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 کشت توام اردک ماهی با کپور ماهیان  پرورشی

 علی خوال  :تهیه و تنظیم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مشخصات علمی و فنی : 

تکرار انجام گرفت . تیمار اول تا چهارم بترتیب ، کشت  3تیمار مختلف و هر تیمار با   5این پروژه بمدت دو سال با 

عدد در هکتار و تیمار پنجم ) تیمار شاهد ( کشت مرسوم کپور   650و   500،  350،  200توام اردک ماهی با تراکم 

عدد اردک   500و 200در سال اول با دو تیمار اول و سوم ) ماهیان پرورشی بدون اردک ماهی بود. این پروژه  

 عدد   650و  350ماهی درهکتار ( به همراه تیمار شاهد و در سال دوم با دو تیمار دوم و چهارم )

 استخرها ازاوائل اردیبهشت ماه جهت کشت بچه ماهیان اردک ماهی در هکتار ( به همراه تیمار شاهد انجام گرفت. 

عدد درهکتار ، با  3500گیري شده و از نیمه دوم اردیبهشت ماه پس اززیست سنجی کامل با تراکم  شت قد آبگان

  %15کپور معمولی و  %20، بیگ هد %10، فیتوفاگ % 55گرمی  به نسبت   20-25وزن متوسط باالي 

 ورش در نظر گرفته تلفات دوره پر  %10ماهی علفخوار ماهیدار می گردند . عالوه براین در صورت لزوم حدود 

گرم  و   15تا 10می شود که در زمان  کشت به استخرها  افزوده می گردد.  وزن رها سازي بچه اردک ماهی باالي  

 گرم  خواهد بود. 100تا  50کپور ماهیان  پرورشی  باالي 
 

 توجیه مالی و اقتصادی 

توجه در این تحقیق پاسخ به این پرسش به اجراء درآمد یکی از نکات قابل ژه که این پرو 1385-86در سال 

بوده که آیا افزودن اردک ماهی به استخرهاي کپور ماهیان ، تاثیري بر شاخص هاي اقتصادي از جمله برآورد هزینه 

ودرآمد حاصل از این کار را خواهد داشت یا خیر؟ با توجه به نتایج بدست آمده اردک ماهی نقش موثري در 

، 1385ش هزینه هاي تولید و در نهایت افزایش بازدهی اقتصادي داشت. بطوریکه در سال افزایش سود سرمایه و کاه

 58480000( عدد اردک ماهی در هکتار 200تراکممجموع درآمد حاصل از این کار در واحد هکتار در تیمار اول)

 ریال و شاهد  58330000( عدد اردک ماهی در هکتار  500تراکم ریال، تیمار سوم) 

ریال برآورد گردیدو همانطوریکه مشاهده می شود  40250000( سوم کپور ماهیان بدون اردک ماهیکشت مر)

نیز  1386ریال بیشتر از تیمار شاهد بود. در سال  18155000میانگین درآمد حاصل از این کار در تیمار اول و سوم 

عدد اردک ماهی در  650تراکم ) م( و چهارعدد اردک ماهی در هکتار 350تراکممیانگین درآمد در تیمار دوم )

 1386ریال بیشتر از تیمار شاهد برآورد گردید. حال اگر نرخ افزایش قیمت کپورماهیان را از سال   4435000( هکتار

درصد محاسبه نماییم مشاهده می کنید که چه مقدار افزودن اردک ماهی در استخرهاي  20تاکنون به فرض 

 بود و سود آوري خواهد داشت. کپورماهیان مقرون به صرفه خواهد


