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چکیده
هاباروري اسپرمتحرك و قدرت یکی از علل مهم کاهش هاي ناشی از اکسیداسیون سیب، آمنیسازي در طول دوره ذخیره

اکسیدانی ر پالسماي منی به علت خاصیت آنتیموجود دCهایی مثل روي و ویتامین اکسیدانشود آنتیباشد. بنابراین تصور میمی
ثیر مهمی در زمینه کاهش پراکسیداسیون لیپید اسپرم أهاي فعال اکسیژن بتوانند تو با جلوگیري از اثرات مخرب گونهبالقوه 

کننده تریس بر خصوصیات و عنصر روي در رقیقCسطوح مختلف ویتامینتأثیر بررسی مطالعه حاضر با هدفداشته باشند. 
سطوح صورت گرفت. تیمارها شامل تصادفیکامالًطرح در قالب 3×3×4به صورت فاکتوریل اسپرم قوچ عربی در شرایط مایع

هاي زمانلیتر) ومیکروگرم در میلی180و90(صفر،روي عنصر ،لیتر)میکروگرم در میلی300و 150(صفر،Cمختلف ویتامین 
2-3س قوچ عربی أر8گیري از اسپرمبودند. گراد سانتیدرجه5در ساعت)8و 4، 2(صفر، منی رقیق شدهمختلف نگهداري

با سازي مخلوط پس از رقیقها مخلوط شدند. نمونه منیمنی آنبالفاصلهتولیدمثلی به عمل آمده و ساله بطور هفتگی در فصل 
شامل درصد خصوصیات اسپرم و عنصر روي را دریافت کردند. Cو سطوح مختلف ویتامین قسمت تقسیم شده9به تریس 

تأثیر . نتایج نشان داد که مورد ارزیابی قرار گرفتندهاي مختلفدر زمانهاي مورفولوژیکیمانی و ناهنجاريتحرك پیشرونده، زنده
).>05/0pدار بود (ها معنیهنجاري اسپرممانی و ناهزندرونده،بر تحرك پیشنگهداري منی، عنصر روي و مدتCویتامین 

ها جاري اسپرممانی و کمترین ناهنداد که بیشترین درصد تحرك و زندهبر اساس آزمون دانکن نشان هاهمچنین مقایسه میانگین
نگهداري اسپرم قوچ و عنصر روي در شرایط Cبنابراین ویتامین ).>05/0p(و عنصر روي بودCویتامین مربوط به سطوح صفر

. ندمانی و ناهنجاري اسپرم نشدزندهحالت مایع موجب بهبود تحرك،عربی به 

Cروي، قوچ عربی، کیفیت منی، ویتامین کلیدي:هايواژه

مقدمه
هاي پستانداران شاي اسپرم قوچ نسبت به دیگر گونهغ

این باشد. داراي نسبت باالتري از اسیدهاي چرب غیراشباع می
ها سپرم قوچ در مقایسه با سایر گونهامر باعث شده است که ا

ذوب - هاي حرارتی ناشی از فرآیند انجمادنسبت به تنش
هاي . اسپرم گونه)8(حساسیت باالتري از خود نشان دهد

تولید را1دهندههاي اکسیژنی واکنشمختلف، انواع رادیکال
ید، هیدروژن توان آنیون سوپراکساکنند که از آنها میمی

وتولید مقادیر اندكنام برد.نیتریک اکساید راپرواکسید و
انجام فرآیندهایی مانند برايها این رادیکالکنترل شده

پیوند اسپرم به ویشدن اسپرم، واکنش آکروزومدارظرفیت
اگر تولید اما.پستانداران، اهمیت داردزوناپلوسیدا در

بیشتر از توان هندهدهاي اکسیژنی واکنشرادیکال
سپرم ها باشد، ااکسیدانی اسپرم براي خنثی کردن اثر آنآنتی

هاي آن، ویژگیشود که ازدچار نوعی تنش اکسیداتیو می
DNAآسیب فیزیکی به آسیب پراکسیدي به غشاي اسپرم و

سپس وآوريجمعبه منظورطبیعیشرایطدر.)2(است 
سلول، خارجوداخلردهاي اکسیژنیرادیکالسازي خنثی
ها موادي اکسیدانآنتی.شوندمیها وارد عملاناکسیدآنتی

سیداسیون، باعث حفظ سلول از هستند که با کاهش سرعت اک
شوند. این ترکیبات ممکن اکسیده شدن میهاي شدیدآسیب

اد وجود داشته باشند و یا بطورطبیعی در مواست به طور
م اثر این فه گردند. مکانیسبه آنها اضامصنوعی سنتز و

ترکیبات به این صورت است که با دادن یک اتم هیدروژن به 
اي هاي زنجیرهترش واکنشرادیکال آزاد تشکیل شده، از گس

ند. کارایی و درجه تأثیر یک کناکسیداسیون جلوگیري می
این اتم هیدروژن از آن اکسیدان به سهولت جدا شدنآنتی

پالسماي منی سه سیستم عمده در).23(شودمربوط می
آنزیمی بنام گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و

غیرآنزیمیهايمولکول،آنبرعالوه)15کاتاالز وجود دارد (
، عنصر روي،CوEهايویتامیناز جملهاکسیدانآنتی

مایعدرQکوآنزیمکارنیتین،ها،کاروتنوئیدگلوتاتیون،پیروات،
حفظ کیفیت اسپرم قوچ بیشتر مبتنی بر ).10دارند (وجودمنی

چنین اضافه کردن همها وکنندهجایگزین نمودن رقیقتغییر و
درموجوددانیاکسآنتیترینمهم).24(باشدترکیبات ویژه می

به عنوان یک Cویتامین ).22(باشدمیCویتامینمنی،مایع
ش اثرات مخرب انواع ر کاهتواند دمیدانی اکسیماده آنتی

). روي یک عنصر29ها موثر باشد (زاد بر سلولهاي آرادیکال
الزم آنزیم 200ضروري است. براي فعالیت بیش از و کمیاب 

پلیمري از هايدر سازمانو ضروريو نقش مهمباشدمی
. داردتقسیم سلولی سنتز پروتئین ووهاماکرومولکولجمله

بیضه و اپیدیدیم دارد. پروستات،عملکرد روي نقش مهمی در 
در روند اسپرماتوژنز و کنترل تحریک اسپرم و تثبیت روي 
اکسیدانیفعالیت آنتی. این عنصر با کندنقش ایفا میآنغشاء 

روي جزوشود تصور میباشد. خود داراي اعمال محافظتی می
عنصر روي در ).13(باشدمنی دراییفعالیت ضدباکتریاصلی 

1- Reactive oxygen species (ROS)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
ات دامیپژوهشهاي تولید
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زوئیدها نقش فعالی داردتثبیت غشاي پالسمایی اسپرماتو
دهند که فعالیت مینشانمطالعاتبا این وجود،). 19(

پالسماي منی محدود بوده و احتمالاکسیدانیآنتی
اسپروماتوزوئیدها و درنتیجه کاهش دراکسیداتیوهاياسترس

استضروريبنابراینرود. باروري آنها در طی ذخیره منی می
خارجیهاياکسیدانآنتیفاعی،سپر دکمبودجبرانبرايکه
ها اکسیدان). لذا با توجه به نقش آنتی11(دنشوافزودهمنیبه

زودن افتأثیردر عملکرد اسپرم، مطالعه حاضر به منظور بررسی 
و عنصر روي به منی قوچ عربی برCویتامین سطوح مختلف

هاي مختلف ذخیره منی خصوصیات کیفی اسپرم در طی زمان
.گراد صورت گرفتدرجه سانتی5دماي در

هامواد و روش
علوم ایستگاه دامپروري دانشگاه این پژوهش در 
خوزستان واقع در شهر مالثانی در کشاورزي و منابع طبیعی

شرقی اهواز انجام شد. براي انجام این کیلومتري شمال 36
با وزن تقریبی عربینژادساله3تا 2س قوچأر8تحقیق از 

ي همانند و مطابق با احتیاجات غذایی با تغذیهکیلوگرم و55
گیري به روش تحریک الکتریکی با اسپرماستفاده شد.این دام

که پاییز هفته در 8الکترواجاکوالتور بطور هفتگی و به مدت 
مصادف با فصل تولید مثلی گوسفند عربی بود، انجام گرفت. 

وهشدمخلوطهمباهاقوچازآوري شده جمعیمنيهانمونه
به) 1مرغ (جدولحاوي زرده تخمسیترکنندهقیرقدرسپس
قسمتکیوکنندهقیرقمحلولقسمتده (1به10نسبت

آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی و به گردید. قیرق) یمن
تیمارها شامل سطوح انجام شد. 3×3×4صورت فاکتوریال 
میکروگرم در 300و 150(صفر، Cمختلف ویتامین 

میکروگرم در 180و 90لیتر)، عنصر روي (صفر، میلی
8و 4، 2هاي مختلف نگهداري (صفر، لیتر) و زمانمیلی

عنصر روي به گراد بود.سانتیدرجه5ساعت) در دماي 
درصد از شرکت 99صورت سولفات روي با درصد خلوص 

هر بار روند کار به این ترتیب بود که در مرك تهیه گردید.
قسمت 9سازي به ي، منی مخلوط پس از رقیقگیرنمونه

روي تقسیم شدند و عنصر و Cجهت افزودن سطوح ویتامین 
مورد ارزیابی نگهداري در دماي فوقهاي مختلف در زمان

درصدتعیینمنظورهاي کیفی اسپرم قرار گرفتند. بهفراسنجه
طرهقیکهاي مختلف،تحرك اسپرماتوزوئیدها در زمان

گرمتمیزالمیکرويشده بررقیقمنینمونهازکوچک
تاشدگذاشتهالملیکبرروي آنشد، سپسدادهقرارشده

در .شودپخشالملزیر سطحدریکنواختطوربهنمونه
ومیکروسکوپ نوري× 40مرحله بعد با استفاده از بزرگنمایی 

حرك تهاي بادرصد اسپرمالم،ازناحیهچندبررسیبا
زنده و هاياسپرمدرصدجهت ارزیابی.پیشرونده تعیین گردید

هاي مختلف ولوژیکی اسپرم در زمانهاي مورفنیز ناهنجاري
استفادهنگروزینوائوزینآمیزيمحلول رنگازمورد مطالعه

درمنی رقیق شدهازقطرهیکابتداآمیزيشد. براي رنگ
سپسوشددادهقرارشدهگرموتمیزالمدو انتهايازیکی
ازبعدشد.ریختهرقیق شدهمنیرويبررنگقطره ازیک

آنازنازکیگسترشدیگريالملبهتوسطدقیقه،مدت یک
خشک گردید.هواي آزادمجاورتدرالمسپسوتهیه شد

خود بهرارنگیسالمداشتن غشاهايدلیلبهزندههاياسپرم
قابل تشخیصمردههاياسپرمازطریقاینازونکردهجذب

هاي اسپرماتوزوئیدها درمانی و ناهنجاريبودند. میزان زنده
یکروسکوپ نوري و در چند میدان با م× 100نمایی بزرگ

جهت تجزیه و ).14(استفاده از روغن ایمرسیون تعیین گردید
ز آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ها، اتحلیل آماري داده

استفاده درصد با 5داري دانکن در سطح معنیمقایسه میانگین 
استفاده شد.1/9نسخه SASافزار از نرم

نتایج و بحث
و Cاثرات اصلی سطوح مختلف عنصر روي، ویتامین 

ها در هاي نگهداري منی بر خصوصیات کیفی اسپرمزمان
سطوح تأثیرکهارائه شده است. نتایج نشان داد2جدول

هاي نگهداري منی بر درصد و زمانCمین عنصر روي، ویتا
هاي مانی و میزان ناهنجاريپیشرونده، زندهتحرك

رصد بیشترین د).>05/0p(دار بود ها معنیمورفولوژیکی اسپرم
هاي مانی اسپرم و نیز کمترین درصد ناهنجاريتحرك و زنده

Cاسپرم در زمان صفر و سطوح صفر عنصر روي و ویتامین 
ا افزایش مدت زمان نگهداري منی، مشاهده شد. ب

).>05/0p(هاي کیفی منی کاهش یافت فراسنجه
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)2000تریس حاوي زرده تخم مرغ جهت نگهداري منی قوچ عربی در شرایط مایع (ساالمون و ماکسول، کنندهرقیقفرمول - 1جدول 
Table 1. Tris extender formula containing egg yolk to protect the ram semen under liquid condition

مقدار اجزاءکنندهرقیقاجزاي 
634/3تریس (هیدروکسی متیل آمینومتان) (گرم)

5/0فروکتوز (گرم)
99/1اسید سیتریک (منوهیدرات) (گرم)

14لیتر)مرغ (میلیزرده تخم
100لیتر)آب مقطر (میلی

بیقوچ عردر(درصد) ها اسپرمهاي کیفیفراسنجهبرو مدت نگهداري منی C، ویتامین سطوح مختلف روياصلیاتن اثرمقایسه میانگی-2جدول 
Table 2. Comparison the main effects of different levels of zinc, vitamin C and semen storage period on

sperm quality parameters (%) in Arabi ram
ناهنجاريزنده مانیپیشروندهتحرك

a80/6975/0±a23/7727/0±c78/6±79/0صفر

b23/5787/0±b20/7539/0±b47/9±9038/1روي

b08/5690/0±c86/7144/0±a29/11±18037/1لیتر)(میکروگرم در میلی

a14/7272/0±a00/8027/0±c02/7±80/0صفر

C15030/1±c16/5389/0±b49/7245/0±a86/10ویتامین 

b81/5774/0±b80/7141/0±b66/9±30011/1لیتر)(میکروگرم در میلی

a12/6867/0±a40/8231/0±d82/6±49/1صفر

b30/6369/0±b37/7738/0±c14/8±244/1زمان

c24/5977/0±c30/7244/0±b87/9±443/1(ساعت)

844/1±d49/5384/0±d97/6655/0±a89/11
).>05/0p(باشندداري میر ستون داراي اختالف آماري  معنیهاي با حروف نامشابه در همیانگین
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مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف عنصر روي، 
هاي نگهداري منی بر خصوصیات کیفی و زمانCویتامین 

شان داد که اثرات ارائه شده است. نتایج ن3ها در جدول اسپرم
و مدت نگهداري منی Cمتقابل سطوح مختلف روي، ویتامین 

مانی و نیز میزان زندهبر درصد تحرك پیشرونده،
دار نبودمعنیهاهاي مورفولوژیکی اسپرمناهنجاري

)05/0>p.(

بر (ساعت)و مدت نگهداري منییتر)(میکروگرم در میلی لCمقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف روي، ویتامین -3جدول 
ها (درصد) در قوچ عربیهاي کیفی اسپرمفراسنجه

Table 3. Comparison the interaction effects of different levels of zinc, vitamin C (µg/ml) and semen storage period
(h) on sperm quality parameters (%) in Arabi ram

).p<05/0(ها وجود ندارد گینداري بین میاناختالف آماري معنیدر هر ستون، 

ناهنجاريزنده مانیتحركزمانCویتامین روي
37/4±25/8642/0±25/8037/1±15/2صفرصفر

272/2±62/7351/1±37/8245/0±25/5
434/2±50/6930/2±75/7678/0±62/6
829/2±25/6203/3±37/7091/1±62/9

37/5±37/8542/0±75/7542/0±95/1صفر150صفر
207/2±00/7155/1±75/7832/0±37/6
418/2±25/6641/1±75/7482/0±25/8
815/2±62/6077/1±12/6898/0±62/9

12/5±50/8129/0±12/7508/1±34/1صفر300
286/0±75/7116/1±75/7837/0±62/5
482/0±37/6896/1±50/7336/0±75/6
809/1±12/6344/1±25/7042/0±37/8

50/5±37/8727/0±50/8159/0±26/2صفرصفر
231/2±00/7672/1±00/8318/0±37/6
489/1±37/7156/1±12/7942/0±37/7
881/1±00/6599/0±25/7655/0±12/8

37/8±50/8307/1±75/5324/1±90/0صفر90150
255/0±87/4992/0±75/7616/1±75/9
487/0±00/4562/1±87/7151/1±25/12
880/0±75/3844/1±50/6477/1±50/13

12/7±12/7955/0±25/5774/0±13/1صفر300
207/1±37/5344/1±87/7298/0±00/9
424/1±37/5088/1±62/6670/0±25/11
837/2±50/4493/1±37/6122/1±00/15

75/5±00/8853/0±50/7842/0±05/1صفرصفر
279/0±12/7329/1±12/8278/0±62/7
445/0±75/6908/1±87/7675/0±50/8
848/0±87/6437/1±50/7189/0±12/9

75/10±50/7336/0±62/5152/2±39/1صفر180150
259/0±37/4631/1±87/6989/0±12/13
482/0±75/4112/1±50/6508/1±62/15
889/0±12/3721/1±37/5784/0±37/17

00/9±00/7712/1±37/5980/0±19/3صفر300
251/2±62/5497/0±87/7124/1±12/10
408/2±75/5006/1±75/6592/0±25/12
877/2±12/4573/0±00/6314/1±25/16
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االیی از اسیدهاي ت دارا بودن مقادیر بغشاي اسپرم به عل
، پیوند دو گانه6چرب داراي اسید بویژهچرب غیر اشباع 

شاي از آنجائیکه غ.)4(باشدسیداسیون لیپیدي میمستعد پراک
هاي پستانداران داراي نسبت اسپرم قوچ نسبت به دیگر گونه

یسه در مقاباشد، لذا از اسیدهاي چرب غیراشباع میباالتري 
هاي حرارتی حساسیت باالتري ها نسبت به تنشسایر گونهبا

ها داراي مواد و تمام سلولتقریبا).8(دهدمیاز خود نشان 
هاي توانند اثرات سمی انواع اکسیژنهایی هستند که میآنزیم

هاي اکسیدانانایی آنتیواکنش پذیر را خنثی کنند. اما میزان تو
ها این سلولتر است وا پایینهر سلولگاسپرم در مقایسه با دی

به ).27(پذیرتر هستندهاي اکسیداتیو آسیبفشارنسبت به
Cهایی چون ویتامین اکسیدانهمین دلیل با وجود اینکه آنتی

ها دارند، اما به دلیل مقادیر کم آنو عنصر روي در منی وجود 
اکسیدانی منی در طی نگهداري در و کاهش ظرفیت آنتی

تواند در بهبود ، استفاده از این ترکیبات میماییشرایط سر
ما در این مطالعه بنابراین ).26(باشدمؤثرخصوصیات اسپرم 

کاهشباعثکه Cاکسیدان یکی ویتامین از دو نوع آنتی
غشابرکمیاثراتاماگرددمیسلولیخارجپراکسیداسیون

و ءکه غشاعنصر رويدیگريو)5(داردسلولداخلیاسلول
ها جلوگیري پایدار ساخته و از تجزیه آنکروماتین اسپرم را

، سطوح بکار تحقیق حاضراستفاده نمودیم. در،)16(نمایدمی
میزان مانی وزندهو روي باعث بهبود تحرك، Cویتامین رفته

ند و حتی منجر به کاهش این دناهنجاري اسپرم نش
سطح شدند. ها در مقایسه با شاهدهاي کیفی اسپرمفراسنجه

150نسبت به سطح Cویتامین گرم بر کیلوگرممیلی300
را کمتر ها اسپرمتحرك درصد آن گرم بر کیلوگرممیلی

. ها را کمتر افزایش داده استاسپرمناهنجاري کاهش داده و
به مایع Cویتامین ) نیز در اسب با افزودن7همکاران (وبال

داري بر میزانثیر معنیساعت، تأ96ه آن به مدت منی و ذخیر
ج نیز نتای)6(و همکارانآریچحرك اسپرم مشاهده نکردند.ت

کیفیت بر بهبودCویتامین ثیر مشابهی در رابطه با عدم تأ
با )24همکاران (سانچز پارتید واسپرم اسب بدست آوردند.

به مایع منی قوچ اثر مثبتی در Cمکمل نمودن ویتامین 
حتی کیفیت اسپرم در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نکردند و

میکروموالر این ویتامین50یش از نتیجه گرفتند که مقادیر ب
رم در مقایسه در مایع منی باعث کاهش خصوصیات کیفی اسپ

Cاضافه نمودن ویتامین با گروه شاهد شد. در مطالعه دیگر، 
گراد، تأثیر سانتیدرجه5آن در سازيذخیرهچ و به منی قو

آرشامی ). در مقابل،17ها نداشت (اري بر کیفیت اسپرمدمعنی
میکروگرم در 200که افزودن دگزارش کردن) 5همکاران (و

هاي اسپرم گاو از تخریب سلولبه منی Cویتامین لیتر میلی
گیري جلوآزمایشگاهیساعت در محیط 24حداقل براي مدت 

این نتیجه با د.یگردسبب بهبود کیفیت اسپرم وکرده 
، بر خالف مطالعه حاضرهاي ما مغایرت دارد. همچنینیافته

میکروگرم در میلی لیتر 300و 150اضافه نمودن سطوح 
تحرك اسپرم بهبودتریس منجر به کنندهرقیقدر Cویتامین 

ی اسپرم در مان) ولی اثر مثبتی بر زنده23(قوچ آتاباي شد 
نتایج این آزمایش و کننده تریس نداشت. با توجه به رقیق

اگرچه Cتوان نتیجه گرفت که ویتامین مطالب فوق می

با این حال مکمل نمودن ،اکسیدانی محلول در آب استآنتی
اثر محافظتی بر اسپرم قوچ عربی نتوانستآن در مایع منی

خاصیت اسیدي این شاید یکی از دالیل این امر.داشته باشد
مایع منی بعد از مکمل نمودن آن باشدpHویتامین و کاهش 

نقشوداردوجودمنیمایعدررويازباالییغلظت. )20(
درشدهتولیدسوپراکسیدآنیونبردنبینازدرمهمی

نقشرويهمچنین.داردشدهانزالمعیوباسپرماتوزوئیدهاي
تخریبازپیشگیري،آنمانیزندهاسپرم،تولیددرمهمی
ج حاصل از این نتای). 19(دارداسپرمغشاءثباتنیزواسپرم

افزوده شده به منی در سطوح که عنصر رويمطالعه نشان داد
مانی وزندهمیزان تحرك، ي دربهبودمذکور اثر

و با افزایش سطح هاي مورفولوژیکی اسپرم نداشتناهنجاري
کاهش وها اسپرممانیهندزتحرك پیش رونده و روي،

نتایج حاصل از این .استافزایش یافتههاي اسپرمناهنجاري
برخی از و با هاي برخی از محققین موافقیافتهمطالعه با 

)، 21(همکاران ونترطبق پژوهشمغایرت دارد.گزارشات
پرم، ارتباط قابل اسغلظتپالسماي منی ومیزان رويبین 

مایع منی با تحرك اسپرمرويتغلظ.توجهی وجود داشت
بین داريهمبستگی مثبت معنی.)28(ارتباط داردانسان

رونده اسپرمو درصد تحرك پیشغلظت روي پالسماي منی
) نیز 12همکاران (چیا و).1ه است (گزارش شددر خروس

مانی اسپرم زندهتحرك ووپالسماي منیبین غلضت روي
اي بین در گاومیش رودخانه. انسان همبستگی مثبتی یافتند

تحرك مقدار کل روي پالسماي منی و میزان کاتاالز پالسما، 
ی گزارش همبستگی مثبتها آنمانی زندهها ورونده اسپرمپیش

هاي مطالعه حاضر این نتایج برخالف یافته. )3شده است (
نشان دادند که هیچ )9(بلسبویس و ماگر در مقابل،باشد. می

تحرك و درصدمقدار روي پالسماي منیتگی بین همبس
. غلضت روي پالسماي وجود نداردطیورپیش رونده اسپرم

اي با پارامترهاي منی نداشت رابطهگونه هیچدر انسانمنی
مقادیر داشتن که پالسماي منی به علت است شده معلوم

ی در مواجه با مقادیر زیاد اکسیدان، نقش شبه آنتیرويباالي 
هاي غیرطبیعی وپراکسید تولید شده توسط اسپرمهاي سآنیون

Znغلضت باالي ، با این وجود. )16(هاي سفید داردو گلبول
ثیر منفی ش جذب اکسیژن توسط اسپرم شده و تأموجب کاه

بنابراین، هرنوع ). 18(رفولوژي اسپرم داردودر حرکت و م
.شودها در این زمینه، باید با دقت انجام اکسیدانتکاربرد آنتی

دار شدن موجب عدم ظرفیتROSزیرا مهار کامل تولید 
تنی و چه از این رو، لقاح اووسیت چه برونواسپرم شده

در مطالعه حاضر، مقایسه میانگین انجام نخواهد شد.تنی درون
اثرات اصلی تیمارهاي آزمایشی نشان داد که با افزایش مدت 

داري طور معنیها بهاي کیفی اسپرمنگهداري منی، فراسنجه
در قوچ تالشی )25همکاران (کاهش یافتند. شهبازي و

، ساعت72دند که با افزایش مدت نگهداري منی تا گزارش کر
ها نسبت به زمان مانی اسپرمداري در قدرت زندهکاهش معنی

،همچنین. )p>05/0(سازي مشاهده شدشروع ذخیره
ندنشان داداي در قوچ آتاب)23(همکاران پریزادیان کاوان و

منی بر کاهش درصد هاي مختلف نگهداري اثر زمانکه
. دار بودندمتحرك و زنده در شرایط مایع معنیهاي اسپرم
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را قوچحداکثر زمان نگهداري اسپرم،)14جعفري آهنگري (
بطور کلی نتایج کرد. ساعت اعالم12ایع تحت شرایط م

180و 90مطالعه حاضر در خصوص افزودن سطوح 
میکروگرم 300و 150لیتر عنصر روي و میکروگرم در میلی

به منی رقیق شده قوچ عربی باعث Cلیتر ویتامین در میلی
ها طی ذخیره منی حداکثر براي بهبود خصوصیات کیفی اسپرم

ساعت نشدند. در این راستا، با افزایش مدت نگهداري منی 8
.ها کاهش یافتندهاي کیفی اسپرمویژگی

و قدردانیتشکر 
خوزستان به علوم کشاورزي و منابع طبیعیاز دانشگاه 

شود.تشکر و قدردانی میسبب فراهم ساختن امکانات تحقیق

بعامن
1. Aghaei, A., S. Tabatabaei and M. Nazari. 2010. The correlation between mineral concetration of

seminal plasma and spermatozoa motility in rooster. Journal of Animal and Veterinary Advances,
9(10): 1476-1478.

2. Aitken, R.J., G.N. de Iuliis, J.M. Finnie, A. Hedges and R.I. McLachlan. 2010. Analysis of the
relationships between oxidative stresses, DNA damage and sperm vitality in a patient population:
development of diagnostic criteria. Human Reproduction, 25: 2415-2426.

3. Alavi-shoushtari, S.M., M.H. Asri Rezai, Kh. Ansari and A. Khaki. 2009. Effects of the seminal
plasma zinc content and catalase activity on the semen quality of water buffalo (Bubalus bubalis)
bulls. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(2): 134-139.

4. Alvarez, J.G., J.C. Touchstone, L. Blasco and B.T. Storey. 1987. Spontaneous lipid peroxidation and
production of hydrogen peroxide and superoxide in human spermatozoa superoxide dismutase as a
major enzyme protectant against oxygen toxicity. Journal of Andrology, 8(5): 338-48.

5. Arshami, J., H. Esmailzadeh, M. Nasiri Mahallati and M. Hashemi Attar. 1385. Evaluation the in vitro
effects of vitamin E and vitamin C on spermatozoa characteristics. Iranian Journal of Medical
Sciences, 9(2): 75-82. (In Persian)

6. Aurich, J.E., U. Schonherr, H. Hoppe and C. Aurich. 1997. Effects of antioxidants on and membrane
integrity of chilled stored stallion semen. Theriogenology, 48: 185-192.

7. Ball, B.A., V. Medina, C.G.  Gravance and J. Baumber. 2001. Effect of antioxidants on preservation of
motility, viability and acrosomal integrity of equine spermatozoa during storage at 5ºC.
Theriogenology, 56: 577-589.

8. Baumber, J., B.A. Ball, C.G. Gravance, V. Medina and M. Davies-Morel. 2000. The effect of reactive
oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane
potential, and membrane lipid peroxidation. Journal of Andrology, 21: 895.

9. Blesbois, E. and I. Mauger. 1989. Zinc content of fowl seminal plasma and its effects on spermatozoa
after storage at 4 degrees C. British Poultry Science, 30: 677-685.

10. Bonnes Taourel. D., M.C. Guerin and J. Torreilles. 1992. Is malodialdhyde a valuable indicator of
lipid peroxidation. Biochemical Pharmacology, 44(5): 985-988.

11. Bruemmer, J.E., R.C. Coy, E.L. Squires and J.K. Graham. 2002. Effect of pyruvate on the function of
stallion spermatozoa stored for up to 48 hours. Journal of Animal Science, 80: 250-267.

12. Chia, S.E., C.N. Ong, L.H. Chau, L.M. Ho and S.K. Tay. 2000. Comparison of   zinc concentrations
in blood and seminal plasma and the various sperm parameters between fertile and infertile men.
Journal of Andrology, 21: 53-57.

13. Gavella, M. and V. Lipovac. 1998. In vitro effect of zinc on oxidative changes in human semen.
Andrologia, 30: 317-323.

14. Jafari Ahangari, Y. 1996. An investigation on the effect of various buffers (Tris, Citrate and Skimmed
milk) on ram semen motility and survival characteristics in liquid storage. Final report of Research
Plan. Animal Science Research Institute, 37 pp.

15. Kankofer, M., G. Kolm, J. Aurich and C. Aurich. 2005. Activity of glutathione peroxidase,
superoxide dismutase and catalase and lipid peroxidation intensity in stallion semen during storage at
5 degree C. Theriogenology. 63: 1354-1365.

16. Kharazi, H., A, Vaisi Raigani, B. Etesami, M. Khazae, A. Kiani, E. Rafiee Alavi and S.S. Shahrokhi.
2011. Comparison of anti-oxidant enzymes activity and levels of zinc and selenium in sperm and
seminal plasma between fertile and idiopathic infertile men. Kermanshah Behbood J. 14(4): 316-327
(In Persian).

17. Kheradmand, A., H. Babaei and J. Abshenas. 2006. Comparative evaluation of the effect of
antioxidants on the chilled-stored ram semen. Iranian Journal of Veterinary Research, 7: 40-45.

18. Kvist, U., S. Kjellberg and L. Bjorndahl. 1988. The role of zinc in sperm chromatin stability in fertile
men. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 22(1): 1-6.

19. Lewis-Jones, D.I., I.A. Aird, M.M. Biljan and C.R. Kingsland. 1996. Effects of sperm activity on zinc
and fructose concentration in seminal plasma. Human Reproduction, 11: 2465-2467.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
3.

92
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.23.92
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-322-fa.html


98............................................................................... ....................................عربیقوچاسپرمکیفیخصوصیاتبررويعنصروCویتامینمختلفسطوحاثر

20. Mustafa, S. and D. Esref. 2004. The effect of Ascorbic Acid on the freezability of ram semen diluted
with extenders containing different proportions of glycerol .Turkish Journal of Veterinary and Animal
Sciences, 28: 893-899.

21. Netter, A., R. Hartoma and K. Nahail. 1981. Effects of zinc administration on plasma testosterone and
dihydro testosterone and sperm count. Archives of Andrology, 7(1): 69-73.

22. Niki, E. 1991. Action of ascorbic acid as a scavenger of active and stable oxygen radicals American
Journal of Clinical Nutrition, 54: 1119-1124.

23. Parizadian Kavan, B., Y. Jafari Ahangari and S. Zerehdaran. 2008. The effects of various levels of
Vitamins E and C in milk and tris extenders on characteristics of Atabay ram semen in liquid
condition. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(5): 123-131 (In Persian).

24. Sanchez-Partida, L.G., B.P. Setchell and W.M. Maxwell. 1997. Epididymal compounds and
antioxidants in. diluents for the frozen storage of ram spermatozoa. Reproduction, Fertility and
Development, 9: 689-696.

25. Shahbazi, M., A. Mohit and M. Mohammadi. 2011. Effect of different levels of vitamins E and C on
quality of diluted sperm of Taleshi ram during storage at 5°C. Journal of Veterinary Research, 66(2):
161-164 (In Persian).

26. Sonmez, M. and E. Demirci. 2004. The effect of ascorbic acid on the freezability of ram semen
diluted with extenders containing different proportions of glycerol. Turkish Journal of Animal
Sciences, 28: 893-899.

27. Sreejith, J.N., A.S. Braar, C.S. Ahuja, S.P.S. Sangha and K.C. Chaudhary. 2006. A comparative study
on lipid peroxidation, activities of antioxidant enzymes and viability of cattle and buffalo bull
spermatozoa during storage at refrigeration temperature. Animal Reproduction Sciene, 96: 21-29.

28. Stankovic, H. and D. Mikac-Devic. 1976. Zinc and copper in human semen. Clinica chemica Acta,
70(1): 123-126.

29. Yousef, M.I., G.A. Abdollad and K.I. Kamel. 2003. Effect of ascorbic acid and vitamin
Esupplementation on semen quality and biochemical parameters of male rabbits. Animal
Reproduction Science, 76: 99-111.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
3.

92
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.23.92
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-322-fa.html


Research on Animal Production, Vol. 10, No. 23, Spring 2019 ….…………………….………....………………….…………….... 99

Effect of Different Levels of Vitamin C and Zinc on Sperm Quality Characteristics
of Arabi Ram

Ladan Khoramzadeh1, Morteza Mamouei2, Saleh Tabatabaei Vakili3, Jamal Fayazi3 and
Mehdi Zarei4

1- Graduated M.Sc. Student of Animal Physiology, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University
2- Professor, Department of Animal Science, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University

3- Associate Professors, Department of Animal Science, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University
(Corresponding author: tabatabaei@ramin.ac.ir)

4- Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Uiversity of Ahwaz
Received: May 11, 2014 Accepted: July 27, 2016

Abstract
During the semen storage, oxidative damage is one of the major causes of reduced motility

and fertility of spermatozoa. Therefore, antioxidants such as zinc and vitamin C in seminal
plasma may be have the important effects on reduce the lipid peroxidation of spermatozoa by
prevent the destroy effect of ROS. The aim of this study was to evaluate the effect of different
levels of vitamin C and zinc in tris extender on spermatozoa characteristics of Arabi ram in
liquid condition by 3×3×4 factorial arrangement with the use of completely randomized design.
Treatments were included the levels of vitamin C (0, 150 and 300 μg/ml), zinc (0, 90 and 180
μg/ml) and storage periods of diluted semen (0, 2, 4 and 8 hours) in refrigerator temperature.
Semen was collected weekly from 8 Arabic rams with 2-3 years old in breeding season and
mixed together. The mixed semen was divided in to 9 parts and after dilution with tris, vitamin
C and zinc levels were added. Spermatozoa characteristics include the progressive motility,
viability and morphological defect rates were evaluated in various times of semen storage
period. The effects of vitamin C, zinc and storage periods of semen on spermatozoa progressive
motility, viability and morphological defect rates were significant (P<0.05). Also, comparison
the means by Duncan test revealed that the highest motility and viability rates and lowest
morphological defect rates were observed in zero levels of vitamin C and zinc (P<0.05).
Therefore, vitamin C and zinc have no improved effects on motility, viability and
morphological defect rates of spermatozoa in liquid storage condition of Arabian ram.

Keywords: Arabi ram, Semen quality, Vitamin C, Zinc
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