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 چکیده
  گراد یسانت درجه چهار دمای در مایع حالت به سازی ذخیره مختلف های زمان در عربی قوچ منی کیفیت بر مارچوبه عصاره تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف

 صفر، سطوح افزودن از پس شد. انجام هفته شش مدت به یکبار( هفته )هر هفتگی طور به سال 5/2 سن متوسط با عربی نژاد قوچ راس 10 از گیریاسپرم بود.
 مایع حالت به تیمارها نگهداری از ساعت 72 و 48 ،24 صفر، های زمان در اسپرم کیفی هایفراسنجه منی، کنندهرقیق به مارچوبه عصاره درصد 5/4 و سه ،5/1

 درصد 5/4 و صفر سطوح یحاو کننده رقیق از تر بیش مارچوبه عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق در اسپرم مانیزنده صفر، زمان در گرفتند. قرار ارزیابی مورد
 در اسپرم، مانی زنده و اسپرم پالسمای غشای سالمت پیشرونده، جنبایی کل، تحرک های فراسنجه منی، سازی ذخیره ساعت 24 از پس (.>05/0P) بود عصاره

 حاوی کننده رقیق در سازی ذخیره و گیریاسپرم از پس ساعت 48 در اسپرم کیفی هایفراسنجه .(>05/0P) بودند باالتر عصاره درصد سه و 5/1 حاوی کننده رقیق
 ساعت 72 در اسپرم کل تحرک و رونده پیش جنبایی پالسمایی، غشایی سالمت میزان باالترین .(>05/0P) داشتند بهتری عملکرد و دارمعنی عصاره درصد سه

 در مارچوبه عصاره از استفاده مطالعه این در حاصل نتایج براساس .(>05/0P) شد مشاهده عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق در اسپرم، سازی ذخیره از پس
 بخشد. می بهبود را سردسازی شرایط از پس عربی های قوچ اسپرم کیفیت درصد سه میزان به کننده رقیق

 
 .مارچوبه عربی، قوچ سازی،ذخیره تحرک، اسپرم، :ها کلیدواژه
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Abstract  
The study aimed to investigate the effect of asparagus extract on quality semen of Arabian rams at different storage times at a temperature of 4 
degrees Celsius. Sperm collection was performed from 10 Arab rams with an average age of 2.5 years per week (once a week) for six weeks. After 
adding 0, 1.5, 3 and 4.5% asparagus extract to the semen diluent, sperm quality parameters were evaluated at 0, 24, 48, and 72 hours after storage in 
liquid condition. At zero hour, sperm viability in diluent had 3% asparagus extract was higher than diluent containing 0 and 4.5% extract (P<0.05). 
After 24 hours of semen storage, the parameters of total motility, progressive motility, plasma membrane integrity and viability were higher in sperm 
diluent containing 1.5 and 3% of the extract (P<0.05). Qualitative parameters of sperm in 48 hours after sperm collection and storage in diluent 
contain 3% of extract had significant and better performance (P<0.05). The highest rate of plasma membrane integrity, progressive motility and total 
sperm motility was observed in diluent containing 3% extract in 72 hours after sperm storage (P<0.05). According to the results of this study, the use 

of asparagus extract in the diluent at the rate of 3% improves the sperm quality of Arabian rams after cooling conditions. 
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 مقدمه

 ذخیره منجمد و عیما صورت دو به اسپرم حاضر حال در

 کاهش قیطر از عیما طیشرا در یمن رهیذخ .شود یم

 ییایمیش مواد و دما کاهش از استفاده با اسپرم، سمیمتابول

 یساز رهیذخ مدت در اسپرم شدنریپ از تا شود یم انجام

 یها تیفعال توقف با زین یمن انجماد شود. یریجلوگ

 شود یم آن یساز رهیذخ مدت در اسپرم حفظ سبب سپرما

 به مربوط مشکالت عیما صورت به ینگهدار در [.7]

 یبارور توان یم و ندارد وجود اسپرم دنید بیآس و انجماد

 یسازرهیذخ مدت اما ،کرد حفظ قبول قابل حد تا را یمن

 عصاره از استفاده [.9] است کوتاه عیما اسپرم یبارور و

 مانند اکسیدان آنتی ترکیبات از منبع عنوان به گیاهان

 ترکیبات آلکالوئیدها، ها، ساپونین فنلی، ترکیبات

 اثرات کاهش سبب معدنی مواد و ها ویتامین ای، اسیدآمینه

 آزاد یها رادیکال مقدار کردن متعادل و اکسیداتیو استرس

 امروزه شود. می لیپید پراکسیداسیون کاهش و اسپرم محیط

 آلووئرا، میخک، گل مانند گیاهانی عصاره از استفاده

 گیاه خرنوب، کبر، گیاه سبز، و سرخ چایی آرگان، درخت

 النگیفولیا، اوریکوما سرخارگل، خرمالو، معطر، چمن

 ریشه گیاه خارخاسک، گزنه، دارواش، گیاه رازیانه،

 در مثبت اثرات سبب به خرفه گیاه  و رزماری طالیی،

 به نسبت بودن ارزانتر و اسپرم کیفی پارامترهای بهبود

      [.18] است مرسوم صنعتی  های اکسیدان آنتی

 بودن یغن لیدل به (Asparagus officinalis) مارچوبه

 چون هم یسرطان ضد و یدانیسکا یآنت باتکیتر نظر از

 ن،یروت ک،یدآسپارتیاس اسید، گلوتامیک ن،یساپون

 چنین هم و دییونوفال ،تیونگلوتا ن،یوسیپروتود

 حائز معدنی عناصر چنین هم E و A، B، C  یها نیتامیو

 سرشار خوراکی مارچوبه گیاه [.13] است فراوان تیاهم

 سلنیوم غنی منبع خوراکی مارچوبه [.1] باشد می کلسیم

  [.24] باشد می آلی

 با مشابه ثانویه ترکیبات و اثرات با دارویی گیاهان

 خارخاسک و [11] رازیانه [،23] آویشن شامل مارچوبه

 شدن اضافه از بعد اسپرمی های فراسنجه بهبود باعث [12]

 گشایی یخ -ازانجماد پس و مایع شرایط در کننده رقیق به

 اهیگ عصاره تأثیر بررسی آزمایش، این از هدف شدند.

 فرد منحصربه یدانیسکا یآنت تیخاص به توجه با مارچوبه

 .بود مایع شرایط تحت یعرب قوچ یمن تیفکی بر آن

 

 هاروش و مواد

 متوسط با عربی نژاد قوچ راس 10از آزمایش، نیا انجام برای

 علوم دانشگاه دامپروری ایستگاه به متعلق سال 5/2 باالی سن

 گیریاسپرم شد. استفاده خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی

 ها قوچ از هفته شش مدت به یکبار( هفته )هر هفتگی طور به

 دستگاه توسط منی های نمونه شد. انجام تولیدمثلی فصل در

 از شده آوری جمع منی شد. آوری معج الکترواجاکولیتور

 از بیش غلظت و لیتر میلی 75/0-2 بین منی )حجم هاقوچ

 به درصد( 75 از بیش تحرک و لیتر میلی در 7/2×109

 از منظور به ها آن کردن مخلوط از پس و منتقل آزمایشگاه

 بر کننده رقیق با 10 به یک نسبت به فردی، اثرات بردن بین

 875/1 فروکتوز، گرم 5/0 تریس، گرم 285/3) تریس پایه

 لیترمیلی 100 و مرغ تخم زرده درصد 15 اسیدسیتریک، گرم

 تیمارها شد. تقسیم تیماری گروه چهار به و رقیق مقطر( آب

 عصاره درصد 5/4 و سه ،5/1 صفر، سطوح افزودن شامل

 ارزیابی و شده رقیق منی هاینمونه به مارچوبه گیاه

 مانی،زنده ،جنبایی درصد شامل اسپرم کیفی های فراسنجه

 در اسپرم پالسمایی غشای سالمت و رفولوژیوم ناهنجاری

 نگهداری از پس ساعت 72 و 48 ،24 صفر، های زمان

 بود. گرادسانتی درجه چهار دمای در مایع حالت به ها نمونه

 از گرم 200 ابتدا مارچوبه، گیاه از گیریعصاره برای

 بالون داخل در اتانول الکل از تریل 5/0 در مارچوبه گیاه

 کریش دستگاه یرو ساعت 24 مدت به سپس و مخلوط
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 دستگاه یرو از را ظرف ساعت 24 از بعد .شد هداد قرار

 یروتار دستگاه با را مارچوبه اهیگ عصاره و برداشته کریش

 قرار آون در ساعت 24 مدت به  عصاره سپس شد. جدا

 اجزای شیمیایی ترکیب .شود تبخیر آن الکل تا گرفت

 شد گیری اندازه آزمایشگاه در مارچوبه گیاه خوراکی

  (.1 )جدول

 

 خوراکی مارچوبه گیاه شیمیایی ترکیبات .1 جدول
 )درصد( مقدار شیمیایی ترکیب

 96 خشک ماده 

 5/16 خام پروتئین

 3/9 خاکستر

 33/12 خام فیبر

 25/15 خام چربی

 09/31 خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 2/19 اسیدی شوینده در نامحلول الیاف

 

 ،کل تحرک درصد نظیر اسپرم حرکتی هایفراسنجه

 ،شده پیموده مسیر در واقعی سرعت ،شروندهیپ حرکت

 خط در اسپرم سرعت ،مستقیم مسیر در سرعت میانگین

 معیار ،جانبی های حرک دامنه ینتر بیش ،مستقیم

 اسپرم حرکت بودن مستقیم معیار سپرم،ا حرکت بودن خطی

 پنج قراردادن با ،جانبی های حرکت )فرکانس( بسامد و

 یک گذاشتن و گرم الم یرو شده قیرق منی از تریکرولیم

 Labmed) کاسا دستگاه از استفاده با آن روی بر المل

LX400، Culver city CA، Labmed INC USA 

VideoTesT®, Sperm 3.2, Rusisa) شد گیری اندازه.  

 یزیآمرنگ از اسپرم مانیزنده درصد یابیارز یبرا

 نیبد یزیآمرنگ اساس .شد استفاده نیگروزین -نیائوز

 مرده یهااسپرم داخل به نیائوز رنگ هک است صورت

 یبرا رند.یگینم رنگ زنده یهااسپرم اما ند،کیم نفوذ

 بر اسپرم نمونه از تریرولیکم 20 ،یزیآمرنگ نیا انجام

 شده آماده رنگ از تریرولیکم 20 و گرفت قرار الم یرو

 به سمپلر با سپس شد. افزوده آن به نیگروزین -نیائوز

 مخلوط رنگ با اسپرم تا شد زده هم به را نمونه یآرام

 و برداشته را نمونه از تریرولیکم 20 ه،یثان 30 از پس شود.

 الم یرو گرید الم یک با و گذاشته یگرید الم گوشه بر

 ریز را الم شدن، کخش از پس شد. هیته گسترش یآرام به

 و 1000 نمایی بزرگ تحت داده قرار ینور وپکروسیکم

 اسپرم 200 تعداد حداقل ونیمرسیا روغن از استفاده با

 )مرده( یرنگ یهااسپرم درصد و گرفت قرار یابیارز مورد

 درصد یابیارز یبرا .شد محاسبه )زنده( نشده رنگ و

-رنگ یهاالم از اسپرم یکیمورفولوژ یها یناهنجار

 تحت شد. استفاده نیگروزین-نیائوز با شده یزیآم

 اسپرم 200 تعداد حداقل وپکروسیکم 1000 نمایی بزرگ

 نمونه هر در مختلف یوپکروسیکم یهادانیم در زنده

 ناهنجار یهااسپرم زانیم سپس و گرفته قرار یابیموردارز

 یابیارز یبرا .شد گزارش درصد برحسب شده مشاهده

 قطره شده، جدا سر چون یصینقا اسپرم یمورفولوژ

 بزرگ سر و یکبار سر خورده، چیپ دم دور، یتوپالسمیس

 .گرفت قرار مدنظر

 اسپرم ییپالسما یغشا سالمت یبررس یبرا

(HOST) واکنش .شد  استفاده کیپواسموتیه محلول از 

 در است. دم تورم صورت به اسمول پویه طیمح به ها اسپرم

 دارند یسالم ییپالسما یغشا که ییها اسپرم حالت نیا

 ناسالم یها اسپرم اما دهند، یم نشان واکنش محلول به

 نمونه از تریکرولیم 10 مقدار .مانند یم یباق واکنش بدون

 یحاو کیپواسموتیه طیمح از تریکرولیم 100 با یمن

 در گرم 9/4) میسد تراتیس و (تریل در گرم نه) فروکتوز

 انکوبه اتاق یدما در قهیدق 30 سپس ،شد مخلوط (تریل

 از قطره سه حداقل هیته با و زمان نیا گذشت از پس .شد 

 کروسکوپیم از استفاده با ارزیابی ،شده  انکوبه نمونه

 نمایی بزرگ با و گرادیسانت درجه 37 یدما تحت ینور
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 200 حداقل یماریت گروه هر در گرفت. صورت 400

 کپارچهی یغشا یدارا یها اسپرم درصد و شمارش اسپرم

  [.23 ،21 ،12] شد محاسبه

 واحد در مکرر های گیری اندازه صورت به طرح این

 کیفی هایفراسنجه از حاصل های داده شد. انجام زمان

  افزاری نرم برنامه از استفاده با ها زمان از کدام هر در اسپرم

Spssویهر بیستم( )ویرایش  ANOVA (1) مدل برای 

 دانکن ای دامنه چند آزمون کمک به ها، میانگین و تجزیه

  .شدند مقایسه

  .شد محاسبه (1) رابطه از استفاده اب طرح آماری مدل

  Yij = μ + Ti + Pj +(T×P)ij+ Eij                (1 )رابطه

 ،µ ؛صفات به مربوط مشاهدات ،Yij رابطه، این در که

 ،ij(TP) زمان؛ اثر ،Pj ؛تیمار اثر ،Ti ؛مشاهدات کل میانگین

 است. آزمایش یخطا اثر ،Eij و زمان × تیمار اثر برهمکنش

  

 بحث و نتایج

 مارچوبه گیاه هیدروالکلی عصاره مختلف سطوح تأثیر

 در عربی قوچ اسپرم کیفی های فراسنجه بر خوراکی

 شده آورده (2) جدول در نگهداری مختلف های زمان

 عصاره مختلف سطوح افزودن و گیریاسپرم از پس است.

 اسپرم مانیزنده و کل تحرک درصد صفر(، )زمان مارچوبه

 سطوح از تر بیش عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق در

 (.p <05/0) بود. کننده رقیق در عصاره درصد 5/4 و صفر

 تیمارها بین اسپرم پیشرونده جنبایی درصد در تفاوتی

 پالسمای غشاء سالمت درصد زمان این در .نشد مشاهده

 باالتر عصاره درصد سه و 5/1 حاوی کننده رقیق در اسپرم

 عصار درصد سه و 5/1 سطوح در اسپرم ناهنجاری بود.

 (.P<05/0) بود باالتر عصاره درصد 5/4 سطح در و تر کم

 ،منی سازی ذخیره و گیریاسپرم از ساعت 24 از بعد

 پیشرونده، جنبایی کل، تحرک های فراسنجه درصد

 کننده رقیق در اسپرم مانی زنده و پالسمایی غشای سالمت

 درصد بودند. باالتر عصاره درصد سه و 5/1 حاوی

 عصاره درصد 5/4 حاوی کننده رقیق در اسپرم ناهنجاری

 و گیری اسپرم از ساعت 48 از پس .(P<05/0) بود باالتر

 جنبایی کل، تحرک فراسنجه درصد منی، نگهداری

 در اسپرم مانیزنده و پالسمایی غشای سالمت پیشرونده،

 ناهنجاری بود. باالتر عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق

 بود. باالتر عصاره درصد 5/4 حاوی کننده رقیق در اسپرم

 عملکرد عصاره درصد سه و 5/1 سطوح که حالی در

 هایناهنجاری کاهش لحاظ به شاهد با مقایسه در بهتری

 از ساعت 72 از پس (.P<05/0) داشتند اسپرم

 کل، تحرک درصد مایع، حالت به اسپرم سازی ذخیره

 در اسپرم مانیزنده و غشا سالمت پیشرونده، جنبایی

 شد. دهمشاه مارچوبه عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق

 میزان دارای عصاره درصد سه و 5/1 سطوح زمان، این در

 به نسبت یتر کم اسپرم مورفولوژیکی هایناهنجاری

 (.P<05/0) بودند عصاره سطح باالترین و شاهد

 عربی قوچ اسپرم کیفی های فراسنجه بر زمان اثر بررسی

 گیاه عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق که داد نشان

 تحرک اسپرم، تحرک کاهش از جلوگیری تأثیردر مارچوبه

 و مانی زنده اسپرم، پالسمایی غشای سالمت پیشرونده،

 های زمان در عربی قوچ اسپرم مورفولوژیکی ناهنجاری

 نگهداری از پس ساعت 72 تا صفر از نگهداری مختلف

 (.P<05/0) داشت تیمارها سایر از بهتری عملکرد

 گیاه هیدروالکلی عصاره مختلف سطوحتأثیر 

قوچ  اسپرم حرکتی هایشاخص بر خوراکی مارچوبه

( آورده 3های مختلف نگهداری در جدول ) عربی در زمان

 مقدار ها،عصاره افزودن و گیریاسپرم از پسشده است. 

و  5/1کننده حاوی  رقیق در مستقیم مسیر در اسپرم سرعت

 در اسپرم، سر عرضی تحرک .باالتر بود عصاره درصدسه 

 درصد .باالتر بود عصاره درصد 5/4کننده حاوی  رقیق

 سرعت مقدار بود.باالتر   شاهد تیمار در اسپرم بودن خطی
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سه  و 5/1کننده حاوی  رقیق در منحنی مسیر در اسپرم

 میانگینپارامترهای حرکتی  .عصاره باالتر بود درصد

 مستقیم حرکت معیار و مستقیم مسیر در اسپرم سرعت

 تناوب مقدار نگرفتند. قرار تیمارهاتأثیر  تحت اسپرم

درصد  5/1کننده حاوی  در رقیق اسپرم زنش عرضی

 (.P<05/0) بودعصاره مارچوبه باالتر 

سرعت  مقدار منی، سازیذخیره ازساعت   24بعد از 

سه  و 5/1کننده حاوی  در رقیق اسپرم در مسیر مستقیم 

تحرک پارامترهای حرکتی  .باالتر بود عصاره درصد

تناوب  و بودن تحرک درصد خطی ،عرضی سر اسپرم

 مقدار نگرفتند. قرار تیمارهاتأثیر  تحت عرضی زنش

و  5/1کننده حاوی  در رقیق سرعت اسپرم در مسیر منحنی

 در اسپرم سرعت نیانگیم .باالتر بود عصاره درصدسه 

دند.  بو شاهد ازباالتر  عصارهسطوح  در میمستق ریمس

 5/4 ودر سطح صفر  اسپرم میمستق حرکت اریمعپارامتر 

 (.P<05/0) بودباالتر   عصاره درصد

 

 در یعرب قوچ اسپرم یفیک یها فراسنجه بر (LSM± SE) یخوراک مارچوبه اهیگ یدروالکلیه عصاره مختلف سطوح تأثیر .2 جدول

 نگهداری مختلف های زمان

 تیمارها

 )درصد(

  زمان

 )ساعت(

 کل تحرک

 (درصد)

 پیشرونده  یجنبای

 (درصد)

 غشا سالمت

 (درصد)

 مانی زنده

 (درصد)

 اسپرم ناهنجاری

 (درصد)

 صفر

 b 61/0 ± 96/79 24/1 ± 96/46 c 38/1 ± 18/69 b 84/0 ± 55/81 b  23/0 ± 97/6 صفر

24 b 11/1 ± 30/64 c 82/0 ± 19/28 c 26/1 ± 10/60 b 37/1 ± 41/69 b 14/0 ± 64/7 

48 b 18/2 ± 80/49 c 82/0 ± 67/18 c 76/1 ± 31/45 b 48/2 ± 23/55 b 09/0 ± 17/8 

72 c 98/0 ± 54/31 c 61/0 ± 70/8 c 99/0 ± 71/33 c 56/0 ± 80/38 b 17/0 ± 72/8 

5/1 

 ab80/0 ± 59/81 72/1 ± 31/47 ab 08/2 ± 14/74 ab50/1 ± 89/83 bc 25/0 ± 43/6 صفر

24 ab 93/0 ± 70/67 b 86/0 ± 41/32 ab00/2± 54/66 ab34/1 ± 43/73 c 19/0 ± 80/6 

48 ab 49/2 ± 61/55 b 83/0 ± 31/24 b 65/1 ± 99/53 ab 52/1 ± 18/61 c 21/0 ± 28/7 

72 b 42/1 ± 13/38 b 98/0 ± 39/12 b 58/1 ± 96/38 b 95/0 ± 69/44 c 11/0 ± 05/8 

 سه

 a 02/1 ± 37/83 45/1 ± 61/49 a 52/1 ± 59/76 a 82/0 ± 72/86 c 32/0 ± 14/6 صفر

24 a 39/1 ± 31/70 a 83/0 ± 83/35 a 28/2 ± 98/69 a 64/1 ± 22/76 c 28/0 ± 67/6 

48 a 96/2 ± 60/58 a 94/0 ± 17/28 a 59/1 ± 35/59 a 62/1 ± 75/65 c 24/0 ± 21/7 

72 a 03/1 ± 90/42 a 70/0 ± 74/15 a 36/1 ± 80/42 a 85/0 ± 99/48 c 15/0  ± 71/7 

5/4 

 a 70/ ± 94/79 77/1 ± 37/46 bc 38/1 ± 91/70 b 92/0 ± 25/82 a 22/0 ± 94/7 صفر

24 b 13/1 ± 26/65 c 89/0 ± 96/28 bc49/1 ± 63/63 b 53/1 ± 09/71 a 13/0 ± 39/8 

48 ab 30/2 ± 14/51 c 18/1 ± 89/19 c 93/1 ± 97/47 b 23/2 ± 90/56 a 13/0 ± 75/8 

72 b 91/0 ± 99/34 c73/0 ± 80/9 c 99/0 ± 65/35 b 87/0 ± 50/42 a 13/0 ± 24/9 

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0  تیمار اثر

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0  زمان اثر
a-cها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی : تفاوت میانگین ( 05/0دار است>P.) 
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ی در قوچ عرب اسپرم پارامترهای حرکتیبر  (LSM± SE)ی مارچوبه خوراک اهیگ یدروالکلیتأثیر سطوح مختلف عصاره ه .3جدول 

 های مختلف نگهداری زمان

 تیمارها

 )درصد(

 زمان

(h) 

VSL 
(m/sµ) 

ALH 
(mµ) 

Lin 
 )درصد(

VCL 
(m/sµ) 

VAP 
(m/sµ) 

STR 
 )درصد(

BCF 
(Hz) 

 صفر

 b42/0 ±71/26 b05/0 ± 40/2 a 01/0 ± 35/0 b84/1 ± 86/58 74/0 ± 14/33 02/0± 70/0 ab18/0± 71/10 صفر

24 b34/0 ± 86/22 04/0 ± 85/1 03/0 ± 42/0 c95/1 ± 43/47 b61/0 ±43/24 a003/0±77/0 18/0 ± 29/10 

48 b 3/0 ± 71/18 b 06/0± 41/1 01/0 ± 43/0 b 61/1± 29/37 b34/0±86/19 a01/0± 80/0 30/0 ± 57/10 

72 b31/0 ± 00/15 b04/0± 91/0 a 01/0± 49/0 c 75/0± 43/26 c 31/0±00/17 a004/0±83/0 a 26/0±14/12 

5/1 

 ab37/0± 57/27 ab04/0 ± 49/2 b004/0±33/0 a70/2 ± 86/71 57/0 ± 71/34 02/0 ± 67/0 a14/0 ± 86/10 صفر

24 a 2/0 ± 86/24 04/0 ± 92/1 02/0 ±38/0 ab69/2 ±43/56 a 52/0±29/26 b01/0± 71/0 18/0 ± 29/10 

48 a 2/0 ± 29/20 ab04/0±49/1 01/0±43/0 b 56/1 ±00/39 a 37/0±43/21 b 01/0± 76/0 29/0 ± 71/10 

72 a 26/0± 86/16 ab02/0±02/1 ab01/0 ± 47/0 b 69/0± 43/30 b 30/0±43/18 b 01/0±80/0 b 34/0± 14/11 

 سه

 a 47/0± 29/28 ab 03/0±52/2 ab003/0±34/0 a 48/1± 43/76 72/0 ± 43/34 01/0 ±67/0 ab18/0±71/10 صفر

24 a42/0 ± 71/24 03/0 ± 96/1 01/0 ± 37/0 a 45/2± 57/61 a 52/0±29/27 b 01/0±70/0 18/0 ± 29/10 

48 a 34/0± 14/20 ab 04/0±55/1 01/0 ± 41/0 a 89/0± 57/44 a 34/0±14/22 b 01/0± 76/0 18/0 ± 71/10 

72 a 37/0±57/17 a 04/0± 05/1 b01/0 ± 45/0 a 02/1±71/34 a 30/0±57/19 b 01/0±80/0 b26/0± 14/11 

5/4 

 b42/0± 71/26 a 04/0± 56/2 c003/0± 31/0 b 93/2±71/59 53/0 ± 43/33 01/0±71/0 b18/0± 29/10 صفر

24 ab 34/0±86/23 04/0 ±96/1 02/0 ± 39/0 bc 03/2±14/50 a 57/0±43/26 a 01/0± 76/0 18/0 ± 29/10 

48 ab30/0±57/19 a 06/0 ± 58/1 01/0 ± 43/0 b 52/1 ±86/39 a 29/0±29/21 a 01/0± 79/0 20/0 ± 57/10 

72 a 29/0 ±29/17 ab 04/0±95/0 a 01/0±48/0 b 91/0± 86/29 b 42/0±29/18 a 01/0± 84/0 ab26/0±86/11 

 53/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0  اثرتیمار

 001/0 001/0 001/0 01/0 01/0 01/0 01/0  اثر زمان

a-cها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی : تفاوت میانگین ( 05/0دار است>P .)VSL  ،)سرعت اسپرم در مسیر مستقیم(VAP  میانگین سرعت اسپرم در مسیر(

 BCF)معیار حرکت مستقیم اسپرم(،  STR)درصد خطی بودن تحرک(،  Lin )تحرک عرضی سر اسپرم(،  ALH)سرعت اسپرم در مسیر منحنی(،   VCLمستقیم(، 

 )فرکانس حرکات جانبی، تناوب عرضی زنش(.

 

 مایع، حالت به منی نگهداری ساعت 48 از بعد

 کننده رقیق در مستقیم مسیر در اسپرم سرعت پارامتر

 عرضی حرکت بود. باالتر عصاره درصد سه و 5/1  حاوی

 باالتر عصاره درصد 5/4 حاوی کننده رقیق در اسپرم سر

 درصد و زنش عرضی تناوب حرکتی پارامترهای .بود

 اختالف تیمارها بین در اسپرم تحرک بودن خطی

 در منحنی مسیر در اسپرم سرعت نداشتند. داری معنی

 .بود باالتر عصاره درصد سه و 5/1 حاوی کننده رقیق

 عصاره سطوح در مستقیم مسیر در اسپرم سرعت میانگین

 سطوح در اسپرم مستقیم حرکت معیار پارامتر بود. باالتر

   .(P<05/0) بود باالتر عصاره درصد 5/4 و صفر

 در اسپرم سرعت مقدار ،منی ذخیره ساعت 72 از پس

 باالتر عصاره سطوح حاوی کننده رقیق در مستقیم مسیر

 سه حاوی کننده رقیق در اسپرم سر عرضی تحرک بود.

 اسپرم تحرک بودن یخط درصد .بود باالتر عصاره درصد

 صفر سطح از تر کم عصاره درصد سه حاوی کننده رقیق در
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 و منحنی مسیر در اسپرم سرعت حرکتی پارامترهای بود.

 حاوی کننده رقیق در مستقیم مسیر در اسپرم سرعت میانگین

 مستقیم حرکت معیار پارامتر بودند. باالتر عصاره درصد سه

 تناوب بود. باالتر عصاره درصد 5/4 و صفر سطوح در اسپرم

   .(P<05/0) بود باالتر صفر سطح در اسپرم زنش عرضی

 قوچ اسپرم حرکتی پارامترهای بر زمان اثر بررسی

 عصار درصد سه حاوی کننده رقیق در که داد نشان عربی

 در  مستقیم مسیر در اسپرم سرعت فراسنجه مارچوبه گیاه

 سایر به نسبت بهتری عملکرد نگهداری مختلف یها زمان

 اسپرم سر عرضی تحرک (.>05/0P) است داشته سطوح

 بهترین مارچوبه عصاره درصد 5/4  حاوی کننده رقیق در

 است داشته نگهداری مختلف یها زمان در را عملکرد

(05/0P<.) در  اسپرم تحرک بودن خطی درصد پارامتر 

 اثر (.>05/0P) است داشته را عملکرد بهترین صفر سطح

 در منحنی مسیر در اسپرم سرعت فراسنجه در زمان

 است دار معنی و مارچوبه عصاره درصد  حاوی کننده رقیق

(05/0P<.) در اسپرم سرعت میانگین فراسنجه بر زمان اثر 

 بود دار معنی مارچوبه عصاره سطوح تمام در مستقیم مسیر

 جلوگیری در را عملکرد بهترین عصاره درصد سه سطح و

  (.>05/0P) است داشته را اسپرم سرعت متوسط کاهش

 یها زمان طول در اسپرم میمستق حرکت اریمع پارامتر

 عصاره درصد 5/4 و صفر سطوح در نگهداری مختلف

 یها زمان طول در (.>05/0P) بود دار معنی مارچوبه

 سطح در  زنش عرضی تناوب پارامتر نگهداری مختلف

 (>05/0P) بود دار معنی صفر

 گیاهان اثرات با رابطه در شده انجام های پژوهش

 بسیاری بخشی اثر دهندهنشان اسپرم معیارهای بر دارویی

 غنی منبع گیاهان [.15] است ناباروری کاهش در ها آن از

 هستند آنتوسیانین( و تانن )فالونوئیدها، فنولی ترکیبات از

-آنتی فعالیت آیند. می شمار به ها اکسیدانآنتی ینتر مهم که

 مستقیم رابطه فنولی ترکیبات میزان با گیاهان اکسیدانی

 به الکترون یاهدا طریق از فنولی ترکیبات دارد.

 مهار را چربی اکسیداسیون هایواکنش آزاد، یها رادیکال

 تأثیر تحت شدت به اسپرم، حرکت چنین هم [.17] کنند می

 بین منفی همبستگی و گیرد می قرار اکسیداتیو تنش

 در آزاد یها رادیکال میزان و اسپرم حرکتی پارامترهای

 اسپرم حرکتی پارامترهای و دارد وجود اسپرم، محیط

 اثرات تأثیر تحت  ALH و VSL، VAP، VCL شامل

 در [.4] گیرند می قرار آزاد های رادیکال ازیاد منفی

 و کل تحرک بهبود باعث مارچوبه حاضر پژوهش

 گیاه واقع در ،شد اسپرم حرکتی های شاخص و روند پیش

 دها،یفالونوئ مثل ثانویه باتکیتر از یغن مارچوبه

 یدانیسکایآنت خواص هک است ونیگلوتات و ها نیساپون

 گیاه حاضر پژوهش با مطابق [.14] دارند یایقو اریبس

 فالونوئید فراوانی مقادیر دارای مارچوبه چون هم رازیانه،

 در اکسیدانی آنتی توان از مهمی بخشی که طوری به است،

 افزودن با است، آن فالونوئیدی ترکیبات دلیل هب گیاه، این

 بر داری معنی اثرات قزل، قوچ منی به رازیانه گیاه عصاره

 ،VSL، VAP شامل اسپرم حرکتی پارامترهای و تحرک

VCL، ALH و Lin در که طوری به شد، مشاهده 

 زیاد، های غلظت در ولی مثبت اثرات متوسط، های غلظت

  [.11] داشتند مذکور هایفراسنجه بر منفی اثرات

 درصد 3 سطح در عصاره افزودن پژوهش این در

 مانی زنده اسپرم، فعال غشای در داری معنی افزایش باعث

 طیشرا در ها پژوهش شده، اسپرم ناهنجاری کاهش و

 مارچوبه یدروالکلیه عصاره که داد نشان یشگاهیآزما

 تواند یم و است یقو یدانیاکس یآنت تیظرف یدارا

 قابل زانیم به را ABTS و DPPH آزاد یها رادیکال

 نیتر بیش دهایفالونوئ  انیم نیا در ببرد. نیب از یتوجه

 .[5] اشتندد مارچوبه یدانیاکس یآنت تیظرف بر را تأثیر

 و هستند اهانیگ در موجود فراوان باتیترک از دهایفالونوئ

 استرس از اسپرم یتوکندریم یسلول تنفس مقدار میتنظ با
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 ،کنند یم یریجلوگ دیپیل ونیداسیپراکس و ویداتیاکس

 مثبت اثر اسپرم یفیک یپارامترها تمام بر که یطور به

 نتایج راستای در دیگر پژوهش در چنین هم .[6] گذارند یم

 Aniba) بلوبری گیاه که دادند نشان حاضر پژوهش

canelilla) فالونوئیدها و فنلی پلی ترکیبات از سرشار 

 تحت گاومیش اسپرم به گیاهان این عصاره افزودن و هستند

 پارامترهای و کیفی های فراسنجه بهبود سبب مایع شرایط

 .[2] شود می BCF  و VCL، VAP، VSL، ALH حرکتی

 به آویشن هیدروالکلی عصاره افزودن پژوهشی در

 کیفیت بهبود سبب مرغ تخم زرده -تریس پایه بر کننده رقیق

 غشای سالمت و مانیزنده )تحرک، اسپرم کیفی های فراسنجه

 چنین هم شد، انجماد فرایند از بعد مغانی قوچ اسپرم(

 در VCL و VSL، VAP شامل اسپرم حرکتی پارامترهای

 یافت، بهبود آویشن هیدروالکلی عصاره mL/dL4 سطح

 در اسپرم حرکتی هایفراسنجه از ALH پارامتر که درحالی

 پارامترهای عملکرد بود. تفاوت بی شاهد گروه با مقایسه

STR وLIN  آویشن عصاره از استفاده باالتر سطوح در 

 داشت. مطابقت حاضر پژوهش با که [23] بود ترپایین

 ها ساپونین مارچوبه گیاه در موجود ترکیبات ترین اصلی

 نوع از مارچوبه گیاه های ساپونین از درصد 90 باشند می

 اصلی عامل که است پروتودیوسین فورستانول ساپونین

 با مشابه  [.19] باشد می مارچوبه گیاه  در باروری خاصیت

 گیاه مشابه ترکیبات نظر از گیاهانی در حاضر پژوهش

 که (Tribulus terrestris) خارخاسک گیاه مانند مارچوبه

 از وسیعی رده دارای و است زیادی های فنول پلی حاوی

 چنین هم .باشد می ها فالونول و فنولیک اسیدهای مانند اجزا،

 فراوانی زیستی فعال ترکیبات دارای که خارخاسک گیاه

 باشد. می نیز ها ساپونین شامل ترکیبات این و است

 ترین اصلی پروتودیوسین فورستانول، ساپونین که طوری به

 عصاره افزودن [.10] است آن در موجود ثانویه متابولیت

 چون، هم مفیدی اثرات دارای خارخاسک هیدروالکلی

 و غشا سالمت پیشرونده، تحرک ،DNA سالمت افزایش

 بر مورفولوژیکی، هایناهنجاری کاهش و مانی زنده افزایش

 [.12] بود گرادسانتی درجه 4 دمای با نگهداری در اسپرم

 در باشد می غنی اسید گلوتاتیون لحاظ از مارچوبه

 که دادند نشان پژوهش این نتایج راستای در پژوهشی

 بهبود سبب بز شده قیرق اسپرم به ونیگلوتات افزودن

 ،ییپالسما یغشا سالمت ،یمان زنده تحرک، یپارامترها

VSL، VAP، VSL، ALH و BCF و انجماد از پس 

 به گلوتاتیون افزودن چنین هم .[8] شود یم ییگشا خی

 مانع مرغ، تخم زرده -تریس پایه بر قوچ اسپرم کننده رقیق

 افت غشا، سالمت کاهش اسپرم، تحرک زیاد کاهش از

 حالت به منی نگهداری طی اسپرم، خطی سرعت میزان

 واسطه به چنین هم شد. گراد سانتی درجه 5 دمای در مایع

 که ،(8 و 4 گلوکز )حامل GLUT4,8  غلظت میزان کنترل

 باشد، می میتوکندری در موجود ترانسفراز هگزوز یک

 افزایش اسپرم، سلول میتوکندری در ها آن فراوانی افزایش

 بنابراین داشت. خواهد دنبال به را اکسیداسیون های واکنش

 میتوکندری در اکسیداسیونی، های واکنش گلوتاتیون،

 نتایج با که [21] دهد می کاهش را قوچ، اسپرم سلول

 لحاظ از مارچوبه گیاه چنین هم داشت. مطابق حاضر

 عنوان به اسید آسپارتیک و اسید گلوتامیک وجود

 .[13] باشد می غنی نیز  گیاه این در ها آمینه  اسید ینتر بیش

 و یفیک یها فراسنجه بر مثبت اثرات یدارا نیگلوتام

 تحت نوسیمر قوچ اسپرم سرعت یحرکت یپارامترها

 ییپالسما ایغش طول در نهیآم دیاس نیا بود عیما طیشرا

 ونیداسیپراکس از و شده بیترک چرب یدهایاس با اسپرم

 کاهش و یمان زنده تحرک، کاهش از جهینت در و دیپیل

 کیآسپارت .[16] کند یم یریلوگج اسپرم حرکت سرعت

 و یفیک یپارامترها بهبود بر دیمف اثرات یدارا دیاس

 اثر در VAP  و VCL، VSL یحرکت یها فراسنجه

 [.22] است بوده انسان اسپرم به افزودن



 گراد یسانت  درجه چهار یدما در عیما حالت به یساز رهیذخ یط یعرب قوچ یمن تیفیک بر مارچوبه اهیگ عصاره اثر
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 باالیی میزان مارچوبه عصاره فرد منحصربه های ویژگی از

 [.24 و 1] باشد می کلسیم و سلنیوم اکسیدانی آنتی ترکیبات

 مارچوبه عصاره دارد احتمال که هایی راه از یکی بنابراین

 ونیگلوتات باشد، شده اسپرمی های فراسنجه بهبود باعث

 و است یمن در موجود نیسلنوپروتئ یها میآنز از دازیپراکس

 میآنز تیتقو قیطر از اسپرم طیمح در ومیسلن وجود

 بهبود با بوده میآنز نیا کوفاکتور که دازیپراکس ونیگلوتات

 کاهش و ییپالسما غشإ سالمت ،یمان زنده یفیک یپارامترها

 از یریوگجل قیطر از یکیمورفولوژ یها یناهنجار

 یبارور تیتقو به DNA تیتقو و اسپرم شدن قطعه قطعه

 اسپرم طیمح در میکلس وجود .[20] کند یم کمک نر یبزها

 افزایش قیطر از آن داخل در میکلس تر بیش رهیذخ و

cAMP یرو بر است میکلس به وابسته آن تیفعال که 

 تاژک حرکت و گذاشته مثبت تأثیر  A نازیک نیپروتئ عملکرد

 حرکت سرعت و اسپرم حرکت و کرده تیتقو را اسپرم

 و VSL،  VCL، ALH یپارامترها کند یم ادیاز را اسپرم

BCF اسپرم طیمح میکلس مقدار تأثیر تحت قوچ اسپرم در 

 عصاره افزودن پژوهش، این نتایج به توجه با .[3] باشند یم

 بهبود باعث منی کننده رقیق در درصد سه میزان به

 مایع حالت به نگهداری مدت در اسپرم کیفی های فراسنجه

 شود. می

 

 قدردانی و تشکر

 و مرکزی آزمایشگاه دامپروری، ایستگاه کارکنان و مدیریت از

 دانشگاه یلیتکم التیتحص و یپژوهش معاونت حوزه

 در همکاری خاطر به خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی

  گردد. می قدردانی تشکرو پژوهش، این اجرای
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