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 چکیده
گردد. تأمین پیوسته بچه ماهیان مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در قفس گلوگاه پرورش ماهیان دریایی در قفس یک صنعت نو پا در ایران محسوب می

هی در قفس باشد، این صنعت است. بنابراین، انتخاب یک گونه مناسب جهت تکثیر و پرورش که تضمین کننده تأمین پیوسته نیاز مزارع پرورش ما

اند ستفاده قرار گرفته. تا به امروز در ایران چندین گونه مختلف ماهی دریایی جهت تکثیر و پرورش مورد ااستکلید استمرار و موفقیت این صنعت 

سعی بر این ین مطالعه عنوان گونه هدف وجود داشته است. در اهکه بین کارشناسان علوم شیالتی نظرات مختلفی در رابطه با انتخاب یکی از آنها ب

ه علمی با یکدیگر کلیدی در انتخاب گونه هدف، ماهیان بکار گرفته شده جهت تکثیر و پرورش با ادل نکاتعنوان هاست با معرفی تعدادی شاخص ب

پرورش  کثیر وعنوان گونه هدف انتخاب گردد. همچنین یک گونه بومی مناسب جهت بکارگیری در صنعت تهمقایسه گردند و در نهایت یک ماهی ب

 گردد.ماهیان دریایی در ایران معرفی می
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Abstract 
Marine fish cage culture is a fledgling industry in Iran. The continuous supply of juvenile fish is needed for 

cage farms, and it is the bottleneck of this industry. Therefore, selecting a suitable species for breeding and 

rearing that guarantees the stable supply of juvenile fish is the key to the continuity and success of this industry. 

To date, in Iran, several different species of marine fish have been introduced for breeding and rearing, however 

there have been various opinions among fisheries experts regarding target species selection. In this study, 

several indicators considered and categorized as principal factors affecting the target species selection, then 

the characteristics of fish used for breeding and rearing were compared with scientific evidence, and 

consequently, a species was nominated as the target one. Also, a native proper species for utilization in the 

marine aquaculture industry in Iran introduced. 
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 مقدمه .1
هااازار تااان  526729از مجماااوع  1398در ساااا  

 در هااآن درصاد 89حادود  ، ایاراندر  آبزی تولیاد شاده

منااابآ آب شااور  در هااادرصااد آن 11شاایرین و  هااایآب

ایان آماار (. 1399)ساالنامه شایالت ایاران  تولید شادند

ایاان حقیقاات اساات کااه رقااه قاباا  تااوجهی از باار گااواه 

تولیااد آبزیااان کبااور بااا اسااتفاده از منااابآ آب شاایرین 

های اخیاار بااه دنکااا  کاااه  پااریرد. در سااا انجااام می

قاباا  مالحظااه ناازو ت جااوی و کااه شاادن منااابآ آب 

پاروری باا یاک چاال  جادی آبزی هاایشیرین، فعالیت

مواجااه گردیااده اساات. کاااه  تولیااد آبزیااان در کبااور 

 توانااد منجاار بااه ادامااه رونااد افزایباای قیماات آنهااا ومی

سکب حارف ایان مااده یارایی از سافره ماردم  در نهایت

توانااد سااالمت جامعااه را بااا یااک گااردد. ایاان پدیااده می

جادی مواجاه ساازد. چراکاه آبزیاان باه دلیا  دارا  خطر

عناوان یاک هبودن ترکیکات زیست فعاا  فاراوان تنهاا با

ماده یرایی شکه پار کان مطاری نیساتند، بلکاه قادرناد 

ساکب بهکااود و ارتقااح سااط  کیفاای ساالمت افااراد یااک 

جامعااه گردنااد. بااه همااین دلیاا  افاازای  تولیااد آبزیااان 

در کبااور امااری یروریساات. در همااین راسااتا یکاای از 

بآ آبای شاور دریاایی مناا اساتفاده ازهای موجاود ح راه

در کباااور جهااات افااازای  تولیاااد آبزیاااان از  ریااا  

 پرورش ماهی در قفس است.

شما   2700در مجموع  ساحلی در  کیلومتر مرز آبی 

کیلومتر( کباااور وجود  1800کیلومتر( و جنوب ) 900)

هزار تن ماهی از  400دارد. در برنامه هفته توسااعه تولید 

بخ  ده اساات که بینی شااپی  ری  پرورش در قفس 

های مزارع قفس دریایی در آب در تواندای از آن میعمده

مان  یای ع فارس و در یدخلیج  چه . دگرد تول پرورش گر

و اشااتلالزا ماهیان دریایی در قفس یک صاانعت سااودآور 

و تولید از این  اساات نیز پریرریسااکشااود ولی تلقی می

یادی روبرو اسااات خا رات ز با م نه .  ری   خاب گو انت

مین یرای با کیفیت برای تضااامین رشاااد أورشااای، تپر

با محیط قفس، مقاومت  طاب   نه در ت نایی گو مطلوب، توا

ها، نیاز بازار به گوشات این ماهی و تقایااا در برابر بیماری

برای  تجهیزات مورد نیازمین أتبودن، و بازار پسااند محور 

ند وساااای   ،دریاییهای قفس حمایت از پرورش در مان

از جمله این موارد محسااوب یرا و پرساان   ،حم  و نق 

انتخاب گونه مناسب جهت پرورش یک  ،از اینروشوند. می

 تلقینکته کلیدی در اساااتمرار و موفقیت این صااانعت 

 .گرددمی

 

یایی تکثیر و پرورش تاریخچه. 2 یان در  ماه

 در جنوب ایران

یان روی کار یایی ماه  در بار اولین برای ایران در در

 با خمینی امام بندر و خوزسااتان اسااتان در 1372 سااا 

 خااا  نااارنااجاای  هااامااور ماااهاای تااکااثاایاار

(Epinephelus coioidesآیاز ،) ست گردیده  زمان آن از. ا

و پرورش  تکثیر زمینااه در مختلفی هااای ری تاااکنون

و یا در  پایلوتایساااتگاهی یا  صاااورت به دریایی ماهیان

، بوشاااهر، خوزساااتان هایاساااتاهان مقیاس تجاری در

ستان و هرمزگان سط بلوچستان و سی  تحقیقاتی مراکز تو

صی اجرا شیالتی صو ست گردیده و یا بخ  خ در  ی . ا

نه مدت گو فاده در این مراکز جهت این  های مورد اسااات

شاااانک زرد باله  ،های نظیرتکثیر و پرورش شاااام  گونه

(Acanthopagrus latusصکیتی ،) (Sparidentex hasta) ،

سیاییباسسیهامور خا  نارنجی،   (Lates calcarifer) آ

سر  الیی  شانک  ست.  زم به ( Sparus aurata)و  بوده ا

آسیایی و شانک سر باسذکر است دو گونه اخیر یعنی سی

یج فارس و دریای عمان نکوده و های خل الیی بومی آب

 عنوان یک گونه ییر بومی مطری هستند.به

عت پ بازدهی صااان رورش به منظور رون  و افزای  

شیالتی کبور  ماهیان دریایی در قفس، متخصصین علوم 

های بومی کارگیری ساااایر گونههدر تالش برای معرفی و ب

ستعد جهت تکثیر و پرورش در آب شد و م های سریآ الر

خلیج فارس و دریای عمان هستند. به همین منظور اخیراً 

یک پروژه توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کبور در 
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گاه گه در نرم ایسااات ندر لن فارس واقآ در ب نان خلیج  ت

خصااوم مولدسااازی ماهی سااوکال و امکان تکثیر آن در 

سپس ب سارت و  کارگیری بچه ماهیان آن جهت هشرایط ا

 پرورش در قفس در حا  اجراست.

الرشااد به های سااریآ در راسااتای برنامه معرفی گونه

صااانعت پرورش ماهیان دریایی کباااور، در این بخ  به 

فی یک گونه بومی بساایار ارزشاامند و مناسااب جهت معر

پردازیه. های جنوبی کباااور میتکثیر و پرورش در آب

نه در آب تا مان خوشاااکخ یای ع فارس و در های خلیج 

ستعگونه شمند زیادی وجود دارند که م د تکثیر و های ارز

سارت شرایط ا توان به خانواده گی  ند که میاپرورش در 

شاره نمود. این خانواده دارای جنس های مختلف، ماهیان ا

 Jackو  Trevally ،Scad ،Qeenfish ،Pompanoشاااام  

زرد  دم ماهی شااااه به ( که.Seriola spp. جکها )اسااات

(Yellowtail kingfish) مهمترین از هسااتند، معروف نیز 

نهاخانواده این هایجنس هار گو  ند. این جنس دارای چ

شام    Seriola quinqueradiata  ،Seriolaمهه تجاری، 

rivoliana  ،Seriola lalandi  وSeriola dumerili  ست ا

که در حا  حایر در نقاط مختلف جهان در شرایط اسارت 

های خلیج فارس و یابند. در آبتکثیر شااده و پرورش می

نه  مان گو یای ع به وجود دارد  Seriola lalandiدر که 

ست. این زی یا سط  گونه همام و یا ککوتر ماهی معروف ا

 بنتیکاپی یا در نزدیکی بسااتر یا منطقه و اساات پالژیک

مرجانی و  هایصاااخره نزدیکهمچنین و  زیسااات دارد

فتنیز  آزاد هایآب له گردد. ازمی یا  این هاییتمز جم

ساااان در آ تکثیر امکان -1 ،توان به مواردی نظیرگونه می

 ریآساا -2اسااارت بدون نیاز به تزری  هورمون  شاارایط

شد  وریکه در  و  هقفس، ب در پرورش زمان در بودن الر

سا  به وزن با ی  ست خواهد یافت 5/2یک   ،کیلوگرم د

خه -3 ماهی  چر چه  به ب ی   رو  کد تاه ت کان  -4کو ام

ستخرهای بتنی  شت  -5پرورش آن در ا سیار بکیفیت گو

اشااااره داشااات  ،با  و وجود تقایاااای جهانی برای آن

(Kolkovski and Sakakura, 2004). 

 
 

 

ک . 3 ـــ مده  مش یان  پرورش درع ماه الرو 

 دریایی
به دو دساااته  روهای  کاملی  رو ماهیان  حاظ ت از ل

ته یاف م   کا ته 1ت یاف م   کا ندتقسااایه می 2و ییر ت  گرد

(Bengtson, 2007)ستند  آنهایی یافته تکام  .  روهای ه

 والدین همانند آنها، ظاهری در زرده کیساااه با جرب که

همچنین . اسااات یافته تکام  آنها در هاباله و دارند خود

ستند. بنابراین، کام  عملکرد با معده یک دارای  توانایی ه

 مثا  بهترین. دارند را فرموله یرایی مواد جرب و هضاااه

اسااات.  آ قز  و ماهیان آزاد  روهای، دساااته این برای

با پایان جرب  که هستند آنهایی یافته تکام  ییر  روهای

 ییر ویااعیت یک در کیسااه زرده، از لحاظ ظاهری هنوز

 به صورت کام  آنها در هاباله و برندمی سربه یافته تکام 

 گوارشی در این دسته از  روها سیسته .است نگرفته شک 

تدایی مرحله در این زمان در  معده فاقد و بوده تکام  اب

 قرار گروه این در دریایی ماهیان اکثر  روهای .هساااتند

 گیرند.می

  رو ماهیان دریایی تکاملی مراح  بودن  و نی دلی 

 روها  گرددمی سااکب آنهاساات که تخه در کوچک اندازه

 تخه اندازه بودن کوچک .گردند تفریخ نارس صاااورت به

یان یایی ماه ید اساااترات ی به نیز در ها مثلی تول باز  آن

گردد. به دلی  اینکه این دساااته از ماهیان هیچگونه می

بهمراقکتی از تخه م  نمیهای خود  لرا، برای ع ند،  آور

تاو خود، میزان هه قاح ن ها افزای  شاااانس ب آوری در آن

بساایار زیاد اساات که سااکب کوچک شاادن اندازه تخه 

 .(Johannes, 1978)گردد می

بک  ستگی دریایی ماهیان  رو پرورش در عمده م  واب

 بعد آیازین هایهفته در زنده یرای به  و نی مدت آنها

ست  تفریخ از شاره  .(Kolkovski, 2001)ا همان  ور که ا

گوارش به  دستگاه کام  تکام  عدم به مویوع گردید این

 هایآنزیه مکفی ترش  عدم و خصوم شک  نگرفتن معده

ته در ضااامیه یازین هایهف عد آ  باز تخه از خروو ب

1 Precocial larvae 
2 Altericial larvae 
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به همین دلی  جایگزینی یرای زنده با خوراک  .گرددمی

عد از تفریخ  یه ب ح  اول یرایی( در مرا له )ریزذرات  فرمو

همراه با دشااواری و شااکساات مواجه خواهد بود .  و نی 

کارگیری یرای زنده ساااکب افزای  هزینه بودن دوره به

گردد تولیااد و بااا  رفتن ریسااااک پرورش  روهااا می

(Langdon, 2003) برای ح  این مبک  دو راه ح ، یکی .

سب رویکرد تلریه وان ترا میای و دیگری انتخاب گونه منا

ای که خارو از مویاااوع پیبااانهاد کرد. در رویکرد تلریه

کارگیری موادی نظیر پروتئین مطالعه حایاار اساات، با به

کات محرک ترشااا  آنزیه یا افزودن ترکی یدرولیز  های ه

هضاامی پانکراساای به جیره، نظیر تورین و اسااپرمین، به 

سان ضه آ ستگاه گوارش  روها ه تر ریزذرات یرایی در د

تر و به این ترتیب امکان جایگزینی زود هنگامکمک کرده 

می هه  فرا مولااه  فر خوراک   گردد یاارای زنااده بااا 

(Kolkovski, 2001) نه خاب گو که انت . در رویکرد  دیگر 

ست با مد نظر قرار دادن یک  سعی بر این ا ست،  سب ا منا

شد، گونه شاره خواهد  ای سری معیارها که جلوتر به آن ا

خاب گردد که دارای با ترین بازدهی تکثیر و پرورشاای انت

 در شرایط اسارت باشد.

 

 . عوام  دخی  در انتخاب گونه مناسب4
 نظیر هاییساااخت زیر به قفس در ماهی برای پرورش

گاه، لدین، تکثیر بخ  تفریخ ها،  بخ  پرورش مو  رو

 ماهی بچه تا رساایدن به بخ  تولید جلکک و یرای زنده

 سپس به تجهیزات پرورشی مانند قفس، و است نیاز مورد

 جهت گونه انتخاب بنابراین،. اسااات نیاز پرواربندی جهت

 در آن قکو  قاب  و مناساااب عملکرد تابآ تکثیر و پرورش

 تکثیر، منظر به صورت خالصه، از. است قفس و تفریخگاه

سارت شرایط در ریزیتخه قابلیت باید نظر مورد گونه  را ا

 بازماندگی با بچه ماهی به  رو تکدی  چرخه و باشد داشته

ب  تاه قا مانقکو  و در کو م  ترین ز  منظر از. گردد کا

شد سریآ باید نظر مورد گونه پرروش، شد الر  یک در و با

سد بازار به ارائه جهت قکو  قاب  وزن به کوتاه دوره در  .بر

های دخی  در انتخاب یک گونه ک  مهمترین شااااخص

توان به شری زیر مورد و پرورش را میمناسب جهت تکثیر 

 بررسی قرار داد.

 بودن بومی .4.1
با دیدگاه نه  یک گو یاری مورد بومی بودن  های بسااا

یابی قرارمی نهارز های ییر گیرد و مباااکالت پرورش گو

ندارد و همچنین  ظات محیط زیساااتی را  بومی و مالح

 امکان تقویت ذخایر گونه بومی با تکثیر و پرورش آن نیز

ها به وجود می نه بومی و ر کارت دیگر تکثیر گو به ع ید.  آ

صید، بلکه  بار  سکب کاه  ف سازی آن در دریا نه تنها 

گردد. در عین حا  در باعث بازساااازی ذخایر آن نیز می

هااای پرورشااای، هنگااام پرورش گونااه بومی در قفس

های محیط زیستی در رابطه با آسیب رسانی آن به نگرانی

بومی در منطقه در صااورت گریز گونه از های سااایر گونه

ها، نیز وجود نخواهد داشااات.  با آن قفس و رقابت یرایی 

متأسفانه در حا  حایر واردات بچه ماهیانی، نظیر شانک 

سی بور جهت تأمین باسسر الیی و  سیایی از خارو ک آ

ماهی در قفس در  یاز مزارع پرورش  یان مورد ن ماه چه  ب

مان، امکان خطر آسااایب های خلیج فارس و دریای عآب

های ارزشاامند را در این رسااانی به ذخایر بیولوژیکی گونه

های محیط دهد که نیاز به بررساایتواند افزای  میناحیه 

 زیستی بیبتری است.

 بازار پسندی .4.2

محکوبیت و شااناخت یک گونه در بین عامه مردم یک 

است کبور از عوام  بسیار تأثیرگرار در انتخاب یک گونه 

که سکب تضمین وجود تقایا و بازار فروش داخلی و حتی 

یا مزه و خارجی برای آن می طه  عه  گردد. در این راب

کیفیت فیزیکی فیله )رنگ ، نرم و یا سااافت بودن( نق  

 نمایند.کلیدی را در افزای  بازار پسندی یک گونه ایفا می

 زیبایی ظاهری .4.3

یا که در ایران بسااا به این جه  های با تو ری از شاااهر

پرجمعیت با تقایاااای قاب  توجه برای ماهیان دریایی در 

اند، لرا های مرکزی کبور و به دور از دریا قرار گرفتهبخ 
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س  جوان( با  صوم ن بخ  اعظمی از جمعیت آنها )به خ

انواع ماهیان دریایی آشااناییت چندان نداشااته و در زمان 

نه از  یک گو ظاهری  کایی  بازار زی به  م  مهه مراجعه  عوا

کایی  ثا  زی هد بود. برای م ها خوا خاب آن ی  در انت دخ

آساایایی و صااکیتی  بساایار باسظاهری بین دو گونه ساای

آساایایی تیره رنگ و باس وری که ساایمتفاوت اساات. به

صااکیتی ظاهری جراب و نقره فام دارد و سااکب جرب و 

 گردد.ترییب خریدار به انتخاب آن می

 ریزی در شرایط اسارتامکان تکثیر و تخم .4.4

گاری در  نایی سااااز ید توا با نه مورد نظر  لدین گو مو

ه شاارایط اسااارت را داشااته باشااند، تا بتوانند بدون نیاز ب

ریزی گردند. در این رابطه شر ی تراپی آماده تخههورمون

شدن سریآ مولدین به یرا دهی دستی بسیار حائز اهمیت 

و  برای مولدین نربوده و امکان توسااعه و تکام  گنادی را 

سارت فراهه می شرایط ا هایی از آورد. عموماً گونهماده در 

ست  سط  آب زی ستی مهاجر و در  ماهیان که از لحاظ زی

ساااوکال و گی  د، نظیر تن ماهیان، انپالژیکدارند یا اپی

نده مای یان، ن یاییبرای آبزی های خوبیماه ند. پروری در ا

خود را با شاارایط  این دسااته از ماهیان اخیر به سااختی

سارت وف  داده )به مخازن نگهداری با ظرفیت با ی   20ا

به تخه ها  قاح آن ند( و ال یاز دار عب ن ریزی در اکثر متر مک

 کارگیری و تزری  هورمون است.مواقآ مستلزم به

 (1Fیابی به مولدین نس  اول )دوره کوتاه دست. 5.4

ص  از  ست که نتاو حا سیار حائز اهمیت ا تکثیر یک ب

ترین زمان ممکن به گونه در شااارایط اساااارت در کوتاه

( تکدی  گردند. هر چقدر  و  1Fمولدین نسااا  او  آن )

تر باشااد، متعاقکاً هزینه دوره مولدسااازی یک گونه  و نی

تمام شاااده برای مولدساااازی به دلی   و نی بودن دوره 

فات  ما  تل فت. همچنین احت یا هد  یه افزای  خوا لر ت

به مرحله تخه ماهیان ها  ریزی وجود قک  از رسااایدن آن

 خواهد داشت.

 
 

ـــت اه گوارش الروها و  .4.6 دوره کوتاه تکام  دس

 تبدی  آنها به بچه ماهی

سته تکام  ضمی سی بتر در ه ستخوانی ماهیان بی  به ا

له ساااه به کلی  ور مده مرح ب  ع   اسااات تقسااایه قا

(BISBAL and Bengtson, 1995). له مان از: او  مرح  ز

 .یابدمی خاتمه زرده کیسااه جرب با و شااده شااروع تفریخ

 از قک  و شاااده آیاز خارجی تلریه شاااروع با: دوم مرحله

 از: سااوم مرحله. کندمی پیدا خاتمه معدی یدد گیریشااک 

 این. اساات بعد به پیلوریک زوائد و معدی یدد پیدای  زمان

کام  و تکدی   رو به  متامورفیسااه با اساات زمان هه مرحله

که ماهی  چه  گاه ب حاظ از گوارش دسااات یک ل  و فیزیولوژ

 این اگرچه .اسااات فرموله خوراک پریرش به قادر آناتومیک

سان ماهیان اکثر  رو در تکام  الگوی ست، یک  که آنچه اما ا

  و  ساااازدمی متمایز هه از را مختلف هایگونه  روهای

 مراح  این از یک هر شااادن ساااپری برای  زم زمان مدت

ست الرکرفوق ست گونه .ا سیار حائز اهمیت ا هایی بنابراین، ب

 جهت تکثیر و پرورش انتخاب گردند که مراح  ساااه گانه

ترین زمان ممکن  ی تکام  دساااتگاه گوارش آنها در کوتاه

 شود و چرخه تکدی   رو آنها به بچه ماهی کوتاه باشد.

ندازه تخه بزرگتر،  رو  خابی دارای ا نه انت چه گو هر

تر در زمان تفریخ باشاااد،  و  دوره بزرگتر و تکام  یافته

 روی و مراح  سه گانه تکام  دستگاه گوارش نیز کاه  

اهد یافت. کوتاه بودن  و  دوره  روی و مراح  ساااه خو

شدن  و  دوره  سکب کوتاه  ستگاه گوارش  گانه تکام  د

یرایی زود  یا و تلییر رژیه  با روتیفر و آرتم ها  یه آن لر ت

گردد. حتی ( می1تر آنها به خوراک فرموله )وینینگهنگام

ها که دارای  رو با دستگاه گوارش تکام  در بعضی از گونه

تر هستند، امکان حرف آرتمیا از رژیه یرایی و تلییر یافته

رژیه یرایی  روها از روتیفر مسااتقیماً به ریزذرات یرایی 

کارگیری یرای زنده وجود دارد. کوتاه شاادن  و  دوره به

کب،  نه سااا یک گو یرایی  و امکان حرف آرتمیا از رژیه 

کاه  قاب  مالحظه هزینه تمام شاااده جهت تولید بچه 

 گردد.ان آن میماهی

1 Weaning 
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 بازماندگی الروها .4.7

گونه منتخب باید دارای بازماندگی قاب  قکو  در پایان 

مرحله  روی باشاااد. این عام ، کلید اساااتمرار در تأمین 

پیوسته بچه ماهیان مورد نیاز صنعت پرورش ماهیان دریایی 

های ماهیان دریایی، نظیر هامور در قفس است. برخی از گونه

یان  مان تخهریه ههعلیماه یاد در ز ریزی دارای آوری ز

تلفات گساااترده در پایان مرحله  روی هساااتند که باید از 

 عنوان گونه منتخب اجتناب ورزید.انتخاب آنها به

 کوتاه بودن طول دوره پرواربندی .4.8
سریآ الرشد باشد و بچه ماهیان آن  گونه انتخابی باید 

ست ترین زمان ممکن به در کوتاه وزن قاب  ارائه به بازار د

یابند. در این راستا بسیار خوب است که بچه ماهیان گونه 

به  ها  انتخابی حداکثر  ی یک ساااا  از زمان معرفی آن

های مورد استفاده جهت پرواربندی به وزن قاب  ارائه قفس

 به بازار دست یابند.

 چ ون ی روش پرورش .4.9

رواربندی ماهیان ترین روش پپرورش در قفس متداو 

دریایی اساات. اما، عالوه بر قفس امکان پریر بودن پرورش 

یک گونه مفروض در اساااتخرهای بتنی و خاکی از دیگر 

های پراهمیت در انتخاب گونه اساات. چراکه پرورش جنکه

ماهی در قفس به دلی  مواجهه قفس با شااارایط  کیعی 

حاکه در دریا دارای تنگناهای مختص خود اسااات. حا  

نکه با پرورش ماهی در استخرهای ساخته شده در ساح  آ

به خصوم استخرهای بتنی امکان کنتر  شرایط محیطی 

 بیبتر فراهه خواهد بود.

 

 ها. مواد و روش5
نه نه از بین گو یک گو خاب  هت برای انت که ج های 

، پیبنهاد شده اندتکثیر و پرورش ماهیان دریایی در ایران 

سااوف ، سااوکال، هامور خا  نارنجی، شاااه ماهی ماهیان

سیاییدریایی سیایی( آ سی بس آ شانک  )باراموندی یا  و 

ماهیان )شام  صکیتی، شانک زردباله و شانک سر الیی( 

، با 6در بخ  سپس گردیدند. بررسی شاخص  9تحلی  با 

اسااتفاده از تجربیات میدانی و ا العات منتباار شااده در 

کاربردی در این مطالعه  هایها، شاااخصرابطه با این گونه

ی مورد هاتحلی  شاااخصبا مقایسااه و  .اسااتخراو گردید

نظر، یک گونه مناسااب جهت معرفی به صاانعت تکثیر و 

پرورش ماهیان دریایی در ایران فراهه شاااد.  زم به ذکر 

اسااات به دلی  مباااابهت خصاااوصااایات انتوژنیکی و 

هیسااتولوژیکی دسااتگاه گوارش و همچنین قرابت بساایار 

خصااوصاایات تکثیر و پرورش سااه گونه صااکیتی،  نزدیک

سر الیی، ا العات مربوط به آنها  شانک  شانک زردباله و 

 تحت عنوان شانک ماهیان در این مطالعه ارائه گردید.

 

 . نتایج6

 های دوره پرورش الرویشاخصمقایسه برخی . 6.1

مان  مان تفریخ و در ز ها در ز ندازه  رو ندازه تخه، ا ا

فعا  در شاااه ماهی و سااوکال در مقایسااه با شااروع تلریه 

آسیایی، هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان بزرگتر باسسی

(. در شروع تلریه فعا  اندازه دهان  روها در 1است )جدو 

آسیایی باسمیکرون، در سی 250-270شاه ماهی و سوکال 

میکرون و  150-180میکرون، در هامور خا  نارنجی  250

میکرون  160-250ان بسته به نوع گونه بین در شانک ماهی

عا  روتیفر 1متلیر اسااات )جدو   لریه ف (. در شاااروع ت

ماهی،  های شااااه  یه  رو لر هت ت فاده شاااده ج اسااات

( و در L-typeآسااایایی و ساااوکال از نوع بزر  )باسسااای

شانک ماهیان از نوع کوچک   روهای هامور خا  نارنجی و 

(S-type  جدو ها (.1( اسااات ) ماهی، در  رو ی شااااه 

سوکال تلریه  روها با روتیفر از روز دوم باسسی سیایی و  آ

یاز و در روز ده الی دوازده ه پس از تفریخ پس از تفریخ آ

در  روهای هامور خا  نارنجی  یابد. در حالی کهخاتمه می

سی شانک ماهیان این دوره بین روزهای دوم الی  ام پس و 

ستاز تفریخ  شاه ماهی، 1)جدو   ا (. دوره تلریه  روهای 

روز به  14-17آسیایی و سوکال با ناپلی آرتمیا بین باسسی

ستگی  ست که دوره واب درازا خواهد انجامید. این در حالی ا

 روهای هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان به ناپلی آرتمیا 
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(. در پرورش شااااه ماهی، 1روز اسااات )جدو   30حداق  

آسااایایی و ساااوکال امکان حرف آرتمیا از برنامه باسسااای

که در هامور خا  نارنجی  یرایی  روها وجود دارد در حالی

یوعی امکان شانک ماهیان چنین مو ست )جدو  و  پریر نی

به خ (.1 یرایی  یا تلییر رژیه  نگ  له در وینی وراک فرمو

آسیایی در هفته سوم باسسی وسوکال  روهای شاه ماهی، 

عد از تفر یاز میب که در یخ آ حالی اسااات  گردد. این در 

نارنجی  خا   هامور  یان و  ماه نک  های شاااا  شاااروع رو

کارگیری خوراک فرموله جهت تلریه  روها به ترتیب به هب

ته عد از تفریخ موکو  میهف هارم و پنجه ب گردد. های چ

صاری از  ستفاده انح شدن تلییر رژیه یرایی و ا زمان کام  

لریه در بچه ماهیان شااااه ماهی، خوراک فرموله جهت ت

آسیایی و سوکال در هفته چهارم بعد از تفریخ است. باسسی

اما این دوره در بچه ماهیان شاااانک ماهیان و هامور خا  

به و هفته بعد از تفریخ نارنجی به ترتیب در هفته ش های 

(. اندازه بچه ماهیان شااااه ماهی، 1گردد )جدو  کام  می

سوکباسسی سیایی و  ال در پایان دوره تلییر رژیه یرایی آ

سااانتیمتر اساات. بچه  5/1-2در هفته چهارم بعد از تفریخ 

ماهیان شاااانک ماهیان و هامور خا  نارنجی در پایان دوره 

شبه و هفته بعد از تفریخ وینینگ به ترتیب در هفته های 

(.  1سااانتیمتر دساات خواهند یافت )جدو   3-4به سااایز 

چه ندگی ب ما باز یان دوره تلییر رژیه  میزان  پا یان در  ماه

آسیایی، باسیرایی آنها به خوراک فرموله در شاه ماهی، سی

درصااد ولی در هامور  10و شااانک ماهیان حداکثر  سااوکال

 (.1درصد است )جدو   5خا  نارنجی حداکثر 

 های مختلفبین گونههای مهم در دوره الروی مقایسه برخی شاخص -1 جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال باس آسیاییسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 3/1 7/0-8/0 8/0-1/1 8/0-1 3/1-5/1 (مترمیلی)اندازه تخه 

 6/3 6/1 8/1 4/1-8/1 6/3-8/3 (مترمیلی)اندازه  رو در زمان تفریخ 

 4/4 52/2 03/2 5/2 6/4 (مترمیلی)اندازه  رو در شروع تلریه فعا  

 250-270 250 140-240 150-180 250-270 (میکروناندازه دهان  رو در شروع تلریه فعا  )

 L-type S-type S-type L-type L-type نوع روتیفر استفاده شده در دوره الروی

 2-10 2-12 2-30 2-30 2-12  و  دوره تلریه با روتیفر )روز بعد از تفریخ(

 10-27 12-23 20-50 20-50 10-24 تلریه با آرتمیا )روز بعد از تفریخ( و  دوره 

 وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد امکان حرف آرتمیا از جیره یرایی  روها

 16-18 21 26-28 35 15-18 زمان شروع وینینگ )روز بعد از تفریخ(

 27 26 40-42 50 24 تفریخ(زمان کام  شدن وینینگ )روز بعد از 

 15-20 13-15 25-40 30-40 15-20 (مترمیلی)وینینگ دوره اندازه بچه ماهیان در پایان 

 7-10 5-10 5-10 4-5 7-10 درصد میزان بازماندگی در پایان دوره وینینگ

 

 مقایسه مراح  تکاملی دست اه گوارش الروها. 6.2

شروع تلریه فعا  در  روهای  شدن دهان و  زمان باز 

سی سوکال، هامور خا  نارنجی و باسشاه ماهی،  سیایی،  آ

ست  سوم بعد از تفریخ ا شانک ماهیان در روزهای دوم تا 

جرب کام  کیسه زرده در  روهای شاه ماهی  (.2)جدو  

آسیایی، باسو سوکال چهار الی پنج روز و در  روهای سی

خا  نارنجی و شااانک ماهیان سااه الی چهار روز به هامور 

شاه 2د )جدو انجاممیدراز  (. ککد و پانکراس در  روهای 

آساایایی، سااوکال، هامور خا  نارنجی و باسماهی، ساای

گردند شاااانک ماهیان در روز دوم بعد از تفریخ ظاهر می
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ی انتروساایت در جدار هاساالو (. زمان پیدای  2)جدو  

ماهی و سااوکال هفته او  بعد از تفریخ، در روده  رو شاااه 

آسااایایی و هامور خا  نارنجی هفته دوم و در باسسااای

 (.2شانک ماهیان هفته چهارم بعد از تفریخ است )جدو 

گیری یدد معدی در  روهای شاااه ماهی و زمان شااک 

یان و  ماه نک  عد از تفریخ، شااااا ته دوم ب ساااوکال هف

آسااایایی هفته ساااوم بعد از تفریخ و هامور خا  باسسااای

(. معده با 2نارنجی هفته چهارم بعد از تفریخ اساات )جدو 

آساایایی و باسعملکرد کام  در  روهای شاااه ماهی، ساای

عد از تفریخ و در  روهای هامور خا  سوکال در هفته سوم ب

نارنجی و شااانک ماهیان در هفته پنجه بعد از تفریخ ظاهر 

 روهای شاااه ماهی، (. زوائد پیلوریک در 2گردد )جدو می

سوم بعد از تفریخ و در باسسی سوکال در هفته  سیایی و  آ

 روهای شاااانک ماهیان و هامور خا  نارنجی به ترتیب در 

 (.2گردد )جدو نجه بعد از تفریخ ظاهر میهفته چهارم و پ

 های مختلفمقایسه برخی شاخص های مراحل تکاملی دستگاه گوارش در دوره الروی بین گونه -2جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال باس آسیاییسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 تلریه فعا  )روز بعد از تفریخ(زمان باز شدن دهان و شروع 

 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5 جرب کام  کیسه زرده )روز بعد از تفریخ(

 2 2 2 2 2 زمان ظهور ککد و پانکراس )روز بعد از تفریخ(

 7-10 14 25 15 7 ی انتروسیت )روز بعد از تفریخ(هاسلو زمان پیدای  

 12 17 21 22 14 )روز بعد از تفریخ(گیری یدد معدی زمان شک 

 18-20 18 30 35 18 زمان ظهور معده با عملکرد کام  )روز بعد از تفریخ(

 15-16 15 25 30 18 گیری زوائد پیلوریک )روز بعد از تفریخ(زمان شک 

 

 به رسیدن دوره طول و رشد سرعت مقایسه .6.3

 بازاری وزن

شاااه  در میانگین درصااد نرر رشااد وی ه روزانه  روها

هامور خا  نارنجی درصااد،  19آساایایی باسماهی و ساای

 21درصد و در سوکال  11درصد، شانک ماهیان  8حدود 

ماه و  12شاه ماهی و سوکال  ی بچه ماهیان درصد است. 

سیایی در مدت باسسی ماه از زمان معرفی آنها به  6-24آ

های پرواربندی به وزن قاب  ارائه به بازار )به ترتیب قفس

کیلوگرم( دسااات  35/0-3کیلوگرم و  3-5کیلوگرم،  3-2

شاااانک ماهیان و هامور خا  بچه ماهیان خواهند یافت. 

به قفس به ترتیب حداق  به  نارنجی از زمان معرفی آنها

ماه زمان احتیاو دارند تا به اوزان قاب  ارائه به  18و  14

کیلوگرم و شانک ماهیان  1-5/1بازار خود ) هامور ماهیان 

(.  زم به ذکر 3کیلوگرم( دسااات یابند )جدو   1-45/0

سب جهت معرفی بچه ماهیان به قفس ست وزن منا های ا

 گرم است. 30-50ای اخیر هدریایی برای همگی این گونه

 های مختلفوزن قابل ارائه به بازار و طول دوره رسیدن به آن بین گونه -3جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال س آسیاییابسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 09/19 99/7 07/11 12/19 21 (%SGR)  روهاروزانه نرر رشد وی ه درصد میانگین 

 3-5 35/0-3 45/0-1 1-5/1 2-3 (کیلوگرم) بازار به ارائه قاب  وزن

 12 6-24 14-24 18-24 12 (ماه) بازار به ارائه قاب  وزن به رسیدن زمان
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 مقایسه بازار پسندی و قیمت .6.4

شاه ماهی، هامور خا  نارنجی و  سندی  سوکال بازار پ

آسیایی متوسط به پایین و شانک باسمتوسط به با ، سی

شاهماهیان که می سط قیمت جهانی  شد. همچنین متو  با

 و خا  نارنجی هامور، سااوکال،  آساایاییباسساای، ماهی

ارائه  4ماهیان به ازاح هر کیلوگرم فیله در جدو   شاااانک

 گردیده است.

 (FAO, 2022های مختلف )مقایسه بازار پسندی و قیمت به ازاء هر کیلوگرم فیله بین گونه -4جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال بس آسیاییسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 با -متوسط که-متوسط که با -متوسط با -متوسط بازار پسندی

  6-8 3-4 5-6 13-16 10-20  (د ر)فیله  گرم کیلو هر ازاح به قیمت

 

سن بلوغ مولدین، انتقال ج. 6.5 سه  سی، میزان مقای ن

 ریزیآوری مطلق و نیاز به تزریق هورمون جهت تخمهم

 جنس جدا بلکه نکوده هرمافرودیت سوکال و ماهی شاه

(Gonochronic )ستند  2-3 آنها در مولدین بلوغ سن و ه

ست سا  سته مطل  آوری هه میزان همچنین. ا  وزن به ب

 و میلیون 1-4 بین ترتیب به سوکال و ماهی شاه مولدین

 متلیر ریزیتخه فصااا  یک  و  در تخه میلیون 2-1

 بوده 1پروتوژینوس هرمافرودیت خا  نارنجی هامور. اسااات

مولدین . شودمی تکدی  نر جنس به سپس و ماده ابتدا و

نه در  ث  میساااالگی  3-4این گو ید م ماده تول ند. آ گرد

سته ماهی این در مطل  آوری هه میزان  مولدین وزن به ب

ریزی در  و  یک فص  تخه تخه میلیون 8/0-3 بین ماده

آسیایی و شانک ماهیان هرمافرودیت باسسی. است متلیر

هسااتند. این دسااته از ماهیان ابتدا نر بوده و  2پروتاندروس

س میزان هه  دهند.می یتسپس به جنس ماده تلییر جن

میلیون تخه و  2-30آسیایی بین باسآوری مطل  در سی

میلیون تخه بسته به وزن  8/0-5/1در شانک ماهیان بین 

متلیر اساات. ساان ریزی تخه فصاا  یک  و  درمولدین 

سااا  به  و   2-3رساایدگی جنساای در شااانک ماهیان 

آسیایی باسانجامد.  و  دوره رسیدگی جنسی در سیمی

و مولدین ماده به  4که مولد نر به   وریه و نی بوده، ب

تا آماده تولید مث  گردند. القاح  دارندسا  زمان احتیاو  6

ریزی نیازمند آساایایی و سااوکال به تخهباسمولدین ساای

شاااه ماهی، هامور خا   در حالی کهتراپی اساات، هورمون

ادر نارنجی و شااانک ماهیان بدون نیاز به تزری  هورمون ق

 ریزی در شرایط اسارت هستند.به تخه

 یزیرهورمون جهت تخم یقبه تزر یازمطلق و ن یآورهم میانگین ی،انتقال جنس ین،سن بلوغ مولد -5 جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال س آسیاییابسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 2-3 4-6 2-3 3-4 2-3 سن بلوغ )سا (

 Gonochoric Protogynous Protandrous Protandrous Gonochoric انتقا  جنسی

 1-2 2-30 8/0-5/1 8/0-3 1-4 ون(آوری مطل  )میلیمیانگین هه

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد ریزیتراپی جهت القاح به تخهنیاز به هورمون

 

 
 

 

1 Protogynous hermaphrodite 
2 Protandrous hermaphrodite 
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 مقایسه میزان ک  تولید .6.6

آخرین آمار مربوط به میزان تولیدات شااااه ماهی، هامور 

و  2020آساایایی و سااوکال در سااا  باسخا  نارنجی، ساای

 .است گردیدهارائه  6در جدو   2019شانک ماهیان در سا  

 (FAO, 2022های مختلف )میزان کل تولید جهانی گونه -6جدول

 شاخص
 جنس

 سوکال س آسیاییابسی شانک ماهیان هامور خا  نارنجی شاه ماهی

 2020 2020 2019 2020 2020 سا 

 53000 115000 258754 185000 205000 ک  میزان تولید )تن(

 

 و نتیجه گیری نهایی . بحث7
در  رو  یافتهتکام   یدساااتگاه گوارشااا یکفقدان 

 یفعا  عام  اصااال یهدر زمان شاااروع تلر یاییدر یانماه

مراح  هرچه ساارعت اساات. زنده  یآنها به یرا یوابسااتگ

 یاییدر یانتکام  دسااتگاه گوارش در  رو ماهسااه گانه 

 یهشااروع تلرهای آیازین پس از هفتهتر باشااد و در کوتاه

ستهس یفعا  دارا شی ی شندیافتهتکام   گوار  ،او ً؛ تر با

زنده با  یو زود هنگام یرا یزآم یتموفق یگزینیشانس جا

 هینامکان کاه  هز یتاًو نها یافته ی خوراک فرموله افزا

ها در زمان آن یرشد و بازماندگ یاً،ثان .گرددیفراهه م یدتول

ند بود. یییرا یهرژ ییرتل با ترخواه له   به خوراک فرمو

تفریخ  ا العات مربوط به اندازه تخه، اندازه  روها در زمان

شروع تلریه فعا  )جدو  بان می1و در زمان  دهد که ( ن

ت شاه ماهی و سوکال دارای  روهای به مراتب بزرگتر نسک

آسیایی، هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان در باسبه سی

 زمان تفریخ و شروع تلریه فعا  هستند.

اندازه  روها در زمان شاااروع تلریه فعا   بزر  بودن

آورد که متعاقکاً به دلی  دارا بودن این امکان را فراهه می

ندازه ب ا ( L-typeتوان از روتیفرهای بزر  )هبزرگتر دهان 

آسیایی باسهر چند سیجهت تلریه  روها استفاده نمود. 

دارای  روهای کوچک در زمان تفریخ اسااات، اما رشاااد 

 روهای این گونه به خصاااوم در ناحیه  مثکت آلومتریک

ساار در دوره جرب کیسااه زرده آنها را در ویااعیتی قرار 

 
 

بهمی کان  عا  ام یه ف لر که در شاااروع ت هد  کارگیری د

ها وجود دارد L-typeروتیفرهای بزر  ) لریه آن ( جهت ت

(Dhert et al., 1992) .  شاه بنابراین، در پرورش  روهای 

سی سازی نوزادباسماهی،  سوکال نیاز به جدا سیایی و   آ

عا  وجود  1روتیفر یه ف لر ها در شاااروع ت یه آن لر جهت ت

نداشااته و اسااتفاده از روتیفر مخلوط )روتیفر بالن ز نوزاد 

که جهت  روتیفر( جهت تلریه آنها میساار اساات. در حالی

تلریه  روهای هامور خا  نارنجی و شاااانک ماهیان در 

زمان شروع تلریه فعا  به دلی  سایز کوچک دهان  روها 

ب ماً  ید از روتیفرهای کوچک )حت لریه S-typeا ( جهت ت

آنها اسااتفاده نمود. بنابراین، در این دسااته از  روها حتمًا 

نیاز به جداساااازی نوزاد روتیفر از باللین آن جهت معرفی 

 پرورش  روی در بخ  یرای زنده وجود دارد. مخازنبه 

ستگاه  سه گانه تکام  د کوتاه بودن  و  دوره مراح  

شاااااه ماااهی، ساااوکال و  ، روهااایی نظیرگوارش در 

سکب میباسسی سیایی  ستگی به یرای آ گردد دوره واب

زنده، شام  روتیفر و آرتمیا نسکت به هامور خا  نارنجی و 

زنده  ییرا یدتول(. 1تر باشااد )جدو شااانک ماهیان کوتاه

روزه را به خود  45 یانبچه ماه یدتول ینههزدرصاااد  80

. (Person Le Ruyet et al., 1993)دهد یاختصاااام م

بنابراین، کاه  وابساااتگی به یرای زنده ساااکب کاه  

گردد. به خصاااوم در مورد هزینه تولید بچه ماهیان می

درصد ک  هزینه خوراک در  40- 50آرتمیا که به تنهایی 

1 Baby Rotifer 



 1401 پاییز ،3، شماره 75ران، دوره یا یعیالت، مجله منابآ  کیش 366

 

دهد، کوتاه بودن  و  دوره  روی را به خود اختصام می

دوره استفاده از آن سکب کاه  قاب  مالحظه هزینه تمام 

شده برای تولید بچه ماهی خواهد گردید. در  روهای شاه 

سی سوکال امباسماهی،  سیایی و  کان کاه  و یا حرف آ

یرایی  روها و تلییر مستقیه رژیه یرایی  برنامهآرتمیا از 

تر کردن  و  آنها به خوراک فرموله در صااورت گسااترده

حالی با روتیفر وجود دارد، در  ها  یه آن لر که در  دوره ت

 روهای هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان چنین اقدامی 

ه فات گساااترده در آن به بروز تل یدمنجر  هد گرد  ا خوا

(Nhu et al., 2010; Shiozawa et al., 2003). 

له  به خوراک فرمو یرایی  شاااروع دوره تلییر رژیه 

آسیایی باس)وینینگ( در  روهای شاه ماهی، سوکال و سی

ستگاه گوارش آنها، در هفته سریآ د سوم  به دلی  تکام  

عد از تفریخ امکان  ته چهارم ب یاز و در هف عد از تفریخ آ ب

خوراک فرموله جهت تلریه آنها اساااتفاده انحصااااری از 

سر خواهد بود )جدو   شانک ماهیان و 1می (. در  روهای 

با عملکرد  ی  اینکه ظهور معده  به دل نارنجی  هامور خا  

دهد، شاااروع این کام  چندین هفته بعد از تفریخ رر می

ته تا هف به تعوی  دوره  عد از تفریخ  های چهارم و پنجه ب

های شاابااه و هفته بعد از تفریخ افتاده و متعاقکاً در هفته

گردد. بنابراین،  و  دوره تلریه  روها با خوراک کام  می

شانک ماهیان و هامور خا  نارنجی دو تا  زنده در  روهای 

آسیایی باستر از شاه ماهی، سوکال و سیسه هفته  و نی

اسااات.  زم به ذکر اسااات در  و  دوره وینینگ تلریه 

به صاااورت ترکیکی با اساااتفاده از یرای زنده و  1 روها 

 پریرد.خوراک فرموله صورت می

مان  ور جدو   ه ظه می 1که در  چه مالح گردد، ب

آسیایی و سوکال در پایان دوره باسماهیان شاه ماهی، سی

شانک  سکت به  سایز کوچکتری ن تلییر رژیه یرایی دارای 

سن  یوع به  ستند. این مو ماهیان و هامور خا  نارنجی ه

ها  به خوراک  رو ها  یرایی آن یان دوره تلییر رژیه  پا در 

که کام  شدن دوره وینینگ   وریه گردد. بفرموله باز می

سی شاه ماهی،  سوکال در هفته چهارم باسدر  سیایی و  آ

شانک ماهیان و  دهد، در حالیبعد از تفریخ رر می که در 
 

 

هامور خا  نارنجی کام  شااادن این دوره به ترتیب در 

پیوندد. سایز هفته بعد از تفریخ به وقوع میهفته شبه و 

آسیایی و سوکال در پایان باسبچه ماهیان شاه ماهی، سی

سااانتیمتر اساات، در  5/1 دوره تلییر رژیه یرایی حداق 

شانک ماهیان و هامور خا  نارنجی در پایان بازه  حالی که 

زمانی مبااابه )هفته چهارم بعد از تفریخ( دارای سااایزی 

 نتیمتر هستند.حدود یک سا

آسیایی، سوکال و شانک ماهیان در باسشاه ماهی، سی

درصااادی  10پایان دوره پرورش  روی دارای بازماندگی 

که در هامور خا  نارنجی در شااارایط  هساااتند، در حالی

شی  روها این میزان حداکثر ایده صد خواهد  5ا  پرور در

نارنجی در  خا   هامور  فات  با  بودن میزان تل  و  بود. 

ای، بیماری، های تلریهدوره پرورش آنها، عالوه بر ریباااه

خواری، ژنتیک، کیفیت یااعیف تخه و صاادمات جنسهه

های فیزیکی به  روها که عوام  اصااالی تلفات  رو گونه

مختلف آبزیان در زمان پرورش آنها در شااارایط اساااارات 

ست  شک  مورفولوژیکی خام (Salze et al., 2008)ا ، به 

  روهای این گونه و فتوتوروپیساااه مثکت آنها در  ی این

ای در های باله پبااتی و سااینهگردد. شااعاعدوره باز می

   روهای این گونه از روز هبااته بعد از تفریخ یک افزای

 مخازنسایز قاب  توجه دارند. تاب  مستقیه نور به سط  

نجی ساااکب جرب شااادن پرورش  روهای هامور خا  نار

گردد. در این  روها به نور و تجمآ آنها در ساااط  آب می

شعاع سینهزمان  ای  روهای تجمآ های بلند باله پبتی و 

یافته در سااط  آب به یکدیگر گیر کرده و سااکب به دام 

ه در افتادن  روها در سط  آب و نهایتاً بروز تلفات گسترد

 .(Sugama et al., 2012)گردد آنها می

بین باز شاادن دهان و شااروع  ین دریایدر  رو ماهیا

لت این  مدت وجود دارد. ع تاه  فه کو یک وق عا   لریه ف ت

شدن دهان این اندام و روده که به  ست که علی ریه باز  ا

ترتیب در هضااه مقدماتی و هضااه نهایی دخی  هسااتند، 

اند. از این رو انرژی صرف شده هنوز به خوبی تکام  نیافته

شکار احتما ً بوسیله انرژی توسط  روها برای جستجوی 

 گااردد حاااصاااا  از هضااااه  ااعاامااه جااکااران نااماای

1 Co-feeding 
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(Yúfera et al., 1993) ،روهااای شاااااه ماااهاای  .

آساایایی، سااوکال، هامور خا  نارنجی و شااانک باسساای

ماهیان از این واقعیت مسااتثتی نکوده و باز شاادن دهان و 

سوم  ص  روزهای دوم تا  شروع تلریه فعا  در آنها حد فا

 پیوندد.وقوع میه بعد از تفریخ ب

شااااه ماهی و ساااوکال به دلی  دارا بودن اندازه تخه 

آسیایی، هامور خا  نارنجی و باسبزرگتر در مقایسه با سی

شاااانک ماهیان،  روهای تازه تفریخ شاااده آنها از تخه 

ستند. به همین  سه زرده بزرگتر ه متعاقکاً دارای اندازه کی

سوکال  شاه ماهی و  سه زرده در  دلی   و  دوره جرب کی

آسیایی، هامور خا  نارنجی و شانک باسیسه با سیدر مقا

تر اساات. محتویات کیسااه زرده ترکیکات ماهیان  و نی

یه  لر مان ت ها را در ز یاز برای رشاااد  رو یرایی مورد ن

آورد. بنابراین، هرچه ذخیره کیسااه زرده فراهه می 1داخلی

بیبتر باشد از تکام   روها در این دوره حمایت بیبتری 

 .(Rønnestad et al., 1999)عم  خواهد آمد ه ب

های مطری ور ککد و پانکراس در همگی گونهزمان ظه

راس در این مطالعه روز دوم بعد از تفریخ است. ککد و پانک

های های صااافراوی و آنزیهمح  سااانتز به ترتیب نمک

هضاامی پانکراساای هسااتند که مح  عم  آنها در روده 

ضه رودهمی بان دهنده اهمیت ه یوع ن شد. این مو ای با

 ن دریااایی اساااات در مراحاا  اولیااه تکاااماا  ماااهیااا

(Zambonino-Infante et al., 2008). 

سیتهاسلو  ی اپیتلیا  هاسلو ترین فراوان 2ی انترو

نبان دهنده تکام  و  هاسلو جدار روده بوده و ظهور این 

. در شاااه (Lazo  et al., 2011)  روهاسااتکارایی روده 

در جدار روده  هاسااالو ماهی و ساااوکال زمان ظهور این 

آساایایی و هامور خا  باسهفته او  بعد از تفریخ، در ساای

نارنجی هفته دوم و در شااانک ماهیان هفته چهارم بعد از 

تفریخ است. این نبان دهنده تکام  سریعتر روده در شاه 

سریآ ماهی و سوکال نسکت به سه گونه دیگر است. تکام  

روده به بقای بهتر و رشاااد ساااریعتر  رو ماهیان دریایی 

ی  منجر می به دل یایی  یان در ماه که در  رو  گردد. چرا

 
 

 

های آیازین پس از خروو گیری معده در هفتهفقدان شک 

صلی  شته و روده نق  ا ضه معدی وجود ندا آنها از تخه ه

 ناامااایاادرا در هضااااه مااواد یاارایاای ایاافااا ماای

(Zambonino Infante and Cahu, 2001). 

گیری یدد معدی به معنا و مفهوم کارآمدی آن شااک 

نکوده و معمو ً بین ردیااابی مورفولوژیااک و کااارآماادی 

سینوژن و  ش  پپ ( چند HCLفیزیولوژیک یدد معدی )تر

گیری د که در انتهای این دوره به شک روز فاصله وجود دار

 گااردد مااعااده بااا عااماالااکاارد کاااماا  خااتااه ماای

(Zambonino Infante and Cahu, 2001) های . در  رو

سی سوم بعد از باسشاه ماهی،  سوکال در هفته  سیایی و  آ

ر  روهای هامور خا  نارنجی و شاااانک ماهیان تفریخ و د

 در هفته پنجه بعد از تفریخ معده با عملکرد کام  ظاهر

 گردد.می

ک  یدد شااا مایز  ند ت مان یک نیز ه ئد پیلور گیری زوا

عنوان یک خصوصیت آناتومیکی دستگاه گوارش، همعدی ب

 نبان دهنده پایان مرحله  روی و شروع مرحله بچه ماهی

. زمان (Zambonino Infante and Cahu, 2001) اسااات

 تمایز یدد معدی و ظهور زوائد پیلوریک در  روهای شاااه

آسیایی و سوکال گواه این حقیقت است که باسماهی، سی

سریعتر از  روهای  ستگاه گوارش در آنها  سرعت تکام  د

 هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان است.

ای بسیار موثر در انتخاب هشاخص بدون شک یکی از 

سیدن به  شد و زمان مورد نیاز برای ر سرعت ر یک گونه، 

ست. وزن قاب   سارت ا شرایط ا وزن قاب  ارائه به بازار در 

ارائه به بازار و  و  دوره رسااایدن به آن در شااااه ماهی، 

آساایایی، سااوکال، هامور خا  نارنجی و شااانک باسساای

شااااه  روهای . ارائه گردیده اسااات 3ماهیان در جدو  

سی سریآ بوده باسماهی،  شد  سوکال دارای ر سیایی و  و آ

درصااد  19 میانگین درصااد نرر رشااد وی ه  روهای آنها 

. استدرصد )سوکال(  21( وآسیاییباسشاه ماهی و سی)

 ی یک ساااا  از زمان  اخیر ساااه گونهاین بچه ماهیان 

بازار دسااات  به  ئه  ب  ارا قا به وزن  به قفس  ها  معرفی آن

1 Endogenous feeding 
2 Enterocytes cells  
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هامور خا  نارنجی و شااانک ماهیان از ساارعت  .یابندمی

شد کمتری برخوردار  ستند.ر شد  ه صد نرر ر میانگین در

شانک  8هامور خا  نارنجی حدوداً وی ه  روهای  صد و  در

ست 11 ماهیان صد ا به  این دو گونه اخیربچه ماهیان . در

بی  از یک ساااا  زمان جهت رسااایدن به وزن بازاری 

.  و نی بودن  و  دوره پرورش (3)جدو   احتیاو دارند

های در قفس به دلی  مخا رات زیساات محیطی که قفس

دریایی به صااورت ذاتی با آن روبرو هسااتند، نظیر کبااند 

سرر،  وفان و ییره سکب افزای  ریسک سرمایه گراری 

فات را در  و  دوره پرورش افزای   گردیده و احتما  تل

 دهد.می

 گران ماهی یک شااااه ماهی، از جنکه بازار پساااندی

 کبااورهای، خاورمیانه، آساایا شاارق در محکوب و قیمت

 آمریکا شما  و جنوب قاره، مدیترانه دریای حویه اروپایی

سترالیا و ست ا یه  خا  نارنجی هامور .ا بورهای حو در ک

سیا شرق خلیج فارس و جنوب  العاده فوق و قیمت گران آ

در بین شاااانک ماهیان، گونه شاااانک  .اسااات محکوب

 حویه اروپایی کبورهای در آن پرورش و سر الیی تولید

 محکوبیت و قیمت افت با و رسیده بلوغ به مدیترانه دریای

 و زردباله همچنین شااانک .(FAO, 2015a)اساات مواجه

 دارای فارس خلیج حویااه کبااورهای در صااکیتی تنها

 ارزان گونه آساایایی، یکباسهسااتند. ساای با  محکوبیت

 دهندگان پرورش بیبتر که متوسط است محکوب با قیمت

 هایگونه با آن جایگزینی دنکا  به آساایا شاارق جنوب در

کوب ح یر ترم ظ مور ن جی خااا  هااا ن تنااد نااار  هسااا

(FAO, 2015b). از  یدر برخ یتمحکوب یدارا ساااوکال

قاره  ،یتنام(و و یوانتا ین،چ )یا جنوب شرق آس یکبورها

بورهای )اکوادور، پاناما و آمریکا( یکاآمر یه و ک  خلیج حو

ست فارس شاه ماهی، هامور خا  نارنجی و  .ا رویهه رفته 

سااوکال ماهیانی بازار پسااندتر نسااکت به شااانک ماهیان و 

سوب میآباسسی شوند و قیمت هر کلیوگرم سیایی مح

نده این  بازار جهانی گواه و تصااادی  کن له آن نیز در  فی

 (.4حقیقت است )جدو  

سن بلوغ مولدین در شاه ماهی، سوکال و شانک ماهیان 

آسیایی باسسا  و سی 3-4سا ، هامور خا  نارنجی  3-2

سن مولدین از این حیث حائز  سا  6-4 ست. آگاهی از  ا

اهمیت اسااات که مدت زمان  زم جهت دساااتیابی به 

دهد. ( را در شرایط اسارت نبان می1Fمولدین نس  او  )

که قکالً نیز اشااااره گردید  و نی بودن  و   همان  ور

یک گونه مفروض در شرایط اسارت نه  دوره مولدسازی در

هداری آن  نه نگ ب  مالحظه هزی قا کب افزای   ها سااا تن

گردد، بلکه احتما  تلف شااادن ماهیان در  و  دوره می

مولدسااازی در اثر عوام  مختلف قک  از رساایدن به ساان 

که سکب افزای   ریزی نیز وجود خواهد داشتبلوغ و تخه

 .گرددگراری میریسک سرمایه

جنس بودن یک گونه امکان پرورش تک جنساای جدا 

آورد. در برخی از ماهیان آنرا در زمان پرواربندی فراهه می

سریعتری  شد  ضی دیگر جنس ماده از ر جنس نر و در بع

سوکال جنس ماده  ستند. برای مثا ، در ماهی  برخوردار ه

ست، به  سکت به جنس نر ا بتری ن شد بی سرعت ر دارای 

ما ماهیان  ی  از  فاده همین دل ندی اسااات ده جهت پروارب

 (.Benetti et al., 2021گردد )می

سی سوکال و  سیایی جهت تخهباسمولدین  ریزی در آ

صورتی ستند، در سارت نیازمند تزری  هورمون ه  شرایط ا

که مولدین شاه ماهی، هامور خا  نارنجی و شانک ماهیان 

باشاااند. ریزی میبدون نیاز به تزری  هورمون قادر به تخه

به هورمون یاز  به ن نه  یک گو لدین  قاح مو هت ال تراپی ج

ریزی یک نکته منفی از لحاظ انتخاب گونه محسااوب تخه

ی  اینکه تزری  هورمون امری بسااایار پر می به دل گردد. 

مخا ره بوده و گونه را در معرض اسااترس شاادید و حتی 

لرا گونهخطر مر  قرار می ید جهت تکثیر دهد.  با هایی 

ند خاب گرد به  انت قادر  به تزری  هورمون  یاز  بدون ن که 

های ریزی در شرایط اسارت باشند. متأسفانه اکثر گونهتخه

جاری ساااریآ یایی ت به تخهدر قاح  ریزی الرشاااد جهت ال

 نیازمند تزری  هورمون هستند.

های مطری آخرین آمار مربوط به میزان تولید در گونه

تولید مربوط دهد با ترین میزان در این مطالعه نبااان می

ست  سوکال ا شانک ماهیان و کمترین میزان مربوط به  به 

(. با  بودن میزان تولید شاااانک ماهیان به علت 6)جدو  

سااهولت تکثیر و پرورش آن و همچنین تعدد کبااورهای 
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حوزه دریای مدیترانه نظیر ترکیه، یونان، اسااپانیا، ایتالیا و 

تند. ییره است که در پرورش شانک سر الیی دخی  هس

شاره گردید با  بودن میزان تولید  همان  ور که پی  تر ا

شدن بازار جهانی و کاه   شکاع  سکب ا سر الیی  شانک 

که بودن میزان تولید ساااوکال قیمت آن گردیده اسااات. 

نباااان دهنده ساااخت بودن تکثیر و پرورش آن اسااات. 

مراجعه به میزان تولید سااوکال در ده سااا  اخیر نبااان 

تا  40بین  2020تا  2010آن از ساااا  دهد که تولید می

ند  50 یک رو هزار تن در نوساااان بوده اسااات و دارای 

ها در افزایبی بسیار کند و حتی یکنواخت در بعضی سا 

 .(Benetti et al., 2021) ی این مدت بوده است 

 

 یینها گیرینتیجه. 8
با توجه به جوان بودن صاانعت پرورش ماهیان دریایی 

جهت توسعه  ریزیبرنامهدر کبور بسیار یروری است که 

تا بسااتر  زم  دانجام پریرصاانعت از ابتدا به درسااتی  این

با کمترین نوساااان فراهه  یت آمیز آن  تداوم موفق برای 

. در همین راسااتا انتخاب گونه یکی از عوام  کلیدی گردد

ست.  ستمرار موفقیت آمیز این صنعت ا که  همان  وردر ا

های نظیر هامور ههای اخیر گونقکالً اشاااره شااد در سااا 

آسیایی جهت تکثیر باسخا  نارنجی، شانک ماهیان و سی

اند. همچنین و پرورش در ایران مورد اساااتفاده قرار گرفته

شیالتی در اخیراً پروژه سه تحقیقات علوم  س سط مو ای تو

ندر لنگه در حا   راساااتای تکثیر مولدین ساااوکال در ب

  ماهیان اجراساات. در مطالعه حایاار نیز از خانواده گی

عنوان یک گونه مناساااب و مساااتعد هب S. lalandiگونه 

همان  ور تکثیر و پرورش در ایران معرفی گردید. جهت 

ستگاه  سه گانه تکام  د شد کوتاه بودن مراح   شاره  که ا

ماهی و  چه  به ب ها  ی  آن کد خه ت ها و چر گوارش  رو

همچنین کوتاه بودن زمان رسااایدن به وزن قاب  ارائه به 

بهبازار  ندی  مان پروارب یار در ز فاکتور بسااا عنوان دو 

تأثیرگرار در کنار سایر موارد مطری گردیده در این مطالعه 

 در انتخاب گونه موثر هستند.

مقایسه شاه ماهی، هامور خا  نارنجی، شانک ماهیان، 

هایی که در شاخصآسیایی و سوکال با استفاده از باسسی

اشاااره گردید و مورد های قکلی این مطالعه به آن قساامت

حث قرار گرفت نارنجی و نباااان می ،ب خا   هامور  دهد 

آساایایی، باسهای نامناسااب و ساایشااانک ماهیان گونه

کارگیری در ههایی مناسب جهت بسوکال و شاه ماهی گونه

صنعت پرورش ماهیان دریایی در ایران هستند. از بین سه 

تری آسااایایی در رده پایینباسگونه منتخب اخیر سااای

گیرد. چراکه او ً، این ماهی نسکت به دوگونه دیگر قرار می

نه بومی مطری نکوده و هب یک گو یان  گریزعنوان  ماه

های بومی را که تواند سایر گونهپرورشی از مزارع قفس می

با آن دارای سفره یرایی مبترک هستند در معرض خطر 

س ازی آن نابودی و انقراض قرار دهد. ثانیاً،  و  دوره مولد

که مولدین نر و ماده آن به   وریهبسااایار  و نی بوده ب

سیدن به بلوغ  سا  زمان جهت ر ش   ترتیب به چهار و 

سیدگی  شدن ر احتیاو دارند. ثالثاً، این ماهی جهت کام  

ریزی در شاارایط اسااارت نیازمند یک مرحله گناد و تخه

. اساااتنگهداری مولدین  مخازنتلییرات شاااوری آب در 

رابعاً، یااعیف بودن زیکایی ظاهری این گونه به دلی  رنگ 

ساااکب که شااادن بازار  لریر نکودن آنو همچنین تیره 

ها گردیده در مقایسه با سایر گونه آسیاییباسسیپسندی 

مقایسااه دو گونه شاااه ماهی و سااوکال با معیارهای  اساات.

های مطری جهت مورد استفاده در این مطالعه با سایر گونه

هانآب یایی در ج نان زی پروری در ها  همچ در راس را آن

دهد. هر دو گونه از لحاظ لیسااات انتخاب گونه قرار می

ستگاه گوارش  روها و  سرعت تکدی   رو  چرخهتکام  د

بابه قرار  سان و تقریکاً م یعیت یک به بچه ماهی در یک و

 روی و دارند. اگرچه ساارعت رشااد هر دو گونه در زمان 

ستپرواربندی  سب ا سیار منا سوکال در این زمینه  ،ب اما 

شاه ماهی  سه با  سکتاً با تری در مقای دارای سرعت رشد ن

ست )جدو  یعف 3ا یوع به مهمترین نقطه  (. همین مو

ها بد  سااوکال در قیاس با شاااه ماهی و حتی سااایر گونه

گردیده اساات و مهمترین عام  در عدم توسااعه تکثیر و 

که در بین   وری ه. بسااتاپرورش آن در سااراساار جهان 

نه له از کمتریگو قا عه در این م طال ن میزان های مورد م

 تولید برخوردار بوده است.
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رشااد سااریآ در یک گونه عالوه بر مزایا دارای جوانب 

منفی مختص به خود نیز اسااات. رشاااد در واقآ سااانتز 

پروتئین و ذخیره آن در بدن اسااات. در دوره  روی، عدم 

به موقآ یه فراهه آوری  لر کات ت مان وجود ترکی ای در ز

سکب بروز  شد  سریآ الر یای بیولوژیکی در  روهای  تقا

سکلتی  سترده و افزای  قاب  مالحظه ناهنجاری ا تلفات گ

سریآ به منزله در آنها می گردد. در زمان پرواربندی، رشد 

ظه  ب  مالح قا ید  کاً تول عاق یرادهی و مت یت  افزای  کم

نظیر آمونیاااک و افزای   ترکیکااات متااابولیتی و دفعی،

میزان ذرات معل  در پیکره آب اسااات. افزای  تولید این 

ستر قفس سوب آنها به ب هایی که به مواد در پیکره آب و ر

ساحلی با عم  و  صورت معمو  در نواحی نزدیک به خط 

گردند سکب بروز مبکالت جریان نسکتاً که آب احداث می

ماهی در  و  دوره پرورش می نابراین، ردد. گجدی بر  ب

 هااای دور از ساااااحاا  پروراربناادی ساااوکال در قفس

(Ocean sparجایی که یلظت )  های با تر اکسی ن محلو

تر و عم  بیبتر آب سکب افزای  ظرفیت آب، جریان قوی

ته این ها میزیساااتی قفس پریرد. الک جام  ید ان با گردد، 

مویوع سکب افزای  قاب  مالحظه هزینه نهایی تمام شده 

ید آن می به نوع قفستول جه  با تو های گردد. در ایران 

های نزدیک به سااااح  احداث موجود که همگی در آب

رسااد پرواربندی سااوکال با مبااک  اند به نظر میگردیده

جدی ناشااای از کاه  شااارایط کیفی آب مواجه خواهد 

گردید که نهایتاً ساااکب کاه  ظرفیت زیساااتی مزارع 

 گرددپرورش در قفس می

جه به مویاااوعات مورد بحث در این مقاله، شااااه با تو

نه  که او  را S. lalandiماهی، گو ماهی هب رت یک  عنوان 

کارگیری در صاانعت تکثیر و ه منتخب و مناسااب جهت ب

. دهدبه خود اختصام میپرورش ماهیان دریایی در ایران 

صیاتبه  صو شاره مثکت این گونه در بخ  خ های قکلی ا

گردید. از مزایای مهه این گونه در مقایساااه با ساااوکال، 

تراپی جهت عدم نیاز به هورمونمواردی نظیر،  توان بهمی

 یروری نکودن به کارگیریریزی و القاح مولدین آن به تخه

ساح  جهت پروراربندیقفس شاره نمود آن های دور از  . ا

ببعالوه پرورش  های بتنی  ماهی در اساااتخر راحتی هاین 

 امکان پریر است.

موسسه تحقیقات  که رسدمی نظر به یروری بنابراین،

تحقیقاتی  هایفعالیت متولی عنوانهب کبور، علوم شیالتی

نه آبزی مه ،کباااور در پروریدر زمی نا یاز برای را ایبر  آ

 آن و پرورش مولدسازی، تکثیر جهت های تحقیقاتیپروژه

 سااااله 4-5 دوره یک  ی در آن فناوری تا نموده تدوین

ناوری به یابیدسااات. گردد بومی و  تکثیر جهت بومی ف

 که بود خواهد اهمیت حائز حیث این از گونه این پرورش

صر، صیات منح صو  آبزی اهداف به ،فردشهب با توجه به خ

در زمینه  توساااعه هفته برنامه با توجه به ،کباااور پروری

 .خواهیه رسید ،قفس درماهی  پرورش
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