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چكيده
گروه سه در نر مولدين گرديد. سال ۱۳۸۲ ارزيابي در فيروزكوه منطقه كمان آالي رنگين قزل اسپرماتوزوئيد كيفيت تحقيق اين در
وزن در داري معني اختالف گروه ها شدند. بين بيسـت مولد انتخاب با كدام هر دماوند، و فيروزكوه فتوپريوديك فيروزكوه، شـامل؛
مشخص گرم ۱۵۰۰ از بيشتر ۱۵۰۰ و تا و ۱۰۰۰ ۱۰۰۰گرم از كمتر وزني گروههاي به طبقه بندي گروهها شـد. با پيدا اسـپرم حجم و مولد
به سـايرين نسـبت برتري اسـپرماتوزوئيد كيفيت آن گرم از ۱۰۰۰ كمتر وزني زيرگروه و گـروه فتوپريوديك فيروزكوه كه گرديـد
درصد اسـپرم و تراكم و و مدت تحرك اسـپرماتوزوئيد، حجم چاقي مولد نر، درصد ضريب و وزن طـول، ميانه ميانگيـن داشـتند.
۱۰۰درصد، مكعب، گرم در سانتيمتر ۰/۰۱۸۱۷۷۲ گرم، ۱۲۱۵ سانتيمتر، ۴۰/۱۲۵ ترتيب؛ به بودن اسـپرماتوزوئيد كل نمونهها طبيعي
نر حجم اسـپرم مولد و ماهي وزن و طول بودند. و ۱۰۰ درصد، ميليليتر ۱۰۹*۵/۵۸۶۸۷ عدد در ،ميلي ليتر ثانيه، ۱۲۵/ ۲۹ ۳۹/۳۷۵
طول، به ۱/۳۷۵ سانتيمتر افزايش با بهطوري كه دارد. معكوس رابطه آن اسپرم تراكم و اسپرماتوزوئيد مدت تحرك چاقي، ضريب با
حجم و ميليليتر، كاهش در عدد ۱/۱۶۵۶۲×۱۰۹ اسـپرم تراكم و ثانيه ۳/۲۵ اسـپرماتوزوئيد تحرك مولد، مدت وزن به گرم ۱۲۷/۵

يافت. اسپرم ۵/۶۲۵ ميليليتر افزايش

حجم اسپرم و نمرود كمان، رنگين قزلآالي اسپرم، كليدي: كلمات

دانشگاه تهران دامپزشكي دانشكده شهيدي، رضا • و تاكامي آذري قباد • خصوصي بخش ليال سير، •
شمال اسالميواحد تهران آزاد دانشگاه ، دريايي فنون و علوم دانشكده عبدالرحيم وثوقي، •

۱۳۸۴ تيرماه پذيرش: تاريخ   ۱۳۸۲ ماه دي دريافت: تاريخ
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Evaluation of rianbow trout sperm in Namroud hatchery

By: L. Sear Expert., Azari  Takami  Gh .and  Schahidi  R. Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran . , and   
Vosoughi  A . Islamic Azad University , North Tehran University . 
In this research, rainbow trout spermatozoa quality was evaluated. Males were selected into three categories of 

Fhirozkoh, Fhirozkoh fhotoperiodical, Damavand, each with twenty males. Specific differences between categories 

were found in male weight and sperm volume. With categories division into weighty category, less than 1000g, 

between 1000 and more than 1500g, were found that category number two and it’s weighty under category number 

���



و سازندگي ۳۱پژوهش

۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

روشها
از: عبارتند به ترتيب تحقيق در برده شده بكار روش هاي

در سه مولدين نر از گزينش و پس مولدين تعيين شده ــيت جنس ابتدا - ۱
دماوند فيروزكوه و فتوپريوديك ، شاهد) عنوان (به فيروزكوه ــامل ؛ ش گروه
جهت انجام آزمايش مولدين نگهداري حوضچههاي به ۲۰ مولد كدام با هر

. شدند داده انتقال
حوضچه ــاه) (چ مصرفي آب محلول ــيژن اكس ــا، دم ،pH ــري اندازهگي - ۲
ــيمي، هيدروش و روش نواري متر pH ــيله وس با ترتيب به مولدين نگهداري
صورت تكرار با دو و باال تاريخ ــه روش هيدروشيميدر س ــنج آلماني، دماس

. گرفت
گرديده شمارة ۱ ارائه جدول در چاه آب محلول ــيژن و اكس pH، دما مقدار

است.

مقدمه
يك درجة ماهي صورت به رنگين كمان آالي قزل ماهي ــروزه ام
داخلي آبهاي در آبي ــرد س ماهيان پرورش و كارگاههاي تكثير اكثر

است. درآمده
در باالئي پذيري تغيير از كه گونه اين مثلي ــد دوره تولي مطالعه
ميسر است. با امكانات آزمايشگاهي ــت، اس ــي برخوردار پرورش مزارع
جهت ــور كش در معمول ــگاهي آزمايش روشهاي مطالعه انواع اين در
محققين ساير براي ــايي تا راهگش ــت اس گرديده كيفيت ذكر تعيين
نشان انجام شده مطالعات واقع گردد. روش ــب ترين مناس در انتخاب
(بر از كمتر ــي خيل نر ماهي مثلي توليد ــدرت ق ــي بررس مي دهد كه
مورد ماده ماهي جديد) ــل نس ايجاد در درصدي ــهم پنجاه س فرض
در نيز داخلي) و خارجي كمتري (منابع ــت و اطالعات اس توجه بوده
ــال س در حدود ۴۰ فقط ايران در آن پرورش زمينه وجود دارد. ــن اي

تجربي بوده است. بيشتر فعاليتهاي آن سابقه دارد كه
قزلآال و تكثير مصنوعي ريزي برنامه اقتصادي توفيق در نظر از
نر مولدين ــب مناس انتخاب به ــتگي بس ديگر ــي ماهي پرورش هر و
دارد. كميتهاي ــي غيرطبيع ــپرماتوزوئيدهاي حذف اس و گونه آن
مجامع فعاليتهاي ــراي ب معياري كيفيت، ميتواند از آمده ــت بدس
زمان و هدر رفتن هزينه از نتيجه در كه اجرايي واقع گردد ــيو علم

ميگردد. جلوگيري

one had more quality than other stocks.Midling total length, weight and condithon factor of male, spermatozoa percent 

and duration of movement, sperm volume and concentration, normal spermatozoa percent were respectively;40.125cm

,1215g,0.0181772 g/cm3, %100, 39.375s, 29.125cc, N/ml and %100. 

Male length, weight and sperm volume were negatively correlated with their condition factor, duration of movement 

spermatozoa and sperm concentration, i.e with increase to male length 1.375 cm and weight 127.5 g, decrease of 

duration of movement 3.25s and sperm concentration N/ml, increase to sperm volume 5.625cc.

Key words: Spermatozoa, Rainbow Trout, Namroud, Sperm volume

كوتاه نگهداري و ــري ــخصات ظاه مش نظر از ــب مناس تخمك انتخاب - ۳
فيزيولوژي سرم در آن مدت

نواري متر وسيله نر به طول استاندارد مولدين اندازه گيري - ۴
گرم حساسيت ۰/۱ با ترازوي وسيله به نر مولدين توزين - ۵

نفره يك اسپرمگيري روش به اسپرماتوزوئيد جمعآوري و ــپرمگيري اس - ۶
استفاده نميشوند). يا آب مدفوع و حاوي ادرار (نمونههاي خوني،

تحرك تعيين و تهيه گسترش جهت نمونهگير، به وسيله نمونه برداشت - ۷
اسپرماتوزوئيد

حمل و براي كرده رقيق ۱: ۵۰۰ نسبت به فيزيولوژي سرم در اسپرم را - ۸
. شد نگهداري برفكي يخ در آزمايشگاه به

سپس فيروزكوه، ساله سه با تخمكهاي مولد ــپرم اس نمونه دو مخلوط - ۹
لقاح، در تسريع جهت ــو آنها شستش بعد دقيقه آنها،۲۰ به آب كردن اضافه

شده رديف تقسيمبندي ۲۰ و ستون ۳ با به سبدانكوباتور آنها انتقال
بودن طبيعي و ــده زن درصد تعيين جهت ــپرم اس ــترش از گس تهيه - ۱۰

اسپرماتوزوئيد
مقدار ــوزن نوك س ــپس با س و ــته آب روي الم گذاش ــره ــك قط ي - ۱۱
برگردانده آب قطره روي بر آنرا بالفاصله و داده روي المل قرار را كمياسپرم
ثانيه حسب آن بر تداوم و حركت تعيين براي ــكوپ ميكروس زير بيدرنگ و

. ميشود مشاهده
به وسيله هماسيتومتر اسپرم تراكم تعيين شمارش اسپرم جهت - ۱۲

به W وزن كه c.f= w

L۳ ــول فرم از ــتفاده با اس چاقي ضريب ــن تعيي - ۱۳
بر گرم Condition) به factor)ــي چاق ضريب ــانتيمتر، س به L ــرم، طول گ

. مكعب(۱۶) سانتيمتر
از پس ۱۷ روز ــاعت و س ۲۴ ــت ــد از گذش بع لقاح ــد درص ــن ۱۴ - تعيي

لقاحيافته   تخم تعداد

تخم كل تعداد
*۱۰۰

لقاح    

               
. آزمايشات قبلي تأئيد جهت تخم مستقيم روش شمارش به

آماري روشهاي و SPSS , EXCEL افزارهاي نرم از استفاده با دادهها - ۱۵
شده اند. پردازش T-Test و ANOVA

نتايج
بدست آمد. زير دادهها نتايج از آناليز پس

۳۹/۷۵ ، ۴۰/۵ با برابر ــه به ترتيب س و دو گروه يك ، مولد طول ميانه
كاهش (ميزان حداكثر يا حداقل از ميانه فاصله . ــت اس ــانتيمتر س و ۴۰/۵
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۲ و ، ۱ گروه مولدين كه طول ــان مي دهد نش آنها يا افزايش) طول
جدول دارد (طبق ــر تغيي و۲۵/ ۱ ۱/۲۵ ، ۱ /۵ ــا ب برابر ــه ترتيب ب ۳

. شماره ۲)
، ۱۲۰۷/۵ برابر با ترتيب ــه به س و دو يك ، گروه مولد وزن ميانه
نشان مزن آنها حداقل . فاصله ميانه از گرم است و ۵/ ۱۴۰۲ ۱۲۰۷/۵ 
برابر با ۱۰۸/۷۵، ــه ترتيب ب و۳ ۲ ، ۱ گروه مولدين وزن كه ــد ميده
واريانس آناليز . (۲ ــماره دارد (طبق جدول ش و ۱۴۷/۵ تغيير ۱۷۰/۵
در داري معني اختالف گروهها بين در كه مي دهد نشان ميانگين وزن
ندارند. قرار وزني گروه يعني هر سه در يك دارد وجود ۰/۰۰۲ ــطح س
تا ۱۰۰۰ ، گرم از ۱۰۰۰ كمتر وزني به زيرگروه هاي ــن گروهها بنابراي

. شدند بندي طبقه گرم ۱۵۰۰ از بيشتر و گرم ۱۵۰۰
با۰/۰۱۸۰۲۶۰ ترتيب برابر و سه به دو گروه يك، چاقي ضريب ميانه
فاصله است. مكعب ــانتيمتر س گرم بر و۰/۰۲۰۰۸۷۱ ۰/۰۱۶۲۶۷۳،
ضريب چاقي ــه ك مي دهد ــان چاقي آنها نش حداقل ضريب از ــه ميان
، ۰/۰۰۰۶۴۹۶ ،۰/۰۰۰۷۷۶۲ با برابر ترتيب به ۳ و ۲ ،۱ گروه مولدين

.(۲ شماره جدول (طبق دارد تغيير ۰/۰۰۶۵۷۱۵ 
ــپرماتوزوئيد گروه اس بودن طبيعي درصد و تحرك درصد ميانه
حداقل ميانه از است. فاصله بوده درصد با ۱۰۰ برابر و سه دو ، يك

. ندارد تغييري آنها بودن طبيعي و تحرك درصد
ترتيب سه به دو و ، يك گروه مدت تحرك اسپرماتوزوئيد ميانه
حداقل از ميانه فاصله . ــت اس ، ۳۲/۵ ثانيه ۴۳ /۷۵ ، با ۴۶/۲۵ برابر
گروه اسپرماتوزوئيد تحرك كه مدت ميدهد نشان آنها تحرك مدت
(طبق جدول دارد تغيير و ۵/ ۲ ۴ با ۷۵/ ۳ ، برابر ترتيب به ۲ و۳ ، ۱

.(۱ شماره نمودار ۲و شماره
۳۴،۳۱/۲۵ با ترتيب برابر به سه و دو ، گروه يك اسپرم حجم ميانه
كه ميدهد نشان آنها حجم حداقل از ميانه فاصله است. ميليليتر ۲۴ و
تغيير ۳/۲۵ و ۸ ،۶ /۲۵ ــا ب برابر ترتيب به ۳ ،۲ ،۱ گروه ــپرم اس ــم حج

. (۲ شماره نمودار و ۲ شمارة جدول دارد(طبق
با برابر ــب به ترتي ــه س و دو ــك، ي گروه ــپرم تراكم اس ــه ميان
ميليليتر در ــدد ع ۵/۹۸۷۵*۱۰۹ و ۲/۸۰۶۲۵ *۱۰۹ ، ۸/۳۶۷۵*۱۰۹

كه ــان ميدهد نش آنها ــپرم اس تراكم از حداقل ميانه ــت. فاصله اس
،۰/۳۶۲۵*۱۰۹ ــا ب برابر ــب به ترتي ۳ ،۲ ،۱ ــروه گ ــپرم اس ــم تراك
ــماره ش جدول (طبق ــت اس متغير ۱/۹۷۵ *۱۰۹ و ۰/۳۵۶۲۵ *۱۰۹

. (۳ شماره نمودار و ۲
ــپرماتوزوئيد، اس تحرك مدت ــا ب مولد وزن روابط ــه ب ــا توجه ب
وزن حداقل از فاصلة ميانه ــبت نس محاسبة و ــپرم اس تراكم و حجم
گروه هر فاكتورهاي حداقل از ميانه فاصلة به وزني گروه و گروه ــر ه
نسبت برتري كيفيت اول وزني گروه و دوم گروه كه گرديد مشخص

دوم ، دفعة دو گروه كه در ــود ش داشتند (توجه ــايرين س به
بود). مولدين گيري اسپرم

حجم با مولد طول كه ــت اس گوياي آن آمده ــت بدس نتايج
تراكم با و ــت مثب ــتگي همبس داراي لقاح درصد و ــپرم اس
ــد. ميباش ــتگي منفي همبس داراي ــپرم اس تحرك مدت و
و تراكم و با ــت مثب ــپرم، اس حجم با مولد وزن ــتگي همبس
مي باشد. همبستگي منفي لقاح، درصد و تحرك اسپرم مدت
تحرك ــا مدت و ب ــپرم اس حجم با و مثبت ــپرم اس تراكم با مولد ــي چاق ــب ضري
فاكتورها همبستگي معنيدار اختالف وجود (البته ــد. منفي ميباش اسپرماتوزوئيد

اغماض است ). و قابل ناچيز p<۰/۰۱ و p<۰/۰۵ سطح در
ــپرماتوزوئيد اس تحرك ــدت م مولد، وزن و ــول ط افزايش ــا ــه ب در نتيج
در كه ــور همانط مييابد. ــش افزاي ــپرم اس حجم و كاهش ــپرم اس ــم تراك و
مولد، به طول سانتيمتر با افزايش ۱/۳۷۵ مي شود، ــاهده ۲ مش شمارة جدول
از مكعب ــانتيمتر س بر گرم ۰/۰۰۳۶۱۰۵ (كاهش مولد وزن به ــرم ۱۲۷/۵ گ
ــپرم اس تراكم ثانيه و ۳ /۲۵ ــپرماتوزوئيد اس تحرك مولد)، مدت ضريب چاقي
ميليليتر ــپرم ۵/۶۲۵ اس و حجم ــر كاهش ميليليت در ــدد ع ۱ /۱۶۵۶۲*۱۰۹

مولد چاقي و ضريب طول، وزن ــتگي همبس ــه مقايس نتايج و مي يابد. افزايش
در لقاح و درصد ــپرم اس تحرك مدت ــپرماتوزوئيد، تراكم اس ــپرم، حجم اس با

گرديده است. ارائه ۳ جدول شمارة

pH(سانتيگراد (درجه ليتر)دما در (ميليگرم محلول اكسيژن
۷/۵۱۲۹

چاه آب مشخصات -۱ جدول

گروهها اسپرماتوزوئيد تحرك مدت مقايسه - ۱ نمودار

گروهها اسپرم حجم مقايسه - ۲ نمودار

در مركز... قزل آال اسپرم ارزيابي
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۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

گروه
گروه
وزني

گروه هر فاكتور حداقل از ميانه به فاصله وزن حداقل از ميانه حداقل/نسبت فاصله از ميانه ميانه/ فاصله

مولد طول
(سانتيمتر)

مولد وزن
(گرم)

ضريب چاقي مولد
مكعب) سانتيمتر بر (گرم

تحرك مدت
اسپرماتوزوئيد

(ثانيه)

اسپرم حجم
(سي سي)

تراكم اسپرم
عدددر (ميليارد

ميليليتر)

۱

۱
۳۵/۵
۰/۵

۸۳۰
۳۰

۰/۰۱۹۰۶۹۹
۰/۰۰۰۶۳۸۴

۵۷/۵
۲/۵

۳/۰۸۴۲۶

۱۴
۲

۱/۷۲۴۱۱۳

۹/۵۷۵
۰/۱۰
۰/۱۰

۲
۴۱/۵
۲/۵

۱۲۶۲/۵
۱۸۷/۵

۰/۰۱۷۵۷۶۰
۰/۰۰۱۱۴۱۰

۴۵
۵

۶/۴۶۵۵۲

۴۰
۱۱

۱۰/۷۷۵۸۵

۸/۱۲۵
۰/۶۲۵
۰/۶۲۵

۳
۴۵/۵
۱/۵

۱۵۸۵
۷۵

۰/۰۱۶۹۸۲۱
۰/۰۰۰۴۱۱۵

۳۵
۵

۲/۵۸۶۲۱

۵۴/۵
۱/۵

۴/۳۱۰۳۳

۷/۲۰
۰/۳۲۵
۰/۲۵

كل
۴۰/۵
۱/۵

۱۲۰۷/۵
۱۰۸/۷۵

۰/۰۱۸۰۲۶۰
۰/۰۰۰۷۷۶۲

۴۶/۲۵
۳/۷۵

۳۴/۲۵
۶/۲۵

۸/۳۶۷۵
۰/۳۶۲۵

۲

۱
۳۶/۵
۱/۵

۸۴۵
۱۴۵

۰/۰۱۷۱۸۴۲
۰/۰۰۰۸۵۷۷

۵۵
۵

۵/۳۹۵۳۵

۲۱
۱۲

۱۰/۷۹۰۶۷

۳/۴۱۲۵
۰/۴۸۷۵
۰/۴۸۰۵۱

۲
۴۳
۱

۱۲۱۰
۷۰

۰/۰۱۵۳۵۰۴
۰/۰۰۰۴۴۱۵

۳۲/۵
۷/۵

۲/۶۰۴۶۵۰

۴۱
۴

۵/۲۰۹۲۰

۲/۲۰۰
۰/۲۲۵

۰/۲۳۱۹۷

كل
۳۹/۷۵
۱/۲۵

۱۰۲۷/۵
۱۰۷/۵

۰/۰۱۶۲۶۷۳
۰/۰۰۰۶۴۹۶

۴۳/۷۵
۴

۳۱
۸

۲/۸۰۶۲۵
۰/۳۵۶۲۵

۳

۱
۳۵
۰

۸۰۵
۵۵

۰/۰۲۰۸۸۴۶
۰/۰۱۲۸۲۸

۴۰
۰

۱۰/۰۹۳۲۱۰

۱۲/۵
۲/۵

۱/۲۱۱۸۵

۷/۶۷۵
۰/۱۱۷۵
۰/۷۳۶۴۳

۲
۳۹/۵
۲/۵

۱۳۱۰
۱۶۰

۰/۰۲۰۵۰۸۷
۰/۰۰۱۶۰۲۵

۳۵
۵

۲/۷۱۱۸۶۳

۲۶
۴

۳/۵۲۵۴۱

۶/۳۵
۰/۶

۲/۱۴۲۳۶

۳
۴۶
۲

۱۹۱۰
۲۴۰

۰/۰۱۹۲۸۹۶
۰/۰۰۰۳۱۵

۳۰
۰

۴/۰۶۷۸۰

۳۵/۵
۳/۵

۵/۲۸۸۱۳

۴/۳
۰/۸

۳/۲۱۳۵۵

كل
۴۰/۵
۱/۲۵

۱۴۰۲/۵
۱۴۷/۵

۰/۰۲۰۰۸۷۱
۰/۰۰۶۵۷۱۵

۳۲/۵
۲/۵

۲۴
۳/۲۵

۵/۹۸۷۵
۱/۹۷۵

كل
۴۰/۱۲۵
۱/۳۷۵

۱۲۱۵
۱۲۷/۵

۰/۰۱۸۱۷۷۲
۰/۰۰۳۶۱۰۵

۳۹/۳۷۵
۳/۲۵

۲۹/۱۲۵
۵/۶۲۵

۵/۵۸۶۸۷
۱/۱۶۵۶۲

گروههاي وزني و گروهها فاكتورهاي مقايسه جدول ۲-



سازندگي و پژوهش ۳۴

 بحث
و وزن مولد ــول مولد، ، ط گرديد ــاهده مش نتايج بخش در كه همانطور
. دارد رابطة معكوس اسپرم تراكم اسپرماتوزوئيد، تحرك با مدت اسپرم حجم
نژاد، تغذيه، سالمتي، سن، وزن، طول، عوامل؛ به خروجي اسپرم حجم
زودتر اسپرماتوزوئيدها باشد سرعت بيشتر اين (هرچه اسپرماتوزوئيد تحرك
اسپرم مهارت و نر ماهي گيري ــپرم فاصله اس و تعداد ــوند)، ميش ــر منتش
محتويات ديگر ــي، غيرطبيع ــپرماتوزوئيدهاي طبيعي و اس درصد ــري، گي
مطالعه در اين بستگي دارد(۱۶). هوا و مولدين، آب ــبت جنسي نس اسپرم،
ــپرم ريزي اس مدت بود. روز ۱۲ نمونه ها ۹ تا گيري ــپرم اس هردفعه فاصله
ــپرم ميدهند اس ۸ بار تا ۳ مدت اين در و ــت روز اس ۱۴ تا آال ۸ قزل ماهي
منطقة تكثير كارگاه كيفيت اسپرماتوزوئيد مقايسه كلي بندي جمع در .(۹)

بدست آمد؛ زير مقادير گروهها نمرود در
۴۰ /۵ مولد ــول ط گيري، ــپرم اس ــوم س دفعه گروه فيروزكوه با ــراي ب - ۱
بر گرم ۰ /۰۱۸ ــد مول ــرم، ضريب چاقي گ ــد ۱۲۰۷/۵ ــانتيمتر، وزن مول س

اسپرم حجم ثانيه، ۴۶/۲۵ ــپرماتوزوئيد اس تحرك مدت ــانتيمتر مكعب، س
لقاح درصد ميليليتر، عدد در ۸ /۳۶۷*۱۰۹ تراكم اسپرم ميليليتر، ۳۴/۲۵ 

آمد. بدست درصد ۱۰۰
طول مولد ۷۵/ ۳۹ اسپرمگيري، دفعه دوم فيروزكوه با براي گروه فتوپريوديك - ۲
گرم برسانتي مترمكعب، گرم،ضريبچاقي،۰/۰۱۶ وزنمولد ۵/ ۱۰۲۷ سانتيمتر،
تراكماسپرم ميليليتر، حجماسپرم۳۱ ثانيه، مدتتحركاسپرماتوزوئيد ۴۳/۷۵

آمد. بدست درصد لقاح ۱۰۰ درصد در ميلي ليتر، عدد ۲ /۸۰۶ *۱۰۹

وزن سانتيمتر، مولد۴۰/۵ طول اسپرمگيري، سوم دفعه با دماوند گروه براي - ۳
تحرك مدت مكعب، سانتيمتر گرم بر چاقي ۰/۰۲۰ ضريب گرم، مولد ۱۴۰۲/۵
۵/۹۸۷*۱۰۹ اسپرم تراكم ميليليتر، اسپرم۲۴ حجم ثانيه، اسپرماتوزوئيد۳۲/۵

آمد. بدست درصد ميليليتر، درصد لقاح ۹۹ در عدد
در هر ماهي نر هر مييابد. افزايش مثلي توليد دورة انتهاي حجم اسپرم در
ماهيان قزلآال از بعضي . در كند دفع ــپرم ميتواند ۸ ميليليتر اس تا دفعه
دوره اسپرم يك طي در توليدشده اسپرم درصد ۴۰ تا ۲۰ ــط متوس به طور
ميشود. حجم جذب باز بقيه تا ۸۰ درصد ۶۰ و شده استفاده سازي بيضه،
توليد مثلي دورة انتهاي در نتيجه در دارد. عكس ــبت غلظت نس با ــپرم اس
مييابد كاهش ــپرماتوزوئيد يعني تعداد اس ــش مييابد. كاه ــپرم غلظت اس
آالي قزل در ــپرم اس غلظت ــود. ش ــپرم از اس خالي ــت بيضه اس ــن ممك و
عدد ۲-۵-۱۰-۱۲-۴۰* ۱۰۹ بين الذكر فوق عوامل ــاس براس كمان رنگين
در و طول با اسپرم غلظت ــت(۱۶). اس متغير ميليليتر در ــپرماتوزوئيد اس

دارد (۲۱). عكس نسبت نتيجه سن
حدود ۱۰۱۰*۵/۸ در ماهي بالغ بيضه در تراكم اسپرم كه ذكر است به الزم
۸/۵*۱۰۱۲ حداكثر ۱۰۱۲*۴/۵ -۳/۵ و حداقل گرم با در هر ــپرماتوزوئيد اس عدد

ميباشد. متغيير (bw) بدن وزن كيلوگرم هر در اسپرماتوزوئيد عدد
/۴*۱۰۱۱ كمان رنگين آالي قزل مثلي توليد چرخة اولين در اسپرم تراكم
۱۹۸۷ در سال موكسيا مونكيتريك و ــد. ميباش وزن بدن كيلوگرم در ۴ عدد

اسپرم تحركتراكمحجم درصد لقاحمدت

طول
Pearson Correlation

Sig. (۲-tailed)
N

۰/۸۵۳**

۰/۰۰۰
۶۰

-۰/۲۰۰
۰/۱۲۵

۶۰

-۰/۶۴۳**

۰/۰۰۰
۶۰

۰/۰۲۶
۰/۸۴۴

۶۰

وزن
Pearson Correlation

Sig. (۲-tallied)
N

۰/۶۵۳**

۰/۰۰۰
۶۰

-۰/۰۲۱
۰/۸۷۶

۶۰

-۰/۷۵۵**

۰/۰۰۰
۶۰

-۰/۳۱۸*

۰/۰۱۳
۶۰

ضريب
چاقي

Pearson Correlation
Sig. (۲-tailed)

N

-۰/۴۸۷**

۰/۰۰۰
۶۰

۰/۵۰۰**

۰/۰۰۰
۶۰

-۰/۲۷۶*

۰/۰۳۳
۶۰

-۰/۷۹۶**

۰/۰۰۰
۶۰

به يكديگر فاكتورها نسبت نتايج همبستگي - ۳ جدول

دارد. معني سطح ۰۵/ ۰ در همبستگي ٭
دارد. سطح ۰/۰۱ معني همبستگي در ٭٭

گروهها اسپرم مقايسه تراكم - ۳ نمودار

در مركز... قزل آال اسپرم ارزيابي
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۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

عدد ۲/۵*۱۰۱۱ مجموعًا ــهاي هفت ۲۸ تا گيري ۱۴ ــپرم اس دورة يك طي در
كردند. كمان جمعآوري رنگين آالي قزل بدن وزن كيلوگرم در اسپرماتوزوئيد

نيايد (۱۴). بدست مني هيچ اسپرمريزي فصل اوج در است البته ممكن
ــلولهاي و س وجود عناصر به ــن و همچني غلظت ــه ب ــپرم اس كدورت
وجود ــدم ــانه ع نش ــپرم اس ــفافيت ش دارد. ــتگي بس مايع در ــي جنس غير
ــتگاه دس بودن طبيعي غير عالمت ويا حجم واحد در ــپرماتوزوئيد كافي اس
به توجه ــت. با اس رنگ شيري ــپرم خالص معموًال اس ــت. رنگ اس ــلي تناس
گيري، ــپرم اس از بالفاصله پس ميتوان ــپرم اس رنگ يكنواختي و ــدورت ك
است زرد پيگمان به مربوط اسپرم زرد رنگ داد. تشخيص را بد ماهي اسپرم

ندارد. اسپرم ارتباطي به ارزش هيچگونه و
تحرك ماهياني كه مدت براي تحرك اسپرم بندي سه مرحلهاي دسته
ماهي، ماهي، كپور، الي اردك كمان، ــن رنگي آالي قزل مانند ــد كميدارن
حركت مي باشند؛ حركت نوع سه داري ــپرماتوزوئيدها اس است مناسبتر
زمان مدت مارپيچي. حركت حركت پاندولي يا سهمي، يا مواج ــتقيم، مس
از كمتر ــور لب ش آب در هم و ــيرين ش آب در هم آال قزل ــپرم اس تحرك
اينكه از قبل ميبايست و تلقيح عمل تكثير هنگام به پس ــت ۳۰ ثانيه اس
اللهي نعمت .(۱۶) گيرد انجام كند، پيدا كاهش اسپرم مايع تحرك درصد

نمود(۱۶). درصد اندازه گيري ۸۰ تا ۴۰ را بين آال قزل ــپرم اس تحرك
ــلولهاي س بودن قابليت زنده ارزيابي ــت جه مهم پارامترهاي از ــي يك
آن كيفيت باشد، بيشتر اسپرماتوزوئيد سن هرچه است. آن سن اسپرماتوزوئيد
اواسط اوايل، در اسپرم تحرك در متوالي كاهش يك بنابراين ــود. ميش كمتر
بررسيهاي بهعمل طي ــود. ــاهده ميش مش مثلي توليد فصل يا دوره اواخر و
از بعد بودند ــده ش آوري جمع ريزي تخم فصل اوايل در كه گامت هائي آمده
تحرك مناسبي داراي درجه سانتيگراد حرارت ۴ درجه و ساعت نگهداري ۷۰
فصل تخمريزي جمعآوري از ماه بعد ده هائي كه در صورتيكه اسپرم بودند.
.(۵) بودند داده دست از را خود تحرك نگهداري ساعت ۹ از بعد بودند شده

پيشنهادها
مورد آزمايش بودن ــالم س و كيفيت نظر از ــپرمها انجام لقاح اس از قبل - ۱

بگيرند. قرار
شود. حذف تكثير مراكز الزم در كارايي فاقد - مولدهاي ۲

استانها مناطق و ساير در نر آالي قزل به راجع مي توان مشابهي كارهاي - ۳
داد. انجام

شود. مبذول خاصي توجه اسپرم كيفيت به ماهيان نژاد اصالح - در ۴
در آن كه ــده ش تهيه ــنامهاي شناس گذاري پالك با مولد نر هر ــراي ب - ۵

شود. ذكر توليدمثلي مشخصات

سپاسگزاري
نمرود پرورش ماهي كليه پرسنل از خداوند تعالي و سپاس حمد از پس
مرا تحقيق اين در كه فيروزكوه اجتماعي تأمين ــتان بيمارس ــگاه آزمايش و

مينمايم. را تشكر كمال نمودند ياري

استفاده مورد منابع
خاوياري. و پرورش ماهيان تكثير ۱۳۵۳؛ ــهري. ش كهنه و، ق. ــي، تاكام آذري - ۱

.۲۲۹ ،۱۴۵۱ تهران، دانشگاه تهران،

كارشناسي پايان نامه آال. قزل ماهي مثل وتوليد بيولوژي ۱۳۷۸؛ ش. ايرانخواه، - ۲
.۹۸ دريايي، فنون و علوم دانشكده تهران، ارشد،

ــي نامه كارشناس پايان كپور. ماهي ــپرم اس انجماد ۱۳۷۷؛ نويري، ش. برادران - ۳
.۱۰۴ چمران، شهيد دانشكده اهواز، ارشد،

شناسي بافت اطلس ۱۳۷۸؛ ع، صديق مروستي. ا و مايبيا، ت، و ف ــيما، تاكاش - ۴
. تهران، ۳۲۸ دانشگاه انتشارات شناسي. آسيب و طبيعي ماهي، اشكال

ارشد، كارشناسي سمينار اسپرم. و نگهداري تخم روشهاي ۱۳۷۶؛ ع. حسيني، - ۵
اسالمي،۱۱. دانشگاه آزاد تهران،

پاياننامه ــزر. خ ــفيد درياي ماهي س ــري در تاخي ــاح ۱۳۷۵؛ لق م. ــري، جعف - ۶
.۱۰۰ دريايي، فنون و دانشكده علوم تهران، كارشناسي،

معمولي. پاياننامه كپور ماهي در تاخيري لقاح ــي بررس ۱۳۷۸؛ ت. ــتا، س حق - ۷
.۱۳۷ دريايي، فنون و دانشكده علوم تهران، كارشناسي،

قزل ماهي تكثير و پرورش راهنماي ۱۳۷۹؛ مشائي. عبدا… ا. درموندسدويك، - ۸
اول، ۲۰۷. چاپ آسمان، چاپ آال. تهران،

كمان ماهي قزل آالي رنگين تكثير بررسي ؛ ۱۳۷۶ ، هاشمي، و م پ ، ديانت – ۹
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