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حاوي زرده تخم پرندگان مختلف بر درصد تحرك اسپرم قوچ عربی طی تریساثر رقیق کننده
بحالت مایعذخیره منی
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چکیده:
از جمله اهلیمورد استفاده براي ذخیره سازي منی حیوانات کنندهرقیقاصلی تشکیل دهنده یکی از مواد مرغ زرده تخم

(تخم مرغ صنعتی، پرندهگونه6تخمزردهاثرمقایسهآزمایشاینازهدفاست.حالت منجمد و مایعبهبز وگاو ، قوچ 
داري در نگه) ساعت24و 6،12، 1(در چهار زمانقوچاسپرممحافظتبرايمحلی، اردك، غاز، قرقاول و بلدرچین)،

طور بهکیلوگرم64وزنیمیانگینوسال2-3سنیشرایطنژاد عربی باقوچرأس10ازمنیهاينمونه. شرایط مایع بود
و آوريجمعالکترواجاکوالتوردستگاهازاستفادهبا)فروردین و اردیبهشت(تولیدمثلیفصلهفته در8هفتگی به مدت 

درصد سپسشدند،آمیخته) درصد14(مختلفپرندگانتخمتیمارهاي زردهحاويتریسکنندهرقیقباهابالفاصله نمونه
تخم پرندهزردهحاويتریسکنندهرقیقبااسپرمکردنمخلوطازساعت) پس24و12، 1،6(زمانتحرك در چهار

درصد)، تخم قرقاول - 34/1هاي حاوي تخم غاز (کنندهرقیقها بینبصورت آزمایش شیب کاهش تحرك اسپرمخاص
ها مربوط دار نبود. کمترین شیب کاهش تحرك اسپرم) از نظر آماري معنیدرصد-42/1درصد) و تخم بلدرچین (-47/1(

).P<50/0درصد) بود (-34/1درصد) و تخم غاز (- 10/1هاي حاوي تخم اردك (کنندهبه رقیق
کننده تریس، ذخیره منیاسپرم، تخم پرندگان، رقیقتحرك:کلیديواژگان

مقدمه:
-شرایطی را فراهم میکنندهکننده منی دارد، زیرا رقیقها تا حد زیادي بستگی به نوع رقیقموفقیت تلقیح مصنوعی در دام

مرغ تخمزرده. )6(کندمصنوعی را تحملدهد تا شرایط غیر طبیعی مرتبط با نگهداري و تلقیحکند که به اسپرم اجازه می
-کند و به عنوان ترکیب اصلی جهت تهیه رقیقمیسرمایی محافظتشوكازرااسپرملستین،به واسطه لیپوپروتئین و

گراد نسبت به منی تازه ). منی ذخیره شده به صورت مایع در دماي صفر تا پنج درجه سانتی4هاي منی مطرح است (کننده
). هدف پژوهش کنونی مقایسه تأثیر زرده تخم شش پرنده (مرغ 5تري قابل استفاده است (براي مدت زمان طوالنی

هاي گراد در زمانصنعتی، محلی، اردك، غاز، قرقاول و بلدرچین) بر تحرك اسپرم طی کاهش دما تا پنج درجه سانتی
. مختلف بود

هامواد و روش
عمل. استفاده شدکیلوگرم64وزنیمیانگینباوسال2- 3سنیشرایطباعربینژادقوچرأس10ازدر این تحقیق

با استفاده از دستگاه ) فروردین و اردیبهشت(تولید مثلیفصلدرهفته8مدتبههفتگیطوربههاقوچازگیرياسپرم
ساعت) ارزیابی تحرك اسپرم بعمل آمد. 24و 12، 6، 1زمان (چهاردرشوك الکتریکی (اجاکوالتور) انجام شد و سپس
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محلی،صنعتی،مرغ(خاصپرندهتخمزرده-فروکتوز-تریسپایهکنندهرقیقهربهوتقسیممساويبخش6بهمنینمونه
صفر تا صد و ها با مقیاسارزیابی تحرك نمونهشد.افزوده10به 1سازي رقیقبه نسبت ) اردك، غاز، قرقاول و بلدرچین

گراد و گذاردن یک الم بر سانتی37کن با دماي میکرولیتر از منی روي الم قرار گرفته بر روي صفحه گرم5با قرار دادن 
میدان دید تخمین زده و در 5تحرك اسپرم، در 400xروي آن انجام شد و با استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 

درتحرك اسپرمارزیابیاز). پس١رونده ثبت شد (سه تخمین به عنوان درصد تحرك پیشانتها میانگین حاصل از این
هانمونهازتاانتقال یافتیخچالداخلشده بهرقیقهاينمونه،)کنندهرقیقبااسپرماختالطازبعدساعتیک(اولزمان

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً .آیدعملبهارزیابی تحرك اسپرم) 24و6،12(ماندهباقیزمان3در
ها با گذشت زمان استفاده شد. براي این تصادفی اجرا شد. از تجزیه رگرسیون براي توصیف روند تغییرات تحرك اسپرم

. استفاده شدGLMو رویه SASمنظور از نرم افزار 

نتایج و بحث
کننده حاوي تخم پرندگان (مرغ صنعتی، محلی، اردك، غاز، اسپرم با رقیقنتایج نشان داد که با گذشت زمان پس از اختالط 

ها با یک شیب منفی کاهش یافت. با این وجود، شیب کنندهرقیقها در همهقرقاول و بلدرچین)، درصد تحرك اسپرم
ها ). مقایسه میانگینP>05/0داري متفاوت بود (طور معنیهاي مختلف بهکنندهها در میان رقیقکاهش درصد تحرك اسپرم
) %- 04/2مرغ صنعتی با شیب منفی بیشتري (کننده حاوي تخمها در شرایط استفاده از رقیق نشان داد که تحرك اسپرم

)، تخم %-34/1هاي حاوي تخم غاز (کنندهها بین رقیقها کاهش یافت. شیب کاهش تحرك اسپرمکنندهنسبت به سایر رقیق
ها مربوط به دار نبود. کمترین شیب کاهش تحرك اسپرم) از نظر آماري معنی%- 42/1بلدرچین () و تخم %- 47/1قرقاول (

).1، جدول1)، (شکل<05/0P) بود (%- 34/1) و تخم غاز (%-10/1هاي حاوي تخم اردك (کنندهرقیق
هاي چرب، زرده تخم پرندگان مختلف همچون بلدرچین، مرغ صنعتی و اردك داراي ترکیبات متفاوتی از اسید

ز فسفاتیدیل اتانول آمین به فسفاتیدیل کولین هستند و اثرات متفاوتی بر هاي متفاوتی افسفولیپیدها، کلسترول و نسبت
توان به فاکتور پایدارکننده که به اسپرم در برابر شوك سرمایی کمک گذارند. اثرات مفید زرده را میاسپرماتوزوا برجاي می

که زرده تخم کبوتر مشخص شده است.)3کند نسبت داد (مانی اسپرم کمک میزي که به زندهساکند و فاکتور ذخیرهمی
مانی و جنبایی اسپرم گاو نر را پس از یخ زدن و یخ گشایی در مقایسه با زرده تخم مرغ، اردك، بوقلمون، درصد زنده

مقایسه عرض از مبدأ رگرسیون ساده خطی در ). در مطالعه حاضر، 8د (بلدرچین و غاز، به طور معنی داري بهبود بخشی
ها در زمان هاي مختلف، از نظر میزان تحرك اسپرمدهد که تفاوت معنی داري بین رقیق کنندهنشان می1جدول و شکل 

). کوچکترین دامنه تغییرات عرض از مبدأ <05/0Pهاي حاوي تخم پرندگان وجود ندارد (کنندهاختالط اسپرم با رقیق
نشان). شواهد<05/0P) بود (%43/80) و بیشترین مربوط به تخم غاز (%32/76کننده حاوي تخم قرقاول (ه رقیقمربوط ب

تعداد،درکاهشباعث(PUFA)دوگانهچند پیوندباغیراشباعچرباسیدهايمقداردرکاهشکهاستمطلبایندهنده
هاي با لیپوپروتئینوفسفولیپیدها).2(شودمیپستانداراناهلیهايگونهازبسیاريدرهااسپرمانجمادقابلیتتحرك و

) و 9(ءتوانند اثر حفاظتی خود را به صـورت مـستقیم از طریق جایگزین شدن در غشامیچگالی پـایین زرده تخـم مرغ
) اعمال کنند.7ء (اي در سطح غشایا با ایجاد الیه
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داري کننده تریس طی زمان نگهرقیقمقایسه میانگین تحرك اسپرم در -1جدول

تیمار
هاتحرك اسپرم

عرض از مبداشیب
c04/2-63/78تخم مرغ صنعتی
a14/1-66/78تخم مرغ محلی
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0001/07695/0سطح احتمال

SEM08/006/2
-a, b میانگین هاي هر ستون با حروف غیرمشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف معنی دار هستند
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The effect of Tris diluent contain egg yolks of different birds on spermatozoa motility percent of
Arabi ram during semen storage in liquid condition
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Abstract
The egg yolk is one of the main ingredients of diluents used for storage of domestic animal semen
such as cattle, ram and goat in freeze and liquid conditions. The purpose of this experiment was to
compare the effect of egg yolk from 6 species of birds (industry chicken, local chicken, duck,
goose, quail and pheasant), for protect the ram spermatozoa in four times (1, 6, 12 and 24 hours) of
storage under liquid condition. Semen samples from 10 Arabic rams with 2-3 years and average
weight of 64 kg were collected weekly in breeding season for eight weeks with using ejaculator and
immediately mixed and samples were extended with Tris dilution contain eggs yolks of different
birds (14%). Then, spermatozoa motility percent in four times (1, 6, 12 and 24 hours) following
semen dilution with Tris diluent contain egg yolks of specific birds were evaluated in a factorial
experiment with using completely randomized design. The comparison of means showed that
spermatozoa motility in industry chicken egg yolk reduced with a greater slope ( -2.04%) than other
extenders. The steep decline of spermatozoa motility among the diluents containing goose egg (  -
1/34%), pheasant egg (-1.47%) and quail egg (-1.42%) was not statistically significant. The lowest
steep decline of spermatozoa was observed in diluents of containing duck (-1.10%) and goose ( -
1.34%) egg yolk (P>0.05).

Keywords: Birds eggs, Diluents Tris, Motility, Semen storage
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