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مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی ) (Huso huso Linnaeus,1768پرورشی و وحشی
4

*زهرا مددي ،1حسين خارا ،2محمدرضا ايمانپور ،3سيداكبر عليمحمدي
و سيده يلدا بنياسماعيلي
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1داوؾآمًخشٍكبسؿىبػياسؿذؿيالر،داوـگبٌآصاداػالمي،ياحذالَيجبن2،گشيٌؿيالر،داوـگبٌآصاداػالمي،ياحذالَيجبن،
3گشيٌؿيال ر،داوـگبٌػوً كبيسص يمىبثغًجيؼيگشگبن4،مشكضسكثيشيدشيسؽمبَيبنخبييبس ؿُيذمشجبويگشگبن

چکیده
ًيايهمٌبلؼٍكٍثٍمذر 3مبٌاصاػفىذ 1376سباسديجُـز 1387دسمجشمغسكثيشيدشيسؽمبَيبنخبييبس 

ؿُيذمشجبويگشگبنكًسردزيشفز،خلًكيبرحشكشي(ًًلديسٌسحشکيدسكذسحشکاػذش )،اػذشمبسًكشيز
يسشاكماػذش دس 11مًلذيحـيي 12مًلذدشيسؿيمًسدثشسػيقشاسگشفز .ميبوگيه ًًلديسٌسحشکاػذش 
مبَييحـيثٍسشسيت


دسفيل
(ثبويٍ)،دسكذسحشکاػذش (دسكذ)،سشاكماػذش ( )×109ي اػذشمبسًكشيز(دسكذ)
 15/22±3/46 ،83/64±2/01 ،339/09±23/11ي 5/88±1/36ي دسفيلمبَيبندشيسؿيثٍسشسيت،199/35±29/02
ثشسػيَب وـبن داد كٍ ثيه ًًل ديسٌ سحشک اػذش ي

اوذاصٌگيش ؿذ .
 8/37±0/24 ،74/22±2/40ي   3/21±0/29
دسفيلمبَيبنيحـييدشيسؿياخشالفمؼىيداس يجًدداؿزامبثيهسشاكماػذش ياػذشمبسًكشيز

دسكذسحشک
اخشالفمؼىيداس يجًدوذاؿز.

فيلمبَيبنيحـييدشيسؿي

واژههاي کلیدي :اػذشمبسًكشيز،سشاكماػذش ،دسكذسحشکاػذش ًً ،لديسٌسحشکاػذش  ،فيلمبَيدشيسؿيي
يحـي)(Huso huso Linnaeus,1768

مقدمه

دسيب خضس اوجب ؿذٌ ي ثب سًجٍ ثٍ ايىكٍ امكبن

فيلمبَياصمبَيبناػشخًاوي -غوشيفيمشؼوقثٍ


مُبجشرايهمبَيبنثٍسيدخبوٍ،دسحبلحبهشمُيب

خبوًادٌ سبػمبَيبن 2جىغ   Husoي ثب وب ػومي

ويؼزياصًشفديگشكيذسؼذادمًلذيهكبفيمًسد

ميثبؿذ.ايهگًوٍ
  Huso huso Linnaeus,1758

ويبص دس كبسگبٌَب سكثيش مًسد سوميه وميثبؿذ ،دس

يكياصمبَيبنثباسصؽيمىحلشثٍفشددسدويبػز

وشيجٍ دشيسؽ ايه مبَيبن ،ثٍخلًف جُز سأميه

كٍثٍػوزمشغًثيزخبييبسآندسميبنسبػمبَيبني

مًلذمًسدويبصكبسگبٌَب سكثيشسىُب ساٌوجبروؼل


َمچىيهًؼمخًةيكيفيزمىبػتگًؿز،ملشف

وظشميسػذ.

ايهمبَيدشاسصؽ 
ثٍ

كىىذگبنثؼيبس سايٍخًداخشلبفدادٌاػز.

اػذش ثب كيفيز مىبػت سي ػالمشي السيَب 

شفيلمبَيبنيديگش
دسحبلحبهش،ثبصػبص رخبي 

سًليذؿذٌسأثيشگزاساػزيدسَچش َب دسمقيبع

گًوٍَب مبَيبنخبييبس اصًشيقسكثيشملىًػيي


سجبس ،اػذش اصوظشكمييكيفيوبكبفياػز(.)14

سَبػبص ثچٍمبَيبن دس سيدخبوٍَب حًصٌ جىًثي

َمچىيه داوؾ سفبير كيفي ثيه اػذش دس مبَيبن وش
ميسًاوذ ثٍ مذيشيز ػالمز طوشيكي مًلذيه ثٍ كبس

سفشٍكمکكىذ (.)15ثشا ايهكبسثبيذ ثيًمبسكشَب 

*-مؼئًلمكبسجٍsh.madadi61@yahoo.com:
2 - Acipenseridae
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كيفياػذش (ًًلديسٌسحشک،دسكذسحشک اػذش ،

ثب ادساس ي فوًالر ي يب خًن مخوًى وـًد،

اػذشمبسًكشيز ي سشاكم اػذش ) كٍ مؼشقيمبً سي 

ميويليشش 
جمغآيس ؿذ ( )9ي ثٍ ػشوگَب   5


سًاوبيي لقبح اػذش مؤثشوذ ،مـخق ؿًد ( .)14دس

ثٍػوزسىفغػوًلياػذش ) ي
ميويليششًَا ( 
ؿبمل  3

سًليذسجبس مبَي،اسصيبثيػشيغكيفيزػمهثشا 

ػشوگَب حبي 

ميويليشش ػمه اوشقبل يبفز .
 2

افضايؾ كبسايي لقبح ملىًػي مًسد سًجٍ اػز ي

ػمه ،دس فالػک يخ دس دمب  4دسجٍ ػبوشيگشاد

حذاكثش كيفيز اػذش ثٍدػز آمذٌ دس مكبنَب 

وگُذاس ي ثالفبكوٍ ثٍ آصمبيـگبٌ مشكض ػوً 

سًليذكىىذگبن

كـبيسص ي مىبثغ ًجيؼي گشگبن جُز اوذاصٌگيش 

ثٍحؼبة ميآيذ .مبَيبن مًلذ ،سفبيرَبيي اص وظش


دبسامششَب مًسد وظش (ًًل ديسٌ سحشک ،دسكذ

دبسامششَب اػذش ؿىبخشيثبيكذيگشداسوذيثبسًجٍ

سحشک اػذش  ،اػذشمبسًكشيز ي سشاكم اػذش ) مىشقل

ثٍايىكٍدبسامششَب ركشؿذٌسي كيفيزاػذش يدس

گشديذ.

سجبس  ،امش

حيبسي ي مُم ثشا

ثشا اوذاصٌگيش دسكذ ي ًًل ديسٌ حشكز

وُبيز دسكذ لقبح سأثيشگزاس َؼشىذ ،لضي سحقيقبر

اػذش اص ميكشيػكًح مجُض ثٍ ديسثيه  1CCDي

ثيـششدسايهصميىٍامش اجشىبةوبدزيشاػز(.)14
ثبسًجٍثٍمًاسدركشؿذٌياصآوجبييكٍسبكىًن،

مشلل ثٍ سايبوٍ اػشفبدٌ ؿذ ( .)6ثشا ايه كبس ػمه

مٌبلؼبسيدسساثٌٍثبكيفيزاػذش فيلمبَيدشيسؿي

سقيقؿذٌ ي
فيلمبَي ثب وؼجز ػمه ثٍ آة   1:2000


ي مقبيؼٍ آن ثب اػذش فيلمبَي يحـي اوجب وگشفشٍ

دبسامششَب حشكشي اػذش ثالفبكوٍ (ثب سأخيش صمبوي

اػز ،ايه سحقيق ثب سكيٍ ثش اَذاف صيش كًسر

كمششاص  7ثبويٍ)ثؼذاصؿشيعفؼبليزاػذش سبصمبوي

دزيشفشٍاػز:

كٍ  100دسكذ اػذش َب غيش مشحشک ؿًوذ سًػي

- 1اسصيبثي كيفيز اػذش (ًًل ديسٌ سحشک ،دسكذ

ديسثيه مشلل ثٍ ميكشيػكًح ثجز ي سي كفحٍ

سحشک اػذش  ،اػذشمبسًكشيز ي سشاكم اػذش ) فيل

مبويشًسوـبندادٌؿذ.
جُزاوذاصٌگيش مذرصمبنحشكزاػذش ،صمبن

مبَيدشيسؿيييحـي

اص لحظٍ فؼبل ؿذن سب صمبوي كٍ َمٍ اػذش َب اص

- 2مقبيؼٍكيفيزاػذش فيلمبَيدشيسؿيييحـي

اوذاصٌگيش ؿذ ( .)16دسادامٍثب
حشكزثبصايؼشبدوذ  

اػشفبدٌ اص وش افضاس َ Adobe premiereش ثبويٍ

مواد و روشها
اص اػفىذ  1376سب اسديجُـز  ،1387اػذش 11

حشكشي اػذش ثٍ  12قٌؼٍ ػكغ سجذيل ؿذ ي دغ اص

مًلذدشيسؿيفيلمبَيوش ثبػهي

مًلذيحـيي12

مقبيؼٍ ػكؼُب ثب يكذيگش دسكذ اػذش

مشحشک

يصن ثٍسشسيت  8±0 ،15±1/86ي ،72±7/98

اوذاصٌگيش گشديذ.


32±3/43دسمجشمغسكثيشيدشيسؽمبَيبنخبييبس 

ثشا

اوذاصٌ گيش

اػذشمبسًكشيز ،دغ اص

ؿُيذ مشجبوي گشگبن ثب اػشفبدٌ اص ػشوگ سبيگًن

ػبوششيفًط كشدن لًلٍَب ميكشي محشً ػمه دس

جمغآيس گشديذ .اص آوجب كٍ اػذش سبػمبَيبن ثٍ


دػشگبٌ ػبوششيفًط ثب  3000ديس دس  5دقيقٍ ،دسكذ

محنسمبعثبآةؿيشيهفؼبلميؿًد ( ،)3قجلاص


اػذش ثٍدالػمب ػمهسؼييهگشديذ(.)7

جمغآيس ػمه ،ثذن ي مىفز سىبػوي مبَيبن ثب


سشاكم اػذش ثب سيؽ اػشبوذاسد َمبػيشًمشش ثب

دػشمبل كبغز خـک گشديذ ي ػذغ ثب ػشوگ

سقيق كشدن اػذش ثٍ وؼجز  1:2000ي ثب اػشفبدٌ اص

بحيٍؿكميثٍگًوٍا كٍ

سبيگًنيثبفـبسآسا ثٍو

1- Charge-coupled Devise
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ميكشيػكخ

فبص

ثٍػىًانمشغيشَب ياثؼشٍدس
دسكذسحشکاػذش َب  
ػيبٌ

كىششاػشضميىٍ

( )Phase Contrast Microscopyثب دسؿز

وظشگشفشٍؿذ.

ومبيي 10اوذاصٌگيش ؿذ ي ثب ياحذ ( )×109دس َش

نتایج
ؿكلَب 3،2،1يً4وًلديسٌسحوشک
مٌبثق 

ميويليششػمهوًؿشٍؿذ.

ؿيًٌ ومًوٍثشداس

دس ايه سحقيق ثٍكًسر

فيلمبَيبنيحـويي
اػذش يدسكذسحشکاػذش دس 

سلبدفي ثًد ي ثشا

ثشسػي مقبيؼٍ دبسامششَب 

مؼىيداسيايوهمقوبديشدس
دشيسؿيدسػٌح1دسكذ 

اػذش ؿىبخشي ثيه فيلمبَي يحـي ي دشيسؿي اص

ـششاصفيلمبَيبندشيسؿيثًد.امب

فيلمبَيبنيحـيثي


آصمًن Tاػشفبدٌؿذ .ثشا ايهكبسمبَيبنيحـيي

سفووبيردسكووذاػووذشمبسًكشيزيسووشاكماػووذش دس

ثٍػىًان مشغيش مؼشقل ي دبسامششَب 
دشيسؿي  

مؼىوويداسوجووًد

فيوولمبَيووبنيحـووييدشيسؿووي


اػذشمبسًكشيز ،سشاكم اػذش ًً ،ل ديسٌ سحشک ي

(.)P>0/05
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شکل  -1هقایسه طول دوره تحرک اسپرم در فیل هاهیان وحشی و پرورشی
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شکل  -2هقایسه درصد تحرک اسپرم در فیل هاهیان وحشی و پرورشی
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شکل  -3هقایسه اسپرهاتوکریت در فیل هاهیان وحشی و پرورشی
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شکل  -4هقایسه تراکن اسپرم در فیل هاهیان وحشی و پرورشی

بحث و نتیجهگیري

دسكذسحشکاػذش يسوشاكماػوذش دبسامششَوبيي

اسصيبثي كيفيز اػذش ثشا ثُجًد سيؽَب لقبح

َؼشىذكٍسؼييهكىىذٌسًاووبيياػوذش ثوشا مًفقيوز


وش ي مٌبلؼٍ اثش

لقبحميثبؿذ(.)10دسمقيبعسجبس كيفيزيكميز


آاليىذٌَب صيؼزمحيٌي سي مًفقيز سًليذمثل دس


اػذش وبكبفيثًدٌيايهمًهوًعلقوبحموًفقيسادس

مبَيبنكًسرميدزيشد (َ.)14مچىيهاسصيبثيػشيغ


گًوووٍَووب سجووبس دشيسؿوويوخًاَووذداد،دسوشيجووٍ

كيفيز اػذش ميسًاوذ اوشخبة مًلذ مىبػت سا ثشا 

دسكذسحشکاػذش مٌمئهسشيه ػبمل ثوشا ثشسػوي

دػزآيسدناػذش ثبكيفيزمىبػتسؼُيلومبيذكٍ
ثٍ 

كيفيووزاػووذش اػووز(.)5ايووهسحقيووقثووبمٌبلؼووبر

دسوشيجٍآنوؼلثُشش حبكلخًاَذؿذ .ثشا ايه

Rideoutيَمكووبسان()2004كووٍگووضاسؽكشدوووذ

كبسثبيذ ثيًمبسكشَب كيفياػذش (ًًلديسٌسحشک،

سفبيرمؼىيداس دسدسكذسحوشکاػوذش دس 2-60


دسكذ سحشک اػذش  ،اػذشمبسًكشيز ي سشاكم اػذش )

دقيقووٍدووغاصفؼووبلػووبص اػووذش دسثوويهَووبدداک

كٍمؼشقيمبً سي سًاوبييلقبحاػذش مؤثشوذ مـخق

aeglefinus

Melanogrammusيحـوووويي

ؿًد(.)14

دشيسؿييجًدوذاسدَ،مخوًاويوذاؿوز.يلويايوه

ملىًػي ،وگُذاس

گبمزَب

محققبنسفبيرمؼىيداس سادسدسكذسحشکاػوذش 
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دغاصفؼبلػوبص 

دسثيهايهديگشيٌدسلحظٍكفش

دشيسؿووي9/1×109يدسمًلووذيهيحـووي13/3×109

اػووذش گووضاسؽكووشدٌاوووذكووٍثووبوشووبيقايووهسحقيووق

اػذشمبسًصيادسميويليششثًدَ،مخًاويوذاؿز.

يكياصسيؽَوب ثشسػويسوشاكماػوذش سؼيويه


َمخًاويداؿز.
ػىًانؿبخقصيؼوشي

سشاكماػذش دسمبَيبنوشثٍ

دسكوذاػوذشمبسًكشيزاػوزكووٍميوضانػووًلَووب 

مٌشحميثبؿذيثٍوًعگًووٍثؼوشگيداسد.اخوشالف


مًجًددسيکحجوممـخلوياصاػوذش مويثبؿوذ.

صيبد ثيهسشاكماػذش دسگًوٍَوب مخشووويجوًد

ميضانمشًػياػذشمبسًكشيزدسفيلموبَي،سبػومبَي

داسد.سشاكماػذش دسمبَيبنثيه 2×106سوب6/5×1010

ثشينثٍسشسيت10/85،5/1ي9/7دسكذ


ايشاويياصين

ػذددسَشميويليششگضاسؽؿذٌاػزيميوبوگيهآن


گوضاسؽؿووذٌاػووز(.)1دسدووظيَؾحبهشمشًػووي

دسمبَيبناػشخًاوياصمبَيبنخبييبس ثيـششميثبؿذ

اػذشمبسًكشيزمًلذيهيحـييدشيسؿويثوٍسشسيوت

(.)4مشًػيسوشاكماػوذش دسفيولموبَي،1/08×109

 5/88ي 3/21دسكذثًدكٍاخوشالفمؼىويداس ثويه

سبػمبَيايشاووي ،2/047×109اصين ثوشين 2/93×109

آوُووبيجووًدوذاؿووزكووٍثووبمٌبلؼووبرRideoutي

ػذدػوًلوشدسَشػوبوشيمششمكؼوتاػوز(.)1دس

َمكبسان()2004كٍگوضاسؽكشدووذاػوذشمبسًكشيز

سحقيقحبهشثيهمشًػيسشاكماػذش دسفيلمبَيوبن

ثووويهَو وبداکMelanogrammus aeglefinus

يحـووي15/22×109يمبَيووبندشيسؿووي8/37×109

يحـييدشيسؿيسفبيرمؼىيداس وذاسدَ،مخًاوي


اخشالفمؼىيداس يجوًدوذاؿوزيدسفيولمبَيوبن


دسثشسػيَوب  اوجوب ؿوذٌسًػوي ػويفي ي

داؿز.

يحـيثيـششاصفيلمبَيبندشيسؿيثوًدكوٍاصايوه

َمكووبسان()1388اخووشالفمؼىوويداس ثوويهدسكووذ

وظشثبمٌبلؼوبر Primaveraي)2000(Quinitio

سحشکاػذش ًً،لديسٌسحشکاػذش ،سشاكماػذش ي

ثشسػيَوب آوُوبوـوبندادكوٍدس

َمخًاويوذاؿز.

اػوذشمبسًكشيزمًلوذيهكذوًسCyprinus carpio

مبَيبندشيسؿيسشاكماػذش كمششيوؼجزاػذش َوب 

يحـييدشيسؿيگضاسؽؿذيدسمًلذيهدشيسؿي

مووشدٌيغيشػووبد (وبَىجووبس)دسمقبيؼووٍثووبمبَيووبن

ثبالسشاصمًلذيهيحـيثًدكوٍثوبسحقيقوبرحبهوش

يحـيثيـششاػزَ .مچىيهايهسحقيقثوبمٌبلؼوبر

َمخًاويوذاؿز.گشچٍاغوتفشمثشايهاػزكوٍ

اوجوووب ؿوووذٌسي كيفيوووزاػوووذش موووبَيد صسد

سػيَب اوجب ؿذٌثوشمًلوذيهدشيسؿويسا
وشبيقثش 

مذيششاوٍا Seriola dumeriliدشيسؿيييحـوي


ميسًانثٍمًلذيهيحـويسؼمويمداد،اموبمٌبلؼوبر


سًػيGarciaيَ)1995(Diazمخًاويوذاؿز.

كميثشا ثشسػيايهفشهيٍكًسرگشفشٍاػوز.ثوب

Rideoutيَمكبسان()2004ويضگضاسؽكشدووذ

يَوووب اوجوووب ؿوووذٌسي خلًكووويبر
ثشسػووو 

كووووٍسووووشاكماػووووذش دسمًلووووذيهَووووبداک

اػذش ؿىبخشيثيهَبداکيحـييدشيسؿي ،ثبيجًد

Melanogrammusيحـوووويي

ايىكٍسفبيردساوذاصٌمًلذيهيجًدداؿزيمًلذيه

دشيسؿياخشالفمؼىيداس وذاسدكٍثبسحقيقحبهش


يحـيًًلثضسگشوش وؼوجزثوٍمًلوذيهدشيسؿوي

َمخًاويداؿزَ .مچىيهسحقيقحبهشثوبمٌبلؼوبر

داؿشىذ،سفبيسيثيهايهديگشيٌمـبَذٌوـوذ.وشيجوٍ

 Mirandaيَمكبسان()2005كوٍثوبثشسػويسي 

ايىكٍػذ يجًدسفبيردسدبسامششَب اػذش ؿىبخشي

مووبَيOdontesthes bonariensisيحـوويي

َبداکيحـييدشيسؿيايهاجوبصٌسامويدَوذكوٍ

دشيسؿي ،گضاسؽكشدووذكوٍسوشاكماػوذش دسمًلوذ

اًالػبرثٍدػزآمذٌاصايهديگشيٌساثوبيكوذيگش

aeglefinus

سشكيتكشدٌيحشيميسًانمٌبلؼبراوجب ؿذٌسي 
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 ايهاخوشالفوـوبن.اخشالفمؼىيداس يجًدداؿز


مًلوذيهدشيسؿويساثوٍمًلوذيهيحـويسؼمويمداد

 فيولمبَيوبن يحـويوؼوجزثوٍفيولمبَيوبن،ميدَذ


.)13(

دشيسؿيداسا كيفيزيكميزاػذش ثبالسش َؼوشىذ

وشووبيقايووهسحقيووقوـووبنموويدَووذكووٍدسثوويه

.يميسًاوىذجُزلقبحملىًػيمؤثشسشثبؿىذ


دبسامششَب اػذش ؿىبخشيدسكذسحشکاػذش يًًل
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beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1768)
*

Z. Madadi1, H. Khara2, M.R. Imanpour3, S.A. Alimohammadi4,
S.Y. Baniesmaeeli1

1

MS Graduated in Fisheries, Islamic Azad University, Lahijan Branch, 2Dept. of Fisheries, Islamic Azad
University, Lahijan Branch, 3Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural
Resources, 4Reproduction, Rearing and Restocking of Sturgeon Center of Shahid Marjani, Gorgan

Abstract1
In the present study sperm motility parameters (sperm motility duration, sperm motility
percentage), spermatocrit and sperm concentration have been investigated in 11 wild fish and 12
cultured fish during three months from March to May in 2007 in Shahid Marjani Sturgeons
Propagation and Culture center. Sperm motility duration (s), sperm motility percentage (%),
spermatocrit (%) and sperm density (×109) in wild and cultured Beluga Sturgeon were
339.0923.11, 83.642/01, 5.881.36, 15.223.46 and 199.3529.02, 74.222.4, 3.210.29,
8.370.24 respectively. Measured parameters showed significant differences between cultured
and wild Beluga Sturgeon in sperm motility duration and sperm motility percentage but there
were no significant differences in spermatocrit and sperm concentration. According to the
results, the differences between cultured and wild Beluga Sturgeon in sperm motility duration
and sperm motility percentage showed that, quality and quantity of sperm were higher in wild
Beluga Sturgeon and they can be more efficient than cultured individuals.
Keywords: Spermatocrit; Sperm concentration; Sperm motility percentage; Sperm motility
duration; Wild and cultured Beluga Sturgeon (Huso huso Linnaeus,1768)
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