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 های دریایي( در قفسHuso husoماهي )پرورش اقتصادی فيل

مقدم، مهدی ، محمود شکوریان، ایوب یوسفی جوردهی، محمد پوردهقانی، سهیل بازاری*پورجلیل جلیل

 اله کاظمی، علیرضا شناور زاده، رضوانعلیزاده، مهدی مععصوم

 

المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه تحقیقات بین*

(AREEOرشت، ایران ،) 

 

 چکیده

اي توستهه در  هبرنامهترين مهمكه از و خاويار با توجه به اهميت پرورش ماهيان خاوياري در راستااي تويي  ووتتت   

نظور كسب مبهمخالف هاي پرورتي در محيطوضهيت فيزيويوژيك آنها  تهيينتود،  آبزيان محسوب مي زمينه تويي  

صيات    اطالعات از صو سئله كمبود آب و بحران خ   و  موجود خ سافاده بهينه از منابع آبي با توجه به م سايي از    ا شک

ت  ميبرخوردار  اياهميت ويژه تي  يماهفيلپرورش  .با ساقر در  هقفس ورم در 200-250در بازه وزني  پرور اي م

تهريور تا دي( مي  5آب درياي خزر در يك دوره  سودآوري  س توان  عالوه بر افزايش كمي و كيفي تويي ، ماهه ) بب 

شار براي پرورش  تود. در پرورش فيل بي جه به نکاتي  هاي دريايي، توماهي جوان در قفسدهن وان ماهيان خاوياري 

هي،  وع تغذيه، زمان مهرفي ماهي به قفس، م يريت به اتتتتاي محيط پرورش و ما           وذاري، زمان و ن  چون عالمت 

امايي هاي احزاي محيط پرورش، پيشتتريري و درمان بيمارياي، تتتناستتايي عوامل بيماريهاي منظم دورهبررستتي

وري آب است و  ت ت اي نسبااً مقاوم به تغييرا ماهي جوان كه وونهباتن .  براي پرورش وونه فيل بسيار با اهميت مي 

ز آب تتور به  اهاي خوني و سترمي اين تغييرات را هنرام اناقا   اي در تتاخ  توان  ب ون تغييرات قابل مالحظهمي

ت  و اناقا   تيرين تحمل نماي ، امکان پرورش مقطهي آن در محيط دريا به همراه افزايش قابل قبو  فاكاورهاي ر 

ر دجويي ريزي جهت پرورش ح  واستتط به منظور صتترفهبرنامه آنها به آب تتتيرين براستتات مقا تتيات و هم نين

 پذير و به صرفه اقاصادي خواه  بود. هاي پرورش امکانهزينه

 

 ماهي جوان پرورتي، م يريت به اتايهاي پرورتي، فيلدرياي خزر، قفس کلمات کلیدی :

 

 

 

                                                           
 jalilpoorj@gmail.com : نویسنده مسئول *
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 مقدمه

کان          هات ام طاي به م جه  در خصتتتو  ستتتن ي با تو

ماهي جهت فيلستتتازواري با ي قابليت ، تاستتتماهيان

آب چشتتتمه، رودخانه، چاه و آب تتتتور و       پرورش در 

. در راستتتااي (Ercan, 2011) وردي  ثابتتتتتور يب

كشتتورهاي    ،دهه اخيردر ستته  هاي پرورتتتي  فهاييت

سپانيا، تركيه، روماني و       سه، چين، ا سيه، ايااييا، فران رو

پايي       هاي ارو ياري از كشتتتور از پرورش برخي  ،بستتت

ماهي خاوياري      وونه  تاستتتماهي     هاي  ن   ي     مان ستتتف

(Acipenser transmontanus تات ،) يماهي روستتت  

(A. gueldenstaedtii)استتاريياد ، (A. ruthenus)  ،

پا    تات  يل  و (A. sturio)ماهي ارو  Huso) ماهي ف

huso مطايهات و   آغاز كردن .در ترايط آب تيرين   ( را

صو  پرورش   اين وروه از ماهيان  اق امات عملي در خ

ها، پشتتت  هاي پرورتتتي مانن  رودخانهدر ستتاير محيط

هاي مخالف ها با روشخليج و هادريا، درياچه ،هاستتت 

 ,Ercanماراكم در حا  ان ام استتتت )  ماراكم و نيمه 

باط و  (. 2011 ياي پرورش       در اين ارت به مزا جه  با تو

ن  ستتتهويت كار در اح ا  و اجرا          ماهي در قفس مان

 نستتتبت به استتتاخرهاي خاكي و باوني، كاهش هزينه

سطح  پرورش و افزايش صوركردن   و تويي  در واح   مح

تر و تب يل  ك سطح كم و مصرف انرژي كميماهيان در 

شار  شور ما نيز از  (1380)مايکوم،  انرژي به ماده بي ، ك

سبي براي آبزي ظرفيت ست.   هاي منا پروري برخوردار ا

سا   تاه بخش عم ه اي از تويي ات  اورچه در  هاي وذ

هاي آب تتتتيرين ب ستتتت آم ه  آبزيان ايران در محيط

هاي محصتتور و قفس  استتت، اما پرورش آنها در محيط

باتتتت .   نيز هر چن  در مقيات كمار در حا  ان ام مي    

ما  و جنوب    رغعلي نابع آبي بزرگ در تتتت م وجود م

سافاده از ظرفيت محيط    شور، ا هاي دريايي هم نان ك

ريزي مناسب  مان ه است كه با برنامه دست نخورده باقي 

توان زمينتته    وتتذاري در اين بخش مي    و ستتترمتتايتته 

برداري از اين ظرفيت بايقوه را فراهم نمود )ايزدي   بهره

  انيماه پرورش زين نيچ كشتتور در (.1385و بشتتارت، 

  ،بوده ان ام حا  در وستتارده طوره ب قفس در ياريخاو

  قفس در ياري خاو  يماه  تن هزار 10 بر بايغ  ستتتا نه 

 مربع مار هزار 340 از كشتتتور نيا در. وردديم  ي توي

 هزار 123 ي،اريخاو انيماه پرورش كشتتت ريز ستتطح

هاد   مربع مار  در قفس در پرورش به  درصتتت ، 36 م

 ,Wei Qi-wei) دارد اخاصتتا  ها اچهيدر و رهايآبر

 فيزيويوژيك خصتتتوصتتتيات تمامي  به . توجه(2009

سافاده از  مي ياري آنها در پرورش را ما ماهيان، نماي . ا

ظرفيت دريا در پرورش ماهي در مقطهي از ستتتا  كه      

توان  عالوه بر  ترايط در ساير منابع آبي مهيا نيست مي 

نه    ي ، از ميزان هزي ح      افزايش توي هاي پرورش در وا

  سطح بکاه . 

 محل استقرار و نحوه انتقال  ،ساختار قفس

 20( به قطر SCDقفس تناور دريايي پلي اتيلني ورد )

ماري ساحل و در  7000مار و در فاصله  8و ارتفاع 

ماري دريا در منطقه جفرود تهرساان بن ر  50عمق 

-ماهي )تکلمکان مناسبي براي پرورش ب ه فيل انزيي

-( است. پس از اطمينان از سالمت ب ه2و  1هاي 

ساعت ماوقف  24ماهيان، غذادهي آنها باي  به م ت 

هاي تانکردار به محل تود و سپس با اسافاده از كاميون

-پرورش منقل تون . در منطقه ساحلي نخست ب ه

ماهيان به صورت ت ري ي در مخازن هزار يياري با آب 

قايق موتوري به منطقه  دريا سازوارت ه سپس به وسيله

 تون . اساقرار  قفس مناقل و مهرفي مي

 

هاي م ور : ساخاار و نحوه اساقرار قفس 1 تکل

 اتيلني در درياپلي
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 تور پره  با: نحوه صي  ماهيان  2تکل

 گذاریعالمت

يل       هات پرورش ف طاي ه اف م ماهي در قفس،   يکي از ا

ت  ماهيان     سي و آواهي از چرونري ر ت ه   برر مهرفي 

منظور، باي  قبل از مهرفي  در دوره پرورش استتت. ب ين

ماهيان به قفس براي رديابي رتتتت  روزانه و ميانرين         

هاي مخالف از جمله ها به روشرتتت ، هر يك از ماهي

CWTوذاري تون .  ، عالمت 

 تغذیه 

هاي زماندر قفس را مهرفي ت ه به هاي ماهيباي  

ميانرين . با توجه به سازوار كردغذادهي به مشخ  

مشخصي ان ازه و قطر غذا با  از طو  و وزن هر ماهي

در هم نين باي  توجه داتت كه تود. اسافاده مي

و تالطم ت ي  آب،  طوفان ،ا ورماي ت ي يهنرام سرما 

ها مورد تغذيه قرار نباي  ماهي تاريکي و يا ك ورت با 

بوده، اي اتاهها فاق  ماهيدر اين مواقع  بريرن . چون

غذادهي سبب آيودوي محيط پرورش خواه  ت . براي 

ماهيان جوان مساقر در قفس، اسافاده از تغذيه فيل

 22درص  پروتئين و  43خوراک اكسارودر با تركيب 

درص  وزن توده زن ه  5/1-5/2درص  چربي و به ميزان 

)بر اسات دماي آب و ترايط آب و هوايي و بر پايه ع م 

وردد. اين مق ار غذا در ترايط توصيه ميه ر رفت غذا( 

آب و هوايي مناسب و تا ح ودي مناسب باي  روزانه به 

عصر و يك بار در روز  18بام اد و  8ترتيب در دو زمان 

)در ساعاتي كه ترايط مساع  بات ( به ماهيان داده 

خواه  تود. در ترايط ب  و نامناسب آب و هوايي 

 اه  رسي . هي رونه غذادهي به ان ام نخو

 وزن و زمان مناسب معرفی ماهیان جوان به قفس

ماهي، بهارين بازه وزني جهت پرورش براي وونه فيل

-250هاي فلزي مساقر در دريا، مقطهي آنها در قفس

ترين بازه زماني، آغاز تهريور تا ورم و مناسب 200

 بات .  پايان دي ماه مي

 مدیریت بهداشتی پرورش ماهیان در قفس 

ثير أتوجه به ترايط ويژه پرورش ماهي در قفس و ت با

-عوامل محيطي در اين سيسام پرورتي، اتخاذ روش

اي جهت كنار  عوامل هاي م يريت به اتاي ويژه

ناي ه كاهش تلفات و تويي  ماهيان سايم  زا و دربيماري

بات . در سيسام پرورش در قفس با توجه ضروري مي

ن پرورتي و نيز ع م امکان به تراكم نسبااً با ي ماهيا

دييل وسهت نسبااً زياد محل ه زا بحذف عوامل بيماري

 زم  ،ها و ساير منابع آبيها در درياچهاساقرار قفس

اي جهت م يريت به اتاي اتخاذ است ت ابير ويژه

 .وردد

  ایهای منظم دورهبررسی  -الف

بررسي و به منظور كنار  همه جانبه تويي  بهينه، 

ثبت به قفس،  ماهيان از اناقا و به  برداري قبل نمونه

 ماهيانب ه هاي ماهانهبرداريمشاه ات روزانه و نمونه

توجه و ثبت عوارضي  .ناپذير استاز ضرورتي اجاناب

هاي ريزي و ضايهه در پالکعالئم خونهم ون 

بسيار مهم ها، سر و سطح ب ن اساخواني، قاع ه بايه

بررسي داراي رنگ و ظاهري مورد هم نين ثبت . است

برداري از چشم، آبشش، پوست و كليه ماهيان نمونه

و مطايهات  هاي ميکروبيجهت بررسي احشاءو امهاء 

به منظور كنار  ترايط پرورش و سالمت  ميکروسکوپي

  ماهيان باي  ج ي ورفاه تود.
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 شناسایی عوامل بیماریزای موجود در محل پرورش -ب 

هاي پرورتتتي ضتتمن بررستتي  قفساز استتاقرار پيش  

ماري   قه و         ستتتوابق بي يان موجود در منط ماه هاي 

دهن ه عوامل    هاي واستتتط اناقا   تتتتناستتتايي ميزبان   

نسبت به اعما  م يريت به اتاي جهت  ، باي زابيماري

شريري از بيماري  تود  هاي موجود در منطقه اق ام پي

اي از عوامل باكاريايي،     يافان هر نشتتتانه   .(3)تتتتکل  

هاي   ستتتي، قارچي و ... در محيط استتتاقرار قفس  ويرو

رذارد.          پرورتتتتي مي ي  اثر ب نه توي ن  بهي ن  بر رو توا

حل استتتاقرار           ه اتتتتاي م يت ب م ير ما   نابراين اع ب

سودآوري    هاي پرورش ميقفس سالمت ماهي و  توان ، 

 بيشار را درپايان دوره پرورش ت مين نماي .       

 

 

عالئم كلينيکي هاي ظاهري و ثبت : بررسي 3تکل 

 احامايي ماهيان پرورتي

   پیشگیری -ج

با توجه به نوع ستتيستتام پرورتتتي، پيشتتريري از بروز  

ماري  يان موجود در    بي ماه ي     ها  قفس ها در  به دو   با

. در پيشريري ويرد  عمومي و اخاصاصي صورت صورت

عوامل    مقاومت ماهيان در مقابل برخي از      باي    عمومي، 

ماري  بل از مهرفي  بي فاده از      به قفس زا ق با استتتا ها 

ها تقويت هاي ستيستام ايمني مانن  پروبيوتيك  محرک

صي      در . تود  صا شريري اخا تروع  نيز پي همزمان با 

زاي تتتناستتايي تتت ه در   دوره فهاييت عوامل بيماري

منطقه نسبت به ض عفوني اخاصاصي ماهيان پرورتي       

صورت  . هم نين وردد ان ام ،زاعليه عوامل بيماري در 

بالفاصتتتله پس از    باي    بيماري  بروزعالئم  مشتتتاه ه 

 همهنسبت به ض عفوني    ،زاتشخي  نوع عامل بيماري 

 تود.هاي پرورتي اق ام ماهيان موجود در قفس

 درمان -د

شاه ه ماهي     صورت م هاي بيمار در قفس در طو  در 

صي  و      سريهاَ ماهيان بيمار از قفس  دوره پرورش، باي  

اي اناقا  در ناحيه كرانهبه مخازن فايبروالت مستتاقر 

يابن  تا ستتاير ماهيان دچار بيماري نشتتون . به منظور  

يان،            ماه به ديرر  يت آن  ع م ستتترا ماري و  كنار  بي

تاثيرپذيري موثرتر درمان و نيز كاهش آيودوي محيط     

پرورش با مواد ضتت  عفوني كنن ه، درمان ماهيان بيمار 

 .  وردد باي  در خارج از قفس ان ام

 سنجیداری و زیست برنمونه

با ميانرين وزني  پرورتي يانماهفيلپس از انافا  

ماه سا  تا دي تهريوراز )به قفس ورم  5/27±229

ماه  5م ت بهسن ي و مطايهات خوني (، زيست1390

در هر مرحله، پس از صي  ماهيان توسط  .صورت ورفت

-صورت تصادفي اق ام به زيست( به4تور پره )تکل 

ماهي ع د فيل 30از ويري خون( و 5سن ي )تکل 

پرورتي ت . سپس ماهيان به مخازن فايبروالت 

يياري حاوي آب محيط پرورتي )تيرين( و  2000

-م هز به سيسام هوادهي در مؤسسه تحقيقات بين

ايمللي تاسماهيان مناقل ت ن . پس از يك هفاه 

)سازواري( در محيط پرورتي آب تيرين، م  داً 

 ويري ان ام ت . سن ي و خونات زيستعملي

 

 

 

 

: ماهيان صي  ت ه بوسيله تور پره جهت  4تکل

 هاي به اتايسن ي و بررسيزيست

ماهيان جوان در قفس، ماهه پرورش فيل 5در يك دوره 

ورم رسي . يهني  1271ورم به  294ميانرين وزن از 
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 977روز اين ماهيان به طور ماوسط  170در طي م ت 

ت  داتان . هم نين در اين م ت مق ار رت  به ورم ر

 40/138ورم در روز، درص  افزايش وزن ب ن به  43/11

 1/2و تاخ  رت  ويژه به  57/0، ضريب چاقي به 

 درص  رسي . 

 ماهيان طي يك دوره نسبااً يکنواختميانرين وزن فيل

ن دمايي از اواسط مهرماه رو به افزايش بوده و ميانري

تباط ورم رسي . ار 755ر اواخر آبان ماه به وزن ماهيان د

رت  ماهيان با دماي آب دريا حاكي از تأثيرات مثبت 

ماهيان پرورتي در قفس بود. دماي محيط بر رت  فيل

همان وونه كه قبالَ بيان ت ، در بين م موعه عوامل 

ماهي در قفس در دريا، محيطي مؤثر در پرورش فيل

امل محيطي است كه دماي محيط يکي از مهمارين عو

 باي  در دامنه مطلوب براي پرورش بات . اما آن ه كه

پرورش ماهيان خاوياري در قفس هاي دريايي را تحت 

ده . برخي ديرر از عوامل محيطي تأثير ج ي قرار مي

ه مانن  جريانات آبي، امواج، توري، جانوران چسبن ه ب

 تور و غيره است كه باي  م  نظر قرار ويرن .

  ای پرورش در قفسمزای

سهويت كار نسبت به اساخرهاي خاكي و  -

 در اجرا همدر اح ا  و  همباوني 

 تر و تويي  بيشار در واح  سطحهزينه كم -

هاي طبيهي و اسافاده اصويي از منابع آب -

 نيمه طبيهي با توان تويي  پايين

ك سطح كم و مصرف يمحصوركردن ماهيان در  -

 ماده بيشارتر و تب يل انرژي به انرژي كم

 ترامکان توسهه بيشار و قابليت جاب ايي راحت -

 ماهيان

ت اسافاده از غذاي طبيهي و زن ه و در ناي ه كيفي -

 ماهيان پرورش يافاه در قفسووتت با تر 

 ردير محيط به هاقفس جاب اييامکان  -

سازي محيط پرورش آمادهتر بودن زمان كوتاه -

 هاروش ريبا سا سهيدر مقا ياريخاو انيماه

 آبدر  ماهيان هايبيماريكاهش مهنادار  -

  تيرين آب نسبت به تور

توري    ماهي وونهوونه فيل سبااً مقاوم به تغييرات  اي ن

اي در توان  ب ون تغييرات قابل مالحظهآب استتت و مي

هاي خوني و ستتترمي اين تغييرات را هنرام    تتتتاخ 

اناقا  از آب تتتتور به تتتتيرين تحمل نماي . بنابراين،  

ماهي جوان در محيط دريا    ان پرورش مقطهي فيل امک 

به همراه افزايش قابل قبو  فاكاورهاي رتتتت  و اناقا  

آنها به آب تتتتيرين براستتتات مقا تتتيات و هم نين 

مه    نا به منظور       بر ح  واستتتط  هت پرورش  ريزي ج

پذير و به صرفه هاي پرورش امکانجويي در هزينهصرفه

 اقاصادي خواه  بود.
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