
 و همکارانعلی صادقی 
 

29 

 
  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1394جلد چهارم، شماره چهارم، زمستان 
http://japu.gau.ac.ir  

  

و اتیلن  متانول ،هاي مختلف دي متیل سولفوکسایدغلظتسازي و  رقیقهاي مختلف نسبتاثرات 
 )Huso huso( ماهیهاي انجمادزدایی شده فیل روي پارامترهاي حرکتی اسپرم گلیکول

  
 3زاده تقیو وحید  2رضا ایمانپورمحمد ،1علی صادقی*

  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،شیالت گروه ارشد کارشناسی دانشجوي1
  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،شیالت گروه دانشیار2
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،شیالت گروه استادیار3

  15/02/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 16/07/1392تاریخ دریافت: 
 

  چکیده 
هاي در معرض خطر در جلوگیري از انقراض نسل گونهثر ؤمروشی عنوان  بهانجماد اسپرم 

ثیر أتهاي مختلف و بررسی اثر حفاظتی مواد محافظ سرمایی در غلظت ،. هدف از این پژوهشباشد می
براي این  ها پس از انجمادزدایی بود.سازي روي درصد و زمان تحرك اسپرم رقیقمختلف هاي  بتنس

عنوان مواد محافظ سرمایی استفاده گردید که  به متانول و اتیلن گلیکول ،کار از دي متیل سولفوکساید
 ،مول ساکارز میلی 4/23، سمول تری میلی 30( درصد به رقیق کننده 20و  10، 5هاي هر کدام درغلظت

با  1 :2و  1: 1، 1: 5/0هاي با نسبت سپس رقیق کنندهاضافه شدند.  مول کلرید پتاسیم) میلی 25/0
مولد نر فیل ماهی استفاده  3در این تحقیق از اسپرم  اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد.

آزمایش انجام شده  .روز از حالت انجماد خارج شدند 30و  15هاي منجمد شده بعد از شد. اسپرم
 30و  15هاي انجمادزدایی شده بعد از که باالترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم نشان داد

بود  1:1 سازي رقیقدرصد و نسبت  10که داراي دي متیل سولفوکساید اسپرمی در  ،روز انجماد
درصد و  20/218±10/18 ثانیه؛ 41/23±60/2درصد و  32/230 ±42/20ثانیه ترتیب  همشاهده شد (ب

                                                             
  sadeghi_shilat@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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هاي انجمادزدایی شده بعد همچنین کمترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم ).90/1±12/20
بود  2:1سازي  رقیقدرصد و نسبت  20که داراي اتیلن گلیکول اسپرمی در  ،روز انجماد 30و  15از 

و درصد  37/65±80/19ثانیه  ؛20/9±30/1و درصد  24/92±40/18رتیب ثانیه ت همشاهده شد (ب
  بح).00/1±00/7
  

  تحرك اسپرم ،محافظ سرمایی ،اسپرم ،فیل ماهی :کلیديهاي واژه
  

 مقدمه
گونه از  27ها  گونه ماهی شناسایی شده که در بین آن 27000هاي سرتاسر جهان حدود در آب

گردند و ها محسوب می ترین آنترین و با ارزش ز نظر ارزش اقتصادي جزء گرانماهیان خاویاري ا
در خاویاري شش گونه از ماهیان ). 2006 ،(گالی و همکاران کنندمنحصراً در نیمکره شمالی زیست می

درصد از کل ذخایر  90هاي منتهی به آن وجود دارند که در مجموع هاي دریاي خزر و رودخانهآب
). میزان ذخایر این ماهیان با ارزش 2001 ،دهند (بیالرد و لکونینتراویاري جهان را تشکیل میماهیان خا

تر از همه تغییرات آب و هوایی و مهم ،تخریب اکوسیستم ،هاعلت از بین رفتن زیستگاه طبیعی آن به
ماهیان دریاي خزر ترین  فیل ماهی یکی از بزرگ .)1997 ،فینديها کاهش یافته است ( رویه آنصید بی

ویژه  به). گوشت و 2000 ،رسد (آس و همکارانمتر و وزن بیش از یک تن می 6است که به طول 
). مرور 1997 ،فینديخاویار این ماهی موجب شده است تا از نظر تجاري داراي اهمیت زیادي باشد (

). 1989 ،است (هلسیک گذشته طی دههکاهش شدید آن بیانگر  آمار صید ساالنه تاس ماهیان در جهان
درصد  75شود که بدانیم در حال حاضر اهمیت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري زمانی آشکار می

ها است (درشوو و میزان صید ماهیان خاویاري جهان حاصل از اقدامات تکثیر مصنوعی این گونه
ن یکی از تحقیقات کاربردي و جالب جهت ). در آبزي پروري مدرن ارزیابی کیفیت سم1988 ،لوتس

). در صنعت پرورش ماهی همواره بیشترین 2000 ،باشد (آس و همکارانسنجش لقاح مصنوعی می
(النستینر و  و توجه کمتري نسبت به کیفیت اسپرم شده استباشد می توجه به کیفیت تخم و الرو

گذار ثیرأنوع گامت روي موفقیت لقاح و بقاي الرو ت که کیفیت هر دو در صورتی). 2004، همکاران
). با توجه به روند کاهش صید ماهیان خاویاري و خطر نابودي 2004، است (رورانگوآ و همکاران

کارگیري تدابیر و اقدامات اساسی در این خصوص الزامی است. یکی از ه ب ،ذخایر این ماهیان
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سازي و ایجاد بانک گامت منجمد با استفاده از  ذخیره ،ها آنجلوگیري از انقراض نسل هاي  روش
اي از نگهداري اسپرم در شرایط انجماد شاخه). 2000 ،(کوسون و همکاران تکنیک انجماد اسپرم است

پردازد است که به حفظ و نگهداري طوالنی مدت سلول در دماي بسیار پایین می 1بیولوژي انجمادعلم 
کاهش آسیب در اثر تشکیل بلورهاي یخ  ،). مهمترین اصل در فرآیند انجماد2000، (آشوود اسمیت

قبل از سرد کردن  ،داخل سلولی است که با سرد کردن آهسته و خروج آب داخل سلولی تا حد مناسب
کننده براي افزایش زمان نگهداري  رقیق). محلول 1997 ،شود (بیالرد و همکارانیا طی آن انجام می

گیرد براي بهبود تکثیر مصنوعی مورد استفاده قرار می و مدت بلندماهیان در نگهداري  اسپرم
هاي متحرك با توجه به گونه ). مدت زمان تحرك اسپرم و درصد سلول2005 ،(چولهونگ و چاپمن

 و همکارانعلوي  سازي متفاوت است (علوي رقیقترکیب رقیق کننده و همچنین نسبت  ،دما ،ماهی
مواد  ،هاي مهم رقیق کنندهافزودنی). در فرایند انجماد اسپرم از 2004، بیالرد و همکاران ؛)2002(

 باشدمحافظت کننده نفوذپذیر و محافظت کننده نفوذناپذیر می محافظ سرمایی است که شامل دو نوع
به دي متیل سولفوکساید، متانول توان از مواد محافظ سرمایی نفوذپذیر می). 2004 ،و همکاران منصور(

زیادي بر هاي گذشته پژوهش هايسال ). در2004 ،و اتیلن گلیکول اشاره کرد (النتسینر و همکاران
اما در نحوه کاربرد  ،روي کاربرد انواع مواد محافظ سرمایی در انجماد اسپرم ماهیان به عمل آمده است

 ر روند انجماد اسپرم ماهیان خاویاري اتفاق نظري وجود نداشته استاین مواد و غلظت مناسب آن د
رو  این. از )2006لینهارت و همکاران،  ؛2005هاروات و همکاران،  ؛2002گلوگوسکی و همکاران، (

هاي مطالعه بیشتر بر روي بررسی حیات اسپرم در شرایط انجماد و اثر مواد محافظ سرمایی در غلظت
سازي روي مدت زمان تحرك و درصد تحرك اسپرم براي تثبیت  رقیقنسبت ثیر أتمچنین مختلف و ه

پژوهشی   رو این ازرسد. نظر می بهروش مناسب در روند انجماد اسپرم ماهیان خاویاري ضروري 
افظ سرمایی و همچنین ترین غلظت ماده مح، مناسبتعیین بهترین ماده محافظ سرمایی نفوذپذیر جهت

                                                          انجام گرفت.سازي براي انجماد اسپرم فیل ماهی  رقیقبهترین نسبت 
                                                        

  مواد و روش کار
متر سانتی 179-230ماهی (با طول کل مولدین فیل :آزمایشگیري جهت انجام  نمونهتهیه مولدین و 

کیلوگرم) بعد از صید در سواحل جنوب شرقی دریاي خزر به مرکز تکثیر ماهیان  135-180و وزن 
                                                             
1- Cryobiology 
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ماهی وحشی از مجتمع تکثیر و مولد نر فیل 3هاي اسپرم نمونه خاویاري شهید مرجانی منتقل شدند.
آوري شد. تکثیر جمع 1392انی در اوایل فروردین ماه سال پرورش ماهیان خاویاري شهید مرج

 گراد صورت گرفتدرجه سانتی 17-20در مرکز خاویاري شهید مرجانی در دامنه حرارتی ماهی  فیل
با وارد کردن چند بالغ بعد از انتخاب نر  ،ماهیگیري از مولدین فیل اسپرم). 2001، (بیالرد و لکوینتر

گیري از . براي اسپرم)2006، (لینهارت و همکاران به سر ماهی براي بیهوش کردن انجام شدضربه 
هاي آلوده به مواد دفعی استفاده شد. اسپرم لیتري متصل به تیوپ پالستیکیمیلی 50از سرنگ  ،مولدین

نیاز براي آزمایش  موردهاي ). اسپرم1995، و یا خون مورد آزمایش قرار نگرفتند (لینهارت و همکاران
بالفاصله به آزمایشگاه  ،وسیله فالسک محتوي یخ هسی سی قرار داده شد و ب 5هاي سرنگ داخلدر 

مرکزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي انجام آزمایشات انتقال داده شد (کوسون و 
  ). 2000 ،همکاران

هاي متحرك ، براساس طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرممکیفیت اسپر :ارزیابی کیفی اسپرم
 12، مول کلرید سدیم میلی 5/3(ها با محلول فعال کننده اسپرم، براي شروع حرکت ارزیابی شد.

رقیق شد و پارامترهاي حرکتی  1: 200به نسبت ) 2005 ،(هاروات و همکاران) مول تریس اسیدي میلی
ها درصد اسپرم 100که  ثانیه) بعد از شروع فعالیت اسپرم تا زمانی 7تاخیر کمتر از اسپرم بالفاصله (با 

 1افزار پریمیر نرم. در ادامه با استفاده از )2002، (تورنر و منتگمري غیرمتحرك شدند فیلمبرداري گردید
م (اسالید) یفر 12به  سازي فعالثانیه اول بعد از  10-20هر ثانیه حرکتی اسپرم در فاصله زمانی بین 

هاي گرفته شده انتخاب شده و با مقایسه صورت تصادفی در فرم هاسپرم ب 10تبدیل شده و موقعیت 
مدت زمان حرکت اسپرم،  .)1995 ،(رانا دست آورده شد ههاي بعدي میزان درصد اسپرم متحرك بفرم

گیري شد (تورنر و ایستند اندازهمی ها از حرکت بازکه همه اسپرم از لحظه فعال شدن تا زمانی
همه  ،منظور اجتناب از خطاي آزمایشی بهدر سه تکرار انجام گرفت. ها آزمایش همه ).2002، منتگمري

  ). 1999، دزوبا و همکاران( شدها توسط یک مشاهده کننده انجام گیري اندازه
 30این آزمایش از رقیق کننده (در  :سرمایی به اسپرم اضافه کردن رقیق کننده و مواد محافظ

شد (گلوگووسکی و مول کلرید پتاسیم) استفاده  میلی 25/0 ،مول ساکارز میلی 4/23، مول تریس میلی
عنوان مواد محافظ   بهمتانول و اتیلن گلیکول  ،دي متیل سولفوکسایدو همچنین از  )2002، همکاران

                                                             
1- Adobe premeier 
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اضافه  کننده قیدرصد به رق 20و  10، 5 يهاکدام درغلظت که هرگردید نفوذپذیر استفاده  سرمایی
هاي شد. سپس اسپرم مخلوط 1: 2و  1: 1 ،1: 5/0 يهانسبت با اسپرم درکننده  قیسپس رقند و شد

   لیتري ذخیره شدند. میلی 25/0هاي رقیق شده در پایوت
 با استفاده براي این منظور ،اسپرم به روش دستی در آزمایشگاه انجام شد مراحل انجماد :روش انجماد

 5مدت  بهمتري باالي سطح ازت مایع  سانتی 3ها در از جعبه استایروفوم پر شده از ازت مایع پایوت
). سرانجام 2005 ،دقیقه قرار داده شد و سپس در داخل ازت مایع قرار گرفتند (هاروات و همکاران

                   .ها براي نگهداري طوالنی مدت در تانک ازت مایع نگهداري شدندپایوت
هاي منجمد بعد از اسپرم ،هاي انجمادزدایی شده در آزمایشبراي بررسی کیفیت اسپرم :انجمادزدایی

از تانک اسپرم منجمد هاي حاوي روز از حالت انجماد خارج شدند. براي این کار پایوت 30 و 15
درجه  40ثانیه در آب گرم  8مدت  بهو گردید  گراد خارجدرجه سانتی -196ازت مایع با برودت 

. سپس درصد تحرك و )2005 ،(هاروات و همکاران آیدگراد گذاشته شد تا به حالت مایع در سانتی
 حرکتمیکروسکوپ بررسی گردید. براي شروع هاي انجمادزدایی شده زیر مدت زمان تحرك اسپرم

مول  میلی 12، مول کلرید سدیم میلی 5/3(هاي انجمادزدایی شده نیز از ماده فعال کننده اسپرم اسپرم
                                                                                                                                              استفاده شد. ) تریس اسیدي

دست آمده در ارتباط با مدت زمان حرکت و درصد حرکت  بههاي داده :تجزیه و تحلیل آماري
 ،دي متیل سولفوکسایدهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (انجمادزدایی شده در غلظتهاي  اسپرم

 Two- wayسازي توسط آنالیز واریانس دوطرفه ( رقیقهاي مختلف ) و نسبتیکولمتانول و اتیلن گل

ANOVA analysis.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (  
  

  .خصوصیات نرهاي انتخاب شده براي انجام آزمایش -1جدول 
  درصد تحرك اسپرم

  )درصد(
 مدت زمان تحرك اسپرم

  )ثانیه(
طول کل                   

  )متر سانتی(
  بدنوزن 

  )گرم(
  ماهی

15/2 ±60/86  85/19 ±29/340  210  135  1  
90/1 ±35/83  96/27 ±89/304  179  170  2  
75/1 ±00/83  74/24 ±14/308  230  180  3  
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  نتایج
  زمایشخصوصیات نرهاي انتخاب شده براي انجام آ

روي  ماده محافظ سرماییهاي مختلف هاي مختلف رقیق کننده همراه با غلظتنسبتثیر أت
مشاهده  2گونه که در جدول  همان :روز انجماد 15پس از  ،پارامترهاي حرکتی اسپرم فیل ماهی

متانول  ،سولفوکسایدهاي مختلف دي متیل سازي همراه با غلظت رقیقهاي مختلف اثر نسبت ،شود می
 ،روز انجماد 15هاي فیل ماهی پس از  اسپرمروي طول دوره تحرك و درصد تحرك  و اتیلن گلیکول

اي که باالترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم ). به گونهP>05/0دار است (معنی
ي دي متیل سولفوکساید با که حاواسپرمی در  ،روز انجماد 15انجمادزدایی شده فیل ماهی بعد از 

رقیق شده بود مشاهده شد. همچنین کمترین طول دوره تحرك و  1:1درصد بود و با نسبت  10غلظت 
با  اتیلن گلیکولکه داراي اسپرمی روز انجماد در  15درصد تحرك اسپرم انجماد زدایی شده پس از 

  ). 2دول بود مشاهده شد (ج 1: 2 سازي رقیق درصد و نسبت 20غلظت 
روي  ماده محافظ سرماییهاي مختلف هاي مختلف رقیق کننده همراه با غلظتنسبتثیر أت

مشاهده  3گونه که در جدول  همان: روز انجماد 30پس از  ،پارامترهاي حرکتی اسپرم فیل ماهی
متانول  ،یل سولفوکسایددي متهاي مختلف سازي همراه با غلظت رقیقهاي مختلف اثر نسبت ،شود می

 ،روز انجماد 30هاي فیل ماهی پس از روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم و اتیلن گلیکول
اي که باالترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم ). به گونهP>05/0دار است ( معنی

اوي دي متیل سولفوکساید با که حاسپرمی در  ،روز انجماد 30انجمادزدایی شده فیل ماهی بعد از 
رقیق شده بود مشاهده شد. همچنین کمترین طول دوره تحرك  1: 1درصد بود و با نسبت  10غلظت 

اتیلن که داراي اسپرمی روز انجماد مشاهده شد در  30و درصد تحرك اسپرم انجمادزدایی شده پس از 
  ). 3(جدول رقیق شده بود  1: 2درصد بود و با نسبت  20با غلظت  گلیکول
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متانول و اتیلن  ،هاي مختلف دي متیل سولفوکسایدسازي همراه با غلظتهاي مختلف رقیقنسبتثیر أت -2جدول 
  .روز انجماد 15ماهی پس از فیل اسپرمگلیکول روي پارامترهاي حرکتی 

  درصد حرکت
 )درصد(

  مدت زمان حرکت
  )ثانیه(

  يساز رقیقهاي نسبت
  (رقیق کننده: اسپرم)

غلظت                        
 ماده محافظ سرمایی  )درصد(

bcd  20/2 ±10/17 ab     40/21 ±21/214 5/0  :1   
ab     45/2 ±50/20  ab     53/22 ±33/218 1  :1 5 دي متیل سولفوکساید  
cde  60/1 ±37/16 bcd     58/20 ±37/191 2  :1   
cde  30/2 ±65/14 cde     52/23 ±00/170 5/0  :1   
cde  40/3 ±18/15 bcd     50/21 ±30/180 1  :1 5  متانول  
fgh  15/2 ±13/12 efg     65/25 ±14/158 2  :1   
gh   24/1 ±10/11 gh     20/21 ±42/128 5/0  :1   
fgh  60/1 ±80/12 fgh     00/20 ±14/140 1  :1 5 اتیلن گلیکول  
gh   14/1 ±00/11 gh     80/19 ±51/122 2  :1   
cde  75/1 ±63/16 abc     37/26 ±65/209 5/0  :1   
a    60/2 ±41/23 a     42/20 ±32/230 1  :1 10 دي متیل سولفوکساید  
cde  20/1 ±13/16 bcd     00/22 ±67/196 2  :1   

cde    45/2 ±50/15 cde     37/19 ±61/170 5/0  :1   
bc   80/2 ±31/18 abc     85/25 ±25/207 1  :1 10 متانول  
fgh  90/1 ±50/12 efg     44/28 ±67/161 2  :1   
fgh  00/2 ±84/11 fgh     12/22 ±14/135 5/0  :1   
def  10/2 ±30/14 def     68/20 ±40/165 1  :1 10 اتیلن گلیکول  
gh   18/1 ±22/11 fgh  27/18 ±24/130 2  :1   
bcd  65/2 ±11/17 bcd 24/24 ±00/200 5/0  :1   
bcd  70/1 ±10/18 abc  74/19 ±47/208 1  :1 20 دي متیل سولفوکساید  
def  95/1 ±13/14 def  86/14 ±54/165 2  :1   
fgh  20/2 ±10/12 efg 35/27 ±51/154 5/0  :1   
cde  80/2 ±00/14 bcd 85/23 ±26/176 1  :1 20 نولمتا  
fgh  40/2 ±74/11 fgh  53/21 ±32/130 2  :1   
gh   10/1 ±30/10 gh   74/18 ±00/100 5/0  :1   
fgh  20/1 ±00/12 fgh  10/24 ±31/134 1  :1 20 اتیلن گلیکول  

h    30/1 ±20/9 h   40/18 ±24/92 2  :1   
 ±صورت میانگین  بهها باشد. دادهمی 05/0داري در سطح  یمعنحروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف 

  انحراف معیار بیان شده است.



 1394 زمستان) 4)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

36 

متانول و اتیلن  ،هاي مختلف دي متیل سولفوکسایدسازي همراه با غلظتهاي مختلف رقیقنسبتثیر أت -3جدول 
  .ادروز انجم 30ماهی پس از فیل اسپرمگلیکول روي پارامترهاي حرکتی 

  درصد حرکت
 )درصد(

  مدت زمان حرکت
  )ثانیه(

  سازي رقیقهاي نسبت
  (رقیق کننده: اسپرم)

غلظت                        
 ماده محافظ سرمایی  )درصد(

cde     20/1 ±40/15 bcd     18/20 ±16/180 5/0  :1   
ab     82/1 ±31/18  ab     84/19 ±00/200 1  :1 5 سولفوکساید دي متیل  
cde     00/1 ±00/15 bcd     20/18 ±20/170 2  :1   
fgh     61/1 ±35/11 cde     10/21 ±00/152 5/0  :1   
def     20/1 ±80/13 bcd     12/20 ±12/163 1  :1 5  متانول  
fgh     40/1 ±10/10 def     68/19 ±38/141 2  :1   
gh     20/1 ±11/10 fgh     10/20 ±31/104 5/0  :1   
fgh     14/1 ±20/11 efg     14/17 ±27/118 1  :1 5 اتیلن گلیکول  
gh     12/1 ±40/9 gh     18/14 ±00/100 2  :1   
bcd     82/1 ±30/16 bcd     18/20 ±42/178 5/0  :1   
a     90/1 ±12/20 a     10/18 ±20/218 1  :1 10 دي متیل سولفوکساید  

cde     30/1 ±24/15 bcd     63/17 ±30/174 2  :1   
def     67/1 ±14/13 cde     18/21 ±80/155 5/0  :1   
cd     48/1 ±82/15 bcd     83/18 ±12/182 1  :1 10 متانول  
fgh     23/1 ±10/11 cde     18/20 ±20/145 2  :1   
fgh     21/1 ±35/11 efg     42/19 ±36/120 5/0  :1   
fgh     10/1 ±00/12 def     00/20 ±20/138 1  :1 10 اتیلن گلیکول  
gh     40/1 ±81/10 fgh     24/20 ±20/114 2  :1   
fgh     10/1 ±19/12 def     41/15 ±20/142 5/0  :1   
bc     14/1 ±40/17 ab     83/17 ±30/192 1  :1 20 دي متیل سولفوکساید  
de     34/1 ±68/14 bcd     84/19 ±80/174 2  :1   
fgh     14/1 ±00/11 efg     00/21 ±20/130 5/0  :1   
def     41/1 ±10/14 cde     62/19 ±12/150 1  :1 20 متانول  
gh     36/1 ±10/9 gh     31/20 ±00/100 2  :1   
gh     20/1 ±10/8 hi     24/20 ±26/83 5/0  :1   
fgh     10/1 ±18/11 fgh     86/19 ±40/110 1  :1 20 اتیلن گلیکول  
h     00/1 ±00/7 i     80/19 ±37/65 2  :1   

 ±صورت میانگین  بهها باشد. دادهمی 05/0داري در سطح  معنیحروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف 
  انحراف معیار بیان شده است.
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    بحث
ثیر أتـ سـازي  هاي مختلـف رقیـق  دست آمده در آزمایش مشخص شد که نسبت هجه به نتایج ببا تو

). p>05/0هـاي انجمـادزدایی شـده دارد (   داري روي طول دوره تحرك و درصد تحـرك اسـپرم  معنی
 1:1ازي س رقیقنسبت  ،ماهیفیل سازي براي انجماد اسپرم رقیقهمچنین مشخص شد که بهترین نسبت 

هاي منجمد شده ) باعث افزایش افت کیفیت اسپرم1: 2و  1: 5/0سازي ( رقیقهاي دیگر است و نسبت
هاي مختلف بر روي ماهی شیب ها در نسبتبه بررسی اثر رقیق کننده 1386شود. شالویی در سال می

)Acipenser nudiventrisکـه بهتـرین    طوري هشت. بکه با نتایج این آزمایش همخوانی دا ،) پرداخت
بـود.   1:1سازي  رقیقتیمار از نظر مدت زمان حرکت و درصد حرکت در ماهی شیب مربوط به نسبت 

منصور کند (سازي اسپرم باعث کاهش تراکم اسپرم شده و اکسیژن را براي اسپرماتوزوآ فراهم می رقیق
حفاظتی خود را از ثیر أتکه پالسماي منی  دلیل این بهسازي  رقیقهاي زیاد ). در نسبت2004 ،و همکاران
). دلیل کم بـودن طـول دوره   2004 ،یابد (مانزور و همکاراناسپرم کاهش میطول عمر  ،دهددست می

کننـده   رقیـق خاطر کمبود ماده  هتوان بسازي را می رقیقهاي کم تحرك و درصد تحرك اسپرم در نسبت
نیـاز   موردمواد مغذي مین أتدانست که با توجه به فوایدي که رقیق کننده براي اسپرم منجمد شده دارد (

پـذیري   آسـیب کم بودن ماده رقیق کننده باعث افزایش  ،محافظت اسپرم از شوك حرارتی و ...) ،اسپرم
هـاي انجمـادزدایی شـده    فیت اسپرمشود و در نتیجه باعث کاهش کیها در طول مدت انجماد میاسپرم

در انجماد اسپرم ماهیان کیفیت اولیه اسپرم براي انجمـاد بسـیار مهـم    . )2006 ،(لیو و همکاران شودمی
طـول  بـاالترین  مولد نر فیل ماهی که داراي  3از اسپرم آزمایش در این  1مطابق جدول  ، بنابرایناست

با توجـه بـه نتـایج    . )2004 ،(مانزور و همکاران شداستفاده  نداسپرم بوددوره تحرك و درصد تحرك 
هاي انجمـادزدایی شـده نسـبت بـه     در مجموع مدت زمان تحرك و درصد تحرك اسپرم ،دست آمده به

دست آمده بیان کننده یک روند  بهطور قابل مشهودي کمتر بود. نتایج  ههاي تازه استحصال شده باسپرم
هـا از   هاي منجمد شده بر روي کیفیـت آن یش زمان نگهداري اسپرمدهد افزاکاهشی است که نشان می

درجــه  -196منفــی دارد. در فرآینــد نگهــداري اســپرم در دماهــاي پــایین (ثیر أتــروز  30روز تــا  15
هاي اسپرم قادر باشند شرایط سخت انجماد را تحمـل  گراد) بایستی شرایطی ایجاد شود تا سلول سانتی

ن برودت آب به شکل کریستال درآمده و هیچ واکنش وابسته به حرارت در این سیستم آبی کنند. در ای
 ،(لیو و همکاران توانند قدرت حیاتی خود را تا مدت طوالنی حفظ کنندمی هااسپرمپذیر نیست و  انجام
بایستی مقداري از آب خود  ،بمانندها بتوانند در حالت انجماد زنده که اسپرم براي این ،در واقع). 2006
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، پـذیرد (هـاروات و همکـاران   این عمل با افزودن مواد محافظ سرمایی انجام میکه  را از دست بدهند
. در مرحله انجمادزدایی تشکیل مجدد کریستال یخ داخل سلول ممکن اسـت باعـث تخریـب    )2005
بسـتگی بـه    ،کریسـتال یـخ  دوبـاره   تشـکیل ). 2002 ،(گلوگووسکی و همکاران هاي اسپرم شودسلول

شود کـه آب باقیمانـده   سرعت ذوب دارد. اگر ذوب به آرامی انجام شود این فرصت به سلول داده می
اگـر سـرعت   ). 2004 ،(النستینر و همکـاران  هنگام عبور سلول از نقطه انجماد به کریستال تبدیل شود

. بر همـین اسـاس در   )1995 ،یري خواهد کرد (راناگیري کریستال یخ جلوگ شکلاز  ،ذوب زیاد باشد
دست آمـده   هنتایج بتوجه به با  آزمایش انجام شده سعی شد تا انجمادزدایی اسپرم سریع صورت گیرد.

بهتـرین مـاده محـافظ     ،و اتیلن گلیکول متانول ،ص شد از بین دي متیل سولفوکسایدمشخ ،آزمایش از
دست آمده  هنتیجه مشابه نتایج باین دي متیل سولفوکساید است.  ،ماهییلسرمایی براي انجماد اسپرم ف

درصـد را   12دي متیل سولفوکساید با غلظـت   ،. این محققانبود 2006توسط لیو و همکاران در سال 
) عنوان Acipenser sinensisعنوان بهترین ماده محافظ سرمایی در انجماد اسپرم تاس ماهی چینی ( به

انجمـاد اسـپرم مـاهی     در مطالعـاتی کـه بـر روي    2004و همکاران در سـال  تینر سالنچنین کردند. هم
 10بیشترین درصد تحرك را با دي متیل سولفوکسـاید   ،انجام دادند) Acipenser ruthenus(استرلیاد 
 2006) اعالم کردند. در بررسی دیگري که توسط گالی و همکـاران در سـال   درصد 80± 4/7درصد (

) Acipenser naccariiاین گروه بهترین شرایط در انجماد اسپرم تاس ماهی ایتالیایی ( ،پذیرفتانجام 
 رد 2005درصـد گـزارش دادنـد. هـاروات و همکـاران نیـز در سـال         10را با دي متیل سولفوکساید 
 ،) انجام دادنـد Acipenser brevirostrum( کوتاه اسپرم تاس ماهی پوزه مطالعاتی که بر روي انجماد

) اعالم درصد 26 ±13درصد ( 5زدایی با دي متیل سولفوکساید  انجمادباالترین میزان تحرك را پس از 
عنـوان بهتـرین مـاده     بـه  ،دست آمده در این تحقیق که دي متیل سولفوکسـاید  هکردند. برخالف نتایج ب

گلوگووسکی و همکاران در سال  ،مشخص شدماهی فیل اسپرمپذیر براي انجماد  نفوذمحافظ سرمایی 
) مناسب اعالم Acipenser baeriدرصد را براي انجماد اسپرم تاس ماهیان سیبري ( 10متانول  2002

بـر روي انجمـاد اسـپرم مـاهی پـارو پــوزه       2006کردنـد. بـا مطالعـه لینهـارت و همکـاران در ســال      
)Polyodon spathula(،  گزارش کردند. مناسب راي نگهداري اسپرم درصد را ب 8متانول محققین این

ترین نوع ماده محافظ سرمایی و غلظت مناسب مواد محـافظ سـرما در   علت اختالف در تعیین مناسب
اخـتالف در   ،توان نـوع گونـه انتخـاب شـده    دست آمده در این تحقیق را می بهشده با نتایج بیان  نتایج

  ها عنوان کرد. هاي خاص مایع منی این گونهه شده و همچنین ویژگیکار برد بههاي رقیق کننده محلول
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  سپاسگزاري 
دلیل در اختیار قرار  بهاز مسئولین آزمایشگاه مرکزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

کارشناس مرکز  ،دادن امکانات نهایت تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از آقاي مهندس شهریاري
  دلیل همکاري شان نهایت تشکر و قدردانی را دارم. بهکثیر ماهیان خاویاري شهید مرجانی ت
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