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 09بهار  ،اول ، شمارهسال پنجم                                       مجله شيالت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد آزادشهر                                                                          

 

 یرانی پارامترهاي اسپرم شناختی تاس ماهی ا برخی گیري مجدد بر روي تأثیراسپرم
 (Acipenser persicus Borodin, 1897) 

 

 4شهروز برادران نویری  و 3حسین خارا ،2شعبانعلی نظامی ،1حدیثه دادرس

دانشگاه 3موسسه تحقیقات شیالت ایران، 2 ،ارشد شیالت، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان کارشناس1

 اری دکتر دادمان، رشت المللی ماهیان خاوی انستیتو تحقیقات بین4ه منابع طبیعی، گروه شیالت، آزاداسالمی واحد الهیجان، دانشكد

 

 چکيده

تحقیقات  ، در مرکز تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو1311تحقیق حاضر در سال 

مولد نر وحشی  11حقیق از جهت انجام این ت .صورت پذیرفت المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت بین

پس بار مورد تزریق هورمون قرار گرفته و  2روز(  3-7) مولد با فاصله چند روزه ماهی ایرانی استفاده گردید. هر تاس

نتایج حاصل از مطالعه حاضر  .گیری گردید مولد برای بار دوم اسپرم 6 از آنها اسپرم گیری شد که تنها از از هر تزریق

در مرحله دوم اسپرم  و درصد 5/71±43/5گیری برابر  در مرحله اول اسپرم درصد تحرک اسپرمگین که میاننشان داد 

گیری برابر  در مرحله اول اسپرم تحرک اسپرم درصد بود. همچنین میانگین طول دوره 2/52±25/22 گیری برابر

 اسپرم تراکممیانگین  .دست آمد هب ثانیه 5/212±53/112 گیری برابر و در مرحله دوم اسپرم ثانیه 16/162±13/315

12 گیری برابر در مرحله اول اسپرم
9×3/1±12

گیری برابر  در مرحله دوم اسپرم ولیتر  سلول در هر میلی 1/2×9

12
9×34/2±12

 گیری برابر در مرحله اول اسپرم نیز میانگین اسپرماتوکریت .لیتر بود سلول در هر میلی 55/2×9

نمونه  pH دست آمد. سنجش هدرصد ب 42/3±35/3 گیری برابر م اسپرمدر مرحله دو و درصد 32/3±33/9

و در مرحله  41/1±53/2 گیری برابر در مرحله اول اسپرم اسپرم pHهای استحصالی نیز نشان داد که میانگین  اسپرم

تحرک بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که در مورد پارامترهای درصد  .بود 25/1±33/2گیری برابر  دوم اسپرم

ولی با وجود  ،دار وجود داشته است گیری اختالف معنی اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم بین دو مرحله اسپرم ،اسپرم

دار وجود  بین دو تكرار اختالف معنی ،گیری در مرحله دوم اسپرم اسپرم pHکاهش در میزان طول دوره تحرک و 

 نداشت. 

 

 رم شناختی، تاس ماهی ایرانیپارامترهای اسپ ،گیری اسپرم :کلیديهايواژه

 

 1مقدمه

دسترسی به اسپرم با کیفیت مناسب یكی از عوامل 

مهم و ضروری در جهت افزایش کارایی تكثیر 

و همكاران،  Hajirezaee)مصنوعی ماهیان است 

کیفیت اسپرم یک عامل تعیین کننده در (. 2229

                                                 
 h.dadrass@yahoo.comمسئول مكاتبه:  *

تواند تحت تأثیر عوامل  میباشد که  توانایی لقاح می

 خارجی و یا نحوه مدیریت مولدین قرار گیرد متعدد

(Bobe  وLabbé ،2229.)  جهت بررسی کیفیت

و  Suquet) تراکم اسپرمتوان به ارزیابی  میاسپرم 

( Neilson ،2229و  Trippel؛ 1992همكاران، 

سرعت و  ،تحرک اسپرم )کل دوره تحرکو وضعیت 
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 های متحرک بعد از فعال سازی درصد اسپرم

(Cosson ؛ 1999مكاران، و هCosson  ،و همكاران

 اسپرم pHو   (2222و همكاران،  Linhart؛ 2222

(Lahnsteiner  ،1991و همكاران) عنوان  به

   .پرداخت اسپرم های کیفی شاخص

ارزیابی کیفیت اسپرم جهت افزایش کارایی تكثیرر  

در  معمرروالًولرری  ،باشررد مرریمصررنوعی حرراهز اهمیررت 

یفیرت تخرم توجره    پرروری بیشرتر بره ک    صنعت آبرزی 

گررردد و در مررورد کیفیررت اسررپرم  توجرره جرردی   مرری

این در حالیست کره کیفیرت هرردو     .گیرد میصورت ن

 استثر ؤنوع گامت روی موفقیت لقاح و بقای الرو م

(Rurangwa  ،2224و همكاران.)  هرای   طی فعالیرت

بیش در صورت نیاز از ماهیان نر بالغ، تكثیر مصنوعی 

دلیل کمبود  بهاین امر شود که  میگیری  بار اسپرم از یک

 Dettlaff) ستا تعداد مولدین نر و بلوغ دیررس آنها

 .(2222و همكررراران،  Piros؛ 1993و همكررراران، 

براساس مطالعات گذشرته برین اسرپرم استحصرالی از     

نرهای مختلف یا حتی در مورد یک مولد خاص طری  

هررای زیررادی  تفرراوت ،گیررری اسررپرم دفعررات مختلررف

و همكرراران،  Rana) جررود داشررته باشرردتوانررد و مرری

1995). 

درباره بیومارکرهرای اسرپرم ماهیران خاویراری در     

در دسترس   میاطالعات ک ماهیان استخوانیمقایسه با 

هرایی کره    تا از آنها در جهت ایجاد دستورالعمل ،است

شرته  وجرود دا  توانرد  می های استاندارد برای دستكاری

هنگرررام خصررروص در  بررره .اسرررتفاده گرررردد ،باشرررد

یرک روال یرا شریوه    اجررای  هرای متروالی     گیری اسپرم

ها ضروری به نظر  خاص در زمینه تولید مثل این گونه

  (.2226و همكاران،  Alavi)رسد  می

مراهی ایرانری در    تراس با توجه به اهمیت تجراری  

دهرره اخیررر  طرریذخررایر آن و کرراهش  خررزر دریررای

(Pourkazemi ،2226)،  یرر  یند تكثآدر فراز آنجا که

ممكن است با صید یک مولد ماده  ،مصنوعی این گونه

برحسب  ،پذیر نباشد مناسب امكانمولد نر دسترسی به 

شرود.   مری  گیرری  نیاز از یک مولد برای بار دوم اسپرم

تواند مشركالتی   میگیری  اسپرم استرس ناشی از تكرار

و  Bobe) اد نمایرد جا کیفیت آن اییرا در تولید اسپرم 

Labbé ،2229.) که اثر تخریبی انواع اسرترس   بطوری

هرای متحررک در    مدت زمان و درصد اسپرم ،بر تراکم

و  Rurangwa) سررایر ماهیرران از جملرره برراس سررفید

و گروهی از آزادماهیان نیز به اثبات  (2224همكاران، 

 (.2222و همكاران،  Wagner) رسیده است

ارزیابی مناسب کیفیت اسپرم جزء عوامرل کلیردی   

 Alavi) گرردد  میولید موفق ماهی محسوب ت روند در

 تغییرررات ،در مطالعرره حاضررر (. 2226و همكرراران، 

درصررد ایررن گونرره  همچررون   کیفرری اسررپرم عوامررل

ترراکم   ،طول دوره تحررک اسرپرم   ،های متحرک اسپرم

و همكرراران،  Rurangwa) اسررپرماتوکریت، اسررپرم

و همكرراران،  Lahnsteiner) اسررپرم pH و (2224

 در ،ی توانایی لقاح اسپرم اثر گذارندرو برکه ( 1991

  .های مكرر مورد بررسی قرار گرفت گیری طی اسپرم

 

 ها مواد و روش

مراهی   مولد نر تراس   قطعه 11از  وهشدر این پژ

مولردین طری فصرل تكثیرر      این .ایرانی استفاده گردید

هررای ماهیرران   از صرریدگاه 1317-1311مصررنوعی 

خررزر و  خاویرراری واقررع در حاشرریه جنرروبی دریررای 

های مستقر در نزدیكی دهانه رودخانه سرفیدرود   اکیپ

 و بازسرازی ذخرایر   پررورش  ،تكثیرر  مرکرز صید و به 

ماهیان خاویاری شهیدبهشتی رشت واقع در جوار سد 

مولد با فاصرله چنرد    هردر مورد  .سنگر منتقل گردید

 LHRH-A2 بار تزریق هورمرون  2 روز( 3-7) روزه

سری سررم    سری  2 همرراه گررم بره    میلی 2-3میزان  به

از آنهرررا سررراعت بعرررد  24و  فیزیولوژیرررک انجرررام

 قطعره  6 تنهرا از  طی ایرن عملیرات    .گیری شد اسپرم
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و بقیره مولردین    گردیدگیری  برای بار دوم اسپرم مولد

 .به تزریق دوم پاسخ ندادند

 مولد مشرخص، های استحصالی از هر  نمونه اسپرم

ر آزمایشرگاه  د طور مجرزا  هگیری ب پس از هر بار اسپرم

المللری ماهیران    تحقیقرات برین   انسرتیتو انجماد اسرپرم  

 .فتررسی قرار گربمورد  خاویاری دکتر دادمان رشت

های متحرک بالفاصله بعد از فعرال   درصد اسپرمتعیین 

و همكرراران،  Alaviمی )صررورت چشرر شرردن ) ( برره

معمررولی بررا میكروسرركون نرروری بوسرریله  و( 2226

لیتر از  میلی 12ین منظور برای ا .انجام شد 42عدسی 

نسربت    آوری شده پس از رقیق سرازی برا   اسپرم جمع

1552 (Linhart  ،1995و همكررراران ) برررر روی الم

قرار گرفت و بال فاصله در زیر میكروسكون مشاهده 

نیرز بره صرورت     مردت زمران تحررک اسرپرم     .گردید

 ای که تقریبراً  سنج تا لحظه با استفاده از زمان و می چش

 ( از حرکت بایسرتند درصد 122) پرماتوزوآهاتمام اس

(Alavi  ،2226و همكاران)، ترراکم   .شدگیری  اندازه

اسپرم توسط روش استاندارد هماسریتومتری برا رقیرق    

و بررا اسررتفاده از  15322سررازی اسررپرم برره نسرربت  

گیری  اندازه 42میكروسكون نوری معمولی با عدسی 

 (.2226و همكرراران،  Baradaran Noveiri) شررد

منظررور محاسرربه میررزان اسررپرماتوکریت از اسررپرم   هبرر

 کره ایرن عمرل    صورت پذیرفت نمونه برداریمولدین 

و  Aas) بوسیله لوله میكروهماتوکریت انجرام گرفرت  

؛ 1999و همكررراران،  Rakitin؛ 1991همكررراران، 

Tvedt ،2221)  ،سپس با استفاده ازدستگاه سانتریفوژ

اسرپرم  برا   حراوی نمونره    هماتوکریتهای میكرو لوله

و  Williot) دقیقره  5دور در دقیقه بره مردت    5222

سررانتریفوژ شرردند و در نهایررت   ( 2222همكرراران، 

، میزان اسپرماتوکریت میكرو هماتوکریت خوان بوسیله

وسیله دسرتگاه   به اسپرم نیز  pHهر نمونه خوانده شد.

pH   21/2متررر بررا دقررت±pH بالفاصررله پررس از  و

 . شدگیری  برداری اندازه نمونه

 دمرای  تكررار )در  3در  مرذکور  های همه آزمایش

میرانگین سره   و  شرد انجام  (گراد درجه سانتی 25-22

  ،تكرار برای هر نمونره بره عنروان شراخص آن مرورد     

جهت اجتناب از خطای آزمایشی همه محاسبه گردید. 

هرا توسرط یرک مشراهده کننرده صرورت        گیری اندازه

یره تحلیرل   تجر .(2226و همكاران،  Alavi) پذیرفت

 هررای آمرراری  در ایررن تحقیررق بررا اسررتفاده از آزمررون 

 و (ها هصورت نرمال بودن توزیع داد )در T پارامتریک

صرورت نرمرال نبرودن     )در ویلكاگسرون  ناپارامتریک

توسرررط  درصرررد 5در سرررط   ،هرررا( هتوزیرررع داد

همچنررین  .انجررام پررذیرفت  SPSS 14.0افررزار نرررم

ترسریم   Excel   2007افرزار  نمودارها با اسفاده از نرم

  .شد



 نتایج

مراهی ایرانری    تراس تحرک اسرپرم   درصدمیانگین 

 گیرری  اول اسپرم مرحلهدر بررسی شده در این مطالعه 

دوم مرحلرررره  و دردرصررررد  5/71±43/5 معررررادل

آنرالیز   .دست آمد هدرصد ب 2/52±25/22گیری  اسپرم

نشران   استفاده از آزمرون ویلكاگسرون   باها  آماری داده

دو مرحله های اسپرم طی  رصد تحرک نمونهدبین  ،داد

 دار وجرود داشرته اسرت    اخرتالف معنری  گیرری   نمونه

(25/2>P) (1 شكل). 
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مقایسهمیزاندرصدتحرکاسپرمبیناسپرمگیرياولودومدرتاسماهیایرانی-1شكل



 تراس تحررک اسرپرم    طول دورهمیانگین همچنین 

 معررادلیررری گ در مرحلرره اول اسررپرممرراهی ایرانرری 

و در مرحلرررررره دوم ثانیرررررره   16/162±13/315

 برا کمرک   .ثانیره برود   5/212±53/112 گیرری  اسپرم

 آزمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون

 T-Testمیانگین طرول دوره تحررک   در  مشخص شد

گیرری   برین دو مرحلره اسرپرم    ماهی ایرانی اسپرم تاس

 (P>25/2) دار وجررود نداشررته اسررت اخررتالف معنرری

 .(2 نمودار)

 


 لدورهتحرکاسپرمبیناسپرمگیرياولودومدرتاسماهیایرانیمقایسهطو-2شكل

 

تراکم اسپرم میانگین  ،دست آمده هب براساس نتایج

12 گیری در مرحله اول اسپرم
9×3/1±12

9×1/2 

گیری  و در مرحله دوم اسپرملیتر  سلول در میلی

12
9×34/2±12

 بود.لیتر  سلول در میلی 55/2×9

بین نشان داد که  T-Test آزمون ها با کمک آنالیز داده

گیری  دو مرحله اسپرمتراکم اسپرم در میانگین 

( P<25/2) وجود داردآماری  دار اختالف معنی

  .(3 شكل)
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مقایسهمیزانتراکماسپرمبیناسپرمگیرياولودومدرتاسماهیایرانی-3شكل

 

پس از بررسی نتایج سنجش اسپرماتوکریت در دو 

میرانگین   بررداری مشرخص گردیرد کره     هنر نمومرحله 

گیررررری  اول اسررررپرم مرحلررررهاسررررپرماتوکریت در 

 گیررری و در مرحلرره دوم اسررپرم درصررد 32/3±33/9

 فاده ازتها با اسر  درصد بوده و آنالیز داده 35/3±42/3

درصرد  آزمون ویلكاگسون حاکی از این بود کره برین   

گیررری اخررتالف  دو مرحلرره اسررپرماسررپرماتوکریت در 

 .( 4 نمودار)( P<25/2)دار وجود داشته است  معنی

 


 مقایسهاسپرماتوکریتبیناسپرمگیرياولودومدرتاسماهیایرانی-4شكل

 

  pHههرا نشران داد کر    نمونره  pH سنجش میانگین

  41/1±53/2 برابرر  گیرری  اول اسپرم مرحلهدر  اسپرم

وده ب 25/1 ±33/2 برابر گیری و در مرحله دوم اسپرم

کره   مشرخص شرد   T-Testآزمون  فاده ازتبا اس .تاس

گیرری   دو مرحلره اسرپرم  نمونره در   pH میرانگین بین 

 شركل )( P>25/2) نداشرت دار وجرود   اختالف معنی

5). 
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 گيري و نتيجه بحث

اهی از هرا اسرپرم دارای دوره کوتر    در اغلب گونره 

  باشرد  می ثانیه تا چند دقیقه( 32تحرک رو به جلو )از 

(Scott  وBaynes ،1912 .) طول مدت زمان تحرک

اسپرم در انواع ماهیان خاویاری با تنوع زیادی گزارش 

 شررده اسررت. ایررن زمرران در مررورد فیررل مررراهی       

(Huso huso تررا )دقیقرره، تاسررماهی روسرری    13

(Acipenser gueldenstaedtii )3 دقیقررره 5 ترررا، 

دقیقه،  32تا  5( A.fulvescensای ) تاسماهی دریاچه

دقیقرره، پرراروپوزه  22تررا  5( A.ruthenusاسررترلیاد )

(Polyodon spathula )4   دقیقره و تاسرماهی    6ترا

 دقیقه گزارش شرده اسرت   7تا  3( A.baeriiسیبری )

(Billard ،1999و همكاران.) 

نده این نتایج حاصل از تحقیق انجام  شده بازگوکن

برین  ماهی ایرانری   در تاسدرصد تحرک اسپرم بود که 

 دار  بروده  گیری اول و دوم دارای اختالف معنری  اسپرم

گیررری دوم )پررس از تزریررق دوم(  اسررپرم درو  اسررت

 2226علوی وهمكاران در سال مطالعه  .کاهش یافت

ی گیرر  سپری شده در اسپرمافزایش زمان نشان داد که 

)چنررد سرراعت پررس از انرری مرراهی ایر در ترراسبعرردی 

تزریق دوم( بعرد از القرای    مکشی اول بدون انجا اسپرم

درصررد تحرررک و طررول  تحرررک در آب شرریرین روی

 مرراهی ایرانرری  دوره تحرررک اسررپرماتوزوآی ترراس  

(A. persicus اثر منفی )و شاید بتوان دلیرل   گذارد می

پالسرمای سرمینال      میزیهای آن آن را تغییر در فعالیت

های متوالی و تأثیرگرذاری برر تحررک     یرگی طی اسپرم

هررای  اسررپرم ،در تحقیررق ایررن گررروه .اسررپرم دانسررت

 75استحصررالی در اولررین نمونرره برررداری بررا تحرررک 

سراعت   12گیرری دوم )  ثبت شده و در نمونره  درصد

گیری اول( حداکثر تحرک نمونره اسرپرم    پس از نمونه

 گزارش گردید. درصد 62در حد 

دوره تحررک اسرپرم در   طول اما  با وجود کاهش 

تحقیرق   گیرری  بین دو تكررار اسرپرم   گیری دوم  اسپرم

مطالعه این در  .دار وجود نداشت اختالف  معنی حاضر

آوری اسپرم پس از هر برار تزریرق و القراء     عمل جمع

)متغیرر( صرورت    رسیدگی مجدد با فاصله چنرد روزه 

پذیرفت و به ماهی فرصت طی کردن دوبراره مراحرل   

 Spermatogensis، Spermiogensis)سرازی   اسپرم

نترایج حاصرله   بر اسراس   ه( داده شدSpermationو 

مكررر پرس از هرر برار      یها یگیر توان گفت اسپرم می

تزریق و القراء رسریدگی جنسری روی میرزان درصرد      

تررأثیر منفرری  اسررپرم طررول دوره تحرررک   تحرررک و
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 Holtz و Buyukhatipoglu  در این راستا .گذارد می

ی را در فواصرل  گیرر  منفی تكررار اسرپرم  ( اثر 1914)

و شردت   دورهمعین پس از یک بار تزریق روی طول 

  .آالی رنگین کمان گزارش کردند تحرک اسپرم در قزل

 میرررزان ترررراکم اسرررپرم دردر تحقیرررق حاضرررر 

که این  طوری به گیری دوم کاهش فاحشی داشت اسپرم

همكاران  علوی و .بوددار  اختالف بین دو تكرار معنی

گیری در  ( نیز گزارش کردند که با تكرار اسپرم2226)

فواصل معین پس از یكبرار تزریرق و القراء رسریدگی،     

12 ازترراس مرراهی ایرانرری تررراکم اسررپرم در 
9×34/1 

12در بار اول به  لیتر اسپرم در میلی
اسپرم در  53/6×9

 .یابد میکاهش در بار دوم  لیتر میلی

تأیید  نیز  هماهیان پارو پوزاین نتایج در مورد  

و مشخص  (2222و همكاران،  Linhart) شده است

  Spermiationروز بعد از  5/2شد که تراکم اسپرم 

 ها در لوله اسپرم بر در نتیجه رقیق شدن گامت

(Morisawa  ،1979و همكاران) طور چشمگیری  به

روش انجام  بودن تفاوتمبا وجود  .کاهش یافت

نتایج  ،ه حاضرمطالعبا تحقیق مطالعات ذکر شده 

و همكاران  Piros حال آنكه .مشابهی بدست آمد

( برخالف نتایج بدست آمده در مطالعات 2222)

ماهی  مذکور مشاهده کردند که تراکم اسپرم تاس

گیری )چند ساعت بعد  سیبری در طول دومین اسپرم

گیری اول و بدون انجام تزریق مجدد( در  از اسپرم

 هر چند ،یافت افزایشگیری  اسپرم مقایسه با اولین

 افزایش مشاهده شده چندان زیاد نبود مقدار

(25/2<P علت این اختالف مشخص نیست و .)

های تحریک  ممكن است ریشه در تفاوت شیوه

و  Piros؛ 2222و همكاران،  Linhart)هورمونی 

مشخصات  ،شرایط محیطی، (2222همكاران، 

داشته ل عوامیا سایر  بیولوژیكی مولدین مثل سن و

( به این نتیجه 1991و همكاران )  Aasاما .باشد

گیری مجدد از آزادماهی اقیانوس  رسیدند که اسپرم

تراکم اسپرم  ،شود میاطلس در فصل تكثیر موجب 

و همكاران نیز در سال   Liley.تدریج کاهش یابد هب

اسپرم در ماهیان  تراکمگزارش نمودند که  2222

کنند در  میدهی  ار اسپرمآالیی که برای اولین ب لقز

+مقایسه با ماهیان 
و نتیجه گرفتند ساله بیشتر بوده  3

گیری باالترین  که میزان تراکم اسپرم در اولین اسپرم

  .است دارا میزان را

 در این تحقیق اسپرماتوکریت مانند تراکم اسپرم در

 کره  طوری هبشت دوم کاهش چشمگیری دا گیری اسپرم

 اسرپرم  pH اما میزان  .بوددار  یمعن ،اختالف دو تكرار

دو تكرار بسیار به هم نزدیک و حاکی از ایرن برود   در 

 ،با توجه بره کراهش نراچیز در اسرپرم گیرری دوم     که 

اسرپرم   pHبر میزان  داری معنی گیری تأثیر تكرار اسپرم

های انجام شده و برا توجره بره     براساس بررسی .ردندا

مورد مطالعره در  اینكه تمام پارامترهای اسپرم شناختی 

گیرری دوم، میرزان    گیری اول نسربت بره اسرپرم    اسپرم

ای مروارد نیرز ایرن     در پارهو دادند  میباالتری را نشان 

تروان بره ایرن     مری دار و چشمگیر برود   معنی ها تفاوت

نتیجه رسید که شرایط و کیفیت اسرپرم در تكررار اول   

دارای وضررعیت مرراهی ایرانرری  در ترراسگیررری  اسررپرم

هرای بعردی    گیرری  بوده و در طی اسرپرم  تری مطلوب

  .گردد میدچار تنزل 

تنوع نتایج بدست آمده از تحقیقات مخلتف بر 

تواند به تنوع مولدین،  میماهی ایرانی  روی اسپرم تاس

های  تعداد مولدین بررسی شده، کیفیت هورمون

و از همه مهمتر  ها گیری فاصله بین نمونه ،بكاررفته

و  Alavi) هورمونی باشدبكارگیری مجدد تزریق 

 (.1999و همكاران،  Dreanno؛ 2226همكاران، 

 Alaviهمچنین ذکر این نكته ضروری است که در کار
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های دوم و سوم  گیری ( اسپرم2226و همكاران ) 

بدون تزریق مجدد هورمونی و فقط بر اساس یكسان 

 24ساعت و  12ترتیب  سازی گذشت زمان )به

ول( و بررسی اثر آن بر گیری ا ساعت پس از اسپرم

ط ایها  صورت گرفت در حالی که شر کیفیت اسپرم

حاضر بر مبنای نیاز به اسپرم مرکز تكثیر  مطالعهانجام 

ط در شرایگذاری گردید که به نیاز واقعی کارگاه  پایه

  تر است. نزدیککمبود مولدین نر 

روی  از این رو با توجه به تأثیر شرایط اسرپرم برر  

و در نهایرت حصرول یرک     بقرای الرو  ،موفقیت لقاح

اهمیرت  ظرر گررفتن   ن تكثیر کارآمد و همچنرین برا در  

دستیابی به بازده بیشتر تكثیر در مراکز تكثیر مصنوعی 

 در تحقیق حاضر ماهی ایرانی و نتایج کسب شده تاس

 از اسرپرم مرحلره دوم   االمكران  حتری  شرود  میپیشنهاد 

و در  دنگرررددر مراکررز تكثیررر اسررتفاده  گیررری اسررپرم

 ،های تكثیر بره علرت کمبرود مولرد     مواقعی که کارگاه

های استحصالی از مولردین برار    اقدام به ترکیب اسپرم

کنند در نسبت ترکیرب ایرن    میاول و مولدین تكراری 

گیرری   های اولین اسرپرم  ها دقت شود و از اسپرم اسپرم

یک مولد به نسبت بیشتری استفاده گرردد ترا کیفیرت    

 استفاده ارتقاء یابد.  نهایی اسپرم مورد



 تشکر و قدرداني

از روسای محترم مرکز تكثیرر و پررورش ماهیران    

المللری   خاویاری  شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین

دکتر دادمان رشت و همچنرین جنراب آقرای مهنردس     
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Abstract  

This study was carried out (2010) in the Shahid Beheshti Sturgeon Rearing and Propagation 

Center and International Sturgeon Research Institute (Rasht). For this research 11 wild male 

brood fish of Persian Sturgeon were used. Each broodfish received hormonal injection twice in 

3-7days intervaland then sperm samples were stripped. Sperm from 6 brood fish used for second 

time were collected. The results showed that the mean rate of sperm motility in the first and 

second sperm stripping were 78.5±5.43% and 50.0±20.25% respectively.Also the mean duration 

of sperm motility in the first and second stripping were 315.83±162.16 and 212.5±110.53 

seconds respectively. The mean sperm density in the first and second sperm stripping were 

2.1±1.3×109 and 0.55±0.34×109/ml respectively and also the mean spermatocrit level in the first 

and second sperm stripping was 9.33±3.32 and 3.42%±3.35 respectively. Similarly mean sperm 

pH was 8.41±0.53 and 8.05±0.33 in the first and second stripping respectively. Based on results 

obtained rate of sperm motility, spermatocrit and sperm density were significantly different 

(P<0.05) between the two stages of sperm stripping. Despite of decrease in duration of sperm 

motility and sperm pH in the second stage of stripping, there was no significant difference 

(P>0.05) between the two repetitions. 
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