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 1397 خردادتاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 صورت گرگان شهیدمرجانی ماهیان خاویاری پرورش و تکثیر مجتمع در 1396 اردیبهشت فروردین تا از ماه 2 مدتبه که مطالعه این طی 

 اسپرم بیولوژیکی خصوصیات از برخی و اسپرم تراکم اسپرماتوکریت، ،(تحرک اسپرم درصد و تحرک دوره طول) حرکتی خصوصیات پذیرفت

 دوره تحرک طول. گرفت قرار بررسی وردم پرورشی مولد 8 و وحشی مولد 8 در( آلی و یونی ترکیبات) پالسمای سمینال هایشاخص شامل

 ،33/2±31/0 ،11/81±31/6 ،310±65/61 ترتیببه وحشی ماهیفیل در اسپرم تراکم و اسپرماتوکریت اسپرم، تحرک درصد اسپرم،

 یهاغلظت. شد گیریاندازه 10/2±28/0 ،26/2±23/0 ،63/65±81/5 ،43/170±61/34 ترتیببه پرورشی ماهیفیل در و 36/0±50/2

  لیتر مول درمیلی 15/1±15/0 ،75/7±44/0 ،96/4±40/0 ،36/99±47/9 ترتیببه وحشی ماهیفیل در منیزیم و کلسیم پتاسیم، سدیم، ونی

 گلوکز و کلسترول غلظت. بود لیتر در مولمیلی12/2±24/0 ،76/7±47/0 ،03/5±28/0 ،29/98±40/10 ترتیب-به پرورشی ماهیفیل در و

 ،47/47±78/4 ترتیببه پرورشی ماهیفیل در و لیتردسی در گرممیلی 65/32±12/2 ،33/49±77/8 ترتیببه وحشی ماهیفیل در

 33/1±29/0 ،10/1±27/0دارای ترتیببه پرورشی و وحشی ماهیفیل در سمینال پالسمای چنینهم. بود لیتردسی در گرممیلی 66/1±21/32

ماهی وحشی و درصد تحرک اسپرم و میزان غلظت یون منیزیم در فیل شان داد که بین طول دوره تحرک،ها نبررسی. بود پروتئین لیتردسی در گرم

 داری وجود داشت.پرورشی اختالف معنی

 بیوشیمیایی پارامترهای شناختی،اسپرم پارامترهای ماهی،فیل کلیدی: کلمات

 Mehdi.adeli1361@chmail.ir: سئول* پست الکترونیکی نویسنده م
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 مقدمه
 ماهیانتاس نوادهخا به متعلق استخوانی -غضروفی ماهیان از ماهیفیل       

(Acipenseridae) 1768 علمی نام با وHuso huso Linnaeus,  باشدمی. 

 به که دنیاست در فردبه منحصر و ارزش با هایماهی یکی از گونهفیل

 خوب طعم چنینهم و ماهیانتاس میان در آن خاویار علت مرغوبیت

 تصاصاخ خودبه را کنندگان بسیاریمصرف گوشت، مناسب کیفیت و

 ذخایر بازسازی حاضر، حال در(. Varadi، 2007 و Ronyai) است داده

 مصنوعی تکثیر طریق از خاویاری ماهیان هایگونه دیگر و ماهیفیل

 انجام خزر دریای جنوبی های حوزهرودخانه در ماهیانبچه رهاسازی و

 در رودخانه، به ماهیان این مهاجرت امکان کهاین به توجه با و شده

 مورد کافی مولدین تعداد صید دیگر طرف از و نبوده مهیا حاضر حال

 پرورش نتیجه در باشد،نمی تضمین مورد تکثیر هایکارگاه در نیاز

 تکثیر هایکارگاه نیاز مورد مولد تامین جهت خصوصهب ماهیان، این

 Taghavi) رسدمی نظربه ارزش، پر ماهی این نجات نسل راه تنها

Motlagh، 2010 ). برای صنعت باال کیفیت واجد اسپرم کهجاییآن از 

 ،باشدمی اهمیت حائز شیالتی ذخایر بازسازی و تکثیر مراکز و شیالت

 در ماهی موفق تولید در کلیدی جزء عوامل اسپرم کیفیت ارزیابی لذا

فاکتورهایی  (.2006 همکاران، و Alavi) شودمی محسوب مصنوعی تکثیر

 ،حرکت اسپرماتوزوآ دوره طول ،تخمک به وآ نسبتتعداد اسپرماتوز مانند

تواند روی موفقیت لقاح موثر سمن و محیط می ترکیبات یونی و آلی

و پالسمای  اسپرماتوزوآ از سمن یا منی (.Linhart، 1996 و Cosson) باشد

سمینال تشکیل شده است. پالسمای سمینال حاوی ترکیباتی است 

کنند و بعضی داری میماتوزوآ نگهاین ترکیبات از اسپر که بعضی از

 Ciereszkoباشند )دیگر رابط بین سیستم تولیدمثل و اسپرماتوزوآ می

سمن برای فهم فرآیندهای  هایشاخص روی مطالعه (.2009 ،همکاران و

توانایی تولیدمثل  ارزیابی ،حرکت اسپرماتوزوآ و لقاح طی در بیوشیمیایی

داری کوتاه مدت و نگه هایشهای مختلف ماهی و بهبود رودر گونه

(. Cosson، 2006و  Alaviبلندمدت سمن ماهیان ضروری می باشد )

 اسپرم پارامترهای نظر از هاییتفاوت پرورشی، و مولد وحشی ماهیان

 پارامترهای کهبه این توجه با و دارند یکدیگر با بیوشیمیایی و شناختی

 لذا تاثیرگذارند حلقا درصد نهایت در و اسپرم کیفیت روی شده ذکر

و  Rurangwa) رسدمی نظرهب ضروری زمینه در این تربیش تحقیقات

 پارامترهای اسپرم مقایسه برای تحقیق این لذا (.2014 همکاران،

 درصد اسپرم، تحرک دوره طول اسپرم، تراکم اسپرماتوکریت،) شناختی

 لسیم،ک پتاسیم، سدیم،) اسپرم بیوشیمیایی پارامترهای و (اسپرم تحرک

 پرورشی و ماهی وحشیفیل( پروتئین کلسترول، گلوکز، منیزیم،

 . است گرفته صورت

 هامواد و روش

ماهی فیل پرورشی مولد 8وحشی و  مولد 8 سمن ،1396 اردیبهشت       

تایگون در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان  نر با استفاده از سرنگ

 حاوی هایسرنگ .گردید آوریجمع گرگان شهیدمرجانی خاویاری

داری و بالفاصله درجه سیلسیوس نگه 4در فالسک یخ در دمای  ،میلت

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جهت  به آزمایشگاه مرکزی علوم

تحرک  طول دوره ،اسپرماتوکریتگیری پارامترهای مورد نظر )اندازه

 درصد و گیریبرای اندازه تحرک اسپرم( منتقل گردید. و درصداسپرم 

طول دوره حرکت اسپرم از میکروسکوپ فازکنتراست مجهز به دوربین 

CCD شدمتصل به رایانه استفاده  و (Cosson 2000 ،و همکاران .)

های میکرو لوله کردن یفوژرسانت پس از ،گیری اسپرماتوکریتبرای اندازه

با  ،دقیقه 5دور در  3000محتوی سمن در دستگاه سانتیفوژ با 

خوان درصد اسپرم به پالسمای سمن تعیین  وکریتاستفاده از همات

روش استاندارد  با اسپرم تراکم (.2005 ،همکاران و Fitzpatrick) گرددمی

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

گیری اندازه 10نمایی میکروسکوپ فاز کنتراست زمینه سیاه با درشت

چنین هم شود.می لیتر سمن نوشتهمیلی هر رد 910با واحد  و شودمی

های های سمن درون ویالنمونه ،برای بررسی پارامترهای بیوشیمیایی

دقیقه و سپس در  2مدت به 500در دور  لیتری ریخته ومیلی 5/1

سیگما  دقیقه با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ 10مدت به 3000دور 

13-1 (Sigma 1-13 England)، فیوژ شدند. )سانتریBarannikova، 

باالی ویال  پالسمای سمینال که در قسمت ،سانتریفیوژ (. بعد از1995

ها برای بررسی های جدید منتقل و نمونهدرون ویالقرار گرفته به

 داری شدند.گراد نگهدرجه سانتی -20ترکیبات بیوشیمیایی در دمای

 جی وی های سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر مدلونی

(Jenway pfp, England) پروتئین  کلسترول و ،گلوکز ،منیزیم ،کلسیم و

 WPA.S2000) 2000 وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مدل اسهب

UV/VIS, Combridge-UK) های کمی پارامترهایبا استفاده از کیت و 

گیری شد ( اندازهشرکت پارس آزمونبیوشیمیایی سرم یا پالسما )

(Alavi 2006 ،همکاران و .) 

صورت   16SPSS افزارنرم آنالیز آماری با استفاده از :آماری تجزیه       

ز پارامترهای بیوشیمیایی منظور و برای مقایسه هریک اگرفت. بدین

 tماهی وحشی و پرورشی از آزمون شناختی مشابه در فیلو اسپرم

 استفاده گردید.
 

 نتایج

برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم  نتایج حاصل از مطالعه       

آمده  1جدول در  ماهی وحشی و پرورشیشناختی در فیل
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اسپرم،  تحرک درصد ،اسپرم تحرک دوره جدول، طول. مطابق است

 ،310±65/61ترتیببه وحشی ماهیفیل در اسپرم تراکم و اسپرماتوکریت

 به پرورشی ماهیفیل و در 36/0±50/2 ،31/0±33/2 ،31/6±11/81

 10/2±28/0 ،26/2±23/0 ،63/65±8/5 ،43/170±61/34 ترتیب

 در منیزیم و کلسیم ،پتاسیم ،سدیم ونی هایچنین غلظتهم .باشدمی

 ،75/7±44/0 ،96/4±40/0 ،36/99±47/9 ترتیببه وحشی ماهیفیل

 ترتیببه پرورشی ماهیفیل در و لیتر در مولمیلی 15/0±15/1

 مولمیلی 24/0±12/2 ، 47/0±76/7 ،28/0±03/5 ،40/10±29/98

 ترتیببه وحشی ماهیفیل در گلوکز کلسترول و غلظت. بود  لیتر در

 ماهیفیل در و لیتردسی در گرممیلی12/2±65/32 ،77/8±33/49

 لیتردسی در گرممیلی21/32±66/1 ،47/47±78/4 ترتیبپرورشی به

 به پرورشی و وحشی هیمافیل در پالسمای سمینال چنینهم. بود

 پروتئین لیتردسی در گرم 33/1±29/0 ،10/1±27/0 دارای ترتیب

 بود.
 

ماهی پرورشی و وحشیشناختی در فیلمیانگین و خطای استاندارد میانگین پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم: 1جدول 

 بحث
طول دوره تحرک اسپرم و درصد تحرک میزان  حاضر یقدر تحق       

نظر  ینبود که از ا یپرورشیان از ماه تریشب یوحش یاناسپرم در ماه

و همکاران  Primavera و (2012و همکاران ) Rideoutبا مطالعات 

 یپرورش یانداد که در ماه ها نشانآن یبررس داشت.ی خوانهم (2014)

( در ناهنجار) یعادیرمرده و غ یهاتر و نسبت اسپرمکم ،مقدار اسپرم

با مطالعات  یقتحق ینا ینچنهم است. تریشب یوحش یانبا ماه یسهمقا

 یو وحش یورشپر یایترانهزرد مد دم یماه اسپرم یفیتک یرو شده انجام

ارزیابی کیفیت اسپرم  داشت. یخوان( هم2015) Díazو  García توسط

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

ماهیان صورت  مثل درموفقیت تولید محیطی رویزیست هایاثرآالینده

چنین ارزیابی سریع هم (.2014 ،و همکاران Rurangwaپذیرد )می

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

دوره  طول ،اسپرم تراکم ،اسپرماتوکریت) اسپرم

روی توانایی لقاح  قیماًمست حرکت اسپرم و درصد تحرک اسپرم( که

زیادی اختالف  (.2014 ،و همکاران Rurangwa) موثرند مشخص شود

های مختلف وجود دارد. تراکم اسپرم در اسپرم در گونه بین تراکم

لیتر گزارش میلی عدد  در هر 01105/6تا  610 2ماهیان بین 

 شده است و میانگین تراکم اسپرم در ماهیان استخوانی از ماهیان

براساس مطالعه  (.2015 ،و همکاران Billard) باشدتر میبیش خاویاری

ماهیان  ( شبیه اکثرHuso husoماهی )انجام شده اسپرماتوزوآ فیل

. (2006 ،و همکاران Alavi) باشدفعال میغیر سمینال مایع گذار درتخم

مانع حرکت اسپرماتوزوآ در مایع  معموالً ترکیبات پالسمای سمینال

(. عامل اصلی عدم  Billard، 2015شود )بر میلوله اسپرم سمینال و

های پالسمای سمینال و لوله حرکت اسپرماتوزوآ ماهیان خاویاری در

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

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

(Billard، 2015.) یون پتاسیم مایع سمینال  میزان 1جدول  ه بهبا توج

 03/5±28/0و  96/4±40/0ترتیب هماهی وحشی و پرورشی بدر فیل

کننده . مایع سمینال عالوه بر نقش ممانعتباشددر لیتر می مولمیلی

 پارامتر
 پرورشی وحشی

x±SEM (%95) حدود اطمینان x±SEM (%95) حدود اطمینان 

 a74/9 ±63/99 21/ 103 ±53/95 a40/10±29/98 91/103 ± 30/92 مول/لیتر()میلی سدیم

 a04/0 ±69/4 41/5 ±30/4 a28/0±03/5 21/5 ± 81/4 مول/لیتر()میلیپتاسیم 

 a44/0 ±57/7 8 ±40/7 a47/0 ±76/7 17/8 ± 93/6 مول/لیتر()میلیکلسیم 

 b51/0 ±51/1 40/1 ±91/0 a24/0 ±12/2 64/2± 86/1 مول/لیتر()میلیمنیزیم 

 a21/2 ±65/32 38 ±24/27 a66/1 ±21/32 92/36 ± 30/27 لیتر(گرم/دسی)میلیگلوکز 

 a77/8 ±33/49 21/50 ±40/48 a78/4 ±47/47 14/49 ± 83/45 لیتر(گرم/دسی)میلیکلسترول 

 a72/0 ±01/1 30/1 ±91/0 a29/0 ±33/1 45/1 ± 21/1 لیتر(گرم/دسی)پروتئین 

 a63/0 ±50/2 87/2 ±12/2 a28/0 ±10/2 34/2 ± 94/1 ×(910تراکم اسپرم )

 a13/0 ±33/2 2.68 ±94/1 a23/0 ±26/2 54/2 ± 98/1 اسپرماتوکریت )%(

 a13/6 ±11/81 90/91 ±11/70 b81/5 ±63/65 84/68 ± 38/62 درصد تحرک اسپرم )%(

 a56/61 ±310 330 ±290 b 61/34 ±43/170 45/175 ± 39/165 ( sطول حرکت اسپرم )

05/0P< دار درنظر گرفته شده استمعنی. 
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 ،همکاران و Cosson) کندمی دارینگه هاآن از اسپرماتوزوآ حرکت

( مایع سمینال 2010) و همکاران Morisawa(. طبق نتایج 2010

 ،مول در لیتر یون کلسیممیلی 2حاوی  (Cyprinus carpio) ماهی کپور

مول در لیتر یون میلی 4/82 ،مول در لیتر یون منیزیممیلی 8/0

مول در لیتر یون سدیم بود که در مقایسه با مایع میلی 75پتاسیم و 

پتاسیم  یون از تریبیش مقادیر دارای و پرورشی وحشی ماهیفیل سمینال

منیزیم در مایع سمینال  کلسیم و ،اما میزان یون سدیم ،باشدمی

نقش  .باشدتر میماهی وحشی و پرورشی از ماهی کپور بیشفیل

 ،و همکاران Rurangwaباشد )پروتئین در اسپرم ماهیان ناشناخته می

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

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

تحقیق صورت  شود.می اسپرماتوزوآ مرتبط طی تولید ها دربیضه مصرفی

ماهی وحشی و ( که بین میزان گلوکز فیل1جدول گرفته نشان داد )

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

( خصوص درجه حرارتهببرابر تغییرات محیطی )محافظتی در  است اثر

و  Rurangwaداشته باشد ) ،یابدکه حجم اسپرم افزایش میزمانی

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

جدول داری وجود نداشت )ماهی وحشی و پرورشی اختالف معنیفیل

ماهی وحشی نسبت به فیل هدهد کنتایج این تحقیق نشان می(. 1

ماهی پرورشی دارای کیفیت و کمیت اسپرم باالتری هستند ولی فیل

جز میزان غلظت یون منیزیم هب ،پارامترهای بیوشیمیایی سمن از نظر

سایر  ،وحشی است ماهیتر از فیلماهی پرورشی بیشکه در فیل

شان داری را با هم نپارامترهای بیوشیمیایی در هر دو اختالف معنی

 دهند.نمی
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