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وارداتی از  (Ctenopharyngodon idella)خوارهای رشد ماهی کپور علفمقایسه شاخص

  کشورچین با ماهی کپور علفخوار استان خوزستان
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 1398 مردادتاریخ پذیرش:            1398 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده
در داخل  (Ctenopharyngodon idella) خواردرجمعیت ماهیان کپور علف هدف افزایش عملكرد صفت اقتصادی رشد این تحقیق با 

خوار کشور استخرهای خاکی، احیای نسل ماهی کپور علف پرورش آنان در چین و از کشور خواراز طریق واردات الرو ماهی کپور علف کشور
زمان با مشارکت بخش دولتی )مرکز تكثیروپرورش شهید ملكی استان صورت همهانجام شد. عملیات اجرایی پروژه ب )از طریق تكثیرمولدین(

صورت هب مرکز تكثیر آبزیان شوش،مرکز تكثیر شرکت آبزی، مرکز تكثیر شرکت ماهی کارون : خوزستان( ومراکز بخش خصوصی مشتمل بر
داپتاسیون با محیط، با آ ماهیان پس ازگذراندن دوره قرنطینه وچین انجام گرفت. بچه خوار از کشورزمان با ورود الروهای ماهی کپور علفهم

 3200میزان متوسط سازی بهیرهذخ شدند. (Stocking)سازی دما سازی، در استخرهای پرورشی با تراکم یكسان ذخیرهضوابط فرآیند هم رعایت
طی دوران پرورش  پایه در برای بارورسازی استخرها عالوه  برکود بود. سال(دوره پرورش )یکماهی درهكتار  طول دوره رشد مشتمل بر یکبچه

بار کیلوگرم  هر سه روز یک5/1012میزان به از انواع کودهای معدنی )شیمیایی( بار وروز یک دو تن هر24میزان از کودهای آلی )گاوی( به
منظور سنجش پارامترهای زیستی از قبیل محاسبه شاخص مقاطع مختلف رشد به سنجی درحین دوره پرورش عملیات زیست در واستفاده شد 

ضریب مرگ  وزن، محاسبه رابطه طول و و (SGR) ، ضریب رشد ویژه(CF) ، ضریب چاقی یا شاخص وضعیت(DWG) افزایش روزانه وزن بدن
ای یونجه انجام شد. بررسی معادله رشد )صبح و عصر( وبا استفاده از گیاه علوفه روز صورت دوبار درهتغذیه ماهیان ب ماهیان انجام شد.بچه ،و میر

خوار وارداتی علفجمعیت ماهی کپور  وزن در بین پارامترهای طول و %95 میزانخوار وارداتی حاکی از وجود همبستگی مثبت بهماهی کپور علف
خصوص ماهیان وارداتی دارای اختالف یب همبستگی بین طول و وزن ماهی درمطالعه انجام شده میزان ضر است. در>P) 05/0) در سطح آماری

میزان ترین چنین در بین مزارع مورد مطالعه بیشهم خوار داخلی است.جمعیت ماهی کپور علف چشمگیری نسبت به این ضریب در معادله رشد
( ضریب چاقی 4/1±03/0) که شرکت ماهی کارون باالترین مقدارطوریهب شد. خوار وارداتی در شرکت ماهی کارون مشاهدهرشد کپور علف

صورت هخوار وارداتی ب، میزان پارامترهای رشد کپور علفخود اختصاص داده است. در مجموعخوار را بهدر بین مزارع پرورش ماهی کپور علف
ازسوی دیگر، مقدار قابل مالحظه  دوره پرورش بوده است.خوار داخلی در پایان ، بیش از رشد کپور علف(>05/0P) دار در سطح آماریمعنی

های خوار وارداتی دارای ارجحیتوزن در نسل حاضر داللت بر آن داشته که از نظر اصالح نژادی جمعیت ماهی کپور علف ضریب همبستگی طول و
)با ضریب رشد  خوار وارداتی برترتوان نسیت به انتخاب ماهیان مولد کپور علفباشد. لذا با اطمینان میبه جمعیت مشابه داخلی میزیستی  نسبت 

خوار ها را درذخایر ژنتیكی جمعیت ماهیان کپور علفنسبت به انتقال ژنوم آن گری،از طریق عملیات تالقی جمعیت مذکور پرداخته و در باالتر(
 درفاز بعدی تحقیقات پرداخت.داخلی 

   کپور وارداتي رشد، پرورش، ماهيان گرمابي، کپور علفخوار، کلمات کلیدی:

 Sharif_23m@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

پروری با تامین بیش از نیمی از تولیدات ماهی دنیا نقش آبزی       

فقر  سزایی در تامین غذاهای دریایی،کاهش سوء تغذیه،گرسنگی وبه

عنوان عضوی از )آمور( به خوارماهی کپور علف .(FAO ،2015) دارد

والستسین با نام  توسط خاویر و 1844سال خانواده کپورماهیان در 

های متداول معرفی گردید. نام  Ctenopharyngodon idellaعلمی

 باشد(تر میرایج که) خوارعلف امروز دو نام یعنی کپور و محلی استاندارد

(Opuszynski ،1972و آمور سفید بیش )گذاری ترین کاربرد جهت نام

های رهاسازی این علت گسترش فعالیتاین ماهی گرمابی را دارد. به

 های محلی زیادی برای آن ، نامهای مختلف دنیاماهی در قسمت

خوار یکی از ماهیان پرورشی ماهی کپور علف وجود آمده است.هب

های سیالبی خانواده کپور ماهیان بوده که زادگاه اصلی آن رودخانه

جلوگیری از رویش  از این ماهیان برای (.Ellis ،1974) چین است کشور

شود های طبیعی استفاده میبندانیا آب ها وگیاهی در کانال

(Nikolsky  وAliyev ،1974). پرورش کپور  عالوه بر این تکثیر و

های طبیعی بندانخوار جهت تامین پروتئین یا رهاسازی در آبعلف

؛ 1393پور و همکاران، )زهتابآسیا مرسوم است  در اروپا و

Washington State ،1990). بزرگ  خوار یک ماهی نسبتاًکپور علف

های کپور است. طول است که دارای ساختار بدنی مشابه با دیگر گونه

یکی از  .کیلوگرم برسد 37متر و وزنش به  6/1تواند به بلندی آن می

و همکاران،  Conover) باشدمیکپورماهیان خانواده اعضای  ترینبزرگ

به منابع آبی در کشور  1960در سال  خوارهی کپور علفما (.2007

عنوان  یک ماهی ارزان قیمت که در آمریکا معرفی شد. این ماهی  به

، Washington State) کنترل گیاهان آبزی نقش حایز اهمیتی دارد

که حضور این ماهی باعث شده تا استفاده از مواد جایی(. از آن1990

لذا استفاده از ، جمعیت گیاهان محدود گرددکننده شیمیایی کنترل

های آبی نقش مهمی بومجهت حفظ زیست در خوارماهی کپور علف

 خوار باماهی کپور علف (.Kelly ،2006و  Mitchell) نمایدایفا می

های طبیعی از روی زیستگاه تغذیه از گیاهان آبزی اثرات مثبتی بر

 Van؛ 2014و همکاران،  Wittmann) ها دارددریاچه ها وقبیل تاالب

der Lee  ،؛ 2017و همکارانCudmore  ،اغلب . (2017و همکاران

 بوده دارای جایگاه جداگانه آبزیان و ماهیان از نظر محیط زندگی خود

هستند  ایدارای آشیانه و بر حسب حرکات رفتاری و رژیم غذایی خود

و  Stanley) شودگفته می (Niche)که اصطالحاً به آن النه اکولوژیکی 

همین مناسبت ممکن است چند گونه از آبزیان به .(1987همکاران، 

بیولوژیکی این موجودات  فعالیت ولی نباشند مستقیم با یکدیگر تماس در

در محیط زندگی نه تنها یک رابطه رقابتی ایجاد نکرده بلکه در محیط 

آورد و بعضاً وجود میهای را بطرفهزندگی آنان یک ارتباط سودمند دو

های مختلف سبب تسهیل رشد یک گونه و گاهی های گونهفعالیت

های دیگر خواهد شد که به سبب تهیه مواد غذایی جدید برای گونه

 شوداطالق می Synergism)) یاریطرفه، واژه همپدیده سودمند دو این

 خصوصیات دلیلبه گرمابی ماهیان (1391 شریفیان، و صحافیزادهحسین)

واجد  (Multi species fish culture)ایچندگونه پرورش برای زیستی

تر تنوع بخشی یاری بوده و این موضوع زمینه هرچه بیشپدیده هم

استخرهای پرورشی را مهیا ساخته و ماحصل  هایاکوسیستم در ایگونه

، ایی مورد پرورش در کشت چند گونههاتقابل ایجاد شده و تعدد گونه

جر به حداکثر استفاده از طبقات مختلف غذایی در هرم اکولوژیکی من

های ماهیان گرمابی دارای . هریک از گونه(1371دهدشتی، ) گرددمی

به  کهمند شده، بدون اینمنابع غذایی ویژه خود هستند و از آن بهره

اکولوژیکی رقابتی در بین آنان ایجاد شود. مدفوع کپور  هایرفتار سبب

صورت هباشد که بهای هضم شده میای سرشار از فیتوپالنکتوننقره

گیرد و ماهی کپورمعمولی کپورمعمولی قرار می در دسترس ماهی پلیت

با جستجوی بستر استخر، مواد ارگانیک ریز و اجرام غذایی در آب 

زاده حسین) شودای مصرف میله کپور نقرهوسیهکند که بایجاد می

پرورش ماهیان گرمابی در کشور از روند   .(1391 شریفیان، و صحافی

 ،عملکردکه براساس گزارش طوریهب است بوده برخوردار ایفزاینده رشد

میزان تولیدات ماهیان گرمابی 1396سازمان شیالت ایران در سال 

درصد کل تولیدات ماهی در 45تن بوده که معادل 198623 پرورشی

 (.1396، سازمان شیالت ایران) باشدکشور می
  

 
میزان سهم تولیدات ماهیان گرمابی کشور سال  نمودار: 1شکل 

1396 
 

 باشد:دارای خصوصیات مشروحه ذیل میخوار کپور علفماهی        

وسط طول استاندارد مت ،3/14 پوزه طول به استاندارد طول نسبت متوسط

، توسط 3/5ط طول استاندارد به پهنای سر ، متوس4/3به طول سر 

طول  ، متوسط7/6طول استاندارد به عرض فاصله بین دو حدقه 

و متوسط  7/6، متوسط طول ساقه دمی 2/4استاندارد به پهنای بدن 

ی اها دایرهفلسمتر، سانتی 7/7طول استاندارد به عرض ساقه دمی 

که حاشیه ها در وسط فلس قرار دارد، با وجود اینبوده و مرکز آن
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دار کنگره ها کامالًباشد، لبه خلفی آندار میهاکمی کنگرهقدامی آن

است. در قسمت قدامی حفره دهانی چند چین عرضی و درسقف آن 

های کوتاه طولی وجود دارد. یک چین لی در طول تعداد زیادی چین

باشد و غشاء مخاطی آن به شکل یک ارد. زبان آزاد نمیلب باال قرار د

. باشدنیمه مثلث، برجسته و دارای تعداد زیادی چین عرضی ظریف می

ای، های تیغهها، استخوانهای ضخیم است. آروارهدهان دارای لب

پنجمین کمان آبششی  باشد.چنین زبان فاقد دندان میکامی و هم

توسعه یافته و طول آن دو برابر عرض آن است، این کمان دارای  کامالً

طور جانبی هتیز بوده که بدو ردیف دندان حلقی بزرگ، مضرس و نوک

های داخلی است و دندان 2 ، 5-1،4باشند. فرمول دندانیفشرده می

 (.1378، محمدیان) اندیافته تریبیش توسعه جانبی هایدندان به نسبت

، داخل باشندفرعی جانشین شونده که کوچک و فشرده می هایدندان

غشاء مخاطی حلق در نزدیکی فک حلقی قرار دارند. سطح آزاد الیه 

 ،نمایدسخت دندان یا آسیاب که برای دندان سطح جویدن را ایجاد می

باشد. هر کمان آبششی شکن می و بیضی شکل بوده و دارای چین

صورت دو هحلقوی بوده که ب -نواریدارای خارهای آبششی باریک و 

ردیف در حاشیه آن مستقر هستند. هر خار آبششی از یک پایه اتصالی 

وسیله یک الیه هدار تشکیل یافته که بو یک بدنه قابل انعطاف و شیار

. باشندمی خارها کوچک و پراکنده شده است. این مخاطی پوشیده نازک

خوار را مختلف کپور علف در یک بازنگری، ترکیب درصدی وزن اجزاء

ها ، استخوان5/11 -9/19سر ،2/61 -5/67( تنه)های: بدن در محدوده

و غدد  2/6 - 13، روده 8/2- 2/5ها ، فلس1/2 - 3/2ها ، باله3/8-9/2

، 9/19: سر میزانرا به کرد. درصد وزنی اجزاء بدن ذکر 6/0-8/0جنسی 

ها را ها و فلسو باله 7ها استخوان ،2/10 ، روده55، گوشت 62تنه 

دهان  ،پولک باتوسط سر پهن، پوشیده ماهی این  یافتند. 9/7 مجموعاً

و پوزه بسیار  کشیده شدهفک باال اندکی  ،های سادهانتهایی با لب

که انتهای طوریهدهان گشاد بوده ب است چشمان آن کوچک و کوتاه

خوار بدن کپور علفماهی  رسد.دهان آن به نزدیکی چشمان ماهی می

 .(استثنای منطقه شکمی که منحنی شکل استبه) دوکی شکل دارد

 تیره وها های سیکلوئیدی بزرگ پوشیده شده است و بالهبدن با فلس

آمور ممکن است ماهی  (.2004و همکاران،  Cudmore) هستندمدور 

ای روشن تا سیاه، با یک رنگ سبز تیره، های مختلف از نقرهدر رنگ

خوار دارای چنین کپور علفی متغیر باشد. همازمینهمیانه ای با هوهق

های حلقی است که برای آسیاب کردن منابع اصلی مواد غذایی دندان

و همکاران،  Cudmore)خود، مانند مواد گیاهی تخصص یافته است 

خوار صفات بسیاری با سایر جاکه کپور علف. از آن(1شکل ) (2017

برای شناسایی دقیق  لذا گاهاً، صورت مشترک داردبههای کپور گونه

بندی، جزو از نظر طبقه باشد.احتیاج به کلیدهای شناسایی دقیق می

 ،رده: ماهیان، دارانطناب: شاخه، فرمانرو: جانوران

جنس ، تیره: کپور ماهیان، Cyprinoformesراسته: ماهیان استخوانی  

 .باشدمی Ctenopharyngodon idella کپور علفخوار و گونه:
 

 
 خوارهای حلقی در ماهی کپور علفنمایش دندان: 2 شکل

 

 
 خوار: ماهی کپور علف3شکل

 

 در هدف افزایش عملکرد صفت اقتصادی رشد این تحقیق با        

از  ( در کشورCtenopharyngodon idella) خوارجمعیت کپور علف

 پرورش آنان در چین و خواراز کشورطریق واردات کپور علف

خوار منظور پرورش و احیای نسل کپور علفاستخرهای خاکی به

 کشور )از طریق تکثیر مولدین( انجام شد.

 

 هامواد و روش

زمان با مشارکت بخش دولتی )مرکز صورت همهب حاضرتحقیق       

مراکز بخش خصوصی  پرورش شهید ملکی استان خوزستان( و و تکثیر

 کارون یشرکت ماه ریمرکز تکث مرکز تکثیر شرکت آبزی، مشتمل بر،

زمان با ورود الروهای ماهی صورت همهب مرکز تکثیر آبزیان شوش،

ماهیان موصوف پس از آداپته  چین انجام شد. خوار از کشورکپور علف

 سازی شدند. میانگین وزن بچهاستخرهای پرورشی ذخیره شدن در

متر ثبت میلی 80±14 طول کل گرم بوده ومیلی 500±25ماهیان 

الذکر مراحل صدروضعیت سالمت ظاهری ماهیان در طول  گردید.

ماهیان ها در زمان رهاسازی بچهمورد بررسی قرارگرفت. فیتوپالنکتون

دمایی ماهیان اصول هم. جهت رهاسازی بچهنددر وضعیت مناسب بود
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اهیان به ممیزان متوسط رهاسازی بچه صورت کامل انجام شده وهب

 .بود در هکتار ماهیقطعه بچه 3200میزان 

ماهیان به مراکز تکثیر ر هنگام ورود بچهدمدیریت بهداشتی:        

و وضعیت  شده وارد قرنطینه استخرهای به ابتدا ماهیان، جمعیت پرورش و

چنین میزان فاکتورهای هم ررسی قرار گرفت.ورد بسالمت آنان م

گرفت. با توجه به اهمیت موضوع  سنجش قرار آب مورد فیزیکوشیمیایی

خوار به کپور علفمدیریت بهداشتی مزارع، از زمان ورود ماهی

 صورت کامل انجام شد.هاستخرهای پرورشی اصول قرنطینه ب

سازی بعد از صید ماهیان مراحل آماده مدیریت آماده سازی:       

بازسازی کف  ،عملیات خشک کردن تخلیه آب آغاز شده و دوره قبل و

 خروجی و های ورودی وکنترل دریچهشخم، ، پاشیآهک، و دیوارها

تخلیه آب  درنهایت آبگیری انجام شد. بعد از افزودن کود پایه و

 کیلوگرم و 1800کودپاشی صورت گرفت. میزان آهک مورد استفاده 

کف استخرهای پرورشی  در نواختیک صورتهب (Cao) نوع آهک زنده از

های های هرز موجود در دیواره(. علف1378، خلقخوش) پاشیده شد

همان محل آتش زده شد.  صورت کپه مانند درهاستخرهای پرورشی ب

( لزونها )ویژه حالروهای آن موذی و تشکیل پناهگاه برای جانوران تا از

مرحله اول کود  در مرحله انجام گرفت. کوددهی در دو جلوگیری شود.

صورت هگاوی ب هکتار کود تن در 4-5مقدار به از آبگیری و پایه که قبل

مرحله  شد. در به فاصله سه تا پنج متری کف استخر ریخته مانند و کپه

دوم کوددهی در طول دوره پرورش انجام گرفت. کودهای حیوانی به 

تن کود حیوانی در واحد هکتار  5/3 کیلوگرم کود مرغی و 600میزان 

هکتار  تن در 24 داخل گونی ریخته شده و صورت کود خشک درهب

در ادامه پرورش برای  برای تهیه شیرابه )اسالری( )فقط کود گاوی(

بارورسازی استخرها استفاده شد. با توجه به وضعیت تولیدات اولیه 

هکتار همراه  پانزده کیلوگرم کود شیمیایی در استخرها هرهقته ده تا

بعد از محاسبه کود  استخرها اضافه شد.صورت شیرابه( به هبا کود )ب

ماده فعال  دوگرم درلیتر و (N)مورد نیاز براساس ماده موثر نیتروژن 

صورت جداگانه در هها را بگرم در لیتر آن 2/0میزان به (P2O5)فسفر 

حل کرده و  کامالً 20به 1لیتری با آب به نسبت  300های داخل وان

د. زمان مصرف کود شیمیایی سپس در تمام سطح استخر پاشیده ش

 جهت جریان باد و در هوای آفتابی در صبح و 10-11حدود ساعت 

سنجی درحین دوره پرورش عملیات زیست بار انجام شد.سه روز یک هر

منظور سنجش پارامترهای زیستی از قبیل در مقاطع مختلف رشد به

 و (SGR) (، ضریب رشد ویژهCFضریب چاقی ) های،محاسبه شاخص

برداری با استفاده از ، انجام شد. نمونهمحاسبه رابطه طول و وزن

ها بالفاصله با استفاده از تور پره انجام پذیرفت. نمونه و ماشک تورهای

به آزمایشگاه منتقل  هوش کننده قرار داده شده وهای بیدر محلول

های ماهیان در تیمارگردید. رابطه طول )چنگالی( و وزن )کل( بچه

های رشد نتایج با شاخص. (Ricker ،1973) طبق تعیین گردید مختلف

 .های موجود در کشور( در داخل کشور مقایسه شد)نمونه هاگونه همان

 :گیری پارامترهای رشداندازه

 : (Ricker ،1973خوار )رابطه طول ووزن ماهی کپور علف

   bW=aL                                                          :  1رابطه 

   =logL                                             b /(logW-loga): 2رابطه 

w ،)وزن کل )گرم :Lمتر(، : طول چنگالی )سانتیa  وb ضرایب :

 bجهت تائید ارزش tسپس از آزمون رگرسیون بین طول و وزن، 

جهت مقایسه با ارزش ایزومتریک  فوقدست آمده از رابطه لگاریتمی هب

(3b=استفاده شد ) (Sumbuloglu  وSumbuloglu ،2000).  

  :(Tacon ،1990) (DWG) رشد روزانه

  T                                                 : DWG = Wf – Wi\3رابطه      

Wi ،)گرم( وزن اولیه :Wf وزن :،)نهائی)گرمT طول دوره پرورش 

 میانگین فولتون با نسبت از رابطه :(CF) وضعیت شاخصیا  یچاق یبضر

شد متر محاسبه طول چنگالی به سانتی بر توان سه به گرم، ماهی وزن

(Austreng ،1978:)  4رابطه:                  CF = (Wf / L^3) × 100   

Wf ،وزن نهائی :L ،طول چنگالی :CF :ضریب چاقی 

لگاریتم وزن رابطه  : از(Specific Growth Rate) هضریب رشد ویژ

نهایی منهای وزن اولیه ماهیان  نسبت به تعداد روزهای پرورش ضرب 

 (:2005و همکاران،  Hevroy) محاسبه شد 100در عدد 

   SGR % day-1 = [100 × ((ln Wf – ln Wi) / t))]        : 5رابطه      

t ،تعداد روزهای پرورش :Wi ،)گرم( وزن اولیه :Wf)وزن نهائی)گرم : 

 همکاران، و Ai) شد محاسبه ذیل ریاضی رابطه از میر و مرگ ضریب

  SR = (Nf / Ni) × 100                                   :6رابطه   (:2006

Niسازی شده، : تعداد ماهیان ذخیرهNfتعداد ماهیان زنده نهائی : 

%XM 100                               میر میزان مرگ و-XM=SR 

تصادفی بود. نتایج در سطح  کامالً طرح در قالب بردارینمونه شیوه       

05/0=α ای چنددامنه ای دانکن در قالب طرح از طریق آزمون مقایسه

طرفه مقایسه شدند.رسم نمودار براساس آماری آنالیز واریانس یک

  انجام شد.  Exell 2007افزاراز نرم استفاده
 

 نتایج
خوار داخلی و کپور کپور علفمعادلة ارتباط طول و وزن ماهیان        

 های انجام شده درسنجیخوار وارداتی با توجه به نتایج زیستعلف

های )شکل ترسیم شد رشد  منحنی و  گردیده تعیین رشد مختلف  مقاطع

 (.5و  4
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 خوار داخلیوزن درجمعیت ماهی کپورعلف رابطه طول و نمودار: 4شکل 

 

وزن  طول و بستگی مثبت بین پارامترهاینمودار فوق موید هم       

  >05/0Pخوار داخلی در سطح آماری جمعیت ماهی کپور علف در

 محاسبه شده است. %64بستگی معادل میزان  ضریب هم باشد.می
 

 
 خوار وارداتیوزن درجمعیت ماهی کپورعلف رابطه طول و نمودار: 5شکل 

 

 بستگی مثبت بین پارامترهای طول وهم نمودار فوق موید وجود       

 >P 05/0 سطح آماری در خوار وارداتیعلف کپور وزن درجمعیت ماهی

 در محاسبه شده است. %95بستگی معادل میزان ضریب هم باشد.می

تمامی معادالت  لذا الگوی رشد در ،بوده 3 از ترکم  bدو معادله ضریب هر

خوار علف کپور ماهی وزن بررسی از حاصل نتایج باشد.الومتریک می از نوع

پرورش حاکی  دوره طی در (کشور داخلی ماهیان) شهیدملکی تکثیر مرکز

. (6)شکل باشد در طی دوره پرورش می از رشد وزنی ماهیان موجود

گرم حاصل 890±27خوار کپور علف در این مزرعه حداکثر وزن ماهی

خوار چنین نتایج حاصل از بررسی افزایش وزن ماهی کپور علفهم شد.

شهیدملکی در طی دوره پرورش نیز حاکی از  تکثیر وارداتی مرکز

رشد وزنی ماهیان وارداتی در مقایسه با ماهیان داخلی در پایان  افزایش

خوار وزن ماهی کپور علف. در این مزرعه حداکثر >P)05/0) دوره بود

بررسی  از حاصل نتایج .(7)شکل حاصل شد  گرم 950±45وارداتی 

  شوش در طی دوره پرورش تکثیر خوار در مرکزرشد ماهی کپور علف

دار بین رشد وزنی ماهیان وارداتی حاکی از عدم وجود اختالف معنی

این مزرعه در (. >05/0P) داخلی در پایان دوره بود مقایسه با ماهیان در

 (.8)شکل گرم حاصل شد 736±42خوار حداکثر وزن ماهی کپور علف

خوار شرکت آبزی نتایج حاصل از بررسی وزن ماهی کپور علف       

در طی دوره پرورش حاکی از کاهش رشد وزنی ماهیان وارداتی در 

در این مزرعه  >P)05/0) مقایسه با ماهیان داخلی در پایان دوره بود

 .   (9)شکل  گرم حاصل شد 600±1/0خوار علف کپور ماهی حداکثر وزن

 

 
 شهیدملکی تکثیر خوار در مرکزهای کپور علفنمودار تغییرات وزنی ماهی: 6شکل 

 (ماهیان داخلی کشور)
 

 
  شهیدملکی تکثیر خوار در مرکزهای کپور علفتغییرات وزنی ماهینمودار : 7شکل 

 (وارداتی کشورماهیان )
 

 
 شوش تکثیر خوار در مرکزنمودار تغییرات وزنی ماهی کپور علف: 8شکل 
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خوار علف کپور ماهی وزن چنین نتایج حاصل از بررسی افزایشهم       

توجه شرکت ماهی کارون در طی دوره پرورش حاکی از افزایش قابل 

 داخلی وارداتی در مقایسه با ماهیان خواررشد وزنی ماهی کپور علف

 کپور در این مزرعه حداکثر وزن ماهی .>P)05/0) در پایان دوره بود

 (.10)شکل  گرم حاصل شد1750±67وارداتی خوارعلف

 ( ، ضریب مرگSGRهای رشد نظیر رشد ویژه )تغییرات شاخص       

خوار بیانگر ( در ماهی کپور علفCF) ( و ضریب چاقیMortality) و میر

افزایش ضریب چاقی و نرخ رشد ویژه ماهیان وارداتی نسبت به ماهیان 

خوار باشد. میزان نرخ رشد ویژه در ماهی کپور علفبا منشا داخلی می

خوار بود که در مقایسه با ماهیان با منشا کپور علف 01/14معادل 

نرخ رشد روزانه ماهی کپور (. 11 )شکل قابل مقایسه است 6/13داخلی 

خوار داخلی کپور علف ماهی داری باالتر ازطور معنیهب وارداتی خوارعلف

ترین بیش کارون در این میان شرکت ماهی (.12 )شکل(>05/0P) است

خود اختصاص داده است ه( را بگرم در روز)برحسب  رشدمقدار نرخ 

ضریب  (4/1±03/0) شرکت ماهی کارون باالترین مقدار (.13)شکل 

خود اختصاص خوار را بهچاقی در بین مزارع پرورش ماهی کپور علف

 خوار داخلیکپور علف ماهی پرورشی مزارع در بین .(14)شکل  داده است

)با منشا ماهیان  مرکز تکثیر شوش وتکثیر شهید ملکی  مرکز در

)شکل خود اختصاص دادند ترین مقدار تلفات بهترتیب بیشبه وارداتی(

15). 
 

 
( Mortality(، ضریب مرگ و میر )SGR: نمودار مقایسه نرخ رشد ویژه )11شکل 

 خوار وارداتی و داخلی( در ماهی کپور علفCFو ضریب چاقی )
 

 
خوار ( در ماهی کپور علفDWG) مقایسه نرخ رشد روزانه: نمودار 12شکل 

 وارداتی و داخلی
 

 
خوار در مقایسه میانگین رشد روزانه ماهی کپورعلف نمودار: 13شکل 

 مزارع پرورشی

 

 
 مودار تغییرات وزنی ماهی کپور علفخوار شرکت آبزی: ن9شکل 

 

 

 
خوار شرکت ماهی تغییرات وزنی ماهی کپور علف: نمودار 10شکل 

 کارون 
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 : نمودار مقایسه ضریب چاقی ماهی کپور علفخوار در مزارع پرورشی14شکل 

 

 
 خوار در مزارع پرورشیومیر ماهی کپور علف: نمودار مقایسه نرخ مرگ 15شکل 

 

ضریب رشد ویژه در بین مزارع در هر سه مرکز ماهی کارون و        

تر از سایر مزارع مورد مطالعه شرکت آبزی و مرکز تکثیر شوش بیش

 (16 شکل) بود
 

 
 خوار در مزارع پرورشی: نمودار مقایسه نرخ رشد ویژه ماهی کپور علف16 شکل

دست آمده درجه حرارت آب هنتایج ب :آب دمای گیریاندازه       

های مختلف دوره پرورش حداقل و حداکثر و میانگین به تفکیک ماه)

 درج گردیده است. 1در جدول 
  

میانگین درجه حرارت آب استخر پرورشی مورد تحقیق   :1جدول

 های مختلف پرورشیدر ماه

 

 

 حثب
های در جمعیت تنوع داشتن ،نژاداصالح برنامه هر آغاز در گام اولین       

ضعیف ژنتیکی  یهابنیان کهصورتی در نژاددر اصالح است. مورد مطالعه

های در حال تفرق در جمعیت میزان اختالف ژنتیکی نسل ،باشند

فاصله ژنتیکی  ،در نتیجه .تدریج کاهش خواهد یافتهاصالح شده، ب

و هتروزیگوسیتی کافی حاصل  یابدمیها و والدین کاهش بین زاده

هر نژاد مجموعه  واقع، در  .(1381؛ عطایی، Hedric ،1998) شودنمی

، Hedric) سازدآن نژاد را می ژنی مخزن که هاستفردی از ژنهب منحصر

تنوع درون نژادی همواره با ورود تنوع جدید ناشی از جهش  (.1998

راحتی بازسازی هتوان بمواجه است. اما تنوع ژنتیکی بین نژادی را نمی

نمود. ساختار ژنتیکی هر نژاد حاصل تقابل جهش، رانش ژنتیکی، 

 تکامل و سازگاری است که طی قرون متمادی حاصل گردیده است

(Templeton ،2004). ها ممکن است تبادالتی که جمعیتجائیاز آن

ها میان جمعیت ژنتیکی دارد که تمایز وجود امکان این باشند، داشته هم با

از نظر جغرافیایی  اهایی که آشکارجمعیت جزهوجود نداشته باشد )ب

در  ،عبارت دیگراز هم جدا هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند(. به

مواردی، موانع تولیدمثلی پنهانی وجود دارد که از تبادل اطالعات 

در طول چرخه  ،عالوههکند. بها جلوگیری میژنتیکی بین جمعیت

طور فیزیکی با هزندگی یک گونه، ممکن است اعضاء یک جمعیت ب

ساختار جمعیتی  ،ترتیبیندب .ها مخلوط شونداعضاء جمعیتسایر 

متعدد  هایجمعیت یا مثلی منفردجمعیت تولید تواند یکیک گونه می

وسیله هولی در اصل ب ،مجزا که تنها گاهی با هم تبادالت گامتی دارند

 صورتهتواند بچنین میهم فاصله جغرافیائی از هم جدا هستند، باشد.

اما از نظر تولیدمثلی  ،کنندهایی که در کنار هم زندگی میجمعیت
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( Whitmore ،1990) تمام حاالت مذکور باشد ترکیبی از یا مجزا هستند

از دست رفتن تنوع ژنتیکی درون جمعیتی دارای چندین علت است 

 هایسلول از گیرینمونه حینها انحراف ژنتیکی نآترین علت که مهم

 ژنتیکی در تنوع رفتن باشد. از دستهای محدود میدر جمعیت جنسی

که این سرعت با اندازه موثر دهد ژنتیکی با سرعتی رخ می انحراف اثر

یندی آطی فر (.2011و همکاران،  Wang) جمعیت رابطه عکس دارد

میزی و از دست رفتن آنام نقش انقراض مشهور است، درونه که ب

کاهش سازگاری و شایستگی  سببتواند ژنتیکی می در اثر انحراف تنوع

موثر جمعیت  اندازه کاهش تواند موجبشایستگی می رفتن دست از شود،

نوبه هب که تریبیش تنوع آمیزی و از دست رفتندرون ،روو از این شود

کند. کاهش مستمر دهد، ایجاد میتر کاهش میشایستگی را بیش خود

 از سازد.روبرو می اندازه جمعیت، جمعیت را با افزایش خطر انقراض

ترین خطر و اثر سوء تنوع ژنتیکی درون جمعیتی شایع رفتن دست

ویژه در رابطه هماهی و ب مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده در مراکز تکثیر

 Wang) باشدها میمورد استفاده و چگونگی آمیزش آن تعداد مولدین با

ای برای احیای تا چند ساله اخیر برنامه ایراندر  (.2011و همکاران، 

 در پرورشی هایفعالیت نسل ماهیان گرم آبی وجود نداشته است و اهم

قد در اندازه ماهیان انگشتشیالت کشور منحصر به پرورش بچه صنعت

های ایجاد تنوع ژنتیکی بدون شک یکی از راه گرم بوده است. 3تا  2

 های آنان ورود افراد جدید به جمعیت درجمعیت آبزیان پرورشی،

 کشور از  خوارعلف  کپور ماهی این تحقیق اقدام به ورود ذا درل باشد.می

ای بین ها مقایسههای زیستی آنشاخص شده تاضمن بررسی  چین

 و وارداتی خوارعلف کپور ماهیان ین جمعیتب های مذکوردرشاخص

در مرحله  است بدیهی پذیرد. صورت داخلی خوارعلف کپور ماهی جمعیت

بعدی تحقیق ماهیان وارداتی که دارای شاخص برتر هستند وارد 

این طریق ژنوم جمعیت  تا از گری شده،های تالقیهای  سیستمبرنامه

رهگذر موجبات افزایش  این از شده و وارد ژنوم ماهیان داخلی در مذکور

 خوار داخلی فراهم گردد.پرورش جمعیت کپور علف عملکرد تولید و

در مورد اثر و . که هدف از طراحی این تحقیق محقق شودطوریهب

و شایستگی  سازگاری بر ژنتیکی رفتن مقدار معینی از تنوعدست از پیامد

چنین در رابطه با حساسیت بلندمدت یک جمعیت خاص ماهیان و هم

ها و جوامع مختلف به کاهش تنوع ژنتیکی عدم قطعیت نسبی گونه

توان نمی که عدم قطعیت مذکور را احتماالًجاییوجود دارد. از آن

سو و تکاملی همبا اصول  ها،کارها و راهنماییبرطرف نمود، باید راه

مطابق باشد تا از دست رفتن تنوع ژنتیکی در اثر دخالت انسان به 

یکسان در  کامالً دو ماهی .(Waples ،1990) ترین مقدار برسدکم

طبیعت وجود ندارد و تنوع موجود در یک جمعیت از ماهیان در 

که هدف نکته مهم آن هاست.های واقعی آنفنوتیپ برگیرنده تمام

. باشدمی جمعیت پتانسیل بیولوژیک نژاد افزایش های اصالحبرنامهکلی 

گیری نظیر رنگ طول وزن فنوتیپ خصوصیات قابل مشاهده یا اندازه

طور کمی ماهیانی برای است. به …تعداد خارهای باله پشتی و 

تر، درصد باالتر سریع ترند که دارای رشدصرفهپرورش مقرون به

 تری داشته باشند وریب تبدیل نهایی پایینگوشت )الشه( باشند. ض

تری به بیماری از خود نشان دهند همه این مزایا در مقاومت بیش

پذیر با رعایت اصول ژنتیک و اصالح نژاد امکان کارگاهی تکثیر مدیریت

این است که  هدف ماهیان های اصالح نژاد دام یااست. در برنامه

التر از میانگین داشته باشند در حیواناتی که دارای ظرفیت ژنتیکی با

 عنوان والدین نسل بعد استفاده شودها بهآن ابتدا انتخاب شده و از

هر چند که تنظیم بیان ژن . (1391 شریفیان، و صحافیزادهحسین)

اما نتیجه حاصل از این عمل  .تواند در تمام موجودات اتفاق بیافتدمی

ایجاد تنوع ژنتیکی در ذخیره ژنومی موجودات است. تنوع ژنتیکی در 

پیدایش افراد مختلف  به منجر که است هاییمعنای عام شامل تنوع ژنوم

بین اعضای یک گونه و  کوچک اختالفات اند. این اصالحات شاملشده

 شودمختلف نیز می هایتر بین ژنوم گونهشامل اختالفات خیلی بزرگ

(Wang ،2011 ؛Loch  ،1997و همکاران.) تحقیق حاضر برمبنای دو 

رشد کپور  داری وآیا امکان نگه شرح ذیل انجام شده است:فرضیه به

چینی جدید وارداتی در شرایط اقلیمی استان خوزستان  ماهیان

خوار وارداتی های رشد ماهی کپور علفآیا شاخص پذیر است؟امکان

 خوار داخلی متفاوت است؟کپور علف های رشد متعارف ماهیشاخص با

انجام تحقیق حاضر داللت بر آن داشته که درخصوص فرضیه        

شرایط اقلیمی  وارداتی در خوارامکان پرورش ماهی کپور علف اول،

براساس نتایج تحقیق حاضر   کهطوریهخوزستان وجود داشته، ب استان

  وارداتی خوارماهی نسبت به جمعیت ماهی کپور علفمیزان تلفات این 

ماهی کپور  جمعیت از ترکم داریصورت معنیهب >05/0P آماری سطح در

های سوی دیگر درخصوص سایر شاخص باشد. ازوارداتی می خوارعلف

ارجحیت جهت  زیستی جمعیت ماهی کپور علفخوار وارداتی تفاوت و

بهبود ذخایر ژنتیکی ماهی آمور وارداتی منظور انتخاب این ماهیان به

های موصوف در ذیل این  نوشتار موضوع مقایسه شاخص . شوددیده می

 چنین بررسی ارتباط بین پارامتر دما وهم گیرد.مورد بررسی قرار می

ضرایب رشد ماهی حاکی از آن بوده که شرایط پرورش ماهی کپور 

که منحنی یطورهفراهم بوده بخوبی خوزستان بهخوار در استان علف

وارداتی روند قابل قبولی  رشد درکلیه مزارع دارای ماهی کپور علفخوار

یابی به اندازه تجاری ماهی کپور علفخوار وارداتی امکان دست داشته و

 Hileمطالعات  باشد.مهیا می استان خوزستان پرورش در پایان فصل در

ال در مورد یک ماهی ایده bحاکی از آن است مقدار ضریب ( 1963)

 . مقدار ضریب(2005و همکاران،  Hevroy) باشدمی 4تا 5/2بین 

3b= است.  وزن( ایزومتریک )افزایش متناسب طول و دهنده رشدنشان

تر از عدد سه یا کوچک تر وچه ضریب موصوف بزرگچنان
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چه نچنا گردد.می آلومتریک ارزیابی رشد از نوع باشد. آنگاه الگوی

تر باشد. افزایش طول ماهی نسبت به ضریب مذکور از عدد سه کم

(. Raamanthan ،1994و  Venkatramanjam) تر استوزن ماهی بیش

جمعیت  دو معادالت رشد درخصوص هر در bاز انجایی که ضریب 

عدد  تر ازکم وارداتی خوارعلف ماهی کپور داخلی و خوارماهی کپور علف

الگوی رشد درخصوص هردو جمعیت موصوف از نوع باشد. لذا می 3

بستگی بین شده میزان ضریب هم مطالعه انجام باشد. درآلومتریک می

میزان وارداتی به خواروزن ماهی درخصوص ماهیان کپور علف طول و

به این ضریب در معادله  نسبت  چشمگیری بوده که دارای اختالف 95%

داتی است. مقدار قابل مالحظه خوار وارکپور علف جمعیت ماهی رشد

از نظر اصالح نژادی جمعیت  که داشته بر آن  الذکر داللتضریب صدر

ماهی آمور وارداتی دارای ارجحیت است زیرا با اطمینان درحد باال 

 جمعیت مذکور پرداخت و در برتر توان نسیت به انتخاب ماهیانمی

توسعه داد. بدون شک ها را درذخایر ژنتیکی ماهیان داخلی ژنوم آن

ماهیان  هایجمعیت حاوی استخرهای خیزیافزایش مقدار حاصل

درمعادالت الگوی رشدجمعیت موصوف  bوارداتی در افزایش ضریب 

گیری میزان بین پارامترهای زیستی مورد اندازه در موثر خواهد بود.

 (SGR) ویژه رشد ضریب ،(CF)چاقی میزان ضریب (،DWG) رشد روزانه

تر از جمعیت ماهیان خوار وارداتی بیشماهیان کپور علف جمعیت در

درخصوص مزارع  الذکر،میزان ضرایب فوق آمور داخلی بوده است.

تر ماهی کارون بیش شرکت در  ضرایب مورد اشاره پرورشی مورد مطالعه

 ازسایر مزارع پرورشی بوده است. شرکت ماهی کارون باالترین مقدار

 خواراقی در بین مزارع پرورش ماهی کپور علف( ضریب چ03/0±4/1)

 در Condition Factor)) چاقی ضریب .خود اختصاص داده استرا به

ی در چاق بیضر صمیزان شاخ( 1393)توسط توسط قانعی  آزمایشی

شور میزان فاکتور مذکور بین با استفاده از آب لب استخرهای خاکی

و تعیین ضریب  چاقی بررسی فاکتور متغیر بوده است. 42/1-29/1

تواند رگرسیون طول و وزن ماهی در مقاطع مختلف رشد می

تعیین شرایط  پارامترهای مؤثر جهت تعیین ارزیابی سالمت فردی و

زیست موجود زنده باشند: ضعف در شرایط زیستی یک جمعیت در 

شرایط  کهطوریهب پذیر است.گیری ضریب چاقی امکانرودخانه اندازه

یک  میزان باالتر از عددبه سبب افزایش ضریب چاقیمحیطی خوب 

تواند منجربه کاهش برعکس ضعف در شرایط مذکور، می شده و

مواردی  در های رشدسوی دیگر میزان شاخص ضریب مذکور شود. از

 درخصوص های رشدتر از میزان شاخصدر شرکت آبزی حتی کم

که به اینخوار وارداتی است. با عنایت ماهی کپور علف جمعیت

های رشد ماهیان وارداتی در سایر مزارع درمجموع میانگین شاخص

 خوار داخلی در مرکز تکثیرتر از جمیت ماهی کپور علفپرورشی  بیش

پرورش شهیدملکی بوده است. پایین بودن  و

از شرایط مدیریت  یتوان منبعضرایب مذکور در شرکت آبزی را می

های رسد با اصالح روشنظر میپرورش در مرکز مذکور دانست. به

سطح مدیریت امکان حصول نتایج بهتر وجود  ءارتقا مدیریت پرورش و

خوار جمعیت کپور علف در میر مرگ و ضریب پایین میزان داشته باشد.

خوار داخلی میر در جمعیت کپور علف وارداتی نسبت به ضریب مرگ و

 مذکور دانست.های زیستی مهم درجمعیت ماهیان دیگر شاخص از

گری در سطح مراکز بدون شک فقدان برنامه مدون سیستم تالقی

 ترینمهم های خویشاوندی ازآمیزش تکثیر وپرورش ماهیان گرمابی و

آمیزش خویشاوندی باعث  باشد.می کزرام این سطح در نامطلوب وقایع

-غیر هایژن های دوتایی ویا به عبارت دیگر ایجاد جفتایجاد ژن

در همان لکوس کوروموزم گردد. اگر ژنی   (Homozygous)همسان

 باشد. (Heterozygous)ماهی برای آن ژن غیرهمسان و وب باشدمغل

 یگیژژن مغلوب، و  هموزیگوت شدناما با  ماند.آن ژن نهفته می ویژگی

سبب افزایش  یآمیزش خویشاوند ،یشود. از لحاظ ژنتیکیم انیآن ب

معناست که آمیزش  )این به آن گرددیدر نوزادان م یهموزیگوت

یکنواختی کاهش  میزان را نیز در نوزادان به یهتروزیگوت یخویشاوند

 ،یژنتیک لحاظ زا .ندکه با یکدیگر خویشاوند هست ماهیانی دهد(می

گردد یدر نوزادان م یسبب افزایش هموزیگوت یآمیزش خویشاوند

را نیز در  یهتروزیگوت ی)این به آن معناست که آمیزش خویشاوند

که با یکدیگر  ماهیانی دهد(.میزان یکنواختی کاهش مینوزادان به

یا چند جد مشترک  های خود را از یکللآ هستند قسمتی از خویشاوند

هایی للآدسته از  خویشاوند آن کنند. درصورت آمیزش افرادیم دریافت

ت شدن پیدا ها رسیده است امکان جفواسطه جد مشترک به آنهکه ب

ها لکوس یک یا بسیاری از این حالت فرزندان ایجاد شده در کنند. درمی

شوند. آمیزش افراد ( نامیده میInbredخون )باشند و همخالص می

آورد که در یک و یا بسیاری از وجود میهب دانیخویشاوند نیز فرزنغیر

 سهیوابسته در مقا انیاست که ماه نیا آن لیلد .ها خالص باشندلکوس

هستند.  هیهم شببه اریبس یکیهم، از نظر ژنتوابسته بهریغ انیبا ماه

ها کنند، آنیم یریگجفت شاوندانیخو یاست که وقت یبدان معن نیا

نسبت به  یترشیخالص ب یهاکنند که لوکوسیم دیرا تول ییهانسل

 یریگجفت کنند.یم یریگجفت ستهواب ریغ انیدارند که ماه یزمان

ترشدن به خالص شیکند که گرایم دیتول ییهانسل ،یشاوندیخو نیب

  Inbreedingدر خلوص شیافزا نیدارند. ا تیبا متوسط جمع سهیمقا در

 نیا یریگاندازه (،F) یشاوندیمثل خودیتول نیا بیضر و شودیم دهینام

 تینسبت به متوسط جمع یماه کینکته است که چقدر خلوص در 

مطلب را که چقدر لوکوس خالص  نی، اInbreeding  بی. ضراردوجود د

در  شیساده درصد افزا تیکم نی. اردیگیاست، اندازه نم یدر ماه

آن  احتماالً Fژن به ژن،  کیکند. براساس تناظر یم نییخلوص را تع

درصد  Fرو نیخواهند شد. از ا کسانیکه توسط نسل بعد  است یدو آلل
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 مثلدیتول از سطح همان کند،یم یریگندازهرا ا در خلوص شیافزا

مختلف  یهاتیاز خلوص در جمع یمتفاوت ریمقاد تواندیم یشاوندیخو

مثل دیتول کهنیاست که قبل از ا یسطح خلوص که وابسته به کند، دیتول

 توجه با .(1378امینی، شروع شود وجود داشته است ) یشاوندیخو

کپور  جمعیت ماهی میر در و مرگ ضریب بودن ترپایین و تحقیق نتایج به

خوار داخلی را وارداتی نسبت به جمعیت ماهی کپور علف خوارعلف

  به خوار وارداتی نسبتتوان ناشی ازتنوع ژنتیکی ماهی کپور علفمی

شک افزایش ضریب  خوار داخلی دانست. بدونماهی کپور علف جمعیت

جمعیت  میر در گ وکاهش ضریب مر عبارت دیگریا به بازماندگی و

خونی در جمعیت کاهش ضریب هم اثر توان در ماهیان وارداتی را می

 توجه به بررسی پارامترهای زیستی در لذا با باشد.ماهی مذکور می

های تکثیر جمعیت ماهیان وارداتی ورود این ماهیان به عرصه فعالیت

 ءاحیاتوان به مثابه اقدامی درجهت پرورش ماهیان گرمابی را می و

 .نسل ماهیان مذکور قلمداد نمود

 

 قدردانی و تشکر
 خوارکپور علف رشد ماهی هایشاخص مقایسه  پروژه از مقالهاین       

(Ctenopharyngodon idella وارداتی از کشورچین با ماهی کپور )

شیالتی کشور  علوم تحقیقات موسسه خوزستان مصوب استان خوارعلف

 های کپورمقایسه شاخص  طرح  ذیل  در  مذکورپروژه  استخراج گردید.

چین با کپور ماهیان استان خوزستان  ماهیان وارداتی از کشور

اجرا به تعریف و (پروری سازمان شیالت ایرانمعاونت توسعه آبزی)
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