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 ١٣٨١/٣٥  تابستان/شمارة سوم/ علوم دريايي ايران•                   

 (Ctenopharyngodon idella)مادهکپور علفخوار گيري ماهي  امكان سنجي دورگه
   (Hypophthalmichthys nobilis)و كپور سرگنده نر  

   نسل اولو مطالعه دورگه
  

 ۳نظريرجب محمد ،  ۲پناهي صاحبيحسين ، ۱*كلباسيمحمدرضا 

     

 ، تربيت مدرسدانشگاه  ‐ نورييايعلوم در دانشكده  -استاديار گروه شيالت   ‐١
 ٠٩١١٢٨٦٢٥٦٩، ٠١٢٢‐٦٢٥٣١٠١‐٣: تلفن      
  دانشگاه تربيت مدرس ‐ارشناسي ارشد رشته شيالت  آموخته ک  دانش ‐٢
  مجتمع تكثير و پرورش ماهي شهيد رجائي  ساري کارشناس ‐٣

 

  چكيده

 Hypophthalmichthys) نر سرگنده كپور و  (Ctenopharyngodon idella)ماده علفخوار كپور بين گيري هگدور

nobilis)  هورمون يق داخل صفاقيتزر و با يتکثير مولدين به صورت مصنوع. پذيرفت انجام LRH-A    صورت

 ،%٨٨ ب برابر ي فعال به ترتي شنايخ و نسبت الرو داراتفري نسبت ها، تخم لقاح زان يم ، دورگه نتاج در .پذيرفت

پور و در خصوص ک %۸۹ و %۶۵ ،%۷۰بيشاهد به ترت ر کپور علفخوان موارد دري ا.رديدن گييتع %٩٠و %٩٠

 همانند تقريباً ها هگدور جنيني تكاملدوره انکوباسيون  طول در. به دست آمد  %۹۵ و %۹۵ ،%۹۵شاهد  سرگنده

 به پرورش منظور بهه و سپس يافت تكامل طبيعي صورت به الروها، پنجم روز تا و بود چيني ديگركپورماهيان

 خارجي، تغذيه شروع از پس روز اولين  در.شدند داده انتقال مربع متر ٤٠٠ مساحت به  ي ک خاياستخرها داخل

   .دگردي مشاهده %٦٠به ميزان شديدي تلفات الروها يبرخ آبشش و دهان تكامل عدم واسطه به

ادامه  با و داشته ي و جانوريسپس تغذيه مختلط گياه بوده خوار زئوپالنكتون زندگي اول روزهاي در الروها

 بين بچه ماهيان ييکمرفولوژ هاي بررسي  نتايج .آوردند روي گياهخواري رژيم به کامال ي روزگ٤٨پس از  رشد

  ،بدن طول ،دهان  شكل  ،چشم  ،ها باله شعاع ساختمان  ،ها فلس  ،بدن رنگ دردورگه و شاهد نشان داد که 

 يشاخصها نسبت و حلقي دندانهاي شكل دن ، مختلف به وزن کل بيوزن اندامها نسبت ،فقرات ستون استخوان

گلبولهاي قرمز  نيز نشان داد که گسترشها يبر رو قرمز خون ي گلبولهاينتايج بررس. وجود دارد تفاوت آنهابدن 

 ي قرمز کوچکتر و کرويولي در ماهيان شاهد گلبولهابوده متر ي داشته و حجيضوي کشيدهشکل بماهيان دورگه 

 دورگه ماهيان بچه% ۶۰ كه است آن بيانگر  دورگهيماه  عدد۱۵ از كروموزومي هايبررسي نتايج. تر بودند

 تمامي هک درحالي ،ميباشد عدد ٤٨ و ٧٢ تيبتر به آنها كروموزومهاي تعداد و بوده ديپلوئيد نيز يمابق و تريپلوئيد

نتايج کيفيت  يابيارز. ندبود كروموزوم ٤٨   يد و داراييپلويکپور علفخوار و کپور سرگنده د شاهد ماهيان بچه

 و% ) ۱۶/۸(  رطوبت ،% )۲/۱۳ ( صفات مانند ميزان پروتئينيوشت ماهيان دورگه مبين آن است که در برخگ

به کپور سرگنده ) % ۶۲/۱ (يزان خاکستر م و در داشته  کپور علفخوار بيشتر شباهت يبه ماه% ) ۰۲/۴(  يچرب

  .نزديکتر است

  

   ريپلوئيدت ،سرگنده كپور ،علفخوار كپور ،گيري دورگه :يد واژگان كل
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  ............................. (Ctenopharyngodon idella)مادهکپور علفخوار گيري ماهي  امكان سنجي دورگه

 • لوم دريايي ايرانع / شمارة سوم/١٣٨١  تابستان/٣٦

  مقدمه ‐١
 در آبزيان، جهت  نژادهاي كاربردي اصالح يكي از شيوه

است كه  گيري دورگهافزايش توان توليد در آبزي پروري، 

از يا ترکيبي از والدين و  متفاوتي تواند خصوصيات مي

 ماهيان درکپور .همراه داشته باشدبه ويژگيهاي خاص آنان را 

 از يمتفاوت ، برتريهايهاي مختلف گيري گونهدورگه چيني، 

تطابق بهتر با محيط،  انعطاف و تطابق پذيري وسيع تر  قبيل

، بهره برداري كاملتر از اي  لحاظ عادات و رفتارهاي تغذيهاز

 مقاومت بيشتر نسبت  ضريب رشد بهتر،ابع غذايي طبيعي،من

ن ماهيان حاصل بودبه بيماريها، كيفيت بهتر گوشت و عقيم 

رگه گيري را به همراه داشته است كه از ديدگاه پرورش از دو

  .]١[ باشند ماهي بسيار حائز اهميت مي

 Bakos ــاران ــائي دو ]٢[ و همك ــري توان ــه گي ــينرگ   ب

کپـور   بينرگه  دو  از قبيلهاي مختلف تيره كپور ماهيان گونه

ين  همچنـ . است  کرده گزارشرا   با ساير كپور ماهيان      علفخوار

 مـاده و كپـور      کپـور علفخـوار   رگـه گيـري بـين       در نتيجه دو  

ديپلوئيد در بـين    دورگه  آندروژنز و    ،معمولي نر افراد ژاينوژنز   

 در ايــن خــصوص .]١[شــد فرزنــدان توليــد شــده گــزارش 

رگه ديپلوئيد گرديد كه  منجر به توليد افراد دو    ،  آزمايشي مشابه 

بقيـه نتـاج تلـف       ديپلوئيدهاي  ژاينوژنز     بجزبعد از چند روز     

   .]٢[ شدند

 دورگه گيري بين ماهي سفيد ماده و آمـور          ١٣٧٥در سال   

،  انجـام شـده     مرفومتريك نر انجام شد كه بر اساس مطالعات      

 ۱۳۸۰در سـال     امـا . ]٣[ اعـالم گرديـد   دورگـه   نسل حاصـله    

بررسـيهاي سـيتوژنتيكي بـر روي       با انجـام    نوروزي فشخامي   

ماهيـان مـورد آزمـايش       كـه    شـت دامذکور اعالم   دورگه هاي   

 زايــي در ايــن هاحتمــال وقــوع پديــدة مــادو هيبريــد نبــوده 

را گيـري و مـاده زايـي بـودن ماهيـان مـورد آزمـايش                 دورگه

   .]٤[ نمودگزارش 

 کپـور   گيـري  بـين گونـه هـاي        دورگـه   در اين بررسـي     

، بـه منظـور ايجـاد ماهيـان         سر گنده نر   کپور    ماده و  علفخوار

 آمد تـا در مراحـل بعـدي تحقيـق           لوئيد و عقيم به عمل    پتري

امكان سنجي كنترل گياهان آبزي توسـط نـسل ايجـاد شـده             

  .مورد مطالعه قرار گيرد

  

  مـواد و روشها ‐٢
 اسـتخرهاي    سـاله از     ۶-۴ مولـد  ۱۲  مجموعاً ين بررس يدر ا  

ـ  ن و يمتأمجتمع تكثير پرورش ماهي شهيد رجائي ساري         س پ

 و جهـت    تـوزين  ،نيتـو ب در حوضچه هاي  آنها     ياز سازگار 

 بـه ازاي هـر   کپور علفخوار ماده القاء تخم ريزي  در مولدين     

 LRH-A  ميكروگـرم هورمـون       ۲۰كيلو گرم وزن بدن  مقدار       

نر  گندهمولدين  كپور سر، به روش داخل صفاقي تزريق گرديد  

ــد  ــ. نــصف مقــدار هورمــون فــوق را دريافــت نمودن س از پ

  مـورد تكثيـر      مولدين به روش لقاح خـشك          رسيدگي جنسي   

کپـور    از ي، همچنـين همزمـان بـا دورگـه گيـر          قرار گرفتنـد  

 مولدين کپور علفخوار    يتعداد گنده نر كپور سر علفخوار ماده   

 و ماده جهت توليـد بچـه ماهيـان         كپور سر گنده نر    ، نر ماده و 

به و  قبل از تكثير . تکثير شدند] ٥ [ يشاهد به روش مصنوع

اسـتخرهاي  ، رورش الروهـا جهت پ،  منظور  توليد غذاي زنده    

ـ پنج روز و  گرديدند يسازنيز آماده  مورد لزوم يخاک س از پ

 در اسـتخرهاي  ،به مرحله شناي فعالالروها  تفريخ و رسيدن  

بچـه   ييبه منظور بررسي  رژيم غـذا  .شدند يمذکور رهاساز

  بچه مـاهي     ۱۰کبار  يهفته  هر    ماه ،  ۲در طول   ،  ماهيان دورگه 

 و پـس از   )  نمونـه    ۸۰مجموعا  (صيد   به طور تصادفي  دورگه  

مطالعـه   مـورد  روده   ييک سوم قـسمت قـدام     ،شکافتن شکم   

و    بچـه ماهيـان شـاهد   ي موفولوژيکيبررس .]٦[ قرار گرفت

 عـدد   ۲۰با نمونه برداري تصادفي از استخرها بـر روي        دورگه  

ــاه ــه ۶ يم ــذيرفت  ماه ــام پ ــه انج ــر گون ــاي . از ه پارامتره

 شکل دهان، موقعيـت چـشم،       مورفومتريک شامل  رنگ بدن،    

 مختلـف بـدن بـه       ي، نسبت اعضا  ]٦[ بدن   ينسبت شاخصها 

 ،باال (مريستيک شامل تعداد فلسها   پارامترهاي   و    ]٧[وزن کل   

هـا، تعـداد      بالـه  ي، تعـداد شـعاعها    ) يخط جانب و روي   پائين  
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 نظريرجب محمد   -پناهي صاحبيحسين - كلباسيمحمدرضا 

 

 ١٣٨١/٣٧  تابستان/شمارة سوم/ وم دريايي ايران عل •                                                         

     . بودي حلقهاي تعداد دندان ستون فقرات وياستخوانها

، ي خـون ي سـلولها ک و  يوژولي کار يهايجهت انجام بررس  

 يداخـل صـفاق    تزريـق    مـورد    بچه ماهي دورگه و شاهد        ۱۵

 يو قبل از خارج کردن قـسمت قـدام        قرار گرفته    سين   يکلش

ز از آنهـا    يـ ن يگـسترش خـون   همزمان   يبا قطع ساقه دم   ،  کليه

 .   ]٨[ تهيه شد

 ي جهت بررس  )يسن شش ماهگ  ( دوره پرورش    يانتها در

  کپـور    ، دورگـه  ي مـاه  ۱۵وعـا   ، مجم کيفيت گوشـت ماهيـان    

صـيد و از عـضله آنهـا        )  عدد ۵هر گونه   (علفخوار و سرگنده    

، خاکستر، چربي و    ميزان پروتئين  به عمل آمد و      ينمونه بردار 

تعيــين  ]٩[  اســتاندارد طبــق روشرطوبــت گوشــت آنهــا بــر

   .گرديد

  

  جنتاي ‐٣
 يکپور علفخوارماده جهت دورگه گيـر     ميزان هم آوري كاري     

و  %۹۰ تفريخنسبت ، %۸۸لقاح تخم ها زان يم ، گرم۷۷۴برابر 

کپـور    در .تعيـين گرديـد   % ۹۰ فعـال    ي شنا ينسبت الرو دارا  

مـورد اسـتفاده    توليد بچه ماهيان شـاهد      يبراکه  علفخوارماده  

لقـاح  زان  يـ م ، گـرم    ۷۲۰ برابـر    ي کـار  يهم آور قرار گرفتند   

 ي شـنا  يو نـسبت الرو دارا    % ۶۵  تفريخ   نسبت ، %۷۰ها   تخم

ـ ن مـاده     كپور سر گنده    در .بود% ۸۹فعال    ي کـار  يهـم آور  ز  ي

 تفـريخ  نـسبت    ،   %۹۵لقـاح تخـم هـا     زان  يم ، گرم ۱۲۰۰برابر  

  .  محاسبه شد%۹۵  فعالي شنايو نسبت الرو دارا% ۹۵

رشـد و نمـو جنـين    ، تفريخون تا يانکوباس در طول مدت   

امـا   تقريباً همانند تكامل طبيعي كپور ماهيان چيني بود       دورگه  

، بواسـطه   ي خـاک  ين روز انتقال الروها به استخرها     يدر نخست 

 ،رگه دو ي الروها يعدم تکامل دهان و توسعه آبششها در برخ       

در ماهيان شـاهد چنـين        .ديمشاهده گرد % ۶٠ميزان   به   يتتلفا

دورگـه  ماهيـان  ه در   يـ  رونـد تغذ   يبررس. شد مشاهده ن  يفاتتل

وپالنکتــون و  در ابتــدا شــامل زئييم غــذايــرژنــشان داد كــه 

ـ  دنـد ياهخوار گرد ي گ ج کامالً ي بتدر يتوپالنکتون بوده ول  يف ه ، ب

روده بچـه ماهيـان بـا طـول          در   ي روزگ ۲۱ که در سن     ينحو

 را مـواد  از محتويات % ٥ تقريباميلي متر  ۲۰ ±۲۴/۰استاندارد 

ات روده  يـ  در محتو  ي روزگ ۴۸سن  د اما در    اگياهي تشكيل  د   

 ۱۰۰ ميلـي متـر    ۵۰ ± ۵۲/۰بچه ماهيان بـا طـول اسـتاندارد    

بررسي هاي مرفولـوژيكي     .مواد گياهي مشاهده گرديد   درصد  

در مقايـسه بـا     )  ماهـه    ٦( بر روي ماهي دورگه يك تابستانه       

 در بـسياري از صـفات ويژگيهـاي          نشان داد که   ماهيان  شاهد  

  ). ۱شكل ( و )۲و۱جدول  ( قابل مالحظه است يمتفاوت

ان نـشان داد از نظـر        ماهيـ  ي گـسترش خـون    ينتايج بررس 

 قرمز خون کپور علفخوار و کپور       يشکل و اندازه بين گلبولها    

ن يدر ا. وجود دارد يظاهرسرگنده و دورگه نسل اول تفاوت     

 يضوي کشيدهشکل ب ،رگه گلبولهاي قرمز ماهيان دو خصوص  

ي قرمـز   ولي در ماهيان شـاهد گلبولهـا      تر بوده    داشته و حجيم  

 بررســيهاي نتــايج.  )۲ لشــك(کــوچکتر و کــروي تــر بودنــد

% ۶۰ كـه  است آن بيانگر  عدد ماهي دورگه   ۱۵ از   كروموزومي

 و بـوده  ديپلوئيـد  نيـز مـابقي    و تريپلوئيـد  دورگه ماهيان بچه

 ،ميباشـد  عـدد  ٤٨ و ٧٢ تيـب تر بـه  آنها كروموزومهاي تعداد

 و کپـور    کپـور علفخـوار    شاهد ماهيان بچه تمامي هک درحالي

). ۳شـكل  ( بودنـد  كرومـوزوم  ٤٨  سرگنده ديپلوييد و داراي

وشت ماهيان دورگه مبـين آن      گنتايج کيفيت   ارزيابي  همچنين  

 ،% )۲/۱۳ (است که در برخي صـفات ماننـد ميـزان پـروتئين           

به ماهي کپور علفخوار    % ) ۰۲/۴( چربي   و% ) ۱۶/۸( رطوبت  

به کپـور   ) % ۶۲/۱ (يزان خاکستر   م و در    داشته  بيشتر شباهت   

  ).۳جدول (ست سرگنده نزديکتر ا
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  ............................. (Ctenopharyngodon idella)مادهکپور علفخوار گيري ماهي  امكان سنجي دورگه

 • لوم دريايي ايرانع / شمارة سوم/١٣٨١  تابستان/٣٨

٧ -٦ 

٥ 
۱۰ -۱۲ 

 ۹  

۲۸-۳۲ 

۲۳

  

  ول ادورگه حاصل نسل گنده و ر سر بررسيهاي مورفولوژيكي ماهيان كپور علفخوار و  كپو   نتايج ۱جدول 
  

  کپور علفخوار  دورگه نسل اول کپور سرگنده 
  گونه مورد مطالعه                                   

  پارامترهاي مورد بررسي 

  

    ۱۲۰            ۱۱۴   

  

۵۴           ۵۲  

  

۴۵        ۴۲ 

باال ، پائين و روي خط  (تعداد فلسها

  )جانبي  

  

۱۰- III ۶- III ۷ – III    پشتي   

   دمي  ۲۴  ۲۵ ۲۸

۱۵- III ۹- III ۸- III  مخرجي   

۱۸- I  ۱۶- I   ۱۸-I   سينه اي   

۸- I ۸- I ۸- I شکمي   
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  نهت ۲۷  ۲۳ ۱۷

  دمي ۱۷  ۱۸ ۲۰

 كل ستون فقرات  ۴۴  ۴۱ ۳۷
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ها
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ن 
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س

  

   عمدتاً  ۴-۴

  ۱،۵ -۱،۳و ۱،۴-۱،۴ 

 – ۵ ،۲  و۵،۲ – ۴ ،۲

 ۲ و ۲،۴-۴، ۲ و ۱، ۴

،۵- ۲،۴         

  

  تعداد دندانهاي حلقي

ك
ستي
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م

  

شت بدن تيره تر پرنگ 

ور علفخوار و پاز ك

 F1رگه دو

شت تيره تر از پرنگ 

علفخوار ولي رنگ ورپك

شكم و طرفين بدن 

 ور علفخوارپروشنتراز ك

رنگ شكم سفيدتر از 

ور سرگنده و تيره تر پك

 F1دورگه از 

  

  رنگ بدن

  شكل و موقعيت دهان  نيمه تحتاني    تحتاني هنيم  فوقاني 

ايين خط پچشم در 

  فرضي قرار مي گيرد

خط فرضي چشم را در 

اييني حدقه قطع پثلث 

  كندمي 

تر از خط چشم باال

  فرضي قرار دارد

   شكل و موقعيت چشم

  )در امتداد خط فرضي گوشه دهان(

ك
ري
مت
فو
ور
م
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 نظريرجب محمد   -پناهي صاحبيحسين - كلباسيمحمدرضا 

 

 ١٣٨١/٣٩  تابستان/شمارة سوم/ وم دريايي ايران عل •                                                         

  

  

  نسبت اندامهاي مختلف بدن به وزن کل در ماهيان کپور علفخوار، کپور سرگنده و دورگه نسل اول   ۲جدول
  

(%) به وزن كلنسبت وزن اندام هاي بدن گونه ماهي                    

   

 ن بداندامهاي     
 کپور سرگنده دورگه نسل اول کپور علفخوار

٣/٢ آبشش  ١/٣  ٤/ ١  

٦/٣ فلس  ٥/٣  ٦/٢  

٢/ ١ باله ها  ٦/٢ ٣  

٨/٢ کبد  ٨/١  ٧/١  

٧/١ دستگاه گوارش  ٣/١ ٢  

٦/٠ کيسه شنا  ٧/٠  ٩/٠  

٧/٠ کليه  ٨/٠  ٦/٠  

٢/٠ کيسه صفرا  ٤/٠  ٢/٠  

١/٠ قلب  ٣/٠  ٢/٠  

١٦/٢٠ سر  ٠٨/٢٢  ٠٤/٢٧  

ضله ع  ٧٤/٦٥  ١٢/٦٢  ٧٦/٥٨  

  

 
  

  کيفيت گوشت کپور علفخوار و کپور سرگنده و دورگه نسل اول  نتايج ارزيابي  ۳جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ترکيبات گوشت               

  نوع ماهي 

  پروتئين

(%) 

  خاکستر

(%) 

  چربي

(%) 

  رطوبت

(%) 

  ٠٨/٨٢ ±٢٥/٤c٠٨/٠ ±b٠٥/٠ ٢٧/١ ±a٠١/٠ ٤/١٢ ± a٣٠/٠ کپور علفخوار

 ٨١ /١٦ ±٠٢/٤b٠٢/٠ ±a٠١/٠ ٦٢/١ ±b٠٠/٠ ٢/١٣ ±b٢٦/٠ سل اولدورگه ن

 ٢٦/٧٥ ±٩٢/٧a٠١/٠ ±c٠٢/٠ ٦٤/١ ± b٠١/٠ ١٨/١٥ ±c٠٤/٠ کپور سرگنده
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  ............................. (Ctenopharyngodon idella)مادهکپور علفخوار گيري ماهي  امكان سنجي دورگه

 • لوم دريايي ايرانع / شمارة سوم/١٣٨١  تابستان/٤٠

  

      

در ماهيان کپور ) تصوير راست( و  وضيعت  سر ، چشم، دهان ،فلس وباله هاي سينه اي و شکمي ) تصوير چپ ( شماي عمومي   ۱شكل

  )پائين( و کپور سرگنده) وسط( ،  دورگه نسل اول) باال (وار علفخ

  

        

    کپور سرگنده         دورگه نسل اول                   کپور علفخوار      

  )١٠٠٠* بزرگنمايي ( گلبولهاي قرمز خون  کپور علفخوار، دورگه نسل اول و کپور سرگنده   ۲شكل
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 نظريرجب محمد   -پناهي صاحبيحسين - كلباسيمحمدرضا 

 

 ١٣٨١/٤١  تابستان/شمارة سوم/ وم دريايي ايران عل •                                                         

           

٤۸ =n٤٨                                             کپور علفخوار ٢=nکپور سرگنده٢     

  

        

٤٨=n٧٢                                دورگه نسل اول        ٢=n۲دورگه نسل اول    

  )١٠٠٠ *بزرگنمايي (  کروموزومي کپور علفخوار، کپور سرگنده و دورگه نسل اول گسترش   ۳شكل
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  ............................. (Ctenopharyngodon idella)مادهکپور علفخوار گيري ماهي  امكان سنجي دورگه

 • لوم دريايي ايرانع / شمارة سوم/١٣٨١  تابستان/٤٢

    بحث ‐٤

 Ctenopharyngodon idella علفخوار مادهاين مطالعه کپوردر

 کــه  nobilis  Hypophethalmichthys و کپــور ســرگنده نــر

 ايجاد  ي برا ي دو جنس مختلف هستند، بطور مصنوع      متعلق به 

نتـايج آزمايـشات نـشان داد    . ميزش داده شدند آ ،  نسل دورگه 

و درصد   % ٨٨ح تخمها   درصد لقا  توليد ماهيان دورگه     در،  که

 در ايـن    ]١٠[  ليکن در مقايـسه بـا نتـايج        ،  بوده %  ٩٠تفريخ  

و درصد تفـريخ    % ) ٢حدود  ( کمتر   ي درصد لقاح اندک   يبررس

 يتکامـل جنينـ   ر مراحل   ي و سا  باالتر بوده است  % ١٠در حدود 

 يکپور ماهيان چينـ   گر  يدمطابق  زش  ين آم يادورگه حاصل از    

ـ همچنين  با توجه     .  باشد يم ه نتـايج بدسـت آمـده در ايـن          ب

ماهيان ) ، مريستيک مورفومتريک (ي، صفات موفولوژيک  تحقيق

 متفـاوت و بعـضأ  دورگه و شـاهد يکـسان نيـست و صـفات           

خصوص محاسبه درصد وزن ن  يادر  .  دهد يبينابين را نشان م   

 مانند آبشش ها، فلسها، باله هـا، کبـد، روده،           ي داخل ياندامها

 و قلب و سر و عضله نـسبت بـه           کيسه شنا، کليه، کيسه صفرا    

 درصـد    کـه  ،نـشان داد  وزن کل بدن ماهيان دورگـه و شـاهد          

، را، کليه، دستگاه گـوارش    ، کيسه صف   اندام ها نظير قلب    يبرخ

ـ        باله  بـه کپـور     ،   در بقيـه انـدام هـا       يها، از والـدين بيـشتر ول

 .  دهـد  يعلفخوار و کپور سرگنده شباهت نزديک را نـشان مـ          

 ن ي و همچنـ   ]٢[و همكـاران     Bakos يهـا  يساين نتايج با برر   

ـ ن اخيمحققـ . مطابقـت دارد  ]١١[ در مطالعـات خـود بيـان    ر ي

فاقـد کيـل بودنـد      زش  ين آم ياز ا   حاصل يدارند دورگه ها   يم

 شده  ي بررس ي دورگه ها     % ٩٠ در تحقيق حاضر بيش از     يول

توانــد در يبودنـد کــه م  هماننـد والــد نــر  ي کيـل شــکم يدارا

ـ ورد توجـه قـرار گ     ه آنها مـ   يص اول يتشخ  ن يآنهـا همچنـ   . ردي

تلفات شديد الروها را در زمان انكوباسـيون تخمهـا در زوگ            

اما در اين بررسـي تلفـات مـذكور در اولـين        . نداعالم نموده ا  

 مـشاهده   يخـاک روز پس از تغذيه خارجي و در اسـتخرهاي          

 ي رسد که در انکوباتور زوگ تغذيـه کمکـ         ي، به نظر م   گرديد

  .صورت گرفته باشد

 ،که رژيم غذايي ماهيان دورگه نشان داديبررس نتايج 

        بچه ماهيان با طول استانداردمحتويات دستگاه گوارش 

 يشامل مواد گياه% ١٠٠ روز ٤٨ متر و سن يميل ±۵۰ ۵۲/۰

و همكاران  Krasznaiمطالعات و يبررس اين نتايج با. باشد يم

ور علفخوار ز کپحاصل اهاي   دورگهدارند يکه بيان م ]١٢[

مطابقت دارند  گياهخواري کامال رژيم ماده و سرگنده نر

 در ]١٣[  و همکارانCassania با مطالعات  همچنينوداشته 

 حاصل از کپور علفخوار ماده و کپور يدورگه هاکه آمريکا 

 ي با گياهان هرز آبزيسرگنده نر را جهت مبارزه بيولوژيک

 ز ين ]٧[مکاران  و هViley .باشد يهمسو م بکار گرفتند

 حاصل از کپور  تريپلوئيديهادورگه اظهار داشتند که 

 ي از گياهان آبزي به خوبسرگنده نركپور علفخوار ماده و 

 و  )(Lemna minor هرز غوطه ور ي و از علفهاتغذيه کرده

  . کنندي بيشتر استفاده م(Azolla caroliniana willd)آزوال 

 نشان داد  ي عدد ماه۱۵ ز اي کروموزومينتايج بررسيها

 شده و ي کروموزوم٣ nوماهيان دورگه، تريپلوئيد % ۶۰که 

 يدر ماهيان دورگه عدد کروموزوم.  باشندي ديپلوئيد ميمابق

 بوده که معادل ٤٨ و ماهيان ديپلوئيد ٧٢ماهيان تريپلوئيد برابر 

 ،١٤[ Bigger وBeck.باشند  والدين خود مييعدد کروموزوم

کپور *  دورگه کپور علفخوارماده ١٥٥ که از کنند ي بيان م]١٥

 ١٠١ تهيه شده بود،آنها  يکروموزومگسترش سرگنده نر که 

  باتريپلوئيد عدد ٥٤ کروموزموم وn٢ = ٤٨عدد ديپلوئيد با 

٧٢ = nبا نتايج اوليه بدست آمده در   کروموزوم بوده اند که٣

 و  Standish با اظهاراتيول .باشدمي اين تحقيق متفاوت 

 نمونه مورد بررسي ٤٣اظهار مي دارند از  که ]١٦[همكاران 

نمونه  ٣٣كپور علفخوار ماده و كپور سرگنده نر دورگه 

ييد بوده است، مشابهت بيشتري  نمونه ديپلو١٠تريپلوييد و 

 گزارش کرده بودند که  ]١٧[ Magee, Philipp. دارد

بخود و ناخواسته فقط در يک بخش از  خوديتريپلوئيد

 کپور علفخوار ماده و کپور سرگنده نر توليد شده يگه هادور

 از ي بدست آمده مخلوطيبنابراين تخمها. اتفاق افتاده است

اين مطلب که چرا .  بودندتريپلوئيدهر دو نوع ديپلوئيد و 

 کپور علفخوار ماده و يها  از دورگهي در بعضيتريپلوئيد

ها بوجود افتد و در همه دورگه  ي نر اتفاق مسرگندهکپور 

 عنوان ]١٨[ Thorgaard, Gall.  مشخص نشده استآيد، ينم
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  در ماهيان بوسيله کاربرد شوکيتريپلوئيدکه اند  کرده

 بارور شده در زمان تقسيم يبه تخمها ييايميا شي و يحرارت

دوم ميوز، بوجود آمده و اين شرايط باعث باقيماندن دومين 

ن زمينه را زمان و عوامل مؤثر در اي.  شودي ميگويچه قطب

. نمايند در ماهيان گزارش ميتخمكها يون و رسيدگي اووالس

 H.nobilis* C.idellaهاي تريپلوئيدي  رگه هرحال توليد دوبه

فوق باشد تا اينكه  مشابه علت ياحتماالً بايد به واسطه علل

 در سال Thorgaard .خود باشندمربوط به تريپلوئيدي خودب

 تريپلوئيد دارد که ي اظهار م]١٩[ )يمکاتبات شخص( ٢٠٠٢

 از يبه واسطه شوک ناشاحتماالً حاصله دورگه شدن ماهيان 

 کپور علفخوار و يهمسان به تخمک ماهورود اسپرم گونه غير

  . تخمک باشد دوم در يدر نتيجه احتباس گويچه قطب

 يعالوه بر تغيير در تعداد کروموزومها، نتايج بررس

 ي داد که اختالف ظاهر گلبولها نشاني رويگسترش خون

 قرمز ماهيان دورگه و شاهد وجود يبين اندازه وشکل گلبولها

حالت دورگه  قرمز ماهيان يبدين صورت که گلبولها. دارد

 در ماهيان شاهد گلبولها ي شکل داشته  وليکشيده و بيضو

ان يص ماهيت تشخين وضعي ا.حالت گرد مشاهده گرديد

  .ر نموديت امکان پذان شاهد را به سهوليدورگه از ماه

مبين آن است دورگه  نتايج کيفيت گوشت ماهيان يبررس

 ميزان  درصد مابين٩٩اوالً اختالف معني داري در سطح که 

 کپور ، کپور علفخواري ماهين بيرطوبت و چرب ،پروتئين

و ثانياً در .  حاصل از آنها مشاهده مي شودF1و نسل  سرگنده

 رطوبت و چربي قرابت به ،پروتئين ميزانمانند  صفات يبرخ

بيشتر بوده ودر برخي صفات از قبيل   علفخوارکپورماهي 

اين . باشد يبه کپور سرگنده نزديک م) يمواد معدن(خاکستر 

 ي ماهيحاصله از نظر ميزان چربدورگه نتايج نشان داد که 

 در والد مادر قرابت يزان چربيم نبوده و اين صفت بايپرچرب

   .رد دايشتريب

 توان بيان کرد که در اين پژوهش ي مي کليجه گيردر نتي

 کپور علفخوار ماده و کپور ي ماهيدر نتيجه دورگه گير

 بينابين، يسرگنده نر، نسل دورگه زنده با صفات مرفولوژيک

 قابل قبول يتريپلوئيد، درصد يگياهخوار کامالً يرژيم غذاي

 تواند به يم ايجاد گرديده است که يبکيفيت گوشت مناس و

 کپور ينيگزي جاي مناسب برايديد و کاندي جديا عنوان گونه

حال با توجه به وجود ه هرب. ظر گرفته شودعلفخوار در ن

 و يمور پرورشان آيدر ماه حذفعوامل ناشناخته بيماريزا 

سته ي، شاري اخي کارگاهها در سالهايدر برخ  آنهايتلفات نسب

ونه  گيافتن درمان مناسب براياست که ضمن توجه به 

 رنديز مدنظر قرار گين نيگزياهخوار جاي گي، گونه هامذکور

اين نتايج تا پايان شش ماهه پرورش اوليه قابل توجه . ]٢٠[

در سال دوم وهش در حال حاضر در ادامه اين پژ.  باشديم

  و روند تکامل گنادهاينسبت جنس تعيين ،روند رشدپرورش 

 يروشهااده از استف دورگه ها با ي ژنتيکيو تعيين تفاوتها

 اين ي  با هدف امکان معرفPCR از قبيل يدقيق تر مولکول

و )  کالچريپل(م چند گونه اي کشت توأ يگونه در سيستمها

  .  باشدي در دست مطالعه مين آبزهايا کنترل بيولوژيک گيا
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