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 شناختیاسپرم و بیوشیمیایی پارامترهای از برخی مقایسه

 (Acipenser stellatus)برون و اوزون (Huso huso) ماهیفیل
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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند :تاریخ دریافت

 چکیده

 فاکتورهای از برخی و اسپرم تراکم اسپرماتوکریت، ،(تحرک اسپرم درصد و تحرک دوره طول) حرکتی خصوصیات در این مطالعه

 قرار بررسی ی موردوحشبرون اوزون مولد 7 و یماهلیف مولد 7 در( آلی و یونی ترکیبات) پالسمای سمینال هایشاخص شامل اسپرم بیولوژیکی

 ،310±65/30 ترتیببه ماهیفیل در ×(910) اسپرم تراکم و)%(  اسپرماتوکریت ،)%(اسپرم  تحرک درصد ،(s)اسپرم  دوره تحرک طول. گرفت

 40/2±28/0 ،63/2±23/0 ،63/80±270،81/3±61/23 ترتیببهبرون اوزونماهی  در و 36/0±76/2 ،31/0±87/2 ،31/4±11/93

 23/1±15/0 ،66/8±44/0 ،34/3±40/0 ،24/96±47/8 ترتیببه ماهیفیل در و منیزیم کلسیم پتاسیم، سدیم، ونی هایغلظت .شد گیریاندازه

 کلسترول غلظت. بود لیتر در مولمیلی 39/2±24/0 ،43/8±47/0 ،23/4±28/0 ،33/95±40/8 ترتیببهبرون اوزون در و لیتر مول درمیلی

 43/30±66/1 ،68/45±78/5 ترتیببهبرون اوزون در و لیتردسی در گرممیلی 67/30±47/2، 98/12±77/6 ترتیببه ماهیفیل سرم در گلوکز و

 لیتردسی در گرم 49/1±29/0 ،45/1±27/0دارای  ترتیببهبرون اوزون و ماهیفیل در سمینال پالسمای چنینهم. بود لیتردسی در گرممیلی

 بروناوزونماهی و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین طول دوره تحرک، درصد تحرک اسپرم و میزان غلظت یون منیزیم در فیل. بود پروتئین

 هستند. یاسپرم باالتر یتو کم یفیتک یدارا بروناوزوننسبت به  یماهیلکه ف دهدمینشان  یقتحق ینا یجنتای وجود دارد. داریمعناختالف 

داری میان سایر پارامترهای بیوشیمیایی میان دو گونه ، اما تفاوت معنیاست یماهیلاز ف تریشب بروناوزونکه در  یزیممن یونغلظت  یزانم، عالوهبه

 مشاهده نشد.
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 مقدمه

 و شیالت برای صنعت باال کیفیت واجد رماسپ که جاییآن از       

 ارزیابی لذا باشد،می اهمیت حائز شیالتی ذخایر بازسازی و تکثیر مراکز

 مصنوعی تکثیر در ماهی موفق تولید در کلیدی عوامل وجز اسپرم کیفیت

کیفی  (. فاکتورهایی2006و همکاران، Alvani ) شودمی محسوب

طول دوره حرکت  ،به تخمک مانند تعداد اسپرماتوزوآ نسبت اسپرم

موفقیت  برتواند سمن و محیط می ترکیبات یونی و آلی ،اسپرماتوزوآ

به بررسی  پیشین مطالعات (.Linhart ،1996و  Cosson) باشد مؤثرلقاح 

ماهی ایرانی چنین اسپرماتوکریت در تاسدوره تحرک اسپرم و هم

(Acipenser persicus) (، کپورمعمولی 1385 همکاران، و نویری)برادران

(Cyprinus carpio ،ماهی بستر 1396( )محمدی و همکاران ،)

(Huso huso×Acipenser ruthenus) همکاران، و نویری)برادران 

چنین، هم است. پرداخته (Acipenser nudiventris) شیپ ماهی و (1396

( به بررسی تراکم اسپرماتوکریت و پارامترهای 1394همکاران ) و قرایی

( با Schizothorax zarudnyiشناختی ماهی سفیدک سیستان )پرماس

کننده پرداخت، نتایج حاصل از این استفاده از چهار محلول رقیق

کلراید موجب  همراه کلسیممطالعه نشان داد که استفاده از نمک به

چون طول دوره تحرک و درصد شناختی همبهبود پارامترهای اسپرم

های سمن روی شاخص مطالعهگونه شد. های متحرک در ایناسپرم

 ،حرکت اسپرماتوزوآ و لقاح طی برای فهم فرآیندهای بیوشیمیایی در

 هایو بهبود روش ماهی مختلف هایگونه در تولیدمثل توانایی ارزیابی

 Alvaniباشد )ماهیان ضروری می سمن مدتو بلند مدتکوتاه دارینگه

 برون،اوزون و ماهیفیل انندم خاویاری ماهیان(. 2006و همکاران، 

 یکدیگر با بیوشیمیایی و شناختیاسپرم پارامترهای نظر از هاییتفاوت

 در و اسپرم کیفیت بر شده ذکر پارامترهای که به این توجه با و دارند

 زمینه در این تربیش تحقیقات لذا گذارند، تأثیر لقاح درصد نهایت

(. مایع اسپرمی 2014اران، و همک Rurangwa) رسدمی نظربه ضروری

های سدیم، پتاسیم، کلسیم، ماهیان حاوی عناصر غیر آلی از قبیل یون

سازی تحرک است که در جلوگیری از تحرک و یا فعال کلراید و منیزیم

گلیسیریدها نقش چون گلوکز و تریاسپرم نقش داشته و سایر مواد هم

ها کنند. نقش یونمیکلیدی در متابولیسم انرژی اسپرم ایفا  و اساسی

تحرک و توان باروری اسپرم توسط برخی از محققان مورد مطالعه  در

( 2007) و همکاران Tabares  کهطوریقرار گرفته است، به و ارزیابی

زمان فعالیت های کلسیم، پتاسیم و سدیم مدتکه یون ندگزارش داد

 Jenkinsو  Heچنین هم دهد.کاهش می را Brycon henniاسپرم ماهی 

( ثابت کردند که یون منیزیم موجود در اسپرم اثر بازدارندگی 2004)

بر روی حرکت اسپرم داشته و کلسیم نیز اثر منفی روی تحرک اسپرم 

ها نقش مهمی در موفقیت لقاح مصنوعی داشته و دارد. تحرک اسپرم

باشد، عنوان یکی از فاکتورهای مهم ارزیابی کیفی اسپرم مطرح میبه

فهمیدن  یی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسپرم نه تنها درآشنا

پاسخ ماهی در شرایط اسارت اهمیت دارد، بلکه گامی مهم برای 

 کوتاه سازیچون انجماد و ذخیرههای باروری همسازی روشبهینه

 (.1394و تولید حیوانات تراریخته کاربرد دارد )قرایی و همکاران، مدت

چون ها همکنندگی تعدادی از یونگی یا ممانعتالقاکنند اثر تاکنون

 دلیل تأثیر مستقیم در فعالسدیم، پتاسیم، کلسیم، کلر و منیزیم به

اسپرم ماهیان  تحرک در مؤثر آنزیمی هایواکنش سازیفعالسازی یا غیر

(. 1397نویری و صابر، مورد مطالعه و برسی قرار گرفته است )برادران

 اسپرماتوکریت،) شناختیررسی پارامترهای اسپرمبه ب تحقیق این لذا،

 پارامترهای و (اسپرم تحرک درصد اسپرم، تحرک دوره طول اسپرم، تراکم

 گلوکز، کلسترول، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، سدیم،) اسپرم بیوشیمیایی

برون وحشی اوزون ماهی وو مقایسه این پارامترها در فیل( پروتئین

 پرداخته است.

 

 هاشمواد و رو

 طول با یلوگرمیک 100±12 ماهی وحشیفیلمولد  7سمن        

کیلوگرمی با  38±9وحشی  بروناوزونمولد  7و متر سانتی 13±120

تایگون در مجتمع تکثیر  با استفاده از سرنگمتر سانتی 87±18طول 

 اردیبهشتدر  آوریجمع گرگان شهیدمرجانی ماهیان خاویاری پرورش و

 4در فالسک یخ در دمای  ،حاوی میلت هایسرنگ. گردید 1397 ماه

کشاورزی  علوم مرکزی آزمایشگاه به بالفاصله و دارینگه سیلسیوس درجه

 نظر مورد پارامترهای گیریاندازه جهت گرگان طبیعی منابع و

تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم(  طول دوره ،)اسپرماتوکریت

طول دوره حرکت اسپرم از گیری درصد و برای اندازه منتقل گردید.

متصل به رایانه  و CCDمیکروسکوپ فازکنتراست مجهز به دوربین 

 ،اسپرماتوکریت گیریاندازه برای (.2000 همکاران، و Cosson) شد استفاده

های میکرو محتوی سمن در دستگاه کردن لوله یفوژرپس از سانت

 اه میکرودستگبا استفاده از  ،دقیقه 5دور در  3000یفوژ با رسانت

 Fitzpatrick) گردید درصد اسپرم به پالسمای سمن تعیین هماتوکریت

تراکم اسپرم با روش استاندارد هماسیتومتری با  (.2005و همکاران، 

میکروسکوپ فاز  و با استفاده از 1:2000کردن اسپرم به نسبت رقیق

و با واحد  شد گیریاندازه 10 نماییدرشتکنتراست زمینه سیاه با 
910 پارامترهای  بررسی برای چنینهم .شد نوشته سمن لیترمیلی هر در

لیتری ریخته میلی 5/1های های سمن درون ویالنمونه ،بیوشیمیایی

 10مدت به 3000دقیقه و سپس در دور  2مدت به 500در دور  و

 (Sigma 1-13 England) سیگما از دستگاه سانتریفیوژ با استفاده دقیقه

. بعد از (Barannikova ،1995) یفیوژ شدندسانتر ،13-1
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باالی ویال قرار گرفته به  پالسمای سمینال که در قسمت ،سانتریفیوژ

بررسی ترکیبات بیوشیمیایی  برای هانمونه و منتقل جدید هایویال درون

های سدیم و پتاسیم ونی شدند. دارینگه گرادسانتی درجه -20دمای در

 و (Jenway pfp, England) ویجی مدل فتومترفلیم دستگاه توسط

 دستگاه وسیلههب پروتئین و کلسترول ،گلوکز ،منیزیم ،کلسیم

 WPA.S2000–UV/VIS, Combridge) 2000 ،اس مدل اسپکتروفتومتر

-UK) بیوشیمیایی سرم یا  های کمی پارامترهایو با استفاده از کیت

 (.2006همکاران،  و Alavi) شد گیریاندازه آزمون( پارس )شرکت پالسما

منظور صورت گرفت. بدین SPSS 16افزار آنالیز آماری با استفاده از نرم

شناختی مشابه هریک از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم مقایسه برای و

 استفاده گردید. %5 سطح احتمال در tآزمون  از برونو اوزون ماهیفیل در

 

 نتایج
از پارامترهای بیوشیمیایی و  نتایج حاصل از مطالعه برخی       

 آمده است.  1جدول در برون اوزونماهی و شناختی در فیلاسپرم
 

میانگین و خطای استاندارد پارامترهای مقایسه : 1 جدول

 بروناوزونماهی و بیوشیمیایی و اسپرم شناختی در فیل

05/0P< دار درنظر گرفته شده استمعنی . 
 

اسپرم  تحرک درصد ،(ثانیه) اسپرم تحرک دوره طول جدول، مطابق       

9 تعداد) اسپرم تراکم و )%( اسپرماتوکریت ،)%(
 به ماهیفیل در ×(10 

 در و 76/2±36/0 ،87/2±31/0 ،11/93±31/4 ،310±65/30 ترتیب

 ،63/2±23/0 ،63/80±270،81/3±61/23 ترتیببه برونماهی اوزون

 کلسیم پتاسیم، های سدیم،ونی غلظت چنینهم باشد.می 28/0±40/2

 ،34/3±40/0 ،24/96±47/8 ترتیببه ماهیفیل در منیزیم و

 ترتیببه بروناوزون در و لیتر مول درمیلی 15/0±23/1 ،44/0±66/8

 در مولمیلی 24/0±39/2 ،47/0±43/8 ،28/0±23/4 ،40/8±33/95

، 98/47±77/6 ترتیببه ماهیفیل در گلوکز کلسترول و غلظت .بود لیتر

 ترتیببه بروناوزون در و لیتردسی در گرممیلی 12/2±67/30

 چنینهم .بود لیتردسی در گرممیلی 66/1±43/30 ،78/5±68/45

 ،45/1±27/0دارای  ترتیببه بروناوزون و یماهفیل در سمینال پالسمای

 بود. لیتر پروتئیندسی در گرم 29/0±49/1
 

 بحث 

 ماهیفیلدوره و درصد تحرک اسپرم در ، حاضر یقدر تحق       

و  Primavara) نظر با مطالعات ینبود که از ا بروناوزوناز  تریشب

با  یقحقت ینا ینچنداشت. همی و مطابقت خوانهم( 2014همکاران، 

 یپرورش یایترانهمد زرد دم یماه اسپرم یفیتک یشده رو مطالعات انجام

ارزیابی کیفیت اسپرم  داشت. یخوانهم (Diaz ،2015و  Garcia) توسط

های نر و مطالعه داری گامتنگه ،های لقاح مصنوعیبرای بهبود روش

  ماهیان صورت در تولیدمثل روی موفقیت محیطیزیست هایآالینده اثر

 سریع ارزیابی چنینهم (.2014 همکاران، و Rurangwa) پذیردمی

دست آوردن هتواند انتخاب مولد مناسب را برای بکیفیت اسپرم می

نسل بهتری  ،باالتر تسهیل نماید که در نتیجه آن اسپرم با کیفیت

کیفی نشانگرهای زیستی بایست حاصل خواهد شد. برای این کار می

طول دوره حرکت اسپرم و درصد  ،تراکم اسپرم ،اسپرم )اسپرماتوکریت

 مشخص شود مؤثرند،توانایی لقاح  بر مستقیماً تحرک اسپرم( که

(Rurangwa  ،2014و همکاران.)  اسپرم در  زیادی بین تراکماختالف

همین اساس تراکم اسپرم و درصد بر های مختلف وجود دارد.گونه

  Acipenserبرون ایرانی )طور میانگین در ماهی ازوناسپرماتوکریت به

persicusدرصد  85/10لیتر و در میلی 47/2×910ترتیب حدود ( به

که از لحاظ تعداد اسپرم تفاوتی با ماهیان مورد مطالعه  گیری شداندازه

ماهی در این پژوهش مشاهده نشد، اما میزان اسپرماتوکریت در تاس

ماهی بود )علیپور و تر از ازون برون و فیلبرابر بیش 4ایرانی حدود 

تراکم اسپرم در (. 1386نویری و همکاران، ، برادران1391همکاران، 

 ماهیان بین
610 2  0110تا5/6 لیتر گزارش شده میلی عدد در هر

خاویاری  است و میانگین تراکم اسپرم در ماهیان استخوانی از ماهیان

م در ماهیان تراکم اسپر .(2015 ،و همکاران Billard) باشدتر میبیش

چون سن مولد، وزن و اندازه خاویاری عالوه بر گونه، به عواملی هم

سازی، زمان زمان اسپرمماهی، توالی و تکرارپذیری اسپرم گیری، مدت

ای بستگی دارد )علیپور مناسب رسیدگی جنسی مولد، شرایط تغذیه

چنین در مطالعات پیشین، وجود رابطه مثبت (. هم1391و همکاران، 

 Cyprinusمعمولی )ن تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت در ماهی کپورمیا

carpio(. هر 1377اثبات رسیده است )اسالمبولچی، ( و ازون برون به

 هاپارامتر
 بروناوزون ماهیفیل

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار

 a47/8±24/96  a40/8 ± 33/95  (لیتر /مولمیلی(سدیم 

 a40/0±34/3  a28/0 ± 23/4  (لیتر /مولمیلی( پتاسیم

 a44/0±66/8  a47/0±43/8  (لیتر /مولمیلی( کلسیم

 b15/0±23/1  a24/0 ±39/2  (لیتر /مولمیلی( منیزیم

 a12/2±67/30  a66/ 1 ±43/30  (لیتردسی /گرمیلیم( گلوکز

 a77/6 ±98/47  a78/5 ±68/45  (لیتر دسی /گرمیلیم( کلسترول

 a27/0±45/1  a29/0±49/1  (لیتر دسی /گرم( پروتئین

 a36/0±76/2  a28/0±40/2  ×(910تراکم اسپرم )

 a31 /0±87/2  a23/0±63/2 اسپرماتوکریت )%(

 a31/4±11/93  b81/3 ±63/80  )%( درصد تحرک اسپرم

             a65/30±310  b    61/23± 270  (ثانیهحرکت اسپرم ) طول
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که تعیین تراکم اسپرم و درصد اسپرماتوکریت فاکتورهای مناسب  چند

باشد، اما اهمیت های استحصال شده میبرای تخمین تراکم اسپرم

زمان تحرک و نوع حرکت د تحرک اسپرم، مدتچون درصعواملی هم

ها نقش کلیدی و اساسی دارد )برادران ها در تعیین تراکم اسپرماسپرم

(، گزارش دادند که طول 1394(. قرایی و همکاران )1386نویری، 

دوره تحرک و درصد تحرک اسپرماتوزوا در ماهی سفیدک سیستانی 

(Schizothorax zarudnyiبه ) درصد بود،  73ثانیه و  34با ترتیب برابر

زمان تر بود. افزایش مدتدر ماهیان این پژوهش بیشاین پارامترها 

آمیز ها به میکروپیل و انجام موفقیترسیدن اسپرم درصد اسپرم، تحرک

که مکانی مشخص برای ورود جاییکند. از آنلقاح را ممکن می

لذا با توجه به توانایی حرکت اسپرم اسپرماتوزوا در تخمک وجود دارد، 

ها به میکروپیل افزایش پیدا متر( شانس رسیدن آنمیلی 3)حدود 

( بیان کرد که کاهش میزان یون 1999) و همکاران Cossonکند. می

عالوه، درصد آال شد. بهپتاسیم موجب آغاز تحرک اسپرم ماهی قزل

 ×♀Huso huso♂) بستر ماهی اسپرم تحرک زمانمدت و تحرک

Acipenser ruthenus ثانیه ارزیابی  300درصد و  80ترتیب حدود ( به

( که از لحاظ آماری درصد تحرک ماهی 1395نویری، شد )برادران

زمان تحرک اسپرم نیز، برون بود، اما، مدتبستر شبیه به ماهی ازون

 دیگر میزان تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت مطالعه در بود. ماهیفیل شبیه

گیری درصد اندازه 7/9و  93/2×910ترتیب حدود برون بهماهی ازون

رسد اختالف مشاهده شده نظر میبه .(1394جورشری، شد )علیپور

دلیل متفاوت در میزان اسپرماتوکریت این مطالعه با پژوهش کنونی، به

 یاسپرماتوزوآ دیگر،براساس مطالعه گیری باشد. بودن روش اندازه

گذار در مایع سمینال ماهیان تخم شبیه اکثر برونزونو او ماهیفیل

. ترکیبات پالسمای (2006 ،و همکاران Alaviباشد )فعال میغیر

مانع حرکت اسپرماتوزوآ در مایع سمینال و لوله  معموالً سمینال

. عامل اصلی عدم (2015 ،و همکاران Billard)شود بر میاسپرم

های پالسمای سمینال و لوله در خاویاری ماهیان یحرکت اسپرماتوزوآ

خاطر غلظت یون پتاسیم است که غلظت این یون در به ،براسپرم

رسد مول در لیتر میمیلی 5/2سمینال ماهیان خاویاری به  پالسمای

(Billard  ،2015و همکاران .) یون پتاسیم  میزان 1جدول با توجه به

 و 34/3±40/0 ترتیبهب بروناوزون و ماهیفیل در سمینال مایع

. مایع سمینال عالوه بر نقش بوددر لیتر  مولمیلی 28/0±23/4

 Cosson) کندداری مینگه هاآنممانعت کننده حرکت اسپرماتوزوآ از 

مایع (، 2010) و همکاران Morisawa طبق نتایج(. 2015و همکاران، 

مول در میلی 2( حاوی Cyprinus carpio) معمولیسمینال ماهی کپور

مول میلی 4/82 ،مول در لیتر یون منیزیم میلی 8/0 ،یون کلسیملیتر 

میلی مول در لیتر یون سدیم بود که در  75در لیتر یون پتاسیم و 

تری دارای مقادیر بیش بروناوزونماهی و مقایسه با مایع سمینال فیل

منیزیم در  کلسیم و ،اما میزان یون سدیم ،باشداز یون پتاسیم می

 باشد.تر میاز ماهی کپور بیش بروناوزونماهی و فیلمایع سمینال 

زمان تحرک یون کلسیم و سدیم یون ضروری برای القاء و افزایش مدت

مول کلسیم به که افزودن یک میلیطوریباشد. بهاسپرماتوزوا می

ای زمان ثانیه 30کننده اسپرم، موجب افزایش حدود های رقیقمحلول

(. بنابراین بر همین 1387همکاران، تحرک اسپرم شد )احمدی و 

تر از ماهی ماهی و ازون برون بیشاساس، طول دوره تحرک اسپرم فیل

های یونی پالسمای سمینال بیانگر باشد. تفاوت در غلظتکپور می

های باشد. بر همین اساس، غلظت یونهای خاص هر گونه میویژگی

 Cyprinusمعمولی )ورکپ ماهی اسپرم در منیزیم و پتاسیم کلسیم، سدیم،

carpioو  2886-2028، 330-180، 874-253برابر با ترتیب ( به

های پتاسیم و گرم در لیتر بود. وجود مقادیر باالی یونمیلی 44-45

شمار منیزیم، عاملی منفی درصد و طول دوره تحرک اسپرم ماهیان به

یفا سازی اسپرم ارود، اما کلسیم و سدیم نقشی کلیدی در فعالمی

(.  نقش پروتئین در اسپرم ماهیان 1391کند. )خارا و همکاران، می

 و همکاران،  Rurangwa؛2015و همکاران،  Billard) باشدمی ناشناخته

2014 . )White  وMacleod (2010 عنوان کردند که پروتئین نقش )

حفاظتی دارد. وجود گلوکز در مایع سمینال ماهیان به انرژی زیاد 

شود. تحقیق صورت ها طی تولید اسپرماتوزوآ مرتبط میی بیضهمصرف

 اوزونماهی و فیل( که بین میزان گلوکز 1گرفته نشان داد )جدول 

. کلسترول ممکن (>05/0P)داری وجود نداشت اختالف معنی برون

خصوص درجه حرارت( بهحافظتی در برابر تغییرات محیطی )م است اثر

و  Rurangwaداشته باشد ) یابد،می زمانی که حجم اسپرم افزایش

مطالعه انجام شده نشان داد که بین میزان کلسترول  (.2014همکاران، 

(. 1داری وجود نداشت )جدول اختالف معنی بروناوزونماهی و فیل

کند. عمل می های استروئیدیساز هورمونماده پیش عنوانبه کلسترول

باشد. مطابق ای ماهی میهوضعیت تغذی دهندهمیزان کلسترول نشان

( گزارش دادند که تفاوت 1391) بهمنی و همکاراننتایج،  نبا ای

داری میان سطوح کورتیزول، گلوکز، تری گلسیرید بین ماهیان معنی

 ( مشاهده نشد. Acipenser nudiventrisنر و ماده شیپ پرورشی )

 رونباوزونبه  ماهی نسبتفیل که دهدمینتایج این تحقیق نشان        

پارامترهای  ولی از نظر .دارای کیفیت و کمیت اسپرم باالتری هستند

 بروناوزونمیزان غلظت یون منیزیم که در  جزبه ،بیوشیمیایی سمن

سایر پارامترهای بیوشیمیایی در هر دو  ،است ماهیتر از فیلبیش

 دهند.نشان نمی باهمرا  داریاختالف معنی
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