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 چکیده

براي این . روي مدت زمان تحرك اسپرم و درصد تحرك اسپرم مورد بررسی قرار گرفتکننده  طالعه اثر محلولهاي فعالدر این م

زیابی شد و  کلسیم ار واثر تلفیقی آنها با هرکدام از یونهاي سدیم، پتاسیم  و محلول بافري pHمنظور در مرحله اول پس از تعیین بهترین 

کننده انتخاب  بعنوان محلولهاي تقویتدو محلول نمکی که بیشترین طول دوره حرکتی اسپرم و باالترین درصد اسپرم متحرك را داشتند

مول در لیتر   میلی30مول در لیتر کلرید پتاسیم و   میلی30مول در لیتر کلرید سدیم،   میلی50حاوياین دو محلول  شدند که یکی از

مول در لیتر   میلی30مول در لیتر کلرید پتاسیم و   میلی40مول در لیتر کلرید سدیم،   میلی50محتوي و دیگري pH=31/10 باتریس 

و همکاران، Billard   استفاده شده توسطسپس اثر این دو محلول نمکی به همراه محلولهاي نمکی. بود pH=68/10 باتریس 

Poupard و آب کارگاه روي خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی )ول در لیتر کلرید سدیمم میلی 4/0( و همکاران، آب مقطر 

مول در   میلی50(اسپرم در محلول نمکی   طول دوره حرکتی اسپرم و درصد تحرك  بیشتریننتایج این مطالعه نشان داد که .بررسی شد

 .)>05/0P (بود) pH=31/10یتر تریس و مول در ل  میلی30 میلی مول در لیتر کلرید پتاسیم و 30لیتر کلرید سدیم، 

 

 Cyprinus carpio، کپور دریایی اسپرم، تحرك کننده،  تقویتمحلول : کلیديلغات

 darvish_60@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 

 



...بر تحرك اسپرم کپور دریایی محلولهاي تقویت کننده اسپرمی اثر  مطالعه    و همکاران                         درویش بسطامی

١٠

 مقدمه

سه جمیعت تاالبی، مصبی و پرورشی کپور معمولی وحشی 

مصبی تنها در حوضه   بطوریکه دو جمیعت تاالبی ودارددر ایران 

 پرورشی آن امروزه در میعتج ولی نماید میدریاي خزر زیست 

 این ماهی .)2( دناغلب استانهاي کشور و پشت سدها وجود دار

نشینان و  جایگاه مهمی را در سبد غذایی مردم بومی بویژه ساحل

 این گونه در چند سال اخیر). 2( اردها د ساکنان اطراف رودخانه

در استان گلستان ) ربه منظور بازسازي ذخای(بطور مصنوعی 

 کپور دریایی برخالف کپور پرورشی در بسیاري از .ودش تکثیر می

مناطق پراکندگی خود، بدلیل از دست دادن زیستگاه و هیبرید 

  با توجه به اینکه).9( باشد با کپور پرورشی در حال انقراض می

یند لقاح، استفاده از اسپرم مناسب آیکی از عوامل مهم در فر

یژگی آن تحرك  وین کیفیت اسپرم که مهمترینا بنابر،است

  اسپرم ماهیان .)3( سبب افزایش لقاح گرددتواند   می،باشد می

هاي مختلف از لحاظ شروع، مدت زمان و الگوي حرکتی  در گونه

 کمتر از دو هاي آب شیرین معموالٌ  اسپرم گونه.تفاوتهایی دارد

دقیقه تحرك دارد و در بسیاري موارد حداکثر فعالیت کمتر از 

شود در  حرکتی می واملی که باعث این بیع.  ثانیه است30

در آزاد براي مثال . باشد هاي مختلف ماهیان متفاوت می گونه

فشار اسمزي، میزان یون پتاسیم، ساکاروز و پالسماي ماهیان 

در  فاکتورهاي عمده ممانعت کننده اسپرم و pH>7سمینال با 

 در فشار اسمزي عامل اصلی کنترل کننده اسپرم وکپور ماهیان 

 مهمترین عوامل ماهیان خاویاري یون پتاسیم و فشار اسمزي

واضح است که پارامترهاي داخل سلولی مثل غلظت . دنباش می

ATP، cAMPت یونها بخصوص کلسیمظ و غل، pH و 

 روي توانایی و pH درجه حرارت و مانندپارامترهاي خارج سلولی 

ات جدید تحقیق .باشند مدت زمان تحرك اسپرم ماهیان موثر می

بخصوص اسپرم نشان ) پرورشی( روي مواد تناسلی ماهی کپور

مانند محلول نمکی موجب یی ها کننده داده که استفاده از فعال

حفظ ساختار تاژك اسپرم شده و در نتیجه زمان تحرك اسپرم 

به همین جهت با بهبود تکنیکهاي تلقیح . یابد افزایش می

کننده اسپرم به جاي  عالتدریج از محلولهاي فبمصنوعی محققان 

 چه مطالعات نسبتاٌ اگر.)1( یند لقاح استفاده کردندآآب در فر

 ولی در مورد گرفتهخوبی در مورد اسپرم کپور پرورشی صورت 

 با توجه .تحقیقی انجام نشده است) وحشی( اسپرم کپور دریایی

به اینکه اسپرم ماهی کپور وحشی در زمان مهاجرت تولید مثلی 

هی به هورمون تراپی، از نظر کمی  این مادهی  پاسخعدمبدلیل 

 از اینرو براي افزایش طول دوره تحرك و درصد ،باشد ناکافی می

طول دوره تحرك و (کننده  تحرك اسپرم باید از محلولهاي تقویت

کنون تحقیقی در زمینه اثر تا. استفاده کرد) درصد تحرك  اسپرم

کننده مناسب  ول تقویتاستفاده از محلولهاي نمکی و تعیین محل

  در ایران ماهی کپور دریایی اسپرمروي خصوصیات حرکتی

 هدف از انجام این تحقیق بررسی لذا، .صورت نگرفته است

هاي مختلف در  کننده خصوصیات حرکتی اسپرم در حضور تقویت

کننده مناسب  باشد تا از این طریق محلول تقویت کپور دریایی می

 با استفاده از اطالعات بدست آمده و براي این گونه مشخص شود

 . ودنم مشخص  رابتوان محلول لقاح مناسب براي این گونه

 

 هامواد و روش

 در آزمایشگاه 1387تحقیق حاضر در اردیبهشت سال 

مرکزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام 

محلول  ومناسب  pH براي این منظور پس از تعیین .گرفت

یونهاي سدیم، پتاسیم، اثر تلفیقی آن با هر کدام از  ،بافري

کلسیم و منیزیم ارزیابی شد و دو محلول نمکی که بیشترین 

صد اسپرم متحرك را  دوره حرکتی اسپرم و باالترین درطول

 انتخاب شدند که کننده اسپرمی تقویت بعنوان محلولهاي ،داشتند

  در لیترمول  میلی50 حاوي)1( نمکییکی از این دو محلول 

مول   میلی30کلرید پتاسیم و در لیتر مول   میلی30کلرید سدیم، 

 )2( محلول نمکی و دیگريpH  =31/10تریس و در لیتر 

  در لیترمول  میلی40 کلرید سدیم،  در لیترمول  میلی50ي محتو

 .بود pH =68/10  تریس و در لیترمول  میلی30کلرید پتاسیم و 

 به همراه محلولهاي نمکی سپس اثر این دو محلول نمکی

Billard مول در لیتر کلرید   میلی45که حاوي  و همکاران

مول در لیتر   میلی5/2، در لیتر کلرید پتاسیممول   میلی5سدیم، 

 و pH =8 مول در لیتر گالیسین و میلی 19تریس اسیدي، 

مول در   میلی45که حاوي  و همکاران Popuardمحلول نمکی

 30مول در لیتر کلرید پتاسیم و   میلی5لیتر کلرید سدیم، 

 آب کارگاه و و  استpH  =8  و اسیديمول در لیتر تریس میلی

 بود مول در لیتر کلرید سدیم میلی 4/0 يا که محتوآب مقطر

جهت  .پرم کپور دریایی مورد بررسی قرار گرفتروي اس

کننده مورد نظر، ترکیبات شیمیایی  سازي محلولهاي فعال آماده

اي  گانهننده، به دقت توزین و در بشر جداه به هر فعال کمربوط

بوسیله دستگاه همزن مغناطیسی، مواد در یک سپس . ریخته شد

مواد آزمایشگاهی محلولهاي . ند حل گردید از آب کامالٌرلیت

بدلیل ساختار نمکی آنها براحتی در ) کننده تقویت(کننده  فعال
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محلولها بوسیله pH بدنبال آن. آمدندصورت محلول درآب ب

HClو  NaOH و با استفاده از دستگاه pH در مترpH  مورد نظر

با   ماهی مولد نر4ال شده از صمخلوط اسپرم استح .تنظیم شد

 میانگین وزنی   سانتیمتر و5/48±08/2ی میانگین طول

 .دنت ترکیب شدی به یک نسبت در یک پل کیلوگرم100±300/1

هاي  کننده   از فعالجهت سنجش تحرك اسپرم با استفاده

 . مورد استفاده قرار گرفت)آب مقطر( مختلف و گروه شاهد

 ،حرکت اسپرم از روي درصد اسپرمهاي متحرك و مدت زمان کل

 براي شروع حرکت، اسپرم با .حرکتی بعد از فعالیت ارزیابی شد

 رقیق شد و پارامترهاي 1 :2000کننده به نسبت  محلول فعال

 100ز شروع فعالیت اسپرم تا زمانیکه حرکتی بالفاصله بعد ا

متحرك شدند توسط دوربین متصل به ها غیردرصد اسپرم

صد در ادامه در.  ثبت گردید)400با درشت نمایی ( میکروسکوپ

همه آزمایشات در سه ). 12( گیري شد اسپرم متحرك اندازه

 درجه سانتیگراد با میکروسکوپ فاز 19-21درجه حرارت  تکرار و

 و مشاهده روي الم صورت 400 درشت نمایی کنتراست با

 ).7( پذیرفت

ي آزمایشگاهی با ها آوري شده از بررسی اطالعات جمع

 با کمک آنالیز واریانس یکطرفه مورد SPSSافزاز  استفاده از نرم

 ها از آزمون چند براي مقایسه میانگین. پردازش قرار گرفتند

 .د درصد استفاده گردی95اي دانکن در سطح  دامنه

 تایجن

دهد که بین اثر  نتایج تجزیه واریانس یکطرفه نشان می

کننده بر مدت زمان تحرك، اختالف  محلولهاي متفاوت فعال

 .)2 و 1ول اجد(  درصد وجود دارد95داري در سطح  معنی

 ،اي دانکن اساس نتایج بدست آمده از آزمون چند دامنهبر

ه تحرك باعث بیشترین طول دور )1( محلول نمکی انتخابی

و ) 89±54/2( و درصد تحرك اسپرم)  ثانیه627±53/3( اسپرم

و درصد ) ثانیه 5/47±60/3( کمترین طول دوره  تحرك اسپرم

 و Billardدر محلول نمکی ) 5/68 ±62/3( تحرك اسپرم

محلول متوسط طول دوره تحرك اسپرم . شدهمکاران مشاهده 

آب  ،ان و همکارPoupard، محلول نمکی )2( نمکی انتخابی

 بترتیب) مول در لیتر کلرید سدیم میلی 4/0( کارگاه و آب مقطر

  و  ثانیه90±52/3 ثانیه، 181±41/1ثانیه،  07/7±510

همچنین درصد ). الف1 نمودار( ثانیه مشاهده شد 61/3±5/72

محلول نمکی ، 86±5/1 ،)2(  محلول نمکی انتخابیتحرك در

Poupard  و 65/79±25/1ه آب کارگا ،3/82±35/2 و همکاران 

 6/75±85/2) مول در لیتر کلرید سدیم میلی 4/0( در آب مقطر

 ).ب1 نمودار( درصد مشاهده شد
 

 کننده  نتایج تجزیه واریانس مدت زمان تحرك اسپرم کپور دریایی با استفاده از محلولهاي متفاوت فعال:1جدول 
 

 FP میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 294/7420 000/126145 5 00/630725 هابین گروه

 - - 000/17 6 000/102 هادرون گروه

 - - - 11 00/630827 کل

 اساس مدت زمان تحرك اسپرمکننده اسپرم کپور دریایی بر بندي محلولهاي متفاوت فعال  گروه:2جدول 

f e d c b a محلولها

       ثانیه±627 53/3 1

     ثانیه 510 ± 07/7  2
     ثانیه181 41/1±   3

    ثانیه52/3±90    4
  ثانیه6/3±5/72     5

 ثانیه 60/3±5/47      6

مول در لیتر  میلی 4/0(  آب مقطر-5 آب کارگاه، -4همکاران ، و  Poupard محلول نمکی -3، )2(  محلول نمکی انتخابی-2، )1(محلول نمکی انتخابی -1

.و همکاران  Billard   محلول نمکی-6، )سدیم کلرید
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 کپور دریاییو درصد تحرك اسپرم ) ثانیه( کننده اسپرم روي طول دوره حرکتی  اثر محلولهاي متفاوت فعال:1 نمودار

 ).P>05/0( باشد  تیمارها میدار  اختالف معنیدهندةحروف متفاوت نشان        

  همکاران،و Poupard محلول نمکی -3، ) 2(حلول نمکی انتخابی  م-2، )1( محلول نمکی انتخابی-1

  آب کارگاه- 6، )میلی مول در لیتر کلرید سدیم 4/0( آب مقطر-5 و همکاران، Billard  محلول نمکی- 4

 بحث

آزمایشگاهی مورد استفاده در این مطالعه و  ترکیبات مواد

دهد  مقایسه آن با سایر محلولهاي نمکی مورد استفاده نشان می

  باعث بیشترین مدت زمان تحرك)1( محلول نمکی انتخابیکه 

 دریایی )ب 1( نمودار  و درصد تحرك اسپرم کپور)2جدول (

مشاهده کردند  1991در سال  و همکارانCosson. شده است

قرار گرفتن در محلول غنی از   اسپرم بدون تحرك کپور بعد ازکه

 تحرك آن افزایش سدیم یا کلرید )مول  میلی50-200(پتاسیم 

  نیزشود در این محلول  همانطور که مشاهده می.بدیا می

 و کلرید )مول در لیتر  میلی50( غلظتهاي باالیی از کلرید سدیم

 که باعث شده این رد وجود دا)مول در لیتر  میلی30( پتاسیم

) تحركم  سلولهاي و درصددوره( محلول بیشترین تاثیر را روي

 یکی از پارامترهاي pH  همچنین.ر دریایی داشته باشدواسپرم کپ

هاي مختلف ماهیان است که روي  کننده اسپرم در گونه مهم فعال

 pHمشخص شده است که . گذارد قابلیت لقاح اسپرم تاثیر می

ارج سلولی مانند ترکیبات یونی محلولهاي درون سلولی و خ

گذار وع و طول دوره حرکتی اسپرم تاثیرکننده روي شر فعال

 بجز در( تاثیر کمی روي تحرك اسپرم کپور داردpH.است

pHبعالوه اسپرم کپور در ) باالهايpH  6 تواند شروع  می 9 تا

ها نشان داده که یک تغییر  همچنین بررسی. به حرکت کند

 داخلی اسپرم کپور ماهیان بعد از شوك pH ه به زمان دروابست

شود باعث   به سمت قلیایی میpH هیپواسمتیکی که باعث تغییر

  pH تحقیق حاضر در).4( گردد تحرك اسپرم کپور ماهیان می

 pH  که اینباشد  می31/10 برابر )1( محلول نمکی انتخابی

 این محلول باعث استفاده شده دردیگر قلیایی در ترکیب با مواد 

 روي خصوصیات حرکتی اسپرم تاثیر بیشتر این محلول نمکی

 که همه اسپرمها منی در یک نمونه . شده استکپور دریایی

 125  در کلرید سدیم  از قرار گرفتنمتحرك بودند بعدغیر

 90دقیقه،  100 به مدت) در صفر درجه سانتیگراد( مول میلی

به هر حال غلظت خیلی . دها قادر به حرکت بودن صد اسپرمدر

غلظتهاي زیاد درصد  زیاد کلرید سدیم و قرار گرفتن طوالنی در

 چه در محلول نمکی انتخابی اگر).11( دهد تحرك را افزایش نمی

و ) مول در لیتر  میلی50(  غلظتهاي باالتري از کلرید سدیم)2(

 باالتر نسبت pH و داراي) مول در لیتر  میلی40( کلرید پتاسیم

باشد ولی تاثیر کمتري نسبت به  می) 1(  محلول نمکی انتخابیبه

  احتماالٌ.ایی داردیروي اسپرم کپور در) 1( محلول نمکی انتخابی

که افزایش غلظت کلرید سدیم، کلرید پتاسیم و  استعلت آن 

pH جدول ( تواند باعث افزایش تحرك  مشخصی میةتا محدود

ر دریایی شود و با  اسپرم کپو)ب1نمودار (  و درصد تحرك)2

افزایش بیشتر این غلظتها از یک محدوده مشخصی تاثیر 

که  بازدارنده روي خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی دارد

 محلول . دیگران در این زمینه همخوانی داردنتایج ما با نتایج

 )1( نسبت به محلولهاي نمکی انتخابی  نمکی پوپارد و همکاران

ي تحرك اسپرم کپور دریایی دارد که علت  تاثیر کمتري رو)2( و

 کلرید سدیم، کلرید پتاسیم و  غلظت کمتر به احتمال زیادآن

pHهمچنین این محلول تاثیر . باشد  نسبت به محلولهاي فوق می

روي تحرك  و همکاران Billardمحلول نمکی بیشتري نسبت به 

اسپرم کپور دریایی دارد که علت آن را باید در غلظت کمتر 

 و همکاران Billardمحلول  در گالیسین  وجودریس اسیدي وت
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 محلولهاي هایپوتونیک باعث شروع حرکت در .جستجو کرد

شوند هر  می) کپور و ماهی طالیی(اسپرم ماهیان آب شیرین 

چند که محلولهاي ایزوتونیک نیز باعث تحرك اسپرم در برخی از 

وتونیک عمل اگرچه محلولهاي هایپ. ماهیان شیرین نیز شده است

باشد اما تنها عامل آغاز  مهمی در تحرك اسپرم کپور ماهیان می

 تحرك .باشد  تحرك اسپرم در ماهیان آب شیرین نمیةکنند

 میلی اسمول 150-200 اسپرم کپور در فشار اسمزي کمتر از

گرفتن در فشار  شود اما قرار برکیلوگرم بطور کامل آغاز می

 در نتیجه ث تغییر ساختار و باع و خیلی کم زیاد خیلیاسمزي

 و شود مانند آن چیزي که در آب مقطر  تحرك اسپرم میتغییر

 4/0( در آب مقطر  در این مطالعه).4(د ش دیده مواد دفعی

 تحرك اسپرم کپور دریایی بیشتر )مول در لیتر کلرید سدیم میلی

 و همکاران و نسبت به محلولهاي نمکی Billard   محلول نمکیاز

Poupard 2( و )1( و همکاران، آب کارگاه و محلول انتخابی( 

 . استباشد که علت آن فشار اسمزي  کمتر می

 و Billardبندي نهایی صرف نظر از محلول نمکی  در جمع

 سایر )مول در لیتر کلرید سدیم میلی 4/0( همکاران و آب مقطر

کننده در مقایسه با آب معمولی کارگاه باعث  محلولهاي فعال

صوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی شده و در میان بهبود خ

مول در لیتر   میلی50آنها محلول نمکی با ترکیب شیمیایی 

مول   میلی30مول در لیتر کلرید پتاسیم و   میلی30کلرید سدیم، 

یی برخوردار بوده آاز بیشترین کار  pH=31/10در لیتر تریس و 

 .باشد و قابل توصیه می
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Abstract
In this study effects of activating solution on motility sperm (duration of motility and 

percentage of motility) of wild carp were investigated. Therefore, after determine optimum 

pH, effect of those with everyone of Na+, K+, Ca٢+  and Mg٢+  ions were detected, and two 

saline solution that maximum total period of motility and maximum percentage of motile 

sperm were selected as activating solution. The activating solution (١) was: (٥٠mM of Nacl, 

٣٠mM of kcl, ٣٠mM of Tris, pH = ١٠٫٣١)  and activating solution (٢) was: (٥٠mM of 

Nacl, ٤٠mM of kcl, ٣٠mM of Tris, pH = ١٠٫٦٨). Then effect of these saline solution with 

Billard's saline solution: (٤٥mM of Nacl, ٥mM of kcl, ٢٫٥mM of Tris,١٩mM of glycine 

pH= ٨), and Poupard,s saline solution: (٤٥mM of Nacl, ٥mM of kcl, ٣٠mM of Tris, pH= 

٨) and distill weter (٠٫٤mM of Nacl) and hatchery water on motility sperm (duration of 

motility and percentage of motility) of wild carp were investigated. Results of this study 

showed that maximum total period of motility and maximum percentage of motile sperm 

were seen in selected saline solution(٥٠mM of Nacl, ٣٠mM of kcl, ٣٠mM of Tris, pH= 

١٠٫٣١), (P>٠٫٠٥). 
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