
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  37  1388مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال سوم، شماره سوم، پاییز 
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  چکیده

شـهید بهشـتی و   در مرکز تکثیر و پـرورش ماهیـان خاویـاری    و  1388سال  ی درنر وحشی تاس ماهی ایران مولد 11بر روی تحقیق حاضر 
بـار   2 )روز3-7( هچنـدروز  زمـانی  فاصله با هرمولداین مطالعه  در .پذیرفتانجام  المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت انستیتوتحقیقات بین

پارامترهـای   برخـی و گیـری گردیـد    بـرای بـار دوم اسـپرم    مولـد  6 تنهـا از  که شد گیری ها اسپرم از آن هر بار گرفته و قرارتزریق هورمون مورد 
میـانگین درصـد    کـه  دادنتایج نشـان   .گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند روهای حاصل در هر مرحله از اسپرمنرخ تفریخ و اندازه ال ،شناختی اسپرم

 همچنـین   .بـود  درصـد  0/50±25/20 برابـر  گیـری  اسـپرم در مرحلـه دوم   و درصـد  5/78 ± 43/5برابـر   گیری رحله اول اسپرمدر م تحرک اسپرم
 5/212±53/110 برابـر  گیـری  رحلـه دوم اسـپرم  در م و ثانیـه  83/315±16/162 برابر گیری در مرحله اول اسپرم تحرک اسپرم طول دورهمیانگین 
در  ولیتـر    سلول در هر میلی 1/2×109± 3/1× 109 برابر گیری اسپرمر مرحله اول اسپرم د تراکممیانگین که  از این بودندها حاکی  یافته .ثانیه بود

 برابـر  گیـری  در مرحلـه اول اسـپرم   میـانگین اسـپرماتوکریت   .بـود لیتـر    سلول در هر میلـی  55/0× 109±34/0× 109  برابر گیری اسپرم مرحله دوم
های استحصـالی نیـز نشـان داد     نمونه اسپرم  pHسنجش  .آمدبدست درصد   42/3±35/3 برابر گیری در مرحله دوم اسپرم و درصد 32/3±33/9

در نـرخ تفـریخ   میانگین  .بود 05/8±33/0 برابر گیری در مرحله دوم اسپرم و 41/8±53/0برابر  گیری رحله اول اسپرمدر م اسپرم pHکه میانگین 
میـانگین انـدازه   همچنـین   .دسـت آمـد  ب درصـد   83/34±92/21 برابـر  گیـری  اسپرم در مرحله دومو  5/62 ±07/21برابر  گیری اسپرممرحله اول 

نـدازه الروهـا در   امیـانگین   .بـود  متـر  میلی 22/11±38/0دوم برابر  گیری در اسپرمو  18/12±33/0اول برابر  گیری ها در مرحله تفریخ اسپرمالرو
محاسـبات نشـان داد    .بـود  متـر  میلی 52/19±19/0 برابردوم  گیری در اسپرمو  68/20±53/0اول برابر  گیری در اسپرم نیز آغاز تغذیه فعال مرحله

 وجـود داشـته اسـت   دار  اخـتالف معنـی   گیـری  در دو مرحلـه  اسـپرم  آغـاز تغذیـه فعـال    اندازه الروهـا در مرحلـه تفـریخ و     وبین نرخ تفریخ که 
)05/0<P(.  

  
   .اندازه الرو ،نرخ تفریخ ،اسپرم گیری ، تاس ماهی ایرانی، :کلمات کلیدی
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  مقدمه 
د کیفیت باال بـرای صـنعت   که اسپرم واج از آنجایی

حـائز   و مراکز تکثیر و بازسازی ذخـایر شـیالتی  شیالت 
ارزیـابی مناسـب کیفیـت اسـپرم      ،)14(باشـد   اهمیت می

موفــق مــاهی محســوب جــزء عوامــل کلیــدی در تولیــد 
کـه پـرورش ماهیـان خاویـاری      صورتی در )7(گردد  می

ر و هــم اهــداف تجــاری جهــت بازســازی ذخــای هــم در
روز افـزون در  ، یک نیاز )11(آبزی پروری انجام گیرد 

تولیـد مثلـی از طریـق مـدیریت      هایزمینه بهبـود فراینـد  
هـای   سـتاندارد و رسـیدگی  هایی با درجـه بـاالی ا   گامت

ب بـر روی  اسپرم با کیفیت مناسـ . شود ویژه احساس می
کـه در   ثر اسـت و حـال آن  ؤسالمت الروهای حاصله مـ 

در مقیــاس  اســپرمکمــی و کیفــی  هــا، میــزان گــاهخریتف
در فراینــدهای  معمــوالً. )25(باشــد  تجــاری ناکــافی مــی

گیـری   بالغ، بیش از یکبار اسپرم، از ماهیان نر تولید مثلی
مبـود تعـداد مولـدین نـر و بلـوغ      شود که بـه دلیـل ک   می

ــر ــت رس آندیـ ــی  .)21و13( هاسـ ــاهی ایرانـ ــاس مـ  تـ
)Acipenser persicus(  های تجاری ماهیان  گونهاز

خاویاری در دریای خـزر اسـت کـه ذخـایر آن در دهـه      
  ).22( باشد میاخیر به شدت در حال کاهش 

در این بین کاهش میزان صید مولـدین تـاس مـاهی    
هـای اخیـر موجـب بـروز      ایرانی دریای خـزر طـی سـال   

ــر مصــنوعی و بازســازی   مشــکالت جــدی در امــر تکثی
ایـن مسـئله بـه    کـه  ده است ذخایر این ماهیان با ارزش ش

سـازی بچـه   خـود سـبب کاسـته شـدن از میـزان رها      نوبه
در ایـن  . گردد تولید شده در مناطق مورد نظر می ماهیان
، بـه مقـدار   دسترسی بـه اسـپرم بـا کیفیـت مناسـب      راستا

 ،هـای جنسـی   و مدیریت سـلول ) 9(کافی در زمان الزم 
کند و  فرآیند تکثیر مصنوعی را تعیین میمیزان موفقیت 

  .گذار استسالمتی الروها تولید شده  تأثیر بر روی

ن کــاهش مولــدین بــه ویــژه هــای جبــرا یکــی از راه
هـا در طـی یـک     باره از آنچنـد  گیری مولدین نر، اسپرم

توانـد تـا    باشد که این عمل مـی  فصل تکثیر مصنوعی می
امــا کــاهش . حــدی مشــکالت فــرارو را برطــرف نمایــد

در لقـاح مصـنوعی در پـی     ی آنکیفیت اسـپرم و توانـای  
ر ای برخـوردا  از اهمیـت ویـژه  هـای مکـرر    گیـری  اسپرم

در ایـن راسـتا   . گیـرد  است که کمتر مورد توجه قرار می
مطالعات دیگری نیـز کـاهش درصـد اسـپرماتوزوآهای     

هی ایرانـی را  متحرک و کل دوره تحرک اسپرم تاس ما
پـس از یکبـار   (هـای متـوالی    گیـری  در ارتباط بـا اسـپرم  

الـذکر   بنا به دالیل فـوق  لذا ).7( گزارش نمودند) ریقتز
مطالعـه تغییـرات کمییـت و کیفیـت اسـپرم طـی       در این 
میـزان تفـریخ و   هـای مکـرر و تـأثیر آن بـر      گیـری  اسپرم
هـایی جهـت    ی حاصل بـه عنـوان شـاخص   هازه الرواندا

بـا   مورد بررسـی قـرار گرفـت تـا     کارایی لقاح مصنوعی
هـای   گیـری  وان تـأثیر اسـپرم  از نتـایج حاصـل بتـ   استفاده 
   .را بر فرایند تکثیر به بحث گذاشتمجدد 
  

  ها  مواد و روش
در مرکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان تحقیــق حاضــر 

المللـی   تحقیقـات بـین   خاویاری شهید بهشـتی و انسـتیتو  
-1388و در سـال   ماهیان خاویاری دکتر دادمـان رشـت  

 وحشی رعدد  مولد ن 11این مطالعه  در .انجام شد 1387
هـای ماهیـان    انتقال از صـیدگاه  از تاس ماهی ایرانی پس

در حاشـــیه جنـــوبی دریـــای خـــزر و خاویـــاری واقـــع 
های مستقر در نزدیکی دهانـه رودخانـه سـفیدرود     اکیپ

به مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی 
بــه  .گردیــداســتفاده  رشــت واقــع در جــوار ســد ســنگر

 چنـد روزه  زمـانی  ولد بـا فاصـله  م که در مورد هر طوری
ــون    2 )روز 7-3( ــق هورم ــار تزری ــه  LHRH-A2ب ب
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  39   ... تأثیر اسپرم گیری مجدد بر نرخ تفریخ و اندازه الرو در

گرم از وزن بـدن  به ازای هر کیلو گرمکرومی 2-3 میزان
انجام و  در هزار 6 سی سرم فیزیولوژیک سی 2به همراه 

در طـول مـدت    .گیری شد ها اسپرم ساعت بعد از آن 24
 بـین  آب نوسانات دمایی های مصنوعی انجام شدهتکثیر

  .گراد بود سانتیدرجه  6/21-1/13
نسـبت   هر نمونه اسپرم مربوط به مولد مشـخص، بـا  

هر یـک   که به( کیلوگرم تخمک 1سی به ازای  سی 10
) آب اضـافه شـد   سـی  سـی  100 اسـپرم  متر مکعب سانتی
و عمـل  . گردیدهای مجزای حاوی تخمک  تشتکوارد 

پس از تفریخ . لقاح به روش نیمه خشک صورت گرفت
 شـد ها نرخ تفریخ با استفاده از فرمول زیـر محاسـبه   روال
)17( :  

  
  

   
لـه  ها جهت بررسی میزان رشـد طـولی تـا مرح   الرو

گیـری   جهـت انـدازه  . شروع تغذیه فعال نگهداری شدند
و مرحلـه  هـر د  در های حاصل از هر بار تکثیرطول الرو

جدا شد و مورد عدد الرو  30، تفریخ و آغاز تغذیه فعال
 درصــد در ایــن تحقیــق بررســی .ار گرفــتبررســی قــر

با ال شدن های متحرک بالفاصله بعد از فع تحرک اسپرم
بـرای   .)7(به صورت چشمی انجام شد (%)  آب کارگاه

 40معمولی با عدسـی  این منظور از میکروسکوپ نوری 
لیتـر از اسـپرم    میلـی  10بـه صـورتی کـه     .گردیداستفاده 
 ،)18( 1:50 نسبت سازی با شده  پس از رقیق آوری جمع

ــت و بال  ــرار گرفــ ــر روی الم قــ ــر  بــ ــله در زیــ فاصــ
 مدت زمـان  تحـرک اسـپرم   . شدمیکروسکوپ مشاهده 

ســنج تــا  بــا اســتفاده از زمــان و نیــز بــه صــورت چشــمی
ــه ــاً  لحظ ــه تقریب ــپرماتوزوآها  ای ک ــام اس از ) 100( % تم

بـر  تـراکم اسـپرم   . گیری شـد  اندازه )7(حرکت بایستند 

سـازی   با رقیـق ) 1(د هماسیتومتری روش استاندار اساس
پ و بــا اســتفاده از میکروســکو 1:300اســپرم بــه نســبت 

ه بـ  .گردیـد  گیـری  انـدازه  40نوری معمـولی بـا عدسـی    
منظور محاسبه میـزان اسـپرماتوکریت از اسـپرم مولـدین     

و 23، 2( برداری شد مونهنبوسیله لوله میکروهماتوکریت 
  مــدل یفوژدســتگاه ســانتر  ســپس بــا اســتفاده از   .)29

 D 5415 - eppendorf   ،ــان ــور آلمـ ــاخت کشـ سـ
دور  5000 سرعت حاوی نمونه اسپرم  با های میکرو لوله

سـانتریفوژ شـدند و در   ) 30( دقیقـه  5در دقیقه به مـدت  
ــت  ــنهای ــیلهه ب ــوان میکرو وس ــت خ ــزان هماتوکری ، می

 نیـز  مـایع منـی   pH .شد قرائتاسپرماتوکریت هر نمونه 
مـارک  20S-  HM مـدل  رمتـ  pHبه وسـیله دسـتگاه   

TOA   ــن ــور ژاپ ــاخت کش ــت   س ــا دق  pH ±01/0ب
  . گردیدگیری  اندازه

درجــه  22-25دمــای  در وتکــرار  3آزمایشــات در 
میانگین سه تکـرار بـرای هـر    انجام گرفت و  گراد سانتی

جهت . محاسبه گردید ،نمونه به عنوان شاخص آن مورد
ط هـا توسـ   گیـری  تناب از خطای آزمایشی همه انـدازه اج

تجریـه تحلیـل    .یک مشـاهده کننـده صـورت پـذیرفت    
%  5 اعتماد در سطح ،T-test با استفاده از آزمون آماری

همچنین  .گرفتانجام  14ورژن  SPSS افزار توسط نرم
ترسـیم   Excel 2007افـزار   فاده از نـرم تها بـا اسـ  مودارن

  . شدند
  

  نتایج 
 مولـد  11عـدد از   6در طول تحقیق انجام شده تنهـا  

نتایج حاصل از بررسی و  و ه تزریق دوم پاسخ دادندنر ب
 میـانگین  میـزان  نرخ تفریخ نشـان داد کـه   آماری مقایسه

و  درصـد  5/62 ± 07/21 گیری اول برابر با اسپرم درآن 
ــه دوم در  ــا اســپرممرحل ــر ب  83/34 ± 92/21 گیــری براب

نرخ تفریخ=  های تفریخ شده تعداد تخم

 های ماهیتعداد کل تخم
100×
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 ،گیری کاهش یافـت  بود که در تکرار دوم اسپرمدرصد 
 در T-Testآزمـون   اس آنالیز آماریاس بر که طوریه ب

دار وجــود  گیــری انجــام شــده اخــتالف معنــی دو اســپرم
  ).1نمودار ( )P>05/0(  شتدا
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  اول و دوم در تاس ماهی ایرانی مراحل گیری مقایسه نرخ تفریخ بین اسپرم: 1نمودار 

  
 هــایوالرطــول میــانگین  نتــایج حاصــل از بررســی

ه یـ غـاز تغذ آتفـریخ و   زمـان حاصل از هر تکـرار در دو  
اسـاس طـول   ایـن  کـه بـر    آمده اسـت  1 در جدول فعال
گیـری دوم   بررسـی شـده در اسـپرم    زمـان ها در دو الرو

بــین دو   T-Testتوجــه بــه آزمــون  بــاو  هکــاهش یافتــ
 دار مشـاهده گردیـد   گیـری اخـتالف معنـی    اسپرم مرحله

)05/0<P( ) 2و3نمودار.(  

     
  گیری  ماهی ایرانی حاصل از مراحل اسپرمتاس  هایمیانگین طول الرو: 1جدول  

  ه فعالیغاز تغذاول و دوم در دو زمان تفریخ و آ
  گیری دوم اسپرم  گیری اول اسپرم 

  22/11± 38/0 18/12±33/0 )میلی متر(طول الرو در مرحله تفریخ
  52/19± 19/0 68/20±53/0 )میلی متر(طول الرو در مرحله آغاز تغذیه فعال
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مقایسه طول الرو در زمان تفریخ بین مراحل :  2نمودار 
 ماهی ایرانیاول و دوم اسپرم گیری در تاس
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مقایسه طول الرو در زمان شروع تغذیه فعال :  3نمودار 
  بین مراحل اول و دوم 

 دومین اسپرم گیری                  یاولین اسپرم گیر                
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  . است ورده شدهآ 2گیری در جدول  اسپرم مرحله اسپرم در دونتایج حاصل از بررسی کیفیت همچنین 
  

  گیری مترهای اسپرم شناختی در دو اسپرممیانگین پارا :2جدول 
 اسپرم گیری

  دوم  اول  پارامتر

  0/50 ± 25/20 5/78±43/5 (%)درصد تحرک اسپرم
  5/212 ± 53/110 83/315±16/162 )ثانیه(تحرک اسپرمطول دوره

  55/0×109 ± 34/0× 109 1/2×109±3/1×109 )سلول در میلی لیتر(تراکم اسپرم
  42/3 ± 35/3 33/9±32/3 (%)اسپرماتوکریت

pH 05/8 ± 33/0 41/8±53/0 اسپرم  
  
  

  بحث
هــا اســپرم دارای دوره کوتــاهی از  در اغلــب گونــه

بعد از رهـا   )ثانیه تا چند دقیقه 30از (به جلو  تحرک رو
اسـپرم ماهیـان   . )26( باشـد  به محیط خـارجی  مـی   شدن

 بـوده به مدت چندین دقیقه دارای تحرک   نیز خاویاری
 )4(و همکـاران   Akcay کـه  طـوری ه ب. )28و 18، 15(

 4-8این زمان در مـورد ماهیـان خاویـاری     اعالم نمودند
طـول مـدت    نیـز  )8(همکـاران  و علیپـور   .باشد می دقیقه

حرکت رو به جلوی اسـپرم را در دو گونـه تـاس مـاهی     
ثانیه گزارش   165و  340ب ایرانی و اوزون برون به ترتی

یک مطالعه دیگر به  در) 6(همکاران و  Alavi .نمودند
جلـوی  این نتیجه رسیدند که طول مدت حرکـت رو بـه   

مکـن  کـه م ثانیـه بـوده    143اسپرم در تاس ماهی ایرانـی  
هــا  بــه علــت تنــوع  اســت ایــن تفــاوت موجــود در داده

بسیاری از فاکتورهـای   سنی و ،های وزنی، طولی ویژگی
در هـر تحقیـق   ، مرتبط با ماهیان نـر اسـتفاده شـده   دیگر 
مدت زمان تحـرک اسـپرم در    در برخی مطالعات. باشد
دقیقــه  3-20هــای مختلــف ماهیــان خاویــاری بــین گونــه
 دقیقه 13که در مورد فیل ماهی  ،تگیری شده اس اندازه

. ه اسـت گزارش گردیـد  )5( 5/1-5 تاس ماهی ایرانی و

Cosson طـول دوره تحـرک اسـپرم    ) 12(همکاران  و
 قیقه اعالم ود 3-6ماهیان خاویاری و پاروپوزه را حدود 

حرک اسپرم بیش ند که به ندرت دوره تا هگزارش نمود
و  Billardکشـــد و همچنـــین  دقیقـــه طـــول مـــی 9از 

طول دوره تحرک اسپرم تـاس ماهیـان    )10(همکارانش 
 همگی دقیقه گزارش کردند که 5تا بیش از  1را حدود 

مطالعـه حاضـر    نتایج به دسـت آمـده در   در جهت تأیید
   .باشد می

 اسـپرم  تراکم میزان) 1(همکاران  وبرادران نویری 
تـاس مـاهی ایرانـی را بـه ترتیـب       اسـپرماتوکریت در  و

 Ginsburg و 11/0±08/0×109 و 48/1±92/2×109
، بیشـــینه و مقـــدار کمینـــه )3(Ahmadian  و )16(

را به ترتیب  راکم اسپرم برای تاس ماهی ایرانیمیانگین ت
اســپرماتوزوآ در هــر  64/0×109 و 5/1 ×109 ،6/0×109
 .ندا هگزارش نمود لیتر یلیم

Gallis  که اسپرم  گزارش کردند) 15(و همکاران
دارای ظرفیـت بـافری    )A. baeri( تاس مـاهی سـیبری  

 1/8را تقریبـاً   مایع منیفیزیولوژیکی  pHباالیی بوده و 
تـاس مـاهی    مـایع منـی   pHکه بـه میـزان    اعالم نمودند
در ایـن راسـتا    .باشـد  نزدیـک مـی   مطالعـه  ایرانی در این
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Williot  در مورد تاس ماهی سـیبری  ) 30(و همکاران
ــی  Acipenser baeri  Brandt(، pH( پرورش

  . گزارش کردند 5/7بیش از  را اسپرم
نحراف معیار نرخ تفریخ  میانگین و ا در این تحقیق

مرحله دوم و در  5/62±07/21 برابرگیری اول  در اسپرم
 کهبدست آمد  درصد 83/34±92/21 برابرگیری  اسپرم

دار  دو تکرار چشمگیر و معنی تفریخ در نرخاختالف 
 .باشد های استحصالی مرتبط می ه و به کیفیت اسپرمبود

های نر به  کیفیت گامت در تکثیر مصنوعی آبزیان اغلب
فریخ و رشد میزان ت بر ثرؤمهم و م عنوان یک عامل

 در این راستا). 24( شود الرو نادیده گرفته می
Ottesen  و Babiak )20 ( در مورد ماهی هالیبوت

گزارش کردند که کیفیت مولد نر بر اقیانوس اطلس 
 Singh.تأثیر زیادی داشت  روی طول استاندارد الروها

 ،کیفیت اسپرم که اعالم نمودند نیز )27(و همکاران 
در  .باشد یفاکتوری بسیار مهم در تولید موفق الروها م

هر دو  الروها در) طول بدن(مطالعه حاضر میزان رشد 
ع تغذیه فعال بین دو تکرار شرو مرحله تفریخ و

روهای ال دار بود و اختالف معنیدارای  گیری اسپرم
گیری اول دارای طول بدن بیشتری  حاصل از اسپرم

  . بودند
سعی گردید نگاهی جدید بـه   انجام شده تحقیقدر 
کمبود مولدین نـر خاویـاری در مراکـز تکثیـر و      مشکل

ه اسـت  تـر شـد   های اخیر پـر رنـگ   پرورش که طی سال
بـا  هـای انجـام شـده و     بر اسـاس بررسـی  . صورت پذیرد
پرم شـناختی مـورد   که تمـام پارامترهـای اسـ    توجه به این

گیـری دوم،   گیری اول نسبت بـه اسـپرم   مطالعه در اسپرم
تـوان بـه ایـن نتیجـه      مـی  دنـ ده میزان باالتری را نشان می

کیفیــت اســپرم در تکـــرار اول    رســید کــه شــرایط و   
قـت  همچنـین د  .استوضعیت بهتری داشته  گیری اسپرم

 میـزان های استحصالی بـر   أثیر اسپرمدر نتایج حاصل از ت
گیری انجـام   در دو اسپرم و اندازه الروهای حاصل رشد
دهد که استفاده از  ه ما را به سوی این نتیجه سوق میشد
گیـری تولیـد    های بدست آمده طی یک بار اسپرم پرماس

طول باالتری را به دنبال خواهـد   میزان  الروهای بیشتر با
تری خواهیم  شاهد تکثیر موفق در نهایت مسلماًداشت و 

بنابراین با توجه به اهمیت دسـتیابی بـه بـازده بیشـتر      .بود
ــر     ــاالتر در تکثی ــت ب ــا کیفی ــای ب ــد الروه ــر و تولی تکثی

رانی و نتایج کسب شـده پیشـنهاد   مصنوعی تاس ماهی ای
گردد از اسپرم مرحله دوم در مراکـز تکثیـر اسـتفاده     می
   . شودن

 
  سپاسگزاری
ــیله  ــدین وس ــئولیناز  ب ــر و   مس ــز تکثی ــرم مرک محت

ــتیتو      ــتی و انس ــهید بهش ــاری  ش ــان خاوی ــرورش ماهی پ
تحقیقـات بــین المللــی دکتـر دادمــان رشــت و همچنــین   
جناب آقای مهندس محمـدی کارشـناس بخـش تکثیـر     

ــز ــرورش  مرک ــر و پ ــتی   تکثی ــهید بهش ــگش اری زسپاس
  . گردد می
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