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چکیده

)طول دوره حرکتت استپرم،    یاسپرم شناختهای و هیپوفیز باربوس بر روی پارامتر HCG،میاواپرهای در این مطالعه اثرات تزریق هورمون

هتای متتلتم مولتدین نتر متاهی      و مقایسته کیفیتت استپرم بتین تیمتار     (  pHدرصد تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجتم استپرم،   

)تیمتار ستوم( و عرتاره هیپتوفیز      HCG تیمتار دوم(، ) یماواپتر هتای  قرار گرفتت  هورمتون   یموردبررس (Carassius auratus gibelio)قرمز

 کیلتوگرم المللتی بته ازای هتر    واحد بین 7011میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،  9) یقیتزرهای ه ترتیب با دوزتیمار چهارم( بباربوس )

 داری معنتی هتای متتلتم تفتاوت    در بتین تیمتار   pHقرار گرفتنتد    مورداستفادهگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب( میلی 9وزن بدن و 

های (  در فاکتور درصد اسپرم13/1±/11/1،9،0±938/1به ترتیب شد )در تیمارهای دوم و سوم مشاهده  pHزان (  بیشترین می>10/1Pداشت )

هتای ستوم و دوم بتایترین درصتد تحترک      که درتیمتار  ای گونه به(، >10/1Pداشت )داری وجود رهای متتلم اختالف معنیمتحرک بین تیما

نشتد  داری مشاهده های متتلم اختالف معنیبین طول دوره تحرک اسپرم در تیمار که تیدرصور(، 8/39،±8/3،و 31/33±،/38مشاهده شد )

(10/1 (P>ماتوکریتت  دار وجود داشت و در تیمار دوم بتایترین درصتد استپر   های متتلم اختالف معنیتیمار   بین میانگین اسپرماتوکریت در

( و در تیمتار دوم بتایترین   >10/1Pداشتت ) وجود دار های متتلم اختالف معنی  همچنین تراکم اسپرم بین تیمار(8،/0،±81/77شد )مشاهده 

داشتت  داری وجتود  های متتلم اختالف معنتی حجم اسپرم بین تیمار ینهمچن مایع منی(  لیتر میلیدر  یلیونم 17/791شد )تراکم اسپرم مشاهده 

(10/1P< ،)این تحقیق نشان داد کته   یجنتا .(11/1،±031/1،739/1±997/1ه ترتیب بشد )م مشاهده اسپر حجم بایترین دوم و چهارم تیمار در

  های اسپرم شناختی ماهی قرمز دارندبیشتری روی پارامتر تأثیرنسبت به هیپوفیز و تیمار دما در شرایط اسارت  HCG و میاواپرهای هورمون



  اسپرم شناختیهای عراره هیپوفیز، پارامتر، HCG، میاواپر(، Carassius auratus gibelioقرمز ) ماهی :کلیدیکلمات



                                                           
 Imansaberi1364@gmail.com(   دار مکاتبات )عهده *
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مقدمه

از (Carassius auratus gibelio) متتاهی قرمتتز

 ازلحتتا و  استتت (Cyprinidae)ختتانواده کپتتور ماهیتتان

کپتتتتتور ای شتتتتتبیه یتتتتتهشتتتتترایط زیستتتتتتی و ت تتتتتذ

وثتوقی و مستتجیر،   ) است (Cyprinus carpio)معمولی

ماهیتان  تترین  یکی از معروف عنوان به(  این ماهی 7980

شود که سالیان متمتادی استت   می شده شناختهزینتی دنیا 

در ایام  ویژه بههای بلورین منازل ایرانیان که مهمان تنگ

بیشتتتر  هرستتالهو نیتتاز بتته آن  استتتعیتتد باستتتانی نتتوروز 

(  این ماهی 7980ایمان پور و کمالی، شود )احساس می

تتری  نیطتوی  نستبتا  هیان زینتی از پیشینه نسبت به سایر ما

ختوردار  در راستای مراقبت و نگهتداری توستط بشتر بتر    

آن در  ستتازی تجتتاریبتتوده استتت و بتتا گستتترش علتتم و 

شتاهد   ساله همهماهیان زینتی،  ویژه به پروری آبزیعرصه 

ظهتتور ارقتتام تجتتاری متتلفتتی از متتاهی قرمتتز در بتتازار  

-کشتور  ویتژه  بههای متتلم جهانی هستیم که در کشور

هتای  هتا و فستتیوال  هیا، نمایشتگا آست  جنتو  شترق  های 

هتتای جدیتتد، تتررتتی ایتتن متتاهی جهتتت معرفتتی نتتژاد

انتتتا  ماهیتان برتتتر و زیبتاتر و معرفتی تولیدکننتتدگان     

ختود بتر    ؛ کته گیردنمونه و جذ  گردشگر صورت می

-اهمیت و جایگاه ماهی قرمز در زندگی بشر امروز متی 

در  گسترده صورت به(  ماهی قرمز 7983افزاید )دادگر، 

قرار  مورداستفادهو کنترل هورمونی  تولیدمثلیمطالعات 

(  در شرایط  Bjerselius and Zheng, 1995گیرد )می

کامتت   صتتورت بتتهریتتزی و تتتتم یتتزیاستتپرم راستتارت 

استپرم  گیرد و تزریق هورمتون بترای القتای    صورت نمی

هتتا ریتتزی و همزمتتانی آزادستتازی گامتتتو تتتتم یتتزیر

(  یکی از Zohar and Mylonas, 2001است )ضروری 

بته  مهترین مشتکالت در تکثیتر مرتنوعی کپتور ماهیتان      

بتای از مولتدین    یفیتت باکهتایی  گامت       آوردن دست

زا (  در شرایط استرسBillard, 1992است ) شده یقتزر

باعت    یجته درنتشتود  از هیپتوفیز آزاد نمتی   LHهورمون 

و هتا و کتاهک کیفیتت    در نتر  اسپرم ریتزی عدم توانایی 

(  در صتنعت  Lim et al., 2004شتود ) کمیت اسپرم می

توجته بته کیفیتت تتتم یتا یرو نستبت بته         پروری آبزی

مناستب بتر    باکیفیتت استپرم   ازآنجاکه استاسپرم بیشتر 

استتت و  اثرگتتذار تولیدشتتدههتتای یرو    روی کیفیتتت

لقتتاو و تکثیتتر مرتتنوعی را در ماهیتتان افتتزایک  کتتارایی

( و استتتفاده از Rurangwa et al., 2004دهتتد )متتی

هتتایی جهتتت افتتزایک کمیتتت و کیفیتتت استتپرم تکنیتت 

موجتتتتب افتتتتزایک رانتتتتدمان تولیتتتتد خواهتتتتد شتتتتد  

7هورمتتون
GnRH  و شتتیرین باعتت   شتتور آ در ماهیتتان

 Zoharاستت ) بهبود کمیتت و کیفیتت استپرم گردیتده     

and Mylonas, 2001; Garcia;1993; King and 

Young, 2001; Lim et al., 2002  )GnRH   به همتراه

دوپتتامین بتته دلیتت  قیمتتت مناستتب نستتبت بتته یتت  آنتتتی

-قترار   مورداستفادههیپوفیز جهت تزریق به ماهیان مولد 

(  اواپتتریم Zohar and Mylonas, 2001) یتتردگمتتی

 یتتتانماهآزاد آزادکننتتتدههتتتای ترکیبتتتی از هورمتتتون 

(sGnRHa)9   استتت و یتت  ضتتد دوپتتامین دومپریتتدون

(Nandeesha et al., 1990;  Leelapatra, 1988 این  )

استپرم  آمیزی جهت القتای  موفقیت    صورت بههورمون 

 قرارگرفتته  مورداستتفاده  کپتور معمتولی  در ماهی  ریزی

با اثتر   GnRH( هورمون 7931سیفی و همکاران، است )

GTHبر روی غده هیپتوفیز باعت  افتزایک    
 یجته درنتو  9

ولته  متاتوزوآ بته درون ل  ستازی استپر  حجم استپرم و رهتا  

(  در میتان  Mylonas et al., 1997شتود ) متی  اسپرم بتر 

HCGهتتای پستتانداران  گنتادوتروپین 
بستتزایی در  تتتأثیر ،

                                                           
1  - Gonadotropin Releasing Hormone  
2  - Salmon Gonadotropin Releasing Hormone analog 
3  - Gonadotropin hormone 
4  - Human Chorionic Gonadotropin 
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 30        و HCG اواپریم، های هورمون تزریق اثرات مقایسه

دارد در ماهیتتان  استتپرم ریتتزی ستتازی و القتتای استتپرم 

(Schiavone et al., 2006  طی مطالعاتی که صتورت  )

باعتت  ستترعت   HCGای گرفتتت تزریتتق یتت  مرحلتته 

و تزریتتق مکتترر ایتتن ستتازی بتشتتیدن بتته فرآینتتد استتپرم

هورمون باع  افزایک سطح هورمون استروژن در نتیجه 

ستازی و بهبتود کیفیتت استپرم     افزایک طول مدت اسپرم

موفقیت آمیز جهتت   صورت بهاین هورمون  ؛ کهشودمی

 ازجملتتتهدر بستتیاری از ماهیتتان    استتپرم ریتتزی  القتتای  

و  7(Oncorhinchus mykissکمتان )  ینرنگت  یآی قتزل 

 Donaldson) 9(؛Anguila anguil) ییپتا ارومارمتاهی  

and Hunter, 1983; Asturiano et al., 2006 )

 طتتور بتتهاستتت  غتتده هیپتتوفیز   قرارگرفتتته مورداستتتفاده

گیترد و بته   قترار متی   مورداستتفاده لعاتی گسترده در مطا

را در کپتور ماهیتان تحریت      استپرم ریتزی   مؤثرینحو 

ه در و همیشتت استتتکنتتد کتته دارای قیمتتت بتتاییی  متتی

  (Zohar and Mylonas, 2001) یستتتتندستتترس  

طتتول دوره شتتام  )هتتای ارزیتتابی کیفیتتت استتپرم  روش

حرکت اسپرم، اسپرماتوکریت، درصتد تحترک استپرم،    

  در استتت( استتپرم pHتتتراکم استتپرم، حجتتم استتپرم و   

برای ارزیابی کیفیت اسپرم نسبت بین تتراکم   آزادماهیان

 یتتردگرار متتیقتت موردبررستتیاستتپرم و استتپرماتوکریت 

(Billard, 1978 ; Aas et al., 1991 ; Harald et al., 

 کمتان  رنگتین آیی لای در ماهی قتز (  طی مطالعه2001

به مقتدار کمتتر     GnRHقرار گرفت تزریق موردبررسی

 اسپرم کشیوزن بدن بعد از  بر کیلوگرممیکروگرم ،از 

داری ستتبب جلتتوگیری از معنتتی صتتورت بتتهتوانتتد متتی

روز شتود   1بعتد از   شده آوری جمعار اسپرم کاهک مقد

بدون اینکه عوارض جانبی بر روی کیفیت اسپرم ایجتاد  

                                                           
 

 

(  هتتدف از ایتن مطالعتته  Heyrati et al., 2010کنتد ) 

و عرتاره   HCGهتای اواپتریم،   بررسی اثترات هورمتون  

طتول  ) یشتناخت های استپرم  هیپوفیز باربوس روی پارامتر

درصتتد تحتترک  دوره حرکتت استتپرم، استتپرماتوکریت، 

( و مقایستته pHاستتپرم، تتتراکم استتپرم، حجتتم استتپرم و   

هتای متتلتم مولتدین نتر متاهی      کیفیت اسپرم بین تیمار

  استقرمز 

 

هاموادوروش

اردیبهشتت و خترداد   هتای  هاین تحقیتق در طتی متا   

شتتتتهید پتتتتروری آبتتتتزی تحقیقتتتتات در مرکتتتتز ،793

 عمنتاب  و یعلتوم کشتاورز  دانشتگاه  برآبتادی  ناصرفضلی

قطعته متاهی    1، تعتداد   گرفتت صورت  ،گرگان عییطب

گرم جهت انجتام مراحت     01±0 میانگین وزن مولد نر با

آزمایک از مراکز تکثیر ماهیان زینتی در استتان گلستتان   

قتت  تدانشتتکده شتتیالت من یتتروو نبتته ستتالن  و شتتدتهیتته 

بتا هتوادهی    فایبرگالس هایحوضچهماهیان در  گردید 

وعتده   9ی تجاری انترژی در  با غذا ماه 9 به مدتمالیم 

  % درصتتد وزن بتتدن ت ذیتته گردیدنتتد   9و بتته میتتزان  

، تزریتق  تیمتار اول( شتاهد ) تیمتار   ،ماهیان بته   یتدرنها

( سوم یمارت) HCGهورمون تیمار دوم(، تزریق ) یماواپر

( تقستیم  چهتارم  یمتار تو تزریق عراره هیپوفیز باربوس )

قرار  یموردبررسرسیدگی جنسی  ازنظرشدند و تیمارها 

ها به رنگ سفید بوده، فاقد عروق ختونی و  گرفتند بیضه

باشند که با فشار آوردن بته شتکم   مملو از اسپرم مایع می

ماهی، چند قطره اسپرم از منفذ تناسلی ماهی خارج و در 

های آن بالفاصله گرد صورت برش عرضی بیضه، کناره

گتردد  گردیده و برش بالفاصتله بتا استپرم متایع پتر متی      

(  بته تیمتار ستوم بته میتزان      7 شک ( )7939یدپاک، فر)

و به تیمار دوم  HCGگرم المللی بر کیلوواحد بین 7011
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ایمتان پتور   ) یماواپرگرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 9/1

( و تیمار چهتارم عرتاره هیپتوفیز متاهی     7980و کمالی، 

وزن  کیلتوگرم گرم بته ازای هتر   میلی 9باربوس به میزان 

( و بعتد  Zohar and Mylonas, 2001شتد ) بدن تزریق 

و گذشتت   HCGساعت از زمتان تزریتق    79از گذشت 

ستتاعت از زمتتان تزریتتق عرتتاره هیپتتوفیز، جابجتتایی   79

ماهیان به کم  بیهوشی با اسانس گ  میت  با غلطت 

گتترم در لیتتتر صتتورت گرفتتت )ستتتاری،   میلتتی 1،-31

( و پس از بیهوشی ماهیان توسط آ  شستشو داده 7987

کننده، ماننتد عرتاره گت     برخی مواد بیهوش یرادند زش

میت  قادرند قدرت تحرک اسپرم و کیفیتت تتمت    

 کتردن  خشت  (  بعتد از  7987ستتاری،  دهند )را کاهک 

منفذ تناسلی بدون آلودگی یتا ادرار، بتا فشتار مالیتم بته      

آمد ناحیه شکمی از ماهیان مولد نر اسپرم گیری به عم  

(Asturiano et al., 2006 نمونه  )    های منتی بتا دقتت و

 یآور جمعشوند  آلوده خونبدون اینکه با آ ، ادرار یا 

نستبت  هتوا ) های استری  و مجتاورت  سرنگ    شد و در

محتوای یتخ،   فالکس یلهوس به( 7به  9حجم هوا به سمن 

ساعت به آزمایشگاه پتاتوبیولوژی کتاوش    ،در کمتر از 

 متوردنظر های مترگیری پاراواقع در گرگان جهت اندازه

 ( Secer et al., 2004شد )انتقال داده 

و  Ovaprimو  HCGدر طول این آزمتایک اثترات   

 استپرم شتناختی  هتای  هیپوفیز ماهی بتاربوس بتر شتاخ    

 شتتتام  geblio (Carassius auratusقرمتتتز )متتتاهی 

اسپرم  pHتراکم اسپرم،  یریگ اندازهآنالیزهای حرکتی، 

یابی استپرم توستط کتامپیوتر    ارز و حجم اسپرم با سیستم

قرار گرفت  استپرم بتا آ  مقطتر بته      موردبررسی 7کاسا

ثانیتته  1 زمتتان متتدتترکیتتب شتتد زیتتر  9111بتته7نستتبت 

قرار گرفت و توسط دستگاه ثبت گردیتد و   موردبررسی

                                                           
1-  CASA 

قترار   موردبررستی به مدت ی  دقیقه تحرکتات استپرم   

هتای  هتا در تیمتار  های متفاوتی که استپرم گرفت و زمان

شتتد و ثبتتت  شتتد گرفتتتتلتتم تحرکشتتان متوقتتم  مت

(Kime, 1996 ) 

گیری، پس از سانتریفیوژ کردن سمن بتا  برای اندازه

های میکرو با استتفاده  دقیقه در لوله 8دور در  9111دور 

شتد،   یتری گ انتدازه از درصد اسپرم به پالسمای ستیمنال  

نمونتته استتپرم در ستته تکتترار   71بتتدین منظتتور میتتانگین 

 Fitzpatrick etشد )ر اسپرماتوکریت ثبت مقدا عنوان به

al., 2005 ) 

ترتادفی   کتامال  این آزمایک در غالب یت  طترو   

هتتا بتترای تنظتتیم شتتد و پتتس از تستتت نرمتتال بتتودن داده

هتتای آزمتتایک از آزمتتون واریتتانس  مقایستته بتتین تیمتتار

دانکتتن استتتفاده شتتد  آنتتالیز    (ANOVA) طرفتته یتت 

در محیط وینتدوز   SPSS افزار نرمواریانس با استفاده از 

  انجام شد



نتایج

، استپرم متاهی قرمتز در    استپرم شتناختی  های پارامتر

 آمده است  7جدول 

بتتین  pHنتتتایج آنتتالیز واریتتانس و مقایستته میتتانگین 

 شده دادهنشان  7های متتلم ماهی قرمز در جدول تیمار

 pHشود بتین  که در جدول مشاهده می گونه هماناست  

داشتت  وجتود   دار یمعنت اختتالف   های متتلتم در تیمار

(10/1P<)  بیشتتترین میتتزانpH ( میاواپتتردر تیمتتار دوم )

 مشاهده شد 

هتتای هتتای متحتترک در تیمتتار بتتین درصتتد استتپرم 

داشتتت دار وجتتود متتلتتم متتاهی قرمتتز اختتتالف معنتتی

(10/1P< ،)سوم ( و میاواپردوم )که در تیمار  ای گونه به

(HCG    ،بتتتایترین درصتتتد تحتتترک مشتتتاهده شتتتد )
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هتای  طتول دوره حرکتت استپرم در تیمتار     که درصورتی

نشتد  مشتاهده   داری یمعنت متتلم ماهی قرمتز اختتالف   

(10/1 (P>  

، بتین  شتده  دادهکه در جدول زیتر نشتان    گونه همان

هتای متتلتم اختتالف    کریت در تیمارمیانگین اسپرماتو

کته در   ای گونته  بته (، >10/1Pداشت )داری وجود معنی

( بتایترین درصتد استپرماتوکریت و    میاواپتر تیمار دوم )

شتک   در  ؛ کته بایترین میزان تراکم اسپرم مشاهده شتد 

 است  شده داده( نشان 0و  ،، 9، 9) یرز های

نتتایج آنتالیز واریتانس و مقایسته حجتم استپرم بتتین       

نشتان   7های متتلم مولدین ماهی قرمز در جدول تیمار

تتلم های ماست که بین حجم اسپرم در تیمار شده داده

(  >10/1Pاستتت ) شتتده مشتتاهدهداری اختتتالف معنتتی 

( به اواپربمکه در تیمار چهارم هیپوفیز و دوم ) ای گونه به

  است شده مشاهدهترتیب بایترین حجم 

 
 رسیدگی جنسی ،های ماهی قرمز در مرحله : گناد7 شک 

 

 
 : بیشترین تعداد اسپرم در تیمار چهارم9 شک 

 (لیتر میلیمیلیون در 779399 (

 
 : بیشترین تعداد اسپرم در تیمار دوم9 شک 

 (لیتر میلیمیلیون در 739388 ( 

 
 : بیشترین تعداد اسپرم در تیمار دوم، شک 

 (لیتر میلیمیلیون در  7،9399 ( 
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 : بیشترین تعداد اسپرم در تیمار اول0 شک 

 (لیتر میلیمیلیون در  799399( 

 
رهای متتلم توسط سیستم : نمایک حرکت اسپرم در مسی3 شک 

CASA در تیمار دوم 

 کندحرکت می یممستقاسپرم در خط  -7
 کندمنحنی حرکت می صورت بهاسپرم -9

 کنددورانی حرکت می صورت بهاسپرم -9

 
 در بین تیمارها قرمز ماهی در سمن شناختی اسپرم پارامترهای های داده :7جدول 

 )هیپوفیز(، یمارت (HCG)9 یمارت (میاواپر)9 یمارت )شاهد(7 یمارت تیمار

pH 
b ،9/9±01/3 a 938/1±11/1 a 9،/1±13/1 a 9،/1±30/1 

 طول دوره حرکت
a 91/79±91/99 a 93/79±11/93 a ،9/1±1/،7 a 10/7،±31/90 

 b 17/78±19/18 a ،8/3±،8/39 a 38/،±31/33 a ،1/79±30/31 درصد اسپرم متحرک

 a 38/9±39/99 b 81/77±،0/،8 b ،9/71±0/،9 a 11/،±77/99 اسپرماتوکریت

 b 79/91±10/11 a ،3/98±17/791 a 0/،1±،/773 b 77/93±13/89 713×تراکم اسپرم 

 b 7،1/1±981/1 ab 739/1±،11/1 ab 90،/1±،31/1 a 997/1±031/1 حجم اسپرم

  (p<0.05)  استدار  یمعنحروف غیرمشابه در هر ردیم بیانگر اختالف 



بحث

هتایی  م پرورشی مدرن برای تولیتد گامتت  در سیست

بای و افزایک تولید نیازمند مولتدین نتر و متاده     باکیفیت

(  مطالعته  Heyrati et al., 2010) استت بتای   باکیفیتت 

 و عرتاره  HCG،اواپتربم هتای  حاضر نشان داد هورمتون 

های اسپرم شتناختی  روی پارامتر داری یمعن تأثیرهیپوفیز 

طبتتق مشتتاهدات ایتتن تحقیتتق   در متتاهی قرمتتز دارنتتد   

 طتور  بته و عرتاره هیپتوفیز    HCG ،اواپتربم های هورمون

مایع سیمنال در ماهی قرمز  pHداری باع  افزایک معنی

(  30/1±/،9و  13/1±/،9، 11/1±938ترتیب  )بهشدند 

( و 9118همکتتتاران )و  Zadmajidکتتته بتتتا تحقیقتتتات 

Miura  ( همتتتوانی دارد  7337همکتتاران )وBillard  و

مشتره  ترین مهم pH( گزارش کردند 7318همکاران )

کتته روی پتانستتی  حرکتتتی در  استتتپالستتمای ستتمینال 

هتای متتلفتی   گذارد  پارامترمی تأثیر یانکپور ماهاسپرم 

پتاستیم، ستدیم و کلستیم(، فشتار     ها )از قبی  غلظت یون
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روی  کننتده  یتق رق، درجه حرارت و نستبت  pHاسمزی، 

 ( Alavi and Cosson, 2006مؤثرنتد ) حرکت استپرم  

pH های ستیگنالینگ استت   بتک مهمی از مسیر سلولی

 pHاستت  افتزایک    یرگتذار تأثبنابراین بر تحرک اسپرم 

بر تحرک استپرماتوزآ   یممستق طور بهداخ  اسپرماتوزوآ 

گتذارد  مبتتدل  متتی تتأثیر ، 7از طریتق مهتار فعالیتتت دنتین   

NH
+
/H

+(NHEاز ی  خانواده از پروتئین )یر های درگ

شتود و مشتارکت   تشکی  متی  یسلول درون pHدر تنظیم 

NHE  در فعالیتتتتت استتتتپرماتوزآ در کپتتتتور معمتتتتولی

Cosson, and  Dzyubaاستتتت ) شتتتده گتتتزارش

2014 )Marian  ( نشتتان دادنتتد کتته  7331همکتتاران )و

بستگی بته استمویریته دارد عتالوه بتر ایتن       NHEتنظیم 

Naتبادل 
+
/H

 هتای مشتارکت یتون   مسئولممکن است  +

 کمتان  رنگتین آیی قتزل  سدیم در تحرک استپرماتوزای 

های سدیمی نقک مهمتی را  خود کانال که یدرحال است

همکتاران  و  Krasznaiلعتات  کنند  نتایج مطتا بازی نمی

( مربتتوب بتته مهتتار تحتترک استتپرماتوزای کپتتور   9119)

هتای کلستیمی   کانتال  یها مسدودکننده یلهوس بهمعمولی 

Caدهتد کته   نشان متی 
 کلستیمی   یهتا  کانتال ریتق  از ط +2

یتون کلستیم    توجه قاب باع  افزایک  یجهدرنتشود و می

در داخ  سلول و تحترک استپرماتوزای کپتور معمتولی     

های کلسیمی ممکن استت بتا   شود که عملکرد کانالمی

های پتاسیمی همراه شود و باز یا بسته بودن فعالیت کانال

وزوآ هتتای پتاستتیم در غشتتای پالستتمایی استتپرمات کانتتال

تحت کاهک فشار اسمزی ناشی از شروع تحرک منجتر  

پالریزاسیون غشتای پالستمایی   به هیپرپالریزاسیون یا دی

پالریزاسیون گذرایی ممکن استت  شود که چنین دیمی

Caهای کانال
را باز کند و نتیجه آن ورود یون پتاسیم  +2

شتود  و فعالیت تحرک تاژک استپرماتوزوای کپتور متی   

                                                           
1 . Dynein 

(Tanimoto and Morisawa, 1988    عتالوه بتر ایتن  )

های پتاسیم و کلسیم در شروع تحترک نیتز   دخالت یون

استتتت  شتتتده دادهنشتتتان  کمتتتان رنگتتتینآیی در قتتتزل

(Krasznai et al., 2003      برختی تحقیقتات بته نقتک  )

کلستتیم در تحتترک -هتتای ستتدیمدار بتتودن یتتونمعنتتی

کند که نشتان  می یدتأکاسپرماتوزای چندین گونه ماهی 

هتای  مبتدل یتون   ی مسدودکنندهی   9دهد بیپریدی می

کلسیم است که از تحرک استپرماتوزوای کپتور   -سدیم

  ;Krasznai et al., 2003کنتد ) معمولی جلتوگیری متی  

Vines et al., 2002  فضتتای داختت  استتپرماتوزوآ  )

نتتازک سیتوپالستتمی کتته  ییتته یتت محتتدود استتت، امتتا 

بته ستلول   هتایی استت   مرتبط با منتاطق و حتاوی واستطه   

کند  ییرمزگشاهای دریافتی را دهد تا سیگنالاجازه می

های مناسب تحوی  دهتد بترای مثتال    ها را به سایتو آن

هتای داخت  ستتلولی ممکتن استتت    افتزایک غلظتت یتتون  

ختود شتروع تحترک     نوبته  بته شود که آدنین میسیکالز

CAMPوابستتته بتته  یستتممکاناستتپرم را توستتط 
   تنظتتیم  9

(  در این مطالعه بین درصتد  Zilli et al., 2011کند )می

شتتد دار مشتتاهده هتتای متحتترک اختتتالف معنتتی استتپرم

(10/1P< )که به ترتیتب تیمتار دوم و ستوم و     ای گونه به

بایترین درصد تحرک نسبت بته شتاهد مشتاهده     چهارم

بتتر  mGnRHa ای نشتتان داده شتتد کتتهشتتد طتتی مطالعتته

نتدارد   تتأثیر کمان آیی رنگیندرصد تحرک اسپرم قزل

( در 7333همکاران )و   Sorberaکه نتایج مشابه توسط 

است  در برختی از   شده گزارش( Seabassدریایی )باس

 Yellow tailزرد )هتتتا از قبیتتت  فالنتتتدر دم  گونتتته

flounderهورمتتتتون ،)،
mGnRHa   بتتتتا افتتتتزایکpH 

شتود  پالسمای سیمنال باع  افزایک تحرک استپرم متی  

                                                           
2   . bepridil 
3   . cyclic adenosine monophosphate 
4   . mammals Gonadotropin Releasing Hormone analog 
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(Clearwater and Crim, 1998)    یت  رابطته خطتی  

سمینال پالسما و درصد تحرک استپرم در   pHمثبت بین 

( Lahnsteiner et al., 1996دارد )کپور ماهیان وجتود  

  بتین طتول   تحقیتق همتتوانی دارد   هتای ایتن  که با یافتته 

های متتلم مولدین متاهی  دوره تحرک اسپرم در تیمار

داری مشتاهده نشتد کته بتا مطالعتات      قرمز اختالف معنی

( و 9119همکتتتتاران )و  Bushman رت گرفتتتتتهصتتتتو

Zadmajid ( همتوانی دارد9118و همکاران )    کته ایتن

 HCGمحققین به ترتیب نشان دادند که تزریق هورمتون  

  Withتحتترک استتپرم در گونتته    ی دورهروی طتتول 

Sager(Stizostedion candense
 GnRH(، تزریتتتتق  

 هتتالیبوتروی طتتول دوره حرکتتت استتپرم در گونتته   

H. hippogiossusاطلتتس ) وساقیتتان
نتتدارد  یریتتتأث(  

یتت   یلهوستت بتتهتحتترک استتپرم در ماهیتتان آ  شتتیرین  

شتود  استپرم   تتر از ختون فعتال متی    غلظت اسمزی پایین

کوتاهی را با توجه بته   نسبتا ماهیان آ  شیرین طول عمر 

هتتای انتترژی بتتایی آن و میتتزان پتتایینی از تولیتتدات نیتاز 

ها را بترای  ظرفیت آن ( کهATPفسفات )آدنوزین تری 

کنتد  استپرم بعضتی از ماهیتان     محدود متی  ATPگرفتن 

     دریتتایی و آ  شتتیرین طتتول عمتتر استتتثنایی را نشتتان     

 Scophthalmusدر متتاهی توربتتوت )  ؛ کتتهدهتتدمتتی

maximus
است بترای تولیتد    یسمیمکان( طول عمر بای  

  پیتتا طتتول استتپرم استتپرم کمتتتر و همچنتتین در متتاهی تتتیال

et al Browne ,.) استت هتا محتدود   پیا برای ساعتتیال

و کپور ماهیتان دارای   آزادماهیانای واسپرماتوز(  2015

هستند که فرم  (cK) ینازککراتین  و (PCr) ینفسفوکرات

ATP  آدنوزین دی را از( فسفاتADP )کند کاتالیز می

(Smith and Yang, 2004; Saudrais et al., 1998)  

 ADPو  PCrرا توستتتط  ATP وآرماتوزبنتتتابراین استتتپ 

    یتتدبازتول CKتوستتط تحتترک را از طریتتق    تولیدشتتده

ای کپتتور وکنتتد بنتتابراین شتتروع تحتترک استتپرماتوزمتتی

 Dzuba etاستت ) معمولی همراه با افزایک حجم سلول 

al., 2001; Perchec et al., 1997) استتپرم کپتتور  

، شتده  فعتال  کته  یهنگتام همچنین تحم  اسمزی کمی را 

 دهتد را سریع در آ  مقطتر نشتان متی    سرعتشانکاهک 

کنتد و  که ی  تتورم رو بته رشتد ختود را متوقتم متی      

کته وابستتگی دمتا و     شتده  اثباتشود و تاژک کوتاه می

منجر به اختتالف آشتکار    یادز احتمال بههای خاص گونه

(  امواج 2015et al Browne ,.است )در مطالعات شده 

ها ن است در نوک تاژکبا ی  فرایند پیچشی که ممک

های اسمزی توستعه  استرس یلهوس بهمند کانون صورت به

بعضتی ت ییترات در طتول عمتر بتا       وجود ینبااپیدا کند، 

توانتد در متاهی   ی  طیتم از افتزایک استمویریته متی    

et al Browne ,.شتتود )مشتتاهده  یتتانپاروپاکپتتور و 

بای و طول عمتر کتم استپرم متاهی      نسبتا (  سرعت 2015

دهد کته سترعت نستبت بته     اراد لقاو خارجی نشان مید

(  تتمتین  Alavi et al., 2008استت ) طتول عمتر برتتر    

هتا در  بترای بستیاری از آزمتایک    صحیح غلظتت استپرم  

رابطه با لقاو ماهی و نگهتداری استپرم ضتروری استت،     

افتزار  تر تراکم اسپرم از نرمتر و عملیبرای تتمین سریع

CASA استتتفاده متتی( شتتودKime, 1996 در مطالعتته  )

های متتلم حاضر بین میانگین اسپرماتوکریت در تیمار

 ای گونته  به( >10/1Pدارد ) دار یمعنماهی قرمز اختالف 

کتتته در تیمتتتار دوم بتتتایترین درصتتتد استتتپرماتوکریت 

و شتاهد بیشتتر    HCGاز تیمتار هیپتوفیز،    شد کهمشاهده 

ابقتت  ( مط9119همکتاران ) و Viveirosبوده که با نتایج 

رهتای  ( و بین تراکم اسپرم در تیما8،/0،±81/77دارد )

داشتتت دار وجتتود متتلتتم متتاهی قرمتتز اختتتالف معنتتی

(10/1P<  )که در تیمار دوم بتایترین تتراکم    ای گونه به

اسپرم مشاهده شد که با مطالعات صورت گرفتته توستط   
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Linhart  وBillard (733،  همتتتتتتوانی نتتتتتدارد  در )

 (Barbus sharpeyi) یبنتتاهی ای کتته روی متتمطالعتته

صورت گرفتت عرتاره هیپتوفیز کپتور معمتولی تتراکم       

کتترد تولیتتد  LHRHA2کمتتتری از استتپرم را نستتبت بتته 

حاضتتتر  بامطالعتتته ( کتتته7937کلباستتتی و همکتتتاران، )

اطلتس  مطالعاتی که روی هتالیبوت  همتوانی دارد  طی 

(H. hippoglossuss صتتورت گرفتتت )GnRH   باعتت

(  Harald et al., 2001بتود ) ه رم شدافزایک تراکم اسپ

کنند رها می های باز اسپرم و تتم ماهیانی که در آ 

کننتتد تتتراکم بیشتتتری از استتپرم و تتمتت  را تولیتتد متتی

اسپرم برای لقاو باید به سمت اووستیت حرکتت کنتد و    

بترای پیتدا کتتردن میکروپیت  و نفتتوو بته درون تتمتت      

ر ایتن تحقیتق   (  د2015et al Browne ,.کنتد ) رقابتت  

HCG  تراکم کمتری از اسپرم را تولیتد   اواپربمنسبت به

ی هیپتوفیز تتراکم بیشتتری از    کرد ولی نسبت به عرتاره 

کته تولیتد استپرم بتا تتراکم کمتتر از        اسپرم را آزاد کرد

(، 9118و همکتتاران ) Zadmajidبتتا تحقیقتتات  اواپتتربم

و همکتتاران  Asturiano( و 7983ستتیفی و همکتتاران ) 

و  Asturianoهمتتتتتتتوانی دارد  همچنتتتتتتین   (9113)

 HCG( نشان دادند استفاده از هورمتون  9113همکاران )

کمی روی تراکم استپرم   تأثیراروپایی  یمارماهدر گونه 

دارد ولی در مقایسه با هیپوفیز تتراکم بیشتتر تولیتد کترد     

همتتوانی   وکرشتده ات افتراد  قت که از ایتن نظتر بتا تحقی   

هتای  حجتم استپرم در تیمتار   حاضر بین  مطالعهندارد  در 

(  >10/1Pداشتتت )دار وجتتود متتلتتم اختتتالف معنتتی 

و ی هیپتوفیز(  عرتاره چهتارم ) کته در تیمتار    ای گونته  به

( بایترین حجم اسپرم نسبت به تیمتار  میاواپردوم ) یمارت

و  Zadmajidمشاهده شد که با تحقیقات  HCGشاهد و 

 و Ohta ( و7983(، سیفی و همکاران )9118همکاران )

Tanaka (7331    که به ترتیب روی متاهی قرمتز، کپتور )

( Anguila japonica) یژاپنتتت یمارمتتتاهمعمتتتولی و 

هتا  همتوانی دارد  در شرایط اسارت استفاده از هورمون

داری در افتزایک  معنتی  طتور  بته مثت   جهت فرآیند تولید

هیدروکستی پروژستترون   دی –بتتا   91 -آلفا -71سطح 

-دی –بتتتتا  91 -آلفتتتا -71دخالتتتت دارنتتتد  همچنتتتین 

باعتت   داری یمعنتت صتورت  بتتههیدروکستی پروژستتترون  

 Bjerseliusشود )افزایک حجم اسپرم در ماهی قرمز می

et al., 1995     و  میاواپتر (  نتتایج ایتن تحقیتق نشتان داد

HCG    داری رویمعنتتتی تتتتأثیرنستتتبت بتتته هیپتتتوفیز      

 طتور  بته متاهی قرمتز دارد و    استپرم شتناختی  های پارامتر

را در  استپرم ریتزی  فرایند اسپرم سازی و  آمیزی یتموفق

  کندتحری  می گونه ینا

 

سپاسگزاری

دانشتتگاه علتتوم   یتتروو نمحتتترم ستتالن   مستتئولاز 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندس علتی جتافر بته    

، یزم هتتای ییراهنمتتادلیتت  در اختیتتار دادن امکانتتات و 

کی کتاوش و  هیستوپاتولوژی مسؤولین محترم آزمایشگاه

و مهنتدس   یتری ام یداممهندس حامد آزادی، مهندس  از

میتتثم دهقتتانی قمشتتانی جهتتت همکتتاری کمتتال تشتتکر   

 رادارم



منابع

بررستی تکثیتر     7980ایمان پتور، م ر ، کمتالی، ا ،     7

 Carassius مرنوعی و پرورش یرو متاهی قرمتز  

auratus gibelio  توستتط HCG   مجلتته علتتوم

  719-730(، 9)79 کشاورزی و منابع طبیعی،

  راهنمتتای مراقبتتت از متتتاهی   7983دادگتتر، ش ،    9

قرمز،چتتاا اول، تهتتران: انتشتتارات متتوج ستتبز؛ ،    

  9 صفحه
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( تشتتتریح 7شناستتتی)  متتتاهی7987،  ستتتتاری، م  9

  90، فبزیولوژی  انتشارات نقک مهر، صفحه

، متتدومی،   ، جعفتری، و  ر ، ایمانپور، م سیفی، ت  ،

ق هورمون اووپتریم،    مقایسه اثرات تزری7931،  چ

HCG      و عراره هیپوفیز بتر کیفیتت استپرم تولیتدی

(  Cyprinus Carpioدر متتاهی کپتتور معمتتولی)  

 00 (، 7)،3نشریه شیالت، مجله منابع طبیعی ایران  

  39تا 

اجرایتی تکثیتر   العم    دستور7939،  ، ففریدپاک  0

م، هفتت پرورش ماهیتان گرمتابی  چتاا    مرنوعی و 

 صفحه  918ن، انتشارات علمی آبزیا

،  مرمضتتی، ج ، غفلتته ، لرستتتانی، ر ر کلباستتی، م  3

 غده عراره و LHRHA 2 هورمونهای   تاثیر7937

 هتای  از شتاخ   برختی  بتر  معمولی کپور هیپوفیز
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77،  
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