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كپور علفخوار و دورگه بين ماهی مقايسه برخي پارامترهاي زيستي 
  كپور سرگنده نر  ×حاصل از كپور علفخوار ماده 

  

  ۴، شهريار بهروزي۳، رجب محمد نظري*۲، محمد رضا كلباسي۱سيدمرتضي ابراهيم زاده

  

  س دانشگاه تربيت مدر, دانشكده علوم دريايي, گروه شيالت,دانش آموخته كارشناسي ارشد ‐۱

 kalbassi_m@modares.ac.ir , دانشگاه تربيت مدرس, دانشكده علوم دريايي,استاديار گروه شيالت ‐۲
  دانشگاه مازندران,استاديار گروه شيالت ‐۳
 ايران, ساری, مرکز پژوهشی شيالت مازندران ,مربی ‐۴

  

  چكيده 
،  تركيبـي بـا كپـور معمـولي        و كپـور علفخـوار در      )كپور سرگنده نر   ×كپور علفخوار ماده    (ماهيان دو ساله دورگه     

در مجتمع تكثير پرورش شهيد رجـايي سـاري         ۱۳۸۱  ماه  آبان ماه تا ه صورت توأم از تير    فيتوفاگ و كپور سرگنده ب    

، شـفافيت، اكـسيژن و دمـاي آب، در    pHب استخرها نظيـر   آفيزيكوشيميايي   عوامل ضمن سنجش    .يافتندپرورش  

دد جنسي و تركيـب الشـه ماهيـان دورگـه و كپـور علفخـوار        رشد، روند تكامل غ پرورش شاخصهای پايان دوره   

ـ  كيفيت در ماهي دورگه و علفخوار        عامل ,بررسینتايج  براساس  . مقايسه شد   و  ۰۷/۱طـور متوسـط و بترتيـب        ه  ب

 کـه تفـاوت   دسـت آمـد  ه  ب۷/۳۷  علفخوار و در كپور  ۸/۳۷درصد تغييرات نهايي وزن در ماهي دورگه        .  بود ۳۲/۱

 درصد و متوسط رشد روزانـه در        ۲۵/۰براي دو گونه ماهي     ) SGR( ميزان رشد ويژه     .)<۰۵/۰P(داری نداشت   امعن

بررسيهاي بافت شناسي در خصوص نمو غدد جنسي ايـن دو           .  بود g۴۴/۰ دورگه و درماهي    g۴۴/۳كپور علفخوار   

 دورگه در ماهيان    اام اوليه مي باشد     ، تخمدان در كپور علفخوار حاوي اووسيت      ماهي نيز نشان داد كه در سال دوم       

 اسپرماتوسـيت اوليـه    ازبيضه كپـور علفخـوار،      همچنين  . تخمدان در مراحل اوليه تقسيم اووگونيا باقي مانده است        

داري را در   اناليز تقريبي الشه اين دو گروه از ماهيان در پايـان سـال دوم پـرورش تفـاوت معنـ                   آ. تشكيل شده بود  

در خـون   مساحت و حجم گلبولهای قرمز    مطالعه  ). <۰۵/۰P(شان نداد   ميزان پروتئين، خاكستر، چربي در رطوبت ن      

  . آنها بود تري پلوئيد بودنشد بيانگر جنسي آنها بررسي دكه غد دورگه ای ماهيان

  

  .يب الشه، بافت شناسي، تري پلوئيد رشد، هيبربداسيون، كپور علفخوار، غدد جنسي، ترك:کليدواژگان

  

  

به عيت جهان، علم ژنتيك با توجه به رشد روز افزون جم

توليد در واحد سطح در افزايش راستای ابزاري در عنوان 

دانش ژنتيک كه امروزه  طوريه ب. گرفته استاختيار بشر قرار 

دام و آبزيان اصالح نژاد نقش موثري در افزايش توليد و 

  برای گيري راهي است دورگهدر امور آبزي پروري، . كندميايفا 

يژگيهايي از قبيل تطابق بهتر با محيط، كيفيت  كه ونسلی توليد

بهتر گوشت، مقاومت بيشتر نسبت به بيماريها و عقيم بودن 

  .ماهيان را داشته باشد

 ازون برون و  وگيري بين فيل ماهيايران دورگه در

پرورش آن در شرايط كنترل شده در مركزتحقيقات شيالتي 

  ماهي سفيد و تالقي دو طرفه.]۱[شداستان مازندران انجام 

 كلمه نيز در ماهي كلمه وهمچنين تالقي دو طرفه ماهي سيم و

   مقدمه‐۱

______________________________________________________  

  دار مكاتبات نويسنده عهده*
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   و همکاران      سيدمرتضی ابراهيم زاده                                       …                                 مقايسه برخی پارامترهای زيستی بين ماهی کپور علفخوار و دورگه
  

٢ 

بخش   در.]۲[صورت پذيرفتمركز تحقيقات شيالتي گيالن 

گيري بين مركز تحقيقات شيالتي گيالن دورگهپرورش  تكثير و

جايگزيني دورگه  امكان .]۳[شدماهي سفيد ماده آمورنر انجام 

جاي كپور علفخوار در ه د بماهي سفي ماهي كپور علفخوار و

م با كپور ماهيان در ايستگاه تحقيقات شيالتي أپرورش تو

گيري بين شيب و ازون برون  دورگه.]۴[ شدميسرسفيدرود 

نشان داد ماهيان دورگه حاصل نسبت به ماهي ازون برون 

گيري بين ماهي  امكان سنجي دورگه.]۵[رشد بيشتري داشتند

مطالعه دورگه نسل  سرگنده نر وكپور  ماده و كپور علفخوار

 در تشخيص PCR-RAPD روش یبررسي كاراي  و]۶[اول 

و  كپور سرگنده نر, تنوع ژنتيكي ماهي كپور علفخوار ماده

 نيز در دانشگاه تربيت مدرس بررسي ]۷[دورگه حاصل از آنها

  .دش

مواد  امروزه به منظور توسعه كشاورزي از انواع كودها و

 منابع واردد كه مقادير مازاد به نوعي گردمغذي استفاده مي

غناي جامعه گياهي آنها  موجب رشد و آبي صنعتي شده و

توان نسبت مكانيكي شيميايي مي اگرچه با روشهاي .گردندمي

رف هزينه ص مستلزم د اما اين امر غالباًکربه كنترل گياهان اقدام 

نيروي كار فراوان يا وارد نمودن خسارتهاي زيست محيطي  و

هاي ماهي با استفاده از گونه  در اين راستا.استبه منابع آبي 

تواند به عنوان كنترل بيولوژيك رژيم غذايي گياهخواري نيز مي

كپور علفخوار براي كنترل بيولوژيك . گياهان آبزي مطرح باشد

 اثر  وگياهان آبزي در بسياري از كشورها معرفي شده است

اين  .اكوسيستم آبي دارد  و شيميايي آب عواملشديدي بر تغيير

مثل است اما منطقه بومي خود قادر به توليد در بيرون از ماهي

 در ,اين ماهيان  بومي شدن ناخواسته وبه واسطه تكثير احتمالي

. نخواهد بوددراز مدت امكان كنترل جمعيت آنها فراهم 

تواند صدمات شديدتري به  به نوبه خود ميبنابراين مورد اخير

 از طرف ديگر .]۹ ,۸[کند وسيستم محيط آبي وارد تعادل اك

 پرورشي در سيستم هايگونه جمله از(ماهي كپور علفخوار 

مختلف   سالي است به داليل چند,)١) كالچرپلي( ايچند گونه

_______________________________________________________ 
1. polycalture  

 با .]۱۰[ ناشناخته دچار تلفات گشته است هایاز جمله بيماري

ن دورگه در زمينه توليد ماهيا ان ديگرحققمتوجه به تجربيات 

دورگه گيری  طرح جامع ]۱۱[از كپور علفخوار و سرگنده 

 اين ماهي به منظور كسب تجربه در شرايط )هيبريد اسيون(

 ساير مطالعات تكميلي در اين خصوص ارائه جرایايران و ا

 آن است كه دورگه بيانگر نتايج اوليه اين تحقيق ]۱۲[گرديد

واري مانند  و رژيم گياهخريخت سنجی صفات از نظرحاصل 

 و از نظر صفات ژنتيكي حد واسط ماهيان ]۶[كپور علفخوار 

  .]۷[ستوالد بوده ا

 رشد و امكان جايگزيني چگونگی ,در ادامه تحقيق مذكور

 پرورشي چند ماهي دورگه حاصل با كپور علفخوار در سيستم

و همچنين بررسي روند توسعه غدد ) پلي كالچر(اي گونه

 در) به روش بافت شناسي(ه دورگه جنسي در ماهيان نرو ماد

  . سال دوم مورد مطالعه قرار گرفت

  

  

  

 بررسي رشد دورگه كپور علفخوار ماده و كپور به منظور

م پرورش در سيستم پرورش چند سرگنده نر در سال دو

چهار ) تيرماه (۱۳۸۱اي با كپور ماهيان چيني در تابستان گونه

شهيد رجايي ساري  در مجتمع تكثير و پرورش ۲m۴۰۰ استخر

پاشي و پس استخرها بعد از خشك شدن، آهك .انتخاب گرديد

معرفي بچه . ]۱۳[ند شداز آن براي رهاسازي بچه ماهيان آبگيري

در دو استخر (و كپور علفخوار  )در دو استخر(ماهيان دورگه 

فيتوفاگ و كپور سرگنده به ازاي هر  ، كپور معمولي،)ديگر

 و عدد دورگه۳۰(% ۲۰ با نسبت ترتيببو  عدد ۴۰۰۰هكتار 

 %۵۵, )عدد۲۰( %۱۵, )در هر استخر كپور علفخوار عدد ۳۰

وزن در ابتدای دورة پرورش  .بود) عدد۱۵ (%۱۰و) عدد ۸۰(

 كپور ,g۵/۱۱۵۱ كپور علفخوار ,g۶/۱۳۴اوليه ماهي دورگه 

  .  بودg۶/۱۰۸ وسرگنده g۲/۸۷ فيتوفاگ, g۲۵۰معمولي 

 علفهاي موجود به وسيلهر ماهيان دورگه وكپور علفخوا

 موجود در یدر بعضي اوقات آزوال شدند ودر مجتمع تغذيه مي

   مواد وروشها‐۲
   بررسي رشد‐۱‐۲
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  ۱۳۸۲بهار و تابستان , ۳ و۲شمارة , ۲مجله علوم دريايی ايران                                                                                                                                   دورة
 

٣ 

مجتمع براي مصرف دورگه و كپور علفخوار به چهار استخر 

  درصد وزن بدن در۱۵-۱۰مقدار اين غذا در ابتدا . گرديداضافه 

غذادهي  )ad lilitum( نظر گرفته شد و در ادامه به صورت اشباع

 شيميايي آب نيز تورهاي فيزيكي وکفا . پيدا كرد ادامههر روز در

دماي . شدگيري شفافيت واكسيژن هر هفته اندازه,  pHاز قبيل

وهوايي هر روز ثبت و وضعيت آب  سه روز يكبار -آب هر دو

 ماهي كپور ۱۰و ) از دو استخر( ماهي دورگه ۱۰ ماهانه .]۴[شد

ور پره صيد و  با تطور تصادفيه ب) تخراز دو اس(علفخوار 

 از بين آنها ؛ سپسگرديد) طول كامل و وزن كل(سنجي زيست

به  ماهي كپور علفخوار ۳  ودورگه ماهي ۳بافت غدد جنسي 

اي دورگهاز ماهيان . شدبرداري  تهيه مقاطع بافتي نمونهمنظور

شد  المهاي خوني نيز تهيه مي,كه غدد جنسي آنها جدا شده بود

 استفاده شده هایرابطه. دشو مشخص تا وضعيت پلوئيدي ماهي

ه  و كپور علفخوار بدورگهبراي بررسي ميزان رشد ماهي 

  :صورت زير بوده است

  ؛]F (]۱۴(ولتون ف كيفيت عامل -۱

W =وزن بر حسب گرم  ،L = طول بر حسب سانتيمتر   

    )۱                         (            100 
1000

3 ×=
l
wF  

  ؛]SGR ( ]۱۵( ميزان رشد ويژه -۲

    )۲                  (       
t

LnwLnwt 0−
 SGR=  %  

 wt,w0  وزن نهايي و وزن اوليه و بترتيبt مدت زمان پرورش  

  .مي باشد

  ؛]G (]۱۵( درصد تغيير وزن -۳

  ) ۳                     (        100  *
وزنافزايش

اوليهوزن
=G 

  ؛]۱۵[ درصد بازماندگي -۴

   )۴  (  100  *
رها ماهيانتعداد سازي 

شدهصيد ماهيان تعداد
        درصد بازماندگی=  

  

  ؛]۱۵[ ميزان رشد روزانه -۵
  

)۵( 100  *
پرورش روز تعداد

اوليهو نهايي وزناختالف
  ميزان رشد روزانه   = 

   تهيه برشهاي بافتي  از غدد جنسي‐۲‐۲
دن محتويات کر از تشريح ماهيان مورد نظر و خارج پس

نها، غدد جنسي ماهيان دورگه و كپور علفخوار، از درون بدن آ

. شدهاي فوقاني كيسه شناي ماهيان، جدا ناحيه پشتي در كناره

ها ونهم، ن%۱۰ثبيت بافتها در فرمالين سالين ساعت پس از ت۲۴

سازي و  آبگيري، شفافبرای  بافتها.]۱۶[ گرديد%۷۰وارد الكل 

) Shandonدل م (١ آماده ساز بافتگيري، به دستگاهقالب

 وسيلهه بها ها، نمونهبعد از آماده سازي بافت. انتقال داده شد

مقاطع تهيه . گيري شدند قالبC۶۰°-۵۸پارافين با نقطه ذوب 

شده پس از انتقال روي الم به روش هماتوكسيلين وائوزين 

)H&E (شد گنادها رتشخيص مراحل . رنگ آميزي شدند

   .]۱۷[ يرفت مرحله اي انجام پذ۶براساس كليد 
  

   روش مطالعه خوني ‐ ۳‐۲
 گسترش ,اي كه غدد جنسي آنها جدا شده بوددورگهاز ماهيان 

، طول و عرض %۱۰خوني تهيه و پس از رنگ آميزي با گيمساي 

 ؛گيري شدميكرومتر اندازهبه وسيلة هسته و سلول گلبول قرمز 

هسته و سلول  حجم و مساحت ۷و ۶ابط وبا استفاده از رسپس 

  .]۱۸[حاسبه گرديدملبولهاي قرمز گ

)۶  ( 2

3

4 ba×××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π=  حجم هسته يا سلول گلبول قرمز  

a = نصف محور بزرگ ,   b =نصف محور كوچك  

)۷  (    
4

π
××ba=  ا سلول گلبول قرمزمساحت هسته ي  

a = محور بزرگ, b       =محور كوچك  

       

       روش تجزيه الشه  ‐۴‐۲

 در انتهاي دوره، بعد از برداشت كامل ماهيان، ميزان پروتئين

رطوبت به روش سوکسله و همچنين ، چربي به روش کلدال

اساس بر و كپور علفخوار دورگهو خاكستر الشه ماهي 

  .]۱۹[گيري شد  اندازهAOAC استاندارد

  

_______________________________________________________ 
1. tissue processor 
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٤ 

  ها  روش تجزيه و تحليل آماري داده‐۵‐۲
  .SPSS  9 نرم افزاربه وسيلهتحقيق تجزيه و تحليل آماري اين 

نسبتهاي رشدي به هاي مربوط ابتدا نرمال بودن داده. شدانجام 

به ها و تركيب الشه در اين نرم افزار ارزيابي و بعد از آن داده

  .     شد مقايسه ۱ غير جفتيt آزمون وسيله

  

  

  

 ۵۸ روز آفتابي و ۶۸) روز۱۲۶( ماهه ۴ر طول دوره پرورش د

 فيزيكي و عواملنتيجه سنجش . ري و نيمه ابري بودروز اب

 ۱ل دوره پرورش در جدول وشيميايي آب استخرها در ط

دست آمده از چهار استخر نشان ه هاي بداده. آورده شده است

 ماهه ۴ست كه ماهيان هر چهار استخر در طول دوره  ادهنده اين

  .)۲جدول (نشان دادند روند افزايشي پرورشي در رشد خود 

  

   فيزيكي و شيميايي ثبت شده در طول دورهعوامل   ۱جدول
  

  استخر ماهيان كپور علفخوار   دورگهاستخر ماهيان   

  ماه          

   پارامترها

  آبان  مهر   شهريور  مرداد  آبان  مهر   شهريور  مرداد

  cm(  ۶۸/۱۷  ۱۵  ۲۵/۱۹  ۰۶/۱۸  ۱۲/۱۷  ۱۵/۱۷  ۳۴/۱۸  ۸۱/۱۷(شفافيت 

  mg/l(  ۲۷/۶  ۵۱/۷  ۶/۸  ۹۹/۹  ۲۵/۶  ۳۲/۷  ۷۱/۸  ۹/۹(اكسيژن 

pH ۶۲/۶  ۶/۶  ۷  ۸۷/۶  ۹/۶  ۷  ۸/۶  ۷۵/۶  

  ۰۶/۲۱  ۶۴/۲۵  ۱۵/۲۹  ۶۲/۲۷  ۰۶/۲۱  ۸۱/۲۴  ۶۵/۲۸  ۸۱/۲۸  )سانتيگراد(دما 

  

  

   و كپور علفخواردورگه تغييرات وزن در ماهياندرصد    ۲جدول
 

  ۴۰پس از

   روز 

  ۶۶پس از

   روز 

  ۹۴پس از

   روز 

   ۱۲۶س ازپ

   روز

ميانگين 

 تغييرات

  )گرم(
  نوع ماهي

  

  وزن اوليه

(g) 

  وزن

(g)  

 تغييرات

(%)  

  وزن

(g)  

 تغييرات

(%)  

 وزن 

(g)  

 تغييرات

(%)  

  وزن

(g)  

 تغييرات

(%)  

  

  ۸۹/۵۰  ۸/۳۷  ۵/۱۸۵  ۹/۳۵  ۱۸۳  ۹/۳۲  ۱۷۹  ۹/۲۲  ۵/۱۶۵  ۶/۱۳۴  دورگه

كپور 

  علفخوار 

۵/۱۱۵۱  ۵/۱۲۸۸  ۹/۱۱  ۷/۱۴۴۷  ۷/۲۵  ۱۴۲۶  ۸/۲۳  ۹/۱۵۸۵  ۷/۳۷  ۵/۴۳۴  

 
_____________________________________________________ 
 

1. independent sample T-test 

  

  نتايج‐۳
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٥ 

دست آمده در انتهاي دوره، براي ماهي دورگه ه  كيفيت بعامل

 كيفيت عامل متوسط ؛ بود۱۷/۱ و براي كپور علفخوار ۰۲/۱

دست ه  ب۳۲/۱ و براي كپور علفخوار ۰۷/۱ دورگهبراي ماهي 

 درصد ).>۰۵/۰P(داري را نشان داد اوت معنآمد كه تفا

 %۹۸ و براي كپور علفخوار %۹۵ دورگهبازماندگي براي ماهي 

. در مورد ساير ماهيان تلفاتي وجود نداشت. ثبت گرديد

 و براي %۸/۳۷ دورگهدرصد تغيير وزن نهايي براي ماهي 

داري با هم ادست آمد كه تفاوت معنه   ب%۷/۳۷كپور علفخوار 

 ميزان رشد ويژه براي هر دو ماهي عامل. )<۰۵/۰P(نداشتند

ه ركپور علفخوار در دو. دست آمده  ب%۲۵/۰يكسان و برابر با 

  از خود نشان داد در g۴۴/۳اي برابر با  روزه، رشد روزانه۱۲۶

 در روز g۴۴/۰ رشدي به مقدار دورگهصورتي كه ماهي 

  .)۳جدول (داشت 

دست آمده طبق ه نتايج بررسيهاي ميكروسكوپي المهاي ب

 آن است كه اووسيتهاي بيانگرروش استاندارد بافت شناسي 

در سال دوم پرورش در مرحله پري نوكلئوس  علفخواركپور 

 µ۲۱+۸/۱۰۲متوسط قطر اووسيت و بوده است ) پيش هستكي(

 در مرحله اول اووژنزيس يعني در دورگهبوده ولي ماهي 

 µ۱+۵,۴۳وگونيا  قطر او بوده و متوسطمرحله رشد اووگونيا

ها در مرحله در ميان ماهيان نر دورگه بيضه) ۱شکل (می باشد

  . قرار داشتند۳

مشخصات بافت شناسي اين مرحله تشكيل اسپرماتوسيت 

اي كنار هم را هصورت دستهه تشكيل حفرات مني كه ب اوليه و

رماتوگوني پكپور علفخوار در مرحله تقسيم اس بيضه. دهدنشان مي

  .)۲شکل( بود

همزمان با جداسازي غدد جنسي از ماهيان دورگه از آنها 

وسيله ه  سلولهاي خوني ب.)۳شکل( الم خوني تهيه شد

بزرگتر بودن اندازه سلول خوني اين . گيري شدميكرومتر اندازه

پلوئيد بودن تري ماهيان از اندازه سلول خوني ماهيان نشان دهنده

  .)۴جدول (مي باشدمذکور ماهيان 

  

   ماهه سال دوم پرورش۴مقايسه پارامترهاي رشد در ماهيان دورگه و كپور علفخوار طي دوره     ۳ جدول
  

  تغيير وزن   فاكتور كيفيت      نوع ماهي 

(%)  

     ميزان رشد ويژه

(%)              

  ميزان رشد روزانه

) gدر روز (  

  بازماندگي

(%)  

  ۹۵  ۴۴/۰  ۲۵/۰  ۸/۳۷  ۰۷/۱  دورگه

  ۹۸  ۴۴/۳  ۲۵/۰  ۷/۳۷  ۳۲/۱  كپور علفخوار
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٦ 

 خله تقسيم اووگونيارتخمدان ماهي دو رگه در م -؛ بتخمدان كپور علفخوار در مرحله پيش هستكي اووسيت -الف -١شکل

  )٤٠×ماييبزرگن(

                       
  

 گناد ماهي نر دورگه حاوي اسپرماتوسيت اوليه - بماهي کپور علفخوار در مرحلة تقسيم اسپرماتوگونيا وبيضه  -الف -٢شکل

  )٤٠*بزرگنمايي(

  

  )ميانگين محاسبات به ميكرومترمربع( مساحت سلول و هسته سلولي خوني محاسبات حجم و     ۴جدول 
  

  طول   نمونه ماهي

  سلول

عرض 

  سلول

عرض   طول هسته

  هسته

مساحت   حجم هسته  حجم سلول

  سلول

مساحت 

  هسته

  ۵۸/۱۳  ۴۳/۱۰۳  ۳۵/۲۶  ۸۲/۵۹۵  ۹۱/۲  ۹۴/۵  ۷۶/۸  ۸۱/۱۴   پلوئبد تري

  ۳۸/۹  ۸۸/۷۷  ۲۷/۱۶  ۲۲/۴۱۵  ۶/۲  ۶/۴  ۲/۸  ۸/۱۱  دي پلوئيد

  

  

         
  

  )١٠٠*بزرگنمايي)(B(و ديپلوئيد)A(سلولهاي خوني ماهي دورگه تري پلوئيد   ٣شکل

 
  

  نتايج حاصل از آناليز الشه ماهي دورگه و كپور علفخوار    ۵جدول 
  

  (%)رطوبت  (%)خاكستر  (%)چربي  (%)پروتئين  نوع ماهي

  ۲۰/۸۳±۳  ۹۶/۶±۶/۱  ۱۳/۴±۵/۰  ۳۲/۸۳±۱۳/۲  دورگه
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٧ 

  ۹۳/۷۹±۸۵/۱  ۰۳/۵±۸۹/۰  ۸/۴±۹/۰  ۳۱/۸۳±۴۱/۴  كپور علفخوار

  
) ۵جدول (ي دورگه و كپور علفخوار بررسي آناليز گوشت ماه

  ).>۰۵/۰P(دادتفاوت معناداري نسبت به يکديگر نشان ن

  

  

دارای  ماهي دورگه ,دست آمده از اين تحقيقه طبق نتايج ب

 از كپور علفخوار یينترعامل كيفيت پايميزان رشد روزانه و 

 سال دوم پرورش ميانگين وزني ماهي  و در مجموع دربوده

. دورگه دوساله در مقايسه با كپور علفخوار دوساله، كمتر بود

 نيز مؤيد رشد كم ماهي .]۲۳-۲۰[ناهاي ديگر محققيافته

دورگه حاصل از كپور علفخوار و سرگنده در مقايسه با كپور 

توان در داليل رشد كم ماهي دورگه را مي. استعلفخوار 

  :دکرخالصه عوامل زير 

 پرورش يافته در روده ماهيان دورگه :عامل فيزيولوژيك

طور كامل خرد نشده بودند، ديده ه   گياهاني كه ب,در اين دوره

توان آن ميکه در ماهي دورگه گزارش شده از تغييرات . شد

باال نبودن استحکام د،  کررا دليلي بر رشد كم ماهي تلقي

 ميزان خرد شودر باعث میاين ام. استدندان حلقي اين ماهي 

كردن غذا بسيار كمتر شده و درنتيجه هضم و جذب مواد 

 همچنين علت رشد كم ماهي دورگه .]۲۴[غذايي كاهش يابد

تكامل كم : نسبت به كپور علفخوار را موارد زيادي از قبيل

ها و تفاوت دندانهاي حلقي، قطر كوچكتر روده در دورگه

  .]۲۵[اندآنزيمهاي گوارشي دانسته

 علت رشد دتوان از موارد ديگري كه مي:ايعلت تغذيه

د، ترجيح غذايي کنكمتر ماهي دورگه در اين تحقيق را توجيه 

که در صورت در استخرهاي ماهي ديده شد . استاين ماهي 

، ماهي آزوال و هم با علفهاي داخل مجتمع ماهي هم با تغذيه

 همچنين در ,دهدتمايل بيشتري به تغذيه از آزوال نشان مي

زمان تشريح با بررسي روده اين ماهيان، بخش اعظم روده آنها 

در زمانهايي كه هم از آزوال و هم از علف تغذيه كرده را 

طور ه كه تهيه اين گياه ب از آنجا. داد  آزوال تشكيل مي,بودند

سر نبود، بيشتر روزهاي پرورش از علفهاي موجود مداوم مي

توان يكي  ميبنابراين.  استفاده شددر مجتمع براي تغذيه آنها

از علتهاي رشد كم اين ماهي را نبود غذاي ترجيحي آن و 

فقدان اطالعات الزم در خصوص رجحانهاي غذايي ماهي 

 ماهي مشاهده شده هنگام تغذيهگزارش بنابر. دورگه دانست

 رشدي برابر ,) پروتئين%۴۰حاوي (آال دورگه با غذاي قزل

 اين امر نشان دهنده اين است .]۲۴[ شدمشاهدهكپور علفخوار 

با غذاي حيواني رشد مناسبي از خود نشان مذکور كه ماهي 

 استفاده صرف از مواد گياهي نيز ممكن بنابراين. داده است

است از عوامل رشد كم اين ماهي باشد و الزم است تحقيقات 

ثير تغذيه تركيبي گياهي و حيواني را بر رشد ماهيان أآينده ت

البته شايان ذكر است تمايل ماهيان . ه تصريح نمايددورگ

 يافته قابل ,دورگه به تغذيه از گياهان شناور و بخصوص آزوال

 از اين ماهي در كنترل  بتوانزيرا ممكن است. توجهي است

 در برخي از منابع آبي ه امروزبرخی از آنها كه ,گياه آزوال

  . نمودبرداريبخوبي بهره, اندبسيار مشكل زا گرديده

ترين  كپور علفخوار باال حاوی در استخرهاي:ثير دماييأت

 در آبان ماه ثبت C۱۸°ينترين دما در شهريور و پاي C۳۲°دما، 

داري در ميزان تغذيه ادر ساير تحقيقات تفاوت معن. گرديد

 گزارش نشده C۴/۲۹°-۳/۱۸كپور علفخوار در بين دماي 

تخرها براي تغذيه  با توجه به اين يافته، دماي اس.]۲۵[است 

ه ميانگين دمايي ب. ماهي كپور علفخوار مناسب بوده است

، ۶۵/۲۸، شهريور ۸/۲۸دست آمده در استخرهاي دورگه در مرداد

ن هاي محققادر يافته.  درجه ثبت شد۰۶/۲۱ و آبان ۸۱/۲۴مهر 

داشته و با  رشد مطلوبي C۲۲°ديگر، ماهي دورگه در دماي 

ه كاهش رشد گزارش شده  درجC۳۰°-۲۲افزايش دما از 

  .]۲۶[است

دست آمده در استخرهاي دورگه، نشان ه ميانگين دمايي ب

 ماهها شرايط مطلوب دمايي براي ماهي بيشتردهد كه در مي

دست آمده از ساير ماهيان ه نتايج ب. رددورگه وجود ندا

  بحث‐۴
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٨ 

كپور معمولي، فيتوفاگ، كپور (پرورشي در اين استخرها 

كه اين ماهيان در شرايط موجود رشد دهند  نشان مي)  سرگنده

  .اندمطلوبي داشته

دست آمده از بافت شناسي غدد جنسي در هر دو ه نتايج ب

 تخمكها در كپور علفخوار طبيعی بودن رشدماهي نشان دهنده 

 در ماهي دورگه در سال دوم اما. در سال دوم پرورش بود

. اندپرورش، تخمدان در همان مرحله تقسيم اوو گونيا باقي م

در خصوص عدم رشد تخمكها در ماهيان دورگه موارد ذيل 

  :استقابل بحث 

بررسي سلولهاي خوني ماهياني كه غدد جنسي آنها 

 اين نشان دهندة تری پلوئيد بودن. استبرداشت شده 

 ,]۲۹- ۲۷, ۱۶[ن ديگر اهاي محقق يافتهبراساس .استماهيان 

 جفت شدن يراز. كننددر ماهيان تري پلوئيد گنادها رشد نمي

زوم  وجود سه كرومودليل به ۱كروموزومها در طول ميوز

 اين امر در عمل باعث عقيم شدن شود؛همولوگ انجام نمي

ه اين تحقيق با نتايج ب دست آمده دره نتايج ب: ماهيان مي گردد

مطالعات .  در مورد اين ماهيان مشابه بود]۹[دست آمده قبلي 

سال اول نشان داد كه ماهيان سيتوژنتيكي روي اين ماهيان در 

  همچنين در مطالعه مولكولي,ندديپلوئيد و تريپلوئيد كامالً متمايز

با . ]۷،۶[است محرز گرديده دورگهتفاوت ژنتيكي در ماهي 

هاي كپور علفخوار در مرحله مده بيضهآدست ه به نتايج بتوجه 

وم  سلولهاي اسپرماتوگوني,گزارشبنابر . تقسيم اسپرماتوگوني بود

 نر را به خود  روزه بيشترين سلولهاي۶۷۵-۳۰۰در ماهيان 

 اما در اين ماهيان اسپرماتوسيتهاي اوليه ايجاد انداختصاص داده

هاي حاوي  بيضهدورگهدر ماهيان نر . ]۳۱،۳۰[نشده بود

اوليه  پلوئيد در مراحلماهيان نر تري. اسپرماتوسيت اوليه بود

 در مراحل بعدي تفاوت اما دارد اي با ماهيان ديپلوئيدرشد مشابه

   .]۳۲-۲۹, ۱۶[ شوندالً عقيم ميكند و عمبين آنها بروز مي

 دورگهمده از آناليز گوشت ماهي آدست ه نتايج ب

. نداشتنديکديگر داري با اعلفخوار در سال دوم تفاوت معن

اين نتايج با نتايجي كه از آناليز گوشت اين ماهيان در سال 

داري بود و تفاوت معناسان  يك]۱۱[آمددست ه اول پرورش ب

 در مقايسه با كپور علفخوار دورگهبين تركيبات گوشت ماهي 

  .مشاهده نگرديد

 دليلتوان اظهار نمود كه به در جمع بندي نهايي مي

 بويژه تمايل اين ماهي به ,وجود رژيم گياه خواري اين ماهي

نها، اين تغذيه از آزوال و عقيم بودن اين ماهي و عدم تكثير آ

اطق زم براي كنترل گياهان آبزي در منماهيان واجد پتانسيل ال

از طرف . باشندم در مزارع برنج ميأآبي و همچنين پرورش تو

ديگر با توجه به تلفات موردي در ماهيان كپور علفخوار به 

داليل مختلف از جمله بيماري ناشناخته ويروسي، در صورت 

 دورگهتوان از ماهي ي، ميعدم كنترل تلفات ناشي از بيمار

جايگزيني يکی از انتخابهای مناسب برای ايجاد شده به عنوان 

همچنين با . دکرم با ساير كپور ماهيان استفاده أدر كشت تو

 با كپور دورگهتوجه به تفاوت نداشتن تركيب گوشت ماهي 

تواند در شرايط علفخوار و ظاهري مناسب، اين ماهي مي

ت نبود كپور علفخوار، جايگزين پرورشي مطلوب در صور

  .اين ماهي شود

  

    سپاسگزاری‐۵
س، مديريت ن پژوهشي دانشگاه تربيت مدران از معاونالفؤم

مجتمع تكثير و پرورش ماهي شهيد رجايي، پژوهشكده 

ايي ياكولوژي درياي خزر و دانشكده منابع طبيعي و علوم در

شي و نور كه مساعدتهاي الزم در تأمين اعتبارهاي پژوه

ه برا اجرايي را فراهم نمودند كمال تشكر امتنان و قدرداني 

  .ورندآعمل مي 

  

  منابع ‐۶
 گيري بين فيل ماهي و ازون برون و دورگه"؛ .اميني، ك ]۱[

گزارش نهايي  ؛"پرورش نسل حاصل در شرايط كنترل شده

 . مركز تحقيقات شيالتي استان مازندران؛پروژه

ي سفيد درياي خزر و ماهي  گيري بين ماهدورگه"؛ .حسيني، ا ]۲[

 ؛گزارش طرح تحقيقاتي مركز تحقيقات شيالت گيالن ؛"كلمه

۱۳۷۲. 

گيري بين ماهي آمور نر و ماهي سفيد دورگه"؛ .ا.حسيني، س ]۳[

 ؛گزارش نهايي پروژه ؛"ماده و پرورش ان تا حد انگشت قد

 .۱۳۷۵؛ مركز تحقيقات شيالت گيالن
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رگه ماهي آمور و بررسي امكان جايگزيني دو"ا؛ .حسيني، س ]۴[

مركز  ؛"ماهي سفيد بجاي آمور در پرورش توام با كپورماهيان

 .۱۳۷۶ ؛تحقيقاتي شيالتي گيالن

هاي شيب و ازون دورگه گيري بين ماهي"ت؛ . رستميان، م ]۵[

 مجله علمي ؛"برون و مقايسه رشد آن با ماهي ازون برون

 .۱۳۷۷ ، تابستان۲ شماره ؛شيالت ايران

گيري بين ماهي كپور سنجي دورگهامكان " ؛.پناهي، ح ]۶[

 ؛"نر و مطالعه دورگه نسل اول  علفخوار ماده و كپور سرگنده

 .١٣٨١؛  دانشگاه تربيت مدرس؛پايان نامه كارشناسي ارشد

 در PCR-RAPDبررسي كارايي روش " ؛.جمشيدي، ش ]۷[

تشخيص تنوع ژنتيكي ماهي كپور علفخوار ماده و كپور 
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