
 17 7931تابستان ، دوازدهم، شماره دومپروری، سال نشریه توسعه آبزی

 با كپور ماهيان چينی  (Mylopharyngodon piceus) كپور سياه توأمپرورش 

 در ایران
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 7931خرداد  71تاریخ پذیرش:  7931بهمن  22تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

افقزای  تنقو     باهقد  تحقیق   این  رد شدند.این به ایران واز کشور چ 7917در سال ( Mylopharyngodon piceus) کپور سیاه ماهیان

با در استخرها خاکی  گونه ینا سازی یرهذخ، همچنین تعیین میزان یگرم آبماهیان  یا چندگونهای با استفاده از کپور سیاه در پرورش کشت  گونه

مرکز تکثیر و پقرورش  در  استخر شاهد 9تکرار و  9 ومار تی 2با ی در قالب یک طرح آماری تصادفی متر  288استخر  3در اختیار گرفتن تعداد 

قطعه در هکتقار کپقور    188و  278به ترتیب  2و 7های در تیمارگرم و  29وزن متوسط با کپور سیاه بچه ماهی گردید.  اجراشهید انصاری رشت 

تقراکم  . یافقت فصل پقايیز ادامقه    اواسطتا  دادماهخراز متداول  یها روش برحسبسیاه نسبت به تیمار شاهد اضافه گردید. عملیات پرورش ماهی 

در  قطعقه کقه   27بیگ هد  قطعه و 12آمور  ،قطعه 12 یکپور معمول، قطعه718فیتو فاگ  قطعه در هکتار، شامل 9888کپور ماهیان   سازی یرهذخ

براسقا    آمقد.  به دسقت درصد  78 ی کپور سیاه نهای بازماندگیانجام گردید.  2و 7های قطعه کپور سیاه به تیمار 728 اضافه نمودنبا این تحقی  

گقرم   128گرم و بیشقنه وزن   291 ± 72گرم  و در تیمار دوم  181 ± 77از آنالیز آماری میانگین وزن گونه کپور سیاه در تیمار اول نتایج حاصل

درصد مشاهده نگردید  7در سطح  داری یمعنت تیمار تفاو 2با  7در تیمار  یاهکپور ستوده ماهی  آمد . آزمون توکی آنالیز واریانس زی به دست

(5%< P.)   قطعه در هکتار نتایج بهتری را نشان داد 278تراکم در مجمو . 

 

 . کپور سیاه، پرورش ماهیان گرم آبی، :كليدیكلمات 

 

                                                           
 Sadeghim_e@yahoo.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

کپور ماهیان کقه در کشقور چقین     یها گونهیکی از 

و در سیسقتم پقرورش نیمقه     ردیق گ یممورد پرورش قرار 

راکم از جایگقاه مناسقبی برخقوردار اسقت،کپور سقیاه      مت

.کپور اسققتMylopharyngodon piceus علمقی  بانقام 

 تغذیقه  کقه  Cyprinidaeسیاه از خقانواده کپقور ماهیقان    

قابلیقت   آبقی، دارای رشقد سقری ،    یهقا  حلقزون از  ها آن

وداری تحمقل رنقج دمقایی بقا       تقومم استفاده درکشقت  

(.کپققور Woynarovich and Horváth, 1980)اسققت

 ,Coad) پرورشقی  یها گونه( یکی از M. piceusسیاه )

کشقور   جثقه ماهیان بزرگ  یا گونه 17در لیست  (2016

پرورش  ،نیمه متراکم و پن یها ستمیسچین است که در 

گونققه آبزیققان  73تولیققد در بققین هشققتم یابققد و مقققام  مققی

 ,.Hasan et alداخلققی کشققور چققین دارد ) یهققا آب

تقن در سقال    771111مقاهی بقا تولیقد     هگونق  نیا(. 2007

آبزیان پرورشی در جهان گونه  97از  73در رتبه   2871

اسقققت  شقققده گقققزارشد ر  97/2تقریبقققی آن  مقققتیباق

(FAO, 2014 کپور سیاه دارای رژیم حلزون خقواری .) 

به استخر پرورش ماهیان گرم آبقی   آن که با معرفی بوده

انگقل  اسقط  کقه میزبقان و   هقا  حلقزون رفقتن   نیاز بق سبب 

شققود  مققی زا یمققاریب یهققا انگققلدیپلوسققتوموم و سققایر  

(Collins, 1996  در کشققور چققین از کپققور سققیاه در .)

آبقی   مختلفی جهقت پقرورش ماهیقان گقرم     یها بیترک

 ;7911 مشقققايی، Lin, 1940 ;) گقققردد مقققیاسققتفاده  

(. این مقاهی در کشقورهای   7911مقصودی و همکاران، 

یک، ویتنام، روسیه و ، مکزکنگ هنگچین، بلغارستان، 

بققه سققایر کشقققورها    ازآنجقققاامریکققا وجققود داشققته و    

آن رودخانقه بقزرگ و    یهقا  ستگاهیزاست و  شده یمعرف

هقای جغرافیقایی    دریاچه و بومی شرق آسیا و در عقر  

است.کپور سقیاه نیقز    امریکا متحده ا تیاچون  ،مثل آن

کپور حلزونی، کپقور چینقی سقیاه، آمقور سقیاه،       عنوان به

اسقت.   شقده  شقناخته ی صخره و یا سیاه صخره چینی چین

هققای  ای بققا بالققه قهققوه رنققگ یمشققککپققور سققیاه، مققاهی 

 شقده  فشقرده خاکستری و بدن دراز و پهلو  ،رنگ یمشک

 788بققه طققول بققی  از  توانققد یمقق معمققو ً هققا آن.اسققت

 ,Peirong) برسقققند  لقققوگرمیک 18سقققانتیمتر  و وزن  

بچقه ماهیقان کپقور     شقبیه (. بچه ماهیان کپور سقیاه  1989

 اسقققققت( Ctenopharyngodon idellaعلفخقققققوار)

Coad,2016))  ،پوسقتان  سقخت  .کپور سقیاه از حشقرات ،

تغذیققه  Limneaنظیققر  یهققا حلققزونو نیققز  هققا یا دوکفققه

مقصققودی و ;  Li and Mathias (1994) نمایققد مققی

گذشته توسقط   یها سال(. کپور سیاه از 7911) همکاران

می شیالت ایران وارد کشور معاونت آبزیان شرکت سها

گقرم   1288و 1788است. ماهی کپور سیاه با اوزان  شده

از حوزه جنقوبی دریقای    متر یلیم 288و  318و طول کل

با توجه بقه اینکقه   (. 7922 ،عباسی) خزر گزارش گردید

امققا سالهاسققت از گذشققته وارد کشققور شققده،  گونققه نیققا

امر  وجود نداشته و همین گسترش آنجهت  یزیر برنامه

سبب از دور خارج شدن مولقدین اولیقه وارداتقی و بچقه     

متوسط تولیقد ماهیقان    .است گردیده ها آنماهیان همراه 

تن در هکتار بوده کقه   9گرم آبی کشور در واحد سطح 

از سقال  را  در هکتقار تقن   7سازمان شیالت ایران، تولیقد  

بقققرای افقققزای  تولیقققد در مقققزار  گقققرم آبقققی    7938

 7/79. همچنین تولیقد بقه میقزان    است نموده یزیر برنامه

فزای  در واحد سطح اسقتان  تن در هکتار نیز در پروژه ا

نجقام  ااست.  شده گزارش( 7911، طرح محوریگیالن )

مطالعات تحقیقاتی نق  مهمی در ارتقای کمی و کیفی 

(. 7932 )مخلوق و همکاران، صنعت پرورش ماهی دارد

ماهیقان گقرم    یا چندگونقه در سیستم کشت   که یدرحال

تولید به سقه سقطح بقا ، متوسقط و  پقايین بقه        ،آبی چین
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 11 ...... با (Mylopharyngodon piceus) کپور سیاهپرورش توام 

کیلوگرم ، 72828کیلوگرم در هکتار،   71111ترتیب با 

شققود  کیلققوگرم در هکتققار در نظققر گرفتققه مققی     1787

(ICLARM, 2001    در حقال حاضقر حقدود .)گونقه   18

کشقور چقین    یپقرور  یآبقز آبزیان پرورشی در صقنعت  

 .امققا ( FAO،2014 ) رنققد یگ یمقق قققرار   مورداسققتفاده

گونقه پرورشقی    78پرورشی کشور ما به کمتر  یها گونه

 2871. میقانگین سقرانه مصقر  جهقان در سقال      رسد یم

سقرانه   .( FAO،2016 ) استکیلوگرم 28چیزی حدود 

از  یمنقققد بهقققرهمصقققر  آبزیقققان در کشقققور علیقققر م 

 7/2، بققه بققالقوه یهققا ییتوانققامناسققب و  یهققا تیققظرف

(. کشقت   7939 ) دادگر و همکقاران،  رسد یمکیلوگرم 

دارای سابقه طو نی است که خقود   نیکشور چدر  تومم

باعث افزای  تولیقد در مقایسقه بقا سقایر کشقورها شقده       

 یگرم آبق ماهیان  پروری آبزی(. Shigang, 1989است )

از در اسققتخرهای خققاکی،  سققیا آدر کشققورهای شققرق  

اکم گونه مختلق  بقا سقن، انقدازه و تقر      3الی  2ترکیب 

(. افقزای   Shigang, 1989) گقردد  مقی متفاوت استفاده 

افقزای    هقای  راهماهیان پرورشی یکقی از   ای گونهتنو  

تولید در واحد سقطح اسقت کقه کارشناسقان، تحقیققات      

  یربقومی ماهیان بومی و  های گونهمختلفی جهت معرفی 

ماهیان گرم آبی در کشور مورد آزمقای    استخرهایدر 

ایران چهار گونه ماهی کپقور معمقولی،    . دراند دادهقرار 

 تقومم  درکشقت و سر گنده  ای نقرهکپور علفخوار، کپور 

در  کقه  درصقورتی گقردد،   اسقتفاده مقی   گرم آبقی ماهیان 

 گقرم آبقی  کشورهایی که میزان تولید بقا یی از ماهیقان   

 درکشقت گونه ماهی  1الی  1دارند، نظیر کشور چین از 

لقذا  (. 7921 وش اصقل، )دان  خ نمایند استفاده می تومم

بساک کقاهک   در کشور،  ای گونهجهت افزای  تنو  

بقا اسقتفاده از    گقرم آبقی  ماهیقان   اسقتخرهای ( در 7927)

تحت عنوان  تعین تقراکم مناسقب    یا پروژهماهیان بومی 

( را در سیسققققتم Barbus sharpeyiمققققاهی بنققققی ) 

کپور ماهیان چینی مورد آزمای  ققرار داده   یا چندگونه

(جهقت افقزای  تنقو     7922) و همکاران یپ کیناست. 

بقا اسقتفاده از    گقرم آبقی  ماهیقان   اسقتخرهای ای در  گونه

( در روش Barbus grypusماهیقققان بقققومی شقققیربت )

ای مققورد آزمققای  قققرار داده  و چندگونققه یا گونققه تقک 

را بقه سیسقتم کشقت     یمقاه  اردک( 7922خقوال ) است. 

طالعقاتی،  بقر اسقا  برخقی از منقاب  م     معرفی نمود. تومم

 نقوعی مقاهی تیالپیقا بنقام    و  M.piceusماهی کپور سقیاه  

Hemichroms binacutatus  و  ی مقققاهیTinca 

tinca در  یرگقذار یتأثماهیانی هستند که قابلیت  ازجمله

آب شققیرین از  یهققا حلققزون( Biomassمیققزان زیتققوده )

 ؛7911 ،دارنقد )شقری  روحقانی    هقا  آنطری  تغذیقه از  

، افزای  باهد (. لذا این پروژه 7927میرهاشمی نسب، 

با استفاده از گونقه کپقور سقیاه  در سیسقتم      ای گونهتنو  

و همچنقین میقزان    گقرم آبقی  ماهیان  یا چندگونهکشت 

در استخرهای کپقور ماهیقان چینقی     یساز رهیذخمناسب 

 تقومم با فر  بر اینکه معرفی ماهی کپور سیاه به سیسقتم  

ن، سققبب افققزای  کپققور ماهیققان چینققی در اسققتان گققیال 

بازمانققدگی و رشققد مناسققب ماهیققان در اسققتخرها و نیققز  

 .موجب افزای  تولید است ، اجراء گردید
 

 هامواد و روش

اسقتخر   3کپور ماهیان با کپور سیاه در  توممپرورش 

مترمربعی در مرکقز تکثیقر و پقرورش و     288با مساحت 

بازسازی ذخقایر ماهیقان شقهید انصقاری رشقت در سقال       

 2ر قالب یک طقرح آمقاری کقامالً تصقادفی بقا      د 7922

استخر شاهد، اجراء گردید. بعقد از   9تکرار و  9تیمار و 

مرمت و بازسقازی اسقتخرها، آهقک پاشقی، دادن کقود      

پایه، آبگیری در اردیبهشت با ذخیره سازی کپور ماهیان 
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گقرم در یقک    29گرم وکپقور سقیاه    78با متوسط وزنی 

ایت آذر ماه کقه عملیقات   ماهه خرداد لغ 7دوره پرورش 

پرورش ماهی بر حسب روشهای متداول اجقراء گردیقد.   

همه  تراکم ذخیره سازی بچه ماهیان گرم آبی مرسوم در

 7قطعه در هکتار بوده که در تیمار های  9888استخر ها 

قطعه کپقور سقیاه    788و  278عالوه بر آن به ترتیب  2و 

 . (7نسبت به استخرهای شاهد اضافه گردید )جدول

 با کپور ماهیان چینی مرسوم در استخر شاهد و تیمارهای آزمایشی )هکتار( توممتراکم ذخیره سازی کپور سیاه درکشت  :7جدول 
کپور  کپور معمولی فیتوفاگ کپور سیاه گونه ماهی 

 علفخوار)آمور(  

 بیگ هد

 تعداد وزن)گرم( تعداد وزن)گرم( تعداد وزن)گرم( تعداد وزن)گرم( تعداد وزن)گرم( تیمارها

 988 18 787 98 787 98 7138 18 - - شاهد

 988 18 787 98 787 98 7138 18 278 29 (7کپور سیاه)تیمار

 988 18 787 98 787 98 7138 18 788 29 (2کپور سیاه)تیمار

 

جهت تجزیه رسوبات لجنقی ، ضقد عفقونی کقردن     

 استخرها، از آهک زنقده بقه میقزان یقک تقن در هکتقار      

( قبققل از آبگیققری و معرفققی ماهیققان بققه 7911  ت،)هققدای

تن کود گقاوی بعنقوان کقود     9استخر به ازای هر هکتار 

( بطقور مقنظم در چنقد نقطقه از     7917)واینارآویچ ،  پایه

ک  استخر انباشقته گردیقد. در طقول دوره پقرورش بقا      

توجه بقه نتقایج شقیمی آب و شقفافیت آب از کودهقای      

معققدنی )ازتققه و  آلققی )کققود گققاوی و مر ققی( و کققود  

 78فسفاته( استفاده شد. از کود گاوی ، روزانه به مققدار  

)اوره و  کیلققو گققرم در هکتققار و از کودهققای شققیمیایی  

کیلو گرم در هکتار در هقر مرحلقه    78( به نسبت فسفات

 )هفتقققه ای یکبقققار( بصقققورت محلقققول    از کقققوددهی

( از خرداد تقا مهقر مقاه در روزهقای     7917)واینارآویچ، 

پقرورش دهنقدگان ماهیقان گقرم     استفاده گردید. آفتابی 

آبققی )کپورماهیققان( معمققو   بققرای  نققی کققردن آب      

استخرهای پرورش به ازای هر هکنار درطول یقک دوره  

-72کیلوگرم کودهای شقیمیایی و   288-7288پرورش 

 تقن کقود خشققک آلقی )گقاوی( اسققتفاده مقی کننققد      78

ان جهت ضد عفونی ماهیق (. 7932)پور الم و همکاران، 

 )مخیقر،  درصقد اسقتفاده گردیقد    7/2از نمک با  لظقت  

(. تعیققین جیققره  ققذایی روزانققه کپققور معمققولی از  7927

طری  اطالعقات حاصقل از زیسقت سقنجی ماهیقان و بقر       

درصقد میقانگین وزن    7تقا   2اسا  جقداول تغذیقه بقین    

(. بقرای تغذیقه   7917 فریقدپاک، ) بدن، مصر  گردیقد 

حاشیه استخرها بقه میقزان   ماهی آمور با استفاده از علوفه 

درصد زی تقوده وزن در سقاعات اولیقه صقبح       27تا  78

در این مطالعه جهت اندازه گیقری عوامقل    انجام گردید.

از روش کار اسقتاندارد  استخرها فیزیکی و شیمیایی آب 

بققققرای آزمققققای  آب اسققققتفاده شققققده اسققققت  متققققد

(Boyd,1998, 1990; APHA, 2005)  .  اکسیژن مقورد

 دسققتگاه هققواده  3اسققتفاده  ن اسققتخرها بققا نیققاز ماهیققا 

. تققامین گردیققد( در سققاعاتی از شققبانه روز BRIO)مققدل

صید نهایی ماهیان در آذر مقاه بقا نصقب تقوری مشقبک      

وتخلیه کامل آب استخرها از طیق  دریچقه خروجقی بقا     

متر و انتقال به وان  98* 9استفاده ازتور پره به ابعاد طول 

اندازه گیقری طقول کقل     گردید. برای فایبرگال  انجام

میلیمتقر( و  دققت  همه ماهیقان بقا اسقتفاده تختقه بیومتری)    

گقرم(  دققت  برای تقوزین ماهیقان از تقرازوی دیجیتقال )    
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 از اسقتفاده  بقا  آمقده  دسقت  بقه  هقای  دادهانجام گردیقد.  

 از پقس  و بررسقی  اسقمیرون   - آزمقون کولمقوگرا   

ا جهت مقایسه میانگین هق ها،  داده بودن از نرمال اطمینان

ماهیقان پرورشقی در    های گونهبین طول کل و وزن همه 

تیمققار هققای مختلقق  از آزمققون چنققد دامنققه ای دانکققن  

 در پارامترهقا  بقین  معنقی دار  اخقتال  اسقتفاده گردیقد.   

 یک طرفقه  واریانس تجزیه از استفاده با تیمارها با شاهد

(One–way ANOVA و )   آزمون  توکی بقرای مقایسقه

سققتفاده گردیقد. بققرای محاسققبه  میقانگین وزن گونققه هقا ا  

رابطه طول و وزن کپور سیاه در مرحله نهایی، از معادلقه  

وزن بدن = Y=a x b   (Yرگرسیون  یر خطی یا نمایی 

طول چنگالی)سانتیمتر( و  = xمقدار ثابت ، = a) گرم(، 

b =       ( مقی باشقد ، اسقتفاده شقد )شقیب خقطBegenal, 

بدسقت   bمیقزان   t-student(. با استفاده از آزمون 1987

( مقایسه و آزمون  زم =b 9استاندارد )جدول  bآمده با 

جهت تعیین رشد وزنی ایزومتریک یا آلومتریک انجقام  

(.  جهقت بررسقی داده هقای بدسقت     Pauly, 1984شد )

 Spss22,آمده با استفاده از کامپیوتر و برنامه نرم آفزاری

Excel استفاده گردید. 

 

 نتایج

 7قطعه از 2911با معرفی  در اجرای این پروژه

گونه) کپور معمولی، کپور علفخوار، فیتوفاگ، بیگ 

هد وکپور سیاه( کپور ماهیان پرورشی در تیمارهای 

نام  های گونهقطعه از همه  7381 ،و شاهد2، 7آزمایشی 

گونه کپور  7برده شده بدست آمد. میزان بازماندگی 

درصد بود.  79/28ماهیان پرورشی مورد آزمای  

یشترین بازماندگی ماهیان بترتیب مربوط به گونه کپور ب

درصد، فیتوفاگ  31/ 2،  بیگ هد با  3/33معمولی با 

درصد و کمترین بازماندگی مربوط به گونه  7/27با 

درصد  7/18درصد و کپور علفخوار با  78کپور سیاه با 

 8/127با  7حاصل گردید. زی توده وزنی در کل تیمار 

و  777ل وزن انفرادی این تیمار  کیلوگرم که حداق

 1/121با  2گرم، همچنین در کل تیمار   9899حداکثر 

و  778کیلوگرم که حداقل وزن انفرادی این تیمار 

 3/739گرم و در تمام تیمار شاهد با  9892حداکثر 

و  288کیلوگرم که حداقل وزن انفرادی این تیمار

 گرم بدست آمد .  9797حداکثر 

کپور ماهیان بدسقت  کل بازماندگی نتایج حاصل از 

 191و شقاهد بترتیقب     2، 7آمده در تیمارهای آزمایشی 

درصقد( و    27/22قطعقه )  172درصقد( ،    23/17قطعه )

درصد( بدسقت آمقد. ماهیقان معرفقی      21/21قطعه) 719

درصقد   2قطعه برابقر   728شده کپور سیاه در این مطالعه 

 38ایقن تعقداد   بود کقه از   2و  7از کل ذخیره تیمارهای 

 .درصد(  بازماندگی بدست آمد 78قطعه) 

 
گونه کپور ماهیان  7میانگین وزن و انحرا  ار معیار  :7شکل 

 توممو شاهد  در پروژه کشت  2، 7چینی در تیمارها 
 

نتایج حاصل از آزمون توکی آنقالیز واریقانس بقین    

تیمارها برروی زیتوده کقل ) وزن( ماهیقان، عقدم معنقی     

  % نشقققان داد 7و شققاهد در سقققطح   تیمارهقققاداری بققین  

(5 <%P      نتایج آمقاری کپقور علفخقوار نشقان داد کقه .)

قطعققه ، میققانگین وزنققی    11بققا بازمانققدگی  2تیمققار در
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کیلققققوگرم دارای  12/778گققققرم ، زی تققققوده 3/7191

در  گرم 721، کمینه باشد بدست آمده میبیشترین مقدار

دسقت آمقد.   ب 7در تیمقار گرم  9892و بیشنه  تیمار شاهد

نتققایج آمققاری بیققگ هققد نشققان داد کققه میققانگین وزنققی  

کیلقوگرم   7/787گرم در تیمار شاهد، زی توده 3/7992

 2837گرم تیمقار شقاهد و بیشقنه     328، کمینه 7در تیمار 

دارای بیشترین مققدار بقوده انقد . نتقایج      2گرم در تیمار 

آمققاری کپققور معمققولی نشققان داد کققه میققانگین وزنققی    

کیلقوگرم بقا    1/719، زی تقوده  7ر تیمار گرم د3/7189

و بیشقنه   2گقرم تیمقار    113، کمینه 7قطعه در تیمار  721

گرم در تیمار شاهد دارای بیشترین مقدار بوده اند  9797

. نتققایج آمققاری فیتوفققاگ نشققان داد کققه میققانگین وزنققی 

کیلققوگرم بققا  1/273، زی تققوده 2گققرم در تیمققار 7/177

و بیشقنه   7گقرم تیمقار    777نه ، کمی7قطعه در تیمار  721

گرم در تیمار شاهد دارای بیشترین مقدار بوده اند  7918

 .(7 ) شکل

  
 آماره های توصیفی  میانگین وزن، طول کل، انحرا  معیار ، فراوانی،  کمینه و بیشنه  ماهی کپور سیاه در تیمار های مختل  - 2جدول 

را  از معیارانح میانگین فراوانی ) تعداد( تیمارها آماره  بیشینه کمینه 

89/181 99 7 وزن  87/778  212 128 

2 71 22/291  28/727  778 178 

21/973 99 7 طول کل  77/93  217 188 

2 71 27/219  937/17  737 188 

 

نتایج حاصله آنالیز آمارتوصقیفی وزن کقل و طقول    

 گقرم، 89/181 ± 778کل گونه کپور سیاه در تیمار اول 

 22/291± 727میلیمتققر و در تیمققار دوم   973/ ±21 93

. کمینقه و بیشقینه   آمد بدست میلیمتر 27/219± 17گرم، 

 گقرم و در  128تقا   212وزنی کپور سقیاه  در تیمقار اول   

(. فراوانققی 2 جققدولگققرم بققود ) 178تققا  778تیمققار دوم 

درصقد و در   77قطعقه برابقر    99با  7کپور سیاه در تیمار 

همچنقین   ،درصقد  7/11برابقر   قطعه 71با فراوانی  2تیمار

 71بققه میققزان   7تولیققد مسققتقیم کپققور سققیاه در تیمققار    

کیلققوگرم در   1/77مقققدار آن  2کیلققوگرم و در تیمققار 

تقوکی آنقالیز واریقانس زی     هکتار بدست آمد . آزمقون 

تیمار تفقاوت معنقی    2با  7توده ماهی کپورسیاه در تیمار 

 .(P >58/8درصد مشاهده نگردید ) 7داری در سطح 

 
 7 -ارتباط طول کل  با وزن ماهی کپور سیاه در تیمار :2شکل 

 
 2 -ارتباط طول کل  با وزن ماهی کپور سیاه در تیمار :9شکل 
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رابطه بین طول کل با وزن کاهی کپقور سقیاه نشقان    

در تیمار اول  مقدار شیب خط رگرسیون طول و داد که 

و ضققریب همبسققتگی   b= 1117/2وزن برابققر اسققت بققا  

3272 /8 =2 r   1827/2همچنققین مقققدار-  =t   کققه ایققن

 99جققدول اسققتاندارد )تعققداد نمونققه  tمقققدار بزرگتققر از 

( اسقت ، رشقد   78/8قطعه و مقایسه با جقدول  دو طرفقه   

لومتریک منفی بدست آمد. اما آکپور سیاه در تیماراول 

در تیمار دوم مقدار شقیب خقط رگرسقیون طقول و وزن     

 37111/8ضقریب همبسقتگی    و b= 278/2برابر است با 

=2 r   79211/7همچنققین مقققدار-  = t  کققه ایققن مقققدار

قطعقه و   71جدول استاندارد )تعداد نمونقه   tکوچکتر از 

( است ، لذا رشقد کپقور   87/8مقایسه با جدول  دو طرفه 

 سیاه در تیمار دوم ایزومتریک منفی بدست آمد. 

در این پروژه بررسی های فیزیکقی و شقیمیایی آب   

دمقای آب اسقتخر هقا در    کقه  نشقان داد   ماهانقه  رهااستخ

،  7/92، حقداکثر   7/77تیمارهای مورد بررسی حقداقل   

درجققه  3/27 ± 7/9متوسققط  آن در طققی دوره پققرورش 

مقدار روزانه اکسیژن محلول انقدازه  کمترین سانتیگراد، 

و  7/71و بیشترین آن  2/7گیری شده  در آب  استخرها 

میلقی   17/1±1/7مدت بررسی میانگین و متوسط آن در 

باشد . همچنقین کمتقرین مققدار روزانقه       گرم در لیتر می

pH      و  9/7انقققدازه گیقققری شقققده  در آب  اسقققتخرها

و میققانگین و متوسققط  آن در مققدت    7/3بیشققترین آن 

ثبت گردید. شفافیت آب استخر ها  17/1 ± 1/7بررسی 

 .سانتیمتر اندازه گیری گردید 7/12تا  7/22بین 

 

 ث  بح

اساسققاً بققا هققد    خققاکیپققرورش در اسققتخرهای  

دستیابی به بیشترین سود ممکن از تولید ماهی و اسقتفاده  

بهینه از مقواد  قذایی طبیعقی و دسقتی کقه بقه شقدت بقا         

ماهی برای ذخیره سازی  رابقط مسقتم    های گونهانتخاب 

هقای مختلق  چقین،     (. در ایقا ت Kumar, 1992دارد )

،  (H. molitrix) ای نققره ور کپور ماهیان چینی مانند کپق 

 .A)، کپققور سققرگنده   (C. idella)کپققور علفخققوار

nobilis)  کپققورلجنی،(C. molitorella)  کپققور سققیاه ،

(M. piceus)  (  و کپورمعمقولیC. carpio  در سیسقتم )

شقود   در اسقتخر پقرورش داده مقی    ای گونقه کشت چنقد  

(Kumar,1992در بعضی از استان .)    های چقین از کپقور

 9یاه در پرورش چند اندازه ای در یک دوره به مقدت  س

. لذا این پروژه با معرفی هم انقدازه  گردد سال استفاده می

از پرورش  ایقن   کار تحقیقاتیای از کپور سیاه که اولین 

نتیجققه  در ایققران اجققراء و منجققر  تققومم درکشققتگونققه  

 این گونه در اولین سال پرورش درصدی 78بازماندگی 

یج نشقان داد کقه کپقور سقیاه دارای کمتقرین      نتا گردید.

رشد نسبت به سقایر کپقور ماهیقان چینقی درسقال اول را      

دارند. این درحالی است کقه عقالوه بقر وراثقت ضقریب      

رشد ماهیان پرورشی شدیداً به شرایط بوم شناختی نظیقر  

تغذیه، تراکم ذخیره، کیفیقت آب و درجقه حقرارت آن    

افققزای    (.7911)مقصققودی و همکققاران،  بسققتگی دارد

افقزای    هقای  راهماهیان پرورشی یکقی از   ای گونهتنو  

تولیققد مققاهی در واحققد سققطح اسققت کققه کارشناسققان،   

جدید ماهیقان   های گونهتحقیقات مختلفی جهت معرفی 

ماهیان گقرم آبقی مقورد     استخرهایدر   یربومیبومی و 

. در معرفی آبزیان جدید به صنعت اند دادهآزمای  قرار 

هیان گرم آبی در کشقور، آبزیقان مختلفقی از    پرورش ما

جملققه مققاهی سققیم،  ی مققاهی، اردک مققاهی، کلمققه،   

شیربت، سو ، بنی، شاه میگوآب شیرین، میگقوی آب  

شققیرین مققورد پققژوه  قققرار گرفتققه و نتققایج آنهققا در    

دستر  قرار دارد، ولی به طور قطعی همانند سایر کپقور  

بقزی پقروران   ماهیان در استخر مورد اسقتفاده اکثریقت آ  
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گیرد. اما در کشقور هقای شقرق آسقیا از جملقه       قرار نمی

 هقای  گونهچین، هند، اندونزی، ویتنام و تایلند استفاده از 

پرورشققی بیشققتری در اسققتخرها ذخیققره سققازی و بهققره   

 ای )پلقی  نمایند. در سیستم کشت چنقد گونقه   برداری می

 People'sکققالچر( در یققک از موسسققه هققای چینققی )  

Commune Ho Li   بققا هققم پققرورش  گونققه  2( بققی

پقرورش  مقورد   یکی از ماهیقان  که کپور سیاه نیزیابد، می

برنج و ماهی بقا اسقتفاده از    تومم. در گذشته کشت است

، ای نققره کپور معمولی، کپور علفخوار، کپقور   های گونه

در منطققه   7378کپور سرگنده انجام می شد، اما از سال 

کپور سیاه، سیم چینقی،   های گونهجنوب چین استفاده از 

 ,.CaiRenkui et alدو گونه تیالپیا استفاده شده است )

( جهقت افقزای    7922) و همکقاران  (. نیقک پقی   1995

اسققتان ماهیققان گققرم آبققی  اسققتخرهایدر  ای گونققهتنققو  

با اسقتفاده از ماهیقان بقومی پقروژه ای تحقت      خوزستان، 

ای مقققاهی  عنقققوان  بررسقققی رشقققد و رفتقققار تغذیقققه    

ای و چنققد  در روش تققک گونققه  .grypus  Bشققیربت

بچه ماهی از انوا  قطعه  9888ای به ازای هر هکتار  گونه

کپور ماهیان چینی(  در نظر گرفته که در تیمار مختل  )

قطعققه  718متققری  7128اسققتخر   9ای بققرای  چنققد گونققه

قطعقه بقه میقزان     18ماهی معرفی گردید که از این تعداد 

( بیقان  7927کقاهک  )  درصد شیربت بقود. بسقاک   7/2

قطعقه   9888قطعه بنی بقه تقراکم     988نموده که افزای  

 ای گونقه ای کپور ماهیان به دلیل افزای  تراکم و تنقو   

 tinca  Tincaسبب افزای  تولید شده است.  ی مقاهی 

از جمله ماهیان بومی استان گیالن است که دارای رژیقم  

ر هاشقمی  باشقد )میق   خواری همانند کپور سیاه می حلزون

( 7912و همکقاران )  دان  خقوش اصقل   (. 7927نسب، 

گقرم  ماهیقان   استخرهایای در  جهت افزای  تنو  گونه

ای تحقت عنقوان    با اسقتفاده از آبزیقان بقومی پقروژه     آبی

  leptodactylusمیگقققوی آب شقققیرین پقققرورش شقققاه

Astacus با کپور ماهیقان   توممای و  به صورت تک گونه

زار را اجقراء نمقود. بقا توجقه بقه      چینی تا حد عرضه به با

پايین بودن وزن ذخیره سازی بچه ماهیقان کپقور سقیاه و    

شرایط استخرهای به دلیقل عقدم محصقور بقودن آنهقا و      

سایر عوامل مزاحم ازجمله خزندگان، میزان بازمانقدگی  

بازماندگی کپقور علفخقوار بدسقت آمقد.      مشابهپايین اما 

کپقور  و پقرورش  ی نتایج پروژه نشان داد که امکان معرف

بقا سقایر کپقور ماهیقان چینقی      در استخرهای خاکی سیاه 

اسقتان گقیالن و شقرایط    در  ای گونهجهت افزای  تنو  

 وجود دارد. اقلیم مشابه

( رشقد بچقه ماهیقان    7921حسین زاده و همکقاران ) 

روهقققو را ایزومتریقققک بقققرآورد نمقققوده اسقققت. رشقققد 

ی پرورشق  هقای  گونهایزومتریک در خصوص بسیاری از 

از جملقه کقاتال ، روهقو و مریگقال     کپور ماهیقان هنقدی   

 ,Javaid and Akramایزمتریک گزارش شقده اسقت )  

(. اثرات تراکم ذخیره سازی برشاخص های رشقد  1972

و بازماندگی ارتباط زیادی وجود دارد همین امقر سقبب   

رشقد   شود که در تراکم کم میزان دسترسی به  قذا و  می

  ذایی زیقاد  تم با  که رقابدر این محیط نسبت به تراک

(. لقذا در ایقن   Irwin et al., 1999) مناسبتر باشقد  است،

نسقبت  پروژه هم با توجه به کاه  تراکم در تیمقار دوم  

خقوانی بقا    رشد ایزو متریک بدست آمد و هم، 7به تیمار

 کپور ماهیان هندی دارد.

نتققایج حاصققل از ایققن پققروژه نشققان داد کققه تققراکم  

طعقه درهکتقار بقین تیمارهقا و شقاهد      ق 9888ذخیرسازی 

اختال  معنی دار آماری نداشته و ایقن تقراکم بقا توجقه     

به مرسقوم بقودن آن در اسقتان گقیالن در شقرایط فعلقی       

صحت آن را تايید می کند. همچنین تقراکم کپقور سقیاه    

قطعقه( از میقانگین رشقد و بازمانقدگی      278) 2در تیمار 
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زی مقاهی بایقد   بهتری برخوردار بود. تقراکم ذخیقره سقا   

تنظیم شود تا اندازه مناسب و مورد نظرمقاهی در هنگقام   

 ,Feldelite and Milstein) برداشققت بدسققت آیققد

(. اثرات تراکم ذخیره سازی برشاخص های رشقد  2000

همین امر سقبب   ،و بازماندگی ارتباط زیادی وجود دارد

شود که در تراکم کم میزان دسترسی به  قذا ورشقد    می

نسقبت بقه تقراکم بقا  کقه رققابط  قذایی         در این محیط

(. تقراکم  Irwin et al.,1999) زیاداسقت، مناسقبتر باشقد   

بچه ماهیان جهت پرورش پرواری از مواردی اسقت کقه   

کارشناسققان علققوم شققیالتی در بققه حققداکثر رسققاندن      

محصو ت خروجی استخرها برروی آن کار نموده و به 

یه کقه بیشقتر   آن عمل می نمایند، یکی از تراکم هایی اول

قطعقه در هکتقار مقی     9888مورد استفاده قرار می گیرد، 

(. انتخاب یک تراکم خاص بقه  7917  چ،ی)واینارو باشد

نو  سیستم آن از قبیل گسترده، نیمه متراکم و یا متراکم 

بستگی دارد. بطور قابل توجهی از سیستمی بقه سیسقتمی   

هقای   دیگر با توجقه بقه عوامقل مختلق ، از جملقه گونقه      

ماهی، اندازه ماهی مورد نظر را در زمقان برداشقت، وزن   

اولیققه ذخیققره شققده، طققول دوره رشققد، ظرفیققت حمققل،  

 ) کیفیت آب اسقتخر و سقطح مقدیریت متفقاوت اسقت     

(Sophin and Pich, 1994.  گقرم آبقی  استخرها ماهیان 

را از نظرسطوح تغذیه ای به چهقار سقطح تقسقیم نمقوده     

 18تقا   78دش بقین  که در کشورهای چین، هند و بقنگال 

 ,Stoas) درصد از ماهیان بنتیک خوار استفاده می گردد

کفقزی   هقای  گونقه . از آنجايیکه کپور سیاه جقزء  (1993

خوار اسقت، ایقن گونقه مقی توانقد مکمقل گونقه کپقور         

معمولی در استفاده اختصاصی از صقد  هقا و حلزونهقا    

بقرای   (7311فقايو )  ردد.در استخرهای خاکی ذخیره گق 

تا  17 ، پیشنهادتوممکشت  استخرهایلزونها در کنترل ح

 ارايقه نمقوده اسقت.   قطعه کپور سقیاه بقه اسقتخر هقا      788

همچنین در جقدول ارايقه شقده بقرای ذخیقره سقازی در       

 People's( موسسقه ) تقومم ای ) سیستم  کشت چند گونه

Commune Ho Li   کقه  آبقزی معرفقی   گونقه   2( بقی

 118صد وزنی  در در 28قطعه با  12 با تراکمکپور سیاه 

 متر مرب  )یک مو چینی ( مورد استفاده قرار گرفته است

. کپقور سقیاه در چقین بقا     (7911مقصودی و همکاران، )

دهند. مشايی  های مختلفی در استخرها پرورش می تراکم

های مختلق  کپقور ماهیقان     ( تراکم گونه7911و پیغان )

در اسقتخرهای بقا   در سیستم متقراکم در شقمال و چقین )   

قطعه در هکتار قید  728تا  21متر( بین  7/7عم  متوسط 

هقای مختلق  کپقور     گونقه  تقومم پقرورش   نموده اند. در

قطعققه در هکتققار قیققد  78ماهیققان، تققراکم کپققور سققیاه را 

هققای مختلقق   (. تققراکم گونققهlin, 1940نمققوده اسققت )

کپققور ماهیققان در روش نیمققه متققراکم و پلققی کققالچر در 

ساله کقه در سقال    9ک دوره استان چکیانگ چین  در ی

قطعققه و در سققال  7988قطعققه و در سققال دوم  1888اول 

 97کقه ایقن گونقه ازوزن     قطعه را قیقد نمقوده    218سوم 

 گقرم خواهقد رسقید    2178سال به وزن  9گرمی در طی 

در طقی دوره  (. ;ADCP, 1979 7911)مشايی و پیغقان،  

پرورش ماهی انگشت قد کپور سیاه از یقک سقال تقا دو    

ل ، ضریب زنده ماندن آن به دلیل نیاز  ذایی زیقاد و  سا

 98رخ مقی دهقد فققط     بیماریها و آلودگیهایی که ا لب

امقا در   .(7911مقصقودی و همکقاران،   درصد می باشد )

درصقد( از کپقور سقیاه     78این تحقی  بازماندگی بهتری)

 بدست آمد.  

کیلققوگرم در  71معرفققی کپققور سققیاه سققبب تولیققد  

کیلققوگرم در  728قیم از ایقن گونقه و   هکتقار بطقور مسقت   

د. بسققاک یققهکتققار، افققزای  کققل کپققور ماهیققان گرد  

( نتققایج افققزای  تققراکم مققاهی بنققی در 7927) کققاهک 

تیمار یک و دو نسقبت بقه تیمقار شقاهد، سقبب افقزای        
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 3/777تولیققد شققده اسققت، مقققدار آن بققرای تیمققار یققک 

) مقاهی بنقی( در    کیلقوگرم  1/272کیلوگرم و تیمقار دو  

بیان نموده کقه ،  ( 7927)کتار گردید. بساک کاهک ه

افزای  تقراکم مناسقب نسقبت بقه شقاهد سقبب افقزای         

قطعه ای  778تولید شده است ، که مقدار آن برای تیمار 

کیلقو   1/271قطعقه ای ،   988کیلو گرم و تیمار  3/777، 

گرم ) ماهی بنقی ( در هکتقار مقی باشقد . امقا در نهایقت       

بنی در تواید نهایی موجب اختال  قطعه ای  778تراکم 

( 7922خقوال )  تن نسبت به تیمار دو شده است. 7تولید 

اردک مققاهی بققا کپققور ماهیققان  تققوممدر بررسققی کشققت 

با قطعه اردک ماهی به تیمارهقای   178پرورشی، افزودن 

قطعه در هکتار کپور ماهیان چینقی تولیقد    9788با تراکم 

 27/77خقققالص اردک مقققاهی در سقققال اول پقققرورش  

 32/72 کیلقققوگرم در هکتقققار و در سقققال دوم پقققرورش

کیلققوگرم در هکتققار محاسققبه گردیققد.  لققذا ایققن مقققدار  

تولیققدکپور سققیاه ناشققی از  ققذای اختصاصققی ازجملققه    

کفزیان ، سقایر انگقل هقا و پاریقت هقا اسقت کقه مقورد         

شقود، امقا مقورد     نمقی  تقومم مصر  سایر ماهیقان کشقت   

 گردد.    مصر  و رشد این گونه می

بقه   2در این پروژه تولید مستقیم کپور سیاه در تیمار 

مققدار آن   7کیلو گقرم در هکتقار و در تیمقار     71میزان 

کیلوگرم در هکتار بدست آمد. مقایسقه میقانگین     1/77

نشان داد کقه نقرخ رشقد     2و7وزنی کپور سیاه بین تیمار 

گرم  211با 7بیشتر از تیمار  گرم181با مقدار  2در تیمار 

رقابقت  قذایی    2این پدیده نشان داد که در تیمار است. 

قطعقه در هکتقار( و فققدان     788بین کپور سقیاه )تقراکم   

 ذایی اختصاصی سقبب کقاه  رشقد ماهیقان گردیقده      

استخرها  یروبقی گردیقده    به دلیل اینکهاست. همچنین 

بودند، میزان  ذای اختصاصقی وموجقودات بنتیکقی بقه     

این ماهیقان خقارج شقده    مقدار زیادی از دستر  ماهیان 

بود. شرو  دیر هنگام پروژه ) خرداد ماه ( سبب کقاه   

به دلیل قرار گقرفتن   و نیزرشد و در نتیجه بیوما  نهایی 

استخرها در محوطقه بقاز و محصقور نبقودن آنهقا، سقبب       

تلفات ماهیان از زمان معرفی تا صید نهقایی براثقر حملقه    

کققه  پرنققدگان و شققنگ شققده  حیوانققات ازجملققه مققار، 

 .است بازماندگی را تحت تاثیر گذاشته

قطعقه در هکتقار    278ها نشان داد که تقراکم   بررسی

بقین دو تقراکم ذخیقره     کیلقو گقرم از   71با تولیدمستقیم 

تقر   مناسب قطعه کپور سیاه  در هکتار  788و  278 سازی

گونققه مققاهی در طققی  7. میققانگین بازمانققدگیمققی باشققد

 و درصد بوده 81/22اجرای پروژه کپور ماهیان پرورشی

بیشترین بازماندگی ماهیان مربوط به گونه کپور معمولی 

 37/ 17هد( بقا   و سایر گونه ها ، سرگنده )بیگ 1/33با 

 11/21)فیتوفقققققاگ( بقققققا  ای نقرهدرصقققققد و کپقققققور

درصد،کمترین بازماندگی مربوط بقه گونقه کپقور سقیاه     

  .باشد درصد می 87/18با  درصد و کپور علفخوار 78
 

 گزاریسپاس

اجرای این پروژه بدون حمایت و هقدایت محقققان   

تحقیقاتی و مسئولین اجرایی امکقان پقذیر نبقود، فلقذا از     

کشقور جنقاب    پقروری  آبقزی مدیران وققت پژوهشقکده   

دکترفالحقی،   آقای دکترکریم مهدی نژاد، سقرکارخانم 

آقای  حجقت ا... خداپرسقت و مقدیریت و کارشناسقان     

هید انصاری رشت آقایان مرکز تکثیر وپرورش ماهیان ش

مهند  صمد درویشی، مهند  احمد قناعقت پرسقت و   

هچنین پرسنل زحمقتک  آن مقدیریت کمقال تشقکر را      

دانقم ازکلیقه همکقاران     داشته و.همچنین برخود  زم مقی 

در واحققدهای تحقیقققاتی و   پققروری آبققزیژوهشققکده  پ

 .ستادی کمال تشکر و قدردانی را بنمایم
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جنقوب کشقور.    پروری آبزیایران، مرکز تحقیقات 

 صفحه 28

 ح.، سققعیدی، ر.، نصققراله زاده سقاروری،  پقور الم،  .2

. بررسی فاکتورهای زیسقتی  7932، .ا.، مخلوق، آ. 

و  یرزیستی استخرهای پرورش ماهیقان گقرم آبقی    

 نی شده با کود شقیمیایی و شقیرابه کودگقاوی در    

(، 9) 1، پقروری  آبقزی استان مازندران. مجله توسعه 

77-22. 

طلقققوعی ، ن. ،رجبقققی.، ، هحسقققین زاده صقققحافی  .9

شقاخص هقای    .7928.، م ،سقبحانی  ،ح..م ،گیالنقی 

 Labeo) رشد بچه ماهی نور  کپور هندی روهقو 

rohita) حله یک ساله در شرایط اقلیمی استان تا مر

در امقوردام و   ، . مجله پقژوه  و سقازندگی  گیالن

 .717تا 711 ،(7) 27، آبزیان 

اردک مقاهی   توممبررسی کشت  .7922 خوال،  .، .1

 پقروری  آبقزی با کپور ماهیان پرورشی. پژوهشقکده  

 .اخلققی. موسسققه تحقیقققات شققیالت ایققران آبهققای د

 فحه .ص728

 حقققاجی میررحیمقققی، ح.، صقققالحی، دادگقققر،ش.، .7

.سققنج  سققرانه مصققر  7939، تیمققوری،م. د،.. 

آبزیان و ارزیابی و راه کارهای توسقعه مصقر  در   

، (1)29استان مرکزی، مجله علمقی شقیالت ایقران،    

71 -22. 

کشقت   .7912،  .، رامقین، م.،  دان  خقوش اصقل   .1

( خرچنققگ درازشققاه میگققوی آب شققیرین )  تققومم

Astacus leptodactylus ر ماهیان چینقی در  با کپو

سققازمان تحقیقققات و آمققوزش  .اسققتخرهای خققاکی

مؤسسققه تحقیقققات شققیالت ایققران ق       کشققاورزی

 31 .)آبهققای داخلققی (  پققروری آبققزیپژوهشققکده 

 صفحه.

شققاه  تققومم. کشققت 7921 دانقق  خققوش اصققل،  .، .1

میگوی آب شیرین بقا کپورماهیقان چینقی. موسسقه     

 صفحه. 782 .تحقیقات شیالت ایران

. تشخیص ، پیشقگیری   7911، م .،  شری  روحانی .2

و درمان بیماریها و مسقمومیتهای مقاهی . انتشقارات    

 –معاونقت تکثیققر و پققرورش آبزیققان شققیالت ایققران 

 صفحه. 13 .اداره کل آموزش و ترویج

.پروژه ترویجی افزای  تولید 7911.، طرح محوری .3

 در واحد سقطح بقا اسقتفاده از خقدمات کارشناسقی     

عملکرد معاونت تکثیر  )کارشنا  مروج(، گزارش

و پرورش آبزیان ، شرکت سقهامی شقیالت ایقران،    

 صفحه. 721 وزارت جهادسازندگی.

. معرفقققققی مقققققاهی کپقققققور 7922عباسقققققی،ک.، .78

 Richardson.1845 )) Mylopharyngodonسقیاه 

piceus  از سواحل دریای خزر. مجله علمی شیالت

 .711 -793 ،(2)72، ایران

عمل اجرایی تکثیر . دستور ال7927 فرید پاک،  .، .77

مصنوعی و پرورش ماه هقای گقرم آبقی. انتشقارات     

 صفحه 987 علمی آبزیان، چاپ سوم،.

مخلققوق، آ.، پققور الم، ر.، نصققراله زاده سققاروری،   .72

. بررسی اثرات اسقتفاده از  7932ا.، .ح.، سعیدی ،  

کود شیمیایی و شقیرابه کودگقاوی بقر تقراکم، زی     

در آب  تققوده و ترکیققب سققاختاری فیتوپالنکتققون   

استخرهای پرورش ماهیان گرم آبقی. مجلقه توسقعه    

 .11-73(، 7) 1، پروری آبزی
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. بیمایهقققای ماهیقققان پرورشقققی، 7927مخیقققر، ب.،  .79

   صفحه 737انشارات دانشگاه تهران . 

. بهداشقت و پقرورش   7911مشايی، م.، و پیغان، ر.،  .71

 صفحه. 772 انتشارات نوربخ ، ماهیان گرمابی.

. 7911ر.، .م اسقکاش،  و.، مقصودی، ب.، ح  پناه، .77

معاونققت تکثیققر و پققرورش   مققاهی  تققوممپققرورش 

آبزیققان، اداره کققل آمققوزش و تققرویج، شققرکت     

 صفحه. 973 سهامی شیالت ایران.

. مبقارزه بیولوژیقک   7927میر هاشمی نسقب ،  .،   .71

با حلقزون هقای میزبقان واسقط انگقل دیپلوسقتوموم       

(Diplostomuum ) با استفاده از  ی ماهی(Tinca 

tinca)   موسسققه تحقیقققات شققیالت ایققران. مرکققز .

 صفحه. 32تحقیقاتی شیالت گیالن. 

، ب.، تمجیدی،  .، بساک کاهک  نیک پی، م.، .71

، امیری،  .، علیزاده،  .، اسماعیلی،  .، مرتضوی

ای مققاهی  بررسققی رشققد و رفتققار تغذیققه. 7922  .،

و  ای گونهدر سیستم تک   Barbus grypusشیربت

سققققازمان تحقیقققققات و آمققققوزش  .ای چندگونققققه

مرکقز   ،مؤسسه تحقیقات شیالت ایقران ، کشاورزی

 صفحه. 31 .جنوب کشور پروری آبزیتحقیقات 

. تکثیققققر و 7917 ،واینققققاروآویچ،ا.، مققققورتی،ک. .72

پرورش ماهیان گرم آبی،کپقور ماهیقان،جزوه دوره   

، واحد انتشقارات جهقاد سقازندگی    FAOآموزشی 

 صفحه. 717 استان گیالن.

اصول کوددهی در اسقتخرهای   .7911هدایت ، م.،  .73

پققرورش کپققور ماهیان.انتشققارات معاونققت تکثیققر و  

پققرورش، اداره کققل آمققوزش و تققرویج ، سققازمان   

 صفحه. 77 .شیالت ایران 
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