
 66.....................................................................................................................  8931/ تابستان 42پژوهشهای تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

 هايويژگیبر برخی  Eو  C  هايويتامین تغذيه تاثیر
 در شرايط سرد  خروس ورامینی اسپرم 

 

 4مهدي خدايی مطلق و 3کامران زندي ،2، کاظم کريمی1امیرعباس دارستانی

 

 ورامین واحد دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیات علمی، فیزیولوژی علوم دامی  آموخته کارشناسی ارشددانش -9و  8
 (karimikazem@gmail.com)نویسنده مسوول:  پیشوا -عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -4

 اراك دانشگاه گروه علوم دامی دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار -2
 88/4/31تاریخ پذیرش:          42/9/39: دریافتتاریخ 

  97تا   66صفحه: 

 
  چکیده

خروس تقسیم شدند.  3تکرار و در هر تکرار  3تیمار، هر تیمار  4شامل  تايی 3 گروه 12خروس به  قطعه سی و شش
داراي  E( جیره C ،3ويتامین  mg/kg  1000داراي C( جیره E 2و  Cويتامین بدون افزودن مکمل ( جیره شاهد 1 شامل:تیمارها 

mg/kg 1000 ويتامینE  ،4جیره )E +C ويتامین داراي C امین ويت وE. با جیره تغذيه شدند. روز  22 مدتها بهخروس
 و .داري شدندنگه C05 و در دماي رقیق شد بافرتريسو منی با استفاده از محلول  شد انجام شکمی- مالش روش گیري، بااسپرم
گیري گیري اندازهپرمساعت بعد از اس 42 و 24، 12، 6، صفردر مانی، زنده و پیشروندهجنبايی کل، جنبايی غلظت،  هايويژگی

باعث  Eنتايج نشان داد که ويتامین  .انجام پذيرفت يک طرح کامالً تصادفیقالب در  پژوهشهاي اين تجزيه و تحلیل داده دند.ش
. نتايج شدها همچنین افزايش حجم و غلظت رونده، در تمام زمانافزايش تحرک، افزايش اسپرم زنده، افزايش اسپرم پیش

 وضعیت بهبود در جیره غذايی در E رسد، در اين پژوهش، ويتامینمی نظربه .بود Eکامالً مشابة نتايج ويتامین  E+C تاثیر ويتامین
 آن تجويزاحتماالً   بنابراين بود. هاي آزمايشیمؤثرتر از ديگر گروه، در شرايط سرد، اسپرم خروس بومی ورامین هايفراسنجه

  ، مناسب باشد.اسپرم در طیور وضعیت بهبود براي در جیره،تواند می
 

 ، اسپرم، منی، خروس بومی ورامینE، ويتامین C: ويتامین يکلید يهاواژه

 
 مهمقد
افزایش در صنعت پرورش طیور،  اصلیی هاچالشیكی از     

های دار و قابل تبدیل به جوجهنطفه هایتخمتعداد تولید 
نرخ  بهیابی دستدر  مرغ و خروس هرچند .باشدگوشتی می

خروس بیشتر  اثر، اما دارندباروری مناسب در گله نقش مهمی 
ها کمتر ها نسبت به مرغچرا که تعداد خروس، استاز مرغ 

اسپرم خروس از تنش اکسیداتیو تاثیرپذیر بوده  .(93)باشد می
پراکسیداسیون لیپید در  (.42)شود و موجب ناباروری در آن می

و باروری  DNA سیب به غشا اسپرم، سبب افت تحرك و آ
ها و اکسیدانآنتی معموالً(. 98) شودغیرقابل برگشت می

اسپرم خروس را از  ،موجود در پالسمای منیمتعدد های آنزیم
های انزالی از نگهداری اسپرم(. 49د )کننمی ظحفاکسیداسیون 

 .خروس در شرایط دمای یخچال دارای اهمیت باالیی است
ها، عامل اصلی نگهداری تحرك، داناکسیآنتی یمحافظتاثر 

مانی و قدرت انجمادپذیری اسپرم غشا، زنده یكپارچگی
ساعت،  6بیش از  خروس، شدهنگهداری اسپرم رقیق .باشدمی

شود. این کاهش باروری پس از موجب کاهش نرخ باروری می
افزودن  .(84) رسدساعت به حداکثر میزان خود می 42

در این فرایند بسیار مورد  (92و  86)ی طبیعی هااکسیدانآنتی
در شرایط مختلف در این  Cو  E باشد، ویتامینتوجه می

 .باشدمبحث بسیار پرکاربرد می
 زنجیره از محافظت E ویتامین اصلی و فعالیت عملكرد

 پراکسیداسیون است. سلول غشاء در غیراشباع چرب اسیدهای

 ابلیتق و عملكرد در اختالل الیه سبب این لیپیدهای
 و شدهتخریب سلول در نتیجه گردیده، غشاء نفوذپذیری

های و آنزیم مواد دارند هوازی تنفس که هاییسلول میرد.می
 با این ولی هستند، دارا را اکسیداتیو هایواکنش جهت الزم
 و است کمنسبتاً  در اسپرم اکسیدانآنتی هایآنزیم درصد وجود

 باشندمی های اکسیداتیوواکنش مستعد هاسلول این نتیجه در
فاز پس  در هااکسیدانی در خروسهای آنتیاستفاده از مكمل

ای در بهتر شدن تغذیه عنوان ابزارهتواند باز پیك تولید می
( نشان 47مقبلی و همكاران ) (.24باروری پرنده موثر باشند )

سبب اثرات مثبت  Eلیتر ویتامین گرم بر میلیمیلی 7دادند که 
 شودانجمادپذیری اسپرم براساس میزان غلظت می طیدر 

به همراه سلنیوم سبب بهبود کیفیت E  افزودن ویتامین .(47)
 (.49اسپرم در شرایط نگهداری مایع شد )

های رادیكال محیط در که مادامی C ویتامین همچنین
 برای اما است، قوی اکسیدانیك آنتیگیرد، می قرار دپراکسی

عمل  ضعیف لیپیدی در غشاء اکسیژن هایرادیكال انواع
بودن اسید اسكوربیك مایع  زیاداز طرف دیگر  (.1) کندمی

اکسیدانی این ویتامین و توانائی آنتی منی تا ده برابر سرم
 باشدمی نرویژه در جنس تأکیدی بر نقش آن در تولیدمثل به

(44.)  
رابطه  ،مایع منی Cکه ویتامین  ندامطالعات نشان داده

مؤید نقش حفاظتی و بت با مورفولوژی نرمال اسپرم داشته مث
 Cویتامین  صرف روزانهم .(93) استاین ویتامین در اپیدیدیم 

 Cویتامین  مقدار افزایش سبب mg8333و  mg 433مقدار به
 mg/dlو  mg/dl 8/89به  mg/dl 6/7از  اسپرم مایع در
 عنوانبه Cجالب است که ویتامین  .است گردیده 8/86

 سلول کنندهفعال زیادغلظت  در اما کندمی عمل اکسیدانآنتی

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 پژوهشهاي تولیدات دامی
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مصرفکهانددادهنشانسایر مطالعاتطرفیاز). 6(است
در )mg/d250(Eو) C)mg/d350هايویتامینمانمزه

کندجلوگیري نمیاسپرمDNAبه واردهآسیبازحیوان زنده
)9.(

شرایطدرعتسا48مدت هبمنیذخیره برايمطالعاتی
کهدهندنشان میهاگزارش.استشدهانجامآزمایشگاهی

مدت براي)ºC)5یخچالمحیطدرطیوراسپرماريهدنگ
).40(استشدهباروري کاهشسببساعت48تا 24

وEویتامین مانندچربیدرمحلولهاياکسیدانآنتی
هشدر کاCویتامین مانندآبدرمحلولهاياکسیدانآنتی

).7(دندارموثرينقشآزادهايرادیکال
دفاعخصوصدرمنیمایعبه ضعفتوجهبا
اکسیدانیبررسی اثرات آنتیبا هدفمطالعهایناکسیدانیآنتی

اسپرمهايویژگیدر جیره غذایی برEو Cهايویتامین
.گرفتصورتهاي بومی ورامینخروس

هامواد و روش
گهداريخروس و جایگاه ن
34با سن قطعه خروس بالغ بومی ورامینسی و شش 

اري هدنگیک سالن درقطعه در هر پن) 3پن (12در ،هفته
دوره طیپن در نظر گرفته شد.3براي هر تیمار شدند.

)، رطوبتگرادسانتیدرجۀ23±2(اري شرایط دماییهدنگ
ساعت16ساعت تاریکی و (هشتو نور)،درصد5±55(

دوطور یکسان حفظ گردید.براي تمام تیمارها به،)ییروشنا
تحریک جنسی برايطور جدا و صرفاً قطعه مرغ نیز به

ها در سالن نگهداري شدند.خروس

، ساخت شرکت رازك و با نام Cاز ویتامین 
رشد با نام کت بهساخت شرEو ویتامین %15®1آسکورویت

جهت ارزیابی منی .استفاده شدEویتامینشدهپرمیکس غنی
ساخت ،(NIKON–YS100)استکنتراز میکروسکوپ فاز 

موردهاينمک، نگروزین،Bائوزینکشور ژاپن استفاده شد.
.شدندتهیهمركشرکتو دیگر مواد ازاستفاده

ها و تیمارها جیره
جیره مورد استفاده در این پژوهش جیره متداول در 

احتیاجات غذایی براساس(مرغداري مرغ مادر بومی ورامین
با جیره تغذیه چهار هفتهاز آزمایشات مربوطه، بعدبود. )طیور

اینکه طول دوره با توجه به شد.آغاز ،مخصوص خودشان
برايباشد، روز می20تا 18اسپرماتوژنز در خروس حدود 

روز با جیره مخصوص خودشان 28مدت اطمینان بیشتر، به
صوص هر تیمار تا انتهاي مدت جیره مخاما تغذیه شدند؛ 

ها و پژوهش، خروسدورهطولدرادامه داشت.نیزپژوهش
تغذیۀ هر یک از داشتند وآببهآزادها، دسترسیمرغ

صورت گرم از جیره، به115±5مقدار ها بهها و مرغخروس
ها خروستمامبرايشرایط پرورش.روزانه انجام پذیرفت

؛ بدون شاهدگروه) 1: ایشی شاملهاي آزمگروه.یکسان بود
با ؛ Cویتامین) گروه 2، جیرهدرافزودن مکمل ویتامینی 

) گروه 3، در جیرهCمکمل ویتامین mg/kg1000افزودن 
در Eمکمل ویتامین mg/kg1000افزودن با ؛Eویتامین 

افزودنبا؛ EوCهايترکیب ویتامین) گروه 4و جیره
mg/kg1000هايویتامینهاي حاوي کملیک از ماز هرC

.ندبوددر جیره Eو 

اجزاي خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه مورد استفاده در آزمایش- 1جدول 
Table 1. Ingredients and composition of basal diets

)درصد(مقدارپایهاجزاي جیره

239/9سبوس
97/14سویا
11/67ذرت

24/7زمینی)چیپس(سیب
25/0مکمل معدنی

07/0*مکمل ویتامینه
437/0نمک

ترکیبات شیمیایی

Kcal/kg(2700انرژي متابولیسمی (
15پروتئین (%)

65/0(%)متیونین+ سیستئین
70/0(%)لیزین 

1/1(%)کلسیم 
45/0(%)فسفر قابل دسترس 

و یا هر دو باشد و براي جیره شاهد مکمل ویتامینه بدون دو C ،Eهاي داراي ویتامین)1000mg/kg(ر تیمار به مقدار الزماي تهیه شد که براي همکمل ویتامینه به گونه: *
ویتامین فوق افزوده شد.

1- Ascorvit ® ١۵ %
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 منی های ارزیابیو زمان هافراسنجه، گیریاسپرم
گیري، اسپرم به هاخروس اي،هفته سه يدوره يك طی

 دومدت ها بهاز خروس اصلی گیريپرماس ،عادت داده شدند
با روش  مالشی باروس و كوئین  بار دوهفته و هر هفته 

آوري منی هر يك از گیري و جمعاسپرم. انجام گرفت (7391)
كوچك كه كامالً با فويل  يالولة شیشه يك در ها،خروس

 9از  اخذ شدهآلومینیوم پوشیده شده بود، انجام پذيرفت. اسپرم 
منی:  هايفراسنجهشد و  مخلوط هم باروس هر تکرار قطعه خ

 درصد ،روندگی، درصد پیشحجم، غلظت، درصد تحرک
، 12، 71، 8، صفر( هاي)ساعت هايدر زمان ،زندههاي اسپرم

 مورد ارزيابی قرار گرفت. در آزمايشگاه گروه علوم دامی ، 26
 منیسازی تعیین حجم انزال و رقیق

 بالفاصله پس از نوبت در هرمنی حجم و غلظت 
هاي دلیل مدرج بودن لولهبهگیري شد. آوري اندازهجمع
گیري راحتی قابل اندازهبهمنی كنندة، حجم مايع آوريجمع

توبركولین  سرنگ با آن حجم بود. ولی براي دقت بیشتر،
تريس  كننده بافربا رقیقمنی سپس نمونه  شد. يگیراندازه

)سیترات سديم(،  تريس دهنده: بافرتشکیل رقیق گرديد. مواد
 گرم(، اسید سیتريك 8/18) متان(آمینومتیل)هیدركسی فسفات

 2/351) گرم(، آب دو بار تقطیر 9/8) گرم(، فروكتوز 1/72)
(؛ = pH 2/1) -لیتر(میلی 7111) كلی محلول لیتر(، مقدارمیلی

 شدند دارينگه )دماي يخچال( گرادسانتی درجه 5دماي  در و
 ند.شوالذكر ارزيابی زمانی فوق فاصله پنج در تا

 تعیین غلظت 
 رقیق 111 به 7 به نسبت منی ينمونه در اسپرم غلظت

 سپسشد.  گیرياندازه با روش هیموسیتومتري گرديد و سپس
شده در حدفاصل الم و المل قرار يك قطره از مايع منی رقیق

توزوئیدها داده شد. بعد از گذشت چند دقیقه شمارش اسپرما
  نمايی كمگها را با بزرشمارش ابتدا اسپرم انجام گرفت. براي

( شمارش 211×  )زياد  نمايیگ( مشاهده، سپس با بزر711×  )
و يك  هامربع در گوشه 2مربع ) 5اسپرماتوزوئیدها در شدند. 

مربع الم هماسیتومتر شمارش شدند.  15مربع در وسط( از 
متر میلی 7/1اسپرم در  دست آوردن تعدادسپس براي به

 ضرب شد. تعداد مربع 5شده، در مکعب، تعداد اسپرم شمارش
 د. شلیتر طبق فرمول زير محاسبه اسپرم در هر میلی كل

 

لیتر = تعداد اسپرم در ها در هر میلیتعداد كل اسپرم
 7111× میزان رقیق كردن ×  71× متر مکعب میلی 7/1

 اسپرم تحرکتعیین    
تحرک  درصد بررسی و تعیین منظور وهش بهدر اين پژ

شده به ، مقدار كمی از نمونه رقیقهارونده اسپرمپیش و حركت
)تیوپ اپندروف( ريخته  لیتريمیلی 5/7هاي درون میکروتیوب

 از يك قطره لیترمیکرو 71تا  1شد. سپس با استفاده از سمپلر 

 طوست) شده گرمو از قبل  تمیز الم يك روي منی نمونه
 گذاشته گرم المل تمیز يك روي آن برو  داده قرار انکوباتور(

 .گراد بود(سانتی درجه 95برابر )دماي الم، المل و اسپرم شد
 حركت (711 ×) و( 21 ×)  7نمايیبزرگ از استفاده با

 از با استفاده درصد 711 تا صفر مقیاس در روندهپیش

طور ناحیه به چند در 1استفازكنتر-نوري میکروسکوپ
 كه هايیدرصد اسپرم گزينش و بررسی شد، الم تصادفی از

 صورت چشمی ارزيابی وبه داشتند، روندهپیش حركت
( 71 ×)  نمايی بزرگ از استفاده همچنین با .گیري شدنداندازه 
ارزيابی  درصد 711 تا صفر مقیاس در اسپرم جنبايی ،(21 × ) و

  (96) .شدند
 مانی اسپرمتعیین زنده
 اسپرم 9حیات تعیین و بررسی درصد قابلیت براي

گرمB (7  ،)هاي زنده و مرده( از محلول ائوزين)اسپرم
 32) تري سديم سیترات %9گرم(، محلول  5)نگروزين 

 در شدهرقیق منی از قطره يك استفاده شد. ابتدا ،سی(سی
 بر رنگ قطره از يك ،داده قرار الم شده گرم دو انتهاي از يکی

شد و با سرسمپلر به آرامی مخلوط  شده ريختهیقرق منی روي
در دو  ديگري الم لبه با كشیدن دقیقه مدت يك از . بعددرديگ

 دقیقه 5 مدتو به تهیه آن از نازكی جهت مخالف گسترش
 با بعد مرحله در. خشك شد برقی هیتر يك با مجاورت در الم

 میکروسکوپ  (×711) و( ×21) نمايیبزرگ از استفاده
منظور باال شدند. به ارزيابی و شمارش، استفازكنتر-نوري

 هاياسپرم .نداسپرم شمارش شد 111بردن دقت آزمايش تا 
 هاياسپرم با مقايسه در سالم داشتن غشاهاي دلیلبه زنده
 )شفاف، رنگ روشن به و نکرده خود جذب به را رنگی مرده

 . (98) ندشد مشاهده رنگ صورتی به مرده هاياسپرم و سفید(
 هاتجزیه و تحلیل داده
انجام محاسبات آماري پژوهش،  برايبدين منظور 

 Excelافزار كامپیوتري آوري در نرماز جمع ها پسداده
 افزارنرم GLM بندي شدند؛ سپس با استفاده از رويةدسته
SAS مورد آنالیز و تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. براي مقايسه 

دار شده ون آنالیز واريانس معنیمیانگین صفاتی كه در آزم
درصد  5اي دانکن در سطح احتمال بودند، از آزمون چند دامنه

 بهره گرفته شد. 
 

 بحث  نتایج
 حجم و غلظت منی

)زمان  گیريويژگی فقط در زمان اسپرم دوارزيابی اين 
 افزودن كه  ندنتايج نشان داد. صفر( انجام پذيرفت

حجم منی را نسبت به  ،آنهاو يا مخلوط  Eو  C هايويتامین
نیز  Cنسبت به  E و اين افزايش در ويتامین افزايش دادشاهد 

ترين میزان حجم منی كمي كه اشود به گونهمشاهده می
ترين و بیش سی سی( 26/1±15/1) مربوط به گروه شاهد

 Cو گروه  باشدمی Eو CE  میزان حجم منی مربوط به تیمار
تنهايی به به Eويتامین  g/kg7ودن . افزدر حد وسط قرار دارد

غلظت اسپرم در منی را نسبت به گروه ، هاخروس جیره غذايی
افزودن مخلوط ويتامینی در  .دشاهد و ديگر تیمارها افزايش دا

قرار داشت كه غلظت  Cرده بعدي و پس از آن ويتامین 
 (.1)جدول  افزايش داد شاهد از نظر عددي نسبت بهرا  اسپرم

 

 
 1- Magnification                                                 2- Phase Contrast Microscope                                                      3- Viability 
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 )ساعت صفر( بر حجم منی و غلظت اسپرم خروس پس از اسپرم گیری E و  C  هایویتامینهای دارای مقادیر زیاد جیره تاثیر -4 جدول
Table 2. Effects of diets contained high amounts of Vitamin C and E on volum and concentration of the rooster sperm 
               immediately after semen collection (Time 0) 

 (mg/kg)مقدار مکمل در جیره   فراسنجه 

 Cویتامین  Eویتامین   (میلی لیترحجم منی ) ( ml9 /n×10غلظت اسپرم ) 

84/0±d96/9 *806/0±c21/0  0 0 

86/0±c93/2 904/0±b63/0  0 8000 

09/0±a16/2 409/0±a99/0  8000 0 

81/0±b94/2 002/0±a91/0  8000 8000 
SEM* 
abcd : دارند داری با یکدیگر تفاوت طور معنینامشابه به کوچک ستون با حروف هرهای در نیمیانگ(60/0>p) 

 
 نیز انار آب در Eو C های ویتامینهای قبلی بر طبق پژوهش

 سیگاری افراد در(. 96)دارند  وجود قابل توجهی میزان به
)به  C و Eویتامین  گرممیلی 800و  400روزانه  مصرف
 است گردیده اسپرم هایتعداد سلول افزایش موجب ترتیب(

 400در جیره تا  Cدر شرایط تنش افزایش دوز ویتامین (. 3)
 گرم بر کیلوگرم جیره اثر مفید بر عملکرد پرنده داردمیلی

اکسیدان عالوه بر اینکه یک آنتیC  (. ویتامین41)
کوفاکتور هم مورد توجه باشد بعنوان یک غیرآنزیمیک می

باشد است بصورتیکه در داخل بدن کوفاکتور هشت آنزیم می
(Hu et al., 2010 های بیوشیمیایی تولیدمثل و در فعالیت

 ثری دارد.ؤنقش م
 )تحرک کل و پیشرونده( اسپرم تحرک

در تمام ، نسبت به زمان قبل زمانهر  اسپرم در تحرک
رسد که تیمار کردن با یابد و به نظر میتیمارها کاهش می

 یزماناز نظر نتوانسته است  ،و مخلوط آنها C، Eهای یتامینو
به  E و Cهای ویتامین افزودن د.حفظ کن را هااسپرم تحرک
 تحرکشاهد باعث افزایش جیره نسبت به  و مخلوط آنهاجیره 

، زمانهر و البته در  (p<06/0) ها شداسپرم در تمام زمان
نیز بهتر عمل کرده  Cبر شاهد از ویتامین عالوه   Eویتامین

مخلوط دو  ،گیریساعت پس از اسپرم 21و  84، 9 در .است
 بود Eه ویتامین یشب اسپرم تحرکاز نظر اثرگذاری بر  ویتامین

برتر از مخلوط دو  Eویتامین  (42و  صفر) هادر سایر زمان لیو
 (.9)جدول  ویتامین ظاهر شد

 خروس در ساعات مختلف پس از اسپرم گیریاسپرم تحرک درصد بر  E و  C  هایویتامین سازی شده بامکمل هایجیره تاثیر  -9جدول 
Table 3. Effects of diets supplemeneted with Vitamin C and E on percentage of the motility of rooster sperm at 
               different times after semen collection 

 
 C ،Eهای ای ویتامینهافزودن جیرهعلیرغم جیره شاهد،      

گیری بر حفظ ساعت پس از اسپرم 9فقط تا  و مخلوط آنها
اثر داشت و پس از آن در هر  منیرونده پیشبا حرکت اسپرم 

شاهد یک روند کاهنده بودیم البته  ،به زمان قبلیزمان نسبت 
نسبت  و مخلوط آنها C ،E هایای ویتامینافزودن جیرهدر اثر 

بهتر های پیش رونده اسپرم زمان همان دربه جیره شاهد 
و یا  E هایای ویتامینهر زمان افزودن جیره در حفظ شدند.
نده نه های پیشروباعث حفظ اسپرم Cبا ویتامین  مخلوط آن

 ویتامین جیره دارایتنها نسبت به گروه شاهد بلکه نسبت به 
C ویتامین  42و  84های البته در زمان شدE  در این ارتباط

در تمام  C. ویتامین بهتر از مخلوط دو ویتامین ظاهر شد
های اسپرم ،شاهدگروه  ها به جز زمان صفر بهتر اززمان
و ویتامین E ن ویتامین افزود اینبنابر .را حفظ کرد روندهپیش

C+E،  در  افزایش تحرک پیشروندهبه جیره غذایی باعث
 C)دمای یخچال(، نسبت به گروه شاهد و گروه  C°6 دمای

که  (28و همکاران ) Touaziکه با نتایج  (.2گردد )جدول می
تواند در بهبود اسپرم خروس در می  Cو E ذکر نمودند ویتامین

 .فید باشد همخوانی داردها بسیار مبرابر اکسیدان
( نیز گزارش کردند که افزودن 4همچنین امینی و همکاران )  

پیکوگرم  6به همراه  Cلیتر ویتامین پیکوگرم بر میلی 400
در محیط انجماد اسپرم خروس سبب بهبود  Eویتامین 
( نیز 83) های باروری در اسپرم شد. خان و همکارانفراسنجه

به  Cو  Dهای که افزودن ویتامین در مطالعاتشان ذکر کردند
های اسپرم و تنهایی یا ترکیب آن دو سبب بهبود فراسنجه

 .شدهای نر صفات بیوشیمیایی در خروس

 

 (mg/kg)ل در جیره مقدار مکم  ساعت ارزیابی
 Cویتامین  Eویتامین   صفر 9 84 42 21

90/4±dE34/7 73/2±cD99/96 96/4±dC01/64 93/8±cB87/78 *24/9±cA61/71  0 0 

14/8±cE97/87 36/8±bD46/22 03/4±cC76/99 76/8±bB19/71 06/9±bA46/14  0 8000 

67/4±aE60/99 04/9±aD61/90 93/4±aC01/79 79/8±aB61/14 47/4±aA01/17  8000 0 

01/4±bE87/41 10/4±aD99/90 81/4±bC97/93 24/8±bB46/73 14/4±aA19/16  8000 8000 
SEM* 
abcd: طور معنی داری با یکدیگر تفاوت دارندنامشابه به کوچک ستون با حروف هرهای موجود در نیمیانگ (60/0>p) 

ABCDE: طور معنی داری با یکدیگر تفاوت دارندمشابه بهنا بزرگ ردیف با حروف هرهای موجود در نیمیانگ (60/0>p) 
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 رونده خروس در ساعات مختلف پس ازهاي پیشاسپرمدرصد بر  E و  C  هايويتامین سازي شده باهاي مکملجیره تاثیر -4جدول 
 گیرياسپرم               

Table 4. Effects of diets supplemeneted with Vitamin C and E on percentage of the progressive motility of rooster  
                sperm at different times after semen collection 

 
عامل  يك عنوانبه هااسپرم پیشروندة تحرك قدرت   

 لقاح متضمن و مطرح بوده باروري در مؤثر و كنندهتعیین
هاي متعددي عنوان گرديده كامل است. در گزارش و مناسب

هاي آزاد ها در صورت افزايش راديکالكه قدرت تحرك اسپرم
 در (LPOسیون چربی )پراكسیدا نهايی روند و محصوالت

 به اين كاهش واقع در يابد.می كاهش داريمعنی طورمحیط به
 هايآنزيم و غشاء تبادل يونی در فرايندهاي اختالل بروز دنبال
 ROSانواع  بويژه آزاد هاي(. راديکال44) است در آن دخیل
 ترتیب بدين و شودمی نیز سلولی هاي درونآنزيم مهار موجب

جهت  نیاز مورد ATPتأمین  در دخیل منابع آنزيمیاز  هااسپرم
 . (47) ندشد محروم فعالیت و تحرك

 ROSمیزان  بین قوي منفی و اي معکوسرابطه مجموع در
. دارد ها وجوداسپرم تحرك میزان قدرت و منی مايع موجود در

يابد، سازي، افزايش مینرخ حركت اسپرم با افزايش رقیق
دهد، بطوريکه آن را پرم را تغییر میهاي اسسازي ويژگیرقیق
كند و موجب خستگی اسپرم شده و در دراز مدت، تر میفعال

 كاهش مهم در عوامل از كاهش باروري را در پی دارد. يکی

 از ساختاري ناشی هايخسارت ممانعت از اسپرماتوزوا، تحرك

 به كه منجر باشدمی غشاء تمامیت بر اكسیداتیو فشارهاي

غشاء و كاهش توانايی تنظیم سطوح يونی  ذپذيرينفو افزايش
شود، كه مجموعه اين شرايط براي تحرك در داخل سلول می

 . (5) باشندمی اسپرم مضر
ويژه حركت بر قدرت تحرك و به Eافزودن ويتامین      
تجزيه  با اكسیدانرونده اسپرم مؤثر است در واقع آنتیپیش
كاهش  و اسپرم غشاء به سیبآ ايجاد سوپراكسايداز هايآنیون

بعنوان تركیب E ويتامین  دكنمی جلوگیري آن هايفراسنجه
با (. 24باشد )اكسیدانی در اسپرماتوزوا میاصلی سیستم آنتی

توجه به غشا اسپرم كه داراي مقدار زيادي از اسیدهاي چرب 
باشد، مستعد پراكسیداسیون لیپید بوده و در غیراشباع می

ها در محیط برون تنی دام اكسیدانده از آنتیصورت عدم استفا
باشد. افزودن ويتامین ر زياد نمیاحتمال اختالل و تخريب بسیا

 E در چنین محیطی سبب بهبود حفاظت از اسپرم و مانع
 (.2)اكسیداسیون شد 

    
 

برابر میزان  577اندازه ه ب Eكه میزان ويتامین  هنگامی
المللی بر كیلوگرم بینواحد  454در جیره ) NRCپیشنهادي 

شود سبب افزايش كیفیت منی و توان باروري جیره( اضافه می
 (.38شود )ها میجوجه
 داريمعنی را به طور گراز اسپرم تحرك Eويتامین      

 جلوگیري اسپرم انجماد از ناشی و از صدمات داد افزايش
 شود.اسپرم می تحرك افزايش باعث E(. ويتامین 0) كندمی
بهبود تحرك  دهنده(، نشان44) توسط شده انجام يشآزما

 بود.E  هاي حاوي ويتامینكنندهاسپرم در رقیق
میکروگرم بر  47و  5نتايج نشان دادند كه افزودن      
نژاد  خروس كننده منیدر محیط رقیق E ويتامین لیترمیلی

هاي و كاهش آسیباسپرم موجب بهبود كیفیت لگهورن 
 دشدر طی سردسازي نسبت به گروه شاهد اكسیداتیو اسپرم 

 ( كه با نتايج اين آزمايش در توافق است. 32)
در پالسماي منی خروس با   Eافزايش میزان ويتامین      

كند میزان آن در جیره پرنده تناسب دارد و از آن تبعیت می
اسیون اسپرماتوزوا و میزان (. همچنین بین لیپید پراكسید30)

در مايع منی خروس همبستگی منفی وجود  E ويتامینغلظت 
دارد يعنی اينکه هرچه میزان ويتامین مذكور بیشتر باشد سبب 

از طرف ديگر  (.30كاهش اكسیداسیون در اسپرم خواهد شد )
و  LHبه جیره خروس سبب افزايش میزان E افزودن ويتامین 

FSH  بنابراين اينگونه تغییرات در مايع پالسماي (49)شد .
تواند دلیل هاي اصلی تولیدمثلی میهمچنین هورمونمنی و 

اي در خصوص اثر مثبت ويتامین در كنندهمشخص و قانع
 هاي اسپرم باشد.فراسنجه

هفته به  4به مدت   Eافزودن سطوح باالتر ويتامین      
هاي هاي كامپونگ سبب بهبود فراسنجهخروسجیره جوجه

 لعه حاضر داشت.كه نتايج مشابهی با مطا (.26منی شد )
داري موجب میزان معنی به Eويتامین  (،4)طبق پژوهش      

سازي اسپرم نريان در تغییر قدرت تحرك در طول دورة ذخیره
دارنده در میزان هتأثیر نگ Eساعت نشد. ويتامین  96يا  02

 به منی C اضافه كردن ويتامین(. 27) ردقدرت تحرك دا
 

 

 (mg/kg)مقدار مکمل در جیره   ساعت ارزيابی

 Cمین ويتا Eويتامین   صفر 6 42 24 48

27/2±cE83/2 43/4±dD79/29 39/2±dC94/43 45/2±bB64/62 *54/3±cA48/68  7 7 

83/4±bD42/47 39/2±cC92/30 70/3±cB83/52 34/3± aA57/69 30/2±bcA05/07  7 4777 

56/2±aD25/27 46/2±aC78/55 04/4±aB05/63 62/4±aA94/04 45/2±abA25/03  4777 7 

47/2±aD58/48 29/2±bC77/54 34/2±bB57/64 25/4±aA92/04 09/4±aA78/04  4777 4777 
SEM* 
abcd: طور معنی داري با يکديگر تفاوت دارندنامشابه به كوچك ستون عمودي با حروف هرهاي موجود در نیمیانگ (57/7>p) 

ABCDE: اوت دارندطور معنی داري با يکديگر تفنامشابه به بزرگ رديف افقی با حروف هرهاي موجود در نیمیانگ (57/7>p) 
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در (. 2) گردداسپرم می کتحر قدرت خرگوش باعث افزایش
  39ع منی اسب و در طی به مای C اسب با افزودن ویتامین

داری روی قدرت تحرک اسپرم سازی، تأثیر معنیساعت ذخیره
 سلنیوم و  μg/day442 مصرف روزانه . (2) مشاهده نکردند

mg/day244 ویتامینE   به ماه سه برای خوراكی صورتبه 
آلدئید مایع سمینال، دیمالون حداری با كاهش سطمعنی طور

 (. 81)شد  اسپرم منجر به بهبود تحرک
بهبود  دهندهنشان ،(88،94) توسط شده انجام هایآزمایش

های كنندهدر رقیق مانی( زنده و اسپرم )تحرک خصوصیات
توانند می فعال هایاكسیژن بودند. انواع Eویتامین  حاوی

 آن در نتیجه كه كنند یجادا میتوكندری عملکرد در را تغییراتی
 در موجود فرضیات دیگر از .(1) نمایدمی بروز اسپرم تحرک
سرمایی، كاهش  نگهداری طی در تحرک اسپرم كاهش زمینه

باشد، كه برای های اكسونم میفسفوریالسیون پروتئین
های جابجایی اسپرم ضروری هستند. انواع اكسیژن

الزم جهت جلوگیری از فعالیت  پذیر از تواناییواكنش
 های مؤثر در فرایندهای فسفوریالسیون اكسیداتیو،آنزیم

 سلول برای ATP مسیرهای تولیدكننده دیگر یا گلیکولیز
 اكسیدانیآنتی مواد از باشند. استفادهمی برخوردار اسپرم

 این بر فعال هایاثر اكسیژن شدن خنثی سبب تواندمی
 جلوگیری اسپرم تحرک از كاهش نتیجه در و شود هاآنزیم

 .(1نماید )
 مانی اسپرم زنده
مانی اسپرم در هر زمان نسبت به زمان قبل از خود زنده     

كردن رسد كه تیمار و به نظر می یافتدر تمام تیمارها كاهش 
ست از نظر و مخلوط آنها نتوانسته ا C، Eهای ویتامینبا 

در هر زمان افزودن  .ها را حفظ كندمانی اسپرمزمانی زنده
باعث  Cبا ویتامین  و یا مخلوط آن E هایی ویتامینجیره

های خروس نه تنها نسبت به گروه شاهد مانی اسپرمحفظ زنده
شد، ضمن اینکه  Cبلکه نسبت به جیره دارای ویتامین 

بهتر از مخلوط دو ویتامین  21و  صفرهای در زمان Eویتامین 
ها به جز زمان در تمام زمان Cیتامین مانی را حفظ كرد. وزنده

بنابراین در  ها شد.مانی اسپرمزندهباعث صفر بهتر از شاهد 
به جیره و افزودن مخلوط ویتامین   Eرتبه اول افزودن ویتامین

C+E  در رتبه دوم، و در نهایت افزودن ویتامینC  به جیره
ی در دما منیاسپرم زنده  غذایی در مرتبه بعدی باعث افزایش

C°2 (.2)جدول  شود)دمای یخچال(، نسبت به گروه شاهد می 

 
 زنده خروس در ساعات مختلف پس از هایاسپرم درصدبر  E و  C  هایویتامین سازی شده بامکملهای جیره تاثیر  -2جدول 

 گیریاسپرم              
Table 5. Effects of diets supplemeneted with Vitamin C and E on percentage of the viability of rooster sperm at 
               different times after semen collection 

 (mg/kg)مقدار مکمل در جیره   ساعت ارزیابی

 Cویتامین  Eویتامین   صفر 9 84 42 21

89/4±dE19/88 41/9±cD24/21 44/4±cC12/98 99/8±cB91/12 *44/4±dA42/18  4 4 

18/8±cE12/48 83/4±bD21/94 42/4±bC12/14 19/8±bB42/14 49/4±cA41/11  4 8444 

99/4±aE12/93 31/4±aD19/92 29/8±aC19/19 22/8±aB21/12 94/8±aA41/34  8444 4 

19/8±bE24/92 34/8±aD99/91 91/8±aC24/19 48/8±aB42/12 14/4±bA81/34  8444 8444 
SEM* 
abcd: طور معنی داری با یکدیگر تفاوت دارندنامشابه به كوچک ستون با حروف هرهای موجود در نیمیانگ (24/4>p) 

ABCDE: داری با یکدیگر تفاوت دارند طور معنینامشابه به بزرگ ردیف با حروف هرهای موجود در نیمیانگ (24/4>p) 

 
 مقدار و در شرایط یخچال طی نگهداری سرمایی

 از ناشی تواندمی كه یابدیكاهش م اسپرم هاینمونه مانیزنده
یکی از نتایج  .(2باشد ) غشاء بر ساختار آزاد هایرادیکال تأثیر

آنزیم  پنجترشح  است. آنزیمی مواد ترشح كروزومآ تخریب
 ترانسفراز، هیالورونو ترانسفراز، آالنین آمینو آمینو آسپارتات

 بتخری اثر فسفاتاز در آلکالین و فسفاتاز اسید گلوكوزامینداز،
 شدن آزاد بین شده كه مشخص و است شده گزارش اكروزوم

  (.81) دارد منفی وجود ارتباط اسپرم تحرک و هاآنزیم این

است  اسپرم دارینگه و بالقوه در حفظ دارای اثراتE ویتامین 
 آزمایشگاه در را بوقلمون اسپرم ماندگاری زمان است و قادر

 (.88) دهد افزایش
 پراكسید اثرات از جلوگیری تجه دفاعی سیستم توسعه
 با است، مهم بسیار آزمایشگاهیمحیط  در اسپرم الیه چربی بر

 آزمایشگاهیدر محیط C و E های اكسیدانآنتی نمودن اضافه
 طوریبه یافتند، بهبود دارمعنی طور به گاو اسپرم خصوصیات

 ساعت و 21تا  اسپرم عمر طول افزایش موجب E ویتامین كه
  .گردید ساعت 42ا تC  ویتامین

 ولی ،اكسیداتیو اثرات دارای آلفاتوكوفرول باالی غلظت
افزودن  ،دارد اكسیداتیوآنتی اثرات آن پایین هایغلظت

پرواكسیدان  عنوانبه است ممکن اسپرم محلول به Cویتامین 
 (. 43) اكسیدانآنتی كندتا عمل

 درATP تولید  برای خود اطراف محیط در اسپرم
 اكسیژن. دارد زیادی اكسیژن به نیاز پایین تحرار درجه

 آزاد هایتولید رادیکال به منجر است ممکن نیز مربوطه
 هایفراسنجه به اسپرم یک باروری د.( شوROS) اكسیژن
 دارد بستگی آن مورفولوژی و تعداد، تحرک نظیر مختلفی

 آزاد هایترین رادیکالقوی جمله از ROSمیان  این در. (82)
 در و اعم بطور حاالت پاتولوژیک بروز درآید كه میشمار  به

 .ددار مستقیم اخص، دخالت بطور عقیمی ایجاد
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هجوم  نتايج از يكی عنوانبه( LPO) لیپید پراكسیداسیون
ROS استحكام به رسانیآسیب ضمن زيستی غشاءهاي به 
 مؤثر غشايی هايآنزيم از بسیاري شدن غیرفعال موجب غشاء،

در  LPOبارزترين اثر  شود.می نیز هااسپرم لیتفعا و تحرك در
 ها است، ها، ايجاد اختالل در نظم و كار غشاء سلولسلول

ها و مواد گوناگون و نیز طوري كه روند انتقال يونبه
هاي غلظتی در دو طرف غشاء همراه با انتقال پیامبرهاي شیب

شیمیايی به واسطة گیرندهاي غشايی دستخوش تغییر شده و 
 . (51) شودمختل 

 اي ازعمده حجم اسپرماتوژنز روند طی اسپرم هايسلول     
 مقايسه با در بنابراين داده، دست از را خود سیتوپالسم

 شود.می روبرو هااكسیدانآنتی كمبود با سوماتیكی هايسلول
 يورشنا و محیط زيست يا اسپرمی مايع پالسماي جدا شدن با

 شرايط ها است،اكسیدانآنتی از زيادي انواع حاوي كه هااسپرم
 خواهد فراهم هاسلول براي اين نامطلوبی و خطرناك بسیار
 خواهد محیط در موجود ROS هجوم آن پیامد اولین كه آورد
 (.5) بود

 الزم براي سیتوپالسمی آنزيمی سیستم فاقد اسپرم
 را اسپرم باشدكهمیROS باالي  میزان از ناشی ضايعة ترمیم

 مقابل طرف در(. 33) كندمی ناتوان استرس اكسیداتیو بربرا در
 تولید كه دارند وجود هااكسیدانآنتی آزاد، هايراديكال
 و كنترل را لیپید پراكسیداسیون و آزاد هايراديكال

 ها موادياكسیدانآنتی(. 43) كنندمی سركوب را خواريالشه
 از ولسل حفظ باعث سرعت اكسیداسیون، كاهش با كه هستند
  .شوندمی شدن شديد اكسید هايآسیب

 دادن با كه است صورت به اين تركیبات اين اثر مكانیزم
 گسترش از شده، تشكیل راديكال آزاد به هیدروژن اتم يک

 (.52) كنندمی جلوگیري اي اكسیداسیونزنجیره هايواكنش
 كه هستند هايیآنزيم و مواد داراي هاسلول تمام تقريباً

 را  ROSپذيرواكنش هاياكسیژن انواع سمی اثرات ندتوانمی
 در اسپرم هاياكسیدانآنتی توانايی میزان اما .كنند خنثی

 به ها نسبتسلول اين و است ترپايین هاسلول ديگر با مقايسه

 خروس اسپرم(. 36) هستند پذيرترآسیب اكسیداتیو فشارهاي
 پیوند چند اب غیراشباع اسیدهاي چرب از زيادي مقدار حاوي
 اصلی دلیل امر همین كه باشندپالسما می غشاء در دوگانه

 توسط شده ايجاد هايآسیب نسبت به هاآن حساسیت
تحرك  كاهش ازها اكسیدانآنتی باشدلیپید می پراكسیداسیون

 (. 5) كنندمی جلوگیري اسپرم
 سريع خیلی انتقال طريق از را مايع ROS ،اين ويتامین

جلوگیري  چربی پراكسیداسیون از و كرده الكترون هضم
 تواندمی راحتی به چربی در حاللیت دلیل به Eويتامین  كندمی

از  ناشی خسارات كاهش باعث و كند نفوذ غشاء در پالسماي
بین تولید از طرفی شود.  اسپرم ساختار بر آزاد هايراديكال

ROS دار ارتباط معنی بدشكل هاياسپرم نسبت و اسپرم در
 در بهبود تواندمی اكسیدانیآنتی مواد از استفاده(. 3) ود داردوج

صورت طبیعی خود ه اسپرم بباشد.  مؤثر اسپرم خصوصیات
باشد، ولی اين هاي مختلفی میاكسیدانداراي آنتی

 داري طوالنی مدت كافی نیستندها براي نگهاكسیدانآنتی
 به نسبت تريمك اكسیدانیآنتی اثرات Cويتامین . (53)

 .(79) دارد Eويتامین 
 دهند، بهبودمی نشان مطالعه اين از آمده دست به نتايج
 در جیره غذايی Eويتامین در تیمار خروس اسپرم خصوصیات

 شاهد گروه به نسبت دارمعنی طور ورامین به بومی خروس
و بعد از آن  E وحله اول ويتامین در طوري يافتند، به بهبود

ديگر  يارتقاو  عمر طول افزايش ، موجبC+E ويتامین
 74 تا C  ويتامین ساعت و 44خروس تا  اسپرم هايويژگی
 كه رسدمی نظر به گرديدند. شاهد گروه با مقايسه در ساعت
 در اري اسپرمهدنگ و حفظ درE اكسیدانی ويتامین آنتی ويژگی
باشد. بنابراين میC ويتامین  از موثرتر مطالعه اين شرايط

ها اسپرم براي بهبود ويژگی براي كه شودمی پیشنهاد
داري هطبیعی نگ شرايط مصنوعی موفق در يابی به تلقیحدست

به جیره  E نمودن ويتامین اضافه با ورامین، خروس بومی
 دست يافت. غذايی به اين مهم
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Abstract 
   A total of 36 breeder roosters were divided to 4 dietary treatments which were consisting of 3 pens 
with 3 birds per pen. Treatments were as follow: 1) Control diet without vitamins C and vitamin E, 2) C-
diet containing 1000 mg/kg vitamin C, 3) E-diet containing 1000 mg/kg vitamin E and 4) E+C diet 
containing vitamins C and E (1000mg/kg of each vitamin). Diets were fed to the roosters for a 28 d 
experimental period. Sperm collection was done by rubbing the belly method, and semen was diluted by 
of solution tris buffer and kept at 5°C temperature. Evaluated parameters were as follow: semen volume, 
sperm concentration, sperm motility, progressive sperm, live sperm, at 0, 6, 12, 24, 48, hours after sperm 
collection. Data analyzed by CRD and mean compared with Duncan multiple range test at the 5% level 
(P<0.05). Results indicated that Vitamin E resulted in  increasing of semen volume and concentration, 
motility, live sperm, progressive sperm, at all evaluated times. Results of vitamin E+C diet were similar 
to vitamin E diets but despite of vitamin E this diet (C+E) is same as vitamin C diets, too. It seems that, in 
this study, dietary vitamin E can improve Varaminian rooster sperm characteristic rather than the other 
experimental groups in dirds. Therefore addition of vitamin E in the rooster diets in order to improve 
sperm characteristics, can be recommended. 
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