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اسپرم ماهی سفیدک سیستان  های کیفیگیری مجدد بر برخی از شاخصتاثیر اسپرم
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 های کیفیگیری مجدد، شاخص، اسپرم(Schizothorax zarudnyi)سفیدک سیستان  کلمات کلیدی:

 

 

اسپرم واجد کیفیت باال برای صنعت شیالت و مراکز تکثیر        

و  Dietrichباشد )و بازسازی ذخایر شیالتی حائز اهمیت می

رو ارزیابی مناسب کیفیت اسپرم جزء ( از این5002همکاران، 

و  Alaviگردد )عوامل کلیدی در تولید موفق ماهی محسوب می

( و نیازی روزافزون در زمینه بهبود فرایندهای 5002همکاران، 

استاندارد  باالی های با درجهگامت کارگیریهطریق ب تولیدمثلی از

مناسب بر روی سالمت الروهای  کیفیت با اسپرم شود.می احساس

(. کیفیت اسپرم 5002و همکاران،  Rurangwa) است موثر حاصله

باشد لقاح می موفقیت توانایی اسپرم در گیریمعیاری جهت اندازه

د نباشتاثیرگذار می لقاح که در شناختیبنابراین پارامترهای اسپرم

 ترینمهم شوند.می محسوب اسپرم کیفی پارامترهای وجز

پارامترهایی که برای ارزیابی کیفیت اسپرم در ماهیان مورد 

د شامل: اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم نگیرمی استفاده قرار

، اسموالریته، طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک pHمنی، 

و همکاران،  Billard)اسپرم ترکیبات پالسمای سمینال است 

5992). 

های تعیین غلظت اسپرم عنوان یکی از راهاسپرم بهتراکم        

گیری بستگی دارد و بار اسپرمتا حد زیادی به حجم منی در یک

های مختلف و حتی در اختالف زیادی بین تراکم اسپرم در گونه

گیری، گیری، تعداد دفعات اسپرمیک گونه بسته به زمان اسپرم

اجرت برای سن، وزن، نژاد ماهی، شرایط محیطی، محل مه

 تکهگیری و مقدار اسپرم متغییر است )ریزی، مهارت اسپرمتخم

 (. 5811و همکاران، 

گیری مجدد بر نرخ تفریخ و برخی پارامترهای تاثیر اسپرم       

ماهی ایرانی انجام گرفته که نتایج نشان داده شناختی تاساسپرم
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گیری اول بهتر از پارامترهای کیفی اسپرم و نرخ تفریخ در اسپرم

 (. 5811دادرس و همکاران، گیری دوم بوده است )اسپرم

 55گیری با فاصله چنین برای ارزیابی اثر تکرار اسپرمهم       

 ترکیبات و )اسمواللیته های پالسمای سمینالساعت شاخص

 ماهیتاس در اسپرماتوزوا و تحرک اسپرم غلظت یونی(،

Acipenser persicus نتایج نشان داد غلظت  ،است شده مطالعه

یابد گیری کاهش میاسپرماتوزوآ و اسمواللیته با تکرار اسپرم

(Alavi  ،5002و همکاران)گیری مجدد چنین تاثیر اسپرم. هم

شناختی، درصد لقاح و روند اسپرمبر روی برخی از پارامترهای 

انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی بررسی شده است که نتایج 

ترین حجم اسپرم، تراکم، اسپرماتوکریت، نشان داده که بیش

گیری زدگی و تحرک در مرحله اول اسپرمدرصد لقاح، چشم

زدگی و تحرک اسپرم مشاهده شده که حجم، درصد لقاح، چشم

داشته اما تراکم و اسپرماتوکریت اختالف دار اختالف معنی

 (.5895خارا و همکاران، داری با مرحله دوم نداشته است )معنی

سیستان و  های اخیر در منطقهمتوالی سال هایخشکسالی       

ناپایدار تاالب هامون، از بین رفتن زیستگاه و  اًشرایط شدید

در کنار ورود و  شیزوتراکس زارودنیزمینه تکثیر طبیعی ماهی 

های غیربومی، احتمال خطر انقراض نسل این گونه حضور گونه

مصنوعی  تکثیر حفظ برای است لذا وجود آوردههرا ب بومی ارزشمند

مقدار کافی در این گونه دسترسی به اسپرم با کیفیت مناسب، به

های ( و مدیریت سلول5992و همکاران،  Billardزمان الزم )

که میزان موفقیت فرایند تکثیر مصنوعی را جنسی الزم است 

تعیین کند و بر روی سالمتی الروهای تولید شده تاثیر گذارد. 

مصنوعی از ماهیان نر بالغ، در صورت نیاز  های تکثیرطی فعالیت

دلیل کمبود تعداد امر به این که شودمی گیریاسپرم باریک از بیش

   .(5005و همکاران،  Pirosها است )آن دیررس بلوغ یا و نر مولدین

 نرهای از استحصالی هایاسپرم بین ،قبلی مطالعات براساس       

 مختلف یا حتی اسپرم استحصالی از یک مولد خاص طی دفعات

 داشته باشد وجود تواندمی زیادی هایتفاوت گیری،اسپرم مختلف

(Rana ،5992.) برخی بر مجدد گیریاسپرم تاثیر منظور همینبه 

مورد بررسی  شیزوتراکس زارودنیاسپرم ماهی  فاکتورهای کیفی

 قرار گرفت.  

در مرکز تکثیر و بازسازی  5895اسفند ماه  این تحقیق در       

 55بدین منظور تعداد  صورت گرفت. ذخایر ماهی بومی زهک

)با میانگین  (S.  zarudnyi) ماهی سفیدک سیستان نر مولد قطعه

 2/285 ±82/11میانگین وزنی  و متر سانتی 1/25±95/8طولی 

  شدند. گرم( تهیه

رسیدگی جنسی این ماهیان از هورمون اواپریم  القای جهت       

و  Gharaeiکیلوگرم وزن بدن ) ازای هرلیتر بهمیلی 8/0میزان به

ساعت،  52از گذشت  ( استفاده شد و پس5055همکاران، 

تناسلی با رعایت عدم از خشک کردن منفذ  های منی بعدنمونه

های اسپرم پس و یا خون تهیه شدند. نمونه آلودگی با آب، ادرار

آوری شده های استریل جمعاز اطمینان از فعال بودن، در سرنگ

تر از وسیله فالسک محتوی یخ در مجاورت هوا، در طی کمو به

ساعت به آزمایشگاه مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی بومی  2

 )اسپرماتوکریت، نظر مورد پارامترهای گیریاندازه جهت زهک

 تراکم اسپرم، طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم و

pH )( منتقل شدندSecer  ،5002و همکاران).  

درصد تحرک و مدت زمان تحرک اسپرم با میکروسکوپ        

مجهز به دوربین پاناسونیک با  Leica-DFC) 592) فازکنتراست

این بررسی درصد تحرک  ارزیابی گردید. در ×200نمایی بزرگ

 Kopiekaگرفت ) ارزیابی قرار چشمی مورد روش تخمیناسپرم به

ها ( در بررسی مایع منی، زمان تحرک اسپرم5000و همکاران، 

بالفاصله پس از مخلوط کردن و از لحظه تماس با آب تا زمانی 

از  استفاده با تادندایس از تحرک اسپرماتوزواها از درصد 500که 

  (.5002و همکاران،  Alaviدیجیتال محاسبه شد ) کرنومتر

 حسب انسولین و بر از سرنگ استفاده دهی بااسپرم حجم       

گیری اسپرماتوکریت، اندازه شد. سپس برای لیتر محاسبهمیلی

مخصوص  توسط خمیر آن طرف یک که منی حاوی موئینه هایلوله

به دستگاه سانتریفووژ منتقل و  بود شده مسدود های هپارینهلوله

 دقیقه سانتریفووژ شدند. سپس با 1مدت به دور 8000با سرعت 

اسپرم به پالسمای مایع منی  درصد از هماتوکریت خوان استفاده

 سه در اسپرم هاینمونه گیری شد. بدین منظور میانگیناندازه

و  Fitzpatrickدرصد اسپرماتوکریت ثبت شد ) عنوانهب تکرار

استاندارد هموسایتومتری  روش با اسپرم تراکم (.5002همکاران، 

از میکروسکوپ  استفاده با و 5:5000 نسبت به اسپرم کردن رقیق با

در  ×950گیری و با واحد اندازه 50نمایی بزرگ با فازکنتراست

 لیتر مایع منی محاسبه شد. میلی هر

های ویال اسپرم به هاینمونه، pH گیریمنظور اندازهبه       

 5مدت ها بهشدند سپس ابتدا نمونه لیتری منتقلمیلی 2/5

 8000دقیقه در  50مدت به دور در دقیقه و بعداً 200دقیقه در 

(. 5995و همکاران،  Linhart) دور در دقیقه سانتریفووژ شدند

بعد از سانتریفووژ، پالسمای منی که در قسمت باالی ویال قرار 

و میزان  گردید منتقلهای جدید درون ویالگرفته بود به

  گیری شد.اندازه متر pH توسطاسیدیته 
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 SPSS افزاریبرای تجزیه و تحلیل آماری از بسته نرم       

( و برای تشخیص وجود اختالف بین تیمارها از 52)ویرایش 

استفاده گردید.  (One way-ANOVA) طرفهآنالیز واریانس یک

از آزمون  >02/0Pدار در سطح صورت وجود اختالف معنیدر 

 استفاده شد. (Duncan test) دانکن

)اسپرماتوکریت،  شناختیاسپرم پارامترهای گیریاندازه نتایج       

 دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرماتوزوا، اسپرم، طول تراکم

 5در جدول  شیزوتوراکس زارودنیماهی ( pH دهی،اسپرم حجم

 آمده است. 

 
 گیریشناختی در دو اسپرم: میانگین پارامترهای اسپرم1جدول 

 گیری دوماسپرم گیری اولاسپرم پارامتر

 a28/2±09/22 a50/2±12/25 )ثانیه(تحرک اسپرم  طول

 a59/55±51/22 a28/9±2/25 درصد تحرک اسپرم

 b95/5±22/88 a52/2± 82 )درصد(اسپرماتوکریت

 a2/2±82/2 a5/8±91/8 لیتر()میلیحجم 

 a12/0±20/0 a50/0±1 ×950تراکم اسپرم

pH a52/0±21/2 a55/0± 08/1 
 .است %2 سطح داری درمعنی اختالف دهنده وجودمختلف نشان انگلیسی حروف

 

شود میانگین و گونه که در جدول مشاهده میهمان       

 اول گیریاسپرم در اسپرم حرکت دوره طول معیار انحراف

بود که  12/25±50/2گیری دوم و در اسپرم 28/2±09/22

 در (.<02/0p) نداشت داریمعنی اختالف آماری آنالیز براساس

نیز  هاگیریاسپرم تکرار بین اسپرماتوزوا تحرک درصد پارامتر مورد

 (. <02/0pداری مشاهده نشد )تفاوت معنی

گیری اسپرمدهی در بین دو مقایسه بین میزان حجم اسپرم      

گیری اول باالتر از اسپرم گیریاسپرم در اسپرم که حجم داد نشان

در اسپرم  اسپرم دوم بوده است. میانگین و انحراف معیار تراکم

 با گیری اول برابر
 دستهب لیترمیلی در سلول 12/0±20/0×950

گیری دوم در اسپرم اسپرم میانگین و انحراف معیار تراکم و آمد

لیتر بود که اختالف سلول در میلی 1/0±50/0×950برابر با 

  pHمیانگین مقایسه طرفی از .(<02/0p) نداشتند هم با داریمعنی

داد که حداکثر  گیری اول و دوم  نشاندر بین تکرار اسپرم

داری با گیری دوم بود که اختالف معنیدر اسپرم  pHمیزان

 (. <02/0pنداشت ) گیریاسپرم اول مرحله

 گیریاسپرم در اسپرماتوکریت بین میانگین و انحراف معیار       

 اسپرم در و (>02/0p) شد داری مشاهدهمعنی اول و دوم اختالف

دست آمد و میانگین و هدرصد ب 22/88± 95/5 با برابر اول گیری

گیری دوم برابر با انحراف معیار اسپرماتوکریت در اسپرم

 .درصد بود 52/2±82

بالغ، بیش  معموالً در فرایندهای تولیدمثلی، از ماهیان نر        

کمبود تعداد  دلیلبه امر این که شودمی گیریاسپرم باراز یک

تواند تا حدی این عمل می ،باشدمولدین نر با کیفیت الزم می

؛ 5005و همکاران،  Piros) مشکالت فرا رو را برطرف نماید

Dettlaff  ،نتایج حاصل از تحقیق انجام شده (. 5998و همکاران

گیری دوم )پس از اسپرم که درصد تحرک اسپرم در نشان داد

مطالعات نشان داده که یک تزریق  .یافت افزایشتزریق دوم( 

ریزی کافی است هورمون برای رسیدن به بلوغ جنسی و اسپرم

اما ادامه فرایند القای هورمونی برای حفظ تولید و کیفیت اسپرم 

  .(5002و همکاران،  Asturianoاست )ضروری 

اعالم نمودند افزایش  (5002)همکاران  و Alaviچنین هم       

کشی بعدی )چند ساعت پس از زمان سپری شده در اسپرم

تزریق دوم( بعد از القای تحرک در  مکشی اول بدون انجااسپرم

اسپرماتوزوآی  تحرک دوره تحرک و طول درصد روی بر شیرینآب

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

 طی سمینال پالسمای های آنزیمیرا تغییر در فعالیتدلیل آن

. گذاری بر تحرک اسپرم دانست تأثیر و متوالی هایکشیاسپرم

های کشیدر کل الگوی خاص از تولید اسپرم در طول اسپرم

فیزیولوژیکی و تغییرات  متعدد ممکن است در نتیجه اثرات

ریزی در طول فصل تکثیر باشد محیطی بر روی فرایند اسپرم

(Hajirezaee  ،5009و همکاران.)  

آوری اسپرم پس از هر بار در مطالعه حاضر عمل جمع       

 صورت )متغیر( چندروزه فاصله با مجدد تزریق و القاء رسیدگی

 سازیاسپرم مراحل دوباره کردن طی فرصت ماهی به و پذیرفت

(Spermatogensis، Spermiogensis و Spermation ) داده شد

مکرر ی هاکشیتوان گفت اسپرمکه براساس نتایج حاصله می

پس از هر بار تزریق و القاء رسیدگی جنسی بر روی میزان 

چنین نداشت. همطول دوره تحرک تأثیر منفی  درصد تحرک و

تواند مطالعه و مطالعات دیگران میتفاوت مشاهده شده بین این 

 پاسخ بیضه در مجرای در اسپرم تحرک مربوط به حصول ظرفیت

  (.Nagahama، 5992) پروژسترون باشد تولید به

از خصوصیات ویژه  اسپرمیوژنز و اسپرماتوژنز کهاین دلیلبه       

هر گونه است که ممکن است به شرایط آب و هوایی از قبیل 

و  Zohar) بستگی داشته باشد دوره نوریدرجه حرارت و 

Mylonas ،5005). Suquet  نیز با بررسی  (5995)و همکاران

turbut (Scophthalmus maximus ) گیری در ماهیفواصل اسپرم

با فواصل ماهیانه تأثیری ها کشیتکرار اسپرم گزارش کردند که
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بر میانگین تحرک اسپرم و حجم کلی آن نداشت اما در مواقعی 

بار کاهش ای یکروز یا هفته 52ها به هر گیریکه فواصل اسپرم

توان گفت که نتایج و میپیدا کرد تحرک اسپرم افزایش  یافت

های تحقیق مذکور در راستای تأیید یافته هحاصل از مطالع

  .باشدیحاضر م

بیان کردند  Holtz (5912) و  Buyukhatipogluچنینهم       

 گیری انجام اسپرم ،تکثیر فصل که از مولدینی که در میانه

گیری شود نسبت به مولدینی که در پایان فصل تکثیر اسپرممی

ای مولدینی که هفته شوند کیفیت اسپرم بهتری دارند و درمی

شوند نسبت به مولدینی که هر دو میگیری تکرار بار اسپرمیک

تر اند اسپرم تولید شده بیشگیری شدههفته اسپرم 2هفته یا 

باشد غلظت اسپرم در ماهیان نر مختلف، متفاوت می بوده است.

یا  یک طول های متوالی درگیریو این تفاوت حتی در اسپرم

(. 5815احمدیان و همکاران، چند هفته نیز متغییر است )

تواند بر ها و سن مولدین نر نیز میگیریبین اسپرم فواصل

 کارایی در نیز هاآن که باشند تاثیرگذار فاکتورهای کیفی اسپرم

 (. 5818 ،رستانیلباشند )می دخیل تکثیر

در  انحراف معیار تراکم اسپرم و میانگین حاضر تحقیق در       

 لیترمیلیدر هر  سلول 20/0±12/0×950 با گیری اول برابراسپرم

 هر سلول در 1/0±50/0×950 گیری دوم برابر بااسپرم در و

 گیریاسپرم در اسپرم تراکم میزان نتایج براساس که بود لیترمیلی

داری مشاهد چند که اختالف معنی است هرداشته  افزایشدوم 

 .(P>02/0) است نشده

      Piros مشاهده کردند که تراکم اسپرم (5005) و همکاران 

 از ساعت بعد )چند گیریدر طول دومین اسپرم سیبری ماهیتاس

 بار افزایش یافت هرچندبا اولین مقایسه در اول( گیریاسپرم

(. علت P>02/0مقدار افزایش مشاهده شده چندان زیاد نبود )

های شیوه تفاوت در ریشه است ممکن و نیست مشخص اختالف این

بیولوژیکی مولدین  مشخصات هورمونی، شرایط محیطی، تحریک

  .(5000همکاران، و  Linhart) باشد داشته دالیل سایر یا سن و مثل

تر از گیری اول بیشحجم اسپرم در اسپرم حاضر مطالعه در       

هایی که گیری دوم بود مطالعات نشان داده که در گونهاسپرم

جهت جبران حجم کم  باشد، معموالًها پایین میحجم اسپرم آن

و همکاران،  Alaviباشند )اسپرم، دارای اسپرمی با تراکم باال می

خوانی دارد. حجم اسپرم ( که با نتایج تحقیق حاضر هم5002

های مختلف و دریافتی و اختالف بین غلظت اسپرم در گونه

گیری، سن، وزن، حتی در یک گونه بسته تعداد دفعات اسپرم

 حیطی، مهاجرت تولیدمثلی، مهارت اسپرمنژاد ماهی، شرایط م

  (.5811 همکاران، تکه وگیری و مقدار اسپرم متغییر است )

در اسپرم  pH معیار انجام شده میانگین و انحراف تحقیق در       

 معیار و میانگین و انحراف 21/2±52/0گیری اول برابر با اسپرم

pH  دست آمد. هب 08/1±55/0گیری دوم برابر با در اسپرماسپرم

 در اسپرم معیار اسپرماتوکریت انحراف و میانگین تحقیق این در

معیار  انحراف و میانگین و 22/88±95/5 برابر با گیری اول

دست  هب 82±52/2گیری دوم برابر با در اسپرم اسپرماتوکریت

  آمد.

       Rideout  در مورد ماهی هادداک  (5002) و همکاران

طور اسپرماتوکریت در طول فصل تکثیر به میزانگزارش نمودند 

متحرک  هایسلول و اسپرماتوکریت بین و یابدمی افزایش داریمعنی

درصد باشد  20تر از که اسپرماتوکریت برابر و یا کماسپرم زمانی

درصد  20که باالتر از داری وجود ندارد و در صورتیارتباط معنی

 شود.می دیده اسپرم تحرک کاهش باشد

      Hatef آالیقزل اسپرم تراکم میانگین نیز (5002) همکاران و 

لیتر و اسپرماتوزوآ در هر میلی 8/8×950دریای خزر را  ایقهوه

اعالم نمودند و  %25تا  %52دامنه مقدار اسپرماتوکریت را بین 

دار قوی بین تراکم اسپرم و خطی معنی رابطه که داشتند نابی

  .دارداسپرماتوکریت وجود 

که های صورت گرفته و درنظر گرفتن اینتوجه به بررسی با       

با مرحله  شده گیریاندازه شناختیپارامترهای اسپرم اول مرحله در

داری نداشت و حتی در مرحله دوم باالتر از دوم اختالف معنی

 کاهش و هورمونی القای فرایند ادامه رسدمی نظربه بود، اول مرحله

مناسب جهت  فاصله تنظیم و دارینگه شرایط مولدین بهاسترس 

تواند راهکار مناسبی جهت افزایش کارایی گیری مکرر میاسپرم

 تکثیر در این گونه باشد. 

شود اثر عوامل مختلف مانند سن، چنین پیشنهاد میهم       

 .بررسی گردد مکرر هایگیریعوامل در اسپرم دیگر مولدین و وزن
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