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تکثیر و پرورش کپور ماهیان بویژه ماهی آمور در استخرهای پرورشی،  :تعريف مسئله و اهميت موضوع 

های آبیاری و آبگیرهای طبیعی منبعی مهم در تامین غذای انسان و پروتئین ضروری در دریاچه ها، کانال

برای تولید گوشت سفید  ماهی آمور عالوه بر اینکه منبع مناسبی.  شودکشورهای در حال توسعه محسوب می

 کاررود. هدف از این کنترل بیولوژیکی برخی از گیاهان آبزی به شمار می عامل مهمی درشود، محسوب می

 گیاه آبزی 2این گیاهان شامل  گیاه آبزی است. 2خوار )آمور سفید( روی ماهی علفرفتار و ارجحیت غذایی 

استفاده از  بودند. (Azolla filiculoides)آزوال شناور   و (Myriophyllum spicatum)میریوفیلوم  ورغوطه

هزینه توان برای چندین سال بدون هیچگونه ای ابتدایی در یک مرحله، میهگیاهان آبزی با وجود صرف هزینه

توان برای چند سال غذای مورد نسبت به تغذیه ماهیان اقدام نمود و با یک مرحله کاشت و رهاسازی می ای

 .ماهیان را تامین کردنیاز 

با توجه به سریع الرشد بودن گیاهان آبزی وبرداشت آسان از عرصه  :يافته در عرصهدستورالعمل بكارگيری 

-استفاده از گیاهان آبزی با وجود صرف هزینه های طبیعی و خوشخوراکی آن برای ماهی آمور توصیه میگردد ،

توان برای چندین سال بدون هیچگونه غذادهی یک مرحله، میای ابتدایی در آمادگی و کاشت گیاهان آبزی در 

توان برای چند سال غذای مورد نیاز نسبت به تغذیه ماهیان اقدام نمود و با یک مرحله کاشت و رهاسازی می

بدون استفاده از فضای مازاد می توان را در مزرعه پرورش و میریوفیلوم .بدین منظور آزوال ماهیان را تامین کرد

 ت و تولید نمود وبراحتی در دسترس ماهی قرار داد .کاش

های نتایج این بررسی مشخص کرد که گونه :يافته در عرصه  یريکارگبهحاصل از و مزايای نتايج 

های آزمایشی بودند و نسبت به سایر گونه و رشد ماهی  دارای باالترین درجه خوشخوراکی آزوالو میریوفیلوم 

-های رویشیداری شروع به کاهش نمود. این کاهش بدلیل فشار باالی تخریب بافتتراکم آنها بطور معنی

کاشت گیاهان آبزی در آبگیرهای داخلی، استراتژی جدید در . ارزیابی گردید آزوالتکثیری گیاهان میریوفیلوم و 

شی ماهیان گرم تغذیه از ماهی آمور محسوب می شود که انجام دقیق آن قادر به افزایش کارآیی استخرهای پرور

گردد:نتایج نشان داد که گیاهان می شود. به همین دلیل موارد ذیل جهت استفاده بهتر از این روش توصیه میآبی

شوند. استفاده همراه آبزی منبعی در دسترس، ارزان با راندمان باال برای تولید گوشت ماهی آمور محسوب می

کاشت این گیاهان قادر به تامین غذای مورد نیاز برای ماهیان فیزیولوژیکی و -با شناخت از شرایط اکولوژیکی

باشد.با توجه به باال بودن درجه خوشخوراکی گیاهان آبزی در استخرهای پرورشی و سایر آبگیرهای تولیدی می



شود نسبت به گیاهان خشکزی همراه با کوتاه کردن دوره رشد ماهی آمور تا زمان عرضه به بازار، توصیه می

 افزایش راندمان تولید، رژیم غذایی گیاهان آبزی جایگزین گیاهان خشکزی گردد.برای 

 

  :شاخص از يافته /عكس هایعكس

 

 
 

 ماهی آمور( : 1شکل )

 

 

 
 گیاه شناور آزوال( : 3شکل )



 
 

 ور میریوفیلومگیاه غوطه( : 4شکل )

 

 


