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مایع منی ماهی کپور معمولی بررسی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی 
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چکیده
مانند بعضی از فاکتورها  .دنتحرك دار ها و اسموالریته نقش مهمی در کیفیت منی ماهیان خصوصاًفاکتورهاي مهمی مثل دما، یون

ماهی کپور معمولی یکی . گردندآزمایش میدر زمان ارزیابی منی ماهیان استخوانی درصد اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم و ترکیبات منی 
حجم، تعداد تام اسپرم، (هاي فیزیکی شاخصبرخی هدف از این مطالعه، بررسی . هاي پرورشی ماهیان گرم آبی استترین گونهاز مهم

منی ) کلسیم، منیزیم و فسفرکلر، پتاسیم،  ،پروتئین تام، آلبومین، کلسترول و مواد معدنی سدیم(و بیوشیمیایی ) تراکم و اسپرماتوکریت
آوري و قطعه ماهی کپور نر پرورشی بالغ جمع 20در این مطالعه مایع منی .باشدماهی کپور معمولی پرورشی در فصل زمستان می

لیتر، درصد میلی6/6±51/3ا نشان داد که میزان حجم منی هآزمایش. ها انجام گردیدو بیوشیمیایی روي آن یفیزیک هايآزمایش
 54/46±32/18و مدت زنده مانی  75/11±54/70×1010تعداد تام اسپرم ، 85/1±52/0×1010، تراکم اسپرم 25/46±38/12اسپرماتوکریت 

، 82/3±32/1کلسیم  ،95/9±31/8لیتر، کلسترول گرم در دسی 03/0±02/0، آلبومین 29/0±35/0میزان پروتئین تام  . دقیقه محاسبه گردید
-میلی45/27±51/2و پتاسیم 33/73±15/14سدیم ، 55/117±71/15لیتر، کلر گرم در دسیمیلی 59/3±31/0، منیزیم 95/1±92/0فسفر 

داري بین وزن ماهی با حجم منی و تعداد تام اسپرم، حجم منی با یها نشان داد که ارتباط مثبت معنبررسی. مول در لیتر به دست آمد
همبستگی . تعداد تام اسپرم و سدیم، درصد اسپرماتوکریت با تراکم اسپرم، پروتئین تام، آلبومین، کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردید

داري بین کلسترول با فسفر و کلر و فسفر با یبت معنارتباط مث .داري بین آلبومین با کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردیدیمثبت معن
.کلر پالسماي منی مشاهده گردید

، کپور معمولی، زمستان، خوزستانخصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی، مایع منی: يکلیدکلمات 

مقدمه
هاي کیفیت باال در گونههاي با استفاده از گامت.

با کیفیت باال دارد ينقش مهمی در تولید الروها ،پرورشی
)Bromage and Roberts 1995, Kjørsvik et al. 1990 .(

ها و اسموالریته نقش فاکتورهاي مهمی مثل دما، یون
دارد  هاآن تحرك کیفیت منی ماهیان خصوصاًمهمی در

)Alavi and Cosson فاکتورهاي مهمی  بعضی از). 2006
-که در زمان ارزیابی منی ماهیان استخوانی آزمایش می
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گردند شامل اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، اسموالریته و 
 ،از میان مواد معدنی مورد ارزیابی. باشدترکیبات منی می

توان به بررسی میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم می
Morisawa 1985, Morisawa(اشاره کرد et al. 1983 .(

مانی، متابولیسم، پالسماي منی نقش مهمی در زنده
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عناصر کمیاب نیز در ساختار بسیاري  ،کهدارند در حالی
ارزیابی پالسماي منی  ،بنابراین . ها شرکت دارنداز آنزیم

طرح عنوان یکی از معیارهاي ارزیابی کیفیت مایع منی مه ب
Verma(باشندمی et al. 2009(.

یضه یا اسپرماتوزوئیدهاي ماهیان استخوانی وقتی در ب
هنگامی ها این اسپرم. هستندتحرك بی،باشندمیمایع منی 

رار در محیط ایزواسمول الکترولیتی و غیرالکترولیتی ق که
وقتی در محیط  ،اما باشندتحرك میگیرند نیز بیمی

علت . دیابنتحرك می اًسریعگیرند هیپواسمول قرار می
تواند این باشد که کاهش فشار اسمزي این حالت می

 Billard(گرددتحریک فعالیت دم اسپرمتواند سبب می

et al. 1995, Morisawa 1994, Morisawa and Suzuki
1980.(

ترین ماهیان پرورشی است ماهیان یکی از قدیمی کپور
پرورش این . باشدمیها که مورد مصرف غذایی انسان

این . گرددماهیان در چین به قرن پنجم پیش از میالد برمی
سلسیوس  يدرجه 30تا  23حرارت  يماهیان در درجه

توانند زنده بمانند و طی زمستان می. بهترین رشد را دارند
کشورهاي آسیایی . درصد شوري را تحمل کنند 5تا 

کپور  ناگترین تولید کنندمهمچین از جملهخصوصاً
Balon(ماهیان است 2006, Vandeputte در . )2003

 کپور ماهی تن 154565بیش از  1391در سال  ،ایران
هزار  45یافته که سهم استان خوزستان بیش از پرورش

).1392شیالت ایران، سال  آمارنامه(تن بوده است
هاي ترین گونهماهی کپور معمولی یکی از مهم

درصد  30تا  25آبی است که حدود پرورشی ماهیان گرم
توجه  با. دهداختصاص می کل ماهیان پرورشی را به خود

آبی در استان خوزستان پرورش آبزیان گرم يبه توسعه
راکز ضرورت توجه به افزایش تولید بچه ماهی مورد نیاز م

 يتهیه. اي برخوردار استاز اهمیت ویژه ،پرورش
هاي مراکز تکثیر ولدین مناسب همواره یکی از دغدغهم

یی استان خوزستان، با توجه به شرایط آب و هوا. باشدمی
ویژه مولدین نر در عرض دو آبی بهگرمماهیان پرورشی 

کیلوگرم رسیده و به بلوغ جنسی  2تا  5/1سال به وزن 
).1392آمارنامه شیالت ایران (رسندمی

ازماهیان پرورشی کهمثلیتولید يدوره يمطالعه ،لذا
ازاستبرخوردارپرورشیمزارعدریباالیپذیريتغییر

). 1385سیر و همکاران (برخوردار است سزاییبهاهمیت
بررسی توان تولیدمثلی ماهیان نر از ارزش بسیار باالي 
برخوردار است، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی 

حجم، تعداد تام اسپرم، تراکم و (هاي فیزیکی شاخص
پروتئین تام، آلبومین، (و بیوشیمیایی ) اسپرماتوکریت

پتاسیم، کلسیم، منیزیم و  ،ول و مواد معدنی سدیمکلستر
منی ماهی کپور معمولی پرورشی در فصل زمستان ) فسفر

.باشدمی

مواد و روش کار
دو قطعه ماهی کپور معمولی نر بالغ 20در این مطالعه 

پرورش  مزارعماه از بهمندر )گرم1107±71/156(ساله 
شهرستان اهواز  يآزادگان واقع در حومهمجتمع  ماهی

هاي بخش آکواریوم صورت زنده به خریداري و به
از دامپزشکی اهو يهاي آبزیان دانشکدهبهداشت و بیماري

 16ي پرورش ماهیهادماي آب استخر. منتقل گردید
-ساعت قبل از نمونه 24. یدگراد ثبت گردسانتی يدرجه

میکروگرم به ازاي هر  GnRH)18گیري یک دوز 
گرم میلی 8(و یک دوز متوکلوپرامید ) کیلوگرم وزن ماهی

Sarosiek) (به ازاي هر کیلوگرم وزن ماهی et al. 2009, 

Silla به صورت داخل ي نربه هر یک از مولدها) 2010
 100ساعت بعد از تزریق،  24. عضالنی تزریق گردید

)یکائین متان سولفاناتتر(MS222داروي در لیتر گرممیلی
ها به صورت موقت بیهوش و ماهی اضافه به آب آکواریوم

Lahnsteiner(شدند  et al. 1998.(ها را سپس ماهی
از خشک نمودن سطح بدن ماهی پس بیرون آورده و
منی طوري  يهشکمی نمون يبا مالش ناحیهتوسط حوله، 

. آوري شد تا با آب، ادرار، خون و مدفوع آلوده نشودجمع
یک قسمت  . آوري شده به دو بخش تقسیم شدمنی جمع
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براي جداسازي پالسماي منی و بخش دیگر براي ارزیابی 
.خصوصات منی جدا گردید

ارزیابی منی شامل تعیین حجم، مدت  هايآزمایش
ها اسپرم مانی، اسپرماتوکریت، تعداد تام و تراکمزنده

ها در آزمایشگاه تلقیح بالفاصله بعد از اخذ نمونه
. مصنوعی انجام شد

rpm(ها با استفاده از سانتریفوژ پالسماي منی نمونه

 2هاي جدا و به میکروتیوب) دقیقه 5به مدت 2500
ا در فریزرهتا زمان انجام آزمایشلیتري منتقل و میلی

C˚20 - سدیم، هاي ترولیتالکمیزان . نگهداري شد
پتاسیم، کلر، کلسیم، فسفر معدنی و منیزیم و ترکیبات 
بیوشیمیایی پروتیئن تام، آلبومین و کلسترول در آزمایشگاه 

گیري دامپزشکی اندازه يکلینیکال پاتولوژي دانشکده
با (مقادیر سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتري . گردید
Corning 410از دستگاهاستفاده C( کلر به روش ،

، فسفر فتالئینلوکلسیم به روش ارتوکرزتیوسیانات، 
روش  هو منیزیم بمعدنی به روش احیاي مولیبدات 

سنجی شرکت هاي رنگبه با استفاده از کیتزایلیدیل بلو 
.گیري شداندازهزیست شیمی ایران 

از نرم ه دست آمدبهبراي بررسی آماري نتایج 
بدین منظور . گردیداستفاده 16نسخهSPSSآماريافزار

صورت مجزا ه انحراف معیار، محاسبه و ب ±میانگین نتایج 
براي ارزیابی ارتباط بین . در جداول مربوطه وارد شدند

ضریب همبستگی پیرسون مختلف، از آزمون  ياهآزمایش
.استفاده گردید 05/0دار در سطح معنی

نتایج
فیزیکی و بیوشیمیایی  ياهنتایج حاصل از آزمایش

قطعه کپور ماهی نر پرورشی در  20) میلت(مایع منی 
. بیان گردیده است 2و  1جداول 

نر  هايانحراف معیار وزن کپور ماهی±میانگین :1جدول 
پرورشی و حجم، اسپرماتوکریت، تعداد تام اسپرم و مدت 

در فصل  )=20N(کپور نر پرورشی) میلت(مانی منی زنده
زمستان

میانگینفاکتور
71/156±1107(g)وزن 

51/3±60/6(ml)حجم منی 
25/46±38/12(%)اسپرماتوکریت 

85/1±52/0)× 1010(تراکم اسپرم 
75/11±05/7)× 109(تعداد تام اسپرم 
32/18±55/46(min)مدت زنده مانی 

انحراف معیار میزان پروتئین تام،  ±میانگین  :2جدول 
آلبومین، کلسترول، منیزیم، کلسیم، فسفر، کلر، سدیم و 

نر پرورشی  هايکپور ماهی) میلت(پتاسیم پالسماي منی 
)20N=(در فصل زمستان

میانگینفاکتور
14/0±29/0(g/dl)پروتئین تام 

02/0±03/0(g/dl)آلبومین 
31/8±95/9(mg/dl)کلسترول 
31/1±59/3(mg/dl)منیزیم 
32/1±82/3(mg/dl)کلسیم 
92/0±95/1(mg/dl)فسفر 
71/15±55/117(meq/l)کلر 

15/14±33/73(meq/l)سدیم 
51/2±45/27(meq/l)پتاسیم 

نتایج حاصل از ارتباط بین ترکیبات منی کپور معمولی 
.بیان گردیده است 3پرورشی در فصل زمستان در جدول 
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ارتباط بین ترکیبات منی کپور معمولی پرورشی در فصل زمستان :3جدول 
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بحث
در این مطالعه خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی منی 

یکی از . کپور معمولی پرورشی ارزیابی گردیده است
تولید مقادیر  ،مثلی در آبزیانتولید ترین فاکتورهايمهم

ه چون لقاح در کپور ماهیان ب. باشدکافی اسپرم می
بنابراین طی فصل  ،شودصورت خارج رحمی انجام می

. رودمثل مقدار زیادي از منی از دست میتولید
در ماهی کپور براي خروج اسپرم  ،در این مطالعه

امید استفاده شده رو متوکلوپ GnRHاز ترکیب معمولی 
و  Dietrichو ) 2009(و همکاران  Sarosiekاست که مشابه 

و  Taatiي در مطالعه کهباشد در حالیمی) 2011(همکاران 
و  GnRHاز ترکیب روي ماهی کاراس ) 2010(همکاران 

dompridon  استفاده کردند اماVerma  2009(و همکاران (
و  Khanد ولی و دوپامین استفاده کردن GnRHاز ترکیب 
هیپوفیز براي تحریک خروج  ياز عصاره) 1992(همکاران 

زادمجید و  و استفاده نمودنددر کپور هندي روهو منی 
در ماهی  براي تحریک خروج منی) 1388(همکاران 

کیفیت منی در . استفاده کردندGnRHαاز  حوض طالیی
هاي مختلف متفاوت است و به فاکتورهایی مانند رژیم گونه

رارت محیط و فصل ح يغذایی، کیفیت تغذیه، درجه
 Agarwal and(بستگی دارد ) ریزياسپرم(تولیدمثل 

Raghuvashi 2009, Aral et al. 2007 .( ،در این مطالعه
 18(زمستان منی ماهی کپور معمولی پرورشی در فصل 

آوري و ارزیابی آزمایشگاهی جمع) سلسیوس يدرجه
 6/6±51/3در فصل زمستانمیزان حجم منی .گردید
و  درصد 25/46±38/12میزان اسپرماتوکریت  ،لیترمیلی

در مشاهده گردید 85/1±52/0×1010میزان غلظت اسپرم 
که 2009در سال و همکاران  Vermaيکه در مطالعهحالی
، Catla ،Rohu ،Mrigal،Kalbasu(گونه ماهی کپور  6روي 

ریزي انجام فصل تخمدر ) خواراي و کپور علفکپور نقره
لیتر به ازاي میلی 9/8تا  6/6یزان حجم منی از گرفته بود م

 81تا  68، میزان اسپرماتوکریت هر کیلوگرم وزن بدن
لیتر در هر میلی5/3تا  6/2×1010درصد و تراکم اسپرم از 

در سال و همکاران  Emriيمطالعهدر اما  منی به دست آمد
حرارت  يدرجه(فصل سرددر میزان غلظت منی 1998

در فصل  و7/0±1/0×1010)سلسیوس يدرجه 10تر از کم
) سلسیوس يدرجه 20تر از حرارت بیش يدرجه(گرم 
.به دست آوردندرا 2/0±14/1×1010

که روي 2010در سال و همکاران  Taatiيدر مطالعه
میزان سدیم، پتاسیم، منی ماهی کپور پروسین انجام گرفته 

روتئین تام و کلسترول در فصل کلر، کلسیم، منیزیم، پ
، 20/26±84/3، 59/101±29/21ریزي به ترتیب تخم
موالر در میلی28/0±53/1، 17/0±066، 77/11±18/143
لیتر و گرم در دسیمیلی043/0±004/0، لیتر

در .موالر در لیتر به دست آمدمیلی 037/0±083/0
گونه ماهی کپور  6که روي اران و همک Vermaيمطالعه

اي و کپور کپور نقره روهو، کالباسو، مریگال، ،کاتال(
میزان بود ریزي انجام گرفته در فصل تخم) خوارعلف

صورت زیر به ه بکلسترول  و پروتئین تامسدیم، پتاسیم، 
، 8/81±6/3، 5/85±0/1، 106±2/1سدیم؛ دست آمد؛ 

،واالن در لیتراکیمیلی 110±81/0و  2/1±64، 27/2±94
، 51±67/3، 6/48±4/2، 1/32±1/1، 25±2/1؛پتاسیم

واالن در لیتر، کلر؛ اکیمیلی 36±2/1و  8/0±25
و  8/0±226، 7/7±245، 2/5±174، 3/4±175، 0/2±246
؛ پروتئین تامواالن در لیتر، اکیمیلی4/0±253

006/0±2/0 ،006/0±1/0 ،06/0±4/0 ،04/0±4/0 ،
؛و کلستروللیتر گرم در دسی 8/0±14/0و  08/0±6/0
8/0±1/14 ،7/1±4/17 ،3/1±8/22 ،61/0±4/15 ،
لیتر به ترتیب گرم در دسیمیلی7/12±7/0و  7/0±0/14

اي و کپور ، کپور نقرهcatla ،rohu ،mrigal ،kalbasuبراي 
و همکاران  Emriيدر مطالعه.به دست آمدخوارعلف

پالسماي منی در فصل میزان غلظت سدیم  1998در سال 
که میزان موالر به دست آمد در حالیمیلی 83±12سرد 

. موالر به دست آمدمیلی 63±10سدیم در فصل گرم 
موالر در فصل سرد و میلی 64±11میزان پتاسیم مایع منی 
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 ياما در مطالعه. به دست آمد 87±16در فصل گرم 
-لیمی 33/73±15/14اضر میزان سدیم در فصل زمستان ح

واالن به اکیمیلی 45/27±51/2واالن و میزان پتاسیم اکی
حاضر میزان حجم منی به دست  يدر مطالعه.دست آمد

و  Vermaآمده مشابه مقدار به دست آمده در مطالعه 
-در سالو همکاران  Alavi. بود 2009در سال همکاران 

داري بین وزن ارتباط مثبت و معنی 2010و  2009هاي 
پرم گزارش کردند اما ارتباط تعداد و تراکم اس ماهی با

 اما در. داري بین وزن و حجم منی به دست نیاوردندمعنی
داري بین وزن ماهی حاضر ارتباط مثبت و معنی يمطالعه

یعنی با  .با حجم و تعداد تام اسپرم مشاهده گردید
افزایش وزن ماهی میزان حجم و تعداد تام اسپرم افزایش 

داري بین وزن ماهی با در این مطالعه ارتباط معنی. یابدمی
مانی اسپرم درصد اسپرماتوکریت و مدت زمان زنده

منی از ماهیان  يکه نمونهبا توجه به این .مشاهده نگردید
توان نتیجه گرفت که بنابراین می ،آوري شده بودبالغ جمع

مانی ثیر چندانی روي درصد اسپرماتوکریت و زندهأوزن ت
گیري فاکتورهاي دیگري مثل زمان نمونه ندارد و احتماالً

روي  ،تري نسبت به وزنثیر بیشأت) یعنی اثر فصل(
در این  .مانی داشته باشددرصد اسپرماتوکریت و زنده

داري بین وزن ماهی با پروتئین مطالعه ارتباط منفی معنی
-اما ارتباط معنی) >05/0P(تام و آلبومین مشاهده گردید

ها مانند سدیم، داري بین وزن ماهی و سایر شاخص
مشاهده نگردید  کلسترولفسفر و پتاسیم، کلر، منیزیم، 

)05/0P>(  . اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم از جمله
باشند فاکتورهاي ارزیابی کیفیت منی ماهیان می

)Rurangwa et al. 2004 .( در این مطالعه میزان
تر از میزانی بود که ماسپرماتوکریت به دست آمده ک

Verma et al. 2009 تفاوت که علت این  به دست آوردند
گیري انجام گرفته در این تواند این باشد که نمونهمی

گیري در از فصل تولیدمثل بوده ولی نمونه مطالعه خارج
در فصل  2009در سال و همکاران  Vermaيمطالعه
به دست آمده در میزان تراکم اسپرم . مثل بوده استتولید

و  Vermaحاضر از مقادیر گزارش شده توسط  يمطالعه

تر و در مقایسه با مقادیر به کم 2009در سال  همکاران 
و  2007در سال و همکاران  Wojtczakدست آمده توسط 

Emri  که  باشدتر میبیش 1998در سال و همکاران
وزن و کننده، سن، ااحتماالً به دلیل متفاوت بودن نوع الق

-معنیارتباط مثبت ،العهدر این مط. ماهی باشد يگونه

داري بین درصد اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم مشاهده 
و  Vermaگردید که با نتایج به دست آمده توسط 

و ) 2009(و همکاران  Agarwal، )2009(همکاران 
Rouxel  ی داردخوانقرابت و هم) 2008(و همکاران .

داري بین درصد ت معنیهمچنین ارتباط مثب
اسپرماتوکریت با پروتئین تام، آلبومین، کلسترول، فسفر و 

که با نتایج  به دست آمده توسط ، کلر مشاهده گردید
Hatef  در این . خوانی داردهم 2007در سال و همکاران

داري بین حجم منی و تعداد تام مطالعه ارتباط مثبت معنی
عنی با افزایش حجم منی ی. اسپرم و سدیم مشاهده گردید

ارتباط مثبت بین . یابدتعداد کل اسپرم نیز افزایش می
تواند به این علت باشد که میزان حجم منی و سدیم می

باشد و باال هاي اصلی مایع منی میسدیم یکی از یون
Alavi(کند ها کمک میبودن میزان آن به تحرك اسپرم et 

al. 2006 .(شد که ارتباط منفی  ه مشاهدهدر این مطالع
داري بین حجم و میزان پتاسیم منی وجود داردمعنی

)05/0P<(.ست که در این مطالعه نسبت ا نکته مهم این
تواند میاست و همین عامل  1به  3سدیم به پتاسیم تقریباً

البته براي تحریک تحرك . گرددها تحرکی اسپرمباعث بی
Alavi(یابد ها این نسبت باید افزایش اسپرم et al. 2006 .(

با  میزان پروتئین تام به دست آمده در این مطالعه تقریباً
 )2007(و همکاران  Wojtczakمیزان گزارش شده توسط 

و همکاران  Vermaکه توسط  بعضی از مقادیري و
تر از اما کم خوانی داردهمبه دست آمده بود )2009(

به  )2010(و همکاران  Taatiمقداري است که توسط 
در این مطالعه میزان آلبومین به دست  .دست آمده بود

.بود )2009(و همکاران  Vermaمشابه نتایج   آمده تقریباً
داري بین پروتئین تام با در این مطالعه ارتباط مثبت معنی

آلبومین، کلسترول، فسفر و کلر مشاهده اسپرماتوکریت، 
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 ،عقیده دارند )2007(و همکاران  Wojtczak. گردید
هایی مانند ترانسفرین که پروتئین غالب در منی پروتئین

ها باشد نقش مهمی در تحرك اسپرمکپور ماهیان نر می
 2011و  2010هاي در سالو همکاران  Dietrich،دارد اما

عقیده دارند که ترانسفرین نقش مهمی در محافظت 
سنگین  و فلزات هاها در مقابل اثرات سمی باکترياسپرم
در سال و همکاران  Secerيبر عقیدههمچنین بنا. دارد

ها ها نقش مهمی در تحرك اسپرمها و یون، پروتئین2004
ها و کلسترول نقش حفاظتی پروتئین ،اینعالوه بر. دارند

White(هاي ماهیان دارند مهمی روي اسپرم and 

Macleod 1963.( میزان کلسترول پالسماي منی به دست
و  Vermaتر از مقادیري است کهکمآمده در این مطالعه 

 گونه ماهی کپور به دست آوردند 6از )2009(همکاران 
و همکاران Taatiتر از مقداري است که توسط اما بیش

ارتباط حاضر  يدر مطالعه. به دست آمده بود )2010(
درصد اسپرماتوکریت، داري بین کلسترول با مثبت معنی

و کلر مشاهده گردید  فسفرپروتئین تام، آلبومین، 
)05/0P<.(Secer  و همکاران)قدند که تمع )2004

شرایط محیطی  تها را در برابر تغییراکلسترول اسپرم
در این مطالعه . کندحرارت محافظت می يمانند درجه

تر از مقداري بود که بیشمیزان کلسیم به دست آمده 
در . به دست آمده بود )2010(و همکاران  Taatiتوسط 
داري بین کلسیم و حاضر ارتباط منفی معنی يمطالعه

که این نتیجه مشابه  )>05/0P(پتاسیم مشاهده گردید
. باشدمی 2009در سال و همکاران  Alaviمطالعات 

مشخص گردیده است که کلسیم نقش مهمی بر فعالیت 
هاي خصوص در شروع حرکت اسپرمه مثلی ماهیان بتولید

Alavi(کپور معمولی دارد  et al. 2009, Sequet et al. 

و افزایش میزان کلسیم و سدیم ارتباط مثبتی با ) 2005
کلسیم و سدیم با پتاسیم  ،بنابراین . هاي منی داردشاخص

. هستندهاي منی داراي اثرات متفاوتی روي شاخص

تر از بسیار کمحاضر  يدر مطالعهکلر به دست آمدهمیزان 
و )2009(و همکاران  Vermaداري است که توسط مق

taati  دست آمده است و ارتباط به )2010(و همکاران
، پروتئین تام، آلبومین و کلربا  داري بین فسفرمثبت معنی
که بین با توجه به این .وجود دارد) >05/0P(کلسترول 

بومین و سپرماتوکریت، پروتئین تام، آلافسفر و کلر با 
 ،داري مشاهده گردیده استکلسترول ارتباط مثبت معنی

مثل بنابراین ممکن است این عناصر در فعالیت تولید
میزان منیزیم به در این مطالعه . ماهیان نقش داشته باشند

و  Taatiتر از مقداري است که توسط دست آمده بیش
،در این مطالعه. گزارش شده است)2010(همکاران 

هاي منی داري بین منیزیم با سایر شاخصارتباط معنی
بعضی معتقدند که یون  ،حالبا این . مشاهده نگردید

ثیر مثبتی روي فعالیت اسپرم ماهیان استخوانی أمنیزیم ت
Cosson(دارد  et al. 1999.( میزان سدیم به دست آمده

نتایج به دست آمده توسط بعضی از مطالعه با در این 
Verma  تر از اما کم باشدمشابه می )2009(و همکاران
ولی است )2010(و همکاران  Taatiگزارش شدهمقدار 

در سال و همکاران  Emriتر از مقداري است که بیش
 )2009(و همکاران  Alavi. اندگزارش کرده1998

هاي منی معتقدند که افزایش سدیم سبب افزایش شاخص
در این مطالعه مقدار پتاسیم به دست آمده . گردندمی

، )2009(و همکاران  Vermaاست که  ريدیامشابه مق
taati  تر از اما کم دست آوردندبه )2010(و همکاران

دست به )1998(و همکاران  Emriمقداري است که 
داري بین پتاسیم مطالعه ارتباط مثبت معنیدر این . آوردند

داري بین میزان پتاسیم ارتباط منفی معنی با تراکم اسپرم و
عقیده . )>05/0P(مشاهده گردید  کلسیمو  با حجم منی

باال بودن میزان پتاسیم سبب کاهش ست که ا اینبر
گردد ویژه تحرك اسپرم ماهیان میه هاي منی بشاخص

)Borges, et al. 2005, Verma et al. 2009 .(
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و قدردانی تشکر
وسیله مراتب تقدیر بدین. این مطالعه از محل اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردیده است
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Abstract
Some of the important factors such as temperature, ions and osmolarity have important role 

on the quality of the melt especially motility. Some of the factors such as spermatocrite, 
concentration and chemical composition were evaluated for examination of common carp 
melt. The aim of the present study was evaluation of physical and biochemical characteristics 
of common carp melt of Khuzestan province in Winter season.  Melt was collected from 20
adult fishes. Physical and biochemical examinations were performed. The mean volume of 
melt was 6.6±3.51 ml, spermatocrite was 46.25±12.38 %, total sperm was 11.75±70×1010 and 
viability was 46.54±18.32 min. the mean total protein was 0.29±0.35, albumin was 0.03±0.02
g/dl, cholestrol was 9.95±8.31 mg/dl, Calcium was 3.82±1.32, Phosphorus was 1.95±0.92, 
Magnesium was 3.59±1.31 mg/dl, Chloride was 117.55±15.71, Sodium was 73.33±14.15 and 
Potassium was 27.45±2.51 mmol/l. Based on the results, the positive correlations were 
observed between weight of fishes with volume and total sperm, volume of melt with total 
sperm and Sodium, spermatocrit with sperm density, total protein, albumin, cholestrol, P and 
Na, albumin with cholestrol, P and Cl, Cholestrol with P and Cl, and P with Cl.
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