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  ده ي چك

ك و از يط اآولوژيرات شراييد تغيست، سبب تشديط زي بشر در محیش دخالت هايساالنه، افزا

.  خزر شده استیاي دریاريان خاوياز موجودات زنده و آاهش تعداد ماه یارين رفتن بسيب

 آه یطور.  باشدی می از مسائل ضروریاريان خاوي اسپرم ماهین انجماد و نگهداريبنابرا

ن يدر ا.  باشدیان مي ماهی حفظ خزانه ژنی از راههایكيها  ني گامت ها و جنیانجماد و نگهدار

. د شدندي خزر صیايآباد واقع در جنوب در  ترآمن و تازهیدگاههايان مولد از صيطرح ماه

ان آب رودخانه واقع در ين درمعرض جري مولدیك هفته در استخرهاي مدت یان مولد برايماه

ان يسپس به ماه.  قرار داده شدنديید رجايا شهي ید مرجاني شهیاريان خاويمزارع پرورش ماه

 به یاريان خاويز خشك شده ماهيپوفي بدن پودر هلوگرم وزنيگرم بر آ یلي م5/2زان يمولد نر م

ن نر به ي از مولدیريگ  ساعت اسپرم12پس از گذشت مدت . ق شدي تزریصورت داخل عضالن

ن اسپرم ي از ایق آردن مقداريپس از رق.  انجام شدیتريل یلي م50آمك سوند متصل به سرنگ 

ك به ده يس اسپرم تازه به نسبت سپ. كروسكوپ مورد سنجش قرار گرفتيت آن با ميدر آب، فعال

 درصد 25د، يل سولفكسايمت ی، دو درصد دHClس ي موالر تر1/0ط نگهدارنده شامل يدر مح

ن روش به داخل يق شده با اياسپرم رق. ق شديموالر ساآاروز رق04/0زرده تخم مرغ و 

 یجي و تدری آنید و براساس دو برنامه انجماد به روشهاي مكش گردیتري لیليك مي یها سرنگ

ت اسپرم ي ساعت از انجماد اسپرم، فعال205 تا 12 یپس از گشت مدت زمانها. ديمنجمد گرد

ج نشان ينتا. دين اسپرم جهت لقاح استفاده گرديسپس از ا. ن شدييط انجماد تعيخارج شده از شرا

 بودند شرفت آردهيسه زرده پي آه تا مرحله آيیها ني و درصد جن27ن اسپرمها يداد درصد لقاح ا

  .  بوده است16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  مقدمه

 شوند آه، به عنوان ی زنده شناخته میلهاي به عنوان فس(Acipenseridae) یاريان خاويماه

 ی باق(Chondrosteans)ن يان بنام آندرواستين گروه ماهي از بزرگتریكين عضو يآخر

در . اند  وجود داشته(Jurrasic)ك ي دوره ژوارسیاهايان به طور غالب در درين ماهيا. اند مانده

ن يافته است آه، اي یا  آاهش قابل توجهیعي طبیها طيان در محين ماهير تعداد اي اخیها دهه

 آه هم یبطور. ه آنها بوده استي روید بيست و صي زیگاههاي از آاهش جایمسئله عمدتًا ناش

 در جهت يیها رنامه بین رو اجراياز ا. ها در معرض انقراض هستند ن گونهي از ایاآنون بعض

د انجماد و ي مفی از روشهایكي.  باشدی میها ضرور ن گونهي ایكي تنوع ژنتیحفظ و نگهدار

ت است و به يار با اهميان بسين ماهير و پرورش اي باشد آه، در تكثی اسپرم میره و نگهداريذخ

ن يالوه  بر اع . (Cierezko et al., 1996)دا آرده است يكا رواج پي در امریصورت گسترده ا

ران عدم ي در ایاريان خاوير و پرورش ماهيگر از مشكالت شناخته شده مزارع تكثي دیكي

ال شدن اسپرم در يا عدم سياز ين نر در زمان نيد مولديل عدم صي به موقع به اسپرم به دلیدسترس

 و استحصال یدگير مواجه با رسي متخصصان امر تكثی آه گاهیبه طور. ن نر استيمولد

لذا انجماد . باشد ی اسپرم الزم جهت لقاح تخمكها در دسترس نمی شوند ولی مولد ماده میمكهاتخ

 ی میاريان خاوير و پرورش ماهين مشكل در مزارع تكثي در حل ای اسپرم قدم اساسیو نگهدار

. توان تخمكها را با اسپرم منجمد شده لقاح داد ین مشكل در مواقع لزوم ميچرا آه با حل ا. باشد

  یكيره ژنتي از بانك ذخيی مدت در واقع جزیره اسپرم در طوالنين بانك ذخيگر اياز طرف د

 (Genetic cryobank)ها خواهد بود ن گونهي ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  اتي آل

  خچهي تار-1-3

 ی بود آه گزارش آرد اسپرم ماهین آساني از اول(Brofeldt)لدت ي بروف1914در سال   

 ,.Buyukhatipoglu et al) آرد یط سرما نگهداري در شرای مدتیتوان برا یآزاد را م

ان را در سرم ين ماهي اسپرم این روش نگهداري اول(Ellis)ز يلي ا1939در سال . (1978

خچال گزارش ي اسپرم را در ی نگهدار(Rucker) روآر 1949 و در سال ی نمكیولوژيزيف

 یشات نگهداري آزما1975 تا 1924 ی سالهاین در طيهمچن. (Dilauro et al., 1999)آردند 

 از دانشمندان یا گراد توسط عده یان آزاد در درجه حرارت صفر تا نه درجه سانتياسپرم ماه

 اسپرم ینه نگهداري در زمیت اساسيموفق. (Buyukhatipoglu et al., 1978)انجام شد 

 ,Holtz)شد  انجام 1953 در سال  (Blaxter)تر  له بلكسين به وسيي پایان در دماهايماه

 یش مدت نگهداري با هدف افزایتر قات آاملي تحق1959 تا 1949 ی سالهایدر ط. (1993

ان ماده به آن، انجام شد ي ماهیع حفره شكميا مايت يله اضافه آردن محلول الكترولياسپرم به وس

(Buyukatipoglu et al, 1978) .با یاريان خاوي انجماد اسپرم ماه1356ران در سال يدر ا 

گراد در سردخانه انجام شد آه  ی  درجه سانت60 یر و زرده تخم مرغ در دماياستفاده از ش

 یآذر( اسپرم تا شش ماه پس از نجماد گزارش شده است ین مطالعات حرآت بطئيبراساس ا

  ).1335، یتاآام

ر ي نظی مواد(Extender)ق آننده اسپرم ي به محلول رق1975 تا 1968 ی سالهایط  

 یرين جهت جلوگيهمچن. ن، زرده تخم مرغ اضافه شديسيتول، گلين، مانيآتوز، لكتالآتوز، فرو

لن ير اتي نظی از مواد(Thawing) انجماد و گرم مجدد پس از انجماد یدن اسپرم طيب دياز آس

 استفاده (Dimethylsulfoxide)د يل سولفكسايمت یسرول، ديكول، گليلن گليروپيكول، پيگل

 یع اسپرميانجماد ما) Mounib(بي مون1978در سال  . (Buyukatipoglu et al, 1978)شد

(Semin) قات او بعدها دانشمندان يل تحقيدر جهت تكم. ق آننده ساآاروز انجام داديك رقي را در

 درصد 10 ی موالر آه دارا6ق آننده شامل ساآاروز يط رقيمتوجه شدند آه، اضافه آردن مح

 آه لقاح یبه طور.  باشدی اسپرم مناسب می نگهداری باشد برا(DMSO)د يل سولفكسايمت ید

 درصد بوده 90 ی ال80سه با شاهد حدود يبودند در مقا ط منجمد شدهين محي آه با ايیاسپرمها

 اسپرم ینه نگهداري در زمیشاتي آزما (Billard)الرد ي ب1981در سال . (Haltz, 1993)است 

 ی نگهدار(Conte) ی آونت1988 در سال .ژن هوا انجام داديط اآسيآال در شرا  قزلیماه

 Acipenser یبا نام علم) White sturgeon(د ي سفیاري خاویز اسپرم ماهيت آميموفق

transmontanusمدت دو هفته انجام داد ی را برا (Cierezko, 1996) .ن در يعالوه بر ا



     
   

رپانوف يچ در مسكو برگزار شد 1993 آه در سال یاريان خاوي ماهین الملليوم بيسمپوز

(Cherepanov)یاري خاوی اسپرم ماهینه انجماد و نگهداري در زمیا  و همكارانش مقاله 

نه اثرات عوامل نگهدارنده اسپرم يدر زم) Kopeika(كا ياه و آزوف و آوپي سیايدر

(Cryoprotectant)برون   ازونی اسپرم ماهیط انجماد بر روي در شراA.stellatus و 

) نيساخال( سبز یاري خاوینه انجماد اسپرم ماهي و همكارانش در زم(Dorkin)ن ين دورآيهمچن

A. medurostris micadoiان ي آپور ماهیالملل نيوم بيدر همان سال در سمپوز.  ارائه آردند

ان ي اسپرم دو گونه از ماهینه نگهداري در زمیا  مقاله(Tsvetkova)در مجارستان تستكوا 

و  ) Dilawro(الدوي د1994در سال .  ارائه آردA.baeri و A. ruthenus یاريخاو

با )  Atlantic sturgeon(انوس اطلسي اقیاري خاویماه ره اسپرم ي و ذخیهمكارانش نگهدار

 انجام ی با هوادهیكي پالستیها سهي مدت پنج روز در آی را برا(A.oxyrhnchus) ینام علم

 درصد بوده 90 ی ال80 پس از انجماد  اسپرمیريت تحرك پذيشات قابلين آزماي ایدادند آه در ط

 ید مثلي تولیها ستميشگاه سي در آزما1996قات انجماد اسپرم از سال يتحق. است

كا در حال انجام ين توسط آوپي اآرایالملل ني بی آآادم(Cryomedicine)سن يومديتوآاريانست

  .(Cherepanov et al., 1997)باشد  یم

جاد ين انجماد ايان در حي اسپرم ماهی آه رویراتيي از تغیدر حال حاضر اطالعات آم  

 انجماد توسط دانشمندان ی جهت استاندارد آردن روشهای مختلفیها شود وجود دارد و آوشش یم

 یز تحرك اسپرم ميوتر جهت آناليكها استفاده از آامپين تكني از ایكيباشد آه  یدر حال انجام م

  باشد

 (Ciereszko et al., 1996).   

  

  یاريان خاوياختمان اسپرم در ماه س-2-3

، ین تفاوتها شامل مرفولوژيا. ان آزاد متفاوت استي با اسپرم ماهیاريان خاوياسپرم ماه  

ن و وجود اآروزوم در ساختمان يري در آب شیاريان خاوي اسپرم ماهیري تحرك پذیزمان طوالن

آال در   قزلیبه اسپرم ماه مشایاريان خاوياگر چه اسپرم ماه. باشد ی میاريان خاوياسپرم ماه

 شامل چهار قسمت یاريان خاويساختمان اسپرم ماه. باشد ی فاقد تحرك میع حفره شكميما

 (Flagellum)، تاژك (Midpiece)، قطعه وسط (Nuclous)، هسته (Acrosome) اآروزوم

آه،  یشود به طور یر ميط آب تحرك پذيان پس از ورود به محياسپرم ماه). 1ر يتصو(باشد  یم

قه پس از ورود يسپس در مدت پنج دق. ابدي یش ميقه افزاي مدت سه دقی طیريدرصد تحرك پذ

 یها  به رودخانهیزي آه جهت تخمریانيدر ماه. شوند یاسپرم به آب حداآثر اسپرمها فعال م



     
   

 آه یانيسه با ماهي در مقایزيط اطراف محل تخمريآند غلظت اسپرم در مح ی مهاجرت میساحل

  .باشد ی دارند آمتر میالنه ساز

  

  A= Acrosomeاآروزوم  

  N= Nuclousهسته 

  M= Midpiece قطعه وسط

   F= Flagellum) دم(تاژك 

 

 

 
 

 

  یاريان خاويش ساختمان اسپرم ماهي نما– 1ر يتصو

اد ين تعداد زيوجود ا. باشد یل ميكروپي میادي تعداد زی دارایاريان خاويتخمك در ماه  

 رغم یز اسپرم با تخمك عليآم تي ممكن است به لقاح موفقیاريان خاويل در تخمك ماهيكروپيم

ان، ين ماهيل در تخمك ايكروپي میادين وجود تعداد زيعالوه بر ا. ديغلظت آم اسپرم، آمك نما

اگرچه در هنگام . دينما ی واآنش اآروزوم با تخمك فراهم می را برای متعددیگاههايتعداد جا

اد ين تعداد زي ایلها مشاهده شده است وليكروپي می اسپرم در نواحیدايان تعداد زين ماهيلقاح ا

 ساختمان یاريان خاوياسپرم ماه. (Conte, 1989)دهند  یش نمي را افزایاسپرم یاحتمال پل

ودن اآروزوم در ي آه برخالف نیبه طور.  داردیان استخواني نسبت به اسپرم ماهیا دهيچيپ

ان يدر اسپرم ماه) واآنش اآروزوم (یت شبه اآروزوميعال فیان استخوانيساختمان اسپرم ماه

ان ي انجماد اسپرم ماهیك روش مناسب براين در انتخاب يبنابرا.  مشاهده شده استیاريخاو

را مشاهده يز.  لقاح، ساختمان اآروزوم حفظ شوديی و توانایري تحرك پذید براي، بایاريخاو

اد خواهد يار زي بسیري حفظ شده باشد تحرك پذیت شبه اآروزومي فعاليیها شده، اگر در نمونه

د يك مناسب جهت انجماد اسپرم، بايوتكنيك بين در يبنابرا. (Ciereszko et al., 1996)شد 

ن آه از قرار دادن اسپرم در ياز جمله ا. ساختمان اآروزوم، هسته، قطعه وسط، تاژك حفظ شود



     
   

و )  اسپرم باشدیونهاين آمتراز غلظت  آیونهاي آه غلظت یطيمح(ك يپوتوني هیطهايط محيشرا

 یخود دار)  اسپرم باشدیونهايشتر از غلظت ي آن بیونهاي آه غلظت یطيمح(ك يپرتونيط هيمح

  .شود

  

   اسپرمیري تحرك پذ-2-3

 سنجش توان یك پارامتر موثر براي آن یري اسپرم تحرك پذیدر انجماد و نگهدار  

له مشاهده يت اسپرم به وسي و فعالیري پذبه طور معمول تحرك. باشد ی اسپرم میبارور

عوامل . باشد ی قابل سنجش م(Hemocytometer)تومتر ي و استفاده از الم هموسیكروسكوپيم

 در تاژك اسپرم مسئول تحرك یكروتوبوليستم ميس. باشند ی میريپذ ت و تحركيمهم در لقاح، فعال

 در B و A یها  توبولهی بنامهایراموني پيی دوتا(Tubule)تعداد نه لوله .  باشدیاسپرم م

 ین مي بنام توبولیني از پروتئB و A یجنس توبولها.  تاژك وجود دارند یكروتوبوليساختمان م

. باشد ی م(Dynein)ن يني بنام دیني دو بازو از جنس پروتئی داراAن توبول يعالوه بر ا. باشد

ن يني دی بازوهاATPز يرولدي آه در اثر هیباشد به طور ی مATPaseت ي فعالین داراينيد

. شوند یدهند و باعث لغزش آنها م ی مجاورش واآنش مBن توبول يئن توبولي با پروتA یتوبولها

شتر يابد سبب سر خوردن و لغزش بي ی ادامه مین توبولها وقتين لغزشها و ارتباطات متقابل بيا

 شود ی آن میريطاف پذت انعيجاد آشش و حرآت تاژك و قابليجه سبب اي شود و در نتیآنها م

  ).2ر يتصو(

  
  

   توبولهایش ساختمان عمومي نما– 2ر يتصو

  

  

  

  



     
   

 یعيط طبيد مثل در شرايدر روند تول. ر فعال استيها غ ضهي در بیاريان خاوياسپرم ماه  

 ی آه فاآتورهایبه طور.  شودیت بار اسپرم القاء مير وضعييق تغي اسپرم از طریريتحرك پذ

ون غشاء يزاسيت بار اسپرم سبب دپالرير وضعيي با تغی و فشار اسمزpHونها، ير ي نظیطيمح

 آه سبب فعال شدن یطي محین فاآتورهايهمچن. شود یجاد مي ایري شوند و تحرك پذیاسپرم م

 Stoss) شوند یان ميجاد تحرك در اسپرم ماهي شوند باعث ای م+cAMP-ATP-Mg2ر يمس

et al., 1983) .  

  

  سم اسپرمي متابول-4-3

 از سوختن ی سلولی ضروریها سميت اسپرم و متابولي تحرك و فعالی الزم برایانرژ  

 در یعني یر هوازيا غي ی هوازی اطراف اسپرم به روشهايیا مواد غذاي داخل اسپرم يیمواد غذا

 آه لقاح تخمك یاريان خاوير ماهي نظیانيدر ماه.  شودیژن فراهم ميا عدم حضور اآسيحضور 

خته يك ري فاقد مواد متابولیط آبيرد اسپرم در محيگ یخارج از بدن صورت مط يو اسپرم در مح

ره داخل ين اسپرمها به طور آامل وابسته به ذخي ایسمي متابولیندهاين جهت فرآيشود، از ا یم

 آه وجود مقدار قابل یبه طور.  باشندیكوژن ميدها و گليپيكوليدها، گليپير فسفوليسلول اسپرم نظ

 یاني در ماهیاز طرف. ان گزارش شده استين ماهي اسپرم ایژن در قطعه وسطكوي از گلیتوجه

آند  یره شده خود جهت تحرك استفاده مينكه اسپرم از مواد ذخي دارند، عالوه بر ایآه لقاح داخل

از طرف . آند ی ماده هم جهت تحرك استفاده می موجود در لوله تناسليیبه احتمال از مواد غذا

ان از جمله ي از ماهی اسپرم تعدادی غالب برایكيند متابولي مواد، فرآیوازه هيگر راه تجزيد

. (Stoss, 1983) استیسم اسپرم ضروري سوختن مواد در متابولیژن براياآس.  باشدیآال م قزل

 آه، آاهش ی اسپرم الزم است به طوری حفظ بقایل تنفس برايژن به دليدهد اآس یشواهد نشان م

زان ين اگر ميبنابرا. آند ی اسپرم را محدود می ماندگیزان باقيآننده مق يط رقيژن در محياآس

ط يژن به سرعت در محيتر باشد اآسي لیلي در هر م20-25×109ن ي بیعنياد، يغلظت اسپرم ز

ك ي مدت یانوس اطلس در طي آزاد اقیر ماهي نظیانيماه. (Billard, 1981) شود یمصرف م

.  سلول اسپرم خود الزم دارد1010 هر یژن به ازاير اآستيكرولي م40 ی ال20زان يساعت به م

ژن نسبت به اندازه يان به اآسي مختلف ماهیها  اسپرم گونهیازمنديمطالعات نشان داده آه، ن

از يل ني دارند به دلیان آه لقاح داخلي از ماهيیها در گونه. آند یاسپرم و سوخت و ساز آن فرق م

 در قطعه وسط اسپرم یتوآندري ميیز، ساختار غشايكولي جمله گلاد ازي زیكي متابولیها تيبه فعال

 ی ماده باقی از اسپرمها قادرند تا مدتها در لوله تناسلی آه، تعدادیافته است به طوريتوسعه 



     
   

ط آب، عمر يخته شدن به محي دارند اسپرم پس از ری آه لقاح خارجیانيبرعكس در ماه. بمانند

خته ين اسپرم ري آه ایطيژن در محي اآسیاگر مقدار آاف. ست آهثابت شده ا.  داردیار آوتاهيبس

ن يدر ا. باشد یند غالب مي مواد در داخل سلول اسپرم فرآیسم هوازيشده حل شده باشد متابول

  .(Stoss, 1989)شود  یشتر مي اسپرم بی ماندگیحالت باق

  

   اسپرم(Motility) یريك پذي عوامل موثر بر تحر-5-3

   ونهاي آات-1-5-3

 ی اسپرم میري از تحرك پذیريان سبب جلوگي آزاد ماهیع اسپرميم در مايون پتاسيآات  

ن يم از ايا خارج آردن پتاسيان ين ماهيط اسپرم ايم در محيق آردن پتاسي آه رقیبه طور. شود

م به عنوان ين پتاسي شود بنابرایان مي اسپرم ماهیريجاد تحرك پذيز سبب اياليله ديط به وسيمح

ر يك نظيولوژيزي فیها طيط محياگرچه در شرا. باشد ی و لقاح میريمل مهار آننده تحرك پذك عاي

را ي شود، زی اسپرم مهارنمیري تحرك پذK+ك موالر يش از ي رغم وجود بیع تخمدان، عليما

 Na  ، +Ca2+  یونهايآات. دهد یبات واآنش مير ترآي با ساK+ك   يولوژيزي فیها طين محيدر ا

  ،+Mg2یاعث آاهش اثرات مهارآنندگ  ب +Naبه . شوند ی اسپرم میريك پذي تحری بر رو

 1981 در سال (Baynes)نز يبا.  است Na +ش از  ي بیتي دو ظرفیونهاي آه اثر آاتیطور

 یشوند  اما مقدار آم ی اسپرم نمیريجاد تحرك پذي سبب ايی به تنهاK+ا  ي K+مشاهده آرد آه  

+Ca2شونديب فعال شدن اسپرم م به آنها اضافه شود سب.  

ونها اضافه شود ين ي به اMg2+ آه ی حالتی براین اثر با شدت آمترين هميهمچن  

 مختلف یت نداشته بلكه ممكن است در گونه هايها عموميريگ جهين نتياگرچه ا. ديمشاهده گرد

جاد تحرك ي اضافه شود باعث ا NaCl یع اسپرميده شود اگر به مايونها دي از آاتیاثرات مختلف

ش ي بK+ به Na+ك يك به ي از محلول ی ناشیرين تحرك پذيعالوه بر ا.  شودی اسپرم میريپذ

  .(Stoss, 1983)باشد  ی مK+ به Na+ك ي به 16از نسبت 

  

  

  

  

  

  



     
   

  (pH) یا بازي یديط اسي شرا-2-5-3

ر ي نظيیاي قلیآال محلولها  قزلیدر ماه.  استpH یري از عوامل موثر بر تحرك پذیكي  

شتر از ي بيیايط قلي آه شرایدر حال.  شودی نمیري باعث تحرك پذpH=8/7ع تخمدان در يما

 یدر ماه. شود یان مي  اسپرم در آزاد ماهیريجاد تحرك پذي سبب ایع اسپرميا مايع تخمدان يما

. شوند ی فعال م7 تا 5/5ن ي بpHط ي اسپرمها در شرا(Mugil cephalus) یآفال خاآستر

  .(Stoss, 1983) است pH= 7ت آنها ي فعالیستاندارد مناسب براط اياگرچه شرا
  (Osmolarity) ی فشار اسمز-3-5-3

 در مقاالت متعدد یع اسپرميط ماي محیر فشار اسمزييله تغي به وسیريجاد تحرك پذيا  

 1980 در سال (Suzki) ی و سوزوآ(Morisawa)زاوا يات موريبرطبق نظر. ارائه شده است

ان آه جهت ي اسپرم ماهیريتول سبب آغاز تحرك پذي و مانKCl, NaClك يونپوتي هیها طيمح

 یقات نشان داده آه، اثرات محلولهايتحق.  شوندیآنند م ین مهاجرت ميرير به آب شيتكث

به . باشد یك ميپوتوني هیشتر از اثرات محلولهايان بي اسپرم ماهیريجاد تحرك پذيك در ايزوتونيا

 Esox) ی اسپرم اردك ماهی بر رویريجاد تحرك پذي سبب اNaCl كيزوتوني آه محلول ایطور

lucius)در اسپرم یريجاد تحرك پذيك باعث ايپوتونياگر چه برعكس محلول  ه.  شودی م 

 ین گونه محلول قنديدر ا.  شودی م(Mugil cephalus) یر آفال خاآستري نظیان استخوانيماه

ا ي یان محلول نمكيدر آزاد ماه. شود یپرم م اسیريش تحرك پذيجاد افزايك باعث ايپوتونيه

برطبق .  شودی اسپرم میري اسمول سبب شروع تحرك پذیلي م400زان حدود يتول به ميمان

 تا 200ن ي بی فشار اسمزی محلول ساآاروز آه دارا1980 در سال (Billard)الرد يات بينظر

ن ي رنگی قزل آالیرم ماه در اسپیريجاد تحرك پذي باشد باعث اpH= 9 اسمول در یلي م300

ن آمان را در ي رنگیآال  قزلی فعال شدن اسپرم ماه (Horst)اگرچه هورست .  شودیآمان نم

زا در معرض فشار  ان زندهي اسپرم ماهیوقت.  اسمول مشاهده آرده استیلي م300 یفشار اسمز

گر اسپرم اغلب نيدر محلول ر.  شوندیرند فعال مياسمول قرار گ یلي م300 تا 50 برابر یاسمز

 آه یاني در ماهیري در زمان اسپرم گیگر وقتياز طرف د. شود یب مي تخریبه صورت فور

ن يبنابرا.  شوندیرند اسپرمها در معرض هوا قرار داده شوند فعال ميگ یر قرار ميمورد تكث

 اسپرم یري و لقاح باعث فعال شدن و تحرك پذی تخمك گذاری طیطيط محيواضح است آه، شرا

 ی اسپرم هنوز به خوبی بر رویطي محین فاآتورهاي اثر ایاگرچه چگونگ.  شودیان ميماه

  .(Stoss, 1983)مشخص نشده است 

 

 



     
   

  ی بررسی مواد و روشها– 4

  نين مولدي تام-1-4

ت ين جنسيي و شكم تعیه تناسليت ناحي وضعیا با بررسيد از دريان مولد پس از صيماه  

 به یژن در داخل چان برزنتي مجهز به آپسول اآسان توسط خودروين ماهيسپس ا. شدند

ان ير و پرورش ماهي طرح مزارع تكثیمحل اجرا. ر و پرورش منتقل شدندي تكثیها مزرعه

ان يماه. بوده است) يید رجايشه (یو سمسكنده سار) ید مرجانيشه(قال گرگان   در آقیاريخاو

دگاه ي از صيید رجاي مزرعه شهان مولديدگاه ترآمن و ماهي از صید مرجانيمولد مزرعه شه

 ی تاس ماهی بنامهایاريان خاوين مورد استفاده شامل دو گونه از ماهيمولد. ن شدنديآباد تام تازه

.  بودند(Acipenser stellatus)برون   و ازون (Acipenser persicus)برون   قرهیرانيا

ان مولد منتقل شده، جهت يماه. ان شده استيج بين مورد استفاده در نتايات مربوط به مولديجزئ

 جداگانه ی به مدت هفت روز در استخرهای جنسیدگي رسین و آمادگيري به آب شیريعادت پذ

  .  شدندینگهدار

  ني در مولدی جنسیدگي حصول رس-2-4

ق پودر يان مورد تزريسپس ماه. ن شدييان مولد تعيه،  وزن ماهي اولیريپس از عادات پذ  

 آه در استن خشك شده بود قرار (Sturgeon pituitary extract) یاري خاویز ماهيپوفيه

 گرم بر یليزان سه ميان مولد ماده به طور متوسط مي به ماهی جنسیدگيجاد رسيجهت ا. گرفتند

از هر يز مورد نيپوفين منظور ابتدا آل مقدار پودر هي ایبرا.  ق شديز تزريپوفيلوگرم پودر هيآ

ق يبه دنبال آن تزر.  دين مقدار در آب مقطر حل گردي سپس ا.ن شدييمولد با توجه به وزن تع

ان ماده يق ماهيدر تزر. ك مرحله انجام شديان نر در يق ماهيان ماده در دو مرحله و تزريماه

ق اول، ي ساعت پس از تزر12ز و در مرحله دوم به فاصله يپوفيك سوم آل مقدار محلول هيابتدا 

 یدگيجاد رسي ایز به آار برده شده برايپوفيشد، مقدار پودر هق يز تزريپوفيه مقدار محلول هيبق

عالوه .  بوده استیلوگرم وزن بدن ماهيگرم بر آ یليم ميزان دو نيان مولد نر به مي در ماهیجنس

ن نر و ماده، ي هم زمان در مولدیدگيجاد رسيش جهت اي مورد آزمایمارهاي از تین در تعداديبرا

اگر چه بسته به روند . ن ماده انجام شديق دوم مولديمان با تزران مولد نر هم زيق ماهيتزر

  .ق قرار داده شدنديان نر جهت حصول اسپرم مورد تزري از مواقع فقط ماهی آار در بعضیاجرا

  

  



     
   

  ني در مولدی جنسی به سلولهایابي دست -3-4

ب ن آوردن سطح آييق دوم با پاي ده ساعت پس از تزریان ماده به فاصله زمانيماه  

ت تخمكها مورد يالي و سی جنسیدگي و فشار شكم از نظر رسیه تناسلي ناحیاستخر با بررس

ان نر با آمك سوند متصل به سرنگ يت اسپرم در ماهيالين سيعالوه برا.  قرار گرفتندیبررس

  . شدی با مكش بررسیتري لیلي م50

ان نر با ي از ماهیرين، اسپرم گي مولدی جنسیدگينان از رسيدر صورت حصول اطم  

ه سر ي حصول تخمكها ابتدا با وارد آردن ضربه به ناحیبرا. سوند متصل به سرنگ انجام شد

  .ن ماده انجام شدي از مولدیهوش آرده، سپس با پاره آردن شكم تخمك آشيان آنها را بيماه

  ت اسپرمي فعالی بررس-4-4

ن ي ایبرا. گرفتت اسپرم مورد سنجش قرار ين نر فعالي از مولدیريپس از اسپرم گ  

ن مقدار يسپس به آمك سرنگ انسول. ق شديتر اسپرم در آب مقطر رقي لیليك ميمنظور مقدار 

 ید با عدسيدان ديك ميت، در ي سنجش فعالیبرا.  الم قرار داده شدیتر از آن رويل یلي م05/0

قه يك دقي ی، در فاصله زمانیت حرآتي اسپرم از نظر وضع100كروسكوپ تعداد ي م40 یچشم

در روش . باشد ی م(Conte, 1989)ن روش مشابه روش آونت يا. مورد شمارش قرار گرفتند

 20 ی چشمی اسپرم با عدس100ه تعداد ي ثان30 مدت یت اسپرم در طين فعاليي تعیآونت برا

 10 ی ال7 تعداد ی آه دارايیها ن روش نمونهيدر ا.  شودید شمارش ميدان ديكروسكوپ در ميم

ن اساس يو بر هم. باشند ید باشند جهت لقاح مناسب ميدان ديرك فعال در معدد اسپرم متح

مه فعال آه ي باشند و نیع مي حرآت سری به سه دسته فعال آه دارایاسپرمها از نظر حرآت

دار در   حرآات ضربانی زنده آه دارای باشند و اسپرمهایرامون خود مي در پی حرآاتیدارا

  .ندم شديباشند تقس یگاه خود ميجا

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  ق آننده مناسبي به رقیابي اصول دست -5-4

 مورد استفاده را از ی محلولهاید مرجاني در مزرعه شهیشي آزمایمارهاي تی اجرایبرا  

. ر و پرورش انجام شديشگاه بخش تكثي انجماد در محل آزمایشي آزمایمارهايقبل آماده آرده و ت

 اسپرم ی حاویها وتين، پاي از مولدیريسپرم گ پس از ايید رجاير و پرورش شهيدر مزرعه تكث

شگاه ي به آزمایات انجماد و نگهداري عملیخ قرار داده شدند سپس جهت اجرايدر داخل پودر 

ت بهداشت و ير رعاي نظیضمن درنظر گرفتن عوامل.  منتقل شدندیك پژوهشكده، در ساريژنت

ق آننده مناسب اسپرم در يك رقيوتكني به بیابير جهت دست يشات زيل، آزمايط استريحفظ شرا

ها تالش شده است آه در حد امكان ين بررسيدر ا.  انجام شد(Liquid nitrogen)ع يتروژن ماين

ن در تمام يعالوه برا. ج برقرار آردين نتاي بیر باشد تا بتوان ارتباط منطقيي از فاآتورها متغیكي

ك يزان يق آننده به اسپرم، از ميت رقن نسبيي مربوط به تعیشيمار آزمايشات به جز تين آزمايا

 و 5 ی زمانیها در فاصله. ق آننده استفاده شده استيتر رقيل یلي م10تر اسپرم به مقدار ي لیليم

هر .  شده استیت اسپرم بررسيق آننده وارد شد فعاليط رقينكه اسپرم به محيقه پس از اي دق15

ر يشات انجام شده به شرح زيات آزمايآه جزئ.  بار تكرار شده است10شات ين آزمايك از اي

  .است

  ت اسپرميق آننده به طور جداگانه بر فعاليك از عوامل رقين اثر هر ييتع: الف

  ت اسپرمين ارتباط غلظت ساآارز بر فعالييتع: ب

  ت اسپرمين اثر درصد زرده تخم مرغ بر فعالييتع: پ

  ت اسپرميد بر فعاليل سولفكساي متین اثر درصد دييتع: ت

  ق آنندهيط رقي اضافه شده به مح(Tris- HCl)س ين مقدار تريي تع:ث

  ق آننده ين نسبت اسپرم به رقييتع: ج

  ت اسپرميق آننده و ارتباط آن با فعاليط رقي به محیژن دهي نقش اآسیبررس: چ

   اثرات نحوه انجماد اسپرمیبررس: ح

   اسپرم پس از انجماد(Thawing) اثرات گرم آردن یبررس: خ

  یع اسپرمي اسپرم به مایزان توده سلولين مييتع: د

  ط انجماديد در شرايل سولفكساي متی نقش درصد دیبررس: ذ

  

  

  

  



     
   

ت اسپرم، در چهار لوله ي فعالیق آننده رويك از اجزاء رقين اثر هر ييبه منظور تع: الف

 لي متیك موالر، ديتر از آب مقطر خالص، ساآاروز ي لیلي م10ب مقدار يش به ترتيآزما

ك يش مقدار ي آزمایها ك از لولهيسپس به هر. خته شديد، زرده تخم مرغ، ريسولفكسا

 تكان یآرام ش را بهي آزمایها لوله. ديت مناسب اضافه گرديتر از اسپرم تازه با فعاليل یليم

ت اسپرم در آنها يقه فعالي دق15 و 5پس از گذشت مدت زمان . ب شوندي ترآیداده تا به خوب

  .ت شده اسیبررس

 از ساآاروز به ی مختلفیت اسپرم، غلظتهاين ارتباط غلظت ساآاروز با فعالييجهت تع: ب

ش جداگانه ي آزمایها ه و وارد لولهي موالر در آب مقطر ته008/0 و 04/0، 2، 1زان يم

 شده یت اسپرم در آنها بررسيفعال. خته شديش ري آزمایها نكه اسپرم به لولهيپس از ا. شدند

  . است

. ت اسپرم نداشته استي بر فعالی از ساآاروز آه اثر نامناسبین مقدار غلظتييتوجه به تعبا : پ

ك از يسپس به هر . ه شدي موالر ساآاروز در آب مقطر ته04/0ه ي با غلظت پايیمحلولها

ن يپس از ا. دي وارد گرد35 و 25، 15، 5 یش زرده تخم مرغ با درصدهاي آزمایها لوله

ت اسپرم يپس از گذشت مدت زمان الزم فعال. ش اضافه شدي آزمایها مرحله اسپرم به لوله

  .ادداشت شديج ي و نتایبررس

ن اثرات ييق آننده، جهت تعيط رقي زرده تخم مرغ در محیزان درصد نسبين مييپس از تع: ت

 35 موالر ساآاروز و 04/0 محلول یش حاوي آزمایها د به لولهيل سولفكساي متیدرصد د

د يل سولفكسايمت ی درصد د32 و 26، 18، 10، 2ر يب مقاديمرغ به ترتدرصد زرده تخم 

پس از گذشت . خته شديش ري آزمایها  در لوله10ك به يسپس اسپرم با نسبت . دياضافه گرد

ن ي از ايیها شات نمونهين آزمايدر ا.  شدیت اسپرم در آنها بررسيمدت زمان الزم فعال

ت اسپرم پس از گذشت يت قرار داده شده بودند فعالدر از) یفور (ی آه به طور آنیارهايتم

  .  شدیقه بررسي دق30

 pHن يا.  شدیري اسپرم خالص اندازه گpHاز، ابتدا ي مورد نHClس ين مقدار ترييجهت تع: ث

 برابر

 25 موالر، 04/0 شامل ساآاروز یطي اسپرم، محpHسپس با توجه به .  باشدی م6/7 

ط ين مرحله محيپس از ا. ه شديد، تهيل سولفكساي متی دیدرصد زرده تخم مرغ، دو درصد

.  شدیري اندازه گpHتر آرده و به طور مرتب يس تيك موالر تريق آننده را با محلول يرق

س يمقدار تر. دي رس6/7 برابر pH یعنيزان دلخواه مورد نظر ي به مقدار مpH یوقت

  .ديادداشت گردي محلول يیمصرف شده و حجم نها



     
   

 ساآاروز یق آننده حاوي رقیطيق آننده ابتدا محيط رقياثرات نسبت اسپرم به مح یدر بررس: ج

سپس . ه شديد، تهيل سولفكسايمت ی درصد د2 درصد زرده تخم مرغ، 25 موالر، 04/0

ط رقت بر ين شرايق شد و اثرات اي در آن رق100ك به ي و 10ك به يزان ياسپرم به م

  . شدیسك ساعت برري مدت زمان یت اسپرم طيفعال

 در 10ك به يزان يق آننده، ابتدا اسپرم به ميط رقيژن در محي نقش اآسیبه منظور بررس: چ

 یژن را به ظرف حاويلنگ متصل به آپسول اآسيسپس ش. خته شديق آننده ريط رقيمح

ق يط رقي وارد محیژن به آرامي آه اآسید به طوريق آننده وارد گرديط رقياسپرم و مح

 یق آننده حاويط رقي اسپرم آه در محی حاویها ت نمونهيحالت فعالن يدر ا. آننده شود

اند پس از  ژن قرار نگرفتهي شاهد آه در معرض اآسیژن قرار داده شدند با نمونه هاياآس

  .دنديسه گرديك ساعت مقايگذشت مدت 

و ) یفور (یت اسپرم، دو روش انجماد آني فعالی اثرات نحوه انجماد بر رویجهت بررس: ح

ق آننده، يط رقيختن اسپرم به محي پس از ریدر روش انجماد آن. ش شدي آزمایجيتدر

ع يوت آرده و درون تانك ازت مايا پاين، اپندروف يبالفاصله آنها را وارد سرنگ انسول

ب با ي به ترتیجي آه در روش انجماد تدریدر حال. گراد قرار داده شدند ی درجه سانت-196

ع دما آاهش يج مايتروژن بتدريع و نيتروژن مايزر، بخار نيفرخچال، يقرار دادن نمونه در 

ن حالت نسبت يدر ا. ها در تانك ازت قرار داده شدند  آه سرانجام نمونهیداده شد به طور

 درجه در 5زان يگراد به م ی درجه سانت25 تا 23 ی آاهش درجه حرارت از دمایبيتقر

 درجه -25قه، از صفر تا يك درجه در دقي زانيگراد به م ی تا صفر درجه سانت15قه، از يدق

گراد به ي درجه سانت-70 تا -25 یقه و از دمايگراد در دقي درجه سانت3زان يگراد به ميسانت

ع ي درجه با ازت ما-70 یسپس از دما. قه بوده استيگراد در دقي درجه سانت15زان يم

  .ع غوطه ور شدنديپس از چند لحظه در ازت ما. تماس داده شدند

ط انجماد، دو روش گرم ي اثرات نحوه گرم آردن اسپرم پس از خروج از شرایجهت بررس: خ

 یوتهايدر روش گرم آردن خشك پا. ديش گرديآردن خشك و گرم آردن مرطوب آزما

قه در انكوباتور با درجه ي دق15 مدت یع، براي اسپرم منجمد پس از خروج از ازت مایحاو

 در روش گرم آردن مرطوب، ابتدا یول. اده شدندگراد قرار دي درجه سانت40حرارت 

گراد داده ي درجه سانت23قه در معرض آب با حرارت ي دق10 اسپرم به مدت ی حاویوتهايپا

 آب آه در داخل انكوباتور با درجه حرارت ی حاویها به داخل بشر وتين پايسپس ا. شدند

ط قرار ين شرايقه تحت اي دق25گراد قرار داشت منتقل شدند و به مدت  ی درجه سانت40

ق يط رقي فوق، مجدد اسپرم آه در محیك از روشهايپس از گرم آردن اسپرم با هر . گرفتند



     
   

. ق شديگراد رقي درجه سانت37 در آب مقطر با حرارت 10ك به يآننده قرار داشت به نسبت 

  . آن انجام گرفتیت بر روي فعالیسپس بررس

 یري، پس از اسپرم گیع اسپرميبه ما)  اسپرمیسلولها( یزان توده سلولين نسبت مييجهت تع: د

ن يسپس ا. خته شديش مدرج ريتر اسپرم در لوله آزمايل یلي م10ان، مقدار يك از ماهياز هر 

. شگاه قرار داده شديط آزمايك شبانه روز به حالت دربسته در شراي مدت یش برايلوله آزما

 آه در یع اسپرمين شده بود به نسبت مايش آه ته نین مدت نسبت توده سلوليپس از گذشت ا

  . قرار گرفته بود مورد سنجش قرار گرفتی توده سلولیرو

ط يع، به محيط ازت مايت اسپرم در شرايد بر فعاليل سولفكسايمت ی نقش درصد دیجهت بررس: ذ

د يسولفكسا ليمت ی درصد زرده تخم مرغ، د25 موالر ساآاروز، 04/0ه شامل يق آننده پايرق

ق آننده ي رقیطهايه محيپس از ته.  درصد اضافه شد32 و 26، 18، 10، 2 یزانهايمبه 

ق آننده، ي رقیطهايك از محيد، اسپرم در هر يل سولفكسايمت ی مختلف از دی درصدهایحاو

  . آنها انجام شدیت بر روي فعالیسپس بررس. دندي منجمد گردیجيخته شد و با روش تدرير

   نحوه لقاح-6-4

 شده یزير  برنامهی انجام لقاح اسپرم منجمد شده، با تخمك طوریشات براياط آزميشرا  

گرفتند  یق قرار مي مورد تزری جنسیدگيان ماده جهت حصول رسي آه ماهیبود آه، اغلب هنگام

ق قرار ير منجمد تازه، مورد تزري نر جهت در دسترس داشتن اسپرم غیهمزمان چند ماه

 یبه طور. ز در دسترس قرار داشتينجمد شده در تانك ازت نگر اسپرم مياز طرف د. گرفتند یم

 یت اسپرم شاهد و منجمد بررسي ماده، فعالیال شدن تخمكها در ماهينان از سيآه به دنبال اطم

آنگاه با پاره .  شدیهوش و از استخر خارج ميه سر بي ماده با ضربه به ناحیسپس ماه.  شدیم

 یع تخمدان از تخمكهاي خون و مای آمك تور شد و بهیآردن شكم تخمكها استحصال م

م ي تقسی استحصال شده وزن شده و به چند قسمت مساویتخمكها. ديگرد یاستحصال شده جدا م

 استفاده از اسپرم یبرا.  شدیا منجمد انجام مي تازه یسپس لقاح تخمكها با اسپرمها.  شدندیم

لقاح به . ديه روش مرطوب گرم گردع بيمنجمد در لقاح، اسپرم منجمد پس از خروج از ازت ما

 یلي م100تر اسپرم منجمد گرم شده، در حجم يل یليك ميدر روش اول مقدار . دو روش انجام شد

 لقاح یق شد و از آن برايگراد رق ی درجه سانت37تر آب مزرعه پرورش با درجه حرارت يل

تر اسپرم منجمد گرم ي لیليك مي آه در روش دوم مقدار یدر حال. دي گرم تخمك استفاده گرد350

 درجه 37تر آب يل یلي م100 گرم تخمك اضافه شد سپس مقدار 350زان هر يشده، به م

قه جهت لقاح، اسپرم با تخمكها هم زده ي دق10خته شد و به مدت زمان ي آنها ریگراد بر رو یسانت



     
   

 تخمها، یندگسپس جهت رفع چسب. ها خارج شد ط تخمي از محین مدت آب به آراميپس از ا. شدند

  .م ساعت انجام شديك و ني آه در آن خاك رس حل شده بود به مدت ی آنها با آبیشستشو

 ی آه در طیبه طور. شدند یها به طور مرتب هم زده م ، تخمی عمل رفع چسبندگیدر ط  

ن ي اید حاوي پودر خاك رس با آب جدی دو تا پنج مرتبه آب حاوین عمل در صورت لزوم برايا

 تخمكها به یپس از گذشت مدت زمان الزم با وارد آردن آب تازه شستشو. ض شديپودر تعو

ان به طور آامل پودر خاك رس شسته شد و تخمها به ي آه در پایافت به طوري یمرور ادامه م

ان آب و يون با آنترل جري دوره انكوباسیدر ط. وش چنكو منتقل شدنديون ي انكوباسیترانها

  . شدی الزم انجام  میها ده مراقبت قارچ زیخارج آردن تخمها

 مولد 15 مولد ماده و 10ك شامل يبرون به تفك  مولد قرهی قطعه ماه25در مجموع تعداد   

ن ي همچن30/1/1376ت ي لغا11/1/136  و 20/9/1375ت ي لغا7/9/1375 ینر در فاصله زمان

ق قرار داده ينر مورد تزر مولد 13 مولد ماده و 7ك شامل يبرون به تفك  قطعه مولد ازون20تعداد 

در حدود شش ساعت .  گرم تخمك در نظر گرفته شد350ش مقدار يمار آزماي هر تیبرا. شدند

. ن شديي چشم زده درصد لقاح تعی و شمارش تعداد تخمهای تصادفیپس از لقاح، با نمونه بردار

ز ي ن(Yolk plug)سه زرده ي و شمارش در مرحله مشخص شدن آین نمونه برداريعالوه برا

  .دندين تعداد الرو خارج شده شناور شمارش گرديهمچن. انجام شد

  جي نتا– 6

  ق آننده مناسبي به رقیابي اصول دست -1-6

ت يق آننده، ارتباط غلظت ساآاروز بر فعاليك از عوامل رقين اثر هر ييشات تعيآزما  

  بار تكرار 10اساس د، بريل سولفكسايمت ین مقدار درصد زرده تخم مرغ، درصد ديياسپرم، تع

ك تا چهار ي در نمودار شماره یبه طور.  باشدیبرون م  قرهی قطعه ماه10  یش بر رويهر آزما

نه اثر يدر زم. ت اسپرم نشان داده شده استي فعالیشات بر روين آزمايج اثرات اين نتايانگيم

ن ي اسپرم ایبر رو آه هر عامل به طور جداگانه یت اسپرم در حالتيق آننده بر فعاليعوامل رق

ل يمت یط ديه پس از اضافه آردن اسپرم به محيد آه، چند ثانيمشاهده گرد. ان اثر داده شديماه

ار ي بسیها ن در غلظتيهمچن. دهند یت خود را از دست ميد خالص، تمام اسپرمها فعاليسولفكسا

ر نسبت به  موال04/0 آه در غلظت ی شود در حالیت اسپرم ميباال ساآاروز سبب آاهش فعال

ن اثر ييدرخصوص تع). 5نمودار (  داشته استیشتريت بي ساآاروز اسپرم فعالیها ر غلظتيسا

 درصد زرده تخم 35 و 25زان ين ميد آه بيت اسپرم مشاهده گرديدرصد زرده تخم مرغ بر فعال

 یش مبنيج آزمايبا توجه به نتا). 6نمودار ( نداشته است یراتييت تغيقه فعاليمرغ در مدت پنج دق

ت تمام اسپرمها شده ين رفتن فعاليه سبب از بيد خالص پس از چند ثانيل سولفكسايمت ینكه ديبر ا



     
   

ك عامل يد به عنوان يل سولفكسايمت یگر ضرورت استفاده از دياز طرف د). 7نمودار (است

ق يقط ريد در محيل سولفكسايمت یزان دو درصد دين از ميط انجماد، بنابرايحفاظت آننده در شرا

م يق آننده جهت تنظيط رقي اضافه شده به محHClس ين مقدار ترييدر تع. آننده استفاده شده است

pH ق يط رقي محيی آن در محلول نهای آه مقدار مصرفیك موالر استفاده شد به طوري از محلول

 pH= 6/8ق آننده از ي محلول رقpHن مرحله ي ایدر ط.  موالر بوده است1/0آننده ساخته شده 

نه اثرات يدر زم. ديم گردي بود تنظ6/7 آه برابر یاريان خاوي اسپرم ماهpHزان يبه م

 آه در معرض یا ق آنندهي رقیها طيسه با محيق آننده در مقاي رقیها طي به محیده ژنياآس

ك ساعت پس از ي یت اسپرم در فاصله زمانيد آه فعاليژن قرار داده نشده بودند مشاهده گردياآس

ژن بوده ي فاقد اآسیها م برابر نمونهيك و نيژن ي اآسی حاویها ، در نمونهیردر معرض گذا

وه يد آه در انجماد به شي مشاهده گردی و آنیجي دو روش انجماد تدریرينه بكار گيدر زم. است

 ی فعال پنج برابر اسپرمهای شبانه روز تعداد اسپرمها10 پس از گذشت مدت زمان یجيتدر

 گرم یها شات مربوط به استفاده از روشيدر آزما). 8نمودار (بوده است  یفعال، روش انجماد آن

م يد،  اسپرم فعال در روش گرم آردن مرطوب سه و نيآردن اسپرم پس از انجماد مشاهده گرد

ع يبه ما) تعداد اسپرمها (یجه توده سلولينه نتيدر زم. برابر روش گرم آردن خشك بوده است

  .ك به پنج بوده استي یع اسپرمي به ماین توده سلولزايد آه مي مشاهده گردیاسپرم

ق يط رقيد در محيل سولفكسايمت ی مختلف دی آه اسپرم با درصدهایشي آزمایمارهايدر ت  

قه و پنج ي دق30 یپس از گذشت مدت زمانها. ع قرار داده شده بودنديط ازت مايآننده در شرا

 آه در يیها ت در نمونهين فعاليشتري، بد آهي شد مشاهده گردیت اسپرم بررسيشبانه روز فعال

سه ين مقايهمچن. باشد یاند م د قرار داده شدهيل سولفكساي متی دو درصدیق آننده حاويط رقيمح

ع قرار داده شده بودند نشان داد آه يط در ازت ماين شراي شاهد آه با همیها ها با نمونه ن نمونهيا

 یمارهايات تي دارد جزئین نقش اساسيي پایاهاد در حفظ اسپرم در دميل سولفكسايمت یوجود د

ه در يق آننده پايط رقيد در محيل سولفكسايمت ی مختلف دیبرون آه با درصدها  ازونیاسپرم ماه

  .ان شده استي ب1ع قرار داده شده بودند در جدول شماره يازت ما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
   

 
 
   لقاح-2-6

 ماده ی قطعه مولد ماه10ك شامل يبرون به تفك  قرهی قطعه مولد ماه25در مجموع تعداد   

 11/1/76ن ي و همچن20/9/1375ت ي لغا7/9/1375 ی نر در فاصله زمانی قطعه مولد ماه15و 

 13 ماده و ی مولد ماه7ك شامل يبرون به تفك  ازونی قطعه مولد ماه20 و تعداد 30/1/76تا 

ن در ي از مولدی تعدادیومتريات مشخصات بيق قرار داده شدند جزئي نر مورد تزریمولد ماه

ان مولد ماده در هر دو ي درصد ماه60زان يج نشان داد آه،  مينتا. ان شده استيمه بيجدول ضم

ق قرار ي مورد تزری جنسیدگيان مولد نر در هر دو گونه آه جهت رسي درصد ماه75گونه و 

 براساس متوسط تعداد یشي آزمایمارهاي تیج آلينتا.  را نشان دادندی جنسیدگيدند رسگرفته بو

برون   ازونی ماهی عدد تخمك برا70برون و تعداد   قرهی ماهی عدد تخمك در هر گرم برا50

 از همان گونه ی منجمد سه قطعه ماهیمار، از اسپرمهايجهت انجام عمل لقاح در هر ت.  باشدیم

ان در يك از ماهيده از هر ي پنج مولد ماده رسی تخمكهایمارها بر روين تيست ااستفاده شده ا

ج ينتا. ش پنج بار تكرار شده استيمار آزماي آه هر تیبطور.  مختلف انجام شده استیزمانها

  و 2باشند آه در جدول شماره  یشات مين آزماين به دست آمده از ايانگيحاصله براساس م

  .اند دهان شي ب9نمودار شماره 

ن يهمچن.  بوده است35ت برابر ين فعاليشتري و ب12ت ين فعاليت اسپرم آمترياز نظر فعال  

ان ي آه تا پايین تخمهايشترين بيعالوه بر ا.  بوده است27ن آن يشتري و ب8ن درصد لقاح يآمتر

 جين نتايا.  درصد بوده است16شرفت داشته اند يسه زرده پيل آيون و تشكيمرحله گاستروالس

در .  ساعت از انجماد آنها گذشته بود240 تا 12 است آه، مدت زمان يیمربوط به لقاح اسپرمها

 ساعت از انجماد آنها گذشته بود 36 آه مدت یش مربوط به اسپرمهاي آزمایمارهاي از تیكي

 اسپرم یمارهاي نشان داد آه، در تیشگاهي آزمایهايبررس. تعداد شصت قطعه الرو خارج شد

 از یتر نيي مراحل پایدها آه دارايشدند اسپرمات یع خارج مينكه از ازت ماي پس از امنجمد شده

ن يهمچن.  بودندیشتري قدرت تحرك بیدها داراي بودند نسبت به اسپرماتوزوئی جنسیدگيلحاظ رس

 12 نشده بود و مدت یا ق آنندهيط رقيچ گونه محي آه از اسپرم منجمد شده آه وارد هیدر حالت

  .ديد گرديد تعداد هزار قطعه الرو تولينجماد آنها گذشته بود در لقاح استفاده گردساعت از ا

  

  

  



     
   

 مختلف ی ازون برون با درصدهای اسپرم ماهیمارهايج تيات نتايجزئ: 1جدول شماره 

  ع يه و ازت مايق آننده پايط رقيد در محيسولفكسا ليمت ید
درصد 

DMSO  

 30ت پس از يدرصد فعال

 قهيدق

 شبانه 5 پس از تيدرصد فعال

 روز

 شبانه 10ت پس از يدرصد فعال

 روز 

2 82 76 24 

10 85 70 10 

18 73 26 12 

26 65 17 0 

32 0 0 0 

 0 0 35 شاهد

  

تعداد تكرار هر (برون   اسپرم منجمد شده قره برون و ازونیمارهايج لقاح تينتا: 2جدول شماره 

  ) بار و از ده مولد نر مختلف بوده است5مار يت
مدت زمان  ینوع ماه

 انجماد

ن درصد يبهتر

 تيفعال

ن درصد يبهتر

 لقاح

تعداد زرده سهيآ یتخمكها درصد نيبهتر

 اروها

 0 16 27 35 12 قره برون

 0 16 21 27 24 قره برون

 قطعه60 12 17 24 36 قره برون

 0 0 0 12 45 قره برون

 0 11 25 17 205 قره برون

 0 3 8 18 10 ازون برون

 0 0 12 21 120  برونازون

 0 9 9 25 240 ازون برون

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

   بحث-7

 مدت زمان یق آننده سالم ماندن اسپرم در طيط رقي اسپرم در محی نگهداریشرط اساس  

 از چهار قسمت اآروزوم، سر، قطعه وسط و یاريان خاوياز آنجا آه اسپرم ماه.  باشدیانجماد م

 یبين قسمتها آسيچكدام از اي باشد آه به هید طوريماد باط انجين شرايل شده است بنابرايدم تشك

ن در ساختمان ي بنام اآروزیمي آنز(Ciereszko, 1996)زآو يريبر طبق گزارش س. نرسد

 یها بيص آسي تشخی برایم شاخص مناسبين آنزي قرار دارد آه ایاريان خاوياآروزوم ماه

 ی آه در طیبه طور.  باشدین وارد شود ماين ماهي انجماد به ساختار اسپرم ای آه در طیاحتمال

ت ي آه فعاليیاسپرمها.  شودین آم ميت اآروزي اسپرم فعالی نگهداری طوالنیمدت زمانها

رغم  یگر علي دیاز سو.  خواهند بودی بهتریري تحرك پذین در آنها حفظ شود داراياآروز

 ورود اسپرم از غشاء یا وجود اآروزوم بریاريان خاوي ماهیل در تخمكهايكروپين ميوجود چند

 ی هسته اسپرم می سر اسپرم دارای قسمت اصل(Ciereszko, 1996) باشد ی میتخمك ضرور

ب ي مختلف ممكن است سبب تخریهاpHك با داشتن يزوتونير اي غیطهايط محين شرايباشد بنابرا

ظت  آنها آمتر از غلیونهايك آه غلظت يپوتونيق آننده هي رقیطهايمح. هسته اسپرم شوند

جه موجب تورم ي شوند و در نتیط به داخل اسپرم مي اسپرم باشد سبب وارد شدن آب محیونهاي

 اسپرم یونهايشتر از غلظت ي آنها بیونهايك آه غلظت يپرتوني هیطهاي محیول. شوندياسپرم م

جه موجب جمع شدن اسپرم ي شوند و در نتیطيباشد سبب خارج شدن آب اسپرم به داخل مح

 یشتر حاويقطعه وسط اسپرم ب. شود یب اسپرم ميند سبب تخرين هر دو فرآيرابناب. شونديم

 به عنوان منبع ATPد ي باشد و با تولی میره تنفسي زنجیها مها و واآنشي و آنزیتوآندريم

ژن و مصرف آن جهت يلذا حضور اآس.  داردیا  اسپرم نقش عمدهیها تي در تحرك و فعالیانرژ

ن ي دنینهاينها در ساختمان دم پروتئيعالوه بر ا. رديد نظر قرار گد موري اسپرم بایها تيفعال

ند ينما ینه حرآت را فراهم ميدهند و زم ی واآنش مBن توبولي توبولیها ني با پروتئAتوبول 

.  حرآت اسپرم گرفته خواهد شدیب شود جلوين توبولها تخري ساختمان ایقين اگر به طريبنابرا

ق آننده يط رقي تحرك در محیگاه الزم براياسپرم به تحرك، جااز يگر در مواقع نياز طرف د

ن يهمچن. رديط مورد توجه قرار گيزان رقت در محيد ميرامون اسپرم وجود داشته باشد لذا بايپ

 قابل یق آننده بر ساختمان اسپرم مسائليط رقيك از اجزاء محير جداگانه هر ينه تاثيدر زم

ك و در يپرتونيط هيط محيجاد شراياد با اياروز در غلظت زنكه، ساآي باشد از جمله ای میبررس

گر ياز طرف د.  شودیب اسپرم ميك سبب تخريپوتونيط هيط محيجاد شراين با ايي پایها غلظت

ها   به حفاظت آنندهیك عامل آمكي نقش یق آننده دارايط رقيزرده تخم مرغ در مح

(Caryoprotectant)اسپرم ین وقتيبنابرا.  داشته باشدیا هي نقش تغذید تا حدوديباشد و شا ی م 



     
   

ها  نيم غلظت پروتئيآن یل شده باشد، مي آه فقط از زرده تخم تشكیا ق آنندهيط رقيرا وارد مح

د عامل يل سولفكسايمت ید. آند ی میريط جلوگيبات زرده از حرآت اسپرم در محير ترآيوسا

 عدم استفاده از 1983 سال در) Holtz( باشد برطبق گزارش هلتزیحفاظت آننده اسپرم م

ن ي شود آه ایط مي در محيیستالهايل آريق آننده سبب تشكيط رقيد در محيل سولفكسايمت ید

د خالص بر اسپرم يل سولفكسايمت ی دیق وقتين تحقيدر ا.  شوندیب اسپرم ميستالها سبب تخريآر

ن ين از بي شود آه این رفتن آامل اسپرم ميد آه بالفاصله سبب از بياثر داده شد مشاهده گرد

لذا ضمن توجه به ضرورت استفاده از .  باشدید ميل سولفكسايمت ی دیديت اسيل خاصيرفتن به دل

ب ساختمان ي آه سبب تخری از آن به طوریق آننده، آاربرد غلظت متعادليط رقيآن در مح

زان يق به مي تحقني ايین غلظت به آار برده شده از فرمول نهايبنابرا.  باشدیاسپرم نشود الزم م

  .  باشدی اسپرم می برایط مناسبيدو درصد فراهم آننده شرا

ك عامل يسرول به عنوان يد از گليل سولفكسايمت ی دین به جاي از محققیاگرچه بعض  

سرول از تحرك اسپرم يباشد آه گلين مين ايق مبين تحقيج اي نتایاند ول حفاظت آننده استفاده آرده

ط يتر آردن محين مسئله تي مهمترHClس يدر مصرف تر. آند ی میري جلوگیاريان خاويماه

 اسپرم pHق آننده مشابه ي رقpH آه ی مناسب است به طورpHط يدن به شرايق آننده و رسيرق

 هلتز نشان 1983نكه در سال ي رغم ایعل.  باشدی م6/7 برابر pHن يط خودش باشد آه ايدر مح

 یك در دمايوتي بی روز با اضافه آردن آنت32ان تا مدت ي اسپرم آزاد ماهیداد آه، امكان نگهدار

ق يط رقيها در محيك از رشد باآتريوتي بیگراد وجود داشته است و اگر چه آنت یدو درجه سانت

ها وجود دارد يت باآتري آه احتمال حضور و فعالیشگاهيط درجه حرارت آزمايآننده در شرا

 درجه -196ر درجه حرارت ين نظيير پااي بسی در درجه حرارتهایآند ول ی میريجلوگ

 یك ضروريوتي بی باشند استفاده از آنتیست نمي قادر به زیطي محیهايگراد آه باآتريسانت

. ق آننده استفاده نشده استيط رقيك در محيوتي بیق از آنتين تحقين اساس در ايبر هم. باشد ینم

ط يژن به محي است وارد آردن اآسق به آار برده شدهين تحقي آه در ايیكهايگر از تكني دیكي

نكه در درجه ي بر ای مبن1983در سال ) Stoss(ه استوسي باشد اگرچه با فرضیق آننده ميرق

ط يژن به محي به وارد آردن اآسیازين نيابد بنابراي یسم اسپرم آاهش مين متابوليي پایحرارتها

 بر ی مبن1981در سال ) Billard(الرد يشات بيج آزماي با توجه به نتایباشد ول یق آننده نميرق

 یط سبب آاهش باقي است و آاهش آن در محی آن ضروری ماندگی باقیژن روينكه اآسيا

ل گفته شده فوق بهتر ي نداشته باشد به دلیريژن تاثي اگر اآسین حتيباشد بنابرا ی اسپرم میماندگ

. ط انجام شوديبه محژن يق اآسيق آننده تزريط رقي باشد قبل از وارد آردن اسپرم به محیم

ق آننده يط رقي درصد در مح25 تا 10نها استفاده از زرده تخم مرغ با غلظت يعالوه بر ا



     
   

 در یزان اضافيا به ميط نباشد ي آه زرده تخم مرغ در محیرا در صورتي م باشد زیضرور

سپرم  ای باروريی در توانایط انجماد اثرات منفيط باشد، پس از خارج آردن اسپرم از شرايمح

  .(Cherepanov et al., 1997)دارد 

 برابر هشت و مقدار pHمول در  یلي م20س ي شامل بافرتریا ق آنندهيط رقين محيهمچن  

 اسپرم ی انجماد و نگهداری درصد زرده تخم مرغ برا12د و يل سولفكسايمت ی درصد د12

 یگريط دين محيبر اعالوه . (Drokin et al., 1997) به آار گرفته شده است یاريان خاويماه

مول در  یلي م25/12زان ي به مNaClس يكول در بافرتريلن گلي درصد ات5/17 تا 5/12شامل 

pH استفاده شده است یاريان خاوي اسپرم ماهی انجماد و نگهداری برا5/8 برابر (Jahnichon 

et al., 1997) .درجه -196 حرارت یل اتر در دمايكول و اتيلن گلي از اتیگريق ديدر تحق 

 استفاده شده است یاريان خاوي اسپرم ماهیع جهت انجماد و نگهداري گراد در ازت مایسانت

(Kopeika et al., 1993) .ط ي از مواد استفاده شده در محینه تعداديق اگرچه در زمين تحقيا

 یزان مواد  به آار برده با گزارشهاي در می فوق مشابهت داشته است ولیق آننده با گزارشهايرق

 1997در سال ) Drokin(ن يجه آاهش درجه حرارت با آنچه دروآينت. فوق اختالف داشته است

 20زان يزان آاهش درجه حرارت انجماد به ميان به آار برده به مين ماهيدرخصوص اسپرم ا

  درجه اختالف داشته -70 تا -25قه در فاصله يك دقي مدت زمان یگراد و در ط یدرجه سانت

 درجه در 15زان ي به م-70 تا -25ق آاهش درجه حرارت از ين تحقيه در ا آیاست به طور

  .ن آندتر انجام شده استيسه با دروآيقه انجام گرفته شده است آه در مقايدق

ع از يط ازت مايت اسپرم پس از خارج آردن ان از محي فعالین جهت بررسيهمچن  

 از 1993در سال ) Cherepanov(رپانوف ي استفاده شده است از جمله چی مختلفیمحلولها

KCl در بافر HClني و ل)Lin ( موالر  یلي م25 از محلول 1996در سالNaCl 30 در 

 با ی از آب معمول1997در سال ) Dorkini(ن ي و دروآpH= 8 در HClس يموالر تر یليم

اظ به ق به لحين تحقياند آه ا ه استفاده آردهي ثان30گراد به مدت  ی درجه سانت40درجه حرارت 

  . باشدین مي درجه به عنوان عامل فعال آننده مشابه عملكرد دورآ40آار بردن آب با حرارت 

ك ي باشد به عنوان ین ميل گزانتيك متيآه ) Theophyline(ن يلينها از تئوفيعالوه بر ا  

 ی حلقوAMPش سطح ين با افزايليتئوف. عامل فعال آننده اسپرم پس از انجماد استفاده شده است

 ی آه وقتی به طور(Ciereszko et al., 1996) شود ی اسپرم میريش تحرك پذيبب افزاس

جه گلوآز يكوژن شده و در نتيه گليت تجزيش فعالياد باشد باعث افزاي زی حلقوAMPزان يم

  .رديگ یار اسپرم قرار ميت در اختي فعالی براید انرژيجهت تول



     
   

 ی با آن مواجه میاريان خاوي ماهیوعر و پرورش مصني آه اغلب در تكثی از مسائلیكي  

 آه ین اسپرم را دارند طوريرش چندي پذيی توانایاريان خاوي ماهین است آه، تخمكهايم ايشو

ر تخمها ين حالت، سبب مرگ و ميجه اي ممكن است در آنها اتفاق افتد و در نتی اسپرمیحالت پل

زات ي مسائل مورد بحث تجهگر ازي دیكي. (Doroshov, 1993)م شود يه تسهيدر مراحل اول

ن جهت در سال ي باشد به همیت اسپرمها قبل و بعد از انجماد ميل فعاليه و تحليالزم جهت تجز

وتر انجام يله آامپي را به وسیاريان خاويت اسپرم ماهيز فعالي آنالCiereszkoزآوه يري س1996

 فعال یدن تعداد اسپرمهاهنگام استفاده از اسپرم منجمد جهت لقاح در صورت آم بو. داده است

 یها وتي از پایاديد از تعداد زين آاهش بايپس از ذوب آردن اسپرم منجمد، جهت جبران ا

ر يتاث یزان لقاح بينه مي هم در زمی استحصالیت تخمكهايفياگرچه آ. اسپرم منجمد استفاده شود

جه لقاح موثر ينتت تخمكها و در يفيان ممكن است، بر آي از جمله سن ماهی باشد و عواملینم

اند در   ماندهی باقی ماهیون در حفره شكمي آه تخمكها پس از اوالسین مدت زمانيهمچن.  باشند

  .باشد یزان لقاح موثر مي میر گذاريتاث

 در ی شبانه روز توسط آونت14ز به مدت يت آميد به طور موفقي سفیاري خاویاسپرم ماه  

 مدت شش ماه یان طين ماهي و انجماد اسپرم این نگهداريهمچن.  شده استی نگهدار1989سال 

 1997ن در سال يعالوه برا.  انجام شده است1997در سال ) Cherepanov(رپانوف يتوسط چ

و ) Jahnichen( توسط جانچن Acipenser ruthenusاد ي استرلیاري خاویاسپرم ماه

 27از گذشت مدت زمان  شد آه پس یط انجماد نگهداري ماه در شرا11ك تا ي یهمكاران به مدتها

ن ي خارج شده از لقاح ای اسپرم وجود داشته است و الروهایها  درصد در نمونه40ت يروز فعال

ق ين تحقيج حاصله از ايسه نتايسه با شاهد بوده است آه مقاي درصد در مقا94 تا 44ن ياسپرمها ب

  .دباش یقات در آشور مينگونه تحقي از استمرار ایانگر چشم انداز روشنيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  یريجه گي نت– 8

  . باشدیر قابل ارائه ميشنهادات زيقات پين تحقي ایدرخصوص اجرا  

 درصد زرده تخم 25س، ي موالر تر1/0 موالر ساآاروز، 04/0ق آننده شامل يط رقيمح) الف

برون و  ان قرهي اسپرم ماهید جهت انجماد و نگهداريسولفكسا ليمت یمرغ و دو درصد د

  .باشد یسب مبرون منا ازون

   باشدیه مي قابل توج10ك به يق آننده به نسبت يط رقيزان رقت اسپرم به محيم) ب

ست به حداقل يبا یق آننده ميط رقي و وارد آردن اسپرم به محیرين اسپرم گي بیفاصله زمان) ج

  .رسانده شود

ه شود الزم است  در انتقال اسپرم به حداقل رسانديی از اثرات گرمای ناشیها بينكه آسيجهت ا) د

  .خ انجام شودي یانتقال اسپرم در ظروف حاو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  شنهاداتي پ– 9

باشد  یها الزم م ن گونهي و مناسب انجماد اسپرم ایجهت بدست آوردن استاندارد قطع  

ر و پرورش ي اسپرم در مزارع تكثیشرفته مربوط به نگهداريزات پي مجهز به تجهیشگاههايآزما

  .ها انجام شود نهين زميقات مستمر در اي شود و تحقی راه اندازیارياوان خيماه

  ر و تشكري تقد-10

 ی همكاری به نحویقاتين پروژه تحقي ای آه در اجرایزان و بزرگوارانياز همه عز  

  . شودی میداشته اند تشكر و قدردان

كده پژوهش(الت استان مازندران يقات شياست وقت مرآز تحقيدآتر رضا پورغالم ر )1

   پروژهی در حسن اجرایريگيت و پيبه لحاظ جد)  خزریاي دریاآولوژ

مرآز ( خزر یاي دری پژوهشكده اآولوژیاست فعلي ری خوشباور رستمینعليدآتر حس )2

ه و ارائه گزارش ي جلسه دفاعی مربوط به برگزاری هایريگيبه لحاظ پ) قات سابقيتحق

 يینها

 جهت یقاتي معاونت سابق تحقیامرز اللوئ و مهندس فری معاونت فعلی سلمانیمهندس عل )3

  اجراء و مكاتباتینظارت زمانبند

 يیح گزارش نهاي و تصحیا به لحاظ داوري نیريروس اميدآتر س )4

 و یوتر پژوهشكده جهت آمك در اطالع رساني مسئول آامپین نوش آباديد نورالديس )5

 پي جهت مساعدت در تای و احترام السادات علویده زهرا نبويس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
   

  

  مهي ضم– 12

  برون مورد استفاده در پروژه ن قرهي از مولدی تعدادیومتريمشخصات ب

  طول فوركcm  cmطول آل  لوگرميوزن به آ قيخ تزريتار تيجنس فيرد

 146 160 21 7/9/75 نر 1

 145 162 18 7/9/75 نر 2

 163 181 24 7/9/75 ماده 3

 139 152 18 8/9/75 ماده 4

 160 176 22 8/9/75 ماده 5

 159 175 25 20/9/75 نر 6

 159 179 22 20/9/75 ماده 7

 137 149 29 20/9/75 ماده 8

 149 159 18 11/1/76 ماده 9

 160 176 22 15/1/76 ماده 10

 146 160 21 20/1/76 ماده 11
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Abstract 
Annually, increasing antropogenic impact on environment results in 

a considerable aggravation of the ecological condition and extinction of 
many species of organisms and a decrease in the abundance of  
Acipenseridae fish family in the Caspian Sea. Therefore cryopreservation 
of the sturgeons sperm has become on urgent problem. Thus 
cryopreservation of gametes and embryos is considered to be one of the 
ways to preserve gene pool of the fish. In this research the broodfish 
originated from Turkman and Tazabad fish capture station in south of 
Caspian Sea. They were stored in fish breeding pond with river water flow 
for one week in shahyd Marjani and shahyd Rajaei fish farms. The males of 
broodfish were injected intramuscularly with action dryed sturgeon 
pituitary at doses of 2.5 mgkg-1 body weight. The sperm was collected 12h 
later, by a sound connected to 50ml syringe. Activity of fresh sperm wa 
determined by mean of microscope after its dilution by water. Then the 
fresh sperm was diluted by cryoprotective medium in proportion of 1:10 
containing 0.1 M of Tris-HCl buffer, pH 8.6, 2% dimethyl sulphoxide, 25% 
yolk of chiken egg and 0.04 M saccharrose. sperm diluted using this way 
was poured into 1ml syringe and frozen according to two method: 
immediately or gradually. After 12h to 205h activity of frozen-thawed 
sperm was determined and used for fertilization. As the result showed that 
the percentage of foucoundation (success of fertilization) was 27 and the 
percentage of yolk sac embryo stage was 16.  
 
Key words: Sturgeon, Sperm, Fish, Cryopreservation 
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