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در كشت چند  كپور معموليبا ) Schizothorax zarudnyi( انجكماهي  يجايگزين
  اي گونه

   كامران عقيلي
  مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گلستانگرگان، 

  15/5/91 :تاريخ پذيرش            24/1/89 :تاريخ دريافت

  چكيده

) آمور ،فيتوفاگ، سرگنده(ور ماهيان چيني با كپ) Schizothorax zarudnyi(انجك ماهي به منظور بررسي عملكرد پرورش توام 
رمابي زهك در مركز تكثير و پرورش ماهيان گ 1385تا آبان ماه  1384 از تير ماه )عدد در هكتار 3000(متداول  با تراكماين ماهي 

و  %5، سرگنده %20 كپورمعمولي ،%65فيتوفاگ ، ترتيبه ماهيان چيني بكپور بچه  متداول تركيب كشت .در زابل پرورش داده شد
عدد  1100با تراكم ) هكتار 3/1حدود (متر مربع  3500استخر شاهد به مساحت  3استخر طرح و  3پرورش در  .بود %10آمور 

 )جايگزين كپور معمولي( عدد در هر استخر به تركيب كشت توام كپور ماهيان چيني 220با تراكم  انجكماهي  .انجام گرديد
و كپور  انجكنرخ بازماندگي ماهي . گيري شدايي مهم آب اندازهدوره پرورش عوامل فيزيكي و شيمي گرديد و در طولاضافه 

 وزن متوسطه گرم در ابتداي دوره پرورش ب 40از وزن متوسط انجكبچه ماهيان  .بود درصد 8/85 و 1/69ماهيان چيني بترتيب 
ر از ماهي انجك بوده ولي اد كه متوسط توليد ماهي كپور بيشتها نشان دررسيب .رسيدنددر پايان دوره پرورش گرم  760,4 12±

با كپور  انجكبا ماهي  ماتوميانگين توليد كل ماهيان در كشت  .توليدات آمور در استخرهاي طرح بيشتر از استخرهاي شاهد بود
 1681) شاهداستخرهاي ( ني متداوليان چيدر هكتار و در كشت كپور ماه لوگرميك 1312) استخرهاي طرح( ماهيان چيني

توان توليد اين ماهي را به  با توجه به قيمت ماهي انجك در بازارهاي محلي نسبت به ماهي كپور مي .گرم در هكتار بودكيلو
  .مزرعه داران توصيه نمود

  زابل ،كپور ماهيان چيني ،انجك ،چند گونه ايپرورش  :يكليدواژه هاي 

  K_aghili33@yahoo.com :، پست الكترونيكي0171-2222601 :تلفننويسنده مسئول، 

   مقدمه
كپور  ،چهار گونه كپور معمولي در كشور ايران معموالً

علفخوار، كپور نقره اي و كپور سرگنده در كشت توام 
درحاليكه در كشورهايي . گرددماهيان گرم آبي استفاده مي

ميزان توليد بااليي از ماهيان گرم آبي دارند نظير كشور كه 
نمايند استفاه مي) گونه 6- 7(ي هاي زيادترچين از گونه

يكي از راههاي افزايش توليد در واحد سطح طبق  ).4(
و  يآبز هاي جديدت استفاده ازگونهسياستگذاري شيال

تواند ميانجك در اين راستا ماهي  .باشدمي هاي بوميگونه
به عنوان يك گونه جديد به همراه كپور ماهيان در 

استخرهاي خاكي پرورش داده شود و در صورت موفقيت 
  .به عنوان يك گونه جديد پرورش معرفي گردد

خانواده كپور  ،كپور ماهي شكالن راسته اين ماهي متعلق به
در  اين جنس .باشدزيرخانواده شيزوتراسينه مي وماهيان 
 ،Nikolshkii,1897 (S. zarudnyi( گونه دوشامل  ايران

)Kessler,1870( S. pelzami بدن اين ماهي از . مي باشد
بر بوده ولي  Barbusنظر شكل ظاهري مانند ماهيان جنس 

درشت در اطراف مخرج و يك رديف فلس خالف آنها 
 اهيهامون م .گويندمي Schlitzبه آنها كه  دارد باله مخرجي
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ناحيه پشتي در بخش  كشيده،داراي بدني  انجك يا ماهي
تر كمي خميده S. pelzamiجلويي باله پشتي نسبت به گونه 

مياني ماهي مقطع دوار  بخش در برش عرضي). 11(است 
قد فلس و بدن داراي فلس از نوع سرماهي فا دارد،
  . باشدمي كلوئيديسي

باشد و هامون ماهي از بوم سازگان طبيعي آب شيرين مي
هامون . )14(كنديم ژيكي و بستر زندگيپال در سطوح آبي،

كند و درصورت قرار ريزي نميآبهاي ساكن تخم ماهي در
گرفتن در چنين شرايطي منجر به تخريب و باز جذب 

شوند و تخمدان ماهي شروع نمودن تخمدانهاي خود مي
   .)12( به برجسته شدن از دي ماه به بعد مي شود

كمنستان، افغانستان و اين ماهي در آبهاي آسياي مركزي، تر
ها و شرق ايران بويژه در حوزه سيستان در رودخانه

ها زندگي كرده و تا استان گلستان هاي هامون، چاه نيمهبتاال
 اين ماهي با توجه به رشد نسبتاً. نيز انتشار يافته است

هامون . ارزش اقتصادي مناسبي برخوردار است ازخوب 
در جهان به طور  ماهي بومي آبهاي شرق كشور بوده و

ارزشترين گونه  اختصاصي دراين منطقه يافت شده و با
درطي چند ساله  .)16(شوداقتصادي منطقه محسوب مي

ها از اخير به دليل شرايط نامساعد محيطي و خشكسالي
نيمه آبي منبع ( هايك طرف و صيد بي رويه درچاه نيمه

ثلي با ، اين گونه از نظر رشد و فيزيولوژي توليد م)طبيعي
كه آن را در معرض . اي مواجه شده استمشكالت عديده

  . خطر نابودي قرار داده است

درآسياي غربي و تنها در  هامون ماهي در دنيا منحصراً
درون  اين ماهي يك گونه مهاجر. شودسيستان مشاهده مي

بوده و مقطعي از دوران  (potamodromous) ايرودخانه
از خاك افغانستان  أدار سرمنشزندگي خودرا درآبهاي جريان

مي بومي اين گونه در كشور ايران . گذارندپشت سر مي
بچه ماهيان از پالنكتونهاي جانوري و گياهي و . )14( باشد

ماهيان بالغ از نرمتنان، سخت پوستان، حشرات آبزي، 
گياهان عالي آبزي و  ،لگهاي سبزآ ،لگهاي زرد و قهوه ايآ

اي اين عادات تغذيه .ي كنندبخصوص ماهيان ريز تغذيه م
هاي اين جنس آزادانه صورت ماهي برخالف اكثر گونه

از ديگر ماهيان كوچك  گرفته و اگر چيزي نباشد منحصراً
هاي در اين بررسي با عنايت به اينكه گونه .كننداستفاده مي

بومي نسبت به شرايط اقليمي اكوسيستم سازگار شده و در 
شرايط نامساعد محيطي از خود برابر عوامل بيماريزا و 

مقاومت نشان مي دهند و در طول تاريخ با ذائقه مردم 
، به در سبد مصرف شهروندان قرار دارد و اندسازگار شده

  .همين منظور اين گونه مورد بررسي قرار گرفته است

نرها . رسدسالگي به بلوغ جنسي مي 3- 4اين ماهي در سن 
. سالگي بالغ مي شونددر سه سالگي و ماده ها در چهار 

درجه سانتي گراد تخمريزي مي  15-16معموال در دماي 
اسفند تا نيمه دوم  15كه در منطقه سيستان از  ،كنند

فروردين به مدت يك ماه شرايط مناسب تخمريزي وجود 
ضمنا اين ماهي در محيط هاي بسته و محصور قادر . دارد

ها بشدت به تخمريزي نمي باشد و در ايام تخمريزي تخم 
  .)1(سمي مي شوند 

هامون ماهي يك گونه مهاجر در فصل تخم ريزي مي 
شروع مهاجرت اين گونه به آبهاي جريان دار منوط  .باشد

به طغيان رودخانه ها و كانالهاي منتهي به تاالب و چاه نيمه 
هامون ماهي به ندرت در روز مهاجرت مي  .ها مي باشد

رت آنها در غروب هر و عمده مهاج) در آبهاي شفاف(كند 
به طوري  روز و به ويژه در آبهاي گل آلود اتفاق مي افتد

عدم ) 1381( كه طي بر رسيهاي انجام شده توسط ذبيحي
و مخازن چاه  هيرمند به هامون صابريجريان آب رودخانه 

درجه  18-14نيمه ها در ماههاي اسفند به بعد و در دامنه 
كه در حال تخريب و باز سانتيگراد به فراواني نمونه هايي 

تكثير مصنوعي  .)6(افزوده گرديده است جذب بودند،
فاز زماني در ايران به منظور حفظ و  2در  انجكماهي 

و از آنجائيكه از وضعيت  ،بازسازي ذخاير انجام گرفت
با كپور ماهيان پرورشي آماري در  انجكماهي  ماتوپرورش 

آن در پروژه حاضر جهت بر رسي اثرات  ،دست نبود
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الزم به ذكر است كه ماهي  .افزايش توليد انجام گرفته است
انجك سابقه پرورش نداشته و مطالعه حاضر نخستين 

به دليل استقبال شديد مردم . باشد تالش در اين زمينه مي
بنحوي كه به قيمت دو برابر ساير انجك استان از ماهي 

مردم به  از روز افزونين و .نمايندنه ها آنرا خريداري ميگو
 گيري از منابع آبي وبهره ايجاد اشتغال و و يپروتئين حيوان

ارزش  باهمچنين جلوگيري از انقراض نسل اينگونه 
ضرورت  اهميت و ،ارتقاء سطح زندگي مردم اقتصادي و

 .گردد پرداختن به توسعه تكثير وپرورش آن احساس مي
پروژه دستيابي به نرماتيو هاي اين هدف اصلي اجراي 

حمل عوامل هاي قابل تمانند دامنه ،انجكورش ماهي پر
 و شيميايي آب، ضريب تبديل غذايي، درصد بقا و فيزيكي

   .بوده است رشد روزانه

  هامواد و روش
 1384با كپور ماهيان چيني از تير ماه انجك ماهي  پرورش

به مدت  )20/8/1385 تيلغا 14/4/1384(1385آبان ماه  تا
استخر شاهد به  3و خر طرح است 3ماه پرورش در  16

متر  5/1 متر مربع با عمق متوسط 3500مساحت هر يك 
 .مركز تكثير ماهيان گرمابي زهك زابل انجام گرفت در

با كپور انجك بچه ماهي  ماتوشامل كشت  ،استخر طرح
كشت مرسوم كپور  ،ماهيان چيني و استخرهاي شاهد

 مالًپرورشي در ابتدا كا ياستخرها. ماهيان چيني بود
سپس طبق  .بصورت تصادفي از كارگاه انتخاب شدند

علوفه زدايي ( سازي و آبگيري شدند روشهاي متداول آماده
در معرض نور خورشيد  ديسك زدن بستر، ديواره استخرها،

كيلو گرم در  350قرار گرفتن بستر، آهك پاشي به ميزان 
سانتيمتر و تخليه آب  40-30آبگيري به ميزان  هر استخر،

روز قبل از آبگيري از كود  10الزم به ذكر است  ).تخرهااس
كيلو گرم در هر استخر به عنوان كود  200گاوي به ميزان 

 كيلوكرم كود شيميايي 50پايه استفاده شد و به ميزان 
در داخل بشكه حل و پس از آبگيري استخرها به ) فسفره(

تركيب كشت كپور ماهيان چيني  ،)9(داخل آب اضافه شد

 20 انجكدرصد،  10درصد، آمور  65سبت فيتوفاگ به ن
درصد بوده است كه به ازاي هر  5درصد، كپور سر گنده 

 220ماهي كشت داده شد و به تفكيك  قطعه 1100استخر 
فيتو  عدد 715ماهي آمور،  عدد 110 ،معمولي ركپو عدد

در استخرهاي  .ماهي سر گنده بوده است عدد 55فاگ، 
مولي حذف و به جاي آن ماهي كپورمع يماه %100طرح 
بچه  .قطعه در هر استخر اضافه شد 220به ميزان  انجك

 40آمور، سرگنده با وزن متوسط  فيتوفاگ، ماهيان كپور،
توسط كه نيز  انجكگرم از منطفه خريداري و بچه ماهيان 

صيادان محلي از چاه نيمه ها صيد شده بودند خريداري و 
رم انتخاب و توسط يك گ 40ط بچه ماهيان با وزن متوس

به محل  نكر آب و كپسول هوا و مانومترمجهز به تاوانت 
ي با آب دماي پس از هم .اجراي پروژه انتقال داده شدند
سازي  رهيذخ 14/4/1384استخرهاي پرورشي در تاريخ 

از  انجكماهيان كپورو جهت تغذيه بچه  انجام گرفت،
 %10 يچرب و %25با پروتئين خام  فرمول غذايي ماهي كپور

گرديد و براي تعيين جيره غذايي روزانه ماهي كپور  استفاده
) هر ماه يكبار(از طريق اطالعات حاصل از زيست سنجي 

غذادهي روزانه  ).7(بر اساس درصد وزن بدن استفاده شد 
آمور از  در دو نوبت انجام گرفت و براي تغذيه بچه ماهيان

در داخل كشت قبل از  بچه ماهيان )يونجه(علوفه سبز 
 انگلهاي خارجي مانند زاستخرها براي مبارزه با بعضي ا

با  )Costia(و كاستيا  (Gyrodactylus) ژيروداكتيلوس
دقيقه ضد  10مدت درصد به  5/2محلول نمك طعام 

و سپس در داخل استخرها رهاسازي ) 11(عفوني 
آزمايشات فيزيكي و شيميايي آب استخرها در  .گرديدند

روزانه در  يدرجه حرارت آب و هوا ورش،طول دوره پر
 Doو  PHجيوه اي و  دماسنجنوبت صبح و عصر توسط  2

 شفافييت. )10(گرديد ثبت مي WTW323توسط دستگاه 
و زيست  )Secchidisk( در يك نوبت توسط سشي ديسك

بصورت  .انجام مي گرديدماهيانه يكبار  ،سنجي ماهيان
در هر  انيماه لفهاي مختاز گونه %10 ،تصادفي كامالً

ميليمتر و با  1كل بچه ماهيان با دقت استخر صيد و طول 
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ترازوي ديجيتال با دقت  توسط تخته بيومتري و وزن كل
 و ماهيانه دو بار نيتريت، نيترات .گرفتانجام مي گرم 1/0

گيري و ثبت اندازه فسفات توسط دستگاه اسپكتروفتومتر

جهت  و Excel نمودار از نرم افزار رسم جهت .شد مي
معني داري  حدر سط t-testانجام كارهاي آماري از آزمون 

  .درصد استفاده گرديد 5
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  ).85- 84(ميانگين مقادير خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب در استخرهاي طرح در طول دوره پرورش  -1جدول 
  اسيديته فسفات نيتريت نيترات اكسيژن شوري  شفافيت  خصوصيات

5/52 ± 10 طرح  66/0 ± 89/165/0 ± 39/639/0 ± 97/0023/0 ± 061/028/0 ± 56/0  63/0 ± 36/8  

37/24 ± 61/6 شاهد  48/0 ± 68/181/0 ± 53/6029/0 ± 14/1007/0 ± 017/0025/0 ± 15/0  16/0 ± 54/8  

  

  نتايج
، آمور، فيتوفاگ، سرگنده، از انجكوزن ماهيان ، آخر دوره

 ،1962، 4/760 وزن متوسط به گرم بترتيب 40وزن اوليه 
رشد روزانه ماهيان مذكور بترتيب گرم و  427 و 5/239
استخرهاي ( بودگرم در روز  89/0 ،42/0، 08/4، 5/1

ميانگين وزن متوسط و رشد روزانه ماهيان  1 نمودار )طرح
  .دهد نشان مي را سرگنده و ، كپور، آمور، فيتوفاگانجك

در  سرگنده ووزن متوسط كپور معمولي، آمور، فيتوفاگ 
 ،1069 تيب به وزن رم به تگر 40استخرهاي شاهد از وزن 

و رشد روزانه نيز به ترتيب  رسيد گرم 498، 360 ،1353
مقايسه توليدات هر يك از  .بود 95/0، 66/0، 73/2 ،14/2

بصورت كلي بررسي نشده و (اي متناظر هاي با گونه گونه
در استخرهاي ) هاي مشابه با هم مقايسه شده اند تنها گونه

در استخر  كپوريانگين وزن م شاهد و طرح نشان داد كه
 در انجككه بيشتر از ميانگين آن بود گرم  1069 شاهد

و از لحاظ آماري نيز  در استخر طرح بود )گرم 4/760(
 1353ميانگين وزن آمور در استخرهاي شاهد  دار بودهمعني

دهد وزن  نشان ميكه گرم بود  1962گرم ودر استخر طرح 
 شتر از استخر شاهد بودمتوسط اين ماهي در استخر طرح بي
ميانگين وزن متوسط . ولي اختالف آماري مشاهده نشد

گرم و در استخر شاهد  5/239فيتوفاگ در استخر طرح 
دار لحاظ آماري اين تفاوت معني ازگرم بود كه  360

 498ميانگين وزن متوسط سرگنده در استخر شاهد  .نيست
استخر  كل توليد در .گرم بود 427در استخر طرح  گرم و

 و 4/588و  21/459طرح و شاهد به ترتيب بطور متوسط 
 كيلوگرم بوده است 1681 و 1312هكتار به ازاي هر 

هاي متناظر نيز در  متوسط درصد بقاء گونه). 1  نمودار(
استخرهاي شاهد و طرح مورد آزمايش قرار گرفت كه در 
اين بين تنها درصد بقاي ماهي كپور با انجك اختالف معني 

  ).3نمودار (ري داشته دا

درجه سانتي  5/0حداقل رجه حرارت آب استخرها از د
 ماه ريت در درجه سانتي گراد 33حداكثر تا  ماه دي در گراد

 تير ماه در در مدت بر رسي درجه حرارت آب متوسط و

 ميلي 4اكسيژن محلول آب از . بوددرجه سانتي گراد  2/26
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ماه  شهريور در ر ليترميلي گرم د 9 تا مردادگرم در ليتر در
آبان در  5/9تا  7 از PH  و 110-15شفافيت بين  .متغير بود

گرم در ليتر در نوسان  1- 5/3 شوري بين. متغير بود ماه
  ).1جدول ( بوده است

   بحث
كپور ماهيان جامعه زيستي دربعضي از ماهيان بومي 

پرورشي نقش مهمي ايفا كرده و ضرورت شناخت آنها 
ميانگين وزن ، نتايج نشان داد كهيهمانطور. )2(الزامي است 

با كپور  انجك ماتوكشت ( در استخرهاي طرح انجكماهي 
 طرح ديگر گرم بوده كه نسبت به 760/ 4 )ماهيان چيني

انجك پرورش آن با كپور ماهيان چيني كه درآن ماهي ) 5(
داده شد  پرورش سرگنده و كپور معمولي، آمور، فيتوفاگ با

ه است بود شتريب بمراتب كه گرم بود 302وزن متوسط آن 
در استخر  انجكبه نظر ميرسد علت افزايش وزن ماهي 

ها ماهي كپور استخر دراينباشد كه  طرح به دليل اين مي
وجود  ،محسوب ميشود انجكماهي كه به عنوان رقيب 

براحتي توانسته است از غذاي دستي  انجكنداشته و ماهي 
با ماهي كپور انجك  ماهي ولي در جايي كه ،تغذيه كند

-نمي چون ه،معمولي و كپور ماهيان چيني پرورش داده شد

از غذاي كپور  تواند با ماهي كپور معمولي رقابت كند و
از  انجكماهي  ،در نتيجهكند تغذيه مي انجكدستي ماهي 

استخرهاي پرورش  .نبوده استرشد مطلوبي برخوردار 
ي زنده غني سازي غذا توسط كود حيواني از نظر معموالً

كه  از رشد بسيار مطلوبي برخوردار بود آمور. )1(شوند مي 
و وزن ماهي  )گرم 1962( وزن آن در استخرهاي طرح

اين  كهم رسيد رگ 5/1352به در استخرهاي شاهد  آمور
 5/239ولي ماهي فيتوفاگ با قابل توجه ميباشد  موضوع

 وردارگرم از رشد خوبي برخ 427گرم و ماهي سرگنده با 
  .نبودند

مجموع توليد در استخر طرح و شاهد بطور متوسط به 
كاهش  وجودبا  .بودكيلوگرم  4/588و  21/459ترتيب 

اينكه  به علتاستخر شاهد،  به توليد در استخر طرح نسبت
 نيهمچن .شدتوليد  انجكدر استخر طرح مقداري ماهي 

از رشد مطلوبي  شاهد نسبت بهماهي آمور در استخر طرح 
برخوردار بود ولي ماهي فيتوفاگ و سرگنده از رشد قابل 

طوفانهاي  بعلت قبولي برخوردار نبودند كه احتماالً
آب استخرهاي پرورشي ، روزه 120و بادهاي  سهمگين

ند و باعث بهم خوردن دشهميشه گل آلوده و متالطم مي
د كه منجر به كاهش يگردفاكتورهاي شيميايي آب مي

كه  شده آب استخرها و متالطم شدنگل آلودگي  ،توليد
ده علي رغم  باعث گشته تا مقدار فيتوپالنكتون توليد

نهايت  افزودن كود حيواني و معدني به استخر، كم و در
نمايند نيز زئوپالنكتونها نيز از فيتوپالنكتونها تغذيه مي

در چنين شرايط پرورشي، ميزان  معموالً. يابد كاهش
ميليگرم در ليتر باشد  5قل بايد بيوماس زئوپالنكتوني حدا

)18(. PH كليه استخرها  در تمام طول دوره پرورش در
-بوده است كه مي 5/9 زينمناسب بوده است و در مواردي 

مرگ  PH. تواند تأثير نامطلوبي بر رشد ماهي داشته باشد
گزارش  11و باالتر از  4تر از آور جهت ماهي ها پايين

به مدت  9باالتر از  PHين تعدادي از محقق). 13(شده 
  .)17و  16( دانندطوالني را عامل كاهش رشد ماهي مي

در طول دوره پرورش برخي از عوامل فيزيكي و شيميايي 
در  )3(مهم آب سنجش شد كه با توجه به منبع مطالعاتي 

 انجكپرورش ماهي  در. محدوده پرورش كپور ماهيان بود
 م توجه داشت اوالًبا كپور ماهيان چيني به چند نكته مه

تعريف شود و  انجكماهي غذاي اختصاصي بايد براي 
سايز و اندازه ثانيا  نيازهاي اين ماهي در آن گنجانده شود

مورد بررسي  شتريب جهت معرفي به استخر بايستي انجك
و كود دهي استخرها با احتياط كامل و طبق  قرارگيرد

شيميايي دستورالعمل صورت گيرد و فاكتورهاي فيزيكي و 
آب سنجش و آب كافي با كيفيت مناسب در طول دوره 

  .پرورش به استخر اضافه شود

  منابع
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Replacement of snow-trout (Schizothorax zarudnyi) by common 
carp in poly culture 

Aghili K.  

Golestan Fisheries Research Center (GFRC); Gorgan, I.R. of Iran 

Abstract 

Snow-trout and Chinese carps (silver, big head, grass, and common carps) were 
cultivated at 3000/ha stocking density from July 2005 to November 2006 at Zahak 
hatchery in Sistan and Baluchestan Province. Species composition for cultivation was as 
follows: 65% silver carp, 20% common carp, 5% big head, 10% grass carp, and Snow-
trout stocking density was 110 specimens per pond. Cultivation was carried out at the 3 
treated ponds and 3 control ponds with 3500 m2. Physical and chemical parameters 
were determined during cultivation period. Survival rates of species were as follows: 
24.55% Snow-trout, and 87.88% all four carp species. The initial average weight of 
Snow-trout fingerlings was 40 g which during cultivation period obtained average 
weight of 302.1±14 g. Results show that the difference between final mean weights of 
Chinese carps in poly culture in comparison with monoculture of them was significant 
(p<0.05). The average total yields at the poly culture ponds were 1495.8 kg/ha and in 
control mono culture ponds of Chinese carps was 1681.14 kg/ha. Results showed that 
the average carp production is more than Snow-trout but grass carp yield in the project's 
pond was more than control ponds. The total average yield in the poly culture of snow-
trout and Chinese carps (Project ponds) was 1312 kg/ha and in the poly culture of just 
Chinese carp (control ponds) it was 1681 kg/ha. Due to the price of snow-trout in the 
local market comparing with the price of carp it is recommendable to suggest 
cultivating of this fish to the fish farmers.   

Key words: Poly culture, Snow-trout, Chinese Carp, Sistan and Bluchestan Province 

  


