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 Oncorhynchus mykiss اسپرم ماهی قزل آالی رنگین کمان کیفیت رویپرتوتابی گاما اثر 
  

  *غالمرضا شاه حسینی   

  

 ایران ـکرج ، علوم و فنون هسته ای ، پژوهشگاه کشاورزی هسته ای پژوهشکده *
 

 :چکیده

دارای اهمیت است که پیدا کردن شرایط  (    Oncorhynchus mykiss  (کمانرنگینآالی  ماهیان پرورشی به ویژه در قزل زایی در آزادماده

    کمانرنگین  آالیقزل  زایی ماهی به منظور پیدا کردن بهترین دوز پرتو برای مادهپرتودهی اسپرم مهمترین قسمت برای شروع این فرآیند است. 

لیتر در  میلی  5  مقدار و به    4به    1ها با محلول کوهورت با نسبت  اسپرم.    عمل آمد ه  گیری باسپرمکمان نر    آالی رنگین قطعه ماهی قزل  چهاراز  

، پرتودهی  60  کبالت  از   شده  عپرتو گاما ساطگری    1050و    900،  750  ،600  ،450شدند و با دزهای    منتقللیتری  میلی  15های  درون فالکون

ها  میزان تحرک اسپرم  در زیر میکروسکوپ نوری،   روی الم اسپرم    اضافه نمودن  ب و سپسآقطراتی از  با استفاده از    ،پس از اتمام پرتوتابی  .گردیدند

دارای بیشترین  گری    450گرفت. نتایج نشان داد که دز  درصد تحرک با استفاده از الم نئوبار مورد شمارش و ارزیابی قرار  .  ددن گیری شاندازه

 .  گردیدزایی این گونه ماهی انتخاب و بنابراین این دوز به عنوان دوز مناسب برای مادهدرصد و مدت زمان تحرک است 

 

 گاما  پرتو، درصد و مدت زمان تحرکزایی، ماهی قزل آالی رنگین کمان، ماده، اسپرم ها:واژه  کلید         

 

Effect of gamma radiation on rainbow trout Oncorhynchus mykiss sperm quality 
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Abstract: 
In order to find the best radiation dose rainbow trout sperm for gynogensis, sperm was taken from four 

pieces of male rainbow trout. Sperms were extracted into 15 ml falcons with cohort solution in a ratio of 

1 to 4 at a rate of 5 ml and irradiated with gamma rays at doses of 450, 600, 750, 900 and 1050 Gy. After 

irradiation under an optical microscope, the sperms Percentage and time of motility was measured by 

adding water and then sperm on the slides was counted and evaluated. The results showed that the 450 Gy 

dose has the highest motility percentage and duration time among the other groups. Therefore, this dose 

was select as the appropriate dose for the gynogenesis in species of fish. 
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 مقدمه .  1

آالماهی   کمانقزل  رنگین  گونه  (Oncorhynchus mykiss  )  ی  از  زیستگاهیکی  که  است  ارزش  با    آن   اصلی  های 

با توجه به بازده، طعم و خصوصیات مناسب شرایط پرورشی در ایران   اهیماین    .باشد می  های ایالت متحده آمریکارودخانه

  [. 1-3] شودپرورش داده میبه عنوان یک گونه پرورشی مطرح انتقال و و بسیاری از کشورهای جهان 

گام  با توجه یه بلوغ زود هنشود.  میپروری استفاده  آبزی های نوین  امروزه برای افزایش بازده پرورشی این گونه از روش

دهندگان ماهی  پرورشاستفاده از جمعیت تمام ماده به عنوان رویای    ، هموارهدر آزادماهیان جنس نر و کاهش بازده تولید

که یکی از این    شودمیاین گونه ماهی استفاده  های متعددی برای تولید جمعیت تمام ماده  روشبنابراین از  .  بوده است

ن به  آتنها از  تخریب و    تابیی ژنوم با استفاده از پرتواباشد. برای این منظور محتو میروشها استفاده از پرتوتابی اسپرم  

تخریب   ، جهتبه ویژه پرتو گاماو  شود. پرتوهای یونیزان  میاستفاده    تخمک  کننده ادامه تقسیم سلولی میوزیفعالعنوان  

 . [.3-6]  دنباشمیمیت زیادی ژنوم اسپرم دارای اه

سنجش کیفیت اسپرم دارای  شود.  استفاده میدر زمان پرتودهی  به ویژه محلول کوهورت  کننده ها  رقیقاز    در این روش 

مان تحرک  شود که در این بین درصد و مدت زمیاز آزمایشات متعددی استفاده    آنبرای سنجش  اهمیت زیادی است و 

سط  تو  تابشاسپرم بعد از  تابی  توو انتخاب دز پر  کیفیتبررسی  باشد. این تحقیق با هدف  می یباالیداری اهمیت و ارزش  

 د.   دزهای مختلف پرتو گاما، انجام گردی

 

 

 

 روش کار .  2

به مدت   (  تهیه وNaCl   ،2% kCl  pH = 9  %6میلی موالر گالیســین،   50،   میلی موالر تریس  20)  کوهورتمحلول 

ـسرای    آالی رنگین کمان نر از ـشرکت ماهیقزلقطعه ماهی   چهار  اتوکالو ـشد. درجه ـسانتیگراد 121دقیقه در دمای   20

ـساعت   24از    و بعدای  هفته  1تهیه ـشد و به پژوهـشکده کـشاورزی هـسته ای منتقل ـشد. پس از ـسازگاری البرز کاـسپین 

ــنگی ــده تهیه  محلولماهیان در    ،گرس ــدند و اقدام به  ppm200) میخک   گل پودر  با  ش ــال( بیهوش ش ــتحص مایع    اس

از نظر درصـد و مدت زمان تحرک به صـورت جداگانه مورد بدسـت آمده از هر ماهی    مایع در ابتدا.  از آنها شـد یاسـپرم

مخلوط به دـست با هم مخلوط ـشدند. بخـشی از  درـصد انتخاب و   80 یش ازهای دارای تحرک بنمونهبررـسی قرار گرفت.  

ـــبت   ،  600،  450  ،0ـبا دزـهای  برای پرتوـتابی یتریلمیلی  15ـفالکون    6هورت رقیق و ـبه  ـبا محلول کو  4ـبه    1آـمده ـبه نسـ

درجه سـانتیگراد  4دمای  به یخچال  )کنترل( های مربوط به تیمار صـفرنمونه.  ندمنتقل شـدگری    1050و     900، 750

پرتوی گاما قرار   در معرض  و پرتوتابی منتقل ظرفدرجه ـسانتیگراد به  4ها روی یخ در دمای  نمونه ـسایر  و  ندمنتقل ـشد



 
 
 
 
 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

  ـشد میمنتقل و روی یخ به آزمایـشگاه   خارجاز ظرف پرتوتابی   هنمونه مربوط  ،دز مورد نظر  هر رـسیدن به. پس از گرفتند

  برای اندازه گیری مدت زمان و درـصد تحرک اـسپرم به ـصورت چـشمی  .  ها ـصورت پییرفتنمونهادامه پرتوتابی در باقی  و  

ــط پیپت آبمیکروگرم  300 ــپس  روی الم توس ــد و س ــدن  قرار داده ش ــپرم  هانمونهبعد از آماده ش  50ی هر دوز اس

درصـد اسـپرمها از  100)زمانی که    مدت زمانب مخلوط و بالفاصـله  با آمنتقل و به الم   میکروگرم اسـپرم توسـط پیپت

 گرفت.  میگیری و شمارش قرار های مختلف الم مورد اندازهدرصد تحرک اسپرم در قسمت  و  حرکت بایستند(

 

 هاتحلیل آماری داده  و. تجزیه 1.2

  ا ب  هازیآنال انجام از  شیپ  یدرصـد  یهاداده  ها با اسـتفاده از آزمون کولموگراف اسـمیرنف بررسـی شـد.نرمال بودن داده

(Arc sin) طرفه ها از تجزیه واریانس یک. برای مقایسه میانگین دادهشدند لیتبد(ONE-WAY-ANOVA)  استفاده

درصــد انجام گردید. تجزیه و   5در ســطم احتمال    Tukeyدار بودن در بین تیمارها از طریق آزمون  و ســطم معنی  شــد

 Excelافزار نرم از هانمودار میترسـو برای    در محیط ویندوز انجام پییرفت SPSS 17افزار  تحلیل آماری به وسـیله نرم

   .شد استفاده  ندوزیو طیمح در 2007

 

 . نتایج 3

ان داد   دنتایج نـش پرم مدت زمان و درـص اهد باالترین میزان را داـشت. در  تحرک اـس ی ـسبین دزهای مورد برر در تیمار ـش

گری اختالف  750و   600درـصد تحرک اسپرم بین گروه  درـصد تحرک اـسپرم بود. گری دارای بیـشترین زمان و  450دز 

 درصـد تحرک گری کمترین درصـد تحرک را دارا بود. همچنین بین  600و گروه    (<p 05/0)  داری را نشـان ندادمعنی

د  1050  و 900گروه   د تحرک در بین دزهای  (<p 05/0)  گری اختالف آماری معنی داری مالحظه نـش ترین درـص . بیـش

ــترین ـمدت زـمان تحرک مربوط مربوط ـبه گروه  گری بود  450پرتوـتابی مربوط ـبه گروه   گری بود و بین این   450. بیشـ

 .  (<p 05/0) مالحظه نشدگری اختالف آماری معنی داری  900گروه و گروه  

 

   گری( 1050و   900، 750،  600،  450، 0با )  تحرک اسپرم در نمونه پرتودهی شده و مدت زمان درصد  -1جدول 

 درصد تحرک )%( مدت زمان تحرک )ثانیه(  

 e4/4±3/59 d1/4±6/87 ( 0) شاهد 

 d6/3±4/46 c9/1±4/67 گری 450

 b9/4±3/23 a4/4±3/41 گری 600
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 درصد تحرک )%( مدت زمان تحرک )ثانیه(  

 a9/3±5/14 a1/9±6/11 گری 750

 d4/1±7/46 b7/1±6/48 گری 900

 c4/7±2/39 b4/4±5/49 گری 1050

 (  P< 05/0) هستند دار معنی اختالف دارای  متفاوت حروف با ستون  یک در(  میانگین  ± SD)  اعداد

 

 . بحث 4

ارزش زیادی اســت که در بین زایی ســنجش کیفیت اســپرم دارای اهمیت و  مادهقبل از انجام عملیات تکثیر و باالخص 

نتایج  .  دارای ارزش زیادی اـستدرـصد و مدت زمان تحرک با هدف تکثیر ماهی  ـشیمیایی  های فیزیکی، بیوکلیه ـشاخص

ان  د تحرک در گروه پرتو  داداین تحقیق نـش ایر گری  450ه با دز  دیدکه میزان تحرک و درـص که  بود  هاگروهباالتر از ـس

ــایر اطالعات مربوط به مـطالـعات دیگر همخوانی دارد   نتیـجه این با توجه به مـطالـعات قبلی کاهش فـعالـیت   [.6-12]با سـ

تواند به دلیل پدیده باقیماندن قطعات کروموزوم اســـپرم تخریب نشـــده  گری می   750و   600اســـپرم در دزهای بین 

(Paternal Chromosome Contaminationبه وـسیله  پرتو ) این  علت به دقیق  پاـسخ  برای  اما  .[.13. ]باـشد  گاما 

 گیرد. صورت بیشتری  مطالعات  باید  اتفاق 

  برسند،   تخمک  میکروپایل  به(  دقیقه  چند  تا   ثانیه  چند)   کوتاهی  زمان  مدت  در  باید  سلولهای اسپرم  ماهی  هایگونه  اکثر  در

 داخل و بیرون محیط اسمزی اختالف واقع در) شود  فعال کامال  آب با تماس در بالفاصله  باید آنها  تاژک که  معنی این به

پتاسیم شده و منجر به تحریک تامین انرژی مورد نیاز حرکت تاژک موجود در  - سدیم  پمپ  شدن   فعال    به  منجر  اسپرم

  سرعت   به  اسپرماتوزوئیدها .  است  تاژک  مکانیکی   حرکت  منبع  تنها  ATP  گردد(. هیدرولیزمی  اسپرم  گردن  میتوکندری

 [.14] شودمی متوقف اسپرم حرکت نتیجه در کند، جبران  را انرژی چنین تواندنمی میتوکندری زیرا شوند،غیر فعال می

ـسالمت قـسمت میانی و دم اـست، زیرا تحریک  البته با حفظاز بین رفتن ژنوم و  هدف  اـسپرم    پرتوتابیعملیات  . در زمان 

ــده هم انجام  تخمک  ــپرم با ژنوم تخریب ش ــط اس ــورا     [.15]  گیردمیتوس ــپرم به  تخمک از طریق س بعد از ورود اس

ود که میرج گویچه قطبی دوم خا  ،میکروپیل تفادهمیـش وک  توان با اـس یمیایی مانند  از ـش ار و ـش های مختلف دمایی، فـش

ه و از آن به عنوان ژنوم جایگزین ژنوم تخریب ـشده اـسپرم در لقاح اـستفاده ـسین مانع از خروج آن ـشدگلـشیاـستفاده از  

بیـشتر باـشند    پایین،در یک حجم مـشخص اـسپرم هر چه مدت زمان تحرک و درـصد اـسپرم های دارای فعالیت  .  دگردمی

و ادامه تقـسیم ـسلولی و خروج گویچه قطبی دوم بیشتر است. بنابراین در زمان پرتوتابی و  خمک ـشانس ورود و تحریک ت
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- 17]  شودمیدت زمان تحرک است انتخاب و ماسپرمی که دارای بیشترین درصد  ،یا استفاده از هر نوع محرک خارجی

16.] 

ــال ــایر  همراه با تخم  IHNو    VHS  ،IPNهای آبزیان همانند  های اخیر حجم باالیی از بیماریدر س های وارداتی از س

ورها به   وع،کـش ده اـست که همین موـض ده اـست فلجموجب  ایران وارد ـش نعت ـش دن بخش زیادی از این ـص [.  19، 18]ـش

زده و ماهیان تک جنس ماده و بومی در چشــمهای مناســب در جهت خودکفایی و تولید تخم بنابراین اســتفاده از روش

 باشد.  کشور امری ضروری می

 

   گیری. نتیجه5

این دز به عنوان دز مناســب پرتودهی اســپرم با    ،گری 450 اســپرم پرتودهی شــده با دز  با توجه به نتایج مطلوب گروه

اســپرم را در   اثر پرتوتابیتوان اما برای تحقیقات بعدی میشــود.  میکمان انتخاب رنگینآالی قزلزایی ماهی  هدف ماده

اسپرم، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی اسپرم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی  ارزیابی  سطوح دیگری از جمله

 مورد بررسی قرار داد.  

 
 
 تشکر و قدردانی .  6

ای که به هر طریق در پیشرفت این پژوهش تأثیرگیار  پژوهشکده کشاورزی هسته  ساعی  کنانو کار  همکاران محترم  از کلیه
 آید. عمل میه  پور، و مهندس مجیدی تقدیر بآقایان دکتر نیسی، دکتر نبیویژه جناب ه بودند ب
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