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  (Cyprinus carpio Linnaeus, 8571)ی ونیمه مصنوعی کپور مصنوعبیوتکنیک تکثیر 

 انگشت قد دریای خزر

 

، 8، سید مرتضی حسینی8، اسماعیل پقه8، یوسف ایری8،سید امین میر هاشمی رستمی*8آقایی مقدمعباسعلی 

 8ضلعظیم فا
گرگان،  (،AREOی)كشاورز یجو ترو یقات،آموزشكشور، سازمان تحق یالتیم شعلو یقاتموسسه تحق ی،داخل یآبها یانآبز یرذخا یقاتمركزتحق -1

 .یرانا

                        aghaeifishery@gmail.com*13/1/1411تاریخ پذیرش :  

 چکیده

 ینانجام شد . در ا 1911سال  درخزر  یایدر کپور یمصنوع یمهن و یمصنوع یرتكثبیوتكنیك  یینبا هدف تع یقتحق این

-هقطعه ب 91نر به تعداد  ینطول و وزن مولد یانگین. میدگرد یدص گمیشان منطقه از کپوردریایی مولد قطعه 17 تعداد یبررس

و متر یسانت 71/44±4/9 یبترتهقطعه ب 41به تعداد  هاو ماده گرم 29/1142 ±9/151و متر  سانتی 11/44±9 یبترت

تكثیرمصنوعی،  در. بود ساله 5/1±47/7 و 12/1±15/7 یبترتهماده ب ونر  ینسن مولد میانگین. بودگرم  14/995±95/1159

 میزان به نر مولدین و ماهی وزن کیلوگرم یك بازای لیتر میلی 1 دوز با هاماده یدر دو مرحله برا Ovulinهورمون  تزریق

انجام شد.  ینپهبا روش ل یمصنوع هیمن یرتكث .شد انجام هاماده تزریق دوم مرحله از بعد ساعت 19 ماده، مولدین دوز نصف

. شد انتخاب قطعه 17و 1 یببترت مصنوعینیمه تكثیر درقطعه و  19و  14 یببترت یمصنوع تكثیر ینر و ماده برا ینتعداد مولد

. یددرصد محاسبه گرد 57±99/1 تفریخ نرخ و 11±4 مصنوعی تكثیر در لقاح درصد عدد، 179±59 درگرم تخمك تعداد

محاسبه به ازای هرکیلو وزن بدن  5/197171±74179و  2/174115±99/41229 یبترتهب کاریو  ینسب یرهماو یانگینم

قطعه بچه  هزار 977 تعداد ازاینکه  بودقطعه  191777 شده تولید یو تعداد الروها 57±99/1 یخدرصد تفر میانگینشد. 

 به گرم 2/9 ±1/7یانگینوزن ما ب یمصنوع یمهن یرتكث حاصل از یقطعه بچه ماه 92577یز ن وگرم  7.7وزن  یانگینم با یماه

انتقال آن از ید و زمان مناسب، مكان ص در خزر، انتخاب مولد یایکپوردر یماه یرتكث برای. گردید رهاسازیسو  قرهرودخانه 

 از شده صید تازه ولدینم این انتقال و جابجایی دستكاری، است. بنابراین،و مهم بوده یرگذارنكات تاث از یربه مراکز تكث یادر

 به مجهز حمل تانك ، بیهوشی کننده، عفونی ضد مواد ساچوک، قبیل از ابزارآالتی و تجهزات به نیاز رودخانه، یا دریا سواحل

 .دارد مناسب زمانی جدول تنظیم اکسیژن،

  خزر تكثیر نیمه مصنوعی، هماوری، کپورمعمولی، دریای ی،مصنوع یرتكث بیوتكنیك، :یديکل هايواژه
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 مقدمه

-کیلومتر مربع، بزرگ ترین حوزه آبی محصور در خشكی در مرز قاره آسیا و اروپا می 477777دریای خزر با مساحت حدود 

-است و به صورت گسترده مورد بهرهکشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده 5که توسط  باشد

 12مصب و رودخانه( مشتمل بر یا،)در آن آبریز یحوضه و خزر دریای ماهیان(. FAO, 2006برداری این کشورها قراردارد )

 Cyprinus carpio. 1157کپور) ی(. ماهINIO, 2009باشد )یخانواده م 11باشند که متعلق به  یم یرگونهز 41گونه و 

Linnaeus )بعد خزر دریای در شده صید استخوانی ماهیان بین در کهخزر بوده  یایدر ارزشمند یاناز ماه یكی خزر دریای 

و همكاران،  یانبرد)در گیرد یآن در استان گلستان صورت م یدص وعمده قرارداشته یتسوم اهم درجه در کفال و سفید ماهی از

 نادری، و عبدلی) باشد می( گمیشان تاالب و گرگان خلیج) خزر دریای شرقی جنوب در گونه این فراوانی بیشترین (.1919

 علیرغم که نمودند گزارش خزر دریای جنوبی سواحل در کپور ماهی ذخایر بررسی با( 1912) همكاران و بندانی(.  1971

 .است داشته شدیدی کاهش گذشته دهه در گونه این ساالنه صید میزان ذخایر، بازسازی برنامه اجرای

 

 کل اداره ساالنه گزارش)1912تا  1917 یها سال طی گلستان استان درسواحل را کپور مجاز غیر و مجاز صید -1شكل

 (1911 گلستان شیالت

 و صیادی جامعه درآمد و شود فراهم اشتغال زمینه و شوند ترفعال صیادی هایپره که شودمی باعث هاگونه این ذخایر حفظ

 تعیین پروژه این اجرای از هدف. شودمی اجتماعی اقتصادی شرایط بهبود باعث و رفته باال منطقه مردم غذایی امنیت

 .باشدمی دریا به آن ماهیان بچه رهاسازی خزر دریای کپور ماهی بچه تولید و تكثیر بیوتكنیك
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 کار وروش مواد

خزر در محدوده  یایشرق در یهپره خزر مستقر در ناح یشرکت تعاون یقاز طر 1911 یزکپور در پائ ینقطعه مولد 17 تعداد

 و هوا کپسول تجهیزات با ماهی حمل تانكر وسیله به شده صیداز تورپره  استفاده با یشانترکمن در شمال گم یدگاهص

 اکسترود خوراک با وحشی ینمولد یه. تغذیافت انتقال سو قره شیالتی تحقیقات ایستگاه یروون هایحوضچهبه   دهیاکسیژن

 زمستان جهت مولدین دوماه،شدن  یسپراز  پس. یدگرد انجام روز در مرتبه ، دودرصد وزن بدن 5یزانبه م کپورمعمولی

 به تكثیر. شد مولدنرجداسازی 91و ماده مولد 41تعداد 1917 یبهشتارد یل. دراوایدندمنتقل گرد خاکی استخرهای به گذرانی

 یفنوکس-9ابتدا  با محلول  یو انتقال به هچر یدماده و نر پس از ص ین. مولدگردید انجام مصنوعییمهن ی،دو روش مصنوع

شده و به  یعالمتگذار گنادها نبودن یا بودن سیالو  سالمتی و بهداشتی بررسی از پس وشده  بیهوش ppm 177با دوز  اتانول

 شدند.  یهورمون تراپ یرمنظور تكث

 1 دوز با هاماده یدر دو مرحله برا یدونو دامپر LHRHاز  یبیترک Ovulinتجاری نام با هورمون تزریق با تكثیرمصنوعی

 دوز نصف یزانم به ها،ماده تزریق دوم مرحله پس از ساعت 19 نر، مولدین تزریق و ماهی وزن کیلوگرم یك ازایب لیتر میلی

 جهت نر اسپرم(. 1911 ایمانپور، و غالمپور عنایت) شد انجام ی(وزن ماه یلوگرمک یك یبازا لیتر میلی ماده )نیم مولدین

 از . پس(1971 کالیی، گیل رضوانی) شد استفاده نر 9 از نیز ماده مولد ره برای و گردید استفاده ماده مولد 9 تخمك باروری

 بهاستحصال شدند. لقاح خشك صورت گرفته و  هااسپرم و هاتخمك و شده بیهوش مولدین ، نر و ماده مولدین کامل آمادگی

. یدآب( استفاده گرد یترل 17گرم نمك در  47گرم اوره به عالوه  97) یدتخم ها از محلول کاربام یمنظور رفع چسبندگ

از جذب  پسشده  یدتول یاستفاده شد. الروها یتریل 177هایاز زوک یافته لقاح هایتخم ینانكوباس جهت(. 1971فریدپاک،)

 177هر زوک به مقدار  یآب حل کرده و برا یس یس 277در  و شدهدو عدد زرده تخم مرغ آب پز  باساعت  4هرزرده  یسهک

 177آب حل کرده و مقدار  یس یس 277را در  یاگرم پودر سو 17مقدار  یزن یغذاده یو در نوبت بعد یداضافه گرد یس یس

 تكثیر. شدند تغذیه روز 9 مدت به شیوه همین به الروها(. 1971 پاک، فرید) شد داده زوک هر برای مقدار این از یس سی

النه  که خاکی استخرهای به تزریق از پس ها آن انتقال و Ovulin هورمون از استفاده با دریایی کپور مولدین مصنوعینیمه

زرده  یسهقبل از جذب ک مصنوعی و مصنوعینیمه تكثیر از شده تولید الروهای تغذیه. گردید انجامشده بود  یگذار

 ومسبی وزن درصد 17 مقدار به دانسو شرکت( SFC1) کپور ماهی استارتر کنسانتره پودری یغذا یلهبوس یخاک یدراستخرها
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 از کاریهماوری و وزن بین همبستگی رابطه تعیین جهت(. 1971فریدپاک،)  یدبار در روز انجام گرد 4استخر به شده معرفی

 .شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

( Danso) دانسو شرکت از که( BFC) مولد غذای و( GFCماهی کپور شامل غذای رشد ) دستی یبا غذا یپرورش ماهیان

 از استفاده با مولد ماهیان وزن و طول.شدند تغذیه بدن وزن درصد 2 الی 4( عصر و)صبح  روز در بار دو ود،ب شده تهیه

 تخمك عدد 17 .شد انجام گرم 97 دقت با دیجیتال ترازوی با ها آن توزین و یریگ اندازه متر یلیم 1 دقت با بیومتری کش خط

لوپ مدرج  یلهو به وس یبردار جذب آب نمونه یقهدق 17پس از حدود  و شدن یدراتهقبل از ه یهای سیال( از هر ماه )تخم

 استخرها .(Bonislawska, et al., 2001) شد یریگ ( قطر )میانگین قطر کوچك و قطر بزرگ( آنها اندازه17)بزرگنمایی 

( برای حذف آفات ppm 1-5/7کلروفون ) پاشی با تری سازی و سم شده و نسبت به غنی در زمان تزریق و تكثیر مولدین، آبگیری

 میزان به و پروتئین درصد 97-95 با( SFC1) کپور ماهی استارتر کنسانتره غذای با استخرها در تیمار هر الروهایشد.  اقدام 

 انجام غذادهی تشت در زمان گذشت با و پاشیدن روش به اول مرحله در غذا. شدند تغذیه بار چهار روزانه وزن، درصد 17

 محاسبه برای(. Linhart et al., 2004) گردید محاسبه( 1) رابطه توسط حاصله الروهای تفریخ درصد(1912 یلی،.)عقگرفت

 یسواس،)بگردید استفاده( 9از رابطه ) کاری هماوری محاسبه . برای(,1171NACA. )شد استفاده( 9) رابطه از لقاح درصد

 . (1119 یسواس،)ب یدگرد استفاده( 4از رابطه ) نسبی هماوری محاسبه . برای(1119

 (177×(تخم ها کل تعداد/ شده یختفر یالروها تعداد تفریخ=  درصد     (1) رابطه

 (یافته لقاح یها ها / تعداد تخم * )تعداد کل تخم 177( :  9) رابطه

 کاری هماوری= نمونه هر در تخمك تعداد ×( گرم) تخمك کل وزن)گرم(/ نمونه وزن  (: 9)رابطه

 نسبی هماوری= کاری هماوری)گرم(/ بدنکل (: وزن 4)رابطه

روزانه دو بار )یك بار  قبل از طلوع و  pHمحلول و  یژنگیری شدند. اکس شیمیایی اّب نیز در طول پرورش اندازه فاکتورهای

حرارت از  بار )صبح و بعد ازظهر( و شفافیت روزانه یكبار جهت ثبت درجه 9حرارت آب و هوا روزانه  دیگری بعد از ظهر( و درجه

  . یداستفاده گرد WTWسنج دیجیتال  pHنیز با  pHو  WTWسنج دیجیتال  ای آلمانی و اکسیژن با اکسیژن دماسنج جیوه
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 نتایج و بحث

زوک آورده شده  و ونیرو گیر،رسوب در pH، میانگین پارامترهای فیزیكوشیمیایی آب شامل دما، اکسیژن محلول و 1در جدول 

 است.

 سو قره ایستگاه زوک و ونیرو گیر،رسوب در آب شیمیایی و فیزیكی شرایط -1جدول

T °c DO(mg/l) pH  

  مولدین ونیرو 94±94/7 14±79/1 77±5/91

 رسوبگیر 71±14/7 47±71/1 9±77/91

 زوک 1±99/7 79±71/1 24±1/97

 دهند.می را نشان مصنوعی ونیمه مصنوعی به روش تكثیرمولدین و سنجی زیست نتایج 1الی 9 جداول

 مصنوعی روش به شده تكثیر کپور ماده مولدین یسنج زیست -9جدول

تعداد کل 

 مولدین ماده

تعداد در تكثیر 

 مصنوعی 

 میانگین سن 
SD± 

 میانگین تعداد

درگرم  كتخم
SD± 

 (گرم)وزن میانگین
SD± 

 طول میانگین

 (cm)کل
SD± 

 تخمك میانگین

 استحصالی

 ±SD (گرم)

41 19 47/7±5/1 59±179  14/995±95/1159 47/9±71/44 41/171±19/124 

 

 مصنوعی بروش کپور مولدین تكثیر در تفریخ و لقاح درصد نسبی، و کاری هماوری -9جدول

 کاري میانگین هماوري
SD± 

 نسبی میانگین هماوري
 بدن وزن کیلو هر ازاي به

 لقاح میانگین درصد
SD± 

 میانگین درصد

 ±SD ٪ تفریخ

20148±5/182821   99/41229±2/174115 4±11 99/1±57 

 

 یکپور بروش مصنوع ینمولد یردر تكث آمده بدست ماهی بچه و الرو تخمك، تعداد -4جدول

تعداد تخمک 

بدست آمده از 

 یمصنوع یرتکث

 میانگین تعداد

 درگرم  کتخم
SD± 

 بدست الرو تعداد

 زتکثیرمصنوعیا آمده

 ماهی بچه

 آمده بدست

 درصد

 بازماندگی

 یماه بچه وزن

 (گرم)تولیدي

1012181 59±179  191777 977777 4/91 7/7 
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 یمصنوع یمهشده به روش ن یرماده تكث ینمولد یسنج یستز -5جدول

تعداد کل 

مولدین 

 ماده

تعداددرتکثیر 

نیمه 

 مصنوعی

میانگین 

 سن
SD± 

 میانگین

 )گرم(وزن
SD±  

 میانگین

 سانتی)طول

 (متر
SD± 

 ماهی بچه

 بدست

 آمده

 بچه میانگین وزن

 (گرم)تولیدي ماهی
SD± 

01 17 47/7±5/1 95/947±1191 19/1±75/44 92577 1/7± 2/9 

 

 نر ینمولد یسنج یستز -2جدول

 

 ماده ینمولداطالعات  -1جدول
 

 

 

 

 آمده است.  ،9شكل در ماهی و وزن یکار یهماور میزانمثبت  ارتباط

 

 

 خزر یایمولد کپوردریای خزر در ماهی در وزن و کاری هماوری رگرسیونیرابطه  -9شكل

های  (، در تحقیقی که بر برخی شاخص1911) همكاران و رهنما. یدانجام گرد یادیز یقاتتحق یدمثلیتول یاتخصوصدر مورد 

من انجام دادند، دامنه طولی نرها، در مرکز تكثیر سیجوال، بندر ترک (Cyprinus carpio) زیستی مولدین ماهی کپور دریایی

متر و دامنه  میلی 279الی  975گرم و ماهیان ماده در دامنه طولی  9217الی  925متر و دامنه وزنی  میلی 227تا  959بین 

تعدادکل 

 مولدین نر

تعداد نر در 

 تکثیرمصنوعی

تعداد نر 

یرنیمه تکث

 مصنوعی

تعداد نر 

پاسخ 

 نداده

 میانگین سن
SD± 

میانگین 

 ±SD (گرم)وزن

 کل میانگین طول

(cm) SD± 

88 14 1 7 15/7±12/1 9/151±29/1142 9±11/44 

تعداد ماده در  تعدادکل مولدین ماده

 تکثیرمصنوعی

یرنیمه تکث مادهتعداد

 مصنوعی

تعداد ماده 

 پاسخ نداده

01 19 17 17 
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عدد تخمك محاسبه  497177الی  11577سال داشتند. هماوری مطلق  14تا  9گرم و دامنه سنی  9177الی  917وزنی 

تا  12417 ینمطلق ب یهماور یتاالب انزل یکپور بوم یماه یستیز برخصوصیات درتحقیقی( 1915و همكاران ) عباسیگردید. 

وزن بدن با  کیلوگرمدر هر  5/411تا  7/51 ینسب یآور عدد تخمك و هم 9/119912 ± 7/179791 یانگینبا م 719717

 زیستی هایویژگی برخی بررسی در( 1919)همكاران و یلقی .یدعدد تخمك در هر گرم محاسبه گرد 1/145 ± 9/17 یانگینم

 .نمودند عددمحاسبه 175954±15117 را دریایی کپور ماهی مطلق هماوری دادند انجام گرگانرود مصب در دریایی کپور ماهی

 و طول میانگین و 29/1142±9/151و 11/44±9 بترتیب قطعه 91 تعداد به نر مولدین وزن و طول حاضر میانگین تحقیق در

  ینسن مولد یانگینو م ینکمتر یشترین،. ببود 95/1159±14/995و 71/44±4/9 بترتیب قطعه 41 تعداد به ماده مولدین وزن

و شاخص  یاندازه ماه ی،گناد یاتخصوص یبرخ یانارتباط م( در تحقیقی که تحت عنوان 1911غالمپور و همكاران ) عنایت

در خلیج گرگان، انجام دادند، نشان دادند که با  (Cyprinus carpio) یاییدرماده کپور  ینمولد یدمثلیدوره تول یط ی،کبد

نر حاضر  تحقیق درتاثیر طول ماهی نبود.  داری افزایش یافت و هماوری نسبی تحت طور معنی افزایش طول، هماوری مطلق، به

 و بیشترین. بود 5/1±47/7 و 2، 1 بترتیب ماده مولدین سن میانگین و کمترین بیشترین، و 12/1±15/7و  2،  7 یببترت

 .شد محاسبه عدد 5/197171±74179 کاری یهماور یانگینبود. م عدد 59944و  995197 بترتیب یکار هماوری کمترین

 دوره طی کبدی شاخص و ماهی اندازه گنادی، خصوصیات برخی میان ارتباط بر درتحقیقی( 1911)یمانپورغالمپور و ا عنایت

 7/152997±41/24779 بترتیب را مطلق هماوری حداقل و حداکثر گرگانرود درمصب خزر کپوردریای تولیدمثلی

و  5/197571±11/19577 یببدن بترت یلو وزنهرک یرا به ازا نسبی هماوری حداقل و حداکثر و عدد 5/59491±91/1297و

 کپور ماهی مثلی تولید هایاثر سن برشاخص دربررسی( 1914)فالحتكار و نمودند. غفاری عددگزارش 72/19217±5/14995

وزن  به ازای هرکیلو عدد 9/1242149±1/51929 و عدد 9/277741±4/11174 ترتیببه را نسبیو  یکار یهماور معمولی،

 ,.Sivakumaran et al)  کندمی ایفا مثل تولید شناسی زیست در مهمی نقش آوریهم تعیین .نمودند محاسبه بدن

 این مطلق آوریهم( 9711)همكاران و یوسفیان. دارد باالیی نسبتاً آوری هم که است ماهیانی جمله از معمولی کپور(. 2003

 7/14999 متوسط طور به آن میزان( 9717) همكاران وGhelichi برآوردکردند و در مطالعه  تخمك عدد 114777 را گونه

 یبه ازاعدد تخمك  21977و  971171 بیبترت ینسب یهماور ینو کمتر بیشترینتحقیق حاضر،  در. عدد تخمك تعیین شد

 کاریو  ینسب یهماور یانگینبود. معدد 59944و  995197 یبمطلق بترت یهماور ینو کمتر یشترینوزن بدن و ب یلوهر ک

از  یبرخ در .شد محاسبه عدد  5/197171±74179عدد به ازای هرکیلو وزن بدن و 2/174115±99/41229 یببترت

 Pitcher and) دارد وجود مثبتی رابطه مولدین بدن طول و وزن و هماوری بین که استیدهبت گردشده ثا  انجام های یبررس
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Hart, 2000) . تعداد  همچنین .سازگاربود باال تحقیق نتایج با که بود مثبت وزن و کاری هماوری بین رابطهدر این مطالعه

 179±59 درگرم تخمك تعداد تحقیق دراین. یدرش گردعدد گزا 151طور متوسط برابر با  به ینتوسط مولد یدشدهتخمك تول

سن و وزن  یرمطالعه تاث با( 9779و همكاران ) Mordenti مطابقت دارد. ینمحقق ینا یجکه با نتا یدمحاسبه گرد( 4)جدول 

 که کردند مشاهده و پرداختند مولدین توسط تولیدشده تخمك تعداد و تولیدمثلی های یژگیبر و یکپور معمول یبدن ماه

 معمولی کپور ماده ینمولد ی( به بررس9719و همكاران ) Aliniya. باشد یم یشترباالتر ببا سن  یندر مولد مطلق هماوری

 هماوری که یدرحال یافت، افزایش ماده مولدین سن افزایش با ها تخمك اندازه و مطلق هماوری نمودند مشاهده و پرداختند

 ینمولد مصنوعی یمهو ن یمصنوع یرتكث ای یسهمقا یبررسدر  (1912) عقیلی.تیاف کاهش سن افزایش به توجه با نسبی

را در  یخنرخ تفر ،در استخرهای خاکی با روش لینپه یافته  و کپور دریایی پرورش یوحش یایی( درCyprinus carpioکپور)

 .آمد درصد بدست 57±99/1 یختفر نرخ یانگینمحاضر  یقتحقدر نمود که  محاسبه ٪1/22را  دریایی مولدین یمصنوع تكثیر

 (،1119بیسواس، ) ماهیان وزنی و طولی سنی، شرایط تفاوت به مختلف، تحقیقات در گونه این آوری هم میزان در تفاوت علت

 باشدمی وابسته دمایی تغییرات و جمعیت تراکم تغذیه، مانند محیطی عوامل و مختلف هایزیرگونه ژنتیكی هایتفاوت

(,1993 Unla and Balci)خزر دریای شرق جنوب در منطقه سایر تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق نتایج هایتفاوت . لذا 

 می تواند به دالیل فوق باشد.

  یافته ترویجی

 یالزم با پره ها ی)هماهنگصید مكان ،(زمستان درفصل)مناسب مولددرزمان انتخاب خزر، کپوردریای ماهی تكثیر برای

 ینو انتقال مولد ییجابجا دستكاری، .شود دقت آن به باید که است مهمی نكات از تكثیر مراکز به دریا از آن انتقال و( یادیص

 کننده، یساچوک، مواد ضد عفون یلاز قب یبه تجهزات و ابزارآالت نیاز ،رودخانه یا یااز سواحل در شده صید تازه یوحش

 با کار در پرورشی، کپور مولدین با مقایسه در .داردب مناس یجدول زمان یم، تنظ یژن، تانك حمل مجهز به اکسیهوشیب

 یدتول یمتناسب با برنامه ین. بنابراندارد وجود تغذیه نحوه جمعیت، جنسیت، ازسن، قبلی شناخت هیچگونه وحشی مولدین

  بیوتكنیك ،هلعمطانتایج  به توجه با .شود بیشتری دقت ینسبت جنس یاز،مولد مورد ن میزاندر برآورد  یستبایم ی،بچه ماه

-میکمتر  یپرورش یاننسبت به ماه وحشی، مولد درماهیان هر ازای بهشده  یدبخصوص تعداد تخمك تول مثلتولید به مربوط

روش تخمك  یق،تزر یزانهورمون، م یقتزر یکار از جمله روش ها یندرا یلدخ یفاکتورها ی،مصنوع یرتكث درخصوص باشد.

 های هچری در مرسوم های روش همانند ماهی بچه و الرو پرورش یون،انكوباس ی،روش حذف چسبندگ ی،و اسپرم کش یکش

 .باشد می معمولی تكثیرکپور
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Abstract 

This study carried out to determining the normative of artificial and semi-artificial 

reproduction of wild common carp (Cyprinus carpio. L. 1758) in 2019. In this study, 70 

samples were caught from Gomishan region. Mean weight and length of 29 wild males were 

1146±151.62 g and 44.79±2cm, and for 41 wild females were 1152.25±235.14 g and 

44.87±2.4cm, respectively. Mean age of males were 7.16±0.75 and females were 9.5±0.67 

years old, respectively. Artificial and semi-artificial propagation methods were performed. 

Artificial propagation was done by Ovulin injection in two steps for females at 1 ml / kg fish 

weight and half the dose was injected at the same time in the second stage of female infusion 

after 12 hours for males.14 males and 13 females broodstocks for artificial, and 7 and 10 for 

semi-artificial  propagation  were selected. The number of eggs per gram was 783±53.  The 

fertilization rate was 91±4 and hatch rate was 58±7.23.Maximum and minimum relative 

fecundity were 209707 and 61200 per kilogram of body weight and Maximum and minimum 

working fecundity were 325728 and 53244 respectively. Mean relative and working fecundity 

was 104795.6±49663.32 and 128981.5±84102. Hatch rate was 58±7.23. A total of 729800 

larvae were transferred to the Sijaval Center pond . 200000 juveniles with 0.8g weight  and 

36500 juveniles with 2.6g weight producing of semi artificial propagation rearing in Gharasu 

River in order to restocking. For reproduction of wild common carp, choosing the 

broodstocks in right time (in winter), region of catching, transfer it from the sea to breeding 

centers are the most important effective point. Therefore, the manipulation, relocation and 

transfer of these newly catch wildlife from the shores of the sea or river requires equipment, 

handy net, disinfect materials, anesthesia, Oxygen tank and time table. 
 

Keywords: biotechnic, artificial propagation, semi artificial propagation, fecundity,  

common carp, Caspian Sea 


