
  مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

  پژوهشكده اكولوژي درياي خزر :نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي
                                   عكس مجري/محقق     

                                                             
 

                      
  
  
  

  و حفظ گونه ها ينيجهت برنامه به گزايجاد بانك انجماد ماهيان استخواني  : عنوان دستاورد(يافته قابل ترويج
          48382  :يافته منتج از پروژه شماره

           محمد بينايي  :نام مجري 
  31/6/94: سال خاتمه پروژه  1/10/89:  پروژه سال شروع

  
  : تعريف مسئله

 شنهاديپ يمدت اسپرم ماه يطوالن ينگهدار يابزار برا نياست كه به عنوان بهتر يكيانجماد اسپرم تكن ايدر سرما   ينگهدار
 ،استفاده نمود ايو در نيريآب ش انيماه يتمام گونه ها يكه بتوان از آن برا نيروش استاندارد مع كي هيته كنيل.  .ددگريم

از  خاص خود را داراست. طيشرا ياست كه انجماد اسپرم هر گونه ماه تيواقع نيمسئله مربوط به ا نيسخت است و ا اريبس
مناسب كه حداقل  يتوجه به ارائه تكنيك ،تواند كميت و كيفيت اسپرم را تحت تاثير قرار دهد. لذااين فرآيند مي ،سوي ديگر

  ضروري است. امري  ،تاثير منفي را بر كميت و كيفيت اسپرم داشته باشد
  

  : اهميت موضوع
 ريكه تاخ يبه هر دو جنس (در موارد يدسترس تيقابل يهم زمان سازانجماد اسپرم مي توان به  كيتكن ديفوااز مهمترين 

به صرفه اسپرم در هر زمان و مكان، ساده  هينر و ماده وجود دارد)، استفاده از كل حجم اسپرم موجود، ته نيب يجنس يدگيرس
بانك  اي رهيذخ كي جاديو  ا انيو پرورش ماه ريمراكز تكث نيدر ب يجنس ينقل و انتقال سلولها ن،يگله مولد تيرينمودن مد

    .اشاره نمودو حفظ گونه ها  ينيجهت برنامه به گز يسلول
  

  : يريكارگ بهحاصل از نتايج روش اجراي يافته در عرصه و 
مناسب در تيوب ابتدا كيفيت اسپرم ماهيان نر (از نظر حجم، تعداد و تحرك) ارزيابي و سپس با استفاده از رقيق كننده 

گردد. در مخصوص بارگذاري و با استفاده از دستگاه انجماد اسپرم بطور اتوماتيك منجمد و در نهايت در ازت مايع نگهداري مي
از نظر كيفيت (تعداد و  اًدنمونه هاي اسپرم مجد ،س از پشت سر گذاشتن مراحل ذوبپ ،زمان استفاده از نمونه هاي منجمد

   .گيرندتحرك) ارزيابي و جهت استفاده در امر تكثير مورد استفاده قرار مي
  :شاخص از يافته /عكس هايعكس

 
  

  اهي سفيد   م  نماي ميكروسكوپي از نمونه تازه اسپرم                              


