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ABSTRACT

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی
)50-39( 1395  زمستان، پیاپی نوزدهم، شماره سوم،سال پنجم

اثر محلولهای فعالکننده اسپرم بر
کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان گطان
) و کپورLuciobarbus xanthopterus(
)Ctenopharyngodon idella( علفخوار
5

،2 وحید یاوری،*2 سید محمد موسوی،1امین طبیبی
 حسین پاشا زانوسی،4 آرش جاهدی،3محمد ذاکری

، گروه شیالت، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد.1
 ایران، خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا
 دانشگاه علوم و فنون، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیالت، دانشیار.2
 ایران، خرمشهر،دریایی خرمشهر
 دانشگاه علوم و فنون، دانشکده منابع طبیعی دریا، استادیار گروه شیالت.3
 ایران، خرمشهر،دریایی خرمشهر
 مجتمع آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، کارشناس ارشد.4
 اهواز،خوزستان
 دانشگاه علوم، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه فیزیک دریا، مربی.5
 ایران، خرمشهر،و فنون دریایی خرمشهر
)1395/11/30 : تاریخ تصویب- 1394/4/5 :(تاریخ دریافت

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.

چکیده
ماهی گطان از ماهیان بومی خوزستان بوده که تاکنون مطالعات
 نقش، لذا در این تحقیق.زیادی روی تکثیر آن صورت نگرفته است
محلولهای فعال کننده نمکی روی کیفیت اسپرم و قابلیت لقاحی آن
 به این.در مقایسه با ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت
 آب کارگاه و آب مقطر (بهعنوان، فعالکننده نمکی5 منظور از
 پس از انتقال مولدین به سالن. تکرار استفاده گردید3 شاهد) در
 اسپرم و تخم مورد نیاز استحصال،تکثیر و آماده سازی مولدین
گردیده و سنجش پارامترهای تحرک اسپرم صورت گرفته و سپس
جهت فعالسازی اسپرمها از فعالکننده های نمکی استفاده و پس از
 وضعیت موفقیت لقاح مورد، ساعت از عمل لقاح12 گذشت
 بیشترین میزان تحرک، بر اساس نتایج حاصله.ارزیابی قرار گرفت
a2 اسپرم و میزان لقاح در ماهی گطان به ترتیب در محلولهای
CaCl2 ( a3 ،)Tris Hcl 20 mM, NaCl 50mM(
Tris Hcl 30 mM, KCl 30mM, NaCl ( a4 ) و2.5mM
 ) و کمترین آن در آب کارگاه و آب مقطر مشاهده گردید50mM
 همچنین بیشترین میزان فعالیت و تحرک اسپرم و میزان.)P<0/001(
 وa4 ،a2 لقاح در ماهی کپور علفخوار به ترتیب در محلولهای
محلول کاربامید مشاهده گردید که با سایر محلولهای بهکار رفته
 بر اساس نتایج حاصله. داشتند0/001 اختالف معنیداری در سطح
میتوان چنین نتیجهگیری نمود که بیشترین میزان تأثیر را در بین
a2 فعالکنندههای نمکی بهکار رفته در این تحقیق محلول فعالکننده
 برابری در میزان تحرک7 داشت بهطوری که باعث افزایش حدودا
. درصدی در میزان لقاح تخم گردیده است20 اسپرم و افزایش

Keywords: Luciobarbus xanthopterus, Ctenopharyngodon
idella, Fertilization solution, Sperm.
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مقدمه
ماهی گطان

Luciobarbus xanthopterus

) (Heckel, 1843از راسته  ،Cypriniformesاز
خانواده  Cyprinidaeو از جنس  Luciobarbusاست
( .)Fricke et al.,2007این گونه در رودخانههای مهم
دجله ،فرات ،کرخه و کارون (در کشورهای ایران ،عراق و
ترکیه) یافت شده و عمده پراکنش ماهی گطان در
محدوده هورالعظیم ،رودخانه کرخه تا سد حمیدیه و
رودخانه اروندرود میباشد (.)Najaf pour et al., 1997
متأسفانه بهدلیل استفاده از ادوات صید ممنوعه ،وقوع
خشکسالیهای اخیر و احداث سد کرخه عمالً فراوانی
صید بهطور محسوسی کاهش یافته ،بهطوری که صید
آن در سال  1379به صورت اتفاقی و بسیار نادر انجام
میگرفت ( .)Mortazavi Zadeh et al., 2005با
توجه به اهمیت گونه گطان ،مرکز آبزی پروری جنوب
کشور در پی شناسایی بیولوژی آن ( Eskandari et al.,
 )1998در سال  1384به بیوتکنیک تکثیر این گونه
دست یافت ( .)Mortazavi Zadeh et al., 2005بر
اساس اطالعات موجود اگر چه تکثیر این ماهی در ایران
انجام پذیرفته است ولی به علل ناشناخته درصد لقاح و
بازده تکثیر گونه مذکور رضایتبخش نبوده است .از آنجا
که در بعضی از گونهها ،استرس ناشی از شرایط محیط
پرورشی ،منجر به عدم حصول شرایط بهینه جهت
رسیدگی جنسی و تکمیل پروسه تولید مثل شده و به
ناچار تزریق هورمون جهت القاء رسیدگی جنسی این
ماهیان الزامی میباشد ( Metwally & Fouad,
 .)2008به نظر می رسد این عوامل از جمله علل کاهنده
بازده تکثیر این ماهی باشد که لزوم پرداختن به ابهامات
علمی این امر ضرورت تحقیق حاضر را تبیین مینماید.
همچنین ماهی کپور علفخوار ( Ctenopharyngodon
 )idella Cuvier & Valenciennes, 1884از راسته
 ،Cypriniformesاز خانواده  Cyprinidaeو از جنس
 Ctenopharyngodonاست .فصل تکثیر این ماهی در
استان خوزستان در اواخر فروردین و در دمای  21تا 23
درجه سانتی گراد میباشد (.)Farid pak, 2007

از آنجا که جهت حصول درصد لقاح باال و
الروهای با کیفیت در ماهیان ،دسترسی به اسپرم با
کیفیت نیز ضروری است و از جمله فاکتورهای با
اهمیت در خصوص کسب لقاح مصنوعی با کارایی باال
تلقی میگردد ( Verma et al., 2009; Secer et
 .)al., 2004در مراکز تکثیر و پرورش ماهی ،بیشتر به
کیفیت تخمکها و الروها توجه میشود ،در حالیکه
کیفیت اسپرم و تخمک ،بهطور مشترک ،میتوانند بر
موفقیت لقاح و بازماندگی الروها تأثیرگذار باشند و در
تعدادی از گونهها ،کیفیت پایین اسپرم میتواند فاکتور
محدودکننده پرورش آنها تلقی گردد ،به هر حال ،حتی
زمانی که موفقیت لقاح باال باشد ،تفاوتهای کیفی
اسپرم در میان نرهای متفاوت ،در زمانی که اسپرم
چند ماهی نر با هم جهت انجام لقاح مخلوط میشوند،
ممکن است خلوص ژنتیکی را در نسلهای بعد
کاهش داده و اندازه جمعیت مولدین آتی را نیز
کاهش دهد .پس مطالعه در خصوص ترکیبات اسپرم
در جهت شناخت وقایعی که منجر به تولید گامت با
کیفیت میشود و همچنین فاکتورهایی که کیفیت
اسپرم را کاهش میدهند ،الزامی است ( Bozkurt et
 .)al., 2006کیفیت اسپرم نیز بر اساس پارامترهای
عمومی تحرک ،غلظت ( )Cejko et al., 2008و
میزان موفقیت لقاح تخمکها ()Secer et al., 2004
مشخص میشود .همچنین کیفیت اسپرم بهوسیله
محتوی پروتئین ،فشار اسمزی و فعالیتهای آنزیمی
پالسمای منی نیز سنجش میشود ( Cejko et al.,
 .)2008مهمترین مشخصه کیفی اسپرم ،تحرک
سلولهای اسپرماتوزوئید میباشد ( & Kalbasi
.)Lorestani, 2006
غلظت اسپرم در ماهیان نیز خصوصیتی است که
میتواند از طریق تغییر در فعالیتهای بیوشیمیایی و
آنزیمی پالسمای منی ،میزان لقاح تخمکها را تحت
تأثیر قرار دهد که در مطالعات مختلف ،روش سنجش
درصد اسپرماتوکریت بهعنوان یک تکنیک سریع،
ساده و با کارایی باال جهت تخمین غلظت اسپرم

طبیبی و همکاران :اثر محلولهای فعالکننده اسپرم بر کارآیی تکثیر ...

معرفی شده است ( .)Hatef et al., 2007روش
ارزیابی کیفی اسپرم بر طبق قابلیت لقاحی آن برای
تخمکها نیز بهطور گستردهای در آبزیپروری مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Pavlov, 2006بهدلیل
پراکنش محدود جغرافیایی سس ماهیان بومی ،تاکنون
مطالعات زیادی بر روی تکثیر آن صورت نگرفته
( )Khajeh et al., 2007و این مهم بر عهده
محققین شیالتی کشورهای دارای این ذخیره ارزشمند
است.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر ،انجام تحقیق
حاضر در خصوص بهبود بیوتکنیک مناسب تکثیر
ماهی گطان در جهت افزایش کارایی تکثیر آن که
دارای درصد لقاح پایینی بوده ،از طریق مطالعه کیفیت
اسپرم و بررسی پارمترهای کیفی اسپرم ضروری به
نظر می رسد .در این تحقیق نقش محلولهای
فعالکننده نمکی روی کیفیت اسپرم و قابلیت لقاحی
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آن در ماهی گطان در مقایسه با یک گونه از کپور
ماهیان (کپور علفخوار) مورد مطالعه و ارزیابی قرار می
گیرد.
مواد و روشها
مراحل عملیاتی این تحقیق در مرکز توسعه ماهیان
بومی دشت آزادگان استان خوزستان از ابتدای
اسفندماه سال  1390آغاز شده و تا پایان فصل تکثیر
ماهی گطان (فروردینماه  )1391ادامه یافت و پس از
نمونهبرداریهای میدانی ،باقی مراحل در آزمایشگاه
شیالت دانشکده منابع طبیعی دریا ،دانشگاه علوم و
فنون دریایی خرمشهر انجام پذیرفت .به این منظور از
 5فعالکننده نمکی (مطابق جدول  ،)1آب کارگاه و
آب مقطر (به عنوان شاهد) در  3تکرار استفاده
گردید.

جدول  .1ترکیبات فعالکنندههای اسپرم کپور ماهیان مورد استفاده در این تحقیق
ترکیبات محلولها
فعالکننده a1
فعالکننده a2
فعالکننده a3
فعالکننده a4
محلول 40/30

NaCl

50 mM
50 mM

KCl

Tris-Hcl

CaCl2

10 mM
30mM
20mM
2.5 mM
30mM
30 mM
 30گرم اوره و  40گرم نمک در  10لیتر آب

جهت انتقال مولدین ماهی گطان و کپور علفخوار
از مخازن فایبر گالس محتوی ماده بیهوشی MS222
به مقدار  100میلی گرم در لیتر استفاده گردید ( Farid
 .)Pak, 2007جهت هورمون تراپی مولدین نر که
پیش از تزریق هورمون در مرحله  4رسیدگی جنسی
قرار داشتند ،از هورمون  LHRHa IIساخت کشور
چین بدون دوپامین با دوز  5میکروگرم به ازاء
هرکیلوگرم وزن بدن ماهی در زیر باله سینهای ،جهت
تحریک تولید اسپرم در ماهیان نر گطان و کپور
علفخوار استفاده گردید .حجم تزریق هورمون به ازاء
هر کیلوگرم وزن ماهی معادل  0/5میلیلیتر تزریق

رفرنس
Warnecke and Pluta, 2003
Alavi et al., 2009
Alavi et al., 2009
Bastami et al., 2009
Farid Pak, 2007

صورت پذیرفت ( ;Mikolajczyk et al., 2004

 .)Yousefian et al., 2008در هر دوره از تکثیر 9
ماهی مورد تزریق قرار گرفتند و از تعداد  3عدد از
ماهیان مورد تزریق ،اسپرمگیری بهعمل آمد
(.)Yousefian et al, 2008; Caille et al., 2006
مولدین ماده نیز به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن به
میزان  4میلی گرم هیپوفیز تزریق شدندکه این تزریق
در دو مرحله و به فاصله 12ساعت انجام شد .تزریق
اول به میزان10درصد هیپوفیز محاسبه شده کل و
تزریق دوم همزمان با تزریق نرها و به میزان 90درصد
هیپوفیز محاسبه شده کل اعمال شد .همچنین
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خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب کارگاه مورد بررسی و
سنجش قرار گرفت بهطوری که میزان دما 23±1/5
درجه سانتیگراد و اکسیژن  8/6 ±0/7میلی گرم در
لیتر بود.
پس از گذشت زمان مناسب از تزریق دوم (حدود
10ساعت برای ماهی گطان و  7ساعت برای ماهی
آمور) ،از مولدین ماده به روش مالشی تخم کشی
انجام پذیرفت و تخمکهای حاصل شده از مولدین
ماده ،در یک ظرف جهت یکسان شدن شرایط
آزمایش ،مخلوط شدند و به  7قسمت مساوی تقسیم
شدند ،سپس از مولدین نر ،نیز بهطور مجزا
اسپرمگیری بهعمل آمد .اسپرمگیری مستقیماً از سوراخ
تناسلی مولدین نر بعد از خشک کردن اطراف سوراخ
تناسلی صورت گرفت .اسپرمهای استحصالی با هم
مخلوط و به  7قسمت مساوی تقسیم شدند و اسپرمها
در یک ظرف درب دار قرار داده شد ( Lasheidani et
.)al., 2008; Secer et al., 2004

سنجش پارامترهای تحرک اسپرم در نمونههای
مورد بررسی با استفاده از روش Bozkurt et al.
( )2006و  )2009( Alavi et al.صورت گرفت و در
این خصوص پس از قرار دادن یک قطره اسپرم بر
روی الم حفرهدار ،یک قطره آب جهت رقیقسازی و
آغاز تحرک اضافه شد و مدت زمان تحرک کل با
استفاده از میکروسکوپ تا متوقف شدن حرکت 95
درصد سلولهای اسپرماتوزوآ سنجیده شد.
انجام لقاح به روش خشک انجام پذیرفت .پس از
مخلوط کردن تخم و اسپرم مولدین جهت فعالسازی
اسپرمها ،از فعالکننده ها با توجه تیمارهای مختلف
استفاده شد و جهت رفع چسبندگی تخم ها مطابق
روش  )2007( Horvath et al.عمل شد بدین
صورت که برای رفع چسبندگی تخمها  2بار و هر بار
به مدت  20ثانیه در محلول  5درصد اسید تانیک قرار
گرفته و سپس به انکوباتور منتقل شدند .پس از
گذشتن  12ساعت از لقاح ،پیشرفت مراحل جنینی
تخم ها محاسبه شد (.)Pyka et al., 2001

اطالعات جمعآوری شده از بررسیهای آزمایشگاهی
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .برای سنجش اثر فعالکنندههای
نمکی و اثر آنها بر پارامترهای کیفی اسپرم از آنالیز
واریانس یکطرفه استفاده گردید .جهت مقایسه
میانگینها از پس آزمون چند دامنهای دانکن استفاده
شد .اختالف میانگینها در سطح  0/05و  0 /01و
 0/001به صورت معنیدار در نظر گرفته شد .همچنین
جهت رسم نمودارها از نرمافزار  Execlنسخه 2007
استفاده گردید.
نتایج
اثر محلولهای فعالکننده بر میزان فعالیت اسپرم
در ماهی گطان و کپور علفخوار

بر اساس شکل  ،1بیشترین میزان فعالیت و تحرک
اسپرم در ماهی گطان ،بهترتیب در محلولهای ،a2
 a3و  a4و کمترین آن در آب کارگاه و آب مقطر
مشاهده گردید .همچنین نتایج ،نشاندهنده اختالف
معنیدار بین محلولهای  a3 ،a2و  a4با سایر
محلولهای بهکار رفته در این تحقیق بود
( .)P>0/001همچنین بین محلول  a3و  a4نیز
اختالف معنیدار در سطح  0/01مشاهده گردید .بر
اساس نمودار  ،2بیشترین میزان فعالیت و تحرک
اسپرم به ترتیب در محلولهای  a4 ،a2و 4030
مشاهده گردید .بهطوری که بین محلولهای یاد شده
و سایر محلولهای بهکار رفته در این تحقیق اختالف
معنیدار در سطح  0/001مشاهده گردید .همچنین
کمترین میزان فعالیت اسپرم در آب کارگاه و آب
مقطر مشاهده گردید که با سایر محلولها دارای
اختالف معنیدار در سطح  0/001و  0/01بودند.
محلولهای  a3 ،a2و  a4و محلول  ،4030بر میزان
فعالیت اسپرم در ماهی گطان تأثیر بیشتری نسبت به
ماهی کپور علفخوار داشته است ،بهطوری که باعث
معنیدار شدن نتایج بین دو گروه ماهی شده است
(.)P<0/01
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شکل  .1اثر محلولهای فعالکننده بر میزان فعالیت اسپرم در ماهی گطان
* وجود حروف غیرهمنام نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی است ( p<0/01و .)p<0/001

شکل  .2اثر محلولهای فعالکننده بر میزان فعالیت اسپرم در ماهی کپور علفخوار
* وجود حروف غیرهمنام نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی است ( p<0/01و .)p<0/001
اثر محلولهای فعالکننده بر میزان لقاح در ماهی
گطان و کپور علفخوار

بر اساس شکل  ،3بیشترین میزان لقاح به ترتیب در
محلولهای  a3 ،a2و  a4و کمترین آن در محلول
 4030و آب کارگاه مشاهده گردید .بر اساس نتایج
حاصله ،بین محلولهای  a3 ،a2و  a4اختالف
معنیداری مشاهده نگردید ( .)P>0/05بر اساس شکل
 ،4بیشترین میزان لقاح به ترتیب در محلولهای  a2و

کمترین آن در محلولهای  4030و a3

 a4و
مشاهده گردید .بر اساس نتایج حاصله بین
محلولهای  4030و  a3اختالف معنیدار مشاهده
نگردید ( .)P>0/05محلولهای  a3 ،a2 ،a1و  a4بر
میزان لقاح در ماهی گطان تأثیر بیشتری نسبت به
ماهی کپور علفخوار داشته است ،بهطوری که باعث
معنیدار شدن نتایج بین دو گروه ماهی شده است
(.)P>0/05
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شکل  .3اثر محلولهای فعالکننده بر میزان لقاح در ماهی گطان
* وجود حروف غیرهمنام نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی است (.)p<0/05

شکل  .4اثر محلولهای فعالکننده بر میزان لقاح در ماهی کپور علفخوار
* وجود حروف غیرهمنام نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی است (.)p<0/05
ارتباط بین فعالیت اسپرم و لقاح در ماهی گطان و
ماهی کپور علفخوار

در ماهی گطان ،بین فعالیت اسپرم و میزان لقاح در
محلول  ،a4ارتباط معنیدار در سطح  %99مشاهده
گردید .با این وجود ،علی رقم باال بودن فعالیت اسپرم
و میزان لقاح در ماهی گطان در مجاورت با سایر
محلولهای فعالکننده بهکار رفته در این آزمایش در
مقایسه با آب مقطر و آب کارگاه ،هیچ گونه ارتباط
معنیداری بین اثرات این محلولهای فعالکننده بر

میزان فعالیت اسپرم و میزان لقاح در ماهی گطان
مشاهده نگردید ( .)P>0/05همچنین در ماهی کپور
علفخوار ،علی رقم باال بودن فعالیت اسپرم و میزان
لقاح در ماهی کپور علفخوار در مجاورت با محلولهای
فعالکننده بهکار رفته در این آزمایش در مقایسه با آب
مقطر و آب کارگاه ،هیچگونه ارتباط معنیداری بین
اثرات محلولهای فعالکننده بر میزان فعالیت اسپرم و
میزان لقاح در ماهی کپور علفخوار مشاهده نگردید
(.)P>0/05
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بحث
همچنان که در شکلهای  1و  2مشخص است،
فعالکنندههای نمکی تأثیر مناسب تری را در تداوم
مدت زمان فعالیت اسپرمها نسبت به گروه شاهد و آب
مقطر داشتند .اسپرماتوزوآ بعد از قرارگرفتن در معرض
آب ،تغییرات ساختاری وخیم و وسیعی را نشان میدهد
و به این دلیل عمر گامتها در آب بسیار کوتاه است
( .)Cosson et al., 1999با استفاده از تقویتکنندهها
مانند محلولهای نمکی روی اسپرم ماهی تاس ماهی
ایرانی نشان داده شده که محلولهای فعالکننده
نمکی باعث حفظ ساختار تاژک اسپرم میشود و در
نتیجه مدت زمان تحرک در مقایسه با آب مقطر باالتر
میرود (.)Ahmadi et al., 2008
با توجه به وجود میکروپیل بر روی تخمک ،مدت
زمان تحرک اسپرماتوزوآ شانس رسیدن آنها را به
میکروپیل زیادتر می کند .زمانی که برای فعالسازی
اسپرم از آب استفاده شود ،هم اسپرماتوزوآ و هم
تخمک صدمه میبینند .اسپرماتوزوآ بعد از قرارگرفتن
در معرض آب تغییرات ساختاری وخیم و سریعی را
نشان می دهد .در تخمک سوراخ میکروپیل سریعاً به
وسیله تولیدات حاصل از واکنش الیه بیرونی بسته
میشود و به این دلیل عمر گامتها در آب خیلی کوتاه
است .همانند اغلب ماهیان دیگر ،اسپرم در مجرای
تناسلی کپور علفخوار و ماهی گطان بیتحرک است و
وقتی که اسپرم در محیط آب شیرین قرار میگیرد،
شروع به فعالیت میکند .شروع فعالیت بهدلیل کاهش
فشار اسمزی است .ساختار تاژک وقتی در آب شیرین
قرار میگیرد به سرعت بههم میریزد و شکل طبیعی
خود را از دست میدهد و حرکت اسپرم بعد از  30ثانیه
متوقف میشود .وقتیکه رقیقسازی در محلولهای
نمکی صورت میگیرد ،فشار اسمزی به اندازهای تغییر
میکند که جهت آغاز فعالیت اسپرم مناسب است و
تاژک اسپرم نیز ساختار طبیعی خود را حفظ مینماید و
حرکت سلولهای اسپرم بهمدت چند دقیقه بهطول
میانجامد .همچنین طول دوره تحرک اسپرم به ذخایر
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 ATPنیز وابسته است و سلولهای اسپرم زمانی که
 50تا  80درصد از ذخایر  ATPآنها بهوسیله هیدرولیز
مصرف شوند ،از تحرک باز می ایستند ( Billard et
 .)al., 1995چنانکه نتیجه گذشته نشان میدهند،
طول دوره تحرک اسپرم و تداوم آن در رقیقسازی
بهوسیله فعالکنندههای نمکی ،بهدلیل حفظ ساختار
تاژک اسپرم و عدم تورم سلولها بهدلیل عدم شوک
اسمزی به سلولهای اسپرم و غیره ،افزایش مییابد .با
توجه به دارا بودن بیشترین میزان تحرک در اسپرم
ماهی گطان در تیمارهای دارای فعالکننده نمکی به
ترتیب بهوسیله فعالکنندههای شماره  a2و a3و  a4و
در مورد ماهی کپور علفخوار نمکی بهترتیب بهوسیله
فعالکنندههای شماره  a2و  a4و  a5یافتههای
تحقیق حاضر با یافتههای دیگر تحقیقات مشابه ذکر
شده مطابقت دارد.
با توجه به پایین بودن میزان تحرک اسپرم به
وسیله آب مقطر و آب کارگاه نسبت به سایر
محلولهای به کار گرفته شده در این پروژه ،یافتههای
حاضر با تحقیقات  )1992( Billardو Ahmadi et
 )2008( al.و  )1999( Cosson et al.مطابقت دارد.
همچنین کاهش درصد سلولهای متحرک و دوره
کل تحرک اسپرم بهدلیل مصرف بیشتر  ATPو
کوتاهتر شدن ساختار تاژک اسپرماتوزوآ در فعالسازی
اسپرم با آب مقطر است (.)Perchec et al., 1995
یافتههای این پژوهش نشان داد که دوره تحرک
اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار در محلولهای
نمکی فعالکننده اسپرم بیشتر از آّب مقطر است .در
این خصوص  )1995( Billardو همچنین Kalbasi
 )2006( & Lorestaniعنوان نمودند که دوره
تحرک اسپرماتوزوآ با استفاده از فعالکنندههای نمکی،
طوالنیتر است و این محلولها ،شرایط مناسبتری را
جهت فعالیت اسپرم ایجاد مینمایند.
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
اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار وابسته به شرایط
یونی و اسمزی محلولهای فعالکننده اسپرم است و
افزایش بیش از حد فشار اسمزی محلولهای مورد
استفاده ،شرایط مشابه پالسمای منی را ایجاد می
نماید که در این حالت ،کلیه پارامترهای حرکتی
اسپرماتوزویید متوقف میشود .زمانی که اسپرماتوزوآ
در ماهیان آغاز میگردد ،این دوره کمتر از یک دقیقه
بهطول میانجامدکه این محدودیت زمانی ،بهدلیل
تورم و تجزیه شدن اسپرماتوزوآها در محلولهای
نامناسب فعالکننده است ( ;Cosson, 2004
 .)Cosson et al., 1999در حالیکه در آزاد ماهیان و
ماهیان خاویاری ،میزان باالی یون پتاسیم
ممانعتکننده تحرک اسپرم بوده و کاهش غلظت آن،
سبب آغاز فعالیت اسپرماتوزوآ میشود ( Cosson,
 .)2004یون پتاسیم در کپورماهیان ،سرعت و درصد
تحرک سلولهای اسپرماتوزوآ را افزایش میدهد و
آغاز تحرک نیز با کاهش فشار اسمزی پالسمای منی
رخ میدهد ( ;Billard & Cosson, 1992
 .)Wilson-Leedy et al., 2009با توجه به اینکه
محلول فعالکننده شماره  a4که دارای  30میلیمول
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.
نتایج مربوط به سطوح متفاوت یون کلسیم در
فعالکنندههای نمکی در تحقیق حاضر روی تحرک
اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار مشخص نمود که
باالترین دوره تحرک در غلظت  2/5میلیمول برلیتر
مربوط به فعالکننده شماره  a3بوده ،همچنین
غلظتهای بیشتر یون کلسیم مربوط به فعالکننده
شماره  a1به روی مدت زمان تحرک اسپرم در ماهی
گطان وکپورعلفخوار ،اثر کاهنده داشته است .اثر ممانعت
کنندگی یون کلسیم بر دوره تحرک در بعضی از ماهیان
استخوانی دیگر نیز دیده شده است ( & Zuccarelli
 .)Ingermann, 2007همچنین نتایج این مطالعه با

تحقیق  )2012( Lorestani et al.مطابقت داشته
است.
نتایج مربوط به سطوح متفاوت تریس در
فعالکنندههای نمکی در تحقیق حاضر روی تحرک
اسپرم ماهی گطان و کپور علفخوار مشخص نمود که
وجود تریس در فعالکنندههای نمکی باعث افزایش
مدت زمان تحرک اسپرماتوزوآها نسبت فعالسازی
بهوسیله آب مقطر بوده است و با توجه به اینکه
بیشترین دوره تحرک و همچنین لقاح در ماهی گطان
و کپور علفخوار ،بهترتیب مربوط به فعالکننده شماره
 a2حاوی  20میلیمول تریس و فعالکننده شماره a4
حاوی  30میلیمول تریس بوده است و با در نظر
گرفتن عدم اختالف معنیدار بین فعالکننده شماره
 a2و  a4با یکدیگر ،نتایج تحقیق حاضر با تحقیق
 )2012( Lorestani et al.روی ماهی بنی و تحقیق
 )2009( Bastami et al.روی ماهی کپور معمولی
مطابقت دارد.
 (2009) Alavi et al.نیز عنوان نمودند با قرار
گرفتن اسپرماتوزوآی ماهیان آب شور و شیرین ،در
معرض شوک اسمزی پایین (فعالسازی با آب مقطر)
ساختار تاژک آن به شدت دستخوش تغییر میشود که
این عامل سبب کاهش دوره تحرک و سرعت
اسپرماتوزوئیدها خواهد شد .تحقیق حاضر نیز با تأیید
این امر ،کاهش پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی گطان
و کپور علفخوار را در آب مقطر نشان میدهد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که محلول
فعالکننده نمکی شماره Tris- ،50 mM NaCl :a2
 Hcl 20mMدارای بیشترین میزان تحرک و لقاح در
ماهی گطان و کپور علفخوار بوده که با مطالعات
 )2006( Kalbasi & Lorestaniمطابقت دارد.
محلول فعالکننده شماره  a4حاوی ،mM50NaCl
 30mMKCl ،Tris-Hcl 30mMکه بعد از محلول
فعالکننده شماره دو دارای بیشترین میزان تحرک و
لقاح در ماهی گطان و کپور علفخوار بوده از نظر
آماری اختالف معنیداری با محلول شماره دو ندارد،
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که در مورد این محلول یافتههای این پژوهش با
تحقیق  )2009( Bastami et al.و Lorestani et
 )2012( al.که بیانکننده این مورد میباشند که
بیشترین دوره حرکتی و درصد تحرک اسپرم بهترتیب
در ماهی کپور دریایی و ماهی بنی مربوط به محلول
نمکی حاوی  50میلی مول برلیتر کلرید سدیم و 30
میلیمول برلیتر کلرید پتاسیم و  30میلیمول برلیتر
تریس است ،مطابقت دارد.
نتایج این تحقیق تاییدکننده نتایج )1992( Billard
میباشد ،زیرا مدت زمان تحرک اسپرم بهوسیله
فعالکنندههای نمکی در مقایسه با آب بیشتر بوده و
تفاوت معنیداری را با آن نشان می دهد .افزایش
مدت زمان تحرک اسپرم شانس رسیدن اسپرمها به
میکروپیل و عمل لقاح را افزایش میدهد که نتیجه آن
افزایش لقاح تخمکها است ،که با توجه به شکلهای
 3و  ،4تحقیق حاضر تاییدکننده این مطلب میباشد.
با توجه به اینکه درصد لقاح بهواسطه استفاده از
محلول فعالکننده  a2و a3و  a4در ماهی گطان و
محلول فعالکننده  a2و  a4در کپور علفخوار نسبت به
سایر فعالکنندهها و آب مقطر و آب کارگاه ،باالتر بوده
است ،اما با سایر محلولهای فعالکننده اختالف
معنیداری ندارد ،بنابراین ارتباط بین تحرک اسپرم و
قابلیت لقاحی بهصورت مبهم باقی مانده است ،که با
یافتههای  )2002( Alavi et al.مطابقت دارد.
جهت حصول درصد لقاح باال و الروهای با کیفیت
در ماهیان ،دسترسی به اسپرم با کیفیت نیز ضروری
بوده و از جمله فاکتورهای با اهمیت در خصوص
کسب لقاح مصنوعی با کارایی باال تلقی میگردد
(.)Verma et al., 2009; Secer et al., 2004
با توجه به اینکه مشخص شده که خصوصیاتی
مثل غلظت اسپرم ،تحرک اسپرم و ترکیبات پالسمای
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منی میتوانند کیفیت اسپرم را تحت تأثیر قرار دهند
( ،)Billard, 1992بنابراین شاید میزان تحرک که
خود تنها یکی از دالیل کیفی اسپرم جهت باال رفتن
درصد لقاح میباشد ،جهت رسیدن به این مهم کفایت
نکند.
نتیجهگیری نهایی

بر اساس نتایج حاصله میتوان چنین نتیجهگیری نمود
که محلولهای نمکی بهکار رفته در این تحقیق
توانستند تحرک اسپرم را در تیمارهای مختلف
افزایش دهند که این افزایش تحرک اسپرم در مرحله
بعدی باعث افزایش درصد لقاح گردید .همچنین در
بین فعالکنندههای نمکی بهکار رفته در این تحقیق،
محلول فعالکننده  ،a2بیشترین میزان تأثیر را بر
میزان تحرک اسپرم و میزان موفقیت لقاح ،در هر دو
ماهی گطان و کپور علفخوار ،نشان داد .همچنین در
بین دو ماهی تحت آزمایش در این تحقیق ،اثر
فعالکنندههای نمکی بر ماهی گطان بیشتر از ماهی
کپور علفخوار بوده است بهطوری که باعث افزایش
حدوداً  7برابری در میزان تحرک اسپرم و افزایش 20
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
سوسنگرد و اداره کل شیالت خوزستان به سبب
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
فنون دریایی خرمشهر جهت تأمین هزینههای مالی
این پروژه تشکر و قدردانی میگردد.
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