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چکیده
در این مطالعه ،شاخص های رشد مولدین کپور هندی کاتال مانند درصد افزایش وزن ( ،)WGدرصد رشد
متوسط روزانه( ،)ADGنرخ رشد ویژه( )SGRو ضریب چاقی ( ، )Kبا انجام زیست سنجی و تعیین طول
کل و وزن و همچنین تعیین برخی پارامتر های محیطی طی سال های  931تا  93به مدت یک سال و
به طور فصلی مورد سنجش قرار گرفت .بدین منظور از تعداد  1عدد مولد ماهی کاتال با نسبت جنسی
(  ) :که به طور تقریباً مساوی از  9استخرخاکی  011متر مربعی رها سازی شده بودند ،استفاده شد.
استخر ها قبل از ماهی دار کردن ،بوسیله کود گاوی و در طول دوره باکود شیمیایی غنی سازی شد.
تغذیه مولدین نیز با جیره کنستانتره شرکت بیضا فارس در دو نوبت صبح و عصر صورت گرفت .رابطه ی
همبستگی طول و وزن در ماده برابر  b= 9/1و در نر b= 1/39بدست آمد که گویای رشد ایزومتریک
گونه است .این رابطه به ترتیب در ماده و نر معادل  y = 0/007x3/2165و  y = 0/0197x2/9377بدست آمد.
شاخص های رشد در کل دوره ،میزان( WGماده ، 1/10:نر( ADG ،)1 /1 :ماده ،9/10:نر،)9/10:
( SGRماده ،1/13:نر )1/1:و ضریب چاقی که در مولدین نر و ماده بین دامنه  /41تا  /01بدست آمد.
همه نتایج به دست آمده ،با توجه به شرایط محیطی و فیزیولوژی ماهی ،نشانگر رشد قابل قبول گونه
است .فاکتور های فیزیکی و شیمیایی نیز روندی نرمال داشت .وزن و طول کل مولدین با استفاده از
ترازوی دیجیتال (با دقت گرم) و خط کش بیومتری (با دقت میلی متر) اندازه گیری شد .پارامتر های
محیطی به وسیله دستگاه مولتی پارامتر مدل  HACHسنجیده شد .نتایج حاصله ،بیانگر قابلیت
سازگاری کپور کاتال با شرایط اقلیمی استان با داشتن دوره طوالنی گرما ،می باشد.
واژگان کلیدی
کپور هندی کاتال ( ، )Catla catlaشاخص های رشد ،جنس نر ،جنس ماده ،فاکتورهای فیزیکی وشییمیایی ،اسیتان
خوزستان
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مقدمه
مسئله تأمين غذا همواره يكي از مسائل مهم در زندگي انسان ها بوده است .امروزه با توجه به سير صعودي رشد جمعيت به خصوص
كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته ،بحران غذا در آينده اي نه چندان دور به يك معضل بين المللي تبديل خواهد شد .بر اين اساس پرورش
انواع آبزيان در راستاي تأمين پروتئين حيواني در بسياري از كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .پرورش ماهيان گرم آبي از

جايگاه ويژه اي در کشور برخوردار است .به طوري که بيش از  07درصد از توليد آبزيان پرورشي را به خود اختصاص داده است (گزارش
عملکرد تولید  .)4831 ،در اين ميان کپور ماهيان هندي از انواع ماهيان گرم آبي محسوب شده که پس از کپورماهيان چيني در دنيا مقام دوم توليد
را به خود اختصاص داده اند (حسين زاده صحافی .)4838 ،اين ماهيان از سال ها پيش به منظورکارهای تحقيقاتی و افزايش تنوع گونه ای به کشور
های روسيه ،چين ،آمريکا ،تايلند ،ژاپن ،فيليپين و  ....برده شده اند .امروزه به دليل طعم مناسب ،رشد سريع و تکثير آسان آنها ،از گونه های مهم
توليدی در آبزی پروری محسوب می شوند( .)Beavan, 1987در بسياری از کشورهای آسيايی که اين ماهيان بومی محسوب می شوند از جمله
هند ،بنگالدش ،پاکستان و نپال ،به صورت تلفيقی با کپور ماهيان چينی پرورش داده می شوند .گزارش های متعدد نشان دهنده تأثير مثبت ترکيب
تلفيقي اين دو گروه از کپور ماهيان ،در مقايسه با کشت کپورماهيان چيني به تنهايي دارد (Tripathi, 1989; Mathew, 1989; Alam
).et al, 1996
از انواع اصلی کپور ماهيان هندی ،ماهيان کاتال ) ، (Catla catlaروهو ) ،(Labeo rohitaمريگال()Cirrhina cmrigala
وکالباسو) (Labeo calbasuرا شامل می شود که به واسطه رشد سريع آن ها ،کپور ماهيان بزرگ ناميده شداند (دهدشتی .)4804 ،در اين
ميان ماهی کاتال سريع ترين رشد را در بين انواع کپور ماهيان هندی دارا می باشد ( حسين زاده صحافی .)4837 ،کپور کاتال که بعد از روهو
دومين گونه مهم به شمار می رود ،يک ماهی بنتوپالژيک بوده و در آب هاي شيرين ،لب شور و در عمق  5متري رودخانه هاي مناطق نيمه
گرمسيري با دمای  43-83درجه سانتی گراد زيست می کند (حسين زاده صحافی  .)4837،ماهی کاتال ،گونه اي با سازگاري در دامنه دمايی
گسترده بهترين رشد در دماي  85تا  88درجه سانتی گراد اتفاق می افتد (سانتانام و همکاران  .)4831 ،دارای بدنی ضخيم بوده و از روی سر
پهن و دهان بزرگ با فک پايينی برجسته شناسايی می شود (حسين زاده صحافی .)4831،اساساً همه چيزخوار است ،اما در مرحله بزرگ سالی،
غالباً از زي شناوران جانوري تغذيه می کند ،و معموالً گياهان بزرگ پوسيده و دوکفه اي ها کوچک تر را نيز به مصرف می رساند (،1966
Jhingran؛.)Blakey & Hursa, 1988
در ايران تاکنون ،مطالعات متعددی بر روی پرورش کپور هندی انجام شده است .در اين خصوص می توان به بررسی شاخص های رشد کپور
روهو در استان گيالن ( حسين زاده صحافی و همکاران ،)4830 ،بررسی سرعت رشد و بازماندگی سه گونه کپور هندی در استان خوزستان
(مرتضوی زاده و همکاران )4837 ،اشاره نمود .عالوه بر آن بررسی های متعددی بر روی خود گونه ( )Catla catlaانجام شده است .از آن جمله
 Natarajanو  Jhingranدر سال  4398بر روی بيولوژی ماهی کاتال در رودخانه جامونا  ،پارامتر های خونی ماهی ( Pradhan et al,
و

 ،)2012رشد و نمو ماهی با رژيم غذايی اسپيرولينا ( ، ) Harish Kumar et al. ,2004تخم ريزی کپور هندی توسط Halder
همکاران در سال Chaudhari ،4334در سال 4398و  Bhowmichو همکاران در سال  4300و  Dasguptaو همکاران در سال
 8773نيز انجام گرديده است.
در اين پژوهش برخی از نرماتيو های رشد کپور هندی ( )Catla catlaدر استان خوزستان با هدف ايجاد تنوع گونه ای و در جهت افزايش توليد
دراستخر های خاکی کشور انجام شد .با توجه به اينکه ميزان توليد ماهيان گرم آبي در کشور حدود  8/5تن در هکتار بوده است (عملکرد اداره کل
توليد و پرورش ماهي ،)4831 ،می توان عالوه بر باال بردن ميزان توليد ،باعث تنوع بخشی به سبد مصرف مردمی نيز گرديد.

مواد و روش ها
اين پژوهش به صورت ساالنه از تابستان  4837الی بهار  4834و به صورت فصلی انجام پذيرفت .نمونه های کپور هندی کاتال ( Catla
 )catlaدر سال  4833از هندوستان و پس از کسب مجوز های از سازمان دامپزشکی و سازمان محيط زيستی و بعد از انجام قرنطينه و کنترل های
الزم از طريق فرودگاه مهر آباد وارد کشور گرديدند .نمونه ها در 8استخر خاکی پرورشی  4077متر مربعی با عمق متوسط  4/3متر ،در
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و در  45کيلومتری اهواز نگهداری شدند .قبل از ماهی دار کردن  ،استخرها کود دهی گرديدند .همچنين قبل
از آبگيری استخرها ،برای غنی سازی خاک حدود  877کيلوگرم کود گاوی به عنوان کود پايه در بستر استخر پخش شد .در طول دوره کود شيميايی
اوره و فسفات به نسبت ( :8اوره به  :4فسفات) به ميزان  877کيلو گرم اوره و  477کيلو گرم فسفات در کل دوره استفاده شد .در مجموع ،پس
از آبگيري حدود  4777قطعه ماهی باميانگين وزنی(ماده 377:گرم  ،نر 577 :گرم) در 8استخر رها سازي گرديد .از بين آن ها ،از  49عدد
مولد ماهی کاتال با نسبت جنسی ( )4:4و به صورت تقريباً مساوي از سه استخر استفاده شد .تغذيه مولدين با جيره غذايی کنستانتره مخصوص مولد
از شرکت بيضا فارس و روزانه در دو نوبت صبح و عصر صورت گرفت .از جمله پارامتر های شيميايی اندازه گيری شده ،می توان به ميزان
نيتريت و نيترات ( به صورت هفتگی ارزيابی شد)  ،دما ،اکسيژن و اسيديته به صورت روزانه اشاره کرد .يون نيترات توسط احيا با کادميوم و
تبديل به نيتريت و سپس واکنش با سولفانيليک اسيد و نيتريت به کمک واکنش با سولفانيليک اسيد تشکيل نمک حد واسط دي اوزونيم اندازه
گيري شد .در خصوص اندازه گيری پارامتر های دما ،اکسيژن محلول و اسيديته از دستگاه مولتی پارامتر مدل  HACHاستفاده شد .با توجه به
اهميت فاكتورهاي فيزيكی وشيميايي آب و تأثير آن ها برتغذيه و در نهايت رشد ماهيان ،اين عوامل در تمام مدت پرورش به طور دقيق كنترل
گرديد  .در پايان هر فصل نمونه ماهيان به وسيله تور ماشک و با چشمه  4سانتی متر مربعی صيد شد و پس از انتقال به آزمايشگاه با ماده
فنوکسی اتانول با غلظت  877قسمت در ميليون به مدت چند دقيقه بيهوش شدند.
برای انجام بيومتری وزن هر مولد در پايان هر فصل به وسيله ترازوي ديجيتال (با دقت 4گرم) و طول کل با استفاده از خط کش بيومتري
(با دقت 4ميلی متر) اندازه گيري و ثبت گرديد .شايان ذکر است که در هر بار نمونه برداري از هر جنس مولد  8قطعه به صورت تصادفی
انتخاب و پس از نشانه گذاری به استخر بازگردانده شدند.
جهت تعيين متغير های الزم از فرمول های زير استفاده گرديد:
b
رابطه طول و وزن  W = aLكه در آن:
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 =Wوزن ماهی) گرم(
 = Lطول ماهی) سانتی متر(
 = aضريب رشد اوليه
 = bشيب يا ضريب رشد
). (Abdallah, 2002
ضريب چاقی(  Kيا:)CF
که در اين فرمول
 = Kضريب چاقي

3

K = W / L × 100

 = Wوزن (گرم)
 =Lطول كل (سانتي متر)

)(Williams., 2000
 )4نرخ رشد ويژه ( درصد در روز)(:)SGR

% SGR= [ln final weight – ln initial weight] x 100/experimental period (d) (Abdelhamid,
)2000
= لگاريتم ميانگين وزن نهايی (گرم)

ln wf
 = ln Wiلگاريتم ميانگين وزن اوليه (گرم) ،
 =Tتعداد روزهاي پرورش
 )8درصد افزايش وزن بدن):(%BWI
Hung et al., 1989) )%BWI=(Bwf-Bwi)/Bwi×100
 = Bwiمتوسط وزن اوليه (گرم)
 = Bwfمتوسط وزن نهايي (گرم)
)8درصد رشد متوسط روزانه (:)%ADG

)%ADG= average final weight (g) – average initial weight (g)/experimental period (days
)(Abdelhamid, 2000
 = wfلگاريتم ميانگين وزن نهايی (گرم)
 = Wiلگاريتم ميانگين وزن اوليه (گرم)
= Tتعداد روزهاي پرورش
مقايسه ميانگين وزن و ساير شاخص های رشد در اين گونه در فصول مخت لف با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه  ANOVAو نرم افزار
 SPSSمورد ارزيابی قرار گرفت.

نتایج
نتايج پارامترهاي كيفي آب با داشتن اختالف معنی دار  ،روند نرمالی را نشان داد جدول (.)4

جدول -1میانگین برخی از پارامترهای محیطی آب استخر ماهیان در تابستان  1309الی بهار 1301
پارامترها

فصل
دما

pH

(سانتی گراد)
بهار

52/70±1/70a

8/21±7/750a

نیترات

نیتریت

اکسیژن

(میلیگرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)

7/96±7/7a

7/215±7/770a

6/51±7/00a
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تابستان

56/88±1/75b

8/27±7/752a

0/11±7/2b

7/782±7/772b

8/29±7/21b

پاییز

57/52±7/96c

8/72±7/758b

9/72±7/1c

7/702±7/778c

17/71±7/6c

زمستان

17/92±7/70d

8/11±7/710c

9/15±7/6cd

7/127±7/770d

12/17±7/05 d

حروف غيرمشترک در هر ستون اختالف معنی دار را نشان می دهد(.)P<7/75

در طي دوره مطالعه بر روي پارامترهاي رشد مولدين ماهی کاتال ) (Catla catlaدر طول سال

نتايج به دست آمده از رشد قابل توجه و

نرمال اين گونه خبر داد ،به نحوی که در طي مدت پژوهش و در پايان تخم ريزی ساالنه در جنس ماده از ميانگين اوليه
 488/85گرم به ميانگين  335گرم در اواخر بهار رسيدند .در جنس نر نيز از ميانگين 4709/5گرم به  985گرم رسيد که نشاندهنده زمان تخم
ريزی ماهی بود .رابطه طول و وزن در مولد ماده ماهی کاتال شکل( )4در قالب نمايی و به صورت
 y =7/770 X 8/8495تعريف شد که ضريب رگرسيون باال ( )R² = 7/30از همبستگي آن خبرداد .در اين رابطه شاخص  bمعادل 8/84
بدست آمد .رابطه طول و وزن در مولد نر ماهی کاتال (شکل )8به صورت
 y =7/430 X 8/3800و با ضريب رگرسيون معادل 7/35و شاخص  bبرابر 8/38به دست آمد.

تابستان  67الی بهار  Catla catla61شکل -1رابطه طول و وزن در جنس ماده

تابستان  09الی بهار  Catla catla 01شکل -1رابطه طول و وزن در جنس نر
بر اساس شکل( ، )8رشد وزني مولدين ماهي کاتال در طي دوره ساالنه پرورش ،حاکي از وجود اختالف معني دار در رشد مولدين بين فصول
بهار و تابستان با فصول پاييز و زمستان بوده است) .(P<7/75
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شکل -3میانگین رشد وزنی مولدین ماهی کاتال  Catla catlaتابستان  09الی بهار 01
در بررسی ضريب چاقی در دو جنس نر و ماده کپور ماهی کاتال  ،افزايش اين ضريب را با شروع مطالعه ( فصل تابستان) مشاهده شد و در
عين حال ميزان آن بين دو عدد 4/51تا  4/09محاسبه شد که نشاندهنده روند ثابت و نرمالی بود (شکل .)1نشاندهنده افزايش ضريب چاقی در مراحل
نهايی توليد مثل بود و در
دوره تخم ريزی ( اواخر زمستان و بهار) کاهش يافت.

شکل -4درصدضریب چاقی مولدین ماهی کاتال Catla catlaتابستان  09الی بهار 01
شکل ( ،)5نشاندهنده سير صعودی افزايش وزن مولدين در فصول بهار وتابستان (اوايل مراحل رسيدگی) و کاهش وزن نيز در ماه های انتهايی
سال (همزمان با تخم ريزی ) است  .در مجموع ،درصد افزايش وزن در جنس ماده معادل 441/80و در جنس نر  844/94محاسبه گرديد.
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شکل -1درصد افزایش وزن ماهی کاتال  Catla catlaتابستان  09الی بهار 01
نرخ رشد ويژه) (SGRدر طی تحقيق ساالنه در دو جنس ماده و نر به ترتيب معادل  7/73و  7/8به دست آمد که در مولدين ابتدا افزايش و
سپس در فصول سرد سال کاهش يافت (شکل  .)9همچنين مطابق شکل ( )0درصد ميانگين رشد متوسط روزانه ) (ADGدر طي اين مدت در جنس
ماده ( ) 8/73و جنس نر ( ) 8/93به دست آمدکه دارای نوسان ساالنه بود.
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شکل -6نرخ رشد ویژه مولدین ماهی کاتال Catla catlaتابستان  09الی بهار 01

بحث و نتیجه گیری
براساس نتايج ،حاصل تغييرات پارامتر های م حيطی از روند نرمالی برخوردار بود که در نتيجه آن نمودار رشد وزنی به دست آمده طی دوره
پرورش يک ساله ،افزايش از فصل تابستان (ابتدای تحقيق) با مقدار(ماده 4805 :گرم ،نر 4897:گرم) و ادامه روند به
سمت فصل بهار و کاهش آن با مقدار( ماده 4854/5 :گرم ،نر 4788:گرم) نشان داد ( .)P< 7/75علت اصلی اين اختالف را می توان به عوامل
محيطی از جمله نوسان دما ( کاهش طبيعی دما) و تغيير دوره نوری (افزايش ساعات تاريکی نسبت به روشنايی) نسبت داد که با توجه به زمان تخم
ريزی ماهی کاتال که از اواخر فصل زمستان و شروع فصل بهار آغاز و تا انتهای فصل تابستان به طول انجامد ،افزايش وزن در ماه های انتهايی
رسيدگی جنسی قابل توجيه می باشد .از طرفی ،کاهش دما در ماه های انتهايی سال در استان خوزستان بسياري از فعاليت هاي تغذيه ای را تحت
تأثير قرار می دهد که کاهش فيتوپالنکتون و رشد مولدين را به دنبال دارد .تغذيه ماهی کاتال )  )Catla catlaاز انواع فيتو پالنکتون و زئو
پالنکتون در استخر های خاکی به اثبات رسيده است (  Tripathi,. 1989؛ )Blakely & Hrusa,. 1988که در تحقيق حاضراز طريق
کود دهی و دادن غذای دستی ،جهت رشد پالنکتون ها تأمين شد .مطالعه رابطه طول و وزن و پويايی جمعيت يکی از زير واحد های کاربردی بوم
شناسی جمعيت و از مبانی اساسی زيست شناسی ذخاير ماهيان به شمار میرود ( .)King, 2007همچنين ،از آن به عنوان يک شاخص
کاربرديبرايتعيين وضعيت رشد ماهی استفاده می شود ( .(Gonzalez Acosta et al.,2004
در مطالعه حاضر با توجه به توان به دست آمده از رابطه طول و وزن در جنس ماده ماهی کاتال () 8/84و در جنس نر( )8/38و مقايسه با
عدد  8بر اساس آزمون  tو عدم وجود اختالف معنی دار ،الگوي رشد ايزومتريک نتيجه گيري می شود ( به ترتيب شکل های 4و .)8تغيير در
ميزان  bمحاسبه شده و به دنبال آن تغيير الگوي رشد به عواملی از جمله در دسترس بودن مواد غذايی و تکامل غدد جنسی مربوط می شود
) .(Le Cren, 1951; Jennings et al., 2001; Simon et al., 2010ميزان ضريب رگرسيون ( )bبه طور معمول در بين
ماهيان بين  8و  1است ( (Bagenal & Tesch, 1987که به سن و زمان رسيدن به بلوغ جنسی بستگی دارد .هنگامی که ضريب
رگرسيون برابر و يا نزديک به عدد  8باشد ،ماهی داراي رشد همگون ( )Isometricاست و رشد ماهی در همه ابعاد به طور يکسان
صورت می گيرد ) .(Wootton, 1990اما ،اگر به طور قابل توجهی مقدار bبزرگ تر يا کوچک تر از  8باشد ،رشد ناهمگون
( )Allometriاست (.(Chaudhuri, 1973; Ricker, 1973
همچنين می توان به عواملی از قبيل شرايط اقليمی ،دما ،جنس و مرحله زندگی نيز اشاره کرد ( Nanami & Takegaki ،2005؛
 ،) Le cren, 1951که ميزان  bرا تحت تاثير می گذارد.
اين نتايج با مطالعات قبلی در مورد اين ماهی در آب ها و مکان هاي مختلف در رودخانه گنگ در هند با محاسبه(Khan et al., 8/88
= ،2011) bدر Mahi Bajaj Sagarدر سواحل غرب هند در منطقه راجستان و ، (Ujjania et al., 2012) b= 8/80در
هچري ماهی  Raheemدر مولتون پاکستان در ماهی هيبريد کاتال×روهو و با مقدار bبرابر  8/40مطابقت دارد
) .)Naeem et al., 2010رابطه نمايی طول و وزنی در مولدين نر و ماده ماهی کاتال از همبستگی باالی بين اين دو پارامتر خبر می
دهد (ضريب رگرسيون نر و ماده به ترتيب 7/35و  .)7/30اين رابطه نمايی در اکثر ماهيان استخوانی صدق می کند ).(Biswas, 1993
رابطه طول و وزن فرصتی را برای محاسبه ضريب چاقی (شاخص وضعيت) برای زيست شناسان شيالتی فراهم می کند ( Ibrahim et
 .)al,. 1980در مطالعه حاضر ،اين ميزان در هر دو جنس حدود  4/9محاسبه شد .با شروع تحقيق در هر دو جنس(همزمان با اوايل رسيدگی
جنسی) ضريب چاقی شروع به افزايش کرد و روند ثابتی را دنبال کرد و در زمان رسيدگی جنسی در پاييز به مقدار( ماده  ، 4/9:نر)4/0:
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رسيد(شکل .)1انحراف اين ضريب از عدد  4می تواند در تعيين وضعيت ماهی از نظر رشد مؤثر باشد .به طوری که بيش از  4معرف رشد نسبی
خوب بوده و کمتر از آن معرف رشد اندک وزنی ماهی به ازای افزايش طول های مشخص می باشد ) .(King, 1997ضريب چاقی بيشتر از
يک انعکاسی از توانايی تغذيه ای اکوسيستم است .تفاوت در ضريب چاقی ممکن است با اختالف در شرايط محيطی نظير فصل ،کيفيت و در
دسترس بودن غذا ،زيستگاه ،ويژگی های فيزيولوژيکی مثل بلوغ و تخم ريزی ،تفاوت بين گونه ای ويا اختالف طولی افراد نرو ماده مرتبط باشد
) ،)Erdogan et al, 2002که بيانگر افزايش ضريب چاقی در زمان رسيدگی جنسی در اواخر پاييز و کاهش آن در زمان تخم ريزی اواخر
زمستان در هر دو جنس بوده است.
بر اين اساس ،نتايج به دست آمده از محاسبه ضريب چاقی با مطالعات  Javaidو  Akramدر سال  Zafar ،4308و همکاران در سال
 8778در اسالم آباد پاکستان بر روی ماهی مذکور Ujjania ،و همکاران در سال 8748در Mahi Bajaj Sagarهند با ضريب چاقی باال
بين  8/03تا  Javed ،8/73و همکاران در سال  4338در دانشکده کشاورزی فيصل آباد پاکستان با ضريب چاقی مورد قبول ،مطابقت دارد.
بررسی ديگر پارامتر های رشد از قبيل درصد افزايش وزن ) ، (WGنرخ رشد ويژه ) (SGRودرصد ميانگين رشد متوسط روزانه )(ADG
نشان دهنده تغذيه مناسب مولدين در فصول تابستان و پاييز بوده و در اواخر فصول پاييز و زمستان کاهش يافته است (به ترتيب شکل های  9 ،5و
 .)0بررسی پارامتر های اين پژوهش با فعاليت های حسين زاده صحافی و همکاران در سال 4830روی کپور هندی روهو )(Labeo rohita
مطابقت دارد .افزايش توليد و تغذيه از پالنکتون در افزايش نرخ رشد و درصد افزايش وزن در بسياری از گونه ها به اثبات رسيده است

).(Ishawata, 1968; Kayano et al . , 1993
با توجه به پيشرفت های چشمگير پرورش ماهيان گرمابی و لزوم تنوع سازی گونه های پرورشی  ،شرايط مناسب محيطی موجود در استان
خوزستان از جمله طوالنی بودن دوره گرم سال که به شکوفايی پالنکتونی و به دنبال آن تغذيه بهتر ماهی در طول سال می انجامد موجب ايجاد روند
طبيعی رشد  ،ضريب چاقی و ديگر پارامتر های اندازه گيری شده متناسب با دوره تخم ريزی ماهی می شود .پس می توان چنين نتيجه گرفت که،
کپور هندی کاتال می تواند به عنوان انتخابی مناسب ،برای پرورش در استخر های خاکی استان مورد توجه قرار گيرد.

سپاسگزاری
از همکاران محترم در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور آقای مهندس سيد عبدالصاحب مرتضوی زده و آقای مهندس محمد يونس زاده
فشالمی و همچنين ديگر پرسنل زحمتکش که در انجام اين تحقيق همکاری داشتند ،نهايت سپاسگزاری را دارم.
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