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 (Sander lucioperca)مالحظات كاربردي در تكثير و پرورش ماهي سوف سفيد 

 بهرام فالحتکار ،دلکامیار جاوید رحم

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

 9011 آبانتاریخ پذیرش:   9911 بهمنتاریخ دریافت : 
 
 

 چكيده

طعم  هاي مطلوب نظیر رشد سریع و گوشت خوش اي ارزشمند با ویژگي گونه( ercaSander luciop)ماهي سوف سفید   

دهه اخیر پرورش آن در بسیاري از  2پروري بسیار مناسب ساخته است و در نتیجه طي  است که آن را براي اهداف آبزي

و ارزش اقتصادي بسیار باالیي  کشورهاي جهان آغاز شده است. این گونه، بومي حوضه آبریز جنوبي دریاي خزر در ایران بوده

 ها منجر به تحلیل رفتن ذخایر طبیعي آن شده است. بنابراین،  رویه و تخریب زیستگاه در این منطقه دارد، اما متاسفانه صید بي

، بازسازي ذخایر این ماهي را آغاز کرده است. همچنین، معرفي این گونه با هدف 9931سازمان شیالت ایران از سال 

ها و تاسیسات مداربسته بسیار حائز  ها، قفس هاي پرورشي مختلف شامل استخرهاي خاکي، حوضچه وري در سیستمپر آبزي

طبیعي سوف سفید در ایران پیشرفت قابل توجهي داشته است، اما با توجه به اهمیت اقتصادي باالي  اهمیت است. تکثیر نیمه

اي  هاي محیطي و تغذیه نوعي و پرورش و همچنین تعیین نیازمنديفن تکثیر مص رسد دستیابي به زي سوف سفید، به نظر مي

پروري این گونه ارزشمند  تواند به توفیق بیشتر در احیاي ذخایر طبیعي و رشد آبزي این ماهي نیز بسیار مهم است، چراکه مي

سوف سفید مورد بررسي قرار هاي تکثیر و پرورش ماهي  در آینده منجر شود. بنابراین در مقاله حاضر تالش شده است تا روش

 گیرد.

 

 

 سوف معمولي.فن،  زيتکثیر، دریاي خزر،  كلمات كليدي:

 

 

                                                           
 :نویسنده مسئول  falahatkar@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
ماهیان  هاي خانواده سوف یکي از گونه ماهي سوف سفید

است که بومي حوضه آبریز جنوبي دریاي خزر بوده و 

 Falahatkar et)ذخایر طبیعي آن در ایران وجود دارد 

al., 2018.) ه پیشتر با نام علمي این گونStezostedion 

lucioperca شد، اما در حال حاضر با نام  شناخته مي

شود  نامیده مي Sander luciopercaعلمي 

(Kestemont et al., 2007.)  این ماهي سرعت رشد باال

و طعم و کیفیت گوشت بسیار مطلوبي دارد که سبب شده 

این گونه  پروري است در حال حاضر توجه زیادي به آبزي

(. در FAO, 2021در برخي کشورها وجود داشته باشد )

ایران نیز به دلیل افت چشمگیر میزان صید این ماهي در 

هاي اخیر و در معرض خطر قرار گرفتن، سازمان  سال

با تاسیس مرکز بازسازي و  9931شیالت ایران از سال 

حفاظت از ذخایر ژنتیکي ماهیان دریایي شادروان دکتر 

پور سیاهکل در استان گیالن و با رهاسازي  یوسف

قد سوف سفید به  ماهي انگشت ها قطعه بچه میلیون

هاي حوضه آبریز دریاي خزر، در  ها و تاالب رودخانه

کند.  ارزش تالش مي راستاي بازسازي ذخایر این گونه با

در ابتداي برنامه بازسازي ذخایر ماهي سوف سفید در 

ماهیان  رهاسازي بچه، میزان 9931ایران در سال 

هاي آبي طبیعي در حدود  قد سوف سفید به پیکره انگشت

قطعه در سال بود که با تمهیدات و  991111

هاي انجام شده توسط سازمان شیالت ایران،  گذاري سرمایه

قطعه  3291311این رقم افزایش چشمگیري یافته و به 

هاسازي آمار ر 9رسیده است. جدول  9011در سال 

هاي آبي حوضه  قد سوف سفید به پیکره ماهیان انگشت بچه

آبریز دریاي خزر، توسط سازمان شیالت ایران با هدف 

-9911بازسازي ذخایر طبیعي این گونه را در بازه زماني 

 (. 9911پناه کمایي و فالحتکار،  دهد )عفت نشان مي 9931

 

هاي آبي مرتبط با حوضه آبريز  به پيكره (Sander lucioperca) د سوف سفيدق ماهيان انگشت : آمار رهاسازي بچه1جدول 

 (1911پناه كمايي و فالحتكار،  درياي خزر توسط سازمان شيالت ايران در سه دهه فعاليت )عفت

 تعداد سال تعداد سال تعداد سال تعداد سال 

9931 991111 9933 9131111 9910 91293309 9912 319111 

9931 9391111 9933 9311111 9913 1319111 9919 90199311 

9931 2011111 9931 0211111 9913 99330213 9910 92933311 

9939 9931111 9931 9111111 9913 93009321 9913 99109191 

9932 9111111 9911 3231111 9911 93991103 9913 2193311 

9939 2111111 9919 3991111 9911 90100222 9913 9139111 

9930 2231111 9912 3311111 9911 90131031 9911 9229111 

9933 2011111 9919 0911111 9919 93190231 9911 0331331 
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آسیب به ذخایر طبیعي ماهي سوف سفید در اثر صید 

ها موجب شد تا میزان صید این  رویه و تخریب زیستگاه بي

ماهي در پهنه جنوبي دریاي خزر در دهه شصت هجري 

 ,.Falahatkar et al) تن تقلیل یابد 3شمسي به حدود 

هاي سازمان شیالت ایران در زمینه احیاي  فعالیت (.2018

اهي سوف سفید موجب افزایش چشمگیر ذخایر طبیعي م

میزان صید این ماهي در منطقه جنوبي دریاي خزر شده 

ها، در  است که علیرغم نوسانات موجود در برخي سال

 31هاي دهه  مجموع رشد قابل توجهي را نسبت به سال

پناه کمایي و فالحتکار،  ( )عفت9دهد )شکل  نشان مي

9911 .) 
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 Sander)سوف سفيد نمودار صيد ماهي  : 1شكل 

lucioperca ) در منطقه جنوبي درياي خزر در بازه زماني

 (1911 ،پناه كمايي و فالحتكار )عفت 1911-1939

 

ماهي سوف سفید در برخي کشورهاي جهان نظیر 

جمهوري چك، لهستان، مجارستان، روماني، اوکراین، 

صورت گسترده پرورش داده  دانمارك، هلند و تونس به

با این (. FAO, 2021)اقتصادي فراواني دارد  شده و ارزش

وجود در حال حاضر، پرورش این ماهي در ابعاد تجاري در 

دهندگان  شود، اما برخي پرورش کشورمان انجام نمي

ماهي سوف سفید به  کپورماهیان، با معرفي تعدادي بچه

استخرهاي خود، اقدام به مبارزه زیستي با ماهیان هرز 

باید توجه داشت (. Falahatkar et al., 2018) کنند مي

هاي سفید جوان خیلي زود و در طول کل باالي  که سوف

آورند و  به رژیم غذایي ماهیخواري روي ميمتر  سانتي 3

تر  پنجم خود یا کوچك قادرند به ماهیاني با طول کل یك

. در نتیجه در (Paradis et al., 2006) حمله کنند

ماهیان سوف  با بچه دار کردن استخرهاي خاکي ماهي

سفید باید دقت شود تا کپورماهیان که گونه اصلي 

تري نسیت به سوف سفید  پرورشي هستند اندازه بزرگ

ارزش اقتصادي  به(. با توجه 9913داشته باشند )خوال، 

هاي غذایي و دستیابي  ، شناخت نیازمندياین ماهيباالي 

واند به ت فن تکثیر و پرورش آن در محیط اسارت مي به زي

پروري این گونه ارزشمند در کشورمان منجر  گسترش آبزي

هاي جدید جهت  شود. نظر به اهمیت معرفي گونه

پروري و مطالعات انجام شده در کشور بر روي گونه  آبزي

هاي  سوف سفید، در مقاله حاضر مروري اجمالي بر تکنیك

 و پرورش این گونه انجام شده است. تکثیر

 

  سوف سفيدشناسي ماهي  زيست

ماهي سوف سفید بدني کشیده و فشرده شده از دو پهلو 

متر متغیر بوده  سانتي 11تا  01دارد. طول بدن اغلب بین 

گرم  999هاي صید شده در ایران میانگین وزني  و نمونه

ماهیان  بچه(. Abdolmalaki and Psuty, 2007)دارند 

گان مهر بيخوار هستند، سپس به شکار  نورس زئوپالنکتون

مانند الرو شیرونومیده و گاماروس پرداخته و در زي  کف

آورند  نهایت ماهیان جوان و بالغین به ماهیخواري روي مي

(Paradis et al., 2006.)  سوف سفید عمدتا در آب

کند، اما امکان  ها زندگي مي ها و دریاچه شیرین و رودخانه

ه شور را دارد. حوض هاي لب زندگي در مناطق مصبي و آب

هاي  آبریز دریاي خزر و دریاچه پشت سد ارس زیستگاه

 ,.Falahatkar et al)عمده سوف سفید در ایران هستند 

2018 .) 

سوف سفید سالي یك بار در فصل بهار تولیدمثل کرده و 

افتد  نمو تخمدان در اعضاي بالغ یك گله همزمان اتفاق مي

(Lappalainen et al., 2003.) ي کسب آمادگي تولیدمثل

بیشترین کارایي مستلزم تحمل دوره سرما بوده و 

شود  گراد دیده مي درجه سانتي 1-93تولیدمثلي در دماي 

(Hermelink et al., 2011).  2-9معموال مولدین نر در 
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 Feiner) شوند سالگي بالغ مي 9-0ها در  سالگي و ماده

and Höök, 2015.)  هماوري نسبي در مولدین ماده

تخم به ازاي هر گرم وزن بدن  931-011سوف سفید 

میلیون تخم به ازاي  3/2بوده و حداکثر هماوري مطلق نیز 

اندازه (. Lappalainen et al., 2003) هر مولد ماده است

 3/1-0/9هاي سوف سفید پیش از لقاح در حدود  تخم

 23/9-0/9متر و پس از لقاح و آبکشي در حدود  میلي

حجم  (.Damska-Zakęś et al., 2005) متر است میلي

لیتر است و این ماهي  میلي 9مني سوف سفید کمتر از 

دل و فالحتکار،  هاي ریزي دارد )جاوید رحم اسپرم

تولیدمثلي به باالدست   الف(. سوف سفید مهاجرت9911

ها انجام داده و با مواد طبیعي موجود در بستر  رودخانه

کند  سازي مي النه  رودخانه مانند شن و سنگریزه

(Lappalainen et al., 2003.)  ،پس از جفتگیري و لقاح

کنند، اما نرها تا زمان  ها محل تخمریزي را ترك مي ماده

کنند  ها در محل مانده و از النه محافظت مي تفریخ تخم

(Hermelink et al., 2011.) یافته سوف  هاي لقاح تخم

ها  سفید چسبندگي شدیدي دارند که از پراکندگي آن

دهد. بهترین دما  کرده و نرخ بقا را افزایش ميجلوگیري 

بیعت ـوف سفید در طـهاي س مـکوباسیون تخـبراي ان

گراد است که در این محدوده  درجه سانتي 21-3/99

 کشد روز طول مي 1-99ها  دمایي فرآیند انکوباسیون تخم

 (.9011دل،  )فالحتکار و جاوید رحم

 

 تكثير ماهي سوف سفيد در محيط اسارت

روش تکثیر طبیعي در استخرهاي تحت کنترل، تکثیر  سه

طبیعي و تکثیر مصنوعي جهت تولیدمثل ماهي سوف  نیمه

در تکثیر  سفید در محیط اسارت پیشنهاد شده است.

طبیعي، فرآیند جفتگیري طبیعي توسط ماهیان مولد در 

محیط کنترل شده استخرهاي خاکي انجام شده و تزریق 

این روش، مستلزم قرار دادن شود.  هورمون انجام نمي

 31ها  این النه ابعاد هایي براي تخمریزي مولدین است.  النه

چمن از معموال  ها  و جنس آنمتر بوده  سانتي 31× 

مصنوعي یا شاخ و برگ و ریشه درختان مختلف است 

(Falahatkar et al., 2021 .)طبیعي مشابه  تکثیر نیمه

ن نیز با هدف افزایش تکثیر طبیعي است، اما تزریق هورمو

براي تزریق (. 2شود )جدول  بازده تولیدمثلي انجام مي

هورمون، توزین و تفکیك مولدین نر و ماده حائز اهمیت 

نشانه رسیدگي جنسي مولدین ماده، تورم شکم به است. 

ها و التهاب و قرمزي ناحیه تناسلي و   علت تجمع تخمك

 Fontaine et)در نرها باریکي بدن و سیالیت اسپرم است 

al., 2015) ،در تکثیر مصنوعي، پس از تزریق هورمون .

صورت دستي استحصال و به روش  تخمك و اسپرم به

 2گرم تخمك،  911شوند. به ازاي هر  خشك لقاح داده مي

وسیله قاشق پالستیکي به  لیتر اسپرم اضافه شده و به میلي

ردن ک  ل شود. سپس مقدار اندکي آب براي فعا هم زده مي

شود. براي رفع چسبندگي  ها به توده تخم افزوده مي اسپرم

گرم نمك و  01ها از محلول لقاح کاربامید با ترکیب  تخم

زاده و همکاران،  لیتر آب )گلمرادي 91گرم اوره در  91

لیتر آب  91گرم در  3-91( یا تانیك اسید به میزان9919

شود  قسمت در میلیون( استفاده مي 9111-311)
(Demska-Zakęś et al., 2005 .) 
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هاي مختلف براي حصول حداكثر نرخ رسيدگي جنسي در مولدين ماده سوف  : دوز پيشنهادي و نحوه كاربرد هورمون2جدول 

 (Sander lucioperca)سفيد 

 

 منبع
زمان رسيدگي 

 درجه(-)ساعت

نرخ رسيدگي 

 جنسي )%(

فاصله 

تزريقات 

 )ساعت(

تعداد 

 تزريقات

ازاي  د استفاده )به دوز مور

هر كيلوگرم وزن بدن مولد 

 ماده(

عامل 

 هورموني

Zakęś and 

Demska-Zakęś, 

2005 

3/9993 911 20 2 

المللي براي  واحد بین 211

واحد  311مرحله اول و 

 المللي براي مرحله دوم بین

HCG 

Rónyai, 2007  9310-9011 911 20 2 
گرم براي مرحله اول و  میلي 9

 م براي مرحله دومگر میلي 9

عصاره هیپوفیز 

 کپور

Falahatkar et al., 

2009 

 

- - 01 2 

گرم براي مرحله اول  میکرو 3/9

گرم براي مرحله  میکرو 91و 

 دوم

LHRHa2 

Křište’an et al., 

2013 
 mGnRHa میکروگرم 23 9 - 911 2991

 

براي تکثیر ماهي سوف سفید در کشورمان از روش 

مولدین وحشي از دریاچه شود.  ه ميطبیعي استفاد نیمه

پشت سد ارس صید و  به مرکز بازسازي و حفاظت از 

پور  ذخایر ژنتیکي ماهیان دریایي شادروان دکتر یوسف

 Falahatkar)شوند  سیاهکل در استان گیالن منتقل مي

et al., 2018 .) مندي از غذاي  دلیل بهره بهاین مولدین

به مولدین پرورشي طبیغي، کیفیت تخم باالتري نسبت 

زیرا  ،(Falahatkar and Poursaeid, 2014) دارند

بهترین ماده غذایي براي تغذیه مولدین سوف سفید، ماهي 

 2در این مرکز،  (.Wang et al., 2009a) زنده است

ماده درون  9نر به  9جفت ماهي مولد با نسبت 

 91متر و عمق  سانتي 913ني مدور با قطر وهاي بت حوضچه

شوند و براي هر جفت یك النه  متر قرار داده مي يسانت

شود. تزریق هورمون  تخمریزي نیز در نظر گرفته مي

HCG واحد  211اي به میزان  در قاعده باله سینه

 011عنوان دوز اولیه و  المللي در کیلوگرم وزن بدن به بین

المللي در کیلوگرم وزن بدن به عنوان دوز قطعي  واحد بین

ساعته براي مولدین ماده و تزریق یك  01با فاصله 

المللي در کیلوگرم وزن بدن  واحد بین 211اي  مرحله

HCG شود. در صورت افزایش  براي مولدین نر انجام مي

دماي آب کارگاه تکثیر، امکان تخمریزي مولدین با تزریق 

المللي در  واحد بین 211به میزان تنها  HCGهورمون 

واحد  911وز اولیه و عنوان د کیلوگرم وزن بدن به

المللي در کیلوگرم وزن بدن به عنوان دوز قطعي براي  بین

ها وجود دارد. همچنین در این شرایط، مولدین نر  ماده

نیازمند تزریق هورمون نیستند. پس از اتمام تخمریزي، 

هاي حاوي تخم تا زمان تفریخ در مخازن جفتگیري  النه

همچنین  (.Falahatkar et al., 2010) مانند باقي مي

تجربیات اجرایي اخیر در مرکز بازسازي و حفاظت از 

پور  ذخایر ژنتیکي ماهیان دریایي شادروان دکتر یوسف

اي را براي  سیاهکل، موفقیت استفاده از مخازن آبراهه

تکثیر ماهي سوف سفید نشان داده است. در این روش 

 به HCGاي هورمون  مرحله  طبیعي، تزریق یك تکثیر نیمه

المللي در کیلوگرم وزن بدن براي  واحد بین 211میزان 

شود، اما نرها به دلیل آمادگي تولیدمثلي  ها انجام مي ماده

کنند. نسبت رهاسازي  بیشتر، تیمار هورموني دریافت نمي

است.  2/9:9اي نیز  مولدین ماده به نر در این مخازن آبراهه

و ایجاد رسد جریان مداوم آب در این مخازن  نظر ميبه
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دلیل دوري از  ها به  سکوت و آرامشي که در این حوضچه

رفت و آمد حاکم است، تاثیر مثبتي بر روند مکان 

ها به  رسیدگي جنسي در ماهیان مولد و تحریك آن

تولیدمثل داشته باشد. بعد از جفتگیري و تخمریزي 

ها  هاي تعبیه شده در حوضچه، النه مولدین بر روي النه

صورت دستي از محل تخمریزي  ارگاه بهتوسط پرسنل ک

وسیله  برداشته شده و با رعایت احتیاط و پوشاندن به

پارچه تنظیف نمناك، به مخازن گرد کوچك و با قطر 

یابند تا الروها خارج شوند  متري انتقال مي سانتي 913

 (. 9011دل،  )فالحتکار و جاوید رحم

از فصل توان از تکنیك خارج  براي تکثیر سوف سفید مي

پذیر شدن تولید  نیز استفاده کرد که مزیت آن امکان

ماهي در طول سال است که یکي از الزامات توسعه  بچه

دل و  شود )جاوید رحم پروري متراکم محسوب مي آبزي

ب(. تکثیر خارج از فصل مستلزم کنترل 9911فالحتکار، 

حرارتي است، بنابراین نگهداري گله مولدین در -رژیم نوري

هاي مداربسته  هاي کنترل شده نظیر سیستم محیط

(. عنوان شده 9911ضرورت دارد )فالحتکار و همکاران، 

است که بهترین دما براي تکثیر خارج از فصل ماهي سوف 

-Müller)گراد است  درجه سانتي 92سفید، دماي 

Beleke and Zienert, 2008; Hermelink et al., 

مریزي خارج از فصل عامل مهم دیگر در القاي تخ (.2011

 است. در ماهي سوف سفید، دوره نوري یا فتوپریود

مطالعات انجام شده عمدتا کاهش ساعات روشنایي را براي 

کنند  القاي رسیدگي جنسي در سوف سفید پیشنهاد مي

(Hermelink et al., 2011). 

ها به روش تکثیر بستگي  انتخاب شیوه انکوباسیون تخم

طبیعي انجام شده  شده یا نیمه دارد. اگر تکثیر کنترل

ني یا استخرهاي وها درون مخازن بت باشد، انکوباسیون تخم

شود، اما در  خاکي و روي بسترهاي تخمریزي انجام مي

لیتري ویس  1تکثیر مصنوعي، توده تخم به انکوباتورهاي 

(. دماي 9011دل،  شود )فالحتکار و جاوید رحم منتقل مي

درجه  93-91ط کارگاه تکثیر، مناسب انکوباسیون در شرای

گراد است. طول دوره انکوباسیون در این دما حدودا  سانتي

روز است. میانگین وزني الروهاي تازه تفریخ شده  9-2

گرم بوده و میانگین طول کل  میلي 3/1-3/1سوف سفید 

 (. Falahatkar et al., 2018) متر است میلي 92-99نیز 

 

 ماهي  دوران الروي و بچه

ني یا فایبرگالس براي وصورت استفاده از مخازن بتدر 

هاي تخمریزي،  هاي ریخته شده روي النه انکوباسیون تخم

باید بعد از تفریخ، بسترهاي تخمریزي از مخازن خارج 

شوند تا الروها فضاي بیشتري در اختیار داشته باشند. اگر 

ها استفاده شده  از انکوباتور ویس براي انکوباسیون تخم

، الروها پس از تفریخ از انکوباتور خارج و به مخازن باشد

شوند. هدف نهایي این مرحله از  پرورش الرو منتقل مي

قد است که با هدف  ماهیان انگشت پرورش، تولید بچه

بازسازي ذخایر، رهاسازي شده یا جهت پرواربندي پرورش 

ماهي  شوند. در مراحل ابتدایي پرورش الرو و بچه داده مي

د، از روز پنجم پس از تفریخ که تغذیه خارجي سوف سفی

عنوان غذاي زنده  شود، روتیفر و ناپلي آرتمیا به آغاز مي

 Javid Rahmdel and) گیرند مورد استفاده قرار مي

Falahatkar, 2021.)  روند زماني پیشنهادي را  9جدول

 Hamza et)دهد  براي تغذیه ماهي سوف سفید نشان مي

al., 2007 .) 

 

 

 (Hamza et al., 2007) (Sander lucioperca): روند زماني پيشنهادي براي تغذيه ماهي سوف سفيد 9ول جد

 زمان شروع تغذيه )روز پس از تفريخ( آيتم غذايي

 3 روتیفر یا ناپلي آرتمیا

 93 ترکیب ناپلي آرتمیا با غذاي فرموله شده

 93 غذاي فرموله شده

ده، تجربیاتي در کشورمان هاي ذکر ش البته عالوه بر آیتم

در زمینه استفاده از دافني براي تغذیه الرو سوف سفید 

(. باید در نظر 9919رسولي کارگر و همکاران، وجود دارد )

تر و همچنین  داشت که با توجه به ارزش غذایي پایین
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مسهل بودن دافني، استفاده صرف از این آیتم غذایي نتایج 

ا همراه با ناپلي آرتمیا براي خوبي نداشته و بهتر است آن ر

تغذیه الروها مورد استفاده قرار داد تا بدین وسیله در 

جویي شود.  هزینه باالي مصرف ناپلي آرتمیا نیز صرفه

غذاي مصنوعي جایگزین  ،تدریجا و با رشد بیشتر الروها

ترین مشکل در پرورش سوف  شود. مهم غذاي زنده مي

غذاي مصنوعي طي ماهیان به  سفید، سختي تطابق بچه

دوره تغذیه مختلط است که موجب بروز تلفات قابل 

منظور  به (.Kucharczyk et al., 2007) شود توجهي مي

ماهیان به غذاي دستي باید دوره گذاري در نظر  تطابق بچه

گرفت و طي این دوره گذار از غذاي زنده به غذاي فرموله 

ي غیرزنده ماهیان را با ترکیبي از غذاي جانور شده، بچه

مانند الرو منجمد شیرونومیده یا کرم توبیفکس خشك 

شده و غذاهاي فرموله شده تجاري آزادماهیان تغذیه کرد. 

؛ 9910زاده،  این روش در ایران )ابراهیمي یوسفي و وهاب

( و سایر کشورها 9913صیادبوراني و همکاران، 
(Baránek et al., 2007; Policar et al., 2013) 

باره  ده و نتایج بهتري نسبت به جایگزیني یكآزموده ش

غذاي زنده با غذاي فرموله شده دربردارد. دوره تطابق را 

روز یا  3-1روز پس از تفریخ آغاز کرد و حداقل  93باید 

شده   توان تنها از غذاي فرموله بیشتر ادامه داد. سپس مي

 Javid Rahmdel)ماهیان استفاده کرد  براي تغذیه بچه

and Falahatkar, 2021 .) 

خواري سوف سفید مشکالت فراواني در  رفتار همنوع

کند. مشاهده شده است که  محیط پرورش ایجاد مي

تر بیشتر است و باال  هاي پایین خواري در تراکم همنوع

کند     تواند این رفتار تهاجمي را مهار  بردن تراکم مي

(Baras et al., 2003) بهترین روش مبارزه با .

خواري این است که جیره روزانه ماهیان در  وعهمن

هاي بیشتر و در تمام واحد پرورش به طور یکنواخت  وعده

هاي  ماهیان دسترسي کافي به آیتم توزیع شود تا تمام بچه

غذایي داشته باشند و رشد همسان به دست آید. عالوه بر 

بندي  ماهیان باید در فواصل زماني منظم رقم ، بچه این

این صورت ماهیان تفاوت اندازه چنداني نداشته  شوند. در

خواري  و مجالي براي بروز رفتارهاي تهاجمي و همنوع

روز که کیسه زرده جذب شد،  0-3نخواهند داشت. پس از 

گشایش دهان و هواگیري کیسه شنا انجام شد و الروها با 

ماهي نورس تبدیل شدند، به  شروع تغذیه خارجي به بچه

شوند. مساحت این استخرها  نتقل مياستخرهاي خاکي م

مرکز بازسازي و حفاظت از ذخایر ژنتیکي ماهیان در 

هکتار  2-0سیاهکل، پور  دریایي شادروان دکتر یوسف

ماهیان نورس در  سازي بچه است. تراکم بهینه براي ذخیره

هزار قطعه در هر هکتار است  911-011این استخرها 

(Falahatkar et al., 2018.)  ماهیان از  تغذیه بچهبراي

هاي طبیعي موجود در محیط مانند روتیفرها،  زئوپالنکتون

شود )غالمي و  کالدوسرها و ناپلي پاروپایان استفاده مي

قد  ماهیان انگشت (. این دوره با تولید بچه9913همکاران، 

گرم و میانگین  9-9/9روزه سوف سفید با معدل وزني  31

 Falahatkar)یابد  مه ميمتر خات سانتي 1/0-9/3طول کل 

et al., 2018.) قد تولید شده یا براي  ماهیان انگشت بچه

هاي آبي رهاسازي شده و  بازسازي ذخایر طبیعي به پیکره

 شوند. یا براي پرواربندي پرورش داده مي

 

 پرواربندي

 9-2قد  ماهي انگشت پرواربندي سوف سفید با پرورش بچه

گرمي تمام  911-911گرمي شروع و با تولید ماهي 

( که حداقل وزن بازاري Policar et al., 2015)شود  مي

کنندگان در کشور ما،  اما با توجه به ذائقه مصرف ،بوده

شود. این ماهي را  رساندن ماهي به اوزان باالتر توصیه مي

مداربسته   توان در استخر خاکي، قفس و یا سیستم مي

اي خاکي، پرورش داد. در پرورش سوف سفید در استخره

هاي طبیعي موجود  تغذیه ماهیان عمدتا وابسته به طعمه

  ها پایین در استخر است، در نتیجه بازده تولید این سیستم

دهندگان  و دوره پرورش طوالني است. برخي پرورش

ماهیان سوف  کپورماهیان در کشورمان با رهاسازي بچه

سفید به استخرهاي خود اقدام به مبارزه بیولوژیك با 

عالوه با فروش ماهي سوف در   کنند و به اهیان هرز ميم

شود  انتهاي دوره مقداري ارزش افزوده نیز تولید مي

(Falahatkar et al., 2018)هاي انجام شده براي  . تالش

ماهیان در قفس در کشورهاي اروپایي اغلب  پرورش سوف

اند که دلیل آن برودت آب در  با شکست مواجه شده
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ماهیان در  مالي، نرخ رشد پایین سوفمنطقه اروپاي ش

هاي باالي پرورش ماهي در قفس است. در  سرما و هزینه

ماهیان منسوخ  نتیجه استفاده از این روش در پرورش سوف

شده است. البته با توجه به شرایط آب و هوایي متفاوت 

ایران نسبت به کشورهاي اروپایي، ممکن است پرورش 

با موفقیت همراه باشد و  سوف سفید در قفس در کشورمان

در حال حاضر نیز ماهي سوف سفید به عنوان یکي از 

هاي منتخب پرورش در قفس در دریاي خزر شناخته  گونه

(. سیستم 9011دل،  شود )فالحتکار و جاوید رحم مي

سوف سفید دارد.   مداربسته بیشترین سهم را در پرورش

هینه آب این شیوه پرورش داراي مزایایي از قبیل مصرف ب

و امکان کنترل پارامترهاي محیطي است که امکان پرورش 

ماهي و عرضه مستمر محصول به بازار را در تمام طول 

در  سوف سفید ماهي کند. میزان تولید سال فراهم مي

کیلوگرم در مترمکعب در هر  31-31سیستم مداربسته به 

شرایط  (.Policar et al., 2015)رسد  فصل پرورش مي

مناسب براي پرورش ماهي سوف سفید شامل محیطي 

گراد، نرخ اشباعیت آب از  درجه سانتي 22-20دماي آب، 

درصد، آمونیاك محلول در آب کمتر از  31-32اکسیژن، 

گرم در لیتر، نیتریت محلول در آب کمتر از  میلي 112/1

 211-9911گرم در لیتر و شدت نور در محدوده  میلي 3/1

    (.Steenfeldt, 2015) لوکس است

در حال حاضر توجه چنداني به پرورش این گونه در 

هاي انجام شده عمدتا به تکثیر  کشورمان نشده و فعالیت

طبیعي و بازسازي ذخایر معطوف است. تعداد  نیمه

هاي آبي طبیعي  ماهیان سوف سفید به پیکره رهاسازي بچه

که برنامه بازسازي  9931قطعه در سال  991111از 

ماهي توسط سازمان شیالت ایران آغاز شد، به  ذخایر این

ها  رسیده است. این تالش 9011قطعه در سال  3291311

نتایج ملموسي در احیاي ذخایر طبیعي سوف سفید در 

که میزان صید ماهي  طوري دریاي خزر داشته است، به

به حدود  9919تن در سال  23سوف سفید از کمتر از 

 3ت که افزایشي حدودا رسیده اس 9911تن در سال  923

پناه کمایي و فالحتکار،  دهد )عفت برابري را نشان مي

(. یافته هاي اخیر در خصوص مولدسازي این ماهي 9911

نشان از به بلوغ رسیدن در دو سالگي و امکان تکثیر در 

 محیط اسارت مي باشد )یافته هاي منتشر نشده(.

 

 تغذيه و رژيم غذايي

اي اندکي براي تعیین سطح ه متاسفانه تاکنون پژوهش

نیازمندي سوف سفید به انواع مواد مغذي انجام شده است. 

ها در این زمینه توسط شرکت تولید  یکي از بهترین تالش

در کشور دانمارك انجام شده است   Biomarآبزیانغذاي 

مربوط به مراحل  0(. اعداد ارائه شده در جدول 0)جدول 

مختلف زندگي ماهي سوف سفید است. به موازات افزایش 

سن، از سطح نیازمندي به پروتئین کاسته شده و به میزان 

که حداقل  طوري شود، به نیازمندي به چربي افزوده مي

سطح پروتئین خام مورد نیاز در جیره ماهي سوف سفید 

 (Nyina-Wamwiza et al., 2005)ده درصد بو 09بالغ 

 93و همچنین سطح چربي خام مورد نیاز در این مرحله تا 

. تعداد (Schulz et al., 2007)یابد  درصد افزایش مي

بار در روز است،  1بهینه دفعات غذادهي در مراحل اولیه 

هاي مداربسته، به  اما در انتهاي دوره پرورش در سیستم

یابد  زماني منظم کاهش ميوعده با فاصله  9روزي 

(Wang et al., 2009b.)  دو روش براي تعیین ریتم

غذادهي وجود دارد. روش اول تغذیه با ریتم ثابت و بر 

اساس وزن بدن و دماي آب است. در این روش، درصد 

غذادهي در مراحل ابتدایي زندگي و در دماي مطلوب براي 

است،  گراد درجه سانتي 29-23رشد ماهي که در حدود 

درصد وزن بدن بوده و در پایان دوره پرواربندي  91روزانه 

یابد. روش دوم نیز  درصد وزن بدن کاهش مي 3به روزانه 

 Schulz) غذادهي بر اساس اشتها و تا مرحله سیري است

et al., 2007 .) 
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 (Biomar, 2021) (Sander luciopercaهاي غذايي سوف سفيد ) محدوده تقريبي نيازمندي : -4جدول 

  سطح نيازمندي در مراحل مختلف پرورش 

 شاخص آغازين پرواري پيش پرواري

 پروتئین خام )%( 33 30 01

 چربي خام )%( 93 91 93

 عصاره عاري از ازت )%( 99 92 29

 فیبر خام )%( 1/1 1/1 2

 خاکستر )%( 9/1 91 3/3

 فسفر )%( 2/9 3/9 9

 ژول/کیلوگرم(انرژي ناخالص )مگا 9/29 1/29 9/29

 انرژي قابل هضم )مگاژول/کیلوگرم( 0/91 3/91 3/93

 

یکي از مشکالت موجود در زمینه پرورش تجاري ماهي 

سوف سفید، عدم وجود جیره اختصاصي براي این ماهي 

گوشتخوار است و در نتیجه تغذیه این ماهي در 

آال یا سایر  هاي متراکم با استفاده از جیره قزل سیستم

 ,Kestemont and Mélard)شود  هیان انجام ميآزادما

هاي آزادماهیان پودر  ماده غذایي اصلي در جیره(. 2000

ماهي است. این ماده غذایي ارزشمند داراي خصوصیات 

درصد،  11پذیري باال در حدود  مطلوبي از جمله هضم

 Javid) خوراکي و سطح پایین مواد ضدمغذي است خوش

Rahmdel et al., 2018.) ظر به افزایش جهاني تقاضاي ن

پروري و کاهش سطح تولید  پودر ماهي در بخش آبزي

جو براي  و جهاني به دلیل کمبود ذخایر طبیعي، جست

یافتن اقالم غذایي جدید در جیره این ماهي ضروري است. 

یکي از مشکالت موجود در این زمینه، رژیم غذایي 

ي ماهیخواري سوف سفید است که جایگزین-گوشتخوار

جاي پودر ماهي در جیره این   قیمت گیاهي را به اقالم ارزان

کند. در نتیجه باید امکان  ماهي با مشکل مواجه مي

قیمت مانند ضایعات  جایگزیني اقالم جانوري ارزان

جاي   کشتارگاهي، پودر کریل، گاماروس و کرم خاکي به

 پودر ماهي در جیره سوف سفید بررسي شود.

 

 ها بيماري

هاي مختلفي در ماهي سوف سفید گزارش شده بیناري

تواند  ميFlavobacterium psychrophilum  است.

هاي سفید جوان   ها را در سوف نکروز آرواره و خوردگي باله

بیماري با کاهش شدید دماي آب  بروز این سبب شود.

ارتباط داشته و بهبود شرایط محیطي و مصرف خوراکي 

تواند بیماري را کنترل کند.  بیوتیك مي آنتي

Flavobacterium columnare  عامل بیماري

ترین عارضه این بیماري، نکروز  کلومناریس است. مهم

هاي آبششي ماهي و در نتیجه کاهش کارایي تنفسي  تیغه

براي درمان این بیماري کاربرد همزمان مواد  است.

پتاسیم و  کننده مانند پرمنگنات شیمیایي ضدعفوني

بیوتیك توصیه شده است.  مس با آنتي سولفات

Aeromonas sp. زا در  هاي بیماري  ترین باکتري مهم

هاي آئروموناسي شامل  سوف سفید هستند. عالیم عفونت

ا است. صرف حضور نکروز باله دمي و جراحت روي پهلوه

هاي جنس آئروموناس در محیط، منجر به بروز  باکتري

زا مانند مواد آلي و   شود و وجود عوامل استرس بیماري نمي

ها ضروري  زایي این باکتري هاي حرارتي براي بیماري تنش

 (.   Rodger and Phelps, 2015)است 

هاي ویروسي عموما قابل درمان نبوده و اصل  بیماري

ها دارد.  ري اهمیت باالیي در کنترل این بیماريپیشگی

Ranavirus گیري نکروزي  عامل مسبب بیماري همه

( است. عالیم این بیماري شامل EHNساز ) هاي خون بافت

هاي داخلي، سستي، ضعف و  جراحات نکروتیك در اندام

شناي مارپیچي است. تاکنون واکسن یا درماني براي این 

سمي ویروسي  ست. بیماري سپتيبیماري شناسایي نشده ا

ایجاد   Rhabdovirus( توسط VHSساز ) هاي خون بافت

شود. عالیم این بیماري شامل جراحات توام با خونریزي  مي
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هاي داخلي و   در پوست، عضالت، چشم و اندام

هاي رفتاري مانند اختالل در شناگري است. در  ناهنجاري

ندارد. بیماري حال حاضر درماني براي این بیماري وجود 

 Lymphocystivirusلیمفوسیستیس توسط ویروس 

هاي  ترین عارضه بیماري، کورك شود. مهم ایجاد مي

ها است. این بیماري معموال  سفیدرنگ روي پوست و باله

هاي  هاي ثانویه به زخم کشنده نیست، اما تهاجم عفونت

 Rodgerسطح بدن ممکن است سبب مرگ و میر شود )

and Phelps, 2015.) 
زاي قارچي در  ترین عامل بیماري قارچ ساپرولگنیا مهم

هاي رویشي یا  شود. رشته ماهیان محسوب مي سوف

هاي ماهي  هاي قارچ روي سطح بدن و آبشش میسلیوم

رشد کرده و منجر به بروز جراحات نکروتیك روي پوست و 

هاي ثانویه  شوند که زمینه را براي تهاجم عفونت آبشش مي

کند.  گي ناشي از کمبود اکسیژن فراهم ميو حالت خف

درمان این بیماري از طریق افزایش شوري آب و همچنین 

پذیر است  کننده تجاري نظیر فرمالین امکان مواد ضدعفوني

(Rodger and Phelps, 2015). 

Ichthyobodo necator یاخته تاژکداري است که  تك

عالمت ترین  شود. مهم ماهي یافت مي  روي پوست و آبشش

بالیني بیماري، تحریك الیه موکوسي پوست در سطح بدن 

تواند تا حدي بیماري را کنترل  است. حمام فرمالین مي

یاخته مژکداري است که  تك .Trichodina sp کند.

تواند باعث تحریك و جراحت پوست و آبشش ماهي  مي

شود. استفاده از حمام فرمالین و نمك طعام در کنترل این 

 Ichthyophthirius multifiliisر موثر است.انگل بسیا

یاخته مژکداري است که موجب پدید آمدن نقاط  تك

هاي ماهي  سفیدرنگ و کوچکي روي سطح بدن و آبشش

هاي انگل هستند و پس از مدتي  شود که کیست مي

شوند که این زمان  ها خارج مي نوزادان انگل از آن

ست. درمان ترین موقعیت براي مداواي بیماري ا مناسب

مانند   این بیماري با استفاده از ترکیبات ضدعفوني کننده

هاي برگي شکل یا ترماتودها  شود. کرم فرمالین انجام مي

 Dactylogyrusو  .Gyrodactylus spهاي  ویژه جنس به

sp. طلب  هاي فرصت با ایجاد جراحت موجب هجوم عفونت

هاي نواري  مکر شوند. ها به بدن مي ها و قارچ مانند باکتري

یا سستودها عموما در دستگاه گوارش ماهي ایجاد مشکل 

هاي رشد و کارایي غذا، آسیب  کرده و باعث افت شاخص

شوند. براي  به امعاء و احشاء و کاهش کیفیت الشه مي

کوانتل  هاي نواري، داروي پرازي درمان عوارض ناشي از کرم

 (. Rodger and Phelps, 2015)توصیه شده است 

 

 

 گيري كلي نتيجه

لحاظ  طور که اشاره شد، ماهي سوف سفید به همان

دلیل دارا بودن  اي بسیار ارزشمند بوده و به اقتصادي گونه

پذیري و  خصوصیاتي از قبیل ارزش غذایي باال، تراکم

ها واجد ظرفیت فراوان براي  مقاومت نسبتا باال به بیماري

بومي بودن پروري است. همچنین با توجه به  گسترش آبزي

این گونه در کشورمان و وجود ذخایر طبیعي آن در 

دریاچه پشت سد ارس، دسترسي به مولدین آن نیز 

پذیر است که این امر مزیت مهمي در  سهولت امکان به

زمینه تکثیر کنترل شده و پرورش این ماهي است. در 

طبیعي این ماهي با  حال حاضر در کشورمان تکثیر نیمه

ایر بومي انجام شده و همچنین برنامه هدف بازسازي ذخ

سازي سوف سفید در دست اجراست. علیرغم  اهلي

دست آمده در این زمینه باید در نظر داشت  هاي به  موفقیت

پروري ماهي  که دستیابي به توفیق بیشتر در زمینه آبزي

هاي بیشتر در زمینه  سوف سفید، مستلزم انجام پژوهش

ها، تغذیه  ، ژنتیك، بیماريمسائل زیستي از جمله اکولوژي

 فن تکثیر و پرورش این گونه ارزشمند است. و زي

 

 هاي ترويجي توصيه

با توجه به تاثیر مثبت جریان آب بر رسیدگي جنسي  -9

در سوف سفید و در نتیجه کاهش میزان هورمون تزریقي، 

طبیعي این  اي براي تکثیر نیمه استفاده از مخازن آبراهه

 .شود ماهي توصیه مي

هاي سوف  شود براي رفع چسبندگي تخم توصیه مي -2

 91گرم نمك و  01سفید از محلول کاربامید با ترکیب 

 لیتر آب استفاده شود. 91گرم اوره در 
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براي تطابق دادن الروهاي سوف سفید به غذاي فرموله  -9

شود دوره گذاري بین غذاي زنده و غذاي  شده، توصیه مي

باره  یك شده و از جایگزیني فرموله شده در نظر گرفته 

 جاي غذاي زنده پرهیز شود. غذاي فرموله شده به

شود پرورش سوف سفید در سیستم  توصیه مي -0

مداربسته انجام شود تا امکان کنترل پارامترهاي محیطي 

درجه  22-20در محدوده مطلوب این ماهي شامل دماي 

، درصد 31-32گراد، نرخ اشباعیت آب از اکسیژن،  سانتي

گرم در لیتر، نیتریت  میلي 112/1آمونیاك محلول کمتر از 

-9911گرم در لیتر و شدت نور  میلي 3/1محلول کمتر از 

 لوکس فراهم شود.  211
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Abstract 

Pikeperch (Sander lucioperca) is a valuable species with desired specifications like high growth rate 

and delicious meat which makes it so appropriate for aquaculture goals and subsequently, its 

cultivation has begun in many countries around the world during recent two decades. This species is 

endemic to Iranian southern Caspian Sea basin and has high commercial value in this region, but 

unfortunately, over harvesting and habitats destruction has led to diminish of its natural stocks. 

Therefore, Iranian Fisheries Organization has begun stock enhancement of this fish since 1989. Also, 

introduce of this species for aquaculture purposes in different culture systems such as earthen ponds, 

raceways, cages and recirculating facilities is very important. Semi-natural spawning of pikeperch 

exhibited significant progress in Iran, but according to high commercial importance of pikeperch, it 

looks that access to biotechniques of artificial propagation and rearing as well as determining 

environmental and nutritional requirements of this fish is too important, so that, it could lead to more 

success in stock rehabilitation and aquaculture development of this valuable species in future. 

Therefore, the current paper has tried to review the methods for propagation and rearing of pikeperch.   
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