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مقدمه
دامنـه  كـه تحمـل  از ماهیـان گرمابـی هسـتند  كپورماهیـان 

تغییـرات دمایـی  باالیـی را دارند. در نتیجه كاهش دما، سـوخت و 

سـاز )متابولیسـم( كپورماهیـان کاهش می یابـد و در دمای 4 درجه 

متوقـف می شـود. قابلیـت رشـد آنهـا در دمـای بـاالی 20 درجـه 

سـانتی گراد بـه رسعـت افزایش می یابـد. كپورماهیـان تحمل باالیی 

در دامنه غلظتهای مختلف یون های موجود در آب دارند، بطوریكه 

در آبهای لب شـور و قلیایی تا pH معادل 9 می توانند زنده مبانند. 

ایـن ماهیـان همچنیـن در قبال كاهش اكسـیژن محلـول درآب نیز 

مقاومنـد بطوریكـه در آبهایـی بـا میـزان اکسـیژن  43 میلی گرم در 

لیـر نیـز قابـل پرورش هسـتند. كمبود اكسـیژن تـا میـزان 0/3-0/5 

میلـی گـرم در لیـر، ممكـن اسـت موجـب مرگ ومیـر آنهـا شـود. 

 كپـور، گونـه ای رسیـع الرشـد اسـت و در رشایـط مطلـوب پـرورش،

 می تواند تا 20 كیلوگرم نیز افزایش وزن داشته باشد.

پـس از اسـتقالل هنـد در سـال 1947، پـرورش آبزیـان در ایـن 

کشـور اهمیـت قابل توجهـی پیـدا کـرد. حـدود سـه دهـه بـر روی 

کپورماهیـان هنـدی مطالعـات  اصـالح روش هـای کشـت سـنتی 

تحقیقـی انجـام شـد و محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آنهـا 

را بصـورت تـوأم یـا چندگونـه ای پـرورش دهنـد. در ایـن روش بـه 

در  موجـود  غذایـی  زنجیره هـای  از  بهینـه  بهره بـرداری  منظـور 

بوم سـازگان )اکوسیسـتم(، بـه گونه هـای خاصـی کـه بـه غذاهـای 

مختلـف متایـل دارند، نیاز اسـت. فن آوری کشـت ترکیبی یا کشـت 
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تـوأم کپورماهیـان در بسـیاری از  نقـاط هنـد تجربـه شـده و تالش 

بـرای اسـتفاده از ایـن روش در متامـی 753/000 هکتـار اسـتخر 

پـرورش کپورماهیـان در حـال انجـام اسـت. در راسـتای افزایـش 

کیفیـت تخم هـای کپورماهیـان، پرورش ایـن گونه هـا در هند مورد 

توسـعه پایـدار قـرار گرفتـه و روشـهای خریـد و فروش نیز توسـعه 

یافته انـد. در تعـداد زیـادی از اسـتخرهای روسـتایی، تولیـد کپورها 

اصـوالً بـه تولیـدات طبیعی و روش های گسـرده و کم هزینه متکی 

اسـت. میزان تولید سـاالنه در چنین اسـتخرهایی غالباً کمر از 500 

کیلوگـرم در هکتـار اسـت. 

در پاکسـتان، پـرورش کپورماهیـان حتـی در منابـع آبـی بـزرگ 

نیـز دارای سـود زیـادی اسـت، بطوری کـه تقریبـاً 13000 هکتار از 

اراضـی ایـن کشـور زیرکشـت ایـن ماهیـان قـرار دارد. کپورماهیـان 

هنـدی و کپورماهـی چینـی هـر دو بـا هـم کشـت می شـوند و 

میانگیـن تولیـد سـاالنه بیـن 1000 تـا 3000 کیلوگـرم در هکتـار 

بدسـت آمـده اسـت. 

ــا  ــا کپــور معمولــی و تیالپی در میامنــار، کپورماهیــان هنــدی ب

در 20000 هکتــار اســتخر بــا میــزان تولیــد ســاالنه 2500 کیلوگــرم 

در هکتــار پــرورش می یابنــد. در بوتــان )Bhutan( پــرورش ماهــی 

خیلــی رسیــع در ســطحی حــدود بیــن 60 تــا 70 هکتــار بــا ترکیــب 

کشــت کپورماهیــان چینــی و هندی رشوع شــده و تولید ســاالنه ای 

حــدود 1000 تــا 2000 کیلوگــرم در هکتــار گــزارش شــده اســت. در 

مالــزی، کاتــال و روهــو همــراه بــا دیگــر کپورماهیــان پــرورش داده 
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می شــوند. در رسی النــکا کپورماهیــان هنــدی در مخــازن کوچــک 

بــا موفقیــت قابــل توجهــی پــرورش داده می شــوند و در الئــوس، 

ویتنــام، تایلنــد، فیلیپیــن و چیــن گونه هایــی از کپورماهیــان هندی 

از جملــه روهــو در کشــت تــوأم بــا کپورماهیــان چینــی انتخــاب 

می شــوند.
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فصل 1
 تاریخچه و معرفی 
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1-1- تاریخچه تکثیر و پرورش کپورماهیان 
ــا هــم،  ــد کــه ب ــان وجــود دارن ــادی از کپورماهی گونه هــای زی

بزرگریــن خانــواده ماهیــان آب شــیرین بنــام Cyprinidae را 

تشــکیل داده انــد و تقریبــاً در متــام مناطــق دنیــا یافــت می شــوند.

ماهــی  گزینشــی  تکثیــر  ســال های1600-1400میالدی،  در 

کپــور آغــاز شــد و اســتفاده از گونه هــای مختلــف کپــور بوســیله 

تکثیر کنندگانــی کــه می کوشــیدند ماهیــان  دارای رشــد رسیعــر را 

تولیــد مناینــد، توســعه یافــت. در دهــه ســوم قــرن بیســتم یعنــی 

ســالهای 1920 تــا 1930 تکثیــر نیمــه مصنوعــی ماهی آمــور و کپور 

ــای  ــور ماهی ه ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــداول ش ــن مت ــره ای در چی نق

ــد  ــل، صی ــه مح ــزی را در رودخان ــاده تخم ری ــیده و آم ــد رس مول

ــر  ــا تکثی ــا را در آنج ــوص، آنه ــای مخص ــه کارگاهه ــال ب ــا انتق و ب

می منودنــد.

در دهــه بعــد چینی هــا توانســتند ســاالنه میلیونهــا بچه ماهــی 

تولیــد کننــد. تولیــد و توزیــع بچه ماهــی انــواع  کپورماهیــان چینــی 

ــا اســتفاده از هورمــون هیپوفیــز در تکثیــر  )شــکل 1( همزمــان ب

مصنوعــی آنهــا، در کارگاه هــا اوج گرفــت.
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شکل 1- نمایی از بچه ماهی کپور
 

در ایــران، از ســال 1345 بــا شــکل گیری طــرح توســعه  تکثیــر 

و پــرورش انــواع  کپورماهیــان  پرورشــی در مجتمــع کشــت  و  

صنعــت ســفیدرود و نیــز مجتمــع شــهید بهشــتی در اســتان گیالن، 

بتدریــج فعالیــت آبزی پــروری ماهیــان گرمابــی در آبهــای داخلــی 

ــز  ــعه مراک ــا توس ــز ب ــی 136۸-1357 نی ــد. در دوره زمان ــاز ش آغ

تکثیــر و پــرورش ماهــی، اقدامــات قابــل توجهــی در جهــت تکثیــر 

ــی  ــای داخل ــع آبه ــرداری از مناب ــد و بهره ب ــان، صی ــرورش آبزی و پ

صــورت گرفــت.
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2-1- گونه های مهم کپورماهیان در آبزی پروری
ــات  ــال مطالع ــن س ــس از چندی ــی پ ــای پرورش ــواع کپوره ان

ــه  ــد ک ــژاد، بصــورت امــروزی خــود درآمده ان ژنتیکــی و اصــالح ن

دارای رشــد مناســب، ضخامــت کافــی گوشــت بــدن، قــدرت 

تولیــد مثــل بــاال و مقاومــت در مقابــل امــراض و رشایــط مختلــف 

هســتند.

بیـن ماهـی کپـور و سـایر ماهیـان  از هیربیدهـای  بسـیاری 

نزدیـک، نسـلهای  جدیـد پرورشـی را بوجـود آورده اسـت که واجد 

رشـد رسیعـر و مقاومـت در مقابـل بیامریهـا و تغییـرات درجـه 

حـرارت نسـبت بـه والدیـن خـود هسـتند.

ــان  ــه های جغرافیایی ش ــاس ریش ــر اس ــب ب ــان اغل کپورماهی

ــت: ــر اس ــورت زی ــا به ص ــیم  بندی آنه ــده اند و تقس ــذاری ش نامگ

کپورهـای چینـی شـامل کپـور علفخـوار، کپـور نقـره ای و - 1

کپـور رسگنـده )شـکل 2(؛

کپورهای هندی  شامل کاتال، روهو، مریگال و کالباسو.- 2

کپور رسگندهکپور نقره ایکپور معمولی

شکل2- نمونه ای از انواع کپورماهی چینی
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3-1- زیستگاه طبیعی و فیزیولوژی
ــای  ــی رودخانه ه ــپ، بوم ــاظ كاریوتای ــدی از لح ــای هن كپوره

ــكا  ــگالدش و رسیالن شــامل هندوســتان هســتند و در پاكســتان، بن

بــه كشــورهای  آنجــا  از  ایــن کپورهــا  دیــده می شــوند.  نیــز 

ژاپــن و شــوروی ســابق  فیلیپیــن ،  تایلنــد ،  از جملــه  دیگــری 

ــامل  ــان ش ــن ماهی ــه از ای ــار گون ــون چه ــا کن ــده اند. ت ــل ش  منتق

 )Cirrhin mrigala( مریــگال ،)Labeo rohita( روهــو )Catla catla( كاتــال

و كالباســو )Labeo calbasu( وارد ســامانه پــرورش جهانــی شــده اند كه 

عمدتــاً ســه گونــه اول همــراه بــا كپــور معمولــی، كپــور نقــره ای و 

آمــور، در پــرورش تــوام مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

ــای  ــور كاره ــه منظ ــته ب ــالهای گذش ــدی در س ــان هن كپورماهی

تحقیقاتــی و افزایــش تنــوع گونــه ای،  بــه كشــورهای روســیه ، چیــن ، 

آمریــكا ، كانــادا و غیــره بــرده شــده اند و امــروزه ازجملــه اقــالم تولیدی 

ــد. در بســیاری از كشــورهای  در بخــش آبزی پــروری به شــامر می رون

آســیایی گونه هــای مختلــف كپورماهیــان هنــدی بــه صــورت تلفیقی 

بــا ســایر كپورماهیــان چینــی پــرورش داده می شــوند  و نتایج به دســت 

آمــده، رشــد قابــل توجهــی را در تولیدات اســتخرهای پرورشــی نشــان 

می  دهنــد. در عین حــال مطالعــات انجــام شــده حاكــی از عــدم 

بقــاء الرو هــای حاصــل از هیربیداســیون بیــن كپورماهیــان هنــدی و 

كپورماهیــان چینــی اســت .
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4-1- معرفی  کپورماهیان  هندی

)Catela catela( 1-4-1- کاتال
زیستگاه طبیعی: شمال هند، پاکستان، بنگالدش و برمه

 تاکنــون پنــج هیربیــد از ایــن گونــه تولیــد شــده اســت. کاتــال 

ــاه  ــك م ــرض ی ــت و در ع ــوردار اس ــی برخ ــیار رسیع ــد بس از رش

می توانــد 10 – 7/5  ســانتی مر رشــد طولــی داشــته باشــد.  ایــن 

گونــه می توانــد در عــرض یــك دوره پــرورش بــه 4/1 – 3/1 كیلوگرم 

و بعــد از دو ســال پــرورش بــه 10/9 كیلوگــرم برســد. ایــن ماهــی 

در ســال دوم پــرورش بــه بلــوغ می رســد و از ســال ســوم، زمانیكــه 

ــه  ــوان از آن ب ــرم باشــد، می ت متوســط وزن آن حــدود ســه كیلوگ

عنــوان مولــد اســتفاده كــرد )شــکل3(.

شکل3- طرح شماتیکی از ماهی کاتال
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ــک  ــر ی ــت. در ه ــطح اس ــده از س ــه کنن ــی تغذی ــن ماه ای

ــت.  ــی اس ــی خاص ــات غذای ــو دارای ترجیح ــد و من ــل رش از مراح

ــت.  ــح  اس ــا 9 صب ــاعت 6 ت ــه ای آن س ــت تغذی ــرین فعالی بیش

ــه  ــه تغذی ــخ رشوع ب ــس از تفری ــار روز پ ــاً  چه ــال تقریب الرو کات

ــدن  ــر ش ــا بزرگ ــد و ب ــی می کن ــا  و ناپل ــا، کپه پده از کالدورسه

دهانــش، بــه شــکار دافنــی و مزو ســیکلوپس ها نیــز روی مــی آورد.

 ایــن ماهــی در دوره پــرورش بــازاری، درســطوح باالیــی و 

ــاگ،  ــد ماهــی فیتوف ــذای او مانن ــد و غ ــه می کن ــی آب تغذی میان

پالنكتون هــا و اغلــب زئوپالنگتونهــا اســت. میــزان هــم آوری 

نســبی آن 100000 تــا 250000 تخــم در كیلوگــرم وزن ماهــی ماده 

ــز  ــزی در ســال نی ــار تخم ری ــكان دو ب ــد ام ــوب هن اســت. در جن

وجــود دارد و فصــل تخم ریــزی آن از اواســط اردیبهشــت تــا اواخــر 

مــرداد مــاه  اســت.
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)Labeo rohita( 2-4-1- روهو

شکل4- طرح شماتیکی از ماهی روهو

زیستگاه طبیعی: شمال هند، پاکستان ، برمه و نپال
ــر  ــال كم ــی رشــد آن از كات ــی دارد ول ــز  رشــد رسیع ــو نی روه

اســت و می توانــد در یــك دوره پــرورش به 40 – 35 ســانتیمر برســد. 

در دومیــن ســال پــرورش بــه ســن بلــوغ می رســد. بهریــن ركــورد 

ــک كیلوگــرم در ســال اول و ــه وزن ی  ثبــت شــده روهــو رســیدن ب

ــوغ  ــامل بل ــد احت ــت، هرچن ــالگی اس ــرم در دو س 5/4- 2/6 كیلوگ

در یــك ســالگی آن نیــز گــزارش شــده اســت. در اولیــن بلــوغ، وزن 

ــر 100000  ــبی آن براب ــم آوری  نس ــرم و ه ــج كیلوگ ــی پن ــن ماه ای

تــا 400000 تخــم در كیلوگــرم وزن بــدن ماهــی گــزارش شــده 

ــاه(  ــرداد م ــن )خ ــد از ژوئ ــون هن ــت موس ــو در ایال ــت . روه اس

ــی در  ــن ماه ــد.  ای ــزی می کن ــاه( تخم ری ــهریور م ــپتامرب )ش ــا س ت

دوره پــرورش، از كــف و ســتون آب تغذیــه می كنــد. البتــه در دوره 

نــوزادی، ایــن ماهــی عمدتــا از زئوپالنکتون هــا و پــس از آن، از دوره 

ــه ســمت گیاهخــواری و  ــه ای ب ــه بعــد عــادات تغذی انگشــت قد ب

تغذیــه از جلبک هــای رشــته ای و گیاهــان پوســیده کــف و گل والی، 
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ــن آبشــش های توســعه یافته نشــان دهنده  ــد. همچنی ــر می کن تغیی

ــه اســت )شــکل 4(. ــن گون ــدر( ای ــودن )فیلرفی پالیده خــوار ب

)Cirrhina mrigala( 3-4-1- مریگال

شکل5- طرح شماتیکی از ماهی مریگال

زیستگاه طبیعی: هند، بنگالدش، برمه و پاکستان
ــامانه  ــال و روهــو در س ــد از كات ــه بع ــن گون ــگال مهمری مری

ــه  ــبت ب ــری نس ــد كم ــگال از رش ــکل5(. مری ــت )ش ــرورش اس پ

روهــو و كاتــال برخــوردار اســت. قــد ایــن ماهــی حداكــر بــه 75 

ســانتیمر می رســد. ایــن ماهــی در دومیــن ســال خــود بــه بلــوغ 

ــوغ  ــه بل ــد ب ــالگی می توان ــك س ــا در ی ــر آنه ــس ن می رســد و جن

برســد. دامنــه  هــم آوری نســبی آن، از 100000 تــا 400000 تخــم 

در یــك كیلوگــرم تخمــدان ماهــی مــاده، متغیــر اســت.

می کنـد  اسـتفاده  محـدود  غـذای  عنـوان  چنـد  از  مریـگال 

)Illiophagous( و عمدتـاً دتریت خوار )پوسـیده خوار( اسـت ولی 
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می توانـد بصـورت یـک گونـه پالیده خـوار نیـز تغییـر رفتـار دهـد. 

لَبهـای انتهایـی بـرای برداشـن غـذا از زیـر بسـر سـازگار شـده اند. 

از  انگشـت قدی  انـدازه  بـه  رسـیدن  تـا  مریـگال  نـوزادان  و  الرو 

زئوپالنکتون هـا )ناپلـی، روتیفر، کالدورس و کپه پـد( تغذیه می کنند 

ولـی پـس از آن، فیتوپالنکتون هـا در رژیـم غذایـی ماهیـان دارای 

طـول کلی 10 تا 30 سـانتی مر، اهمیت بیشـری دارنـد. در ماهیان 

بزرگـر تـا انـدازه طـول کلـی 56 سـانتی مر رژیـم غالـب غذایـی، 

پوده خـواری اسـت. در ماهیـان بالـغ و بزرگـر، 7۸%-65 محتویـات 

روده از مـواد آلـی نیمه پوسـیده و مابقی آن شـن و ماسـه و گل  و 

الی اسـت. مواد غذایی با منشـأ حیوانی از اهمیت کمی در ماهی 

برخوردارند. بالـغ 
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فصل 2
 دستورالعمل تکثیر و 
 تولیدمثل کپورماهیان هندی
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 1-2- عوامل محیطی موثر بر تخم و نطفه
رســیدن تخم هــا بــه آزاد شــدن هورمونهــای گنادوتروپیــن 

ــا، فشــار  ــور، دم ــه ن ــز ب ــا نی وابســته اســت. آزاد شــدن هورمونه

ــتگی دارد. ــی بس ــش گیاه ــر و پوش ــس ن ــور جن ــو، حض ج

ــاز می شــود. ماده هــا  ــدد جنســی آغ ــل در غ چرخــه تولیدمث

تخــم و نرهــا نطفــه را تولیــد می کننــد. تکامــل تخم هــا و نطفــه 

تحــت تأثیــر دمــای آب، کیفیــت و کمیــت غــذای مرصفــی، میــزان 

ــزی در آب  و  ــان تخم ری ــت. زم ــول روز اس ــول و ط ــیژن محل اکس

ــق  ــد. در مناط ــاق می افت ــار اتف ــوال در به ــدل و معم ــوای معت ه

گرمســیری کپورهــا ممکــن اســت بیــش از یــک بــار در ســال 

تخم ریــزی کننــد.

ــل   ــد مث ــر و تولی ــای تکثی ــواع روش ه 2-2- ان
ــدی ــان هن کپورماهی

1-2-2- روش طبیعی
 کپورماهیــان هنــدی بطــور طبیعــی در اســتخرها و آبگیرهــای 

محــدود تخم ریــزی منی کننــد. آنهــا ماهیــان رودخانــه ای هســتند 

و تخم هــای غیرچســبنده و نیمه شــناور تولیــد می کننــد. ایــن 

تخم هــا فضــای حــول زرده ای )پــری ویتلیــن( بزرگــی دارنــد و 

ــزرگ  ــان ب ــر اندازه ش ــا 10 براب ــدن ت ــورم ش ــه مت ــی مرحل در ط

می شــوند. تخم هــای ســفت شــده در آب نســبتاً حساســند و  
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رضبــات جســمی را بــه راحتــی تحمــل منی کننــد. ایــن حساســیت 

به آســیب جســمی، بخصــوص در مرحلــه برخوابش )انکوباســیون( 

و تفریــخ تخــم بســیار حائــز اهمیــت اســت.

کپورهــای بــزرگ هنــدی عمدتــا در ســال دوم بــه بلوغ جنســی 

می رســند؛ اگرچــه ماننــد ســایر کپورماهیــان، ســن بلــوغ وابســته 

بــه دماســت و می توانــد یــک تــا دو ســال نیــز بــه تأخیــر بیافتــد.

عــادات بــاروری و تخم ریــزی در متــام کپورماهیــان بــزرگ 

هنــدی مشــابه اســت و آنهــا را می تــوان بــه شــکل یــک مجموعــه 

ــه و  ــه تغذی ــته ب ــاروری وابس ــرخ ب ــه ن ــر چ ــت. اگ ــر گرف در نظ

رشایــط زندگــی اســت ولــی عمومــاً ماده هــا در دومیــن و ســومین 

ــا  ــزار ت ــدود صد ه ــک  و ح ــرین تخم ــان بیش ــه تخم ریزی ش مرتب

دویســت هــزار تخــم بســته بــه وزن بدنشــان تولیــد می کننــد. در 

ــی اســت. ــا رشوع فصــل باران ــان ب ــزی همزم طبیعــت، تخم ری

ــار در  ــدی یک ب ــزرگ هن ــان ب ــی کپورماهی ــط طبیع در رشای

ســال تخم ریــزی می کننــد. بنابرایــن متــام تخمک هــای موجــود در 

تخمــدان در یــک مرحلــه از تکامــل هســتند. در رشایــط پرورشــی 

ــر در یــک فصــل القــاء کــرد،  ــار تکثی ــرای دو ب ــا را ب ــوان آنه می ت

ــن  ــس از اولی ــاه پ ــا دو م ــزی تقریب ــن تخم ری ــه دومی ــوری ک بط

ــود. ــام ش ــزی انج تخم ری

بــرای قرن هــا، قبــل از اینکــه از روش تکثیــر مصنوعی اســتفاده 

ــور  ــیله ت ــدی بوس ــزرگ هن ــان ب ــا و الرو  کپورماهی ــود تخم ه ش

و ســایر ادوات از پایین دســت رودخانه هــای محــل تخم ریــزی 
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ــن تخم هــا گاهــی مخلوطــی  ــه ای ــن جمــع آوری می شــد ک مولدی

ــز  ــان گوشــتخوار نی ــی ماهی ــه و حت ــان رودخان از متــام  کپورماهی

بــود )شــکل6(.

شکل 6- جمع آوری تخم ها از رودخانه در روش تکثیر طبیعی

 2-2-2-روش تکثیر نیمه طبیعی

)Bundh( روش تکثیر نیمه طبیعی با استفاده از باند
Bundh بـه رشایـط منطقـه ای بـه معنـای بنـد یا خاکریـز گفته 

می شـود. باندهـا بـه انـواع چند سـاله یـا فصلـی، بـا هـدف تکثیـر 

و تخم ریـزی کپورهـای بـزرگ هنـدی تقسـیم بندی می شـوند. بانـد 

رشایـط رودخانـه ای، در فصـول بارانـی بـا در نظـر گرفـن تجمـع 

آب بـاران از مناطـق حـوزه آبریـز، شبیه سـازی می شـوند. باند های 

فصلـی را باندهـای خشـک و باند هـای چنـد سـاله را بانـد مرطوب 

مـی نامنـد   )شـکل7(.
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بانـد مرطـوب، در شـیب یـک حـوزه آبریز گسـرده واقع شـده 

اسـت. دیواره هـای خاکـی بانـد، بـه ورودی در نواحـی باالدسـت 

و خروجـی در نواحـی پایین دسـت مجهـز شـده اسـت. در طـول 

بارندگـی شـدید، باندهـا آبگیـری و آب اضافـی از خروجـی رسریـز 

می شـود. باند هـای مرطـوب می تواننـد بـه هـر شـکل و انـدازه ای 

باشـند. بـه طـور معمول 20 تا 100 بار آبگیـری در باند برای تکثیر، 

اسـت. ایده آل 

شکل7- طرح شماتیکی از باند مرطوب
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بانــد خشــک، بــه اســتخری کم عمــق و فصلــی یــا یــک 

فرورفتگــی در زمیــن گفتــه می شــود کــه بوســیله دیواره هــای 

ــول  ــول فص ــت و در ط ــده اس ــور ش ــرف محص ــه ط ــی از س خاک

بارندگــی، آب شــیرین از حــوزه آبریــز در آن جمــع آوری می شــود 

ــکل۸(. )ش

بانـــد خشـــک در بیشـــر ایـــام ســـال خشـــک و بـــدون آب 

ــامانه  ــه سـ ــک بـ ــای خشـ ــر، باندهـ ــال های اخیـ ــت. در سـ اسـ

ــک  ــی، یـ ــهیل زهکشـ ــرای تسـ ــده اند و بـ ــز شـ ــدی مجهـ جدیـ

ـــا  ـــک ی ـــن ی ـــتخر و همچنی ـــمت اس ـــن قس ـــی در عمیق  تری خروج

ـــم  ـــا فراه ـــرای آنه ـــاری ب ـــی ج ـــز آب اضاف ـــرای رسری ـــه ب دو ناحی

شـــده اســـت. در بیشـــر مـــوارد، بـــرای باندهـــای خشـــک امـــروزی، 

ـــاق  ـــه ات ـــز ب ـــی مجه ـــرج نگهبان ـــن، ب ـــداری مولدی ـــه نگه حوضچ

نگهـــداری تجهیـــزات و همچنیـــن مجموعـــه ای از ظـــروف و 

ــم  ــده فراهـ ــخ شـ ــای تفریـ ــت تخم هـ ــرای مدیریـ ــزات بـ تجهیـ

شـــده اســـت. 
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شکل 8- طرح شماتیکی از باند خشک

تخم هـای حاصـل از تکثیـر در باندهـای خشـک نسـبت بـه 

باندهـای مرطـوب خلوص بیشـری دارند و کمر گونه های وحشـی 

بـه آنهـا راه می یابنـد.

بـا شبیه سـازی رشایـط رودخانـه ای در طـول فصـول بارندگـی، 

باندهـا  در  بطـور طبیعـی  مریـگال معمـوال  و  گونه هـای روهـو 

می کننـد. تخم ریـزی 

در باندهـــای خشـــک، بالفاصلـــه پـــس از جمـــع شـــدن آب 

ــغ  ــال بالـ ــه کامـ ــی کـ ــی، مولدینـ ــن بارندگـ ــی در آن از اولیـ کافـ
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ـــوب،  ـــای مرط ـــد. در بانده ـــه وارد می کنن ـــه حوضچ ـــده اند را ب ش

ــی آب  ــود دارد ولـ ــتخر وجـ ــه آب در اسـ ــی کـ ــن را زمانـ مولدیـ

ـــی  ـــل بارندگ ـــا رشوع فص ـــد. ب ـــت وارد می کنن ـــری در راه اس بیش

و افزایـــش ســـطح آب باندهـــا، رشایـــط نهـــری ایجـــاد می شـــود 

کـــه محـــرک تخم ریـــزی طبیعـــی اســـت.

بـــا تخم هـــای بـــارور شـــده ممکـــن اســـت بـــه دو صـــورت 

رفتـــار شـــود. یـــا در محیـــط بانـــد، تفریـــخ شـــوند و یـــا اینکـــه 

ـــور  ـــا در انکوبات ـــده ت ـــع آوری ش ـــمه جم ـــور ریزچش ـــیله ت ـــه وس ب

ـــد. ـــپری کنن ـــل را س ـــل تکام مراح

از  بـــا اســـتفاده  اینکـــه روش نیمه طبیعـــی تکثیـــر  بـــا 

بانـــد، روشـــی ابتدایـــی بـــه نظـــر می رســـد امـــا ایـــن مزیـــت را 

ـــز  ـــون هیپوفی ـــتفاده از هورم ـــه اس ـــازی ب ـــه در آن نی ـــت ک داراس

و زیر ســـاخت های تخصصـــی نیســـت. در مقابـــل، ایـــن عیـــب 

را دارد کـــه نظـــارت بـــر تفریـــخ تخم هـــا و پـــرورش الروهـــا و 

محافظـــت از آنهـــا بســـیار دشـــوار اســـت.

ـــان   ـــر کپور ماهی ـــد در تکثی ـــر اســـتفاده از بان در  فنـــون جدیدت

هنـــدی، روش ســـنتی و روش اســـتفاده از تزریـــق هیپوفیـــز بـــا 

یکدیگـــر ترکیـــب شـــده انـــد، بـــه ایـــن صـــورت کـــه حـــدود 20 

ـــه جنســـیت  ـــا توجـــه ب ـــاده را ب ـــر و م ـــن ن ـــا 25 درصـــد از مولدی ت

ـــن  ـــه مولدی ـــرده و ب ـــداری ک ـــا نگه ـــه در هاپاه ـــور جداگان ـــه ط ب

مـــاده یـــک دوز اولیـــه ســـه میلی گرمـــی و یـــک دوز ثانویـــه هشـــت 

میلی گرمـــی بـــه ازای هـــر کیلوگـــرم وزن، و بـــا فاصلـــه زمانـــی چهـــار 
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ـــان  ـــود. هم زم ـــق می ش ـــز تزری ـــاره هیپوفی ـــاعت، عص ـــج س ـــا پن ت

بـــا تزریـــق دوم، بـــه مولدیـــن نـــر هـــم یـــک دوز دو تـــا ســـه 

میلی گـــرم بـــر کیلوگـــرم تزریـــق می شـــود. ســـپس مولدیـــن 

مـــورد تزریـــق قـــرار گرفتـــه بـــه باندهـــا و در میـــان ســـایر مولدیـــن 

بازگردانـــده می شـــوند. ورودی و خروجـــی بانـــد بـــرای ایجـــاد یـــک 

ـــزی  ـــت تخم ری ـــوند. فعالی ـــته می ش ـــاز گذاش ـــت آب، ب ـــان ثاب جری

ـــرای  ـــرک ب ـــوان مح ـــه عن ـــه، ب ـــرار گرفت ـــق ق ـــورد تزری ـــن م مولدی

ـــزی  ـــه تخم ری ـــر ب ـــه منج ـــرده و در نتیج ـــل ک ـــن عم ـــایر مولدی س

گســـرده در بانـــد می شـــود.

3-2-2- روش تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی نورس
ــذای  ــامل، غ ــط س ــی، محی ــای کاف ــب، فض ــط مناس ــر رشای اگ

طبیعــی و غیرطبیعــی و مکمــل در اســتخر مهیــا باشــد، مولدیــن 

کپورماهیــان بــزرگ هنــدی را می تــوان بــه راحتــی پــرورش داد. بــه 

نظــر می رســد موفقیــت بیشــری در رشــد مولدیــن در اســتخرهای 

بــزرگ نســبت بــه اســتخرهای کوچــک و کم عمــق حاصل می شــود.

 کپورماهیــان هنــدی معمــوال بصــورت چنــد گونــه ای بــا ســایر 

ــه  ــی ب ــی کاف ــذای طبیع ــوند. غ ــرورش داده می ش ــان پ کپورماهی

ــن می شــود. ــن تأمی وســیله کوددهــی اســتخرهای مولدی
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1-3-2-2- انتخاب مولدین مناسب
بـرای داشـن تکثیـر موفق ماهیان، الزم اسـت ماهیـان انتخابی 

در هـر دو جنـس کامالً سـامل و در مرحله بلوغ جنسـی باشـند.

- در انتخاب مولدین عوامل زیر حائز اهمیت است: 

انتخــاب ماهیــان بزرگــر بــا رسعــت رشــد باالتــر، داشــن 

ســالمتی و ویژگی هــای وراثتــی مطلــوب،  داشــن اندامهای جنســی 

ــر شــکل و  ــا تغیی ــگل و ی ــدون زخــم و ان ــدن ب ــه و ب تکامــل یافت

ــدن. ــی در ب ــودن مقــدار مناســبی از بافــت چرب ــن دارا ب همچنی

- تعیین جنسیت:
ماده هـا دارای بـدن فربـه هسـتند و یـک تورم قرمـز یا متامیل 

بـه قرمـز در جلوی ناحیه تناسلی شـان وجـود دارد.

نرها دارای بدن کشـیده و الغرتر هسـتند و مجرای تناسلی شان 

پشـت پاپیالی تناسـلی قرار گرفته است.

- نشانه های بلوغ مولدین:
در ماد ه هــا شــکم کامــالً گــرد و نــرم می شــود. پاپیــالی 

تناســلی، بلنــد و قرمــز رنــگ و مخــرج، بــزرگ و برجســته می شــود.

در نرهـا شـکم کشـیده اسـت و بـا فشـار کمـی نطفـه آزاد 

می شـود.

در رشایــط مطلــوب، در مولدیــن انتخــاب شــده تزریــق انجــام 

می شــود و بالفاصلــه پــس از زیست ســنجی، در مخــازن مجــزا 

نگهــداری می شــوند. بــرای دســتیابی بــه بهریــن نتیجه، دســتکاری 
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ــورت  ــش، ص ــن تن ــا کمری ــع و ب ــیار رسی ــد بس ــن بای روی مولدی

ــکل9(. ــود )ش ــتفاده می ش ــی اس ــوال از بی هوش ــرد و اص پذی

شکل 9- شیوه تزریق هورمون

2-3-2-2-تزریق هورمونهای گنادوتروپین
در تکثیــر ماهیــان بــه روش نیمه مصنوعــی و مصنوعــی جهــت 

ــن  ــود. ای ــتفاده می ش ــون اس ــا، از هورم ــی تخمک ه ــل نهای تکام

ــان بزرگــی  ــز ماهی ــاس تجــاری از غــده هیپوفی هورمونهــا در مقی

ــا آزاد اســتخراج می شــوند. ماننــد کپــور ی
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شکل 10- استخراج غده هیپوفیز 

جهــت اســتخراج غــده هیپوفیــز مراحــل کار مطابــق شــکل 10 بــه 

ایــن صــورت اســت:

1- از قــاب چوبــی بــرای ثابــت نگهداشــن ماهــی اســتفاده 

. می شــود

2- با اره بسیار نازک رس ماهی بریده می شود.
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3- محل سوراخ کردن جمجمه مشخص می شود.

4و 5- بوســیله متــه مخصــوص، جمجمــه ســوراخ و بریــده شــده و 

غــده هیپوفیــز بوســیله پنــس جــدا می شــود.

6- شــکل10، بــرش از مقطــع جمجمــه و اســتخراج نهایــی هیپوفیز 

ــان می دهد. را نش

شکل 11- نحوه خشک کردن هیپوفیز 
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ــتفاده  ــرای اس ــده، ب ــت آم ــز بدس ــردن هیپوفی ــک ک ــل خش عم

ــکل 11  ــق ش ــه مطاب ــود ک ــام می ش ــی انج ــای آت از آن در زمان ه

عبارتســت از:

1- هیپوفیزهـا بالفاصلـه پـس از برداشـت در اسـتون قـرار داده 

می شـوند.

2و 3- استون قبلی تخلیه و استون جدید جایگزین می شود.

4و5- جایگزیـن کـردن اسـتون تـازه بـا قبلـی در هـر یـک سـاعت 

تکـرار می شـود.

6و 7- بعد از 24 سـاعت اسـتون کامالً تخلیه می شـود و هیپوفیزها 

بوسـیله تبخیر کامالً خشـک می شوند.

۸- هیپوفیزها پس از خشـک  شـدن  در شیشه های کوچک آب بندی 

شـده نگهداری می شوند.
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شکل 12- آماده سازی عصاره هیپوفیز برای تزریق 

نحـوه آماده سـازی هیپوفیـز خشـک شـده مطابـق شـکل 12 و 

بـه ترتیب زیـر خواهـد بود:

در مرحلـه )A( و )B( منونه هـا شـامرش و توزیـن و سـپس 

محلـول  حاصلـه،  پـودر  بـه   .)C( می شـوند  کوبیـده  هـاون  در 
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منکـی اضافـه می شـود )D و E( و ترکیـب سوسپانسـیون حاصـل، 

سـانریفیوژ می شـود و مایع شـفاف باالیی جهت تزریق به ماهی، 

.)G وF( از رسـوب پایینـی جـدا می شـود

ــود.  ــام می ش ــه انج ــه 45 درج ــا زاوی ــی و ب ــه آرام ــق ب تزری

ــره شــکمی  ــق داخــل حف ــی، تزری ــدی و چین ــان هن در کپورماهی

)پشــت پایــه بالــه شــکمی یــا زیــر بالــه ســینه ای( انجــام می شــود. 

بایــد دقــت کــرد کــه ســوزن از زیــر پایــه فلســها عبــور داده شــود 

و نــه از میــان آنهــا. بالفاصلــه پــس از تزریــق، ماهــی در آبــی بــا 

کیفیــت خــوب و مناســب قــرار داده می شــود.

دوز استفاده از هیپوفیز خشک شده:
ماده هــا: تزریــق اول، 3 میلی گــرم بــر کیلوگــرم. تزریــق دوم، 

۸ میلی گــرم بــر کیلوگرم 

نرها: یک تزریق با دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم
در ماده هــا غالبــاً تزریــق دوم چهــار تــا پنــج ســاعت پــس از 

ــق  ــا تزری ــان ب ــق نرهــا هم زم ــق اول انجــام می شــود و تزری تزری

دوز دوم ماده هــا، صــورت می گیــرد.

و  مرتضــوی زاده  توســط   1390 ســال  کــه  تحقیقــی  در 

مولدیــن  گرفــت  صــورت  روهــو  ماهــی  روی  بــر  همــکاران 

دمــای در  و   Ovaprime و  هیپوفیــز  هورمــون  دو  بــا   مــاده 

 29-25 درجــه بــرای تخم ریــزی تحریــک شــدند. هیپوفیــز بصــورت 

ــد  ــتفاده ش ــه ای اس ــورت یک مرحل ــه ای و Ovaprime بص دومرحل



37راهنامی تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی 

و بــرای ماهیــان نــر، دوزی معــادل نصــف میــزان ماده هــا از 

ــزی  ــای تخم ری ــت و الق ــد موفقی ــد. درص ــتفاده ش ــون اس هورم

بیــن ۸0 تــا 90 % گــزارش شــد. در ایــن بررســی، کارایــی هورمــون 

ــود. ــر ب Ovaprime بیش

3-3-2-2-استفاده از ترکیبات بی هوشی
اغلــب در بررســی و دســتکاری ماهیانــی مانند مولدیــن بزرگ، 

نیاز به اســتفاده از داروهای بی هوشــی مشــهود اســت. انــواع مواد 

 بی هوشــی قابــل اســتفاده در ماهیــان شــامل عصــاره  گل  میخــک،

 2-Phenoxy و  MS 222 (tricainemethane-sulphonate)  Quinaldin

ethanol اســت.

ــه عمــل آورد  ــد دقــت الزم را ب ــواد بای ــن م در اســتفاده از ای

تــا زندگــی ماهیــان بــه مخاطــره نیفتــد. دوز مرصفــی بــا توجــه بــه 

گونــه، انــدازه ماهــی، دمــا و ترکیــب شــیمیایی آب، متفاوت اســت. 

ــوش  ــرکات رسپ ــته و ح ــت داش ــی بی حرک ــوش، بدن ــی بی ه ماه

آبششــی منظــم و بــا فاصلــه ای دارد. بــا نظــارت بــر حــرکات 

ــورت  ــود. درص ــرل می ش ــی کن ــالمت ماه ــی، س ــوش آبشش رسپ

بی حرکــت شــدن رسپــوش ، ماهی هــا جهــت بهبــود رسیعــاً بــه آب 

ــل می شــوند. ــازه و دارای اکســیژن مناســب منتق ت
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4-3-2-2-آماده سازی برای تخم ریزی
تزریــق گنادوتروپیــن بــه ماهیــان مــاده بی هــوش شــده 

ــدون ایجــاد  ــد ب انجــام می شــود. بعــد از بی هوشــی، ماده هــا بای

ــی  ــی هواده ــه آب آن بخوب ــی ک ــان، در مخازن ــت برایش مزاحم

ــا 12 ســاعت نگهــداری شــوند. ماده هــا  می شــود بــه مــدت 10 ت

ــزش  ــری از ری ــت جلوگی ــوند و جه ــوش می ش ــار دوم بیه ــرای ب ب

ــود  ــه می ش ــلی بخی ــاز تناس ــرای ب ــم، مج ــرل تخ ــل کن ــر قاب غی

)شــکل 13(. پــس از آن، دومیــن مرحلــه تزریــق گنادوتروپیــن 

ــده می شــوند.  ــه مخزنشــان بازگردان انجــام می شــود و ماده هــا ب

شکل 13- نحوه بخیه زدن مجرای تخم ریزی 

ــه بســیار  ــن مرحل ــت نگه داشــن دمــای آب در ای ــه: ثاب )نکت
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مهــم اســت(. زمانــی کــه ماده هــا بــه تعقیــب ماهــی نــر 

هســتند. تخم ریــزی  آمــاده  پرداختنــد ،  تحریک کننده شــان 

5-3-2-2- تخلیه تخم ها
ابتــدا بخیه هــا بریــده می شــوند. ســپس مجــرای بــاز تناســلی 

بــا انگشــت شســت دســت چــپ بســته می شــود. بــدن ماهــی بــا 

حولــه خشــک می شــود. از بــازوی دســت راســت بــرای نگهــداری 

ــت از  ــا دس ــای آن ب ــود و پهلوه ــتفاده ش ــش اس ــی روی دم ماه

ــر  ــت منج ــن حرک ــود. ای ــاژ داده ش ــب ماس ــه عق ــو ب ــمت جل س

ــس از  ــود. پ ــر می ش ــورد نظ ــرف م ــا در ظ ــدن تخم ه ــه آزاد ش ب

ــده  ــکاوری( بازگردان ــاء )ری ــازن احی ــه مخ ــان ب ــی، ماهی تخم کش

می شــوند.

6-3-2-2-تلقیح مصنوعی و سفت شدن تخم ها
در ایـــن مرحلـــه تخم هـــای حاصلـــه توزیـــن  و پـــس از آن 

ـــبت 1/100(.  ـــود )نس ـــبه می ش ـــه محاس ـــاز نطف ـــورد نی ـــدار م مق

ـــر  ـــی ن ـــل دو ماه ـــه حداق ـــا، از نطف ـــته از تخم ه ـــر دس ـــرای ه ب

اســـتفاده می شـــود. نطفـــه مســـتقیامً از ماهـــی نـــر بـــه ظـــرف 

حـــاوی تخم هـــا اضافـــه و بـــا هـــم ترکیـــب می شـــوند. محلـــول 

لقـــاح کـــه حـــاوی 40 گـــرم منـــک طعـــام و 30 گـــرم اوره در 10 

ـــه  ـــه اضاف ـــه ظـــرف حـــاوی تخـــم و نطف ـــه و ب ـــر آب اســـت تهی لی

می شـــود.
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7-3-2-2- دستیابی به تخم های بارور شده
ــزی  ــه، تخم ری ــق ثانوی ــس از تزری ــاعت پ ــش س ــا ش ــار ت چه

القــا می شــود. دمــای بهینــه، 24 درجــه ســانتی گراد اســت. دامنــه 

قابــل قبــول،  24-31 ســانتی گراد اســت. نبــود مزاحمــت در شــب 

ــد.  ــک می کن ــزی کم ــی تخم ری ــک طبیع ــه تحری ــپیده دم، ب و س

فرصــت زمانــی بــرای القــای کپورماهیــان هنــدی نســبتا طوالنــی 

ــا خــرداد و در  ــن ت ــد از فروردی ــال در شــامل هن ــرای مث اســت. ب

ــل  ــاز فص ــا آغ ــراه ب ــهریور و هم ــا ش ــرداد ت ــد از خ ــوب هن جن

ــی اســت. بارندگ

4-2-2- القای تخم ریزی در هاپاها
ــم  ــا هـ ــدی، در هاپاهـ ــان هنـ ــزی کپورماهیـ ــای تخم ریـ القـ

می توانـــد انجـــام شـــود. هاپا هـــا محفظه هـــای جعبـــه ای شـــکل 

ـــه  ـــور پشـــه بندی ریزشـــبکه ســـاخته شـــده اند و ب هســـتند کـــه از ت

ـــده اند  ـــیده ش ـــرف کش ـــار ط ـــاال از چه ـــی در ب ـــیله طناب های وس

ـــای  ـــوند. هاپاه ـــته می ش ـــو بس ـــتونهایی از بامب ـــه س ـــن ب و در پایی

تکثیـــر را می تـــوان بـــا ابعـــاد 3/5×1/5×1 مـــر یـــا 2/5×1/2×1 

ـــاخت.  ـــر س ـــا 2×1×1 م ـــر وی م

ـــا  ـــده در هاپاه ـــاب ش ـــن انتخ ـــق، مولدی ـــن تزری ـــس از اولی پ

ـــه  ـــاده ب ـــا دو م ـــک ی ـــر ی ـــتمل ب ـــی مش ـــکل 14( در گروه های )ش

همـــراه دو یـــا ســـه نـــر قـــرار داده می شـــوند. در ایـــن روش از 

دو دوز مســـاوی از عصـــاره هیپوفیـــز بـــا فاصلـــه زمانـــی شـــش 
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ـــق می شـــود  ـــه در نیمـــه شـــب تزری ســـاعت اســـتفاده و دوز ثانوی

ــد.  ــزی می کننـ ــا تخم ریـ ــب در هاپاهـ ــول شـ ــن در طـ و مولدیـ

صبـــح روز بعـــد هاپا هـــا بـــرای ارزیابـــی موفقیـــت تخم ریـــزی 

مـــورد بررســـی  قـــرار می گیرنـــد. پـــس از خـــروج مولدیـــن، 

تخم هـــای بـــارور شـــده خـــارج و مقـــدار آنهـــا قبـــل از انتقـــال 

بـــه هاپاهـــای تفریـــخ بـــه وســـیله روش حجمـــی تخمیـــن زده 

می شـــود. هاپاهـــای تفریـــخ از دو الیـــه شـــبکه تـــوری تشـــکیل 

ــا  ــری اســـت تـ ــای بزرگـ ــی دارای خانه هـ ــه داخلـ ــده اند. الیـ شـ

الروهـــا بتواننـــد از آن عبـــور کننـــد. الیـــه خارجـــی بـــرای نگهـــداری 

الروهـــا، دارای خانه هـــای کوچکـــری اســـت. بدیـــن ترتیـــب 

الروهـــای تفریـــخ شـــده از تخم هـــای مـــرده و پوســـته تخم هـــا 

ــوند. ــدا می شـ جـ
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شکل 14- ساختار هاپاهای تخم ریزی و تفریخ
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5-2-2- روش مجاری )اروپایی(
روش مجــاری کــه اغلــب جهــت پــرورش کپورماهیــان چینــی 

ــز  ــدی نی ــان هن ــورد کپورماهی ــد در م ــود می توان ــتفاده می ش اس

ــق انجــام  ــه تزری ــن منظــور دو مرحل ــرای ای ــع شــود. ب ــر واق موث

مــی شــود. مرحلــه اول بــا دوز 0/5 تــا 0/۸ میلی گــرم بــر کیلوگــرم 

ــق  ــتون و تزری ــی در اس ــور معمول ــده کپ ــک ش ــز خش از هیپوفی

ــا 1۸ ســاعت بعــد انجــام می شــود. ــه دوم ۸ ت مرحل

 کپورماهیــان بــزرگ هنــدی بصــورت گروهــی تخم ریــزی 

ــد  ــی را مانن ــی جنس ــل آمادگ ــا مراح ــا و ماده ه ــد و نره می کنن

ســایر گونه هایــی کــه جفت گیــری می کننــد، بــا هــم منی گذراننــد. 

بنابرایــن بیــن مرحلــه پایــان رســیدگی کــه بــا تزریــق دوز اولیــه و 

مرحلــه تخمک گــذاری کــه بــا تزریــق ثانویــه القــا می شــود نوعــی 

زمــان انتظــار وجــود دارد و در طــول ایــن زمــان، همــه تخم هــای 

موجــود در تخمــدان، ایــن فرصــت را دارنــد کــه بــه مرحلــه 

یکســانی از بلــوغ و تکامــل برســند و بــرای تخمک گــذاری در یــک 

زمــان واحــد بعــد از تزریــق ثانویــه آمــاده شــوند.

پــس از دو مرحلــه تزریــق گنادوتروپیــن، از مولدین نــر و ماده 

نطفــه و تخــم گرفتــه می شــود. لقــاح مصنوعــی انجــام می شــود و 

پــس از آن مرحلــه برخوابــش تخم هــا تــا تبدیــل بــه مرحلــه الروی 

و ســپس پــرورش الروهــا، انجــام می شــود.

ایــن روش نیــاز بــه دو مرحلــه تزریــق گنادوتروپیــن دارد کــه 

ــاکن موجــود در  ــای س ــی تخمک ه ــیدگی نهای ــق رس ــن طری از ای
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تخمدان هــا تنظیــم می شــود.

پــس از آن تخمک هــا و نطفــه بــا فشــار دســت خــارج 

می شــوند. تلقیــح بــه روش مصنوعــی انجــام می شــود. بــر عمــل 

ــه  ــرد و بچ ــورت می گی ــارت ص ــا نظ ــخ تخم ه ــش و تفری برخواب

ــوند. ــل می ش ــرورش منتق ــتخر های پ ــه اس ــوان ب ــان ج ماهی

ــن  ــر ، همچنی ــن ن ــه مولدی ــر ب ــاز کم ــن روش، نی ــای ای مزای

ــده و  ــخ ش ــازه تفری ــای ت ــا و الروه ــر از تخم ه ــت بیش محافظ

ــازی  ــاً آماده س ــن و نهایت ــه آغازی ــه تغذی نظــارت بیشــر در مرحل

بهــر ماهیــان بــرای اســتخر های پرورشــی اســت.
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فصل 3
 فنون برخوابش و تفریخ
 در کپورماهیان هندی
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تاکنـــون  فنـــون  برخوابـــش مختلفـــی در مـــورد کپورماهیـــان  

ــت  ــدام موفقیـ ــه هرکـ ــت کـ ــده اسـ ــه شـ ــدی تجربـ ــزرگ هنـ بـ

متفاوتـــی داشـــته اســـت. در جاهایـــی کـــه جریـــان ثابـــت آب وجـــود 

ـــدارد از هاپاهـــای برخوابـــش اســـتفاده می شـــود امـــا در ایـــن روش  ن

ــی  ــروزه برخـ ــد. امـ ــده و می میرنـ ــه شـ ــا خفـ ــیاری از تخم هـ بسـ

ــا را از طریـــق تکثیـــر طبیعـــی القایـــی در  از ایســـتگاه ها تخم هـ

ــت  ــی بدسـ ــدل چینـ ــوی مـ ــا بیضـ ــرد یـ ــزی گـ ــازن تخم ریـ مخـ

ـــداوم  ـــان م ـــه جری ـــرد ک ـــد و تخم هـــا در مخـــازن کوچـــک گ می آورن

ــوند. ــخ می شـ ــد تفریـ ــور می کنـ ــا عبـ آب از آنهـ

ــروف  ــد از ظـ ــرس باشـ ــاری در دسـ ــه آب جـ ــی کـ در جایـ

ـــود.  ـــتفاده می  ش ـــون اس ـــای گوناگ ـــدازه و مدل ه ـــا ان ـــه ای ب شیش

ـــی نیســـت و  ـــزرگ عمل ـــه ای ب ـــروف شیش ـــاخت ظ ـــه س ـــا ک از آنج

جلوگیـــری از خـــروج تخم هـــا از ایـــن ظـــروف هنـــگام شستشـــو 

کار مشـــکلی اســـت، اســـتفاده از ظـــروف کوچـــک شیشـــه ای بـــرای 

ـــوض  ـــود. در ع ـــه منی ش ـــدی توصی ـــان هن ـــم کپورماهی ـــخ تخ تفری

ـــت: ـــده اس ـــنهاد ش ـــی پیش ـــور قیف ـــن انکوبات ـــدل جایگزی دو م

ـــرم ســـاخته شـــده از ورق پالســـتیکی و  الـــف- انکوباتورهـــای ن

ـــی  ـــه وری در آب طراح ـــات غوط ـــرای عملی ـــه ب ـــه ای ک ـــک پارچ ال

ــر  ــا 50 لیـ ــا 40 تـ ــن انکوباتورهـ ــول ایـ ــم معمـ ــده اند. حجـ شـ

ـــت. ـــم اس ـــدود 100000 تـــا 150000 تخ ـــت آن ح ـــت و ظرفی اس

ب- انکوباتورهـــای ســـخت ســـاخته شـــده از فایـــربگالس یـــا 

ـــر  ـــا 200 لی ـــا از 60 ت ـــول آنه ـــم معم ـــر. حج ـــی دیگ ـــواد مصنوع م
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ـــا،  ـــا و الروه ـــروج تخم ه ـــری از خ ـــرای جلوگی ـــت و ب ـــاوت اس متف

بـــه صافـــی مجهـــز شـــده اند.

1-3- دستورالعمل های تفریخگاه الروها

شرایط ضروری برای تکامل تخم ها عبارتند از:
الـف- درجه حـرارت مناسـب آب بـرای کپورماهیـان هنـدی 27 

درجـه سـانتی گراد )محـدوده 24-30 درجـه سـانتی گراد( اسـت.

ـــرس  ـــم در دس ـــر تخ ـــرای ه ـــداوم ب ـــور م ـــه ط ـــیژن ب ب- اکس

ـــر،  ـــر لی ـــه ازای ه ـــد ب ـــور بای ـــه انکوبات ـــذا آب ورودی ب ـــد. ل باش

ـــد. ـــول باش ـــیژن محل ـــرم اکس ـــاوی 6-5 میلی گ ـــل ح حداق

ج- حـــذف مـــواد ســـمی حاصـــل از ســـوخت  و ســـاز 

ــان آب  ــط جریـ ــودکار توسـ ــور خـ ــه بطـ ــاک، CO2(، کـ )آمونیـ

می گیـــرد. صـــورت 

ـــم شـــود  ـــه نحـــوی تنظی ـــد ب ـــان آب ورودی بای د- شـــدت جری

ــه  ــل اولیـ ــه در مراحـ ــا، کـ ــیب دیدگی تخم هـ ــب آسـ ــه موجـ کـ

ـــود. ـــتند نش ـــاس هس ـــیار حس ـــل بس تکام

ـــان   ـــرای تخـــم کپورماهی ـــی گل آلودگـــی آب مشـــکلی ب بطور کل

ـــزی  ـــی و تخم ری ـــط طبیع ـــی در رشای ـــد. حت ـــاد منی کن ـــدی ایج هن

ــزی  ــود تخم ریـ ــط گل آلـ ــاً در رشایـ ــی عمومـ ــه ای، ماهـ رودخانـ

ـــایر  ـــدی مشـــابه س ـــان هن ـــل تخـــم کپورماهی ـــان تکام ـــد. زم می کن

ـــد  ـــت. فرآین ـــاه اس ـــبتاً کوت ـــا و نس ـــه دم ـــته ب ـــان، وابس کپورماهی

برخوابـــش  شـــامل دو مرحلـــه متـــورم شـــدن و گســـرش و تقســـیم 
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ـــت. ـــلولی اس س

ـــه طـــول  ـــج ســـاعت ب ـــا پن ـــک ت ـــن ی ـــا بی ـــورم تخم ه ـــه ت مرحل

می انجامـــد.

ــا  ــی ب ــه گســرش رویان ــه ، مرحل ــس از طــی تقســیامت اولی پ

افزایــش ســلول ها در اطــراف زرده صــورت می گیــرد. رس و دم 

شــکل می گیرنــد و چشــم ها قابــل دیــدن می شــوند. در روش 

ــه اســتفاده  ــن مرحل ــت طــی ای ــی از زوگ هــا جه ــر مصنوع تکثی

می شــود. طــول دوره وابســته بــه دمــای آب اســت. دمــای مناســب 

ــا 24 و در  ــن 22 ت ــی  بی ــور معمول ــش  در کپ ــرای  برخواب آب ب

ــانتی گراد اســت. ــا 30 درجــه س ــدی 24 ت ــان  هن کپورماهی

از  مجـــاز،  و  مناســـب  قارچ کش هـــای  از  اســـتفاده  بـــا 

شـــد. خواهـــد  جلوگیـــری  تخم هـــا  قارچ زدگـــی 

ــد و  ــطح می آین ــه س ــده و ب ــفیدرنگ ش ــرده، س ــای م تخم ه

باقــی آنهــا کــه بــه ســطح نیامده انــد الزم اســت ســیفون شــوند.

ــت  ــل و پیرشفـ ــا و تکامـ ــان آب و دمـ ــم جریـ ــور منظـ به طـ

تخم هـــا و اضافـــه شـــدن قارچکـــش، مـــورد نظـــارت و بررســـی 

ــرد.  ــرار می گیـ قـ

ــه  ــا 70 روز درجـ ــی 60 تـ ــور معمولـ ــا کل دوره در کپـ غالبـ

بطـــول  درجـــه  روز   22 تـــا   20 هنـــدی  کپورماهیـــان  در  و 

می انجامد)جـــدول1(.
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جدول 1- مشخصات تخم کپورماهیان هندی

گونه 
ماهی

نوع 
تخم

قطر )میلی  مرت(
تعداد تخم 

خشک 
)تعداد در 

گرم(

تعداد تخم 
آب کشیده 
)تعداد به 
هزار، در 

لیر(

تخم 
خشک

تخم 
مرطوب

روهو
غیر 

چسبناک
1-1/13/5-51500-1200-21-26

کاتال
غیر 

چسبناک
3/2-24/5-6/5700-30012-22

مریگال
غیر 

چسبناک
1/5 -14/5-6700-100017-37

2-3- پرورش الرو تا شروع تغذیه فعال
ــده  ــازه تفریـــخ شـ ــای تـ ــرای الروهـ ــات بـ در اغلـــب اوقـ

از دســـتگاه جداگانـــه ای اســـتفاده منی شـــود امـــا گاهـــی 

اوقـــات آنهـــا را بـــه قیف هـــای بزرگـــر )200 لیـــری( انتقـــال 

ــامن  ــا در هـ ــرورش الروهـ ــادی، پـ ــط عـ ــد. در رشایـ می دهنـ

ـــام  ـــده اند انج ـــخ ش ـــا تفری ـــا در آنه ـــه تخم ه ـــی ک انکوباتورهای

می شـــود و باقیامنـــده تخم هـــا در صـــورت لـــزوم از ســـامانه 

ــی  ــای طبیعـ ــکل 15(. نیاز هـ ــوند )شـ ــارج می شـ ــیفون خـ سـ

مرحلـــه الروی مشـــابه مرحلـــه تکامـــل تخم هاســـت بـــه جـــز 

آنکـــه آنهـــا می تواننـــد جریـــان قوی تـــر آب را تحمـــل کننـــد. 

ـــان  ـــان هنـــدی بســـیار شـــبیه کپورماهی ـــار الرو کپور ماهی رفت

ـــد  ـــدا شـــنای عمـــودی می کنن ـــخ، ابت چینـــی اســـت. بعـــد از تفری

ـــا  ـــس از گذشـــت تقریب ـــا پ ـــواره می چســـبند، ام ـــه ســـطح دی و ب
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ـــه و در آنجـــا مســـتقر می شـــوند  ـــه کـــف ظـــرف رفت ـــک روز ب ی

ـــک  ـــد. ی ـــت می کنن ـــان آب حرک ـــا جری ـــل ب ـــر منفع ـــور غی و بط

یـــا دو روز بعـــد مجـــدداً رشوع بـــه شـــنای فعـــال می کننـــد 

و بـــا بلعیـــدن هـــوا از ســـطح، کیســـه های هوایشـــان را پـــر 

می کننـــد. در ایـــن مرحلـــه توانایـــی مـــرصف غـــذای خارجـــی 

را دارنـــد و مرحلـــه پســـت الروی1 )بچـــه ماهیـــان نـــورس( در 

اینجـــا آغـــاز می شـــود.

ــوال  ــت الرو معم ــان پس ــرای ماهی ــنهادی ب ــذای پیش ــن غ اولی

تخم مــرغ پختــه و نــرم شــده اســت. پــس از آن، پســت الروها بــه 

رسعــت )در 4-3 روزگــی( بــه اســتخرهای نــوزادگاه دارای مراقبــت 

ــزات بیشــر، منتقــل می شــوند.  و تجهی

1.Fry
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شکل 15- ظروف تفریخ الرو از تخم ها 

فرآیند تفریخ:
پـــس از قـــرار دادن تخم هـــای آمـــاده تفریـــخ در کاســـه 

پالســـتیکی، الروهـــا بـــه علـــت کاهـــش ســـطح اکســـیژن، رشوع بـــه 

ـــن الروهـــا  ـــرار گرف ـــا ق ـــد ام خـــارج شـــدن از پوســـته خـــود می کنن

ـــر  ـــرض خط ـــا را در مع ـــط، آنه ـــن رشای ـــی در ای ـــدت طوالن ـــه م ب

ــد. ــرار می دهـ قـ



راهنامی تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی 52

3-3- استخرهای نوزادگاه
بـاروری اسـتخرهای نـوزادگاه معمـوالً با 10 تا 15 تـن کود آلی 

ماننـد کـود گاوی و 300 کیلوگـرم آهـک بـرای هـر هکتـار انجـام 

می شـود.

کـود  و  می شـود  اسـتفاده  آلـی  کـود  از  قبـل  آهـک  اصـوالً 

شـیمیایی معموالً اسـتفاده منی شـود. در اسـتخرهای نـوزادگاه قبل 

از ورود الروهـا بایـد مقـدار زیـادی غـذای زنـده در اندازه هـای 

بسـیار کوچـک موجـود باشـد. از زمانی که کیسـه زرده جذب شـد 

بایـد ایـن مـواد غذایـی در دسـرس الرو قـرار بگیـرد. طـول دوره 

پـرورش و نگهـداری در اسـتخر نـوزادگاه معموالً تا دو هفته اسـت 

و نسـبت ذخیره سـازی در اسـتخرهای مجهـز و دارای غـذای زنـده 

کافـی می توانـد تا 10 میلیون قطعه در هکتار باشـد. از هر اسـتخر 

در فصـول تکثیـر، بـه راحتـی می تـوان دو تـا چهـار دوره برداشـت 

انجـام داد و بیـن هـر دو دوره الزم اسـت بـرای تحریـک بـاروری 

اسـتخرها و افزایـش غـذای زنـده، از کـود آلی به میـزان 0/5 تن در 

هکتـار و آهک اسـتفاده شـود.

بـا وجودی که زئوپالنکتون به عنوان غذای الرو و بچه ماهیان نورس 

کپور هنـدی در نظـر گرفتـه می شـود، برخـی از زئوپالنکتون هـای 

بـزرگ ماننـد سـیکلوپس و مزوسـیکلوپس می تواننـد بـه الرو ایـن 

ماهیـان حملـه کننـد و آنهـا را بکشـند. در تراکـم بـاالی ماهیـان 

در اسـتخرهای بخوبـی بـارور شـده، آنهـا بـا شـکار و حملـه بـه 

الروهـا و همچنیـن رقابـت بـر رس جـا و غـذا ممکن اسـت موجب 
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مرگ و میـر وسـیع الروهـا بشـوند. از این رو نظارت دقیـق بر میزان 

ارگانوفسـفره  دارد. حرشه کش هـای  اهمیـت  بسـیار  کوپه کوداهـا 

سـبک ماننـد ماالتیـون پنـج روز قبـل از ذخیـره سـازی الروهـا و 

بـا دوز 0/25 قسـمت در میلیـون، کوپه کوداهـا را خواهـد کشـت. 

همچنیـن حـامم الروهـا قبـل از ذخیره سـازی بـا محلـول ضعیـف 

پرمنگنـات پتاسـیم بـه مـدت 30 ثانیـه و پـس از آن حـامم بـا 150 

میلی گرم تراسـایکلین در پنج لیر آب اسـتخر به مدت یک سـاعت 

می توانـد نسـبت زنده مانـی الروهـا را بـه میـزان قابـل توجهی باال 

بـربد. در واقـع زمانـی کـه کوپه کوداهـا ریشـه کن شـوند، روتیفرها 

کـه غـذای انتخابی مطلـوب الروها و ماهیان جوان هسـتند، رشوع 

بـه افزایـش جمعیـت می کنند.

)Fry( 4-3- پرورش بچه ماهیان نورس
طـول  میلی مـر   20 تقریبـا  کـه  نـورس  بچه ماهیـان  پـرورش 

دارنـد تـا ماهیـان انگشـت قد بـا طـول تقریبـی 100 میلی مـر، در 

اسـتخرهای کمـی بزرگر از 0/1 هکتار انجام می شـود. آماده سـازی 

ایـن اسـتخرها شـامل پاکسـازی علف هـای هـرز ، ریشـه کن کـردن 

حـرشات و ماهیـان هـرز و بـارور سـاخن اسـتخر بـا کودهـای آلی 

اسـت. مدیریـت ایـن اسـتخرها هامنند اسـتخر نـوزادگاه ولی طول 

هـر دوره پـرورش در این اسـتخرها سـه تا چهار ماه اسـت و امکان 

برداشـت دو دوره محصول در یک فصل تکثیر، از این اسـتخرها به 

سـختی ممکن اسـت. بـا تراکم ذخیره سـازی 0/3 میلیـون قطعه در 
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هکتـار، ماهیـان نورس در طول سـه تـا چهار ماه، در این اسـتخرها 

از طـول 20 میلی مـر بـه ماهیـان انگشـت قد بـا طـول70 تـا 100 

میلی مـر می رسـند.

5-3- حمل و نقل الرو و نوزاد
مجهـز  ماشـین های  وسـیله  بـه  شـده،  تولیـد  بچه ماهیـان 

ویـژه حمـل  نایلونـی  کیسـه های  در  یـا  و  اکسـیژن  کپسـول  بـه 

بچه ماهیان که شـامل یک سـوم آب و دو سـوم اکسـیژن اسـت ، به 

می شـوند. حمـل  متقاضـی  مـزارع 

به منظـور آوردن الرو یا بچه ماهی به اسـتخر و کشـت 
آنهـا در آن، موارد ذیل حائز اهمیت اسـت:

بهـــر اســـت نـــوزادان ماهـــی در ســـاعات خنـــك  �

ــتخر  ــه اسـ ــی( بـ ــح روز آفتابـ ــاً صبـ روز )ترجیحـ

منتقـــل شـــوند.

بـــاد شـــدید در اســـتخر عامـــل منفـــی به حســـاب  �

ـــه  ـــه مقابل ـــادر ب ـــوالً ق ـــوزادان معم ـــرا ن ـــد، زی می آی

ـــرگ و  ـــده در م ـــن پدی ـــتند و ای ـــدید نیس ـــاد ش ـــا ب ب

ـــر دارد. ـــان تأثی ـــر آن می

گل آلودگـــی شـــدید آب اســـتخر از عوامـــل منفـــی  �

ـــی  ـــود، حت ـــتفاده ش ـــود اس ـــر از آب گل آل ـــت. اگ اس

قبـــل از ورود بـــه اســـتخر نوزادگاهـــی، ابتـــدا اســـتخر 
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ذخیـــره را بایـــد رســـوب زدایی كـــرد.

نـــوزادان ماهـــی بایـــد در جهـــت موافـــق  �

ـــاحلی  ـــه س ـــم در منطق ـــاد مالی ـــان ب ـــت جری جه

ـــتخر،  ـــواره اس ـــا دی ـــه در آنج ـــتخر ك ـــاری( اس )كن

ـــد،  ـــاد محافظـــت می منای ـــل ب ـــوزادان را در مقاب ن

رهاســـازی شـــوند.

در هنـــگام بارگیـــری، انتقـــال، تخلیـــه و رهاســـازی  �

نـــوزادان ماهـــی، بـــه هم دمایـــی دو یـــا چنـــد 

محیـــط آبـــی )پالســـتیك های ویـــژه حمـــل، آب 

ــا اســـتخر(  مخـــزن ویـــژه حمـــل، آب حوضچـــه یـ

بایـــد توجـــه داشـــت. معمـــوالً بـــه ازای هـــر یـــك 

ــرای  ــت بـ ــه وقـ ــا، 3-2 دقیقـ ــالف دمـ ــه اختـ درجـ

اســـت. هم دمایـــی الزم 

ــوزادان در  � ــازی نـ ــل از رهاسـ ــری قبـ ــزان آبگیـ میـ

ـــت  ـــر اس ـــك م ـــا ی ـــانتی مر ت ـــدود ۸0 س ـــتخر، ح اس

ـــه  ـــازه ب ـــاً آب ت ـــج در طـــول دوره، دامئ ـــه تدری ـــه ب ك

اســـتخر اضافـــه می شـــود. رعایـــت ایـــن مـــورد 

ــه  ــی الرو و بچـ ــت آب و زنده مانـ ــود كیفیـ در بهبـ

ـــه  ـــر اســـت. ســـپس عمـــق آب اســـتخر ب ماهـــی مؤث

تدریـــج تـــا 1/5 و حداكـــر 1/۸ مـــر نیـــز افزایـــش 

خواهـــد یافـــت.

قبـــل از ورود نـــوزادان، اســـتخرها کامـــالً آماده ســـازی  �
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و آب آن تصفیـــه و انگل هـــا و زی شـــناوران مـــر 

ــوند. ــذف می شـ حـ
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فصل 4
 پرورش کپورماهیان هندی
 در استخرهای خاکی 
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مرحلـه  تـا  انگشـت قد  ماهیـان  پـرورش   -4-1
بـازاری

از ماهیانــی  بــزرگ هنــدی مثــال شــاخصی  کپور ماهیــان 

هســتند کــه فقــط می تواننــد تــوان بالقــوه خــود بــرای بهــره وری 

و رشــد در ســامانه پــرورش چندگونــه ای )Polyculture( را نشــان 

ــد. دهن

پــرورش  و  معنــی ذخیره ســازی  بــه  پــرورش چندگونــه ای 

ــک از  ــر ی ــت و ه ــنی اس ــروه س ــک گ ــا ی ــاوت ب ــای متف گونه ه

گونه هــا عــادات تغذیــه ای متفــاوت )یــا نســبتاً متفاوتــی( دارنــد.

بـا ترکیبـی از  در پـرورش چندگونـه ای، ذخیره سـازی معمـوالً 

آبـزی(  گیاهـان  و  )علفهـا  ماکروفیت خوار هـا  و  پالنکتون خوارهـا 

می شـود. انجـام 

مـواد مغذی اضافه شـده به اسـتخرها به مـرصف پالنکتون ها و 

گیاهـان می رسـد. هامننـد گیاهان خشـکی، رسعت رشـد گونه های 

گیاهـی آبـی نیـز متفـاوت اسـت و یـک گـروه ممکـن اسـت مـواد 

مغـذی بیشـری را مـرصف کننـد و مقـدار کمـی را بـرای بقیه باقی 

بگذارنـد. از ایـن رو سـعی می شـود در اسـتخرها تعـادل و تـوازن 

بیـن فیتوپالنکتون خوارهـا و ماهیـان علفخـوار برقـرار شـود. اگـر 

ذخیره سـازی تنها با گونه علفخوار صورت گیرد امکان دارد با چرای 

گسـرده علوفه، مـواد مغذی رصف رشـد و افزایش فیتوپالنکتون ها 

شـود و بـا افزایـش هـر چـه بیشـر تراکـم فیتوپالنکتون هـا، سـایه 

ایـن گیاهـان ریـز غوطـه ور بـر الیه هـای زیریـن آب بیشـر و مانع 
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از رشـد مجـدد گیاهـان بـزرگ آبی شـود. اگر هم تنهـا از گونه های 

پالنکتون خوار اسـتفاده شـود بـا مرصف رسیـع پالنکتون ها، فرصت 

رشـد بـه گیاهـان بزرگـر داده می شـود و مـواد مغـذی بـرای رشـد 

گرسـنگی  از  ماهی هـا  و  شـده  محـدود  فیتوپالنگتون هـا  مجـدد 

خواهنـد مـرد. گاهـی اوقـات تعـداد زئوپالنکتون هـا نیـز در ایـن 

رشایـط  افزایـش می یابـد. بنابرایـن ماهیـان دارای عـادات غذایـی 

متفـاوت، بـرای دسـتیابی بـه تعـادل در جایی کـه فیتوپالنکتون ها، 

زئوپالنکتون هـا و علفهـای آبـزی همـه می تواننـد بطـور هم زمـان 

مـورد مـرصف قـرار گیرنـد، بایـد در کنـار هم پـرورش داده شـوند.

2-4- پرورش توام چندگونه ای کپورماهیان هندی
امـــروزه پـــرورش کپورهـــای هنـــدی اغلـــب بصـــورت تـــوأم 

ــه ای  ــرورش چندگونـ ــود. پـ ــام می شـ ــی انجـ ــای چینـ ــا کپورهـ بـ

ماهیـــان گرمابـــی از متداول تریـــن و اقتصادی تریـــن روش هـــای 

ـــداد  ـــوالً تع ـــت. اص ـــران اس ـــان و ای ـــان در جه ـــن ماهی ـــرورش ای پ

ــرورش داده  ــه ای پـ ــامانه چندگونـ ــک سـ ــه در یـ ــی کـ گونه  هایـ

می شـــوند، بـــه گونه هـــای مختلـــف مـــورد تقاضـــای بـــازار 

بســـتگی دارد. اســـتفاده از كپور ماهیـــان هنـــدی دركشـــت 

تلفیقـــی و چندگونـــه ای در بســـیاری از كشـــور ها نظیـــر هنـــد ، 

ـــم  ـــر اســـاس اقلی ـــه و ب ـــره گســـرش یافت ـــام و غی ـــال، ویتن ـــن ، نپ چی

و رشایـــط منطقـــه ای نســـبت های مختلفـــی از شـــش گونـــه در 

ـــه  ـــا توجـــه ب ـــز ب ـــران نی ـــد. در كشـــور ای ـــرار گرفته ان ـــتور كار ق دس
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رشایـــط و اقلیم هـــای متنـــوع می تـــوان از نســـبت های مختلـــف 

ـــن  ـــود. در ای ـــتفاده من ـــی اس ـــدی وچین ـــان هن ـــای كپورماهی گونه ه

روش، ماهیـــان مـــورد نظـــر از متامـــی ســـطوح غذایـــی طبیعـــی 

ــت  ــر مثبـ ــن، اثـ ــر ایـ ــالوه بـ ــد و عـ ــتفاده می کننـ ــتخر اسـ اسـ

تغذیـــه ای متقابـــل بـــر روی یکدیگـــر دارنـــد. منونه هایـــی از 

ـــل اســـت: ـــه رشح ذی ـــه ای ب ـــرورش چند گون ـــه ای، در پ ـــب گون ترکی

 1-2-4- پرورش توام کاتال و کپور نقره ای

پالنکتون خــوار  ماهیــان  دو  هــر  نقــره ای  کپــور  و  کاتــال 

عمدتــاً  کاتــال  گرچــه  هســتند.  ســطح  از  تغذیه کننــده 

زئوپالنکتون خــوار و کپــور  نقــره ای فیتوپالنکتون خــوار اســت، بــه 

ــه،  ــن دو گون ــن ای ــه ای بی ــادات تغذی ــی و ع ــابه مکان ــر تش خاط

امــکان ایجــاد رقابــت وجــود دارد. نســبت های مختلفــی ازترکیــب 

ــط  ــش شــده اســت. در رشای ــا هــم، آزمای ــه ب ــن دو گون ــم ای تراک

ــد و  ــرخ رش ــتان، ن ــه در هندوس ــن دو گون ــاوی از ای ــم مس تراک

ــت. ــال اس ــی کات ــر ماه ــا دو براب ــره ای تقریب ــور نق ــی کپ زنده مان

2-2-4-مریگال و کپور معمولی
در رشایـط ذخیره سـازی با تراکم برابـر از این دو گونه، عملکرد 

رشـد دو گونـه تقریبـا مشـابه اسـت امـا در رشایطـی کـه از تغذیه 

تکمیلـی در مقادیـر زیـاد اسـتفاده شـود، کپـور معمولـی قابلیـت 

بیشـر خود را در اسـتفاده از غذای تکمیلی نشـان می دهد و رشـد 

بهـری خواهد داشـت.
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3-2-4- کپور علفخوار و سایر ماهی ها
پـرورش کپـور علفخـوار در کنـار سـایر کپورماهیـان، منفعـت 

غیر مسـتقیم ولـی مهمـی بـرای آنهـا ایجـاد می کنـد. فضـوالت آنها 

کـه حـاوی سـبزیجات نیمه هضم شـده اسـت بـه عنوان غـذا برای 

سـاکنین پاییـن مانند کپـور و مریگال مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

همچنیـن کپـور علفخـوار می توانـد به خوبـی از خـوراک مکمـل 

ماننـد تفالـه، سـبوس برنج و کنجالـه دانه های روغنـی1 تغذیه کند.

بـرای جلوگیـری از ایجـاد رقابـت بیـن کپـور علفخـوار، روهـو، 

مریـگال و کپـور معمولـی بـرای مـرصف غـذای تکمیلـی ، توصیـه 

می شـود کـه مقادیـر زیـادی علوفـه بـرای ماهـی علفخـوار تامیـن 

شود.

4-2-4- نسبت ذخیره سازی
اســتخرها را می تــوان بــا 10 تــا 20 % کپــور نقــره ای و در ترکیب 

بــا کاتــال تــا حد اکــر 35% ذخیره ســازی کــرد.  از آنجــا کــه کاتــال و 

کپــور نقــره ای هــر دو از ســطح تغذیــه می کننــد افزایــش تراکــم 

ــر  ــزان ذکــر شــده، در عملکــرد رشــد تاثی ــا از می ذخیره ســازی آنه

منفــی خواهــد داشــت.

روهــو از ســتون آب تغذیــه می کنــد و در اســتخرهای عمیــق 

بهــر رشــد می کنــد. اســتخر های دارای عمــق 4-3 مــر می تواننــد 

بــا 15 تــا 20 % روهــو ذخیره ســازی شــوند. در اســتخرهای کم عمق، 

تراکــم روهــو نبایــد بیــش از 10% باشــد.
1. Oil cake
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تغذیه کننــدگان از کــف، ماننــد مریــگال و کپــور معمولــی بــا 

نســبت بیشــری ذخیره ســازی  می شــوند و معمــوال 40 تــا 45% از 

ــد.  ــم اســتخر را  دربرمی گیرن تراک

ــاورت آن، در  ــا در مج ــتخر ی ــزی در اس ــای  آب ــود علف ه وج

تصمیم گیــری بــرای میــزان واردکــردن کپــور علفخــوار موثــر اســت. 

ــازی  ــه ذخیره س ــن گون ــا 10% از ای ــزان 5 ت ــه می ــول ب بطــور معم

می شــود و بــرای تغذیــه آنهــا از علف هــای هــرز آبــی، ســبزیجات 

و حتــی علوفــه کشــت شــده در مــزارع اســتفاده می شــود.

کشــت چند گونــه ای کپورهــا و تیالپیــا2 ، کــه ماهــی ذکر شــده 

50 درصــد ترکیــب کشــت را شــامل می شــود، در بعضــی از نقــاط 

مــورد آزمایــش قرارگرفتــه اســت. فــن آوری تولیــدات ماکیــان 

ــه  ــه در مرحل ــوأم، ک ــت ت ــزارع کش ــره در م ــزه و غی و اردک، خ

ــی  ــه پائین ــز از هزین ــت نی ــده اس ــه ش ــش، تجرب ــف آزمای مختل

ــت. ــوردار اس برخ

5-2-4- ترکیـب گونه ها در پـرورش چند گونه ای 
بـا توجه به مزایـای منطقه ای

ـــه  ـــبی منطق ـــای نس ـــاس مزای ـــد براس ـــا می توان ـــب گونه ه ترکی

ـــات  ـــط و امکان ـــه رشای ـــه ب ـــا توج ـــن روش ب ـــد. در ای ـــر باش متغی

ـــی  ـــه اصل ـــوان گون ـــه عن ـــا ب ـــی از گونه ه ـــه، یک ـــود در منطق موج

ـــا  ـــراه ب ـــی هم ـــان جنب ـــوان ماهی ـــان به عن ـــه ماهی ـــاب و بقی انتخ

2. Oreochromis niloticus



63راهنامی تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی 

ـــه ای  ـــر در منطق ـــال اگ ـــوان مث ـــه عن ـــوند. ب ـــرورش داده می ش آن پ

ــو و ذرت،  ــدم، جـ ــر گنـ ــی نظیـ ــاورزی محصوالتـ ــات کشـ ضایعـ

فـــراوان و ارزان قیمـــت باشـــد می تـــوان در آن منطقـــه بـــه پـــرورش 

ماهـــی کپـــور معمولـــی و مریـــگال  به عنـــوان ماهـــی اصلـــی و 

بقیـــه به عنـــوان ماهیـــان جنبـــی مبـــادرت ورزیـــد.

در مناطقـــی کـــه کـــود حیوانـــی فـــراوان و ارزان قیمـــت، طـــول 

ـــاد  ـــرورش زی ـــان پ ـــی زم ـــی ط ـــای آفتاب ـــداد روزه ـــدت روز و تع م

اســـت و بـــاروری طبیعـــی اســـتخر بـــه نحـــو مطلوبـــی صـــورت 

ـــوان  ـــه عن ـــال ب ـــره ای و كات ـــور نق ـــی کپ ـــوان از ماه ـــرد، می ت می گی

گونـــه اصلـــی و ســـایر ماهیـــان بـــه عنـــوان گونه هـــای جنبـــی 

ـــرد. ـــتفاده ک اس

 در مناطقـــی کـــه اســـتخرهای پـــرورش ماهـــی از علـــف و 

ــه کاری در  ــود و علوفـ ــیده می شـ ــراوان پوشـ ــزی فـ ــان آبـ گیاهـ

منطقـــه زیـــاد و ارزان اســـت، می تـــوان اقـــدام بـــه پـــرورش 

ماهـــی آمـــور و روهـــو بـــه عنـــوان ماهـــی اصلـــی کـــرد.

ـــاص  ـــط خ ـــع رشای ـــالیزار، تاب ـــی در ش ـــان گرم آب ـــرورش ماهی پ

شـــالیکاری بـــوده و محـــدود بـــه دوران آبدهـــی مـــزارع اســـت. 

ـــداد و  ـــن تع ـــور در کمری ـــی آم ـــد ماه ـــی درص ـــن رشایط در چنی

ـــوند. ـــرورش داده می ش ـــب پ ـــه غال ـــوان گون ـــاگ بعن ـــی فیتوف ماه
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3-4-  عوامل موثردر حاصلخیزی استخر
مواد مغذی و عنارص غذایی خاک؛

فعالیت باکریایی؛

مواد ارگانیک موجود در کف استخر؛

میزان جذب اکسیژن از سطح و از طریق فتوسنتز؛ و

میزان CO2 حاصل از تنفس جانوران.

- ارگانیسم های مفید در محیط زیست استخر:

فیتوپالنکتون هــا، جلبک هــای ســبز، زئوپالنکتــون شــامل 

روتیفرهــا، کالدورسهــای کوچــک و بــزرگ کــه تغذیــه آنهــا 

بــرای رشــد بچه ماهیــان نــورس بســیار اهمیــت دارد. همچنیــن 

کوپه پوداهــای جــوان و الرو پشــه و الرو شــیرونومیده نیــز بــه 

ــرد دارد. ــورس کارب ــان ن ــرای رشــد بچه ماهی ــوان خــوراک ب عن

- ارگانیسم های مرض برای رشد ماهیان نوجوان:

فیتوپالنکتونهای سبز آبی و فالژالها؛

ــرشات،  ــایر حـ ــغ، الرو سـ ــای بالـ ــا، کوپه پودهـ از زئوپالنکتون هـ

سخت پوســـتان کوچـــک؛

شکارچیان مهره دار مانند قورباغه و مار.
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4-4- استفاده از خوراک مکمل
کپورماهیـان بـزرگ هنـدی انـواع خـوراک متنوعـی کـه بصـورت 

پذیرنـد.  مـی  را  ارائـه می شـود  دهنـده  پـرورش  توسـط  اصولـی 

مـرصف خـوراک مکمـل اصولـی می توانـد تولیـد اسـتخر را 2 تـا 3 

برابـر افزایـش دهـد. این نوع تغذیـه، بخصوص در جایـی که خاک 

و یـا آب بـرای تولیـد طبیعـی فقیـر اسـت، بسـیار اهمیـت  دارد. 

مهمتریـن غذاهـای تکمیلی بـرای کپورهای هندی شـامل 
اسـت: زیر  موارد 

الـف- ضایعـات صنعتـی کشـاورزی شـامل سـبوس برنـج و گندم و 

کنجالـه دانه هـای روغنی؛

ب- ضایعات کارخانه های گوجه و آب میوه و آب جو سازی؛

ج- غالت و آرد غالت در مواردی که برای مرصف انسـان نامناسـب 

شـده باشـند می تواننـد بخشـی از غـذای ماهی در نظـر گرفته 

شوند؛ و

د- در مـوارد خـاص مثـل پـرورش مولدیـن از اجـزای جانـوری مثـل 

پـودر ماهـی، پـودر خـون و کـرم ابریشـم نیز اسـتفاده می شـود.

5-4- برداشت
در حوضچه هــای پرواربنــدی،3 کاتــال، کپــور علفخــوار، کپــور 

ــد  ــت مناســب می توانن ــی تحــت مدیری ــور معمول نقــره ای و کپ

طــی4-5 مــاه بــه انــدازه یــک کیلوگــرم برســند. برداشــت دوره ای 

3. Fattening
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ایــن ماهیــان و ذخیره ســازی مجــدد بــا ماهیــان انگشــت قد، در 

ــان  ــایر ماهی ــد س ــه رش ــتخر، ب ــت توده اس ــش زیس ــع کاه مواق

کمــک می کننــد، ضمــن اینکــه منجــر بــه برداشــت بیــش از یــک 

دوره از یــک گونــه در ســال خواهنــد شــد.

در رشایـــط مراکـــم پـــرورش بـــا نـــرخ متوســـط زنده مانـــی 

۸0% می تـــوان ســـاالنه بیـــش از 10000 کیلوگـــرم در هکتـــار 

ماهـــی برداشـــت منـــود. 

ــی  ــتان و زمانـ ــای تابسـ ــول ماههـ ــی در طـ ــت نهایـ برداشـ

ـــازار  ـــای ب ـــه تقاض ـــی ک ـــا زمان ـــد ی ـــن می آی ـــطح آب پایی ـــه س ک

باالســـت، بـــا تـــور پـــره4 انجـــام می شـــود. برداشـــت در اســـتخرهای 

ــه  ــت درحالیکـ ــادی اسـ ــکالت زیـ ــق دارای مشـ ــزرگ و عمیـ بـ

ـــره  ـــور پ ـــی توســـط ت ـــه راحت ـــده از ســـطح ب ـــه کنن ـــان تغذی ماهی

ـــه در  ـــی ک ـــوند. ماهیان ـــد می ش ـــرال( صی ـــی )ت ـــای کشش و توره

ـــره  ـــای پ ـــد. توره ـــرار می کنن ـــوالً ف ـــد معم ـــی می کنن ـــف زندگ ک

ـــتون آب  ـــطح و س ـــان س ـــا 90% ماهی ـــد تقریب ـــی می توانن معمول

ـــد. ـــه دام بیاندازن ـــف را ب ـــان ک ـــا  40 % ماهی ـــر 20 ت و حداک

ـــزرگ و عمیـــق  ـــان کفـــزی در اســـتخرهای ب ـــد ماهی ـــرای صی ب

ـــود. ـــه می ش ـــه  ای توصی ـــای تل ـــتفاده از توره اس

4. seine net
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6-4- عوامل مدیریتی در استخرهای انگشت قد

غذادهی: 

تغذیه ماهیان با افزایش مرحله و اندازه آنها، تغییر می کند.

در مـاه اول، زئوپالنکتون هـای بزرگ بیشـرین اهمیت را دارند. 

در ماه دوم، غذای دسـتی دارای اهمیت بیشـری می شـود. در ماه 

سـوم، غذای دسـتی باید کاهش یابد. عمل غذادهی بوسـیله قایق 

یـا از حاشـیه اسـتخرها انجـام می شـود و دو تـا سـه سـاعت پس از 

غذادهـی، نظـارت بر مـرصف غذا  انجام می شـود.

بررسی غذای مرصفی توسط ماهی: 

بـدن ماهـی با انگشـت شسـت و سـبابه فشـار داده می شـود. 

غـذای هضـم شـده طبیعی بـه رنگ تیره و غذای دسـتی کنسـانره 

بـه رنگ روشـن خواهـد بود.

مدیریت آب: 

اسـتخرها هر دو هفته یکبار با کود آلی مایع و سـوپر فسـفات 

و نیرات آمونیوم کودهی و بارور می شـوند. 

تشخیص ماهیان سامل و با کیفیت:

ماهیــان ســامل دارای بــدن چــاق و شــکم زرد، پشــت بــدن ســبز 

مایــل بــه خاکســری و دم روشــن و درخشــان هســتند. ماهیــان بــا 
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کیفیــت پاییــن دارای بدنــی زرد و الغــر و پهلوهــا و دمــی تیــره و 

کــدر دارنــد.

7-4- اندازه گیری طول و وزن
ـــی  ـــی، آگاه ـــه پرورش ـــک مجموع ـــح ی ـــت صحی ـــرای مدیری ب

ـــرای  ـــت. ب ـــا رضوری اس ـــد ماهی ه ـــت رش ـــزان و رسع ـــل از می کام

ایـــن منظـــور از روش اندازه گیـــری وزن تـــوده اجتـــامع ماهیـــان 

زنـــده می تـــوان بهـــره جســـت.

روش صحیح اندازه گیری به شرح زیر است:
ظـــرف مـــورد نظـــر  تـــا حـــدود یـــک ســـوم از آب پـــر، 

عالمت گـــذاری و توزیـــن می شـــود. W1 یـــا وزن اولیـــه بدســـت 

می آیـــد کـــه معـــادل وزن آب + ظـــرف اســـت. یـــک گـــروه از 

ماهیـــان را بـــا تـــوری صیـــد کـــرده و اجـــازه داده می شـــود آب 

اضافـــی خـــارج و ماهیـــان در ظـــرف قـــرار گیرنـــد.W2 یـــا وزن 

ثانویـــه کـــه برابـــر بـــا وزن ظـــرف + آب+ ماهیـــان اســـت به دســـت 

ـــول  ـــق فرم ـــان، شـــامرش شـــده و طب ـــداد ماهی ـــد. ســـپس تع می آی

ـــر  ـــیم ب ـــا تقس ـــده و ب ـــبه ش ـــان محاس w1-w2=w3 وزن کل ماهی

ـــد. ـــد آم ـــت خواه ـــط بدس ـــان، وزن متوس ـــداد ماهی تع

 اندازه گیری طولی ماهی: 

اندازه گیـــری طولـــی به ویـــژه بـــرای ماهیـــان بـــزرگ و متوســـط 

ســـاده اســـت و تنـــش زیـــادی بـــه ماهـــی تحمیـــل منی کنـــد. 
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ـــی  ـــه چوب ـــک تخت ـــه از ی ـــری ک ـــه اندازه گی ـــن کار از تخت ـــرای ای ب

و خط کشـــی مـــدرج ســـاخته شـــده اســـت اســـتفاده می شـــود. 

 دو انـــدازه طولـــی معمـــوال در مـــزارع اســـتفاده می شـــود:

ـــی(  ـــه دم ـــه بال ـــن نقط ـــا دورتری ـــان ت ـــوک ده ـــول کل )از ن 1- ط

ـــع  ـــکل واق ـــکاف V ش ـــا ش ـــان ت ـــوک ده ـــی )از ن ـــول چنگال 2- ط

ـــی(. ـــه دم در بال

8-4- تشخیص و درمان بیماریهای کپورماهیان 

1-8-4- مشکالت بهداشتی در استخرهای انگشت قد
پوسـیدگی آبشـش ها و نکروز آنها غالباً توسـط قارچ ها و باکری ها 

صـورت می گیرد.

عفونــت آبشــش ها و پوســیدگی باله هــا توســط باکری هــا صــورت 

ــرد. می گی

درمــان در ایــن مــوارد بوســیله پرمنگنــات پتاســیم یــا آنتــی 

بیوتیک هــا انجــام می شــود و حجــم آب ورودی را نیــز بایــد 

داد.  افزایــش 

2-8-4- بیماری های شایع کپورماهیان 
صـورت  فرمالیـن  بوسـیله  آن  درمـان  سـفید5:  لکـه  بیـامری    -

. می گیـرد

Chilod� و   Costia  ،Trichodina تک سـلولی خارجـی  انگلهـای   - 

5. ICH (Ichthyophthirius multifilis)
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را  کپور ماهیـان  آبشـش های  و  باله هـا  به ترتیـب،  کـه   inella

درگیـر می کننـد: درمـان ایـن انگل هـا با سـولفات مـس انجام 

می شـود.

- انگل های خارجی پرسلولی عبارتند از:

Argulus foliaceus، Lernaea cyprinacea، Ergasilus siebol�

di، Dactylogyrus vastator و Piscicola geometra.
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فصل 5
 اصول ساخت استخرهای کپورماهیان
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1-5- انواع اسـتخرهای مصنوعـی پرورش ماهی 
از نظـر کاربرد

الف- استخرهای نوزادگاه1 
بـرای پـرورش الروهایی که بـه تازگی رشوع به تغذیـه کرده اند 

بـکار میـرود. الروهـا در ایـن اسـتخرها بـه صـورت تك گونـه ای بـه 

مـدت 20 الـی 30 روز نگهـداری می شـوند.

ب-استخرهای پرورش ماهی انگشت قد2 
بچه ماهیـان پـرورش داده شـده در اسـتخرهای نـوزادگاه، بـا 

تناسـب معیـن و به صـورت چندگونه ای به مدت دو تا سـه ماه در 

ایـن اسـتخرها پـرورش داده می شـوند. انـدازه ایـن اسـتخرها 2500 

مـر مربـع تـا دو هكتـار متغیر اسـت. عمق ایـن اسـتخرها معموالً 

یـك تـا دو مـر در نظـر گرفته می شـود )شـکل 15(.

ج-استخرهای پرواربندی3 
بچه ماهیـان انگشـت قد به اسـتخرهای پرواری انتقـال و تا حد 

بـازاری پـرورش داده می شـوند.  انـدازه این اسـتخرها را می توان از 

دو تـا پنـج و در مناطـق گرمسـیری حداكـر تـا ده هكتـار در نظـر 

گرفـت. عمـق مناسـب آن ها از 1/5 تا سـه مر، در مناطق رسدسـیر 

و گرمسـیر از دو تـا سـه مـر و در مناطق معتدلـه از 1/5 تا دو مر 

1. Nursery ponds
2. Fingerling ponds
3. Fattening ponds or Marketing ponds
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متغیر اسـت.

د-استخر زمستان گذرانی
ــی  ــر ول ــدازه آن كم ــه ان ــتانه ك ــتخرهای زمس ــوالً از اس معم

ــت  ــرای محافظ ــت ب ــرواری اس ــتخرهای پ ــر از اس ــق آن بیش عم

ماهــی از یخبنــدان و پرنــدگان ماهیخــوار اســتفاده می شــود. 

ــن  ــرای ای ــر ب ــه م ــا س ــق دو ت ــا عم ــاری ب ــك هكت ــتخرهای ی اس

ــت. ــب اس ــور مناس منظ

هـ- استخرهای نگهداری مولدین
اســـتخرهایی هســـتند كـــه بـــرای نگهـــداری ماهیـــان مولـــد 

احـــداث می شـــوند. انـــدازه آن هـــا بیـــن 1000 الـــی 3000 مـــر 

مربـــع و عمـــق متوســـط آن بیـــن یـــک الـــی دو مـــر درنظـــر 

گرفتـــه می شـــود.

و- استخر رسوبگیر یا استخر مادر
ــس از  ــده و پـ ــتخرها شـ ــن اسـ ــه وارد ایـ ــع اولیـ آب از منبـ

ـــود. ـــیم می ش ـــع و تقس ـــر، توزی ـــتخرهای دیگ ـــوب گیری در اس رس

2-5- عواملی مهم در انتخاب مکان استخر
ـــات فیزیكـــی -  ـــورد نظـــر از لحـــاظ خصوصی ـــع آب م بررســـی منب

ـــت(؛ ـــدار آب )كمی ـــت( و مق و شـــیمیایی )كیفی

بررسـی زمین از نظر توپو گرافی، شـیب، مالكیت، جاده دسرسی، - 

منبع انرژی الكریكی، وضعیت سـیالب در محل و غیره؛
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ــت محیطی ، -  ــائل زیسـ ــد مسـ ــی ماننـ ــل جانبـ ــی عوامـ بررسـ

 مســـائل اجتامعـــی، عـــدم تداخـــل بـــا طرح هـــای مشـــابه در 

ــا؛ و ــایر طرح هـ ــا سـ ــل و یـ محـ

انتخـــاب الگـــوی كشـــت مناســـب و ســـامانه نیمـــه مراكـــم و - 

مراكـــم.

3-5- مراحل آماده سازی استخرها
ـــه  ـــود ك ـــی رشوع می ش ـــرورش زمان ـــتخرهای پ ـــازی اس آماده س

ـــی  ـــرورش ماه ـــرای پ ـــاده ب ـــه آم ـــده و مزرع ـــداث ش ـــتخرها اح اس

ـــی  ـــام فعالیتهای ـــارت اســـت از مت اســـت. آماده ســـازی اســـتخرها عب

ـــی  ـــه ماه ـــال بچ ـــرای انتق ـــر ب ـــر نظ ـــتخر را از ه ـــط اس ـــه رشای ك

ـــازد. ـــی س ـــا م ـــه آن مهی ب

  اصـــول اساســـی آماده ســـازی اســـتخر قبـــل از ماهی ریـــزی 

ـــت از: ـــارت اس عب

تخلیه و خشك كردن استخر؛( 1

الی روبی کانالهای ورودی آب؛( 2

تعمیر دریچه های خروجی؛( 3

مرمت دیواره استخر؛( 4

شخم و دیسك زدن بسر؛( 5

آهك پاشی؛( 6

دادن كود پایه؛( 7

 آبگیری از منابع مطمنئ؛( ۸
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علف زنی کناره استخر؛ و( 9

نصب و كنرل صافی ها.( 10

عمـــوم اســـتخرهای پـــرورش کپورماهیـــان، خاکـــی اســـت و 

ـــود.  ـــاخته می ش ـــه 3 س ـــا ب ـــه 3/5 ی ـــیب 1 ب ـــا ش ـــز ب ـــواره آن نی دی

در مناطقـــی کـــه پایـــداری خـــاک کمـــر و یـــا رسعـــت بـــاد در 

ـــواره اســـتخر شســـته  ـــاد اســـت هرســـاله مقـــداری از دی منطقـــه زی

می شـــود و خـــاک قســـمت باالدســـت دیـــواره ریـــزش می کنـــد.

از راههـــای متـــداول بـــرای جلوگیـــری از ریـــزش دیـــواره اســـتخر 

عبارتنـــد از کمـــک بـــه رویـــش گیـــاه در روی دیـــواره اســـتخر، 

پرچیـــن کـــردن محـــل برخـــورد امـــواج بـــه دیـــواره اســـتخر و 

ـــاقه  ـــا س ـــه ب ـــی ک ـــیله حصیرهای ـــه وس ـــواره ب ـــطح دی ـــاندن س پوش

نـــی بافتـــه شـــده اند.

ـــتوموم  ـــژه دیپلوس ـــه وی ـــا ب ـــروز بیامریه ـــری از ب ـــرای جلوگی ب

ــواره  ــای دیـ ــان واســـط آن اســـت علف هـ ــا میزبـ ــه حلزون هـ کـ

کـــه در متـــاس بـــا آب هســـتند قطـــع می شـــوند.

 ،pH تركیبـــات آهكـــی، در افزایـــش تولیـــد اولیـــه، تعدیـــل

كاهـــش آفـــات و پارازیت هـــا و كاهـــش لجن گـــذاری در بســـر، 

موثـــر هســـتند )شـــکل 16(.
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شکل 16- نمونه ای از مزرعه پرورش ماهی
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فصل 6
 هوادهی به استخر پرورش ماهی
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1-6- نقش دستگاه هواده
تـا چنـدی پیـش نقـش دسـتگاه های هـواده و اثرات آنهـا برای 

پرورش دهنـدگان ماهی ناشـناخته بـود. امروزه بدلیـل تراکم هرچه 

بیشـر ماهـی در محیـط پرورش)شـکل 17(، اهمیـت آنها بیشـر و 

بیشـر می شـود. هوادهی اسـتخرها اثرات متعددی دارد که شـامل 

موارد زیر اسـت:

اکسیژن دهی به آب؛- 1

خارج کردن گازهای مر از آب؛- 2

کمک به معلق نگاهداشن مواد در آب؛ و- 3

کمک به تجزیه شدن مواد آلی در کف؛ و غیره.- 4

شکل 17- هوادهی در استخرهای  پرورش ماهی
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2-6- انواع هواده
انـواع هواده قابل اسـتفاده در پـرورش کپورماهیان هندی 

شـامل موارد زیر  اسـت:
هوادهنده سطحی؛ �

هوادهنده چرخ آسیابی؛ �

هواده چرخشی؛ �

هوادهنده های قارچی؛ �

هوادهنده های پنوماتیكی؛ �

هوادهنده مكشی؛ �

دمنده های هوا؛ �

كمپرسور هوا؛ و �

� . Air-jet دستگاه های

ـــن  ـــا 10 ت ـــر 6 ت ـــرای ه ـــد، ب ـــم ماهـــی و تولی ـــه تراک بســـته ب

ـــک  ـــر ی ـــار و ه ـــر هکت ـــواده در ه ـــتگاه ه ـــه دس ـــه س ـــی ب ماه

ـــت. ـــاز اس ـــار نی ـــب بخ ـــدرت 3 اس ـــه ق ب

ــر و  ــدود دو مـ ــق حـ ــا عمـ ــی بـ ــتخرهای خاکـ ــرای اسـ بـ

هـــواده مکشـــی  دســـتگاه های  هـــواده،  بهریـــن  بیشـــر، 

مســـتغرق هســـتند  کـــه در عمـــق مناســـب قـــرار می گیرنـــد و 

ـــش  ـــق و پخ ـــتخر تزری ـــرا در اس ـــرون، آن ـــوا از بی ـــدن ه ـــا مکی ب

می کننـــد. بـــرای اســـتخرهای دارای عمـــق کمـــر )مثالًحـــدود یـــک 

ـــه در  ـــی( ک ـــی )پدال ـــا کمـــی بیشـــر(، هوادهی هـــای پاروی ـــر ی م

ســـطح آب شـــناور هســـتند مناســـبند )شـــکل 1۸(. اگـــر در جایـــی 
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ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــتفاده می ش ـــره داری اس ـــای پ ـــد از چرخ ه ـــرق نباش ب

نیـــروی دیـــزل یـــا تراکتـــور کار می کننـــد.

شکل 18- چیدمان هواده های قارچی در استخرهای پرورشی
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