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 مقدمه :

، میزان تولیدات آبزی پروری را بالغ  4102در سال (  FAOسازمان خواروبار جهانی ) 

میلیون  2.37درصد )  5836میلیون تن گزارش نمود که از این میان در حدود  8.37بر 

تن ( مربوط به ماهیان پرورشی بوده است . با توجه به افزایش سهم تمامی قاره ها از این 

ایی ، آب های لب شور و یا میزان تولید ، به نظر می رسد آبزی پروری ) اعم از دری

رویکرد غالب بیشتر مناطق جهان در زمینه تأمین غذا ، ارزآوری و اشتغال به شیرین ( 

 جهان مبدّل گردیده است .زایی جهت جمعیت روزافزون 

 6.( ، محصوالت آبزی پروری در  FAO – 2016براساس آمارهای رسمی ) 

ید آبزیان پیشی گرفته است. سهم ، از تولید حاصل از ص 4102کشورجهان ، در سال 

درصد( بوده  26میلیارد نفر ) قریب به  .3.این کشورها از کل جمعیت جهان در حدود 

، سهم تولیدات آبزی پروری از سرانه  .410است . همچنین برای نخستین بار در سال 

 مصرف آبزیان جهان نسبت به صید پیشی گرفته است .

گونه ، بیشترین  54.، ماهیان باله دار ، با  4102در سال گونه آبزی پرورشی  671از میان 

میزان  بیشترینمیزان تنوع را در آبزیان تولید شده به خود اختصاص داده اند . هرچند ، 

، همچنان در اختیار استخرهای ساحلی و آب های داخلی بوده ، با تولید ماهی پرورشی 
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طی سال های اخیر ، رو به فزونی  این حال ، گسترش پرورش ماهیان دریایی در قفس ،

 گذارده است .

با توجه به چالش هایی همچون تغییرات اقلیمی ، بحران آب شیرین و بحران فزاینده 

 رسد به نظر میمنطقی غذای الزم جهت تأمین مواد مغذی ، متناسب با افزایش جمعیت ، 

مینه دولتی در زدست اندرکاران بخش های غیر رویکرد دولت ها و  اگر ، سیاستگزاری

در آب  ماهی و سایر آبزیان به سمت پرورشدر سال های پیش رو ، آبزی پروری ، 

 های لب شور ، دریا و یا نامتعارف تمایل یابد .

کیلومتر نوارساحلی ) با احتساب  6711در این خصوص ، کشور ایران با بهره مندی از 

ورش منابع آبی مستعد و پرجزایر ( ظرفیت بسیار مطلوبی در خصوص بهره گیری از 

 آبزیان دریایی در این عرصه بی بدیل را دارا می باشد .

با این حال ، یکی از چالش های پیش روی آبزی پروری دریایی ، تنوع گونه ای و 

دسترسی به گونه های آبزی مطلوب ، سریع الرّشد ، بازار پسند و قابل تطابق با شرایط 

و همچنان توسعه این صنعت را با مشکل مواجه نموده  اقلیمی و آب و هوایی کشور بوده

 است . 
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به عالوه ، آشنایی متقاضیان  فعالیت در این حوزه ، با گونه های پرورشی مستعد ، نقشی 

کلیدی و اساسی در موفقیت سرمایه گذاران در حوزه پرورش آبزیان دریایی را ایفا 

 خواهد نمود .

قمندان در این خصوص ، جزوه حاضر با استفاده از از این رو ، و با عنایت به نیاز عال

منابع معتبر اصلی ، ترجمه و گردآوری شد تا قدمی هرچند ناچیز در زمینه معرفی یکی 

 از گونه های پرطرفدار ماهی دریایی در سطح جهان برداشته باشم . 

ه و دبالطّبع این جزوه ، خالی از ایرادات و اشکاالت تایپی ، مفهومی و نگارشی نبو

صمیمانه ، از خوانندگان عزیز تقاضا دارم هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهاد راهگشای خود 

 را به منظور بهبود مطالب در ویرایش متن ، از اینجانب دریغ نفرمایند . 

 علی قوام پور                                                        

 هجری شمسیمهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج 
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 تاریخچه پرورشو  رده بندی

که در آسیا به نام باس دریایی ) سی باس ( و در استرالیا  Lates calcariferماهی 

است  Centropomidaeباراموندی شناخته می شود ، یکی از اعضاء بزرگ خانواده 

( و پراکنش آن ، از منطقه Euryhalineکه قادر به تحمل محدوده شوری باالیی بوده )

غرب اقیانوس هند  تا اقیانوس آرام از خلیج فارس تا چین ، تایوان ، پاپوا گینه نو و شمال 

باراموندی در دسته ماهیان کاتادروموس ) فرو رو ( تقسیم استرالیا گزارش شده است . 

 بندی می شود که در فصل تولید مثل ، محل زندگی خود در آب های شیرین و لب

شور را ترک گفته و به آب های شور دریایی ) غالباً در دهانه خوریات ( مهاجرت می 

 نماید .

 رده بندی ماهی سی باس آسیایی ) باراموندی (

 طنابداران شاخه

 مهره داران زیر شاخه

 ماهی ها رده

 ماهی های استخوانی زیر رده

 سوف ماهی شکالن راسته

 Centropomidae خانواده

 Lates سرده(جنس ) 

 Lates calcarifer گونه
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آغاز  0.81در در تایلند  Songkhalaمرکز تحقیقاتی در نخستین بار پرورش این ماهی 

میالدی تکثیر  1.تا  71در دهه  و به سرعت در سراسر جنوب شرق آسیا گسترش یافت .

و پرورش باراموندی در کشورهای چین ، هند ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، سنگاپور ، 

 تایوان ، ویتنام و استرالیا رونق چشمگیری یافت .

به قصد آبزی پروری به ایران ، گوام ، پلی نزی فرانسه ،  اخیرباراموندی در سال های 

رفی و اسرائیل نیز مع، هلند ، انگلستان اباالت متحده آمریکا  ) هاوایی و ماساچوست ( 

 گردیده است .

 

 

 

 

 (Lates calcariferسی باس آسیایی ) 

اما  ،ماهی سی باس آسیایی در کشورهای مختلف به نام های متفاوتی شناخته می شود 

را باید در زبان بومیان استرالیایی جستجو کرد . در میان این  Barramundiریشه نام 
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از روزگاران  قدیم رایج  "ماهی فلس درشت رودخانه "قبایل ، نام باراموندی به معنای 

 بوده است.

 

 

طرح ماز جمله مزایایی که باراموندی را به عنوان گزینه ای ایده آل برای آبزی پروری 

 ساخته است می توان به موارد زیر اشاره نمود : 



سی باس آسیایی  اهیمتکثیر و پرورش    گروه اینترنتی آبزیستان 

  
 

  

 8 

 

 مقاومت و تحمل باال نسبت به تراکم و تغییرات فیزیولوژیک . -

این گونه به دلیل همآوری باال در جنس ماده ، گزینه ای مطلوب برای تکثیر  -

 مصنوعی بچه ماهی است .

 تکثیر این ماهی در هچری نسبتا ساده است . -

پلت ساده بوده و ماهی های جوان در این گونه به تغذیه باراموندی با غذای  -

 راحتی با این نوع غذا خو می گیرند .

سرعت رشد باراموندی باالست  و وزن برداشت آن ،  بین شش ماه تا دوسال  -

 کیلوگرم بالغ می گردد . .گرم تا  61.به وزن 

امروزه ماهی باراموندی در بسیاری از کشورهایی که در  حوزه پراکنش این  -

و تولید آن عمدتا در قفس های کوچک  شدهگونه  قرار گرفته اند پرورش داده 

ساحلی در منطقه جنوب شرق آسیا انجام می شود . دراغلب این مزارع ، گونه 

 Serranidaeهای متنوعی همچون باراموندی ، هامور ماهیان ) خانواده های 

( Lutjanidae( و سرخوماهیان ) خانواده Epinephelinae، زیرخانواده 

 پرورش داده می شوند .

کشور استرالیا در سال های اخیر ، روند توسعه مزارع پرورش ماهی  -

 باراموندی را در مقیاس کالن و تجاری تجربه نموده  که براساس الگوی 
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 طرح شماتیک مراحل تکثیر و پرورش ماهی باراموندی در اندونزی

 رمسیر ) همچون جنوبدر مناطق غیر گ اروپا بوده است . صنعتی شدن آبزی پروری در

االت متحده آمریکا ( ، پرورش باراموندی اغلب در سیستم های استرالیا و شمال شرقی ای

 مدار بسته انجام می شود .
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 عمده ترین کشورهای تولید کننده

اگرچه باراموندی چنانکه در بخش پیشین نیز ذکر شد ، برای آبزی پروری به کشورهای 

لید خود که میزان تو ای شده اما در نقشه زیر تنها کشورهای تولید کننده متعددی معرفی

 :است  ذکر گردیدهاعالم نموده اند  FAOرا تاکنون به 

 
 FAO-2006کشورهای تولید کننده باراموندی در سطح جهان بر اساس گزارش 

 تولید مثلمحیط زندگی و زیست شناسی 

باراموندی در آب های شیرین ، لب شور و شور ، آب های جاری ، دریاچه ها ، نهرهای 

منشعب از رودخانه ، خوریات و آب های ساحلی زندگی می کند . این ماهی را جزء 
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شکارچی های فرصت طلب تقسیم بندی می کنند که از جمله آیتم های غذایی انواع بالغ 

 اع ماهی ها نام برد .آن ، می توان از سخت پوستان و انو

کاتادروموس است و برای تولید مثل ، از آب  Lates calcariferچنانکه گفته شد ، 

های شیرین رودخانه به سمت دهانه خوریات مهاجرت می کند . گروهی از محققین 

اعتقاد دارند اگر تخمهای باراموندی در معرض شوری دریا قرار نگیرد ، تکامل جنین 

بعضی دیگر معتقدند با توجه به اینکه گروه های متعددی از باراموندی مقدور نیست اما 

شناسایی شده اند که چرخه کامل حیات خود را در آب های شیرین [ شور و یا لب شور 

می گذرانند ، می توان چنین استنباط کرد که نیاز به شوری دریا برای تکامل جنین دارای 

 استثنائاتی باشد .

ندی در هرسال یک باردر پایان فصل خشک و آغاز فصل بارانی فصل تخمریزی بارامو

در سال  Mooreدر دوره ای بین اکتبر تا فوریه می باشد .بر اساس نتایج تحقیقی که 

انجام داده است ، ماهی های ماده در محیط طبیعی ، بر اساس وزن خود ، دارای  0.74

همه را یک جا و یا به صورت  میلیون تخم هستند که در خالل تخم ریزی ، 434.تا  .43

درصد ( رها می سازند . تخمریزی درزمان ماه کامل انجام می  01تدریجی ) در هر بار 

 شود ، در زمانی که تخم ها به کمک جزر قادر به بازگشت به خوریات باشند .
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                   -ماهی سی باس آسیایی ، از نظر جنسی ، هرمافرودیت )دوجنسی( پروتاندروس

( Protandrous شناخته می شود ، به این معنا که در )نسیت جنخست ،  بلوغ ابتدایی

از  )در سال پنجم تا هفتم و پس از آن سانتی متر طول کل (  84تا  8.) حدود نر داشته 

سانتی متر بسته به محیط زندگی ، غذا و ژنتیک ( به ماده تغییر  76تا  .8حدود طول کل 

جنسیت می دهد . ذکر این نکته ضروری است که بلوغ ) آمادگی برای تولید مثل ( این 

جنسیت ماهی های باراموندی استرالیایی  ماهی از سال دوم تا سوم حیات آغاز می گردد.

سانتی متر( به ماده تغییر کرده و تا  011تا  76، در سن شش تا هشت سالگی ) طول کل 

 پایان عمر به این شکل باقی می ماند.

این روند تغییر جنسیت در باراموندی های آسیایی زیاد شناخته شده نبوده و حتی موارد 

 زیادی از جنسیت ابتدایی ماده و سپس نر نیز در این ماهی ها مشاهده شده است .

نقاط مختلف حیات این ماهی متفاوت است .  فصل تخمریزی ماهی سی باس آسیایی در

در شمال استرالیا ، مولدین باراموندی بسته به تفاوت در  عرض جغرافیایی و احتماال تحت 

تأثیر دمای آب ، بین مارس تا سپتامبر تخمریزی می کنند . فصل تخمریزی در فیلی پین 

ابسته تخمریزی باراموندی ، واز اواخر ژوئن تا پایان اکتبر می باشد در حالیکه در تایلند 

یکی در مونسون شمال  (Peak)  به فصل باران های موسمی ) مونسون( با دو نقطه اوج
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شرقی ) از آگوست تا اکتبر( و دیگری مونسون جنوب غربی ) فوریه تا ژوئن رخ می 

نزدیک خوریات یا  (Reachبرد )  حوزهدهانه رودخانه ها ، تخمریزی نزدیک دهد .

باید به خاطر داشت ، هرچند ماهی سی باس آسیایی صورت می پذیرد.دماغه های ساحلی 

ه جنین مراحل اولی، نسبت به دامنه باالی تغییرات شوری مقاوم است ، با اینحال ، تخم و 

 گرم در لیتر ( وابسته است . 21تا  44این ماهی برای ماندگاری به آب شور ) 

تخمریزی ، پس از ماه کامل و در خالل ماه نو تخم ریزی نموده ماهی سی باس در فصل 

و رفتار تخم ریزی معموال با شروع مد ) ظاهرا به خاطر حمل مناسب تر تخم و الرو به 

 سمت خور( آغاز می گردد .

هر قطعه ماهی ماده مولد ) به چنانکه گفته شد ، ماهی باراموندی همآوری باالیی دارد . 

میلیون قطعه تخم تولید نماید .به این  4.تا  .43متر( قادر است بین  سانتی 041طول کل 

ترتیب ، برای تأمین کل الرو مورد نیاز یک کارگاه بزرگ تکثیر ، تنها تعداد اندکی مولد 

 کافی خواهد بود .

الروها پس از تفریخ  وارد مناطق نوزادگاهی شده و در آنجا به مدت چندماه ، تا زمان 

ماهی های جوان ، تا زمان تغییر و رودخانه های آب شیرین ، باقی می مانند . ورود به انهار

جنسیت به نر ، در آب شیرین باقی می مانند و از آنجا در فصل جفت گیری و تخمریزی 

 برای مشارکت در تولید مثل راهی پایین دست می شوند .
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شوری ، این ماهی را به دلیل مقاومت ماهی باراموندی در محدوده وسیع تغییرات اگرچه 

می توان در طیف متنوع منابع آبی با شوری های مختلف ، از آب شیرین گرفته تا کامال 

د، با اینحال ، بر اساس تحقیقات مرکز آبزی پروری داروین در استرالیا ، شور پرورش دا

 سرعت رشد بچه ماهی های باراموندی در شوری های پایین تر ، بیشتر است .

دستجمعی در بعضی از جمعیت های سی باس آسیایی بین رودخانه های  مهاجرت هرچند

مختلف گزارش شده ، با این حال بیشتر جمعیت های این گونه ، در رودخانه اصلی محل 

زندگی خود باقی مانده و فقط در فواصل کوتاهی اقدام به مهاجرت می نمایند . همین 

ی ژنتیکی مجزا در جمعیت موضوع یکی از عواملی است که سبب ایجاد گروه ها

ژاد دیگر ده نباراموندی استرالیا گردیده به نحوی که شش نژاد مشخص در کوئینزلند و 

 در مناطق شمالی و غربی گزارش گردیده است .
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 Lates calcariferتولید  مراحل
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 سیستم های تولید 

 تأمین بچه ماهی  : 

هایی از قاره آسیا هنوز از محیط هرچند بچه ماهی های انگشت قد باراموندی در بخش 

وحشی جمع آوری می شود اما بیشتر الرو مورد نیاز این ماهی  توسط هچری ها ) مراکز 

تکثیر ( عرضه می گردد .امروزه دانش تکثیر و تولید بچه ماهی سی باس آسیایی ، در 

 . حوزه های تولید این ماهی ، به خوبی شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد

 
 طرح شماتیک کارگاه تکثیر ماهی سی باس آسیایی

 پرورش بچه ماهی های انگشت قد : 

مولدین ماهی باراموندی ، در قفس های شناور یا مخازن بتونی و فایبرگالس نگهداری 

می شوند .این مولدین را می تواند در آب شیرین و یا شور نگهداری نمود ، اما قبل از 

گرم در لیتر ( منتقل نمود تا  6.تا  47آن ها را به آب شور )  فصل تولید مثل می بایست

مرحله نهایی بلوغ در این محیط کامل شود .ماهی باراموندی عالئم خارجی  واضح و 
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ط می بایست توسمشخصی برای رسیدگی غدد جنسی از خود نشان نمی دهد ، از این رو 

رسیدگی مولدین اقدام ( جهت تعیین جنسیت و مرحله cannulationکانوالسیون ) 

نمود با این حال ، در فصل تخمریزی ، خروج مایع اسپرم از جنس نر را می توان به راحتی 

 تشخیص داد .

 
 طرح شماتیک سرنگ و موضع کانوالسیون

(  Bait Fishمولدین باراموندی معموال توسط ماهی های هرز و یا آبزیان کوچک ) 

ز ود ترکیب غذایی در جیره مولدین ، و پیشگیری اتجاری تغذیه می شوند . به منظور بهب

 بروز بیماری های مرتبط با کمبود ویتامین ، باید قبل از تغذیه ، غذای آماده شده را با

مکمل ویتامین مخلوط کرد و یا این مکمل را به غذا تزریق نمود .تحریک باراموندی 

ی ارامترهای محیطی ) شورهای آسیایی به تخم ریزی را می توان با دستکاری عوامل و پ

 -و دما ( با هدف شبیه سازی مهاجرت مولدین به نقاط کم عمق تر خوریات  و رژیم جزر
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 استرالیا -مخزن نگهداری مولدین باراموندی در مرکز آبزی پروری داروین 

 

 اموندی استرالیاییریزی طبیعی انجام داد . این روش در خصوص بارمو مدی در زمان تخ

رگونه ، بصورت هورمونی انجام ی تخمریزی در این زیو ضروریست القا نبودهموفق 

  شود.

القای تخمریزی در باراموندی با استفاده از هورمون های متنوع ، دوز های مختلفی و 

روش های متعددی از قبیل تزریق ، حبه های کلسترول با رهاسازی کند و پمپ های 

در حال حاضر تخمریزی القایی در باراموندی اسمزی به صورت موفق انجام شده است .
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 -LHRH  (LHRHa ( )Des-Gly )D-Ala  ،Proعموما ً با استفاده از آنالوگ های 

LHRH اتیل آمید و(Des-Gly)D-Trp,Pro-LHRH. اتیل آمید انجام پذیر است 

رفتار پیش از تخمریزی در این ماهی عبارتست از : جفت شدن جنس نر با ماهی ماده و 

مالش سطح پشتی خود به برجستگی جنسی این ماهی ، سپس افراشتن باله پشتی و ارتعاش 

در غیاب این رفتار ، امکان تخمریزی وجود دارد اما تخم ها لقاح نمی  بدن در جنس نر .

ساعت پس از تزریق هورمون ، معموال  در حوالی غروب رخ  7.تا  2.یابند . تخمریزی  

د سر و صدا در سطح آب همراه باشد .تخم ریزی باراموندی داده و ممکن است با ایجا

 غالبا تا پنج شب پیاپی تداوم می یابد .
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 نمونه ای از قفس های نگهداری مولدین باراموندی

در زمان تخم ریزی تخمک و اسپرم در ستون آب رها شده و لقاح به صورت خارجی 

میلی متر داشته و حاوی یک  137تا  1382انجام می شود . قطر تخم باراموندی در حدود 
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میکرون  11.می باشد . تخم ها توسط توری با چشمه  1345تا  .134قطره چربی به قطر 

  است جمع آوری می گردند . که بر سر مسیر خروج آب قرار گرفته

ه می د، کف قفس توسط توری چشمه ریز پوشاناگر مولدین در قفس تخم ریزی کنند 

 شود تا مانع خروج تخم ها شده و پس از آن به مرکز تکثیر منتقل می شوند .

درجه سانتیگراد  1.تا  48تخم های تلقیح شده مراحل تکامل جنین را به سرعت ، دردمای 

 ساعت بعد از لقاح طی می کنند . 08تا  04، حدود  

 

 
 زمان بندی پیشنهادی تکامل جنین باراموندی
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 مراحل شماتیک تکامل جنین در الرو باراموندی از زمان لقاح تا تفریخ
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 ی تخم باراموندی از مخازن جمع آور روش  

 

 
 استخر مع آوری تخم باراموندی از ج روش 
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ساعت ابتدایی سریعاً مورد  42تازه تفریخ شده کیسه زرده بزرگی دارد که در الرو 

ساعت پس از تفریخ ، اکثر محتویات آن تخلیه می  61استفاده قرار گرفته و غالباً طی 

گردد .جذب قطرات چربی با سرعتی کمتر انجام می شود به نحوی که این روند معموال 

انجامد .روز بعد از تفریخ ) روز دوم ( دهان و  ساعت پس از تفریخ به طول می 021تا 

ساعت بعد از تفریخ شروع به تغذیه از محیط  61تا  21روده الرو شکل گرفته و الروها ، 

 اطراف می نمایند .

 

 تولید در مراکز تکثیر

ماهی باراموندی معموال در مخازن دایره ای ، چهارگوش و یا بیضی با حداکثر ظرفیت 

مترمکعب ،  با استفاده از آب سبز و به روش متراکم پرورش داده می شود .به آب  45

سلول در میلی لیتر از  0-.* 016تا  7-01* .01این مخازن ، کشت ریز جلبک حاوی 

( یا نانوکلروپسیس اکوالتا .Tetraselmis sppگونه تتراسلمیس ) 

(Nanochloropsis oculata. افزوده می شود ) 
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 تتراسلمیس ریزجلبک 

 

 

 

 

 

 ریز جلبک نانوکلروپسیس

 

 

الرو باراموندی در سیستم پرورش متراکم اغلب از روز دوم ) یک روز بعد از تفریخ ( تا 

( و نیز از Brachionus plicatilisروز دوازدهم ) و بعضا تا روز پانزدهم ( با روتیفر ) 

 ( تغذیه می شود ..Artemia spروز هشتم به بعد توسط آرتمیا )
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، HUFAهردو مورد آرتمیا و روتیفر ، به منظور افزایش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع 

 بوسیله ریز جلبک و یا مواد مغذی تجاری ، غنی سازی می شوند .

( نیز به عنوان  moinaا ) موینو  (Daphnia)  ی آب شیرین ، دافنیاز کالدوسرها

ورد م در سیستم پرورش متراکم  جایگزین و یا مکمل آرتمیا در غذادهی الرو باراموندی

 استفاده قرار می گیرد  . 

 
 نمونه برنامه غذادهی الروی باراموندی

ی متری سانتبازماندگی نهایی در این نوع پرورش ) متراکم ( از مرحله تفریخ تا الرو ده 

 درصد گزارش شده است . 61تا  06) طول کل ( بین 
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Daphnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moina 
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تولید بچه ماهی های انگشت قد سی باس آسیایی در سیستم گسترده ) در استخر( نیز  

مساحت استخرهایی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند ، بین انجام پذیر است .

بوده و بستر آ نها خاکی و یا دارای پوشش پالستیکی است .این استخرها  هکتار 0تا  1316

متر عمق ( تا از حداکثر ظرفیت تولید پالنکتون  4نسبتاً کم عمق ساخته می شوند ) کمتر از 

 در آن ها استفاده شده و از الیه بندی ستون آب در آن ها پرهیز گردد .

کودهای آلی و معدنی و ایجاد شکوفایی  پرورش الرو در این استخرها از طریق افزودن

ه تفریخ تازمناسب زئو پالنکتونی صورت می گیرد و هم زمان با این شکوفایی ، الرو 

 باراموندی به استخرهای معرفی می شود .شده 

هزار در هکتار انجام 11.تا  211ذخیره سازی الرو باراموندی  در این سیستم با تراکم 

ت در طول دوره پرورش ، بر رشد مطلوب الرو ماهی ذخیره می شود .در ادامه ، مدیری

سازی شده با حفظ جمعیت مناسب زئوپالنکتون و نگهداری ویژگی های آب در دامنه 

 بهینه معطوف و متمرکز می شود .
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 سی باس آسیایی پرورش الرومحدوده مناسب پارامترهای آب در

 .میلی متر یا بیشتر بالغ شد )  46( بچه ماهی باراموندی به حدود  TLوقتی طول کل ) 

و به مخازن هفته پس از ذخیره سازی ( ، آن ها را از محیط استخر برداشت نموده 

 نوزادگاهی منتقل می نمایند .

درصد گزارش شده اما بیش از  41هرچند درصد بازماندگی در این روش ، در حدود 

درصد ( امکان پذیر خواهد بود .تاکنون تولید در سیستم پرورش  1.آن نیز ) بین صفر تا 

 هزار قطعه ماهی در هکتار نیزانجام شده  است . 521گسترده با نرخ 
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 نوزادگاهی 

 

 
 استرالیا -سالن نوزادگاهی در مرکز آبزی پروری داروین 

سانتی متر ( را می توان ابتدا در قفس  436تا  0ماهی های باراموندی جوان )با طول کل 

های نوزادگاهی  ثابت یا شناور، مستقر در رودخانه ها ، مناطق ساحلی یا استخرها 

،نگهداری نمود و یا مستقیما وارد مخازن بتونی یا استخرهای حاوی آب شیرین یا لب 

سانتی متری( یا  2-5ها را با قطعات ماهی هرز )قطعات   شور نرسری نمود . این ماهی
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پلت های کوچک کنسانتره تغذیه می کنند .به تکه های ماهی هرز می توان پریمیکس 

 درصد نیز افزود . 4ویتامین را به میزان 

 
 نمونه قفس نوزادگاهی ماهی در باراموندی
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 نمونه قفس های ثابت

سانتی  01تا  6 کل روز ، تا زمانی که بچه ماهی ها به طول 26تا  1.مرحله نوزادگاهی بین 

 متر برسند ادامه می یابد و سپس انتقال ماهی ها با استخرهای پرورش انجام می شود .
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 نمونه قفس های شناور

 

 
 سایز چشمه توری در قفس های نگهداری سی باس

مده کی از عوامل عیی مرحله پرورش  ، یدر دوره نوزادگاهی و حتی در روزهای ابتدا

بروز تلفات در ماهی باراموندی ، همجنس خواری است چرا که این ماهی ها قادرند ، 



سی باس آسیایی  اهیمتکثیر و پرورش    گروه اینترنتی آبزیستان 

  
 

  

 34 

 

درصد طول خود را ببلعند .کانیبالیسم ) همجنس خواری (  58تا  50طعمه های با اندازه 

سانتی متر  061از اواخر دوره الروی شروع می شود و تا زمانی که طول ماهی ها کمتر از 

نوان عباشد بسیار چشمگیر است اما در میان ماهی های بزرگتر از این میزان ، کمتر به 

 طرح گردیده است .تلفات معامل عمده ای برای 

با رقم بندی بچه ماهی ها به صورت دوره ای منظم ) هر هفت تا ده روز یک بار( و 

اطمینان از هم اندازه بودن بچه ماهی های موجود در هر قفس ، می توان از بروز همجنس 

 خواری پیشگیری نمود.

 
 نمونه دستگاه رقم بندی بچه ماهی سی باس
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  روش های پرورش 

باراموندی در قفس انجام می شودو در این زمینه هر دو نوع قفس  غالبا پرورش ماهی

با  01*01تا  .*.ثابت و شناور مورد استفاده قرار می گیرد .اندازه قفس ها معموال بین 

دی از آمریکا ، تعدا شود .در استرالیا و اباالت متحده متر در نظر گرفته می .تا  4ارتفاع 

اموندی با سیستم مدار بسته آب شیرین یا لب شور احداث شده که به مزارع پرورش بار

فیلتراسیون فیزیکی یا بیولوژیک تجهیز گردیده اند .از چنین مزارعی می توان در مناطقی 

که به دلیل دمای پایین قابلیت پرورش باراموندی موجود نیست ) همچون جنوب استرالیا 

ره برد .از مزایای عمده این قبیل سیستم ها ، و شمال شرقی ایاالت متحده آمریکا ( به

نزدیکی آن ها به بازار مصرف و کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق حذف هزینه 

 های جابجایی و حمل و نقل می باشد .

کیلوگرم  21تا  06تراکم ذخیره سازی در قفس های پرورش سی باس آسیایی عموماً بین 

کیلوگرم در متر  51گرفته می شود هرچند این میزان تا به ازاء هر متر مکعب در نظر 

مکعب نیز گزارش شده است . عموماً افزایش تراکم کشت موجب کاهش سرعت رشد 

کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نشده  46می شود اما این اثر متقابل در تراکم های تا 

 است.
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 یااسترال -تصویرهوایی از مزرعه پرورش ماهی باراموندی در قفس

 کیلوگرم می باشد . 06در سیستم های مدار بسته نیز ، تراکم ذخیره سازی  در حدود 

 

 

 

 

 

 ایران -مرکز پرورش مدار بسته ماهی دریایی راموز بوشهر



سی باس آسیایی  اهیمتکثیر و پرورش    گروه اینترنتی آبزیستان 

  
 

  

 37 

 

عالوه بر این ، باراموندی ، خارج از سیستم قفس ،  در استخرهای خاکی و یا دارای 

)  Free rangingپوشش بستر نیز قابل پرورش می باشد . این شیوه پرورش در آسیا به 

 چرای آزاد ( معروف است .

در این سیستم ، ماهی های 

 41جوان باراموندی )به وزن 

 1346گرم ( با تراکم  011تا 

قطعه در متر مربع در  4تا 

استخرها ذخیره سازی می 

 شوند .

 

 طرح شماتیک استخرهای خاکی پرورش سی باس آسیایی

تیالپیا ) ماهی عالوه بر این ، در آسیا ، ماهی باراموندی را به صورت توأم با 

Oreochromis spp. . به عنوان منبع غذایی نیز پرورش می دهند ) 
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 پرورش باراموندی در استخرخاکی)استرالیا(تصویرهوایی از سیستم 

 تغذیه سی باس آسیایی 

سانتی متر در محیط  2ماهی باراموندی ، شکارچی فرصت طلب است .این ماهی ، تا سایز 

طبیعی زندگی خود از سخت پوستان ریز نظیر کوپه پودا و آمفی پودا تغذیه می نماید . 

ماهی های بزرگتر ، از سخت پوستان درشت همچون میگوهای خانواده پنائیده و پالمونیده 

جا که سخت پوستان بزرگ ، بیشتر در نزدیکی بستر زندگی می استفاده می کنند. از آن

کنند ، باراموندی های جوان که برای تغذیه از آن ها به عمق مهاجرت می کنند ، از 

دسترس شکارچی ها که اغلب در سطح به شکار طعمه های خود می پردازند دور می 

غذیه ت به سخت پوستان تشوند .ماهی باراموندی ، از نرم تنان نیز با درصد کمتری نسب

سانتی متر رسید ، شروع به تغذیه از  7می کنند .وقتی اندازه ماهی باراموندی به حدود 

سخت پوستان درشت و ماهی های استخوانی سطح زی ) پالژیک ( می نماید . ماهی 
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درصد از غذای ماهی های باراموندی بزرگ را تشکیل  71های استخوانی ، در حدود 

 می دهند . 

اهی سی باس آسیایی ) باراموندی ( طعمه خود را با مکیدن و بلعیدن ، به درون دهان م

                                       -درجات متوسطی از همجنس خوارینسبتا بزرگ خود وارد می کند .

 (Cannibalism  پدیده ای نسبتاً معمول در ماهیان سی باس آسیایی شمرده می شود )

.  

 

 

 

 

 

 

 همجنس خواری در باراموندی

 

عمدتاً ماهی های باراموندی را در مزارع پرورش با پلت های ترکیبی تغذیه می کنند با 

این حال هنوز هم استفاده از ماهی های هرز در مناطقی که هزینه تهیه این آیتم غذایی 

ارزان تر از غذای پلت بوده و یا دسترسی به آن آسان تر است ، معمول می باشد .در روش 

درصد وزن  01تا  7هرز ، غذادهی به صورت دوبار در روز و به میزان تغذیه با ماهی های 

گرم انجام می شود و پس از آن ، با رسیدن  011بدن ماهی تا رسیدن ماهی ها به وزن 
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درصد کاهش می  6تا  .گرم ،  درصد تغذیه به تدریج به   511وزن ماهی دها به باالتر از 

 یابد .

د ، مخلوط ویتامین به این غذا افزوده می شود و یا در درص 4همچنین ، بعضا ً به میزان 

برخی موارد ، به منظور افزایش حجم غذا با کمترین هزینه ، ماهی های هرز را با سبوس 

 و یا خرده های برنج مخلوط می کنند .

متغیر است  7تا  2ضریب تبدیل غذایی در پرورش باراموندی با ماهی هرز ، باال بوده و از 

. 

در بار  4 ، تعداد دفعات غذادهی در ماه های گرم ساله باراموندی با غذای پلت در تغذی

بار می باشد .در مزارع بزرگ ، غذادهی توسط دستگاه های  0روز و در ماه های سرد 

غذاپاش اتوماتیک و در مزارع کوچکتر ،  به صورت دستی انجام می شود . در این سیستم 

گزارش شده اما  034تا  0ضریب تبدیل این ماهی ، بین تغذیه ، در شرایط آزمایشگاهی ، 

در نوسان است . با این حال ،  037تا  035در مقیاس تجاری ، ، معموال ضریب تبدیل بین 

FCR   افزایش می یابد  4تحت تأثیر فصل ، متغیر بوده و غالباً در فصل زمستان تا حدود

. 
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 روش های صید

برای ماهی های باراموندی که در قفس پرورش داده می شوند ، صید نسبتاً آسان است و 

با باال آوردن تور قفس و جمع کردن ماهی ها در یک قسمت ، می توان آن ها را توسط 

 Free "تور دستی برداشت نمود . اما  برداشت ماهی باراموندی از استخرهای 

ranging"  مشکل تر بوده و مستلزم پره کشی و یا صید از یا چرای آزاد تا حدودی

 خروجی است.

 
 استرالیا -صید مکانیزه باراموندی از قفس های دریایی

 جابجایی و فرآوری 

پس از برداشت ، ماهی های باراموندی ، در پودر یخ قرار داده می شوند تا اوالً به شیوه 

مزارع ،  د .در استرالیا ، اغلبای انسانی کشته شده و ثانیاً کیفیت گوشت آن ها حفظ شو

ماهی های صید شده را عمل آوری نکرده و با امعاء و احشاء به فروش می رسانند . اما  

     مزارع بزرگتر ، با استفاده از تجهیزات فرآوری ، اقدام به فیله نمودن ماهی های بزرگ
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تازه ، به صورت بسته بندی شده در کیسه های کیلوگرم ( می نمایند .باراموندی  .تا  4) 

 و درون جعبه های استایروفوم با یخ به بازار حمل می شوند .پالستیک 

در  جنوب شرق آسیا و استرالیا ، باراموندی زنده ، بازار عرضه محدودی دارد و ماهی 

 های زنده برای عرضه در بازار ، توسط کامیون و در مخزن،  منتقل می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


