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  عنوان گونه بومی مستعد پرورش  ) بهRachycentron canadumمعرفی ماهی کوبیا (
 هاي آبزیان پرورشی در کشور منظور افزایش تنوع گونه به

  
 2علی بقالیان و 1عرفان پارسا*، 1حمیدرضا احمدنیاي مطلق
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  10/04/1398؛ تاریخ پذیرش: 24/01/1398تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
و  آید میشمار  آبزیان بهاز  نوع 450 تا 400زیستگاه  که طوري بهاز تنوع زیستی باالیی برخوردار است،  فارس  خلیج

 اي گونه تنوع معرفی گردد. نظیر کمتنوع زیستی در ردیف مناطق  نظر از فارس خلیجهمین موضوع باعث شده است که 
 اي گونهدارد. تنوع  پروري آبزيدر چرخه  اي ویژهجایگاه  غیربومیبومی و  هاي گونهبر مبناي معرفی  پروري آبزيدر 
مانند مقاومت در برابر بیماري،  اي گونهبه تالش در راستاي استفاده حداکثري از مزایاي  توان میرا  پروري آبزيدر 

تلقی نمود. در  پروري آبزيدر مزارع  شده ایجادرشد سریع، تولید اقتصادي و غیره را در چارچوب شرایط اکولوژیکی 
) را شامل درصد 38/65گونه ( 85است که  اي قارهماهیان فالت  ترین گونه پرورشی متعلق به بین ماهیان دریایی بیش

ماهیان گونه)، تن  5زي ( کفگونه)، ماهیان  13ها (گونه)، فالندر 17پالژیک (ترتیب ماهیان  به آن از  پسکه  گردد می
در اند.  گرفته قراربعدي  هاي  رتبهگونه) در  3نشده (و ماهیان دریایی شناسایی  گونه) 3چرب (گونه)، کاد و ماهیان  4(

 هاي  محیطدر  پروري آبزيتر شده است و محور توسعه  بیش شور آبآبزیان  اي گونه بهاخیر توجه  هاي سالایران نیز در 
زي و  سطحالرشد و  یک ماهی سریع )Rachycentron canadum( کوبیاماهی است.  قرارگرفته توجه مورددریایی 
 و دریاي عمان فارس خلیجبومی  هاي گونهیکی از  عنوان  بهاست و این ماهی  گرمسیري مناطق گرمسیري و نیمهساکن 

 برداري بهرهمورد  فارس خلیجدر حال حاضر، تعداد زیادي از ماهیان  .است 3داراي ارزش باالیی از اسید چرب امگا 
از  اهیاقتصادي قرار دارند و بیشینه برداشت ماهیان، از اهداف مدیریت شیالتی است که دستیابی به آن، نیازمند آگ

زي در  در ایران بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سازمان شیالت، میزان صید ماهیان سطح .باشد میذخایر این ماهیان 
تن بوده است.  3647حدود  2015سال  تن بوده است و صید اختصاصی ماهی کوبیا در 77224میزان  ، به1395سال 
   تن بوده است. 47444,03حدود  2015هاي جهانی در سال  بر اساس آمار این ماهی صید
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  مقدمه
بر مبناي معرفی  پروري آبزيدر  اي گونهتنوع 

اهداف استوار بوده و  بومی و غیربومی هاي گونه
 .کند میدنبال  پروري آبزيدر چرخه  ی رامختلف

جهانی نیز تا حد  پروري آبزيافزایش تولید در 
در  و است اي گونهمدیون افزایش تنوع  توجهی  قابل

 رانیا پروري آبزيترین سهم در تولید  بیشحال حاضر 
بر اساس بانک . باشد میغیربومی  هاي گونهمتعلق به 
درصد  40فائو، در  شده معرفی هاي گونهاطالعاتی 

توسعه  غیربومی هاي گونهموارد دلیل اصلی معرفی 
بوده است. عالوه بر این آمار نشان  پروري آبزي

 غیربومی هاي گونهمعرفی  1940که از سال  دهد می
درصد آن ارادي بوده است. در  65افزایش داشته و 

 غیربومیگونه بومی و  55از مجموع حدود ایران نیز، 
بومی  هاي گونهدر حال پرورش، در حال حاضر سهم 

ترین میزان تولید در  بسیار اندك است و بیش
سردابی، گرمابی و میگو و ماهیان دریایی  هاي بخش

است. در بخش ماهیان  غیربومی هاي گونهق به متعل
جایگاه  غیربومی کمان رنگین آالي قزلسردابی، گونه 

ماهی آزاد دریاي  که درحالینخست در تولید دارد، 
 اند نتوانستهقرمز هنوز  خال اي  رودخانهخزر یا گونه 
تجاري داشته باشند در گروه ماهیان  نقشی در تولید

کپور چینی  غیربومی هاي  گونهاز  گرمابی، تولید صرفاً
ماهیان  که درحالی. شوند میو کپور معمولی حاصل 

بومی مثل بنی، گطان، شیربت، شیزوتراکس و غیره 
ممکن است برخی از سهمی در تولید تجاري ندارند. 

طبیعی و  هاي  سیستمبه  شده  معرفیغیربومی  هاي  گونه
  و  درآمدهآفت  صورت به، پروري آبزي غیرطبیعی

 ها آن، مثال  عنوان  بهباعث خسارت اقتصادي شوند، 
بومی را شکار کنند، در  هاي  گونه توانند می

بومی جایگزین گردند و یا به  هاي گونه هاي زیستگاه
 پژوهشگرانماهیان بومی هجوم ببرند.  هاي  زیستگاه

در  غیربومی هاي گونهدالیل متعددي را براي معرفی 

 دهندگان پرورشر ت بیش. نمایند میارائه  پروري آبزي
 هاي گونهدالیل متعدد اقتصادي و تجاري براي معرفی 

عوامل تجاري اقتصادي،  ازجملهغیربومی دارند، 
داراي ارزش اقتصادي باالتر،  هاي گونهاستفاده از 

و  ها آلودگیمحیطی ( هاي استرسمقاومت در برابر 
 هاي فناوري)، سهولت تکثیر و پرورش و ها بیماري

چنین دالیل  . همباشد می توجه موردمرتبط با آن 
جدید آبزیان به  هاي  گونهمتعددي باعث معرفی 

 پروري آبزيکه انواع  پرورشی شده است هاي سیستم
تجاري، کنترل بیولوژیکی، اهداف تحقیقاتی، بازسازي 

. شود می بندي  دستهخواسته و آگاهانه  صورت به ذخایر
ناخواسته از طریق  ورتص بهنیز  ها گونهبرخی 

و حتی  زنده هاي طعمه، ها کانال، ها کشتیشناورها و 
. و غیره انتقال یابند ها رستوران وسیله بهممکن است 

، معتقد هستند که نگهداري پژوهشگرانبرخی از 
پرورشی، حتی  هاي  سیستمدر  غیربومی هاي گونه

نیز ممکن است  مداربستهداخل سالن و  هاي سیستم
غیربومی به طبیعت  هاي گونهمنجر به ورود برخی 

، باید اثرات اکولوژیک و یا ژنتیکی حال هر در .گردد
 از ویژه  بهبومی  هاي  گونهبر  غیربومی هاي  گونهمعرفی 

رقابت براي غذا، شکار، زیستگاه، کیفیت آب،  نظر
 صورت  بهو بیماري  ها انگلهیبریداسیون و انتقال 

) 2005 لورنزن،( قرار گیرد موردتوجه جدي
 گذاري سیاستدالیل متعددي مانند  پژوهشگران

را در عدم  اقلیم و اقتصاد ،فناوري ضعف فرهنگی،
آبزیان پرورشی در کشور عنوان  هاي گونهوجود تنوع 

عواملی  رسد مینظر  . عالوه بر موارد فوق، بهاند نموده
 هاي دانشگاهمانند عدم تمرکز کافی مراکز تحقیقاتی و 

کشور بر شناسایی آبزیان بومی با پتانسیل پرورشی و 
ها به قصد رفع موانع  گونه اینمطالعه جدي نرماتیو 

سزایی در این مهم داشته  هپرورشی شدن آنان، سهم ب
گونه  27کشور تاکنون  پروري آبزيدر صنعت  باشد.

 250گونه آبزیان بومی و حدود  28آبزیان غیربومی، 
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 مورد پروري آبزيگونه آبزیان زینتی با اهداف مختلف 
  و برخی در چرخه  گرفته قرار پژوهش، مطالعه

تجاري و  هاي گونهیکی از  .اند شده واردتولید تجاري 
کوبیا) سوکال (و دریاي عمان، ماهی  فارس خلیجبومی 

  .باشد می
ترین و  یکی از قدیمی Rachycentidaeخانواده 

ترین ماهیان استخوانی است که تنها داراي  ابتدایی
) Rachycentron canadum( کوبیانام  گونه به یک
زي و داراي رشد  که سطح کوبیاباشد. ماهی  می

گرمسیري  سریعی است، ساکن مناطق گرمسیري و نیمه
هی در غرب باشد. این ما هاي گرم معتدله، می و آب

اقیانوس اطلس از ایالت ماساچوست تا آرژانتین، در 
شرق اقیانوس اطلس از جنوب موروکوتا جنوب 
آفریقا، در غرب اقیانوس آرام از ژاپن تا استرالیا دیده 

 ترین فراوانی را در خلیج مکزیک دارد شود و بیش می
گونه در فصول مختلف،   فراوانی این ).1(شکل 

تري در  مستان، فراوانی بیشمتفاوت است و در ز
مناطق گرمسیري دارد. این ماهی در ایران در سراسر 

فارس تا بوشهر  دریاي عمان و بخش شرقی خلیج
و  بوده ارزش با اي  گونه کوبیاپراکنش دارد. ماهی 

کیفیت بسیار خوب گوشت، یکی از بهترین  دلیل به
بر اساس  .شود پروري محسوب می ها جهت آبزي گونه

هاي آماري از کشورهاي عضو سازمان  گزارش
بر تولید  مطالعات مختلفی با تمرکزجهانی،  خواروبار

جمهوري دومینیکن، مکزیک،  کوبیا نیز در باهاما،
متحده آمریکا و ویتنام در   فیلیپین، پورتوریکو، ایاالت

در این مطالعه تالش شده است با  .است انجامحال 
آبزیان پرورشی موجود در کشور  اي  گونهبررسی تنوع 

چنین  جدید بپردازد، هم هاي گونهبه علل عدم معرفی 
گزینه پرورشی مناسب  عنوان بهبا معرفی ماهی کوبیا 

  .پرداخته شودبه چرخه تولید و خصوصیات آن 

  

  
  

  . پراکنش جغرافیایی ماهی کوبیا -1 شکل
 Shaffer and Nakamura, 1989اقتباسی از: 

  
 پروري آبزي هاي پژوهش: تاریخچه پرورش کوبیا

از  اي مجموعهبا  1975ماهی کوبیا ابتدا در سال   درباره
کوبیاي وحشی در ساحل کارولیناي شمالی  هاي تخم

و پس از  یافته توسعه الروها. صورت گرفتگزارش 

به این  پژوهشگرانروزه،  131 یآزمایش دوره پایان
 پروري آبزينتیجه رسیدند که کوبیا داراي پتانسیل 

دلیل رشد سریع و کیفیت گوشت خوب  به مناسبی
تکمیلی در مورد کوبیا در اواخر  هاي پژوهش. باشد می
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و  یافت در تایوان ادامه 1990و در اوایل  1980دهه 
ماهی  بچهکیفیت  ري پرورش بافناو 1997تا سال 

ماهی را  کوبیا توسعه یافت. این کشور پرورش بچه
  ).2017 (فائو، پرورش در قفس ابداع کرد صورت به

شناسی  محل زندگی و زیستو  زیستی مشخصات
این ماهی از فرمانرو جانوران، شاخه : ماهی کوبیا

طنابداران، رده، پرتو بالگان، راسته سوف ماهی 
و  Rachycentronشکالن، تیره سوکال ماهیان، سرده: 

 Rachycentron و نام علمی: R. canadumگونه: 

canadum بدن کشیده و تا حدي  کوبیا .باشد می
 9-7باله پشتی  در اي، سر پهن و فشرده دارند.  استوانه

دارد. باله وجود شعاع نرم  33-26شعاع سخت و 
داشته  نرم شعاع 28-22شعاع سخت و  3-2مخرجی 

اولین باله پشتی با است. سر عریض و فشرده  و
خارهاي منفرد اما سخت و بدون غشاء بینابینی است. 

باله دمی قوسی در بالغین، لوب باالیی آن بلندتر از 
اي تیره و در  ناحیه پشتی قهوهپایینی، رنگ بدن در 

تر و در ناحیه شکم سفید است، در  طرفین کمرنگ
که از پوزه تا پایه  پهلوها نوارهاي تیره به عرض چشم

باله دمی کشیده شده و از باال و پایین با نوارهاي 
تر پوشیده شده است. در زیر آن، یک نوار  روشن
جوانی بارزتر تر تیره قرار دارد. نوار تیره جانبی در  نازك

شود. دهان  تر می ساالن نامحسوس است، اما در بزرگ
 خورد میبه چشم  تر  بزرگ، انتهایی با پوزه پایینی کشیده

ها،  آرواره هاي کرکی شکل در دندان .)2011 فارل،(
کوچک، فرورفته در  ها درخشسقف دهان و زبان، 

سمت قدامی  مواج به پوستی ضخیم، خط جانبی کمی
و طول  متر سانتی 200اندازه آن حداکثر طول  بدن

متر است. حداکثر وزن منتشرشده  سانتی 110رایج آن 
  ).2011فارل، است (کیلوگرم بوده  68

  

  
  

 . ماهی کوبیا -2شکل 

  
 گرم هاي  آبجهان در ماهی کوبیا در سراسر 

ز و در مرک جز  بهدریا  گراد) درجه سانتی 20(باالتر از 
شرق اقیانوس آرام وجود دارد (لیائو و همکاران، 

آب  در سراسر ستون توان میاین ماهیان را  ).2004
نیز وجود قاره آفریقا  ساحلی هاي  آبپیدا کرد و در 

 طور بهو  نیستعمده  صورت  به. صید کوبیا دارند
 ).2004(لیائو و همکاران،  افتد میتصادفی اتفاق 

تر الرشد و سریع تر بزرگاندازه  نظر ازجنس ماده 
 کیلوگرم 60ت. و تا حدود نسبت به جنس نر آن اس

ساحلی  هاي  آبماهی در  گونه این ریزي تخمرسد.  می
چند صد که در آن، جنس ماده  دهد میو دریایی رخ 

) متر میلی 4/1قطر هر تخم حدود تا چند میلیون تخم (
و  دنکن میه رشد شروع ب ها تخم. کند میرا آزاد 

ساعت هچ  24ر و شناور تا دا دانه رنگ صورت  به
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 سرعت  به. الرو کوبیا آید می به وجودو الرو  شوند می
این ماهیان  ).2004(لیائو و همکاران،  کند میرشد 

 سارگاسوم و گیاهان آبزي هاي جلبک ازاغلب 
کوبیا  ماهیان .کنند میپناهگاه استفاده  عنوان  به

 ها آزمایشو  هستند طلب فرصت هایی  کننده تغذیه
ب به میگو، ماهی مرک مربوط نشان داده که تغذیه کوبیا

لیائو و لینو، است (وابسته  ها خرچنگ ویژه بهو 
2007(. 

  

  
  

 . ماهی کوبیا منحنی رشد -3 شکل

  
 سیستم تولید

، ماهیان مولد براي تایوان کشوردر  :وري تخمآفر
 شوند می گرفته دریاو  وحش حیاتاز  ریزي تخم

که  این از بعد حال بااین). 2001(فرانکس و همکاران، 
، کنند میماهی در مزرعه شروع به رشد  هاي  گونه

 تواند میکیلوگرم)  10 (حدودسال  2تا  5/1کوبیاي 
براي پرورش در قفس به مخازن ساحلی منتقل شود. 

 900با حجم  ریزي تخممخصوص  هاي  حوضچهدر 
با نسبت جنسی  کوبیاي بالغ  100 ، حدودمترمکعب

. این شود میانجام  ریزي تخمو  شوند می داري نگه 1:1
در پاییز و بهار که درجه حرارت آب ي شناور ها تخم
طبیعی رشد  طور بهاست،  گراد سانتیدرجه  27تا  23
  ).2004(کیسر و هولت،  کنند می

وسیله  به ها تخم، ریزي تخماز  پس :گشایی تخم
یا در  ها تانک درو  آوري جمع هاي چشمه ریزتور

سه روز و  شوند می داري نگه ریزي تخم استخرهاي
الرو . شود میجذب  ها آنکیسه زرده ، پس از تفریخ

و  شده  غنیروتیفر  با روز 4مدت  به باید شده تولید
بعد از چهار روز باید به . شودتغذیه ناپلی کپه پود 

را  الروها توان میداده شود.  شده  غنیآرتمیاي  ها آن
خشک تغذیه  غذاهايبا تفریخ روز بعد از  30تا  25

تانکی  هاي سیستمدر  الروهاتراکم پرورش این . نمود
گشایی  تخمچالش  هاي جنبهدر مراحل اولیه، یکی از 

 تواند میاقتصادي  لحاظ از يولیدتاین فعالیت و است 
 نیازمند بهبود است و داشته باشد قابلیت ادامه و ثبات

   ). 2003(فالک و هولت، 
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ماهیان کوبیا  اندازه بچه :)Nurseryنوزادگاهی (
مستقر در دریا، باید  استخرهايجهت پرورش در 

و  دماهی امکان فرار نداشته باش بچه باشد که اي گونه  به
شد، در طول ر بتواند شرایط محیطی را نیز تحمل کند.

(جلبک بلوم  آب سبز مترمکعب 6000با حجم  الروها
میزان کافی کوپه پود و روتیفر تغذیه  و به شده کلرال)

 5حدود  است که. این روش به این صورت شوند می
 روز 20 در طی مانده  باقی الروهايدرصد از  10تا 

 3تا  2را به  ها ماهیروز  20. بعد از شوند می تفریخ
ماه باید در  2تا  ها  ماهیو این  کنند میاستخر منتقل 

  ). 2003(دنسون و همکاران،  مستقر باشند استخرهااین 
اندازه در  اختالفو خواري  نوع براي کاهش هم

 بندي  دستهرا  ها آن تفریخروز بعد از  45، ماهیان بچه
روز  75حدود (گرم  30پس از رسیدن به وزن  کرده و
دریایی  هاي قفسرا در  ها ماهی توان می)، تفریخبعد از 

میزان ). 2006(کریگ و همکاران،  رهاسازي کرد
بار  6تا  5تغذیه باید به مقدار پنج درصد وزن بدن و 

. گرم برسند 30گیرد تا به وزن در روز صورت 
گرم، نرخ غذادهی به دو تا سه  250تا وزن  ازآن پس

بعضی تولیدکنندگان،  .یابد میدرصد وزن بدن کاهش 
گرم  1000گرم تا  30ماهی در قفس را از  بچه پرورش

در  مترمکعبی 200تا  20 هاي  قفسو از  دهند میادامه 
تعادل بین اندازه   نحوه. کنند مینزدیک ساحل استفاده 

 گونه اینو تعداد در قفس نیز اهمیت زیادي دارد و به 
 ها آنبزرگ باشند که  اي اندازه  بهباید  ها  ماهیاست که 

کوچک  اي اندازه  بهکرد و  داري نگهبتوان در قفس  را
 .داد قرارتراکم زیاد در قفس  را در ها ماهیباشند که 

بهبود یافتن دوران نوزادگاهی بسیار حیاتی بوده و در 
 متحده ایاالتدر  پژوهشگرانراستاي این هدف، 

بزرگ و  هاي سیستم  توسعه درحالآمریکا و تایوان 
پرقدرت با استفاده از کنترل دما، استریل کردن با 

ها و ، درام فیلتر، پروتئین اسکیمرUVروش 
 ماهی هستند بچهژنینگ براي تولید اکسی هاي واکنش

 ).2004(چو و همکاران، 

تولید ماهی مولد   چرخهدر اوایل  :هاي پرورش سیستم
قفس) در تایوان (خارجی پرورشی  هاي  سیستمکوبیا، 

 تر گستردهتولیدي آمریکا،  هاي  سیستمبا در مقایسه 
 ها ماهی مولد و بچه در آمریکا، پرورش ماهیان .است

). 2005(وانگ و همکاران،  گیرد میصورت در تانک 
رشد بین  هاي روشماهی تا ماهی بالغ،  تولید بچه از

آمریکا و تایوان شبیه یکدیگر است و هر دو از 
مختلف  هاي گونهپن یا قفس با سایز و  تورهاي

سایز  تا ماهی کوبیا بر اساس کنند میاستفاده 
از  هایی  گزارش .بزرگ شود ها آندر  مصرف  قابل

درباره  کوبیاماهی موفقیت در پرورش قفس 
تولید  عمقی و سطحی در آخرین مراحل هاي سیستم

 هاي قفسان تایوانی از است. تولیدکنندگ آمده  دست  به
وب و کنند ( میاستفاده  مترمکعبی 2000تا  1000

 تولیدکنندگانبعضی از  که درحالی ).2007همکاران، 
 3000شناور  هاي  قفسدر دریاي کارائیب از 

  .کنند میاستفاده  مترمکعبی
قل رساندن مشکالت ناشی از بیماري، براي به حدا

) و آب گراد سانتیدرجه  26(گرم در آب  ها  ماهیباید 
زم تمیز و میزان جریان آب کافی باشند و اکسیژن ال

(ژو و همکاران،  برسد ها آنمداوم به  صورت  به
 هاي  ماهیتعداد با توجه به درجه حرارت، ). 2004
درون قفس تفاوت   اولیه هاي  ماهی با تعداد شده صید

که  هایی ماهی رسیدن به رشد نهایی در  دورهدارد اما 
 5/1تا  1حدود  کنند میهاي غذایی استفاده  از پلت
تراکم ). کیلوگرم 10تا  6وزن نهایی است (سال 

است  مکعب متردر  کیلوگرم 15تا  10برداشت حدود 
 ).2006و همکاران، کریگ (

از  معموالًتولیدکنندگان : استاندارد غذاي ماهی کوبیا
 .کنند میاستفاده  رونده فروهاي غذایی شناور و یا  پلت

  درصد پروتئین ناخالص و  45تا  42ها از  این پلت
(لیو و  است شده  تشکیلچربی درصد  16تا  15

 وروز در هفته  6 معموالًرا  ها  ماهی). 2004همکاران، 
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 5/0  اندازه  به/ تعداد روز وزن بدن تا زمانی که میزان
در  معموالًکه کنند  غذادهی میدرصد برسد  7/0تا 

رزلی و همکاران، ( افتد میاواخر دوره رشد این اتفاق 
 ستا 5/1 تا 1نیز ضریب تبدیل غذایی میزان ). 2006

  ).2003سو و لیائو، (
گونه بسیار کم  تولید براي این  هزینه: تولید هاي هزینه

چین،  2015صرفه است و در سال  به و مقرون
دالر  6/0کوبیا در جهان، حدود   ترین تولیدکننده بزرگ

ازاي هر کیلوگرم است که این مقدار توانایی  آمریکا به
شور پرورشی دیگر   هاي آب  رقابت زیادي با گونه

  ).www.tridge.com( دارد

 ترین  مهمکوبیا یکی از هی ما: بازار و تجارت
صید و  ریایی براي تولید در آینده استد هاي ماهی

و  گردد نمیانجام عمده  صورت  به کوبیا از طبیعت
در نخستین دوران رشد با توجه به بازار و  آن پرورش

با  وجود دارد. محدودي صورت  بهتجارت ماهی، 
، پروري آبزياخیر در صنعت  هاي محدودیتتوجه به 

غذاهاي دریایی تاکنون  کنندگان مصرفبسیاري از 
منابع  افزایش. با اند نچشیدهماهی کوبیا را   مزهطعم و 

، این ماهی سفید و نرم مؤثر بازاریابیو با  پروري آبزي
 گسترش بازار آینده مهم خواهد بودگوشت، براي 

 ).2007، فالک و همکاران(

  

  
  

 . هاي صید بر اساس تمام روش 09/2008 تا 91/1990 از سال NSWتاریخچه صید تجاري کوبیا در  -4شکل 

 
نیو ساوت از ایالت  آمده  دست  بهبراساس نتایج 

صید  2009در سال  ) در کشور استرالیاNSWولز (
تن بوده است  20تر از  تفریحی ساالنه ماهی کوبیا کم

تفریحی صورت  هاي قایقصید  بر اساسو این برآورد 
 ).2010رولینگ و همکاران، است (گرفته 
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 . 2008تا  1997از سال  NSWمیزان صید کوبیا در  -5شکل 

  
در  فارس خلیجدر ایران پرورش ماهی در : در ایران

در حال حاضر نقش  مراحل اولیه خود است و
، وجود  این باافزایش تولید ماهی دارد و  سزایی در هب

 موردتوجهمانند کوبیا در قفس  هایی  ماهیپرورش 
سواحل جنوب کشور نیز داراي  و گیرد میقرار 

در قفس  کوبیاپتانسیل عظیمی جهت پرورش ماهی 
. در کشور ما اولین فعالیت احداث قفس دریایی است

پرورشی توسط ایستگاه تحقیقاتی بندر امام صورت 
در مقیاس کوچک و  ساز دست هاي قفسگرفت. این 

نگهداري مولدین جهت تکثیر ساخته و در  منظور به
، شش 79خوریات بندر ماهشهر نصب شد. در سال 

 قشم  جزیرهعدد قفس ساخت کشور نروژ در جنوب 
و نزدیک جزیره هنگام جهت اجراي طرح پایلوت 
پرورش ماهیان دریایی نصب گردید و با ماهی صبیتی 

چنین در تیرماه  گشت. هم اندازي راهو  سازي ذخیره
عدد قفس  4در بندر کنگان استان بوشهر  1387سال 

پرورش توسط یک شرکت ترکی نصب گردیده و دو 
گشت که  سازي ذخیرهقفس با ماهی سیبس آسیایی 

گرم  400-410تن ماهی با میانگین وزنی  7مقدار 
 80 برداشت گردید. ضریب بازماندگی ماهیان باالي

بوده که  25/1درصد و ضریب تبدیل غذایی 
رشد مطلوب این ماهی در سواحل کشور   دهنده نشان

الزم به ذکر است که بسیاري از سواحل  .هست
تان، هندیجان در استان خوزس مانندجنوب کشور 

بندرلنگه، کیش، قشم، در استان هرمزگان و بندر 
چابهار در استان سیستان و بلوچستان نیز داراي 
پتانسیل بزرگی جهت پرورش ماهیان دریایی در قفس 

در ایران، صید اختصاصی ماهی کوبیا در  .باشند می
بر اساس  تن بوده است. 3647حدود  2015سال 

میزان  ماهی کوبیا بههاي جهانی، میزان صید ساالنه آمار
 47این ماهی  سه ساله درصد و مقدار صید 8/37

سه  که میزان صید درصد افزایش داشته است. در حالی
ترین کشور تولیدکننده  کوبیا در چین که بزرگ ساله

درصد با کاهش همراه بوده  3میزان  کوبیاي دنیاست، به
  ).www.tridge.com( است
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  گیري نتیجهبحث و 
ه وضعیت فعلی پرورش کوبیا در آسیا با توجه ب

روشنی است.   آیندهکه این ماهی داراي  دهد مینشان 
آن  ترین مهمکوبیا داراي چند ویژگی مطلوب است که 

میزان رشد سریع و کیفیت گوشت خوب آن است. در 
تولید جهانی افزایش خواهد یافت.  آینده احتماالً

در آمریکا و چین  تولیدکنندگانو  پژوهشگران
براي ماهی مولد کوبیا  ریزي تخم هاي تانکو  استخرها

ماهی نیز در حال  و روند تولید الرو و بچه اند ساخته
رهبر فعلی جهان در  عنوان  بهچین  انجام است.

 سازي  تجاريپرورش کوبیا، یکی از عوامل عمده در 
غذا در کمبود  رغم  علیدر جهان است.  گونه این

ار باالیی دارد و در پتانسیل بسی گونه  یناجهان، 
  است.پرورش  قابل ساحلی هاي قفس
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