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 مولدین شناسیریخت خصوصیات با شناختیاسپرم هایویژگی بین رابطه مقایسه

 خزر دریای غربیجنوب حاشیه در (Rutilus kutum) سفید ماهی نر

 
 پستی صندوق ،تهران اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شیالت، گروه :*اسالمیرجبی هومن :

775-94595  

 صندوق تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه: عرب نرگس 

  94595-775: پستی

 94595-775: پستیصندوق ،تهران اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شیالت، گروه :درویشی صمد  

 

 9314 دیتاریخ پذیرش:                    9314 مهرتاریخ دریافت: 

 چکیده

ماهیان نیز  شناختیاسپرم خصوصیات سریع ارزیابی بررسی نیازمند تخمک هایویژگی بر ماهیان عالوه مصنوعی تکثیر موفقیت 

 (Rutilus kutum)شناسی مولدین نر ماهی سفید دریای خزر های ریختمطالعه حاضر بر این اساس به بررسی همبستگی ویژگی. باشدمی

ت اسپرم و اسپرماتوکری تراکم اسپرم، تحرک زمان مدت های متحرک،اسپرم، درصد اسپرم ها شامل حجمبا خصوصیات اسپرم شناختی آن

ر ماهی سفید سه تا چهار ساله برای این منظور از ماهیان صید شده در حاشیه جنوب غربی دریای خزر عدد مولد ن 04پرداخته است. تعداد 

های متحرک و )حجم اسپرم، تراکم اسپرم، تحرک اسپرم، درصد اسپرم شناختیاسپرم پارامترهای صورت تصادفی انتخاب وبه

تند. مورد بررسی قرار گرف جداگانه صورتبهارتفاع بدن( و  الیها )وزن، طول چنگشناسی آناسپرماتوکریت( و برخی خصوصیات ریخت

 مترسانتی 35/04±80/3 و گرم 44/857±04/04 برابر ترتیببه پژوهش این در شده صید سفید ماهیان چنگالی طول و وزن میانگین

 تحرک زمان مدت، درصد 35/85±55/7 های متحرک برابراسپرم، مترمیلی 55/0±08/4 هر ماهی معادل اسپرم حجم عالوه به. بود

 85/74±05/0میزان به اسپرماتوکریت و لیترمیلی در میلیارد اسپرم 43/50±05/5 برابر اسپرم تراکم، ثانیه 05/05±07/3 میزان اسپرم به

( دارد. 775/4( و ارتفاع بدن )775/4داری با طول چنگالی )ها نشان داد که اسپرماتوکریت همبستگی مثبت معنییافته. بود درصد

توان از طول دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که می( به-704/4داری نیز میان طول چنگالی با تراکم اسپرم )همبستگی منفی معنی

که یالحعنوان معیار مناسبی برای تشخیص تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت مولدین نر سفید دریای خزر بهره برد، درچنگالی و ارتفاع بدن به

 شناختی ماهی سفید در این پژوهش بود.دار با خصوصیات اسپرموزن ماهی سفید فاقد همبستگی معنی

 شناختی، طول چنگالی، وزنماهی سفید، خصوصیات اسپرم کلمات کلیدی:

 rajabi.h@srbiau.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 ترین ماهیان( یکی از مهمRutilus kutumماهی سفید )

 (Anadromous) کوچرود ماهیان نوع خزر از استخوانی دریای

 گرددمی های منتهی به آنرودخانه وارد ریزیتخم برای که بوده

(Riede ،1110).  ارزش باالی غذایی و کیفیت مناسب گوشت

ای در اقتصاد مناطق جنوبی ماهی سفید سبب شده که نقش ویژه

ه ب سفید دریای خزر ایفا نماید. عملیات تکثیر و پرورش ماهی

های پیش آغاز منظور بازسازی و حفظ ذخایر ارزشمند آن از سال

 ؛1105و همکاران،  Bani)شده و تاکنون نیز ادامه داشته است 

Keivany  ،1101و همکاران.) 

فرآیند پیچیده زیستی است که تحت تاثیر عوامل  یک بلوغ       

داران قرار دارد. مهرگان و مهرهمختلف درونی و بیرونی در بی

شروع تکثیر با رسیدن حیوانات به بلوغ جنسی و قابلیت 

 اتوژنزها شناخته شده که در ماهیان نر با اسپرمگیری در آنجفت

 صورتبه . عواملی(0991و همکاران،  Cavaco)شود مشخص می

کنند می آفرینینقش تولیدمثل فرآیند در غیرمستقیم و مستقیم

 اسپرم کیفیت. باشدمی هاجمله آن از نر ماهیان اسپرم کیفیت که

 ،محیطی عوامل، سن، اندازه مانند عواملی تاثیر تحت تواندمی

 و غذایی رژیم، ژنتیکی خصوصیات، آب کیفیت بودن متفاوت

 دماهی باش تراکم آب و کیفیت، محیطی نظیر سموم هایاسترس

(Bozkurt ،a,b1112.) 

ی کارهااز جمله راه منظور بازسازی ذخایرمصنوعی به تکثیر       

اند شدت آسیب دیدهها بهمهم برای ماهیانی است که ذخایر آن

(Braithwaite  وSalvanes ،1101 .) تکثیر در این شرایط موفقیت

بستگی  نیز )اسپرماتوزوا( های تخم به کیفیت اسپرمویژگی بر عالوه

یر ها تحت تاثالروهای مناسب در تفریخگاه که تولیدطوریدارد به

 Migaud)قرار دارد  باال کیفیت با هایی از هر دو جنستولید گامت

 یکیف پارامترهای .(0211تکه و همکاران، ؛ 1102و همکاران، 

 خمت لقاح در موفقیت هستند که عواملی ءجز بر این اساس اسپرم

صورت به ( که معموال1112ًو همکاران،  Alaviتاثیرگذار هستند )

شدت تحرک، درصد اسپرماتوزوییدهای متحرک و مدت زمان 

و همکاران،  Cabritaگردد )ها ارزیابی میحرکت رو به جلوی آن

1102 .) 

ا ماهیان با توجه به تاثیر اسپرم بتر یابی به نسل موفقدست       

کیفیت بر سالمتی الروها نیازمند ارزیابی سریع خصوصیات اسپرم 

 ترینبیش (. همواره1115و همکاران،  Adewumiخواهد بود )

 معطوف الرو و تخم خصوصیات به ماهی پرورش صنعت در توجه

 در هشد مبذول اسپرم کیفیت به نسبت تریکم نگاه و گشته

 روال بقای و لقاح موفقیت روی گامت نوع دو هر ویژگی کهصورتی

ارزیابی کیفیت اسپرم (. 1112و همکاران،  Rurangwa) است موثر

ویژه طول دوره تحرک اسپرم بر این اساس برای افزایش و به

و  Fitzpatrickکارایی لقاح مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است )

که بتوانند اسپرمی با (. انتخاب مولدهای مناسب 1115همکاران، 

های کیفیت باال را در اختیار قرار دهند نیز همواره از دغدغه

آید حساب میمدیران مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان به

(Migaud  ،1102و همکاران.) 

 ماهی مصنوعی تکثیر در خصوص مختلفی هایپژوهش       

فارابی و توان به مطالعه که از آن جمله می گرفته انجام سفید

( اشاره نمود که به بررسی وضعیت تکثیر مولدین 0212همکاران )

و رهاسازی بچه ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر پرداخته 

و نشان دادند که باالترین میزان استحصال تخم ماهی سفید در 

چنین آید. همدست مینیمه اول فروردین در رودخانه شیرود به

با بررسی اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی ( 0219خارا و همکاران )

مولدین نر ماهی سفید در رودخانه تجن مشخص نمودند که 

ت ترین میزان اسپرماتوکریترتیب بیشبه ساله 2 ساله و 2 نر مولدین

ه رابطهای بسیار دیگری نیز در و غلظت اسپرم را دارند. پژوهش

ها نبا ماهی سفید دریای خزر به انجام رسیده که در میان آ

منظور بررسی عوامل ( به0219افرا )توان به مطالعه گرایلیمی

های شناختی بر استحصال تخم ماهی سفید در رودخانهبومزیست

( در رابطه با مقایسه برخی 0215تجن و شیرود، نجارلشگری )

های شیرود و خصوصیات اسپرم مولدین ماهی سفید رودخانه

مقایسه برخی پارامترهای ( در 0211تنکابن، تکه و همکاران )

شناختی و بیوشیمیایی منی مولدین ماهی سفید در اسپرم

  های مهاجرت تولیدمثلی اشاره نمود.زمان

 دهنده وجود رابطهنشان چنین تحقیقات بسیاریهم       

لف های مختگونه تکثیر با کارایی وزن و طول، سن بین دارمعنی

و  Alavi ؛1101و همکاران،  Gorjian Arabi) است ماهیان

. با (1112و همکاران،  Ceballos-Vazquez ؛b1119همکاران، 

 های اسپرمخصوص ارتباط بین ویژگیای دراین وجود مطالعه

شناسی مولدین نر ماهی سفید شناختی با خصوصیات ریخت

عنوان یک گونه ارزشمند بومی در به (Rutilus kutum)دریای خزر 

های بازسازی ذخایر صورت مهمنظور برناهای صیادی بهایستگاه

نگرفته است. تحقیق حاضر بر این اساس به ارتباط خصوصیات 

 های اسپرمشناسی مولدین نر ماهی سفید با ویژگیریخت

 غربی دریای خزر پرداخت.ها در حاشیه جنوبشناختی آن
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 هامواد و روش
در مرکز تکثیر و  0292این پژوهش در نیمه اول فروردین        

ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت صورت پذیرفت. پرورش 

انتخاب ماهیان آزمایشی از میان ایستگاه صیادی شیالت )دهانه 

های صیادی انجام پذیرفت رود( و پرهرود و خشکرودخانه سفید

ماهی سفید طی فصل تکثیر مصنوعی و  تکثیرکه در فرآیند 

ماهیان دهنده جامعه بازسازی ذخایر دخالت داشته تا نشان

 11ر باشند. این مناطق هر ساله از غربی دریای خزحاشیه جنوب

فروردین سال بعد مبادرت به صید ماهیان استخوانی  05اه تا ممهر

نمایند. صید ها میاستخوانی برای بازسازی ذخایر آن-و غضروفی

ها از نوع تقریبی بوده که تا فاصله یک کیلومتری ماهی در پره

رد. صید در رودخانه نیز به کمک احداث شیل کدریا پیشروی می

 و استفاده از پره در پشت آن صورت پذیرفت.

 عدد ماهی مولد جنس نر سفید دریای خزر 21تعداد        

(Rutilus kutum) صورت تصادفی از میان ساله به سه تا چهار

ها انتخاب و با کمک ماشین حمل مجهز به اکسیژن به ایستگاه

هیان استخوانی شهید انصاری رشت مرکز تکثیر و پرورش ما

منتقل گردیدند. ماهیان پس از انتقال به کارگاه درون دو حوضچه 

سیمانی جداگانه از سایر ماهیان کارگاه نگهداری شدند و هر یک 

د. گذاری شدنهایی به باله پشتی شمارهها با اتصال پالکاز ماهی

 صورتسنجی هر یک از مولدین نر بهسپس خصوصیات ریخت

جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان برای این منظور ابتدا 

هوش قسمت در میلیون آب بی 011میزان با پودر گل میخک به

(. دمای آب در زمان شروع 0211شدند )سلیمانی و همکاران، 

 بود. 1/1آب معادل  pHگراد و درجه سانتی 15±0بررسی برابر 

چنگالی و ارتفاع بدن سنجی شامل طول فاکتورهای ریخت       

متر مطابق با روش میلی 0با دقت  سنجیتوسط تخته زیست

Berg (0929اندازه ) گیری شدند. وزن کل بدن تک تک ماهیان

گرم مطابق با الگوی  0/1نیز به کمک ترازوی دیجیتالی با دقت 

Kulkarni ( به1100و همکاران ) .دست آمد 

گیری برای اندازه گیری از مولدین نر ماهیان سفیداسپرم

جی سنو پس از زیست جداگانه صورتبه شناختیاسپرم پارامترهای

انجام پذیرفت. منفذ تناسلی ماهیان نر برای این منظور ابتدا با 

ری گیخشک گردید. نحوه اسپرم الکل ضدعفونی و سپس کامالً

مرتبه  1به این صورت بود که تمام مایع منی یک مولد پس از 

ها های آزمایش استریل ریخته شد. نمونهون لولهماساژ شکمی در

گیری داری و بالفاصله جهت اندازهدر فالسک حاوی یخ نگه

 ،های متحرکدرصد اسپرم ،اسپرم حجم شامل آزمایشی پارامترهای

اسپرماتوکریت به  و میزان اسپرم تراکم، اسپرم تحرک زمان مدت

تقر در آزمایشگاه مرکز بانک ژن ماهیان خاویاری کشور مس

المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان منتقل انستیتو تحقیقات بین

ها با انجام چهار تکرار و مقادیر مربوط به هر یک از آن شدند

 .دست آمدشرح زیر بهبه

جداگانه با کمک استوانه  صورتماهی به دهی هرحجم اسپرم       

اسپرم میکرولیتر  5دست آمد. میزان لیتر بهمدرج بر حسب میلی

های متحرک و طول دوره گیری درصد اسپرمنیز برای اندازه

وسیله سمپلر روی یک الم خشک زیر میکروسکوپ حرکت به

مجهز به دوربین × 11( با بزرگنماییNikon ،Japanنوری )

میکرولیتر از آب کارگاه جهت  011برداری قرار گرفته و فیلم

زمان مدت زمان همها به آن اضافه شد. سازی حرکت اسپرمفعال

و  Aasها توسط کورنومتر دیجیتال ثبت گردید )تحرک اسپرم

 Billardها طبق نظر (. مدت زمان تحرک اسپرم0990همکاران، 

صورت زمانی در نظر گرفته شد که تحرک ( به0991) Cossonو 

های متحرک ها متوقف شوند. درصد اسپرمدرصد سلول 99تا  95

عدد اسپرم و تعیین  011ا شمارش روش تخمین چشمی بنیز به

 Horváthدست آمد )ها بهمتحرک به تمام اسپرم هاینسبت اسپرم

 (.1115و همکاران، 

سازی یک میکرولیتر از مایع منی تراکم اسپرم پس از رقیق       

درصد کلرید  1/1کننده اسپرم شامل با استفاده از محلول رقیق

و قرار گرفتن یک میکرولیتر  0111به  0( به نسبت NaClسدیم )

از محلول رقیق شده روی الم هموسیتومتر زیر میکروسکوپ نوری 

، Dabrowskiو  Ciereszko)دست آمد به× 211نمایی با بزرگ

قرار گرفت  0 سپس در رابطه دست آمده از شمارش. عدد به(0992

لیتر محاسبه یو میزان تراکم اسپرم بر اساس تعداد در هر میل

در آن برابر تعداد  X( که 0991و همکاران،  Suquetگردید )

برابر عدد حاصل از  Nلیتر اسپرم و اسپرماتوزوآ در هر میلی

 ×X=N 01 ×211×5                         :ها بودشمارش اسپرم

گیری لیتر از اسپرم هر ماهی برای اندازهمیزان یک میلی       

ریخته شد و های میکروهماتوکریت اسپرماتوکریت داخل لوله

ها در ها توسط خمیر مخصوص مسدود گردید. لولهانتهای آن

( با سرعت Sigma 02 ،USAادامه توسط دستگاه سانتریفیوژ )

دقیقه سانتریفیوژ شدند. میزان  5مدت دور در دقیقه به 5111

کش مخصوص سنجش اسپرماتوکریت هر ماهی با کمک خط

 (.1111همکاران،  و Williotدست آمد )درصد اسپرماتوکریت به

نسخه  SPSSافزار تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم       

صورت میانگین همراه با خطای ها بهانجام گرفت. یافته 01

چنین برای تعیین ارتباط میان استاندارد ارائه گردیدند. هم
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 شناسی از آزمون پیرسونپارامترهای مذکور با خصوصیات ریخت

(Pearson’s correlation coefficient)  با درصد احتمال در سطح

 درصد استفاده شد. 5

 

 نتایج
ن شناختی مولدیاسپرم و سنجیریخت میانگین خصوصیات       

آورده شد. ماهیان نر سفید در این  0نر ماهی سفید در جدول 

متر بودند. سانتی 25/21±12/1پژوهش دارای طول چنگالی برابر 

متر سانتی 15/9±10/1به  چنین ارتفاع بدن ماهیان آزمایشیهم

 11/151±11/29که متوسط وزنی ماهیان برابر یحالرسید در

گرم ثبت گردید. حجم اسپرم هر مولد در این پژوهش برابر با 

میلیارد عدد اسپرم  92/02±10/0لیتر بود که میلی 11/1±05/1

لیتر از آن وجود داشت. مدت زمان متوسط تحرک در هر میلی

 25/20±21/2 با برابر ترتیببه نیز متحرک هایرماسپ درصد و اسپرم

 درصد بودند. 22/15±25/1ثانیه و 

ان اسپرم نش حجم طول چنگالی با بین همبستگی بررسی       

داد که افزایش یا کاهش طول کل و طول چنگالی مولدین نر 

ا هماهیان سفید به تنهایی روی افزایش یا کاهش حجم اسپرم آن

(. شرایط مشابهی در مورد ارتباط میان وزن 1تاثیر ندارد )جدول 

 داریو حجم اسپرم نیز وجود داشت، به شکلی که ارتباط معنی

با این وجود مطالعه میان حجم اسپرم با میزان وزن به دست نیامد 

همبستگی بین ارتفاع بدن و حجم اسپرم بیانگر ارتباط مثبت 

 (.1جدول ( بین این دو متغیر بود )>15/1pدار )معنی

های متحرک نیز درصد اسپرم طول چنگالی با ارتباط میان       

 داری میان طول چنگالی مولدیننشان داد که همبستگی معنی

های متحرک وجود سفید دریای خزر با افزایش یا کاهش اسپرم نر

 بین همبستگی دست آمده از بررسینتایج به (.<15/1p)ندارد 

های متحرک بیانگر آن است که زن و ارتفاع بدن با درصد اسپرمو

افزایش یا کاهش ارتفاع بدن مولدین نر ماهیان سفید به تنهایی 

ها اثر ندارد های متحرک آنروی افزایش یا کاهش درصد اسپرم

دار چنین میزان وزن نیز دارای همبستگی معنی(. هم1)جدول 

(15/1p>) (.1نبود ) جدول  های متحرکبا درصد اسپرم 

 اسپرم تحرک زمان طول چنگالی با مدت بین همبستگی       

بود که افزایش یا کاهش طول چنگالی مولدین نر بیانگر آن 

ماهیان سفید به تنهایی اثری بر افزایش یا کاهش مدت زمان 

 مدت اب میانگین وزن و ارتفاع بدن بین تحرک اسپرم ندارد. ارتباط

 داراسپرم نیز بیانگر عدم وجود همبستگی معنی تحرک زمان

(15/1p>.)  میان تغییرات وزن و ارتفاع بدن مولدین نر ماهی

 سفید با افزایش یا کاهش مدت زمان تحرک اسپرم بود.

 

شناختی )خطاي سنجی و اسپرم: خصوصیات ریخت1جدول 

هاي سفید نر حاشیه جنوبی دریاي میانگین( در ماهی±استاندارد

 (=04nخزر )

 (میانگین ±استاندارد خطاي) 

25/21±11/2 متر(چنگالی )سانتی طول  

15/9±10/1 متر(بدن )سانتی ارتفاع  

11/151±11/29 وزن )گرم(  

05/1±11/1 لیتر(حجم اسپرم )میلی  

22/15±25/1 های متحرک )درصد(نسبت اسپرم  

25/20±21/2 اسپرم )ثانیه( تحرک زمان مدت  

92/02±10/0 (ترلی میلی اسپرم در میلیارد)اسپرم  تراکم  

15/19±25/1 )درصد(اسپرماتوکریت   

 

 پرماس تراکم با این شرایط در مورد ارتباط میان ارتفاع بدن       

داری میان و ارتفاع که همبستگی معنیطورینیز وجود داشت به

همبستگی  چنینهم (.<15/1p)دست نیامد به با تراکم اسپرم بدن

داری میان وزن با تراکم اسپرم ماهی سفید دریای خزر معنی

که طول چنگالی دارای یک حالیدر، (<15/1p)وجود نداشت 

 (.1 )جدول با تراکم اسپرم بود (>15/1p) دارمعنی منفی همبستگی

طول چنگالی با اسپرماتوکریت نشانگر یک  رابطه میان       

درصد اسپرماتوکریت دار بین این عامل با همبستگی معنی

مولدین نر ماهیان سفید دریای خزر بود. همبستگی مثبت طول 

( با میزان اسپرماتوکریت بیانگر آن بود که 112/1چنگالی )

افزایش طول چنگالی موجب افزایش در مقدار اسپرماتوکریت 

چنین بیانگر وجود همبستگی هم پژوهش این هاییافته شد. خواهد

اسپرماتوکریت بود. مقدار  دن با میزانارتفاع ب بین دارمعنی

پیرسون بین ارتفاع بدن با میزان اسپرماتوکریت  همبستگی 112/1

گویای آن است که افزایش ارتفاع بدن موجب افزایش میزان 

(. با این وجود 1گردد )جدول اسپرماتوکریت ماهیان نر سفید می

امد یدست نداری بین وزن و درصد اسپرماتوکریت بهرابطه معنی

(15/1p>.) 
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 (=04nهاي سفید نر حاشیه جنوبی دریاي خزر  )ماهی شناختیاسپرم هايویژگی شناسی باریخت همبستگی بین خصوصیات :2جدول 

 اسپرم حجم 

 (لیترمیلی)

 هاي اسپرماسپرم 

 (درصد) تحرکم

 دت زمان تحرکم

 (ثانیه) اسپرم

 ماسپر میلیارد) اسپرم تراکم

 (لیتر میلی در

  سپرماتوکریتا

 (درصد)

چنگالی  طول

 (مترسانتی)

102/1 119/1- 251/1- *119/1- *112/1 

بدن  ارتفاع

 (مترسانتی)

*110/1 210/1- 151/1- 522/1- *112/1 

 222/1 -221/1 -221/1 152/1 212/1 (گرم)وزن 
 درصد بین هر زوج متغیر است. 15/1 سطح در داریمعنی بیانگر *

 بحث 
ایش افز منظوربهثر بر فعالیت اسپرم وتعیین پارامترهای م       

و  Alavi) است بسیاری اهمیت دارایکارایی تکثیر مصنوعی 

و  Cabritaاسپرم ) حرکت شروع(. زمان 1112همکاران، 

 دوره طول و (1101و همکاران،  Shaliutina ؛1102همکاران، 

و  Billard؛ 1112و همکاران،  Rurangwa)اسپرم  تحرک

Cosson ،0991) با تغییر های مختلف متفاوت بوده و در گونه

 Alaviکند )ها تغییر میهای ظاهری آنزیست و مشخصهمحیط

 (. بنابراین انتخاب1112و همکاران،  Kruger؛ a1119و همکاران، 

 اسیشنریخت پارامترهای بین ارتباط اساسبر مناسب نر مولدین

 واهدخ تریموفق نسل ایجاد به منجر اسپرم کمیت و کیفیت با

 هایاسترس، غذا متعددی مانند غیرزیستی و زیستی عوامل. شد

 فیزیولوژیک و وجود نیازهای با محیطی شرایط محیطی، تناسب

که منجر به  وزنی ماهیان اثر دارد طولی و شکارچیان بر ساختار

های پارامترهای طول و وزن خواهد شد تفاوت در میانگین

 (.0215، نجارلشگری)

 تاثیر عواملی مانندتواند تحت تولید و کیفیت اسپرم می       

و  Alavi) گیرد قرار ماهی اندازه، وزن، شرایط فیزیولوژیک و سن

و  Ceballos-Vazquez؛ Bozkurt ،a1112؛ b1119همکاران، 

مختلف متفاوت  هایگونه در اسپرم تراکم و مجح (.1112همکاران، 

 باال با افزایش سن نـر ماهیان که میزان آن درطوریاست به

و   Ingermann؛1112و همکاران،  Ceballos-Vazquezرود )می

 (. 1111همکاران، 

ارد د قرار اندازه ماهی تاثیر تحت آن کیفیت و اسپرم تولید       

(Hajirezaee  ،؛1101و همکاران Alavi  ،و همکارانb1119 .)

دار مثبت بین طول چنگالی و تراکم اسپرم وجود ارتباط معنی

برای  ترگرایانهتواند یک معیار واقعنشان داد که طول چنگالی می

تعیین میزان تراکم اسپرم ماهی نر سفید دریای خزر باشد. طول 

تری برای ایجاد همبستگی در این گونه چنگالی از تقریب مناسب

 برخوردار است.

رغم ارتباط بین تراکم اسپرم و وزن ماهیان در تحقیقات علی       

(، Liley ،1110و  Hoysak؛ 1111و همکاران،  Şahinöz)گذشته 

دهد چنین ارتباطی در پژوهش حاضر یافت نشد که نشان می

نباید انتخاب مولدهای نر ماهی سفید دریای خزر برای تکثیر بر 

یرگذارتری اساس وزن صورت گرفته و طول چنگالی عامل تاث

داری میان تراکم اسپرم با در مقابل همبستگی منفی معنیاست. 

دست آمد. چنین شرایطی را طول چنگالی در این پژوهش به

و  Abediتوان به رشد آلومتریک ماهی سفید نسبت داد )می

که وزن ماهی متناسب با طول ماهی طوری(، به1101همکاران، 

م وی مشابه در ارتباط میان تراکافزایش نیافته و در نتیجه یک الگ

 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 

(. 1111و همکاران،  Liley؛ 0211گیرد )ایمانپور و همکاران، می

اندازه ماهی با اسپرماتوکریت در تحقیق  بین همبستگی بررسی

حاضر بیانگر آن است که طول چنگالی ماهیان سفید با درصد 

های (. یافته1اسپرماتوکریت دارای همبستگی مثبت است )جدول 

راه این پژوهش مشابه تحقیقات انجام شده روی ماهی باس راه

(Morone saxatilis( باس دریایی ،)Dicentrarchus labrax ) و

 و Liley) (Onchorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل

 Vuthiphandchai؛ 0999و همکاران،  Dreanno؛ 1111 همکاران،

 دار میانباشد. عالوه بر این عدم ارتباط معنی( میZohar ،0999و 

و  Alaviتغییرات وزن با حجم اسپرماتوکریت بر خالف تحقیق 

 نشان (Perca fluviatilis)( روی ماهی سوف 1111همکاران )

شناسی موثر بر دهنده این موضوع است که خصوصیات ریخت

وجود چنین  کیفیت اسپرم برای هر گونه باید مشخص گردد.

چون گونه و سن ماهیان نسبت توان به عواملی هماختالفاتی را می
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ارا و خداد که بر میزان اسپرماتوکریت ماهیان تاثیرگذار هستند )

 (0215لرستانی و همکاران،  ؛0219همکاران، 

عدم همبستگی بین وزن ماهی سفید با مدت زمان تحرک        

و  Alaviاسپرم در مطالعه حاضر مشاهده گردید. با این وجود 

( در تحقیق خود گزارش نمودند که وزن یکی b1119همکاران )

از عوامل موثر در افزایش مدت زمان تحرک اسپرم اردک ماهی 

(Esox luciusاست. به ) عبارت دیگر اندازه یا وزن اثری بر مدت

زمان تحرک اسپرم ماهی سفید دریای خزر نداشته و مقدار این 

 تر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار داشته باشد.تواند بیشمتغیر می

ای پارامتره مناسب بر اساس ارتباط بین مولدین نر انتخاب       

ایجاد نسل  شناسی و کیفیت و کمیت اسپرم منجر بهریخت

اهی م وژیکفیزیول شرایط و ازهدتری خواهد شد چرا که انموفق

 تفاوت(. Bozkurt ،a1112) اثرگذار است اسپرم کیفیت تولید و بر

 حتت تواندنتایج تحقیق حاضر با مطالعات سایر پژوهشگران می

 مرژیـ، محیطـی شرایط، آب کیفیت، ژنتیکـی عوامـل تـاثیر

جایی باشـد هنظیر صید و جابمحیطی  هایاسترس غـذایی و

(Bozkurt، a,b1112 این عوامل قابلیت لقاح را با تاثیر بر میزان .)

تراکم، حجم و طول دوره تحرک اسپرم تغییر داده و بر موفقیت 

 (.0991و همکاران،  Mcnivenتکثیر اثرگذارخواهد بود )

دست آمده از این پژوهش نشان داد که طول بهنتایج        

دار با ترامک اسپرم و مثبت منفی معنیهمبستگی چنگالی 

 همبستگی مثبتچنین دار با درصد اسپرماتوکریت دارد. هممعنی

با حجم اسپرم و درصد اسپرماتوکریت بین ارتفاع بدن داری معنی

داری با د همبستگی معنیقکه وزن فاحالیدردست آمد، به

توان از این خصوصیات بنابراین می .طالعاتی بودیرهای متغم

شناسی برای تشخیص میزان رسیدگی و تراکم اسپرم ماهی ریخت

 نگردد اثر ایسفید دریای خزر بهره برد. با این وجود توصیه می

های اثرگذار در موفقیت شناسی بر سایر ویژگیعوامل ریخت

 هایچون کیفیت تخمک، میزان لقاح و تفریخ تخمتکثیر هم

 ماهی سفید دریای خزر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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مقایسه و بررسی برخی خصوصیات . 1815 نجارلشگري، س.، .1
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