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  مقدمه
 و بستر، تاسماهی استرلیاد و تاسماهی سیبري ماهی فیل، شیپ ازون برون، تاسماهی ایرانی، تاسماهیمختلف تاسماهیان از قبیل  هايگونه 

ها، اهمیت خاصی در موضوع پـرورش داشـته و   باالتر آن نسبت به سایر گونه استرس پذیريبه دلیل داشتن شرایط فیزیولوژیک خاص و 
 تـرین  مهـم یکـی از   .استهاي تخصصی پروري و دستیابی به بیوتکنیک مولدسازي این گونه نیاز به بررسیجهت توسعه صنعت تاسماهی

برداري تجاري آن، ابـداع و  ی دانشمندان در خصوص حفظ نسل و فراوانی انواع تاسـماهیان در دریاي خزر و بهرهراهکارهاي مهم و اساس
  .بچه ماهی خاویاري در دریاي خزر بود ها میلیونتوسعه تکثیر مصنوعی انواع ماهیان خاویاري و رهاسازي 

و شناسایی  ها آن تولیدمثلیکارکرد دستگاه  ٔدرزمینهبراي حفظ ذخایر ماهیان خاویاري تحقیق و مطالعه  ها روشیکی از بهترین و مؤثرترین 
در مطالعـه   تأملی قابلاما در این میان دشواري ). 1986آلتوفو و همکاران، ( استدر ارتقاء و توسعه ساختارهاي فوق  مؤثرتمام فاکتورهاي 

از آن، طوالنی  تر مهمتاسماهیان، به دلیل ویژگی خاص گنادها و  تولیدمثلیمل ساختار دستگاه چگونگی روند تکامل رسیدگی جنسی و تکا
 ازجملهمثل ماهیان بر رشد و رسیدگی دستگاه تولید مؤثرعوامل دخیل و  طورکلی به. وجود دارد ها آنبودن زمان رسیدگی جنسی و بلوغ در 

شـامل عوامـل ژنتیکـی،     عمـدتاً عوامـل داخلـی   . بندي نمودل داخلی و خارجی تقسیمتوان به دو دسته عمده شامل عوامتاسماهیان را می
آبزیـان، طیـف    تولیـدمثل بر عملکرد دستگاه  مؤثراز فاکتورهاي خارجی . باشندمی ریز درونفیزیولوژیک و کلیه فرآیندهاي مربوط به غدد 

 Hoar et(باشند شیمیایی آب دخیل می وی هاي فیزیکبرخی ویژگیو نیز تغذیه ، pHوسیعی از عوامل اکولوژیک شامل نور، حرارت، شوري، 
al., 1969 .(آبزیان، ترکیبات مرتبط موجود در رژیم غذایی بر  تولیدمثلثر بر دستگاه ؤعوامل خارجی م ترین مهماشاره شد یکی از  طوري که همان

 ).Duray et al., 1994( است ها آنگناد 
هاي مولدین سبب افزایش درصد لقاح و درصد باروري و افزایش کیفیت و بقاء بر بسیاري از نمونه HUFAاي ترکیبات نقش و اثر تغذیه

اسـید  ( C يهـا  نیتـام یواکسـیدان نظیـر   اهمیـت ترکیبـات آنتـی    HUFAشود، از طرفی عالوه بر نقـش  تخم و افزایش نرخ تفریخ می
  ).Izquiedo et al., 2001(ماهیان به اثبات رسیده است  تولیدمثلطی مراحل مختلف رشد دستگاه ) توکوفرول – α( Eو ) اسکوربیک

 مؤثرداران مهره تولیدمثلاکسیدان در ارتقاء و توسعه ساختارهاي دستگاه یک ویتامین محلول در چربی و ترکیبی آنتی عنوان به Eویتامین 
هاي تفریخ و همچنین کـاهش درصـد بقـاء    بوده، بطوریکه کمبود آن سبب به تأخیر افتادن زمان بلوغ و رسیدگی گنادها، کاهش شاخص

 ها اسپرماکسیدان در محافظت از ترکیبات آنتی عنوان به C و Eهاي از طرفی نقش ویتامین). Izquiedo et al., 2001(شود می الروها
اسـت   شـده  شناختهدارند،  ها آنطی پدیده اسپرماتوژنز و نیز محافظت از لپیدهاي ساختار غشاء اسپرم که نقش مهمی در تحرك و حرکت 

)Sandnes, 1991.(  

استروئیدي  هاي هورمونآزاد اکسیژن فعال و آزاد که در طی فرآیند تولید  هاي رادیکالدر تخریب و از بین بردن  Cو  Eهاي نقش ویتامین
 هـاي  سـلول  ویژه به ها سلولجهت حفظ لیپیدهاي غشاء  Cو  Eهاي این عمل ویتامین درواقع. است مؤثرشود، نیز بسیار مهم و تولید می

در رسیدگی گناد و افزایش نـرخ   Eاهمیت و نقش ویتامین ). Sandnes, 1991(بسیار مفید است  ها آنجنینی و سلول تخم و حفظ بقاء 
  ).Watanabe et al., 1991b(است  شده اثباتنیز  کپور ماهیانتفریخ در 

لذا مراحل گامتوژنز ممکن . است ها آنهاي مختلف تاسماهیان وابسته به مراحل مختلف رشد و چگونگی تشکیل ساختمان غدد جنسی گونه
با توجه به طوالنی بودن دوره بلوغ جنسـی و اهمیـت    .هاي ماهیان خاویاري محسوب شودیک شاخص کلی براي تمامی گونه عنوان بهاست 

گامتوژنز بسیار مهم  –در این زمینه جهت تسریع در فرآیند گنادو  مؤثردستیابی به اسپرم و تخمک در ماهیان خاویاري استفاده از ترکیبات غذایی مفید و 
انـدازي و توسـعه ایـن صـنعت     تحولی اساسی را در راه سازي و تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري پرورشیدستیابی به بیوتکنیک مولد. است

  .استراتژیک در کشور ایجاد خواهد نمود
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  شده انجاممروري بر مطالعات 
هاي مصنوعی تکثیر و پرورش ها بعد از دستیابی به تکنیکبا ترویج پرورش سایر گونه زمان همپرورش ماهیان خاویاري در نیمکره شمالی 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . بیشتري قرار گرفـت  موردتوجهدر فرانسه  Gehainو  Remy وسیله به 1850در سال  کمان نیرنگآالي قزل
میالدي در مؤسسه تحقیقاتی سیمنوف روسیه آغاز و اولین نتایج در  1971مطالعات مربوط به بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاري از سال 

). and Billard, 2001 Chebanov(سیار مهمی را در این راستا ایفا نمـوده اسـت   آمد که شوروي سابق نقش ب به دست 1979سال 
) 1910 هـاي  سـال حـدود  (اگرچه برخی محققین معتقدند که تاریخچه مربوط به بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاري به اوایل قرن بیستم 

  .گردد برمیو غیره در روسیه  Gerbileskiiو  Derzhavinتوسط 
از رودخانه  2به لقاح مصنوعی تخم ماهیان استرلیاد 1میالدي زمانی که اوسجانیکوف 1869خاویاري در روسیه عمالً از سال پرورش ماهیان 

  ).Milshtein, 1969( ولگا توفیق یافت و به کار پرورش الرو این ماهیان پرداخت، آغاز گردید
 شده انجامو تحقیقات  يا قهوهآالي از تکنیک لقاح مصنوعی ماهی قزل هاي تاسماهیان و با پیرويپرورش تاسماهیان با کار روي سایر گونه

متمرکز روي  طور بهپس از موفقیت اوسجانیکوف، دانشمندان روسی . ، در فرانسه ادامه پیدا کرد1850در سال  Remy و Gehain توسط
. زیرا نگهداري ذخایر مولدین بزرگ در اسارت غیـرممکن بـود  . تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري با تأکید بر مولدین وحشی مطالعه نمودند

رسید نیـز،   به انجام) کردکیلوگرم تجاوز نمی 2-4که اندازه آن حداکثر از (ماهی استرلیاد در اسارت  ریزي تخمهایی که در خصوص تالش
و تاسماهی سیبري متعلق به چندین رودخانه را مطالعه  ازون برونماهیان ) Borodin )1898. اکام ماند و ماهیان در اسارت بالغ نشدندن

را ) بارورشـده هاي تازه تخم دربرگیرندهشامل استفاده از گل رس براي زدودن الیه چسبنده (نمود و نخستین فرآیند براي تکثیر مصنوعی 
 ریزي تخمدر القاء ) Barannikova )1997 ویژه بهو همکاران،  Gerbileskiiزمانی صورت گرفت که  جلو روبهک گام ی. نوآوري کرد

ها، تکثیر مصنوعی تاسماهیان پس از تحقیقات بنیادي روي رسیدگی تخمک يفنّاورتوسعه . با استفاده از روش تزریق هیپوفیز توفیق یافتند
  .تکمیل شد )Dettlaff et al., 1993( اسپرم و بارورسازي تخمک شناسی زیست

 1900تـا اوایـل    1860اواخـر دهـه   (پس از تحقیقات کاربردي اولیه در خصوص تکثیر و پروش مصنوعی ماهیان خاویاري در چهار دهـه  
تحقیقـات پراکنـده جهـت دسـتیابی بـه       1960توسط دانشمندان روسی و آمریکایی، تـا اواخـر دهـه    ) Conte et al., 1988) (يالدیم

هاي کاربردي و پیشرفته پرورش تاسماهیان آغاز ، پژوهش1970اما از آغاز دهه . بیوتکنیک تکثیر مصنوعی این گروه از ماهیان ادامه داشت
زمینـه توسـط   اي در ایـن  هاي گسـترده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، پژوهش). Chebanov and Billard, 2001(گردید 

  .دانشمندان مختلف به انجام رسید که منجر به ارائه الگوهاي اجرایی تکثیر و پرورش تاسماهیان در شرایط پرورشی شد
آذري تاکامی، (به انجام رسید  ها روستوسط  شده ارائههاي خورشیدي تکثیر مصنوعی تاسماهیان بر اساس روش 1344در ایران نیز از سال 

تاسـماهیان   المللـی  بـین موسسه تحقیقـات  (المللی ماهیان خاویاري خورشیدي پس از تأسیس انستیتو تحقیقات بین 1374از سال  ).1344
 1376 هاي سالکارشناسان خاویاري ایران و روسیه در  دوجانبهو ایجاد بخش تخصصی فیزیولوژي و بیوشیمی و نیز همکاري ) دریاي خزر

هـاي  هاي تخصصی شیالت و تحصیالت تکمیلـی در دانشـگاه  ها و گروهبعد و گسترش دانشکده هاي سالو با سایر کشورها در  1377و 
تکثیر مصنوعی و طبیعی، پرورش در (و پرورش  تولیدمثل ویژه بهمختلف ایران، انقالب نوین و بزرگی در تحقیقات علوم مختلف تاسماهیان 

سازي تاسماهیان و مباحث مربوط به آن چـون انـدوکرینولوژي،   و خاویار و نیز مولدتولید گوشت  منظور بهمراحل اولیه و تاسماهی پروري 
اکنون در ایران عـالوه بـر حـل بسـیاري از مشـکالت تکثیـر و پـرورش         که طوري به. آمد به وجود) مثل و پرورش و غیرهبیوتکنیک تولید
شد که در حال پرورش گوشتی و تولید خاویار از تاسـماهیان   مزرعه پرورش ماهیان خاویاري نیز احداث ها دههاي مختلف، مصنوعی گونه

 هـاي  هورمـون بـا   GnRHافزایش راندمان و حل مشکل تکثیر مصنوعی تاسماهیان در ایران با جایگزینی هورمون سـنتتیک  . باشندمی
 Acipenser(گونه ازون بـرون  روي ) b1384 و a1384(مشابه با تحقیقات کاربردي بهمنی و همکاران  هاي هورمونهیپوفیز و دیگر 

stellatus ( هـاي شـیپ   المللی ماهیان خاویاري، آغاز و با کار روي گونـه تحقیقات بین موسسهدر)Acipenser nudiventris ( و
با استفاده از ) Huso huso(پرورشی  ماهی فیلامکان تکثیر مصنوعی "پروژه . ادامه یافت) Acipenser persicus(تاسماهی ایرانی 

تکمیل مطالعات قبلی و دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بر اساس  باهدف "ماهی فیلتولید بچه  منظور به GnRHرمون سنتتیک هو
در سنین  گونه نیاگشایش گره تکثیر مصنوعی  منظور بهاستروئیدي جنسی سرم خون  هاي هورمونسطوح غلظت فاکتورهاي بیوشیمیایی و 

دالیل اجراي این طرح، کاهش سن زادآوري و نیز تکثیر آن از طریق دستیابی  ترین بزرگیکی از . انجام رسید تر از شرایط طبیعی بهپایین
  .هاي هورمونی و بیوشیمیایی بودبه پروفیل

                                                
١ - Ovsjannikov 
٢ - Acipenser ruthenus 
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آغاز و مانع از مهاجرت ماهیان ) ولگا، کورا، دون، کوبان و دنیپر(هاي اصلی شوروي سابق در اواسط قرن بیستم ساخت سدها روي رودخانه
 ریـزي  تخمنوینی براي تکثیر مصنوعی این ماهیان قبل از  يها يفنّاوربه همین علت، . به سمت باالدست رودخانه گردید ریزي تخمبراي 

در ) هکتاري 2(ده در استخرهاي کوچک در محیط بسته و یا در استخرهاي باز القایی، لقاح مصنوعی، انکوباسیون، پرورش الرو با غذاي زن
رسید، مقادیر عظیمی از بچه ماهیان خاویاري  توجهی قابلگاهها به مقیاس نهایتاً تعداد تفریخ. هاي کنار رودخانه بکار گرفته شدندگاهتفریخ

  .گرمی براي بازسازي ذخایر تولید گردیدند 1-4با وزن 
هایی با اندازه کوچک از قبیل ماهی استرلیاد و موفقیت در پرورش ماهیان خاویاري براي مصارف گوشتی با استفاده از گونه 1979در سال 

مطالعات بر اساس  .آمیزي تکثیر شدندموفقیت طور بهحاصل شد و هر دو گونه  ،نمودندتاسماهی سیبري که همواره در آب شیرین زیست می
Izquierdo  وFernandez – Palacois )1997 ( وFernandez – Palacois  و همکاران)یکی از ترکیبـات غـذایی مفیـد و    ) 1996

  .است Eویتامین  ،ماهیان ویژه بهدر باروري آبزیان  مؤثر
کـم بـود، از    ها آنولی در تخمدان بود مقدار حجم چربی در کبد زیاد  Cفاقد ویتامین  ها آنماهیانی که غذاي  شده انجامبر اساس مطالعات 

شدند که این آنمی هم به دلیل کاهش تولید هموگلـوبین و هـم در مقـدار هماتوکریـت     ) آنمی( خونی کمسوي دیگر در انتهاي دوره آزمایش دچار 
 17از سوي دیگر سـطح هورمـون   . دیواره روده باشد هاي سلولدر تسهیل جذب آهن از  Cمشاهده شد که علت آنمی شاید به دلیل نقش ویتامین 

  ).Waagb et al., 1989(در این ماهیان نیز کم بود  ویتلوژنیناسترادیول در سرم خون و نیز مقدار  - بتا 
شـاید نقـش   ) Levine )1985بـر اسـاس مطالعـات    . فعالیـت ایـن غـدد اسـت     کننـده  منعکس ها تخمداندر  Cافزایش غلظت ویتامین 

کـاهش سـطح اسـید    . فولیکـولی باشـد   هـاي  سلولدر  Oestrogensدر بیوسنتز  کننده تنظیمیک کوفاکتور یا  عنوان بهاسیداسکوربیک 
بـر   Cدر خصوص اثـر ویتـامین   . شودسبب تحریک غده هیپوفیز براي ترشح می 3ماهی کاراسدر مراحل بلوغ  ها تخمدانآسکوربیک در 

در ماهیان اطالعات اندکی در دسترس است، ولی در این زمینه فرضیاتی وجود دارد  ها آندوکرینی و تحریک ترشح فرآیند مربوط به غدد آن
و یـا یـک نقـش افزاینـده در      ها آناستروئیدي و یا در محافظت و ثبات عمل  هاي هورموندر تولید و ترشح  Cاز آن جمله شاید ویتامین 

  ).Levine et al., 1985(سیستم اندوکرینی ماهیان داشته باشد 
 موردمطالعههاي خونی و رشد استرلیاد پرورشی را غذایی بر برخی از شاخص رهیج E و Cهاي سطوح مختلف ویتامین ریتأث، )1388(تاتینا 

  .دار بودمعنی موردمطالعههاي ها سطوح برخی شاخصقرار داد و دریافت که در برخی از غلظت
بـر اسـاس مطالعـات    . اسـت هـا  آبزیان به اثبات رسیده پـروتئین  تولیدمثلدر عملکرد دستگاه  ها آنیکی از ترکیبات غذایی که نقش مؤثر 

هاي غذایی مختلف پروتئینی، با رژیم Oreochromis niloticusروي ماهی تیالپیاي گونه ) Rasonthi et al., 1995( شده انجام
هاي بیومتریک سبب رشد بر رشد سوماتیک و افزایش شاخص ریتأثمستقیم پروتئین روي رشد گنادي، پروتئین با  ریتأثثابت شد که در کنار 

  .شوندگنادي نیز می
ــا و پـــروتئین چربـــی درواقـــع ــده هـ ــود در تخـــم ماهیـــان مـــی     هـــا از عمـ ــه بـــه نظـــر   تـــرین ترکیبـــات موجـ   باشـــند کـ

بـر رشـد    غیرمستقیممستقیم و  ریتأثبیشتر از سایر عوامل غذایی است و این اثر را در کنار آبزیان  تولیدمثلدر عملکرد دستگاه  ها آنرسد نقش می 
  ).Watanabe et al., 1984, 1985(کنند سوماتیک نیز اعمال می

، تـابع نوسـانات و تغییـرات شـرایط     هـا  مـاهی در  تولیـدمثلی  هاي هورمونعمده نوسانات  ،)1983(و همکاران  Hoarبر اساس مطالعات 
  .گرددمی تولیدمثلیکه سبب بروز رفتارهاي  است محیطی زیست

آن  ریتأثدر هیپوفیز و  GnRH هايگیرندههاي ، افزایش ویتلوژنز، ایجاد حساسیتGTHسازي دما بر آزاد ریتأثمختلف حاکی از مطالعات 
 ,Kjesbu(کنـد  را نیز تعیـین مـی   ها ماهیریزي در فتوپریود، زمان تخم ریتأثبا  زمان همبر وقایع هورمونی قبل از اووالسیون است که 

1994.(  
Barannikova  تستوسترون را در سه گونه از ماهیان  - کتو 11استرادیول، تستوسترون و  - بتا 17 هاي هورمون، تغییرات سطوح )2004(و همکاران

در طی رشد و نمو و بلوغ نهایی گنادها در اثر تحریک تیمار  A.stellatusو  Huso huso، gueldenstaedtii Acipenserشامل خاویاري 
  .هورمونی بررسی کردند

در طی مهاجرت ماهی آزاد ) T (هیدروکسی پروژسترون و تستوسترون  -آلفا  17 هاي هورموندر مطالعه روي نوسانات سطوح 
Sockeye4 هیدروکسی پروژسترون، قبل  - آلفا 17دار سطوح و افزایش معنی ریزي تخم، بیانگر کاهش سطوح هورمون تستوسترون پس از

-بررسی سطوح کلسیم و ارتباط آن با سطوح ویتلوژنین پالسماي خون می ٔدرزمینه ).Truscott et al., 1986( است ریزي تخمو بعد از 

                                                
٣ - Carassius carassius 
٤ - Oncorhynchus nerka 
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اي آالي قهوه، در قزل)1989(و همکاران  Norbergو  5کمان نیرنگآالي ، در قزل)1985(و همکاران  Bjornossonتوان به مطالعات 
  .استدر دو نژاد طبیعی و پرورشی، اشاره نمود که نتایج آن مبین ارتباط و نقش سطوح کلسیم پالسما روي سنتز ویتلوژنین  6ماده

 راشـباع یغهـاي چـرب   دماهیان توجه بسیار زیادي بـه اسـی   تولیدمثلبر دستگاه  مؤثراز بین ترکیبات غذایی  شده انجامبر اساس مطالعات 
)HUFA ( زرده زاییافتادن و طوالنی شدن دوره  ریتأخهاي چرب سبب به کمبود اسید مثال عنوان به. اتم کربن یا بیشتر شده است 20با 

در تنظـیم   مـؤثري نقش  HUFA غیراشباعاز طرفی اسیدهاي چرب ). Izquiedo et al., 2001(شود می 7کمان رنگینآالي در قزل
استروئیدي و تکامـل گنـاد و    هاي هورمونها دارند که این ترکیبات خود در تحریک جنسی جهت تولید و پروستاگلندین 8ایکوزانوئیدتولید 

  ).Moore, 1995(گذاري نقش دارند پدیده تخمک
شناسـی  وضعیت بافـت  ،)1384(رابطه رشد غدد جنسی تاسماهیان در شرایط پرورشی و نیز بهمنی و همکاران  ،)1377(بهمنی و همکاران 

  .قرار دادند موردمطالعهگناد را در شرایط طبیعی  ویژه بهمختلف تاسماهیان،  هاي اندام
را مطالعه ) ماهی فیلتاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی و (هاي خونی در تاسماهیان پرورشی ، نقش مطالعه شاخص)2001(بهمنی و همکاران 

شاخص استرس در  عنوان بهنظیر کورتیزول  هایی هورمونمبین نقش ) 2000(و همکاران  Bahmaniنتایج مطالعات  که طوري به. نمودند
  .است گرگان رودو  درودیسفهاي تاسماهی ایرانی به رودخانه تولیدمثلیجنسی در زمان مهاجرت  هاي هورمونکاهش سطوح 

  .را بررسی نمودند ها آنهاي فیزیولوژي تولیدمثل ساله، جنبهدر ارزیابی کیفی تاسماهیان پرورشی چندین  ،)1383(بهمنی و همکاران 
از حوضه جنوبی دریاي  صیدشدهدر القاي تکثیر مصنوعی ماهیان ازون برون  ها نارسائی، در مطالعه فیزیولوژیک )1384(بهمنی و همکاران 

  .قرار دادند موردمطالعهرا  ها آن تولیدمثلیدر فرآیند  مؤثرهاي خونی جنسی و شاخص هاي هورمونخزر، نوسانات سطوح 
هـاي ازون بـرون،   جهت انجام تسریع و یا تحریک فرآیند رسیدگی جنسی در گونـه هاي غذایی حاوي کنجاله سویا مطالعه و بررسی اثر جیره

در  مؤثربات غذایی ماده پرورشی و بدون کنجاله سویا در ماهیان نر و یافتن یک رابطه مهم بین ترکی 10و تاسماهی شیپ 9تاسماهی ایرانی
خونی،  هاي شاخصها در کنار عواملی نظیر جنسیت، شرایط پرورشی و عوامل اکولوژیک از طریق بررسی ارتباط دستگاه تولیدمثل این گونه

مـؤثر در   هـاي  شاخصجنسی در ماهیان نر و ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی و در فصول مختلف و تعیین  هاي هورموناسمزي و 
  .به انجام رسید) 1390(تشخیص مولدین توسط بهمنی و همکاران 

استروئیدي جنسی در مولدین ماده تاسماهی ایرانی در  هاي هورمون، تأثیر تزریق هیپوفیز گلیسیرینه بر نوسانات )1384(نوروزي و همکاران 
  .شرایط تکثیر مصنوعی را بررسی نمودند

قرار  موردمطالعهدر شرایط آب و هوایی ایران را ) Acipenser baerii(تولید مولدین تاسماهی سیبري  ، امکان)1391(یزدانی و همکاران 
  .دادند و موفق به مولدسازي این گونه شدند

ایران،  هاي آبدر سواحل جنوب شرقی دریاي خزر در محدوده  دشدهیص، در بررسی روند رسیدگی جنسی ماهیان ازون برون )1385(یلقی 
  .هاي خونی مرتبط را مطالعه نمودجنسی و متابولیت هاي هورمونشاخص نوسانات 

بر ماهیان ماده و فاقد سویا بر ماهیان نر را در گونه ازون  Eو  C، اثرات جیرهاي غذایی حاوي سویا و ویتامین )1386(بهمنی و همکاران 
  .از این ماهیان در شرایط پرورشی شدند یبچه ماهقرار دادند و موفق به مولدسازي و استحصال  یموردبررسبرون پرورشی 

هاي خونی، یونی و هورمونی با رونـد رسـیدگی جنسـی را در مـاهی ازون بـرون پرورشـی       ، ارتباط برخی شاخص)1385(یوسفی جوردهی 
  .یک شاخص رسیدگی جنسی مطرح باشد عنوان بهتواند سی میجن دیآستروئ هاي هورمونقرار داد و دریافت که سطوح  موردمطالعه

موفق قرار دادند و  موردمطالعهماده پرورشی را  ماهی فیلمثلی ، اثرات فیتواستروژنها بر روند رشد تولید)1393(یوسفی جوردهی و همکاران 
  .و تسریع روند بلوغ شدندمولدسازي به 
  

                                                
٥ - Oncorhynchus mykiss 
٦ - Salmo trutta 
٧ - Oncorhynchus mykiss 
٨ - Eicosanoid 
9 - Acipenser persicus 
١٠ - Acipenser nudiventris 
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  بلوغ و عوامل مؤثر بر آن
با تغییر ماهیت و فعالیت گنادها همراه  زمان هم طور بهمورفولوژیک و رفتاري که  کلیه تغییرات فیزیولوژیک، تمل برمش یندي استرآبلوغ ف
-همراه است، لیکن در ماهی تیرؤ قابلهاي پستانداران با تغییرات مورفولوژیک و عالمت ژهیو بهداران عالی گرچه این فرآیند در مهره. است

. و رشد گنادها است ها هورمونییرات مورفولوژیک همراه بوده و عمده تغییرات در سطح فیزیولوژیک معطوف به تغییرات ها بندرت بلوغ با تغ
 Rankin(گردد ها مشاهده میاي در قطر تخمکو تغییرات دوره افتهی شیافزا جیتدر به ها تخمداندر رابطه با این امر در جنس ماده طول 

et al., 1983.(  
 ماهی فیلماهیان، مثالً در تاس( یچندسالگو برخی تا سن ) بالغ شده یچندماهگ(ها مانند ماهیان آکواریومی ریز در سن کم ماهیبرخی از 

باشند، مطالعه می شده بندي زمانها عمدتاً داراي رفتارهاي تولیدمثلی ماهی که ازآنجایی. رسندبه بلوغ جنسی می) سالگی 22در سن ماده 
معموالً تغییرات ساختمانی و . است پیگیري قابلهاي هیستولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با این روند در سطح گنادها بررسیروند بلوغ با 

  ).Biswass et al., 1983(تواند معرف مراحل مختلف بلوغ باشد مورفولوژیکی در گنادها می
تکمیل مراحل مختلف اووژنز و اسپرماتوژنز و مشاهده . شودامیده میها معموالً مراحل بلوغ نها در ماهیو بیضه ها تخمدانمراحل رسیدگی 

ها طی مراحل اولیه رشد اووگونی ).Hoar et al., 1993(شوند شواهد هیستولوژیک بلوغ محسوب می ازجملهبالغ جنسی  هاي سلول
در طی . شودهاي متعدد ایجاد میها، نسبت هسته به سیتوپالسم کاهش یافته و هستکجهت رسیدگی جنسی با افزایش حجم اووسیت

در طی مراحل رشد ثانویه اووسیت، کوریون . است 5 تکامراحل رشد، دیواره اووسیت شامل کوریون، الیه گرانولوزا، غشاء پایه و الیه 
ین این دو را میسر شود که ارتباط بالیه گرانولوزا کشیده می هاي سلولها به سمت اووسیت 11مشتمل بر الیه ویتلینی است و منطقه شفاف

ساکاریدها و ها از هیپوفیز همراه است، شامل تشکیل موکو پلیها که عمدتاً با ترشح گنادوتروپینمرحله دوم رشد تخمک .نمایدمی
 .)Rankin et al., 1983(دهند اي را میهایی است که در داخل سیتوپالسم اووسیت تشکیل ذرات زردهگلیکوپروتئین

ها ترکیب در سرم خون ماهی. دهنداي را میهاي زردهچسبند و تشکیل وزیکولبه یکدیگر می تدریج بهاي ها، ذرات زردهطی بلوغ اووسیت
 تحت تأثیراین ترکیب توسط کبد و . است شده شناختهزرده تخمک  ساز شیپ عنوان بهفسفولیپوگلیکوپروتئینی به نام ویتلوژنین است که 

انتخابی  طور بهذرات ویتلوژنین . استاسترادیول  - بتا 17و  GTH-I ها آن ترین مهمشود که ساخته می هیپوفیزي و گنادي هاي هورمون
 Rankin(گردد هاي غشائی و میکرو پینوسیتوز این عمل انجام میشود که از طریق کانالها جذب میدر طی جریان خون توسط اووسیت

et al., 1983(. هایی گیرندهها، در غشاء اووسیت حال درعین)(جهت جذب ویتلوژنین گزارش شده است ) پروتئینیKumar, 1991(.  
ارتباط متقابل بین . اي اثر دارند، انسولین و هورمون رشد بر روند جذب ذرات زردهT3ها، تیروکسین، هایی نظیر گنادوتروپینهورمون

  ).Muraganat et al., 1994(است  شده شناخته خوبی بهتغییرات تیروکسین و مراحل ویتلوژنز 
تخمدانی  هاي هورموناي توسط اووسیت نقش داشته و همچنین با تحریک ترشح زرده ساز شیپگنادوتروپینی در جذب  هاي هورمون

در اینجا الزم به توضیح است که عالوه بر فاکتورهاي داخلی مؤثر بر . نمایندکبدي تسریع می هاي سلولرا در  زرده سازيروند ) استرادیول(
. مؤثر است ها آنباشند، عوامل خارجی و محیطی نیز بر روند بلوغ و تسریع و عوامل آندوکرینی می ها هورمون ها آن ترین مهمبلوغ که 

توان به دما، فتوپریود و تغذیه فعال اشاره می ها آن ترین مهمکه از عوامل و پارامترهاي محیطی متعدد بر روند بلوغ در ماهیان مؤثر است 
حاصل . گذارندآل و چشم بر هیپوتاالموس اثر میهاي پوست، غده بویایی، غده پینهعوامل خارجی و محیطی عمدتاً از طریق گیرنده. نمود

در . ها از هیپوفیز استتأثیر بر ترشح گنادوتروپین تیدرنها ها در سطح هیپوتاالموس واین تأثیر تحریک و یا مهار ترشح نوروترانسمیتر
شدت نور نیز بر زمان . نمایند، نقش فتوپریود در شروع فرآیند تمایز و بلوغ جنسی تأیید گردیده استهایی که در مناطق گرم زندگی میگونه

نقش دما و . باشندها میأثیر بر روند بلوغ و تولیدمثل ماهیگذارد چرا که نورهاي با شدت بسیار باال و بسیار کم قادر به تبلوغ تأثیر می
- که فاز اولیه رشد اووسیتيطور بهها دما در روند اووژنز نقش دارد، در برخی از گونه. است شده شناختهحرارت در تمایز جنسی و بلوغ کامالً 

 ,.Hoar et al(خارجی نیز به اثبات رسیده است  منشأاي با زرده ساز شیپذرات  شدن ساختهاین اثر حتی در روند . نمایدها را تسریع می
1993.(  

   

                                                
١١ - Clarified region 
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  مثل تاسماهیانفیزیولوژي تولید
  ماهیاندر تاس) نوروآندوکرینی(ریز عصبی و درون) اندوکرینی(ریز سیستم درون
که وقوع این دسته از عوامل يطور بهمثل عبارت است از اعمالی که تحت عوامل محرك مختلف داخلی و یا خارجی بوده، فیزیولوژي تولید

ها که مثل عالوه بر رشد و توسعه بعضی از ارگاندر روند تولید. تواند سبب رشد و باروري گنادها و تولیدمثل موفق شودمی ها آنو تأثیر 
 هاي فعالیتکه ناشی از  پیونددمثلی به وقوع میشود، رفتارهاي خاصی به نام رفتارهاي تولیدمنجر به ترشحات هورمونی مختلف می

  ).1380بهمنی، (اشاره کرد  ریز درونتوان به هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد عوامل درونی می ترین مهماز . فیزیولوژیک درونی است

  ماهیانغدد جنسی تاس
اي و ازدیاد تعداد افزایش تقسیمات یاختهدهد که این امر باعث تلیال رخ میهاي نر و ماده، تغییراتی در الیه زاینده اپیپیش از تمایز جنس

توان گناد نر را از هاي مختلف متفاوت است، میماهیان که زمان آن براي گونهقبل از پیدایش بافت چربی در گناد تاس. شودها مییاخته
که این امر باعث افزایش تقسیمات دهد تلیال رخ میهاي نر و ماده، تغییراتی در الیه زاینده اپیپیش از تمایز جنس. ماده تشخیص داد

 1/1زمانی که وزن ماهی ) A. ruthenus(در ماهی استرلیاد  مثال عنوان بهپیدایش بافت چربی . شودها میاي و ازدیاد تعداد یاختهیاخته
تروسوف، (افتد گرم اتفاق می 10تا  4در وزن  )H. huso( ماهی فیلگرم و در  8/4در وزن ) A. stellatus(گرم است و در ازون برون 

اصوالً بیشتر اوقات وجود و مقدار . شود، دقیقاً معلوم نیستها آشکار میپاسخ این پرسش که دقیقاً چه زمانی بافت چربی در گناد). 1975
ابتدایی غدد جنسی بیشترین مقدار و رشد بافت چربی در بخش . استاي موجود بافت چربی نشان دهنده شرایط اکولوژیک و وضعیت تغذیه

استفاده از بافت چربی براي تشخیص رسیدگی جنسی و وضعیت گناد اهمیت بسزایی دارد، زیرا . گیردو نزدیک به رأس غدد صورت می
ه اي به نام مرحلماهیان نر و ماده پس از تمایز از یکدیگر وارد مرحله اگرچه. مقادیر بافت چربی در مراحل مختلف رشد گنادها متفاوت است

کنند ها با یکدیگر تفاوت بسیار داشته و هر یک مسیر خاص خود را طی میشوند، اما رشد غدد جنسی نرها و مادهرسیدگی جنسی می
  ).1975تروسوف، (

لی به طو ازنظراین توده جنسی اولیه . اندمتقارن نزدیک کلیه قرار گرفته طور بهماهیان در دو طرف ستون فقرات و توده جنسی اولیه در تاس
بافت پیوندي که باعث اتصال (ها در ماهیان نر به کمک چین مزانشیم شکمی این بخش. پیشین، میانی و پسین: شودسه بخش تقسیم می

اي که باعث پیوند الیه(هاي ماده به کمک مزانشیم شکمی و در نمونه) شودداران به دیواره دیافراگم میبیضه در حالت جنینی در مهره
هاي بخش میانی رشد کرده و دو ها فقط چیندر روند طبیعی گناد. اندبه سطح داخلی بدن چسبیده) شوددیواره دیافراگم میتخمدان به 

  ).1986آلتوفو و همکاران، (روند دهند و یا از بین میبخش دیگر یا تغییر شکل می
  ماهیانجنسی در دوره زندگی تاس هاي سلولنمو غدد و  

- که این دوره براي گونهيطور به. شودماهیان در طی یک دوره طوالنی و نامشخص ظاهر میغدد جنسی تاس هايخصوصیات و ویژگی
با شروع  زمان هم. مثلی در این ماهیان استاین امر بیانگر نوع سازگاري و روند رشد دستگاه تولید درواقعهاي مختلف یکسان نیست و 

هاي جنسی تغییر نموده و در طی این دوره مراحل پیش گنادي یا جدا شدن ساختمان یاخته ریزي و تشکیل گنادها وفرآیند گنادوژنز، پی
هاي اولیه جنسی، هاي اولیه جنسی از یکدیگر، تشکیل گناد شامل ایجاد توده غدد جنسی، اشکال مختلف وضعیت هسته در یاختهیاخته

آناتومیک و  ازنظرنر و ماده  هاي اندامبه اووگونی و سپس تمایز  غیرجنسیهاي هاي اولیه جنسی و تبدیل یاختهتقسیم میتوزي یاخته
ساختمان . شودهفته پس از تفریخ آغاز می 3- 4ماهیان زمان تشکیل غدد جنسی در تاس ).1986آلتوفو و همکاران، ( استهیستولوژیک 

تشکیل گناد و طی شدن مراحل  زمان مدتداشته و تفاوت عمده در سرعت و  به همماهیان تشابه بسیاري هاي مختلف تاسگناد گونه
لذا مراحل . است ها آنماهیان وابسته به مراحل مختلف رشد و چگونگی تشکیل هاي مختلف تاسساختمان غدد جنسی گونه. استگامتوژنز 

این بدان معنا است که مراحل . ي محسوب شودهاي ماهیان خاویاریک شاخص کلی براي تمامی گونه عنوان بهگامتوژنز ممکن است 
  ).1986آلتوفو و همکاران، (کند ماهیان مسیر تقریباً یکسانی را طی میهاي تاسگامتوژنز در تمام گونه
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  مواد مؤثر بر تسریع رشد گنادیک در تاسماهیان
  )اسید اسکوربیک( Cویتامین  

باشند، زیرا که آنزیم سازنده این اکثر ماهیان قادر به سنتز این ویتامین نمی. استرنگ، کریستاله و محلول در آب ترکیبی بی Cویتامین 
هاي نادر در میان ماهیان است یکی از گونه) Acipenser baerii(تاسماهی سیبري . ویتامین یعنی گولونواکسیداز در ماهیان وجود ندارد

 استسلولی  ياین ویتامین یکی از عوامل مهم اکسیداسیون و احیا). Zhigang et al., 2006( استکه قادر به ساخت اسید اسکوربیک 
سالک (براي ثابت ماندن ترکیب شیمیایی بافت غضروفی و استخوانی ضروري است  Cهیدروژن با سیستم سیتوکروم  وانتقال نقلو در 

و مقاومت بدن را در مقابل ) Sadnes, 1984(بوده  مؤثراستروئیدي  هاي هورمون شدن ساختهدر عمل  Cویتامین ). 1379یوسفی، 
 نیتامیوبر نیازمندي  غذا سازيو فرایند  محیطی زیستعواملی مانند سن، اندازه، نرخ رشد، شرایط . دهدافزایش می ها تیمسمومها و عفونت

C  اثرگذار است)Halver, 1995.(  
شدن غضروف  غیرعاديتحدب انحناي ستون فقرات،  زیادشدندر ماهی شامل تغییر شکل یافتن اسکلت،  Cعالئم کمبود ویتامین 

شکم، اگزوفتالمی توأم با خونریزي،  آوردگی آب، کاهش رشد، حالی بیچشم، ناهنجاري شکلی در برانش، کوتاه شدن سر،  دارنده نگه
هاي پیوندي ضروري در پیشرفت بلوغ جنسی نقش مهمی دارد و براي ساخت کالژن در باعت Cویتامین . استباال  ومیر مرگو  خونی کم

ریزي براي تکامل طبیعی الروهاي تازه هچ شده فاکتور بسیار حیاتی است در تخم قبل از تخم Cمقدار ویتامین ). Sadnes, 1984(است 
)Ikeda, 1985 .(هاي غذایی با سطوح پایین ویتامین جیرهC منفی بر روي نشان داند اثرات.  

گیري کردند که را در بافت گناد ماهیان اندازه Bهاي گروه و برخی ویتامین E، ویتامین Cهاي باالیی از ویتامین برخی محققان غلظت
) Blom and Dabrowski, 1996; Sandnes et al., 1998(ها در تولیدمثل است نشان دهنده نقش مهم این ویتامین

در حدود هشت برابر بیشتر از ماهیان نوجوان باشد  Cبه ویتامین  کمان رنگینآالي نیازهاي غذایی مولدین ماهی قزل مثال عنوان به
)Blom and Dabrowski, 1995.(  

و ضرورت  نشان از برتري Cو  Eهاي حاوي سویا، ویتامین با جیره) Acipenser persicus(تغذیه مولدین نر و ماده تاسماهی ایرانی 
ها در جیره غذایی ماهیان ویتامین). Mohseni et al., 2012(استفاده از این ترکیبات در بهبود عملکرد رشد و سیستم جنسی دارد 

  ).1388آذري تاکامی، (شوند درصد جیره را شامل می 4ویتامینی تا  يها مکمل عنوان بهخاویاري اغلب 
گرم میلی 3، به میزان Cقابلیت سنتز ویتامین ) Acipenser fulvescens(اي تاسماهی دریاچههاي تاسماهیان مانند در برخی از گونه

در  Cغلظت ویتامین ). Moreau et al., 1999(گزارش شده است  گراد سانتیدرجه  15به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در دماي 
در  شده ذخیره Cدرك شده است ویتامین  خوبی بهاین امر . اردجیره بستگی د شده جذبمختلف بدن ماهیان به میزان ویتامین  يها بافت
نشان داد که اشباعیت  1985در سال  Halver). 1384فالحتکار، (است  استفاده قابلتوسط ماهی  موردنیازهاي مختلف در زمان بافت

عفونی  يها يماریبو ماهی را در برابر ) Halver, 1985(را کاهش دهد  محیطی زیستهاي بافتی اسکوربیک اسید ممکن است اثر آالینده
  ).Lovell, 1989(مصون دارد 

 ازون برونماهیان  تولیدمثل، مشخص گردید که اثر ترکیبات غذایی بر دستگاه )1384(نیت توسط خوش شده انجامبا توجه به تحقیق 
تغییرات  واسطه بهاز طرفی مطالعه تغییرات در مراحل رسیدگی جنسی . مهم و مثبت است) Cو  Eهاي سویا و ویتامین(پرورشی ماده 

دار و نشانه هاي ماده با جیره سویا و ویتامین معنیمساحت هسته، مساحت تخمک و نسبت قطر هسته به قطر تخمک در ازون برون
زرده در فرآیند  Cبه اثر مهم ویتامین  1991در سال  Sandnesاز سوي دیگر تحقیقات  .است ها آنپیشرفت در مراحل رسیدگی جنسی 

گردد تاسماهیان پیشنهاد می ویژه بهدر جیره غذایی مولدین  Cبا توجه به اهمیت وجود ویتامین . و رشد تخمک در ماهیان اشاره دارد سازي
  .در فرموالسیون غذایی مولدین این ترکیب لحاظ گردد

بطوریکه نقش ایـن  ) Blom et al., 1995(مطالعه شده  12آزادماهیانبیشتر در خانواده  تولیدمثلدر عملکرد دستگاه  Cاهمیت ویتامین 
 Cاز اثرات دیگر ویتامین ). Sandnes, 1991(اکسیدان در فرآیند تولید استروئیدهاي جنسی و ویتلوژنز نیز گزارش شده است ترکیب آنتی

-در تولید رشته مؤثریکی از عناصر  عنوان بهدر بقاء و تکامل الروها و اهمیت این ویتامین  ها آننقش  ماهیان و تولیدمثلدر رشد دستگاه 
  ).Blom et al., 1995( استهاي کالژن در هنگام تکامل جنینی 

                                                
١٢ - Salmonidae 
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این نقش به دلیل اثر این ویتـامین  . نیز به اثبات رسیده است 13در طی پدیده اسپرماتوژنزیز ها اسپرمدر محافظت از  Cو  Eهاي اثر و نقش ویتامین
آزاد است و به این  هاي رادیکالنظیر از تخریب و آسیب در برابر عوامل مضر  ها اسپرمهاي غشاء اکسیدان در محافظت از چربیترکیب آنتی عنوان به

  ).Izquierdo, 2001(اروري دارند نقش فراوانی در ماندگاري و توانایی حرکت اسپرم و میزان ب ها آندلیل 
  

  Eویتامین  
. اکسیدان خارج و داخل سلولی از اهمیت باالیی برخوردار استیک ماده آنتی عنوان بههاي محلول در چربی بوده و از ویتامین Eویتامین 
. از دیستروفی عضالنی جلوگیري نموده و در حفظ فعالیت تولیدمثلی در ماهیان دخالت دارد Cسلنیوم و ویتامین  به همراه Eویتامین 

. انجامدمی ها دانه رنگ، دیستروفی عضالنی و از دست رفتن ها شش آب، چسبیدگی ها چشمزدگی کمبود این ویتامین به کاهش رشد، بیرون
شدید، حساسیت باال در  خونی کمتولید ناقص گلبول قرمز، : از عبارت استون آن سلنیوم یا بد به همراهدر ماهیان  Cعالئم کمبود ویتامین 

 Eویتامین  که یآنجائاز ). 1379سالک یوسفی، (ها و از دست رفتن رنگ شکم، افزایش پراکسیداسیون چربی آوردگی آببرابر استرس، 
  ).Sawanboonchun, 2009(مولدین اضافه شود  ویژه بههاي غذایی ماهیان بایستی به جیرهتواند توسط ماهیان سنتز شود، لذا مینمی

. شودگذارد و سبب ایجاد گنادهاي نارس و کاهش نرخ تخم گشایی میمی ریتأثروي عملکرد تولیدمثلی ماهیان  Eکمبود ویتامین 
و افزایش  غیرطبیعیهاي کاهش درصد تخم گرم در هر کیلوگرم، سببمیلی 207تا  22توکوفرول از  -αافزایش سطوح  مثال عنوان به

گرم در هر کیلوگرم هیچ اثري بر روي مقدار این ویتامین میلی 127تا سقف  Eمقدار ویتامین . گرددباروري در بیشتر ماهیان استخوانی می
 Izquierdo(داري افزایش یافت یمعن طور به ها تخمتوکوفرول موجود در  -αنداشت، اگرچه با افزایش بیشتر از این حد، میزان  ها تخمدر 

et al., 2001.(  
Pavlov  دار حضور ویتامین ، به اثرات مثبت و معنی)2004(و همکارانE  مقدار ویتامین . اند کردهبر روي تخم گشایی و تولید الرو اشاره

باالترین شاخص ). 1388آذري تاکامی، (گزارش شده است  mg/kg 75 ياریخاوآلفا توکوفریل استات در جیره ماهیان  -آلدي 
گیري اندازه Eگرم ویتامین میلی 150و  Cگرم ویتامین میلی 250با جیره حاوي  شده هیتغذگنادوسوماتیک در مولدین نر تاسماهی ایرانی 

  .است شده دادهمولد آماده براي استحصال تخمک نشان  32در تصویر ). Mohseni et al., 2012(شد 
در فرآیندي مانند  Cالبته نقش ویتامین . استآبزیان در بیشتر موارد مشابه و در یک راستا  تولیدمثلبر دستگاه  Cو  Eهاي اثرات ویتامین

  بــــــه اثبــــــات رســــــیده اســــــت  کمــــــان رنگــــــینآالي در اکثــــــر ماهیــــــان نظیــــــر قــــــزل زرده ســــــازي
)Waagb et al., 1989 .(  اثــر ویتـامینC  در فرآینــدهايSteroidogenesis  وVitellogenesis  اســت  شــده یبررســنیــز
)Sandes et al., 1984 .( از سوي دیگر، غلظت ویتامینC  میزان ویتامین  کننده منعکسدر مایع سمینالC و  موجود در جیره غذایی

-کمبود آن سبب کاهش اسپرم و کاهش میزان بقاء آن می که طوري به. ریزي استآن در کیفیت و بقاء اسپرم قبل از شروع تخم مؤثرنقش 
  ).Ciereszco et al., 1995(شود 

  

 )هافیتواستروژن(هاي گیاهی استروژن 

 هاي فعالیتبر  ها آناثرگذاري  واسطه بهشود که از فیتو به معناي گیاه و استروژن به ترکیبات مشابه استروژن موجود در گیاهان گفته می
هاي واقعی مشابه آنچه هاي شبیه استروژن داشته باشد، ولی استروژنتواند واکنشاین ترکیبات گرچه می. استروژنیک بدن گرفته شده است

 14اند، غیر استروئیديهایی که در گیاه یافت شدهبیشتر فیتواستروژن. استروژن استرادیول است ترین قوي. شود، نیستنددر بدن تولید می
 در بدن مشابه هستند دشدهیتولهستند که با استروئیدهاي  15هاي استروئیدالحاوي مقادیر جزئی از استروژن ها آنما برخی از ا. هستند

)Yousefi et al., 2014(.  
 تر يقوتوانند اثرات خود را می استباشند، در موقعی که میزان استروژن در محیط کم هاي ضعیف استروژن میها که آگونیستفیتواستروژن

روي رسیدگی جنسی موضوع مطالعات مختلفی در ماهیان و سایر  ها آن 16ارائه نمایند و به دلیل اثرات مفید ناشی از فعالیت استروژنیک
 ).Dixon, 2004( حیوانات هستند

                                                
١٣ - Spermatogenesis 
١٤ -None- esteroid 
١٥ -Esteroidal 
١٦ - Estrogenic activity 
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Pelissero  و رشد تخمک تاسماهیان سیبري اشاره کردند زرده سازيبه نقش ترکیبات فایتواستروژن در فرآیند ) 1991(و همکاران.  
ماده انجام دادند،  ماهی فیل تولیدمثلی، در خصوص اثرات فیتواستروژنها بر روند رشد )1393(اي که یوسفی جوردهی و همکاران در مطالعه

  .ها تسریع در بلوغ رخ داددریافتند که در برخی غلظت
  

                                                                            
  

                                                     
  )ستازانتینآ(کاروتنوئیدها  

بایستی کامالً تواند توسط ماهیان ساخته شود و میشود که نمیدریایی محسوب می هاي محیطاصلی کاروتنوئیدي در  دانه رنگآستازانتین 
، تنفس تخم و رشد و تولیدمثلکاروتنوئیدها دامنه وسیعی از عملکرد مانند شرکت در ). Davies, 1985(شود  تأمینهاي غذایی از جیره

 ;Pavlov et al. 2004( اکسیدانت آنتیو  دانه رنگدر بینایی، منبع  Aویتامین  پیش ساز عنوان به. تکثیر سلول در ماهیان دارند
Tacon, 1981 .( هاي لقاح باشد افزایش نرخ صورت بهنقش آن در تولیدمثل ممکن است)Christiansen and Torrissen, 

ینی کمک کند و همچنین پیشنهاد شده است که عملکرد آنتیآستازانتین ممکن است به بهبود کیفیت تخم طی دوران تکامل جن). 1997
بسیاري از ). Pavlov et al., 2004(کند آزاد جلوگیري می هاي رادیکالاحتمالی ناشی از تولید  بار زیانستازانتین از اثرات آاکسیدانتی 

اي بین سطوح اگرچه هیچ رابطه. مولد به اثبات رساندنداي از ماهیان هاي غذایی را با آستازانتین براي پارهتحقیقات اهمیت تکمیل جیره
سال در  Craikو ) 1984(در سال  Torrissen و بقاي بچه ماهیان در تحقیقات ییتخم گشا، نرخ ها تخمدر  ومیر مرگکارتنوئید جیره و 

 E، به این نتیجه رسیدند که ترکیبات فسفاتدیل کولین، آستازانتین و ویتامین )1991(و همکاران  Watabane. دیده نشده است) 1985(
آزاد مخرب در  هاي رادیکالدار بیشتري در مقایسه با بلوغ گنادهاي جنسی در ماهیان دارد و مانع تولید اثر معنی ها تخمدر خصوص کیفیت 

 Thompson et(کنند که کارتنوئیدها بر عملکرد سیستم ایمنی ماهیان اثر می است شده مشخصهمچنین . شودمی زرده سازيروند 
al., 1994 .( افزایش بقاي الروها ممکن است به دلیل فعالیت ویتامینA  کارتنوئیدها باشد)Torrissen and Christiansen, 

اکسیژن فعال و آزاد که در طی فرایند تولید  هاي رادیکالآزاد مانند  هاي رادیکالدر تخریب و از بین بردن  Eو  Cهاي ویتامین). 1995
 ویژه به ها سلولهاي غشاء ها سبب حفظ چربیاین عملکرد ویتامین. شوند بسیار مهم و مؤثر هستنداستروئیدي تولید می هاي هورمون

هاي مختلف ار آستازانتین در تخم گونهاختالفات بین مقد). Sandnes, 1991(شود می ها آنجنینی و سلول تخم و حفظ و بقا  هاي سلول
؛ بهمنی و همکاران، Sawanboonchun, 2009(هاي غذایی و موقعیت جغرافیایی آن بستگی دارد ماهیان وحشی احتماالً به جیره

1384.( 

شود نیز ماهیان، ترکیبات فایتواستروژن که در مواد غذایی مانند کنجاله سویا یافت می تولیدمثلیفوق در عملکرد  مؤثرعالوه بر مواد غذایی 
اثر ). 1384نیت، و خوش Yousefi Jourdehi et al., 2014(هاي ماهیان دخالت دارند و تسریع تکامل تخمک زرده سازيدر فرایند 

Genistein قرار  موردمطالعه کمان رنگین آالي قزلریز و گامتوژنز در ماهیان یک ترکیب فایتواستروژن در عملکرد غدد درون عنوان به
ترکیبات فایتواستروژن در تسریع روند  عنوان به Equolو  Genesteinاثر ایزوفالوانهاي ). Bernard et al., 2001(گرفته است 

ترکیب ). Yousefi Jourdehi et al., 2014(ماده به اثبات رسیده است  ماهی فیلگونه  ویژه بهتکامل گناد ماهیان خاویاري 
با بند شدن  درواقعاین ترکیبات . است تأثیرگذارها در تاسماهی سیبري و رشد تخمک زرده سازينیز در فرایند  Daidzeinفایتواستروژن 

  ).Izquierdo et al., 2001(شوند پدیده تولید زرده می يکبد سبب القا هاي سلولهاي هورمونی استروئیدي در به گیرنده

 تغذیه شده با فیتواستروژنها ماهی ماده پرورشیمولد فیل - 1تصویر 
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  تاسماهیانمولدسازي مراحل 
  انتخاب و نگهداري ماهیان

گالس و یا سپس در مخازن فایبر. شوندمی پالك گذاريپس از بررسی ظاهري، بیوپسی و تعیین جنسیت انتخاب گردیده، ماهیان نر و ماده 
ماهیان نر از  که طوري به. گیرندمیمورد تغذیه قرار  Eو  Cهاي بتنی گرد و چهارگوش با استفاده از جیره غذایی حاوي ویتامین حوضچه

  .شودهاي مخصوص جهت جلوگیري از بیرون پریدن ماهیان پوشانده می ها با توري روي هر یک از وان. شوندماده جداگانه نگهداري می
بندي بر گیرد، مبناي تقسیمصورت می ها آن) گامتوژنز –گنادو (هاي غذایی بر روند رشد گنادیک بندي جهت تعیین اثر جیرهاین تقسیم

  .است ها آنو مرحله رسیدگی جنسی ) ماده –نر (اساس جنسیت 
که اکسیژن  استمرکزي  17سیستم هوادهی از نوع دستگاه ایربلوئر. شوندآبگیري میو چاه و یا مخلوطی از هر دو مخازن با آب رودخانه 

ماهیان  موردنیازغذاي . گرددمیدما و اکسیژن آب حاوي وانها در طول مدت آزمایش ثبت و محاسبه . کندمی تأمینوانها را  موردنیاز
  .گرددهر وان تعیین و محاسبه می) توده زنده(براي هر وان بر اساس بیومس  موردمطالعه

با در  2ساعت  24وانها در طی . شودمیدرصد بیومس هر وان تعیین و محاسبه  3الی  2درصد غذادهی نیز در طی مدت آزمایش در حدود 
  .شوندروز غذادهی می

  
  نحوه تهیه جیره غذایی

جهت ساخت غذا ). 18AOAC(گردد بر اساس روش استاندارد تعیین می ها آنهاي غذایی جهت تعیین اجزاي آنالیز ترکیب تقریبی جیره
به کامالً پودر درآمده  صورت بهبا استفاده از دستگاه آسیاب ) آرد ماهی، کنجاله سویا، پودر گوشت و استخوان، مالس و غیره(ابتدا ترکیبات 

نمک،  سپس به مخلوط حاصل ترکیبات با مقادیر کم از قبیل. شونددقیقه با استفاده از دستگاه میکسر با یکدیگر مخلوط می 20 مدت
در این ). 13جدول (گردند دقیقه با یکدیگر مخلوط می 15ها، کولین و غیره اضافه شده و به مدت ویتامین پریمکس، مکمل معدنی، ویتامین

دقیقه با یکدیگر مجدداً مخلوط و با استفاده از دستگاه  15مرحله روغن گیاهی و جانوري به مخلوط جدید افزوده شده و به مدت 
 24به مدت  کن خشکدر دستگاه  ها گرانول. شودتهیه می) با توجه به سایز دهانی ماهی( متر میلی 2گرانول با قطر  صورت به گوشت چرخ

درجه زیر  20گذاري شده و در فریزر در دماي بندي و شمارهپس از خشک شدن بسته. شوندخشک می گراد سانتیدرجه  30ساعت در دماي 
پس از . شونداز فریزر خارج و در دماي اتاق نگهداري می شده ساختههاي قبل از توزیع غذا در وانها جیره. دصفر تا زمان مصرف نگهداري ش

: غذا شامل شیمیایی ترکیب. شودمتعادل شدن درجه حرارت غذاي کنسانتره، با استفاده از ترازوي دیجیتالی توزین شده و به ماهیان داده می
  .استمگاژول بر کیلوگرم انرژي  5/19-20درصد چربی،  13 – 15درصد پروتئین،  38 -  40

  ازون بروندر  مورداستفادهتیمارهاي غذایی  -  1جدول 
  گروه  مرحله رسیدگی  جنسیت  ترکیبات  جیره
A   ماده  سویا+ جیره پایه  II E5  وD5 

B  ویتامین + سویا + جیره پایهE  وC ماده  III E6  وD 7 

C  ویتامین + جیره پایهE  وC  نر  IV - III E6  وD7 

D نر  جیره پایه  I  وII E4  وD4 

  

  

                                                
١. Air blower 
1. AOAC= Association of Analytical Communities 
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  شیپ و تاسماهی ایرانیمولدسازي در ماهیان نگهداري مراحل  - 2تصویر  

  یسنج ستیز 
متر و وزن کل توسط سانتی 1/0متر نواري با دقت  وسیله بهسنجی واقع شده اندازه طول کل ها مورد زیست، ماهیيریگ خونپس از 

  .گرددگرم محاسبه می 100با دقت ) قپان(ترازوهاي پاندولی 

  

  

  آب شرایط فیزیکی و شیمیاییتعیین 
  هاي مختلفدر ماه ینجهت پرورش مولد مورداستفادهشیمیایی آب  وی میانگین فاکتورهاي فیزیک -2جدول 

 ماه  ردیف
 دما

 )oC(  
 اکسیژن

)mg/lit( pH 

 8/7 ± 1/0 4/8 ± 6/0 8/15 ± 5/1  فروردین  1
 8/7 ± 4/0 2/8 ±5/0 5/16 ±4/1  اردیبهشت  2
 9/7 ± 2/0 1/8 ±5/0 1/20 ± 3/1  خرداد  3
 8/7 ± 1/0 2/7 ±6/0 2/24 ± 1/1  تیر  4
 8/7 ± 3/0 4/7 ± 1/1 4/27 ± 7/1 مرداد  5
 8/7 ± 3/0 9/7 ±8/0 24 ± 1/1 شهریور  6
 9/7 ± 5/0 8/7 ± 4/0 23 ± 5/1 مهر  7
  5/7 ± 5/0 2/8 ± 3/0 2/18 ± 1/1 آبان  8
 8/7 ± 3/0 1/8 ± 5/0 6/12 ± 2/1 آذر  9
 9/7 ± 6/0 5/8 ± 2/0 7/8 ± 1 دي  10
 7/7 ± 2/0 9/8 ± 6/0 8 ± 5/1  بهمن  11
 2/8± 5/0 7/8 ±4/0 5/11 ± 3/1  اسفند  12

  
  تعیین جنسیت 

دقیق اطالعات مطلوب و معقول درباره اختالل و تغییرات قابل تطبیق دوره  طور بهتواند  شناسی همیشه نمیاصول توصیفی تشابهات ریخت
گیـري از   ه راه تشـخیص جنسـیت تاسـماهیان بهـر     تـرین  آسانبهترین و  ،وجود بااین. شناسی نشان دهند هاي ماهی گامتوژنز را در بررسی

غالب  طور بههاي گامتوژنیک که  جنسی، حضور انواع یاختهبینی مراحل رسیدگی  شناسی شیار بخش میانی گناد و براي پیش هاي بافت نشانه
  ).Crime & Glebe, 1990( استگردد،  در گناد ماهیان یافت می
. هاي مشخص و متفاوتی از مراحل مختلف رسیدگی جنسـی بودنـد   داراي نسبت موردمطالعهو نر  ماده ازون بروندر این پژوهش مولدین 

اي و سایر عوامل شاخص وابسته است، اما از دیـدگاه   عدم همسانی مراحل رشد و نمو غدد جنسی دقیقاً به شرایط اقلیمی و وضعیت تغذیه
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زمانی در مراحل مختلف رشد و نمـو غـدد    باشند، هم افتهی پرورشمحیطی  یکسانهاي مختلف تاسماهی در شرایط  شناسی اگر گونه بافت
 هاي سلولهمچنین در این مطالعه مشخص شد که پس از تکمیل تقسیمات میتوزي ). 1986آلتوفو و همکاران، ( استجنسی کامالً مشهود 

مقدار زیادي بافـت  . بازوفیل هستند شدت بهو  شده احاطهچند سلول گرانولوزا  وسیله بهو  ظاهرشدههاي مراحل اولیه رشد  اووگونیا، اووسیت
ها الزم زایی هستند که براي آغاز رشد تخمک ها مواد انرژي شوند، زیرا چربی ذخیره می ها آنو در  برگرفتهها را در گنادو ها  چربی تخمک

. توان کامالً متمایز مشاهده نمود ، الیه سلولی گرانولوزا را میموردمطالعههاي  هاي مرحله سوم اسالیدهاي بافتی نمونهدر تخمک. باشند می
کاظمی و بهمنـی،  ( ماهی فیلو ) Doroshov et al., 1997(در مرحله مشابه در تاسماهی سفید  سلولی درونهاي ریختی  چنین نشانه

  .نیز که حاکی از آغاز جذب زرده توسط تخمک است، گزارش شده است) 1383
رشـد مـواد   . شاخص تولیدمثلی قابـل ارزیـابی بـود    عنوان بهها  جنسی مرحله چهارم ماهیان ماده، روند رشد و حضور تخمک هاي سلولدر 

  ).1382کاظمی و همکاران، (ست ا ها اي و اندازه مناسب قطر تخمک نشانه کیفیت باال و تجمع ذرات چربی نشانه کیفیت پائین تخمک زرده
ها، سیتوپالسم، هسته،  دانه رنگاي، منطقه شعاعی خارجی و داخلی، الیه چربی،  توان الیه ژله سی میدر تخمک مرحله چهارم رسیدگی جن

در تاسماهی روسـی و کـاظمی و    )1993(و همکاران  Dettlaffچنین ساختاري را . وضوح مشاهده نمود طور بهوپیل را ها و میکر هستک
  .اند که با مطالعه حاضر مطابقت دارد طبیعی قبالً گزارش کرده يها برون ازوندر  ،)1382(همکاران 

مختلـف متفـاوت بـوده ایـن تغییـرات افـزایش تعـداد         هـاي  وزنشناسی تخمدان مولدین شیپ در  نشان داد که ریخت آمده دست بهنتایج 
  ).وزن هماهنگ نبودالبته این تغییرات همواره با افزایش (شد  ، رشد حجمی و رنگ تخمدان را شامل میها وزیکول

مولدینی . قرار گرفت موردبررسی 19گیري موقعیت هسته سلول تخمکمثلی در بین تعدادي از مولدین شیپ ماده از طریق اندازهتکامل تولید
و مولدینی که شاخص رسیدگی جنسـی  . بود در مرحله چهارم رسیدگی جنسی قرار داشتند 07/0کمتر از  ها آنکه شاخص رسیدگی جنسی 

در مورد ازون برون پرورشی به نتایج مشابهی  نیز 1386بهمنی و همکاران، . بود به میزان مطلوب تکامل نیافته بودند 07/0بیشتر از  ها آن
-استفاده می) انتخاب مولدین ازون برون مناسب جهت تکثیر مصنوعی در رودخانه ولگا منظور به ها روس اکنون همش رو ازاین. دست یافتند

تحقیقات دیگري ). 1388آذري تاکامی و همکاران، (اند در نظر گرفته 08/0شاخص رسیدگی جنسی را حدود  ها آنبا این تفاوت که . کنند
  .نتایج مشابهی را نشان داد 20در دانشگاه کالیفرنیا بر روي تاسماهی سفید Doroshov توسط 1986تا  1980نیز در سال 

بطوریکـه  . رسندشرایط پرورشی، امکان تولید مولد وجود داشته و زودتر از مناطق طبیعی به سن بلوغ میدر تاسماهی ایرانی و شیپ تحت 
بر اساس نتایج این  که درحالیشوند سالگی بالغ می 12-14و تاسماهی ایرانی در سن  10 - 12مولدین ماده شیپ در شرایط طبیعی در سن 

رسد با مدیریت سالگی و زودتر از مولدین طبیعی به سن بلوغ رسیدند و به نظر می 7ن تحقیق ماهیان شیپ ماده در شرایط پرورشی در س
 ذکرشدهاز مدت  تر کوتاهسازي بتوان دوره رسیدگی جنسی در این ماهیان را ماهیان جهت مولد گزینی بهاي پرورش و صحیح دمایی و تغذیه

 .)1390بهمنی و همکاران، ( فوق رساند
 دهـد  یمرخ ) Doroshov et al., 1997(سالگی  20تا  5هاي ماهیان خاویاري در سنین ی جنسی بیشتر گونهدر طبیعت اولین رسیدگ

بهمنی و کاظمی . سالگی گزارش شده است 3 - 10هاي پرورشی در مطالعات مختلف در فاصله اولین سن رسیدگی جنسی گونه که درحالی
  .اندرا شش سال اعالم کرده) 1386بهمنی و همکاران، (نر و ازون برون نر  ماهی فیلبلوغ جنسی  ،)1377(

با ماهیان هم سن  ها آنسال در شرایط پرورشی و مقایسه  4تا  2پرورشی مورد آزمون طی  ماهیان فیلوضعیت غدد جنسی  وتحلیل تجزیه
 کاظمی و همکاران، ؛1377 ، بهمنی و کاظمی،Doroshov et al., 1997(و شرایط پرورشی دیگر ) 1996الیاسوف،(در محیط طبیعی 

عدم یکسان بودن مراحل رشـد و نمـو غـدد جنسـی بـه      . است شناسی بافتبیانگر عدم همسانی مراحل رشد غدد جنسی از دیدگاه ) 1383
  .استشرایط بومی و اقلیمی و وضعیت پرورش ماهیان اعم از تغذیه و سایر عوامل شاخص وابسته 

  

  
  

  

  
   

                                                
١٩ - Germinal vesicle 
٢٠ - Acipenser transmontanus 
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  بیوپسی و مراحل انجام آن 

  بیهوشی ماهیان
و به  ppm 300 غلظتنخست با استفاده از پودر گل میخک با  ماهیان فیلبراي تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی به روش بیوپسی، 

  ).3تصویر (گردیدند  هوش بیدقیقه  7- 10مدت 
  

  
  بیهوشی ماهیان -3تصویر 

  برداري از گنادنمونه 
و مراحل رسیدگی ماهیان ماده و نر از طریق مطالعات بافتی  گرفته انجامبرداري بافت از سوك و بیوپسی از گناد این ماهیان نمونهبا استفاده 

  .)1383کاظمی و همکاران،  ؛1377بهمنی و کاظمی، (گردد میکروسکوپی مشخص می
سانتیمتر  35به قطر نیم سانتیمتر و به طول  تیز نوك طرفه یک يسرتاسردر روش سوك از ابزاري که متشکل از یک میله فوالدي با شیار 

ماهیانی که با استفاده  ).1384بهمنی و همکاران، (شود شود، استفاده می سوك یا لوله تایگون نامیده می اصطالح بهو  استاي چوبی  با دسته
با استفاده از پودر گل میخک با  موردبررسیدا ماهیان جهت انجام بیوپسی ابت. گردندنباشند، بیوپسی می تشخیص قابلزنی از روش سوك

  .شوندمی هوش بیدقیقه  5-10به مدت  ppm 250غلظت 
متر ایجاد و قطعه سانتی 5تا  4 به طولسر، شکافی  طرف بهپس از بیهوشی، در ناحیه چهارمین صفحه استخوانی شکمی از سمت دم 

-پس از تکه). 4تصویر (گردد از حفره شکمی خارج می) تیمتریک سانمتر و به وسعت کمتر از به ضخامت چند میلی(کوچکی از بافت گناد 
درصد ضدعفونی  5بیوتیک کلرامفنیکل محل بخیه شده با محلول بتادین و اسپري آنتی. شودبرداري از گناد، محل شکاف بخیه زده می

درصد بین دومین و چهارمین  5از محلول تتراسایکلین  لیتر میلی 4تا  3 شده جراحیجهت جلوگیري از عفونت ماهیان ازون برون . گرددمی
  .گرددصفحه استخوانی پشتی از قسمت باله پشتی تزریق می
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  برداري از گنادبیوپسی و نمونه -4تصویر 

  

  
  

  
  
  

   

  پس از بیوپسیپرورشی تاسماهی ایرانی  زنی و ضد عفونیبخیه -5تصویر 
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  شناسی بافتمطالعات 
گیري، تهیه سازي، پارافینه نمودن، قالبسازي بافت، مراحل آبگیري، شفافهاي گناد در محلول بوئن جهت مراحل آمادهپس از تثبیت نمونه 

  ).1377بهمنی و کاظمی، (پذیرد ذیل انجام می به شرح آمیزي رنگبرش و 
 37فرمالین  ml5 +اسید پیکریک  ml 15+ اسید استیک گالسیال  ml 1شامل ( ساعت 48به مدت  ها در محلول بوئنتثبیت نمونه) 1

  ).درصد تجاري
بوتانل عبور  - 1درجه و الکل  96و  80، 70، 50هاي جهت آبگیري از الکل ها بافتبا آب مقطر، نمونه  شده تثبیتپس از شستشوي بافت ) 2

  .داده شدند
  .هاي بافتی از کلروفرمز طریق عبور دو مرحله نمونهسازي بافت امرحله شفاف) 3
  .ساعت 10-12به مدت  oC37در دماي  1:1کردن بافت در مخلوط کلروفرم و پارافین خالص به نسبت مرحله پارافینه) 4
  oC56از پارافین خالص در دو مرحله به مدت یک ساعت در دماي  ها بافتعبور نمونه ) 5
  .در آب معمولی جهت سفت شدن ها قالبتوسط پارافین مذاب، سپس سرد نمودن  پرشده هاي قالبدر  اه بافتگیري مرحله قالب) 6
  .هاي چوبی جهت برشسوار کردن روي پایه) 7
  .میکرون 7الی  5 باضخامت) ساخت آلمان 1512مدل  Letiz(تهیه برش با استفاده از دستگاه میکروتوم ) 8
  .صاف هاي بافتو تهیه  ها چروكرفع چین  منظور به oC 37در حمام آب گرم  قرار دادن) 9

  .روي الم ها بافتکردن مونته) 10
  ).H & E(ائوزین  -اسالیدهاي بافتی با روش هماتوکسیلن  آمیزي رنگ) 11
  .مدت طوالنیبافت و نگهداري  سازي شفاف منظور بهنصب المل روي الم با استفاده از چسب بالزام ) 12
  .متصل به رایانه E -  600با میکروسکوپ نیکون  برداري عکسو  موردنظرانجام مطالعات میکروسکوپی ) 12

  )H & Eائوزین،  –به روش هماتوکسیلین ( آمیزي رنگ
عبور الم حاوي نمونه بافت از گزیلول در دو مرحله . مشخص عبور کرد بازماناز مراحل و مواد زیر  به ترتیبدر این مرحله الم حاوي بافت 

ثانیه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  10درجه به مدت  100دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  3–5و هر مرحله به مدت 
 80ثانیه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  10دت درجه به م 96دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  3–5درجه به مدت  100

ثانیه، شستشوي الم حاوي نمونه بافت با آب جاري به  10درجه به مدت  70عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  ثانیه، 10درجه به مدت 
حاوي نمونه بافت با آب جاري به  دقیقه، شستشوي الم 5–7دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از رنگ هماتوکسیلن به مدت  1–2مدت 
ثانیه، شستشوي الم حاوي نمونه بافت با آب جاري به  1به مدت % 1دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از اسید کلریدریک  1–2مدت 
جاري به مدت ثانیه، شستشوي الم حاوي نمونه بافت با آب  3 –4دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از کربنات لیتیم به مدت  1-2مدت 

ثانیه،  10درجه به مدت  70ثانیه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  10دقیقه، عبور الم حاوي نمونه بافت از رنگ ائوزین به مدت  1–2
ر الم ثانیه، عبو 10درجه به مدت  96ثانیه، عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل  10درجه به مدت  80عبور الم حاوي نمونه بافت از الکل 

دقیقه و عبور الم حاوي نمونه  1ثانیه، عبور الم حاوي نمونه بافت از گزیلول به مدت  10درجه به مدت  100حاوي نمونه بافت از الکل 
  .دقیقه 5بافت از گزیلول به مدت 

دا بالزام، المل روي الم پس از عبور الم حاوي نمونه بافت از مراحل فوق و خشک شدن در هواي آزاد، کامالً تمیز و سپس با چسب کانا
  .شودمیچسبانده 
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  برداري عکس 
مجهز به مانیتور و  E600هاي حاوي نمونه بافت، اسالیدهاي بافتی به کمک میکروسکوپ نوري نیکون مدل  الم آمیزي رنگپس از  

هاي جنسی و از یاخته همیدان بافتی مطالعه شد 10از هر اسالید ). 6 - 8ویر اتص( گیردمیقرار  موردمطالعه برداري فیلم -دوربین عکاسی
  .گرددمی برداري عکسمختلف  يها ییبزرگنماگناد در مراحل مختلف رسیدگی جنسی با 

  
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

  آوري بافتدستگاه عمل -6صویر ت
 

  
  )Leitz, 1512(دستگاه میکروتوم  -7 تصویر

  

  
 

  E600 میکروسکوپ نوري - 8تصویر 
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 مراحل مختلف رسیدگی جنسی

 II مرحله رسیدگی جنسی تخمدان 

 )چشمی(مشاهدات ماکروسکوپی 
میزان بافت چربی غـدد جنسـی در   . است ریزي تخممرحله دوم تخمدان شبیه مرحله ششم و در حال بهبودي و یا استراحت بعد از یک مرحله 

غدد جنسی به شکل مکعب مستطیل و به رنگ زرد متمایل بـه  . این مرحله کم اما در اواخر این مرحله بر میزان بافت چربی افزوده خواهد شد
اي را نقطه سفیدرنگهاي که تخمک بر تخمکها محور به هنگام کنار زدن چین. استهاي جانبی هاي عرضی مشخص در بخشگلی با چین

شـرایط  (و بستگی تام به شرایط خارجی محیط زندگی ماهیان  استدوره بسیار طوالنی این طول . مشخص است خوبی به اند داده يجادر خود 
  .دارد) غیرههیدرولوژي، منابع غذایی آبگیرها و 

  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی  
رشـد پروتوپالسـمی و افـزایش قطـر      داده،هسته سلول تشـکیل   رااووسیت  بخش بزرگی از .شوندمشاهده می چندوجهی صورت بهها تخمک

هـا در  تعـداد هسـتک   .هسته چسبیده، در مرکز هسته شبکه کروماتینی وجود دارد  غشاء به کامالًها هستک. محسوس است روشنی بهتخمک 
وجود هسته زرده کروي شکل ابتدا در قسمت . شودسیتوپالسم دیده میها به دور هسته در  و ظهور واکوئل افتهی شیافزامجاورت غشاء هسته 

انـدازه    ،نبـوده قطب حیوانی از قطب گیـاهی متمـایز   در این مرحله . داخلی غشاء و سپس در سیتوپالسم از مشخصات نهایی این مرحله است
  .استمتغیر متر میلی 1تا  5/0بین  تخمک

 II مرحلهبیضه رسیدگی جنسی 
  )چشمی(ماکروسکوپی مشاهدات  

که بـه رنـگ    گناد، اما بخشی از آیند درمینواري شکل  صورت به بوده،غدد جنسی نرها در مرحله دوم رسیدگی جنسی از رشد خوبی برخوردار 
در غدد جنسی نر . پوشاندرا میاطراف غدد جنسی  الیه یک صورت بهدهد که تشکیل میرا خاکستري یا زرد متمایل به گلی است بافت چربی 
تـرین مرحلـه رسـیدگی جنسـی     طـوالنی . گـردد ، یافت مـی اند شده انباشتهخونی  هاي سلولتعداد زیادي وزیکول که از عروق خونی به شکل 

  .استتاسماهیان مربوط به این مرحله 
  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی 

 صورت بهجنسی تنها  هاي سلول و استاسپرماتوگونی غیرفعال  هاي سلولحاوي   فاقد شیار بوده، نر حفره غدد جنسی در این مرحله
 وسیله بهها سخت بوده و در این مرحله کپسولهمچنین . گیرندهاي غدد جنسی قرار میاسپرماتوگونی به شکل تک ردیفی در دیواره کانال

هاي مختلف تاسماهیان در مرحله دوم رسیدگی جنسی متفاوت اسپرماتوگونی گونه هاي سلولقطر . پیوندي به یکدیگر اتصال دارند جاهاي چینی
اما سیتوپالسم  .شوندآمیزي میرنگ خوبی بهها به کمک ماده رنگی هماتوکسیلن هسته و هستک. میکرون در نوسان است 17تا  10و بین 
در بخش مرکزي  ییاسپرم زاآغاز روند مراحل اسپرماتوگونی و  هاي سلولدر این مرحله . پذیرنداسپرماتوگونی تقریباً رنگ نمی هاي سلول
توان هاي اولیه را نیز میاسپرماتوگونی بلکه اسپرماتوسیت هاي سلول تنها نهها در بعضی از این کانال. است مشاهده قابلهاي غدد جنسی کانال

  .دید

 III مرحله رسیدگی جنسی تخمدان
  )چشمی(مشاهدات ماکروسکوپی  

هاي ها، در بخشدر این مرحله ضمن ضخیم شدن تخمک. ها با کاهش ذخایر چربی همراه استجنسی، رشد تخمکدر مرحله سوم رسیدگی 
سلول به رنگ  زیرپوستهدر  ها دانه رنگ. کندنمی شود ولی هنوز حفره شکمی را پرو بافت چربی نیز دیده می دانه رنگجانبی و میانی گناد 

ها چاقو بریده شود تخمک وسیله بهاگر تخمدان . چسبندا محکم به الیه چربی تخمدان میهتخمک و گردندخاکستري تیره تشکیل می
شوند ولی دیده می غیرمسلح، با چشم شده بزرگحجم تخمدان کامالً . شوندنمی چسبند و جداچسبیده به چاقو می به همیک توده  صورت به

  .گرم در نوسان استمیلی 13تا  9بین  این مرحلهتخمک در وزن . هاي خونی مشخص استقابل تمیز از هم نیستند و پراکنش رگ
  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی  

زرده فرآیند تولید واکوئل و . پوشاندرا می ها آنبه نام فولیکول دور  نازکی الیهو  آیند درمیشده و به رنگ خاکستري  دانه رنگها داراي تخمک
هاي هاي کوچک دور هسته یکی شده و واکوئلواکوئل. بیشتر به دور هسته از مشخصات این مرحله استهاي اولیه و وجود واکوئل سازي
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هاي حیوانی و گیاهی در این مرحله قطب. گیرندنزدیک حاشیه غشاء سلولی قرار می تر کوچکهاي کنند و واکوئلرا ایجاد می يتر بزرگ
توان در باشند، همچنین میکروپیل را میمی مشاهده قابلو مقدار کمی قطرات چربی  ریز انهدهاي اما زرده ،اندتشخیص قابلها هنوز غیرتخمک

 ازنظرها گیرند و هستهقرار میها بندرت در حاشیه تخمکها معموالً در مرکز و هسته. استزرده تخمک در حال تشکیل شدن . تخمک دید
ها در شوند و قسمت کوچکی از هستکهاي کوچک به فراوانی یافت میشکل سلول شبیه تخمک یا نامنظم هستند در حاشیه هسته، هستک

  .اندمرکز هسته پراکنده شده

 III مرحله بیضه رسیدگی جنسی
  )چشمی(مشاهدات ماکروسکوپی  

اي توان به شروع تقسیمات تودهاندام شناسی این مرحله می هاي شاخصاز . باشندمیها طنابی شکل و به رنگ قرمز روشن بیضهدر این مرحله 
در این مرحله غدد جنسی نر . خونی اشاره نمود هاي سلولهاي جانبی و پدیدار شدن بعضی از جنسی، محو شدن چربی از بخش هاي سلول

 صورت بهو چربی است ، رنگ آن در بخش خونریزي کرده سفید متمایل به قرمز یا زرد متمایل به قرمز شودمیو حجیم نموده رشد  خوبی به
اي بوده و به همان وضعیتی که نرم و ژله صورت بهدر برش غدد جنسی نر قطرات چربی . پوشاندمی ضخیم ولی ناقص غدد جنسی را الیه یک

هاي بیضه حالت ارتجاعی داشته و داراي رگ. پیشین ضخیم و در قسمت انتهایی نازك است بیضه در قسمت. مانندباقی می ،اند شده دادهبرش 
  .اندندهکخونی مشخص و پرا

  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی  
ها بسیار زیاد شوند، بطوریکه ممکن است تعداد اسپرماتوسیتهاي اولیه و ثانویه انباشته میهاي غدد جنسی از اسپرماتوسیتدر این مرحله کانال

 ها آنهاي اولیه، ثانویه و تقسیمات اسپرماتوگونی، تشکیل اسپرماتوسیت يها تودهتوان به تقسیم ظاهري این مرحله می هاي شاخصاز . باشد
-قطرات خون ظاهر می شده دهیبرشود و غالباً روي سطح هاي خروجی اسپرمی مشاهده نمیدر سطح برش غدد جنسی نر و کانال. اشاره نمود

در این  .آورندها را پدید میبزرگ اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت هاي سلول، شده فعالاسپرماتوگونی  هاي سلولهاي جنسی نر، در کانال. گردد
چرخه . است خیصتش قابلیابد و تمام مراحل چرخه اسپرم زایی غدد جنسی نرها تا تشکیل اسپرماتوزوئیدها ادامه می يها حفرهمرحله رشد 

در این مرحله خونریزي در تمام سطح غدد جنسی . دهندکند که به دنبال خود اسپرماتوزوئیدها را تشکیل میشروع به فعالیت می ییاسپرم زا
  .یابدهاي دیگر نیز، مقداري ذخایر غذایی تجمع میدر انتهاي حفره جنسی و در برخی از قسمت. یابدشدت می

  IV مرحله تخمدان رسیدگی جنسی
  )چشمی(مشاهدات ماکروسکوپی  

 وسیله بهتخمدان  که هنگامی. هستند کافی ضخیم اندازه بهها کند، تخمکبزرگ است که تقریباً تمام حفره شکمی را پر می اي اندازه بهتخمدان 
. شودبیرونی و داخلی تخمدان دیده میهاي خونی در سطح پراکنش رگ. گردندمجزا از هم جدا می صورت بهها شود تخمکچاقو برش داده می

 25 تا 17وزن هر تخمک  .مشاهده نمود غیرمسلحتوان با چشم در مرحله چهارم رسیدگی جنسی کامل، بافت چربی در تخمدان را نمی
  .در نوسان است گرم میلی

  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی 
و فقط مقدار کمی سیتوپالسم در جوار غشاء هسته و دیواره تخمک پراکنده  پرکردههاي زرده تخمک تقریباً تمام فضاي خارج هسته را گرانول

. شوندبه همراه قطرات چربی در قطب گیاهی متمرکز می درشت دانههاي و هسته در قطب حیوانی و زرده ریز دانههاي ، بطوریکه زردهاست
ها به تعداد کمتر در مناطق مختلف هسته هستک. دهدبه سمت میکروپیل تغییر وضعیت می و قطب حیوانی سوي بههسته از مرکز سلول 

  .نمایندها به سمت مرکز هسته حرکت میشوند و بیشتر هستکمشاهده می
از  ریز دانههاي باشند و زردهمی مشاهده قابل وضوح بهو  راحتی بهها هاي جانوري و گیاهی تخمکدر مرحله چهارم رسیدگی جنسی کامل، قطب

ها نزدیک به پوسته تخمک قطب جانوري،  ریز دانه هايها در ناحیه زردهدر این مرحله هسته. شوندتمیز داده می خوبی به درشت دانههاي زرده
  .استبسیار کم  ها آنها در بخش مرکزي هسته قرار داشته و تعداد هستک. گیرندقرار می

اي الیه ژله -Follicole (2( تلیال فولیکولالیه اپی -1: از خارج به داخل تفکیک قابلالیه اصلی و  9در مرحله چهارم رسیدگی، وجود 
)Jelly Coat( ،3- منطقه شعاعی خارجی )External Zona Radiata( ،4- منطقه شعاعی داخلی )Internal Zona Radiata( ،
ها هستک -9 و )Nucleus(هسته  -8، )Cytoplasm(پالسم وسیت -7، )Pigments( ها دانه رنگ -6، )Fat Layer(الیه چربی  -5
)Nucleoli (باشندمی مشاهده قابل.  
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  تخمک تاسماهیانمختلف هاي نمایش الیه - 9تصویر 

  

  IV رسیدگی جنسی بیضه مرحله
  )چشمی(مشاهدات ماکروسکوپی  
کند و سطح غدد رشد کرده و رنگ آن از سفید به قرمز تا سفید متمایل به صورتی تغییر می خوبی بهها در مرحله چهارم رسیدگی جنسی بیضه 

چاقو برش داده  وسیله به که هنگامیبیضه . کنندها حفره شکمی بدن را در این مرحله اشغال میبیضه. دهدجنسی شفافیت خود را از دست می
را با چاقو برداشت، در این  ها آنتوان اما نمی .گرددد جنسی مایع اسپرمی خارج میعرضی سطح غد دربرش. دکنمی خوردگی چینشود ایجاد می

بیضه در مرحله چهارم رسیدگی جنسی کامل سفید تا سفید متمایل به صورتی  . مرحله ممکن است قطرات اسپرم از حفره جنسی خارج شوند
  .یابندآزادانه به بیرون راه می ها اسپرماست و در برش عرضی سطح غدد جنسی و همچنین در مجراي اسپرم ریز، 

  
  

  )شناسی بافت(مشاهدات میکروسکوپی 
در ماهیان مختلف مقدار چربی . استبیانگر آغاز مرحله چهارم رسیدگی ناقص و کامل غدد جنسی نر  اسپرم زاییمشاهده روند فعال چرخه 

حفره غدد جنسی نر در مرحله چهارم رسیدگی جنسی ناقص از  اگرچهمتفاوت است و این چربی بیشتر در بخش میانی غدد جنسی وجود دارد، 
-اتیدها نیز در آن دیده میهاي اولیه و ثانویه و اسپرممانند اسپرماتوسیت اسپرم زاییاست اما مراحل مختلف چرخه  شده انباشتهاسپرماتوزوئیدها 

- ها از شکل عادي خود خارج میدر مرحله چهارم رسیدگی جنسی کامل عالوه بر انباشته شدن اسپرماتوزوئیدها در حفره جنسی، بیضه. شوند
، اما استارز این مرحله هاي باز ویژگی ساز اسپرمهاي در کانال ها اسپرمحفره جنسی و فراوانی  شده تخریبدیواره  شناسی بافتدر تصاویر . شوند

  .باشدهنوز کامل نمی اسپرم زاییمراحل چرخه 
  

   

  )ماکروسکوپی( III ماده مرحله - 10 تصویر
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  مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین نر و ماده تاسماهیاننماي میکروسکوپی 

  
                

  

  
                  

  

  
  

  
  

   

 )X 20(رسیدگی  IVنر در مرحله  – 12تصویر   )X 20(رسیدگی  IIنر در مرحله  – 11تصویر 

  )X 20( IVماده مرحله  – 14تصویر  )X 20( یدگیرس II – III ماده مرحله – 13تصویر 

  )X4( IIماده مرحله  -  16تصویر   )I )X10ماده مرحله  – 15تصویر 

 )X4( IVنر مرحله  -  18تصویر  )II )X10نر مرحله  -  17تصویر 
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  مولدین پرورشیبیوتکنیک تکثیر مصنوعی 
  روش الپراسکوپی 

 M-CAM1700مدل  STEMA ،DIGITAL VIDEO CAMERAالپاراسکوپ کمپانی در این روش با استفاده از دستگاه 
ساخت آلمان نسبت  اینچ 20مانیتور و  W 250نبع تولید نور سرد هالوژن ، ممترسانتی 5/17 به طولمتري، لییم 4درجه،  30تلسکوپ و 

  .)19-21 تصاویر(اقدام گردید  موردمطالعهبه تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی ماهیان 
از  سپس و هوش بیگل میخک پودر  ppm300 محلول وان حاوي در موردبررسی انماهیدر این روش نیز همانند روش بیوپسی، نخست 

محلول با پالك استخوانی دوم و سوم از طرف باله شکمی ناحیه بین  ضدعفونیپس از . هاي ویژه بسته شدندپهلو روي میز جراحی با تسمه
نوك تلسکوپ به  ایجادشدهاز طریق سوراخ . متر سوراخ گردیدحدود نیم سانتی اندازه به موردنظرمحل  تیز نوكجراحی تیغ  وسیله به، بتادین

-کافی، انجام میایجاد میدان دید نیز جهت سرنگ  باسرم فیزیولوژي  تزریق زمان همشد و  سمت داخلی و کناري محوطه شکمی هدایت
  .گردد

  
  نحوه کاربرد الپاراسکوپ جهت تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی -19تصویر 

  

  
  ماهیان پرورشی از طریق الپاراسکوپتصویر گناد فیل -20تصویر 
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 IVدر مرحله  ماهی فیلنماي الپراسکوپی تخمک  - 21تصویر 

 20نمایی دستگاه روي مانیتور بزرگ. شودمشاهده می گناد به سمت کناري محوطه شکمی، مشاهده مانیتور و حرکت آرام نوك تلسکوپبا 
بافت  در ماهیانی که مرحله رسیدگی جنسی نامشخص بود، با استفاده از پنس ویژه، نسبت به برداشت قطعه کوچک از .استبرابر  100 ،اینچ

  .شودشناسی اقدام میگناد جهت مطالعات بافت
بیوتیک اکسی و تزریق محلول آنتی ضدعفونیپس از بررسی، تلسکوپ از محوطه شکمی خارج و محل جراحت مجدداً با محلول بتادین 

  .گرددتتراسایکلین به کمک سرنگ در عضله پشتی انجام می
  

  شناسی خونمطالعات 

  گیري خونروش 
انجام مطالعات  منظور به). 22تصویر (پذیرد واقع در پشت باله مخرجی ماهیان صورت می 21از سیاهرگ دمی گیري خونعملیات 

 رسدمی به انجام موردنظرخونی تعیین فاکتورهاي  يها يبردار نمونهخون از ساقه دمی گرفته، و پس از سی سی 5به میزان  یشناس خون
)Bahmani et al., 2001 1390همکاران، یوسفی و ؛(.  

  
  از سیاهرگ دمی گیري خوننحوه  - 22 تصویر

   

                                                
٢١ - Caudal vein 
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  سازي سرم خون جداسازي 
مدل (وژ یخونی توسط سانتریف هاي سلولسازي سرم از هاي آزمایش درب دار حاوي خون به آزمایشگاه، جداپس از انتقال لوله
Labofuge 200  شرکت ساختHeraeus sepatech، سپس با استفاده . پذیرددور انجام می 3000دقیقه در  5به مدت ) کشور آلمان

گذاري شده و با مشخصات کامل منتقل و تا زمان سنجش پارامترهاي اپندورفهاي شماره cc 5/1سرم به ظروف پالستیکی  میکروسمپلراز 
  )Pottinger and Carrik, 2001(گردد نگهداري می - oC 20در دماي  موردنظر

  تولیدمثلیهاي شاخص 

  جنسی هاي هورمون
مثل فرآیند تولید کننده تنظیمهاي درگیر و عوامل تشخیص مکانیسم ترین مهمهاي هورمونی در ماهیان یکی از مطالعه و شناخت پروفایل

ماهیان یک سیستم پیچیده  زیست محیط. بوده که دستیابی به سطوح این تغییرات در ماهیان وحشی و پرورشی حائز اهمیت است ها آندر 
ها و غیره قرار دارد، که هریک از این ، کیفیت آب، آالیندهدسترس قابلبوده که تحت تأثیر عواملی نظیر درجه حرارت، فتوپریود، غذاي 

 ازجملهمثلی لیددر مولدین ماده ایفاء نمایند و موجب توقف چندین مرحله از سیکل تو ویژه بهزا یک عامل استرس عنوان بهعوامل قادرند 
ها و اووالسیون، و در نرها بلوغ اسپرم، رفتارهاي ، بلوغ اووسیت)هاشامل مراحل آغازین یا تکمیلی، کمیت و کیفیت تخمک(گامتوژنز 

  ).1378بهمنی، (ریزي گردد جنسی و اسپرم
یري شده نسبت به ماهیان نر فاقد اسپرم میزان هورمون تستوسترون در مولدین تاسماهی شیپ نر اسپرم گ آمده دست بهبر اساس نتایج 

و در مولدین تکثیري بیشتر از ماهیان نابالغ  یافته افزایشبا تکامل رسیدگی جنسی میزان تستوسترون  زمان همها نیز بیشتر بود و در ماده
میانگین . ولی میزان هورمون پروژسترون کاهش یافت. استها بیشتر میانگین میزان این هورمون در نرها در مقایسه با ماده طورکلی به. بود

بود،  IIIداري بیشتر از ماهیان مرحله معنی طور به IVمیزان هورمون تستوسترون در مولدین تاسماهی ایرانی پرورشی نر و ماده مرحله 
تواند به دلیل افزایش تستوسترون می. دار مشاهده نگردیداختالف معنی IIبیشتر بودن نسبت به مرحله  رغم علی IIIولی در ماهیان مرحله 

در مراحل نهایی  DHPافزایش تولید . عدم مصرف تستوسترون باشد درنتیجهکاهش فعالیت آنزیم آروماتاز و کاهش نیاز به استرادیول و 
  .شودرسیدگی منجر به افزایش مصرف پروژسترون و کاهش آن در سرم خون می

گیري شده بیشتر از ماهیان فاقد استرادیول در مولدین شیپ اسپرم - بتا 17هیدروکسی پروژسترون و  - آلفا 17ون میانگین میزان هورم
در مقایسه با ماهیان نابالغ  تکثیرشدهدر مولدین ماده  ها هورمونمیانگین میزان این  که درحالیدار نشان نداد، معنی اختالفاسپرم بود، ولی 

و  زرده سازيتوان در ارتباط با نقش مهم و کلیدي این دو هورمون در فرایند این اختالف را می. داري نشان دادبیشتر بوده و اختالف معنی
 طورکلی به. پذیردصورت می نیاز تناسب بهبه یکدیگر از طریق آروماتیزه شدن دانست که  ها آنبلوغ نهایی در ماهیان ماده و قابلیت تبدیل 

بهمنی و . در ذیل مطابقت دارد شده مطرحهاي این نتایج با بسیاري از یافته. ها بسیار بیشتر از نرها بوددر ماده ها هورمونمیانگین میزان این 
  .یافتند اي که روي ازون برون پرورشی انجام دادند به نتایج مشابهی در این خصوص دست، در مطالعه)1386(همکاران 

نفوذ کرده و موجب بیان ژن آنزیم آروماتاز  22گرانولوزا هاي سلولقادرند به درون ) مانند تستوسترون(تکاي تخمدان  هاي سلولاستروئیدهاي 
)P450 aro ( 17 –شده و سرانجام تستوسترون به استرادیول B براي رشد اووسیت فراهم می موردنیاز دیآستروئگردد، سپس تبدیل می-

  ).1384 پور،نجفی(شود 
  
  استروئیدي هاي هورمونتعیین سطوح  

استرادیول و کورتیزول با استفاده از کیت  -بتا 17هیدروکسی پروژسترون،  - آلفا 17تستوسترون،  هاي هورمونسنجش سطوح 
Immunotech  ساخت کشور فرانسه و ردیابI125  به روش رادیو ایمنواسی)RIA( گاماکانتر ، با دستگاهLKB واحد . شودانجام می

  .)1387بهمنی و همکاران، ( است) ng/ml(لیتر گیري این هورمون، نانوگرم در میلیاندازه
   

                                                
٢٢ - Granullosa 
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  بررسی کیفیت تخمک 
  در تخمک 23GVروش تعیین 

یک برش در طول محور  وسیله بهاین کار . گیردقرار می موردمطالعهو در زیر میکروسکوپ  شده دادهها برش جهت تعیین موقعیت هسته سلول، تخمک
 وسیله به) 24و  23تصاویر ( شده مشاهدهتغییرات موقعیت هسته سلول . شودگیاهی تخمک با چاقوي جراحی یا تیغ یک لبه انجام می - قطب حیوانی

  ).1388؛ آذري تاکامی، 1384بهمنی و همکاران، (گردد گیري میشاخص رسیدگی جنسی اندازه
  

  
  
  
  

  
 GVروش تعیین  - 24تصویر 

   

                                                
٢٣ - Germinal vesicle 

  در تخمک GVتعیین موقعیت  -  23تصویر 
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 LHRHو  GnRH هاي هورمونتزریق نحوه  

جنسی و دماي آب، نسبت به تزریق هورمون  هاي هورمونپس از تعیین موقعیت هسته زایشی و مناسب بودن وضعیت آن و بررسی سطوح 
تولیدي  شده مصرف GnRHثره ؤآنالوگ ویژه تاسماهیان، ماده م ova-factIII(سنتتیک  GnRH وسیله بهتراپی هورمون. اقدام شد

طی دو مرحله به ) زیستی که در شرکت داروسازي ثامن مشهد در خط تولید قرار گرفت يفنّاورمرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و 
میکروگرم  10و دوز % 80به % 20ساعت و به نسبت  6 بافاصلههمه مولدین ماده در دو مرحله . ساعت از یکدیگر صورت گرفت 12فاصله 

با تزریق مرحله دوم  زمان همنر نیز در یک مرحله و مولدین . گیردمیقرار  GnRHبر کیلوگرم وزن ماهی مورد تزریق هورمون 
گیرند قرار می GnRHمیکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی مورد تزریق هورمون  20هورمون مولدین ماده با دوز  وسیله به یتراپ هورمون

 و 1387، 1385 ،1384کاران، بهمنی و هم(شود استفاده می LHRHاخیراً جهت القاء اووالسیون از هورمون سنتتیک ). 25تصویر (
1390.(  

  
  و نحوه تزریق آن GnRHهورمون  - 25تصویر 

  برکمجراي تخم برش زیربه روش  تخمک گیري
کردن ماهیان، مولدین را با  هوش بیصدمه و بدون  واردکردنپس از اطمینان از آماده بودن مولدین جهت تکثیر، با دقت و احتیاط، بدون  

شوند تا از روش ریز برش و با استفاده از تیغ اسـکالپل  دار منتقل میهاي نگهداري به روي میز جراحی مخصوص شیببرانکارد از حوضچه
شکافی ایجاد نموده، با قرار دادن تشتک در زیر منفذ تناسلی و با ) لوله تخم بر(سانتیمتر در ناحیه مجراي اویدکت  5/1 –  3برشی به میزان 

و  b1384بهمنی و همکاران، ؛ 1999پادوشکا، ( )27و  26تصاویر (صورت پذیرد  یتخمک کشبه دم عملیات  مالش نرم از ناحیه سر ماهی
1389(.  

  گیري به روش سونداسپرم
سپس یک . شودنرم و تمیز خشک می کپارچهیدر این روش پس از کنترل مولدین نر آماده به اسپرم دهی، ناحیه تناسلی ماهی با استفاده از 

سـی  سی 50متر که قبالً خشک و استریل شده و به یک سرنگ میلی 5/0و به قطر  متر سانتی 50شیلنگ پالستیکی نرم به طول تقریبی 
، از ناحیه تناسلی وارد مجراي اسپرم بر شده و با ایجاد مکش و فشار منفی اسپرم وارد سرنگ شده و پس از جدا نمودن شیلنگ استمتصل 

کمی و کیفـی   موردبررسیشود و دور از گرماي دست و نور مستقیم در آزمایشگاه یک ظرف تمیز و خشک مخصوص ریخته می به درون
  )1389بهمنی و همکاران، ) (29و  28تصاویر (گیرد قرار می

  
   

  
استحصال تخمک به روش ریز برش مجراي  –  26تصویر 

 تخم بر
استحصال اسپرم از مولدین  –  27تصویر 

 نر
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  از مولدین نر شده استحصالاسپرم  -29 تصویر روش ریز برش مجراي تخم بر - 28تصویر 

  

  )يریگ اسپرم(و اسپرمیشن ) ریزي تخم(نگهداري و تغذیه مولدین پس از انجام اووالسیون 
هاي بتونی انتقال و سپس جهت نگهداري ابتدا به حوضچه) نر و ماده(پس از استحصال مواد تناسلی و انجام عملیات تکثیر مصنوعی، مولدین 

عفونت احتمالی، مولدین  هرگونهجلوگیري از بروز  منظور به. شوندمیساعت مورد تغذیه واقع  48فایبرگالس، پس از  يها حوضچهدر  مدت طوالنی
تحت  ها آنو وضعیت عمومی  قرارگرفتهاکسی وت  بیوتیک آنتیتحت تزریق  سی سی 2روزانه، هر بار به میزان  طور بهبه مدت یک هفته و  تکثیرشده

  .گیردقرار مینظر 

  بررسی کمیت و کیفیت اسپرم
اسموالریته اسپرم و پالسماي اسپرم با استفاده از . شوندمیو بررسی  گیري اندازهکلیه فاکتورهاي زیستی و بیوشیمیایی اسپرم قبل از لقاح 

اسمول بر لیتر، میلی برحسبو ) ، ساخت کشور آلمانReblingشرکت  Type.Nr.9610003 – 13مدل (اسمومتر انجمادي دیجیتالی 
 40با الم توما و عدسی ) متر مکعبدر میلی(و تراکم اسپرم ) سرعت چرخش اسپرم(، درصد تحرك، کیفیت تحرك )ثانیه(تحرك  زمان مدت

پی اچ متر دیجیتال و درصد -مایع اسپرمی با استفاده از دستگاه اکسی pH، )30تصویر (درصد  10میکروسکوپ نوري نیکون و رقت 
و  ها آنو پس از آنالیز  گرددمیگیري اندازه) دقیقه 5دور در دقیقه و به مدت  5000با سرعت (اسپرماتوکریت با استفاده از میکروهماتوکریت 

  .)1390و  1389، 1387، 1385، 1384بهمنی و همکاران، (گیرند میقرار  مورداستفادهدر صورت مناسب بودن براي عمل لقاح، 

  
  الم توما و میکروسکوپ نوري نیکون -30تصویر 
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  ها تخملقاح و رفع چسبندگی 
پس از اختالط  .شودمی هسی اسپرم اضافسی 10پرورشی، به ازاي هر کیلو تخمک،  ماهی فیلپس از استحصال تخمک و اسپرم از مولدین 

هاي لقاح یافته، از مخلوط زدودن چسبندگی تخم منظور بهخشک، دقیقه و انجام عمل لقاح به روش نیمه 5کامل تخمک با اسپرم به مدت 
به  دهیکش آبهاي پس از رفع چسبندگی، تخم .گرددمیدقیقه استفاده  45مداوم به مدت  زدن باهم) درصد 10با غلظت (گل رس و آب 

  ).31تصویر ( )1391کاظمی و همکاران، ( یابندمیهاي انکوباتور انتقال جعبه
  
  

  ها تخمانکوباسیون و تفریخ 
متر و دبی سانتی 10لیتر و عمق آب  15با حجم آب مفید ) گرم به ازاي هر پاکت انکوباتور یوشچنکو 750با تراکم (هاي لقاح یافته تخم

منبع ). 66 تصویر(شوند انکوباتور یوشچنکو مستقر در سالن انکوباسیون بخش تکثیر مجتمع، معرفی میلیتر در ثانیه به  4/0-5/0مستمر 
نیز آب رودخانه ) در استخر مادر و فیلتراسیون با فیلترهاي شنی وارد انکوباتورها شد نشست تهکه پس از (انکوباتورها  موردنیازآب  تأمین

  .استسفیدرود 
ز اکامالً تصادفی  صورت بهعدد تخم  100تعداد ) ساعت پس از لقاح 3:30حدود (براي تعیین درصد لقاح، در دومین تقسیم گاستروالیی 

 مدرج نیکون مدللوپ  با استفاده از ها تخمدرصد لقاح  .گرددمی فیکس% 5و در فرمالین  ،هانکوباتور برداشتهاي مختلف پاکت
MST800شود، محاسبه می. 

با ) ژاپن D0006مدل  A&Dشرکت ( دیجیتالی يازوو میانگین وزن یک الرو از تر دقیق تعداد الرو محاسبهبراي ، ها تخمپس از تفریخ 
  .پذیردصورت می ها تخمبرآورد وزن الروها در اوج تفریخ . دش استفاده )تعداد در گرم( روش وزنی گرم و به 1/0دقت 

  

  
  

  
  

  و انکوباسیون رفع چسبندگی ،فرایند لقاح – 31تصویر 
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  ها آنتاسیون غذایی پرورش اولیه الروها و آداپ

. شوندمیلیتر در ثانیه بخش ونیروي  5/0لیتر و دبی  1000هاي ونیرو با حجم به حوضچه زرده سهیک، الروهاي حاوي ها تخمپس از تفریخ 
درصد وزن بدن  10مرحله با آرتمیا به میزان  4، روزانه در )گرم میلی 50تا  30از (و با آغاز تغذیه فعال  زرده سهیکالروها پس از جذب 

مورد تغذیه قرار %) 6(و دافنی %) 3(درصد وزن بدن با آرتمیا  9مرحله به میزان  4گرمی روزانه در میلی 100تا  50از وزن . شوندمیتغذیه 
% 3(درصد وزن بدن  6گرمی به میزان میلی 1000تا  100روها از وزن غذایی، ال ونیآداپتاس منظور بهپس از تغذیه با غذاي زنده، . گیرندمی

گرم به باال با غذاي کنسانتره  1از وزن . شوندمیبار در روز تغذیه  3و ) مترمیلی 5/0و  2/0غذاي کنسانتره بیومار به قطر % 3دافنی و 
  ).32 -  34تصاویر ( شوندمیغذادهی ) 9/1و  5/1، 1، 8/0(بیومار با قطرهاي بیشتر 

  
  الروهاي تازه تفریخ شده -32تصویر 

  
  
  

  
  الروهاي مرحله جذب کامل کیسه زرده -34تصویر  هاي ونیرومعرفی الروهاي تفریخ شده به حوضچه -33تصویر 
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  از مولدین تاسماهیان پرورشی یماه بچهتولید 
  

  
  )1390بهمنی و همکاران، (تولید بچه ماهی از مولدین تاسماهی ایرانی پرورشی  –  35تصویر 

  
  
  

  
  )1392و همکاران،  جوردهی یوسفی(پرورشی  ماهی فیلاز مولدین  بچه ماهیتولید  -36تصویر 
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  خاویارو تولید استحصال 
تصویر ( گردددرصد وزن بدن خاویار استحصال می 12 – 15میانگین بین  طور بههاي مختلف ماهیان خاویاري پرورشی از مولدین گونه

37(.  
  

  
  

  
  

  استحصال خاویار - 37تصویر 
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  فصل دوم
فرموالسیون بومی جیره 
ویژه ماهیان خاویاري 

  پرورشی در مراحل 
  مختلف رشد
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  مقدمه
 تأکیدگذاري بخش شیالت وزارت جهاد کشاورزي و مصوبات شوراي سیاستالمللی تاسماهیان دریاي خزر در راستاي موسسه تحقیقات بین

مبنی بر ضرورت واگذاري دانش فنی فرموالسیون غذایی ویژه ماهیان  22/4/1393گذاري مورخ مقام عالی وزارت در جلسه شوراي سیاست
مورخ  200/24922ش و ترویج کشاورزي طی نامه معاون محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموز تأکیدو  برداران بهرهخاویاري به 

تحقیقات و انتقال فناوري، سازمان شیالت ایران و  سازي تجاريبا مدیرکل محترم دفتر  آمده عمل بههاي و با هماهنگی 30/4/1393
  .ن غذایی نمودهاي فرموالسیون غذاي کنسانتره ویژه ماهیان خاویاري اقدام به ارائه دانش فنی فرموالسیومحققین مجري طرح

اي ماهیان خاویاري در سیستم پرورش تمام دوره. شودمحسوب می دهندگان پرورشامروزه تغذیه ماهیان خاویاري یکی از مشکالت جدي 
احتیاجات  ٔدرزمینههاي گذشته کمبود اطالعات در دهه. شودهاي پرورش را شامل میدرصد هزینه 50غذاي کنسانتره بیش از  تأمینهزینه 

از غذاي  ها آنجهت تغذیه  دهندگان پرورشهاي تجاري مناسب موجب شد تا هاي ماهیان خاویاري و فقدان جیرهغذایی اغلب گونه
. شوداي میباعث رشد ضعیف، خمیدگی جانبی ستون فقرات، عدم تعادل و عوارض دیگر تغذیه درازمدتاستفاده کنند که در  آزادماهیان

ضرایب مطلوب  کننده تأمینو کارآمد است که هنگام استفاده،  مؤثرارزان،  در مقیاس تجاري نیازمند غذا با ترکیب تاسماهیانبنابراین تولید 
برنامه تولید در  بر اساس. استاین امر در تغذیه ماهیان خاویاري با دوره رشد طوالنی از اهمیت مضاعف برخوردار . تبدیل غذا و رشد باشد

 بدون که رسدمی تن هزار 110 به کنسانتره غذاي به تولیدي مراکز نیاز پرورشی خاویاري ماهیان گوشت تن هزار 20زان به می 1404افق 
  .بود نخواهد صرفه به مقرون عبارتی به و نبوده پذیر امکان خاویاري ماهیان اقتصادي تولید و پرورش توسعه بومی، فرموالسیون

و  دوره رشد، تولید جیره غذایی مخصوص تاسماهیان در دوره الرويپرورشی شامل ماهیان خاویاري دانش فنی فرموالسیون خوراك ویژه 
نیاز مراکز پرورش ماهیان  تأمینهاي غذایی فوق عالوه بر فرمول. استجیره غذایی مولدین پرورشی تاسماهیان و استحصال خاویار 

در  با توجه به برنامه تولید. شود یمو سرعت رشد ماهیان ریب تبدیل غذایی ضخاویاري از مرحله نوزادي تا استحصال خاویار باعث بهبود 
هزار  160تا  100 نیاز مراکز تولیدي به غذاي کنسانتره کشور،ماهیان خاویاري در هزار تن گوشت  10-20به میزان ) 1404( انداز چشمافق 

در شرایط فعلی  .نخواهد بود صرفه به مقرونرموالسیون بومی، که بدون فبا افزایش وزن توده زنده ماهیان خواهد رسید  هرسالتن در 
غذاي  شده تمامقیمت . کننداستفاده می) سرد آبیماهیان (متفرقه  يها رهیجیا هاي وارداتی از جیره ناچار بهماهیان خاویاري  دهندگان پرورش

ضریب تبدیل غذاي . شود یمبرابر قیمت فوق تمام  2هزار ریال و غذاي وارداتی بیش از  50حاصل از فرموالسیون موسسه حدود 
و در برخی مراحل  دینما یمو از این لحاظ با غذاي وارداتی برابري  استبا توجه به نوع غذا در نوسان  3/1تا  1/1فرموالسیون فوق از 

 کننده تأمینپرورشی ماهیان خاویاري خوراك ویژه . استاز غذاي وارداتی  تر مطلوبپرورش بچه ماهی و پرواري بسیار پرورش نظیر دوره 
 1/1ضریب تبدیل غذایی با  مولدسازيتمامی نیازهاي حیاتی ماهیان خاویاري در مراحل الروي، بچه ماهی، رشد و پرواري و پیش مولد و 

  .است 3/1تا 
ضـریب  (تـن   هـزار  20برابر با  استاز غذاهاي وارداتی  کهتن ماهی  2000مراکز خصوصی فعال با بیوماس میزان مصرف غذاي فعلی در 

غـذاي   تولیدکننـدگان ارزي و افزایش درآمـد   جویی صرفهو این دستاورد باعث جایگزینی غذاي داخلی و ) 5/3تا  5/2تبدیل غذاي موجود 
  .شوددرصد می 25اي تولید به میزان هکنسانتره و کاهش هزینه

هاي و اثربخشی از احتیاجات غذایی گونه توجه قابلسال تحقیق به بخش  15المللی تاسماهیان دریاي خزر در طی موسسه تحقیقات بین
ماهیان خاویاري هاي مخصوص و موفق به تولید جیره یافته دستپروژه تحقیقاتی و اجرایی  12پرورشی بومی تاسماهیان کشور طی اجراي 

هاي فوق و تعیین بهترین رشد و بازماندگی و ضرایب تبدیل غذا مختلف رشد، پرواري و مولدسازي شده و با ارتقاي کیفی جیره يها دورهدر 
بطوریکه تاکنون چندین مزرعه خصوصی پرورش . هاي مختلف ماهیان خاویاري را معرفی نموده استهاي الروي و بچه ماهی گونهجیره

  .اندشده مند بهرهماهیان خاویاري در کشور از مشاوره فوق 
 هاي پروتئین به انرژي و موازنهعالوه بر برقراري نسبت. استمواد مغذي  يها نسبتداراي موازنه مطلوبی از  موردنظرفرموالسیون 

ها حتی پخت باال هیچ آسیبی به ریزمغذي بازمان پز آراماسیدهاي چرب و اسیدهاي آمینه، از سوي دیگر فرآوري در سیستم تولیدي 
شود و بدیهی است تولید غذا با چنین کامل انجام می طور بههاي آمینه و موازنه سایر مواد مغذي ندارد و عمل ژالتینه ها و اسیدویتامین

و در مقایسه با غذاي روش  استخوراك ماهیان خاویاري  ازنظرس فرموالسیون موسسه تاسماهیان متضمن تولید استاندارد روشی بر اسا
-ها و مواد معدنی حساس به حرارت باال میها و اسیدهاي آمینه، ویتامیناکسترودر که در اثر فشار و حرارت باال باعث دناتوره شدن پروتئین

مطلوبی  ریتأثکه صید آن با الگوي زیستی دهان زیرین تاسماهیان متفاوت است،  استشناوري در شرایط پرورشی  واجد نقش عمدتاًگردد و 
  .در تولید ماهیان خاویاري و محصول نهایی خاویار پرورشی دارد
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  اهمیت تجارت ماهیان خاویاري
گوشت و خاویار جایگاه  ارزش ازلحاظشوند که  آبزیان جهان محسوب می ترین مهممیلیون سال در زمره  200ماهیان خاویاري با قدمت 

و  ازون برون، تاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی، شیپ و ماهی فیل«گونه  6گونه ماهیان خاویاري،  27از . و ممتازي در جهان دارند ویژه
این . دهند ذخیره طبیعی تاسماهیان جهان را تشکیل می رینت بزرگکنند که  منتهی به آن زیست می يها رودخانهدر دریاي خزر و » استرلیاد

اي برخوردارند، بلکه در تولید  علمی از جایگاه ویژه ازلحاظ تنها نهژنتیکی دریاي خزر هستند که  فرد منحصربهذخیره  باارزشهاي  گونه
 ,Pourkazemi( نمایند را ایفاء می گوشت و خاویار و کسب درآمدهاي ارزي، ایجاد اشتغال و توسعه صنعت توریسم، سهم بسزایی

2006.(  
زادآوري  يها مکان ویژه بهطبیعی  يها ستگاهیز، تخریب و تصرف ازحد بیشسبب برداشت  سو یکافزایش فزاینده جمعیت کره زمین از 

خاص پروتئین  طور بهپروتئین و  ویژه بهکاهش شدید تولید طبیعی و از سوي دیگر سبب افزایش تقاضا  درنتیجهجوامع گیاهی و جانوري و 
، نیز از شوند یمجهان محسوب  شناختی بومماهیان تجاري و  ترین مهمو  نیتر کهنطبیعی تاسماهیان که از  يها تیجمع. سفید شده است

در  که الیدرحبر اساس آمارهاي جهانی ). FAO, 2010a( اند گرفتهاین قاعده مستثنا نبوده، بشدت در معرض نابودي و انقراض قرار 
میالدي حدود  1991تن و در سال  33000طبیعی بیش از  هاي محیطمیالدي، برداشت یا صید تاسماهیان از  1970پایانی دهه  هاي سال

 Ramsar Declaration on Global Sturgeon) 2006سال تن در  500تن در سال بود، به کمتر از  15000
Conservation, 2006)  میالدي رسید  2009تن در سال  385و)FAO, 2009 .( طبیعی تاسماهیان شوك  يها تیجمعکاهش شدید

را وادار  آنانو . ماهیان خاویاري وارد نمود تولیدکنندهدانشمندان شیالتی و نیز مقامات اجرایی کشورهاي  ویژه بهبزرگی را بر جوامع علمی 
تجارت غیرقانونی عاملی شد تا مجمع مولد تاسماهیان بپردازند، از سوي دیگر  يها گلهو تشکیل  پروري آبزينمود که با شتاب بیشتري به 

  )TRAFFIC, 2000( هاي خاویاري را محدود کند هاي در حال انقراض سازمان ملل، صادرات خاویار و ماهی المللی تجارت گونه بین
خاویاري  انند و طرح توسعه مزارع پرورش ماهیشدماهیان خاویاري  خواستار ممنوعیت صید 2011اجالس کشورهاي دریاي خزر در سال 

نمودند اقدام به پرورش ماهیان خاویاري  اند نداشتهسابقه پرورش ماهیان خاویاري را  گونه هیچدر این راستا کشورهایی که  .را ارائه دادند
)(CITES, 2013  

است که توسط دانشمندان جهت حفظ نسل این  هایی حل راهتاسماهیان یکی از  يا دورهکه در سطور باال عنوان شد پرورش تمام  طور همان
 تأمینمنبع  ترین بزرگ پروري آبزيها معتقدند که صید آبزیان به باالترین مقدار رسیده و تولیدات  ستیاکثر بیولوژ. ماهیان توصیه شده است

 اجرا قابلخواهد بود که طی آن تمامی امور مولدسازي، تکثیر و پرورش، تولید گوشت و خاویار در مزارع پرورش ماهی  ندهیدر آنیاز جوامع 
تولید . ی در جهان توسعه یافته استتوجه قابل طور بهپرورش ماهیان خاویاري از نیمه دوم قرن بیستم در روسیه آغاز شد و تاکنون . است

تن بود و در  17938 تاسماهیان پروري آبزيتولید جهانی  2005در سال . رشد سریعی برخوردار بوده است تاسماهیان در طی دهه اخیر از
تن رسید  80000به  2012ادامه یافت و در سال  2010و  2009 هاي سالاین رشد در طی . تن رسید 26213به  %5/31با رشد  2008سال 

 10و تاسماهی  گونه 13بیش از و  ندینما یمپرورش ماهی خاویاري در اروپا فعالیت مزرعه تکثیر و  30از بیش حاضر  در حال). 1جدول  (
اسپانیا، مجارستان، اروگوئه و آمریکا و کشورهاي دیگر پرورش  ایتالیا، لهستان، فرانسه، روسیه،چین،  در کشورهاي ها آنهیبرید حاصل از 

مرتبط  پروري آبزي هاي سیاستبسیاري از کشورها نظیر آلمان، اتریش، عربستان و برخی کشورهاي آفریقایی درصدد توسعه . شوند یمداده 
 نیتر عمده به ترتیبکشورهاي چین، روسیه، ایتالیا، لهستان، فرانسه، اسپانیا، آلمان و آمریکا . با پرورش ماهیان خاویاري هستند

هزار تن  50تن خاویار پرورشی و بیش از  ها دهبا تولید و صادرات  و باشند یمو خاویار پرورشی در جهان تولیدکنندگان ماهیان خاویاري 
تن توسط  80000 میزان تولید ماهیان خاویاري حدود اند نمودهگوشت به بازار جهانی، رقابت تنگاتنگی با خاویار طبیعی دریاي خزر ایجاد 

گونه  22تعداد . استدر حال حاضر روند رشد تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاري فزاینده ). 2 جدول(گزارش شده است  2015فائو در سال 
بینی اولیه تولید جهانی شود و پیشکشور جهان پرورش داده می 38از تاسماهیان اقتصادي در بیش از ) گونه هیبرید 10گونه اصلی و  12(

سازمان خواربار و  يها گزارش بر اساس( است 1393تن خاویار پرورشی در سال  260هزار تن گوشت و حدود  80حاکی از تولید بیش از 
 486را  2016تولید خاویار پرورشی در سال  بر آنو عالوه ) FishState افزار نرم، 2015در سال  FAOکشاورزي ملل متحد، آمار سایت 

این در حالی است که طی دهه اخیر تولید ). Bronzi and Rosenthal, 2014(تن اعالم نمودند  750تا  500تن و طی ده سال آینده 
 بر اساسدر ادامه . رسید 1393در سال تن  1200درصد رشد ساالنه، به  50با بیش از ماهیان خاویاري پرورشی توسط بخش خصوصی 

  روشتن خاویار با  50ت و تن گوش 3000 باهدففعلی  ظرفیت تولید مزارع 1393مجوزهاي صادره از سازمان شیالت ایران تا سال 
به دلیل معروفیت . است شده ریزي برنامه) Flow-through system(باز  طرفه یکهاي بتنی و جریان آب پرورش متراکم در حوض

در  درصد تولید ماهیان خاویاري 90رود که بیش از انتظار می) خاویار استحصالی از ذخایر طبیعی دریاي خزر( خاویار ایرانعالمت تجاري 
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 استبهتر از پرورش در آب شیرین  مراتب به شور لبدهد نتایج پرورش در آب تحقیقات علمی نشان می. منابع آب دریاي خزر تحقق یابد
  ).1383و  1381پورعلی و همکاران، (

  
  )FAO, 2015(جهان  ماهیان خاویاري در پروري آبزيوضعیت تولیدات  -  3جدول  

  
  

  )FAO, 2014( 2012 کشورهاي اصلی تولیدکننده گوشت و خاویار تاسماهیان در جهان در سال - 4جدول 
 ردیف کشورها گوشت خاویار ردیف کشورها گوشت ردیف کشورها گوشت

 1 چین 42000 16 11 ویتنام 180 21 انیلیتو 10.7

 2 روسیه 2100 3 12 مجارستان 81 22 ریشتا 2

 3 ایتالیا 823 24 13 اروگوئه 70 23 مصر 1.5

 4 ایران 456 0.4 14 بالروس 52 24 اسلوانی 0.5

عربستان  30 25 آذربایجان 0.5
 5 بلغارستان 448 -  15 سعودي

 6 فرانسه 300 20 16 اسرائیل 30 26 دانمارك 0.5

 7 آمریکا 200 25 17 رومانی 24.2 27 قبرس 0.1

 8 لهستان 170 1 18 استونی 23.5   

 9 آلمان 100 6 19 لیتوانی 17.2   

  
  
 1388سابقه تکثیر پرورش تاسماهیان از قدمت کمی برخوردار است ذکر این نکته ضروري است که تا قبل از سال  برخالفایران در  

 يها پروانهتن گوشت تولید گردید، اما با افزایش صدور  20در این سال تنها . گرفت ینمپرورش تاسماهیان در مقیاس تجاري صورت 
کیلوگرم افزایش  1200به  400تن و از  600به  456از  92به  91گوشت و خاویار از سال و استقبال عمومی، میزان تولید  برداري بهره

 45تعداد  در حال حاضر .گوشت و خاویار اختالف بسیار زیادي دارد تولیدکنندهتوسط کشورهاي عمده  شده ارائهکه با آمار  هرچندیافت، 
 ماهی فیل که باشند یمتن خاویار  15تن گوشت و بیش از  3478در به تولید در کشور مشغول بکار بوده و قا ياریخاوپرورش ماهیان  مزرعه

و  3جداول ( ندیآ یمجهت پرورش بشمار  موردنظرتحمل شرایط نامساعد محیطی دو گونه  و تاسماهی سیبري به دلیل سرعت رشد باال و
هاي مناسب و شرایط آب و  ساله در تکثیر ماهیان خاویاري در کشور، وجود گونه 50کشور ما با برخورداري از سابقه  از سوي دیگر ).4

درصدد است که در  ییاروپاهاي جاري پرورش در مقایسه با کشورهاي  هوایی مساعد، همچنین تخصص فنی و پائین بودن هزینه
اداره کل  يها گزارشبرگرفته از (نماید  تن خاویار از ماهیان خاویاري تولید 100ت و تن گوش 100000، 1404پیش رو در افق  يها برنامه

 سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013

 )تن(میزان  17938 19171 25808 26213 33329 40074 47000 80000  100000
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به دلیل عدم وجود جیره غذایی مناسب، استاندارد و مطابق یا نیازهاي غذایی تاسماهیان موجب افزایش هزینه تولید،  که درصورتی، )شیالت
  .جهانی و از بین رفتن برند خاویار ایران خواهد شد يبازارهاافزایش بار ْآلودگی، عدم سودهی و راه نیافتن به 

غذایی عناصر مهم در پایداري، سودآوري و  هاي فعالیت، بنابراین غذا و ابدی یمهزینه به غذا اختصاص  %70تا  30 معموالً پروري آبزيدر  
را  ها بیماريتم ایمنی و مقاومت در مقابل از طرف دیگر، کیفیت تغذیه نقش بسیار مهمی در سیس. هستند پروري آبزيبهبود صنعت مدرن 

، محتوي مواد هضم قابلغذا باید . قرار گیرند موردتوجه دقت بهکیفیت غذا و مدیریت تغذیه مواردي هستند که باید  درنتیجه. کند یمبازي 
 Webster and . (پرورشی اقتصـادي باشـد   گونه یکمغذي مطلوب و انرژي متعادل و متناسب با سیستم پرورش باشد، همچنین براي 

lim., 2002.(  
عالقـه   دهنـدگان  پرورش. تغذیه شده باشد) صحیح طور به(تدریجی  طور بهباال زمانی محقق خواهد شد که ماهی  باکیفیتحسن یک غذا 

غذا و  بالدرنگدر اثر عدم مصرف  باالي مصرف غذا، حداکثر تولید و سودآوري داشته باشند که از دست دادن مواد مغذي دارند که یک نرخ
بـه  بنابراین غذا باید . سازد یم پذیر امکانغذاي خورده نشده یا اضافی موجب ضرر اقتصادي و بهمان اندازه یک منبع آلودگی و محیطی را 

. ی را حفـظ کنـد  خورده شود که داراي کمترین ضایعات، راندمان تبدیل غذا و رشد مطلوب و کمترین استرس باشد و سالمت مـاه  طریقی
بر این فاکتورها فشار . هستند پروري آبزيو سالمت ماهی فاکتورهاي مهم حیاتی براي پایداري صنعت  محیطی زیستاقتصادي،  يها جنبه

تغذیه جهت توسعه بیشتر در جهت کاهش هزینه، متعادل کردن تغذیه، کاهش بار آلودگی جیره غذایی و بهمان انـدازه بهبـود    نیمتخصص
  .هاي آغازین و پرواري وابسته است آبزیان به کیفیت و ارزش غذایی جیره آمیز موفقیتاز سوي دیگر پرورش  کند یمي تغذیه وارد استراتژ

و افزایش آن در جیره موجب بهبـود بـازده   ) Lovell,1989(رشد است  هاي شاخصبر  تأثیرگذارپروتئین جیره یک فاکتور  مثال عنوان به
، اما ماده گرانی است و افزایش آن در جیره غذایی، موجب افـزایش  )Salhi et al., 2004( گردد یم خوار گوشتدر ماهیان  ویژه بهتولید 

 انرژي در سطوح مشخص، تولیدکنندهمنابع  عنوان به کربوهیدراتبا افزودن موادي نظیر چربی و  توان یماما . شود یمتصاعدي قیمت غذا 
امـروزه در صـنعت    جهـت  بـدین . فزایش رشد ماهیان بهبود بخشید و در مصرف پروتئین صرف جویی نمـود پروتئین را در جهت ا کارایی
مستقیم  ریتأثدلیل  به) از منابع مختلف چربی و یا کربوهیدرات شده تأمینانرژي (به انرژي  نیپروتئمدرن، تعیین نسبت مناسب  پروري آبزي

ـ ودر بافت و امعا و احشاء از اهمیت  شده رهیذخبر کارایی مصرف غذا، روند رشد و مقدار چربی   Garling and(برخـوردار اسـت    يا ژهی
Wilson, 1976 ( شوند یمنیاز ماهی تنظیم  اندازه بهغذایی بر اساس سطوح پروتئین و انرژي  يها رهیجو فرموالسیون (Salhi et al., 

پروتئین در  رویه بیموجب افزایش  و انرژي ماهیان خاویاري در کشور نیپروتئ يازهاینمتناسب با  يا رهیجبنابراین در نظر گرفتن  .(2004
 که گردد یم زیست محیطجیره غذایی، افزایش غیرمنطقی هزینه تولید غذا، افزایش دفع ضایعات نیتروژنی به محیط پرورش و آلودگی آن و 

پـرورش   مـزارع  روزافزونساحلی پرورش ماهی خاویاري در کنار و توسعه  يها تیسا جادیا پرورش ماهی در قفس، بلندمدت يها طرحبا 
 تولیدکنندگاناکثر  این در حالی است که ،ردیگ یمي به خود زمیآ فاجعه یو گاه تر این مشک ابعاد گسترده ماهیان خاویاري در سطح کشور

خـارجی   قیمـت  گرانغذایی  يها رهیجاهیان خاویاري و یا از م يازهاینو غیر مطابق با  غیراستاندارد يغذاهاماهیان خاویاري در کشور از 
خاویـاري در    ماهیـان    پـرورش در این زمینه موجب عدم گسترش  يآور فنکه کمبود دانش و  ندارند توجهنکته  و به این کنند یماستفاده 

فاکتورهایی اسـت کـه    ترین مهمانرژي و نوع منبع انرژي از  نیپروتئو میزان  (Hung, 1999) قلمداد شده  در آیندهمحصور  هاي محیط
  .(Houlihan et al., 2001)دهد  روند رشد ماهی را تحت تأثیر قرار می درنهایتمصرف خوراك و 

 که بتواند کلیه نیازهاي غذاییدر سطح تجاري در کشور  باکیفیتاقتصادي و  عدم وجود غذايگذشته  هاي سالکه در  الزم به ذکر است 
 يها گونهاحتیاجات غذایی اغلب  ٔدرزمینهمیالدي در کشورهاي اروپایی، کمبود اطالعات  90و  80 يها دههالزم به ذکر است که در 

. استفاده کنند آزادماهیانجهت تغذیه تاسماهیان از جیره  دهندگان پرورش بود که گردد تجاري مناسب موجب يها رهیجتاسماهیان و فقدان 
شد  يا هیتغذ، عدم تعادل و عوارض دیگر (Scoliosis)باعث رشد ضعیف، خمیدگی جانبی ستون فقرات  مدتدرازاین امر در 

) Webster and lim., 2002 .(است مؤثرمستقیم در میزان کمیت و کیفیت تولید طور  به مورداستفادهفیت و کمیت غذاي بنابراین کی .
ایی با نیازمند غذدر مقیاس تجاري   تولید تاسماهیانبنابراین . .طوالنی، نمود بیشتري خواهد یافتماهیان با دوره رشد در تاس ویژه بهاین امر 
 Hung and( دینماایجاد  ها آنرا در  F.C.Rمقدار   و کمترینمناسب  رشد و کارآمد است که هنگام استفاده،  مؤثر ن و ارزا  ترکیب

Deng, 2002) .و  ها ویتامینپروتئین، چربی، کربوهیدرات، نسبت پروتئین به چربی، حد بهینه (غذایی  نیازهاي در این میان باید به تعیین
نیاز مراکز پرورش ماهیان  تأمین عالوه بر واگذارشدههاي غذایی خالصه فرمول طور بهبنابراین . باید توجه خاصی مبذول داشت  )مواد معدنی

در  با توجه به برنامه تولید. شود یمو سرعت رشد ماهیان ضریب تبدیل غذایی خاویاري از مرحله نوزادي تا استحصال خاویار باعث بهبود 
 110حداقل  به نیاز مراکز تولیدي به غذاي کنسانتره کشور،ماهیان خاویاري در هزار تن گوشت  10- 20به میزان ) 1404( انداز چشمافق 

 .نخواهد بود صرفه به مقرونکه بدون فرموالسیون بومی، هزار تن خواهد رسید 
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قیمت . کننداستفاده می) سرد آبیماهیان (متفرقه  يها رهیجیا هاي وارداتی از جیره ناچار بهماهیان خاویاري  دهندگان پرورشدر شرایط فعلی 
ضریب تبدیل . شود یمبرابر قیمت فوق تمام  2هزار ریال و غذاي وارداتی بیش از  50غذاي حاصل از فرموالسیون موسسه حدود  شده تمام

ـ نما یمـ و از این لحاظ با غذاي وارداتی برابـري   استبا توجه به نوع غذا در نوسان  5/1تا  1/1غذاي فرموالسیون فوق از  و در برخـی   دی
  .استاز غذاي وارداتی  تر مطلوبپرورش بچه ماهی و پرواري بسیار مراحل پرورش نظیر دوره 

در مـزارع پـرورش خاویـاري     ناچـار  بهغذاي داخلی مخصوص ماهیان استخوانی که با اندکی تغییر در فرموالسیون تحت عناوین مختلف 
باشد کـه بـا همـان قیمـت و ارزش     با غذاي ویژه ماهیان خاویاري نمی مقایسه قابلو  است 3داراي ضریب تبدیل غذایی  شود یماستفاده 

  .است 5/1غذایی مطلوب داراي ضریب تبدیل 
ماهیان خاویـاري   ازنظر خوراك )GMP(*المللی تولیدفرموالسیون موسسه تاسماهیان متضمن تولید استاندارهاي بین بر اساستولید غذا 

مطلوبی در تولید ماهیان خاویاري و محصول نهایی  ریتأثهاي استخوانی تولید غذا، براي گونههاي موجود و در مقایسه با سایر روش است
  .خاویار پرورشی دارد

  
و  یافته دستپرورشی بومی کشور  يها گونهبه احتیاجات غذایی دریاي خزر ماهیان تاس المللی بینموسسه تحقیقات  ،سال تحقیق 5 در طی

مخصوص ماهیان خاویاري در دوران الروي، رشد، پرواري و مولدسازي شده و در حـال حاضـر چنـدین مزرعـه      يها رهیجموفق به تولید 
 هـاي  فعالیـت و  به روند تحقیقـات  هادام که در اند شده مند بهرهاز مشاوره فوق  خصوصی پرورش ماهیان خاویاري در داخل و خارج استان

 تـأمین و  کیفیـت  ازلحـاظ وارداتـی   يهـا  رهیجهرچند باید به این نکته اشاره نمود که  یولتحقق این امر اشاره م خواهد شد  در شده انجام
 ،ماهیان خاویاري مدت طوالنیقیمت باال و دوره پرورش ه در سطح مطلوبی هستند، اما با توجه ب پرورشی يها گونهغذایی  هاي نیازمندي

بیشـتر علیـه    هـاي  تحـریم از سوي دیگر با توجه به شرایط موجود و امکان اعمال . باشد ینم صرفه به مقرون مدت طوالنیاستفاده از آن در 
  .خارجی وجود دارد هاي شرکتمزبور از  يها رهیجکشورمان امکان قطع واردات 
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  :هاي پرورشیگونهشیالتی اهمیت معرفی و 
  

در عرصه صادرات  .استکشور از اهمیت خاصی برخوردار  غیرنفتیو تشویق صادرات  محصولی تکلزوم اجراي سیاست رهایی از اقتصاد 
باعث ایجاد اختالل و نقصان در بازارهاي داخلی نگردد  ،درآمد ارزي مناسب تأمینتوجه به صادرات آن دسته کاالهایی که ضمن  غیرنفتی

بازارهاي تولید ناچیز در  توجه به یاري، باماهیان خاو و خاویار در این راستا تولید و صدور گوشت .برخوردار بوده است دوچنداناز اهمیت 
  .بسیار حائز اهمیت استالمللی  آوري این محصول در بازارهاي بین ارزو کیفیت پایین خاویار در بازار جهانی،  داخلی
توجه به با  که طوري به. اند شده واقع) Red List(در گروه جانوران رو به انقراض  IUCN بندي تقسیمتاسماهیان جهان در  يها گونهکلیه 

برد با -جدي و تعامل سازنده بر اساس سیاست بردتالش  ضرورت دارد ساله صید تجاري ماهیان خاویاري از دریاي خزر 5برنامه تعطیلی 
ماهیان و احیاي ذخایر طبیعی تاس يجددر راستاي حفاظت ) روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان(دیگر کشورهاي حاشیه دریاي خزر 

  .خواهد پیوست به وقوعتاسماهیان در آینده نزدیک  ویژه بهصورت پذیرد وگرنه نابودي ذخایر ارزشمند آبزیان دریاي خزر و 
 یرانیاتاسماهی ، (Acipenser stellatus)ازون برون  ،(Huso huso) ماهی فیلل امگونه از ماهیان خاویاري ش 5در دریاي خزر 

)Acipenser persicus) ، تاسماهی روسی(Acipenser gueldenstaedti) ، پیشتاسماهی )Acipenser ndiventris)  زیست
خاویار جهان به  نیتر باکیفیتدرصد ذخایر طبیعی ماهیان خاویاري جهان را با تولید بهترین و  90، بیش از برداري بهرهکه در شرایط  کند یم

  .خود اختصاص داده است
یا  Persian Caviar( "خاویار ایران") Brand(خاویار جهان به دریاي خزر و جمهوري اسالمی ایران با بِرَند  ترین معروف رو ازاین

Iranian Caviar (زیر در  به شرحتنوع تولید خاویار، دریاي خزر با دارا بودن خاویارهاي اختصاصی  ازلحاظبطوریکه . شود یمداده  نسبت
  :است فرد منحصربهجهان 
 خاویار جهان ترین گرانو ) سایز ازنظر( ینتر درشت عنوان به: ماهی فیلیا ) Beluga(ا خاویار بلوگ -1
سایز در  ازنظرکه پس از خاویار بلوگا ): تاسماهی ایرانی، تاسماهی شیپ و تاسماهی روسی(یا تاسماهی ) Acetra(خاویار آسترا  -2

قیمت در جایگاه  ازنظرکه  نماید یمرا در جهان  "خاویار الماس"یا  "خاویار طالیی"نادر تولید  صورت بهرتبه دوم قرار داشته و 
 .استبسیار باالتري نسبت به دیگر انواع خاویار 

کیفیت و خوراك، بسیار لذیذ  ازنظراز بلوگا و آسترا بوده ولی  تر کوچکاندازه  ازنظرکه : یا ازون برون) Sevruga(خاویار سوروگا  -3
  .است فرد منحصربهو 

در شرایط پرورش در آب دریا داراي کیفیت  ندینما یمدریاي خزر سپري  شور لبماهیان خاویاري که تمامی چرخه زندگی را در آب 
انواع ماهیان  مولدسازيآمد در خصوص پرورش و  به عملتحقیقات  ٔدرزمینهتجارب موفق . باشند یمدر گوشت و خاویار پرورشی  تر مطلوب

در استان گیالن و مازندران بیانگر اثرات نتایج مثبت تحقیقاتی در  80خاویاري و آغاز صدور مجوز پرورش ماهیان خاویاري طی دهه 
 هاي فعالیتطی دهه اخیر . استهاي اقتصادي خاویاري گونه پروري آبزيپرورش ماهیان خاویاري و ایجاد بانک ژن زنده و توسعه 

 عنوان بهمولدین  يها گلهتشکیل  بر آنو عالوه ) خاص(درآمدزا  هاي پروژهالمللی، مصوب، بین هاي پروژهدر قالب  آمده عمل هبتحقیقاتی 
  .ماهیان خاویاري داشته است پروري آبزيدر  مؤثري اثربخشیرسید و  به انجامبانک زنده ماهیان خاویاري 

  
برند  يمشهورزایی و رونق اقتصاد شیالتی، و از سوي دیگر با توجه به دولت در پرورش ماهیان خاویاري، اشتغال يا توسعه يها برنامه

، دانشجویان و جامعه گذاران سرمایهتولید بچه ماهی خاویاري تحقیقات کاربردي و ترویج براي  و تکثیر ٔنهیدرزمخاویار ایران و نیاز جامعه 
ها را چندین برابر هاي اجرایی عالوه بر آن راندمان کیفی و کمی این فعالیتبا ارائه دستورالعمل. است پذیرنا اجتنابامري  نشینان ساحل

  .یابدافزایش می
  

  :باشند یم توجه قابلذیل  به شرححفظ جایگاه فعلی اهمیت خالصه  طور بهبنابراین 
 خاویار ایران مشهوريو ماندگاري  بازار جهانیحفظ عالمت تجاري خاویار ایران در  .1
 کمتر از سایر کشورها و سودآوري باالتر شده تمامتولید با هزینه  .2
با توجه به ضریب باالي ) صیادان غیرمجاز الخصوص علی( نشینان ساحلعلوم شیالتی و  التحصیالن فارغایجاد اشتغال براي  .3

 در پرورش ماهیان خاویاري زایی اشتغال
 به وخامت ذخایر موجودوابستگی به ذخایر طبیعی با توجه کاهش  .4



  

39 
 

 توسعه فن پرورش ماهیان خاویاري و ایجاد زمینه الزم براي تولید گوشت و خاویار .5
 در حال انقراض يها گونهمشترك در جهت حفظ تنوع زیستی و  هاي پروژهانجام  منظور به المللی بین هاي سازمانحفظ اعتماد  .6
 در منطقه و کشور اکو توریسمتوسعه  .7
  ماهیان خاویاريتشکیل ذخیره ژنی  .8

  
  

گنجینه  ترین بزرگ، استکشور که واجد تجهیزات مدرن و فعالی ) تاسماهیان(این موسسه با دارا بودن تنها مرکز تحقیقات بانک ژن آبزیان 
  .استو اقتصادي تاسماهیان جهان را دارا  غیربومی يها گونهبانک ژن ماهیان خاویاري دریاي خزر و 

  
  :استمناسب براي پرورش به شرح زیر  يها گونهویژگی  ترین مهم

  سرعت رشد مطلوب -1
  مقاومت بیشتر در مقابل شرایط پرورش متراکم و نامساعد پرورشی -2
  سازگاري با غذاي کنسانتره -3
  مدت کوتاهبلوغ جنسی  -4
 موردنیازبچه ماهی به تعداد  تأمینامکان  -5
  فروش و صنایع تبدیلی يها نهیزمفراهم بودن  -6

  
ترین مناسب) چالباش(شیپ و تاسماهی روسی  ، ازون برون،)قره برون(، تاس ماهی ایرانی ماهی فیلبومی دریاي خزر مانند  يها گونه 

از سوي دیگر گونه ازون برون، تاسماهی ایرانی و شیپ به . باشند یمماهیان خاویاري بومی موجود براي تولید گوشت و خاویار پرورشی 
 شور لبدر آب  ها گونهتمامی این . باشندبهترین گزینه براي برگشت سرمایه تولید خاویار می ماهی فیلنسبت به  تر سریعدلیل بلوغ جنسی 

  .نمایندبه آب شیرین مهاجرت می ریزي تخمکنند و براي دریاي خزر زندگی می
  

  )Huso huso( ماهی فیل
داشتن دهانی بزرگ  به علتاز سایر ماهیان خاویاري . دینما یمدر دریاي خزر، دریاي سیاه، آزوف و شرق دریاي مدیترانه زیست  ماهی فیل 

در محیط و  ماهی فیلمولدین . رسد یمتن  2سال و وزن آن به  100شود عمر این ماهی به  هاي فشرده متمایز می و سبیلک هاللی شکلو 
به غذاي کنسانتره عادت کرده و قابلیت رشد و  راحتی بهاین ماهیان . شوند یمسال بالغ  10-14شرایط پرورشی در استخرهاي بتنی طی 

رشد این ماهی در . استبا استفاده از آب رودخانه و چاه در بیشتر مناطق کشور میسر  ها آنپرورش در آب شیرین را دارند که پرورش 
 3به میانگین وزن  دوسالگیکیلوگرم،  5/1به وزن یک تا  سالگی یکدر  ماهیان فیلبوده بطوریکه  تر سریعبا سایر ماهیان خاویاري مقایسه 

این ماهی . یابد رشد طولی آن از سال چهارم زندگی کاهش می). 2و  1شکل ( رسند یمکیلوگرم  12تا  8کیلوگرم و در سال سوم به  5تا 
چربی % 7/6پروتئین و % 6/16گوشت این ماهی حاوي . شود محسوب می یک درجهشیالتی اهمیت فراوانی دارد و خاویار آن از نوع  ازنظر
درصد  باارزشاین گونه . چربی دارد% 8/11پروتئین و % 9/25خاویار آن نیز ). 1389؛ پورعلی و همکاران، 1384محسنی و همکاران، ( است
  .شودلدین پرورشی در مراکز تولیدي را شامل میی از جمعیت موتوجه قابل
  :ماهی فیلو مشخصات ظاهري  بندي رده
 شور لبشور و  هاي آببوده که در ) رود کوچ( Anadromousماهی آنادرموس  linnaeus,1758 Huso Huso با نام علمی ماهی فیل

این ماهی در دریاي خزر، دریاي سیاه، آزوف و شرق دریاي . کند یمبه آب شیرین مهاجرت  ریزي تخماما براي  دینما یمزندگی و رشد 
 –و فوق راسته ماهیان غضروفی  )Teleostomi(و زیر رده ) Osteichthyes(از رده ماهیان استخوانی . دینما یممدیترانه زیست 

 Holcikو ) 1948( Berg بندي تقسیمدر . است) Acipenseriformes(و راسته تاسماهی شکالن  )Chondrostes(استخوانی 
 خانواده ریزبوده که  Scaphirhychiniو  Acipenseriniتاسماهیان  شامل دو زیر خانواده Acipenseridaeخانواده ) 1989(

 استآمور  ماهی فیلو دریاي خزر  ماهی فیلشامل دو گونه  ماهی فیلجنس  .است Husoو  Acipenserتاسماهیان داراي دو جنس 
زیستگاه اصلی این ماهیان در حوضه دریاي خزر، سیاه و آزوف بوده و در حوضه دریاي آدریاتیک نیز وجود دارند  ).1384و  1377بهمنی، (
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)Holcik, 1989( در دریاي سیاه تا عمق . کنند یمدر ناحیه میانی زیست  شور لب، در آب ها رودخانهبه  ریزي تخمقبل از مهاجرت براي  که
  ).Holcik, 1989( کنند یممتر زندگی  140تا  100و در دریاي خزر در اعماق  روند یممتر پایین  180متر و حتی تا عمق  160

  
Animalia Kingdom 
Chordata Phylum 
Osteichthes Class 
Actinoptergii Subclass 
Acipenseriformes Order 
Acipenseridae Family 
Acipenserinae Sub-Family 
Huso Genus 
Huso huso Species 
Huso huso (Linne)1758  Trinomial name 

  
تاکنون ). 1388آذري تاکامی، (دهان بزرگ و نیمه هاللی است . است سفیدرنگ، ناحیه شکمی رنگ رهیتقسمت پشت  شکل یدوکفرم بدن 

سالگی و جنس ماده در  13- 14جنس نر در سن . است صیدشدهتن  2 یبیتقرسال و وزن  100با طول عمر حدود  گونه نیازا يها نمونه
. رسدسال نیز می 12-10البته این مدت در محیط پرورشی در استخرهاي بتنی به . گردند یمسالگی در محیط طبیعی بالغ  16-18سن 

وزن ( اندازه به ها آنهاي علیاي رودخانه مهاجرت کرده و تعداد تخــم به قسمت ریزي تخممولدین این ماهی پس از ورود به رودخانه براي 
ها نظیر آبزي و سپس با افزایش سن از سایر ماهی مهرگان بیاین ماهیان از . هزار عدد متغیر است 360 - 700بستگــی دارد و بین ) ماهی

به غذاي کنسانتره عادت کرده و قابلیت رشد و پرورش در آب شیرین را  راحتی بهیان این ماه. نمایندتغذیه می... ماهی کلمه، گاو ماهی و 
تعدادي از این ماهیان در  اکنون هم که نحوي بهشمالی ایران میسر شده  هاي استانبا استفاده از آب رودخانه و چاه در  ها آنپرورش . دارند

، شوري )Eurotherm( ییدمابه دلیل قدرت تحمل دامنه وسیع . رسیدگی جنسی قرار دارند 4شده و در مرحله  دار تخمآب شیرین 
)Eurohalin ( حتی  ماهی فیل. استپرورشی در بین ماهیان خاویاري  يها گونهو دامنه وسیع رژیم غذایی و استعداد فراوان براي رشد، از

این نشانه . گردند یمتاسماهیان به دلیل دهان بزرگ نیمه هاللی متمایز  يها جنسو  ها گونهاز سایر  راحتی بهدر مراحل اولیه آنتوژنز 
  .استو همچنین براي نماینده دوم آن، یعنی کالوگاي آمور  ماهی فیلمشخصه مورفومتریک براي جنس  عنوان به

گونه اصلی جهت  عنوان بهو قابلیت انطباق بهتر با شرایط پرورشی  تر سریعبه دلیل رشد  )39و  38تصاویر ( ماهی فیلدر ایران، گونه 
دیگر از قبیل تاسماهی ایران و ازون برون در حد بسیار محدود و  يها گونهپرورشی انتخاب و در دستور کار قرارگرفته است و  هاي فعالیت

ماهی، بلوغ دیرهنگام و طوالنی توان کمبود بچه فیلیم ماهی فیلهاي اصلی توسعه پرورش از محدودیت. شوند یمتحقیقاتی پرورش داده 
اي ضروري است اوالً با توجه به اهمیت تنوع گونه. بودن دوره پرورش تا مولدسازي، کاهش شدید ذخایر طبیعی این گونه ذکرکرد

ثانیاً دورگه مناسب نظیر ماهی بستر  .ها از قبیل تاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی، شیپ و ازون برون در توسعه پرورشی قرارگیرندسایرگونه
مرکزي واجد مزارع پرورش ماهیان خاویاري توسعه یابند و  يها استانهاي غیر بومی در به مجموعه پرورش تجاري افزوده شود، ثالثاً گونه

 .زودبازده انجام گردد يها گونه پروري آبزيتوسعه  محیطی زیستصورت پذیرد تا با اصول  ها آنمطالعات جامع بر روي 
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  فیلماهیان پرورشی در آب شیرین -38 ریتصو

  

  شور دریاي خزر ماهی پرورشی در آب لب فیل -39تصویر 
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  )Acipenser persicus( یرانیاتاسماهی 
  

  و مشخصات ظاهري تاسماهی ایرانی بندي رده
  

گونه مناسب  عنوان بهماهیان خاویاري حوضه جنوبی دریاي خزر بوده که طی دهه اخیر  يها گونه نیتر باارزشتاسماهی ایرانی یکی از 
مولدین پرورشی در  يها گلهدرصد از  30تا  20پرورشی جهت تولید خاویار به مزارع پرورش ماهیان خاویاري معرفی شده است و حدود 

به علت فراوانی جمعیت این ماهی در بخش جنوبی دریاي  persicusنام ). 1388صالحی و همکاران، ( دهد یممزارع خصوصی را تشکیل 
فاوت با این ت استتاسماهی ایرانی یا قره برون به معنی پوزه سیاه تقریباً شبیه چالباش . خزر و در تمام طول سواحل ایران انتخاب شده است

و در  42تا  21، پهلوها 13تا  5در قسمت پشتی این ماهی . و بیشتر است تر مرغوبو خاویار آن  تر بزرگو اندازه آن هم  تر رهیتکه رنگ آن 
باله . طول بدن است% 8/16بدن کشیده و باریک است و ارتفاع بدن . پالك سخت استخوانی شکل وجود دارد 14تا  7قسمت شکم بین 

که از آن براي تعیین سن  استطول کل بدن است و داراي یک شعاع استخوانی ضعیف % 15تا  8تاً کوچک بوده و اندازه آن نسب يا نهیس
دریاي خزر دارد اما تغذیه و زمستان گذرانی آن اساساً در  يها بخشقره برون انتشار وسیعی در همه ). 1384بهمنی،( شود یمماهی استفاده 

سواحل ایران و حتی  يها رودخانهکورا، سفیدرود، گرگانرود و بعضی از  يها رودخانهبه  ریزي تخمو براي  استجنوب و مرکز دریاي خزر 
ارتفاع آب رودخانه زیاد  که وقتیو  کند یمقره برون به هنگام مهاجرت به رودخانه نزدیک به بستر حرکت . کند یمولگا و اورال مهاجرت 

. دهد یممهاجرت طوالنی را در رودخانه انجام  ریزي تخمماهی قره برون براي . کند یمانه حرکت رودخ نزدیک سواحلباشد، این ماهی در 
ولی بیشترین مهاجرت آن در اردیبهشت و تمامی طول  کند یمدر همه طول سال به رودخانه کورا مهاجرت  ریزي تخماین گونه براي 

که اکثر آن در اواخر ماه  کند یممهاجرت  ریزي تخماردیبهشت و خرداد جهت  يها ماهدر رودخانه ولگا ماهی قره برون در . است خردادماه
  .گیرداردیبهشت صورت می

  
  
  

Animalia Kingdom 
Chordata Phylum 

Osteichthyes Class 
Actinoptergii  Subclass 

Acipenseriformes Order 
Acipenseridae Family 
Acipenserinae Sub-Family 

Acipenser Genus 
Acipenser persicus  Species 
Acipenser stellatus Species 

Acipenser nudiventris Species 
Acipenser geuldenstadti Species 

  
  

هیدرولوژي رودخانه، خصوصیات جریان و دماي آب و خصوصیات بیولوژیک ماهی  ریتأثماهی قره برون تحت  ریزي تخمزمان مهاجرت 
و  است گراد سانتیدرجه  22تا  20ی باالتر از چالباش و معموالً توجه قابل طور بهماهی قره برون  ریزي تخمدرجه حرارت مناسب . قرار دارد

رژیم غذایی ماهی قره برون با تغییر سن ماهی ). 1377حالجیان،(است هزار عدد تخم در نوسان  840 هزارتا 85آوري مطلق آن بین  هم
، الرو کرم خونی، کم تاران، کورفید و مایسیدها ها دهیگاما رو در نخستین سال، بچه ماهیان روي بستر رودخانه در پناهگاه از  کند یمتغییر 
غذا مورد  عنوان بهرا  گاو ماهیان، مایسیدها و متر سانتی 40از طول کلی  تر کوچکدر بخش شمالی دریاي خزر بچه ماهیان . کنند یمتغذیه 

، شگ ماهیان و گاو ماهیان تغذیه ها خرچنگدر بخش مرکزي و جنوبی دریاي خزر از گاماریده ها، نرئیس،  که درحالی. دهند یممصرف قرار 
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  تاسماهی ایرانی پرورشی در آب شیرین طی سه سال - 40 ریتصو

افراد کامالً رشد یافته  که درحالی، شود یمر دریا از ماهی تشکیل د تر جوانسنی  يها گروهقسمت عمده غذاي ماهیان قره برون در . کنند یم
  .شوند یمبالغ  یسالگ 12در  ها مادهسالگی و  8ماهیان نر در سن . کنند یمو ماهی تغذیه  ها خرچنگ، تنان نرماز 

 2تا  گرم و سال سوم 600 و در سال دوم گرم 300فایبرگالس و بتنی در سال اول به میانگین وزنی  يها حوضچهدر شرایط پرورش در 
 استسال  12تا  10سن بلوغ در شرایط پرورشی ). 40تصویر ) (1390؛ پورعلی و همکاران، 1388حسینی و همکاران،( رسند یمکیلوگرم 

درجه حرارت مطلوب . دهد یمکیلوگرم خاویار  2متوسط  طور بهکیلوگرم و  20تا  15وزن مولدین در این سن ). 1389محسنی و همکاران، (
چربی و % 11دي داشته بطوریکه گوشت آن گوشت و خاویار این گونه ارزش زیا. است گراد سانتیدرجه  20-22براي تکثیر این ماهی 

  .پروتئین دارد% 23- 27چربی و % 11-16و خاویار آن ) 1389محسنی و همکاران، (پروتئین % 6/15
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 ازون برون پرورشی - 41 ریتصو

  )Acipenser stellatus( ازون برون
  

این گونه در حوضه دریاهاي خزر، آزوف و . دهد طول سر را تشکیل می% 60داراي پوزه بلند بطوریکه طول پوزه آن حدود  ازون برونماهی 
وزن . شود یمسالگی بالغ  6در شرایط پرورشی در . کند و در تمامی طول سواحل جنوبی و شمالی دریاي خزر وجود دارد سیاه زندگی می

% 6/8پروتئین و % 19گوشت این ماهی حاوي . کیلوگرم خاویار قابل استحصال دارد 5/1و  رسد یملوگرم کی 14تا  10مولد ماده در این سن 
 باارزشماهیان خاویاري  ازجملهاین ماهی ). 1384بهمنی و همکاران، ( استچربی % 8/10پروتئین و % 24چربی و خاویار آن حاوي 

  ).41 ریتصو(رود  شیالتی بشمار می
  

  
  

    
   



  

45 
 

 

  ماهی شیپ پرورشی دو ساله -42تصویر 

  )Acipenser nudiventris( شیپ 
  

در میان  یک سالو ماهیان ماده  استسال  9- 12بلوغ جنسی در شرایط پرورشی . کند این ماهی در دریاي خزر، آرال و سیاه زندگی می
در این . کیلوگرم است 16و  متر سانتی 120 به ترتیب ها آنسالگی در شرایط پرورشی حداکثر طول و وزن  10در سن . کنند می ریزي تخم

 استپروتئین % 7/18چربی و % 2/10گوشت این ماهی حاوي . استکیلوگرم  2/2وزن مقدار خاویار قابل استحصال در شرایط پرورشی 
  .)42تصویر ( استترین ماهیان خاویاري دریاي خزر  هی یکی از پرارزشاین ما). 1389محسنی و همکاران، (
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  تاسماهی روسی پرورشی - 43تصویر 

  )Acipenser geuldenstaedti( تاسماهی روس یا چالباش
  

این ماهی در دریاي آزوف رشد خوبی دارد اما رشد آن در دریاي خزر . کند تاسماهی روسی در حوضه دریاي سیاه، آزوف و خزر زندگی می
لب . ترند نزدیکهاي آن به نوك پوزه  و سبیلک استو گردتر  تر کوتاهایرانی  یتاسماهبا  سهیدر مقاپوزه این ماهی . بیشتر است مراتب به

سن بلوغ جنسی در نرها . است گراد سانتیدرجه  21-25این ماهی در دماي  ریزي تخماوج . اهی در وسط داراي بریدگی استپائینی این م
گرم  800 - 1000در شرایط پرورشی طی دو سال به وزن . )Holcik, 1989( استسالگی شروع  8-12ها از  ماده سالگی و در 9-12از 
  ).43 ریتصو(رسد  کیلوگرم می 64متر و  سانتی 175به  به ترتیب ها آنحداکثر طول و وزن ). 1390و  1385پورعلی و همکاران، (رسند  یم
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  )Acipenser Baeri ( تاسماهی سیبري
   

متر و وزن  2از این ماهی به طول . استکولیما  تا آوبسیبري از  يها رودخانهپراکنش این ماهی در نیمه شمالی کشور روسیه در حوضه 
نژاد پرورشی در دنیا معرفی شده، نژاد رودخانه  عنوان به داراي سه نژاد بوده، نژاد رودخانه لنا که این نژاد. نیز صید شده است کیلوگرم 200

ی براي پرورش در توجه قابلتجاري است که از استعداد  باارزش يها گونهاز  )44تصویر ( تاسماهی سیبري. ینی سی ئی، نژاد دریاچه بایکال
کوتاه  خصوص بهسریع الرشد بودن، مقاومت در مقابل نوسانات حرارتی، گستردگی و تنوع در رژیم غذایی و . استشرایط محصور برخوردار 

اصلی در پرورش گوشتی ماهیان خاویاري آب شیرین معرفی  يها گونهیکی از  عنوان بهبودن دوره رسیدگی بلوغ جنسی، باعث گردید که 
 که درحالی، رسد یمساله به بلوغ جنسی و خاویار دهی  16تا  15 مدت طوالنیبطوریکه در شرایط طبیعی این گونه در طی یک دوره . گردد

امروزه بسیاري از . سال کاهش دهد 6الی  5این دوره را به  تواند یم پرورش آن در شرایط محصور و با استفاده از رژیم غذایی مناسب
. ندینما یممبادرت به پرورش گوشتی و استحصال خاویار از آن .... فرانسه، چین، ایتالیا، روسیه، لهستان، اتریش ازجملهکشورهاي اروپایی 

  ).1392یزدانی و همکاران، (بود  تن از این گونه 25به میزان  2012درصد خاویار استحصالی کشور فرانسه در سال  100
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

 تاسماهی سیبري پرورشی -44تصویر 
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  )Acipenser rutinus(استرلیاد تاسماهی 
  

کارا و رودخانه دانوب شامل حوضه  منتهی به دریاي يها رودخانهآبریز شمال دریاي خزر و همچنین  يها حوضهماهی استرلیاد در سراسر 
ها و  ، اولیگوختپوستان سختاین ماهی در محیط طبیعی از الرو حشرات،  ).Holcik, 1989( کند یمآن زندگی  هاي زیرشاخهآبریز و 

 5- 8 ها مادهسالگی و در  3-5طبیعی در نرها  هاي محیطبلوغ جنسی در . کند یمتغذیه  ها و تخم ماهیان و همچنین از زئوپالنکتون تنان نرم
در  وجود بااین رسد یم متر سانتی 80طول آن به  و حداکثرسانتیمتر است  50تا  40طول ماهی فقط  در این هنگام. افتدسالگی اتفاق می

این ماهی مخصوص . رسدخوبی بفروش می کیفیت گوشت استرلیاد مطلوب و در کشور روسیه به قیمت. گرددشرایط پرورشی زودتر بالغ می
قرار  مورداستفادهمختلف  يها گونهبا  يریگ دیبریهکاربرد بسیار زیادي داشته و بخصوص در  پروري آبزيدر . استمحیط آب شیرین 

از کشور ) 45تصویر (گونه استرلیاد  1383در سال . استبه نام بستر  يا دورگهو تولید  ماهی فیلآن هیبرید با  ترین مهمکه  ردیگ یم
بتنی و استخرهاي خاکی و با غذاي دستی انجام شد و حتی  يها حوضچهپرورش در . گرم وارد کشور شد 3تا  1مجارستان د با وزن 

گرم خاویار  800مولد استرلیاد با وزن حدود  18، از 1388در بهار سال ). 1391پورعلی و همکاران،(ماهی زینتی معرفی گردید  عنوان به
  .استحصال گردید

 
   

  
  
  
  

  

   

 تاسماهی استرلیاد پرورشی –  45 تصویر
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  معرفی ماهی خاویاري دورگه بستر
  

 Acipenser(ماده و اسپرم استرلیاد ) Huso huso( ماهی فیلاز تالقی تخمک  آمده دست به يا دورگهماهی خاویاري بستر، 
ruthenus ( توسط  1982این دورگه که براي نخستین بار در سال . استنرNikoljukin به دلیل برخورداري از دشدهیتول در روسیه ،

، توانائی زیستن در آب شیرین، )ماهی فیل(نسبت به والد ماده خود  تر سریع، رسیدگی جنسی )استرلیاد(نسبت به والد نر خود  تر مناسب رشد
اصلی پرورش تاسماهیان در  يها نهیگزیکی از  اکنون همهمچنین قدرت باروري مناسب،  رشد باال وقابلیت سازش با غذاي دستی، سرعت 

 ها آن يها دورگهمختلف این ماهیان و  يها گونهتولید و پرورش  هاي فعالیتدامنه . دیآ یممونوکالچر و پلی کالچرجهان بشمار  پروري آبزي
آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کشورهاي اروپاي شرقی، اسپانیا، چین، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر گسترش توسعه  ازجملهبه کشورهاي 

 ، حدود دودهه است که آغاز شده استها آنبهره برداري از گوشت و خاویار  منظور بهدوره جدید پرورش این ماهیان در اروپا . یافته است
  .)46 ریتصو(

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 دورگه بستر پرورشی –  46 ریتصو
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  ماهیان خاویاري فرموالسیون غذاي کنسانتره به و فرایند دستیابی پیشینه تحقیقات

  
تحقیقاتی و اجرایی منتهی به  هاي پروژهفهرست . آغاز شد 1376اري از سال یهاي غذایی ماهیان خاوموردنیازدر  ابتدایی حقیقاتت

  .است 5جدول شماره  به شرحفرموالسیون غذایی 
  

  در تولید و ارتقاي دانش فنی فرموالسیون غذا مخصوص ماهیان خاویاري مؤثر يها طرحعناوین  -  5جدول 

  
  

  خاتمه  آغاز  مالحظات  سال اجراي طرح  مجري مسئول  عنوان طرح  ردیف

از مرحله الروي تا  ماهی فیلتعیین احتیاجات غذایی   1
  ثبت اختراع  1383  1380  محمود محسنی  )610/85:فروست( يبازاروزن 

تعیین احتیاجات غذایی تاسماهی ایراتی از مرحله   2
  طرح مصوب  1386  1381  محمدرضا حسینی  )1502/89:فروست( يبازارالروي تا وزن 

3  
مطالعه امکان تولید خاویار و بچه ماهی از تاسماهیان 

ازون ، شیپ و ماهی فیلتاسماهی ایرانی، (پرورشی 
  )1457/89:فروست( )برون

  طرح مصوب  1392  1387  محمود محسنی

بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون   4
  ثبت اختراع  1389  1386  محمود بهمنی  پرورشی

پرورشی  ماهیان فیلمولدسازي و تکثیر مصنوعی   5
  )39311: فروست( )طرح خاص(

 ثبت اختراع  1389  1386 محمود بهمنی

بررسی امکان تکثیر مصنوعی گونه شیپ و تاسماهیان   6
  )1484/89:فروست(ایرانی پرورشی 

 ثبت اختراع  1388  1386 محمود بهمنی

مشترك با بانک (ساحلی پرورش تاسماهیان در مناطق   7
  )CEP( )MSGP1: IR001جهانی و 

  حمیدرضا پورعلی
SWIFT code: 

111-131-874 

MSGP  
طرح مصوب   1384  1381

CEP  

8  
متیونین، الیزین و (غذایی  يها جاذب ریتأث بررسی

در تغذیه الرو و بچه ماهی انگشت قد ) آالنین
  )47214: فروست( یرانیاتاسماهی 

  طرح مصوب  1392  1391  حمیدرضا پورعلی

9  
طبیعی و  يها عصاره( ییغذا يها یافزودن ریتأث بررسی

در تغذیه الرو و بچه ماهی انگشت قد ) مصنوعی
  )4- 32-32-93104: کدتخصیصی( یرانیاتاسماهی 

طرح مصوب و   1393  1392  حمیدرضا پورعلی
  ثبت اختراع

10  
رشد، درصد  يها شاخصبررسی اثر لیستین سویا بر 

بازماندگی و ترکیب شیمیایی الشه بچه تاسماهیان 
  )4- 32-32-93104: کدتخصیصی()Acipenser persicus( یرانیا

بخشی از طرح   1390  1390  حمیدرضا پورعلی
  مصوب

امکان جایگزینی پودر ضایعات مرغ بجاي  ریتأثبررسی   11
  طرح مصوب  1392  1389  میرحامد سیدحسنی  )47207: فروست( ماهی فیلپودر ماهی در جیره غذایی 

 تولیدمثلیمطالعه اثرات فیتواستروژن ها بر روند رشد   12
  طرح مصوب  1392  1389  ایوب یوسفی  )47129: فروست( یپرورش ماهی فیل
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در طـی سـه سـال بررسـی،     . اسـت بچه ماهی انگشت قد و پرواري تاسماهی ایران  پرورش الرو، وتغذیه از مطالعات اولیه بررسی فرآیند 
هزار الرو تاسماهی ایران تا مرحلـه انگشـت قـد تعیـین      100نوع برنامه غذایی آزمایش شده براي پرورش  10بهترین غذاي زنده از بین 

 در ایـن مطالعـه دو  . قرار گرفت موردبررسیروز  60مدت تیمار بـراي  6بهترین نرم غذایی براي پرورش تاسماهی جوان در قالب . گردید
بهترین تراکم کشت و مناسبترین درصد چربی و پروتئین در جیره غذایی با آنالیز کامل الشه تا حد اسیدآمینه تعیین  ازجملهمورد دیگر نیز 

  ).1376یوسفپور، (گردید 
  

رش مـاهی  در استخرهاي خاکی مجتمع تکثیر و پرو) A. persicus(برون بررسی رژیم غذایـی بچه ماهیان قره «پروژه  1376در سال 
بررسی تغذیه بچه ماهیان قره برون "انجام گردید، در این بررسی، دو محور عمده در خصوص تغذیه بچه ماهیان خاویاري » شهید بهشتی

در  يا مقدمـه این تحقیق  ).1376افشار ذوقی،( بود "مطالعه رژیم غذایی بچه تاسماهیان در رودخانه سفیدرود"و  "در استخرهاي پرورشی
  .دیآ یمشمار یاري بونیازهاي غذایی ماهیان خا خصوص بررسی

 ماهی فیلاثرات چهار رژیم غذایی مختلف بر روي رشد و ترکیب بدن ماهیان چالباش و "با اجراي طرح بررسی) 1377(فارابی و همکاران 
 .داردیمارهـاي مختلـف تـأثیرات متفـاوتی     ماهیـان در ت  رشد هاي شاخص دریافتند که رژیمهاي غذایی مختـلف در"در سال دوم پرورش

چربی بـا ضـریب تبـدیل     %8/1 پروتئین،% 38/44حاوي با استفاده از جیره  )Huso huso( ماهی فیلافزایش وزن در  شاخص باالترین
  .آمد به دست 63/1غذایی 

  
مشترك تحقیقاتی بـه   هاي پروژهنجام پروتکل همکاري بین ایران و روسیه تعدادي از کارشناسان روسی جهت ا بر اساس 1376در سـال 

مشترك در ارتباط با پرورش گوشتی ماهیان خاویـاري   هاي پروژه ازجمله. ماهیان خاویاري عزیــمت نمودند المللی بینانستیتو تحقیقاتی 
، )قـره بـرون  (ایرانی  یتاسماه ،ماهی فیلگونه موجود، شامل  5در این راستا هر سـاله از . بود» مولد از نسلهاي طبیعی يها گلهتشکیل «

از مراکز تکثیر و پرورش  گرم میلی 200تا  100با وزن اولیه  عدد 2000به تعداد  هرگونهو ازون برون از ) چالباش(شیپ، تاسماهی روسی 
 گزینی بهمی و رعایت اصول عل) 1376تکثیر سال (در مدت چهار سال پرورش . ماهیان خاویـاري جهت پرورش به موسسه انتقال داده شد

  :به تفکیک گونه به اوزان ذیل رسیدند گرم میلی 100غذایی فرموله شده در موسسه، ماهیان از وزن متوسط اولیه  يها رهیجو تغذیه با 
 

 سالگی 4گرم در سن  10000در استخر خاکی و وان فایبرگالس به متوسط وزن حدود  ماهی فیل 
  لگیسا 4گرم در سن  3000قره برون به متوسط وزن  
  سالگی 4گرم در سن  2500ازون برون به متوسط  

  
   

، )قـره بـرون  (، تاسماهی ایرانی ماهی فیل عدد 2000نیز تعداد  1378و  1377 هاي سالدر ادامه مراحل تحقیقاتی و اجرایی طرح فوق، در 
 يهـا  گونـه عالوه بر  1380و  1379 هاي سالدر . شیپ و ازون بــرون در مراحل مختلف پرورش جهت تولید مولد به پروژه اضافه شدند

محسنی ( عدد از بچه ماهیان چالباش از مرکز شهــید مرجانی به انستیتو منتقل و در وان فایبرگالس پرورش داده شدند 300مذکور تعداد 
  ).1380و همکاران، 

 المللـی  بـین نیز در انستیتو تحقیقـات  فوق طــرحهاي ذیل  هاي پروژهنـظر به اهمیت حفظ و توسعه پرورش تاسماهیان، عالوه بر اجراي 
  :ماهیان خاویاري انجام گردید

  
  قره برون(تعیین بهترین درصد غذادهی در پرورش تاسماهی ایران(  
  مختلف پرورشی هاي تراکمدر  ماهی فیلمقایسه روند رشد بچه  
  در اوزان مختلف ماهی فیلتعیین بهترین در صد غذادهی نسبت به بیوماس در  
  با ترکیب غذایی بدون کیلکا و با کیلکا ماهی فیلمقایسه روند رشد بچه  
  با درصدهاي مختلف چربی و پروتئین ماهی فیلمقایسه روند رشد بچه تاسماهی ایران و  
  انماهی فیلتأثیر دوره روشنایی و تاریکی بر روند رشد و تغذیه بچه  
  دریاي خزر شور لبسفیدرود، چاه و آب  ان در آب شیرین رودخانهماهی فیلمقایسه روند رشد بچه  
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  و پرورش الرو و بچه ماهی انگشت قد و ماهی جوان تاسماهی ایران اي تغذیهمطالعات  
  هوادهی ونیرو با استفاده از تکنیک هاي حوضچهتعیین بهترین نرم کشت الرو ماهی قره برون در  
  برونبیوتکنیک انکوباسیون تخم وپرورش بچه ماهیان قره برون و ازون 
  تاسماهیان) نر و ماده(ارزیابی بیولوژیک و فیزیولوژیک کیفیت مولدین 

  
موفق   )که 1377(و با فعالیت پورعلی و همکاران  1377در سال  غذایی خشک يها رهیجبا  ماهیان فیلاما تحقیقات اساسی در مورد تغذیه  

چربی با اجزاي غذایی حاوي کیلکا، آرد % 13پروتئین و % 44حاوي  يا رهیجگرم با  5/35 ±5/2با متوسط وزن  ماهیان فیلبه پرورش بچه 
روز وزن  64ماهی، کنجاله سویا، آرد گندم، مخمر، پودر استخوان، شیر خشک دامی، نمک، گچ، ویتامین، روغن و تخم مرع شده و در مدت 

وزن بدن بود و نتایج ایـن تحقیـق   % 4آزمایش  میزان غذادهی در این. رسید ادامه یافت گرم 33/154±5/5ماهیان بدون دادن تلفات به 
  .ابدی یمباافزایش وزن ماهیان مقادیر تغذیه و متناسب با آن ضرایب تبدیل غذا کاهش  نشان داد که

  
). 1989گـامیکین،  (دارد  آبزي وابسته به کیفیت غذاهاي آغازین و تولیدي آمیز موفقیتپرورش با وجود این مطالعات باید توجه داشت که 

مطالعـه و طراحـی   : زیر دنبال شده اسـت  يها روش، اند بوده براي تاسماهیانبا کیفیت  يها رهیج دنبال یافتن کنون در تحقیقاتی که بهتا
دستورالعملهاي غذاهاي ترکیبی آغازین، مطالعه و طراحی بهترین تناسبها در جیره غذاهاي مصنوعی و زنده در هنگام پرورش بچه ماهیان 

و الیگوختهاي  وستانپ سختو تعذیه بچه ماهیان از ترکیب  يا حوضچهدر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري کشور در سیستم پرورش 
 ،ادامه یافت 1383این اقدامات تا پایان . آغاز شد اقداماتی 1381سال کنسانتره براي ماهیان خاویاري از  يها رهیجتهیه  جهت اما. پرورشی

 .گردید ري آغازالروي براي پرورش بچه ماهیان خاویا يها رهیجاستفاده از  1383از پایان سال . به دنبال نداشت توجهی قابللیکن موفقیت 
) تغذیه با غـذاي زنـده  (جیره غذایی در پرورش الرو تاسماهی ایرانی و مقایسه آن با تیمار شاهد  3برتري بررسی  منظور به 1384سال در 

روز، تحت  40روند رشد و درصد بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی حاصل از یک مولد بدون اجراي دوره سازگاري به غذاي دستی، پس از 
 ± SD( گرم میلی 4/1181±216نهایی و وزن  7/121±17وزن اولیه الروها ). 1384پورعلی و محسنی، ( انجام شد یچهار تیمار غذای ریأثت

آماري در خصوص درصد بازماندگی مشخص نمود بین غذاي هلندي و سایر تیمارهـا حتـی تیمـار     يها یبررس. محاسبه گردید) میانگین
و غـذاي فرانسـوي   موسسـه  ، اما غذاي زنده با تیمارهاي غذاي فرمولـه شـده   )P>0.05(ندارد غذاي زنده اختالف معنی دار آماري وجود 

 موسسهغذاي هلندي و در اولویت دوم غذاي کنسانتره شد که اذعان با توجه به نتایج حاصله ). P<0.05(داشت اختالف معنی دار آماري 
  .براي تغذیه الرو تاسماهی ایرانی بدون سپري نمودن دوره سازگاري ارجحیت دارد

  
 SDمیانگین (بدون طی دوره سازگاري به غذاي دستی  )Huso huso( ماهی فیلمقایسه روند رشد الرو  منظور بهآزمایش رشدي همچنین 

لیتري در شرایط  500فایبرگالس هاي  در قالب طرح آماري کامالً تصادفی متعادل در چهارتکرار در حوضچه) میلیگرم 02/0±02/105
% 100(نوع غذاي مصنوعی خشک  با چهار روز 49 به مدت الروها هشت بار در روز تا حد سیري،. یکسان پرورشی طراحی و انجام شد
) گاماروس %10 به همراهموسسه غذاي کنسانتره وارداتی از کشورهاي هلند و فرانسه، غذاي کنسانتره  غذاي کنسانتره فرموله شده انستیتو،

اولین گرانولهاي غذایی در . مقایسه شد) دافنی وآرتمیا(تغذیه و نتیجه با تیمار غذاي زنده  گراد سانتی درجه 52/18±48/0در درجه حرارت 
هاي تغذیه کننده در  نمونه% 100در شده  هول غذادهی مشاهده گردید، عادت به غذاي گرانولساعت ا 12در اي الروها  دستگاه روده معده

در اما  ).P>0.05(بودند وزنی و طولی داراي توزیع نرمال  ازنظرابتداي دوره بررسی الروها اگرچه در . شد روزهاي سوم تا پنجم مشاهده
نمو، شاخص رشد ویژه و  میزان رشد و ازنظردار آماري را بین تیمارهاي مختلف غذایی  آماري تفاوت معنی يها یبررسانتهاي دوره پرورش، 

گاماروس و % 10مخلوط با  صورت بهداخلی کنسانتره غذاي  میزان رشد الروها در گروه تغذیه شده با). P<0.05(دادند کارایی غذا نشان 
سیستم چشایی الروها ). P<0.05( نسبت به سایر تیمارها به استثناي تیمار غذاي زنده بیشتر بود داري معنی طور بهجیره وارداتی ارفاي هلند 

مخلوط  داخلی و غذاي کنسانتره) ترکیب خاص جذب کننده ماهی به سمت غذا واسطه بهاحتماالً (کمتري غذاي اورفاي هلند  زمان مدتدر 
حداکثر بازماندگی  .دادند تیمارهاي غذاي کنسانتره تشخیصبه  را نسبت) ه مطلوب آناحتماالً بدلیل بو، تازگی و مز(درصد گاماروس  10با 

% 10با مخلوط (داخلی بود که به فاصله کمی از آن جیره ارفاي هلند و کنسانتره % 98در پایان دوره پرورش متعلق به غذاي زنده به میزان 
غذاي کنسانتره % 100تیمارهاي ماهیان تغذیه شده با  بازماندگیمیزان  ).P>0.05( قرار داشت% 5/86و  90به ترتیب به میزان ) گاماروس

میزان و  بازماندگی با توجه به سازگاري الروها به غذاي کنسانتره، درصد. ودب% 5/45و  7/29ایرانی و جیره وارداتی بیومار فرانسه به ترتیب 
، در را داردغذاهاي مختلف کنسانتره توانایی بررسی و دریافت میلیگرم  120 تا 100اوزان  ماهی فیلنتیجه گیري شد که رشد و نمو الروها 
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 ندینما یمذرات غذایی ایفا خود را براي جذب  این وزن سیستم چشایی، دستگاه گوارش و آنزیمهاي هضم کامالً رشد نموده و توانایی
  ).1385محسنی و همکاران، (

  
حـاوي   يا رهیجتغذیه شده با ) گرم 2/2روزه با میانگین وزنی  42(انگشت قد  ماهی فیلی دریافتند، بچه ماه) 1383(ابراهیمی و همکاران 

مکمل روغن باالترین وزن نهایی، بهترین ضریب رشد ویژه و بهتـرین  % 12پروتئین و % 50مکمل روغن و همچنین % 8پروتئین و % 45
) گرم 1/1روزه با میانگین وزنی  60(ماهیان انگشت قد تاسماهی ایران  در بچه. بازده پروتئین را در بین سایر تیمارهاي غذایی نشان دادند

مکمل روغن، باالترین وزن نهایی، بهترین ضریب رشد ویژه و بهترین بازده پروتئین را نشان % 12پروتئین و % 50نیز جیره غذایی حاوي 
  .داد
  

ــأث) 1383(قربــانی واقــع و همکــاران  ــز)COCL2(کبالــت ، )NI CL2 6H2O(نیکــل ، )ZNCL2(میکروالمنتهــاي روي  ریت  (، منگن
MnCl2.2H2O ( بشکلهاي کلرید  کلرید و همچنین تعدادي از امالح مس صورت بهو آهن)CuCl2 ( سولفات)CuSO4,5H2O( استات ،

CH3COO)Cu.2H2O ( و نیتراتCu(NO3)2.3H2O روتئاز بر سطح فعالیت کل آنزیمهاي پروتئولیتیک قلیایی در مخاط روده، آنزیم پ
آمیالز در مخاط روده، ضمائم باب المعده و -اسیدي در مخاط روده، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمائم باب المعده و فعالیت آنزیم آلفا

را انـدازه گیـري   ) A. guldenstaedti(و روسـی  ) Acipenser persicus(ایرانی تاسماهی  )Huso huso( ماهی فیللوزالمعده بچه 
Znدر لیتر از یونهاي  گرم میلی 1 × 10-4و  1غلضت در دو  In vitroبروش آزمایشات . نمودند 2،2 Ni±،Co 2، 2 Mn ،2 Fe± 

در ایران و آسـتارا خـان    تکثیرشده ماهی فیلبر اساس نتایج حاصله، فعالیت آنزیم پروتئاز اسیدي در مخاط معده بچه . انجام شد Cu 2و
در لیتر و همچنین در مخاط معده بچـه   گرم میلی 1 × 10-4و روي در غلضت  گرم میلی 1در غلضت ) نیترات صورت به( مس ریأثتتحت 

در لیتر افزایش و نسبت به تیمار شاهد داراي  گرم میلی 1در غلضت ) نیترات صورت به(تاسماهی ایران تحت تاثی میکروالمنت روي و مس 
میکروالمنتها و نمکهاي مس بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمایم باب المعده، بچه  ریتأثبررسی  در .)P<0.05( بود اختالف معنی دار

  .و تاسماهی ایرانی و روسی، در اغلب تیمارها کمتر از تیمار شاهد ائدازه گیري گردید ماهی فیل
  :ي ذیل مصوب به مر حله اجرا گذاشته شدپروژ ها پایه تاسماهیان جیره اطالعات اولیه در مورد با در دست داشتن

  
بیوتکنیک پرورش گوشتی  –فاز اول(درکارگاه هاي پرورش ماهی  از مولدین پرورش یافته مولد هاي گلهپرورش  .1

  در آب شیرین )Huso huso( ماهی فیل
در چهار فاز ) 1377(توسط شفچنکو و همکاران  شده ارائهمراحل تعیین سطوح بهینه پروتئین در این گونه با استفاده از فرموالسیون 

  .مطالعاتی به انجام رسید
 گرم میلی 700تا  400با متوسط وزن  ماهی فیلعدد الرو  3200در فاز اول جهت بررسی نحوه عادت دهی الرو به غذاي مصنوعی  -

حاوي مخلوط غذاي کنسانتره : 1جیره (چهار جیره انتخاب و با ) تکرار 4هر تیمار داراي (عدد در مترمربع در چهار تیمار  200با تراکم 
مخلوط مساوي  4مخلوط غذاي کنسانتره، آرتمیا و دافنی و جیره  3غذاي کنسانتره، جیره  منحصراً 2و گاماروس چرخ شده، جیره 
بررسی پر یا خالی بودن معده ماهیان نشان داد که الروها تمایل چندانی به . قرار گرفت موردبررسی) گاماروس و غذاي کنسانتره

در پایان دوره پرورش مبین وجود  آمده دست بهاستفاده از غذاي کنسانتره بدون غذاي زنده نداشتند، همچنین آنالیز آماري نتایج 
بود  هاي تغذیه شده با سطوح مختلف غذاي زنده و کنسانترهدر الرو آمده دست بهاختالف معنی دار آماري میان میانگین وزن 

)P<0.05( .درصد بازماندگی اختالف معنی دار آماري مشاهده نشد، اما افزایش رشد و عادت  ازنظر 4و  3, 1بین تیمارهاي  هرچند
. )P<0.05(یمارها کامالً معنی دار بود ماهیان به غذاي کنسانتره حاصل از تغذیه الروها با تیمار یک در مقایسه با سایر ت تر سریعدهی 

به غذاي کنسانتره  ماهی فیلبه غذاي مصنوعی باید از جایگزینی تدریجی  ماهی فیلبنابراین نتیجه گرفته شد که در عادت دهی الرو 
  :طبق فرمول زیر پیروي نمود

  گاماروس چرخ شده به مدت چهار روز  %80+ کنسانتره  20%
  روز اماروس چرخ شده به مدت سهگ  %60+ کنسانتره  40% -
  گاماروس چرخ شده به مدت سه روز  %40+ کنسانتره  60% -
  گاماروس چرخ شده به مدت سه روز  %20+ کنسانتره  80% -
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و یا سطوح یکسان % 50 و 40،45گرم از سه جیره غذایی حاوي سطوح پروتئین  4/3 ± 14/0با وزن اولیه  ماهیان فیلدر فاز دوم بچه  -  
درصد . روز مورد تغذیه قرار گرفتند 139وزن بدن در یک طرح آماري کامالً تصادفی متعادل به مدت % 3تا  2میزان به %) 13(چربی 

 نالیزآ .)P<0.05(میزان پروتئین جیره غذایی قرار گرفت  ریتأثمعنی داري تحت  طور بهافزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، رشد روزانه 
این مقدار با افزایش وزن ماهی . بود% 50گرم حدوداً  50تا  5در اوزان  ماهی فیلواریانس و تست جدا ساز توکی نشان داد که نیاز پروتئینی 

 منظور به پروتئین خام تهیه شده از منابع پروتئینی مرغوب% 50تا  45بنابراین جیره غذایی حاوي . کاهش یافت% 45گرم به  120به 
  .پیشنهاد شد) گرم 120تا  5(انگشت قد  ماهی فیلدستیابی به حداکثر رشد در 

، 40(با سطوح پروتئین  )تکرار 3هرتیمار داراي (تیمار  5گرم در قالب  14/95 ±5/1با میانگین وزن  ماهی فیلعدد  150در فاز سوم تعداد  -
درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد  هاي شاخص .روز تغدیه شدند 110و مقادیر انرژي و چربی یکسان به مدت %) 50و  45، 6/42،3/46

نتایج حاصله در طرح . )P>0.05(تیمارها قرار نگرفت  ریتأثتغذیه شده با پروتئین باال بهبود یافت، ولی تحت  ماهیان فیلویژه و وزن نهایی 
با  ماهیان فیلماکزیمم درصد افزایش وزن بدن، رشد و حداقل ضریب تبدیل غذایی نشان داد که حداکثر نیاز پروتئین خام در  بر اساسفوق 

مناسب حاصل  معکوس در ترکیب بدن، رشد ریتأثتا بدون  استبا منبع پروتئینی مناسب % 45 ± 2گرم در حدود  550تا  90دامنه وزنی 
  .شود

با سه جیره غذایی مختلف  گرم انتخاب و 12/403 ± 8/5با وزن اولیه ) روزه 240( یک سالزیر  ماهی فیل 90از  در فاز چهارم نه گروه -
رشد بر این  هاي شاخصنتایج حاصل از  .تغذیه شدند 120 به مدتبا انرژي و چربی یکسان %) 3/46و  45، 40(حاوي سه سطح پروتئین 

  .است% 40 ± 2گرم حدود  1000تا  500وزنی با دامنه  ماهیان فیلنکته اذعان داشت که نیاز پروتئینی براي 
  شور لبدر آب شیرین در سواحل جنوبی دریاي خزر با استفاده از آب  )Huso huso( ماهی فیلبچه  پرورش: 2-2-1
در دو  مـاهی  فیـل رشـد   يهـا  شاخصبررسی  منظور بهاز اراضی کم بازده ساحلی در شمال کشور  برداري بهرهاین بررسی با انگیزه امکان  

بـا جیـره    گـرم  314اول پـرورش تـا وزن    در سال ماهیان فیل. مختلف انجام شد يها یدببا تراکم و  شور لبمحیط پرورش آب شیرین و 
چربـی تغذیـه   % 8/12پروتئین خام و  %5/39با جیره محتوي  گرم 1983چربی و در سال دوم تا وزن  %7/9پروتئین خام و % 49محتوي 

باسطوح پروتئین  گرم 314در دریاي خزر در سال اول تا وزن  شور لبدر آب  ماهی فیلنتایج این آزمایش نشان داد که پرورش گونه . شدند
 شـور  لـب در آب  مـاهی  فیـل همچنین رشد گونه . استاز پرورش این گونه در آب شیرین با این جیره  تر مطلوببسیار  چربی %7/9و % 49

در جیـره غـذایی    حـداکثر سـطح چربـی   . گرم نسبت به رشد آن در آب شیرین بمراتب بیشتر اسـت  2000گرم تا  450وزن دریاي خزر از 
  .وزن خشک غذا بیشتر باشد% 12از گرم نباید  2000تا  450دریاي خزر در اوزان  شور لبپرورشی در آب  ماهیان فیل

  
  ماهی فیلتعیین احتیاجات غذایی  .2
  

 (Huso huso) مـاهی  فیـل مقایسه روند رشد الرو  منظور بهدر مرحله اول آزمایش رشدي . فاز مطالعاتی به انجام رسید 10این پروژه در 
 500هـاي فـایبرگالس    طی دوره سازگاري به غذاي دستی در قالب طرح آماري کامالً تصادفی متعادل در چهار تکرار در حوضـچه  بدون

الروها هشت بار در روز تا حد سیري، . طراحی و انجام شد...) اکسیژن محلول، نور، شدت جریان آب و (یط یکسان پرورشی لیتري در شرا
و غذاي کنسانتره وارداتی از کشور هلند، غذاي  موسسهغذاي کنسانتره فرموله شده در (روز با چهار نوع غذاي مصنوعی خشک  42 به مدت

گاماروس تغذیه و نتیجه بـا تیمـار غـذاي زنـده     % 10غذاي کنسانتره فرموله شده در انستیتو به همراه  سه وکنسانتره وارداتی از کشورفران
در  mg/l 18/0 ±35/7پـرورش  و میزان اکسیژن محلول در طـول دوره   52/17 ± 48/0درجه حرارت آب بین . )6جدول ( مقایسه گردید

ها بر روند رشـد و   تعدادي از جیره ریتأثها داشتند، اما  در تمام تیمارها ماهیان به سرعت رشد نموده و استفاده کارآمدي از جیره. نوسان بود
گاه روده اولین گرانولها در دسـت  .)P>0.05(وزنی طولی داراي توزیع نرمال بودند  ازنظردر ابتداي دوره بررسی الروها . نمو مشاهده گردید

هاي تغذیه کننده در اوایل روز سوم  نمونه% 100ساعت اول غذادهی مشاهده گردید، عادت به غذاي گرانولی شده در  28اي الروها در  معده
 کنسانتره% 100 صورت بهکه  موسسهدر پایان دوره پرورش مربوط به غذاي فرموله شده % 7/29حداقل بازماندگی به میزان . مشاهده گردید

(SIRI2) به فاصله کمی از آن کنسانتره خمیري . تعیین گردید %98برابر گرفت و حداکثر آن مربوط به غذاي زنده  اختیار الروها قرار می در
آمـد   بـه دسـت  % 45و  90و غذاي اورفا و بیومار به ترتیب به میزان % 84به میزان ) گاماروس% 10کنسانتره مخلوط با ( SIRI1 موسسه

)P<0.05 .(نشان داد، به استثناي تیمار غذاي زنده که باالترین روند رشد و بازماندگی  موردبررسیرشد ماهیان در تیمارهاي مختلف  مقایسه
گاماروس، نسبت به سایر تیمارهاي غذایی  %10با خمیري مخلوط  صورت بهکه  SIRI1را بخود اختصاص داده بود، تیمار غذاي کنسانتره 

درصـدي پـودر    15ترکیب  تر مهماین امر احتماالٌ به دلیل وجود ترکیبات تازه و از همه  بیشتري در روند رشد الروها داشت، ریتأثوارداتی 
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غذاي کنسانتره، درصد بازماندگی، میزان رشد و نمو الروها نتیجه گرفته شد ه با توجه به سازگاري الروها ب. آرتمیا، بو و مزه مطلوب آن بود
  .از غذاي کنسانتره استفاده نماید خوبی به تواند یم میلیگرم 50تا  48در اوزان متوسط  یماه فیلکه الرو 

  

  آزمایش مورد مصنوعی غذاي آنالیز -  6 جدول
 جیره ایرانی جیره هلندي جیره فرانسوي ترکیب شیمیایی

 5/50 56 52 درصد پروتئین خام
 7/14 15 15 درصد چربی خام
 42/0 5/0 4/0 درصد فیبر خام
 48/6 9 6/9 درصد خاکستر

 2/21 4/20 8/20 )مگاژول بر کیلوگرم جیره(انرژي خام 
  

 45، 40، 35(گرم با شانزده جیره غذایی حاوي چهار سطح پروتئین  26/8 ± 11/0با وزن متوسط  ماهی فیلعدد بچه  920تعداد در فاز دوم 
 P/Eبا نسبتهاي مختلف ) کیلوکالري انرژي خام در هر کیلوگرم جیره 5350و  5050، 4730، 4420(هریک با چهار سطح انرژي ) %50و 
 روز 117 به مدتبچه ماهیان چهار بار در روز تا حد سیري، . قرار گرفتند موردبررسی) کالري گرم پروتئین در کیلو میلی 9/26تا  63/15از (

کیلوکالري انرژي خام در هر کیلوگرم جیره از یک منبع با کیفیت خوب جهت دستیابی به  5050 و پروتئین% 40حاوي  ، جیره.تغذیه شدند
  .شد ترجیح داده  200 ± 46/4متوسط تا وزن  ماهیان فیلفیزیولوژیک و اقتصادي براي بچه  ازنظرحداکثر رشد 

قـرار   موردبررسـی ) مشابه فاز اول(گرم با شانزده جیره غذایی  94/188 ± 96/3با وزن متوسط  ماهی فیلعدد بچه  600درفاز سوم تعداد 
از این آزمایش نشان داد که جیره با سطح  آمده دست بهنتایج . روز تغذیه شدند 77 به مدتبچه ماهیان چهار بار در روز تا حد سیري، . گرفتند

براي رشد ) کالري گرم پروتئین در کیلو میلی 92/18تا  P/E )63/15کیلوکالري و با نسبت  5050به ترتیب با سطح انرژي % 35پروتئینی 
  .گرم مناسب است 7/737 ± 3/14تا  188با وزن متوسط  ماهیان فیلبهینه بچه 

و  40، 35(تصادفی با دوازده جیره غذایی حاوي سه سطح پروتئین  طور به) گرم 79/872 ± 27/31( ماهی فیلعدد  360در فاز چهارم تعداد  
) کالري گرم پروتئین در کیلو میلی 32/24تا  63/15از ( P/Eبا نسبتهاي مختلف ) مشابه سایر فازها(هر یک با چهار سطح انرژي ) ددرص 45

تغذیه  ماهیان فیلمربوط به ) گرم 7/1922±1/27(بیشترین مقدار وزن نهایی  هرچنددر این فاز . قرار گرفتند موردبررسیروز  130 به مدت
% 5050:35( 3تیمـار  هاي تولید غـذا   دار آماري و کاهش هزینه بود، اما بدلیل عدم وجود اختالف معنی) پروتئین% 5350:40(شده با جیره 

  .داشتگرم نسبت به سایر تیمارها برتري  7/1922 ± 1/27تا وزن متوسط  ماهیان فیلبچه در ) پروتئین
، آزمایش رشـدي در قالـب   )CHO/EE(هیدرات به چربی  دیر مختلف پروتئین و نسبت بهینه کربوبررسی اثر مقا منظور بهدر مرحله دوم  

فـاز   5در ...) اکسیژن محلول، نور، شدت جریـان آب و  (طرح آماري کامالً تصادفی متعادل به روش فاکتوریل در شرایط یکسان پرورشی 
وزن (قد تا مرحلـه عرضـه بـه بـازار      از مرحله انگشت (Huso huso)ی پرورش ماهیان فیلمطالعاتی بر رشد و ترکیب شیمیایی الشه بچه 

 .به انجام رسید) گرم 5/3015 ± 91/146متوسط 
، 40، 35(گرم با شانزده جیره غذایی حاوي چهار سطح پروتئین  006/3 ± 11/0با وزن متوسط  ماهی فیلعدد بچه  920در فاز اول تعداد 

تا  13(و چربی %)30تا  15(با درصدهاي کربوهیدرات ) 8/0و  1/1، 4/1، 7/1(هیدرات به چربی  ربوهر یک با چهار نسبت ک) درصد 50و  45
چربـی و  % 17کربوهیدرات، % 19پروتئین، % 40(حاوي  10تیمار رشد نشان داد،  هاي شاخصبررسی نتایج . قرار گرفتند موردبررسی%)22

گرم  150تا  5تا وزن  ماهیان فیلفیزیولوژیک و اقتصادي براي بچه  ازنظرثر رشد جهت دستیابی به حداک) 1/1هیدرات به چربی  نسبت کربو
  .شد ترجیح داده 

. قرار گرفتند موردبررسی) مشابه فاز اول(با شانزده جیره غذایی ) گرم 7/170±1/4وزن متوسط ( ماهی فیلعدد بچه  460در فاز دوم تعداد 
% 22پـروتئین،  % 35حـاوي   9جیـره  بچه ماهیان تغذیـه شـده از    .روز تغذیه شدند 97 مدتبه بچه ماهیان چهار بار در روز تا حد سیري 

هیدرات و  کربو% 19پروتئین، % 40محتوي  10جیره و به فاصله کمی از آن  1/1چربی و نسبت کربوهیدرات به چربی % 19کربوهیدرات، 
 موردبررسـی تبدیل غذاي مطلوبتري نسـبت بـه تیمارهـاي    رشد ویژه و ضریب  شاخص از 1/1چربی چربی و نسبت کربوهیدرات به % 17

  .برخوردار بودند
 به مدت) مشابه سایر فازها(تصادفی با شانزده جیره غذایی  طور بهگرم  5/633±7/30با وزن متوسط  ماهی فیلعدد  460در فاز سوم تعداد 

چربـی بـا نسـبت    % 19کربوهیـدرات،  % 22پـروتئین،  % 35 حاوي 9جیره  .چهار بار در روز تا حد سیري مورد تغذیه قرار گرفتند روز 132
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چربی و نسبت کربوهیدرات به % 15هیدرات،  کربو% 17پروتئین، % 45محتوي  11و به فاصله کمی از آن جیره  1/1کربوهیدرات به چربی 
  .شد  گرم نسبت به سایر تیمارها ترجیح داده 5/950 ±4/25تا وزن متوسط  ماهیان فیل براي 1/1چربی 

) مشابه سایر فازها(تصادفی با شانزده جیره غذایی  طور بهگرم  9/891 ± 6/32وزن متوسط اولیه  اب ماهی فیلعدد  460در فاز چهارم تعداد 
رشد  هاي شاخصدار در  در مجموع بدلیل عدم مشاهده اختالف معنی. روز در شرایط یکسان پرورشی مورد تغذیه قرار گرفتند 108 به مدت

 منظور به، %)45: 7/1( 3و %) 7/1:35( 1، %)1/1:45( 11و کارایی تغذیه بین تیمارهاي ) وزن ثانویه، شاخص رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا(
نسبت به سایر ) 7/1چربی با نسبت کربوهیدرات به چربی % 17کربوهیدرات، % 29پروتئین، % 35(حاوي  1غذایی کاهش هزینه تولید جیره 

  .بودند گرم برخوردار 1900تا  800اوزان  ماهیان فیلغذایی از روند رشد و بازده غذایی مطلوبتري براي  هاي جیره
به ) مشابه فازهاي قبلی(تصادفی با شانزده جیره غذایی  طور به 4/1949 ± 7/16با وزن متوسط اولیه  ماهی فیلعدد  322در فاز پنجم تعداد 

چربـی و  % 19کربوهیـدرات و  % 22پروتئین،% 35حاوي  9آماري، جیره  وتحلیل تجزیهبا توجه به  .قرار گرفتند موردبررسی روز 112 مدت
 ماهیان فیلفیزیولوژیک و اقتصادي براي  ازنظراز یک منبع با کیفیت خوب جهت دستیابی به حداکثر رشد  1/1نسبت کربوهیدرات به چربی 

  .)9تا  7داول ج( شد گرم ترجیح داده  3000جوان پرورشی تا وزن متوسط 
  

  )روز 49(در تیمارهاي مختلف غذایی در طول دوره پرورش .. نتایج حاصل از درصد بقاء، روند رشد و -  7جدول 

 تیمار غذایی
  وزن ثانویه

 )گرم میلی(
  طول نهایی

 )متر سانتی(
ضریب 
 چاقی

شاخص 
 رشد ویژه

 کارایی غذا
نسبت بازده 

 پروتئین
درصد باز 
 ماندگی

 a207±5/4499 a2/1±01/8 a1/0±88/0 a4/0±9/8 a180±1/977 a4/0±9/4 a5/98 غذاي زنده

 b224±0/3500 a3/1±8/8 b1/0±6/0 a82/0±3/8 b0/189±7/970 a5/0±9/4 b0/90 غذاي اورفاي هلند
 c230±0/3060 b9/1±4/10 c2/0±4/0 b66/0±0/8 c214±4/965 a2/0±7/2 c5/45 غذاي بیومار فرانسه

کنسانتره % 100
 ایرانی

c228±0/2820 b8/1±6/9 c3/0±45/0 b9/0±8/7 c206±6/892 a8/0±5/2 d9/28 

+ کنسانتره ایرانی
 گاماروس

b210±0/3650 a0/1±4/8 b2/0±65/0 a5/0±5/8 b198±4/970 
ش 

5/0±60/3 
b5/86 

  
  

  مختلف رشد يها دورهدر  ماهی فیلحد بهینه پروتئین و انرژي و نسبت پروتئین به انرژي در گونه  -  8جدول 

  
  مختلف رشد يها دورهدر  ماهی فیلحد بهینه پروتئین، چربی، کربوهیدرات و نسبت کربوهیدرات به چربی در گونه  - 9جدول  

 (%)چربی  %)(هیدرات کربو 
نسبت پروتئین به انرژي 

کیلو / پروتئین گرم میلی(
 )کالري

  انرژي
 )مگا ژول برکیلو گرم(

 %پروتئین 
  وزن پرورش یافته

 )گرم(

77/20 5/20 77/20 1/21 40 200-8 
18/25 53/21 77/20 1/21 35 750-180 
18/25 53/21 59/16 1/21 35 1900-850 
18/25 53/21 59/16 1/21 35 4000-1700 

 )گرم(وزن پرورش یافته  %پرو تئین  (%)چربی  (%)کربو هیدرات  نسبت کربوهیدرات به چربی
1/1 19 17 40 150-5 
1/1 22 19 35 650-170 
1/1 22 19 35 900-600 
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  ایرانی تاسماهی تعیین احتیاجات غذایی .3

  
  فاز مطالعاتی به انجام رسید 3این پروژه در 

تکرار با شانزده جیره  48تیمار و  16در  گرم 26/10 ± 11/0عدد بچه تاسماهی ایرانی با وزن متوسط  960تعداد ) انگشت قد(در فاز اول 
مگاژول انرژي خام در هر  4/22و  1/21، 8/19، 5/18(هر یک با چهار سطح انرژي ) %50و  45، 40، 35(غذایی حاوي چهار سطح پروتئین 

در فاز دوم . ذیه شدندتغ روز 112 به مدت) کالري گرم پروتئین در کیلو میلی 4/26تا  63/15( P/Eبا نسبتهاي مختلف ) کیلوگرم جیره
تکرار با دوازده جیره  36و تیمار  12در گرم  25/112 ± 187/1عدد بچه تاسماهی ایرانی با وزن متوسط  432تعداد ) مرحله اول دوران رشد(

مگاژول انرژي خام در هر  4/22و  1/21، 8/19، 5/18(هر یک با چهار سطح انرژي ) %50و  45، 40(غذایی حاوي سه سطح پروتئین 
 384درفاز سوم تعداد . روز پرورش یافتند 101به مدت ) کالري گرم پروتئین درکیلو میلی 4/26تا  86/17( P/Eبا نسبتهاي ) کیلوگرم جیره

  .روز تغذیه شدند 140 به مدتجیره غذایی  16تکرار با  32و تیمار  16در قالب ) 26/803 ± 5/3(متوسط  تاسماهی ایرانی با وزن عدد
درصد و  50و  45در سطوح پروتئین ) و ضریب رشد ویژه وزن نهایی، درصد افزایش وزن(در مرحله انگشت قد بهترین شاخصهاي رشد  

و پروتئین  %40 يحاو يا رهیجسماهی ایرانی در این دوره جهت تغذیه تا). P<0.05(مگاژول در یک کیلوگرم غذا به دست آمد  4/22انرژي 
  .در کیلوژول پیشنهاد شد گرم میلی 86/17مگاژول انرژي در یک کیلوگرم غذا، با نسبت پروتئین به انرژي  4/22

و  45(فته پروتئین از روند رشد باالتري نسبت به سطوح دیگر پروتئین بکار ر %40ماهیان تغذیه شده از جیره حاوي ) فاز اول(در دوره رشد 
باالترین مقدار . معنی داري بهبود یافتند طور بهمگاژول شاخصهاي رشد  4/22و  1/21با افزایش انرژي به سطوح . برخوردار بودند) 50%

 گرم میلی 86/17مگاژول انرژي در یک کیلوگرم غذا، با نسبت پروتئین به انرژي  4/22و درصد پروتئین  40 يحاوشاخصهاي رشد در جیره 
  .)P<0.05(در کیلوژول مشاهده شد 

ماهیان  پروتئین از %40 يداراوزن نهایی، درصدافزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه ماهیان تغذیه شده از جیره ) فازدوم(در دوره رشد  
اخصهاي رشد و ش) مگاژول 4/22 ح کم به سطحوهمچنبن با افزایش انرژي از سط. بیشتر بود) پروتئین %50و  45، 35(دیگر  يها رهیج

 %40 يحاودر این فاز نیز باالترین مقدار شاخصهاي رشد در جیره ). P<0.05(معنی داري افزایش یافتند  طور بهنسبت بازده پروتئین 
  .)P<0.05(در کیلوژول مشاهده شد  گرم میلی 86/17مگاژول انرژي در یک کیلوگرم غذا، با نسبت پروتئین به انرژي  4/22و پروتئین 
و تجزیه و تحلیل و آماري، جیره حاوي ) مرحله انگشت قد و دوران رشد(روند رشد و ترکیب الشه تاسماهی ایرانی در سه مرحله  مقایسه

از منابعی با  شده تأمین) در کیلوژول گرم میلی 86/17مگاژول انرژي در یک کیلوگرم غذا، با نسبت پروتئین به انرژي  4/22و پروتئین  40%(
جهت تغذیه این گونه در ) )روغن آفتابگردن یا سویا(و روغن گیاهی ) روغن ماهی حاًیترج(د ماهی مرغوب، روغن جانوري آرکیفیت مناسب 

 توصیه) گرم 1500تا  800اوزان (و مرحله دوم رشد  )گرم 400تا  100اوزان (، مرحله اول رشد )گرم 100تا  10(اوزان دوران انگشت قد 
  ).10جدول ( گردید

  
  

   

7/1 29 17 35 1900-800 
1/1 22 19 35 3000-1900 
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  مختلف رشد يها دورهحد بهینه پروتئین، چربی و نسبت پروتئین به انرژي در گونه تاسماهی ایرانی در  - 10جدول  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي مختلف غذایی با استفاده از جیره (Huso huso) ماهی فیلمطالعه پرورش گوشتی  .4
  
گرم  300تا  8در فاز اول امکان جایگزینی کنجاله سویا بجاي پودرماهی در فیلماهیان اوزان  .این پروژه در سه فاز مطالعاتی به انجام رسید 

 1/20و پروتئین خام  %45جیره غذایی حاوي  6منظور بدین . گرم در قالب طرح آماري کامالً تصادفی متعادل بررسی شد 1000تا  300و 
 به مدتبه جاي پودر ماهی تولید و ) %25و  20، 15، 10، 5(ی کنجاله سویا با سطوح مختلف جایگزین) مگاژول انرژي خام در هر کیلوگرم

کنجاله سـویا   %20نمودن گرم جایگزین  1000تا  300اوزان زمایش نشان داد که در آنتایج . خورانده شد موردبررسیبه ماهیان  روز 231
  .استپذیر امکان ماهی فیلبجاي پودرماهی در جیره غذایی 

میلیگرم در  600و  300(کارنتین  -آلو ) جیره/% 3و  25/2، 5/1، 75/0(در فاز دوم در یک طرح فاکتوریل تاثیرنسبتهاي مختلف الیزین  
معنی  ریتأثبررسی سطوح مستقل نشاندهنده . هفته بررسی شد 10 به مدتگرمی  23بر روند رشد و ترکیب الشه فیلماهیان ) کیلوگرم جیره
بررسی نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره . کارنتین جیره بر شاخصهاي رشد و ضریب تبدیل غذاي ماهیان بود -لآدار الیزین و 

کارنتین از روند رشد، کارایی غذا و نسبت بازده پروتئین باالتري نسبت به ماهیان تیمار شاهد -ال گرم میلی 600و الیزین  %3 يمحتو
 طور بهکارنتین  -آل میلیگرم 600و الیزین  %25/2هموگلوبین پالسما در ماهیان تغذیه شده از جیره حاوي ). P<0.05(برخوردار بودند 

کارنتین  -آل گرم میلی 600الیزین و  %3- 25/2افزودن پیشنهاد شد که با توجه به نتایج ). P<0.05(معنی داري از تیمار شاهد باالتر بود 
  .داشت خواهد گرم 8 - 300مثبتی بر شاخصهاي رشد و شاخصهاي خونی فیلماهیان اوزان  ریتأث
 5: 5/0(و نسبتهاي مساوي متیونین به بتافین ) %2و  5/1، 1، 5/0( ، بتافین)%2و  5/1، 1، 5/0( مختلف متیونین سطوح ریتأثدر فاز سوم  
سه تکرار در هر (بر روند رشد، کارایی غذا، ترکیب الشه و شاخصهاي خونی یک ماده جاذب  عنوان به) جیره% 2: 2و  5/1: 5/1، 1:1 ،0/

رشد، مصرف غذا و احشا  هاي شاخصسطوح متیونین و بتافین بر . گرمی طراحی و اجرا گردید 32 ماهی فیلهفته در  10 به مدت) تیمار
مقادیر هموگلوبین خون ماهیان تغذیه شده از جیره شاهد و به فاصله  ).P>0.05( نسبت به تیمار شاهد داراي اختالف معنی دار آماري نبود

بودند ، باالتر از ماهیانی بود که از سطوح دیگر متیونین و بتافین تغذیه نموده نیونیمت% 5/1و  1هاي  شده از جیره کمی از آن ماهیان تغذیه 
)P<0.05.(  معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی ماهیان داشت، بطوریکه ماهیان تغذیه  ریتأثمخلوط متیونین و بتافین اضافه شده به جیره

 ).P<0.05( بتافین، از ضریب تبدیل غذایی کمتري نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند/ متیونین %2:2نسبت شده با جیره محتوي 
بودند و بتافین از کیفیت مطلوبتري برخوردار  متیونین %5/1محتوي نسبت مساوي  يها رهیجالشه ماهیان تغذیه شده نموده از  همچنین

)P<0.05.(  به جیره موجب  %5/1فزودن مخلوطی از متیونین و بتافین به نسبت مساوي بمیزان نتیجه گرفته شد که ابا توجه به نتایج فوق
  .گردد یمگرم  300تا  23 بهبود معنی دار کارایی رشد، ضریب تبدیل غذا و پروتئین الشه در بچه فیلماهیان

  
   

نسبت پروتئین به انرژي 
 )کیلو کالري/ پروتئین گرم میلی(

  انرژي
مگا ژول برکیلو (

 )گرم
 %پروتئین 

  وزن پرورش یافته
 )گرم(

86/17 4/22 40 80-10 
86/17 4/22 40 400-110 
86/17 1/21 40 1700-800 
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 مولد سازي، تکثیر مصنوعی( پرورشی) Acipenser stellatus(ماهی اوزون برون  بررسی امکان تکثیر مصنوعی .5
  )از مولدین تاسماهی پرورشی بچه ماهی و تولید

   
آغاز و تا پایـان   1382تاسماهیان دریاي خزر از تابستان  المللی بینمراحل اجرایی و عملیات آزمایشگاهی این پژوهش در موسسه تحقیات 

مراحل رسیدگی جنسی و جنسـیت   بر اساسساله  6و  5ادامه یافت، در این تحقیق ماهیان اوزون برون پرورشی نر و ماده  1386تابستان 
و بـدون   II و I ویتامین در ماهیان نر مرحلهبدون  -شامل بدون سویا مختلف غذایی يها رهیجچهارتایی تقسیم و با  يها گروه صورت به

با ویتامین در ماهیان مـاده   –و با سویا IIبدون ویتامین در ماهیان ماده مرحله  –با سویا  III-IV با ویتامین در ماهیان نر مرحله –سویا
مشخص گردید که اثر ترکیبات غذایی بردستگاه تولید مثل ماهیان ماده  شده انجامبا توجه به تحقیق . مورد آزمایش قرار گرفتند IIIمرحله 

 -تغییرات مسـاحت هسـته   واسطه بهمهم و مثبت بوده، از طرفی مطالعات تغییرات در مراحل رسیدگی جنسی ) Cو  Eویتامینهاي سویا و (
و حاکی از پیشـرفت در   )P<0.05(ن معنی دار مساحت تخمک و نسبت قطر هسته به قطر تخمک در ماهیان ماده با جیره سویا و ویتامی

در رژیم دمـایی مناسـب در    ها آنکه  دیرس یمدر مورد ماهیان نر اهمیت دما بیشتر مشاهده شد و بنظر . بود ها آنمراحل رسیدگی جنسی 
  .قالب تغدیه فعال بیش از ماهیان ماده مدنظر قرارگیرد

  )، شیپ و ازون برونماهی فیلتاسماهی ایرانی، (ز تاسماهیان پرورشی مطالعه امکان تولید خاویار و بچه ماهی ا: 7-2-1
در شرایط ) ، شیپ و ازون برونماهی فیلتاسماهی ایرانی، (مطالعه و بررسی امکان تولید گوشت و خاویار از تاسماهیان پرورشی  منظور به

دستیابی به جیره مناسب با کارایی بهینه روند رشد  منظور بهمحصور، مطالعات ارزیابی روند رشد تاسماهیان در قالب پنج فاز مطالعاتی 
  .سوماتیک و گنادیک در شرایط آب و هوایی ایران طراحی و انجام شد

به جاي  (Dehulled Soybean Meal; DHSM)شده  در فاز اول اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویاي روغن کشی 
  و شاخصهاي خونی تاسماهی ایرانی آرد ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن

)Acipenser persicus (نتایج حاکی از آن بود که . جوان پرورشی انجام شدDHSM منفی در عملکرد رشد  ریتأثبدون  تواند یم
  .با آمینه اسیدهاي الیزین و متیونین جایگزین آرد ماهی شود% 30بدون آمینه اسید و % 20تاسماهی ایرانی به میزان 

جیره ایزونیتروژنتیک و ایزولیپیدیک حاوي درصدهاي مختلف کنجاله سویاي روغن کشی شده  8در فاز دوم تاسماهی ایرانی نورس با 
جایگزینی با آمینواسید الیزین و % 20و  15 جایگزینی با آمینواسید الیزین و متیونین و% 20و  15بدون آمینواسید، % 20، 15، 10، 0شامل 

نشان داد که رشد سوماتیک در تاسماهیان ماده از جنس نر بیشتر ولی  نتایج. هفته تغذیه شدند 52کارنتین به مدت - آلمتیونین و مکمل 
بیشترین شاخص رسیدگی جنسی ماهیان نر . کمتر بود توجهی قابلرشد گنادیک و مراحل رسیدگی جنسی آن نسبت به جنس نر به میزان 

در مرحله چهار و  ها آن %75 مالحظه گردید، بطوریکه در پایان دوره پرورش .DHSM15 + AA+L.carدر ماهیان تغذیه شده با جیره 
  .رسیدگی جنسی قرار داشتند III-IVبقیه در مرحله % 25

هفته با استفاده  43، به مدت Acipenser nudiventris)(جیره غذایی در گونه شیپ پرورشی  Eو  Cویتامین در فازسوم، اثرات متقابل 
و پنج سطح ) TA(توکرفول  -DLاستات   )گرم میلی 200و  E )0ویتامین از ده جیره غذایی ایزونیتروژنتیک و ایزولیپیدیک حاوي دو سطح 

 منوفسفات -2 –آسکوربیل -Lدر شکل ) در جیره) AA(آسکوربیک  -Lدر هر کیلوگرم اسید  گرم میلی 800، 400، 200، 0،100(
)AMP (بودند  تأثیرگذارداري بر بلوغ و رسیدگی جنسی ماهیان نر و ماده  معنی طور بههاي غذایی  جیره. بررسی گردید)P ≤ 0.05 .(

غذایی  يها رهیج ریتأث، شده مشاهدهبر اساس تفاوتهاي . مشاهده شد E200 C400باالترین میزان رسیدگی جنسی در ماهیان تغذیه با جیره 
 منظور بهبراي ماهیان ماده  E200 C400براي ماهیان نر و جیره  E200 C200بر روند رشد و بلوغ جنسی ماهیان، استفاده از جیره 

  .دستیابی به رسیدگی مطلوب جنسی مناسب بود
ک و گنادیک نر و ماده گونه بر روند رشد سوماتی%) 20و  16، 12(و چربی خام %) 48و  42(سطوح مختلف پروتئین  ریتأثدر فاز چهارم 

رشد، بهترین درصد بلوغ جنسی در  يها شاخصبرخالف . قرار گرفتند موردبررسیروز  360پرورشی طی  (A. nudvinentris)شیپ 
غذایی بر  يها رهیج ریتأثبا توجه به نتایج حاصل و . تغذیه نموده بودند 16/48ماهیانی مشاهده شد که از جیره با نسبت پروتئین به چربی 

براي دستیابی به رسیدگی  16/48براي رسیدن به بهترین روند رشد و  16/42روند رشد و بلوغ جنسی ماهیان، استفاده از جیره حاوي 
  .گردد یممطلوب جنسی پیشنهاد 

 ماهیان فیلترکیب بدن  کارنیتین بر روند رشد و - آلدستیابی اثرات سطوح مختلف  منظور بهروز  120مدت در فاز پنجم آزمایش غذادهی به 
در  PERو  WG ،SGRشاخص باالترین . طراحی و انجام شد گرم 68/3079±12/59با وزن متوسط  )Huso huso( جوان پرورشی

میزان چربی موجود در بافت گوشت ماهیان . گرم الکارنیتین در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد میلی 600ماهیان تغذیه شده از تیمار حاوي 
کارنیتین در هر کیلوگرم جیره در  آلگرم  میلی 600داري نسبت به ماهیان تغذیه شده حاوي  معنی طور بهتغذیه شده از تیمار شاهد، ) فیله(
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کارنیتین به هر - گرم مکمل ال میلی 600افزودن . باالتر، در صورتیکه مقادیر متوسط پروتئین آن در سطح پائینتري قرار داشتسطح 
جوان در شرایط پرورشی، سبب بهبود بازده و عملکرد ماهی در دوره رشد، صرفه جویی در مصرف غذا  ماهی فیلکیلوگرم جیره غذایی گونه 

  .لید گردیدکاهش هزینه تو درنتیجهو 
  
  تاسماهی ایران انگشت قد و باز ماندگی الرو و بچه ماهی غذایی در رشد هاي جاذب تأثیربررسی  .6
  

طی دوره سازگاري به غذاي دستی با ) Acipenser persicus(افزایش رشد و بازماندگی الرو و بچه تاسماهی ایرانی  باهدفاین پروژه 
عدد بچه  1500و عدد الرو  3300منظور بدین  .جاذب غذایی انجام شد عنوان بهاستفاده از مکملهاي اسیدآمینه متیونین، الیزین و آالنین 

طی دوره سازگاري به غذاي دستی تحت ) انحراف از معیار ±میانگین(گرم  8/1±3/0و  4/0±09/0تاسماهی ایرانی به ترتیب با اوزن اولیه 
انجام  3×3فاکتوریل روزه تغذیه و بررسی آماري در قالب طرح آماري کامالً تصادفی به روش  70و  62شرایط پرورشی براي دو دوره 

عالوه بر . ، با سه تکرار بودبررسیموردجیره غذایی محتوي سطوح صفر، یک و سه درصد از سه اسیدآمینه  9تیمارهاي غذایی شامل . گرفت
-با جیره مقایسه منظور بهپروتئین گیاهی مکمل شده با سه درصد متیونین، الیزین و آالنین % 50 يمحتوغذایی فوق، یک جیره  يها رهیج

مرحله (لیتري  30حوضچه  30تصادفی در  طور بهماهیان . فرموله شد پروري آبزيدر  صرفه به مقرونهاي فوق جهت دستیابی به جیره 
  .لیتر در ثانیه، توزیع شدند 2/0مجهز به سیستم هوادهی و دبی آب ) مرحله بچه ماهی(لیتري  50حوضچه  30و ) الروي

متیونین % 3از وزن نهایی الروتاسماهی ایرانی، باالترین وزن نهایی را در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي سطوح  آمده دست بهنتایج آماري 
داشت دار آماري برتري معنی موردبررسینشان داد، این تیمار با تمامی تیمارهاي ) گرم M3L1A3( )3/0±5/7(الیزین % ا 1و ن و آالنی

)P<0.05(.  بررسی آماري وزن نهایی ماهیان نشان داد که دو تیمارM3L3A3 ) 1/11±6/3) (موردبررسیاز هرسه اسیدآمینه % 3محتوي 
، M1L1A1 ،M1L3A1تیمارهاي با ) گرم 4/10±1/3) (الیزین% 1و از دو اسیدآمینه متیونین و آالنین % 3محتوي ( M3L1A3و ) گرم

M1L1A3،M0L0A0 )اختالف معنی دار آماري ) گرم 6/5±0/1(پروتئین گیاهی % 50با و تیمار غذایی ) فاقد اسیدهاي آمینه افزوده شده
ادامه تجزیه واریانس یکطرفه وزن نهایی بچه تاسماهیان  .)P<0.05(نشد دار آماري مشاهده داشتند، ولی بین این دو تیمار تفاوت معنی

 0/1±6/6( M1L1A3،)گرم 5/0±0/7( M1L3A1،)گرم 6/1±6/8( M3L1A1،)گرم M1L1A1 )2/1±0/7 يتیمارهامشخص نمود که 
تجزیه واریانس یکطرفه طول  .((P>0.05 آماري ندارددار پروتئین گیاهی اختالف معنی% 50و جیره با ) گرم 8/1±8/5( M0L0A0با ) گرم

به  مربوط) متر سانتی 12±6/1(حداکثر طول کل  .)(P>0.05 کل بچه تاسماهیان حاکی از عدم اختالف معنی دار آماري بین تیمارها بود
  .بود M3L1A3تیمار 

این در حالی است که . شودبه اسیدهاي آمینه متیونین بیشتر می ها آننتایج نشان داد که با افزایش رشد بچه تاسماهیان ایرانی، نیاز 
اثرات رشدي یکسانی نشان دادند  %3و  1اسیدهاي آمینه الیزین و آالنین در سازگاري بچه تاسماهیان ایرانی به غذاي دستی در سطوح 

این مطالعه در  يها افتهی بر اساسبنابراین . تندبرتري آماري داش% 3ولی طی دوره سازگاري الرو تاسماهی ایرانی به غذاي دستی در سطح 
برآورد % 1خصوص الرو تاسماهی ایرانی، نیاز الروها طی دوره تغذیه از غذاي دستی به اسیدهاي آمینه الیزین و آالنین حداقل بیشتر از 

  .شد
  
 )IR٠٠١ :CEP( )MSGP١مشترك با بانك جهاني و ( ساحليپرورش تاسماهيان در مناطق  .٧
  

نیازمندي غذایی اختصاص  يها یبررسبه  )گرانت(پروژه مشترك با برنامه محیط زیست دریاي خزر و حمایت مالی بانک جهانی  بخشی از
جهت اجرایی با حمایت مالی بانک جهانی  –با درصدهاي مختلف پروتئین و چربی در قالب پروژه تحقیقاتی  ماهی فیلبررسی رشد  .داده شد

، 12، 8با سطوح چربی تیمار  9هفته در  9براي مدت  ماهی فیلپروتئین و چربی در پرورش بهترین درصد ارزانترین جیره غذایی با  تعیین
حاصل مولد واحد، با وزن متوسط  ماهی فیلعدد  500تعداد . کامالً تصادفی انجام شد درصد با سه تکرار در طرح 40، 35، 30و پروتئین  16
تراکم، درجه حرارت و دبی آب  ازجملهشرایط پرورشی . تصادفی توزیع گردید لیتربطور 300مفید ه فایبرگالس با حجم حوض 27گرم در  77

  .در تیمارها برابر و یکسان بود
 موردبررسیگرم در تیمارهاي ازمایشی  7/732 ± 24تا  2/3 ± 11/0وزن فاز متوالی از متوسط  3از ماهیان در  عدد 600بدین منظور تعداد 

میزان غذا با . لیتر در دقیقه استفاده شد 4با دبی آب  لیتر و 500حجم آبی  قرارگرفتند از وانهاي فایبرگالس مدور با مساحت یک متر مربع،
جدول . محاسبه شد درصد وزن بدن 2تا  5/1، به میزان 3و در فاز  2و  1درصد وزن بدن در فاز  3تا  2توجه به وزن کل ماهیان به میزان 

  ).11جدول (دهد  یمرا نشان  غذاهایفیت یک ک
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  )گرم 130تا  2/3از وزن (یک در فاز  موردبررسی يها رهیجترکیب  -11جدول 
 )درصد(غذایی  يها رهیجکیفیت  مواد مغذي
 50 45 40 پروتئین خام

 02/12 7/12 1/13 چربی
 5/11 3/12 5/12 کربوهیدرات

 5/17 3/18 4/18 (mj/kg)انرژي 
  

  

  )گرم ٥٥٠تا  ٩٠وزن از (دو در فاز  موردبررسی یها رهیجتركيب  - ١٢جدول 

  

  )گرم ٧٥٠تا  ٤٥٠وزن از (سوم در فاز  موردبررسی یها رهیجركيب ت -١٣جدول 

  

  

  

  

  

  

گرم افزایش  80تا  5درصد، رشد بچه ماهیان در وزن متوسط  50به  40نتایج حاکی از آن است که با افزایش پروتئین جیره غذایی از 
رشد ماهیا ن از وزن ). p>0.05(است درصد مشاهده نشده  50و  45گرم اختالف معنی دار آماري بین جیره  100تا  80و از وزن  ابندی یم

. درصد بود) 6/381 ± 2/6( 6/42و  40تیمارهاي غذایی  آربهتر  )3/540 ±27(درصد پروتئین  45و  46، 50گرم، تغذیه شده با جیره  90
 با رصدد 45، 3/46، 50 يمارهایتفاکتور طول نیز بین ). p<0.05(دهد  یمآماري اختالف معنی داري بین تیمارهاي فوق نشان  يها یبررس
را به خود  SGRو بیشترین  FCRدرصد کمترین  45و  50غذاي  دو). p<0.05(دهد  یمدرصد اختالف معنی دار نشان  6/42و  40

و حداکثر آن در ) 8/718 ±22( درصد 3/46گرم حداقل وزن مربوط به تیمار  450ن از وزن ماهی فیلدر بررسی روند رشد  .اختصاص دادند
 )٠.٠٥<p(نشد مشاهده  گرم 750 تا 450اختالف معنی دار آماري بین تیماراز وزن  وجود بااین. مشاهده شد) 7/732 ± 24( درصد 40تیمار 

  .)١٣و  ١٢جداول (

  
   

 5جیره  4جیره  3جیره  2جیره  جیره یک ترکیبات
 6/42 45 40 3/46 50 (%)پروتئین خام 

 5/12 7/12 1/13 2/12 1/12 (%)چربی 
 8/20 3/12 5/12 17 5/11 (%) کربوهیدرات

 5/18 7/18 18 2/18 8/18 (mj/kg)انرژي 

 4جیره  3جیره  2جیره  ترکیبات
 45 40 3/46 (%)پروتئین خام 

 7/12 1/13 2/12 (%)چربی 
 3/12 5/12 17 (%) کربوهیدرات

 7/18 18 2/18 (mj/kg)انرژي 
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  ماهی فیلبه جاي پودر ماهی در جیره غذایی  )پودر ضایعات مرغ(بررسی امکان جایگزین نمودن  .8
  

) Fingerling(انگشت قد  در دو مرحله ماهی فیلکاهش هزینه جیره غذایی  منظور بهاین طرح با توجه به کمبود ذخایر آبزیان پالژیک و 
  .به مرحله اجرا گذاشته شد این گونه آن بر روند رشد، ترکیب الشه و کارایی کبد ریتأثو  (grow- out(رشد و 

 %100و  80، 60، 40، 20، 0 ینیگزیجامگاژول انرژي درکیلوگرم بر اساس سطوح  20و پروتئین  %45جیره غذایی حاوي  6در مرحله اول 
. غذایی تغذیه شدند يها رهیجهفته با  8به مدت  )گرم SD17/0±42/28(وزن پودرضایعات به جاي پودرماهی ساخته و ماهیان با متوسط 

ماهیان تغذیه شده با ) رشد ویژه بیضر وزن نهایی، درصدافزایش وزن بدن،(در پایان دوره آزمایش اختالف معنی داري در شاخصهاي رشد 
و  80 به ترتیبکه  ییها رهیج از اما شاخصهاي رشد در ماهیان تغذیه شده). P>0.05(نشد جایگزینی مشاهده  %60و  0،20،40 يمارهایت

همچنین جایگزینی ). P<0.05( افتیمعنی داري کاهش  طور بهاز سهم پودرماهی کاسته و پودرضایعات مرغ جایگزین آن شده بود  100%
 و 29/1 - 21/1به ترتیب در رنج فوق  هاي شاخص منفی بر ضریب تبدیل غذا و نسبت بازده پروتئین ماهیان نداشت و ریتأث %80 تا سطح

مقدار . رفتینپذ ریتأثو از سطوح الحاق آرد ضایعات مرغ به جیره  بود ماده خشک %9تا  8بین  چربی الشه. قرار داشتند 67/1 -79/1
نگردید مشابه و اختالف معنی داري در شاخص هپاتوسوماتیک ماهیان مشاهده % 80و  60، 40، 20، 0 يمارهایتپروتئین الشه ماهیان در 

)P>0.05.( 
منفی بر شاخصهاي رشد و  ریتأثدر جیره،  %60ضایعات مرغ به جاي پودرماهی تا سطح رداد که جایگزین نمودن پودنتایج حاصله نشان 

  .دیآ یمدر دوره انگشت قد به شمار  ماهی فیلماهی جهت تغذیه رضریب تبدیل غذا نداشته و منبعی مناسب جهت جایگزینی بجاي پود
 يحاوجیره غذایی  6روز با  128 به مدتگرم  89/107 ± 9/5وزن با میانگین  ماهی فیلدد ع 180تعداد ) مرحله رشد(دوم پروژه  فازدر  

 %100و  80، 60، 40، 20، 0سطوح سطوح پودر ضایعات مرغ در  ها آنمگاژول انرژي در هرکیلوگرم غذا که در  20و پروتئین  40%
تغذیه ماهیان تیمار شاهد بیشترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن در پایان دوره  .جایگزین پودرماهی شده بود تا حد اشباع تغذیه شدند

و  60، 20،40 يمارهایترا دارا بودند، اما اختالف معنی دار آماري در شاخصهاي فوق بین ماهیان تیمار شاهد با ماهیان  ویژه و ضریب رشد
معنی داري کاهش یافت و کمترین آن در  طور بهچربی الشه با افزایش پودرضایعات مرغ در جیره، ). P>0.05(جایگزینی مشاهده نشد  80%

ن نتایج این طرح بر این نکته اذعا. گزارش شد) 68/1 ± 056/0(متوسط ضریب تبدیل غذا ). P<0.05( دیگردجایگزینی ثبت  %80 ماریت
 در دوره انگشت قد و رشد اهیم فیلپتانسیل باالیی جهت جایگزینی بجاي پودرماهی در جیره غذایی از که پودرضایعات مرغ  داشت

  .یک آلترناتیو جایگزین در نظر گرفته شود عنوان بهو باید برخوردار بوده 
  
  پرورشی ماهی فیلمطالعه اثرات فیتواستروژنهاي جنیستین و اکول بر روند رشد تولیدمثلی  .9
  

 زرده سازيو  زرده سازيمرحله پیش  ماهی فیل ویژه بههاي مختلف ماهیان و ترین مرحله رسیدگی جنسی در گونهبا توجه به اینکه طوالنی
بنابراین، جهت کاهش دوره رسیدگی جنسی ). کشدسال نیز طول می 10ها تا در برخی از گونه( است) رسیدگی جنسی IIIو  IIمرحله (

ساله که در مرحله  5المللی تاسماهیان دریاي خزر انجام پذیرفت و فیلماهیان ماده پرورشی توسط محققین موسسه تحقیقات بین يا مطالعه
II از  مثلیهاي تولیداز طریق مطالعه شاخص. رسیدگی جنسی قرار داشتند با فرموالسیون غذایی نوین حاوي فیتواستروژنها تغذیه شدند

پس از یکسال تغذیه . ماهیان تحت تیمار پایش گردیدد رشد غدد جنسی فیلهاي هورمونی، الپراسکوپی و بافت شناسی رونطریق آزمایش
ماده در شرایط طبیعی در  ماهی فیلاین در حالیست که . ماهیان برخی تیمارها اتفاق افتاد، بلوغ جنسی در فیلموردنظرماهیان با جیره فیل
  .رسددهی میسالگی به مرحله بلوغ جنسی و خاویار 18 - 21سن 

 5/41مذکور که داراي وزن  ماهی فیلاز . بیوپسی شد ساله تغذیه شده با جیره حاوي فیتواستروژنها 7پرورشی  ماهی فیلاز مولدین  یک عدد
 5/5) میکروسزارین(محرك گنادوتروپینی، با روش ریزبرش مجراي تخم بر  هاي هورمونساعت پس از تزریق  36کیلوگرم بود، نهایتاً 

در ادامه پس . عدد در هر گرم استحصال گردید 43تخمک اووله شده با کیفیت مطلوب و به تعداد ) درصد وزن بدن 3/13معادل (کیلوگرم 
 50م استحصالی از یک مولد نر پرورشی با تحرك حدود با افزودن محلول کائولن، عملیات لقاح با افزودن اسپر ها تخماز رفع چسبندگی 

  .درصد تعیین گردید 87 درصد انجام و درصد لقاح
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  مشترك با مراکز آموزش عالی هاي پروژه .10
  

با استفاده از مواد غذایی در دسترس  juvenileدوره در  ماهی فیلجهت تعیین حد بهینه پروتئین در گونه ) 1381(محمدي و همکاران 
، 25،30(جیره غذایی با انرژي ثابت و سطوح پروتئینی متفاوت  6 و با تاکید بر باالنس آمینواسید) هی کیلکا، آرد سویا و روغن ماهیپودرما(

بیانگر آن بود  نتایج. هفته تغذیه نمودند 8 به مدترا ) گرم SE10± 100(با میانگین وزنی  ماهیان فیلساخته و بچه %) 50و  45، 35،40
معنی داري افزایش یافتند،  طور به) افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و تولید(رشد  هاي شاخص %50 به 25مقدار پروتئین از  که با افزایش

  .است %50 بنابراین بر اساس نتایج این پروژه پیشنهاد گردید که سطح بهینه پروتئین در این گونه
  

 هاي شاخصکارنتین در هرکیلوگرم غذاي خشک را بر  –آلمیلیگرم  900و  300،600مقادیر  ریتأثبراي اولین بار ) 1380(غفاري وهمکاران 
قرار داده و به این نتیجه  موردبررسیروز  60را طی ) گرم SE2±95(با متوسط وزن  ماهی فیلرشد، ترکیب چربی و پروتئین کل بدن 

 600بنابراین توصیه نمودند که  و) P<0.05(بت داشته کارنتین بر روي افزایش وزن بدن و راندمان تبدیل غذایی اثر مث -آلکه  رسیدند
  .ماهیان خاویاري الحاق گردد کارنتین به هر کیلوگرم جیره -آلمکمل  گرم میلی

  
کارنتین در هرکیلوگرم غذاي خشک را بر روند رشد و ترکیب  –آلمیلیگرم  900و  600، 300مقادیر  ریتأث) 1381(و همکاران  صالح پور

کارنتین بر افزایش وزن بدن و  آلمورد آزمایش قرار داده و به این نتیجه رسیدند که ) گرم SE1/1±5/18(با متوسط وزن  ماهی فیلالشه 
  .کارنتین به جیره غذایی این گونه اضافه گردد آل گرم میلی 600مقدار و پیشنهاد نمودند که  )P<0.05(دارد راندمان تبدیل غذایی اثر مثبت 

  
 ماهی فیلهفته در گونه  16 به مدتپلی فسفات را  -2اسکوربیل -از نوع ال Cویتامین سطوح مختلف  ریتأث) 1384(فالحتکار و همکاران 

. )P<0.05(شد درتیمارهاي مختلف مشاهده  MCVو  WBC،RBCمقادیر در هفته ششم اختالف معنی داري در . قرار دادند موردبررسی
درهفته شانزدهم در عمده پارامترهاي هماتولوژیک اندازه گیري . )P<0.05(معنی دار بود  اختالف LDH و ALP همچنن در مقدار فعالیت

در هفته چهارم در تمام پارامترهاي رشد اختالف معنی دار آماري مشاهده  )P<0.05(معنی دار مشاهده شد  اختالف MCHC شده بجز
مقایسه پارامترهاي . )P>0.05(نگردید در بقیه موارد اختالف معنی دار آماري مشاهده  PERو  CF در هفته هشتم به جز که درحالیشد، 

نتایج این . بود) SGR(و ضریب رشد ویژه ) CF(چاقی رشد در کل دوره نشاندهنده معنی دار بودن اختالف در متوسط وزن، شاخص 
اي اثرات معنی داري بر پارامترهاي هماتولوژیک، بیوشیمیایی مختلف رشد دار يها دورهدر  تواند یمتحقیق مشخص ساخت که این ویتامین 

رشد، فعالیت آنزیمها و پاسخ به  هاي شاخصبر  Cویتامین مثبت  ریتأثباشد، لذا با توجه به  تر نییپارشد بخصوص در سنین  هاي شاخصو 
 APP از نوع Cدر کیلو گرم ویتامین  گرم یمیل 100-200مقدار  موردنظرپیشنهاد گردید در شرایط پرورشی و در محدوده وزنی  استرس

  .در جیره ماهیان خاوباري مفید باشد تواند یم
  

جیره  8 ریتأث Juvenileدر دوره  ماهی فیلتعیین حد بهینه نسبت پروتئین به انرژي در جیره غذایی  منظور به) 1382(امیرخانی و همکاران 
 4/22و  1/21، 8/19، 5/18 و چهارسطح انرژي% 45و  40پروتئین با دو سطح  2× 4فاکتوریل آزمایشی را در چهارچوب طرح آماري 

نتایج . قرار دادند موردبررسیهفته  8در طی ) گرم SD3/9±12/63( مگاژول انرژي خام در هر کیلوگرم جیره را بر روند رشد ماهیان
مگاژول انرژي خام در هر کیلوگرم جیره  1/21انرژي و سطح % 40پروتئین با سطح  ییها رهیجاز این آزمایش نشان داد که  آمده دست به

  .گرم مناسب است 200تا  60وزن جوان با  ماهی فیلجهت رشد بهینه 
  

در تغذیه از منابع کربوهیدرات و چربـی  ) گرم 25 ±8/1( یپرورش ماهیان فیلمطالعاتی در خصوص توانایی ) 1384(سیدحسنی و همکاران 
 ماهیـان  فیلنتایج نشان داد بچه  .دادند منابع انرژي غیرپروتئینی با سطوح یکسان انرژي انجام عنوان به) نشاسته، روغن گیاهی وجانوري(

انرژي غیرپروتئینی خود استفاده  تأمیننسبت به سطوح باالي کربوهیدرات براي ) در جیره% 25تا  20(از سطوح باالي چربی  توانند یمبهتر 
کربوهیدرات کاهش و شاخص هپاتوسوماتیک افزایش % 28غذایی حاوي  يها رهیجان در ماهی فیلرشد در بچه  هاي شاخصطوریکه کنند، ب

  .یافته بود
  

ساله، ماهیان نر این  6و  5کنجاله سویا بر تسریع روند رسیدگی جنسی ازون برون  ریتأثبررسی  منظور به) 1384(خوش نیت و همکاران 
، بدون سویا، با ویتامین در ماهیان نر در مرحله باال رسیدگی جنسی I و II ه غذایی بدون سویا، بدون ویتامین در مرحلهگونه با چهار جیر
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)III  وIV ( و ماهیان ماده با جیره غذایی حاوي سویا، بدون ویتامین در مرحله پایین رسیدگی جنسی) انتهاي مرحلهII ( و با سویا، با
نتایج براین نکته اذعان داشت که اثر ترکیبات غذایی بر دستگاه تولیدمثل ماهیان . را مورد آزمایش قرار دادند) III(باال ویتامین در مرحله 

مساحت تخمک و  –تغییرات مساحت هسته واسطه بهمهم است، مطالعه تغییرات در مراحل رسیدگی جنسی  )Cو  Eویتامین سویا و (ماده 
  .بود ها آنماده با جیره سویا و ویتامین معنی دار و نشاندهنده پیشرفت رسیدگی جنسی نسبت قطر هسته بقطر تخمک در ماهیان 

اثر آمینواسید الیزین در عملکرد رشد، کارایی غذا و شاخص هپاتوسو ماتیک بچه  ریتأثبررسی  منظور به) 1385(یگانه و همگاران : 3-1- 8 
گرم در کیلوگرم  30و  5/22، 15، 5/7(ماهیان را با سطوح مختلف اسیدآمینه الیزین ) گرم SD1/0±0/20(با وزن متوسط  ماهیان فیل

دستیابی به حداکثر رشد و  منظور بههفته تغذیه نمودندو دریافتندکه  8به مدت ) کارنتین آلدر کیلو گرم  گرم میلی 300(با سطح ) جیره
گرم  120تا  20اوزان  ماهیان فیلکارنتین در پرورش گوشتی  –آل گرم لیمی 300همراه گرم الیزین به  5/22کاهش هزینه تولید افزودن 

  .اضافه شود
  

 SD1/0±0/20(با میانگین وزن  20 ماهی فیلکارنتین و الیزین را بر روند رشد و ترکیب الشه -مکمل ال ریتأث) 1386(ناطقی و همکاران 
یک سطح  به همراه%) 3و  25/2، 5/1، 75/0، 0(سطح الیزین  5 ریتأثبدین منظور دریک آزمون فاکتوریل . قرار دادند موردبررسیرا  )گرم

رشد . قرار گرفت موردبررسیجوان  ماهی فیلهفته بر روند رشد و ترکیب الشه  8 به مدت) در کیلوگرم گرم میلی 600(کارنتین  -آلثابت 
الیزین نسبت به تیمارهاي دیگر داراي اختالف معنی دار آماري بود، همچنین نسبت  %5/1و  75/0رهاي روزانه و ضریب چاقی ماهیان تیما

 ).P<0.05(معنی داري از تیمار شاهد مطلوبتر بود  طور بهالیزین % 3تیمار بازده پروتئین و ضریب تبدیل غذا در ماهیان تغذیه شده از 
الیزین در مقایسه با تیمارهاي دیگر مطلوبتر % 3سرعت رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و درصد افزایش وزن بدن در تیمار  هاي شاخص

 ماهیان فیلرشد و تغذیه  هاي شاخصالیزین موجب سودمندي و افزایش کارایی رشد در % 3 نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن. بود
  .گردد یم

  
با میانگین  ماهیان فیلخونی و کبدي بچه  هاي شاخصاثر سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین جیره را بر روند رشد، ) 1386(حقی و همکاران 

تفاوت معنی داري را در  نتایج حاصل از بررسی روند رشد. قراردادند موردبررسیروز  120 به مدت) گرم SD92/0±93/31(وزن 
% 1و  5/1حاوي  يها رهیجدر  به ترتیبرشد ذکرشده  هاي شاخصبهترین . نشان داد) GR(و رشد روزانه ) K(ضریب چاقی  هاي شاخص

ابعاد ). P<0.05(بود معنی داري از سایر تیمارها بیشتر  طور بهمتیونین % 5/0همچنین سطح پتاسیم خون درتیمار حاوي . متیونین ثبت گردید
همچنین نتایج حاصل از ). P<0.05(تیمارهاي دیگر کمترین مقدار را داشت معنی داري درمقایسه با  طور به %5/1کبد در تیمار  هاي سلول

بود درصد متیونین  5/1آنالیز الشه به این نکته اذعان داشت که بیشترین سطح پروتئین و کمترین سطح چربی متعلق به ماهیان تیمار 
)P<0.05.(  

 هاي شاخصرا بر %) 2و  5/1، 0/1، 5/0(سطوح مختلف متیونین  ریتأثنیز در آزمایشی مشابه ) 1386(همکاران پیک موسوي و : 11-3-1
معنی  ریتأثنتیجه رسیدند که متیونین الحاق شده به جیره  قرار داده و به این موردبررسیگرم را  30با متوسط وزن  ماهیان فیلرشد بچه 
بنابراین توصیه ). P<0.05(گردد  یم) ربی الشهپروتئین و چ(موجب بهبود کیفیت الشه  اما). P>0.05(نداشته رشد  هاي شاخصداري بر 

  .گرم متیونین الحاق گردد 5/1گردید که به ازاي هر کیلوگرم جیره خشک 
   
اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغنهاي گیاهی را بجاي روغن ماهی جیره برروند رشد، ترکیب بیوشیمیایی و ) 1389(نیک زاد و همکاران  

جیره  5بدین منظور . قرار دادند موردبررسیرا ) گرم SE)49/0±97/26 با میانگین وزن پرورشی ماهی فیلپروفیل اسیدهاي چرب الشه 
تیمارشاهد و در  عنوان بهروغن ماهی کیلکا % 100با تیماراول . روغن اضافه و فرموله شد% 10حاوي غذایی ایزوانرژتیک و ایزولیپید 

 يها روغني گیاهی مخلوط شدند که شامل روغنهاي آفتابگردان و سویا درتیمار دوم، با روغنها% 50 تیمارهاي بعد روغن ماهی بمیزان
با ترکیبی از % 100بمیزان ، و در تیمارپنجم %25و روغنهاي سویا و کانوال در تیمارچهارم بمیزان هرکدام  آفتابگردان و کانوال در تیمارسوم

رشد و  هاي شاخصدر پایان دوره آزمایش، اختالف معنی داري در . یگزین شدندجا )1:1:1نسبت با (روغنهاي آفتابگردان، سویا و کانوال 
نتایج این پروژه . پذیرفت ریتأثمعنی داري از ترکیب جیره  طور بهاما ترکیب اسیدهاي چرب الشه . ترکیب بیوشیمیایی الشه مشاهده نشد

  .در جیره نیاز دارند n-6و  n-3پرورشی به اسیدهاي چرب سري  ماهیان فیلنشان داد که 
  

سطوح مختلف آنزیمیت، پلی ویتام و ترکیب این دو ماده افزودنی غذایی را بر رشد و ترکیبات الشه  اثر) 1387(لی و همکاران یبنی اسماع
، )GR( قرارداده و ارزیابی نمودند که بیشترین سرعت رشد روزانه موردبررسی) گرم 7/3 ± 05/0(با متوسط وزن  بچه تاسماهی ایرانی
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ثابت نمود که  نتایج این مطالعه. بوده است% 3و کارایی غذا در تیمار آنزیمیت ) BWI(، درصد افزایش وزن بدن )SGR(ضریب رشد ویژه 
  .رشد تاسماهی ایرانی دارد هاي شاخصمثبتی بر  ریتأثآنزیمیت 

  
رشد، تغذیه و ترکیب الشه تاسماهی سیبري با میانگین وزن  هاي شاخصدرصدهاي مختلف غذادهی را بر  ریتأث) 1388(وهمکاران عزیزیان 

SD)9/80±4/1035 هفته  8 به مدتغذا دهی % 3و  2، 1قرار داده و ماهیان را در تیمارهاي مختلف غذادهی با  موردبررسیرا )  گرم
و  FCRرشد،  هاي شاخصذاکاهش یافت و کارایی غ% 3به  1از نتایج براین نکته اذعان داشت که با افزایش درصد غذادهی . تغذیه نمودند

آنالیز الشه حاکی از معنی دار نبودن  ).P<0.05(درصدهاي مختلف غذادهی قرار گرفتند  ریتأثمعنی داري تحت  طور بهنسبت بازده پروتئین 
وزن بدن غذادهی در روز مناسب % 1بنابراین توصیه گردید که مقدار ). P>0.05(بود درصدهاي مختلف غذادهی برترکیبات الشه  ریتأث

  .استبراي پرورش تاسماهی سیبري در دوره پرواربندي 
  

بدین منظور از . قرار دادند موردبررسیرشد ماهی استرلیاد  هاي شاخصبرخی از  بررا  Eو  Cویتامینهاي  ریتأث) 1389(تاتینا و همکاران 
 گرم میلی 400و  100اسکوربیل پلی فسفات و  - آل از نوع Cویتامین  گرم میلی 400و  100مقادیر ترکیبی از  غذایی شامل يها رهیج

نتایج این تحقیق . گرم استفاده شد 9/350 ±3/14وزن از نوع دي آلفا توکوفرول درکیلوگرم غذا جهت تغذیه استرلیاد با متوسط  Eویتامین 
معنی داري بر پارامترهاي هماتولوژیک، بیوشیمیایی و  ریتأثمختلف رشد  يها دورهدر  توانند یم Eو  Cمشخص نمود که ویتامینهاي 

که در شرایط  رسد یمرشد بنظر  هاي شاخصبر برخی از  Eو  Cویتامینهاي مثبت  ریتأثلذا با توجه به . رشد داشته باشند هاي شاخص
 گرم میلی 400و همچنین جیره محتوي  Eویتامین برکیلوگرم  گرم میلی 400و  C بر کیلوگرم ویتامین گرم میلی 100پرورشی جیره حاوي 
  .مطلوب تلقی گردد تواند یم E بر کیلوگرم ویتامین گرم میلی 100و  Cبر کیلوگرم ویتامین 

  
ت بیوشیمیایی بدن رشدو تغذیه، ترکیبا و غذادهی مجدد را برروي عملکرد مدت کوتاهگرسنگی  يها دورهاثرات ) 1389(مرشدي و همکاران 

چهاروعده (را با چهارتیمار ) گرم SD5/1±51/19(وزن با میانگین ) Acipenser baerii( و فاکتورهاي خونی در بچه تاسماهی سیبري
روز  32و روز گرسنگی  8غذادهی مجدد و  روز 16روز گرسنگی و  4روز غذادهی مجدد،  8گرسنگی و  روز 2غذاي روزانه تاحد سیري، 

منفی بر  ریتأثگرسنگی و غذادهی مجدد  يها دورهنتایج حاصل نشان داد که . قراردادند موردبررسیروز  80 به مدترا ) غذادهی مجدد
). P<0.05(بود معنی داري از سایر تیمارها باالتر  طور بهاما پروتئین و فیبر گروه شاهد ). P>0.05(ندارد رشد و تغذیه ماهیان  هاي شاخص

معنی  طور بهن آزمایش از میان پارامترهاي هماتولوژیک فقط غلضت هموگلوبین، درصد هماتوکریت در تیمارهاي سیري وگرسنگی درپایا
را دارند که  مدت کوتاهگرسنگی  يها دورهمطالعه نشان داد که بچه تاسماهی سیبري تحمل  این ).P<0.05(بود داري از تیمارشاهد باالتر 

  .در مزارع پرورشی این گونه اجرا گردد توانند یمگرسنگی و غذادهی مجدد  يها برنامهاین 
  

گونه را با میانگین  این جهت ارزیابی استراتژیهاي متابولیکی و اندوکراینی خاص تاسماهی سیبري،) 1389(همچنین عشوري و همکاران 
چهار وعده غذاي روزانه تا (با تیمارهاي  مدت کوتاهروز در روبرو شدن با دوره گرسنگی  80 به مدت) گرم SD43/0±32/19(وزنی 

را ) روز غذادهی مجدد 32و روز گرسنگی  8غذادهی مجدد و  روز 16و روز گرسنگی  4روز غذادهی مجدد،  8گرسنگی و  روز 2حدسیري، 
است بدون دخالت کورتیزول نتایج نشان داد که مصرف ذخایر انرژي در طی گرسنگی تاسماهی سیبري ممکن . مورد ارزیابی قرار دادند

 T4و  T3کورتیزول،  هاي شاخصرا دارد، بطوري که  مدت کوتاهباشد، همچنین تاسماهی سیبري توان سازگاري متابولیکی با گرسنگی 
  .گلوکز خون پس از غذادهی مجدد به سطوح پیش از گرسنگی برگشتند

  
با  رشد و ترکیب الشه تاسماهی سیبري هاي شاخصتاثیرپروبیوتیک پروتکسین را بر فاکتورهاي خونی، ) 1389(محمودي و همکاران 

، 5/0، 0مقادیر جیره غذایی پروبیوتیک پروتکسین در  4 بدین منظور در. قرار دادند موردبررسیرا ) گرم SD97/33±08/273(میانگین وزن 
تیمار  3و نتایج بررسی از فاکتورهاي رشد تفاوت معنی داري را در بین گروه شاهد . گرم جیره غذایی اضافه شدگرم به یک کیلو 5/1، 1

. گرم در کیلوگرم مشاهده گردید 5/0شاهد و  بیشترین مقدار پروتئین و کمترین مقدار چربی در ماهیان تیمار. بکاررفته از خود نشان نداد
تیماري بود که در آن میان بیشترین مربوط به  يها گروهایی روده حاکی از وجود اختالف معنی دار بین نتایج حاصل از بررسی فلور باکتری

  .بود 3تیماري و کمترین مقدار مربوط به گروه  2گروه تیمار 
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 نظیر مختلف غذایی يها رهیج جهت تعیین مناسبترین جیره غذایی براي تولید و پرورش تاسماهی استرلیاد اثر) 1390(حسینی و همکاران 
با میانگین وزن  را بر روند رشد و ترکیب الشه بچه ماهی استرلیاد)) گاماروس و شیرونومید(اسکرتینگ، بیومار، چینه و غذاي زنده ((
)SD21/0±23/8 (در انتهاي دوره آزمایش بیشترین میزان رشد روزانه . قرار دادند موردبررسیهفته  12 به مدتآکواریوم را در ) گرمGR( ،

در ماهیان تیمار اسکرتینگ مشاهده ) FE(و کارایی غذا ) CF(، ضریب چاقی )BWI(، درصد افزایش وزن بدن )SGR(ضریب رشد ویژه 
با توجه به نتایج . همچنین در آنالیز الشه تیمارهاي مختلف غذایی بیشترین میزان پروتئین و چربی در تیمار اسکرتینگ ثبت گردید. شد

  .در آزمایش داشتند دیگر رفته بکار يها رهیجان نمود که ماهیان تغذیه شده با غذاي اسکرتینگ عملکرد بهتري نسبت به اذع توان یمفوق 
  

) گرم SD96/61±25/689( روند رشد و ترکیب الشه تاسماهی سیبري بررا  کربوهیدرات دکسترین ریتأث )1390(ملت دوست و همکاران 
درصد دکسترین را که جایگزین  20و  15، 10، 5؛ 0و سطوح  %42 بدین منظور پنج جیره غذایی حاوي پروتئین. قرار دادند موردبررسی

افزایش وزن و وزن نهایی متعلق به ماهیان  هاي شاخصدر انتهاي دوره آزمایش میزان . روغن ماهی و روغن آفتابگردان شده بود مهیا شد
خونی نشان داد  هاي شاخصبررسی ). < P 0.05(دکسترین بود و اختالفی با تیمار شاهد مشاهده نگردید % 10حاوي تغذیه شده با جیره 

  .دکسترین بهترین شرایط را دارا بودند% 20تیمار سالمت و استرس ماهیان  ازلحاظکه 
  

خونی بچه ماهی شیپ  هاي شاخصرشد، ایمنی و  هاي شاخصاسیدفولیک بر  و C ویتامین ریتأثبررسی  منظور به) 1391(نادري و همکاران 
بمیزان ) Cویتامین + اسید فولیک( ویتامین 2و اثر سینرژیست این  Cویتامین  گرم میلی 200اسیدفولیک،  گرم میلی 5/3ترکیبی از مقادیر 

+ کیلوگرم /گرم میلی 200(، )یلوگرمدر ک گرم میلی 5/3+ کیلوگرم/ گرم میلی 200(، )در کیلوگرم گرم میلی 5/1+ کیلوگرم /گرم میلی 200(
کیلوگرم / گرم میلی 200حاوي ماهیانی که با غذاي . هفته تغذیه نمودند 8 به مدتگونه را  بکار برده و این) در کیلوگرم گرم میلی 5/5

نتایج این تحقیق نشان داد که . تغذیه شده بودند بیشترین افزایش وزن را دارا بودند) در کیلوگرم اسیدفولیک گرم میلی C  +5/5ویتامین 
ویتامین مثبت  ریتأثلذا با توجه به . رشد دارد هاي شاخصو اسیدفولیک اثرات معنی داري بر پارامترهاي هماتولوژیک، ایمنی و  Cویتامین 

C  ویتامین  گرم میلی 200اسیدفولیک و  گرم لیمی 5/5و اسیدفولیک جیره حاويC  به ازاي هرکیلوگرم غذا جهت افزودن به جیره پیشنهاد
  .گردید

  
رشد، ماندگاري و ترکیب الشه تاسماهی سیبري با  هاي شاخصبر  پروتئین کنسانتره سویا ریتأثبررسی  منظور به) 1391(رضایی و همکاران 

، 0سطوح در  به ترتیبکنسانتره سویا . هفته طراحی و اجرا نمودند 8 به مدتآزمایش رشدي را ) گرم SD 31/3±44/1286(میانگین وزن 
در پایان دوره پرورش اختالف معنی داري در وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد . جایگزین پودرماهی شد% 30و  20، 10

همچنین با افزایش پروتئین . )< P 0.05( ختلف آزمایشی مشاهده نشدویژه، نسبت بازده پروتئین و ضریب تبدیل غذا در تیمارهاي م
نتایج این آزمایش نشاندهنده آن بود که پروتئین کنسانتره سویا . )> P 0.05( کنسانتره سویا در جیره، پروتئین و چربی الشه افزایش یافت

  .استجایگزین مناسبی با آرد ماهی در جیره غذایی تاسماهی سیبري 
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  ماهیان خاویاري نیازهاي غذایی 
  پروتئین -1

با میزان پروتئین و  عمدتاًرشد ماهی و میگو نیز  اصوالً. دهد یمجیره ماهیان پرورشی را تشکیل  بخش ترین گرانو  ترین مهمپروتئین  
  :کارکردهاي مهم پروتئین در آبزیان عبارتنداز. گردد یماسیدهاي آمینه آن تعیین 

  هستندمنبع انرژي  
  باشند میبراي ساخت انواع پروتئین  موردنیازمنبع اسیدهاي آمینه.  

در . پروتئین زمانی براي حیوان مفید خواهد بود که پس از هضم و تجزیه محصوالت مربوطه یعنی پپتیدها و اسیدهاي آمینه جذب شوند 
و این امر به کاهش سریع  هتخلیه شد ها بافتپروتئین از  صورت عدم کفایت پروتئین موجود در جیره براي ادامه کارکردهاي حیاتی زندگی

و مابقی  رود یمبعبارت دیگر اگر جیره حاوي مقادیر اضافی پروتئین باشد مقادیر کمتري براي ساخت پروتئین جدید بکار . انجامد یمرشد 
نوع اسیدهاي آمینه موجود و میزان  ریتأثتحت  اًعمدتبکارگیري پروتئین موجود در جیره توسط آبزي . شود یمبراي تولید انرژي متابولیزه 

جیره، میزان ترکیبات غیرپروتئینی موجود، حالت فیزیولوژیک و حتی ویژگیهاي  هضم قابلپروتئین مصرفی، میزان انرژي قابل متابولیسم یا 
که براي پرورش آبزیان در سیستمهاي نیمه متراکم و  ییها رهیجدر ). (Hillested et al., 2001شیمیایی محیط پرورش دارد  –فیزیکی

  .)Halver et al., 1957( رود یمبکار  درصد پروتئین 40تا  35 معموالً رود یممتراکم بکار 
پروتئین ماده اصلی تشکیل دهنده بافت ماهیان . تاسماهیان به دلیل رژیم گوشتخواري به درصد باالیی پروتئین در جیره غذایی نیاز دارد

آوردن اسیدهاي آمینـه   به دستماهیان پروتئین را براي  درواقع، شود یمدرصد از کل ماده خشک بدن را شامل  75ـ   65ست که حدود ا
خـون بـین    وسیله بهو  شده جذب، اسیدهاي آمینه از روده کند یمپروتئین در بدن هیدرولیز شده و اسیدهاي آمینه را آزاد . کنند یممصرف 

، اما جذب و مصرف پروتئین در ماهیان به وجود منابع انرژي غیرپروتئینی و میزان پروتئین وابسته گردند یمبدن پخش  هاي اندامو  ها بافت
منبـع انـرژي    عنـوان  بـه  (SDA)حرکتـی ویـژه    هـاي  فعالیتکه پروتئین اضافی جیره در  يا گونهبه . (Qinghui et al., 2004)است 

بنـابراین افـزایش پـروتئین    . (Legrow and Beamish, 1986(شود  نیتروژن آمونیومی دفع می صورت بهتر از آن  و اضافه شده مصرف
 ;Thoman et al., 1999)گـردد   کاهش رشد می درنهایتنیاز ماهی، موجب تنش در موجود زنده، افزایش هزینه تولید و  بر مازاد جیره

Catacutan and coloso., 1995)  رشـد اسـت    هاي شاخصبر  تأثیرگذارپروتئین جیره یک فاکتور  اگرچهاز سوي)Lovell,1989 ( و
، اما ماده گرانی است و افزایش )Salhi et al., 2004( گردد یم خوار گوشتدر ماهیان  ویژه بهافزایش آن در جیره موجب بهبود بازده تولید 

منـابع   عنـوان  بـه  کربوهیدراتبا افزودن موادي نظیر چربی و  توان یماما . شود یمآن در جیره غذایی، موجب افزایش تصاعدي قیمت غذا 
جـویی   هکارایی پروتئین را در جهت افزایش رشد ماهیان بهبود بخشید و در مصرف پروتئین صـرف  انرژي در سطوح مشخص، تولیدکننده

از منابع مختلف چربی و یا  شده تأمینانرژي (مدرن، تعیین نسبت مناسب پروتئین به انرژي  پروري آبزيامروزه در صنعت  جهت بدین. نمود
ـ ومستقیم بر کارایی مصرف غذا، روند رشد و مقدار چربی ذخیره شده در بافت و امعا و احشـاء از اهمیـت    ریتأثبدلیل ) کربوهیدرات  يا ژهی

نیاز مـاهی   اندازه بهغذایی بر اساس سطوح پروتئین و انرژي  يها رهیجو فرموالسیون  (Garling and Wilson, 1976)برخوردار است 
نتایج تحقیقات زیادي ثابت نموده است که در نظر نگرفتن نسبت مناسب پـروتئین و انـرژي و   . (Salhi et al., 2004(شوند  یمتنظیم 

فع ضایعات نیتروژنی بـه محـیط پـرورش و    پروتئین در جیره غذایی موجب افزایش غیرمنطقی هزینه تولید غذا، افزایش د رویه بیافزایش 
  .گردد یم زیست محیطآلودگی آن و 

  
  آمینواسیدهاي ضروري -2

ضروري  يها نهیآمنوع از اسید  10ماهیان قادر به سنتز  ازجملهمهره داران . اجزاء اساسی تشکیل دهنده پروتئینها، اسیدهاي آمینه هستند
زولوسین، لیزین، متیونین، فنیل یآرژنین، هیستدین، ا :این اسیدهاي آمینه عبارتند از. گردد تأمین ها آننیستند که باید در جیره غذایی 

غیرضروري  يها نهیدآمیاساین اسیدهاي آمینه که . سایر آمینواسیدها را سنتز کنند توانند یم ها ماهی. آالنین، ترئونین، تریپتوفان و والین
سیستئین، اسیدگلوتامیک، گلوتامین، گلیسین، هیدروکسی پرولین، پرولین، سرین و  آسپاراتیک، اسید آسپاراژین، آالنین، :هستند عبارتند از

 توانند یمبه آلفا کتواسید سنتز شوند که خود آلفا کتواسیدها ) آمینی( نویآمبا انتقال یک گروه  توانند یمغیرضروري  يها نهیدآمیاس. تیروزین
 عنوان بههنگامی که در یک جیره غذایی یک آمینواسید ضروري موجود نباشد آن اسیدآمینه . داز منابع غیرپروتئینی مثل گلوکز مشتق شون

براي سنتز یک پروتئین تمام اسیدهاي آمینه . شود یمزیرا باعث محدودیت سنتز پروتئین  شود یمیک آمینواسید محدود کننده مطرح 
بهمین علت کیفیت پروتئین در تغذیه ماهیان مهم است . ردیگ ینمبایستی در دسترس باشند، در غیر این صورت سنتزي صورت  موردنیاز

)Webster et al., 2002.(  
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  نیازمندي ماهیان به آمینو اسید
سیم قرمز دریایی  ،)Nose et al., 1974(، کپورمعمولی )Duopree and Halver, 1970(گربه ماهی کانال در  شده انجاممطالعات 

)Yone, 1974 (دوگونه مار ماهی Anguilla Anguilla و Anguilla japonica)Arai et al., 1972( و دو گونه میگو 
(Paleomin serratus) (Cowey and Forest, 1971)  و)Penaeus aztacus) (Shewbart et al., 1973 (داده است  نشان

کمبود هر یک از این . دارندنیاز ایزولوسین، لوسین، الیزین، متیونین، فنیل آالنین، ترئونین، ترپتوفان و والینبه آرژنین، هیستدین،  ها آنکه 
کمیت نیازمندي آمینواسیدها در ماهیان تا کنون در چهارگونه تعیین شده است . گردد یمآمینواسیدهاي ضروري موجب کاهش اشتها و رشد 

  .است نیاز ماهیان به آمینواسیدهاي ضروري بیش از طیورالزم به ذکر است که . است شده دادهنمایش  14که در جدول 
  
  

  )درصد درجیره(مقایسه نیازمندي چهار نمونه ماهی پرورشی با ماهی خاویاري درحال رشد به آمینواسیدهاي ضروري  -14جدول 
  مینواسیدآ 
 )جیره/درصد(

  مارماهی ژاپنی
Japanese eel 

  کپور معمولی 
 Cyprinus 

carpio 

  ربه ماهی کانالگ 
 Ichtalurus 

punctatus 

قزل آالي رنگین  
  کمان

Onchorhynchus 
mykiss 

  ماهی فیل 
 Huso 

huso 

  تاسماهی ایرانی
 Acipenser 
persicus 

 - - 5/3 3/4 2/4 4 آرژنین 
 - - 6/1 5/1 6/1 9/1 هیستدین 
 - - 4/2 6/2 4/2 6/3 ایزو لوسین 

 - - 4/4 5/3 4/4 8/4 لوسین 
 5/1 5/1 3/5 1/5 3/5 8/4 الیزین 
 4/2 5/2 8/1 3/2 8/1 9/2 متیونین 

 - - 1/3 5 1/3 2/5 فنیل االنین 
 - - 4/3 3/2 4/3 6/3 ترئو نین 
 - - 5/0 5/0 5/0 1 تریپتوفان 

 - - 1/3 3 1/3 6/3 والین 
 موسسه تاسماهیان هاي پروژه و NRC, 1995 :منبع

  :در زمان متعادل کردن اسیدهاي آمینه در جیره مد نظر قرار گیرد نکات مهمی که باید
  بدین ترتیب در زمان تنظیم میزان متیونین جیره باید مقادیر سیستئین موجود در اقالم پروتئینی جیره مد نظر . شود تأمینتوسط سیستئین  تواند میمتیونین

  .گیردقرار
  سولفو متیونین تبدیل گردد متیونین دچاراکسید شده و به سولفوکسیدمتیونین و یادر طول روند فراوري اجزاي جیره ممکن است.  
 آزاد و داراي قابلیت واکنش زایی ) اپسیلون(الیزین باید دومین گروه آمین  مؤثربراي بکارگیري . یزین یک آمینواسید عمده و اساسی است که دو گروه آمین داردال

دومین گروه آمین در الیزین با مولکولهاي غیرپروتئینی موجود واکنش نشان دهد و ترکیبات اضافی بوجود آورد که  ممکن است ها جیرهدر طول ساخت . باشد
  .ی سازددسترس قابلبیولوژیکی غیر ازنظرالیزین را 

  ها جیرهکن است در بکارگیري کارآمد در پودرخون مم ها آندر جیره لوسین و ایزولوسین باید در نسبتهاي متعادل یافت شوند و وجود مقادیر بیش از اندازه 
  .تاثیرگذارد

  جیره موجود باشد در 1:1نسبت ه ب معموالًگزارشاتی نیز وجود دارد که آرژنین و الیزین باید در نسبتهاي متعادل.  
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  الیزین
  

هاي  همچنین در ترکیب شیمیایی الشه بسیاري از گونه. آمینواسید ضروري است که باید در غذاي ماهیان موجود باشد 10از الیزین یکی 
از سوي دیگر، الیزین یکی از  ).Wilson and Poe, 1985; Forster and Ogata,1998(ماهیان، مقادیر باالي الیزین وجود دارد 

هاي غذایی، به ویژه  در پروتئین آرد غالت است و بنابراین بایستی مقادیر بهینه آن در جیرهآمینواسیدهاي محدودکننده موجود  ترین مهم
 ;Robinson et al., 1980; Forster and Ogata, 1998)تعیین شود  دقت بههایی غذایی حاوي مقادیر زیاد پروتئین گیاهی  جیره

Small and Soares, 2000; Murillo-Gurrea et al., 2001; Tantikitti and Chimsung, 2001)  
گرم الیزین در یک کیلوگرم پروتئین،  61االي رنگین کمان به   ماهی قزل. مطالعات اولیه نشان داد ماهی به مقادیر زیادي الیزین نیاز دارد

وتئین نیاز دارند گرم الیزین در یک کیلوگرم پر 52گرم الیزین در یک کیلوگرم پروتئین وتیالپیاي نیل به  51گربه ماهی کانال به 
)NRC, 1993 .( مطالعات محسنی و همکاران . شود یماعث خوردگی باله دمی بکمبود الیزین در ماهیان آب شیرین)نشان داد که ) 1392

در دوران رشد ) Huso huso( ماهی فیلو نسبت بازده پروتئین در ) غذا ضریب تبدیل و کارایی(سطوح مختلف الیزین بر راندمان غذا 
)Growing (بطوریکه باالترین راندمان شاخصهاي فوق الذکر در ماهیان تغذیه شده با سطوح باالي الیزین است تأثیرگذار ،) تیمارهاي

  .ثبت گردید) الیزین در جیره خشکدرصد  تا 25/2
 3به  Juvenileمرحله ر د) Acipenser persicus(ایرانی بیانگر آن بود که تاسماهی ) 1392(همچنین مطالعات پورعلی و همکاران  

  .الیزین در جیره نیاز دارد درصد
  

  متیونین
  

وجود مقادیر کافی متیونین وسیستئین براي ساخت پـروتئین و سـایر اعمـال    . ددار هستند هاي گوگر آمینه متیونین و سیستئین از گروه اسید
ان یک اسید آمینه غیرضروري است که ماهی قادر است آن ستئین در ماهییرسد، س به نظر می). 1384سوداگر،(فیزیولوژیکی بدن الزم است 

ماهیـان اسـت    موردنیـاز ضروري مانند متیونین جبران نماید، در صورتیکه متیونین یک اسـیدآمینه ضـروري و    يها نهیدآمیاسرا از طریق 
(Lovell, 1998).  

ضروري است،  همتیونین در ماهیان سه وظیفه عمده بر عهده دارد، در سنتز پروتئین موردنیاز است، جهت سنتز ترکیبات بیوشیمیایی سولفور 
 ,.Wu and Davis(را براي واکنشهاي متیل سازي مهیا سازد  موردنیازتواند متیل   یک دهنده متیل در واکنشهاي شیمیایی است که می

و سـیم  ) Catla catla(ولی ماهی کـاتال   است، پروتئیندرصد  3تا  2هاي گوگرددار براي اکثر ماهیان    اسیدآمینه وردنیازممقدار  .(2005
امکان  )Onchohynchus mykiss( کمان رنگین آالي قزلهمچنین در ). 1381دانش مسگران،(متیونین بیشتري نیاز دارند به  سرطالیی

این مقدار در گربه ماهی مشابه مقادیري است که در  که درحالیبرآورد شده است، درصد  50بازدهی تبدیل متیونین به سیستئین با متوسط 
تواند سبب بروز آب مروارید  کمان می االي رنگین تحقیقات نشان داده است کمبود متیونین در ماهی قزل. مهره داران عالی برآورد شده است

ـ تأمشـاهده و  ) 1992(و همکاران  Cowey و) 1993(و همکاران  Rumsey، )1982(و همکاران  Walton د، این موضوع توسطگرد  دیی
  .شد

مثبتـی   ریتـأث در مرحلـه رشـد    ماهی فیلمتیونین به جیره غذایی درصد  5/1شان داد که افزودن ن) 1392(تحقیقات محسنی و همکاران  
بدون کـاهش کیفیـت غـذاي     توان یمنشان داد که ) 1392(پورعلی و همکاران همچنین تحقیقات . دبرشاخصهاي هماتولوژیک ماهی دار

در جیره غـذایی تاسـماهی ایرانـی    درصد 3بمیزان با منابع پروتئین گیاهی از اسیدآمینه متیونین  ویژه بهپروتئین درصد  43حاوي کنسانتره 
)Acipenser persicus (استفاده نمود.  

  
  آرژنین

  
به این  نیاز. شود یمضروري در ماهیان محسوب  يها نهیدآمیاسفعال است از  ها آنکه چرخه اوره در بدن  ها گونهآرژنین در بعضی 

در پرندگان کوچک و موش بین الیزین و آرژنین رابطه آنتاگونیستی وجود . گرم نیتروژن برآورد شده است 16بر گرم  6تا  2بین اسیدآمینه 
بطوریکه افزایش الیزین در بدن  ،شود یمالیزین نقشی حیاتی در متابولیسم انرژي دارد وآرژنین در یک سیر متابولیکی به اوره تبدیل . دارد

در قزل اال و یا گربه ماهی کانال به اثبات  يا رابطهچنین . ن افزایش نیازهاي آرژنین را بدنبال داردموجب افزایش تجزیه آرژنین و متعاقب آ
گزارش شده است  )Onchorhynchus mykiss( کمان رنگین آالي قزلالیزین در  يا رودهمنفی آرژنین در جذب  ریتأثنرسیده و تنها 
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)Robinson et al., 1981 .(ماهیان دیگر به  که درصورتیره داشته یپروتئین جدرصد  6از را به آرژنین در حدود ماهی سالمون بیشترین نی
-Murillo)پروتئین است درصد  8/3 و در جیرهدرصد  82/1به آرژنین  بأس سی ماهی نیاز. در پروتئین جیره به آن نیاز دارنددرصد  5 تا 4

Gurrea et al., 2001).  درصد 8/3(با قزل االي رنگین کمان  مقایسهقابل  بأسنیاز آرژنین در ماهی سی  
 )Walton et al., 1986 (،نیل تیالپیاي براي شده گزارش مقادیر از کمتر اما بوده )درصد 4 ((Santiago and lovel, 1988) ،کپور 

 ,Halver) )درصد 6( سالمون چینوك و) Robinson et al., 1980, 1981( کانال ماهی گربه ،)Nose,1979() درصد 3/4(معمولی 
1958; Klien and Halver, 1970) است نشده تعیین خاویاري ماهیان در آرژنین بهینه حد تاکنون. است.  

  
  :هیستدین

  
ایمیدازول در عضالت  يها هسته. همواره غلضت هیستدین آزاد در عضله باال است. گرم نیتروژن متغیر است 9تا  7/2بین به هیستدین  نیاز
این اسیدآمینه در ساختار سرم پروتئینها نقش مهمی برعهده دارد و قادر به اتصال یونهاي متابولیک خواهد . کند یمنوعی بافر عمل  عنوان به

  .است نشده تعیین خاویاري ماهیان در هیستدین بهینه حد تاکنون. (Gauim et al., 2001) بود
  
  :ترئونین 
   

آلدوالز ترئونین ایجاد  فعالیت آنزیم واسطه بهایجاد گالیسین از ترئونین که . گرم نیتروژن است 16بر گرم  5تا  6/0بین به ترئونین  نیاز
اکسیداسیون ترئونین در خوك توسط این آنزیم انجام درصد  80 این در حالی است که. هنوز در قزل اال شناسایی نشده است شود یم
 در ترئونین بهینه حد تاکنون. (Gauim et al., 2001)ایرآمینواسیدها است مشابه س کامالًاما در سایر مسیرهاي متابولیک  ،شود یم

  است نشده تعیین خاویاري ماهیان
  

  :تریپتوفان
  

ر مقایسه د. گرم نیتروژن متغیر است این اسیدآمینه پیش ساز هورمون عصبی سروتونین است 1/1تا  2/0تریپتوفان میزان احتیاج ماهی به 
و کمبود تریپتوفان منجر به اسکولیوزیس، لوردزیس و رسوب غیرعادي  باشد ینمعالی قادر به تبدیل تریپتوفان به نیاسین  داران با مهره

تریپتوفان در ماهیان خاویاري تعیین نشده  تاکنون حد بهینه (Gauim et al., 2001) شود یمکلسیم در کلیه قزل اال و ماهی آزاد ساکاي 
  .است

  
در مورد تعیین حد بهینه و یااضافه نمودن آمینواسیدهاي کریستاله در ماهیان  شده انجامتحقیقاتی  هاي فعالیت -3

  خاویاري
  

 تأمین (Acipenser transmontanus) کریستاله مناسب که بتواند رشد مناسب را در تاسماهی سفید يها نهیدآمیاسبه دلیل فقدان 
 )1991(وهمکاران  Kaushik.تعیین نشد standard dose- response نیاز این ماهی به آمینواسیدهاي ضروري از طریق روش. کنند

گرمی به آمینواسیدهاي ضروري را مالك قرار داده و این نتایج را  22تخمین نیاز تاسماهی سیبري  منظور بهشاخص افزایش وزن روزانه را 
میلیگرم در  1/2ایزولوسین ) (گرم وزن بدن 100میلیگرم در  1/1هیستدین ) (گرم وزن بدن 100در میلیگرم آرژنین  8/2: (به دست آوردند

میلیگرم  5/1فنیل آالنین ) (گرم وزن بدن 100میلیگرم در  4/5 الیزین) (گرم وزن بدن 100میلیگرم در  2/3لوسین ) (گرم وزن بدن 100
 )1995( Hung و Ng). وزن بدن گرم 100میلیگرم در  2/3والین (و ) گرم وزن بدن 100در میلیگرم  2/2ترئونین ) (گرم وزن بدن 100در 

گرمی را به  67باشد با همین روش نیازمندي تاسماهی سفید  درصد 40بر پایه این که مقدار پروتئین در جیره غذایی در حدود 
گرم  3گرم هیستیدین،  3/2گرم سیستئین،  2/0گرم آرژنین، 8/4: ه بایدگرم پروتئین جیر 100در . ضروري تخمین زدند يها نهیدآمیاس

و گرم تیروزین  3/2گرم تریپتوفان، 3/0گرم ترئونین، 3/3گرم فنیل آالنین،  3گرم متیونین، 2گرم الیزین،  4/5گرم لوسین،  2/4ایزولوسین، 
ر متفاوت بودن الگوي طز آمینواسیدها بین دو گونه بخادر نیازمندي بعضی ا شده مشاهده يها تفاوت. گرم والین موجود باشد 3/3

 Acipenser) و تاسماهی سفید) Acipenser baerii( )Kaushik et al,1991( آمینواسیدهاي کل بدن و تخم تاسماهی سیبري
transmontanus) )Ng and Hung.,1994 (به متفاوت بودن  توان یمهمچنین اختالف در میزان نیازمندي در دو گونه را . است
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کل (همچنین میزان و نیاز ماهی به آمینواسیدها و ارتباط آن با ترکیب آمینواسیدهاي بافت . واحدهاي بیان شده در دو مطالعه نسبت داد
  .ثابت شد) بدن، ماهیچه و تخم
 تیمار الیزین، و متیونین آمینه دهاياسی افزودن بدون پایه جیره شامل خالص نیمه غذایی با استفاده از جیره) 1392(پورعلی و همکاران 

نشان دادند که براي دستیابی به حداکثر ظرفیت بازدهی رشد، ) الیزین و متیونین درصد سه و یک سطوح حاوي جیره غذایی چهار( و شاهد
منابع پروتئین گیاهی  ویژه بهپروتئین  درصد 43بدون کاهش کیفیت غذاي کنسانتره حاوي  توان یمتغذیه و بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی 

  .درصد براي هر دو نوع آسیدامینه استفاده نمود 3آمینه متیونین و الیزین بمیزان  يدهایاساز 
  
  مواد معدنی -4
  

در جیره  موردنیازمواد معدنی بر اساس مقادیر نسبی . شود یماست که پس از سوزاندن غذا یا بافت بدن درخاکستر یافت  يا مادهماده معدنی 
میکروماینرالها . باشند یم موردنیازعناصري هستند که به مقادیر زیاد ) عناصر پرنیاز(ماکرومینرالها : شوند یمبدوگروه اصلی طبقه بندي 

انی اجزاي ساختم: استبطورکلی وظایف مواد معدنی شامل موارد زیر . باشند یم موردنیازعناصري هستند که بمقادیر بسیار کم ) عناصر نادر(
، اجزاي ترکیبات آلی نظیر پروتئینها و )K(و پتاسیم ) Na(، سدیم )Mg(منیزیوم  ،)P(فسفر  ،)Ca(نظیر کلسیم  :سیستم استخوانی هستند

و متعادل کننده فشار ) -base acid(اسیدي  يها انیبن دارنده نگهو ) Cu(و مس ) Zn(، فعال کننده سیستم آنزیمی مانند روي )لیپیدها
  .باشند یماسمزي مانند سدیم، پتاسیم و کلر 

    
  کلسیم :ماکرومینرالها

  
همچنین در تنظیم ضربان قلب نیز مهم است و در ارسال پالسهاي عصبی بکاررفته . وظیفه اصلی کلسیم استحکام دادن به استخوانها است

و چندین عامل میزان جذب کلسیم را در بدن  شده جذبکلسیم در روده . و در لخته شدن خون و کنترل آنزیمهاي گوناگون ضروري است
، دهد یمجذب کلسیم را کاهش  Dبرعکس، کمبود ویتامین . ، پروتئین جیره و یک اسید متعادل استD نیامتیوباال می بردکه شامل 

اسید . گردد یمهمچنانکه میزان فسفر اضافی در جیره، لیپید بیش از اندازه یا فیبر در غذا و وجود اسیدفیتیک موجب کاهش جذب کلسیم 
در محیطهاي . ردیگ یمجود دارد جلوي جذب کلسیم را براي تشکیل یک نمک غیرمحلول روغنی و يها دانهفیتیک که در بذر غالت و آرد 

متعاقب آن نیاز به کلسیم متفاوت  نیز ظرفیت و جذب و در ماهیان دریایی. ن متغیر استآنسبت به غلضت  نیاز غذایی کلسیم ب شیرینآ
تحقیقات ). Webster et al., 2002(شود  یم ها مهرهدر جریان رشد اولیه، کمبود کلسیم منجر به ایجاد بدشکلی در جمجمه و . است

گرم در هر  6برابر با ) Acipenser persicus(ایرانی نشان داد که حد بهینه کلسیم در جیره غذایی تاسماهی   )1393(پورعلی و همکاران 
  .)15ول جد( استکیلوگرم جیره 

   
  کلراید

مقدارکلراید . شود یمیک ماده سیال خارج سلولی در بدن یافت  صورت بهکلراید یک ماده معدنی ضروري است، زیرا یک الکترولیت است و 
را در تنظیم فشار اسمزي و باالنس اسید پایه بازي  منفی یون کلر نقش اصلی) پرکردن(خون بیشتر از هر ماده معدنی دیگر است و شارژ 

  ).Webster et al., 2002( کند یم
  
  منیزیوم 

  
نرم  جاهاي چینیدرصد آن در مایعات گوناگون و  30 باًیتقردرصد منیزیوم در بدن در استخوانها جا گرفته است، در صورتی که  70 باًیتقر

یک  عنوان بهبراي متابولیسم سلولی ضروري است، اغلب : زء اصلی استخوان و دندان استمنیزیوم ج). مانند کبد و ماهیچه( شود یمیافت 
در فعال سازي پپتیدازهاي معین نیز  و کند یم عمل ATP و) ADP(فعال کننده آنزیمی در انتقال فسفات پرانرژي آدنوزین دي فسفات 

نرم ذخیره و ضایعات آهکی را  جاهاي چینیدر  تواند یماگر منیزیوم کافی به جیره اضافه نشود کلسیم . براي هضم پروتئین دخالت دارد
وم عالئمی کمبود منیزی). Webster et al., 2002(کند شکل دهد، اما منیزیوم اضافی ممکن است متابولیسم فسفر و کلسیم را مختل 

  .دارد به همراهنظیرکاهش رشد، بی اشتهایی، بدشکلی اسکلتی، رسوب کلسیم در کلیه و سختی عضالت را در ماهیان 
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  فسفر
  

فسفر در محدودیت  اما ،باشد ینمفسفر جیره  تأمینتئوري نیازي به  ازلحاظ، بنابراین شود یمآبششهاي ماهی جذب  وسیله بهفسفر به آسانی 
 موردنیازفسفر موجود در جیره، جهت رشد مناسب و سالمت ماهی  که شود یمسبب توسط گیاهان و جلبکها به دلیل مصرف  منابع آبی

اجزاي تشکیل دهنده اسیدنوکلئیک، ابقاء تعادل اسمزي  عنوان بهفسفر جهت تشکیل استخوانها و استحکام و در اعمال بافت عضالنی . باشد
اگر جیره . فسفر در چندین رابطه شیمیایی دخالت دارد. ، تشکیل پروتئین و سیستمهاي آنزیمی ضروري استو اسید پایه، سنتز فسفولیپیدها

اگر در . حاوي مقادیر اضافی کلسیم نسبت به فسفر باشد، کلسیم بشکل آزاد و فسفات با کلسیم سه ظرفیتی غیرمحلول تشکیل خواهد شد
عالوه بر آن مقادیر اضافه آهن، آلومنیوم و منیزیوم امکان . و فسفر کاهش خواهد یافتجیره مقدار فسفر بیش از کلسیم باشد جذب کلسیم 

اکثر فسفر در بسیاري از منابع گیاهی  .شود یمغیرمحلول درآید که مانع از جذب فسفر  يها نمک صورت بهدارد با فسفر پیوند یابد و 
و امکان دارد که جذب آهن و کلسیم را  شود یمکه بسختی مصرف  استو اجزاي گیاهی به شکل فیتات ) نظیر کنجاله سویا(پروتئینی 

نیازمندي ماهی  توانند یممنابع فسفر با قابلیت هضم باال نظیر مونو و دي کلسیم فسفات که اغلب به جیره ماهی اضافه شوند . کاهش دهند
  ی ماهیان خاویاري تعیین نشده استحد بهینه فسفر در جیره غذای ).Webster et al., 2002( کنند تأمینبه فسفر را 

  پتاسیم
پتاسیم و سدیم ارتباط نزدیکی در ابقاء فشار اسمزي مناسب در داخل سلول . پتاسیم سومین ماده فراوان در بدن بعد از کلسیم و فسفر است
عضالت شده و در فعل و انفعاالت  پتاسیم موجب شل و آزاد شدن يها ونی. دارند و این مواد معدنی در تعادل مناسب اسیدپایه دخالت دارند

پتاسیم در جیره غذایی  حد بهینه). Webster et al., 2002( مقادیر اضافی پتاسیم در جذب منیزیوم دخالت دارند. روند یمآنزیمی بکار 
  .ماهیان خاویاري تعیین نشده است

  
  سدیم

   
، جائیکه ابقاء تعادل اسمزي و اسید پایه مشارکت )مایعات خارج سلولی(شارژکننده عمده مثبت یون در مایعات خارج سلولی است  سدیم

کنترل ) کلراید(سدیم، پتاسیم و کلراین . است، فعالیت عصب و جذب کربوهیدرات يا چهیماهسدیم همچنین در ارتباط با انقباض . کند یم
  ).Webster et al., 2002( سیدپایه را برعهده دارندفشار اسمزي و تعادل ا

  
  کرومیوم: میکروالمانتها

  
و  DNA گوناگون و يها میآنزدر عوض با عناصر دیگر مانند انسولین،  رود ینمکرومیوم یک عنصر ضروري است، اما به تنهایی بکار 

RNA گلوکز کرومیوم در شکل فاکتور تولرانس . کند یمکنترل متابولیسم عمل  منظور به)GTF) (در خون آزاد ) فاکتورآستانه تحمل
که آمینواسیدها،  دهد یمو انسولین اجازه  GTF فعالیت ،فزایش در گلوگز و یا کاهش در انسولین خون مشاهده شودا، موقعی که گردد یم

موجب فعال  تواند یمکرومیوم بعالوه سایر مواد معدنی دیگر . ور کننداسیدهاي چرب و قندها بسیار آسانتر از خون به بافتهاي سلولی عب
  ).Webster et al., 2002(گردد سازي پروتئاز تریپسین گوارشی 

  
  کبالت

  
  ).Webster et al., 2002(است  که وظیفه آن شکل گیري گلبولهاي قرمز است) سیانوکوباالمین( B12ساختمانی ویتامین  کبالت جزء

  مس 
  

اعمال طبیعی مغز، اسکلت و نخاع جهت  رود یمکه براي متابولیسم انرژي بکار  استمس یک کوفاکتور براي سیستمهاي آنزیمی گوناگون 
 ؛گردد یمموجب سهولت جذب آهن از روده و آزادسازي ذخیره آهن در کبد  و نین مس در متابولیسم آهن دخالت داردچهم. الزم است

غیرسمی است، اما  نسبتاً يا معدهتک  يها گونهمس در جیره در . دهد یممقادیر اضافی کادمیوم، آهن، سرب و روي مصرف مس را کاهش 
  .)Webster et al., 2002( دهد یمیت نشان مس در آب قرار گیرد به مس سمی حساس اگر ماهی در معرض
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  دی
  
این ماده . کند یمتنظیم  ها سلولدر  را تیروئیدي، تیروکسین و تري یدوترئونین است که نرخ اکسیداسیون هاي هورموند جزء اساسی ی

انجام عمومی بدن را  گردشی و متابولیسم هاي فعالیتو عصب،  يا چهیماه بافت هاي فعالیتیدوترئونین، –همچنین رشد فیزیکی تري
محتوي گواترزها باشد که در تولید تیروکسین  توانند یمو واریته هاي آن  کنجاله کانوالبعضی از اجزاي جیره غذایی آبزیان نظیر . دهد یم

  (Webster et al., 2002) ردندگموجب تولید گواتر  دارند ودخالت 
  

  آهن
  

و همچنین آهن  سازد یمآهن ترکیب شده با پروتئین هموگلوبین را . گلبول قرمزاست هاي سلولآهن ماده معدنی ضروري در تشکیل 
و همچنین جزئی از آنزیمهایی است که دخالت دارد  آهن در انتقال اکسیژن از طریق گلبولهاي قرمز. محتویات ترکیب گلبولهاي قرمز است

آن با کوچک شدن و رنگ  يها نشانهشود که  میکروسیتیک خونی کمکمبود آهن ممکن است باعث . شوند یمدر متابولیسم انرژي مصرف 
فسفات غیرمحلول را  -با فسفر پیوند یابد و کمپلکس آهن تواند یمآهن اضافی در جیره  .دهد یمخود را نشان  گلبولهاي قرمزپریدگی 

آهن  دواتم. بطوري که آهن آزاد سمی است و مولکول آهن به همراه پروتئین انتقال یابد. تشکیل دهد که منجر به کمبود فسفر خواهد شد
انتقالی باند شده بیشتر  اگر سطوح یونهاي آهن از ظرفیت. خورد یمگلوبولین پروتئین پیوند  -سه ظرفیتی با یک مولکول انتقالی، یک بتا

یافتن حد بهینه آهن در گونه  ٔدرزمینه) 1392(تحقیقات یزدانی و همکاران  ).Webster et al., 2002( دهد یمباشد سمیت آهن رخ 
بر برخی از  داشت که آهن خوراکی از نوع سولفات فرو اثرات معنی داري براین نکته اذعان  )Acipenser Nudiventris( شیپ تاسماهی

برروي برخی از فاکتورهاي  مثبت آهن خوراکی از نوع سولفات فرو ریتأثفاکتورهاي خونی و رشد بچه تاس ماهی شیپ داشته و با توجه به 
آهن در هر کیلو گرم جیره  گرم میلی 100جیره حاوي  موردنظرکه در شرایط پرورشی و در محدوده وزنی  رسد یمخونی و رشد به نظر 

  .مطلوب تلقی گردد تواند یم
  
  منگنز 

  
منگنز در شکل دهی استخوان، لخته شدن خون، فعالیت انسولین و سنتز کلسترول دخالت دارد و فعال کننده چندین آنزیم در متابولیسم 

  )Webster et al., 2002(و اسیدهاي نوکلئیک است  ها دراتیکربوه، ها یربچپروتئین، 
  

  سلنیم
  

 و E ویتامین. استرس زا اهمیت بسیار مهمی دارد غیرفلزي است که در حفظ سالمت ماهیان در شرایط يا مادهسلنیم عنصري کمیاب و 
دسترسی بیولوژیکی سلنیم از منابع مختلف . کنند یمجانشین بخشی در بعضی از فعالیتها عمل  عنوان بهاسیدهاي آمینه سیستئین و متیونین 

بدلیل  احتماالً ،است در دسترس درصد 50تا  33فقط بمیزان است ولی در آردماهی  دسترس قابلدرصد  100درگندم سلنیم . متفاوت است
غذایی ماهی با درصدهاي باالي اسیدهاي چرب غیراشباع  يها رهیج .شود یماین که سلنیوم با جیوه و سایر فلزات سنگین ترکیب 

)PUFA (نیتامیوکاهش یافته  اما با سطوح E  اسیدهاي چرب غیراشباع ، چون که شود یمموجب افزایش نیازمندي ماهی به سلنیم
)PUFA ( امکان دارد که به یک پراکسید سمی تبدیل شود مگر این که مقادیر کافی ویتامینE همچنین جلوي این فرایند را بگیرد ،

، سلنیم E بنابراین همانند ویتامین. ضروري است رکسیدازهانابود سازي پ منظور به آنزیم پراکسیداز گلوتاتیونجهت فعال سازي  سلنیم
ها متفاوت عمل اکسیدانت آنتیاما این . کند یمدر مقابل آسیبهاي اکسیداسیونی عمل  ها سلولبا محافظت  اکسیدانت آنتییک  عنوان به
موجود در غشاء سلولی از تشکیل پراکسیداز  E نیتامیوبطوري که  کند یمسلنیم از طریق سیتوپالسم، پراکسیدازها را تخریب . کنند یم

بعالوه . ران نمایدبا اضافه کردن مواد دیگر فقط بخشی از آن را جب تواند یمبنابراین نیازمندیهاي غذایی هر مواد مغذي . کند یمجلوگیري 
این به دلیل وجود دو اسید . اسیدهاي آمینه متیونین و سیتئین کافی نباشد امکان دارد نیاز ماهی به سلنیم افزایش یابد ازلحاظوقتی جیره 

 ,.Webster et al(دارند که قابلیت محدودي در انجام کار پراکسیداز گلوتاتیوین را  شوند یمآمینه سولفوره است که به گلوتاتیون تبدیل 
جیره غذایی بر شاخصهاي ایمنی  گذاري سلنیم تأثردر این زمینه بیانگر   )1391(توسط محسنی و همکاران  شده انجامتحقیقات  .(2002
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بوده و افزودن این ماده به جیره غذایی موجب کاهش استرس و افزایش پاسخهاي ایمنی گردیده و حد ) Huso huso( ماهی فیلگونه 
  )Mohseni et al., 2014(شده  میلیگرم در کیلوگرم گزارش 7بهینه آن 

  
  روي

  
زیاد کلسیم،  عالوه بر آن مقادیر. شود یمروي توسط بافتهاي بدن جذب  درصد 10 بمیزان باًیتقر، شود یمروي بمقدار بسیار کم جذب 

است و در دي اکسید  موردنیازروي براي تجمع طبیعی کلسیم در استخوان  .کاهش یابدجذب روي که  شود یمباعث  مس واسیدفیتیک 
  (Webster et al., 2002( است موردنیازقرمز خون و براي ساخت و متابولیسم پروتئین و اسیدهاي نوکلئیک  هاي سلولدر ) CO2(کربن 

  
 
  پرورشی و ماهیان خاویاري يها گونهو برخی از ) ppm(و عناصر کمیاب ) درصد وزن خشک(نیازهاي غذایی ماکروماینرالها  - 15جدول  

ppm درصد  
Se Fe I Cu Co Mn Zn k Mg Ca P  
 ماهی ازاد اقیانوس اطلس  6/0     20  6  60 

  6/0   R R 8/0   6/0  ماهی ازاد اقیانوس ارام 
 گربه ماهی کانال  45/0 45/0 04/0 26/0 20 4/2  5  30  25/0

 کپور معمولی  65/0 3/0 05/0  25 13 1/0 3  150 
 تیالپیا  9/0 65/0 6/0  10 12  5/3   
 کانالی بأس  86/0    20      

24/0-
15/0 

  3  12 20-15  05/0 2/0 8/0-
5/0 

 قزل اال 

 مار ماهی  3/0 03/0 14/0       170 
 سیم دریایی قرمز   34/0        150 

   در کیلوگرم جیره گرم میلی در کیلوگرم جیره گرم میلی
 ماهی فیل  - - - - 1501 - - 101 - 200 72 

 ایرانی تاسماهی   103         
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  و مواد معدنی ها ویتامین -5
  
 اصالًاز آن جایی که . باشند یم موردنیازموادآلی هستند که براي رشد، سالمتی، تولیدمثل و بقاء ضروري ولی به مقادیر کم  ها نیتامیو

ویتامینها را بمقادیر کم براي تکامل طبیعی، رشد و نگهداري سنتز نمایند،  توانند یمقادر به سنتز ویتامینها نیستند و یا فقط  ها ماهی
. جایگزین ویتامین دیگر شود تواند ینمهر ویتامین عملکرد خاصی را در بدن دارد و یک ویتامین . شود تأمینباید در جیره غذایی  ها نیتامیو
، D نیتامیو، A نیتامیو: ویتامینهاي محلول در چربی عبارتند از. شوند یمبه دو گروه محلول در چربی و محلول در آب تقسیم  ها نیتامیو
، )B2(، ریبوفالوین )B3(ویتامنهاي محلول در آب شامل بیوتین، کولین، اسیدفولیک، نیاسین، پانتنوئیک اسید . K نیتامیوو  E نیتامیو

  .است) اسیداسکوربیک( C نیتامیوو ) B12(، سیانوکوباالمین )B6(، پیرودوکسین )B1(تیامین 
  
  :Aویتامین  
   
شکل الکلی . اسیدي Aالکلی و ویتامین  Aآلدئیدي، ویتامین  Aمثل ویتامین . به چند شکل وجود داشته باشد تواند یم A نیتامیو

 یا رتینین )Retinal( رتینال فرم آلدئیدي آن را معروف است و) Retinol(که به رتینول  است شکل نیتر معمول Aویتامین 

)Retinine(  و شکل اسیدي ویتامینA  را اسید رتینوئیک اسید)Retinoic acid (رتینول . نامند یم) سنتی ویتامین  طور بهکهA 
  .استیک الکل یا آلدئید یا اسید  عنوان به زیستی ازنظراست و ) 5رتینیل پالمیتات (یک استر ) شد یمنامیده 

  
  Dویتامین 

   
 ها آنعملکردي فقط دو ترکیب از  ازنظر که درحالیترکیب استرولی متفاوت با فعالیت ویتامینی ساخته شده است،  10از  باًیتقر D نیتامیو

و کول کلسی فرول ) 4-1شکل (کلسی فرول  ای D2 یا ویتامین) Ergocaliferol(ارگوکلسی فرول : استداراي اهمیت 
)Cholecalferol ( نیتامیویا D3)  .( این ماده توسط یک . شود یماضافه  ها ماهیکه به جیره غذایی  استکول کلسی فرول، شکلی

، شود یمتبدیل  Iو  OH2-D3-25به  تاًینهاو ) OH2-D3-25(به کلی کلسی فرول  اختصاصی به کبد منتقل شده و در کبد ناقل پروتئینی
با متابولیسم کلسیم و فسفر در  D نیتامیو. شوند یماسکلتی و استخوانها انتقال یافته و ذخیره  يها چهیماهاین ترکیب به بافتهاي چربی، 

باعث افزایش جذب کلسیم و  Dویتامین (، دهد یمقرار  ریتأثو میزان جذب و رسوب این مواد معدنی را در استخوانها تحت  استارتباط 
 کلسیم ازحد بیشوب در جیره غذایی منجر به رس Dنیاز ویتامین  ازحد بیشدر هر صورت، مقادیر ). شود یمفسفر در روده 

)Hypercalcaemia ( کلسیم در بافتهاي نرم  غیرطبیعیباعث کاهش رشد و رسوب  تواند یمشده و)و ) و رگهاي خونی مثل قلب
  .و تاثیرات مضر شود ها آنباعث اختالل در عملکرد  درنتیجهو  ها بافتاین ) Calcifying( کلسیم دار شدن

  
  Eویتامین 

  
شناسایی شده است و  ها آندر  Eوجود دارند که عملکرد ویتامین  )Toctrienol(و توکوتري نول ) Tocotrienol(توکوفرول  8تعداد 
 )tocopherol -∞(توکوفرول را دارا است مولکول آلفا  E نیتامیوملکولی که بیشترین فعالیت . شوند یمنامیده  Eویتامین  ها آنهمه 
 Eکار اصلی ویتامین . و براي جذب مناسب آن بایستی صفرا و چربی حضور داشته باشند ردیگ یمجذب این ویتامین در روده انجام . است

از فاسد شدن  تنها نهکه  استیک آنتی اکسیدان قوي  Eویتامین . است ها میآنزتجزیه  کمک به حفظ ساختار سلول، اجزاي درون سلولی و
بلکه مانع اکسیداسیون اسیدهاي چرب بسیار غیراشباع در  کند یمگیري جلو ها ماهیلیپیدها در جیره غذایی و همچنین دستگاه گوارش 

در  ATPو  C نیتامیو، کاروتن، Aهمچنین از ویتامین  Eدر بدن حیوانات ویتامین . شود یمبافتهاي غشایی بخصوص غشاهاي سلولی 
  .کند یمبرابر اکسیداسیون محافظت 
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  K نیتامیو
 
که ) مناکینون( K2ویتامین . شود یمکه در گیاهان سبز دیده ) فیلوکینون( K1 نیتامیو، شود یمدر طبیعت بدوشکل مشاهده  K نیتامیو

و  نیتر یمعمول: را دارند Kهمچنین چندین ترکیب سنتز شده وجود دارند که فعالیت ویتامین . شوند یمتوسط میکروارگانیسمها سنتز 
هم  K3که به نام ویتامین  است (Dimethy i-I, I,4-naphthoquinone) سنتز شده منادیون یا Kترین ویتامین  شده شناخته

. است K2و  K1که داراي توانایی و پتانسیلی حدود دو تاسه برابر قویتر از  شود یم K2 منادیون در بدن تبدیل به ویتامین. شود یمشناخته 
و  K1 ویتامینهاي. استو بطوري که محلول در چربی است، براي حداکثر جذب آن نیاز به صفرا  شود یماز طریق روده جذب  K نیتامیو

K2  شود یمو برخالف سایر ویتامینهاي محلول در چربی مقادیر اضافی آن از بدن دفع  شوند یمفقط به مقادیر کم در کبد ذخیره.  
  

  Biotinبیوتین 
 

اگر  اما ،شود یمبیوتین از روده جذب . که به یک حلقه تیوفین متصل شده است استبیوتین یک ویتامین گوگرددار و مشتق حلقوي اوره 
در روده موجود باشد به دلیل پیوند آن با بیوتین مانع جذب بیوتین ) پروتئینی که در سفیده خام تخم مرغ وجود دارد) (avidin(اویدین 

 ها ماهیدر روده بعضی از . شود یمحرارت دادن سفیده تخم مرغ باعث غیرفعال شدن اویدین و بنابراین مانع پیوند آن با بیوتین . شود یم
در روده صورت پذیرد که  ریتأخبیوتین را سنتز کند، ولی این سنتز گاهی ممکن است آنقدر با  تواند یممثل تیالپیا، باکتري وجود دارد که 

 نیوتیب .اضافه شود ها آنبه بیوتین این ویتامین باید به جیره غذایی  ها ماهینیاز  تأمینبنابراین براي . مم جذب را داشته باشدنتواند ماکزی
این واکنشها درمتابولیسم . است) کربوکسیالسیون و دکربوکسیالسیون(از یک ترکیب به ترکیب دیگر  Co2یک کوانزیم براي انتقال 

تبدیل داخلی سوکسینات و پروبیونات و  تبدیل داخلی پیرووات واگزالواستات و است و شامل موردنیازا و پروتئینها ، لیپیدهها دراتیکربوه
  .استتبدیل ماالت به پیرووات 

  
  Cویتامین 

  
از گلوکز و سایر  C نیتامیو. ساختمانی ارتباط نزدیکی با قندهاي مونوساکارید دارد ازنظرو  شود یمبنام اسیداسکوربیک شناخته  C نیتامیو

 يها خفاشهندي،  خوکچه انسان، میمون، وجود بااین. شود یمجانوري و گیاهی سنتز  يها گونهقندهاي ساده توسط گیاهان و بسیاري از 
. دگلونوالکتون اکسیداز هستن- توانند گلوکز را به اسیداسکوربیک تبدیل کنند، زیرا فاقد آنزیِم ال میوه خوار و ماهیان استخوانی نمی

تاسماهی سفید  مثال عنوان بهدر ماهیان خاویاري ثابت گردیده است که آنزیمهاي مزبور در بافت کلیه وجود داشته،  که درصورتی
)(Acipenser transmontanus  میلیگرم ویتامین  3توانایی سنتزC  را  گراد سانتیدرجه  15به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن در دماي

 شرایط موجود در پرورش مصنوعی این مقدار سنتز شده کفایت رشد مطلوب را ننموده و نیاز است که این ویتامینلیکن بدلیل . استدارا 
بمیزان  Cویتامین نشان دادکه افزودن ) 1385(توسط فالحتکار و همکاران  شده انجامتحقیقات  نتایج. دستی به جیره اضافه گردد صورت به

  .االزامی است) Huso huso( ماهی فیلایی به جیره غذ در کیلوگرم گرم میلی 200
  

  کولین
   

و در آب  شده جذبکولین در روده کوچک  .نیتروژن متصل است به) CH3( لیمتیک مولکول ساده با سه گروه ) C5H15NO2(کولین 
کریستالی پایداري  نمکهايو ) کند یمآب جذب  ردیگ یموقتی در مجاورت هوا قرار (جذب کننده رطوبت است  داًیشدکولین . محلول است

کولین ماده اولیه . استمقاوم است ولی در برابر قلیائیت باال ناپایدار  نسبتاًکولین در برابرحرارت . دهد یممانند کولین کلراید را تشکیل 
کولین . شود یم )Fatty livers(انتقال چربیها مانع ایجاد ضایعه کبد چرب  و از طریق است) لستین اولیه(تشکیل دهنده فسفولیپیدها 

نتایج تحقیقات یزدانی و . کند یمدهنده متیل عمل  عنوان بهکه در انتقال پیامهاي عصبی مهم بوده و  استهمچنین از اجزاي استیل کولین 
 .گرم در کیلوگرم کولین اضافه گردد 5/1میزان  ماهی سیبري به پیشنهاد نمود که به جیره تجاري بچه تاس  )1392(همکاران 

  
  سیانوکوباالمین
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اجزاء تشکیل دهنده  ترین مهم. دارا است نهایتامی ,ساختار مولکولی را در میان نیتر دهیچیپو  ترین بزرگیا سیانوکوباالمین  B12 نیتامیو
کبالت متصل شده و ترکیبی از  به) CN(ممکن است یک گروه سیانید  .استسیانوکوباالمین یک حلقه پورفیرین حاوي کبالت 

بجاي گروه سیانید ) OH(ممکن است گروه هیدروکسیل . که فرمی اقتصادي از ویتامین موجود است کند یمسیانوکوباالمین را تولید 
زین جایگ) No2(همچنین ممکن است گروه نیتریت . را ایجاد نماید) شکل طبیعی ویتامین مذکور(جایگزین شده و هیدروکسی کوباالمین 

  .و تولید نیتروکباالمین کند گروه سیانید شده
   

  .شود یم، در برابر حرارت پایداراست ولی در مقابل نور، اسیدهاي قوي و محلولهاي قلیایی تخریب شده جذبدر روده  B12ویتامین 
متیل ( B12 لیمتیا ) آدنوزین کباالمین( B12کوانزیم : شود یمبه یکی از دو شکل کوانزیمی فعال تبدیل  B12درماهیها ویتامین  

براي  B12 نیتامیو. شد یمکبالت متصل  یک آدنوزي ریبونوکلئوزید جایگزین گروه سیانید شده و به اتم 2در کوانزیم ). کباالمین
ربوهیدراتها الزم همچنین براي متابولیسم طبیعی لیپیدها و ک ضروري است،) لیپوپروتئین سیستم عصبی(خون و سنتز میلین  شدن ساخته

  .رود یمبکار  )CH3(متیل  يها گروهکوانزیم در بیوسنتز  عنوان بهاست و 
  )فوالسین(اسیدفولیک 

  
ویتامینی بنام فوالسین وجود ندارد لیکن این اصطالح براي توصیف موادي مشابه اسیدفولیک که داراي فعالیتهاتی زیستی اسیدفولیک 

، این کوانزیم در انتقال واحدهاي یک کربنه از شود یماسیدفولیک توسط عمل انتقال فعال و انتشار در روده جذب . شود یماستفاده  باشند یم
، تشکیل تیروزین از فنیل آالنین و گلوتامیک اسید )پروتئین حاوي آهن در هموگلوبین(یک ترکیب به ترکیب دیگر، همچنین در شکل هم 

  .نقش دارد )Homocystene(و تشکیل متیونین از هموسیستئین  Ethanoamine)(آمین از هیستدین، سنتز کولین از اتانول 
  

  نیاسین
  

که هردوي آن با  رود یمکمپلکس شامل اسیدنیکوتینیک و نیکوتین آمید بکار  -که براي چندین ویتامین ب نیاسین اصطالحی است
نیاسین در روده . باشند یمهم اسیدنیکوتینیک و هم نیکوتین آمید از مشتقات پریمییدینها . اشکال طبیعی عملکردي مساوي نیاسین دارند

 صورت بهدر بافتهاي بدن نیاسین . گردد یم) (NADو در کبد تبدیل به نیکوتین امید آدنین دي نوکلئوتید  ابدی یم، به کبد انتقال شده جذب
و  کینیکوتیدنیاس .شود یممشاهده ) NADP(یا نیکوتین امید آدنین دي نوکلتید فسفات ) NAD( دینوکلئوتنیکوتین آمید آدنین دي 

نقش اصلی نیاسین این است که ماده تشکیل . شوند ینمنیکوتین آمید در آب محلول بوده و توسط نور، حرارت و اکسیداسیون تخریب 
ریبوفالوین و  به همراه NADو  NADP .عملکرد این کوانزیمها براي تنفس سلولی ضروري است. ستا NAD و NADPدهنده 

، عمل شود یماحیاء که باعث آزادسازي انرژي  -هیدروژن در واکنشهاي اکسیداسیون يها دهندهو  ها رندهیگ عنوان بهکوانزیمهاي تیامین 
  .نقش دارد DNA همچنین درسنتز اسیدهاي چرب، سنتز پروتیئن وسنتز NADو  NADP. کنند یم

  
  پیرودوکسین 

  
 پیرودوکسین،: ، به سه شکل قابل تبدیل داخل سلولی به یکدیگر شاملشود یمهم نامیده  B6ویتامین  عنوان بهپیرودوکسین که  

در  این ویتامین بالفاصله. شود یمدر حالت آزاد پیرودکسین در روده جذب . شود یمفسفات و پیریدوکسامین فسفات مشاهده  دوکسالیپیر
این ویتامین در شکلهاي . شود یمولی در برابر اکسیداسیون و پرتو ماوراءبنفش تخریب  استآب محلول بوده، در برابر حرارت پایدار 

در متابولیسم پروتیئن و همچنین  خصوصاًلوژیک متعددي فیزیو هاي فعالیتدر ) پریدوکسال فسفات یا پیرودوکسامین فسفات(کوانزیمی 
  .متابولیسم لیپید و کربوهیدرات دخالت دارد
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  ریبوفالوین
  

. که به مشتقات الکلی ریبوز متصل شده تشکیل شده است) Alloxine ring(یک حلقه آلوکسین  از B2 ریبوفالوین یا ویتامین
و فالوین آدنین دي ) FMN(فالوین مونو نوکلئوتید . کند یمبخشی از گروه آنزیمی بنام فالویوپروتئینها عمل  عنوان بهریبوفالوین 

ریبوفالوین در متابولیسم . در آزادسازي انرژي سلول هستند مؤثراحیا  –دو کوانزیم مهم در واکنشهاي اکسیداسیون) FAD(نوکلئوتید 
 .استا دخالت دارند، همچنین براي ساخت نیاسین از تریپتوفان نیاز به ریبوفالوین و پیرودوکسین و پروتئینه ها دراتیکربوهاسیدهاي چرب، 

 میلیگرم ریبوفالوین به ازاي هر کیلو رم جیره، اثرات سودمندي بر 20افزودن  نشان داد که) 1392(نتایج تحقیقات عاشوري وهمکاران 
  .دارد) Acipenser Nudiventris(گونه تاسماهی شیپ  رشد و سیستم ایمنی هاي شاخص

  
  تیامین

   
و در محلولهاي اسیدي پایدار  استتیامین در آب قابل حل .. است Bگروه اولین ویتامین از ویتامینهاي . اند دهینام B1 نیتامیوامین را تی

در تبدیل ) تیامین دي فسفات(یک کوانزیم  عنوان بهتیامین . شود یمو پرتوفرابنفش تخریب ) خود بخود(، اما در برابر اتواکسیداسیون است
تیامین دي فسفات همچنین یک کوانزیم الزم در تبدیل گلوکز به لیپید . استضروري  Aاسیدپیروویک و در فرموالسیون استیل کوانزیم 

  .استضروري 
  
  

  در موسسه جهت ارائه به کارخانجات تولیدکننده غذاي آبزیان فرموله شدهجیره 
  

و  ماهی فیلتعیین احتیاجات غذایی  ازجمله تجاري يها رهیجدستاوردهاي ارزشمندي در خصوص تعیین احتیاجات غذایی و فرموله کردن 
که موفق به اخذ  یافته دست تاسماهی ایرانی در دوره انگشت قد، رشد و پرواري و همچنین معرفی فرمول غذایی اقتصادي ماهیان خاویاري

  :خصوص از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با عناوین زیر گردیده استثبت اختراع در این 
  تولید جیره غذایی مخصوص تاسماهیان در دوره الروي

  تولید جیره غذایی مخصوص تاسماهیان در دوره رشد
  تولید جیره غذایی مولدین پرورشی تاسماهیان و استحصال خاویار

 برخوردار است، يا ژهیوهیان دستیابی به سطوح مناسب نسبت پروتئین به انرژي از اهمیت ذکر این نکته ضروري است که در تغذیه تاسما
. بخش جیره است ترین گرانپروتئین . ماهیان خاویاري بدلیل رژیم گوشتخواري به درصد باالیی پروتئین در جیره غذایی نیاز داردزیرا 

نیتروژن آمونیوم  صورت بهتر از آن  و اضافه شده مصرفمنبع انرژي  وانعن به (SDA)حرکتی ویژه  هاي فعالیتپروتئین اضافی جیره در 
همچنین افزایش پروتئین جیره منجر به افزایش هزینه تولید، تنش درموجود زنده و . (Legrow & Beamish, 1986)شود  دفع می
همچنین میزان و نوع  (Thoman et al., 1999; Catacutan and coloso., 1995(گردد  سبب کاهش روند رشد می درنهایت

ماهی در طی . است تأثیرگذارکه بر مصرف پروتئین در ماهیان  استمنبع انرژي از دیگر مواد مغذي بسیار مهم در جیره غذایی آبزیان 
 Webster and( آورد یم به دستاکسیداسیون پروتئین، چربی و کربوهیدرات  به ترتیب از خود را موردنیازفرایند متابولیسم انرژي 

Lin.,2002(، منابع انرژي غیرپروتئینی  از استفاده)مختلف نشان داده است که در صورت استفاده  يها گونهدر  )مانند کربوهیدرات و چربی
 & Grisdale)خواهد رسید  بیشتر به مصرف رشد درنتیجه شده مصرفمنبع انرژي  عنوان بهپروتئین جیره کمتر  از این منابع

Helland, 1997; Nankervis et al., 2000; Morais et al., 2001; Brauge et al., 1995; Black & 
Pickering., 1998). هاي غذایی که مقادیر کافی چربی و کربوهیدرات باشد، قسمت اعظم پروتئین جهت  صورت که در جیره بدین

تأمین  عنوان بهباشد، پروتئین  موردنیازجیره کمتر از حد  درصورتی که چربی و کربو هیدرات در گیرد، قرار می مورداستفادهرشد و تولید بافت 
زدایی شده و سپس از اسکلت کربنی  کننده انرژي مصرف خواهد شد، در صورت تأمین انرژي از طریق پروتیین، ابتدا باید از پروتئین آمین

زدایی، فشار متابولیکی زیادي را بر  صل از آمینپروتئینی استفاده کند و این متضمن صرف انرژي بسیار زیادي است، ضمناً دفع ازتهاي حا
بنابراین الزمه . کند کارایی پروتئین، بازده انرژي و نهایتاً رشد کاهش پیدا می درنتیجه. (Hillested et al.,2001) کند ماهی وارد می

 يها گونهمختلف رشد تعیین حد بهینه نسبت پروتئین به انرژي در این  يها دورهدستیابی به یک جیره مناسب جهت تغذیه تاسماهیان در 
فرموله  يها رهیجکه  يا گونهدر موسسه حاصل شده است، به  ماهی فیلبارزش است، این مهم طی سالها تحقیق در خصوص پرورش گونه 



  

80 
 

سویا  روغن روغن ماهی،(از منابع چربی و کربوهیدرات  از پودر ماهی و استفاده حداکثري شده تأمینشده مبتنی براستفاده حداقل از پروتئین 
برخالف  ماهی فیلنتایح تحقیقات محققین موسسه نشان داده است که گونه . کننده کربوهیدرات بوده است تأمین عنوان به) ومنابع نشاسته
توان اذعان نمود  باال می اذعان نمود که نتایج انتو یم. توانایی بیشتري در تغذیه از کربوهیدراتها دارد، سرد آبیو  خوار گوشتسایر ماهیان 

به گربه ماهی کانال بسیار نزدیک است، بطوریکه گربه ماهی کانال قادر است پلی ساکاریدها  ماهی فیلخصوصیات فیزیولوژیک و گوارشی 
معین کربوهیدرات به چربی مورد تغذیه  هاي در نسبت) ساکاریدها مونوساکاریدها و دي(دیگر لیپید  را بهتر از منابع) نشاسته و دکسترین(

یعنی جیره  1/1(متوسط کربوهیدرات به چربی  يا رهیج تحمل توانایی) ماهی فیل(گونه این ). Wilson and Poe.,1987( قرار دهد
طراحی شده توسط  يها رهیجکه  استدر مر حله پروار بندي را دارا  را% 35در سطح پروتئین  )چربی% 17کربوهیدرات و  %22حاوي 

  و از صرفه اقتصادي مطلوبی برخوردار هستند سازند یمموسسه در دوره پروار بندي چنین نیاري را مرتفع 
رسیدگی جنسی ارزان  يها کنندهرسیدگی جنسی تاسماهیان با استفاده از تسریع  هاي شاخصدر خصوص  شده انجامهمچنین تحقیقات 

وجود داشته و  ماهی فیلشیپ، تاسماهی ایرانی و  يها گونهامکان کوتاه شدن رسیدگی جنسی در نشان داده است که ) طبیعی و مصنوعی(
از طریق افزودن مکمل الکارنیتن وآمینو اسیدهاي ضروري چون لیزین و میتونین به جیره غذایی حاوي  بوده که يا گونهبه  ها رهیجطراحی 

 افزودن مکملهاي (Acipenser persicus) ونه تاسماهی ایرانیرسیدگی جنسی در گ هاي شاخصکنجاله سویا موجب افزایش 
، افزودن سطوح )Huso huso( ماهی فیلرسیدگی جنسی درگونه  هاي شاخصجنستین و اکول به جیره مولد سازي موجب افزایش 

) Acipenser nudiventris(رشد و تولید مثلی در جیره کاربردي تاسماهی شیپ  هاي شاخصمثبت بر  ریتأث E و Cویتامین مناسب 
که مبین توانایی  آمده دست بهدر تکامل گنادهاي جنسی در گونه تاسماهی شیپ  موردنیازداشته و همچنین میزان بهینه پروتئین و چربی 

  .)18تا  16جداول ( استمختلف  يها گونهمخصوص مولدین در  يها رهیجاین موسسه در طراحی انواع 
مختلف ماهیان خاویاري بوده و ماحصل نتایج تحقیقات مستمر  يها گونهبر اساس نیازمندیهاي  موسسه از آن جایی که غذاي تولیدي

و در عمل کارایی خود را در پرورش ماهیان خاویاري بومی کشور نشان داده است و همچنین با توجه به مناسب  استتحقیقاتی  هاي پروژه
که جهت تغذیه و  گردد یمتوصیه ) 1/1-7/1(و ضریب تبدیل غذایی مطلوب ) ریال 52000تا  45000به ازاي هر کیلوگرم (بودن قیمت 

 درصدد است فرمول تجاري این محصول موسسهپرورش ماهیان خاویاري در سطح کشور در اولویت اول قرار گیرد، بدین منظور عالوه این 
  .)47تصاویر ( واهد داشتخ شده تمامبسزایی در کاهش قیمت  ریتأثرا به تولید انبوه رسانیده که 

  
  
  

  
  

 از غذاي تولیدي و تجهیزات مورد نیاز براي تولید خوراك ویژه ماهیان خاویاري يا نمونه -47تصویر 
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 Juvenile بچه ماهیازجیره تجاري ماهیان خاویاري در مرحله  يا نمونه -16جدول 

 (%)جیره   اجزاي غذایی

  44  ماهی آرد
 9  کاز ئین 

 8  پرو تئین هیدرولیز شده
 10  سویا کنجاله 

 3  گندم آرد
 6  گلوتن گندم
 8  پودر گوشت

 5  نشاسته ذرت 
 1  روغن ذرت 
 1.2  مولتی ویتامین 

 1.2  مواد معدنی 
 3.6  سلولز، نمک و کربنات کلسیم

 00/100 جمع کل 
  جیره رشد  ترکیب شیمیایی

 5/43  (%)پروتئین  
 8/18 (%)چربی 
  -  %)(رطوبت 

 8/7  %)(خاکستر  
 - %)( بریف

  5/19  کربوهیدرات
 56/18  )مگاژول برکیلوگرم(انرزي کل 

    (%)آمینواسیدهاي ضروري  
Lysine, Lys 1/9  

Theronine, Thr 7/3  
Leucine, Leu 8/7  
Isoleucine, Ile 9/3  
Argnine, Arg 6/7  

, Phe Phenylalanine 4/4  
Histidine, His 5/1  

Methionine, Met 2/7  
Valine, Val 6/5  

    
    (%)غیر ضروري  آمینواسیدهاي 

Asparagine, Asp 3/3  
Serine, Ser 4/6  

Glutanmine, Glu 1/12  
Glycine, Gly 9/7  
Alanine, Ala 6/7  

Cysteine, Cys  2/1  
Proline, Pro 1/8  

Tyrosine, Tyr 5/2  
   اسیدهاي چرب ضروري 

C١٨:٢n٦cis 06/0  
C١٨:٣n٣ 18/8  

C٢٠:٠ 19/0  
C٣ :١٨n٦ 21/0  
C٢٠:١n٩ 12/0  
C١٨:٤n٣ 52/1  

C٢٢:٠ 37/1  
C٢٠:٣n٦ 00/0  
C٢٠:٣n٣ 01/0  
C٢٠:٥n٣ 16/0  
C٢٠:٤n٦ 03/0  
C٢٢:٥n٦ 09/0  
C٢٢:٥n٣ 05/0  
C٢٢:٦n٣ 02/0  

 Total 86/82  
Total saturated 59/37  

monoense Total 88/34  
n٦-PUFA 43/0  
n٣-PUFA  97/9  

DHA /EPA 15/0  
EPA /ARA 08/4  

  
  



  

  

  

  اجزاي غذایی

  (%)جیره 

  اجزاي غذایی

 (%)جیره 

درصد  40با جیره 
 پروتئین خام

  مخصوص ماهیان
خا ویاري درحال 

  رشد

درصد  35جیره با 
پروتئین 

مخصوص ماهیان 
مرحله خاویاري در 

  پروار بندي

درصد پروتئین  48جیره با 
مخصوص ماهیان خاویاري 

  مولد سازي در مرحله

  42  پودر ماهی 40  44  پودر ماهی
  10  )بدون ویتامین(کازئین  12  13  آرد سویا

  13  کنجاله سویا 10 4  پودر گوشت و استخوان
  6  مخمر 5 5  گلوتن گندم
  3  پودر گوشت و استخوان 10 6  آرد گندم

  5/7  دکسترین 6 4  نشاسته ذرت
  5/6  گندم آرد 3  4  مخمر

1/4 2/5  روغن ماهی   6  روغن ماهی 
4/4 2/5  روغن سویا   5/5  روغن گیاهی 

  2  مکمل ویتامینی 2 2  لستین
4/0 4/0  کولین کلراید   5/0  مکمل معدنی 

6/0 7/0  دي کلسیم فسفات      
     1 1  معدنی مکمل

     2 2  مکمل ویتامینی
     1 2  لیزین

5/1 5/1  متیونین      
     00/100 00/100 جمع کل

    ترکیب شیمیایی    ترکیب شیمیایی
    جیره پرواري  جیره رشد

  2/48  (%)پروتئین  68/36 62/40  (%)پروتئین 
  3/16 (%)چربی  09/11 14 (%)چربی 
  6/10  %)(رطوبت   047/9  53/9  %)(رطوبت 
  7/10  %)(خاکستر  56/9 76/10  %)(خاکستر 

  5/1 %)( بریف 124/2 1/2 %)( بریف
  2/14  کربوهیدرات  75/19  88/19  کربوهیدرات

  7/20مگاژول (انرژي کل  77/18 42/18مگاژول (انرژي کل 
      

          (%)آمینواسیدهاي ضروري 
Lysine, Lys 73/7  48/7      

Theronine, Thr 18/4  09/4      
Leucine, Leu 12/8  01/8      
Isoleucine, Ile 75/4  62/4      
Argnine, Arg 11/6  06/6      

, Phe Phenylalanine 83/4  5      
Histidine, His 66/3  33/3      

Methionine, Met 59/2  53/2      
Valine, Val 54/5  59/5      

          
        غیر  آمینواسیدهاي

Asparagine, Asp 51/9  78/8      
Serine, Ser 4/4  63/4      

Glutanmine, Glu 17/16  53/15      
Glycine, Gly 24/6  56/7      
Alanine, Ala 42/6  51/6      
Cysteine, Cys  28/1  58/1      
Proline, Pro 60/4  7/5      

Tyrosine, Tyr 84/3  79/3      
         



  

  

  Broodstockو  Growing در مرحله) ماهی فیل(ازجیره تجاري ماهیان خاویاري  يا نمونه -17 جدول
  با شرکت کوپنز، بیومار و شرکت اتا غذایی تولید شده در موسسه يها رهیجآنالیز و مقایسه  -18جدول 

 
 (%)جیره شرکت اتا   (%)جیره شرکت بیومار   (%)جیره شرکت کوپنز   (%) جیره موسسه  

بچه جیره   تر کیب شیمیایی 
  ماهی

جیره 
  رشد

جیره 
  پرواري

جیره 
  مولدین

جیره بچه  
  ماهیان

جیره 
  رشد

جیره 
  پرواري

جیره 
مولدی
  ن

جیره  
بچه 
  ماهیان

جیره 
  رشد

جیره 
  پرواري

جیره 
مولدی
  ن

جیره  
بچه 
  ماهیان

جیره 
  رشد

جیره 
  پرواري

ماهیا  الرو
  ن

 39 40 42    43  47  49  52  42 46  2/48 39 42 45 50  (%)پروتئین  
 7-12 9-14 10-15    22  5/13  15  15  18 16  3/16 12 14 16 18 (%)چربی 
  8  8  8    -  -  -  -  -  -  -  6/10  047/9  53/9  -  8  %)(رطوبت 

 - - -    7  2/11  7/8  9/10  10 10  7/10 56/9 76/10 8/7 6  %)(خاکستر  
 4-5 4-5 3-4    4/3  4  5/2  7/0  4/2 1  5/1 124/2 1/2 - - %)( ربیف
  21-25  19-23  18-22    -  -  -  -  -  -  -  2/14  20  88/19  5/19  -  وهیدراتکرب
 18 1/18 3/18    -  -  -  1/20  6/19 8/19  7/20 77/18 42/18 56/18 20) مگاژول بر کیلو(انرژي کل 

                                  
/mg    (%)آمینواسیدهاي ضروري  

gr  
(%)  (%)    -                      

Lysine, Lys -  1/9  73/7  48/7    -                3/4  1/4  5/3  
Theronine, Thr -  7/3  18/4  09/4    -                      
Leucine, Leu -  8/7  12/8  01/8    -                      
Isoleucine, Ile -  9/3  75/4  62/4    -                      
Argnine, Arg   6/7  11/6  06/6    -                5/4  4  6/3  

, Phe Phenylalanine   4/4  83/4  5    -                      
Histidine, His   5/1  66/3  33/3    -                      

Methionine, Met   2/7  59/2  53/2    -                6/1  4/1  2/1  
Valine, Val   6/5  54/5  59/5    -                      

            -                      
غیر ضروري  ینواسیدهايآم 

(%)  
          -                      

Asparagine, Asp   3/3  51/9  78/8    -                      
Serine, Ser   4/6  4/4  63/4    -                      

Glutanmine, Glu   1/12  17/16  53/15    -                      
Glycine, Gly   9/7  24/6  56/7    -                      
Alanine, Ala   6/7  42/6  51/6    -                      
Cysteine, Cys    2/1  28/1  58/1    -                5/1  4/1  12/1  
Proline, Pro   1/8  60/4  7/5    -                      

Tyrosine, Tyr   5/2  84/3  79/3    -                      
                                 اسیدهاي چرب ضروري

C18:2n6cis   06/0        -                1  9/0  8/0  
C18:3n3   18/8        -                      
C20:0   19/0        -                      

C18: 3n6   21/0        -                      
C20:1n9   12/0        -                      
C18:4n3   52/1        -                      
C22:0   37/1        -                      

C20:3n6   00/0        -                      
C20:3n3   01/0        -                      
C20:5n3   16/0        -                      
C20:4n6 03/0          -                      
C22:5n6 09/0          -                      
C22:5n3 05/0          -                      
C22:6n3 02/0          -                      
 Total 86/        -                      

Total saturated 59/        -                      
monoense Total 88/        -                      

n6-PUFA 43/0          -                      
n3-PUFA  97/9          -                      

DHA /EPA 15/0          -                      
EPA /ARA 08/4                                



  

  

  
  جیره بومی ماهیان خاویاري محیطی زیستررسی اثرات ب 

  
، عامل اصلی آلودگی و ابندی یمپرورش  و استخرهاي بتنی، با استفاده از غذاي کنسانتره ها حوضچهدر  عمدتاًاز آن جا که ماهیان خاوباري 

  .نمودقلمداد  ها آنغذاي مصرفی  توان یمپساب خارج شده از مزارع پرورش ماهیان خاویاري را 
داراي پروتئین،  ها آنی وجود دارد، اما همه توجه قابلو ماهیان خاویاري تفاوتهاي  آزادماهیاندر ترکیب خوراکهاي تجاري  هرچند

تمامی این مواد قابلیت . باشند یمنظیر استاگزانتین  هاي دانه رنگکربوهیدرات، چربی و همچنین افزودنیهایی نظیر ویتامینها، مواد دارویی و 
که  استمتابولیسم داشته و امکان تولید مواد زائد را دارند اما بیشترین ترکیبات ضایعات غذایی و مدفوع، فسفر، نیتروژن آلی و کربن 

یتروژن در میزان فسفر و ن پروري آبزي محیطی زیستدر ارزیایی  طورکلی به. گردندمی تأمینعمده از پروتئین موجود درغذا  صورت به
  ).Ackerors, 1999( ندیآدر جهت تشخیص و کاهش بارآلودگی عاملی مهم و کلیدي بشمار می ها آنخوراکها و ضریب تبدیل غذاي 

عمده اجزاي اصلی بکار رفته در غذا نقش  طور بهدرخصوص کاهش بار آلودگی، عواملی نظیر دفعات غذادهی، نوع پلت، نحوه فراوري و 
. ترند مقاومنشینی پایینی داشته و نسبت به ماندن درآب مثال پلتهاي اکسترود در مقایسه با پلتهاي فرورونده نرخ ته طور به. مهمی دارند

تولید مواد زائد، عناصر و اجزاي  ازنظراز سوي دیگر . باشندتر میدسترس قابلشده براي ماهی  فشرده بنابراین نسبت به پلتهاي معمولی
دفع  هر چقدر میزان پروتئین در جیره بیشتر و قابلیت هضم آن کمتر باشد میزان نیتروژن. باشنداصلی خوراکها نیز داراي اهمیت زیادي می

به اثبات  آزادماهیانع پرورش مزار یآلودگاین موضوع در کاهش بار . یابدشده از ماهی بیشتر و به تبع آن بار آلودگی در مزارع افزایش می
  .رسیده است
 18درصد چربی تغذیه شده و میزان نیتروژن دفع شده برابر با  20تا  10و درصد پروتئین  50تا  45حاوي  يها رهیجبا  آزادماهیاندر گذشته 

درصد کربوهیدرات با محتواي آلودگی  13درصد پروتئین و  40تا  35درصد چربی،  30حدود  آزادماهیانامروزه غذاي تجاري  درصد بود، اما
ماهی از محتواي چربی به جاي پروتئین  .گیري شددرصد اندازه 7الذکر داشته و محتواي نیتروژن خروجی کمتري نسبت به ماهیان فوق

همچنین به دلیل این که . شوددفع می دار نظیر آمونیاكانرژي استفاده نموده و به این ترتیب میزان کمتري مواد نیتروژن تأمینجهت 
بدین منظور در . یابدشد در جیره کاهش یافته، میزان دفع فسفر نیز کاهش میمی تأمیناز طریق پروتئین جیره  عمدتاًمیزان فسفر که 

بومی ماهیان خاویاري کشور جهت تضمین سود اقتصادي پایدار و کاهش بارآلودگی تالش فراوانی در  يها گونهتعیین احتیاجات غذایی 
المللی تاسماهیان کاهش پروتئین جیره و استفاده از منابع انرژي زاي غیرپروتئینی شده است مطالعات محققین موسسه تحقیقات بین جهت

% 19کربوهیدرات و % 22پروتئین،% 35اي حاوي جیره) Huso huso( ماهی فیل اي مخصوص پرواربندي گونهدریاي خزر در تولید جیره
پیشنهاد  فیزیولوژیک و اقتصادي ازنظراز یک منبع با کیفیت خوب جهت دستیابی به حداکثر رشد  1/1چربی چربی و نسبت کربوهیدرات به 

انرژي غیر پروتئینی جیره سبب شده است که  تأمین نظورم بهشده است که پایین بودن میزان پروتئین و افزایش کربوهیدرات به چربی 
مطالعات بسیاري نشان داده است که . کارایی و قابلیت هضم خوراك افزایش یابد درنتیجه. بافت سازي و رشد گردد عمده پروتئین به صرف

همچنین اگرچه ). Butz & Vens- Cappell, 1982(رابطه خطی دارد  شده جذبمقدار متابولیک، مواد جامد و محلول با مقدار غذاي 
، اما )Wilson, 1994(منبع انرژي دارد  عنوان بهکمی براي استفاده از هیدراتهاي کربن  نسبتاًاکثر دانشمندان معتقد بودندکه ماهی توانایی 
درصد  22تا  20و  به توانایی جذب ماهی فیلدر موسسه نشان داده است که  شده انجاماین دیدگاه در حال تغییر بوده و مطالعات 

اظهار  توان یمدرصد را دارا بوده و از این لحاظ  38تا  35درصد چربی را با کاهش میزان پروتئین جیره به میزان  25تا  23کربوهیدرات، 
  .استنمود که در صورت استفاده از جیره تولید شده در مزارع پرورش ماهیان خاویاري بار آلودگی در حد استاندارد 

  
  
  
  
  
      

 از خوراك تولیدي يا نمونه -48تصویر 



  

  

  
  بر افزایش کیفیت خوراك پز آراماثر سیستم 

 هضم قابلدرصد فرآوري و  95خوراك تولیدي را تا  تواند یمسیستم پیشرفته و مدرن تولید خوراك ماهیان خاویاري به روش هایژنایزر که 
  .است مؤثربه دو روش فیزیکی و شیمیایی در ارتقاي کیفیت جیره غذایی و کاهش بار آلودگی این سیستم  درواقع. براي ماهی بنماید

  .گردد یمموجب کاهش بارالودگی و دفع پساب از نزارع پرورش ماهیالن خاویاري ) فزیکی و شیمیایی( این سییتم از دو طریق 
بویایی  يها رندهیگالکتریکی و  يها کنندهمشاهده و رویت غذا متکی بر دریافت  ازنظر از ان جا که ماهیان خاویاري ماهیانی بسترزي بوده و

، آورند یم به دستخود بوده و غذا را از طریق اندامهاي حسی موجود در پوزه، سبیلکها و از طریق جستجوي مستمر و آرام در بستر 
استفاده از این سیستم در تهیه غذا  .خاصی برخوردار استماندگاري پلت به مدت طوالنی در کف وانها و محلهاي نگهداري از اهمیت 

از . افزایش یابد ساعت نیز 2اکم دانه بندي در حد قابل قبولی باشد و میزان ماندگاري غذا را در وانهاي پرورشی تا  تر که شود یمموجب 
با در  درنتیجه. دمغذي از پدیده آب شویی شودسوي دیگر شکل هندسی دانه بندي پلتهاي تولید شده از سیستم هایژنایزر موجب حفاظت موا

بدلیل پخت اولیه مطلوب پروتئین جیره غذایی هیدرولیز  پز آرامدرسیستم . ابدی یمنظرگرفتن دو مزیت فوق دفع بار نیترات و فسفات کاهش 
ز مواد مغذي جیره افزایش یافته و به لذا در چنین شرایطی میزان بهره برداري ا ،دهد یمدرصد افزایش  95شده و قابلیت هضم خوراك را تا 

  .ابدی یمکاهش  یآلودگتبع آن بار 
این سیستم توسط متخصصین علوم تغذیه آبزیان منطبق با فیزیولوژي ماهیان خاویاري پیشنهاد و طراحی شده است و حداقل آسیب کیفی 

و مواد معدنی حساس و اسیدهاي آمینه حداقل افت کیفی  ها نیتامیو. دینما یماز دناتوره شدن مواد اولیه ممانعت . کندبه مواد اولیه وارد می
تن در ساعت  10افزوده اقتصادي باال در شرایط صنعتی با ظرفیت تولید  باارزشبراي تولید بهینه  شده انجامبرنامه ریزي . را خواهند داشت
  .قرار گیرد دهندگان پرورشتا به موقع در دسترس  استو حداکثر کیفیت ) 1394ریال در سال  50000(در حداقل قیمت 

  
  )یا هایژنایزر پز آرام(مزایاي سیستم تولید خوراك ویژه ماهیان خاویاري 

  
 5و ظرفیت تولید آن  دینما یممیکرون آسیاب  200این سیستم آسیاب مواد اولیه را زیر ): سیستم آسیاب میکرونیزه(سیستم مولتی همرمیل 

آسیاب شود به همان میزان جذب مواد غذایی  تر کوچکمیکرونی  يها اندازهباید توجه نمود هرچقدر مواد اولیه با . استتن در ساعت  10تا 
  .از پرزهاي روده بیشتر خواهد بود

  
این سیستم میکسر از ادغام دو نوع سیستم ریبولی و پدلی طراحی و ساخته شده است که دقت میکس آن ): مخلوط کن(سیستم میکسر 

بوطر همگن و یکنواخت  ها يمغذزیرا تمام ریز . است ردار .دقت میکس در تولید خوراك از اهمیت باالیی برخو. است 30000ي یک در باال
بدیت ترتیب از مشکالت متابولیکی در اثر . استغذاي  يها گرانولبا هم مخلوط شده و نتیجه آن توزیع کیفیت خوراك تولیدي در کلیه 

  .آیدمی به عملعدم موازنه ترکیبات غذا جلوگیري 
  

 متر سانتی 68متر و قطر  4 به طولبراي پخت مواد اولیه در این سیستم دو دستگاه سوپرکاندیشنر پدلی ): سوپر کاندیشنر(سیستنم پخت 
الزم به ذکر است . برنامه ریزي نمود تر یطوالنزمان پخت خوراك را براي مدت تا بتوان . تک جداره در نظر گرفته شده است صورت به

  .بخار خشک مستقیم طراحی و تعبیه شده است صورت بهو  گراد سانتیدرجه  81کنترل شده و زیر  صورت بهدماي پخت 
در چنین شرایطی . کاندیشنر دو دستگاه هایژنایزر سه جداره براي پخت کامل مواد اولیه در سیستم تعبیه شده است يها دستگاهبعد از 

  .دهد یمدرصد افزایش  95حداقل آسیب به مواد اولیه رسانده و قابلیت جذب خوراك را تا 
  

تخصصی براي ماهیان خاویاري طراحی و ساخته شده است تا بتواند حداکثر ماندگاري را در آب  صورت بهاین سیستم ): پرس(سیستم پلت 
. استو تیکنس در نظر گرفته شده براي داي یک به بیست  شود یماستفاده  زمان هم طور بهدر این سیستم از سه روله و کاتر . ایجاد نماید

در این قسمت تکنولوژي . حداکثر فشار را تحمل نماید تواند یمساخته شده که جنس شافت مرکزي و داي از آلیاژ ویژه از استیل سخت 
به  تواند یمدر چنین شرایطی ماندگاري پلت تخصصی خوراك ماهیان خاویاري در آب . شود یموارداتی از کشورهاي توسعه یافته استفاده 

  .بیش از دو ساعت نیز افزایش یابد



  

  

  
 به عملپلت شده و از آب شویی مواد مغذي جلوگیري  يها دانهاین سیستم باعث تثبیت و تحکیم : )تثبیت کننده پلت(سیستم استابلیزر 

شامل  تواند یمروال متداول تولید غذاي آبزیان  بر اساسدر تولید خوراك ویژه ماهیان خاویاري  مورداستفاده يها ستمیسسایر . ایدمی
  .بندي باشد ، توزین و بستهکن خشکروغن پاشی، کولر و  يها ستمیس
  

  تولیدکنندگان خوراك آبزیان وضعیت موجود
  

، غذاي تولید شده ندینما یمزیادي که اقدام به تولید جیره ماهیان خاویاري  نسبتاًدرحال حاضر با وجود کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی 
 ازلحاظقزل اال  يها رهیجپیروي از فرموالسیون  و عدم شناخت کافی از نیازمندیهاي غذایی ازجملهبه دالیل متعدد کارخانجات  اکثراًدر 

 دهندگان پرورش خصوصاًماهی  دهندگان پرورشاز این رو بیشتر . باشد ینمکیفیت و باالنس مواد غذایی مطابق با استانداردهاي جهانی 
در ادامه  .ندینما یم ...و  نگشرکت اسکرتیارفا،  کوپنز، شرکت بیومار، شرکت ازجملهماهیان خاویاري مبادرت به استفاده از غذاهاي وارداتی 

 شده ارائهشرح مختصري از میزان فعالیت، امکانات و تواناییهاي تعدادي از شرکتهاي داخلی که توانایی تولید غذاي ماهیان خاویاري را دارند 
  :گردد یمارائه  11و مشخصات دقیق کلیه شرکتهاي مزبور درجدول 

  
 :شرکت چینه در یک نگاه

  
این . گردید سیتأسهزار تن در سال،  50باهدف تولید انواع خوراك و کنسانتره دام و طیور و با ظرفیت اسمی  1353شرکت چینه درسال 

  .استشرکت که وابسته به شرکت سرمایه گذاري کوثر 
 .است (IFIF) ت خوراك دام و طیورصنع المللی بیناز اولین اعضاي ایرانی فدراسیون  خوراك آبزیان در ایران بوده و تولیدکنندهاولین 

 ISO( تیفیکمدیریت  المللی بینو آبزیان است که به اخذ گواهینامه  وریط ،اولین شرکت در صنعت خوراك دام همچنین این شرکت
 .ردیگ یمبهره ) 2008(نائل گردیده و هم اکنون از آخرین ویرایش آن  (9001

  
  ):آذران تغذیه آریان(آتا شرکت 

  
تبریز آغاز نموده است و زمینه  در شهرك صنعتی شهید سلیمی 88فعالیت رسمی خود را از اواخرسال ) آذران تغذیه آریان(شرکت آتا 

و ماهی خاویاري  کپور ماهیانفعالیتش در ابتدا تولید سوپرمکملهاي رشد، ایمنی و درمانی آبزیان پرورشی بود، تولید تخصصی انواع خوراك 
این  همچنین. دست دارد غذایی را در يها رهیج ی از بازار فروشتوجه قابلنمود و اکنون سهم  رسمی شروع طور به 1390ل را از اوایل سا

در بخش کارخانجات به تولید خوراك تخصصی کپور ماهیان،   مطرح جهان هاي شرکتکه با کسب نمایندگی از  شرکت موفق شده است
در هایژنایزر راه اندازي خط تولید این شرکت اکنون مجهز به . اقدام نماید قزل اال و تهیه ویتامینها و پرمیکسهاي از شرکتها معتبر اروپایی

  .است ماهیان خاویاريجهت تولید خوراك استاندارد 
 

  :ذیهکیمیاگران تغشرکت 
  
مترمربع در شهرك صنعتی شهرکرد واقع شده و داراي کلیه امکانات مدرن و  10000ارخانه کیمیاگران تغذیه در زمینی به مساحت ک

مواد اولیه و محصول  ها يزمغذیرداشتن انبارهاي متفاوت نگهداري . استپیشرفته تولید، آزمایشگاه مجهزکنترل کیفیت و تحقیق و توسعه 
جدید تولید از قبیل اکسترودر دو شیفت، دستگاه  يها يتکنولوژبا استفاده از امکانات مدرن و همچنین  استاین شرکت  يها یژگیواز دیگر 

و افزایش  دهندگان پرورش يها نهیهزکنترل کیفیت محصوالت اولیه و تولیدي در راستاي کاهش  يها روشپلت پرس سه کاندیشنره و 
  .فته شده استراندمان واحدهاي پرورشی در نظر گر

  
   



  

  

  :شرکت آذرکاویان
هلند اغاز نمود تا بتواند خوراکی مطابق  Hendrixباال، فعالیت خود را تحت لیسانس شرکت  باکیفیتتولید و عرضه خوراك آماده  باهدف 

دارد تا محصول  بر اساس بروشورهاي تبلیغاتی این شرکت آمادگی با استانداردهاي جهانی و نیاز واقعی پرنده تولید و عرضه نماید
 Trouwدانشمندان تغذیه و دستاوردهاي محققین شرکت  يها افتهیبر اساس آخرین که  را) دان آماده آذرکاویان(اختصاصی خود 

Nutrition  ي جیره نویسی افزار نرم يها برنامه به همراهتهیه وBest Mix در همین راستا جهت کنترل . را عرضه نماید شود یم فرموله
به آزمایشگاه مرکزي شرکت ترونوتریشن در هلند  On lineتجهیز گردیده که به صورت  NIRك تولیدي، مجموعه با دستگاه کفیت خورا

  .در چرخه تولید به نحو مطلوب انجام گیرد موردنیازمتصل گردیده است، تا با تجزیه و آنالیز ترکیب خوراك کنترلهاي 
  

  :شرکت مکمل اصفهان
  

اساس پیشنهاد مدیران شیالت استان اصفهان و با مشارکت بانک کشاورزي و با همکاري و بهره گیري از  بر 1380این شرکت در سال 
در حال حاضر جهت تغذیه ماهیان خاویاري در . اقدام به تولید غذاي پلت جهت آبزیان نمود Amandus Kahl ماشین آالت کارخانه

 يها بستهاین محصول در . ردیگ یمقرار  مورداستفاده، استاي اکسترود شده پلته صورت بهمرحله پرواري یکی از محصوالت کارخانه که 
از مزایاي این محصول که به شکل اکسترود شده در اختیار مصرف کنندگان . شود یمریال عرضه  50000کیلویی به قیمت هر کیلو  25

  :به موارد ذیل اشاره نمود توان یم ردیگ یمقرار 
  تم مداربستهاستفاده از این خوراك در سیس

، درصد قابلیت هضم غالت و گردد میکاهش ضریب تبدیل غذا بدلیل اعمال درجه حرارت باال در فرایند اکستروژن که موجب  -
  .حبوبات افزایش یابد

  .درصد 50تا  امکان افزودن رطوبت -
بشکل شناور و یا غوطه ور  بکه در آ از معایب محصول تولیدي الگوبرداري محصول از پلتهاي مخصوص قزل اال بوده -

یفیت محصول تولیدي با توجه به ک. که با عادات غذایی تاسماهیان که کفزي خوار هستند سازگاري چندانی ندارد باشند می
  .استعرضه شده متفاوت  هاي بسته

  
  
  



  

  

  شرکت بیومار: خارجی هاي شرکت
  

که براي ماهیان خاویاري در چهار مرحله استارتر، انگشت قد،  استغذاي آبزیان در جهان  کننده تأمینمهم  هاي شرکتاین شرکت یکی از 
، )ریال 280000-250000با میلیمتر به ترتیب برابر  4/0، 3/0(استارتر قیمت غذا در دوره . دینما یمدوران رشد و مرحله پرواري غذا تولید 

-150000بـا  برابـر   به ترتیبمیلیمتر  3و  9/1، 5/1(، دوره رشد )ریال 200000-180000با  به ترتیب برابر 1/1و  8/0(دوره انگشت قد 
  .استبه ازاي هر کیلوگرم غذا ) الیر 120000و  100000،110000با میلیمتر برابر  9و  8، 5/6(و دوره پرواري ) ریال 160000-160000

، همگن بودن اجزاي تشکیل دهنـده  )1/1تا  8/0(به ضریب تبدیل غذایی مطلوب  توان یم از مزایاي این پلتها: غذاي بیومار مزایا و معایب
آن به دلیل پروسه اکستروژن و پذیرش سریع این محصول توسط ماهیان در دوره استارتر و مراحل دیگر اشاره نمود، اما ذکـر ایـن نکتـه    

 توان یمکه از آن جمله  ردیپذ یم ریتأثي و سیاسی روز ضروري است که محصول فوق الذکر یک محصول وارداتی بوده و از شرایط اقتصاد
ره به متغیر بودن قیمتها با توجه به نوسانات بازار جهانی، نوسانات قیمت ارز و یا تحریم و عدم صادرات این محصول از کشور صادرکننده اشا

  .نمود
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  .آورده شده است 18فهرستی از تولیدکنندگان داخلی در جدول شماره  
  

  بر توانایی تولید خوراك ماهیان خاویاري در کشور تأکیدغذاي کنسانتره آبزیان با  تولیدکننده هاي شرکت -18جدول 
ظرفیت تولید در   آدرس کارخانه  مدیر عامل  نام کارخانه  استان

  پستی /آدرس وب   شماره تماس  توانمندي  سال

  تهران

  سیامک  چینه
  هزار تن 50  کرج  ماالي نیکو

ISO 9001 
  1353 سیتأس

 المللی بیناز اولین اعضاي ایرانی فدراسیون 
اخذ -  (IFIF(طیور صنعت خوراك دام و 

 ISO) مدیریت کیفیت المللی بینگواهینامه 
9001)  

66930648-021  
  

www.chinehco.com  
info@chinehco.com  

کوچه . خ نصرت غربی. میدان توحید. تهران: آدرس
  1پالك . حسنی

  کرج احمد آقا یزدانیان بهپرور
ظرفیت اسمی 

 72000ساالنه 
  تن

  1364و بهره برداري  1358 سیتأس
 ISO ,و 2000 مطابق استانداردهاي

9001,HACCP  

66931142-
66930219-
66938283  

www.behparvarco.com  
info@behparvarco.com  

کوي . اول ستارخان. میدان توحید. تهران: آدرس
  14185- 435: پ.ص 14416: پ.ك .1پ . شهرام

 بهسان(بتا 
تغذیه 
  )آریان

 ماهیان خاویاريمیگو و  و هزار تن 6  کرج غالمحسین هاشمی
66911047-021  
66932913-021 

www.b-t-agroup.com  
info@b-tagroup.com  

کانون  جنب .خیابان پرچم. میدان توحید: آدرس
 1457845151. پ.ك. 2واحد . 72پالك . توحید

چهارمحال 
  و بختیاري

  منصور بابائیان  رشد دانه

  شهر کرد
 - میدان معلم

ضلع جنوب 
  شرقی

  هزار تن 6
سهامداران (

 دهندگان پرورش
  )دام و طیورند

  گواهی
ISO 22000:2005 9001:2008 ISO  

334002-0381  
3347980  

09131820049  

Roshd3616.yahoo.com  
. 37نبش کوچه . خ سعدي شرقی. شهر کرد: آدرس

  88155-561.پ.ص. 2طبقه 
  ضلع جنوب شرقی - میدان معلم

 

کیمیاگران 
  1388 سیتأس  1389 سیتأس - غذاي خاویاري تولیدکننده  هزارتن 100  شهر کرد  -  تغذیه

com.taghziyeh-e-kimiyagaran@info  
نبش -2نیاز - خیابان کوشش شرقی-شهرك صنعتی

 1سروستان 

 فرادانه
  فرخ یداللهی

  
 محمدرضا حیدري

بلوار  -شهرکرد
آزادي سه راه 
شهرك کوچه 
ادراه راه پالك 

14.  

-  
   .سردآبی. خوراك آبزي

  وزینتی و میگ. گرمابی
  1383 سیتأس

4-3349683 )0381(  
7047-182 -0913  

66771600-021  
-66571609: فاکس

021  

www.faradanehco.com  
faradaneh@yahoo.com 

. نبش آزادي و اسکندري شمالی. تهران: آدرس
  9واحد  3پ . ساختمان یکتا

8814913917  

تعاونی 
199 

لردگان 
  )بهدان(

  الیاس الیقی

لردگان شهرك 
  صنعتی

-کارگر انیا یخ
 -تقاطع حمهوري

 -کوچه فجر
طبقه  -14پالك 

  اول

  )021( 66960051-2  ماهیان گرمابیو آال قزل  هزار تن 10

behdanco@yahoo.com 
طبقه  14پالك کوچه فخر . خ کارگر جنوبی. تهران

  .اول
بعد از . خ حافظ. چهارمحال و بختیاري: دفتر استان

ساختمان . مقابل بانک پاسارگاد. چهار راه دامپزشکی
  5شماره . طبقه سوم. مهر

  اصفهان

اصفهان 
 مکمل

 جعفر جعفري
اصفهان شهرك 
صنعتی سه راه 

  مبارکه
  هزار تن 20

 400 ياریخاوتولید خوراك اکسترود ماهیان 
  تن
  

66926349  
  66432948: فکس

info@Isfahan mokammel.com  
پ . خ اسکندري شمالی. خیابان آزادي. تهران: آدرس

  103 واحد .طبقه اول. 33
دستچین 

  -  031-37266610  دام و طیور  -  اصفهان  غالمرضا کریمی  عالی

  مازندران

خوراك دام 
و طیور و 
آبزیان 
  مازندران

  0151-3723488-97  هزار تن 10 تولید خوراك اکسترود ماهیان  تن هزار 50  ساري  سید عبداهللا کابلی
2283442)0151(  

manaqua@parsonline.net 
http://manaqua.blogfa.com 

  634. پ.ص. جاده نکا 7کیلومتر . ساري: آدرس

دام خوراك 
و طیور و 
آبزیان 
  شمال

سید یوسف یحیی 
  )0111(2252373  تن در ساعت 10میزان تولید   هزار تن 30  بابل  نژاد

2252268)01119  
www.dtashomal.com  
info@dtashomal.com  

  616: پ.ص. جاده قائمشهر 7 یلومترک. بابل: آدرس

آذربایجان 
  شرقی

شرکت 
 آذران
 تغذیه
  آریان

  )آتا(

در جهت تولید  هاژنایزرراه اندازي خط تولید   هزار تن 100  تبریز  دکتر سالک یوسفی
دارد   خاویاريخوراك استان

5-4329301 )0412(  
5555255)0411(  

com.grp-ata@info 
. شهرك صنعتی سلیمی. آذرشهر. تبریز

  53751-81111.پ.ك

خورام دام 
  نیرو سهند

سیدمحمد حسین 
سهام داران ( وریطخوراك دام و  فعالً  هزارتن 200  تبریز  چاوشی

  )اتحادیه دامداران آذربایجان غربی
2662308 )0412(  
2653544 )0412(  

com.yahoo@niroosahand 
جنب پل - چهارراه خطیب -بلوار راه آهن -تبریز

  هوایی
دان سازان 

سهند 
  تبریز

  ها مکملغذاي آبریان و انواع   -  تبریز  سعید مشاور
انتهاي خیابان  -سهرك سهید سلیمی-جاده آذرشهر  )0411(4328661  1387بهره بردازي 

  یعد از پروفیل شهریار-دست چپ -اصلی



  

   

 جعفر سیف پر ثمر

 7کیلومتر . بناب
جاده بناب تبریز 
روبروي نیروگاه 

  برق

خوراك  -تولید خوراك ماهیان سرد آبی  تن هزار 50
 ماهیان زینتی

7280377-0412  
-7280378: فاکس

0412 

porsamarcompany@yahoo.com  
. خ اشکان .خ باغ شمال. خ ارتش. تبریز: آدرس
-63353. پ.ك .11پالك ). سیف(اشکان آپارتمان 

51386  
 

خوراك دام 
و طیور و 
آبزیان 
  آذربایجان

  0412-7225721  -  -  تبریز  جواد فشنگچی
  چیدفتر برادران فشنگ –باهنر  –بناب  –مرند   )0492( 7224474

آذربایجان 
  غربی

خوراك دام 
و طیور و 
آبزیان 
میالد 
 مهاباد

 محموديعبدالرحمن 
. آذربایجان غربی

 5کیلومتر . مهاباد
  .جاده ارومیه

  -  هزار تن 24
2221392 )0442(  
2227500 )0442(  
2222793 )0442(  

Milade1386@yahoo.com 
روبروي روستاي  -جاده ارومیه 5کیلومتر  -مهاباد 

  5914193411: کد پستی-یوسف کن

آذرکاویان 
  ISO 9001. 2008 4- 4343652 )0441(  com.yahoo@azarkavian    ارومیه  رحمان لوزي  ارومیه

  روبروي پایانه بري -جاده شهید کالنتري 9 لومتریک

  حمیدرضا عبودي  بیضا 21  فارس

محور  24یلومتر 
. مرودشت-شیراز

. دوراهی لپویی
جاده  12کیلومتر 
. بیضاء. زرقان

جنب کارخانه آرد 
  .سپیدان

هزار تن پلت  50
  دامی

  1382 سیتأس
  86تا  83نمونه استانی 

4-7324933-0711  
)021(88014967  
)021 (8802913  

www.bfm21.com 
info@bfm21.com 

ساختمان . نبش سلمان فارسی. بلوار گلستان .شیراز
  4طبقه . امور مشترکین

سوالر   البرز
  0191-4068327  -  -  -  کامران ذوالفقاري  سوي البرز

  .وب سایت غیر فعال بود  4069327-0191

  گیالن

خزر دانه 
  فومن

محمد رمضان زاده 
  0131-7765026  -  -  فومن  بابایی

  .وب سایت غیر فعال بود  7452337

وحدت 
  -  تن خوراك گرمابی 1000تولید   -  -  ناصر صدیقی  رشت

  01316696540:تلفن
جنب . تهران. جاده رشت 15کیلومتر . رشت: آدرس

  اداره کل استاندارد
  

  کرمانشاه
خوراك دام 
و طیور و 
آبزیان 
  روانسر

-  
 -کرمانشاه 

جاده  45کیلومتر 
  روانسر

  هزار تن 80
  1375 سیتأس

- HACCP -نشان ملی استاندارد
 ISO9001:2008 - ISO22000:2005  

استاد مطهري بعد از چهار راه  خیابان - تهران   4-6562291-0832
  9واحد  4طبقه  84پالك  -سهروردي 

  گلستان
خوراك دام 

و طیور 
  گنبد

  0172-2233525  خوراك طیور  -  -  -
2249081  -  

خوراك دام   قم
  .وب سایت غیر فعال بود  0251-6222240  -  -  -  ابراهیم براتی  خوش دانه

خراسان 
  رضوي

صالح 
  1360 سیتأس  هزارتن 200  کاشمر  قدیر صالحی  کاشمر

  1375بهره برداري 
3-8839061-0511  

8832644  
 يابتدا خلیل آباد،- جاده کاشمر 3 لومتریک کاشمر،

  جاده روستاي کسرینه

  لرستان
  06623530295  آبزیان با پلت و اکسترودر يها خوراك  -  بروجرد  علی صفدر گودرزي  دانه رز

06623531467  
danehroz@yahoo.com 

 86و  84پ جنب بانک تجارت . یخ تخت. بروجرد
  69157-44911: پ.ك

  06614229492: تلفن  تن غذاي آبزیان 80.000ظرفیت اسمی   هزار تن 10  خرم آباد  علی علیزاده  صدف
  

کارخانه  2شماره  یآباد شهرك صنعت خرم :آدرس
  صدف

  هرمزگان

  محسن مرادي  هرمز دام
جاده . بندرعباس
ناحیه . بندر لنگه

  صنعتی ایسین
ماهیان گرمابی . تن 5000ماهیان سردابی   -

  تن 1000تن و خوراك میگو  1000
07612238242-

2236555  
Hormozdam.moradi@gmail.com 

. مجتمع آریا. شهید کازرونیخ . بندرعباس: آدرس
  301طبقه سوم واحد 

  میناب  علی حاتمی  حاتمی
تن  800تولید 

خوراك میگو در 
  89سال 

تن تولید خوراك  2000ظرفیت اسمی 
  آبزیان

: تلفکس
07652226173  

Hatami_ali_2009@yahoo.com 
  79815-519 :یصندوق پست. ینابم: آدرس

 www.bfpig.com/havourrash  4547704 4543700  تولید غذاي ماهی ومیگو  -  بوشهر  حمزه شیرالی  هوورراش  بوشهر
  جنب پمپ بنزین. اول جاده برازجان. بوشهر: آدرس

  همدان
بنیاد تعاون 
زندانیان 
  همدان

تولید خوراك آبزیان گرمابی و سردابی تولید   -  -  محمدرضا کاظمیان
  خوراك دام و طیور

1-08124229280 
08112677650 
09188114378  

www.hpaco.com 
hamedan.bonyad@gmail.com  

. آبادبعد از روستاي یکن . جاده کرمانشاه. همدان
  روبرروي پادگان قهرمان

  جاده کمربندي. میدان جهاد. سنندج: آدرس  08717279923:تلفن  تن خوراك آبزیان 642تولید   -  -  نادر شکیبا  جیک دانه  سنندج
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 .ص 17.ماهیان خاویاري المللی بینانستیتو تحقیقات . شرایط پرورش مصنوعی
. ینار زیست محیطی دریاي خزر، گرگاندر سم شده ارائه. هاي شاخص در ساختار زیستی ماهیان خاویاري دریاي خزربرگزینه تحلیلی .1380.بهمنی، م .11

  .ص 28
گزارش نهایی پروژه ارزیابی کیفی تاسماهیان چندین ساله . 1383. ن.پیسکونووا، ل. و. ، دونسکایا، پ.، محسنی، م.، امینی، ك.، کاظمی، ر.بهمنی، م .12

 .ص 77. قات شیالت ایرانانتشارات مؤسسه تحقی. روسیه KaspNIRKHپروژه مشترك با انستیتو . در شرایط پرورش مصنوعی
بیوتکنیک . 1384. محمدي پرشکوهی، ح و .دژندیان، س ،.ملکزاده، ر ،.م محسنی، ،.ي وهابی، ،.ع حالجیان، ،.پوردهقانی، م ،.ر .کاظمی ،.م بهمنی، .13

ص . 1384زمستان . 4شماره . سال چهاردهم. مجله علمی شیالت ایران. در ایران (Acipenser stellatus)نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون 
 .48 – 31. ص

آبشش، گناد، کلیه و  شناسی بافتگزارش نهایی پروژه بررسی . 1384. ب و مجازي امیري،. ، شریف پور، ع.، حالجیان، ع.، کاظمی، ر.بهمنی، م .14
  .ص 76انتشارات موسسه تحقیقات شیالت ایران، ). Acipenser persicus(دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانی 

. و مجازي امیري، ب. ، محسنی، م.، ملکزاده ویایه، ر.، دژندیان، س.، پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، وهابی، ي.، کاظمی، ر.بهمنی، م .15
a1384.  موسسه . تکثیر مصنوعی ازون بروندر القاي  ها نارساییگزارش نهایی پروژه تحقیقاتی مطالعه فیزیولوژیک جهت بررسی

 .تحقیقات شیالت ایران
. b1384. و محمدي پرشکوه، ح. ، دژندیان، س.، ملکزاده، ر.، محسنی، م.، وهابی، ي.، حالجیان، ع.، پوردهقانی، م.ر .، کاظمی.بهمنی، م .16

شماره . سال چهاردهم. ی شیالت ایرانمجله علم. در ایران) Acipenser stellatus(بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون 
 .31 – 48صفحات  .4

اولین مولدسازي، تولید خاویار پرورشی، تکثیر (گزارش مقدماتی پروژه تحقیقاتی امکان تکثیر مصنوعی ازون برون پرورشی . 1385. بهمنی، م .17
 .ص 20.ماهیان خاویاري المللی بینانستیتو تحقیقات ). تولید بچه ماهی از مولدین ازون برون پرورشی در کشور مصنوعی و

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی امکان تکثیر . 1386. و دژندیان، س. ، پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، یوسفی جوردهی، ا.، کاظمی، ر.م بهمنی، .18
وزارت جهاد کشاورزي، سازمان ). شی، تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی از مولدین تاسماهیان پرورمولدسازي(مصنوعی ماهی ازون برون پرورشی 

  .ص 176. ماهیان خاویاري المللی بینتحقیقات و آموزش کشاورزي، موسسه تحقیقات 
 هاي هورموننوسانات فصلی . 1387. و جلیل پور، ج. ، دژندیان، س.، حالجیان، ع.، پوردهقانی، م.، کاظمی، ا.، یوسفی جوردهی، ا.بهمنی، م .19

پرورشی  ازون برونطی رسیدگی جنسی ماهی ) E2(بتا استرادیول -17و ) 17a-OHP(پروژسترون  وکسیآلفاهیدر 17، )T(تستوسترون 
)Acipenser stellatus .(7 –16. صفحات. 4شماره . سال هفدهم. مجله علمی شیالت ایران.  



  

   

گزارش نهایی پروژه . 1389. و محسنی، م. دژندیان، س؛ .، حالجیان، ع.پوردهقانی، م. ع.یزدانی ساداتی، م. ر، یوسفی جوردهی، ا .، کاظمی.بهمنی، م .20
  .موسسه تحقیقات شیالت ایران. "بررسی امکان تکثیر مصنوعی شیپ و تاسماهی ایرانی پرورشی"تحقیقاتی 

سازي و امکان مولدگزارش نهایی طرح تحقیقاتی . الف 1390. و دژندیان، س. ، پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، یوسفی جوردهی، ا.، کاظمی، ر.بهمنی، م .21
 .ص 102. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیالت ایران. پرورشی) Huso huso(ماهیان تکثیر مصنوعی فیل

: مترجمین. ، سن پطرزبورگ2فنی آزمایشگاه ماهی شناسی، شماره  -بولتن علمی. تخم گیري از تاسماهیان به روش زنده. 1999. ب. پادوشکا، س .22
 .صفحه 109.دانشگاه آزاداسالمی الهیجان. پایان نامه دانشجویی. ص 10. ماهیان خاویاري المللی بینانستیتو تحقیقات  .1380. ؛ بهمنی، م.عادلی، ي

اولین  .با درصدهاي مختلف غذاي کنسانتره فرموله شده ماهیان فیلپرورش بچه . 1377، .و توکلی، م. ، آق تومان، و.، محسنی، م.پورعلی، ح .23
  .سمپوزیوم ملی ماهیان خاویاري

مجله علمی . مختلف غذاي کنسانتره فرموله شده درصدهايان با ماهی فیلپرورش بچه . 1382. ، متوکلی، و آق تومان ،.، ممحسنی ،.ر .ح ،پورعلی .24
  .37-48شیالت ایران، ویژه نامه اولین سمپوزیوم ملی ماهیان خاویاري، صفحات 

در سواحل جنوبی  شور لبپرورش بچه فیلماهیان با استفاده از آب . 1383، .علیزاده، م و .ارشد، ع ،.صادقی، م ،.محسنی، م ،.ر. پورعلی فشتمی، ح .25
 .صفحه 100. گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات شیالت ایران. دریاي خزر

. و آموزشی آبزیان پژوهشی فصلنامه علمی،. هیان خاویاريبررسی کمی و کیفی تراکم، تغذیه و آب در پرورش ما. 1386، .محسنی .و م .ر .ح ،پورعلی .26
  .37- 48صفحات . 11شماره . 5سال 

وضعیت رشد و بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی  اي مقایسهبررسی . a1390، .نظامی، ا و .، یگانه، ه.بهمنی، م ،.ر، پورکاظمی، م. رعلی فشتمی، حپو .27
(Acipenser persicus) 31-42صفحات . 6شماره . مجله اقیانوس شناسی، سال دوم. تحت تأثیر غذاي کنسانتره و غذاي زنده. 

 روسیو تاسماهی ) Acipenser persicus(پرورش گوشتی تاسماهی ایرانی . b1390. ، عاشوري، ع.، محسنی، م.ر. پورعلی فشتمی، ح .28
)Acipenser gueldenstadti (141ص . 2011الت همایش ارمنستان در سال مجموعه مقا. در وان فایبرگالس.  

بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاري در آب شیرین . a1391، .، نظامی، ا.و محسنی، م .حسنی، ح ،.، پیکران مانا، ن.ع. ، یزدانی، م.ر.پورعلی فشتمی، ح .29
 .21-30صفحات . سال نهم. 25شماره . دنیاي آبزیان. شور لبو 

معرفی و مقایسه روند رشد و تغذیه . b1391، .، سهل نقشی، س.، محسنی، م.سید حسنی، ح ،.، پیکران مانا، ن.ع. م ، یزدانی،.ر.پورعلی فشتمی، ح .30
علمی پژوهشی توسعه  .ماهی تزئینی در محیط آکواریوم عنوان به) Acipenser persicus( ایرانیو تاسماهی ) Acipenser ruthenus(استرلیاد 

 .1- 10. صفحات. 2شماره . سال ششم. پروري آبزي
، .م ، حافظیه،.، یارمحمدي، م.، پوردهقانی، م.م ، صادقی راد،.، پیکران مانا، ن.، پژند، ذ.ح.، سیدحسنی، م.یگانه، ه. می، آ، نظا.، شکوریان، م.پورعلی، ح .31

 موسسه .نگشت قد تاسماهی ایرانیالرو و بچه ماهی ا در تغذیه) متیونین، الیزین و آالنین(غذایی  هاي جاذب تأثیربررسی . 1392 .ج مرمضی،
  .صفحه 98تحقیقات شیالت ایران، 

 رشد و تر کیبات بدن هاي شاخصبر  متیونین آمینهمطالعه اثر اسید  .1386.پاشا زانوسی، م ؛.محسنی، م ؛.بهمنی، م ؛.سواري، آ ؛.پیک موسوي، م .32
  .صفحه 88. فنون دریایی خرمشهر دانشکده علوم و. پایان نامه دانشجویی). Huso huso(پرورشی  ماهیان فیل

) Acipenser ruthenus(خونی و رشد استرلیاد  هاي شاخصجیره غذایی بر برخی از  Eو  Cسطح مختلف ویتامین  تأثیربررسی . 1388. تاتینا، م .33
 .ص 252. منیبه راهنمایی دکتر به. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات). .Ph.D(پایان نامه دکتري تخصصی . پرورشی

ترجمه . انستیتو تحقیقات شیالتی و اقیانوس شناسی ونیرو روسیه. برخی از ویژگیهاي رسیدگی جنسی در تاسماهی روسی. 1975. ز.تروسوف، و .34
  .ر .، کاظمی.ه.صدرایی، س

رشد و بقاي بچه  هاي شاخصمقایسه اثر تغذیه با چهار جیره غذایی مختلف بر . 1390.یزدانی ساداتی، م و .ر کاظمی، ،.وهابزاده، ح، .آ.س حسینی، .35
  .صفحه 103.دانشگاه آزاداسالمی الهیجان. پایان نامه دانشجویی). Acipenser ruthenus(ماهی استرلیاد 

خونی و کبدي بچه  هاي شاخصو  بر روند رشد متیونین مینهآبررسی اثر سطوح اسید  .1386 .محسنی، م و .بهمنی، م ،.سواري، آ ،.حقی، ن .36
  .صفحه 72. دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر. پایان نامه دانشجویی). Huso huso(پرورشی  ماهیان فیل

پرورشی در شرایط تغذیه ) (Acipenser stellatus مطالعه روند گنادوژنزیز ماهیان اوزون برون. 1384.شعبانی پور، ن و .بهمنی، م ،.خوش نیت، آ .37
  .صفحه 77. دانشگاه تهران. پایان نامه دانشجویی. مختلف غذایی هاي جیرهبا 

به جاي آرد ماهی در جیره غذایی بر  ثیر جایگزینی کنجاله سویاي فراوري شدهأت. 1391.، مو نصري تجن .ح .م یزدانی سادتی، ،.آ رضایی، .38
 79. واحد رشت 0علوم و تحقیقات  دانشگاه. پایان نامه دانشجویی. (Acipenser baerii) سیبري رشد، بقاء و ترکیب الشه تاسماهی هاي شاخص
  .صفحه

  .ص 318. انتشارات اصالنی). ماهیان سردآبی، ماهیان گرمابی و میگو(تغذیه آبزیان پرورشی . 1379. سالک یوسفی، م .39



  

   

در جیره غذایی فیلماهیان ) بتائین، متیونین و مخلوط بتائین و متیونین(افزایش برخی از مواد جاذب  تأثیر اي مقایسهبررسی . 1384، .سوداگر، م .40
 79. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. رساله دکتري. افزایش تحریک غذاگیري و باال بردن میزان رشد و بازماندگی منظور بهپرورشی 

  .ص
ي مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح پروتئین بر روند رشد، ترکیب الشه و شاخص هپاتوسوماتیک نسبتها تأثیر. 1384. سیدحسنی، ح .41

  .صفحه 68. کارشناسی ارشد شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان پایان نامه). (Huso huso جوان ماهی فیل
ناصرانی،  ؛.یوسفی، ا، .حالجیان، ع ،.، م، حافظیه.یگانه، م ،.ران مانا، نپیک ،.ح.، پورعلی، م.ح.یزدانی ساداتی، م ،.، د، طالبی حقیقی.ح.م سیدحسنی، .42

پودرماهی در جیره غذایی  بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ بجاي. 1393. ع عباسعلیزاده، و .صالحی، م ،.پروانه مقدم، د ،.ح.م
  .صفحه 106. موسسه تحقیقات شیالت ایران (Huso huso) .ماهی فیل

پایان . Huso huso)( ماهی فیلکارنتین بر رشد و نسبت چربی و پروتئین در مراحل اولیه رشد  آل تأثیر. 1381. ج.سیف آبادي، س و .پور، مصالح .43
  .صفحه 51. نامه دانشجویی

تاسماهی  کیب الشهولید و تر، بازده تبر رشد درصدهاي مختلف غذا دهی تأثیربررسی . 1388. پ. کوچنینی و .ح.یزدانی ساداتی، م ،.عزیزیان، ف .44
  .صفحه 53. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر الهیجان. پایان نامه دانشجویی ).Acipenser baerii(سیبري 

و غذا دهی  مدت کوتاهفیزیولوژیکی و متابو لیکی به گر سنگی  هاي پاسخ. 1388 .ر کاظمی، و .م یزدانی ساداتی، ،.م .بهمنی ،.یاوري، و ،.ق عشوري، .45
  .صفحه 70. دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر. پایان نامه دانشجویی. (Acipenser baerii) مجدد در بچه تاسماهیان سیبري

ن پایان نامه دانشجویی دانشکده علوم و فنو. ماهی فیلکارنتین بر رشد  آلماده  تأثیربررسی . 1380. پور کاظمی، م و .ج.سیف آبادي، س ،.غفاري، م .46
  .صفحه 63. واحد تهران شمال دریایی

 Huso(  و فیلماهی) Acipenser gueldenstaedti(  چالباش  بدن  رشد و ترکیب  بر روي  غذایی  چهار رژیم  اثرات  بررسی. 1377 .و. م،  فارابی .47
huso (ص 43. نور ،بیعی و علوم دریاییدانشکده منابع ط ،دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی ارشد  نامه  پایان.  پرورش  دوم  در سال. 

رساله دکتري ). Huso huso( ماهی فیلهاي همانولوژیک، بیوشیمیایی و رشد در جیره بر برخش شاخص Cاثرات ویتامین . 1384. فالحتکار، ب .48
 .ص 84. تخصصی شیالت گرایش تکثیر و پرورش، دانشگاه تربیت مدرس

 ماهیان فیلگزارش تعیین جنسیت . 1383. و یوسفی، ا. ، دژندیان، س.، پوردهقانی، م.، دژندیان، س.، پرندآور، ح.، بهمنی، م.، حالجیان، ع.کاظمی، ر .49
  .ص 78. المللی ماهیان خاویاريانستیتو تحقیقات بین. پرورشی کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري از طریق بیوپسی

و یگانه، . ، محمدي پرشکوه، ح.، محسنی، م.ع.، یزدانی، م.، یارمحمدي، م.، یوسفی جوردهی، ا.، حالجیان، ع.، دژندیان، س.پوردهقانی، م ،.کاظمی، ر .50
 .ص 80. مؤسسه تحقیقات شیالت ایران. جهت تولید بچه ماهی GnRHبا استفاده از هورمون سنتتیک  ماهی فیلمطالعه امکان تکثیر در . 1391. ه

اولین همایش بهداشت و . پرورشی ماهی فیلدوره نوري بر رشد  تأثیر. 1379، .و ارشد، ع. ، علیزاده، م.، پورکاظمی، م.م.، پورعلی، ح.محسنی، م .51
  .بیماریهاي آبزیان ـ اهواز

تعیین احتیاجات غذایی . 1384. فر، مو زاهدي . ، حقیقیان، م.جمالزاد، ف، صوفیانی، ن. علیزاده، م. آ ارشد، ،.، پورعلی، ح.، بهمنی، م.محسنی، م .52
 .صفحه 245موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ایران، . از مرحله الروي تا مرحله عرضه به بازار ماهی فیل

ی و دومین همایش مل. پرورشی ماهی فیلکارنتین در تغذیه - فوائد ال. 1381، . ، م علیزاده، و .، صالح پور، م.، ارشد، ع.م.، پورعلی، ح.محسنی، م .53
  .صفحه 3. ایران -رشت. اي ماهیان خاویاري منطقه

گزارش نهایی پروژه مطالعه امکان تولید گوشت، خاویار و بچه ماهی از . 1389، .و حالجیان، ع. ، کاظمی ر.، پورعلی، ح.بهمنی، م ،.محسنی، م .54
موسسه تحقیقات و آموزش . ماهیان خاویاري المللی ینبانستیتو تحقیقات  ).، شیپ و ازون برونماهی فیلتاسماهی ایرانی، (تاسماهیان پرورشی 

 .صفحه 134. شیالت ایران
 ماهیان فیلبررسی اثر دفعات غذادهی بر ویژگیهاي رشد بچه  .1383 .، کاظمی، ر.، پورعلی، ح.، صالح پور، م.، بهمنی، م.، پورکاظمی، م.محسنی، م .55

(Huso huso) 145-159ص . مجله علمی شیالت ایران. پرورشی. 
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