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چکيده
ارزیابي کيفيت اسپرم به عنوان یک ابزار کارآمد در بررسي پتانسيل توليدمثلي جانور نر به منظور ثكثير و تداوم نسل گونههاي مورد
مصرف پزشكي ،حائز اهميت ميباشد .در این مطالعه  66حلقه مار زنجاني نر از سال  0951تا  0950از دو زیستگاه کوهستاني و
سردسيري ،بستان آباد در استان آذربایجان شرقي و طارم زنجان ایران ،جمعآوري شدند .خصوصيات مورفولوژي جانور شامل ،وزن بدن،
طول بدن از پوزه تا کلوآک ،مشخصات مجراي وازدفران و پارامترهاي اسپرم مجرایي شامل :غلظت ،تحرک و بقاء اسپرم مورد مطالعه قرار
گرفت و مجرا از لحاظ حضور و عدم حضور اسپرم بررسي گردید .نتایج نشان داد که حداکثر وزن بدن و طول پوزه تا کلوآک در نمونه-
هاي هر دو منطقه در فصل پایيز بود .مورفولوژي مجراي وازدفران افعي زنجاني نر شامل سه قسمت پروکسيمال ،مدین و دیستال ميباشد.
بيشترین ميانگين طول مجراي وازدفران راست و چپ در نمونههاي بستان آباد در پایيز و کمترین اندازه آن در بهار بود در حاليكه در
نمونههاي طارم بر عكس آن بود .بيشترین ميانگين درصد غلظت اسپرم در نمونههاي بستان آباد در بهار و در نمونههاي طارم در پایيز بود.
بر اساس یافتهها ميتوان نتيجه گرفت که ميزان اسپرمهاي بالغ با کيفيت توليدمثلي قابل قبول در مجراي وازدفران در اردیبهشت ،مهر و
آبان در باالترین حد ممكن است و این افعيها در بهار و پایيز داراي اسپرمهاي پرتحرک و به ميزان نسبتا زیاد در بخش دیستال هستند و
به نظر ميرسد آماده جفتگيري باشند.
کلمات کليدي :افعي زنجاني نر ،مجراي وازدفران ،کيفيت اسپرم

مقدمه
کيفيت اسپرم بعنوان شناسه پتانسيل باروري جـانور نـر از

و هيچ زیرگونـهاي نـدارد .از لحـاظ انتشـار جغرافيـایي و

عوامل اصلي مـورد توجـه در برنامـههـاي افـزایش تنـو

پراکندگي در درههاي زنجان وکوه هاي اطـراف در شـمال

ژنتيكي و باروري یاري شده در جـانوران اهلـي و حيـات

غرب ایران و محل مشخص آن ابهر در استان زنجان مـي-

وحش است .ارزیابي کيفيت اسپرم از تكنيکهاي اصـولي

باشد [ .]27حداکثر طول بـدن افعـي  22سـانتيمتـر ،دم 9

و ارزشمند براي توليدمثل ،تكثير و تداوم نسل گونـههـاي

سانتيمتر ،تغذیه از موش و مارمولـک ،از لحـاظ زادآوري

جــانوري بــا محــدودههــاي جغرافيــائي خــا

بين  9-2نوزاد در فصل تابستان است [.]01

 ،مصــارف

درماني و تحقيقاتي است .مطابق استاندارد سازمان سالمت

توليد اسپرم در مارها معموالٌ در دو دوره انجام مـي گيـرد

جهاني ،پارامترهاي اسـپرم شـامل تعـداد ،تحـرک ،بقـاء و

یكي قبل از جفت گيري و پس از زمستانخوابي ،شرو در

شكل ظاهري اسـپرم مـيباشـد و در گونـههـاي مختلـ

فصل بهار و پایان پس از عمـل جفـتگيـري و دوره دوم

جانوري و شرایط زیستگاهي متفـاوت متغيـر اسـت [.]40

توليد اسپرم پس از دوره اول یعنـي در همـان فصـل بهـار

افعـي زنجــاني  Vipera albicornutaمتعلــق بــه خــانواده

شرو مي شود و در آخر تابستان به پایان ميرسد .اسـپرم

 Viperidaeجزء مارهاي سمي ،زنده زا و بومي ایران بوده
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توليد شده در دوره دوم براي مصرف در بهار سال بعد در

حجم کل اسپرم بدست آمده متناسب با اندازه مـار بـود و

مجراي وابران ذخيره ميشود [.]2

تنو فصلي در حجم آن به چشم ميخـورد .مـدت زمـان

مطالعات زیادي در بسياري از خزندگان و در مارهـاي نـر

ماندگاري اسپرم در دماي آزمایشگاه در حـدود  2سـاعت

نشان داد که مكـان اصـلي ذخيـره اسـپرم ،مجـاري بـویژه

بود که به طور متوسط ميانگين درجه دمـا در تابسـتان

مجراي دفران ميباشد [ .]96 ،07 ،02 ،00 ،2 ،0اسـپرم در

 24و در زمستان  21ºCبود.

اکثریت نرها در این مجرا درسراسر سـال وجـود دارد [،4

اسپرم استخراج شده از این گونه که فریز شده بودند پس

.]94

از مدت زمان  24ساعت باز شـدن یـخ آنهـا هنـوز داراي

ذخيره سازي اسپرم متناسب با دمـاي بهينـه توليـد گامـت

تحرک بودند .در مطالعهاي بر روي مجاري توليد مثل الک

ميباشد [.]99 ،21 ،05 ،9

پشت پوسته نرم نـر ،Trionyx sinensis ،اسـپرماتوژنز در

تنو و تغيير در کيفيت اسپرم ميتواند بعنوان یک اصل در

بهار در ماه اردیبهشت آغاز شد و سپس در پایيز به اسـپرم

رابطه با زمان ذخيرهسازي اسـپرم داراي پيامـدهاي مهمـي

بالغ تبدیل شد که به عنـوان یـک رویـداد دورهاي اسـت.

براي زنده ماندن اسـپرم ،داشـتن نيـروي توانـائي انتخـاب

اسپرماتوژنز در زمستان غيرفعال است اما ،با این وجود ،در

طبيعي براي انتخاب جفت در طول مـدت ذخيـره سـازي

این گونه اپيدیدیم در طول کل سال حـاوي اسـپرم اسـت.

باشد [.]90 ،91 ،20

براي سنجش تحرک اسپرم از ميكروسكوپ استفاده شد و

مطالعهاي در رابطه بـا ذخيـره اسـپرم در جـنس نـر گونـه

تحرک اسپرماتوزوآ به گروههاي  D ،A ،Bو  Cتقسيمبنـدي

 Crotalus durissus terrificusدر جنـوب شـرقي برزیـل

شدند.

صــورت گرفــت .در ای ـن راســتا اطالعــاتي در رابطــه بــا

مطالعات بسياري در رابطه با پارامترهـاي پویـاي اسـپرمي

تغييرات فصلي در تعداد ،تحرک و ذخيره اسپرم در امتـداد

بعنوان کمک به استراتژي هاي توليدمثلي که خود ميتواند

مجراي دفران در طول سال بدست آمده اسـت کـه نشـان

منجر به بهبود حفاظت از گونههـا باشـد ،صـورت گرفتـه

ميدهد ذخيره سازي و تحرک اسپرم در طول کل مجـراي

است [.]41

دفران در طول سال است .این مشخصـه مربـوب بـه یـک

بنابراین در این مطالعه با در نظـر گـرفتن گونـه ارزشـمند

چرخه توليد مثل وابسته به بعد از جفتگيري در مارهـایي

افعي زنجاني در ایران ،سعي بر آن شد تـا پـي بـه ميـزان

با مناطق آب و هوایي معتدل ميباشد [.]97

حضور اسپرمهاي بالغ با کيفيت توليد مثلي قابل قبـول در

در کشور برزیل در طي تحقيقي کـه بـر روي مـار زنگـي

مجراي وازدفران برد تا بتوان به حفظ این گونه انجاميد.

صورت گرفت از کل مقدار اسپرم به دست آمـده ،بخشـي

ºC

مواد و روش کار

براي محاسبه تراکم اسـپرماتوزوئيدها و بخـش دیگـر آن

در این مطالعه خصوصيات مورفومتریک جانور شامل

براي بررسي تحرک و آزمایشهاي زمان بقاء استفاده شـد.

اندازهگيري وزن بدن ،طول بدن از پوزه تا کلوآک،

بطور کلي شكل طبيعي اسپرم در انوا خزندگان از جملـه

مشخصات مجراي وازدفران و سپس پارامترهاي اسپرم

افعــيهــا داراي آکــروزوم خارشــكل انــد لــذا تنــو

شامل :غلظت ،حرکت و بقاء اسپرم در مجراي وازدفران و

مورفولوژیكي اسپرم نه تنها در مارها بلكه در تمام اعضاي

در نهایت مطالعه ماکروسكوپي بافتي مجرا از لحاظ

فلسداران ميتواند با ویژگيهاي توليدمثلي این گونهها در

حضور و عدم حضور اسپرم مورد بررسي قرار گرفت.

ارتبـاب باشــد [ ]42و اگــر اسـپرم از اشــكال غيــر طبيعـي

بدین منظور از  66حلقه زنجاني نر در اوایل بهمن ماه

کمتري برخوردار باشد و درصد سلولهـاي نرمـال بـاالتر

سال  0951تا اواخر دیماه سال  0950از مناطق بستان آباد

باشد شرایط مساعدتري را براي لقاح خواهد داشت [.]29
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در آذربایجان شرقي که از نظر جغرافيایي بين  46درجه و

مارهاي زنجاني بستان آباد و طارم و بر اساس معيار

 91دقيقه و  47درجه و  04دقيقه طول شرقي و  97درجه

سازمان بهداشت جهاني (

و  92دقيقه و  92درجه و  4دقيقه عرض شمالي قرار دارد

 )Organizationمطالعه شد [.[49

و طارم-زنجان که در مدارهاي جغرافيایي  42درجه و 91

براي بررسي غلظت اسپرم از الم هموسيتومتر (نئوبار)

دقيقه تا  45درجه و  04دقيقه طول جغرافيایي از

استفاده شد [ .[41،99براي مطالعه تحرک اسپرم چهار

نص النهار گرینویچ و  96درجه و تا  92دقيقه تا 97

کالس( A ،پيش رونده مستقيم سریع)( B ،پيش رونده

درجه و  09دقيقه عرض شمال از خط استوا قرار گرفته و

مستقيم و غيرمستقيم آرام)( C ،در جا متحرک) و

اقليم سردسير دارند جمع آوري شد.

(بدون حرکت) در نظر گرفته شد و تعداد اسپرمها در 9

مارها پس از جمع آوري ،انتقال به آزمایشگاه ،انگلزدایي

ميدان در بزرگنمایي  ×41ميكروسكوپ نوري شمارش

مار

گردید .سپس درصد اسپرمهاي متحرک ( )A+B+Cو

و قرنطينه ،در شرایط متعارف در قفسهاي مخصو

WHO: Worl Health

D

تا زمان انجام مطالعه ،نگهداري شدند.

اسپرمهاي غير متحرک ( )Dمحاسبه شد [.[6

بعد از تعيين جنسيت ،مارها ابتدا با ماده بيهوشي ،بيهوش

جهت بررسي اسپرمهاي مرده و زنده 01 ،ميكروليتر از

و سپس از طریق تزریق الكل  %56درون حفره چشمي

سوسپانسيون اسپرم روي یک الم گذاشته و با یک قطره

کشته شدند.

کوچک ( 7ميكروليتر) از ائوزین ( 1/9درصد در نرمال

وزن بدن با استفاده از ترازوي (ساعتي ،ساخت آلمان با

سالين) مخلوب شد و بالفاصله المل گذاري انجام گرفت

حساسيت  9گرم) و طول بدن از پوزه تا کلوآک ( )SVLو

و با بزرگنمایي  × 41ميكروسكوپ نوري اسپرمهاي زنده

طول دم ( )TLبا متر ثابتي اندازه گيري گردید [.]44،04

(بيرنگ) و اسپرمهاي مرده (رنگ گرفته) شمارش شدند.

پس از کالبدگشائي جانور ،مجراي وازدفران در زیر

مورفولوژي اسپرمها بر اساس شكل ظاهري طبيعي یا

استریوميكروسكوپ بررسي و خارج گردید و طول آن با

اشكال غير طبيعي تععين شدند و اسپرمها در دو گروه

استفاده از خطکش کاليبره شده ،اندازه گيري شد.

نرمال و غيرنرمال قرار گرفتند [.[ 92،06

براي جمعآوري اسپرم ،مجراي وازدفران با قيچي استریل

براي مقایسه آماري پارامترهاي دو متغيره از روش

در بافر  PBSو یا نرمل سالين خرد شد و به روش مظفري

استفاده گردید و پارامترهاي توصيفي به صورت ميانگين

و همكاران [ ،[22نمونههاي اسپرم آماده گردید.

ارائه شدند.

پارامترهاي کمي و کيفي اسپرم شامل غلظت ،ميزان تحرک
و زنده ماندن (درصد بقا) در نمونههاي اسپرم حاصل از

33
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شكل 0ـ نقشه جغرافيایي آذربایجان شرقي (بستان آباد) و زنجان ( طارم)
(ستاره ها محل صيد نمونه را نشان مي دهند)

نتایج
پارامترهاي مورفومتریک افعي زنجاني نر بستان آباد و

و بقاء اسپرم از نمونه هاي منطقه بستان آباد در جدول  4و

طارم شامل وزن بدن ،طول بدن از پوزه تا کلوآک و طول

در مورد نمونههاي طارم در جدول  9بيان شده است.

دم در جدول  ،0عالوه بر آن مشخصات مجراي توليدمثلي

نتایج مربوب به ميزان اسپرم در جدول  6نشان داده شده

نمونههاي بستان آباد در جدول  2و براي جانوران طارم

است.

در جدول  9آورده شده اند .ميانگين غلظت ،درصد تحرک
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جدول 0ـ ميانگين پارامترهاي مورفومتریک افعي زنجاني نر بستان آباد و طارم در فصول مختل
بستان آباد

طارم
طول بدن

پارامتر

وزن بدن )(g

))Mean ± SD

(SVL)cm

(TL)cm

وزن بدن() g

طول بدن
(SVL)cm

(TL)cm

فصل  /ماه

بهار
فروردین

اردیبهشت
خرداد
تابستان
تير
پایيز
مهر
آبان
آذر
زمستان
دي
بهمن
اسفند

090 ± 47/29

67/99 ± 4/26

6 ± 1/40

072 /99±95/09

66/54 ± 9/29

9/77 ± 1/44

n = 01

n = 01

n = 01

n =01

n =01

n =01

229 ± 42/49

79/29 ± 6/70

9/79 ± 1/99

096/67±22/ 99

66/91 ± 9/22

9/9

n=2

n=2

n=2

n=9

n=9

n=9

-

-

-

072/91±49/45

66/41 ± 6/17

9/51 ± 1/94

n=9

n=9

n=9

092/91 ±29/69

69/27 ± 2/00

6/16 ± 1/45

027/91±61/01

65/91±2/02

6

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

062/91±32/06

70/79 ± 9/10

9/59 ± 1/62

011 ±04/04

66 ± 9/99

6/29 ± 1/99

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

062/91 ± 32/06

70/79 ± 9/10

9/59 ± 1/62

011 ±04/04

66 ± 9/99

6/29 ± 1/99

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

292/49 ± 42

79/29 ± 4/47

6 ± 1/49

059/29±69/76

65/92 ± 7/49

6 ± 1/44

n = 04

n = 04

n = 04

n=6

n=6

n=6

261 ± 96/16

77/06 ± 9/01

9/29 ± 1/22

n=9

n=9

n=9

-

-

-

291/69±92/94

74/79 ± 4/59

6 ± 1/99

n=2

n=2

n=2

-

-

-

201 ± 49/29

74/66 ± 9/92

6/06 ± 1/22

059/29±69/76

65/92 ± 7/49

6 ± 1/44

n=9

n=9

n=9

n=6

n=6

n=6

292/79±99/54

79/26 ± 4/29

9/02 ± 1/52

020/29±94/97

62/79 ± 6/59

9/97±1/54

n = 00

n = 00

n = 00

n=4

n=4

n=4

051

79/9

6

020/29±94/97

62/79 ± 6/59

9/97±1/54

n=0

n=0

n=0

n=4

n=4

n=4

242/99 ±92 /20

76/40 ± 4/02

4/66 ± 0/12

n=6

n=6

n=6

-

-

-

221 ± 27/12

79/62 ± 6/51

9/79 ± 1/22

n=4

n=4

n=4

-

-

-

مقایسه آماري طول بدن در فصول بهار ،پایيز و زمستان از لحاظ آماري با یكدیگر معني دار مي باشد ).)P > 0.001
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جدول  2ـ ميانگين پارامترهاي مورفومتریک مجراي توليد مثلي افعي زنجاني نر بستان آباد در فصول مختل

)(Mean ± SD

مشخصات مجرا
فصل /ماه

بهار
n = 01
فروردین
n=2
خرداد
n=2
تابستان
n=2
تير
n=2
پایيز
n = 04
مهر
n=9
آبان
n=2
آذر
n=9
زمستان
n = 00
دي
n=0
بهمن
n=6
اسفند
n=4

طول کل مجرا ()cm

طول پنيس ()cm

طول از بيضه تا کلوآک ()cm

راست

چپ

راست

چپ

راست

چپ

21/91 ± 9/06

06/49 ± 2/90

06/51 ± 2/05

09/61 ± 0/26

2/71 ± 1/99

2/61 ± 1/90

29/91 ± 0/40

21/91 ± 1/71

05/79 ± 0/16

09/91± 1/71

9 ± 1/71

2/79 ± 1/99

20/27 ± 0/54

07/59 ± 0/25

06/02 ± 0/77

09/02 ± 1/29

2/62 ± 1/99

2/91 ± 1/46

22/59 ± 9/29

05/96 ± 9/12

07/02 ± 2/16

04/49 ± 2/92

2/02 ± 1/92

2/90 ± 1/29

22/59 ± 9/29

05/96 ± 9/12

07/02 ± 2/16

04/49 ± 2/92

2/02 ± 1/92

2/90 ± 1/29

22/56 ± 2/26

21/29 ± 2/02

02/91 ± 2/10

06/46 ± 0/50

2/95 ± 1/41

2/99 ± 1/91

22/29 ± 2/79

21/06 ± 0/79

02/66 ± 2/90

06/91 ± 0/91

2

2/9

29/97 ± 2/94

21/02 ± 2/65

02/20 ± 2/29

06/97 ± 2/40

2/91 ± 1/46

2/90 ± 1/97

22 ± 0/11

21/91 ± 1/26

07/91 ± 1/26

06/66 ± 0/14

2/91

2/99 ± 1/22

29/42 ± 0/64

20/29 ± 2/54

07/66 ± 0/20

06/49 ± 2/14

2/77 ± 1/40

2/69 ± 1/95

24

05

05/9

06

2

2

20/99 ± 2/96

20/00 ± 9/29

06/56 ± 0/22

06/66 ± 2/94

2/79 ± 1/92

2/79 ± 1/40

22/91 ± 0/59

21/02 ± 0/22

02/29 ± 0/71

06/29 ± 0/71

2/79 ± 1/22

2/62 ± 1/29

مقایسه آماري طول مجراي وازدفران راست و چپ از بيضه تا کلوآک در فصول بهار و پایيز به ترتيب ( )p > 0.0001و (  )p = 0.0060و از نظر
آماري با هم معنيدار ميباشد و در فصل زمستان ( ،)p =0.0920با هم معنيدار نميباشد.
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جدول 9ـ ميانگين پارامترهاي مورفومتریک مجراي توليدمثلي افعي زنجاني نر طارم در فصول مختل

)(Mean ± SD

مشخصات مجرا
فصل /ماه

بهار
n = 01
فروردین
n=9
اردیبهشت
n=9
خرداد
n=2
تابستان
n=2
تير
n=2
پایيز
n=6
آذر
n=6
زمستان
n=4
دي
n=4

طول کل مجرا ( ) cm

طول پنيس ( ) cm

طول از بيضه تا کلوآک ( ) cm

راست

چپ

راست

چپ

راست

چپ

20/06 ± 2/69

02/77 ± 2/22

07/22 ± 2/16

09/72 ± 0/65

2/22 ± 1/22

2/29 ± 1/49

22/91 ± 2/91

21 ± 9/02

02/06 ± 0/79

06/91 ± 2/07

2/29 ± 1/22

2/29 ± 1/97

20± 2/62

02/6 ± 0/92

07/0 ± 2/24

09/7 ± 0/9

2/51 ± 1/22

2/71 ± 1/27

21/79 ± 1/99

05 ± 1/71

09/91 ± 2/02

02/29 ± 0/76

9

9/29 ± 1/99

22/29 ± 1/99

20 ± 0/40

06/9

06 ± 1/71

2/9

2/9

22/29 ± 1/99

20 ± 0/40

06/9

06 ± 1/71

2/9

2/9

20/12 ± 2/59

07/92 ± 2/99

06/50 ± 2/99

04/99 ± 0/79

9 ± 0/91

2/29 ± 1/40

20/12 ± 2/59

07/92 ± 2/99

06/50 ± 2/99

04/99 ± 0/79

9 ± 0/91

2/29 ± 1/40

20/29 ± 2/29

07/02 ± 0/69

07/29 ± 0/25

04/02 ± 1/54

2/29 ± 1/22

2/02 ± 1/29

20/29 ± 2/29

07/02 ± 0/69

07/29 ± 0/25

04/02 ± 1/54

2/29 ± 1/22

2/02 ± 1/29

مقایسه آماري طول مجراي وازدفران راست و چپ از بيضه تا کلوآک در فصول بهار ،پایيز و زمستان به ترتيب ()P = 0.0090 ( ، )P = 0.0216
و( ،) P =0.0071با یكدیگر داراي تاثير معني داري مي باشند.
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جدول  4ـ ميانگين غلظت ،درصد تحرک و بقاء اسپرم افعي زنجاني نر بستان آباد در فصول مختل
اسپرمهاي متحرک

غلظت
فصل -ماه

اسپرم
-0

بهار
n=7
فروردین
n=0
خرداد
n=6
تابستان
n=9
تير
n=9
پایيز
n = 02
مهر
n=2
آبان
n=2
آذر
n=2
زمستان
n=9
دي
n=0
بهمن
n=2
اسفند
n=2

6

×10 ml

اسپرمهاي غير
متحرک ( ) D

اسپرم هاي متحرک

متحرک

متحرک

متحرک

() A+B+C

()A

()B

()C

سال ()Mean ± SD
درصد بقاء اسپرم
زنده

مرده

1/20±1/02

6/12 ± 0/24

1

4/77

02/61± 2/17

59/50 ±2/55

71/97±21/66

25/62± 9/66

1

29

1

1

29

79

66/66

99/94

1/20±1/02

2/52 ± 1/92

1

4/77

6/41 ± 9/20

57/17±9/62

71/55±22/96

25 ± 22/96

6/5 × 016

1/14

1

1

1/14

55/55 ± 1/10

40/96±12/40

92/49 ± 11/40

6/5 × 016

1/14

1

1

1/14

55/55 ± 1/10

40/96±12/40

92/49 ± 11/40

1/42±1/01

41/24±04/09

0/54±1/25

7/10±2/77

99/69±07/51

95/20±04/29

97/60 ±9/99

42/92 ± 9/99

1/9

92/79 ± 2/60

1/67

9/27±0/62

45/02 ±9/41

47/26 ±2/60

62/02±09/04

97/27± 09/04

1/42±1/96

44/27±02/45

2/02±0/92

7/54±0/72

99/19±07/26

99/02±02/45

97/45±9/60

42/91 ± 9/60

1

02/49 ± 4/04

1

1

02/49 ±4/04

27/99 ±4/04

99/95±0/99

46/41 ± 0/99

1/02±1/19

29/90± 7/19

1

29/42±05/79

76/45±07/19

72/99±9/6

20/44±02/60

1

29

1

1

29

79

66/66

99/94

1/09

00/99± 2/02

1

21

2/77

22/60±02/02

76/17 ±0/90

29/59 ± 0/90

1/0

94/25±20/96

1

2/05

99/75±22/50

69/00±20/96

26/52±02/41

09/10 ±01/41

9/95
00/15±

مقایسه آماري غلظت اسپرم در فصل زمستان ( )P = 0.1257و غيرمعنيدار ميباشد و درصد اسپرمهاي متحرک و اسپرمهاي غيرمتحرک ( = 0.0254
 )Pو بقاء اسپرم ( )P =0.0072به ترتيب ،و با یكدیگر داراي تاثير معني داري ميباشند.
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جدول 9ـ ميانگين غلظت ،درصد تحرک و بقاء اسپرم افعي زنجاني نر طارم در فصول مختل

فصل /ماه

اسپرم
-0

اسپرمهاي

اسپرمهاي متحرک

غلظت

()Mean ± SD
درصد بقاء اسپرم

غيرمتحرک ()D

اسپرم هاي

6

×10 ml

متحرک

متحرک ()A

متحرک ()B

متحرک ()C

مرده

زنده

()A+B+C

بهار

± 1/15

n=6

1/91

فروردین

1

n=9
اردیبهشت

± 1/09

n=9

1/91

پایيز

± 1/01

n=4

1/79

آذر

± 1/40

n=4

1/79

زمستان

±1/12

n=9

1/46

دي

±1/90

n=9

1/46

2/61 ± 1/99

1

6/70 ±9/92

05/15± 6/45

50/95±04/99

21/54±06/22

05/19± 9/22

1

1

1

1

011

29/02±29/66

04/20±7/66

07/21±01/00

1

6/70 ±9/92

05/15±6/45

22/75±07/00

76/71 ± 1/62

20/65 ± 2/60

0/99±1/06

5/64 ±9/99

04/70±7/02

72/91 ±7/60

97/22 ± 6/90

42/77 ±6/90

20/65 ± 7/60

0/99±1/06

5/64 ±9/99

04/70±7/02

72/91 ±7/60

97/22 ± 6/90

42/77 ±6/90

2/72 ± 1/52

1/72±1/97

2/92± 0/20

9/67 ± 9/99

50/20 ±4/29

66/24 ± 5/20

99/09 ±6/20

2/72 ± 4/29

1/72±1/97

2/92± 0/20

9/67 ± 9/99

50/20 ±4/29

66/24 ± 5/20

99/09 ±5/20

± 1/62
29/25

مقایسه آماري غلظت اسپرم در فصول پایيز و زمستان به ترتيب ( )p = 0.3361و ( )p= 0.1937و از لحاظ آماري غير معني دار مي باشند و مقایسه
درصد اسپرم هاي متحرک واسپرم هاي غير متحرک در همين فصول به ترتيب (  )p = 0.0050و ( )p = 0.0035از نظر آماري با هم معني دار مي
باشند و مقایسه بقاء اسپرم در فصل پایيز ( ) p = 0.1061داري سطح معنيدار نميباشد و در فصل زمستان ( )p = 0.0970از نظر آماري با هم معني
دار مي باشد.

جدول 2ـ ميزان اسپرم هاي مشاهده شده در مجراي وازدفران افعي زنجاني نر در فصول مختل
پارامتر
ميزان اسپرم
(

بهار
فروردین

اردیبهشت

) کمترین غلظت اسپرم ( ،

تابستان
خرداد

پایيز
مهر

تير

) بيشترین غلظت اسپرم
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آبان

زمستان
آذر

دي

بهمن

ارزیابي پارامترهاي باروري اسپرم افعي...

بحث
نتایج وزن بدن مارها در این تحقيق نشان داد کـه حـداکثر

سانتيمتر و در نمونه طارم در فصل بهار و مـاه خـرداد 77

ميانگين وزن بدن در نمونههاي منطقه بستان آباد در پـایيز

سانتيمتر بود .این مطالعات نشان داد مار زنجـاني ،افعـي-

و به اندازه  292 /49 ± 42گرم و اوج آن در نمونـههـاي

هایي متوسطالجثهاي هستند که اندازه طول پوزه تا کلوآک

منطقه طارم در همان فصل 059/29 ±69/76گرم که بدليل

آنها از یک متر تجاوز نمي کند و در بيشتر این تاکسونهـا

آماده شدن براي خواب زمستاني و ذخيره چربـي شـكمي

طول جانور بالغ از یک متر کمتر است [.]49

بود .وجود این ذخيـره چربـي از نظـر توليـد مثلـي داراي

مطالعات نشان مي دهد اندازه طول بدن و وضعيت ذخيره

اهميت و باعث بقا گونه ميشود ،این موضو تحت عنوان

چربي بدن در فرایند توليدمثل افعيها اهميت زیادي دارد.

انتخاب طبيعي معرفي ميشود [.]95

تحقيــق حاضــر نشــان داد کــه در سراســر طــول ســيكل

کمترین مقدار وزن بدن نمونههاي منطقه طارم در بهار بود

توليدمثلي جانور ميانگين طول مجـراي توليـدمثلي سـمت

که این کاهش وزن بعد از خواب زمسـتاني در افعـيهـاي

راست در مار افعي زنجاني نـر نسـبت بـه ميـانگين طـول

بچهزا و  Crotalidaeنيز رخ ميدهد [.]92

مجراي توليدمثلي چپ بيشتر است.

در تحقيقي که توسط مشيري و همكاران صورت پذیرفت

حداکثر ميانگين طول مجرا راست و چپ در نمونـههـاي

ميانگين وزن مار زنجاني نر  059/29گـرم بـود [ ،]25کـه

بســتان آبــاد بــه ترتيــب  02/91± 2/10و 06/46± 0/50

مشابه نمونههاي منطقه کوهستاني طارم بود.

سانتي متر در پایيز بـود و کمتـرین انـدازه آن در بهـار بـه

حداکثر ميانگين طول بدن از پوزه تا کلوآک در نمونههـاي

ترتيب  06/51 ± 2/05و  09/61 ± 0/26بود.

بستان آبـاد بـه انـدازه  77/06 ± 9/01و طـول دم ±1/22

حداکثر ميانگين طول مجرا راست و چـپ در نمونـههـاي

 6/06سانتيمتر و حداکثر ميانگين آن در نمونههـاي طـارم

طارم بـه ترتيـب  07/22 ±2/16و  09/72± 0/56در بهـار

به اندازه  65/92 ±7/49و طول دم  6 ±1/44سانتيمتر در

بود و پایينتـرین انـدازه آن در پـایيز بـه ترتيـب ± 2/99

پایيز بود .این در حاليست کـه در دیگـر تحقيقـات داخـل

 06/50و  04/99 ± 0/79سانتيمتر بود.

کشور طـول از پـوزه تـا کلـوآک بـدن افعـي زنجـاني 22

این عدم تقارن دو طرفه در طول مجرا در مار

سانتيمتر [ ]01و  69سانتيمتر [ ]2گزارش گردیده اسـت.

 pygaeaنيز گزارش شده کـه مجـراي راسـت حـدود 91

ميانگين طول دم در مقایسه با دیگر تحقيقات داخل کشور

درصد بلندتر از مجراي چپ شرو ميشود [.]96

شــامل  9ســانتي متــر [ ]01و  ]25[ 9 ±1/45کــه تفــاوت

با توجه به نتـایج بدسـت آمـده وضـعيت تقریبـا مشـابهي

چنداني را نشان نميدهد.

مشاهده ميشود که مجـراي توليـدمثلي راسـت بلنـدتر از

حداکثر طـول  SVLدر تحقيقـاتي در مـار

Seminatrix

مجراي توليدمثلي چپ ميباشد.

Agkistrodon

 79/0pisivorus leucostomaسـانتي متـر [ ]09و ± 2/29

خارج ساختن مجراي توليدمثلي در خارج از کشور کمـي

 49/17سانتي متر [ ،]22در مـار 221 V. Bitis scheideri

متفاوتتر از آنچه اسـت کـه در تحقيـق حاضـر صـورت

ميليمتـر [ ،]24در  V. latasteiنـر  971ميلـيمتـر [ ]29و

پذیرفت .در مارهاي نر هنگامي که مجـراي چـين خـورده

 vipers aspisنر  911ميليمتر [ ،]26و در دیگـر تحقيقـي

داشتند ،بالغ در نظر گرفته مـيشـدند کـه ایـن حالـت در

مار نر  022/9 vipera aspisميليمتـر [ ]09گـزارش شـده

افعي ،Bothrops insularisمشاهده شده است [.]9

است.

در تحقيق حاضر عـالوه بـر بررسـي پارامترهـاي کمـي و

در تحقيق حاضر ميانگين حـداکثر  SVLبدسـت آمـده در

کيفي اسپرم از نظر غلظت ،تحـرک ،قابليـت زنـده مانـدن

نمونههاي بستان آبـاد در فصـل پـایيز و مـاه مهـر 77/06

مطالعاتي در زمينـه تعـداد اسـپرم صـورت گرفـت کـه در
56
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در نمونههاي منطقه طارم در همين فصول به ترتيب 016

خارج از کشور در این گونه موارد بر روي مارها و افعيها

6

6

مطالعات زیادي صورت نگرفته است.

×  1/79 × 01 ،1/91و  1/46 × 01در ميليليتر بوده که

همچنين از تحرک اسپرم به عنوان یک پارامتر براي تعيـين

بيشترین اوج آن در نمونههاي منطقه طارم در فصل پایيز و

آزمایش زمان بقا استفاده شد که در تحقيقات دیگر در این

به ميزان  1/79 ± 1/40ميليبود.

زمينه از شمارش غلظت اسپرماتوزوآ و حرکت اسـپرم بـه

در مطالعه اي در خارج از کشور حجم و غلظـت منـي در

عنوان همين پارامتر استفاده گردیده است [.]9

مار  Brazilian rattlesnakesبه ترتيب دامنه اي از 9 - 71

طي تحقيقي دیگر پارامترهاي تحرک اسـپرم بـر روي مـار

( ) µlو  1/54 -2/99 ×016اسپرماتوزوآ ml/گـزارش شـده

بوآ که یک گونه در معرض تهدید بود بررسي شد در ایـن

است [ .]44این مطالعات بـه داشـتن پارامترهـاي اساسـي

نمونه اسپرمها تمامـاٌ حرکـت رو بـه جلـو و مسـتقيمي را

براي سنجش و ارزیابي پتانسيل توليدمثلي کمـک خواهـد

نشان دادند که تنهـا  0درصـد آنهـا چـرخش سـریع و بـه

کرد [.]92

صورت قائم داشت [.]41

حداکثر ميانگين درصد اسپرمهاي زنده منطقه بسـتان آبـاد

همچنـين در مطالعـه اي دیگـر در مـار ،Elaphe guttata

 72/99 ± 9/6در زمستان و مرده  42/92 ± 9/99در پـایيز

بررسي پارامترهاي اسپرم شامل :ظهـور ،غلظـت ،حرکـت

بود .حداکثر درصد اسپرمهاي زنده منطقه طارم ± 06/22

اسپرم ،زنده/مرده بـودن و طـول عمـر اسـپرم در مجـراي

 21/54در بهار و مرده  42/77 ± 6/90در پایيز بود.

وازدفران در دماي  4درجه سـانتيگـراد مشـخص گردیـد

در مطالعه حاضر مدت زمان بقاي اسـپرم در مارهـایي کـه

[.]7

اسپرم مشاهده شـد  2 ± 6سـاعت و در ميـانگين دمـاي

تحقيقات بر روي مارها در خارج از کشور مشخص کـرده

آزمایشگاه  29 ± 2° Cبود .طـي مطالعـاتي کـه  Dadaو

است که هرچه سرعت اسپرمها افزایش یابد طول اسپرمها

همكارانش در سال  2100انجام دادنـد مشـخص شـد کـه

با بزرگ شدن قسمت مياني افزایش مي یابد.

قرار گرفتن در معرض دماي باال تـثثير منفـي در عملكـرد

حداکثر ميانگين درصد اسپرمهاي متحرک منطقـه بسـتان

بيضه داشته و باعث از بين رفتن شكل و آسيب به تحـرک

آبــاد  41/24 ± 04/09در پــایيز و غيرمتحــرک ± 2/55

اسپرم ميشود [.]6

 59/50در بهار بود.

در تحقيــق دیگــر گــزارش شــده در مــار

حداکثر ميانگين درصد اسپرمهاي متحـرک منطقـه طـارم

 durissus terrificusاسپرم هـا بعـد از مانـدن در دمـاي

 20/56 ± 2/60در پایيز و غيرمتحرک 50/95 ± 04/99

 -01ºزنده و داراي حرکت بودند [.]7

در بهار بود که در مار  ، Elaphe guttataحرکـت اسـپرم

در مارمولکهاي نر ،ساختمان ذخيره اسپرم اوليه لولههـاي

 % 52/9گزارش گردیده است [.]7

اپيدیدیم است [.]5

تحرک اسپرماتوزوآ کـه تحقيقـي در خـارج از کشـور بـه

در افعيها در طي دوران زمستانخوابي هيچ رشد و تغييري

گروههـاي ( )D ،C ،B ،Aتقسـيمبنـدي شـد [ ،]5درسـت

در وزن بدن و انـدازه پـوزه تـا کلـوآک ایجـاد نمـيشـود

مشابه تقسيم بندي که در تحقيق حاضر صورت پـذیرفت.

[.]22،02

در این مطالعه ميانگين غلظـت اسـپرم در مارهـاي منطقـه

با توجه به یافتهها مورفولـوژي مجـراي توليـدمثلي افعـي

بستان آباد در طي فصول بهار ،پایيز و زمسـتان بـه ترتيـب

زنجاني نر شبيه مار گونـه

 1/42 × 016، 1/20 × 016و 1/02 × 016ميليليتر بـود کـه

از منطقه معتدل جنوب شرقي برزیل ميباشد و ميزان کـم

حداکثر ميانگين درصد غلظت اسپرم در بهار و بـه انـدازه

توليد اسـپرم در تابسـتان و زمسـتان ممكـن اسـت بـدليل

 1/20 ± 1/02در ميليليتر بوده است.

مرحلهي پس از جفت گيري (فصل بهـار و فصـل پـایيز)
55

V.Crotalus
c

Crotalus durissus terrificus

...ارزیابي پارامترهاي باروري اسپرم افعي

Insularis. 2nd Biology
Conference, 24-27.

of

the

Vipers

 بنابراین ممكن است ایـن افعـيهـا در بهـار و پـایيز.باشد
.آماده جفت گيري باشند

6- Dada R. Gupta N.P., Kucheria K. (2001),
Determination of sperm morphology in men
exposed to high temperature. Journal of
Anatomical Society of India, 50(2): 107-111.

نتيجهگيري
تحقيق حاضر از لحـاظ مطالعـات هيسـتولوژیک بـر روي

7- Fahrig B.M., Mitchell M.A., Eilts B.E.,
Paccamonti D.L. (2007), Characterization and
cooled storage of semen from Corn snakes (
Elaphe guttata). Journal of Zoo and Wildlife
Medicine, 38(1): 7-12.

مجــراي دفــران در طـي سـيكل توليـدمثلي نشــان داد کــه

8- Farzanpay R. (1990), Recognition of snake.
1nd ed. Center for Academic Publication, 284
pp.

 در.ابتدایي به انتهایي مجرا یـک رونـد ثـابتي را نشـان داد

 آبـان و بهمـن و،بيشترین ميزان اسپرم در ماه هـاي مهـر
 خرداد و تيـر بـوده،کمترین ميزان ان در ماههاي فروردین
مجرا از قسمت

 ميزان اسپرم در قسمتهاي مختل.است

تابستان مقادیر اسپرم کم و توليد آن در پـایيز و ذخيـره در

9- Fox H. (1977), The urogenital system of
reptiles,pp.1-157. In C. Gans and T.S.Parsons,
(Eds.), Biology of the Reptilia, Vol.6.
Academic Press, New York, U.S.A.

طول مدت خواب زمستاني و در بهار مقادیر اسـپرم بـراي

10- Latif M. (2000), Snakes of Iran. 3nd ed.
Publications
of
Department
of
the
Environment, 478 pp.

 در افعيهاي زنجاني نر مورد بررسي حـداکثر طـول.است

11- Gist D.H., Jones J.M., (1987), Storage of
sperm in the reptilian oviduct. Scanning
Microscience, 1: 1839-1849.

منابع

 اسپرم در مجراي تمام نمونههـاي.جفتگيري باال ميباشد
بالغ مشاهده شد و ساختمان ذخيره اسپرم اوليـه وازدفـران
.کل بدن و وزن بدن در بهار و پایيز بود

1- Akbarsha M.A., Tamilarasan V., Kadalmani
B., Daisy P. (2005), Ultrastructural evidence
for secretion from the epithelium of ampulla
ductus deferentis of the fan-throated lizard
Sitana ponticeriana Cuvier. Journal of
Morphology, 266(1): 94-111.

12- Gist D.H., Fischer E.N. (1993), Fine
structure of the sperm storage tubules in the
box turtle oviduct. Journal of Reproduction
and Fertility, 97(2): 463-468.

2- Akbarsha M.A., Tamilarasan V., Kadalmani
B. (2006), Light and electron microscopic
observations of fabrication, release, and fate of
biphasic secretion granules produced by
epididymal epithelial principal cells of the fanthroated lizard Sitana ponticeriana cuvier.
Journal of Morphology, 267(6): 713-72.

13- Gentilli A., Zuffi M.A.L., Pupin F., Sacchi
R., Bonnet X., Fasola M. (2007), Body
condition index and sexual dimorphism in
newborn of Vipera aspis .2nd Biology of the
Vipers Conference
14- Glaudas X., Goldberg S.R., Hamilton B.T.
(2009), Timing of reproduction of a cold desert
viperid snake from North America, the Great
Basin rattlesnake (Crotalus lutosus). Journal
of Arid Environments, 73:719-725.

3- Aldridge R.D. (1975), Environmental
control spermatogenesis in rattlesnake Crotalus
ridis. Copeia 493-496.
4- Aldridge R.D., Goldberg S.R., Wisniewski
S.S. (2009), the reproductive cycle and estrus
in the colubrid snakes of temperate North
America. Number 4.

15- Gribbins K., Rheubert J., Collier M.,
Siegel D., Sever D. (2008), Histological
analysis of spermatogenesis and the germ cell
development strategy within the testis of the
male
Western
Cottonmouth
Snake,
Agkistrodon piscivorous. Annual Anatomy,
190: 461-476.

5- Almedia-Santos S.M., Kasperoviczus K.N.,
Marques O.A.V (2007), Reproductive biology
in an insular Golden Lancehead, Bothrops

55

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان،59 بهار، شماره سوم، سال هشتم،فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري

viper (v. aspis and v. latastei) in a sympatry
area: growth, reproduction and diet. 2nd
Biology of the Vipers Conference.

16Hashemi
M.
(1992),
Artificial
insemination (laboratory methods and practical
applications in animal breeding), published a
comprehensive dictionary, second edition.

26- Mace G.M. (1986), Genetic management
of small populations. International Zoo Year
Book, 24-25(1): 167-174.

17- Han Xiangkun Z.L., Li M., Bao H., Hei N.,
Chen Q. (2008), Seasonal changes of sperm
storage and correlative structures in male and
female soft-shelled turtles, Trionyx sinensis.
Animal Reproduction Science, 108: 435-445.

27- McDiarmind R.W., Campbell J.A., Toure
T. (1999), Snake species of the world:A
Taxonomic and Geographic Reference, vol. 1.
Herpetologists League .511 pp.

18- Hill J.G., Beaupre S.J. (2008), Body Size
Growth, and Reproductive in a Pupiolation of
Western
Cottonmouths
(Agkistrodon
piscivorus leucostoma) in the Ozark Mountains
of Northwest Arrkansas. Copeia, 1:105-114.

28Mozafari
S.Z.,
Shiravi
A.H.,
Todehdehghan F. (2012), Evaluation of
reproductive parameters of vas deferens
sperms in Caucasian snake (Gloydius halys
caucasicus). Urmia University, 3(2): 119- 123.

19- Joly J., Saint Girons H. (1975), Influence
de la temperature sur la vitess de matogenese,
la duree de l’activite spermatogenetique et
l’evolutrion des caracteres secondaires du
lezard des murailles, Lacerta muralis L.
(Reptilia, Lacertidae). Archives d'Anatomie
Microscopique
et
de
Morphologie
Experimentale, 64: 317-336.

29- Moshiri M, Todehdehghan F, Shiravi Ah.
(2014), Study of sperm reproductive
parameters in mature Zanjani viper. Cell
Journal (Yakhteh), 16(2): 111–116.
30- Olsson M., Schwartz T., Uller T., Healey
M. (2009), Effects of sperm storage and male
colour on probability of paternity in a
polychromatic lizard. Animal Behaviour, 77:
106-424.

20- Jones S.M., Wapstra E., Swain R. (1997),
Asynchronous male and female gonadal cycles
and plasma steroid concentrations in a
viviparous lizard, Niveoscincus ocellatus
(Scincidae), from Tasmania. General and
Comparative Endocrinology, 108: 271-281.

31- Preston B., Stevenson I.R., Pemperton J.M.
and Wilson K. (2001), Dominant rams lose out
by sperm depletion. Nature, 409: 681-682.

21- Kelly C.D., Jennions M.D. (2011), Sexual
selection and sperm quantity: metaanalyses of
strategic ejaculation. Biological Reviews, 286
(4): 863-884.

32- Rashidi I. Movahedin M., Tiraihi T.
(2004), The effect of pentoxifylline on mouse
epididymal sperm parameterse, fertilization
and cleavage rates after short time
pereservation. Journal of Reproductive
Medicine, 2(2): 51-57.

22- Lourdais O., Bonnet X., shine R., Denardo
D., Naulleau G., Guillon M. (2002), Capitalbreeding and reproductive effort in a variable
environment: a longitudinal study of a
viviparous snake. Journal of Animal Ecology,
71: 470-479.

33- Rezazadeh Valojerdi M. (2002), Injection
if intracytoplasmic soerm. Tehran. Borsha Lt,
27-34.
34- Saint Girons H. (1982), Reproductive
cycles of male snakes and their relationships
with climate and female reproductive cycles.
Herpetologica, 38: 5-16.

23- Maximiliano T. (2011), Sperm parameters
Associated with Reproductive ecology in two
snake spesies, Herpetologica. 67(1):58-70.
24- Martiz B, Alexander GJ. (2010), Spatial
ecology and activity patterns of the world's
smallest viperid. 3rd Biology of the Vipers
Conference Calci, Pisa, Italy.

35- Saint Girons H. (1985), Comparative data
on Lepidosaurian reproduction and some
timetables. In Biology of the Reptilia (ed. C.
Gans). Vol. 15, p: 35-58. Wiley, New York.

25- Martinez-Freiria F, Brito JC, Lizana M.
(2007), Ecological traits of two Mediterrranean
53

...ارزیابي پارامترهاي باروري اسپرم افعي

41- Tourmente M., Gomendio M., Roldan
E.R.S., Giojalas L.C., Chiaraviglio M. (2008),
SPERM competition and reproductive mode
influence sperm dimension and stacture among
snakes. The Society for the Study of Evolution,
10-63: 2513-2524.

36- Sever D.M., Hopkins W.A. (2004),
Oviductal sperm storage in the ground skink
Scincella
laterale
Holbrook
(Reptilia:
Scincidae). Journal of Experimental Zoology,
301: 599-611.
37- Selma M. (2004), Sperm strage in males of
the snake crotalus durissus terrificus
(Crotalinae: Viperidae ) in southeastern brazil.
Comparative Biochemistry and Phishology,
139: 169-174.

42- Vieira G.H.C., Colli G.R., Ba´o S.N.,
(2004), The ultrastructure of the spermatozoon
of the lizard Iguana iguana (Reptilia,
Squamata, Iguanidae) and the variability of
sperm morphology among iguanian lizards.
Journal of Anatomy, 204: 451-464.

38- Takfalah M. (2012), study of the
reproductive duct of the female before the
hibernation in Vipera albicornuta. Presented
for the MSc, Payame Nour University,
Department of Biology.

43- World Health Organigation (1992), WHO
Laboratory Manual for the Examinaton of
Human Semen and Semen-Cervical Mucus
Interaction, 3rd ed. Cambarige, United
Kingdom: Cambrige University Press.1-128.

39- Torki F. (2007), Ophisops elegans
spermatogenesis and the introduction of a
monster like the central Zagros. MSc Thesis,
Razi University, Kermanshah, Iran.

44- Zacariotti R.L., Grego K.F., Fernandes W.,
Sant' Anna S.S. (2007), Semen collection and
evaluation
in
free-ranging
Brazilian
Rattlesnakes (Crotalus durissus terrificus). Zoo
Biology, 26: 155-160.

40- Tourmente M. Cardozo G.A., Guidobaldi
H.A., Giojalas L.C., Bertona M., Chiaraviglio
M. (2007), Sperm motility parameters to
evaluate the seminal quality of Boa constrictor
occidentalis, a threatened snake species.
Research in Veterinary Science, 82: 93-98.

45- Zuge G.R., Vitt L.J., Caldwell J.P. (2001),
Herpetology: An introductory biology of
amphibians and reptiles. Academic Press.

55

