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 چکيده

. شد ي بر قدرت بارورسازي آن بررس     بيوتيک  آنتي و   ي و اثر مدت زمان نگهدار     کمان  رنگين آالي  قزل اسپرم   ي امکان نگهدار  تحقيقن  يدر ا 

ن و يليسـ  ي پنـ IU ۲۵۰  اسپرم به همـراه ,مار اوليدر ت.  انجام گرفتبيوتيک آنتي و بدون بيوتيک آنتي يمار حاوي دو تبيوتيک آنتير مورد د

 يهـا  تيـ  در داخـل پل    بيوتيـک   آنتـي  بـدون    هـا   اسـپرم  ,مار دوم يتر اسپرم و در ت    يل يلي هر م  ين سولفات به ازا   يسيگرم استرپتوما  کروي م ۲۵۰

 با تخمک  ۲۵ و   ۱۹،  ۱۲،  ۸،  ۶ صفر،   يند لقاح در روزها   يفرا. دش ينگهدار) ºC ۳‐۲(خچال  يها در    تيسپس تمام پل  . خته شد يپالستيكي ر 

. دشـ  اسپرم در موقع لقاح استفاده يساز فعال يالرد براي بي ، از آب و محلول نمک     ها  هکنند  فعال اثر نوع    يابي ارز يبرا. ان ماده انجام شد   يماه

ـ    ن اختالف يا. افتي کاهش   گشايي  تخم و   زدگي  چشمها، درصد     اسپرم يش مدت زمان نگهدار   ي با افزا  ,دست آمده به  ج  ياساس نتا  بر ن يهـا ب

 ۱۲تـا روز    . >p(۰۵/۰(د  شـ  با روز صفر مشاهده      داري  معني به بعد تفاوت     هشتم از روز    ي، ول )<۰۵/۰p(دار نبود    ي معن ۶ صفر و    يروزها

 ي در روزهـا   ي، ول )<۰۵/۰p( با هم نداشتند     حاصلج  ي در نتا  داري  معني تفاوت   بيوتيک  آنتيو بدون    بيوتيک  آنتي يمار حاو ي، دو ت  ينگهدار

الرد نسـبت  ي بي با محلول نمکبه دست آمدهج ي نتا ,مارهايدر همه ت  . )>۰۵/۰p(مار مشاهده شد    ين دو ت  ي ب ي مشخص بسيار تفاوت   ۲۵ و   ۱۹

 درصـد در روز صـفر بـه    ۰۶/۸۹ از زدگي چشم , استفاده شده بود کننده  فعالبه عنوان    که از آب     ييمارهايكه در ت   يطور ه ب ,تر بود يشبه آب ب  

 ۶۳/۷۴ درصد در روز صـفر بـه         ۸۶/۹۸ از   , بود کار رفته   به ي که محلول نمک   ييمارهاي،  و در ت    ۲۵ و صفر در روز      ۱۹ درصد در روز     ۱۵/۱۲

 .افتي کاهش ۲۵ درصد در روز ۷۸/۷۹ و ۱۹درصد در روز 
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 مقدمه

هاسـت کـه در جوامـع مختلـف در حـال              قرن پروري  آبزي

 بـه خـود     يانجام است و در چند دهه گذشته حالت صـنعت         

 در  يعي وسـ  بسـيار ان هـم در سـطح       يماه  آزاد. گرفته است 

 بـه اسـپرم و      يدسترسـ . ابنـد ي ير و پـرورش مـ     يجهان تکث 

 در زمـان مـورد      يت مناسب و به مقدار کـاف      يفيتخمک با ک  

ر ي در مزارع تکث   يت لقاح مصنوع  ي در موفق  یاز، عامل مهم  ين

ان بخصـوص   يـ  گامـت ماه   ينگهـدار . اسـت  يو پرورش ماه  

. ر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          ي در چند دهه اخ    ,اسپرم

 ي بـه دو صـورت منجمـد بـرا         به طور معمول  ان  ياسپرم ماه 

 يهـا   ه دور يمـدت بـرا     کوتـاه  ي و نگهـدار   ي طوالن يها  هدور

    انجمــاد اســپرم از . شــود ي مـ يروزه نگهــدار تــر چنــد کوتـاه 

 دارد کـه    ي متعدد ياي است و مزا   يشرفته جهان ي پ ياه روش

ـ      يماز آن جمله      در معـرض خطـر      يهـا   هتوان به حفـظ گون

ـ     ي نگهدار يها انقراض با استفاده از گامت      يشده در بانک ژن

 ي نژادهـا  ي نگهدار راهر از   ي تکث يکيت ژنت يري، بهبود مد  )۹(

. اشـاره کـرد  ) ۱۰( ي انتخـاب يها  هجاد دورگ يباارزش، امکان ا  

 هـاي   تيـ  موفق  بـا وجـود    انيـ  انجماد اسـپرم ماه    يها روش

ژه ياج به امکانات و   يعلت احت  ات مختلف، به  قيقتححاصله در   

ر و  يـ  تکث يهـا  ده در سـطح کارگـاه     يچيو استفاده از فنون پ    

 ينگهـدار . دا نکـرده اسـت    يـ  پ ياديـ  کاربرد ز  يپرورش ماه 

ن نر را از    ااد مولد ي تعداد ز  ياز به نگهدار  يمدت اسپرم ن   کوتاه

د غـذا،   يـ  مربـوط بـه خر     يهـا   هنـ يجه هز ي در نت  ,برد مین  يب

عالوه ). ۲( ن نر را کاهش خواهد داد     اه مولد ي و تغذ  يرنگهدا

در زمان آماده بودن    (ع و آسان عمل لقاح      ي انجام سر  ,نيبر ا 

   شـده، انتقـال و      يبـا اسـپرم نگهـدار     ) ان مـاده  يتخمک ماه 

 ير به جـا ي تکثيها ن کارگاهي در ب ,نا اسپرم مولد  ييجا هجاب

دت اسپرم   کوتاه م  ي نگهدار هاي  تيگر مز ي از د  ,ناخود مولد 

ــ). ۱۰( اســت ــاهين نگهــداريهمچن ط يمــدت در شــرا  کوت

 هـاي   ي و سـخت   يدگيچيپ ر بوده و  ي کامال امکان پذ   يکارگاه

 .انجماد اسپرم را ندارد

   ,شــود ي مــي نگهــدارکــم يکــه اســپرم در دماهــا يزمــان

 در ير قابـل تـوجه  ييـ  و بدون تغرد داي کمترسوخت و ساز  

 ,)۱۵ کرد   ي نگهدار توان آن را به مدت چند روز       يت م يفيک

 مـدت   ي رو ير منف ي، تاث يش درجه حرارت نگهدار   ي افزا يول

، يژن کاف يحضور اکس ). ۱۴(گذارد   ي اسپرم م  يزمان نگهدار 

ار مهـم   ي از عوامل بس   ,ل و تبادل مناسب گازها    يط استر يشرا

 شـوند  محسـوب مـی    اسپرم   يش مدت زمان نگهدار   يدر افزا 

 نـد  گـزارش کرد   )۱۹۸۰( ١نزي اسکات و با   وهشیپژ يط). ۴(

 خـود را از چنـد سـاعت تـا           يمان  زنده توانند  ميها   که اسپرم 

 نشان داده   يگريات د تحقيقهر چند   . چند هفته حفظ کنند   

 درجـه  ۴ يتـر اسـپرم در دمـا      ي طـوالن  ياست کـه نگهـدار    

ر قـرار   يشتر تحت تأث  يت اسپرم را ب   يفي ک تواند  مي گرادسانتي

ـ  يجـاد شـرا   يژن و ا  يدهد، چـون کـاهش اکسـ        يهـواز  يط ب

 و  يمان  ممکن است زنده   , مرتبط با آن   هاي  ين آلودگ يهمچن

 هـای  پـژوهش البتـه   ). ۱۸(ها را کاهش دهـد       تحرک اسپرم 

 ياسـپرم مـاه   . نه انجـام شـده اسـت      ين زم يز در ا  ي ن يموفق

ــه مــدت کمــان رنگــين يآال قــزل ــ روز توســط ب۱۵ ب وک ي

 روز توســط ۳۴و بــه مــدت ) ۱۹۷۸ (٢پــاوغلو و هــولتزيهات

اک و  يـ باب.  شـده اسـت    ينگهـدار ) ۱۹۸۳ (٣ولتزاستاس و ه  

ــاران  ــدار ) ۲۰۰۳(همک ــپرم نگه ــا اس ــده  يب ــزلش  يآال ق

 مشـابه   گشـايي   تخـم  درصد   ,ک هفته ي به مدت    کمان  رنگين

 بر مـدت    بيوتيک  آنتياثر حضور   . دست آوردند  هاسپرم تازه ب  

 Salmo(انوس اطلــس يــ آزاد اقي اســپرم مــاهيمانــدگار
salar (    ٤يتوسط استاس و رفسـتا) بررسـی شـده   ) ۱۹۸۳ 

 .است

   نشــان داده اســت کــه يشــگاهيات آزماتحقيقــن يهمچنــ

 ي بـه جـا   ي و بـافر   ي نمکـ  يهـا   اسپرم با محلول   يساز فعال

  ش مـدت زمـان تحـرک اسـپرم         ي افزا موجب ,استفاده از آب  

                                                 
۱- Scott & Baynes 

۲- Buyukhatipoglu & Holtz 

۳- Stoss & Holtz 

۴- Stoss & Refstie 
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از آنجا که احتمال دارد قدرت و مدت حرکت ). ۱۱(شود  يم

 اسـتفاده از    رو ايـن   ازابـد،   ي کـاهش    ياسپرم بعد از نگهـدار    

 در هنگــام اســتفاده از اســپرم ي نمکــکننــده  فعــالمحلــول 

.  باشـد  يد ضـرور  يانجام عمل لقـاح شـا     برای  شده   ينگهدار

 از ي و اقتصادي تنها گونه پرورشکمان رنگين يآال قزل يماه

ر و  يـ  تکث يصـورت مصـنوع    هب راني که در ا   استان  يماه آزاد

 لـزوم   ,ين ماه ير ا يکثت ت يري بهبود مد  برای. ابدي يپرورش م 

 مولـد نـر     يگـاه . شـود  يشتر احسـاس مـ    يات ب تحقيقانجام  

ـ  ,ار کارگاه اسـت   ي در اخت  يشتريب ده ي مولـد مـاده رسـ      ي ول

ان را تـا    يـ توان اسپرم ماه   ي م ین مواقع يوجود ندارد، در چن   

 ها کرد و بعديخچال نگهدارين ماده در داخل  ادن مولد يرس

 ياکنـار ي در يبيکتـا بـه حـال شـ       . مورد اسـتفاده قـرار داد     

ــرا) ۱۳۷۹( ــاهيکــه ب ــ اســپرم اي مــدت کوت ــاهي  را ين م

ران انجام  ينه در ا  ين زم ي در ا  يگريدتحقيق   ,دهکر ينگهدار

 يمنظور امکـان نگهـدار     ق به ين تحق ي ا رو از اين . نشده است 

 اثـر مـدت زمـان       يبررسـ ) ۱ بـا اهـداف      ين مـاه  يـ اسپرم ا 

 بر مـدت    وتيکبي  آنتي اثر) ۲ ,سازي ت بارور ي بر قابل  ينگهدار

عنـوان    بـه  يسه آب و محلول نمک    يمقا) ۳  و  اسپرم ينگهدار

 يهـا  ش قـدرت بارورسـازي اسـپرم      ي افـزا  بـرای  کننده  فعال

 .رفتيشده انجام پذ ينگهدار

 

 ها مواد و روش

 نامولد

  ر و پـرورش    يـ ق از مرکـز تکث    يـ ن تحق يـ از ا ين مورد ن  امولد

 منظـور بدين  . دشن  يد باهنر کالردشت تأم   يان شه يماه آزاد

 ي پرورشـ يهـا  ه در حوضچيي نهايدگي مولد تا زمان رس  ۱۰

وزن .  شـدند ي نگهداريعي طبيم نوريط رژ ي در شرا  ۱×۳×۹

 ۴۵ تـا    ۳۵لـوگرم و طـول آنهـا        ي ک ۵/۲ تـا    ۵/۱ن  ين ب امولد

 ي موقع ,۱۳۸۳ ل بهمن ماه  يق در اوا  ين تحق يا. متر بود يسانت

ن يبـد . دش شروع   , بود رادگسانتي درجه   ۸‐۱۰ آب   يکه دما 

نـه  ي معا ي دست و ماساژ شـکم     يان با فشار جزي   يمنظور ماه 

 . نـد افتير انتقـال    يـ ده بـه سـالن تکث     يان رسـ  يـ  و ماه  شدند

) MS222) ppm ۱۰۰ با ماده    يهوش ين نر پس از ب    امولد

 بـا حولـه     ,ن طـول و وزن    يـي  و پس از تع    يسنج ستيابتدا ز 

 ۱۰ با اسـتفاده از سـرنگ        يکش اسپرم. دندش خشک   یزيتم

 از مخلوط شدن اسـپرم بـا        يريمنظور جلوگ  به( يتري ل يليم

طور  به انياسپرم ماه.  انجام گرفت)ادرار، مدفوع، آب و خون

 يکي پالسـت  هـاي   تيـ  شده و در داخل پل     آوري  جمعجداگانه  

 .دش ينگهدار)  ºC ۳‐۲( خچاليل تا شروع کار در ياستر

 

  اسپرميروش نگهدار

 يسـاز  قيرق تحرک اسپرم پس از      ,ها شيقبل از شروع آزما   

ــبت   ــه نس ــول رق ۱:۱۰۰۰ب ــا محل ــ ب ــده، در ز قي ــکنن ر ي

ـ   شد يبررس) ×۴۰۰( يکروسکوپ نور يم  کـه   ييهـا   ه و نمون

 بـا   ي انتخاب و به نسبت مساو     , داشتند ياديزدرصد تحرک   

در . هـا اسـتفاده شـدند      شي آزما يگر مخلوط شده و ط    يکدي

مار در نظـر گرفتـه      ي دو ت  بيوتيک  آنتيش در مورد    ين آزما يا

 يکي پالسـت  هـاي   تيـ هـا از پل     اسـپرم  ي نگهـدار  ي بـرا  شد و 

ــتر ــتفاده ياس ــه تيدر ت. دشــل اس ــار اول ک ــاويم ــار ح  يم

تـر اسـپرم    ي ل يلـ ي م ۳ت  يـ  بود، در داخل هر پل     بيوتيک  آنتي

 يپن) IU (يالملل نيواحد ب ۲۵۰ سپس به مقدار,خته شدير

 ين سـولفات بـه ازا     يسيگرم استرپتوما  کرويم ۲۵۰ن و يليس

 مـار دوم هـم  يدر ت. دشـ سپرم به آنها اضـافه  تر اي ليليهر م

 در داخـل    , اضافه شود  ها  اسپرم به   يبيوتيک  آنتينکه  يبدون ا 

مار هـم سـه تکـرار در نظـر          ي هر ت  يبرا. خته شد يها ر  تيپل

 ۲‐۳ (يخچـال معمـول   يها در داخل     تيسپس پل . گرفته شد 

جاد تبادل مناسب   ي ا برای.  شدند ينگهدار) گرادسانتيدرجه  

بـار در    کيـ ها، روزانـه     تيژن به داخل پل   يود اکس گازها و ور  

 دوباره بـه    ,يي آرام و جز   يها ها باز شده و پس از تکان       تيپل

  ن بـر روي در    يهمچنـ  .شـدند  يخچال برگردانـده مـ    يداخل  

چك وجود داشت كه در موقـع بسـتن         ها سه زائده كو    پليت

ها شـده و تبـادل هـوا         ، مانع از مسدود شدن كامل پليت      در

 . رون انجام مي شديها و هواي ب ات پليتين محتويب
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. انجام گرفـت   ۲۵ و ۱۹، ۱۲، ۸، ۶ صفر، هاي لقاح در روز

له درصـد   يوس شده، به  ي نگهدار يها قدرت بارورسازي اسپرم  

 يبـرا . شـد  يابيـ  پس از لقـاح ارز     گشايي  تخم و   زدگي  چشم

شده و به نسبت      ماده استحصال  ي ماه ۳انجام لقاح، تخمک    

 لقاح مورد   يها شيد و در آزما   شگر مخلوط   ي با همد  يمساو

 بر قـدرت    ها  هکنند   فعال اثر   ي بررس يبرا. استفاده قرار گرفت  

 شـده، لقـاح بـه دو صـورت          ي نگهدار يها  اسپرمبارورسازي  

مارهـا مقـدار    ي هر تکرار از ت    ي در حالت اول برا    ؛انجام گرفت 

 ۱۰۰ختـه شـد و      ي ر يکي گرم تخمک در ظـروف پالسـت       ۱۰

کروسـمپلر  يشده بـا اسـتفاده از م       يرم نگهدار تر اسپ يکروليم

سـپس بالفاصـله    .  اضافه شد  ها  تخمک يبرداشته شده بر رو   

 مول  يلي م ۱۲۵ب  يالرد  با ترک   ي ب ي نمک کننده  فعالمحلول  

 مــول يلــي م۲۰ن، يســي مــول گليلــي م۳۰م، يد ســديــکلر

 ۱:۲و بــه نســبت ) ۷ (۹ برابــر pHد، يــدروکلراي ه‐سيتــر

 مخلوط اسپرم و تخمـک اضـافه        يرو) کننده  فعال: تخمک(

ن مخلوط به هم زده شد و بـه مـدت           ي ا يآرام به و) ۱۶(د  ش

ل ي ماندند تا عمل لقاح تکم   يصورت ساکن باق   قه به ي دق ۲‐۳

ز انجام شـد و   يشو با آب تم    و پس از عمل لقاح، شست    . دوش

 ۴۵ ‐۶۰هـا بـه مـدت        ند جذب آب، تخـم    يال فر ي تکم يبرا

در حالت دوم عمل لقاح     . دند مان يصورت ساکن باق   هقه ب يدق

 استفاده از محلـول     ي به جا  ي ول ,مشابه حالت اول انجام شد    

ها  تخم. دش استفاده کننده فعالعنوان   از آب به,الردي بينمک

 در  گشـايي   تخـم  و   زدگـي   چشـم پس از جذب آب تا مرحله       

 يکي پالسـت  ي و در سـبدها    ييايـ فرني کال هاي  داخل انکوباتور 

 قـرار   , شـده بـود    يگـذار  رار شـماره  مار و تکـ   ي هر ت  يکه برا 

 بــه تخمهــا شــوک ,زدگــي چشــمپــس از مرحلــه . گرفتنــد

زده  د و چشـم   ي سـف  هـاي    وارد شـد و تعـداد تخـم        يکيمکان

زده بـه کـل       چشـم  يهـا  م تعـداد تخـم    يشمارش و با تقسـ    

د شـ  محاسبه زدگي چشم لقاح داده شده، درصد      يها  تخمک

 داخـل   اييگشـ   تخمزده دوباره تا مرحله       چشم يها تخم ).۱(

 . ماندنديسبدها باق

 

  ي آمارهاي يبررس

ل يتبـد ) P≤۰  ≥۱ (ي بـه داده نسـبت  ي درصـد يهـا  هداد

 بـا اسـتفاده از آزمـون        هـا   هسـپس نرمـال بـودن داد      . شدند

 بـا فرمـول   ها ه و سپس داديرنوف بررسي اسم ‐موگروفيکول

Arc sin √p طرفه و تسـت   انس دويز واريآنال. دندش نرمال

ــيتکم ــوکيل ــري ت ــســه مي مقايا ب ــاي نيانگي  از  حاصــله

 t-testآزمـون  .  مختلف مورد استفاده قرار گرفـت  يمارهايت

کار رفته    به کننده  فعال دو نوع    هاي  نيانگيسه م ي مقا يز برا ين

 از  ,ها  هل داد يه و تحل  ي تجز يبرا. ق استفاده شد  ين تحق يدر ا 

سـطح  . دشـ  اسـتفاده    Excel و   SPSS ي آمار يافزارها نرم

 .شده بود نيي درصد تع۵ باال، يها  آزمون درداري معني

 

 نتايج 

 مـورد اسـتفاده قـرار       کننـده   فعـال ق دو نـوع     ين تحق يدر ا 

 گشـايي   تخـم  و   زدگـي   چشـم  هـاي   نيانگيـ سه م يمقا. گرفت

 نشـان داد کـه      ,t-test بـا آزمـون      کننـده   فعالحاصل از دو    

      ، )P>۰۵/۰(گر دارنــد يکــدي بــا داري معنــي بســيارتفــاوت 

 کننـده    فعـال  بـا    ج حاصـل  يمارها نتـا  يه در همه ت   ک يطور به

       کننده  فعالج دو   ين نتا يبنابرا. تر بود يش نسبت به آب ب    ينمک

 گشـايي   تخـم  و   زدگـي   چشم و درصد    يطور جداگانه بررس   به

 درصـد   ۲و۱جـداول   . صورت جـدا از هـم آورده شـد         آنها به 

 بـدون   يمارهـا يب در ت  يـ  را به ترت   گشايي  تخم و   زدگي  چشم

ــ ــاو يآنت ــك و ح ــي ي بيوتي ــک آنت ــولبيوتي         و در دو محل

 . دهند ي نشان مکننده  فعال

ن ي بـاالتر  , استفاده شد  کننده  فعالعنوان   كه از آب به    يزمان

 درصــد ۰۶/۸۹ج در روز صــفر مشــاهده شــد كــه    ينتــا

ش ي با افـزا ي بود، ولگشايي تخم درصد ۲۸/۸۸ و  زدگي  چشم

 .افـت ي کـاهش    هـا   اسـپرم  قدرت بارورسازي    ,يزمان نگهدار 

 و در هر    ۶ در روز    گشايي  تخم و   زدگي  چشمن مقدار   يهمچن

 تفـاوت   بيوتيـک   آنتـي  و بـدون     بيوتيک  آنتي يمار حاو يدو ت 

ن حـال   ي با ا  ,)P< ۰۵/۰( با روز صفر نشان نداد       داري  معني



 ۵۵۹        ۵۶۵ – ۵۵۵، از صفحه ۱۳۸۶، تير ماه ۲، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

در . ده شـد  يـ  د يشتري کاهش ب  بيوتيک  آنتيمار بدون   يدر ت 

 ير حـــاومـــاي در هـــر دو ت۲۵ و ۱۹، ۱۲، ۸ هـــاي روز

 در داري معنـي  کـاهش    بيوتيـک   آنتـي  و بـدون     بيوتيک  آنتي

 مشـاهده شـد     ۶ صـفر و     ي نسـبت بـه روزهـا      ج حاصـل  ينتا

)۰۵/۰<P .( بـا   گشـايي   تخـم  و   زدگي  چشم کاهش   با وجود 

ـ   هاي  ، تفاوت يش زمان نگهدار  يافزا  ۸ ين روزهـا  ي موجود ب

مــار ي در ت۲۵ و ۱۹ ين روزهــايمــار و بــي در هــر دو ت۱۲و

 يج لقاح ينتا). P< ۰۵/۰(دار نبود    ي معن بيوتيک آنتي يحاو

 تـا صـفر کـاهش       بيوتيـک   آنتيمار بدون   ي و در ت   ۱۹در روز   

ــتي ــ,اف ــار حــاوي تي ول ــي يم  درصــد ۱۵/۱۲ بيوتيــک آنت

در .  را نشان دادنـد    گشايي  تخم درصد   ۴۹/۱۱  و    زدگي  چشم

مـار بـه    ي در هـر دو ت     گشـايي   تخم و   زدگي  چشمز  ي ن ۲۵روز  

 . ديصفر رس

کار   به کننده  فعالالرد به عنوان    ي ب يکه محلول نمک   ي زمان

 زدگـي   چشمز حداکثر   ي ن کننده   فعالن  يرفت، مشابه آب در ا    

 درصـد در روز     ۳۰/۹۸ و   ۸۶/۹۸ب بـا    يـ  به ترت  گشايي  تخمو  

ج ي، افـت نتـا    يش زمـان نگهـدار    يصفر مشاهده شد و با افزا     

  که از آبييمارهايسه با تين کاهش در مقا ي ا ي ول ,ده شد يد

.  برخـوردار بـود    يب کمتر ياستفاده شده بود، از سرعت و ش      

مار بـا و    ي در هر دو ت    گشايي  تخم و   زدگي  چشمتفاوت مقدار   

 يگر و روزها  يکدي با   ۶ صفر و    ي در روزها  بيوتيک  آنتيبدون  

 زدگي  چشم). P< ۰۵/۰(دار نبود    يگر معن يکديز با   ي ن ۸ و   ۶

، ۸ يزهـا  در رو  بيوتيـک   آنتـي  يمار حاو ي در ت  گشايي  تخمو  

ــاوت ۲۵ و ۱۹، ۱۲ ــي تف ــا داري معن ــدي ب ــتند يک گر نداش

)۰۵/۰ >P(, بسـيار   تفاوت   بيوتيک  آنتيمار بدون   ي در ت  ي ول

 يگر و روزهـا   يکـد ي بـا    ۱۲ و   ۸ هـاي   ج روز ي در نتا  يمشخص

 ).P>۰۵/۰(دشگر مشاهده يکديز با ي ن۲۵ و ۱۹، ۱۲

 ۱۲ ينکه تا روز  نگهدار    ي ا , ذکر شود  دي که با  يگري نکته د 

ج ي در نتا  داري  معني تفاوت   بيوتيک  آنتي با و بدون     يمارهايت

 ي در روزها  يول, )P<۰۵/۰(گر نداشتند   يکدي با   زدگي  چشم

ــاوت ۲۵ و ۱۹ ــيار تفـ ــکاربسـ  و زدگـــي چشـــم در ي آشـ

 ).P>۰۵/۰(د شمار مشاهده ين دو تي بگشايي تخم

 

 بحث

، کــم ي در دماهــاســوخت و ســازل کنــدتر بــودن يــدل بــه

با . ر است يپذ ن دماها تا چند روز امکان     يا اسپرم در    ينگهدار

 يهواز يط ب يجاد شرا يل ا يدل  به يش مدت زمان نگهدار   يافزا

. ابـد ي يت اسـپرم کـاهش مـ   يـ في ک,يياي باکترهاي يو آلودگ 

 از  توانـد   مـي  مناسـب    يهـا   در غلظـت   بيوتيـک   آنتيافزودن  

 کـرده و مـدت زمـان        يري جلـوگ  ها  اسپرم ييايعفونت باکتر 

 حاضـر   پـژوهش ج  ينتـا ). ۱۸(د  کن تر يوالن آن را ط   ينگهدار

 درصـد   , بودنـد  بيوتيـک   آنتي ي که حاو  ييمارهاينشان داد ت  

 بدون  يمارهاي نسبت به ت   يتريش ب گشايي  تخم و   زدگي  چشم

ن علت باشد کـه  يد به اي شامسئلهن  يا.  داشتند بيوتيک  آنتي

ـ   موجـب  تواننـد   مـي  ها  بيوتيک  آنتي  از  ين رفـتن بعضـ    ي از ب

ن کـار هــم از عفونــت  يــد و بــا اون شـ ي هــوازيهــا بـاکتري 

 ب سـلول  يـ  و هـم رق    نندک  می يري جلوگ ها  اسپرم ييايباکتر

در . رود ين مـ  يژن از ب  ي مصرف اکس  يد برا ي اسپرماتوزوئ يها

انوس اطلـس   يـ  آزاد اق  يمـدت اسـپرم مـاه       کوتـاه  ينگهدار

)S.salar(,      مشاهده شد که افزودن IU ۱۲۵ ن و  يليس ي پن

ــرم استرپتوماي م۱۲۵ ــيکروگ ــه ازا يس ــولفات ب ــر ين س  ه

 يش مـدت زمـان نگهـدار      ي افـزا  موجـب  ,تـر اسـپرم   يل يليم

 بيوتيـک   آنتي ي حاو يمارهايکه ت  يطور شود، به  ي م ها  اسپرم

گر يکدي با   ي تفاوت ي تا روز ششم نگهدار    بيوتيک  آنتيو بدون   

 بيوتيک  آنتي يمار حاو يش زمان، ت  ي با افزا  ي ول ,نشان ندادند 

ـ  يتا روز چهاردهم نتا    ـ  , نشـان داد   يل قبـول  ج قاب مـار  ي ت ي ول

 يطـ ). ۲۲(افـت   ي تا حـد صـفر کـاهش         بيوتيک  آنتيبدون  

مـدت اسـپرم گربـه        کوتـاه  ي نگهدار ي بر رو  يگري د تحقيق

مشاهده شـد کـه   ) Ictalurus punctatus (ي کاناليماه

 ۱۰ت خود را بـه مـدت        يفيل، اسپرم ک  ي استر يها طيدر مح 

ت آن بعد از    يفيل ک ياستر ريط غ ي در مح  يروز حفظ کرد، ول   

ق نشـان داد کـه      ين تحق يا. ن رفت ي از ب  کاملطور بهسه روز   

 اسـپرم از    يط نگهدار ي موجود در مح   يها  باکتري درصد   ۶۵
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 عـالوه بـر مصـرف       ين باکتر يکه ا  است   جنس پزودوموناس 

 ي نـوع  توانـد   مي خود   يسمي متابول يندهاي فرآ يژن برا ياکس

 ي جنس يها واره سلول يد و به د   کن ترشح   يم خارج سلول  يآنز

 يگـر ي د تحقيـق ن در   يهمچنـ ). ۱۳(د  سـاز  يصدمه وارد مـ   

 ي اسپرم گربـه مـاه     يط نگهدار ي به مح  بيوتيک  آنتيافزودن  

 روز تـا    ۶‐۸ از   يش مدت زمـان نگهـدار     ي افزا موجب يکانال

ا يـ الپي ت ي در ماه  ني ا با وجود ). ۱۰(ده است   ش روز   ۱۰‐۱۲

)Oreochromis niloticus (ــا اســتفاده از غلظــت  يه

 mg/mlن  يلي س ي و آمپ  mg/ml ۷۵۰ن  يسيجنتاما(تر  باال

طـور   هها را ب   يتوکندريت م ي اسپرم و فعال   يمان ، زنده )<۲۵۰

ن موضـوع افـزودن    يـ ا). ۲۰( کـاهش داده اسـت       داري  معني

 ي نگهـدار  هاي  طي مناسب به مح   يها  در غلظت  بيوتيک  آنتي

 .کند يد ميياسپرم را تأ

 يگـ  کننـد  ت لقـاح   بر قدر  ها  اسپرم ياثر مدت زمان نگهدار   

.  اسـت  بررسـی شـده    مورد   ين مختلف از توسط محقق  يآنها ن 

 روز  ۱۵ تـا    کمان  رنگين يآال  قزلمدت اسپرم     کوتاه ينگهدار

 روز  ۲۳و به مدت    ) ۱۹۷۸(پاوغلو و هولتز    يوک هات يتوسط ب 

ژن يبا اسـتفاده از اکسـ     ) ۱۹۷۸ (١توسط استاس و همکاران   

) ۲۰۰۳(ران  اک و همکـا   يـ باب. رفتـه اسـت   يخالص انجـام پذ   

ـ  کر يژن نگهدار ي را با استفاده از اکس     ين ماه ياسپرم ا  د و  دن

دست آوردند،   ه مشابه گروه کنترل ب    يجيک هفته نتا  يبعد از   

ن درصـد   ي همچن ها  اسپرم بعد از دو هفته درصد تحرک        يول

) ۱۹۸۳ (ياستاس و رفستا  . افتي کاهش   بشدت زدگي  چشم

  درصـد  ۸/۶۰  روز و۱۰  بعد از زدگي چشم درصد  ۹/۹۴ز  ين

انوس اطلـس   ي آزاد اق  ي با اسپرم ماه   ي روز نگهدار  ۱۴بعد از   

 اثـر زمـان   يز بررسـ يـ  حاضـر ن پـژوهش در . دست آوردند  هب

ش ي نشـان داد کـه بـا افـزا         به دست آمده  ج  ي بر نتا  ينگهدار

 کـاهش   هـا   اسپرم يگ کنند ، قدرت لقاح  يمدت زمان نگهدار  

دار نبـوده    يمعن تا روز ششم     ها  اختالفن  يهر چند ا  . ابدي يم

ـ  يج قابل قبول  يز نتا يو تا روز هشتم ن      ,دسـت آمـده اسـت    ه ب

                                                 
۱- Stoss et al 

 نسـبت بـه روز      داري  معنـي  از روز هشتم به بعد کاهش        يول

 زدگـي   چشم کاهش درصد    با وجود . صفر مشاهده شده است   

ــمو  ــايي تخ ــزاگش ــا اف ــان، تي ب ــاريش زم ــاويم ــه ح  ي ک

 لقاح داده   الردي ب کننده  فعال بود و با استفاده از       بيوتيک  آنتي

 ۲۸/۷۸ و   زدگـي   چشـم  درصد   ۷۸/۷۹،  ۲۵شده بود، در روز     

ر يج سـا  ي نشـان داد کـه نسـبت بـه نتـا           گشـايي   تخمدرصد  

 بــه نظــر  . تر بــوده اســت شــيشــده ب ات انجــامتحقيقــ

 بـودن غلظـت     اديـ زد  ي شـا  مسـئله ن  يـ رسد کـه علـت ا      يم

گـر  يق نسـبت بـه د     يـ ن تحق يـ کار رفتـه در ا      به بيوتيک  آنتي

ق غلظــت يــن تحقيــت، چــرا کــه در ا بــوده اســاتتحقيقــ

 .  بوداتتحقيقگر يباً دو برابر دي تقربيوتيک آنتي

 ۱۲کـه تـا روز   ني ا, به آن توجـه کـرد      دي که با  يگرينکته د 

 و بدون   بيوتيک  آنتي ي حاو يمارهاين ت ي ب داري  معنيتفاوت  

ـ  ,آن مشاهده نشـد    ن تفـاوت   يـ  ا ۲۵ و   ۱۹ ي در روزهـا   ي ول

 و زدگـي  چشـم کـه   يطـور  دار بود، به  ي مشخص و معن   اريبس

افت ي تا صفر کاهش     بيوتيک  آنتيمار بدون   ي در ت  گشايي  تخم

ــه ا ــک ــان ني ــئله نش ــی  مس ــد م ــاراده ــ و اهميي ک ت ي

شتر خـود را نشـان      يتر ب  ي طوالن يها  در زمان  ها  بيوتيک  آنتي

ر ي به غيگري دهاي  راهکاريشده قبل انجامات تحقيق .دهد مي

ش مـدت زمـان     ي افـزا  يبراز  ي را ن  بيوتيک  آنتياز استفاده از    

 از  يري مثال جلوگ  يبرا. اند  هشنهاد کرد ي پ ها  اسپرم ينگهدار

 توسط استاس و هـولتز      يع اسپرم ير و خشک شدن ما    يتبخ

ن بـا اسـتفاده از      ان محققـ  يـ ا.  اسـت  بررسی شـده  ) ۱۹۸۳(

ژن ي و اکسـ   ها  اسپرم يط نگهدار يکننده مح  ستم مرطوب يس

 روز  ۳۴ را تـا     کمـان   رنگـين  يآال  قـزل  يخالص، اسپرم مـاه   

. دست آوردنـد   ه ب زدگي  چشم درصد   ۸/۶۷ و   ند کرد ينگهدار

 اسـپرم   يط نگهـدار  ي کاهش درجه حرارت مح    ,نيعالوه بر ا  

       يري جلــوگهــا بــاکتري از رشــد گرادســانتيتــا صــفر درجــه 

 يلـ ي اسـپرماتوزوا را خ    يکي متـابول  هـاي   تيـ  و فعال  نـد ک می

 کم ينگهدار يز دما ي ن قيتحقن  يدر ا ). ۲۴ (دهد  ميکاهش  

 ياديـ ن دمـا مـدت ز  يـ بود کـه در ا    ) گرادي درجه سانت  ۲‐۳(

البته کـاهش درجـه      , فعال شوند  ها  باکتريکشد تا    يطول م 
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 توسط استاس   گرادسانتي درجه   ‐۲تر از صفر و تا      کمحرارت  

ن يـ  استفاده از ا   ي ول , است بررسی شده ) ۱۹۷۸(و همکاران   

ل آن   و بـه دنبـا     يخـ ي هـاي   سـتال يل کر يدما به علت تشـک    

). ۲۲(ه نشـده اسـت      ياد توصـ  يـ  اسـپرم ز   يها ب سلول يتخر

ن ي، همچن) ۶ و ۵(ژن ي بخصوص اکسيتبادالت مناسب گاز

منظـور    بـه  هـا   اسپرم آوري  جمع يک سرنگ برا  ياستفاده از   

با اسـپرم   ...  از اختالط ادرار، مدفوع، آب و خون و        يريجلوگ

ش يا افـز  ياديـ  را تا حـد ز     ها  اسپرم يت نگهدار ي قابل  ,)۱۲(

 .دهد مي

ـ ينکه در ب ي ا , ذکر شود  دي که با  يگرينکته د   يهـا  هشتر گون

قـه  ي دق ۲ اسـپرماتوزوا کمتـر از       معمـول طور  بـه  نيريآب ش 

 و ي کپـور معمـول  يکند و مـدت تحـرک آن بـرا         يحرکت م 

ه گـزارش   ي ثان ۱۲۰ و   ۶۰ب تا   ي به ترت  کمان  رنگين يآال  قزل

اخـل  صورت منجمد در د     اسپرم به  ينگهدار). ۳(شده است   

ط ي در شرا  يخچال حت يمدت در    صورت کوتاه  ها ب يع  يازت ما 

د شو ي کاهش درصد و مدت تحرک آن م       موجبمم هم   ياپت

ــرا). ۲۵ و ۱۶( ــاليب ــاز  فع ــپرم يس ــب اس ــ از آب اغل ا ي

 يشـگاه ي آزما اتتحقيقـ . شود ي استفاده م  ي نمک يها محلول

 يساز و فعالست ين ي مناسبکننده  فعالنشان داده است آب 

ش ي افـزا  موجـب  آب   ي بـه جـا    ي بـافر  يها  با محلول  اسپرم

شـده   ي نگهدار يها  اسپرمدر مورد   . شود ي م ها  اسپرمتحرک  

 ي بـافر  يها به علت کاهش قدرت تحرک، استفاده از محلول       

ق محلـول   يـ ن تحق يـ  در ا  رو نيـ از ا . رسـد  ينظر م   به يضرور

 يبررسـ . سـه شـدند   يگر مقا يکديالرد و آب با     ي ب کننده  فعال

ـ  ي نشان داد که محلول نمک     ج حاصل ينتا الرد نسـبت بـه     ي ب

.  داشته استیترشي بزدگي چشممارها درصد يآب در همه ت  

 ,ر نبود ياد چشمگ ي ز ي اول نگهدار  ي در روزها  ها  اختالفن  يا

نظـر   بـه . ان شد يشتر نما يها ب  ن تفاوت ي با گذشت زمان ا    يول

 قـدرت حرکـت     يش مـدت زمـان نگهـدار      يرسد با افـزا    يم

ـ يافتـه و اسـتفاده از محلـول نمکـ     ي کاهش   ها  اسپرم الرد ي ب

ش مدت زمان تحرک آنهـا در   ي و افزا  ها  اسپرمت  ي تقو موجب

 . را نشان داده استیترشيبج يسه با آب شده و نتايمقا

کـه بـدون افـزودن      رفـت   جـه گ  يتـوان نت   ي مـ  يطور کلـ   به

 ۶خچـال تـا     ي را در    ين مـاه  يتوان اسپرم ا   ي م ,بيوتيک  آنتي

 در غلظـت    بيوتيـک   آنتـي با افـزودن     ي ول , کرد يروز نگهدار 

 کـرد و    ي روز آن را نگهدار    ۲۵توان تا    ي م ,مناسب به اسپرم  

ان مـاده بـا اسـتفاده از محلـول          يپس از لقاح با تخمک ماه     

ـ يج قابـل قبـول  يالرد نتا ي ب ينمک ن روش، يـ ا. دسـت آورد  ه ب

 ندارد و انجام    ي به امکانات خاص   يازي و ن  است يا روش ساده 

اسـتفاده از   . اسـت ر  يپـذ   کامالً امکان  ياهط کارگ يآن در شرا  

ه و  ي از تغذ  ي ناش يها  هني کاهش هز  سبب تواند  مي روشن  يا

 يد و اقتصـاد يـ  توليهـا  هنين نر و کاهش هز  ا مولد ينگهدار

.اس کوچـک شـود    يشدن پرورش اين ماهي در مزارع در مق       
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بيوتيک طي  کننده در تيمار بدون آنتي و نوع محلول فعالحاصل از د) ميانگين± خطاي معيار (گشايي زدگي و تخم  مقايسه چشم‐۱جدول 

 روزهاي مختلف نگهداري

 مدت کننده نمكي بيالرد فعال کننده آب فعال

 گشايي درصد تخم زدگي درصد چشم گشايي درصد تخم زدگي درصد چشم )روز(نگهداري 

۰ a۴۱/۰ ±۰۶/۸۹ a۳۴/۰ ± ۲۸/۸۸ a۳/۰ ± ۸۶/۹۸ a۳/۰ ± ۳۰/۹۸ 

۶ ab۵۱/۰ ±۰۶/۶۶ ab۱۹/۱ ± ۵۲/۶۴ ab۱۵/۲ ± ۰۴/۹۷ a۵۳/۲ ± ۶۴/۹۶ 

۸ b-d۵۵/۴ ±۹۲/۳۶ bc۲۶/۵ ± ۲۴/۳۴ b-d۸۴/۲ ± ۶۴/۸۷ bc۸۰/۳ ± ۶۱/۸۳ 

۱۲ cd۵۳/۷ ±۰۸/۱۹ c۴۹/۷ ± ۵۱/۱۸ e۱۰/۷ ± ۲۸/۶۰ d۶۶/۷ ± ۸۵/۵۷ 

۱۹ e۰ d۰ f۰ e۰ 

۲۵ e۰ d۰ f۰ e۰ 
 . ندارندداري معني درصد  تفاوت ۵ح  در سط, مقاديري که حروف مشابه دارندها ستوندر داخل 

 

بيوتيک طي  کننده در تيمار حاوي آنتي حاصل از دو نوع محلول فعال) ميانگين± خطاي معيار (گشايي زدگي و تخم  مقايسه چشم‐۲جدول 

 روزهاي مختلف نگهداري

  کننده نمكي بيالرد فعال کننده آب فعال

 مدت

 )روز(نگهداري 
 گشايي درصد تخم زدگي درصد چشم گشايي درصد تخم زدگي درصد چشم

۰ a۴۱/۰ ±۰۶/۸۹ a۳۴/۰ ± ۲۸/۸۸ a۳/۰ ± ۸۶/۹۸ a۳/۰ ± ۳۰/۹۸ 

۶ a۵۰/۴ ±۲۶/۸۵ a۵۱/۴ ± ۵۰/۸۴ a-c۰۶/۳ ± ۸۷/۹۲ ab۲۴/۳ ± ۲۸/۹۲ 

۸ bc۵۵/۱۶ ±۹۵/۴۶ bc۴۰/۱۶ ± ۵۶/۴۴ cd۵۹/۴ ± ۸۹/۸۲ b-d۴۰/۵ ± ۸۹/۷۹ 

۱۲ cd۱۵/۱۰ ±۷۸/۲۷ bc۱۵/۱۰ ± ۷۸/۲۷ de۹۹/۰ ± ۹۳/۷۵ cd۵۷/۰ ± ۲۳/۷۴ 

۱۹ de۰۸/۶ ± ۱۵/۱۲ cd۷۱/۵ ± ۴۹/۱۱ de۶۱/۱ ± ۶۳/۷۴ cd۶۵/۱ ± ۱۵/۷۳ 

۲۵ e۰ d۰ c-e۷/۱ ± ۷۸/۷۹ b-d۷/۱ ± ۲۸/۷۸ 
 داري ندارند  درصد  تفاوت معني۵ در سطح , مقاديري که حروف مشابه دارندها ستوندر داخل 
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Abstract 
In this study, preservation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) sperm and effects of preservation 

duration and antibiotics and activating solutions on the fertility of sperm were investigated. For 
assessing the effect of antibiotics on fertility two samples – one including antibiotic and another 
without antibiotic – were devised. In the first sample, sperms were treated with a solution containing 
250 IU/ml penicillin and 250 µg/ml streptomycin sulfate, and in second treatment, sperms were put in 
plastic plates without being treated with antibiotics and were stored in a refrigerator (2-3 ºC). Sperm 
and zygote fusion happened 0, 6, 8, 12, 19 and 25 days after storage in refrigerator. Water and Billard 
saline solution were used at the time of fusion to evaluate the impact of the type of activating solutions 
on fertility. The results showed that eyeing and hatching rates decreased with the storage duration. 
These differences were not significant between zeroth and 6th days (p > 0.05), but after 8 days of 
storage, significant differences (p < 0.05) were observed. There were not significant differences in 
eyeing and hatching rates between the two samples (with and without antibiotic) until day 12 of 
storage, but significant differences were noticed between the two samples (P< 0.05) on days 19 and 25. 
In all samples, Billard saline solution produced higher fertilization rates as compared to water. In 
water-treated samples, eyeing rate decreased strongly from 89.06 to 12.15 and zero percent on days 0, 
19 and 25, respectively, but in the samples treated with Billard saline solution, fertility decreased from 
98.86 percent on day 0 to 74.63 percent on day 19 and 79.78 percent on day 25. 
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