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   چكيده
 5كننده تريس بر خصوصيات مورفولوژيكي اسپرم قوچ داالق در شرايط سردسازي تا بلدرچين در رقيقهدف از اين مطالعه، بررسي اثر زرده تخم 

آوري شدند كيلوگرم و با  استفاده از شوك الكتريكي جمع 45± 5راس قوچ سالم و بالغ با ميانگين وزني 4هاي مني از نمونه. گراد  بوددرجه سانتي
گراد از نظر ناهنجاريهاي درجه سانتي 5ساعت سردسازي و رسيدن به دماي  2مخلوط شده و پس از  4به  1كننده تريس به نسبت و با رقيق

تيمار شامل تيمارفاقد زرده و تيمار حاوي زرده  2اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با . عي بررسي شدندمورفولوژيكي و درصد اسپرم طبي
نتايج نشان داد كه حضور زرده تخم بلدرچين در رقيق كننده تريس نتوانست اثر معني داري بر ناهنجاريها و . تكرارصورت گرفت 6تخم بلدرچين و 

بنابراين بكارگيري زرده تخم بلدرچين، ناهنجاريهاي ظاهري اسپرم قوچ داالق را در شرايط سردسازي ).   >05/0P(ددرصد اسپرم طبيعي داشته باش
  . درجه سانتي گراد نمي تواند بهبود بخشد 5تا 

  زرده تخم بلدرچين ، ناهنجاريهاي مورفولوژيكي، اسپرم :كليديواژگان 
  

   مقدمه
- پژوهشگران صنعت تلقيح). 1379قزوينيان، (هاي مناسب بستگي داردكنندهبه ساخت رقيق مصنوعي در گوسفندبخشي از موفقيت تلقيح

درجه  5ماند، از طرفي خنك كردن آهسته مني رقيق نشده تا مصنوعي دريافتند اسپرم در مني رقيق نشده فقط براي مدت كوتاهي زنده مي
ها محلولهايي هستند كه به منظور حفاظت سلولهاي اسپرم در مراحل سرد نندهرقيق ك. شودگراد باعث مرگ تعداد زيادي از اسپرمها ميسانتي

 يمرغ يكي از اجزاء معمول رقيق كننده هاست كه بواسطه ليپوپروتئين و لسيتين، اسپرم را از شوك سرمايزرده تخم. شدن و انجماد پديد آمدند
كننده بر كيفيت با توجه به گزارشات بسيار كمي از بكارگيري زرده تخم پرندگان مختلف در رقيق). 1376 ،لطيفيان(كنديمحافظت م

بلدرچين بر ناهنجاريهاي مورفولوژيكي اسپرماتوزاي قوچ داالق در شرايط سردسازي اسپرماتوزوا، هدف از اين مطالعه بررسي اثر زرده تخم
  .بود گراددرجه سانتي 5تا 
  

  ها مواد و روش
ساله به  4تا  3رأس قوچ داالق  4از . اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات علوم دام دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صورت گرفت

رقيق اسپرم به  4به  1و به نسبت  و نونه هاي مناسب انتخاب .كيلوگرم، اسپرم گيري به وسيله دستگاه شوك الكتريكي انجام شد 45±5وزن 
 نمونه هاي اسپرم . بلدرچين بودند تيمارها شامل رقيق كننده تريس فاقد زرده و حاوي زرده تخم. اضافه گرديد كننده
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گراد از نظر ناهنجاريهاي مورفولوژيكي و اسپرم طبيعي مورد ارزيابي قرار درجه سانتي 5ساعت سردسازي تا دماي  2رقيق شده پس از 
استفاده با  گرسر بز و رم نقايصي چون، سر جداشده ،قطره سيتوپالسمي دور، دم پيچ خورده ، سر باريكبراي ارزيابي مورفولوژي اسپ. گرفتند

داده . اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي انجام شد) 1983بالم، (شمارش گرديد  X 40نيگروزين و با بزرگنماي - از رنگ آميزي ائوزين
درصد مقايسه شدند و  5ميانگين داده ها با آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح . ندآناليز شد SAS هاي آزمايش با استفاده از نرم افزار آماري

  .شدبه دليل درصدي بودن داده ها در اين آزمايش از تست نرماليته استفاده شد و چون داراي توزيع نرمال بودند از تبديل زاويه اي استفاده ن
 

  نتايج و بحث
). <P 05/0(دار نبودنشان داد كه اثر زرده تخم بلدرچين بر ناهنجاريهاي مورفولوژيكي و اسپرم هاي طبيعي معني نتايج حاصل از اين آزمايش

به ترتيب در تيمار حاوي زرده تخم  91± 14/1 و 9± 14/1گرچه كمترين ميزان نقص مورفولويكي و باالترين ميزان اسپرم طبيعي با ميانگين 
زرده تخم پرندگان مختلف همچون بلدرچين، مرغ و مرغابي داراي تركيبات متفاوتي از اسيدهاي چرب، . )2و 1نمودار(بلدر چين بدست آمد

ي مي فسفوليپيدها و كلسترول و نسبتهاي متفاوتي از فسفاتيديل اتانول آمين به فسفاتيديل كولين هستند و اثرات متفاوتي بر اسپرماتوزوا برجا
پايداركننده كه به اسپرم در برابر شوك سرمايي كمك مي كند و فاكتور ذخيره سازي كه به زنده  به فاكتوراثرات مفيد زرده را مي توان . گذارند

كه با سردسازي اسپرم آسيب هاي سلولي پديدار مي گردد، اينبا توجه به ). 2010كوالكسيز و همكاران، (ماني اسپرم كمك مي كند نسبت داد 
زرده تخم بلدرچين نتوانست اثر مثبتي بر  كه نتايج نشان داد. يس در اين آزمايش استفاده شداز زرده تخم بلدرچين در رقيق كننده تر
 DNAميتوكندري،  يند سردسازي برآايجاد كند كه شايد به اين دليل باشد كه آسيبهاي حاصل از فر ناهنجاريهاي مورفولوژيكي مورد ارزيابي،

 ت نباشد ورؤينيكروزين قابل - اشد كه با ميكروسكوپ نوري و با روش رنگ آميزي ائوزينايجاد شده ب اسپرماتوزوا و يا ساختار داخلي غشاء
همچنين اين احتمال وجود دارد كه اين ناهنجاريها در طي اخذ اسپرم . اين محافظت كننده تاثيري بر آسيب ظاهري سلول اسپرم نداشته باشد

رقيق سازي و يا تهيه گستره ايجاد شده باشد و ديگر بكارگيري زرده فرايند در طي يا قبل از افزودن زرده  تخم بلدرچين،  با شوك الكتريكي 
 ندهاي غير طبيعي قوچ بيان نمودطي آزمايش از زرده تخم پرندگان بر اسپرم) 2010(كوالكسيز و همكاران . نتواند در جهت رفع نقايص برآيد

   .كه زرده تخم بلدرچين نتوانتست اثر مفيدي بر جاي گذارد

                
  )انحراف استاندارد ±(درصد اسپرماتوزواي طبيعي - 2نمودار)         انحراف استاندارد ±(درصد ناهنجاريهاي مورفولوژيكي - 1نمودار          

  
 نتيجه گيري كلي 

مورفولوژيكي سلول اسپرماتووزاي قوچ ناهنجاريهاي نتوانست در جهت كاهش  بلدرچينزرده تخم با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، 
 .برآيد ،درجه سانتي گراد در رقيق كننده تريس 5دماي داالق و افزايش اسپرمهاي طبيعي در طي سردسازي تا 

ناهنجاري مورفولوژيکي اسپرماتوزوا
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Abstract  
The objective of this study was to investigate the effect of quail yolk in Tris extender on morphological 
characteristics of spermatozoa in Dallagh ram in during cooling to 50c. Semen samples were collected 
from 4 healthy and mature rams by 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 and morphological defects and 
normal spermatozoa were investigated. This experiment was carried out on the basis of completely 
randomized design with 2 treatments include treatment of quail yolk and non quail yolk with 6 
replications. Results showed that the quail yolk couldn’t have significant effect on morphological defects 
and normal spermatozoa (P>0.05). Therefore using quail yolk in Tris extender cant improve 
morphological defects of  Dallagh ram spermatozoa in in during cooling to 50c. 
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