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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۷۶
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پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

مقايسه رشد و رسيدگي جنسي صافي ماهيان گونه هاي
 Siganus sutor و Siganus javus در حوضچه هاي 

بتوني در استان هرمزگان

چكيده 
به منظور مقايسه رشد و رسيدگي جنسي صافي ماهيان گونه هاي Siganus sutor و Siganus javus در حوضچه هاي بتوني، اقدام به صيد 
ماهيان جوان از اطراف بندر لنگه، بندر حسينه، بندر كنگ با استفاده از تور گوشگير ، گرگور و قالب گرديد. صافي ماهيان صيد شده 
به سـالن تكثير و پرورش پژوهشـكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان منتقل گرديده و هر گونه به طور جداگانه در سـه حوضچه 
بتوني ۶ تني با تراكم ۱۵ عدد در متر مكعب ذخيره سازي شدند. دوره پرورش از دي ماه سال ۷۹ تا شهريور سال ۸۰ به طول انجاميد. 
تغذيه صافي ماهيان با اسـتفاده از غذاي كنسـانتره ميگو و گوشـت خرچنگ به ميزان ۳ تا ۵ درصد وزن بدن  انجام گرفت. برخي از 
فاكتورهاي فيزيكي و شـيميايي آب از قبيل درجه حرارت، شـوري و اكسيژن هر ۵ روز يك بار اندازه گيري شد. از اسفند ماه سال ۷۹ 
تا شهريور سال ۸۰، ماهانه تعداد ۱۰-۵ عدد ماهي از هر گونه صيد و پس از كالبد شكافي، قطعاتي از گنادها برداشت و مراحل مختلف 
رسيدگي جنسي تعيين گرديد. رشد صافي ماهيان نيز با استفاده از زيست سنجي هاي ماهانه محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصل از 
اندازه گيري فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي درجه حرارت آب در طي دوره پرورش بين ۱۶ تا ۳۳ درجه سانتيگراد،  اكسيژن بين ۴/۷۴ 
تا ۵/۸۶ ميلي گرم در  ليتر و شوري بين ۳۷ تا ۳۸ گرم در ليتر در نوسان بود. صافي ماهيان گونه S. sutor داراي رشد بهتري نسبت به 
گونه S. javus  بوده و در  محيط پرورشي به راحتـي اهـلي مـي گـردند. ميـانگـين وزن صـافي مـاهيـان گـونـه S. sutor از ۲۱/۵۲ 
±۱۲۷/۶ گـرم بـه ۶۲/۰۴ ± ۲۹۲ و ميانگين وزن صافي ماهيان گونه S. javus  از ۴۰/۳۷ ± ۱۱۷/۳۱  گرم  به ۳۹/۹ ± ۱۸۱/۳ گرم رسيد. 
نتايج حاصل از زيست سنجي  هاي ماهانه و همچنين كالبد شكافي و مطالعات ميكروسكوپيك نشان داد كه گونه S. sutor از رشد باالتري 
برخوردار بوده و در محيط پرورشي به مرحله رسيدگي جنسي مي رسد و در صورت شرايط مناسب مي تواند از ارديبهشت ماه تا تير ماه 

تخم ريزي نمايد. اين گونه مي تواند به عنوان يك گونه مناسب براي تكثير و پرورش در محيط هاي دريايي معرفي گردد.

كلمات كليدي : صافي ماهيان ، گونه Siganus sutor ، گونه Siganus javus ، رسـيدگي جنسـي، پرورش در حوضچه هاي بتوني، استان 
هرمزگان
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• حجت اله فروغي فرد ، عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات شيالت ايران، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان
• بهنام دقوقي،  عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات شيالت ايران. پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان
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مقدمه
ــرقي ش مناطق بهويژه مناطق دنيا در اكثر (Siganidae) ماهيان صافي
قرار نظر مد ارزش با ــي ماه يك عنوان به آرام هند و ــوس اقيان و ــه مديتران
خواري همه چيز و گياه خواري غذايي رفتار داراي ماهيان ــد. صافي گرفتهان
دارا را آبي محيط در غذايي زنجيره پايين سطوح از ــتفاده توانايي اس و بوده

.(۸) ميباشند
از ــيعي وس ميتوان تحمل دامنه ــان ماهي صافي ديگر ــاي ويژگيه از
سانتيگراد) درجه ۳۴ از (بيش باال حرارتهاي تحمل درجه شوري، تغييرات
استفاده نقل و حمل و ــتكاريهاي شديد و و دس باال تراكم برابر در پايداري

.(۱۵) برد نام را مختلف غذايي منابع از
Siganus ــاي نامه ــه ماهيان ب ــي صاف از ــه گون ــه س ۱۹۸۳ ــال س در
ــان عم ــاي و دري ــارس ــج ف خلي در S. spinus و canaliculatus ، S. javus

.(۲۶ شده است (۲۴، گزارش
ــواحل ايران آبهاي س در S. javus و S. sutor دو گونه ۱۳۷۴ ــال س در
ــتند. هس كوچك عمدتًا ماهيان صافي ــد(۱). گرديدن واقع ــايي شناس مورد
شرقي جنوب بازارهاي كشورهاي ــوند و در ميش صيد از طبيعت كه آنهايي
بعضي گرم هستند. از ۱۰۰ كمتر وزن داراي فروش ميرسند اغلب به آسيا
۲/۳ از وزن باالتر ــه ب S. vermiculatus و S. guttatus ــل قبي ــا از گونهه از
ميشوند بالغ سالگي يك ــن در س ماهيان اغلب ــند. صافي ميرس كيلوگرم

.(۵) ميگردد آنها كمتر نرخ رشد آن از بعد لذا
شده گزارش متر ــانتي س ۴۵ حدود S. javus گونه براي حداكثر اندازه
۴۵ سانتيمتر اندازه به مي توانند نيز S. sutor گونه ماهيان (۲۱). صافي است

.(۴) برسند
چسبيده رشتهاي جلبكهاي علفهاي دريايي و طبيعي، محيط هاي در

Pajouhesh & Sazandegi No:68  pp: 77-84

Comparison of growth and Maturation of rabbitfishes (Siganus javus, S. sutor) in the concrete tanks in 
Hormozgan province
By:H. Fourooghi-e-fard,   and  B. Daghooghi Members of Scientific Board Of  Persian Gulf and Oman Sea Ecological 
Research Institute Aquacultere Department.
Growth and maturation of rabbitfishes (Siganus javus, S. sutor) in concrete tanks were compared in Hormozgan 
province. Juveniles of fishes were captured by used of gillnet, traps and hooks from Bandr-e- Kong, Bandar-e- 
Hassineh and rocky coastals of Bandar-e- Lengeh. Fishes were transferred to aquaculture department and stocked in 
6m3 concrete tanks at a density of 15ind/m3. They were fed with commercial shrimp pellet and crabs meat at a rate of 3-5 
percent of their body weight. Some physicochemical factors such as temperature and dissolved oxygen were measured 
each five days. Growth of fishes was measured by monthly biometery. In order to survey of maturation, 50-10 fishes 
were autopsyed each month from March to September. Results revealed that Siganus sutor grows faster than S. javus 
and mature in cultivation tanks. There was significant difference between the growth of S. sutor and S. javus. The 
body weight of S. javus reach from 117.31± 40.37 to 181.3 ± 33g whereas S. sutor grew from 127.6 ± 21.52 to 
292.4 ± 62.04g in about 8 months.

Key words: Rabbit fish, Siganus sutor, Siganus javus, Maturation, Hormozgan province.

گونههاي قد ــت انگش ماهيان صافي غذايي جيره اصلي اجزاي ــتر بس به
به ماهي اندازه افزايش با مي دهد. ــكيل تش S. javus را و S. canaliculatus

.(۲۵،۱۰) ميگردد افزوده حيواني ــاء منش با غذايي درصد
صافي تايوان ــات در اوق گاهي ــواري، گياهخ غذايي ــم رژي به توجه ــا ب
ــتخرهاي پرورش اس در ــتهاي رش جلبكهاي كنترل منظور به را ــان ماهي

سازي مينمايند (۱۱). سياه رها ميگوي ببري
ــط توس محدود مقدار به  S. sutor .S و javus ــاي گونهه ــي ماهيان صاف
و گرگور قالب توسط و بندرعباس اطراف بندرلنگه مناطق از محلي صيادان

ميباشند. برخوردار جنوبي قيمت از نيز بازار در و ميكردند صيد
منجمله قطر عـربي ــورهـاي كـش در تـازه صـورت بـه مـاهيان ــن ايـ
كيلوگرم هر به ازاي دالر ۲/۸۹-۵/۵۶ ــن بي قيمتي و ــده ش عرضه بحرين و

دارند (۱۹).
صورت به اروپايي كشورهاي به عمان ــور كش ماهيان از صافي صادرات
ــد ميرس فروش دالر به ۱/۴-۱/۵ قيمت به كيلوگرم گرفته ــام انج منجمد

.(۱۹)
مكعب متر در عدد ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ تراكمهاي با ميتوان را ماهيان صافي
ــد رش از ميزان تراكم افزايش با داد. پرورش گالس فايبر ــاي حوضچهه در

كاسته ميگردد (۱۵).
ــي پرورش محيطهاي در چنانچه S. guttatus قبيل از ماهيان از ــي بعض
كردند نگهداري ــب مناس تغذيه و تميز آب قبيل از ــب مناس ــرايط ش تحت

.(۵) نمايند تخم ريزي ماه هر ميتوانند
شده ديده ــال نيز س طول تمام در اوقات گاهي S. sutor گونه تخمريزي
دارد. گناد وزن بدن و وزن طول، با مستقيمي هماوري ارتباط ميزان ــت. اس

.(۱۳) است بوده متر سانتي و ماده ۲۴ مولدين نر براي اندازه كوچكترين

جنسي... رسيدگي و رشد مقايسه
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بر ــد. ميباش ــترس دس در كمتري .S اطالعات javus گونه خصوص در
به هند، شرقي جنوب مانگروهاي مطالعه از آمده ــت بدس ــاس اطالعات اس
خرداد (نيمه آگوست تا ژوئن ماههاي استثناي به گونه اين كه مي رسد نظر
اسفند اوايل ماه تا بهمن (اوايل فوريه ماه در توقف يك ــهريور) و ش تا نيمه

.(۲۱) تخمريزي مينمايد سال ساير ماههاي در ، ماه)

روشها و مواد
جوان ماهيان صافي صيد

ــواحل قبيل س از مناطقي ــوان ج ــان ــد صافي ماهي منظور صي ــه ب
و كنگ بندر ــكلههاي اس داخل آرام آبهاي لنگه، ــراف بندر اط صخره اي
قبيل از ابزارهايي مناطق اين در گرفتند. قرار بررسي مورد ــينه حس بندر
ــگير گوش گرديد. تور واقع ــتفاده اس مورد ــگير و تور گوش قالب ــور، گرگ
۲/۵ متر متر، ارتفاع ۶۰ حدود طول به تكرشتهاي از نوع مورد استفاده
صورت به بود كه متر سانتي ۳ آن چشمههاي مجاور گره گره تا فاصله و
ماهيان و دقيقه مورد بازبيني ۳۰ حدود پس از نصب و ــاحل س با موازي
شكل تخممرغي استفاده مورد ميگرديدند.گرگورهاي خارج ــده ش صيد
يك داراي ــوده و ب ــانتيمتر س ۶۵ حدود قطر و ــر مت ۱ ــول حدود ــه ط ب
به نان ــًا از عمدت بوده و صيد تخليه ــه يك دريچ و ــي ماه ــه ورود دريچ

ميگرديد. استفاده طعمه عنوان

انتقال صافي ماهيان
بخش در بتوني ــاي تا حوضچهه ــل صيد مح از صافي ماهيان ــال انتق
دو شامل درياي عمان و فارس خليج اكولوژي ــكده پژوهش پرورش تكثير و
از انتقال ــپس س و لنگه بندر نرم تنان ــتگاه تا ايس صيدگاه از انتقال مرحله
پالستيكي بشكههاي از با استفاده اول بود. مرحله بندرعباس تا ايستگاه اين
گالس يك فايبر ــكه بش يك عدد از ــتفاده اس با و مرحله دوم ــري ليت ۱۰۰
كپسول استفاده از با آب هوادهي به اقدام مورد دو هر در انجام گرفت. تني

مي گرديد. اكسيژن

بتوني حوضچه هاي در ماهيان صافي پرورش
در متر ۱۵ عدد .S با تراكم sutor و  S. javus ــاي گونه ه ماهيان ــي صاف
و ارتفاع ۳×۲ متري با ابعاد ۶ بتوني حوضچه جداگانه در سه به طور مكعب
۱۰۰ الي ۸۰ تا ارتفاع بتوني حوضچههاي ــدند. ش ــازي س ذخيره متر ۱/۲
٪۸۰ ميزان به روزانه طور حوضچه ها به ميگرديدند. آب آبگيري ــانتيمتر س
ــاخت س ــانتره كنس غذاي ماهيان از تغذيه صافي براي ميگرديد. ــض تعوي
مواد درصد ۱۱ ــي، چرب درصد ۶ پروتئين، درصد ۳۸ ــاوي ــور ح كش داخل
شد. ــتفاده اس خرچنگ ــت و همچنين گوش خام درصد فيبر ۲/۵ و معدني
در نوبت ــه س در كه بدن بود وزن درصد ۳ روزانـه حدود غـذادهـي ميـزان

ميگرفت (۱۸). قرار اختيار ماهيان

بتوني حوضچههاي در ماهيان صافي رشد بررسي
صورت سنجي به عمليات زيست ماهيان رشد صافي ــي بررس به منظور
ماهي عدد نمونهبرداري تعداد ۳۰ هر بار در منظور انجام گرفت. بدين ماهانه
بي هوشي ماده از ــتفاده با اس ــي آنها بيهوش به و اقدام صيد حوضچه هر از
وزن آنها و طول كل هوشي، بي از پس ميشد(۳). ۱

۱۵۰۰۰
غلظت  MS۲۲۲ با

از پس و منتقل تازه آب شده به سنجي ماهيان زيست ــد. ميش اندازهگيري
مييافتند. انتقال بتوني حوضچههاي به آمدن بههوش

شيميايي و فيزيكي خصوصيات از برخي اندازهگيري
فيزيكي و از خصوصيات ــي برخ ــاالنه س تغييرات از آگاهي منظور ــه ب
اقدام يكبار روز ماهيان، هر ۵ رشد صافي روند آن بر روي تأثير و شيميايي
دستگاه از استفاده با اكسيژن گرديد. اكسيژن و شوري، دما، اندازهگيري به
و چشمي سنج شوري از شوري با استفاده ،WTW۲۲۳ مدل سنج اكسيژن

اندازهگيري شد. جيوهاي سنج دما از استفاده دما با

ماهيان در صافي جنسي وضعيت رسيدگي بررسي
طبيعي  محيط از  صيدشده

هنگام يا و صيد درهنگام كه ماهي عدد ۳۰ حدود ماهيان از گونه هر از
در جنسي وضعيت رسيدگي تا ــكافي ش كالبد بودند ــده ش تلف آنها انتقال

گردد. مشخص آنها

صافي ماهيان پرورش يافته در جنسي رسيدگي بررسي توسعه گنادها و
از ماهيان در رسيدگي جنسي و گنادها نمو ــد و رش ــي بررس منظور به
عدد ۱۰ الي ۸۰ ماهانه تعداد ۵ ــال س ماه شهريور تا ــال ۷۹ س ماه ــفند اس
ميگرديدند شكافي كالبد سنجي، زيست از پس و انتخاب گونه هر از ماهي
كه ــاهده مي شد عدد ماهي مش يا ۶ ــكافي تعداد ۵ ش كالبد از پس چنانچه
ميگرديد. شكافي كالبد بيشتري تعداد ميباشند ــيت جنس داراي يك اكثرًا
و گرديده ــودن) وزن ب موجود ــورت (در ص آنها ــلي تناس اندامهاي ــپس س
داده قرار ــاعت س ۲۴ مدت به محلول بوئن در و ــت از آنها برداش ــي قطعات
از ــتفاده اس با الكل، در تثبيت مختلف مراحل طي از پس و ــد (۲۲) ميش
ميشدند. قالبگيري ــانتيگراد) درجه س ۵۰-۶۰ ذوب (نقطه جامد پارافين
مقاطع و تهيه ميكرون ۷ ضخامت به برش هايي ميكروتوم ــط از قالبها توس
و ائوزين رنگ ــيلين هماتوكس روش به الم روي بر از انتقال پس ــده ش تهيه
جهت و المهاي آماده، پوشانيده انتالن چسب و المل با المها شدند. آميزي
گرفتند قرار بررسي مورد ميكروسكوپ از ــتفاده با اس گنادي مراحل تعيين

.(۲۷ ،۱۷ ،۱۲ ،۱۱)

نتايج
ماهيان صيد براي مناسب مكانهاي

اسكلهها داخل آرام آبهاي از عمدتًا Siganus javus گونه ماهيان صافي
از حسينه بندر و كنگ بندر اسكلههاي گرديدند صيد گرگور از ــتفاده با اس
حاليكه در نمود آنها صيد به ميتوان اقدام كه ــند ميباش مكانهايي جمله
جلبكي داراي رويش ــنگي س ــواحل .S عمدتًا از س sutor گونه ماهيان صافي
با لنگه بندر ــان نرمتن تحقيقات ــتگاه روبروي ايس و ــاحل صدف س قبيل از
صيد ماهيان صافي ــده مع گرديدند صيد ــگير گوش تور قالب و ــتفاده از اس
اين تغذيه شديد بوده كه بيانگر گياهي مملو از بقاياي گونه هر دو در ــده ش
مواد شديد اين دفع صيد از پس غالبًا و ــد دريايي مي باش گياهان ماهيان از

مي گرديد. مشاهده
شده صيد ماهيان صافي جنسي رسيدگي  وضعيت

نقل و حمل و صيد هنگام در ــده ش تلف ماهيان از صافي در هيچ كدام
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گنادهاي از اثري واقع گرديدند شكافي كالبد مورد كه
نگرديد. مشاهده جنسي

پرورشي ماهيان در حوضچههاي صافي رفتار
گرديده صيد طبيعي محيط از كه ماهيان ــي صاف
ابتدا در ــد. مي يافتن ــال انتق ــاي بتوني حوضچهه ــه ب
به پهلو ــواره دي ــًا دركناره و غالب منزوي بوده ــيار بس

ميخوابيدند.
صافي ــه ك داد ــان نش ــت آمده بدس ــات تجربي
S. javus ــه گون از ــر بهت S. sutor ــه گون ــان  ماهي
ــانتره كنس غذاي از زيادتري ــع با ول و ــده ــي ش اهل
به نمايند ــي م تغذيه خرچنگ ــت گوش همچنين و
به ــي هنگام سركش ماه يك حدود بعد از ــه طوري ك
قصد به ماهيان ــي اين صاف ــي، پرورش حوضچههاي
در حاليكه صافي ميآمدند آب ــطح س به غذا گرفتن
خود از كمتر را رفتاري چنين S. javus گونه ماهيان

ميدادند. نشان

آب شيميايي و فيزيكي خصوصيات تغييرات
پرورشي حوضچههاي

دوره ــول ط در بتوني ــاي حوضچه ه ــاي آب دم
نوسان بود. در سانتيگراد درجه ۳۳ تا ۱۶ پرورش بين
دما ميزان بيشترين و بهمن ماه در دما ميزان كمترين

.(۱ گرديد (شكل مشاهده مرداد ماه در
ــبت نس حرارت درجه ــا ب ــز ني ــيژن اكس ــزان مي
مرداد مقدار در ــن كمتري نحوي كه به ــته داش عكس
گرديد ــاهده مش بهمن ماه مقدار در ــترين بيش و ماه

(شكل۲).
نوسان در گرم ليتر ۳۸ تا بين ۳۷ ــوري ش ميزان

بود.

بتوني حوضچههاي در ماهيان صافي رشد
را ــتري بيش ــد رش S. sutor گونه ــي ماهيان صاف
ــد. ميانگين وزن ــان دادن نش S. javus گونه ــبت به نس
۱۲۷/۶ گرم ± ۲۱/۵۲ از S. sutor گونه ــي ماهيان صاف
در گرم ۲۹۲/۴ ± ۶۲/۰۴ ــه ب پرورش ــداي دوره ابت از
وزن ميانگين ــه حاليك در ــيد پرورش رس دوره پايان
دوره ابتداي در ± ۱۱۷/۳گرم ۴۰/۳۷ از S. javus گونه
پرورش دوره پايان در ــرم ۱۸۱ گ به ۳۳/۹ ± ــرورش پ
هيچ دادهها ــس واريان آناليز از ــل حاص نتايج ــيد. رس
ماهيان صافي ميانگين وزن ــن بي معنيداري اختالف
نداد ــان نش درابتداي پرورش S. javus و S. sutor گونه
بيـن اختـالف پـرورش دوره پـايـان در ــه حـاليـك در
بود دار بـررسي معني مـورد گـونه وزن دو ميـانگيـن

۳و۴). هاي (شكل (p <۰/۰۵ )

ماهيان صافي در جنسي رسيدگي
ــكوپي نمونههاي ميكروس مطالعات ــان، همچنين ماهي ــكافي صافي ش كالبد از حاصل ــج نتاي
بلوغ مرحله به اول زندگي سال در S. sutor گونه صافي ماهيان كه داد گنادها نشان از شده برداشت
به نسبت كه بوده ماده دو قسمتي و نر جنس دو هر در گونه جنسي در اين غدد ميرسند. جنسي
گشته مجرا منتهي به يك جلو قسمت از و داشته قرار شكمي حفره قسمت عقب تناسلي در منفذ

مجراي ادراري تناسلي ميپيوندد. به و
چهار  داراي جنسي رسيدگي حسب بر S. sutor گونه شده شكافي كالبد مادههاي در  تخمدانها

گرديد. مشاهده مرحله S. sutor نر گونه ۵ جنسي در صافي ماهيان گنادهاي براي بود. مرحله
يك مرحله تخمدان داراي S. sutor گونه از ــده ش شكافي كالبد صافي ماهيان تعداد ــترين بيش
۳ يا مرحله ۴ تخمكهاي كه داراي ماده ماهيان شدند. ديده مورد بررسي ماههاي تمامي كه در بوده
داراي تخمكهاي كه ماهياني در گرديدند. مشاهده خرداد و ارديبهشت فروردين، در ماههاي بودند

(SD ± پرورش (ميانگين طول دوره در بتوني در حوضچههاي آب تغييرات دماي شكل ۱:

(SD ± پرورش (ميانگين دوره طول در بتوني حوضچههاي در آب در محلول تغييرات اكسيژن شكل ۲:

جنسي... رسيدگي و رشد مقايسه
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مشاهده ميگرديد. تر نيز پايين مراحل تخمكهاي بودند همزمان ۳ و يا ۴ مرحله
شكمي را اشغال محوطه از كمي حجم رشد چنداني نداشته و معموًال ماده ماهيان در گنادها
بدن راست قسمت از بدن بزرگتر چپ ــمت قس كه متقارن نا ــمت قس دو بيضهها داراي مينمودند.
محوطه تمامي اوقات گاهي كه نحوي به و بوده توجه قابل ــيار بس نر ماهيان گنادها در ــد بود.رش

مينمود. اشغال را شكم
بوده تشخيص قابل يا غير جنسي ، اندامهاي S. javus گونه شده كالبد شكافي ماهيان صافي در

۵ و۸). (شكلهاي بودند غالبًا در مرحله يك رسيدگي جنسي و داشته بسيار كمي رشد يا و

نتيجه گيري و بحث
بيانگر جلبكي ــش داراي روي ــاحلي مناطق س Siganus از sutor ــه گون ماهيان ــي صاف ــد صي
گياهي حاوي بقاياي فضوالت زياد دفع ميباشند. دريايي گياهان به گونه اين باالي بسيار وابستگي

نيز ميگرديد. حوضچه آب شديد آلودگي به منجر كه
بود. دريايي گياهان از آنها شديد تغذيه بيانگر

بسترهاي گونههاي از يكي عنوان به S. sutor گونه
رژيم و ــده ش برده نام دريايي ــاي از علفه ــيده پوش
ــاس اس عمدتًا بر موزامبيك ــواحل س در آنها ــي غذاي
Thalassia، Syrinodium ، ــل قبي از دريايي ــان گياه

.(۴) ميباشند Cymodocea
اينكه ــم علي رغ نيز S. javus ــه گون ــوص خص در
و حسينه بندر اسكله داخل آرام نسبتًا درآبهاي عمدتًا
گياهي دفع بقاياي ولي ميگرديدند ــد صي كنگ بندر
گياهان از ــا تغذيه آنه از ــا حاكي آنه مدفوع از ــده ش
كه گياهي پوشش ــده است كه ش بود. گزارش دريايي
قطر كشور عمق كم سواحل از ــتردهاي گس در مناطق
ماهيان صافي براي چراگاههاي مناسبي ميپوشاند. را

.(۱۶) ميباشد S. javus و S .canaliculatus گونه
گونه ۱۶ ميان كه از ــده است ش گزارش همچنين
جلبك پرورشي در سايت شده است ــاهده مش ماهيان
ــاحلي س آبهاي در (Gracilaria edulis) ــيالريا گراس
ماهياني جمله .S از javus ــه گون ماهيان ــي هند، صاف
و جلبك تغذيه نموده اين از ــدت ش به كه ــت بوده اس
است(۲۰). گرديده مزارع اين به خسارت ايجاد باعث

خرچنگ گوشت و كنسانتره غذاي از خوب تغذيه
ويژگيهاي از حاكي ماهيان صافي ــب مناس ــد رش و
گزارشهاي ميباشد. ماهيان صافي خواري چيز همه
اينكه صافي وجود با كه ــت اس آن از حاكي نيز موجود
جزء را آنها ــوان ميت ولي ــند گياه خوار ميباش ماهيان
همه قرار داد. ويژگيهاي ــوار نيز خ چيز ماهيان همه
تغذيه مي گردد كه باعث ــي ماهيان صاف خواري چيز
۸) گردد امكانپذير راحتي به ــانتره كنس غذاي با آنها

.(۲۳،
و گياهي غذايي ــع از انواع مختلف مناب ــتفاده اس
خوار مي باشد. چيز همه آبزيان از ويژگيهاي جانوري
جانوري غذاهاي انواع از كه ــال ح عين در آبزيان اين
شرايط تابع آنها تغذيه نوع ميكنند استفاده گياهي و

مي باشد. محيطي
ماهي خامه در خصوص تغذيه موجود ــات گزارش
ــد خوار ميباش چيز همه دريايي جمله ماهيان ــه از ك
در ــنا ش ــت كه خامه ماهي از طريق اس ــي از آن حاك
غذاي ماهي الرو تودههاي پالنكتوني يا گروههاي ميان
شده ــاهده مش حال عين در ميآورد. ــت بدس را خود
برصخره ها روئيده جلبك هاي از ماهيان خامه كه است
در ماهي خامه تغذيه مينمايند. ــناور ش جلبكهاي يا و
تجاري غذاي كنسانتره خوبي از نيز به پرورشي محيط

.(۶) ميكند تغذيه پروتئين ٪۴۲ با
فيزيكي فاكتورهاي ــري اندازهگي از حاصل نتايج

(SD ± (ميانگين بتوني در حوضچههاي S. sutor گونه صافي ماهيان ۳: رشد شكل

(SD ± (ميانگين بتوني در حوضچههاي S. javus گونه صافي ماهيان ۴: رشد شكل
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يافته كامًالتوسعه بيضههاي يا S. sutor گونه شكافي شده نر كالبد ماهي از نمونهاي :۵ شكل

جنسي) رسيدگي .S (فاقد javus گونه شده شكافي كالبد ماهي از ۶: نمونهاي شكل
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ــي بررس و همچنين حرارت ــه درج و ــيژن اكس ــل قبي از آب ــيميايي ش و
ماه بهمن در دما كاهش عليرغم كه داد ــان نش ماهيان صافي ــد رش نمودار
مشاهده S. sutor ، S. javus گونههاي ماهيان صافي رشد در كاهشي هيچگونه
قبيل از دريايي ماهيان بعضي از روي بر كاهش دما حاليكه در ــردد. نميگ
زمستان فصل در ــد رش به نحوي كه باعث توقف ــته تاثير گذاش خامه ماهي

ميگردد.
در پرورشي خامه ماهيان رشد كه است گزارش گرديده ۱۳۷۸ سال در

.(۲) است متوقف گرديده دما كاهش علت بتوني به حوضچههاي
از مستقيم استفاده ــطه واس به بتوني حوضچههاي ــوري در تغييرات ش
كه پرورش) دوره كل در ليتر در گرم ۱ (حدود بوده محدود آنقدر دريا آب

داشت. قابل اغماض اين تغييرات را ميتوان
از باالتر هوادهي مداوم واسطه به پرورش دوره در طول اكسيژن ميزان
تاثير و تغييرات دمايي ــطه بهواس آن تغييرات بوده و ليتر در ــرم ميليگ ۴/۵
در آب شديد دماي تغييرات باشد. مي آب در اكسيژن حالليت آن بر ميزان
و تابستان در آن اختالف كه ــانتيگراد) س درجه پرورش (۱۶-۳۳ طول دوره
صافي روي رشد بر آن تاثير عدم و ميرسد سانتيگراد درجه به ۱۷ زمستان
ماهيان دامنه اين كه ــت اس آن مويد S. sutor و S. javus گونههاي ــان ماهي

تحمل مي كنند. از تغييرات دما را وسيعي
وسيعي  دامنه ماهيان صافي كه است آن از حاكي نيز موجود  گزارشات
ــتكاريهاي دس همچنين و پرورش باالي و تراكم ــوري،دما ش تغييرات از
S. sutor ، ماهيان گونه هاي صافي .(۱۵) تحمل ميكنند خوبي به را ــديد ش
ميزن ــان دادند نش خود از را متفاوتي ــد بتوني رش حوضچههاي در S. javus

افزايش برابر بيش از ۲ تقريبًا دوره پرورش طي در S. sutor گونه افزايش وزن
مختلف گونههاي كه ــت اس آن بيانگر اين و ــت بوده اس S. javus گونه وزن
نرخ رشد خصوص در ميباشند. متفاوتي رشدهاي نرخ داراي صافي ماهيان
گزارش محققين از تعدادي دارد. وجود متناقضي ــات گزارش ماهيان صافي
گونهها بيشتر در ــت اس پايين معموًال ماهيان صافي ــد رش نرخ كه نمودهاند
زماني گرم به مدت ۱۵۰ وزن حدود به ــت قد انگش اندازه از ــيدن براي رس
حاكي نيز گزارشاتي در مقابل .(۲۴ ،۷ ،۶) نياز است بيشتر يا يكسال حدود

(۲۲). در ميرسند بازاري وزن به ماه ۷ تا ۴ مدت در ماهيان صافي است كه
قدهاي انگشت ماهيان به ويژه صافي كه است در دست ــاتي آن گزارش تائيد
.(۱۴، ۹) مي رسند گرم تا ۳۰۰ به وزن ۲۰۰ ۸ ماه تا ۵ مدت در S. guttatus
گنادهاي نمو ــد و رش باالتر، ــد رش بر .S عالوه sutor ماهيان گونه در صافي
يا گنادهاي جنسي S. javus گونه در حاليكه در گرديد نيز مشاهده جنسي
بودند. جنسي رسيدگي ابتدايي مراحل در يا و نبودهاند تشخيص قابل اصًال
كه گزارش گرديده است صافي ماهيان در ــي جنس ــيدگي خصوص رس در
ميگردد باعث اين ميشوند و بالغ سالگي يك ــن در س اغلب ماهيان صافي
اين تحقيق از آمده ــت دس به توجه به نتايج با كند گردد (۵). آنها ــد رش كه
S. javus گونه قبيل از ماهيان صافي گونه هاي از بعضي كه نظر مي رسد به
بيشتري زمان مدت به بتوني حوضچههاي در جنسي بلوغ به ــيدن رس براي
در ميتواند و بوده بااليي ــادي اقتص ارزش داراي ماهيان صافي ــاز دارند. ني
قبيل ماهيان از صافي ويژگيهاي گيرند قرار توجه مورد ميگو توام با كشت
و ــوري ش تغييرات از ــيعي وس دامنه تحمل و خواري چيز همه و علفخواري
و پرورش تكثير خصوص در بيشتر تحقيقات كه هستند مثبتي از نكات دما

مي نمايند. ضروري را آنها

قدرداني و تشكر
ــن حس تازيكه، ــماعيل اس قرهوي، بهروز دكتر آقايان از ــم ميدان الزم
خود تالش بيدريغ با همكاري و كه ــي كمالي، دقوقي ، عيس بهنام اكبري،
از همچنين نمودند ياري را اينجانب تحقيق اين اجراي مختلف ــل در مراح
گرديدند متقبل را زيادي زحمات مقاله اين تايپ در كه عباسي خانم سركار

و قدرداني نمايم. تشكر
استفاده مورد منابع

درياي و فارس خليج ماهيان اطلس ۱۳۷۵؛ پشترودي، دهقاني ر. و ه. ــدي، اس - ۱
۲۲۶ صفحه. ايران، و آموزش شيالت تحقيقات مؤسسه عمان،

Chanosو (Forsskal, ۱۷۷۵) ماهي خامي پرورش ۱۳۷۹؛ ح.، ــي فرد، -فروغ ۲
ــماره ۳، صفحات ش ايران، ــيالت مجله علمي ش بتوني، در حوضچههاي chanos

.۸۱-۹۲

برابر) ۲۱۴ بزرگ نمايي (مرحله ۳) S. sutor گونه در تخمدان برش :۷ شكل

(Zona radiata )  اليه شفاف =Z        زرده = Vi هسته    = N

(بزرگنمايي ۴۲۸ برابر) S. sutor گونه در بيضه بافت برش -۸ شكل

اسپرم ساز لوله = ديواره T = اسپرماتوزوئيد  S۲ اسپرماتوگوني = S۱
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