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  هاي تحرك اسپرم ماهی بسترکننده بر شاخص اثر دو نوع رقیق

)Huso huso♀×Acipenser ruthenus♂طی نگهداري بلندمدت (  
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  چکیده
یر هاي جنسی در تکثنگهداري طوالنی مدت اسپرم از جمله راهکارهاي مدیریتی استفاده از سلول

وري ماهیان خاویاري است که تاکنون پرهاي آبزيمصنوعی ماهیان است. ماهی بستر یکی از بهترین گزینه
تحرك اسپرم  هايژگیویحاضر، تغییرات  همطالعاي صورت نگرفته است. در بر روي انجماد اسپرم آن مطالعه

صد گین درکننده، مورد بررسی قرار گرفت. میان ماهی خاویاري بستر پس یک سال نگهداري با دو رقیق
انیه ث 77/96±61/6درصد،  57/47±7/4به ترتیب  1Eکننده  براي رقیق VSLتحرك، مدت زمان تحرك و 

ثانیه  5/102±24/5درصد، 71/33±36/5میکرومتر بر ثانیه و پس از یک سال به ترتیب  39/125±81/40و 
به ترتیب  2E نندهک ها براي رقیقمیکرومتر بر ثانیه بود. میانگین همین شاخص 84/60±55/24و 
ه ترتیب بمیکرومتر بر ثانیه و پس از یک سال  26/110±19/31ثانیه و  102±01/9درصد،  06/3±47/41
ن داد که ومتر بر ثانیه بود. نتایج نشامیکر 77/52±6/27ثانیه و  67/82±11/10درصد،  55/4±51/28

هاي این پژوهش ). یافته<05/0P(شت کننده وجود ندا هاي بررسی شده بین دو رقیقتفاوتی در شاخص
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 مقدمه

خزر طی سه  صید ماهیان خاویاري دریاي
دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. این 
کاهش صید به دالیل مختلف از جمله صید 

هاي طبیعی و ورود تخریب زیستگاهرویه، بی
هاي مختلف به دریا بوده است آالینده

)Bronzi and Rosenthal, 2014 تخریب .(
 طبق که بوده حدي به ماهیان این ذخایر

طبیعت  نظر سازمان جهانی حفاظت از
)IUCN(1 هاي خانواده تاسماهیانکلیه گونه 
)Acipenseridaeهاي در ) در فهرست گونه

 اندبندي شدهمعرض خطر این سازمان دسته
)IUCN, 2016 این در حالی است که طی .(

ها تقاضاي جهانی براي گوشت و این سال
خاویار این ماهیان رو به افزایش نهاده است 

)Bronzi et al., 2011; Bronzi and 
Rosenthal, 2014.(  

یکی از رویکرد پرورش تاسماهیان، 
ترین راهکارهایی است که به منظور مهم

هاي وحشی و کاستن از فشار صید بر جمعیت
پاسخ به نیازهاي مصرف، در بسیاري از نقاط 
جهان مورد نظر قرار گرفته است، به طوري که 

میزان تولید  ،1999-2013در فاصله زمانی 

                                                             
1- International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) 

 12 تن در 2٫706گوشت ماهیان خاویاري از 
 43 در تن 65٫600 از بیش به کشور،

 Bronzi andکشور افزایش یافته است (
Rosenthal, 2014هاي ). در بین انواع دورگه

ماهیان خاویاري در جهان، ماهی خاویاري 
 Husoماهی فیلدورگه بستر (حاصل تالقی 

huso  ماده و استرلیادAcipenser ruthenus 
 پروريآبزي مستعد بسیار هايگزینه از نر)،

 این ماهیان براي تولید گوشت و خاویار به
رود. این دورگه قابلیت پرورش در شمار می

هاي با شیوهرا  شورهاي شیرین و لبآب
 Chebanov( اياي و چندگونهگونهپرورش تک

and Billard, 2001،( رشد سریع،  همراه با
,.Omoto et alهاي اول و دوم (نسلزایا بودن   

 پذیري به غذاي دستی) و سازش2001
)Chebanov and Billard, 2001 (.دارد  

هاي مختلف انجماد و نگهداري از مزیت
توان به بلند مدت اسپرم ماهیان خاویاري، می

(اسپرم) در  هاي جنسی نردسترسی به سلول
طول سال و پوشش عدم همزمانی رسیدگی 

 حمل )،Billard et al., 2004( مولدین جنسی

تر و با استرس کمتر نمونه اسپرم به و نقل آسان
تمام  جاي مولدین نر، امکان استفاده از

در  به ویژههاي موجود در آینده پتانسیل اسپرم
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هاي به شدت در معرض خطر انقراض گونه
)Cabrita et al., 2010 و کاربرد آن در (

ژنتیکی و تولید  هايهاي دستکاريآزمایش
 Hassanzadehماهیان تمام ماده خاویاري (

Saber et al., 2014 .اشاره کرد (  
هاي تحرك از جمله موارد بررسی شاخص

کلیدي در ارزیابی کیفیت اسپرم پس از 
 ;Billard et al., 2004زدایی است (انجماد

Aramli et al., 2014هاي ). از بین شاخص
اثیرگذار هستند، تحرك اسپرم که در لقاح ت

هاي ارزیابی سرعت حرکت، درصد سلول
ها  توسط متحرك و مدت زمان تحرك آن

مورد تاکید قرار گرفته  پژوهشگرانبسیاري از 
,.Cabrita et al., 2010; Alavi et al( است  

2012b;Aramli et al., 2014 .(  
اثر نگهداري اسپرم در ازت مایع بر 

از ماهیان هاي تحرك اسپرم تعدادي شاخص
). 1 (جدول خاویاري بررسی شده است

هاي ها از نظر فعالیتنگهداري اسپرم این گونه
پروري و همچنین حفظ گونه حایز اهمیت آبزي

فراوان است. از آنجایی که اسپرم ماهی 
خاویاري دورگه بستر تاکنون مورد نگهداري 

به  پژوهشبلند مدت قرار نگرفته است، در این 
کننده مختلف بر  و رقیقبررسی تاثیر د

هاي تحرك اسپرم این ماهی طی شاخص

نگهداري بلند مدت آن پرداخته شده است. 
هاي رقیق کننده، ترکیباتی هستند که محلول

با حفظ خصوصیات بیوشیمیایی نمونه اسپرم، با 
ها، به مواد محافظت کاهش تراکم نسبی سلول

دهند هاي الزم را میکننده اجازه حفاظت
)Cosson, 2008 .(کار به هاي کننده رقیق

انجماد اسپرم  برايقبال  مطالعهرفته در این 
؛ Acipenser ruthenusتاسماهی استرلیاد (

Urbanyi et al., 2004ماهی () و فیلHuso 

huso 1386برادران نویري و همکاران، ؛ (
نتایج این  ند.ه بودکارایی خود را نشان داد

ترین محلول تواند در انتخاب مناسببررسی می
نگهداري  دراسپرم این ماهی براي کننده  رقیق

و عدم همزمانی  باشدمدت موثر طوالنی
هاي آینده تکثیر در فعالیترا استحصال گامت 

در را مصنوعی این ماهی، یا نیاز به اسپرم 
گیري آن با سایر ماهیان هاي دورگهفعالیت

  .کندجبران  ،اريخاوی
  

 هامواد و روش

این مطالعه در فصل تکثیر ماهیان خاویاري 
) در موسسه تحقیقات 1394(فروردین و اسفند 

المللی تاسماهیان دریاي خزر (رشت) انجام بین
 6 تعداد مطالعه این اجراي منظور به شد.

Huso huso♀×Acipenserعدد مولد بستر (  
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ruthenus♂و طولی به  ) نر با میانگین وزنی
متر سانتی 121±13 و گرم 8600±2170 ترتیب

  مورد استفاده قرار گرفتند.
مولدین نر سه ماه قبل از تزریق هورمون به 

هاي فایبرگالس ها، در وانطور جداگانه از ماده

نگهداري شدند. القاي رسیدگی جنسی در نرها 
 LHRH-A2پس از تزریق عضالنی هورمون 

)Ningbo Sansheng ، 3چین) به مقدار 
میکروگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن صورت 

  ).Nazari et al., 2010گرفت (
  

  هاي مختلف ماهیان خاویاري: مقایسه درصد تحرك اسپرم منجمد شده و شاهد در گونه1جدول 

  نام علمی گونه
  مدت زمان نگهداري  درصد تحرك

  منبع  در فاز انجماد
  پس از انجمادزدایی  شاهد

Acipenser baerii  88  23  یک سال  Tsvetkova et al., 1996  

A. brevirostrum  77  16- 2  36-24 ساعت  Horvath et al., 2008  
A. fulvescens  73  19  یک ساعت  Ciereszko et al., 2006  

A. gueldenstaedtii  -  40- 20   شش سال  Dzuba et al., 1999  
A. nudiventris 50  35  6 1382برادران نویري و همکاران،   ماه 

A. persicus -  50  45 1375عابدي،   روز 

A. persicus 82  20  7 1382برادران نویري و همکاران،   ماه 

A. persicus  86  32  یک هفته  Alipour et al., 2009 

A. ruthenus  68  15  یک سال  Tsvetkova et al., 1996  
A. ruthenus  97  47- 6   اشاره نشده  Boryshpolets et al., 2011   

A. stellatus 78  33  18 1382برادران نویري و همکاران،   ماه 

A. stellatus 73  37  یک هفته  Alipour et al., 2009 

Huso huso 80  30  7 1382برادران نویري و همکاران،   ماه 

H. huso  90  48  یک ساعت  Aramli et al., 2015 

H. huso  -  40- 25  شش سال  Dzuba et al., 1999  

Polyodon spathula 96  72  یک روز  Linhart et al., 2006 
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ساعت بعد  36استحصال اسپرم از مولدین، 
از تزریق هورمون و با استفاده از کاتتر 

لیتري لییم 50پالستیکی استریل و سرنگ 
ناحیه ادراري تناسلی پس از خشک کردن 

). بررسی Alipour et al., 2009( انجام گرفت
(درصد تحرك، مدت زمان  هاي تحركشاخص

هاي نمونه اسپرمبراي تحرك و سرعت تحرك) 
 برداري وطی پنج دقیقه پس از نمونهشاهد 

پس از پنج دقیقه براي تیمارهاي رقیق کننده، 
 انجام گرفت. ،هارقیق کنندهافزودن هر یک از 

کننده انحصاري براي  از آنجا که تاکنون رقیق
نگهداري و انجماد اسپرم ماهی بستر ارایه نشده 

 نگهداري بلند مدت، از دو رقیق براياست، 
کننده  رقیق شد.استفاده  زیرشرح  کننده به

 4/23) شامل 1E( (گونه پدري) استرلیاداسپرم 
 25/0مول تریس، میلی 30مول سوکروز، میلی
 متانول، با درصد 10مول کلرید پتاسیم، میلی

pH   8برابر با )Urbanyi et al., 2004 و (
گونه مادري) (ماهی فیلکننده اسپرم  رقیق

)2E 118مول سوکروز، میلی 4/23) شامل 
 10مرغ، زرده تخم درصد 20مول تریس، میلی

 8برابر با  pH با ،سولفوکسایدمتیلدي درصد
)Billard et al., 2004هاي). هریک از نمونه 

با  1:1سازي به نسبت اسپرم پس از رقیق
الذکر، به کمک کننده فوق هاي رقیقمحلول

به  ، فرانسه)IMV,MRS 3دستگاه پرکننده (
لیتري منتقل شدند. میلی 5/0هاي انجماد نی

هاي پر شده با رعایت فاصله از سطح سپس نی
دقیقه)  10مدت متر به ازت مایع (سه سانتی

 و )Urbanyi et al., 2004( ندشد منجمد
درجه  -196در نهایت به داخل ازت مایع (

گراد) انتقال یافتند. ارزیابی مجدد سانتی
 357( 1394هاي مورد نظر، در اسفند شاخص

روز بعد از استحصال) پس از انجمادزدایی با 
 20گراد به مدت درجه سانتی 40حمام آب 

  ).Alipour et al., 2009( فتثانیه صورت گر
 5ابتدا  هاي تحرك،ارزیابی شاخص براي

میکرولیتر آب  50میکرولیتر از اسپرم اولیه به 
کننده) که از قبل بر روي الم از عنوان فعالبه (

و شد پیش تنظیم شده قرار گرفته بود، اضافه 
عمل  ،ثانیه بعد) 5پس از اختالط (حدود 

فیلمبرداري دیجیتال برداري با دوربین تصویر
)091218 ،OCTAX آلمان) متصل به ،

، ژاپن) با Eclipse 50i ،Nikonمیکروسکوپ (
مدت زمان  .انجام شدبرابر  200 بزرگنمایی

تحرك اسپرم در هر نمونه نیز پس از اختالط با 
 آب، به کمک کرونومتر آزمایشگاهی دیجیتالی

)Labor 3، Hanhart،  آلمان) و تا زمان توقف
ها مورد درصد سلول 95حرکت بیش از 
  سنجش قرار گرفت.
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هاي متحرك، به منظور تعیین درصد سلول
 تا 10 هاي تهیه شده، تعداداز هر زمینه از فیلم

 تصویر متوالی مورد بررسی قرار گرفت 25
)Alavi et al., 2012a.(  سنجش میانگین

در زمینه مورد مطالعه  VSL(1(سرعت اسپرم 
(نقطه اول و آخر) نیز با مشخص کردن نقطه 

 Image Jافزار سر هر اسپرم و با استفاده از نرم
)Ver 1.41 ،NIH، آمریکا) صورت گرفت 
)Kalbassi et al., 2013 این شاخص براي .(

اسپرماتوزوا از هر نمونه سنجش شد  60تا  40
 ثانیهها با واحد میکرومتر بر و میانگین آن

)1-s.mμ شد) ارایه.  
هاي شاخص به دست آمده از بررسی نتایج
پس از  )تکرار براي هر تیمار سه(تحرك 
خطاي استاندارد ± میانگین صورت به محاسبه 

 هاداده بودن نرمال بررسی براي شد. ارایه
براي  .استفاده شد 2ویلک -از آزمون شاپیرو

در تجزیه و تحلیل میانگین موارد بررسی شده 
و  20 نسخه SPSS افزاربین تیمارها از نرم

)، ANOVA( طرفهواریانس یک تحلیلآزمون 
 آزمون از 357 و صفر روزهاي تیمار دو بین

t-test  و براي بررسی وجود و یا عدم وجود
دار بین میانگین تیمارها، از اختالف معنی

                                                             
1- Straight Line Velocity (VSL) 
2- Shapiro-Wilk 

درصد  95سطح اطمینان  در 3آزمون توکیپس
  .استفاده شد

 
  نتایج

هاي درصد تحرك اي سنجشنتایج مقایسه
هاي نمونه VSLاسپرم، مدت زمان تحرك و 

برداري و پس از یک سال اسپرم در روز نمونه
 1 هاينگهداري در ازت مایع به ترتیب در شکل

آمده است. مقایسه میانگین درصد تحرك  3تا 
برداري نشان داد که بین تیمارها در روز نمونه

 1Eکننده  از دو رقیقاستفاده از هر یک 
 06/3±47/41( 2Eدرصد) و  7/4±57/47(

 25/81±9/20( درصد) در مقایسه با شاهد
داري بر این اهشی معنیدرصد)، تاثیر ک

 ) اما بین دو رقیق>05/0P( شاخص داشت
). <05/0P( داري دیده نشدکننده تفاوت معنی

 دو رقیق اسپرم  بینهمچنین درصد تحرك 
 2Eدرصد) و  1E )36/5±71/33 کننده

نیز  یک سالدرصد) پس از  55/4±51/28(
؛ <05/0P( داري با یکدیگر نداشتتفاوت معنی

  ).1 شکل
چگونگی کاهش مدت زمان تحرك اسپرم 

  آمده است. 2در تیمارهاي مختلف، در شکل 
  
 

 

                                                             
3- Tukey's Multiple Range Test 
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 مایع ازت در نگهداري روز 357 از پس بستر دورگه اسپرم هاينمونه تحرك درصد میانگین مقایسه :1 شکل

دار بین تیمارها در هر ). حروف یکسان کوچک بیانگر عدم اختالف معنیn=6 ؛خطاي استاندارد ±میانگین (
  .است )<05/0P( ساله یک زمان مدت طی دارمعنی اختالف عدم بیانگر بزرگ یکسان حروف و )<05/0P( روز

  

  
 روز نگهداري در ازت 357هاي اسپرم دورگه بستر پس از یسه میانگین مدت زمان تحرك نمونه: مقا2شکل 

 در تیمارها بین دارمعنی اختالف عدم بیانگر کوچک یکسان حروف .)n=6 استاندارد؛ خطاي ± (میانگین مایع

  .است )<05/0P( ساله یک زمان مدت طی دارمعنی اختالف عدم بیانگر بزرگ یکسان حروف و )<05/0P( روز هر

  
مقایسه میانگین مدت زمان تحرك بین 

برداري نشان داد که تیمارها در روز نمونه
 1Eاستفاده از هر یک از دو رقیق کننده 

 ثانیه) 01/9±102( 2E و ثانیه) 61/6±77/96(
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ثانیه)،  61/318±94/135شاهد (در مقایسه با 
 شاخص این بر داريمعنی کاهشی تاثیر

) اما بین دو رقیق کننده به >05/0Pداشت (
داري دیده نشد کار رفته تفاوت معنی

)05/0P> مدت زمان تحرك اسپرم 2؛ شکل .(
ثانیه) و  1E )24/5±5/102دو رقیق کننده 

2E )11/10±67/82  ثانیه) پس از این مدت
داري با یکدیگر نشان نداد معنی نیز تفاوت

)05/0P>.(  
) در VSLمقایسه سرعت حرکت اسپرم (

 3تیمارهاي مختلف در شکل نمونه شاهد و 
نشان داده شده است. این نتایج حاکی از آن 

ها در روز است که سرعت حرکت اسپرم
 شاهدبرداري، در سه تیمار نمونه

 ثانیه)، رقیق میکرومتر بر 28/35±71/118(
 میکرومتر بر 1E )81/40±39/125کننده 

 19/31±26/110( 2Eکننده  ثانیه) و رقیق
دار ثانیه) با یکدیگر اختالف معنی میکرومتر بر

همچنین سرعت حرکت  ).<05/0P( نداشتند
 1E )55/24±84/60 کننده اسپرم در دو رقیق

 6/27±77/52( 2E ثانیه) و میکرومتر بر
روز نگهداري  357ثانیه) پس از  میکرومتر بر

داري نشان در ازت مایع، با یکدیگر تفاوت معنی
  ).<05/0Pنداد (

  

  
 روز نگهداري در ازت مایع 357هاي اسپرم دورگه بستر پس از نمونه VSL: مقایسه میانگین 3شکل 

 روز هر در تیمارها بین دارمعنی اختالف عدم بیانگر کوچک یکسان حروف .)n=6 استاندارد؛ خطاي ± (میانگین

)05/0P>05/0دار طی مدت زمان یک ساله () و حروف یکسان بزرگ بیانگر عدم اختالف معنیP> (است.  
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  بحث
انجماد و حفظ بلند مدت اسپرم ماهیان 

تواند نقش مهمی در گسترش خاویاري می
 داشته ماهیان این پروريآبزي هايفعالیت

 ).Shaliutina-Kolesova et al., 2015( باشد

چگونگی تاثیر انجماد و نگهداري بلند مدت بر 
هاي تحرك اسپرم ماهی بستر تاکنون ویژگی

هاي حاضر نشان داد که یافتهگزارش نشده بود. 
انجماد و نگهداري اسپرم ماهی خاویاري بستر 

فته تا یک کار ربه کننده  با هر یک از دو رقیق
دست آمده از به پذیر است. نتایج سال امکان

انجماد اسپرم انواع ماهیان خاویاري حاکی از 
هاي انجمادزدایی تحرك اسپرم کاهش قابلیت

گونه که . هماناستشده نسبت به اسپرم شاهد 
شود، مدت زمان مشخص می 1از جدول 

نگهداري نمونه اسپرم در فاز انجماد در 
بسیار متنوع است. اگرچه مطالعات پیشین 

نگهداري کوتاه مدت اسپرم در ماهیان 
نیازهاي همزمانی رسیدگی جنسی خاویاري، 

 کمبود و اسپرم جاییبهجا سهولت ها،ماده و نرها

زمان  ی ازاسپرم مورد نیاز را در برهه کوتاه
اما )، Aramli et al., 2017( دهدپوشش می

کاربردي  ترین اهدافاز آنجا که یکی از مهم
انجماد اسپرم در ماهیان خاویاري، حفظ ژنوم 

هاي حفظ شده در موجود و استفاده از نمونه

 Boryshpolets etهاي بعد است (تکثیر سال

al., 2011 برخی از این مطالعات ارزش ،(
  دهند.کاربردي خود را از دست می

از طرفی نگهداري بلندمدت اسپرم در ازت 
هاي افزایش اثر رادیکالتواند سبب مایع می

این امر  شود که ROS(1کننده ( آزاد اکسید
وارد ها صدمات زیادي بر ساختار غشایی اسپرم

 شدید کاهش باعث نهایت در و کندمی
 شودها در طی زمان میقابلیت تحرك اسپرم

)Shaliutina-Kolesova et al., 2015.(  در
 مدت در ازت مایع، اثرنگهداري کوتاهفرآیند 

کننده که طی  هاي آزاد اکسیدتخریبی رادیکال
نگهداري طوالنی مدت سبب کاهش کیفیت 

. به گیردنمی مورد توجه قرارد، شوتحرك می
توان انتظار داشت که شدت عبارت دیگر نمی

تخریب یک روش کار یکسان در انجماد اسپرم 
مدت و بلندمدت ماهیان خاویاري، در کوتاه

دلیل چنانچه هدف از مشابه باشد. به همین 
ایجاد بانک اسپرم  انجماد و نگهداري بلند مدت،

نتایج  بایداز این ماهیان با ارزش باشد، 
د مدت مورد توجه مطالعات نگهداري در بلن

د (برادران نویري و همکاران، بیشتري قرار گیر
1386.(  

                                                             
1- Reactive Oxygen Species (ROS) 
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هرچند تنوع مدت زمان نگهداري اسپرم 
شش سال  انواع مورد مطالعه از یک ساعت تا

نتایج گزارش شده را  )، امکان مقایسه1(جدول 
توان اظهار داشت که د، اما میکنمشکل می

هاي کاهش درصد تحرك در نمونه اسپرم
انجمادزدایی شده دورگه بستر طی نگهداري 
بلندمدت در فاز انجماد به مدت یک سال، به 

درصد در  25/81درصد ( 51/28-71/33 میزان
برداري)، ننده در روز نمونهک تیمار بدون رقیق

 ارایه شده قبلی است هايدر محدوده گزارش
)Tsvetkova et al., 1996; Horvath et al., 

2008(.  
 هايسال در ماهیان شناختیاسپرم مطالعات

هاي زیادي همراه بوده است. اخیر با پیشرفت
هر چند ارزیابی درصد تحرك اسپرم با بررسی 

اختیاري تحرك، دورنماي بندي چشمی و دسته
دهد، کلی از وضعیت نمونه در اختیار قرار می

اما چنین ازریابی در بهترین شرایط نیز عاري از 
). با Cosson, 2008( خطاي کاربر نیست

 کار رفته در این مطالعه،به استفاده از روش 
 هايمدت زمات تحرك اسپرم، درصد اسپرم

بین  ،357در روزهاي صفر و  VSLمتحرك و 
با یکدیگر اختالف  2E و 1E هايکننده رقیق

). همچنین بررسی اثر <05/0P( نشان نداد
گذشت زمان بر هر یک از تیمارها در 

که نگهداري  هاي بررسی شده نشان دادشاخص
روز، سبب  357ها در ازت مایع پس از نمونه

داري در مدت زمات تحرك اسپرم کاهش معنی
)، <05/0P( شدهاي متحرك نو درصد اسپرم

طی این مدت براي هر دو  VSLاما کاهش 
  ). >05/0P( دار بودکننده معنی رقیق

 حاوي کهE 1 کننده رقیق حاضر، مطالعه در

برداري درصد متانول بود، در روز نمونه 10
 باعث افزایش مدت زمان تحرك اسپرم از

شد ثانیه  39/125ثانیه (شاهد)، به  71/118
کاربرد  ).<05/0P( دار نبودمعنیاما این تفاوت 

 ماهیتاسمتانول در روش کار انجماد اسپرم 
) سبب افزایش A. fulvescensاي (رودخانه

میکرومتر بر ثانیه  302سرعت تحرك از 
 میکرومتر بر ثانیه شد 328(شاهد) به 

)Ciereszko et al., 1996 در مطالعه .(
ماهی دیگري که بر روي انجماد اسپرم تاس

) انجام شد، استفاده از A. ruthenusرلیاد (است
کننده سبب افزایش مدت  متانول در رقیق

ثانیه (شاهد) به  160زمان تحرك اسپرم از 
ها در اما درصد تحرك اسپرمشد ثانیه  182

مشابه DMSO  کننده حاوي مقایسه با رقیق
). از طرفی Boryshpolets et al., 2011( بود

پاروپوزه  ماهیتاسدر انجماد اسپرم 
)Polyodon spathula،( متانول  به کارگیري
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 147باعث کاهش سرعت حرکت اسپرم از 
میکرومتر در ثانیه  135میکرومتر در ثانیه به 

). این مطالعات Linhart et al., 2006( شد
حاکی از آن است که استفاده از مواد محافظ 
سرماي مختلف در انجماد اسپرم ماهیان 

هاي اثر مشابهی ندارد. بررسی خاویاري،
هاي ثابت با کننده تکمیلی که بر روي رقیق

مواد محافظ سرمایی مختلف صورت گرفته نیز 
نشان داد که قابلیت تحرك اسپرم ماهیان 

فظ سرما، به خاویاري عالوه بر نوع ماده محا
ترکیب شیمیایی محلول  عوامل دیگري از جمله

سرما و ترکیب درصد مواد محافظ  کننده، رقیق
 بیوشیمیایی چربی غشاهاي اسپرم مرتبط است

)Boryshpolets et al.,2011 .(  
کاهش درصد و مدت زمان تحرك اسپرم 
 ماهی بستر پس از مخلوط شدن با هر دو رقیق

کننده در  کننده در مقایسه با نمونه بدون رقیق
تواند به دلیل اثرات مخرب برداري میروز نمونه

ها، تغییر ها بر میتوکندريکننده مشابه رقیق
 Viveiros( باشد pH فشار اسمزي و یا تغییر

et al., 2015 از طرفی، از آنجا که سرعت .(
حد زیادي وابسته به سالمت  حرکت اسپرم تا

ساختاري تاژك و فرکانس زنش تاژك است 
)Cosson, 2008 تشابه سرعت اسپرم در هر ،(

و با نمونه  با یکدیگر 2E وE 1کننده  دو رقیق

تواند برداري میکننده در روز نمونه بدون رقیق
کننده بر ساختار  نشانه تاثیر مشابه دو رقیق

تاژك اسپرم این ماهی باشد. تفاوت در 
تواند به علل هاي تحرك اسپرم میشاخص

 هايویژگی مختلف از جمله تفاوت در
 غلظتها، نوع و بیوشیمیایی مایع سمینال گونه

، روش انجماد، دماي شده کار رفتهبه هورمون 
آب، مدت زمان سپري شده بین تزریق هورمون 
و استحصال اسپرم، تغذیه ماهی، دفعات 

بروز  ،گیري و دوره زمانی فصل تکثیراسپرم
,.Alavi et al., 2012a; Aramli et al(کند   

). از آنجا که در مطالعات قبلی بر روي 2014
 انفرادي هايتتفاو چنین خاویاري ماهیان سایر

در بین افراد هر گونه نیز مشاهده شد، تعداد 
 ,.Linhart et al( هاي مورد بررسینمونه

دریا،  ها (رودخانه،) و جایگاه صید آن2006
 ؛1386پرورشی) (برادران نویري و همکاران 

Ciereszko et al., 2006 نیز می تواند در (
  دست آمده تاثیرگذار باشد.به نتایج 

که امکان شد مشخص  مطالعهدر این 
نگهداري اسپرم ماهی خاویاري بستر در ازت 

کار رفته به مدت یک سال به مایع، با روش 
کننده  این که هر دو رقیقبا وجود وجود دارد. 

، نتایج مشابهی در مطالعهکار رفته در این به 
القاي مجدد تحرك اسپرم ماهی بستر داشتند، 
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یایی مایع بیوشیمهاي ویژگیاما مطالعه 
سمینال، قابلیت لقاح هر یک از تیمارها در 
نگهداري طوالنی مدت اسپرم، استفاده از سایر 

 هانمونه نگهداري و کننده رقیق هايمحلول
تواند در می تر از یک سال،به مدت طوالنی

انتخاب  تري به منظورآینده اطالعات کامل
 نگهداري روش بهبود و کننده رقیق ترینمناسب

بلندمدت اسپرم این ماهی با ارزش در اختیار 
  قرار دهد.
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Abstract  
Sperm cryopreservation has been considered as one of the gamete 

management strategies for artificial reproduction in sturgeons. Bester is a 
promising fish in sturgeon aquaculture but sperm cryopreservation of this fish 
had not been studied before. In the present study, changes in motility indices of 
bester sturgeon spermatozoa were investigated after one year of 
cryopreservation with two different extenders. The mean percentage of motility, 
total duration and VSL of samples diluted with E1 extender were 47.57±4.7%, 
96.77±6.61s and 125.39±40.81µms-1, respectively and reached to 33.71±5.36%, 
102.5±5.24s and 60.84±24.55µms-1, respectively after one-year preservation. 
Diluted samples with E2 extender showed 41.47±3.06%, 102±9.01s and 
110.26±31.19µms-1 for these parameters at sampling day and reduced to 
28.51±4.55%, 82.67±10.11s and 52.77±27.6µms-1 after one-year preservation. 
Results of this study revealed that there are no significant differences among 
studied motility indices between two extenders (P>0.05). These findings could 
be regarded as basic information to improve long-term cryopreservation method 
of bester semen in future. 
Key words: Semen Extender, Motility Indices, Bester, Long-term 
Cryopreservation. 
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