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  چكيده 

اين پروژه با هدف تدوين آيين كار وشاخصهاي مديريت بهينه مزارع پرورش ماهيان گرمابي در چهار حوزه 

 تيريمد-يپرورش ياستخر ها  نيمولد تيريمد-يپرورش يدر استخر ها يتراكم وتنوع گونه افعاليتي مشتمل بر

ي طراحي پرورش يدر استخر ها  يرو بهره بردا ديص-يپرورش يدر استخر ها  تيظرف نييتع-رشد در استخر

گرديده وبه مرحله اجرا رسيد.لهذا در اين ارتباط آيين نامه فعاليتهاي صدر الذكر تدوين گرديده بطوريكه امكان 

بهره وري مسئوالنه ماهيان گرمابي به عمل آيد. بديهي است الگوي كشت وپرورش مسئوالنه مي تواند زمينه 

  سعه پايدار اين گونه هاي پر ارزش ماهيان آبهاي داخل را فراهم  نمايد.هاي الزم براي دست يابي به تو

  -آبزي پروري مسئوالنه-مولدين-كلمات كليدي: ماهيان گرمابي
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  مقدمه-1

عواملي فراواني بر توليد استخر و ميزان تناژ توليد ماهي موثر هستند كه برخي از آن ها به ژنتيك ماهي بر مي 

به محيط مي شود. فاكتور ژنتيك كه به صورت ژنوتيپ در ماهي تجلي پيدا مي گردد و برخي ديگر مربوط 

نمايد با انتخاب مناسب ماهي از لحاظ تيپ، شكل، سرعت رشد، شرايط فيزيولوژيكي، شرايط بيوشيميايي مي 

  تواند سهم خود را در توليد استخر نشان دهد.

بيعي و دستي)، شرايط  بهداشتي و شرايط  آبي  پارامترهاي مربوط به محيط در پرورش ماهي شامل تغذيه (ط

در بخش مولدين مديريت نگهداري مولدين، مراحل مولدسازي، تغذيه مولدين، استخرهاي  استخر  مي باشند.

رو واگذاري هاي اساسي روبروست. از ايننگهداري مولدين، تعداد و نسبت و سن و وزن مولدين و ...با نقصان

هاي تكثير به افراد اهل فن و در قالب تخصصي كردن موضوع امري ضروري است يتاين بخش از مجموعه فعال

 شود.و در شرايط موجود يك ضعف جدي محسوب مي

آبزيان همواره به عنوان يكي از منابع مهم تامين پروتئين حيواني در تغذيه انسان جايگاه مهمي دارد. با توجه به 

ورهاي در حال توسعه و تامين پروتئين سالم و بهداشتي مورد نياز رشد فزاينده جمعيت در جهان، بويژه در كش

مردم، توسعه بخش شيالت به عنوان يكي از بخشهاي متنوع، فني و مهم در تامين مواد غذايي مورد نياز مورد 

  توجه مردم بوده است.

برخي مناطق در اغلب  كشورهاي اروپايي و آسيايي و كپور ماهيان يكي از مهمترين گونه هاي پرورشي 

امريكاي مركزي است. اما در كشور استراليا و آمريكا داراي اهميت كمتري مي باشد.كپور از جمله ماهياني 

 ) Horvath .,etal 1999).است كه بعنوان يكي از گونه هاي دامي در نظر گرفته شده است

 3تكنولوژي توليد به بيش از  در مناطق گرمسيري  به دليل طوالني بودن فصل رشد ، محصول مي تواند با وجود

تن افزايش يابد.كپور داراي طعم و مزه مطبوعي مي باشد كه موجب شده است اين ماهي از بازار پسندي قابل 

مالحظه اي در شرق اروپا ،امريكا، انگليس، و شرق آسيا و ساير كشورهاي غربي برخوردار باشد. قابل ذكر است 

درصد باقيمانده از موجودات ريز زنده  50-40ت قابل تهيه است و درصد از غذاي كپور از غال 60-50كه 

ميليون  5/0-1موجود در استخر تامين مي شود. ظرفيت توليد مثل فوق العاده باال است بطوريكه ممكن است  

  الرو توسط يك ماهي ماده توليد شود.

مايي دارند. متابوبيسم كپورماهيان در كپور ماهيان از ماهيان گرمابي هستندكه دامنه تحمل بااليي در تغييرات د

درجه  20درجه متوقف مي گردد. قابليت رشد آن در دماي باالي  4نتيجه كاهش دما كاهش مي يابد و در دماي 

سانتي گراد به سرعت افزايش مي يابد.كپورماهيان دامنه تحمل بااليي در برابر غلظتهاي مختلف يونهاي موجود 

را دارند همچنين در قبال  9برابر  pHا قادربه حيات در آبهاي لب شور و قليايي تا در آب  دارند، بطوريكه آنه

ژن در ليتر ميلي گرم اكسي 4-3كاهش اكسيزن محلول درآب نيز داراي مقاومت مي باشند، بطوريكه در ميزان 

ن است رخ ميلي گرم در ليتر ممك 3/0-5/0قابل پرورش مي باشند. مرگ و مير ناشي از كمبود اكسيژن در 
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كيلوگرم  نيزافزايش وزن 20دهد.كپورگونه اي سريع الرشد است بطوريكه در شرايط مطلوب پرورشمي تواند تا 

  Horvath .,etal 1999).داشته باشد(

  

  كليات، تعاريف و مفاهيم پرورش-1-1

 - 2ا در دريا؛ تكثير و پرورش ماهي به منظور حفظ ذخاير آنه -1در ايران تكثير و پرورش ماهيان با سه هدف 

كارگاه هاي توليد الرو و بچه ماهي انجام مي  -3تكثير و پرورش ماهي به منظور هاي تجارتي و توليد گوشت و 

گيرد، در ارتباط با ماهيان گرم آبي فعاليت هاي توليدي به مراتب بهتر و بيشتر به چشم مي خورد و تعداد كارگاه 

تنوع و زياد مي باشند بطوريكه كارگاه فعال و توليدي در آمارهاي هايي كه در اين زمينه فعاليت مي نمايند م

 هزارتن از انواع ماهيان گرم آبي را توليد مي نمايند. 120شيالت آمده است كه مجموعا نزديك 

به  شتهمنابع و به ويژه آب به شدت وجود دا برداري از، ناپايداري در بهرهماهيان گرمابي مرحله قبل از توليد در

با توجه به اين  .است وجود داشته پرورش ماهيان گرمابيدر بيشتر مناطق  كه در عرضه آب، افت آب ها طوري

به عبارت ديگر فاصله زيادي تا هدف  .كشور ناپايداري توليد استپرورش ماهيان گرمابي ، نخستين مسئله هنكت

دارد  "توسعه ي ماهيان گرمابي اطق توجه به ارزش اقتصادي و بهره برداري پايدار از منابع آب و خاك در من"

در سند چشم انداز مي باشد. در اين زمينه، تنها برداشتن گام هاي بزرگ و شيالت كه  از اهداف توسعه بخش 

كشور را به اهداف مورد نظر رهنمون سازد. مطمئناً در اين راه، تحقيقات مهمترين شيالت سريع مي تواند صنعت 

زمينه عالوه بر تغييرات فني در توليد، نيازمند تغييرات در ساختارهاي سازماني  نقش را بازي مي كند. در اين

  موجود جهت ايجاد فضاهاي امن تر اقتصادي هستيم. در هر دو مورد تحقيقات نقش اساسي ايفا مي كند. 

ري، ساليق دارد استانداردهاي بهداشتي، قوانين تجانيز نكات قابل تاملي وجود  ماهيان گرمابي در سمت تقاضاي

مسائل بهداشتي نشان مي  . بررسيمصرف كنندگان مي تواند نقش موثري بر بازار ماهي گرمابي ايران داشته باشد

بهبود كيفي توليد محصول و افزايش سطح "دهد كه صنعت ماهيان گرمابي كشور در دست يابي به هدف 

موفق عمل كرده است "نسبتا كه در سند چشم انداز مطرح است، "رضايت مندي مصرف كنندگان داخلي

تحقيقات در زمينه ارائه راهكارهاي فني و مديريتي جهت جلب رضايت خاطر مصرف كنندگان ماهيان گرمابي 

  نيز مي تواند نقش اساسي بازي كند.  

در اين زمينه تنها با اتكا به مكانيسم هاي معمولي مختلف مانند سرمايه گذاري، حمايت هاي دولتي، بهبود 

اسي به سمت اهداف تعيين شده انجام داد. اين امر تنها با تكيه بر تحقيقات و  و ... نمي توان جهش اس مديريت

 بهره گيري بازده هاي سرمايه گذاري باالي آن امكان پذير است. 

ماهيان گرمابي همانطور كه از نامشان پيداست گروهي از ماهيان گرمادوست هستند كه در سرماي شديد و 

يع دما، تحمل زيادي دارند. سوخت و ساز بدن اين ماهيان و نياز غذايي آنها با كاهش درجه حرارت تغييرات سر

 20درجه سانتيگراد متوقف مي گردد. قدرت رشد سريع اين ماهيان در دماي باالي  4كم ميشود و در دماي 
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اخل آب تحمل بااليي داشته و درجه سانتيگراد بهتر آشكار ميگردد. اين ماهيان نسبت به تغييرات ميزان امالح د

نيز زندگي نمايد. در ضمن اين ماهيان نسبت به نوسانات   pH=9قادر است در آبهاي لب شور و آبهاي قليايي با 

ميلي گرم اكسيژن در  3-4اكسيژن محلول در آب مقاوم هستند. به همين دليل ميتوان آن را در آبهايي به مقدار 

كيلوگرم و بيشتر در شرايط مساعد ميرسند. كپور  20ها سريع بوده و برخي تا ليتر براحتي پرورش داد. رشد آن

ماهيان كه عمده ترين اين ماهيان ميباشند از موجودات كفزي داخل آب و زئوپالنكتونهاي بزرگ تغذيه ميكند. 

  اين گروه قادر هستند از مواد پوسيده گياهان آبزي و دانه هاي گياهي نيز تغذيه نمايد.

  ونه هاي ماهيان گرم آبي انواع گ

																																			 

  																																																															كپور علفخوار(آمور) -الف

  
	  

																																																																																																										 	

	 	

ودراز دارد كه از فلسهاي درشت پوشيده شده است.رنگ بدن درپشت خاكستري  	ين ماهي بدني كشيدها

ودرپهلوها زرد مايل به سبز است.تغذيه اين گونه از گياهان عالي صورت مي گيرد؛البته در سنين نوزادي تا طول 

  سه سانتي متري از زي شناوران تغذيه مي كند. 

											 																																												  
  			كپورنقره اي -ب

  
	  
	 	

بدن اين ماهي كشيده وازدو طرف فشرده واز فلسهاي ريز نقره اي رنگي پوشيده شده است.همچنين منطقه 	

شكمي تامخرج تيز است(وجه تمايزاز كپورسرگنده).تغذيه اين گونه نيز از زي شناوران گياهي صورت مي 

  گيرد. 
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  كپور سرگنده  -ج

  
	  
بدن اين ماهي كشيده درپهلو ها كمي فشرده است.دهانش كمي قابل ارتجاع است.يك باله پشتي نسبتا طويل 	

و طرف دارد وبدنش پوشيده از فلسهاي مدور نسبتا درشت است،پوزه اش دوجفت سبيلك دارد.رنگ بدن درد

  زرد طالئي ودرپشت تيره است.هر يك ازفلسها درانتها يك خال سياه رنگ دارد.

			 																																																																																																					  
   	كپورمعمولي -د

	  

  
	  

ابل ارتجاع است. يك باله پشتي نسبتا طويل بدن اين ماهي كشيده در پهلوها كمي فشرده است.دهانش كمي ق

دارد وبدنش پوشيده از فلسهاي مدور نسبتا درشت است،پوزه اش دو جفت سبيلك دارد.رنگ بدن دردوطرف 

  زردطالئي ودرپشت تيره است.هر يك از فلسها در انتها يك خال سياه رنگ دارد.

  تاريخچه  پرورش كپورماهيان در جهان

) واژه اي است كه مفهوم كشت و پرورش جانوران و گياهان آبزي در آب Aquacultureتكثيروپرورش آبزيان (

  شيرين، لب شور و آب دريا را در بردارد.

ميليون سال  150ميليون سال پيش تخمين مي زنند. تنوع و تكامل ماهيان امروزي از  400پيدايش ماهيان را به 

لجثه براي ساير اشكال جانوري جايي  باز كرد، آغاز شده پيش به هنگامي كه با از بين رفتن خزندگان عظيم ا

است. ماهيان اوليه اي كه در دورانهاي پيشين زمين شناسي از بين رفته اند، شباهتهاي كمي با ماهيان فلسدار بومي 

نوع آن متعلق به  155نوع ماهي زندگي مي كند كه  10000امروزي داشته اند. در آبهاي شيرين كره زمين حدود 

باشد. بيشترين تنوع انواع ماهيان را مي توان در حوضه علياي ودخانه ها، نهرها، درياچه ها و بركه هاي ايران مير

  نوع مختلف ماهي در آن زندگي مي كند. 50رودخانه دانوب مشاهده كرد كه 
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تفان لودويك اولين قدم بزرگ درباره تكثيروپرورش ماهيان در آبهاي طبيعي بوسيله دانشمند آلماني بنام اس

) برداشته شد، تحقيقات بسيار جالبي بوسيله اين دانشمند درباره بيولوژي و توليد مثل 1711 -1784(1ياكوبي

ماهيان انجام يافت. قبل از كشفيات ياكوبي دانشمندان فكر مي كردند كه ماهيان نيز مانند جانوران خشكي لقاح 

  تخم را در داخل بدن خود انجام مي دهند.

) فكر مي كرد كه ماهيان نر اسپرم خود را در آب ريخته و ماهي ماده اسپرم خارج شده 1708-1778(2نه كارل لي

را به خود جذب كرده و بدين ترتيب عمل لقاح به وقوع مي پيوندد، فعاليتهاي ياكوبي در طي سالهاي 

ها درباره تكنيكهاي منجر به تاليف كتاب تكثيروپرورش ماهي گرديد.كه در اين كتاب نه تن 1765الي1764

باروري مصنوعي ماهي سخن رفته بود بلكه ثابت گرديد، كه فعل و انفعاالت لقاح تخم در آب انجام مي شود. 

بطور موفقيت آميزي آزمايشات  4با همكاري آنتوان ژگن 3ماهيگير فرانسوي بنام ژزف دمي 1842در سال 

كه  5ي ديگر از اهالي فرانسه بنام ژان ويكتوركوستياكوبي (باروري مصنوعي تخم ماهي) را تكرار كردند. يك

خود جنين شناس بود بطور جدي روش باروري مصنوعي تخم ماهي را در صنعت تكثيروپرورش ماهي دنبال 

نمود. نامبرده تكنيك انكوباسيون تخم ها را تكميل نمود و دستگاه انكوباسيون را ابداع نمود و همچنين روشهاي 

بوجود آورد. اظهارات كوست در صنعت تكثير و پرورش ماهي نه تنها در ميان دانشمندان علمي پرورش ماهي را 

 1852و پرورش دهندگان ماهي مورد قبول بود بلكه مورد تاييد اعضاي حكومتي فرانسه نيز قرار گرفت. در سال 

وع كوست مجهز بود و در فرانسه اولين كارگاه پرورش ماهي به نام گيونين گن ايجاد شد كه با انكوباتورهاي ن

)  1829-1862بدين ترتيب  تكثيروپرورش مصنوعي ماهيان به حقيقت پيوست.  والديمير پاولوويچ وراسكاي (

ماهي شناس بزرگ روسيه اولين پايه گذار تكثيروپرورش ماهي در شوروي شناخته شد. نامبرده ابتدا آزمايشاتي 

رنده بدون فلس كه پوستش لكه دار است) به طريقه (نوعي ماهي د Nalimروي باروري مصنوعي تخم ماهي 

نامبرده آزمايشات زيادي را با نمونه هاي  1855خشك انجام داد ولي چندان موفقيتي در بر نداشت. در سال 

-20مختلف تخم ماهيان بخصوص قزل آال انجام داد. وي متوجه شد كه همه تخم ها لقاح پيدا نكرده بلكه فقط 

  پيدا نموده و بقيه از بين مي روند. درصد تخمها لقاح  10

عيب كار متقدمين تكثير مصنوعي ماهي نظير ياكوبي و دمي اين بود، كه آنها در تركيب اسپرم و تخم فاصله 

ايجاد مي كردند و در نتيجه از قدرت باروري آنها مي كاستند و هميشه درصد لقاح بسيار پايين بود. وراسكاي 

ح مصنوعي تخم ماهي، با ايجاد مزرعه تكثيروپرورش ماهي در شهر گوبرنيكول  عالوه بر تحقيق و تكميل لقا

روسيه مطالعات و تاليفات متعددي در مورد تكنيك نگهداري اسپرم به مدت طوالني، انكوباسيون تخم ها، 

نگهداري الرو ماهي و تغذيه آن ها، تكنيك حمل و نقل تخم هاي لقاح يافته و ماهي زنده به عمل آورد و 

                                                 
1 - Stephen Ludwig Yacobi 
2 - Karl Linne 
3 - J.Demmi 
4 - A.Jegen 
5 - J.V.Kost 
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همچنين با ايجاد استخرهاي گوناگون روشهاي پرورش و رشد ماهيان را ابداع نمود. اين شخص از طرف اتحاديه 

كشاورزي مسكو و آكادمي علوم فرانسه به دريافت مدال طال نائل گرديد. بعد از وراسكاي دانشمندان بزرگ 

تكثيروپرورش ماهي، تشكيل ديگري در شوروي دنباله كارهاي او را گرفته و در حقيقت علوم و صنعت 

انستيتوهاي مختلف تحقيقاتي و آزمايشگاههاي علمي كه دانشمندان بزرگي نظير نيكولسكي ، آگريم و 

اصغرآندريوويچ بورودين ، آرنولد  سالداتف  كوچين ، درژاوين در آنها كار و مطالعه نموده اند سبب گرديد 

در  1928ي تكثيروپرورش ماهي بنيادگرديد و در سال اساس تئوري و عمل 1928تا  1921كه در طي سالهاي 

  تمام روسيه مجتمع هاي صنعت پرورش ماهي تشكيل شد.

تكثير نيمه مصنوعي ماهي آمور و كپور  نقره اي در چين  1930تا  1920در دهه سوم قرن بيستم يعني سالهاي 

ا در رودخانه محل صيد انجام داده و به متداول گرديد. براي اين منظور ماهيهاي مولد رسيده و آماده تخمريزي ر

كارگاههاي مخصوص انتقال يافته و در آنجا تكثير مي نمودند. اين موضوع بسرعت پيشرفت حاصل نمود تا 

اينكه در دهه بعد چيني ها توانستند ساالنه ميليونها بچه ماهي توليد و در اختيار پرورش دهندگان قرار دهند. توليد 

واع كپور چيني بخصوص هنگامي اوج گرفت كه تكثير صد در صد مصنوعي آن از طريق و توزيع بچه ماهي ان

تزريق هورمون به مولدين در كارگاهها انجام گرفت، كه از اين طريق عالوه بر بدست آوردن بچه ماهيهاي 

              يكدست و يكنواخت و خالص، با قرنطينه محيط كار، جلوگيري از آلودگي بچه ماهي بخوبي عملي گرديد. 

يك نفر  1856به نام هونيژ در هونين گن تاسيس شد. در سال  1853اولين توليد مثل مصنوعي ماهيان در سال  

روسي به نام وراسكيروش لقاح خشك  را انجام داد. به علت توسعه جهاني روشهاي تكثير مصنوعي ماهيان، 

يافته و روشهاي تخم و اسپرم گيري نيز به شدت مكانيزه دستگاههاي ارايه شده در اين زمينه دائما تغيير و تكميل 

ميالدي، تكثير گزينشي ماهي كپور آغاز گرديد و استفاده از گونه هاي مختلف  1400-1600شده اند. سالهاي 

كپور بوسيله تكثير كنندگاني كه مي كوشيدند ماهيهايي با رشد سريعتر را توليد نمايند، توسعه يافت. پرورش 

هي كپور، همواره در جستجوي روشهاي بهتري در زمينه تكثير ماهي بودند، تا اينكه اين توفيق در دهندگان ما

محلي كه كمتر انتظار آن مي رفت حاصل گرديد. توماس دوبيش  استخري كوچك ساخت كه زهكشي و 

آب مناسب پر  خشك كردن اين استخر كامال امكانپذير بود. در آن بذر انواع علوفه سخت ساقه كاشت و آنرا از

نمود. سپس تا رسيدن دماي آب به حد دلخواه ، آنرا بحال خود رها نمود. بعد سه ماهي كپور را كه وقت 

تخمريزي آنها نزديك بود، در آب استخر رها كرد. ماهيهاي كپور تخمريزي نمودند و براي خارج نمودن 

آب گرم نمود. اينكار با موفقيت بسيار زيادي  ماهيهاي مولد، سطح آب را تقليل داده و سپس استخر را دوباره با

بارها تكرار گرديد مدتي بعد، فردي بنام هوفرطرح دوبيش را اندكي تغيير داد، بدليل آنكه وي در منطقه اي 

مرتفع تر و بنابراين سردتري مبادرت به پرورش ماهي كپور مي نمود، شيب كف استخر هوفر خيلي بيشتر از شيب 

دوبيش است، هوفر كوشيد از طريق افزودن عمق استخر در يك طرف، مدت زمان سرد تعيين شده در طرح 
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شدن آب را نسبت به استخر دوبيش، طوالني تر گرداند، بنابراين ظاهرا طرح هوفر جهت اجرا در مناطقي مانند 

  جزاير بريتانيا مناسب تر است.

ر آبزيان آب شيرين، بايد ساز و كار توسعه پايدار به منظور تداوم رشد مثبت ساليانه در افزايش توليد ماهي و ساي

و مسئوالنه از جمله مطالعات كاربردي، تامين اعتبارات و تسهيالت كم بهره، توسعه پوشش بيمه فراگير آبزيان و 

بكارگيري سيستم مكانيزاسيون  و از همه مهم تر  مديريت بهينه مزارع  و تدوين آيين كار توليد فراهم شود تا 

  پروري تامين شود. توسعه پايدار در آبزيزمينه 

  شود:دوره ويژه پرورشي تقسيم مي 3ماهي دار كردن به 

  الف) دوره پرورش الرو تا بچه ماهي نورس.

  ب) دوره پرورش بچه ماهي نورس تا بچه ماهي انگشت قد.

  ج) دوره پرورش بچه ماهي انگشت قد تا ماهي پرواري (بازاري).

د بر مبناي وزن اوليه و وزن نهايي، طول دوره پرورش، تركيب و تراكم ماهي، درصد و در هر دوره هدف تولي

  .)1377(خميراني و همكاران،شودمرگ و مير قابل قبول و ... مشخص مي

بمنظور توليد مطلوبتر دريك مزرعه، ذخيره سازي و طرح توليد، فاكتورهاي زياديكه موثر بر رشد ماهي مي 

  شوند. باشند بايد در نظر گرفته

  تراكم ماهيان ذخيره شده در هر ناحيه -

  سايز  و وزن آنها در زمان توليد -

  كيفيت غذاي فراهم شده  -

  همچنين بازار پسندي ماهي از نظر وزن و سايز ماهي نيز مورد نظر است.

تركم باالي ماهي در استخرها موجب رقابت غذايي و كاهش وزن قبل از صيد خواهد شد. بنابراين هر استخري 

  اراي ظرفيت توليد محدودي مي باشد.كه متاثراز فاكتورهاي زير مي باشد.د

  تركيب اليه خاكي كف استخر-

  كيفيت آب-

  دسترسي غذايي-

  عمق استخر-

  كليماي منطقه-

تخمين ظرفيت توليد مشكل است بنا براين فراهم كردن فرمول عمومي كه بتواند براي همه استخرها كاربرد داشته 

  ست.در عوض پرورش دهندگان بايد بر تجربيات گذشتگان اعتماد كنند.باشد غير ممكن ا

افزايش وزن ماهيان مي تواند توسط ارزش غذايي متفاوت غذاهاي آنها كنترل شود.در روش گسترده نيازهاي 

غذايي ماهيان از غذاي طبيعي موجود در استخرها تامين مي شود.اما در روشهاي نيمه متراكم و متراكم غذاي 
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اضافه مي شود.تا جايي كه در استخرهاي فوق متراكم كل غذاي موردنيازبصورت پلت در اختيار ماهي  مكمل

  قرار مي گيرد.  

 Horvath)تن در هكتار در مناطق گرمسيري ميسر است( 2-1در حالت عادي در روش نيمه متراكم برداشت 

etal.,2002. ر از مزارع گرم ابي كشور برداشت مي تن در هكتا 3اين در حالي است كه در حال حاضر بيش از

  شود.
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  كارروش -2

پرورش از طريق بررسي اطالعات پايه و گزارشات  از نظردر اين مطالعه ساختار توليد و پرورش ماهيان گرم آبي 

وضعيت موجود پرورش از نظر تراكم  و توع مورد بررسي قرار گرفت. پس از تعيين دقيق ملي و منابع علمي  

تعيين ظرفيت استخر ها ، مديريت رشد ، مديريت مولدين و مديريت صيد و پس از جمع اوري و گونه اي ، 

 نييكار تع نييآي ،گرم آب يپرورش يدر استخر ها يكار تراكم وتنوع گونه ا نييآتحليل اطالعات به تدوين 

  يگرم آب يرورشپ يدر استخر ها  يو بهره بردار ديكار ص نييآي ،گرم آب يپرورش يدر استخر ها  تيظرف

گرم  يپرورش ياستخر ها  نيمولد تيريكار مد نييآي ،گرم آب يپرورش يرشد در استخر ها تيريكار مد نييآ،

  پرداخته شد .  يآب
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  نتايج و بحث -3

  آيين كار تراكم و تنوع گونه اي در استخرهاي پرورشي گرم آبي-1-3

در .پذيردمي دو گونه اي و چند گونه اي انجام  ونه اي،تك گصورت به هاي گرم آبي پرورش ماهي معموال 

مورد كپور ماهيان براي استفاده از تمام سطوح غذايي استخر بهتر است كه پرورش به صورت چند گونه اي انجام 

گيرد چون ماهيان مختلف از ستون غذايي مختلف استفاده نموده و حداكثر بهره وري از استخر صورت مي 

  گيرد. 

ماهيان بازاري با توجه به شرايط و امكانات موجود گونه هاي مختلف كپور ماهيان را به عنوان ماهي  در پرورش

  اصلي در نظر گرفته كه يكي از سه حالت زير مي باشد : 

  اگر ماهي اصلي كپور معمولي باشد تغذيه دستي انجام مي گيرد.  – 1

  حيواني صورت مي گيرد.  اگر ماهي اصلي فيتوفاگ باشد فقط كوددهي شيميايي و – 2

  اگر ماهي اصلي ماهي علف خوار (آمور) باشد فقط علوفه به عنوان غذا استفاده مي شود.  – 3

درصد  20ماهي سرگنده(بيگ هد) هيچ وقت نبايد به عنوان ماهي اصلي در نظر گرفته شود و تعداد آن بايد 

  ).1377(علوي،)و 1377(قناعت پرست و همكاران، ماهي فيتوفاگ محاسبه گردد 

در پرورش ماهيان گرمابي برخالف پرورش ماهيان سردآبي، پرورش تك گونه اي متداول نبوده و از نظر 

اقتصادي نيز به صرفه نيست. همچنين پرورش به صورت دوگونه اي نيز متداول نيست و در شرايط خاص منطقه 

پرورش چندگونه اي دارد(خميراني و  اي توصيه مي شود زيرا اين روش مزاياي بسيار كمتري نسبت به روش

  ).1377همكاران،

در هر صورت در شرايط خاص منطقه اي كه ماهيان به صورت دوگونه اي پرورش داده مي شوند بايد تركيب 

گونه ها به صورتي باشد كه با يكديگر رقابت غذايي نداشته باشند، به همين علت پرورش ماهي كپور نقره اي با 

كپور نقره اي با آمور و پرورش ماهي آمور با سرگنده مي تواند صورت گيرد ولي همان كپور، پرورش ماهي 

طور كه قبالً گفته شد، بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي به خصوص در كشور ما، روش پرورش 

  ).1377چندگونه اي است(خميراني و همكاران،

صادي ترين روش هاي پرورش اين ماهيان در جهان و پرورش چندگونه اي ماهيان گرمابي از متداول ترين و اقت

ايران است. در اين روش ماهيان مورد نظر از تمامي سطوح غذايي طبيعي استخر استفاده نموده و عالوه بر اين اثر 

متقابل مثبت تغذيه اي بر روي يكديگر دارند. زي شناوران گياهي موجود در استخر فقط مي توانند مورد تغذية 

نقره اي قرار گيرند و گونه هاي ديگر ماهيان نمي توانند به طور مستقيم آن ها را مورد تغذيه قرار  ماهي كپور

دهند. اما در صورتي كه كشت به صورت چندگونه اي باشد، ماهي كپور نيز از آن بهره مند مي شود. بدين 

صورت نيمه هضم شده دفع  ترتيب كه قسمتي از زي شناوران گياهي خورده شده توسط ماهي كپور نقره اي به

مي گردد كه مي تواند مورد مصرف ماهي كپور قرار گيرد. ماهي كپور نيز با تغذيه از كفزيان و به هم زدن كف 
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استخر باعث در دسترس قرار گرفتن مواد معدني كف استخر براي مصرف زي شناوران گياهي مي شود كه اين 

  ).1377اي قرار مي گيرند(خميراني و همكاران،زي شناوران گياهي مورد مصرف ماهي كپور نقره 

ماهي آمور از گياهان داخل استخر استفاده نموده و ماهي سرگنده نيز زي شناوران جانوري موجود در استخر را 

مورد تغذيه قرار مي دهد. در صورتي كه ماهي سرگنده در استخر كشت داده نشود زي شناوران جانوري داخل 

نمي گيرند و تراكم آن ها در استخر باال خواهد رفت و چون زي شناوران جانوري از استخر مورد مصرف قرار 

زي شناوران گياهي داخل استخر تغذيه مي نمايند از جمعيت زي شناوران گياهي كم شده و در نتيجة كمبود آن 

ن ها گرسنه ها، جمعيت زي شناوران جانوري كاهش خواهد يافت و در نهايت همة ماهيان استفاده كننده از آ

  ).1377خواهند ماند(خميراني و همكاران،

چنانچه در داخل استخر از ماهي كپور نقره اي استفاده نشود به علت عدم مصرف زي شناوران گياهي، شكوفايي 

زي شناور گياهي و كاهش شديد اكسيژن در هنگام شب، سبب تلفات ماهيان مي شود. به همين داليل بهترين 

  يان گرمابي، روش پرورش توأم(چندگونه اي)است.روش براي پرورش ماه

ماهيان گرمابي كه در كشور ما از آن ها براي پرورش چندگونه اي استفاده مي شود. كپور ماهيان چيني،(كپور 

نقره اي، آمور وسرگنده) و ماهي كپور معمولي اصالح شده و وارد كردن ساير گونه ها مانندكپور لجني، ماهي 

ور كار قرار دارند ولي فعالً به صورت گسترده از آن ها استفاده نمي شود(خميراني و سيم و غيره در دست

  ).1377همكاران،

الرشد را نيز توصيه توان در اين سيستم پرورش اردك سفيد سريعشود. مياي انتخاب ميگونه 4معموالً تركيب 

وب آب، امكانات تأمين نمود. تركيب بستگي به حاصلخيزي خاك و آب، طول دوره گرما، دماي مطل

هاي هواده ...)، تأمين غذاي دستي و علوفه دارد. وليكن به علت ارزاني توليد اكسيژن(از جمله دستگاه

درصد و  50شود حداقل اي و سرگنده، سعي ميشناوران و به صرفه بودن توليد ماهياني چون كپور نقرهزي

درصد به سرگنده اختصاص يابد. تركيب كپور و آمور  10 اي و حدوددرصد از تركيب به كپور نقره 55معموالً 

درصد بسته به فراواني غذاي دستي يا علوفه نرم خوش  25تا  15نيز دستخوش تغييرات است و هركدام از 

  ).1377خوراك تعيين خواهد شد(قناعت پرست و همكاران،

د گونه اي(كه اغلب از كپور ماهيان تراكم ذخيره سازي مي تواند تك گونه اي باشد(عمدتا كپور معمولي)يا چن

مي باشند).در هر دو روش، هدف پرورش دهنده استفاده از غذاي طبيعي و پروتئين موجود در آنها مي باشد،كه 

اين غذاي طبيعي مي تواند با كودهاي آلي و معدني افزايش يابد.توليد ماهي با غذاهاي مكمل مي تواند بطور 

كيفيت غذاي استفاده شده بطور معني داري بر ميزان توليد موثر است.كپور چشمگيري افزايش يابد. كميت و 

يك ماهي همه چيز خوار است و مي تواند غالت را با ميزان هيدرو كربن باال مورد استفاده قرار دهد.رشد ماهي 

   ).1381با استفاده از غذاي طبيعي و غذاي مكمل به نسبت مساوي  بهتر صورت مي گيرد(افشار مازندران،
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كپور مي تواند بصورت متراكم نيزپرورش يابد كه در اين روش تغذيه متكي بر غذاي دستي است.غذاي با 

نشاسته باال براي اين سيستم كافي نمي باشد. اگر تنها از غالت استفاده شود بيماريهاي عفوني به راحتي افزايش 

ين باشد كه توسط تركيبات طبيعي فراهم شده مي يابند. يك غذاي كامل كپور بايد حاوي پروتئين، چربي، ويتام

اند. در كنار فراهم نمودن محيطي براي ماهي در استخر، استخرهاي ماهي پروتئين ارزان در اختيار ماهي قرار مي 

دهند.كپور معمولي تنها از برخي كفزيان بطور اختصاصي تغذيه مي كند. بنا براين مقادير زيادي غذاي زنده 

ن، زئوپالنكتون و گياهان آبزي بال استفاده باقي مي گذارد. ساير گونه هاي كپور ماهيان كه از شامل فيتو پالنكتو

فيتوپالنكتونها، زئوپالنكتونها و گياهان استفاده مي كنند مي توانند در سيستم پلي كالچر بدون ايجاد رقابت 

خوار نظير فيتو فاگ، آمور ماهيان گياهغذايي پرورش يابند واز غذاهاي طبيعي موجود تغذيه نمايند.به اين منظور 

  ).1377زئو پالنكتون خوار بيگ هد  به استخر معرفي مي شوند(قناعت پرست و همكاران، و ماهي

مهمترين هدف در انتخاب سيستم پلي كالچر (پرورش چند گونه) استفاده از تمام امكانات غذايي در سطوح 

اهيان گرمابي(كپور نقره اي، آمور، كپور سر گنده و بيگ مختلف (اعماق) آب است.عادات غذايي گونه هاي م

هد) به نحوي است كه از منابع غذايي موجود در اعماق متغير آب استفاده مي كنند و رقابتي با يكديگر ندارند. 

اما اليه هاي غذايي در سطوح مختلف آب به صورت زنجيره هايي به هم مرتبط هستند،كه الزم است تركيب و 

ه ها به نحوي تعيين شود تا خللي در توليدات طبيعي استخرها ايجاد نشود. شرايط اقليمي و آب و تراكم گون

خاك تعيين كننده تركيب و تراكم گونه هامي با شند.همچنين همانگونه كه در مقدمه عنوان شد در صورتي كه 

اندازه حداقل نياز استخرها  مديريت بهتري در امر پرورش ماهيان به اجراء گذاشته شود ،آب كافي و مطمئن به

تامين گردد و انرژي كافي و مطمئن به منظور راه اندازي سيستمهاي هوادهي استخرها و تامين غذاي مناسب در 

منطقه طرح موجود باشد، ضمن افزايش سطح معلومات و دانش پرورش دهندگان مي توان با اعمال روش كشت 

د. درسيستم پرورش متراكم عامل محدودكننده كاهش ميزان اكسيژن تن در هكتار رسي 5متراكم به توليد بيش از 

  محلول در آب است. 

تركيب و تراكم گونه هاي ماهي در پرورش ماهيان گرمابي بستگي به استفاده از هواده و يا عدم استفاده از آن و 

طرف معاونت تكثير  همچنين شرايط منطقه و مزارع پرورش ماهي دارد ولي به طور كلي تركيب و تراكم ذيل از

  و پرورش آبزيان شيالت ايران به پرورش دهندگان ماهي توصيه مي شود.

 درصد 25-20ماهي كپور  -1

 درصد 20-15ماهي آمور  -2

 درصد 10-5ماهي سرگنده  -3

 درصد 60-50ماهي كپور نقره اي  -4

ماهي بايد به  درصد تلفات دورة پرورش در نظر گرفته مي شود كه در زمان كشت بچه 10عالوه بر اين، حدود 

  استخر اضافه گردد.



١٤  ������� "�ح � ��#
 / %�ارش 

 

با توجه به شرايط منطقه از نظر مدت زمان پرورش، دسترسي و يا عدم دسترسي به غذاي دستي ارزان، زياد بودن 

ويا كم بودن گياهان استخر و همچنين دسترسي به علوفة ارزان، تركيب گونه اي كپور نقره اي، كپور و آمور مي 

  يا كاهش يابد. درصد افزايش و 10تواند تا 

و به شرح زير  هزار قطعه در هكتار 6تا  5 معادل استخرهاي پرورش ماهي با هوادهي تراكم كشت در هكتار در

  در نظز گرفته مي شود:

  درصد 55-50ماهي كپور نقره اي  -1

  درصد 25 -20ماهي كپور  -2

  درصد 20-15ماهي آمور  -3

  درصد 10 -5ماهي سرگنده  -4

  درصد كاهش و يا افزايش يابد. 10تركيب گونه ها مي توانند تا در اين مورد نيز 

روش با توجه به شرايط و امكانات موجود يك در روش انتخاب گونه هاي اصلي در پرورش  متنوع مي باشد. 

در منطقه، يكي از گونه ها به عنوان گونة اصلي انتخاب شده و بقية ماهيان به صورت ماهيان جنبي همراه با آن 

شوند. به عنوان مثال اگر در منطقه اي ضايعات كشاورزي محصوالتي نظير گندم، جو، ذرت 	ش داده ميپرور

فراوان و ارزان قيمت باشد مي توان در آن منطقه اقدام به پرورش ماهي كپور به عنوان ماهي اصلي و بقيه ماهيان 

روزهاي آفتابي و طول روز به حدي  به صورت جنبي نمود و يا اين كه اگر شرايط آب و هوايي منطقه و تعداد

كم است كه نمي توان باروري استخر را در آن انتظار داشت، با در نظر گرفتن غذاي مورد نياز براي تغذية ماهي 

  ). 1377كپور، مي توان اقدام به پرورش آن به صورت گونة اصلي نمود(خميراني و همكاران،

مت در اختيار بوده و طول مدت روز و تعداد روزهاي آفتابي در در مناطقي كه كود حيواني فراواني و ارزان قي

طول زمان پرورش زياد است و باروري طبيعي استخر به نحو مطلوبي صورت مي گيرد، مي توان از ماهي كپور 

  نقره اي به عنوان گونة اصلي و ساير ماهيان به عنوان ماهي جنبي استفاده كرد.

پوشيده از علف و گياهان آبزي فراوان مي شود و علوفه كاري در منطقه  در مناطقي كه استخرهاي پرورش ماهي

  زياد و فراوان است، مي توان اقدام به پرورش ماهي آمور به عنوان ماهي اصلي نمود.

در شرايط كشور ما از بين سه گونه ماهي فوق كه مي توانند به عنوان ماهي اصلي در پرورش انتخاب شوند، در 

توان از ماهي كپور به عنوان گونة اصلي يا از ماهي كپور نقره اي به عنوان ماهي اصلي  بعضي از مناطق مي

استفاده نمود. شرايط براي انتخاب ماهي آمور به عنوان گونة اصلي مناسب نبوده و مقرون به صرفه 

  ). 1377نيست(خميراني و همكاران،

آلود نمودن آب يا اثر همياري آن در استخر  از ماهي كپور فقط براي به هم زدن گل كف استخر و گل معموال

استفاده مي شود. ميزان كود الزم براي فصل پرورش محاسبه و به تعداد هفته هاي موجود در فصل پرورش تقسيم 

  مي شود. كوددهي هر هفته انجام مي پذيرد.
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رو در هر متر مربع يا قطعه ال 150تراكم يا ظرفيت در واقع ذخيره سازي تعداد ماهي در واحد سطح است. مثالً 

  متر مربع) و غيره. 10000قطعه بچه ماهي انگشت قد در هر هكتار( 4000

تراكم رهاسازي، به وزن اوليه بچه ماهي در هنگام معرفي به استخر، وزن نهايي ماهي توليد شده، طول دوره 

دات طبيعي و غذاي دستي بستگي گرماي آب و هوا، ابعاد استخر، نيازهاي زيستي و مهمتر از همه به فراواني تولي

  دارد.

قد تا ماهي پروراري يا مرحله پرورش بازاري متناسب با شرايط محيطي تراكم دردوره پرورش بچه ماهي انگشت

با سپري شدن زمستان و گرماي نسبي آب و هوا در اوايل بهار، بچه ماهيان انگشت قد، و نياز بازار تامين ميگردد. 

يابند. هدف توليد ماهي در اين مرحله شده و به استخرهاي پرواربندي انتقال ميصيد، شمارش و ضدعفوني 

باشند. كيلو مي 3-2آل و در شرايط ايده 5/1پرورش ماهيان با استاندارد مصرف حداقل يك كيلو، ميانگين 

متر  5/1بتدا هكتار است. عمق مفيد استخر در ا 2هكتار و به طور معمول يك هكتار و حداكثر  5/0استخر حداقل 

رسد. استخرهايي با متر نيز مي 5/2متر و در شرايط خاص به  2و سپس با افزايش تدريجي آب، عمق متوسط به 

متر براي پرورش مناسب نيستند و مسلماً توليد در چنين استخرهايي  4 -5/3هكتار و عمق بيش از  5ابعاد بيش از 

هكتاري است. زيرا استخرهايي به مساحت كمتر شرايط را براي  1به مراتب كمتر از استخرهاي استاندارد پرواري 

  كند.اعمال مديريت آسانتر مي

آذر همان سال ادامه دارد.  -ارديبهشت آغاز و تا آبان -دوره پرورش با توجه به شرايط آب و هوايي از فروردين

كنند تا عيد نگهداري ميپرورش دهندگاني كه ماهي پرواري را در استخر مورد نظر تا اواخر اسفند و شب 

سازي دوره آتي را نخواهند داشت بتوانند ماهي را با قيمت باالتري عرضه كنند مسلماً فرصت خشكانيدن و  آماده

  و چنين استخرهايي بعد از چند دوره برداشت عمالً كارايي و راندمان توليد خود را از دست خواهند داد.

هاي هواده يا كمپرسورهاي تأمين اكسيژن ان آبدهي، استفاده از دستگاهبنابراين بسته به كيفيت خاك و آب، ميز

آب، وضعيت مطلوب آب و هوا (مثل تعداد روزهاي آفتابي)، امكان كودپاشي، تأمين غذاي دستي و مهمتر از 

قطعه  4500تا  3500همه تأمين علوفه خوش خوراك (ويژه ماهي كپور علفخوار) در هر هكتار استخر پرورش از 

 شود.گرم) رهاسازي مي 60چه ماهي انگشت قد (ترجيحاً باالي ب

گرم توليد همان  15 – 10شود در استان هاي گرم (همچون خوزستان ...) از بچه ماهي كپور حدود پيشنهاد مي

گرم كه معموالً يك تا دو ساله  60سال براي دوره پرواربندي سال جاري استفاده نمايند. زيرا بچه كپور حدود 

  نمايند.رسند و تخم ريزي طبيعي ميند در آن مناطق در شرايط استخر سريعاً به سن بلوغ جنسي ميهست

هايي با آب و هواي سردتر، از تراكم پايين و با وزن اوليه بچه ماهي باالتر استفاده خواهند نمود. مسلماً استان

ماهي را در واحد سطح تواند تراكم بچهميكند اي از امكانات تأمين آب بااليي استفاده ميهمچنين اگر مزرعه

هاي بتني انتقال يافته و پس از افزايش دهد. ماهيان پرواري براساس نياز بازار فروش پس از صيد به حوضچه

  شوند.شستشو و تميز شدن صبح زود براي مصرف به بازار عرضه مي
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رد نظر است. بچه ماهي سالم توليد ماهي مسلماً در تمام دوره هاي پرورشي فوق سالمت كامل بچه ماهي نيز مو

تواند از احتمال بروز تلفات قابل توجه، را ضمانت خواهد كرد. تأييد كنترل بهداشتي و پيشگيري به موقع مي

  كاهش رشد و افت توليد بكاهد

، جوان يا تراكم بچه ماهيان براي توليد ماهيان بازاري به عوامل  مختلفي از جمله، وضعيت توليدات طبيعي استخر

پير بودن استخر(استخرهاي تازه ساز و يا چندين سال بهره برداري شده)، استفاده از هواده، وضعيت و كيفيت 

  ).1377آب مورد استفاده، حاصلخيزي خاك استخر و غيره بستگي دارد(قناعت پرست و همكاران،

صورت حاصلخيزبودن خاك آن و  براي استخرهايي كه در سالهاي اول بهره برداري هستند، تراكم كشت را در

قطعه در هكتار در نظر گرفت. در مورد استخرهايي كه چندين سال مورد  5000دارا بودن آب غني، مي توان با 

قطعه در هكتار است. در مورد استخرهايي  3000بهره برداري قرار گرفته اند، استانداردتراكم ماهيدار كرن آنها 

اكسيژن محلول در آب و بهبود كيفيت غذاهاي زنده موجود در استخر استفاده مي كه در آنها از هواده با افزايش 

درصد تلفات براي  15قطعه در هكتار افزايش داد. در همه اين موارد ،  6000شود. مي توان تراكم كشت را تا 

استخرهاي جوان  پايان دوره پرورش در نظر گرفته و به ماهيان با تراكم فوق افزوده مي شود. بنا براين در مورد

 6900-7000قطعه انواع گونه هاي كپور ماهيان، در مورد استخرهايي كه در آنها از هواده استفاده مي شود 5700

درصد تلفات در نظر  15قطعه بچه ماهي، درابتداي پرورش، در استخر كشت داده مي شوند. بديهي است براي 

ه اي در دادن غذاي دستي،كودهاي شيميايي و آلي و غيره گرفته شده در استخر هيچ گونه برنامه ريزي و محاسب

  ).1377در نظر گرفته نمي شود(قناعت پرست و همكاران،

درصد تركيب گونه هاي مختلف كپورماهيان در كشت توام، بستگي به عوامل مختلفي نظير وضعيت توليدات 

آبزي در استخر، سهولت تهيه غذاي طبيعي استخر، وضعيت استخر از نظر لجني بودن يا نبودن، وضعيت گياهان 

  كنسانتره در منطقه و اقتصادي بودن آن، سهولت تهيه علوفه، بازارپسندي ماهي و غيره دارد.

وفور انواع غذاهاي مصرفي هر گونه ماهي، عامل مهمي در درصد تركيب ماهيان در استخر است. با توجه به اين 

بنابراين تعداد ماهي  .ير غذاهاي توليدي بيشتر و ارزانتر استكه اغلب توليد متراكم زي شناوران گياهي از سا

كپور نقره اي نيز بيشتر در نظر گرفته مي شود. ارزان بودن قيمت كود هاي شيميايي و حيواني نسبت به غذاي 

دستي(با توجه به اين كه ماهي كپور نقره اي از غذاي دستي استفاده نكرده و فقط زي شناوران گياهي استفاده 

ي كند) فقط براي توليد زي شناوران گياهي كوددهي الزم است. باتوجه به اهميت ماهي كپور نقره اي، به م

عنوان ماهي اصلي و با در صدر تراكم بيشتري نسبت به ساير ماهيان در نظر گرفته ميشود. به استثناي مواردي كه 

آمور بايد ازهمه كمتر باشد در غير رويش گياهان پرسلولي در استخر به حد وفور است درصد تراكم ماهي 

اينصورت غذاهاي گياهي مكمل، شامل شبدر و يونجه به اندازه نياز و بطور مرتب بايددر اختيار آنها قرار مي 

گيرد. چنانچه استخر داراي كفي لجني باشد و همچنين در صورتي كه تهيه غذا ي دستي در منطقه دشوار و 

وام كمتر در نظر گرفته مي شود، علت آن اين است كه ماهي كپور با بهم گران تمام شود درصد كپور دركشت ت
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زدن لجن كف استخر، جهت تغذيه خود موجب گل آلودگي آب و متصاعد شدن گازهاي محبوس در كف و 

نرسيدن نور به زي شناوران گياهي و در نتيجه كاهش توليدات طبيعي استخر و در نهايت كاهش رشد ساير 

آنها خواهد شد. در مواردي كه كف استخر لجني نبوده و بخصوص غذاي دستي به سهولت و ماهيان و تلفات 

ارزان تهيه مي شود. درصد تراكم ماهي كپوردر استخر بيشتر در نظر گرفته شده و حتي مي تواند گونه اصلي 

  پرورشي را شامل شود.

د گونه هاي مختلف كپور ماهيان براي با توجه به شرايط موجود در اكثر مناطق ايران، درصد تركيب استاندار

  استخرهاي پرواربندي به شرح زير است.

 10-5درصد، ماهي سرگنده 10-15درصد، ماهي آمور 20-25درصد، ماهي كپور -60-50ماهي كپور نقره اي

  درصد

يادآوري مي شود به علت شرايط بعضي مناطق اين درصدها ممكن است اندكي تغيير يابد(كازروني منفرد و 

  ).1376كاران،هم

  

بچه ماهياني كه براي پرورش ماهيان پرواري از داخل استخر هاي پرورش بچه ماهيان انگشت قد يك ساله يا 

استخرهاي زمستان گذراني صيد مي شوند، بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين ماهيان از نظر وزن و طول بايد 

شناي آنها سالم باشد. هر چقدر بچه ماهي كشت شده در  تناسب داشته باشند. پوست آنها براق، فلسها و باله هاي

استخرهاي پرواربندي ازتناسب و وزن بااليي برخوردار باشد، ميزان توليد در پايان فصل پرورش ماهيان پروار ي 

گرم،  50تا  20گرم است و ماهيان با وزن  10باالتر خواهد بود. وزن مناسب بچه ماهي براي شروع پرورش باالي 

ن تنيجه را خواهند داد. ساده ترين روش براي تشخيص بچه ماهيها از نظر كيفيت و بهداشت، اين است كه بهتري

تعدادي از آنها را در يك بشقاب تخت و بدون آب بريزيم. چنانچه به شدت  تالش و جست وخيز كرده و بپرند 

كات جزيي داشته باشند از نظر نشان از سالمت آنها است و اگر آرام در كف بشقاب بدون حركت مانده يا حر

  ).1377كيفي مناسب نيستند(قناعت پرست و همكاران،

از آنجايي كه ماهيان گرمابي و كپور ماهيان چيني، همانند ساير ماهيان جزء حيوانات خونسرد بوده و در دماي 

ماي پايين تر از درجه سانتي گراد تغذيه نمي كنند و از طرف ديگر موجودات زنده غذايي داخل آب در د10زير 

درجه سانتي گراد در پايين تر ين حد خود قرار دارند. زمان مناسب براي كشت بچه ماهيان در استخرهاي  10

درجه  10پرواربندي پس از آبگيري و كوددهي اين استخرها، زماني است كه درجه حرارت آب استخر حداقل 

  ).1377باشد(قناعت پرست و همكاران،	سانتي گراد بوده و موجودات زنده غذايي در آن تشكيل شده

زمان انتقال و كشت بچه ماهيان در استخرهاي پرواربندي، بستگي به شرايط اقليمي منطقه داشته و در مناطق 

مختلف كشور با توجه به وضعيت آب و هوايي متفاوت است. در مناطق گرمسيري نظير استان اين عمل مي تواند 
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در مناطقي مانند گيالن در نيمه اول ارديبهشت ماه در استان مازندرا ن در نيمه  در اواخر اسفند ماه صورت گيرد.

  ).1377دوم فروردين انجام مي شود(قناعت پرست و همكاران،

انواع كپور ماهيان شامل ماهي كپور معمولي،كپور نقره اي، آمور و سر  كشت چند گونه اي متراكم در روش

ند. اين روش مناسب ترين روشهاي پرورش ماهيان گرمابي است. در گنده به صورت توام پرورش داده مي شو

  اين روش ماهيان از كليه سطوح غذايي موجود در استخر استفاده مي كنند و اثر متقابل بر روي يكديگر دارند.

براي استخرهايي كه در سالهاي اول بهره برداري هستند، تراكم كشت را در صورت حاصلخيزبودن خاك آن و 

قطعه در هكتار در نظر گرفت. در مورد استخرهايي كه چندين سال مورد  5000ودن آب غني، مي توان با دارا ب

قطعه در هكتار است. در مورد استخرهايي  3000بهره برداري قرار گرفته اند، استانداردتراكم ماهيدار كرن آنها 

غذاهاي زنده موجود در استخر استفاده مي كه در آنها از هواده با افزايش اكسيژن محلول در آب و بهبود كيفيت 

درصد تلفات براي  15قطعه در هكتار افزايش داد.در همه اين موارد،  6000شود. مي توان تراكم كشت را تا 

پايان دوره پرورش در نظر گرفته و به ماهيان با تراكم فوق افزوده مي شود. بنا براين در مورد استخرهاي جوان 

 6900-7000هاي كپور ماهيان، در مورد استخرهايي كه در آنها از هواده استفاده مي شود قطعه انواع گونه 5750

درصد تلفات در نظر  15قطعه بچه ماهي، در ابتداي پرورش، در استخر كشت داده مي شوند.بديهي است براي 

يي و آلي و غيره گرفته شده در استخر هيچ گونه برنامه ريزي و محاسبه اي در دادن غذاي دستي،كودهاي شيميا

  ).1376در نظر گرفته نمي شود(كازروني منفرد وهمكاران،

شود كه موارد عمده در معرفي و كشت الرو يا بچه ماهي به استخر به طور كلي شرايط و زمان مناسبي رعايت مي

  آن به شرح زير است:

 ر منتقل شوند.بهتر است نوزادان ماهي در ساعات خنك روز (ترجيحاً صبح روز آفتابي) به استخ -1

آيد، زيرا نوزادان معموالً قادر به مقابله با باد شديد نيستند و اين باد شديد در استخر عامل منفي به حساب مي -2

 عمل در مرگ و مير آنان تأثير دارد.

گل آلودي شديد آب استخر از عوامل منفي است. اگر از آب گل آلود استفاده شود حتي قبل از ورود به  -3

 زدايي كرد.ان ابتدا استخر ذخيره را بايد رسوباستخر نوزادگ

هايي كه ديواره نوزادان ماهي را موافق جهت جريان باد ماليم در منطقه ساحلي (كناري) استخر در محل -4

 نمايد، رهاسازي كنيد.استخر نوزادان را در مقابل باد محافظت مي

م دمايي دو يا چند محيط آبي (پالستيك هاي در هنگام بارگيري، انتقال، تخليه و معرفي نوزادان ماهي به ه -5

ويژه حمل، آب مخزن ويژه حمل، آب حوضچه يا استخر) بايد توجه داشت معموالً هر يك درجه اختالف 

 دقيقه وقت براي هم دمايي نياز دارد. 3-2دماي حرارتي به 
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به تدريج در طول دوره  متر تا يك متر است كهسانتي 80آبگيري قبل از رهاسازي نوزادان در استخر، حدود  -6

شود. رعايت اين مورد در بهبود كيفيت آب و بازماندگي الرو و بچه ماهي دائماً آب تازه به استخر اضافه مي

 متر نيز افزايش خواهد يافت. 8/1و حداكثر  5/1مؤثر است. سپس عمق آب استخر به تدريج به 

هاي ممانعت كننده از ه شده و آبگيري از مسير صافيسازي اوليدار كردن، استخرها آمادهمسلماً قبل از ماهي -7

اي از مرگ و مير نوزادان و همچنين انتقال ورود آبزيان و ماهيان هرز انجام پذيرفته است. درصد عمده

گذاري و ورود موجودات هرز به استخرهاي پرورشي ها به علت عدم رعايت صافيها و اشاعه بيماريانگل

شناوران جانوري مضر و ري در صورت مشاهده و بررسي تراكم قابل توجه زياست. همچنين پس از آبگي

 پاشي استخر و حذف موجودات غيرمفيد نمود.توان اقدام به سممي حشرات آبزي مزاحم،

شناوران يابند. باروري آب و توليد زيانتقال مي اند،نوزادان به استخرهايي كه قبالً با كودپاشي حاصلخيز شده -8

از جمله روتيفرها به ويژه براي تغذيه طبيعي الرو و بچه ماهي نورس، مطلوب و در بقاء نوزادان ماهي جانوري 

 نقش عمده دارد.

اي و اي (يك نوع ماهي) يا دو گونهيكي ديگر از شروط اصلي پرورش، انتخاب روشي به صورت تك گونه -9

نورس، حتماً يك گونه ماهي پرورش  اي است. به طوري كه در دوره پرورش الرو بچه ماهييا چند گونه

گونه و ترجيحاً چند گونه پرورش  2بچه ماهي انگشت قد حداقل  -يابد و در روش بچه ماهي نورسمي

شود تا همه توليدات طبيعي در استخر اي استفاده مييابد و در روش پرواربندي حتماً از روش چند گونهمي

 مصرف شود.

توان در اين سيستم پرورش شود. مياي انتخاب ميگونه 4معموالً تركيب آبي در مجموع در پرورش ماهيان گرم 

الرشد را نيز توصيه نمود. تركيب بستگي به حاصلخيزي خاك و آب، طول دوره گرما، دماي اردك سفيد سريع

 وليكن بههاي هواده ...)، تأمين غذاي دستي و علوفه دارد. مطلوب آب، امكانات تأمين اكسيژن(از جمله دستگاه

شود حداقل اي و سرگنده، سعي ميشناوران و به صرفه بودن توليد ماهياني چون كپور نقرهعلت ارزاني توليد زي

درصد به سرگنده اختصاص يابد. تركيب  10اي و حدود درصد از تركيب به كپور نقره 55درصد و معموالً  50

د بسته به فراواني غذاي دستي يا علوفه نرم درص 25تا  15كپور و آمور نيز دستخوش تغييرات است و هركدام از 

  ).1377همكاران،راك تعيين خواهد شد(قناعت پرست وخوش خو

تراكم ذخيره سازي مي تواند تك گونه اي باشد(عمدتا كپور معمولي)يا چند گونه اي(كه اغلب از كپور ماهيان 

روتئين موجود در آنها مي باشد،كه مي باشند).در هر دو روش، هدف پرورش دهنده استفاده از غذاي طبيعي و پ

اين غذاي طبيعي مي تواند با كودهاي آلي و معدني افزايش يابد.توليد ماهي با غذاهاي مكمل مي تواند بطور 

چشمگيري افزايش يابد. كميت و كيفيت غذاي استفاده شده بطور معني داري بر ميزان توليد موثر است.كپور 

واند غالت را با ميزان هيدرو كربن باال مورد استفاده قرار دهد.رشد ماهي يك ماهي همه چيز خوار است و مي ت

   ).1381با استفاده از غذاي طبيعي و غذاي مكمل به نسبت مساوي  بهتر صورت مي گيرد(افشار مازندران،
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  نكات مهم در مديريت تراكم و تنوع گونه اي به هنگام ذخيره سازي شامل :

زرعه موظف است مراحل آماده سازي استخر ها را انجام  واز باروري مقدماتي قبل از ذخيره سازي مدير م -1

  اب استخر ها اطمينان حاصل نمايد.

روز پس از آبگيري اوليه  و بارور شدن استخر مبادرت به رها سازي بچه 10-7مدير مزرعه موظف است  -2

 10-15درصد كپور ، 15-20وفاگ ، درصد فيت 55-60قطعه در هر هكتار به نسبت  3500-4000ماهي به ميزان 

  درصد بيگ هد نمايد  .  5-10درصد آمور و 

تبصره : الگوي رها سازي مي تواند بر اساس موقعيت جغرافيايي و دوره دمايي آب و نيز ميزان باروري و در 

  خواست بازار هدف متفاوت باشد.

  ل هاي بهداشتي ضروري است.رعايت اصول بهداشتي و حمل و نقل بچه ماهي بر اساس دستور العم -3

انتخاب بچه ماهي سالم در زمان خريد از جمله نكات مهم مي باشد.توجه به رفتار ماهي و شكل و ناهنجاري   -4

  هاي ظاهري الزم است( انجام تست هاي مربوطه). 

  گرم مي باشد.   50تا  30وزن مناسب رها سازي بچه ماهيان براي پروار بندي  بطور متوسط  -5

زم است در مناطقي كه طول دوره پرورش كوتاه است و يا با كمبود آب مواجه هستند رها سازي بچه ماهي ال-6

درصد از سطح مفيد  مز ارع به  20-25) صورت پذيرد . بدينسان اختصاص دادن 50-150با اوزان باال ( گرم 

  توصيه مي شود . عنوان مزرعه حد واسط براي به وزن رساندن بچه ماهي به وزن مناسب ( باال)

بعد از ظهر توصيه مي شود . انجام عمليات هوادهي در اين خصوص  18تا  16زمان ذخيره سازي در ساعات   -7

  از اولويت برخوردار است .

 1قبل از  رها سازي مي بايست عمليات هم دمايي صورت پذيرد . مزرعه دار موظف است حداقل به مدت  -8

  سايه و ترجيحا در استخر مر بوطه انجام دهد.  ساعت عمليات هم دامايي را در

پس از رها سازي  مزرعه دار موظف به بررسي رفتار ماهيان در روز هاي متوالي بوده و تغذيه انها را زير نظر  -9

  داشته باشد. 

  

 با يكاهش تبادل حرارت يبرا يقيوپوشش عا برگالسيفا اي وميمخازن از جنس آلومنبراي حمل بچه ماهيان -10

چند  اي كي يلونينا يها سهياستفاده ازك با هايحمل وانتقال بچه ماه الزم است.در غير اينصورت رونيب يهوا

  انجام خواهد شد.جداره 

مخازن حمل  نيرا توسط ا يهزار عدد بچه ماه 100تا50توان  يم ازيمورد ن ژنيبودن اكس يدر صورت كاف-11

  كرد. 

از دادن غذا به آنها  هايساعت قبل از حمل بچه ماه 48تا 24ها،ياهم ربچهيوكاهش مرگ وم يريجلوگ يبرا-12

  شود.  يم يخوددار
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متان سولفات ونمك طعام استفاده  نيكائ يتوان ازتر يحمل ونقل م اتيعمل نيكاهش استرس در ح يبرا -13

  كرد.

 ينه هاگو بيكند،لذا درصد ترك ريمختلف تغ طيدر شرا يپرورش يكه ممكن است گونه اصل ازانجا-14

  :ديآ يم يشود كه شرح آن در پ يم نيپرورش تع يبر اساس گونه اصل انيمختلف كپور ماه

درصد)،  20درصد)، آمور(25( يدرصد)، كپور معمول45تا 50(ي: كپور نقره ايكپور نقره ا يگونه اصل -الف

  درصد). 5تا10كپور سرگنده (

درصد)،  5درصد)، كپور سرگنده ( 30( ير نقره ادرصد)، كپو 50( ي: كپور معموليكپور معمول يگونه اصل -ب

  درصد). 15آمور (

درصد)،  35( يدرصد)، كپور نقره ا 20(يدرصد)، كپور معمول 40آمور(كپور علفخوار):آمور( يگونه اصل -ج

  درصد). 5كپور سرگنده (

مورد بررسي بهداشتي  براي اطمينان بيشتر از سالمتي اين بچه ماهيان نمونه برداري از آنان انجام و به دقت-15

گيرند و در صورت وجود هر نوع آلودگي، اقدام به ضدعفوني و درمان نموده و پس از اطمينان از قرار مي

  كنند.سالمتي آنان اقدام به بارگيري و حمل و نقل مي

دارند بايد جايي و انتقال ماهي زنده از يك منطقه به مناطق ديگركه منبع تأمين آب متفاوتي به هنگام جابه -16

گازهاي محلول درآن  توجه الزم به غلظت امالح محلول در آب استخرهاي مبداء و مقصد و همچنين به غلظت

هاي حمل و نقل ماهي زنده به عمل آيد و درصورت زياد بودن تفاوت، همانند درجه حرارت نسبت و آب مخزن

  به يكنواخت سازي آن اقدام گردد. 

  ت داراي خصوصيات زير باشند:بچه ماهي سالم مي بايس -17

  از نظر شكل ظاهري متناسب باشد . -الف			

  ق و شاداب باشند .برا هاچشم ، هاباله 	فلسها ، -ب 			

  در صورت استفاده از غذاي طبيعي بخش انتهائي روده سياه رنگ باشد . -ج 			

  بدن آنها داراي موكوس بسيار لزج و كشدار و خونريزي نباشد .  -د 			

قرار دادن آنها در يك ظرف صاف بدون آب و مشاهده وضعيت تالش وحركت آنها ، در صورتي كه  -ه	 	

  حركت سريع داشته باشند نشان سالمتي آنهاست .

  مشاهدات آزمايشگاهي -و 			
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  مديريت مولدين استخرهاي پرورشي گرم آبي آيين كار -2-3

زمان الزم جهت رسيدن به بلوغ جنسي بطور اساسي  "تاو نتيج اشتهآب د يماهيان چيني نياز به حرارت باالكپور

  بستگي به درجه حرارت اين محيط زيست دارد 

سالگي حاصل گرديد در  2-3در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري بلوغ جنسي ماهيان مولد ماده در سن 

  . سال ميباشد 6-8صورتيكه در حوزه هاي سردتر مناطق معتدله رسيدن به بلوغ جنسي مستلزم 

زمان الزم براي رسيدن ماهي علفخوار وماهي فيتوفاگ به بلوغ جنسي يكسان ميباشد در صورتيكه رسيدگي 

  ماهي سرگنده نياز به يكسال بيشتر ميباشد .

  سال زودتراز ماهيان ماده حاصل مي گردد. 1-2رسيدن ماهيان مولد نر به بلوغ جنسي بطوركلي 

وار ؛باستثناي نيازمنديهاي اختصاصي آنها از قبيل  عادات تغذيه و نگاهداري و دستكاري ماهيان مولد گياهخ

  .شرايط مطلوب زيست محيطي كه بايد تامين گردد

ماهي علفخوار استخرهاي با آب تميز و غني از گياهان آبزي غوطه ور را ترجيح ميدهد در يك هكتار ميتوان 

  گنده وچند عدد ماهي فيتو فاگ نگاهداشت .عددماهي (تخمريز )را توام با تعداد معدود ماهي سر 200-100

در صد وزن بدن ماهي ميباشد  15-20نياز غذايي روزانه  عبارت از علف ؛گياهان آبزي و سبزيجات بميزان 

–تراكم ماهيداركردن ماهيان مولد رادر صورت دادن غذاي دستي اضافي متشكل از مواد گياهي (سبوس گندم 

  اي افزايش داد. ذرت )ميتوان بطورقابل مالحظه-جو

  100-150ماهي فيتو فاگ آبهاي با حاصلخيزي ميانگين را ترجيح ميدهدو ميتوان آنرا به تعداد كمتر يعني 

  عدددر هكتار در استخرها ماهيدار نمود .

را ميتوان در استخرهاي وسيع توليد ماهي كپور با زاري نگهداري نمود .با توجه باينكه ماهيان  ماهي فيتوفاگ

لذا موقع  ممكن است در اثر جراحات وارده  تلف گردند"اساني زخمي گرديده ومتعاقباه يتوفاگ بمولد ف

   .برداشت محصول پائيزه ماهي بايستي بالفاصله گزينش گرديده وبه استخرهاي ويژه زمستاني انتقال يابند

در فصل رشد ماهي با را  اگر ماهيان مولد فيتوفاگ در استخرهاي جداگانه اي نگهداري گردند مطلوبست آب

كيلوگرم در هكتاركوددهي نمود .اين كوددهي موجب توليد جلبكهاي  50-60 مقداراي ازته در چندين ه كود

  سبز و ايجاد شرايط زيست محيطي مساعد و تامين غذا براي ماهي فيتوفاگ خواهد گرديد.

عدد 200هد.در يك هكتارميتوان ماهي سرگنده استخرهاي و عميق با بستر پوشيده با گل ولجن را ترجيح ميد

  ماهي مولد نگهداري نمود .

كودهاي شيميائي جهت استخرهاي فيتو فاگ كافي ميباشند ولي استخرهاي ماهي سرگنده همچنان نياز به 

  كودهاي آلي با منشا حيواني دارند.

  جا افتاده در هكتار مورد استفاده ميباشد. كود حيوانيچندين صد كيلو گرم 

  استخر نگهداري ماهيان گياهخوار مولد الزامي است . عوض كردن آب
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  بار هفته انجام گيرد .2-3عوض كردن قسمتي  از آب باستي در مدت چند ساعت حداقل 

تيرآماده تخمريزي ميباشند .زرده در ياخته هاي تا  در شرايط مناطق معتدله ماهيان مولد (تخمريز)در  خرداد

شت پائيزه محصول  ماهي نمو كافي حاصل مينمايدواندوخته شدن زرده در تخمي ماهيان گياهخواردر زما ن بردا

تخم در بهار واوايل تابستان انجام مييابد .لذا مواد غذايي به ماهيان بايستي در تمام مدت بالفاصله قبل از عمل 

  تكثير داده شود .

اهيان فيتو فاگ و سر گنده در مدت ماههاي بهاري در صورتيكه استخرها غني از پالنكتون جانوري نباشند م

ممكن است همه روزه با آرد سويا كه غني از پالنكتون جانوري نباشند ماهيان فيتوفاگ وسرگنده ممكن است 

  همه روزه با آرد سويا كه به استخر ريخته ميشود تغذيه گردند.

انوران غذايي بهتر از استخرهاي زمستاني وسيع جهت كود دادن بمراتب مناسبترميباشند چون در اين استخرها ج 

  استخرهاي كوچك زمستاني ؛كه بطور متراكم  ماهيدارشده اند؛توليد و رشد مينمايند.

رسيدگي ماهيان مولد جهت تخمكشي (تخمريزي )با عالئم مختلف مشخص ميگردد از آنجمله شكم ماهي مولد 

  كها ميباشند ماده (بخصوص در نزديكي منفذ تنا سلي )نرم ميباشند كه نشانگر آمادگي تخم

رسيدگي ماهيان مولد نر با زبري پشت باله هاي سينه مشخص ميگردد .از ماهي نر رسيده علفخوار در صورت 

  .جزيي فشار به ناحيه جوار منفذ تناسلي اسپرم غليظ ترشح ميگردد

ن تخمريزي جداسازي ماهيان مولد از لحاظ نر و ماده در مورد ماهيان گياهخوار الزامي نميباشد چون خطر امكا

  موجود نميباشد."وحشي"

)به  MS 222  )Sandoz.switzerlandبيحس كردن اين ماهيان در مرحله  تخمكشي القا شده اجباري ميباشد محلول

 س كردن ماهيان بسيار مناسب ميباشد.جهت بي ح  2:  20000يا  1:  10000غلظت 

مقدار كل غده  10/1دز انجام مييابد  دز اول  القا رسيدن تخمكها بوسيله تزريق عصاره غده  هيپوفيز در دو 

  ميلي ليتر سرم فيزيولوژي تزريق ميگردد1هيپوفيز مورد نياز در 

ميلي ليتر سرم  2ميزان محاسبه شده غده هيپوفيز  ميباشد ممكن است در  10/9دز دوم يا قطعي كه متضمن  

   .فيزيولوژي تزريق گردد

ساعت 9بطول ميانجامد و فاصلهبين تزريق  اول ودوم نبايد كمتر از   ساعت 14-24تزريقات عصاره غده هيپوفيز 

  .باشد

عمل تزريقات بايد بنحوي زمان بندي گردد كه تخمكشي در صبح انجام يابد براي برنامه ريزي آن تزريق دز 

  ل ايد اول  بطور كلي صبح انجام مييابد و دز دوم يا قطعي بايستي  غروب روز  قبل از تخمكشي مورد نظر بعم

ميليگرم غده هيپوفيز در ازا هر كيلو گرم وزن   0/2-0/3جهت تمامي ماهيان مولد ماده گياهخوار در تزريق اول 

  بدن  بكار برده مي شود.
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قبل از عمل تزريق ماهيان مولد بايدتوزين گردند چون وزن ماهي مبناي محاسبه مقدار دزقطعي    مي باشد.برخي 

بيشتر غده هيپوفيز  تخمدان هاي بزرگ جهت آماده نمودن كامل  تخمكها نياز به ميزانماهيان مولد (تخم ريز) با 

  خواهند داشت.

بستن منفذ تناسلي از طريق بخيه زدن در مورد ماهيان گياه خوار مزيتي ندارد. ماهيان گياه خوار نسبت به طول  

شت دوختن منفذ تناسلي آنها به زمان خارج از آب بودن خيلي حساس مي باشند و به علت داشتن فلسهاي در

  .مراتب مشكل تر مي باشد

پس از تزريق غده هيپوفيز ماهيان نر و ماده بايستي از يكديگر جدا گردند.در غير اينصورت تخمريزي 

  در مخزن آب ممكن است انجام گرفته و مقداري از تخمكها تلف گردند.  "خودبخودي"

  .درجه سانتيگراد مي باشد 22-23فيتوفاگ و علف خوار  ماهيان "رسيدگي"درجه مطلوب آب براي حصول 

 ها  گونهاين درجه سانتيگراد نگهداري گردد. رسيدن تخمكهاي  23-26ماهي سرگنده جهت تخمريزي بايد در  

  ساعت شروع مي گردد. 9-11درجه يا پس از  -ساعت 210-220پس از 

درجه  24ل ميگردد و تخمكشي در درجه حاص -ساعت 235-245رسيدن تخمكهاي ماهي  سرگنده، در 

  ساعت پس از تزريق دوم (قطعي) شروع گردد.  10سانتيگراد بايستي در حدود 

در مورد تمامي ماهيان گياه خوار در فاصله زماني رسيدن تخمكها بايستي سكوت و عدم ايجاد تشويش و 

  اضطراب در ماهيان رعايت گردد.

زم اكسيژن بايدتامين گردد.رسيدن نرمال تخمكها نياز به ميزان ماهيان مولد مقدار ال "رسيدن"در تمام مدت 

  ميلي گرم در ليتر مي باشد. 6اكسيژن باالتر از 

  ساده ترين راه تضمين اكسيژن مورد نياز تامين جريان كافي آب مي باشد.

  ليتر در دقيقه جهت هر ماهي مولد مي باشد. 4ضابطه ساده عبارت از جريان آب به ميزان 

 "در اولين سال زندگي به بلوغ جنسي مي رسند. ماهيان نر معموالمعمولي  نر  يط گرمسيري ماهي كپور در شرا

  .و لذا بكار گيري ماهيان بسيار كوجك ممنوع است زود تر از ماهيان ماده به بلوغ جنسي مي رسند

  خوب  مي باشد. قاعده كلي براي پرورش ماهيان مولد عبارت از گزينش ماهيان سالم و با مشخصاتجسمي 

  .ماهيان گزينش شده مي بايست در گروه خود بزرگترين ماهيان باشند

 كيفيت جيره غذايي در مدت نخستين سال رشد ماهي اهميت تعيين كننده اي دارد،نمو سلولهاي تخم  به دليل 

  تركيب جيره غذاي بايد متضمن پروتئين حيواني باشد و

ساير گروه هاي ماهيان با تراكم كم نگهداري مي شوند.و در كارگاه هاي  در موارد زيادي ماهيان مولد يكجا  با

جهت ماهيان مولد  ( تخمريز ) مي باشند قرار مي "ويژه تكثير انبوه مولدين را در استخرهاي ويژه كه منحصرا

  دهند.
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هند داد. وزن خود را از طريق مواد تناسلي ريخته شده از دست خوا % 20-10ماهيان مولد پس از تخمريزي 

 جهت توليد مجدد تخمها ، ماهي نياز به غذاي پر انرژي داردكه موجب تسريع تشكيل زرده گردد.

ماهيان مولد (تخمريز) بايستي زمان برداشت پائيزه محصول ماهي گزينش گرديده و به استخرهاي زمستان 

  گذراني انتقال داده شوند.

مترمربع به شرط  600-1000ر زمستان گذراني به وسعت توان در استخچند صد ماهي مولد (تخمريز) را مي 

  داشتن جريان كافي آب نگهداري نمود.

 2-5/2هاي ضد عفوني هاي خارجي، بايد از حمامدرحين عمل گزينش ماهيان مولد، جهت برطرف كردن انگل 

  براي مدت چند دقيقه گذرانده شوند.  Masotenيا  Ditrifonدرصد  1-2درصد نمك طعام يا 

ر اين استخرهاي چند هكتاري به شرط جريان دائمي آب ماهيان مولد مي توانند با موفقيت بيشتري زمستان د

  گذراني نمايند. 

شود كه موجب توليد موجودات زنده استخر تر مقدار بيشتر مواد بيوژن حاصل ميدر استخرهاي زمستاني وسيع

  نمايند.باشند كه در اول بهار شروع به تغذيه مييترين غذا براي ماهياني مگردد. اين موجودات مطلوبمي

فروردين) بايد از همديگر  –درجه سانتي گراد (اسفند  8-12ماهيان مولد (نر و ماده) با رسيدن حرارت آب به 

جدا گردند. اين عمل به منظور جلوگيري از تمايل ماهيان به تخمريزي طبيعي كه در نتيجه مواد تناسلي (تخمك 

  يابد. باشند انجام ميريزي شده تلف شده ميكشي القاء شده و يا تخمريزي برنامه) از لحاظ تخمها و اسپرم

ماهيان مولد (نر و ماده) در بهار بايستي با غذاهاي غني از پروتئين حيواني و غذاهاي غني از ويتامين تغذيه گردند 

امين گردند. اين رژيم غذايي با رژيم كه ماهيان مولد (تخمريز) قوي و سالم جهت تخم كشي (تخم ريزي) ت

شود كشي (تخمريزي) بكار برده ميغذايي معمولي تابستانه تفاوت دارد. رژيم غذايي تابستانه كه بعد از تخم

گردد ها اندوخته ميها كه در فصل تابستان در تخمدانبايستي غذاي پر انرژي را جهت توليد زرده در تخمك

  فراهم نمايد.

الي  1متر مربع و عمق متوسط آن بين 3000الي  1000ي نگهداري ماهيان مولد اندازه استخر ها بين الزم است برا

 شود.متر درنظر گرفته مي 2

  شود .  يشود و پس از آن تكرار نم يانجام م زيآم تيتابستان به طور موفق مهيقبل از ن يزيتخم ر معموال

آب با  عيگرم شدن سر ريپرورش نظ طيدر شرا انيكپور ماه يزيتخم ر يالزم برا يعياستفاده از تمام عوامل طب 

محلول  ژني، اكس يزيتخم ر يبزرگ در كف استخر برا اهانيگراد) وجود گ يدرجه سانت20تا  18عمق كم (

   .الزم  است رهيو غ ي، وجود هر دو جنس ماه يكاف

كار سطح آب را در  نيا ينبرند.برا نيرا از استخر خارج كرد تا تخم ها را از ب نيدمولديبا يزيپس از تخم ر

 كنند. يم دينموده با تور ص تيتر استخر هدا قيعم يرا به بخش ها انيآورده و ماه نيياستخرها پا
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مولد خارج و با روش  انيو تخم ها و اسپرم ها را از ماه دياز استخر ها ص يزيمولد را در فصل تخم ر انيماه 

 كنند.  يخشك بارور م

  شود.  ياستفاده م زيپوفيه ايو  نياز هورمون گنادوتروب يزيمولد به تخم ر يدن ماهوادار كر يبرا

باشدكه تخمها بتوانند به آنها  يآبز اهانياز گ يغن ايبا علف  و  دهيپوش يواجد محلها ديبا يزيتخمر منطقه

 گردند.  زانيو الرو ها آو دهيچسب

دارد توجه  هيبستگي به درجه حرارت آب و نور و تغذ ازرسيدن ماهي كپور به بلوغ جنسي كه ديدار با مزرعه

   دينما

  است       يضرور يمولد ساز يماهيان سالم و با مشخصات جسمي خوب برا گزينش

  گزينش شده مي بايست در گروه خود بزرگترين ماهيان باشند  ماهيان

هاي امينه مورد نياز براي رشد تركيب جيره غذاي بايد متضمن پروتئين حيواني باشد . پروتئين حيواني اسيد  

  ماهي را تامين و ماهي مولد قادر به رشد سريع و نرمال خواهد بود

 مولد با تراكم كم نگهداري مي شوند. ماهيان

وزن خود را از طريق مواد تناسلي ريخته شده از دست خواهند داد.  % 20-10مولد پس از تخمريزي  ماهيان

  ز به غذاي پر انرژي داردكه موجب تسريع تشكيل زرده گردد.جهت توليد مجدد تخمها ، ماهي نيا

مولد بايستي زمان برداشت پائيزه محصول ماهي از استخر ها گزينش گرديده و به استخرهاي زمستان  ماهيان

  گذراني انتقال داده شوند.

ن) بايد از همديگر فروردي –درجه سانتي گراد (اسفند  8-12مولد (نر و ماده) با رسيدن حرارت آب به  ماهيان 

ن عمل به منظور جلوگيري از تمايل ماهيان به تخمريزي طبيعي كه در نتيجه مواد تناسلي (تخمك جدا گردند. اي

 يابد.باشند انجام ميشده تلف شده مي ريزيكشي القاء شده و يا تخمريزي برنامهها و اسپرم) از لحاظ تخم

 يداشته باشد.برا نانياطم نيمولد يجنس يدگيرس تيد نسبت به وضعمول انيماه  نهيدار موظف است با معا مزرعه

منظور با فشار جزئي به شكم ما هيان مولد نر از منفذ تناسلي ماده شيري رنگ ترشح خواهد نمود و ماهيان  نيا

  ها داراي شكم نيمه نرم خواهند بود. ماده به علت نمو تخمدان

با غذاهاي غني از پروتئين حيواني و غذاهاي غني از ويتامين تغذيه گردند مولد (نر و ماده) در بهار بايستي  ماهيان

 كه ماهيان مولد (تخمريز) قوي و سالم جهت تخم كشي (تخم ريزي) تامين گردند. 

علفخوار استخرهاي با آب تميز و غني از گياهان آبزي غوطه ور را ترجيح ميدهد در يك هكتار ميتوان  ماهي

ريز )را توام با تعداد معدود ماهي سرگنده وچند عدد ماهي فيتو فاگ نگاهداشت . عددماهي (تخم 200-100

  100-150به تعداد كمتر يعني  اماهي فيتو فاگ آبهاي با حاصلخيزي ميانگين را ترجيح ميدهدو ميتوان آنر

 عدددر هكتار در استخرها ماهيدار نمود 
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هداري مي گردند مطلوبست آبرا در فصل رشد ماهي با اگر ماهيان مولد فيتوفاگ در استخرهاي جداگانه اي نگ

كيلوگرم در هكتاركوددهي نمود .اين كوددهي موجب توليد  50-60كودتاي ازته در چندين دز كوچك 

 جلبكهاي سبز و ايجاد شرايط زيست محيطي مساعد و تامين غذا براي ماهي فيتوفاگ خواهد گرديد.

عدد 200وشيده با گل ولجن را ترجيح ميدهد.در يك هكتارميتوان سرگنده استخرهاي و عميق با بستر پ ماهي

 ماهي مولد نگهداري نمود .

 الزم است:  نيمولد يبر رو ريتكث اتيقبل از انجام عمل زيبه  موارد ر توجه

 توزين ماهيان مولد نر و ماده -الف

وسيله تزريق غده هيپوفيز در تعيين حداكثر دور محيط بدن ماهيان مولد ماده و القا تخمكشي (تخمريزي) ب -ب

 دو مرحله

 استخراج تخمكها و اسپرم   -پ

 لقاح تخمكها و شستن تخمها در آب تميز استخر -ت

 

و اسپرم بايستي همزمان جمع آوري گردند كه از تلفات مواد تناسلي در اثر تعلل و دست به دست كردن  تخمكها

ع اوري اسپرم ماهي نر براحتي به وسيله پيپت انجام و فوق رسيده شدن ماهيان مولد ماده جلوگيري شود. جم

  ميگيرد.

متر مربع و عمق  3000الي  1000شوند. اندازه آن بين استخرهايي كه براي نگهداري ماهيان مولد احداث مي

  شود.متر درنظر گرفته مي 2الي  1متوسط آن بين
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  گرم آبي آيين كار مديريت رشد در استخر هاي پرورشي-3-3

در طي تغذيه فعال به سرعت رشد مي كنند  اين زمان فعال در طي بهار و تابستان و در ابتداي پاييز رخ مي ماهيان 

درجه سانتي گراد مي باشد. رشد در دوره تغذيه  غير فعال رخ نمي دهد،  14-12دهد زمانيكه دماي آب باالي 

در كف قرار مي گيرند جايي كه  در واقع ممكن است كه كاهش وزن نيز رخ دهد. در طي اين دوره ماهيان

  Horvath .,etal 1999).درجه سانتي گراد است و متابوليسم پايه آنها در حداقل مي باشد( 4دماي آب 

ميزان رشد ممكن است با سن در ارتباط باشد، بيشترين رشد در مرحله الروي در يك تابستانه ها مشاهده شده 

رارت آب در ارتباط نمي باشد بلكه متاثر از ساير فاكتورهاي ديگر است. ميزان رشد تنها با سن ماهي و درجه ح

  .(Horvath .,etal 1999) مانند تراكم،كميت و كيفيت غذا و اكسيژن محلول وغيره مي باشد

در مزارع پرورش ماهي با توجه به نوع استفاده، استخرهاي متفاوتي احداث مي شود و در مراحل آماده سازي 

  رند. انواع استخرهاي احداثي در مزارع به شرح زير است:تفاوتهايي با هم دا

 استخرهاي پرورش الرو يا استخرهاي نوزادگاه  -

  استخرهاي پرورش ماهيان انگشت قد -

  استخرهاي زمستان گذراني يا استخرهاي زمستانه -

  استخرهاي پرواري يا پرواربندي -

  استخرهاي نگهداري مولدين -

  استخر رسوب گير -

  ي پس از صيد حوضچه هاي شستشوي ماه -

باشد. زيرا رفتار و حركات ماهي در آب پرورش ماهيان گرمابي مستلزم مراقبت و سركشي، ترجيحاً روزانه مي

  نمايد كه وضعيت پرورشي و رشد ماهيان چگونه است.مشخص مي

به  شود كه به عنوان مثال ماهيانپرورش دهنده با سركشي در ساعات مختلف شبانه روز متوجه اين موضوع مي

اي دارند يا اند؟ و يا حركات دسته جمعي و گلهچه علت براي بلعيدن حباب اكسيژن هوا به سطح آب آمده

ها بسيار كند است؟ و يا به پشت برگشته و به دور خود كنند يا حركات آنحركات انفرادي؟ سريع شنا مي

كنند؟ تلفات موردي هاي چوبي تغذيه ميهاي غذاي دستي يا از علوفه تجمع يافته در قابچرخند يا از تشتكمي

  شود يا خير؟در حاشيه استخر مشاهده مي

هاي روزانه به استخر در مناطقي كه در زمستان مواجه با سرماي شديد و يخبندان در سطح استخر درسركشي

هايي بزرگ در قطع يخ در بندد الزم است يخ سطحي شكسته شود و سوراخاست و سطح آب استخر يخ مي

ند نقطه ايجاد شود، تا آب استخر با هوا در تماس باشد. از اين طريق جريان هوا از طريق سطح تماس ناحيه چ

شود از نقل و انتقال كند. همچنين سعي ميشود و اكسيژن محلول در آب را تأمين ميشكسته شده وارد آب مي

تحرك كمتري برخوردارند و ضربه و  زنده ماهيان در فصل زمستان خودداري شود زيرا ماهيان در زمستان از
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شود. بنابراين بچه ماهيان انگشت قد ها ميهاي قارچي و پوستي در بدن آندستكاري آن ها باعث اشاعه بيماري

كنند كه اوالً تا بهار سال آينده انتقال نيابند (به استخرهاي زمستان االمكان در استخرهايي نگهداري ميرا حتي

انياً به منابع تأمين آب نزديك باشند تا بتوان در صورت لزوم جريان آب را در ون استخر گذراني موسومند) و ث

برقرار نمود. ثالثاً استخري را انتخاب كرد كه امكان برقراري سيستم هوادهي و پمپاژ در آن به راحتي اعمال شود 

ه يك آب نيمه جاري تبديل شود سطح استخر يخ نبندد و در واقع آب راكد استخر را بكه اين خود موجب مي

  كند.مي

ها تغذيه نكرده است باعث هاي قبل از آناي پرتراكم دارند و آمور در ماههمچنين استخرهايي كه گياهان حاشيه

هاي قارچي و پوستي فراهم شود. ها به اين گياهان، زمينه بيماريميشود همه بچه ماهيان در اثر تماس بدن آن

اي در ماههاي گرم و نيمه گرم ز رسيدن زمستان با ماهيان آمور كه شديداً به تغذيه علوفهبنابراين استخرها قبل ا

  شوند.دار مينيازمندند، ماهي

 50همچنين پرورش دهنده بايد سعي كند بچه ماهي را تا قبل از رسيدن به فصل زمستان، حداقل به وزني بيشتر از 

گرمي در مقابل سرما از خود  5تا  1شتري نسبت به بچه ماهيان گرم برساند كه اين گونه بچه ماهيان مقاومت بي

  ترند.دهند و همچنين براي دوره پرواربندي سال آتي آمادهنشان مي

متر)، در چنين استخرهايي با عمليات  5/2دهند(ميانگين در زمستان عمق مفيد آبگيري استخرها را افزايش مي

شود. بندكشي در سطح طرات پرندگان مهاجر ماهيخوار فراهم ميبندكشي، مراقبت از بچه ماهيان در مقابل خ

هاي مديريتي زمستانه است كه بقاء بچه ماهيان استخر، ايجاد مترسك، زنگ اخبار و گماردن شكارچي از شيوه

  نمايد.را در استخر تضمين مي

د آب استخر را پايين آورد زيرا گيرد. بنابراين از ابتدا نبايمعموالً صيد ماهيان پرواري در فصول سرد انجام مي

سرما و يخبندان طوالني مدت باعث تلفات ماهيان خواهد شد. پس بايد تا قبل از آغاز يخبندان ماهيان به بازار 

هاي يخبندان صيد انجام نگيرد. همچنين در صورت لزوم ابتدا با صيد االمكان در شبمصرف عرضه شوند و حتي

شود و سپس با پايين آوردن ارتفاع آب به مقدار محدود، مجدداً واري كاسته ميو پره كشي از تراكم ماهيان پر

از تراكم كاسته خواهد شد و پس از اطمينان از باقيمانده ناچيز ماهيان، استخر كامالً تخليه و ماهيان صيد 

ح زود به بازار شود تا پس از شستشو و تميز شدن، صبگردند. اين عمليات معموالً از نيمه هاي شب آغاز ميمي

  روانه گردند.

دهد. ميانگين عمق هاي ضروري را نشان ميهاي روزانه شيوه مراقبت و راه حلدر مناطع گرم نيز سركشي

هاي پاييني آب باشد تا ماهيان بتوانند در ساعات گرم در اليهمتر مي 2/2تا  2آبگيري در تابستان در مناطق گرم 

ق گرم مواجه با تبخير و هدر رفتن آب و در نهايت كاهش ارتفاع مفيد آبگيري تجمع يابند. آب استخرها در مناط

گردد و با توجه به اين نكته كه ماهيان شود و از طرفي گرماي آب باعث كاهش اكسيژن محلول در آب ميمي

داشت و  ها تأثير منفي خواهدشديداً در حال تغذيه هستند دو عامل، تبخير و گرماي بيش از حد آب در رشد آن



٣٠  ������� "�ح � ��#
 / %�ارش 

 

آورد. بنابراين ثابت نگه داشتن ارتفاع آب كه توسط آب همچنين امكان مرگ و مير ماهيان را نيز فراهم مي

شود مشكل كاهش عمق آب ناشي از تبخير و گرماي آب را جبران خواهد نمود. جاري و تازه تضمين مي

به عنوان منبع تأمين اكسيژن هوا نيز  همچنين در مناطق شرجي كه رطوبت و گرما باالست و احياناً جريان باد

وزد، اهميت اكسيژن رساني به آب استخر توسط آب جاري يا دستگاه هواده يا پمپاژ آب از اهم امور جاري نمي

شوند. در مورد كودپاشي به استخر نيز با مشاهده رنگ آب و عمق شفافيت به كمك سشي ديسك محسوب مي

هاي صحيحي را اعمال نمود و در نهايت تلفات موردي و انفرادي را به حلتوان راهآب نيز مي pHبراي درجه 

  هاي الزم را به عمل آورد.آزمايشگاه معتبر ارسال نمود و پيشگيري

ها، خروجي ها، ها، وروديدر پايان هر دوره پرورش و پس از تخليه نهايي ماهي، استخرها از نظر وضعيت كانال

شوند تا براي دوره آتي مشكل حاصل نشود(قناعت پرست و ه كنترل ميسرويس دستگاه هاي موجود و غير

  ).1377همكاران،

   كه در ان رعايت نكات زير الزامي است : باشدپرورش ماهيان گرمابي مستلزم مراقبت و سركشي هاي ادواري مي

گرم  50ني بيشتر از پرورش دهنده بايد سعي كند بچه ماهي را تا قبل از رسيدن به فصل زمستان، حداقل به وز -

گرمي در مقابل سرما از خود نشان  5تا  1برساند كه اين گونه بچه ماهيان مقاومت بيشتري نسبت به بچه ماهيان 

  ترند.دهند و همچنين براي دوره پرواربندي سال آتي آمادهمي

  توجه به رفتار رشد ماهي در استخر هاي پرورشي از ضروريات بوده و الزم است -

عمليات زيست سنجي مشتمل براندازه گيري طول  و وزن بصورت ماهانه براي ارزيابي رشد ماهيان  انجام -

  ضروري است  

  انجام عمليات محاسباتي به منظور ارزيابي وضعيت رشد بچه ماهيان از وظايف مديران مزارع محسوب مي شود  -

ود را بر اساس مدل نمايي محاسبه و مزرعه دار موظف است منحني رشد طولي و وزني گونه هاي پرورشي خ -

  در دفترچه هاي ساالنه ثبت نمايد  

  ضروري است    1993تعيين ضريب چاقي با  استفاده از فرمول هاي رايج نظير فرمول ارائه شده توسط بيسواس  -

  مزرعه دار موظف است نرخ رشد روزانه ماهيان را بر اساس مدل هاي رايج ثبت نمايد  -

  وظف است نرخ رشد ويژه ماهيان را بر اساس مدل هاي رايج ثبت نمايدمزرعه دار م -

مزرعه دار مي بايست نسبت به تعيين درصد بقا  ماهيان بر اساس محاسبات در پايان دوره پرورش و ثبت در طي  -

  ساليان متوالي  اقدام نمايد

  وزن كل ماهيان موجود اقدام نمايد مزرعه دار موظف است در هر مرحله از رشد ماهيان نسبت به تعيين متوسط  -

تعيين بيوماس تخميني قبل از انجام عمليات پرورش بر اساس تعداد ماهيان رها شده و وزن متوسط آنها و نيز   -

 وزن متوسط قابل انتظار در پايان دوره پرورش ضروري است . 
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)، SGR( ژهي)، نرخ رشد و%WGزن (و شي)، درصد افزاDGR)، نرخ رشد روزانه (WG( انيبچه ماه يوزن اكتساب -

 .دنديمحاسبه گرد ريز يها-فرمول قي) از طرCF( تيشاخص وضع و )FCR( ييغذا ليتبد بيضر

)WG(هيوزن اول  -    يي= وزن نها  يوزن اكتساب(                                                                       

)DGR(طول دوره آزماييوزن نها – هينرخ رشد روزانه   = وزن اول/) (شي (                     

%)BWGهيوزن ثانو -هي)/(وزن اولهيوزن اول×(100وزن= شي) درصد افزا(  

)FCR(داده شده  ي/ غذاي= وزن اكتساب ييغذا ليتبد بيضر  

)CF(طول كل  3 =   تيشاخص وضع)(  / وزن 

ماهي يكبار به ميبايست  و مقدار غذاي مورد نياز كنترل و بررسي رشد ماهي و چگونگي مصرف غذا و برآورد

  دقت انجام مي شود. 

براي هر استخر جدولي را جهت ثبت اطالعات و نتايج حاصل از بررسي ها پروش دهنده موظف است  

   داختصاص مي ده

تاريخ ماهيدار كردن استخر، تعداد ماهيان رها شده از گونه هاي مختلف، وزن پروش دهنده موظف است  

 دمتوسط ماهيان رها شده در طول فصل پرورش از هر گونه در استخر ريخته شده را يادداشت مي كن

عدد ماهي اصلي كه  100تا  50با استفاده از تور پرتابي ( ماشك ) و يا پره حدود پروش دهنده موظف است 

ن وزن آنها را محاسبه مي تغذيه دستي مي شود ( كپور معمولي ) را صيد نموده و پس از شمارش و توزين ميانگي

  . دكن

تعداد ماهيان كپور رها شده در استخر را مي دانيم متوسط وزن به دست آمده را در پروش دهنده موظف است 

تعداد آن و بدون احتساب تعدادي كه براي جبران تلفات ريخته ايم، ضرب نموده و وزن كل ماهي كپور موجود 

  در استخر را حساب مي كنيم. 

ميانگين وزن ماهي در زمان ماهيدار نمودن استخر را از ميانگين فعلي كسر نموده تا ده موظف است پروش دهن

ميانگين افزايش وزن انفرادي در فاصله زماني مذكور را بدست آوريم. اكنون ميانگين افزايش وزن انفرادي را به 

نيم تا متوسط افزايش وزن انفرادي تعداد روزهاي اين فاصله زماني ( مدت بين دو نمونه گيري ) تقسيم مي ك

  روزانه بدست آيد. 

با ضرب نمودن متوسط افزايش وزن انفرادي ماهي كپور در تعداد آن متوسط افزايش پروش دهنده موظف است 

  وزن بيوماس نيز بدست مي آيد. 

را مي دانيم مقدار غذاي دستي داده شده در فاصله زماني دو بررسي ( نمونه گيري ) پروش دهنده موظف است 

  از تقسيم اين مقدار به متوسط افزايش وزن بيوماس ضريب تبديل نسبي  غذايي بدست مي آيد. 

محاسبه وزن بيوماس ماهي مورد تغذيه ( ماهي كپور) ، موجود در استخر به منظور پروش دهنده موظف است 

  . برآورد مقدار غذاي مورد نياز براي تغذيه آن در ماه آينده انجام مي گيرد
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ميانگين افزايش وزن انفرادي و افزايش بيوماس ماهانه ساير گونه ها را نيز مي توان پروش دهنده موظف است 

 ).1373محاسبه و در همان جدول تثبيت نمود(جزوه تكميلي پرورش ماهيان گرمابي ، 

روز يكبار و  15-10بهترين روش براي تعيين ميزان غذاي روزانه ماهي، نمونه برداري از ماهيان به فاصله هر 

   .تعيين وزن متوسط آنهاست
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  ر تعيين ظرفيت استخر هاي پرورشي گرم آبيآيين كا-4-3

تعيين ظرفيت استخر هاي پرورش ماهيان گرم ابي شامل ظرفيت هاي آب گيري و به دنبال آن تعيين ظرفيت 

  ذخيره سازي و توليد استخر ها مي باشد.  

پرورش ماهي آب مورد نياز براي آبگيري و پر كردن حجم هندسي استخر و  منظور از آب مورد نياز استخرهاي

  گردد.آب مصرفي در طول دوره پرورش است كه با توجه به  عوامل تبخير ،نفوذ پذيري و پرت آبي تعيين مي

نيز از آنجايي كه ميزان تبخير در نقاط مختلف كشور متفاوت است، بنابراين آب الزم براي جبران ميزان تبخير 

ليتر  2تا  5/1ترتيب در نقاط معتدله مثل گيالن و مازندران، آب الزم براي جبران تبخير متفاوت خواهد بود. بدين

رسد، كه ليتر در ثانيه هم مي 4تا  3در ثانيه در واحد هكتار است، در صورتي كه در خوزستان اين ميزان به 

  اين مسئله توجه شود. بايستي در برآوردهاي تأمين آب در نقاط مختلف بهمي

شايان ذكر است كه شدت تبخير نيز بستگي به شدت وزش باد، شدت تابش نور خورشيد و دماي هواي منطقه 

  دارد.

متر سطح آب استخر به ميلي 17تا  13به طور كلي اگر در منطقه معتدله آب تازه وارد استخر نكنيم، روزانه مقدار 

هاي خيلي گرم تير و مرداد و شهريور اتفاق خواهد افتاد و اين كاهش در ماهخاطر تبخير پايين خواهد رفت. البته 

هاي ديگر كمتر خواهد بود. اين كمبود آب در صورت بارندگي (به نسبت ميزان بارندگي) جبران در ماه

يد با رود كه باتر ميمتر پايينميلي 34تا  26شود. در مناطق گرمسيري، سطح آب يك هكتار استخر، روزانه مي

  برقراري جريان آب تازه آن را جبران نمود.

نفوذپذيري دومين عامل مهم در برآورد ميزان آب، خاك منطقه است. جنس خاك، بافت خاك، تركيب خاك 

باشد. هرچه درصد رس خاك بيشتر باشد، ميزان نفوذپذيري آن كمتر در ميزان نفوذپذيري حائز اهميت مي

  رصد رس، الزامي است.د 30خواهد بود كه داشتن حداقل 

هاي خروجي است. ميزان تلفات آب در يك ماه با ها و دريچهپرت ابي عبارت از نشست از طريق ديواره

  :به طريق زير قابل محاسبه است ليتر تبخير در ثانيه در هكتار  2احتساب 

  2×  2592000=  5184000ليتر 

  20000000+  5184000=  25184000آب الزم براي آبگيري يك هكتار استخر در يك ماه      

  2518400: 2592000=71/9 ≅ 10ميزان دبي آب الزم براي آبگيري يك هكتار استخر در مدت يكماه 

). ضمناً در 71/9× 100=  971كنيم (ليتر در ثانيه ضرب مي 100پس براي صد هكتار استخر عدد باال را در 

توانيم آن را در دو ضرب يا تقسيم رها آبگيري شوند، نميروز يا دو ماه استخ 15صورتي كه بخواهيم در مدت 

كنيم زيرا ميزان تبخير در اين مدت متفاوت است و مسئله به صورت زير مطرح خواهد شد. اگر بخواهيم همان 

  مزرعه را در مدت دو ماه آبگيري كنيم محاسبه آن به شكل زير خواهد بود:

                                                                     2  m    10000  =100000  ×1  



٣٤  ������� "�ح � ��#
 / %�ارش 

 

  3m 20000  =10000 ×2                                 حجم هندسي استخر برحسب متر مكعب 

  ماه 2×30×24×60×60=  5184000                     مدت زمان آبگيري ثانيه

  5184000×  2=  1036800(ليتر)                                 آب تلف شده در مدت آبگيري 

  

  شايان ذكر است كه براي آبگيري هر استخر بهتر است مدت زمان آبگيري بيش از چهار شبانه روز نباشد.

          

ليتر در ثانيه است كه در محاسبه ميزان  4بايد توجه داشت كه ميزان تلفات آب در مناطق گرمسيري بيشتر بوده و 

  ضرب نموده و با حجم هندسي استخر جمع نمود. 4برحسب ثانيه را در عدد  تلفات آب بايد مدت آبگيري

براي آبگيري استخرها بايد حجم مورد نياز را مشخص كرد حجم آب مورد نياز بر حسب متر مكعب برابر است 

با حجم هندسي استخر به عالوه حجم آب تلف شده شامل سه قسمت آب تبخير شده در زمان معين، مقدارآب 

كرده در خاك استخر و پرت آبي كه عبارت از نشت از طريق ديوارها و منافذ دريچه هاي خروجي . به نفوذ 

 4-3ليتر در ثانيه در واحد كتار و در مناطق گرم  2-5/1طور متوسط ميزان تبخير آب در تابستان در مناطق معتدل 

ك دارد. گاهي ميزان  نفوذپذيري را با ميزان ليتر در ثانيه در هكتار است. اما ميزان نفوذ پذيري بستگي به نوع خا

  بارندگيها برابر مي گيرند.

پس از آماده سازي استخرها و غني سازي آن از مواد مغذي وشروع پروسه هاي پرورش دهنده موظف است 

بيولوژيكي ماهيداركردن استخرها انجام مي شود.همزمان با افزايش دما عمل انتقال بچه ماهي به اين استخرها 

انجام مي پذيرد.زمان ماهي دار كردن استخرها وابسته به دماي آب است ماهيان در ساعات اوليه صبح به استخر 

  . Horvath etal.,2002)معرفي مي شوند(

اگر تعداد ماهيان ذخيره شده در استخر به اندازه كافي نباشد كه تمام توليدات طبيعي يا غذاي دستي را مصرف 

  ري از توليدات و كاهش محصول ماهي در واحد سطح خواهد شد نمايد باعث اتالف مقدا

اگر تعداد ماهيان ذخيره شده بيش از تراكم مطلوب باشد، محصول نهايي ماهي كاهش خواهد يافت، زيرا قسمت 

عمده غذاي توليد شده در استخر صرف سوخت و ساز (يا جيره نگهداري) ماهيان شده و فقط بخشي از غذا 

  اهد شد. صرف رشد ماهي خو

وزن اوليه بچه ماهي ذخيره شده در ارتباط با وزن نهايي ماهي برداشت شده و نهايتاً محصول ماهي در واحد  

سطح عالوه بر تراكم مطلوب ماهي بستگي به توليد غذاي طبيعي و تأمين غذاي دستي و فراهم شدن نيازهاي 

سيژن مورد نياز ...) و رعايت اصول مديريت زيستي ماهيان (از جمله دوره گرماي هوا، دماي مطلوب آب، اك

  ).1377پرورشي دارد(قناعت پرست و همكاران، 

در مجموع پرورش دهنده موظف به رعايت نكات كليدي و موارد ذيل در محاسبات ظرفيت استخر هاي 

  پرورشي ميباشد.
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اقدام و بر اساس آن  پرورش دهنده موظف است قبل از ذخيره سازي نسبت به تعيين حجم آبگيري استخر ها -1

  نسبت به تعداد رها سازي اقدام نمايد

حجم ابگيري استخر ها بر اساس حاصلضرب  متوسط سطح مفيد استخر دربستر و سطح آب در عمق آبگيري   -2

  بدست مي آيد. 

س تعيين بيو ماس اوليه بر اساس حاصلضرب تعداد ماهيان از هر گونه درمتوسط وزن ماهي بدست امده و سپ  -3

  نسبت به جمع كل بيوماس گونه هاي مختلف اقدام ميگردد. 

پرورش دهنده موظف است بر اساس سيستم پرورش و الگوي تراكمي نسبت به  تخمين بيو ماس نهايي اقدام  -4

درصد تلفات) در متوسط وزن  10نمايد. بدين منظور حاصلضرب تعداد ماهيان رها سازي شده( با احتساب 

  ده به هنگام صيد اندازه گيري مي شود.  ماهيان پيش بيني ش

تعيين ظرفيت پرورش دهنده موظف است به منظور تعيين ظرفيت پرورشي استخر هاي پرورشي نسبت به  -5

   استخر ها اقدام نمايد. اكسيژني

پرورش دهنده موظف است به منظور تعيين ظرفيت پرورشي استخر هاي پرورشي نسبت به تعيين ظرفيت  -6

  استخر ها اقدام نمايد.آمونياكي 
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 د و بهره برداري ماهيان گرم آبي آيين كار مديريت صي-5-3

تعداد نيروي انساني مورد نياز به  . در عين حالنياز استادوات صيد و نيروي انسانيبراي صيد ماهي به عموما 

جعبه هاي  –فرقون  – بادگير –فولي  –تناسب نوع و اندازه آن مشخص مي گردد . اما ابزاري مانند چكمه بلند 

 حمل ماهي نياز است . 

دام گوش گير ثابت يا  ودرشت  اي زيپره چشمه ر ،( ساليك ) ماشك  ،ساچوك  نظير تور هاي ماهيگيري 

پره  دامي  است بصورت محاصره اي استفاده مي شود .  تور در استخر هاي پرورشي كار برد دارند. متحرك

متر به تراكتور يا نيروي  100متر باشد ولي بيشتر از  100متر تا  50مي تواند  طول پره بستگي به عرض استخر دارد

ميلي متر  2گرم تور تنظيف مانند ( 1زير  يها يچشمهاي پره براي ماه اندازهانساني بسيار براي كشيدن آن دارد . 

 5/1تا  1هي انگشت قد ميلي متر) و براي بچه ماهي نورس باالي يك گرمي نيم سانتي متري و براي بچه ما 4تا 

پره براي بچه  ارتفاعسانتي متر مي باشد .  4تا  3سانتي متري و براي صيد ماهي پرواري فاصله گره تا گره مجاور 

گرمي  150تا  100متر است . در زير پره نيز هر متر يك سرب  4تا  3متر و براي پرواري ها  3تا  5/2ماهي ها 

 بسته مي شود . 

پره كشيد . براي  تور كاهش عمق آب صورت مي گيرد اگر موانعي وجود نداشت مي توان صيد نهايي اولدر 

كشيدن پره حداقل چهار نفر نياز است يك نفر ابتداي پره، يك نفر وسط و يك نفر انتهاي پره و يك نفر سر 

 كارگر.

اييني را ه هم گره مي زنند . پره را با يك چوب به عنوان دستك مي بندند يا اينكه دو سر طناب بااليي و پ انتهاي

بعد طناب پاييني را با كف پا و طناب بااليي رابا كتف نفر جلوئي كشيده مي شود وقتي محاصره كامل شد ابتدا 

آب نگه مي دارند . بعد دو سر پره را كه طنابهاي  سطحطناب زيرين را به ساحل و خشكي رسانده و در باالتر از 

گرفته اند كشيده وقتي به دو پايه چوبي در باال بستند مي توان با ساچوك از داخل  بااليي و پاييني آن را با هم

 محفظه پره ماهي ها را صيد نمود . 

 

 

در استخري نتوان پره كشيد مي توان از دام گوشگير استفاده كرد دو سر دام را به دو لنگر با استفاده از طنابي  اگر

ه دو طناب بااليي و پاييني در دو سر دام با يك طناب به هم بسته مي شوند برابر ارتفاع دام باشد مي بندند ك 3كه 

گوشگير  اساس آن روي گير كردن سرپوش آبششي ماهي در  دامكه لنگر به انتهاي اين طناب بسته مي شود . 

 سوراخ دام است كه بايد به سمت جلو از دام بيرون آورد.  

گوني به ماهي ها  لهيشوند سالمتر به بازار مي رسند حمل به وس ماهيان صيد شده اگر با جعبه هاي سبدي حمل

  صدمه ظاهري مي رساند . 

  در مديريت صيد ماهيان گرم آبي الزم است اصول و موارد ذيل رعايت گردد:
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الزم است صيد از ماهيان در اتمام طول دوره پرورش و يا در صورت توليد اليه اي بصورت ميان دوره اي  و -1

 سايز بازاري انجام شود.بر مبناي 

 مقتضي است كاهش ارتفاع آب استخر قبل از صيد ماهيان ضروري است . -2

 هوادهي به هنگام صيد و يا قبل از شروع عمليات صيد توصيه مي شود. -3

 به منظور اعمال مديريت بر صيد الزم است صيد و توركشي از گوشه هاي استخر صورت پذيرد .-4

 ها صيد و توركشي سرتاسري و بصورت محاصره انجام مي پذيرد  .در برخي از استخر  -5

 الزم است صيد و توركشي بدون سر و صدا و با سرعت كم انجا م شود  . -6

 الزم است قبل از ارائه ماهي به بازارشستشوي ماهيان صيد شده با آب تازه صورت پذيرد . -7

زار فروش ( فروش مناسب جلوگيري از كاهش مقتضي است صيد بر اساس عرضه تدريجي ماهي به با -8  

ابتدا بايد بازار يابي آنهاصورت گيرد تا در زمان عرضه دربازار مشكلي متوجه پرورش  قيمت ) صورت پذيرد.

  .دهنده نشود

  قبل انجام عمليات صيد الزم است تجهيزات الزم براي حمل ماهيان تا بازار هدف برنامه ريزي شده باشد  -9

  صول بهداشتي براي انجام عمليات صيد ضروري است رعايت ا – 10

  استفاده از تور هاي مناسب با چشمه تور متناسب با سايز ماهيان هدف ضروري است. -11

به هنگام تور كشي در بستر استخر ها الزم است از كشيده شدن لبه پاييني تور در بستر استخر اطمينان  -12

  حاصل كرد 

  اده از وزنه هاي مناسب در بخش پاييني و بويه در بخش بااليي تور الزم است كنترل پارگي تور و استف -13

تر از كف متر پايين 5/1سازند و كف آن حوضچه صيد را براي دو يا چند استخر به طور مشترك مي-14 

باشد. اين حوضچه ها در انتهاي قسمت خروجي استخرهاي پرورشي حوضچه هاي استخرها در محل خروجي مي

گردد(قناعت پرست و ي با ابعاد مناسب و با در نظر گرفتن مساحت استخر طراحي و اجرا ميبتون

  ).1377همكاران،

  

  



٣٨  ������� "�ح � ��#
 / %�ارش 

 

  منابع 

اداره كل آموزش و  -معاونت تكثير و پرورش آبزيان ،1373،جزوه دوره تكميلي پرورش ماهيان گرمابي -

  ترويج.

زيست شناسي و بيماريهاي شايع ماهي -يران ج، معرفي آبزيان پرورشي ا 1372نصري چاري،ع.، جاللي،ب.و-

، معاونت تكثير و پرورش آبزيان 3-6،ص  3فصلنامه آبزي پرور، سال اول، شماره  كپور معمولي درايران،

  شيالت ايران.

امجدي نسب و  ،موسوي،س.ه ،درويش،ف.،هدايت،م.،قناعت پرست،ا.، فرحجود،ب.،طلوعي، م.ح. -

گرمابي(عمومي) معاونت تكثير و پرورش آبزيان، اداره كل آموزش و  پرورش ماهيان ،1377،خميراني،ر.

  ترويج.

مديريت ماهيداركردن استخرهاي پرورش ماهيان ،1376،يزداني، م. ع. ،فرحجود، ب. ، كازروني منفرد،م. -

  معاونت تكثير و پرورش آبزيان، اداره كل آموزش و ترويج.،گرمابي

،فصلنامه آبزي پرور، سال سوم،  1-سازي استخرهاي پرورش ماهي، چگونگي غني 1374كازروني منفرد،م.،-

  ، معاونت تكثير و پرورش آبزيان شيالت ايران.37-39، ص 12شماره 

 ،نشريه ترويجي شماره يك، اصولي كوددهي در استخرهاي پرورش كپور ماهيان، )1376(.،هدايت،م -

  انتشارات معاونت تكثير و پرورش آبزيان شيالت ايران.

، مديريت آماده سازي استخرهاي پرورش ماهيان  1380ايت ،م.،شيري،ا.،طلوعي،م.ح.،نصري چاري،ع.،هد -

 معاونت تكثير و پرورش آبزيان ،11-19،ص 6گرمابي، فصلنامه آبزي پرور،سال نهم، شماره 

  237. موسسه تحقيقات شيالت ايران، 1386برنامه راهبردي تحقيقات محصولي ماهيان گرم آبي -

.   
-R.L.,Creswell,Aquaculture desk refrence ,1993 ,Van Nostrand Reinhold publishre,NewYork. 
-Horvath.L.,Tamas.G,&Seagrave.Ch., 2002 , carp and fish culture Blackwell sience publisher. 

 

 




	 و ��و�� .../  �� ��٣٩و�� ��ا�� ���� ��ور� ��

 

Abstract: 

This study was conducted to codify the guideline and indexes of optimal management in warm-water fish farms 

to attain sustainable aquaculture which they are population density, species diversity, brood stock'smanagements, 

, capacity determination,growth and harvesting managements  in cultural ponds. As results, these guideline and 

indexes were codifies for these fish farms and propagation centers.It's obviously that these sustainable patterns 

can be used for improving of permanent development for this aquacultural industry.  

Keywords: Warm-Water Fishes, Brood stocks, Sustainable Aquaculture   
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