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 چکیده

 تر از حد بحرانی سبب کاهش مصرف غذا شده و ماهییژن پایینمیزان اکس است. ضروري جانوري هر در متابولیسم و تنفس براي اکسیژن
اي، رشد ماهیان و به تغذیه و فعالیت شنا، تنفس کاهش استرس، افزایش با است کند و ممکن جذب را مصرفی غذاي که نخواهد بود قادر

میزان اکسیژن محلول در بازه مناسب، یافته و سبب مرگ ماهی گردد. با افزایش  کاهش شدت ها بهبیماري برابر در تبع آن مصونیت
کیلوگرم،  1-2/1گرم و  250-300گردد. در فیلماهی پرورشی با میانگین وزن اختالف قابل توجهی در روند افزایش وزن ماهیان ایجاد می

چهار برابر افزایش یابد.  تواند به ترتیب دو ومیلی گرم در لیتر، درصد افزایش وزن بدن می 9-10در یک دوره پرورشی دو ماهه با اکسیژن 
اکسیژن باال سبب سالمت و بهبود وضعیت بافت آبشش و طحال و در کل عملکرد فیزیولوژیک فیلماهیان خواهد همچنین محیط پرورش با 

قتصادي تواند اثرات ابنابراین با توجه به دوره پرورش طوالنی فیلماهی پرورشی، به کارگیري سطوح باالي اکسیژن در بلند مدت میشد. 
 پروري ماهیان خاویاري کشور مؤثر باشد.چشمگیري ایجاد کرده و در نتیجه در رونق صنعت آبزي
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 مقدمه

 که در خاویاري از ماهیان با ارزش اقتصادي هستند ماهیان
و به دالیل  یافته ملتکا و تکوین پیش سال میلیون 250 حدود

هاي تکثیر، رویه، آلودگی محیط آبی و از بین رفتن مکانصید بی
بهره و صید که جا آن در معرض خطر انقراض قرار دارند. از

 مواجه شدیدي کاهش با جهان در خاویاري ماهیان از برداري
براي تولید  ماهیان این پرورش توسعه جدید رویکرد گردیده،

اي بـراي ذخایر طبیعی مورد هدف پشـتوانه خاویار و گوشت با
) بزرگترین ماهی 1توجه قـرار گرفته است. فیلماهی (شکل 

 بر عالوه که خزر است دریاي زنده موجود خاویاري و بزرگترین
 لحاظ گونه، به این حفظ و ضرورت اکولوژیک باالي اهمیت

 گونه دیگر به آن نسبت باالي رشد ضریب به دلیل نیز اقتصادي
 خاویاري، پایداري در برابر کیفیت پایین آب و مناسب بودن ايه

پروري، مورد توجه پرورش دهندگان است و این امر جهت آبزي
 Carmona et). است کرده چندان دو اهمیت این گونه را را

al., 2009; Coad, 2014) 

 
 (Huso huso)فیلماهی  -1شکل 

 نقش و اهمیت اکسیژن در پرورش ماهیان

ف جانوران خشکی که اکسیژن در آن عامل محدود کننده بر خال
هاي آبی، اکسیژن محلول عاملی رسد، در محیطبه نظر نمی

کننده است. جو سرشار از اکسیژن است در حالی که محدود
شود و به عالوه حاللیت آن در اکسیژن در آب به خوبی حل نمی

رین درصد مقدار محلول در آب شی 80هاي دریایی معادل آب

هاي اشباع از اکسیژن شرایط براي زندگی و است. در آب
هاي حیاتی آبزیان مناسب بوده، در نتیجه مقاومت آبزیان فعالیت

ها بیشتر در برابر عوامل و شرایط نامساعد محیط از قبیل آلودگی
است. همچنین کاهش میزان اکسیژن محلول در آب منجر به 

هوازي و نهایتا افزایش انباشته شدن مواد آلی و تجزیه غیر 
 هر در سوخت و ساز و تنفس براي آلودگی می شود. اکسیژن

 سوخت و ساز و رشد میزان ماهیان در است. ضروري جانوري
 در .گیردمی قرار پرورش محیط در اکسیژن غلظت تاثیر تحت

 مهمترین عامل ماهی، پرورش آب در اکسیژن بودن دسترس
 به مدیریت ماهی موفق لیدتو است و پروري آبزي در آب کیفی
 آوردن فراهم .دارد محلول در آب بستگی مقدار اکسیژن خوب
 متراکم، پرورش در ماهی براي محلول اکسیژن کافی مقدار

 منجر پایین بسیار محلول اکسیژن هايغلظت و است ضروري
 اشتهایی،بی شامل ماهی سالمت بر جدي نامطلوب اثرات به

 نهایت در و قراريبی بافتی، اکسیژن کمبود تنفسی، استرس
 شود. می مرگ

 به اکسیژن ها افزودنگونه از بسیاري متراکم پرورش در امروزه
 زیرا زمانی است متداول تولید، امري و زیتوده افزایش جهت آب
 و سالمتی باشد، نزدیکتر اشباع وضعیت به محلول اکسیژن که

ن اکسیژن بود. میزا خواهد بهترین فیزیولوژیک ماهی، موقعیت
 تر از حد بحرانی سبب کاهش مصرف غذا شده و ماهیپایین
 با است کند و ممکن جذب را مصرفی غذاي که نخواهد بود قادر

اي، رشد تغذیه و فعالیت شنا، تنفس کاهش استرس، افزایش
 کاهش شدت ها بهبیماري برابر در ماهیان و به تبع آن مصونیت

 دسترس، عامل اصلی در محلول اکسیژن کاهش یابد. بنابراین
 با که است این توجه قابل است. نکته غذا مصرف تعیین براي

 یابد.می افزایش بیماري نیز  بروز رشد، امکان کاهش
 

نیاز اکسیژنی در دوره هاي مختلف زندگی ماهیان 
 خاویاري

میزان اکسیژن مورد نیاز ماهی بستگی به دما، اندازه ماهی، 
، گونه و سطح فعالیت آن دارد و با میزان غذادهی، کیفیت جیره

کند. حساسیت ماهیان در مقابل کاهش زمان سریعاً تغییر می
اکسیژن محلول در آب، در مراحل مختلف رشد (تخم، الرو و 

هاي حیاتی (تغذیه، رشد، تولیدمثل و بالغ) و همچنین فعالیت
هاي عمومی) متفاوت است. براي این گروه از ماهیان در فعالیت

ط زیستی مناسب، نباید مقدار اکسیژن محلول آب به کمتر شرای
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گرم در لیتر برسد، زیرا غلظت اکسیژن عامل اصلی میلی 5از 
باشد نیاز اکسیژن به ازاي محدود کننده سوخت و ساز ماهی می

داري با افزایش وزن واحد وزن بدن ماهی به صورت معنی
یژن به یابد از سوي دیگر ظرفیت جذب اکسفردي، کاهش می

ازاي هر واحد وزن بدن در ماهیان بزرگ، کمتر از ماهیان 
کوچک است، چون ناحیه سطحی آبشش به وزن بدن بستگی 
دارد. بنابراین حداکثر مصرف غذا به ازاي واحد وزن بدن در 
ماهیان بزرگ، کمتر از ماهیان کوچک است که این مساله سبب 

ماهیان کوچک تر در ماهیان بزرگ نسبت به رشد نسبی پایین
 .)Tran-Duy et al., 2008می شود (

در مراحل  میزان اکسیژن محلول آب مورد نیاز در مراکز تکثیر،
-9،  4پیش الروي و الروي و بچه ماهی باید حداقل به ترتیب 

، شفچنکو، 1395گرم در لیتر باشد (فالحتکار، میلی 5و  7
). پایین آمدن سطح غلظت اکسیژن از حداقل نیاز ماهی، 1998

موجب کاهش شدید رشد می گردد. فیل ماهی همچون سایر 
اي اکسیژن دوست است و باید میزان ماهیان خاویاري، گونه

اکسیژن محلول آب همیشه بیش از مقادیر حداقلی یاد شده 
گرم میلی 2-3چند این گونه با حداقل مقدار اکسیژن  باشد. هر

در لیتر اکسیژن نیز می تواند زنده بماند، اما نه تنها فاقد رشد 
 خواهد بود بلکه از وزن آن نیز کاسته خواهد شد.

-300ماهی در بازه وزنی  براي پرورش و تولید اقتصادي فیل
 9 -10کیلوگرم باید اکسیژن محلول آب،  1-2/1گرم و  250
گرم در لیتر و به صورت پیوسته باشد. براي کارایی بهتر میلی

اکسیژن در سوخت و ساز ماهی و افزایش تولید بهینه، رعایت 
مدیریت پرورش در طول دوره ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
یعنی در مدت هشت هفته پرورش، ضمن تثبیت اکسیژن محلول 

دما، نیتریت، آهن، گرم در لیتر باید میلی 9-10آب در بازه 
 5/17-5/18آب پرورش نیز به ترتیب در بازه   pHآمونیوم و 

 -026/0گرم در لیتر، میلی 01/0-03/0گراد، درجه سانتی
باشند. همچنین طول دوره  5/6-1/7ام، صفر و  پیپی 024/0

 6ساعت روشنایی و  18نوري محیط پرورش باید در وضعیت 
 9-10اکسیژن در محدوده جهت تنظیم  ساعت تاریکی باشد.

میلی گرم در لیتر، باید تزریق اکسیژن خالص توسط کپسول 
اکسیژن مجهز به مانومتر انجام و میزان اکسیژن با کنترل مداوم 

متر در محدوده مورد نظر حفظ روزانه با استفاده از دستگاه اکسی
گردد. اگر شرایط اعالم شده رعایت شود با غذادهی روزانه در 

درصد زیتوده ماهی در طول دوره  2-3و به میزان  سه نوبت
پرورش، اختالف قابل توجهی در وزن نهایی و سالمت ماهیان 

ماهیان شناي فیلایجاد خواهد شد. در این شرایط پرورشی، 
تر و کیفیت عضله بهتر، میزان جذب غذا، تر، رنگ شفاففعال

کانی و نرخ رشد ویژه و وزن باالتري خواهند داشت (باقرزاده ال
گردد که با ). این روند به این علت ایجاد می1391همکاران، 

افزایش میزان اکسیژن محلول، میزان غذاي دریافتی ماهی 
یابد بنابراین با میزان افزایش اما ضریب تبدیل غذایی کاهش می

توان ماهی با وزن باالتري تولید کرد. یعنی پس غذاي کمتر می
وزن نهایی ماهیان پرورش یافته به از یک دوره پرورش دو ماهه 

گرم میلی 9-10دلیل تثبیت شرایط اکسیژنی آب پرورش در بازه 
گرم و  250-300در فیلماهی پرورشی با میانگین وزن در لیتر، 

تواند به کیلوگرم، درصد افزایش وزن بدن ماهیان می 2/1-1
ا این نتیجه در بلند مدت بترتیب دو و چهار برابر افزایش یابد. 

توجه به دوره پرورش طوالنی فیلماهی پرورشی، اثرات اقتصادي 
چشمگیري براي تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهیان 

 خاویاري به ویژه فیلماهی خواهد داشت. 
 

 نتیجه گیري 

ماهی، هنگامی که میزان اکسیژن محلول در آب پرورش فیل
افزایش و  نزدیک اشباع یا حتی اندکی فوق اشباع باشد، نرخ رشد

میزان ضریب تبدیل غذا کاهش یافته و روي هم رفته درصد 
عالوه افزایش وزن و تولید ماهی افزایش خواهد یافت. این امر 

 مصرف علت کاهش به غذادهی، و غذا هايهزینه کاهش بر
 کاهش آن دنبال به پرورش و محیط آب ثانویه آلودگی از غذا،

اگرچه بنابراین  .شد خواهد نیز جلوگیري آب کیفی عوامل
افزایش میزان اکسیژن محلول در آب و بهینه سازي شرایط 
اکسیژن همراه با افزایش هزینه اولیه خواهد بود، اما در پایان 
دوره پرورش، این هزینه با برداشت ماهیان با وزن باالتر و 
کاهش در هزینه غذاي مصرفی در کل دوره، جبران گشته و از 

صرفه خواهد بود. بنابراین اکسیژن  لحاظ اقتصادي مقرون به
گرم در لیتر، اثر مطلوب بر رشد میلی 9-10محلول به میزان 

-فیل ماهی پرورشی داشته، براي پرورش این گونه توصیه می
 گردد. 
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