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کلمات کلیدی :سفیدک سیستان ( ،)Schizothorax zarudnyiاسپرمگیری مجدد ،شاخصهای کیفی
اسپرم واجد کیفیت باال برای صنعت شیالت و مراکز تکثیر
و بازسازی ذخایر شیالتی حائز اهمیت میباشد ( Dietrichو
همکاران )5002 ،از اینرو ارزیابی مناسب کیفیت اسپرم جزء
عوامل کلیدی در تولید موفق ماهی محسوب میگردد ( Alaviو
همکاران ) 5002 ،و نیازی روزافزون در زمینه بهبود فرایندهای
تولیدمثلی از طریق بهکارگیری گامتهای با درجه باالی استاندارد
احساس میشود .اسپرم با کیفیت مناسب بر روی سالمت الروهای
حاصله موثر است ( Rurangwaو همکاران .)5002 ،کیفیت اسپرم
معیاری جهت اندازهگیری توانایی اسپرم در موفقیت لقاح میباشد
بنابراین پارامترهای اسپرمشناختی که در لقاح تاثیرگذار میباشند
جزو پارامترهای کیفی اسپرم محسوب میشوند .مهمترین
پارامترهایی که برای ارزیابی کیفیت اسپرم در ماهیان مورد
استفاده قرار میگیرند شامل :اسپرماتوکریت ،تراکم اسپرم ،حجم
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولs.arabnejad@yahoo.com :

منی ،pH ،اسموالریته ،طول دوره تحرک اسپرم ،درصد تحرک
اسپرم ترکیبات پالسمای سمینال است ( Billardو همکاران،
.)5992
تراکم اسپرم بهعنوان یکی از راههای تعیین غلظت اسپرم
تا حد زیادی به حجم منی در یکبار اسپرمگیری بستگی دارد و
اختالف زیادی بین تراکم اسپرم در گونههای مختلف و حتی در
یک گونه بسته به زمان اسپرمگیری ،تعداد دفعات اسپرمگیری،
سن ،وزن ،نژاد ماهی ،شرایط محیطی ،محل مهاجرت برای
تخمریزی ،مهارت اسپرمگیری و مقدار اسپرم متغییر است (تکه
و همکاران.)5811 ،
تاثیر اسپرمگیری مجدد بر نرخ تفریخ و برخی پارامترهای
اسپرمشناختی تاسماهی ایرانی انجام گرفته که نتایج نشان داده
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پارامترهای کیفی اسپرم و نرخ تفریخ در اسپرمگیری اول بهتر از
اسپرمگیری دوم بوده است (دادرس و همکاران.)5811 ،
همچنین برای ارزیابی اثر تکرار اسپرمگیری با فاصله 55
ساعت شاخصهای پالسمای سمینال (اسمواللیته و ترکیبات
یونی) ،غلظت اسپرماتوزوا و تحرک اسپرم در تاسماهی
 Acipenser persicusمطالعه شده است ،نتایج نشان داد غلظت
اسپرماتوزوآ و اسمواللیته با تکرار اسپرمگیری کاهش مییابد
( Alaviو همکاران .)5002 ،همچنین تاثیر اسپرمگیری مجدد
بر روی برخی از پارامترهای اسپرمشناختی ،درصد لقاح و روند
انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی بررسی شده است که نتایج
نشان داده که بیشترین حجم اسپرم ،تراکم ،اسپرماتوکریت،
درصد لقاح ،چشمزدگی و تحرک در مرحله اول اسپرمگیری
مشاهده شده که حجم ،درصد لقاح ،چشمزدگی و تحرک اسپرم
اختالف معنیدار داشته اما تراکم و اسپرماتوکریت اختالف
معنیداری با مرحله دوم نداشته است (خارا و همکاران.)5895 ،
خشکسالیهای متوالی سالهای اخیر در منطقه سیستان و
شرایط شدیداً ناپایدار تاالب هامون ،از بین رفتن زیستگاه و
زمینه تکثیر طبیعی ماهی شیزوتراکس زارودنی در کنار ورود و
حضور گونههای غیربومی ،احتمال خطر انقراض نسل این گونه
ارزشمند بومی را بهوجود آورده است لذا برای حفظ تکثیر مصنوعی
این گونه دسترسی به اسپرم با کیفیت مناسب ،بهمقدار کافی در
زمان الزم ( Billardو همکاران )5992 ،و مدیریت سلولهای
جنسی الزم است که میزان موفقیت فرایند تکثیر مصنوعی را
تعیین کند و بر روی سالمتی الروهای تولید شده تاثیر گذارد.
طی فعالیتهای تکثیر مصنوعی از ماهیان نر بالغ ،در صورت نیاز
بیش از یکبار اسپرمگیری میشود که این امر بهدلیل کمبود تعداد
مولدین نر و یا بلوغ دیررس آنها است ( Pirosو همکاران.)5005 ،
براساس مطالعات قبلی ،بین اسپرمهای استحصالی از نرهای
مختلف یا حتی اسپرم استحصالی از یک مولد خاص طی دفعات
مختلف اسپرمگیری ،تفاوتهای زیادی میتواند وجود داشته باشد
( .)5992 ،Ranaبههمین منظور تاثیر اسپرمگیری مجدد بر برخی
فاکتورهای کیفی اسپرم ماهی شیزوتراکس زارودنی مورد بررسی
قرار گرفت.
این تحقیق در اسفند ماه  5895در مرکز تکثیر و بازسازی
ذخایر ماهی بومی زهک صورت گرفت .بدین منظور تعداد 55
قطعه مولد نر ماهی سفیدک سیستان (( )S. zarudnyiبا میانگین
طولی  25/1±8/95سانتی متر و میانگین وزنی 285/2 ±11/82
گرم) تهیه شدند.
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جهت القای رسیدگی جنسی این ماهیان از هورمون اواپریم
بهمیزان  0/8میلیلیتر بهازای هر کیلوگرم وزن بدن ( Gharaeiو
همکاران )5055 ،استفاده شد و پس از گذشت  52ساعت،
نمونههای منی بعد از خشک کردن منفذ تناسلی با رعایت عدم
آلودگی با آب ،ادرار و یا خون تهیه شدند .نمونههای اسپرم پس
از اطمینان از فعال بودن ،در سرنگهای استریل جمعآوری شده
و بهوسیله فالسک محتوی یخ در مجاورت هوا ،در طی کمتر از
 2ساعت به آزمایشگاه مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی بومی
زهک جهت اندازهگیری پارامترهای مورد نظر (اسپرماتوکریت،
تراکم اسپرم ،طول دوره تحرک اسپرم ،درصد تحرک اسپرم و
 )pHمنتقل شدند ( Secerو همکاران.)5002 ،
درصد تحرک و مدت زمان تحرک اسپرم با میکروسکوپ
فازکنتراست ( (Leica-DFC 592مجهز به دوربین پاناسونیک با
بزرگنمایی  ×200ارزیابی گردید .در این بررسی درصد تحرک
اسپرم بهروش تخمین چشمی مورد ارزیابی قرار گرفت (Kopieka
و همکاران )5000 ،در بررسی مایع منی ،زمان تحرک اسپرمها
بالفاصله پس از مخلوط کردن و از لحظه تماس با آب تا زمانی
که  500درصد از اسپرماتوزواها از تحرک ایستادند با استفاده از
کرنومتر دیجیتال محاسبه شد ( Alaviو همکاران.)5002 ،
حجم اسپرمدهی با استفاده از سرنگ انسولین و بر حسب
میلیلیتر محاسبه شد .سپس برای اندازهگیری اسپرماتوکریت،
لولههای موئینه حاوی منی که یک طرف آن توسط خمیر مخصوص
لولههای هپارینه مسدود شده بود به دستگاه سانتریفووژ منتقل و
با سرعت  8000دور بهمدت  1دقیقه سانتریفووژ شدند .سپس با
استفاده از هماتوکریت خوان درصد اسپرم به پالسمای مایع منی
اندازهگیری شد .بدین منظور میانگین نمونههای اسپرم در سه
تکرار بهعنوان درصد اسپرماتوکریت ثبت شد ( Fitzpatrickو
همکاران .)5002 ،تراکم اسپرم با روش استاندارد هموسایتومتری
با رقیق کردن اسپرم به نسبت  5:5000و با استفاده از میکروسکوپ
فازکنتراست با بزرگنمایی  50اندازهگیری و با واحد  ×509در
هر میلیلیتر مایع منی محاسبه شد.
بهمنظور اندازهگیری  ،pHنمونههای اسپرم به ویالهای
 5/2میلیلیتری منتقل شدند سپس ابتدا نمونهها بهمدت 5
دقیقه در  200دور در دقیقه و بعداً بهمدت  50دقیقه در 8000
دور در دقیقه سانتریفووژ شدند ( Linhartو همکاران.)5995 ،
بعد از سانتریفووژ ،پالسمای منی که در قسمت باالی ویال قرار
گرفته بود بهدرون ویالهای جدید منتقل گردید و میزان
اسیدیته توسط  pHمتر اندازهگیری شد.
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برای تجزیه و تحلیل آماری از بسته نرمافزاری
(ویرایش  )52و برای تشخیص وجود اختالف بین تیمارها از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One way-ANOVAاستفاده گردید.
در صورت وجود اختالف معنیدار در سطح  P<0/02از آزمون
دانکن ( )Duncan testاستفاده شد.
نتایج اندازهگیری پارامترهای اسپرمشناختی (اسپرماتوکریت،
تراکم اسپرم ،طول دوره تحرک اسپرم ،درصد تحرک اسپرماتوزوا،
حجم اسپرمدهی )pH ،ماهی شیزوتوراکس زارودنی در جدول 5
آمده است.
SPSS

جدول  :1میانگین پارامترهای اسپرمشناختی در دو اسپرمگیری

پارامتر

اسپرمگیری اول

اسپرمگیری دوم

طول تحرک اسپرم (ثانیه)
درصد تحرک اسپرم
اسپرماتوکریت(درصد)
حجم (میلیلیتر)
تراکم اسپرم×509

22/09±2/28
22/51±55/59a
88/22±5/95b
2/82±2/2a
0/20±0/12a
2/21±0/52a

25/12±2/50
25/2±9/28a
82 ±2/52a
8/91±8/5a
1±0/50a
1/08 ±0/55a

pH

a

a

حروف انگلیسی مختلف نشاندهنده وجود اختالف معنیداری در سطح  %2است.

همانگونه که در جدول مشاهده میشود میانگین و
انحراف معیار طول دوره حرکت اسپرم در اسپرمگیری اول
 22/09±2/28و در اسپرمگیری دوم  25/12±2/50بود که
براساس آنالیز آماری اختالف معنیداری نداشت ( .)p>0/02در
مورد پارامتر درصد تحرک اسپرماتوزوا بین تکرار اسپرمگیریها نیز
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)p>0/02
مقایسه بین میزان حجم اسپرمدهی در بین دو اسپرمگیری
نشان داد که حجم اسپرم در اسپرمگیری اول باالتر از اسپرمگیری
دوم بوده است .میانگین و انحراف معیار تراکم اسپرم در اسپرم
گیری اول برابر با  0/20±0/12×509سلول در میلیلیتر بهدست
آمد و میانگین و انحراف معیار تراکم اسپرم در اسپرمگیری دوم
برابر با  0/1±0/50×509سلول در میلیلیتر بود که اختالف
معنیداری با هم نداشتند ( .)p>0/02از طرفی مقایسه میانگین pH
در بین تکرار اسپرمگیری اول و دوم نشان داد که حداکثر
میزان  pHدر اسپرمگیری دوم بود که اختالف معنیداری با
مرحله اول اسپرمگیری نداشت (.)p>0/02
بین میانگین و انحراف معیار اسپرماتوکریت در اسپرمگیری
اول و دوم اختالف معنیداری مشاهده شد ( )p<0/02و در اسپرم
گیری اول برابر با  88/22± 5/95درصد بهدست آمد و میانگین و
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انحراف معیار اسپرماتوکریت در اسپرمگیری دوم برابر با
 82±2/52درصد بود.
معموالً در فرایندهای تولیدمثلی ،از ماهیان نر بالغ ،بیش
از یکبار اسپرمگیری میشود که این امر بهدلیل کمبود تعداد
مولدین نر با کیفیت الزم میباشد ،این عمل میتواند تا حدی
مشکالت فرا رو را برطرف نماید ( Pirosو همکاران5005 ،؛
 Dettlaffو همکاران .)5998 ،نتایج حاصل از تحقیق انجام شده
نشان داد که درصد تحرک اسپرم در اسپرمگیری دوم (پس از
تزریق دوم) افزایش یافت .مطالعات نشان داده که یک تزریق
هورمون برای رسیدن به بلوغ جنسی و اسپرمریزی کافی است
اما ادامه فرایند القای هورمونی برای حفظ تولید و کیفیت اسپرم
ضروری است ( Asturianoو همکاران.)5002 ،
همچنین  Alaviو همکاران ( )5002اعالم نمودند افزایش
زمان سپری شده در اسپرمکشی بعدی (چند ساعت پس از
اسپرمکشی اول بدون انجام تزریق دوم) بعد از القای تحرک در
آبشیرین بر روی درصد تحرک و طول دوره تحرک اسپرماتوزوآی
تاسماهی ایرانی ( )A. persicusاثر منفی میگذارد و شاید بتوان
دلیل آنرا تغییر در فعالیتهای آنزیمی پالسمای سمینال طی
اسپرمکشیهای متوالی و تأثیر گذاری بر تحرک اسپرم دانست.
در کل الگوی خاص از تولید اسپرم در طول اسپرمکشیهای
متعدد ممکن است در نتیجه اثرات فیزیولوژیکی و تغییرات
محیطی بر روی فرایند اسپرمریزی در طول فصل تکثیر باشد
( Hajirezaeeو همکاران.)5009 ،
در مطالعه حاضر عمل جمعآوری اسپرم پس از هر بار
تزریق و القاء رسیدگی مجدد با فاصله چندروزه (متغیر) صورت
پذیرفت و به ماهی فرصت طی کردن دوباره مراحل اسپرمسازی
( Spermiogensis ،Spermatogensisو  )Spermationداده شد
که براساس نتایج حاصله میتوان گفت اسپرمکشیهای مکرر
پس از هر بار تزریق و القاء رسیدگی جنسی بر روی میزان
درصد تحرک و طول دوره تحرک تأثیر منفی نداشت .همچنین
تفاوت مشاهده شده بین این مطالعه و مطالعات دیگران میتواند
مربوط به حصول ظرفیت تحرک اسپرم در مجرای بیضه در پاسخ
به تولید پروژسترون باشد (.)5992 ،Nagahama
بهدلیل اینکه اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز از خصوصیات ویژه
هر گونه است که ممکن است به شرایط آب و هوایی از قبیل
درجه حرارت و دوره نوری بستگی داشته باشد ( Zoharو
 Suquet .)5005 ،Mylonasو همکاران ( )5995نیز با بررسی
فواصل اسپرمگیری در ماهی )Scophthalmus maximus( turbut
گزارش کردند که تکرار اسپرمکشیها با فواصل ماهیانه تأثیری
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بر میانگین تحرک اسپرم و حجم کلی آن نداشت اما در مواقعی
که فواصل اسپرمگیریها به هر  52روز یا هفتهای یکبار کاهش
یافت تحرک اسپرم افزایش پیدا کرد و میتوان گفت که نتایج
حاصل از مطالعه مذکور در راستای تأیید یافتههای تحقیق
حاضر میباشد.
همچنین  Buyukhatipogluو  )5912( Holtzبیان کردند
که از مولدینی که در میانه فصل تکثیر ،اسپرمگیری انجام
میشود نسبت به مولدینی که در پایان فصل تکثیر اسپرمگیری
میشوند کیفیت اسپرم بهتری دارند و در مولدینی که هفتهای
یکبار اسپرمگیری تکرار میشوند نسبت به مولدینی که هر دو
هفته یا  2هفته اسپرمگیری شدهاند اسپرم تولید شده بیشتر
بوده است .غلظت اسپرم در ماهیان نر مختلف ،متفاوت میباشد
و این تفاوت حتی در اسپرمگیریهای متوالی در طول یک یا
چند هفته نیز متغییر است (احمدیان و همکاران.)5815 ،
فواصل بین اسپرمگیریها و سن مولدین نر نیز میتواند بر
فاکتورهای کیفی اسپرم تاثیرگذار باشند که آنها نیز در کارایی
تکثیر دخیل میباشند (لرستانی.)5818 ،
در تحقیق حاضر میانگین و انحراف معیار تراکم اسپرم در
اسپرمگیری اول برابر با  0/20±0/12×509سلول در هر میلیلیتر
و در اسپرمگیری دوم برابر با  0/1±0/50×509سلول در هر
میلیلیتر بود که براساس نتایج میزان تراکم اسپرم در اسپرمگیری
دوم افزایش داشته است هر چند که اختالف معنیداری مشاهد
نشده است (.)P<0/02
 Pirosو همکاران ( )5005مشاهده کردند که تراکم اسپرم
تاسماهی سیبری در طول دومین اسپرمگیری (چند ساعت بعد از
اسپرمگیری اول) در مقایسه با اولینبار افزایش یافت هرچند
مقدار افزایش مشاهده شده چندان زیاد نبود ( .)P<0/02علت
این اختالف مشخص نیست و ممکن است ریشه در تفاوت شیوههای
تحریک هورمونی ،شرایط محیطی ،مشخصات بیولوژیکی مولدین
مثل سن و یا سایر دالیل داشته باشد ( Linhartو همکاران.)5000 ،
در مطالعه حاضر حجم اسپرم در اسپرمگیری اول بیشتر از
اسپرمگیری دوم بود مطالعات نشان داده که در گونههایی که
حجم اسپرم آنها پایین میباشد ،معموالً جهت جبران حجم کم
اسپرم ،دارای اسپرمی با تراکم باال میباشند ( Alaviو همکاران،
 )5002که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .حجم اسپرم
دریافتی و اختالف بین غلظت اسپرم در گونههای مختلف و
حتی در یک گونه بسته تعداد دفعات اسپرمگیری ،سن ،وزن،
نژاد ماهی ،شرایط محیطی ،مهاجرت تولیدمثلی ،مهارت اسپرم
گیری و مقدار اسپرم متغییر است (تکه و همکاران.)5811 ،
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در تحقیق انجام شده میانگین و انحراف معیار  pHاسپرم در
اسپرمگیری اول برابر با  2/21±0/52و میانگین و انحراف معیار
 pHاسپرم در اسپرمگیری دوم برابر با  1/08±0/55بهدست آمد.
در این تحقیق میانگین و انحراف معیار اسپرماتوکریت در اسپرم
گیری اول برابر با  88/22±5/95و میانگین و انحراف معیار
اسپرماتوکریت در اسپرمگیری دوم برابر با  82±2/52به دست
آمد.
 Rideoutو همکاران ( )5002در مورد ماهی هادداک
گزارش نمودند میزان اسپرماتوکریت در طول فصل تکثیر بهطور
معنیداری افزایش مییابد و بین اسپرماتوکریت و سلولهای متحرک
اسپرم زمانیکه اسپرماتوکریت برابر و یا کمتر از  20درصد باشد
ارتباط معنیداری وجود ندارد و در صورتیکه باالتر از  20درصد
باشد کاهش تحرک اسپرم دیده میشود.
 Hatefو همکاران ( )5002نیز میانگین تراکم اسپرم قزلآالی
قهوهای دریای خزر را  8/8×509اسپرماتوزوآ در هر میلیلیتر و
دامنه مقدار اسپرماتوکریت را بین  %52تا  %25اعالم نمودند و
بیان داشتند که رابطه خطی معنیدار قوی بین تراکم اسپرم و
اسپرماتوکریت وجود دارد.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته و درنظر گرفتن اینکه
در مرحله اول پارامترهای اسپرمشناختی اندازهگیری شده با مرحله
دوم اختالف معنیداری نداشت و حتی در مرحله دوم باالتر از
مرحله اول بود ،بهنظر میرسد ادامه فرایند القای هورمونی و کاهش
استرس مولدین به شرایط نگهداری و تنظیم فاصله مناسب جهت
اسپرمگیری مکرر میتواند راهکار مناسبی جهت افزایش کارایی
تکثیر در این گونه باشد.
همچنین پیشنهاد میشود اثر عوامل مختلف مانند سن،
وزن مولدین و دیگر عوامل در اسپرمگیریهای مکرر بررسی گردد.
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