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 چکيده

 و مـدت زمـان تحـرک         مولد ماده برای بررسي رابطـه اسـپرماتوکريت        ۸ساله و    ٤+ و   ٣+ ، ٢+ مولد نر در سه گروه سني        ۱۵در تحقيق حاضر    

.  استفاده شدآالي رنگين کمان ها در قزل هاي متفاوت مولدان نر با ميزان باروري و چشم زدگي تخمک        سن اسپرم به عنوان شاخص کيفي آن در      

 چشم زدگـي  و) = r ٨٠٤/٠( نر همسن با لقاح اننتايج اين تحقيق نشان داد که متوسط اسپرماتوكريت مولد. کار رفته  مولد نر ب٥در هر سن 

)٨٣٦/٠ r = (ن نر همسن با مدت زمـان تحـرك اسـپرم منفـي و معنـي دار بـود       اهمبستگي متوسط اسپرماتوكريت مولد. مثبت و معني دار بود

)٣٧٤/٠‐ r = ( و همبستگي مدت زمان تحرك اسپرم با لقاح)٢٧١/٠ r = ( و چشم زدگي)٠٣١/٠ r = (متوسط اسـپرماتوكريت  . معني دار نبود

و سن  )  درصد ٦٦/٣٢±/.٤٦( اسپرماتوكريت   يشترين مقدار  سالگي ب  ٢+ در اين خصوص     ،هاي متفاوت اختالف معني داري داشت       ر سن ن د امولد
و بيشـترين   )  ثانيـه  ۵/٢٤±/.٢( سالگي   ٢+كمترين مدت زمان تحرك اسپرم در       . را داشت )  درصد ٢٦/٢٣±/.١٨( اسپرماتوكريت   مقدار كمترين   ٣+

 ) درصـد ٥٢/٨٧±١٦/١( سالگي بيشـتر  ٢+ لقاح در قدارم). ≥ p ٠٣/٠(مشاهده شد )  ثانيه٤٠/٢٧±/.١٤( سالگي ٤+مدت زمان تحرك اسپرم در  

اسـپرم   ).≥ p ٠٣١/٠(ساله نشـان داد  ) ٤٥/٨٠±٠٢/٢ (٤+و ) ٣٩/٧٩±٢٠/٢ (٣+هاي   بود كه اختالف معني داري را نسبت به سنیگرازسنين د

 سالگي ٤+و ) ٦٠/٧٤±١( سالگي   ٣+كه اختالف معني داري را با       )  درصد ٥٢/٨٢±١(د  شها    خمک ساله موجب بيشترين چشم زدگي ت      ٢+ن  امولد

 ). ≥p ٠٢/٠ (دادکمترين چشم زدگي را نشان ) ٦٠/٧٤±٨/٠( سالگي ٣+نشان داد، در حالي كه ) ۰±٥/٧٩/٧(
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 مقدمه

 غلظت يا تـراكم آن      ، موثر در تعيين كيفيت اسپرم     عواملاز  
.  كه به تعداد اسـپرم در واحـد حجـم تعريـف مـي شـود                است

 متفاوت بـوده و حتـي در        ،غلظت اسپرم در ماهيان نر مختلف     
 مختلف در طول يك يـا چنـد هفتـه متغيـر             هاي  گيري اسپرم
 ،)۱۷(غلظت اسپرم با حجم آن رابطه معكوس دارد . )۷(است  

 كيفي مني همانند تحـرك و       عواملاما هنوز رابطه آن با ديگر       
 ).۴(قابليت لقاحي اسپرم بـه درسـتي مشـخص نشـده اسـت              

ها بعد     گامت ١هايي كه در مورد به تاخير انداختن لقاح         آزمايش
   وضوح نشان مي دهد كـه لقـاح          به،سازي صورت گرفته   فعال از

ارتبـاط بـين تحـرك      . )۱۳( اسـت بشدت تابع تحرك اسـپرم      
 امـا رابطـه     ،اسپرم و قابليت لقاحي مـبهم بـاقي مانـده اسـت           

آالي رنگـين كمـان در ايـن           در مراكز تكثير ماهي قزل     یمثبت
زيـرا مـدت زمـان تحـرك اسـپرم          ،  )۱۴( وجود دارد    خصوص
ــده نشــان ــراي عمــل لقــاح  دهن      شــرايط . اســت زمــان الزم ب
         آنهــا ثابــت کــردنهــا در ايــن تحقيــق بــا مخلــوط  تخمــک

هـا در مـورد        پـژوهش  ،در حـال حاضـر     .داشته شده است  ه  نگ
هاي زيادي بـه منظـور    تحرك اسپرم در ماهيان در آزمايشگاه   

يند لقاح و كنترل توليد مثل در سطوح آبزي پروري          ابهبود فر 
 ).۴(دي و بازسازي ذخاير در حال انجام است اقتصا
      کننـده و مـايع سـلوميک در لقـاح          هـاي تقويـت     محلـول  اثر
. بررسي شـد   ١٣٨١ ماهي ايراني توسط احمديان در سال      تاس

 که مايع سلوميک بدون رقيق      داد  می نتيجه اين تحقيق نشان   
  بنابراين لقـاح   ،کردن بر تحرک اسپرماتوزوآ اثر بازدارنده دارد      

کـه اسـتفاده از آن بـا غلظـت           صـورتي   در ،گيـرد  صورت نمـي  
موجب افزايش بيشتري در درصد ۱/۰  نسبت به غلظتدرصد١

 .مي شود   لقاح
ها برمدت زمان تحرک اسپرم و توان لقاح در  کننده اثر تقويت

 .  شـد   بررسـي  ١٣٨١توسط يگانـه در سـال        کفال خاکستري 
ــي    ــه م ــان داد ک ــق نش ــن تحقي ــايج اي ــوان از  نت ــول ت         محل

                                                 
‐۱  Delayed Insemination of Gametes 

 درصـد   ٣٢کننده نمکي همراه با مايع لقاحي با شـوري           تقويت
کننده تحرک اسپرم در لقـاح کفـال خاکسـتري           به عنوان القا  

 .دکراستفاده 
ماهي ايرانـي و قابليـت       اي تحرك اسپرم تاس    بررسي مقايسه 

ــول  ــيرين و محل ــاحي آن در آب ش ــال  لق ــي در س ــاي نمك    ه
ــت ، ١٣٨۱ ــوي صــورت گرف ــق  . توســط عل ــن تحقي ــايج اي نت

هاي   حساسيت زيستي اسپرماتوزوآي تاس ماهي ايراني به يون       
همچنين قابليـت   . دا منيزيم و فشار اسمزي را نشان د       ،كلسيم

سازي در محلول نمكـي افـزايش مـي          لقاح اسپرم بعد از رقيق    
 .يابد

تاکنون تحقيقي در زمينه مدت زمان تحرک اسپرم و مقـدار           
كمــان در ايــران آالي رنگــين  زل قــاســپرماتوکريت در مــاهي

بررسي رابطه ميزان    ، هدف از اين تحقيق    .صورت نگرفته است  
ــوان     ــه عن ــپرم ب ــرک اس ــان تح ــدت زم ــپرماتوکريت و م اس

هـاي متفـاوت مولـدان نـر          هاي کيفي اسـپرم در سـن        شاخص
هـاي    زدگـي تخمـک    آالي رنگين کمان با باروري و چشـم         قزل
 . کمان است آالي رنگين قزل
 

 ها روشمواد و 

 و در مركز تكثير و پـرورش  ١٣٨٢تحقيق حاضر در آبان ماه      
 انجـام   بـرای . آزاد ماهيان شهيد باهنر كالردشت انجام گرفـت       

. دشـ  مـاهي نـر اسـتفاده       ١٥ ماهي ماده و     ٨عمليات تكثير از    
) ١٣٧٩ ،پرافكنده حقيقـي  (هاي متداول     هاي نر به روش     ماهي

 سـاله قـرار     ٤+  و ٣+،٢+ گـروه سـني      ٣تعيين سن شدند و در      
 متر مکعبي بـا ورودي آب       ١هر گروه سني در استخر      . گرفتند

يک منبع و بـا يـک دبـي آب مشـخص قـرار داده شـدند کـه         
کدام از   هيچ.  کرد شرايط را براي هر سه گروه سني نر يکسان        

ن تـا استحصـال اسـپرم از آنهـا تغذيـه            اهاي سني مولد   گروه
بب مشکل سـاختن    شده از ماهيان س     زيرا مدفوع دفع   ،نشدند
  مـاده توسـط هـاي مـاده    ابتـدا مـاهي   . شـود   مـی  گيري اسپرم

MS222 لقـاح   بـرای هاي مـورد نيـاز        هوش شده و تخمك     بي 
 يكسان شدن شرايط تكثير براي تمام تيمارهـا         برای. دشتهيه  
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شـده از ماهيـان مـاده مخلـوط شـدند            هاي استحصال     تخمك
د و از شـ   مولـد انتخـاب  ٥در هر يک از سطوح سني نر  ).۱۴(

ماهيان نر استحصال اسپرم صورت گرفت و در عمليات تكثيـر           
 . مورد استفاده قرار گرفت

به دليل احتمال عقيم بودن يا كيفيـت نامناسـب اسـپرم در             
 اسپرم در بعضي ديگر، در هر       خوبيا كيفيت   ان  بعضي از مولد  

بـدين  . دشـ ن نـر بـا هـم مخلـوط          اهاي مولد   رده سني اسپرم  
ـ  ، شـده    مولـد نـر انتخـاب      ٥ از   ،سنيمنظور در هر سطح      ه  ب

هـا در     صورت جداگانه استحصال اسپرم صورت گرفت و اسپرم       
ــداري شــدند ٥ ــه نگه ــتفاده از  .  پليــت جداگان ــا اس ســپس ب

 و بـا    ه سي سي اسپرم برداشته شـد      ٤ميكروپيپت از هر پليت     
ـ     دن اسـپرم  کـر بعد از مخلـوط     . دشهم مخلوط    صـورت  ه هـا ب

 حاصل شد كـه     C,B,Aهاي    ليت پ ،جداگانه در هر رده سني    
 مخلـوط   Bپليـت   ، ساله ٢+ن نر   ا مخلوط اسپرم مولد   Aپليت  

ن نـر   ا مخلوط اسپرم مولد   C ساله و پليت     ٣+ن نر   ااسپرم مولد 
هاي   به همراه مخلوط تخمك    C,B,Aهاي    پليت. بود ساله   ٤+

ن مـاده درون يونـوليتي كـه كـف آن           ااستحصال شده از مولد   
بـود، قـرار گرفتنـد و بـه         ) هـا   امت حفاظت از گ   برای(پودر يخ   

 و  ٣+،٢+در هر يك از سطوح سـني        . سالن تكثير انتقال يافتند   
عنوان سه تکرار صورت گرفت كه در      ه   لقاح ب  ٣ دست کم   ،٤+

 تكــرار صــورت ٩ تيمــار و ٣ در مجمــوع ،ســه ســطح ســني
ـ      فعال برای ،براي هر سطح سني   . پذيرفت ه سازي اسپرم آنها ب

 سـي   ٥٠ سه دسته تخمـك      ،ح در گروه  سيله آب و انجام لقا    و
هـاي    از تخمـك  )  عدد تخمـک   ٥٠٠حدود  (سي توسط پيمانه    

ــوط ــد  مخل ــده مول ــدا اش ــاده ج ــن م ــتفاده از هدش ــا اس  و ب
سپس هر دسـته    . دشها جدا     مايع سلوميك از تخمك   ،تنظيف

ه و براي شدتخمك جداگانه در ظروف پالستيكي متوسط قرار 
ن ا مخلوط اسـپرم مولـد     سي سي اسپرم از پليت    /. ٥هر ظرف،   

هـاي   نر با استفاده از ميكروپيپت برداشـته شـده و بـا تخمـك       
 سـازي    منظـور فعـال     بـه . دش مخلوط    به خوبی       موجود در آن  

 سي سي آب به هـر ظـرف اضـافه           ٥اسپرم و انجام عمل لقاح      
 تـا لقـاح كامـل       ه دقيقه كامال هـم زده شـد       ٢ و به مدت     هشد

 ،هـا  ي اضـافه و پوسـته  هـا   حـذف اسـپرم  بـرای سـپس   .دشو
در . شـو شـدند   و به دقت شست،هاي موجود در هر ظرف  تخم

مرحله بعد يك تراف آبگيري و جريـان ماليمـي از آب در آن              
يافته موجود در ظروف پالستيكي       هاي لقاح   تخمك. ايجاد شد 

گـذاري    شـماره  پيشـتر هايي كـه       در آبكش  ،شو و بعد از شست  
سـاعت  /. ٥ب آب به مـدت      جذبرای   قرار گرفته و     ،شده بودند 

 ،يافتـه   هاي لقـاح   انكوباسيون تخمبرای. در تراف قرار گرفتند  
هر سيني توسط نئوپالست به     . كار رفت ه   سيني ب  ٣ تراف و    ١
بندي   هاي تقسيم    قسمت مساوي تقسيم شد و تمام قسمت       ٣

ــه شــده ســيني گــذاري شــدند و  طــور تصــادفي شــماره هــا ب
ـ  ،ذب آب پـس از جـ    ،يافتـه    هاي لقـاح    تخمك طـور كـامال    ه   ب

 روز بعد از    ٢. ها قرار گرفتند    تصادفي در جايگاه خود در سيني     
ـ     تخم ،ها  لقاح تا بعد از مشاهده اولين تفريخ تخم        وسـيله  ه  ها ب

عفـوني   زدگـي ضـد     پيشـگيري از قـارچ     بـرای ماالشيت گرين   
 ١ ماالشيت گرين مورد استفاده بـراي هـر تـراف             مقدار.شدند

 الـي   ٤٥ها يك روز در ميان به مدت          خمگرم در ليتر بود كه ت     
شرايط معمول ( دقيقه در معرض اين ماده قرار مي گرفتند ٦٠

ـ    سنجش اسپرماتوكريت نمونه   برای). كارگاه وسـيله  ه  برداري ب
 انجـام   مخلوط اسپرم هر گروه سـني     لوله ميكروهماتوكريت از    

ـ ، بعد از نمونه برداري يك طرف لولـه       ).۴ و   ۱۸،  ۱۵(گرفت   ه ب
 تمـايز   برایهاي متفاوت      سازي در رنگ    خمير مجسمه وسيله  
ـ     سپس نمونه . دشمسدود  ،ها از هم    سن وسـيله دسـتگاه   ه  هـا ب

 دقيقـه و بـا دور       ٥بـه مـدت      )۱۳ و   ۱۵،  ۴(ميكروسانتريفيوژ  
gـ     )۱۹( سانتريفيوژ شدند    ٢٠٠٠ کـش   وسـيله خـط  ه  و بعـد ب

 اسـپرماتوكريت هـر     ،مخصوص سنجش درصد اسپرماتوکريت   
 . شدنمونه قرائت 

منظور سنجش مدت زمان تحرك اسپرم در سطوح سـني       ه  ب
 ٢+ن در سـطوح سـني       اهـاي مولـد      از مخلوط اسپرم   ،متفاوت

بـدين  . استفاده شد) C پليت (٤+و ) Bپليت  (٣+، )Aپليت (
بــه عنــوان مخلــوط  (Aمنظــور يــك قطــره اســپرم از پليــت 

روي الم در زيـر ميكروسـكوپ       )  ساله ٢+هاي ماهيان نر      اسپرم
ده و شـ  و يك قطره آب کارگـاه بـا آن مخلـوط     شده ر داده قرا
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 از زمـان سـنج    مدت زمان تحرك اسپرم بالفاصله بـا اسـتفاده          
 الي ٩٩كه تحرك   مدت زمان تحرك اسپرم تا زماني.شدثبت 
هـاي   بر اسـاس مشـاهده مسـتقيم سـلول       ها    درصد سلول  ٩٥

 در نظر گرفته شـد      ،متوقف شوند  ،اسپرم در زير ميکروسکوپ   
 بار به عنوان    ٣اين آزمايش حداقل    ). ۵ و   ۴،  ۱،  ۱۳،  ۱۰،  ۴،  ۵(
ــه ترتيــب C,B,Aهــاي   تكــرار در هــر يــك از پليــت ٣          کــه ب

 ساله صـورت    ٤+ و   ٣+ ،٢+ن نر   ادهنده متوسط اسپرم مولد     نشان
ــذيرفت ــای  . پ ــزارش ه ــاس گ ــر اس  Bromage and ب

Cumaranatunga و ١٩٩٨ در سال Billardو همکاران  
 روز  ۷هترين زمان برای محاسبه درصد لقـاح حـدود           ب ،١٩٩٥

 عـدد   ۱۰۰ ،بـرای  سـنجش درصـد لقـاح        . پس از لقاح اسـت    
 کـه شـامل اسـيد       ١تخمک از هر تکرار در محلول اسـتوکهارد       

هايي کـه      قرار گرفت و سپس تخمک     ،استيک و فرمالين است   
يافتـه   هاي لقاح      به عنوان تخمک   ،داراي کمربند عصبي بودند   

ها در روز تعيـين     دماي آب انکوباسيون تخمک    .شمارش شدند 
هـا     لقـاح تخمـك    مقـدار .  درجه سانتيگراد بود   ۱۰درصد لقاح   

 :شدمحاسبه و ثبت ) ١رابطه  (زيرمطابق رابطه 
)١رابطه (ميزان لقاح =  

 ) هاي لقاح يافته تعداد تخمک/ ها  تعداد کل تخمک* (١٠٠
 
 ١٩دود ح  زدگي ها و تعيين چشم  دهي تخم   منظور شوك ه  ب

 با روش سـيفون     ، بسته به درجه حرارت آب     ،روز پس از لقاح   
هاي تلف  زده از تخم  هاي چشم      تخم ،)۳ و   ۴(ها    دن تخمک کر

شده سـفيد    هاي تلف در اين مرحله تخمک. دششده مشخص  
. شــدندشــدند و بــا اســتفاده از پــوآر جمــع آوري و شــمارش 

ـ          چشم   هاي    تخم مارش دقـت شـ  ه زده نيز در ايـن مرحلـه ب
زدگـي از طريـق       ها تـا مرحلـه چشـم        شدند و بازماندگي تخم   

 :)۳( محاسبه و ثبت شد ٢رابطه 
)٢رابطه (زدگي  چشم =   

 )يافته هاي لقاح  تعداد تخمک/ زده  هاي چشم تعداد تخمک* (١٠٠

                                                 
 ‐۱ clearing solution (Stockard's solution):  Formaldehyde 

5%+ Acetic acid 4% 

 
 تجزيه و تحليل آماري 

ات ميـداني و    تحقيقها و     شده از بررسي    آوري  اطالعات جمع 
 و به شرح زير تجزيه      spssافزار   استفاده از نرم  آزمايشگاهي با   

ها توسـط آزمـون       تاييد نرمال بودن داده   ابتدا  . شدندو تحليل   
هـايي كـه نرمـال        داده. كولموگراف اسـميرنف صـورت گرفـت      

تجزيـه و   بـراي   . ندشـد  نرمال   ، با روش آرک سينوس    ،نبودند
هـاي    هاي متوسط اسپرماتوكريت مخلـوط اسـپرم         داده تحليل
 به سبب نرمال نشدن آنهـا از         در سطوح متفاوت سني    نامولد

 سنجش تـاثير سـن بـر        برای. ي استفاده شد  شاخصروش غير   
   ن نـر  ازدگي و مدت زمان تحـرك اسـپرم درمولـد          لقاح، چشم 

در . دشـ  از آناليز واريانس يکطرفه اسـتفاده  ، ساله ٤+ و   ٣+ ،٢+
اي  دامنـه  هـا از آزمـون چنـد        صورت مشاهده اختالف بين داده    

 اسـتفاده    درصـد  ٩٥ها در سـطح        مقايسه ميانگين  برایدانكن  
بررسي همبستگي اسـپرماتوكريت و تحـرك        در خصوص    .دش

 ياد شده با لقاح و      شاخصاسپرم با يکديگر و همبستگي هر دو      
زدگي از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن اسـتفاده          چشم
 .شد

 

 نتايج

هد که نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان مي د       
    ن نـر   اهـاي مولـد     متوسط اسـپرماتوكريت در مخلـوط اسـپرم       

 %٩٩داري در سـطح      همسن با لقاح همبستگي مثبت و معني      
)٨٠٤./r=( همچنين متوسط اسپرماتوكريت در مخلـوط       . دارد 

 )=r/.٨٣٦(زدگـي    ن نـر همسـن بـا چشـم        اهـاي مولـد     اسپرم
متوســـط . داري را نشـــان داد همبســـتگي مثبـــت و معنـــي

ن نـر همسـن بـا       اها ي مولـد     وكريت در مخلوط اسپرم   اسپرمات
 همبسـتگي    درصـد  ٩٥، در سـطح     مدت زمان تحـرك اسـپرم     

ــي ــي دارد  معن ــان تحــرك  ). =r ‐/.٣٧٤(دار و منف ــدت زم م
ــا لقــاح  ،اســپرم ) =r ‐/.٠٣١(زدگــي  و چشــم) =r ‐/.٢٧١(ب

ـ   .داري ندارد  همبستگي معني  دسـت آمـده از آزمـون    ه نتايج ب
 ٢+ن نـر  ا نشان مي دهد كه بين لقاح مولد       اي دانكن  دامنه چند
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اخـتالف  ) ٣٩/٧٩±٢٠/٢( سالگي   ٣+و  )  درصد ٥٢/٨٧±١٦/١(
كـه لقـاح    حالي  در، وجود ندارد درصد٩٥داري در سطح   معني

) ٤٥/٨٠±٠٢/٢( سـاله    ٤ +ن نـر  ادر اين دو سن با لقـاح مولـد        
لقاح .  نشان مي دهد درصد٩٥داري را در سطح  اختالف معني 

ســاله در ايــن حالــت )  درصــد٥٢/٨٧±١٦/١ (٢+ن نــر امولــد
كمتـرين  ) ٤٥/٨٠±٠٢/٢( سـاله    ٤ +ن نر اترين و لقاح مولد   يشب

مقـدار   ،)٣٩/٧٩±٢٠/٢( سـاله    ٣+ن نـر    ادر مولـد  . مقدار است 
 ).١نمودار  (استلقاح حد واسط دو سن ديگر 

 كه بين درصد چشـم زدگـي        نشان داد نتايج آزمون دانكن    
. داري وجــود دارد ف معنــي ســالگي اخــتال٤+ و ٣+ ،٢+در  
)  درصد ٥٢/٨٢±١(ها باالترين مقدار       ساله ٢+زدگي در    چشم
ــاله٤+و در  ــا   س ــرين ) ٥٠/٧٩±٧/٠(ه ــت كمت ــدار اس     . مق
حد واسط دو   ) ٦٠/٧٤±٨/٠( ساله   ٣+ن نر   ازدگي مولد  چشم

 .استسن ديگر 
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  نرمولدان هاي متفاوت  تغييرات درصد لقاح و چشم زدگي در سن‐١ شکل

 
دهد، بين مـدت     اي دانكن نشان مي    دامنه نتايج آزمون چند  

 ساله در   ٤+ و   ٣+، ٢+ن نر ازمان تحرك اسپرم حاصل از مولد     
بــدين . داري وجــود دارد اخــتالف معنــي درصــد ٩٥ســطح 

 سـاله   ٢+ن نـر  اصورت كه مدت زمـان تحـرك اسـپرم مولـد          
مان ترين مدت ز  يشب. بود)  ثانيه ٥٠/٢٤±/.٢(كمترين مقدار   

ــپرم در   ــرك اس ــدتح ــر نامول ــاهده  ٤+ ن ــاله مش ــ س د ش
 نامولـد بين مدت زمان تحرك اسپرم      ).  ثانيه ٤٠/٢٧±/.١٤(

 در سـطح     هـا   سـاله  ٤+ و   ٢+و با   )  ثانيه ٥٠/٢٥±/.٣٥ (٣+نر  
 .شود داري مشاهده نمي  اختالف معني درصد٩٥

 
 ن نرا متوسط مدت زمات تحرک اسپرم مولد‐١جدول 

subsetsX   (ثانيه) 

b ساله٢+ن نر امولد ٥٠/٢٤±/.٢  
a.b ساله٣+ن نر امولد ٥٠/٢٥±/.٣٥  
a ساله٤+ن نر امولد ٤٠/٢٧±/.١٤  
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 ): ١جدول (استبه شرح جدول زير ) اسپرماتوکريت(ن نر اهاي مولد نتايج آزمون غير پارامتري در مورد غلظت اسپرم

 

 ن نر هم سناهاي مولد  مخلوط اسپرم متوسط اسپرماتوکريت در‐٢جدول 

subsetsX   

a ٦٦/٣٢   ساله٢+ن نر امولد 

c ٢٦/٢٣   ساله٣+ن نر امولد 

b ١٦/٢٦   ساله٤+ن نر امولد 
 

 نر  نامولدهاي    بين متوسط اسپرماتوكريت در مخلوط اسپرم     
 درصــد ٩٩داري در ســطح   ســاله اخــتالف معنــي٤+ و ٣+، ٢+

 سـاله بيشـترين     ٢+ نـر    نامولـد كه در   ) p/.=٠٠٠(دارد  وجود  
 ساله كمتـرين مقـدار مشـاهده مـي          ٣+ نر   نامولدمقدار و در    

ها حـد      ساله ٤+متوسط اسپرماتوكريت در مخلوط اسپرم      . شود
 .استواسط دو سن ديگر 

 

 بحث

 سـاله بيشـترين     ٢ +نا مولـد  نتايج اين تحقيق نشان داد کـه      
يشـترين درصـد لقـاح و        همچنـين همزمـان ب     ،غلظت اسـپرم  

 نامولد. دارندکمترين تحرک را نسبت به دو سطح سني ديگر 
ميـزان   ساله کمترين تحرک و کمترين لقاح و کمتـرين           ٣+نر  

 ٤+ نر نامولددر  ). ٢ و   ١جداول  (اسپرماتوکريت را نشان دادند     
. شده حد واسط دو سن ديگر بودنـد        هاي ذکر   شاخصساله نيز   
 ٤+ و ٣+ نـر    نامولـد  ساله در مقايسـه بـا        ٢+ نر   نامولدلقاح در   

داري را نسـبت بـه هـم نشـان            و تفاوت معني   بيشتر بود ساله  
  سـاله تفـاوت معنـي      ٢+ نر   نا مولد زدگي نيز در م    چشم. دادند

با توجـه بـه نتـايج       . ها نشان مي دهد      ساله ٤+  و   ٣+داري را با    
هـاي متفـاوت       سـن  نامولدها در     زدگي تخمک  باروري و چشم  

 ديـده مـي شـود كـه در          ،٢و مقايسه آن با جدول      ) ١ارنمود(
 ميزان اسپرماتوكريت وجـود دارد      يشترين ساله ب  ٢+ نر   نامولد

 نامولـد زدگـي را در ايـن         لقاح و چشـم    بيشترينكه همزمان   
 ، لقـاح  ،همزمان با كـاهش اسـپرماتوكريت     . يمکنمشاهده مي   

زدگي و تفريخ نيز كاهش مـي يابـد كـه نشـان دهنـده                چشم
 نر و نامولدط مستقيم و مثبت بين اسپرماتوكريت اسپرم ارتبا
چـون مـدت زمـان تحـرك اسـپرم          . اسـت زدگـي     چشم و لقاح
ــا ٢+ نــر نامولــد       ، ســطح ســني ديگــر٢ ســاله در مقايســه ب

 با افـزايش تعـداد اسـپرماتوزوآدر واحـد          ،کمترين مقدار است  
 ، انجام لقاح بيشتر مـي شـود و از طـرف ديگـر             احتمالحجم  

 كاهش مدت زمان تحرك را در       هایتواند اثر  اسپرم مي غلظت  
 .)۶(لقاح جبران كند 

 كمتـرين مـدت     ، سـالگي  ٢+سازي اسپرم بـا آب در        در فعال 
د  شـو  زمان تحرك اسپرم نسبت به دو سن ديگر مشاهده مـي          

روند كاهشـي در مـدت       ،با افزايش اسپرماتوكريت  ). ١جدول  (
ــود    ــي ش ــده م ــپرم دي ــرك اس ــان تح ــترين. زم ــبيش  دار مق

 سالگي است كـه كمتـرين مـدت         ٢+اسپرماتوكريت مربوط به    
   زمان تحرك را در بين سه سـطح سـني بـه خـود اختصـاص                

 ٢٠٠٣ و همكاران در سال      Tekinدر نتايج گزارش    . مي دهد 
 مـدت زمـان     ،د كه بـا كـاهش غلظـت اسـپرم         شنيز مشاهده   

آال افـزايش و بـا افـزايش غلظـت         تحرك اسپرم در ماهي قـزل     
. مدت زمان تحرك اسپرم در اين ماهي كـاهش يافـت           ،اسپرم

 و همكـاران    Lileyنتيجه مشابهي نيز در همين گونه توسـط         
بـرداري از     گـزارش شـده اسـت كـه در نمونـه           ٢٠٠٢در سال   

كمـان و سـنجش مـدت زمـان          رنگـين          آالي  اسپرم ماهي قـزل   
 هـاي متفـاوت نمونـه       تحرك اسپرم و اسپرماتوكريت در زمـان      

 مـدت   ،تر باشـد  يشـ  اسپرماتوكريت ب   مقدار زماني كه  ،برداري
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نتايج اين تحقيق در مورد     . زمان تحرك اسپرم كاهش مي يابد     
اثر سن مولد نر بر مدت زمان تحرك اسپرم و اسـپرماتوكريت            

 .دکن هاي مذكور را تاييد مي نتايج تحقيق
با كاهش اسپرماتوكريت تعداد اسـپرماتوزوآ در واحـد حجـم           

، دس ممكن است با كمتر شـدن ايـن تعـدا           پ ،يابد كاهش مي 
دار  هاي ديگر موثر بر مدت زمان        يون كلسيم و يون   ،ATP مق

يافتـه بـه هـر سـلول اسـپرماتوزوآ در            تحرك اسپرم اختصاص  
 زيـاد ها در واحد حجم       مقايسه با حالتي كه تعداد اسپرماتوزوآ     

هـاي رقيـق       بيشتر شود و مـدت زمـان تحـرك اسـپرم           ،باشد
 .)۱۱( افزايش يابد

تر روند كاهشي را    يشهاي ب    به طرف سن   کمهاي    لقاح از سن  
به دليل  است   ممکنكاهش لقاح با افزايش سن      . طي مي كند  

كاهش اسپرماتوكريت كه نتيجـه آن كـاهش اسـپرماتوزوآ در           
 نامولـد همچنـين بـا افـزايش سـن         .  باشـد  ،واحد حجم است  
 )هـا  غلظت اسپرم و توانايي تلقيح تخمـک ( كيفيت اسپرم آنها

 مشخص ٢ و ١نيز كاهش مي يابد كه اين روند در نمودارهاي         
 .است

نيز همانند اثر سن مولـد نـر         اثر سن مولد نر بر چشم زدگي      
 سنين باال بخصـوص     نا مولد زدگي را در    كاهش چشم  ،بر لقاح 

   هـا بـه وضـوح نشـان           سـاله  ٢ در مقايسه با      ها  ساله ٤ و   ٣در  
 هاي متفاوت معني    سن نامولدمي دهد و اين اختالف در بين        

 نامولدعلت آن را مي توان در كاهش كيفيت اسپرم . استدار 
كيفيت اسـپرم كـاهش     ، زيرا با افزايش سن    ،سنين باال دانست  

بر روي كيفيـت اسـپرم       داري  تاثير معني  نامولدسن  . مي يابد 
 ،نشان مي دهد و كيفيت اسپرم وابسته به تاثير متقابل ژنتيك

، ٢٠٠٢در ســال  ).۱۶( اســتفيزيولــوژي و عوامــل محيطــي 
Liley     كه غلظت اسپرم در ماهيان      کردند و همكاران گزارش 
 در  ،دهـي مـي كننـد      آاليي كه براي اولـين بـار اسـپرم          نر قزل 

 همچنـين در سـال      اسـت تر  يشـ  ساله ب  ٣مقايسه با ماهيان نر     
٢٠٠١ ،Hoysak and Liley    ــه ــد كـ ــزارش دادنـ گـ

 سـاله در    ٥هاي     نر  ساله در مقايسه با    ٣هاي    اسپرماتوكريت نر 

 Oncorhynchus nerka) (  Sockeye salmon ماهي
 .بيشتر است

اســپرماتوكريت را از مقــدار هــا كــاهش  نتــايج ايــن تحقيــق
نتـايج  .  نشـان مـي دهـد       کم هاي  تر به طرف سن   يشهاي ب   سن

هـاي مـذكور مشـابهت        هاي تحقيـق    تحقيق حاضر نيز با يافته    
نتايج ايـن تحقيـق و رونـد        . د کن دارد و نتايج آنها را تاييد مي      

دقيـق  بـه طور  هاي متفاوت نر      تغييرات اسپرماتوكريت در سن   
ــد تغييــرات غلظــت اســپرم در تحقيــق    و Tekinنتــايج رون

 .د کن  را تاييد مي٢٠٠٣همكاران در سال 
 شايد به دليل افزايش ،زيادهاي    کاهش غلظت اسپرم در سن    

 چـه انـدازه      زيرا هـر   ،هاي باال باشد    توليد حجم اسپرم در سن    
تر مي شود و به      ها نيز بزرگ     اندازه بيضه  ،تر باشد  مولد بزرگ 

 و از آنجـا كـه رابطـه         افزايش می يابـد   نسبت آن حجم اسپرم     
 ،)۱۷( استحجم اسپرم و غلظت آن به صورت رابطه معكوس 

اما غلظـت آن    ،می شود پس با افزايش سن حجم اسپرم بيشتر      
 .كاهش مي يابد

ســپرماتوكريت در مخلــوط  نتــايج همبســتگي متوســط ا  
 خصوصزدگي در     نر همسن با لقاح و چشم      نامولدهاي    اسپرم
هـا نشـان داد       كننده آب در تمام سـن      هاي حاصل از فعال     لقاح

 نامولـد هاي    كه بين متوسط اسپرماتوكريت در مخلوط اسپرم      
ــاح و چشــم   ــا لق ــر همســن ب ــت و  ن ــي همبســتگي مثب          زدگ

 . داري وجود دارد معني
Aasدر مــاهي ١٩٩١ همكــاران نيــز در ســال  و Salmo 
salar              ارتباط بين لقاح بـا اسـپرماتوكريت را رابطـه مثبـت و 
 نيز Hoysak and Lileyهمچنين . کردنددار گزارش  معني

همبستگي باال و معني دار غلظت اسپرم را بـر           ٢٠٠١در سال   
 Oncorhynchus هـايي كـه در مـاهي     لقاح در لقاحمقدار

nerka  دندکر گزارش ،گرفتانجام. 
Liley  ــال ــاران در س ــت و ٢٠٠٢ و همك ــتگي مثب     همبس
هـاي    لقاح در غلظـت قدارآال بين م در ماهي قزل داري را    معني
نتـايج تحقيـق حاضـر در مـورد         . دنـد کر گـزارش    ، اسپرم زياد
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 نتـايج   ، اسـپرماتوكريت  مقـدار زدگـي بـا      ارتباط لقاح و چشـم    
 .د کن هاي مذكور را تاييد مي تحقيق

نتــايج همبســتگي متوســط اســپرماتوكريت در مخلــوط     
 نر همسن با مدت زمان تحرك اسپرم نشان      نامولدهاي    اسپرم

 يعني  ،استصورت منفي    دار و به   داد كه اين همبستگي معني    
 مدت زمان تحرك اسپرم نيـز       ، اسپرماتوكريت مقداربا افزايش   

 و  ٢٠٠٣ و همكـاران در سـال        Tekinنتايج  . كاهش مي يابد  
Liley       آالي    بـر روي مـاهي قـزل       ٢٠٠٢ و همكاران در سـال
 كاهش مـدت زمـان تحـرك اسـپرم بـا افـزايش              ،كمان رنگين

 .غلظت را به خوبي نشان مي دهد
ــا لقــاح و        نتــايج همبســتگي مــدت زمــان تحــرك اســپرم ب

دهد كه مدت زمان تحرك اسپرم با لقاح         زدگي نشان مي   چشم
همكـاران در سـال      و   Liley. يسـت زدگي معني دار ن    و چشم 
دنـد كـه در     کركمان گزارش    آالي رنگين    در ماهي قزل   ٢٠٠٢
 ساله ارتباط مدت زمان تحرك با لقاح معني دار ٣ و ١ نامولد

 . يستن
Moccia and Munkittrick گزارش ١٩٨٧ نيز در سال 

هـاي    كردند كه همبستگي مدت زمان تحرك اسپرم در غلظت        
 نتايج تحقيـق حاضـر نيـز        .يستدار ن   اسپرم با لقاح معني    زياد
 . استهاي مذكور  كننده نتايج تحقيق تاييد

 سـاله کارگـاه   ٢ن نر ا که در مولد  گفتمي توان    به طورکلی   
هاي اسپرم در مـايع منـي آنـان            غلظت زياد سلول   ،کالردشت

 توانسته است خصوصيت ، ساله٤ و ٣نسبت به دو سطح سني 
 زمان تحـرک    ديگر کيفي اسپرم که در اين تحقيق دوره مدت        

 افـزايش درصـد   موجـب  و   هدتحت تاثير قرار د   را  ،استاسپرم  
واضح اسـت كـه افـزايش مـدت زمـان      . ودها ش   باروري تخمک 
ها به ميكروپيل و انجـام         رسيدن اسپرم  احنمال ،تحرك اسپرم 

مـي دهـد كـه نتيجـه آن افـزايش لقـاح         عمل لقاح را افزايش  
 بـرای ردي   ولي از آنجا كه نقطه منحصر بـه فـ          ،ستها  تخمك

وجود دارد و طول مسير حرکت      ) ميكروپيل(نفوذ اسپرماتوزوآ   
 ٤‐٦(تر از قطر تخمـك       كوتاه)  ميلي متر  ٣(يک اسپرماتوزوآ   

 در نزديكي تخمـك     ، بنابراين يك اسپرماتوزوآ   ،است) ميليمتر
 پـس واضـح اسـت    ،)۷(شانس رسيدن به ميكروپيل را نـدارد     

 ر اطراف ميکروپيـل   هاي اسپرم د    افزايش غلظت و تعداد سلول    
در اين تحقيـق توصـيه مـي        .  لقاح را افزايش مي دهد     احتمال

 داراي اسپرم غلـيظ اسـتفاده       نامولد انجام لقاح    برایشود که   
اما در نبـود ايـن شـرايط مـي تـوان از             ،) ساله ٢ نامولد(د  شو
ـ          ینامولد   بـرای  ،د که مدت زمان تحرک اسـپرم بيشـتري دارن

رم در واحـد حجـم و       هـاي اسـپ     جبران کـاهش تعـداد سـلول      
 .افزايش لقاح استفاده کرد
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Abstract 
In this research, 15 male brood stocks in three age groups of 2+, 3+ and 4+, and 8 female brood stocks 

were used in order to study the correlation between the spermatocrit and the period of sperm motility as a 
qualitative indicator, on the one hand, and the fertilization rate and the formation rate of eyed eggs, on the 
other hand, were used. Five brood stocks were used in each age group. Results of the research showed that 
correlation between spermatocrit of male brood stocks in the same age group with fertilization rate 
(r=0.804) and eyed egg (r =0.836) is positive and significant. Correlation between spermatocrit of male 
brood stocks in one age group and the duration of motility was negative and significant (r=-0.374), and 
correlation between duration of motility with fertilization rate (r = 0.271) and eyed egg (r = 0.031) was not 
significant. There was a significant difference in the average spermatocrit of various male age groups 
(P≥0.05) while 2+ years males were the highest (32.66±0.46%) and 3+ years males were lowest 
(23/26±0/18%) percentage of spermatocrit in this range. 2+ years males showed lowest duration of 
motility (24.50±0.2 sec), and 4+ years males showed the highest time (27.40±0.14) at (P≤0.03). 
Fertilization rate in 2+ years male were highest (87.52±1.16) and had significant difference as compared to 
3+ (79.39±2.2) and 4+ (80.45±2.02) male ages (P≤0.031). Eyed eggs in 2+ years male were highest 
(82.52±1) and had significant difference with others groups while 3+ years males (74.60± 0.8) showed 
lowest eyed egg rate.  
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