سال دوم/شماره /4سال 4934

آبزیان زینتی

الگوی کاربرد روشهای شمارش عددی ،اسپرماتوکریت و طیف سنجی تراکم اسپرم در
ماهیان با تاکید بر ماهی ازونبرون Acipenser stellatus
علیرضا علیپور جورشری
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  -موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
رشت -صندوق پستی33444 – 4343 :
Alireza_alipour123@yaho.com
تاریخ دریافت :خرداد 3433

تاریخ پذیرش :آبان 3433

چکیده
ماهی ازون برون  Acipenser stellatusعالوه برارزش اقتصادی ،بهدلیل شکل ظاهری منحصر به فرد در مرحله انگشت قد ،میتواند بهعنوان یکی از آبزیان تزئینی
و آکواریومی مطرح باشد .یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت تکثیر ماهیان ،کیفیت و کمیت گامتهای نر میباشد .این مطالعه به منظور بررسی کمی
 033و  733نانومتر انجام گرفت .میانگین تراکم اسپرم در این بررسی 0/10±0/03×931اسپرم در میلیلیتر و میزان درصد اسپرماتوکریت 1/73 ±7/00درصد
اندازه گیری شد .در روش طیف سنجی ،نتایج نشان داد که با افزایش طول موج میزان جذب کاهش مییابد .در تمام طول موجهای مورد بررسی ،بین تراکم اسپرم و
میزان جذب ،همبستگی باالیی مشاهده شد .همچنین بین درصد اسپرماتوکریت و میزان جذب در طول موجهای مختلف اختالف معناداری مشاهده نشد .این یافته
نشان داد که بین عوامل اسپرماتوکریت ،تراکم و جذب نوری در اسپرم ماهی ازون برون همبستگی معنیداری دیده شده و هر یک از این روشها میتواند به عنوان
روش کاربردی در بررسی تراکم اسپرم در ماهیان مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

ازون برون ،اسپرم ،تراکم ،اسپرماتوکریت ،طیفسنجی.
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اسپرماتوزوئید در ماهی ازون برون از طریق شمارش عددی با الم هماسیتومتر ،درصد اسپرماتوکریت و طیف سنجی در طول موجهای ،553 ،533 ،053 ،033 ،073

علیپور جورشری

مقدمه

الگوی کاربرد روشهای شمارش عددی ،اسپرماتوکریت و ...

با توجه به اینکه کچیت مناسب گامت جنس نر ،یکی از عوامل

ماهی ازونبرون  Acipenser stellatusیکی از با ارزشترین ماهیان

موثر در افزایش کارایی لقاح است ،در این تحقیق خصوصیات کچری

خاویاری دریایخزر می باشد که بهدلیل شکل ظاهری منحصر بفررد

اسررپرم گونرره نررر ازون برررون از طریررق طیررف سررنجی ،بررسرری

در مرحله انگشتقد ،میتوانرد برهعنروان یکری از آبزیران تزئینری و

اسپرماتوکریت و شچارش عددی برا الم هچاسریتومتر مرورد بررسری

آکواریومی مطرح باشد .امروزه از ماهیان خاویاری دیگرری هچورون

قرار گرفت.

استرلیاد های کوچك و جوان به عنوان ماهیان زینتی و نگهداری در
آکواریوم و تجارت صنعت آبزیان زینتی در جهان اسرتفاده مریشرود
(فشخامی و هچکاران) .متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد اکولوژیك،
نسل این ماهیان با خطر انقراض روبرو شده است( Cherepanov, et

.)al. 1993
تحقیق و مطالعه هرچه بیشرتر در مرورد مرواد تناسرلی باعر
افزایش دانش ما از ویژگیهای کچی و کیفی سرلو هرای جنسری و
ویژگی نژادی ،تکثیر گونهها میشود (اسالمبولوی .)8331،دستیابی
به اسپرم برا کیفیرت خرو و مقردار کرافی در زمران مرورد ن رر و
هچونین مدیریت بر آن ،شاخص تعیین کنندهای در موفقیت تکثیر
مصنوعی میباشد.
الم هچاسیتومتر (نعچتاللهی ،8331،اسالمبولویSuquet ،8331 ،

 ،)et al., 1992, Ciereszko and Dabrowski, 1993بکارگیرری
روش طیفسنجی (اسپکتروفتومتری) (اسالمبولوی ،8331 ،علروی،
 )Ciereszko and Dabrowski 1993 ،8318و انرردازهگیررری
اسپرماتوکریت ) (Suquet et al., 1992تعیین می شود.
تعداد یاختههای اسپرم به هچرراه ویژگریهرای دیگرری ن یرر
میزان تحرك و شکل ظاهری مناسب ،از مهچترین عوامل در تعیرین
کیفیت مواد تناسلی مولدین نر و در نتیجه پیشبینی نتیجه حاصرل
از لقاحی است که اسپرماتوزوئیدهای ماهی در آن شرکت داشتهانرد.
هچونین تخچین تراکم اسرپرم ،بررای يخیررهسرازی آن نیرز حرائز
اهچیت است (.)Cierszko and Dabrowski, 1993
اسپرم بسیاری از ماهیان در دستگاه تناسلی بیحرکرت اسرت.
اسپرماتوزوئیدها تنهرا بعرد از رهراسرازی در محریط خرارجی فعرا
میشوند و دوره تحرك آنها کوتاه است .اسپرم ماهیران خاویراری در
پالسچا ،بدون تحرك بوده و تنها تعداد کچری از گامرتهرا متحررك
( .)Linhart, 1995بارزترین ویژگی اسپرم تحرك آن میباشرد ایرن
صفت ،اسپرم را برای مطالعات فیزیولوژیك مطلرو سراخته و روش
سادهای برای ارزیابی کیفیت مواد تناسلی فراهم میآورد.
سادهترین و قابل قبو ترین روش برای پری برردن بره کیفیرت
مناسب اسپرم قدرت ودرصد تحرك آن است .معچوالً اسپرمهایی که
در زمان اوج تخچریزی استحصا مریگرردد دارای کیفیرت بهترری
میباشد (.)Stoss,1983
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پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی در فصل تکثیر تامین گردید.
کلیه عچلیات آزمایشگاهی و مراحل اندازهگیری در آزمایشگاه انجچاد
اسپرم بخرش ژنتیرك و آزمایشرگاه فیزیولروژی انسرتیتو تحقیقرات
ماهیان خاویاری انجام شد.
بررسی بر روی  3عدد مولد نر ازون برون انجام گرفت که پرس
از بررسی اولیه اسپرم  5مولد برای انجام آزمایش ها مناسب بود .به
من ور القای رسیدگی جنسی ،مولدین نر صید شده بره میرزان 1-3
میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مورد تزریرق هیپروفیز قررار
گرفتره ( )Dettlaff and Schmalhausen;1993و پرس از 85-13
ساعت با توجه به میزان درجه حرارت آ  ،از آنها اسپرم استحصرا
گردید.
برای اسپرم گیری از مولدین ،ابتدا محوطه مجررای تناسرلی و
شکچی ،با پارچه کامالً خشك شده و با فشار در ناحیه کچرر مراهی،
اسپرم از منفذ تناسلی با فشار در ظرف آلومینیومی جچ آوری شد.
اسپرمهای آلوده شده به مواد دفعی و ادرار یا خرون مرورد آزمرایش
قرار نگرفتنرد ( .)Linhart, 1995اسرپرم استحصرالی درون ظرروف
در دار خنك ریخته شده و بالفاصله به یخوا آزمایشگاه انجچراد
اسپرم در دمای  +5درجه سانتیگراد منتقل گردید.
کیفیررت اسررپرم استحصررا شررده ،از روی چگررونگی حرکررت
اسپرماتوروئیدها تعیین مریگرردد .جهرت انتخرا اسرپرم مناسرب،
میزان تحرك اسپرمها بره عنروان شراخص در ن رر گرفتره شرد .در
تخچین چشچی ،تعداد سلو های متحررك اسرپرماتوزوئید ،سررعت
آنها و نوع حرکت آنها بررسی گردید (.)Kopeika,1997
پس از رقیق شدن اسپرم برا آ معچرولی برا رقرت  55برابرر،
درصد و کیفیت تحرك اسپرم ها با میکروسکوپ نوری با بزرگنچرایی
( )× 155در زمینه تاریك تخچین زده شد (.)Linhart, 1996
هر يك از نمونه اسپرمهاي جمعآوري شده به سه روش زيرر
مورد بررسي قرار گرفت
شمارش اسپرم با استفاده از الم هماسيتومتر :جهت تعیین تراکم
اسرپرماتوزوئید تعررداد اسررپرم در حجررم مشررخص از الم هچاسرریتومتر

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1394.2.4.5.3

هسررتند .امررا بعررد از رقیررق شرردن در آ دارای حرکررت مرریشرروند

در این تحقیق ،اسپرم ماهیان خاویاری از مولدین مجتچر تکثیرر و
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غل ت اسپرم در ماهیان با روشهای مختلفی مانند ،استفاده از

مواد و روش کار
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آبزیان زینتی

استفاده شد (هاشچی .)8335 ،برای این من ور ابتدا الم هچوسریتومتر
با الکل کامالً تچیز و سپس خشك گردید .آنگاه  85میکرولیتر اسرپرم
با  1995میکرولیترآ مقطر مخلوط شرده و خرو هرم زده شرد ترا
اسپرمها بهطور یکنواخت پخش گردند .پس از گذشت  85دقیقره کره
تحرك اسپرمها کامالً متوقف شد ،یك قطره از اسپرم رقیرق شرده ،برا
بزرگنچایی  ،155در زیر میکروسکوپ شچارش شد.

تراکم اسپرم در گونه ازون برون

تعيين ميزان اسپرماتوكريت :برای بررسی اسپرماتوکریت هریرك

میانگین ترراکم اسرپرم ازونبررون در  5نچونره جچر آوریشرده برا

از نچونه ها ،از لولههای موئینه مخصوص استاندارد (برا قطرر داخلری

استفاده از الم هچاسیتومتر و بررسری میکروسرکوپی برا بزرگنچرایی

دادههای بهدست آمده به کچرك نررمافرزار  SPSSو Excel

 2007مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

 8 – 8.1میلی متر) استفاده شرد .سرنجش اسرپرماتوکریت پرس از

( ،)×355دارای  1/93±1/15×859گامت نر بوده است .حداقل تراکم

سانتریفوژ با سرعت  5555دور به مدت  5دقیقه( Williot et al.,

اسپرماتوزوئید  5/33 ×859عدد و حداکثر ترراکم اسرپرم 0/31×859

 )2000و برای هر نچونه با سه تکرار انجام گرفت.

در هر میلیلیتر محاسبه گردید.

تعيين تراكم اسپرم به روش طيف سرجيي :در ایرن بررسریهرا
اندازهگیری غل رت اسرپرم از روش طیرف سرنجی و برا اسرتفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر مد  CE2040انجام گردید .نچونه اسپرمها
پس از رقیق سازی بره نسربت  80355در محف رههرای اسرتوانهای

تعیین میزان اسپرماتوکریت در اسپپرم گونپه
ازون برون

بررسی برای تعیین بهترین طو موج نوری ،طرو مروجهرای ،335

 9/35 ±3/11درصد محاسبه شد .حداقل میرزان اسرپرماتوکریت در

 055 ،555 ،555 ،355 ،355و  355نرررانومتر انتخرررا گردیرررد

نچونه شچاره  8با  3درصد و حداکثر آن در نچونره شرچاره  5برا 18

( .)Linhart et al., 2000هچونین از یك محلو 5/3درصد نچرك

درصد برآورد گردید (جدو .)8

طعام به عنوان شاهد (محلو بالنك) استفاده شد.
جدول  :1كيفيت ،تراكم اسپرم و ميزان اسپرماتوكريت در تاسماهي ازونبرون
شچاره
ماهی
8
1
3
3
5

وزن ماهی

طو ماهی

kg

cm

9.1
85.1
9.5
85.5
81.8

880
831
838
835
835

تعداد اسپرم
ml-1 ×859
5/35
8/53
1/31
3/03
0/31

در نچودار  8ارتباط بین تراکم اسپرم در مراهی ازونبررون و درصرد
اسپرماتوکریت منی بر اسرا آزمرون يرریب هچبسرتگی پیرسرون
دارای نسبت مستقیم و هچبستگی زیاد مشاهده مریشرود ومعادلره
خط بهدست آمده بهصورت رابطه زیر است.
R 2 = 0.98

r = 0.99

Y = 3.2573X + 0.143

کیفیت اسپرم (تخچین
چشچی با میکروسکوپ)
خو
متوسط
متوسط
متوسط
خو

درصد
اسپرماتوکریت
3
3
9
88/5
18

نمودار  :1ارتباط بين اسپرماتوكريت و تراكم اسپرم در ماهي ازون برون
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مخصوص ریخته شدند .دامنه طو موج اندازهگیرری شرده در ایرن

میانگین میزان اسرپرماتوکریت برهدسرت آمرده در  5نچونره اسرپرم

تعیین تراکم اسپرم به روش اسپکتروفتومتری

35
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میزان تراکم اسپرم در ازونبرون با نسبت رقت  8 0355به روش
طیفسنجی (اسپکتروفتومتری) و براسا شدت جذ نور در طو
موجهای 055 ،555 ،555 ،355،355 ،335و 355نانومتر مطابق
جدو  1برآورد گردید .هچونین در نچودار  ،1روابط رگرسیونی بین
تراکم اسپرم و جذ نوری در طو موج های  335الی 355
مشاهده می شود.

الگوی کاربرد روشهای شمارش عددی ،اسپرماتوکریت و ...
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جدول  :2طول موج و ميزان جذب در روش طيف سجيي با نسبت  1 : 033در ازونبرون
طو موج
شچاره ماهی
8
1
3
3
5

335

355

355

555

555

055

355

5/858
5/105
5/301
5/535
5/135

5/833
5/130
5/351
5/555
5/399

5/818
5/119
5/311
5/555
5/333

5/885
5/155
5/199
5/301
5/093

5/855
5/811
5/135
5/318
5/035

5/595
5/803
5/153
5/311
5/518

5/531
5/835
5/181
5/315
5/395
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نمودار  :2روابط رگرسيوني بين تراكم اسپرم و جذب نوري در طول موج هاي  073الي 733

آبزیان زینتی

بر اسا

سال دوم/شماره /4سال 4934

خطوط رگرسیونی بهدست آمرده از نچودارهرا برین ترراکم

جذ کاهش مییابد .با وجودی که در تچام طو موجها ،برا ترراکم

اسپرم ازونبرون و میزان جذ نوری در طو موجهای مورد آزمون

اسپرم يریب هچبستگی براالی وجرود دارد امرا برر اسرا

 rو R2

( 335الی 355نانومتر) اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد .نترای

حاصل از آزمون يریب هچبستگی طو موج  055نانومتر ،نسبت به

بهدست آمده در جدو  3و نچودار  3نشان میدهنرد کره بیشرترین

سایر طو موج ها از ارتباط بیشتری برخوردار است.

جذ در طو موج  335نانومتر بوده و با افزایش طو موج ،مقردار
جدول  : 0معادله خطوط رگرسيون و ضريب همبستگي بين تراكم اسپرم و جذب نوري درطول موجهاي  033الي 733
يریب R2

r
P<0.01
0.9940

ردیف

طو موج

خطوط رگرسیونی

8
1
3
3
5
0
3

335
355
355
555
555
055
355

Y = 0.121x + 0.0813

0.9881

Y = 0.1188x + 0.0675

0.986

0.9929

Y = 0.1107x + 0.0607

0.9981

0.9940

Y = 0.1035x + 0.0514

0.9916

0.9958

Y = 0.0947x + 0.0438

0.9901

0.9950

Y = 0.0877x + 0.0364

0.9918

0.9959

Y = 0.076x + 0.0238

0.9906

0.9953
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نمودار  :0روابط رگرسيوني بين درصد اسپرماتوكريت و جذب نوري در طول موجهاي  073الي 733
براسرا

آزمرون يرریب هچبسرتگی پیرسرون و معرادالت خطروط

رگرسیونی بین درصد اسپرماتوکریت و میزان جذ نروری در طرو

نچیشود اما با عطف به يررایب  rو  R2طرو مروج  355نرانومتر
نسبت به سایر طو موجها دارای برتری است.

موجهای مورد بررسی(جدو  ،)3اختالف معنیدار آمراری مشراهده
جدول  :4خطوط رگرسيون و ضريب همبستگي بين درصد اسپرماتوكريت و جذب نوري درطول موجهاي  033الي 733
ردیف

طو موج

خطوط رگرسیونی

يریب R2

8
1
3
3
5
0
3

335
355
355
555
555
055
355

Y = 0.0365X+ 0.0826

0.966

0.9828

Y = 0.0358x + 0.0686
Y = 0.0334x + 0.0616
Y = 0.0313x + 0.0519
Y = 0.0286x + 0.0439
Y = 0.0266x + 0.0363
Y = 0.023x + 0.0235

0.9646
0.9674
0.973
0.9734
0.9775
0.9781

0.9821
0.9835
0.9863
0.9866
0.9886
0.9890

r

P<0.01

بوه ماهی ازونبرون با ظاهر مورفوفیزیولویرك ،پروزه دراز و اشرکا

نچکی فعا میگردد .چنرین ويرعیتی در مرورد اسرپرم بسریاری از

استخوانی ستاره شکل ،میتواند بهعنروان یکری از آبزیران تزئینری و

دیگر گونههای تا ماهیان نیز گزارش شده است ( Linhart et al.,

آکواریومی مطرح باشد .امروزه از ماهیان خاویاری دیگرری هچورون

.)1995

استرلیاد های کوچك و جوان به عنوان ماهیان تزئینی و در تجرارت
صنعت آبزیان زینتی در جهان استفاده میشود.

نتای حاصل از بررسیهای کیفی در این مطالعه ،نشران دادنرد
که بیشترین درصد تحرك اسپرم ،که عامل مهچی در رسیدن گامت

با توجه به خطر انقرراض نسرل و دسترسری محردود بره مرواد

نر به تخچك و انجام فرایند لقاح است در حدود  3تا  5دقیقه اسرت.

تناسلی و اهچیرت مطالعرات در زمینره گامرتهرای جنسری جهرت

در بررسرری انجررام شررده بررر روی گونرره Carassius ( goldfish

استفاده و کاربرد این دانش امری يروری است.

 )auratusمدت زمان تحرك اسپرم  1دقیقه گزارش شده است کره

مطالعاتی که در گذشته بر روی تحرك اسرپرم ترا ماهیران و
پالسچای منی بیحرکت است و موقعی که به محریط رقیرق انتقرا

این نتای نشان دهنده مدت زمان تحرك اسرپرم مراهی ازون بررون
بیشتر از گونه ماهی قرمز است.
کیفیت اسپرم تولید شده در مولدین بره فاکتورهرای مختلفری

یابد ،فعا شده و بالفاصله حرکات سری رو به جلو دارند ،که از ن ر

بستگی دارد .از جچله فاکتورهای خارجی و شرایط زیسرت محیطری

رفتاری ،شبیه رفتار اسپرم ماهیان استخوانی است( Cosson et al.,

ماهیان نر از قبیل دما و کیفیت غذا که در طی مرحله گرامتوژنز برر

.)1996

ترکیب و ساختار غشرا اسرپرم تراثیر خواهرد گذاشرت و هچونرین
بررسی بعچل آمده در این مطالعره ،مشرخص گردیرد

فاکتورهای فیزیولوژیك مانند درجه تکامل گنراد و زمران رسریدگی

بر اسا

نچونرره اسررپرمهررای استحصررا شررده در گونرره ازون برررون ( A.

جنسی که از عوامل موثر در ایجاد گامتهرایی برا کیفیرت مناسرب

 )stellatusبا مشاهده در زمینه روشن میکروسکوپ ،در پالسرچای
31
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بحث

منی بی حرکت است و تنها بعد از رقیق شدن در آ یا محلو هرای

سال دوم/شماره /4سال 4934

آبزیان زینتی

است .بررسیهای انجام شده برروی تغذیه مراهی گلردفیش توسرط

ماهی پاروهپوز ه و برخی از ماهیان اسرتخوانی پیشرنهاد شرده اسرت

تیزکار و هچکاران چنین نتیجهای را تایید مینچاید.

(علوی.)8318 ،

تراکم اسپرم یك فاکتور مهم قابل اندازهگیری در فرآیند لقراح

بررر اسررا

نتررای حاصررل از بررسرری تررراکم اسررپرم در روش

و نگهداری سلو های جنسی اسرت .معچروالً بررسری کچری اسرپرم

طیفسرنجی بیشرترین جرذ نروری در طرو مروج  335نرانومتر

بهدلیل اتالف وقت انجام نشده ،بلکه بیشتر کیفیرت تحررك اسرپرم

مشاهده شد .هچونین نتای نشان داد که با افزایش طو موج مقدار

بررسی میگردد .با توجه به اینکه در فرآیند لقراح تنهرا یرك سرلو

جذ کاهش مییابد .بر پایه آزمونهای آماری به ن ر میرسرد کره

اسپرم با نفوي در سوراخ میکروپیل تخچك باع ایجراد تخرم شرده،

بین تراکم اسپرم و میزان جذ  ،هچونین بین درصد اسپرماتوکریت

بنابر این محاسبه دقیق غل ت اسپرم میتواند با جلوگیری از ایجراد

و میزان جرذ در تچرام طرو مروجهرای مرورد بررسری ارتبراط و

تخمهای پلیاسپرمی یا تخمهای لقاح نیافته ،بهعنروان یرك راهکرار

هچبستگی باالی وجود داشته ( rبیش از  )5/93برهعبرارت دیگرر در

عچلی موجب بهبود و افزایش راندمان تکثیر و تولید گردد.

روش طیفسنجی از تچام طو موجها میتوان برای تخچرین ترراکم

در این مطالعه سعی شرده برا اسرتفاده از روشهرای مختلرف،

اسپرم در تا ماهیان استفاده نچود .با وجرودی کره در تچرام طرو

غل ت و تراکم سلو های جنسی در مرواد تناسرلی بررسری شرده و

موجهای مورد بررسی ،برین ترراکم اسرپرم و میرزان جرذ يرریب

روابط و میزان هچبستگی آنها ارزیابی گردد.

هچبستگی باالیی برقرار است و اختالف معناداری مشاهده نچیشود،

بر اسرا

نترای ایرن مطالعره ،میرانگین ترراکم اسرپرم ،ازون

اما بر اسا

 rو  R2حاصل از آزمرون يرریب هچبسرتگی در ازون

برون 1/93±1/15میلیارد سلو در هر میلریلیترر اسرپرم محاسربه

برون  055نانومتر نسبت به سایر امرواج نروری از ارتبراط بیشرتری

شده است و مقرادیر حرداقل ،حرداکثر تعرداد گامرت نیرز در دامنره

برخودار است.

اسپرم در مطالعات دیگر محققان نیز گزارش شده است.

روش اسپکتروفتومتری در مرورد ترا مراهی ایرانری انجرام گرفرت،

هچونین نتای این مطالعه نشان میدهد که میرانگین غل رت

اسررتفاده از طررو مرروج 355و 335نررانومتر را پیشررنهاد مرریکنررد.

اسپرم در ماهیان خاویاری مورد بررسی کچتر از ماهیران اسرتخوانی

اسالمبولوی نیز طی پژوهشی اعالم داشت کره ارتبراط برین ترراکم

ماننرد کپرور ( )Billard et al., 1995و مراهی قرمرز Carassius

اسپرم و میزان جذ در ماهی ازونبرون درطو موج  355نرانومتر،

 auratusاست (تیزکار و هچکاران).

بهترین طو موج برای اندازهگیری غل ت اسپرم میباشرد .بره ن رر

یکرری از روشهررای بررسرری غل ررت اسررپرم تعیررین درصررد

میرسد ،عدم تعریف یك طو موج مشخص برای اندازهگیری تراکم

اسررپرماتوکریت آن اسررت .در پررژوهش حايررر میررانگین درصررد

اسپرم در ماهیان خاویاری به دلیل وجود ترکیبرات آلری موجرود در

اسپرماتوکریت محاسبه شده در ازونبرون  9/35±3/11درصد برآورد

پالسچای منی این ماهیان باشد (.)Suquet et al.,1992

گردید .در نتای حاصل از مطالعات اسالمبولوی ( )8331که آزمرون
مشابه ای را روی درصد اسپرماتوکریت در گونه ازون برون بره انجرام
رساند میانگین درصد اسپرماتوکریت ،85/31 ±0/55اعالم گردید که
بهطور کامالً مشخصی بیشتر از میانگین بهدست آمده در این تحقیق
است .در مطالعات انجام شده بر روی گونه گلردفریش Carassius

 auratusدرصد اسپرماتوکریت  19درصد گزارش گردید کره بسریار
بیشتر از درصد اسپرماتوکریت در گونه ازون بررون اسرت (تیزکرار و
در مطالعه حاير برر اسرا

روابرط ریايری و آمراری يررایب

این تحقیق با حچایت موسسه تحقیقرات علروم شریالتی کشرور ،در
آزمایشگاه انجچاد اسپرم موسسه تحقیقرات برینالچللری تاسرچاهیان
دریای خزر بره انجرام رسرید .هچونرین از هچکراری کارشناسران و
کارکنان محتررم مرکرز تکثیرر و پررورش ماهیران خاویراری شرهید
بهش تی به جهت تامین مولدین مورد نیاز و مساعدت مستچر و مروثر
آنان تشکر می نچاید.

هچبستگی و يریب هچبستگی پیرسون نشان داد کره ارتبراط برین
درصد اسپرماتوکریت و ترراکم عرددی اسرپرم در حرد براالی دارای
ارتباط معنیدار و هچبستگی قوی ( rبیش از  )5/93است.
روش طیف سنجی میتواند ،روش سری برای ارزیرابی غل رت
اسپرم در تا ماهیان استفاده شود .این روش بررای مطالعره ترراکم
اسپرم در تا ماهی سیبری ،ماهی ازون برون ،تا ماهی دریاچهای،
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هچکاران).

سپاسگزاری

] [ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-05-18

وسیعی بهدست آمده است .این تفاوت زیراد دامنره تغییررات ترراکم

در مطالعاتی که توسط علوی برای اندازهگیری غل ت اسپرم به

[ DOR: 20.1001.1.24234575.1394.2.4.5.3 ]

[ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-05-18 ]

...  اسپرماتوکریت و،الگوی کاربرد روشهای شمارش عددی

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

biology and aquaculture. Springer-verlag.
Berlin.p.300P
Kopeika, E.F., Williot, P., and Goncharov,B.F.,
2000. Cryopreservation of Atlantic sturgeon
Acipenser sturio L., 1758 sperm: First results and
associated problems. Bol. Inst. Esp. Oceanogr.
16(1-4).:167173
Linhart, O., Mims, A.D., and Shelton,W.L., 1995.
Motility of spermatozoa from shovelnose
sturgeon
(Scaphirhynchus
platoryneclus
Rafinesque 1820) and paddlefish (Polyodon
spathulla Walbaum, 1797). J.Fish Biol.Vo1.97,
pp.902-909.
Linhart, O., Mims, A.D., Shelton, W.L., Gomelsky,
B., Hiott, A.E., Cosson, J., Rodina, M. and
Gela, D., 2000. Spermation of paddlefish
(Polyodon spathulla) stimulated with injection of
LHRH analogue and carp pituitary powder.
J.Aquat. Living resour.Vo1.13, pp.1-6.
Suquet, M., Omnes, M. H., Normant, Y., and Fauve,
D. K., 1992. Assessment of sperm concentration
and motility in Turbot, Scophthalmus maximus.
Aquaculture 101:177-185
Stoss, J., 1983. Fish gamete preservation and
spermatozoa physiology. In: Fish physiology.
Vol l. IX. Reproduction (eds. Hoar, W. S.;
Randell, P. J. and Donaldson, E. M). Academic
Press. Pp.305-341.
Tsvetkova, L.I., Cosson, J., Linhart, O., and Billard,
R1996. Motility and fertilizing capacity of fresh
and frozen-thawed spermatozoa. In: sturgeons
Acipenser baeri and Acipenser ruthenus. J. Appl.
Ichthyol. Vo1.12, pp.107-112.
Tizkar B., Kazemi, R., Alipour, A., Seidavi. A.,.
Naseralavi, G.,. Ponce-Palafox, J.T., 2015.
Effects of dietary supplementation with
astaxanthin and b-carotene on the semen quality
of goldfish (Carassius auratus)
Williot, P., Kopeika, E.F., and Goncharov, B.F.,
2000. Influence of testis state, temperature and
delay in semen collection on spermatozoa
motility in the cultured Siberian sturgeon
(Acipenser baeri Bradt). Aquaculture 189 53-61.

علیپور جورشری

 مطالعره تطبیقری تحررك اسرپرماتوزوآی.1011 . ه. م. س،علوي
تاسررچاهی ایرانرری و قابلیررت لقرراحی آن بررین آ شرریرین و
 دانشرکده، پایران نامره کارشناسری ارشرد.محلو های نچکی
. ص95 .مناب طبیعی کرج
،. ن، سرالمان،. م، بممجري،. م، سروداگر،. م،نوروز فشخامي
 کشرت اولیره.1034 ،. م، يزداني ساداتي،. م،مازندراني
ruthenus سلو های فولیکولی و تخچك تاسچاهی استرلیاد

. روشی مناسب برای انجام مطالعرات کراربردیAcipenser
.3 -8  صص. شچاره سوم. سا دوم.مجله آبزیان زینتی
 بررسی مقایسهای مای اسپرمی آزاد ماهیان.1072 ،. م،نعمتالمي
، پایران نامرره کارشناسرری ارشررد.پرورشرری موجررود در ایررران
. ص885.دانشکده مناب طبیعی کرج
 تلقیح مصنوعی در گاو (فیزیولوژی تولید مثرل و.1071 ،. م،هاشمي
. ص351 ، چاپ دوم. تلقیح مصنوعی) انتشارات فرهنگ جام
Billard, R., Cosson, J., Perche, G. and Linhart, O.,
1995. Biology of sperm and artificial
reproduction in carp. Aquaculture, Vol.124,
pp.95-112.
Cherepanov, V.V., Drokin, S.I., Ochkur, S.I., Dzuba
B.B., Chikhachoc, A.S., and Kopeika E.F.,
1993. Freezing of sperm of the Azov-Black Sea
Acipenserids: 1th Inter. Sympo. on sturgeons.
Sep 6-11,. Moscow, Russia, pp.63-64.
-Cosson, J., Billard, R., Cibert, C., Dreanno, C.,
Linhart O., Suquet, M., 1997. Movement of
fish sperm flagella studied by high Speed
videomicroscopy coupled to computer assisted
image analysis. Polskie Archivum Hydrobiology
44, 103-113
Ciereszko, A., and Dabrowski, K., 1993. Estimation
of sperm concentration of rainbow trout,
whitefish and yellow perch using a
spectrophotometric technique. Aquaculture, 109:
367-373
Dettlaff, T.A., Ginsburg, A.S., and Schmalhausen,
O.I., 1993. Sturgeon fishes: Developmental

35

