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 چكيده 

. كننده تريس بر روي خصوصيات حركتي اسپرم قوچ داالق در شرايط پس از انجماد بودمرغ در رقيقهدف از اين مطالعه، بررسي اثر زرده تخم
كننده تريس آوري شدند و با رقيقبا  استفاده از شوك الكتريكي جمعكيلوگرم و  45± 5راس قوچ سالم و بالغ با ميانگين وزني 4هاي مني از نمونه

ليتري پر شدند و ابتدا بر گراد بدرون  پايوتهاي نيم ميليدرجه سانتي 5ساعت سردسازي و رسيدن به دماي  2مخلوط شده و پس از  4به  1به نسبت 
روز پايوتها يخگشايي شدند و ميزان حركت موجي، درصد  10پس از . دروي بخار ازت مايع منجمد و پس از آن در ازت مايع نگهداري گرديدن

تيمار شامل تيمارفاقد زرده و تيمار حاوي زرده تخم مرغ  2اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با . تحرك و حركت پيشرونده آنها بررسي شد
نده بر حركت موجي، ميزان تحرك و حركت پيش رونده اسپرماتوزوا نتايج نشان داد كه حضور زده تخم مرغ در رقيق كن. تكرارصورت گرفت 7و 

- كننده تريس پيشنهاد ميمرغ در رقيقبنابراين به منظور نگهداري اسپرم قوچ داالق در شرايط انجماد ، بكارگيري زرده تخم). >05/0P(معني دار بود

  .گردد

  تحرك، اسپرم، زرده تخم مرغ، قوچ  :واژگان كليدي

  
 مقدمه 

سازي اسپرم به الزمه استفاده بهينه از آن، ذخيره ها است كههاي سودمند و مؤثر براي بهبود كارايي توليد دام تلقيح مصنوعي يكي از روش
انجماد اسپرم در پيشرفت ژنتيكي گله، جلوگيري از انقراض نژادهاي بومي و انتقال مايع مني از مركز توليد و  .باشدصورت مايع و منجمد مي

اما از مشكالت انجماد اسپرم مي توان به كاهش تحرك، آسيبهاي عملكردي و ساختاري . ع آوري به دورترين مكان ها نقش مهمي داردجم
هاي انجمادي در رقيق كننده به منظور كاهش آسيبهاي حاصل از سرد بنابراين حضور محافظت كننده. غشاء و كاهش توان باروري اشاره نمود

زرده تخم مرغ نيز يكي از محافظت كننده هاي انجمادي است كه با عمل بر غشاي سلولي، . گشايي امري ضروري استسازي، انجماد و يخ
، تركيبات مهم در زرده تخم مرغ  هستند كه 1LDLكند كه ليپوپروتئينهاي با دانسيته پايين اسپرم را در برابر شوك سرمايي محافظت مي

در حدود دو سوم بخش جامد زرده تخم مرغ را تشكيل مي دهد كه داراي هسته اي از  LDL. دارندمسئوليت حفاظت از اسپرم را بر عهده 
باتوجه به كاهش ). 1987ساالمون و ماكسول، (تري گليسريد و كلسترول است كه به وسيله فسفوليپيد و پروتئين احاطه شده است 

ده ها، به گونه اي انتخاب گردد كه اسپرم را نسبت خصوصيات حياتي اسپرم در طي انجماد، مي بايست تركيبات رقيق كنن
بنابراين هدف از انجام اين مطالعه، بيان نقش زرده تخم مرغ بر تحرك اسپرم . شرايط متغير بوجود امده حفاظت كند به

  .بودقوچ داالق در شرايط انجماد 
  

  ها مواد و روش
ساله با  4تا 3رأس قوچ داالق  4از . طبيعي گرگان صورت گرفترزي و منابعاين تحقيق در ايستگاه تحقيقات علوم دام دانشگاه علوم كشاو 

اسپرم به رقيق كننده  4به  1هاي مناسب انتخاب و به نسبت نمونه. الكتريكي انجام شدگيري به وسيله دستگاه شوككيلوگرم، اسپرم 45±5وزن
___________________________________________________________________________ 

1 - Low density lipoprotein 
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گراد سرد، سپس درجه سانتي 5ها تا دماي ابتدا نمونه. مرغ بودندده تخمكننده تريس فاقد زرده و حاوي زرتيمارها شامل رقيق. اضافه گرديد
پايوتهاي حاوي اسپرم . ليتري پر و ابتدا بر روي بخار ازت مايع منجمد و سپس در ازت مايع نگهداري شدندميلي 5/0به درون پايوتهاي 

حركت موجي، درصد اسپرم متحرك و حركت پيشرونده با ارزيابي خصوصيات حياتي شامل تعيين . روز يخگشايي شدند 10منجمد پس از 
درجه سانتي گراد بدون  37به منظور تعيين حركت موجي، يك قطره اسپرم را  بر روي يك الم با دماي . شمارش ميكروسكوپي انجام شد

و فاقد حركت، امتياز صفر در  5 حركت موجي مورد مشاهده قرار گرفت كه براي بيشترين حركت، امتياز X100المل گذاشته و با بزرگنمايي 
به منظور تعيين درصد تحرك اسپرماتوزوا يك قطره اسپرم و يك قطره سرم فيزيولوژي بر روي الم قرار داده و با مشاهده . نظر گرفته شد

متحرك شمارش و  ، تعداد اسپرمx40مستقيم و شمارش سلولهاي اسپرماتوزواي داراي حركت در ميدان ديد ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 
اين آزمايش در ). 1987ساالمون و ماكسول، (براي تعيين حركت پيشرونده، تعداد اسپرمهاي داراي حركت مستقيم به جلو شمارش شدند 

منه اي ميانگين داده ها با آزمون چند دا. آناليز شد SASداده هاي آزمايش با استفاده از نرم افزار آماري . قالب طرح كامال تصادفي انجام شد
درصد مقايسه شدند و به دليل درصدي بودن داده ها در اين آزمايش از تست نرماليته استفاده گرديد و چون داراي توزيع  5دانكن در سطح 

  .نرمال بودند از تبديل زاويه اي استفاده نشد
  

 نتايج و بحث

تحرك اسپرم و حركت پيشرونده اسپرم در مرغ بر حركت موجي، نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه اثر زرده تخم
و باالترين ميزان حركت موجي، تحرك و حركت پيشرونده با ميانگين ) >05/0P(شرايط انجماد معني دار بوده است

اسپرم در  ).3و 2،1نمودار(مرغ بدست آمددرصد به ترتيب در تيمار حاوي زرده تخم 75±92/0درصد و  29/1±81، 2/0±4
شود كه اين شوك سبب اي از دماي بدن كمتر شود به شوك سرمايي مبتال ميظ، زماني كه دماي آن به ميزان قابل مالحظهنبود تركيبات محاف

، آنزيمها، آزاد شدن فسفوليپيدها از اسپرم و كاهش در ATPكاهش تحرك و افزايش نفوذ پذيري غشاء اسپرمها نسبت به آلودگيها، يونها، 
زرده تخم مرغ با تشكيل  LDLفسفوليپيدهاي موجود در . شودمرغ استفاده ميجلوگيري از آن از زرده تخم گردد كه برايسياليت غشاء مي

اليه محافظتي بر غشاء و رقابت با پپتيدهاي زيانبار در پالسماي مني كه سبب خروج كلسترول از سطح غشاء و حساسيت اسپرم به شوك 
نتايج ). 2006برگرون و منجونات، (ين طريق به ذخيره سازي جامد اسپرم كمك مي كندشوند، از سلول اسپرم محافظت و به اسرمايي مي

حاصل از اين تحقيق نشان داد كه حضور زرده تخم مرغ در رقيق كننده تريس سبب افزايش تحرك، حركت پيشرونده و حركت موجي اسپرم 
را براي اسپرم قوچ در رقيق كننده حاوي زرده تخم مرغ و بهترين درصد زنده ماني و بهبودي ) 1995(ساالمون و ماكسول. قوچ گرديد

زنده (بيان كردند كه حضور زرده تخم مرغ به طور معني داري خصوصيات حياتي ) 2006(فرناندزسنتز و همكاران. گليسرول بدست آورند
  . اسپرماتوزوا را بهبود مي بخشد) ماني و تحرك

       
  )      انحراف استاندارد ±(پيشرونده درصد حركت-3نمودار) انحراف استاندارد ±(تحرك اسپرم درصد-2نمودار) استانداردانحراف ±(حركت موجي- 1نمودار
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   گيري كلي نتيجه
با توجه به اينكه مهمترين احتياج سلول به انرژي بمنظور تحرك  اسپرم است و زرده تخم مرغ حاوي مقداري گلوكز و 

مرغ در رقيق كننده تريس  و بدليل مقاومت در برابر شوك سرمايي، بكارگيري زرده تخمبرخي تركيبات انرژي زا است 
  .براي نگهداري طوالني مدت اسپرم قوچ داالق پيشنهاد مي گردد
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Abstract: 
The objective of this study was to investigate the effect egg yolk in Tris extender on motility 
characteristics of spermatozoa in Dallagh ram in post frozen condition. Semen samples were collected 
from 4 healthy and mature rams using an electro ejaculator with average 45 ± 5 Kg and were mixed with 
Tris extender in a ratio of 1:4 semen, after 2 hours, cooled to 50c. Then, 0.5 ml of straws were filled with 
diluted semen and freeze above liquid nitrogen vapor and kept in liquid nitrogen. After 10 days straw 
were thawed and wave motion, motility and progressive motility were investigated. This experiment was 
carried out on the basis of completely randomized design with 2 treatments include treatment of egg yolk 
and non egg yolk with 7 replications. Results showed that the egg yolk on wave motion, motility and 
progressive motility was significant (P<0.05). Therefore using  egg yolk in Tris extender is recommend 
for storage Dallagh rams in frozen condition. 
 
Key words: motility, spermatozoa, egg yolk, ram 

  


