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چکيده
در اين پژوهش ،با استفاده از اختالفات موجود میان خصوصیات کیفی اسپرم مولدين قززلآالي رنگزینکمزان ،تزأثیر
شاخصهاي :تعداد و مدت زمان تحرک اسپرم بر موفقیت رقابتپذيري اسزپرم بررسزی شزد .بزراي اجزراي آزمزايش
تعداد سه قطعه ماهی نر و يک قطعه مولد ماده نیاز بود که اين مولدين از میان گله مولدين چهار ساله انتخزا شزدند.
نسبت الروهاي حاصل از مولدين نر مختلز

بزا اسزتفاده از تجزيزه و تحلیزل جايگزاههزاي ريزمزاهواره (دو جايگزاه)

مشخص گرديد .الروهاي حاصل از نر شماره  1در اين آزمايش غالب بودند .میزان مشارکت اين مولد در تولید نتاج
حاصله بر اساس آنالیز فراوانی آللی دو جايگاه  OMM1036و  Ocl8به ترتیب  60و  32درصزد بزود .انگشزتنگزاري
 DNAبا استفاده از ريزماهوارهها نشان داد که مدت زمزان تحزرک اسزپرم عامزل تعیزینکننزدهاي در موفقیزت رقابزت
اسپرمها بود .هیچگونه ارتباطی میان میزان موفقیت لقاح و تعداد نسبی اسزپرم و مزدت زمزان تحزرک اسزپرم مشزاهده
نشد .همبستگی بین تراکم اسپرم با میزان مشارکت مولزدين در تولیزد نتزاج منفزی و معنزیدار بزود (،r=3/326 ،n=93
 .)P=3/32نتايج نشان داد که مدت زمان تحرک اسپرم به عنوان عاملی کلیدي در موفقیت رقابت اسپرم در قزلآالي
رنگینکمان مطرح است .در هر دو گروه تیمارهاي تک والدي و مختلط ،زمزانی کزه میززان مناسزب اسزپرم بزه ازاي
تخمکها ( )231استفاه شد ،درصد موفقیت لقاح باال ( )<%36بود و موفقیت لقاح به استفاده از اسزپرم يزک يزا چنزد
ماهی نر بستگی نداشت (.)P<3/36
واژههاي کليدي :تنوع ژنتیکی ،رقابت اسپرم ،ريزماهوارهها ،قزلآالي رنگینکمان ) ،(Oncorhynchus mykissلقاح

مقدمه
بززززا افزززززايش تقابززززاي ب ززززه مززززاهی قزززززلآال

) (Oncorhynchus mykissبزه همزراه گسزترش مراکزز
تکثیززر و تولیززد در کشززور طززی سززالهززاي اخیززر ،تکثیززر
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غیراصزولی پزیشمولزدين بزه ويزژه مولزدين نزر زودرس

میکند رقابت اسپرم ايجاد شده در مراکز تکثیر به دلیزل

باعززا ايجززاد اخززتالالت ژنتیکززی و هززمخززونی در نسززل

اختالا موجود در شاخصهزاي کمّزی و کیفزی اسزپرم

مولدين و بروز صفات نامطلو ناشی از آن شزده اسزت

(شامل تراکم ،مدت زمان تحرک ،سزرعت اسزپرم و )...

(علیزاده.)2920 ،

میتواند سبب ايجزاد تيییراتزی در موفقیزت تولیزد مثلزی

در حال حابر ،میزان موفقیت لقاح به عنوان يکی از

جنس نر شود و اين امر بزه نوبزه خزود منجزر بزه افززايش

معیارها براي ارزيابی و طبقهبنزدي کیفیزت تخزم قلمزداد

بريب همخونی و در نتیجه از بزین رفزتن تنزوع ژنتیکزی

میشزود ،امزا در واقزع طبقزهبنزدي کیفیزت تخزم توسزط

در نتاج تولیزد شزده در مراکزز تکثیزر مزیشزود و ديگزر

عوامل مختلفی از جمله کیفیت تخمکها پیش از لقزاح،

اينکه سبب تحريک انتخا برخی از صفتهاي خزاص

تعداد اسپرماتوزآ و سرعت حرکت اسپرم تعیین میشزود

در جمعیت میگردد .عالوه بزر ايزن ،هنگزام اسزتفاده از

) .(Kamler, 2005عمده توجه بخش آبززيپزروري بزر

اسپرم چندين ماهی نر ،به دلیل رقابزت ايجزاد شزده و در

کیفیت تخمک متمرکز شده است و خصوصیات اسزپرم

نتیجززه کززاهش سززهم افززراد در بارورسززازي تخمززکهززا،

کمتر مد نظر قرار مزیگیزرد ،در حزالی کزه هزر دو ايزن

اثرات پدري بر روي مراحل اولیه زندگی تحزتالشزعاع

عوامززل مززیتواننززد بززر بقززا و زنززدهمززانی تخززم و جنززین

قرار مزیگیزرد ) .(Rideout et al., 2004اعمزال تکثیزر

تزأثیرگزذار باشزند )Snook, 2005؛ Ottesen et al.,

میتواند خطرات بزااليی را در رابطزه بزا از دسزت رفزتن

) .2009امروزه در تفريخگزاههزا ،بسزیاري از گونزههزاي

تنززوع ژنتیکززی درون جمعیتززی پززیش بیززاورد .يکززی از

آزاد ماهیان به منظور حفاظت يزا تولیزد گوشزت ،مزورد

راههززاي غیرمسززتقیمی کززه ممکززن اسززت موجززب تيییززر

تکثیر مصنوعی قرار میگیرند .در اغلب موارد در تکثیزر

نسبتهاي جنسی شود ،استفاده از اسپرم حاصزل از چنزد

مصنوعی از گامتها به صزورت لقزاح ترکیبزی اسزتفاده

ماهی نر است .مخلزو کزردن اسزپرم چنزدين مزاهی نزر

میکنند ،بزه ايزن صزورت کزه تخمزکهزاي حاصزل از

میتواند به دلیل تفاوت جنبش و خواص اسپرم ،موجزب

چندين ماهی مزاده را درون يزک ظزرا بزا اسزپرم چنزد

نابرابر شدن سهم افراد نر در تأمین نسل آينزده شزود؛ در

ماهی نر ترکیب مزیکننزد ) .(Campton, 2004اسزتفاده

نتیجززه ،بززه علززت آن کززه تعززداد کمتززري از افززراد نززر در

از اين شیوه لقاح ممکزن اسزت سزبب افززايش موفقیزت

مقايسه با تعدادي که واقعاً آمیزش يافتهانزد ،سزلولهزاي

لقاح و کاهش حجم کاري براي مديران مزارع گردد .با

جنسی را تأمین میکنند و يزا بزه علزت آن کزه تيییزر در

اين حال ،استفاده از ترکیب اسپرم چنزدين مزاهی جهزت

تعداد فرزندان حاصل از هزر مزاهی نزر (تنزوع در انزدازه

لقاح منجزر بزه رقابزت اسزپرم کزه يکزی از نیرومنزدترين

خانواده) افززايش مزیيابزد ،انزدازه مز ثر جمعیزت )(Ne

روشهاي بهگزينی جنسی است ،میگزردد (Birkhead

کاهش میيابد .امروزه ،تمايل بسیاري براي بهکارگیري

and MØller, 1998؛ Campton .(Snook, 2005

علززم ژنتیززک در افزززايش کززارآيی تولیززد آبزززيپززروري

( )1333دو مشززکل اساسززی ناشززی از اسززتفاده از اسززپرم

وجود دارد .طراحی يک برنامزه اصزالح نزژاد و کزاهش

مخززتلط را شززرح داده اسززت کززه بززه طززور خالصززه بیززان

اثرات همخونی نیازمند مشزخص نمزودن والزدين اسزت.

بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزلآالي رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissبا استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
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لقاح نیز بررسی شد.

قزززلآالي رنگزززینکمزززان نامشزززخص اسزززت .يکزززی از
متيیرهززاي آمیزشززی در شززرايط آزمايشززگاهی ترکیززب

مواد و روش کار

جنسی مولدين است .در دهه اخیر ،مطالعات متعددي بزا

انتخااام مویاادین :در ايززن مطالعززه ،بززراي اجززراي

اسززززتفاده از نشززززانگرهاي چندشززززکلی و بززززه ويززززژه

آزمايش تعداد سه قطعه ماهی نر و يک قطعه مولد مزاده

ريزماهوارهها در تعیین والدين ماهیان پرورشزی صزورت

مورد نیاز بود که ايزن مولزدين پزس از بررسزی ،از میزان

گرفتزززه اسزززت )Herbinger et al., 1995؛ Perez-

گله مولدين چهار ساله مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح

Enrique and Tanigushi, 1999؛ Jackson et al.,

نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهري ياسوج انتخا شدند.

2003؛ Castro et al., 2004؛ McDonald et al.,

براي انتخا مولدين معیارهايی از قبیل سالمت ظزاهري

)2004؛ .Sekino et al., 2004

ماهی و کیفیت گامتها (شزامل مزدت زمزان تحزرک و

از جمله نشانگرهاي مولکولی ،ريزماهوارههزا هسزتند

تراکم اسپرم) مد نظر قرار گرفت .به منظور دقزت بیشزتر

که با داشتن مزايايی چون چندشکلی بزاال ،طبیعزت چنزد

در اجراي آزمايش ابتدا حدود دو میلیلیتر اسزپرم از 23

اللززی ،تززوارب همبززارز ،طززول کوتززاه ،پززراکنش ژنززومی

قطعه مولد گرفته شد و پس از ارزيزابی اسزپرم آنهزا سزه

وسیع ،نسبت و فراوانزی بزاال ،موجزب شزده کزه کزاربرد

مولززد نززر يعنززی نرهززاي شززماره  1 ،2و  9بززه ترتیززب بززا

تحقیقاتی

وزنهززاي  2233 ،2623و  2123گززرم انتخززا شززدند.

و عملی داشته باشند .هم نزین ،ريزمزاهوارههزا در زمینزه

هم نین براي تهیه مولد ماده پس از انجام زيستسنجی،

يخزاير ژنتیکزی،

از بززین سززه مولززد بهتززرين آنهززا بززر اسززاس شززاخصهززاي

انتخززا يخززاير مولززدين ،شناسززايی ژنهززاي کززدکننززده

ظاهري انتخا شد .سپس مولدين به مخازن فايبرگالس

صفات مهم اقتصزادي ،برنامزههزاي تولیزد مثلزی ،مطالعزه

 113لیتري منتقل شدند.

موفقیتآمیز با تنوع زياد در رشتههاي مختل
شیالت و آبزيپزروري بزراي توصزی

ساختار جمعیتی ،تفکیک نژادهاي پرورشزی از نژادهزاي

جمعآوري اسپرم و تخمک :اسپرمگیري از مولزدين

وحشززی ،ارزيززابی رابطززه ژنتیکززی والززدين بززا فرزنززدان،

در اواخر اسفند ماه سال  2921در طول فصل تکثیزر طبیعزی

مديريت مولزدين ،تشزخیص مزادهزايزی ،پلزیپلوئیزدي،

صورت گرفت .مولدين نر پس از معاينه و بیهوشزی توسزط

تشخیص دورگههزا و ارزيزابی تکامزل ،کزارآيی بزااليی

پززودر گززل میخززک (( )263 ppmمهرابززی )2922 ،ابتززدا

دارنزد )Wilson and Ferguson, 2002؛ Castro et

زيستسنجی شده ،سپس با ماساژ شکمی به طزور جداگانزه

)al., 2004؛  .Chistiakov et al., 2006هدا از انجام

اقدام به اسپرمکشی از آنها گرديزد .بزراي ممانعزت از بزروز

ايززن تحقیززق ،بررسززی تززأثیرات رقابززت اسززپرم بززر تنززوع

هر گونزه آلزودگی ناحیزه شزکمی توسزط عزواملی از قبیزل

ژنتیکی نسل  F1و درک مکانیسمهاي دخیل در رقابزت

آ  ،موکززوس و ادرار ،هززر مززاهی بززه دقززت توسززط حولززه

اسپرم در مزاهی قززل آالي رنگزینکمزان اسزت .در ايزن

خشززک شززد ) .(Dreanno et al., 1998پززیش از لقززاح،

تحقیق ،تأثیر اسپرم مخلزو چنزدين مولزد نزر بزر میززان

تززراکم اسززپرم از طريززق شززمارش اسززپرمهززا بززر روي الم
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هماسیتومتر تخمین زده شد .به منظزور رسزیدن اسزپرمهزا بزه

آزمايش در نظر گرفته شد.

تراکم قابل شمارش ،نمونهها در سزرم فیزيولوژيزک  3/0تزا

براي انجام لقاح از حجم يکسان اسپرم ( 1میلیلیتزر)

 3/1درصزد بزا نسززبت  2بزه  2333رقیزقسززازي شزد .تعززداد

استفاده شد .حجم اسپرم مورد نیاز جهت انجام لقزاح بزر

متوسط اسپرمهزا بزراي هزر مزاهی بزا سزه شزمارش محاسزبه

اساس شزمارش اسزپرمهزاي هزر مزاهی انتخزا شزد ،بزه

گرديد .تراکم اسپرم با در نظر گرفتن میزان رقیزقسزازي بزه

طوري که شرايط به گونهاي باشد کزه نسزبت اسزپرم بزه

صورت تعداد اسپرمها در يک میلیلیتر مايع منزی بیزان شزد

تخم که جهت لقاح موفق ماهی قزل آالي رنگزین کمزان

) .(Geffen and Evans, 2000جهزت اسزتخراج ،DNA

پیشزززنهاد شزززده اسزززت بزززه صزززورت  2×231 :2باشزززد

قطعهاي از بالزه دمزی هزر کزدام از مولزدين نزر برداشزته ،در

) .(Scott and Baynes, 1980براي ايزن منظزور در سزه

اتانول  30درصد تثبیت شد.

تیمار اول ،دوم و سوم (شزاهد  1 ،2و  )9کزه بزه ترتیزب

بررسی و ارزیاابی کيفيات اساپرم :مزدت زمزان

مربو به نرهزاي شزماره  1 ،2و  9هسزتند ،دو میلزیلیتزر

تحرک اسپرم زمانی اسزت کزه پزس از فعزالسزازي36 ،

اسپرم به هر ظرا ابافه شد و براي تیمار چهارم (تیمزار

درصد اسپرمها حرکت رو به جلو داشته باشند .به منظور

ترکیب اسپرم) ابتدا حجم يکسان از اسپرم هر سزه مولزد

ارزيابی تحرک اسپرم ،پزس از اسزپرمگیزري حزدود 23

نر را در يک ظرا مخلو کرده (هر مولد  1میلیلیتر و

میکرولیتر از اسپرم بر روي الم قرار داده ،سپس ،توسزط

در مجموع  0میلیلیتر) ،با همان حجم دو میلیلیتر اسپرم

يک فعالکننده (آ ) فعال شد و مدت زمان تحرک تزا

ابافه گرديزد (شزکل  .)2بزه منظزور اطمینزان از قابلیزت

زمانی که تمام اسپرمها غیرفعال شوند توسزط کورنزومتر

بارورسازي ،موفقیت در میزان تفريخ و کیفیت تخمزک

ثبت گرديد .مدت زمانهزايی کزه  36درصزد اسزپرمهزا

در سه تیمار اول ،اسپرم هر ماهی نر به صورت جداگانزه

تحرک خود را از دست دادند نیز ثبت گرديد (Nagler

ابافه شد و در تیمار چهارم ترکیزب سزه اسزپرم پزس از

) .et al, 2000تمام اندازهگیريها بزه منظزور اطمینزان از

مخلو و همگن شدن به همان حجم ابزافه شزد .لقزاح

تکرارپذيري و قابل اعتماد بودن دادهها سه بزار صزورت

با استفاده از حجم يکسان اسپرم در سه مزاهی نزر شزماره

گرفت.

 1 ،2و  9انجززام شززد و در تیمززار مخززتلط حجززم يکسززان

طراحی آزمایش رقابت اسپرم :حدود دو ساعت

مخلو اسپرم سه ماهی ( 1میلیلیتر) استفاده شد.

پیش از شروع عملیات تکثیر و اجراي آزمايش رقابزت
اسپرم ،به منظور ارزيابی شاخصهزاي کیفزی اسزپرم از
سه مولد نر حدود دو میلی لیتر اسپرم گرفته شد .سزپس
تخم گیري از مولد ماده انجام شزد ،تخمزکهزا تزوزين
شدند و به صورت مساوي در  21قسمت (چهزار تیمزار
و سه تکرار) در ظروا کوچزک تقسزیم بنزدي شزدند.

شکل  -2نماي کلی از طراحی آزمايش شامل يزک مولزد مزاده و

بززدين ترتیززب کززه حززدود  393عززدد تخززم بززراي هززر

سه مولد نر

بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزلآالي رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissبا استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

پس از افزودن اسپرم ،به مزدت يزک دقیقزه مخلزو
اسپرم و تخمک به هم زده شد تا لقزاح صزورت پزذيرد.
سپس مقداري آ چشمه ابافه شد کزه بزا بزه هزم زدن
آنها در مدت  2تا  1دقیقه عمل لقاح انجام میگیزرد .در

12

تززا  22روز پززس از لقززاح ،در ايززن مرحلززه درصززد
چشمزدگی تخمها با رابطه زير محاسبه گرديد:
×233

تعداد تخمهاي چشمزده

= درصد چشمزدگی

تعداد تخمهاي لقاح يافته

تخمهاي لقاح يافته

ادامه ،به مدت  6دقیقه تخمها در همین حالت نگه داشته

 93تززا  99روز پززس از لقززاح ،الروهززاي تفززريخشززده

شد و پس از اين مدت زمزان تخزمهزا بزه تزدريج شسزته

شمارش گرديد .در اين مرحله ،درصد تفريخ الروهزا از

شدند تا اسپرم ابافی خارج و آ حاوي تخم ها کزامالً

رابطه زير محاسبه گرديد ):(Ottesen et al., 2009

شفاا گردد .در مرحله بعد ،به منظور جذ آ توسط
تخمهزا مقزداري از آ چشزمه تزأمینکننزده آ سزالن

×233

تعداد الروهاي تفريخ شده
تعداد تخمهاي چشمزده

= درصد تفريخ الروها

انکوباسیون را ابافه کرده ،اجازه داده شد تا حزدود 36

بررسی ژنتيکی مویدین و نتااج :نمونزهبزرداري از

طزول بکشزد (Nilsson and

مولدين نر در زمان اسپرمگیري صورت پزذيرفت .پزس از

دقیقه فرآينزد جزذ آ
).Cloud, 1992

تفريخ نیز ،تمامی الروها بزه دقزت بررسزی شزدند .سزپس

مرحله انکوباسايون و تویياد الرو :پزس از انجزام

تعززداد  23قطعززه الرو از هززر تکززرار بززه صززورت تصززادفی

عملیات لقاح ،تخمهاي لقاح يافته به سزالن انکوباسزیون،

برداشززته ،در اتززانول  30درصززد تثبیززت گرديززد .اسززتخراج

کززه آ آن توسززط چشززمه بززا دمززاي  23/2 3/6درجززه

 DNAبا استفاده از کیتهزاي اسزتخراج  DNAمحصزول

سانتیگراد تأمین مزیشزد منتقزل شزد .تخزمهزا و الروهزا

شرکت سزیناژن ) (DNA DNPTMو طبزق دسزتورالعمل

مراحل انکوباسیون را در شرايط تزاريکی طزی کردنزد و

شرکت سازنده انجام شزد و کیفیزت  DNAبزا اسزتفاده از

در بررسیهاي روزانه میززان تلفزات جمزعآوري و ثبزت

الکتروفورز بر روي ژل آگاروز  3/2درصزد ارزيزابی شزد

شد .براي نمونهبزرداري ،الروهزا تزا زمزان شزروع تيذيزه

) .(McQuown et al., 2000واکزنش  PCRبزراي تمزام

فعال که حدود  63روز طول کشید ،نگهداري شزدند2 .

نمونززههززاي جمززعآوري شززده بززا اسززتفاده از آغازگرهززاي

روز پززس از لقززاح تعززداد  93عززدد تخززم از هززر واحززد

اختصاصی ساخته شده انجام شزد و بهتزرين دمزاي الحزا

آزمايشگاهی برداشته ،در يک پتريديش حاوي محلول

براي هر يک از آغازگرها به دست آمد .تجزيزه و تحلیزل

استیک اسید ،متانول و آ مقطر (با نسزبت  )2:2:2قزرار

ژنتیک نتاج مربو به هزر تیمزار بزا اسزتفاده از  0آغزازگر

داده ،پس از  6دقیقه تخمهزاي لقزاح يافتزه بزه راحتزی از

ريزمززاهواره ويززژه آزادماهیززان (جززدول  )2انجززام شززد

طريق حضور يک کمربند عصزبی وابزا از تخزمهزاي

) .(Johnson et al., 2007اين آغازگرها بر اسزاس سزاير

لقاح نیافتزه مشزخص شزدند )Springate et al., 1984؛

مطالعات روي آزادماهیان انتخا شدند .معیارهاي که در

)Geffen and Evans, 2000؛ .Ottesen et al., 2009

انتخا اين آغازگرها مزد نظزر قزرار گرفزت شزامل عزدم

×233

تعداد تخمهاي لقاح يافته
تعداد کل تخمکها

مضاع سازي ) (non-duplicationآنها و مشاهده نشدن
= درصد لقاح

آللهاي پوچ هستند.
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براي انجام  PCRبزا توجزه بزه تعزداد تیزو هزا يزک

پس از آن با  93چرخه  93ثانیهاي در  33درجه 63 ،ثانیه

مخلو  PCRبراي همه آنها تهیه گرديد .در هر واکنش

در دمززاي اتصززال مربززو (جززدول  )2و يززک دقیقززه در

 PCRبا حجم نهايی  13میکرولیتر از حدود  63نزانوگرم

دماي  11درجزه سزانتیگراد ادامزه يافزت .برنامزه فزو بزا

 2X ،DNAبافر  133 ،PCRمیکروموالر از هزر ،dNTP

درجه حرارت  11درجه سانتیگراد به مدت  6دقیقه بسط

 3/6میکرومززوالر از هززر آغززازگر 3/1 ،واحززد آنزززيم

و خاتمه يافت .الکتروفورز محصول  ،PCRبا اسزتفاده از

تگپلیمراز و  2/16میلزیمزوالر کلريزد منیززيم اسزتفاده

ژل پلززیاکريززلآمیززد  0درصززد صززورت گرفززت و از

شززد .برنامززه حرارتززی  PCRنیززز بززه صززورت  9دقیقززه در

رنگآمیزي نیترات نقزره بزراي ظاهرسزازي بانزدها روي

دماي  33درجه جهت واسرشتسازي اولیه تنظیم شزد و

ژل پلیاکريلآمید استفاده شد ).(Pourkazemi, 1996

جدول  -2مشخصات پرايمرهاي استفاده شده براي بررسی ژنتیکی مولدين و نتاج
دماي اتصال () C

توال آغازگرهاي رفت ) (forewardو برگشت )(reverse

واحد تکرار شونده

نام جايگاه ژنی

TATC

OMM1036
Ssa85

03

F-TGTAGCAGGTGAGAATACCCA
R-CACCATCTCCATCCTAGGC

66

F-AGGTGGGTCCTCCAAGCTAC
R-ACCCGCTCCTCACTTAATC

GT

61

F-TAGTGTTCCGTGTTCGCCTG
R-CACCTTCCATCTCTCATTCCAC

GT

Ocl8

61

F-GCACAACTACGAAACCCAA
R-TGCCAGCTCTGCTATGACATT

CTAT

OMM1307

02

F-TACAGGGCTTGGCTCTATCTC
R-GCCAAATACTTTCGCAAGG

CATC

OMM1315

03

F-GGGTTGAGTAGGGAGGCTTG
R-TGGCAGGGATTTGACATAAC

GTGA

Ssa197

تجزیه دادهها

از آزمون توکی بزراي بررسزی معنزیدار بزودن اخزتالا

پس از تعیین ژنوتیپهاي تمامی افزراد ،دادههزا وارد

میانگینها و سطا معنیداري استفاده شد .سزنجش تزأثیر

نزرمافززار  (www.anu.edu.au) GENALEX 6شزد و

شاخصهاي اسپرمشناختی بر روي میززان لقزاح ،درصزد

شاخصهايی نظیر هتروزيگوسیتی مشزاهده شزده ) (Hoو

چشمزدگی ،تفريخ و بازماندگی الرو از آنالیز واريانس

هتروزيگوسزززیتی مزززورد انتظزززار ) (Heمحاسزززبه شزززدند.

يکطرفه استفاده شد .رسزم نمودارهزا در برنامزه Excel

پززیشبینززی و هم نززین رديززابی هززر کززدام از الروهززا ،بززا

انجام شد .در نهايت ،از بريب همبستگی پیرسون بزراي

نرمافزار  (Family Analysis Program) FAPبر اساس

درک ارتبزا خطزی بززین شزاخصهززاي کیفزی اسززپرم و

روش حذفی صورت گرفزت ).(Ottesen et al., 2009

میزان مشارکت مولدين استفاده شد.

اطالعات جمعآوري شده با نرمافزار  SPSSنسخه 20/3
بررسززی شززد .تأيیززد نرمززال بززودن دادههززا بززا آزمززون
کولومززوگروا-اسززمیرنوا انجززام و وجززود اخززتالا
آماري با آنالیز واريانس ) (ANOVAمشزخص گرديزد.

نتایج
ارزیابی شااص

هااي کيفای اساپرم مویادین:

بیشترين مدت زمان تحرک اسپرم مربو به اسزپرم مزاهی
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نر شماره  1با مزدت زمزان  69/03ثانیزه بزود .مزدت زمزان

مرحله چشمزدگی رسیدند و تخزمگشزايی آنهزا در روز

تحرک اسپرم براي ماهیان نر شماره  2 ،9و مخلو اسپرم

سی و دوم کامل شده و شروع تيذيه فعزال آنهزا در روز

به ترتیب  39/33و  39/30و  93/39ثانیه بزود (جزدول .)1

پنجاهم بود (جدول .)9

مدت زمان تحرک اسپرم در مولزد نزر شزماره  1بزه طزور

نتایج  :PCRپس از تيییر شرايط PCRبهترين شزرايط

معنززیداري بیشززتر از سززاير مولززدين نززر بززود ( ،)P<3/36در

به دست آمده از نظر غلظت مواد و شزرايط برنامزه دمزايی

حالیکه اختالا معنیداري در مدت زمان تحرک سزاير

به نحوي که حداقل بانزد ابزافی را دارا باشزد و بانزدهاي

تیمارها مشزاهده نشزد ( .)P≤3/36بیشزترين تزراکم اسزپرم

اصلی داراي وبوح کامل باشند طبق شرايط جدول  3بزه

( )26/32 ±2/22 × 233مربو به ماهی نزر شزماره  9بزود

دست آمد .از بین  0آغزازگر اسزتفاده شزده آغازگرهزاي

که بیشتر از بقیه تیمارها بود و اين اختالا از نظزر آمزاري

 OMM1036و  Ocl8تولید بانزدهاي چندشزکل نمودنزد،

بزا نرهززاي شززماره  2و  1معنززیدار بززود ( ،)P<3/36ولززی بززا

آغازگرهززاي  Ssa85و  OMM1307بانززد  DNAايجززاد

تیمار مخلزو اسزپرم اخزتالا معنزیداري مشزاهده نشزد

کردند ولی به صورت تک شزکل بودنزد و در بررسزیهزا

(.)P≤3/36

اسزززتفاده نشزززدند .آغازگرهزززاي بزززه کزززار گرفتزززه شزززده

درصد یقاح ،چشمزدگی و ميزان تفریخ :جنینها

 OMM1315و  Ssa197در ايززن بررسززی بانززدي ايجززاد
ننمودند.

در روز نهم به مرحله اندامزايی و در هجزدهمین روز بزه

بیزانگر عزدم اخزتالا

جدول  -1میانگین ويژگی هاي زيستسنجی و کیفی اسپرم مولدين نر .وجود حداقل يک حرا مشترک در هر رديز
معنیدار است و حروا غیر مشترک بیانگر اختالا معنی دار ( )P>3/36است.
تیمار

وزن بدن

طول کل

حجم اسپرم

مدت زمان تحرک

(گرم)

(سانتیمتر)

(میلیلیتر)

(ثانیه)

تراکم اسپرم
3

23 Cell/ml

نر شماره 2

2623

36

21

39/30 3/33a

29/13 2/21

نر شماره 1

2233

31

29

b

22/32 3/66

نر شماره 9

2123

36

21

39/33 1/33a

b

اسپرم مختلط

-

-

a

ab

69/03 3/39

a
a

26/32 2/22
29/23 3/90

93/39 1/31

جدول  -9درصد لقاح ،چشمزدگی و تفريخ در تیمارهاي تک والدي و مختلط .وجود حداقل يک حرا مشترک در هزر رديز

بیزانگر عزدم

اختالا معنیدار و حروا غیر مشترک بیانگر اختالا معنی دار ( )P>3/36است.
تیمار

لقاح (درصد انحراا معیار)

چشمزدگی (درصد انحراا معیار)

تفريخ (درصد انحراا معیار)

نر شماره 2

30/00 9/99a

36/63 3/13a

30/32 3/33a

نر شماره 1

32/23 2/39a

36/39 2/31a

30/91 2/33a

نر شماره 9

a

a

b

اسپرم مختلط

a

36/66 2/31
33/99 2/26

33/12 2/23

a

30/21 3/93

22/12 9/99

a

33/36 2/01
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جززدول  -3نتززايج  PCRحاصززل از آغازگرهززاي اسززتفاده شززده در

متيیر بود .جايگزاههزاي ژنزی چندشزکل  OMM1036و

آنالیز ريزماهواره قزلآالي رنگینکمان

 OCl8تنززوع ژنتیکززی و قززدرت رديززابی مناسززبی را در

جايگاه ژن

اندازه آلل

تعداد آلل

OMM1036

116-912

23

Ssa85

30-203

مونومورا

Ocl8

239-269

21

OMM1307

220-130

مونومورا

OMM1315

عدم تولید باند

-

(جدول .)0

Ssa197

عدم تولید باند

-

جززدول  -0تخمززین شززاخصهززاي تنززوع ژنتیکززی در دو جايگززاه

شاص

مجمززوع مولززدين نززر نشززان دادنززد و بززه منظززور محاسززبه
شاخصهاي تنوع ژنتیکی در الروها و رديابی والزدين و
فرزنززدان در تیمارهززاي مختل ز

اسززتفاده شززدند .نتززايج

تخمین آللهاي صفر در هر دو جايگزاه ژنزی منفزی بزود

چندشکل در ماهی قززلآالي رنگزینکمزان  :N.A.تعزداد

مختل

هاي تناوع ژنتيکای و قادرد ردیاابی

آللها :Ho ،هتروزيگوسزیتی مشزاهده شزده :He ،هتروزيگوسزیتی

جایگاههاي ژنی :فراوانزی آللزی جايگزاههزاي مطالعزه

مورد انتظار :PIC ،محتواي اطالعزات چندشزکلی :Excl1 ،قزدرت

شزززده در جزززدول  6آمزززده اسزززت .در جايگزززاه ژنزززی

هززر جايگززاه ژنززی بززراي رديززابی والززدين و فرزنززدان هنگززامی کززه

 OMM103بیشترين فراوانزی آللزی  3/1313مربزو بزه

اطالعات ژنتیکی يکی از والدين موجود نباشد :Excl2 ،قدرت هر

آلزل  Fو کمتزرين فراوانزی  3/3330مربزو بزه آلزل D

اسززت .در جايگززاه ژنززی  Ocl8بیشززترين فراوانززی آللززی
 3/1322مربو بزه آلزل  Dو کمتزرين فراوانزی 3/2130
مربو به آلل  Aاست.
جدول  -6اندازه و فراوانی آللی در دو جايگاه مختل

چندشزکل

در ماهی قزلآالي رنگینکمان

جايگاه ژنی براي رديابی والدين و فرزندان هنگامی کزه اطالعزات
ژنتیکی هر دو والد موجود باشد  :Nu.فراوانی آللهاي صفر.
جايگاه ژنی

N.A

Ho

He

PIC

Excl1

Excl2

Nu.

OMM1036

0

3/360

3/211

3/210

3/002

3/121

-3/336

OCl8

3

3/323

3/262

3/191

3/690

3/032

-3/306

براي مقايسه شاخصهاي تنوع ژنتیکزی مولزدين نزر و
الروهزززاي قززززلآالي رنگزززینکمزززان ،تعزززداد آلزززلهزززا،

OMM1036
اندازه آللی
فراوانی

Ocl8
اندازه آللی
فراوانی

آللی

(جفت باز)

آللی

(جفت باز)

3/2321

911

3/2130

261

A

3/2316

112

3/233

231

B

3/3303

210

3/9269

جايگاه
آلل

هتروزيگوسیتی مشاهده شده ،هتروزيگوسیتی مورد انتظار
و محتززواي اطالعززات چندشززکلی در تیمارهززاي مختل ز
آورده شده است (جدول  .)1در تیمار اول تعزداد آلزلهزا

221

C

3/3330

296

3/1322

26

D

بین مولدين و الروهزا در هزر دو جايگزاه ژنزی چندشزکل

3/2123

920

-

-

E

 OMM1036و  OCl8يکسزززان بزززود .هتروزيگوسزززیتی

3/1313

211

-

-

F

مشززاهده شززده ،هتروزيگوسززیتی مززورد انتظززار و محتززواي

نتايج بررسی و تحلیل تنزوع ژنتیکزی مولزدين مزاهی

اطالعات چندشزکلی در هزر دو جايگزاه ژنزی چندشزکل

قزززلآالي رنگززین بززا اسززتفاده از جايگززاههززاي ژنززی

ريزمززاهواره در الروهززا نسززبت بززه مولززدين نززر کززاهش

ريزماهواره نشان داد که تعداد آللها در مولدين نزر  0و

معنیداري داشت ( .)P<3/36در تیمزار دوم تعزداد آلزلهزا

 3آلزززل بزززه ترتیزززب بزززراي جايگزززاههزززاي چندشزززکل

بین مولزدين نزر و الروهزا در جايگزاه ژنزی OMM1036

 OMM1036و  OCl8و سه آلل براي جايگاه تکشکل

يکسززان و در جايگززاه ژنززی  OCl8در الروهززا کمتززر بززود.
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بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزلآالي رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissبا استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

هتروزيگوسیتی مشاهده شده ،هتروزيگوسیتی مورد انتظار

چندشززکل ريزمززاهواره در الروهززا نسززبت بززه مولززدين نززر

و محتواي اطالعزات چندشزکلی در هزر دو جايگزاه ژنزی

کززاهش معنززیداري داشززت ( .)P>3/36در تیمززار چهززارم

چندشززکل ريزمززاهواره در الروهززا نسززبت بززه مولززدين نززر

تعداد آللها بین مولدين و الروها در هر دو جايگزاه ژنزی

کاهش معنیداري داشت ( .)P<3/36در تیمار سزوم تعزداد

چندشززززززکل  OMM1036و  OCl8يکسززززززان بززززززود.

آللها بین مولدين نر و الروها در در هر دو جايگزاه ژنزی

هتروزيگوسیتی مشاهده شده ،هتروزيگوسیتی مورد انتظار

چندشززززززکل  OMM1036و  OCl8يکسززززززان بززززززود.

و محتواي اطالعزات چندشزکلی در هزر دو جايگزاه ژنزی

هتروزيگوسیتی مشاهده شده ،هتروزيگوسیتی مورد انتظار

چندشکل ريزماهواره در الروها نسبت به مولدين کزاهش

و محتواي اطالعزات چندشزکلی در هزر دو جايگزاه ژنزی

معنیداري داشت (.)P<3/36

جدول  -1مقايسه شاخصهاي تنوع ژنتیکی در دو جايگاه مختل
شاخص

جايگاه ژنی
تیمار

OMM1036

چندشکل در ماهی قزلآالي رنگینکمان
میانگین

OCl8

مولدين نر

الروها

مولدين نر

الروها

مولدين نر

الروها

تیمار اول

0

0

3

3

6

6

N.A.

تیمار دوم

6

6

3

9

6

23

(تعداد آللها)

تیمار سوم

6

3

9

9

3

9/6

تیمار چهارم

0

0

3

3

6

6

تیمار اول

3/221

3/121

3/232

3/111

3/201

3/163± 3/322

تیمار دوم

3/321

3/219

3/260

3/023

3/232

3/160± 3/331

تیمار سوم

3/336

3/296

3/202

3/190

3/310

3/119± 3/333

تیمار چهارم

3/390

3/261

3/133

3/111

3/201

3/122± 3/331

تیمار اول

3/329

3/263

3/202

3/022

3/311

3/122± 3/336

تیمار دوم

3/312

3/312

3/201

3/139

3/399

3/221± 3/331

تیمار سوم

2

3/393

3/323

3/163

3/361

3/203± 3/323

تیمار چهارم

3/331

3/233

3/236

3/021

3/322

3/133± 3/323

PIC

تیمار اول

3/232

3/103

3/113

3/066

3/123

3/121± 3/333

(محتواي

تیمار دوم

3/299

3/133

3/123

3/060

3/213

3/112± 3/331

اطالعات

تیمار سوم

3/291

3/232

3/136

3/033

3/130

3/136± 3/332

چندشکلی)

تیمار چهارم

3/233

3/233

3/113

3/136

3/133

3/101± 3/322

He

(هتروزيگوسیتی
مشاهده شده)

Ho

(هتروزيگوسیتی
مورد انتظار)

ميزان مشارکت مویدین در تویياد نتااج :نتزايج

اساس فروانی آللی  60درصد از شناسايی نتاج حاصل از

بررسی در جايگاههاي چندشکل در گروه اول الروهاي

لقاح مولدين نزر و مزاده بزا خصوصزیات اسزپرمشزناختی

حاصل از ترکیب اسزپرم مزاهی قززلآالي رنگزینکمزان

مختل

مربو به والد نر شزماره  1بزود کزه سزهم نتزاج

نشززان داد کززه در جايگززاه چندشززکل  OMM1036بززر

حاصل از لقاح اسپرم مولدين نر شماره  2و نزر شزماره 9

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931
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بززا مولززد مززاده بززه ترتیززب  93و  23درصززد بززوده اسززت.

در تولیززززد نتززززاج بززززود (.)P>3/32 ،r=3/261 ،n=93

هم نین ،در مورد جايگاه چندشکل  Ocl8سهم والد نزر

همبستگی بین تراکم اسپرم بزا میززان مشزارکت مولزدين

شماره  32 ،1درصد بود و سهم نتاج با مولدين نر شماره

در تولیزززد نتزززاج نیزززز منفزززی و معنزززیدار بزززود (،n=93

 2و شماره  9با مولد ماده به ترتیزب  91و  13درصزد بزه

.)P>3/32 ،r=-3/326

دست آمد.
در گززروه دوم الروهززاي حاصززل از ترکیززب اسززپرم

نتيجهگيري و بحث

مززاهی قزززلآالي رنگززینکمززان نیززز نتززايج بررسززی در

در اغلب مطالعزات انجزام شزده در خصزوص مزدت

جايگاههاي چندشکل نشان داد که در جايگاه چندشکل

زمززان تحززرک اسززپرم قزززلآالي رنگززینکمززان ،مقززادير

 OMM1036بززر اسززاس فراوانززی آللززی 63 ،درصززد از

متيیري به دست آمده اسزت کزه صزحت ايزن نتزايج بزه

شناسززايی نتززاج حاصززل از لقززاح مولززدين نززر و مززاده بززا

تجربه و روش کزار بسزتگی دارد .بزا بررسزی ايزن نتزايج

مربزو بزه والزد نزر

میتوان به اين نتیجه رسید که مدت زمان تحرک اسزپرم

شماره  1بود که سهم نتاج حاصل از لقاح اسپرم مولدين

ماهی قززلآال مطزابق بزا خزانواده آزادماهیزان اسزت ،بزه

نر شماره  2و نر شماره  9با مولد ماده به ترتیب  10و 13

طوري که اين میزان بین  21/2ثانیزه تزا  33ثانیزه بزرآورد

درصد بوده است .هم نین ،در مورد جايگزاه چندشزکل

شززده اسززت )Buyukhatipoglu and Holtz, 1984؛

 Ocl8سهم والد نزر شزماره دو 33 ،درصزد بزود و سزهم

) .Geffen and Evans, 2000نتايج پژوهش حابر نیزز

نتاج با مولدين نر شماره  2و شزماره  9بزا مولزد مزاده بزه

مززدت زمززان تحززرک در همززین محززدوده بززوده اسززت

ترتیب  91و  23درصد به دست آمد (جدول  1و شزکل

( 93/39تا  .)69/03کاهش مدت زمان تحرک در تیمزار

.)1

اسپرم مختلط شايد به داليلی از جملزه بزرهمکزنشهزاي

خصوصیات اسپرمشناختی مختلز

بیوشیمیايی میان اسپرمها و يا بر هم خوردن تعادل يزونی
مايع سمینال باشد.
تزززراکم اسزززپرم نیزززز از  22/32 3/66میلیزززارد در
میلیلیتر اسپرم در نر شزماره  1تزا  26/32 2/22میلیزارد
در نر شزماره  9متيیزر بزوده اسزت .اخزتالا در بزرآورد
شکل  -1میزان مشارکت مولزدين نزر قززل آالي رنگزینکمزان در
تولید الروها (درصد) در تیمار لقاح اسپرم مختلط (تیمار چهارم)

تراکم اسپرم در مطالعزات مختلز

مزیتوانزد بزه داليزل

متفزاوتی از جملززه نززوع پیپززت کزردن (Tvedt et al.,

هاي کيفی اساپرم باا ميازان

) ،2001نوع روش و دستگاه استفاده شده براي ارزيزابی

مشااارکت مویاادین در تویيااد نتاااج :همبسززتگی

باشد .هم نین ،تراکم در بزین گونزههزاي هزم نزوع و در

شاخصهاي کیفی اسپرم با میزان مشزارکت مولزدين نزر

طول فصل تولید مثل متيیزر اسزت (Rurangwa et al.,

در تولید نتاج ،نشاندهنزده همبسزتگی مثبزت و معنزیدار

) .2004الزاماً اسپرمهزايی کزه داراي تزراکم بزاال هسزتند

بین مدت زمان تحرک اسپرم با میزان مشارکت مولزدين

بیشززترين تحززرک و يززا بززاالترين میزززان بارورسززازي را

همبستگی شاص

بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزلآالي رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissبا استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
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نخواهند داشت (Geffen and Evans, 2000; Williot

موفقیت تولید مثلی مولدين نر در شرايط رقابت اسپرم با

) .et al., 2000بنزابراين ،تزراکم اسزپرم را نمزیتزوان بزه

مدت زمان تحرک اسپرم در ارتبا بود (Tuest et al.,

عنوان يک مقیاس ويزژه و حسزاس قزدرت بارورسزازي

) .2008در مزززززاهی هزززززالیبوت اقیزززززانوس اطلزززززس

اسپرم محسو کرد و ممکن است در درون يک گونزه

) (Hippoglossus hippoglossusنیز همبستگی مثبت و

مشخص ماهی نیز داراي اختالفات چشمگیر باشد .با اين

معنززیداري بززین تحززرک اسززپرم و موفقیززت تولیززد مثلززی

حال ،زمانی که تخمها با يک حجم ثابت منی لقاح داده

مولززدين نززر مشززاهده گرديززد ).(Tvedt et al., 2001

میشوند و هدا ،آنالیز قدرت بارورسزازي نمونزههزاي

سززورينززژاد ( )2923نیززز در مززاهی آزاد دريززاي خزززر

منززی باشززد (ماننززد مطالعززه حابززر) تززراکم

) (Salmo trutta caspiusرابطه مثبزت و معنزیداري را

اسززپرماتوزا بززه عنززوان يززک ويژگززی مهززم مطززرح اسززت

بین مدت زمان تحرک اسپرم و تعزداد نتزاج تولیزد شزده

).(Rurangwa et al., 2004

توسط مولدين نر نشزان داده اسزت .در مطالعزهاي ديگزر

مختلزز

در اين پژوهش ،بزريب همبسزتگی پیرسزون ،میزان

کزززه توسزززط  Birkheadو همکزززارانش در سزززال 2333

عوامل کیفزی اسزپرم ماهیزان قززلآالي رنگزینکمزان بزا

صورت گرفت ،تحرک اسپرم به عنزوان عزاملی مهزم در

میزان مشارکت مولدين نر در تولیزد نتزاج ،نشزاندهنزده

موفقیت رقابت بارورسازي شناخته شده اسزت .در نقطزه

همبستگی مثبت میان مدت زمان تحرک اسپرم با میززان

مقابززل ،تولیززد الرو در روغززن مززاهی Gadus morhua

مشارکت مولدين در تولید نتزاج بزود (،r=3/261 ،n=93

) (Trippel and Neilson, 1992و در مزاهی Walleye

 .)P>3/32هم نین ،مولدين نري که داراي مدت زمزان

)vitreus

 (Sanderاز خززززانواده سززززوا ماهیززززان

تحرک بیشتري هسزتند ،در مقايسزه بزا اسزپرم مخزتلط و

) (Casselman et al., 2006بزا میززان تحزرک اسزپرم

ساير نرها ،داراي قدرت لقاح بیشتري بودند .اگر چه اين

همبستگی معنیداري نداشته است.

اخززتالا مشززاهده شززده در میزززان لقززاح از نظززر آمززاري

در تحقیززززق حابززززر ،اسززززتفاده از نشززززانگرهاي

معنیدار نبود ولی نتاج حاصل از رديزابی نتزاج در تیمزار

ريزماهواره با میزان مناسزبی از قزدرت رديزابی والزدين

اسززپرم مخززتلط (بززا اسززتفاده از دو آغززازگر چندشززکل

در ماهی قززل آالي رنگزین کمزان همزراه بزود .والزدين

 OMM1036و  Ocl8به ترتیب  60و  32درصد الروهزا

الروهايی که به شیوه لقزاح اسزپرم مخزتلط تولیزد شزده

مربو به نر شماره  1بودند) اين مسأله را تأيید نمود کزه

بودنززد ،بززا بززه کززارگیري تکنیززک رديززابی والززدين در

بیشززتر نتززاج ،حاصززل از لقززاح مولززد نززر شززماره  1بززا

نرمافزار  FAPو بزا اسزتفاده از دو جايگزاه ريزمزاهواره

تخمکهاي مورد استفاده هسزتند .مزروري بزر مطالعزات

مشخص گرديدنزد .در تیمزار اول  ،33/2در تیمزار دوم

انجززام شززده در زمینززه بررسززی همبسززتگی مززدت زمززان

 ،33/9در تیمززار سززوم  30/2و در تیمززار چهززارم 31/1

تحرک اسپرم با میززان مشزارکت مولزدين نزر در تولیزد

درصد از الروها به مولزدين نزر و مزاده تشزکیلدهنزده

نتاج ،نشاندهنده برخی تناقضات در نتايج به دست آمده

رديزابی شزدند .در میزان گززارش هزاي منتشزر شزده در

اسزت .در قززلآالي رنگزینکمزان

زمینزه اسزتفاده از جايگزاههززاي ژنزی ريزمزاهواره بززراي

در گونههاي مختل

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931
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رديززززابی والززززدين و فرزنززززدان Perez-Enrique ،و

م ثر در رسیدن به درصد باالي رديابی در تیمارهزا بزود.

 Tanigushiدر سال  2333والدين بزیش از  19درصزد

از عوامل مهم ديگر در رسیدن به درصد قدرت رديزابی

از الروهاي تشکیل شده در لقزاح مخلزو مزاهی بزاس

بززاال در بررسززی حابززر ،مززیتززوان بززه وجززود آلززلهززاي

دريايی قرمز ) (Pagrus majorرا بزا اسزتفاده از چهزار

منحصربه فرد در دو جايگاه ژنی چندشکل استفاده شزده

الی پنج جايگاه ژنی ريز ماهواره تعیین نمودند.

اشاره نمود.

 Haraو  )1339( Sekinoمیززززززان  20درصزززززد از

 Haraو  )1339( Sekinoدر گونزززه فالنزززدر ژاپنزززی

موفقیت را براي رديابی والدين در لقاح مخلزو دوازده

) (Paralichthys olivaceusو  Ribeiroو همکزززاران

مولززد مززاده و شززش مولززد نززر کفشززک مززاهی ژاپنززی

( )1332در ماهی آزاد اقیانوس اطلس به وجود آللهزاي

) (Paralichthys olivaceusبا استفاده از چهار جايگزاه

منحصر به فرد در ژنوتیپ مولدين و عدم وجود آللهاي

ژنززی ريزمززاهواره گزززارش کردنززد .در مززاهی توربززوت

خاموش در جايگاه هاي ژنی ريزمزاهواره مزورد اسزتفاده

) (Scophthalmus maximusمیزان موفقیت در رديزابی

در تعیززین ژنوتیززپ مولززدين بززه عنززوان عوامززل مهززم در

مولززدين از  33/6تززا  23/3درصززد بززا اسززتفاده از هشززت

موفقیت آنالیز رديابی مولدين و فرزندان اشاره کردند.

جايگاه ژنی ريزماهواره در  16تا  93مولد مورد اسزتفاده

در اين بررسی ،تزراکم اسزپرم نزر شزماره  9بزه طزور

متيیززر بززود ) Vandeputte .(Borrell et al., 2004و

معنیداري ( )P<3/36بیش از ساير تیمارها بزود ،بزا ايزن

همکززاران ( )1333موفقیززت رديززابی  36/9درصززد را در

حال ،اين نر سهم کمتري در تولیزد نتزاج داشزت .نتزايج

ماهی کپور معمزولی بزا اسزتفاده از هشزت جايگزاه ژنزی

همبستگی بین تراکم اسپرم بزا میززان مشزارکت مولزدين

ريزماهواره گزارش کردنزد .در سزال  1331نیزز  Kimو

در تولیزززد نتزززاج نیزززز منفزززی و معنزززیدار بزززود (،n=93

همکاران انتسا  23/3تا  233درصد از الروهاي تولیزد

 ،)P>3/32 ،r=-3/326که م يد عدم وجود ارتبا بزین

شزززده از لقزززاح مخلزززو مزززاهی کفشزززک قهزززوهاي

تعززداد اسززپرم و میزززان مشززارکت در تولیززد نتززاج اسززت.

 (Pleuronectesرا بزززززه والزززززدين

همبستگی منفی و معنیدار يعنی اينکه بزا افززايش تعزداد

تشکیلدهنده با استفاده از پنج جايگزاه ژنزی ريزمزاهواره

اسپرمها مشارکت کاهش يافته است Gage .و همکزاران

انجام دادنزد .اسزتفاده از نشزانگرهاي ريزمزاهواره داراي

( )1333اظهار داشتند که احتمال تماس تخمک با اسپرم

بیشترين تنوع ژنتیکی و بیشترين قزدرت رديزابی والزدين

تحت تأثیر عواملی از جمله تعداد ،سرعت و مدت زمزان

در قزززلآالي رنگززینکمززان ،بززر اسززاس آنززالیز اولیززه

ماندگاري اسپرم است که ماهیان بر اسزاس اهمیزت ايزن

نشززانگرهاي ريزمززاهواره اسززتفاده شززده در آزاد ماهیززان

شاخصها خود را با شرايط متيیزر وفزق داده ،بزه رقابزت

صورت پذيرفت .اين موبوع نقش زيزادي در موفقیزت

مزززیپردازنزززد .هم نزززین Stoltz ،و  )1330( Neffبیزززان

باالي اين تکنیک در گونزه مزورد مطالعزه داشزت .عزدم

کززردهانززد کززه اخززتالا در تززأثیر تعززداد اسززپرم بززر روي

وجود آللهاي خاموش در جايگاههاي ژنی ريزمزاهواره

موفقیت لقاح ممکن است به شرايط بومشناختی گونههزا

استفاده شزده در مولزدين و الروهزا نیزز از جملزه داليزل

مرتبط باشد .براي مثزال ،مزاهی آزاد بیشزتر در آ هزاي

)herzensteini

بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزلآالي رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissبا استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
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جاري تخم ريزي میکند در حالی که ماهی آبشش آبی

اسززپرم در عملیززات لقززاح اسززت و هززیچ گونززه رابطززه

در آ هززاي سززاکن درياچززههززا تخززمريزززي مززیکنززد.

معنیداري میان موفقیزت بارورسزازي بزا تعزداد نسزبی و

بنابراين ،شايد در آ هاي جاري اسپرمهزاي سزريعتزر و

طول کل اسپرم ديده نشزد .سزرعت خطزی اسزپرم داراي

در آ هززاي سززاکن تعززداد اسززپرمهززا در رقابززت داراي

ارتبززا مثبززت و حرکززت خطززی اسززپرم داراي ارتبززا

اهمیت باشد Butts .و همکاران ( )1333نیز معتقدند کزه

معکوس با موفقیت بارورسازي اسزت Aas .و همکزاران

تعداد اسپرم مورد نیاز براي لقاح موفق ماهیان اسزتخوانی

( )2332گزارش دادند که در ماهی آزاد اقیانوس اطلس

متفاوت و وابسته بزه گونزه اسزت و بزه داليلزی از جملزه

با افزايش تراکم اسپرم ،میزان لقاح نیز افززايش مزیيابزد

سیسززتم تخززمريزززي و لقززاح ،رفتارهززاي تخززمريزززي و

ولی در اين مطالعزه ،میززان مشزارکت والزدين در ايجزاد

ويژگیهاي گامزتهزا بزراي نفزوي بزه میکروپیزل اشزاره

نتاج ،بررسی نشده بود .در تحقیق حابر ،تزراکم اسزپرم

کردهاند .لذا ،نتايج بزه دسزت آمزده از میززان مشزارکت

تعیین کننزده میززان موفقیزت مولزدين نزر در تولیزد نتزاج

مولدين در تولید نتاج ،نشاندهنده اين مطلزب اسزت کزه

نبززوده اسززت .ايززن نتیجززه در تنززاقئ بززا تبززوري رقابززت

نر شماره  9در مقايسه با ديگر ماهیان مولد نزر از قابلیزت

)Ball and Parker, 1998؛  (Parker, 1990و گززارش

رقابت و بارورکنندگی کمتري برخوردار بوده اسزت .از

 Neffو همکاران ( )1339در خورشید ماهی آبشش آبی

آنجا که ممکن است شاخصهاي ديگزر اسزپرمشزناختی

) (Lepomis macrochirusو هم نززززین ،گزززززارش

از جملزه سززرعت شزناي اسززپرم ،مزدت زمززان تحززرک و

 )1336( Snookدر خصوص عدم تأثیر تعداد اسزپرم بزر

درصد اسپرمهاي متحرک الزاماً باال نباشزد و نقزش ايزن

رقابت اسپرم است .در تطابق با نتايج مطالعزه حابزر ،در

شاخصها چشمگیرتر باشد ) ،(Gage et al., 2004ايزن

مزاهی آزاد اقیزانوس اطلزس ) (Gage et al., 2004نیزز،

نتیجه میتواند بدين معنی باشد که تعزداد اسزپرم ممکزن

تعداد اسپرم عامل مشخصکننده موفقیت مولدين نزر در

است داراي ارتبا معنزیداري بزا موفقیزت لقزاح باشزند

ايجاد نتاج نبوده است .در ماهی قزل آالي رنگزینکمزان

ولی نمیتوانند به عنوان شاخصی مناسب براي پیشبینزی

نیز تراکم اسپرم رابطه منفی با میزان مشارکت مولدين نر

قدرت بارورسازي اسپرم قزل آالي رنگینکمزان مطزرح

در لقاح تخمکها داشزته اسزت ).(Tuest et al., 2008

باشزززند .در مطالعزززه  Ottesenو همکزززاران ( ،)1333در

تعداد اسپرم زمزانی در موفقیزت بارورسزازي مهزم اسزت

آزمايش رقابت اسپرم در ماهی هالیبوت اقیانوس اطلزس

که رقابت اسزپرم از يزک فرآينزد بخزتآزمزايی پیزروي

نیز نتايج مشابهی به دست آمد ،به طوريکه مولزدي کزه

کند .در بختآزمايی ،قدرت بارورسزازي هزر مزاهی نزر

داراي بیشززترين تززراکم اسززپرم بززود ،داراي مشززارکت

در ارتبززا بززا تعززداد اسززپرمهززايی اسززت کززه در رقابززت

کمتري در ايجاد نتاج بوده است Gage .و همکاران نیزز

شرکت دارنزد ) .(Parker, 1990بزراي مثزال ،در مزاهی

در سززال  1333بززا اسززتفاده از انگشززتنگززاري DNA

آبشزش آبزی ) ،(Lepomis macrochirusآزمزونهزاي

ريزماهوارهها در ماهی آزاد اقیانوس اطلس نشزان دادنزد

لقززاح در شززرايط آزمايشززگاهی کززه در آن رقابززت میززان

که سرعت نسبی اسپرم ،عامل اصلی تعیینکننزده برتزري

جفت نرها مورد بررسی قرار داده شدند ،نشان داد که بزا

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931
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افزايش تعداد اسپرم ماهی نر ،مشزارکت در ايجزاد نتزاج

نکتزه داللززت دارد کزه اسززتفاده از لقززاح يزک بززه يززک

آن ماهی نیز افزايش دارد ).(Neff et al., 2003

مولدين نر و ماده و مخلو نمودن و توزيزع تخزمهزاي

دلیل اصلی که می تزوان بزراي بزروز پديزده رقابزت

لقاح يافته در انکوباتورها باعا فراهم نمزودن فرصزت

اسپرم در می ان مولدين نر و کاهش اندازه جمعیت م ثر

يکسان براي همه مولدين نر مورد استفاده خواهزد شزد

مولززدين و نتیجتززاً کززاهش سززطا تنززوع ژنتیکززی در

تا اطالعات ژنتیکزی خزود را بزه فرزنزدان انتقزال دهنزد

گونه هايی مثزل ماهیزان قززل آالي رنگزینکمزان اشزاره

)Campton, 2004؛ Ribolli and Zaniboni-Filho,

کرد ،اتخاي الگوي نامناسب در مراکز تکثیزر مصزنوعی

).2009

است .بر اساس نتزايج الگوهزاي متفزاوت لقزاح کزه در

نتززايج ايززن مطالعززه نشززان داد کززه تحززت شززرايط

تیمارهاي اصزلی و شزاهد ايزن تحقیزق بررسزی شزدند،

آزمايشگاهی ،مدت زمان تحرک اسپرم بزه عنزوان يزک

می توان ايعان نمود که انجام لقاح يک به يک مولدين

عامززل کلیززدي در موفقیززت رقابززت اسززپرم در مززاهی

مزیشزوند

قزلآالي رنگینکمان مطرح اسزت .هم نزین ،مشزخص

گزينه مناسبی براي بهره گیري از تمام ظرفیت مولزدين

شد اگر چزه شزاخصهزاي مزرتبط بزا تحزرک اسزپرم تزا

موجو د در انتقال يخیره ژنتیکی الروهاست .لقاح يزک

حدودي مشخصکننزده میززان الروهزاي منتسزب بزه نزر

به يک مولدين نر و ماده و توزيع يکنواخت تخزمهزاي

شماره  1باشند ،با اين وجود ،در هر دو گروه تیمارهزاي

لقاح يافته در ان کوباتورها ،مشزارکت ژنتیکزی مولزدين

تک والدي و مختلط ،هنگامی که میززان مناسزب اسزپرم

خصوصاً مولدين نر را در تولید الروها نسبت بزه شزیوه

به ازاي تخمک ( )231استفاده شد ،درصد موفقیت لقاح

لقاح مخلو گامتها متعادلتر مزی نمايزد ،از ايزن رو،

باال ( )<%36بود و موفقیت لقاح به استفاده از اسپرم يک

باعا افزايش اندازه جمعیت م ثر در مولزدين خواهزد

يا چند ماهی نر بستگی نداشت .اسزتفاده غیربزروري از

شد .البته استفاده از روش تالقزی هزاي همگزانی نیزز بزه

ترکیب اسپرم چندين ماهی در طزی لقزاح ممکزن اسزت

عنوان يکی از راهحلهاي بسیار مناسزب مطزرح اسزت.

منجزر بززه نتززايج ناخواسزته و مشززارکت تعززداد انززدکی از

در اين روش ،به منظور افزايش تنزوع ژنتیکزی ،تمزامی

مولززدين در ايجززاد جمعیززت شززود .اخززتال اسززپرم چنززد

مولدين ماده با تمامی مولدين نر آمیززش مزیيابنزد .بزا

ماهی نزر بزدون آگزاهی دقیزق از شزاخصهزاي تحزرک

فراهم آوردن چندين جفت براي هزر کزدام از ماهیزان،

اسپرم در نهايت ،میتواند منجر به تنزوع ژنتیکزی پزايین،

به ويژه در مواردي که نابزاروري وجزود داشزته باشزد،

همخونی و ايجاد نژادهاي با شايستگی اندک شود.

نر و ماده کزه بزه صزورت تصزادفی انتخزا

بحرانهاي موجود تعديل میشوند .با اعمال ايزن روش
علیرغم آن که زاد و ولد کلی هزر مولزد مزاده کزاهش

سپاسگزاري

خواهد يافت ،اما همه آنها در تولید نسل سزهیم هسزتند

از دانشگاه علوم و فنون دريزايی خرمشزهر بزه جهزت

) .(Hallerman, 2003تحقیقاتی که اخیزراً بزه بررسزی

پشتیبانی مالی اين پژوهش طی پژوهانه شزماره -2/3-21

شیوه تکثیر مصنوعی مولدين پرداخته است نیز بزر ايزن

پ مورخ  23/3/26تقدير و تشکر میشود.
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Abstract
In this research, the variation of spermatozoa traits among three male rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) was used to examine how the relative influences of sperm density and
duration of sperm motility account for sperm competition success. Sperm competition trial was
conducted to study the fertilization ability of sperms from three male rainbow trout. The
proportions of larvae sired by different males were quantified using DNA microsatellite
analysis. Larvae sired by male number 2 dominated the offsprings; this male sired 56% and
48% of the offspring checked in the paternity test using OMM1036 and Ocl8 loci respectively.
Microsatellite DNA fingerprinting revealed that duration of sperm motility was conducive to
sperm competition success. There was no significant relationship between fertilization success
and either relative sperm count or duration of sperm motility; sperm count showed an inverse
relationship with competition success (P<0.01, r=-0.915, n=30). Therefore, the results showed
that under the experimental conditions for rainbow trout gametes, duration of sperm motility
was a key spermatozoa character affecting sperm competition success. In the both control
(paired mating treatments) and mixed milt fertilization groups, fertilization rates were high
(>95%) when sufficient numbers (107) of spermatozoa per egg were used. Therefore, the
fertilization success did not depend on whether sperm from one, or from a mixture of more
males were used.
Key words: Genetic variation, Sperm competition, Microsattelites, Rainbow trout, Oncorhynchus
mykiss, Fertilization
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