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 (Rachycentrom conadum) ماهي سوكالو پرورش تكثير مروري بر 

 بهرام فالحتکار ،کامیار جاوید رحم دل

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

 9911 بهمنتاریخ پذیرش:   9911 تیرتاریخ دریافت : 

 

 

 

 چكيده

های جدید، ماهیان دریایي به  . در بین گونهاستهای جدید  گونهپرورش آوردن به    رویپروری،   یکي از الزامات توسعه آبزی  

ماهي سوکال یا کوبیا دلیل داشتن مزایایي از قبیل سرعت رشد باال و قابلیت پرورش در قفس اهمیت زیادی دارند. 

(Rachycentrom conadumیکي از گونه )   داشتن خصوصیاتي از قبیل  دلیل بههای بومي جنوب ایران است. ماهي سوکال

این گونه  پروری برخوردار است. و بازارپسندی، از قابلیت باالیي برای آبزی طعم مطلوب، رسیدگي جنسيرشد سریع، سن پایین 

شود، اما در حال حاضر تجربه  شرق آسیا پرورش داده مي میالدی در کشورهای مختلف جهان خصوصا ناحیه جنوب 19از دهه 

در جنوب  ماهي سوکالاز  قابل توجهيذخایر زمینه پرورش تجاری این گونه ارزشمند در ایران وجود ندارد. قابل توجهي در 

پروری  کند. توسعه آبزی که این امر دسترسي به تخم و بچه ماهي این گونه را تسهیل مي ویژه خلیج فارس وجود دارد به ایران

به مقاله حاضر  ،بنابراینه تکثیر و پرورش این گونه باارزش است. دسترسي به اطالعات کافي در زمین مستلزمماهي سوکال 

 .پرداخته است ماهي سوکالدر زمینه تکثیر و پرورش  راهکارهای عملي بررسي

 

 تراپي هورمون، تکثیر در اسارت، کوبیا، ماهي دریایي، پرورش در قفس كلمات كليدي:

 

                                                           
 :نویسنده مسئول  falahatkar@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
یدی پروری در کشورمان از دهه چهل خورش صنعت آبزی

تدریج و  کمان آغاز شد و به آالی رنگین با پرورش ماهي قزل

پوستان گسترش  های جدید ماهیان و سخت با معرفي گونه

پروری  یافت. یکي از مشکالت مهم پیش روی صنعت آبزی

های پرورشي و اتکای بیش از  کشور، محدودیت تعداد گونه

. ستا کمان آالی رنگین و قزل های کپورماهیان حد به گونه

بدون شك راهکار مناسب جهت حل این معضل، 

های پرورشي و روی آوردن به  بخشي به گونه تنوع

های جدیدی نظیر ماهي سوکال  پروری گونه آبزی

(Rachycentrom conadum )تجاری  پرورش. است

و پس از  میالدی 19از اواخر دهه در دنیا سوکال  ماهي

این گونه در ماهیان  های پرورش الرو و بچه توسعه روش

میزان میالدی در منطقه شرق آسیا آغاز شد.  9111سال 

پروری این گونه در سطح جهاني بیش از  تولیدات آبزی

اکنون کشورهای  هم .(FAO, 2021) تن است 09999

ویژه چین، تایلند،  شرق آسیا به منطقه شرق و جنوب

سنگاپور و کشورهای حوزه کارائیب در آمریکای مرکزی و 

ترین  امل مکزیك، دومنیکن و باهاما مهمجنوبي ش

تولیدکنندگان این ماهي در مقیاس تجاری محسوب 

(. پرورش Fatedar and Minh Sang, 2011شوند ) مي

های دریایي  ماهي سوکال در این کشورها عموما در قفس

این گونه به دلیل رشد سریع و نرخ شود، چراکه  انجام مي

 و رای پرورش در قفس داردبازماندگي باال، قابلیت زیادی ب

قد به  در محیط پرورش طي یك سال از مرحله انگشت

 .(Benetti et al., 2010) رسد ميکیلوگرم  0-6وزن 

نیز کیفیت گوشت مناسبي  ، این ماهيبر رشد سریع عالوه

-و اسیدهای چرب ضروری امگا Eکه غني از ویتامین  دارد

شمار  آن به عامل مهمي در بازارپسندی و این امر بوده 9

و موجب شده است تا قیمت فروش این ماهي در  رود مي

ازای هر  دالر به 5/5کشورهای منطقه شرق آسیا حداقل 

 (.Fatedar and Minh Sang, 2011) کیلوگرم باشد
قیمت تقریبي فروش این ماهي در بازار ایران  همچنین

یکصد هزار تومان است که در مقایسه با اغلب ماهیان 

بنابراین واضح است که  دیگر رقم باالیي است. استخواني

پرورش تجاری این گونه کامال دارای توجیه اقتصادی است. 

، ماهي سوکالپروری تجاری  آبزی گسترش گام اول برای

های تکثیر در اسارت و  تکنیك داشتن آگاهي کافي از

. استهای کنترل شده  در محیط این ماهيپرورش 

های مربوط  مرور بیوتکنیك هدفحاضر با  مطالعهبنابراین 

اجرایي  های ارائه دستورالعمل پروری ماهي سوکال و به آبزی

به  این گونه ارزشمندهای تکثیر و پرورش  برای کارگاه

 . رشته تحریر درآمد

 سوكال شناسي ماهي زيست

است   Rachycentridaeسوکال تنها گونه از خانوادهماهي 

این ماهي  شود. مي نامیده Cobiaکه در زبان انگلیسي 

و سری  گردمقطع  و دوکي شکل بابدني کشیده  دارای

از نوع  در این گونه دهانهمچنین تخت و پهن است. 

 ي اندکي نسبت به آرواره فوقانيآرواره پایین و انتهایي بوده

که  استاین ماهي دارای دو باله پشتي  پیش آمده است.

وده و باله خار قوی و مجزا ب 1-1دارای باله پشتي اول 

 فاقد خار و صرفا دارای چند شعاع نرم است.پشتي دوم 

فوقاني  قطعهو در بالغین  بوده هاللي شکل نیز باله دمي

و ها کوچك بوده و در پوست فر تر است. فلس طویل آن

ای  قهوهنگ بدن ماهي در ناحیه پشتي و جانبي . راند رفته

 .استسفید مایل به کرم  يشکمو در ناحیه  شکالتي

 به موازاتدر ناحیه پهلوها و  سفیدرنگدو نوار همچنین 

این نوارها ممکن است در اند که  بدن کشیده شدهطول 

 Fatedar and) قسمت باله دمي کمي به قرمز مایل شوند

Minh Sang, 2011.)  2ماهي و شکل  بچه 9شکل 

 دهند. مولدین رسیده نر و ماده سوکال را نشان مي

 
 Rachycentromسوكال ) ماهي  :  بچه1شكل 

conadum( )Fatedar and Minh Sang, 2011) 
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 Rachycentrom:  مولدين نر و ماده سوكال )2شكل 

conadum( در مخزن جفتگيري )FAO, 2021 ماهي .)

نر داراي الگوي رنگي متنوع و ماهي ماده فاقد اين ويژگي 

 بوده كه در شكل قابل مشاهده است.

بوده و ای  گستردهکنش جهاني دارای پرا ماهي سوکال

گرمسیری به  عمدتاً در دریاهای نواحي گرمسیری و نیمه

. شود شرق اقیانوس آرام یافت مي منطقه استثنای

های آبي جنوب  های بومي این ماهي در پیکره جمعیت

ویژه سواحل  کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان و به

قاني اسدی و ده)شوند  استان هرمزگان مشاهده مي

های  در آبتوان  را ميسوکال  ماهي. (9915پشترودی، 

 9-299هایي با عمق  مصبو نواحي فالت قاره ، ساحلي

در  مهميرسد که دما عامل  . به نظر ميکردمشاهده متر 

های گرم  است و به طور کل سوکال آبپراکنش این گونه 

دهد.  را ترجیح ميسانتیگراد درجه  29 تر ازدمای باال با

نوعي رفتار مهاجرت  ،های سرد سال ماهخالل ین در همچن

در ماهي سوکال دیده شده است و  به سوی مناطق گرم

عمق به  از نواحي کم وجنوبي -شماليالگوی این مهاجرت 

 ,Fatedar and Minh Sang) نواحي عمیق استسوی 

ای از شوری را تحمل  سوکال دامنه گستردهماهي  .(2011

 شوری برای زیست این گونه دودهمح ، اما بهترینکند مي

 ,Kaiser and Holt)قسمت در هزار است  00-22

2005). 

سال است.  2ها  نرها و ماده درسن بلوغ در ماهي سوکال 

و  سال اول 2رشد طولي برای هر دو جنس در طي سرعت 

به تدریج  آنبوده و پس از  باال پیش از رسیدن به سن بلوغ

رعت رشد در ماهیان ماده یابد، با این وجود س کاهش مي

 65ساله در هنگام بلوغ  2طوری که نرهای  ، به باالتر است

 09ها در سن مشابه به  سانتیمتر طول دارند، اما طول ماده

ي تولیدمثل خصوصیات(. Smith, 1995) رسد سانتیمتر مي

های مختلف ساکن نواحي گوناگون  در جمعیت ماهي

برای مثال در  .هدد هایي را نشان مي جغرافیایي تفاوت

های ساکن منطقه خلیج مکزیك در نیمکره غربي،  جمعیت

 Franks etاست ) 9به  1/2ها  نسبت جنسي نرها به ماده

al., 1999)  در  در ماهیان مولد شاخص گنادوسوماتیكو

های  گلهرسد.  ميمیزان خود به حداکثر  یجوال ماه مي و

بار روز یك  5 خلیج مکزیك هرمنطقه ساکن  سوکالی

و  (Brown-Peterson et al., 2001) کردهتخمریزی 

نرخ متوسط عبارتي دارای تخمریزی منقطع هستند.  به

از   ها این جمعیت مطلق در مولدین ماده هماوری

 به ازای هر مولد ماده متغیر تخم 9109599تا  911999

است. بدیهي است نرخ هماوری با سن و وزن بدن مولد 

تر نرخ  تر و بزرگ مولدین مسن رابطه مستقیم داشته و

 ,Fatedar and Minh Sangهماوری باالتری دارند )

های  هماوری نسبي بین ماهها  در این جمعیت(. 2011

 نداشتهداری  مختلف در خالل فصل تخمریزی تفاوت معني

وزن تخم به ازای هر گرم  59 در حدود طور متوسط به و

 (.Brown-Peterson et al., 2001ت )اس بدن مولد ماده

های بومي ایران در  جمعیتبیولوژی تولیدمثل سوکال در 

های نیمکره  جمعیت خلیج فارس و دریای عمان به کلي از

تخمریزی  های بومي ایران، در جمعیت متفاوت است. غربي

)اواسط تا ابتدای سپتامبر )اواخر تیر( جوالی اواسط از 

 9به  9/9ه افتد. نسبت جنسي نر به ماد اتفاق ميشهریور( 

های  جمعیتنسبت جنسي با  قابل توجهيتفاوت است که 

حداقل قطر  .نیمکره غربي دارد و تقریبا نصف آن است

متر در  میلي 25/9 ی بومي ایرانتخمك در ماهي سوکال

 515/9 میزان آنحداکثر رسیدگي جنسي و مرحله دوم 

شاخص  است.رسیدگي جنسي  0مرحله  درمتر  میلي

ها در تیرماه به  رها در خرداد و در مادهگنادوسوماتیك ن

های  ، در جمعیتموارد عالوه بر اینرسد.  حداکثر مي
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ها و  فرآیند رسیدگي تخمكایران  سوکالی بومي

و  گله مولدین همزمان است در اعضای یك تخمریزی

نسب و همکاران،  ولي) شود تخمریزی منقطع دیده نمي

ه اقیانوسیه و در برخي مناطق جهان، نظیر منطق (.9901

بوده و فصل بارندگي هماهنگ استرالیا، تخمریزی سوکال با 

های موسمي  فصل باران همزمان باشاخص گنادوسوماتیك 

تخمریزی در این  .رسد مي حداکثر میزان خودبه 

ها نیز منقطع بوده و در خالل فصل تولیدمثل هر  جمعیت

 ,.Van Der Velde et al) افتد بار اتفاق مي روز یك 1-6

های سوکال فاقد چسبندگي و پالژیك بوده و  . تخم(2010

مانند. بقای جنین داخل تخم در گرو  روی آب شناور مي

ای  میزان ذخیره غذایي آن یعني زرده است که ماده

با اندوخته  های تخمدر نتیجه  ،لیپوفسفوپروتئیني است

باالتر داشته و الروهای حاصله درصد تفریخ  بیشتر،غذایي 

 . (Faulk and Holt, 2008)د ندار بیشترینرخ بقای نیز 

 

 توليدمثل در محيط اسارت

، مستلزم تولید تخم و پروری سوکال توسعه صنعت آبزی

کارهای پژوهشي بر است و الرو با کیفیت و کمیت مناسب 

بیوتکنیك تکثیر در اسارت  در زمینهعمدتا روی این گونه 

برای  (.Holt et al., 2007) تمرکز داردپرورش الرو و 

تراپي استفاده  وان از هورمونت القای تخمریزی در سوکال مي

میزان  به تروپین جنین انسانوگناد  هورمونتزریق  .کرد

 المللي به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مولد  واحد بین 215

 داشته است این ماهينتایج مثبتي در القای تخمریزی در 

(Franks et al., 2001)کشي دستي از  خم. معموال ت

، بنابراین نداردمولدین و لقاح مصنوعي نتایج قابل قبولي 

طبیعي  این گونه ارزشمند، از روش تکثیر نیمهبرای تکثیر 

شود. این روش برای  های مدور استفاده مي در حوضچه

( برای 2992و همکاران ) Arnoldنخستین بار توسط 

از  کثیر،شیوه تتکثیر ماهي سوکال استفاده شد. در این 

و  مترمکعب 95حجم تقریبي مخازن فایبرگالس با 

سازی مولدین و القای تخمریزی  آماده جهتچرخش آب 

شود. این مخازن باید در فضای  ها استفاده مي در آن

های شفاف قرار داده شوند تا ماهیان  ای با دیواره گلخانه

حرارتي طبیعي قرار داشته باشند. -تحت رژیم نوری

وسیله  روزهای گرم سال مخازن را بهتوان در  مي

های پالستیکي تیره پوشانید تا مولدین را از تابش  پوشش

همچنین برای تعدیل نور خورشید حفاظت کند.  شدید

دمای محیط در مناطق جنوب کشور که دماهای باال 

توان از تاسیسات سرمایشي نظیر دستگاه  متداول است مي

فصل زمستان برای  در بر این،  چیلر بهره برد. عالوه

 توان از بخاری محافظت از ماهیان مولد در برابر سرما مي

گازی و یا تجهیزات مشابه جهت افزایش دمای محیط 

البته در صورت دسترسي به سیستم  استفاده کرد.

مداربسته، بهتر است پرورش مولدین را در چنین 

ها انجام کلیه  هایي انجام داد، چراکه در این سیستم سیستم

طور مستقیم روی آب در  اقدامات الزم برای کنترل دما به

پذیر است )فالحتکار و همکاران،  گردش در مخازن امکان

باید توجه داشت گرچه تنظیم دمای محیط امری  (.9911

بردار است، اما ارزش باالی مولدین برای بقای نسل و  هزینه

های باال  پروری ماهي سوکال صرف این هزینه گسترش آبزی

جهت به گردش درآوردن آب درون این کند.  را توجیه مي

 PVCجنس  ویمتر تسان 99 دو لوله با قطرمخازن از 

شود که در جداره مخزن نصب شده و آب را در  استفاده مي

ای ساعت درون مخزن به چرخش ه جهت عقربه

ها در جهت  ماهيمعموال  ن،آورند. در این مخاز درمي

د که خود عاملي برای القای کنن ميشنا  جریان آبمخالف 

دبي آب ورودی به . رود ها به شمار مي تخمریزی در آن

های  . شاخصاست هلیتر در دقیق 19مخزن در حدود 

سازی مولدین  کیفي آب در این مخازن در طول دوره آماده

 21-90، شوری درجه سانتیگراد 91-5/20 یدما در حد

غذادهي  شود. تنظیم مي pH 0/0-9/1 وقسمت در هزار 

درصد از وزن  2-9به میزان و  ربا روزی یكبه مولدین 

 طعمهو ماهیان  میگوهای ریزای شامل  بدن و با جیره

 29و به میزان  ای دو بار هفته ،عالوه بر این .شود انجام مي

عنوان  هگوشت اسکویید بدرصد از کل غذای مصرفي، 

ا البته تغذیه ماهي ب. شود ميمکمل به جیره اضافه غذای 

دهد.  زا را افزایش مي جیره تر امکان انتقال عوامل بیماری

جای جیره تر، از غذای ترکیبي حرارت  توان به بنابراین مي
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دیده با کیفیت باال و حاوی پودر و روغن ماهي و گوشت 

توان حجم غذای  در این صورت مي اسکویید استفاده کرد.

د درصد رسان 9روزانه را نیز کاهش داده و به حدود 

(FAO, 2021 .) مولدین تا زماني که مراحل رسیدگي

شوند و  جنسي را طي کنند در این شرایط نگهداری مي

 کنند. دمثلي تخمریزی ميیپس از رسیدن به آمادگي تول

نگهداری مولدین در شرایط کنترل شده،  اییکي از مزای

واسطه کنترل  کان القای تخمریزی خارج از فصل بهام

. در این نظیر دما و فتوپریود استپارامترهای محیطي 

 90که فتوپریود باید به صورت  شودصورت باید دقت 

ساعت تاریکي تنظیم شده و دمای  99ساعت روشنایي و 

درجه سانتیگراد نگاه داشته  29-26آب نیز در محدوده 

  (.Kaiser and Holt, 2005) شود

های  اهیان سوکال در قفسم در کشور تایوان پرورش بچه

سال تا رسیدن به سن بلوغ  5/9-2از دریایي به مدت روب

ها صید و  قفس شود. سپس مولدین رسیده از این انجام مي

 099-699مساحت  باکوچك به استخرهای خاکي 

متر در منطقه ساحلي و  5/9مترمربع و عمق متوسط 

آب شور دریا منتقل شده و با نسبت  دارای دسترسي به

شوند.  خرها رهاسازی ميماده در است 9نر به  9جنسي 

وعده با ماهیان  9-2تغذیه مولدین در این استخرها روزانه 

بر و کوچك نظیر ساردین و ماکرل و گوشت اسکویید 

شود. تخمریزی مولدین در این  اشتها انجام مي ساسا

درجه سانتیگراد، به صورت  29-21استخرها در دمای 

روجي ، سپس خطبیعي و بدون تزریق هورمون انجام شده

های بارور با استفاده از تور  تخمو  شود استخر باز مي

 .شوند ميآوری  جمع دریچه خروجياز  یا ساچوك ای مالقه

یافته جهت گذراندن دوره انکوباسیون به  های لقاح تخم

متر  5999 مساحت بیش از باپرورش الرو استخرهای 

آب سبز غني از جلبك  دارایمتر و  9-2/9مربع و عمق 

 (.Kaiser and Holt, 2005) شوند منتقل ميکلرال 

 

 ماهي  پرورش الرو  و بچه

آمیزی  دارای رنگسوکال  یافته ماهي لقاح های تخم

-21 بوده و در دمای متر میلي 2/9-0/9 قطر و درخشان

شوند  مي تفریخساعت  20 درجه سانتیگراد طي 21

(Kaiser and Holt, 2005.)  الروها در ابتدا از اندوخته

کنند، اما در روز سوم پس از تفریخ،  ه زرده تغذیه ميکیس

کیسه زرده جذب شده و الروها به شنای افقي و متعاقبا 

آورند. البته این گونه فاقد کیسه  تغذیه خارجي روی مي

ارتباطي با پر عمودی شنا بوده و در نتیجه آغاز شنای 

ها  شدن کیسه شنا نداشته و عمدتا تابع تکامل ساختار باله

(. آغاز تغذیه خارجي دوراني حساس FAO, 2021) ستا

در پرورش الروهای ماهیان محسوب شده و بیشترین نرخ 

افتد. دلیل این امر این  تلفات نیز در همین هنگام اتفاق مي

است که الروها باید به غذای با کیفیت و اندازه مناسب 

دسترسي داشته باشند، در غیر این صورت در اثر فشار 

شوند. برای پرورش الرو سوکال عمدتا از  لف ميگرسنگي ت

شود که شامل تکنیك آب  روش مختلف استفاده مي 2

سبز و تکنیك آب شفاف است که در ادامه به هر هر دو 

 روش پرداخته شده است.

 Liao( تکنیك پرورش الرو سوکال در 2990و همکاران )

خ الروها پس از تفری ،آب سبز را ارائه دادند. در این روش

سبز منتقل شده و تا  آببه استخرهای نوزادگاهي غني از 

شوند.  ناپلي آرتمیا تغذیه مي روزگي با روتیفر و 29

 Nannochloropsisمانند های دریایي سبز  جلبك

oculata  سلول در  999999-9999999با تراکم

در . گیرند برای پرورش الرو مورد استفاده قرار ميلیتر  میلي

روزه، نرخ بازماندگي الروها در حدود  29پایان این دوره 

روزه،  29درصد خواهد بود. پس از طي این دوره  99-5

 9 ،اند اهي نورس شدهم الروها که اکنون تبدیل به بچه

مرحله پرورشي دیگر را پشت سر خواهند گذاشت. در 

غذای دستي  با ماهیان روزگي، بچه 05و تا سن  مرحله اول

های شناور  از پلت ،این مرحلهشوند. در  تطابق داده مي

در خالل این دوره، شود.  برای تغذیه الروها استفاده مي

خواری مشکلي جدی محسوب شده و شدیدا بقای  همنوع

تا  کند. در نتیجه، الزم است ماهیان الروها را تهدید مي

بندی  روز رقم 0-1گرم، هر  2-5زمان رسیدن  به وزن 

به  ماهیان بچه ،رمگ 2-5به وزن  شوند. پس از رسیدن

روزگي،  15شوند و تا سن  تری منتقل مي استخرهای بزرگ
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 99شوند تا به وزن  بار تا حد سیری تغذیه مي 6روزانه 

روزگي  909نیز که تا سن  انتهایيگرم برسند. در مرحله 

گرم  699-9999ادامه خواهد یافت، ماهیان جوان به وزن 

ر پارامترهای ها کنترل کمي ب رسند. در این سیستم مي

های کیفي آب وجود دارد، اما در  محیطي و شاخص

 . نرخ رشد ماهي باال است مجموع

تکنیك آب  استفاده از سوکالی پرورش الرو اروش دیگر بر

در این  .لیتری است 999مخازن فایبرگالس  شفاف و

سازی  عدد در لیتر ذخیره 5-99کم امخازن، الروها با تر

 باروز پس از تفریخ  9روها د. تغذیه خارجي النشو مي

روتیفرها در آب مخزن بهینه شود. تراکم  مي آغازروتیفر 

لیتر باشد. تغذیه  عدد روتیفر به ازای هر میلي 9-5باید 

کشد، سپس تا سن  روز طول مي 0الروها با روتیفر حدود 

عدد در  9/9-9با تراکم  روزگي از ناپلي آرتمیا 99

شود. در این هنگام  استفاده مي ها  آنبرای تغذیه  لیتر میلي

گرم، قابلیت  11/9قد با وزن تقریبي  ماهیان انگشت بچه

 ,Kaiser and Holt) دارندتغذیه از غذای دستي را 

اسیدهای چرب ضروری الروها به مقادیر باالیي از (. 2005

سازی  غني باتواند  که این نیاز مينیاز دارند  بلندزنجیره

 Selcoتجاری مانند  های ا فرآوردهبو ناپلي آرتمیا  روتیفر

اسیدهای چرب ضروری  حاوی. این محصوالت شودرفع 

و  یك اسیدئونایکوزاپنتامانند آراشیدونیك اسید، 

که روتیفر و ناپلي آرتمیا با  هستند یك اسیدئوندوکوزاهگزا

ها، قطرات روغن را درون  ور شدن داخل این محلول غوطه

 .دهند الروها انتقال مي به آن را بدن خود مجتمع کرده و

های غني از اسیدهای  همچنین تغذیه روتیفرها با جلبك

نرخ بازماندگي  Isochrysis galbanaچرب ضروری مانند 

 دهد ميدرصد افزایش  25درصد به  92از را الروها 

(Hitzfelder et al., 2006.)  الزم به ذکر است با افزایش

شوری پایین نیز  ها با اهیان، امکان تطابق آنم سن بچه

 5توان سوکالهای جوان را در شوری  ممکن شده و مي

 ,.Resley et alقسمت در هزار با موفقیت پرورش داد )

2006 .) 

 

 

 پرورش تجاري ماهي سوكال

 هاي غذايي نيازمندي

 نوع طعمه دلخواهای گوشتخوار است، اما  ماهي سوکال گونه

 این گونه انماهی به سن و فاز رشدی آن بستگي دارد. بچه

در مرحله جواني  .کنند ها تغذیه مي النکتونپاساسا از زئو

زی بوده و در نهایت  مهرگان کف منبع تغذیه این ماهي بي

بالغین به سمت رژیم غذایي ماهیخواری تمایل پیدا 

ماهیان و مارماهیان است  که عمدتا شامل گربهکنند  مي

(Fatedar and Minh Sang, 2011.)  ده محدو 9جدول

های غذایي ماهي سوکال را نشان داده  تقریبي نیازمندی

 است. 

 

های غذایي ماهي  : محدوده تقریبي نیازمندی9جدول 

 Rachycentrom conadum( )Fraser andسوکال )

Davies, 2009; Webb et al., 2010) 

 مقدار شاخص 

 00-52 پروتئین )درصد( 

 5-95 چربي )درصد( 

 - کربوهیدرات )درصد( 

نسبت پروتئین به انرژی ناخالص 

 ( گرم به کیلوژول میلي)
0/99 

 

ای گوشتخوار  ماهي سوکال گونه شد،طور که عنوان  همان

است، بنابراین در فرموالسیون جیره غذایي این ماهي، باید 

و  Chou پژوهشبر اساس  .به پروتئین اولویت داده شود

جیره در  پروتئین خامبهینه میزان  ،(2999)همکاران 

ضریب  حداقلرشد و  حداکثربرای دستیابي به  سوکال

نیازمندی  پیرامون طالعاتا .درصد است 5/00تبدیل، 

ضروری بسیار محدود آمینواسیدهای ماهي سوکال به 

به سوکال متیونین در  میزان نیاز بهعنوان شده است  .است

، ضریب تبدیل غذابیشینه رشد و کمینه  حصولمنظور 

درصد از  60/2یا  زن خشك جیرهو درصد از 91/9

 الیزیناین مقادیر برای همچنین  .پروتئین خام جیره است

درصد از پروتئین  2/6یا  وزن خشك جیره درصد از 2/9

  (.Zhou et al., 2006 and 2007خام جیره است )
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قادیر باالیي از اسیدهای سوکال به م انماهی الروها و بچه

، سیداراشیدونیك شامل آ چرب غیراشباع بلندزنجیره

نیاز دارند  اسیدیك ئوندکوزاهگزا و یك اسیدئوننتااپایکوز

 چربيمحتوای  کلدرصد از  09تقریباً  ذکر شده،که موارد 

 ,.Holt et al)گیرند  مي دربرسوکال  ماهي تخمرا در زرده 

نسبت  ،و الرو یك روزه سوکال در تخم (.2007

و  9/9اسید برابر یك ئوننتااپایکوز به یك اسیدئوندکوزاهگزا

برابر  به آراشیدونیك اسید یك اسیدئوننتااپنسبت ایکوز

حداقل سطح  (.Faulk and Holt, 2003) است 2/2

درصد  16/5ماهیان سوکال  چربي مورد نیاز در جیره بچه

باالتر از  خام چربي سطح .(Chou et al., 2001) است

از مصرف غذا کاسته و منجر به کاهش رشد  درصد، 95

الشه ماهي از  کردنچرب  باه و عالوه بر این شد

 .(Wang et al., 2005بازارپسندی آن خواهد کاست )

روغن ماهي که منبع اصلي تامین چربي در  ،عالوه بر این

قیمت باالیي  ،جیره ماهیان دریایي نظیر سوکال است

دهد  داشته و استفاده از آن هزینه تولید را افزایش مي

(Craig et al., 2006 .)،توصیه شده است که  در نتیجه

درصد  95تا  5سطح چربي خام جیره ماهي سوکال بین 

حل ابتدایي زندگي کمتر تنظیم شود که این میزان در مرا

 Sargent)شود  تدریج و با رشد ماهي افزوده مي بوده و به

et al., 1999) . 

با توجه به رژیم غذایي گوشتخواری در ماهي سوکال، 

نقشي در فرموالسیون جیره این ماهي ایفا  ها کربوهیدرات

نکرده و بنابراین در منابع علمي منتشر شده در زمینه 

ای به این ماده غذایي نشده و سطح  تغذیه سوکال، اشاره

مطلوبي برای وجود کربوهیدرات در جیره این گونه تعیین 

های  باید توجه داشت که جیره ،نشده است. با این وجود

طور کامل عاری  اده برای تغذیه سوکال بهتجاری مورد استف

نیست، چراکه وجود برخي از   از کربوهیدرات

ها نظیر نشاسته و گلوتن ذرت برای تولید  کربوهیدرات

 Fraser andخوراك در دستگاه اکسترودر ضرورت دارد )

Davies, 2009.) 

در حفظ سالمتي و ها و مواد معدني نقش مهمي  ویتامین

های متابولیك در بدن ماهي ایفا انجام صحیح فرآیند

ماهي  کولین در جیره ویتامین وجود ،برای مثالکنند.  مي

طور  نرخ رشد، کارایي غذا و بازماندگي را به، سوکال

سطح نیازمندی به کولین در بخشد.  داری بهبود مي معني

گرم در کیلوگرم  میلي 616-159جیره سوکال در محدوده 

 ,Fatedar and Minh Sang) جیره تعیین شده است

(. عالوه بر این، با توجه به استفاده از روغن ماهي در 2011

جیره سوکال و میزان باالی فساد اکسیداتیو در این ماده 

که نقش  Eو  Cهای  غذایي، استفاده از ویتامین

اکسیداني دارند در جیره این ماهي بسیار مهم بوده و  آنتي

ها در جیره سوکال  مینبهتر است میزان استفاده از این ویتا

بیشتر از سطوح توصیه شده در نظر گرفته شود. در مورد 

، به استثنای سلنیوم مواد معدني مورد نیاز در جیره سوکال

خاصیت در دست نیست. سلنیوم  جامعيطالعات ا

در  مرحله جواني وم درنینیاز به سل دارد.اکسیداني  آنتي

 با فرم مولکولي گرم سلنیوم میلي 100/9-099/9 محدوده

Seleno-DL-methionine تعیین  در هر کیلوگرم جیره

 .(Liu et al., 2010) شده است

 در ماهي انرژی تعیین نیازمندیاساسي در  عامليدما 

برای ماهي رشد و کارایي غذا بهترین نرخ . استسوکال 

درجه سانتیگراد  21-21 دمایيدر محدوده  سوکال،

در خارج از . (Sun and Chen, 2009مشاهده شده است )

این محدوده دمایي، از میزان مصرف غذا کاسته شده و در 

 ,.Sun et al) یابد نتیجه نرخ رشد ماهي کاهش مي

های بهبود کارایي غذا استفاده از  یکي از روش .(2006

، ابتدا ماهیان چند بدین منظورشیوه رشد جبراني است. 

هفته  99ای مثال تر از حد مطلوب )بر هفته در دمای پایین

شوند. سپس  مي نگهداریدرجه سانتیگراد(  90در دمای 

شود تا به حد مطلوب  دمای مخازن تدریجا افزایش داده مي

 حالتيدر این حالت، نرخ رشد و کارایي غذا بهتر از  برسد.

شوند   نگهداریاز ابتدا در دمای مطلوب  ماهیان است که

(Schwarz et al., 2007.)  پروتئین به نسبت مطلوب

به  خام گرم پروتئین میلي 0/99 سوکالانرژی در جیره 

 ,.Webb et al)است  ناخالص ازای هر کیلوژول انرژی

2010). 
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 غذايي فرموالسيون جيره

مقدار  باید به تامیندر فرموالسیون جیره ماهي سوکال 

قیمت  ي،خوراک خوشجذابیت و  ،کافي ماده مغذی و انرژی

قابلیت هضم آسان توجه شود. پایین و پروسه ساخت 

های ارزیابي ارزش غذایي عیارترین م یکي از مهم ،ظاهری

میزان قابلیت  ،(2990و همکاران ) Zhou جیره است.

هضم ظاهری مواد غذایي مختلف را در جیره ماهي سوکال 

 و ماهي داده و مشاهده کردند که پودرمورد ارزیابي قرار 

فیبر  پرت گیاهي ترکیباو  بیشترین گلوتن ذرتپودر 

. کمترین قابلیت هضم ظاهری را در جیره این ماهي دارند

منابع پروتئین جایگزین  استفاده ازهای جدید بر  پژوهش

و همکاران  Chou .ماهي در جیره سوکال تمرکز دارند پودر

در پژوهشي با هدف جایگزیني نسبي کنجاله ( 2990)

 همشاهدماهي در جیره ماهي سوکال  پودرسویا به جای 

 09ماهي با کنجاله سویا تا سطح  پودرد جایگزیني کردن

های رشد و کارایي غذا  داری بر شاخص درصد، تاثیر معني

دار  نداشت، گرچه سطوح باالتر جایگزیني به افت معني

( 2995و همکاران ) Zhou. شدهای رشد منجر  شاخص

ند که حداکثر سطح کرد های مشابه مشاهد نیز در مطالعه

درصد  09در جیره سوکال جایگزیني کنجاله سویا  مطلوب

گزارش  (2996)و همکاران  Lungerاست. عالوه بر این، 

 درصد 25ی تغذیه شده با جیره حاوی هاند سوکالکرد

 نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایيدارای  ،پروتئین مخمر

ماهي  پودر جیره پایهبرابر با تیمار شاهد تغذیه شده با 

ای  مطالعهدر  (2999)و همکاران  Salezهمچنین بودند. 

و  پودرپروتئین با  با شده سبوس غنيبا هدف جایگزیني 

جایگزیني ند که کرد در جیره سوکال مشاهدهروغن ماهي 

ماهي در جیره ماهي پودر پروتئین گیاهي به جای 

های رشد تا  بر شاخص دار سوکالی جوان بدون تاثیر معني

 Van Nguyen. است پذیر درصد امکان 15حداکثر سطح 

ای با هدف جایگزیني جیره  ( در مطالعه2990و همکاران )

ه آفتابگردان به جای جیره تجاری لگیاهي حاوی کنجا

حاوی میزان باالی پروتئین جانوری با منشاء دریایي شامل 

قد  ماهیان انگشت کریل در جیره بچه ماهي و پودر پودر

از مکمل ند که در صورت استفاده کردسوکال مشاهده 

تواند کمبود این آمینواسید ضروری در منابع  مي الیزین

دستگاه قابلیت را جبران کند. همچنین با توجه به گیاهي 

توان بخشي از    ميکیتیناز،   ترشح آنزیمبرای  گوارش سوکال

پوستاني نظیر میگوهای  جیره غذایي این ماهي را به سخت

 .(Fines and Holt, 2010)اختصاص داد  غیرشیالتي

 

 هاي دريايي پرورش در قفس

محصور کردن ماهي در محیط زیست  مبتني براین شیوه 

در مناطق شرق آسیا مانند  ها است. وسیله قفس طبیعي به

 9999-2999ور  های شناور یا غوطه کشور تایوان از قفس

شود.  مي مترمکعبي برای پرورش ماهي سوکال استفاده 

درجه  26باالتر از ها در مناطقي با دمای آب  قفس

شوند تا  های دریایي مناسب مستقر مي سانتیگراد و جریان

وجود نیاید. سوکالهای  کمبودی از نظر تامین اکسیژن به

گرم قابلیت پرورش در قفس را  99جوان با حداقل وزن 

دارند. برای تغذیه ماهیان پرواری از غذای تجاری پلت با 

درصد(  52کثر و حدا 05درصد باالی پروتئین )حداقل 

 9-5/9(. دوره پرواربندی FAO, 2021شود ) استفاده مي

کیلوگرمي  6-99سال طول کشیده و با تولید ماهیان 

 .(Liao et al., 2004)یابد  خاتمه مي

 

 ها بيماري

زا در پرورش ماهي سوکال شامل  عوامل اصلي بیماری

. باشند ها مي ها و انگل ها، قارچ ها، ویروس باکتری

Photobacterium sp.  مشکلي اساسي در پرورش ماهي

عالیم بیماری شامل جراحات پوستي و ظهور  است.سوکال 

های سفیدرنگ روی بافت کلیه، کبد و طحال است.  دانه

جراحات  و تیرگي از قبیل يعالیم .Vibrio spهمچنین 

زدگي چشم، تورم شکم،  ، سستي، بیرونيپوست

ساز نظیر کبد و  های خون نداما و ها پریدگي آبشش رنگ

 (. McLean et al., 2008) کند در سوکال ایجاد ميکلیه 

های ویروسي در ماهي  اطالعات کمي پیرامون بیماری

های بیشتر در این زمینه  سوکال وجود دارد و انجام پژوهش

رسد که ویروس  ، اما به نظر ميی استدر آینده ضرور
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منجر به مرگ و میر در ماهي  (NNV) نکروز عصبي

 (.Chi et al., 2003) شود سوکال مي

که چرا ،کنند سوکال ایجاد نمي برایها مشکل خاصي  قارچ

زای قارچي در ماهیان یعني قارچ  ترین عامل بیماری مهم

امکان  وهای شیرین وجود داشته  ساپرولگنیا صرفا در آب

ندارد زایي در ماهیان دریایي نظیر سوکال را  بیماری

(Fatedar and Minh Sang, 2011.) 

که عامل بیماری لکه  Cryptocaryon irritansانگل 

 .شود سوکال مي ومیر در  سفید دریایي است موجب مرگ

رنگ شدن  با عالئمي نظیر بي Brooklynella انگل ابتال به

حالي همراه است. تاژکدار  بدن، سستي و بي

از نیز  Epistylisیاخته مژکدار  تكو   Ichthyobodoانگلي

ایجاد شده   اند. معموال آلودگي جدا شده سوکالرو ال پوست

              همراه استثانویه  عفونتبا  ها توسط این انگل

(McLean et al., 2008 .)شکل  برگيانگلي  های کرم

شده و زمینه ها به میزبان متصل  ها و قالب وسیله بادکش هب

ی ها کرم .کنند های ثانویه فراهم مي را برای تهاجم عفونت

توانند موجب  مينیز با استقرار درون دستگاه گوارش نواری 

شوند ماهیان پرورشي  در کارایي تغذیه وکاهش نرخ رشد 

(Fatedar and Minh Sang, 2011). پوستان  سخت

 نیز به (Caligus lalandei) شپشك آبي نظیرانگلي 

عفونت ثانویه منجر به مرگ  چسبیده و با ایجادسطح بدن 

 (.McLean et al., 2008)د شون ماهي مي

 

 و بازاريابي   محصول برداشت

ماهي سوکال دارای ارزش غذایي قابل توجهي است. گوشت 

ها و مواد  این ماهي دارای سطح مناسبي از برخي ویتامین

است.  ، نیاسین، پتاسیم و سدیمE ،92Bمعدني شامل 

 199همچنین میزان کلسترول در گوشت این ماهي تنها 

ازای هر کیلوگرم است. میزان پایین کلسترول  بهگرم  میلي

های مطلوبیت مواد غذایي  در گوشت، یکي از شاخص

شود، چراکه این ماده لیپیدی تاثیرات مخربي  محسوب مي

ها  قلب و عروق انسان دارد که از جمله آن  بر سیستم

 Fatedar andتوان به تصلب شرایین اشاره کرد ) مي

Minh Sang, 2011طور که پیشتر اشاره شد،  (. همان

رسد  کیلوگرم مي 6سال به وزن  ماهي سوکال در طي یك 

 99و در صورت ادامه دوره پرورش، رسیدن به اوزان باالتر )

پذیر است. بدیهي است  کیلوگرم یا بیشتر( نیز امکان

تر، ارزش غذایي بیشتر، طعم و مزه  ماهیاني با اندازه بزرگ

ی نیز دارند. ماهي سوکال را بهتر و در نتیجه قیمت باالتر

صورت کامل و یا سر و دم زده عرضه کرد که  توان به مي

صورت کامل عرضه  معموال ماهیاني با وزن باالتر به

گرسنه محصول سوکال،  شیوه معمول در برداشتشوند.  مي

پس ها  ماهي .یك روز پیش از صید است ماهيه داشتن انگ

شود.  ها تخلیه مي ناء و احشای آعامشده و  کشته از صید

ي از یخ داخل یها الیهدر بین  سپس الشه ماهیان

. دنشو بازار منتقل ميقرار گرفته و به های عایق  جعبه

فرآوری آن جهت تولید  عالوه بر عرضه ماهي کامل، امکان

برگر و  محصوالت با ارزش افزوده باال نظیر فیله، فیش

. این امر (Liao et al., 2004)خمیر ماهي نیز وجود دارد 

آوری بیشتر به احداث صنایع تبدیلي  تواند عالوه بر سود مي

زایي کمك کند، اما باید توجه  در منطقه و رونق اشتغال

چه در فرآوری محصول حائز اهمیت است  آن داشت که 

کنندگان و میزان کشش بازار  توجه به سلیقه مصرف

 مصرف است.

 

 ارزيابي اقتصادي

های بسیار ارزشمند ماهیان پرورشي   ماهي سوکال از گونه

های اخیر   شود که طي سال در عرصه جهاني محسوب مي

توجه فراواني را در کشورهای مختلف دنیا خصوصا منطقه 

شرق آسیا و آمریکای التین به خود جلب کرده  جنوب

دلیل دارا بودن خصوصیاتي از  است. گوشت این ماهي به

ها، مواد معدني و  مینقبیل طعم مطلوب، میزان باالی ویتا

در کنار سطح پایین  9-اسیدهای چرب ضروری امگا

تبع آن کلسترول از ارزش غذایي باالیي برخوردار بوده و به

بازارپسندی مناسبي نیز دارد. همچنین سرعت رشد این 

تواند   که ظرف یك سال مي طوری ماهي بسیار باال است، به

که رقم بسیار کیلوگرم برسد  6در محیط پرورش به وزن 

قابل توجهي است. بنابراین پرواضح است که ارزش غذایي 

باال، قیمت قابل توجه، سرعت رشد باال، دوره نسبتا کوتاه 
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ها و شرایط نامساعد محیطي   پرورش و مقاومت به بیماری

در کنار فراهم بودن امکان دسترسي به تخم و الرو این 

شده است های جنوب کشور در مجموع سبب  ماهي در آب

تا پرورش این ماهي دارای توجیه اقتصادی باالیي بوده و 

گذاری در این زمینه، سود  در صورت مبادرت به سرمایه

 همراه داشته باشد. دهندگان به باالیي را برای پرورش

 

 گيري كلي نتيجه

که ماهي است توجه به مطالب بیان شده، مشخص با 

جود ذخایر سوکال به دلیل داشتن مزایایي از قبیل و

طبیعي در جنوب کشور و در نتیجه سهولت دسترسي به 

پذیری، بازارپسندی و ارزش  مولدین، رشد سریع، تراکم

باالی تجاری، پتانسیل باالیي برای پرورش داشته و 

ای مناسب جهت گسترش صنعت  عنوان گونه تواند به مي

انجام  ،در نتیجهپروری کشورمان محسوب شود.  آبزی

 و اصالح نژاد، سازی اهلي یشتر در زمینههای ب پژوهش

و همچنین تغذیه  تکثیر و پرورش  تکنیكدستیابي به بیو

توسط محققان رشته شیالت در آینده ارزشمند این گونه 

های  بخشي هرچه بیشتر گونه تا به تنوع ضرورت دارد

  .آبزیان پرورشي در کشورمان کمك کند

 

 هاي ترويجي توصيه

در  سوکالپروری  مشکل اصلي در آبزی کهبا توجه به این -

ماهي است، الزم است طي   کشورمان تولید انبوه بچه

این دار  های اهلي و شناسنامه فرآیندی بلندمدت جمعیت

کنترل دما  و دارای قابلیتکنترل شده  محیطدر  ماهي

ماهي مورد نیاز  رش داده شوند تا امکان تولید بچهپرو

 فراهم شود.دهندگان در بخش خصوصي  پرورش

طبیعي  بهترین روش برای تکثیر ماهي سوکال، شیوه نیمه -

 با استفاده از استخرهای مدور است.

شود الرو سوکال با روتیفر و ناپلي آرتمیای  توصیه مي -

غني شده با اسیدهای چرب ضروری تغذیه شود تا نرخ بقا 

 افزایش یابد. 

درجه  21-21پرورش ماهي سوکال باید در دمای  -

 انتیگراد انجام شود تا کارایي غذا حداکثر باشد.س

 95بهتر است سطح چربي خام در جیره سوکال حداکثر  -

صورت کارایي غذا و کیفیت الشه  درصد باشد، در غیر این

 یابد. کاهش مي
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Abstract 

One of the necessities for aquaculture development is approaching to cultivation of new species. 

Among new species, marine fishes have high importance due to advantages like high growth rate and 

viability for cage culture. Cobia (Rachycentrom conadum) is one of the endemic marine fish in 

southern Iran. Cobia has a high potential for aquaculture due to its characteristics such as rapid 

growth, lower puberty age, delicious taste and high market value. This species is cultivating in 

different countries around the world, specially southeast Asia since the 90s, but there is no significant 

experience on commercial rearing of this valuable species in Iran so far. There are considerable stocks 

of cobia in southern Iran, specially in the Persian Gulf which eases access to its eggs and fries. 

Development in aquaculture of cobia depends on access to sufficient information about propagation 

and rearing of this valuable species. Therefore, the present paper evaluated practical manual for 

propagation and rearing of cobia.      
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