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ABSTRACT 

One of the limitations in fish reproduction is the duration of sperm motility. One 

of the hypotheses related is the possibility that sperm survive relatively long in 

the female body. Therefore, in this study, the reproductive ability of koi carp 

(Cyprinus carpio var. Koi fish) was investigated by direct injection of sperm into 

the female ovaries. Three experimental groups were investigated in this study. 

In the control group, fertilization was performed by the conventional method. In 

the second group, sperm was injected directly into the ovaries 12 hours before 

ovulation, and in the third group, sperm were injected 2 hours before ovulation. 

In each group, 2 males and 3 females were used. Fertilization was performed by 

the dry fertilization method, using a mixture of cow's milk and water in a 1:10 

ratio to eliminate adhesion. The results showed that in groups 2 and 3, which 

were injected directly into the ovary 2 and 12 hours before ovulation, 

respectively, the percentage of fertilization did not show a significant difference 

(p<0.05), but the percentage of fertilization in the control group was significantly 

(p<0.05) higher than groups 2 and 3. The percentage of hatching and survival 

showed no significant difference between control group and groups 2 and 3 

(p<0.05). The results showed that ovarian fluid in carp could not activate sperm 

for motility. In general, it can be said koi carp sperm can maintain their 

fertilization ability in the ovaries of female for at least 12 hours. 
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 چکیده 

ماهيان طول مدت زمان تحرک اسپرم است. يكی از فرضيات در اين زمينه  ها در تكثير  از جمله محدوديت

تر در بدن جنس ماده است. از اين جهت در اين تحقيق امكان  امكان زنده ماندن اسپرم به مدت نسبتا طوالنی

تكثير ماهی كوي از طريق تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمدان ماهی ماده مورد بررسی قرار گرفت. در اين  

ساعت قبل   12گروه دوم    ،سه گروه آزمايشی شامل گروه شاهد كه لقاح مطابق روش مرسوم انجام شد  ،تحقيق

كشی تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمدان انجام شد. در  ساعت قبل از تخم 2كشی و در گروه سوم از تخم

شد و براي از بين قاح خشک انجام  ماهی ماده استفاده شد. لقاح به روش ل  3ماهی نر و    2ها   هر يک از گروه 

ترتيب كه به  3و    2هاي  ( استفاده شد. نتايج نشان داد در گروه 10:1رفتن چسبندگی از مخلوط شير گاو و آب )

كشی تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمدان صورت گرفته بود، درصد لقاح اختالف ساعت قبل از تخم  12و    2

( بيشتر p<05/0) داريطور معنی( اما درصد لقاح در گروه شاهد بهp>05/0داري با يكديگر نداشتند )معنی

اهد و  ـداري بين گروه ش گزارش شد. همچنين، درصد تفريخ و درصد بازماندگی اختالف معنی  3و    2از گروه  

تواند سبب (. نتايج نشان داد كه مايع تخمدانی در ماهی كوي نمیp>05/0)  نشان ندادند  3و    2هاي  گروه

تواند حداقل به  اسپرم ماهی كوي میتوان بيان داشت كه  فعال كردن اسپرم براي تحرک شود. در مجموع می

 ساعت قابليت لقاح خود را در داخل تخمدان ماهی ماده حفظ كند.   12مدت 
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 مقدمه 

ه  ب  ی هاي هورمونتكارياز دس  ، یپرورش  ان ياز ماه  ارييدر بس

رهاسازي تخمک و    شيبراي افزا  یتيريعنوان تنها ابزار مد 

م انجام  همچنیاسپرم  هورمون   ن،يشود.  از  است  ممكن 

  ی دگيگامتوژنز و القاء مراحل رس  کيبراي تحر  زين  ی درمان

-راي دورگهـها بـوان از آنـود تا بتـاده شـها استفت ـدر گام

لقاح    ا ي  یروموزوماي كهاي، دستكاريگونه  نيهاي برييگ

 Müller) هاي اصالح نژاد استفاده كرددر برنامه یمصنوع 

et al. 2018a .)   

با   گذاريتخمک  یمصنوع   يمطالعه در رابطه با القا  نيچند

 ی در پرورش آبزياناستفاده از انواع مختلف عوامل هورمون

 .Ortega-Salas et al)   انسان   یجفت  ن يمانند گنادوتروپ 

ه  (،2010  ,Sampaio and Sato)  زيپوفيعصاره 

2006; Ittzés et al. 2015)    آنالوگ   GnRHو 

(Ittzés et al. 2015)  ا  .صورت گرفته است  ،حال  نيبا 

-تخمک ینبيشيل پ ـبه روش قاب  یـپرورش  ياـههمه گونه

بنابراكنند ینم  گذاري منظور   ني.  به  استفاده 

تخمر  يزيتخمر/ي زيتخمر روش  اسارت/    شبيه   يزيدر 

گونه  يبرا  یعيطب ترجاكثر  م  حيها    شود یداده 

(Okamura et al. 2014 .) 

)به عنوان   يزيراست كه استفاده به منظور تخم  نيمسئله ا

ماهیمثال   ط  تواند یم(  اردک  ژنوم  در  را  پرورش    ی تنوع 

ز  یطوالن دهد  كاهش  طور   نيوالد  یبرخ  را يمدت  به 

كاهش تنوع    ني. اكنندیكمک م   يبه نسل بعد  ینامتناسب

كپور    ،ینيدر پرورش كپور چ  تواندیژن موجود م  ريدر ذخا

كپور (Ctenopharyngodon idella)  خوارعلف  ،

،  (Hypophthalmichthys nobilis)  سرگنده

)كپورمعمول وCipinus carpioی  اي نقره  ركپو  ( 

(Hypophthalmichthys molitrix)  باشد. در    اير آسد

از تزر  یموارد، بچه ماه  نيا  ايبه استخر    یهورمون  قيپس 

-ی م  يزيتخمر  یعيو به طور طب  شودیمخزن بازگردانده م 

  ک ي  یبه طور كل  يزيروش تخمر  نيا  ی. نسبت جنسكند

ماهی    ياديمقدار ز  نيوالد  یماده با دو نر است و باز هم برخ

بنابراكنندیم  ديتول  جوان روش  ن،ي.  است  كه    یبهتر  باشد 

تخمر آزما  يزيبتواند  لقاح  با    كند   بيترك  یشگاهيرا 

(Müller et al. 2018a .) 

تخمدان به   يمجار  قياز طر  یعامل هورمون  ،اين روشدر  

تزر كاتتر  از  استفاده  با  تخمدان  حفره    شد   قيداخل 

(Németh et al. 2012  .)  در نازک(  )لوله  كاتترها  از 

دستكاري براي  آبزيان  مانند  پرورش  داخلی  مختلف  هاي 

استفاده میجمع تخمدان  بيوپسی  و  اسپرم  در    شود.آوري 

ها نيز معموال از طريق كاتتر به  هاي كوچک، هورموننسبت

می تزريق  تخمدان  به  مستقيم  طور  ايمپلنت  به  كه  شوند 

-رها میـشود. از كاتتیـداخلی يا الواژ تخمدان نيز ناميده م 

 .Müller et al)  توان براي اهداف ديگر نيز استفاده كرد

مثال    (.2020 طور  )  Müllerبه  همكاران  (  a2018و 

تخمک   به  اسپرم  رساندن  براي  را  جديدي  كپور رويكرد 

و    یمعمول كردند  به    قيتزر  شيآزما  جينتااستفاده  اسپرم 

ماه  تخمدان  حفره  معمول  یدرون  همه    یكپور  داد  نشان 

شده به تخمدان منجر به لقاح   قيتزر  هاياسپرم  هاينمونه

تخمک  يتعداد آنجني   و  شدند  هااز  از  حاصله   طور به  هان 

اافتند يتكامل    یعطبي م  جهي نت  ن ي.  كه    دهد ینشان 

از دست دادن فعالااسپرماتوز   12تا    کيولوژيب  تيها بدون 

ذخ مجرا  و  تخمدان  در  تخمک  شوند یم   رهيساعت    هاي و 

م بارور   توانندی اووله شده  بدن  از حفره  آزاد شدن  از  پس 

  محدوده   در آمده  دستدرصد لقاح به ،یبررس  نيدر ا شوند.

  ش يآزما  نيدرصد(. شواهد ا  2/24-2/81بود )  ريمتغ  یعوسي

استفاده   يروش برا  نيا  ليپتانس  انگرينما  بار  ني نخست  يبرا

  ی لقاح مصنوع   ن يگزجاي  عنوان از آن به  ی شگيمتداول و هم

 بود.  انيماه ريتكث يبرا  یشگاهيو آزما

  اني ماه  هايفرض بر آن است كه مشابه گونه  آزمايش  نيا  در

داخل لقاح  اسپرماتوزوآ  ، یبا  اسپرم   يیچنانچه  به  تازه  كه 

 داخل  به  برتخم  يمجرا  قياز طر  مايشده است، مستق  ليتبد

لقاح خود    تيمانده و قابل  ی باق  رفعال يشود، غ   قتزري  تخمدان

. طبق  ردحفظ خواهد ك  ینسبتا طوالن   یبازه زمان   کي  يرا برا

م  هيفرض  نيا اووالس  رودیانتظار  از  رهاساز  ونيپس    يو 

شان  شده بر سطح  قيتزر  اسپرماتوزوآهاي  با  همراه  هاتخمک

 عيچنانچه انتقال و توز  نيبه درون آب، لقاح رخ دهد. بنابرا

  یابيستبتواند منجر به د  يكو   یاسپرم به درون تخمدان ماه

طب نوزادان  م  یعيبه  به  نيا  توانیشود،  را    عنوان روش 

مورد   انيدر ماه  ريتكث  يالقا   هاي روش  گر يد  يبرا  ینيگزجاي

 استفاده قرار داد. 

 

 ها مواد و روش  

 آزمایش   شرایطو    ماهی

قطعه ماهی مولد نر )با ميانگين    6براي اين آزمايش تعداد  

قطعه ماهی مولد ماده )با ميانگين سن    9سال( و  2-3سن 

  كارگاه تكثير و پرورش ماهی كوي سال( ماهی كوي از    3-4
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نگهداري  تهيه    (مازندران)بهشهر،   ماده  شد.  و  نر  مولدين 

در طول ليتري انجام شد.    1000طور جداگانه در مخازن  به

و    روشنايی  ساعت  10  صورت به  يدوره نور  ش،يدوره آزما

-در اين آزمايش، قبل از تخم  شد.  تيرعا   ی كيساعت تار  14

گيري مولدين با گل ميخک به مقدار محلول شی و اسپرمك

 .Coyle et al)  شدند گرم در ليتر آب، بيهوش  ميلی  100

2004.) 

 

 هورمونیالقاء  

هيپوفيز   غده  تزريق  طريق  از  اووالسيون  هورمونی  القاء 

روش   طبق  كپور  شده  همكاران   Horváthهموژن  و 

هيپوفيز كپور هموژن   ،شد. براي اين منظور( انجام  2015)

صورت درون صفاقی و در  درصد به   9/0سديم  شده در كلريد

تزريق   شكمی  باله  اوليه  پايه  تزريق  ليتر  ميلی  1گرديد. 

گرم هيپوفيز به ازاي هر كيلوگرم ميلی  3/0هيپوفيز كپور )

تزريق   و  بدن(  كپور ميلی  5/1با    نهايیوزن  هيپوفيز  ليتر 

( ازاي هر كيلوگرم ميلی  7/2هموژن شده  به  گرم هيپوفيز 

نر   مولدين  شد.  انجام  بدن(  تيمار   12وزن  از  قبل  ساعت 

ما  مولدين  با  هورمونی  مرتبه  يک  تنها  ليتر ميلی  1ده، 

گرم هيپوفيز به ازاي هر ميلی  3هيپوفيز كپور هموژن شده )

 شد. كيلوگرم وزن بدن( تزريق 

 

 اسپرم   آوریجمع

نمودن    براي منظورها  اسپرم  تحرکفعال  گيري اندازه  به 

-ميلی   10ننده )كهاي متحرک از محلول فعالدرصد اسپرم

  مول كلسيم كلريد، ميلی   2مول نمک،  ميلی  20ول تريس،  م

5/8=pH  )در دماي اتاق    2000به    1سازي  با نسبت رقيق

(C °  22استفاده ش )  .حركت اسپرم با تاخير زمانی كمتر د

ثانيه بعد از شروع فعاليت، با ميكروسكوپ فازكنتراست    7از  

گيري ميزان اندازه.  رديدـثبت گ  40  یـی چشمـ ا عدسـ و ب

.  تيمار و در هر زمان، در سه تكرار انجام شدحركت براي هر  

اسپرم با  درصد  دوربين،  توسط  ثبت  از  پس  متحرک  هاي 

زمانی   افزار  20فاصله  نرم  توسط  ثانيه  پرايمر  آدوب  صدم 

(Adobe Premiere )   برداري شد و درصد اسپرمعكس-

اندازهه متحرک  شداي   Turner and)  گيري 

Montgomerie, 2002; Goli et al. 2015.)    تنها

اسپرمنمونه حداقل    هاي  آزمايش    80با  در  تحرک  درصد 

 استفاده شد. 

 

 اسپرم   تزریق

در اين آزمايش سه گروه آزمايشی شامل گروه اول كه گروه  

انجام شد. در گروه   لقاح  بود و مطابق روش مرسوم  شاهد 

از تخم   12دوم تزريق اسپرم   كشی و در گروه  ساعت قبل 

كشی انجام شد. در  ساعت قبل از تخم  2سوم تزريق اسپرم  

مراحل    1گروه   روش   يالقا)شاهد(  اساس  بر  اووالسيون 

Horváth ( قطعه ماهی نر    2( انجام شد )2015و همكاران

روش    3و   مطابق  گروه  اين  ماهيان  ماده(.  ماهی  قطعه 

كشی شد و در كاسه پالستيكی  مرسوم، از ماهيان ماده تخم 

ريخته شده و سپس اسپرم ماهی نر به آن اضافه شد. اين  

رم ـهاي اسپ، نمونه2گروه، گروه شاهد آزمايش بود. در گروه  

كشی به درون حفره ل از تخمـساعت قب  12شده    الـاستحص

.  ماده(  ی قطعه ماه  3نر و    یقطعه ماه   2)  تخمدان تزريق شد

ساعت قبل    2هاي اسپرم استحصال شده  ، نمونه3در گروه  

تزريق شد  از تخم درون حفره تخمدان  به  قطعه    2)كشی 

 . ماده( ی قطعه ماه  3نر و  یماه 

از  نمونه سمينال(  مايع  با  همراه  )اسپرماتوزوآ  اسپرم  هاي 

طريق پاپيالي تناسلی به درون حفره تخمدان مولدين ماده  

باريک و    شد. تزريق با استفاده از يک شلنگ يا لولهتزريق  

بيرونی   قطر  )با  سيليكونی  قطر  ميلی  4/1منعطف  و  متر 

حدود   )ميلی   1داخلی  سرنگ  يک  به  شده  متصل    5متر( 

شد و مستقيما از طريق مخرج و مجراي ( انجام  ليترميلی

برده   فرو  تخمدان  درون  به  منظور اوويداكت  به  شد. 

ها، ناحيه تناسلی ماهيان ماده بخيه جلوگيري از اتالف گامت 

تزريق اسپرم به ميزان   3  و  2هاي  شد. در ماهيان گروهزده  

اسپرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ماده انجام   ليترميلی 1

به ازاي    ليترميلی  1پرم،  ـيزان اسـشد. در گروه شاهد نيز م

 وزن بدن ماده در نظر گرفته شد. 

 

 لقاح 

انجام   لقاح خشک  روش  به   Basavaraju et)  شدلقاح 

al. 2002) هاي گروه شاهد با اسپرم تازه استحصال . تخم

تركيب   منظورشده  اين  براي  و    ،شدند.  تخم  آنكه  از  پس 

آرامی و كامل با يكديگر  اسپرم در ظرف مخصوص لقاح به 

فعال براي  شدند،  درون  مخلوط  به  نفوذ  و  اسپرم  سازي 

دقيقه بعد براي از بين    4تا    2تخمک مقداري آب اضافه شد.  

  10:  1رفتن چسبندگی از مخلوط شير گاو و آب به نسبت  

شد در    (.Recoubratsky et al. 1992)  استفاده 

آزمايشی   گامت  3و    2تيمارهاي  استحصال نيز  تازه  هاي 
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شده از جنس ماده با استفاده از همين روش فعال شده و  

ها به آرامی و  با استفاده از يک پر، هم زده  لقاح يافتند. تخم

( تقريبا  10:    1شدند و محلول لقاح )شير و آب به نسبت  

-شد. يک ساعت و نيم بعد نمونهدقيقه تعويض    15-20هر  

ديش  آوري شده و درون پتريعـاي تخم  از هر گروه جمه

انكوباسيون  یـدرجه سانت  20در دماي   شدند. در هر گراد 

قطعه تخم قرار داده شد. همچنين   100دود  پتري ديش ح

 تكرار در نظر گرفته شد.   10براي هر گروه 

 

 لقاح و تخم   کیفیت  بررسی

ها از طريق محاسبه درصد لقاح، درصد  كيفيت لقاح و تخم

گيري براي اندازهها درانجام شد. تفريخ و درصد بقاي جنين

هاي لقاح  ساعت پس از انجام عمل لقاح تخم 6درصد لقاح، 

  . نيافته )به رنگ سفيد و مات( جدا گرديده و شمارش شدند

ها محاسبه و ميانگين اين  سپس درصد لقاح براي اين گروه 

ها به عنوان درصد لقاح قرار داده شد. درصد لقاح بر  گروه

( محاسبه شد: 1985)  Robertو  Muirطبق فرمول 

هاي لقاح يافته = درصد لقاح ها / تعداد تخمتعداد كل تخم × 100   

 

از مدت زمان   براي    48بعد  لقاح،  از زمان    محاسبهساعت 

 Pradeep et)  گرديد استفاده    زيراز فرمول    تفريخدرصد  

al. 2012:)   

 هاي لقاح يافته / تعداد الروهاي تفريخ شده = درصد تفريختعداد كل تخم × 100

 

خارجی الروها آغاز گرديد.    زرده تغذيه  بعد از جذب كيسه

-تخم  رخشک و زردهـلوط شيـه از مخـاولي  ابتدا براي تغذيه

ناپلی آرتميا، پودر جلبک اسپيرولينا و  مرغ پخته و سپس از  

پرورش    پس از شروع دوره  10كرم خونی استفاده گرديد.  

ميزان بقاي الروها در هر تيمار محاسبه گرديد. در طی اين  

ليتري با تعويض آب روزانه يک   5روز الروها در مخازن  10

درصد بقا از فرمول زير   داري شدند. براي محاسبهـسوم نگه

 (:Pradeep et al. 2012) ه گرديد استفاد

 تعداد الروهاي تفريخ شده / تعداد الروهاي زنده مانده = درصد بقاي الرو  × 100

 

 های کیفی آب پارامتر

با استفاده از دستگاه    pHميانگين دما، اكسيژن محلول و  

براي  گيري شد.( اندازهHoriba U10, Japanديجيتالی )

گيري سختی كل از كيت آزمايشگاهی )پارس آزمون( اندازه

   استفاده شد.

 

 آماری  تجزیه و تحلیل

بود و همچنين هر برداري در قالب طرح كامالً تصادفی  نمونه 

دست آمده به كمک آناليز  هاي بهتكرار داشت. داده   10تيمار  

يک نرم ( ANOVA)  طرفهواريانس  از  استفاده  با  افزار  و 

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.  SPSS 16آماري  

ميانگين مقايسه  براي  دانكن همچنين  آماري  آزمون  از  ها 

 استفاده شد. 

 

 

 

 

 ج ینتا

آمده است. نتايج    1نتايج مربوط به درصد لقاح در جدول  

ساعت    12و    2كه به ترتيب    3و    2هاي  داد در گروهنشان  

تخم  از  صورت قبل  تخمدان  داخل  به  اسپرم  تزريق  كشی 

معنی اختالف  لقاح  درصد  بود،  يكديگر  گرفته  با  داري 

( بهp>05/0نداشتند  لقاح در گروه شاهد  اما درصد  طور ( 

  گزارش شد.  3و    2بيشتر از گروه    (p<05/0) معنی داري
بوط به درصد تفريخ نشان داد كه اختالف  همچنين نتايج مر

  وجود نداشت.  3و    2معنی داري بين گروه شاهد و گروه هاي  

روز نيز نشان    10درصد بازماندگی الرو پس از    ،طور مشابهبه

كه تحت تيمار تزريق اسپرم قرار    3و    2داد كه بين گروه  

معنی اختالف  شاهد  گوره  با  نشد  گرفتند  ديده  داري 

(05/0<p  .)ی مورد استفاده همگ   هاياسپرم  شي آزما  نيدر ا  

-یدرصد داشتند و اختالف معن  80درصد تحرک باالتر از  

 (. 1نشد )جدول  ده يمختلف د  يهاگروه نيب اريد
با   نيز نشان داد كه  فاكتورهاي كيفی آب  به  مربوط  نتايج 

(.  2شرايط تكثير كپورماهيان مغايرت ندارد )جدول 
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 . لقاح، تفریخ و بازماندگی در ماهیان کوی تحت تیمار تزریق اسپرممیانگین درصد  1جدول 

 
   1گروه 

 )شاهد( 

   2گروه 

 كشی(ساعت قبل از تخم  12)تزريق 

   3گروه 

 كشی(ساعت قبل از تخم 2)تزريق 

 1250 1400 1350 وزن مولد نر )گرم( 

 1450 1350 1560 وزن مولد ماده )گرم(

 2 2 2 تعداد مولد نر  

 3 3 3 تعداد مولد ماده  

 a15/6 ± 28/71 b18/3 ± 26/38 b6/5 ± 08/40 درصد لقاح

 a6/3 ± 14/57 a41/7 ± 23/58 a25/3 ± 868/55 درصد تفريخ

 a12/2 ± 78/32 a03/1 ± 02/35 a6/2 ± 12/33 درصد بازماندگی الرو

 a77/3 ± 41/89 a20/3 ± 25/91 a45/2 ± 54/88 درصد تحرک اسپرم 

( با يكديگر دارند. p<05/0دار )( كه داراي حروف متفاوت هستند اختالف معنیمعيار   انحراف  ±   ميانگينهايی )در هر رديف ميانگين

 

 . های کیفی آب پارامتر 2جدول 

 مقدار                                        فاكتور كيفی آب

 25/0 ± 91/7 (mg/Lاكسيژن محلول )
pH 02/0 ± 12/7 

 5/121 ± 6 (بر حسب كربنات كلسيم mg/Lسختی )

 4/0 ± 20 ( Cºدما )

 

   بحث

تواند  نتايج اين تحقيق نشان داد كه اسپرم ماهی كوي می

ساعت در داخل تخمدان، در داخل بدن ماهی    12به مدت  

ماده و در داخل مجراي اويداكت زنده بماند و در عين حال  

از نظر فيزيولوژيک قابليت لقاح و بارروي خود را حفظ كند. 

زنده ماندن اسپرم به مدت نسبتا طوالنی در بدن جنس ماده  

گذار يا زنده زا هستند امري كامال  در ماهيانی كه تخم زنده 

براي    (.Billard and Cosson, 2020)  باشدبيعی میط

پو ماهيان  ماهيان  مثال خانواده هاي  اين دست  از  سيليده 

شمشيري يا  عنوان مثال ماهی دمهستند. در اين خانواده )به

نر بالغ داراي اندامی به نام گونوپوديوم است  پالتی( جنس

باشد. در  میاي براي انتقال اسپرم به جنس ماده  كه وسيله

هاي جنسی واقع باله مخرجی جنس نر تحت تأثير هورمون

ايجاد   گونوپوديوم  نام  به  ساختاري  و  يافته  شكل  تغيير 

گيري كافی  تنها يک بار جفت  (.Li et al. 2019)  كندمی

  28)بار زايمان با فاصله    5تا    4است تا جنس ماده بتواند  

س از ورود اسپرم  است كه پ روز( را انجام دهد. گزارش شده  

هاي  ماده، اسپرم در داخل اليه   بر جنسبه مجراي تخمک 

بر جنس ماده ذخيره شده و قادر  اي از مجراي تخمک ويژه

است تا هفت ماه در اين محل زنده مانده و قابليت لقاح خود  

و هر زمان كه   (Shahjahan et al. 2013)  را حفظ كند

 نياز به اسپرم باشد از اين اسپرم استفاده نمايد. 

در اين آزمايش نيز از اين روش توليدمثلی كه اسپرم جنس 

شود الگوبرداري شد و به عنوان  نر وارد بدن جنس ماده می

ه شد. نتايج نشان داد  يک روش لقاح در ماهی كوي استفاد

خل تخمدان جنس ماده  ها و هم اسپرم در داكه هم تخمک

ها از بدن جنس  اقی ماندند و تنها زمانی كه گامتغيرفعال ب

به  شروع  گرفتند،  قرار  آب  با  تماس  در  و  شد  خارج  ماده 

دهد كه  فعاليت نموده و لقاح انجام شد. تحقيقات نشان می 

شيرين به دليل باال  تحرک اسپرم در خانواده كپورماهيان آب

بودن اسموالليته پالسماي منی غيرفعال باقی مانده و تنها  

تخم زمان  اسموالليته در  تحرک با كاهش  و  فعاليت  ريزي 

می آغاز  همچنين،  (.  Coyle et al. 2004)  شود اسپرم 

فعال   اندكی  زمان  تخم،  به ميكروپيل  براي رسيدن  اسپرم 

بوده و نياز به حركت در محيط آبی دارد بنابراين الزاما در  

-ها از بدن مولدين ماده بهاين تحقيق بعد از خروج گامت
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تخم  بالفاصله  لقاح،  انجام  قرار منظور  آب  با  تماس  در  ها 

 (.Alavi and Cosson, 2006) گرفتند

-ثل ايفا میـمار اساسی در توليدـش بسيـ مايع تخمدانی نق

-كند. مايع تخمدانی توسط اليه اپيتليوم تخمدان توليد می 

هاي فيزيولوژيک گامت  شود و در زنده ماندن و حفظ ويژگی

فوق   از  تخمدانی  مايع  دارد.  اساسی  نقش  رسيدگی  ماده 

ها جلوگيري كرده و همچنين در خارج از بدن جنس تخم

ماده نيز تا حد قابل توجهی از تخم در برابر شراط محيطی 

ماده محافظت می ماهی  بدن  از   Müller et)  كندخارج 

al. 2020)  .Horváth  ( دادند  2010و همكاران  نشان   )

تواند سبب تحرک  كه مايع تخمدانی در كپور معمولی نمی

م يا فعال كردن اسپرم براي تحرک شود. نتايج تحقيق اسپر

حاضر نيز نشان داد تزريق اسپرم به داخل تخمدان سبب 

تحرک و آغاز فعاليت اسپرم نشد و تنها زمانی اسپرم فعاليت  

خود را آغاز نمود كه در خارج از بدن ماهی ماده در تماس  

-با آب قرار گرفت. در اين تحقيق درصد لقاح تخم در گروه 

هايی كه تحت تيمار تزريق اسپرم قرار گرفتند كمتر از گروه 

رسد يكی از داليل اين امر اين باشد  شاهد بود. به نظر می

كه چون تزريق اسپرم تنها به يک طرف تخمدان يا بخشی  

بنابراين اختالط كامل اسپرم و تخم    .از تخمدان انجام شد

ن انجام  خوبی  به  تخمدان  داخل  همچنين در  باشد.  شده 

اسپرم است  اليهممكن  به  تخمدان  از  بخشی  در  هاي  ها 

داخلی چسبيده باقی مانده و از بدن ماهی ماده خارج نشده  

ها در بخشی از وجود دارد كه اسپرمنيز  اين امكان  باشند.  

و    هاتخم  توده مانده  باقی  چسبيده  تخم  كوريون  اليه  به 

اند خود را به ميكروپيل برسانند. همچنين ممكن نتوانسته

ها خيلی عميق يا در ابتداي تخمدان تزريق است كه اسپرم

ها از بدن ماهی  ين رو زودتر يا ديرتر از تخما  شده باشند و از

ی  ماده خارج شده باشند و در نتيجه روي درصد لقاح اثر منف

اما در هر صورت اين آزمايش نشان داد كه    ،گذاشته باشد

امكان زنده ماندن اسپرم در داخل تخمدان ماهی كوي وجود 

تحقيق،   اين  نتايج  مشابه  همكاران   Müllerدارد.  و 

(a2018  نيز گزارش كردند كه امكان تكثير ماهی كپور به )

باشد  آميز میروش تزريق اسپرم به داخل تخمدان موفقيت

اما نتايج تحقيق حاضر از نظر درصد لقاح كمتر از نتايج آنها  

اسپرم را به (  b2018و همكاران )  Müllerهمچنين،    بود.

به گربه   وني كپور به عنوان سوسپانس  زيپوفيهمراه عصاره ه

تزرClarias garepinius)  يیقايفرآ  یماه  كرد.    قي( 

تزر اسپرم  و  گامت    قيهورمون  استحصال  از  بعد  شده 

 اووله شده را بارور كرد. هايتخمک

طرف لوب تخمدان به    کي اسپرم تنها در  در اين آزمايش،  

تزر ا  قيتخمدان  طول   ريپذامكان  نيشد.  در  كه  است 

متصل شوند و   تخمک ونيكور  هيها به الاسپرم ون،يانكوباس

جداساز از  پس  است  تخم   ، يممكن  با  از    يیها نتوانند  كه 

د م  گريطرف  موثر   رنديگیمنشاء  طور  به  و  شوند  مخلوط 

مارند يبگ  ستما حدود  ی من  ع ي.  تا  است  ط  ي ممكن    ی در 

 ;Watson et al. 2009)  دتخمدان جذب شو  ونيانكوباس

Németh et al. 2012  .)تحقيقات  رسد اگر در  به نظر می

بعدي تزريق اسپرم در چند نقطه از تخمدان انجام شود و يا  

و همچنين  گيرد  تخمدان صورت  دو سمت  هر  در  تزريق 

اسپرم بيشتري به ماهی تزريق شود نتايج بهتري به دست  

طور  تواند بهآيد. استفاده از اين روش و بهبود اين تكنيک می

ژاد ماهيان و  بالقوه در تكثير كنترل شده ماهيان، اصالح ن

 دستكاري كمتر ماهيان مورد استفاده قرار گيرد.  

يكی از مشكالتی كه در مزارع تكثير ماهيان گرمابی از قبيل  

كپور وجود دارد اين است كه ماهی ماده در داخل مخزن 

اين   ماده  يا جنس  اسپرم  غياب  در  و  كرده  تخمريزي  آب 

اربرد اين  ترين كشايد مهم  ،بنابراين  .شودها اتالف میتخم

ويژه الف تخم بهـازي آن اين باشد كه از اتـسروش و بهينه 

اسپرم   يا  نر  جنس  غياب  در  ماده  ماهی  كه  زمانی  در 

 كند جلوگيري كند. تخمريزي می

با توجه به وجود برخی مشكالت در زمينه تكثير  در مجموع،  

هاي نوين جهت  ماهيان، تحقيق در زمينه دستيابی به روش

میبهبود   ضروري  امري  ماهيان  و  تكثير  از  باشد  استفاده 

توانند  زا كه میزندهالگوي توليدمثلی ماهيان زنده زا يا تخم

اسپرم را به مدت نسبتا طوالنی در داخل بدن نگهداري كنند  

ير  عنوان يک گزينه مناسب جهت استفاده در ساتواند بهمی

 ماهيان در نظر گرفت.  
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