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 چکیده

و کلسترول است. اطالعات کمي در خصوص نقش دقیق و  ها پروتئین ازجملهپالسمای مني حاوی مواد آلي متعددی 

کپور ماهیان در در  خصوصاًتورها ها با ساير فاک و ارتباط آن اه ماهيو کلسترول پالسمای مني  ها پروتئینتنوع 

های فیزيکي و بیوشیمیايي مني و کلسترول بر شاخصتام  بررسي اثرات پروتئین، هدف از اين مطالعهدسترس است. 

قطعه در  14قطعه ماهي کپور پرورشي ) 44در اين مطالعه  .استماهي کپور معمولي پرورشي استان خوزستان 

نتايج حاصله . شدمني آنها انجام  یبر روفیزيکي و بیوشیمیايي  های يشآزماو تهیه  (قطعه در فروردين  14و  اسفند

میزان کلسترول و  لیتر يدسگرم در  93/4±93/4 و در فروردين 13/4±64/4 اسفندمیزان پروتئین در که داد نشان 

میزان پروتئین بنابراين است؛  لیتر دسيدر  گرم میلي 61/64±39/61و  33/3±896/8در اسفند و فروردين به ترتیب 

کلسیم، کلر، سديم و  های يوننشان داد. میزان  افزايش غیرمعناداریاسفند فروردين نسبت به تام و کلسترول در 

پالسمای مني در تام پروتئین  ،به دست آمدهنتايج  بر اساسنشان داد. پتاسیم در فروردين نسبت به اسفند افزايش 

با آلبومین، کلسترول و پتاسیم ارتباط مثبت و معناداری و با کلر همبستگي منفي و معناداری داشت اما  اسفند

فر، اسپرماتوکريت، کلسترول و آلبومین همبستگي مثبت و معناداری و با وزن با کلر، فس پروتئین تام در فروردين

کلسترول پالسمای مني در اسفند با آلبومین ارتباط مثبت و معناداری ولي با ماهي ارتباط منفي و معناداری داشت. 

آلبومین، فسفر و کلر  کلر و فسفر همبستگي منفي و معناداری نشان داد اما کلسترول در فروردين با اسپرماتوکريت،

کلسیم،  های يونو  کلسترول، میزان پروتئین تام ،های اين مطالعهداده بر اساسهمبستگي مثبت و معناداری داشت. 

چون بنابراين يافتند. افزايش  در فروردين نسبت به اسفندکپور ماهي پرورشي  کلر، سديم و پتاسیم پالسمای مني

ممکن است با تنظیم هستند  مؤثرکپور ماهیان  های اسپرمکمیت و همچنین باروری ، اين فاکتورها روی کیفیت

کپور ماهیان افزايش  های اسپرم، کیفیت ريزی تخمفاکتورهای پروتئین، کلسترول و مواد معدني جیره غذايي در فصل 

 يابد.
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 مقدمه. 1

نظیر است که رکیبي بيت، ها ماهيپالسمای مني 

اعمالي متفاوت و حیاتي مانند محافظت از 

توانايي باروری، تحرک و حفظ اسپرماتوزوئیدها، 

پالسمای مني . دهد ميانجام را  ها اسپرم ماني زنده

و  ها پروتئینجمله از حاوی مواد آلي متعددی 

از جمله مهمترين مواد  ها پروتئیناست.  کلسترول

آلي پالسمای مني ماهیان استخواني است که غلظت 

لیتر در میلي گرم میلي 9-6آن بسیار کم و در حدود 

و تنوع دقیق اطالعات کمي در خصوص نقش است. 

کپور  خصوصاًپالسمای مني ماهیان  های پروتئین

 . (Wojtczak et al., 2007) در دسترس استماهیان 

پالسمای  های پروتئینکه  دهد ميمطالعات نشان 

 ها ماهي های اسپرم ماني زندهمني سبب افزايش 

به اثبات  کمان رنگین آالی قزلو اين در  شوديم

که  کنند ميحال مطالعات ديگر بیان  است بااين رسیده

مني ساير  های شاخصاثرات منفي بر  ها پروتئین

(. Lahnsteiner et al., 2004)دارند  ها ماهي

پالسمای مني ماهیان نقش مهمي در  های پروتئین

 های فعالیتاز جمله مهمترين لقاح دارند. انجام 

پروتئواليتیك  فعالیت پروتئواليتیك و آنتي، ها پروتئین

در پالسمای مني بسیاری از ماهیان استخواني ها  آن

يتیك های پروتئوالها آنزيمدر سالمون مثالًاست. 

پیر در مجرای  های اسپرمپالسمای مني سبب حذف 

باعث مهار فعالیت تحرک  ینهمچن اسپرماتیك و 

طي ذخیره در مجرای اسپرماتیك نیز  ها اسپرم

پروتئازها يکي از (. Mansour et al., 2008ند )شو مي

که نقش  ندستهموجود در پالسما مني  های پروتئین

 ييها گزارشاما  است. نشده هنوز مشخص ها دقیق آن

 ها پروتئینوجود دارد مبني براينکه درصد زيادی از 

نقش آنتي پروتئازی دارند که در زمان فصل اسپرم 

 Krolدارند ) ها اسپرمريزی نقش مهمي در محافظت 

et al., 2011). 

هايي است که ترين پروتئینمترانسفرين از جمله مه

نقش دارد.  داران مهرهدر متابولیسم آهن بسیاری از 

آهن را از طريق مايعات  های يون ،اين پروتئین

اختصاصي و قابل مصرف  های مکانبیولوژيك به 

اين پروتئین آهن  .(Wojtczak 2007) کند ميمنتقل 

اختصاصي که نیازمند آهن  های سلولرا جذب و در 

در تنظیم میزان آهن مايعات  ،هستند ذخیره کرده

دارای ترانسفرين . فوق خانواده بیولوژيك نقش دارد

ی است که شامل مالنوترانسفرين، دهای متعدخانواده

 الکتوترانسفرين، سرم ترانسفرين و اووترانسفرين است

(Dietrich et al., 2010.) 

يکي ديگر از مواد آلي موجود در پالسمای مني 

نقش دقیق کلسترول در . استکلسترول  ،ماهیان

ص نیست اما بعضي پالسمای مني ماهیان مشخ

که کلسترول نیز مانند  کنند ميبیان  ها گزارش

نقش حفاظتي برای اسپرم ماهیان در برابر  ها پروتئین

غییرات محیطي به ويژه زماني که به محیط آزاد ت

 Secer et al., 2004 ; Hatef) کند ميگردند ايفا مي

et al, 2007.) 

در پستانداران به عنوان منبع اصلي تولید کلسترول 

استروئیدی و کورتیکواستروئیدها عمل  های هورمون

همین نقش را نیز برای ( Milla et al, 2009) کند مي

که  طوریبهمتصور هستند کلسترول در ماهیان 

 ،گرديدهتکای تخمك  های سلولوارد کلسترول خون 

 يلبه پروژسترون تبدطي فرايند استروئیدوژنز 

 .(Sherwood & Hew, 1994) شوديم

که پارامترهای دهد ¬يممحیطي نشان  های يشآزما

مانند گلوکز،  ها ماهيبیوشیمیايي پالسمای مني 

مختلف  های گونهپروتئین، کلسترول و اوره در بین 

فاکتورهای مختلفي مانند  یرتأثمتفاوت است و تحت 

دمای آب، فصل، تغذيه، سن و جنسیت ماهي 

(Jawad et al, 2004 و شرايط محیطي قرار دارند )

(Borges et al., 2007 .) 
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Secer ( 1444و همکاران ،) ارتباط بین پارامترهای

را  کمان رنگین آالی قزلماهي  منيبیوشیمیايي 

ارتباط مثبت و متوجه شدند که بررسي کردند آنها 

معناداری بین میزان پروتئین و پتاسیم و کلسیم 

اما بین میزان کلسترول وجود دارد پالسمای مني 

بیوشیمیايي  های شاخصپالسمای مني با ساير 

ها  آنپالسمای مني ارتباط معناداری مشاهده نکردند. 

 های يونپروتئین از طريق  احتماالًنتیجه گرفتند که 

 آال قزلماهي  های اسپرمکلسیم و پتاسیم بر تحرک 

ران و همکا Bozkurtدر حالیکه  باشد. اثر داشته

منفي بین میزان ي (، متوجه شدند که ارتباط1443)

وجود  ای آينهتحرک و پروتئین پالسمای مني کپور 

 ياما بین تحرک و میزان کلسترول ارتباط مثبتدارد 

  وجود داشت.

ايجاد يك محیط مناسب نقش اصلي پالسمای مني 

و است  ها اسپرمو حفظ باروری  ماني زندهبرای 

و کلسترول از مهمترين اجزای پالسمای  ها پروتئین

به اينکه ارتباط بین میزان  با توجه. ستها ماهيمني 

مني ماهي کپور  های شاخصپروتئین و کلسترول با 

هدف از اين بنابراين است  معمولي مطالعه نشده

و کلسترول بر  ها پروتئینمطالعه بررسي اثرات 

تراکم و های فیزيکي )حجم، تعداد تام اسپرم، شاخص

مواد معدني و  آلبومیناسپرماتوکريت( و بیوشیمیايي )

( مني و کلر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزيوم ، سديم

ماهي کپور معمولي پرورشي استان خوزستان در 

و فروردين با  گراد سانتيدرجه  68اسفند با دمای 

 . است گراد سانتيدرجه  11دمای 

 

 هاروش مواد و . 2

 14)قطعه ماهي کپور پرورشي  44در اين مطالعه 

 14درجه سلسیوس و  68به دمای  قطعه در اسفند

با ( گراد سانتيدرجه  11با دمای  قطعه در فروردين

از مرکز پرورش ماهي گرم  6644 يمیانگین وزن

آزادگان واقع در حومه شهرستان اهواز خريداری و به 

آبزيان  های بیماریهای بخش بهداشت و آکواريوم

ساعت قبل از  4. شددانشکده دامپزشکي اهواز منتقل 

میکروگرم به ازای  GnRH (68يك دوز  گیری نمونه

 8هر کیلوگرم وزن ماهي( و يك دوز متوکلوپرامید )

 Dietrichبه ازای هر کیلوگرم وزن ماهي( ) گرم میلي

et al., 2010, 2011 به صورت  ها ماهي( به هر يك از

ساعت بعد از تزريق،  14تزريق گرديد.  يداخل عضالن

به آب  MS222در لیتر داروی  گرم میلي 144

به صورت موقت بیهوش  ها ماهياضافه و  ها يومآکوار

را  ها ماهي(. سپس Lahnsteiner et al., 1998شدند )

با مالش ناحیه شکمي نمونه مني طوری  ،بیرون آورده

ده نشود. شد تا با آب، ادرار و مدفوع آلو یآور جمع

يك  ؛آوری شده به دو بخش تقسیم شدمني جمع

قسمت برای جداسازی پالسمای مني و بخش ديگر 

مني مورد استفاده قرار  یاتخصوصبرای ارزيابي 

 گرفت. 

های ارزيابي مني شامل تعیین حجم، مدت آزمايش

 ها اسپرم، اسپرماتوکريت، تعداد تام و تراکم ماني زنده

ها در آزمايشگاه انجام شد. بالفاصله بعد از اخذ نمونه

در اين مطالعه برای ارزيابي اسپرماتوکريت از روش 

 rpm 64444لوله مويینه و میکروسانتريفوژ با دور 

استفاده گرديد و تراکم اسپرم نیز از روش 

 انجام شدهماسیتومتر هماسیتومتر با استفاده از الم 

(Bozkurt et al 2009).  

 rpmوژ )یها با استفاده از سانتريفپالسمای مني نمونه

لیتری میلي 1های ( جدا و به میکروتیوب1344

 -C˚14 ها در فريزرمنتقل و تا زمان انجام آزمايش

سديم، پتاسیم، های الکترولیتنگهداری شدند. میزان 

کلر، کلسیم، فسفر معدني و منیزيم و ترکیبات 

لبومین و کلسترول در بیوشیمیايي پروتئین تام، آ

آزمايشگاه کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکي 

سديم و پتاسیم به روش فلیم  گیری گرديد.اندازه

(، Corning 410 C از دستگاه فتومتری )با استفاده

 کلسیم به روش ارتوکروزلکلر به روش تیوسیانات، 
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و ، فسفر معدني به روش احیای مولیبدات فتالئین

های با استفاده از کیتروش زايلیديل بلو  همنیزيم ب

 یلهوس بهسنجي )شرکت زيست شیمي ايران( رنگ

 گیری شد.اندازهدستگاه اسپکتروفوتومتری 

 16 آماری نرم افزاره با استفاده از دست آمدبهنتايج 

SPSS  ارزيابي گرديد. بدين منظور میانگین نتايج به

صورت مجزا  هانحراف معیار، محاسبه و ب ±دست آمده 

ی دو ها داده. اختالف بین شددر جداول مربوطه وارد 

و  t studentبا استفاده از آزمون  گیری نمونهزمان 

های مختلف با استفاده از آزمون ارتباط بین آزمايش

 33ضريب همبستگي پیرسون در سطح اطمینان 

 گرديد. ( محاسبه α=43/4درصد )

 

 نتایج. 3

و  بیوشیمیايي های يشآزمابررسي  نتايج حاصل از

اسفند  قطعه ماهي آزمايش شده در 14بیوفیزيك در

ماه فروردين قطعه ماهي مورد آزمايش در  14و  ماه

در  ها ماهيوزن میانگین  .به دست آمدبه شرح زير 

گرم به دست  6433فروردين  و در گرم 6643اسفند 

نشان داد که میانگین  ها يشآزمانتايج حاصل از  آمد.

فروردين لیتر و در میلي 14/1اسفند در  حجم مني

میانگین اسپرماتوکريت در  .استلیتر میلي 84/61

میانگین ، درصد 31/43فروردين  و در 13/41 اسفند

 اسفند در سي سيغلظت اسپرم در هر 

فروردين اما در  63/3±83/6×6464

و میانگین تعداد اسپرم در مني  61/1 44/4± ×6464

 دراسپرم و  13/66±3/1×6464 اسفند در ها ماهي

اسپرم در کل مني  49/13 ± 66/1×6464فروردين 

 مشاهده گرديد. 

ی مورد ها ماهيمیانگین میزان منیزيم در مني 

فروردين  و در 33/9±96/6اسفند  آزمايش در

میانگین میزان کلسیم ، لیتر دسيگرم بر  19/4±94/9

 89/4±44/6فروردين  و در 81/9±91/6اسفند در 

میانگین میزان فسفر  مشاهده شد. لیتر دسيگرم بر 

اسفند ی مورد آزمايش در ها ماهيدر مني 

 4168/6±849/4فروردين  و در 31894/4±3333/6

 در اسفندمیانگین میزان کلر ، لیتر دسيگرم بر 

 63/691±91/13 فروردين و در 36/63±69/661

میانگین میزان سديم در ، میلي اکي واالن بر لیتر

 99/33±84/4فروردين و در  99/39±63/64 نداسف

اسفند میانگین میزان پتاسیم در ، لیتر دسيگرم بر 

گرم بر  68/18±98/6فروردين  و در 36/1±43/13

 مشاهده گرديد.  لیتر دسي

میانگین میزان پروتئین ج به دست آمده نتاي بر اساس

 93/4±93/4 و در فروردين 13/4±64/4در اسفند 

که در فروردين نسبت به دست آمد  لیتر دسيگرم در 

  .(P>0.05)ش غیرمعناداری نشان داد به اسفند افزاي

میزان کلسترول در اسفند و نشان داد که  ها يشآزما

 61/64±39/61و  33/3±896/8فروردين به ترتیب 

میزان طوريکه به دست آمد  لیتر دسيدر  گرم میلي

افزايش اسفند فروردين نسبت به در کلسترول 

نتايج حاصل از (. P>0.05) غیرمعناداری نشان داد

که ارتباط مثبت و  دهد مينشان اسفند  های يشآزما

 P<0.01) تئین تام با آلبومینومعناداری بین میزان پر

r= 0.643) ،کلسترول (P<0.01, r=0.657)  و پتاسیم

(P<0.05, r=550 ) و بین به دست آمد ( 6)شکل

 ,P<0.01)ارتباط منفي و معناداری کلر پروتئین تام و 

r=0.666(1)شکل  ( مشاهده گرديد.  

بین کلسترول که داد نشان  اسفند های يشآزمانتايج 

ارتباط مثبت و ( P<0.01, r=0.657)و آلبومین 

و بین کلسترول با کلر شت معناداری وجود دا

(P<0.05, -0.678 ) فسفر و ( 9)شکل(P<0.05, 

منفي و معناداری مشاهده ارتباط ( 4)شکل ( 0.528

بین پروتئین تام با کلر  کهداد نتايج نشان  .گرديد

(P<0.05, r=0.527)  فسفر )(3)شکل ،P<0.05, 

r=0.518)  اسپرماتوکريت ) ،(1)شکلP<0.05, 

r=0.490)  (3)شکل، ( کلسترولP<0.01, r=0.617 )

ارتباط مثبت و ( P<0.01, r=0.773و آلبومین )
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و بین پروتئین تام شت وجود دا فرورديندر معناداری 

( ارتباط منفي و P<0.05, r=0.448وزن ماهي )و 

با همچنین بین کلسترول مشاهده شد. معناداری 

، (64)شکل  (P<0.01, r=0.799اسپرماتوکريت )

 ,P<0.01(، فسفر )P<0.01, r=0.850آلبومین )

r=0.742 ) ( 8)شکل( و کلرP<0.01, r=0.675) 

  به دست آمد.ارتباط مثبت و معناداری  (3)شکل 

 

 گیری یجهنتبحث و . 4

میزان پروتئین و کلسترول در ماه  ،در اين مطالعه

گراد نسبت به ماه  درجه سانتي 11فروردين با دمای 

گراد افزايش  درجه سانتي 68اسفند با دمای 

دهنده نیاز  تواند نشان غیرمعناداری نشان داد که مي

در فصل تخم ريزی باشد  ماهي به اين مواد

(Agarwal et al. 2008.) 

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین پروتئین تام و  :6 شکل

 پتاسیم در کپور معمولي پرورشي در اسفند

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین پروتئین تام و کلر  :1 شکل

 در اسفندماه در کپور معمولي پرورشي 

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین کلسترول و کلر در  :9 شکل

 اسفند کپور معمولي پرورشي در

همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین کلسترول و فسفر : 4 شکل

 در کپور معمولي پرورشي در اسفند

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین پروتئین تام و کلر  :3 شکل

 در کپور معمولي پرورشي در فروردين

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین پروتئین تام و  :1 شکل

 فسفر در کپور معمولي پرورشي در فروردين
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همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین پروتئین تام و  :3 شکل

 اسپرماتوکريت در کپور معمولي پرورشي در فروردين

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین کلسترول و فسفر  :8 شکل

 معمولي پرورشي در فرورديندر کپور 

 

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین کلسترول و کلر در  :3 شکل

 کپور معمولي پرورشي در فروردين

 
همبستگي و ارتباط رگرسیوني بین کلسترول و : 64 کلش

 ور معمولي پرورشي در فرورديناسپرماتوکريت در کپ

 

Tekeh ( 2009و همکاران )کردند که پروتئین  مشاهده

مني ماهي سفید مولد در سه زمان تام و کلسترول 

افزايش ماه بهشت ياسفند، فروردين و ارد

 ؛که مشابه مطالعه حاضر بودداشتند معناداری غیر

(، تفاوت معناداری 2011و همکاران ) Gulpourلي و

مني ماهي کلمه بین میزان پروتئین تام و کلسترول 

ماه ، اسفند و فروردين مختلف بهمن های زماندر 

و نوع  ای گونه های تفاوت احتماالًکردند. مشاهده ن

اختالفات جیره غذايي و دمای محیط از عوامل اين 

 . (Jawad et al, 2004) باشد

که پروتئین پالسمای شد  مشاهدهحاضر در مطالعه 

مني در اسفند با آلبومین، کلسترول و پتاسیم ارتباط 

کلر همبستگي منفي و مثبت و معناداری و با 

اما پروتئین تام در فروردين با کلر،  ؛معناداری داشت

فسفر، اسپرماتوکريت، کلسترول و آلبومین همبستگي 

با وزن ماهي ارتباط  ليو داشت مثبت و معناداری

کلسترول همچنین  .نشان دادمنفي و معناداری 

پالسمای مني در اسفند با آلبومین ارتباط مثبت و 

لي با کلر و فسفر همبستگي منفي و معناداری و

معناداری نشان داد اما کلسترول در فروردين با 

اسپرماتوکريت، آلبومین، فسفر و کلر همبستگي 

. همزماني همبستگي بین مثبت و معناداری داشت

پروتئین و کلسترول با اسپرماتوکريت، کلر، فسفر و 

فصل تخم ريزی در آلبومین همراه با افزايش اين مواد 

اين مواد و همبستگي نشانه اثر مثبت ممکن است 
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و  faramarzi 2012) آنها بر باروری کپور ماهیان باشد

Lahnsteiner et al. 2004) . 

میزان پروتئین پالسمای مطالعه حاضر همسو با 

میزان کلسترول بود اما  faramarzi (2012)مطالعه 

هر دو مطالعه اما  ؛بود نهاآاين مطالعه بیشتر از مقادير 

بین میزان پروتئین  ارتباط مثبت و معناداری

مطالعات . پالسمای مني با کلسترول به دست آوردند

میزان کلسترول پالسمای مني که  دهد مينشان 

تغییرات محیطي جیره غذايي و  یرتأثتحت  ها ماهي

در فصل تخم  ها اسپرمبرای کلسترول ه تو الب است

دارد نیز نقش محافظت کننده  یريز

(Satheeshkumar, 2011) . میزان پروتئین مطالعه

و همکاران  Bozkurtمطالعه حاضر نسبت به 

انجام  یا قهوه آالی قزلپالسمای مني که روی (2006)

ارتباط مثبت و معناداری آنها . بود کمترداده بودند 

پروتئین و منیزيوم در بین کلسترول و پروتئین و 

به دست  یا قهوه آالی قزلماهي پالسمای مني 

(، میزان 2009و همکاران ) Bozkurtاما  آوردند.

کمتر از کپور فلس دار در را پروتئین تام و کلسترول 

همانند آنها  ولي .به دست آوردندمطالعه حاضر 

رول ارتباط مثبت و معناداری بین کلستمطالعه حاضر 

  .و پروتئین تام به دست آوردند

Zadmajid  وIemanpour (2007 میزان پروتئین ،)

اما میزان مطالعه حاضر  مشابهرا  سیمماهي در تام 

. به دست آوردندحاضر بیشتر از مطالعه را کلسترول 

هیچ همبستگي معناداری بین پروتئین تام و  آنها

وردند کلسترول با ساير فاکتورهای مني به دست نیا

و  Zadmajidاما  که با مطالعه حاضر متفاوت بود.

Iemanpour (2009 میزان پروتئین تام و کلسترول ،)

به دست بسیار کمتر از مطالعه حاضر ماهي قرمز در را 

ارتباط معناداری بین پروتئین آنها همچنین . آوردند

د که با ندکرتام و کلسترول با ديگر فاکتورها مشاهده ن

ممکن است نوع جیره  مطالعه حاضر متفاوت بود.

 ,Jawad et alعوامل اين اختالف باشد )غذايي از 

2004.) 

Verma ( 2009و همکاران )گونه  1ی ور یا مطالعه

، کپور Catla ،Rohu ،Mrigal ،Kalbasuماهي کپور )

انجام  ريزی تخمو کپور علفخوار( در فصل  ای نقره

و  Catlaی ها ماهيرا در میزان پروتئین تام دادند 

Rohu  ها ماهيکمتر از مطالعه حاضر اما در ساير 

میزان به دست آوردند. بیشتر از مطالعه حاضر 

همسو اما در  ای نقرهو کپور  Catlaکلسترول ماهیان 

به  با توجهبیشتر از مطالعه حاضر بود.  ها ماهيساير 

نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر و ساير 

پالسمای پروتئین تام و کلسترول در میزان  ،مطالعات

متفاوت و ديگر ماهیان استخواني  ها ماهيمني کپور 

نیز  ای گونهعالوه بر جیره غذايي تنوع  احتماالًاست و 

 ,Jawad et al) باشد هافاوتاين تلل میتواند از ع

2004) . 

 دهد¬يممطالعات مختلف نشان  طورکه¬همان

و میزان  ماني زندهپالسمای مني اثرات مهمي روی 

 ,.Wojtczak et alدارد ) ها ماهيموفقیت در لقاح 

 های يونشد که میزان  مشاهده، هعدر اين مطال(. 2007

مهمي در که نقش  پتاسیمو  ، سديمکلسیم، کلر

دارند  ها اسپرمو باروری  ماني زندهتولید، فرآيند 

(Vandeputte 2003  وAlavi and Cosson 2005) 

همچنین  .در فروردين نسبت به اسفند افزايش يافت

 های اسپرم ماني زندهکه باعث افزايش  تئین تاموپر

و نقش  (Lahnsteiner et al., 2004) گردد مي ها ماهي

و ( Mansour et al., 2008مهمي در لقاح دارد )

مني که عالوه بر نقش حفاظتي پالسمای کلسترول 

( به عنوان منبع Hatef et al, 2007) ها اسپرمبرای 

( Milla et al, 2009استروئیدی ) های هورمونتولید 

نسبت به فصل غیر  ريزی تخمدر فصل  کند ميعمل 

میزان چون  ياز طرف؛ يافتندافزايش  ريزی تخم

کمي و  های شاخصاز مهمترين که اسپرماتوکريت 

نیز  (Rurangwa et al. 2004)است کیفي اسپرم 
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افزايش نشان داد و ارتباط مثبت و معناداری بین 

افزايش پروتئین و کلسترول با افزايش میزان 

ين اين احتمال وجود ابنابرشد  مشاهدهاسپرماتوکريت 

 های يونو کلسترول ، دارد که افزايش میزان پروتئین

پالسمای مني بر باروری کلسیم، کلر، سديم و پتاسیم 

افزايش اين  احتماالًجه درنتید. نباش مؤثر ها اسپرم

نشانه نیاز کپور ماهي  ريزی تخمفاکتورها طي فصل 

ت کمی و کیفیتاز طرفي ديگر چون  به اين مواد باشد

 جیره غذايي قرار دارد یرتأثتحت  ها ماهي مني

(Agarwal et al. 2008  وAral et al. 2007) ابراين نب

و کلسترول ، فاکتورهای پروتئینتنظیم ممکن است با 

کیفیت ، ريزی تخمغذايي در فصل جیره مواد معدني 

 کپور ماهیان افزايش يابد. های اسپرم

 

 تقدیر و تشکر

اين مطالعه از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه شهید 

بدين وسیله مراتب  .چمران اهواز انجام گرديده است

 دارد.تشکر و سپاسگزاری خود را اعالم مي
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Effects of total protein and cholesterol on spermatology traits of common carp 

(Cyprinus carpio) 
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Abstract 
Seminal plasma has contained organics factors same as proteins and cholesterol. The 

information about role and variety of fish seminal plasma and relationship with other factors 

especially in common carp is rare. The aim of this study was evaluation of effects of total 

protein and cholesterol on physical and biochemical factors of cultural common carp milt in 

Khouzestan province. For this study 40 fish have been bought (20 in March and 20 in April) 

and examinations of physical and biochemical were tested. Base on the results, total protein 

in March and April was 0.29±0.14 and 0.37±0.35 g/dl respectively, cholesterol in March and 

April was 9/95±8.83 and 14/12±12.73 mg/dl respectively. The total protein and cholesterol in 

April compared to March increased nonsignificantly. The ions of calcium, chloride, sodium 

and potassium in April compared to March increased. Based on the results there was 

significant and positive correlation between total protein and Albumin, cholesterol and K in 

march and significant and negative correlation with Cl but total protein in April had 

significant and positive with Cl, P, spermatocrit, cholesterol and Albumin and negative and 

significant correlation with weight of fish. Cholesterol in March had significant and positive 

with albumin and negative significant correlation with Cl and P but cholesterol in April had 

positive significant correlation with spermatocrit, Albumin, P and Cl. According to the data 

of this study, total protein, cholesterol, calcium, chloride, sodium, potassium of the Common 

carp seminal plasma increased in April compared to March. So because of these factors have 

effects on fertility, quality and quantity of common carp sperm So it is possible to adjust the 

parameters of protein, cholesterol and minerals of dietary in spawing season increase the 

quality of common carp sperm. 
 

Key words: common carp, total protein, cholesterol, Cyprinus carpio 

 

 

Figure 1: correlation between total protein and potassium of common carp in March 

Figure 2: correlation between total protein and chloride of common carp in March 

Figure 3: correlation and regression relationship between cholesterol and chloride of common carp in 

March 

Figure 4: Correlation and regression correlation between cholesterol and phosphorus of common carp 

in March. 

Figure 5: Correlation between total protein and chloride of common carp in April. 

Figure 6: Correlation between total protein and phosphorus of common carp in April. 

Figure 7: Correlation between total protein and spermatocrit of common carp in April. 

Figure 8: Correlation and between cholesterol and phosphorus of common carp in April. 

Figure 9: Correlation and Regression Relationship Between Cholesterol and Chloride of Common 

Carp in April. 

Figure 10: Correlation and between cholesterol and spermatocrit of common carp in April. 
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