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اهداف درس :آشنایی با اصول تکثیر و پرورش آبزیان ،تقسیم بندی روش های مختلف تکثیر و پرورش ماهی ها
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مبحث
شرح درس و معرفی منابع ،کلیات مربوط به تکثیر و پرورش ماهی :در جهان  ،در ایران
اهمیت ماهی و صنایع آن
تاریخچه تکثیر و پرورش ماهی
محاسن اساسی پرورش ماهی از لحاظ بیولوژیک  ،اهمیت اقتصادی پرورشی و تولید ماهی
وضعیت پرورش ماهی در ایران
امکانات پرورش ماهی در ایران
روشها و هدف های تکثیر و پرورش ماهی:پرورش یک گونه ماهی یا منو کالچر،پرورش توأم یا پلی کالچر،پرورش تک
جنسی یا منوسکس کالچر
پرورش ماهی های سردآبی و گونه های معروف آن
پرورش ماهیان گرم آبی و گونه های معروف آن .نمونه پرورش ماهیان گرم آبی  ،روشهای پرورش ماهی کپور
پرورش ماهیان خاویاری  ،اختصاصات و اهمیت آنها
زیست شناسی و اکولوژی ماهیان پرورشی:تولید مثل ماهیان :دوجنسی ،هرمافرودیت ،بکرزائی
مواد تناسلی  ،اسپرم ماهیان و اشکال آنها ،ساختمان اسپرماتوزوئید حجم اسپرم ،اندازه و فعالیت اسپرم
بلوغ جنسی  ،تشخیص نر و مادگی در ماهیان
طرز تولید مثل و مهاجرت در ماهیان  ،ماهیان تخم گذار ،النه ساز ها ،ماهیان زنده زا
اشکال بیولوژیک مهاجرت  ،مهاجرت ماهی آزاد ،ماهی سفید تاس ماهیان
تغذیه ماهیان :تغذیه طبیعی  ،تغذیه مصنوعی ،تقسیم بندی ماهیان در کارگاه های پرورشی  .طرز تهیه غذا برای ماهیان ،
فرمول های غذایی ،جیره نویسی .
انتخاب و آماده کردن ماهی برای تکثیر مصنوعی  :شناخت هورمونها  ،طرز تهیه هیپوفیز  ،نگهداری و تزریق هیپوفیز  ،پیش
رسی جنسی بوسیله هورمونهای سنتتیک ()Synthetic
روشهای تکثیر مصنوعی در ماهی  :روشهای اسپرم گیری و تخم گیری در ماهی  ،عملیات و اقدامات قبل از تکثیر مصنوعی
 ،روشهای بیهوشی در ماهی ،داروئی  ،مکانیکی،خونگیری و آماده ساختن ماهی برای تکثیر مصنوعی ،طرز لقاح در ماهی ،
روش های لقاح مصنوعی
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