
علی ایزدی: تهیه و تنظیم 



گونه های مناسب براي پرورش در آبهای خزر
نام علمينام انگليسينام فارسي گونهردیف

ماهی آزاد1
(قزل آالی قهوه ای)

Brown troutSalmo trutta caspius

قزل آالی رنگین  2

کمان
Rainbow troutOncorhynchus mykiss

SturgeonHusoفیل ماهی3 huso

- Pikeسوف دریای خزر4 perchStizostedion lucioperca

Common Carp Cyprinusکپور دریای خزر5 carpio



Salmo)يا قزل آالی قهوه ای ماهي آزاد درياي خزر trutta caspius)

راستهبهخزردریایآزادماهی:شناسیریختSalmoniformes،خانوادهSalmonidaeو
لكه هایوجودوبدننقره ایرنگازعبارتندآنظاهریمشخصات.داردتعلقSalmonجنس

طول.استعدد11-19بینپشتیبالهوجانبیخطبینفلسهایتعداد.بدن،جوانبردشكلستاره ای
16-22دارایآبشیکماناولین.می دهدتشكیلرابدنطولازدرصد1/17-1/22بالغ،ماهیدرسر

سینه ایبالهطولبالغ،نمونه هایدر.استعدد18-20آنمعمولرقمامااستآبششیخارعدد
ماکزیمموسطمت.هستندرنگینقاطدارایمخروجیوپشتیباله های.استشكمیبالهبرابردوتقریباً 
سانتی متر110ماهیایندرطولماکزیمم.استگرم12000و3800ترتیببهماهیایندروزن
.است

ازایرانسواحلدروسفید رودتااتركرودخانهازخزرغربینواحیدرخزردریایآزادماهی:پراکنش
کوچودرآزادماهیان،خانوادهاعضاءسایرمانندماهیاین.استپراکندهبابلرودخانهتاآستارارودخانه

انه هایرودخبهمثلتولیدجهتآزادماهی.می کندمهاجرترودخانهدستباالبهتكثیربرایواست
وچالوس،سردابرودسفیدرود،کرگان رود،شفارود،ناورود،آستارا،مانندخزردریایجنوبیبخش

ازیبازسبرایپاییزهنژادکهاستبهارهوپاییزهنژاددودارایآزادماهی.می کندمهاجرتتنكابن،
ازدشتکالرباهنرشهیدمرکزاستفادهموردمولدینامروزهوبرخورداراستبیشتریاهمیتازذخایر،

.ی باشندمامتیازاینفاقدکارگاهیشرایطبهپذیریسازشعدمدلیلبهبهارهنژادودسته انداین



:  زیست شناسي 

نميباشدمناسبماهيانآزادسريعرشدبرايسردخيليآبهاي:آبدماي.
درواستC ْ16-12بينماهياناينرشدبرايآبحرارتدرجهبهترين

دمايدر.ميشودحاصلرشدميزانوغذاتبديلضريبحداكثرمحدودهاين
رند،نداغذاخوردنبهتمايلويافتهافزايشكاتابوليسمميزانC ْ18باالي
ابهمراهماهيبدنمتابوليسمميزانسانتيگراددرجه10ازكمتردمايدرولي

.مييابدكاهشتصاعديطوربهآبدمايكاهش

-عوامليبهماهيانآزادخانوادهدراكسيژنمصرفميزان:محلولاكسيژن
ديگروغذامتابوليسمكننده،آلودهموادميزانماهي،اندازهآب،دماينظير

زندهبرايزمالاكسيژنحداقل.داردبستگيفيزيولوژيكيوفيزيكيفعاليتهاي
.استppm5ماهيانآزادخانوادهماندن

-بهترين:آباچ-پيpH5/6-8بينماهيانآزادخانوادهحياتدوامبراي
.گويندبحرانيpHرامحدودهاينازخارجوميباشد

-آزادرشدليکنهستندهالينيوريموجوداتيماهيانآزاداگرچه:آبشوري
.استشيرينآبازسريعترشورلبآبدرماهيان



:قزل آالی رنگين کمان 
استدهشپوشیدهریزیفلسهایازوگلگونوشفافانداموپوست:شناسیریخت

قعواسایهدرکههاییرودخانهدروکندمیتغییرمختلفهایرودخانهدرآنرنگ
.گرددمیرنگتیرهبسیاراستگردیده

ساقهباالیچربیبالهودهاندرریزهایدندانداشتنآندیگرمشخصاتاهماز
.استدمی

نقرهیفلسوبدندارایکنندمیزندگیآبباالییهایالیهدرمعموالًکهماهیانی
نامبهوپیمیكروسكورنگبیبلورهاییازنورانعكاسخاطربهرنگاین.هستندای

سازوسوختیكفرعیمحصولواقعدربلورهااین.استCUANINکوانین
.شودمیایجادپوستدررنگمخصوصالیهدریافلسزیردرکهاستشیمیایی

رنگیسلولهزاراندرسیاهوزردقرمزرنگیهایدانهChromatophore
میدورهمازیانزدیكهمبهانبساطیاانقباضعملباهادانهاین.اندیافتهتجمع
ماهیاندرگرنغلظت.باشدمیماهیدررنگتغییرقابلیتاساسفرآینداینوشوند

.داردبستگیسلولهردردانهتراکمورنگیسلولخطبه



: زیست شناسي 
خصوصیاتوهاویژگیاز:
1-یطمحبهنسبتقرمزخالآالیقزلازآسانترمراتببهکمانرنگینآالیقزلماهی

استفادهرآسانتدستیغذایازوداشتهشدناهلیبهبیشتریتمایلنمودهحاصلسازگاری
.نمایدمی

2-ندازهابهکهآبهاییدروبودهمقاوماکسیژنکمبودوباالهایحرارتدرجهبهماهیاین
.نمایدتحملراگرادسانتیدرجه22الی20درجاتتواندمی،گردندتعویضکافی

4-میگوشتخوارماهیاین.استسریعترآنرشدوشدهانجامکوتاهترمدتدرتخمنمو
غذیهتتناننرموکرمهاانواعازماهیایننمایدمیاستفادهکمترماهیانشكاراز،باشد

یدصبرایهاطعمههمینازونمایدمیجستجوآبگیربستردرراموجوداتاینومیكند
.کنندمیاستفادهورزشی

5-بهماهچهاردروشوندتغذیهخوبکهصورتیدروباشدمیسریعرشددارایماهیاین
70بهشدهگزارشطولحداکثروکیلو7بهآنوزنحداکثروگرم1000الی800وزن

.رسدمیمترسانتی
6-دباشمیپرورشجهتآبیسردانماهیمناسبترینازکمانرنگینآالیقزلماهی

کمترآبکیفیتوحرارتدرجهبهنسبتوکردهعادتدستیغذایبهآسانتربطوریكه
.باشدمیحساس



:  فیل ماهی 

هکمخروطیوکوتاهپوزه.شودمیترباريکدمسمتبهوباريکبدن:بدنشکل
کلطولدرصد23تا18حدودسرطول.استکلطولدرصد12.5تا7آنطول
درصد78حدوداستانداردطولواستکلطولدرصد15حدودبدنارتفاع.است
کهاستگرديافشرده،بلندسبيلکدارای.داردآبششیخار36تا17.استکلطول
مخرجیبالهمنشعبغيرهایشعاع.رسندمیدهانبهوباشدمیهايیرشتهدارای
شعاعياخارفاقدکلیبطورماهیاين.باشندمیعدد48–81پشتیبالهو22–41

.هاستبالهدرسخت

نسبتبهپوزهواستزيريندهاندارای.استایدايرهماهیفيلبدنعرضیمقطع
.استباالسمتبهحدیتاومتوسطماهيانتاسساير

11–14پشتدر.باشدمیبدنسطحدراستخوانیصفحاترديف5دارایماهیفيل
9–11رديفدودارای،شکمدروطرفهردرصفحه41–52پهلودر،صفحه
.باشدمیکدامهردرصقحه

نربين.استسفيدشکمیناحيهدروروشنترپهلوهادر،خاکستریپشتدربدنرنگ
ودوجهايیروشجنسيتتعيينبرایالبته.نداردوجودشاخصظاهریتفاوتمادهو

.دارد

ترانهمديدريای،سياهدريای،اژهدريای،آدرياتيکدريای،مازندراندريای:پراکنش
ولگاواورال،کوبانرودخانه،دون،دانوب،مرمرهدريای،آزوفدريای،



: زیست شناسي 
آنادروموسماهییكماهیفیلAnadromous(کوچرود)لبوشورآبهایدرکهبوده

.کندمیمهاجرتشیرینآببهتخمریزیبرایامانمایدمیرشدوزندگیشور
محیطوشرایطدروسالگی16-18سندرمادهجنسوسالگی13-14سندرنرجنس

-10بهتونیباستخرهایدرپرورشیشرایطومحیطدرمدتاینالبته.گردندمیبالغطبیعی
ایهقسمتبهتخمریزیبرایرودخانهبهورودازپسماهیاینمولدین.رسدمیسال12

رددابستگــی(ماهیوزن)ماهیاندازهبهآنهاتخــمتعدادوکردهمهاجرترودخانهباالی
باسپسوآبزیمهرگانبیازماهیاناینالرو.استمتغیرعددهزار360-700بینو

.نمایندمیتغذیه...وماهیگاو،کلمهماهینظیرهاماهیسایرازسنافزایش
ترینبیشبهارفصلدراما،دارندهارودخانهبهپاییزهیابهارهمهاجرتمثلتولیدبرای

خمتمحل.داردبستگیرودخانهآبطغیانبهمثلتولیدزمان.گیردمیصورتمهاجرت
سرعتوباشدمیماسههمراهبهسنگیقلوهوسنگالخیمحیطدرورودخانهبستردرریزی

.باشدبایدمتر4–15عمقوثانیهدرمتر2تا1/5بینآب
تخمتولیدمیزان.باشدمی(هزار850میانگین)هزار2850تاهزار220مطلقآوریهم

فصل.باشدمیقطعههزار770تا360بینوداشتهمختلفعواملبهبستگیهامادهدر
مهاجرت9–17حرارتدرجهباهایآببهامراینبرایواستپاییزوبهاردرریزیتخم
.نمایندمی









گونه های مناسب براي پرورش در آبهای خلیج فارس 
نام علمينام انگليسينام فارسي گونهردیف

CobiaRachycentronسوکال1 canadum

آسیاییباس سی 2
(سوف دریایی)

Asian seabassLates calcarifer

Sobaity breamSparidentexصبیتی3 hasta

grouperEpinephilusهامور معمولی4 coioides

Fourfinger threadfinEleutheronemaراشگو5 tetradactylum

SnapperLutjanusسرخو ماهی6 argentimaculatus

Silver pomfretPampusحلوا سفید7 argenteus

Gilthead seabreamSparusشانك اروپایی8 auratus

Pompano Trachinotusپرستو ماهی 9 mookalee

Southern meagre Argyrosomusمیش ماهی 10 hololepidotus



میش ماهی
(Argyrosmus hololepidotus) 

شناسیریخت:
یكباکشیدهنسبتاًوبزرگبدنیباایگونهمتر،سانتی100متوسطبطورو150بدناندازهحداکثر

شعاع29تا26وخار1واجدعقبیبخشخار،10شاملپشتیبالهجلوییبخشانتهایی،بزرگدهان
سینهبالهدهقاعداخلیبخشگرد،آنپایینگوشهوتیزنوكآنباالییگوشهباتختدمیبالهنرم،
سیاهالخیكفام،سرخهابالهاینقرهشكموپهلوهاای،قهوه/سبزبدنپشترنگفلس،فاقدای

.ایسینهبالهقاعدهروی



:پراکنش
ده در جنوب آفریقا ، ماداگاسكار ، نامیبیا ، استرالیا و هند مشاهده شA. hololepidotusگونه

ماهی میش    .(Smith & Heemstra, 1986)که در واقع بومی سواحل ماداگاسكار می باشد
.  درجه جنوبی به سر می برد29درجه شمالی و 21در آبهای نیمه گرمسیری در عرض جغرافیایی 

.دپراکنش این گونه همچنین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان از میناب تا گواتر می باش



زیست شناسي :

شودمییافتنیزمتر400عمقتادریاییوشورلبشیرین،آبهایدروبودهکفزیماهی
(Griffiths & Heemstra, ومانگروجنگلهایدرجوانیمرحلهدرگونهاین.(2000

رایبوکندمیزیستعمقکمآبهایومصبهاشنی،سواحلدربلوغمرحلهدروهامصب
.زندمیجمعیدستهمهاجرتبهدستریزیتخمعملیاتانجام

جمعــیتبرابرشدندوزمان،کیلوگرم71آنوزنحداکثر،مترسانتی150آنطولحداکثر
وشبدرطورعمدهبهآنهاتغذیه.باشدمیسـال30عمــرآنطولحداکثروسال14آن

نیزوکندمیتغذیهماهیانسایروکرمهامیگو،خرچنگ،مرکب،ماهیازوبودهکدرآبهای
آیدمیحساببهخطرمعرضدرماهیانجز

(Griffiths & Heemstra, 2000).



صنعتی میش ماهی دارای کیسه شنا بسیار باارزشی است که دارای خاصیت دارویی و مصارف
می  ( 1373پارسامنش و همكاران ، )می باشد و همچنین بزرگترین ماهی خوراکی خلیج فارس 

ییرات  تغ(جزء گونه های دارای پراکنش وسیع ، قیمت باال، هماوری باال، یوری هالین . باشد
 & Griffiths)، ســرعت رشــد بــاال در مرحله جوانی(وسیع شوری را تحمل می کنند

Heemstra, 2000) باشدمی و قابلیت تكثیر در کارگاههای تكثیر.



ماهی سی باس آسیايی 
(Asian Seabass )Lates calcarifer

شناسیریخت:
شودمیمحدبیپشتبالهجلویدرکهمقعرپشتینیمرخبادارسرپوزهپهن،دمیبالهبافشردهباریك،وکشیدهبدن.

لبهووچكخارکدارایماهیاینآبششیسرپوش.استیافتهامتدادچشمپشتتاباالییفكمورب،وکمیبزرگدهان
از.استایشانهنوعازوبزرگهایفلسدارایماهیاین.شودمیمشتقجانبیخطازکهاستنرمایدندانههای
آبدرمعمولطوربهماهیاین.باشندمیسانتیمتر100تا25معمولبطورولیرسدمیمترسانتی200تااندازهنظر

.شودمییافتمتر40تاحداکثراعماقدرخورهاویژهبهساحلیهای
پراکنش:
اقیانوسغربگرمسیری،نیمهوگرمسیرینواحیساحلیشورلبهایآبدروسیعیانتشارباسسیجهانی،نظراز

هایآبدریگرمسیردرسواحلهاآندراسترالیا.داردشمالیاسترالیاییونوگینهتایوان،چین،تافارسخلیجازهند
.اندیافتهانتشارپایتختدرNoosaرودخانهتاغربیاسترالیایدرAshburtonرودخانهازشیرین

خانوادهبهکهبودههالینیوریگونهاینCentropomideنیمهوحارهمناطقدرمواردبسیاریدروداردتعلق
جنوبوااسترالیشمالازمناطقیشاملآنپراکندگیدامنه.استشدهپراکندهاطلساقیانوسوهنداقیانوسحاره

.باشدمیعماندریایحاشیهکشورهایوفیلیپینالجزایرمجمعو(اندونزیوتایوانمانند)آسیاشرقی

نامباماهیاین.شوندمیشناختهمختلفنواحیایندرگوناگونیمشتركهاینامبهآنهایگونهGiant sea
perchوشرقیجنوبآسیایدرBarramundiتجاریاهمیتدارایباسسی.شودمیخواندهاسترالیاکشوردر

.استیافتهتوسعهپروریآبزیصنعتدرکامالًو.شدبامینواحیاینسرتاسردرشیالتیو



:زيست شناسي عمومي
وریشباآبیهایمحیطدراستقادریعنیبودههالینیوریباسسیماهی

این.دنمایرشدوزیستباالشوریباحتیوشورلب،(شیرینآبحدتا)کم
بهوباشدمیشرقیجنوبآسیایکشورهایدرپرورشیمهمماهیانجزءماهی

Giantنام sea perchاسترالیاکشوردرواستمعروف
Barramundiطیردوبودهالرشدسریعبسیار-ماهیاین.شودمینامیده

درمحیطوبودهگوشتخوار.کندمیرشدگرم600ازبیشوزنیبهماه5ازکمتر
برایالغبماهیان.کندمیتغذیهماهیانبچهوپوستانسختازبیشتروحشی

درباسسیماهی.کنندمیحرکتدریاسمتبهگذاریتخموجنسیبلوغ
مترسانتی70تا60اندازهوکیلوگرم4تا5/2حددوزنیباوسالگی4تا3سن

.رسندمیجنسیبلوغبه
فصلازغیرتوانمیسختیبههستندجدایكدیگرازجنسدواینكهوجودبا

وزنوبهبستگیباروریقدرت.دادتشخیصیكدیگرازراهاآنریزیتخم
.باشدتخممیلیون0/17تا1/2دارایتواندمیوداشتهماهیاندازه





Rachycentron)    : سوكال   canadum )Cobia



:زيستشناسي

شعاع9ِتا7باپشتيبالهاولين،بزرگدهانوفشردهسر،استوانهايوباريكبدن
ليهالبالغماهياندردميباله.نيستندمتصلهمبهكهوكوتاهقويجدا،سختِ
.استگرددميبالهجوانماهياندراستبلندترآنباالييقسمتكهاست

قهوهاينبدطرفينوپشت،ضخيمپوستدررفتهفروكوچكسيكلوييدفلسهاي
200تااندازهحداكثرمتر،سانتي110عموميتااندازة،زردبهمتمايلبدنزيرتيره

ساحليهايآبازجابجاييقابلآنزيستگاهكهپالژيكنيمهومهاجرگونة.مترسانتي
تسخشكارچي.استهامصبگاهيوسنگيسواحلبه،عمقكمهايصخرهوباز

.استكوچكماهيهايومركبماهياننيزوخرچنگهاعمدتاً،پوستان



:بچهماهيتهيه

كيبهنريكنسبتباوميرسندبلوغبهكيلوگرمي10تا9وزندرسوكالمولدين
قطعه100تعدادبهمتر1.5عمقبامربعيمتر400–600بتنياستخرهايدرماده
ريزيتخمماهمهرتااسفندازطبيعيبطوروشوندمينگهدارياستخرهردر

درجه27تا23دمايدرانكوباسيون.(پاييزوبهاردرريزيتخمپيك)ميكنند
متريميلي6/3تا4/3شدهتفريخالروهاي)ميانجامدبطولساعت30سانتيگراد
ميكشدطولروز45مترسانتي8-10اندازةبهرسيدنتاالروپرورش،(هستند

ردالروهاپرورشدربقانرخ.(كوچكغذاييقطعاتوپودهاكوپهروتيفر،باتغذيه)
استمتغيردرصد20تا5بعد،بينروز45تابارورتخممرحلةازسنتيهايسيستم

30تا25نوزادگاهيمرحلة.باشدميدرصد50–70بستهمدارهايسيستمدرولي
جنسهمبروزخاطربه)برسدگرم30وزنبهماهيبچهتاميكشدطولديگرروز

وشوندبنديدرجهميبايستنوزادگاهيمخازنبهانتقالازپيشماهيهابچه،خواري
.استضرورينوزادگاهدرپرورشمرحلهطيروز14تا10هر



:شرايطپرورشدرقفس

سانتيدرجه21-30حرارتيدامنةدرباشدميالرشدسريعوپذيرتراكمگونهاين-
،(هزاردر27–35ترجيحاً)نمايدميرشدهزاردرقسمت40تا18شوري،گراد
خوبيبهرادستيغذاي.ليتردرگرمميلي5بااليمحلولاكسيژنو7/5–8اچپي

آراممناطقدررسانيوزنبههايقفسدرگرم10-15اوليهباوزن.نمايدميمصرف
روزدر.ميرسدكيلوگرم6بااليوزنبهماهه10دورهيكطيوشودميسازيذخيره
قفسهايبهماهيهاهمة،گرم30ميانگينوزنبهرسيدنازپسوتفريخازپسنودم

برابردرالزممقاومتماهيانبچهگرم30ازقبل).ميشوندمنتقلدرياييپرواربندي
از.رسدميمترسانتي30بهماهيطولاول،ماهچهارطي(ندارندرادرياييجريانات

–600وزنبهرسيدنازپسسوكالوميشودشروعسريعرشدبعدبهمرحلهاين
ماهگي16درواستنمودهثبتراماهدركيلوگرميكمعادلرشدضريب،گرم500
رشدومتر2بهماهيطولبيشينه.ميرسد%20چربيدرصدباكيلوگرم10وزنبه

سانتيدرجه18در.داردقرارگرادسانتيدرجة28تا25حرارتيدامنةدرمطلوب
.دهندميتلفاتگرادسانتيدرجه15زيردروميمانندبازتغذيهازماهيانگراد

.استدرياييهايقفسدرپرورشوعماندريايوفارسخليجآبهايبرايمناسب



:رژيمغذاييدرمرحلهالرويونوجوانيسوكال



:ميباشدبصورتزيرگيماه4تامنحنيرشددراينگونه
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: اجزاء و مواد مغذی درغذای دستی 
مواد
معدنی

ويتامین روغن
ماهی

آرد
گندم

آردبرنج پودرماهی ماهیخرد
شده

اجزاء

1 1 1 3 7 40 47 نوزاد

0/5 0/5 0 0 25 30 44 پرواري

رطوبت مواد
معدني

ويتامين خاكستر كربوهيدرات چربي پروتئين موادمغذی

نوزاد 53.03 11.91 8.82 23.31 1.66 1.66 39.89

پرواری 42.58 8.01 17.96 29.83 0.81 0.81 38.08



:فلوچارتزماندرپرورشمراحلمختلفسوكال



:حارهمراحلپرورشماهيسوكالدرمناطقتحت



:تغذيهسوكال

گرددميانجامكنسانترهغذاي+فيشتراشازتركيبيبصورت

وشدهخردماكولغيرماهيان،ساردين:شامل(انجمادباريكبا)فيشتراش.......
ويژهكهاستوارداتيحاضرحالدر(15–16چربيدرصدبا)آمادهكنسانترهغذاي

باهفتهدربار6وروزدرباريكماهيانواستباالييCPدارايوبودهسوكالماهي
0/5–0/7ازهواييوآبشرايطبهبستهغذادهيميزان.شوندميتغذيهغذااين

1/5:1پرواربنديمرحلهدرغذاييتبديلضريب.گرددميانجامبدنوزندرصد
.باشدمي



:برداشتاينماهی

دركاملودرستهبصورتوگرددميقطعغذادهيقبلروزيكاز
اساسبرهمچنينوژاپنبهصادراتبرايسرزدهوداخليبازارهاي

.گرددميعرضهشدهفيلهبصورتمشتريدرخواست



:صنعتمشكالت

.استشدههمشاهدويروسيوانگلي،باكترياييبيماريهاي،سوكالپرورشمراحلكليهدر:بيماريها
Nitzchiaهجومالرويمراحلدربطوريكه , Epistylisويروسيبيمارينرسريمرحلهدرو

lymphocystisآبكيفيتحفظوغذادهيدرخوبمديريتصورتدروليداردوجود،
Amyloodiniumانگليبيماريهاي.نيستكشنده ocellatum،Myxosporideanو

Trichodinaدارندوجودمرحلهايندرنيز.
Neobenedeniaانگليبيماريهاي،پرواربنديمرحلهدر spهايعفونتهمچنينودارندوجود

Streptococcusمانندثانويهباكتريايي spعالئماز.گرددمينوجوانماهياندركوريباعث
.ردبنامراپايينتوليدسرانجاموبدنرنگتيرگي،كمرشدبهتوانميماهياندركوري
PhotobacteriumباكتريتوسطPasteurellosisباكترياييبيماري damselهمچنينو

piscicidaديگركشندهبيماري.استشدهمشاهده،نمايدميبروزسرماهنگامدركه
vibriosisويروستوسطكهVibrio alginolyticusراپوستدرهموراژيكعالئمكه

.V:ازعبارتندنيزديگرهايويروسودارد vulnificusوV. parahaemolyticus



:ازمشكالتديگرميتوان

وفمختلهاياسترس،سردفصولدردماشديدكاهش،سرخكشندپديده،هاطوفان
.بردنامرانادرستيابيسايت
ماننددولتجانبههمههايحمايت،صنعتاينبهترچههرتوسعهبرايبنابراين

ومحصوالتبيمهاندازيراه،(ترويجيهايپروژهاجراي)حمايتيهايسياست
هايكلينيكشدنفعال)دامپزشكيايدورههايسرويسانداريراه،هاسازه

اعطاي،پرورشمراحلوهاسازهساختدرتوليداستانداردهايرعايت،(خصوصي
ناسيشاقيانوسمليمركزتوسطفعالهايسايتمداومپايش،بهرهكمتسهيالت

كنندگانيدتولافزايش،سرخكشندپديدهازناشيتلفاتبروزازجلوگيريمنظوربه
آنهاميانسالمرقابتايجادومختلفهايحلقهدر



Epinephelus) :معمولی هامور coioides )Grouper



: زيست  شناسي

در،عدد65تا58جانبيهايفلستعداد،استفشردهپهلوهاازكميوشكلدوكيبدن
مايلنارنجينقاطوسفيدبهمايلايقهوهبدنرنگ،داردوجودايشانههايفلسبدنطرفين

در.رسدميمترسانتي120بهبدنطولبيشينه،پوشاندميراسروبدنسرتاسرايقهوهبه
كيلوگرم1تا7/0وزنبهيكسالهدورهيكدر.داردپراكنشعماندريايوفارسخليجسراسر

.نمايندميتحملرا(ليتردرگرم35تا20)شوريازوسيعيدامنهماهيانهامور.رسدمي
درجه28دمايولياستگرادسانتيدرجه25–32گونهاينپرورشبرايمناسبدماي

،گرادسانتيدرجه15زيربهدماافتصورتدرو.دهدميترجيحپرورشبرايراسانتيگراد
ودهبومادهاوليهسنيندروبوده(هرمافروديت)دوجنسيگونهاين.گرددميمتوقفتغذيه
تخمويرتكثدوره.گرددمينرجنسبهتبديلمختلفاوزاندرمنطقهاقليميشرايطبهبسته
هببرايوتحويلتكثيرمراكزازمتريسانتي2-3ماهيانبچهوبودهماهخردادتااسفندازريزي
–15قفسدرسازيذخيرهبرايمناسبوزن.شوندمينگهدارينرسريمخازندررسانيوزن
وردمهايگونهازيكيباالقيمتسريع،رشدبواسطهماهيانهامور.استشدهتعيينگرم10

يماه.پذيرندميآسانيبهنيزراشدهپليتغذاهايگونهاينباشدميپرورشامردرتوجه
پرورشقابليت.كندمياستفادهغذاييمنبعيكعنوانبهماهيهاضايعاتازمعمولطوربههامور

عماندريايوفارسخليجآبهايبرايمناسب.داردرادرياييهايقفسوخاكياستخرهايدر
.باشدميدرياييهايقفسدرپرورشو



مشخصات کلی هامور ماهیان
كفزيايگونه

تناننرم،پوستانسختماهیان،ازتغذیه،شكارچي

پروتوژینوسهرمافرودیت

45هامادهبلوغطول cm

61نرهابلوغطولcmباالبه

تخم800000ازبیشوباالهماوري

رنگبيزردهوكروي،شناورهاتخم

بهاردرریزيتخمفصل



Sparidentex)   صبييت   hasta /Acanthopagrus cuvieri  )Sobaity Seabream : 



: زيست  شناسي

تيرهلكةيكبانقرهايبدنرنگ،نرمشعاع11وسختشعاع11دارايپشتيبالة
يرهتوسطدرهافلستمام،آبششيسرپوشهايشدنبازمحلباالئيگوشةدر

فارسخليجسراسردرورسدميمترسانتي50بهبدنطولبيشينه،هستند
.داردپراكنشبوشهراطرافدربويژه
.ندكنميتغذيةتناننرموپوستانسختاز،عمقكمساحليآبهاي:زيستگاه
غذاي،نمودهرشدگرادسانتيدرجه22-33حرارتيدامنة:قفسدرپرورششرايط

سانتيدرجه30دمايدررارشدضريببهترينونمودهمصرفخوبيبهرادستي
دورهوسازيذخيرهگرم1.5اوليةوزنباماهياينمتعارفبطور.داردگراد

ميبرداشتگرم600وزنباماهة6دورهيكطيازپسونمودهآغازراپرورش
استخرهايدرپرورشوعماندريايوفارسخليجآبهايبرايمناسبوشود
.استدرياييهايقفسوبتني



شانك اروپايي
Gilthead seabream،Sparus auratus )



: شانک اروپایي 

گونـةاز،شـانكمـاهیSparus aurataتیرهوSparidaeماهیاین.است
بسیارکـهمیشودمحسوبعماندریایوفارسخلیجتجاریومهمهایگونهاز

رگور،گازعبارتندآنصیدوسایل.استنیزباالییصیدمیزاندارایوخوراكخوش
ازاهیماین.استشدهگزارشترالتورباآنصیدبیشترینکهقالب،وترالتور

ــهبســاحلازمحــدوددســتجاتصورتبهکهمیشودمحسوبساحلیهایگونه
50عمقتاساحلیعمقکمآبهایدر.کنندمیمهــاجرتعمیــقآبهــای

:ازنـدعبارتآنهـاغذایمهمترینگوشتخوارند؛غذائیعاداتنظرازهستندمترساکن
حله،مند،هایرودخانهدر.مـاهیوتنـاننـرمپوسـتان،سـختکرمها،خارتنان،
بـهتنـسبجثـهنظـرازکـهدارندحضورمصبهادرهمچنینواروندکناربهمنشیر،

کـهیزمـانگوشتخواری،تغذیهدلیلبهماهیاین.کوچكترنددریـازیهـایگونـه
ینچنآفتیابد،میراهمیگـوپرورشـیهـایحوضـچهبـهتعویـضیآبباهمراه

.شودمیمحسوبنیزپرورشیمحیطهای



Eleutheronema)راشگو   tetradactylum  :   )Fourfinger threadfin



:زيستشناسی

عاعشدارايايسينههايباله،مخروطيسر،استفشردهمقطعدروكشيدهبدن
شسرپووسررويكهايشانههافلس،شكلمخروطيپوزه،آزادپايينيهاي

شكميبالهوسختشعاع2–3دارايمخرجيباله،پوشاندمينيزراآبششي
ميايسينههايبالهبهنزديكخيليكهنرمشعاع5وسختشعاعيكداراي
بقيهازتربزرگآزادشعاع3دارايوداشتهپايينيموقعيتايسينهباله.باشند
المسهاندامحكمدرطويلهايرشتهاين،استآمدهدرايرشتهبصورتكه

گليبسترهايرويوساحليعمقكمهايآبدر.روندميشماربهماهيبراي
.اشدبميريزماهيانوپوستانسختازاصليتغذيه،نمايدميزندگيشنيو

.باشدميفارسخليجممتازهايگونهجزءوعاليطعمداراي
200بهبدنطولبيشينه.انجامدميطولبهماهديتامردادازريزيتخمزمان

.داردپراكنشعماندريايوفارسخليجسراسردرورسدميمترسانتي










