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 یطوالن یمدت زمان طیآب  یدما رایاست ز ترزیچالش برانگ نسبت به تابستانزمستان فصل در  گویم پرورش

 دیکل ل،یدل نیدارد و به هم یبستگ پرورش یحوضچه ها آب یبه دما میبه طور مستق گویم یولوژیزیف است. نییپا

کشور   چند سال گذشتهدر  فصل است. هر در پرورش های و پروتکل اه کیتکن قیتطب گو،یم در پرورش تیموفق

 تجربی نکات یبرخن مقاله به یدر اما و ست بوده اموفق  اریبس زمستان فصل زمینه پرورش میگو طیهندوستان در 

 .می کنیم اشاره زمستانه مزارع تیریمد نهیدر زم دیمف

 

 یک  یبرا یبه اندازه کاف ی پرورشاست که حوضچه ها یضرور

ول دوره در ط بستر حوضچه تا آماده شوند زمستانه یطوالندوره 

از  خوب بستر در فصل زمستان. شته شودنگه دا زیتم رشد

ی یدما یاغلب در طول دوره ها گوهایم رای، زمی باشدملزومات 

 .سرد در خاک بستر فرو می روند

 20از  شیب شوری ppt یداده م حیزمستانه ترج پرورش یبرا 

 یمدت زمان طوالن یحفظ حرارت برا به توانایی آب شورشود. 

حفظ درجه حرارت  بهو  می شودشناخته  نیریآب ش نسبت تر

تقریبا ) فوت 5 ی. حفظ سطح آب باالکند یکمک م بهتر آب

 کند. یکمک مبه حفظ درجه حرارت آب  زین متر( 5/1

  در  شود یم هیبر خالف تابستان، توص: ذخیره سازی الروزمان

ذخیره سازی  ،پایین است اریبس ی آبدما که صبحاولیه ساعات 

جه در نتیو استرس شدید الرو شده  موجب زیرا ،نگیردصورت 

فصل  طیسازی  رهیذخ زمان نی. بهتریابدمی  کاهش آنها یبقا

 باشد. عصرظهر تا  زبعد ا لیاوا تواند یزمستان م

  حدود یشنهادیپ تراکم نزمستافصل در : خیره سازیذتراکم 

 به زیرا می تواند منجر باشد یمعدد در متر مربع  25تا  20

 شود. رشد بهتر 

 

 

 8تا صبح  10تنها از  غذا دهی شود یم هیتوص :هیتغذ تیریمد 

این خارج از  ساعاتدر  . درجه حرارت آبصورت پذیرد شب

کنند.  یمصرف نم خوراک گویاست و م نییپا محدوده بسیار

 ینیسخوراک در مصرف  میزان به شدت بر اساسباید  هیتغذ

 .تنظیم شود های غذادهی

 6تا  2)ساعت  ساعات اولیه صبحدر  یاز هوادهشود  یم هیتوص 

سعی کنید میزان اکسیژن محلول آب ، اما شود یریجلوگ صبح(

به حفظ درجه عمل  نی. احفظ نماییدرا در یک سطح ثابت 

  کند. یحرارت گرمتر آب کمک م

 در طول  دیاکس میکلس یلوگرمیک 10تا  5توده های  از استفاده

 یپخش ماین ماده  بکارگیری حینکه در  یبعد یو گرماشب 

 کند. یه کمک مچحوض در بسترآب  یحفظ دمابه  زیشود ن

  یها به علت دما گوی، مهزمستانپرورش مهمتر از همه، در طول 

حساس  اریبس در برابر بیماری لکه سفید ییو نوسانات دما نییپا

حاصل شود که  نانیاست که اطم یضرور نیبنابرا هستند.

 نیهمچن در دسترس است. یستیز یمنیاقدامات ا نیبهتر

عاری از  الرو های ذخیره سازی شدهکه  دیحاصل کن نانیاطم

 .بیماری هستند

 

شما  یدر فصل زمستان است. ما برا گویم دیها در بازار، تول متیزنده ماندن در هنگام کاهش ق یبرا یدینکته کل 

 .میفصل زمستان آرزومند یموفق ط یپرورش


