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 چكیده

اي در معرفي اي در صنعت آبزي پروري در كشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران اهتمام ويژهدر راستاي ايجاد تنوع گونه

هزار قطعه بچه ماهى را از كشور هنگ كنگ  20 ، تعداد73در سال كار گرفته است. در اولين اقدام ماهي كفال خاكستري به

عدد  800سال  5از گذشت  هزار بچه ماهى از بين رفت و بعد 12تا  10، 73ماهى كفال در سال  بچهاين تعداد وارد كرد. از 

در نتيجه برف و سرماي شديد تمامي مولدين تلف شدند. در سال  84با پرورش بچه ماهيان حاصل شد، اما در سال مولد 

عدد بچه ماهي از كشور مصر وارد گرديد. همزمان، شناسائي و صيد ماهي كفال خاكستري  2000، تعداد تقريبا 1388

ها در راستاي پروژه تكثير ماهي كفال در مركز درمنطقه چابهارـ سواحل درياي عمان انجام و صيد مولدين و اهلي سازي آن

هاي آبان و آذر و ج نشان داد بيشترين امكان صيد مولدين در ماهتحقيقات ذخاير آبهاي داخلي گرگان انجام گرديد. نتاي

آوري بچه ماهي آن در خورها و آبگيرهاي ساحلي در اردبيهشت و خرداد ماه تعيين گرديد. در بيشترين حضور و امكان جمع

اهميت زيادي برخوردار پروري تامين مولدين و بچه ماهي سالم و بومي از ريزي جهت معرفي يک گونه به صنعت آبزيبرنامه

است. لذا در اين مقاله با معرفي ماهي كفال خاكستري بومي درياي عمان و امكان صيد، اهلي نمودن و انتقال آن به مناطق 

 دست آمده در مركز تحقيقات شيالت چابهار پرداخته خواهد شد.ديگر كشور جهت پرورش و تكثير به اختصار به نتايج به

 

 پرورياي، ماهي كفال خاكستري، درياي عمان، مولدسازي و آبزيگونه تنوعواژگان كلیدي: 
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 مقدمه

 ماهيان ميان در دارد. وسيعي جغرافيائي توزيع خاكستري كفال

 هايپراكنش ترينوسيع از يكي داراي گونه اين استخواني،

 جغرافيايي هايعرض بين ساحلي نواحي طول در جغرافيايي

 هايويژگي نظر از است. جنوبي درجه 42 و شمالي درجه 42

 و دو اي استوانه شكلي خاكستري كفال ماهي شناسي، ريخت

 نازك لب دو با همراه انتهايي دهان داراي هاآن. دارد پشتي باله

 داراي. دارد متوسطي اندازه و است مدور آنها فلس هستند.

و  پوشاندمي را چشم كه باشندمي ايبرجسته چربي هايپلک

 زايده» دو .است باز مردمک روي بر باريكي شكاف فقط

 Mugil جنس در اين گونه وجود دارد كه مشخصه 1«پيلوريک

 عدد 7 تا3 بين اين زوايد كفال هايگونه ساير در وباشد مي

 آبي لكه يک ، ايسينه محور در(. 1380 تهراني، قانعي) است 

 ماهي اين در(. 1 شكل) شودمي مشاهده مشخص كامال رنگ

 هم از را ماده و نر جنس دو بتوان نداردكه وجود ظاهري عالئم

 كه دهدمي نشان پرورشي شرايط در تجربه ولي داد تشخيص

 گوارش دستگاه اصلي هاياندام. هستند نرها از بزرگتر هاماده

 كه بوده كوچک لبي روي هايدندان شامل كه دهــان شامل

 مي 2«خواري ريزه خواري چيز همه» غذايي رژيم دهنده نشان

 به نسبت دراز ايروده داراي ماهيان، ساير كفال مانند. باشد

 همه يا علفخوار ماهيان مشخصات از اين كه است بدنش طول

 نسبتا معده يک داراي ماهيان اين همچنين. باشدمي خوار چيز

-هب شرقي جنوب آسياي نقاط از بسياري در كه بوده عضالني

 يک داراي. شودمي گرفته نظر در خوشمزه خوراك يک عنوان

 در پشتي قسمت امتداد در معموال كه اندجنسي گناد جفت

 .(1388)وثوقي،  گيرندمي قرار شكمي حفره عقبي بخش

 درنتيجه و 3«ماهيان كفال» مطلوب و ويژه خصوصيات

 اين كه است شده موجب متفاوت شرايط با آنان سازگاري

 و شور لب شيرين، هايدرياچه به اقيانوسي هايآب از ماهيان

 كفال ورود معرفي، اين انواع از يكي. گردد معرفي داخلي شور

 خزر درياي ماهيان كفال منشا .باشدمي خزر درياي به ماهيان

 و 1902 سال در بار اولين ها،روس. باشدمي سياه درياي از

 از گونه سه انتقال به اقدام 1935 تا 1930 سالهاي طي سپس

 Mugil cephalous, Liza saliens, Liza) ماهي اين

aurata )در خود تالش اولين در هاآن. نمودند خزر درياي به 

 به آهن راه با را كفال ماهي عدد 600 حدود در ،1902 سال

 دنبالهب موفقيتي كه نمودند خزرحمل قلعه درياي مخاچ ناحيه

 طبق و (قطعه ميليون سه) انبوه صورتهب كفال انتقال. نداشت

 ادامه 1935 سال تا و آغاز 1930 سال از مدون برنامه يک

                                                      
1 Pyloric caeca 
2 Microphagous omnivorous 
3 Mugilidae 

 Liza) آن گونه دو خزر، به شده معرفي ماهي گونه سه از. يافت

saliens وLiza aurata )به آميز موفقيت كامال صورتهب 

 صيد تجاري صورتهب امروزه و خورده پيوند خزر درياي

 اين در( Mugil cephalus) سوم گونه پيوند اما گردند،مي

 Starushenko and) شد مواجه شكست با دريا

Kazanskiĭ, 1996). 

 موسسه پرورش، براي ماهي گونه اين زياد هايمزيت به توجه با

هزار  20 تعداد 1372 سال در ايران، علوم شيالتي تحقيقات

 كرد كشور وارد كنگهنگ از را خاكستري كفال ماهيقطعه بچه

 مركز به مولدسازي و مصنوعي تكثير نگهداري، كار براي و

 در. داد انتقال گلستان استان در واقع گميشان ترويج و آموزش

 ساله نه پرورشي مولدين روي بر مركز همان در 1382 سال

 پژوهش شده، وارد هايماهي آن بچه از حاصل خاكستري كفال

 تكثير آن نتيجه كه گرفت صورت مصنوعي تكثير منظوربه

 قطعه هزار يک توليد و هورموني يالقا روش به مصنوعي

، ي و همكارانهاشم مير) بود خاكستري كفال ماهيبچه

 سنگين بارش نتيجه در شديد يخبندان و سرما پي در. (1384

 شدند تلف مولدين تمامي كشور شمال در 1386 سال در برف

 وارد به اقدام 1388 سال در تحقيقات سسهمو متعاقبا كه

 در مولدسازي براي مصر كشور از ديگر ماهي بچه 2000 نمودن

  .نمود مذكور مركز

كفال ماهيان توسط تورهاي گوشگير، پره و ابزار صيد انتظاري 

هرمزگان و هاي ساحلي و خوريات استان از جمله مشتا در آب

-تک رشته به روش انتظاري و محاصره توسط تورهاي گوشگير

از در گردد. اگرچه ماهي كفال خاكستري از ديرباي صيد مي

ما فراواني آن تركيب صيد صيادان حوزه درياي عمان بوده ا

هاي خانواده كفال ماهيان كمتر بوده است نسبت به ساير گونه

ن گونه توسط صيادان (. يررسي وضعيت صيد اي1380)اكبري، 

در ميان گونه هاي ديگر  M. cephalusنشان داد كه گونه 

 درصد( داشته و معموال 5كفال ماهيان، درصد فراواني كمتري )

متري به سانتي 15تا  13هاي كوچک و جوان يعني در اندازه

ازه طول كل شود كه در اين اندعنوان صيد ضمني، صيد مي

شد كه مي تصور. به همين دليل ندبدن نيز همگي نابالغ هست

وب كشور وجود ندارد. نهاي جبدر آ M.cephalusگونه 

اولين گزارش علمي از صيد ماهي مولد كفال خاكستري از 

 -هاي دور عمان توسط مركز تحقيقات شيالتي آبدرياي 

.(1380)اكبري،  باشدمي 1384چابهاردر سال 
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 چابهار: تيمور امين راد(._ق مركز تحقيقات شيالتي آب هاي دور ق)سمت چپ. عكس از مح

 

 یافته قابل ترویج

هاي ميداني كارشناسان مركز تحقيقات شيالت بر اساس گشت

مشخص گرديد كه ماهي كفال خاكستري در صيد چابهار 

ريزي جهت صيد زنده آن بنابراين برنامه .صيادان وجود دارد

قطعه ماهي  پنجتعداد  9/1386/ 7در تاريخ  كه انجام شد

توسط صيادان محلي صيد و به صورت زنده به كارگاه تكثير 

ابزارهاي مختلف صيد از قبيل تور گوشگير، تور منتقل شد. 

وتور پرساين استفاده گرديد، كه با توجه به اينكه نتايج  پرتابي

دست آمده مشخص گرديد تور پرساين قايقي بهترين ابزار هب

تا  1387تالش براي صيد از مرداد ماه سال  باشد.صيد زنده مي

در صيدگاه هاي منطقه چابهار ادامه  1388اسفند ماه سال 

امنه وزني ماهي با د 120داشت كه حاصل آن صيد بيش از 

اين تعداد  ازعدد  75 گرم و اهلي سازي و انتقال 800- 1200

 هاي داخلي گرگان بودبه مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آب

اي خانه. اين ماهيان به استخرهاي خاكي و گل(1)جدول 

وابسته به  «هاي نوين پرورش ميگوي گميشانآوريمركز فن»

اداره كل شيالت استان گلستان منتقل شدند و تحت نظارت 

هاي داخلي گرگان نگهداري مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آب

 شدند. 

نتايج صيد نشان داد كه از نيمه شهريور ماه تا نيمه دي ماه هر 

صيد مولدين ماهي كفال  انتظار توان در منطقه چابهارسال، مي

ماهيان صيد شده به  (.1389همكارن،  را داشت )اژدهاكش و

ليتري( كه  300آرامي از تور خارج شده و در براين تانک )وان 

آماده در قايق با آب دريا و هوادهي با كپسول اكسيژن از قبل 

 ppm100شد. همچنين در آب وان شده بود انتقال داده مي

ماده فنوكسي اتانول به منظور آرام بخشي )يک مرحله قبل تر 

شد. جهت انتقال به كارگاه در مسافت بيهوشي( افزوده مي از

طور جداگانه هر هبين صيدگاه تا سالن تكثير مركز تحقيقات ب

ليتر آب محل صيد گذاشته  20كدام در يک يونوليت محتوي 

شده و سپس با هوادهي ماليم در طول مسير، توسط خودور به 

تكثير مركز ه شد. پس ازانتقال ماهي به كارگامركز منتقل مي

ماهي با آب هم دما نمودن آب حاوي پس از عمليات تطابق )

صورت حمام ه، ضدعفوني اوليه ب(پرويموجود در كارگاه آبزي

)  انجام گرفت دقيقه 10به مدت  ppm 400فرمالين به ميزان 

Saleh, 2006 بعد از اين عمليات ماهيان به آرامي با .)

تني فايبرگالس جهت  10ساچوك با تور نرم، داخل تانک 

 نگهداري منتقل گرديد. 

متوسط وزن بدن، طول چنگالي و وزن گناد ماهيان صيد شده 

گرم،  71/1022 ± 91/196در طي ماه هاي صيد به ترتيب، 

گرم بود. در  24/1014 ± 19/76متر و سانتي 04/41  ± 57/2

كالبد شكافي ماهيان تلف شده در عمليات صيد مشخص گرديد 

هاي آذر و دي مولدين با تخمدان رسيده غالبا ماه ر طيدكه 

كه در بهمن و اسفند مولدين با تخمدان حاليشود درصيد مي

شترن تعداد را در صيد در حال جذب و خالي شده بيشترين بي

 دادند.تشكيل مي
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 1387. تعداد ماهیان صید شده در ماه هاي مختلف در سال 1جدول 

 جمع 10/10/1387 7/9/1387 3/8/1387 2/6/1387 گونه ماهي

 132 10 40 46 36 كفال خاكستري

 

 

 

( ماهی مولد ماده با تخمدان كامال رسیده ) صید شده در دي ماه( سمت راست. تخمدان خالی شده ) صید شده در بهمن ماه( 2شكل 

 سمت چپ )عكس از نگارنده(

همچنين مطالعه تيمار هاي هورموني مختلف بر بلوغ نهايي 

اووسيت نشان داد كه با وجود اينكه تمامي تيمار هاي هورموني 

باشد موثر بوده و قابل استفاده در تكثير مصنوعي اين گونه مي

امولوسيونه با ادجوانت  GnRHaاما تاثير استفاده از هورمون

داري بيشتر نا( به صورت معsGnRHa-FIA) ناقص فروند

 ,Vazirzadeh and Ezhdehakoshpourبوده است )

اهيان صيد همچنين در بررسي وضعيت بهداشتي م (.2014

از پوست )اخالقي  .Caligus spانگل سازيشده در دوره اهلي

( و باكتري فتو باكتريوم دامسال از پوست 1393، همكارانو 

. جداسازي و شناسايي شده است )اطالعات منتشر نشده

 (.1389ناصري، 

بعد از وقوع بيماري لكه سفيد ميگو در سايت  1388 درسال

اي پرورش ميگوي گواتر، در مركز تحقيقات شيالت چابهار پروژه

بررسي امكان پرورش توأم ميگوي » تحقيقاتي تحت عنوان

و ماهي كفال  Litopeneaus vennameiسفيدغربي

جهت پرورش در ک گونه جديد ي به منظور معرفي «خاكستري

هاي موجود و مديريت بهداشتي استخرهاي پرورش ميگو سازه

تدوين گرديد كه بچه ماهي مورد نياز پروژه از خورهاي منطقه 

 برداري روزانهدر نمونهنتايج پروژه مذبور . آوري گرديدجمع

فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب از قبيل جهت سنجش 

محلول، نشان دهنده اين ، دما ،شفافيت و اكسيژن pHشوري، 

آل در شرايط ايدهدر مقايسه با منابع كه همه آنها،  همطلب بود

معمولي در طول دوره رار داشتند و هيچ گونه نوسان غيرق

روز پرورش در  107. پس از ه استپرورش مشاهده نگرديد

به تراكم عملكرد ميگو  متر مربعي نتايج 600هاي استخر

( 2شماره ) مربع به شرح جدولقطعه در متر 20سازي ذخيره

 .(1391)حسيني آغوز بني و همكاران،  گزارش گرديد

 عملكرد ميگو در استخر هاي تک گونه اي و پرورش توام مقايسه نتايج -2جدول 

 روز پرورش استخرها

متوسط 

وزن بدن 

 ميگو)گرم(

بيوماس 

ميگو 

 )كيلوگرم(

ضريب 

تبديل 

 غذايي

درصد 

 بازماندگي

 %97 2/1 187 23/16 107 )پرورش تک گونه اي ميگو(استخر شاهد

 %5/94 21/1 198 45/17 107 متر مربع( 10هر عدد ماهي در  دو) پرورش توام ميگو و ماهي

 %96 27/1 212 4/18 107 متر مربع( 10عدد ماهي در  چهار) پرورش توام ميگو و ماهي
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 سازي شده در طرح ياد شدهذخيرهبچه ماهي  وزنيمتوسط 

در پايان دوره پرورش وزن  بوده است كهگرم  50تا  20بين

 رسيده بودندگرم  200به طور متوسط هاي صيد شده بهماهي

طي دوره پرورش در  .(1391)حسيني آغوزبني و همكاران، 

گونه عالئمي كه حاكي هيچ يک از استخرهاي مورد بررسي هيچ

 از بيماري عفوني باشد يا تلفات مشكوك نيز مشاهده نگرديد.

تجمع موادي نظير رسوب غذاي  در طي يک دوره پرورشي

 استخر، فضوالت ميگو در و هامرگ پالنكتون اضافي در بستر،

كف استخرهاي پرورش ميگو هاي سياه در موجب تشكيل لجن

-كه گونه اصلي پرورش دراستخر مي ميگوها روي و برشده 

ر اين تحقيق خواهد گذاشت. د ينامطلوب باشند، تاثير سوء و

برداري ماهانه صورت گرفته از رسوبات كف نتايج حاصل از نمونه

استخرها نشان دهنده اين مطلب بود كه در پايان دوره پرورش، 

نسبت به استخرهاي شاهد از ميزان بار مواد استخرهاي تيمار 

ط عالوه بر بهبود شراي آلي كمتري برخوردار بودند كه اين امر

د كمک بسيار موثري بر توانبهداشتي در طول دوره پرورش، مي

سازي كف استخرها براي دوره پرورش بعدي داشته روند آماده

 يوباشد. همچنين كاهش تنوع و بار باكتريايي كل جنس ويبر

(1TVCدر ) دار مثبت استخرهاي پرورش توام كاهش معني

 ( 1394، سيني آغوزبني و حاجي رضايي)ح داشته است

-ن مركز تحقيقات شيالتي آبقابعد از اجراي پروژه مذبور محق

هاي دور متوجه حضور بچه ماهي اين گونه از آبگيرهاي فصلي 

تعدادي بچه ماهي باالدست خوريات منطقه چابهار گرديدند كه 

ن در اآوري گرديد. محققبراي اجراي پروژه از اين آبگيرها جمع

-متوجه شدند كه در مواقع بارندگي پايش ساالنه اين آبگيرهاي

ها و ارتباط بين دشت و دريا اين ها فصلي و تشكيل سيالب

ماهيان به باالدست آمده و بعد از قطع آن ارتباط اين ماهيان در 

بوده و در اثر  دست ساخت انساننند. اين آبگيرها ماآبگيرها مي

با  يخاكبرداري براي استفاده از خاك در جاي ديگر و گاه

هدف ذخيره آب باران براي فصل خشک است اما نكته مهم اين 

وسيله تانكر هها باثر برداشت آب براي ساير استفادهكه در  است

عد از توسط مردم محلي در آن مناطق و همين طور تبخير ب

شوند و ماهيان موجود در آن كه غالب مدتي معموال خشک مي

باشد )ماهي جريان دوست بوده و در گونه كفال خاكستري مي

رسد( تلف آنجا ميهاي فصلي به اثر برقراري جريان سيالب

 (3شكل شوند )مي

همكاري  بابچه ماهي  2000تعداد  1393شايان ذكر است سال 

صنعت اسفراين تحويل داده شده  اين مركز به شركت كشت و

كشاورزي شور . در اين مجتمع كشت و صنعت، آب چاه بود

 استخر خاكي كه براي پرورش ماهي كپورماهيان در  وشده بود 

                                                      
1 Total Vibrio Count 

)مكاتبات  شدندسازي و پرورش داده شد ذخيرهاستفاده مي

از شركت مذبور از  1397شفاهي(. در بازديد نگارنده در پائيز 

سال  چهارسازي كه به مدت با هدف مولد ماهي پرورش شده

-زيست برداري گرديد و عالوه برنمونه نگهداري كرده بودند

 شكل) سنجي بررسي وضعيت رسيدگي جنسي نيز انجام گرديد

قطعه از اين ماهيان به عنوان مولد  100تعداد  1398سال  (.4

هاي داخلي براي تكثير به مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آب

تكثير براي ريزي شده كه هم اكنون برنامهحويل داده گرگان ت

 مصنوعي و توليد بچه ماهي از اين مولدين در دست اجراست.

 گیريبحث و نتیجه

)با فعاليت  با توجه به اينكه كفال خاكستري يک ماهي وحشي

باشد در روش انتقال نهايت دقت بايد شناگري سريع( مي

جابجائي و انتقال مولدين از مواد در مواقع  صورت گيرد و

بيهوشي و برانكارد به منظور عدم دستكاري استفاده شود تا 

كمترين دستكاري و آسيب به ماهي وارد شود. با توجه به اينكه 

ويژه كشور مصر تعداد زيادي ههاي متعددي از دنيا بدر قسمت

-آوري و پرورش ميه ماهي اين گونه را از طبيعت جمعاز بچ

و اطالعات موجود قه چابهار نيز با توجه به تجربه طدر من ،دهند

-توان انبوهي از بچه ماهيان اين گونه را جمعاز اين مناطق مي

پروري كشور معرفي كرد. اگر چه آوري و به صنعت آبزي

آوري اين بچه ماهيان هاي مختلف با جمعان در اقداممحقق

مولدسازي در  هوژپر ،اند امامطالعات پژوهشي دانشجويي داشته

چابهار از اين بچه ماهيان به داليل مختلف ابتر مانده است كه با 

توجه به اقليم مناسب منطقه چابهار، دسترسي به مولدين و 

امكان نرسري در استخرهاي پرورش ميگو در فصل عدم فعاليت 

اي و مزارع ميگو ضروري است به منظور ايجاد تنوع گونه

تكثير مصنوعي و توليد پايدار بچه ماهي  ها بااستفاده از ظرفيت

 پروري كشور در دستور كار قرار گيرد.معرفي اين گونه به آبزي
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 )عكس از نگارنده(.1399( آبگير خشک شده و ماهيان كفال تلف شده در سال 3 شكل

 

 

) پائيز  مولد پرورشي از بچه ماهي انتقالي از چابهار در مزرعه كشت و صنعت اسفراين زيست سنجي و وبررسي وضعيت گنادي (4شكل 

1397.) 

 

 توسط نگارنده. 1399( نمونه ماهي كفال خاكستري جمع آوري شده از آبگير در تيرماه 5 شكل
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Abstract 

In order to create species diversity in the aquaculture industry in the country, Iranian Fisheries 

Science Research Institute has taken special activates in introducing grey mullet in the first operation 

in 1984, it imported 20,000 pieces of juvenile fish from Hong Kong.  Of the 20,000 imported 

juveniles in 1984, 10,000 to 12,000 juveniles were died, and after 5 years, only 800 breeders were 

raised by cultured juveniles but in 1984, as a result of snow and severe cold, all brood stock were lost. 

then, approximately 2,000 juvenile fish were imported from Egypt in 2009. At the same time, grey 

mullet was identified and caught in the Chabahar region, off the coast of the Gulf of Oman. The 

results showed that the highest possibility of catching broodstock in November and December and the 

highest presence and possibility of collecting juvenile in estuaries and coastal watersheds were 

determined in May and June.  Providing healthy and native breeders and juveniles is very important in 

planning to introduce this species to the aquaculture industry. Therefore, in this review article, the 

results have obtained in Offshore Fisheries Research Center _Chabahar to introduction of native grey 

mullet of the Gulf of Oman and the possibility of catching, domesticating and transferring it to other 

parts of the country for culture and breeding will be briefly discussed. 
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