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  ریخت شناسی اسپرم و برخی متغیرهاي شیمیایی مایع منی ماهی گطان
 Barbus xanthopterus Heckel, 1843  

  
  4امیر جافریان*و  3مژگان خدادادي ،2غالمرضا اسکندري ،1مطلقالهام کرمی

، پروري جنوب کشوراستادیار پژوهشکده آبزي2، سالمی واحد اهوازادانشگاه آزاد ،ارشد رشته شیالتآموخته کارشناشیدانش1
  طبیعی رامین خوزستاندانشگاه کشاورزي و منابعطبیعی، دانشکده منابعاستادیار 4، استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد اهواز3

  14/12/1391پذیرش: ؛ تاریخ 17/10/1391تاریخ دریافت: 
  

 1 دهیچک
 مطالعه با آزادگان دشتی بوم انیماه ریتکث مرکز و کشور جنوبي پروري آبز پژوهشکده در حاضر قیتحق  

 استان ابیکم وي اقتصاد ،یبوم انیماه جمله از که B. xanthopterus گطان نر مولدی ماه 17ي رو بر
 طول نیانگیم گرم، 1/28±3/559 وزن نیانگیم: شدهي آورجمع زندهي هانمونه در. گرفت انجام بوده خوزستان
 5/53±9/4 کل طول نیانگیم و مترسانتی 1/49±2/4یچنگال طول نیانگیم ،مترسانتی 9/45±0/4 استاندارد

 تراکم نیانگیم ه،یثان 2/309±5/64 اسپرم تحرك دوره طول نیانگیم مطالعه نیا در. شد گیرياندازه مترسانتی
 درصد، 2/45 ±8/15 تیاسپرماتوکر درصد نیانگیم و 66/7±9/0ی من عیما  pHنیانگیم ،5/47±3/16 اسپرم

 بر گرمیلیم 1/1±9/0 و 7/51 ±8/28 ،3/23±0/1 بیترتبهی من عیما کل نیپروتئ و کلسترول گلوکز، نیانگیم
 ،8/108±2/20 ،4/432±2/79 بیترتبه یمن عیما فسفر و میکلس م،یزیمن م،یپتاس م،یسد نیانگیم تر،یلی دس

 کرون،یم 3/1±3/0 سراسپرم طول نیانگیم نیهمچن تر،یل بر مولیلیم 8/15±1/3 و 2/0±7/0 ،6/0±7/2
  . شد گیرياندازه کرونیم 7/3±0/1 اسپرم کل طول نیانگیم و کرونیم 3/2±7/0 تاژك طول نیانگیم

  
 .یمن عیما ،B. xanthopterus  گطان، اسپرم، ،یبوم انیماه :يدیکلي هاواژه

  
  

                                                             
  jaferian@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 از یمـاه نیـا. باشـد یمـ انیماه کپور خانواده مهم يهاگونه از) B. xanthopterus( گطان یماه  
 از و دارد منطقه مردم ییغذا سبد در را یمهم نقش که باشد یم خوزستان پسند بازار و مرغوب انیماه

 رانیـا در تنهـا نـه گونه نیا. شودمی محسوب پرورش و ریتکث قاتیتحق انجام جهت تیاهم با يهاگونه
 اسـت شـده شـناخته ،ياقتصـاد ارزش بـا ياگونـه عنوان به زین فارس جیخل هیحاش يکشورها در بلکه

)Mortazavizadeh et al., 2002.(  
 نیمهمتـر يرو بر کرخه سد احداث لیدل به یعیطب طیمح در یماه نیا تیجمع کاهش به توجه با  

 تـاالب و رودخانـه دسـت نییپـا آب کـاهش سبب که) کرخه رودخانه( یماه نیا ستیز محل رودخانه
 يرو بـر جنـگ اثـر در کـه یراتـییتغ نیهمچن و) Mortazavizadeh et al., 2002( شده میهورالعظ

 نیـا اسـپرم یبررس ،)Pyka et al., 2001( یطیمح يفشارها و اثرات زین و شد جادیا میهورالعظ تاالب
  .بود خواهد عتیطب در آنها یکیولوژیب تنوع و ریذخا از حفاظت جهت درمیگا شک بدون ،یماه

  
  هاروش و مواد
ي حـاو نالیسـم يپالسـما. اسـت شـده لیتشـک نالیسـمي پالسما و اسپرماتوزوآ از لتیم ای سمن  
 نیبـ رابـط گـرید یبعضـ و کننـدمی ينگهدار اسپرماتوزوآ از باتیترک نیا از یبعض که است یباتیترک
 را یطـیمح نالیسـم يپالسما ).Ciereszko et al., 2000( باشندمی اسپرماتوزوآو مثل دیتول ستمیس
 شـودمی ساخته بر اسپرم يهالوله و ضهیب توسط خود که آوردمی بوجود تکامل و حفاظت ه،یتغذ يبرا
 در سمن باتیترک يرو مطالعه اما است شده مطالعه یخوب به نالیسم يپالسما باتیترک پستانداران در

 بـاتیترک ،هاونی یآل ریغ باتیترک شامل نالیسم يپالسما. است شده شروع ریاخ يهادهه در انیماه
 نقـش کـه است میزیمن و میکلس م،یپتاس م،یسد يهاونی شاملی رآلیغ باتیترک. باشدمی میآنز و یآل

 يهـاتیفعال بـه یآلـ بـاتیترک و دارنـد اسـپرماتوزوآرا در حرکـت کننـده کیـتحر و کننـده ممانعت
 جهـت معیـاري اسـپرم کیفیـت .)Rurangwa et al., 2004( دارد داللـت اسـپرماتوزوآی سـمیمتابول
 تخـم لقـاح درامـر کـه پارامترهـایی بنـابراین. باشدمی تخم لقاح موفقیت در اسپرم توانایی گیرياندازه

 همـواره مـاهی پـرورش صنعت در. شوندمی محسوب اسپرم کیفی پارامترهاي جزء باشند می تأثیرگذار
 شده مبذول اسپرم کیفیت به نسبت کمتري توجه و گشته معطوف الرو و تخم کیفیت به توجه بیشترین

  اسـت مـؤثر الرو وبقـاي لقـاح موفقیـت روي گامـت نـوع دو هـر کیفیـت کـه درصـورتی اسـت
 )Rurangwa et al., 2004(. گطـانی مـاه اسـپرم مختلـف يهاانـدازه بررسـی بـه مطالعـه، ایـن در  
)B.  xanthopterus (اسـپرم، تـراکم مولـدین، وزن و طـول با ،هااندازه این ارتباط چگونگی و پرداخته 

  .گیردمی قرار بحث مورد اسپرماتوکریت
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 .گرفــت قـراری سـربر مـورد 2/1/91 تیـلغا 13/1/91 خیتـار از گطـانی مـاه نـر مولـد 17 اسـپرم  
 لـویک هـري ازا به mg/kg زانیم به گطانی ماه زبهیپوفیه عصاره قیتزر از پس ساعت 12ي بردارنمونه
 بـدون دقـت بـا مختلف مولدین از شده استحصال اسپرم .شد انجامی شکم هیناح فشار با بدن وزن گرم

 و )Secer et al., 2004( شـدهي آور جمـع یمالشـ طریق از شوند، آلوده خون ای و ادرار آب، به نکهیا
 سـر، طول( اسپرمي مرفولوژی بررس جهت .دیگرد منتقل شگاهیآزما به مربوطه يهاآزمایش انجام جهت
  . شد استفاده توریمان به مجهز) Nikon eclipse 50i( کروسکوپیم از) تاژك طول و کل طول

  اسپرم تحرك زمان سنجش
 10کروسمپلریم لهیوس به شگاهیآزما به شده استحصال تازه اسپرم ورود محض به منظور نیاي برا  

 همزمان خته،یر مقطر آب تریکرولیم 100آنهاي رو. شد قرارداده المي رو سمني هانمونه از تریکرولیم
 از هااسپرم درصد100باًیتقر کهی زمان تا حرکت دوره طول و شد زده کرنومتر مقطر آب کردن اضافه با

 اتاقي دما در شینما صفحه به مجهز) Nikon eclipse 50i( کرسکوپیم توسط ستندیبا حرکت
  ).Secer, 2004( شد گیرياندازه )20- 22( گرادیسانت

  اسپرم تراکم گیرياندازه
 آب بـا 1:2000 نســــبت بـه تریکرولیم 10 حدود ظیغل اسپرم قطره یک اسپرم تراکمی بررسي برا  

 داده قـرار آني رو المـل یـک بارکـه نئـو المي رو پاستور پتیپ با را شده قیرق اسپرم. شد قیرق مقطر
 بـه مجهـز) Nikon eclipse 50i( سـکوپ کـرویم توسـط يتومتریهموسـ استاندارد روش به  و ختهیر

  ).Alavi et al., 2010( دیگرد وشمارش  مشاهده شینما صفحه
  ییایمیوشیبي هاشیآزماي برا نمونه هیته و تیاسپرماتوکر ،pH گیرياندازه

ي هاوپیت کرویم درون سمن تریلیلیم 1 شده استحصال تازهي هانمونه از سمپلر کرویم لهیوسه ب  
 وژیفیریسانت دستگاه لهیبوس قهیدق 8 مدتبه 3000دور در هانمونه. شد داده قراري تریلیلیم 5/1
)Eppendorf 5415D( شدند وژیــفیریسانت )Alavi et al., 2006 .(ي پالسما وژیف يریسانت از بعد

) شفاف مایع( ییرو مایعي جداساز لهیبوس )نت سوپر( بود گرفته قرار الیوي باال قسمت در که نالیسم
 منتقل دیجدي هاالیو درون به سپس). Hefsolzehe, 2007( شد گیرياندازهی مني پالسما حجم

 توسط يگذارشماره از پس هانمونه .شد گیرياندازه) Hana 83141 Hi( متراچیپ توسط pH و شد
 به انتقالي برا و شد دهیپوش ومینیآلوم کاغذ با نور اثرات ازي ریجلوگي برا .شد پلمپ لمیف پارا
  ).Alavi et al., 2006( دیگرد منتقل -20زریفر بهي ایمیوشیب شگاهیآزما

 از ) تـاژك طـول و کـل طـول سـر، طـول( اسپرمي مرفولوژی بررس هتج :اسپرمي مرفولوژی بررس
 01/0 دقـت بـا و برابر 400یی نما بزرگ با شینما صفحه به مجهز) Nikon eclipse 50i( کروسکوپیم
  .شد استفاده کرونیم
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  یمن عیمایی ایمیوشیب باتیترکی بررس
 روش اسـاس بـر Technicon RA1000  دستگاه از گلوکز و نیپروتئ و کلسترول گیرياندازهي برا  
 گیريانـدازهي بـرا. شـد اسـتفاده آزمـون پارس شرکتی کم صیتشخي تهایک از استفاده با کیمتر فتو
 گیريانـدازهي بـرا .شـد اسـتفاده آلمـان کشور ساخت  Conrergys Ise ngدستگاه از میپتاس و میسد
  .)Alavi, 2006( شد استفاده Selectra-XL دستگاه از فسفر و میکلس

  اطالعات تحلیل و تجزیهي هاروش
 شـانزدهم نسـخه Minitab کـامپیوتري افزار نرم از شده آوريجمع يهاداده تحلیل و تجزیه جهت  

 .دیـگرد استفاده ونیرگرس و رسونیپی همبستگ آزمون ازی من عیماي پارامترها نیب .است شده استفاده
  .است شده گرفته نظر در =05/0 داريمعنی سطح هارییمتغ کلیه براي در ضمن

 برنامـه و Minitab 16  وتريیکـامپ افزارهـاينـرم در طرفه یک انسیوار زیآنال از هاداده زیآنال براي  
  .شد استفاده EXCEL گسترده صفحه

  
  و بحث نتایج

 در کـه بـود تـریلیلـیم بـر اسـپرم 3/47±3/16× 109 قیتحق نیا در شده گیرياندازه اسپرم تراکم  
  علـوي و همکـاران توسـط مطالعـه مـورد) Barbus sharpeyiی (بنـی مـاه اسـپرم تـراکم بـا سهیمقا

)Alavi et al., 2010( یوحشـی مـاه لیف اسپرم تراکم تر،یلیلیم بر اسپرم 77/9 تا 20/20×109 نیب 
)Huso huso( توســط  مطالعــه مــورد )Madadi et al., 1387( 109 ×40/3± 22/15 بــر اســپرم 
 گفـت تـوانیمی ماه نیا اسپرمي باال تراکم به توجه با .است انیماه نیا در باال تراکم انگریب تر،یلیلیم

  .است برخورداری خوب تیفیک ازی ماه نیا اسپرم که
 ارتبـاط مطالعـه مـوردی طـول محـدوده در گطانی ماه اندازه که دیگرد مشخص حاضر پژوهش در  
 )قـاتیتحق بـا که)، 2و1(جدول ) P<05/0( ندارد انزال حجم و اسپرم تحرك  دوره طول باي داری معن

)et al., 2002 Liley( ــاهي رو ــزلی م ــي آالق ــاننیرنگ  و) Onchorhrhynchus mykiss( کم
)Buzkut, 2006a ؛Buzkut, 2006b (معمـول کپـوري رو) یC. carpio (کمـاننیرنگـي آالقـزل و  
)O. mykiss (يهایبررسـ. داشـت  مطابقـت ) کـیج و همکـارانGage et al., 1995 (سـالموني رو 

 نشـان) O. nerka( قرمـزی مـاه آزادي رو) ,Hoysak and Liley 2001(هویساك و لیلی  و کیآتالنت
تکـین و  مطالعـات نیهمچنـ. ابـدیمـی کـاهش اسپرم تحرك دوره طول ،یماه اندازه شیافزا با که داد

 سـاینوز و همکـاران و) O. mykiss( کماننیرنگي آالقزلی ماهي رو )Tekin et al., 2003همکاران (
)Sahinoz et al., 2007( احیبی ماهي رو )Liza abu (انـدازه نیبـي داریمعنـ ارتبـاط کـه داد نشان 

ي روی بررسـ بـا )Tekin et al., 2003تکین و همکـاران ( .دارد وجود اسپرم تحرك دوره طول بای ماه
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ی مـاهي رو) et al., Rodina 2007رودینا و همکـاران ( و) .mykiss O( کمان نیرنگي آال قزلی ماه
 نیـا انـدازه نیبـ) >05/0Pي (داریمعنـ و مثبت ارتباط که کردند گزارش) Perca fiuviatilis( سوف

    .نداشتی خوان هم حاضر مطالعه با که دارد وجودی ده اسپرم حجم و انیماه
ي داریمعنـ ارتبـاطی ده اسپرم حجم وی ماه وزن نیب )et al., Rodina 2007رودینا و همکاران (  

   تــراکم نیبــ. باشــدیمــ قیــتحق نیــا از آمــده بدســت جینتــا مشــابه کــه )P<05/0( نکردنــد مشــاهده
بزکـورت  جینتـا بـا کـه) P<05/0( نشـد دهیـدي داریمعنـ ارتبـاط قیتحق نیا در انزال حجم با اسپرم

)Bozkurt, 2006b( کمـاننیرنگي آالقزلي رو )O. mykiss (قیـتحق ریمغـای ولـ .داشـت مطابقـت 
  .باشدیم )C. carpio( یمعمول کپوري رو) Bozkurt, 2006aبزکورت (

  

  گطانترکیبات مایع منی ماهی  آمار پیرسون بین خصوصیات اسپرم شناختی و - 1جدول 

  
  باشد.معنی دار می 05/0همبستگی در سطح *باشد،  معنی دار می01/0همبستگی در سطح     
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  خصوصیات اسپرم شناختی و ترکیبات منی ماهی گتان رسونیپ مربع جینتا  - 2 جدول
 2r(%) میزان همبستگی عوامل مورد بررسی

 8/60 بسیارقوي با طول کل هاوزن مولد
 73 بسیارقوي طول دوره تحرك باسدیم
 0/93 بسیارقوي طول دوره تحرك باگلوکز

 6/65 بسیارقوي طول دوره تحرك باکلسیم
 4/78 بسیارقوي دوره تحرك باپتاسیمطول 

 2/74 بسیارقوي طول دوره تحرك بامنیزیم
 7/31 بسیارقوي مایع منیpHطول دوره تحرك با

 2/25 بسیارقوي طول دوره تحرك باحجم انزال
 0/30 بسیارقوي حجم انزال با گلوکز
 1/30 بسیارقوي حجم انزال باسدیم

 0/30 بسیارقوي حجم انزال باپتاسیم
 6/30 بسیارقوي حجم انزال باکلسیم

 2/31 بسیارقوي طول سر با طول تاژك
 1/72 بسیارقوي گلوکزباسدیم

 4/78 بسیارقوي گلوکزباپتاسیم
 9/65 بسیارقوي گلوکزباکلسیم
 3/75 بسیارقوي گلوکزبامنیزیم
 91 بسیارقوي منیزیم باسدیم

 3/97 بسیارقوي منیزیم باپتاسیم
 1/96 بسیارقوي منیزیم با کلسیم
 7/92 بسیارقوي سدیم باپتاسیم
 7/94 بسیارقوي سدیم با کلسیم
 7/95 بسیارقوي پتاسیم باکلسیم

  

(جـدول  )P<05/0( نداشت وجودي داری معن ارتباطی ماه وزن با اسپرم تراکم نیب پژوهش، نیا در  
) C. carpioی (معمـول کپـوري رو )Bozkurt, 2006aبزکـورت ( مطالعـات بـا نظـر نیـا از که) 2 و1

ي اقهـوهي آالقـزلي رو) Dilleane and Pool, 1988( دیلینـه و پـول يهایافتـه امـا. داشت مطابقت
)Salmo trutta (و ) بزکورتBozkurt, 2006b (کمـان نیرنگـي آالقزلي رو )O. mykiss (دییـتأ را 

  .کندینم
 نیبـ در )مـولیلـیم 4/432± 2/79( میسـد ونیـ ،یتـیظرف تـکي هایون نیب در گطان یماه در  
ي هـایون غلظـت میسـی مـاه در. بود غالب )ونی یلیم 2/77±0/61( میزیمن ونی ،یتیظرف دوي هایون
 .)>01/0P( بـاالتربود )میزیـمن و میکلس( یتیظرف دوي هایون غلظت از )میپتاس و میسد( یتیظرف تک
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 محاسـبه  60/3و  78/35 بیترتبه میسی ماهی من عیما در میپتاس به میکلس و میپتاس به میسد بتسن
 006/0و9/3 بیـترتبـه میپتاسـ بـه میکلس نسبت و میپتاس به میسد نسبت گطانی ماهی بررس در. شد
 به میسد نسبت) and Cosson, 2006 Alaviعلوي و کاسون ( توسط رفتهیپذ صورت مرور مطابق. بود

 ،13/0 و 9/0 بیـترتبـه) C. carpioی (معمـول کپور انیماهی من عیما در میپتاسس به میوکلس میپتاس
 و O. mykiss( 1/4( کمـاننیرنگـي آالقـزلی مـاه، 01/0 و 64/1 )A. alburnus(آلبورنـوس ی مـاه
 A. persicus( 02/9( یرانـیای مـاه تاس ،02/0 و 42/4 )A. fulvescens( اياچهیدری ماهتاس ،03/0

ی مـاه و) C. carpioی (معمـول کپـوری مـاه در میپتاس به میسد نسبت از که شدي ریگاندازه 11/0 و
  اچهیدری ماه تاس و )O. mykiss( کمان نیرنگي آال قزلی ماه از و شتریب) A. alburnus(آلبرونوس 

)A. Fulvescens (یرانیای ماه تاس و )A. Persicus (زانیـم باشـد بـاال میسـد غلظت اگر. بود کمتر 
  .داردی خوان هم حاضر قیتحق با که است ازین مورد اسپرم حرکت ازي ریجلوگي براي شتریب میپتاس
 بـاال .)هیـثان بـه 2/309±5/64( بـودیی باال حد در اسپرم تحرك زمان مدت گطانی ماه مطالعه در  

 دهنـده نشان تواندیم که باشدیم میپتاس و میسدي هایون بودن باال جهینت در تحرك زمان مدت بودن
 غلظت از میپتاس به میسدي هایون غلظت نسبت قیتحق نیا در. باشد گطانی ماه  اسپرمي باال تیفیک

ي رو شـده انجـام مـرور بـا نظـر نیا از که بود باالتر گطانی ماهی من عیدرما میپتاس به میکلسي یونها
  توسـط علـوي و کاسـون شـده انجـام مـرور بـایی ایـدر وي اریـخاو انیـماه ان،یـماه آزاد ان،یکپورماه

)and Cosson, 2006 Alavi (شرینگ   .داشتی همخوان)Scheuring, 1925( کـه کـرد گـزارش زین 
 و دهــدیمــ کــاهش را انیــماه آزاد در K+ی بازدارنــدگ تیــفعال Na2+, Ca+2Mg ,+مثــلیی هــایون
 حاضـر قیـتحق جینتـا بـا کـه هسـتند Na+ از تـر مطلـوب و مـؤثرتری لیخ زینی تیظرف دوي هاونیکات

 داشت وجودي داریمعن و مثبتی همبستگ میزیمن و میکلس نیب گطانی ماه مطالعه در. داردی همخوان
 .داردی همخـوان )Akcaye et al., 2002(آکـاي و همکـاران   توسـط گرفتـه صـورت مطالعـات بـا که

 دوره طـول شـامل کـه اسـپرم،ي پارامترهـا شیافـزا در را میکلسـ موالری لیم نقشي متعدد مطالعات
   .)Cosson  et al., 2004( اند داده نشان را اسپرم حرکت سرعت و متحركي هااسپرم درصد تحرك،

 طـور بـه که شد محاسبه تریل در مولیلیم 0/74± 0/25 میکلس یون زانیم گطانی ماهی بررس در  
 بـود ترنییپا) تریل در مولیلیم 69/10 ± 71/2ی (معمول کپوری من عیما میکلس یون ازي امالحظه قابل
 بـرونقـرهی مـاهي ور )and Cosson, 2006 Alaviعلوي و کاسـون ( توسط گرفته صورت مرور با که

)A.  persicus (میکلسـ وني یـبـاال غلظت که کردند گزارش محققان نیا نیهمچن .داشتی همخوان، 
 ادیـز مقـدار بـه یون نیا حضور با کهي اگونه به دهدیم رییتغي حدود تا را ماتوزا اسپرم حرکتي الگو
 یـک حاضـر قیـتحق در. ابـدییم شیافزا حرکت کل زمان مدت اما شده کمتر اسپرم حرکت ریمس قطر

 ) et al.BiLard ,1987بـیالرد (  جینتا با که شد مشاهده )K  )01/0<P+و Ca+2نیب مثبتی همبستگ
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ي آالقزلی ماه در را اسپرم تحرك درصد ویی رسانا در را K+و Ca+2 غلظت و تراکم نیب رابطه بری مبن
 کمـاننیرنگ يآالقزل اسپرماتوزوآي نگهدار در میپتاس ونی .داشت مطابقت )O. mykiss( کمان نیرنگ
 ,Bilard and Cosson( بـیالرد و کاسـون  مطالعات و )Bayanes, 1981( دارد نقش ساکن حالت در

 دوره انیـپا تا ابتدا از میپتاس یون لهیوس به اسپرم تحركی دارندگ باز دامنه که است داده نشان) 1992
 80و 40( میپتاس یون ازیی باالي هاغلظت حضور دری حت هااسپرم ازیی باال درصد. کندیم رییتغ ریتکث

 دهدیم نشان گطانی ماه طالعهم .نداردی همخوان حاضر قیتحق با که هستند حرکت به قادر) مولیلیم
 ازي ریجلـوگي بـرای مهمـ عامـل میپتاس یون که بود تریبرل مولیلیم 8/108±2/20 میپتاس زانیم که

 گـزارشکه  )Morisawa and Suzkut, 1983(موریساوا و سوزکوت  قیتحق با که است اسپرم تحرك
 انیـماه آزاد دری منـ عیمـا در اسـپرم حرکـتی دارندگ بازي برای مناسب عامل میپتاس یونه بودند کرد

 در میپتاسـ برابـر 16 باًیتقر که است 8/108 ± 2/20 میپتاس زانیم قیتحق نیا در. داردی وانهمخ است،
. باشـدمـی) Alavi et al., 2004aعلـوي و همکـاران ( قیـتحق در )A. persicus( بـرون قـرهی مـاه

ي محـدودي هاونـهگ در اسـپرم حرکـت نیب رابطه )Lahnsteiner et al., 1996(النستینر و همکاران 
   دیـمرواری مـاه دری منـي پالسـما باتیترک و اسپرم حرکت نیب رابطه و است گرفته قراری بررس مورد

)A. albuenus( بـاتیترک که باشد نیا بری لیدل است ممکن رابطه نیا که کردند شنهادیپ و گزارش را 
 و میسـد یـون که دندیرس جهینت نیا به نیهمچن. باشد مؤثر اسپرم حرکتي رو تواندیمی مني پالسما

  .دارد گونه نیا اسپرم حرکتي روی منف ریتأث میپتاس
 اسـپرماتوزوآ حرکـت دوره طـول بای من عیما میسد یون زانیم نیبی شیافزا رابطه حاضر قیتحق در  

 .بـود دیـمرواری ماه در )Lahnsteiner et al., 1996( جینتا با مشابه که )،2 و1(جدول  دارد وجود زین
 میپتاسـ یـون نیبـی منفـ رابطه و میسد یون زانیم نیب مثبت رابطه که بودند کرده عنوان محققان نیا

 .دارد وجـود شـده یـاد گونـهی منـ در متحـرك اسـپرماتوزوآ درصـد و حرکـت دوره طـول بای من عیما
 و )Kruger et al., 1984( کروگـر و همکـاران ،)Alavi et al., 2004علوي و همکاران ( نیهمچن  

 عیمـا هیاسـموالرت و میسـد یـون نیبـ مثبت رابطه )Lahnsteiner et al., 1996(النستینر و همکاران 
 دربارهی کم اطالعاتند. کرد گزارش را برون قره و دیمرواری ماه کپور،ی ماهي هاگونه در بیترتبهی من
 زمیمکـاني رو گرفتـه صورت قاتیتحق. دارد وجودی استخوان انیماه اسپرم حرکتي رو میزیمن یون اثر

 شـروع در میزیـمن وني یـدیـکل و مهـم نقـش انگریـبی استخوان انیماه در اسپرم حرکتی سلول داخل
 میزیـمن مثبـتی همبستگ با که )Cosson et al.,1999( استی استخوان انیماه اسپرم حرکت تیفعال

  .دارد مطابقت )P>01/0( قیتحق نیا میسد با میزیمنی منفی هبستگ و) P>01/0( میکلس و میپتاس با
ي بـرا یـا زیاسـپرماتوژنز دوره طـول و هـاضـهیبي انـرژي تقاضا با مرتبطی من عیما در گلوکز وجود  

سـکر و ). Soengas et al., 1993( است )O. mykiss( کماننیرنگي آالقزلي اسپرماتوزوآ در هادیپیل
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 تحـرك دوره طـول و گلـوکز نیبـ )P>05/0ي (داریمعنـی همبستگ )Secer et al., 2004(همکاران 
 نیب که دیگرد مشخص حاضر قیتحق در .نمودند گزارش) O. mykiss( کمان نیرنگي آالقزل در اسپرم
   .است داشته وجود) P>01/0( مثبتی همبستگ تحرك زمان و گلوکز

بزکـورت و  .داشـتند اشـاره نیپـروتئی حفـاظت نقش بر) White and Macleod, 1963وایت و مکلود (  
 )متـریدسـ در گـرمsp9/42 ± 3( بـاال نیپـروتئ مقدار که دادند نشان )Bozkurt et al., 2006همکاران (

 گـزارش )Secer et al., 2004(سـکر و همکـاران  نیهمچنـ .اسـتي ضروري ا قهوه يآالقزل سمني برا
 نیرنگـي آال قـزل در میکلسـ و میپتاسـي هایون و نیپروتئ ازی سطوح نیبي داریمعنی همبستگکه  کردند
 اخـتالف قیـتحق نیا در .است اثرگذار اسپرم حرکت بری توجه قابل بطور که دارد وجود) O. mykiss( کمان

ي دهایـپیل )Piironen, 1994(پیـرونن  جینتا مطابق. نداشت وجود گریدي رهایومتغ نیپروتئ نیبي داری معن
  .است مرتبط اسپرماتوزوآ سمیمتابول با موجود

 انیـماهی منـ عیمـا در کلسـترولکـه  کردند گزارش )BiLLard et al., 1995(بیالرد و همکاران   
ی محـافظتي اثـر است ممکن کلسترول .است موجود نآ دربارهی کم اطالعات اما .دارد وجود نیریشآب
 کمـان نیرنگـي آال قـزل در سـمن حجم کهی زمان حرارت درجه خصوص بهی طیمح راتییتغ برابر در
)O. mykiss (باشد داشته ابدییم شیافزا )Secer et al., 2004 (و کلسترول نیب حاضر قیتحق در که 

 یخـارجی طـیمحي فاکتورهـا. )2و1(جدول  نشد دهیدي داریمعن ارتباطی بررس  موردي رفاکتورهایسا
ي پالسـما مشخصـه نیمهمتـر زا pH .مؤثرباشـد تحـرك دوره نـدیفرآ و تیـفیکي رو بـر است ممکن

 Alavi and( گـذاردمـی ریتـأث انیـماه کپـور اسـپرم دری حرکتـ لیپتانسـي رو که باشدیم منالیس
cosson, 2005.( ) النستینرLahnsteiner, 1996 (نیبـی مهمـ رابطه وی همبستگ pH وی منـ عیمـا 

) A. aLburnus( دیـمرواری درماهي اسپرماتوزا تحرك سرعت وی خط بطور متحركي هااسپرم درصد
 باشـدی منـي پالسما از مهمی ژگیو یک است ممکن pH که دهندیم نشان جینتا نیا. کردند گزارش ار

  در .داردی همخوان حاضر قیتحق با که دهدیم قرار ریتأث تحت را انیکپورماه اسپرم تحرك لیپتانس که
مـاهی  یمنـ عیمـاي پالسـما در موجـود فسفر .شد گیرياندازه 6/7ی من عیما pH گطانی ماهی  بررس

 ارتبـاط قیـتحق نیـا دری بررسـ مـورد عوامل از یک چیه با که بود تریبرل مولی لیم 8/15±1/3 گطان
 بـا گطـان یمـاهی من عیما غلظت و تحرك از آمده بدست جینتا سهیمقا ).P<05/0( نداشتي داریمعن
 کـه دهـدمـی نشـان )Alavi et al., 2009( علوي و همکاران توسط) Barbus sharpeyiی (بنی ماه

 دری مثبتـ نکتـه توانـدیمـ موضـوع نیـا. است شتریب گطانی ماه در اسپرم تراکم و تحرك زمان مدت
 اتیخصوصـ لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا .باشد گطانی ماه اسپرم انجماد خصوص دري بعد مطالعات

 کـل طـول و تـاژك طـول سـر، طـول نیانگیـم کـه دهـدیمـ نشـان گطانی ماه اسپرمی شناسزیست
 مطالعـه با سهیمقا درکه  بود کرونیم 7/3±0/1 و 3/2±7/0 ،3/1±3/0ب یترتبه گطانی ماه اسپرماتوزآ
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 Catla catla ،Labio کپور گونه 6 بر) Verema et al., 2008ورما و همکاران ( توسط گرفته صورت
rohita ،Labio cabasu ،Cirrhinus mrigala،Hypophthaimichthys molitrix 

،Ctenopharyngodon idella  محـدوده در مطالعـه مـورد کپـور گونـه 6ي برا اسپرم طول نیانگیم 
 از کـوچکتر اریبسـ گطـانی مـاه اسـپرم انـدازه گفـت تـوانیم که داشت 24 ±4/2 تا 15 ±6/2ی طول

 واحـد در اسـپرماتوزوآي باال تراکم بری لیدل تواندیم اسپرم بودن کوچک نیا که بود گونه 6 اسپرماتوزآ
  . باشد حجم

  
  سپاسگزاري

با سپاس و تشکر فراوان از مسئولین پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشـور (شـیبان) و قـدردانی وسـپاس   
  اند.نقش اساسی را ایفا کرده در تدوین این پژوهشویژه از زحمات جناب آقاي دکتر امیر جافریان که 

  
 منابع

Akcay E., Bozkurt Y., Tekin N., Secer S. 2002. Alabaliklarda suni tohumiam. 
Artificial insemination in trout, p. 70, in: 2nd Nat. cong. Repro. Art. Insem. 
September 4-6, 2002. Book of Abstracts, Konya (in Turkish). 

Alavi S.M.H., Jor¢ E., Hatef A., Mortezavi S.A.S., 2010. Sperm motility and 
seminal plasma characteristics inBarbus sharpeyi (Gu¨nther, 1874). Aquaculture 
Research, 41: 688-694. 

Alavi M., Rodina A., Hatef V., Stejskal T., Policar J., Hamačkova O. 2010. Sperm 
motility and monthly variations of semen  ) characteristics in Perca fluviatilis 
(Teleostei: Percidae). Czech Journal of Animal Science, 55(4): 174–18. 

Alavia S.M.H, Cosson J. 2006. Sperm motility in fishes. (II) Effects of ionsand 
osmolality: A review. Cell Biology International. 30: 1-14. 

Alavi S.M.H., Cosson J. 2005. Sperm motility and fertilizing ability in the Persian 
sturgeon Acipenser persicus. Aquacult Research, 36:841-50. 

Alavia S.M.H, Cosson J. 2005. Sperm motility in fishes. I. Effects of temperature 
and pH: a review. Cell Biology International, 29: 101-110. 

Alavi S.M.H., Cosson J. 2005. Sperm motility and fertilizing ability in the Persian 
sturgeon (Acipenser  persicus). Aquaculturre Research, 36: 841-850. 

Alavi S.M.H., Cosson J. 2006. Sperm motility in fishes. II. Effects of ions and 
osmolality: areview. Cell biology international, 30: 1-14. 

Alavi S.M.H., Cosson J., karami M., Abdoulhay H., Mojazi Amiri B. 2004. 
Chemical composition and osmolality of seminal plasma of Acipenser persicus; 
their physiological relationship with sperm motility. Aquaculture International, 
35: 1238-1243. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-189-fa.html


 ریخت شناسی اسپرم و برخی متغیرهاي شیمیایی مایع منی ماهی گطان... 

25 

Alavi S.M.H., Cosson J. 2005. Sperm motility and fertilizing ability in the Persian 
sturgeon Acipenser persicus. Aquaculture Research, 36: 841-50. 

Alavia S.M.H, Cosson J. 2005. Sperm motility in fishes. I. Effects of temperature 
and pH: a review. Cell Biology International, 29: 101-110. 

Alavi .S.M.H, Rodina M., Policar T., Linhart O. 2009. Relationship between semen 
characteristics and body size in Barbus barbus L. (Teleostei: Cyprinidae) and 
effects of ions and osmolality on sperm motility. Comparative Biochemistry and 
Physiology, Part A, 153: 430–437. 

Bozkurt Y. 2006. The relationship between body condition,spermatological 
properties in scaly carp(Cyprinus carpio) semen. Journal of Animal and 
Veterinary Advanes, 5: 412-414.  

Bozkurt Y. 2006. The relationship between body condition, sperm quality 
parameters andfertilization success in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 
Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (4): 284-288. 

Billard R., Cosson M.P. 1988. Sperm motility in rainbow trout, Parasalmo 
gairdneri; effects of PH and temperature. In: Breton b, zohr y, editors. 
Reproduction in fish  basic and applied aspects in endocrinology and genetics. 
Paris: INRA, pp. 161-167.  

Baynes S.M., Scott A.P., Dawson A.P., Dawson A.P. 1981. Rainbow trout, Salmo 
gairdneri, spermatozoa: effects ofcations and pH on motility. Journal of Fish 
Biology, 19: 259-267. 

Benau D., Terner C. 1980. Initiation, prolongation and reactivation of the motility 
of salmonid spermatozoa. Gamete Research, 3: 247-57. 

Billard R., Cosson M.P. 1992. Some problems related to the assessment of sperm 
motility in freshwater fish. Journal of Exprimental Zoology, 261:122-131. 

Cosson J. 2004. The ionic and osmotic factors controlling motility of fish 
spermatozoa. Aquaculture International, 12: 69-85. 

Cosson J., Billard R., Cibert C., Dreanno C., Suquet M. 1999. Ionic factors 
regulating themotility of fish sperm. In: Gagnon C, editor. The male gamete: 
from basic to clinical applications. Vienna, IL: Cache Rive Press, pp: 161-186. 

Rurangwaa E., Kimeb D.E., Olleviera F., Nasha J.P. 2004. The measurement of 
sperm motility factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture, 
234-242. 

Gage M.J.G., Stockley P., Parker G.A. 1995. Effects of alternative male mating 
strategies on characteristics of sperm pro-duction in the Atlantic salmon (Salmo 
salar L.): theoretical and empirical investigations. Journal of Biological 
Sciences, 350: 391-399.  

Hoysak D.J., Liley N.R. 2001. Fertilization dynamics in sockeye salmon and a 
comparison of sperm from alternative male phenotypes. Journal of fish Biology, 
58: 1286-1300.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-189-fa.html


  92 بهاراول،  شمارهاول،  دورههاي ماهی شناسی کاربردي/ پژوهش نشریه 
 

26 

Hefsolzehe F. 2007. Effect of extenders on some spermatological parameters, 
fertilization success and larval quality of (Rutilus frisii kutum), MSc. Thesis 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resourcs,  Gorgan. 

Kusa M. 1950. Physiological analysis of fertilization in the egg of the salmon, 
Onchorynchus keta, why are the eggs not fertilized in isotonic Ringer solution. 
Annotiation Zoology of Japan, 24: 22-28. 

Liley N.R., Tamkee P., Tsai R., Hoysak D.J. 2002. Fertilization dynamics in 
rinbow trout (Oncorhynchus mykiss), Effect of male age, social experience, and 
sperm concentration and motility on in vitro fertilization. Canadian Journalof 
Fisheries and Aqautic Sciences, 59: 144-152. 

Lahnsteiner f., Berger b., Weismenn t., Patzner R.A. 1996. Motility of spermatozoa 
of alburnus (Cyprinidae) and its relationship to seminal plasma composition and 
sperm metabolism. Fish physiology and biochemistry, 15: 167-79.  

Marian T., Krasznai Z., Balkay L., Balazs M., Emri M., Tron L. 1997. Role of 
extracellularand intracellular pH in carp sperm motility and modifications by 
hyperosmosis or regulation of theNa+ /H+ exchanger. Cytometry, 27: 374-382.  

Morisawa M., Suzuki K., Shimizu H., Morisawa S., Yasuda K. 1983. Effect of 
osmolality and potassium on motility of spermatozoa from freshwater cyprinid 
fishes. Journal of Exprimental Zoology, 107: 95-103. 

Mourtazavi Zadeh S., MaazediJ., SharifianM., Basak S., kahkesh M. 1992. An 
Essay on the passible artificial culture of Gatan fish :(Barbus xanthopeterus) 
Iran's  fishery research  center, khouzestan's    fresh watear   research  center, 
Iran  fisheries research institute. 

Marian T., Krasznai Z., Balkay L., Balazs M., Emri M., Tron L. 1997. Role of 
extra cellularand intracellular pH in carp sperm motility and modifications by 
hyperosmosis or regulation of theNa+ /H+ exchanger. Cytometry, 27: 374-382. 

Madadi K., Eymanpour J., Mohammadi A., Bani Esmayeli, et al. 1999. ”A comparative 
Essay on some characteristics of spermology of cultured and wild   elephant  fish 
(huso;huso):fishery  Magazine, fourth year number second page (83-89). 

Pool W.R., Dillane M.G. 1998. Estimation of sperm concentration of wild and 
reconditioned brown trout (Salmo trutta). Aquaculture Research, 29: 439-445. 

Pyka J., Bartell R., Szczerbowskil J.A., Epler P., 2001. Reproduction of Gattan 
(Barbus xanthopeterus, Hechel), Shaboout (B. grypus, Hechel) and Bunni (B. 
shareyi, Gunther) and rearing stoking material of these species. Archives of 
Polish Fisheries, 9: 235-246. 

Rurangwa E., Kime D.E., Ollevier F., Nash J.P. 2004. The measurement of sperm 
motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture, 234: 1-28. 

Rodina M., Policar T., Kozak P., Psenicka M., LinhartO. 2007. Semen of Perca 
fluviatilis sperm volum and density, seminal plasma indices and effects of dilution 
ratio, ions and osmolality on sperm motility. Theriogenology, 68: 276-283. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-189-fa.html


 ریخت شناسی اسپرم و برخی متغیرهاي شیمیایی مایع منی ماهی گطان... 

27 

Soengas J.L., Sanmartin B., Barrciela P., Aldegunde M., Rozas G. 1993. Changes 
incarbohydrate in domesticated rainbow trout Onchorhynchus mykiss related 
spermatogenesis. Comparative Biochemistry and Physiology, 105: 665-667. 

Ciereszko A., Glogowski J., Dabrowski K. 2007. Biochemical characteristics of 
seminal plasma andspermatozoa of fresh water fishes; In: Tiersch T.R., Mazik 
P.M. editors, Cryopreservation in aquaticspecies; Louisiana: WAS, Baton 
Rouge, pp. 20-48. 

Sahinoz E., Aral F., Dogu Z. 2007. Determination of spermatological properties of 
male Liza abu In Ataturk Dam Lake Sanhurfa. Journal of Fish Physiology and 
Biochemistry, 34: 71-77. 

Piironen J. 1994. Composition and cryopreservation sperm from some Finnish 
fresh water teleost fish. Finnish Fish Research, 15: 27-48. 

Tekin N., Secer S., Akcay E., Bozkurt Y. 2003. Cryopreservation of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss). Journal of Aquaculture Bamidgeh, 55: 208-212. 

Verma D.K., Routray P., Dash C., Dasgupta S., Jena J.K. 2009. Physical and 
Biochemical Characteristics of Semen and Ultra structure of Spermatozoa in Six 
Carp Species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9: 67-76. 

White L., Macleod J. 1963. Composition andphysiology of semen, pp.135-172. In: 
Hartman C.G., Mechanisms Concerned with Conception. Perrgamon Press, 
London. 

Winfield I.J., Nelson J.S. 1991. Cyprinid Fishes, systematic, biology and 
exploitation. CHAPMAN and HALL. Fish and fisheries series 3.  

   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-189-fa.html


  92 بهاراول،  شمارهاول،  دورههاي ماهی شناسی کاربردي/ پژوهش نشریه 
 

28 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-189-fa.html
http://www.tcpdf.org

