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 چکیده

از انجاا  ایا     هدف:شود. تر از سایر حیوانات اهلی منجمد میمنی قوچ مشکل که مطالعات نشان داده ی مطالعاتی:زمینه

  .باود  نژاد مختلاف در سه  مدت زمان ذخیره منی منجمدقوچبررافینوز  افزودن سطوح مختلفتاثیر بررسی  هدف، تحقیق

و دو رأس قوچ باا ترکیاب   مرینوس  -قزلسه رأس قوچ نژاد قزل، دو رأس قوچ با ترکیب ژنتیکی درای  طرح از  کار:روش

 ند، وشاد سریعاً به آزمایشاااه منتقال   ها گیری نمونهپس از اسپر گیری استفاده شد.برای اسپر  مغانی -سژنتیکی مرینو

ساازی  ماورر رافیناوز ینای   میلای  100و 75، 50باا  ی تریس که ی بر پایهکنندهبا رقیق C° 37پس از یک ارزیابی اولیه در 

، شاده منجماد  داخل نیتروژن مایع  ،C° 5سازی تا دمای سازی و پس از خنکرقیق شده بود و یک گروه شاهد )بدون قند(،

هاایی واون در اد تحار ،     بارای ویژگای   روز 15مدت به  های تغییرات نمونهبرای مشاهده. شدند روز ناهداری 15و تا 

 75افازودن   ،نتاای  نشاان داد   گیری نهاایی: نتیجه زیابی شدند.رهای زنده و ییرطبیعی اپیشرونده، در د اسپر حرکت 

ماورر  میلای  50ساط   ، (>05/0P) داشاتند نسبت باه گاروه شااهد    را  های زندهبیشتری  در د اسپر  رافینوزمورر میلی

ماورر کمتاری    میلای  100سط  ، (>05/0P)نشان داد را  بیشتری  و گروه شاهد کمتری  در د تحر  و حرکت پیشرونده

همچنی  در بی  نژادهاای اساتفاده شاده     مورر و شاهد نشان داد.میلی 50را نسبت به گروه  ییرطبیعیهای در د اسپر 

 مریناوس  -قزلنژاد  ، و نیز(>05/0P)های زنده، در د تحر  و حرکت پیشرونده را دارا بود قزل بیشتری  در د اسپر 

استفاده که نتای  ای  تحقیق نشان داد  .(>05/0P)ند را نشان داد ییرطبیعیهای بیشتری  در د اسپر  و نژاد قزل کمتری 

قابلیات  شاود، همچنای    قاوچ  موجب بهبود ویژگی منای منجماد   تواند بسته به اهداف مختلف میرافینوز  سطوح مختلف از

 باشد.بهتر از نژادهای آمیخته می با استفاده از قند رافینوز به  ورت منجمدناهداری اسپر  نژاد قزل 
 

 : رافینوز، فصل تولیدمثلی، منی منجمد، نژادهای قوچواژگان کلیدی

 

 مقدمه

آوری، انجمااد و   نعت گوسفند به دلیل نقا  در جماع  

، هنااوز نتوانسااته بااه  ااورت تلقاای  مناای منجمااد قااوچ

هااای مربااو  بااه تولیااد مثلاای    از تکنولااوژی اانعتی 

عالوه بار ایا    مخصو اً تلقی  مصنوعی استفاده نماید، 

گیاری  و انجمااد   هایی که به طور معمول برای اسپر نر
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-سازی پروتکلشوند هنوز نیاز به بهینهمنی استفاده می

ارناد )پاوردی   های انجمادی و پرورشی برای منی قوچ د

د اسااپر  پسااتانداران دارای  انجمااا(. 2010 و همکاااران

ویاژه در رابطاه باا    مزایای زیادی بارای  انعت دا  باه   

ی پادران مرجاع   ارزیابی و انتخاب ژنتیکای مثال برناماه   

هاایی  باشد. اما فرایند انجمااد و ذوب موجاب آسایب   می

 هاای اسمزی، تشکیل کریستال تنشمثل شو  سرمایی،

و اکسیداتیو شده که موجب آسایب انجماادی    تنشیخ و 

شاود  ی اسپر  مای از دست دادن قابلیت زیست و بارور

از دریل ا لی کاهش کیفیات   (.2012 )یالمی و همکاران

باشاد کاه   اسپر  تشکیل کریستال یخ در حی  انجماد می

ی ایزوتونیاک کاه باا    کنناده هناا  اساتفاده از یاک رقیاق   

رساد  سازی شده باه حاداقل مای   قندهای نفوذناپذیر ینی

آور بارای کااهش اثارات زیاان     (.2010 )بدر و همکااران 

توان از ترکیب گلیسارول باا قناد و    گلیسرول در قوچ می

)ساویلو و  کننده استفاده کرد افزایش فشار اسمزی رقیق

(. گلیسرول با قنادهایی مانناد ترهاالوز و    2007 همکاران

؛ 2009ثاار سینرژیساار دارد )پاارز و همکاااران رافینااوز ا

 (.2002 آیس  و همکاران

-های استفاده شده برای ناهداری منای گوناه  نندهکرقیق

ی اسامورلیته و ، کاافی  pH،های اهلی باید ظرفیت بافری

حفاظت سلول اساپر  از آسایب انجماادی را    برایمناسب 

داشااته باشااند. رکتااوز، سااوکروز، رافینااوز، ترهااالوز و 

توانند از عرض یشای پالسامایی عباور   ها نمیدکستران

کاه   شاده  فشاار اسامزی   بااررفت   در نتیجه سابب  کنند

موجاب از دساات دادن آب ساالول و کاااهش تشااکیل یااخ  

لیپیدها در ایا  قنادها باا فسافو     ،شاوند مای داخل سلولی 

یشااای پالساامایی واکاانش داده و زنااده ماناادن اسااپر   

 هااس )باربااس و ماساکارن   دهناد منجمد را افزایش مای 

(. رافینااوز باارای جلااوگیری از تشااکیل یااخ خااار  2009

و افازایش تشاکیل   ی بار اسمورلیته ، فراهر کردنسلولی

-شاود )سااری  ه مای استفادهای ریز یخ، کریستالحالت 

قناادهای نفوذناپااذیر باارای (. 2012 اوزکااان و همکاااران

تواننااد مااورد دهیدراساایون ساالول قباال از انجماااد ماای 

سااکاریدها ممکا  اسات    استفاده قرار گیرند. دی و تری

موجب دهیدراسیون اسامزی   مؤثرتر از مونوساکاریدها

ساکاریدی شبیه دیار قندهاسات کاه   رافینوز تریشوند. 

هاا خطار   از طریق واکنش باا یشاای لیپیادی و پاروت ی     

تشاااکیل کریساااتال یاااخ را کااااهش داده کاااه موجاااب  

اساامزی در طااول حفاظاات  در اثاار فشااار دهیدراساایون

در  DNAشود. و همچنای  موجاب حفاظات    انجمادی می

 شاود )بوکاا  و همکااران   انجمادی میهای برابر آسیب

(. هدف از انجا  ای  پژوهش بررسی تأثیر ساطوح  2013

 .بودقوچ  سه نژادمختلف رافینوز در ناهداری منی 
 

 هامواد و روش

پوشان دانشاااه  ای  پژوهش در ایستااه تحقیقاتی خلعت

تبریز، واقع در جاده باسمن  انجا  گرفات. در ایا  طارح    

قااوچ بااا ترکیااب دو رأس قااوچ نااژاد قاازل، س أر سااهاز 

وچ با ترکیب ژنتیکی دو رأس ق و مرینوس -ژنتیکی قزل 

بارای   کیلاوگر (  80-70و  هساال  3-4) مغانی -سمرینو

اسپر  گیری دوبار در هفتاه و  گیری استفاده شد. اسپر 

گیاری  پس از اساپر  به کمک واژن مصنوعی انجا  شد. 

و پاس از  ، منتقال شاده  ها بالفا له به آزمایشاااه  نمونه

در د تحر ، یلظت و در اد  یک ارزیابی اولیه )حجر، 

تحر  بیش از با های  (، فقط نمونهییرطبیعیهای اسپر 

 لیتار، اسپر  در هر میلی 3×910یلظت بیش از در د، 70

هااای و در ااد اسااپر   رلیتاامیلاای 5/0حجاار باایش از  

بارای  در هار ناژاد پاول و    در د  10کمتر از  ییرطبیعی

 71/2تهیه رقیاق کنناده،  برای  شدند. استفاده سازیرقیق

گاار  اسااید   1، آلمااان(، Merck 64271گاار  تااریس ) 

،  64291Appli chem Gmbhهیادرات ) سایتریک موناو  

، 0043Daejung Chemicalsگر  فروکتاوز )  4/1(، آلمان

-میلای  100سیلی  و پنی بی  الملل واحد 100000کره( و 

لیتار آب مقطار حال    میلی 100در  راگر  استرپتومایس  

لیتار  میلی 20لیتر از ای  محلول با میلی 73شده و سپس 

، اردیاادلیتاار گلیساارول ترکیبمیلاای 7ماار   و زرده تخاار

و  75، 50قسمت تقسیر شده و باا   4کننده به سپس رقیق



 123                                               بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداري اسپرم منجمد نژادهاي مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی

-، آلماان( ینای  Merck 64271مورر رافیناوز ) میلی 100

وه شااهد )بادون   ناوان گار  سازی شده و یک گروه باه ع 

برحساب یلظات    سازیرافینوز( در نظر گرفته شد. رقیق

ساازی  انجا  گرفت. پس از رقیاق  6به  1با نسبت  اسپر 

ت فرانساااوی پایااا 15از هااار نموناااه  C° 37در دماااای

دقیقااه در  90بااه ماادت  سااپسلیتاار پاار شااده میلاای25/0

 10خنک شد و پس از آن باه مادت    C°5یخچال تا دمای

متری باری نیتاروژن ماایع منجماد    سانتی 4-6دقیقه در 

ور شااد )رو  شااده و در داخاال نیتااروژن مااایع یوطااه

در روز  15هر روز و باه مادت   هاا نمونه .انجماد آهسته(

ثانیاه یاخ    30درجه سانتیاراد به مدت  38-36حما  آب 

هاای  برای  فاتی وون در اد اساپر    و .گشایی شدند

رونده ماارده و ییرطبیعاای، تحاار  کلاای و حرکاات پیشاا 

گیری میزان تحر  و در اد  برای اندازه ارزیابی شدند.

رونده، یک قطره از نموناه اساپر  رقیاق    های پیشاسپر 

شااده را باارروی ر  قاارار داده و باارروی آن یااک رماال 

گذاشته تاا نموناه بطاور یکنواخات در زیار ساط  رمال        

 40×پخااش شااود. آنااااه بااا اسااتفاده از باازر  نمااایی   

وند ناحیه از رمل در د و با بررسی نوری میکروسکوپ

رونده داشااتند ت پیشااکااه حرکاا یهااایو اسااپر تحاار  

هاای  مشخ  گردید.برای انادازه گیاری در اد اساپر     

نیاااروزی  -از رنااآ آمیازی ایااوزی   ییرطبیعاایزناده و  

 .گردیداستفاده

 آماری تجزیه

. هفته انجا  شد 9به مدت  دو بار در هفته و گیریاسپر 

افزار نر  Mixedها به کمک مدل آوری دادهپس از جمع

SAS (2003)  آنالیز شد(05/0P<) هفته زمان  9. تأثیر

دار گیری در مدل اولیه لحاظ شد ولی وون معنینمونه

 نبود، به همی  دلیل در مدل آماری نهایی حذف شد.

 

 نتایج و بحث

-فراسانجه بر ینوزسطوح مختلف راف یرتأث یمقایسه

 شااده گشااایییاا –اسااپرم منجمااد   کیفیاات هااای

 زنده هایدرصداسپرم

-رقیقداده شده است،  نشان 1 جدولدر طور که همان

مورر رافینوز بیشتری  و گروه میلی 75ی حاوی کننده

ند را نشان دادهای زنده شاهد کمتری  در د اسپر 

(05/0P<.) گزار  ( 2011اویلی و همکاران )جعفر

بیشتری   رافینوز موررمیلی100استفاده ازکه  کردند

مورر در د میلی 50و سط  های زنده در د اسپر 

. رندمورر دامیلی 100و  70های کمتری نسبت به اسپر 

 موررمیلی 100در بی  سطوح مختلف رافینوز یلظت

 موررمیلی 50بار( و یلظت فشار اسمزیکننده با)رقیق

های پایی ( در د اسپر  فشار اسمزیبا کننده)رقیق

مورر بارتری  میلی 75زنده کمتری داشتند، ولی سط  

گفته شده رافینوز به . های زنده را داشتدر د اسپر 

- ورت ییر مستقیر موجب کاهش تنش اکسیداتیو می

دهنده و تحریک تولید حذف شودو به عنوان یک عالمت

 قندهایکند. عمل می 1ROSهای اختصا ی کننده

های پستانداران مانع از تغییرات نفوذناپذیر در سلول

ناپذیر در یشای سلول شده و موجب ثبات برگشت

شوند یشای دوریه در فرایندهای انجماد و ذوب می

مورر میلی 5-10(. استفاده از 2011)تانسر و همکاران

کنندگی نشان داد و رافینوز در بز آنقوره اثر حفاظت

بر در برا DNAموجب حفاظت آکروزو  و تمامیت 

آلدهید یدهای انجمادی و کاهش سط  مالونآسیب

فشار کننده با رقیق (.2010 گردید )تانسر و همکاران

سازی ( حی  فرایند خنکmOsm400-200بار ) اسمزی

ای  آسیب در  و گذاردای روی اسپر  قوچ میاثر کشنده

شود )آیس  و ی انجماد و ذوب آشکار میمرحله

 (. 2002 همکاران

 

 

                                                           
eactive oxygen speciesR. 1 



 1394/ سال2شماره  25هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                            و ...                                                    دورباش، مقدم یدولت    124

 درصدتحرک

سطوح مختلف قند  (1جدول ) ی در د تحر مقایسه

مورر بیشتری  میلی 75و  50رافینور نشان داد سط  

مورر و گروه شاهد میلی 100در د تحر  و سط 

نتای   (.>05/0Pد تحر  را داشتند )کمتری  در 

و همکاران  عفراویلیج هایگزار حا ل از ای  قند با 

)برای در د  (2011یاماشیرو و همکاران ) ،(2011)

 داریتحر  بی  سطوح مختلف رافینوز تفاوت معنی

( 2010تانسر و همکاران ) گزار  نکردند( و همچنی 

رافینوز بهتر از موررمیلی 5/2یلظت  نشان داند)که 

موجب حفظ در د تحر  در بز  موررمیلی 10یلظت 

. باید خاطر نشان شد همخوانی نداشت (شودآنقوره می

کننده، نژاد، که مطالعات ما با ای  مطالعات در نوع رقیق

تواند منشأ ای  گونه و رو  آزمایش متفاوت بود که می

یات پرتونیک با کاهش محتو هایمحیط .اختالفات باشد

-پذیر تحر  میآب داخل سلولی موجب مهار برگشت

توان گفت به دلیل از دست دادن آب آزاد داخل شود. می

سلولی ا طکا  افزایش یافته و ای  موجب مهار لغز  

های میکروتوبول و یا دیار عنا ر ساختاری در رشته

 (. 1997 شود )ولدرز و همکارانتاژ  می

 درصد حرکت پیشرونده 

ساطوح   (1 جادول حرکات پیشارونده )  ی در اد  مقایسه

ماورر  میلی 75و  50مختلف قند رافینور نشان داد سط  

-میلای  100و ساط   حرکات پیشارونده  بیشتری  در د 

را داشاااتند   ااادوه شااااهد کمتاااری  درماااورر و گااار

(05/0P<.)  ( از سااه سااط   2010تانساار و همکاااران )

سازی منی بز آنقوره استفاده کردناد  رافینوز برای رقیق

ماورر  میلای  5/2و  5ماورر بهتار از   میلای  10که ساط   

موجب بهبود در د حرکت پیشرونده شاد ولای تفااوت    

 داری با هر نداشتند.معنی

 کیفیت اسپرمهای فراسنجهبر سطوح مختلف قند رافینوز با گروه شاهدی تأثیر مقایسه -1جدول 

 ویژگی

 کنندهرقیق

های در د اسپر 

 زنده

در د حرکت  در د تحر 

 پیشرونده

های در د اسپر 

 ییرطبیعی

 ab 84/0±51/74 b 39/1±30/43 b 39/1±03/38 b 32/0±58/8 موررمیلی 100

 a 83/0±47/75 a 36/1±55/50 a 36/1±93/45 b 31/0±93/8 موررمیلی 75

 b 76/0±32/73 a 33/1±84/52 a 33/1±98/45 a 31/0±65/9 موررمیلی 50

 c 88/0±76/70 b 38/1±18/41 b 38/1±41/35 a 32/0±78/9 شاهااااد
 (.P>05/0باشد )دار میی وجود اختالف معنینشان دهنده ها  حروف ییر مشابه در ستون*

 

 غیرطبیعی هایدرصداسپرم

مااورر رافینااوز میلاای 75و  100ی حاااوی کنناادهرقیااق

ماورر رافیناوز و   میلی 50ی حاوی کنندهکمتری  و رقیق

را  ییرطبیعای هاای  گروه شاهد بیشتری  در اد اساپر   

اویلاای و جعفر گاازار بااا کااه  (.>05/0Pدارا بودنااد )

مورر رافیناوز نسابت باه    میلی 100 که( 2011همکاران )

را بیشاتر کااهش    یعای ییرطبهاای  مورر اسپر میلی 50

 دهد همخوانی داشات. و همچنای  باا نتاای  تانسار و     می

بااا افاازایش یلظاات  ( کااه نشااان دادنااد2010همکاااران )

-در بز کااهش مای   ییرطبیعی هایرافینوز میزان اسپر 

 یابد مطابقت داشت.

مختلف در روزهای مختلاف   هایکنندهرقیقی مقایسه

 های زندهدرصد اسپرم ارزیابی

و  7، 1در روزهاای  فقظ های زنده ه در د اسپر یسامق

نشان  حا ل نتای   .استه شدهنشان داد 1شکل در  15

هاای  در روزهای اول در اد اساپر   داد که گروه شاهد 

داری باا  ی باریی داشت به طوری که تفااوت معنای  زنده
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های زنده را داشاتند نشاان   هایی که حداکثر اسپر گروه

ولی با افازایش روزهاای ناهاداری مخصو ااً در      ،نداد

. داشات های زنده را روزهای آخر کمتری  در د اسپر 

کنناده باا   سازی رقیقینی ، ممک  استتوان گفتمیپس 

هاای زناده در   قند رافینوز موجب بهباود در اد اساپر    

مااورر میلاای 75شااود. سااط  ناهااداری دراز ماادت ماای

تر از ای زناده ماؤثر  ها بهبود در د اسپر  رافینوز برای

ی روز اول و روز آخار  سایر سطوح عمل کارد. مقایساه  

هاای  دار باود و در اد اساپر    با هر معنای  هاگروهاکثر 

داری کمتار از روز اول  زنده در روز آخر به طور معنای 

( گازار  کردناد   2012اوزکان و همکااران )  بود. ساری

ریخاات کااه اسااتفاده از قناادها اثاار مفیاادی روی تحاار ، 

اساپر  ماو   احرایی در     DNAیکپاروای و  اسیشن

گاذارد و رافیناوز اثار    مای  سردسازیفرایند برابر آسیب

تاری نسابت باه ترهاالوز و فروکتاوز در      محافظتی قوی

-حفااظ تحاار  اسااپر  دارد. رافینااوز یااک ترکیااب تااری

ساکارید نفوذناپذیر بوده که در ناهداری فشاار اسامزی   

کناد  کننده عمال مای  اظتحمبنابرای  به عنوان  ،مهر بوده

 (.2010)تانسر و همکاران 

 

 
 

 اول، هفتم و پانزدهم روزهای گروه شاهد در ی حاوی سطوح مختلف رافینوز و کنندهدر رقیقهای زنده درصد اسپرممقایسه -1شکل 

 .باشدمی %5داری در سط  معنی اختالف دهندهحروف ییرمشابه نشان     

 
 درصدتحرک

 اول، هفتر و پانزدهرتحر  در روزهای ه در د یسمقا

سط   که نشان داد . نتای استنشان داده شده 2شکلدر 

مورر در اکثر روزها بیشتری  در د میلی 75و  50

 100داری با سط  تحر  را داشتند و تفاوت معنی

مورر و گروه شاهد داشتند و با افزایش روزهای میلی

-در گروه شاهد بههای متحر  د اسپر ناهداری در 

 50و  75های حاوی کنندهدار کمتر از رقیقطور معنی

مورر در روزهای میلی 100مورر بود. ولی سط  میلی

داری با گروه شاهد نشان مورد ارزیابی تفاوت معنی

ماتریکس موجب از دست اسیدهای ورب آسیب نداد. 

ی فاز انتقال یجهدادن یکپاروای یشا، تخریب یشا در نت
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یشا، کاهش تحر ، از دست دادن باروری و تخریب 

DNA گردد )تانسر و اکسیداتیو می تنش از طریق

 (.2011همکاران

 
 وپانزدهم اول،هفتم یسطوح مختلف قند با گروه شاهد در روزها یحاو یکنندهرقیق در درصدتحرک مقایسه-2شکل

 .باشدمی %5 درسط  داریمعنیاختالف  دهندهنشان ییرمشابهحروف            
 

 پیشرونده درصدحرکت

 15و  7، 1پیشرونده در روزهاای  مقایسه در د حرکت 

ی در د حرکات  مقایسه است.داده شده نشان3شکلدر 

 75و  50ساط    کاه  در اکثر روزها نشاان داد  پیشرونده

ت پیشارونده را دارا  حرکا بیشاتری  در اد   ماورر  میلی

ولای   ،داری با گروه شااهد داشاتند  و تفاوت معنی بودند

داری با گاروه شااهد   مورر تفاوت معنیمیلی 100سط  

-با افزایش روزهای ناهداری در اد اساپر    نشان نداد.

طاور  در گاروه شااهد باه    دارای حرکات پیشارونده  های 

-میلای  50و  75های حااوی  کنندهدار کمتر از رقیقمعنی

 .مورر بود

 

 
ی حاوی سطوح مختلف قند با گروه شاهد در روزهای کنندههای دارای حرکت پیشرونده در رقیقمقایسه درصد اسپرم -3شکل

 اول، هفتم و پانزدهم
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 غیرطبیعی هایدرصداسپرم

های ناهاداری  اکثر روز طبیعی درهای ییردر د اسپر 

کمتار از دیاار ساطوح    مورر رافینوز میلی 100ه گرو در

هاای  کنناده بود. در اکثر روزها بی  گروه شاهد با رقیاق 

داری و حاوی سطوح مختلف قند رافیناوز تفااوت معنای   

طبیعای  هاای ییر ت. ولی در کل در د اساپر  جود نداش

 ی استفاده شده در ای  تحقیاق پاایی  باود   کنندهدر رقیق

 .(4شکل)

 

 
اول، هفتم و ی حاوی سطوح مختلف قند با گروه شاهد در روزهای کنندهدر رقیق غیرطبیعیهای مقایسه درصد اسپرم -4شکل

 پانزدهم

 باشد.می %5داری در سط  ی معنیدهندهنشانحروف ییرمشابه 

 

 های مختلف در نژادهای مختلفکنندهی رقیقمقایسه

 های زندهدرصد اسپرم

 قازل هاای زناده بای  نژادهاای     ی در د اساپر  مقایسه

و  (00/74±77/0)س مریناااااو -، قااااازل(67/0±38/74)

دار نبااااود معناااای( 36/72±76/0)مغااااانی -سمریناااو 

(05/0P>) ماورر  میلای  100ناژاد قازل   حالیکه بارای  . در

کمتااری  مااورر رافینااوز میلاای 75رافینااوز بیشااتری  و 

-قاوچ در  .(>05/0P)نشان دادهای زنده را در د اسپر 

 50مورر بیشاتری  و  میلی 75سط  مرینوس  -قزل های

 دهای زنده را دارا بودنا مورر کمتری  در د اسپر میلی

بارای ناژاد    .(>05/0P)داری باهر داشاتند  و تفاوت معنی

مورر بیشتری  و گاروه  میلی 75مغانی سط   -سمرینو

هاای زناده را نشاان دادناد     شاهد کمتری  در د اساپر  

(05/0P<،) شاده اسات   آورده 5شکلنتای  ای  بخش در. 

ها در بی  نرهای یاک گوناه   کنندهپاسخ اسپر  به حفاظت

باشاد. باه طاور کلای     مختلف متفاوت می یهاو نیز گونه

اسااپر  نشااخوارکنندگان کووااک نساابت بااه انجماااد در 

)کوواو  و  باشاد  هاا متفااوت مای   مقایسه با دیار گونه

قنااد روی قابلیاات  (. اثاارات اسااتفاده از  2014 همکاااران

هاای  باه علات تفااوت   یاخ گشاایی   زیست اسپر  پاس از  

هاای  فیزیکی و شیمیایی ترکیباات اساپر  در بای  گوناه    

هاای مشااهده شاده در    باشد. تفااوت مختلف متفاوت می

ی فاکتورهاای  هاای منای ممکا  اسات در نتیجاه     ویژگی

، دمااای یو فاارد ایهااای گونااه مختلااف ماننااد تفاااوت 

-و ترکیبات رقیاق سردسازی ناهداری، نوع بافر، نسبت 

ای داشاته باشاد   ها بستکنندهکننده مانند حضور حفاظت

 (.2010 )نایینآ و همکاران
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 های مختلفهای زنده در نژاد های حداقل مربعات، درصد اسپرمی میانگینمقایسه-5شکل

 باشد.می %5داری در سط  ی معنیدهندهحروف ییرمشابه نشان

 

 درصد تحرک

( 6شکل)در د تحر  بای  نژادهاای مختلاف    ی مقایسه

 قاازل . تفاااوت(>05/0P)داری نشااان داد تفاااوت معناای 

 (03/48±68/1) مغاااانی -سباااا مریناااو (44/1±03/50)

 سمریناو  -دار نباود ولای تفااوت ایا  دو باا قازل      معنی

 . برای ناژاد قازل  (>05/0P)دار بود معنی( 66/1±84/42)

ورر ما میلای  100مورر بیشتری  و ساط   میلی 50سط  

-. در قاوچ (>05/0P)کمتری  در د تحر  را نشان دادند

ماورر  میلای  50مغاانی  -سو مریناو  سمرینو-قزل های

بیشتری  و گروه شاهد کمتری  در د تحار  را نشاان   

تفاوت در رو  آزمایش، گونه حیاوان  . (>05/0P)دادند 

 اسات علات تفااوت مشااهده    و تفاوت های فردی ممکا   

اکسایداتیو باشاد   تنش شده در حساسیت اسپر  توسط 

 (.2008 )بوکا  و همکاران

 

 
 های حداقل مربعات، درصد تحرک در نژاد های مختلفی میانگینمقایسه -6شکل

 باشد.می %5داری در سط  ی معنیدهندهحروف ییرمشابه نشان                          
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 درصد حرکت پیشرونده

 ی در د حرکت پیشرونده بی  نژادهای مختلاف مقایسه

. تفااوت  (>05/0P)داری نشاان داد  تفاوت معنی (7شکل)

 (03/42±73/1) مغاانی  -سبا مرینو (50/44±48/1) قزل

 (48/37±71/1)مریناوس   -قازل دار نباود ولای باا    معنی

مغاانی باا    -سهمچنی  تفاوت بای  مریناو   .دار بودمعنی

 -قازل قازل و  دار نبود. برای  ناژاد  معنیمرینوس  -قزل

بیشاتری  و گاروه شااهد     ماورر میلی 50سط  مرینوس 

. (>05/0P)کمتری  در د حرکت پیشرونده را نشان داد 

-میلای  75مغانی سط   -سمرینو هایطور در قوچهمی 

کمتاری  در اد حرکات     گاروه شااهد   مورر بیشتری  و

کاساایمانیکا  و  .(>05/0P)پیشاارونده را نشااان دادنااد  

( نشان دادند ناژاد قاوچ در اد حرکات     2007همکاران )

را تحات   c° 4ی منای ذخیاره شاده در دماای     پیشرونده

 تأثیر قرار داد.

 

 
 های حداقل مربعات، درصد حرکت پیشرونده در نژاد های مختلفی میانگینمقایسه -7شکل

 باشد.می %5داری در سط  ی معنیدهندهحروف ییرمشابه نشان               

 

 طبیعیهای غیردرصد اسپرم

بای  نژادهاای    ییرطبیعای هاای  ی در د اساپر  مقایسه

. (>05/0P)داری نشاان داد  تفاوت معنی( 8شکل)مختلف 

مرینااوس  -قاازلبیشااتری  و  (66/10±39/0) نااژاد قاازل

طبیعای را  هاای ییر کمتری  در د اساپر   (47/0±86/7)

 مغااانی -سمرینااو هااایقااوچتفاااوت باای   نشااان دادنااد

دار باود  معنای مریناوس   -قازل با قازل و   (47/0±19/9)

(05/0P<)      در نژاد قزل گاروه شااهد بیشاتری  و ساط .

را طبیعای  هاای ییر مورر کمتری  در د اساپر  میلی 75

مااورر میلاای 50مرینااوس  -قاازل. در نااژاد نشااان دادنااد

هاای  مورر کمتری  در اد اساپر   میلی 100بیشتری  و 

 50مغاانی   -سمریناو  را دارا بودند. در گروه طبیعیییر

در اد   مورر رافیناوز بیشاتری  و شااهد کمتاری     میلی

. در کال  (>05/0P) را نشان دادناد  ییرطبیعیهای اسپر 

ی اساتفاده  کنناده طبیعی در رقیاق های ییردر د اسپر 

ای  اختالفاات احتماارً باه    شده در ای  تحقیق پایی  بود. 

نژادهاای مختلاف و   باشد که پاساخ اساپر    ای  علت می

باشاد  متفاوت می ها به انجمادتفاوت فردی بی  قوچحتی 

 (.2011)تانسر و همکاران 
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 در نژاد های مختلف غیرطبیعیهای های حداقل مربعات، درصد اسپرمی میانگینمقایسه -8شکل

 باشد.می %5داری در سط  ی معنیدهندهحروف ییرمشابه نشان       

 

 گیری کلینتیجه

اساپر    نتای  مطلوب بدست آمده از ارزیاابی با توجه به 

 هاای ویژگی با اسپر ی بقامنجمد در مدت پانزده روز و 

تاوان  مای  ،مناسب از نظر قابلیت زیست و در د تحر 

با هدف استفاده در تلقای    اسپر  قوچ را به مدت طورنی

قناد  که  همچنی  نتای  نشان داد ناهداری کرد. مصنوعی

و  شااده منجمااد اسااپر  بهبااود ویژگاای ساابب رافینااوز 

باا   به  ورت منجمد قزلقابلیت ناهداری اسپر  نژاد نیز

 .استبوده بهتر از نژادهای آمیخته ای  قندافزودن 

 

 تشکر و قدردانی

های جناب آقای مهندس همکاریبدینوسیله از زحمات و 

حبیب ورایی و مهنادس حسای  احمادیان کاه ماا را در      

 شود.انجا  ای  مطالعه یاری نمودند قدردانی می
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Abstract 

BACKGROUND: Ram semen has proven to be more difficult to cryopreserve than semen of other 

farm animals. Cryopreservation, adversely the cryosurvive of spermatozoa, leads to reduction of 

sperms fertile life. OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the effect of 

supplementation of diluent with different raffinose concentrations in the cryopreservation of three 

breeds of ram semen during reproductive season. METHODS: Ejaculate samples were collected from 

3Ghezel,2Ghezel-Merinos and 2Merinos-Moghani rams using artificial vagina. Samples 

immediately were transported to the laboratory and a primary evaluation was done at 37°C. Semen 

samples were diluted with a Tris-based extender complemented with 50, 75, 100 mM raffinose and 

an extender containing no raffinose as a control group. Semen samples were aspirated into 0.25 ml 

straws, cooled to 5°C and after frozen finally stored in liquid nitrogen. RESULTS: 

Achievedresultsshowed thatthe highest percentage of alive sperms belonged to 75 mMraffinose 

(75.47±0.83) and the lowest to control groups(70.76±0.88).The highest percentage of 

motilityandprogressive motility were observed in raffinose 50 mM(52.84±1.33and45.98±1.33 

respectively), while the control grouphad the lowest percentage of motile sperm andprogressive 

motility (41.18±1.38 and 35.41±1.38 respectively). Percentage of abnormal sperm in100 and 75     

mM Mraffinose (8.58±0.32 and 8.93±0.31) was thelowest andthe control group (9.78±0.32) had the 

highest percentage of abnormal sperm (P<0.05). CONCLUSIONS: This study showed that raffinose 

improved cryopreservation of ram semen. Also the highest percentage of alive sperms, motility and 

progressive motility were observed in the Ghezel rams and the lowest percentage of abnormal 

sperm recorded in Ghezel-merinos rams. This study showed that raffinose improved 

cryopreservation of ram semen. Also preservation capacity of Ghezel rams were better than the 

other breeds. 
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