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 چکیده
انجام شد. در این  اسب خزرهای اسپرم های مختلف سانتریفوژ )دور و زمان سانتریفوژ( بر ویژگیتأثیر روشاین تحقیق با هدف تعیین 

 ةکننده بر پایدر رقیق از آن آوری و پسگردهای منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی وهش نمونهپژ

های آزمایشی که شامل تیمار تقسیم و به هر یک از تیمار یکسانهای منی به هفت قسمت فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه

دقیقه سانتریفوژ(  7و  4با دو زمان  هرکدام g 2000 ×و  g500 ،× g 1000 ×های سانتریفوژشده )یماربدون سانتریفوژ )شاهد( و ت

ساعت پس از سردسازی انجام شد. در این پژوهش  48و  24، 0های زمان دراز سانتریفوژ  پساختصاص یافت. ارزیابی کیفی منی 

مانی جنبایی، زنده  g 2000 ×در تیمارهای گروه  . نتایج نشان دادشدارزیابی مانی و سالمت غشاء اسپرم های جنبایی اسپرم، زندهویژگی

در مقایسه با  شاهد بهتر  g 1000 ×و  g 500 ×شده در تیمارهای  کیفیت اسپرم ذخیره .(P ≤ 0.05)و سالمت غشاء اسپرم کاهش یافت 

 ≥ P)نشان دادند   g 2000 × تری در مقایسه با گروهییندرصد بازیافت پا g 1000 ×و  g 500 ×های . همچنین گروه(P ≤ 0.05)بود 

%( متعلق به 89/75کیفی اسپرم و درصد بازیافت ) های ویژگیبهترین کیفیت اسپرم از لحاظ  سرد کردنیند آفر در درمجموع. (0.05

 دقیقه بود. هفت زمان مدتدر  g  ×1000تیمار 

 

 .نی، سالمت، اسپرمماارزیابی کیفی، جنبانی، زنده ی کلیدی:ها واژه
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ABSTRACT 
This study aimed to determine the effects of different centrifuging protocols (different rotation and time) on Caspian 

horse sperm characteristics. In this study, semen samples from four healthy adult Caspian pony stalian were collected 

using an artificial vagina and then diluted in milk phosphocaseinat based extender. Then semen samples were divided 

into seven equal parts, which part assigned to treatments including centrifugation treatments (500×g, 1000×g and 

2000×g each for 4 and 7 minutes) and without centrifuge (control). Cooling of treatments were done at 0, 24 and 48 

hours after centrifugation. Sperm motion characteristics, viability and percentages of healthy sperm were assessed. 

The results showed that motility, viability and percentages of healthy sperm reduced in 2000×g treatments (p<0.05). 

Stored sperm in 500×g and 1000×g treatments had better quality compared to control group (p<0.05). In addition, 

compared to 2000×g treatment, in 500×g and 1000×g treatments a less recovery rate was observed (p<0.05). In 

conclusion, Caspian horse's semen in treatment with centrifuging for 7 minutes at 1000 g, showed better result. 
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 مقدمه

یدمثلی از جمله تلقیح مصنوعی و تولهای استفاده از روش

سرد ها،  کننده های وابسته به آن شامل توسعة رقیقرویه

و انجماد اسپرم برای افزونش و اصالح نژاد اسب  کردن

خزر ضروری است. استفاده از اسپرم سردشده و منجمد و 

نیز تلقیح مصنوعی امروزه جایگاه مناسبی در صنعت 

ترین روش تلقیح مصنوعی در اسب،  ب دارد. مرسوماس

شده به علت درصد آبستنی باالی آن استفاده از منی سرد

 ,.Jasko et alذوب شده است ) -نسبت به اسپرم منجمد

اگر  یا انجماد اسپرم اسب سرد کردن(. در فرآیند 1992

های جنبایی میزان پالسمای منی زیاد باشد، ویژگی

های  که میزان یدرصورتیابد. ش میکاه شدت بهاسپرم 

ها کمتر پالسمای منی تأثیر سودمندی بر تحرکت اسپرم

 ,.Jasko et al., 1991; Brinsko et alداشته است )

رو کاهش میزان پالسمای منی در فرآوری  ینا(. از 2000

سرد  صورت بهچه  منی اسب برای بقاء و ماندگاری اسپرم،

(. تأثیر Ritar et al., 1982شده یا منجمد ضروری است )

های آزاد اکسیژن( زیانبار پالسمای منی )از جمله رادیکال

های باالی منی اسب با نسبت کردن یقرقتوان با را می

 Varner et) کننده: اسپرم( کاهش داد یقرق) 1:6یا  1:4

al., 1987 اما به دلیل اینکه تلقیح مصنوعی مادیان با .)

های کمتری در هر که اسپرمشده  حجم باالی منی رقیق

 لیتر دارد. باعث کاهش درصد آبستنی مادیانمیلی

 شود. یمشود، از سانتریفوژ برای این منظور استفاده  می

اند که سانتریفوژ منی اسب نشان داده ها بررسی 

سازی مثبتی در حذف پالسمای منی و ذخیره تأثیر

 ,.Brinsko et alسردشده داشته است ) صورت به اسپرم

سانتریفوژ بر اسپرم اسب  گذاری(. اما اثر2000

سانتریفوژ بر  تأثیرکامل ارزیابی نشده است.  صورت به

منی  دوبارةسازی  اسپرم، حذف پالسمای منی و رقیق

شامل:  ها عاملزیادی است. این  های عامل یرتأثتحت 

 میزانسازی، زمان سانتریفوژ، دور سانتریفوژ، رقیق

پالسمای منی  ةماندباقی میزان منی و ةکنندرقیق

وژی ی(. دورهای سانتریفBrinsko et al., 2000است )

شود، که در فرآوری منی اسب استفاده می

است که سبب از دست  g×650-400 طورمعمول به

 ةدر مایع رویی در لول اسپرم یتوجه شایان میزانرفتن 

(. از Cochran et al., 1984تحت سانتریفوژ است )

دورهای  تأثیرهدف از انجام این پژوهش، ارزیابی  رو ینا

های تحرک  سانتریفوژ بر ویژگی زمان مدتسانتریفوژ و 

پس  درنگ یخزر ب مانی و سالمت اسپرم اسبکل، زنده

به مدت  سرد کردناز  پساز سانتریفوژ و همچنین 

 ساعت است. 48و  24

 

 ها روشمواد و 
 های آزمایشی مکان آزمایش و حیوان

خزر بالغ و سالم )با  ین پژوهش از چهار سر اسبدر ا

سال( در مرکز اصالح نژاد و بهبود  10میانگین سنی 

دامی کشور واقع در کرج استفاده شد.  اتتولید

غذایی  ةآزمایشی با جیر ةدور مدتدر  ها حیوان

 و کیفیت( تغذیه شدند. میزانیکسان )از نظر 

 

 آوری منیگرد

ها با استفاده از آب سبگیری قضیب ااز اسپرم پیش

سفید تمیز و نرم  ةو پارچ سلسیوس ةدرج 41تا  38

اخذشده به  ةآوری منی، نمونگرداز  پسشستشو شد. 

منی تازه در دمای  درنگ بیآزمایشگاه انتقال داده شد. 

فسفوکازیینات شیر  ةکننده بر پایبا رقیق (C˚22) اتاق

یی غلظت نها که یطور بهرقیق شد.  1:1به نسبت 

لیتر برسد  اسپرم در میلی 50×106اسپرم در آن به 

(Varner et al., 1987 منی به .)یکسانقسمت  هفت 

هر  .لیتری ریخته شدمیلی 15های تقسیم و در لوله

تیمار زیر اختصاص داده شد که  هفتلوله  به یکی از 

تیمار  -2تیمار بدون سانتریفوژ )شاهد(   -1شامل: 

g×500  یمار ت -3دقیقه 4درg×500  4دقیقه 7در- 

 7در  g×1000تیمار  -5دقیقه  4در  g×1000تیمار 

تیمار  -7دقیقه  4در  g×2000تیمار  -6دقیقه 

g×2000 ها دقیقه بود. محلول باالیی لوله 7در

تیمارهای سانتریفوژشده، پس از سانتریفوژ با استفاده 

از پیپت خارج شد. سپس تیمارهای سانتریفوژشده و 

 ,.Kareskoski et alسردخانه قرار داده شد ) شاهد در

های تحرک کل، تحرک انجام آزمون برای(. 2006

و تعیین درصد  1رونده و تورم هایپواسموتیکپیش

ساعت  48و  24، 0زمان  درهای زنده و مرده اسپرم

                                                                               
1. HOST 
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میکرولیتری از هر  25 ةپس از سردسازی دو نمون

 . تیمار جدا شد
 

 های اسپرمارزیابی ویژگی

برای تعیین غلظت اسپرم از الم هموسایتومتر استفاده 

هر  ةروندهای تحرک کل و تحرک پیشویژگیشد. 

ارزیابی اسپرم  ای رایانه ةیک از تیمارها، به کمک سامان

CASA version 12 (IVOS; Hamilton-Thorne. 

Biosciences, Beverly, MA)) .انجام شد )

ریم ف 30شامل  CASA ةهای سامان فراسنجه

کنتراست،  کمینةفریم در ثانیه؛  شصتاز  آمده دست به

پیکسل؛ میانگین سرعت  5، یاخته ةانداز کمینة؛ 30

های یاخته VAP؛ 1 ،m/sµ 80(VAPدر مسیر )

، 2(STR)شده  ؛ راستی مسیر طیμm/s70رونده،  پیش

 3 ،μm/s 0(VSL% و سرعت در مسیر مستقیم )80

 بود.

 

 مانی زنده

 -آمیزی ائوزیناسب خزر به روش رنگ مانی اسپرمزنده

از  μl10نیگروزین ارزیابی شد. برای ارزیابی تیمارها، 

روی یک الم  (سمپلربردار ) نمونه ةوسیل هر تیمار به

 از رنگ  μl10گرم و تمیز قرار داده شد. سپس 

نیگروزین روی اسپرم ریخته شد و با هم  -ائوزین

ا روی همخلوط شدند. سپس گسترشی از مخلوط آن

 ةوسیل الم تهیه شد. از هر تیمار دویست اسپرم به

شمارش شد.  1000 ×میکروسکوپ با بزرگنمایی 

های رنگی شده )مرده( و رنگی نشده درصد اسپرم

 )زنده( محاسبه شد.

 

 سالمت اسپرم

سالمت اسپرم با استفاده از آزمون تورم هایپواسموتیک 

تیک بر اسموسر اسپرم تعیین شد. آزمون تورم هایپو

گیرد محیطی که اسپرم در آن قرار می ةاسموالریت ةپای

 100 هاست طیمح ةکند. اسموالریتعمل می

مورد نیاز برای اسپرم اسب  ةو اسموالریت اسموالر میلی

                                                                               
1. Average path velocity 

2. Sperm track straightness  

3. Straight line velocity 

اسموالر است. اسپرم با قرار گرفتن در  میلی 320-310

دهد و پایین به سرعت واکنش می ةمحیط با اسموالریت

های زنده و خورد. تنها اسپرمره میانتهای دم آن گ

دهند دارای غشای سالم به این نوع محیط واکنش می

های مرده در این محیط هیچ واکنشی از خود و اسپرم

محلول  μl500دهند. در این پژوهش نشان نمی

اسپرم از هر تیمار  ةنمون μl50هایپواسموتیک با 

از سرد شدن  پسپس از سانتریفوژ و نیز  درنگ بی

 ةدرج 37دقیقه در دمای  45مخلوط شد و به مدت 

 ةاز نمون μl5شد. سپس  (انکوبه) سلسیوس نگهداری

شده روی الم قرار داده شد و با قرار دادن  نگهداری

المل روی الم گسترده شد. بررسی میکروسکوپی با 

صورت گرفت. از هر تیمار، دویست  40×بزرگنمایی

 خورده گرهم های با داسپرم شمارش و درصد اسپرم

 )اسپرم سالم( و اسپرم با دم گره نخورده محاسبه شد.

 

 تعیین درصد بازیافت اسپرم پس از سانتریفوژ

برای تعیین درصد بازیافت، غلظت اسپرم در دو زمان 

پیش از سانتریفوژ و پس از سانتریفوژ محاسبه شد. 

سپس با استفاده از رابطة زیر درصد بازیافت محاسبه 

 شد.

 ازیافت= درصد ب

رویی مایع  )شمار اسپرم  × 100)شمار اسپرم اولیه( / 

 اسپرم اولیه( شمار  -

 

 مدل آماری طرح

 پنجاز تیمارها در  هرکداماز  آمده دست بههای داده

معادله  پایةتکرار در قالب طرح کامل تصادفی و بر 

 Proc GLM ةاستفاده از روی آماری زیر با مدل

 شدند. یلوتحل یهتجز  SASافزار نرم

 
 

Y :کمی و کیفی اسپرم،  های ویژگیμ میانگین :

 .مانده باقی های عاملاثر : eij: اثر تیمار، αiجامعه، 

 LSMeansها با استفاده از آزمون میانگین ةمقایس

در نظر  05/0 دار در سطحانجام شد و اختالف معنی

 گرفته شد.
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 نتایج
 های ویژگیبر های مختلف سردسازی زمان تأثیر 

 اسپرم اسب خزر

های مختلف سردسازی بر زمان تأثیرمیانگین  ةمقایس

 48و  24، 0های زمان دراسپرم اسب خزر  های ویژگی

بیشترین میانگین تحرک کل،  آمده است. 1در جدول 

مانی و تورم هایپواسموتیک رونده، زندهتحرک پیش

 زمان مدتاست و با افزایش  0مربوط به زمان 

 (. 1سازی کاهش یافته است )جدول سرد

 

 ةدرج 5تحرک کل اسپرم پس از سرد شدن در دمای 

 سلسیوس

نشان داده شده است،  2طور که در جدول همان

ساعت  48و  24در مدت  اسب خزرتحرک کل اسپرم 

 در تیمارهای سلسیوس ةدرج 5سرد کردن در دمای 

g×500  دقیقه،  4درg×500  دقیقه،  7درg×1000  در

 4در  g×2000 دقیقه، و  7در  g×1000دقیقه،  4

، اما این (≥05/0P) داری نداشتمعنیدقیقه اختالف 

 7در  g×2000تیمارها با گروه شاهد و همچنین تیمار 

 (.≥05/0P) داری نشان دادنددقیقه اختالف معنی

 

از سرد کردن در دمای  پساسپرم  ةروندتحرک پیش

 سلسیوس ةدرج 5

د کردن از نظر تحرک ساعت سر 24مدت در 

 g×500 داری بین تیمارهایرونده اختالف معنی پیش

 4در  g×1000دقیقه(،  7در  g×500دقیقه،  4در 

دقیقه، مشاهده نشد. اما این  7در  g×1000دقیقه، 

با تیمار شاهد و همچنین  داریتیمارها اختالف معنی

 7در  g×2000دقیقه و  4در  g×2000تیمارهای 

 (.3)جدول  (≥05/0Pدند )نشان دا قیقهد

 
 های اسپرم اسب خزر های مختلف سردسازی بر ویژگیخطای معیار( زمان ± حداقل مربعات تأثیر )میانگین. 1جدول 

Table 1. Effect of (Lsmeans ± SEM) different times of cooling on characteristics of Caspian stallion’s sperm 
Time of cooling  

(Hour) 
Total mobility 

(%) 
Progressive motility 

(%) 
Viability 

(%) 
Hypo-osmotic swelling test 

(%) 
0  
24 
48 

85.31 a 

76.31 b 

c 74.22 

a 55.40
 

b 47.25
 

c 41.37 

a 69.71
 

b 63.45
 

c 57.22 

a 72.22
 

b 65.60
 

c 56.31 
abc: دارند دارمعنی اختالف های مشترک انگلیسی ندارند، که حرف هاییمیانگین (05/0P≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 

 
 سانتریفوژ و سرد کردن در تیمارهای مختلفخطای معیار( تحرک کل اسپرم اسب خزر  ±. مقایسة )میانگین 2جدول 

Table 2. Comparing (mean ± SEM) Caspian stallion’s total sperm motility indifferent treatment of centrifuging and cooling 
Treat (Minute × Rotation rate) Hour 0 Hours 24  Hours 48  

500×4  3.42 a ± 87.8   2a±84  a 2.07±81.6  
500×7 1.34 a ±87.4  a 3.70±83.2  a 3.96±80.2  
1000×4  1.87 a ±89  a 2.07±83.6  a 2.07±79.6  
1000×7  0.70 a ± 88 a 0.83±86.2  a 1.30±80.2  
2000×4  2.04 a ±88.2  a  1.09±86.2  a .1.96±81.4  
2000×7  6.54 b ±69.6 b  6.87±61.6 b 5.41±55.6  
Without centrifugation 2.28 a ±87.2   44.15 b ±70.4  b 2.64±61 

abc :دارمعنی اختالف ندارند، انگلیسی مشترک های حرف که هاییمیانگین ( 05/0دارندP≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 
 

 سرد کردن و فوژیسانتر از پس اسب خزراسپرم  روندةحرک پیشتخطای معیار(  ±ة )میانگین سیمقا .3جدول

Table 3. Comparing (mean ± SEM) Caspian stallion’s sperm progressive motility after centrifugation and cooling  
Treat (Minute × Rotation rate) Hour 0   Hours 24 Hours  

500×4   4.32 a 
±56.8    a 3.84±49.6 bc 3.42±44.8  

500×7  3.91 a ±57.4 a 4.81±53.2 ab 5.07±47.6  
1000×4   3.93 a ±56  a 3.34± 49.2 bc 

4.56±44.4  
1000×7  3.27 a ±57.2 a 3.50±52.4  4.58 bc ±51  
2000×4  3.81 a± 52.8  b 3.50±43.4 c 3.56±39.8 
2000×7   4.81a±51.8 b  2.54±41 d 1.94±30.6 

Without centrifugation         3.76 a±55.8 b 2.54±42 3.43 d ±34.4  
abc :دارمعنی اختالف ندارند، انگلیسی مشترک های حرف که هاییمیانگین ( 05/0دارندP≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 
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از  پسمانی اسپرم اسب خزر پس از سانتریفوژ و زنده

 سلسیوس ةدرج 5کردن در دمای  سرد

نشان داده شده است،  4طور که در جدول همان

از سرد کردن به مدت  پس اسب خزراسپرم  مانی زنده

دقیقه،  4در  g×500ساعت  در تیمارهای  48و  24

g×500  دقیقه،  7درg×1000  دقیقه،  4درg×1000 

دقیقه اختالف  4در  g×2000دقیقه، و  7در 

 24به مدت  سرد کردناز  پسداری نشان نداد.  معنی

 دقیقه 7در  g×2000مانی تیمار ساعت، زنده48و 

 4در  g×2000در مقایسه با  تیمار  داری معنیکاهش 

سرد ساعت  24دقیقه نشان داد. همچنین پس از 

دقیقه  7در  g×2000مانی اسپرم در تیمار ، زندهکردن

 داری نشان داد.نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی

 
 سالمت غشاء اسپرم

نتایج آزمون تورم هایپواسموتیک را نشان  5جدول 

دقیقه باالترین درصد  7در  g×1000دهد. تیمار می

سالمت غشاء اسپرم پس از سانتریفوژ را به خود 

اختصاص داده است. اگرچه با تیمار شاهد )بدون 

داری نشان نداد. همچنین سانتریفوژ( اختالف معنی

ساعت  24از بیشترین درصد سالمت غشاء اسپرم پس 

دقیقه است.  4در  g×500مربوط به تیمار  سرد کردن

داری از تیمار شاهد باالتر است. که با اختالف معنی

 7در  g×1000، تیمار سرد کردنساعت  48پس از 

دقیقه بیشترین درصد سالمت اسپرم را به خود 

 اختصاص داد.  

 

 درصد بازیافت اسپرم پس از سانتریفوژ

نشان داده شده است، درصد  6ول طور که در جدهمان

سانتریفوژ قرار گرفت. درصد  یرتأثبازیافت اسپرم تحت 

بازیافت اسپرم در تیمارهای سانتریفوژشده در مقایسه 

 داری نشان داد.با تیمار شاهد کاهش معنی

 
 رد کردنمانی اسپرم اسب خزر  پس از سانتریفوژ و پس از سزنده خطای معیار( ±ة )میانگین سیمقا. 4جدول

Table 4. Comparing (mean ± SEM) Caspian stallion’s sperm viability after centrifugation and cooling 

Treat  
(Minute × Rotation rate) 

0Hour 24 Hours 48 Hours 

500×4 a 3.74±74 a 4.82±67.6 a 6.40±65 
500×7 a 4±74 a 5.45±67.4 a 35.63±63.2 

1000×4 7.82 a ±72.4 a 10.36±66 a 12.27±61.2 
1000×7 a 2.68±72.8 a 2.96±68.4 a 4.77±63.6 
2000×4 a 4.06±72 a 6.41±66.8 a 7.36±58.6 
2000×7 b 6.72±51.8 b 7.25±44.8 b 8.32±37.6 

Without centrifugatio a 2.44±71 a 1.30±63.2 b 1.15±51.4 
abc :دارمعنی اختالف ندارند، گلیسیان مشترک های حرف که هاییمیانگین ( 05/0دارندP≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 

 

 سرد کردن و فوژیسانتر از پسخزر  اسبخطای معیار( سالمت غشای اسپرم  ±ة )میانگین سیمقا .5جدول

Table 5. The comparing (mean ± SEM) Caspian stallion’s sperm membrane integrity after centrifugation and cooling 
Treat 

(Minute × Rotation rate) Hour 0 24 Hours 48Hours 

500×4  ab 4.03±75.4 ab 5.59±70.4 ab 4.41±64 

500×7  a 3.93±77 a 4.56±73.2  5.14a±66 

1000×4  4.14 ab ±74.2 ab 2.88±69.4 ab 3.74±64 

1000×7  ab 
3.50±76.4 a 4.43±72.2 a 1.92±67.2 

2000×4  b 3.96±71.2 b 3.03±65.2 1.64 b ±58.8 

2000×7  c 2.07±57.6 c 4.26±49.2 c 6.61±32.4 

Without centrifugatio    4.65 ab ±72.8 c 12.21±59.6 bc 8.01±41.8 

abc :دارمعنی اختالف دارند،ن انگلیسی مشترک های حرف که هاییمیانگین ( 05/0دارندP≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 
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 . درصد بازیافت اسپرم اسب خزر پس از سانتریفوژ6جدول

Table 6. The Percentage of Caspian stallion’s sperm recovered after centrifugation 
Percent of recovery 

Treat 
(Minute × Rotation rate) 

100a Control 
44.49±3.66f  4 × 500 

55.06±2.38e 7 × 500  
62.4 d ±2.98 4×1000  

75.89±2.14 c
 7 × 1000  

78.48±1.56c 4 × 2000  
89.53±4.31b 7 × 2000 

abc :دارمعنی فاختال ندارند، انگلیسی مشترک های حرف که هاییمیانگین ( 05/0دارندP≤). 

abc: Means that do not have common letter are statistically significant (P ≤ 0.05). 
 

 بحث

سانتریفوژ )آسیب به  منفی تأثیر ها بررسیبرخی از 

اند اسب را گزارش کرده غشای اسپرم( بر تحرک اسپرم

(Cochran et al., 1984; Jasko et al., 1991)  برخی

مانی منفی از سانتریفوژ بر تحرکت و زنده تأثیردیگر 

 Ferre et al., 2004; Jasko etاند )اسپرم گزارش نکرده

al 1992اسب خزرپژوهش تحرک کل اسپرم  این (. در 

ساعت در دمای  48و  24پس از سرد کردن به مدت 

اختالف  5تا  1در تیمارهای  سلسیوس ةدرج 5

اما با تیمار شاهد اختالف  نشان نداد، داری معنی

(. همچنین تحرک ≥05/0Pداری داشتند )معنی

 48و  24سرد کردن به مدت  یرتأثتحت  رونده پیش

سرد ساعت  48و  24ساعت قرار گرفت و پس از 

دقیقه بیشترین  7دور در  g×1000، تیمار کردن

رونده را به خود اختصاص داد. در تحرک پیش

 10به مدت  g ×900دور شده را با منی رقیق پژوهشی

دقیقه سانتریفوژ کردند و کاهشی در تحرک اسپرم 

(. Ferre et al., 2004پس از سانتریفوژ گزارش نکردند )

 های رادیکالبخشی از کاهش در تحرک اسپرم به تولید 

در  )reactive oxygen spicies: ROS(آزاد اکسیژن 

با  (.Parinaud et al., 1997گردد )پالسمای منی برمی

ساعت،  48ساعت به  24از  سرد کردنافزایش زمان 

تیمارهای آزمایشی  همةاسپرم در  ةتحرک پیشروند

های کاهش یافته است. با گذشت زمان تولید رادیکال

یابد. افزایش آزاد اکسیژن در پالسمای منی افزایش می

های آزاد اکسیژن در پالسمای منی سبب رادیکال

های چرب غشاء اسپرم اسید (اکسیداسیوناکسایش )

یابد. به دنبال کاهش غشاء کاهش می روانیشده و 

توان یابد و میغشاء، تحرک اسپرم کاهش می روانی

پالسمای منی )از جمله  های نتیجه گرفت که ترکیب

ROS شده  ی بر تحرک اسپرم ذخیرهزیانبار تأثیر( که

دارند پس از سانتریفوژ به همراه پالسمای منی حذف 

 7در  1000) چهارتیمار  ی دیگرسود. از شونمی

دقیقه( بهترین وضیعت جنبایی را داشت. این نتایج 

چندانی بر  زیانبار تأثیردهد که سانتریفوژ نشان می

ساختار اسپرم نداشته است. نقص در سالمت اسپرم 

 ,Aitkenکند )سیت را مختل میونفوذ اسپرم به او

السمایی اسپرم تواند به غشاء پ(. سانتریفوژ می1995

(. سانتریفوژ Aurich et al., 2005اسب آسیب برساند )

به مدت  900دقیقه و یا دور  دهبه مدت  600با دور 

( سبب آسیب به Pagl et al., 2006دقیقه ) ده

 این و سالمت اسپرم شده است. نتایج مانی زنده

دهد سانتریفوژ با دورهای باالتر از پژوهش نشان می

دقیقه(، حذف  7در  g×2000ار تیم جز به) 500

پالسمای منی و به دنبال آن رقیق کردن اسپرم با 

تازه سبب آسیب به غشاء اسپرم اسب خزر  ةکنندرقیق

 24از سرد کردن به مدت  پسپس از سانتریفوژ و نیز 

پژوهش درصد بازیافت  این ساعت نشده است. در 48و 

فزایش خزر با افزایش نیروهای سانتریفوژ ا اسپرم اسب

در تیمار  اسب خزریافته است. درصد بازیافت اسپرم 

g×500 و  49/44دقیقه به ترتیب  7و  4های در زمان

از سانتریفوژ  پیشهای اسپرم یاختهدرصد کل  06/55

دیگر  های بررسیبازیافت در مقایسه با  یزانبود. این م

 g×650%( و 67دقیقه ) ده به مدت g×400با دورهای 

 Cochran%( اختالف داشت )70دقیقه ) هپانزدبه مدت 

et al., 1984 در  بررسی(. تفاوت در درصد بازیافت این

توان با حجم مایع رویی پژوهش را میاین مقایسه با 

به نظر  از سانتریفوژ توضیح داد. پسشده  حذف
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پژوهش، مایع رویی بیشتری در  این در رسد می

ف شد، حذ Cochran et al. (1984) تحقیقمقایسه با 

های بیشتری در مایع رویی حذف شده یاختهدر نتیجه 

است که موجب کاهش درصد بازیافت شده است. علت 

مختلف،  های بررسیبازیافت  دیگر اختالف در درصد

های مختلف مورد استفاده به دلیل روش دارد احتمال

 باشد. یاختهبرای شمارش 

 

 گیری کلی نتیجه

اسب با  ةشد رقیق پیشین، منی های بررسی پایةبر 

سانتریفوژ  g×600و  g×400دورهای سانتریفوژ 

توان می داد،پژوهش نشان این . اما نتایج شود می

 تأثیر زیانباراسپرم اسب خزر را با دورهای باالتر بدون 

. کردبر اسپرم و با درصد بازیافت باالتر سانتریفوژ 

، در تیمار بدون سانتریفوژ باتوجه به اینکههمچنین 

متحرک و اسپرم سالم کمتری مشاهده  یاختة ارشم

 درگرفت که سانتریفوژ  توان نتیجهشد، بنابراین می

د سودمنتواند سرد کردن منی اسب خزر می فرآیند

 باشد.
 

 سپاسگزاری

همکارانی که در مرکز اصالح نژاد و بهبود  همةاز 

تولیدات دامی کشور که ما را در اجرای این تحقیق 

 .گردد می قدردانی تشکر و یاری کردند،
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