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شده از  صید (,Cyprinus carpio Linnaeus 1758) اثرات سن و وزن مولدين ماهی کپور

 تولیدمثلی روی برخی خصوصیات خاکی استخرهای يافته درپرورشدريايی  مولدين و دريا
 
 
 

 
 

 یعی ساریدانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب، شیالتگروه  : کامران عقیلی 

 دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شیالتگروه : *سکینه یگانه 

 مرکز تحقیقات ذخایر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، : کورش امینی

  گرگان، های داخلیآبزیان آب
 

 1396 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1395 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

ه در استخرهای خاکی یافتدر تحقیق حاضر، برخی خصوصیات تولیدمثلی مولدین ماهی کپور صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش 

یافته، تعداد الروهای احتخم لقدرصد لقاح، تعداد  :های تولیدمثلی مانند:مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر سن و وزن این مولدین روی شاخص

ین ماده بر درصد لقاح، تعداد ازای هر گرم در هر دو گروه مولدین ارزیابی شد. نتایج نشان داد وزن و سن مولدنورس، قطر تخم و تعداد تخم به

گشایی اثر معنی ی بر درصد تخم(، ول<05/0P) داری نداشت ازای هرگرم اثر معنییافته، تعداد الروهای نورس، قطر تخم و تعداد تخم بهتخم لقاح

چنین نوع مولد (. هم>05/0P)داری باالتر از مولدین پرورشی بود طور معنیهگشایی بداری داشت؛ به طوریکه در مولدین دریایی درصد تخم

داری نداشت ر گرم اثر معنیازای ههیافته، تعداد بچه ماهی نورس، قطر تخم، تعداد تخم ب)دریایی و پرورشی( بر درصد لقاح، تعداد تخم لقاح

(05/0P>)داری را نشان داد گشایی اثر معنی، ولی بر درصد تخم(01/0P<)، داری طور معنیهن دریایی بگشایی در مولدیکه درصد تخمطوریبه

ه با سن و وزن مولدین نر اثر در مقایس توان دریافت که سن و وزن مولدین مادهباالتر از مولدین پرورشی بود. در مجموع با توجه به نتایج، می

 . (>05/0P)ترها دارد داری بر این پارامچنین نوع مولد )دریایی و پرورشی( نیز اثر معنیگشایی داشته و همتخم درصد بر داریمعنی
 

   های تولیدمثلیمولدین کپور، سن، وزن، ویژگی کلمات کلیدی:

 skyeganeh@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

( متعلق Linnaeus, 1758 carpio Cyprinusگونه کپور وحشی )        

درجه  22-26به خانواده کپورماهیان است و بهینه رشد آن در دمای 

پاک، گراد است. کپور معمولی از ماهیان آب شیرین بوده )فریدسانتی

رسد، کیلوگرم هم می  20متر و وزن بیش از  1( و تا طول 1385

 تررسد و بیشسالگی به بلوغ جنسی می 2در سن  جنس ماده ندرتاً

، Fernandes-Delgado) شوندبالغ می سالگی 3 سن در ماده ماهیان

 کیفیت تکثیر که های محققین ثابت گردیده استبرطبق یافته .(2004

ماس های تولیدشده(، در مولدین، عالوه بر بیو)شاخص تعداد کل تخم

و  Bonislawska) ها نیز بستگی داردترکیبات سنی و طولی آن به

. قطر تخمک در آن به (Day ،2003و  Hendry؛ 2001اران، همک

 1تر دارای قطر ای کوچکهرسد و تخمکمتر هم میمیلی 1/2-5/1

ء، تواند روی بقا(. قطر تخم می1385 )فریدپاک، باشندمتر میمیلی

پرهیز  مقاومت در مقابل گرسنگی و ای،تغذیه هایاندازه الروی، فعالیت

می در تواند شاخص بسیار مهبنابراین می ،بوده از شکارچیان اثرگذار

ط تعیین کیفیت تولیدمثل باشد. اما اطالعات اندکی درخصوص ارتبا

و  Einum) بین خصوصیات مادری نظیر سن با اندازه تخم وجود دارد

 تای که مدیریت تکثیر در ماهیان را تحبه گونه (2003همکاران، 

. (Day ،2003 و Hendry ؛Muller-Belecke، 2005) تاثیر قرارداده است

 وریآمه اندازه ماهی، ریزی،تخم فصل به مربوط هاتخم اندازه در تفاوت

(. 2001و همکاران،  Bonislawska)باشد می محیطی عوامل و مطلق

آوری، ظرفیت هر ماهی را برای تولید تخم در هر سال مشخص هم

ذخایر از یک نماید. این شاخص جهت مطالعه جمعیت و ارزیابی می

 رود.کار میهها از سوی دیگر بسو و تکثیر و پرورش گونه

 در تواندمی تخمک وزن و اندازه ماهی هایاز گونه بسیاری در       

 این اختالف که باشد، متغیر هاجمعیت داخل در هم و هابین جمعیت

اند و فصل دانسته جغرافیایی موقعیت سن، در تفاوت از ناشی را

(Muller-Belecke، 2005 .) بررسی تولیدمثلی ماهی کپور معمولی از

محیطی واجد اهمیت زیادی است. های شیالتی و زیستجنبه

 تولیدمثلی موفقیت تخم، اندازه اند که با افزایشمحققین بیان نموده

 نیز مولد ماهی یک در حتی تخم اندازه تنوع یابد. به عالوه می بهبود

 روی چنین ایتغذیه و محیطی عوامل که ایگونه به شودمشاهده می

بررسی سابقه مطالعاتی  (.Muller-Belecke، 2005) است اثرگذار تنوعی

شناسی و ساختار (، ریخت2001) Mousavi Gelsefidنشان داد که 

Day (2003  ،) و Hendry طولی، وزنی و سنی کپورمعمولی تاالب انزلی،

و همکاران  Mordentiارتباط بین اندازه مولدین و قطر تخمک، 

(، به مطالعه تاثیر سن و وزن بدن ماهی کپور معمولی بر 2003)

( به بررسی تاثیر 2013و همکاران ) Aliniyaهای تولیدمثلی، ویژگی

چنین های تولیدشده، همقطر تخمک و کل آوریسن مولدین بر هم

ر ( نیز تاثیر اندازه و سن مولدین ب1391غالمپور و ایمانپور )عنایت

(، به بررسی برخی 1391قطر تخمک ماهی کپور، رهنما و همکاران )

تکثیر سیجوال،  مرکز )در کپور دریایی ماهی مولدین های زیستیشاخص

(، به بررسی تاثیر سن بر 1394بندر ترکمن(، غفاری و فالحتکار )

های تولیدمثلی ماهی کپور معمولی و ارتباط بین سن مولدین شاخص

(، به بررسی 1395دمثلی، عباسی و همکاران )های تولیو ویژگی

 های تولیدمثلی ماهی کپور معمولی در تاالب انزلی پرداختند.شاخص

های ماهیان دریای ترین گونهکه ماهی کپور یکی از مهمبا توجه به این

نیاز مردم را  مورد پروتئین باشد که بخش قابل توجهی ازخزر می

های تولیدمثلی این ه و بررسی ویژگینماید، بنابراین مطالعتامین می

 ارزیابی ذخائر و زندگی چرخه دقیق شناخت جهت در تواندمولدین می

ذبیحی و همکاران،  ؛1380 و همکاران، صحافیزاده)حسین باشد مؤثر آن

های تکثیر ماهیان، انتخاب که در کارگاهجاییچنین از آن(. هم1384

های تولیدمثلی دارای شاخص بهترین مولد )پرورشی یا دریایی( که

در  .باشدترین مسائل میبا اهمیت و ترینمناسبی باشد، یکی از مهم

های تولیدمثلی در دو گروه مولدین تحقیق حاضر به بررسی ویژگی

رو، با توجه به موارد ذکرشده و از این ،دریایی و پرورشی پرداخته شد

حققین، تعیین شده توسط سایر م نتایج حاصل از تحقیقات انجام

 کیفیت لقاح، در مهم فاکتورهای های تولیدمثلی مولدین ازشاخص

 در عوامل مرتبط ترینباشد. مهممی مولدین از آمده دستهای بهتخم

 این که اثری آن تبع به ماده و مولدین و اندازه وزن سن، خصوص این

 ،Lahnsteiner) باشدمی دارند وری مولدینآهم میزان بر فاکتورها

 سن، وزن، نظیر فاکتورهایی با کل معموال طول چنین. هم(2003

که  ایگونه به بوده نزدیکی ارتباط دارای ،آوریهممیزان  و رسیدگی

 وزنی، از وضعیت تخمینی طولی، اشکال از هریک تعیین با توانمی

انتخاب نوع (. 2013و همکاران،  Aliniya) داشت آوریهم و رسیدگی

های تکثیر کپور ماهیان از اهمیت شایانی برخوردار مولدین در کارگاه

که درحال حاضر مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر جاییباشد از آنمی

دلیل کاهش ذخایر، اقدام به مولدسازی کپور هماهیان استخوانی، ب

دریایی نموده و بچه ماهیان را پس از سه سال پرورش دراستخرهای 

ها جهت ولید بچه ماهی ورهاسازی آنخاکی مولدسازی نموده و برای ت

از طرفی مولدین  نمایند وبازسازی ذخایر دریای خزر، انتخاب می

ها در کنار مولدین دریایی هم  از دریا صید و نسبت به تکثیر آن

نمایند، لذا با توجه به هزینه باال و زمان بربودن پرورش یافته اقدام می

مولد بسیار ضروری و امری مولدسازی، مقایسه کارایی این دوگروه 

رو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سن باشد. از ایناجتناب ناپذیر می

های تخم و الروهای و وزن مولدین دریایی و پرورشی کپور بر ویژگی

 حاصله پرداخته شد. 
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 هامواد و روش

 و مرکز تکثیر و پرورش ماهیان 1394این تحقیق در بهار        

ولد مقطعه  50سیجوال )استان گلستان( انجام گردید. استخوانی کلمه 

طعه ق 10یافته در استخر خاکی )ماده و نر دریایی و دریایی پرورش 

قطعه  10)مولدین دریایی( و  قطعه مولد نر از گروه اول 15مولد ماده و 

ورد قطعه مولد نر از گروه دوم )مولدین پرورشی( م 15مولد ماده و 

 زیست کشخط از استفاده با ماهیان وزن و طولاستفاده قرار گرفت. 

 یتالدیج ترازوی با هاآن توزین و گیریاندازه مترمیلی ±1 دقت با سنجی

هر ماهی  های سیال( از)تخم عدد تخمک 10 .شد انجام گرم ±20 دقت با

ری بردادقیقه جذب آب نمونه 10شدن و پس از حدود قبل از هیدراته

و  ( قطر )میانگین قطر کوچک10نمایی زرگوسیله لوپ مدرج )بو به

 ؛1381گیری شد )ندافی و همکاران، ها اندازهقطر بزرگ( آن

Bonislavka  ،مصنوعیروش نیمهتکثیر مولدین به. )2001و همکاران 

رشی، انجام گرفت. مولدین هر دو گروه: مولدین دریایی و مولدین پرو

لیتر بر لیمی 5/0میزان ده بهوسیله اواپریم )دوز تزریق به مولدین ماهب

له کیلوگرم وزن بدن و نصف دوز برای نرها در یک مرحله در زیر با

 (، سپس مولدین هر تیمار به1386)فرید پاک،  تزریق گردید) شکمی

گردیدند. جهت انجام عملیات هکتاری معرفی  2یک استخر خاکی 

ه قطع 3 های حاصل از مولدین ماده با اسپرملقاح، در ابتدا تخمک

منظور روش خشک صورت گرفت. بهمولد نر مخلوط گردید و لقاح به

وه عالدرصد اوره به 4/0ها از محلول کاربامید )رفع چسبندگی تخمک

اد، گرسانتی درجه 22دمای  استفاده گردید. در سدیم(درصد کلرید 5/0

. ساعت پس از اتمام لقاح، فرایند تفریخ مشاهده گردید 108حدود 

ر( متسانتی 15×20×40 )با ابعاد هاییآکواریوم تفریخ، درصد عیینت جهت

 عدد تخم لقاح 500جهت انکوباسیون درنظر گرفته شد و در حدود 

ای مرده هها قرار داده شد. پس از پایان انکوباسیون، تخمیافته در آن

( 1آوری گردید و درصد تفریخ الروهای حاصله توسط رابطه )جمع

 (:1رابطه ). (2004و همکاران،  Linhart) محاسبه گردید

درصد تفریخ   = ( شدهتعداد الروهای تفریخ  100×(تعداد کل الروها/ 

ها، درصد وری کاری، قطر تخمکآسپس تعداد تخم در گرم، میزان هم

لقاح، درصد تفریخ، زمان تفریخ و میزان بقاء الروها در دو گروه مولدین 

های استحصالی از اد کل تخمکتعد شدند.محاسبه و با هم مقایسه 

قطعه مولد ماده،  10برداری از هر ماهی در طی تکثیر و با نمونه

 استفاده شد 2محاسبه گردید. برای محاسبه درصد لقاح از رابطه 

(NACA ،1989). ( 2رابطه:) 

 یافته( های لقاحها/تعداد تخم)تعداد کل تخم ×100 

هادر یک گرم دادکل تخمصورت که یک گرم تخم جداسازی و تعبدین

 2 یافته در آن شمارش و با استفاده از رابطههای لقاحو تعداد تخم

 درصد لقاح تعیین گردید.

  در قالب طرح تحقیق حاضر، طرح کلی تجزیه و تحلیل آماری:       

( Complete Randomized  Block Designتصادفی ) های کامالًبلوک

 هت مقایسه درصد لقاح، تعداد تخم لقاح. جدیریزی و اجرا گردبرنامه

ازای هر گرم در یافته، تعداد الروهای نورس، قطر تخم و تعداد تخم به

هر دو گروه مولدین دریایی و پرورشی از  آزمون منکوا در برنامه 

SPSS22  استفاده شد. جداول در برنامهExcel2000  ترسیم شدند و

 رصد بیان گردید.د 95ها در سطح اطمینان داری دادهمعنی

 

 نتایج
پرورش یافته  و مشخصات ماهیان کپوردریایی صید شده از دریا       

است. مولدین  شده آورده 1 جدول در شد استخرکه در تحقیق استفاده در

میانگین سن مولدین  ساله بودند و 3ماده پرورش یافته همگی  و نر

 اسبه گردید.مح5/9±67/0ها و ماده6/7±07/1 صید شده از دریا نر

، قطر تخمک ماهیان دریایی و دریایی پرورشی مورد 2مطابق جدول 

گردید.  محاسبه25/1348±68/102 و0/1365±28/97 ترتیببه بررسی

دریایی پرورشی  و دریایی مولدین در شدهمحاسبه تولیدمثلی هایشاخص

(. نتایج نشان داد که نوع مولد <05/0P) داری نشان ندادندتفاوت معنی

یافته، تعداد دریایی و پرورشی( بر درصد لقاح، تعداد تخم لقاح)

داری ازای هر گرم اثر معنیالروهای نورس، قطر تخم، تعداد تخم به

داری را نشان داد ، ولی بر درصد تفریخ اثر معنی(<05/0P)نداشت 

(05/0>P)، طور هکه درصد تفریخ در مولدین دریایی بطوریبه 

ز مولدین پرورشی بود.داری باالتر امعنی

 

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

 فاکتورها

 نوع مولد

 متر(طول کل )سانتی وزن)گرم(

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 86/57±88/3 69 53 1628±302 2315 1225 نردریایی

 57±95/1 60 54 2835±26/308 3300 2200 ماده دریایی

 7/57±65/14 64 55 1649±440 2440 1070 نرپرورشی

 1/39±6/2 42 36 1359±8/232 1750 900 ماده پرورشی
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 (1395پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال) و یرهای تولیدمثلی مولدین دریایی و پرورشی کپور، مرکزتکثهای شاخصمقایسه میانگین :2جدول

 درصد لقاح منابع تغییر
 هایتعداد تخم

 یافتهلقاح 
 درصد تفریخ

 تعداد الروهای 

 شدهتفریخ
 قطر تخمک

 تعداد تخمک 

 در هر گرم

 a19/0±81/93 a2/80779±62/221327 a28/2±5/92 a 8/71799±203750 a28/97±0/1365 a 36/9±52/756 مولدین دریایی

 a28/1±25/81 a 9/33345±1/104750 b15/1±87/79 a 8/26390±62/83698 a68/102±25/1348 a 14/30±37/778 رورشیپمولدین 
 باشد.می 05/0دار در سطح اند. حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیمعیار بیان شده انحراف ±صورت میانگین هها بداده

 

 بحث

لدین، تولیدمثلی مو هایبررسی ویژگی یکی از فاکتورهای مهم در       

نسل،  بقای در مطالعاتوری آهمگیری میزان باشد. اندازهوری میآهم

 Zadmajid) گیردقرار می استفاده مورد پرورش و تکثیر و ذخائر ارزیابی

یان های مختلف ماهدر بین گونهوری آهممیزان  .(2012و همکاران، 

و  با توجه به نژاد، قطر تخمک، اندازه مولدین، فاکتورهای محیطی

ر د که هاییجمعیت در چنینتواند متفاوت باشد. همکیفیت تغذیه می

 شود،می دیده وریآهم در تفاوت کنند،می زندگی مختلفی هایوضعیت

ستند، عنوان مثال در آزادماهیان که دارای اندازه تخمک باالیی هبه

 Bromage) است 3000تا  1000بین  نسبی معموالًوری آهممیزان 

ایی هدلیل تخمک. از طرف دیگر ماهیان دریایی به(2008و همکاران، 

ه در باس کطوریهباالیی برخوردار هستند، ب وریآهمبا اندازه پایین از 

 هزار عدد تخمک است.  70هزار تا  50نسبی بین  وریآهمراه راه

ر هر ریزی مکرر، تعداد تخمک تولیدی دبا تخم هایچنین در گونههم

ده مانهای باقیمراحل تکامل تخمک به ریزی، ممکن استتخم مرحله از

 های پیشین در داخل تخمدان بستگی داشته باشدریزیاز تخم

(Mylonas وZohar  ،2007). 

های (، در تحقیقی که بر برخی شاخص1391رهنما و همکاران )       

ین ماهی کپور دریایی در مرکز تکثیر سیجوال، بندر زیستی مولد

متر و میلی 660تا  253ترکمن انجام دادند، دامنه طولی نرها، بین 

 305گرم و ماهیان ماده در دامنه طولی  3670الی  265دامنه وزنی 

 2گرم و دامنه سنی  2900الی  310متر و دامنه وزنی میلی 602الی 

عدد تخم  430700الی  77500مطلق وری آسال داشتند. هم 14تا 

خوانی دارد محاسبه گردید که تا حد زیادی با نتایج تحقیق حاضر هم

ای و دلیل تفاوت در شرایط تغذیهو اختالف اندک مشادهده شده به

باشد. در های فیزیولوژیکی ماهیان مورد بررسی میعلت تفاوتبه گاهاً

کلی قطر تخمک ماهی کپور طوره( ب1395تحقیق عباسی و همکاران )

متر میلی 80/1تا  30/0بین وری آهمدر تاالب انزلی، جهت تعیین 

چنین بین وزن گناد و وزن بدن ماهیان مورد گیری شد. هماندازه

و بین طول چنگالی و وزن گناد  89/0( 2Rبررسی میزان همبستگی )

ی بین آوری مطلق ماهی کپور بومی تاالب انزلو هم دست آمدهب 85/0

عدد تخم و  2/173276±8/183037با میانگین  873010تا  16478

عدد تخم در  1/145±2/78با میانگین 5/417تا  0/57آوری نسبی هم

 03/1±17/0ها هر گرم وزن بدن ماهی مولد و میانگین قطر تخمک

آوری مطلق با افزایش طول متر محاسبه گردید. میانگین هممیلی

 ماهی افزایش یافت.چنگالی، وزن بدن و سن 

ر سن دا( طی بررسی خود، تاثیر معنی1394غفاری و فالحتکار )       

ن های تولیدمثلی ماهی کپور معمولی مشاهده کردند و بیابر شاخص

 آوری،هم بر مثبتی اثر مولدین طول و وزن سن، نمودند که افزایش

وزن دارای سن و  ماهیان و داشت استحصالی هایتخمک اندازه و وزن

دادند.  اننش را تربزرگ اندازه با اما تر،کم گرم در تخمک تر، تعدادبیش

 نین،س دارای که معمولی کپور ماده بنابراین نتیجه گرفتند که مولدین

 ترمناسب مصنوعی تکثیر جهت از هستند باالتری سایزهای و هاوزن

ا در تحقیق حاضر ارتباط بین وزن و سن مولدین ماده ب .باشندمی

ای هچنین در برخی از بررسی(. هم>05/0P) دار بودتفریخ معنی درصد

بدن  طول و وزن و وریآشده ثابت گردیده است که بین همانجام

ور غالمپعنایت؛ Hart ،2000و  Pitcher) دارد وجود مثبتی رابطه مولدین

، ولی در تحقیق حاضر ارتباط بین سن و وزن (1391و ایمانپور، 

 (.<05/0P) دار نبوده با میزان هماوری معنیمولدین ماد

( توسط Huso husoماهی )شده روی فیلمطالعات انجام در       

Makhdoomi وAgh  (2005) ایرانی ماهیتاس و (Acipenser persicus )

 کل طول بین داری(، رابطه معنی1388همکاران ) و توسط نظری

 چنین این محققینهم .(<05/0P)نشد  مشاهده تخمک قطر با مولدین

 داریمعنی ارتباط هاتخمک قطر و مولدین وزن بین بیان نمودند که

ه خوانی دارد بهم حاضر مطالعه که با نتایج (<05/0P)نداشت  وجود

ن که در تحقیق حاضر نیز بین قطر تخمک با طول و وزن مولدیطوری

 .(<05/0P)دار مشاهده نگردید دریایی و پرورشی اختالف معنی

( به بررسی رسیدگی جنسی ماهی کپور 1388) انپور و صفریایم       

دریای خزر و شاخص گنادی پرداختند. نتایج این محققین نشان داد 

ریزی شاخص گنادوسوماتیک و قطر شدن به مرحله تخمکه با نزدیک

غالمپور و (. عنایت>05/0P) داری افزایش یافتطور معنیهتخمک ب

ارتباط میان برخی حت عنوان (، در تحقیقی که ت1391همکاران )

طی دوره تولیدمثلی  ،خصوصیات گنادی، اندازه ماهی و شاخص کبدی
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در خلیج گرگان، انجام دادند، نشان دادند  مولدین ماده کپور دریایی

متر دارای شاخص گنادی سانتی 5/44و  5/29های که مولدین با طول

شتند و قطر داری ندابوده که از لحاظ آماری تفاوت معنی 10و  12

میکرون افزایش یافت.  1920میکرون به  1270ترتیب از تخمک به

طور هوری مطلق، بآاین محققین بیان نمودند که با افزایش طول، هم

تاثیر طول ماهی نبود. وری نسبی تحتآداری افزایش یافت و هممعنی

تعداد تخم در گرم، با افزایش طول ماهی کاهش یافت، ولی از لحاظ 

این محققین نتیجه گرفتند که در ماهی کپور  ،دار نبودنیآماری مع

 باشد.معمولی، طول ماهی، شاخص مناسبی برای انتخاب مولدین می

رم گدست آمده از تحقیق حاضر، تعداد تخمک در هر هبر طبق نتایج ب

کی از که این امر حا تر از مولدین دریایی بوددر مولدین پرورشی بیش

 ولدین پرورشی نسبت به مولدین دریاییهای متر بودن تخمککوچک

دین دریایی توان بیان نمود که مولمی گونهباشد. دلیل این امر را اینمی

یعی و محیط طب اندلحاظ تولیدمثلی قرار داشتهشرایط مساعدتری به در

ین تعداد چنتر را مهیا نموده است. همامکان تولید تخم با اندازه بزرگ

عدد  757طور متوسط برابر با هن بتخمک تولیدشده توسط مولدی

 ریباً که در برخی تحقیقات دیگر نیز اعدادی تقطوریگزارش گردید به

پور، غالمپور و ایمانعنایت ؛1379 )یلقی، آمد دستهب حاضر تحقیق مشابه

ین های تحقیق حاضر با دیگر محقق( که حاکی از مطابقت یافته1391

اسی و ساختار طولی، شن(، ریخت2001) Mousavi Gelsefid باشد.می

ین طول وزنی و سنی کپور معمولی تاالب انزلی را انجام داده که میانگ

م و گر 9/996متر و سانتی 3/36ترتیب ها بهچنگالی و وزن بدن آن

 Mordenti دست آمد.هسال ب 2-11 هاهسال و ماد 3-7نرها  دامنه سنی

مولی پور مع( با مطالعه تاثیر سن و وزن بدن ماهی ک2003و همکاران )

ند مولدین پرداخت توسط تخم تولیدشده تعداد و تولیدمثلی هایویژگیبر 

تر مطلق در مولدین با سن باالتر بیش آوریو مشاهده کردند که هم

 کپور ( به بررسی مولدین ماده2013و همکاران ) Aliniyaباشد. می

 ایشافز اب هاتخمک اندازه و کل آوریهم دادند و نشان پرداختند معمولی

 هب توجه با نسبی آوریهم کهدرحالی یافته، افزایش ماده مولدین سن

 .یابدکاهش می سن افزایش

 لحاظ قطرحاضر، مولدین دریایی و پرورشی کپور به تحقیق در       

 تخم در (. قطر>05/0P) داری داشتند، اختالف آماری معنیتخمک

پرورشی  میکرون و در مولدین 1365±28/97دریایی  کپور مولدین

لحاظ آماری که به گیری شدمیکرون اندازه 25/1384±68/102برابر با 

 (>05/0P)داری وجود داشت بین این دو گروه از مولدین تفاوت معنی

و همکاران،  Bonislawska) خوانی داردهم محققین دیگر مطالعات با که

که این محققین قطر تخمک طوریبه (Day ،2003و  Hendry؛ 2001

 بین تفاوتی اندک متر اندازه گیری نمودند. البتهمیلی 45/1 ±04/0را 

مختلف که در ارتباط با  هایدر بررسی تخمک قطر

 هایاندازه احتماالً آن دلیل که دارد انجام شده است، وجودماهی کپور 

، Dayو  Hendry) باشدمی هاآن تغذیه و بررسی مورد ماهیان متفاوت

2003.) 

لیل دبه و تحقیق این نتایج از حاصل ذکرشده موارد به توجه با       

یخ دار بین سن و وزن مولدین ماده با درصد تفروجود ارتباط معنی

ورماهیان های تکثیر کپگونه بیان نمود که کارگاهتوان اینالروها، می

یش توان یابی به درصد تفریخ باال و در نتیجه افزاتوانند جهت دستمی

مانند: سن و وزن مولدین ماده جهت  هاییتولید الرو، از شاخص

ن ماده ازطرفی مولدی ،انتخاب مولدینی با شرایط بهتر استفاده نمایند

ده تری نسبت به مولدین دریایی صید شپرورشی دارای کارایی پایین

ولد مچه مراکز تکثیر بخواهند نسبت به توان گفت چناندارند که می

انتره استفاده از غذای کنسسازی کپور دریایی دراستخرهای خاکی و با 

ر از سه تا سنین باالت اقدام نمایند باید ماهیان مولد ماده رامخصوص 

 دهند.  سال پرورش داده و سپس مورد استفاده قرار

 

 تشکر و قدردانی
سازی پرورش و باز و تکثیر وسیله از کلیه همکاران مرکزبدین       

 کزمر ویژه ریاست محترمهذخایر ماهیان استخوانی کلمه )سیجوال( ب

مهندس مرادمحمد  مسئول محترم بخش تکثیر، جباری و مهندس آقای

ه ویژهبهای داخلی گرگان شکیبا، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب

مقدم، امین میرهاشمی رستمی و دکتر عباسعلی آقاییمهندس سید

 نماید.می تقدیر و تشکر
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