
  مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

  

  موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور :نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي
                                عكس مجري/محقق                                         

  
   :عنوان دستاورد(يافته قابل ترويج)

  نسل مولدين ماهيان گرمابي كشور ئاحيا 
            4 –77-12-92130  :يافته منتج از پروژه شماره

  همايون حسين زاده صحافي : م مجرينا 
  1394 :خاتمه پروژهسال   1393  پروژه: سال شروع

  
  :تعريف مسئله

حوزه ابزي پروري برخوردار بوده بطوري كه در عنوان يكي از مهمترين منابع پروتئيني از توجه خاص در ه توليد ماهيان گرم آبي ب
است. توليد كپور ماهان در كشور به رغم  ماهيان گرم آبي سال در حال توليد و توسعه 80كشور ج.ا. ايران نيز با قدمتي قريب به 

دستاورد هاي ارزشمند خود داراي برخي مالحظات و توجهاتي است كه در صورت پرداختن به انها موضوع توليد اقتصادي و 
ادي گردد. يكي از مهمترين موضوعات توجه به اصالح نژاد و داشتن برنامه اصالح نژعنوان ركن اساسي محقق ميه پايداري توليد ب

ه مانع از افزايش ضريب همخوني جمعيت كپور ماهيان شده و به دنبال آن از وقوع كاهش بهره اقتصادي كگري بوده بطوريو غربال
  مزارع ناشي از كاهش نرخ رشد ماهيان  و نيز كاهش درصد راندمان تكثير در مراكز  مربوطه گردد. 

در اين راستا موسسه تحقيقات علوم  ماهيان گرم آبي در كشور است.مسئله اساسي كاهش رشد و بازدهي توليد  ،در حال حاضر
و خواستگاه بومي آنها ( بجز كپو معمولي) در كشور چين نموده و روند  أبي از منشآنسل ماهيان گرم  ءشيالتي كشور  اقدام به احيا

جايگزين بچه ماهيان نسل هاي اين پروژه  در  F1. فروش بچه ماهيان حاصله از واردات نسل رشد نمونه هاي وارده را بررسي نمود
سال هم خوني اتفاق افتاده است)  و بتدريج ضريب هم خوني و كاهش راندمان تكثير در مراكز  30(كه بيش از  قبلي خواهد شد

  تكثير كاهش و نيز ناهنجاري هاي شكلي و كاهش اندازه ماهي ها در يك دوره توليد مرتفع خواهد گرديد.
  

  :موضوعو اهميت 
جاري در استخر هاي شاهد  با توجه به توليدبوده كه در هكتار كيلو3473استخر هاي تحت پوشش پروژه  معادل  ميزان توليد در

گلستان  درصد افزايش و نسبت به متوسط ميزان توليد در كل استان 31در مجموع   1393در سال ) در هكتار كيلو2700آن مركز(
در  1393در هكتار در سال يلوك  3200درصد و نسبت به ميزان متوسط توليد حدود 26نيز  1393در سال  )در هكتار كيلو3000(



ماهيان گرم آبي در دستور كار مراكز تكثير  F1نتايج اين بررسي نشان داد كه با ورود نسل  .داددرصد افزايش نشان   10كل كشور
برابر ظرفيت فعلي را در استان گلستان با حفظ شرايط  5/1ل و پرورش ماهيان كشور مي توان انتظار افرايش توليد به ميزان حداق

  اعمال مديريت هوادهي داشت.   موجود و
چنانچه اعمال برنامه هاي اصالح ، )170(معادل هزارتن1394با توجه به ميزان كل توليدات ماهيان گرمابي بوپژه در پايان سال 

درصد افزايش توليد  10توليد الين هاي آبزيان پرورشي بتواند منجر به نژادي ماهيان گرمابي از طريق دستيابي به دانش فني 
) خواهيم بود. بديهي است بر اين 1394تن در سال اول اجراي طرح نسبت به سال پايه( 17000شاهد افزايش رقمي بالغ بر ،گردد

اعمال سياستهاي اصالح  يش توليد از رهگذرارقام افزا، طي سالهاي بعد روند تصاعدي خواهد شد. لذا مبنا رقم افزايش توليد مذكور
 نژاد ماهيان گرمابي نقش عمده اي در ايجاد امنيت غذايي كليه استانها خواهد داشت.

 
  :يريكارگ بهحاصل از نتايج روش اجراي يافته در عرصه و 

تحت پوشش بنياد مستضعفان به كشور كه در مجموعه در اين پروژه ( كپور، آمور ، بيگ هد و فيتوفاگ ) گونه هاي معرفي شده 
  گردد.عنوان پايه مولدين آينده توزيع ميه تكثير و نسل حاصله به مراكز تكثير و پرورش كشور ب ،(شركت ران ) نگهداري مي شود

با و هكتار )  40000( قابليت بيش از در مزارع پرورشي توزيع مركز)   7در مراكز تكثير ( بچه ماهيان حاصل از تكثير اين مولدين 
به  افزايش توليد در واحد سطح و نيز ارتقاي راندمان در مزارع پرورشيبهتر نسبت به نمونه هاي قبلي ، توجه به خصوصيات رشد 

  بوقوع خواهد پيوست . همراه بازده اقتصادي براي پرورش دهنده
  
  

  :عكس/عكس هاي شاخص از يافته

  
  Ctenopharyngodon idella ماهي آمور يا كپور علفخوار با نام علمي               Cyprinus carpioماهي كپور معمولي با نام علمي

  

 

  ماهي كپور نقره اي يا فيتو فاگ           
  Aristichthys nobilis ماهي كپورسرگنده با نام علمي                                   Hypophtjalmichthys molitirix با نام علمي


