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  مقدمه
 شور نیمه هاي آب در زندگی به که باشد می خزر دریاي جنوبی استخوانی سواحل ماهی ترین مهم (Rutilus frisii kutum)سفید  ماهی
با   می دهد. اختصاص خود به را ساالنه صید درصد خوبی سازگاري نشان داده است. به طوریکه بیشترین به آن اطراف بهايتاال و خزر دریاي

توجه به محدود بودن تعداد تخمک ها در این گونه، فاکتورهاي موثر بر کیفیت تخمک ها اهمیت ویژه اي دارند. در میان این فاکتورها، مدت 
ن فاکتور مهمتری  Hour Post S (HPS) trippingزمان باقی ماندن تخمک ها در محوطه شکمی پس از سیال شدن آنها یا اووالسیون 

مدت زمان حفظ کیفیت تخمک ها، پس از سیال شدن آنها در محوطه شکمی ) (Mohagheghi samarin A,2011. گزارش شده است
) گزارش شده است. در این 24، 20، 16، 12، 8، 4، 0ساعت ( 24تا  0درجه سانتی گراد بین  4مولدین ماده ماهی سفید در درجه حرارت 

مولدین ماده ماهی سفید با توجه به مناسب ترین مطالعه طول دوره زمانی حفظ کیفیت تخمکها،پس از سیال شدن آنها در محوطه ي شکمی 
ساعت از طریق اندازه گیري نرخ چشم زدگی و  24تا  0درجه سانتی گراد در زمان هاي بین  4دامنه دمایی براي تکثیر این گونه در دماي 

  تفریخ تخم ها بررسی می شود.   
  

  مواد و روش کار 
نر، که از جهت ویژگی هاي ظاهري به زمان اووالسیون و رسیدگی تخمک ها نزدیک تر بودند،  مولد 21قطعه ماهی سفید مولد ماده و   3تعداد 

از جمعیت مولدین صید شده انتخاب شدند. از جهت ویژگی هاي مورفولوژیک، مولدینی که به زمان اووالسیون تخمکها نزدیک ترند، داراي 
ش شده و مورد معاینه قرار گرفتند. مولدین انتخاب شده در محلول محوطه ي شکمی نرم تري می باشند. بر این اساس مولدین بیهو

100ppm  ازماده بیهوش کنندهMS222  عدد مولد نر استحصال شد. در هر  21بیهوش شدند. اسپرم مود نیاز براي تکثیر، در این آزمایش از
ردید و به این ترتیب اثر کیفیت اسپرم براي مولد نر اسپرم کشی صورت می گرفت، به خوبی مخلوط و همگن گ 3مرحله از آزمایش از 

گرم توزین گردیدند. عمل   01/0گروههاي مورد مطالعه براي کلیه تکرار ها و تیمارها مناسب در نظر گرفته شد. تخمک ها با ترازوي با دقت  
تخم ها در گرم تخمک صورت پذیرفت.  10سی سی  آب،  10سی سی اسپرم ،  5/0لقاح، با اضافه نمودن اسپرم و آب به تخمک ها و با نسبت 

در  ح یافته مورد شستشو قرار گرفتند.تخم هاي لقادرجه سانتی گراد نگهداري شده و سپس در فواصل زمانی معین لقاح داده شد. 7و  4دماي
ت و تخم ها به انکوباتورها این هنگام تخم ها براي انتقال به سالن انکوباسیون، آماده شدند. عمل هم دمایی در سالن انکوباسیون صورت گرف

روز از تاریخ لقاح، تفریخ شدند. دماي آب سالن  7-9روز به مرحله ي چشم زدگی رسیده و پس از 3- 4انتقال یافتند. تخم ها پس از گذشت 
 دید. درجه سانتیگراد اندازه گیري شد و میزان آب ورودي به انکوباتور، متناسب با توسعه جنینی تنظیم می گر 18انکوباسیون 

طرح آماري مورد استفاده در این تحقیق کامال تصادفی است. در قالب این طرح فواصل زمانی مختلف نگهداري تخمک ها به عنوان تیمارهاي 
کنترل شد. تجزیه ي  SPSSآزمایشی و مولدین به عنوان تکرارهاي آن در نظر گرفته می شوند. نرمال بودن داده هاي مربوطه توسط نرم افزار 

صورت گرفته و مقایسه ي میانگین ها نیز با استفاده از آنالیز واریانس و سپس  SPSSیانس داده هاي به دست آمده به وسیله ي نرم افزار وار
  .دما به صورت جداگانه انجام گرفت انجام شد . آنالیز مربوط به نگهداري تخمک ها براي هر 0.05آزمون دانکن در سطح اطمینان 

  
  نتایج 
بدست آمد.  43/92±63/0ازه گیري شده نرخ چشم زدگی، براي تخمک هایی که بال فاصله پس از تخم کشی با اسپرم لقاح یافتند مقدار اند

مقدار اندازه گیري شده نرخ چشم زدگی در تیمار هاي زمانی دیگر در این روش به میزان قابل مالحظه اي کاهش یافت. در واقع درصد چشم 
درصد چشم زدگی تیمار اول آزمایش p<0/05)(ازنظر آماري تفاوت معنی داري را نسبت به یکدیگر نشان دادند. زدگی در هر تیمار زمانی،

 نسبت به سایرتیمارهاي آزمایشی باالتر بوده و کمترین میزان تفریخ  وچشم زدگی در تیمار هفتم آزمایش می باشد. نرخ تفریخ تیمارهاي سوم
ج حاصل از تیمارهاي اول می باشند، درحد واسط نتای 20،16،12،8تا ششم آزمایش که به ترتیب مربوط به تخمک هاي لقاح یافته در ساعات 

 % در37/78و  Hps 4% در 37/88به  Hps0% در 43/92نرخ چشم زدگی از p<0/05)(و هفتم بوده و تفاوت معنی داري با هم داشتند. 

Hps8  در 50/63و %Hps 12   در 92/47و %Hps 16  در 96/40و %Hps20  در 57/36و %Hps 24  درجه سانتی گراد کاهش  4در دماي
  .می یابد
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  بحث
وابسته به دماي نگهداري و  (Rutillus frissi kutum)این تحقیق نشان داده که نگهداري تخمک در خارج از بدن مولد در ماهی سفید 

درجه سانتی گراد براي مدت طوالنی تري می توان تخم  4نتایج نشان داد که در دماي پائین تر یعنی  .مدت زمان نگهداري تخم ها می باشد
مود و  درصد تفریخ باالتري نسبت به دماي باالتر داشته باشیم. درصد چشم زدگی و درصد تفریخ در تخم هاي بارور شده در ها را نگهداري ن

Hps 0  بوده است. دما بر مدت زمان حفظ کیفیت تخمک ها در خارج 92یعنی لقاح دادن بالفاصله پس از تخم کشی بسیار باال و در حدود %
است و این، امکان نگهداري تخمک در دماهاي پائین موجب خواهد شد تا از کلیه ظرفیت  فید دریاي خزر موثراز بدن مولدین ماده ماهی س

تخمک هاي مولدین ماده صید شده استفاده مطلوب جهت لقاح به عمل آید. نتایج تحقیقات قبلی به عمل آمده نیز موید این موضوع است.در 
نشان داده شد که نگهداري کوتاه مدت تخمک هاي ماهیان کپور معمولی و  2001در سال  Lahnsteiner et alمطالعه انجام شده توسط 

درصد کاهش می یابد. بنابراین بهترین زمان لقاح براي تخم هاي کپور  50ساعت درصد لقاح بیش از  4کپور علفخوار در مایع تخمدانی طی 
س از تخم کشی می باشد. به طور کلی می توان گفت، نگهداري کوتاه مدت معمولی وکپور علفخوارکه داراي بهترین نتیجه می باشد، درست پ

انجام  2002که در سال  Gisbert and Willotازتخم هاي گونه هاي کپور ماهیان به صورت موفقیت آمیزي گزارش شده است. در مطالعه 
ساعت در  4الی  2پذیرفت، آزمایش بر روي تاس ماهی سیبري و استرلیاد بوده که نگهداري تخمک هاي مولدین در خارج از بدن، به مدت 

مدت تخمک ها درجه سانتیگراد در مایع تخمدانی قابلیت بقا خود را حفظ نمودند.در تحقیقات انجام شده در رابطه با نگهداري کوتاه  15دماي 
)همچنین در تاس Bromage and Robert 1995منجر به بهبود مدیریت تکثیرو هم زمان نمودن تکثیر مصنوعی براي مولدین می گردد.(

درجه سانتی گراد بیشتر ازسه ساعت  18) نگهداري تخمک ها درمایع تخمدانی در خارج از بدن مولد، در درجه حرارت A. persicusماهی (
ت رفتن درجه قابلیت باروري و تفریخ امکان پذیر بوده است. اما پس از سه ساعت قابلیت باروري و هچ در مقایسه با تخم هایی که بدون از دس

فورا پس از تخم کشی بارور شده اند به صورت قابل توجهی کاهش یافتند. از طرف دیگر پس از تخم کشی و در حین نگهداري تخمک ها به 
 48تخمک هاي ماهی آزاد دریاي خزر را می توان به مدت .فوق رسیدگی نیز در تخمک هاي ماهیان به وجود می آید تدریج تغییراتی مشابه

در . ) Niksirat et al.,2007aدرجه سانتی گراد بدون از بین رفتن قابل توجه میزان لقاح آن ها نگهداري نمود.( 2- 3ساعت در دماي 
 Salmo) انجام شد، نشان داده شد در ماهی قزل آالي قهوه اي خزر ((Bahre Kazemi M, et al., 2009مطالعات بیوشیمیایی که توسط

trutta caspia ، طول دوره ي فوق رسیدگی تخمک ،(pH  مایع تخمدانی به شدت کاهش و مقادیر گلوکز، پروتئین،کلسیم، آهن و فعالیت
ن پروتئین، تري گلیسیرید و فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترنسفراز در آنزیم آسپارتات آمینوترنسفراز به شدت افزایش یافت. همچنین میزا

تخمک بر اثر فوق رسیدگی تغییر کرد. تمامی مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است تایید می نماید که به طورکلی با افزایش 
ال تخمک ها از مولدین ماده، تخمک ها فوق رسیده خواهند شد. زمان و افزایش درجه حرارت،. با گذر زمان پس از اووالسیون و عدم استحص

زمان ایجاد پدیده ي فوق رسیدگی به شدت تحت تاثیر درجه حرارت محیط آبی خواهد بود. تاخیر در امر تخم کشی از مولدین ماده، اصلی 
س از اووالسیون، استحصال تخمک انجام شده و ترین دلیل کاهش کیفیت تخمک ها می باشد. بنابراین در صورت وجود مولد ماده ي آماده، پ

تخمک ها را تا ایجاد شرایط مناسب در درجه حرارت پائین می توان نگهداري نمود. تغییرات بیوشیمیایی مرتبط با فوق رسیدگی تخمک در 
منجر به تشخیص کیفیت تخمک این گونه و تعیین شاخص هاي بیوشیمیایی احتمالی مرتبط با فوق رسیدگی تخمک ها در این گونه می تواند 

  ها قبل از لقاح در ماهی سفید دریاي خزر گردد.
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