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 (  (Cyprinus Carpio: ماهي كپور معمولي 

 

  بدن فشرده ، پشت كماني شكل ، باله پشتي بلند ، فلس ها درشت در قسمت پشت

بخش  . خاكستري تیره يا قهوه اي متمايل به زرد ، جوانب زرد طاليي مي باشد 

همه چیز خوار است و عمدتًا از الرو . پايیني باله دمي قرمز رنگ مي باشد 

غذاي دستي اين ماهي بیشتر شامل سبوس ، غالت ، . حشرات ، تغذيه مي كند 

 . به طور كلي اين ماهي كفزي خوار است . انواع كنجاله هاو کنسانتره مي باشد 

 



  (  (Ctenopharyngodon  idella(: آمور) كپور علفخوار 

       

 شكل بدن تقريبًا دوكي شكل ، فلس ها درشت ، رنگ پشتی بدن خاكستري و شكم

در مراحل الروي از پالنكتونهاي جانوري و به . خاكستري روشن مي باشد 

مرور با افزايش وزن از گیاهان آبزي نرم و سپس از همه نوع گیاه آبزي ، 

 جلبك هاي ريسه اي و گیاهان عالي تغذيه مي كند 

 



 (  Hypophthalmichthys  molitrix) (: فیتوفاگ) كپور نقره اي 

 

 بطور  . فلس ها ريز ، بدن فشرده ، رنگ بدن سفید نقره اي مي باشد

كلي از پالنكتونهاي گیاهي تغذيه مي كند و جزء فیلتر كنندگان مي باشد  

پرورش ماهیان  خاکی استخرهاي روش کشت توام در میزان كشت در . 

 .    درصد متغیر مي باشد  70تا 50گرمابي 

 



 ( nobilis Aristichthys)( :بیگ هد)ماهي كپور سرگنده 

 

 سربسیار بزرگ ، بدن از طرفین فشرده ، در پشت و قسمت فوقاني سیاه و روشن

بسیاری از اختصاصات ساختمانی  .طرفین و سطح شكمي سفید نقره اي مي باشد 

از زئوپالنكتونها و به مرور از . و زيستی اين ماهی شبیه کپور نقره ای است

 .پالنكتونهاي جانوري و پالنكتونهای گیاهي بزرگ تغذيه مي نمايد 

 



 ، گونه های قابل پرورش که به منظور  کنترل بیولوژیک ماهیان هرز           
 احیای لجن کف و سایر موارد با گونه های اصلی کشت می شوند           

 ماهی سوف اردک ماهی             

 الی ماهی            



 گونه های بومی مستعد  پرورش در کشور

 بنی شیربت

  

 

 ماهی                                         

 

 سس ماهی                                                  کپور دریایی                                        

 

 ماش  ماهی 

 ماهی سیم

 کپور دريايی سس ماهی 



 گونه های ماهیان گرمابی
دمای مناسب   محدوده دمای خطرناک

 رشد
 دمای تکثیر

 حداکثر حداقل

Micropterus salmoides  

Largemouth bass 
2 35 23-30 17-20 

 Cyprinus carpo 

Common carp 
 18کمتراز 23-26 36 2

Ctenopharyngodon idella  

Grass carp 
- 32 23-28 15-30 

Hypophthalmichthys molitrix  

Silver carp 
- 32 23-28 15-30 

Aristichthys nobilis  

Bighead carp 
5 37 23-31 17-30 

Carassius auratus  

Goldfish 
 25 حدود  25-30 37 5

Tilapia aurea  

Blue tilapia 
9 38 27-30 20-30 

Tilapia nilotica  

Nile tilapia 
12 38 27-30 22-32 

Catla catla  

Catla (Indian carp) 
15 34 26-29 22-28 

Cirrhinus mrigala  

Mrigal 
12 38 22-32 24-31 

Labeo rohita  

Rohu 
3 36 26-28 24-31 



 شوری آب 

  دارد اهمیت گونه انتخاب در آب در محلول های نمک یا آب شوری در تغییرات        

 تیالپیا مانند  باشند می شوری تغییرات به نسبت مقاومت دارای ها گونه از برخی

  پرورش قابل شیرین آب در معمولی کپور ولی هندی ماهیان کپور و ماهیان ،گربه

                                  .ندارد مناسبی رشد باال شوری در و است



 طراحی استخر 
انتخاب مکان برای احداث استخر خاکی بسیار اهمیت دارد یکی از مهمترین 

 .  عوامل در انتخاب اراضی شیب بایستی کمترازدودرصداست

 مکان یابی

 برای احداث
ایجاد پروفیل در محل احداث استخر به منظور تشخیص عمق وبافت خاک برای  
کاهش نفوذ آبدر کف استخربافت خاک بایستی بیش از بیست درصد رس داشته  

 .باشد واصوال خاکهای لومی رسی بسیار مطلوب می باشد
 بافت خاک

با توجه به وضعیت اراضی کشاورزی معموال استخرهای ذخیره آب کشاورزی در 
باالدست اراضی و مشرف به آن ساخته می شود تا آب بطور ثقلی وارد مزرعه  

 .  شود

جانمایی استخر  
 دراراضی

معموال شکل استخرهای خاکی برا مدیریت آسان آن مستطیل ساخته می شود و 
 .رعایت شود 1به  3یا  1به  4سعی می گردد نسبت طول وعرض استخر 

ابعادو شکل 
 استخر

درصد و شیب های   1تا  5/0شیب طول استخر از ورودی به خروجی بین 
 .باشد 5/0عرضی کمتر 

شیب طولی و  
عرضی کف  

 استخر
ساخته می شود که  (شاندور) با سه دریچه( آجر و سیمان )خروجی معموال ازبتون 

خاک یا کود حیوانی برای جلوگیری از خروج آب  ( تخته ها ) بین دو دریچه آن 
 .  به این خروجی مونک اطالق می گردد. ریخته می شود

 خروجی استخر

در محل ورودی به منظور عدم فرسایش خاک بهتر است از سنگ و سیمان 
 .استفاده شود

 ورودی استخر

بر روی دیواره ها و جاده های دسترس خاک مخلوط و شن های درشت استفاده 
 .  می شود

دیواره هاو جاده  
 های دسترسی



 ماهیان گرمابیپرورش  روش های 



 روش گسترده

  کم بسیار وری بهره و کنند می استفاده طبیعی غذاهای از پرورشی آبزیان روش این در

  آبزیان تولید آبی مخازن یا استخر طبیعی تولیدات از استفاده با روش دراین لذا .است

 فیلتر های گونه از گیری بهره با معموال آبی گرم آبزیان پرورش در .گیرد می انجام

 استفاده دستی غذای از که پرورش قابل آبزیان سایر و توام کشت در اصلی ترکیب کننده

             .شود می استفاده پایین بسیار کشت درصد با فرعی ترکیب عنوان به کنند می



 روش گسترده  

(اقتصادی -معیشتی)پرورش گسترده ماهی روش    



 روش گسترده

 می ( پالنکتونی ) اولیه تولیدات دارای طبیعی حالت به که خاکی استخر یا آبی منبع   

 و آلی های جلبک واجد همچنین و است مناسب منبع این در بنتوز وضعیت و باشد

  کننده فیلتر ماهیان درصد 80 تا 70 از بیش ترکیب از باشد می مناسب آبزی گیاهان

 ماهیان گونه از درصد 10 تا 5 و اصلی گونه ترکیت عنوان به هد بیگ و فیتوفاگ

  در شده ارائه اعداد است ذکر قابل .گردد می استفاده معمولی کپور مانند کفزی

  فصول در آب دمای  آب تهویه میزان ، آب میزان و کیفیت به توجه با درصدترکیب

                                          .باشد می اجرا قابل تابستان درفصل دمایی بندی الیه ووضعیت مختلف



 (  آببندان و مخزن سد خاکی ) مخازن ذخیره آب

 



 منابع آبی پشت سدها



 منابع آبیخصوصیات اين روش در 

 تعديل ، آب سختی کاهش گیاهی، تولیدات و کشاورزی در گیری بهره منظور به منبع آب کیفی بهبود --

 خروجی آب از استفاده با گیاهی تولیدات افزايش باالخره و گیاه نیاز مورد بیوژن منابع افزايش ، اسیديته

 .باشد می پرورشی آبزيان واجد مخزن

 

 تنها منبع در وصید رهاسازی و ماهی بچه خريد فقط مواقعی در که حدی به تولیدماهی هزينه کاهش --

  ندارد را شناورها زی رشد قابلیت منبع که مواردی در که است ذکر قابل .شد خواهد شامل را جاری هزينه

 .است اجرا قابل مالحظات کلیه رعايت به توجه با مخازن به دهی کود-

 

 نظر مورد آبی مخازن و کشاورزی آب ذخیره خاکی استخر از ماهی  تولید از حاصل آمد در افزايش-

   .باشد می ارگانیک غیر و شیمیايی مواد از عاری که مخازن اين در ارگانیک محصول تولید -

 برخی از غیر به ماهی رهاسازی از پس دامدار يا و کشاورز که بطوری انسانی نیروی و کارگر به نیاز عدم-

 .نمايند می مبادرت خود اصلی کار به روزانه بازديدهای از

 

 و تلفات درصد کاهش و سالم ماهی تولید و ماهی تراکم و غذادهی از ناشی تلفات خطر ريسک کاهش --

 . پرورشی آبزيان بازماندگی افزايش

 



 روش نیمه متراکم پرورش ماهی 

  روش به نسبت که کنند می استفاده دستی ازغذای پرورشی آبزیان روش این در  

  این در حجم واحد در ماهی تعداد تراکم .باشد می بیشتری وری بهره دارای گسترده

  غذای بر عالوه موارد برخی در همچنین و بوده بیشتر گسترده روش به نسبت روش

  این در اینکه به توجه با شود می استفاده آب مخزن و استخر طبیعی غذای از دائمی

  از روش این در پرورشی استخر نوع لذا گردد می استفاده دستی غذای از روش

  نوع .باشد می مختلف مصنوعی های پوشش با استخرهای و بتونی ، خاکی استخرهای

 . باشد می متفاوت بسیار روش این در آبی گرم ماهیان پرورش قابل های سیستم و گونه

 این در . است اجرا قابل روش این در ای گونه چند و ای گونه تک پرورش همچنین

 و کم آب تعویض با خاکی استخرهای یا و آبی مخازن از استفاده طریق دو به روش

      .گیرد می انجام مستمر آبی گردش با بتونی استخرهای



 روش نیمه متراکم پرورش ماهی  



 روش نیمه متراکم پرورش ماهی  
               خاص تمهیدات آبی گرم ماهیان متراکم نیمه پرورش به خاکی استخرهای در   

 نوع این ماهیان کپور توام کشت یا ای گونه چند ،رهاسازی آب سازی غنی جمله از)

  بایستی یابد افزایش ترتیب هر به آب تعویض اگر ولی گردد لحاظ بایستی( پرورش

                    .نماید تغییر نسبت به کشت درصد و گونه،ترکیب انتخاب



 احداث استخر خاکی پرورش ماهی



 استخر باالترازسطح زمین  



 استخر از طریق حفر زمین کم یا بدون شیب  



 شیب مناسبایجاد استخر از طریق حفر زمین با 



 روش نیمه متراکم پرورش ماهی در استخر های خاکی 

 (                   خوزستان) استانهای ساحلی شمالی                                                    استانهای ساحلی جنوبی  



 روش نیمه متراکم پرورش ماهی در استخر های خاکی  

(خوزستان -آزادگان ) عکس هوايی از مزارع مجتمع   عکس هوايی  از يک مزارعه منفرد 



 کشت توام ماهی در شالیزار



 روش متراکم پرورش ماهی 

  وسایرمواد اتیلن پلی ، فایبرگالس بستر با ویا بتونی دراستخرهای ماهی روش این در  

 صورت دستی بطور فقط  ماهی به غذادهی  همچنیبن شود می داده پرورش مصنوعی

  پرورش ( ها چشمه چاهها، ) خرد آبهای منابع در آب کم میزان به توجه با و  گیرد می

 فاکتورهای وازلحاظ بوده درگردش آب و بوده مکانیزه کامال فعالیت این در

  ماهی استفاده مورد بازیافت از پس مجددا و گیرد می قرار تصفیه مورد فیزیکوشیمیایی

 تیالپیا مانند مختلف های گونه به توجه با سیستم این در ماهی  تولید .گیرد می قرار

          .باشد می مکعب متر در کیلوگرم صد از بیش

 

 



 روش متراکم پرورش ماهی 



 استخر های بتونی يا مخازن غیرخاکی

 





 سیستم های مختلف قابل بهره برداری برای روش متراکم و فوق متراکم

 و فیزيکوشیمیايی فیلتراسیون طريق از آب بازيافت  قابلیت با : بسته مدار سیستم – الف 
 با خاص های ويژگی دارای آبی گرم آبزيان نیاز مورد دمای به توجه با که  بیولوژيکی

  پرورش قابل های گونه مداربسته های سیستم در .بود خواهد مطلوبی بسیار وری بهره
 پرورشی ماهیان خصوصیات بر عالوه که باشند می  پذير تراکم آبی گرم آبزيان از عمدتا

 ماهیان از.باشند می مقاوم محیطی کننده محدود عوامل به نسبت  دستی غذای با تغذيه و
 ماهیان وانواع تیالپیا آمور، ، کپور ماهی ، متراکم پرورش پذيردر تراکم گرمابی

 .باشد می  ذکر قابل و خاوياری

 درجه  25-28 دماهای بین معموال که آبی گرم ماهیان اپتیمم دمای نیازهای به توجه با
 و بیوفیلترها باالی آيی کار لحاظ به چه مداربسته های سیستم باشند می پرورش قابل

   .باشد می توجه قابل آب دمای تنظیم لحاظ به محیط بودن بسته همچنین

 

 : شناور های قفس و پن محصور های محیط -ب

 از باشند می آبی گرم ماهیان پرورش برای مناسب دمای دارای که آببندانها و آبی مخازن
 از بخشی ) پن جمله از محصور پرورش های محیط برای که باشند می منابعی جمله
 توصیه قابل شناور های قفس و  (گردد می محصور تورهايی وسیله به مخزن آبی محیط

   .باشد می

 



 پرورش  ماهی در محیط های باز



 در استخر های بازمتراکم پرورش 



 پرورش  ماهی نیمه متراکم در محیط های باز

 استخر های ذخیره کشاورزی 



 (  گلخانه ای)استخرهای بسته 



 مزارع پرورش ماهی در سیستم های مدار بسته



 مزارع پرورش ماهی در سیستم های مدار بسته

 



 مزارع پرورش ماهی در سیستم های مدار بسته



 (  آکواپونیک)با گیاه  کشت تلفیقی ماهی 



 مزارع پرورش متراکم ماهیان گرمابی در قفس 


