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 1041تاریخ پذیرش: آبان                 1041تاریخ دریافت: مرداد                                    

 چکیده

رایط حصار توری در خلیج گرگان در دو تیمار سازی بچه ماهیان کپور دریایی در شمنظور بررسی امکان مولداین تحقیق به     
های تکثیرانجام گردید. بچه ماهیان ابتدا منظور تولید مولد جهت کارگاهمربع بهماهی در مترعدد بچه  0و  2تراکم  با

گرم به حصارهای توری به مساحت  87/32±66/22دراستخرهای خاکی و با غذای کنسانتره پرورش و سپس با میانگین وزنی 
حصارتوری برای این تحقیق و برای هر  6میلی متر در خلیج گرگان انتقال داده شدند. تعداد 16متر مربع و چشمه تور  04

عدد بچه ماهی در هر حصار در نظر گرفته شد. غذادهی با غذای کنسانتره انجام شد و فاکتورهای  244و144تیمار تعداد
%و در  02تب انجام گردید. نتایج نشان داد که بازماندگی در تیمار اول فیزیکی و شیمیایی و زیست سنجی ماهیان بطور مر

   بود. نتایج نشان داد که هیچ  234 ± 7/02و  014±37/60%و میانگین وزنی در تیمار اول و دوم بترتیب  03تیماردوم 
هم ماهیان ماده وهم نر بالغ ودر  داری بین طول و وزن در دو تیمارمشاهده نگردید. نتایج کالبد شکافی نشان داداختالف معنی

 میکرون داشتند.  744-1244های ماهیان ماده قطری بین رسیدگی جنسی بودند. تخمک 0مرحله ی 
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 مقدمه
امروزه نقش آبزیان در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز 

االیی برخوردار است و با توجه به مردم جهان از اهمیت ب

بخصوص در   محدود بودن میزان صید، پرورش آبزیان

-های مصنوعی بیش از پیش مورد توجه قرار میمحیط

است که به هر نحوی در سالیان اخیر سعی گردیده  .گیرد

بر میزان تولید آبزیان در واحد سطح افزوده شود، که این 

زیاد متحول ساخته و  امر علم پرورش ماهی را با سرعتی

امروزه شاهد افزایش نسبی تولید در پرورش ماهی هستیم. 

های با ارزش و مورد عالقه پرورش کپورمعمولی یکی ازگونه

 Cyprinus carpio)باشد. ماهی کپور دهندگان آبزیان می

Linnaus, 1758)  از خانواده کپورماهیان(Cyprinidae) 

است که در دریای  رینبزرگترین خانواده ماهیان آب شی

شور های لب و در ناحیه مصبی و آبکند خزر زیست می

-ترین گونهارزش از با و همچنین یکی شوند نیز دیده می

ماهی دارای این  .استدریای خزر  اقتصادی های آبزی

-64بدنی کشیده که از طرفین فشرده شده است و معموال 

ماهی  .داردکیلوگرم وزن 0/4-0متر طول و سانتی 24

کپور ممکن است در پایان اولین سال زندگی به بلوغ 

  (.Vosoughi, and Mostajir, 2004)جنسی برسد

در حال حاضر ذخایر این ماهیان با ارزش و اقتصادی بسیار 

تن  24به زیر  1270تن در سال  2044کاهش یافته و از 

  Annual report ofرسیده است ) 1044درسال 

Fishery Organization.2022.)  بازسازی ذخایراین

ماهیان فقط از طریق تکثیر مصنوعی، نیمه مصنوعی و 

نیمه طبیعی در  مراکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی 

شده جهت حفظ ذخایر به ماهیان تولیدانجام شده و بچه

شوند که این امر ساالنه نیاز به مولد دریا رهاسازی می

باشد. در نه و وقت زیادی میزیادی دارد که مستلزم هزی

ها، با توجه به کاهش ذخایر ماهی در دریا، بعضی از سال

باشد ای روبرو میتهیه مولدین با مشکالت عدیده

(Jabbari, 2014.) سازی در شرایط بنابراین  با مولد

توان هم مولدین را درشرایط طبیعی محیط محصور می

 مولد را کاهش داد. پرورش داد و هم نیاز به دریا در تامین 

بر  1204آغاز پرورش ماهیان گرم آبی در ایران به دهه 

-00گردد. گونه های مختلف کپورماهیان از سالهای می

های پرورشی به کشور وارد گردیده و در قالب گونه 1204

شاهد   1272اند . در سال برداری قرار گرفتهمورد بهره

های پرورشی در هزار تن انواع ماهی 110تولید بیش از 

هزار تن متعلق به پرورش  70کشور بوده که از آن میان 

 ,Hosseinzade Sahafi)باشدانواع کپور ماهیان می

2011.)

بر طبق تعاریفی که توسط محققین مختلف در ارتباط با 

است، در رسیدگی جنسی و بلوغ در ماهیان مطرح گردیده

ک جانور مجموع بلوغ فرایندی است که به موجب آن ی

آورد نابالغ برای نخستین بار توانایی تولیدمثل را بدست می

(Bosak Kahkesh et al., 2010) فعالیت تولید مثلی .

گناد  -هیپوفیز -در ماهیان استخوانی توسط محور مغز

گردد. هورمون آزادکننده گنادوتروپین که در تنظیم می

های ناست، تولید و رهاسازی گنادوتروپیمغز تولید شده

سازد که خود استروئیدهای جنسی را هیپوفیز را فعال می

های جنسی شده، کند و باعث تولید سلولتحریک می

پسخورهای منفی و مثبت را به طور مستقیم در سطح 

کنند. آغاز بلوغ در هیپوفیز یا از طریق مغز اعمال می

ماهیان استخوانی به واسطه شروع فرایند تولید اسپرم در 

 ,Schulz )گرددها مشخص میسازی در مادهزرده نرها و

et al., 2010.) 

تحقیقات زیادی در زمینه تکثیر و پرورش ماهی کپور 

و همکاران   Haghpanahاست. دریایی انجام گردیده

ای روی پرورش ماهی کپور دریایی در ( در مطالعه2013)

شور و شیرین، ابتدا تعداد های لباستخرهای خاکی با آب

گرم در  01ماهی کپور به وزن عدد در هکتار، بچه 2044

ماهیان استخرهای خاکی سد وشمگیر معرفی نموده و بچه

با استفاده از غذای کنسانتره تغذیه شدند. نتایج نشان داد 

ماه( در آب 17که وزن ماهیان در پایان دوره پرورش )

گرم بود. در  842شور گرم و در آب لب 812شیرین 

( بطور کلی قطر 2016و همکاران ) Abbasiتحقیق 

تخمک ماهی کپور در تاالب انزلی، جهت تعیین هماوری 

( 1391گیری شد. )متر اندازهمیلی 74/1تا  24/4بین 

Enayat Gholampur and Imanpur   در تحقیقی که
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ارتباط میان برخی خصوصیات گنادی، اندازه تحت عنوان 

لی مولدین ماده طی دوره تولیدمث ،ماهی و شاخص کبدی

( در خلیج گرگان، Cyprinus carpio) کپور دریایی

و  0/23های انجام دادند، نشان دادند که مولدین با طول

بوده که از  14و  12متر دارای شاخص گنادی سانتی 0/00

داری نداشتند و قطر تخمک به لحاظ آماری تفاوت معنی

افت.  میکرون افزایش ی 1324میکرون به  1284ترتیب از 

Ghelichi  2010)و همکاران ای در بررسی مقایسه(

تکامل تخمک در ماهی کپور دریایی معمولی و ماهی کفال 

نشان دادند که گناد  (،Mugil cephalus)خاکستری 

ریزی ممتد در ماهی کپور دریایی، دارای یک دوره تخم

دریای مازندران بوده و هرگاه میانگین دمای آب باال باشد، 

-ریزی، ماهی قادر به تخمبودن دوره تخمطوالنیبدلیل 

ریزی ماهی ریزی خواهد بود و نتیجه گرفتند که اوج تخم

دهد و در مرحله بلوغ، قطر کپور دریایی در بهار رخ می

 رسد. میکرون می 324تخمک به 

 از یکی ماهیان در هورمونی هایپروفایل شناخت و مطالعه

 تنظیم و درگیر یهامکانیسم تشخیص عوامل مهمترین

 به دستیابی که بوده آنها در مثل تولید فرآیند کننده

 حائز پرورشی و وحشی ماهیان در تغییرات این سطوح

 پیچیده سیستم یک ماهیان زیست محیط. است اهمیت

 فتوپریود، حرارت، درجه نظیر عواملی تأثیر تحت که بوده

 رقرا غیره و هاآالینده آب، کیفیت دسترس، قابل غذای

 عامل یک بعنوان قادرند عوامل این از هریک که دارد،

 توقف موجب و نمایند ایفا ماده مولدین در بویژه زا استرس

 گامتوژنز جمله از مثلی تولید سیکل از مرحله چندین

 کیفیت و کمیت تکمیلی، یا آغازین مراحل)شامل 

 بلوغ نرها در و اووالسیون، و ها اووسیت بلوغ(، تخمکها

 ,Bahmani)گردد ریزیاسپرم و جنسی فتارهایر اسپرم،

1999.)

 گونه از بسیاری در تستوسترون هورمون سطوح بررسی

 این سطوح غلظت حداکثر معرف استخوانی ماهیان های

 نهایی رسیدگی هنگام و ریزیتخم از قبل در  هورمون

 از پس بالفاصله اما. باشدمی ماده مولدین در تخمکها

 میزان حداقل به تستوسترون ونهورم سطوح ریزیتخم

( 1376و همکاران ) Truscott. مطالعات رسدمی خود

و همکاران  Sockeye salmon   ،Erdoganروی گونه 

 Capoeta capoeta ( روی جنس ماده گونه )2441)

umbbla ،)Unal ( در جنس ماده 2440و همکاران )

مؤید کاهش سطوح  Chalcalburnus tarichiگونه 

 هورمون. باشدمی ریزیستوسترون پس از تخمهورمون ت

-غلظت در است ممکن استخوانی ماهیان در تستوسترون

 .Frostier et al) باشد داشته ویتلوژنی نقش باال های

 نقش است ممکن تستوسترون هورمون همچنین. (1983

 عهده بر را ویتلوژنز فرآیند تکمیل و هااووسیت از حفاظت

 هایسلول استروئیدهای(. Kime, 1993)باشد داشته

 درون به قادرند( تستوسترون)مانند  تخمدان تکای

 آنزیم ژن بیان موجب و کرده نفوذ گرانولوزا سلولهای

P450 aro) آروماتاز شده و سرانجام تستوسترون به (

 استروئید سپس گردد،می    تبدیل ß 17 –استرادیول 

 ، Najafipur) شودمی فراهم اووسیت رشد برای نیاز مورد

 هنوز ماده استخوانی ماهیان در تستوسترون نقش(. 1270

 فعالیت است ممکن تستوسترون. است مانده ناشناخته

 و (Frostier et al. 1983)باال داشته  غلظت در وتیلوژنی

 تکامل هنگام در هااووسیت نگهداری در است ممکن

 وجود این با. (Kime, 1993)کند بازی نقش وتیلوژنزیس

 نهایی رسیدگی در تستوسترون که رسدنمی نظر به

 ,Goetz ؛Kime, 1993 )باشد داشته اهمیت اووسیت

(.Nagahama et al,  1993؛ 1983

در ایران در راستای پرورش ماهی در محیط محصور 

(، پرورش ماهیان خاویاری و قزل آال در penساحلی)

ست. ادر خلیج گرگان انجام گرفته 1286تا  1281سالهای 

بنابراین با توجه به فراهم بودن امکان پرورش در خلیج 

گرگان، این تحقیق بنا به پیشنهاد سازمان شیالت ایران با 

هدف مولدسازی ماهی کپور در محیط محصور بمنظور 

 ارائه دستورالعمل به مرکز بازسازی ذخایر انجام گردید.
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 ها روش مواد و
یره آشوراده و در کیلومتری جز 0محل اجرای طرح در 

قسمت شمال شرقی خلیج گرگان و سواحل جزیره 

میانکاله بوده که در چند صد متری کانال خوزینی واقع 

    02  00/ 82است و دارای طول و عرض جغرافیایی   ًشده

˚26   N= ً  ،27 /01     07    ˚02   E=  باشد. با می

ب، بستر توجه به شرایط مناسب این منطقه از نظر عمق آ

های صدف، ایمن از امواج دریایی و مکان ای با خردهماسه

ای  مطلوب برای اجرای پروژه پرورش در محیط

 شناخته شد.  (pen culture)محصور

عدد بچه ماهی حاصل از تکثیر  2444در این تحقیق 

طبیعی مولدین کپور دریایی، از مرکز تکثیر و پرورش 

گرم با طول کل  0/2ماهی سد وشمگیر با وزن متوسط 

 2سانتیمتر تهیه گردید و در یکی از استخرهای  2/6

هکتاری کارگاه مذکور ذخیره سازی شد. سپس بچه 

ماهیان به ایستگاه تحقیقاتی قره سو منتقل و در استخر 

تیمار مختلف و هر  2خاکی ذخیره گردیدند. این پروژه با 

ار اول با تکرار در خلیج گرگان انجام گرفت. تیم 2تیمار با 

عدد  0عدد بچه ماهی در متر مربع و تیمار دوم با  2تراکم 

بچه ماهی در متر مربع در هر حصار توری محیط محصور 

 عدد بچه ماهی استفاده گردید. 344بود که در مجموع 

) قسمت در  12بچه ماهیان با استفاده از آب لب شور 

 روز سازگار شده سپس بچه ماهیان با 8-14هزار( بمدت 

سانتی   02/24گرم و  87/32میانگین وزن و طول بترتیب 

با  متر جهت پرورش به محل اجرای پروژه ) خلیج گرگان (

قایق موتوری بهمراه کپسول هوا منتقل  شدند و بچه 

ماهیان بصورت کامال تصادفی در حصار توری با تراکم 

 6مورد نظر ذخیره سازی شدند. الزم بذکر است تعداد 

 04ری )حصار توری( با مساحت هر کدام عدد حصار تو

متر مربع در محل اجرای پروژه با استفاده از دیرکهای 

متر با  0/0سانتی متر و طول   10 -24چوبی به قطر 

از   22میلیمتر و با نخ شماره  16اندازه چشمه توری 

جنس کاپرون در ابتدای پروژه احداث گردید، بچه ماهیان 

)  GFT 1 از غذای کنسانترهدر طول پرورش با استفاده 

 14،  ، فیبر ٪ 14، چربی ٪24، پروتئین ٪34ماده خشک 

( کارخانه مهدانه خوراک ٪ 14، خاکستر٪7،  رطوبت ٪

نوبت)صبح و عصر( تغذیه شدند و  2دانسو، روزانه در 

فاکتورهای شیمیایی آب نیز در طول پرورش اندازه گیری 

نه دو بار قبل از ودرجه حرارت روزا گردید. اکسیژن، پی اچ

طلوع و بعد ازظهر، شوری و شفافیت روزانه یکبار و 

نیتریت، نیترات، فسفات، قلیائیت کل هر ماه یکبار اندازه 

از  pHگیری شد. برای تعیین درجه حرارت، اکسیژن و 

استفاده شد.  HQ40Dدستگاه مولتی پارامترهچ مدل 

تر، نانو م 020فاکتور آمونیاک بروش نسلر در طول موج 

نانو متر و  024نیتریت واکنش با ان نفتیل در طول موج 

نیترات واکنش در محیط اسیدی با دیازونیوم در طول موج 

 (.standard method)نانو متراندازه گیری شد 084

 8عدد نر و 7درپایان دوره پرورش، نمونه برداری از خون 

عدد برای بافت شناسی  14ماده برای بررسی هورمونی و  

استرادیول،  -بتا -18های تستوسترون، ام  شد. هورمونانج

کتو -11دی هیدروکسی پروژسترون و –آلفا  -18

تستوسترون در آزمایشگاه بررسی شدند، جهت اندازه 

سی سی خون از ساقه دمی با  0تا  2گیری هورمون ها 

استفاده از هپارین خونگیری گردید و از پالسمای خون 

.(Sattari, 2008)ستفاده گردید آنالیز هورمون ها ا  جهت

آلفا دی هیدروکسی -18هورمون های تستسترون، 

بر  1بتا استرادیول با روش رادیوایمونواسی18پروژسترون و 

اساس واکنش رقابتی بین هورمون نشاندار با ید رادیواکتیو 

( Gama Counter LKBو با دستگاه گاما کانتر) 120

و همچنین غلظت  فنالندی از ماهیان مولد ماده بالغ

در ماهیان   ELISAکتو تستوسترون با روش  -11هورمون 

 (.Cayman, 2008)نر بالغ مورد ارزیابی قرار گرفتند

 2و ضریب چاقی با فرمول  1ضریب تبدیل با فرمول 

 محاسبه گردید.

: میزان وزن بدست آمده/ میزان غذای خورده 1فرمول 

 شده = ضریب تبدیل

/ میانگین 2ین طول استاندارد) میانگ×144: 2فرمول 

 وزن(= ضریب چاقی

                                                           
1
 Radioimmunoassay 
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در نهایت کلیه اشکال و جداول از طریق برنامه نرم افزار 

Excel  رسم شده و پارامترهای مورد نظر  با روش آماری 

T- student  test  افزاربا برنامه نرمExcel  وSpss13  در

 درصد محاسبه و آنالیز گردید. 30سطح اعتماد 

 

 نتایج 
س نتایج بدست آمده درمورد بازماندگی و تلفات، در براسا

 2% ، در تیمار  2/02، میانگین بازماندگی به میزان 1تیمار

%  11/04% و بازماندگی کل آن به میزان  03به میزان 

عدد   003بدست آمد. همچنین مجموع تلفات به میزان 

 280عدد و تلفات پنهان  180بوده که تعداد تلفات  پیدا  

 وده است.  عدد ب

سازی و دراولین و میانگین وزن و طول در زمان ذخیره

 87/32 ± 66/22  بترتیب 1سنجی درتیمار آخرین زیست

گرم  ±014 37/60  ومتر سانتی  02/24 ± 28/2  گرم و

  87/32بترتیب  2سانتی متر و در تیمار  2/27 ± 83/1 و 

 ±1/57 گرم و 234 ± 7/02 سانتی متر و  02/24گرم و 

های مربوط متر بود. آزمون مقایسه میانگینسانتی 66/28

های ها در زمان برداشت و نیز در ماهبه طول و وزن ماهی

داری بین مختلف نشان داد که هیچ گونه اختالف معنی

(. ضریب تبدیل ≥P 40/4وجود ندارد ) های مختلف تیمار

به  2و در تیمار  0/8به مقدار  1( در تیمار  F.C.Rغذایی ) 

           بدست آمد. دراین تحقیق میزان ضریب چاقی 7مقدار 

(C.F)  بدست  20/1و  23/2بترتیب   2و 1برای تیمار

(. نتایج رگرسیون در خصوص رابطه طول و 1آمد )جدول 

%  بود 70با بیش از  2%و در تیمار 32با  1وزن در تیمار 

 .(2و  1)اشکال  دادکه همبستگی باالیی را نشان 

 

 ماهيان کپور در ماههاي مختلف طي دوره پرورش  ( C.F) نتايج ميزان ضريب چاقي  : 1 جدول

 اوليه خرداد تير مرداد شهريور مهر
C.F 

 تيمارها

35/1 53/1 51/1 82/1 53/1 82/1 1 

53/1 53/1 88/1 53/1 83/1 82/1 2 

 آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد

25/1 82/1 83/1 83/1 28/1 88/1 82/1 32/1 

28/1 28/1 21./1 28/1 82/1 88/1 8/1 38/1 

 

 
در طي دوره  1وزن در تيمار  –:  رابطه طول 1 شکل

 پرورش

 

 
در طي دوره  2وزن در تيمار  –: رابطه طول 2شکل 

 پرورش
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درسال اول پرورش مراحل جنسی ماهیان کپور بدلیل 

های آنها رشد نکرده بود مورد آزمایشات اینکه هنوز گناد

هورمونی قرار نگرفتند. نمونه برداری درسال دوم دراواسط 

گناد ماهی ماده   0و  0،2فروردین انجام گرفت. اشکال 

کپور معمولی پرورش یافته در حصار توری در شرایط 

های مشاهده خلیج گرگان را نشان می دهند. اغلب تخمک

ی، مربوط به کپور، کامال بالغ بوده شده در این مقاطع بافت

میکرون بود. این  1244 – 744و دارای قطری بین 

را کامل  ( Vitellogenesis)سازی ها عملیات زردهتخمک

اند. این اند و هسته آنها در وسط تخمک قرار گرفتهنموده

تقسیم  2ها پس از اووالسیون در مرحله متافاز تخمک

با آب شیرین برخورد کرده و فعال میوز باقی مانده تا اینکه 

ها نیز . برخی از تخمک(Linhart et al.  1995)شوند

میکرون ( که حاکی  044-244تر بوده ) دارای قطر پایین

 باشند.تر میسازی و حتی مراحل پاییناز شروع زرده

غدر شرایط حصار توری نیز مقطع بافتی بیضه کپور نر بال

         ن شدند.نشان داد 7و  8، 6در اشکال 

 

:  مقطع بافتي گناد کپور ماده بالغ در شرايط 3شکل 

  (   X 4حصار توري کالچر )

 

:  مقطع بافتي گناد کپور ماده بالغ در شرايط حصار 4شکل 

 ( X 4توري کالچر )

 

: مقطع بافتي گناد کپور ماده بالغ در شرايط حصار 5شکل 

 ( X 4توري کالچر )

 

ي بيضه کپور نر بالغ درشرايط حصار :  مقطع بافت6شکل 

 ( X 44توري کالچر )

 
:  مقطع بافتي بيضه کپور نر بالغ در شرايط حصار 7شکل 

 ( X 144توري )

 
:  نماي چشم پرنده اي از لوبول هاي بيضه کپور نر 8شکل 

بالغ پرورش يافته در شرايط حصار توري کالچر در خليج 

 ( X24گرگان )
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ف معنی داری بین تیمارهای اختال 2جدول  بر اساس

و  ولیبتا استراد -18آزمایشی از نظر میزان هورمون های 

به تفکیک هر جنس دیده نشد کتوتستوسترون -11

(p<0.05) در  ولیبتا استراد -18هورمون . میانگین

و  80/22±7/8به ترتیب  نر جنسدر  2و  1تیمارهای 

و  22/3±01/2و  11±30/0و  در جنس ماده  88/2±20

در جنس نر به  کتو تستوسترون -11یانگین هورمون م

و در جنس ماده  30/12±48/1و  20/10±62/4ترتیب 

 نانوگرم برمیلی لیتر 336/4±480/4و  10/4±337/4

 اندازه گیری شد.

 

 ن:  غلظت هورمون هاي استروئيدي در مولدين نر و ماده کپور معمولي وحشي در شرايط حصار توري در خليج گرگا2جدول  

 کپور بالغ ردیف
 Beta-17 تعداد تیمار

Estradiol 

(ng/ml) RIA 

11-Keto 

Testosterone 

(ng/ml) EIA 

 20/10±62/4 80/22±7/8 0 1 نر 1
 337/4±10/4 11±30/0 0 1 ماده 2
 30/12±48/1 20±88/2 0 2 نر 2
 336/4±480/4 22/3±01/2 2 2 ماده 0

 بحث
Zvi Yaron   بتا  -18لظت دامنه غ 1330سال  در

 گرم کیلو 0/1 وزنی میانگین با مولد کپور در ولیاستراد

 برآورد لیتر میلی در گرم نانو 24-4 بین را تزریق از قبل

 دارد مطابقت حاضر قیتحق جینتا با که کرد

Najafipur (1384)  آلفا  - 18در بررسی سطوح هورمون

هیدروکسی پروژسترون پالسمای خون مولدین ماده ماهی 

داری را سفید صید شده از دریا و رودخانه تفات معنی

 هورمون پالسمایی سطوح میانگین بودن باال. نمود مشاهده

 صید ماده مولدین در پروژسترون هیدروکسی آلفا - 18

 دریا، از شده صید مولد نماهیا به نسبت رودخانه از شده

 آلفا - 18 بویژه ها، پروژستین بودن مؤثر بدلیل

 در هااووسیت بلوغ تحریک در پروژسترون هیدروکسی

 غلظت حداکثر به و باشد،می استخوانی ماهیان از تعدادی

 . رسدمی آن از بعد یا گذاریتخمک هنگام در خود

 مقایسه درحاضر   قیدر تحق لیتبد بیبه عدد ضر باتوجه

 آب در دریایی کپور پرورش پروژه اجرای از حاصل نتایج با

 ,Haghpanah) بوده 28/2که (=0044Ec)شور لب

میزان زیادی است که این امر می تواند به وجود  (2013

ماهیان هرز و ناخواسته که به عنوان رقیب غذایی ماهی 

 علت به آب امواج همچنین و آیندکپور به حساب می

 از بیرون به غذا از بخشی تا گرددمی باعث کهشدید کوالک

 شود،دسترس ماهی خارج  از و یابد انتقال توری حصار

 .باشد

به سه  یچاق بیضرنظر می رسد با توجه به اینکه  به

عنصر تغذیه، دمای آب و تراکم اولیه وابسته است می تواند 

 دوره طول درمعرف ثبات در جذب و تولید گوشت )وزن( 

 حرارت درجه چنانچه(. King,  1997)باشد پرورش

 غذای و غنی طبیعی غذایی منابع آن تبع به و مناسب

 ضریب شاخص باشد ماهیان دسترس در مناسب کنسانتره

 می کپور ماهی در جنسی رسیدگی و بود خواهد باال چاقی

 Hosseinzade) دهد قرار تاثیر تحت را چاقی ضریب تواند

Sahafi, 2011.) زان ضریب چاقی           دراین تحقیق می

(C.F بدست  20/1و  23/2بترتیب   2و 1برای تیمار (

 شاخص این بودن باال دلیل دهدمی نشان نتایج این. آمد

 دمایتواند وابسته به  یم پرورش، دوره ابتدایی هایماه در

مناسب آب و به تبع آن دسترسی بیشتر به منابع غذایی 

(. مشاهدات 2 جدول )باشدطبیعی در داخل حصار توری 

 نیعینی و ثبت دمای آب در مرداد ماه نشان داد که ا

ماهیان از رشد پایینی برخوردار بودند و  ومقدار باال بوده 

کم اشتهایی بچه ماهیان مشهود بود و باعث الغری ماهیان 

درتحقیقات خود برروی  (،Haghpanah, 2013)گردید. 

ه ازآب لب شور، تغذیه ماهی کپوردراستخرخاکی با استفاد

. نمود گزارش ماهی این جهت را 82/1ضریب چاقی 
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به نتایج رگرسیون در خصوص رابطه طول و وزن  باتوجه

%   70 از بیش با 2 تیمار در و%  32با  1در تیمار 

 نهائی وزن. باشدمی باالیی عدد داردکه وجود همبستگی

 آخرین در گرم 234 و گرم 014 ترتیب به 2 و 1  تیمار در

 تحقیقات با مقایسه در که است بوده سنجی زیست

 استخر در یافته پرورش کپور ماهی نهائی وزن دیگرکه

-گزارش نموده 66/842 را، شور لب ازآب استفاده با خاکی

کمتر بود. یکی از دالیل پایین  (Haghpanah, 2013) اند

بودن وزن ماهی در پایان پروژه در داخل حصار توری در 

 روز 126 مدت به دریا بودن کوالکی تواندخلیج گرگان می

 و نگرفتند قرار تغذیه مورد زمان این در ماهیان که باشد

 انرژی زیادی مقدار شدید امواج زمان در ماهیان همچنین

 تراکم، کیفیت، بی غذای. دادند دست از تعادل حفظ جهت

 عدم سبب توانند می و دارند تاثیر سازی زرده بر استرس

 , Logar and  Leslie)شوند ها اووسیت نابودی و رشد

2004.)

% و بطور  03% و  2/02ترتیب به 2و1تیمار در ماندگیباز

در مقایسه با  است ،  این مقدار بوده% 11/04میانگین

 را شور لب آب در کپور ماهی ماندگیگزارشات دیگرکه باز

 ,Haghpanah) بود ترپایین اند،نموده گزارش% 20/74

 حصار در کپور ماهی ماندگیباز بودن پایین یلدل (.2013

 استخر در شور لب آب در آن ماندگیباز به نسبت توری

به  تلفات حاصل از سازگاری بچه ماهی  تواندمی خاکی

 . باشد داشته ربط کپور

 اول درسال جنسی رسیدگی یبررس از حاصل جینتا

نشان داد مراحل جنسی ماهیان کپور بدلیل اینکه  پرورش

 آزمایشاتنوز گنادهای آنها رشد نکرده بود مورد ه

گناد ماهی ماده   2،  2، 1 اشکال. نگرفتند قرار هورمونی

در شرایط  یتور حصارکپور معمولی پرورش یافته در 

مشاهده  هایتخمک اغلب. دهندخلیج گرگان را نشان می

شده در این مقاطع بافتی، بالغ بوده و دارای قطری بین 

 از پس هاتخمک این. بودیکرون م 1244 – 744

 تا مانده باقی میوز تقسیم 2 متافاز مرحله در اووالسیون

 Linhart) شوند فعال و کرده برخورد شیرین آب با اینکه

et al., 1995 .)ترپایین قطر دارای نیز هاتخمک از برخی 

 و سازیزرده شروع از حاکی که( میکرون 044-244) بوده

 اشکال. همانطور که از باشندمی ترپایین مراحل حتی

 در هاماهی این آیدمقاطع بافتی گناد کپور ماده برمی

 بلوغ به( گرگان خلیج شور لب)آب  پرورشی محیط شرایط

 تولید و تکثیر قابلیت رسد می نظر به و اندرسیده کامل

گناد ماهی نر کپور  6،  0،  0 اشکال. باشندمی دارا را مثل

در شرایط خلیج  یتور حصاردر  معمولی پرورش یافته

 در شودمی مالحظه که همانطور. دهندگرگان را نشان می

 پر اسپرم هایکیسه و بوده بالغ کامال ماهی ها،نمونه همه

 دارای نر ماهی هاینمونه اغلب. باشندمی اسپرماتوزوآ از

 این نیز شده تهیه بافتی مقاطع. اندبوده  رنگ سفید بیضه

 مراحل دهنده نشان مقاطع. نمایدمی تایید را مساله

 درون باشدکهیم( spermatogenesis) سیاسپرماتوژنز

 Sperms) اسپرماتوزوآ هایخوشه بر اسپرم هایلوله

clusters) هایلوبول که پیوندی هایبافت. باشندمی پر 

 و کنندمی جدا هم از را بیضه بافت دهنده تشکیل مختلف

 مشخص کامال تصاویر در هکنند تغذیه خونی هایمویرگ

 بررسی مهم ارکان از یکی شناسیبافت مطالعات. باشندمی

( 2443) همکارانو  Imanpur. باشدمی ماهیان در جنسی

 مازندران دریای کپور ماهی در را جنسی رسیدگی مراحل

 به شدن نزدیک با که دادند نشان و داده قرار بررسی مورد

-می  افزایش دارییبطورمعن قطرتخمک تخمریزی، مرحله

 874 از قطرتخمک اردیبهشت، تا ماه ازدی بطوریکه یابد،

 مطالعات. بود یافته افزایش میکرون 1004 به میکرون

 بررسی در 2007همکاران  و Safariحاصل از تحقیقات 

 مازندران دریای کپور ماهی گناد جنسی رسیدگی مراحل

 و مکتخ نر، و ماده هایدرجنس دیماه در که داد نشان

 به اردیبهشت تا و بوده جنسی رسیدگیدو درمرحله اسپرم

 . رسندمی جنسیرسیدگی چهار مرحله

Ghelichi تخمک تکامل دربررسی( 2010) همکاران و 

 کپوردریایی گناد دادندکه نشان دریایی کپور درماهی

-می مازندران دریای در ممتد ریزی تخم دوره یک دارای

 طوالنی بدلیل باشد باال بآ دمای میانگین هرگاه و باشد

 بود خواهد ریزی تخم به قادر ماهی ریزی، تخم دوره بودن

 در دریایی کپور ماهی تخمریزی اوج که گرفتند نتیجه و

 324قطرتخمک به  بلوغ، درمرحله و دهدمی رخ بهار
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 Enayat. مطالعات حاصل ازتحقیقات رسدمی میکرون

Gholampur and Imanpur (2012)  رابطه در بررسی

اندازه ماهی کپوردریایی و قطرتخمک نشان داد که بین 

قطرتخمک و اندازه ماهی رابطه معنی داری وجود دارد 

 0/00 الی 02به  22الی  0/23بطوریکه ازدامنه طولی 

میکرون 1324میکرون به  1284قطرتخمک بترتیب از 

 افزایش یافت.

 در پرورش شرایط در ماده و نر ماهیان کلیه مجموع در

 رسیدگی 0 درمرحله و رسیده کامل بلوغ به توری حصار

 وجود تیمارها بین داری معنی تفاوت و بودند جنسی

 ماهیان اینکه  داد. این نتایج نشان <P)4040) نداشت

 .باشندمی دارا را مثل تولید و تکثیر قابلیت

Fontain ( در مطالعه چرخه تولید 1988و همکاران )

ی ماده سوف دریافتندکه مثلی و استروئید های جنس

بتا استرادیول در خالل  – 18میزان تستوسترون و 

بطور معنی  E2 وریشهراستراحت جنسی پایین بود. در 

داری پس از شروع اووژنز افزایش و سپس در ماه نوامبر 

نانوگرم در میلی متر( و  2 – 0بطور ناگهانی افزایش یافت )

. میزان در دسامبر میزان تستوسترون افزایش یافت

بتا استرادیول تا زمان تخمریزی در  – 18تستوسترون و 

حد باال باقی ماندند که بیانگر وجود فعالیت زرده سازی 

 بوده است.

در  سازیکه تراکم ذخیره داد نشان قیتحق نیا جینتا

در طول  تواندماهی در هر متر مربع نمی عدد 0و  2دامنه 

-قابل توجه و معنی رییتغو وزن و در نهایت در رشد آنها 

 را به وجود آورد.  داری

 یکل یریگ جهینت
 پارامترهای  محدوده تغییرات رسدمی نظر به مجموع در

 در توری حصار در پروژه اجرای محل محدوده در محیطی

 ماهی رشد برای پرورش دوره طول در گرگان خلیج داخل

-بافت بردارینمونه از حاصل نتایج و بوده مناسب کپور

 از شکافی کالبد از حاصل مشاهدات و هورمونی و شناسی

. در عین حال نمایدمی تایید را کپور مولد تولید ماهیان

 روی بر ترتکمیل مطالعات و تحقیقات با بررسی دقیق

 هاینرماتیو مقایسه و مربع متر در ماهی بچه مناسب تراکم

 مولدین و حاضر پروژه از شده تولید مولدین از حاصل

 تواندمی تکثیر مرکز در  دریا از صید از حاصل وحشی

 تراکم خصوص در باقیمانده سواالت از بسیاری راهگشای

 سازی،ذخیره جهت ماهیان بچه مناسب وزن مناسب،

 . باشد وغیره بودن اقتصادی

 از مولد نیدرتام یمشکالت بروز و ریذخا کاهش به توجه با

 با تواندیم راهکار نیا ر،یذخا یبازساز مراکز یسو

 خود یعیطب طیمح در که ینیمولد قراردادن دردسترس

 مشکل نیا رفع در انددهیرس یجنس بلوغ به و افتهی رشد

 روزانه توانیم یبراحت زمان در تیریمد با. باشد راهگشا

 ریتکث یهاکارگاه به آنها انتقال و نیمولد دیص به نسبت

 اقدام نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و حصارهاي Cat walk: نماي از راهروي عبور)9شکل 

 در خليج گرگان   (Pen) توري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صيد پيش مولدين توسط تور14 شکل
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 هايحصارتحقيقاتي با : نمايي از مزرعه 11شکل 

 درخليج گرگان (Pen)توري

 

  یجیترو یها هیتوص
 گرم باشد. 144تا  74 نیمناسب ب یمعرف وزن 

 متر در قطعه 0 تا 2 نیب پرورش مناسب تراکم 

 .است مربع

 یده غذا زمان و روز در نوبت 2 یغذا ده دفعات 

 عصر باشد. 2 و زود صبح

 بدن وزن درصد 10 تا 0 نیب یده غذا زانیم 

 .باشد

 مدت به ایشوردر لب آب با انیماه بچه یسازگار 

 .ردیپذ انجام روز 14

 ماه و در  نیدوم فرورد مهیدر ن یزمان معرف

 .ردیصبح زود انجام پذ

 سال بطور  2حدود  یو مولد ساز پرورش دوره

 .انجامدیم

 کاهش  جهتFCR یشکارچ انیاستفاده از ماه 

 با وزن مناسب  یمانند سوف و اردک ماه

آنها مخاطره  یهدف تا برا انی)کوچکتر از ماه

 انیاز بچه ماه هیتغذ جهتنباشد(  زیانگ

 .گرددیم شنهادیپ اخواستهن

 در میپتاس پرمنگنات با انیماه بچه یعفون ضد 

 .ردیگ انجام دیبا یتور حصار به انتقال زمان

 تیفیک با ژهیو یغذا از دیبا نیمولد هیتغذ جهت 

 .شود استفاده باال

 یماه بچه انتقال جهت هوا کپسول از استفاده 

و از اسکله به  خودرو توسط یادیص اسکله به

 یموتور قیتوسط قا یتور حصاراستقرار محل 

 است. یالزام

 تقدیروتشکر 

 دراجرای که گرامی همکاران ازکلیه بدینوسیله 

 را تشکر کمال نمودند یاری را ما تحقیق این

 .داریم
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Abstract 

This study was conducted to investigate the possibility of breeding carp juveniles (Cyprinus carpio) in 

pen conditions in Gorgan Bay in two treatments with a density of 2 and 4 pieces per square meter in 

order to produce breeders for restocking centers. The first juveniles were raised in earthen ponds with 

concentrate feed. Then, with an average weight of 87.93± 32.66g, they were transferred to pens with 

an area of 50 m2each and 16 mm mesh size, in Gorgan Bay. 6 pens were considered for this research 

and for each treatment, 100 and 200 pieces of juveniles were considered in each pen. Feeding was 

done with concentrate feed and physical and chemical factors and biometry of fish were done 

regularly. The results showed 52% survival in first treatment and 49% for second treatment and the 

mean weight for two treatments were 410± 64.98 and 390±52.8. Results showed that there was no 

significant differences between weight and length in two treatments. The histological results showed 

that the male and female were mature in 4th stage. The eggs of the female fish were between 800 and 

1200 microns in diameter. 
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