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 1395 آذرتاریخ پذیرش:            1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

کننده بر پایه بافر تریس حاوی حجم رقیق 20ساله در فصل تولیدمثلی در  4-3راس بز نژاد مهابادی  4دست آمده از یک حجم منی به 

عنوان افزودنی با منشا حیوانی مرغ بهعنوان افزودنی با منشا غیرحیوانی و یک درصد زرده تخمیتن سویا بهدرصد لس 5/2و  2، 5/1، 1، 5/0مقادیر 

، 2های دارای مورفولوژی غیرطبیعی در پارچگی غشاء و میزان اسپرممانی، یکرونده، زندهها بر جنبایی کل و پیشمخلوط شد و اثرات افزودنی

داری میزان جنبایی گراد بررسی شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش زمان نگهدرجه سانتی 4ری منی در دمای داساعت پس از نگه 48و  24، 6

های در زمان .(P<05/0) داری کاهش یافتندطور معنیهای با مورفولوژی طبیعی بهمانی و درصد اسپرمپارچگی غشاء، زندهرونده، یککل و پیش

(. در P>05/0) های مختلف وجود نداشتکنندهپارچگی غشاء بین رقیقرونده و یکداری در جنبایی کل و پیشنیمورد ارزیابی هیچ تفاوت مع

درصد  5/0حاوی  کنندهتر از رقیقدرصد لسیتین بیش 5/1کننده حاوی مانی اسپرم در رقیقداری منی در شرایط سرد زندهساعت پس از نگه 24

 5/1کننده حاوی های با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیقداری منی در شرایط سرد درصد اسپرمت پس از نگهساع 48و  24، 6لسیتین بود.  در 

(. با توجه به نتایج P<05/0) های حاوی زرده و برخی از سطوح مختلف لسیتین بودندکنندهرقیقتر از سایر داری کمطور معنیدرصد لسیتین به

 باشد.داری اسپرم بز در شرایط سرد میمناسب برای نگه کنندهعنوان رقیقدرصد لسیتین سویا به 5/1کننده حاوی دست آمده، رقیقبه

 

   کننده، اسپرم بز، شرایط سرد ذخیرهلسیتین سویا، رقیق کلمات کلیدی:

 karimikazem @ gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

اسپرم یک روش مناسب برای مطالعات آزمایشگاهی و  دارینگه       

بخش اساسی و ضروری در ت و های اهلی استلقیح مصنوعی در دام

در تولیدمثل،  آوریآید. از این فنحساب میهای تولیدمثل بهوریآفن

های برتر در و توزیع ژن دارای ارزش اصالحی باال نر دامانتخاب برای 

 شودها بدون در نظرگرفتن محدودیت زمانی و مکانی استفاده میگله

(Maia، 2010.) تركیب مانند مهمی عوامل ،دارینگه فرآیند طی 

 رقیق شیمیایی تركیب (،1981 ،همکاران و Alaud) منی پالسمای

تواند بر كیفیت و میزان سردسازی، می و داریها، دمای نگهكننده

ترین و مهم ،هادارندهثیرگذار باشد. اضافه كردن نگهاباروری اسپرم ت

 موردترین موضوع تحقیقات در دهه اخیر در در حال حاضر اصلی

(. هدف از اضافه 1993و همکاران   Aitkenباشد )اسپرم می دارینگه

تأمین انرژی مورد نیاز  داری،نگههای دارنده به محیطكردن نگه

های تنش كاهش دمایی، هایآسیب ها ازسلول حفاظت اسپرم، هایسلول

ک محیط یفیزیکی و شیمیایی ناشی از سرد كردن و در نهایت ایجاد 

و همکاران  Philipsكه باشد. وقتیمی هاماندن اسپرم ندهمناسب برای ز

سازی منی پستانداران ذخیره را برای مرغزرده تخم مثبت اثرات (1939)

کی از اجزاء معمول در محیط انجماد یعنوان زرده به ،ثابت نمودند

های با چگالی اسپرم پستانداران مورد استفاده قرار گرفت. لیپوپروتئین

مرغ با اتصال به غشای اسپرم طی فرآیند خش زرده تخمب (LDL) كم

های حرارتی مقاومت اسپرم در برابر آسیبباال بردن باعث  دارینگه

، Watsonكند )سرمایی محافظت می تنشاسپرم را در برابر  و شودمی

كولین و فسفاتیدل حاوی مقادیری فسفاتیدیل LDL چنینهم (.1976

طور مرتب جایگزین گشایی بهخی -مادسرین است كه طی فرآیند انج

، Footeو  Graham) شوندرفته غشای اسپرم می فسفولیپدهای از دست

سازی مرغ برای رقیق(. با وجود اثرات بسیار مثبت زرده تخم1987

های اخیر استفاده از آن های پستانداران، در سالمنی در تمامی گونه

ا كاهش یرای حذف و هایی ببا مشکالتی روبرو شده است و تالش

مشکالت ترین مهم ها صورت گرفته است.كنندهمقدار آن در رقیق

موجود در آن،  LDLبودن میزان  متغیر عنوان یک افزودنیزرده به

 بر میکروبی موثر سموممیکروبی قابل انتقال و تولید  هایآلودگی

های كنندهرقیق شوند تاباشند كه باعث میمیاسپرم  افزایش مرگ

غیراستاندارد شناخته  هایكنندهعنوان رقیقمرغ بهاوی زرده تخمح

 چنین هم .(1998 ،همکاران و  Bousseau؛2003 ،همکاران و Gil) شوند

Moussa  ک سری مواد ینشان دادند كه حضور  )2002(و همکاران

تواند باعث ممانعت از تنفس اسپرم شود مرغ كه میدر زرده تخم

دهد. این امر سبب شده است اسپرم را كاهش میمانی جنبایی و زنده

ا دیگر مواد یثر آن وكه تقاضا برای جایگزین كردن زرده با بخش م

های تجاری كه در آن كنندهکی از اولین رقیقی .ابدیجایگزین افزایش 

دارنده غیرحیوانی جایگزین شده است، ک نگهیمرغ با زرده تخم

 Bousseau) نام دارد (اره سویاكننده حاوی عصرقیق) بیوسیفوس پالس

باشد كه كننده ساخت كشور فرانسه می(. این رقیقBrillard ،1994 و

 .های مختلف مورد بررسی قرار گرفته استبرای انجماد اسپرم گونه

Gil تجاری بیوسیفوس كنندهنشان دادند كه رقیق (2000) همکاران و 

در مقایسه با  باعث بهبود جنبایی و خصوصیات حركتی اسپرم گاو

چون عصاره منابع گیاهی هم شود.مرغ میحاوی زرده تخم كنندهرقیق

مرغ است و دارای اثر محافظتی بهتری در مقایسه با زرده تخم ،سویا

تر تحت تأثیر صدمات ناشی از ها كمكنندهساختار اسپرم در این رقیق

و   Aires(.1997و همکاران،  Hinsch) گیرندآسیب سرمایی قرار می

كننده آندرومد باعث افزایش نشان دادند كه رقیق (2003) همکاران

گاو فحل تلقیح شده با  20000دار درصد آبستنی در بیش از معنی

كننده حاوی كننده در مقایسه با رقیقآن رقیق بااسپرم منجمد شده 

 كنندهمقایسه رقیق در (2008) و همکاران  Fukui.شدمرغ زرده تخم

مرغ نشان های حاوی زرده تخمكنندهبا رقیق زودنی گیاهیحاوی اف

های تلقیح شده زایی در میشدادند كه بین درصد آبستنی و درصد بره

داری وجود ندارد. بررسی كننده تفاوت معنیرقیق دو در منجمد اسپرم با

اثر محافظتی لیپیدهای سویا بر كیفیت منی گاوهای وحشی اروپایی 

 داری در جنبایی، خصوصیات حركتیختالف معنیدهد كه انشان می

های حاوی كنندهرقیق در گشاییخی-انجماد از بعد اسپرم شناسیریخت و

 Perez-Garnelo) شتمرغ وجود نداشیره سویا در مقایسه با زرده تخم

نشان دادند كه  (2008)همکاران و   Agarwal.(2006 ،و همکاران

دارنده قادر نیست همانند زرده هک ماده نگیعنوان لسیتین سویا به

گشایی شود و خی-باعث محافظت از اسپرم انسان طی فرآیند انجماد

و همکاران   Forouzanfarدنبال دارند.را به جنبایی در داریمعنی كاهش

مرغ تخم ای بر انجماد اسپرم قوچ با جایگزینی زرده( در مطالعه2009)

تواند رصد لسیتین سویا میک دیبا لسیتین سویا گزارش كردند كه 

و   Sharafiكننده منی قوچ شود.مرغ در رقیقجایگزین زرده تخم

ای بر انجماد اسپرم قوچ نشان دادند كه ( در مطالعه2009همکاران )

درصد لسیتین سویا اثرات محافظتی برابری با محیط  یکغلظت 

دارد. منظور انجماد اسپرم قوچ نژاد لری بختیاری تجاری بایوكسل به

مانی، وضعیت آكروزومی و توانایی در این مطالعه میزان جنبایی، زنده

درصد  یکلقاح آزمایشگاهی اسپرم در دو محیط انجماد بر پایه 

  لسیتین سویا و محیط تجاری بایوكسل برابر بود.

های مختلف هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه نسبت       

ا منشا غیرحیوانی و البته انتخاب عنوان افزودنی بلسیتین سویا به

عنوان رقیق بهترین نسبت از نظر اثرات محافظتی در شرایط سرد به

 باشد. كننده مناسب برای سپرم بز می
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 هامواد و روش
در این تحقیق : مکان و حيوانات مورد استفاده در آزمايش       

د. سال استفاده ش 3-4با سن مهابادی نژاد  بزاز منی چهار راس 

ای دوبار و در فصل صورت هفتههای آموزش دیده بهبزآوری منی جمع

مدت مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران به در 1393 در مهرماه تولیدمثلی

آوری منی و انتقال آن به صورت گرفت. بالفاصله پس از جمعهفته  4

  های اولیه روی منی صورت گرفت.، بررسیدانشگاه تهران آزمایشگاه

های مذكور در بز: تغذيه و مديريت حيوانات مورد آزمايش       

نور طبیعی قرار شرایط مسقف با كف سیمانی تحت یک جایگاه نیمه

ها  بزتغذیه شدند. در طول تحقیق  داریگرفته و با جیره در حد نگه

 .صورت آزاد به آب و آجر معدنی دسترسی داشتندبه

های منی نمونه داري:نگه آوري مني و ارزيابي پيش ازجمع       

آوری جمع آزمایش های موردبزمهبل مصنوعی از  وسیلهبه دوبار ایهفته

ها شستشو و استریل شده و در حین گیری، مهبلشدند. قبل از نمونه

آوری نمونه، برای سهولت در دخول آلت حیوان سطح داخلی جمع

بل مصنوعی مهبل با ژل لغزنده كننده آغشته گردید. فشار درون مه

درون محفظه تنظیم شده و برای با باز كردن شیر و دمیدن هوا به

های منی تا زمان ها، نمونهجلوگیری از ایجاد شوک سرمایی به اسپرم

 گرادسانتی درجه 37 عایق دارای آب انتقال به آزمایشگاه، درون فالسک

ل و در آزمایشگاه منتق سرعت بهگیری بهداری و پس از اتمام نمونهنگه

گراد قرار داده شدند. حجم بین درجه سانتی 37 حمام آب گرم با دمای

لیتر، اسپرم درمیلی 5/2×  910 تر ازلیتر، غلظت بیشمیلی 75/0 -2

تر از درصد و مورفولوژی اسپرم غیرطبیعی كم 70تر از بیش جنبایی

شد. سپس  نظر گرفته طبیعی در نمونهعنوان درصد در هر انزال به 10

های منی هر دام به یک مقدار مساوی در یک لوله آزمایش از نمونه

های ها، نمونهمجزا ریخته و با توجه به احتمال اثرات متقابل بین نمونه

تقریبی ارزیابی مجدد  جنباییمنی مخلوط شده نیز از نظر رنگ و 

و  Fazeli) تا از سالمت نمونه برای انجماد اطمینان حاصل شود ندشد

 .(2010 همکاران،

كننده از یک برای ساخت رقیق :هاي آزمايشمواد و محيط       

گرم بر  1/27محیط بر پایه تریس استفاده گردید. محیط پایه حاوی 

فروكتوز  گرم بر لیتر 10سیتریک اسید،  گرم بر لیتر 14تریس، لیتر 

پارچگی غشای اسپرم از کیبرای ارزیابی . لیسیتین سویا بود %1 و

 9متشکل از  (Hypo-osmotic swelling test :HOST) تمحیط هاس

استفاده شد كه  سیترات سدیم گرم بر لیتر 9/4 ، فروكتوز گرم بر لیتر

 مانی از رنگبرای ارزیابی زنده .اسمول بودمیلی 100اسمواللیتی آن  

 29 ائوزین، گرم در لیتر 7/16متشکل از نیگروزین  -آمیزی ائوزین

گرم در لیتر  100و  سدیمسیترات  گرم در لیتر

ها و اسپرم غیرطبیعی هایبرای ارزیابی اسپرم شد. استفاده نگروزین رنگ

لیتر میلی 5/62متشکل از با آكروزوم غیرطبیعی از محلول هانکوک 

لیتر محلول میلی 150، محلول سالینلیتر میلی 150، %37فرمالین

در این مطالعه برای  استفاده شد. لیتر آب دوبار تقطیرمیلی 500بافر و 

ک یدارنده با منشأ گیاهی از های حاوی نگهكنندهساخت انواع رقیق

 .(2010و همکاران،  Fazeli) محیط بر پایه بافر تریس استفاده شد

حاوی  گیاهی انجماد هایمحیط ساخت برای :آزمايشي تيمارهاي       

خچال یدر  لسیتین سویا از روز قبل محیط بر پایه بافر تریس تهیه و

های مختلف لیستین غلظت شدند. دارینگه گرادسانتی درجه 4 در دمای

عنوان یکی از اجزای افزودنی درصد( به 5/2و 2، 5/1، 5/0،1سویا )

كننده به محیط پایه حاوی بافر تریس اضافه گردید. سپس رقیق

داری شدند. در این تحقیق ساعت نگه 48های رقیق شده تا نمونه

جای لسیتین سویا از تیمار مذكور یک تیمار  كه در آن به 5 عالوه بر

عنوان افزودنی با منشاء حیوانی استفاده شده بود برای مرغ بهزرده تخم

 Fazeli) صورت جداگانه درنظر گرفته شدمقایسه با تیمارهای فوق به

 (. 2010و همکاران، 

حجم  1 سازی به نسبترقیق: اسپرم هايارزيابيو  پردازش       

كننده انجام شد. سپس لوله منی در ظرف حجم رقیق 20منی و 

گراد قرار داده شد و بعد از درجه سانتی 37سی آب سی 100محتوی 

داری نگهساعت  48گراد طی درجه سانتی 5 قرار گرفتن در یخچال

اسپرم  جنباییدر این تحقیق بررسی فراسنجه مورد ارزیابی . اولین شد

قرار گرفت روی الم  منیبود. به این منظور سازی شروع سرد از پس

ارزیابی مورد با روش چشمی گذاشتن یک المل تمیز روی آن، الم  با و

پارچگی کی بررسی .گردید ثبت نمونه هر روندهشیپ جنبایی و گرفت قرار

براساس اسموالریتی  تتست هاس شد. انجام تتست هاس با اسپرم ءغشا

كند. اسموالریتی گیرد عمل میر میمحیطی كه اسپرم در آن قرا

اسمول و اسموالریته مورد نیاز برای اسپرم میلی 100 تمحیط هاس

اسپرم با قرار گرفتن در یک محیط  ،اسمول است. بنابراینمیلی 425

دهد و انتهای دم آن گره سرعت واكنش میبا اسموالریتی پایین به

ادر هستند به این نوع های زنده قخورد. بدیهی است كه تنها اسپرممی

گیرند های مرده كه در این محیط قرار میتغییر واكنش دهند و اسپرم

های اسپرم تست پس از انجام این واقع دهند. درهیچ واكنشی نشان نمی

ها هایی كه دم آنهای زنده و اسپرمعنوان اسپرمبا دم گره خورده به

ده  ،ه این منظورب شوند.عنوان اسپرم مرده تلقی میصاف است به

میکرولیتر از محیط هایپواسموتیک هاست  100میکرولیتر از منی به 

دقیقه در  30سپس  و سیترات سدیم بود اضافه كه حاوی فروكتوز و

نمونه انکوبه شده با  دقیقه،  30دمای اتاق انکوبه شد. پس از گذشت 

استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. بررسی میکروسکوپی با 
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گراد و با بزرگ درجه سانتی 37فاده از یک صفحه داغ در دمای است

اسپرم  200صورت گرفت. در هر گروه تیماری حداقل  400نمایی 

های با دم گره خورده )زنده( نسبت به گره شمارش شد و درصد اسپرم

آمیزی مانی از رنگرای ارزیابی زندهب .نخورده )مرده( محاسبه شد

باشد كه ده شد. این روش بر این اساس مینیگروزین استفا -ائوزین

های كنند ولی اسپرمهای مرده رنگ ائوزین را به خود جذب میاسپرم

 آمیزی پس زمینه وگیرند. رنگ نیگروزین برای رنگزنده رنگ نمی

ایجاد اختالف میان اسپرم و رنگ زمینه برای دید بهتر است. برای این 

اسپرم را برداشته و روی الم قرار از نمونه  میکرولیتر  20 آمیزیرنگ

نیگروزین روی  -از رنگ آماده شده ائوزین میکرولیتر 20داده و سپس 

آرامی نمونه را هم زده تا اسپرم با رنگ نمونه ریخته و با سر سمپلر به

نمایی شدن الم را زیر میکروسکوپ با بزرگ مخلوط شود. پس از خشک

های مختلف آن عکس از بخش هاقرار داده و برای شمارش اسپرم 400

های اسپرم شمارش شد و درصد اسپرم 200شد و سپس  از هر نمونه 

هایی كه رنگ رنگی )مرده( و رنگ نشده )زنده( محاسبه شد. اسپرم

ها رنگ گرفته ا تنها بخشی از گردن آنیرنگ به خود گرفته صورتی كم

های ابی اسپرمبرای ارزی عنوان اسپرم زنده درنظر گرفته شدند.بود به

 1های حاوی قطره از هر نمونه به میکروتیوب 3غیرطبیعی حداقل 

ک قطره از این محلول یسی محلول هانکوک افزوده شده و سپس سی

ک المل پوشانده شده و با شمارش یروی الم قرار گرفته و توسط 

نمایی اسپرماتوزوا زیر میکروسکوپ فازكنتراست با بزرگ 200حداقل 

های غیرطبیعی و اسپرم با آكروزوم غیرطبیعی اسپرم درصد ،400

ک داده واحد در یعنوان محاسبه شده است. میانگین سه مشاهده به

 (. 2010و همکاران،  Fazeli) نظر گرفته شده است

استفاده از این پژوهش با  حاصل هایادهد :هاداده تحليل و تجزيه       

و آنالیز مشاهدات  MIXبا رویه  و SAS SAS، (2003 (افزار آمارینرماز 

صورت ها بهتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده شونده مورد تکرار

LSmean  وSEM اند.داده شده نمایش 

 

 نتایج

 رنگ،) اولیه هایویژگی نظر از منی شده آوریجمع هاینمونه       

 برای هاآن بودن مطلوب تا گرفت قرار ارزیابی مورد( جنبایی و حجم

 رنگ دارای شده، ارزیابی هاینمونه گردد. تمام مشخص آزمایش نجاما

 دارای ایوانس اولیه ارزیابی روش براساس و ندبود( كرم) مناسب

  . بودند درصد 70 از بیش جنبایی

 داری میزان جنبایی كلنتایج نشان داد كه با افزایش زمان نگه       

 (3غشاء )جدول پارچگی ( و یک2)جدول  رونده(، پیش1)جدول 

های ( اما در فراسنجهP<05/0) یابدداری كاهش میطور معنیبه

مورد ارزیابی بین  هایداری در زمانجنبایی كل هیچ تفاوت معنی

 (.P>05/0) های مختلف وجود نداردكنندهرقیق

 

 

 هاين سويا در زمانهاي حاوي مقاديرمتفاوت لسيتيکنندههاي موجود در رقيق: درصد جنبايي کل اسپرم1جدول 

 حالت سردداري اسپرم بهمختلف نگه

SEM کل 
داري اثرمعني  

داريزمان نگه   

داري اسپرم )ساعت(زمان نگه درصد لسيتسن  

کنندهسويا در رقيق  48 24 6 2 

 * 49/4c 57/6b 68/6a 72/4a 5/0  

 * 53/4c 64/6b 74/2a 74/2a 1 

 * 55/4c 66/8b 77/6a 81/2a 5/1  

 * 52/2c 64/0b 75/4a 78/2a 2 

 * 54/0c 66/6b 74/8a 76/2a 5/2  

 * 50/0c 60/6b 75/4a 78/6a %1 مرغزرده تخم  

03/4   Ns Ns Ns Ns داری اثر تیمارمعنی 

abcهای مربوطه میدار بین میانگین: حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنی( 05/0باشند< P.) 

Nsم وجود تفاوت معنی: عد( 05/0دار<Pوجود تفاوت معنی :* ،) 05/0دار در سطح>P 
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هاي هاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانکنندههاي موجود در رقيقاسپرم رونده: درصد جنبايي پيش2جدول 

 داري اسپرم به حالت سردمختلف نگه

 SEM کل 
داري اثرمعني  

داريزمان نگه   

داري اسپرم )ساعت(ن نگهزما درصد لسيتسن  

کنندهسويا در رقيق  48 24 6 2 

 * 38/6c 44/4b 54/0a 54/8a 5/0  

 * 37/2c 47/2b 55/0a 58/8a 1 

 * 42/0c 50/6b 58/8a 63/2a 5/1  

 * 37/2c 46/0b 58/2a 59/8a 2 

 * 36/0c 46/2b 56/6a 57/0a 5/2  

 * 34/6c 44/2b 56/4a 58/6a %1 مرغزرده تخم  

9/3   Ns Ns Ns Ns داری اثر تیمارمعنی 

abcهای مربوطه میدار بین میانگین: حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنی( 05/0باشند< P.) 

Nsعدم وجود تفاوت معنی :( 05/0دار<Pوجود تفاوت معنی :* ،) 05/0دار در سطح>P 
 

هاي هاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانکنندههاي موجود در رقيقاسپرم ي غشايپارچگيک: درصد 3جدول 

 داري اسپرم به حالت سردمختلف نگه

SEM کل 
داري اثرمعني  

داريزمان نگه   

درصد لسيتسن  داري اسپرم )ساعت(زمان نگه

 2 6 24 48 کنندهسويا در رقيق

 * 44/8c 54/6b 66/2a 69/8a 5/0  

 * 48/2c 60/6b 68/2a 70/8a 1 

 * 49/0c 61/6b 72/2a 75/8a 5/1  

 * 48/6c 58/2b 69/8a 73/0a 2 

 * 49/6c 58/8b 71/0a 71/6a 5/2  

 * 46/8c 57/0b 71/2a 72/4a %1 مرغزرده تخم  

99/3   Ns Ns Ns Ns داری اثر تیمارمعنی 

abcهای مربوطه میدار بین میانگیند تفاوت معنی: حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجو( 05/0باشند< P.) 

Nsعدم وجود تفاوت معنی :( 05/0دار<Pوجود تفاوت معنی :* ،) 05/0دار در سطح>P 
 

هاي مختلف هاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانکنندههاي موجود در رقيقماني اسپرم: درصد زنده4جدول 

 م به حالت سردداري اسپرنگه

SEM کل 
داري اثرمعني  

داريزمان نگه   

داري اسپرم )ساعت(زمان نگه درصد لسيتسن  

 2 6 24 48 کنندهسويا در رقيق

 * 51/8c 59/0bB 70/6a 75/8a 5/0  

 * 58/2c 64/0bAB 76/0a 77/6a 1 

 * 60/0c 71/4bA 79/4a 83/0a 5/1  

 * 57/0c 65/8bAB 78/0a 80/2a 2 

 * 59/0c 68/0bAB 77/6a 79/2a 5/2  

 * 55/2c 64/8bAB 78/0a 83/0a %1 مرغزرده تخم  

89/3   Ns * Ns Ns داری اثر تیمارمعنی 

ABCabcهای دار بین میانگین: حروف انگلیسی كوچک متفاوت در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنی

 (.P >05/0) باشندمربوطه می

Nsعدم وجود تفاوت معنی :( 05/0دار<Pوجود تفاوت معنی :* ،) 05/0دار در سطح>P 
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دار دهنده تفاوت معنی( نشان4)جدول  مانینتایج مربوط به زنده       

 باشد داری اسپرم میساعت پس از نگه 24ها در كنندهبین رقیق

های حاوی كنندهرقیقمانی اسپرم در زنده 24كه در ساعت طوریهب

درصد لسیتین  5/0كننده حاوی تر از رقیقدرصد لسیتین بیش 5/1

مانی كاهش داری میزان زندهبود. از سوی دیگر با افزایش زمان نگه

 داری را نشان داد.معنی
 

 سويا در  هاي حاوي مقادير متفاوت لسيتينکنندهدر رقيق غيرطبيعي مورفولوژيهاي داراي : درصد اسپرم5جدول 

 داري اسپرم به حالت سردهاي مختلف نگهزمان

SEM کل 
داري اثرمعني  

داريزمان نگه   

داري اسپرم )ساعت(زمان نگه درصد لسيتسن  

 2 6 24 48 سويا در رقيق کننده

 * 13/0aA 10/9bA 9/8bAB 9/8b 5/0  

 * 12/4aAB 11/5abA 10/2bcAB 9/7c 1 

 * 10/2aB 8/6bB 8/2bB 7/6b 5/1  

 * 12/1aAB 10/7abAB 10/5bA 8/4c 2 

 * 13/8aA 11/4abA 11/2abA 9/9b 5/2  

 * 13/7aA 12/1bA 11/8bA 9/9c 1% مرغزرده تخم 

81/0   * * * Ns داری اثر تیمارمعنی 

ABCabcهای دار بین میانگینفاوت معنی: حروف انگلیسی كوچک متفاوت در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ متفاوت در هر ستون بیانگر وجود ت

 (.P >05/0باشند )مربوطه می

Nsعدم وجود تفاوت معنی :( 05/0دار<Pوجود تفاوت معنی :* ،) 05/0دار در سطح>P 
 

های با مورفولوژی داری منی درصد اسپرمساعت پس از نگه 6در        

اری دطور معنیدرصد لسیتین به 5/1كننده حاوی غیرطبیعی در رقیق

درصد لسیتین بودند.  5/2و  2های حاوی زرده، كنندهتر از رقیقكم

طبیعی در رقیق های با مورفولوژی غیرنیز درصد اسپرم 24در ساعت 

تر از سایر رقیق داری كمطور معنیدرصد لسیتین به 5/1كننده حاوی 

 در ساعت بودند. لسیتین( درصد 2 حاوی كنندهرقیق استثنای)به هاكننده

 5/1كننده حاوی های با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیقنیز اسپرم 48

های حاوی زرده، كنندهتر از رقیقداری كمطور معنیدرصد لسیتین به

های با (. درصد اسپرمP<05/0) درصد لسیتین بودند 5/2و  5/0

های سو با تغییرات در سایر فراسنجهمورفولوژی غیرطبیعی نیز هم

 داری افزایش یافت. افزایش زمان نگه كیفی اسپرم با
 

 بحث

رونده و در تحقیق حاضر با افزایش زمان جنبایی كل و پیش       

داری نشان داد كه با سایر مطالعات پارچگی غشاء كاهش معنییک

های ساختاری و آسیب(. 1382خوانی دارد )فوالدوند و همکاران، هم

رما و كاهش فسفریالسیون س داری درعلت نگهغیرساختاری غشاء به

توانند از دالیل كاهش سرما می داری درپروتئین آكسونم طی نگه

دلیل كاهش  یک (2000و همکاران،  Baumber) جنبایی اسپرم باشد

 Maxwell)سردسازی باشد تواند اثر فرآینداسپرم می روندهپیش تحرک

ر كه د شد بر اسپرم قوچ مشخص ایدر مطالعه .(Watson ،1996 و

 گراد میزان جنبایی درجه سانتی 4داری اسپرم در نگهدوم روز 

كننده بهتر از رقیق سویا  لسیتین كننده حاویرونده در رقیقپیش

چنین در هم(. 2011و همکاران،  Kasimanickam) است شیرحاوی 

مرغ كننده حاوی زرده تخمدیگر نشان داده شد كه رقیق پژوهشی

 داری داشتساعت نگه 30داری اسپرم بعد از بهتری برای نگه توانایی

(Paulenz  ،2003و همکاران .) فوالدوند و همکاراندر مطالعه 

داری اسپرم قوچ در شرایط سرد نگه های مختلف، در زمان(1393)

از  شیر، زرده و یا لسیتین سویا %1كننده حاوی سه رقیقتفاوتی بین 

كه با نتایج این تحقیق  داسپرم مشاهده نش مانیزندهنظر تاثیر بر 

عالوه بر آن نشان داد كه  لعات حاضر،اطمطابقت دارد اما نتایج م

ساعت ذخیره در شرایط سرد  24مانی اسپرم در هرچند از نظر زنده

مرغ زرده تخم %1لسیتین سویا و یا  %1كننده حاوی بین دو رقیق

ق كه سطح لسیتین موجود در رقیتفاوتی وجود ندشت اما هنگامی

مانی بهتر شد بنابراین % افزایش یافت اثرات آن بر زنده 5/1كننده به 

عنوان یک عامل كننده خود بهسطوح مختلف لسیتین سویا در رقیق

باشد و بیانگر این واقعیت است كه اثرگذار و بسیار مهم مطرح می

مانی به كاهش تولید ها در افزایش زندهكنندههرچند اثرات رقیق

، Ball) مربوط است های سرماییتنش و كاهش ی آزادهارادیکال

اما این امکان وجود دارد كه با افزایش سطح لسیتین سویا در ( 2001

درصد بتوان این اثرات را به حداقل  5/1درصد به  1كننده از رقیق
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درصد( لسیتین  5/2یا  2 رساند و البته نمی توان از سطوح باالتر )مثالً

 های سرماییشوکیز چنین انتظاری را داشت. كننده نسویا در رقیق

(Amann  وGraham ،1993 ،)ذخیره پیر شدن اسپرماتوزوا در طی 

 پذیرواكنش هایو افزایش تولید اكسیژن (Watson ،1981) سازی

(Alvarez  ،2011و همکاران) خسارت غشایی  د از دالیلنتوانمی

نظر سالمت  داری ازتفاوت معنی در آزمایش حاضر .نداسپرم باش

كننده وجود سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیق بینغشای اسپرم 

نداشت و هیچ تفاوتی این سطوح با زرده از خود نشان ندادند كه با 

؛ 1393 )فوالدوند و همکاران، نتایج برخی محققین مطابقت ندارد

Bohlooli  ،شاید بتوان چنین استدالل كرد كه 2012و همکاران .)

كننده به جهت ن سویای الزم برای افزودن به رقیقحداقل لسیتی

باشد و افزایش این درصد می 5/0ممانعت از خسارت به غشای اسپرم 

با تر شرایط نخواهد كرد. سطح به سطوح باالتر كمکی به بهبود بیش

درصد لسیتین  5/1كننده حاوی دست آمده، رقیقهتوجه به نتایج ب

داری اسپرم بز در شرایط برای نگه كننده مناسبعنوان رقیقسویا به

ساعت  24مانی اسپرم ها  در باشد چرا كه در شرایط سرد زندهسرد می

های كنندهتر از سایر رقیقكننده بیشداری در این نوع رقیقپس از نگه

داری ساعت پس از نگه 24تا  6چنین در گیاهی و زرده بود و هم

تر از سایر بیعی در آن كمطهای دارای مورفولوژی غیردرصد اسپرم

های حاوی درصدهای متفاوت لسیتین سویا و زرده بود  كنندهرقیق

تری داری اسپرم در شرایط سرد كه تنش كماسپرم و با توجه به نگه

درصد لسیتین در  /50كند، سطح نسبت به شرایط انجماد ایجاد می

داری یط نگهكافی است و قادر است كه اسپرم را در این شرا كنندهرقیق

كه لسیتین در شرایط انجماد اثرات كند. الزم به ذكر است كه برای این

درصد آن استفاده شود  5/1محافظتی خود را دارا باشد باید از سطح 

(Sharafi  ،2009و همکاران.) مرغتخم زرده از از طرف دیگر، استفاده 

 تیمشکال بروز با اخیر هایسال در داری اسپرمنگه هایمحیط در

 به آن وابستگی و مرغتخم زرده كیفیت بودن رمتغی. است بوده همراه

 دارینگه شرایط و گذاریتخم روزهای تعداد وراثت، چونهم عواملی

 هایدر محیط آن از استاندارد هایغلظت تهیه كه است شده باعث آن

 انتقال احتمال مرغتخم زرده چنین،هم. شود روبرو مشکل با دارینگه

 زرده. دهدمی افزایش را مایکوپالسماها و هاباكتری وسیلهبه آلودگی

 شده اسپرم هنگام زود پذیریظرفیت سبب كه است پروژسترون دارای

ذراتی  وجود آن دیگر معایب از. كندمی وارد آسیب اسپرم آكروزوم به و

 دچار را CASA با خصوصبه میکروسکوپی هایارزیابی كه است

 برخالف گیرد.می نظر در مرده اسپرم نیز را راتذ زیرا كند،می مشکل

 عنوانبه هاLDL و خوب هایلیپوپروتئین عنوانبه هاHDL كه بدن

 را هاآن نام جااین توان درمی شوند،می نامیده بد هایلیپوپروتئین

 اثر زرده هایHDL زیرا نمود، یکدیگر جایگزین

 دارند. بابرمی میان از را هاآن مفید اثرات و داشته LDL با معکوس

 به مربوط هاسلول دارینگه در مرغتخم زرده اصلی اثر كهاین به توجه

 استفاده لذا باشدمی لسیتین مانند كم چگالی با هایلیپوپروتئین بخش

 رقیق محیط در دسترس قابل تجاری ماده عنوانبه سویا لسیتین از

. دهد افزایش بولیق قابل حد تا را محیط كیفیت تواندمی منی كننده

 جایگزین سویا لسیتین تحقیق این در شد ذكر كه مواردی به توجه با

 شد. منی كنندهرقیق در مرغتخم زرده

درصد  5/1حاوی  كننده، رقیقدست آمدههبا توجه به نتایج ب       

داری اسپرم بز در مناسب برای نگه كنندهعنوان رقیقلسیتین سویا به

ساعت پس  24ها  در مانی اسپرمرا كه در زندهباشد چشرایط سرد می

تر از سایر كننده بیشداری منی در شرایط سرد در این رقیقاز نگه

ساعت پس  24تا  6چنین در های گیاهی و زرده بود و همكنندهرقیق

دارای مورفولوژی  هایاسپرم بز در شرایط سرد، درصد داری اسپرمنگه از

های های حاوی درصدكنندهیر رقیقتر از ساطبیعی در آن كمغیر

 متفاوت لسیتین سویا و زرده بود.  
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