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ماهی سفیدك مایع منیشناختی و بیوشیمیایی بررسی پارامترهاي اسپرم
Schizothorax zarudnyi(سیستان  Nikolskii, 1897(

4، مهین ریگی3، علیرضا افشاري*2نژاد، ایمان سوري1نژادسمیه عرب
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چکیده

شرایطدرSchizothorax zarudnyiسیستانتکثیر مصنوعی ماهی سفیدكسازيبهینهبه منظور
گیري اندازه. مورد بررسی قرار گرفتمایع منی شناختی و بیوشیمیایی پرورشی، ارتباط بین پارامترهاي اسپرم

. مولد نر پرورشی بر اساس پروتکل استاندارد انجام شد20هاي متحرك و مدت زمان تحرك اسپرم اسپرمدرصد 
منیزیم،کلسیم،،پتاسیم،سدیمهايیونو غلظتشدیتومتري محاسبه اسپرم با روش استاندارد هموستراکم 
نتایج، میانگین مدت زمان تحرك بر اساس . سنجش شدهاي استاندارد روشبامایع منی نیزکلسترولوگلوکز

درصد، تراکم اسپرم 32/73±01/8ثانیه و 21/51±51/5ترتیب ه هاي متحرك باسپرم و درصد اسپرم
. بود83/7±2/0مایع منی pHو درصد 39/36±22/6، درصد اسپرماتوکریت لیترمیلیدرمیلیارد11/0±78/0

و 58/2±76/0، 83/63±73/11، 84/76±75/11ترتیب ه هاي سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم بیونغلظت
گرم در میلی05/0±02/0و 027/0±01/0ترتیب ه گلوکز و کلسترول بغلظتدر لیتر و مولمیلی83/0±88/6

. دار وجود داشتهاي متحرك ارتباط معنینتایج نشان داد که بین تراکم اسپرم و درصد اسپرم. لیتر ثبت شددسی
. مشاهده شدpHهاي متحرك و داري بین مدت زمان تحرك اسپرم با حجم و درصد اسپرمیهمچنین ارتباط معن

سدیم و هاي، بین مدت زمان تحرك اسپرم با فاکتورهاي بیوشیمیایی منی، بین یونمایع منیpHبین حجم و 
پژوهشنتایج این . شدداري مشاهده هاي متحرك با یون سدیم و پتاسیم ارتباط معنیپتاسیم و درصد اسپرم

ویژه سدیم و پتاسیم با تحرك اسپرم در ماهی ه منی بمایعدار بین میزان ترکیبات وجود ارتباط معنیبارهدر
هاي نگهدارنده و رقیق کننده مناسب تواند در تکثیر مصنوعی این ماهی براي تهیه محلولسفیدك سیستان می

.مورد استفاده قرار گیرد
.سفیدك سیستان، تحرك اسپرم، پتاسیم منی، موفقیت لقاحماهی :کلیديواژگان
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مقدمه
هاي و ویژگیمنیمایعبیوشیمیایی ترکیب 

ماهیان هاي مختلف در گونهاسپرمفیزیکی 
در تعیین يداراي اهمیت زیاد،متفاوت بوده

).Kruger et al., 2006(استکیفیت اسپرم 
گیري کیفیت اسپرم معیاري جهت اندازه

و بنابراین است توانایی اسپرم در موفقیت لقاح 
شناختی که در امر لقاح پارامترهاي اسپرم

تاثیرگذار باشند جزء پارامترهاي کیفی اسپرم 
ترین پارامترهایی که مهم. شوندمیمحسوب 

براي ارزیابی کیفیت اسپرم ماهیان مورد 
گیرند شامل میزان میاستفاده قرار 

pHاسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم منی، 

مدت زمان تحرك اسپرم، درصد منی، 
متحرك و ترکیبات بیوشیمیایی هاي اسپرم

. )Billard et al., 1995(است مایع منی
تعیینیین کیفیت منی شامل تعهمچنین 

ارتباط داخلی فیزیولوژیکی بین تراکم اسپرم، 
مایعمشخصات بیوشیمیایی وتحرك اسپرم

که فاکتور اصلی براي ایجاد شرایط استمنی
Billard et(بهینه براي لقاح مصنوعی است

al., 1995; Suquet et al., 2000(.
که برخی از است داراي ترکیباتی منیمایع

کنند و میاین ترکیبات از اسپرماتوزوا حفاظت 
برخی دیگر در تکثیر اسپرم نقش دارند

)Ciereszko et al., 2000 .( مایع منی داراي
هایی است که جهت بقا و مواد مغذي و یون

در طی زمان نگهداري در حفظ کیفیت اسپرم
عوامل . استدستگاه تناسلی مهم و حیاتی

توانند روي کیفیت و یممحیطی خارجی 
یا pHعواملی نظیر . حرکت اسپرم اثر بگذارند

توانند باعث پالریزاسیون میموجود هايیون
غشاي سلولی و تحرك اسپرم ماهیان شوند 

)Morisawa et al., 1999( .ها از قبیل کاتیون
نیز باعث ایجاد منیمایعسدیم و پتاسیم در 

Billard et(شوند میاسمزي تعادل al.,

در بین افراد کیفیت منی ممکن است. )1995
یک گونه تغییرات قابل توجهی داشته باشد و 

هاي پرورش یافته به در گونهبه ویژه
فاکتورهاي خارجی گوناگون از قبیل رژیم 
غذایی، کیفیت غذا، درجه حرارت محیط 

وابسته استپرورش و فصل تکثیر
)Rurangwa et al., 2004( .ر تعادل یونی د

تحرك نگهبی،براي بلوغ اسپرممنیمایع
و حفظ داشتن آن در بیضه و مجراي اسپرم بر

تحرك کافی در زمان ورود به محیط آب حائز 
).Taati et al., 2010(اهمیت است

اي که بر روي به عنوان مثال در مطالعه
فیزیکی و بیوشیمیایی اسپرم شش هايویژگی
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Catla(کاتال ماهیان شاملکپوراز گونه 

catla( روهو ،)Labeo rohita( کالباسو ،
)Lebeo calbasu( ماریگال ،)Cirrhinus

mrigala(،فیتوفاگ)Hypophtalmichthys

molitrix(و آمور)Ctenopharyngodon

idella( انجام گرفت بیان شد که تحرك اسپرم
1/8تا 3/7ازمنیpHثانیه و 110تا 80از 

تواند در جهت ابداع میمتغیر بود که این نتابج 
پروتکل مناسب براي انجماد اسپرم و تکثیر 

). Verma et al., 2009(مصنوعی مفید باشد 
آبزیان ارتباط بین هاي در بسیاري از گونه

و پارامترهاي منیمایعترکیبات بیوشیمیایی 
کیفی اسپرم از قبیل تراکم، تحرك و غیره 

رد بررسی قرار گرفته است و میزان مو
ها مشخص شده است همبستگی بین آن

)Piros et al., 2002; Halimi et al.,

اي که بر به عنوان نمونه، در مطالعه). 2014
اسپرم و بررسی ارتباط بین شناسیزیستروي 

فاکتورهاي کیفی اسپرم ماهی کپور معمولی 
مایع انجام گرفت نتایج نشان داد که بین حجم 

منی و مدت زمان تحرك و درصد تحرك 
داري وجود داشت اسپرم ارتباط معنی

)Nahiduzzaman et al., 2014 .( در
شناختی اسپرمهايویژگیکه بر روي پژوهشی

بیان پژوهشگران،ماهی صورت گرفتفیل

که بین طول دوره تحرك اسپرم و درصد کردند
وجود داشت داري معنیتحرك اسپرم ارتباط 

اما بین تراکم اسپرم و درصد اسپرماتوکریت 
,.Madadi et al(همبستگی مشاهده نشد 

اي که بر روي همچنین در مطالعه).2010
ي آالکیفی اسپرم ماهی قزلهاي شاخص
انجام شد نتایج نشان داد که حجمکمانرنگین

هاي اسپرم، طول دوره تحرك، غلظت یون
در منییعماسدیم، منیزیم، پتاسیم و پروتئین 

فصل تکثیر و خارج از فصل تفاوتی نداشت 
)Shaluei et al., 2015.(

ماهی سفیدك سیستان متعلق به خانواده 
کپورماهیان و بومی حوضه سیستان در ایران 

متوالی در هاي به دنبال خشکسالی. است
منطقه سیستان و خشک شدن تاالب هامون و 

کثیر در نتیجه از بین رفتن زیستگاه و زمینه ت
غیربومی، هاي طبیعی این ماهی و ورود گونه

احتمال خطر انقراض نسل آن افزایش یافته 
پروري مدرن، ارزیابی کیفیت در آبزي. است

کاربردي جهت هايپژوهشمنی یکی از 
. استسنجش توانایی لقاح در شرایط پرورشی 

به منظور ارزیابی توانایی تولیدمثل ماهی
رورشی، ارزیابی در شرایط پسیستانسفیدك

منیمایعپارامترهاي کیفی اسپرم و ترکیبات 
ماهی سفیدك سیستان و تعیین ارتباط بین 
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در است تاثیرگذار لقاحموفقیتکه درها آن
.حاضر مورد بررسی قرار گرفتپژوهش

هامواد و روش
در مرکز تکثیر و بازسازي پژوهشاین 

سیستان صورت ذخایر ماهی بومی زهک
مولد نر سه ساله پرورشی 20تعداد .گرفت

Schizothorax(ماهی سفیدك سیستان

zarudnyi( 8/42±91/3با میانگین طولی
5/752±84/202میانگین وزنی ومترسانتی

.براي تکثیر مورد استفاده قرار گرفتند،گرم
این ماهیان از درالقاي رسیدگی جنسیبراي

لیتر به ازاي میلی3/0هورمون اواپریم به میزان 
Gharaei(کیلوگرم وزن بدن استفاده شد هر

et al., 2011( .ساعت، بعد24از گذشت پس
از خشک کردن منفذ تناسلی با رعایت عدم 

هاي منی نمونهو یا خون آلودگی با آب، ادرار
پس از اطمینان از فعال بودن . تهیه شدند

هاي استریل ها در سرنگاسپرم، نمونه
وسیله فالسک محتوي ه د و بدنآوري شجمع

ساعت به 6تر از یخ در مجاورت هوا، در طی کم
میزان انتقال پیدا کردند تا آزمایشگاه

اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، طول دوره تحرك 
ها آنpHاسپرم، درصد تحرك اسپرم و 

.دوشگیري اندازه

متحرك و مدت زمان هاي درصد اسپرم
کنتراست تحرك اسپرم با میکروسکوپ فاز

)Leica-DFC 295 ،مجهز به )ساخت آلمان
ارزیابی ×400دوربین پاناسونیک با بزرگنمایی 

متحرك به روش تخمین هاي اسپرمدرصد . شد
Kopieka et(ارزیابی قرار گرفت چشمی مورد

al., 2000 (ها و مدت زمان تحرك اسپرم
بالفاصله پس از مخلوط کردن و از لحظه تماس 

از اسپرماتوزوادرصد100که با آب تا زمانی
از کرنومتر دیجیتال استفادهباایستادندتحرك

حجم).Alavi et al., 2006(محاسبه شد 
انسولین و بر حسب از سرنگاستفادهبااسپرم
گیري اندازهبراي. شدلیتر محاسبهمیلی

هاي موئینه حاوي منی به اسپرماتوکریت، لوله
ساخت،Sigma-14(دستگاه سانتریفیوژ 

به مدت دور3000منتقل و با سرعت )آلمان
از استفادهسپس با. دقیقه سانتریفیوژ شدند8

اسپرم به مایع منی درصدهماتوکریت خوان،
به عنوان تکرارسهگیري شد و میانگیناندازه

Fitzpatrick(درصد اسپرماتوکریت ثبت شد 

et al., 2005.(دارد استانروشبااسپرمتراکم
کردن اسپرم به نسبت هموسیتومتري با رقیق

از میکروسکوپ استفادهو با1:1000
ساخت،Leica-DFC 295(فازکنتراست

لیتر گیري شد و در واحد میلیاندازه)آلمان
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، pHگیري به منظور اندازه. مایع منی بیان شد
ي لیترمیلی5/1هاي ویالمنی بههاينمونه

و 500دقیقه با دور 2به مدت ،منتقل شده
3000دقیقه با دور 10به مدت سپس

). Linhart et al., 1991(سانتریفیوژ شدند
بعد از سانتریفیوژ، پالسماي منی که در قسمت 

هاي باالي ویال قرار گرفته بود به درون ویال
وسیله ه بpHداده شد و میزان جدید انتقال

pHمتر)Micro 600 Handhelp PH

Meter،انگلستانساختتست،پالین(
. گیري شداندازه

ترکیبات بیوشیمیایی، گیري اندازهبراي 
10آوري شده به مدت هاي منی جمعنمونه

دور سانتریفیوژ شدند و 3000دقیقه در 
پالسماي منی که در قسمت باالي ویال قرار 

هاي جدید انتقال یافت ویالگرفته بود به درون
-20در ها غلظت یونگیري ندازهاتا زمان و 

,.Alavi et al(گراد نگهداري شددرجه سانتی

توسطهاي سدیم و پتاسیم یون). 2006
، ساخت Elico-CL 361(فتومتردستگاه فلیم

گیري و اندازهندگیري شداندازه) آمریکا
بهکلسترولوگلوکزمنیزیم،وکلسیمهايیون

-2100(اسپکتروفتومتردستگاهوسیله

UV/VIS ،QualiTestباو)، ساخت آمریکا

پارامترهايکمیهايکیتازاستفاده
پارسشرکتپالسمایاسرمبیوشیمیایی

نتایج سنجش.شدانجام)ایران(آزمون
اسپرم و پارامترهايکیفیپارامترهاي

به صورت میانگین با منیمایعبیوشیمیایی
ضریباز . ه استشدانحراف معیار ارائه 

نیز SPSS 15افزاردر نرمهمبستگی پیرسون
براي بررسی ارتباط بین پارامترهاي کیفی 

منی در مایعاسپرم و پارامترهاي بیوشیمیایی 
.شداستفاده 01/0و 05/0داري سطح معنی

نتایج
نتایج سنجش پارامترهاي کیفی اسپرم 

ارائه شده 1ماهی سفیدك سیستان در جدول 
زمان تحرك اسپرم میانگین مدت . است
هايثانیه و درصد اسپرم51/5±21/51

pHمیزان . ثبت شد32/73±01/8متحرك 

و درصد اسپرماتوکریت 83/7±2/0مایع منی
.به دست آمد22/6±39/36

گیري پارامترهاي بیوشیمیایی نتایج اندازه
2ماهی سفیدك سیستان در جدول مایع منی 

به غلظت پتاسیم و سدیم . نشان داده است
84/76±75/11و 83/63±73/11ترتیب 

.مول در لیتر بودمیلی
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میانگین و انحراف معیار پارامترهاي کیفی اسپرم ماهی سفیدك سیستان:1جدول 

انحراف معیار±میانگین پارامتر
78/0±11/0)لیترمیلیارد در میلی(تراکم اسپرم 
32/73±01/8متحركهاي درصد اسپرم

21/51±51/5)ثانیه(مدت زمان تحرك اسپرم 
39/36±22/6)درصد(اسپرماتوکریت 
59/6±97/5حجم مایع منی

pH83/7±2/0مایع منی

ماهی سفیدك سیستانمایع منی میانگین و انحراف معیار پارامترهاي بیوشیمیایی :2جدول 

انحراف معیار±میانگین پارامتر
58/2±76/0)مول در لیترمیلی(منیزیم 
88/6±83/0)مول در لیترمیلی(کلسیم 
83/63±73/11)مول در لیترمیلی(پتاسیم 

84/76±75/11)مول در لیترمیلی(سدیم 
027/0±01/0)لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز 

05/0±02/0)لیترگرم در دسیمیلی(کلسترول 

نتایج همبستگی پیرسون بین پارامترهاي 
. نشان داده شده است3کیفی اسپرم در جدول 

بر این اساس، بین تراکم اسپرم و درصد 
مثبتی دار معنیمتحرك ارتباط هاي اسپرم

همچنین ارتباط ). P>05/0(وجود داشت 
با بین مدت زمان تحرك اسپرم داري معنی

هاي اسپرمو درصدpHو)P>05/0(حجم 

بین حجم .مشاهده شد)P>01/0(متحرك 
وجود داري معنیمنی نیز ارتباط pHمنی و 
نتایج همبستگی پیرسون ). P>01/0(داشت 

بین پارامترهاي کیفی اسپرم و پارامترهاي 
ارائه 3نیز در جدول مایع منی بیوشیمیایی 

م اسپرم با بر این اساس، بین حج. شده است
سدیم و گلوکز ارتباط وپتاسیمهاي میزان یون
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در صورتی که بین اشتوجود ندداري معنی
مدت زمان تحرك اسپرم با فاکتورهاي 

. شتوجود داداري معنیبیوشیمیایی ارتباط 
سدیم هايبین یونداري معنیهمچنین ارتباط 

متحرك با هاي اسپرمو پتاسیم و درصد 

نتایج . سدیم و پتاسیم مشاهده شدهايیون
همچنین نشان داد که تراکم پژوهشاین 

منیزیم، پتاسیم و سدیم هاياسپرم با یون
.شتنداداري معنیارتباط 

ماهیمایع منی نتایج همبستگی پیرسون بین پارامترهاي کیفی اسپرم و بیوشیمیایی :3جدول 
سفیدك سیستان

گلوکز سدیم پتاسیم کلسیم منیزیم pH حجم مدت 
تحرك

اسپرماتو
کریت

درصد 
اسپرم 

تحركم

تراکم
اسپرم

*570/0 اسپرم درصد 
تحركم

*602/0 **938/0 اسپرماتوکریت

*499/0 **934/0 424/0 مدت تحرك

*523/0 **944/0 **703/0 **924/0 حجم

**785/0 **787/0 **768/0 **807/0 **772/0 pH

*510/0 *492/0 *537/0 *500/0 *581/0 429/0 منیزیم

**740/0 **706/0 *523/0 **753/0 **613/0 **644/0 *513/0 کلسیم

194/0 233/0 068/0 046/0 - *567/0 158/0- *555/0 264/0 - پتاسیم

**821/0 269/0 317/0 186/0 122/0 *597/0 007/0 **625/0 30/0- سدیم

347/0 179/0 403/0 406/0 **637/0 371/0 *501/0 322/0 *542/0 368/0 گلوکز

473/0 397/0 265/0 **654/0 *552/0 **809/0 **763/0 **707/0 **664/0 **814/0 **714/0 کلسترول

. استدار معنی05/0همبستگی در سطح *
.استدار معنی01/0همبستگی در سطح **
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بحث
ا تحرك هاي مرتبط بدر ماهیان نر ویژگی

متحرك و هاي اسپرم از قبیل درصد اسپرم
مدت زمان تحرك متغیر است و این اختالفات 

تواند به دالیل مختلف از جمله شرایط می
اي ماهیان نر، سن، فاکتورهاي محیطی، تغذیه

باشد مایع منیزمان تکثیر و ترکیبات یونی 
)Bozkurt et al., 2008 .(غلظت یون پتاسیم

سیستان نسبت به ماهی سفیدكمایع منیدر
ماهیان همچون آزادماهیان و ماهیان سایر

5/2±3/0و 4/30±5/4به ترتیب (خاویاري 
Alavi and(بودباالتر ) مول در لیترمیلی

Cosson, 2006 .( همچنین غلظت یون
مولمیلی01/46اي پتاسیم در ماهی کپور نقره

گزارش شد که نسبت به ماهی سفیدك لیتر در
بود تر پایین) مول در لیترمیلی83/63(
)Rahman et al., 2012 .( متفاوت نتایج

اسپرم هاي بر روي ویژگیانجام شدهمطالعات
اي وسیعی گونهاي و درونگونهماهیان تنوع بین

را در مورد ترکیبات یونی مایع منی نشان 
ترکیبات ). Billard et al., 1995(دهد می

داري بر تحركمنی به طور معنیمایعیونی 
ماهیان تحرك در آزاد. اسپرم ماهی تاثیر دارد

وسیله غلظت یون پتاسیم کنترل ه اسپرم ب
شود و غلظت باالي یون پتاسیم باعث می

بازدارندگی تحرك در اسپرم این ماهیان 
) Morisawa and Suzuki, 1980(شود می

در صورتی که افزایش این یون در ماهی کپور 
Billard and(شود میباعث تحرك اسپرم آن 

Cosson, 1992.(
هايمطالعه نشان داد که یوناین نتایج 

زمان تحرك اسپرم پتاسیم و سدیم با مدت 
نتایج . دارندداري معنیارتباط مستقیم و 

ماهیبرحاضر با مطالعه مشابهی که مطالعه
Salmo trutta macrostigmaبر وانجام شد

دار معنیکه ارتباط شداساس آن مشخص 
سدیم و پتاسیم با مدت هايبین یونمثبتی 

Bozkurt et(زمان تحرك اسپرم وجود داشت 

al., 2011 (مطابقت دارد .Bozkurt و
بیان کردند که بازدارندگی ) 2011(همکاران 

سیله افزایش غلظت وه تواند بمییون پتاسیم 
دوظرفیتی مانند کلسیم هاي یون سدیم و یون

که بر روي ماهی ايمطالعهدر . شودجبران 
انجام شد ) Barbus xanthopterus(گطان

تک ظرفیتی هاي شد که غلظت یونمشخص 
دو ظرفیتی هاي یونسدیم و پتاسیم باالتر از

مثبتی دار معنیکلسیم و منیزیم بود و رابطه 
ون سدیم و افزایش مدت زمان تحرك در یبین 

این گونه وجود داشت، بنابراین هرچه میزان 
برايتري سدیم باالتر باشد میزان پتاسیم بیش
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جلوگیري از تحرك اسپرم مورد نیاز است 
)Karami-Motlagh et al., 2013 .(در اما

Salmoماهی آزاد برصورت گرفته مطالعه

trutta macrostigma نتایج نشان داد که
سدیم و پتاسیم هايهمبستگی منفی بین یون

پژوهشگرانبا تحرك اسپرم وجود داشت و 
که تحرك اسپرم در این گونه کردندبیان 

دیگر نظیر کلسیم و منیزیم هايوابسته به یون
همچنین ). Bozkurt et al., 2011(است 

که بر ايمطالعهنتایج مطالعه حاضر با نتایج 
Rutilus rutilusروي ماهی کلمه دریاي خزر

caspicus انجام شد که در آن مدت زمان
تحرك اسپرم با یون سدیم و پتاسیم 

,.Halimi et al(همبستگی منفی داشت 

تواند بر اساس میکه مطابقت ندارد نیز ) 2014
خاص هر هايویژگیدالیل ذکر شده مربوط به 

).Halimi et al., 2014(گونه باشد 
اثر منیزیموکلسیمسدیم،مانندهایییون

ودنکنمیخنثیبازدارندگی یون پتاسیم را
ظرفیتی نسبت به سدیم بسیارهاي دوکاتیون
پتاسیم بسته هاي سدیم و یون. ندهستموثرتر

شان از طریق دخالت در ترکیبات به غلظت
یونی درون سلولی یا از طریق فشار اسمزي 
خود در تنظیم تحرك اسپرم دخالت دارند 

)Billard and Cosson, 1992(.درصد باالي

در نتیجه باال بودن تواندمیهاي متحركاسپرم
پتاسیم باشد که نشان دهنده وهاي سدیمیون

، به طوري که استکیفیت باالي اسپرم ماهی 
هاي یونهاي متحرك بابین درصد اسپرم

ارتباط مستقیمی وجود دارد پتاسیموسدیم
هاي اي که پایین بودن غلظت یونبه گونه

هاي باعث کاهش درصد اسپرمسدیم و پتاسیم
اسپرم در نتیجه کاهش کیفیتومتحرك

خوانی حاضر هممطالعهبا نتایج کهدشومی
هاي که نشان داده شد بین درصد اسپرمدارد

متحرك با یون سدیم و پتاسیم ارتباط مثبت و 
اي که بر روي در مطالعه. وجود داردداريمعنی

Acipenser(ماهی خاویاري شیپ 

nudiventris ( بیان پژوهشگرانانجام گرفت
که نسبت سدیم و پتاسیم در این گونه کردند

باالتر از آزادماهیان و کپورماهیان است که 
تر بودن طول دوره تحرك شاید بیش
کنددر ماهیان خاویاري توجیه را اسپرماتوزوا 

)Shaluei et al., 2008.(
ارتباط مثبت و پژوهشطبق نتایج این 

بین مدت زمان تحرك و درصد داري معنی
متحرك با گلوکز و کلسترول وجود هاي پرماس

دیگر از هايپژوهشداشت که با نتایج برخی 
اي که بر روي ماهی کپور نقرهپژوهشیجمله 
مطابقت )Rahman et al., 2012(شدانجام 
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ذکر شده بین تحرك اسپرم و مطالعهدر . دارد
منی ارتباط مایعترکیبات یونی و کلسترول 

). Rahman et al., 2012(مثبتی گزارش شد 
مایعاطالعات کمی درباره نقش کلسترول در 

وقتی که منی . منی ماهیان وجود دارد
شود کلسترول ممکن است اثر میرهاسازي 

به ویژهحفاظتی در مقابل تغییرات محیطی 
,.Bozkurt et al(درجه حرارت داشته باشد 

وجود گلوکز در پالسماي منی ماهیان . )2008
ها در طی تولید مصرفی بیضهزیادبه انرژي

اسپرماتوزوا یا تولید لپیدهاي غشاي پالسماي 
. )Soengas et al., 1993(استاسپرم مرتبط 

حد درحاضرمطالعهدرگلوکزوکلسترولمیزان
اي گیري شد که با نتایج مطالعهپایینی اندازه

)Carassius auratus(حوضماهیبرکه
Zadmajid(شدانجام and Imanpoor,

همچنین مقدار . خوانی داردهم) 2009
درصد 83/52حوضاسپرماتوکریت در ماهی 

,Zadmajid and Imanpoor(گزارش شد 

که نسبت به ماهی سفیدك سیستان ) 2009
بیان پژوهشگران. بودتر پایین) درصد39/36(

این تغییرات میزان اسپرماتوکریت کردند
بستگی داشته باشد تواند به فصل تکثیر هم می

)Zadmajid and Imanpoor, 2009.(

تواند میگیري میزان اسپرماتوکریت اندازه
به عنوان تکنیکی سریع و آسان براي ارزیابی 

تراکم اسپرم بستگی . تراکم اسپرم استفاده شود
به بلوغ و توسعه گناد دارد، همچنین تغییرات 

تواند مربوط به تغییر در میدر غلظت اسپرم 
القاي هورمونی، شرایط محیطی، هاي وشر

سن و مانندمولدین شناختیهاي زیستویژگی
در ). Rahman et al., 2012(باشد غیره

بین تراکمداريمعنیمطالعه حاضر ارتباط 
و اسپرماتوکریت مشاهده شد که مشابه اسپرم

آالي قزلانجام شده بر دیگر مطالعات 
Ciereszko and(کمان رنگین Dabrowski,

,Piironen(ماهی آزاد اقیانوس اطلس ،)1993

) Takashima et al., 1984(، و کپور )1985
.بود

حاضر نشان داد مطالعهبه طور کلی نتایج 
بین ترکیبات شیمیایی داري معنیکه رابطه 

منی و تحرك اسپرم در ماهی سفیدك مایع
سیستان وجود دارد که در ارزیابی توانایی 

و باعث فهم بهتر استتولیدمثل این گونه مهم 
ها همچنین این یافته. شودمیمکانیسم لقاح

هاي نر، تواند در مدیریت کارآمد گامتمی
کشی و اسپرمبرايکاهش تعداد مولدین نر 

با . شودید واقع وري اقتصادي مزرعه مفبهره
که ماهی سفیدك سیستان در توجه به این
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انقراض قرار گرفته است بهبود معرض خطر 
نگهداري کوتاه مدت و بلند مدت هاي روش

و حفظ کیفیت اسپرم در ) انجماد اسپرم(
بازسازي ذخایر و حفظ این گونه ضروري به 

منی مایعرسد و آگاهی از ترکیبات مینظر 
مناسب نگهدارنده هاي محیطتواند در تهیه می

و رقیق کننده براي افزایش دوره نگهداري و 
.افزایش مدت زمان فعالیت اسپرم مفید باشد
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Abstract
For optimization of artificial breeding of Sistan’s loach Schizothorax zarudnyi in

culture condition, the relation between spermatological and biochemical parameters of
seminal plasma was examined. The percentage of motile spermatozoa and sperm
motility duration of 20 cultured male breeder fish were measured according to standard
protocol. Sperm density was evaluated through standard hemocytometry. The levels of
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, glucose and cholesterol of seminal plasma were also measured by
standard methods. According to the results, the mean sperm motility duration,
percentage of motile spermatozoa, mean sperm density, percentage of spermatocrit and
milt pH were 51.21±5.51s, 73.32±8.01%, 0.78±0.11×109 sperm per mL, 36.39±6.22%
and 7.83±0.2, respectively. Mean Na+, K+, Mg2+, Ca2+, glucose and cholesterol were
recorded 76.84±11.75 (mmol/L), 63.83±11.73 (mmol/L), 2.58±0.76 (mmol/L),
6.88±0.83 (mmol/L), 0.027±0.01 (mg/dL) and 0.05±0.02 (mg/dL), respectively. The
results showed that there was a significant relation between sperm density and the
percentage of motile spermatozoa. Moreover, sperm motility duration was significantly
related with milt volume, percentage of motile spermatozoa and pH. There was a
significant relation between milt volume and pH, between sperm motility duration and
milt biochemical parameters, between Na+ and K+ ions and between percentage of
motile spermatozoa and Na+ and K+ ions. The results of this research in proving the
significant relation between sperm motility and seminal plasma components specially
Na+ and K+ ions in Sistan’s loach could be used in artificial breeding of this fish for
preparation of appropriate preservative and diluent solutions.
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