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بر کیفیت اسپرم قوچ کننده تریس در رقیقمرغ سطوح مختلف زرده تخمتأثیر
انجمادسردسازي و زل در شرایط 

3دارانسعید زرهو2، یوسف جعفري آهنگري1مهناز احمدي همدانی

چکیده
پیشایط قوچ زل در شراسپرم کیفیتمرغ بر تخمدهرزسطوح مختلف کارگیريه بهدف از این مطالعه، 

با هاي مناسب نمونهواخذالکتریکی با استفاده از شوكراس قوچ سالم و بالغ 4منی از . و پس از انجماد بود
. ارزیابی شدند،گراددرجه سانتی5مخلوط و پس از رسیدن به دماي 4به 1کننده تریس به نسبت رقیق

بخار ازت مایع منجمد و پس از آن در ازت مایع يروابتداپر وبا منی رقیق شده لیتري هاي نیم میلیتپایو
، کمورفولوژیهايویژگیو گرفت انجامها پایوتگشایی یخ،روز10پس از . شدندنگهداري

قالب طرح کامالً تصادفی با درپژوهشاین . بررسی شداسپرماتوزوا رونده و حرکت پیشتحرك ،مانیزنده
زرده تأثیرنتایج نشان داد که . انجام شدتکرار 9و مرغ زرده تخمدرصد 20و 15، 10تیمار شامل سطوح 3

دار نبود اسپرم معنیبازیابیو درصد اسپرم طبیعی رونده،حرکت پیش،تحركمانی، بر درصد زندهمرغتخم
)05/0P>(،مین منبع أمرغ و تدرصد زرده تخم20ماتوزوا در سطح بودن کیفیت اسپربیشتربا توجه به اما

مرغ، بودن قیمت تخمدار نبودن آن، در صورت مقرون به صرفه، علیرغم معنیمنظور ادامه حیاته بژيانر
حفظ و نگهداري طوالنی مدت اسپرم برايکننده تریس مرغ در رقیقدرصد زرده تخم20ن از سطح توامی

.استفاده نمود،قوچ زل

زل، قوچ مرغزرده تخم، کیفیت اسپرم: هاي کلیديواژه

مقدمه
بیشترآوري و انجماد اسپرم عمل

ه ـلـرحـدن دو مـزم گذرانـاران مستلپستاند
مرحله اول که دورة خنک یـط. اشدـبمی

دماي منی ،شودنامیده می) سازيسرد(کردن
درجه 5به درجه30-35رقیق شده از دماي 

مرحله دوم که دوره منجمد گراد و در سانتی

5شده از اي منی رقیقباشد، دمکردن می
در نیتروژن گراد درجه سانتی-196درجه به 

کاهش که این)33(شودکاهش داده می،مایع
نرخباعث کاهش ،درجه حرارت منی

يمتابولیسم و افزایش طول عمر بارور
اما اسپرم زمانی که .)22،35(شوداسپرماتوزوا 

اي از دماي قابل مالحظهمقدارن به دماي آ

)mahmadih@yahoo.com:لوونویسنده مس(، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانش آموخته کارشناسی ارشد-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشیار-2

شگاه فردوسی مشهددان،دانشیار-3
31/3/90:تاریخ پذیرش12/8/89: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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دچار شوك سرمایی ،شودیر مبدن کمت
از دست ،ترین عالمت  آنکه واضحشودمی

،همچنین.)10(استرفتن تحرك اسپرماتوزوا 
نفوذپذیري و شوك سرمایی سبب تغییراتی در
ه ، بشودمیترکیبات لیپیدي غشاء سلول

آن را و ترکیباتمقدار سیالیت غشاطوري که 
دمایی ، تغییراتدر واقع.)7(دهدکاهش می

،گشایییخآوري، انجماد و نیز یند عملفرآطی
هاي ساختاري، باعث وارد شدن آسیب
اسپرماتوزوئیدها بیوشیمیایی و عملکردي به

ت ــسبــن،بال آنـه دنــو بودـشمی
پی آن زنده و متحرك و درسپرماتوزوئیدهاي 

. )10(کندقدرت باروري کاهش پیدا می
اي حاصل از هبه منظور کاهش آسیب،بنابراین
هاي انجمادي در کنندهمحافظتاز ،انجماد
ی ازیک. )28(شودکننده استفاده میرقیق

مرغ زرده تخم،هاکنندهرقیقمعمول ي اجزا
سرمایی اسپرم در برابر شوكاست که از

ها و پروتئینلیپوکه)2(کند ت میظمحاف
،سفولیپیدهاي آن رافدرلیسیتین موجود

کننده اسپرم محسوب میکنندعامل محافظت
مرغ که ق زرده تخماما مکانیسم دقی.)6،4(

م طی فرآیندهاي مانی اسپرچگونه به زنده
) گشایییخ-شوك سرمایی، انجماد(انجمادي 
. مانده استباقی ناشناخته کند، هنوز کمک می

. ه شده استباره ارایچندین فرضیه در این
کهاستفرضیات اولیه بیانگر این مطلب 

با غشاي) LDL(کمها با دانسیته لیپوپروتئین
و حفاظتی را براي نمودهاسپرم همکاري 

فراهم غشاء استحکام بخشیدن به راهاسپرم از 
رضیه ــن فــدومی. )16،23(دــنکنمی

که فسفولیپیدهاي موجود ست کننده اینبیان

اسپرميغشاتی بر سطح الیه محافظ، LDLدر 
ه سوم بیانگر آن نظری.)30(کنندایجاد می
یونی زیانبار در با پپتیدهاي کاتLDLاست که 

شوند، رقابت اسپرم باند میاسپرم که با غشاي
کشف شده است که نیز اخیراً . )37(کندمی

شونده با لیپید هاي بانداي از پروتئینخانواده
گاو وجود داردمنیدر پالسمايBSP1به نام

مله دیگر از جهاي هاي آن در گونهلوگکه همو
اثر متقابل برقرار ،LDLکه با موجود است قوچ 
تأثیررسد که کند و به نظر میمی

اسپرم حفاظت غشايیکپارچگیداري برمعنی
،)3(ز و همکاران رآلوا.)6(شده داشته باشد
را روي اسپرم قوچ LDLسطوح مختلف 

،LDLدرصد 8که مشاهده نمودندو آزمایش
.دبخشمیبهبود ا راکیفیت اسپرماتوزو

کننده مناسب رقیقبا استفاده از یک ،بنابراین
بر مشکل توان، میکنندهفظتبا ترکیبات محا

افت باروري ناشی از کاهش درصد 
در پیاسپرماتوزواي زنده، متحرك و طبیعی 

موثري در تکنیک و گامنمودغلبه ،انجماد
.برداشتمصنوعی تلقیح

تأثیر ، بررسی پژوهشین هدف از انجام ا
کننده مرغ در رقیقسطوح مختلف زرده تخم

رونده حرکت پیش،، تحركمانیتریس بر زنده
س از انجماد و و پپیشو مورفولوژي اسپرم 
و نگهداري ظتفاحن در تعیین بهترین سطح آ

.اسپرم قوچ زل بودبلندمدت

هامواد و روش
وم دام در ایستگاه تحقیقات علپژوهشاین 

آزمایشگاه فیزیولوژي گروه علوم دامی و 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

1- Bovine Seminal Plasma
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4از . گرفتانجام1388در فصل بهار سال 
50±5ساله به وزن 4تا 3زلرأس قوچ 

حیوانات مورد آزمایش .کیلوگرم استفاده شد
ها نگهداري در شرایط طبیعی و جدا از میش

ر جیره معمول، روزانه به بفزونها قوچ. شدند
گرم دانه جو 500طور جداگانه هرکدام مقدار 

آب تازه، نمک ،بر آنفزون. نمودندنیز دریافت 
و مواد معدنی در دسترس آنها قرار داده شده 

گیري با استفاده از دستگاه شوكاسپرم.بود
،گیريبراي اسپرم. الکتریکی صورت گرفت

میله پالستیکی پس ها مقید شده و سابتدا قوچ
آغشته ،لیزکنندهژل استریل حامل الکترود به

. شدو از طریق مقعد وارد راست روده حیوان 
بر اساس رنگ و کیفیت ظاهري اولیهارزیابی
در هر روز .هاي اسپرم انجام شدنمونه
هاي اسپرم به رنگ کرمی گیري، نمونهاسپرم

بیشترضعیف تا کرمی غلیظ و با حرکت موجی 
هاي اسپرم نمونهکیفیت .شدانتخاب 3از 

. استشدهذکر 1آوري شده در جدول جمع
در صورت مناسب ،شدهگرفتههاي منی نهنمو

درجه سانتی 37با یکدیگر در دماي بودن 
3به منیهاينمونه. گراد مخلوط شدند

به 1و به نسبت شدندقسمت مساوي تقسیم 
. شدکننده تریس اضافه اسپرم به رقیق، 4

مورد زردهنده تریس به جز درکنترکیب رقیق
مرغ براي تمام تیمارهاي آزمایشی مشابه تخم
کننده تریس در این آزمایش ترکیب رقیق.بود

تریس، فروکتوز و اسید سیتریک به شامل 
5گلیسرول ،)گرم9/1و 5/0، 87/3(ترتیب 

واحد 10000سیلین ، پنی)V/V(درصد 
گرم و 1/0ن ایسیاسترپتوم،)IU(المللیبین

هاي تظغل.بودلیترمیلی100آب مقطر تا 

به ،درصد20و 15، 10مرغ مختلف زرده تخم
قرار استفاده موردزمایشیعنوان تیمارهاي آ

منظور تعیین کیفیت زرده به.)13(ندگرفت
مرغ، پس از جداسازي زرده از سفیده تخم
ها به مرغمرغ با کاغذ صافی، زرده تخمتخم
هاي ایشگاه منتقل و با استفاده از کیتآزم

Metroتجاري موجود و با دستگاه اتوآنالیزور 

lab 3500 plusمیانگین ، با روش فتومتري
دهHDLو LDLگلیسرید، کلسترول،تري

. )38(شدگیري اندازه، مرغتخمزردهعدد 
نمودناضافه ،با توجه به اینکهسپس 

هیچ ،ادگردرجه سانتی5دماي گلیسرول در
30ه کردن آن در دماي گونه مزیتی بر اضاف

صورت سازي به گراد ندارد، رقیقدرجه سانتی
کننده رقیق. )13(اي انجام شد یک مرحله

هاي منی استفاده همراه با نمونهتریس مورد 
37(آب گرم سازي در حمام طی مراحل رقیق

نگهداري شدند تا اختالف ) گراددرجه سانتی
و به منظور تاثیر ی نداشته باشنددمایی با من

کننده، یقــرقهاي موجود در کــبیوتیآنتی
دقیقه در 15شده به مدت هاي رقیقنمونه

ها سپس نمونه،حمام آب گرم نگهداري شدند
مدت تا دماي آن در نددر یخچال قرار داده شد

گراد کاهش درجه سانتی5ساعت به 3تا 2
س از شده پهاي رقیقبخشی از نمونه. دنیاب

گراد ارزیابی سانتیدرجه 5رسیدن به دماي 
5/0هاي به داخل پایوتآن شدند و بخشی از 

لیتري پر شدند و انتهاي آنها براي میلی
الکل وینیلاز ورود هوا توسط پلیجلوگیري 

اسپرم دارايهاي پایوتسپس . گشتندمسدود
دقیقه منجمد 10بخار ازت مایع به مدت روي 
ها به کانتینرهاي پس از انجماد، پایوت. شدند
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درجه -196زت مایع با دماي اداراي
دارايهاي پایوت. گراد منتقل شدندسانتی

روز از ازت مایع 10پس از ،اسپرم منجمد
حمام آب گرم قرار دادن در خارج و پس از 

. گشایی شدند، یخ)گرادسانتیدرجه 37دماي (
شامل تعیین سپرم احیاتیهاي ویژگیارزیابی 

با کمورفولوژیهايویژگیدرصد اسپرم زنده و 
آمیزي سلول و شمارش میکروسکوپی رنگ

به منظور تعیین درصد تحرك .انجام شد
و یک قطره سرم منییک قطره ،اسپرم

فیزیولوژي روي الم از پیش گرم شده قرار 
ها تا نمونهگذاشتهسپس روي آن المل ،داده

با مشاهده . سترش یابندطور یکنواخت گبه
داراي هاي اسپرممستقیم و شمارش سلول

یکروسکوپ نوري با محرکت در میدان دید 
تعداد اسپرم متحرك و تعداد ، x40بزرگنمایی 

کل اسپرم شمارش و درصد اسپرم متحرك را 
و براي تعیین حرکت نمودیممحاسبه

روهاي داراي حرکت تعداد اسپرم،روندهپیش
ا داراي مسیر مستقیم روي خط و یبه جلو
با ،نها داراي حرکت شناگري بودکه دم آراست

توسط میکروسکوب نوري با شمارش چشمی
براي .ارزیابی شدند،X40بزرگنمایی 

محلول هاي زنده ازگیري درصد اسپرماندازه
با .شدروزین استفاده یگن-آمیزي ائوزینرنگ

ها، پالسمایی اسپرميجه به سالمت غشاتو
در میدان دید مرده هاي زنده ودرصد سلول

شمارش x40میکروسکوپی با بزرگنمایی 
آمیزي، یک قطره اسپرم براي رنگ).13(شدند 

نیگروزین - شده با یک قطره رنگ ائوزینرقیق
اي گستره،دقیقه2را مخلوط نموده و پس از 

. روي الم تهیه تا در مجاورت هوا خشک شود
رماتوزوایی که رنگ قرمز تعداد سلولهاي اسپ

هایی مرده  و تعداد اسپرمنبه عنوا،راگرفته
در ،به عنوان زنده،که به رنگ سفید دیده شد

براي ارزیابی مورفولوژي .)19(نظر گرفته شد 
چون سر جدا شده اولیههاي ناهنجاري،اسپرم

پیچ خورده اصلی، قطره طبیعی، دمغیر
و نقص آکروزوم،نزدیکپالسمی سیتو

شده ، سر جدااز جملههاي ثانویه ناهنجاري
طبیعی، قطره سیتوپالسمی دور، دم لوپ 
خمیده، سر باریک، سر متورم، سر کوچک و 

شمارش X40با بزرگنمایی،آکروزوم جداشده
اسپرم در هر الم، 100و با شمارش گردید 

.)41(شدهاي ناهنجار تعیین درصد اسپرم
، اسپرم زندهدرصدنسبت از بازیابیدرصد 

رونده پس از انجماد به حرکت پیشمتحرك و
در پژوهشاین . دست آمده انجماد باز پیش

هاي داده.تصادفی انجام شدکامالًقالب طرح 
SASافزار آماري زمایش با استفاده از نرمآ

از هر هاي حاصلداده).34(ندنالیز شدآ
یانس قرار ارمرحله آزمایش مورد تجزیه و

ها با آزمون و میانگین دادهگرفتند 
درصد مقایسه5اي دانکن در سطح دامنهچند

ها در این دلیل درصدي بودن دادهشدند و به
نرمالیته استفاده شد و چون آزموناز ،پژوهش

اي،زاویهتبدیلاز،داراي توزیع نرمال بودند
.استفاده نشد
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يآورجمعارزیابی خصوصیات اسپرم  پس از - 1جدول 
حرکت تحركحرکت موجیزنده مانی  

روندهپیش
ناهنجاري  

اولیه
هنجاري ان

ثانویه
مجموع 
هاناهنجاري

اسپرم 
طبیعی

2/9151/871/821/871/080/82/91

نتایج و بحث
LDLوجود درـن مـیسیتیـو ل

مرغ با باند شدن با فسفولیپیدهاي زرده تخم
ر پالسماي منی، موجود دBSPهاي پروتئین

اسپرم غشايهايخروج کلسترول و فسفولیپید
اثرات شیوهد و به این نرسانرا به حداقل می
سازي اسپرم به صورت مایع و مثبتی بر ذخیره

که در این ). 6(گذارند منجمد بر جاي می
طی آزمایشی بیان ) 14(فیسر و فیرفول ،رابطه

مرغ به نمودند که افزودن زرده تخم
تحرك اسپرم قوچ درکننده، اثر مفیدي رقیق

درجه 10و 5سازي تا دماي طی سرد
. گراد داردسانتی

کارگیري سطوح ه حاضر، بپژوهشدر 
داري معنیتأثیرمرغ نتوانست مختلف زرده تخم

رونده و پیشحرکتمانی، تحرك،بر زنده
اسپرماتوزوآ در هاي مورفولوژیکناهنجاري
انجماد داشته باشد و پس ازپیششرایط 

این صفات مقداراما بیشترین .)3و 2ول اجد(
در شرایط پس ازهاناهنجاريمقدارو کمترین 

مرغ به درصد زرده تخم20انجماد در سطح 
، )33±1/3(، )6/36±3(ترتیب با میانگین 

درصد حاصل شد ) 66/14±7/2(و ) 2/3±28(
مرغ رفته زرده تخمکاره سطوح ب). 3جدول(

بازیابی خصوصیات حیاتی اسپرماتوزوا نیز، بر 
). 4جدول (داري نداشت اثر معنی

حیاتی هايویژگی، ارزیابی پژوهشدر این 
براياز انجماد، پیشدر سلول اسپرماتوزوآ

منظور ادامه فرآیند کنترل شرایط اسپرم به
گشایی صورت گرفت که در صورت انجماد و یخ

، از ادامه روند آب اسپرماتوزوکیفیت نامطلو
.شودانجماد، صرف نظر 

پورسل و هايپژوهش با گزارشنتایج این 
) 20(و جعفري و همکاران ) 29(همکاران 

داري را درمطابقت داشت که، اثر معنی
مرغ بر استفاده از سطوح مختلف زرده تخم

پیشحیاتی اسپرماتوزوا در شرایط هايویژگی
. از انجماد مشاهده نکردند
هاي با پژوهشپژوهشهمچنین نتایج این 

و مارکوجیمنز و ) 17(گیل و همکاران 
،نیز در شرایط پس از انجماد) 24(همکاران 

و وهاي اولراما با پژوهش. مطابقت داشت
) 1(و عبدالحکیم و همکاران ) 27(همکاران 

توان به تفاوت مغایرت داشت که علت آن را می
، سازي، نسبت رقیقکنندهر ترکیبات رقیقد

ي سطوحی گیرکاره نوع حیوان، نوع نژاد و یا ب
رفته در کاره مرغ بمتفاوت از سطوح زرده تخم

.، نسبت دادپژوهشاین 
تواند از عوامل کننده نیز مینوع رقیق

کارگیري ه گذار در نتایج باشد، زیرا بتاثیر
کننده شیر، با هاي مختلف زرده در رقیقغلظت
ر کهـاي کازئین شیـهود پروتئینـبه وجتوجه
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سبب حفاظت اسپرم در برابر شوك سرمایی 
تري در ، شاید نتایج متفاوت)6(شودمی

کارگیري سطوح مختلف زرده در ه مقایسه با ب
همچنین . کننده تریس بر جاي گذاردرقیق

اند که بیان نموده) 9(لساندرو و مارتموسی اد
مرغ را فید زرده تخمت مکننده شیر، اثرارقیق

.نمایدتقویت می

هاي اسپرمبر ویژگیگراددرجه سانتی5سطوح مختلف زرده در شرایط سردسازي تا تأثیر بررسی - 2جدول
مرغزرده تخم
(%)

مانیزنده
(%)

تحرك
(%)

روندهحرکت پیش
(%)

هاي ناهنجاري
(%)مورفولوؤیک

اسپرم طبیعی
(%)

108/8176716/84/91
158178733/107/89
206/8278743/87/91

SEM5/1±67/1±68/1±3/2±3/2±

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

هاي اسپرمبر ویژگییخگشایی- سطوح مختلف زرده در شرایط پس از انجمادتأثیربررسی- 3جدول
مرغزرده تخم
(%)

زنده مانی
(%)

تحرك
(%)

دهرونحرکت پیش
(%)

هاي ناهنجاري
(%)مورفولوژیک

اسپرم طبیعی
(%)

106/3329243/157/84
153531263/157/84
206/36332866/1444/85

SEM3±1/3±2/3±7/2±7/2±

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

درصدبازیابی خصوصیات منیسطوح مختلف زرده تخم مرغ برتأثیربررسی- 4جدول
(%)روندهبازیابی حرکت پیش(%)بازیابی تحرك(%)بازیابی زنده مانیدرصد زرده

1008/4124/3724/32
1511/4373/4054/36
2049/445/4224/32

SEM3/3±5/3±6/3±

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

طی آزمایشی، ) 11(و همکاران نگ ود
کننده مرغ را در رقیقسطوح مختلف زرده تخم

درداري را کار بردند و اختالف معنیه منی ب
. دست نیاوردنده بخصوصیات حیاتی اسپرم 

5تا 1آنها همچنین افزودن زرده به منی را از 
داري ساعت به تعویق انداختند و تفاوت معنی

انجماد مشاهده را بر کیفیت اسپرم پس از 
نکردند و بیان نمودند که در معرض قرارگرفتن 

هاي پالسماي منی، اسپرماتوزوا با پروتئین
اثرات نامطلوب بسیار ناچیزي بر کیفیت آن 

مرغ در حضور زرده تخمگذاشته است و 
، اما داشتهداري بر اسپرم کننده، اثر معنیرقیق

رغ و مهمچون مقدار زرده تخم،جزئیات آن
ثیر کمی بر ونگی اضافه نمودن زرده، تأچگ

.گذاردبازده انجمادي اسپرم می
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حاضر نیز ممکن است پژوهشدر 
هاي پالسماي منی تاثیر نامطلوب پروتئین

زیرا کمی بر اسپرم قوچ بر جاي گذاشته باشد،
ها، به غلظت آنها این پروتئیناثرات زیانبار 

پالسماي ها درمقدار این پروتئین. بستگی دارد
) لیترگرم بر میلیمیلی15(منی اسپرم قوچ 

است در حالی که در برخی حیوانات همچون 
است و به ) لیترگرم بر میلیمیلی1/39(گاو 

مقداراین پروتئین، به زیاددلیل مقادیر 
کولین ممکن یا فسفاتیدیلLDLبیشتري از 

این مقداراست نیاز باشد و تفاوت در 
تواند یک پیچیدگی در ها میپروتئین
).6(سازي اسپرم ایجاد کند ذخیره

بیان نمودند که ) 32(ول ساالمون و ماکس
مرغ بر اسپرماتوزواي اثر حفاظتی زرده تخم

. نجماد نسبت به گاو کمتر استدر طی ا،قوچ
نیز مکانیسم حفاظتی ) 18(و همکاران هلت

ن ضعیف بیا،مرغ را بر انجماد اسپرمزرده تخم
تغییرات در زرده گزارش نمودند، نمودند و 

مرغ با موادي خاص همچون سدیم تخم
تواند، توانایی تریتانول الئوریل سولفات می

ها از مرغ را در برخی گونهحفاظتی زرده تخم
. داري بهبود بخشدجمله قوچ، به طور معنی

یکی دیگر از عوامل مؤثر در نتایج تحقیق 
مرغ این رده تخمتفاوت در کیفیت زحاضر،

آزمایش در مقایسه با آزمایشات پژوهشگران 
بیان ) 40(وي پینگ و همکاران . دیگران است

هاي محلی نسبت به مرغنمودند که تخم
برگرون و . کلسترول بیشتري دارند،صنعتی

گزارش نمودند که ممکن است، ) 6(منجوناث 
مرغ، جایگزین کلسترول از کلسترول زرده تخم

سازي یا سلول طی سرده غشايرفتدست

ترکیبات . شودمواجهه با شوك سرمایی 
تواند مچنین میمرغ هلیپیدي زرده تخم

تاثیر نوع نژاد مرغ، سن مرغ، ژنتیک و تحت
کوبوس و ). 8،21(تغذیه مرغ قرار گیرد 

، ترکیبات زرده دو نوع نژاد مرغ را )8(همکاران 
داري را و تفاوت معنیندمورد بررسی قرار داد

ه در ترکیب اسیدهاي چرب لیپیدهاي زرده ب
بلند زنجیر با اسیدهاي چرب . نددست آورد

ءجز) C20و C16 ،C18(چند پیوند دوگانه 
ثیر نژاد تأکه تحتباشندمیاسیدهاي چربی 

اسیدهاي مقدارچه هر . گیرندمرغ قرار می
کننده بیشتر اشباع زرده در رقیقچرب غیر

سبب سیالیت بیشتر غشاي توانند می،باشد
، اما به دلیل حساس بودن شوندمیاسپرم 

هاي آزاد، اسپرم قوچ به پراکسیدها و رادیکال
). 25(ردند گدچار پراکسیداسیون لیپید می

از عواملی است که LDLمیزان همچنین، 
دهد ثیر قرار میتأمرغ را تحتکیفیت زرده تخم

شود که در هنگام سبب میافزایش آن،و
تجزیه شدن طی شوك سرمایی، 
فسفولیپیدهاي آن آزاد و جایگزین 

،بنابراین). 6(شودفسفولیپیدهاي آسیب دیده 
دهنده تشکیلمرغ و اجزايکیفیت زرده تخم

د که در بررسی نتواند از عواملی باشآن می
رغ بر ـمخمــتلف زرده تــهاي مختـغلظ

. دنگذار باشثیرهاي حیاتی اسپرماتوزوا تأویژگی
کار ه مرغ بکیفیت زرده تخم،پژوهشدر این 

شده است، اما ذکر 5در جدول شده،گرفته
دلیل نبود اطالعات و عدم ه سفانه بمتأ

مرغ خصوص کیفیت زرده تخمدر آزمایشات
مورد استفاده توسط پژوهشگران دیگر، امکان 

.مقایسه ترکیبات زرده وجود نداشت
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هاي اسپرمبر ویژگیمرغزرده تخمترکیباتمیانگین - 5جدول
تري گلیسریدپرنده

)گرم بر دسی لیترمیلی(
کلسترول

)گرم بر دسی لیترمیلی(
LDL

)گرم بر دسی لیترمیلی(
HDL

)گرم بر دسی لیترمیلی(

27400203040320مرغ
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

هاي حرارتی طی شوكهمچنین، 
موجب سازي و انجماد،دفرآیندهاي سر

تغییراتی در مورفولوژي اسپرماتوزوا، آسیب به 
.دنشوآسیب میتوکندریایی میاکروزوم و

پس از انجماد درصد اندکی از ،اینبنابر
ها داراي غشاي سالم و فعالیت طبیعی اسپرم

مذکور پژوهشدر ). 15(میتوکندري هستند
زیادي مانع ازمرغ تا حدود وجود زرده تخم

هاي سرمایی و انجمادي شد، اما سطوح شوك
هاي ناهنجاريداري برمعنیتأثیرآن مختلف

در شرایط قبل و پس از انجماد ورفولوژیکم
هاي علت آن را شاید بتوان به آسیب.نداشت

ایجاد شده در سلول، قبل از اضافه نمودن 
آوري اسپرم با کننده دانست، زیرا جمعرقیق

سازي منیالکتریکی و فرآیند رقیقشوك 
در را ) 6(ی غیرقابل برگشتهاي تواند آسیبمی

طوح کارگیري سه دیگر بکند کهسلول ایجاد 
ها رفع ناهنجارينتواند براي ،مختلف زرده

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج . برآید
و با نتایج تمطابق) 20(جعفري آهنگري 
رتین ماتسون و و وا)36(سونمز و دمیرسی 

ل تفاوت مغایرت داشت که یکی از دالی،)39(
، این پژوهش با گزارشات برخی نویسندگان

مشکالت ارزیابی مورفولوژي اسپرماتوزوآ، 
موردي بودن و تغییرپذیري آن است که تفسیر 
دقیق و مقایسه نتایج بین آزمایشات را مشکل 

ثیر تأمورفولوژي اسپرم تحت. سازدمی

هاي جابجایی ختلفی چون روشکتورهاي مفا
به مهارت ترماز همه مهومنی، تهیه گسترش

). 31(شخص ارزیاب بستگی دارد
طی فرآیند هاناهنجارياز سویی برخی از 

که تشخیص آنها شوندمیذوب ایجاد -انجماد
ها با میکروسکوپ مشاهده مستقیم سلولراهاز 

ه بباشد و احتماالً پذیر نمیامکان،نوري
کار رفته در این ه بکنندهکارگیري محافظت

مؤثر واقع ،ها، بر حفاظت از این آسیبپژوهش
: از جملهست شده ا

فرآیند تخریب قطعه میانی اسپرم طی -
متابولیسم دارد، زیرا انجماد که اثر منفی بر

ساختارهاي میتوکندریاي اسپرم در این بخش 
).12(قرار دارند 

و کاهش غشاهاي حذف پروتئین-
). 17(سلولی هاي سطح غشايکربوهیدرات

سلول  اسکلت سلولیهاي مکانیکی به آسیب-
). 5(در اثر تشکیل گاز طی انجماد 

رسد که این نظر میهمچنین به
آکروزوم و یکپارچگیبیشتر بر کنندهمحافظت

پژوهش د، که در پالسمایی نقش داريغشا
نگرفته است و هدف، مذکور مورد مطالعه قرار 

مرغ بر بررسی اثرات سطوح مختلف زرده تخم
هاي ثانویه از جمله قطرهناهنجاري

سر (هاي سر اسپرم سیتوپالسمی، ناهنجاري
ورم، ـباریک، سرهاي طبیعی کوچک، سر مت

وپ، ـ، دم ل)اي از سرهـدا شدن قطعـج
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خمیدگی وسط دم و سرجدا شده بوده است 
ها،اريـناهنجع این وـررسی مجمـه بـک. )41(

داد بسیار محدودي از پژوهشگرانـتوسط تع
صورت گرفته است که امکان مقایسه نتایج 

.سازداصل را با مشاهدات دیگران محدود میح
،  مانیبر نسبت بازیابی زندهپژوهش این در 

رونده اسپرماتوزوا با تحرك، حرکت پیش
مرغ افزوده گردید و افزایش سطح زرده تخم

کننده مرغ در رقیقزرده تخمدرصد 20د وجو
زرده تریس در مقایسه با سطوح دیگر

ماندگاري تري براي مرغ، شرایط مناسبتخم
اسپرم ایجاد نمود، هر چند که این اختالف 

) 26(مولینیا و همکاران . دار نبودمعنی
مشاهده نمودند که درصد بازیابی اسپرماتوزوا 

مرغ در ده تخمدرصد زر5/18نمودنا اضافه ب
.بهبود یافت،درصد5/4مقایسه با 

با توجه به اینکه، مهمترین احتیاج سلول 
منظور تحرك است و اضافه ه اسپرم به انرژي، ب

زا نظیر قندها، عالوه بر نمودن منابع انرژي
مین این احتیاج سلول، سبب تمدید حیات تأ

مرغ حاوي مقداري زرده تخمگردد و میاسپرم 
کز و دیگر قندها و ترکیبات قابل سوخت و گلو

م است و از راه خنثی نمودن اسید ساز اسپر
نوان یک گلیکولیز، به عراهالکتیک تولیدي از 

و با ) 22(نماید منبع ذخیره غذایی عمل می
ماتوزوا در بودن کیفیت اسپربیشترتوجه به 

مرغ، علیرغم درصد زرده تخم20سطح 
ورت مقرون به صرفه دار نبودن آن، در صمعنی

20توان از سطح مرغ، میبودن قیمت تخم
تریس کنندهمرغ در رقیقدرصد زرده تخم

حفظ و نگهداري طوالنی مدت اسپرم براي
. قوچ زل استفاده نمود
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The Effect of Various Levels of Egg Yolk on Quality of Zel Ram
Spermatozoa in Cooling and Freezing Conditions

Mahnaz Ahmadi Hamedani1, Yusef Jafari Ahangari2 and Saeid Zerehdaran3

Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of different levels of egg

yolk on quality of Zel ram spermatozoa in pre and post freezing conditions. Semen
samples were collected from 4 healthy and mature rams using an electro-ejaculator and
suitable samples were mixed with Tris extender in a ratio of 1:4 semen and samples
were assessed, after cooled to 5-0C. Then, 0.5 ml of straws were filled with diluted
semen. At first, straws were frozen on liquid nitrogen vapor, then kept in liquid nitrogen
and after 10 days straws were thawed to investigation of morphological characteristics,
viability, motility and progressive motility of spermatozoa. This experiment was carried
out on the basis of completely randomized design with 3 treatments include levels of
egg yolk 10, 15 and 20% and 9 replications. Results showed that the effect of egg yolk
on viability, motility, progressive motility, normal spermatozoa and recovery
percentage of spermatozoa were not significant (P>0.05), but the higher quality of
spermatozoa and supply of energy source given in 20% egg yolk for lifespan, despite
the absence of significant, if price of egg yolk is economical, 20% egg yolk can be used
in Tris extender for maintaining and long term storage of Zel ram spermatozoa.
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