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The necessity of the present study was to compare the reproductive 

performance and growth of offspring of common carp (Cyprinus carpio) 

breeders imported from China (first generation) and conventional breeding. 

For this purpose, before the final mating of breeders, 10 male and female 

breeders who were the same age and received the same diet were randomly 

selected from each group and separated to reduce the probability of 

spawning in the breeding tank to zero. After maturation, LHRH along with 

metoclramide was used for two-stage injector in female and one in inducer 

in male. Then, reproductive performance including yield percentage, 

hatching percentage, fertilization percentage, larval survival percentage and 
also progeny growth performance including feed conversion ratio and 

specific growth rate for each group were examined. In the results of 

reproductive yield, the amount of productive weight in common carp was 

higher and showed a significant difference compared to F1 generation carp 

(P<0.05). Egg rate, yield percentage, number of eggs, number of eggs per 

gram, percentage of fertilization, number of fertilized eggs, hatching 

percentage, number of hatched larvae, number of hatched larvae and 

incubation survival in F1 generation carp group more than common carp 

group Was and had a significant difference (P<0.05). Feed conversion ratio 

and specific growth rate of F1 generation carp increased compared to 

conventional farmed carp and showed a significant difference (P<0.05). 

Therefore, the use of F1 generation carp to improve growth factors and 
reproductive conditions is recommended to increase economic productivity. 
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 های کلیدی:  واژه

 رشد، 

  مثلعملکرد تولید

 ، متداول کپور پرورشی

   F1کپور نسل 
 

مثلی و رشد نتاج حاصل از مولدین ماهی  ضرورت مطالعه حاضر، مقایسه عملکرد تولید

بود.  پرورشی متداول( وارداتی از چین )نسل اول( و Cyprinus carpioکپور معمولی )

مولد ماده و نر که هم  10صورت تصادفی تعداد  هنهایی مولدین، بمنظور قبل از رسیدگی   بدین

 ، از هر گروه انتخاب و از هم جدا شد ایی یکسانی را دریافت کرده بودندسن بوده و جیره غذ

 تا درصد احتمال تخمریزی درون مخزن پرورشی به صفر برسد. پس از حصول رسیدگی، 

ای مولد  مرحله ای مولد ماده و یک مرحله ق دوهمراه متوکلرامید جهت تزری به LHRHهورمون 

 گشایی، درصد لقاح،  آوری، درصد تخممثلی شامل درصد هم نر استفاده شد. سپس عملکرد تولید

چنین عملکرد رشد نتاج شامل ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد  درصد بازماندگی الرو و هم

میزان وزن مولد در مثلی  لکرد تولیدویژه برای هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. در نتایج عم

اختالف معناداری را نشان داد  F1نسل تر بود و نسبت به کپور  کپور معمولی متداول بیش

(05/0P< میزان تخم، درصد هماوری، تعداد تخم، تعداد تخم در گرم، درصد لقاح، تعداد .)

های لقاح یافته، درصد هچ، تعداد الرو هچ شده، تعداد الرو استحصالی و بازماندگی  تخم

تر بود و دارای  نسبت به گروه کپور معمولی متداول بیش F1انکوباسیون در گروه کپور نسل 

 ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه در کپور ماهیان (. P>05/0)دار بود  اختالف معنی

داری را نشان ماهیان پرورشی متداول افزایش داشت و اختالف معنینسبت به کپور  F1نسل 
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جهت بهبود فاکتورهای رشد و بهبود  F1استفاده از کپورماهیان نسل  بنابراین(. P>05/0)داد 

 گردد. وری اقتصادی پیشنهاد می مثلی در جهت افزایش بهره شرایط تولید
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هدرداری     نشدریه هردره  . (   پر رددی میددا    f1 ارداتی )نسدل   (Cyprinus carpio)حاصل از مولدین ماهی کپور معمولی 
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 مقدمه

از میان رفتن منابع  افزایش روزافزون جمعیت،

برداری بیش از حد از ذخایر  شونده، بهره طبیعی تجدید

دریایی که منجر به کاهش ذخایر آبزیان موجود شده و 

هزینه بودن آن از  عدم گسترش منابع دریایی به دلیل پر

  نترین علل و عوامل رشد پرورش آبزیاجمله مهم

های باشد. تولید جهانی آبزیان در دههدر جهان می

گیری داشته است به طوری که امروزه اخیر رشد چشم

درصد از پروتئین مورد نیاز  16ماهی به طور متوسط 

کند و این امر مرهون توسعه جهان را تامین می

پروری عالوه بر تامین غذا برای جمعیت رو به  آبزی

تواند رشد و ایجاد شغل و درآمدهای ارزی نیز می

(. ماهی کپور معمولی 1نقش مهمی را ایفا کند )

(Cyprinus carpio از راسته )Cypriniformes  و

ترین خانواده  است که بزرگ Cyprinidaeاز خانواده 

شود. به طور کلی در ماهیان آب شیرین محسوب می

های آب شیرین، به ویژه استخرها، دریاچه ها و  محیط

چنین به ندرت در  و هم کندرودخانه ها زندگی می

(. تقریباً در همه 2کند )های آب شور زندگی می محیط

کشورهای جهان پراکنش دارد اما در آسیا و برخی 

(. به دلیل 3کشورهای اروپایی بسیار محبوب است )

طور  محبوبیت زیاد، توزیع آن با معرفی بشر به

ای گسترش یافته است. کپور معمولی سومین  گسترده

 ترین معرفی  ای است که در سراسر جهان بیش گونه

 را دارد. این ماهی به عنوان یک کاندیدای بالقوه 

پروری تجاری در آسیا و برخی  برای پرورش آبزی

 شود زیرا  کشورهای اروپایی در نظر گرفته می

ی با محیط زیست و دارای قابلیت تطابق بسیار باالی

(. در برخی از کشورهای اروپایی، بیش از 4غذا است )

آید از کل تولید ماهی از کپور معمولی می درصد 80

نامیده  "مهندس اکولوژیک"(. کپور معمولی اغلب 5)

اکولوژیکی های  تواند ویژگیشود زیرا میمی

(. در برخی از 6های آبزی را اصالح کند ) سیستم

کشورهای غربی، این ماهی اغلب به عنوان ماهی 

شود زیرا باعث ایجاد اختالل مهاجم گزارش می

چشمگیر اکولوژیکی در جامعه آبزیان و اکوسیستم 

در ایاالت متحده آمریکا، کپور معمولی  شود.  می

ترین تهدید برای تنوع زیستی  عنوان بزرگ به

عمق در نظر  های کم های تاالب و دریاچه اکوسیستم

گرفته شده است. بنابراین، مطالعات زیادی برای 

های مناسب برای کنترل جمعیت کپور شناسایی روش

عمق انجام شده  های کم ها و دریاچه معمولی در تاالب

های رغم دستاورد ر ماهیان در کشور بهتولید کپو است.

ارزشمند خود دارای برخی مالحظات و توجهاتی 

ها موضوع تولید  است که در صورت پرداختن به آن

عنوان رکن اساسی محقق  هاقتصادی و پایداری تولید ب

ترین موضوعات توجه به اصالح  گردد. یکی از مهممی

گری بوده نژاد و داشتن برنامه اصالح نژادی و غربال

انع از افزایش ضریب همخونی جمعیت طوری که مبه

کپور ماهیان شده و به دنبال آن از وقوع کاهش بهره 

اقتصادی مزارع ناشی از کاهش نرخ رشد ماهیان و نیز 

د کاهش درصد راندمان تکثیر در مراکز مربوطه گرد

(7.) 

سسه تحقیقات علوم شیالتی ؤدر این راستا م

احیای نسل ماهیان گرم آبی از منشا و  کشور اقدام به

ها در کشور چین نموده و روند خواستگاه بومی آن

های وارده را بررسی نموده است و  رشد نمونه

شرکت ای با مشارکت بنیاد مستضعفان ) هپروژ

دامپروری ران( و با هدف احیای نسل  کشاورزی و

ندمان تولید ماهیان گرمابی ماهیان موجود و افزایش را

(. نتایج پرورش 8ماهیان( صورت پذیرفته است )کپور)

این ماهیان رشد باالی این ماهیان و افزایش تولید 

نسبت به ظرفیت قبلی را نشان داد. سابقه و قدمت 

گرمابی  های موجود حال فنوتیپ تکثیر ماهیان، در عین

گرمابی موجود در  های ماهیان ایران کم است. گونه

اند و توسط ایران بدون کار اصالحی ایجاد شده
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مند، در سطح محدودی از تنوع  دهندگان عالقهپرورش

های موجود اند. گونهژنتیکی انتخاب و تکثیر شده

طور تصادفی در اثر تعزق صفات ناشی از تولید  هب

اند. مسلم است وجود آمده هماهیان گرمابی در اسارت ب

ها های و فنوتیپبررسی و شناسایی گونهدر صورت 

پتانسیل افزایش تولید ماهیان گرمابی از لحاظ 

های  خصوصیات کمی و کیفی برتر نسبت به گونه

که سطح زیر  وجود این . با(9) موجود وجود دارد

تولید ماهیان گرمابی در ایران هرساله افزایش یافته 

سفانه میزان تولید در واحد سطح تغییر أاست ولی مت

نکرده است ولی بر عکس در کشورهای آسیایی میزان 

تولید در واحد سطح سیر صعودی را پیموده است. که 

این زنگ خطر جدی برای صنعت تولید ماهیان 

باشد. شناسایی، انتخاب و معرفی گرمابی در کشور می

ی و های ماهیان گرمابی سازگار با عملکرد کم گونه

های تجاری موجود، سبت به گونهتر ن کیفی بیش

های نامناسب تولید شده و منظور جایگزینی با گونه به

چنین  یا استفاده در احداث استخرهای جدید، هم

کننده مناسب، از  های تلقیحمشخص نمودن گونه

های ماهیان اهداف توسعه در بخش اصالح گونه

طور  ههای تجاری موجود ب . گونه(10) باشدگرمابی می

تصادفی در اثر تعزق صفات ناشی از تولید ماهیان 

 مداوم هایتالقیاند.  وجود آمده هگرمابی در اسارت ب

 بارز و خونی هم ایجاد ضمن ماهیان تکثیر عرصه در

 تکثیر راندمان کاهش پرورشی، صفات نامناسب نمودن

 و پرورشی ماهیان رشد ضریب کاهش چنین مه و

 با .دارد دنبال به مزارع در را کاهش درآمد آن تبع به

 طریق از کشور در موجود ماهیان کپور نسل احیای

طبیعی  های محیط از ها گونه این اصلی منابع کردن وارد

 شرایط در مولدین و پرورش أمبد های کشور از و

 فراهم هاآن از تناسلی مواد و تخم تهیه امکان کشور

بنابراین این پروژه با هدف احیای نسل مولدین آمد. 

جمعیت  ماهیان گرمابی کشور و ایجاد تنوع ژنتیکی در

ماهیان کپور داخل کشور از طریق وارد ساختن ماهی 

کپور از کشور چین و تولید الین اجداد از کپورماهیان 

های چینی و توسعه صفات اقتصادی از طریق فعالیت

 یرفت.اصالح نژادی صورت پذ

 
 ها مواد و روش

سازی مولدین و تزریق  طراحی آزمایش، آماده

تا  1397دی ماه ) 7این مطالعه به مدت : هورمون

( در مرکز تکثیر عقیلی شرکت ران واقع 1398تیرماه 

 –جاده آزادشهر  5در استان گلستان، آزادشهر، کیلومتر 

 10مینودشت انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 

پور معمولی از هر مولدین ماده و نر ماهی کجفت 

چینی وارداتی( و پرورشی متداول که گروه نسل اول )

 یره غذایی یکسانی را دریافت کردههم سن بوده و ج

مثلی از استخر  صورت تصادفی در فصل تولید هبودند، ب

صید شدند و جهت انجام مراحل آزمایش به مرکز 

استان گلستان، تکثیر عقیلی شرکت ران واقع در 

شدند. مینودشت منتقل  -جاده آزادشهر 5کیلومتر 

  LHRHآمادگی جهت تکثیر با استفاده از هورمون 

 همراه متوکلوپرامید با دوز میکروگرم به  10با دوز 

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده  میلی 20

طی دو مرحله بعد از بیهوشی با محلول فنوکسی 

لیتر آب( عمل تزریق  100سی در  سی 20اتانول )

صورت گرفت و در ماهیان مولد نر نیز در مرحله 

میزان نصف دوز هورمون مصرفی در ماهیان  هنهایی و ب

ماده تزریق صورت گرفت. فاصله بین تزریق اول و 

ساعت و فاصله بین  12تزریق نهایی در مولدین ماده 

 ساعت 12الی  10تزریق نهایی تا استحصال تخم نیز 

 (.11بود )

های  استحصال تخم در تشت :استحصال تخم و لقاح

وسیله  هکوچک صورت گرفت و استحصال اسپرم نیز ب

 10شد. به ازای هر کیلوگرم تخم اسپرم کلکتور انجام 

 شد و به مدت سی اسپرم به تشت اضافه  سی 15الی 
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شد. بعد از این هم زده وسیله پر به دقیقه به 5تا  2

 40عالوه  هگرم اوره ب 30مدت از محلول کاربامید )

ها  لیتر آب( برای رفع چسبندگی تخم 10گرم نمک در 

 90استفاده شد. محلول کاربامید به تدریج در طی 

ها اضافه و مرتب عمل هم دقیقه به تشت حاوی تخم

دقیقه،  5در فواصل زمانی  زدن انجام گرفت. معموالً

شی از محلول لقاح داخل تشت تخلیه و محلول بخ

لقاح جدید اضافه شد. پس از عمل لقاح فاکتورهای 

)قطر و وزن(،  تولیدمثلی شامل خصوصیات تخم

آوری مطلق و نسبی، درصد لقاح مورد بررسی قرار  هم

های لقاح یافته در انکوباتورهای گرفت، سپس تخم

حدود گشایی صورت گرفته )ریخته شده تا عمل تخم

 (.12) گشایی محاسبه گشتروز( و درصد تخم 4

 های استحصالی هر گروه در تخم: مرحله الروی

زوگ جهت تولید الرو ذخیره سازی شد. آب  10

مورد نیاز سالن تکثیر و انکوباتورها از یک حلقه چاه 

گراد استفاده شد. درجه سانتی 19الی  18آب با دمای 

روز( نسبت به تغذیه  3از جذب کیسه زرده ) بعد

 مرغ و شیرابه سویا  فعال آن با استفاده از زرده تخم

ساعت )هر سه ساعت( و در نهایت  24در مدت 

رهاسازی الرو در استخرهای خاکی برای تولید 

یرفت. در ابتدا و در پایان ماهی فرای انجام پذ بچه

زوی ترا وسیله ماهی به آزمایش، وزن بچه دوره

دیجیتالی سنجش شدند. فاکتورهای عملکردی رشد 

 نرخ رشد ویژه در نتایج و شامل ضریب تبدیل غذایی

 .(13) روز اول محاسبه شد 30برای یک دوره 

طور جداگانه در  الروهای استحصالی هر گروه به

متری و با شرایط کمی و  3000استخرهای مجزای 

سازی و  سازی شد. آماده یکسان ذخیرهکیفی آبی 

سازی الرو  روز قبل از ذخیره 7آبگیری استخرها از 

ها زمان با لقاح تخم که هم طوری صورت گرفت به

 (. 11سازی استخرها صورت پذیرفت ) آماده

سازی،  برای آماده: سازی استخرهای الروی آماده

متر  1000بود به ازای هر  زمانی که استخر خشک

کیلوگرم کود حیوانی در کف استخر پخش شد  100

ت متر صور سانتی 50سپس آبگیری اولیه در حد 

دهی شیمیایی به میزان گرفت. بعد از آبگیری اولیه کود

رفسفات به ازای کیلوگرم سوپ 5کیلوگرم اوره و  10

سازی استخرها  شد. در طول آمادهمتر زده  1000هر 

 72نهایی نیز به تدریج صورت پذیرفت.  آبگیری

های کپورماهی سازی الرو ساعت قبل از ذخیره

سمپاشی استخر با سم تری کلروفن با  F1پرورشی و 

خصوص کش به عنوان یک حشرهام به پی پی 1دوز 

ها صورت گرفت. با  جهت از بین بردن سیکلوپس

های انجام شده غذای زنده طبیعی مورد نیاز دهیکود

خصوص روتیفر در استخرها تامین شد. در  هب الرو

کنار غذای زنده، غذادهی با خوراک پودری )شرکت 

 3صورت روزانه و  هخوراک و دام مازندران، ایران( ب

مسیر یک وعده در روز ) صبح، ظهر و غروب( در 

شد. میزان خوراک برای هر دیواره از استخر پاشیده 

 بود.درصد وزن بدن الروها خوراک پودری  10

 

 یافته(  تعداد تخم لقاح÷ ها  )تعداد کل تخم×  100درصد لقاح= 

 تعداد نوزاد متولد شده( ÷ یافته  )تعداد تخم لقاح×  100گشایی=  درصد تخم

 ( )گرم( وزن نهایی -)گرم(  )گرم( = )وزن اولیه افزایش وزن

 نرخ رشد ویژه( day %-1= ) 100 × [لگاریتم طبیعی وزن نهایی( –)لگاریتم طبیعی وزن اولیه ]+  آزمایش طول دوره

 [ )گرم( میزان غذای مصرف شده÷ )گرم(  ضریب تبدیل غذا = ]میزان افزایش وزن
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 های مربوط به  داده: تجزیه و تحلیل آماری آماری

مثل و رشد جهت بررسی نرمالیتی با استفاده  عملکرد تولید

از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف تست شد و سپس با 

صورت  بررسی شد. نتایج بهمستقل  t-testاستفاده از 

ها با  انحراف معیار نمایش داده شد. آنالیز داده ±میانگین 

انجام و نمودارها با  16نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم

 شدند. ترسیم  2010افزار اکسل  مه از نراستفاد

 

 نتایج

مثلی بین  های تولید نتایج بررسی برخی شاخص

  F1ماهی کپور معمولی متداول و ماهی کپور نسل 

میزان وزن مولد در نشان داده شده است.  1در جدول 

تر بوده و نسبت به کپور  کپور معمولی متداول بیش

(. P<05/0اختالف معناداری را نشان داد ) F1نسل 

میزان تخم، درصد هماوری، تعداد تخم، تعداد تخم در 

های لقاح یافته، درصد  گرم، درصد لقاح، تعداد تخم

هچ، تعداد الرو هچ شده، تعداد الرو استحصالی و 

نسبت  F1بازماندگی انکوباسیون در گروه کپور نسل 

تر بود و دارای  به گروه کپور معمولی متداول بیش

 (.P>05/0) دار بود اختالف معنی

 
 . F1های تولیدمثلی ماهی کپور معمولی متداول و ماهی کپور نسل  مقایسه برخی شاخص -1 جدول

   انحرف استاندارد( ±باشد )میانگین  ها می دار بین گروه دهنده اختالف معنی حروف متفاوت نشان

 F1کپور نسل  کپور معمولی متداول شاخص

1553±4850 وزن مولد )گرم( a 3210±680 b 

168/692±86/5 میزان تخم )گرم( b 08/5±167/862 a 

4/15±17/1 درصد هماوری b 5/1±2/27 a 

115±47/900 تعداد تخم b 1000a 

15330±618690 تعداد تخم در گرم b 862500±16807 a 

4/53±77/1 درصد لقاح b 11/3±6/77 a 

84373±9/329150 های لقاح یافتهتعداد تخم b 9/660250±93032 a 

4±082/60 درصد هچ b 82/80±4 a 

55421±3/198650 تعداد الرو هچ شده b 6/526760±65490 a 

42726±8/149900 تعداد الرو استحصالی b 9/436020±61683 a 

3/75±51/1 بازماندگی انکوباسیون b 86/7±3/82 a 
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 های رشد الروی  برخی شاخصنتایج بررسی 

 بین ماهی کپور معمولی متداول و ماهی کپور نسل 

F1  نشان داده شده است. میزان  2در جدول 

افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل 

داری را  افزایش معنی  F1غذایی در کپور ماهیان نسل

نسبت به کپور ماهیان متداول پرورشی نشان داد 

(05/0<P.) 

 
 . F1های رشد الرو ماهی کپور معمولی متداول و ماهی کپور نسل  مقایسه برخی شاخص -2 جدول

  انحرف استاندارد( ±باشد )میانگین  ها می دار بین گروه دهنده اختالف معنی حروف متفاوت نشان

 F1کپور نسل  کپور معمولی متداول شاخص

0/1±56/96 )گرم(افزایش وزن  b 71/96±0/3 a 

0/1±25/57 ضریب تبدیل غذایی b 28/8±0/0 a 

1/2±3/17 نرخ رشد ویژه b 6/5±0/4 a 

 
 بحث

های ژنتیکی ذخایر مولدین از اهمیت زیادی جنبه

برخوردار هستند، زیرا پتانسیل یک جمعیت را در 

کند. با وجود حقیقت ژنتیک آن جمعیت معین می

که برای پدیدار شدن پتانسیل ذخایر ماهیان، وجود  این

های محیطی مناسب در کارگاه الزامی است، که به الل

موجود در آن جمعیت بستگی دارد. اگاهی از 

های قابل استفاده جهت اعمال مدیریت، حفظ  روش

های پرورشی الزامی تنوع زنتیکی برای مدیران کارگاه

بدانند که اعمال مدیرت ژنتیکی،  است. آنان باید

 گذار باشد، ثیرأتواند بر توان تولید تچگونه می

گونه اعمال مدیریت، خزانه ژنی یک جمعیت  زیرا هر

هرگاه ماهیان دستکاری  سازد. معموالًثر میأرا مت

گردند. ها حذف میها و آللشوند، برخی از فنوتیپ

بگیرد که یک مدیر کارگاه تکثیر، ابتدا باید تصمیم 

ماهیان از کدام جمعیت اخذ شوند، راه مشخصی برای 

گیری وجود ندارد. برای رسیدن به این  این تصمیم

قبلی و  های پژوهشسوال فقط باید اهداف، نیازها، 

های شخصی را مورد بررسی قرار داد داوری پیش

های (. همخونی و رانش ژنتیکی در جمعیت14)

ماهیان موجود در مراکز تکثیر، به دلیل کوچک بودن و 

ها، به طور ناخواسته جمعیت گونه بسته بودن این

تواند واریانس (. این شرایط، می15دهد )روی می

ژنتیکی یک جمعیت را به سرعت از بین برده و 

همخونی را افزایش دهد. در این صورت، توان تولید 

ماهیان کاهش و بهای تمام شده محصول، افزایش 

خواهی یافت. بنابراین، شاید بتوان از وقوع غیر عمدی 

همخونی و رانش ژنتیکی، که ناشی از کوچک بودن 

جمعیت ماهیان موجود در مراکز تکثیر است به عنوان 

یکی از عوامل کاهش توان تولید و افزایش هزینه 

آل، (. از نظر ژنتیکی، جمعیت ایده16تولید نام برد )

سفانه أجمعیتی است که بی نهایت بزرگ باشد. مت

 های توانند با جمعیتمدیران مراکز تکثیر نمی

های کوچک و بزرگ کار نمایند، بلکه باید با جمعیت

 ها (. از جمله این فعالیت17محدود کار کنند )

کارگیری اصول اساسی  باشد که از بهاصالح نژاد می
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گذرد اصالح نژاد در پرورش آبزیان مدت زیادی نمی

و این علم در مقایسه با اصالح نژاد دام و نسبت به 

باشد. به عبارت صنعت دامپروری کمی جدیدتر می

ماهیانی مورد  پروری معموالً بهتر در صنعت آبزی

که یا مستقیما از ذخایر وحشی گیرند استفاده قرار می

ها از اند و یا فقط چند نسل از انتقال آن به دست آمده

 گذرد. در این زمینه فقط های طبیعی میمحیط

کمان در  آالی رنگینچند سویه از کپور ماهیان و قزل

توان گفت ذخایر برخی از نقاط جهان اهلی شده و می

د. از طرفی دیگری از این ماهیان اهلی شده وجود ندار

های علمی و  اساسی مورد نیاز برای اجرای برنامه

ای اصالح نژاد ماهیان اندک است. در یک جمله  منطقه

توان گفت که هدف اصالح نژاد افزایش توان تولید می

های اصالح که هدف کلی برنامه باشد. نکته مهم آنمی

باشد.  نژاد افزایش پتانسیل بیولوژیک یک جمعیت می

 مانندگیری   مشاهده یا اندازه صوصیات قابلفنوتیپ خ

رنگ، طول، وزن، تعداد خارهای باله پشتی و ..... 

طور کمی ماهیانی برای پرورش مقرون به  است. به

تر و درصد باالتر  صرفه هستند که دارای رشد سریع

تری  گوشت )الشه( باشند. ضریب تبدیل نهایی پایین

یماری از خود تری به ب داشته باشند و مقاومت بیش

نشان دهند همه این مزایا در مدیریت کارگاهی تکثیر 

پذیر است.  اد امکانژبا رعایت اصول ژنتیک و اصالح ن

های اصالح نژاد دام یا ماهیان هدف این در برنامه

است که حیواناتی که دارای ظرفیت ژنتیکی باالتر از 

ها  میانگین داشته باشند در ابتدا انتخاب شده و از آن

 (. 8عنوان والدین نسل بعد استفاده شود ) به

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان تخم، درصد 

هماوری، تعداد تخم، تعداد تخم در گرم، درصد لقاح، 

های لقاح یافته، درصد هچ، تعداد الرو هچ تعداد تخم

شده، تعداد الرو استحصالی و بازماندگی انکوباسیون 

نسبت به گروه کپور معمولی  F1در گروه کپور نسل 

دار بود.  تر بود و دارای اختالف معنی متداول بیش

های رشد در چنین نتایج نشان داد برخی از شاخص هم

کپور معمولی نسبت به گروه  F1گروه کپور نسل 

 دار بود.  تر بود و دارای اختالف معنی متداول بیش

، در طی (2017) زاده صحافی و همکاران حسین

از  F1ای بر بررسی ورود کپور ماهیان نسل  مطالعه

منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در پایه  کشور چین به

جمعیت کپور ماهیان چینی گزارش نمودند که با ورود 

ماهیان گرمابی در دستور کار مراکز تکثیر و  F1نسل 

توان انتظار افزایش تولید می پرورش ماهیان کشور

برابر ظرفیت فعلی را در استان  1/5میزان حداقل  به

گلستان با حفظ شرایط موجود و اعمال مدیریت 

 .(8) هوادهی داشت

توان به بحث می از جمله دالیل این موضوع

آمیزی در کپور ماهی متداول در اشاره کرد. که  درون

له باعث کاهش تنوع و افزایش همخونی بوده أاین مس

که همخونی باعث کاهش عملکرد اکثر  جایی و از آن

(. 18شود )مثلی می ویژه صفات تولید هصفات ب

موضوعات توجه به اصالح ترین  چنین یکی از مهم هم

گری بوده  نژاد و داشتن برنامه اصالح نژادی و غربال

که مانع از افزایش ضریب همخونی جمعیت  طوری هب

 و به دنبال آن از وقوع کاهش بهرهکپور ماهیان شده 

اقتصادی مزارع ناشی از کاهش نرخ رشد ماهیان و نیز 

که کاهش درصد راندمان تکثیر در مراکز مربوطه گردد 

رعایت شده  F1این موضوع در کپور ماهیان نسل 

 (. 8است )

هایی که منجر به افزایش لزوم اجرای طرح

شوند در شرایط ویژه وری و پایداری تولید می بهره

باشند. با احیای کشور از اهمیت خاصی برخوردار می

از طریق وارد  نسل کپور ماهیان موجود در کشور

های طبیعی و  ها از محیطکردن منابع اصلی این گونه

و پرورش مولدین در شرایط کشور  أاز کشورهای مبد
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ها را فراهم آورده امکان تهیه تخم و مواد تناسلی از آن

است. با توجه به نتایج به دست آمده در بحث رشد 

چنین کیفیت  مثلی و هم های تولیدالروی و شاخص

شود  پیشنهاد می F1ر کپور ماهیان نسل موجود د

هایی با  دهندگان کارگاه شرجهت افزایش آگاهی پرو

این موضوع ایجاد گردد که به روشن نمودن مزایای 

کثیر و تای در مورد  چنین کتابچه ردازد هماین ماهی بپ

چنین با توجه به  پرورش این ماهیان تدوین گردد. هم

توان خریدار برای باال رفتن قیمت ماهی و کاهش 

کیلوگرم ایجاد بازار  3-2های خرید ماهیانی در وزن

چنین  گردد هم جهت فروش این ماهیان نیز پیشنهاد می

های  ساخت این ماهیان باعث بهبود و تقویت زیر

کز تکثیر گرمابی و کاهش سازی مرا کشور، توانمند

 گردند.مطلوب همخونی میاثرات نا
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