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شناختی در کارایی  تعیین خصوصیات اسپرم

تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید 

(Rutilus frisii kutum kameneskii 1901 )

 مهاجر به رودخانه سفید رود
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باشگاه پژوشگران جوان و نخبگان، . دانش آموخته کارشناسی ارشد، 1

 اسالمی، الهيجان ددانشگاه آزا ،واحد الهيجان

  دانشگاه آزاد اسالمی، الهيجان  گروه شيالت، واحد الهيجان،. دانشيار 2

 (1/6/1931، تاریخ تصویب: 11/2/1931)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

در روند تکثير ماهی عوامل متفاوتی از جمله کيفيت و کميت 

تخمک و اسپرم مولدین دخيل می باشند که در بحث کيفيت اسپرم 

مدت زمان تحرک، ، درصد تحرک، pHورها و عواملی همچون فاکت

تراکم و اسموالریته موجود در پالسمای اسپرم مورد بررسی قرار 

در مرکز تکثير  1931می گيرند. پژوهش حاضر در فروردین ماه 

 وپرورش ماهيان استخوانی شهيد انصاری رشت صورت پذیرفت.

معيار پارامترهای  آمده ميانگين و انحراف براساس نتایج به دست

ساله مورد بررسی به ترتيب  1 و 9اسپرم شناختی در ماهيان 

 عدد(، اسپرماتوکریت 1/919±3/11، 6/923±3/11ته )اسموالری

 تحرک اسپرم مدت زمان عدد(، 33/2±5/11، 1/1±2/11)

، 81±1/6) م درصد تحرک اسپر ،ثانيه( 8/12±5/61،1/6±9/66)

، 11828151±8/9133651) متراکم اسپر (،درصد 3/9±5/89

اسپرم  pHمترمکعب( و ميلی 5/2131151±18111111

ارتباط بين  محاسبه شد. همچنين (26/1±61/1 ،51/1±13/1)

اسموالریته، درصد تحرک اسپرم، مدت زمان تحرک اسپرم و تراکم 

)درصد لقاح و درصد  یا پارامترهای کارایی تکثير مصنوعاسپرم ب

یعنی با افزایش عوامل اسپرم  ابی  شدتفریخ( مثبت و مستقيم ارزی

یابد شناختی درصدلقاح و درصد تفریخ در ماهی سفيد افزایش می

و با کاهش این عوامل درصد لقاح و درصد تفریخ در ماهی سفيد 

 یابد.کاهش می

 

 .ماهی سفيدکارایی تکثير و ، اسپرم شناختی کلیدی: هایواژه
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Abstract 

Different factors such as the quality of ova and 

sperm are involved in propagation process. 

Mobility percentage, pH, mobility duration, 

compaction and osmolarity of sperm which affect 

the quality of sperm were tested in this research. 

This study was carried out in April 2011 in 

Shahid Ansari Bony Fishes Propagation and 

Rearing Center. According to the results, mean 

and standard deviation of ions in 3 and 4 years old 

fish were (329.6±11.9) and (343.4±11.9) 

osmolarity, (47.2±7.4 and 44.5±2.99) 

spermatocrit, (60.5±12) and (66.3±6.1) mobility 

duration, (80±6.7) and (83.5±3.9) mobility 

percentage, (17828750±3199657.8) and 

(18000000±2090454.5) compaction of sperm and 

7.79±0.51 and 7.61±0.26 pH of sperm. The 

correlation between osmolality, mobility 

percentage, mobility duration, and compaction of 

sperm with parameters of artificial propagation 

efficiency (fertilization percentage and hatching 

rate) was investigated positive and direct 

(p<0.05). 

 

Keywords: Spermatological, artificial reproduction, 

Kutum. 
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 مقدمه 
 ,Rutilus frisii kutum (Kameneskii ماهی سفید

یای خزر و بومی در ای منحصر به فرد، ( گونه1901
و غذایی فراوان اقتصادی ، دارای ارزش اکولوژیکی

های اخیر به دلیل  که جمعیت آنها در سال باشد می
تخریب بستر ، ها افزایش آلودگی، رویه صید بی

مهاجرت کاهش یافته ها و عدم امنیت جهت  رودخانه
 (. Razavi, 2008) است

روهای اسپرم با کیفیت مناسب روی سالمتی ال
و در مراکز تکثیر در مقیاس د باش تولیدشده اثرگذار می

 مناسبتجاری مایع اسپرمی از نظر کمی و کیفی نا
(. همچنین Rurangwa et al., 2004باشد ) می

تواند  دانش تفاوت کیفی بین اسپرم در ماهیان نر می
به مدیریت سالمت ژنتیکی مولدین به کار رفته 

ا (. کیفیت اسپرم بTekin et al., 2003کمک کند )
کننده برای  ویژگی تحرک آن که عامل پیشتاز تعیین

 Lahnsteinerهای جنسی است ) توانایی لقاح سلول

et al., 2000 همچنین تحرک اسپرم به عنوان ( و
نر بیان  ینیک ویژگی مهم جهت باروری مولد

در اغلب  (.Birkhead et al., 1999شود ) می
ها اسپرم دارای دوره کوتاهی از تحرک رو به  گونه
باشد.  بعد از رها شدن به محیط خارجی می و جلو

طول دوره تحرک اسپرم در ماهیان دریایی نسبت به 
 ,.Cosson et alاست )های آب شیرین بیشتر  گونه

ر مورد ماهیان (. مدت زمان تحرک اسپرم د2008
دقیقه گزارش  3ثانیه تا  12استخوانی با لقاح خارجی 

 .(Billard et al., 1999) شده است
ک اسپرماتوزوا به عنوان یکی از فاکتورهای حرت

ارزیابی کیفی اسپرماتوزوا، نقش مهمی در موفقیت 
 Billard et) نماید عملیات لقاح مصنوعی ایفا می

al., 1999 تعیین کیفیت اسپرم،  در مؤثر(. از عوامل
باشد که به تعداد اسپرم در  غلظت یا تراکم آن می

شود. غلظت اسپرم در ماهیان  واحد حجم تعریف می
های  گیری نر مختلف متفاوت بوده و حتی در اسپرم

 مختلف در طول یک یا چند هفته متغیر است

(Billard, 1983.)  غلظت اسپرم با حجم آن رابطه
(. بین میزان Tekin et al., 2003) معکوس دارد

ظت اسپرم بدست آمده از اسپرماتوکریت و غل
داری وجود دارد. از طرف  ارتباط معنیر، هماسیتومت

دیگر پارامترهای متفاوتی از قبیل طول کل مدت 
زمان تحرک، حرکت رو به جلو، اسپرماتوکریت و 

میزان ، ATPهای اسپرم محتوی  غلظت سلول
منی و همچنین  های موجود در پالسمای یون
همه از  ترکیبات پالسمای منی و ...ا، ه کننده فعال

توانند کیفیت اسپرم را تحت تاثیر  عواملی هستند که می
هدف از انجام  (.Rurangwa et al., 2004قرار دهند )

این تحقیق بررسی پارامترهای اسپرم شناختی ماهی 
باشد فواصل بین  سفید در کارایی تکثیر مصنوعی می

تواند بر  ها و سن مولدین نر نیز می گیری ماسپر
فاکتورهای کیفی اسپرم تاثیر گذار باشند که آنها نیز در 

 باشند. کارایی تکثیر ماهی سفید دخیل می
 

 هامواد و روش
در مرکز  3142نیمه اول فروردین ماه  این پژوهش در

پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری  تکثیر و
ولدینی که از رودخانه سفید رشت صورت پذیرفت از م

رود صید شده و به این مرکز آورده بودند پس از 
 1عدد مولد نر  32تعیین سن از طریق فلس تعداد 

 9عدد مولد ماده 32ساله و  9عدد مولد نر  32ساله و 
نیمی از اسپرم . ساله به صورت تصادفی انتخاب شد

 هر مولد نر برای لقاح و فرایند انکوباسیون استفاده
گردید و نیمی از اسپرم هر مولد نر نیز توسط 

آوری و داخل  گذاری شده جمع های شماره اپندورف
ساعت( به  6فالکس یخ قرار داده شد و بالفاصله )طی 

آزمایشگاه انستیتو ماهیان خاویاری دکتر دادمان سد 
شناختی  گیری خصوصیات اسپرم سنگررشت جهت اندازه

گیری درصد و طول دوره  انتقال داده شد. برای اندازه
تحرک بالفاصله بعد از فعال شدن توسط سرم 

صورت مستقیم در زیر میکروسکوپ نوری  فیزیولوژی به
ی گیر اندازهو برای  .مشاهده شد 92معمولی با عدسی 
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تراکم اسپرم نیز از روش استاندارد هماسیتومتری 
(Baradaran et al., 2007با رقیق )  سازی اسپرم به

انجام شد و همچنین تراکم اسپرم نیز  3:3222نسبت 
 92توسط میکروسکوپ نوری معمولی با عدسی 

ی اسپرماتوکریت از گیر اندازهی شد. برای گیر اندازه
 ,.Aas et al) لوله میکروهماتوکریت استفاده گردید

1999; Rakitin et al., 1991 اسپرم براساس .)
هماتوکریت  خاصیت مویینگی به داخل لوله میکرو

برداری انتهای لوله مویین  وارد شده و بعد از نمونه
سپس با  .دیگرد بوسیله خمیر مخصوص مسدود می

های میکروهماتوکریت  استفاده از دستگاه سانتریفوژ لوله
دور در دقیقه به  0222حاوی نمونه اسپرم با سرعت 

دقیقه سانتریفوژ شدند و در نهایت به وسیله  36مدت 
میزان اسپرماتوکریت هر  کش میکروهماتوکریت خط

متر  pHاسپرم نیز توسط   pHنمونه خوانده شد.
  د.گیری ش معمولی اندازه

 

ها زمانی که توزیع دادها نرمال  جهت آنالیز داده
 یگیر اندازهبود، برای مقایسه هریک از فاکتورهای 

و  T-testآزمون  ساله از 9 و 1شده بین ماهیان 
 سم نمودارها، ازجهت انجام آنالیزهای آماری و ر

 استفاده شد.SPSS  13و Excel 2003 افزارهای نرم
 

 نتایج
نتایج میانگین و انحراف معیار پارامترهای اسپرم 
شناختی ماهی سفید مهاجر به رودخانه سفید رود در 

نشان داده شده است. با توجه به نتایج  3جدول 
بدست آمده درصد  تحرک ومدت زمان تحرک اسپرم 

دار آماری  ن دارای اختالف معنیبا سن مولدی
همچنین ارتباط بین درصد  .(<20/2p) باشد نمی

تحرک ومدت زمان تحرک اسپرم با عوامل کارایی 
مستقیم  تکثیر مانند درصد لقاح، درصد تفریخ مثبت و

  (. 9 و 1 ،6 ،3 شکل) به دست آمد

y = 0.8675x + 11.684      R
2
 = 0.2506
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 درصد لقاح رابطه رگرسیونی بین درصد تحرک اسپرم و .1 شکل

 

y = 0.9065x + 4.1918        R
2
 = 0.257
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 رابطه رگرسیونی درصد تحرک اسپرم و درصد تفریخ .2 لشک

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3149تابستان ، سیزدهم، پیاپی اول، شماره چهارمسال شناسی جانوری تجربی، ی زیستعلمی ـ پژوهشمجله   66

 

y = 0.422x + 55.846       R
2
 = 0.1948
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 رابطه رگرسیونی بین مدت زمان تحرک اسپرم ودرصد لقاح .3 شکل

 

y = 0.446x + 50.025       R
2
 = 0.2043
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 رابطه رگرسیونی مدت زمان تحرک اسپرم و درصد تفریخ .4 شکل

 
همچنین در تحقیق حاضر بین تراکم اسپرم و 

ساله ارتباط  9و1اسپرماتوکریت با سن مولدین 
 3جدول  (. در<20/2pدار آماری وجود نداشت ) معنی

 9 و 1اسپرم در ماهیان  pHمیانگین و انحراف معیار 
بین دو گروه که براساس نتایج شود  سال دیده می

دار  اسپرم اختالف معنی pH ساله از نظر 9 و 1سنی 
ارتباط بین تراکم . (<20/2p) آماری مشاهده نگردید

کثیر مصنوعی مانند اسپرم با پارامترهای کارایی ت
درصد لقاح و درصد تفریخ مثبت و مستقیم ارزیابی 

 (.2 و 0 )شکل شد
 

y = 1E-06x + 62.879      R
2
 = 0.0883
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 رابطه رگرسیونی بین تراکم اسپرم ودرصد لقاح                                  .5 شکل
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y = 2E-06x + 50.302       R
2
 = 0.1671
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 رابطه رگرسیونی بین تراکم اسپرم و درصد تفریخ .6 شکل

 
های کارایی همچنین ارتباط اسموالریته با پارامتر

تکثیر مصنوعی مانند درصد لقاح و درصد تفریخ 
طول  در پژوهش حاضرمثبت و مستقیم به دست آمد. 

دوره تحرک، درصد تحرک اسپرم، اسموالریته و 

 1بیشتر از ماهیان ساله  9 انتراکم اسپرم در ماهی
ساله به دست آمد همچنین میزان اسپرماتوکریت در 

ان اسپرماتوکریت در ساله بیشتر از میز 1ماهیان 
 (.3)جدولساله به دست آمد  9ماهیان 

 
 (Rutilus frisii kutum) آمار توصیفی شاخص های اسپرم شناختی ماهی سفید .1جدول 

 حداکثر حداقل p انحراف معیار ±میانگین  )سال( سن ی(گیر اندازه)واحد  متغیرها

 )عدد( اسموالریته
1 4/33 ± 2/164 

230/2 
133 103 

9 4/33 ± 9/191 160 122 

 عدد() اسپرماتوکریت
1 9/3 ± 6/93 

640/2 
10 02 

9 4/6 ± 0/99 14 02 

 )درصد( اسپرم درصد تحرک
1 3/2 ± 02 

329/2 
32 42 

9 4/1 ± 0/01 02 42 

 )ثانیه( مدت زمان تحرک اسپرم
1 0/36 ± 0/22 

636/2 
90 00 

9 3/2 ± 1/22 00 30 

 مکعب( )میلی متر تراکم اسپرم
1 0/1344203 ± 33060302 

004/2 
32222222 66202222 

9 0/6242909 ± 30222222 31022222 66922222 

pH اسپرم 
1 03/2 ± 34/3 

112/2 
3/3 9/0 

9 62/2 ± 23/3 6/3 3/0 

 

 گیری و نتیجه بحث
های مختلف  اختالف زیادی بین تراکم اسپرم در گونه

یادی به حجم م تا حد زماهیان وجود دارد. تراکم اسپر
تراکم  گیری بستگی دارد. منی در یک بار اسپرم

اسپرم در ماهیانی که اسپرم آنها در محیط خارج 
شوند و به روش طبیعی نیز لقاح انجام  رهاسازی می

تراکم اسپرم در ماهیان بین  دهند خیلی باال است. می
متر  لیتر )سانتی میلی عدد در هر 0/2×32 32تا  6×32 2

تعداد  .(Billard, 1983) گزارش شده است مکعب(
اسپرم در ماهیان نر به عنوان شاخص زیستی مطرح 
می باشد و به نوع گونه بستگی دارد. در بررسی انجام 

و  3190-94های  شده توسط آذر تاکامی طی سال
های  بر روی اسپرم ماهی سفید رودخانه 02-3100

حداکثر تراکم  و خشکرود حداقل وحویق، دیناچال 
میلیارد عدد  92و به طور متوسط  90و  16اسپرم 

متر مکعب گزارش شده بود. در  سلول نر در سانتی
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 ,Najjar Lashkari)بررسی انجام شده توسط 

دین ماهی نیز میزان متوسط  تراکم اسپرم مول( 2006
، تنکابن و خشکرود به های شیرود سفید رودخانه

 ،22/10162222222±209/31020232920تیب تر
و  023/39421001001±22/13462222222
عددسلول  231/0232692311±22/63302222222

متر مکعب و میانگین تراکم اسپرم مولدین  سانتی در
های مذکور  ماهی سفید رودخانه

عدد در  390/31603936046±19/11231111111
ان متوسط سانتی متر مکعب بود. در این بررسی میز

سال مولدین ماهی   9 و 1تراکم اسپرم در سنین 
ترتیب  سفید رودخانه سفیدرود به

 0/6242909و  0/1344203±33060302
 متر مکعب به دست آمد. میلی ±30222222

میانگین اسپرماتوکریت مولدین ماهی سفید در 
های شیرود، تنکابن و خشکرود به ترتیب  رودخانه

 00/13±124/0و  331/2±36/16 ،334/2±30/13
درصد بود و همچنین میانگین اسپرماتوکریت مولدین 

 31/16±290/2های مذکور  ماهی سفید رودخانه
درصد بود. در بررسی حاضر میانگین اسپرماتوکریت 

سال ماهی سفید در رودخانه سفید رود  9 و 1مولدین 
 درصد بود. 0/99±44/6و  6/93±9/3به ترتیب 

... ماهیان در  ی ونس ،وزنی ،ساختار طولی
های مختلف بسته به عوامل متعدد زیستی  اکوسیستم

تناسب شرایط فیزیکوشیمیایی  ،و غیرزیستی نظیر غذا
 ،وجود شکارچیان ،با نیازهای فیزیولوژیک ماهیان

ها، خارج از محدوده  های محیط نظیر آلودگی استرس
از قرار گرفتن عوامل فیزیکی و شیمیایی در لحظاتی 

دارد که این امر  صیادی ز و شرایط صید وشبانه رو
های فاکتورهای  تواند منتج به اختالف میانگین می

 (.Najjar Lashkari, 2006) فوق شده باشد
، رسی از لحاظ فاکتور اسپرماتوکریتدر این بر
دار آماری مشاهده نشد، ولی در مولدین  اختالف معنی

 9ولدین ساله درصد اسپرماتوکریت بیشتر از م 1نر 
سالگی با باال  1، در سن رساله بود. در تحقیق حاض

بودن اسپرماتوکریت به دلیل بیشتر بودن تعداد 
اسپرماتوزوا در واحد حجم شانس انجام لقاح باالتر 

زدگی باال بوده است.  است که نتیجه آن حصول چشم
سالگی نیز اختالف  1میزان اسپرماتوکریت سن 

داد و در  نشان سالگی 9داری را با سطح سنی  معنی
های صورت  در بررسی .سطح باالتری قرار داشت

ماهی بر روی  Rahbar et al. (2009)گرفته توسط 
و  Shamspour (2008))، آزاد دریای خزر

Lorestani et al. (2004) ،آالی  روی قزل بر
بر روی  Rakitin et al. (1999)، کمان رنگین

 مشاهده شد (Gadusmorhua)روغن ماهی اطلس 
، میزان اسپرماتوکریت کاهش که با افزایش سن

نتایج این تحقیقات کاهش میزان  یابد. می
اسپرماتوکریت را از سنین باالتر به پایین نشان 

های تحقیقات  دهد. نتایج تحقیق حاضر نیز با یافته می
در  نماید. مذکور مشابهت داردو نتایج آنها را تایید می

یزان درصد لقاح و ، مساله 9این بررسی مولدین نر 
 ساله 1نسبت به ماهیان  رابیشتری  درصد ظهور الرو

 داری همبستگی مثبت و معنی. همچنین نشان دادند
های باالی  ح در غلظتآال بین میزان لقا در ماهی قزل
 (.Liley et al., 2002شد ) اسپرم گزارش

Lahnsteiner et al. (1997)  بین حرکت
نال در ماهی مروارید اسپرم و ترکیبات پالسمای سمی

(Alburnus alburnus)  که از کپور ماهیان است
دار را به دست آوردند  همبستگی مثبت و معنی

(20/2p<و بیان نمودند که این ارتباط می )  تواند به
دلیل تاثیر ترکیبات پالسمای اسپرمی بر حرکت 

 اسپرم باشد.
مشخص کمان  آالی رنگین قزلروی  با مطالعه

صد تحرک اسپرم اولین عامل که درگردید 
 Wojtczak et) کننده موفقیت لقاح است تضمین

al., 2007).  در پژوهش حاضر طول دوره تحرک
به  هسال 9 اناسپرم و درصد تحرک اسپرم در ماهی

 هسال 1 اندرماهی و 0/01±4/1و  1/22±3/2ترتیب 
، که به دست آمد 02±3/2، 0/22±0/36به ترتیب 
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 60 ... شناختی در کارایی تعیین خصوصیات اسپرمفالح شمسی و خارا:  

ساله بیشتر از ماهیانه سه  9این عوامل در ماهیان 
دراین پژوهش از نظر مدت زمان  ساله بدست آمد.

تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم ماهیان با سن 
دار آماری وجود نداشت همچنین  مولدین تفاوت معنی

ارتباط مدت زمان تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم 
 ،با پارامترهای کارایی تکثیر مصنوعی مانند درصد لقاح

 صد تفریخ و اندازه الرو مثبت ومستقیم ارزیابی شد.در
براساس نتایج این تحقیق سن مولدین اثر 
بیشتری بر روی مراحل پس از لقاح دارد. این تحقیق 
با انجام مراحل عملی لقاح بر روی مولدین نر و 

های حاصل بهترین سن  بررسی روند انکوباسیون تخم
تا با تعیین  مولدین نر ماهی سفید را پیشنهاد کرده

سن این مولدین و کاربرد آنها در تکثیر مصنوعی از 
الروهای مناسبی برای پرورش و  ،نظر کمی و کیفی

های بعد در اختیار باشد. با این حال  تکثیر در سال
ساله ماهی  9مولدین نر  ،طبق نتایج به دست آمده

های سنی دیگر جهت تکثیر  تر از گروه سفید مناسب
 الروهای بهتری باشند. مصنوعی و تولید

 

 سپاسگزاری
پرورش بازسازی  ،از مسئوالن محترم مرکز تکثیر

کلیه عزیزانی که در فراهم  ذخایر شهید انصاری و
را  ساختن شرایط الزم برای انجام این پروژه ما

 .همیاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم
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