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اثرات سن و وزن مولدين ماهی کپور ( )Cyprinus carpio Linnaeus, 1758صید شده از
دريا و مولدين دريايی پرورشيافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی
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کورش امینی :سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ذخایر
آبزیان آبهای داخلی ،گرگان
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چکیده
در تحقیق حاضر ،برخی خصوصیات تولیدمثلی مولدین ماهی کپور صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورشیافته در استخرهای خاکی
مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر سن و وزن این مولدین روی شاخصهای تولیدمثلی مانند ::درصد لقاح ،تعداد تخم لقاحیافته ،تعداد الروهای
نورس ،قطر تخم و تعداد تخم بهازای هر گرم در هر دو گروه مولدین ارزیابی شد .نتایج نشان داد وزن و سن مولدین ماده بر درصد لقاح ،تعداد
تخم لقاحیافته ،تعداد الروهای نورس ،قطر تخم و تعداد تخم بهازای هرگرم اثر معنیداری نداشت ( ،)P>0/05ولی بر درصد تخمگشایی اثر معنی
داری داشت؛ به طوریکه در مولدین دریایی درصد تخمگشایی بهطور معنیداری باالتر از مولدین پرورشی بود ( .)P<0/05همچنین نوع مولد
(دریایی و پرورشی) بر درصد لقاح ،تعداد تخم لقاحیافته ،تعداد بچه ماهی نورس ،قطر تخم ،تعداد تخم بهازای هر گرم اثر معنیداری نداشت
( ،)P>0/05ولی بر درصد تخمگشایی اثر معنیداری را نشان داد ( ،)P<0/01بهطوریکه درصد تخمگشایی در مولدین دریایی بهطور معنیداری
باالتر از مولدین پرورشی بود .در مجموع با توجه به نتایج ،میتوان دریافت که سن و وزن مولدین ماده در مقایسه با سن و وزن مولدین نر اثر
معنیداری بر درصد تخمگشایی داشته و همچنین نوع مولد (دریایی و پرورشی) نیز اثر معنیداری بر این پارامترها دارد (.)P<0/05
کلمات کلیدی :مولدین کپور ،سن ،وزن ،ویژگیهای تولیدمثلی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولskyeganeh@gmail.com :
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اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورشیافته در....

مقدمه
گونه کپور وحشی (  )Cyprinus carpio Linnaeus, 1758متعلق
به خانواده کپورماهیان است و بهینه رشد آن در دمای  22-26درجه
سانتیگراد است .کپور معمولی از ماهیان آب شیرین بوده (فریدپاک،
 )1385و تا طول  1متر و وزن بیش از  20کیلوگرم هم میرسد،
جنس ماده ندرتاً در سن  2سالگی به بلوغ جنسی میرسد و بیشتر
ماهیان ماده در سن  3سالگی بالغ میشوند (،Fernandes-Delgado
 .)2004برطبق یافتههای محققین ثابت گردیده است که کیفیت تکثیر
(شاخص تعداد کل تخمهای تولیدشده) ،در مولدین ،عالوه بر بیوماس
به ترکیبات سنی و طولی آنها نیز بستگی دارد ( Bonislawskaو
همکاران2001 ،؛  Hendryو  .)2003 ،Dayقطر تخمک در آن به
 1/2-5/1میلیمتر هم میرسد و تخمکهای کوچکتر دارای قطر 1
میلیمتر میباشند (فریدپاک .)1385 ،قطر تخم میتواند روی بقاء،
اندازه الروی ،فعالیتهای تغذیهای ،مقاومت در مقابل گرسنگی و پرهیز
از شکارچیان اثرگذار بوده ،بنابراین میتواند شاخص بسیار مهمی در
تعیین کیفیت تولیدمثل باشد .اما اطالعات اندکی درخصوص ارتباط
بین خصوصیات مادری نظیر سن با اندازه تخم وجود دارد ( Einumو
همکاران )2003 ،به گونهای که مدیریت تکثیر در ماهیان را تحت
تاثیر قرارداده است (2005 ،Muller-Belecke؛  Hendryو .)2003 ،Day
تفاوت در اندازه تخمها مربوط به فصل تخمریزی ،اندازه ماهی ،همآوری
مطلق و عوامل محیطی میباشد ( Bonislawskaو همکاران.)2001 ،
هم آوری ،ظرفیت هر ماهی را برای تولید تخم در هر سال مشخص
مینماید .این شاخص جهت مطالعه جمعیت و ارزیابی ذخایر از یک
سو و تکثیر و پرورش گونهها از سوی دیگر بهکار میرود.
در بسیاری از گونههای ماهی اندازه و وزن تخمک میتواند در
بین جمعیتها و هم در داخل جمعیتها متغیر باشد ،که این اختالف
را ناشی از تفاوت در سن ،موقعیت جغرافیایی و فصل دانستهاند
( .)2005 ،Muller-Beleckeبررسی تولیدمثلی ماهی کپور معمولی از
جنبههای شیالتی و زیستمحیطی واجد اهمیت زیادی است.
محققین بیان نمودهاند که با افزایش اندازه تخم ،موفقیت تولیدمثلی
بهبود می یابد .به عالوه تنوع اندازه تخم حتی در یک ماهی مولد نیز
مشاهده میشود به گونهای که عوامل محیطی و تغذیهای روی چنین
تنوعی اثرگذار است ( .)2005 ،Muller-Beleckeبررسی سابقه مطالعاتی
نشان داد که  ،)2001( Mousavi Gelsefidریختشناسی و ساختار
طولی ،وزنی و سنی کپورمعمولی تاالب انزلی Hendry ،و ،)2003( Day
ارتباط بین اندازه مولدین و قطر تخمک Mordenti ،و همکاران
( ،)2003به مطالعه تاثیر سن و وزن بدن ماهی کپور معمولی بر
ویژگیهای تولیدمثلی Aliniya ،و همکاران ( )2013به بررسی تاثیر
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سن مولدین بر همآوری کل و قطر تخمکهای تولیدشده ،همچنین
عنایتغالمپور و ایمانپور ( )1391نیز تاثیر اندازه و سن مولدین بر
قطر تخمک ماهی کپور ،رهنما و همکاران ( ،)1391به بررسی برخی
شاخصهای زیستی مولدین ماهی کپور دریایی (در مرکز تکثیر سیجوال،
بندر ترکمن) ،غفاری و فالحتکار ( ،)1394به بررسی تاثیر سن بر
شاخصهای تولیدمثلی ماهی کپور معمولی و ارتباط بین سن مولدین
و ویژگیهای تولیدمثلی ،عباسی و همکاران ( ،)1395به بررسی
شاخصهای تولیدمثلی ماهی کپور معمولی در تاالب انزلی پرداختند.
با توجه به اینکه ماهی کپور یکی از مهمترین گونههای ماهیان دریای
خزر میباشد که بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز مردم را
تامین مینماید ،بنابراین مطالعه و بررسی ویژگیهای تولیدمثلی این
مولدین میتواند در جهت شناخت دقیق چرخه زندگی و ارزیابی ذخائر
آن مؤثر باشد (حسینزادهصحافی و همکاران1380 ،؛ ذبیحی و همکاران،
 .)1384همچنین از آنجاییکه در کارگاههای تکثیر ماهیان ،انتخاب
بهترین مولد (پرورشی یا دریایی) که دارای شاخصهای تولیدمثلی
مناسبی باشد ،یکی از مهمترین و با اهمیتترین مسائل میباشد .در
تحقیق حاضر به بررسی ویژگیهای تولیدمثلی در دو گروه مولدین
دریایی و پرورشی پرداخته شد ،از اینرو ،با توجه به موارد ذکرشده و
نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین ،تعیین
شاخصهای تولیدمثلی مولدین از فاکتورهای مهم در لقاح ،کیفیت
تخمهای بهدست آمده از مولدین میباشد .مهمترین عوامل مرتبط در
این خصوص سن ،وزن و اندازه مولدین ماده و به تبع آن اثری که این
فاکتورها بر میزان همآوری مولدین دارند میباشد (،Lahnsteiner
 .)2003همچنین طول کل معموال با فاکتورهایی نظیر وزن ،سن،
رسیدگی و میزان همآوری ،دارای ارتباط نزدیکی بوده به گونهای که
میتوان با تعیین هریک از اشکال طولی ،تخمینی از وضعیت وزنی،
رسیدگی و همآوری داشت ( Aliniyaو همکاران .)2013 ،انتخاب نوع
مولدین در کارگاههای تکثیر کپور ماهیان از اهمیت شایانی برخوردار
میباشد از آنجاییکه درحال حاضر مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر
ماهیان استخوانی ،بهدلیل کاهش ذخایر ،اقدام به مولدسازی کپور
دریایی نموده و بچه ماهیان را پس از سه سال پرورش دراستخرهای
خاکی مولدسازی نموده و برای تولید بچه ماهی ورهاسازی آنها جهت
بازسازی ذخایر دریای خزر ،انتخاب مینمایند و از طرفی مولدین
دریایی هم از دریا صید و نسبت به تکثیر آنها در کنار مولدین
پرورش یافته اقدام مینمایند ،لذا با توجه به هزینه باال و زمان بربودن
مولدسازی ،مقایسه کارایی این دوگروه مولد بسیار ضروری و امری
اجتناب ناپذیر میباشد .از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سن
و وزن مولدین دریایی و پرورشی کپور بر ویژگیهای تخم و الروهای
حاصله پرداخته شد.
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محاسبه و با هم مقایسه شدند .تعداد کل تخمکهای استحصالی از
هر ماهی در طی تکثیر و با نمونهبرداری از  10قطعه مولد ماده،
محاسبه گردید .برای محاسبه درصد لقاح از رابطه  2استفاده شد
( .)1989 ،NACAرابطه (:)2
( ×100تعداد کل تخمها/تعداد تخمهای لقاحیافته)
بدینصورت که یک گرم تخم جداسازی و تعدادکل تخمهادر یک گرم
و تعداد تخمهای لقاحیافته در آن شمارش و با استفاده از رابطه 2
درصد لقاح تعیین گردید.

مواد و روشها
این تحقیق در بهار  1394و مرکز تکثیر و پرورش ماهیان
استخوانی کلمه سیجوال (استان گلستان) انجام گردید 50 .قطعه مولد
ماده و نر دریایی و دریایی پرورش یافته در استخر خاکی ( 10قطعه
مولد ماده و  15قطعه مولد نر از گروه اول (مولدین دریایی) و  10قطعه
مولد ماده و  15قطعه مولد نر از گروه دوم (مولدین پرورشی) مورد
استفاده قرار گرفت .طول و وزن ماهیان با استفاده از خطکش زیست
سنجی با دقت  ±1میلیمتر اندازهگیری و توزین آنها با ترازوی دیجیتال
با دقت  ±20گرم انجام شد 10 .عدد تخمک (تخمهای سیال) از هر ماهی
قبل از هیدراتهشدن و پس از حدود  10دقیقه جذب آب نمونهبرداری
و بهوسیله لوپ مدرج (بزرگنمایی  )10قطر (میانگین قطر کوچک و
قطر بزرگ) آنها اندازهگیری شد (ندافی و همکاران1381 ،؛
 Bonislavkaو همکاران .(2001 ،تکثیر مولدین بهروش نیمهمصنوعی
انجام گرفت .مولدین هر دو گروه :مولدین دریایی و مولدین پرورشی،
بهوسیله اواپریم (دوز تزریق به مولدین ماده بهمیزان  0/5میلیلیتر بر
کیلوگرم وزن بدن و نصف دوز برای نرها در یک مرحله در زیر باله
شکمی( تزریق گردید (فرید پاک ،)1386 ،سپس مولدین هر تیمار به
یک استخر خاکی  2هکتاری معرفی گردیدند .جهت انجام عملیات
لقاح ،در ابتدا تخمکهای حاصل از مولدین ماده با اسپرم  3قطعه
مولد نر مخلوط گردید و لقاح بهروش خشک صورت گرفت .بهمنظور
رفع چسبندگی تخمکها از محلول کاربامید ( 0/4درصد اوره بهعالوه
 0/5درصد کلریدسدیم) استفاده گردید .در دمای  22درجه سانتیگراد،
حدود  108ساعت پس از اتمام لقاح ،فرایند تفریخ مشاهده گردید.
جهت تعیین درصد تفریخ ،آکواریومهایی (با ابعاد  15×20×40سانتیمتر)
جهت انکوباسیون درنظر گرفته شد و در حدود  500عدد تخم لقاح
یافته در آنها قرار داده شد .پس از پایان انکوباسیون ،تخمهای مرده
جمعآوری گردید و درصد تفریخ الروهای حاصله توسط رابطه ()1
محاسبه گردید ( Linhartو همکاران .)2004 ،رابطه (:)1
)×100تعداد کل الروها /تعداد الروهای تفریخشده( = درصد تفریخ
سپس تعداد تخم در گرم ،میزان همآوری کاری ،قطر تخمکها ،درصد
لقاح ،درصد تفریخ ،زمان تفریخ و میزان بقاء الروها در دو گروه مولدین

تجزیه و تحلیل آماری :طرح کلی تحقیق حاضر ،در قالب طرح
بلوکهای کامالً تصادفی ()Complete Randomized Block Design
برنامهریزی و اجرا گردید .جهت مقایسه درصد لقاح ،تعداد تخم لقاح
یافته ،تعداد الروهای نورس ،قطر تخم و تعداد تخم بهازای هر گرم در
هر دو گروه مولدین دریایی و پرورشی از آزمون منکوا در برنامه
 SPSS22استفاده شد .جداول در برنامه  Excel2000ترسیم شدند و
معنیداری دادهها در سطح اطمینان  95درصد بیان گردید.

نتایج
مشخصات ماهیان کپوردریایی صید شده از دریا و پرورش یافته
در استخرکه در تحقیق استفاده شد در جدول  1آورده شده است .مولدین
نر و ماده پرورش یافته همگی  3ساله بودند و میانگین سن مولدین
نر صید شده از دریا 7/6±1/07و مادهها 9/5±0/67محاسبه گردید.
مطابق جدول  ، 2قطر تخمک ماهیان دریایی و دریایی پرورشی مورد
بررسی بهترتیب 1365/0±97/28و 1348/25±102/68محاسبه گردید.
شاخصهای تولیدمثلی محاسبهشده در مولدین دریایی و دریایی پرورشی
تفاوت معنیداری نشان ندادند ( .)P>0/05نتایج نشان داد که نوع مولد
(دریایی و پرورشی) بر درصد لقاح ،تعداد تخم لقاحیافته ،تعداد
الروهای نورس ،قطر تخم ،تعداد تخم بهازای هر گرم اثر معنیداری
نداشت ( ،)P>0/05ولی بر درصد تفریخ اثر معنیداری را نشان داد
( ،)P>0/05بهطوریکه درصد تفریخ در مولدین دریایی بهطور
معنیداری باالتر از مولدین پرورشی بود.

جدول  : 1مشخصات مولدین دریایی صید شده از دریا و پرورش یافته در استخرهای خاکی ،مرکزتکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال()1395
فاکتورها

طول کل (سانتیمتر)

وزن(گرم)

نوع مولد

حداقل

حداکثر

میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین

نردریایی
ماده دریایی
نرپرورشی
ماده پرورشی

1225
2200
1070
900

2315
3300
2440
1750

1628±302
2835±308/26
1649±440
1359±232/8

53
54
55
36

69
60
64
42

57/86±3/88
57±1/95
57/7±14/65
39/1±2/6
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جدول :2مقایسه میانگینهای شاخصهای تولیدمثلی مولدین دریایی و پرورشی کپور ،مرکزتکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال()1395
منابع تغییر

درصد لقاح

مولدین دریایی
مولدین پرورشی

93/81±0/19a
81/25±1/28a

تعداد تخمهای
لقاحیافته
221327/62±80779/2a
104750/1±33345/9 a

درصد تفریخ
92/5±2/28a
79/87±1/15b

تعداد الروهای
تفریخشده
203750±71799/8 a
83698/62±26390/8 a

قطر تخمک
1365/0±97/28a
1348/25±102/68a

تعداد تخمک
در هر گرم
756/25±9/36 a
778/37±30/14 a

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند .حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.

بحث
یکی از فاکتورهای مهم در بررسی ویژگیهای تولیدمثلی مولدین،
همآوری میباشد .اندازهگیری میزان همآوری در مطالعات بقای نسل،
ارزیابی ذخائر و تکثیر و پرورش مورد استفاده قرار میگیرد (Zadmajid
و همکاران .)2012 ،میزان همآوری در بین گونههای مختلف ماهیان
با توجه به نژاد ،قطر تخمک ،اندازه مولدین ،فاکتورهای محیطی و
کیفیت تغذیه میتواند متفاوت باشد .همچنین در جمعیتهایی که در
وضعیتهای مختلفی زندگی میکنند ،تفاوت در همآوری دیده میشود،
به عنوان مثال در آزادماهیان که دارای اندازه تخمک باالیی هستند،
میزان همآوری نسبی معموالً بین  1000تا  3000است (Bromage
و همکاران .)2008 ،از طرف دیگر ماهیان دریایی بهدلیل تخمکهایی
با اندازه پایین از همآوری باالیی برخوردار هستند ،بهطوریکه در باس
راهراه همآوری نسبی بین  50هزار تا  70هزار عدد تخمک است.
همچنین در گونههای با تخمریزی مکرر ،تعداد تخمک تولیدی در هر
مرحله از تخمریزی ،ممکن است به مراحل تکامل تخمکهای باقیمانده
از تخمریزیهای پیشین در داخل تخمدان بستگی داشته باشد
( Mylonasو .)2007 ،Zohar
رهنما و همکاران ( ،)1391در تحقیقی که بر برخی شاخصهای
زیستی مولدین ماهی کپور دریایی در مرکز تکثیر سیجوال ،بندر
ترکمن انجام دادند ،دامنه طولی نرها ،بین  253تا  660میلیمتر و
دامنه وزنی  265الی  3670گرم و ماهیان ماده در دامنه طولی 305
الی  602میلیمتر و دامنه وزنی  310الی  2900گرم و دامنه سنی 2
تا  14سال داشتند .همآوری مطلق  77500الی  430700عدد تخم
محاسبه گردید که تا حد زیادی با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد
و اختالف اندک مشادهده شده بهدلیل تفاوت در شرایط تغذیهای و
گاهاً بهعلت تفاوتهای فیزیولوژیکی ماهیان مورد بررسی میباشد .در
تحقیق عباسی و همکاران ( )1395بهطورکلی قطر تخمک ماهی کپور
در تاالب انزلی ،جهت تعیین همآوری بین  0/30تا  1/80میلیمتر
اندازهگیری شد .همچنین بین وزن گناد و وزن بدن ماهیان مورد
بررسی میزان همبستگی ( 0/89 )R2و بین طول چنگالی و وزن گناد
 0/85بهدست آمد و همآوری مطلق ماهی کپور بومی تاالب انزلی بین
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 16478تا  873010با میانگین  173276/2±183037/8عدد تخم و
همآوری نسبی  57/0تا  417/5با میانگین 145/1±78/2عدد تخم در
هر گرم وزن بدن ماهی مولد و میانگین قطر تخمکها 1/03±0/17
میلیمتر محاسبه گردید .میانگین همآوری مطلق با افزایش طول
چنگالی ،وزن بدن و سن ماهی افزایش یافت.
غفاری و فالحتکار ( )1394طی بررسی خود ،تاثیر معنیدار سن
بر شاخصهای تولیدمثلی ماهی کپور معمولی مشاهده کردند و بیان
نمودند که افزایش سن ،وزن و طول مولدین اثر مثبتی بر همآوری،
وزن و اندازه تخمکهای استحصالی داشت و ماهیان دارای سن و وزن
بیشتر ،تعداد تخمک در گرم کمتر ،اما با اندازه بزرگتر را نشان دادند.
بنابراین نتیجه گرفتند که مولدین ماده کپور معمولی که دارای سنین،
وزنها و سایزهای باالتری هستند از جهت تکثیر مصنوعی مناسبتر
میباشند .در تحقیق حاضر ارتباط بین وزن و سن مولدین ماده با
درصد تفریخ معنیدار بود ( .)P<0/05همچنین در برخی از بررسیهای
انجامشده ثابت گردیده است که بین همآوری و وزن و طول بدن
مولدین رابطه مثبتی وجود دارد ( Pitcherو 2000 ،Hart؛ عنایتغالمپور
و ایمانپور ،)1391 ،ولی در تحقیق حاضر ارتباط بین سن و وزن
مولدین ماده با میزان هماوری معنیدار نبود (.)P>0/05
در مطالعات انجامشده روی فیلماهی ( )Huso husoتوسط
 Makhdoomiو  )2005( Aghو تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus
توسط نظری و همکاران ( ،)1388رابطه معنیداری بین طول کل
مولدین با قطر تخمک مشاهده نشد ( .)P>0/05همچنین این محققین
بیان نمودند که بین وزن مولدین و قطر تخمکها ارتباط معنیداری
وجود نداشت ( )P>0/05که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد به
طوریکه در تحقیق حاضر نیز بین قطر تخمک با طول و وزن مولدین
دریایی و پرورشی اختالف معنیدار مشاهده نگردید (.)P>0/05
ایمانپور و صفری ( )1388به بررسی رسیدگی جنسی ماهی کپور
دریای خزر و شاخص گنادی پرداختند .نتایج این محققین نشان داد
که با نزدیکشدن به مرحله تخمریزی شاخص گنادوسوماتیک و قطر
تخمک بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)P<0/05عنایتغالمپور و
همکاران ( ،)1391در تحقیقی که تحت عنوان ارتباط میان برخی
خصوصیات گنادی ،اندازه ماهی و شاخص کبدی ،طی دوره تولیدمثلی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مولدین ماده کپور دریایی در خلیج گرگان ،انجام دادند ،نشان دادند
که مولدین با طولهای  29/5و  44/5سانتیمتر دارای شاخص گنادی
 12و  10بوده که از لحاظ آماری تفاوت معنیداری نداشتند و قطر
تخمک بهترتیب از  1270میکرون به  1920میکرون افزایش یافت.
این محققین بیان نمودند که با افزایش طول ،همآوری مطلق ،بهطور
معنیداری افزایش یافت و همآوری نسبی تحتتاثیر طول ماهی نبود.
تعداد تخم در گرم ،با افزایش طول ماهی کاهش یافت ،ولی از لحاظ
آماری معنیدار نبود ،این محققین نتیجه گرفتند که در ماهی کپور
معمولی ،طول ماهی ،شاخص مناسبی برای انتخاب مولدین میباشد.
بر طبق نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر ،تعداد تخمک در هر گرم
در مولدین پرورشی بیشتر از مولدین دریایی بود که این امر حاکی از
کوچکتر بودن تخمکهای مولدین پرورشی نسبت به مولدین دریایی
میباشد .دلیل این امر را اینگونه میتوان بیان نمود که مولدین دریایی
در شرایط مساعدتری بهلحاظ تولیدمثلی قرار داشتهاند و محیط طبیعی
امکان تولید تخم با اندازه بزرگتر را مهیا نموده است .همچنین تعداد
تخمک تولیدشده توسط مولدین بهطور متوسط برابر با  757عدد
گزارش گردید بهطوریکه در برخی تحقیقات دیگر نیز اعدادی تقریباً
مشابه تحقیق حاضر بهدست آمد (یلقی1379 ،؛ عنایتغالمپور و ایمانپور،
 )1391که حاکی از مطابقت یافتههای تحقیق حاضر با دیگر محققین
میباشد ،)2001( Mousavi Gelsefid .ریختشناسی و ساختار طولی،
وزنی و سنی کپور معمولی تاالب انزلی را انجام داده که میانگین طول
چنگالی و وزن بدن آنها بهترتیب  36/3سانتیمتر و  996/9گرم و
دامنه سنی نرها  3-7سال و مادهها  2-11سال بهدست آمدMordenti .
و همکاران ( )2003با مطالعه تاثیر سن و وزن بدن ماهی کپور معمولی
بر ویژگیهای تولیدمثلی و تعداد تخم تولیدشده توسط مولدین پرداختند
و مشاهده کردند که همآوری مطلق در مولدین با سن باالتر بیشتر
میباشد Aliniya .و همکاران ( )2013به بررسی مولدین ماده کپور
معمولی پرداختند و نشان دادند همآوری کل و اندازه تخمکها با افزایش
سن مولدین ماده افزایش یافته ،درحالیکه همآوری نسبی با توجه به
افزایش سن کاهش مییابد.
در تحقیق حاضر ،مولدین دریایی و پرورشی کپور بهلحاظ قطر
تخمک ،اختالف آماری معنیداری داشتند ( .)P<0/05قطر تخم در
مولدین کپور دریایی  1365±97/28میکرون و در مولدین پرورشی
برابر با  1384/25±102/68میکرون اندازهگیری شد که بهلحاظ آماری
بین این دو گروه از مولدین تفاوت معنیداری وجود داشت ()P<0/05
که با مطالعات دیگر محققین همخوانی دارد ( Bonislawskaو همکاران،
2001؛  Hendryو  )2003 ،Dayبهطوریکه این محققین قطر تخمک
را  1/45 ±0/04میلیمتر اندازه گیری نمودند .البته اندک تفاوتی بین
قطر تخمک در بررسیهای مختلف که در ارتباط با

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

ماهی کپور انجام شده است ،وجود دارد که دلیل آن احتماالً اندازههای
متفاوت ماهیان مورد بررسی و تغذیه آنها میباشد ( Hendryو ،Day
.)2003
با توجه به موارد ذکرشده حاصل از نتایج این تحقیق و بهدلیل
وجود ارتباط معنیدار بین سن و وزن مولدین ماده با درصد تفریخ
الروها ،میتوان اینگونه بیان نمود که کارگاههای تکثیر کپورماهیان
میتوانند جهت دستیابی به درصد تفریخ باال و در نتیجه افزایش توان
تولید الرو ،از شاخصهایی مانند :سن و وزن مولدین ماده جهت
انتخاب مولدینی با شرایط بهتر استفاده نمایند ،ازطرفی مولدین ماده
پرورشی دارای کارایی پایینتری نسبت به مولدین دریایی صید شده
دارند که میتوان گفت چنانچه مراکز تکثیر بخواهند نسبت به مولد
سازی کپور دریایی دراستخرهای خاکی و با استفاده از غذای کنسانتره
مخصوص اقدام نمایند باید ماهیان مولد ماده را تا سنین باالتر از سه
سال پرورش داده و سپس مورد استفاده قرار دهند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه همکاران مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی
ذخایر ماهیان استخوانی کلمه (سیجوال) بهویژه ریاست محترم مرکز
آقای مهندس جباری و مسئول محترم بخش تکثیر ،مهندس مرادمحمد
شکیبا ،مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان بهویژه
مهندس سیدامین میرهاشمی رستمی و دکتر عباسعلی آقاییمقدم،
تقدیر و تشکر مینماید.
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