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در این شرایط چنانچه بخواهیم مانند روش هـاي سـنتی ماهیـان مولـد را در     . نزوالت آسمانی کمتر از سایر مناطق آن است

فصل بهار تکثیر نمائیم، فصل تابستان را پیش رو خواهیم داشت و مشکل کم آبی و دماي باال چنـین منـاطق گسـترده اي را    

از طرفی کارگاه هاي ماهیان زینتی به خصوص کارگاه هایی که به تولیـد گلـدفیش مـی    . تحت الشعاع خود قرار خواهد داد

پردازند با توجه به نیاز بازار که خواهان بچه ماهیان در اندازه هاي متفاوت می باشد نیاز به تولید بچه ماهیان در اندازه هـاي  

به عالوه علومی نظیر انجماد جنـین نیازمنـد   . با موفقیت انجام شداولین بار در ایران از این رو این کار براي . گوناگون است

.  به تولید تخم در زمان هاي متفاوتی از سال می باشند

با این کار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان می تواند نیاز بخش خصوصی را در سراسر سـال جهـت تولیـد       

تخمک و اسپرم این ماهیان فراهم نماید و به عنوان تنها مرجع تخصصی حال حاضر در کشور براي پاسخگویی به نیاز بـیش  

. از پیش بازار باشد

هزار قطعـه   15تا  10هزار  قطعه الرو و یا  25تا  20گرمی می توان  250شایان ذکر است که از یک جفت ماهی گلدفیش    

گرمـی   15میلیون تومان سود خالص براي هر با تکثیر در صورت تولید بچه ماهیـان   6تا  4بچه ماهی تولید نمود که معادل  

. می باشد

.  شیالتشیالت  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه
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