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چکیده
موفقیت تکثیر مصنوعی ماهیان عالوه بر ویژگیهای تخمک نیازمند بررسی ارزیابی سریع خصوصیات اسپرمشناختی ماهیان نیز
میباشد .مطالعه حاضر بر این اساس به بررسی همبستگی ویژگیهای ریختشناسی مولدین نر ماهی سفید دریای خزر ()Rutilus kutum
با خصوصیات اسپرم شناختی آنها شامل حجم اسپرم ،درصد اسپرمهای متحرک ،مدت زمان تحرک اسپرم ،تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت
پرداخته است .تعداد  04عدد مولد نر ماهی سفید سه تا چهار ساله برای این منظور از ماهیان صید شده در حاشیه جنوب غربی دریای خزر
بهصورت تصادفی انتخاب و پارامترهای اسپرمشناختی (حجم اسپرم ،تراکم اسپرم ،تحرک اسپرم ،درصد اسپرمهای متحرک و
اسپرماتوکریت) و برخی خصوصیات ریختشناسی آنها (وزن ،طول چنگالی و ارتفاع بدن) بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
میانگین وزن و طول چنگالی ماهیان سفید صید شده در این پژوهش بهترتیب برابر  857/44±04/04گرم و  04/35±3/80سانتیمتر
بود .به عالوه حجم اسپرم هر ماهی معادل  0/55±4/08میلیمتر ،اسپرمهای متحرک برابر  85/35±7/55درصد ،مدت زمان تحرک
اسپرم به میزان  05/05±3/07ثانیه ،تراکم اسپرم برابر  50/43±5/05میلیارد اسپرم در میلیلیتر و اسپرماتوکریت بهمیزان 74/85±0/05
درصد بود .یافتهها نشان داد که اسپرماتوکریت همبستگی مثبت معنیداری با طول چنگالی ( )4/775و ارتفاع بدن ( )4/775دارد.
همبستگی منفی معنیداری نیز میان طول چنگالی با تراکم اسپرم ( )-4/704بهدست آمد .نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان از طول
چنگالی و ارتفاع بدن بهعنوان معیار مناسبی برای تشخیص تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت مولدین نر سفید دریای خزر بهره برد ،درحالیکه
وزن ماهی سفید فاقد همبستگی معنیدار با خصوصیات اسپرمشناختی ماهی سفید در این پژوهش بود.
کلمات کلیدی :ماهی سفید ،خصوصیات اسپرمشناختی ،طول چنگالی ،وزن
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
ماهی سفید ( )Rutilus kutumیکی از مهمترین ماهیان
استخوانی دریای خزر از نوع ماهیان رودکوچ ()Anadromous
بوده که برای تخمریزی وارد رودخانههای منتهی به آن میگردد
( .)1110 ،Riedeارزش باالی غذایی و کیفیت مناسب گوشت
ماهی سفید سبب شده که نقش ویژهای در اقتصاد مناطق جنوبی
دریای خزر ایفا نماید .عملیات تکثیر و پرورش ماهی سفید به
منظور بازسازی و حفظ ذخایر ارزشمند آن از سالهای پیش آغاز
شده و تاکنون نیز ادامه داشته است ( Baniو همکاران1105 ،؛
 Keivanyو همکاران.)1101 ،
بلوغ یک فرآیند پیچیده زیستی است که تحت تاثیر عوامل
مختلف درونی و بیرونی در بیمهرگان و مهرهداران قرار دارد.
شروع تکثیر با رسیدن حیوانات به بلوغ جنسی و قابلیت
جفتگیری در آنها شناخته شده که در ماهیان نر با اسپرماتوژنز
مشخص میشود ( Cavacoو همکاران .)0991 ،عواملی بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند تولیدمثل نقشآفرینی میکنند
که کیفیت اسپرم ماهیان نر از جمله آنها میباشد .کیفیت اسپرم
میتواند تحت تاثیر عواملی مانند اندازه ،سن ،عوامل محیطی،
متفاوت بودن کیفیت آب ،خصوصیات ژنتیکی ،رژیم غذایی و
استرسهای محیطی نظیر سموم ،کیفیت آب و تراکم ماهی باشد
(.)1112a,b ،Bozkurt
تکثیر مصنوعی بهمنظور بازسازی ذخایر از جمله راهکارهای
مهم برای ماهیانی است که ذخایر آنها بهشدت آسیب دیدهاند
( Braithwaiteو  .)1101 ،Salvanesموفقیت تکثیر در این شرایط
عالوه بر ویژگیهای تخم به کیفیت اسپرم (اسپرماتوزوا) نیز بستگی
دارد بهطوریکه تولید الروهای مناسب در تفریخگاهها تحت تاثیر
تولید گامتهایی از هر دو جنس با کیفیت باال قرار دارد (Migaud
و همکاران1102 ،؛ تکه و همکاران .)0211 ،پارامترهای کیفی
اسپرم بر این اساس جزء عواملی هستند که در موفقیت لقاح تخم
تاثیرگذار هستند ( Alaviو همکاران )1112 ،که معموالً بهصورت
شدت تحرک ،درصد اسپرماتوزوییدهای متحرک و مدت زمان
حرکت رو به جلوی آنها ارزیابی میگردد ( Cabritaو همکاران،
.)1102
دستیابی به نسل موفقتر ماهیان با توجه به تاثیر اسپرم با
کیفیت بر سالمتی الروها نیازمند ارزیابی سریع خصوصیات اسپرم
خواهد بود ( Adewumiو همکاران .)1115 ،همواره بیشترین
توجه در صنعت پرورش ماهی به خصوصیات تخم و الرو معطوف
گشته و نگاه کمتری نسبت به کیفیت اسپرم مبذول شده در
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صورتیکه ویژگی هر دو نوع گامت روی موفقیت لقاح و بقای الرو
موثر است ( Rurangwaو همکاران .)1112 ،ارزیابی کیفیت اسپرم
و بهویژه طول دوره تحرک اسپرم بر این اساس برای افزایش
کارایی لقاح مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است ( Fitzpatrickو
همکاران .)1115 ،انتخاب مولدهای مناسب که بتوانند اسپرمی با
کیفیت باال را در اختیار قرار دهند نیز همواره از دغدغههای
مدیران مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بهحساب میآید
( Migaudو همکاران.)1102 ،
پژوهشهای مختلفی در خصوص تکثیر مصنوعی ماهی
سفید انجام گرفته که از آن جمله میتوان به مطالعه فارابی و
همکاران ( )0212اشاره نمود که به بررسی وضعیت تکثیر مولدین
و رهاسازی بچه ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر پرداخته
و نشان دادند که باالترین میزان استحصال تخم ماهی سفید در
نیمه اول فروردین در رودخانه شیرود بهدست میآید .همچنین
خارا و همکاران ( )0219با بررسی اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی
مولدین نر ماهی سفید در رودخانه تجن مشخص نمودند که
مولدین نر  2ساله و  2ساله بهترتیب بیشترین میزان اسپرماتوکریت
و غلظت اسپرم را دارند .پژوهشهای بسیار دیگری نیز در رابطه
با ماهی سفید دریای خزر به انجام رسیده که در میان آنها
میتوان به مطالعه گرایلیافرا ( )0219بهمنظور بررسی عوامل
زیستبومشناختی بر استحصال تخم ماهی سفید در رودخانههای
تجن و شیرود ،نجارلشگری ( )0215در رابطه با مقایسه برخی
خصوصیات اسپرم مولدین ماهی سفید رودخانههای شیرود و
تنکابن ،تکه و همکاران ( )0211در مقایسه برخی پارامترهای
اسپرمشناختی و بیوشیمیایی منی مولدین ماهی سفید در
زمانهای مهاجرت تولیدمثلی اشاره نمود.
همچنین تحقیقات بسیاری نشاندهنده وجود رابطه
معنیدار بین سن ،وزن و طول با کارایی تکثیر گونههای مختلف
ماهیان است ( Gorjian Arabiو همکاران1101 ،؛  Alaviو
همکاران1119b ،؛  Ceballos-Vazquezو همکاران .)1112 ،با
این وجود مطالعهای درخصوص ارتباط بین ویژگیهای اسپرم
شناختی با خصوصیات ریختشناسی مولدین نر ماهی سفید
دریای خزر ( )Rutilus kutumبهعنوان یک گونه ارزشمند بومی در
ایستگاههای صیادی بهمنظور برنامههای بازسازی ذخایر صورت
نگرفته است .تحقیق حاضر بر این اساس به ارتباط خصوصیات
ریختشناسی مولدین نر ماهی سفید با ویژگیهای اسپرم
شناختی آنها در حاشیه جنوبغربی دریای خزر پرداخت.
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مواد و روشها
این پژوهش در نیمه اول فروردین  0292در مرکز تکثیر و
پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت صورت پذیرفت.
انتخاب ماهیان آزمایشی از میان ایستگاه صیادی شیالت (دهانه
رودخانه سفیدرود و خشکرود) و پرههای صیادی انجام پذیرفت
که در فرآیند تکثیر ماهی سفید طی فصل تکثیر مصنوعی و
بازسازی ذخایر دخالت داشته تا نشاندهنده جامعه ماهیان
حاشیه جنوبغربی دریای خزر باشند .این مناطق هر ساله از 11
مهرماه تا  05فروردین سال بعد مبادرت به صید ماهیان استخوانی
و غضروفی-استخوانی برای بازسازی ذخایر آنها مینمایند .صید
ماهی در پرهها از نوع تقریبی بوده که تا فاصله یک کیلومتری
دریا پیشروی میکرد .صید در رودخانه نیز به کمک احداث شیل
و استفاده از پره در پشت آن صورت پذیرفت.
تعداد  21عدد ماهی مولد جنس نر سفید دریای خزر
( )Rutilus kutumسه تا چهار ساله بهصورت تصادفی از میان
ایستگاهها انتخاب و با کمک ماشین حمل مجهز به اکسیژن به
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت
منتقل گردیدند .ماهیان پس از انتقال به کارگاه درون دو حوضچه
سیمانی جداگانه از سایر ماهیان کارگاه نگهداری شدند و هر یک
از ماهیها با اتصال پالکهایی به باله پشتی شمارهگذاری شدند.
سپس خصوصیات ریختسنجی هر یک از مولدین نر بهصورت
جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند .ماهیان برای این منظور ابتدا
با پودر گل میخک بهمیزان  011قسمت در میلیون آب بیهوش
شدند (سلیمانی و همکاران .)0211 ،دمای آب در زمان شروع
بررسی برابر  15±0درجه سانتیگراد و  pHآب معادل  1/1بود.
فاکتورهای ریختسنجی شامل طول چنگالی و ارتفاع بدن
توسط تخته زیستسنجی با دقت  0میلیمتر مطابق با روش
 )0929( Bergاندازهگیری شدند .وزن کل بدن تک تک ماهیان
نیز به کمک ترازوی دیجیتالی با دقت  1/0گرم مطابق با الگوی
 Kulkarniو همکاران ( )1100بهدست آمد.
اسپرمگیری از مولدین نر ماهیان سفید برای اندازهگیری
پارامترهای اسپرمشناختی بهصورت جداگانه و پس از زیستسنجی
انجام پذیرفت .منفذ تناسلی ماهیان نر برای این منظور ابتدا با
الکل ضدعفونی و سپس کامالً خشک گردید .نحوه اسپرمگیری
به این صورت بود که تمام مایع منی یک مولد پس از  1مرتبه
ماساژ شکمی درون لولههای آزمایش استریل ریخته شد .نمونهها
در فالسک حاوی یخ نگهداری و بالفاصله جهت اندازهگیری
پارامترهای آزمایشی شامل حجم اسپرم ،درصد اسپرمهای متحرک،
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مدت زمان تحرک اسپرم ،تراکم اسپرم و میزان اسپرماتوکریت به
آزمایشگاه مرکز بانک ژن ماهیان خاویاری کشور مستقر در
انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان منتقل
شدند و مقادیر مربوط به هر یک از آنها با انجام چهار تکرار
بهشرح زیر بهدست آمد.
حجم اسپرمدهی هر ماهی بهصورت جداگانه با کمک استوانه
مدرج بر حسب میلیلیتر بهدست آمد .میزان  5میکرولیتر اسپرم
نیز برای اندازهگیری درصد اسپرمهای متحرک و طول دوره
حرکت به وسیله سمپلر روی یک الم خشک زیر میکروسکوپ
نوری ( )Japan ،Nikonبا بزرگنمایی ×11مجهز به دوربین
فیلمبرداری قرار گرفته و  011میکرولیتر از آب کارگاه جهت
فعالسازی حرکت اسپرمها به آن اضافه شد .همزمان مدت زمان
تحرک اسپرمها توسط کورنومتر دیجیتال ثبت گردید ( Aasو
همکاران .)0990 ،مدت زمان تحرک اسپرمها طبق نظر Billard
و  )0991( Cossonبهصورت زمانی در نظر گرفته شد که تحرک
 95تا  99درصد سلولها متوقف شوند .درصد اسپرمهای متحرک
نیز بهروش تخمین چشمی با شمارش  011عدد اسپرم و تعیین
نسبت اسپرمهای متحرک به تمام اسپرمها بهدست آمد (Horváth
و همکاران.)1115 ،
تراکم اسپرم پس از رقیقسازی یک میکرولیتر از مایع منی
با استفاده از محلول رقیقکننده اسپرم شامل  1/1درصد کلرید
سدیم ( )NaClبه نسبت  0به  0111و قرار گرفتن یک میکرولیتر
از محلول رقیق شده روی الم هموسیتومتر زیر میکروسکوپ نوری
با بزرگنمایی  ×211بهدست آمد ( Ciereszkoو ،Dabrowski
 .)0992عدد بهدست آمده از شمارش سپس در رابطه  0قرار گرفت
و میزان تراکم اسپرم بر اساس تعداد در هر میلیلیتر محاسبه
گردید ( Suquetو همکاران )0991 ،که  Xدر آن برابر تعداد
اسپرماتوزوآ در هر میلیلیتر اسپرم و  Nبرابر عدد حاصل از
X=N×01× 211×5
شمارش اسپرمها بود:
میزان یک میلیلیتر از اسپرم هر ماهی برای اندازهگیری
اسپرماتوکریت داخل لولههای میکروهماتوکریت ریخته شد و
انتهای آنها توسط خمیر مخصوص مسدود گردید .لولهها در
ادامه توسط دستگاه سانتریفیوژ ( )USA ،Sigma 02با سرعت
 5111دور در دقیقه بهمدت  5دقیقه سانتریفیوژ شدند .میزان
اسپرماتوکریت هر ماهی با کمک خطکش مخصوص سنجش
درصد اسپرماتوکریت بهدست آمد ( Williotو همکاران.)1111 ،
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 01انجام گرفت .یافتهها بهصورت میانگین همراه با خطای
استاندارد ارائه گردیدند .همچنین برای تعیین ارتباط میان
959
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پارامترهای مذکور با خصوصیات ریختشناسی از آزمون پیرسون
( )Pearson’s correlation coefficientبا درصد احتمال در سطح
 5درصد استفاده شد.

( .)p>1/15میان تغییرات وزن و ارتفاع بدن مولدین نر ماهی
سفید با افزایش یا کاهش مدت زمان تحرک اسپرم بود.
جدول  :1خصوصیات ریختسنجی و اسپرمشناختی (خطاي

نتایج
میانگین خصوصیات ریختسنجی و اسپرمشناختی مولدین
نر ماهی سفید در جدول  0آورده شد .ماهیان نر سفید در این
پژوهش دارای طول چنگالی برابر  21/25±1/12سانتیمتر بودند.
همچنین ارتفاع بدن ماهیان آزمایشی به  9/15±1/10سانتیمتر
رسید درحالیکه متوسط وزنی ماهیان برابر 151/11±29/11
گرم ثبت گردید .حجم اسپرم هر مولد در این پژوهش برابر با
 1/05±1/11میلیلیتر بود که  02/92±0/10میلیارد عدد اسپرم
در هر میلیلیتر از آن وجود داشت .مدت زمان متوسط تحرک
اسپرم و درصد اسپرمهای متحرک نیز بهترتیب برابر با 20/25±2/21
ثانیه و  15/22±1/25درصد بودند.
بررسی همبستگی بین طول چنگالی با حجم اسپرم نشان
داد که افزایش یا کاهش طول کل و طول چنگالی مولدین نر
ماهیان سفید به تنهایی روی افزایش یا کاهش حجم اسپرم آنها
تاثیر ندارد (جدول  .)1شرایط مشابهی در مورد ارتباط میان وزن
و حجم اسپرم نیز وجود داشت ،به شکلی که ارتباط معنیداری
میان حجم اسپرم با میزان وزن به دست نیامد با این وجود مطالعه
همبستگی بین ارتفاع بدن و حجم اسپرم بیانگر ارتباط مثبت
معنیدار ( )p<1/15بین این دو متغیر بود (جدول .)1
ارتباط میان طول چنگالی با درصد اسپرمهای متحرک نیز
نشان داد که همبستگی معنیداری میان طول چنگالی مولدین
نر سفید دریای خزر با افزایش یا کاهش اسپرمهای متحرک وجود
ندارد ( .)p>1/15نتایج بهدست آمده از بررسی همبستگی بین
وزن و ارتفاع بدن با درصد اسپرمهای متحرک بیانگر آن است که
افزایش یا کاهش ارتفاع بدن مولدین نر ماهیان سفید به تنهایی
روی افزایش یا کاهش درصد اسپرمهای متحرک آنها اثر ندارد
(جدول  .)1همچنین میزان وزن نیز دارای همبستگی معنیدار
( )p>1/15با درصد اسپرمهای متحرک نبود ( جدول .)1
همبستگی بین طول چنگالی با مدت زمان تحرک اسپرم
بیانگر آن بود که افزایش یا کاهش طول چنگالی مولدین نر
ماهیان سفید به تنهایی اثری بر افزایش یا کاهش مدت زمان
تحرک اسپرم ندارد .ارتباط بین میانگین وزن و ارتفاع بدن با مدت
زمان تحرک اسپرم نیز بیانگر عدم وجود همبستگی معنیدار
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استاندارد±میانگین) در ماهیهاي سفید نر حاشیه جنوبی دریاي
خزر ()n=04
(خطاي استاندارد ±میانگین)
طول چنگالی (سانتیمتر)

21/25±2/11

ارتفاع بدن (سانتیمتر)

9/15±1/10

وزن (گرم)

151/11±29/11

حجم اسپرم (میلیلیتر)

1/05±1/11

نسبت اسپرمهای متحرک (درصد)
مدت زمان تحرک اسپرم (ثانیه)

15/22±1/25
20/25±2/21

تراکم اسپرم (میلیارد اسپرم در میلی لیتر)

02/92±0/10

اسپرماتوکریت (درصد)

19/15±1/25

این شرایط در مورد ارتباط میان ارتفاع بدن با تراکم اسپرم
نیز وجود داشت بهطوریکه همبستگی معنیداری میان و ارتفاع
بدن با تراکم اسپرم بهدست نیامد ( .)p>1/15همچنین همبستگی
معنیداری میان وزن با تراکم اسپرم ماهی سفید دریای خزر
وجود نداشت ( ،)p>1/15درحالیکه طول چنگالی دارای یک
همبستگی منفی معنیدار ( )p<1/15با تراکم اسپرم بود (جدول .)1
رابطه میان طول چنگالی با اسپرماتوکریت نشانگر یک
همبستگی معنیدار بین این عامل با درصد اسپرماتوکریت
مولدین نر ماهیان سفید دریای خزر بود .همبستگی مثبت طول
چنگالی ( )1/112با میزان اسپرماتوکریت بیانگر آن بود که
افزایش طول چنگالی موجب افزایش در مقدار اسپرماتوکریت
خواهد شد .یافتههای این پژوهش همچنین بیانگر وجود همبستگی
معنیدار بین ارتفاع بدن با میزان اسپرماتوکریت بود .مقدار
 1/112همبستگی پیرسون بین ارتفاع بدن با میزان اسپرماتوکریت
گویای آن است که افزایش ارتفاع بدن موجب افزایش میزان
اسپرماتوکریت ماهیان نر سفید میگردد (جدول  .)1با این وجود
رابطه معنیداری بین وزن و درصد اسپرماتوکریت بهدست نیامد
(.)p>1/15
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جدول  :2همبستگی بین خصوصیات ریختشناسی با ویژگیهاي اسپرمشناختی ماهیهاي سفید نر حاشیه جنوبی دریاي خزر ()n=04

طول چنگالی
(سانتیمتر)
ارتفاع بدن
(سانتیمتر)
وزن (گرم)

حجم اسپرم

اسپرم اسپرمهاي

مدت زمان تحرک

تراکم اسپرم (میلیارد اسپرم

اسپرماتوکریت

(میلیلیتر)

متحرک (درصد)

اسپرم (ثانیه)

در میلی لیتر)

(درصد)

1/102

-1/119

-1/251

*-1/119

*1/112

*1/110

-1/210

-1/151

-1/522

*1/112

1/212

1/152

-1/221

-1/221

1/222

* بیانگر معنیداری در سطح  1/15درصد بین هر زوج متغیر است.

بحث
تعیین پارامترهای موثر بر فعالیت اسپرم بهمنظور افزایش
کارایی تکثیر مصنوعی دارای اهمیت بسیاری است ( Alaviو
همکاران .)1112 ،زمان شروع حرکت اسپرم ( Cabritaو
همکاران1102 ،؛  Shaliutinaو همکاران )1101 ،و طول دوره
تحرک اسپرم ( Rurangwaو همکاران1112 ،؛  Billardو
 )0991 ،Cossonدر گونههای مختلف متفاوت بوده و با تغییر
محیطزیست و مشخصههای ظاهری آنها تغییر میکند (Alavi
و همکاران1119a ،؛  Krugerو همکاران .)1112 ،بنابراین انتخاب
مولدین نر مناسب براساس ارتباط بین پارامترهای ریختشناسی
با کیفیت و کمیت اسپرم منجر به ایجاد نسل موفقتری خواهد
شد .عوامل زیستی و غیرزیستی متعددی مانند غذا ،استرسهای
محیطی ،تناسب شرایط محیطی با نیازهای فیزیولوژیک و وجود
شکارچیان بر ساختار طولی و وزنی ماهیان اثر دارد که منجر به
تفاوت در میانگینهای پارامترهای طول و وزن خواهد شد
(نجارلشگری.)0215 ،
تولید و کیفیت اسپرم میتواند تحت تاثیر عواملی مانند
اندازه ،وزن ،شرایط فیزیولوژیک و سن ماهی قرار گیرد ( Alaviو
همکاران1119b ،؛ 1112a ،Bozkurt؛  Ceballos-Vazquezو
همکاران .)1112 ،حجم و تراکم اسپرم در گونههای مختلف متفاوت
است بهطوریکه میزان آن در ماهیان نـر با افزایش سن باال
میرود ( Ceballos-Vazquezو همکاران1112 ،؛  Ingermannو
همکاران.)1111 ،
تولید اسپرم و کیفیت آن تحت تاثیر اندازه ماهی قرار دارد
( Hajirezaeeو همکاران1101 ،؛  Alaviو همکاران.)1119b ،
وجود ارتباط معنیدار مثبت بین طول چنگالی و تراکم اسپرم
نشان داد که طول چنگالی میتواند یک معیار واقعگرایانهتر برای
تعیین میزان تراکم اسپرم ماهی نر سفید دریای خزر باشد .طول

چنگالی از تقریب مناسبتری برای ایجاد همبستگی در این گونه
برخوردار است.
علیرغم ارتباط بین تراکم اسپرم و وزن ماهیان در تحقیقات
گذشته ( Şahinözو همکاران1111 ،؛  Hoysakو ،)1110 ،Liley
چنین ارتباطی در پژوهش حاضر یافت نشد که نشان میدهد
نباید انتخاب مولدهای نر ماهی سفید دریای خزر برای تکثیر بر
اساس وزن صورت گرفته و طول چنگالی عامل تاثیرگذارتری
است .در مقابل همبستگی منفی معنیداری میان تراکم اسپرم با
طول چنگالی در این پژوهش بهدست آمد .چنین شرایطی را
میتوان به رشد آلومتریک ماهی سفید نسبت داد ( Abediو
همکاران ،)1101 ،بهطوریکه وزن ماهی متناسب با طول ماهی
افزایش نیافته و در نتیجه یک الگوی مشابه در ارتباط میان تراکم
اسپرم با وزن و طول چنگالی به دست نیامد.
میزان اسپرماتوکریت در مایع منی یکی دیگر از متغیرهایی
است که برای ارزیابی کیفیت اسپرم ماهیان مورد بررسی قرار
میگیرد (ایمانپور و همکاران0211 ،؛  Lileyو همکاران.)1111 ،
بررسی همبستگی بین اندازه ماهی با اسپرماتوکریت در تحقیق
حاضر بیانگر آن است که طول چنگالی ماهیان سفید با درصد
اسپرماتوکریت دارای همبستگی مثبت است (جدول  .)1یافتههای
این پژوهش مشابه تحقیقات انجام شده روی ماهی باس راهراه
( ،)Morone saxatilisباس دریایی ( )Dicentrarchus labraxو
قزلآالی رنگینکمان ( Liley( )Onchorhynchus mykissو
همکاران1111 ،؛  Dreannoو همکاران0999 ،؛ Vuthiphandchai
و  )0999 ،Zoharمیباشد .عالوه بر این عدم ارتباط معنیدار میان
تغییرات وزن با حجم اسپرماتوکریت بر خالف تحقیق  Alaviو
همکاران ( )1111روی ماهی سوف ( )Perca fluviatilisنشان
دهنده این موضوع است که خصوصیات ریختشناسی موثر بر
کیفیت اسپرم برای هر گونه باید مشخص گردد .وجود چنین
اختالفاتی را میتوان به عواملی همچون گونه و سن ماهیان نسبت
951
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داد که بر میزان اسپرماتوکریت ماهیان تاثیرگذار هستند (خارا و
همکاران0219 ،؛ لرستانی و همکاران)0215 ،
عدم همبستگی بین وزن ماهی سفید با مدت زمان تحرک
اسپرم در مطالعه حاضر مشاهده گردید .با این وجود  Alaviو
همکاران ( )1119bدر تحقیق خود گزارش نمودند که وزن یکی
از عوامل موثر در افزایش مدت زمان تحرک اسپرم اردک ماهی
( )Esox luciusاست .بهعبارت دیگر اندازه یا وزن اثری بر مدت
زمان تحرک اسپرم ماهی سفید دریای خزر نداشته و مقدار این
متغیر میتواند بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار داشته باشد.
انتخاب مولدین نر مناسب بر اساس ارتباط بین پارامترهای
ریختشناسی و کیفیت و کمیت اسپرم منجر به ایجاد نسل
موفقتری خواهد شد چرا که اندازه و شرایط فیزیولوژیک ماهی
بر تولید و کیفیت اسپرم اثرگذار است ( .)1112a ،Bozkurtتفاوت
نتایج تحقیق حاضر با مطالعات سایر پژوهشگران میتواند تحت
تـاثیر عوامـل ژنتیکـی ،کیفیت آب ،شرایط محیطـی ،رژیـم
غـذایی و استرسهای محیطی نظیر صید و جابهجایی باشـد
( .)1112a,b ،Bozkurtاین عوامل قابلیت لقاح را با تاثیر بر میزان
تراکم ،حجم و طول دوره تحرک اسپرم تغییر داده و بر موفقیت
تکثیر اثرگذارخواهد بود ( Mcnivenو همکاران.)0991 ،
نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد که طول
چنگالی همبستگی منفی معنیدار با ترامک اسپرم و مثبت
معنیدار با درصد اسپرماتوکریت دارد .همچنین همبستگی مثبت
معنیداری بین ارتفاع بدن با حجم اسپرم و درصد اسپرماتوکریت
بهدست آمد ،درحالیکه وزن فاقد همبستگی معنیداری با
متغیرهای مطالعاتی بود .بنابراین میتوان از این خصوصیات
ریختشناسی برای تشخیص میزان رسیدگی و تراکم اسپرم ماهی
سفید دریای خزر بهره برد .با این وجود توصیه میگردد اثر این
عوامل ریختشناسی بر سایر ویژگیهای اثرگذار در موفقیت
تکثیر همچون کیفیت تخمک ،میزان لقاح و تفریخ تخمهای
ماهی سفید دریای خزر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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