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 چکیده 

اساس مصرف  بر (Acipenser stellatus) برونازونماهیان بچهترین درصد غذادهی در پرورش به منظور تعیین مناسب

 گرم 76/421 ± 88/15و  2/41 ± 87/1، 71/11 ± 68/0به ترتیب  پایین، متوسط و باال آزمایشی در سه گروه وزنی ،خوراک

مرتبه در  6تا  2و ماه  هفتبه مدت بر اساس اشتها  انماهیهای بتونی طراحی و اجرا شد. کاماًل تصادفی در حوضچهصورت ه ب

 درجه 5/13  ± 5 دوره آزمایشدر طول  دما محدوده. شدشدند. مقدار غذای مصرف شده و دمای روزانه ثبت روز غذادهی 

افزایش وزن بدن، های شاخصهای تغذیه و رشد محاسبه شدند. نتایج نشان داد شاخصدر پایان دوره پرورش،  بود. گرادیسانت

اختالف  دو گروه دیگرنسبت به  ،بودند پایین یوزن در گروهضریب تبدیل غذایی ماهیانی که  و رشد ویژه  درصد رشد روزانه، نرخ

بیشترین سرعت رشد و کمترین ضریب تبدیل غذایی در گروه وزنی پایین مشاهده شد. همچنین،  (.>05/0p) داشتنددار معنی

وزن   %1گرم حدود  173به   41گرم و از   183به  11دست آمده، میانگین مصرف خوراک برای رسیدن وزن از بهبر اساس نتایج 

مرگ و  بود. هیچدر دماهای مورد مطالعه ( 88/0)وزن بدن  %1گرم( کمتر از  553به  421های باالتر )از ولی برای وزنبدن 

جدولی  ،با توجه به میزان مصرف خوراکهمچنین، های وزنی مورد مطالعه مشاهده نشد. گروهمیری در طول دوره پرورش در 

-پرورشتواند راهنمایی برای  که می  شد  و ارائه  در اوزان و دماهای مختلف طراحیبرون  ازونغذادهی  مناسب  تعیین درصد    برای

 .ماهی باشداین دهندگان 
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 و همکاران(  فالحتکار) مختلف یهاازون برون در اندازه انیدر پرورش بچه ماه ی درصد غذاده نی ترمناسب نییتع/    18

 مقدمه

 اما  ،هستند  نیزم  روی دارانمهره نیتریمیقد از انیتاسماه

 تا تـاس شده باعث ریاخ  رنـق یط یانسان هایتیفعال

 انقراض  خطر معرض در شدت به انیماه نیا از ییهاگونه

 آمده  وجودبه یمنف راتییتغ(.  IUCN, 2012)  رندیگ  قرار

 ایـهمکان شدن محدود و زرـخ اییدر سازگانبوم در

 از جمله  هایآلودگ و رمجازیغ  و هیرویب دیص زی،یرمـتخ

 Falahatkar et) اندبوده انیتاسماه ریذخا کاهشعوامل 

al. 2009.) یعیطب ریذخا کاهش به توجه با ن،یبنابرا، 

راهکار  در شرایط محصور، ماهیانپرورش این  تکثیر و

 ،چنینهمحفظ این گونه ارزشمند شیالتی و  برای مناسبی

 Chebanov and) است و خاویار تولید گوشت

Billard, 2001) . 

ترین ارزش( از با  Acipenser stellatusبرون )ازونگونه  

کیفیت  مزایایی از قبیلکه  است ماهیان دریای خزرتاس

رسیدن  برایان کمتر ، مدت زمباالی گوشت و بازارپسندی

های گونه دیگرتولید خاویار نسبت به  به مرحله بلوغ و

میزان باالی خاویار استحصالی نسبت همچنین، خاویاری و 

 (. Falahatkar et al. 2014)دارد به وزن بدن 

ی ـماهیان، نوع ـتاسرورش ـرای پ ـگذاری بایهـسرم

، منابع مالیچون نیاز به  خطر است،پرگذاری ایهـسرم

نیروی انسانی و صرف زمان زیاد برای رسیدن به گوشت و  

کشد تا سال طول می 6-8خاویار دارد. در شرایط اسارت 

 به خاویار برسند Acipenserاز جنس های ماده ماهی

(Chebanov and Galich, 2011) طی این دوره .

کل هزینه سالیانه و بیش از  %60طوالنی، هزینه غذا تا 

خاویار گوشت و  های کل مورد نیاز برای تولید  نیمی از هزینه

 ;Logan and Shigekawa, 1986دهد )را تشکیل می

Logan et al. 1995 .) ،در پرورش به همین دلیل

های غذا کاهش هزینه ،یازهای اساسیـتاسماهیان یکی از ن

تعیین  ،بنابراین. استکارایی تولید  بیشینهبرای رسیدن به 

دستیابی به بهترین ضریب  برایدقیق میزان غذادهی 

تبدیل غذایی و بیشترین سرعت رشد که در عین حال از 

بسیار ضروری است. از   ،صرفه باشد نظر اقتصادی مقرون به

طور دقیق و درست بهطرف دیگر، اگر درصد غذادهی 

به حفظ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب  ،انتخاب شود

مواد معلق در  و آمونیاک، نیتریت اکسیژن محلول، مانند

 (.Pedersen et al. 2012) شودحد مطلوب کمک می

دهی در ماهیان غذاتعیین میزان  بارهمطالعات متعددی در

در تاسماهی ماهیان انجام شده است. تاسمختلف از جمله 

بهینه برای رسیدن  درصد غذادهی ( A. persicus) ایرانی

 90به  47و از  47به  33، از 31 به 5/19 ماهی ازبچهوزن 

وزن بدن با توجه به دمای آب  %3و  3، 4ترتیب بهگرم 

 .Yosefpour Pirbazari et alتعیین شده است )

در خصوص میزان غذای مطلوب برای تاسماهی  (.2000

 40تا  20های ( در وزنA. transmontanusسفید )

، 1993و همکاران ) Hungتوسط  هاییرم گزارشــگ

در مطالعه پورعلی و همکاران ) است. ( ارائه شده 1989

 ،(Huso huso)  ماهیانفیل بچهرشد بهینه    بر روی(  1377

های گرم و وزن 112الی  35های درصد غذادهی در وزن

است. درصد  شدهوزن بدن یا کمتر از آن تعیین  %4 ،باالتر

محسنی و یابد. ها کاهش میمذکور، با افزایش وزن ماهی

 اوزان  ،ماهیفیلدر حد مطلوب غذادهی  (1384)همکاران 

 3300تا    2050و برای ماهیان    %2را  گرمی   1900تا    850

وزن بدن با در نظر گرفتن دمای آب تعیین   %1تا    را  گرمی  

توجه به توسعه صنعت   در شرایط محیطی ایران و با.  کردند

کنون تا ،روری و پرورش گوشتی تاسماهیانپ آبزی

درصد غذادهی گزارش نشده  بارهدستورالعمل خاصی در

 است. 

ورش آنها در ماهیان، پرتاس های پرورش بچه یکی از روش

کنترل شده و  گالس در شرایط کامالًمخازن بتونی و فایبر

 ، به همین منظور است.وابستگی تام به غذای فرموله شده 

برای پرورش  ای تغذیهدستیابی به یک الگوی مناسب 

با توجه به ماهیان از اهمیت باالیی برخوردار است. تاس

و برون ازونگونه صوص پرورش ـزایای ذکر شده در خـم

خاصی  ایتولید خاویار و ذکر این نکته که اطالعات تغذیه

تعیین با هدف حاضر مطالعه  در این ماهی وجود ندارد،

تها در دماهای مختلف و اساس اش بر اثرات درصد غذادهی

برون در شرایط ازونماهیان بچهبر عملکرد رشد  اثر آنها

 .شدپرورشی انجام 

 

 هامواد و روش

 پرورش طیشرا  و یماه

ژنتیکی ذخایر  و حفاظت از این مطالعه در مرکز بازسازی

 ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور سیاهکل )گیالن(

ه گروه وزنی متفاوت از سد. ابتدا شانجام  ماه 7به مدت 

 87/1، 71/11 ± 68/0ماهیان ازون برون با میانگین وزنی 
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 کامالً طرح کی درگرم  76/421 ± 88/15 و 2/41 ±

سازگار  یدست یبا غذا جداگانهمرحله در سه  یتصادف

گرد  یحوضچه بتون 3 از مرحله هر درپرورش  برایشدند. 

 cm 50و ارتفاع   2m 7/2، سطح مقطع cm 185به قطر 

. بودعدد  20 حوضچهدر هر  انیماه تعداد .شد استفاده

 ادلـمع و یاوـمس ورـط به هاهـحوضچ همه در آب ارتفاع

گرفته شد. حجم آب در هر در نظر سانتیمتر  30 ± 1

میزان آب ورودی به هر حوضچه به طور   ،لیتر  806حوضچه  

رودخانه   منبع تأمین آن  ولیتر در دقیقه    17  ±  5/0میانگین  

آب محل پرورش  pHبود. دما، اکسیژن و  اهکلیخرارود س

 WTW 330) متراکسیگاه دوره تحقیق با دست طیدر 

oxi, Weilheim, Germany )گیری شداندازه. 

 درجه 5/13 ± 5 مختلف طی مراحلدر  دما محدوده

و   لیتر  در  گرممیلی  9/8  ±  2/0  محلول  ژنیاکس  گراد،یسانت

pH 02/0 ± 9/7  .بهفتوپریود  ،دوره پرورش طیدر بود 

 .بودطبیعی صورت 

 

 

 غذادهی

 ,Biomar® 0.8-3 Nersacماهیان با جیره تجاری )

France رطوبت،  %11تا  10پروتئین،  %52تا  50( حاوی

غذادهی خاکستر تغذیه شدند.  %10 و چربی %14تا  12

بار در  6تا  2 دستی بر حسب میزان اشتهای ماهیان طوربه

ثبت  وانجام  اساس دمای آب و وزن ماهی( )بر روزشبانه

 شد. 

 

 های رشدتعیین شاخص

برای  .هفته یکبار انجام شد دوهر سنجی ماهیان زیست

 24کاهش استرس قبل و بعد از هر توزین، تغذیه به مدت 

 غلظت ماهیان باسنجی، زیست هر برایساعت قطع شد. 

 گرم در لیتر پودر گل میخک بیهوش شدندمیلی 300

(Falahatkar et al. 2014) ماهیان با  طول کل. وزن و

با  سنجیزیستکش گرم و خط 1ترازوی دیجیتال با دقت 

های رشد و شاخص .گیری شدندمتر اندازهمیلی 1دقت 

فالحتکار، ) شدندزیر محاسبه  روابطبا استفاده از تغذیه 

1393:)  

 = وزن کسب شده )گرم(وزن نهایی )گرم(  –وزن اولیه )گرم( 

 ( %= درصد رشد روزانه ) ] وزن نهایی )گرم( –)وزن اولیه )گرم( [×  100)تعداد روزهای آزمایش × وزن اولیه( /  

 روز( /= نرخ رشد ویژه )درصد  ](Lnوزن نهایی )گرم(  – Ln)وزن اولیه )گرم( [×  100تعداد روزهای آزمایش / 

 × وزن نهایی )گرم( = شاخص وضعیت 100/  ]متر()سانتی 3کل طول[

 = مقدار غذای خورده شده )گرم/ ماهی(دوره )گرم(  طیتعداد کل ماهیان / مقدار کل غذای مصرف شده در 

 (روز درصد/)اساس اشتها  = مصرف خوراک بر 100( × )روز / مصرف خوراک( × 2 \ اولیه تودهزینهایی +  تودهزی) 

 

 یآمار لیتحل  و  هیتجز

 آزمون با استفاده از ها دادهپس از کنترل نرمال بودن 

Kolmogorov-Smirnov ها از و همگنی واریانس

 One) ، آنالیز واریانس یک طرفهLevene طریق آزمون

Way ANOVA  ).ها بین مقایسه میانگین داده  انجام شد

و   %95در سطح اطمینان   Tukey آزموناز طریق  تیمارها  

 ,SPSS, Chicago) 13نسخه  SPSS افزاراز طریق نرم

USA )میانگین صورت ه های درون متن ب. دادهانجام شد

 د.ناشده ارائه معیار انحراف ±

 

 

 

 نتایج

مرگ و میری   ، هیچآزمایشدر طول دوره پرورش در هر سه  

برای   میانگین مصرف خوراکنتایج نشان داد مشاهده نشد.  

 گرم حدود  173به    41و از    گرم  183تا    11رسیدن وزن از  

گرم( کمتر از   553به    421های باالتر )از  ولی برای وزن  %1

( بود. همچنین، کمترین ضریب تبدیل غذایی و 88/0) %1

دست آمد )جدول بهبیشترین سرعت رشد در وزن پایین 

نشان داده   1شکل  مورد مطالعه در    مراحلدر    روند رشد(.  1

های میزان غذای دادهبا استفاده از  ،همچنین شده است.

، های مختلفو دماها مصرف شده بر اساس اشتها در وزن

 تنظیم شد. 2جدول و مشخص درصد غذادهی 
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  اشتها اساس  مختلف تغذیه شده برهای وزنی گروهبا   (Acipenser stellatusبرون )ازون ماهیان بچه عملکرد رشد  1جدول 

 . انحراف معیار( ±  ن یانگ ی)م مختلف  مراحلدر 

 باال وزن متوسط  وزن نییپا وزن رشد یهاشاخص

 76/421 ± 88/15 2/41 ± 87/1 71/11 ± 68/0 )گرم(       هیاول وزن

 8/553 ± 74/29 23/173 ± 67/7 38/183 ± 40/10 )گرم(       یینها وزن

 a46/6 ± 67/171 b34/10 ± 03/132 b93/12 ± 03/132 )گرم(       وزن شیافزا

 625 ± 06/0 627/0 ± 06/0 815/0 ± 09/0 رشد روزانه )گرم(

 a53/105 ± 3/1466 b96/25 ± 61/320 c45/3 ± 04/31  روزانه رشد درصد

 a03/0 ± 37/1 b03/0 ± 75/0 c05/0 ± 51/0 روز(   )درصد/ ژهیو رشد نرخ

 27/0 ± 004/0 22/0 ± 005/0 23/0 ± 001/0 تیوضع شاخص

 b06/0 ± 15/1 a07/0 ± 57/1 a18/0 ± 76/1 ییغذا لیتبد بیرض

 88/0 ± 01/0 019/1 ± 02/0 01/1 ± 04/0 ( روز درصد/) خوراک مصرف

 (. >0p/ 05)دار هستند  اعداد در هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی
 

 
گرم   41/ 2  ±  1/ 87گرم )الف(،  11/ 71  ±  0/ 68( با وزن اولیه Acipenser stellatusبرون )ازونماهیان بچه روند رشد  1شکل 

 . در طول دوره آزمایش گرم )ج(  421/ 76 ±  15/ 88)ب( و 
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 Acipenserخوراک در بچه ماهیان ازون برون )درصد غذادهی در اوزان و دماهای مختلف بر اساس میزان مصرف  2جدول 

stellatus .) 

 

 بحث

های تمام با توجه به اینکه هزینه غذا بیش از نیمی از هزینه

دهد، هر تغییری شده تولید گوشت و خاویار را تشکیل می

شده منجر شود. تمامتواند به کاهش هزینه  در هزینه غذا می

غذادهی در تاسماهیان  راهبردبنابراین، پیدا کردن بهترین 

نه به ازای هر واحد منجر به بیشترین رشد و کاهش هزی

 شود. تولید می

جدول درصد غذادهی  بر اساس اشتهای در مطالعه حاضر، 

بر اساس تاسماهیان غذادهی مزیت . شددوین ها تماهی

میزان رشد باالتر ، غذادهی محدود راهبرداشتها نسبت به 

 انروی تاسماهی شده برانجام اتمطالعدر که است یان ماه

به اثبات رسیده   .sinensis  Aو چینی    A. baeriiسیبری  

برخی (. Liu et al. 2011; Jafari et al. 2018است )

افتد رشد زمانی اتفاق می بیشینهن نیز معتقدند ااز محقق

کارایی  بیشینهولی  ،که ماهی تا حد سیری تغذیه شود

تر از حد پایینکه ماهی اندکی   شودمیتغذیه زمانی حاصل  

 .Brett, 1979; Cacho et alسیری تغذیه شود )

در  خصوصبه ،بر اساس اشتها ماهیان غذادهی(. 1990

که در این مطالعه  است دارای کارایی باالتری ،اوزان پایین

برای هر سه گروه وزنی،   راهبرد   ماهیان،وزن    با توجه به  هم

 غذادهی بر اساس اشتها و تا حد سیری بود. 

شرایط بهینه پرورش گوشتی،  بارهاطالعات کمی در

خصوص در بههای غذایی و غذادهی مناسب نیازمندی

و پرواربندی تاسماهیان وجود دارد که عامل   نوزادیمراحل  

 شودمیای در توسعه پرورش این ماهیان تلقی  کنندهمحدود

(Hung, 1999.) آب، میزان تغذیه و اندازه ماهی دمای، 

 Brettمهم و تأثیرگذار بر رشد ماهی هستند ) عاملسه 

and Groves, 1979تعیین میزان تغذیه  ،(. از این رو

وزن 

 یماه

(g) 

 (C°) آب دمای

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

20 28/0 44/0 82/0 52/1 72/1 1/2 3/2 4/2 65/2 8/2 9/2 8/2 7/2 65/2 6/2 55/2 47/2 38/2 

30 27/0 42/0 82/0 52/1 72/1 1/2 3/2 4/2 6/2 8/2 9/2 8/2 7/2 6/2 55/2 5/2 45/2 37/2 

40 27/0 4/0 82/0 5/1 7/1 2 2/2 3/ 2 5/2 7/2 8/2 7/2 58/2 52/2 5/2 48/2 43/2 35/2 

50 26/0 4/0 8/0 5/1 7/1 2 2/2 3/2 5/2 7/2 8/2 7/2 6/2 55/2 5/2 45/2 4/2 3/2 

60 26/0 39/0 8/0 45/1 6/1 8/1 2 3/2 48/2 55/2 65/2 7/2 7/2 72/2 6/2 35/2 3/2 25/2 

70 25/0 38/0 75/0 4/1 5/1 7/1 9/1 2/2 3/2 38/2 45/2 38/2 35/2 3/2 3/2 28/2 26/2 24/2 

80 25/0 36/0 7/0 3/1 45/1 6/1 7/1 1/2 1/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 28/2 27/2 25/2 23/2 

90 25/0 35/0 6/0 2/1 4/1 5/1 6/1 9/1 2 11/2 15/2 20/2 3/2 29/2 27/2 26/2 24/2 22/2 

100 24/0 35/0 49/0 2/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 2 1/2 2/2 3/2 29/2 28/2 25/2 23/2 21/2 

110 24/0 3/0 49/0 1 2/1 3/1 47/1 29/1 65/1 2 1/2 1/2 28/2 26/2 25/2 24/2 22/2 20/2 

120 23/0 3/0 44/0 1 1/1 3/1 47/1 6/1 8/1 9/1 2 1/2 24/2 24/2 22/2 2/2 19/2 18/2 

130 23/0 3/0 44/0 87/0 9/0 1/1 35/1 4/1 8/1 95/1 8/1 9/1 24/2 23/2 2/2 18/2 17/2 16/2 

140 23/0 3/0 34/0 87/0 9/0 1 25/1 4/1 6/1 7/1 8/1 9/1 24/2 23/2 2/2 18/2 17/2 16/2 

150 22/0 29/0 32/0 75/0 85/0 1 25/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 22/2 2/2 18/2 16/2 15/2 14/2 

160 21/0 29/0 42/0 7/0 85/0 9/0 1/1 45/ 0 61/0 35/1 45/1 55/1 22/2 2/2 18/2 16/2 14/2 12/2 

180 21/0 28/0 42/0 7/0 8/0 85/0 95/0 3/1 3/1 35/1 45/1 55/1 21/2 18/2 16/2 14/2 12/2 1/2 

200 2/0 27/0 42/0 65/0 8/0 85/0 9/0 2/1 25/1 3/1 45/1 55/1 19/2 16/2 14/2 12/2 1/2 1/2 

250 2/0 27/0 42/0 65/0 8/0 85/0 9/0 1/1 2/1 25/1 35/1 45/1 17/2 14/2 12/2 1/2 2 2 

300 2/0 26/0 41/0 6/0 75/0 8/0 85/0 1 1/1 2/1 35/1 45/1 15/2 12/2 1/2 2 9/1 9/1 

350 2/0 26/0 4/0 6/0 75/0 8/0 85/0 1 1/1 1/1 3/1 4/1 13/2 11/2 1/2 2 9/1 8/1 

400 18/0 26/0 4/0 57/0 72/0 77/0 82/0 9/0 1 1 2/1 3/1 1/2 2 9/1 9/1 8/1 7/1 

450 17/0 25/0 36/0 55/0 69/0 74/0 79/0 85/0 9/0 1 1/1 2/1 3/1 31/1 35/1 4/1 45/1 5/1 

500 17/0 25/0 35/0 55/0 69/0 74/0 79/0 85/0 9/0 1 1/1 2/1 3/1 3/1 3/1 35/1 38/1 4/1 

530 17/0 25/0 35/0 55/0 69/0 74/0 79/0 85/0 9/0 1 1/1 1/1 2/1 2/1 3/1 35/1 38/1 4/1 

540 17/0 25/0 32/0 52/0 55/0 6/0 65/0 7/0 8/0 9/0 1 1 1/1 1/1 15/1 22/1 28/1 3/1 

560 17/0 25/0 32/0 52/0 55/0 6/0 65/0 7/0 8/0 9/0 1 1 1/1 1/1 15/1 22/1 28/1 3/1 
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نیاز موفقیت در پیش ،مناسب آب دمایمطلوب در یک 

 تولید آبزیان است.

تا  540ی هادر مطالعه حاضر، میزان مصرف غذا در ماهی

 Chenوزن بدن بود. نتایج مطالعه  %5/1تا  1گرمی  560

 1076  ±  120برون با وزن  ازون( نشان داد که ماهی  2017)

وزن بدن خود در یک روز  %3تواند غذا به میزان گرم نمی

در  ،نیاز به غذای کمتری دارد ،و در واقع کندرا مصرف 

 2تا  1های ماهیبیشترین مصرف غذا در  حالی که

درصد وزن بدن  %5/1تا  1کیلوگرمی با غذادهی به میزان 

  144با وزن متوسط  یروس یدر تاسماهحاصل شده است. 

درجه  16 یوزن بدن در دما %2 یغذاده زانیم ،گرم

 ی(. در ماهSener et al. 2006بوده است ) گرادیسانت

 %30-45  یحاو  یبا غذا  یدهدرصد غذا  ،یگرم  41  ادیاسترل

درجه  1/19-6/24 یوزن بدن در دما %5/1 ن،یپروتئ

در  (.Sion et al. 2011گزارش شده است ) گرادیسانت

در یک دمای ثابت، با افزایش   شد کهمشخص    ،مطالعه حاضر

، به عبارت دیگر.  کرددرصد غذادهی کاهش پیدا    ،وزن ماهی

دست آمد. بهبیشترین درصد غذادهی در ماهیان کوچکتر 

بودن  باال ،ترعلت مصرف غذای بیشتر در ماهیان کوچک

 Gillanders) استمیزان سوخت و ساز در این ماهیان 

et al. 2011 شود. ( که باید با مصرف غذای بیشتر جبران 

سوخت و ساز  و در غیر این صورت، ماهی میزان فعالیت

دهد و صرفًا محدود به فرآیندهای ضروری ش میخود را کاه

وزن ثابت مانده و   ،به همین دلیل  .کندزنده ماندن می  برای

و  Hungیابد. نتایج مطالعه حاضر با نتایج یا کاهش می

و  Kaushikعه طالـممچنین با ـو ه (1989) همکاران

میزان  ،ترتیببه که خوانی داردهم( 1989)کاران ـهم

گرمی  500تا  250غذادهی برای تاسماهی سفید مطلوب 

در تاسماهی   و  %2تا    5/1  را    گراددرجه سانتی  18در دمای  

درجه  5/17در دمای )گرمی  400تا  90اوزان  با سیبری

. همچنین، کردند  گزارشوزن بدن    %6/1تا    4/1(  گرادسانتی

دست آمده در این مطالعه در مقایسه با بهدرصد غذادهی 

 .Aدرصدهای توصیه شده برای تاسماهیان روسی

gueldenstaedtii  استرلیاد ،ruthenus  A.   و فیل ماهی

ولی برای  ،گرم( کمتر 100های پایین )کمتر از در وزن

ها محدودهگرم( تقریباً در همان    400های باال )بیش از  وزن

قرار دارد. به عنوان مثال، درصد غذادهی برای تاسماهی 

گراد درجه سانتی 15-22گرمی در دمای  10-30روسی 

 1گرمی  200-700های وزن بدن و برای ماهی %3/5/5-5

چبانوف و گالیچ، وزن بدن توصیه شده است ) %6/1تا 

2011.) 

 یبیشترین افزایش وزن بدن در گروه وزن ،حاضر در مطالعه

پایین مشاهده شد. همچنین، روند افزایش وزن در سه ماهه 

اول که دما باالتر بود، حالت تصاعدی داشت. اندازه ماهی و 

دو عاملی  ،دمای نامناسب آب در فصول تابستان و زمستان

توانند رشد تاسماهیان را محدود کنند، زیرا هستند که می

کند  تواند غذای بیشتری مصرفماهی نمیاین شرایط  در

(Falahatkar, 2012.) 

میزان رشد ماهیان  ،با افزایش دما ،حاضر نتایجبر اساس 

های نتایج یافتهافزایش یافت.  مرحلهبرون در هر سه ازون

Hung  نتایج   ،یدفدر گونه تاسماهی س  (1997)  و همکاران

دست آمده در این مطالعه را در خصوص کاهش دمای آب هب

کند. نتایج تأیید می میزان رشدکاهش  ،نتیجه و در

روسی نیز نشان داد که در هنگام ن امحققدستاوردهای 

فعل   بازده  ،نگهداری زمستانه ماهیان در شرایط دمای پایین

و غذا کاهش نیاز ماهی به اکسیژن  ،ت و همچنینو انفعاال

که مصرف غذا و آب در واحد تولید به عنوان   یابد. از آنجامی

الزم است میزان غذادهی  ،شونداقتصادی مطرح می واملع 

که با به طوری ،و آب همزمان با کاهش دما کاسته شود

نیاز آبی در  ،گراددرجه سانتی 5به  20کاهش دما از 

(. 1999یابد )شفچنکو،  کاهش میبرابر    5الی    4تاسماهیان  

بدن و رشد ماهیان تحت تأثیر دمای  زسوخت و سامیزان 

تغذیه مطلوب ماهیان پرورشی  ،رواز این .گیردآب قرار می

 ,Hung and Lutes) استدر دماهای مختلف متفاوت 

1987; Falahatkar et al., 2013 .) 

اگرچه  که ها در انتهای دوره پرورش نشان دادبررسی داده

 51/0دست آمد )بهباال    یدر گروه وزن  ژهینرخ رشد و  نیکمتر

 16/0 ژهیمقدار آن باالتر از نرخ رشد و ی(، ولدر روزدرصد 

 یماه  رهیشده با ج  هیتغذ  یروس  یدر تاسماه  در روزدرصد  

 Memiş et( )یچرب %10و  نیپروتئ %35 یکپور )حاو

al. 2006 جوان با وزن  یماه لیدر ف در روز %36/0( و

 13 یخام در دما یشده با ماه هیتغذ لوگرمیک 2/2-5/0

(. از طرف Akbulut et al. 2010بود ) گرادیدرجه سانت

حاصل شده  زین شتریمطالعات مقدار رشد ب یدر برخ گر،ید

در  در روز %39/5 ژهیاست. به عنوان مثال، نرخ رشد و

درجه   24-6/25 یدر دما افتهیپرورش  یگرم 77 ادیاسترل

 ی چرب %5/6و  نیپروتئ %45 یاوح رهیکه با ج گرادیسانت

 به بودند،شده  هیوزن بدن تغذ %10 یو با درصد غذاده
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 جی(. نتاFilipiak et al. 2011دست آمده است )

که مقدار رشد به عوامل   دندهیمطالعات اشاره شده نشان م

 یو دما یاندازه ماه ،ییغذا  رهیج ،گونه  لیاز قب یمتعدد

میزان رشد در ماهیانی که وزن همچنین،  دارد.   یآب بستگ

در یک دامنه  تری داشت.روند مناسب ،داشتندکمتری 

اما ، رودباالتر می دمامیزان رشد با افزایش  ،مناسب دمایی

 ،رسددامنه تحمل میباالی به حد  دمازمانی که معموالً 

. دستاوردهای (Fang et al. 2010) اثرات معکوس دارد

از بیانگر آن است که در بسیاری  ،نابرخی دیگر از محقق

افزایش میزان مصرف   افزایش دفعات غذادهی، ،موارد

 Bertt etهمراه دارد ) بهخوراک و افزایش رشد ماهی را 
al. 1969; Chua and Teng, 1982; Ruohonen 
et al. 1998; Lee et al. 2000; Dwyer et al. 

2002.)Storebakken     دریافتند که (  1991)همکاران  و

 تحت تأثیر  یدارطور معنیبهو رشد ماهی غذا کارایی 

طور که قباًل اشاره همان. گیردغذا قرار میمقادیر متفاوت 

 یاننباید ماه  ،که بر اساس آنها  انجام شدهمطالعاتی نیز  شد،  

را بهترین بازده تبدیل غذایی  تا حد سیری غذادهی شوند و  

زیر حد سیری تغذیه  آنهاکه  اندکرده گزارش وضعیتی در

ها بر گیرینتیجهالبته این (. Fang et al. 2010) شوند

حسب گونه ماهی و اندازه ماهیان مورد مطالعه متفاوت 

باالترین میزان که  اذعان داشتتوان یم ،ابرایننب. است

 ،مدیریت تغذیه نباشد راهبردغذادهی ممکن است بهترین 

شود، تأمین غذا میی هاتنها موجب افزایش هزینه نه زیرا

نیز را اد آلی در محیط زیست آبزی بلکه باالرفتن میزان مو

بهبود کارآیی تغذیه در ماهیانی که با علت . همراه داردبه

شرایط  بهبود به ،اندحد مناسب و مطلوب غذادهی شده

در صورت غذادهی  زیرا ،شودماهی مربوط میفیزیولوژیک 

هضم دچار اختالل شده و میزان   سوخت و سازبیش از حد،  

و میزان تبدیل ماهی    رشد  یابد.افزایش میضایعات غذادهی  

کیفیت غذا،  مانندمواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلفی 

 میزان مصرف آن و دمای آب قرار دارد. 

به دلیل  انیتاسماهکنترل دقیق مصرف غذا در  اگرچه

تغذیه آنها از کف مخزن که به آرامی و در مدت طوالنی 

توان نتیجه میطور کلی بهولی  ،استمشکل  شودیمانجام 

وزن و تغذیه کمتر از حد مورد نیاز سبب کاهش که گرفت 

تغذیه بیش از   شود، در حالی کهمی  کاهش تولید،  نهایتدر  

محیط آبی و  ایجاد آلودگی، سبب هدر رفتن غذا ،حد

و ها هزینه ،و در نهایت شودمیبیماری  ساز بروززمینه

دهندگان پرورشزم است ال ،لذا را به دنبال دارد. عواقبی

برون، ازونبرای رسیدن به نتیجه مطلوب در پرورش ماهی 

مطالعه را به عنوان جدول تهیه شده در  ،در برنامه غذادهی

  یک راهنما مدنظر قرار دهند.
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Abstract  

In order to determine the optimum feeding rate in rearing of stellate sturgeon, Acipenser 

stellatus, based on feed consumption, an experiment was conducted in three groups of low, 

medium and high weights of 11.71 ± 0.68, 41.2 ± 1.87 and 421.76 ± 15.88 g, respectively, in a 

completely randomized design in concrete tanks. The fish were fed based on appetite for seven 

months with 2 to 6 times daily feeding frequencies. The amounts of consumed feed and daily 

temperature were recorded. During the experiment, the temperature range was 13.5 ± 5.5 °C. 

At the end of the experiment, nutrition and growth parameters were measured. The results 

exhibited that the body weight gain, daily growth rate, specific growth rate and feed conversion 

ratio of fish in the low-weight group were significantly different from the other two groups 

(p<0.05). The maximum growth rate and lowest food conversion ratio were also observed in 

low-weight group. Furthermore, according to results, the average feed consumption rates in 

fish with 11-183 g and 41-173 g in weights were 1%, while 0.88% in those with 421 to 553 g 

in weight. No mortality was observed during the experiment in the studied groups. Moreover, 

according to the amount of feed consumed, a table was designed to determine the appropriate 

feeding rate in stellate sturgeon at different weights and temperatures, which can be a guideline 

for rearing of this species. 
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