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 چكيده

گرمایی بررسمی شمد. در ایمن     یمخ  -تأثیر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه زغال اخته در بهبود کیفیت منی قوچ طی هرآیند انجمماد  
های منی گرهته شمده  بین بردن اثرات هردی، نمونهمنیور از  گیری شد. بهبار در هفته به کم  واژن مصنوعی اس،رم ۲قوچ،  ۵مطالعه از 

کننمده بمر پایمه تمریا     لیترو به رقیمق میکرولیتر در میلی ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰با ه  مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره زغال اخته اصفر، 
گرمایی،  بعمد از یمخ   .های منی پا از سردسازی و انجماد تما زممان ارزیمابی در داخمل ازت ممایع ن همداری شمدند       اهزوده شد. نمونه

نی مروزین، یک،مارچ ی    -آمیزی ا موزین  مانی با استفاده از رنگو، زندهCASAپارامترهای تحرک توسط سیست  آنالیز اتوماتی  اس،رم ا
گیمری  های غیرنرمال توسط محلول هانکوک و پراکسیداسیون لی،یدها بما انمدازه  غراء با استفاده از محلول هی،واسموتی ، سنجش اس،رم

دار پارامترهمای  میکرولیتر از عصاره زغال اخته سبب بهبود معنمی  ۱۵۰آلدهید ارزیابی شدند. نتایج نران داد که اهزودن دیلیت مالونغ
-توان از عصاره زغال و. باتوجه به نتایج تحقیق حاضر، میP<۰ک۰۵گرایی شد ا یخ –اس،رم نسبت به گروه شاهد بعد از هرایند انجماد 

 های اس،رم قوچ استفاده نمود.کنندهاکسیدان طبیعی، با کارایی با(، ارزان و در دسترس در رقیقی  آنتیاخته به عنوان 

 های آزاد، هرآوری منی، گوسفند قزلرادیکال ارزیابی اس،رم، ها: واژه كلید
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 مقدمه

های بومی و جلوگیری از انقراض ذخایر به منیور حف، دام

ژنتیکی ارزشمند آنها، ضروری است بخری از تحقیقات در 

-های مطلو  حف، و انتقال این ژنکارگیری روش زمینه به

های آینده اختصاد یابد. انجماد اس،رم هنماوری  ها به نسل

باشمد.  حف، و ن همداری ذخمایر ژنتیکمی ممی     مهمی جهت

های منجمد شده به منیور تلقیح مصنوعی، بایستی از اس،رم

کیفیت (زم برخوردار باشند. بنابراین، هرآیند انجماد اسم،رم  

ای است که طی چند دهه اخیمر بمه   نههناوری دقیق و ماهرا

ای صورت گرهته اسمت،  های عمدهمنیور بهبود آن هعالیت

حال، مقدار بازیاهت اس،رم پا از انجماد کاهی نبوده با این 

[. انجمماد اسم،رم بما مرمکالتی از     22و بایستی بهبود یابد ]

هما بعمد از هرآینمد    ممانی و تحمرک اسم،رم   قبیل کاهش زنده

گرمایی مواجمه اسمت. انجمماد منمی در واقمع       انجماد و یخ

های متمابولیکی اسم،رم طمی انجمماد     متوقف نمودن هعالیت

گرایی و تلقمیح   که تحرک اس،رم تا زمان یخ طوری است، به

همای   [. ایجاد تعادل بین تولیمد رادیکمال  10به تعویق بیفتد ]

ها، عامل مهمی در اکسیدانآزاد و پاکسازی آنها توسط آنتی

بقای سلول اس،رم و عملکرد آنها پیش و پما از حفا مت   

کننده مقمدار   [. ترکیب غرای اس،رم تعیین3انجمادی است ]

باشمد.   راکسیداسیون و شوک سرمایی وارده به اسم،رم ممی  پ

های آزاد تولید شده باعث اکسیداسیون لی،ید غرای رادیکال

-سلول شده که این امر منجر به ناپایداری غرا و متالشمی  

شود. تفاوت در ترکیب اسمیدهای چمر  و   شدن سلول می

ها عامل مه  در قابلیمت  ها در بین گونهنسبت چربی اس،رم

همای بما(ی اسمیدهای    باشد. وجود غلیتجماد اس،رم میان

چر  بلند زنجیر در سماختار لی،یمد سملول اسم،رم نیازمنمد      

اکسیدانی مؤثر برای حفا مت اسم،رم در مقابمل    سیست  آنتی

در چنممد سممال اخیممر،  [.19آسممیب پراکسیداسممیون اسممت ]

ویم ه از   همای طبیعمی بمه   اکسیدانتحقیقات در رابطه با آنتی

اهی اهزایش یاهته اسمت. بعومی گیاهمان دارویمی     منراء گی

اکسمیدانی ممورد    همای آنتمی  صورت وسیعی برای هعالیت به

 مطالعه قرار گرهته است.

تمرین منمابع گیماهی    از مه و Cornus masزغال اخته ا

باشد. زغال های هنولی و هالونو یدها میاکسیدان دارای آنتی

همایی  هنمول  پلمی  اخته دارای مقادیر با(یی از اسید گالیمگ، 

اسممید و هالونوییممدهایی نییممر آنتوسممیانین نییممر کو ینیمم 

اکسیدانی بسمیار قموی بمه شممار     باشد که ترکیبات آنتی می

آیند. همچنین گیاه زغمال اختمه دارای مقمادیر بما(یی از      می

 [. 13باشد ]می Cو  Eهای ویتامین

هدف از انجمام پم وهش حاضمر، بررسمی اسمتفاده از      

عصاره زغال اخته بمرای بهبمود کیفیمت و    سطوح مختلف 

گرممایی  عملکممرد اسمم،رم قمموچ طممی هرآینممد انجمممادک یممخ

 باشد. می

 

 هامواد و روش

روز در سایه خر  وس،ا  ۱۰گیاه زغال اخته را در مدت 

لیتر اتانول داخل میلی 3۵۰گرم پودر گیاه با  ۵۰آسیا  شد. 

ودر لیتری خیسانده شد. برای نفوذ بهتمر الکمل در پم    ۱برر 

ه  زده شد. بعمد   گیاه، محتویات برر توسط همزن برقی به

ساعت مخلوط گیاه و الکل توسط صاهی نمره  6از گاشت 

یمم  صمماف و محلممول صمماف شممده در یمم  برممر دی ممر  

لیتر الکل میلی 3۵۰آوری شد. تفاله باقیمانده دوباره با  جمع

آوری تکرار شد. بعمد از  اتانول خیسانده و روش قبلی عمل

وسیله دسمت اه   آوری شده، بهتبه تکرار، محلول جمعسه مر

گراد حرارت داده و درجه سانتی ۷۵تقطیر در خالء با دمای 

الکل آن به مرور تبخیر شد. بعد از جداسازی کاممل الکمل،   

عصاره غلی، که حالت قیری داشت، در ته برر باقی مانمد.  

گمراد   سمانتی  ۴درنهایت عصاره تا زمان اسمتفاده در دممای   

  هداری شد.ن

سمالو ایسمت اه    ۲ک۵قوچ قمزل ا  ۵در تحقیق حاضر، از 

جهت استحصال منی  پوشان دانر اه تبریزخلعتتحقیقاتی 
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بمار و بما اسمتفاده از     ۲ای  آوری منی هفته جمع استفاده شد.

بمرای   واژن مصنوعی و در هصل تولیدمبلی صورت گرهت.

از همای نمر مقمادیر مسماوی     از بین بردن اثمرات همردی دام  

رأس قوچ در هر تکرار آزمایری بما   ۵های منی از هر نمونه

منی بما  ه  مخلوط شده و س،ا مورد استفاده قرار گرهتند. 

لیتر، جنبمایی بمیش از    اس،رم در میلی 3×۱۰۹غلیت بیش از 

 ۱۰های بما ریخمت غیرطبیعمی کمتمر از     درصد و اس،رم ۷۰

 شدند.درصد در هر انزال به عنوان منی طبیعی درنیر گرهته 

ها از ی  محمیط بمر پایمه بماهر      کنندهبرای ساخت رقیق

 ۱۴گرمکلیتر، اسیدسیتری   ۲۷ک۱تریا استفاده شد اتریا 

مرغ  از گلیسرول و زرده تخ  .گرمکلیترو۱۰گرمکلیتر، گلوکز 

اسممو(ریته  به عنوان عوامل محاه، انجمادی استفاده شمد.  

ه آن در اسممولککیلوگرم و اسمیدیت   میلی 3۲۵محیط پایه در 

های انجممادی در  تنیی  شد. پیش از شروع کار، محیط ۷ک۲

گمراد قمرار داده شمد سم،ا زرده      درجه سانتی 3۷ماری  بن

درصمد بمه    ۷و گلیسرول بمه نسمبت    ۲۰مرغ به نسبت  تخ 

 ۴محیط پایه تریا اضاهه شد. تیمارهای آزمایرمی شمامل   

 ۲۰۰و  ۱۵۰، ۱۰۰سطح عصماره گیماه زغمال اختمه اصمفر،      

همای انجممادی آمماده    لیتمر از محمیط  میلمی  ۵یترو به میکرول

گراد انجمام   درجه سانتی 3۷سازی در دمای  اضاهه شد. رقیق

لیتر آ   میلی ۱۰۰شد. س،ا، لوله منی را در  رف محتوی 

دقیقمه   ۱۲۰گراد قرار داده و س،ا به مدت  درجه سانتی 3۷

گممراد قرارگرهممت.  درجممه سممانتی ۴در یخچممال در دمممای 

همای   داخمل پمایوت  ها بمه  بعد از سردسازی نمونهبالهاصله 

 ۵لیتممر کرممیده شممده و بممه هاصممله   میلممی ۰ک۲۵انجمممادی 

متری با(ی سطح ازت قرار گرهتند. پما از گاشمت    سانتی

های منی با سمرعت در داخمل ازت ممایع    دقیقه، پایوت ۱۲

 ور شدند. گرادو غوطه درجه سانتی -۱۹6ا

هما   کردن پمایوت  گرایی منی، پا از خارج منیور یخ به

 3۷ثانیه در حممام آب مرم    3۰از نیتروژن مایع، آنها به مدت 

گراد قرار داده شدند. اولین هراسمنجه ارزیمابی    درجه سانتی

در این تحقیق، بررسی جنبایی اس،رم پا از هرایند انجمماد  

پایوت از هر گروه تیماری  ۲منیور،  گرایی بود. بدین یخ -

های میکروتیو  انتقمال داده   لهگرایی شده و به داخل لو یخ

میکرولیتر از منی و گااردن آن  ۱۰شدند. س،ا، با برداشتن 

رونمده و  کلمی، تحمرک پمیش   روی (م، پارامترهای تحمرک 

پارامترهای کینتیکی اس،رم با استفاده از سیسمت  کمام،یوتری   

و CASA‚Video TesT Sperm 3.1 Russiaارزیابی اس،رم ا

 .ارزیابی شدند

سممی یک،ممارچ ی غرممای اسمم،رم از محلممول  بممرای برر

 ۴ک۹گرمکلیتمر، سمیترات سمدی      ۹هی،واسموتی  اهروکتوز 

اسممولککیلوگرمو اسمتفاده    میلی ۱۰۰گرمکلیتر و اسمو(ریته 

بممه داخممل   گرممایی، محتویممات پممایوت شممد. بعممد از یممخ

دقیقمه   ۱۰لیتری تخلیه شده و به ممدت   میلی ۲میکروتیو  

. سمم،ا، قسمممت بمما(ی سممانتریفیوژ شممد g ۱۲۰۰بمما دور

کننده بود، جداسازی شمد. بعمد    میکروتیو  که حاوی رقیق

میکرولیتممر از محممیط  ۱۰۰میکرولیتممر از منممی بممه  ۱۰از آن 

دقیقه در داخل انکوباتور بما   3۰هی،واسموتی  اضاهه شد و 

گراد قرار گرهت. در نهایت، وضعیت  درجه سانتی 3۷دمای 

میکرولیتمرو از نمونمه    ۱۰قطمره ا  3ها با تهیه حمداقل   اس،رم

انکوبه شده با استفاده از میکروسکو  هازکنتراست، بررسی 

اسم،رم شممارش    ۲۰۰شدند. در هر گروه تیمماری حمداقل   

های با دم گمره خمورده ادارای غرمای     شده و درصد اس،رم

یک،ارچهو نسبت به گره نخورده ادارای غرای آسیب دیدهو 

 و غیریک،ارچه محاسبه شدند.

قطره از هر  3های غیرطبیعی حداقل  بی اس،رمبرای ارزیا

لیتممر محلممول  میلممی ۱هممای حمماوی  نمونممه بممه میکروتیممو 

هانکوک اهزوده شد. س،ا، ی  قطره از این محلمول روی  

(م قرار گرهته و توسط ی  (مل پوشانده شد. با شممارش  
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اسمم،رم زیممر میکروسممکو  هازکنتراسممت     ۲۰۰حممداقل 

 د.های غیرطبیعی محاسبه شدن اس،رم

هممای زنممده از محلممول  بممرای تعیممین درصممد اسمم،رم  

نی روزین استفاده شمد. بما توجمه بمه      -آمیزی ا وزین  رنگ

های زنده و ها، درصد سلولسالمت غرای پالسمایی اس،رم

شمارش  ۴۰مرده در میدان دید میکروسکوپی با بزرگنمایی 

میکرولیتر از اس،رم رقیق شمده   ۲۰آمیزی،  شدند. برای رنگ

نی مروزین سمریعا  روی    -یکرولیتر از رنگ ا موزین  م ۱۰با 

(م مخلوط گردید و گسترشی از آن تهیمه شمد. سم،ا در    

مجاورت هوا خر  شدند. در این تکنی  رنگ ا وزین در 

همای زنمده   کمه اسم،رم   کند، درحالیهای مرده نفوذ میاس،رم

انمد، بمه   هایی که رنگ بمنفش گرهتمه  . سلولگیرندرنگ نمی

رنمگ یما   هایی که به رنگ صورتی کم  اس،رم عنوان مرده و

 سفید دیده شوند به عنوان زنده در نیر گرهته شدند.

آلدهیمممد بمممه عنممموان شممماخص  دیغلیمممت ممممالون

پراکسیداسیون لی،یدها با استفاده از واکمنش تیوباربیتوریم    

 ۱لیتمر از همر نمونمه منمی بما       میلی ۱گیری شد.  اسید اندازه

لیتممر  میلممی ۱رااسممتی  اسممید، آمممین تتدیلیتممر اتممیلن میلممی

کلرواسمتی   لیتمر تمری   میلی ۲بوتیلیدهیدروکسی تولو ن و 

همای مخروطمی ریختمه     اسید با ه  مخلوط و به داخل لوله

دقیقمه   ۱۵ممدت   بمه  g ۱۲۰۰های مخروطمی در شدند. لوله

لیتر از محلمول   میلی ۱سانتریفیوژ شدند. پا از سانتریفیوژ، 

لیتر تیوباربیتوریم  اسمید در    میلی ۱با(ی لوله مخروطی با 

 ۲۰میکروتیو  مخلوط گردید. لولمه مخروطمی بمه ممدت     

ها پما   نمونه گراد قرار گرهت. سانتی ۹۵ماری  دقیقه در بن

اتاق سرد شدند و س،ا جا  نوری دقیقه در دمای  3۰از 

گیری  نانومتر با اس،کتروهتومتر اندازه ۵3۲آنها در طول موج 

بما  لیتر منمیو   د انانومول در میلیآلد ی . غلیت مالون دیشد

 .[8]محاسبه شد توجه به منحنی استاندارد 

های حاصل از این مطالعه به صمورت جداگانمه بما    داده

 ۱بمرای ممدل    GLMرویه  SASاهزار آماری  استفاده از نرم

 ها به کم  آزمون توکی مقایسه شدند. تجزیه و  میان ین

  Yij  =µ +Ti + eij  و ۱ارابطه 

 Tiمیان ین جمعیت،  µام،  ijمراهده  Yijاین رابطه، در 

 اثر خطای آزمایری هستند. eijاثر تیمار و 

 

 نتایج

میکرولیتممر عصمماره  ۱۰۰بممین گممروه شمماهد و تیمممار دارای 

مانی اسم،رم وجمود نداشمت،    داری از نیر زندهمعنی تفاوت

میکرولیتر عصاره درصمد   ۲۰۰و  ۱۵۰ی که تیمارها درحالی

بخرمید  داری بهبمود  طمور معنمی   هما را بمه  اسم،رم مانی زنده

غرمای  . بیرترین درصد یک،مارچ ی  و۱اجدول و >۰Pک۰۵ا

دست آمد کمه از   به میکرولیتر عصاره ۱۵۰ها در تیمار اس،رم

و. تفاوتی بمین  ۱و اجدول >۰Pک۰۵سایر تیمارها بیرتر بود ا

و تیمار شماهد مرماهده نرمد.     میکرولیتر عصاره ۱۰۰تیمار 

میکرولیتر  ۱۵۰نسبت به تیمار  میکرولیتر عصاره ۲۰۰ تیمار

دارای درصممد یک،ممارچ ی غرممای کمتممر ولممی در  عصمماره

مقایسه با دو تیمار دی ر یک،مارچ ی غرمای بیرمتری بمود     

 و.>۰Pک۰۵ا

 ۱۵۰همای غیرطبیعمی در تیممار    کمترین درصمد اسم،رم  

و  ۱۵۰و. تیمارهای ۱دست آمد اجدول  به میکرولیتر عصاره

و شماهد   میکرولیتمر عصماره   ۱۰۰نسبت به  میکرولیتر ۲۰۰

همای  داری داشمتند و کمتمرین درصمد اسم،رم    تفاوت معنمی 

 ۱۰۰و. تفاوتی بین تیمار >۰Pک۰۵غیرطبیعی را نران دادند ا

و تیممار شماهد مرماهده نرمد. کمتمرین       میکرولیتر عصاره

 میکرولیتمر عصماره   ۲۰۰دی آلد یمد در تیممار   مقدار ممالون 

دار بمود  آن بما گمروه شماهد معنمی    دست آمد که تفماوت   به

 ۱۵۰و  ۱۰۰دی آلد ید در تیمارهای و. مقدار مالون>۰Pک۰۵ا

  داری نداشت.با شاهد تفاوت معنی میکرولیتر عصاره
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دی آلدئید اسپرم مانی، یکپارچگی غشای پالسمایی، غیرطبیعی بودن ساختار اسپرم و تولید مالونمقایسه صفات زنده.  1جدول 

 منجمد شده قوچ در بین سطوح مختلف عصاره زغال اخته

 

 SEM ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ شاهد صفات

 ۵۰کᶜ3۵ مانی ا%و زنده
 

ᶜ۰۹۵۱ک 
 

ᵃ۱۱63ک 
 

ᵇ6۴۵6ک 
 

 ۱ک۲۱

 ۴۰کᶜ3۲ یک،ارچ ی غرای پالسمایی ا%و
 

ᶜ۸6۴۲ک 
 

ᵃ۸۲۵۴ک 
 

ᵇ۴3۴۸ک 
 

 ۱ک۹۰

 ۱۷کᶜ۹۹ اس،رم غیرطبیعی ا%و
 

ᶜ۱۴۱۷ک 
 

ᵃ۵۴۱3ک 
 

ᵇ3۴۱۵ک 
 

 ۰ک۴۰

 ۰ک۵۰ ۱۹کc۷۹ ۲۱کbc۴۴ ۲۲کa۹6 ۲۲کab۰6 وnmol/mlا  دی آلد یدمالونغلیت 

a-c۰ک۰۵دار است اها با حروف غیرمرابه در ی  ردیف معنی:  تفاوت میان ین>P.و 

SEMها : خطای استاندارد میان ین 

 

اختمه بمر   گیماه زغمال   اثرات سمطوح مختلمف عصماره    

آورده شده است. بیرمترین   ۲پارامترهای تحرک در جدول 

بعممد از هرآینممد انجممماد و همما کممل اسمم،رم درصممد تحممرک

میکرولیتمر در   ۱۵۰کننمده حماوی   رقیقگرایی متعلق به  یخ

 ۲۰۰و  ۱۵۰اختمه اسمت. تیمارهمای    لیتر عصاره زغال  میلی

کمل   داری درصمد تحمرک  طمور معنمی   بمه  میکرولیتر عصاره

 میکرولیتر عصماره  ۱۰۰ها را اهزایش دادند. بین تیمار اس،رم

داری از نیر تحرک کل مراهده و تیمار شاهد تفاوت معنی

تحممرک  میکرولیتممر عصمماره ۲۰۰و  ۱۵۰نرممد. تیمارهممای 

داری نسمبت بمه گمروه    طور معنمی  ها را بهاس،رم رونده پیش

اهمزایش داد. بمین دو    میکرولیتر عصماره  ۱۰۰شاهد و تیمار 

از نیمر تحمرک کمل و     میکرولیتر عصاره ۲۰۰و  ۱۵۰تیمار 

وجمود دارد و تیممار    داریرونده تفاوت معنمی تحرک پیش

هما را ایجماد   با(ترین تحرک اسم،رم   میکرولیتر عصاره ۱۵۰

 و.>۰Pک۰۵کرد ا

ی  از سطوح زغال اختمه تمأثیر    نتایج نران داد که هی 

و  ۱۰۰مببتی در خطی بمودن حرکمت نداشمتند. تیمارهمای     

دار تحرک عرضی باعث کاهش معنیمیکرولیتر عصاره  ۲۰۰

و. بین تیممار  >۰Pک۰۵است اسر نسبت به گروه شاهد شده 

داری از نیمر  و شاهد تفماوت معنمی   میکرولیتر عصاره ۱۵۰

میکرولیتمر از   ۱۵۰و  ۱۰۰این پارامتر مراهده نرد. اهزودن 

داری باعث اهزایش راسمتی مسمیر طمی    طور معنی عصاره به

 میکرولیتر عصاره ۲۰۰شده نسبت به گروه شاهد شد. تیمار 

 ۲۰۰و  ۱۰۰اهممزودن . تممأثیری در ایممن پممارامتر نداشممت   

تناو  عرضی  داریمیکرولیتر از عصاره باعث کاهش معنی

 ۱۰۰و. تیمارهمای  >۰Pک۰۵ازنش نسبت به گروه شاهد شد 

اختمه سمرعت حرکمت     گیاه زغمال  عصاره میکرولیتر ۲۰۰و 

داری کماهش داد  طمور معنمی   ها را در مسیر مستقی  بهاس،رم

نیمز تفماوتی از    میکرولیتر عصماره   ۱۵۰و و تیمار >۰Pک۰۵ا

 ۱۵۰و  ۱۰۰این نیر نسبت به گروه شاهد نداشت. اهمزودن  

کننده باعث اهمزایش   میکرولیتر از عصاره زغال اخته به رقیق

ها در مسیر منحنی شمد  داری در سرعت حرکت اس،رممعنی

میکرولیتر از عصاره زغمال   ۲۰۰و  ۱۵۰و. اهزودن >۰Pک۰۵ا

داری در تحرک کمل  کننده باعث اهزایش معنی اخته به رقیق 

 و.>۰Pک۰۵ها شد او پیش رونده اس،رم
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 گشایی در سطوح مختلف عصاره زغال اخته یخ - مقایسه میانگین پارامترهای جنبایی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد.  2جدول 

 TM سطوح
(%) 

PM 
(%) 

VAP 
(µm/sec) 

VSL 
(µm/sec) 

VCL 
(µm/sec) 

STR 
(%) 

ALH 
(µm) 

LIN 
(%) 

BCF 
(Hz) 

 ۱6کᵃ۸6 ۲6کᵇᵃ۲ ۲کᵃ۰۸ 6۰کᶜ۵۵ ۴۰کᶜ3۲ ۲۴کᵃ۹۴ 3۰کᶜ۲۷ ᵃ۴۸ ۴۴کᶜ6 شاهد اصفرو

۱۰۰ ᶜ۸۴6ک ᶜ۲۸ ᶜᵇ۸6۲۰ک ᵇ3۱۱۷ک ᵇ۹۰۵۰ک ᵇᵃ33۷۰ک ᵇ۵۵۱ک ᵃ۸۲6ک ᵃ6۱۱۷ک 

۱۵۰ ᵃ۲۵۹ک ᵃ63۵ک ᵇ۰6۲۴ک ᵇᵃ۸۹۲۰ک ᵃ3۷۷۲ک ᵃ6۷۷۷ک ᵇᵃ۸۱ک ᵇᵃ6۲3ک ᵃ۵6۱6ک 

۲۰۰ ᵇ۴۵۲ک ᵇ۴3۱ک ᶜ۷۱۸ک ᵇ۰۲۱3ک ᶜ۱۲۴۴ک ᵇᶜ۲6۲ک ᵇ3۸۱ک ᵇ۲۲ ᵃ۷۵۱۸ک 

SEM ۲3۰ک6۸ ۱ک۴6 ۰ک۱۵ 3ک۰۱ ۲ک6۱ ۱ک۵۱ ۱ک۴۱ ۰ک۷۸ ۱ک 

TM،تحرک کل :PM ،تحرک پیررونده ::VAP   ،سرعت در مسیر میان ین:VSL  ، سرعت در مسیر مستقی:VCL   ،سرعت در مسیر منحنمی:STR    مسمیر

 هرکانا ضربات عرضی BCF:خطی بودن جنبایی و   LIN:جنبایی عرضی سر،  ALH:صاف،

a-c۰ک۰۵ا دار استها با حروف غیرمرابه در ی  ردیف معنی: تفاوت میان ین>P.و 

SEM :ها خطای استاندارد میان ین 

 

 بحث

اخته، مرزنجموش،   عصاره بسیاری از گیاهان از جمله زغال

گلی و مرزه حاوی ترکیبات بیواکتیمو  رزماری، آویرن، مری 

همما و هالونوییممدها اسممت کممه خاصممیت   از جملممه هنممول

اکسیدانی ممؤثری داشمته و از آسمیب وارده حاصمل از      آنتی

[. یکممی از 21کننممد ]هممای آزاد ممانعممت مممی  رادیکممال

اکسمیدانی آنهما   خصوصیات مه  هالونوییدها، هعالیت آنتمی 

های هیدروکسیل گروهتواند با تعداد و موقعیت است که می

[. نتایج حاصل از بررسمی تمأثیر   5در مولکول مرتبط باشد ]

گیاه مرزنجوش بر کیفیت منی گماو نرمان داد کمه اهمزودن     

کننمده موجمب بهبمود پارامترهمای     عصاره این گیاه به رقیق

، یک،ارچ ی غرای پالسمایی اسم،رم بعمد   مانی، زندهتحرک

دی آلد یمد  تولید مالون گرایی شده ویخ -از هرآیند انجماد 

دهمد  داری نسبت به گروه شاهد کاهش ممی طور معنی را به

[. گیاه زغال اخته دارای مقادیر با(یی از ترکیبات هنمولی  ۲]

هایی نییمر کو ینیم  اسمید و    هنل از جمله اسید گالیگ، پلی

باشممد کممه ترکیبممات وسممیانین مممیهالونوییممدهایی نییممر آنت

آینمد. همچنمین ایمن    به شمار ممی اکسیدانی بسیار قوی  آنتی

باشمد  ممی  Cو  Eهمای  گیاه دارای مقادیر با(یی از ویتمامین 

تواند نییر مرزنجموش موجمب   رو این گیاه می [، از این20]

 شود. گرایی های اس،رم بعد از یخبهبود وی گی

نتایج تحقیقات حاضر، اثرات مببت عصاره رزمماری را  

گونمه از جملمه خموک     کننده انجماد منمی چنمدین  در رقیق

[ نران داده است. 24[ و بز ]11[؛ گوسفند ]12[؛ سگ ]16]

کننده منی، موجب بهبود  استفاده از عصاره رزماری در رقیق

مانی و یک،ارچ ی آکمروزوم  رونده، زندهجنبایی کل و پیش

شد بهبود تحرک کمل   دی آلد یدشده و کاهش سطح مالون

ه از عصماره رزمماری   هما بما اسمتفاد   ی اسم،رم رونمده و پیش

ممانی  توانمد بمه یک،مارچ ی غرمای پالسممایی و زنمده       می

[. 23، 17 15، 14گرایی مربموط باشمد ]  ها بعد از یخ اس،رم

رونمده،  کل و پیشعصاره آبی رزماری باعث بهبود جنبایی 

مانی، یک،مارچ ی غرمای پالسممایی و کماهش میمزان      زنده

[. 24گمردد ] های مورهولوژیکی در اس،رم بمز ممی  ناهنجاری

اثرات مببت و منفی عصاره رزماری بر روی تحمرک کمل و   

همای میتوکنمدریایی مربموط    تواند بمه آسمیب  رونده میپیش

همای مختلمف   نباشد، زیرا هعالیت میتوکندریایی بما غلیمت  

کند. بنابراین، نتایج بیمان ر آن اسمت کمه    رزماری تغییر نمی

یایی باشمد،  تحرک اس،رم نسبتا  مسمتقل از هعالیمت میتوکنمد   
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[. 18 ،6طورکه محققین دی ر نیز به این امر اشاره دارند ] همان

اولین بررسی در رابطه با تمأثیر عصماره ممرزه سمهندی بمر      

گرایی شده گاو صورت گرهمت. ایمن   پارامترهای اس،رم یخ

اکسممیدانی و کمماهش گیمماه بمما تقویممت سیسممت  دهمماع آنتممی

هما شمده   رمهای اکسیداتیو باعث اهزایش کیفیت اس، استرس

طمور   توانمد بمه  بود. استفاده از عصاره مرزه طی انجماد ممی 

مؤثری اس،رم را از آسیب سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو 

طممور قابممل تمموجهی تحممرک کممل و  محاهیممت کممرده و بممه

مانی و یک،ارچ ی غراء را بهبمود بخرمد.   رونده، زنده پیش

بمر   لیتمر میلمی  ۴کننمده حماوی    بخری از تأثیر مببمت رقیمق  

رونمده احتمما(  بما    لیتر عصاره بر تحرک کمل و پمیش   دسی

کننده  های مرده در این رقیقمانی با(تر و کاهش اس،رم زنده

توان استنباط کرد که عصاره ممرزه   مرتبط باشد. بنابراین، می

[. بمه  ۱در این سطح تأثیر مببتی بر غرمای اسم،رم داشمت ]   

  نرمان داد  ممموتی ساهی،ورم ومتعبارت دی ر، نتایج تست 

کننده اس،رم، باعمث   که اهزودن عصاره مرزه سهندی به رقیق

شود غرمای پالسممایی اسم،رم در طمی هرآینمد انجمماد       می

کننمده،   آسیب کمتری ببیند. استفاده از سایر سطوح در رقیق

وی ه دزهای با(تر، نه تنها اثر محاهیتی بر غرمای اسم،رم    به

اسممزی، بمر غرمای    ه  زدن هرار  نداشت، بلکه به دلیل به

رم ومم تاس،رم آسیب وارد کرده است. نتایج مربوط به تست 

 اسموتی  بما نتمایج یکسمری مطالعمات مطابقمت دارد     هی،و

[. اطالعمممات محمممدودی در ممممورد اثمممرات  24، 23، 17]

همای اهلمی   های طبیعی در هرآوری اسم،رم دام اکسیدان آنتی

وجود دارد. گیاهان رزماری، مری  گلی، مرزه و مرزنجوش 

طممور عمممده دارای مممواد مممؤثره اسممید رزمارینیمم ،     بممه

است، گیاه زغال اخته نیمز   Cو  Eهای  کارتنو یدها، ویتامین

های متفاوت عالوه بر دارا بودن ترکیبات مختلف در نسبت

خماطر   باشمد، بمه هممین   عمدتا  حاوی این ترکیبات نیز می

نتایج حاضر با نتایج این مطالعات مقایسه شد. (زم به ذکمر  

کننده مورد استفاده، روش انجماد  است که نوع حیوان، رقیق

و شرایط آزمایری کمامال  متفماوت بموده و احتمما(  هممین      

کارگیری سطوح مورد  عوامل سبب شوند نتایج حاصل از به

بهتمرین نتمایج   استفاده از زغال اخته تفاوت داشمته باشمند.   

لیتممر میکرولیتممر در میلممی ۱۵۰آزمممایش حاضممر در سممطح 

کننده به دست آمد. در ی  بررسمی بیرمترین درصمد     رقیق

رونده، سمرعت در مسمیر مسمتقی ،    تحرک کل، تحرک پیش

سرعت در مسیر میمان ین و تحمرک عرضمی سمر، بعمد از      

 ۴کننممده حمماوی  گرممایی، در رقیممقیممخ -هرآینممد انجممماد 

دسمت   لیتر عصاره مری  گلمی سمهندی بمه   دسی لیتر در میلی

 ۲۰و  ۱6که در همین بررسی اهمزودن سمطوح    آمد، درحالی

لیتممر عصمماره مممری  گلممی سممهندی بممه لیتممر در دسممیمیلممی

هما  کننده اثر منفی بر تممام پارامترهمای تحمرک اسم،رم     رقیق

[. تأثیر منفی اهزایش سطوح عصماره زغمال اختمه    ۲داشت ]

توانمد ناشمی از تغییمرات    ترهما ممی  برای همر کمدام از پارام  

کننمده   ه  خوردن تعمادل ترکیبمات رقیمق    و به pHاسمزی، 

ممرغ   ه  خوردن میزان گلیسرول و زرده تخم   باشد، زیرا به

هما   کننده انجمادی و ن هدارنده اس،رم که از عوامل محاهیت

شوند، از شوک سرمایی در طول هرآیند انجماد محسو  می

مانی، تحرک و عملکردهای یجه زندهبسیار مه  بوده و درنت

[. این امر در حالی اسمت  9شود ]ها با خطر مواجه می اس،رم

میکرولیتر از عصاره زغمال   ۲۰۰و  ۱۵۰که تیمارهای حاوی 

هما  اسم،رم رونمده  دار تحرک پمیش اخته باعث اهزایش معنی

 و. P<۰ک۰۵شد ا ۱۰۰نسبت به گروه شاهد و تیمار 

ج مطالعمه انجمام یاهتمه در    نتایج پ وهش حاضر با نتمای 

رابطه با مری  گلی سهندی مطابقمت دارد، زیمرا اسمتفاده از    

[. ۲هما شمد ]  مانی اس،رمعصاره زغال اخته باعث بهبود زنده

لیتمر عصماره در   لیتمر در دسمی  میلمی  ۱۰در مقادیر با(تر از 

همای  تمر شمده و بما داده   مانی ضعیفکننده میزان زنده رقیق

 ۴خموانی دارد. اسمتفاده از    اخته هم  حاصل از عصاره زغال

کمردن  گلی تأثیر مطلوبی در خنبیلیتر مری لیتر در دسیمیلی

رونمده  عوامل اکسیداسیونی و بهبمود پمارامتر تحمرک پمیش    
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های با(تر تأثیر منفی داشمتند. در  که غلیت داشت، درحالی

اخته در سطوح با(تر نیمز نتمایج   این آزمایش، عصاره زغال

ت به کمترین مقدار آن و گروه شاهد ایجاد کمرد  بهتری نسب

که از این نیر با نتایج دی ر مطالعمات کمه در آنهما سمطوح     

[. ۲، ۱ها تأثیر منفی گرهتند، مغمایرت داشمت ]  با(تر عصاره

تحقیق دی ری بر روی عصاره گیماه میخم  نرمان داده     در

شممد کممه اسممتفاده از ایممن گیمماه، اسمم،رم قمموچ را در طممول  

گرمایی بمه خموبی    یمخ  -رآینمدهای انجمماد   سردسازی و ه

 ۷۵محاهیت کرده و بهترین سطح مورد اسمتفاده آن سمطح   

لیتر بود. استفاده از سطوح با(تر این گیاه میکروگرم بر میلی

نیز بر روی تمامی پارامترهای اس،رم تأثیر نامطلو  داشمت  

[. اثرات نامطلو  میخ  در سطوح با( ممکن است بمه  ۴]

ی میخ  در دزهای با( مربوط باشد. مکانیس  کر اثر اس،رم

هما  های گیماهی در انجمماد اسم،رم    اکسیدان اصلی تأثیر آنتی

هنوز مرخص نرده است، ولی احتما(  نقش کمکمی بمرای   

اکسیدانی هالونوییدهای موجود در این گیاهمان  هعالیت آنتی

برای پایدارسازی غراها از طریق کاهش سیالیت غراء دارد 

ایش در سیالیت غرای پالسممایی، نفوذپمایری و   [. اهز13]

شود. باتوجه ها میثباتی غراء موجب کاهش عمر اس،رمبی

همای  به این مستندات زغال اخته نیز بما دارا بمودن هعالیمت   

کننمدگی  اکسیدانی مختلفی از جمله خاصمیت جمارو   آنتی

همای محدودکننمدگی هیمدروژن    های آزاد، هعالیمت رادیکال

کردن هلمزی نییمر یمون آهمن     های کلیتلیتپراکسید و هعا

ممانی و یک،مارچ ی غرمای    [ باعث اهزایش زنده7و ]+Fe2ا

از عصماره زغمال    ۲۰۰و  ۱۵۰ها شد. تیمارهمای  اس،رم قوچ

داری نسبت طور معنی ها را بهاس،رمرونده اخته تحرک پیش

اهممزایش داد. ایممن اهممزایش  ۱۰۰بممه گممروه شمماهد و تیمممار 

و  ۱۵۰یرتر بود، یعنمی بمین دو تیممار    ب ۱۵۰درمورد تیمار 

داری رونمده تفماوت معنمی   ازنیر اهزایش تحرک پیش ۲۰۰

لیتمر  لیتمر بمر دسمی   میلمی  ۴که سطح  وجود داشت، درحالی

عصاره مرزه منجر به با(ترین درصد تحرک کل گردید. در 

تمر عصماره نتمایج بهتمری     برخی پارامترها نیز سطوح پایین

طمور   میکرولیتر از عصاره بمه  ۱۵۰و  ۱۰۰نران داد. اهزودن 

داری باعث اهزایش پمارامتر راسمتی مسمیر طمی شمده      معنی

تأثیری در این پارامتر  ۲۰۰نسبت به گروه شاهد شد. تیمار 

بین تیمارهای مختلف زغال اخته و تیمار نداشت، همچنین 

شاهد تفاوتی ازنیر تنماو  عرضمی زنمش مرماهده نرمد.      

یتر از عصاره تفماوتی از  میکرول ۱۵۰و  ۱۰۰اهزودن سطوح 

نسمبت بمه گمروه     دی آلد یمد مالوننیر کاهش میزان تولید 

که سمطح بما(تر از ایمن مقمادیر      شاهد ایجاد نکرد، درحالی

میکرولیتر عصاره زغال اخته میزان تولیمد   ۲۰۰یعنی اهزودن 

داری کماهش داد. ایمن اممر    طور معنمی  را به دی آلد یدمالون

های مرزنجوش و مقادیر عصاره درحالی است که با اهزایش

اهزایش یاهته  دی آلد یدمالونگلی سهندی میزان تولید  مری 

نتایج مطالعه حاضر همچنین نرمان داد  و تأثیر منفی داشت. 

 ۲۰۰و  ۱۵۰که اثرات مفید عصاره این گیاه در سطوح با( ا

میکرولیترو بیرتر بود و اهزایش سمطوح عصماره در برخمی    

تواند بمه علمت تغییمرات    نفی داشتند که میپارامترها تأثیر م

کننمده   ه  خوردن تعمادل ترکیبمات رقیمق    و به pHاسمزی، 

توانمد   اساس نتایج حاصل عصاره زغمال اختمه ممی   برباشد. 

اکسیدان طبیعی قابل دسمترس جمای زین    عنوان منبع آنتی به

های ساخت ی شود. با این وجود، برای بررسی  اکسیدان آنتی

اکسیدانی گیماه زغمال اختمه در     تر تأثیر آنتی و ارزیابی دقیق

راسممتای هممرآوری اسمم،رم نیمماز بممه تحقیقممات و آزمایرممات 

 بیرتری است.
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