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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 پاییز، سوم، شماره ششمجلد 

http://japu.gau.ac.ir  
  

   (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) ررسی امکان پرورش ماهی کپور دریاییب
  در استخرهاي خاکی آب شیرین در استان گلستان

  
  1یوسف ایري و 1وي بهروز قره ،1پناه حق لهعبدا*

  هاي داخلی، گرگان سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبؤسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مکارشناس 1
  30/3/1396؛ تاریخ پذیرش: 24/8/1395تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

ترویج پرورش  به سیستم پرورش ماهیان گرمابی و وحشی معمولی معرفی گونه کپور و پرورش بررسی منظور هب  
ي این ماهی تا مرحله پرواري گردید. بچه ااقدام به پرورش تک گونه ،ن چینیاستخرهاي خاکی کپورماهیا آن در

سازي شدند. بچه  هکتاري ذخیره 4/0خاکی  استخر 3در  قطعه 1400 تراکم با 46/41±05/0وزن ماهیان با میانگین 
کپور غذاي ترکیبی ویژه بچه ماهیان  و تولیدات طبیعی استخر از استفاده استخرها با سازي در پس از ذخیرهماهیان 

، شفافیت و pHاکسیژن،  دورهطول  مورد تغذیه قرار گرفتند. در روز در بار 2 وزن بدن، 10 تا 5پرورشی به میزان 
سنجی  زیستمنظور انجام  برداري از ماهیان کپور دریایی به. نمونهشدگیري هفته یک بار اندازه صورت دو دماي آب به
رشد قابل توجه این  بیانگرنتایج افزایش وزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. و  میانگین رشد روزانهو محاسبه 

آبان ماه همان  گرم در 49/712 ±10/1گرم به میانگین  46/41±05/0ماه از وزن اولیه  5/6طوري که در  گونه بوده به
، مقدار 30/2 غذا برابرمقدارضریب تبدیل  ،44/3 ان مطالعه میانگین رشد روزانه برابرپای همچنین درسال رسیدند. 

شان دهنده قابلیت سازگاري ن مجموع نتایج  بود. در درصد 83/81 میزان بازماندگی برابر و 06/1 ضریب چاقی برابر
گلستان  استان است شرایط اقلیمی در. بدیهی باشدمیشرایط استان گلستان  هاي گرم سال درماهیان کپوردریایی درماه

عنوان یک گونه  توان بهگونه را می و این ثر باشدؤبهبود روند رشد ماهیان کپور دریایی م تواند درگرمسیري بودن می
  پرورشی جدید به استخرهاي خاکی پرورش توام با کپورماهیان چینی معرفی کرد.  

  
  خرهاي خاکیکپور دریایی، آب شیرین، استکلیدي:  هاي واژه

  
  1مقدمه

متعلق به  (Cyprinus carpio)کپورمعمولی   
باشد این  می (Cyprinidae)خانواده کپور ماهیان 

                                                             
 Haghpanah_a@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*

بین ماهیان است.  خانواده بزرگترین خانواده در
توان براساس داشتن دندان  اعضاي این حانواده را می

 .تشخیص دادهاي نازك  ردیف و لب 3تا  1حلقی 
 کپورماهیان دردریا و برخی دیگر در هایی از نمونه

 



 1396) پاییز 3)، شماره (6برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

44 

ها زندگی  ها و تاالب هاي پایین رودخانه قسمت
کنند و بیشتر، مناطق پوشیده از گیاهان آبزي را  می

دهند. این ماهیان تغییرات دماي آب اکسیژن  ترجیح می
نمایند.  مل میمحلول و گل آلودگی را تاحد زیادي تح

ها و استخرهاي پرورشی تا حد زیادي از  در تاالب
دریاي خزر از نرمتنان،  شیرونومیده و در

پوسیده گیاهی و جانوري  ها و مواد پوستان، کرم سخت
آن در فصل بهار از  مثل دکنند. تولی تغذیه می

و تااوایل تیرماه ادامه شود  اردیبهشت ماه شروع می
تاالب انزلی  جنوبی دریاي خزر درحوضه  یابد در می

دوره مهاجرت از اواخر اردیبهشت تاپایان خرداد است 
ور است  مثل بروي گیاهان آبزي غوطه و محل تولید

  ).1999 ،(عبدلی و نادري
دلیل رشد سریع، امکان  ماهی کپور معمولی به  

صورت متراکم و  تکثیرمصنوعی و تغذیه و نگهداري به
 در مقابل عوامل فیزیکی و دارا بودن مقاومت باال

شیمیایی آب ازجمله ماهیان مهم پرورش جهان 
گونه وجود  1600جنس و  200در این تیره  .هستند

بازي  دارد و در تکثیر و پرورش آبزیان نقش مهمی
کنند از لحاظ پرورش جزء ماهیان گرمابی بوده و  می

اراي حرارتی بین در مناطق نیمه گرم و گرمسیر که د
پرورش  گراد باشد، درجه سانتی 40-35 الی 15-20
 Cyprinus)سوي دیگر کپور دریایی  از .یابند می

carpio) دریاي رزش ا و باهاي مهم  گونه یکی از
، جنوب هاي جنوب شرقی که در بخشباشد  خزر می

هاي  داراي جمعیت غربی، و غرب دریاي خزر
 ،. قلی اف2012، متفاوتی است (یگانه و همکاران

1997.(   
مناطقی که درجه  بسیاري از کشورها خصوصاً  

گراد  درجه سانتی 30تا  15حرارت در فصل تابستان 
هاي چشمگیري در زمینه پرورش  است، پیشرفت

در بخش جنوب شرقی ماهی کپور انجام گرفته است. 
دریاي خزر بلوغ جنسی کپور در سن دو سالگی و 

در اواخر سال اول زندگی فرا  ها  حتی در برخی نمونه
خش جنوب غربی و در سواحل رسد. در ب می

سالگی  3-4، بلوغ جنسی این ماهی در سن داغستان
  ). 1997 ،(قلی اف شود مشاهده می

دهد که  در حال حاضر آمار شیالت ایران نشان می  
هاي منتهی  افزایش میزان صید ماهی کپور در رودخانه

گرگان و دریاي  سو، خلیجبه دریاي خزر (مانند قره 
 گونه نسبت به خزر) باعث کاهش  شدید جمعیت این

و بازار  کاهش صید به توجه با گذشته شده است.
 بررسیآن و داشتن ارزش اقتصادي  پسندي عالی

مقاومت آن در برابر  به لحاظ پرورش این ماهی امکان
 آسان بچه ماهی مینأدما، اکسیژن و شوري، ت نوسانات

، نیاز به انجام تحقیقات گسترده جهت بومیگونه  این
معرفی به صنعت آبزي پروري با انگیزه حفاظت از 

برداري  گونه در دریا و ایجاد شرایط بهره ذخایر این
مین نیاز أهاي شمالی و ت در استان النهؤپایدار و مس

باشد  ها در سیستم آبزي پروري گرم آبی الزم می آن
ماهیان پرورشی به  تا در آینده ایی نزدیک از این

ها  عنوان مولدین مناسب نیز جهت تکثیر و پرورش آن
منظور بازسازي ذخایر استفاده شود که این امر  به
مستقیم سبب کاهش فشار بر ذخایر طبیعی  طور غیر به

با  حاضر، تحقیق راستا در اینگونه خواهد شد.  این
 در کپور دریاییپرورش هدف بررسی امکان 

هاي  ایی در آب صورت تک گونه به استخرهاي خاکی
  قرار گرفت. بررسی مورد شیرین

  
  ها روش مواد و

هکتاري آب  4/0 استخرمنظور اجراي پروژه سه   به  
جهت بررسی بهتر  صرفاً (تعداد استخرشیرین 

 در کارگاه تکثیر و پرورش شیالت (سد وپرورش) 
کیلومتري شرق گرگان در نظر گرفته  80شمگیر) در 

بودن آب مناسب و مطئمن  دارا دلیل مکان بهاین شد. 
و داشتن استخرهایی با اندازه و ابعاد مناسب براي 
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طول پرورش  در قیق در نظر گرفته شد.حاجراي ت
هاي مناسب آب به میزان  گردید با تعویض یسع

طور  درصد حجم آب کیفیت آب به 5-10تقریبی 
 هاي مختلف نسبت به گردد. لذا در زمان مطلوبی حفظ

پایش فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی استخرها اقدام 
استخرها براساس دستوالعمل ترویجی و  گردید.

بهداشتی سازمان شیالت کشور در زمینه پرورش 
سازي  ، آمادهرماهیان گرمابی در استخرهاي خاکیکپو

). در طی اجراي پروژه با توجه 1998 ،(هدایت گردید
میزان کمتري کود  کید استفاده از غذاي دستی ازأت بر

به نسبت میزان ارائه شده در دستورالعمل استفاده 
متر  70/1-80/1و در نهایت استخرها به ارتفاع  گردید

  ).   2001 ،(صادقی آبگیري شدند
، شرایط قابل دسترسی به بچه ماهیانبا توجه به   

سازي با وزن  متوسط وزن اولیه بچه ماهیان ذخیره
متر با  سانتی 3/14 گرم و متوسط طولی 41متوسط 

هکتار در نظر گرفته شد.  4/0قطعه در  1400تراکم 
کلیه بچه ماهیان از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی 

 5/2مین و پس از ضد عفونی با نمک أ(سدوشمگیر) ت
) در 1995و شریف روحانی،  2002 درصد (مخیر،

ماه  5/6استخرها رهاسازي شدند. طول دوره پرورش 
) غذاي کنسانتره (ویژه کپور ماهیان بچه ماهیان با و

 درصد 10 تا درصد 5 رتغذیه شدند. میزان غذا به مقدا
طی دوره  گرفت. در در روز انجام می بار 2و غذادهی 

شیمیایی با دستگاه مولتی  و کلیه فاکتورهاي فیزیکی
  .گیري شد اندازه پارامتر

براي بررسی وضعیت رشد، تعیین میزان غذادهی   
برداري  استخر، نمونه ها در هر ماهی سنجی زیست و

عدد  10 صورت گرفت. تعدادماهانه با تورپرتابی 
جهت بیومتري به  برداري برداشته و نمونه ماهی در هر

فزایش وزن، ضریب آزمایشگاه منتقل تا وزن ثانویه و ا
در  ، ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردد.رشد ویژه

طولی و وزنی، با هاي  گیري پایان دوره نیز ضمن اندازه
صید کل محصول و کسر تلفات شمارش شده طی 

هاي  شاخص دست آمد. هب دوره، درصد بازماندگی نیز
 گردید محاسبه هاي زیر رشد از طریق فرمول

  ).1995 زاده صحافی، حسین(
  : (weight Gain)افزایش وزن

 وزن ثانویه -وزن اولیه (گرم) / وزن اولیه (گرم)
  WG(g) = (گرم)

  :(Specific Growth Rate)ضریب رشد ویژه 
SGR= (InWt- LnWi /T))×100 

  

هاي تولید و  براي تعیین هزینه سبه اقتصادي:محا
قیمت تمام شده ماهی از روش ارزیابی اقتصادي تکثیر 
و پرورش کپور ماهیان و میگوي پرورشی استفاده شد. 

هاي  هاي محاسبه هزینه تولید براساس روش روش
، صالحی( آبزي پروري توسط شانگ انجام شداقتصاد 
2004.(  

قیمت غذا براي هرکیلو غذا با توجه به هزینه غذا: 
ریال محاسبه گردید.  10000نوع غذاي مصرفی 

کیلوگرم  9/5093شده برابر  مقدارکل غذاي مصرف
= هزینه 9/5093×  10000= 50939000ریال  باشد: می

  .کل غذاي خریداري شده
سایر مواد مصرفی شامل  هزینه: هزینه مواد مصرفی

  باشند که  ... می کود، تعمیرات و ،هزینه آهک
 ریالهزینه کود شیمیایی،  =7650000یال ر 

= 20000000 = هزینه کود حیوانی، ریال4800000
  هزینه آهک

کل هزینه مبلغ  ل ریا 3000000هزینه تعمیرات  و
  ریال بود. 35450000

بابت   هواده: استخرها و آب بها وهزینه اجاره 
ریال و نصب  70000000اجاره استخر و آب بها مبلغ 

خرید  ریال و 19700000استخرها مبلغ  روي هواده بر
ریال و  45000000سه دستگاه هواده به مبلغ کل 
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 8000000ریال، برق  5000000 الشه هزینه آنالیز
 ریال 107700000ریال که مبلغ کل پرداختی برابر 

  .پرداخت گردید
نفر  2الزحمه  هزینه پرسنلی شامل حق هزینه پرسنلی:

کارگر ماهر در طول دوره پرورش و حق ماموریت و 
دهد که مبلغ کل آن  التحقیق پرسنل را تشکیل می حق

 ریال 87295125 در پرورش آب شیرین برابر
  باشد. می

در آمد حاصل از  سود خالص و ناخالص در تیمار:
کپور براساس قیمت تعیین شده ماهی فروش ماهی 
) محاسبه گردید. مقدار ماهی 150000کپور دریایی (

گرم  کیلو 86/1925 استخرها برابر برداشت شده از
در این  از فروش ماهی کپور است که درآمد حاصل

  86/1925 ×150000= 288879000 ریال برابر: تیمار
-(هزینه غذاي مصرف شده -سود خالص =تولید کل

هزینه اجاره  -هزینه مواد مصرفی -ه بچه ماهیهزین
  هزینه پرسنلی):           -بها و هواده

سود  = 288879000 - 281384125= 7494875 ریال
  خالص پرورش ماهی  

  
  نتایج

جهت پرورش  که بررسی صرفاً باتوجه به این  
صورت تک  ماهی کپور دریایی در استخرهاي خاکی به

به سایز بازاري و معرفی گونه ها  ایی و رساندن آن کونه
 مین مولدین درأت رمابی وگترویج پرورش با ماهیان  و

استخرهاي خاکی آب شیرین صورت گرفت. به همین 
هکتاري و بچه  4/0استخرخاکی  3منظور تعداد 

گرم و طول  64/41 ± 05/0ماهیان با میانگین وزنی 
  .بود 01/0±42/14

درپایان دوره بچه ماهیان معرفی شده به استخرها   
 گرم و طولی 49/712±10/0پرورش به میانگین وزنی 

متر رسیدند. حداقل و حداکثر  سانتی 63/40 06/0±

و  گرم 53/725و  34/39وزن در پایان دوره پرورش 
همچنین کمینه و بیشینه طول در پایان دوره پرورش 

  بود.  76/42و  38/13آب شیرین  برابر 
میزان رشد  )1(جدول  بر اساس نتایج حاصله  

روزانه در طی پرورش ماهی کپور دریایی در 
 43/3 ترتیب برابر آب شیرین به 3و  2 و 1استخرهاي 

طوري که میانگین میزان  گرم بود، به 44/3 و 45/3و 
در طی دوره  رشد روزانه در استخرهاي آب شیرین

طوري که مشاهده  به گرم بود. 44/3پرورش برابر با 
ماهیان کپور از رشد نسبی خوبی کلیه  گردید

  برخوردار بودند.
دست آمده از سنجش برخی  هبر اساس نتایج ب  

عوامل فیزیکو شیمیایی در استخرهاي آب شیرین 
دهد، که میزان تغییرات میانگین ماهانه درجه  نشان می

درجه  5/25 حرارت آب در طول دوره پرورش برابر
 22انه آن گراد بوده که حداقل تغییرات ماه سانتی

در اردیبهشت ماه و حداکثر آن  گراد درجه سانتی
گراد در مرداد ماه بود. همچنین میزان  سانتی 40/33

گرم در  میلی 34/6اکسیژن در طول دوره پرورش برابر 
گرم و  میلی 29/5لیتر که حداقل آن در مردادماه برابر 

لیتر  گرم در میلی 50/7حداکثر آن در ماه آبان برابر 
در طول دوره پرورش ماهی کپور دریایی میزان بود. 

بود که میانگین حداقل آن در  pH 33/8متوسط 
  69/8و حداکثر آن در آبان ماه  8/7اردیبهشت ماه 

 شد کهگیري  بود. در طی پرورش نیز دماي هوا اندازه
گراد در  درجه سانتی 75/12میانگین حداقل آن 

درجه  54/34 آنحداکثر  میانگین و فروردین ماه
. همچنین میانگین  ثبت گردیدگراد در مرداد ماه  سانتی

، نیترات، نیتریت، قلیائیت کل و  متوسط آمونیاك
استخرهاي آب شیرین در طی دوره  سختی کل در

و  02/0، 06/0، 015/0 ،86/116پرورش برابر 
  بود.  57/142
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  .استخرهاي آب شیرین رشد، بقاء و کارایی غذا در پرورش ماهی کپور درهاي  میانگین داده -1جدول 
  3 استخر  2 استخر  1 استخر  

21/40  وزن اولیه (گرم)  73/38  45/43  

 34/15 16/14 76/13  متر) طول اولیه (سانتی

32/708  73/709  وزن نهایی (گرم)  42/712  

 56/41 47/43 87/39 متر) طول نهایی (سانتی

  97/668  59/679  52/669 (گرم) افزایش وزن
  44/3  45/3  43/3  گرمرشد روزانه 

 4/85 3/81  8/78  )درصدمیزان بقاء (

 24/2 23/2  24/2  ضریب تبدیل غذایی

 06/1 01/1  12/1  ضریب چاقی

  
  گیري بحث و نتیجه

خصوص  ههاي ماهیان و ب امروزه بسیاري از گونه  
اي، در دنیا  دلیل تنوع گونه هماهیان گرمابی بانواع 

شوند. کپور ماهیان یکی از محصوالت  پرورش داده می
شیالتی است که تولید آن در کشور ما سابقه طوالنی 

هاي ماهیان  دارد. شناسایی، انتخاب و معرفی گونه
کمی و کیفی تولید بیشتر،  گرمابی سازگار و با عملکرد

منظور انتخاب  موجود، به هاي تجاري نسبت به گونه
بهترین گزینه کشت تلفیقی و تنوع بخشی به سبد 
مصرف آبزیان کشور، از اهداف توسعه در بخش 

باشد. نتایج  هاي ماهیان گرمابی می اصالح گونه
ها در این مطالعه نشان داد که میانگین وزن  بررسی

در آب شیرین با تراکم  نهایی ماهی کپور پرورشی
 استخر عدد در 1400(تعداد  هکتارقطعه در  3500

گرم بوده  700 ازبیش  ماه 5/6هکتاري) بعد از  4/0
است که در مقایسه با کپور معمولی چینی که در تانک 

صورت تک کشت با غذاي کنستانتره پرورش داده  و به
قبولی برخوردار است.  شده است از افزایش وزن قابل

ایش وزنی ) نیز افز1390صحافی ( زاده همچنین حسین
در همین محدوده را براي کپورهندي وارداتی به 

در استخرهاي کشور در مدت زمان مشابه پرورش 
تغذیه شده بودند را نشان  انترهخاکی که با غذاي کنس

هاي طول و متعاقب آن ضریب  افزایش شاخصدادند. 
چاقی  ماهیان پرورش یافته در سیستم آب شیرین این 

قبلی بر روي  طه در مطالعاتپروژه نیز با اعداد مربو
هندي همخوانی نسبی  کپور معمولی چینی، و کپور

  .دهند نشان می
در این بررسی میانگین درجه حرارت آب در طی 

که براساس  ،گراد بود درجه سانتی 5/25±2/0پرورش 
ماهیان گرمابی در که  1986سال  هیوت درتحقیقات 

گراد قدرت رشد  درجه سانتی 20درجه حرارت باالي 
ترین درجه حرارت آب براي  سریعی دارند و مناسب

. گراد است درجه سانتی 29تا  23تغذیه و رشد آن 
بررسی میزان اکسیژن در تیمار حاکی از همچنین نتایج 

آنست که میانگین اکسیژن محلول آب شیرین برابر 
هاي انجام  ق بررسی. طبگرم در لیتر بود میلی 58/6

سالک یوسفی،  و 1993، آذري تاکامیگرفته توسط 
بهترین میزان اکسیژن محلول براي تغذیه کپور  2000

. بنابراین باشد گرم در لیتر می میلی 6ماهیان حدود 
با درجه حرارت و اکسیژن مقایسه نتایج تحقیق میزان 

در تیمار ها  آن مقادیردهد که  ابع موجود نشان مینم
  مطلوب بود. 

، تولید مثل و شکوفایی براي رشدپی اچ بهترین   
 باشد (فرید پاك، می 5/6-9پالنکتونی مناسب ماهیان 
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). در این بررسی میانگین پی اچ در حد مطلوب 1986
  براي رشد ماهی کپور در استخرها بود.

 145میزان تغییرات سختی کل در آب شیرین بین   
بود که براساس مطالعات انجام گرفته توسط  165تا 

دهد که میزان سختی کل  نتایج نشان می) 1982 ،(بوید
قلیائیت کل در حدود  در تیمار در حد مطلوب بود.

گرم در لیتر براي اهداف پرورش  میلی 400تا  20
(پانیک،  استآبزیان در اکثر مواقع رضایت بخش 

1987.(  
میزان آمونیاك غیر یونیزه در پرورش ماهیان   

در این است که گرم در لیتر  میلی 02/0 گرمابی حدود
گرم  میلی 03/0تا  02/0دامنه تغییرات آن نیز بررسی 

گرم  میلی 02/0در لیتر بود. میزان نیتریت نیز نباید از 
گرم  میلی 1/0در لیتر بیشتر گردد و میزان مطلوب آن 

در لیتر است که براساس نتایج این تحقیق میزان آن 
دست آمده  همیزان ب گرم در بود. میلی 21/0تا  002/0

ها  رفرانس دهد که میزان آمونیاك بیان شده در نشان می
  ها مناسب بوده است. براي رشد ماهی

تولید شده همچنین بررسی عوامل هزینه تمام   
معمولی تفاوتی نشان کپوردریایی با ماهی کپور ماهی 

مقایسه متوسط قیمت فروش یک  دهد ولی در نمی
 ها با ماهی کپور پرورشی نسبتاً ماهی در تیمارکیلوگرم 

طوري که در زمان فروش قیمت ماهی   بیشتر بود. به
و کپور پرورشی  150000-200000کپور دریایی بین 

ریال بود، که این ارزش اقتصادي و سود یک  75000
اهی کپور دریایی را در تیمارها نشان کیلوگرم م

  دهد. می

دست آمده حاکی از رشد قابل توجه این  هنتایج ب  
ماه ازوزن اولیه  5/6طی  گونه بوده، به طوري که در

گرم در  49/712 ±10/1گرم به میانگین  05/0±46/41
هاي هیچگونه  بررسی ان دوره پرورش رسیدند. درآب

مجموع نتایج  درسطح بدن مشاهده نشد.  انگل در
نشان دهنده قابلیت سازگاري ماهی کپور دریایی در 

 شرایط استان گلستان بوده است. هاي گرم سال در ماه
با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و فاکتورهایی 
فیزیکی و شیمیایی و زیستی در استان گلستان براي 

 مین هر ساله بچه ماهیأپرورش ماهی کپوردریایی و ت
دلیل تکثیر مصنوعی ماهی کپور دریایی  هی به(این ما

 20-60هاي تکثیر در استان گلستان) با وزن  کارگاه در
توان به پرورش آن در  توسط بخش خصوصی می گرم

از  استخرهاي خاکی پرورشی آب شیرین اقدام نمود.
توان به آداپتاسیون مناسب،  هاي ترویجی می توصیه

فرودین)، استفاده از سازي (نیمه دوم  زمان ذخیره
سازي تا حد عرضه  هاي مناسب ذخیره و تراکم ها وزن

گونه با کپورماهیان چینی  امکان پرورش اینبه بازار، 
استخرهاي پرورشی اشاره نمود که با توجه قیمت  در

نظر اقتصادي  باالي آن نسبت به کپور ماهیان چینی از
تواند  میماهی  نلذا پرورش ای خواهد بود. تر به صرفه

در استان گلستان  و جدیدعنوان یک گونه بومی  به
کشور  ياي و تولید اي را در رژیم تغذیه سهم عمده

 داشته باشد. 
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