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 (Perca fluviatilis) حاج طرخانتكثير و پرورش ماهي سوف مروری بر 

 ، بهرام فالحتکاردل جاوید رحم رکامیا

 سرا، ایران گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعي، دانشگاه گیالن، صومعه

 

 

 چكيده

است که در منطقه وسیعي در ماهیان ایران  هاي بومي سوف یکي از گونه( Perca fluviatilis)ماهي سوف حاج طرخان    
شوند. این  هاي وحشي آن در مناطق شمالي ایران و حوضه آبریز دریاي خزر یافت مي سطح جهان پراکنش داشته و جمعیت

ها منجر به  هاي اخیر، فشار صید و تخریب زیستگاه گونه داراي ارزش غذایي و اقتصادي باالیي است، اما متاسفانه طي سال
شود. یکي از  طبیعي آن شده است. در حال حاضر توجه زیادي به بازسازي ذخایر بومي این ماهي نمي کاهش چشمگیر ذخایر

ماهي   هاي تولید تخم و بچه هاي گوناگون زیستي و روش موانع اصلي موجود در این زمینه، کمبود اطالعات کافي در زمینه جنبه
تکثیر در محیط اسارت و همچنین پرورش الرو جهت حصول   سوف حاج طرخان است. با توجه به اهمیت فراوان بیوتکنیك

هاي تکثیر و پرورش  پروري سوف حاج طرخان، مطالعه حاضر با هدف مروري بر روش  موفقیت در برنامه بازسازي ذخایر و آبزي
 این گونه ارزشمند به رشته تحریر درآمد.

 ماهیان، سوف حاج طرخان پروري، بازسازي ذخایر، تخریب زیستگاه، سوف آبزي کلمات کليدی:

 

                                                           
 سنده مسئول:نوی  falahatkar@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
 Perca fluviatilisماهي سوف حاج طرخان با نام علمي 

ماهیان است که بومي ایران  هاي خانواده سوف یکي از گونه

بوده و ذخایر طبیعي آن در حوضه آبریز جنوبي دریاي 

اي در  شود. این گونه پراکنش گسترده خزر یافت مي

منطقه وسیع اوراسیا نیمکره شمالي داشته و در تمامي 

زبان  شود که به این مناسبت، در منابع انگلیسي یافت مي

نیز از آن تحت عنوان سوف اوراسیایي نام برده شده است. 

هاي اخیر به نیمکره جنوبي و  البته این گونه طي سال

کشورهاي گوناگون آفریقایي و منطقه اقیانوسیه نیز معرفي 

هاي  در محیط این ماهي (.Craig, 2000)شده است 

ها  ها و تاالب ها، دریاچه مختلف آب شیرین نظیر رودخانه

. (Stepien and Haponski, 2015)کند  زندگي مي

ماهي سوف حاج طرخان بازارپسندي و ارزش تجاري قابل 

توجهي داشته و در بازارهاي ایران و سایر کشورها به 

خوراکي و ارزش  رسد. خوش قیمت مناسبي به فروش مي

ادي باالي این ماهي به این دلیل است که نظیر سایر اقتص

ماهیان داراي گوشتي لطیف،  اعضاي خانواده سوف

هاي ریز بین عضالني است.  رنگ و فاقد استخوان خوش

تقریبا تمامي عرضه این ماهي ارزشمند در بازار ایران و 

هاي آبي طبیعي بوده  سایر کشورها وابسته به صید از پیکره

هاي تحت کنترل چندان مرسوم  ر محیطو پرورش آن د

هایي جهت  با این حال، تالش (.Toner, 2015)نیست 

پرورش این ماهي در کشورهاي اروپایي انجام شده است 

که هنوز فراگیر نشده و در نتیجه مسیر طوالني جهت 

پروري تجاري ماهي سوف حاج طرخان در  گسترش آبزي

 پیش است. 

حاشیه دریاي خزر، آلودگي با توجه به افزایش جمعیت در 

هاي طبیعي از یك سو و  منابع آب و تخریب زیستگاه

هاي اخیر از سوي دیگر، ذخایر  افزایش فشار صید طي دهه

طبیعي این ماهي رو به کاهش گذاشته و بقاي آن در 

معرض خطر قرار دارد، بنابراین تکثیر در محیط اسارت و 

آبي طبیعي هاي  ماهیان حاصله به پیکره رهاسازي بچه

منظور بازسازي ذخایر و جلوگیري از  حاشیه دریاي خزر به

نابودي کامل نسل این گونه ارزشمند ضروري است. در 

حال حاضر، تکثیر ماهي سوف حاج طرخان در کشورمان 

ها در زمینه حفظ و احیاي  شود و عمده تالش انجام نمي

ماهیان در کشور بر گونه سوف  ذخایر بومي خانواده سوف

متمرکز است  (Sander lucioperca)فید س

(Falahatkar et al., 2018.)  یکي از مشکالت موجود در

این زمینه، کمبود اطالعات در زمینه بیوتکنیك تکثیر و 

ماهیان و همچنین تامین مولدین سوف  پرورش الرو و بچه

حاج طرخان است. بنابراین مقاله حاضر با هدف بررسي 

ماهي سوف حاج طرخان و ارائه هاي تکثیر و پرورش  روش

پروري این گونه  هاي ترویجي جهت توسعه آبزي  توصیه

 ارزشمند به رشته تحریر درآمده است.

 

 صفات ریختی و زیستی ماهی سوف حاج طرخان

هاي  ماهي سوف حاج طرخان داراي بدني کشیده، باله

شکل است. دهان در  پشتي مرتفع و برآمده و سري مثلثي

وع انتهایي با شکاف عمیق و مجهز به تعداد این گونه از ن

تیز و ریز است که حکایت از رژیم  هاي نوك زیادي دندان

غذایي گوشتخواري این ماهي دارد. این ماهي داراي 

هاي بزرگي است که قدرت بینایي باالي آن را نشان  چشم

دهد. این گونه داراي دو باله پشتي مجزا است که  مي

شوند. باله  از یکدیگر جدا مي وسیله بریدگي عمیقي به

 1خار و باله پشتي دوم داراي  71-71پشتي اول داراي 

شعاع نرم است. رنگ بدن بسته به اقلیم و  71-71خار و 

تواند در طیف خاکستري مایل به سبز  ژنتیك جمعیت مي

تا زرد مایل به سبز متغیر باشد. قسمت پشتي بدن در 

رنگ  ار عمودي سیاهنو 1-9تر است. همچنین  مجموع تیره

اي،  هاي سینه شود. باله در ناحیه جانبي بدن دیده مي

شکمي، دمي و مخرجي عموما به رنگ قرمز یا نارنجي 

اي بوده و تمامي سطح بدن از  ها از نوع شانه هستند. فلس

 (. Berg, 1948; Craig, 2000) اند جمله سر را پوشانده

طلب  صتاي شکارچي و فر ماهي سوف حاج طرخان گونه

که بسته به سن و مرحله ( Guzzo et al., 2013) است

کند،  هاي جانوري متفاوتي را انتخاب مي رشد، طعمه

ماهیان در مراحل ابتدایي زندگي صرفا از  که بچه  طوري به

مهرگان  ها تغذیه کرده، در ادامه به تغذیه از بي زئوپالنکتون
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خواري زي پرداخته و در نهایت به رژیم غذایي ماهی کف

گیري از  آورند، اما در مجموع این گونه قابلیت بهره روي مي

اي از منابع پروتئین جانوري را داشته و  طیف گسترده

عنوان یك الزام در تغذیه این ماهي مطرح  ماهیخواري به

. نظامي بلوچي و همکاران (Graeb et al., 2005)نیست 

ج هاي سوف حا ( در بررسي دستگاه گوارش نمونه7131)

طرخان صید شده از تاالب امیرکالیه الهیجان دریافتند که 

زي  مهرگان کف حشرات آبزي مانند ساس آبي و سایر بي

کوچك نظیر گاماروس، ماده غذایي اصلي براي این ماهي 

ها از جمله ماهي، میگو و قورباغه سهم  بوده و سایر طعمه

اندکي از رژیم غذایي این ماهي را به خود اختصاص 

ند. سوف حاج طرخان علیرغم رژیم غذایي ده مي

ها نیز  گوشتخواري، تمایل به مصرف گیاهان آبزي و جلبك

دارد و در بررسي محتویات دستگاه گوارش این ماهي 

                        شود معموال مقداري مواد گیاهي نیز یافت مي

( Kazanchev, 1981;Guma’a,1978.)  همچنین این

تر به  خواري داشته و ماهیان بزرگ نوعماهي تمایل به هم

پردازند که این امر  تر جمعیت مي شکار ماهیان کوچك

 کند.  ایجاد مي انماهی مشکل مهمي در پرورش الرو و بچه

درجه  37-31دماي مناسب براي رشد این ماهي 

نرخ رشد و اندازه  (.Quist et al., 2003) سانتیگراد است

 Lappalainen)از نرها است  ها باالتر عمومي بدن در ماده

et al., 2005 .)هاي نزدیك  همچنین نرخ رشد در جمعیت

هاي  ساکن عرض هاي به خط استوا، بیش از جمعیت

 (.Quist et al., 2003)جغرافیایي باالتر است 

طور که گفته شد این ماهي پراکنش جهاني  همان

صورت طبیعي در مناطق مختلف  اي دارد و به گسترده

شود. حوزه پراکنش  روپا و آمریکاي شمالي یافت ميآسیا، ا

طبیعي سوف حاج طرخان در کشورمان محدود به ناحیه 

غربي حوضه آبریز دریاي خزر در استان گیالن بوده   جنوب

؛ عباسي و همکاران، 7111پور،  هاي انزلي )کریم و تاالب

( و امیرکالیه الهیجان )نظامي بلوچي و خارا، 7113

  ها تنها ها و نهرهاي اطراف آن نه( و رودخا7133

هاي طبیعي این ماهي را در ایران تشکیل  گاه ذخیره

دهند. الزم به ذکر است که این ماهي تنها قابلیت  مي

زیست در آب شیرین را داشته و بنابراین در دریاي خزر 

شود. سوف حاج طرخان نظیر سایر اعضاي  یافت نمي

هاي پاکیزه تمایل  یطماهیان به زندگي در مح خانواده سوف

هاي شفاف و داراي حجم پایین مواد آلي را  داشته و آب

هاي کدر  هاي تیره و آب دهد و زندگي در محیط ترجیح مي

داري  طور معني تواند نرخ رشد و مصرف غذاي آن را به مي

همچنین  (.Reichert et al., 2010)کاهش دهد 

اثیر منفي یوتریفیکاسیون و شکوفایي جلبکي ناشي از آن ت

ماهیان   قابل توجهي بر نرخ رشد، کارایي غذا و بقاي بچه

 ,Radke and Gaupisch) سوف حاج طرخان دارد

حوزه پراکندگي طبیعي محدود این ماهي در (. 2005

هاي صید و صیادي و آلودگي  کشور در کنار تشدید فعالیت

منابع آب، منجر به تهدید بقاي این ماهي در منطقه 

 ي خزر شده است.جنوبي دریا

رشد و نمو گنادها در ماهي سوف حاج طرخان، در فصول 

سرد پاییز و زمستان حاصل شده و تولیدمثل نیز در فصل 

دماي مطلوب  (.Heibo et al., 2005) شود بهار انجام مي

درجه سانتیگراد است،  71-71براي تخمریزي این ماهي 

گراد نیز درجه سانتی 4-31اما قادر است در محدوده دمایي 

سال  7-3تولیدمثل کند. سن رسیدگي جنسي براي نرها 

سال است که بسته به شرایط  1-4ها  و براي ماده

اقلیم منطقه و   محیطي گوناگون از جمله دماي آب، زیست

فاکتور ژنتیك ممکن است فرآیند بلوغ تسریع شده یا به 

تاخیر بیفتد. اندازه مولدین در زمان رسیدگي جنسي 

 711-311متر براي نرها و  میلي 31-711کل  شامل طول

 (.Feiner and Höök, 2015)ها است  متر براي ماده میلي

متر  میلي 94/1-3قطر تخمك در ماهي سوف حاج طرخان 

و نرخ هماوري مطلق  (Pedicillo et al., 2008) بوده

ازاي  تخم به 711111براي این ماهي نیز حداکثر حدود 

لبته این میزان بستگي به اندازه هر مولد ماده است که ا

طور  مولد دارد و ممکن است کمتر از این مقدار باشد. به

تر هماوري مطلق باالتري نیز  کل مولدین بزرگتر و مسن

نحوه تخمریزي در  (.Feiner and Höök, 2015)دارند 

ها درون ساختاري  این ماهي به این صورت است که تخم

ا ریبون قرار دارند و مایع شکل تحت عنوان نوار ی اي خوشه
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ها را در این ساختار احاطه کرده است  تخمداني آن

(Fontaine et al., 2015.)  پس از جفتگیري و

تخمریزي، نوار حاوي تخم به اشیاي زیر آب چسبیده و 

کند. این  ها را بارور مي ماهي نر با ریختن اسپرم، توده تخم

یاي زیر آب ها به اش ساختار محافظتي با چسباندن تخم

ها جلوگیري کرده و  نظیر گیاهان آبزي، از پراکندگي تخم

 دهد. بدین ترتیب نرخ لقاح و درصد تفریخ را افزایش مي

 

 تكثير در محيط اسارت

شیوه براي تکثیر ماهي سوف حاج طرخان  1در مجموع 

در محیط اسارت وجود دارد. روش اول، تخمریزي طبیعي 

طبیعي با   دوم تکثیر نیمهصورت کنترل شده است. روش  به

استفاده از تزریق هورمون و روش سوم تکثیر مصنوعي 

است. دو روش اول کاربرد زیادي در تکثیر ماهي سوف 

طور که گفته شد این ماهي  حاج طرخان دارند، زیرا همان

کند، بلکه توده تخم را  هاي خود را در آب پراکنده نمي تخم

ي شکلي بر روي ا شده و خوشه درون ساختار حفاظت 

کند. در نتیجه،  اشیاي مختلف زیر آب جایگذاري مي

راحتي و با  آوري توده تخم و انتقال آن به انکوباتور به جمع

پذیر بوده و نیازي به  ها امکان کمترین صدمه به تخم

کشي دستي نیست. نکته مهم در این بین، استفاده از  تخم

پراکندگي استخرها و مخازن کوچك جفتگیري است تا از 

ها در ستون آب جلوگیري شده و اصطالحا ابر اسپرم  اسپرم

خوبي  ها را به ایجاد شده در محیط آب بتواند خوشه تخم

 (. Żarski et al., 2015) در برگرفته و بارور کند

در روش تکثیر طبیعي کنترل شده، مولدین آماده 

تولیدمثل که از محیط طبیعي صید شده و یا به مدت 

اند، بدون تزریق  ر شرایط کارگاه نگهداري شدهطوالني د

صورت طبیعي   شوند تا به هورمون، در کنار هم قرار داده مي

تولیدمثل کرده و تخمریزي را انجام دهند. محیط 

تواند شامل استخرهاي خاکي،  تخمریزي کنترل شده مي

ترین مزیت این  ها باشد. مهم اي و یا قفس مخازن آبراهه

ن است که به دلیل وجود حداقل مداخله شیوه تخمریزي ای

انساني، مولدین استرس کمتري را متحمل شده و در 

ها نیز به میزان کمتري در معرض  نتیجه کیفیت گامت

گیرد. در مقابل در این روش، به دلیل نرخ  مخاطره قرار مي

پایین لقاح و عدم کنترل بر زمان تخمریزي، معموال بازده 

راه حل  (.Żarski et al., 2015)تولیدمثلي پایین است 

طبیعي است که تنها تفاوت  این مشکل انجام تکثیر نیمه

هاي القاکننده  آن با شیوه تکثیر طبیعي، تزریق هورمون

این کار با هدف  رسیدگي جنسي به ماهیان مولد است.

اعمال کنترل بیشتر بر چرخه تولیدمثلي ماهي و افزایش 

شود.  رت انجام ميمیزان بازدهي تکثیر در محیط اسا

توان براي القاي رسیدگي  هاي مختلفي را مي هورمون

جنسي در ماهي سوف حاج طرخان مورد استفاده قرار داد. 

گرم در کیلوگرم وزن بدن  میلي 4از جمله تزریق حداقل 

المللي  واحد بین 411-111عصاره هیپوفیز کپور، تزریق 

 7تزریق  ازاي هر کیلوگرم وزن بدن و یا به hCGهورمون 

صورت حل شده در سرم فیزیولوژیك که   به Ovopelپلت 

گرم بوده و حاوي  میلي 31هر پلت داراي وزن متوسط 

آنالوگ پستانداران به  GnRHمیکروگرم هورمون  31-73

دوپامین متوکلوپرامید  گرم عامل آنتي میلي 3-71همراه 

تواند براي القاي  مي (Horvath et al. 1997)است 

جنسي در مولدین ماده سوف حاج طرخان مورد  رسیدگي

 Kucharczyk et al., 2001; Żarski)استفاده قرار گیرد 

et al., 2015) الزم به ذکر است که میزان هورمون مورد .

براي مولدین نر نیمي از دوز تزریقي به مولدین ماده  نیاز

هاي  دوز پیشنهادي و نحوه کاربرد هورمون 7است. جدول 

ي حصول حداکثر نرخ رسیدگي جنسي در مختلف برا

 مولدین ماده سوف حاج طرخان را نشان داده است.

( در یکي از معدود 7191فالحتکار و همکاران )

هاي پژوهشي انجام شده در زمینه تکثیر ماهي  فعالیت

و فرآورده  hCG  سوف حاج طرخان در ایران، اثر هورمون

ي این هاي تولیدمثل را بر شاخص Ovaprimهورموني 

ماهي بررسي کردند. الزم به ذکر است که فرآورده 

Ovaprim صورت مایعي حاوي ترکیب هورمون  به

لیتر و  میکروگرم در میلي 31میزان  به GnRHسنتتیك 

گرم در  میلي 71میزان  دوپامین دامپریدون به ماده آنتي

عضالني  درونصفاقي یا  داخلصورت  لیتر است که به میلي

طور مستقیم بر روي غده هیپوفیز اثر  تزریق شده و به



 8331، پائیز و زمستان 3سال سوم ، شماره               مجله ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته                                  
 

09 
 

آن را تحریك به ترشح هورمون گنادوتروپین  گذارد و  مي

 Ovaprim(. در این تحقیق، Ronyai, 2007کند ) مي

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن  لیتر به میلي 1/1میزان   به

صفاقي تزریق شد. همچنین  داخلصورت  مولدین ماده و به

واحد  111نیز  hCGرمون دوز مورد استفاده براي هو

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مولدین ماده بود  المللي به بین

صورت داخل صفاقي  که در حامل سرم فیزیولوژیك و به

ذکر است که در این پژوهش، تنها  تزریق شد. الزم به 

مولدین ماده مورد تزریق هورمون قرار گرفتند و مولدین نر 

تراپي  نیازي به هورمون دلیل آمادگي باالي تولیدمثلي به

نداشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که مدت زمان 

 Ovaprim ،1/3437رسیدگي جنسي در مولدین تیمار 

درصد  1/14درجه و نرخ لقاح در مولدین این تیمار -ساعت

هاي ذکر شده براي مولدین  که شاخص بود، در صورتي

د درص 711درجه و -ساعت 4/7131به ترتیب  hCGتیمار 

براي  hCGبود. این مطالعه ثابت کرد که تزریق هورمون 

القاي رسیدگي جنسي در مولدین ماده سوف حاج طرخان، 

لحاظ تقلیل مدت زمان رسیدگي جنسي و هم از  هم به

نظر افزایش نرخ لقاح، بهترین نتایج را دربرداشته و میزان 

المللي  واحد بین 111مطلوب تزریق این هورمون نیز 

هر کیلوگرم وزن بدن مولدین ماده و بدون نیاز به ازاي  به

تزریق هورمون در مولدین نر است که این مشاهدات در 

هاي انجام شده توسط  مجموع با نتایج سایر پژوهش

محققین دیگر در سایر کشورها در زمینه القاي رسیدگي 

وسیله تزریق  جنسي در ماهي سوف حاج طرخان به

 ;Kucharczyk et al., 1996)هورمون مطابقت دارد 

Targońska et al., 2012; Kucharczyk et al., 

2015; Żarski et al., 2017). 

 

هاي مختلف براي حصول حداكثر نرخ رسيدگی جنسی در مولدین ماده سوف  : دوز پيشنهادي و نحوه كاربرد هورمون1جدول 

 (Perca fluviatilis) حاج طرخان

 منبع

زمان رسيدگی 

              جنسی

 درجه(-)ساعت

نرخ 

رسيدگی 

 جنسی )%(

 محل تزریق

فاصله 

تزریقات 

 )ساعت(

تعداد 

 تزریقات

  عامل آنتی

 دوپامين

ازاي هر   دوز مورد استفاده )به

 كيلوگرم وزن بدن مولد ماده(

عامل 

 هورمونی

Żarski et 

al., 2011 
 hCG المللي واحد بین 111 - 7 - داخل صفاقي 711 49

Kucharczyk 

et al., 1996 
 - 3 71-77 داخل صفاقي 711 41-13

گرم براي مرحله اول و  میلي 4/1

 گرم براي مرحله دوم میلي 1/1

عصاره 

 یز کپورفهیپو

Kucharczyk 

et al., 1996 
 - 3 34 درون عضالني 711 14-13

 hCG  +4/1المللي  واحد بین 111

گرم عصاره هیپوفیز کپور براي  میلي

رم عصاره گ میلي 1/1مرحله اول و 

 هیپوفیز کپور براي مرحله دوم

ترکیب 

hCG  و

عصاره 

 هیپوفیز کپور

Kucharczyk 

et al., 2001 
 متوکلوپرامید 3 34 درون عضالني 93 13-43

 GnRHa  +7/1میکروگرم  3/1

گرم متوکلوپرامید براي مرحله  میلي

+  GnRHaمیکروگرم  31اول و 

گرم متوکلوپرامید براي  میلي 71

 مرحله دوم

GnRHa 

Kucharczyk 

et al., 1998 
 متوکلوپرامید 7 - درون عضالني 711 1/37-31

 FSH  +11المللي  واحد بین 11

گرم  میلي LH  +1المللي  واحد بین

 متوکلوپرامید

ترکیب 

FSH  و

LH 

در اسارت،  روش سوم براي تکثیر ماهي سوف حاج طرخان

ن و تکثیر مصنوعي است. در این روش پس از تزریق هورمو

ها از جدار  اتمام فرآیند اووالسیون و جدایي تخمك

صورت دستي از   هاي مولدین نر و ماده به تخمدان، گامت
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ها استحصال شده و لقاح نیز به شکل دستي انجام  آن 

شود. نکته مهم در این روش، جداسازي مولدین نر و  مي

ماده پس از تزریق هورمون و همچنین دوختن منفذ 

ماده است. هدف از این اقدامات احتیاطي،  تناسلي مولدین

ممانعت از تخمریزي ناخواسته مولدین و به هدر رفتن 

مشاهده  (.Żarski et al., 2015)ها است  تخمك

هاي زردرنگ در محل دوخت منفذ تناسلي  تخمك

دهنده آمادگي تولیدمثلي مولدین است. چنین  نشان

شوند و  ماهیان مولدي تحت تیمار بیهوشي قرار داده مي

شوند. سپس بخیه  اي خشك مي سپس صید و توسط حوله

ها در یك  منفذ تناسلي بریده شده و ریبون حاوي تخمك

هاي هر  شود. بهتر است تخمك تشت پالستیکي تخلیه مي

ها با هم  مولد جداگانه استحصال شده و توده تخمك

مخلوط نشوند، چرا که ابتدا باید ماده ژالتیني که نوار تخم 

هاي  یبون را در برگرفته است برطرف شود. تخمكیا ر

شوند تا  وسیله آب کارگاه شسته مي استحصال شده ابتدا به

ها از ساختار ریبون  پوشش تخمداني زایل شده و تخمك

ها اضافه شده و توسط  به تخمك  آزاد شوند و سپس اسپرم

 ,.Żarski et al)شوند  قاشق پالستیکي مخلوط مي

وسیله  ستحصال اسپرم از مولدین به(. بهتر است ا2012

کاتتر انجام شود تا ادرار با مایع مني مخلوط نشود، چرا که 

 ,.Żarski et al)از قدرت تحرك آن خواهد کاست 

یافته با محلول لقاح با  هاي لقاح شوي تخم و (. شست2015

لیتر آب، منجر به  71گرم نمك در  4گرم اوره و  1فرمول 

و باال رفتن نرخ لقاح خواهد شد  ها افزایش تحرك اسپرم

(Woynarovich and Woynarovich, 1980) پس از .

ها را به انکوباتور  توان تخم اتمام فرآیند لقاح دستي مي

 ویس انتقال داد.

توان در فصل طبیعي  تکثیر ماهي سوف حاج طرخان را مي

و یا خارج از فصل طبیعي انجام داد. مزیت تکثیر خارج از 

ماهي در طول  ست که امکان تولید الرو و بچهفصل، این ا

کند که این امر جهت حصول تولید  سال را فراهم مي

هاي متراکم و مداربسته ضروري  مستمر و پایدار در سیستم

ترین عامل موثر  است. در تکنیك تکثیر خارج از فصل، مهم

در القاي رسیدگي جنسي در گله مولدین، کنترل 

ت که ماهي در آن قرار حرارتي اس-هاي نوري رژیم

گیرد. البته در کنار اعمال کنترل بر شرایط محیطي،  مي

توجه به تغذیه مولدین براي حصول حداکثر کارایي 

تولیدمثلي الزم است. دماي مناسب براي تکثیر ماهي 

درجه سانتیگراد بوده و قرار  71-71سوف حاج طرخان 

ند توا دادن ماهي در معرض رژیم نوري روز کوتاه، مي

 ,.Żarski et al)رسیدگي جنسي را در ماهي القا کند 

(. در صورت فراهم شدن پارامترهاي محیطي 2015

مناسب، امکان انجام تکثیر ماهي بدون نیاز به تزریق 

 هورمون نیز وجود دارد.

اکنون در کشورمان تکثیر ماهي سوف حاج  متاسفانه هم

استثناي  طرخان در محیط اسارت انجام نشده و بنابراین به

هاي پژوهشي، تجربیات قابل اتکایي   تعداد محدودي فعالیت

 7113در این زمینه وجود ندارد. در مقابل، از سال 

طبیعي ماهي سوف سفید در کشورمان  تاکنون، تکثیر نیمه

جهت اجراي برنامه بازسازي ذخایر این گونه ارزشمند 

شود. با توجه به  توسط سازمان شیالت ایران اجرا مي

جربیات کسب شده در این زمینه و خویشاوندي دو گونه ت

گیري کرد که در شرایط  توان چنین نتیجه ذکر شده، مي

طبیعي براي تکثیر ماهي  کشور ما، استفاده از تکنیك نیمه

طرخان نتایج بهتري در برخواهد داشت. عالوه   سوف حاج

رسد با توجه به بیولوژي تولیدمثلي ویژه  بر این، به نظر مي

صورت  ماهي سوف حاج طرخان مبني بر تولید تخم به

ها و  آوري تخم  خوشه یا ریبون که موجب سهولت جمع

شود، انجام عملیات تکثیر این  ها به انکوباتور مي ن انتقال آ

طبیعي بهترین نتایج را در برخواهد  صورت نیمه ماهي به

 داشت.

 

 ماهی پرورش الرو و بچه

هاي سوف  وباسیون تخممحدوده دماي مطلوب براي انک

درجه سانتیگراد است، اما انکوباسیون  9-31حاج طرخان، 

درجه سانتیگراد بهترین نتیجه را  1/73ها در دماي  تخم

. انتخاب (Teletchea et al., 2009) در برخواهد داشت

شیوه انکوباسیون تابع شیوه تکثیر است. در صورتي که 

کار رفته باشد،  بهطبیعي  تکنیك تکثیر کنترل شده یا نیمه
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هاي انکوباسیون مشابه  هاي حاوي تخم روي جعبه ریبون

هاي تراف تعبیه شده در  گرین و یا سیني سس

شوند تا دوره انکوباسیون  هاي بتني قرار داده مي حوضچه

خود را طي کنند. همچنین در صورت استفاده از تکنیك 

ن تکثیر مصنوعي که مستلزم زایل شدن الیه ژالتیني ریبو

توان از  آید که مي است، توده تخم آزادي به دست مي

شکل ویس براي تفریخ آن استفاده  انکوباتورهاي گلداني

روز  9-71کرد. دوره انکوباسیون در شرایط دمایي مطلوب 

اندازه الروهاي تازه  کشد و روز( طول مي-درجه 711)

 ,.Weber et al)متر است  میلي 1/4-1تفریخ شده 

2011.) 

اي بسیار حساس در چرخه زندگي  الروي مرحلهدوران 

ماهیان بوده و نگهداري و پرورش ماهي طي این دوره 

هاي  برانگیز است. یکي از شیوه بسیار مشکل و چالش

ماهیان سوف حاج  سنتي رایج در پرورش الروها و بچه

طرخان، روش گسترده با استفاده از استخرهاي خاکي 

ست. استخرهاي هکتار ا 7/1-3/1کوچك با مساحت 

صرفه نبوده و  تر، از نظر اقتصادي مقرون به کوچك

استخرهاي بزرگتر نیز داراي مشکالت مدیریتي مختلف، 

خصوص در زمان صید هستند. عمق استخرهاي مورد  به

متر است. ماهیان  1/7-3استفاده نیز معموال در حدود 

مولد در این استخرها جفتگیري و تخمریزي کرده، سپس 

با گذراندن دوره انکوباسیون، تفریخ شده و الروها و ها  تخم

ماهیان حاصله در همان استخرها پرورش داده  سپس بچه

قدي برسند. در این مرحله،  شوند تا به اندازه انگشت مي

قد، صید شده و جهت گذراندن دوره  ماهیان انگشت بچه

هاي  تر و یا سیستم پرواربندي به استخرهاي خاکي بزرگ

منظور بازسازي  شوند و یا به انتقال داده ميمداربسته 

شوند. استخرهاي  ذخایر به منابع آبي طبیعي رهاسازي مي

ماهیان، چند روز  مورد استفاده براي پرورش الروها و بچه

سیله کودهاي آلي و شیمیایي  و پیش از تخمریزي به

شوند تا در زمان شروع تغذیه خارجي الروها  بارورسازي مي

ویژه روتیفرها باشند.  ها به ني از زئوپالنکتونداراي فون غ

ها، توصیه شده است  براي افزایش نرخ تفریخ و بقاي تخم

یافته درون استخر، در  هاي لقاح تا در صورت امکان تخم

گرین  هاي انکوباسیون معلق در آب نظیر سس داخل جعبه

ها درون آن محفوظ مانده و در  قرار داده شوند تا تخم

هاي انکوباسیون در  ش نشوند. این جعبهستون آب پخ

 1/7سطح زیرین خود داراي جداره توري با قطر چشمه 

مانند، اما  ها روي آن باقي مي متر هستند که تخم میلي

الروها پس از تفریخ، به دلیل باریکي بدن قادر به خروج از 

چشمه توري جعبه و ورود به محیط استخر هستند. نرخ 

استخرهاي خاکي بسته به شرایط،  ها در سازي تخم ذخیره

ازاي هر متر مربع از مساحت استخر  تخم به 111-711

سازي  ماه پس از ذخیره 3است. کار این استخرهاي خاکي 

گرمي پایان  7-3قد  ماهیان انگشت ها و با برداشت بچه تخم

 1-31پذیرد. نرخ بقاي گله در پایان دوره نیز در حدود  مي

ماهیان در این  برداشت بچهدرصد خواهد بود. براي 

استخرها دو شیوه وجود دارد. در روش اول، آب استخر 

ریز در دهانه  ماهیان توسط تور چشمه تخلیه شده و بچه

شوند. روش دوم نیز مبتني بر  خروجي استخر صید مي

ماهیان سوف حاج  استفاده از خاصیت نورگرایي در بچه

صورت  رشته المپ به  طرخان است. در این روش، یك

شوند و در انتهاي این زنجیره  متوالي در زیر آب نصب مي

دار و مجهز به روشنایي قرار نیز یك جعبه توري درب

شوند  ها روشن مي هنگام تمامي این المپ گرفته است. شب

ماهیان به سمت رشته نور جذب شده و در اطراف  تا بچه

دقیقه کلیه  11جعبه توري صید تجمع کنند. پس از 

استثناي المپ جعبه صید خاموش  هاي زیر آب به المپ

ماهیان که در این زمان منبع نور دیگري در  شوند و بچه مي

بینند به داخل جعبه صید هدایت شده و  اطراف خود نمي

پس از چند دقیقه درب جعبه بسته شده و کلیه 

آوري و به محل مورد نظر که  ماهیان صید شده جمع بچه

هاي مداربسته و  رش یا سیستمممکن است استخرهاي پرو

هاي آبي طبیعي براي رهاسازي و بازسازي ذخایر  یا پیکره

شوند. باید توجه داشت که این شیوه  مي   باشند، منتقل

قدي با اندازه کمتر از  ماهیان انگشت صید تنها براي بچه

متر مناسب است، چراکه در سنین باالتر از شدت  میلي 11

 ,.Kestemont et al)شود  ميها کاسته   نورگرایي آن

2015.) 

ماهیان سوف  شیوه سوم پیشنهادي براي پرورش الرو و بچه

هاي  حاج طرخان، روش متراکم با استفاده از سیستم
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مداربسته است. این شیوه مزایاي زیادي دارد که از جمله 

دهندگان  جانبه پرورش توان به اعمال کنترل همه ها مي آن

منظور ایجاد محیطي باثبات،  هبر پارامترهاي محیطي ب

داشتن تولید مستمر و پایدار در طول سال، امکان عرضه 

خواري  همیشگي محصول به بازار و مهار بهتر رفتار همنوع

علیرغم (. Kestemont and Mélard, 2000)اشاره کرد 

ماهیان از جمله سوف حاج  مزایاي گفته شده، پرورش سوف

داربسته مشکالتي نیز هاي متراکم و م طرخان در سیستم

به همراه دارد که عمدتا ناشي از عدم داشتن اطالعات 

هاي غذایي این ماهیان است، چرا که  کافي از نیازمندي

طور کامل  هاي مداربسته به پرورش ماهي در سیستم

وابسته به غذادهي دستي بوده و تولیدات طبیعي نقشي در 

وه بر این، هاي غذایي ماهیان ندارد. عال تامین نیازمندي

ها،  هاي باالي احداث و نگهداري این سیستم هزینه

تجهیزات مورد نیاز از قبیل فیلترهاي فیزیکي و بیولوژیك، 

هاي ضدعفوني آب نظیر اشعه فرابنفش و گاز ازن و  دستگاه

هاي  نیاز به نیروي انساني متخصص نیز از جمله چالش

 هاي پرورشي هستند. دیگر استفاده از چنین سیستم

هاي سرپوشیده احداث  هاي مداربسته در محیط سیستم

ساعت  73شده، رژیم نوري در سالن کارگاه پرورش شامل 

ساعت تاریکي بوده و شدت نور مناسب در  73روشنایي و 

لوکس در سطح آب است. شکل،  111ها نیز  این محیط

جنس و اندازه مخازن مورد استفاده براي پرورش الروها در 

ربسته متفاوت است. از جمله مخازن هاي مدا سیستم

مخروطي و چهارگوش براي این منظور مورد -اي استوانه

هاي پرورشي با  گیرند. عالوه بر این، قفس استفاده قرار مي

هاي  میکرومتر که درون حوضچه 311-111چشمه توري 

توان براي پرورش  اند را مي اي بتني تعبیه شده آبراهه

استفاده قرار داد که البته این ماهیان مورد  الروها و بچه

هاي  شیوه کمتر متداول بوده و پرورش ماهي در سیستم

مداربسته عمدتا با استفاده از مخازن فایبرگالس انجام 

ها  شود. حجم مخازن مورد استفاده در این سیستم مي

لیتر است تا فضاي کافي براي الروها و  111حداقل 

گتر با حجم چند متر ماهیان فراهم شود. مخازن بزر بچه

توان بدین منظور مورد استفاده قرار داد.  مکعب را نیز مي

دیواره مخازن باید مات و کدر بوده و قابلیت عبور نور را 

ماهیان تحت استرس قرار نگیرند.  نداشته باشد تا بچه

همچنین در ساخت مخازن فایبرگالس، استفاده از 

د و خاکستري هاي سرد و خنثي نظیر سبز، آبي، سفی رنگ

یافته را  هاي لقاح ارجحیت دارد. باید توجه داشت که تخم

توان بالفاصله به  به دلیل حساسیت باالیي که دارند، نمي

ها به  این مخازن انتقال داد و باید ابتدا صبر کرد تا تخم

روز تا  7زدگي برسند. در این زمان، معموال  مرحله چشم

هاي تعبیه شده  سیني ها روي تفریخ باقي مانده است، تخم

در این مخازن پخش شده و با اتمام فرآیند انکوباسیون و 

سازي  شوند. تراکم ذخیره ها، الروها خارج مي تفریخ تخم

عدد به ازاي هر لیتر است. مشاهده  31-11اولیه الروها، 

شده است که افزایش تراکم منجر به افزایش نرخ رشد و 

خواري را  همنوع بیومس نهایي شده و تلفات ناشي از

الرو در لیتر نیز مشکل  711سازي  دهد و ذخیره کاهش مي

کند، اما کاهش تراکم بعد از آغاز  خاصي ایجاد نمي

غذادهي دستي ضروري است. همچنین تجربیاتي در کشور 

عدد الرو به  711ایرلند وجود دارد که افزایش تراکم تا 

(. Toner, 2012) تواند انجام شود ازاي هر لیتر نیز مي

روز پس از تفریخ آغاز شده و معموال از  3-1تغذیه خارجي 

شود. نیاز غذایي  ناپلي آرتمیا براي این دوره استفاده مي

عدد ناپلي  111-7111الروها طي هفته اول پرورش، 

وعده غذایي توزیع  3ازاي هر الرو است که طي  آرتمیا به

یه روزگي، تغذ 31هفته بعدي و تا سن  3شود. طي  مي

ها انجام  ماهیان با ناپلي آرتمیا بر اساس بیومس آن بچه

شود، بدین صورت که وزن روزانه غذادهي با ناپلي  مي

درصد از بیومس ماهي موجود در هر  71-11آرتمیا برابر با 

برداري از  مخزن است. محاسبه بیومس نیز بر اساس نمونه

ان به ماهی روز پس از تفریخ، بچه 37شود.  مخازن انجام مي

گرم رسیده و قابلیت تغذیه با  میلي 11میانگین وزني 

غذاي دستي را خواهند داشت که بهتر است تدریجا 

جایگزین ناپلي آرتمیا شود. غذاي مورد استفاده در این 

 11-14آال است که حاوي  مرحله معموال جیره آغازین قزل

میکرومتر،  111-111درصد پروتئین بوده و با اندازه ذرات 

گیرد  ماهیان قرار مي روز در اختیار بچه وعده در شبانه 4
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(Kestemont et al., 2015) متاسفانه در حال حاضر .

جیره تجاري مختص ماهي سوف حاج طرخان و یا سایر 

ماهیان در بازار موجود نبوده و تغذیه این ماهیان در  سوف

هاي آزادماهیان   هاي متراکم با استفاده از جیره سیستم

(. Kestemont and Mélard, 2000) شود ميانجام 

روزگي  49ماهیان در سیستم مداربسته تا سن  پرورش بچه

قد تولید شده،  ماهیان انگشت انجام شده و پس از آن بچه

براي پرواربندي یا رهاسازي در طبیعت جهت بازسازي 

 گیرند. ذخایر مورد استفاده قرار مي

اکنون در  انه همطور که پیشتر نیز بیان شد، متاسف همان

کشورمان تکثیر ماهي سوف حاج طرخان در محیط اسارت 

انجام نشده و بنابراین تجربیات چنداني نیز در زمینه 

ماهیان این گونه وجود ندارد، اما تولید و  پرورش الرو و بچه

صورت گسترده  ماهي سوف سفید به پرورش الرو و بچه

با توجه به  شود. بنابراین جهت بازسازي ذخایر انجام مي

هاي اکولوژیك، سیر تکامل دستگاه  شباهت نیازمندي

اي در دو گونه  گوارش و همچنین استراتژي تغذیه

ماهیان بومي ایران یعني سوف سفید و سوف حاج  سوف

ماهي  شود که براي پرورش الرو و بچه طرخان، توصیه مي

هاي آزموده شده در مورد ماهي  سوف حاج طرخان از روش

ترتیب که الروها پس از  استفاده شود. بدینسوف سفید 

گشایش دهان و شروع تغذیه فعال به استخرهاي خاکي 

منتقل شده و با تولیدات طبیعي استخر تغذیه شوند و پس 

گرمي که  7-3قد  ماهي انگشت از تبدیل شدن به بچه

برد، جهت عملیات بعدي  ماه زمان مي 3احتماال در حدود 

هاسازي در طبیعت جهت بازسازي که یا پرواربندي و یا ر

 ذخایر است برداشت شوند. 

 

 پرواربندي

دوره پرواربندي ماهي سوف حاج طرخان با پرورش 

گرمي شروع شده و با برداشت  7-3قد  ماهیان انگشت بچه

یابد. در حال حاضر  گرمي خاتمه مي 711-111ماهیان 

پرورش تجاري سوف حاج طرخان در تعداد اندکي از 

روپایي نظیر سوییس، ایرلند، فرانسه و دانمارك کشورهاي ا

پروري از تولید جهاني این  شود، اما سهم آبزي انجام مي

درصد است که  7گونه در حال حاضر تنها در حدود 

هاي موجود در زمینه پرورش تجاري این گونه را  محدودیت

براي پرورش تجاري  (.Toner, 2015) دهد مي  نشان

طور کلي سه شیوه گسترده  هماهي سوف حاج طرخان ب

اي  گونه متراکم تك  اي در استخرهاي خاکي، نیمه چندگونه

هاي مداربسته  اي در سیستم گونه و متراکم تك  در قفس

صورت مختصر به  گیرد. در ادامه به مورد استفاده قرار مي

هاي پرورش ماهي سوف حاج طرخان پرداخته شده  روش

 است.

اي در استخرهاي خاکي  روش پرورش گسترده چندگونه

عمدتا در مزارع پرورش کپورماهیان در کشورهاي اروپاي 

شرقي و مرکزي مانند روسیه، لهستان، چك، اوکراین، 

شود. در  بلغارستان، مجارستان، اسلواکي و فرانسه انجام مي

عنوان  هایي، ماهي سوف حاج طرخان به چنین سیستم

براي این گونه جنبي پرورش داده شده و غذادهي دستي 

شود. همچنین در این شیوه پرورش، دوره  ماهي انجام نمي

رشد بسیار طوالني است و رسیدن ماهي به سایز بازاري 

بار در سال  3برد. برداشت محصول  سال زمان مي 4-3

شود. چنانکه گفته شد،  طي فصول بهار و پاییز انجام مي

هایي وابسته به تولیدات  تغذیه ماهي در چنین سیستم

بیعي استخر بوده و عنوان شده است که وجود گیاهان ط

مهرگان آبزي،  آبزي در استخر با کمك به توسعه جوامع بي

تواند تاثیر مثبتي در تامین غذا و در نتیجه رشد سوف  مي

حاج طرخان داشته باشد. سهم ماهي سوف حاج طرخان از 

 31/1-7اي تنها  تولید نهایي در این استخرهاي چندگونه

است، اما همین میزان اندك نیز از نظر اقتصادي درصد 

ارزش باالیي دارد، چراکه قیمت فروش محصول سوف حاج 

طرخان چند برابر بیشتر از کپورماهیان است. همچنین این 

ماهیخواري خود، -واسطه رژیم غذایي گوشتخوار ماهي به

موجب حذف ماهیان هرز و سایر موجودات مزاحم و 

ه شده و در نتیجه بازدهي تولید ناخواسته نظیر قورباغ

هاي پرورشي اصلي یعني کپورماهیان را نیز افزایش  گونه

 (.Policar et al., 2015) دهد مي

هاي نصب  متراکم با استفاده از قفس روش پرورش نیمه

شود.  ها و یا استخرهاي خاکي انجام مي شده در دریاچه
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تجربیات محدودي در زمینه پرورش ماهي سوف حاج 

ها در کشورهاي اروپایي وجود دارد  ان در این سیستمطرخ

اند. دلیل این شکست تجاري را  که به شکست منتهي شده

هاي آبي طبیعي و  توان در دماي پایین آب در پیکره مي

جو کرد که  و هاي طوالني کشورهاي اروپایي جست زمستان

منجر به کاهش چشمگیر رشد ماهي و طوالني شدن بیش 

در حال  (.Öberg, 2008) شود ورش آن مياز حد دوره پر

حاضر کاربرد این روش براي پرورش ماهي سوف حاج 

هاي  است. البته با توجه به زمستان  طرخان منسوخ شده

معتدل و دماي باالتر آب در کشورمان نسبت به قاره اروپا، 

ممکن است کاربرد این شیوه پرورش براي ماهي سوف 

 بهتري در برداشته باشد.حاج طرخان در کشورمان نتایج 

روش پرورش متراکم ماهي سوف حاج طرخان مبتني بر 

مداربسته است. امروزه رویکرد اصلي در   استفاده از سیستم

پرورش تجاري ماهي سوف حاج طرخان همین شیوه است 

(Toner, 2015.) ها داراي مزایاي فراواني  این سیستم

ي، افزایش نظیر امکان اعمال کنترل بر چرخه زندگي ماه

تولید در واحد سطح، امکان تولید پایدار در طول سال و 

عرضه مستمر ماهي به بازار، امکان احداث تاسیسات 

پرورشي در نزدیکي بازارهاي مصرف، نرخ رشد باالي 

تر، نرخ بقاي باالتر و مهار رفتار  ماهي، دوره پرورش کوتاه

هایي  خواري هستند. در مقابل، چنین سیستم همنوع

توان به مواردي از  هایي نیز دارند که از جمله مي دودیتمح

اندازي و نگهداري سیستم و  قبیل هزینه باالي احداث، راه

همچنین قیمت تمام شده باالي محصول در کنار نیاز به 

نیروي انساني متخصص جهت مدیریت کارگاه اشاره کرد 
(Policar et al., 2015 .) 

رسد در حال  نظر ميبا توجه به مسائل گفته شده به 

حاضر، شیوه مناسب جهت پرورش ماهي سوف حاج 

طرخان در کشورمان، استفاده از استخرهاي خاکي 

اي پرورش کپورماهیان باشد که در حال حاضر در  چندگونه

مورد گونه دیگر سوف بومي ایران یعني سوف سفید نیز 

 تجربیات مشابهي وجود دارد. 

 

 

 هاي غذایی نيازمندي

پروتئین خام مورد نیاز براي ماهي سوف  حداقل سطح

درصد است که البته در مراحل ابتداي  11حاج طرخان 

رسد. سطح  درصد مي 11زندگي این میزان به حدود 

درصد  73-73نیازمندي چربي خام در جیره این ماهي نیز 

در حال حاضر،  (.Geay and Kestemont, 2015)است 

حاج طرخان جیره اختصاصي براي تغذیه ماهي سوف 

هاي متراکم با  وجود نداشته و تغذیه این ماهي در سیستم

شود  آال یا سایر آزادماهیان انجام مي استفاده از جیره قزل

(Kestemont and Mélard, 2000 .) منبع اصلي تامین

تجاري آزادماهیان پودر ماهي است. پودر   پروتئین در جیره

ي هضم، میزان قابلیت باال هایي نظیر ماهي داراي ویژگي

 Javid)خوراکي است  اندك مواد ضدمغذي و خوش

Rahmdel et al., 2018.)  علیرغم این خصوصیات

قیمتي است که منابع  مطلوب، پودر ماهي ماده غذایي گران

تامین آن بسیار محدود است. این امر سبب شده است تا 

روند فعلي در فرموالسیون جیره ماهیان مختلف، 

جاي پودر ماهي باشد،  روتئین گیاهي بهجایگزیني منابع پ

اي گوشتخوار بوده و ممکن  اما سوف حاج طرخان گونه

است وجود سطح باالي اقالم گیاهي در جیره این ماهي 

اي شود. در نتیجه بهتر است  موجب بروز مشکالت تغذیه

در فرموالسیون جیره ماهي سوف حاج طرخان، جایگزیني 

قیمت پروتئین جانوري نظیر  نپودر ماهي با سایر منابع ارزا

ضایعات کشتارگاهي، پودر میگو و حشرات مختلف مورد 

 توجه قرار گیرد.

 

 ارزیابی اقتصادي

هاي پرطرفدار ماهیان  ماهي سوف حاج طرخان از گونه

 خوراکي در بازار ایران و اروپا است. گوشت این ماهي به

هایي نظیر تردي و عدم وجود  دلیل دارا بودن ویژگي

هاي ریز بین عضالني از ارزش اقتصادي زیادي  خواناست

 1-3برخوردار بوده و در بازارهاي اروپا با قیمتي معادل 

یورو  33-11ازاي هر کیلوگرم براي ماهي کامل و  یورو به

رسد  ازاي هر کیلوگرم براي فیله ماهي به فروش مي به

(Steenfeldt et al., 2015 .) همچنین در کشورمان
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صید از طرفي و بازارپسندي باال از سوي دیگر  میزان پایین

سبب شده است تا قیمت ماهي سوف حاج طرخان در 

بازارهاي محلي بیشتر از برخي ماهیان استخواني دیگر 

و   باشد. قیمت فروش بسته به عواملي نظیر اندازه ماهي

فصل متغیر است. عالوه بر این، انجام فرآوري و تولید 

تواند  ده باالتر نظیر فیله ماهي، ميمحصوالتي با ارزش افزو

اي افزایش  طور قابل مالحظه قیمت فروش محصول را به

گذاري براي  دهد. بنابراین مشخص است که سرمایه

پروري ماهي سوف حاج طرخان کامال داراي توجیه  آبزي

گذاران   اقتصادي بوده و سودآوري باالیي براي سرمایه

 خواهد داشت.
 

 گيری کلي نتيجه

هاي بسیار ارزشمند  یکي از گونه ي سوف حاج طرخانماه

اکوسیستم حوضه آبریز جنوبي دریاي خزر است که از بین 

هاي اقتصادي و اکولوژیك  رفتن ذخایر طبیعي آن، هزینه

بر تنوع زیستي کشورمان در بردارد. بنابراین اهتمام  باالیي

به بازسازي ذخایر طبیعي این ماهي بومي ضروري بوده و 

م این امر نیز مستلزم شناخت کافي و کسب آگاهي از انجا

بیوتکنیك تکثیر و پرورش این گونه باارزش است. 

همچنین عالوه بر مالحظات اکولوژیك، این گونه از منظر 

تواند   پروري نیز داراي جایگاه مهمي است، چراکه مي آبزي

عنوان یك گونه جدید پرورشي مطرح شده و به حل  به

ن مشکالت بخش شیالت کشور که همانا تری یکي از مهم

هاي آبزیان پرورشي است کمك  محدودیت در تعداد گونه

 کند.

 

 توصيه ترويجي

با توجه به وجود ساختار حفاظتي ریبون در تخمدان  -7

ماهي سوف حاج طرخان و در نتیجه سهولت دستکاري 

طبیعي براي تکثیر این  ها، بهتر است از روش نیمه تخم

 شود.ماهي استفاده 

هاي مختلف، استفاده از هورمون  طبق نتایج پژوهش -3

hCG  بهترین نتایج را در القاي رسیدگي جنسي در ماهي

سوف حاج طرخان دارد، بنابراین استفاده از این هورمون 

ازاي هر کیلوگرم وزن  المللي به واحد بین 111میزان  به

 شود.  بدن مولدین ماده براي تکثیر این ماهي توصیه مي

شود پرورش الرو ماهي سوف حاج طرخان  توصیه مي -1

در مخازن حاوي آب سبز انجام شود، چراکه کاربرد این 

روش در قیاس با استخرهاي خاکي، بقاي الروها را تا 

 دهد.  درصد افزایش مي 41سطح 

براي آغاز پرورش ماهي سوف حاج طرخان در  -4

رش ماهي توان از روش مورد استفاده در پرو  کشورمان، مي

سوف سفید استفاده کرد. بدین ترتیب که با رهاسازي 

ماهیان سوف حاج طرخان به استخر پرورش  بچه

-کپورماهیان، عالوه بر تولید ماهي سوف حاج طرخان، مي

توان به مبارزه بیولوژیك با ماهیان هرز و سایر آبزیان 

 ناخواسته پرداخت.
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Abstract 

Eurasian perch (Perca fluviatilis) is one of the endemic species of Iran which has wide global 

distribution and its wild populations are found in northern Iran, Caspian Sea basin. This species has 

high nutritional and commercial values, but unfortunately, harvesting pressure and habitats 

destructions led to drastic decline of its natural stocks during recent years. Already, restocking of this 

fish has received less attention. One of the main barriers on this way is lack of sufficient information 

in different aspects of biology and supply of Eurasian perch seed. According to high importance of in-

captured propagation and also larviculture biotechniques for success in stock rehabilitation and 

aquaculture of Eurasian perch, the current study follows the aim of review on methods for propagation 

and rearing of this valuable species. 
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