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 Rutilus frisii kutum, Kamensky) مقایسٍ برخي پارامترَاي اسپرم شىاختي مًلدیه ماَي سفید

 گًشگیر ي پرٌ صید شدٌ بٍ دي ريش صید  (1901
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 گشگاى یؼیٍ هٌاتغ طث یداًطگاُ ػلَم کطاٍسصداًطکذُ ضیالت ٍ هحیط صیست،  الت،یگشٍُ ض

 
 15/8/89 تاسیخ پزیشش:   12/4/89 تاسیخ دسیافت:

 

 چكیدٌ

ّای اسپشم ضٌاختی دٍ سٍش غیذ گَضگیش ٍ پشُ سٍی تشخی پاساهتش تِدس ایي هطالؼِ تاثیش سٍش غیذ 

قطؼِ هَلذ ًش هاّی سفیذ اص ّش یک اص تَسّای  8هَلذیي هاّی سفیذ هَسد تشسسی قشاس گشفت. تذیي هٌظَس 

پشُ ٍ گَضگیش تْیِ ٍ تا فطاس آسام تِ ًاحیِ ضکوی اسپشم آًْا خوغ آٍسی ٍ ًوًَِ ّای اسپشم دس کٌاس یخ تشای 

قال یافت. تشای اًذاصُ گیشی حدن اسپشم اص سشًگ اًسَلیي اًدام آصهایطات اسپشم ضٌاختی تِ آصهایطگاُ اًت

ّواتَکشیت استفادُ ضذ. طَل دٍسُ تحشک اسپشم خط کص هذسج ٍ تشای اًذاصُ گیشی هیضاى اسپشهاتَکشیت اص 

تفاٍت هؼٌی داسی  ًیض تا استفادُ اص هیکشٍسکَج فاصکٌتشاست سٌدیذُ ضذ. ًتایح حاغل اص ایي هطالؼِ

(05/0> P تیي )دس ًطاى داددس هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش غیذ گَضگیش ٍ پشُ اسپشهاتَکشیت  سطَح ،

تیي هاّیاى غیذ  دس هیضاى حدن اسپشم دّی ٍ طَل دٍسُ تحشک (P >05/0تفاٍت هؼٌی داسی ) حالی کِ

اصًتایح حاغل اص ایي هطالؼِ چٌیي استٌثاط هی ضَد، ػلی  .هطاّذُ ًطذضذُ تِ دٍ سٍش غیذ گَضگیش ٍ پشُ 

غن ایٌکِ تفاٍت هؼٌی داسی تیي طَل دٍسُ تحشک ٍ حدن اسپشم دّی هَلذیي غیذ ضذُ تا سٍش گَضگیش س

ًسثت تِ هَلذیي غیذ ضذُ تا سٍش پشُ هطاّذُ ًطذ، ٍلی ایي هاّیاى ضاخع ّای هثثت تشی ًسثت تِ 

  هاّیاى غیذ ضذُ تا سٍش پشُ داسًذ، اص ایٌشٍ تشای تکثیش هػٌَػی هٌاسة تش هی تاضٌذ.
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  مقدمٍ. 0

 Rutilus frisiiهاّی سفیذ دسیای خضس، 

kutum (Kamensky 1901) یکی اص هاّیاى تا ،

اسصش ٍ هٌحػش تِ فشد دسیای خضس هی تاضذ، کِ 

تِ دلیل طؼن خَب ٍ کیفیت هٌاسة گَضت، هَسد 

ی خػَغا دس سَاحل ضوالی کطَس هػشف تسیاس

داسد. تِ دلیل تخشیة هسیشّای هْاخشت طثیؼی 

ایي گًَِ تااسصش دس اثش دخالت ّای اًساًی اص 

قثیل، آلَدگی سٍدخاًِ ّا تِ اًَاع فاضالب ّای 

کطاٍسصی، ضْشی ٍ غٌؼتی، ٍ دس ًتیدِ ًا هٌاسة 

ضذى ضشایط اکَلَطیک خْت هْاخشت هاّیاى ٍ 

آب دسیای خضس، ایي  تخوشیضی ٍ کاّص سطح

گًَِ تٌْا اص طشیق تکثیش طثیؼی قادس تِ تقا ًوی 

 تاضذ، لزا ًیاصهٌذ تکثیش هػٌَػی هی تاضذ

غیذ ایي هاّی دس دسیای خضس  (.1365)ػوادی، 

تَسط تَس پشُ اًدام هی گیشد، اها تِ غَست غیش 

هداص تَسط تَس گَضگیش ًیض غیذ هی ضَد. 

هٌظَس تاهیي ّوچٌیي، ساصهاى ضیالت ایشاى تِ 

هَلذیي ایي هاّی تشای تکثیش اص تَس گَضگیش 

 کیفیت تا اسپشم کِ آى خا اص استفادُ هی کٌذ.

هی  هؤثش ضذُ تَلیذ سالهتی السٍّای سٍی هٌاسة

 اًتخاب تَاًذ هیکیفیت اسپشم  سشیغ اسصیاتی تاضذ،

 کیفیت تا آٍسدى اسپشم دست تِ تشای هٌاسة هَلذ

 ًسل هَفق آى ًتیدِ دس کِ ًوایذ؛ آساى سا تْتش

 ,.Rurangwaa et al)آهذ  خَاّذ دست تِ تشی

هطالؼات هتؼذدی تاثیش ػَاهل هختلف تش  .(2004

پاساهتشّای اسپشم ضٌاختی سا هَسد تشسسی قشاس 

دادُ اًذ. اص آى خولِ هی تَاى تِ تاثیش آالیٌذُ ّای 

 Jobling et al., 2002; Lasheidani et) هختلف

al., 2008) ٍ ُهاّی اًذاص (Liley et al., 2002; 

evans and Geffen, 1998;  ایواًپَس ٍ ّوکاساى،؛ 

تش پاساهتشّای اسپشم ضٌاختی اضاسُ کشد. ) 1388

ٌَّص  گشفتِ غَست خستدَّای دس کِ آًدا اص

سٍی تاثیش سٍش غیذ تش پاساهتشّای  ای هطالؼِ

 دّی، اسپشهاتَکشیت اسپشم اسپشم ضٌاختی )حدن

 تشسسی ایي ًطذُ، اًدام اسپشم( دٍسُ تحشک طَل ٍ

سٍش غیذ تش پاساهتشّای  چاسچَب تؼییي تاثیش دس

تْتش  اسپشم ضٌاختی، خْت استحػال ّش چِ

 .است پزیشفتِ غَست هَلذیي
 

 . مًاد ي ريش َا2

تا ًوًَِ  1388تحقیق حاضش دس اسفٌذ هاُ 

تشداسی اص تَسّای پشُ ٍ گَضگیش، دس غیذگاُ 

ست پزیشفت. تذیي هیاًکالِ استاى گلستاى غَ

هاّی سفیذ ًش قطؼِ هَلذ  8هٌظَس تؼذاد 

گشم؛  5/454 ± 61/75 ٍصًی: پشُ)هیاًگیي 

( اص ّش یک اص گشم 75/453 ± 81/52گَضگیش

ٍ تا فطاس آسام تِ تَسّای پشُ ٍ گَضگیش تْیِ، 

ًاحیِ ضکوی ٍ پْلَ اسپشم خوغ آٍسی ٍ دس کٌاس 

صی ٍ یخ تِ آصهایطگاُ ضیالت داًطگاُ ػلَم کطاٍس

هٌاتغ طثیؼی گشگاى اًتقال یافت. دس خوغ آٍسی 

اسپشم دقت ضذ کِ اسپشم تا خَى ٍ هذفَع هخلَط 

ًطَد ٍ هَلذیي اص ًظش اًذاصُ طَلی دس یک داهٌِ 

 23/ 6 ± 41/1طَلی هساٍی استفادُ ضذًذ )پشُ: 

ساًتیوتش(. تشای اًذاصُ  3/24 ± 58/1 ٍ گَضگیش:

ذسج گیشی حدن اسپشم اص سشًگ اًسَلیي ه

استفادُ ضذ. اسپشهاتَکشیت پس اص ساًتشیفیَط لَلِ 

 8دٍس توذت  3000ّای هیکشٍ هحتَی سوي دس 

دقیقِ تا استفادُ اص ّواتَکشیت خَاى تؼییي ضذ 

(Fitzpatrick et al., 2005).  طَل دٍسُ تحشک

اسپشم ًیض تا استفادُ اص هیکشٍسکَج فاص کٌتشاست 

 ایي شایت .(Cosson et al., 2000)سٌدیذُ ضذ 

 تِ 1 ًسثت تِ هقطش آب تا ًوًَِ اسپشم هٌظَس

 سقیق لیتشی هیلی 5/1هیکشٍتیَج  دس 2000

 7 اص کوتش صهاًی تأخیش اسپشم تا حشکت ٍ گشدیذ

 اسپشم تَسط فؼالیت ضشٍع اص تؼذ ثاًیِ

 َی)استش دٍستیي تِ هتػل هیکشٍسکَج

 ّا اسپشم %100 کِ صهاًی تا ٍ ثثت هیکشٍسکَج(

 تػَیشتشداسی ضذ. دٍستیي تا ایستادًذ تاص تحشک اص
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تشای هقایسِ هیاًگیي ّای هَسد آصهایص دس دٍ 

دس سطح هؼٌی  هستقل Tسٍش غیذ اص آصهَى 

 16ًسخِ  SPSSدسغذ، تَسط ًشم افضاس  95داسی 

استفادُ  Excelّا اص ًشم افضاس  ًوَداسٍ تشای سسن 

 ضذ.

 

 .وتایج9

ٍ  2، 1 دس اضکالًتایح حاغل اص ایي هطالؼِ 

ًطاى دادُ ضذُ است. دس هطالؼِ حاضش تفاٍت  3

سطَح اسپشهاتَکشیت ( تیي P<5/0هؼٌی داسی )

دس هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش غیذ گَضگیش ٍ 

تفاٍت هؼٌی داسی  حالی کِپشُ هطاّذُ ضذ، دس 

(5/0<P)  ُدس هیضاى حدن اسپشم دّی ٍ طَل دٍس

تیي هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش غیذ  تحشک

 . هطاّذُ ًطذپشُ گَضگیش ٍ 

 

 . بحث ي وتیجٍ گیري4

اسپشم هاّیاى دس گًَِ ّای هختلف اص لحاظ 

طَل دٍسُ  (Murisawa, 1985)ضشٍع حشکت 

 ,Billard, 1978; Billard and Cosson)تحشک )

 (Ravinder et al., 1997)( ٍ الگَی حشکتی 1992

تاضذ. ّوچٌیي ایي پاساهتشّا تا یکذیگش هتفاٍت هی

ّای هحیطی تحت تاثیش قشاس هی  تش اثش کٌص

گیشًذ. دس هضاسع پشٍسش هاّی ٍ تفشیخگاُ ّا، 

ػَاهل صیستی ٍ غیش صیستی کِ سٍی کیفیت 

تاضٌذ ٍ ٍاتستِ تِ اسپشم اثش گزاسًذ هتٌَع هی

ٍاکٌص ّای هتقاتل پیچیذُ تیي ػَاهل طًتیکی، 

فیضیَلَطیکی ٍ هحیطی ّستٌذ. اص خولِ ػَاهل 

پشم هی تَاى تِ استشس تاثیشگزاس تش کیفیت اس

صاّای هحیطی اضاسُ کشد. اص استشس صاّای 

هحیطی کِ تاثیشات هٌفی تش کیفیت اسپشم داسد 

اضاسُ  هی تَاى تِ غیذ، خاتدایی ٍ حول ٍ ًقل

کشد. ایي ػَاهل تا تاثیش تش تشاکن، حدن ٍ طَل 

دٍسُ تحشک اسپشم قاتلیت لقاح سا پاییي آٍسدُ ٍ 

 اسصیاتی فی هی گزاسًذ.تش هَفقیت تکثیش تاثیش هٌ

 هَلذ هٌاسة اًتخاب تَاًذ هی اسپشم سشیغ کیفیت

آساى  سا تْتش کیفیت تا اسپشم آٍسدى تِ دست تشای

 دست تِ تشی هَفق ًسل آى دس ًتیدِ کِ ًوایذ

ّوچٌیي اسصیاتی کیفیت اسپشم تشای  آهذ. خَاّذ

-ّای لقاح هػٌَػی، ًگْذاسی گاهتتْثَد سٍش

آالیٌذُ ّای صیست هحیطی ّای ًش ٍ هطالؼِ اثش 

سٍی هَفقیت تکثیش دس هاّیاى غَست هی پزیشد 

(Rurangwaa et al., 2004.) 

تشاکن اسپشم دس هایغ سویٌال ػوَها تشای 

 ضَداسصیاتی کیفیت اسپشم دس هاّی استفادُ هی

(Rurangwaa et al., 2004 دس هطالؼِ حاضش .)

دس هیضاى  (P <5/0)تفاٍت هؼٌی داسی 

یت تیي هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش اسپشهاتَکش

غیذ گَضگیش ٍ پشُ هطاّذُ ضذ. دس ایي هطالؼِ 

هیاًگیي اسپشهاتَکشیت دس هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ 

سٍش غیذ پشُ ٍ گَضگیش تِ تشتیة تشاتش 

 (.2تَد )ضکل  57/0±66/92ٍ  13/6±25/73

Rurangwaa   تیاى کشدًذ کِ (2004)ٍ ّوکاساى ،

دس ساتطِ تا لقاح هاّی  تخویي غحیح غلظت اسپشم

ٍ  Lasheidaniٍ ًگْذاسی اسپشم ضشٍسی است. 

، کاّص تشاکن اسپشم سا دس اثش (2008)ّوکاساى 

آلَدگی تا ػلف کص تَچالش دس هاّی سفیذ 

، (2002)ٍ ّوکاساى   Joblingهطاّذُ کشدًذ. 

کاّص تشاکن اسپشم سا دس اثش آلَدگی ضذیذ تا 

ُ اًذ. ّوچٌیي فاضالب دس هاّی کلوِ هطاّذُ کشد

، ّوثستگی هثثت ٍ هؼٌی داسی (1388)گلپَس 

(01/0>P ٍ ،تیي اسپشهاتَکشیت تا تشاکن اسپشم )

( تیي >05/0Pّوثستگی هثثت ٍ هؼٌی داسی )

تشاکن اسپشم تا دسغذ اسپشهْای هتحشک دس هاّی 

 کلوِ هطاّذُ کشدُ است. 

ّا  پاساهتشّای هختلفی اص قثیل غلظت یَى

اذ،  -لسین(، فطاس اسوضی، پی)پتاسین، سذین ٍ ک

دسخِ حشاست ٍ ًسثت سقیق کٌٌذُ سٍی حشکت 
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دس  .(Alavi and Cosson, 2006)اسپشم هَثشًذ 

دس  (P>05/0)هطالؼِ حاضش تفاٍت هؼٌی داسی 

طَل دٍسُ تحشک اسپشم تیي هاّیاى غیذ ضذُ تِ 

دٍ سٍش غیذ ضذُ تِ سٍش گَضگیش ٍ پشُ 

ي طَل دٍسُ هطاّذُ ًطذ. دس ایي هطالؼِ هیاًگی

تحشک اسپشم دس هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش 

 97/36±23/4غیذ پشُ ٍ گَضگیش تِ تشتیة تشاتش 

 (.1تَد )ضکل  51/2±66/39ٍ 

کن ضذى حدن سوي یکی اص دالیل تغییش 

 Cyprinusغلظت ّای یًَی دس کپَس هؼوَلی

carpio   قضل آالی سًگیي کواى ٍ

Oncorhynchus mykiss هی سیضی  طی فػل تخن

حدن اسپشم تَسیلِ گًَِ،  .(1388)گلپَس، تاضذ 

تؼذاد دفؼات ًوًَِ گیشی، سي، ٍصى، ًسل ٍ 

هْاست فشدی کِ تخن کطی هی کٌذ تحت تاثیش 

قشاس هی گیشد. آرسی تاکاهی ٍ سضَی غیاد 

حذاقل ٍ حذاکثش اسپشم هاّی سفیذ دس  ،(1369)

سی سی گضاسش کشدُ اًذ  4/6ٍ  2سٍد حَیق سا 

سی سی(. دس هطالؼات دیگش غَست  2/4)هیاًگیي 

سی سی  87/3گشفتِ سٍی ایي گًَِ ایي هیضاى 

. (Bahmani et al., 2007)گضاسش ضذُ 

Lasheidani  ( 2008ٍ ّوکاساى)،  هطاّذُ کشدًذ

کِ هیاًگیي حدن اسپشم دّی هاّی سفیذ پس اص 

قشاس گشفتي دس هؼشؼ آلَدگی تا ػلف کص تَچالش 

است دس حالی کِ  سی سی کاّص یافتِ 55/0تِ 

سی سی تَد. دس  9/4هیضاى آى دس گشٍُ ضاّذ 

هطالؼِ حاضش حذاقل ٍ حذاکثش حدن اسپشم دّی 

 2/2ٍ  1؛ گَضگیش 2/1ٍ  6/0تِ تشتیة تشاتش: پشُ 

 >05/0)دس هطالؼِ حاضش تفاٍت هؼٌی داسی  تَد.

P)  ِدس حدن اسپشم دّی تیي هاّیاى غیذ ضذُ ت

طذ. دس ایي دٍ سٍش گَضگیش ٍ پشُ هطاّذُ ً

هطالؼِ هیاًگیي حدن اسپشم دّی دس هاّیاى غیذ 

ضذُ تِ دٍ سٍش غیذ پشُ ٍ گَضگیش تِ تشتیة 

تَد )ضکل  43/1±145/0ٍ  05/1±075/0تشاتش 

تَاًذ ّواًٌذ تشکیثات یًَی، فطاس اسوضی هی (.3

تیي افشاد هتفاٍت تاضذ ٍ تا کن ضذى حدن سوي 

ٍ   Jobling. (1388)گلپَس، ّوثستگی داسد 

، کاّص حدن اسپشم دّی سا دس (2002) ّوکاساى

اثش آلَدگی ضذیذ تا فاضالب دس هاّی کلوِ 

، (2008) ٍ ّوکاساى  Bozkurtهطاّذُ کشدُ اًذ. 

 ،تیاى کشدًذ کِ دس هاّی کپَس ػلفخَاس

Ctenopharyngdon idella  حدن اسپشم دّی

( تا دسغذ ٍ <05/0Pساتطِ هٌفی هؼٌی داسی )

اگشچِ حدن اسپشم  پشم داسد.طَل دٍسُ تحشک اس

دس هاّیاى غیذ ضذُ تِ دٍ سٍش غیذ گَضگیش ٍ 

پشُ تفاٍت هؼٌی داسی ًذاضت ٍلی ًسثت تِ 

هقادیش تیاى ضذُ تشای هاّی سفیذ تسیاس کوتش 

تَد، کِ تِ ًظش هی سسذ تِ دلیل تاثیش پزیشفتي 

 تشکیثات یًَی پالسوای سوي تاضذ.

ّای تسیاسی اص فشآیٌذتا تَخِ تِ ایي کِ 

خاتدایی ٍ حول ٍ ًقل کِ دس آتضی پشٍسی ٍ غیذ 

 استفادُ هی ضًَذ تِ طَس تالقَُ استشس صا ّستٌذ

ٍ هیضاى ایي استشس دس سٍش ّای هختلف غیذ 

هتفاٍت هی تاضذ، پیطٌْاد هی گشدد کِ تاثیش 

استشس ًاضی اص غیذ سٍی پاساهتشّای اسپشم 

 اسصیاتی کوی ضٌاختی هَسد تشسسی قشاس گیشد تا تا

آثاس چٌیي فشآیٌذّایی تش کیفیت اسپشم تغییشات 

ایداد ضذُ سا کاّص دادُ، تِ طَسی کِ استشس تِ 

حذ اقل تشسذ ٍ کیفیت اسپشم تحت تاثیش قشاس 

دس پایاى چٌیي تِ ًظش هی سسذ کِ سٍش  ًگیشد.

غیذ گَضگیش ًسثت تِ سٍش پشُ تاثیشات سَء 

کوتشی تش پاساهتشّای اسپشم ضٌاختی داضتِ است 

   تشای استحػال هَلذیي هٌاسة تش هی تاضذ.ٍ 
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 مىابع

 .1369 .سضَی غیاد، ب .،آرسی تاکاهی، ج

اًطکذُ تکثیش هػٌَػی هاّی سفیذ، اًتطاسات د

 داهپضضکی داًطگاُ تْشاى.

کشدخضی،  .،، فٌذسسکی، ف.ایواًپَس، م. س     

استثاط هیاى اًذاصُ هاّی تا حدن اسپشم  .1388 .م

دّی، ضاخع ّواتَکشیت، خػَغیات گٌادی ٍ 

پاساهتشّای اسپشم ضٌاختی دس هاّی کلوِ، هدلِ 

 66-60:16. ػلَم کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی

هاّی سفیذ، ٍضؼیت  .1365 .ػوادی، ح

ساصهاى  ،گزضتِ ٍ کًٌَی آى دس آتْای ضوال ایشاى

 .9-16 ،تحقیقات ضیالت ایشاى

اثش صهاى هْاخشت تَلیذ هثلی  .1388 .گلپَس، ا

هَلذیي هاّی کلوِ سٍی تشخی اص پاساهتشّای 

پایاى ًاهِ  ،اسپشم ضٌاختی ٍ تیَضیویایی سوي

کاسضٌاسی اسضذ، داًطکذُ ضیالت ٍ هحیط صیست 

 ،داًطگاُ ػلَم کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى
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