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 Introduction: This research was conducted to compare culture common carp fecundity in 

Guilan and Mazandaran Provinces related to their length, weight, height and age, 

respectively.  

Materials & Methods: Sixty fish samples with 4-5 Maturity stages cached and studied 

from Guilan and Mazandran provinces, 30 from each during February 2018 to November 

2018. 

Result: The Mean of body weight, total length and age for Guilan and Mazandaran 

samples were (4.22±0.99) and (3.13±0.30) kg, (57.33±4.68) and (60.93±3.90) cm, 

(3.80±0.38) and (3.50±0.51) years. The mean absolute and relative fecundity of Guilan 

and Mazandaran samples were 239900 ± 57921.67 and 139900 ± 23008.76 and,57629.31 

±5583.58 and 43568.639 ±2129.45 respectively. The mean height and egg diameters 

measured 17.50±2.06 and 14.60± 1.42 and, 0.759 ±0.11682 and 0.640 ± 0.4291. The mean 

of fecundity increased with increation of fish forkal length, body weight and age. The 

Regression rate were calculated between fecundity and fish body weight for Guilan and 

Mazandran (0.94 and 0.87), fecundity and total length (0.72 and 0.81) and fecundity and 

fish age (0.68 and 0.71) respectively. 

Conclusion: There was significant differentiation in fecundity between Guilan and 

Mazandaran samples. 
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پرورشی  (Cyprinus carpio)آوری مولدین ماده ماهی کپورمعمولی مقایسه هم

 با طول، وزن و سن مولدین های گیالن و مازندران و ارتباط آناستان
 

 

 

 

 

 

 

 1اسالمیهومن رجبی، 2کیسمیمهران آوخ، *1ابوالقاسم کمالی، 1بیژن اندرز 

 

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، تهران ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات شیالت،گروه  1

 ، ایرانرشت، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیالتی میرزا کوچك خان، 2

 چکیده  کلمات کلیدی 

 ریتکث
 یپرورش یمعمول کپور
 یآور هم

 النیگ
 مازندران

 
 
 

 آن ارتباط و مازندران و النیگ یهااستان یپرورش( Cyprinus carpio) یکپورمعمول یماه نیمولد یآورهم سهیمقا منظوربه قیتحق نیا :مقدمه 

 . شد انجام نیمولد نیا سن و وزن طول، با

 (منطقه هر از )نمونه مازندران و النیگ از ،یجنس یدگیرس 5و  4راحل ماده م یماه نمونه 60، 97 آذر تا 96 بهمن از منظورنیبد :هامواد و روش

 .دیگرد یبررس و دیص

طول  لوگرم،ی( ک13/3 ± 30/0و ) لوگرمی( ک22/4 ± 99/0) بیترتبه مازندران و النیگ مولد انیماه سن و کل طول و بدن وزن نیانگیم :نتایج

آوری آوری مطلق و هم( سال بودند. میانگین هم50/3 ± 51/0( و )8/3 ± 38/0) سن و متریسانت( 93/60 ± 90/3( و )33/57 ± 68/4کل )

 و 31/57629±58/5583 ینسب یآورهم و 139900±76/23008 و 239900 ± 67/57921ترتیب نسبی ماهیان مولد گیالن و مازندران به

 60/14±42/1 و 50/17±06/2 بیترتبه مازندران و النیگ مولد انیماه یهاقطر تخمک و بدن ارتفاع نیانگیم .بود 45/2129±639/43568

وزن بدن  ،یطول چنگال شیمطلق با افزا یآورهم نیانگی. مدیمحاسبه گرد متریلیم 640/0±4291/0 و 759/0±11682/0ها تخمک قطر و

 نیب ،87/0و  94/0 بیترتو مازندران به النیگ یهانمونه یبرا یمطلق و وزن بدن ماه یآورهم نیب یهمبستگ بی. ضرافتی شیافزا یو سن ماه

 دست آمد. به 71/0و  68/0 انیمطلق و سن ماه یآورهم نیو ب 81/0 و 72/0 کل طول و یآورهم

 .بود داریمعن یآمار تفاوت یداراو مازندران  النیگ نیمولد نیبمطلق،  یآورهم :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه
ترین ( در ایران یکی از فراوانCyprinus carpioکپور معمولی )     

جمعیت تاالبی، مصبی و پرورشی است که  3 ها بوده و دارایگونه

جمعیت تاالبی و مصبی در حوزه دریای خزر و جمعیت پرورشی آن 

گونه به های کشور و پشت سدها وجود دارد. اینامروز در اغلب استان

شود و از ن پرورش داده میکالچر با سایر کپور ماهیاروش توأم یا پلی

وهوای سرد طور وسیعی در آبهای راکد بوده و بههای مقاوم آبگونه

. در تکثیر ها پراکنده استو معتدل و نیز در مناطق گرمسیری آب

صورت طبیعی لقاح حاصل به ی نرها با اسپرم کپور ماهماده طبیعی

ورت در صشود که نموده و اسپرم نرها موجب تحریک تخمک می

وجود پوشش گیاهی، شرایط محیطی و درجه حرارت مناسب قادر به 

باشند ولی روش تکثیر مصنوعی آن در خارج از محیط ریزی میتخم

شدن تخم از جنس ماده و اسپرم از جنس نر که در اثر  آمیختهآب با 

های . فعالیت(1397 و همکاران، )رئوفی شودمی انجام کشیتخم عملیات

 یت و مهاجرت ماهیان تأثیر دارند. ماهی کپورمعمولانسانی بر حرک

(Cyprinus carpio) های متمادی قرن طی که مرکزی است بومی آسیای

گسترش طبیعی  منطقه .در نواحی جهان گسترش پیدا کرده است

آوری مطلق گونه از هماین ماهی از اروپا تا کشور چین بوده است. این

(Absolute Fecundity) نسبی آوریو هم (Relative Fecundity بسیار )

 12000را آوری مطلق این ماهی که همطوریباالیی برخوردار بوده به

آوری نسبی که همدرحالی ،اندعدد تخمک گزارش نموده 15400تا 

ازای هر کیلوگرم وزن بدن عدد به 135600طور میانگین این ماهی به

های ا آن در مناطق عرضنظر بیوتکنیک و نرماتیوه آمده و ازدستبه

های جغرافیایی باال عرض که درطوریهجغرافیایی بسیار متفاوت بوده ب

آوری زیادتر است های جغرافیایی پایین همتر و در عرضآوری کمهم

هوا مقدار باروری زیادتر خواهد  و و باوجود افزایش درجه حرارت آب

دار تخمبین ( مقC. carpioمعمولی )کپور .(Huncht، 1990)شد 

ازای هر کیلوگرم وزن بدن گزارش تخمک به 300000تا  100000

بررسی تولیدمثلی ماهی کپور  (.2013و همکاران،  Shafiشده است )

محیطی واجد اهمیت زیادی های شیالتی و زیستمعمولی از جنبه

های تولیدمثلی برای کپورمعمولی ازجمله میزان است. تعیین شاخص

ها اهمیت زیادی در مطالعات سبی و قطر تخمکآوری مطلق و نهم

 ، Pottsو  Woottan؛Aqarwal، 1995) دارد ماهیان شناسیزیست

آوری، ظرفیت هر ماهی را برای تولید تخم در هر سال . هم(1999

 نماید. این شاخص جهت مطالعه جمعیت و ارزیابی از یکمشخص می

کپور زیرا  ،رودار میکهها از سوی دیگر بسو و تکثیر و پرورش گونه

( پس از هزاران سال انتخاب طبیعی و مصنوعی C. carpioمعمولی )

و نیز گذر از موانع بسیار و با غلبه بر تمام شرایط نامساعد محیطی 

چنان به حیات خویش ادامه داده و به ازدیاد نسل پرداخته است و هم

 ه استکردهای محیطی سازگاری پیدا نسبت به بسیاری از محدودیت

های تکثیر و پرورش آبزیان از فعالیت .(1388 )عزیزی و همکاران،

 2000-2010که از سال طوریشود بهاقتصادی با ارزش محسوب می

رود که این روند در دهه حاضر نیز رشد مطلوبی داشته و انتظار می

نظر  در این میان، کپور معمولی از (.FAO، 2019) باشدادامه داشته 

ترین عنوان یکی از مهمو تکثیر و پرورش آسان به کیفیت گوشت

آوری مولدین در رشد رود. لذا بررسی همشمار میماهیان گرمابی به

و همکاران،  Billard؛ Yaron، 1995است )پروری در جهان مؤثر آبزی

خصوص سن، وزن و اندازه ترین عوامل مرتبط در اینمهم .(1995

آوری که این فاکتورها بر میزان همتبع آن اثری مولدین ماده و به

تدریج تغییراتی در باشد. با افزایش سن و وزن بهمولدین دارند می

چنین طول کل و ارتفاع بدن هم .آیدوجود میآوری مولدین ماده بههم

آوری، دارای معموالً با فاکتورهایی نظیر سن، رسیدگی و میزان هم

توان با تعیین هر یک از اشکال ای که میگونه ارتباط نزدیکی بوده به

 و همکاران، قیلیع)داشت آوری و هم طولی، تخمینی از وضعیت وزنی

1397.) Aliniya  ( با مطالعه بر مولدین ماده کپور 2013همکاران )و

ها با افزایش سن آوری کل و اندازه تخمکمعمولی نشان دادند هم

سبی با توجه به افزایش ن آوریکه همیافته، درحالیماده افزایش مولدین

ای تنوع مولدین کپور جاکه مطالعه مقایسهازآن یابد.سن کاهش می

مطالعه حاضر باهدف معمولی پرورشی تاکنون صورت نگرفته است. 

منطقه مولدین دو  آوریای صفات عملکردی و همبررسی مقایسه

وانی عوامل فراعالوه هانجام گرفته است. ب و مازندران گیالن جغرافیایی

آوری دخالت دارند که تفاوت در توان رسیدگی مولدین در کاهش هم

بنابراین  ،باشندها میترین آنو استفاده از مولدین نارس ازجمله مهم

 با توجه به اهمیت این ماهی در تأمین بخش اعظمی از پروتئین مورد

منظور بهبود کیفیت نیاز و تکثیر آن در مزارع تکثیر کشور و به

مولدین ماده و بررسی توان باروری  بحث کنترل استحصالی، ایهتخمک

های رسد. لذا در این تحقیق شاخصنظر میها ضروری و مؤثر بهآن

آوری وزن کل تخمک استحصالی، هم ماده که شامل تولیدمثلی مولدین

گیالن و مازندران( مورد منطقه )آوری نسبی در هر دو مطلق و هم

ک صحیحی از وضعیت تولیدمثلی و مقدار بررسی واقع گردید تا در

 .وجود آیدهای زیستی و سن مولدین بهآوری در ارتباط با شاخصهم

 

 هامواد و روش

در مزرعه تکثیر و پرورش  1396 بهار این تحقیق در فصل تکثیر       

شهرستان رشت به  15 ماهیان گرمابی آقای فاضلی واقع در کیلومتر

از دو منطقه گیالن و مازندران در دو  فومن صورت گرفت. مولدین

قطعه  60متر به تعداد  2و به عمق  هکتار 1خاکی به مساحت  استخر

 3مدت هیکسان ب بعد از رهاسازی، شرایط فیزیکوشیمیایی و مدیریتی
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عمیق و نیمه منبع تأمین آب از دو حلقه چاه داری شدند.ماه نگه 4تا 

های تیر و مرداد تکثیر در ماهو قبل از فصل  بود کانال آب بر فومن

 60پس از صید ماهیان توسط تور پره،  ها قطع گردید.غذادهی به آن

های طور تصادفی انتخاب و به حوضچهعدد مولد ماده کپورمعمولی به

متری  100در کارگاه تکثیر در فاصله  متری 5/1فایبرگالس به طول 

هوش س از بیمنتقل شدند و پ از استخرهای خاکی با چان برزنتی

عصاره گل میخک، عملیات بیومتری،  ppm 200 کردن مولدین با

 های مطلق و نسبی انجام شد.آوریتکثیر و تعیین هم تعین سن،

منظور تعیین سن مولدین، از قسمت زیر باله پشتی و باالتر از خط به

های سالیانه عدد فلس جدا و با شمارش حلقه 3 وسیله پنس،جانبی به

 تعیین سن انجام شد (Nikon, Germany) کروسکپیومیاستر رشد، زیر

 وزن مولدین و  کل، ارتفاع بدن و طول (.1379 حقیقی،پرافکنده)

ها چنین وزن کل تخمک استحصالی از هر مولد ماده و قطر تخمکهم

متری و ترازو با دقت یلیم 1/0 کش با دقتترتیب توسط خطبه

آوری برای تعیین هم و ثبت گردید.گیری گرم و کولیس اندازه 0001/0

سنجی اقدام گردید، ماهیان بالغ و مطلق و نسبی از طریق وزن

منظور های مختلف انتخاب شدند. بهها و وزنریزی نکرده در طولتخم

ها های تخمدانی بالفاصله تخمدانها از سایر بافتجداسازی تخمک

از اطمینان  (. پسBagena ،1987شدند )در محلون گیلسون تثبیت 

ها از بافت تخمدانی محلول گیلسون حاوی تخمک از جدا شدن تخمک

مانده های باقیمیکرون عبور داده شده و تخمک 63از صافی با چشمه 

روی صافی را شستشو داده و بافت اضافی از آن جدا گردید. بعد از 

زیر نمونه  3ها را وزن کرده و خشک شدن روی کاغذ صافی، تخمک

وسیله ای مدرج حاوی آب بهمی از آن در درون ظرف شیشهگر 05/0

شمارش چند زیر نمونه،  بعد ازاستریومیکروسکوپ شمارش گردید. 

آوری های زیر هممیانگین مربوطه تعیین گردیده و از طریق فرمول

 F=nG/g (:                     Biswas، 1993) دیگردمطلق محاسبه 

Fآوری مطلق= هم ،n=  زیر  3میانگین نمونه )ها زیر تخمکتعداد

شده پس  های جداسازیگرم( )تخمکتخمدان )کل  وزن G=نمونه(، 

 = میانگین وزن زیر نمونهgاز فرایند جداسازی(، 

 R=F/TWوری نسبی از فرمول زیر استفاده شد:    جهت تعیین هم آ

Rآوری نسبی= هم ،Fآوری مطلق= هم ،TW= وزن بدن به کیلوگرم 

های پیوسته مرفولوژی و قطر تخمک بین کپور یسه دادهجهت مقا

های ناپیوسته  معمولی گیالن و مازندران از آزمون تی و مقایسه داده

آوری مطلق و نسبی بین کپورمعمولی گیالن و مازندران تخم، هم تعداد

آوری مرفولوژی با هم هایاز آزمون پیرسون و جهت بررسی رابطه داده

استفاده شد.  22نسخه  SPSSافزار خطی در نرماز آزمون رگرسیون 

شده در ارائههای ترسیم شد و داده Excel 2003نمودارها در برنامه 

داری شده است. معنی آورده (SD) میانگین±اریمع انحراف صورتمتن به

 درصد بیان گردید. 95ها در سطح اطمینان داده
        

 نتایج
 در ها،ارتفاع بدن، قطر تخمک میانگین وزن بدن، طول کل،       

 شده است. مولدین کپورمعمولی گیالن دارای وزن بدن، آورده 1جدول 

( 22/4±99/0ترتیب )ها بهسن، ارتفاع بدن و قطر تخمک کل، طول

( سال و ارتفاع 8/3 ± 38/0متر، سن )( سانتی33/57 ± 68/4کیلوگرم، )

 هاتخمک قطر و متریسانت 50/17±060/2 النیگ مولدین بدن

 مازندران، کپورمعمولی مولدین بود. مترمیلی 11682/0±759/0

 ترتیب ها بهمیانگین وزن بدن، طول کل، ارتفاع و قطر تخمک

( 5/3 ± 51/0) متر،سانتی (93/60 ± 90/3) ( کیلوگرم،30/0±13/3)

ها و قطر تخمک 60/14±42/1سال و ارتفاع بدن مولدین مازندران 

آوری آوری مطلق و همهم (.≥05/0P( متر بودیلیم 04291/0±640/0

در گروه مولدین گیالن و مازندران مورد محاسبه قرار گرفت.  نسبی

 ترتیبآوری مطلق در گیالن و مازندران بهکه همطوریهب

 آوری نسبیو هم 139900±76/23008و  67/57921±239900

 دو سهیمقابود.  639/43568±45/2129و  58/5583±31/57629

گیری کلیه پارامترهای اندازه در که منطقه از کپورماهیان مولد نشان داد

وزن بدن ماهیان  (.≥05/0P( داری مشاهده گردیدشده اختالف معنی

آوری نسبی همبستگی مستقیم و مثبتی را آوری مطلق و همبا هم

آوری مطلق و نسبی به با افزایش وزن هم کهطوریهبدهد، نشان می

رفته شود ولی با افزایش سن رفتهتر میتر و بیشبزرگهمان نسبت 

آوری مطلق و نسبی کاهش چشمگیری را نشان داده و رابطه هم

آوری مطلق با افزایش طول میانگین هم معکوسی را خواهد داشت.

چنگالی، وزن بدن و سن ماهی افزایش یافت. ضریب همبستگی بین 

آوری مطلق و طول هم، بین 94/0آوری مطلق و وزن بدن ماهی هم

دست آمد. به 68/0آوری مطلق و سن ماهیان و بین هم 72/0کل 

بین مولدین گیالن و مازندران دارای تفاوت آماری  آوری مطلق،هم

ماهیان مولدین گیالن نسبت به ماهیان مولدین مازندران  دار بود.معنی

ولدین های ماندازه قطر تخمک تری برخوردار بودند.آوری بیشاز هم

های مولدین مازندران باالتر استان گیالن نسبت به اندازه  قطر تخمک

مازندران در  ولی 759/0±11682/0 هاتخمک قطر میانگین گیالن در بود.

محاسبه شده برای  آوری مطلقمیزان هم بود. 04291/0±640/0

 57921±/67 ، با میانَگین303000تا  157000از مولدین گیالن 

محاسبه شده برای مازندران از  مطلق آوریهم ولی ،تخم عدد  239900

عدد تخمک  139900±76/23008با میانگین  176000تا  150000

آوری مطلق و آمده میانگین همدستبراساس نتایج به محاسبه شد.

با افزایش جثه ماهی شامل وزن بدن،  آوری نسبی،قطر تخمک و هم
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آوری میزان هم (.1ل طول چنگالی و سن افزایش نشان داد )جدو

تا  45 000از  النیمولد گ ماهی معمولیآمده در کپور دستنسبی به

 عدد تخم و  31/57629±58/5583با میانگین  عدد تخم 60000

 55000تا  30000آوری نسبی در کپور ماهیان مولد مازندران از هم

 کیلوگرمازای به تخم عدد 639/43568±45/2129با میانگین  تخم عدد

  است. زن بدن محاسبه شدهو
 

 استان گیالن و مازندران 2در  (Cyprinus carpio) شناسی و تولیدمثلی مولدین ماده کپور معمولی پرورشیهای ریختشاخص( ±SD) نیانگیم: 1جدول 

 مولدین پرورشی مازندران مولدین پرورشی گیالن گیری شدههای اندازهشاخص

 a 38/0 ± 8/3 a 51/0 ± 50/3 سن )سال(

 b99/0 ± 22/4 a 30/0 ± 13/3 (کیلوگرموزن بدن )
 a 68/4 ± 33/57 b 90/3 ± 93/60 (مترسانتیطول کل )

 a 16/4  ± 96/52 a 15/4 ± 26/55 (مترسانتیطول چنگالی )
 a 19/5 ± 66/47 b 45/4 ± 20/49 (مترسانتیطول استاندارد )

 b 06/2 ±50/17 a 42/1 ±60/14 (مترسانتیارتفاع بدن )

 a 11682/0±759/0 b 04291/0 ±640/0 (مترمیلی) هاتخمکقطر 

 b 67/57921 ± 239900 a 76/23008 ± 139900 آوری مطلق )عدد(هم

 b 58/5583 ± 31/57629 a 45/2129 ± 639/43568 (کیلوگرمآوری نسبی به وزن بدن )عدد در هم
 (.≥05/0P(است های مذکور در شاخص آماریدار حروف غیرهمسان بیانگر اختالف معنی

     

 بحث
مراتب گیالن به مولد ماهی کپور معمولیآوری مطلق در هم       

مولد استان مازندران بوده است.  ماهی کپور معمولیتر از باالتر و بیش

دلیل اصلی آن اندازه، جثه کپور ماهیان مولد استان گیالن و وزن زیاد 

ماهیان مولد  بررسی با افزایش سن کپوردر این  ها بوده است.آن

آوری مطلق و ها و همپرورشی، فاکتورهای وزن بدن، قطر تخمک

، اندازه، سندر هر ماهی به  هاتعداد تخمک نسبی افزایش نشان داد.

مجموع عواملی نظیر  ای وابسته است و درشرایط و خصوصیات گونه

تواند بر میزان دان میتغذیه، تراکم، زرده، اندازه گناد و رسیدگی تخم

 (.Hosseinzadeh، 2002آوری مطلق و نسبی تأثیر داشته باشد )هم

)طول، وزن  یآوری مطلق با افزایش اندازه ماهدر یک ماهی میزان هم

جمعیت  وسیلهیابد. مصرف کمی و کیفی غذا بهو سن( افزایش می

ی و الت جنسوها بلکه در کیفیت محصتنها در باروری تخمحاضر نه

جا از آن (.2013و همکاران،  Aliniyaدرصد بقاء الروها نیز نقش دارد )

دار نبود بنابراین شاید که اختالف سن مولدین گیالن و مازندران معنی

آوری مولدین گیالن و مازندران به طول و وزن و دار هماختالف معنی

زان این تفاوت در می ها یعنی نوع نژاد مرتبط باشد.ارتفاع بدن آن

تواند مربوط به تفاوت ژنتیکی حتی آوری مطلق یک منطقه میهم

های مناطق مختلف، عوامل محیطی، دسترسی به غذا، تراکم زیرگونه

(. 2013و همکاران،  Aliniya) دهندمی دمایی نسبت جمعیت و شرایط

آوری در یک جمعیت مشخص، از سالی به سال دیگر و یا در حتی هم

 (.Blaci ،1993و  Unluمنطقه تفاوت دارد ) های مختلف یکجمعیت

Gurbuz (2011با بررسی سن و ویژگی )های تولیدمثلی ماهی 

(Tinca tinca)  آوری همبستگی مثبتی با سن ماهی دارد نشان داد هم

های تری نسبت به ماهیآوری بیشتر همتر و بزرگهای مسنو ماهی

است تر دارند. در مطالعات بسیاری نیز این نتایج بیان شده کوچک

(Aliniya  ،؛2013و همکارانTurkmen  ،؛2002 و همکارانSolak  و 

Alas ،2004.) ای ماهی کاراس نقره خصوصیات تولیدمثلی وزن و برخی

Carassius gibelio افزایش  نشان داد با افزایش سن، تولید تخمک نیز

چنین بین وزن و طول ماهی همبستگی وجود داشته و یابد. هممی

(. Sasi ،2008) یابدآوری نیز افزایش میهمراه با افزایش سن ماهی هم

های متعددی در علوم زیستی گیری طول و وزن ماهیان کاربریاندازه

 ،Bagenalآوری در ماهیان دارد )و ازجمله مطالعات تولیدمثل و هم

آوری، قبالً در هم اندازه مولد ماده بر روی (. اثر مثبت سن و1978

( وحشی و پرورشی نشان داده Salmo salarآزادماهی اقیانوس اطلس )

(. 1997و همکاران،  Eskinaro ؛1985 و همکاران، Brannasشده بود )

است های آزادماهیان نیز نتایج مشابه این تحقیق بوده در سایر گونه

(Bagenal ،1969هم .) چنین محققین رابطه مستقیم طول ماهی و

 ؛2002و همکاران،  Sarker ؛Craig، 2000) اندکرده آوری را گزارشهم

Rasool، 2013؛  Shafi؛2013 همکاران، و Saifullah 2004 همکاران، و.) 

 Puntius gonionotus ماهی سس روی گرفته صورت هایبررسی در

های طولی تری را نسبت به گروهکم آوریهای طولی کوچکتر همگروه

و  Bhauiyan) دادندتر که دارای شرایطی مشابه بودن نشان بزرگ

( نیز Liza persiaاین بررسی در کفال خاکستری ) .(2006همکاران، 

چنین (. هم2013 و همکاران، Rhemanداد )نتایج مشابهی را نشان 

آوری نیز ان همنتایج نشان داد که با افزایش وزن بدن مولدین میز

آوری رابطه خطی بین هم دهند یکیابد. مطالعات نشان میافزایش می
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اثر مثبت )(. نتایج مشابهی Baxter، 1959دارد )و وزن ماهی وجود 

( روی  2013و همکاران ) Rhemanوسیله آوری( بههم وزن بدن روی

( روی قزل 2013)  Rasool و Puntius conchoniusسس ماهی قرمز 

چنین گزارش شده است. نتایج هم Salmo trutta farioی خال قرمز آال

در ماهیان  آورینشان دادند که بین وزن کل تخم استحصالی و هم

چنین افزایش مولد دو منطقه رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، هم

تواند بیانگر افزایش وزن تخمدان در وزن کل تخمک استحصالی می

توان اظهار داشت که با افزایش وزن مولد، یجه مینظر گرفته شود. درنت

( با بررسی 2002و همکاران ) Sarker یابد.آوری نیز افزایش میهم

بیان کردند که با افزایش وزن مولد  Mystus gulioی ماهگربهروی 

چنین با بررسی آمده همدستیابد. نتایج بهآوری افزایش میمیزان هم

Saifullah ( مطابقت دارد که بیانگر رابطه معنی2004و همکاران ) دار

باشد. ( میHilsa ilishaشده در ماهی صبور ) بین دو پارامتر ذکر

بررسی صورت گرفته بر روی رابطه طول، وزن و بیولوژی تولیدمثل 

نشان داد که همبستگی مثبت  conchonius Puntiusسس ماهی قرمز 

چنین بین وزن تخمدان و و باالیی بین دو متغیر طول و وزن و هم

(. نتایج این تحقیق 2013و همکاران،  Shafiدارد )آوری وجود هم

آوری مطلق و نسبی کپور معمولی بین هم دار آماریاختالف معنی

گیالن و مازندران را نشان داد از طرف دیگر رابطه مستقیم افزایش 

تواند دار بود. علت این امر میآوری با ارتفاع بدن مولدین نیز معنیهم

به اختالف ژنتیکی مولدین دو منطقه نیز مربوط باشد. قطر تخمک 

تر توان به سن بیشجه را میتر بود و این نتیمولدین گیالن بیش

مولدین گیالن نسبت داد. مشابه این نتیجه نیز توسط علیجانپور و 

( Rutilus frisii kutum( بر روی ماهی سفید )1387) یشمسفالح

( روی ماهی 1992و همکاران ) Bromageمهاجر به رودخانه شیرود، 

 Ogretmen و Bozker(، Oncorhyncus mykissکمان )آالی رنگینقزل

( بر روی ماهی 2013همکاران )و  Aliniya( روی ماهی آمور و 2012)

که مولدین  کنندها بیان میو همگی آن آمده استدستمعمولی بهکپور

تر تولید تر اما اندازه کوچکتخمک بیش ،تردر اندازه و سنین کم

 قطر و وزن تخمک از فاکتورهای تعییناندازه کنند. عالوه بر این، می

توانند بر میزان لقاح و باشند که مییفیت مولد و تخمک میکننده ک

ها اثرات مثبتی داشته باشند. با توجه بهبود روند انکوباسیون تخمک

تواند اثر مثبتی در روند که اندازه بزرگی قطر تخمک ماهیان میبه این

 تر داشتهبیش دارا بودن زرده واسطهانکوباسیون و بازماندگی الرو به

 ،Huncht) بسیاری از مطالعات گذشته در تحقیق مشابه این ایجنت باشند.

 آالی رنگینساله قزل 5 که مولدینطوریرسیده بود، به اثباتبه (1990

تر و با توانایی های بزرگتر، تخمکمان در مقایسه با مولدین با سن کم

تر سریع تر با رشدالروهای بزرگ که به تولید تولید کردند تفریخ باالتری

 Sasi نتایج مطالعه نیچنهم شد. تر منجرکم قدهایی با تلفاتو انگشت

( بیانگر این است که  قطر تخمک با افزایش طول، وزن و سن 2008)

 تربزرگ هایماهی و یابدمی افزایش Carassius gibelio یماه

 Baumسن )آوری با افزایش کنند. همتری تولید میهای بزرگتخمک

و اندازه مولدین ماده  (Springate، 1990(، وزن )Meister ،1971 و

(Lobon-Cervia ،1997 و همکاران) اگر  تحقیق  در این یابد.کاهش می

تر و تر با کیفیتهای استحصالی از مولدین با وزن بیشچه تخمک

ازای وزن در ماهیان وزن باال نسبت به آوری بهتر بود اما همدرشت

دهنده رابطه مقادیر پایینی را نشان داد که نشان ماهیان وزن پایین

های صورت گرفته بر روی بررسی در آوری بود.معکوس وزن بدن و هم

( مهاجر به رودخانه شیرود، بین Rutilus frisii kutumماهی سفید )

 طوریآوری همبستگی کم و معکوسی وجود داشت بهوزن ماهی و هم

شد آوری کاسته خواهد میزان همتر باشد از که هرچه وزن ماهی بیش

و  Alinya(. مشابه این نتایج توسط 1387شمسی،علیجانپور و فالح)

شناسی در مورد ریخت (1398) و عقیلی و همکاران (2013همکاران )

معمولی انجام گرفت که با مطالعه ساختار طولی، وزنی و سنی کپور

تحقیق مشخص  یندر ا بنابراین دارد. خوانیهای سایر محققین همیافته

تر ازنظر توان باروری مناسب شد که کپور معمولی پرورشی در گیالن

ها اندازه تخمک چون افزایشتولیدمثلی هم هایشاخص نظر نیز از و بوده

 باشد.تر میها مناسبآوری برای تکثیر در کارگاهو هم

 

 تشکر و قدردانی
نان آزمایشگاه انجام این تحقیق از همکاری و مساعدت کارک در       

موزش علوم و صنایع شیالتی میرزاکوچک خان و کارگاه تکثیر آمرکز 

 گردد. ماهی آقای فاضلی قدردانی می
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