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(  با استفاده از آب لب شور  Salmo caspiusپرورش ماهی آزاد دریای خزر) 

 انگشت قد تا مرحله پیش پرواری   دریای خزر از مرحله 

 1،محدث قاسمی1جواد دقیق روحی ،1علیرضا ولی پور ،1محمد صیادبورانی
 ترويج و وزشآم تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ايران بندرانزلی، كشاورزی،

 

 

 چکیده

ماهی آزاد دريای خزر يکی از گونه های تجاری، باارزش، رودكوچ و بومی دريای خزر است كه نظر بسیاری از دانش پژوهان را    

تامین مولدين به خود معطوف نموده است. اين مطالعه  به لحاظ معرفی يك گونه جديد به سیستم آبزی پروری كشور، از نظر 

برای انجام الزم ، تولید بچه ماهی به منظور پرورش در محیط های محصور و تولید ماهی آزاد در اراضی ساحلی با اهمیت است. 

كه  تکرار استفاده گرديد 3كیلوگرم در متر مکعب و با  01و  11با تراكم های  مترمکعبی  ۸حوضچه های بتنی اين تحقیق، از 

بر اساس نتايج  در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی كشور انجام گرفت.  13۱1الی  13۸۱های اين تحقیق بین سال 

(و  تیمار كیلوگرم در متر مکعب  11ماه پرورش ، میزان افزايش وزن ماهیان پرورشی در تیمار  اول ) تراكم  ۵بدست آمده در 

درصد  بوده كه 1331و    ۱/1۱۵3به ترتیب   گرم ( 1/11ه ) ( در مقايسه با وزن اولیكیلوگرم در متر مکعب  01دوم ) تراكم 

درصد در روز  30/1و  33/1(. نرخ رشد ويژه ماهیان در دو تیمار يك و دو  به ترتیب p>1۵/1اين اختالف معنی دار بوده است )

ايان آزمايش ( ماهیان در (. میزان ضريب چاقی اولیه )شروع تحقیق( و نهايی ) پp>1۵/1بوده كه اين  اختالف معنی دار است )

تعیین شد. نتايج حاصله از اين تحقیق  ۸0/1محاسبه گرديد. در ضمن ضريب تبديل در تیمار اول معادل  10/1و  13/1مجموع 

كیلو گرم در متر  01تا  11نشان داد كه پرورش ماهی آزاد در حوضچه های بتنی با آب لب شور با  تراكم ذخیره سازی   

كیلوگرم در متر مکعب بهتر بوده است.  براساس نتايج تحقیق ،   11بوده گرچه شاخص های رشد در تراكم مکعب امکان پذير 

ماهه پرورش ،  ۵. پس از دوره می باشددر جه سانتی گراد  13تا  1۵بهترين دما برای پرورش ماهی با شدت تغذيه مناسب بین 

گرم  311تابستان پرورش يافتند كه  متوسط وزن ماهیان به  گروهی از  ماهیان  با راه اندازی سیستم برودتی در فصل 

هزار عدد تخم چشم زده تولید  011گرم( رسید. در ضمن با ترويج ماهیان پیش مولد به مزارع خصوصی حدود  1111)حداكثر 

( مرتبط  Ichthyophtirius multifiliis ) به انگل ايك تلفات مشاهده شد كه اين تلفات منحصرا  ٪ 11در مجموع حدود  شد.

 گرفت. انجام  پرمنگنات پتاسیم و فرمالین درمان از طريق كه  بوده  

 

 ، فاكتورهای رشد ، آبزی پروری در آب لب شور Salmo caspius ماهی آزاد دريای خزر ، کلمات کلیدی:

 

                                                            
 :نويسنده مسئول mohammadborani@yahoo.com  
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 مقدمه
پرورش ماهی يکی از راه های تامین پروتئین در جوامع  

های اخیر پرورش گونه  بشری محسوب  می شود.  در سال

های آبزی گوشتخوار و شکارچی، بیش از همه مورد توجه 

 .(13۱0)صیاد بورانی،  قرار گرفته است

 Salmo truttaماهی آزاد دريای خزر با نام علمی   

caspius Kessler,1877   از جمله ماهیان مهاجر رودرو

)آنادرموس( دريای خزر می باشد كه از ارزش اقتصادی و 

(. اين گونه 1331لیت ويژه  برخوردار است )كازانچف، مقبو

اگرچه غذاگیری و رشد كندتری نسبت به قزل آالی 

رنگین كمان دارد لیکن به لحاظ بازارپسندی و شکل 

ظاهری و همچنین طعم گوشت نسبت به قزل آالی رنگین 

كمان ارجح بوده و با وجودگرانی قیمت، در بازار مشتريان 

 ی باشد.خاص خود را دارا م

 Salmoبه تازگی در برخی منابع علمی از اين ماهی با نام  

caspius  نام برده می شود. محدوده ی اصلی زيستگاه اين

گونه سواحل غربی و جنوبی دريای خزر است و پراكنش 

آن در سواحل شمالی و همچنین سواحل شرقی اين دريا 

 (. حداقل سن ماهی آزاد13۱۱بسیار اندک است )عباسی ، 

سال بوده  3سال و حداكثر  سن  1در تركیب صید  

سال( و بیشترين فراوانی سنی مربوط به  ۱/۵)میانگین 

سال نیز  3و  ۱سال بوده و فراوانی گروه های  ۵گروه سنی 

 ±  0/۱قابل توجه بوده است.  میانگین طول ماهی آزاد 

سانتی متر( و  ۸1و حداكثر ۵3سانتی متر )حداقل  0/۱۱

گرم ( در ۵۱11تا  0111گرم ) 3303 ±۱33ن میانگین وز

تركیب صید سنجش شد )صیاد بورانی و همکاران، 

13۱۱.) 

از ديدگاه تحقیقاتی، اين گونه همانند ساير گونه های آبزی 

     با ارزش كشور در سه منظر مورد توجه قرار می گیرد:

ارائه تکثیر و پرورش بهینه مولدين وحشی جهت تولید  -1

اوان به منظور رهاسازی و افزايش گروههای بچه ماهی فر

در منابع آبهای  (Year Class)اكولوژيك ساالنه

تنظیم  -0طبیعی.)تکثیر و پرورش جهت بازسازی ذخاير(، 

برنامه جهت آبزی پروری نمودن اين گونه با ارزش و ارائه 

فن آوری تکثیر و پرورش آن جهت استفاده در مزارع 

انجام  -3عد آبزی پروری(. پرورش ماهی سردآبی كشور )ب

)ذبیحی ،  مطالعات پايه روی يکی از ذخاير ژنتیکی كشور

13۱3) 

پرورش آزادماهیان كه شاخه ای ازصنعت پرورش آبزيان 

 در اروپا به طور وسیع پايه گذاری شد 1۸۱1است در دهه 

(Heen et al,1993 در دهه های .)پرورش  1۱31و 1۱۱1

ب دريا انجام پذيرفت. در سال ماهی قزل آال با استفاده از آ

، آقای مووی اقدام به پرورش ماهی آزاد در قسمت 1۱۱۵

، سیستم های 1۱۱۱محصور شده ای از دريا نمود. در سال 

شناور پرورش ماهی در نروژ پايه گذاری و بتدريج تا به 

امروز صنعت پرورش آزادماهیان به شکل كنونی در اغلب 

 .نقاط جهان گسترش پیدا  كرد

زان تولید ساالنه ماهیان سردابی  در كشور ما در سال می

 13۸3تن درسال  31111تن به مرز  ۵11از مقدار  13۱3

تن در سال  1۱3111و  13۸۱تن در سال  ۵۸111و 

رسیده كه رشد قابل توجهی داشته است. در اين  13۱۵

تولید ماهی آزاد دريای خزر نقش چندانی ندارد و اگر 

دريای خزر را وارد سیستم آبزی بتوان اين گونه بومی 

 پروری نمود؛ تولید ماهیان سردابی افزايش خواهد يافت

اگرچه ماهی آزاد يك ماهی (. 13۱۵)آمارنامه شیالت ، 

پرورش آن نمودی از پرورش مدرن  رود كوچ است ولی

دريائی است. پرورش ماهی آزاد در برخی ازكشورها مانند 

علمی و تجاری  نروژ پیشرفت چشمگیری به لحاظ فنی،

در آمار فائو میزان آبزی پروری آن در بین  نموده است و

گونه های دريائی از نقش و اهمیت به سزايی برخوردار 

بوده وهر ساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد. دركشور 

ايران پرورش اين ماهی متعارف نبوده و استعداد پرورش 

ونده به اسمولت های اين ماهی )بچه ماهیان رهسپارش

 دريا( تا حد عرضه به بازار در داخل قفس های دريايی يا

محیط های محصور ساحلی وجود دارد )صیاد بورانی، 

( . در حال حاضر ، تولید كل آزادماهیان در دنیا به 13۱0

 %  تولید۵1میلیون تن می رسد كه كشور نروژ  1بیش از 

 افزايش تولید طی سال های كه را به خود اختصاص داده

                      اخیر، حاكی از موفقیت پرورش است

Moksness et al., 2004)). 
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 13۸3 در سال  REFAبر اساس گزارش شركت نروژی  

يکی از مناسب ترين گونه ها برای پرورش در محیط های 

 لب شور، ماهی آزاد دريای خزر است.

تمام مزارع سردآبی كشور، قزل آالی رنگین كمان پرورش 

دهند و عمده آنها از آب شیرين جهت پرورش استفاده  می

می كنند. لذا استفاده از ذخاير ژنی بومی منابع آبهای 

داخلی نه تنها صنعت آبزی پروری كشور را با تنوع گونه 

سازد بلکه در صورت مواجه شدن با  ای همراه می

مشکالتی در خصوص يك گونه وارداتی )قزل آالی رنگین 

گونه جايگزين و باارزش همچون ماهی كمان(، می توان 

آزاد دريای خزر  را مورد استفاده قرار داد بعالوه در صورت 

موفقیت  از خروج میلیون ها دالر ارز جهت واردات تخم 

چشم زده قزل آال كه عمده آنها در انحصار شركت های 

مهم تولید كننده تخم چشم زده قزل آال در كشورهای 

باشد  جلوگیری نمود و از همه اروپائی و آمريکائی می 

مهمتر می توان از منابع آبهای طبیعی كشور از جمله 

( Cage culture) دريای خزر به روش پرورش در قفس

جهت پرورش ماهی آزاد استفاده نمود )ذبیحی و 

 (. 13۱3صیادبورانی ، 

هدف از انجام تحقیق ، امکان پرورش ماهی آزاد دريای  

ر  در استخرهای بتنی بوده تا خزر در محیط آبی  لب شو

از اين طريق بتوان ظرفیت پرورش ماهی آزاد  با آب 

دريای خزر را پی برد كه نتايج اين تحقیق می تواند در 

استفاده از اراضی ساحلی برای تولید اين ماهی و  پرورش 

در قفس های مستقر در دريای خزر كمك شايانی نمايد. 

د اين ماهی،  در تأمین اين موضوع عالوه بر كمك در تولی

مولد جهت تجديد نسل و حفظ ذخائر اين گونه  مهم می 

باشد. همچنین نتايج اين تحقیق می تواند كمك نمايد تا  

ما فقط متکی به تأمین مولدين از دريا نبوده و امکان 

تأمین مولد از طريق ماهیان پرورشی و تولید نسل های 

 متعدد اهلی شده موجود باشد.

 

 روش کار مواد و 

اين تحقیق در ايستگاه تحقیقاتی تخصصی تغذيه و غذای 

انجام   13۱1تا  13۸۸زنده آبزيان بندر انزلی در  سال 

  ۸حوضچه بتونی گرد  ۱گرفت. در اين تحقیق از 

سانتی متری(  مجهز به سیستم  ۸1مترمکعبی )با ارتفاع 

هوادهی مركزی، سیستم خروجی از طريق خروجی 

تبط برای حذف فضوالت و ورودی آب مركزی، ظروف مر

گرم در لیتر( و آب چاه  استفاده  11تا  3دريا ) با شوری 

شد . برای تصفیه آب ، عالوه بر دو حوضچه رسوبگیر از 

يك فیلتر شنی نیز استفاده گرديد. اين سیستم دارای 

سیستم كنترل بوده بطوريکه كاهش سطح آب به زير 

تن دوم ، باعث شروع به الکترود مستقر در  حوضچه واشنگ

كار كف كش اول )مستقر در دريا( شده و از آنجا آب 

واشنگتن اول به واشنگتن دوم سرريز شده و كف كش 

موجود در واشنگتن دوم با نقصان آب منبع و كاهش آن تا 

زير الکترود روشن شده و آبگیری منبع صورت می گرفت.  

رهای مقدار آب ورودی حوضچه ها برای هريك از تیما

لیتر در ثانیه بود. تیمارهای  1/1تا  1/1آزمايشی  بین 

آزمايشی شامل دو تراكم ذخیره سازی با وزن اولیه ماهیان  

كیلوگرم در مترمکعب )با  01كیلوگرم و  11گرمی ،  11

گرمی(  با سه تکرار در نظر  ۵11احتساب وزن نهايی 

 گرفته شد. 

ی میکروبیال سطح ديواره حوضچه های پرورشی با رنگ آنت

 )نانوسید( رنگ آمیزی شده بود.  

مراحل پرورش ماهی آزاد شامل آماده سازی استخر، حمل 

و نقل و ذخیره سازی بچه ماهی،  سايز بندی ، غذادهی، 

زيست سنجی وكنترل رشد ماهی ها، كنترل عوامل 

فیزيکوشیمیايی آب، شستشو و تمیز كردن استخرها و  

دوره پرورش بوده است.    مراقبت های بهداشتی در طول

درصد وزن بدن برحسب  0تا  1میزان غذا دهی نیز از 

و  بودهشرايط محیطی، دمای آب و تراكم ماهی متغیر 

است  بودهبار در شبانه روز  ۵تا  3تعداد دفعات غذا دهی 

 (.13۸1)فرزانفر ، 
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 : جدول آنالیزغذای مورد استفاده برای پرورش۱جدول 

 مقدار موجود در غذا  یضرور مواداز  یتعداد )درصد(ی راوانف يیغذا عناصر

 %1/3 لیزين 10 پروتئین خام

 %1 متیونین 1۱ چربی خام

 A Iu/kg 1۵11ويتامین  3 فیبر

 D3 Iu/kg 0۵11ويتامین  10 خاكستر كل

 C m/kg 1۵1ويتامین  3 كلسیم

 %11 رطوبت ۱/1 فسفر

اده از شركت تركیبات تشکیل دهنده خوراک مورد استف

اصفهان مکمل شامل: آردماهی، روغن ماهی، كنجاله سويا، 

آرد گندم، گلوتن گندم، نشاسته، روغن گیاهی، پرمیکس 

 های معدنی، ويتامینه و مواد نگهدارنده می باشد.

میلی متر،  0گرمی از غذا با سايز  11-01برای ماهیان 

میلی متر،  ۵/0گرمی از غذا با سايز  01-3۵ماهیان 

میلی متر  3گرمی از ذرات غذايی باسايز  3۵-۸1اهیان م

و  Cاستفاده گرديده است. همچنین مقدار مناسب ويتامین 

مولتی ويتامین جهت تأمین نیازهای ويتامینه ماهیان به 

 غذا  اضافه گرديد.

به منظور بررسی انگل های میکروسکوپی خارجی از پوست 

دستگاه  و آبشش اين ماهیان گسترش تهیه و توسط يك

استفاده   BM-22Hمیکروسکوپ نوری مدل صا ايران 

شد. جهت بررسی بیشتر انگل های آبششی و دستگاه 

گوارش ، صفحات آبششی جدا و بوسیله يکدستگاه لوپ 

مورد بررسی قرار گرفت  ZSM-1001مدل صا ايران

 (.13۸۵)شريف پور و همکاران،

 

 بررسی  شاخص  های رشد : 

شد ويژه، فاكتور وضعیت و در اين تحقیق شاخص ر 

 ضريب تبديل غذايی از طريق  روابط زير محاسبه شد :

 Survival percentيا در صد زنده مانی:  

 /  تعداد بچه ماهیان زنده مانده (= درصد زنده مانی 

 111 × ( تعداد كل بچه ماهیان ذخیره شده 

 ( wahli,2003  (  

 (: (Feed conversion Ratioضريب تبديل غذايی 

Feed conversion ratio (FCR) = Food intake (F) 
/wet weight gain ) Wf-Wi) 

F= مقدار غذای تر مصرفی 

Wi=  میانگین بیوماس اولیه  

Wf  =  میانگین بیوماس نهايی  

)Lim,2002( 

  SGRضريب رشد ويژه )درصد در روز(  -

(rate Specific growth    ) 

SGR=(lnwf-lnwi)/N× 100 
 (Zhou,2006 ) 

Wi= میانگین وزن اولیه 

Wf= میانگین وزن نهايی 

N = تعداد روز های پرورش 

 :BWI ((Body weight indexشاخص افزايش وزن بدن 

%BWI= (BWf-Bwi) /Bwi ×100                    
)Wang, 2003( 

 Bwi =  میانگین وزن اولیه در هر تیمار 

BWf =  میانگین وزن نهايی در هر تیمار 

 ( Kيا  CFفاكتور ضريب چاقی از فرمول بررسی

K =BW/TL3× 111    

BW=   میانگین وزن نهايی بدن بر حسب میلیگرم در هر

 تیمار   
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TL=   میانگین طول كل نهايی بر حسب میلیمتر در هر

 تیمار

Hung, 1993 
 نيا در ا یعفاون  یهاا  یماار یب وعیتوجه به احتماال شا   با

 یبصاورت هفتگا   انیا ماه یبرنامه مراقبت بهداشت انیماه

باه حوضاچه هاا     یضمن سركشا  نحالي. در ادياعمال گرد

قارار   ديا و نظافت حوضچه ها ماورد بازد  یبهداشت تیوضع

و  یزيا ، خطار گر  تحارک شانا،   تیوضع نیگرفته،  همچن

گرفت. نموناه   یقرار م یابيمورد ارز انیماه یاشتها زانیم

مشکوک به نوبت بصاورت انفارادی از آب خاارج و     انیماه

ز زيساات ساانجی بمنظااور بررساای انگاال هااای     پااس ا

میکروسااکپی خااارجی از پوساات و آبشااش اياان ماهیااان  

گسترش مرطوب تهیه و توسط يك دساتگاه میکروساک    

بررسای گردياد. جهات     BM-22Hنوری مدل صاا اياران   

بررسی بیشتر انگل های آبششی صافحات آبششای جادا و    

 ماورد  ZSM-1001ايراا بوسیله يکدستگاه لوپ مدل صاا  

 (. 13۸۵پور و همکاران، فيی قرار گرفت)شربررس

داده های حاصل از زيست سانجی ماهیاان باا اساتفاده از     

درصد مورد  ۱۵آنالیز واريانس يك طرفه با سطح اطمینان 

بررسی قرار گرفت و در جداسازی گاروه هاای همگان بار     

از آزمون توكی استفاده شد. عملیات ياد شده تراكم حسب 

در ترسایم نمودارهاا از    ام گرفات. انج SPSS  18نرم افزار

 استفاده شد. Excel 2013افزارنرم 

 

 نتایج:

 نتایج بررسی شاخص های رشد:

گارم و متوساط    1/11± ۱/1متوسط وزن اولیه اين مااهی 

دوره  یده و در انتهاا باو  متار سانتی  3/۱ ± ۵/1طول اولیه

برابار و در   ۵/11اول  ماار یدر ت وزن شيافزا زانیم شيآزما

    .استبرابر گشته  ۵/11دوم  ماریت

 
: میزان افزایش وزن ماهیان پرورشی در ۱ نمودار

 (۱899-98تیمارهای مختلف )سال 

 

كیلوگرم در متار مرباع(     11، تیمار اول  ) 1براساس شکل 

 افزايش وزن بمراتب بهتری  داشته است.

میزان افزايش وزن ماهیان در تیمارهای مورد بررسی نشان 

       باا  تاراكم پاائین مااهی     1ن در تیماار  داد كه افازايش وز 

با  0كیلوگرم در مترمکعب( به مراتب بیشتر از تیمار  11) 

كیلوگرم در مترمکعب( بوده و اين افازايش معنای دار    01)

 است.

 

 ضریب رشد ویژه :

 
 

: نرخ رشد  ویژه ماهی آزاد دریای خزر در  دو ۲ نمودار

 تیمار آزمایشی 

نیااز در دو تیمااار مااورد بررساای نارخ رشااد ويااژه ماهیااان  

داشته و در تیماار باا    p<0.05)اختالف معنی دار آماری )

تراكم پائین ماهی نارخ رشاد لحظاه ای بیشاتر ی داشاته       

 (.33/1است ) 
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 میانگین رشد روزانه :

و در  3۵/1 ± 01/1میااانگین رشااد روزانااه در تیمااار اول  

تالف محاسبه گرديد كه اين اخا  1/ 03 ± 01/1تیمار دوم 

 معنی دار بوده است. 

 

 تغییرات وزن در طول دوره پرورش : 

مشا هده می شاود؛ تغییارات وزن    3شکلهمانطور كه  در 

) تراكم پائین(  پس از گذشت زماان و   1ماهیان در تیمار 

) تراكم  0مخصوصا در زمان های انتهايی آزمايش از تیمار 

شتری اداماه  باالتر( بیشتر بوده و اين روند با آهنگ رشد بی

داشاته   p<0.05)))اخاتالف معنای دار آمااری     يافته است

   .است(

 

مشا هده می شود؛ تغییرات وزن  3همانطور كه  در شکل  

پاس از گذشات زماان و مخصوصاا در      1ماهیان در تیمار 

بیشتر بوده كاه ايان    0زمان های انتهايی آزمايش از تیمار 

  اختالف در پايان دوره معنی دار بوده است.

 

 

 

 

 

 

 
 )۱899 -98: تغییرات وزن ماهی آزاد دریای خزر طی دوره آزمایش ) 8 نمودار

 
 

 ضریب چاقی :

  13/1بررسی ها نشان داد كه ضريب چاقی اولیه ماهیان،   

در تیماار اول باوده     10/1و ضريب چااقی نهاايی حادود     

 است. 

 ضریب تبدیل:

اولیاه   كیلاوگرم و بیومااس   3۵/0۱3بیوماس نهايی معادل 

كیلوگرم باوده و مقادار غاذای داده شاده حادود       1۱1/1۱

كیلوگرم بوده است. بناابراين ضاريب تباديل معاادل      01۵

 تعیین گرديد.  ۸0/1
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كیلوگرم در متر  ۱1= تراكم ۱) تیمار  در تیمارهای آزمایشی ماهیان آزاد دریای خزر رشد و مصرف جیره غذایی بچه : ۲جدول 

 كیلو گرم در متر مكعب( ۲1راكم = ت۲تیمار  -مكعب

عداد در يك رديف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی ا

 می باشند. (p<0.05)دار 

در طااول دوره پاارورش خوشاابختانه آلااودگی خاصاای در  

ماهیااان مشاااهده نشااد، تنهااا در اواسااط آبااان ماااه، عاادم 

ن در يکای از حوضاچه هاا و    بچه ماهیاا  غذاگیری مناسب 

بروز تلفاتی محدود مشاهده گرديد. به منظور بررسی علال  

اين مساله تعدادی از ماهیان حوضچه مذكور مورد معايناه  

قرار گرفتند.  باتوجه به عدم تغذياه و وجاود نقااط سافید     

 روی پوسااات ماهیاااان و خااام شااادن ماهیهاااا باااه      

ع بار  پهلو ها همراه با حركت های مالشی يا خارشای ساري  

و نیز پیشینه بروز آلودگی  ( Flashing)روی كف حوضچه 

در ايستگاه  سااحل   Ichtyophtirius Multifiliisبا انگل 

غازيان فرضیه آلودگی به اين انگل قاوت گرفات. باا تهیاه     

گسترش از پوست و آبشش ماهیاان و بررسای آن در زيار    

میکروسکوپ مراحل عفونات زای انگال باا حركات ساريع      

. همچنین مشاهده تعداد زيادی تومونت اياك  مشاهده شد

با هسته نعلی شکل و حركت چرخشی حکايت از بلوغ اين 

گروه از انگل ها داشت . در هر زمینه از الم مرطاوب تهیاه   

عادد تروفونات     11تاا   31شده از آبشاش ايان ماهیاان     

بااالی آب،   "مشاهده گرديد. لذا با توجه باه دماای نسابتا   

يع ماهیان به منظاور پیشاگیری از   درمان و ضد عفونی سر

 گسترش عفونت پیشرفته انجام گرفت.

 

 

 

 

 

 

: گسترش تهیه شده  از آبشش ماهیان و آلودگی ۱ شكل

 شدید به انگل ایک

 پارامتر
 تیمارهای آزمایشی

 كل تیمار دوم تیمار اول

 1۱/11 ± ۱۵/1 1/11 ± ۱۱/1 3۸/11 ± ۱/1 (گرم) هیاول وزن

با  مطالعهشروع  هنگام( گرم) یماه وزن
 دوران طی از پس و شور لب آب

 آداپتاسیون
۵/۱ ± 01/0۱ 1/1 ± ۱1/00 ۵1/۵ ± 3/01 

 a ۱/10 ± ۱/030 b 3/3۱ ± 01۸ 1/11 ± ۸/01۱ (گرم) يینها وزن

 a 1/۵۵۵ ± ۵/310 b  30۵ ± 3/۸1۱ ۱/۱11 ± ۵3/۸11 )%( (WG)وزن  شيافزا

33/1 (day / %) (SGR) ژهيرشد و نرخ  a 30/1  b  

 (ADG)رشد روزانه  نیانگیم
(mg/day)  

a 01/1 ± 3۵/1 b 01/1 ± 03/1 03۵/1 ± 0۱۵/1 

 ۸/1 ۸/1 ۸/1 (g/g) (FCR) يیغذا ليتبد بيضر

a )%( (SVR) درصد زنده مانی 
۱0% a۸۸% ۸/۸۸% 
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: تومونت ایک با هسته نعلی شكل)به عالمت فلش ۲شكل

 توجه شود(

 

 ضد عفونی و كنترل تلفات:

ین و پرمنگنات ضد عفونی ماهیان توسط مخلوط فرمال

پتاسیم با توجه به دمای آب بصورت يك روز در میان 

انجام شد )البته اولین نوبت ضد عفونی بدلیل عدم 

دسترسی به پرمنگنات  از مخلوط فرمالین و نمك استفاده 

میلی لیتر به  10۵/1شد( . ضد عفونی با مخلوط فرمالین )

میلی   0 ازای هر لیتر آب( و پرمنگنات پتاسیم )با دز  

دقیقه انجام  ۱1تا  31بار در روز به مدت  3گرم در لیتر( 

شد. پس از درمان، نمونه برداری از ماهیان نشان داد 

میزان آلودگی به انگل  ايك تا حدود بسیار زيادی كاهش 

يافته و با توجه به كاهش نسبی دما ادامه روند ضد عفونی 

ان انجام روز در می 0نوبت ديگر با فواصل زمانی  1برای 

شد. نمونه برداری انجام شده در اين مرحله حکايت از 

 .ريشه كن شدن انگل در حوضچه ها داشت

 
: استفاده از پرمنگنات پتاسیم جهت ضدعفونی  8 شكل

 كردن محیط پرورشی ماهیان

در برخی از روزها تلفات  كياعلیرغم ريشه كن شدن انگل 

می شد. انگشت شماری در برخی از حوضچه ها مشاهده 

زمانی كه ماهیان در اثر عفونت انگل   Robertبه عقیده 

ايك آسیب می بینند باكتريها و قارچ های ثانويه نیز با 

سهولت بیشتری آنها را مورد تهاجم قرار می دهند. لذا 

بمنظور اصالح اين وضعیت ماهیان در چند نوبت جهت 

 ارتقاء سیستم ايمنی بوسیله تتراسايکلین خوراكی تیمار

شدند، همچنین جهت اصالح محیط آب حوضچه ها 

روز در میان با دز  0استفاده از پرمنگنات پتاسیم بصورت 

میلی گرم در لیتر استفاده شد. استفاده از پرمنگنات و   0

نیز عدم استفاده از آب دريا به هنگام افزايش میزان 

                                                                         كدورت موجب كنترل كامل تلفات ماهیان گرديد.                  

الزم به ذكر است آب دريا ) با كدورت پائین( نیز به دلیل 

امالح موجود در آن در ضدعفونی كردن حوضچه ها تأثیر 

 بسزائی دارد.

در ضمن در بعضی مواقع دور تا دور حوضچه ها آهك 

 الً استريل باشد. پاشی می شد تا محیط كام

 

ترویج پرورش ماهی آزاد دریای خزر در  مزارع  

 بخش خصوصی :

به  دلیل مشخص شدن بیوتکنیك پرورش اين ماهی در   

اين پروژه،  و بر اساس بازديد های كارشناسی اداره كل 

شیالت گیالن و معاونت محترم تکثیر و پرورش از روند 

هماهنگی های  عملیات پژوهشی انجام گرفته و بر اساس

بعمل آمده بین اداره كل شیالت و پژوهشکده آبزی پروری 

اين ماهیان به منظور ترويج ، به مزارع خصوصی همچون 

مزرعه قرق تالش با منبع آب دريای خزر و آب چاه ، 

مزرعه چسلی ماسال با منبع آب رودخانه و مزرعه   

ه كالچای با آب رودخانه و چاه با نظارت كارشناسان ادار

 كل شیالت گیالن و پژوهشکده آبزی پروری منتقل شدند.. 
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: بارگیری ماهیان آزاد پیش پرواری  از  4  شكل

پژوهشكده ) حاصل كار تحقیقی ( و انتقال آنها به مزارع 

 خصوصی 

 

 
: نمایی از ماهیان آزاد دریای خزر حین بارگیری و  5شكل

 انتقال به مزارع خصوصی 

 

: نتایج آزمایش شیمیایی ) آنالیز غذایی(  گوشت 8جدول 

 )مربوط به دو تیمار( بچه ماهی آزاد دریای خزر

 نتیجه آزمایش نوع آزمایش ردیف

 1/11 در صد پروتئین ّّنمونه 1

 1/3 درصد چربی  نمونه 0

 1 در صد خاكستر 3

 ۵/33 در صد رطوبت  نمونه 1

ورش ماهی در اتخاذ سیستم برودتی مناسب برای پر

 فصل بهار و تابستان : 

، شاهد گرمای زودرس بوده و 13۸۱از ارديبهشت ماه سال 

 00نگهداری ماهی با چنین شرايطی و در دمای باالی 

درجه برای ادامه حیات ماهی مخاطره آمیز می باشد  

بنابراين تصمیم گرفته شد كه يك سیستم برودتی ساده 

شود كه با اين روش   برای كاهش دمای آب در نظر گرفته

تا  33درجه با توجه به دمای هوای  01دمای آب به زير 

درجه سانتی گراد تنزل نموده  و محیط پرورشی در  3۵

حد متعادل  ثابت ماند. اين سیستم می تواند مشکل 

پرورش دهندگان ماهی بخصوص ماهیان سردابی را در 

مناطق جلگه ای و مناطق ساحلی دريای خزر در فصول 

رم با افزايش گرمای هوا حل نموده و قادر به پرورش گ

ماهی در فصول گرم گردند. بنابراين تعدادی از ماهیان 

جهت آزمايش با اين سیستم در فصول گرم نگهداری 

 شدند.

 
در مجاور حوضچه  ۲1111: نمایی از كولر با قدرت  ۶شكل

  ۱898پرورش ماهی آزاد دریای خزر در فصل تابستان 

 

گرم   311ماه پرورش ، متوسط وزن ماهیان به  1۵بعد از 

 گرم( رسید. 1111)حداكثر وزن 

درجه سانتیگراد  13تا  11در مجموع در شرايط دمايی 

درصد از وزن توده زنده  ۸/1-0مقدار غذای داده بین 

ماهیان بوده است. دمای مناسب برای پرورش اين ماهی 

 درجه سانتی گراد تعیین شد.  13
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 ماعی و اقتصادی : توجیه اجت

در راستای بسط و گسترش پرورش اين آبزی با ارزش و 

بومی دريای خزر ، احداث كار گاه های متعدد پرورش اين 

نوع ماهی در سواحل دريای خزر می تواند عالوه بر تامین 

نیاز های پروتئینی ، در افزايش ذخاير اين ماهی، مولد 

کسیون، سازی  و تولید نسل های اهلی از طريق سل

استفاده بهینه از آب دريای خزر  بويژه در مواقع 

 خشکسالی و اشتغال زايی نقش بسزائی داشته باشد . 

 تن ماهی آزاد  دريای خزر ۵در آمد ناخالص برای تولید 

 كیلو گرمی (:   1) با وزن متوسط   

 قیمت واحد فروش =در آمد ناخالص ×میزان تولید ماهی 

  ۵111 ×111111ريال= 0111111111

میزان در آمد ناخالص –میزان كل هزينه ها  در آمد خالص  =   

۸11111111=1011111111-0111111111  

ريال اين رقم  111111در صورت فروش گوشت كیلوئی 

ها بدست می آيد. اگر قیمت كاهش يا افزايش يابد در بر 

 آورد  سود حاصله تغییراتی ايجاد خواهد شد.  

ساب هزينه های سرمايه ای اين بر آوردها بدون احت

همانند ساخت حوضچه ها، سیستم آب رسانی، ايجاد 

تاسیسات مورد نیاز و ..... محاسبه گرديده است و فقط 

 هزينه های جاری لحاظ گرديده است. 

در ضمن با راه اندازی مزارع ساحلی تعداد زيادی از جوانان 

بیکار مشغول به فعالیت شده و باعث رونق اقتصادی و 

 سعه مشاغل جانبی آن نیز خواهد شد.تو

 

 بحث و نتیجه گیری :

ماهی آزاد دريای خزر از گونه های با ارزش و بومی دريای 

خزر بوده كه چندان وارد عرصه آبزی پروری نشده است. 

بخصوص با توجه به وجود اراضی مستعد در حاشیه دريای 

خزر و وجود خشکسالی در كشور و همچنین خاستگاه 

ماهی در آب دريا پس از اسمولت شدن، استفاده  اصلی اين

مناسب می باشد.  امید آن می از آب دريا برای پرورش 

در  گونه ارزشمنددر آينده نزديك شاهد ترويج اين  رود 

باشیم. و سواحل دريای خزر كشور منابع آبهای داخلی 

بنابراين هدف بررسی تعیین بیوتکنیك پرورش اين ماهی 

ی با استفاده از آب دريا بوده ، امید در حوضچه های بتن

 آنکه در آينده مطالعات تکمیلی در اين زمینه انجام بگیرد.  

(، 13۸۱بر اساس بررسی بعمل آمده توسط صیاد بورانی )

گرمی در مرحله  01تا  1۵بچه ماهیان در اندازه های 

اسمولت بسر می برند. بنابراين در اين پروژه  نیاز به 

زه اسمولت و با گروه سنی زير يکسال بوده، ماهیانی با اندا

تا حداكثر رشد از ماهیان قبل از مرحله بلوغ  حاصل آيد. 

گرم تا حد اسمولت با آب  11ماهیان انتقالی با وزن اولیه 

 شیرين پرورش يافته و سپس به آب دريا انتقال يافتند.

 01نوسانات متوسط دمای آب در طول دوره آزمايش ) 

ارديبهشت ( نشان داد كه حداكثر دمای آب مهر تا اواخر 

درجه سانتی گراد( و حداقل دمای  01مربوط به مهرماه ) 

درجه سانتی گراد (   ۵/10آب مربوط به بهمن ماه ) حدود 

بوده است. الزم به ذكر است دامنه مطلوب دمايی برای 

درجه سانتی گراد بوده و اين رنج  13تا  1۵آزاد ماهیان 

ای آبان، آذر و دی ماه قرار داشت. در دمايی در ماه ه

حقیقت سه ماه مطلوب پرورشی به لحاظ دمايی، تغذيه و 

رشد وجود داشته است. البته در ساير ماه ها نیز با تغذيه و 

 رشد مواجه بوده ايم ولی شدت آن كمتر بوده است.  

شوری آب دريا بین ماه های آذر تا بهمن نوسانات بیشتری 

در هزار متغیر بوده  ۵/11تا حدود  ۸/1داشته و از حدود 

است كه اين موضوع به دلیل كوالكی بودن دريا، كدر بودن 

آب دريا )در نتیجه برای شفاف كردن آب از آب شیرين 

نیز در پاره ای مواقع استفاده شد( و گرفتگی كف كش 

اشاره كرد.  از اسفند ماه، روند تغییرات شوری تقريبا  

ين موضوع بخاطر كوالكی كمتر آب ثابتی را طی نمود و ا

در  ۱تا  ۸/۵دريا نیز بوده است. شوری در اين ماه ها بین 

 در هزار( در نوسان بوده است.  3هزار ) متوسط 

میزان افزايش وزن ماهیان در تیمارهای مورد بررسی  

با  تراكم پائین ماهی   1نشان داد كه افزايش وزن در تیمار 

با  0به مراتب بیشتر از تیمار  كیلوگرم در مترمکعب( 11) 

 تراكم باالتر بوده و اين افزايش معنی دار است.

نرخ رشد ويژه ماهیان نیز در دو تیمار مورد بررسی 

اختالف معنی دار آماری داشته و در تیمار با تراكم پائین 

 (.33/1ماهی نرخ رشد لحظه ای بیشتری داشته است ) 
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 ۱/1به  استفاده از دبی از نکات قابل توجه پروژه دستیابی  

لیتر در ثانیه برای اجرای پروژه ) تمامی حوضچه  ۵/0تا 

ها(  بود كه در ساير مزارع با همین تراكم ماهی از دبی 

لیتر  3لیتر در ثانیه استفاده می نمايند )  11تا  3حداقل 

تن (. الزم بذكر است اين دبی برای  1در ثانیه برای تولید 

ی مقاوم تر و اهلی تر از ماهی آزاد ماهی قزل آال كه ماه

دريای خزر است كاربرد داشته ، چه بسا در مورد ماهی 

 آزاد دبی مورد نیاز بمراتب باالتر نیز خواهد بود . 

  03/3/۸۸لغايت  0/1/۸3در بررسی انجام گرفته ازتاريخ 

روز   101در روستای لفور سواد كوه استان مازندران ، 

عدد ماهی  با  ۱111رفته و تعداد عملیات غذا دهی انجام گ

متر مکعبی  31گرم به حوضچه های  1/11میانگین وزنی 

  (.13۸۱معرفی گرديدند )اداره كل شیالت مازندران،
 

: نتایج حاصل از زیست سنجی پروژه پرورش ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از آب شیرین  در روستای لفور سواد 4جدول 

 مقایسه آن با نتایج حاصله از پروژه  پرورش این گونه با آب لب شور ساحلی  كوه استان مازندران و

 شماره حوضچه تاريخ بیومتری
دما )درجه 

 سانتیگراد(
 حجم حوضچه تعداد ماهی موجود میانگین وزن )گرم(

 متر مکعبی 31 ۱111 ۱/01 ۱/13 1 31/1/۸3

 متر مکعبی 31 1111 ۱3 ۸/10 1 0۸/۱/۸3

 متر مکعبی 31 1۵11 131 ۸/10 0 0۸/۱/۸3

 متر مکعبی 31 1111 11۸ 1/10 1 3/11/۸3

 متر مکعبی 31 1۵11 01۱ 1/10 0 3/11/۸3

 متر مکعبی 31 ۵۵1 1۱1 ۵/1۱ 1 03/3/۸۸

 متر مکعبی ۵1 0111 ۵۵1 ۵/1۱ 0 03/3/۸۸

 متر مکعبی ۵1 11۵1 3۵1 ۵/1۱ 3 03/3/۸۸

    

، بچه 13۸۱بر اساس مطالعات ذبیحی و همکاران در سال

گرمی در  11ماهیان آزاد يك تابستانه با وزن تقريبی 

گرم رسیدند. در ضمن  01روز به وزن تقريبی  13عرض

گرم در لیتر  ۵/۱تراكم مورد استفاده در اين مرحله ، بین 

گرم در لیتر بوده است. متوسط دمای آب نیزحدود  ۵/۱تا 

درجه سانتی گراد بوده است. میزان رشد روزانه  3/1۱

گرم در روز بترتیب  01۱/1 ± 111/1و  03۱/1 113/1±

گرم در لیتر بوده است. متوسط  ۸و  ۵/۱برای تراكم های 

FCR  1۱/1گرم در لیتر بترتیب  ۵/۱و  ۸برای تراكم های 

محاسبه گرديد. دوره زمانی  133/1 ± 11/1و  ۱۸/1 ±

گرمی حدود  11گرمی به  01پرورش بچه ماهیان از وزن 

درجه سانتی گراد،  ۵3/1۵تا 1۵ ای آب بین روز با دم ۵۵

روز با دمای آب پرورش  30گرم حدود  111تا  11از وزن 

گرم  0۵1تا  111درجه سانتی گراد ، از وزن  3/11تا  11

درجه سانتی  10/1۱تا  ۱/1۵روز با دمای آب  10۵حدود 

گراد ) در طول شبانه روز(  به طول انجامید. بنابراين در 

 0۵1گرم به حدود وزن  11اهیان از وزن ماه ، م ۸طول 

گرمی نائل گشتند ) ماهیان دو تابستانه (.  متوسط میزان 

گرم  ۵3/1 ± 13/1و  1۵/1 ± 10/1( ، GRرشد روزانه )

گرم در لیتر  ۸و 10در روز به ترتیب برای تراكم های 
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% بوده 11مشاهده گرديد. میزان تلفات در مجموع كمتر از 

 است. 

و نیازهای  طالعات كمی در خصوص تغذيهبه طور كلی ا

غذايی ماهی آزاد دريای خزر وجود داشته و در زمینه تاثیر 

تراكم بر پرورش اين ماهی نیز تحقیق حاضر اولین بررسی 

در اين مورد می باشد. اما بر روی ساير آزاد ماهیان در دنیا 

فعالیت های علمی فراوانی صورت گرفته است. نتايج 

تحقیق نشان داد كه پرورش ماهی آزاد در حاصله از اين 

كیلوگرم در مترمربع  11حوضچه های بتنی با تراكم 

در مترمربع بوده به طوری  كیلوگرم 01مناسب تر از تراكم 

كه میزان افزايش وزن ، نرخ رشد ويژه و میانگین رشد 

روزانه آن باالتر بود. همچنین به طور كلی ضريب تبديل 

در تیمار های مختلف مورد بررسی  ۸0/1غذايی با میانگین 

  است. مناسب بوده

به طور كلی تراكم ذخیره به فضا، اكسیژن محلول، غذا و 

مواد دفعی در مخازن پرورشی بستگی دارد. در شرايط 

مشابه، رشد ماهیان با تغییر تراكم تغییر می يابد، به 

طوری كه تراكم ذخیره بیشتر، رشد كند تر ماهیان را به 

 . ( Nguyen et al., 2009)واهد داشت همراه خ

Refstie and Kittelsen (1976)    اشاره نمودند كه

تراكم های زياد نرخ رشد را كاهش داده، و زمانی كه تراكم 

 ها استاندارد شوند رشد جبرانی صورت می گیرد.

مطالعات انجام شده بر روی ماهی آزاد گونه  

Oncorhynchus mykiss فزايش تراكم نشان داد كه با ا

گرمی در  ۵/1عدد ماهی  10111و  ۸111به  ۵111از 

متر مکعب از میزان افزايش وزن كاسته شده ، بر میزان 

ضريب تبديل غذايی افزوده گشته و میزان ماندگاری نیز 

                       (Ellis et al., 2002) ; كاهش يافت

(Nguyen et al., 2009) . 
بر  13۸۱ی و همکاران در سالبر اساس مطالعات زبیح

ماه   ۸روی پرورش ماهی آزاد با آب شیرين، در طول 

گرمی نائل  0۵1گرم به حدود وزن  11ماهیان از وزن 

گشتند ) ماهیان دو تابستانه (.  متوسط میزان رشد روزانه 

(GR ، )1۵/1 ± 10/1  گرم در روز به  ۵3/1 ± 13/1و

یتر مشاهده گرم در ل ۸و 10ترتیب برای تراكم های 

 گرديد. 

%  بوده است همیشه 11میزان تلفات در مجموع كمتر از 

پیشگیری از بروز بیماری مقدم است بر درمان، اما علیرغم 

همه تدابیر سخت گیرانه بمنظور پیشگیری، هنوز هم انگل 

Ichtyophtirius Multifiliis  به سیستم های تولید

د. لذا  بايستی ماهی در اقصی نقاط جهان  راه پیدا می كن

سعی شود از ورود ماهیان وحشی )هرز( به استخرهای 

پرورش ماهی جلوگیری شود. همه گونه های ماهیان آب 

شیرين می توانند ناقل انگل ايك باشند. در زمانی كه از 

آب رودخانه بعنوان منبع تامین آب استخر استفاده می 

ارچه شود استفاده از فیلترها ضروری است. زمانی كه از پ

های توری بعنوان فیلتر استفاده میشود، اگرچه اين پارچه 

ها توانائی جلوگیری از ورود انگل ها را ندارند اما الاقل 

مانع از ورود ماهیان هرز آلوده به استخر میشوند. يك 

راهبرد منطقی آن است كه پس از آبگیری استخرها 

یم، روز از ماهیدار كردن استخرها خودداری كن 3حداقل تا 

رعايت اين نکته موجب می شود حتی در صورت ورود 

اتفاقی ايك های جوان علیرغم استفاده از فیلتر در آب 

ورودی، كلیه انگل های وارده بدلیل عدم دسترسی به 

ماهیان میزبان نابود شوند. با توجه به امکان بقاء طوالنی 

تر انگل ها در دماهای پائین تر چنانچه دمای آب پائین تر 

درجه سانتیگراد باشد نیاز است بمدت  طوالنی تری  11 از

از ماهیدار كردن استخرها پرهیز شود. بمنظور از بین بردن 

كلیه تومونت ها يا تروفونت های احتمالی در استخر هائی 

كه به تازگی پر شده میتوان آنها را بوسیله سولفات مس 

 .(Robert et al.,1991)ضد عفونی نمود

از شیوع انگل ايك، ضد عفونی ماهیان پس از اطمینان 

توسط مخلوط فرمالین و پرمنگنات پتاسیم با توجه به 

دمای آب به صورت يك روز در میان انجام شد)البته اولین 

نوبت ضد عفونی بدلیل عدم دسترسی به پرمنگنات از 

مخلوط فرمالین و نمك استفاده شد(. علیرغم ريشه كن 

ات انگشت شماری در شدن ايك در برخی از روزها تلف

  Robertبرخی از حوضچه ها مشاهده می شد. به عقیده 

زمانی كه ماهیان در اثر عفونت ايك آسیب می بینند 

باكتريها و قارچ های ثانويه نیز با سهولت بیشتری آنها را 

 مورد تهاجم قرار می دهند.
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الزم به ذكر است آب دريا در روزهای غیر طوفانی ) با 

به دلیل امالح موجود در آن در ضد   كدورت پايین (

 عفونی كردن حوضچه ها تاثیر بسزايی دارد. 

از مشکالت مهم در دوره پرورش می توان به دو مورد 

اساسی اشاره نمود. در ماه اول پرورش به صورت غیر عادی 

درجه سانتیگراد بوده و  01دمای آب در اكثر روزها باالی 

اهی محدود كرد. در عمل شرايط را برای رشد اين م

همچنین در چند روز در آذر ماه ماهیان به خوبی غذا 

نگرفته و تلفات محدودی مشاهده شد. بررسی های 

كلینیکی نشان داد كه ماهیان اين حوضچه مبتال به 

Ichthyophtirius multifiliis كه بالفاصله مورد ه شد

قرار گرفته و تلفات  پرمنگنات پتاسیم و فرمالیندرمان با 

رطرف گرديد. لذا در صورت عدم مواجهه با اين شرايط ب

نامساعد انتظار می رفت كه افزايش وزن ماهیان به مراتب 

   بیشتر از وضعیت كنونی باشد.

 

 توصیه ترویجی : 

اين ماهی با آب دريای خزر قابلیت رشد بهتری نسبت به 

كیلوگرم در متر مکعب  01تا  11تراكم آب شیرين دارد. 

 11مناسب بوده و عملکرد رشد تراكم  برای پرورش

برای كنترل عوامل است. بوده  كیلوگرم در متر مکعب بهتر

بیماری زا، رعايت نکات بهداشتی، مديريت صحیح، آب 

مناسب و با كیفیت الزم بوده و برای درمان انگل ايك 

استفاده توام نمك و فرمالین، فرمالین و پرمنگنات پتاسیم 

 مناسب است. 

 

 : منابع

. 13۱۱دفتر برنامه ريزی و بودجه سازمان شیالت ايران ، 

سالنامه آماری سازمان شیالت ايران . سازمان شیالت 

 ص. ۱1ايران. 

. بررسی عملکرد پرورش 13۸۱شیالت مازندران،  كلاداره 

ماهی آزاد دريای خزر با آب شیرين در روستای لفور 

 ص.  30سوادكوه . اداره كل شیالت مازندران. 

. مطالعه تولید بچه  13۱3حی ، م.  صیادبورانی، م.  ذبی

ماهی در قفس. مركز  پرورشماهی آزاد برای پشتیبانی 

      ص.  01تحقیقات ماهیان سردابی كشور )تنکابن(. 

و آداپتاسیون ماهی آزاد دريای  پرورش.13۸۱ذبیحی ،م. 

 ص. 1۸خزر )فاز اول(. موسسه تحقیقات شیالت ايران. 

. تعیین اندازه مناسب رهاسازی 13۸3م.   صیادبورانی ،

ماهی آزاد دريای خزر از طريق ارزيابی قابلیت های 
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Abstract 

Caspian trout is valuable, Commercial, anadromous and endemic fishes species in the Caspian Sea so 

that, researchers attention have been focused on this species. 

In this study, in order to introduce a new species to the aquaculture system, in order to provide the 

brood stock, the production of juveniles for culturing in ponds and cage and production of salmon in 

coastal areas is important. In order to carry out this research, 8 m³ concrete ponds with density of 10 

and 20 kg / m3 and 3 replications were used. 

Results showed, culture of Caspian trout is suitable with density 10 kg/m3, so that weight gain, SGR 

and Daily growth mean are better than treatment 2(15-20 kg/m3). 

According to the results, the weight gain of fish in treatment 1 (10 kg / m3) and treatment 2 (20 kg / 

m3) compared to the original weight of 10.1 g was 1953.9% and 1734% respectively. There was 

significant difference between treatments. 

The specific growth rates of fish in the first and second treatments were 1.37 and 1.32%, respectively, 

and this difference was significant (p <0.05). The initial and final condition factor of fish was 

calculated 1.07 and 1.21, respectively. In addition, the conversion coefficient was equal to 0.82. 

The best temperature for culturing Caspian trout with an appropriate feeding intensity was between 15 

to 17 0c. In this research, the launch of the refrigeration system in the summer season, the fish weight 

reached 700 gr (maximum 1100 gr). Meanwhile, by promoting pre-productive fishes to private farms, 

about 200,000 eggs were produced. 
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