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مختلف عصاره اسطوخودوس برهايغلظتثیر تأ
نگهداري آن به حالت مایعکیفیت منی خروس طی 

3زادهو امین کاظمی2، علی آقائی1صالح طباطبائی وکیلی

)s_tabatabaei58@yahoo.com(نویسنده مسوول:،دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان-1
گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستانو دانشجوي دکتري، استادیار -3و 2

10/09/1398تاریخ پذیرش: 16/05/1398تاریخ دریافت: 
81تا  74: صفحه

چکیده
گوشتی طی سطوخودوس بر کیفیت منی خروس مادر امختلف عصارههايغلظتزمایش حاضر، بررسی تاثیر هدف از آ

ههفته ب، دوبار در308قطعه خروس مادر گوشتی راس 10گیري از بود. اسپرمC°4آن به حالت مایع تحت دماي سازيذخیره
قسمت 5به ،سازيمخلوط پس از رقیقا هم مخلوط شد. نمونه منی ها بعد از ارزیابی اولیه بالفاصله بهفته انجام و منی آن4مدت 

، 6، 3هاي صفر، در زمانرا دریافت کردند. لیترمیلیدراسطوخودوسعصارهمیکروگرم20و 15، 10، 5صفر، مقادیرتقسیم و 
افزودن نی ارزیابی شدند.هاي کیفی مفراسنجهسلسیوسدرجه 4داري منی رقیق شده در دماي ساعت پس از نگه48و 12،24

(تحرك کل و پیشاعت باعث افزایشس6مختلف عصاره اسطوخودوس بعد از زمان هايغلظت ).P>05/0رونده اسپرم شد 
در مقایسه با شاهد مانی اسپرمدرصد زندهعث بهبود ابساعت 48و 24، 12هاي در زمانعصارهمیکروگرم در میلی لیتر 10تیمار

ساعت 48زمان در طولاسطوخودوس به مایع منی خروس عصاره میکروگرم در میلی لیتر10زودن اف. )P>05/0(شد
کمترین ، ت پس از نگهداري منیساع48و P.(24>05/0درصد سالمت غشاي پالسماي اسپرم شد (ردسازي باعث افزایش س

ترین و بیشعصاره اسطوخودوس لیتردر میلیمیکروگرم15و 10هايبه تیمارهاي مورفولوژیکی اسپرم متعلقمیزان ناهنجاري
به منی رقیق شده عصاره اسطوخودوسافزودن ،در کل. )P>05/0(بودعصارهيیمار با دوز باالشاهد و تمقدار آن مربوط به گروه 

لسیوس درجه س4منی در دماي سازي طی ذخیرهاسپرمهاي فراسنجهسبب بهبود لیتر میکروگرم در میلی10غلظتدر خروس
د.ش

سازيذخیرهکیفیت منی، ، اسطوخودوس، خروس: ي کلیديهاواژه

مقدمه
ــ ــای،مصــنوعیحتلق ــرایریتیمــدياز ابزاره ــد ب يکارآم

از یکـی اسـت، امـا   یـان در ماکمثـل یدتولیبازدهيسازینهبه
ها با اسپرميقدرت باروریعروش، کاهش سریناهايیکاست
یدهاياسـ یداسـیون اکسیدر پـ يرمدت زمان نگهدایشافزا

از طرفی، بـا  .آزاد استهايیکالرادیلو تشکیراشباعچرب غ
هـا در هزینـه و مشـکالت    توجه به سهم بسـیار بـارز خـروس   

هـاي  هـا در گلـه  ها و مـرغ زمان خروسمربوط به مدیریت هم
ها و استفاده از تلقـیح مصـنوعی   مادر، بحث جداسازي خروس

چرا که کاهش .باشدادرگوشتی مطرح میهاي مهمواره در گله
تـا  یمصـنوع حیتلقـ قیاز طريدیدوره توليدر انتهايبارور
ي بهینه از آن، ي استفادهالزمهکهاستيریقابل جلوگيحد

باشـد صورت مایع و منجمـد مـی  سازي اسپرم بهامکان ذخیره
رخکـه ايعمـده مشـکل اسـپرم سـازي سردفرآینددر.)17(

ــهآســیبدهــد،مــی نتیجــهدراســپرمپالســماییغشــايب
لحـاظ بـه کـه اسـپرمی .)27(باشد میلیپیدهاپراکسیداسیون

آزادهـاي رادیکـال ازپـایینی مقـادیر است،طبیعیعملکردي
)ROS (وسـازي سـرد هـاي فرآینـد اثردراماکند،میتولیدرا

شـیوع یـک وشـده تحریـک کلسیمیونیهايکانالانجماد،
منجـر نهایتدرکهافتدمیاتفاقROSازکلسیمیبهوابسته

ینــد آفر. )8(شــودمــیســلولدراکســیداتیوتــنشبــروزبــه
غشايرويشیمیاییوفیزیکیهايتنشهمچنینسردسازي

ءغشایکپارچگیجنبایی،کاهشباعثکهکندمیایجاداسپرم
همچنین در رونـد  .شودمیاسپرماتوزوئیدهاباروريپتانسیلو

زاد و آهـاي  صورت مـایع، تولیـد رادیکـال   سازي منی بهذخیره
.)24(ذیر استاجتناب ناپيامرهاپراکسیداسیون چربی

هاي آزاد عالوه بر پراکسیداسـیون  افزایش میزان رادیکال
هاي غشاي اسپرم سبب اخـتالل در واکـنش آکروزمـی،    چرب

تخریب کروماتین اسپرم، کـاهش تحـرك و کـاهش بـاروري     
ی اســت کـه ظرفیــت  لاسـپرم سـلو  در واقــع . )14(شـود مـی 
همـین دلیـل اسـپرم وابسـته بـه      اکسیدانی اندکی دارد، بهآنتی

بـا توجـه بـه اینکـه    . ) 8(اف، یعنی مایع منی استمحیط اطر
کـاهش واکسـیداتیو تـنش مهـار برايمتفاوتیهايزوکارسا

؛داردوجـود اکسـیژن فعالهايگونهانواعازناشیهايآسیب
.استمنیدراکسیدانیآنتیسیستمبهبودهاآنازیکی

از آنجایی غشاي پالسمایی اسـپرم داراي مقـادیر زیـادي    
از ) است،PUFAاسیدهاي چرب غیراشباع با چند باند دوگانه (

هاي پراکسـیداتیو بسـیار حسـاس    ها را به آسیباین لحاظ آن
هـاي پراکسـیداتیو موجـب کـاهش     . این آسـیب )15(کندمی

یکپارچگی غشاء، آسیب به عملکرد سلول، کـاهش جنبـایی و   
. )14(شـود نهایتاً کاهش کیفیت و توانایی باروري اسـپرم مـی  

ویـژه  هاي پراکسیداسیون، بهبنابراین، براي جلوگیري از آسیب
هـا مفیـد   هنگام فرآیند سردسازي، استفاده از آنتـی اکسـیدان  

ترکیبـات کـردن اضـافه قبلـی،  در تحقیقـات .رسـد نظر میبه
) 10(اولئیـک اسـید و)E)16،26ویتامینماننداکسیدانیآنتی

طولدرخروساسپرملیپیدپراکسیداسیوناثراز منیمایعبه
د.کرجلوگیريمنیمایعسازيذخیره

تـأثیر  تحـت هاي اسپرم خروس و توان بـاروري آن  ویژگی
ــه ).22(باشــد منــی مــیداري زمــان نگــهمــدت  ــا توجــه ب ب

قـیح مصـنوعی   گیري و تکنیک تلهاي اخیر در اسپرمپیشرفت
رسد حفظ کیفیت اسـپرم تـا زمـان تلقـیح     نظر میپرندگان، به

تــر اي برخــوردار باشــد. درك بــیشهــا از اهمیــت ویــژهمــرغ

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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داري منـی، شـرایط مناسـب بـراي حفـظ آن      هاي نگـه روش
ساعت بدون کاهش باروري را فراهم نموده اسـت.  24مدت به

ه در فاصـله  این امر براي مراکز پرورش مرغان مادر گوشتی ک
تواند مفید ساعت از مراکز تهیه منی قرار دارند، می24کمتر از 

. )3(و اقتصادي باشد
Lavandula officinalis(اســطوخودوس  L.( ــاهی گی

یـا  Labiataeاز خـانواده نعناعیـان (  چندساله و همیشـه سـبز   
Lamiaceae نـوع 40ازبـیش . اسـطوخودوس )13() اسـت

استاتلینالیل: ازعبارتندآنهاترینمهمکهداردمختلفترکیب
)Linalyl acetate ،(ســـــینئول)Cineole ،(ــالول لینـــ
)Linalool ،(نرول)Nerol (بورنئول) وBorneol(. همچنـین

پروپیونیکاسیدبوتیریک،اسیدنظیرترکیباتیاین گیاه حاوي
فالونوئیـدها، تـانن، ژرامبـول، وآزادلینـالول والریک،اسیدو

ایـن گیـاه   . )5،29(اسـت مونـوترپن وفنلـی ترکیباتلینالول،
نظیم سیستم ایمنـی،  از جمله کاهش استرس، تيداراي فواید
و خاصـیت  د، افزایش اشتها، فعالیـت ضـدمیکروبی،   کاهش در

).  29اکسیدانی است (آنتی
حــاوي اســـترول، کــامفور، کومـــارین،   اســطوخودوس 

فنـل  ها، لیمونین، تـانن و پلـی  ئیدها، ویتامینفالنوئیدها، آلکالو
اکسـیدانی عصـاره اســطوخودوس  خاصـیت آنتــی ). 29(اسـت  

د نتوانکه مییبات فنولی و فالونوئیدها استد ترکخاطر وجوبه
اکسـیدانی غیرآنزیمـی و تشـدید    آنتـی غلظـت موجب افزایش 

گلوتاتیون پراکسـیداز از جمله اکسیدانی هاي آنتیفعالیت آنزیم
)GPX ) کاتـاالز ،(CATاکســید دیســموتاز () و سوپرSOD( و

اسـطوخودوس  .)28(دي آلدهیـد شـوند  کاهش غلظت مـالون 
وشـده )NOنیتریـک اکسـاید (  همچنین موجب مهـار سـنتز   

همچنـین .)20(اسـت قدرتمنـدي اکسیدانیآنتیاثراتداراي

بـاال  موجـود در گیـاه اسـطوخودوس بسـیار     Cمیزان ویتامین 
.)7(باشد می

افزون مصـرف گیاهـان دارویـی در    با توجه به افزایش روز
عصـاره ایـن   اسـتفاده از رسد کـه  ظر مینجیره غذایی طیور به

جاي تحقیق زیادي دارد. لذا، طیور کننده منیدر رقیقگیاهان
عصـاره  مختلـف هـاي غلظـت افزودن با هدف پژوهش حاضر

کیفـی  هـاي  فراسـنجه به منی خروس بـر گیاه اسطوخودوس 
انجـام  سلسیوسجه در4آن در دماي سازيطی ذخیرهرماسپ

.گرفت

هامواد و روش
گوشتی قطعه خروس مادر10حاضر با استفاده ازپژوهش 

در ایســتگاه آموزشــی وهفتگــی 45بــا ســن بــالغ 308راس 
کشاورزي و منـابع طبیعـی   علوم دانشگاه دامپروريتحقیقاتی
انجـام  اهـواز  شـرقی شـمال کیلومتري 36واقع در خوزستان

روش نگهداري شده و بهانفرادي يهاها در پنگرفت. خروس
شـدند. طــی دوره  گیـري مـی  اســپرمشـکمی  -مـالش پشـتی  

و درجـه سلسـیوس  17-21هـا آزمایش، دماي محـیط پرنـده  
.بـود سـاعت تـاریکی  9ساعت روشـنایی و  15ي نوري دوره

د.درصد حفـظ شـ  50-60داري در محدودهمحل نگهرطوبت 
ازاي بـه گرم156طور میانگین روزانه بهها خوراك پرندهتوزیع

ها قرار ح در اختیار آنباول صبود که در یک نوبت،هر خروس 
گرفت. آب مصرفی هم به مقدار آزاد در مدت روشـنایی در  می

هــا مرتــب کنتــرل خــورياختیـار پرنــده قــرار داده شــد و آب 
راهنماي سـویه راس  تولوگ ها طبق کاخروسشدند. جیرهمی

درصـد پـروتئین بـود    12و انـرژي  کیلوکـالري  2750با308
).1(جدول 

هیپارهیجترکیب شیمیاییمواد خوراکی و - 1جدول
Table 1. Ingredients and composition of the base diet

مقدارترکیب شیمیاییدرصدمواد خوراکی
5/2754ي در کیلوگرم)انرژي سوخت و سازي (کیلوکالر00/69ذرت
00/12پروتئین خام (درصد)50/8سویا

70/0کلسیم (درصد)5/19سبوس گندم
35/0درصد)(فسفر25/1دي کلسیم فسفات

15/0سدیم (درصد)80/0کربنات کلسیم
15/0(درصد)کلر33/0سدیم کلراید

125/0مکمل ویتامینی
225/0مکمل معدنی

12/0نمتیونی-دي ال
المللیینبواحدB12،3000ویتامینمیکروگرمK3،25ویتامینگرممیلیE،4ویتامین المللیبینواحدA،100ویتامینالمللیینبواحد1500يحاورهیجکیلوگرمهر-1

گرممیلی120آهن،گرممیلی50يحاورهیجکیلوگرمهر-2.بودB7میکروگرم50وB6گرم میلیB5،5/5گرممیلیB3،18گرممیلیB2،50گرممیلیD3،5/7ویتامین
.بودومیسلنگرمیلیم3/0و دیگرمیلیم2،يگرم رومیلی110منگنز،

مـالش  فتـه بـا   دوبـار در ه هـا خـروس آوري منـی از  جمع
بالفاصله به آزمایشـگاه منتقـل   وگرفته شکمی انجام -پشتی

منظور حذف اثرات بهها نمونه،بی اولیه منیشد. بعد از ارزیامی
و سپس با محلـول رینگـر اصـالح شـده     مخلوط با همفردي

)Modified Ringer’s solutionکننده منـی  عنوان رقیق) به
به نسبت یک 2طیور مطابق با مشخصات ارائه شده در جدول 

قسمت تقسـیم  5منی رقیق شده به . )18(شدندرقیق200به 

، 10، 5صـفر،  مختلف عصاره اسطوخودوس (مقادیرکدامو هر
عصـاره  را دریافـت کردنـد.  ) لیتـر میکروگرم در میلی20و 15

اسطوخودوس (الوندر) خالص از شرکت دکتر زرقانی خراسـان  
داري منـی رقیـق شـده    هاي مختلف نگهدر زمانتهیه گردید. 

سـاعت)  48و 24، 12، 6، 3حاوي تیمارهاي آزمایشی (صـفر،  
هـاي  فراسـنجه ،سلسیوسدرجه 4صورت مایع تحت دماي به

کیفی منی بررسی شدند.
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)18(سازي منی خروسترکیبات محلول رینگر اصالح شده براي رقیق- 2جدول 
Table 2. Modified Ringer᾽s solution composition for dilution of rooster semen

مقدار اجزاءکنندهاجزاي رقیق
گرم8/6یمکلرید سد

گرم73/1کلرید پتاسیم
گرم64/0کلرید کلسیم

گرم25/0سولفات منیزیم
گرم45/2کربنات سدیمبی

لیترمیلی1000آب مقطر

رونده کل و جنبایی پیشهاي جنباییبراي تعیین فراسنجه
ها، پنج میکرولیتر از منی رقیق شده روي الم گرم قـرار  اسپرم
رونده با و با المل پوشش داده شد. جنبایی و جنبایی پیشداده 

شـیوه  و بهx400نمایی استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگ
هاي زنـده و مـرده بـا    ارزیابی اسپرم.)24(چشمی ارزیابی شد

نیگروزین انجام شـد. ترکیبـات آن شـامل    -آمیزي ائوزینرنگ
گـرم  100گرم در لیتر)، رنگ نیگـروزین ( 67/1رنگ ائوزین (

ــیتر ــر) و س ــود 29ات ســدیم (در لیت ــر) ب ــرم در لیت ــراي گ . ب
با نسبت یک به یک با منی رقیق شده تیمارهاابتدا ،منظوراین

نیگروزین آمیخته شد و سـپس روي الم توسـط   -رنگ ائوزین
شد و پس از خشک شدن گسـترش،  الم دیگري گسترش داده

ـ اسـپرم در ز 200حـداقل  شـمارش درصد اسپرم زنـده بـا   ری
.مشخص شد×400فازکنتراست با بزرگ نمایی کروسکوپیم

که ییهاعنوان اسپرم زنده و اسپرمبه،نگرفتهي رنگ هااسپرم
عنوان اسپرم مرده در نظر گرفتـه  به،رنگ را جذب کرده بودند

رفولـوژي  وشناسـی اسـپرم (م  براي بررسـی ریخـت  .)15(شد
.مانی اسـتفاده شـد  هاسپرم) از اسالیدهاي تهیه شده براي زند

،اسـپرم در هـر اسـالید   200بـا شـمردن   کـه ایـن ترتیـب   به
ـ ،ییبا سر جدا شده، سر نـاقص، سـر دوتـا   هاي اسپرم چیدم پ

ناهنجـار يهاعنوان اسپرمشده بهداو دم جییخورده، دم دوتا
.)25(نظر گرفته شددر

براي ارزیابی عملکرد غشایی پالسـماي اسـپرم از آزمـون    
) استفاده شد. براي انجـام ایـن   HOSTتورم هایپو اسموتیک (

میکرولیتر محلول 100با هاي منیمیکرولیتر نمونه10مون، آز
لیتر آب با میلی100گرم سدیم سیترات در 1هایپواسموتیک (

) =7pH، اسـمول در کیلـوگرم  میلی100فشار اسمزي معادل 
دقیقـه  30مـدت  بـه سلسـیوس درجه 37مخلوط و در دمایی 

سپس یـک قطـره از آن روي الم   .)24(داري (انکوبه) شدنگه

شد و تحت میکروسـکوپ نـوري   ریخته و با المل پوشش داده
در نهایـت  مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.     x400با بزرگ نمایی 

یـا متـورم   با دم و ناحیه میانی پـیچ خـورده   يهادرصد اسپرم
.عنوان غشایی پالسمایی سالم تعیین شدبه

5مشـتمل بـر   امال تصادفی حاضر در قالب طرح کمطالعه 
هـا بـا کمـک    . دادهگردیـد اجـرا تکـرار  8آزمایشـی در  تیمـار  

شـدند. آنـالیز  GLM) و با استفاده از رویه SAS)1/9افزار نرم
ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجـام  مقایسه میانگین

هاي آزمایشی پیش از انجام آنالیز، نرمال بودن توزیع دادهشد.
و رویـــــه Shapiro-Wilkاســـــتفاده از آزمـــــون بـــــا

UNIVARIATE گرفت.  مورد آزمون قرار
:کار رفته عبارت است ازبهيآمارمدل

Үij= μ + Ti + eij
Yij =هر مشاهده، مقدارµ =ن،یانگیماثرTi يمارهـا ی= اثـر ت
ماندهیباقاتاثر=eij،یشیآزما

و بحثنتایج
ــا ــر  نت ــه اث ــوط ب ــتیج مرب ــاغلظ ــارهيه ــف عص مختل

طـی  هااسپرمرونده اسطوخودوس بر درصد تحرك کل و پیش
گزارش شـده  4و 3ول اسازي در جدهاي مختلف ذخیرهزمان
3هاي صـفر،  در زمانداد که نشانپژوهش حاضر. نتایجاست

داري منی به حالت مایع، تحرك کـل و  ساعت پس از نگه6و 
ختلـف عصـاره گیـاه    ممقـادیر ها تحت تـأثیر  پیشرونده اسپرم

6بعـد از زمـان   امـا ).P<05/0(قـرار نگرفتنـد   اسطوخودوس
در تیمارهـاي  ها رونده اسپرمتحرك کل و پیش، درصد ساعت

لیتـر  میکروگرم عصاره گیاه اسـطوخودوس در میلـی  15و 10
).P>05/0(داري بیشتر از شاهد بودطور معنیهمنی ب

درصد تحرك کل اسپرم خروس طی نگهداري منی به حالت مایع براسطوخودوسعصاره مختلفهايغلظتتأثیر- 3جدول 
Table 3. Effect of different concentrations of Lavandula angustifolia extract on total motility percent of rooster

spermatozoa during liquid storage of semen

).>05/0Pباشند (داري میمعنیه در هر ستون داراي اختالف آماريهاي با حروف نامشابمیانگین

هاي عصارهغلظت
لیتر)(میکروگرم در میلی

سازي (ساعت)زمان ذخیره
036122448

025/8600/8537/84c75/78c00/70d75/58
562/8537/8475/83abc00/80bc75/73b62/65
1087/8662/8562/85a50/82a87/76a62/70
1562/8600/8600/85ab87/81ab00/75bc00/65
2025/8675/8450/82bc37/79bc87/71cd62/60

SEM909/0663/0804/0747/016/119/1
P-value895/0429/0085/0003/0002/0001/0
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حالت مایع درصد تحرك پیشرونده اسپرم خروس طی نگهداري منی بهبرعصاره اسطوخودوسمختلفهايتأثیر غلظت- 4جدول 
Table 4. Effect of different concentrations of Lavandula angustifolia extract on progressive motility percent of

rooster spermatozoa during liquid storage of semen

).>05/0Pباشند (داري میشابه در هر ستون داراي اختالف آماري  معنیهاي با حروف ناممیانگین

وس بـر  ددهد کـه عصـاره گیـاه اسـطوخو    نتایج نشان می
ــده ــپرم درصــد زن ــانی اس ــر م ــیاث ).P>05/0(ي دارددارمعن

اره میکروگرم عصـ 10غلظتساعت، 12در زمان نحوي که به
هـا  انی اسـپرم مـ گیاه اسطوخودوس موجب بهبود میـزان زنـده  

نسبت به شاهد شد. اما با سپري شدن زمـان نگهـداري منـی    
20غیـر از  عصـاره بـه  هـاي غلظـت )، تمـام  ساعت48و 24(

مانی اسپرم بیشـتري در مقایسـه بـا    میکروگرم آن، درصد زنده

سـاعت پـس از   12تـا  .)5، جـدول  P>05/0(شـاهد داشـتند   
اي بـا  هـ حالت مـایع، درصـد اسـپرم   نگهداري منی خروس به

غشاي پالسمایی سالم تحت تأثیر تیمارهـاي آزمایشـی قـرار    
10مقـادیر ساعت، 48و 24نگرفتند. اما با گذشت زمان یعنی 

داري طـور معنـی  همیکروگرم عصاره گیاه اسطوخودوس ب15و 
موجب حفظ سالمت غشاي پالسمایی اسپرم نسبت به شـاهد  

).   6، جدول P>05/0شدند (

حالت مایع مانی اسپرم خروس طی نگهداري منی بهدرصد زندهبرعصاره اسطوخودوسمختلفهايتغلظتأثیر- 5جدول 
Table 5. Effect of different concentrations of Lavandula angustifolia extract on viability percent of rooster

spermatozoa during liquid storage of semen

).>05/0Pباشند (داري میمعنیه در هر ستون داراي اختالف آماريهاي با حروف نامشابمیانگین

حالت مایع درصد سالمت غشاي پالسمایی اسپرم خروس طی نگهداري منی بهبرعصاره اسطوخودوسمختلفهايتأثیر غلظت- 6جدول 
Table 6. Effect of different concentrations of Lavandula angustifolia extract on membrane integrity percent of rooster

spermatozoa during liquid storage of semen

).>05/0Pباشند (داري میدر هر ستون داراي اختالف آماري  معنیهاي با حروف نامشابه میانگین

سـاعت از فراینـد   24بعد از گذشـت  خودوس عصاره اسطو
بـر درصـد   توانسـت اثـر خـود    حالـت مـایع   منی بهسازي سرد

در ایـن زمـان،   کـه طوري. دهدنشان را هاي اسپرم ناهنجاري
میکروگـرم  10رتیماکمترین میزان ناهنجاري اسپرم مربوط به 

48بـود. بـا سـپري شـدن زمـان (     عصاره گیاه اسـطوخودوس  

میکروگـرم عصـاره درصـد    15و 10، 5هـاي غلظتساعت)، 
هاي ناهنجار کمتري در مقایسه با شاهد بـدون عصـاره   اسپرم

).7جدول ، P>05/0داشتند (

هاي عصارهغلظت
لیتر)(میکروگرم در میلی

عت)سازي (سازمان ذخیره
036122448

050/8012/7925/77b87/71c37/64c25/56
562/8075/7937/79b75/73b37/69bc12/59
1087/8162/8175/80a25/77a12/73a25/66
1562/8050/7975/78ab00/75b12/68b25/61
2050/7937/7962/77b75/73bc87/66bc75/58

SEM645/0686/0894/0870/0962/007/1
P-value170/0060/0062/0002/0001/0001/0

هاي عصارهغلظت
لیتر)(میکروگرم در میلی

سازي (ساعت)زمان ذخیره
036122448

087/8600/8637/85b12/80c37/71c62/60
525/8737/8712/84ab25/81b62/75b50/67
1087/8725/8650/85a50/84a12/80a50/73
1562/8750/8762/85ab87/82b12/76b12/68
2087/8625/8675/83ab62/80bc50/74bc00/65

SEM978/0005/106/1002/1955/017/1
p-Value931/0741/0622/0023/0001/0001/0

هاي عصاره غلظت
لیتر)(میکروگرم در میلی

(ساعت)سازيزمان ذخیره
036122448

037/6912/6862/6562/60c87/53c25/45
537/7075/6887/6650/62abc12/58bc62/50
1000/7037/6900/7087/66a87/61a25/56
1525/7147/6975/6837/64ab37/59ab50/51
2025/7175/6875/6662/60bc62/55bc62/46

SEM87/159/119/165/121/132/1
P-value943/0979/0103/0052/0001/0001/0
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78................................................................................. کیفیت منی خروس طی نگهداري آن به حالت مایعهاي مختلف عصاره اسطوخودوس برتأثیر غلظت

حالت مایع ي مورفولوژیکی اسپرم خروس طی نگهداري منی بههادرصد ناهنجاريبرعصاره اسطوخودوسمختلفهايغلظتتأثیر-7جدول 
Table 7. Effect of different concentrations of Lavandula angustifolia extract on morphological defect percent of

rooster spermatozoa during liquid storage of semen

).>05/0Pباشند (داري میهاي با حروف نامشابه در هر ستون داراي اختالف آماري  معنیمیانگین

بـاالیی از  مقـدار غشاي پالسمایی اسپرم خروس، حـاوي  
ــی   ــباع م ــرب غیراش ــیدهاي چ ــاس ــه آنباش ــتعد د ک را مس

هـاي فعـال اکسـیژن    تأثیر گونـه پراکسیداسیون لیپیدي تحت
)ROS( کنـد تنـی مـی  بـرون و تنی درونشرایط در تولید شده
اثر منفـی بـر روي مورفولـوژي،    يپراکسیداسیون لیپید). 19(

خـروس دارد  هاي و ظرفیت لقاح اسپرمیتحرك، قابلیت حیات
توانـد باعـث قطعـه قطعـه شـدن      استرس اکسیداتیو مـی ).15(

DNAتوانـد بـر  سته شود که در نتیجه میمیتوکندري و هدر
. این رونـد زمـانی   )1(گذار باشداسپرم تاثیرمانی حرکت و زنده

اکسـیدانی طبیعـی غلبـه    نتیآبر دفاع ROSکهافتد اتفاق می
روس منی خدهد که تیمار نتایج این مطالعه نشان می. )6(کند
هـاي فراسـنجه طـور مـوثري   اسطوخودوس بـه عصاره گیاه با 

اسـپرم خـروس را بـا سـپري     رونده پیشتحرك تحرك کل و 
بخشـد.  حالت مایع بهبود میزمان نگهداري منی بهشدن مدت
ممکـن اسـت بـا    اسـپرم  تحرك کـل و پیشـرونده   این بهبود 

مـانی اسـپرم   و عملکردي غشـاء و زنـده  یکپارچگی ساختاري 
رك حـ یکی از عوامـل مـوثر در کـاهش ت   .داشته باشدارتباط

باشـد،  هاي ساختاري ناشی از تنش اکسیداتیو میاسپرم، آسیب
منجر به افزایش نفوذپذیري غشـاء و  زیرا کاهش فعالیت غشاء 

شـود کـه   هـا مـی  کاهش توانایی تنظـیم داخـل سـلولی یـون    
. )9(تاین شـرایط بـراي تحـرك اسـپرم مضـر اسـ      عه ومجم

بـه  تـوان گر عصاره گیاه اسطوخودوس مـی ازجمله خاصیت دی
هـاي کـم   اگرچه غلظت. نیتریک اکساید اشاره کردمهار سنتز 

NOاما افـزایش  ،شودپذیري اسپرم میسبب افزایش ظرفیت
و ATPمقدار آن سبب اختالل در غشاي میتوکندري، کاهش 

شود که در نهایت منجر بـه کـاهش   آسیب اکسونیم اسپرم می
بنـابراین عصـاره   ). 29(رونده اسپرم خواهـد شـد  رکت پیشح

سبب بهبـود  NOتأثیراز طریق کاهش احتماالاسطوخودوس 
جـه  در4سازي در دمـاي  س در طی ذخیرهتحرك اسپرم خرو

شده است.سیلوس
اکسـیدانی موجـود در   ترکیبات آنتـی دعلت وجوبهدر واقع

ــاره ــاهعص ــرگی ــطوخودوس نظی ــدها،اس ــارینفالنوئی ، کوم
و DNAاین ترکیبات از ، سینامیک اسیدو مشتقات مونوترپن

RNA کـه  ژنسـی هاي فعال اکگونهدر برابر صدمه اکسیداتیو
مقـدار  میزان آن بـه اسپرم سازي در طی ساعت طوالنی ذخیره

در بـین  ).29(کننـد ، محافظـت مـی  یابـد افزایش میزیادتري 
یاهان تیـره نعناعیـان  اکسیدانی، گگیاهان حاوي ترکیبات آنتی

خـود اختصـاص   ترین سهم را بهبیش)از جمله اسطوخودوس(
).29(ندداد

ــا خاصــیت مشــابه زمــارعصــاره گیــاه ر، در تحقیقــی ي ب
ثباعیه (ترکیبات فنلی)هاي ثانواز نظر متابولیتاسطخودوس 

خروس شد که بـا نتـایج پـژوهش    هاي اسپرمبهبود فراسنجه
، عصاره اسـطوخودوس  در مطالعه ما).23مطابقت دارد (حاضر

باعـث افـزایش   لیتـر  در میلـی میکروگـرم  15و 10مقادیردر 
ــده ــانی زن ــپرم م ــد. اس ــطوش ــاره اس ــیط خودوس عص در مح

هـا بـا   سـلول ریزي شـده بیولوژیکی باعث کاهش مرگ برنامه
موجـب  همچنین این گیاه .)4شود (پوپتوزي میآخاصیت ضد 

ي آزاد هاکننده رادیکالهاي خنثییمافزایش فعالیت و بیان آنز
کاتـاالز ، گلوتـاتیون پراکسـیداز و   مانند سوپراکسید دیسـموتاز 

هـاي  رسد اسطوخودوس بـا مکانسـیم  نظر میبه.)29(شود می
غشـایی  سـالمت  مـانی و  باال منجـر بـه بهبـود درصـد زنـده     

.خروس در تحقیق حاضر شده باشداسپرم يپالسما
10اسـپرم در دوز  هـاي ان ناهنجـاري میزدر این تحقیق، 

48و 24هـاي در زمـان اره گیاه اسطوخودوسمیکروگرم عص
ري نسـبت  دامعنی، کاهش منی خروسسازيذخیرهاز ساعت 

بـا  هاي مطالعه قبلیبه گروه شاهد نشان داد که مشابه با یافته
عصـاره گیـاه   .)21(اده از اسکوربیک اسید در قوچ اسـت  استف

Cمقایسه با دیگر گیاهان مملـو از ویتـامین   اسطوخودوس در 
اکسیدانی در عنوان اولین خط دفاعی آنتیاست. این ویتامین به

تواند موجـب  خون و مایع پالسمایی اسپرم مطرح است که می
طـی فراینـد   ). 21مهار روند اکسیداسیون لیپـوپروتئین شـود (  

، کـاهش پراکسیداسـیون لیپیـدي و مهـار     منـی سـازي ذخیره
ــواص اســطوخودوس اســت الرادیکــ . از )28(هــاي آزاد از خ

ظرفیت کل اعث کاهش باسطوخودوس استفاده از نجایی که آ
)11(آلدهیـد  و کـاهش غلظـت مـالون دي   )27(اکسیداسیون

رفولوژي اسپرم واین منجر به بهبود نرمال بودن م؛ بنابرشودمی
شد.میسازي اسپرم یند ذخیرهآدر طول فر

وس غلظت عصـاره اسـطوخود  بیشترین ،در مطالعه حاضر
داري باعـث  طـور معنـی  بـه لیتر منـی)  میکروگرم در میلی20(

ایـن اسـاس   هاي اسپرمی شد که برکاهش عملکرد فراسنجه
ندازه اسـطوخودس  دون بیش از انتیجه گرفت که افزوتوانمی

ها باعث تغییر خصوصیات غشـاي  اکسیدانتهمانند دیگر آنتی
شود که امکان پراکسیداسـیون لیپیـد را فـراهم    پالسمایی می

سیالیت ممکن است برهااکسیدانتي آنتیکند. غلظت باالمی

هاي عصارهغلظت
لیتر)(میکروگرم در میلی

سازي (ساعت)زمان ذخیره
036122448

062/1025/1137/1200/15a62/18a50/23
500/1062/1000/1262/13ab62/16b37/19
1000/1012/1125/1275/11b25/14c50/15
1562/987/1012/1275/11ab62/15bc50/18
2037/912/1137/1262/14ab12/17ab50/21

SEM43/1967/0756/034/1007/1816/0
p-Value979/0991/0995/0283/0049/0001/0
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دل غشــایی ااثــر گذاشــته و باعــث بــرهم خــوردن تعــءغشــا
علـت  بـه ممکـن اسـت   همچنین ). 23هاي آزاد شود (یکالراد

و بهم خوردن تعادل ترکیبـات رقیـق   pHتغییر فشار اسمزي، 
سازي اسپرم بسیار مهـم  هذخیریندآباشد که در طول فرکننده 

کرد اسپرم را با خطـر  مانی، تحرك و عملبوده و در نتیجه زنده
ـ مواجه می ایـن  ) 2(و همکـاران  آیـتکن اولـین بـار  . )12(دکن

که مقادیر اندك رادیکال آزاد در تنظیم را مطرح کردندفرضیه 
این فرضیه با نتایج .هاي فیزیولوژیک اسپرم نقش داردفعالیت

هاي پایین و اثر منفی پژوهش حاضر مبنی بر اثر مثبت غلظت
هـاي  باالي عصاره اسطوخودوس بر عملکرد فراسـنجه غلظت

طـور نتیجـه   توان ایـن م خروس مطابقت دارد. در واقع میاسپر
اکسـیدانی تـا دامنـه    گرفت که ترکیبات داراي خاصـیت آنتـی  

تواند براي اسپرم مفید باشد و اگر از این دامنه فراتر خاصی می
رود خواص معکوسی خواهد داشت. 

موضـوع اسـت کـه    این حاضر مویدپژوهش در کل نتایج
ه اکسیدانی در محیط رقیق کنندمکمل آنتییکسپرم نیازمند ا

توپالسـم  یاکسـیدانی در س آنتیهاي سیستمباشد، زیرا تماممی
حجـم قابـل   اسـپرم در طـی فراینـد اسـپرماتوژنز    قرار دارد و

اً دهـد و لـذا شـدید   دسـت مـی  از توجهی از ستوپالسم خود را 
ثیر تـنش اکسـیداتیو در بـازه زمـانی طـوالنی مـدت       تحت تـأ 

دیگر وجود اسیدهاي گیرد. از طرفزي اسپرم قرار میساذخیره
را بـه وجـود آنتـی    آنس نیـاز وچرب غیر اشـباع اسـپرم خـر   

تواننـد  این اسـیدهاي غیراشـباع مـی   .کندتر میقوياکسیدان 
هاي آزاد در اطـراف  الصورت تصاعدي باعث افزایش رادیکبه

اسپرم شوند.
ودوس عصاره اسطوخاکسیدانی درنتیآاجزاي طور کلی،هب

رزمارینیک و همچنین میزان نظیر فالنوئیدها، کومارین و 
اکسیدانی منی در با پشتیبانی از سامانه آنتیCباالي ویتامین 

وس به احتمال یسدرجه سل4در دماي سازي طول ذخیره
فراوان نقش مهمی در جلوگیري از پراکسیداسیون چربی 

پرم و بهبود کیفیت اسپرم داشته و باعث حفظ سازوکار اس
که بیشترین طوريبهدر این پژوهش شده است،اسپرم خروس 

خودوس مشاهد شد.میکرولیتر عصاره اسطو10در دوز تاثیر

تشکر و قدردانی
پژوهش حاصل مربوط به طرح مصوب پژوهشی در 
معاونت محترم پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و 

باشد که بدینوسیله تشکر و قدردانی منابع طبیعی خوزستان می
آید.عمل میبه
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Abstract
     The purpose of this experiment was to investigate the effect of different levels of the
Lavandula angustifolia extract on semen quality of broiler chickens during storage in a liquid
condition at 4°C. Semen was collected from 10 Ross-308 broiler breeder roosters twice a week
for 4 weeks, and immediately mixed together after the initial evaluation. The semen samples
were divided into 5 parts after dilution and each received 0, 5, 10, 15 and 20 µg/ml levels of
Lavandula angustifolia extract. Semen quality parameters were evaluated at 0, 3, 6, 12, 24 and
48 hours after storage at 4°C. Adding different levels of Lavandula angustifolia extract resulted
significant increase in total and progressive sperm motility after 6 hours of semen storage
(P<0.05). The effect of Lavandula angustifolia extract on sperm survival rate was significant
(P<0.05). So that treatment with 10 μg/ml of this extract at 12, 24 and 48 hours improved this
parameter compared to control (P<0.05). Adding 10 μg/ml of Lavandula angustifolia extract to
seminal fluid resulted significant increase in plasma membrane integrity of the sperm after 48
hours of semen storage (P<0.05). 24 and 48 hours after semen storage in liquid condition, the
least amount of sperm abnormalities belonged to treatments of 10 and 15 μg/ml extract and the
highest amount was in the control and high dose extract (P<0.05). In general, the addition of
Lavandula angustifolia extract at 10 μg/ml to diluted semen of broiler roosters improved sperm
parameters during semen storage at 4°C.

Keywords: Lavandula Angustifolia, Rooster, Semen Quality, Storage
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