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 چكیده

فرصپپت دارد تا بتواند به تخمک برسپپد، دو عامل محدود   یآب مدت زمان محدود یطپس از رها شپپدن در مح یاناسپپپرم ماه

عامل محدود کننده زمان بسپپته شپپدن سپپوراخ  یگربه تخمک و د یدنلقاح موفق مدت زمان تحرک اسپپپرم تا رسپپ یکننده برا

 یمختلف یپارامترها یرعامل تحت تأث یناست که خود ا  ولیدمثلاز عوامل مهم در ت یکیاسپرم   یفیتتخمک است. ک  یکروپیلم

 یرنظ اییهتغذ یپارامترها ین،باشد. عالوه بر ا یم  ATPو  یغلظت اسپرم در من  یته،زمان تحرک، سرعت اسپرم، اسموالر    یرنظ

و عوامل مؤثر در  رهاپارامت یهسپپتند. حال بررسپپ یلاسپپپرم دخ یفیتک یشچرب در افزا یدهایو اسپپ یمواد معدن ها،یتامینو

اسپپپت.  پرورییدر آبز یدمهم تول هایجز حلقه یانماه یرو تکث یدمثلاسپپپت، چراکه تول یتحائز اهم یاراسپپپپرم بسپپپ یفیتک

سبت به ماه  یاییدر یانمطالعات در مورد ماه ینهمچن س  شیرین آب یانن ستند و تحق  یارب در جهت  ینهزم یندر ا یقاتکمتر ه

 .استالزم  یدارپا پرورییآبز

یدارپا پرورییآبز ی،اسپرم، زمان تحرک، سرعت اسپرم، مواد معدن یفیتککلمات کلیدی:   
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 : مقدمه

کنترل تولیدمثل ماهی یک موضوع کلیدی در آبزی پروری 

های ماهی یکی از فاکتورهای محدود است. کیفیت گامت

-عالوه بر این کیفیت گامتکننده موفقیت تولیدمثل است. 

های ماهی می تواند بسیار متغیر باشد و تحت تأثیر تعداد 

قابل توجهی از عوامل داخلی و خارجی هستند. به کارگیری 

تر از مولدین ماهی در اسارت )محیط های با کیفیتگامت

یج ارزشمند برای پرورش( از اهمیت زیادی برای تولید نتا

صنعت پرورش ماهی بیشتر آنکه با وجود  .آبزی پروری است

روی کیفیت تخمک ها و الروها نسبت به اسپرم متمرکز 

شده است، کیفیت اسپرم مولدین نر روی لقاح و سالمتی 

الروها اثر مستقیم دارد. بنابراین کنترل کیفیت اسپرم برای 

های جدیدتر برای های تجاری و معرفی گونهتولید گونه

درصنعت آبزی پروری است آبزی پروری یک موضوع حیاتی 

(Cabrita et al., 2014.) 

بیشترین عوامل مؤثر بر تولید اسپرم و کیفیت آن شامل 

ها(، تغذیه عوامل اپی ژنتیک )اثرات غیر ژنتیکی بر بیان ژن

مولدین و مدیریت اسپرم )انجماد اسپرم( هستند. دامنه 

های مختلف، وضعیت آل بر اساس گونهشاخص های ایده

مانند تکثیر مصنوعی، ذخیره  تولیدمثلاسپرم یا استراتژی 

 در انجماد، بانک ژنی یا تولید انبوه تعیین می شود. سازی

و بلوغ نهایی در ماهی توسط محور  1«اسپرماتوژنسیس»

شود، که هیپوتاالموس هیپوفیز کنترل می_هیپوتاالموس

شود که خود تحت تأثیر کنترل می 2GnRHتوسط هورمون 

کنند و مینوروپپتیدهای اولیه که تولیدمثل را تنظیم 

شوند نظیر، همچنین اطالعاتی که از خارج از بدن وارد می

 ، فتوپریود هست.نور، دما، روابط اجتماعی

 که اند بوده موضوع این مؤید گذشته هایمطالعه برخی

-می متحرک هایدرصد اسپرم ویژه به اسپرم تحرک بررسی

 موفقیت ارزیابی جهت کلیدی فاکتور یک عنوانبه تواند

 گردد تفریخ محسوب و نرخ لقاح درصد لقاح

(Lahnsteiner et al., 1998, Mansour et al., 2005) 

 30 از کم بسیار اسپرم تحرک دوره طول ها بیشتر گونه در

 دوره تحرک طول میزان تفاوت باشد. می دقیقه چند تا ثانیه

 های ویژگی به بستگی مختلف هایگونه بین در

 گونه دارد، به هر متابولیکی و فیزیولوژیکی بیوشیمیایی،

 طول افزایش پروری، آبزی تجاری هایسیستم در که طوری

 های محلول در اعمال تغییر وسیله به اسپرم تحرک دوره

 میزان بهبود جهت در اساسی هایشیوه از یکی کننده فعال

 Alavi etباشد )لقاح در ماهیان آب شیرین می موفقیت

al., 2008) 

عوامل مؤثر بر کیفیت اسپرم، تغذیه، شرایط محیطی 

 و سن

تواند در ترکیب بیوشیمیایی اسپرم اثرگذار تغذیه می نوع

توان بر اساس ترکیب بیوشیمیایی سرم، نوع باشد و می

تغذیه و کیفیت تغذیه را بررسی کرد. اجزای اساسی که در 

باشند، چراکه این مواد ها میرژیم غذایی است ویتامین

کنند. این مواد شامل اکسیدان عمل میعنوان آنتیبه

 باشند.و کارتنوییدها می C، ویتامین Eویتامین 

همچنین سن یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روی کیفیت 

اسپرم است که این مسئله در مطالعات محدودی مورد 

( ولی Gasparini et al., 2017بررسی قرارگرفته است )

 ت.تر نیاز به مطالعات بیشتری اسبرای بررسی دقیق

 تحرک اسپرم و پارامترهای جنبشی تحرک

ترین و مفیدترین شاخص ارزیابی اسپرم تحرک اسپرم مهم

است و سرعت اسپرم فاکتور مهم در لقاح است 

(Rurangwa et al., 2004 و این شاخص ارتباط مستقیم )

 (.Gallego and Asturiano., 2018با لقاح دارد )

 بودن سترسد در زمان همان اسپرم تحرک زمانمدت

 و خزندگان اسپرم برخالف. است لقاح برای اسپرم

 تحرک فاقد سمینال مجرای در ماهیان اسپرم پستانداران،

 حرکپت به شروع آب مجاورت در گرفتن قرار با و است

 سمینال مپپایع ترکیبپات و اسپمزی خاصپپیت. کندمی

  گرددمی اسپپرم مجپرای در اسپپرم تحرک از مانع معموالً

(Rani and Munuswamy , 2014.)  اگر تحرک اسپرم

دهنده کیفیت مناسب درصد باشد، در واقع نشان 80باالی 

ها مختلف و اسپرم است. اگرچه میزان تحرک نیز در گونه

 تواند متفاوت باشد.های متفاوت میدر اکوسیستم

                                                      
1 Spermatogenesis 2 Gonadotropin-releasing hormone 
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ولیه اسپرم ماهیان دریایی بسیار زیاد است و زمان سرعت ا

دقیقه  20ثانیه تا  40تحرک اسپرم در ماهیان دریایی بین 

های دریایی بسیار متغیر است زمان تحرک در گونه .باشدمی

Hippoglossus و براساس مطالعات در گونه )

hippoglossus)   مدت زمان شروع تحرک تا توقف کامل

 ,.Billard et alثانیه است ) 120الی  110ها اسپرم

زمان تحرک  (Psetta maxima(، در گونه توربوت )1993

(، در ماهی باس Dreanno et al., 1999bثانیه است ) 600

ثانیه است  60الی  50( Dicentrarchus labraxاروپایی )

(Dreanno et al., 1999aو )  در خانواده شانک ماهیان

(Sparidae در حدود )دقیقه است ) 15Cosson et al., 

( همچنین براساس مطالعات خادم زاده و همکاران 2008

)نتایج به چاپ نرسیده است( در ماهی شانک زرد باله ) 

Acanthopagrus arabicus)  10زمان تحرک اسپرم بین 

 دقیقه است. 18الی 

 های کیفی اسپرمشاخص

ملکرد تولید مثل جنس نر،  وابسته به تعداد اسپرماتوزوآ ع

های مختلف و حجم اسپرم است که این دو فاکتور در گونه

های ماهی خاویاری حجم بسیار متفاوت است. مثالً در گونه

اسپرم کم است و همچنین در این ماهیان تعداد اسپرماتوزوآ 

ن بسیار لیتر حجم اسپرم نیز نسبت به سایر ماهیادر میلی

اسپرماتوزوآدر هر میلی لیتر  3×910کم است و در حدود 

 ,.Tsvetkova et al., 1996; Yamaner et alاست )

2015; Aramli and Nazari., 2014 همچنین بیشترین )

 Percaداران در گونه سوف اروپایی )تعداد اسپرم در مهره

fluviatilis اسپرماتوزوآ در هر میلی  30×910( که به میزان

 Acanthopagrus) شانک زرد باله لیتر است و در گونه

arabicus اسپرماتوزوآ در هر  35×910( نیز تعداد اسپرم

میلی لیتر بود )خادم زاده و همکاران، نتایج به چاپ نرسیده 

 است(

 پارامترهای اسپرم و پالسمای منی

سئول فرد است که مپالسمای اسپرم یک محیط منحصربه

باشد، چراکه این های بیولوژیک بدن میبسیاری از فعالیت

سازی و بلوغ مرتبط بر فرآیند مرتبط با ذخیرهمایع

( در شرایط طبیعی Rurangwa et al ., 2004است.)

پالسمای منی تحرک اسپرماتوزوآ را حفظ کرده و سبب 

-شود همچنین از سلولتحرک اسپرم در لوله اسپرم بر می

                                                      
1 reactive oxygen species 

 1پذیر اکسیژنهای واکنشدر برابر  گونه های اسپرم

(. Rurangwa et al ., 2004کند )محافظت می

 یا مایع بیضه در وقتی استخوانی ماهیان اسپرماتوزوئیدهای

 کههنگامی هااسپرم هستند. این تحرکبی باشند،می منی

قرار  غیر الکترولیتی و الکترولیتی ایزواسمول محیط در

محیط  در وقتی اما باشندمی تحرکبی نیز گیرندمی

 Vermaیابند )می تحرک سریعاً گیرندمی قرار هیپواسمول

et al., 2009 مطالعات نشان داده است میزان اسموالریته .)

و  mOsm/k 320-350پالسمای منی در مهره داران بین 

 Morisawaاست ) mOsm/kg200-300ها بین در ماهی

et al., 1983 سوف ماهیان اسموالریته پالسما ( در خانواده

 Percaاست و در گونه ) mOsm/kg 290تا  280منی 

fluviatilis)  به میزانmOsm/kg 500 در ماهی هست .

( میزان اسموالریته Dicentrachus labraxباس اروپایی)

mOsm/kg 400 (Villani and Catena., 1991, 

Dreanno et al., 1999a.بدست آمده است ) 

 در اسپرم ماهی ATPمیزان ادنوزین تری فسفات 

اسپرماتوزوآ زمانی که در لوله اسپرم بر است بدون تحرک 

شده ذخیره ATPماند و برای تحرک وابسته به غلظت می

 ATPدر اسپرماتوزوآ است. و با تحرک اسپرم ذخیره غلظت 

یابد ولی در پایان تحرک هنوز در اسپرماتوزوآ کاهش می

 Dzyuba etماند )میدر اسپرماتوزوآ باقی  ATPمقداری 

al ., 2017 بیشترین میزان کاهش غلظت در .)ATP  در

 Dicentrachusماهیان دریایی و ماهی خاردار اروپایی )

labraxذکرشده که میزان غلظت ) ATP  در پایان تحرک

در شروع حرکت  ATPاسپرم چهار برابر کمتر میزان غلظت 

(. در ماهیان آب شیرین میزان Dreanno et al 1999بوده )

کمتر است و در حدود کمتر از سه   ATPکاهش غلظت 

(. Perchec et al., 1995برابر غلظت ابتدای تحرک است )

های آب شیرین و بین گونه ATPاین تفاوت کاهش غلظت 

تواند به دلیل شوک اسموتیک در آب شیرین و شور میآب

های دریایی بین در گونه شور باشد، تغییر میزان اسموالریته

های چهار برابر و در گونه4پالسمای منی و آب دریا سه تا 

آب شیرین تغییر اسموالریته بین مایع منی و آب شیرین 

برابر اسموالریته است. الزم به ذکر است توقف اسپرم  10

در  ATP دهد که غلظت ها زمانی رخ میدر بیشتر گونه
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اسپرماتوزوآ برسد  810بر    nmolحدود سه الی شش 

(Dzyuba et al ., 2017.) 

ها بر اثرات اسیدهای چرب، مواد معدنی و ویتامین

 عملكرد اسپرم

مواد مورد نیاز برای تولیدمثل شامل مواد معدنی، عمدتاً 

-نمی ها در بدن سنتزاسیدهای چرب غیراشباع و ویتامین

های آب شیرین از خانواده هایی نظیر آزادماهیان شوند، گونه

( و مارماهی Salmonidae, Cyprinidae) و کپورماهیان

و (n _ 3)18:3 و  (n _ 6)18:2چرب   اغلب به دو اسید

تر و های دریایی عمدتاً به اسیدهای چرب کشیدهگونه

نیاز دارند  (n - 3)22:6 و  (n - 3)20:5تر نظیرنشدهاشباع

(Takeuchi and Watanabe, 1982; Watanabe, 

(. مطالعات نشان داده است که حتی اسیدهای چرب 1982

ضروری بر روی ترکیب لیپیدی اثر گذاشته و پروفایل اسید 

 ,.Labbe et alدهد )چرب اسپرم را تحت تأثیر قرار می

1995; Bell et al.,1996; Pustowka et al., 2000 .)

ترین اسید چرب که در حفظ ترین و اصلیوجود مهمبااین

 - n)22:6اسید  اسپرم نیز اهمیت دارد دوکوزاهگزائنوویک

(. ثبات در اسیدهای چرب Labbe et al., 1997هست ) (3

تواند بر روی کیفیت تواند حتی در مقدار کم نیز میپایه می

گیرد اثرات اسپرمی که در فرآیند انجماد اسپرم قرارمی

خوبی دی دارد و این در مطالعه روی گونه باس دریایی بهزیا

شده است، اگرچه بر روی تحرک و توانایی لقاح نشان داده

اثر نداشت ولی بر بقای الرو اثر دارد که نشان از تأثیر 

مدت اسیدهای چرب دارد. همچنین استفاده از طوالنی

در غذای گونه کفشک سنگال  1PUFAاسیدهای چرب 

(Senegalese sole سبب افزایش سرعت اسپرم و افزایش )

2DHA ,شود، همچنین درصد زمان تحرک اسپرم می

 3ARA،4EPA  ( را در غشای اسپرم افزایش دادBeirão, 

2011) . 

ها جز موادی است که بدن قادر به ساخت همچنین ویتامین

و همکاران در  Xuآن نیست و باید به جیره اضافه گردد. 

در  Eبه بررسی اثرات سه سطح از ویتامین  2015سال 

منظور ( بهScophthalmus maximusاسپرم توربوت )

تعیین دوز مناسب برای مولدین نر پرداختند. نتایج نشان 

سبب افزایش غلظت اسپرم و  E داد که استفاده از ویتامین

شود. مواد معدنی نیز ازجمله موادی است سرعت اسپرم می

                                                      
1 polyunsaturated fatty acids 
2 docosahexaenoic acid 

که باید به جیره اضافه شود چراکه اثرات مهمی در بدن 

با افزودن روی در سطوح  2016در سال   Jiangدارند، 

مختلف به جیره ماهی سیم دریایی بی پوزه 

(Megalobrama amblycephala باعث افزودن )

گردد، همچنین باعث اکسیدانی اسپرم میهای آنتیصشاخ

 افزایش زمان تحرک اسپرم گردید.

ای که توسط خادم زاده و همکاران )نتایج به چاپ در مطالعه

نرسیده است( مشخص شد که افزودن نانو سلنیوم به جیره 

 Acanthopagrusغذای مولدین ماهی شانک زرد باله ) 

arabicus)  گرم سبب بهبود زمان لیمی 4و  2به میزان

تحرک، زمان فعال تحرک، حرکت مستقیم و همچنین 

 افزایش غلظت اسپرم شده است.

 گیری و مسیرهای آیندهنتیجه

که مطالعات زیادی در مورد عوامل داخلی و ازآنجایی

خارجی مؤثر بر کیفیت تخمک صورت گرفته است ولی 

ئله لزوم شده که این مسمطالعات کمی در مورد اسپرم انجام

مطالعات بیشتر در مورد اسپرم ماهیان و اثر عوامل مختلف 

 دهد.بر کیفیت آنها را نشان می

عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت اسپرم مانند تحرک و 

حرکت مستقیم که ارتباط مستقیم با لقاح دارند و همچنین 

ATP صورت مستقیم کننده زمان تحرک است، بهکه تعیین

تولیدمثل اثرگذارند. ناگفته پیداست که و غیرمستقیم بر 

های باید شرایط و پارامترهایی بهبود یابند که بر شاخص

هایی استفاده گردد اسپرمی مؤثر واقع شوند یا از افزودنی

هایی که که منتج به بهبود این عوامل شود. یکی از افزودنی

-اکسیدانی نظیر ویتامینتوانند اثرگذار باشند، مواد آنتیمی

ها، مواد معدنی و... است که با توجه به اینکه زمانی اسپرم 

های آزاد افزایش ایستد که سطح رادیکالاز تحرک بازمی

های آزاد اکسیژن افزایش یافت، یابد و زمانی که رادیکال

ایستد حال با استفاده از مواد اسپرم از تحرک بازمی

ویژه های آزاد بهاکسیدان که سطح رادیکالآنتی

توان یکی از دهند میسیداسیون چربی را کاهش میاک

عوامل افزایش تحرک اسپرم را ایجاد کرد. همچنین در 

صورت نانو های اخیر استفاده از مواد معدنی بهسال

توان از این مواد در جهت بهبود اثرگذاری بهتری دارد و می

3 Arachidonic acid 
4 Eicosapentaenoic acid 
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کیفیت اسپرم استفاده کرد. ازجمله این مواد استفاده نانو از 

توانند پنجره جدیدی از عوامل هاست که میرو المنتمیک

بهبود دهنده و تأثیرگذار بر اسپرم را باز کنند و گامی دیگر 

پروری به خصوص در صنعت ماهیان در جهت بهبود آبزی

دریایی که مطالعات کمی هم در این حوزه انجام شده است 

ن پروری پایدار برداشته شود و این مهم بدون برداشتو آبزی

-هایی که در حل مشکالت این صنعت و تکمیل زنجیرهگام

 پذیر نیست.های تولید امکان
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Abstract 

After being released into the aquatic environment, fish sperm have a limited time to reach the egg, two 

limiting factors for successful fertilization are the time it takes for the sperm to reach the egg and the 

other limiting time for the micropile hole to close. Sperm quality is one of the important factors in 

reproduction, which itself is influenced by various parameters such as motility time, sperm rate, 

osmolality, sperm concentration in semen, and ATP. In addition, nutritional parameters such as 

vitamins, minerals, and fatty acids are involved in increasing sperm quality. It is very important to study 

the parameters and factors affecting sperm quality because the reproduction and reproduction of fish 

are the most important production links in aquaculture. Also, studies on marine fish are much less than 

freshwater fish, and research in this area is needed for sustainable aquaculture. 

Key words: Sperm quality, motility time, sperm velocity, minerals, sustainable aquaculture  

  


