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  قدمهم

ـ ط و ی در شـرا   یر نفتـ  یـ ق صادرات غ  ی و تشو  ی از اقتصاد تک محصول    ییاست رها ی س يلزوم اجرا  ژه کـشور از  ی

 کـه ضـمن   یی توجه به صـادرات آن دسـته کاالهـا   یر نفتیر عرصه صادرات غد .باشد ی برخوردار م یت خاص یاهم

ت دو چندان برخـوردار  ی نگردد از اهم ی داخل يجاد اختالل و نقصان در بازارها     ی باعث ا  ، مناسب   ين درآمد ارز  یتام

ـ يزان کم آن در بازارهایسه با می، در مقاياریان خاوید و صدور گوشت ماهین راستا تول  یدر ا  .بوده است   بـا  ی داخل

 .ردیگ ی مورد توجه قرار میالملل نی بين محصول در بازارهای ايآور  ارزيها توجه به جنبه

درود یسوم در رودخانـه سـف  یـ ان در منطقـه ک یـ  تـاس ماه یر مصنوعی تکث 1301ن بار در سال     یدر کشور ما اول   

قطعـه  میلیون  5/3ت یبا ظرف 1351 در سال  ید بهشت یان با احداث مجتمع شه    یر انبوه تاس ماه   یتکث. انجام گرفت 

 .آغاز شد یبچه ماه

 در سـال  ید بهـشت  ی مجتمـع شـه    يلومتری ک 5 وسف پور در  ی مرکز شادروان    یپس از انقالب شکوهمند اسالم    

ر ییـ بـا تغ  1373 در سال  ید رجائ یمرکز شه ،  1369 در سال    ید مرجان یر شه یسپس مرکز تکث  . دی احداث گرد  1364

د یـ  احـداث بـه چرخـه تول   1375 گرگـان در سـال      ياریمرکز خاو  و ياریان خاو ی ماه دیان به تول  ید کپورماه یاز تول 

 با احداث مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري حاشـیه            نهایت  در . در کشور اضافه شدند    ياریان خاو یماه

ر کـشورمان  د) حوزه جنوبی خزر( شش مرکز تکثیر ماهیان خاویاري       در مجموع سفیدرود در کیاشهر استان گیالن      

 . دارندفعالیتمنظور بازسازي ذخایر این ماهیان باارزش ه رهاسازي بچه ماهیان خاویاري ب به امر تکثیر و

ـ  یدتری خزر در دهه گذشته شد     يایار در ید و استحصال خاو   یزان ص یاما بهر تقدیر م     رانـسبت بـه   ین رونـد نزول

ـ پژوهشگران و اند  . سنوات گذشته داشته است    ـ شمندان دال ی ان یـ  کـاهش ذخـائر تـاس ماه    ي را بـرا   یلفـ ل مخت ی

دریـاي   ی سـاحل هايادان کشور یه ص ی رو یب  و یرقانونید غ ین آن به ص   ی کند که عمده تر    ی خزر عنوان م   يایدردر

 . دشو می  سابق نسبت دادهيشوروجماهیر  اتحاد ی پس از فروپاشيها  در سالخزر

ل یاز دال.  رودیک مینده نزدی درآياریوان خایم انقراض ماهیصورت تداوم وضع موجود ب در هر صورت در

 يزیر  تخميها ب محلی توان به تخریگذارده م ری ارزشمند تاثيها ن گونهیروند کاهش ذخائر اه  که بيگرید

ه ی حاشی اصليها  خزر، احداث سد و پل بر رودخانهيای به دری منتهی اصليها  رودخانهیم آبیر رژییتغ  ویعیطب

 و ي شهری و آلودگي و ورود انواع سموم کشاورزي مصارف کشاورزي براها آب رودخانه خزر و استفاده از يایدر
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 سابق ي شوروي از کشورهاياری ذخائر در بسي با هدف بازسازی بچه ماهيد و رهاسازین کاهش تولیهمچن

ه در باال  کی و عللین نفتیادیتوسعه م، افزایش صید قاچاق، يزی مناطق تخمري آبها، نابودیآلودگ .اشاره نمود

ار در ی تن خاو3000 تن گوشت و 28500از  هک آن يها  خزر و حوزهياید در دریزان صیذکر شد موجب شد که م

 از یکین جهت ی بهم. ده استی رس1388ار در سال یتن خاو 30حدود   تن گوشت و400 به کمتر از 1365سال  

 يا اند پرورش تمام دوره ه نمودهیبا ارزش توصان ین ماهی که دانشمندان جهت حفظ نسل اییها ن راه حلیتر مهم

ار در مزارع پرورش ی خاوید گوشت و حتیتول، ر و پرورشیتکث ،يساز آن تمام امور مولدیان است که طیماه تاس

 .ردیگ ی صورت میماه

 2007 تا سال 1988 کشور عمده جهان از سال 7صید  ماهیان خاویاري در 

  
 

ـ ان خاویـ  ماه يد تجـار  یـ ان ضـمن تول   یـ  تاس ماه  يها  وره روش پرورش تمام د    يریبا بکارگ  ط ی در شـرا ياری

ـ د از فـشار وارده بـه ذخـائر ا   ین نما ی رابه گوشت آنها تام    ی جهان ياز بازارها یتواند ن  ی که م  یمصنوع  ان ازیـ ن ماهی

ه تخـم و  یـ  امکـان ته یط مصنوعین درشرایپرورش مولد  کاسته شده و بایعی طبيها طیا و محید در در  یق ص یطر

 يان بـا برقـرار  یـ ن ماهی ای و پرورش مصنوعین اهلی مولديها جاد گلهی از آنها فراهم آمده و ضمن ایمواد تناسل 
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 فـوق  يها تیان به موازات فعالین ماهی ایستیط زیز اقدامات موثر در جهت بهبود شرا ی و ن  يادیمقررات مناسب ص  

لـذا پـرورش گوشـتی ماهیـان     .  فـراهم آورد یعـ یط طبی را در محـ   یکید نسل و حفظ ذخائر ژنت     یالذکر امکان تجد  

پنجـساله  خاویاري بعنوان رکن اساسی تکثیر و پرورش با هدف تخصیص درآمد ارزي در راسـتاي اجـراي برنامـه          

 .حائز اهمیت دانستپنجم 
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ی  یان خاویاری       ما
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 میلیـون سـال اسـت کـه بـا      310ند، بیـشتر از  باشـ  می تجاري جهان انیترین ماه  که از با ارزش اريی خاو انیماه

 .اند نسل خود را حفظ نمایند شان توانسته سازگاري با محل زیست

ان در تمام نیمکره شمالی زمین پراکنده بـوده ولـی بعلـت از بـین رفـتن زیـستگاه و                 یدر زمانهاي گذشته این ماه    

تنها محدود به دریاي خزر، آزوف، اورال و دریـاي  .... یک محیط زیست و همچنین صید بی رویه و     تغییرات اکولوژ 

در ایـن میـان   . شـود  مـی یی از آنها یافت ها  هرچند بطور محدود و پراکنده در اروپا و آمریکا نیز گونه          . اند  سیاه شده 

  درصـد 90بطوریکـه  . رود ن به شمار میاماهی تاسدریاي خزر به لحاظ موقعیت ممتاز خود مامن و زیستگاه اصلی            

 . گیرد اري در این دریا صورت مییان خاویصید جهانی ماه
 

 

 نقشه پراکنش ماهیان خاویاري در جهان
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 مشخصات عمومی تیره تاسماهیان

ان طوري است که با شناي سریع و حرکت این ماهیها در اعماق نسبتاً زیاد متناسب است               ماهی  تاسشکل ظاهري   

هـاي   بدن از پنج ردیف برجـستگی . شود  باریک میتدریجبه ین ترتیب که بدن دراز بوده و از سمت سر به دم             ه ا ب

 .استخوانی، یک ردیف در پشت و دو ردیف در پهلو و دو ردیف در زیر شکم پوشیده شده است

ن ماهیان متنوع و بـین  ي استخوانی نقوش زیبا و ستاره مانندي به چشم می خورد رنگ ای  ها   در فاصله بین ردیف   

ان مـشاهده  ماهیـ  تـاس نوع کامالً سفید و کامالً سیاه نیز در اغلـب  . سیاه و خاکستري و سفید و زرد تغییر می کند   

شود این ماهیان داراي یک جفت باله سفید دمی و یک زوج باله شکمی، همچنین یک بالـه مخرجـی و یـک                       می

 اسـت، از شـعاع اول بالـه سـینه اي بـراي تعیـین سـن اسـتفاده           باله پشتی هستند و باله دمی از نوع  هتروسرك         

 .دشو می

سـر  . شـود  مییدي یا لوزي دیده  ئ بدن برهنه و فاقد فلس مشخص است و در قسمت هالل باالیی دم فلس گانو              

 . نسبت به جثه کوچک و از سطح باال به پایین فشرده شده است
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 چرخه زندگی تاسماهیان
 

بعضی از آنها تمام عمـر خـود را در   . ان در آبهاي شیرین تخم ریزي و تولید مثل می کنندکلیه گونه هاي تاسماهی   

سه شکل از چرخـه زنـدگی   . آب شیرین، بعضی به آبهاي لب شور و برخی به آبهاي شور دریا مهاجرت می نمایند          

 .در بین تاسماهیان قابل تشخیص می باشد

 
 

 1چرخه زندگی 

 
 

گونه هایی مانند استرلیاد و کالوگا در آبهاي شیرین، دریاچه ها و رودخانه هاي شرق اروپا و چـین، بـصورت الرو،               

 .بچه ماهی و بالغ باقی می مانند

 روال

 تولید مثل

 رودخانه
 یا 

 دریاچه

 ماهیان بچه

 بالغین
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 2چرخه زندگی 

 
 

بطور مثال تاس  .ماهیان بالغ پس از تخم ریزي بطرف مصب رودخانه ها وآبهاي لب شور مهاجرت می نمایند

 .ماهی سیبري به رودخانه کاتانگا مهاجرت می نمایند

 الرو

 تولید مثل

 بالغین

 بچه ماهیان
 مصب
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 الرو

 تولید مثل

 دریا

 
 مصب

 
 

 رودخانه
 یا 

 بچه ماهیان

 بالغین

 3چرخه زندگی 

 
 

الروها پس از رشد در مرحله .ماهیان بالغ به رودخانه مهاجرت کرده و پس از تخم ریزي به دریا باز می گردند
طور مثال کلیه تاسماهیان ب. مانند بچه ماهی نورس بطرف دریا مهاجرت نموده و تا زمان بلوغ در دریا باقی می

 .باشند دریاي خزر از این نوع می

 تولید مثل تاسماهیان

تاسماهیان از دسته ماهیان تخم گذار بوده و تخم ها و اسپرم در داخل آب شناور شـده و لقـاح بـصورت تـصادفی          

 .این ماهیان از بچه هاي خود هیچ گونه مراقبتی به عمل نمی آورند. صورت می گیرد

براي تخم ریزي به رودخانه هـاي آب شـیرین مهـاجرت کـرده و رودخانـه         ) 3چرخه زندگی   ( رودکوچ   تاسماهیان

هایی را که انتخاب می کنند اغلب گل آلود، نسبتاً عمیـق و داراي جریـان شـدیدي اسـت، تخـم تاسـماهیان بـه            

 رودخانـه از روي آن  چـسبد و در حالیکـه آب   ها و برگهاي داخل آب و یا به سنگ ریزه هاي کف رودخانه می   بوته

 ماهـه در  6 تـا  2بچـه ماهیـان پـس از اقامـت     . میگذرد عمل انکوباسیون انجام گرفته و تبدیل بـه الرو میگـردد       

سن بلـوغ تاسـماهیان   . ماهیان نر زودتر از ماهیان ماده به بلوغ جنسی میرسند      .رودخانه بطرف دریا سرازیر میشوند    

 :ف زندگی تفاوت دارددر گونه هاي مختلف و همچنین محل هاي مختل
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 فیل ماهی تاس ماهی ایرانی اوزون برون جنسیت

 12-14 8-9 5-7 نر

 16-18 10-14 10-12 ماده

 )سن به سال(
 

گیرد بنابراین تشخیص این مراحل چـه         مرحله صورت می   5با توجه به اینکه رسیدگی جنسی ماهیان خاویاري در          

از دریا با هدف تولید بچه ماهی براي بازسـازي ذخـایر و چـه از    از جنبه تکثیر مصنوعی مولدین وحشی صید شده         

جنبه تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی در مزارع با هدف تولید گوشت و مهمتر از آن استحصال خاویار از ماهیان                   

مان باشد از طرفی دیگر با توجه به اینکه سن بلوغ ماهیان خاویاري در مدت ز        پرورش یافته بسیار حائز اهمیت می     

باشد و به علت ارزش باالي خاویار مولدین ماده بسیار باارزشتر از مولـدین           تري نسبت به ماهیان دیگر می       طوالنی

مراحـل رسـیدگی جنـسی ماهیـان     . باشـد  نر بوده و اصوالً نگهداري و پرورش ماهیان نر مقرون بـه صـرفه نمـی        

 :باشد اند، که بشرح ذیل می  مرحله تقسیم بندي کرده5خاویاري را به 

 : رسیدگی جنسی 1مرحله 

از نظر ماکروسکوپی به شکل نوار سفید رنگ در هر دو جنس می باشند و تشخیص از طریق مشاهده امکان پذیر                   

انـد و   در روش میکروسکوپی و تهیه  بافت دیواره شیارهاي تخمدان در اثر تقسیم از یکدیگر جـدا شـده              .نمی باشد 

 میکـرون و در    50 و هر یک به قطـر         هستند هاي اولیه کوچک   تخمک.ظهور سلولهاي اووگونی شروع شده است     

 .بر گیرنده یک هسته بزرگ باکروماتین فشرده اند

  رسیدگی جنسی در جنس نر غدد جنسی از بافت پیوندي و عروق خونی زیادي تـشکیل شـده سـلول              1در مرحله   

هاي  دي از مشخصه اي بارز آغاز کانالالیه باریک بافت پیون  . هاي اسپرماتوگونی بصورت گروهی قرار می گیرند      

 .غدد جنسی نر است
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Macroscopic observation at  stage I 
after gonadectomy  

 
 : رسیدگی جنسی 2مرحله 

 میکرون می رسد از نشانه هاي بارز این مرحله می تـوان  250 تا 100 اووسیت ها به حدود 1قطر  : در جنس ماده    

. رفین شکم و بخشهاي جانبی تخمدان و رشد ستیو پالسمیک تخمکهـا اشـاره نمـود   به پوشش ذخایر چربی در ط 

 .طول این دوره بسیار طوالنی می باشد و بستگی به شرایط خارجی محیط زندگی دارد

وشامل کیست هاي تمایز یافتـه      )  حجم غده  3/1تقریبا  ( بخش جنینی بیضه ها بزرگتر شده       :  درجنس نر  2مرحله  

از نظـر  . درجنس نر این مرحله طوالنی ترین مرحله مـی باشـد      . سپرماتوسیت هاي اولیه است   اي است که داراي ا    

 .  درجنس ماده الیه الیه است اما درنر بافت بیضه یکدست مشاهده میگردد2ماکروسکوپی مرحله 

 
 

Macroscopic observation 
of testis at stage II 
(Acipenser persicus) 
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Macroscopic observation 
of ovary at stage II  
(Acipenser stellatus) 

 

 
 : رسیدگی جنسی 3مرحله 

 2تفاوت ایـن مرحلـه از   .  در جنس ماده  از نظر ماکروسکوپی رنگ به سمت قرمز و نارنجی گرایش دارد            3مرحله  

بافـت  . ه مـی شـود  تخمکها بخوبی قابل تمایزند و هسته و میکروپیل بطور وضوح دید. کامالً قابل تشخیص است 

 جنس نـر اسـپرمها بـه شـکل     3در مرحله. چربی کاهش یافته و رنگدانه ها به رنگ خاکستري تشکیل می گردند         

اسپرماتوسیت هاي اولیـه ، ثانویـه و تقـسیمات آنهـا     .سرسوزن ته گرد و جدا از هم و به رنگ سفید دیده می شود   

 . شکل گرفته است
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Macroscopic observation 
of vary at stage III  
(Acipenser persicus) 
 

 

Macroscopic observation 
of testis at stage III 
(Acipenser stellatus) 

 
 : رسیدگی جنسی 4مرحله 

در این مرحله هسته از مرکز یاخته به سـمت  .  در جنس ماده قطب گیاهی و جانوري از هم قابل تمایزند           4مرحله  

زرده هاي دانه ریز در قطب جانوري و زرده هـاي دانـه درشـت بـه همـراه          . می دهد قطب جانوري تغییر وضعیت     

 germinal vesicle هـسته یاختـه را اصـالحاً زایـشی یـا      . قطرات چربی در قطب گیاهی متمرکز می گردنـد 

 سمت  قـ 3این مرحله خود شـامل  . که داراي تعداد زیادي هستک با دیواره کامالً تکامل یافته می باشد. نامند می

A.B.C مرحله .  می باشدB        بهترین زمان براي خاویار سازي و تزریـق هورمـون بـه منظـور القـاء تخـم ریـزي 

 .زمان تزریق هورمون و القاء رسیدگی جنسی محاسبه میگردد GVاز روي ضریب . باشد می

 .ه می شوندسلولهاي جنسی به شکل سرسوزنی نیستند بلکه به حالت کشیده تري دید:  در جنس نر 4 مرحله 

مرحلـه خـروج   . بیضه بزرگ و سفید رنگ دیده می شود تمامی حفره یا ازا اسـپرماتوزوئیدهاي بـالغ پرشـده اسـت        

 جنسی می شـود کـه ایـن یکـی از     2پس از این مرحله دوباره وارد مرحله     . می گویند  Vتخمک و اسپرم را مرحله      

 1چون پس از اولین تخم ریزي دیگر مرحلـه  روشهاي تشخیص است که مولد براي چندمین بار تخم ریزي کرده   

 . جنسی می شود2مشاهده نمی شود و مستقیماً وارد مرحله 
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Macroscopic observation of testis at 
stage IV 

Macroscopicobservation of ovary at stage IV 
(Acipenser stellatus) 

 
. تن صفات ثانویه جنسی براحتـی از یکـدیگر قابـل تشخیـصند    در بسیاري از گونه ها ماهی نر و ماده به دلیل داش       

این وضعیت در دوران قبل از بلوغ و باالخص در ماهیان پرورشی که در شرایط طبیعی و در دریا نبـوده انـد کمتـر       

شـود کـه بـر مبنـاي      به این منظور از روشهاي متفاوتی براي تشخیص این مراحل اسـتفاده مـی      . مشاهده میگردد 

روشهاي  تهاجمی نظیر خونگیري، تشخیص از طریق بیو شیمیایی، کم تهاجمی نظیر الپروسـکوپی،      روش کار به    

 .بیوپسی، و غیر تهاجمی نظیر اولتراسونوگرافی و مورفولوژیکی اشاره نمود
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 دستگاه الپراسکوپی

 

 روش الپراسکوپی

 

 دستگاه اولتراسونوگرافی
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 تغذیه تاسماهیان

. خوار پالژیک هـستند  باشند، الروهاي آنها زئوپالنکتون میرتاسر زندگی خود گوشتخوار     ماهیان خاویاري در س   

در حالیکه در ماهیان جوان و بالغ این امر داراي اشتقاق شده و محدوده وسیعتري از تغذیـه فیلتـري و اسـتفاده از                   

 در اکثـر در بـر گرفتـه و   گـان کفـزي را    همهـر  پوستان، الرو حشرات و دیگر بی موجودات کفزي، نرمتنان و سخت 

 .ندده میاي از رژیم غذایی آنها را تشکیل  ماهی بخش عمده

ـ ولوژیات بی خصوصي دارااکثر ماهیان خاویاري  نکه  یتوجه به ا   با ـ  ایی غـذا فـرد نیازهـاي  بـه   ک منحـصر ی ن ی

 يا ه قابـل مالحظـ   يهـا   تفـاوت  ي دارا یان گوشـتخوار پرورشـ    یر ماه ی با سا  يا هیات تغذ یان از لحاظ خصوص   یماه

 .دباش یم

 
 

 .باشد میر ین مختلف به شرح زیسن  درياریان خاویاز ماهی موردنيب مواد مغذیترک

 

 سن

پروتئین 

 )درصد(

 چربی

 )درصد (

هاي کربن  هیدرات

 )درصد(

 8-6 75-19 55-53  گرم3الرو از تغذیه فعال تا 

 14 11-10 45-40  گرم50 گرم تا3بچه ماهی از 

 14 10 40  گرم100  گرم تا50بچه ماهی از 

 3 گرم تا 100ماهی پرواري از 

 25-20 9-7 40-35 کیلوگرم
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 حاصـل از  ي اسـت کـه انـرژ   یین غذا غذا  ی دارد بهتر  یاز بستگ ین  مورد ين انرژ ین به تام  یزان مصرف پروتئ  یم

 .ل دهدیتشک  حاصل از غذا رايکل انرژ درصد 65 تا 40ن یپروتئ

شات مختلـف  یاساس آزما ران بریالت ای شياریان خاویر و پرورش ماهیتکث ز که هم اکنون در مراک  ییفرمول غذا  

 :باشد میزیربدست آمده به شرح  1-62/1با ضریب تبدیل 
 

 درصد ییماده غذا درصد ییماده غذا درصد ییماده غذا
 6 آرد ذرت 1 زانیم 62/34  ماهیپودر
 1 نیتامیو 1 روغن 02/0  اکسیدانتآنتی

 10 پودر گوشت 7/13 آرد گندم 3 لیستین
 14 مخمر 5 پودر خون 10  سویاپودر

 

 .شـود   کارخانه هاي سازنده غذا تهیه مـی   اساس سفارش به   توضیح اینکه این غذا بصورت پلت خشک بوده که بر         

ین آوردن ضریب تبدیل غذا قابـل پـیش بینـی    یفیت غذا و پایبدیهی است با انجام تحقیقات بیشتر امکان بهبود ک     

 .می باشد

لبته به منظور رعایت مسائل زیست محیطی حتی االمکـان غـذاي مـورد اسـتفاده بچـه ماهیـان غـذاي خـشک                ا

پـساب حاصـله نیـز پـس از عبـور از         .  شـیالت ایـران مـی باشـد        مرتبطکنسانتره بوده که مورد تائید ارگان هاي        

 .دهاي فیلتراسیون با رعایت استانداردهاي زیست محیطی از مزرعه خارج خواهد ش سیستم
 پـرورش آن در  در حـد امکـان  گونه در سیستم تراکم صورت گرفتـه و          ذکر شد پرورش این     که قبالً  طوري همان 

تراکم با تـراکم   م در سیستم    اندر حال حاضر پرورش این ماهی     . هاي نیمه متراکم و گسترده نیز وجود دارد         سیستم

... هـاي هـوادهی و   ت  اسـتفاده از سیـستم   گیـرد و در صـور        کیلوگرم در متر مربع در شرایط کشور صورت می         15

 .  کیلوگرم در متر مربع نیز وجود خواهد داشت25تراکم تا  امکانات افزایش با

 نسبت بـه سـایر ماهیـان بـا نیـاز اکـسیژنی       ماهیان خاویاري ) گرم در لیتر     میلی 6 – 8( نیاز اکسیژنی باال     دبا وجو  

هـاي سـردآبی در مـورد     هاي زیادي به خالف گونه انه بیماريمشابه از مقاومت باالتري برخوردار است و خوشبخت     

 .  گزارش نشده استاناین ماهی
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 هاي خاویاري دریاي خزر گونه

 Huso huso linne (1758) فیل ماهی

و  کیلوگرم نیز صید شـده  2000-1500اشد که حداکثر وزن ب   فیل ماهی بزرگترین گونه ماهی در دریاي خزر می        

با توجه به ارزش بـسیار بـاالي خاویـار آن متاسـفانه از میـزان      .  کیلوگرم بوده است117ن بالغ بر حداکثر خاویار آ 

 کاسته شده بطوریکه میزان استحصال خاویار فیل مـاهی کـه در سـالهاي    به شدتذخایر این گونه در دریاي خزر  

ماهیان صید شده در سـواحل  حداقل طول بدن فیل .  تن تنزل یافته است   1 تن بوده به کمتر از       43 حدود   50-51

میانگین وزن بـدن ماهیـان مـاده در    . باشد می سانتیمتر 186 و نر 202 سانتیمتر و در مورد ماهیان ماده 128ایران  

 . کیلوگرم بوده است76 کیلوگرم و براي ماهیان نر 98حدود 

 7/2حـصالی از هـر مـاهی     و حداقل خاویار استاند  سال قرار داشته17 تا  10بیشتر ماهیان صید شده در سنین       

 کیلوگرم بوده است و میانگین خاویار استحصالی از هـر مـاهی مـاده در طـول ایـن              71کیلوگرم و حداکثر آن نیز      

میانگین تعداد تخمک در هرگرم در شرایطی که فیل مـاهی مـاده         .  کیلوگرم گزارش شده است    15سالها در حدود    

 عدد و بزرگتـرین انـدازه خاویـار یـا تخمـک در بـین       35-30 مناسب براي عملیات تکثیر مصنوعی باشد در حدود   

هاي اسـتخوانی   برجستگی. باشد می میلی متر 4ان دریاي خزر مربوط به همین گونه و با قطري باالتر از     ماهی  تاس

پراکنش این ماهی در دریاي خـزر،  . باشد می عدد  14 تا   7 عدد و در طرفین سطح شکمی        17 تا   9در ردیف پشتی    

ریاي سیاه بوده و در داخل دریاي خزر در تمامی نقاط آن پراکنده بوده و در جنوب دریاي خزر بیـشترین            آزوف و د  

سن بلوغ این ماهی در شـرایط طبیعـی نـسبت بـه سـایر             . ذخایر مربوط به این گونه در حوزه شرقی آن قرار دارد          

 سـالگی  18-14و فیل ماهی ماده در    سالگی   14-12ان باالتر بوده بطوریکه فیل ماهی نر در         ماهی  تاسي  ها  گونه

 .شود میبالغ 

 اورال و در قـسمت  ،ي پـرآب ولگـا، کـورا   هـا  فیل ماهی داراي دو نژاد مهاجر بهاره و پائیزه بوده و به رودخانه         
 .نماید میجنوبی دریاي خزر به رودخانه سفید رود نیز مهاجرت 
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 Acipenser persicus Borodine (1897)  )ماهی ایرانی تاس(قره برون 

و داراي دو نژاد  شود    بی دریاي خزر محسوب می    ان در قسمت جنو   ماهی  تاسي  ها  مهمترین گونه قره برون از     

و مـاده   139ان قره برون صید شده براي ماهیـان نـر         ماهی  تاسمیانگین طول بدن    . باشد میمهاجر بهاره و پائیزه     

 16-14 کیلوگرم و میانگین سـنی بـین   14راي ماهیان نر  و ب29 سانتیمتر و میانگین وزن براي ماهیان ماده      154

 کیلوگرم و میانگین 7/13 حداقل خاویار استحصالی از ماهی قره برون یک کیلوگرم و حداکثر آن              .سال بوده است  

 .باشد می  کیلوگرم 5/5خاویار بدست آمده حدود 

تعداد پالکهـاي اسـتخوانی   . اشدب می عدد 50-45متوسط تعداد تخمک مولدین در شرایط مناسب براي تکثیر     

رنـگ بـدن در قـسمت    . باشد می عدد   13-7 عدد و  دو ردیف شکمی        50-23 عدد دو ردیف پهلویی      19-7پشتی  

 .پشت تیره و در بین برجستگیهاي پشتی و پهلویی داراي نقوش زیبا و ستاره اي شکل است

رورفتگـی داشـته و پـوزه آن گـرد و     سر این ماهیان داراي شیب مالیم به طرف پوزه و در وسط کاسه سـر ف           

سیاه بوده و دهان به شکل بیضی و لب باالیی داراي بریدگی در قسمت میانی است و داراي دو جفت سـبیلک در            

 .رسد میزیر سر بوده که به دهان و پوزه آن ن

باشـند   مـی پراکنش عمده این ماهیان در قسمت جنوبی دریاي خزر بوده و داراي دو مهاجرت بهاره و پـائیزه                

 زودتـر از ماهیـان   به طـور عمـده  ند بهار سال آینده و    شو  میماهیانی که در اواخر پائیز و زمستان به رودخانه وارد           

 .نمایند میریزي  مهاجر بهاره تخم

گیـرد   مـی ي سفید رود، تجن، گرگان رود و رودخانه کورا صورت          ها  تخمریزي طبیعی این ماهیان در رودخانه     

چنـد کـه     نداشته باشند هر ها  گونه تخمریزي طبیعی در این رودخانه      رسد که هیچ   میظر  نه  که در شرایط حاضر ب    

ان کـاهش چـشمگیري داشـته اسـت امـا      ماهیـ  تـاس اساس آمار صید شرکت سهامی شیالت ایران صید کـل            بر

ـ                 اري خوشبختانه با توجه به احداث مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري و افزایش رهاسازي بچه ماهیـان خاوی

 1373 در سـال   درصد69 به 1351 در سال    درصد 2/4ترکیب صید گونه قره برون از       ) بخصوص گونه قره برون   (

 .رسیده است
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 Acipenser quldenstadti Brandt (1833) )چالباش(ماهی روسی  تاس
 

 و پـائیزه  و داراي دو نـژاد بهـاره  شـود   ماهیان در شمال دریاي خزر محسوب می  تاسمهمترین گونه   چالباش  

بوده و در قسمت جنوب دریاي خزر نیز ذخایر توجهی از ماهی چالباش وجود داشته، ولی طی سالیان اخیر میزان               

ان ماهیـ  تـاس  کل صید   درصد 6/89 ترکیب صید آن از       در نتیجه  رهاسازي آن در حداقل ممکن صورت گرفته و       

 .  رسیده است1374 درصد در سال 27 به 1351در سال 

 17 سـانتیمتر و وزن متوسـط ماهیـان نـر         134و   125ل بدن براي ماهیان نر و ماده به ترتیـب           میانگین طو 

 . باشد میکیلوگرم 

 کیلـوگرم و میـانگین خاویـار    1/11حداقل  خاویار استحصالی از ماهی چالباش یک کیلـوگرم و حـداکثر آن              

تعـداد  . باشـد  عـدد مـی    50میـانگین تعـداد تخمـک در یـک گـرم حـدود              . باشـد  مـی  کیلوگرم   7/4بدست آمده   

 عـدد  و در  طـرفین سـطح    50-24 عـدد و در طـرفین پهلوهـا          18-8هاي استخوانی در پشت بـدن        برجستگی

 عدد است و روي پوست بدن در بین برجستگیهاي پشتی و پهلویی نقوش ستاره اي شکلی وجـود         13-6شکمی  

.  اسـت متمایـل  بـدن آن بـه زردي   داشته و با توجه به جمعیتهاي متفاوت آن رنـگ پوسـت در قـسمت زیـرین               

وضعیت سر در ماهی چالباش نسبت به ماهی قره برون داراي شیب تندتر بطرف پـوزه بـوده و همچنـین داراي                      
 .پوزه کوتاهتر و مدور است

باشـد و داراي دو جفـت     عمیق مـی به نسبت هاللی شکل و لب پائین در قسمت میانی داراي بریدگی            دهان

مهـاجرت  . کننـد  مـی این ماهیان در دریاي خزر، سیاه و آزوف زنـدگی  . رسد میاهی نسبیلک است که به دهان م   

ي ولگـا، اورال، کـورا، تـرك، سـوالك، و       هـا    در فصل بهار و پائیز و بـه رودخانـه          براي تخمریزي به طور عمده    

 .گیرد یرود، و گرگان رود صورت مهاي سفید درقسمت جنوبی دریاي خزر بطور همزمان با قره برون به رودخانه
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 Acipenser nudiventris lovetski (1828) ماهی شیپ
 

گردد که هر ساله از میزان صید آن کاسـته   میاین گونه از جمله ماهیان نادر و کمیاب در دریاي خزر محسوب  

ي حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست قـرار گرفتـه   ها که این گونه در لیست قرمز گونه       طوريه   ب شود  می

 از کل خاویار استحصال شده حوزه جنوبی دریاي خزر بـوده   درصد4میزان خاویار استحصالی از ماهی شیپ   . تاس

 این ماهی داراي شکمی برهنه بوده  و برجـستگیهاي اسـتخوانی        شود  میچنانچه از اسم این ماهی استنباط       . است

 .شکل آن تحلیل رفته است

 سانتیمتر بوده و میـانگین وزن بـراي   135و نر  152اهی ماده   میانگین طول بدن این ماهی به ترتیب براي م        

 سـال گـزارش گردیـده    15 تـا  13 کیلوگرم و میانگین سنی ماهیان صید شده در حدود       20 و نر در حدود      30 ماده

 کیلوگرم و میانگین خاویـار بدسـت    1/6 کیلوگرم و حداکثر آن      3/0حداقل خاویار استحصالی از ماهی شیپ       . است

 . کیلوگرم بوده است4/5دود آمده در ح

د تعـداد  باشـ  مـی  عـدد در مولـدین مناسـب بـراي تکثیـر مـصنوعی       65-60تعداد تخمک در یک گرم حـدود     

 عدد و دو ردیـف برجـستگی شـکمی تقریبـاً         74-49 عدد، دو  ردیف پهلویی       17-11هاي ردیف پشتی     برجستگی

 اولین برجستگی استخوانی در ردیف پشتی ایـن   نکته قابل توجه آن است که     . دباش  می عدد   17-11تحلیل رفته و    

طرف پوزه تیز آن بوده و  ه   ب  مالیم د کاسه سر داراي شیب    باش  میان دریاي خزر    ماهی  تاستر از سایر     ماهی درشت 

 . دباش میها یکپارچه و داراي بریدگی است و داراي دو جفت سبیلک رشته دار  دهان در آنها هاللی شکل ولی لب

ن ماهی درحال حاضر در حوزه جنوبی دریاي خزر بوده و در سالیان گذشته در دریـاي سـیاه     پراکنش محدود ای  

 . شود میو دریاچه آرال نیز وجود داشته ولی هم اکنون جزء ماهیان درحال انقراض محسوب 

 اورال ،ي سـفیدرود، کـورا  ها ان دیگر در رودخانهماهی تاسمهاجرت این ماهی براي تخمریزي بطور همزمان با  

بچـه ماهیـان شـیپ در شـرایط طبیعـی و         . گرفته اسـت   ر محدود در رودخانه ولگا صورت می      و قبالً به تعداد بسیا    

کنند بلکه تعدادي از آنها بیشتر از یک سـال در رودخانـه      مناسب رودخانه دسته جمعی به سمت دریا مهاجرت نمی        

 .شوند باقی مانده و سپس به دریا رهسپار می
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 Acipenser stellatus pallas (1771) اهی ازون برونم

د و بنـام  باشـ  مـی ي متفاوت ها جنوب دریاي خزر با جمعیتو شمال در این ماهی در دریاي خزر شامل دو نوع    

 .شود میدراکول و سوروگا نیز نامیده 

تکثیر مصنوعی ازون برون طی سالهاي اخیر بدلیل مشکالت فیزیولوژیکی و عـدم رسـیدگی جنـسی مناسـب          

مواره با اشکال مواجه بوده و این موضوع میزان تکثیر  و رهاسازي این گونه را بسیار کاهش داده اسـت            مولدین ه 

متوسط طول ایـن مـاهی در   . صورت می گیرد و حال آنکه بیشترین ترکیب صید و استحصال خاویار از این ماهی             

سانتیمتر و متوسـط وزن بـراي       120و براي ماهیان ماده     متر    سانتی 111حوزه جنوبی دریاي خزر براي ماهیان نر        

 سـال بـوده   12 تـا  10د میانگین سنی ماهیان صید شده نیز بین باش می کیلوگرم 4/11 ماده    ماهی  و 6/7 نر   ماهی

 .است

 کیلـوگرم و میـانگین خاویـار    1/6 کیلـوگرم و حـداکثر آن   3/1حداقل خاویار استحصالی از ماهی ازون بـرون      

وگرم بوده و تعداد تخمک در یک گـرم در مولـدین مـاده مناسـب بـراي تکثیـر        کیل4/2بدست آمده از ماهی ماده  

 .دباش می عدد 75-70مصنوعی 

 طول سر این ماهی  درصد60ي بسیار مهم در تشخیص این ماهی وجود پوزه دراز آن است که حدود ها از نشانه

اي بریدگی و همچنین داراي دو دهان این ماهی تقریباً گرد و لب پائین در قسمت میانی دار. شود میرا شامل 

تعداد برجستگیهاي استخوانی به ترتیب در . د که به دهان نمی رسندباش میجفت سبیلک کوتاه و بدون رشته 

د بین باش می عدد 14 تا 9 عدد و در طرفین سطح شکمی 43 تا 26 عدد در پهلوها 19-16ردیف پشتی 

 .شود مییبایی دیده اي شکل و ز برجستگیهاي پشتی و پهلویی نقوش ستاره
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یان خاویاری ی  ما و  ت        ر 
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ت  د یان ا ه ما ید  ن  و       
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 تاریخچه 

ر تـاس  یـ ن تکثیاول.   در جهان  نمودندياریان خاویر و پرورش ماهی بودند که اقدام به تکثین کسان یروسها اول 

ـ 1870کوف در سـال    یانیاوسـ  . انجام گرفت  يالدی م 1869ه در سال    یان در روس  یماه  یر مـصنوع یـ ن بـار تکث ی اول

ـ  1914ن سال   یدر ژاو  .ز انجام داد  یت آم یاد را بطور موفق   ی استرل یماه  تـاس  ی لقـاح مـصنوع  ين بـار فـن آور   ی اول

 . ان را ابداع نمودیماه

 در  يزیت آم ی را بطور موفق   يزیز خشک شده القاء تخمر    یپوفیق عصاره غده ه   ی با تزر  1932 در سال    یلسکیژرب

 بکار گرفتـه  يا ز به طور گستردهیان نیک بعدها در مورد کپور ماهین تکنیتفاده قرار دارد که اان مورد اس  یتاس ماه 

 .س شدی در حوزه ولگا تاس1937 در سال یشیر و پرورش آزماین مرکز تکثیاول .شد

ان در رفـع ابهامـات   یـ  تـاس ماه   ین شناسـ  ی جن يق بر رو  ی با مطالعات عم   1954نزبورگ در سال    یدتالف و گ  

ه ی  را پاياریان خاویر و پرورش ماهی و تکثها  ون تخم یر و پرورش و انکوباس    ی تکث يشرفته را برا  ی پ يآور موجود فن 

ه ی روسـ ین عـضو آکـادم  یشتایـ لیان توسـط م یـ ر و پرورش تـاس ماه ی تکثي فن آور1982در سال    . نمودند يزیر

 . باشد  میر سراسر جهان   دياریر خاوی که هم اکنون اساس کار مراکز تکثشدن یاصالح و بطور کامل تدو
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 خالصه اي از مراحل تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري 

شوند مراحـل   مولدین وحشی پس از صید و انتخاب توسط کارشناسان ارزیابی مولدین به مراکز تکثیر حمل می 

اوي چـان  حمل از صیدگاهها تا اسکله و ساحل توسط قایق و پس از آن در خشکی تا مرکز تکثیر با کامیونهاي ح           

در مراکز تکثیر مولدین به استخرهاي مخصوص نگهداري منتقل شده و        . شود  میبرزنتی و کپسول اکسیژن انجام      

مولـدین مـاده از   . ي ناشی از حمل و نقل مورد بازدید اولیه توسط کارشناسان قرار می گیرند  ها  پس از رفع استرس   

ند در عـوض مولـدین نـر داراي بـدنی     باشـ   میرنگ  لحاظ ظاهري داراي شکم برآمده و مخرج بیرون زده و گلی            

با نمونـه بـرداري از تخمکهـاي مولـدین     . خود دارند) شکمی(کشیده تر بوده و یک خط مشخص در سطح زیرین   

ماده و بررسی مهاجرت هسته تخمک به طرف قطـب جـانوري مناسـب بـودن مولـدین بـراي تزریـق هورمـون                     

عمـل  ) تخمـک و اسـپرم  (ین نر و ماده و استحصال مواد تناسلی پس از تزریق هورمون به مولد   . شود  میمشخص  

لقاح صورت گرفته و پس از رفع چسبندگی تخمها با سوسپانسیون گل رس و یا محلول تـانن و یـا شـیر خـشک                

 12-7(الروها بسته به درجه حرارت و گونه مـاهی  . ندشو  میتخمهاي لقاح یافته به دستگاههاي انکوباتور منتقل       

ي پـروش الرو  هـا  ند بـه حوضـچه  باشـ  مـی مها خارج شده و پس از آن الروهایی که داراي کیسه زرده      از تخ ) روز

الروها در طی مدت تغذیـه  . پس از جذب کیسه زرده و طی مراحل خواب الروها آماده تغذیه میشوند . انتقال میابند 

. ندشـو  مـی مچنین کرم سفید تغذیه  میلی گرم با دافنی و ناپلوس آرتمیا و ه100 الی 80 تا وزن ها در این حوضچه 

 هکتـاري معرفـی شـده و در آنجـا بـا اسـتفاده از روشـهاي            4-1پس از این مرحله الروها به استخرهاي خـاکی          

هاي منتهی به  ه رودخانه گرم ب3کوددهی و باروري استخر با غذاهاي طبیعی تغذیه شده و پس از رسیدن به وزن               

ذکر است در صورت اینکه به جاي بازسازي ذخایر تولید بچه ماهی بـا هـدف   سازي میگردند البته الزم به     دریا رها 

ي بتـونی و یـا فـایبرگالس بـا     هـا  پرورش مصنوعی و مولد سازي صورت گیرد بچه ماهیان را میتوان در حوضچه  

 .کمک غذاي مصنوعی پرورش داد
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ثیر مصنوعی و تولید بچـه مـاهی   بدیهی است که توسعه پرورش ماهیان خاویاري بدون ایجاد توانایی براي تک     

بـه همـین جهـت    .امکـان پـذیر نخواهـد بـود     ) دگـرد  مـی که  به عنوان مهمترین نهـاده در پـرورش محـسوب      (

هاي الزم براي ایجاد تاسیسات و امکانات تکثیر مصنوعی و تولید بچـه مـاهی در آن دسـته از مـزارع             ریزي برنامه

ي هـا  تولیـد بچـه مـاهی از جنبـه    .  شته باشند انجام گردیـده اسـت  پرورش ماهیان خاویاري که آمادگی الزم را دا 

ـ  درياریان خاوی ماه هاي   سابق، با ورود گونه    ي شورو یپس از فروپاش  . مختلف حائز اهمیت است    بجـز  ( خـزر  يای

، مطـابق آمـار    شـد  حاصـل    هـا   ن گونـه فـراورده    ی در بازار ا   ی، توسعه شگرف  ی جهان هاي  در بازار ) رانی ا یتاس ماه 

 مانده اسـت، امـا صـادرات و بـازار تجـارت      ی باقیار در سطح  نسبتاً ثابت     ی خاو يزان تقاضا برا  یاگر چه م  س،  یتیسا

ـ  و ینـ یان تزئیـ ع ماهی، صـنا ي پـرور ي مزارع آبزهاي يازمندیمن نیان زنده به منظور تا  یز تاس ماه  یگوشت و ن   ا ی

 ي مهم از نظر تجـار يدهایبرین انواع ه  یان عالوه بر    ین ب ی رو به گسترش فراوان دارد، در ا       یقاتی تحق هاي  تیفعال

 .ندی نمایفا می اياریان خاوی در تجارت ماهيار موثریوارد بازار شده و نقش بس

ـ  وارد شده در اهاي ن گونهیاز جمله مهمتر   روس و ی، تـاس مـاه  يبری سـ ین بخـش از تجـارت تـاس مـاه    ی

 .  باشندید می سفیوگا، دراکول و تاس ماهبل،  اطلسیتاس ماه، اچهی دریاد، تاس ماهی آنها، استرلهاي دیبریه

 از یر بخش مهمـ ی اخ ي زنده در سالها   یبچه ماه  افته و ی لقاح   هاي  ان شامل تخم  ی زنده تاس ماه   هاي  محموله

بـه  گسترش فعالیتهـاي آبـزي پـروري    ان را به خود اختصاص داده است، با توجه به روند رو به      یتجارت تاس ماه  

ـ  اهاي يازمندین نی زنده جهت تامهاي  به محمولهيازمندیا، ناالت متحده و اروپ ی در ا  خصوص ن مـزارع در حـال   ی
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ان بـه عنـوان   یـ رد، استفاده از تـاس ماه ی به خود گیشین نوع محصوالت روند افزای ا يگسترش باشد و تقاضا برا    

 در  خصوصبه عالقه جهان در سالهاي اخیر    مورد   يگر بخشها یومها از د  ی استخرها و آکوار   ي برا ینی تزئ هاي  گونه

ر ی مقـاد ارایه يشتر مورد توجه واقع شده و عرصه برایغات بهتر، بی و تبلی تواند با معرفین امر م یاروپا بوده است، ا   

 .ش استیز در حال افزاین بخش نیبه هر حال به نظر تقاضا در ا. دی زنده فراهم آهاي  از محمولهيباالتر

ي یک واحد تکثیر ماهیان خاویاري به ظرفیت تولید نیم میلیون در این بخش تاسیسات و امکانات مورد نیاز برا

الزم به ذکر است که علت تعیین نیم میلیون قطعه بچه ماهی به عنوان  .شود می ارایهقطعه بچه ماهی خاویاري 

البته  .دباش میواحد تکثیر ،توانایی اجراي آن در بیشتر مزارع پرورش خاویار به لحاظ شرایط اکولوژیکی مورد نیاز 

.ي مکانیزه امکان افزایش ظرفیت تولید وجود داردها با استفاده از سیستم
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  هزار بچه فیل ماهی500امکانات و ملزومات الزم براي تولید 

 هاي نگهداري و تزریق مولدین   حوضچه

ـ    شت سـر  براي نگهداري مولدینی که از میان گله مولدین پرورش یافته انتخاب شد و مراحل بلوغ جنسی خود را پ

شـود   باشد از استخرهاي نوع کازانسکی استفاده می گذاشته و در نهایت با تزریق هورمون آماده تکثیر مصنوعی می  

 متـر  3/1 متر و عمـق  5/3 متر طول و پهناي 6این نوع استخرها شامل یک مخزن سیمانی بیضی شکل با ابعاد          

 متر مکعب اسـت کـه معمـوالً تـا     20کازانسکی حجم یک استخر    . گیرد  باشد که در یک سوله مسقف قرار می         می

شود که قطـر هـر    ورود آب اصلی ازسه شاخه جانبی به داخل استخر انجام می        . کنند   ظرفیت آنرا از آب پر می      4/3

شـود کـه    با این وضع آب در داخل استخر طوري جاري می. گیرند متر بوده و در کف قرار می  میلی30یک ا ز آنها    

یک بخش از آب اسـتخر نگهـداري مولـدین بـه     . ط الزم را در محیط براي مولدین تأمین کندتا حدي بتواند شرای   

  150هاي بـه قطـر    تخلیه استخر بوسیله لوله  . شود  وسیله یک لوله عرضی سوراخ دار مستقر در روي آن تأمین می           

شـود   خـارجی وارد مـی  شود و آب سرریز استخر که از طریق این لوله به یـک مخـزن    متر از مرکز انجام می   میلی  

 . خود نیز با محل اصلی آبهاي خروجی مرتبط است

 
 

ماهی خاویاري بـا در نظـر گـرفتن هـم آوري  مولـدین       با توجه به برنامه مزرعه براي تکثیر پانصد هزار عدد بچه          

داد قابـل  و بر اساس نرماتیو هاي موجـود و تعـ  ) شود  کیلوگرم در نظر گرفته می5که در اینجا (ماهی پرورشی   فیل

 .  حوضچه مورد نیاز خواهد بود2حدود )  عدد در هر حوضچه5حدود (ماهی  نگهداري مولدین پرورش فیل
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 لیتـر در ثانیـه   6دبی آب مورد نیاز بـراي ایـن بخـش    )  لیتر در ثانیه3( با توجه به جریان آب الزم براي حوضچه     

 . گیرد برداري قرار می بوده که حداکثر یکماه مورد بهره

 هاي تزریق  چهحوض

هایی که بـا سیـستم      این استخرها توسط دریچه   . رود  این استخرها نیز مسقف بوده و براي تزریق مولدین بکار می          

 . باشد ها به شرح زیر می شوند به یکدیگر ارتباط دارند ابعاد این حوضچه شاندور باز و بسته می

 :و ترزیق نهایی مخصوصی براي نگهداري مولدین نر و ماده جهت تحریک  حوضچه

   عمق یک متر - متر 5/3   قطر کوچک - متر  5قطر بزرگ 

تـر   هـاي کوچـک    متر و عمق یک متر حوضـچه       5/3قطر  : هاي تزریق مولدین نر و ماده به طور جداگانه          حوضچه

دو گیرد و براي تزریق مرحلـه سـوم مولـدین نـر و مـاده از       براي تزریق مرحله اول هورمون مورد استفاده قرار می 

 .شوند باشد منتقل می حوضچه کوچک به حوضچه وسط که بزرگتر می

 سالن تکثیر 

اتـاق خاویارسـازي،  اتـاق کنتـرل و سـالن       این سالن شامل اتاق تخمکش و لقـاح، اتـاق کارشناسـی، سـردخانه،         

 . باشد انکباسیون می

عه فرا بـنفش آفتـاب بـراي تخمهـا        از آنجا که تخم تاس ماهیان بایستی در مکانهاي نسبتاً  تاریک رشد یافته اش              

هـا بـا    باشد بایـستی پنجـره    داراي پنجره می  باشد بهمین جهت با وجود اینکه سالن تکثیر و انکباسیون           کشنده می 

هاي سـالن   معموالً دیواره. ها تاریک شده و نور مستقیم خورشید داخل نشود هاي ضخیم پوشانده شده تا اطاق    پرده

براي انکوباسـیون  .  پوشیده شده تا امکان شستشو و ضدعفونی نمودند آن فراهم شود       انکباسیون تا سقف از کاشی    

هاي روسی ایـن نـوع انکباتورهـا  در داخـل      باشد زیرا نمونه مد نظر می» یوشنکو«تخم ها استفاده از انکباتور نوع  

این نوع انکباتور تولیـد  هاي کشورمان بخوبی قادرند به هر تعداد ممکن از          اکنون تکنسین   کشور موجود بوده و هم    

باشد که بـا کیفیـت    برداري شده روسی  می  نمایند و در واقع انکباتورها موجود در بسیاري از مراکز تکثیر نوع کپی            

 . کند باال همانند نمونه اصلی کار می
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در نظـر گـرفتن   مـاهی بـا    و برنامه تولید بچه   ) ماهی   تخم لقاح یافته فیل    000/70(با توجه به ظرفیت هر انکباتور       

دبـی آب مـورد   . باشـد   دستگاه انکباتور نوع یوشنکو مورد نیاز مـی        18حدود  )  عدد 1187500(تعداد تخم مورد نیاز     

بنـابراین مـصرف آب در سـالن    . باشـد   لیتـر در ثانیـه مـی   3/0نیاز براي هر انکباتور در زمان بیـشترین نیـاز آبـی       

 :باشد ابعاد سالن تکثیر به شرح زیر می. باشد می لیتر در ثانیه در مدت یک ماه 25/5انکوباسیون 
  متر4×5/4 اتاق خاویارسازي
  متر3×4 سردخانه

  متر5/3 ×4 اتاق کارشناس
  متر12×7 سالن تخمکش و لقاح
  متر12×16 سالن انکباسیون

 
الي و مـواد   از گـل و  U.V توسط فیلترهاي شنی و همچنین سیـستم      آب مورد استفاده در سالن انکباسیون قبالً      

همچنین براي تنظیم دما، سیستم بویلر نیز در خارج از سالن انکوباسـیون در  . معلق عاري شده و استرلیزه می شود  

 . شود نظر گرفته می

 )پرورش الرو(بخش ونیرو 

انـد تـا مرحلـه     گشایی و تولید شـده  در این بخش الروهاي یکروزه داراي کیسه زرده که در بخش انکباسیون تخم    
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هـاي فـایبرگالس بـه     جهت پرورش الروها از حوضـچه . یابند پرورش می) گرم   میلی 100 تا   80(ماهی نورس    بچه

 . شود  متر استفاده می7/1×  7/1 ×5/0ابعاد 

 درصـد بازمانـدگی   75 عـدد الور بـرآورد شـده و بـا           000/950با توجه بـه برنامـه تولیـد در ایـن بخـش حـدود                

تـراکم الروهـا در   .   میلـی گـرم  تولیـد خواهـد گردیـد        100 تـا    80 بچه ماهی نورس بـا وزن متوسـط       500/712

 عـدد حوضـچه ونیـرو    60بنابر ایـن  حـدود   .شود  قطعه الرو در نظر گرفته می     12000هاي ونیرو حداکثر      حوضچه

 متر مربع قرار گرفته و این سـالن نیـز   500هاي ذکر شده در زیر یک سوله با مساحت     حوضچه. باشد  مورد نیاز می  

 . باشد  سیستم فیلتراسیون میداراي

 
 

هـاي موجـود     لیتر در ثانیه بوده که با توجه به حوضچه   2/0دبی آب مورد نیاز براي حوضچه در اوج زمان مصرف           

 .  هفته محاسبه شده است3 لیتر در ثانیه در مدت حداکثر 12مورد نیاز، دبی این بخش 

 هاي پرورش ماهی انگشت قد حوضچه

 گرم به ایـن بخـش    3جهت پرورش تا وزن     )  عدد 712500به تعداد (ید شده در بخش ونیرو      ماهیان نورس تول    بچه

 متـر  5/1 متر و عمق یک متر و عمـق آبگیـري   4هاي گرد بتنی با قطر       در این بخش از حوضچه    . یابند  انتقال می 

.  باشـد  بـع مـی   عـدد در هـر متـر مر   500ماهی در این بخش در پایـان دوره   تراکم نگهداري بچه  . شود  استفاده می 

 متر مربع فضاي مفید پرورش نیاز داریم که ایـن  1000 گرمی به 3ماهی   قطعه بچه 000/500بنابراین براي تولید    

 لیتـر در ثانیـه   7/0هـا   براي مصرف آب دراین حوضـچه . باشد  عدد حوضچه با ابعاد ذکر شده می80مساحت برابر   
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 . باشد نیه در مدت یک ماه می لیتر در ثا56بوده که در مجموع نیاز آبی این بخش
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 بخش تولید غذاي زنده

 
 

 محاسبه میزان دافنی و سیست مصرفی

 گرم  میلی50)  گشایی تخم(وزن اولیه الرو پس از هچ 

 گرم  میلی150در انتهاي زمان پرورش مقدماتی  ) ماهی نورس بچه(وزن انتهایی الرو 

 گرم  میلی100افزایش وزن 

 6ضریب تبدیل دافنی 

 4ب تبدیل ناپلیوس آرتمیا ضری

 
گرم مربوط به تغذیه از دافنی   میلی60گرم مربوط به آرتمیا و   میلی40گرم افزایش وزن  از میزان یکصد میلی

 :است که در نتیجه

 60×6=360گرم  مقدار دافنی الزم براي یک قطعه الرو   میلی

 40×4 = 160گرم  مقدار سیست آرتمیا الزم براي یک قطع الرو  میلی
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 .باشد  قطعه  می1135000فیل ماهی  تعداد الرو مورد نیاز براي بخش ونیرو بر اساس تولید پانصد هزار عدد بچه 

 1135000×360= 410وزن کل دافنی مورد نیاز کیلوگرم 

 1135000×160 = 182وزن کل سیست آرتمیاي مورد نیاز کیلوگرم 

 

 
 

ماهیان نورس از غذاي زنده به غذاي مصنوعی الزم اسـت تـا در وزن             توضیح اینکه براي مراحل عادت دهی بچه      

گـرم بـه     میلـی 150گرم با مخلوطی از غذاي زنده در کنسانتره تغذیه شده و به تـدریج تـا وزن              میلی 150 تا   100

 . غذاي کنسانتره عادت یابند

بینـی    هکتاري بـا عمـق متوسـط آبگیـري یـک متـر پـیش        2/0 باب استخر خاکی     2 دافنی   براي تولید این مقدار   

البته در صورت استفاده از غذاي آغازي با کیفیت باال می توان بخش تولید دافنـی را حـذف نمـود، ولـی                . شود  می

 .  باشداستفاده از ناپلیوس آرتمیا در مراحل اولیه تغذیه الرو هاي خاویاري بسیار ضروري و حیاتی می

 400 گـرم سیـست بـراي هـر زوك     800 گـرم در لیتـر   2همچنین براي تولید ناپلیوس آرتمیا با توجه به نرم هچ       

هاي ونیرو با اسـتفاده از نـاپلیوس     دو هفته زمان تغذیه الروها در حوضچه با توجه به زمان  . شود  لیتري استفاده می  

 .  شرح زیر خواهد بودآرتمیا مقدار مصرف سیست بطور متوسط براي هر روز به

 kg  12 =  15 ÷ 182مصرف سیست در هر روز                            

 . باشد  ساعت می24 – 25ها که حدوداً  با توجه به زمان الزم براي هچ سیست
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 سیست آرتمیا

 
 

 
 

 ناپلی آرتمیا
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 دافنی

 
 

 باشد،   لیتري مورد نیاز می400 عدد زوك 15براي این مقدار حدود  

 . باشد   لیتر در ثانیه می07/0 حدود 15×400 = 6000 ÷  86400  =  07/0:  دبی روزانه سالن آرتمیا

و همچنین یک عدد آبگرمکن دیـواري بـراي         ) مانند بخاري (کننده    سالن آرتمیا داراي سیستم گرم    
 شـود مـساحت   باشد تا درجه حرارت الزم در هنگام هچ تأمین ها می گرم کردن آب مورد نیاز زوك     

 .باشد  متر مربع می75این سالن حدود 
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  براي تکثیر)درآمد-هزینه(توجیه اقتصادي 

 )ثابت(جدول هزینه هاي سرمایه گذاري 

 
 . هزینه هر آیتم براي تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و طرحهاي نوین تخصیص داده شده است درصد 40: تبصره 

 ردیف

 واحد مقدار عنوان فعالیت 

هزینه 

 واحد

 جمع

 )میلیون ریال(

1 
 بـراي تولیـد     14×13سالن و نیرو به ابعـاد       

 و بچه ماهی هزار قطعه 500

 مربوطهبرقی و مکانیکی تاسیسات 

533 m 2 000/1000 533 

2 
 19×27=513سالن تکثیر به ابعاد -

 12×44/11=137ساختمان اداري -

 تاسیسات -

650 m 2 000/1000 650 

3 
 سالن آرتمیا 

 با تاسیسات برقی و مکانیکی 
95 m 2 000/1000 95 

 100 -- هکتار 15000  باب2استخرهاي پرورش دافنی  4

 422 000/800  529  عدد5اي کازانسکی استخره 5

 m 2  2200 2750 3×3سالن استخرهاي انگشت قد  6

 4000 جمع کل 
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 نصد هزار قطعه بچه ماهیجدول هزینه هاي جاري  تولید در یک واحد تکثیر و تولید  پا

 

 
  ریال6000:     ریال12000فروش نیم میلیون قطعه بچه ماهی خاویاري با احتساب هر قطعه 

  میلیون ریال6000-3/1196=7/4803:سود حاصل از فروش نیم میلیون بچه ماهی
 )بدون احتساب استهالك و سود بانکی(

 ردیف
عنوان 
 هزینه

 واحد
قیمت واحد 

 )ریال(
 )میلیون ریال(هزینه مربوط  تعداد مورد نیاز/ مقدار 

 780 26000 30000 کیلوگرم غذا 1

 حمل غذا 2
ریال به ازاي 
 8/7 26000 300 هر کیلوگرم

3 
دارو و مکمل 

 30       و هورمون 

4 
هزینه 
 پرسنلی

 252 4 63000000 نفر سال

 آب بهاء 5
ریال به ازاي 
 09/5 12500 5/407 هر کیلوگرم

6 
برق و 
 5/7       سوخت

7 
تعمیرات و 
 نگهداري

ریال به ازاي 
 5/7 10000 250 هر کیلوگرم

8 
بیمه 

 محصوالت
ریال به ازاي 
 41/49 2700 18300 هر مترمربع

9 
پیش (سایر 

 96/56       )بینی نشده

 3/1196       جمع
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 پرورش ماهیان خاویاري

 تاریخچه پرورش ماهیان خاویاري در جهان

مزارع پرورش وجود داشـت       میالدي اطالعات بسیار محدودي در زمینه پرورش تاس ماهیان در          90ه  در اواخر ده  

 کیلـوگرم جهـت مـصارف انـسانی هـدف اولیـه       5/1 باالتر از هاي وزنپرورش تاس ماهیان در مزارع پرورشی در   

هـاي اولیـه را    قدمشوروي سابق اولین کشوري بود که  اتحاد جماهیر   . توسعه پرورش تاس ماهیان بنظر می رسد      

این کشور عمده تالش هاي خود را به پرورش مـاهی  . جهت پرورش تاس ماهیان درمکان هاي پرورشی برداشت    

تـالش هـاي    . وتاس مـاهی سـیبري متمرکـز کـرد        ) دو رگه حاصل از تالقی فیل ماهی ماده واسترلیاد نر         ( بستر  

 در کشور فرانسه عمـده  . متحده آمریکا روي دادموفقیت آمیز بعدي جهت پرورش تاس ماهیان درفرانسه و ایاالت   

تحقیق همـه جانبـه بـر     که ایاالت متحده بررسی و  در حالی  ،فعالیت ها به سمت تاس ماهی سیبري سوق یافت          

 .داد  را در الویت قرار(A.transmontanus) تاس ماهی سفید خصوصبه روي گونه هاي بومی کشورخود 

 

 

 پرورش تـاس  1995زافزایش شدیدقیمت خاویار در بازارهاي جهانی پس از سال         در طی سالهاي اخیر بویژه پس ا      

 ایـاالت  ،ماهیان در مکان هاي محصور وارد مرحله تازه اي شده است و در این مـورد کـشورهاي ایتالیـا، فرانـسه       

ي متاسفانه نقش کشورهاي باسابقه در زمینه پـرورش مـصنوعی ماهیـان خاویـار             .  پیشرومی باشند   و چین  متحده
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تـا  کاهش روند صید از ذخایر طبیعی باعث شد        .بسیار محدود ترشده است   ... نظیر روسیه، ایران، رومانی، لهستان و     

 1999که درسـال     طوريه  ب. تقاضاي بازارهاي جهانی به گوشت و خاویار پرورشی افزایش قابل مالحظه اي یابد            

ي مختلف جهـان تولیـد و بـه فـروش رفتـه           کشورها یمزارع پرورش   تن خاویار در   6 تن گوشت و     1488مجموعاً  

 دالر  18هـر کیلـوگرم      همین دلیل به لحاظ افزایش روبه رشد ماهیان خاویاري پرورش قیمت گوشت از            ه  ب. است

البته پرورش ماهیان خاویاري در بـسیاري از    . در این حد ثابت نگهداشته شده است        دالرکاهش یافته و   10 تا   7به  

نیـز بـه سـرعت در حـال     ) در امریکاي جنـوبی   (، اروگوئه و مکزیک     )در آسیا (ژاپن   چین،   :مانندکشورهاي جهانی   

 بـه   1984 تن گوشت در سـال    150هاي پروشی از      به طوري که تولید ماهیان خاویاري در محیط       . باشد  توسعه می 

 . افزایش یافته است2007 تن در سال 25000بیش از
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 تولید جهانی ماهیان خاویاري پرورشی
 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 شورک ردیف
 21862 15034 13297 9729 9391 0 0 چین 1
 2030 2100 2470 2400 2208 2100 1800 روسیه 2
 750 860 1158 1118 1000 1281 700 ایتالیا 3
 250 300 250 300 300 300 300 لهستان 4
 228 228 22 37 0 0 0 آلمان 5
 197 159 307 3 1 1 38 بلغارستان 6
 140 135 198 173 115 112 103 فرانسه 7
 94 122 8 59 201 270 140 اسپانیا 8
 75 59 15 0 0 0 0,5 استونی 9
 24 26 35 12 12 6 4 اورگویه 10
 22 9 2  0 3 2 لتونی 11
 21 21 21 12 12 13 3 مجارستان 12
 8 10 5     لیتونیا 13
 4 1 1 1 1   اتریش 14
 0,5 0,5 10 5 5 1 1 بلژیک 15
 0,5   1    رومانی 16
 25705 19064 17798 13855 13246 4087 3091  جمع
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 تاریخچه پرورش ماهیان خاویاري در ایران
 

 
 

 سـال  40  نزدیک بهسابقه اي چند سابقه تکثیر انبوه تاس ماهیان کشورمان با هدف حفظ و بازسازي ذخائر از          هر

 اولـین بـار  . گـذرد   نمـی  در محیط هاي پرورشی یک دهه از عمر پرورش تاس ماهیان       اما بیش از  . برخوردار است 

بـا همـت   ) سدسـنگر (و پرورش ماهی شـهید دکتـر بهـشتی         مجتمع تکثیر   در 1369 درسال   ،ماهیان پرورش تاس 

 با اجراي پروژه هاي مشترك با کارشناسان روسـی پـرورش          1374سپس درسال   . پور آغاز شد   مرحوم دکتر یوسف  

 موجـب    مرحوم دادمان  تاسیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاري      . اي شد   ماهیان وارد مرحله تازه    تاس

تقویت و پشتیبانی علمی و فنی این صنعت گردید و هرساله با همکاري بخش هاي اجرایـی شـیالت وتحقیقـات                   

 .شودپروژه هاي متعددي درمورد پرورش ماهیان خاویاري اجرا می 

 هاي فنی تولید ماهیان خاویاري بدست آمده وهم اکنون شیالت ایران با         استا کلیه نرماتیوها واستاندارد   در همین ر  

و توسعه این فعالیت اقدام به صدور مجوز هاي الزم براي احـداث مـزارع تکثیـر و            هدف حمایت بخش خصوصی     

 کـه بخـش خـصوصی در       ن دارد ای نموده است و با پشتیبانی هاي علمی و فنی سعی بر          پرورش ماهیان خاویاري    

هزینه هـاي پـایین سـاخت و     .همانند ماهیان گرمابی، سردآبی و میگو سکان تولید را دردست گیرد بخش نیز   این  
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نسبت به سایر کشورهاي اروپایی و آمریکایی، درجه حرارت مناسب رشد بهینه ایـن ماهیـان در             ... ، و دستمزدساز،  

، ایـن بخـش  ر ماهی، توان علمی و فنـی و کارشناسـی د   رشد مانند فیل کشورمان، وجود گونه هاي بسیار سریع ال      

 چنـدین مزرعـه   در حال حاضر. کشورمان می باشد صنعت پرورش ماهیان خاویاري در   نوید بخش آینده روشن در    

در حـال فعالیـت بـوده و    )  مازنـدران دو مزرعه در استان گیالن، چهار مزرعه در اسـتان        (پرورش ماهیان خاویاري    

 خوزسـتان  مانندهاي جنوبی  و حتی استان ... قزوین، یزد، فارس  مانند قم، هاي داخلی کشور     بر آن در استان   عالوه  

ضـمنا  .  در حال پیگیري مـی باشـد   براي سایر متقاضیان   بوده و مراحل صدور مجوزهاي مورد نیاز       فعالیتدر حال   

تـن   3900 هره بـرداري بـا ظرفیـت حـدود      پروانه تاسیس و ب    اعم از موافقت اصولی،     فقره مجوز  64کنون تعداد   تا

  .تن خاویار براي بخش خصوصی صادر شده است 230گوشت و 

 تولیـد  و رشد سـریع که بدلیل پیشنهاد می شود ) بلوگا(در حال حاضر گونه اصلی پرورش درکشورمان فیل ماهی       

ـ   ومراکز تکثیر ماهیان خاویاري  میزان کافی در به بچه ماهی   خـصوص خاویـار آن، در   ه قیمت باالي گوشـت و ب

چنـد هـدف شـیالت ایـران اسـتفاده از       ره. سطح کشور پرورش می یابد  مزارع پرورش ماهیان خاویاري در    اغلب

  واین بخش می باشد ولی فعالً برنامه توسـعه اصـلی بـر محـور پـرورش      هاي خاویاري سریع الرشد در  گونه سایر

 . استاستوارمولدسازي فیل ماهی 
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  در کشوریمهم پرورش يها معرفی گونه

 ي  بومیها گونه

 توجـه باشند، اما با  یار با ارزش میار بسی گوشت و خاوي خزر دارايای درياریان خاوی گونه ماه5نکه  یبا وجود ا  

ـ ان ایـ در م. باشـد  ی داراي رشد سریع بیشتر مد نظـر مـ  يها  پرورش گونه ،ي اقتصاد توجیه  اهمیت به  ، گونـه 5ن ی

ـ  دریگر بومی گونه ديقات برایالبته تحق.  پرورش در نظر گرفته شده است   ی بعنوان گونه اصل   یماه لیف  خـزر  ییای

ن گونه به چرخه یک شاهد وارد شدن ا ی نزد يز در حال انجام است و امید است در سالها         ی ن یرانی ا یماه  تاس یعنی

 .م بودی خواهياریان خاوی ماهیپرورش گوشت

 :ت استی از چند نظر حائز اهمیل ماهیگونه ف

مانطور که قبالً ذکر شد فیل ماهی از سرعت رشد بسیار باالیی برخوردار بوده بطوریکه در شرایط کـشورمان     ه

ـ يرات حـرارت و شـور  ییـ  از تغیعی وسـ در دامنـه  ی مـاه ایـن . رسد  کیلوگرم می5 تا 3در عرض دو سال به      ل قاب

ـ   ی ا يکه دامنه درجه حرارت در رشد اقتصاد      یباشد بطور   یپرورش م  گراد بـوده  ی درجـه سـانت  27 تـا    15ن  ین گونه ب

، که در این دما امکان رسـیدن آن طـی یـک    باشد یگراد می درجه سانت21 تا 19ن ینه رشد آن بیاست و حرارت به 

 از نقاط کـشورمان  ياریل بسین دلی به هم. کیلوگرم نیز وجود دارد  6 کیلوگرم و طی دو سال به بیش از          3سال به   

 .اشندب ی مناسب میل ماهی پرورش فيبرا

مـه متـراکم و   ی نيهـا   ستمی امکان پرورش آن در س     یستم متراکم صورت گرفته و حت     ین گونه در س   یپرورش ا 

ـ  ی بتـون يهـا  در حوضـچه (ستم متـراکم  یـ  در سین ماهیدر حال حاضر پرورش ا. گسترده نیز وجود دارد  بر یا فـا ی

رد و بـا اسـتفاده از   یـ گ یبع صـورت مـ  لوگرم در متر مری ک20 با تراکم ی هوادهيها بدون استفاده از روش  ) گالس

ت آب امکان پرورش با تراکم بـاالتر  یفی کيساز نهی و به  ی موجود در سطح کشور در خصوص هواده       يها  يآور  فن

همچنین فیل ماهی بـه راحتـی از غـذاهاي کنـسانتره تغذیـه       .ز وجود خواهد داشت  یلوگرم در متر مربع ن    ی ک 40از  

 .نماید می

بـه محـیط    ازیان با نیر ماه ی نسبت به سا    داشته و  )تریگرم در ل    یلی م 8-6(ژن باال   ی اکس  فضا و  به ازی ن این گونه 

 .باشد یتر م  مقاومیان سردآبیزا از ماه يماری عوامل بین مورد و حتی برخوردار بوده و در اییمشابه از مقاومت باال
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د از فیل ماهی مقـام دوم را دارا  ماهی روسی از لحاظ سرعت رشد بع    ي بومی دریاي خزر، تاس    ها  در میان گونه  

هاي اخیـر بـا مـشکالت زیـادي      باشد هر چند که تکثیر مصنوعی این ماهی بدلیل کمبود مولد وحشی در سال         می

 .دباش میمواجه بوده و بچه ماهی آن به تعداد کمتري در دسترس 

صنوعی آن با موفقیـت همـراه    قره برون نیز با وجود اینکه گونه بومی کشور بوده و تکثیر م برون و   ماهی ازون 

 حـایز  در سیـستم پرورشـی کـشور     هاي بعـدي    در اولویت ي بومی   ها  است اما بدلیل رشد کند نسبت به سایر گونه        

 .استاهمیت 
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 Acipenser ruthenus ادیاسترل

 کیاه، خزر و بالتی سياهایان حوضه دریاز جمله ماهاین گونه 

. کنـد  ی میها زندگ ن بشمار رفته و بطور دائم در رودخانهیریب ش ان آ یماه  از تاس  ین ماه یا. شود ی محسوب م 

 آن زوائـد  يلکهای شکافدار بوده و سـب یماه ن تاسی اینیلب پائ. رسد یمتر م ی سانت100 تا   ین ماه یحداکثر طول ا  

 و یی، پهلـو ی پشتیتعداد صفحات استخوان. رسد یز میلوگرم نی ک16 تا  ین ماه یحداکثر وزن ا  .  دارند يزیکرکدار ر 

ـ ن محـل ز یمهمتر. باشد ی عدد م16-12 عدد و 71-58 عدد، 16-12ب معادل ی آن بترت  یشکم ـ ست ای  ین مـاه ی

 . باشد یار مطلوب می بسین ماهی اي در هزار برا5 يباشد و آب با شور یرودخانه ولگا م

ـ  ا ی اصـل  يغـذا .  سال گزارش شده است    27 ین ماه یحداکثر سن ا   ان و   را الرو و حـشرات، نرمتنـ       ین مـاه  ی

ق رودخانه  ی عم يکند و در قسمتها    یه نم ی در فصل زمستان تغذ    ین ماه یا. دهند یل م یپوستان کوچک تشک   سخت

. دهـد  ی رخ مـ ی سـالگ 9-7هـا در     و در مـاده ی سـالگ 5-4 در نرها در سن یبلوغ جنس. رود ی میبه خواب زمستان 

ـ مقدار تخم استحصالی از هر مولد   ـ ر ایـ تکث. باشـد  یر مـ یـ متغ  هـزار 137-11ن ی ب  درجـه  11-9 در آب ین مـاه ی

 انتخـاب  ی نداشته و مناطق آرام را جهـت زنـدگ  يادی زيان جوان قدرت شنا  یماه. رسد یبه اوج خود م   گراد    سانتی

ان یـ ر ماه ید دورگه با سـا    ی امکان تول  ین ماه یا. باشد ی م ی چرب  درصد 6/5-4/6 ي حاو ین ماه یگوشت ا . کنند یم
 بدسـت آمـده   یار مطلـوب یج بس یها نتا  ن دورگه ی ا یه و از نظر پرورش گوشت      را داشت  یل ماه ی بخصوص ف  ياریخاو

ـ شـود کـه از ا   یگفته مـ . باشد ی ميادی زیالتیت شین نظر حائز اهم  یاد از ا  یل استرل ین دل یبه ا . است  دو ین مـاه ی

 .گر وجود داردیکدیز از یک متمایت با مشخصات مرفومتریجمع

چه ماهی و ماهی پیش مولد از مجارستان وارد شد و پـس از طـی    این ماهی بصورت ب84 و 83در اواخر سال   

برنامه الزم براي ورورد این گونـه بـه سیـستم    . مراحل قرنطینه کار بر روي تکثیر مصنوعی و پرورش آن آغاز شد    

به تنهایی به عنـوان یـک گونـه بـاارزش     : از دو جنبه حائز اهمیت است این گونه   . دباش  میپرورشی در حال انجام     

هـاي پرورشـی و زنـدگی در آب شـیرین در بـسیاري از       ت و خاویار مطرح است و به لحاظ پرورش در محیط      گوش

شکل دیگر تولید ماهی دورگه بستر حاصل از تالقی جنس نـر اسـترلیاد بـا جـنس               . نقاط کشور قابل توسعه است    

د بـا فیـل مـاهی مـاده     د که به خصوص نسل اول زایا بوده و نسل دوم که به طـور مجـد           باش  میماده فیل ماهی    

شود از سرعت رشد باالیی برخوردار بوده و به عنوان تولید گوشت در سیستم پرورش کـشور حـائز                  تالقی داده می  

 .اهمیت است
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   Acipenser baeri  سیبريماهی تاس

 .شود  دیده میها ي بزرگ سیبري و همچنین در اروپا در برخی دریاچهها این گونه بومی رودخانه

تنـوع  .  کـوچکتر اسـت  ها همچنین دهان نسبت به سایر گونه. دباش میات بارز آن بریدگی لب پایین   از مشخص 

اي تیـره در ناحیـه پـشتی متغیـر      در رنگ بندي از دیگر مشخصات این گونه است که از خاکستري روشن تا قهوه        

ت و استحـصال خاویـار   ي پرورشی مطرح در اروپا است کـه از آن بـراي تولیـد گوشـ       ها  این گونه جزء گونه   . است

 کیلوگرم به بلوغ می رسند، بلوغ نرها یکسال زودتـر از  10-7 سالگی با وزن 7-6 از سنین ها ماده. شود استفاده می 

 سال اخیر از مولدین حاصل از پرورش بچه 2این گونه نیز بصورت انگشت قد وارد کشور شد و طی  . استها ماده

 .ستماهیان مذکور بچه ماهی استحصال شده ا

این گونه به لحاظ تحمل شرایط پرورشی در سراسر دنیا در سیستم پـرورش ماهیـان خاویـاري درحـال تولیـد         

 بلوغ این گونه نسبت به فیل ماهی سریعتر است و بهمین لحاظ با وجود اینکه خاویار آن به ارزش سایر  .باشد می

بنابراین می توان این گونه را همراه بـا  . شود ي بومی نیست اما در هر حال جز خاویار باارزش محسوب می     ها  گونه

ي دیگر در سیستم پرورشی استفاده نمود تا مزارع پرورشی تا قبل از استحصال خاویار فیـل مـاهی بتواننـد     ها  گونه

یابد امکان توسعه پرورش این گونـه در   از آنجا که در دماي پایین تري پرورش می. درآمد ارزي خوبی داشته باشند  

 .ر وجود داردنقاط سردسی
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 هاي پرورشی سیستم

هاي بـا آب جـاري بـه     اي و حوضچه  یا آبراههRace wayهاي  پرورش ماهیان خاویاري در اروپا در سیستم

اسـتخرها بـا سـرعت    .. یا فوق متـراکم اجـرا مـی شـود    ) سیستم مدار بسته(هاي برگشتی    صورت متراکم، سیستم  

ت کـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و بـه خـصوص بـراي          هاي پرورشی اس تعویض کم آب نیز از دیگر محیط      

بـه  . هـاي قبلـی کمتـر اسـت     استخرهاي خاکی که سرمایه گذاري کمی الزم است تراکم ذخیره سازي از سیستم           

در بیـشتر مـوارد،   . هایی نیاز داشته باشند ، استخرهاي خاکی، ممکن است به ترفند     )تغذیه از کف  (علت رفتار ماهی    

 .شوند آال تغذیه می هاي غذایی تجاري فرموله شده مخصوص قزل هماهیان با جیر تاس

 براي پرورش ماهیان خاویاري وجود دارد که می توانـد آنـرا بـشرح زیـر     متنوعیهاي   روشمحیط ها و    در روسیه   

 : بیان نمود

 استخرهاي با آب گرم دفعی از تاسیسات صنعتی .1

 استخرهاي سنتی پرورش ماهی کپور معمولی .2

 ز کانالهاي درا .3

 هاي پرورشی مستقر در آبهاي شیرین و یا لب شور  قفس .4

 پرورش در تانکها  .5

 پرورش در سیستم گسترده .6

تجربیات زیادي در این خصوص در کشورمان وجود ندارد اما بـر اسـاس اقـداماتی کـه بطـور فـراوان توسـط               

رهـاي ذیـل را بـراي    هاي شوروي سابق انجام گرفته مـی تـوان فاکتو           متخصصین روسی در آب بندانها و دریاچه      

 :معرفی بچه ماهیان خاویاري به منابع آبی جهت پرورش در سیستم گسترده عنوان داشت

زئوپالنکتونها،  بنتوزها و همچنین سایر منابع غذایی طبیعی ماهیـان خاویـاري   ( وجود منابع فراوان غذاي زنده   -1

 ...)شامل ماهیان کوچک، صدفها، نرمتنان و

هـاي رود کـوچ ماهیـان     تمـام گونـه  . ي ماهی که رقیب غذایی ماهیـان خاویـاري باشـند         ها   فقدان سایر گونه   -2

 .هاي آب شیرین و یا لب شور خواهند بود و در آنجا به بلوغ جنسی خواهند رسید خاویاري قابل معرفی به دریاچه
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 )دریاي خزر(ور در روسیه  هاي غوطه نمایی از قفس

 

 بچه ماهیان خاویاري در قفس
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 : گستردهسیستم

 در ه و با توجه به وضعیت غـذاي طبیعـی تولیـد شـد    شده  گرم استفاده 5-3در این سیستم از بچه ماهیان با وزن    

 تعداد بچه مـاهی رهاسـازي شـده، وزن    ،با مساحت هاي مختلف دریاچه هاي طبیعی و نیمه طبیعی  ،ها آب بندان 

 ..متغیر خواهد بودبرداشت و ضریب بازماندگی 

 
 

گسترده مدیریت خاصی براي تغذیه و سایر عوامل فیزیکوشیمیایی صورت نخواهد گرفـت امـا در ابتـدا    در سیستم   

 . گیرد میورد بررسی قرارمبایستی کلیه فاکتورهاي هیدروبیولوژیکی و هیدروشیمی دریاچه 
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 )مدار بسته(هاي گردش آبی  پرورش ماهیان خاویاري در سیستم

دم دسترسی به آب مناسب براي نگهداري و پرورش ماهیان خاویاري که ناشی                   در بسیاري از مناطق با توجه به ع

از پایین بودن کیفیت آب و یا عدم انطباق دامنه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با نیازهاي زیستی ماهیان،                                          

 و هاي بازگشت آب        آلودگی آب، دوري از بازارهاي مصرف و یا حجم کم آب در دسترسی اقدام به احداث سیستم                       

 .شود استفاده مجدد از آب مصرفی براي نگهداري و پرورش ماهیان خاویاري می

 

اي از زندگی ماهی که به رسیدگی جنسی آنها لطمه نمی زند تا                         ها تراکم کشت را در مرحله               در این سیستم    

شود همچنین    ی برابر حد معمول افزایش داده و بدین ترتیب از فضاي محدود به بهترین وجه استفاده م                5 تا 4حد 

با تهویه و تصفیه آب، کیفیت آب خروجی از فضاهاي پرورشی را در حد قابل قبول مطابق با نیازهاي زیستی                                              

به محیط              ودوباره  حداقل ممکن                                        ماهی تصفیه  به  به آب تازه را  نیاز  و بدین ترتیب  کرده  هاي پرورشی وارد 

ماهی تغییر داد و در حد            زیستی   مختلف   و شرایط     ها ها دماي آب را مطابق با زمان                 در این سیستم    .   رسانند   می 

ها و   مطلوب براي دستیابی به حداکثر رشد در کوتاهترین زمان ممکن و دماي مناسب براي رسیدگی تخمدان                                       

آوري باالتري بهره برده و به همین                   ها از فن     این سیستم  .   توان تنظیم کرد       دسترسی به خاویار با کیفیت باال می            

 .یابد می ها افزایش   بیشتري نیز مواجه بوده و ریسک پذیري در این سیستمهاي سبب با حساسیت
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  مبانی تولید

مـه گـسترده،   ی مختلف اعم از گسترده، نيها ستمی در نقاط مختلف جهان در س  ياریان خاو یدر حال حاضر ماه   

، لی مـستط ،اشـکال مربـع   بـه  ی بتنـ يها ز از حوضچهیستم متراکم نیدر س. ابدی یمتراکم و فوق متراکم پرورش م     

اسـتفاده شـده   ) انیـ  بچه ماهيبرا( متر 4-2و قطر  ) يان پروار ی ماه يبرا( متر   10-8 و گرد با ابعاد      هشت وجهی 

 .است

د زیـرا بـه   باشـ  میس نگهداري انکته مهم در پرورش ماهیان خاویاري محاسبه فضاي پرورشی بر اساس بیوم       

 سال بسته بـه  4تا  2براي تولید گوشت ( اهیان گرمابی و سردابیدلیل طوالنی بودن زمان پرورش در مقایسه با م      

ظرفیت نگهداري نسبت به برنامه تولید افـزایش خواهـد      )سال براي تولید خاویار    10 تا   8وزن بازاري مورد نظر و      

 تن ماهی در سیستم وجـود خواهـد داشـت زیـرا در یـک      6/1 بطور مثال براي تولید یک تن گوشت ،حدود      .یافت

 پیوسـته  پرورش ماهیان خاویاري ماهیان یک ،دو ،سه و بعضا چهار ساله نیز موجود بوده تا هر ساله تولیـد                  مزرعه

  .را داشته باشیم
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زیـرا از یـک     تن ماهی خواهد بـود، 57به همین ترتیب براي تولید یک تن خاویار نیاز به نگهداري و پرورش              

 شامل شده و از طرفی دیگر در یک مزرعه تولید خاویـار بایـستی    وزن بدن مولدین ماده را    درصد 10طرف خاویار   

ماهیان یک ساله تا ده ساله نگهداري شوند تا مزرعه پس از پایان سال دهم هر سـاله تولیـد یـک تـن خاویـار را               

هـا   نـه ی هزيریـ ط آبگی با استفاده از مصالح مختلـف و شـرا    یط مختلف محل  ی است در شرا   یهیالبته بد .داشته باشد 

ـ  و ديآور  تجربه، فن  بکارگیريک پرورش دهنده است تا با       ین هنر   ی خواهند داشت و ا    يا  ت عمده تفاو  يدگاههای

 . نه و حداکثر سود را داشته باشدیبتواند حداقل هزمختلف 
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 جدول امکانات و ملزومات براي تکثیر پانصدهزار عدد بچه فیل ماهی خاویاري
 

 ظاتمالح مقدار واحد عنوان ردیف
    بخش نگهداري و تزریق مولدین 
  5 کیلوگرم هم آوري مولدین  1

  کیلوگرم50-70 باوزن بین -نروماده به نسبت مساوي  50 عدد تعداد مولدین نروماده 2

  5 باب حوضچه نگهداري مولدین  3

  3 لیتر برثانیه سرعت جریان آب در حوضچه 4

  6 برثانیهلیتر سرعت جریان آب در بخش نگهداري  5

متشکل از دو حوضچه با قطر کوچک در طرفین ویک حوضچه با قطر بزرگ  1 باب  تعداد حوضچه تزریق 6
 در وسط

 براي تزریق اول 5/3 متر )قطر کوچک(قطر حوضچه تزریق  7

 براي تزریق نهایی 5 متر )قطر بزرگ(قطر حوضچه تزریق  8

  1 متر عمق حوضچه تزریق 9

    بخش سالن تکثیر  
  16Í12 متر ابعاد سالن انکوباسیون 10

  12Í7 متر ابعاد سالن تخم کشی و لقاح 11

  5/4Í4 متر ابعاد اتاق خاویارسازي 12

  4/5Í3 متر ابعاد اتاق کارشناسی  13

  4Í3 متر ابعاد سردخانه  14

ري از مواد متعلق و سترون بوده و دما و براي مدت یکماه که بایستی عا 25/5 لیتر بر ثانیه مصرف آب سالن انکوباسیون 15
 اکسیژن آن تنظیم شده باشد 

  1187500 عدد تعداد تخم مصرفی 16

 از نوع یوشچنکو 18 عدد  تعداد انکوباتور 17

  70000 عدد ظرفیت تخم هر انکوباتور 18

  3/0 لیتر بر ثانیه آب موردنیاز هر انکوباتور 19

    بخش و نیرو 

  500 مترمربع  نیازمساحت مورد 20

  60 باب تعداد حوضچه ها 21

 براي حداکثر سه هفته 12 لیتر بر ثانیه مصرف آب موردنیاز 22

 ترجیحاً از نوع فایبرگالس 5/0Í7/1Í7/1 متر ابعاد هر حوضچه و نیرو  23

  12000 عدد  تراکم الرو در هر حوضچه  24
 در زمان اوج مصرف 2/0 انیهلیتربرث سرعت جریان آب در هر حوضچه ونیرو  25

-100 بچه ماهی نورس باوزن712500حدود % 75که با فرض بازماندگی  950000 عدد  تعداد الرو موردنیاز  26
 . میلی گرم تولید خواهد شد80
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 جدول امکانات و ملزومات براي تکثیر پانصدهزار عدد بچه فیل ماهی خاویاري

 
 مالحظات رمقدا واحد عنوان ردیف

    بخش پرورش ماهی انگشت قد 

  1000 مترمربع  مساحت مفید 27

 . گرمی تولید خواهد شد3 هزار عدد بچه ماهی500که در نهایت حدود  712500 عدد  تعداد بچه ماهی نورس موردنیاز 28

 براي مدت یک ماه 56 لیتربرثانیه مصرف آب موردنیاز 29

 نوع گرد و بتونی از  80 عدد تعداد حوضچه ها 30

  متر 5/0با عمق آبگیري  4Í1 متر ابعاد هر حوضچه 31

  7/0 لیتربرثانیه مصرف آب در هر حوضچه  32

  500 عدد تراکم بچه ماهی در هر مترمربع  33

    بخش تولید غذاي زنده 

دماي محیط و آب که بایستی داراي بخاري و آبگرمکن براي تنظیم  75 مترمربع مساحت مفید موردنیاز  34
 .باشد

 براي پرورش دافنی 2 باب تعداد استخر خاکی مورد نیاز 35

 با عمق آبگیري یک متر 2/0 هکتار ابعاد استخرخاکی  36

 براي تولید ناپلیوس آرتمیا 15 عدد تعداد زوك 37

  400 لیتر حجم هر زوك 38

 م در لیتر گر2با توجه به هچ  800 گرم ظرفیت سیست براي براي هرزوك 39

  6000 لیتر مصرف آب مورد نیاز زوك ها 40

  %7 لیتربرثانیه سرعت جریان آب روزانه  41

  میلی گرمی150 هزار فیل ماهی 500براساس تولید  1135000 عدد  میلی گرمی موردنیاز 500تعداد الرو  42

  گرمی الروها100وزن  براي افزایش 6باضریب تبدیل  410 کیلوگرم مصرف کل دافنی مورد نیاز  43

  گرمی الروها100 براي افزایش وزن 4با ضریب تبدیل  182 کیلوگرم مصرف کل سیست آرتمیا مورد نیاز  44

  12 کیلوگرم مصرف روزانه سیست آرتمیا موردنیاز  45
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 تن گوشت فیل ماهی در سال10برنامه ریزي تولید 
 

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

 21 14 7 2 نفراديوزن ا

 476 879 925 (1371) 1028 )تعداد(گروه اول

 486 516 (765) 573  گروه دوم

 486 (765) 573   گروه سوم

 (765) 573    گروه چهارم

 15962    بایوماس

 10000 5500   تولید گوشت
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 الدر س) ی ماهلیف(ياری خاوی تن گوشت ماه14,5 واری تن خاوکی دی توليزیبرنامه ر
 

 تعداد  
وزن 
 )Kg(متوسط

وزن 
 )Kg(کل

ابعا د 
 )متر(استخر

سطح هر 
 )m2(استخر

تعداد 
 استخر

سطح زیر 
 )m2(کشت

تراکم 
)kg/m2( 

 10x10 100 2 200 15 2970 90 33 گروه اول

 10x10 100 6 600 15 8624 77 112 گروه دوم

 10x10 100 6 600 14 8320 64 130 گروه سوم
گروه 
 چهارم

133 52 6916 10x10 100 4 400 17 

 10x10 100 3 300 22 6640 40 166 گروه پنجم

 10x10 100 2 200 25 5070 30 169 گروه ششم

 10x10 100 3 300 24 7245 21 345 گروه هفتم
گروه 
 هشتم

352 14 4928 10x10 100 2 200 25 

 10x10 100 1 100 26 2597 7 371 گروه نهم

 3x3 9 6 54 16 842 2 (550)421 گروه دهم
جمع 
 تعداد

2223   57011     36 2954   
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  تن گوشت فیل ماهی در سال14,5برنامه ریزي تولید یک تن خاویار و 

  
سال 
 سال سوم سال دوم اول

سال 
 سال ششم سال پنجم چهارم

سال 
 هفتم

سال 
 سال نهم هشتم

سال 
 دهم

سال 
 یازدهم

  33 151 312 516 837 1285 2180 3828 4031 5685 گروه اول

 گروه دوم
 

412 
(550) 

371 352 345 169 166 133 130 112 33 

 گروه سوم
  

412 
(550) 

371 352 345 169 166 133 130 112 

 گروه چهارم
   

412 
(550) 

371 352 345 169 166 133 130 

 گروه پنجم
    

412 
(550) 

371 352 345 169 166 133 

 گروه ششم
     

412 
(550) 

371 352 345 169 166 

 گروه هفتم
      

421 
(550) 

371 352 345 169 

 گروه هشتم
       

421 
(550) 

371 352 345 

 گروه نهم
        

421 
(550) 

371 352 

 گروه دهم
         

421 
(550) 

371 

تعداد 
 ) قطعه(ماهی

412 783 1135 1480 1649 1815 1948 2087 2199 2223 421 
(550) 

جمع 
 )Kg(وزن

824 3421 8349 18471 23541 30181 37097 45417 54041 57011  

وزن 
 )Kg(انفرادي

2 7 14 21 30 40 52 64 77 90  

تولید گوشت 
)Kg(   22974 17976 16227 15717 18073 14629 14473 14440  
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 )گوشت، خاویار و سایر محصوالت جانبی(وضعیت تجارت ماهیان خاویاري 

 خاویار

تـرین محـصول     عنوان مهمترین و عمده   خاویار به    

ماهیان خاویـاري مـورد توجـه در تجـارت جهـانی            

با توجه بـه ارزش بـاالي خاویـار و افـزایش            . است

قیمتی که هر سـاله بـراي ایـن محـصول در بـازار        

اي  براي کـشورهاي   آید درآمدزایی عمده  بوجود می 

فروشی سالیانه به یک میلیارد دالر بالغ      سطح خرده درگیر تجارت آن  ایجاد کرده است بطوریکه تجارت خاویار در            

ماهی و تخم لقـاح   هاي ماهیان خاویاري خصوصاً  بچه  تقاضاي بازار جهانی براي گوشت و سایر فرآورده       .  شود می

هایی که جهـت دسـتیابی بـه خاویـار و گوشـت       البته مهمترین گونه. رو به افزایش است) هاي زنده   محموله(یافته  

اگرچه فرانسه  در یک مـورد بـا    . شوند  هاي طبیعی صید می     باشند که از محیط     هایی می    گونه  ند عمدتاً ا  مدنظر بوده 

ماهیـان   ماهی سیبري پرورشی به بازار نقش فعالی در هدایت و افزایش گوشـت تـاس    سیصد تن گوشت تاس  ارایه

 – 2002( سـاله    در یک دوره پـنج هایی که در بحث تولید و صادرات جهانی خاویار      مهمترین گونه  اما. داشته است 
سـهم ایـن ماهیـان در    . باشد  روسی  می ایرانی و ماهی   تاس ،ن برون و شامل از  اند به طور عمده     قرار داشته ) 1998

 23 درصد آسـترا و  31، )خاویار سوروگا( درصد اوزن برون    46 معادل    تجارت جهانی و عرضه خاویار در بازار تقریباً       

کننده خاویـار طـی     کشورهاي عمده عرضهدر بین. ماهی آمور است وگا و تاسا بلوگا، کالماهی ی   مابقی فیل در صد   

 درصـد  2/3 درصـد، آذربایجـان   12 درصـد، قزاقـستان   3/39 درصد، ایران 4/39روسیه ن،  این دوره در سطح جها    

 اختـصاص   درصد از مجموع میزان صـادرات خاویـار را بـه خـود    1 درصد و بلغارستان  5/2 درصد چین    6/2رومانی

شـده   فرانسه تقـسیم    و مابقی سهم درآمد خاویار در بازار جهانی بین کشورهاي دیگر شامل کانادا، آمریکا            . اند  داده

ترین خاویار جهان که توسط ایران صادر شده است         بعنوان گران ) بلوگا(ماهی    در این میان قیمت خاویار فیل     . است

 . افزایش قابل توجه اي داشته است
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 هاي جانبی  سایر فرآوردهگوشت و 

اي توســط  ماهیــان بــه طــور فزایـــنده در حــال حاضــر گوشــت تــاس

. کنندگان در سراسر جهـان مـورد اسـتقبال  قـرار گرفتـه اسـت        مصرف

بـسیار قابـل   ... رنـگ سـفید و        گوشت این ماهیان به دلیل ثبات بـاال،       

 بـدون  وکـم  چربـی       ،میــزان باالي پروتئــــین   گوشت با   . توجه است 

استخوان درگوشت از عوامل فزاینده استقبال از آن در بازارهاي جهانی            

 . است

باشـد ایـن     درصـد مـی    47) بـرون   قره( ماهی ایرانی    تاس در و  درصد 1/53ماهی پرورشی      فیله  مفید در فیل     مقدار

ماهیـان  سـایر  در باشد که در مقایسه با میزان استاندارد فیله     درصد می  49ماهی    میزان بطور متوسط در انواع تاس     

 ، مـاهی زنـده   :گوشت ماهیان خاویاري نظیر سایر آبزیان بـه اشـکال مختلـف   . یک نسبت اقتصادي مناسب است   

الشه تازه به همراه یخ، ماهی سر و دم زده، فیله، استیک یا به اشکال فـرآوري شـده شـامل دودي، نمـک سـود                      

 . ستهاي خمیري قابل عرضه به بازار ا شده، کنسرو و یا فرآورده

هاي  بندي توان در بسته  ماهی کامل را می  .بهتر به فروش می رسند    تر   کوچکبه نسبت   در عرضه ماهی، ماهیان     

-9ها به ازاي هـر کیلـوگرم     قیمت این فرآورده  . معمولی یا تحت خالء به بازارهاي داخلی یا خارجی معرفی نمود          

 .  دالر خواهد بود11

مورد عالقه بازارهاي اروپا بوده و قیمت آن به ازاي هر کیلـوگرم   ر عمده زده به طو    ضه ماهی به شکل سر و دم      عر

تـوان بـه       افزایش قابل توجه قیمت این محصول را نسبت به محصوالت قبلی می           . دشو  دالر برآورد می   20  - 15

 5/1 درصـد و دم  2/24به طوري که سـر بطـور متوسـط    . مربوط دانستماهیان  ها در تاس نسبت باالي سر و باله   

 .دهد به خود اختصاص می   رادرصد وزن بدن

گوشت .  سوسیس، کالباس و کتلت  از دیگر محصوالت گوشتی ماهیان خاویاري است            مانندهاي خمیري      فرآورده

 . هاي خمیري بسیار مناسب است  استخوان براي تولید فرآوردهو نداشتنکم چربی  این ماهیان به دلیل محتواي

 غـضروف  براي  تهیه چرم وپوست . گیرد سب ماهی و آیزین گالس مورد استفاده قرار می     کیسه شنا براي تولید چ    

براي استخراج ژالتین و همچنین تهیه سوپ نخاع براي تهیه یک نوع غـذاي گرانقیمـت بنـام زیگـا و همچنـین         
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ورش ماهیـان  هت تهیه پودر ماهی از دیگر محصوالت جانبی است که در مزارع پر        جها و امعا و احشاي ماهی         باله

تواند با یک مدیریت صحیح بعنوان بخشی از درآمد مزرعـه        خاویاري بعنوان محصول جانبی قابل توجه بوده و می        

 . نیز مدنظر قرار گیرد

هایی است که متأسفانه تاکنون در کـشورمان مـورد    نیز یکی از جنبه) زنده(همچنین فروش محصوالت بیولوژیک   

توانـد ارز آوري  بـاالیی را نـصیب کـشور نمایـد طیـف وسـیعی از                ها که می    لهاین محمو . غفلت قرار گرفته است   

ماهیـان جـوان انـواع     هاي لقاح یافته، الروهاي نورس و بچـه  هایی نظیر اسپرم منجمد، تخم محصوالت و فرآورده 

هـاي ماهیـان   ماهیـان در بازار  امروز تاس. شود هاي خالص بومی و نیز انواع هیبرید را شامل می     ماهیان، گونه   تاس

اند بطوریکه در سـهمیه تجـارت ایـن ماهیـان      زینتی به دلیل شکل زیبا و قدیمی این ماهیان، اهمیت واالیی یافته  

 مواردي عالوه بر سهمیه صادرات خاویـار و گوشـت بـه چـشم          ،شود   در هر سال منتشر می     CITESکه از طرف    

ـ    ماهیان  انگشت    توان به بچه    خورد که از آن جمله می       می سل اول یـا پرورشـی، مـاهی زنـده بـراي مـصارف       قد ن

 . هاي زنده لقاح یافته اشاره نمود خوراکی و تحقیقاتی و تخم
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  در کشورش ماهیان خاویاريرهاي توسعه پرو  ظرفیت

ع تحمل شوري و دما بسیاري از نقـاط   به مشخصات فیل ماهی و دامنه وسی   شد با توجه   بیانقبل  در  همانطور که   

گونه مناسب تشخیص داده شده است در واقع با در نظر گرفتن نیاز آبی در شرایط سنتی و بـدون          کشور براي این    

توان یک تن گوشـت فیـل مـاهی را      لیتر در ثانیه دبی آب می10 به ازاي هر  و با تهویه ثقلی آباستفاده از هواده 

 .تولید نمود

باشـد بـه همـین      را دارا مـی ، گرم در لیتر14ريبا شو رلب شو  قابلیت پرورش در آب شیرین تا،از طرفی این گونه  

علی الخصوص در زمین هاي بال استفاده صید گاه هاي ماهیان خاویـاري در سـه              (دلیل حوزه جنوبی دریاي خزر      

دبی بـا منـابع آبـی   کـه داراي  آب و هواي معتـدل   باهاي داخلی کشور     ازاستان و همچنین بسیاري  ) استان شمالی 

 . ان پس از مطالعه مورد استفاده قرار دادمی تو هستند،دماي مناسب و

توسـعه  هزار تن پیش بینـی شـده اسـت و         133پتانسیل پرورش ماهیان خاویاري در کشور طبق جدول زیر حدود           

 . است نظر گرفته شده  تن درهزار20 برنامه پنجم توسعه سال آخرپرورش ماهیان خاویاري در 
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پتانسیل   نام ردیف
جمع برنامه   سال پنجم  سال چهارم   سال سوم سال دوم  سال اول  (تن)  استان 
2،724 1،200 780 420 200 124 21،500 گیالن  1
3،148 1،500 975 525 100 48 4،000 مازندران 2
2،496 1،200 780 420 60 36 30،000 گلستان 3
4،160 2،000 1300 700 100 60 10،000 خوزستان 4
624 300 195 105 15 9 400 مرکزي 5

1،070 500 325 175 50 20 1،000 6 قم
1،550 700 455 245 100 50 2،000 قزوین 7
624 300 195 105 15 9 1،000 یزد 8

3،120 1،500 975 525 75 45 5،000 زنجان 9
208 100 65 35 5 3 500 هرمزگان 10

1،040 500 325 175 25 15 1،500 سمنان 11
1،040 500 325 175 25 15 10،000 اردبیل 12
2،496 1،200 780 420 60 36 2،000 فارس 13
104 50 32,5 17,5 2,5 1,5 50 بوشهر 14

1،040 500 325 175 25 15 10،000 خراسان رضوي 15
208 100 65 35 5 3 200 خراسان شمالی 16

1،248 600 390 210 30 18 600 تهران 17
1،040 500 325 175 25 15 5،000 اصفهان 18
1،456 700 455 245 35 21 10،000 کرمانشاه 19
832 400 260 140 20 12 1،000 کرمان 20

1،664 800 520 280 40 24 2،500 ایالم 21
3،536 1،700 1105 595 85 51 10،000 کهکیلویه 22
624 300 195 105 15 9 300 جیرفت و کهنوج 23

2،080 1،000 650 350 50 30 2،000 آذربایجان شرقی 24
1،040 500 325 175 25 15 1،000 آذربایجان غربی 25
104 50 32,5 17,5 2,5 1,5 50 سیستان 26
104 50 32,5 17,5 2,5 1,5 50 کردستان  27
728 350 227,5 122,5 17,5 10,5 350 همدان 28
624 300 195 105 15 9 300 چهارمحال و بختیاري 29

1،248 600 390 210 30 18 1،300 لرستان 30
41980 20000 13000 7000 1255 725 133،600

پیش بینی پتانسیل استانها ، برنامه پنجم  پرورش ماهیان خاویاري 

پیش بینی توان تولید طی برنامه پنج ساله    

جمع
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 )درآمد-هزینه (توجیه اقتصادي
 پرورش ماهیان خاویاري با هدف تولید گوشت 

  ) تنی10در یک واحد تیپ (
 

 برآورد تقریبی هزینه احداث ابنیه

 عنوان فعالیت
 -تعداد
 مساحت

 واحد
بهاي 
 واحد

 )ریال(

قیمت 
میلیون (

 )ریال
 تن گوشت فیل ماهی 10تولید 

به 10×10استخرهاي بزرگ 
  عدد7تعداد

به 3×3استخرهاي کوچک 
 6تعداد

تاسیسات و ساختمان فنی 
  مترمربع80وساختمان اداري 

 

 863 800000 مترمربع 1078

 
 .ي نوین تخصیص داده شده استها هزینه هرآیتم براي  تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و طرح درصد40: تبصره 
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 ی تن10ي جاري تولید ماهیان خاویاري در واحد تیپ ها هزینه
 

 )الیون ریلیم(نه مربوط یهز ازیتعداد مورد ن/ مقدار 
 واحد ن هزینهعنوا ردیف

قیمت واحد 
   )ریال(

 25بچه ماهی  1
 یگرم

 18/9 765 12000 قطعه

 3 1 3000000 سیسرو حمل بچه ماهی 2

 150 15000 10000 لوگرمیک غذا 3

 حمل غذا 4
ال به یر
 هر يازا
 لوگرمیک

300 15000 5/4 

 2       دارو و مکمل 5

 5/94 5/1 63000000 نفر سال هزینه پرسنلی 6

 آب بهاء 7
ال به یر
 هر يازا
 لوگرمیک

203,75 10000 037/2 

 5/2       برق و سوخت 8

تعمیرات و  9
 ينگهدار

ال به یر
 هر يازا
 لوگرمیک

250 10000 5/2 

 بیمه محصوالت 10
ال به یر
 هر يازا

 مترمربع
18300 754 8/13 

 بینی پیش(سایر  11
 )نشده

      76/13 

 93/270       جمع
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 ي جاري تولید یک تن خاویار ها جدول هزینه

 
 )الیون ریلیم(نه مربوط یهز ازیتعداد مورد ن/ مقدار 

 واحد عنوان هزینه ردیف
قیمت واحد 

   )ریال(

 25بچه ماهی  1
 یگرم

 66/0 550 12000 قطعه

 3 1 3000000 سیسرو حمل بچه ماهی 2

 150 15000 10000 لوگرمیک غذا 3

 حمل غذا 4
 يال به ازایر

 5/4 15000 300 لوگرمیهر ک

 2       دارو و مکمل 5

 5/94 5/1 63000000 نفر سال هزینه پرسنلی 6

 آب بهاء 7
 يال به ازایر

 037/2 10000 203,75 لوگرمیهر ک

 5/2       برق و سوخت 8

تعمیرات و  9
 ينگهدار

 يازاال به یر
 5/2 10000 250 لوگرمیهر ک

 بیمه محصوالت 10
 يال به ازایر

 73/56 3100 18300 هر مترمربع

پیش بینی (سایر  11
 92/15       )نشده

 35/334       جمع
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 پرورش ماهیان خاویاري با هدف تولید خاویار

 )واحد تیپ یک تن خاویار(
 

 برآورد تقریبی هزینه احداث ابنیه
 

 -تعداد یتعنوان فعال
 مساحت

بهاي  واحد
( واحد

هزار 
 )ریال

قیمت 
میلیون (

  )ریال

هاي تولید یک تن خاویار  استخر-
 )10×10/(30عدد

استخرهاي تولید یک تن خاویار -
 )3×3/(6عدد

 ساختمان اداري وفنی و تاسیسات -
 ) مترمربع240(برقی و مکانیکی

 4656 80 مترمربع 5820

 
 .هاي نوین تخصیص داده شده است م براي  تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و طرح درصدهزینه هرآیت40: تبصره 
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ازی م زارع  اند مراحل گردش کار برای اخذ مجوزھای مورد نیاز برای احداث و راه    

 پرورش خاویاری 

 :موافقت اصولی 

 ل تقاضاي صدور مجوز وانجام بازدید کارشناسی یمراجعه به شیالت استان وتکم -

 اجـراي طـرح   يشنهادی شیالت استان از محل پي پرورينجام بازدید کارشناسی توسط کارشناسان معاونت آبز    ا -

  .یل فرم اظهارنامه کارشناسیو تکم

ر کـارت  یر مدرك تحصیلی وتصوی تصو–ر کارت ملی یر شناسنامه یا تصو یتصو( افراد حقیقی    يه مدارك برا  یارا -
 ارایـه )+ آگهی تأسیس، اظهارنامه ثبـت شـرکت بـا آخـرین تغییـرات     (قی حقو  افراديو برا) پایان خدمت و عکس  

 شگاه معتبری آب توسط آزماییایمی و شیکیزیشات فیج آزمای نتاارایهت زمین ویمدارك مربوط به مالک

  شده از سوي متقاضی در شیالت استان ارایهبررسی تقاضانامه و مدارك  -

 . ونیسیتان و اخذ نظر کمارجاع پرونده به کمیسیون صدور پروانه اس -

ون صدور پروانه اسـتان صـادر و    یسیار درکم ی تن خاو  5د گوشت و    ی تن تول  70د تا سقف    یمجوز تول  در حال حاضر    

 .ران ارسال خواهد شدیالت اید به سازمان شیی تايد براین مقدارتولیش از ایب انیپرونده متقاض

  .رانیالت ای سازمان شي پروري آبز به معاونتبعد از  صدور مجوز ر پروندهیارسال تصو -
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 :پروانه تأسیس

  .یالت استان توسط متقاضی تقاضاي صدور پروانه تأسیس به شارایه •

 ون صدور پروانه  یسی استان به کمي از آب توسط آب منطقه ايص و بهره برداری اصل قرار دادتخصارایه •

 بالمانع بودن اجراي طرح  تأییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر ارایه •

  ی منابع ملی تأییدیه امور اراضی استان درمورد اراضارایه •

 )  زمین شخصیارایهدر صورت عدم (تأییدیه اداره کل منابع طبیعی در مورد واگذاري اراضی  •

  ی شخصی استان در مورد اراضيه از سازمان جهادکشاورزید یی تاارایه •

 ه از شرکت گاز استان یدیی تاارایه •

  تعهدنامه محضري مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل دولتی ارایه •

 جذب و استخدام کارشناس شیالت مورد نیاز طرح به صورت دائم  •

 ران یالت ایص سازمان شی به تشخین المللی بيو سازمانها cites ونی قوانین کنوانسيتعهد به اجرا •

  اطالعات مورد نیاز به شیالت ارایههمکاري و  •

ي اجرایـی توسـط متقاضـی و تأییدیـه معـاون      هـا   به همـراه  نقـشه  ي و اقتصادی فنیهیوج طرح ت  ارایه •
 . الت استانی شی و عمرانی و اداره فنيپرور يآبز

  .یارجاع پرونده به کمیسیون صدور پروانه استان و اخذ نظر کتب •

 رانیالت ای سازمان شي پروري به معاونت آبزي و اقتصادی فنیهیر طرح توجیارسال تصو •
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 :پروانه بهره برداري

 . ی تقاضاي صدور پروانه بهره برداري به شیالت استان توسط متقاضارایه •

 و ي و اقتـصاد ی فنـ یهی گزارش دارنده پروانه مبنی بر انجام عملیات ساختمانی بر اساس طرح توج          ارایه •
 هاي مصوب  نقشه

 ط اداره کل شیالت استان انجام بازدید کارشناسی و تأیید اجراي عملیات براساس طرح مصوب توس •

 پـنج سـال    يپروانـه بهـره بـردار    کسال و پروانه تأسـیس دوسـال و  یمدت اعتبار پروانه موافقت اصولی    •
 مدارك الزم توسط دارنده مبنی بر پیگیري طرح قابل تمدیـد خواهـد بـود، در         ارایهباشد که به شرط      می

 .شود میود از درجه اعتبار ساقط غیر اینصورت پروانه صادره پس از انقضاي مدت آن خود به خ

 کـه داراي   یسـاحل  ریـ غ  و ی سـاحل  ي مربوط به پرورش ماهیان خاویاري و توسـعه آن در اسـتانها            ياستگذاریس«

 ».دباش میر نظرسازمان شیالت ایران ید زباش میشرایط مناسب فیزیکی و شیمیایی 

 
 
 
 

 
 


