيان در يک گروه سنيبچهگرفتن 

هاي خاکي با وجود کسب رشد وزني و طولي در استخر

-بيشتر از مقادير عددي کمتري برخوردار بود. بنابراين مي

 از مستقـل ماهيانتوان نتيجه گرفت که ضريب چاقي بچه

سن ماهيان نورس  و چاقي ضريب بين  و آنهاست سن

ماهي  اندازه افزايش اي وجود ندارد، ولي با ميزانرابطه

ماهي نورس از مقادير )طول و وزن( از دوره الروي تا بچه

باالتر و با روند افزايش سن و اندازه ماهي مقادير ضريب 

گردد که با سپس ثابت مي ،چاقي داراي روند نزولي شده

 .شت( مطابقت دا1116مطالعات فارابي )

ويژه يکي ديگر از پارامترهاي ارزيابي رشد  شاخص رشد

گردد. در اين بررسي مشاهده گرديد ماهي محسوب مي

ماهيان پرورش ( که شاخص رشد ويژه در بچه1)شکل.

يافته در استخر خاکي بيشتر از بچه ماهيان پرورش يافته 

ددي (. مقادير ع>65/6Pهاي فايبرگالس بود )در مخزن

ماهي روزه فيل 65ماهيان نورس ويژه در بچه شاخص رشد

 ،که با افزايش سن ماهي مقادير آن کاهش يافته دادنشان 

سپس ثابت گرديد. در اين بررسي متوسط شاخص 

 بود. 22/7±71/6روزه  65ماهيان نورس رشدويژه بچه

( بر روي ماهيان 1322مطالعات بهمني و همکارن )

گرم در دو محيط  75/33±35/6ط پرورشي از وزن متوس

 266مخزن  فايبرگالس و استخرخاکي پس از يک دوره 

 572روزه نشان داد که افزايش وزن در مخزن فايبرگالس )

ترتيب  گرم( بود. اما به 762گرم( کمتر از استخر خاکي )

اختالف  فاقد اما 61/1و  21/1داراي شاخص رشد ويژه 

نند دستاورد اين تحقيق ها نيز هماداري بودند. آنمعني

داري تحت تاثير نتيجه گرفتند که رشد ماهيان بطور معني

(. 1322محيط پرورشي بود )بهمني و همکاران، 

ماهيان ( معتقدند که بچه1122لوکيانينکو و همکاران )

حاصل از تکثير مصنوعي براي برخورداري از ثبات نسبي 

اء در برابر عوامل نامساعد محيطي و همچنين ارتق

در استخرهاي خاکي بايد بازماندگي در شرايط طبيعي 

 (.1122پرورش يابند )لوکيانينکو و همکاران، 

که با افزايش سن و اندازه ماهي  دادمرور منابع نشان 

همانند جانوران ديگر شاخص رشد ويژه کاهش و سپس 

گردد. از طرفي شاخص رشد ويژه ماهيان مستقل ثابت مي

و با  عکسطول دوره پرورش نسبت با بوده، از سن ماهي 

وزن اکتسابي در دوره پرورش نسبت مستقيم دارد، 

تواند با توجه به شرايط محيطي مختلف از بنابراين مي

تغييرات متنوعي برخوردار باشد. سپهداري و همکاران 

 326-562ماهي بين اوزان ( شاخص رشد ويژه فيل2616)

 2/6-12/6روز حدود  16گرم را در يک دوره پرورش 

(Sepahdari et al.,      و محسني و همکاران )

گرم را  266-2612ماهي بين اوزان ( پرورش فيل2616)

دست ه ب 6/6-21/6روزه حدود  126در يک دوره پرورش 

(. در نتيجه اندازه و      ,.Mohseni et alآوردند )

توان رشد بچه ماهيان با قرار گرفتن در شرايط محيطي 

ت است و تراکم يا فضاي پرورش در افزايش مختلف، متفاو

ماهي نورس تا مرحله ماهي از مرحله بچهميزان رشد فيل

 گذار است. قد بسيار تاثيرانگشت
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 توصيه ترويجي

هاي فايبرگالس در مخزن ماهيبه پرورش دهندگان فيل

 26صورت تلفات بيش از  گردد که دردر کشور توصيه مي

بالفاصله نسبت به  قد،گشتدرصد از مرحله الروي تا ان

کاهش تراکم پرورش و تغيير نوع غذا و استفاده از غذاي 

 درصد( اقدام کنند و در 66تازه )با پايه ماهي بيش از 

ماهيان را تا صورت در اختيار داشتن استخر خاکي، بچه

گرم در محيط استخر پرورش دهند تا از  5اوزان بيش از 

 مه پرورش برخوردار باشند.تري براي اداماهيان مقاومبچه

 

 منابع

بهمني، م.، پورعلي، ح.ر.، کاظمي، ر.، آق تومان، و. و 

هاي مولد . تشکيل و پرورش گله1322پورکاظمي، م. 

از مولدين پرورش يافته در کارگاه هاي پرورش 

ماهي گوشتي فيل بيوتکنيک پرورش -ماهي)فاز اول

(Huso huso در آب شيرين. موسسه تحقيقات )

 .صفحه 132الت ايران. شي

 پرواربندي .1375. ق ،تاکامي آذري و. و.م.س. فارابي

 فحه.ص26 مدرس، تربيت دانشگاه. خاوياري ماهيان

 روي غذايي رژيم چهار اثرات بررسي. 1372. و.م.س. فارابي

 تاسماهي و ماهيفيل بدن ترکيبات از برخي و رشد

 رشدا کارشناسي نامهپايان. پرورش دوم سال در روسي

 .صفحه 56 ،مدرس تربيت دانشگاه

 رشد مراحل بررسي. 1322. ح ،رمضاني و. و.م.س. فارابي

 تکثير در ماهيفيل قدانگشت و نورس ماهيبچه الروي،

 ششمين .ريذخا بازسازي جهت مصنوعي پرورش و

آب  همايش اولين و دريايي فنون و علوم همايش

 صفحه. 211 (116) ،ايران نگاري

 استخرهاي بيولوژي و هيدرولوژي .1372. و ،کروپي

 ماهيان پرورش و تکثير مجتمع آموزشي، دوره خاکي،

 .صفحه 22 ،رشت بهشتي دکتر شهيد خاوياري

 کمالي، ا.ق.، فارابي، س.م.و.، قرباني، ر. و جعفريان، ح.

. بررسي بازدهي مرکز تکثير و پرورش ماهيان 1323

، دانشکده منابع طبيعي، خاوياري شهيد مرجاني

 56دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 

 . صفحه

 .1122کاکوزا.  ار.يو. کاسيموف و آ.آ..يالوکيانينکو. و.

ماهيان کارگاهي. ولگاگراد. استاندارد رشد و وزن بچه

هاي تاسماهيان در حوضه ير، بازسازي ذخا221ص

درياي خزر و آزوف و درياي سياه. مترجم: فضه 

، ارات مؤسسه تحقيقات شيالت ايران. انتش1326نظري.
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Abstract 

This question of fish growers is always proposed: Does fish grow to the size of reservoir? Therefore, 

in order to find the answer to this question, this investigation was studied with effect of culturing place 

on the growth of Beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus,     ), from larval to fingerling stage. Beluga 

larvae were transferred to experimental treatments in weight of    mg. Experiments were carried out 

in three treatments, including: treatment   and   in fiberglass tanks ( × m ) and treatment   in earth 

ponds (  ha) in three replications and the density in rearing places were    ,     and   Fish per m , 

respectively.  After    days of rearing period, the final weight of fish in the treatments was  .   ± 

 .  ,  .   ±  .   and  .  ±  .   g, respectively. The highest condition factors of fish fingerling were 

obtained in fiberglass tanks and the highest specific growth rate in earth ponds. As a result, the size 

and the ability to grow fingerling varies in different environmental conditions, and the density or 

rearing place has a significant effect on increasing the growth rate of the Beluga sturgeon from larval 

stage to fingerling.  
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