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  چكيده

هاي جنوب ایران است که در خارج از ایران با نام تجاري   یکي از ماهیان بومي آب (Lates calcarifer) باس دریایي آسیایي
صورت گسترده در برخي از کشورهاي جهان نظیر استرالیا، اندونزي،  . این گونه به شود شناخته مي (Barramundi)باراموندي 

شود. همچنین طي دهه گذشته تجربیات مختلفي در زمینه پرورش این  چین پرورش داده مي سنگاپور، برونئي، مالزي، تایلند و
پذیري و  دلیل دارا بودن خصوصیات مطلوبي نظیر رشد سریع، تراکم  ماهي در ایران وجود دارد. ماهي باس دریایي آسیایي به

یي دارد. علیرغم مزایاي گفته شده، پرورش خوراکي، ارزش اقتصادي باال شرایط نامساعد محیطي، ارزش غذایي باال و خوش
پروري این ماهي ارزشمند، مستلزم داشتن  تجاري این گونه در ایران هنوز به میزان کافي توسعه نیافته است. گسترش آبزي

ئه منظور ارا ماهي است. بنابراین اطالعات حاضر به شناسي و بیوتکنیك تکثیر و تولید بچه اطالعات دقیق و صحیح از زیست
مختلف هاي  هاي پرورش آن در سیستم راهکارهاي تکثیر ماهي باس دریایي آسیایي در محیط اسارت و همچنین روش

 تدوین شده است.  پروري  آبزي

 

 پروري دریایي، القاي تخمریزي، باراموندي، دریاي عمان. زيآب کلمات کليدي:
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 مقدمه
  ر جهت تنوعتوجه به پرورش ماهیان دریایي راهکاري موث

هاي آبزیان پرورشي و گسترش  بخشیدن به تعداد گونه

دل  شود )جاوید رحم پروري کشور محسوب مي صنعت آبزي

(. ماهي باس دریایي آسیایي با نام 9911و فالحتکار، 

  Latidaeاز اعضاي خانواده Lates calcarifer علمي

 Asian seabass  انگلیسياست. این ماهي در منابع 

)سیم  Giant seaperchاردار دریایي آسیایي( یا )ماهي خ

پیکر( نامیده شده است، اما با توجه به اینکه  دریایي غول

پروري این گونه در کشور استرالیا انجام  عمده فعالیت آبزي

شود، نام محلي این ماهي در کشور استرالیا یعني  مي

( در بسیاري از منابع علمي Barramundiباراموندي )

(. ماهي باس 9910)حامدي و همکاران،  اردکاربرد د

اي داشته و دامنه  دریایي آسیایي پراکنش جهاني گسترده

پراکندگي طبیعي آن از دریاي عمان تا شمال منطقه 

 (. Job, 2011اقیانوسیه است )

 01پرورش تجاري ماهي باس دریایي آسیایي از دهه 

پروري  میالدي و در کشور تایلند آغاز شد، اما تدریجا آبزي

این ماهي در مناطق دیگر جهان نیز گسترش یافت 

(Tucker et al., 2002در حال حاضر .)،  میزان تولیدات

تن  01111پروري این گونه در سطح جهاني بیش از  آبزي

(. کشورهایي که بیشترین میزان FAO, 2020aاست )

ها انجام  پروري باس دریایي آسیایي در آن تولیدات آبزي

تند از: استرالیا، اندونزي، سنگاپور، برونئي، شود عبار مي

(. باس دریایي FAO, 2020b) مالزي، تایلند و چین

آسیایي از جهات گوناگون و به علت داشتن خصوصیاتي از 

جمله رشد سریع، مقاومت باال نسبت به شرایط محیطي 

اي از دما و  نامساعد، قابلیت تطابق با محدوده گسترده

ارزش اقتصادي باال، پتانسیل مناسبي براي  شوري و

 52-91تواند  پروري دارد. این ماهي در طبیعت مي آبزي

کیلوگرم  01متر و وزن  8/9سال عمر کرده و به طول 

(. سرعت رشد Staunton-Smith et al., 2004)برسد 

کیلوگرم  9ماهي باس دریایي آسیایي به طور متوسط برابر 

ماه به اندازه بازاري که  0-50طي  تواند در سال بوده و مي

کیلوگرم است برسد. گوشت  2گرم تا  921در محدوده 

این ماهي سفید و لطیف بوده و به قیمت باالیي به فروش 

. ظرفیت تولیدمثلي (Boonyaratpalin, 1997)رسد  مي

این ماهي بسیار باال است و به تکثیر در محیط اسارت 

(. باس دریایي آسیایي Job, 2011)دهد  خوبي جواب مي به

گوشتخوار بوده و در محیط طبیعي عمدتا از میگو و ماهي 

فعالي داشته و  کند. این ماهي نوعي رفتار شب تغذیه مي

شود  پیك تغذیه آن در ساعات تاریکي مشاهده مي
(Barlow et al., 1995.)  

مولدین این ماهي از کشور تایلند وارد  ،در حال حاضر

هاي بومي در سواحل   وجه به شناسایي گلهشوند، اما با ت مي

چابهار در دریاي عمان، امکان دسترسي به مولد و تخم و 

الرو آن جهت انجام عملیات تکثیر و پرورش در کشورمان 

وجود دارد، بنابراین مقاله حاضر با هدف بررسي بیوتکنیك 

 تکثیر و پرورش این گونه ارزشمند ارائه شده است. 

 

 مثلشناسي توليد زيست

ها و                      محل زیست طبیعي این گونه دریا است، اما در مصب

 ,Balstonشود ) هاي مرتبط با دریا نیز یافت مي  رودخانه

(. باس دریایي آسیایي مهاجرت تخمریزي انجام 2009

دهد، بدین معني که مراحل ابتدایي زندگي در آب  مي

برند. ماهیان  ميشیرین طي شده و بالغین در دریا به سر 

مولد براي تخمریزي به سوي نواحي ساحلي و مصبي رفته 

 55-01هایي با شوري  و جفتگیري و تخمریزي را در آب

 ,.Guiguen et al)دهند  قسمت در هزار انجام مي

ها، الروهاي خارج شده تا زماني   (. پس از تفریخ تخم1994

باقي متر برسند در محل تخمریزي  میلي 2که به طول کل 

ماهیان به سمت نواحي مردابي که  مانند. سپس بچه مي

 0تري دارد مهاجرت کرده و تا سن  شرایط غذایي مناسب

رسند به تغذیه  سانتیمتر مي 51ماهگي که به طول کلي 

هاي  باس سپس،  (.Almendras et al., 1988) پردازند مي

کنند تا ادامه مراحل  ت ميها مهاجر جوان به سوي رودخانه

که این   تکاملي خود را در آب شیرین سپري کنند. زماني

رسند )طول  سالگي به بلوغ جنسي مي 9-0ماهیان در سن 

 کنند سانتیمتر( به سوي دریا مهاجرت مي 01-01کل 

(Job, 2011 .) 
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باس دریایي آسیایي هرمافرودیت از نوع پروتاندروس است، 

اهیان جمعیت ابتدا نر هستند، اما بدین معني که تمام م

 82-911سالگي، طول کل  0-8زماني که به سن 

رسند تغییر  کیلوگرم مي 2سانتیمتر و وزن تقریبي 

توان  طور کل مي شوند. به جنسیت داده و به ماده تبدیل مي

سانتیمتر نر و  81گفت که ماهیاني با طول کل کمتر از 

بته ماهیان باس سانتیمتر ماده هستند. ال 911بیش از 

دریایي آسیایي پرورش یافته در محیط اسارت بسیار زودتر 

رسند  سالگي به رسیدگي جنسي مي 5و در سن حدودا 

(Athauda et al., 2012.)  فرآیند جفتگیري در این

ساله که از  9-0ماهي به این صورت است که نرهاي 

کنند با مولدین ماده ساکن  رودخانه به دریا مهاجرت مي

یا جفتگیري کرده و این چرخه به همین ترتیب تکرار در

شود. معموال نرها پیش از تغییر جنسیت فرصت دارند  مي

فصل جفتگیري، تولیدمثل انجام داده و پس از  9-5تا در 

عنوان مولد ماده در جفتگیري مشارکت خواهند کرد.  آن به

هاي مولدین پرورشي نسبت  فرآیند تغییر جنسیت در گله

ین وحشي کمي متفاوت بوده و در مجموع باس به مولد

دریایي آسیایي در محیط اسارت نسبت به شرایط طبیعي 

دهد که این امر  تري تغییر جنسیت مي در سنین پایین

تواند ناشي از تغذیه مولدین در شرایط اسارت یا  مي

 ,Schipp) تغییرات هورموني تحت این شرایط باشد

ي آسیایي در نواحي (. تخمریزي ماهي باس دریای1996

گرمسیري نظیر دریاي عمان در خالل فصل تابستان اتفاق 

دماي آب در  (.Rimmer and Russell, 1998)افتد  مي

هاي موسمي عامل اصلي در القاي تخمریزي در  کنار باران

ماهي باس دریایي آسیایي بوده و فتوپریود در مرتبه دوم 

  (.Balston, 2009)اهمیت قرار دارد 

هاي  در این ماهي از نوع خارجي بوده و تخمك لقاح

شوند  پالژیك و اسپرم توسط مولدین در ستون آب رها مي

هنگام انجام شده  تا لقاح انجام شود. جفتگیري عمدتا شب

و احتماال با چرخه ماه در ارتباط است، چرا که تخمریزي 

در فصل تولیدمثل عمدتا بعد از ماه نو یا بدر کامل انجام 

توان  . با توجه به رابطه مد دریا با چرخه ماه، ميشود مي

گیري کرد که تخمریزي بدین منظور در این  چنین نتیجه

یافته را به  هاي لقاح شود تا مد بزرگ، تخم زمان انجام مي

گشایي و تغذیه الروها  نواحي مصبي که شرایط براي تخم

تر است بکشاند. معموال کل فرآیند جفتگیري و  مناسب

شود  شب انجام مي 5-9ي در گله مولدین طي تخمریز

(Job, 2011) نرخ هماوري در باس دریایي آسیایي بسیار .

میلیون تخم تولید  0-8تواند  باال است و هر ماده بزرگ مي

ساعت  98ها پس از  (. تخمSchipp et al., 2007کند )

روز تغذیه خارجي را آغاز  5تفریخ شده و الروها پس از 

شوند. نرخ بقاي  ماهي نورس تبدیل مي کرده و به بچه

ماهیان متغیر بوده و عواملي از قبیل شوري  الروها و بچه

توانند نرخ بازماندگي الروها و  باال، دماي زیاد و بارندگي مي

 ,Balston) ماهیان تولید شده را افزایش دهند بچه

2009 .) 
 

 تكثير در محيط اسارت

آسیایي دو روش براي تامین مولدین ماهي باس دریایي 

وجود دارد: صید مولدین وحشي از طبیعت و مولدسازي 

اي از مولدین  در محیط پرورش. مولدسازي و نگهداري گله

پرورشي به جاي صید ماهیان مولد از طبیعت از 

راهکارهاي افزایش موفقیت تکثیر ماهي در محیط اسارت 

-Sampath) هاي شناور است. گله مولدین در قفس

Kumar et al., 1995یا مخازن فایبرگالس ) (Schipp 

et al., 2007) شوند. با توجه به تاثیر مخرب  نگهداري مي

استرس ناشي از تراکم بر محور تولیدمثلي، تراکم نگهداري 

 2/1-9ها پایین و در حدود  مولدین در این مخازن یا قفس

ماهي در هر مترمکعب است. مخازن نگهداري مولدین 

متر  2/9-5مترمکعب حجم و عمق متوسط  51ل حداق

دارند. نسبت جنسي مولدین نر و ماده در مخازن 

البته  (.Garcia, 1990a)است  9:9سازي معموال  آماده

 9ذکر شده است که در صورت استفاده از نسبت جنسي 

یابد  ها افزایش مي نر، نرخ لقاح و تفریخ تخم 5ماده به 

(Almendras et al., 1988) . پارامترهاي کیفي آب در

درجه  58-91دما،  مخازن نگهداري مولدین به شرح

-pH ،0/8قسمت در هزار،  58-90سانتیگراد، شوري، 

گرم در لیتر و  میلي 2/2، اکسیژن محلول باالتر از 8/0
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ساعت تاریکي است.  91ساعت روشنایي و  90فتوپریود 

ید ئاسکوتغذیه مولدین با ماهیان و میگوهاي هرز و گوشت 

درصد از  9-5به همراه مکمل ویتامین به میزان روزانه 

در  (.Boonyaratpalin, 1997) شود وزن بدن انجام مي

که شرایط مناسب براي مولدین فراهم بوده و  صورتي

شرایط مطلوب قرار گرفته مولدین به مدت طوالني در 

ي باشند، امکان تخمریزي طبیعي نیز میسر است. تخمریز

طبیعي به معناي جفتگیري طبیعي ماهیان مولد نر و ماده 

در محیط کنترل شده و تخمریزي بدون نیاز به تزریق 

هورمون است. با توجه به رفتار تولیدمثلي ماهي باس 

دریایي آسیایي مبني بر تخمریزي در آب شور، نگهداري 

مولدین در آب شور مدتي پیش از تکثیر براي رسیدگي 

 ضرورت دارد. جنسي گنادها 

چندین روش براي تکثیر ماهي باس دریایي آسیایي در 

ترین روش این  محیط اسارت پیشنهاد شده است. ساده

سازي  هاي آماده است که ماهیان در همان مخازن یا قفس

به صورت طبیعي و بدون دخالت انساني تخمریزي کنند. 

تخمریزي در این شرایط به آمادگي کامل مولدین بستگي 

پذیر نیست. روش دوم براي تکثیر  ته و همیشه امکانداش

واسطه  طبیعي به باس دریایي آسیایي، تخمریزي نیمه

تزریق عوامل هورموني است که این امر خصوصا در تکثیر 

 ,.Mylonas et al)خارج از فصل حائز اهمیت است 

طبیعي، اعمال  (. براي حصول موفقیت در تکثیر نیمه2010

ر شرایط محیطي از جمله افزایش دما ها د برخي دستکاري

و ساعات روشنایي نیز در کنار تیمار هورموني الزم است. 

اطالع از وضعیت رسیدگي جنسي مولدین ماده پیش از 

تزریق هورمون ضروري است و براي حصول اطمینان از 

طور  شود. به برداري از تخمدان انجام مي این امر، نمونه

 011ها حداقل  در آن هایي که قطر تخمك ماده ،کلي

میکرومتر باشد، آمادگي کافي براي دریافت تیمار هورموني 

همچنین نرهایي  (.Garcia, 1990b)را خواهند داشت 

براي فرآیند تکثیر مناسب هستند که اسپرم سیال و 

ریزشي داشته باشند. همچنین اطمینان از قدرت تحرك 

فقیت ها در مواجهه با آب شور، نقش مهمي در مو اسپرم

 (. Almendras et al., 1988)کند  فرآیند تکثیر ایفا مي

هاي مختلفي از جمله عصاره هیپوفیز کپورماهیان،  هورمون

hCG  وLHRHa  براي القاي رسیدگي جنسي در ماهي

عنوان  .گیرند باس دریایي آسیایي مورد استفاده قرار مي

المللي  واحد بین 521-9111شده است که ترکیب 

گرم عصاره هیپوفیز  میلي 5-9 همراه بهhCG ون هورم

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مولدین  کپورماهیان چیني به

ساعته، پس  50درصدي با فاصله  01و  91دوز  5ماده در 

 ,Kungvankijشود ) ساعت منجر به تخمریزي مي 95از 

بیشترین  LHRHaهاي ذکر شده،  (. از بین هورمون1986

تکثیر باس دریایي آسیایي دارد. دوز هورمون  کاربرد را در

ازاي هر کیلوگرم وزن  میکروگرم به 2-52مورد استفاده 

بدن مولد ماده است که گاهي اوقات و با توجه به شرایط، 

تواند به  براي مثال تکثیر خارج از فصل، این میزان مي

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مولدین  میکروگرم به 911-21

مولدین نر معموال نیازي به تزریق هورمون  .دنیز بالغ شو

ندارند، اما در صورت نیاز، نیمي از دوز تزریقي به مولدین 

تزریق  (.Schipp et al., 2007) کنند ماده را دریافت مي

هنگام، در یك دوز انجام   هورمون به مولدین معموال صبح

ساعت بعد در هنگام تاریکي هوا  90-01شده و مولدین 

. تزریق هورمون (Garcia, 1989) کنند ي ميتخمریز

صورت درون عضالني و در ناحیه فوقاني بدن، باالي خط  به

تر از میانه باله پشتي  متر پایین سانتي 9جانبي و حدودا 

 (.Schipp et al., 2007)( 9شود )شکل  اول انجام مي

هاي هورموني  جاي تزریق هورمون از پلت توان به البته مي

در حامل کلسترول نیز استفاده  LHRHaآهسته رهش 

کرد که باید چند ماه پیش از فصل تکثیر در بدن مولدین 

کاشته شود. محل کاشت پلت هورموني نیز مشابه محل 

عنوان شده (. Schipp et al., 2007) تزریق هورمون است

هاي هورموني حاوي هر دو نوع   است که استفاده از پلت

تواند   متیل تستوسترون مي -آلفا 90 وLHRHa هورمون 

تراپي را افزایش داده و نرخ رسیدگي  کارایي هورمون

 (.Garcia, 1990bدرصد برساند ) 81جنسي را به 

روش سوم تکثیر ماهي باس دریایي آسیایي نیز شامل 

گیري از مولدین  کشي و اسپرم تکثیر مصنوعي و تخم

است که چندان  صورت دستي تزریق شده و انجام لقاح به
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. هماوري (Boonyaratpalin, 1997) معمول نیست

ازاي هر  تخم به 911111نسبي در این ماهي برابر با 

 (.Garcia, 1990a) کیلوگرم وزن بدن مولد ماده است

 

 
محل مناسب براي تزريق هورمون يا كاشت پلت  : 1شكل 

رهش جهت القاي رسيدگي جنسي در  هورموني آهسته

( Lates calcarifer) دريايي آسياييمولدين باس 

(Schipp et al., 2007) 
 

 ماهي پرورش الرو و بچه

یافته باس دریایي آسیایي معموال قطري بین  هاي لقاح تخم

متر داشته و قطره چربي منفردي به قطر  میلي 82/1-00/1

شود، عالوه بر این،  ها دیده مي متر در آن میلي 50/1-59/1

 Schipp)مانند  و روي آب شناور ميها پالژیك بوده  تخم

et al., 2007وسیله سبدهایي که  یافته به هاي لقاح (. تخم

آوري و به  اند جمع در خروجي مخزن جفتگیري قرار گرفته

سازي  شوند. تراکم ذخیره مخازن انکوباسیون منتقل مي

ازاي هر لیتر   عدد تخم به 9111ها در این مخازن،  تخم

  درجه سانتیگراد 50-91ر دماي ها د است. تفریخ تخم

طور  کشد. نرخ تفریخ نیز به ساعت طول مي 90-95

درصد است. الروهاي تازه تفریخ شده به  21میانگین 

شوند.  مخازن پرورش الرو یا استخرهاي خاکي منتقل مي

ساعت پس از تفریخ، الروها تغذیه خارجي را آغاز  08

ساعت پس  10کنند. جذب کامل کیسه زرده حداکثر   مي

شود. تغذیه الروها باید همزمان با جذب  از تفریخ انجام مي

کیسه زرده آغاز شود، چرا که تاخیر در تامین غذا براي 

 Kailasam et)تواند منجر به تلفات شدید شود  الروها مي

al., 2007 .) 

پرورش الروهاي باس دریایي آسیایي در دو نوع سیستم 

در سیستم گسترده،  شود. گسترده و متراکم انجام مي

پرورش الرو با تراکم پایین و در استخرهاي خاکي کوچك 

 Rimmer and)شود  شور انجام مي با آب شور و یا لب

Russell, 1998) سیستم متراکم پرورش الرو نیز مبتني .

بر پرورش تعداد زیادي الرو با تراکم باال در مخازن بتوني 

ترین  مهم(. Schipp et al., 2007)یا فایبرگالس است 

ها  هاي گسترده این است که براي اداره آن مزیت سیستم

نیروي انساني و تجهیزات کمتري مورد نیاز بوده و در 

تر است. همچنین نرخ  نتیجه هزینه تمام شده کار پایین

ها باالتر است. در مقابل،  رشد الروها در این سیستم

دگان دهن هاي متراکم هزینه بیشتري را به پرورش سیستم

کنند، در عوض نرخ بقاي الروها در این  تحمیل مي

هاي  ها باالتر است. در حال حاضر عمدتا از سیستم سیستم

ماهیان باس دریایي  متراکم براي پرورش الرو و بچه

 (. Job, 2011) شود آسیایي استفاده مي

 8-91هاي گسترده، استخرهاي مورد استفاده  در سیستم

، با مخلوطي از کودهاي آلي و روز پیش از معرفي الروها

ساعت پس از تفریخ  08معدني بارورسازي شده و الروها 

شوند. روتیفر و ناپلي پاروپایان  به این استخرها منتقل مي

ماهیان نورس تازه به تغذیه افتاده در این  غذاي اصلي بچه

سازي الروها در  شوند. تراکم ذخیره استخرها محسوب مي

ازاي هر هکتار است. در این   رو بهال 111111این استخرها 

الروها به دلیل تراکم پایین و غذاي زنده فراوان  ،استخرها

قد  ماهیان انگشت هفته بچه 9به سرعت رشد کرده و طي 

شوند که آماده فاز  متر تولید مي میلي 52-92با طول کل 

 (. Rimmer and Rutledge, 1991)پرواربندي هستند 

ش الرو، الروها در آب سبز پرورش در سیستم متراکم پرور

سازي الرو در این مخازن در  شوند. تراکم ذخیره داده مي

ازاي هر لیتر است که البته تدریجا  عدد الرو به 911ابتدا 

هاي  جلبك (.Job, 2011)یابد  عدد کاهش مي 51به 

با تراکم  Nannochloropsis oculata دریایي سبز نظیر

لیتر به مخازن  یليسلول در م 9111111-911111

هاي سبز در  شوند. وجود این جلبك پرورش الرو اضافه مي

مخازن از دو جهت حائز اهمیت است: نخست این که خود 

عنوان غذایي براي روتیفرها که غذاي اصلي الروهاي  به

باس دریایي آسیایي هستند محسوب شده و ثانیا حضور 

فزایش ها با تداعي محیط طبیعي، منجر به ا این جلبك
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(. Palmer et al., 2007) شود قدرت بینایي الروها مي

الروها براي گرفتن غذا به قدرت بینایي خود اتکا داشته و 

ها ضروري است، اما  تامین نور مناسب براي تغذیه آن

ماهیان جوان حتي در تاریکي مطلق نیز قادر به غذا 

معموال براي  (.Harpaz et al., 2005) خوردن هستند

تغذیه الرو باس دریایي آسیایي از روتیفر سایز شروع 

روز ابتدایي  95شود. الروها در  کوچك یا نوزاد استفاده مي

شوند و تراکم روتیفر در  بعد از تفریخ با روتیفر تغذیه مي

عدد  2-51سازي الروها باید   مخازن بسته به تراکم ذخیره

  هاي لیتر باشد. روتیفرهاي غني شده با محلول در میلي

مرتبه در روز به  Selco DHA ،0-5- روغني تجاري مانند

شوند. از روز هشتم پس از تفریخ، از  مخازن اضافه مي

 2/1-9میزان روتیفر کاسته شده و ناپلي آرتمیا با تراکم 

شود. از  لیتر به مخازن پرورشي اضافه مي عدد در هر میلي

شده و تا  روز سیزدهم پس از تفریخ، تغذیه با روتیفر قطع

ماهي  روز بیستم پس از تفریخ، الروها که اکنون به بچه

شوند  اند با ناپلي آرتمیا تغذیه مي نورس تبدیل شده

(Curnow et al., 2006)ماهیان  . همزمان با تغذیه بچه

با ناپلي آرتمیا و از روز پانزدهم پس از تفریخ، تغذیه با 

اي فرموله ماهیان به غذ شود تا بچه غذاي دستي آغاز مي

شده تطابق پیدا کنند. در گذشته، در برخي از مراکز 

جاي غذاي دستي، از ماهیان هرز  ماهي، به پرورش بچه

شد  ماهیان استفاده مي صورت خرد شده براي تغذیه بچه به

که در این موارد نرخ رشد و کارایي غذا نسبت به غذاي 

 .(Boonyaratpalin, 1997) تر است کنسانتره پایین

دلیل خطر انتقال برخي از عوامل  همچنین امروزه به

، از خوراك تر براي تغذیه VHNزا نظیر  بیماري

  شود. ماهیان باس دریایي آسیایي استفاده نمي بچه

هاي متراکم  ترین مزایاي استفاده از سیستم یکي از مهم

ماهیان در این  براي پرورش الرو، بقاي باالي الروها و بچه

واسطه اعمال کنترل موثر بر پارامترهاي  ها به سیستم

محیطي است. خصوصیات فیزیکوشیمیایي آب طي دوره 

درجه سانتیگراد، شوري  50-99الروي در محدوده دماي 

، سطح اشباعیت pH 0/8-8قسمت در هزار،  90-58

قسمت  9/1درصد، آمونیاك حداکثر  11اکسیژن بیش از 

یلیون و قسمت در م 5/1در میلیون، نیتریت حداکثر 

 ,Job)شود  قسمت در میلیون تنظیم مي 9نیترات حداکثر 

2011 .) 

قد باس دریایي آسیایي به  ماهیان انگشت زماني که بچه

سانتیمتر رسیدند، به مخازن، استخرها یا  9-2طول کل 

 ,.Schipp et al)شوند  هاي نوزادگاهي منتقل مي قفس

شور یا  ها را به آب لب توان آن در این سن مي (.2007

شیرین سازش داد. بهترین شرایط محیطي براي 

 58-95قد باس دریایي آسیایي، دماي  ماهیان انگشت بچه

زار است. البته ـقسمت در ه 1-90سانتیگراد و شوري 

اي از ماهیان در طیف گسترده رغم قابلیت تحمل بچهعلي

ها  شور بهترین نتیجه را در پرورش آن شوري، آب لب

هاي  ذیه ماهي در فاز نوزادگاهي با پلتخواهد داشت. تغ

شود. تراکم  تجاري یا ماهي خرد شده انجام مي

قد بسته به نوع سیستم  ماهیان انگشت سازي بچه ذخیره

ماهي در مترمکعب  عدد بچه 911تا  51مورد استفاده، از 

متغیر است. ماهي باس دریایي آسیایي به دلیل مقاومت 

تواند در تراکم  حیطي ميباال نسبت به شرایط نامساعد م

 باال نگهداري شود. 

یکي از مشکالت مهم در پرورش باس دریایي آسیایي، 

خواري این ماهي است. در صورتي که طول  رفتار همنوع

کل یك ماهي در جمعیت کمتر از دوسوم ماهي دیگر 

خواري شود. حتي در  باشد، ممکن است قرباني همنوع

ده و خورده نشود، که ماهي مورد حمله واقع ش صورتي

هاي ثانویه ناشي از آن  دلیل جراحات وارده و عفونت به

ترین عامل تلفات  خواري مهم خواهد مرد. در نتیجه، همنوع

ماهي باس دریایي آسیایي است. با  در پرورش الرو و بچه

بندي  شود که رقم توجه به مسائل بیان شده مشخص مي

ده و ماهیان، داراي اهمیت اساسي بو صحیح بچه

 9-0متر باید هر  میلي 21ماهیاني با طول کل کمتر از  بچه

تر، انجام  هاي بزرگ بندي شوند. در اندازه روز یك بار رقم

ماهیان تا  کند. بچه اي یك بار کفایت مي بندي هفته رقم

سانتیمتر برسند در نوزادگاه  2/0-91که به طول کل  زماني

شوند  بندي مينگهداري شده و پس از آن وارد فاز پروار
(Schipp et al., 2007.) 
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 پرواربندي

 هاي پرورشي سيستم

هاي مختلف  باس دریایي آسیایي قابلیت پرورش در شوري

هاي  شور و دریایي و سیستم از جمله آب شیرین، لب

ها، استخرها و سیستم  پروري گوناگون از قبیل قفس آبزي

ا ها ی مداربسته را دارد. در مناطق گرمسیري از قفس

شود،  استخرهاي خاکي براي پرورش این ماهي استفاده مي

هاي مداربسته براي  در حالي که در سایر مناطق، سیستم

باالترین نرخ رشد و کارایي غذا در  .این کار اولویت دارند

درجه سانتیگراد  50-99فاز پرواربندي در محدوده 

 ,Williams et al., 2006; Glencross)شود  مشاهده مي

این ماهي در شرایط سرماي نسبي و دماي کمتر  .(2008

درجه سانتیگراد نیز زنده مانده، اما کارایي مصرف  51از 

یابد. ماهي باس دریایي  غذا و نرخ رشد آن کاهش مي

سال به وزن  5آسیایي نرخ رشد باالیي داشته و طي 

 (. Job, 2011رسد ) کیلوگرم مي 5-9تقریبي 

براي پرورش این ماهي  هاي دریایي مورد استفاده قفس

الي  9×9معموال چهارگوش بوده و ابعادي در محدوده 

ها مزایایي مانند  متر دارند. قفس 5-0متر با عمق  91×91

عدم نیاز به اختصاص زمین براي پرورش ماهي دارند، اما 

کنند که از دالیل  در مقابل، مراقبت دائمي را نیز طلب مي

هاي قفس با موجودات  توان به مشکل انسداد چشمه آن مي

مزاحم چسبنده یا اصطالحا فولرها و همچنین خطر حمله 

ها اشاره  پستانداران دریایي و ماهیان شکاري نظیر کوسه

کرد. براي کاهش مشکالت ناشي از موجودات چسبنده 

هایي با جنس الیاف  توان از قفس ها مي نظیر بارناکل

ده کرد که مصنوعي بدون گره و آغشته به مواد سمي استفا

 .گیرد تا حد زیادي جلوي استقرار موجودات مزاحم را مي

همچنین براي کاهش خطر پستانداران دریایي یا ماهیان 

وسیله  ها را به توان دورتادور مجموعه قفس مهاجم نیز مي

 حصارکشي کرد.   فنس

قطعه  01-21ها معادل  سازي ماهي در قفس نرخ ذخیره

ماه اول است که با رشد  5-9ماهي در مترمکعب براي 

قطعه ماهي  91-91سازي به  ها تدریجا تراکم ذخیره ماهي

طور کل بیومس  شود. به در مترمکعب کاهش داده مي

کیلوگرم در  92-01هاي پرواربندي  مطلوب ماهي در قفس

 (. Rimmer and Russell, 1998) مترمکعب است

رورش استفاده از استخرهاي خاکي با ابعاد گوناگون براي پ

ماهي باس دریایي آسیایي در نواحي گرمسیري بسیار رایج 

ها و  است. سطح مدیریت اعمال شده در این سیستم

تواند عامل  هاي جاري مزرعه پایین بوده که مي هزینه

مهمي در موفقیت این شیوه پرورش در مناطق کمتر 

توسعه یافته باشد. این استخرها عمدتا در نواحي ساحلي 

کنند. تراکم  برداري مي از آب شور دریا بهرهاحداث شده و 

ازاي هر  قطعه ماهي به 5ها حداکثر  ماهي در این سیستم

مترمربع از مساحت استخر است. نرخ تعویض آب در این 

درصد بوده و با توجه به دماي باالي  2-91استخرها روزانه 

 Russell and) هوا، ممکن است هوادهي نیز انجام شود

Rimmer, 2004) تجربیات اجرایي محدودي در زمینه .

استفاده از استخرهاي خاکي جهت پرورش باس دریایي 

آسیایي در کشورمان وجود دارد که موفقیت استفاده از این 

کند  پروري براي پرورش این گونه را تایید مي روش آبزي

 (. 9912، حاجي رضائي، 9919)اوجي فرد و همکاران، 

باس دریایي آسیایي، پروري  رویکرد جدید در آبزي

پرورش  ،خصوص در نواحي معتدله و غیرگرمسیري به

هاي مداربسته است. پرورش باس دریایي  ماهي در سیستم

شور یا  آسیایي در سیستم مداربسته عموما در آب لب

ترین مزیت این  (. مهمJob, 2011شود ) شیرین انجام مي

ها امکان کنترل کلیه شرایط محیطي توسط  سیستم

توان انتظار تولیدي  دهندگان است، در نتیجه مي شپرور

مستمر و پایدار را در طول سال داشت. همچنین امکان 

احداث مجموعه در نزدیك مناطق مسکوني است که 

تر محصول به بازار مصرف  شرایط را براي عرضه مناسب

(. اما در مقابل 9911کند )فالحتکار و همکاران،  فراهم مي

هاي مداربسته  حداث و نگهداري سیستماین مزایا، هزینه ا

ها سطح  بسیار باال است و همچنین اداره این سیستم

باالیي از مدیریت و نیروي انساني متخصص را طلب 

-01سازي ماهي  ها، تراکم ذخیره در این سیستم .کند مي

کیلوگرم در مترمکعب بوده و ماهي ظرف یك سال به  92

  (. Job, 2011رسد ) اندازه بازاري مي
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 هاي غذايي تغذيه و نيازمندي

هاي  تغذیه باس دریایي آسیایي در فاز پرواربندي با پلت

شود. استفاده از ماهیان هرز  تجاري یا ماهیان هرز انجام مي

رغم ارزان بودن این ماده غذایي عوارضي از جمله علي

آلودگي محیط پرورش را به همراه دارد. در مقابل، 

رغم قیمت باال مزایایي از ده عليهاي تجاري پلت ش جیره

قبیل ضریب تبدیل پایین، فسادپذیري اندك و تامین 

(. Schipp et al., 2007)پایدار در طول سال را دارند 

هاي تجاري مورد استفاده در تغذیه ماهي باس  جیره

دریایي آسیایي عموما مبتني بر پروتئین پودر ماهي است. 

پذیري  خوراك با هضم پودر ماهي یك آیتم غذایي خوش

 Javid Rahmdel) باال و توازن مناسب آمینواسیدي است

et al., 2018.)  با توجه به افزایش مستمر قیمت این ماده

یکرد فعلي در فرموالسیون جیره غذایي باس غذایي، رو

دریایي آسیایي، جایگزیني پودر ماهي با برخي از 

قیمت جانوري است.  هاي گیاهي و منابع ارزان پروتئین

 91توان در فرموالسیون جیره این ماهي از  مي ،براي مثال

درصد  01-21( و Williams, 1998درصد کنجاله سویا )

عنوان  به (Williams et al., 2003b)پودر گوشت 

و  Shapawi جایگزین پروتئین پودر ماهي استفاده کرد.

Zamry (5190در مطالعه )  اي با هدف جایگزیني اقالم

ماهیان باس دریایي آسیایي مشاهده  گیاهي در جیره بچه

درصد گیاه دریایي سارگاسوم  2کردند که کاربرد 

(Sargassum polycystum )د منجر به افزایش نرخ رش

( 9910شود. همچنین فرهودي و همکاران ) این ماهي مي

مشاهده کردند که جایگزیني ماکروجلبك قرمز گراسیالریا 

(Gracilaria pygmaea) 1جاي پودر ماهي تا سطح  به 

داري بر نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایي  درصد، تاثیر معني

درصد،  0این ماهي نداشته و حتي در سطح جایگزیني 

رشد و کاهش ضریب تبدیل غذا نیز مشاهده  افزایش نرخ

داري با تیمار شاهد وجود نداشت.  شد، گرچه تفاوت معني

( و 9910عالوه بر این مشاهدات، تنگستاني و همکاران )

( نشان دادند که استفاده از این 9911حیدري و همکاران )

نوع جلبك دریایي در جیره باس دریایي آسیایي تا سطح 

هاي   ، هیچ تاثیر منفي بر شاخصدرصد کل جیره 2/5

 کند.  خوني ماهي ایجاد نمي

سطح پروتئین خام مورد نیاز در جیره ماهي باس دریایي 

درصد است که تدریجا و با افزایش سن  02-22آسیایي 

همچنین  (.Glencross, 2006)یابد  ماهي کاهش مي

درصد  98سطح چربي خام مورد نیاز در جیره این ماهي 

باس دریایي آسیایي  . (Williams et al., 2003a) است

نیاز بیشتري داشته و  9-به اسیدهاي چرب ضروري امگا

در  0-به امگا 9-نسبت بهینه اسیدهاي چرب ضروري امگا

 Williams and) است 9به  2/9جیره این ماهي حداقل 

Barlow, 1999.)  با توجه به گوشتخواري ماهي باس

هي براي هضم و جذب دریایي آسیایي، توانایي این ما

ها پایین بوده و توصیه شده است که میزان  کربوهیدرات

مغذي در جیره کم باشد و در محدوده  کاربرد این ماده 

 Catacutan and)درصد نگاه داشته شود  98-0

Coloso, 1997.)  نسبت مناسب پروتئین خام به انرژي

-91ناخالص غذا در جیره ماهي باس دریایي آسیایي نیز 

در . (Glencross, 2008)گرم بر کیلوژول است  میلي 52

مورد تعداد دفعات غذادهي در باس دریایي آسیایي 

پیشنهاد شده است که غذادهي به ماهیان در اوزان 

تر روزانه تنها  بار در روز و براي ماهیان بزرگ 5تر  پایین

و مشاهده شده است که ماهي تحت این  یك بار انجام شود

(. Job, 2011االترین کارایي تغذیه را دارد )ریتم غذادهي ب

درباره میزان غذاي دریافتي نیز عنوان شده است که نرخ 

گرم و آغاز فاز پرواربندي، روزانه  91تغذیه ماهي در وزن 

درصد از وزن بدن باشد که این میزان تدریجا کاهش  2-0

درصد از وزن بدن  2/1یافته و در انتهاي دوره به حدود 

 . (Glencross, 2008) یابد تقلیل مي

 

 ها بيماري

باس دریایي در پرورش  ساز  مشکلزاي  بیماري  عوامل

ها  ها و انگل ها، قارچ ها، ویروس گروه باکتري 0در  آسیایي

 Streptococcus iniae باکتريشوند.  بندي مي دسته

حالي، خونریزي و جراحات پوستي ایجاد  عالیمي نظیر بي

هاي تجاري مانند  بیوتیك ي آنتيکند. تجویز خوراک مي
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تتراسایکلین و اریترومایسین در مداواي بیماري موثر  اکسي

نیز عوارضي نظیر خونریزي  .Vibrio sp هاي است. باکتري

جلدي و داخلي، کدورت چشم، قرمزي شکم و شناي 

کنند. درمان   غیرعادي در باس دریایي آسیایي ایجاد مي

بیوتیك  آنتيبیماري از طریق تجویز خوراکي 

هاي  پذیر است. یکي از بیماري تتراسایکلین امکان اکسي

دیگر در باس دریایي آسیایي بیماري باکتریایي آبشش 

هاي  ها و تیغه است. عالیم بیماري عمدتا شامل نکروز رشته

آبششي است که منجر به کمبود اکسیژن و خفگي ماهي 

آب  شود. درمان بیماري از طریق کاهش توامان شوري مي

شود  با تجویز ماده شیمیایي بنزالکونیوم کلراید انجام مي
(Schipp et al., 2007). 

هاي ویروسي در باس دریایي  ترین بیماري یکي از مهم

آسیایي ناشي از نوداویروس است که سیستم عصبي 

کند. عالیم بیماري شامل آسیب  مرکزي را درگیر مي

احیه سر و مغزي، تیرگي رنگ بدن به همراه سرخي در ن

شناي مارپیچي است. این بیماري در نهایت به مرگ ماهي 

اي ندارد، اما عنوان  شود و درمان شناخته شده منجر مي

ها با ازن مانع انتقال بیماري  شده است که ضدعفوني تخم

شود. لیمفوسیستیس بیماري ویروسي مهم  مي به الروها 

ت ترین عالم دیگر در باس دریایي آسیایي است. مهم

هاي سفیدرنگ روي پوست و  ظهور کورك ،بالیني بیماري

ها است. این بیماري نیز درمان خاصي نداشته و بهتر  باله

هاي سالم و  ماهي از جمعیت است با تهیه تخم و بچه

دار و پرورش ماهي در آب فاقد ویروس از وقوع  شناسنامه

 .(Schipp et al., 2007)آن پیشگیري کرد 
ز در ماهي باس دریایي آسیایي سا تنها قارچ مشکل

Aphanomyces invadens  است که در محیط دریایي

تواند در آب  کند، اما مي مشکلي براي ماهي ایجاد نمي

زا باشد. عالیم بیماري شامل  شور یا شیرین بیماري لب

هاي نکروتیك توام با خونریزي در روي بدن و  زخم

این قارچ طور که بیان شد،  ها است. همان همچنین چشم

قادر به تحمل میزان باالي شوري آب نیست، بنابراین براي 

درمان بیماري باید شوري آب را باال برده و به سطح شوري 

 .(Job, 2011) آب دریا رسانید

ساز در پرورش باس دریایي آسیایي،  مشکل  ترین انگل مهم

سلولي آمیلئودینویم است. آمیلئودینویم عامل  تاژکدار تك

خملك دریایي است که در سطح بدن ماهي بیماري م

زندگي کرده و با ایجاد جراحت زمینه را براي تهاجم 

کنند. عالیم ابتال به این  طلب فراهم مي هاي فرصت عفونت

انگل شامل سستي، کاهش اشتها، جراحات نکروتیك 

همراه با خونریزي در سطح بدن و در صورت ابتالي 

است )ستاري،   ها کمبود اکسیژن و خفگي ماهي آبشش

(. نرخ تلفات ناشي از ابتال به آمیلئودینویم در باس 9919

درصد بالغ شود. براي  11دریایي آسیایي ممکن است به 

هاي درماني  هاي انگلي ترکیبي از شیوه مداواي عفونت

مختلف از جمله کاهش شوري آب براي مختل کردن 

چرخه زندگي انگل و قرار دادن ماهیان در معرض 

کننده  هاي مختلف ترکیبات شیمیایي ضدعفوني غلظت

نظیر سولفات مس و فرمالین پیشنهاد شده است 
(Schipp et al., 2007). 
 

 برداشت محصول و بازاريابي

ماهي باس دریایي آسیایي داراي گوشتي لطیف و با ارزش 

غذایي باال است، چراکه مقدار پروتئین در ترکیب تقریبي 

ار چربي آن پایین است که خود الشه این ماهي باال و مقد

شمار  خوراکي این ماهي به عامل مهمي در افزایش خوش

ترکیب تقریبي الشه ماهي باس دریایي  9رود. جدول  مي

دهد )اوجي فرد و  آسیایي را در وزن بازاري نشان مي

توان با استفاده  (. عنوان شده است که مي9919همکاران، 

ایي آسیایي، کیفیت ها در جیره باس دری از پروبیوتیك

(. 9910الشه این ماهي را ارتقا داد )مرشدي و همکاران، 

ماهي باس دریایي آسیایي در کشورهاي شرق آسیا عموما 

شود که  گرمي برداشت و به بازار عرضه مي 211در اندازه 

کنندگان در آن کشورها  ناشي از سلیقه غذایي مصرف

ار ایران عموما با است، اما عرضه ماهي با این اندازه در باز

اقبال از سوي خریداران مواجه نشده و در نتیجه پرورش 

تر براي قانع کردن مشتریان به  هاي بزرگ ماهي تا اندازه

خرید محصول الزامي است. همچنین بدیهي است که 

تر در واحد وزن بیشتر  گ قیمت فروش گوشت ماهیان بزر

صورت تواند به  از ماهیان کوچك است. فروش محصول مي
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ماهي کامل یا سر و دم زده انجام شود. همچنین فرآوري 

ماهي براي تولید محصوالت با ارزش افزوده باال نظیر فیله 

پذیر  و خمیر ماهي براي افزایش درآمد فروشندگان امکان

است که البته نوع فرآوري انجام شده بر روي محصول نیز 

ه مورد کنندگان و سلیقه غذایي در منطق تابع ذائقه مصرف

نظر است که در بازاریابي و عرضه محصول باید توجه 

اي به این امر مبذول داشت. همچنین امکان صادرات  ویژه

صورت فیله به کشورهاي همسایه نیز وجود  این ماهي به

دارد که عالوه بر قیمت باالي محصول صادراتي نسبت به 

ي تواند براي کشور ارزآور فروش آن در بازارهاي داخلي، مي

 نیز داشته باشد.

 

تركيب تقريبي الشه ماهي باس دريايي آسيايي  :1جدول 

گرم( )اوجي فرد و همكاران،  055در وزن بازاري )حدود 

1131) 

 میزان )%( شاخص

 90/09 ± 01/1 رطوبت

 18/59 ± 01/1 پروتئین

 11/9 ± 11/1 چربي

 52/9 ± 15/1 خاکستر

 عدد(. 51)تعداد نمونه  انحراف معیار ±میانگین صورت  نتایج به

 ارزيابي اقتصادي

هاي ارزشمند ماهیان  ماهي باس دریایي آسیایي از گونه

دلیل خوراکي در ایران و جهان است. گوشت این ماهي به

هایي نظیر طعم مطبوع، رنگ روشن،  دارا بودن ویژگي

هاي ریز بین عضالني ارزش  لطافت و عدم وجود استخوان

در سایر کشورها با قیمت باالیي  اقتصادي زیادي داشته و

رسد. از طرف دیگر، سرعت رشد این ماهي  فروش مي به

رسد.  بسیار باال بوده و ظرف یك سال به اندازه بازاري مي

قیمت این ماهي در بازار ایران نیز مناسب است و فیله آن 

فروش رساند.  هاي باالتري نیز به توان با قیمت را مي

بازارپسندي باال در کنار قیمت  بنابراین، واضح است که

همراه دوره کوتاه پرورش، موجب افزایش توجیه  مناسب به

پرورش این ماهي شده و سود قابل توجهي براي اقتصادي 

همراه دارد. البته مشکالتي نیز در مسیر  گذاران به  سرمایه

پروري این ماهي وجود دارد. مشکل اول،  گسترش آبزي

ماهي در اکثر مناطق کشور است. ناشناخته بودن این 

علت قیمت باالي  همچنین هزینه تمام شده تولید به

ماهي و جیره مورد استفاده نسبتا باال است. بنابراین،  بچه

توجه به رفع این موانع توسط توسعه بازاریابي از طریق 

سازي  هاي ارتباط جمعي، در نظر گرفتن برنامه اهلي رسانه

سل تولیدي و قطع نیاز به جهت بهبود کمي و کیفي ن

واسطه  هاي ترکیبي به واردات ماهیان مولد و تولید جیره

مواد اولیه قابل دسترس در کشور باید مورد توجه قرار 

 گیرد.

 

 گيري کلي نتيجه

ماهي باس دریایي آسیایي از نظر اقتصادي و اکولوژیك 

هایي  دلیل دارا بودن ویژگي اي بسیار باارزش بوده و به گونه

پذیري، مقاومت  یر ارزش غذایي باال، رشد سریع، تراکمنظ

هاي ها و قیمت باال واجد ظرفیت زیاد نسبت به بیماري

فراوان شیالتي است. همچنین با توجه به بومي بودن این 

هاي جنوبي کشورمان، دسترسي به مولدین آن   گونه در آب

نیز میسر است که خود مزیت مهمي جهت تکثیر و 

این ماهي است. البته مشکالتي شامل  پرورش تجاري

شناخت محدود از این ماهي در بازار مصرف، وابستگي به 

مولدین وارداتي و قیمت باالي تمام شده تولید نیز در راه 

پروري این ماهي وجود دارد. بنابراین تالش  توسعه آبزي

براي شناساندن این گونه به بازار مصرف یکي از 

توان از طریق انتشار   مي هاي اساسي است که اولویت

ها به این هدف دست یافت.  مقاالت، کتب و تبلیغ در رسانه

جهت رفع مشکل وابستگي به واردات مولدین باید یك 

هاي  سازي را در نظر داشت تا هزینه برنامه بلندمدت اهلي

ماهي در آینده کاهش یابد. همچنین   مربوط به تامین بچه

قیمت گام موثري در کاهش هزینه  نهاي ارزا تولید جیره
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تولید، افزایش حاشیه سود و در نتیجه گسترش 

 شود. پروري ماهي باس دریایي آسیایي محسوب مي آبزي

 

 هاي ترويجي  توصيه

میکروگرم  2-52میزان  به LHRHaتزریق هورمون  -9

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مولدین بهترین نتایج را براي  به

 در باس دریایي آسیایي دارد. القاي رسیدگي جنسي

باس  دماي مناسب براي پرورش بچه ماهیان سي -5

درجه سانتیگراد  58-95هاي مداربسته  ایي در سیستمیآس

 است.

ارتقاي فرموالسیون جیره باس دریایي آسیایي با  -9

تواند مورد توجه هاي پودر ماهي مياستفاده از جایگزین

  قرار گیرد.
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ماهي  . بررسي امکان پرورش بچه9912حاجي رضائي، س. 

 Asian Sea bass Latesآسیایي  باس سي

calcarifer  در استخرهاي خاکي مزارع پرورش ماهي
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Abstract 

Asian seabass (Lates calcarifer) is one of the endemic fishes of Iranian southern water bodies which is 

called Barramundi abroad Iran. This species is cultivated widely in some countries around the world 

including Australia, Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand and China. Also, there are 

different experiences on rearing of this fish in Iran during the recent decade. Asian seabass has high 

commercial value due to desired characteristics such as rapid growth, intensification, high resistance to 

diseases and unfavorable conditions, high nutritional value and palatability. Despite of the mentioned 

profits, still commercial culture of this species is not developed in Iran sufficiently. Development in 

aquaculture of this valuable fish is needed to accurate and precise information on its biology, 

biotechniques of propagation and production of fries. Therefore, the current information is prepared to 

present a manual for captive propagation and also methods of rearing of this fish in different 

aquaculture systems. 
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