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چكيده
هدف از انجلم اي

زطليش بیوسي تلثیی نلنوس نیوم بی فهلعیت نزيم گ وتلتیون پیار یداز ش اوتیلط ن بل فیاسننجمهنل رمني ش ریفني

اسپیم قوچ عیبي بود .دو اي

زطليش  12وأ

قوچ نژاد عیبي بل طیلنری شزني  73±3ری وگیم ش س دش تل چهلو سلل طنوود اسنرفلده

قیاو گیفت .حیوانلت بم سم گیشه تي یم شدند :گیشه شلهد بدشن نلنوس نیوم) ش دش گیشه زطليشي رم بم تیتیب  0/4ش  0/8طی نيگنیم
دو ری وگیم نلنوس نیوم دو طلده خشک طصیفي دويلفت ریدند .نرليج نشلن داد رم غ ظت س نیوم ش فهلعیت گ وتلتیون پیار یداز طني دو
تیملو  0/8طی يگیم دو ری وگیم نلنو س نیوم ن یت بم شلهد بم صووت طهنيداو افزايش يلفت  ،)P<0/05اطل افزايش غ ظنت سن نیوم
طني دو تیملو  0/4طی يگیم دو ری وگیم نلنوس نیوم ن یت بم شلهد طهنيداو نیود .حجم اننزال ،تحنیک ش زننده طنلني دو حیواننلتي رنم
ساود  0/4ش  0/8طی ني گنیم دو ری نوگیم نلنوسن نیوم دويلفنت ریدنند ن نیت بنم گنیشه شنلهد افنزايش يلفنت  .)P<0/05غ ظنت
اسپیطلتوزشئیدهل دو تیملو  0/4طی يگیم بی ری وگیم نلنوس نیوم ن یت بم شلهد افزايش پیدا رید ،اطل دو تیملو  0/8طی يگیم بنی ری نوگیم
نلنوس نیوم رلهش يلفت  .)P<0/05دوصد نلهنجلو هل اسپیم دو قوچ هليي رم طکمنل نلنوسن نیوم دو جینیه خنود دويلفنت ریدنند
رلهش يلفت  .)P<0/05بی اسل

نرليج اي تحيیر ،طکمل ریدن جییه بم طیزان  0/4طی يگیم دو ری وگیم بل نلنوس نیوم فهلعینت ننزيم

گ وتلتیون پیار یداز وا دو طني افزايش ش فیاسنجمهل رمي ش ریفي اسپیم وا بهیود طيبخشد.
كلیدواژهها :نريار یدان ،پالسمل طني ،فیاسنجمهل اسپیطي ،قوچ عیبي ،گ وتلتیون پیار یداز ،نلنوس نیوم.

* نوي نده ط ول

Email: s.hoseini957@gmail.com
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مقدمه

دو ب یلو از طالعهلت نشلن داده شده است رم س نیوم

س نیوم يکي از طواد طری رم نینلز بندن اسنت رنم بنم دش

دو بننلوشو دامهننل نننی طننوثی اسننت .رمیننود س ن نیوم دو

شکل عي ش طهدني يلفت طيشود [ .]11بم خوبي طشنخص

حیوانلت طزوعما بلعث ترییی ش شنکنندگي بخنش طینلني

شده است رم ساود طنلسنب سن نیوم دو جینیه حیواننلت

اسپیم ،طیرورندو هل بخش طیلني ش پیچیندگي دم اسنپیم

نريار نیداني ش حفنظ سنالطت

ار نیداتیو يکني از

بلعث افزايش فهلعیتهل

طيشود .اعريلد بی اي است رم اسری

ر نني بنندن طننيشننود[ .]7اثننی بیوعننوژيکي سن نیوم دو بنندن

عواطل عمده سیب اسنپیمهنل طنيبلشند چنیا رنم غشنل

حیوانننلت زنننده طیبننوط بننم نيننش ر ینند اين عنصننی دو

پالسمليي اسپیم حلش اسیدهل چیب غینی اشنیلع بنلاليي

طيبلشند رنم بیخني از

است .بل توجم بم اينکم ن یت اسیدهل چیب غیی اشیلع بم

اينن سنن نوپیشت ی هننل از قییننل گ وتننلتیون پیار ننیداز ش

اشیلع دو غشلء پالسمليي اسپیم نشنخواورنندگلن روچنک

يدشتییشنی ديدينلز فهلعیت نزيمي داونند ش فهلعینت نهنل

دو طيلي م بل ديری گونمهل بیشری است ،اسپیم نهل نیز بیشری

بننیا اعمننلل بیوعننوژيکي حیننلتي از قییننل فهلعیننتهننل

دو طهننیش سننیب گونننمهننل فهننلل ار ننیژن حلصننل از

ار یداتیو ،عم کنید تییشئیند ،ايمنني ،طینلوزه بنل سنیطلن،

ار یداسیون اسیدهل چیب قیاو طيگیید رم بلعث رلهش

سننالطت بلفننت پ ننرلن ش توعینندطثل ب ننیلو ضننیشو

نفوذپنیيی غشننلء ش رنلهش چشننمریی دو تحنیک اسننپیم

طيبلشد[.]12

طيشود[.]20

سلخرملن س نوپیشت ی هل طخر

رمیود س نیوم بلعث بیملو هل طخر في نظینی تح ینل

نننزيم گ وتننلتیون پیار ننیداز واديکننللهننل

زاد دوشن

طلهیچما دو گوسلعمهل ش اسبهنل ،رنلهش قندوت ايمنني

سیروپالسم وا نلبود طيرند؛ ثلبت شنده اسنت رنم سن نیوم از

بدن ،بیمنلو عضن م سنفید دو بنیههنل ،اخنرالل دو وشند،

بلفتهل دو بیابی سیبهل ار نیداتیو طحلفظنت طنيرنند ش

اخرالالت توعید طث ي گلشهل بلعی ،ش چندي اخرالل ديرنی

پلسخ ايمني طوود نیلز بیا توسهم ش بینلن هووطنونهنل ش بنم

طيشود [ 5ش  .]6س نیوم روفنلرروو ينل فهنلل رنننده ننزيم

صووت غیی ط ريیم ايمني س وعي وا بهیود طني بخشند[.]14

گ وتننلتیون پیار ننیداز اسننت رننم يکنني از قننو تننیي

اخییا نلنو ذوات س نیوم بم دعیل قلب یت دسریسي بلال ش اثیات

نريار یدانهل طییهي طيبلشند ش تجزينم پیار نیدازهل

سمي رمری دو طيلسیم بل فیم عني ش طهندني سن نیوم؛ توجنم

عیپید ش هیدوشژن پیار ید وا رلتلعیز طيرند.

گ ریدها وا بم خود ج ب نموده است [ .]25گنزاو

شنده

بم طوو طهمول غ ظت ارثی عنلصی دو رید بلالتی از سليی

است رم نلنو ذوات س نیوم طيتوانند بل توجم بم نيشي رنم دو

اندامهل طيبلشد اطل دو طوود س نیوم بیشریي غ ظنت ن دو

سلخرملن نزيم گ وتنلتیون پیار نیداز داود بنم عننوان جنزء

بیضم هل اسنت رنم غ ظنت ن دو بیضنم ن نیت بنم ديرنی

ضیشو اي

نزيم همیاه بل رلهش خایات سمیت ن یت بم

اندامهل توعیدطث ي ش حرني ن نیت بنم ریند ب نیلو بنلالتی

س نیوم عي ش طهدني عمل رنند [ 25ش .]26

طيبلشد .غ ظت بلال س نیوم دو بیضم هل نشلن دهنده نيش

هدف از انجلم اي تحيینر بیوسني تنأثیی طکمنل ننلنو

حفلظري اي عنصی رم نیلز ش ننزيمهنل طنیتی بنل ن دو

س نیوم دو جییه قوچ بی فهلعیت نزيم گ وتلتیون پیار یداز

اسپیطلتوژنز طيبلشد .رلهش سن نیوم دو بیضنمهنل احرمنلال

ش فیاسنجم هل رمي ش ریفي اسپیم بود.

اسپیطلتوز هل وا ن یت بم واديکللهل

زاد ار نیژن سنیب

پیيیتی طيسلزد[ 8ش .]19
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مواد و روشها
اي ن

شد .بیا اندازهگیی غ ظت گ وتلتیون پیار یداز دو اداطنم

زطننليش دو اي ننررله تحيیيننلتي داطپننیشو دانشننرله

نلعیز اسپیم ،نمونمهل تهیم شده بل دشو  4000بم طدت پنج

رشلشوز ش طنلبع طییهني واطنی خوزسنرلن ش همزطنلن بنل

 500طیکیش

فصل توعیدطث ي اشاس طهی طله تنل اشاسن
شد .دو اي

زطليش ،از  12وأ

دقیيم سلنریيفیوژ ش ش رم شدند سپس طيداو

ذو طنله) انجنلم

عیری) اسپیم از هی نمونم سلنریيفیوژ شنده؛ بنل طح نول بنلفی

قوچ نژاد عیبي بل طیلنری

ف فلت ش رم ش دو سم طیح م ديری سلنریيفیوژ شدند بهد

شزني  73±3ری وگیم ش س دش تل چهلو سلل دو سم تیمنلو

از خیي سلنریيفیوژ بم هینمونم يک طی يعیرنی ب دش بنلو

ش چهلو تکیاو بم طدت  63وشز اسرفلده شد .تیملوهل شنلطل

تيایی افزشده شد[.]24

جییه شنلهد بدشن نلنوسن نیوم) ،ش دش جینیه حنلش  0/4ش

فهلعیت نزيم گ وتلتیون پیار نیداز بنل اسنرفلده از رینت

 0/8طی يگیم نلنوس نیوم دو ری وگیم طلده خشنک دو طنلده
خشک طصیفي بودند .قوچهل دو يک جليرله ط ني
بلز بل ر

بیوشیمیليي واندشرس شیرت وان ل ،انر رلن) بی اسنل

نیمنم

طدل اوائم شده بیا ریت بل توجم بم وش

بروني ،دو نزديکني جليرنله طنیشهنل نرنمداو

شدند .جليرله داوا

توصیم شنده[]16

اندازه گیی شند .گ وتنلتیون پیار نیداز دو حضنوو طهنیف

خوو ش بشخوو دسرم جمهي بنوده ش

رننوط هیدوشپیار ننیداز بننم گ وتننلتیون رلتننلعیز طننيشننود ش

ب ش غیا دو حد اشرهل دو اخریلو دامهل قیاو داشت .جییه-

گ وتلتیون دو حضوو گ وتلتیون ودشررلز ش  NADPHار نید

طواد طری توصیم شنده [ ،]13طرشنکل

شده ش بالفلص م بم فیم احیل شده تیديل شده ش همزطلن بل ن

بود .طيلديی نلنوس نیوم

 NADPHنیز بم  NADP+تیديل طيشود .رنلهش جنیب دو

دامهل بی اسل

از جو ،يونجم ،سیالژ ذوت ش بلگل

طوود نیلز وشزانم طحلسیم ش پنس از اخنرالط بنل  100گنیم

طول طوج  340نلنوطری اندازهگیی طيشود.

جو ،بم صووت جداگلنم بم هنی حینوان خوواننده شند .بنم

اندازهگیی غ ظت س نیوم دو پالسنمليي خنون ش طنني

زطليش ،بم همنلن طينداو جنو

پس از سلنریيفیوژ ریدن  3000دشو بم طندت  10دقیينم) ش

طنظوو يک لنسلز شیاي

بدشن نلنو س نیوم بم گیشه شلهده خووانده شد .بيیم شیاي

جدا ریدن پالسمل ،بم وش

يک لن ش دام هل بم صووت گیشهي تریيم شدند .نلنوس نیوم

اتمي داو روو گیافیري شیملتزش  ،6650طدل  2008ژاپ )

از شیرت پیشرلطلن نلنو طنواد ايیانینلن طشنهد تهینم شند.

بل توعید هیدويد  )HG-AASپنس از هضنم فشنلو وينز

اندازه ذوات س نیوم دو داطنم بی  10تل  45ننلنوطری بنم فنیم

طوج بل نیریيک اسید  65دوصند ش هیندوشژن پیار نید 30

طليع خلر ری ونگ بم غ ظت يک گیم دو عیری بود.

دوصد) انجلم شد.

 42بهد از طصیف نلنو س نیوم ،هفرما يک بلو اسپیم-

اسپکریشطری بل دسررله جیب

دادههل حلصل ،پس از پیداز

توس نیمافزاو،Excel

گیننی بننل اسننرفلده از تحیيننک اعکریيکنني بننل دسننررله

بل اسرفلده از نیم افزاو  SASن خم  ،]18[ 8/2وشينم طنلو

اعکریشاجلروعیروو انجلم شد .حجم طني انزال شده بنل عوعنم-

 GLMبیا طدل  1تجزيم ش طیلنری هل بل اسرفلده از چنند

هليي بل دقت  0/1طی يعیری ،غ ظت اسپیم بل اسنرفلده از الم

داطنم ا دانک ش دو سنا احرمنلل پننج دوصند طيلي نم

هموسننليروطری[ pH ،]3بننل اسننرفلده از رلغننی  pHطری طننیک

شدند.

عمننلن) ،تحننیک ر نني اسننپیمهننل بننل طیکیشسننکر نننوو

وابام )1

اشاليمپو  ،سلخت ژاپ ) ش طوفوعوژ ش زندهطلني بهد از

رم  ، Yijطيداو هنی طشنلهده؛  ،µطینلنری رنل؛  ،Tiاثنی

ونگ طیز ائوزي -نکیشزي بل طیکیشسکر نوو بیوسني

زطليشي است.

تیملو؛ ش  ،eijاثی خال
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نتایج و بحث

شلهد نیز تفلشت طهنيداو طشلهده شند  ،P<0/05جندشل

نرليج حلصل از اي تحيیر نشلن داد رم طکملسنلز ننلنو

 .)2اي يلفرنمهنل ش نرنليج حلصنل از ریفینت اسنپیم نشنلن

س نیوم بنم صنووت طهننيداو  )P<0/05غ ظنت ،حجنم،

طيدهند رم بل افزايش غ ظت سن نیوم دو پالسنمل طنني بنم

تحیک ،زنندهطنلني ش نلهنجنلو وا تحنت تنلثیی قنیاو داد.

صووت ط نريیم فهلعینت ننزيم گ وتنلتیون پیار نیداز نینز

حجم ،تحیک ش زنندهطنلني دو تیملوهنل ن نیت بنم شنلهد

افزايش طييلبد ش فهلعیت بیشری اي

نزيم دو طني بلعث بهیود

افزايش طهننيداو نشنلن داد شعني بنی تیمنلو  0/4ش 0/8

بیخي از فیاسنجمهل ریفي اسپیم طيشود جدشل 1ش.)2

تفلشتي طشلهده نشد .غ ظت اسپیطلتوزشئید هل دو گیشه 0/4

س نیوم بل عم کید خود دو سلخرملن نزيمهليي از قییل

ن یت بم شلهد افزايش پیدا رید اطنل دو تیمنلو  0/8رنلهش

گ وتلتیون پیار یداز بیا تيويت سی رم ايمنني ،بنلوشو ،

پیدا رید ش ن یت بم شلهد ش تیملو  0/4رلهش طهنني داو

افننزايش شزن ،سننالطري ،رننلهش جفننت طلننندگي ،رننلهش

وا نشلن داد  .)P<0/05بل توجم بم نرليج تیملو  0/4بهرنیي

وشزهنل بننلز ش غیننیه دو صنننهت داطپننیشو ب ننیلو حننلئز

نریجم وا نشلن داد جدشل.)1

اهمینت بنوده ش شجنود ن دو جیننیه غنیايي دامهنل ب ننیلو
ضیشو طيبلشد[ 17ش .]22

غ ظت س نیوم دو طني بل توجم بم تیملوهنل افنزايش پیندا

نرليج تحيیر حلضی نشنلن داد رنم طکمنل سنلز ننلنو

رید بم گونما رم طيداو س نیوم اندازهگیی شنده دو تیمنلو
 0/8ن یت تیملو  0/4ش شلهد افنزايش طهننيداو وا نشنلن

س نیوم طوجب افزايش حجم طني انزال شده دو گنیشههنل

داد  )P<0/05اطل تفلشت طیلن تیمنلو  0/4ش شنلهد از عحنل

زطليشي ن یت بم شلهد گیديد اين افنزايش وا طنيتنوان

طلو طهنيداو نیود .همچنی بم صنووت طشنلبم بنل افنزايش

اينرونم توجیم رید رم احرملال س نیوم بی طحرويلت پیشت ی

غ ظت س نیوم ،غ ظت ش فهلعیت نزيم گ وتلتیون پیار نیداز

ش ب دو تیشحلت پیشسرلت ش ديری غدد ضنمیمم جن ني

نیز افزايش يلفت ش دو تیملوه  0/4ن یت بنم شنلهد اخنرالف

اثی داشرم بلشد ش از اي طیير بلعنث افنزايش حجنم طنني

طهنيداو نشلن داد؛ بی تیملو  0/8ن نیت بنم تیمنلو  0/4ش

انزال شده گیدد.

جدول .1تاثیر سطوح مختلف نانو سلنیوم بر فراسنجه های كمی و كیفی اسپرم قوچ عربی( بر حسب میانگین)
تیمار

حجم انزال

شاهد

1/91b

86/33b

1836b

90/35b

8/25a

7

0 /4

2/60a

91/05a

2846a

96/06a

4/5b

6/9

0 /8

2/72a

92/30a

1664C

94/56a

5/25b

6/95

سطح احتمال

0/0001

0/0014

0/0001

0/0001

0/0001

0/26

SEM

0/11

0/11

159

0/77

0/50

0/02

( میلی لیتر)

درصد تحرک

تراكم اسپرم

درصد زنده مانی

درصد ناهنجاری

pH

()106ml-1

 :a - cمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار هستند.
 SEMخطای استاندارد میانگینها

دوره   19شماره   1بهار 1396
248

تاثیر نانوسلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراكسیداز و برخی فراسنجههای كمی و كیفی اسپرم قوچ عربی خوزستان

جدول  .2تاثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز( واحد بر لیتر) و
غلظت سلنیوم (میکرو گرم بر لیتر) در منی قوچ عربی( بر حسب میانگین)
غلظت سلنیوم

گلوتاتیون پراکسیداز
شاهد

106/12c

b

0 /4

122/09b

71/09b

0 /8

167/49a

95/20a

سطح احتمال

0/0001

0/0273

SEM

8/13

4/8

69/19

:a - cطیلنری هل هی سرون بل حیشف غیی طشریک داوا اخرالف طهنيداو ه رند.
 SEMخال اسرلنداود طیلنری هل

دو سنن ول اسننپیم اسننری

است ش خود س نیوم بل توعیند  ROSبلعنث توقن

ار ننیداتیو ،رننم دو اثننی

چیخنم

پیار یداسیون اسیدهل چیب غیی اشیلع غشل پالسنمليي

س وعي ش افزايش پلپروز طيشود[ .]10پس نريار یدانهنل

ايجننلد طننيشننود ،بیشننری بلعننث اخننرالل دو عم کننید

شمشیی دش عیما ه رند رم طيداو ش دشوه طصیف نهل ب یلو
هنم

طیرورننندو هننل بخننش طیننلني طننيشننوند شظیفننم اينن

طهم است ش اسرفلده نلطنلسب نهل حرني اثنی طهکنو

طیرورندو هل تلطی انیژ طوود نیلز بیا حیرلت دم اسپیم

داود[ .]4بنلبیاي رلهش طیزان توعیند اسنپیم دو تیمنلو 0/8

است رم اسپیم وا بنم ج نو طنيوانند .بنل نينش گ وتنلتیون

طيتواند بم دعیل طواود طیبوط بم اثیات سمي س نیوم بلشند

پیار یداز دو حمليت از اي طیرورندو هل انیژ دم اسنپیم

رم بل افزايش تجمع ن ايجلد طيشود.

تلطی شده ش بلعث افزايش دوصد تحیک اسپیمهل طيشود.

س نوپیشت ی هل بلعث پلکسلز طليع سنمینلل از اننواع

رلهش دوصد تحیک اسپیم دو گیشه شلهد وا نیز طنيتنوان

 ROSشده ش غشلء اسپیم وا از سیبهل شاوده طحلفظنت

بم اخرالل دو غشل پالسنمليي ش طیرورنندو هنل اسنپیم

طيرند .رلهش سیبهل سن وعي بلعنث افنزايش دوصند

ن یت داد[ 9ش  20ش .]23

اسپیمهل زنده ش رلهش دوصد اسپیمهل طنیده ش سنیب

گزاو

ديده طيشود غشنلء پالسنمليي اسنپیم بنیا نرنم داشنر

شده است رم افنزايش غ ظنت سن نیوم بلعنث

افزايش تهداد اسپیطلتوزشئیدهل طيشود رم هم و بنل نرنليج

انداطکهل ش اجزا داخل س وعي ،ن وا احلطم ریده است ش

نشنلن داده

بل شيژگيهل نیممتیاشايي خود گیاديلن شیمیليي ينونهنل ش

شده است رم اوتیلط طثیت ش طهنيداو طیلن فهلعیت ننزيم

ديری اجزا طح ول وا حفظ طيرند .اگی غشل پالسنمليي

گ وتلتیون پیار یداز پالسمل سمینلل ش تیارم اسپیمهنل دو

سیب بییند بليد س ول وا طیده دو نظی گیفنت ش دو داخنل

نمونمهنل اسنپیم اننزال شنده شجنود داود[ .]1دو تجنويز

بدن قلدو بم بلوشو نی ت[ .]2افزايش دوصند سن ولهنل

نريار یدان هل طيداو طصیفي ب یلو حلئز اهمیت طيبلشند.

زنده وا طيتوان اينروننم توجینم رنید رنم تيوينت سی نرم

تحيیر حلضی طيبلشد[ .]4دو تحيیيلت طخر

طي گزاوشي طو هليي رم طيداو سن نیوم بنلاليي دويلفنت

نريار یداني طوجنب حنیف واديکنللهنل

ریده بودند ،تهداد شاروئل زينلد دو طينلطع بنلفري بیضنم

يکپلوچري غشلء س وعي اسپیم شنده ش سن ول بنم فهلعینت

داشرند رم اي نشلن طيدهند طينلديی بنلال سن نیوم سنمي

طییهي خود اداطم طيدهد.
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اعالم ریدند رم تریییات غ ظت س نیوم دو دش گنیشه تیمنلو

طیر گزاوشلت اوتیلط طثیت ش طهنيداو بنی فهلعینت
نزيم گ وتلتیون پیار یداز سنمینلل ش دوصند اسنپیمهنل

شده بل س نیوم طشلبم بود اطل دو گیشه طکملسلز شنده بنل

زنده بل غشل سلعم ش نیز دوصد اسپیمهل بنل طووفوعنوژ

فیم طهدني س نیت) تریییات فهلعیت گ وتلتیون پیار نیداز

طییهي شجود داود[ .]1بهیود رلورید غشلء س ولهل اسپیم

ب یلو بیشری بود رم ن وا بم قلب یت دسریسني بنلالتی ن دو

ش ج وگیی از اثیات تخیيیي واديکللهنل

تشکیل س نوپیشت ی هل ن یت دادند[.]15

زاد ار نیژن ش

ديری عواط ي رم بل ار یداسیون عیپیندهنل غشنليي بلعنث

دو تحيیيي رم بیوش تلثیی طکمنل سن نیوم انجنلم شند

نلهنجلو هل س وعي طيشوند ،دوصد اسپیمهل نلهنجنلو

نرني

وا رلهش طيدهد .شجود واديکللهنل

طشخص شد رم س نیوم خون ش فهلعینت ننزيمهنل

ار یداني تحت تلثیی جییههل حلش س نیوم عي ش طهدني

زاد بلعنث اخنرالل

ریدنند رنم فهلعینت

عم کید س ول دو تیلدالت غشنلئي از جم نم سن ول هنل

ش نلنو س نیوم قیاو گیفت نهل گزاو

اسپیم ) شده ش اي بلعث طيشود رنم سن ول از اين پنس

گ وتننلتیون پیار ننیداز دو تیمننلو نلنوسنن نیوم ن ننیت بننم

نرواند بم دوسري عمل ریده ش از بی طيوشد.

تیملوهل س نیوم عي ش طهدني بنم صنووت قلبنل تنوجهي

بل توجم بم اينکم دوصد تحنیک ش تنیارم اسنپیمهنل دو

بلالتی بود .دو نهليت اي نریجم حلصل شد رم طکمل رنیدن

تیملوهل ن یت بم شلهد افزايش يلفت طل انرظلو داشنریم رنم

س نیوم بلعث بهیود عم کید دام ،ظیفیت نرنيار نیداني ش

دو نریجم تیارم بلال ش فهلعیت بیشنری سن ولهنل اسنپیم ش

غ ظت س نیوم دو خون بزهل نی دو حلل وشد طنيشنود ش

طرلبوعی م بلالتی pH ،طليع طني انزال شده سنیيهری ش بیشنری

تیملو نلنو س نیوم وا بم دعیل قلب یت دسریسي بلالتی بنم اين

رلهش پیدا رند اطل بل توجم بم نرليج طل اي اتفلق وب نداد ش

طلده ،بم عنوان بهریي تیملو طهیفي ریدند[.]21

اي بم طهنل

گزاو

ن است رم طکمل سلز نلنو س نیوم بی وش

شده است رم افنزشدن ننلنو سن نیوم بنم جینیه

 pHطليع طني انزال شده تلثییگیاو بوده است زيیا دو نریجنم

بزهل نی رمیت ش ریفیت اسپیم تحیک ،تنیارم ،حجنم ش

افزايش تحیک ش تیارم اسپیطلتوزشئیدهل بليد  pHدو تیملو-

 )pHتحت تلثیی قیاو نریفت رم طخلع

بل نرليج طل دو قوچ

هل رلهش پیدا طي رید؛ اطل چون  pHترییی نکید پنس طني-

نژاد عیبي بود؛ اي اخرالف طنيتوانند طیبنوط بنم شنیاي

توان گفت رم طکمل نلنو س نیوم  pHطليع طني انزال شده وا

نمونم بنیداو  ،شنیاي

تثییت ش رلهش  pHوا دو تیملو هل خنثي ریده است.

اندازه ذوات نلنوس نیوم ذوات نلنو دو جییه بز بوئی 60تل 80

طوافر بل نرليج تحيیيلت طنل ،گنزاو

شنده اسنت رنم

ب ش هنوايي ،طينداو نلنوسن نیوم،

نلنوطری اطل دو تحيیيلت طل  10تل  45نلنوطری) بلشند بنل اين

غ ظننت سنن نیوم بننل تحیيننک فهلعیننت نننزيم گ وتننلتیون

حلل دو تیملو حلش نلنوس نیوم دوصد نلهنجلوهل اسنپیم

پیار یداز بلعث بهیود ریفیت اسپیم ان لن طيشود ش اوتیلط

ن یت بم گیشه شلهد رنلهش طهننيداو وا نشنلن داد رنم

طثیت ش طهننيداو بنی فهلعینت گ وتنلتیون پیار نیداز ش

طالبر بل نرليج طل بود[.]20

بهیود ریفیت اسپیم شجود داود[ .]1طي گزاوشني طشنخص

دو طجموع تحيیينلت طنل نشنلن داد رنم طکمنلسنلز

شد رم بل افزشدن س نیوم دو دش فیم عني ش طهندني ،غظنت

نلنوس نیوم دو سا  0/4طی يگیم بی ری وگیم جییه بل نرليج

س نیوم ش فهلعیت نزيم گ وتنلتیون بنم صنووت طهننيداو

طنلسب دو رمیت ش ریفیت اسپیم قوچ عیبي همیاه است ش

افزايش پیدا رید ش دو گیشه شلهد غ ظت س نیوم ش فهلعیت

اسپیم توعید شده بم رمک اي طکمنل ن نیت بنم شنلهد از

گ وتلتیون پیار یداز هی ردام ترییی نکیدند .همچننی

طيلشطت ش طلندگلو بلالتی بیخووداو خواهد بود.

نهنل
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Abstract
The objective of this experiment was to study the effects of dietary nano-selenium supplementation on the
glutathione peroxidase activity and sperm quality and quantity parameters of Arabian rams. In this
experiment, twelve Arabian rams with an average weight of 73±3 kg and age of two to four years were
used. Animals were divided into three groups: the control group (without -nano Selenium) and two
experimental groups that received 0.4 and 0.8 mg nano-selenium per kg dry matter, respectively. The
results showed that significant increase in semen selenium concentration and semen glutathione
peroxidase activity in group 0.8 mg nano-selenium compared with the control group (P<0.05), but there
was no significant difference between 0.4 mg nano-selenium per kg supplementation and control group.
The volume of ejaculate, sperm motility and viability increased in treatments compared with the control.
Spermatozoa concentration was increased in group 0.4 mg nano-selenium per kg, but it was decreased in
Group 0.8 mg nano-selenium per kg. The percentage of sperm abnormality significantly increased in
control compared with experimental groups. According to the results of this research, supplementation of
0.4 mg Nano-selenium per kg dry matter in the diet, increased the glutathione peroxidase activity in
semen and improve the quality and quantity characteristics of sperm.
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