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 چکیده

ماهی گطان از ماهیان بومی خوزستان بوده که تاکنون مطالعات 
است. لذا در این تحقیق، نقش زیادی روی تکثیر آن صورت نگرفته 

کننده نمکی روی کیفیت اسپرم و قابلیت لقاحی آن های فعالمحلول
در مقایسه با ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این 

عنوان نمکی، آب کارگاه و آب مقطر )به کنندهفعال 5منظور از 
لدین به سالن تکرار استفاده گردید. پس از انتقال مو  3شاهد(  در 

تکثیر و آماده سازی مولدین، اسپرم و تخم مورد نیاز استحصال 
گردیده و سنجش پارامترهای تحرک اسپرم صورت گرفته و سپس 

های نمکی استفاده و پس از  کنندهفعالاز  هااسپرم سازیفعالجهت 
ساعت از عمل لقاح، وضعیت موفقیت لقاح مورد  12گذشت 

اساس نتایج حاصله، بیشترین میزان تحرک ارزیابی قرار گرفت. بر 
 a2های اسپرم و میزان لقاح در ماهی گطان به ترتیب در محلول

(Tris Hcl 20 mM, NaCl 50mM ،)a3 (CaCl2 

2.5mM و )a4 (Tris Hcl 30 mM, KCl 30mM, NaCl 

50mM و کمترین آن در آب کارگاه و آب مقطر مشاهده گردید )
(001/0P< همچنین بیشترین میزان فعالیت و تحرک اسپرم و میزان .)

و  a2 ،a4ی هامحلوللقاح در ماهی کپور علفخوار به ترتیب در 
رفته  کاربهی هامحلولمحلول کاربامید مشاهده گردید که با سایر 

داشتند. بر اساس نتایج حاصله  001/0داری در سطح اختالف معنی
را در بین  تأثیرکه بیشترین میزان  گیری نمودتوان چنین نتیجهمی

 a2کننده کار رفته در این تحقیق محلول فعالههای نمکی بکنندهفعال
برابری در میزان تحرک  7ی که باعث افزایش حدودا طوربهداشت 

 درصدی در میزان لقاح تخم گردیده است.   20اسپرم و افزایش 
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ABSTRACT 

Gatan has distributed in the main rivers in Khoozestan 

province and there are few researches on propagation 

and reproductive system of this species. Therefore, this 

study has focused on using of activating solutions on 

sperm activity and fertilization capability in Gatan fish 

in comparison with Grass Carp. In this research, 5 

activating solutions together with workshop water and 

distilled water were used in triplicate. After transferring 

of brood stocks to the propagation workshop and after 

hormontherapy, sperm and ovules were collected. 

Assessment of sperm activity was done and after mixing 

of sperm and ovules, activating solutions were used. 

After 12 hours of fertilization time, fertilization 

percentage was assessed. Based on results obtained from 

this study, the highest sperm activity and fertilization 

rate was seen in Gatan fish when a2 (Tris Hcl 20 mM, 

NaCl 50mM), a3 (CaCl2 2.5mM) and a4 (Tris Hcl 30 

mM, KCl 30mM, NaCl 50mM) solutions were used and 

lowest sperm activity was seen when workshop water 

and distilled water were used in this species (P<0.001). 

Also, the highest sperm activity and fertilization rate 

was seen in Grass Carp when a2, a4 and 4030 solutions 

were used (P<0.001). Based on the results, finally it is 

revealed that the highest sperm activity and fertilization 

per cent among activating solutions has resulted from a2 

activating solution combining from NaCl and Tris-Hcl 

in both fishes examined in this study which was led to 

increase of around seven times in sperm activity and 

around 20% in fertilization per cent. 

 

Keywords: Luciobarbus xanthopterus, Ctenopharyngodon 

idella, Fertilization solution, Sperm.  
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 مقدمه

 Luciobarbus xanthopterus ماهی گطان

(Heckel, 1843) از راستهCypriniformes  از ،
است  Luciobarbusو از جنس  Cyprinidaeخانواده 

(Fricke et al.,2007این گونه در رودخانه .) های مهم
فرات، کرخه و کارون )در کشورهای ایران، عراق و دجله، 

ترکیه( یافت شده و عمده پراکنش ماهی گطان در 
محدوده هورالعظیم، رودخانه کرخه تا سد حمیدیه و 

(. Najaf pour et al., 1997باشد )رودخانه اروندرود می
دلیل استفاده از ادوات صید ممنوعه، وقوع سفانه بهأمت

احداث سد کرخه عمالً فراوانی های اخیر و خشکسالی
ی که صید طوربهمحسوسی کاهش یافته،  طوربهصید 

به صورت اتفاقی و بسیار نادر انجام  1379آن در سال 
(. با Mortazavi Zadeh et al., 2005گرفت )می

توجه به اهمیت گونه گطان، مرکز آبزی پروری جنوب 
 ,.Eskandari et alکشور در پی شناسایی بیولوژی آن )

به بیوتکنیک تکثیر این گونه  1384( در سال 1998
(. بر Mortazavi Zadeh et al., 2005دست یافت )

ران یدر ا ین ماهیر ایاساس اطالعات موجود اگر چه تکث
به علل ناشناخته درصد لقاح و  یرفته است ولیانجام پذ
بخش نبوده است. از آنجا تیر گونه مذکور رضایبازده تکث

ط یط محیها، استرس ناشی از شرااز گونه یکه در بعض
نه جهت یط بهی، منجر به عدم حصول شرایپرورش

د مثل شده و به یل پروسه تولیو تکم یجنس یدگیرس
ن یا یجنس یدگیق هورمون جهت القاء رسیناچار تزر

 ,Metwally & Fouadد )باشمی یان الزامیماه

نده ن عوامل از جمله علل کاهیرسد ا ی(. به نظر م2008
باشد که لزوم پرداختن به ابهامات  ین ماهیر ایبازده تکث

د. ینماین مییق حاضر را تبین امر ضرورت تحقیا یعلم
 Ctenopharyngodonهمچنین ماهی کپور علفخوار )

idella Cuvier & Valenciennes, 1884 از راسته )
Cypriniformes از خانواده ،Cyprinidae و از جنس 

Ctenopharyngodon  است. فصل تکثیر این ماهی در
 23تا  21استان خوزستان در اواخر فروردین و در دمای 

 (.Farid pak, 2007د )باشمیدرجه سانتی گراد 

از آنجا که جهت حصول درصد لقاح باال و 
به اسپرم با  یت در ماهیان، دسترسیفیبا ک یالروها

با  یاست و از جمله فاکتورها یز ضروریت نیفیک
باال  ییبا کارا یخصوص کسب لقاح مصنوع ت دریاهم
 Verma et al., 2009; Secer etگردد )یم یتلق

al., 2004شتر به ی، بیر و پرورش ماهی(. در مراکز تکث
که ید، در حالشومیها و الروها توجه ت تخمکیفیک
توانند بر یمشترک، م طوربهت اسپرم و تخمک، یفیک

گذار باشند و در تأثیرالروها  یت لقاح و بازماندگیموفق
تواند فاکتور ین اسپرم میت پاییفیها، کاز گونه یتعداد

 یگردد، به هر حال، حت یمحدودکننده پرورش آنها تلق
 یفیک یهات لقاح باال باشد، تفاوتیکه موفق یزمان

که اسپرم  یمتفاوت، در زمان یان نرهایاسپرم در م
ند، شومینر با هم جهت انجام لقاح مخلوط  یچند ماه

بعد  یهارا در نسل یکیممکن است خلوص ژنت
ز یرا ن ین آتیت  مولدیکاهش داده و اندازه جمع

بات اسپرم یکاهش دهد. پس مطالعه در خصوص ترک
د گامت با یکه منجر به تول یعیدر جهت شناخت وقا

ت یفیکه ک یین فاکتورهاید و همچنشومیت یفیک
 Bozkurt etاست ) یدهند، الزامیاسپرم را کاهش م

al., 2006یز بر اساس پارامترهایت اسپرم نیفی(. ک 
( و Cejko et al., 2008تحرک، غلظت ) یعموم

( Secer et al., 2004ها )ت لقاح تخمکیزان موفقیم
 وسیلهبهت اسپرم یفین کید. همچنشومیمشخص 

 یمیآنز هایفعالیتو  ین، فشار اسمزیپروتئ یمحتو
 ,.Cejko et alد )شومیز سنجش ین یمن یپالسما

اسپرم، تحرک  یفین مشخصه کی(. مهمتر2008
 & Kalbasiد )باشمید یاسپرماتوزوئ یهاسلول

Lorestani, 2006 .) 

است که  یتیز خصوصیان نیغلظت اسپرم در ماه
و  ییایمیوشیب هایفعالیتر در ییق تغیتواند از طریم

ها را تحت زان لقاح تخمکی، میمن یپالسما یمیآنز
قرار دهد که در مطالعات مختلف، روش سنجش  تأثیر

ع، یک سریک تکنیعنوان هت بیدرصد اسپرماتوکر
ن غلظت اسپرم یباال جهت تخم ییساده و با کارا
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(. روش Hatef et al., 2007شده است ) یمعرف
 یآن برا یت لقاحیاسپرم بر طبق قابل یفیک یابیارز

مورد  یپروریدر آبز یاگسترده طوربهز یها نتخمک
 دلیلبه(. Pavlov, 2006رد )یگیاستفاده قرار م

سس ماهیان بومی، تاکنون  ییایپراکنش محدود جغراف
ر آن صورت نگرفته یتکث یبر رو یادیمطالعات ز

(Khajeh et al., 2007و ا )ن مهم بر عهده ی
ره ارزشمند ین ذخیا یدارا یکشورها یالتین شیمحقق
 است.

ق یبه موارد فوق الذکر، انجام تحقلذا با توجه 
ر یک مناسب تکثیوتکنیحاضر در خصوص بهبود ب

ر آن که یتکث ییش کارایگطان در جهت افزا یماه
ت یفیق مطالعه کیبوده، از طر ینییدرصد لقاح پا یدارا

به  یاسپرم ضرور یفیک یپارمترها یاسپرم و بررس
 هایمحلولق نقش ین تحقیرسد. در ا ینظر م

 یت لقاحیت اسپرم و قابلیفیک یرو ینمک کنندهفعال

آن در ماهی گطان در مقایسه با یک گونه از کپور 
 یقرار م یابیماهیان )کپور علفخوار( مورد مطالعه و ارز

 رد.یگ
 

 هامواد و روش
مراحل عملیاتی این تحقیق در مرکز توسعه ماهیان 
بومی دشت آزادگان استان خوزستان از ابتدای 

آغاز شده و تا پایان فصل تکثیر  1390ماه سال اسفند
( ادامه یافت و پس از 1391ماه ماهی گطان )فروردین

های میدانی، باقی مراحل در آزمایشگاه بردارینمونه
شیالت دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و 
فنون دریایی خرمشهر انجام پذیرفت. به این منظور از 

(، آب کارگاه و 1طابق جدول کننده نمکی )مفعال 5
تکرار استفاده   3آب مقطر )به عنوان شاهد(  در 

 گردید. 

 
 های اسپرم کپور ماهیان مورد استفاده در این تحقیقکنندهترکیبات فعال .1جدول 

 رفرنس NaCl KCl Tris-Hcl CaCl2 هاترکیبات محلول

 a1 - - mM30 mM 10 Warnecke and Pluta, 2003کننده فعال
 a2 mM 50 - mM20 - Alavi et al., 2009کننده فعال

 a3 - -  mM 2.5 Alavi et al., 2009کننده فعال

 a4 mM 50 mM 30 mM30 - Bastami et al., 2009کننده فعال

 Farid Pak, 2007 لیتر آب 10گرم نمک در  40گرم اوره و  30  30/40محلول 

 
جهت انتقال مولدین ماهی گطان و کپور علفخوار 

 MS222از مخازن فایبر گالس محتوی ماده بیهوشی 
 Faridمیلی گرم در لیتر استفاده گردید ) 100به مقدار 

Pak, 2007 جهت هورمون تراپی مولدین نر که .)
رسیدگی جنسی  4پیش از تزریق هورمون در مرحله 

اخت کشور س LHRHa IIقرار داشتند، از هورمون 
میکروگرم به ازاء  5چین بدون دوپامین با دوز 

ای، جهت هرکیلوگرم وزن بدن ماهی در زیر باله سینه
ان نر گطان و کپور ید اسپرم در ماهیک تولیتحر

علفخوار استفاده گردید. حجم تزریق هورمون به ازاء 
لیتر تزریق میلی 5/0هر کیلوگرم وزن ماهی معادل 

 ;Mikolajczyk et al., 2004صورت پذیرفت )

Yousefian et al., 2008 9(. در هر دوره از تکثیر 
عدد از  3ق قرار گرفتند و از تعداد یمورد تزر یماه
عمل آمد هگیری بق، اسپرمیان مورد تزریماه

(Yousefian et al, 2008; Caille et al., 2006.) 
لوگرم وزن بدن به یز  به ازاء هرکین ماده نیمولد

ق ین تزریق شدندکه ایز تزریپوفیگرم ه یلیم 4زان یم
ق یساعت انجام شد. تزر12در دو مرحله و به فاصله 

ز محاسبه شده کل و یپوفیدرصد ه10زانیاول به م
درصد  90زانیق نرها و به میق دوم همزمان با تزریتزر
ن یز محاسبه شده کل اعمال شد. همچنیپوفیه



 1395سوم، پیاپی نوزدهم، زمستان ، شماره پنجمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   42

خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب کارگاه مورد بررسی و 

 23±5/1ی که میزان دما طوربهسنجش قرار گرفت 
میلی گرم در  6/8 ±7/0گراد و اکسیژن درجه سانتی

 لیتر بود. 
ق دوم )حدود یپس از گذشت زمان مناسب از تزر

ساعت برای ماهی  7ساعت برای ماهی گطان و 10
مالشی تخم کشی ن ماده به روش یآمور(، از مولد

ن یحاصل شده از مولد یهاانجام پذیرفت و تخمک
ط یکسان شدن شرایک ظرف جهت یماده، در 

قسمت مساوی تقسیم  7ش، مخلوط شدند و به یآزما
مجزا  طوربهز ین نر، نیشدند، سپس از مولد

ماً از سوراخ یمستق گیریاسپرمعمل آمد. هب یریگاسپرم
کردن اطراف سوراخ ن نر بعد از خشک یمولد یتناسل
ی استحصالی با هم هااسپرم .صورت گرفت یتناسل

 هااسپرمقسمت مساوی تقسیم شدند و  7مخلوط و به 
 Lasheidani etک ظرف درب دار قرار داده شد )یدر 

al., 2008; Secer et al., 2004). 

های سنجش پارامترهای تحرک اسپرم در نمونه
 .Bozkurt et alمورد بررسی با استفاده از روش 

( صورت گرفت و در 2009) .Alavi et al( و 2006)
این خصوص پس از قرار دادن یک قطره اسپرم بر 

سازی و دار، یک قطره آب جهت رقیقروی الم حفره
آغاز تحرک اضافه شد و مدت زمان تحرک کل با 

 95استفاده از میکروسکوپ تا متوقف شدن حرکت 
 نجیده شد. های اسپرماتوزوآ سدرصد سلول

انجام لقاح به روش خشک انجام پذیرفت. پس از 
 سازیفعالمخلوط کردن تخم و اسپرم مولدین جهت 

ها با توجه تیمارهای مختلف  کنندهفعال، از هااسپرم
تخم ها مطابق  یاستفاده شد و جهت رفع چسبندگ

( عمل شد بدین 2007) .Horvath et alروش 
بار و هر بار   2ها صورت که برای رفع چسبندگی تخم

درصد  اسید تانیک قرار  5ثانیه در محلول  20به مدت 
گرفته و سپس به انکوباتور منتقل شدند. پس از 

ساعت از لقاح، پیشرفت مراحل جنینی  12گذشتن 
 (.Pyka et al., 2001تخم ها محاسبه شد )

 یشگاهیآزماهای یشده از بررس یآوراطالعات جمع
ه و یمورد تجز 19نسخه   SPSSافزار با استفاده از نرم

های کنندهل قرار گرفت. برای سنجش اثر فعالیتحل
نمکی و اثر آنها بر پارامترهای کیفی اسپرم از آنالیز 

سه یواریانس یکطرفه استفاده گردید. جهت مقا
دانکن استفاده  یاها از پس آزمون چند دامنهنیانگیم

و  0 /01 و 05/0ها در سطح شد. اختالف میانگین
ن یدار در نظر گرفته شد. همچنبه صورت معنی 001/0

 2007نسخه  Execlافزار جهت رسم نمودارها از نرم
 استفاده گردید.

 

 نتایج

بر میزان فعالیت اسپرم  کنندهفعالی هامحلولاثر 

 در ماهی گطان و کپور علفخوار

، بیشترین میزان فعالیت و تحرک 1بر اساس شکل 
، a2های ترتیب در محلولگطان، بهاسپرم در ماهی 

a3  وa4  و کمترین آن در آب کارگاه و آب مقطر
دهنده اختالف مشاهده گردید. همچنین نتایج، نشان

با سایر  a4و  a2 ،a3ی هامحلولدار بین معنی
رفته در این تحقیق بود  کاربههای محلول

(001/0P> همچنین بین محلول .)a3  وa4  نیز
مشاهده گردید. بر  01/0در سطح  دارمعنیاختالف 

، بیشترین میزان فعالیت و تحرک 2اساس نمودار 
 4030و  a2 ،a4های اسپرم به ترتیب در محلول

ی یاد شده هامحلولی که بین طوربهمشاهده گردید. 
رفته در این تحقیق اختالف  کاربهی هامحلولو سایر 

همچنین مشاهده گردید.   001/0در سطح  دارمعنی
کمترین میزان فعالیت اسپرم در آب کارگاه  و آب 

ها دارای مقطر مشاهده گردید که با سایر محلول
بودند.  01/0و  001/0دار در سطح اختالف معنی

، بر میزان 4030و محلول  a4و  a2 ،a3های محلول
بیشتری نسبت به  تأثیرفعالیت اسپرم در ماهی گطان 

ی که باعث طوربهست، ماهی کپور علفخوار داشته ا
دار شدن نتایج بین دو گروه ماهی شده است معنی

(01/0P<.) 
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 بر میزان فعالیت اسپرم در ماهی گطان کنندهفعالی هامحلولاثر  .1شکل 

 (.>001/0pو  >01/0pدر بین تیمارهای آزمایشی است ) دارمعنیاختالف  دهندهنشان* وجود حروف غیرهمنام 
 

 
 کننده بر میزان فعالیت اسپرم در ماهی کپور علفخوارهای فعالاثر محلول .2شکل 

 (.>001/0pو  >01/0pدار در بین تیمارهای آزمایشی است )دهنده اختالف معنی* وجود حروف غیرهمنام نشان

 
قاح در ماهی بر میزان ل کنندهفعالی هامحلولاثر 

 گطان و کپور علفخوار

، بیشترین میزان لقاح به ترتیب در 3بر اساس شکل 
و کمترین آن در محلول  a4و  a2 ،a3ی هامحلول
و آب کارگاه مشاهده گردید. بر اساس نتایج  4030

اختالف  a4و  a2 ،a3ی هامحلولحاصله، بین 
(. بر اساس شکل <05/0Pده نگردید )ی مشاهدارمعنی

و  a2ی هامحلول، بیشترین میزان لقاح به ترتیب در 4

a4  و  4030ی هامحلولو  کمترین آن درa3 
مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصله بین 

مشاهده  دارمعنیاختالف  a3و  4030ی هامحلول
بر  a4و  a1 ،a2 ،a3ی هامحلول(. <05/0Pنگردید )
بیشتری نسبت به  تأثیرح در ماهی گطان میزان لقا

ی که باعث طوربهماهی کپور علفخوار داشته است، 
شدن نتایج بین دو گروه ماهی شده است  دارمعنی

(05/0P>.) 
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 بر میزان لقاح در ماهی گطان کنندهفعالی هامحلولاثر  .3شکل 

 (.>05/0pدر بین تیمارهای آزمایشی است ) دارمعنیاختالف  دهندهنشان* وجود حروف غیرهمنام 
 

 
 بر میزان لقاح در ماهی کپور علفخوار کنندهفعالی هامحلولاثر  .4شکل 

 (.>05/0pدر بین تیمارهای آزمایشی است ) دارمعنیاختالف  دهندهنشان* وجود حروف غیرهمنام 

 
ر ماهی گطان و ارتباط بین فعالیت اسپرم و لقاح د

 ماهی کپور علفخوار

در ماهی گطان، بین فعالیت اسپرم و میزان لقاح در 
مشاهده  %99در سطح  دارمعنی، ارتباط a4محلول 

گردید. با این وجود، علی رقم باال بودن فعالیت اسپرم 
و میزان لقاح در ماهی گطان در مجاورت با سایر 

رفته در این آزمایش در  کاربه کنندهفعالی هامحلول
مقایسه با آب مقطر و  آب کارگاه، هیچ گونه ارتباط 

بر  کنندهفعالی هامحلولی بین اثرات این دارمعنی

میزان فعالیت اسپرم و میزان لقاح در ماهی گطان 
 (. همچنین در ماهی کپور<05/0Pمشاهده نگردید )

 علفخوار، علی رقم باال بودن فعالیت اسپرم و میزان
ی هامحلوللقاح در ماهی کپور علفخوار در مجاورت با 

رفته در این آزمایش در مقایسه با آب  کاربه کنندهفعال
ی بین دارمعنیگونه ارتباط رگاه، هیچمقطر و  آب کا

بر میزان فعالیت اسپرم و  کنندهفعالی هامحلولاثرات 
میزان لقاح در ماهی کپور علفخوار مشاهده نگردید 

(05/0P>.) 
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 بحث
مشخص است،  2و  1های همچنان که در شکل

مناسب تری را در تداوم  تأثیرهای نمکی کنندهفعال
نسبت به گروه شاهد و آب  هااسپرممدت زمان فعالیت 

مقطر داشتند. اسپرماتوزوآ بعد از قرارگرفتن در معرض 
دهد آب، تغییرات ساختاری وخیم و وسیعی را نشان می

ها در آب بسیار کوتاه است و به این دلیل عمر گامت
(Cosson et al., 1999با استفاده از تقویت .)ها کننده

ی نمکی روی اسپرم ماهی تاس ماهی هامحلولمانند 
 کنندهفعالی هامحلولایرانی نشان داده شده که 

د و در شومینمکی باعث حفظ ساختار تاژک اسپرم 
نتیجه مدت زمان تحرک در مقایسه با آب مقطر باالتر 

 (.Ahmadi et al., 2008رود )می

مدت با توجه به وجود میکروپیل بر روی تخمک، 
دن آنها را به یتوزوآ شانس رسزمان تحرک اسپرما

 سازیفعال یکه برا یزمان. کند یادتر میل زیکروپیم
اسپرم از آب استفاده شود، هم اسپرماتوزوآ و هم 

اسپرماتوزوآ بعد از قرارگرفتن  .نندیبیتخمک صدمه م
را  یعیم و سریوخ یرات ساختارییدر معرض آب تغ

به عاً یل سریکروپیتخمک سوراخ م در .دهد ینشان م
بسته  یرونیه بیدات حاصل از واکنش الیله تولیوس
کوتاه  یلیآب خ ها درگامت ل عمرین دلید و به اشومی

گر، اسپرم در مجرای یان دیهمانند اغلب ماه. است
تحرک است و تناسلی کپور علفخوار و ماهی گطان بی

رد، یگن قرار مییریط آب شیوقتی که اسپرم در مح
ل کاهش یدلت بهیشروع فعال .کندت مییشروع به فعال

ساختار تاژک وقتی در آب شیرین  .اسمزی است فشار
عی یزد و شکل طبیرهم میهگیرد به سرعت بقرار می

ه یثان 30 دهد و حرکت اسپرم بعد ازخود را از دست می
ی هامحلولسازی در قیکه رقوقتی. دشومیمتوقف 

تغییر ای گیرد، فشار اسمزی به اندازهنمکی صورت می
کند که جهت آغاز فعالیت اسپرم مناسب است و می

نماید و تاژک اسپرم نیز ساختار طبیعی خود را حفظ می
طول همدت چند دقیقه بهای اسپرم بهحرکت سلول

انجامد. همچنین طول دوره تحرک اسپرم به ذخایر می

ATP های اسپرم زمانی که نیز وابسته است و سلول
وسیله هیدرولیز هآنها ب ATPیر درصد از ذخا 80تا  50

 Billard etمصرف شوند، از تحرک باز می ایستند )

al., 1995دهند، که نتیجه گذشته نشان می(. چنان
سازی طول دوره تحرک اسپرم و تداوم آن در رقیق

دلیل حفظ ساختار های نمکی، بهکنندهفعال وسیلهبه
شوک دلیل عدم ها بهعدم تورم سلول تاژک اسپرم و

یابد. با ی اسپرم و غیره، افزایش میهاسلولاسمزی به 
توجه به دارا بودن بیشترین میزان تحرک در اسپرم 

نمکی به  کنندهفعالماهی گطان در تیمارهای دارای 
و  a4 و a3و a2های شماره کنندهفعال وسیلهبهترتیب 

 وسیلهبهترتیب مورد ماهی کپور علفخوار نمکی به در
های یافته a5و  a4و  a2های شماره کنندهفعال

های دیگر تحقیقات مشابه ذکر تحقیق حاضر با یافته
 شده مطابقت دارد.

با توجه به پایین بودن میزان تحرک اسپرم به 
وسیله آب مقطر و آب کارگاه نسبت به سایر 

های ی به کار گرفته شده در این پروژه، یافتههامحلول
 Ahmadi et( و 1992) Billardحاضر با تحقیقات 

al. (2008 و )Cosson et al. (1999 .مطابقت دارد ) 
های متحرک و دوره همچنین کاهش درصد سلول

و  ATPدلیل مصرف بیشتر هکل تحرک اسپرم ب
سازی تر شدن ساختار تاژک اسپرماتوزوآ در فعالکوتاه

(. Perchec et al., 1995اسپرم با آب مقطر است )
های این پژوهش نشان داد که دوره تحرک یافته

ی هامحلولاسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار در 
اسپرم بیشتر از آّب مقطر است. در  کنندهفعالنمکی 

 Kalbasi( و همچنین 1995) Billardاین خصوص 

& Lorestani (2006 عنوان نمودند که دوره )
مکی، های نکنندهفعالتحرک اسپرماتوزوآ با استفاده از 

تری را ، شرایط مناسبهامحلولتر است و این طوالنی
 نمایند.جهت فعالیت اسپرم ایجاد می

ارزیابی تحرک اسپرماتوزوآی ماهی گطان و 
کپورعلفخوار، نشان داد که طول دوره تحرک آن 

 مشابه سایر کپور ماهیان است.
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نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای حرکتی  
ن و کپور علفخوار وابسته به شرایط اسپرم ماهی گطا
اسپرم است و  کنندهفعالی هامحلولیونی و اسمزی 

ی مورد هامحلولافزایش بیش از حد فشار اسمزی 
استفاده، شرایط مشابه پالسمای منی را ایجاد می 
نماید که در این حالت، کلیه پارامترهای حرکتی 

زوآ د. زمانی که اسپرماتوشومیاسپرماتوزویید متوقف 
گردد، این دوره کمتر از یک دقیقه در ماهیان آغاز می

 دلیلبهانجامدکه این محدودیت زمانی، می طولبه
ی هامحلولتورم و تجزیه شدن اسپرماتوزوآها در 

 ;Cosson, 2004است ) کنندهفعالنامناسب 

Cosson et al., 1999که در آزاد ماهیان و (. در حالی
الی یون پتاسیم ماهیان خاویاری، میزان با

کننده تحرک اسپرم بوده و کاهش غلظت آن، ممانعت
 ,Cossonد )شومیسبب آغاز فعالیت اسپرماتوزوآ 

یون پتاسیم در کپورماهیان، سرعت و درصد (. 2004
دهد و ی اسپرماتوزوآ را افزایش میهاسلولتحرک 

آغاز تحرک نیز با کاهش فشار اسمزی پالسمای منی 
 ;Billard & Cosson, 1992) دهدرخ می

Wilson-Leedy et al., 2009) با توجه به اینکه .
مول میلی 30که دارای  a4شماره  کنندهفعالمحلول 

بر کیلوگرم یون پتاسیم بوده، باعث افزایش مدت زمان 
تحرک اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار نسبت به 

 آب کارگاه و آب مقطر بوده است. 

طوح متفاوت یون کلسیم در نتایج مربوط به س
های نمکی در تحقیق حاضر روی تحرک کنندهفعال

اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار مشخص نمود که 
مول برلیتر میلی 5/2باالترین دوره تحرک در غلظت 

بوده، همچنین  a3شماره  کنندهفعالمربوط به 
 کنندهفعالهای بیشتر یون کلسیم مربوط به غلظت
روی مدت زمان تحرک اسپرم در ماهی  به a1شماره 

گطان وکپورعلفخوار، اثر کاهنده داشته است. اثر ممانعت 
کنندگی یون کلسیم بر دوره تحرک در بعضی از ماهیان 

 & Zuccarelliاستخوانی دیگر نیز دیده شده است )

Ingermann, 2007) همچنین نتایج این مطالعه با .

مطابقت داشته Lorestani et al. (2012 )تحقیق 
 است.

 نتایج مربوط به سطوح متفاوت تریس در
های نمکی در تحقیق حاضر روی تحرک کنندهفعال

اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار مشخص نمود که 
های نمکی باعث افزایش کنندهفعالوجود تریس در 

 سازیفعالمدت زمان تحرک اسپرماتوزوآها نسبت 
با توجه به اینکه وسیله آب مقطر بوده است و به

بیشترین دوره تحرک و همچنین لقاح در ماهی گطان 
شماره  کنندهفعالترتیب مربوط به و کپور علفخوار، به

a2  شماره  کنندهفعالمول تریس و میلی 20حاویa4 
مول تریس بوده است و با در نظر میلی 30حاوی 

شماره  کنندهفعالبین  دارمعنیگرفتن عدم اختالف 
a2  وa4  با یکدیگر، نتایج تحقیق حاضر با تحقیق

Lorestani et al. (2012 روی ماهی بنی و تحقیق )
Bastami et al. (2009 روی ماهی کپور معمولی )

 مطابقت دارد. 

Alavi et al. (2009)  نیز عنوان نمودند با قرار
گرفتن اسپرماتوزوآی ماهیان آب شور و شیرین، در 

با آب مقطر(  سازیلفعامعرض شوک اسمزی پایین )
د که شومیساختار تاژک آن به شدت دستخوش تغییر 

این عامل سبب کاهش دوره تحرک و سرعت 
یید أاسپرماتوزوئیدها خواهد شد. تحقیق حاضر نیز با ت

این امر، کاهش پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی گطان 
 دهد.و کپور علفخوار را در آب مقطر نشان می

شان داد که محلول نتایج تحقیق حاضر ن
-a2 :mM NaCl 50 ،Trisنمکی شماره  کنندهفعال

Hcl 20mM   دارای بیشترین میزان تحرک و لقاح در
ماهی گطان و کپور علفخوار بوده که با مطالعات 

Kalbasi & Lorestani (2006.مطابقت دارد ) 
، mM50NaCl حاوی a4شماره  کنندهفعالمحلول 

Tris-Hcl 30mM  ،30mMKCl  که بعد از محلول
شماره دو دارای بیشترین میزان تحرک و  کنندهفعال

لقاح در ماهی گطان و کپور علفخوار بوده از نظر 
ی با محلول شماره دو ندارد، دارمعنیآماری اختالف 
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های این پژوهش با که در مورد این محلول یافته
 Lorestani et( و 2009) .Bastami et alتحقیق 

al. (2012ک )ند که باشمیکننده این مورد ه بیان
ترتیب بیشترین دوره حرکتی و درصد تحرک اسپرم به

در ماهی کپور دریایی و ماهی بنی مربوط به محلول 
 30میلی مول برلیتر کلرید سدیم و  50نمکی حاوی 

مول برلیتر میلی 30مول برلیتر کلرید پتاسیم و میلی
 تریس است، مطابقت دارد.

Billard (1992 )نتایج این تحقیق تاییدکننده نتایج 
 وسیلهبهد، زیرا مدت زمان تحرک اسپرم باشمی

 تر بوده وهای نمکی در مقایسه با آب بیشکنندهفعال
زایش ی را با آن نشان می دهد. افدارمعنیتفاوت 

به  هااسپرممدت زمان تحرک اسپرم شانس رسیدن 
ن آدهد که نتیجه ش میمیکروپیل و عمل لقاح را افزای

های ها است، که با توجه به شکلافزایش لقاح تخمک
 د.باشمی، تحقیق حاضر تاییدکننده این مطلب 4و  3

ز اه واسطه استفادبا توجه به اینکه درصد لقاح به
 ن ودر ماهی گطا a4 و a3و a2 کنندهفعالمحلول 
ار نسبت به در کپور علفخو a4و  a2 کنندهفعالمحلول 

 ودهبه، باالتر ها و آب مقطر و آب کارگاکنندهفعالسایر 
اختالف  کنندهفعالی هامحلولاست، اما با سایر 

و  اسپرم ن تحرکیی ندارد، بنابراین ارتباط بدارمعنی
، که با مانده است یمبهم باق صورتبه یت لقاحیقابل

 قت دارد.( مطاب2002) .Alavi et alهای یافته
 تیفیبا ک یجهت حصول درصد لقاح باال و الروها

 یز ضروریت نیفیبه اسپرم با ک یدر ماهیان، دسترس
ت در خصوص یبا اهم یبوده و از جمله فاکتورها

گردد یم یباال تلق ییبا کارا یکسب لقاح مصنوع
(Verma et al., 2009; Secer et al., 2004.) 

 یاتیصوصبا توجه به اینکه مشخص شده که خ
 یبات پالسمایمثل غلظت اسپرم، تحرک اسپرم و ترک

قرار دهند  تأثیرت اسپرم را تحت یفیتوانند کیم یمن
(Billard, 1992 بنابراین شاید میزان تحرک که ،)

خود تنها یکی از دالیل کیفی اسپرم جهت باال رفتن 
د، جهت رسیدن به این مهم کفایت باشمیدرصد لقاح 

 نکند.
 
 گیری نهایینتیجه

 گیری نمودتوان چنین نتیجهبر اساس نتایج حاصله می
حقیق رفته در این ت کاربهی نمکی هامحلولکه 

توانستند تحرک اسپرم را  در تیمارهای مختلف 
له افزایش دهند که این افزایش تحرک اسپرم در مرح

 بعدی باعث افزایش درصد لقاح گردید. همچنین در
رفته در این تحقیق،  کاربهمکی های نکنندهفعالبین 

را بر  رتأثی، بیشترین میزان a2 کنندهفعالمحلول 
 دو میزان تحرک اسپرم و میزان موفقیت لقاح، در هر

ر دماهی گطان و کپور علفخوار، نشان داد. همچنین 
بین دو ماهی تحت آزمایش در این تحقیق، اثر 

ی ز ماهاهای نمکی بر ماهی گطان بیشتر کنندهفعال
زایش ی که باعث افطوربهکپور علفخوار بوده است 

 20ش برابری در میزان تحرک اسپرم و افزای 7 حدوداً
 درصدی در میزان لقاح تخم گردیده است.  

 

 سپاسگزاری
الزم است مراتب قدردانی و سپاس خود را از پرسنل و 
مدیریت محترم مرکز تکثیر و توسعه ماهیان بومی 

یالت خوزستان به سبب سوسنگرد و اداره کل ش
همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات اجرایی و 
حسن توجه در طول این پروژه تحقیقاتی اعالم داریم. 
همچنین از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و 

های مالی مین هزینهأفنون دریایی خرمشهر جهت ت
 گردد.این پروژه تشکر و قدردانی می
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