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 المستخمص
-)النايتروجين السائل بالتجميد الفائق بلمحفظ طويل االمد ( Arabibarbus grypus)الشبوط أسماك الدراسة الختبار مدى قابمية حيامن  اجريت
سماك بالغة مصادة من ألتم استخدام السائل المنوي  .االفضللممقارنة واختيار ضد التجميد لحافظة بأستعمال نوعين من المخففات والمواد ا (م° 196

, وتم سحب السائل المنوي بطريقة المساج دون استخدام ميدئات او ىرمونات  2015 لعامموسم التكاثر الربيعي  أثناءبحيرات الرضوانية االصطناعية 
 Zhangبأستخدام نوعين من المحاليل المخففو ونوعين من المواد الحافظة ضد التجميد وىما محمول الفائق لمحفظ بالتجميد  الحيامن ةقابمي تواختبر 

and Liu  المحور ومحمولHank’s Balanced Salt   مع المحمول 10الخالي من عنصر الكالسيوم واستخدم الميثانول كمادة حافظة بنسبة %
السائل  حجمراوح ت والبقاء. نشاطالنسب المئوية لمحركة قبل وبعد التجميد واالذابة كمعيار لم تم اعتماد .نسبة مع الثانيميسيرول بنفس الاالول والك

 (قبل التجميد)الحاوي عمى الميثانول  and Liu Zhangالحيامن اظيرت تفوق محمول  ة. النسب المئوية لحركمل 4.6مل وبمعدل  9-1بين ماالمنوي 
-Hank’s 50بينما تراوحت نتائح نسب الحركة لمحمول , %87.5% وبمعدل 95 -80لمحركة بين فقد تراوحت النسب المئوية  Hank’sعمى محمول 

الحاوي عمى الميثانول  Zhang and Liuبأستخدام محمول  في حركة الحيامن , لكن بعد التجميد واألذابة حصمت خسارة اكبر%69% وبمعدل  95
بمغ المعدل العام لحركة الحيامن بعد التجميد  أذ% 40الحاوي عمى الكميسيرول والتي كانت بنسبة  Hank’s% عن تمك الخسارة لمحمول 57.5وبنسبة 
ظ . نستنتج مما سبق أمكانية حففقط% 30الحاوي عمى الميثانول  and Liu Zhang% بينما كان المعدل العام لمحمول50يذا المحمول  بواالذابة 

كمادة حافظة عمى محمول % 10بنسبة الحاوي عمى الكميسيرول  Hank’sحيامن اسماك الشبوط حفظ طويل االمد بالنايتروجين السائل وافضمية محمول 
and Liu Zhang بالتبريد.  والذي يمكن استخدامة في الحفظ قصير االمد 

 والبقاء النشاط, بحيرات الرضوانيةالسائل المنوي, : كممات مفتاحية
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ABSTRACT  

The current study was conducted to test Shabout’s (Arabibarbus grypus) sperms ability for long-term 

cryopreservation under liquid nitrogen (-196ºC) using two different extenders and two different cryoprotectants 

to compare and chose the best. The semen of mature fishes collected from Al-Radwania man-made lakes during 

2015 spring spawning season were used in this study. The semen was collected by manual abdominal stripping 

without using any hormones or anesthetizes and its sperms were tested for surviving and activity throw 

cryopreserving process in liquid Nitrogen using two different extenders (Zhang & Liu vs.  Calcium-free Hank’s 

Balanced Salt Solution) with methanol in 10% as cryoprotectant for the first extender and glycerol in the same 

percent with the second and considering the motility rate as indicator for survival and activity during 

prefreezing and post thawing processes. The obtained quantities of semen ranged between 1-9 ml with mean 

volumes of 4.6 ml. Sperm motility rate using Zhang & Liu with 10% methanol was better in prefreezing diluents 

over Hank’s, its motility rates ranged between 80-95% with mean 87.5%, while Hank’s sperms motility results 

ranged between 50-95% with mean 69%. This situation was inverted after freezing and thawing, because Zhang 

and Liu solution lost 57.5% of its sperms motility while Hank’s with glycerol lost only 40%, thus Hank’s sperms 

motility mean reached 50% while Zhang and Liu was 30%. From these results we can infer that Shabout’s 

sperms has the ability to be cryopreserved in liquid Nitrogen and c-f Hank’s solution with 10% glycerol as 

cryoprotectant better than Zhang and Liu with methanol for long-term cryopreservation though,  we can use 

Zhang and Liu solution also for short-term Shabout’s sperms cool preservation.  
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 المقدمو
احد اىـ انواع   (Arabibarbus grypusيعد الشبوط )

 ولمفترة مابيفوقد احتمت سابقًا اسماؾ المياة العذبة العراقية, 
الدخؿ  االسياـ في المرتبة الثالثة مف مجموع 1967-1970
طف سنويًا  519حيف كانت المبيعات منيا حوالي  الوطني

, اصبحت اعدادىا قميمة لكف في الوقت الحاضر, (6)
ومساىمتيا في سد حاجة السوؽ المحمية مف لحـو االسماؾ 
الطازجة التكاد تذكر فقد تـ االستعاضة عنيا بأسماؾ الكارب 

وتكثير  نمية. ورغـ نجاح ت(Cyprinus carpioالشائع )
يا لحاجة السوؽ تفي العراؽ وتمبي الشائع اسماؾ الكارب

( الحظوا حصوؿ 4) واخروف  Al-Flujyالػالمحمية اال اف 
تدىور في صفاتيا الوراثية في الفترة االخيرة مما ينذر بأنييار 
االنتاج اذا لـ يتـ تدارؾ االمر بتحسيف صفاتة الوراثية او 
استبدالة بأنواع اخرى حيث ادخؿ ىذا النوع مف األسماؾ الى 

. وقد يكوف الحؿ ليذة الماضيالقرف  العراؽ منذ سبعينيات
المشكمة بالرجوع الى االسماؾ المحمية المعروفة والمرغوبة 

صفاتيا االنتاجية وتعزيز لدى المستيمكيف ومحاولة تحسيف 
ؽ تنمية وتكثير االسماؾ ىو حفظ ائلعؿ مف اىـ طر و , تكاثرىا

حيامنيا بالتجميد الفائؽ واستعماليا فيما بعد بالتكثير 
نظريًا( (, فالحيامف المجمده بيذه الطريقو ممكف طناعياالص

 32000-200اف تبقى محافظو عمى حيوييا لما يقارب مف 
لقد تـ أبتكار وتطوير طرائؽ (. 10) ,سنو مف غير تغيير

عديدة لحفظ حيامف أنواع مختمفة مف أسماؾ المياة العذبة 
عيا ا وجموقد تـ تمخيصيوالمالحة وفي العديد مف دوؿ العالـ 

 )”Cryopreservation in Aquatic Species“ في كتاب
 بدراسةالتي أختصت  فأف البحوث, لكف محميًا (14و12

صفات السائؿ المنوي لألسماؾ المحمية وامكانية حفظ حيامنيا 
قميمة وأغمبيا ركزت عمى أمكانية الحفظ القصير االمد بالتبريد 

النايتروجيف بولـ تتطرؽ الى الحفظ طويؿ االمد بالتجميد 
( 7)وأخروف Dahham . ففي دراسة ـ(º   196 -السائؿ )

 Arabibarbusوط ػمية )الشبػاؾ المحػػف االسمػػة انواع مػػلسبع
grypus ي ػوالبن Mesopotamichthys sharpeyi 
   Iiza abنيػالخشو  Silurus triostegus ويػاالسيوالجري 

 LuciobarbusقطافوالAspius vorax   ؽػوالشم
xanthopterus  والسمكة الذىبية Carassius aurtu  )

ركز فييا الباحثوف عمى صفات السائؿ المنوي لتمؾ االسماؾ 

وعمى تركيز الحيامف والحيوية والحركة واألس اليايدروجيني 
وغيرىا ولـ تبحث الدراسة قابمية الحيامف لمحفظ القصير او 

و   Al-Aarajiالػ دراسة كذلؾ الحاؿ بالنسبة لو الطويؿ االمد 
Saleh (2)  لمعوامؿ المؤثرة في صفات السائؿ المنوي

 فيوالحرارة وتأثيرىا كالعمر والوزف  الشائع ألسماؾ الكارب
التي مف الدراسات القميمة , لكف حجـ وحيوية السائؿ المنوي

واخروف Al-Biaty , دراسة بحثت سبؿ حفظ حيامف االسماؾ
تأثير بعض المخففات في حفظ حيامف ثالثة  وادرسالذيف ( 3)

انواع مف اسماؾ الكارب مستخدميف حركة الحيامف كمؤشر 
ـ . 5ºة ػدرجػػد بػبريػا بالتػيػػالؿ حفظػة خػف حيػػامػلبقاء الحي

درسوا صفات السائؿ الذيف  (5وأخروف ) Al-Mukhtarو
 Mesopotamichthys sharpeyiالمنوي ألسماؾ البني 

حفظة بالتبريد. أما دراستنا ىذة فتبحث في قابمية  وأمكانية
حفظ حيامف اسماؾ الشبوط حفظ طويؿ االمد بالتجميد بدرجة 

 ـ(.196º-النايتروجيف السائؿ )
 اليدف من الدراسة

 بالتجميداالمد  طويؿشبوط لمحفظ المدى قابمية حيامف  اختبار
نوعيف مف  بأستعماؿ ـ° 196 - النايتروجيف السائؿب

 .فضؿلممقارنة واختيار اال والمواد الحافظة المخففات
 المواد وطرائق العمل

مف ( Arabibarbus grypus)شبوط الاسماؾ  صيدت
بواسطة  عشوائياً  "غرب بغداد" ة االصطناعيةبحيرات الرضواني

موسـ التكاثر الربيعي لألسماؾ  أثناء الخيشومية الشباؾ
قياس اطواليا واالسماؾ التي بطوؿ تـ . 2015 لعاـالعراقيو 

حيث تـ  ,سـ فأكثر تـ استخداميا لسحب السائؿ المنوي 45
حسب ما أشار الية اعتبار طوليا مؤشر لمبموغ الجنسي 

Coad (6.) بطريقة  االسماؾسحب السائؿ المنوي مف   تـ
مف  المنطقة البطنيو اعمى قميالً  عمىالمساج والضغط الخفيؼ 

, ميدئات ومف دوف استخداـ ىرمونات او الفتحو التناسميو
. فحصت النماذج في انابيب مدرجة ومعقمة بعدىا وضع

تـ استبعاد العينات  أذ)الرائحة والموف  المسحوبة فحص اولي
تيا اتـ تسجيؿ كميكما  ,(لتي تحتوي عمى المموثات مثؿ الدـا

بصناديؽ فميف حاويو عمى ثمج  الى المختبر يانقمومف ثـ 
لحيف وصوليا الى  ـ° 4بدرجة  يالمحفاظ عمي مجروش

تراوحت اطواليا  أستخداـ سائؿ منوي لتسعة ذكورتـ المختبر. 
كغـ وأعمارىا  5 -1,5سـ واوزانيا مابيف  77-52مابيف 
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 Zhang and Liuاربعة اختبرت بمحموؿ  ,سنة 6 -3مابيف 
)كتخفيؼ  1:1 تخفيؼ بنسبة وHank’s بمحموؿ  خمسةو 

مباشر بعد الجمع لتالفي تأثير اي اختالط وبشكؿ  اولي(
الى فقداف أف حدث (  ) لمسائؿ المنوي بالبوؿ الذي يؤدي

وقد تـ اختيار (. 11) ,حيوية الحيامف في السائؿ المنوي
الحفاظ عمى مدى قابميتيما عمى ألختبار المحموليف  ىذيف

بعد التجميد  العراقيةحيوية حيامف اسماؾ الشبوط 
 :كؿ منيما سائؿ لألسباب المبينة ازاءبالنايتروحيف ال

لكونة Zhang and Liu (15 )لػ  المحموؿ المحور -1
 مستعمؿ عمى نطاؽ واسع في تجميد حيامف اسماؾ الكارب

  بنجاح
الخالي  Hank’s Balanced Salt Solutionمحموؿ  -2

في كتابو  Tierschمف عنصر الكالسيـو والذي نصح بو 
(Cryopreservation in Aquatic Species  )

مف  اً نوع 100والمستعمؿ بنجاح في حفظ حيامف اكثر مف 
يبيف المواد الداخمة  1والجدوؿ  . (14) , اسماؾ المياه العذبو

 .المستعمميف في الدراسة وكمياتيا في تركيب المحموليف
 المواد الداخمة في تركيب المحمولين. 1جدول 

 (Zhang and Liu ,1991) -0-يحهىل 

 انىزٌ او انكًيت انًادة

Glucose (C₆H₁₂O₆) 

Sodium Chloride (NaCl) 

Sodium Bicarbonate (NaHCo₃) 

Distilled water 

 

 غى 20

 غى 0,5

 غى 1,75

 

 يم 511

 ( Hank’s balanced salt solution) -7-يحهىل 

 انىزٌ او انكًيت انًادة

Glucose (C₆H₁₂O₆) 

Sodium Chloride (NaCl) 

Sodium Bicarbonate (NaHCo₃) 

KCl 

MgSo₄ 7H₂O 

Na₂HPo₄ 

KH₂Po₄ 

Distilled water 

 غى 5

 غى 4

 غى 1,08

 

 غى 1,7

 غى 1,0

 غى 1,114

 غى 1,10

 التقدير النوعي لحيوية الحيامن
باستخداـ فحص حركة الحيامف )المده + النسبة(: تـ تفعيؿ 

مايكروليتر مف السائؿ  2الحيامف لفحص الحركو بأستعماؿ 
. الفحص يكروليتر مف ماء بحيرة الرضوانيوما 50المنوي  + 

وتـ اعطاء النسبو المئويو لمحركو  X 100  تـ بقوة تكبير
= 1= بدوف حركو اي الكؿ ميت, 0التقديرات التاليو } 

= 3% متحرؾ,  40-%30= 2,  % متحرؾ 20 -10%
%متحرؾ{ 100 - %70=4,  % متحرؾ 60-50%
% فاكثر استخدمت 70او  4نوعيو الجيده والتي  بدرجة وال

اما مدة الحركو فقد تـ قياسيا  ,لمتجميد والتي اقؿ أىممت

 بدأت عندما اصبحبأستعماؿ عداد ثواني ونقطة انطالؽ العد 
% مف الحيامف متحركو وتـ التوقؼ عف العد عندما 75

 .(12% مف الحيامف متوقفة عف الحركة )75صبح أ
 السائل المنويتجميد 

 د التجميد ألضافتياػػػتـ اختيار الميثانوؿ كماده حافظو ض -1
و  ((Zhang and Liuموؿ االوؿ ػلممح %10بنسبػة 

الكميسيروؿ كماده حافظو ضد التجميد ألضافتيا لممحموؿ 
تـ أكماؿ التخفيؼ  أذ , بنفس النسبة (Hank’sالثاني )

واحد مف السائؿ  جزء تيالنيائي لمسائؿ المنوي وليكوف بنسب
المنوي مف عشرة اجزاء مف المحموؿ الحاوي عمى المادة 

( وجزء واحد مف السائؿ 10:1الحافظة ضد اضرار التجميد )
المنوي مف عشريف جزء مف المحموؿ الحاوي عمى المادة 

 .(20: 1لحافظة ضد اضرار التجميد )ا
 ـ°4فترة التعادؿ بدرجة   -:كانت كالتاليطريقة التجميد  -2

تعبأة العينات في قصبات التجميد بعدىا تـ  دقيقة 30لمدة 
رصت بعدىا   ml0,25 حجـ  (IMVالفرنسية الصنع )شركة 

 بخار النايتروجيف عمى حامالت خاصة وتركت لفترةالقصبات 
سـ عف سطح النايتروجيف السائؿ  3( عمى أرتفاع ـ80°-)

 . (13) في النايتروجيف السائؿ تعشروف دقيقة بعدىا غمر 
 ـ°37تمت اسالة القصبة المجمدة بماء درجة حرارتو   -3

ثواني بعدىا تـ تنشيؼ القصبة وقص طرفييا و تـ  8لمدة 
 اىماؿ القطرة االولى والقطرة الثانية استعممت لفحص الحركة

(13). 
 النتائج والمناقشة

خالؿ نصؼ القرف الماضي تـ أجراء العديد مف االبحاث 
حيامف انواع عديدة مف االسماؾ لتطوير بروتوكوالت حفظ 

  Tiersch مف قاـ كؿ وقد ,تازهبعض توصؿ الى نتائج ممالو 
, لتسييؿ دراستيا وتطبيقيا (12)في كتاب  بجمعيا Mazik و

 اف العقبة الرئيسية في التطبيؽ المباشر ىيغير اف 
البروتوكوؿ الجيد لنوع مف االسماؾ قد اليكوف جيد لنوع أخر 

, حيث اف النوع الذي يعيش في بيئة مختمفة أو حتى لنفس
البروتوكوالت واعادة  تقييـ اتىناؾ حاجة دائمة الى دراس

واالفضؿ لألنواع  ,لجعميا تناسب األسماؾ المحمية معايرتيا
التي لـ يتـ معرفة محموؿ تخفيؼ مناسب لحفظ سائميا المنوي 

 .(14) ,ألختيار االنسبليا  محموؿاف يتـ تجربة اكثر مف 
تـ اختيار نوعيف مف محاليؿ التخفيؼ  فقد   مف ىذا المنطمؽ
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  Zhang and Liu يمحمولوىما والحفظ االكثر انتشارا 
نوعيف مف المواد الحافظة ضد التجميد وىما و  Hank’sو

ليتـ تجربتيا عمى حيامف اسماؾ الميثانوؿ والكميسيروؿ , 
 -:قد اظيرت النتائج االتيو الشبوط 

 حصؿحجـ السائؿ المنوي المست المنوي : اوال: حجم السائل
او ميدئات بطريقة المساج الطبيعية بدوف استخداـ ىرمونات 

ابيض  ولونة كافمؿ ,  4.6مؿ وبمعدؿ  9 -1 ابيفتراوح م
لـ يتـ العثور عمى دراسات مشابية عمى اسماؾ  . حميبي

 , لمقارنة حجـ السائؿ المنوي االعتيادي في العراؽالشبوط 
( حصموا عمى احجاـ اقؿ 5واخروف ) Al-Mukhtar لكف

 يـلمسائؿ المنوي المسحوب مف اسماؾ البني رغـ استعمال
 1-0.4حيث حصموا عمى احجاـ تراوحت بيف لميرمونات 

الفترة الزمنية الفاصمة بيف اعطاء قصر ذلؾ الى   واوعز  مؿ 
عمى  ةدراسأما في . اليرموف وعممية سحب السائؿ المنوي 

المعامؿ بيرمونات  (mirror carp  (تي ᷉المراالكارب اسماؾ 
 Akcay فقد حصؿوتحت تأثير الميدئ أيضا الغدة النخامية 

وبمعدؿ  مؿ  40-1 عمى احجاـ تراوحت مابيف( 1وأخروف )
وبغض النظر عف كوف اسماؾ الشبوط غير  مؿ 26. 13

التي  الشائع االصطناعي مثؿ اسماؾ الكارب لمتكثيرمتأقممة 
فمو استعممنا ىرمونات  , عديدة عقود اقممتيا وتطويعيا منذ  تـ 

عمى نسبة اعمى مف السائؿ  أمكف الحصوؿوميدئات ربما 
حاجة الى  ىناؾ ؿاالز الشبوط, حيث المنوي مف اسماؾ 

 المزيد مف الدراسات بيذا المجاؿ.
 3و 2الجدوليف  :نتائج حركة الحيامن بعد التخفيف :ثانيا

 10:1بنسبتي الحيامف بعد التخفيؼ يظيراف نتائج حركة 
( المنوي الى عشرة اجزاء مف المخفؼ)جزء واحد مف السائؿ 

المنوي الى عشريف جزء مف  )جزء واحد مف السائؿ 20: 1و
متخفيؼ أذ بمغت نتائج النسب المئويو لمحركة ل .المخفؼ(
( %80, %95%,85) 1بالمحموؿ رقـ  10:1بنسبة 
( 20:1بينما كانت نسبة الحركة لمتخفيؼ ) % 86,6وبمعدؿ 

% وىذا يعطى انطباع اولي عف اف التخفيؼ االعمى 90
محيامف اكبر, وىذا ينطبؽ عمى المحموؿ ل حركةنسبة  يعطي

بينما كانت  20:1% لمتخفيؼ 85الذي اعطى نسبة  2رقـ 
 .االكثر تركيزاً  10:1% لمتخفيؼ 65النسبة لمعدؿ الحركة 

( بأجراء دراسات التخفيؼ 8) اخروفو   Jenkinsوقد اوصى
المثالية لحيامف اي نوع مف االسماؾ قبؿ المباشرة بدراسة 

تركيز الحيامف او اي مف الدراسات األخرى المتعمقة بيا لكوف 
مخففة تفقد حيويتيا بسرعة وتخفيؼ الحيامف الالحيامف غير 

 السيما ,بالنسب المثالية يحافظ عمييا ألطوؿ مدة ممكنة
بالنسبة لمحيامف التي يتـ الحصوؿ عمييا بطريقة المساج 

يؤدي الى اطالؽ حركة  الذي والمعرضة لمتموث بالبوؿ
الحيامف وبالتالي تقميؿ مدة خزنيا, فالبوؿ في اسماؾ المياة 

بالنسبة ألنسجة  hypotonicالعذبة يمتاز بكونة اقؿ ضغط 
لضغط أختالطة  مع السائؿ المنوي يقمؿ او جسـ الوسوائؿ 

ي سوؼ يستنزؼ وبالتال ة الحيامفاالوزموزي فية و يطمؽ حرك
لذا تخفيؼ السائؿ المنوي بعد الجمع  ,طاقتيا ويقمؿ عمرىا

الضغط  ويعيد همباشرة بالكمية والمخفؼ المناسبيف يعكس تأثير 
 المختصيف يفضموفأغمب  .وضعو الطبيعي الى االوزموزي

 1غير اف تخفيؼ بنسب  4-1تخفيؼ السائؿ المنوي بنسبة 
كما  ,(9) استعمؿ بنجاح في االسماؾ والمحار والمبائف 50 -

 Zhang and Liuمحموؿ تفوؽ  1نالحظ مف الشكؿ 
وقد يعود بعد التخفيؼ  الحركة نسبفي   Hank’sعمى

السبب في ذلؾ الى التركيز العالي لسكر الكموكوز والذي 
يمتاز عف االوؿ  بدورةالذي و  Hank’s  محموؿ تميز بو عف

لتحافظ   (Bufferبأحتواءة عمى مواد تمتمؾ خاصية الدارئ )
 يفمتوازن (pH) أس ىيدروجيني وموزي اوز عمى ضغط 

 .(1جدوؿ )ليحافظ عمى الحيامف مدة اطوؿ و 
بعد  حركتيا داللةب الحيامن حركةقياس نتائج  : ثالثا

يظير  2الجدوؿ يظير  واالذابة : (°196- الفائق )التجميد
ساعة  48في حيوية الحيامف بعد التجميد لمدة فقد حصوؿ 

 Zhanaالتي أستخدـ بيا المحموؿ االوؿ ) ولكؿ المكررات
and Liu)  وىذه الخسارة في الحيوية تـ وبنسب مختمفة

كما نالحظ مف جدوؿ  . 4حسابيا بشكؿ ادؽ في الجدوؿ رقـ 
ساعة مف  48اف النسبة التي تـ الحصوؿ عمييا بعد  2

التجميد استمرت لألسابيع االربعة التي تمتيا مما يدؿ عمى 
خطييا عقبة التجميد الفائؽ وامكانية بقاء حيوية الحيامف ت

بيذه النسبة لمدة غير محدودة. بالنسبة لممحموؿ الثاني 
(Hank’s)   ة حصوؿ خسارة في حيوي 3فنالحظ مف الجدوؿ

وىذه الخسارة محسوبة بشكؿ ادؽ في الجدوؿ ايضا الحيامف 
( بقاء حيوية 3كما نالحظ ايضا مف جدوؿ ) , (5رقـ )

الحيامف ثابتة عمى النسب التي كانت عمييا بعد التجميد بػ 
وبمقارنة المعدؿ العاـ لمخسارة في الحيوية بيف ساعة.  48
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( Hank’s) نجد اف المحموؿ الثانياالوؿ والثاني المحموليف 
( في احتفاظة بنسبة Zhangتفوؽ عمى المحموؿ األوؿ )

فقد كاف المعدؿ العاـ  ,ذابةحيوية اعمى بعد التجميد واأل
بينما في المحموؿ األوؿ , %40لمخسارة في الحيوية 

(Zhang)  وقد يكوف السبب في ىذا اما  ,%57.5بمغت
والتي  ألمتالكة خاصية الدارئ بسبب المواد الداخمة في تركيبة

متوازف مدة اطوؿ او يكوف السبب في المادة الحافظة  وتبقي
ضد التجميد )الكميسيروؿ( الذي استخدمت فية والتي قد تكوف 
افضؿ مف الميثانوؿ الذي استخدـ كمادة حافظة ضد التجميد 

عممية التجميد تتعرض  أثناء عموماً في المحموؿ األوؿ. 
ة )صدمة الى االضرار نتيجة انخفاض درجة الحرار  الحيامف

, فقد يحدث الضرر مف تغير درجة البرودة( وألسباب مختمفة
او مف بمورات الجميد المتكونة داخؿ الحيمف  (pH)الحموضة 

والتي قد تسبب ضرر في بنية وتركيب الحيمف, او قد يحصؿ 
ؤدي بفعؿ التجميد زيادة تركيز السوائؿ خارج الحيمف والذي ي

سوائؿ خارجة بفعؿ عممية الى جفاؼ الحيمف لنضوح ال
التأثيرات ىو استخداـ  هوالوسيمة لمخالص مف ىذ ,االرتشاح

( مناسبة (cryoprotectantمادة حافظة ضد التجميد 
مؿ مف ػ, والمادة الحافظة ضد التجميد تقوطريقة تجميد جيدة

ؿ الضرر الناتج عف التجميد برفعيا لمضغط االوزموزي داخ
الحيمف وبذلؾ تمنع الضرر الذي قد ينشأ عف فقداف السوائؿ 

مب المواد الحافظة ضد التجميد ػوالجفاؼ, ولسوء الحظ اغ
ـ ػاسػركيز المناسبيف حػوع والتػلذا اختيار الن ,سامة لمحيامف

ات ػديد مف الدراسػجرت الع اذػ. لجميد والحفظػمية التػجاح عمػلن
ز ػركيػار التػتيػخألاؾ ػف االسمػمتمفة ػواع مخػامف انػى حيػوعم
 أخػػػروفو  Tierschة ػيا دراسػبة ومنػاسػة المنػافظػػادة الحػػوالم

 Pikeminnow  Coloradoةػػمكػػامف سػى حيػمػ( ع13)
(Ptychocheilus inciusوالتي اختب )دة ػر عػا تأثيػر فييػ
 وىي الكميسيروؿ والميثانوؿ والػد التجميد ػافظة ضػواد حػم

Dimethyle sulfoxide (DMSO) والػDimethyl 

acetamide (DMA)  ة الحيامف قبؿ وبعد ػركػػمى حػػع
%( والتي تـ اضافتيا الى  10و  5التجميد وبتركيزيف )

وعممية التجميد جرت وفؽ برنامجيف سريع  Hank’sمحموؿ 
(-40º( وبطئ )4-/ دقيقةº اظيرت .)تفوؽ  نتائجة/ دقيقة

ئو بأبقاوذلؾ  بقية المواد% عمى 10% و 5 الميثانوؿ بتركيزي
قبؿ التجميد بينما كانت نتيجة  اكبر حركة حيامف عمى نسبة 

% االفضؿ مف بيف الجميع في نسبة الحركة  10الكميسيروؿ 
وبطريقة التجميد السريع  ذابةوحيوية الحيامف بعد التجميد واأل

(-40º وليس بطريقة التجميد البطيئ التي كانت )دقيقة /
وفي دراسة  .وفي كؿ المحاليؿ  نتائجة عمى العمـو غير جيدة

( ثالث مخففات 1وجماعتة ) Akcayمشابية استخدـ فييا 
 ,glycerol, DMAمختمفة وثالث مواد حافظة مختمفة وىي )

DMSO اظيرت نتائجو ايضا % لمجيمع15( بتركيز ,
بعد  افضمية الكميسيروؿ عمى الجميع في نسبة حركة الحيامف

وبغض النظر عف نوع المخفؼ المستخدـ.  ,التجميد واألذابة
الحاوي عمى الكميسيروؿ كمادة   Hank’sنستنتج أف محموؿ 

% كاف افضؿ مف محموؿ 10حافظة ضد التجميد بنسبة 
Zhang  في اختبار  %10الحاوي عمى الميثانوؿ بتركيز

التجميد الفائؽ وقد تـ الحصوؿ عمى نسبة حركة لمحيامف 
تازة في عمميات وىي نسبة تعد مم ساطتو% بو  60غت بم

 and Liu   Zhang, كما اف محموؿالتمقيح واألخصاب
الحاوي عمى الميثانوؿ كمادة حافظة جيد ايضا وقد تـ 
 الحصوؿ عمى نسبة حركة حيامف بعد التجميد واألذابة بمغت

لذا نوصي باستخداـ  .Hank’s% لكف ليس بدرجة  50
)بدوف الميثانوؿ( في الحفظ  Zhang and Liuمحموؿ 

 Hank’sلمحيامف بالتبريد وأستخداـ محموؿ  قصير األمد
كمادة حافظة ضد  % 10بنسبة  الحاوي عمى الكميسيروؿ

التجميد في عمميات الحفظ طويؿ االمد وبالتجميد الفائؽ 
 لحيامف اسماؾ الشبوط.

 اليو المضاف (Modified Zhang and Liu, 1991) 1رقم محمول بواالذابة  التجميدحيوية الحيامن بعد  نتائج .2جدول 
 %10بنسبة  ضد التجميد الميثانول كماده حافظو

َسبت   

 انتخفيف

 انحركّ انفرديّ بعذ انتخفيف

 )انُسبت + انذرجت(

انحركت بعذ 

انتجًيذ واالرابت 

 ساعت 48بـ 

بعذ  انحركّ

االسبىع االول 

 يٍ انتجًيذ

االسبىع 

انثاَي يٍ 

 انتجًيذ

 االسبىع

 انثانث

 يٍ انتجًيذ

 االسبىعانرابع

 يٍ 

 انتجًيذ

01:0 85 = %4 5% 5% 5% 5% 5% 

01:0 95 = %4 51% 51% 51% 51% 51% 

01:0 81 = %4 75% 75% 01% 01% 01% 

71:0 %91  =4 41% 41% 41% 41% 41% 



 وأخرون يمحمدال                                                               7107/ 48 (6) 1683 :-1677 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

1682 

  ((2Ca⁺² free Hank’s Balanced Salt Solution رقممحمول بواالذابة التجميد حيوية الحيامن بعد نتائج .3جدول 
 %.10الكميسيرول كماده حافظو ضد التجميد بنسبة  لمضاف اليو ا

انحركّ انفرديّ بعذ  َسبت انتخفيف

 انتخفيف

 )انُسبت + انذرجت(

بعذ  انحركت

انتجًيذ واالرابت 

 ساعت 48بـ 

انحركّ بعذ 

االسبىع االول 

 يٍ انتجًيذ

االسبىع 

انثاَي يٍ 

 انتجًيذ

 انرابع انثانث

01:0 61 = %0⚝ - - - - - 

01:0 95 = %4 61% 61% 61% 61% 61% 

01:0 55 = %0⚝ - - - - - 

01:0 51 = %0⚝ - - - - - 

71:0 85 = %4 41% 41% 41% 41% 41% 

 .4اىممت لكون الدرجة اقل من  ⚝ 

 
 حركة الحيامن بعد التخفيفل المئوية لنسبا .1شكل 

 
 .بعد التجميد واألذابة الحيامن لحركة المئوية لنسبا .2شكل 

 Zhang and Liuباستخدام محمولواألذابة حركتيا( بعد التجميد الفائق  داللةفي حيويو الحيامن )ب يوضح قيم الخساره .4 جدول

 Hank’sحركتيا( بعد التجميد الفائق واألذابة باستخدام محمول  داللةيوضح قيم الخساره في حيويو الحيامن )ب .5 جدول 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 1مكرر 3 4 5

Zhang لحركة الحيامن% 

Hank's

َسبت 

 انتخفيف

انحركّ انفرديّ بعذ 

 انتخفيف

انحركت بعذ انتجًيذ واالرابت 

 ثىاَي  8نًذة  و07ºبذرجت 

 انخسارِ في انحيىيت

 انًفقىدِانحركّ بعذ انتجًيذ= َسبت انحيايٍ  –انحركّ بعذ انتخفيف 

01:0 85% 5% 85  -5  = 81 % 

01:0  95% 51% 95-50  = 45 % 

01:0 81% 75% 81-75=55% 

71:0 %91 41% 91-41=51% 

 %57.5% ويعذنها   230يجًىع َسب انخسارِ=   

َسبت 

 انتخفيف

انحركّ انفرديّ بعذ 

 انتخفيف

 و07ºانحركت بعذ انتجًيذ واالرابّ بذرجت 

 ثىاَي  8نًذة 

 انخسارِ في انحيىيت

 انًفقىدِانحركّ بعذ انتجًيذ= َسبت انحيايٍ  –انحركّ بعذ انتخفيف 

01:0 61% - - 

01:0 95% 61% 95-61  = 35 % 

01:0 55% - - 

01:0 51% - - 

71:0 85% 41% 85-41=45% 

 %41% ويعذنها 81يجًىع َسب انخسارِ=   
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