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 چکیده

( در کشور و نیاز به تحقیق در مورد تکثیر این گونه، Litopenaeus  vanamei)به توسعه پرورش میگوی سفید غربی با توجه
 یخت شناسیرهای بررسی بیولوژی تولید مثل و خصوصیات جنسی این گونه ارزش زیادی دارد. لذا در این تحقیق ویژگی

و میکروسکوپ  Atomic Force Microscopyبا استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست، تکنیک اسپرم میگوی سفید غربی 
همبستگی  ه وشدبررسی  نیز  زنده مانی اسپرم این میگوتراکم و وزن بیضه و اسپرماتوفور،  الکترونی بررسی گردید، همچنین

 وزنرسیده )بالغ  نرعدد میگوی  00منظور در فصل تکثیر به این  .بی گردیدارزیابین شاخص های اندازه گیری شده 
بررسی های بهداشتی و بعد از از یکی از کارگاه های تکثیر استان خوزستان به آزمایشگاه منتقل شده و  (گرم 3/4±31/35

بررسی  اسیون اسپرماتوفورمالنیزهای غیر طبیعی و اسپرموضعیت و اندازه اسپرم ، ، وزن بیضهوزن اسپرماتوفور  ،بیومتری
همچنین از اسپرم نمونه مناسب برای میکروسکوپ های مودر بررسی نیز ارزیابی گردید. همبستگی بین شاخص گردید.

و وزن  بیضهوزن نتایج نشان داد تهیه شده و ریز ساختار اسپرم میگو در این دو روش بررسی گردید.  AFMالکترونی و 
 50/75 ± 50/7گرم و00/0 ± 07/0 گرم، 70/0 ± 07/0سپرماتوفورهای مالنیزه شده به ترتیب برابر اسپرماتوفور و نسبت ا

 ± 31/0، در میکرولیتر 71/47 ± 03/3 برابر ها به ترتیبهای زنده و قطر اسپرم، درصد اسپرمتعداد اسپرمبود. همچنین درصد 
وزن بیضه  وزن میگو وهای مورد بررسی بین بین شاخص بود. بیشترین همبستگیمیکرومتر  30/31 ± 0/70درصد و  01/01

(R=0.958،) ( مساحت اسپرمR=0.91 ،)( تعداد اسپرمR=0.766،)  درصد بقاو ( اسپرمR=0.716 )هرچند. مشاهده شد 
های غیر طبیعی و همچنین میزان مالنیزه شدن اسپرماتوفور با سایر شاخص های مورد ارتباط معنی داری بین نسبت اسپرم

بطور کلی شباهت باالیی بین مشخصات تولید مثلی میگوی نر وانامی در شرایط استان خوزستان با  بررسی وجود نداشت.
 مشاهده گردید.  دنیامشخصات گزارش شده در سایر نقاط 

 .اسپرم، استان خوزستان ریخت شناسی، Litopenaeus vanamei  ،: میگوی پاسفید غربیواژگان کلیدی
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 :مقدمه.0

 نیازمند مصنوعی تکثیر در موثر های روش توسعه امروزه

 خصوصیات و مثل تولید بیولوژی زمینه در خوب دانش

 (.Andre et al, 2010)باشد می مهم های گونه جنسی

 گونه فراوانی از میگو پایان ده مختلف های جنس میان در

 از یکی وانامی پنئوسلیتو .است برخوردار خوبی نسبتا ای

 گسترش آن پرورش که باشد می تجاری مهم های هگون

بعد از وقوع بیماری لکه  (.FAO, 2010)دارد جهانی

سفید در صنعت میگوی کشور، معرفی گونه جدید یکی از 

روش های نجات صنعت تکثیر و پرورش میگوی کشور 

 .(Afsharnasab et al., 2005تشخیص داده شد )

 7303 سال در بار اولین برایسفید غربی( میگوی وانامی )

مطالعات  جهت ایران شیالت تحقیقات موسسه توسط

اولیه به منظور امکان سنجی پرورش در شرایط کشور با 

 میگوی رعایت اصول قرنطینه و ایمنی زیستی وارد گردید.

. بسیار مناسب است پرورشی هایویژگی دارای غربی سفید

میزان باالترین تولید را در جهان دارد.  0003و از سال 

 بوده باال هچریهای کارگاه شرایط در گونه این بازماندگی

-گسترده دامنه همچنین. باشد می درصد 00 تا 50 بین و

این گونه سایز . کند می تحمل را آب شوری درجات از ای

، میزان پروتئین جیره کمتری مناسب و رشد باالیی داشته

قاط و بازار پسندی مناسبی دارد، لذا در ن نیاز داشته

جاللی اند )مختلف دنیا به پرورش این گونه روی آورده

علیرغم (. 7300، متین فر و همکاران 7301جعفری،

اطالعات نسبتا باال در مورد تکثیر و پرورش این گونه در 

، با شرایط کشورهای صاحب صنعت پرورش این گونه

توجه به تاثیر قابل توجه شرایط محیطی بر شاخص های 

تولید های مهم رورشی میگو، بررسی ویژگیتولید مثلی و پ

 بهرسد. ضروری به نظر میمثلی این گونه در شرایط ایران 

 کیفیت به مربوط اطالعات کسب و تحقیقات  منظور این

 نر ارجحیت ویژه دارد ) و ماده میگوی گنادهای

(Racotta et al., 2003.)  بررسی وضعیت و کیفیت

ای بر تحقیقات تکمیلی گنادها و اسپرم تولید شده مقدمه

بر کیفیت  تاثیر عوامل مختلف محیطی به منظور بررسی

جدید، همانند تکثیر  هایو نیز استفاده از تکنیک گامت

مصنوعی و محافظت ذخیره و نگهدای گامت با سرما 

(Cryopreservation) می باشد (Tsai and Lin, 

 ارتباط مستقیمی پنائیده میگوهایتکثیر مناسب (. 2012

های تولید می با کیفیت مولدین و بویژه گنادها و گامت

باشد، تا لقاح با کیفیت و با نسبت باال روی دهد و جنین 

. (Peixoto et al., 2004)قوی و مقاوم ایجاد گردد

میگوی سفید غربی  نر جنس در مثل تولید دستگاه

 لبی چند و شفاف که باشدمی بیضه جفت یک از متشکل

 جفت یکحاوی  و است گرفته قرار قلب باالی در و است

 هایحباب ها یاآمپول به انتها در کهاست  دفران مجرای

 پنجمین به نهایتا و اسپرم هایکیسه یا اسپرماتوفور حاوی

 نام به ایویژه ساختار دارای نرها. پیونددمی رونده پای

. دارد نقش اسپرم کیسه انتقال در که باشند می پتاسما

 میگوهای .باشند می متحرك غیر اغلبها میگو اسپرم

دارای تلیکوم باز می باشد، در حین جفت  لیتوپنوس ماده

 از پس را نر اسپرمی کیسه یا ها اسپرماتوفورگیری 

 هنگام سپس و دارد می نگه خود تلیکوم در مدتی دریافت

 اسپرم و تخمک لقاح عمل تا کرده آزاد را آنها تخمریزی

 نسب مجیدی) گیرد صورتهمزمان با تخم ریزی ماده 

ها و کیفیت هر چند اطالعات در مورد ویژگی (.7311،

اسپرم گونه های مختلف میگو در منابع وجود دارد 

(Ceballos et al., 2004 ولی این منابع در مورد )

 ,.Ceballos et al) میگوی سفید غربی محدود است

2003; Meunpol et al., 2005)  و در کشور نیز مطالعه

 البته. مورد اسپرم میگو در منابع مشاهده نگردید درای 

 اسپرم تراکم بین قوی همبستگی یک وجود گزارشاتی از 

 آزاد از هایی گونه در و میزان باروری اسپرماتوکریت و

وجود دارد  ماهیان کپور و ماهیان سوف ماهیان،

 توجه با لذا (,Liley et al., 2002 7311 ،اسالمبولچی)

 جهان، و ایران در میگو پرورش و تکثیر صنعت اهمیت به

و کیفی  ریخت شناسیجاری با هدف بررسی  تحقیق

اسپرم و اسپرماتوفور میگوی سفید غربی با استفاده از 

میکروسکوپ فاز کنتراست، میکروسکوپ الکترونی و روش  

 Atomic Force Microscopyهمچنین  ،انجام گرفت

-شاخصمیزان همبستگی شاخص های زیست سنجی و 

 های کیفی اسپرم نیز بررسی گردید.
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  هاروش . مواد و 0

وانامی  مولد رسیده عدد میگوی مولد نر 00تعداد 

 هایکارگاه یکی از ( ازگرم 35.31±4.3)متوسط وزن

و با  به صورت زنده آبادانتکثیر میگوی منطقه چوئبده 

رعایت و کپسول اکسیژن و  لیتری 000مخزن استفاده از 

دانشگاه شهید  به  دانشکده دامپزشکی ال میگواصول انتق

تاسیون با شرایط بعد از آداپ چمران اهواز منتقل گردید.

و تغذیه با خوراك مخصوص  روز دوآزمایشگاه به مدت 

و شامل وزن  های زیست سنجی میگوها، ویژگیمولد میگو

نیزه بودن و میگو، وزن بیضه، وزن اسپرماتوفور،  مالطول 

اندازه گیری و ثبت  اسپرماتوفور اسیونیا عدم مالنیز

 .گردید

 ,Alfaro)اساس روش بر میگوهای نر اسپرماتوفور

1993a) بعد از بررسی طور خالصهه، باستحصال گردید ،

نر که با مشاهده  مولید میگوی وضعیت رسیدگی جنسی

بین پای پنجم و اسپرماتوفور سفید رنگ زیر نور در محل 

میگو ها به آرامی با یک  ششم شنا قابل مشاهده است،

پارچه نرم صید شده و با فشار مختصر از بیرون به داخل 

با شنا، اسپرماتوفور خارج شده و پنجمین پای  در محل

برداشته و به آرامی وارد میکروتیوب آنرا یک پنس استریل 

بعد از خارج نمودن  .گردیدحاوی آب استریل دریا 

ترازوی دیجیتال با اسپرماتوفور وزن هر اسپرماتوفور با 

مالنیزاسیون میزان گرم اندازه گیری شد.  0007/0دقت 

که بصورت سیاه شدگی راس اسپرماتوفور اسپرماتوفور نیز 

 مشخص گردید.نمود دارد، 

 -Leung)ها به روش توصیه شده توسطشمارش اسپرم

Trujillo and Lawrence, 1987)  ،انجام شد

بعد از وزن کشی در  اسپرماتوفور خارج شده از بدن میگو

به  7به نسبت  تریس آماده شده با آب دریای استریلبافر 

الم  استفاده از تعداد اسپرم بامخلوط گردید و   70

 شمارش گردید.سیتومتر وهم

نگروزین و هااز رنگ ائوزین برای بررسی زنده مانی اسپرم

 jeyalectumie and) توسطشدهتوصیهروش

subramoniam,1989) بررسی زنده ده گردید. استفا

نگروزین به  –ها با رنگ ائوزین ها ابتدا اسپرممانی اسپرم

که های زنده ند و اسپرمدرنگامیزی گردی دقیقه 75مدت 

بصورت فعال از ورود رنگ به داخل سلول جلوگیری کرده 

آبی تیره را  های رنگاسپرم بودند زنده و  رنگ نگرفتهو 

میزان زنده مانی با  ی شدند.مرده تلق به خود گرفته بودند

 400با بزرگنمایی سلول در هر نمونه  700شمارش 

 ,.Braga et al)مشخص گردید فاز کنتراستمیکروسکوپ 

2010) . 

 Imageبا استفاده از نرم افزار  هابررسی موفومتریک اسپرم

j 50به  7به نسبت  هااسپرم وربه این منظ .انجام گرفت  

قابل  بدون همپوشانی و مبطوریکه اسپر)رقیق شده 

 دقیقه 40به مدت  %70یگیمسا (  با رنگشمارش باشند

 وضعیت طبیعی یا غیر طبیعی بودن و  رنگامیزی شده و

برای اطمینان .قطر و مساحت اسپرم  اندازه گیری شد

تر اقدام به مورفومتری بیشتر و دریافت اطالعات دقیق

نیز  AFMها به دو روش میکروسکوپ الکترونی و اسپرم

 گردید.
جهت عکس برداری با اسپرم به منظور آماده سازی نمونه 

میکروسکوپ الکترونی ، اسپرماتوفور را از بیضه خارج 

درصد  7گلوتر آلدهید  پایدارکننده نموده سپس در محلول

ساعت نگهداری  3مدت زمان  سی سی و 70به میزان 

ه ب  rpm 7000گردید. بعد از آن محلول را سانتریفیوژ)

سپس محلول روئی را دور ریخته نموده و دقیقه (  0مدت 

با و با کمک بافر فسفات طی سه مرحله شستشو 

. در دور و به مدت دو دقیقه انجام شد 7000سانتریفوژ در 

نمونه اسپرم برای تثبیت سایر محتویات، بویژه  مرحله بعد

محلول اسمیوم میلی لیتر  70 ترکیبات لیپیدی،در

و به مدت زمان یک  قرار داده شد درصد 7 تتراکساید 

در دمای آزمایشگاه انکوبه گردید، سپس اسپرم  ساعت

 0به مدت   rpm 7000)دور  مجددا شستشو گردیده 

سه مرحله شستشو  ب دوبار تقطیرو نهایتا با آ دقیقه(

انجام شد، بدین  ن. سپس آبگیری توسط است.گردید

،  %15، %50،  %30 منظور غلظت های افزایشی استن

 00مدت  نمونه به ترتیب بهتهیه شده و  700%،   15%

در پایان  ها نگهداری گردید،در هر یک از غلظتدقیقه 

 روی کاغذ آلومینیومیغلظت مناسبی از نمونه پایانی 

مربعی به ابعاد یک سانتیمتر قرار داده شد، نمونه با 

Critical point drier   آماده سازی شده و پوشش طال
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مورد  SEMها به روش نمونه ها داده شد و  نمونهروی 

  بررسی قرار گرفتند.

 Atomic Forceبررسی میگو با روش  به منظور

Microscopy، توسط از روش توصیه شدهNarahari 

et al., 200 پس از خارج در این روش  .استفاده شد

( هر یک از اسپرماتوفورها 7 شکل) اسپرماتوفور دو نمودن

قرار داده شد و بعد از قطعه قطعه یشه درون پلیت ش

از  7:5نمودن اسپرماتوفور در بافر فسفات و تهیه رقت 

میکرولیتر از نمونه روی الم مخصوص  50نمونه در بافر، 

قرار داده شد، نمونه ها به مدت یک ساعت  AFMدستگاه 

در شرایط آزمایشگاه انکوبه شده و بعد از اینکه نمونه 

د  و  قبل از اینکه نمونه بیش از رطوبتش را از دست دا

حد خشک شود و شکل اسپرمها چروکیده و دفرمه شود، 

 .از نمونه گردید AFMاقدام به تهیه عکس 

مقادیر اندازه گیری شده به منظور تجزیه و تحلیل آماری، 

میگوی مورد بررسی بصورت میانگین، انحراف  00در 

اطمینان معیار، میزان حداکثر و میزان حداقل با ضریب 

بیان گردید و برای بررسی همبستگی بین شاخص ها  15%

 Spearman و Rاز شاخص ضریب همبستگی 

Correlation Coeficients  در نرم افزارSAS  استفاده

    گردید.

  

 

 
رماتوفور با پیکان )اسپ حرکتی پنجو  چهارمنطقه بین پاهای  رسیده از سفید غربی نر خارج نمودن اسپرماتوفور میگویی نحوه .7شکل

 سفید مشخص شده است(

 نتایج.3
در بررسی همبستگی بین شاخص های مورد بررسی، 

میزان زنده مانی اسپرم بیشترین همبستگی را با تعداد 

( و وزن R2=004/0(، وزن بیضه )R2=037/0اسپرم )

(  داشت که همه با ضریب خطای R2=170/0بدن )

ز طرفی بین درصد معنی دار بودند. ا 007/0کوچکتر از 

نتایج های غیر طبیعی و شاخص های مورد بررسی اسپرم

آورده  7مربوط به شاخص های مورد بررسی در جدول 

همه میگوها بالغ و رسیده بودند، همانطور که  شده است.

مشاهده می گردد میگوها وزن متوسط حدود  7در جدول 

ور سانتیمتر داشته، وزن اسپرماتوف 5/71گرم و طول  4/31

گزارش میلی گرم  00و  700و وزن بیضه به ترتیب 

تعداد اسپرم و ضریب مالنیزاسیون اسپرماتوفور به . گردید

   درصد بود.75 ومیلیون  73/0ترتیب 

همبستگی معنی داری مشاهده نگردید هرچند بیشتر 

شاخص ها، مثل وزن بیضه، تعداد اسپرم، میزان زنده مانی 

ین شاخص داشتند. میزان ها همبستگی منفی با ااسپرم

همستگی زنده مانی و تعداد اسپرم و وزن اسپرماتوفور نیز 

دادند.نشاناسپرممساحتوقطرباباالیی
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قطعه و حد باال و حد پایین با احتساب  00های زیست سنجی و کیفیت اسپرم در میگوی سفید غربی نر ) تعداد نمونه شاخص.7جدول 

 رفته شده اند (در نظر گ %15ضریب اطمینان 

 

 حد پایین حد باال انحراف معیار میانگین شاخص

 3/30 0/31 04/0 31/35 )گرم( وزن

 5/70 5/70 51/0 50/71 )سانتیمتر( طول

 750/0 711/0 07/0 70/0 )گرم( وزن بیضه

 007/0 001/0 07/0 00/0 )گرم( وزن اسپرماتوفور

 13/7 40/0 70/0 73/0 وزن بدن/وزن اسپرماتوفور

 0 7 0 75 )%( مالنیزاسیون

 1/3 7/5 30/0 71/4 )میلیون(تعداد اسپرم 

 11/7 73/0 77/7 14/3 )میکرومتر(قطر اسپرم 

 31/4 47/07 11/7 00/74 مربع()میکرومتر اسپرم مساحت

 73 00 50/7 50/75 غیر طبیعی )%(اسپرم 

 00 10 31/0 01/01 زنده )%(

 

 

 

 است بافر در موجود نمک اسپرم، اطراف هایناهمواری) اسپرم دو از بعدی دو تصویر: باال وانامی، میگوی اسپرم از AFM تصویر. 0 شکل

  راست سمت پایین ،(است کرده رسوب که
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برابر، طول دم و قطر اسپرم در تصاویر باال  و  70000، بزرگنمایی اسپرم میگوی وانامیاز  SEMتصویر میکروسکوپ الکترونی  .3 شکل

 ویر پایین مشخص استتص
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 های کیفی اسپرم( بین شاخص های بیولوژیک میگو وانامی و شاخص2Rمیزان همبستگی ) -0جدول 

Variable مساحت سر اسپرم قطر اسپرم اسپرم غیر طبیعی زنده مانی اسپرماتوفور وزن  تعداد اسپرم وزن بیضه وزن بدن 

 وزن بدن
CF  ضریب خطا 

7 
150/0* 

0007/0 
100/0* 

005/0 
010/0 
0105/0 

170/0* 
0070/0 

751/0 
5514/0 

030/0* 
0007/0 

177/0* 
0007/0 

 وزن بیضه
CF  ضریب خطا 

 7 
031/0* 

0007/0 
000/0 
0010/0 

004./* 
./0007 

305/0- 
034/0 

017/0* 
0007/0 

130/0* 
0007/0 

 تعداد اسپرم
CF  ضریب خطا 

  7 
 

340/0 
7145/0 

037/0* 
0007/0 

004/0_ 
4410/0 

105/0* 
0003/0 

011/0* 
0001/0 

 وزن اسپرماتوفور
CF  ضریب خطا 

   7 
013/0 
0100/0 

005/0- 
441/0 

131/0* 
0077/0 

100/0* 
0007/0 

 زنده مانی
CF  ضریب خطا 

    7 
737/0- 

0307/0 
110/0* 

0000/0 
010/0* 

0000/0 
 غیر طبیعی

CF  ضریب خطا 
     7 

-050/0 
104/0 

-011/0 
134/0 

 قطر اسپرم
CF  ضریب خطا 

      7 
010/0* 

0007/0 

 7        مساحت سر اسپرم

 .می باشد %15عالمت * نشان دهنده معنی دار بودن همبستگی دو شاخص مورد مقایسه در سطح اطمینان 

 بحث و نتجه گیری .4

سالی است که  چنداز آنجا که میگوی لیتوپنئوس وانامی 

ر مورد شاخص متاسفانه د ،در کشور پرورش داده می شود

ای صورت نگرفته است، های تولید مثلی این گونه مطالعه

هر چند تالش هایی در جهت مقایسه شرایط تولید مثلی 

. این گونه در کشور با سایر کشورها صورت گرفته است

بررسی وضعیت و کیفیت گنادها و اسپرم تولید شده 

ای بر تحقیقات تکمیلی به منظور بررسی تاثیر مقدمه

ل مختلف محیطی بر کیفیت گامت و نیز استفاده از عوام

های جدید، همانند تکثیر مصنوعی و محافظت تکنیک

( Cryopreservationذخیره و نگهدای گامت با سرما )

لذا در این تحقیق (. Tsai and Lin , 2012می باشد )

جنس نر این ژگیهای تولید مثلی شاخص های مربوط به وی

 .خوزستان بررسی گردیددر شرایط استان  میگو

نتایج این  تحقیق  نشان داد که بسیاری از شاخص های 

میگوی وانامی پرورشی کشور مشابه جنس نر تولید مثلی 

هر چند  ،نقاط دنیاستسایر  های این گونه درویژگی

-ویژگیها مشاهده شد. های کمی دربرخی شاخصتفاوت

 )توسط های تولید مثلی جنس نر میگوی وانامی اولین بار

Dougherty et al., 1989)  .نتایج تحقیق گزارش گردید

جاری نشان داد که وزن اسپرماتوفور و تعداد اسپرم هر 

مورد بررسی به  ماهه 70 حدود اسپرماتوفور در میگوهای

مقایسه نتایج . بود میلیون 07/4گرم و میلی  00ترتیب 

ه ک ت مشابه روی این گونه نشان دادبا تحقیقااین تحقیق 

کیفیت اسپرماتوفور میگوهای نر مورد بررسی مشابه با این 

 برای متعددی استاندارهای گونه در سایر کشورهاست.

 Peixoto et) است شده بیان میگو اسپرماتوفور کیفیت

al., 2003 )01 تا 00 وزن با نر میگوی برای مثال برای 

 تا 0/7 اسپرم تعداد و گرم میلی 70تا 1 اسپرماتوفور گرم

. است شده گزارش اسپرماتوفور هر در میلیون 1/3

 (Ceballos et al., 2004)در بررسی توسط همچنین

 30تا  74وزن اسپرماتوفور  ،روی میگو وانامی انجام شد

میلیون اسپرم گزارش  1/3-0/7 تعداد اسپرم را میلی گرم،

 Amrit et)همچنین در بررسی دیگری که توسط کردند.

al., 2006)  روی میگویpenaeus monodon   انجام

شد میانگین وزن اسپرماتوفور و تعداد اسپرم را به ترتیب 

گزارش  میلیون 0/3میلی گرم و تعداد  40و  01/3

، که مشابهت باالی نتایج تحقیق جاری با این نمودند

 گزارشات را نشان می دهد.

توفور را تعیین می افاکتور مهم دیگری که کیفیت اسپرم

. ن و یا عدم مالنیزاسیون می باشدکند مالنیزاسیو

مالنیزاسیون اسپرماتوفور یک شاخص منفی کیفی تولید 

میزان مالنیزاسیون اسپرماتوفور مثلی میگو می باشد. 

های استرس پیری، بستگی به عوامل مختلفی دارد،

باعث افزایش  بیماریهای عفونیطی و تغذیه ای، محی
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 ,Andre et al) رددمیزان مالنیزاسیون اسپرماتوفور می گ

2010). Alfaro et al.,1993))  گزارش کردند که کیفیت

یکی عوامل  :اسپرماتور تحت تاثیر دو عامل قرار گیرد

ایجاد پاتوژن مانند عوامل باکتریایی و ویروسی که همراه با 

. عامل گرددمیاسپرماتوفور  کیفیت استرس سبب کاهش

منفی روی  آب که تاثیر باال بودن درجه حرارت دوم 

اسپرماتوفور داشته  و مالنیزاسیون انتهای اسپرماتوفور را 

 -Peixoto et al , 2004, . Perez)باعث می گردد 

Velazquez et al 2001, Sanchez et al 2001 .).

 %75نتایج میانگین درصد مالنیزاسیون در بررسی حاضر 

ماه مولدین مناسب به  70تا  70بود، که با توجه به سن 

کردند  عنوان ((Doughertyv et al.,1990ر می رسد.نظ

 کاهش کیفیت مالنیزاسیون اسپرماتوفور و که فرآیند

ا سن با تغییرات مرتبط بدر اکثر موارد اسپرماتوفوور 

 میگوهای مسن تردیگر  میگوها متناسب است به عبارت

نسبت به کاهش  عالوه بر کیفیت پایین تر اسپرماتوفور،

حساسیت نیز کیفیت اسپرم تحت تاثیر دمای محیط 

بیشتری دارند. همچنین در بررسی که  برروی کیفیت  

وانامی انجام اسپرم در ارتباط با وزن و سن  بر میگوی 

 ، عالوه بر افزایش درصد مالنیزاسیون اسپرماتوفور،گرفت

دند میگوهای باالی یکسال فاقد اسپرماتوفور بو %0بیش از 

ی افزایش روند که با افزایش سن این درصد

 .(Ceballos et al., 2004)داشت

به و غیر طبیعی تعداد اسپرم های زنده در تحقیق جاری  

گزارش شد که این نتایج با  %0/75و  %1/01ترتیب برابر

روی میگو وانامی  (Ceballos et al., 2003)بررسی که

 یق خود نسبتمشابهت دارد، آنها در تحق دادندانجام 

در همچنین  گزارش نمودند. %1/13 اسپرم های زنده را

اسپرم  ن قابل قبول اسپرماتوفور و تعدادوزتحقیقی دیگر 

 01تا  00 با وزنF.paulensis  میگویهر اسپرماتوفور در

 – 1/3 میلی گرم و 70تا  1 به ترتیب را رای تکثیرب گرمی

 رشمیلیون اسپرم برای هر اسپرماتوفور گزا 0/7

ر روی مشابه بتحققق  در(. Peixoto et al., 2003)شد

میگوهای نر با وزن باالی  ، Penaeus setiferusیمیگو

 Rosas) را داشتندگرم بیشترین میزان اسپرم طبیعی  30

et al., 1993.)  هر چند در تحقیق جاری همبستگی

معنی داری بین تعداد اسپرم، وزن میگو و اسپرماتوفور با 

 Alfaro etهای غیر طبیعی مشاهده نشد ولیمدرصد اسپر

al.,1993)) ارتباط منفی بین درصد  ند کهمشاهده نمود

 Penauesمیگویاسپرم های غیر طبیعی و تعداد اسپرم 

stylirostris  مرحله رسیدگیسه  . در میگو وجود دارد 

که به ویژه برای  (.Alfaro,1993جنسی وجود دارد )

فیت اسپرم در وزن باالی بهترین کی  L.vanameiجنس 

افزایش تعداد اسپرم و کاهش اسپرم  گرم می باشد. 30

طبیعی در ارتباط با وزن میگو و خصوصیات  رغیهای 

سی در میگوهای نر پنائیده گزارش شده فرآیند دگردی

 (.Pratoomchat, et al., 1993. )است

برای  AFMدر این تحقیق برای اولین بار از تکنیک 

از مزیت  اسپرم میگو استفاده شد، ناسیریخت شبررسی 

های های این روش امکان تصویر برداری طبیعی از بافت

که تغییرات  پایدارکنندهجانوری بدون استفاده از 

ساختمانی در حالت طبیعی نمونه ایجاد می کنند، و دقت 

از جهات مختلف است. در  در حد نانو و تصاویر سه بعدی

ید غربی یک سر قلبی اسپرم میگوی سف AFMتصاویر 

شکل و یک دم موشی شکل دیده شد که در بررسی 

میکروسکوپی)حتی با میکروسکوپ دارك فیلد و 

دلیل  و شاید بهنیز قابل مشاهده نمی باشد  (فازکنتراست

عدم تحرك به این اسپرم  عدم مشاهده دم اسپرم میگو

یافته های سه بعدی اسپرم نشان نسبت داده شده است. 

تر نسبت به اسپرم در قسمت میانی برجسته داد که سر

اطراف آن بوده و سطح مقطع دم نیز در تمام طول تقریبا 

از آنجا که تحقیقی با استفاده از این روش در  گرد است.

های مختلف اسپرم میگو و حتی ماهی وجود نداشت، روش

و بهترین  شد بررسی اسپرم انسانی روی نمونه ها بررسی

حساسیت اسپرم به ترین مشکل ، مهمروش انتخاب گردید

و لزوم حفظ فشار  پایدار کنندهعدم استفاده از دلیل 

مزاحمت  و همچنین اسمزی اسپرم در مراحل تهیه تصویر

در تحقیقی بر روی . می باشدذرات نمک در تصویر برداری 

، عالوه بر بررسی AFMبا استفاده از روش  اسپرم انسان

ر گردن اسپرم بدنبال برخی ساختار اسپرم سالم، تغییر د

(. در Narahari, 2001عوامل سمی گزارش شده است )

این تحقیق اشاره شده است که این ناهنجاری حتی با 

استفاده از میکروسکوپ الکترونی قابل تشخیص نبوده 

در  ارتباط با بررسی اسپرم میگو با استفاده  مطالعات است.

 Klaus et) محدود استبسیار  از میکروسکوپ الکترونی

al., 2009).  در برخی مطالعات از این روش عالوه بر
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دقیق اسپرم، برای تشخیص زیر گونه های  ریخت شناسی

 ,.Niksirat et al) یک گونه نیز استفاده شده است

 فرا ساختاربررسی  مطالعه ای روی در کشور نیز (.2013

انجام شده است )ابراهیمی،  اسپرم کپور معمولی و قزل آال

(، هر چند روش تهیه نمونه و کیفیت تصویر قابل 7303

برابر تهیه شده  5000قبول نبوده و تصویر با بزرگنمایی تا 

عالوه بر استفاده از روش نسبتا  حاضراست. در تحقیق 

جدید در تثیبت نمونه، تصاویر با کیفیت باال از اسپرم 

های در تحقیق جاری بررسی میگوی وانامی تهیه گردید.

 اسپرم میگو به سه روش ریخت شناسی کمی و

میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ فاز کنتراست و روش 

AFM   با هم داشتند، تطابق کاملی 

نتایج این تحقیق نشان داد که همبستگی معنی داری بین 

ضریب  ) وجود داردمیگوها  بیضه وزنوزن بدن و 

 اسپرم تعداد با از طرفی وزن بدن( R=0.958همبستگی 

(R=0.766)، بقا درصد (R=0.716) اسپرم مساحت و 

(R=0.91 )اسپرم قطر و (R=0.832)  نیز همبستگی

)سطح معنی داری ضرایب  معنی داری نشان داد

. همبستگی بین .آورده شده است( 7همبستگی در جدول 

شاخص های بیومتریک میگو و خصوصیات تولید مثلی 

 Ceballosمیگو  در تحقیقات مختلف بررسی شده است.

et al.,2003)) وزن  ارتباط مستقیمی بین وزن میگو و

ماهگی گزارش نمودند،  70کیفیت اسپرم تا  اسپرماتوفور،

بین میگوهای نر  (R=-0.43)ارتباط معکوسی البته آنها

و همچنین ماهگی  70رماتوفور و سن میگو تا فاقد اسپ

گزارش ( R=-0.73) های غیر طبیعی و وزن میگواسپرم

های طبیعی را در میگوی حداکثر اسپرم به عالوه ،کردند

درصد( گزارش نمودند که 14گرمی )حدود  30یکساله و 

رماتوفور همبستگی معنی داری اسپ وزن با وزن میگو و

مشابه در میگوی مونودون توسط  نتایج داشت.

Pratoomchat et al.,1993) ).گزارش گردید  Rosaset 

al., 1993)) می ضمن گزارش نیز در میگوی وانا

همبستگی مشابه تحقیق جاری بین وزن، سن و کیفیت 

اسپرم، بهترین وزن و سن میگوی نر از نظر کیفیت اسپرم 

گرمی گزارش نمودند..  40هگی و وزن ما 70تولیدی را 

های حاضر همبستگی منفی بین اسپرمهر چند در تحقیق 

 ( و وزن اسپرماتوفور0.312)غیر طبیعی و تعداد کل اسپرم

چنین (Alfaro,1993) ( معنی دار نبود، ولی0.23)

 بصورت معنی دار P.stylirostrisدر میگوی را ارتباطی 

چنین نتیجه گرفت که میگوهایی که   کرد، اوگزارش 

اسپرم بیشتری از هر اسپرماتوفور تولید می کنند، بدشکلی 

ها مشاهده می گردد. چنین ارتباطی می کمتری در اسپرم

ل مراحل تکاملی اسپرم در اسپرماتوفور تواند به دلی

این مجاری در بلوغ  .همزمان با مراحل رشدی میگو باشد

 نهایی اسپرم و شکل گیری دم اسپرم نقش دارند

(Alfora, 1993 .) عدم مشاهده همبستگی معنی دار بین

بدشکلی های اسپرم و شاخص های بیومتریک میگو در 

از میگوهای بالغ  تحقیق جاری می تواند به دلیل استفاده

ماهه( که همه شرایط تولید مثلی مشابهی  70رسیده )

های بد شکلیگنادها باشد. بلوغ کامل همه  داشته اند و 

معمول در اسپرم میگوی وانامی شامل فقدان دم، دم 

(، Alfora, 1993خمیده و بدشکلی سر اسپرم می باشد)

ه ما 70که بد شکلی مربوط به دم اسپرم بیشتر در زیر 

مشاهده می گردد. برعکس موارد فوق مالنیزه شدن 

 اسپرماتوفور معموال در سنین باالتر بیشتر حادث می شود.

عوامل محیطی مختلف باعث عدم خروج  ،که عالوه بر سن

سیستم دفاعی  اسپرماتوفور و مالنیزه شدن آن می شوند.

پروفنل اکسیداز میگو تحت تاثیر استرس های محیطی و 

یزا و افزایش سن، اسپرماتوفور خارج نشده را عوامل بیمار

مالنیزه می نماید که مراحل مالنیزه شدن اسپرماتوفور 

با توجه به  نفی بر کیفیت اسپرم تولیدی دارد.تاثیر م

پایین بودن کیفیت اسپرم میگوی وانامی در سن زیر 

 70یکسال و باالرفتن درصد مالنیزاسیون در سن باالی 

ماه اسپرم با کیفیت  70تا  70ن ماه، نرهای با سن بی

به عنوان نتیجه کلی می توان  مناسبتری تولید می نمایند.

های تولید مثلی میگوی نر وانامی در عنوان کرد که ویژگی

شرایط استان خوزستان مشابهت زیادی به این شاخص ها 

در سایر نقاطه دنیا دارد، هر چند تفاوت هایی بین این 

شاخص ها با شاخص های شاخص ها و ارتباط این 

بیومتریک میگوی نر دیده می شود.که بررسی اثر آنها روی 

 کیفیت باروری میگو احتیاج به تحقیقات بیشتر دارد.

 تقدیر و تشکر. 5

این تحقیق با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و از محل پژوهانه 

   نگارندگان انجام گرفت.
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Abstract 

Regarding expansion of Litopenaeus vanamei culture in Iran, and the necessity to work on its 

reproduction system, conducting a research on its biological reproduction and sexual properties is of 

high value and sexual properties. Then in this study morphological properties of L. vanamei's sperm 

were evaluated using phase contrast microscope, Atomic Force Microscopy technique and Electronic 

microscope. Wight of testis and spermotophore as well as density and survival rate of sperms were 

measured in L. vanamei.  For this purpose, 20 mature male L. vanamei (35.37 ±4.3) were transferred 

from a local shrimp hatchery to laboratory. Biometrical indices as well as reproductive properties of 

shrimp (density, diameter and size of sperms, spermatophore weight and melanisation) were 

measured. Correlation coefficient between all indices were measured too. Results showed that testis 

and spermatophore weight were 0.18±o.01g and 0.08±0.01g respectively. Sperm count, survival rate 

and diameter of sperms were 41.19±3.83 per µl, %69.69±%2.39 and 39.36±10.8 respectively. The 

highest correlation coefficient was seen between shrimp weight and testis weight (R=0.958), sperm 

diameter (R=0.91) and sperm survival (R=0.716) respectively, although there was no significant 

correlation between abnormal sperm or melanized spermatophores and other biometrical indices.   

Key words: Litopenaeus vanamei, sperm morphology, Khouzestan province  
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