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  چكيده
 
. بر ويژگي هاي اسپرم قوچ مغاني بود) روغن ماهي( n-3هدف از تحقيق حاضر، مطالعه اثر تغذيه منبع اسيدهاي چرب  

ي شد و يكي، از خوراك هاي شـاهد و يـا مكمـل    تقسيم بند) n=4(به دو گروه   ،ساله نژاد مغاني 4-3هشت رأس قوچ 
 CNCPSهر دو جيره ايزوكالريك و ايزو نيتروژنيك بوده و مطابق با نرم افـزار  . شده با روغن ماهي را دريافت نمودند

بـه وسـيله مهبـل     1389ارديبهشـت مـاه   24بهمـن تـا    5نمونه هاي مني هر دو هفته يك بار از . گوسفندي تنظيم گرديد
، غلظـت و درصـد اسـپرم زنـده مـورد      pHخصوصيات مني شامل حجم، تحرك اسـپرم،  . آوري گرديد مصنوعي جمع

 01/0p(تغذيه روغن ماهي موجب بهبودحجم مني، تحرك اسپرم، غلظت و درصد اسپرم زنده گرديد. ارزيابي قرار گرفت

شنهاد مي نمايد كـه تغذيـه روغـن    بنابراين نتايج پي .) ≤ 01/0p(مني ايجاد نكرد pH، در حالي كه هيچ تغييري در ) ≥
مي تواند از كاهش ويژگي هاي مني قوچ كه در اثر ورود به فصل غيـر توليـد     n-3ماهي به عنوان منبع اسيدهاي چرب 

-در تركيب اسيدهاي چرب اسپرم، اعمال مي n-3/n-6اين اثر احتماالً از  طريق  افزايش  نسبت . مثلي، جلوگيري نمايد

  .گردد
 

   روغن ماهي، قوچ مغاني، اسپرم، اسيد چرب :يكليد واژگان
  

    مقدمه
يكي از بـارزترين عوامـل تـاثير     .هر سيستم توليدي در دامپروري تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد دهيسود
ـ  .مديريت عملكرد توليد مثلي در سطح گله مي باشد در اين سيستم، گذار  طـوري كـه در بـين عوامـل مختلـف،     ه ب
توجه به عوامل  دليل اهميت اقتصادي عملكرد توليد مثلي،ه لذا ب .از اين بخش قابل توجه مي باشد حاصل دهيسود

راهكارهاي متعددي  . ن موثر واقع شودز آمد حاصل اآو در  دهيبازده توليد مثلي مي تواند در افزايش سود موثر بر
تغذيه اي و دستكاري  اهكارهاي اصالح نژادي،ر توان به براي بهبود عملكرد توليد مثلي وجود دارد كه از جمله مي

 توجـه ). درصد 10-20( پايين است وراثت پذيري صفات توليد مثلي اين كه دليله ب. هاي فيزيولوژيكي اشاره نمود
 گونه هـاي  بيشتر در ). 2007دولت پناه و همكاران، (توجه مي شود  پيش ش ازين بآ تاثيرگذاراي  عوامل تغذيه به
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 شـامل  بيشـتر كـه   است غيراشباع زنجير بلند چرب اسيدهاي اسپرم، غشاي چرب اسيدهاي اعظم شبخ پستانداران

 اسـيد ، )DHA( دوكوزاهگزاانوئيك اسيد نشخواركنندگان، جمله از پستانداران بيشتر در.  مي باشد n-3سري هاي

 با اشباع غير  چرب ياسيدها كل از درصد 60 بر بالغ كه طوري به است، اسپرم غشاي فسفوليپيدهاي غالب چرب

 پرندگان چرب اسيدهاي تركيب در كلي طور به ،)2003كستلني و همكاران، (مي دهد تشكيل را دوگانه پيوند چند

 زيادي مقدار اهلي پستانداران در كه حالي در است، رسيده اثبات به n- 6 چرب اسيدهاي مقدارزيادي وجود اهلي،

 اسـيدهاي  مقـدار  در كـاهش  كـه  است مطلب اين دهنده نشان شواهدوجود دارد  n-3  اشباع غير چرب اسيدهاي

 در اسـپرم هـا   انجمـاد  قابليـت  و تحـرك  تعداد، در كاهش باعث) PUFA( دوگانه پيوند چند با اشباع غير چرب

باتوجه به مطالب بيان شده، هـدف ازايـن    .)1996كلسو و همكاران،(مي شود پستانداران اهلي گونه هاي از بسياري
  .بر ويژگي هاي اسپرم قوچ هاي مغاني بود n-3مطالعه اثر اسيد هاي چرب  ،پژوهش

  
  مواد و روش ها

در ايستگاه پرورش اصالح نژاد گوسـفند مغـاني جعفرابـاد مغـان      89تا پايان ارديبهشت  88اين آزمايش از بهمن ماه
اين قوچ ها به طور . شدند تخابانكيلوگرم  72.5±/2ساله با ميانگين وزن  4-3راس قوچ مغاني  8تعداد . انجام شد

گوسفندي در حـد  CNCPS1جيره با استفاده از نرم افزار . راسي شاهد و تيمار تقسيم شدند 4تصادفي به دو گروه 
 3پيش از شـروع آزمـايش،   . جيره ها در دو نوبت صبح و عصر براي قوچ ها روزانه داده شد. نگهداري تنظيم شدند

هفته به جيره هاي غذائي اختصاص  2سپرم گيري با استفاده از مهبل مصنوعي و هفته جهت عادت دهي قوچ ها به ا
بالفاصـله  . ماه با استفاده از مهبل مصنوعي انجام شـد  3اسپرم گيري از قوچ ها هر دو هفته يكبار به مدت . داده شد

فراسنجه هـاي مربـوط بـه     تا وضعيت. بعد از اسپرم گيري نمونه ها براي ارزيابي به آزمايشگاه ايستگاه منتقل شدند
، تحـرك اسـپرم،   pHويژگي هاي اسپرم مشخص شود فراسنجه هاي اندازه گيري و ارزيـابي شـده شـامل، حجـم،     

 هاي داده براي   SASآماري  افزار نرم  Mixed ي از رويه استفاده با آزمايش هاي داده. غلظت و اسپرم زنده بود

 دليـل  بـه  و شـدند  مقايسه درصد 5و  1سطح توكي در آزمون ااستفاده ازب ها داده ميانگين .شد شونده  آناليز تكرار

 زاويه تبديل از نبودند نرمال توزيع داراي چون و شد استفاده نرماليته تست از آزمايش اين در ها داده بودن درصدي

 . شد استفاده اي

ا حجـم انـزال در محـل نمونـه     لـذ . براي جمع آوري مني از مهبل مصنوعي مجهز به به لوله هاي مدرج استفاده شد
، pHبـا توجـه بـه اهميـت     . گيري و بالفاصله بعد از نمونه گيري از روي لوله هاي آزمـايش مـدرج ثبـت گرديـد    

 pH 211( 01/0متر ديجيتالي با دقـت   pHنمونه ها با دستگاه  pHبالفاصله پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، 

Microprocessor, pH meter, Hanna, Italy ( اسـپرماتوزوا  تحرك درصد تعيين منظور بهاندازه گيري شد ،
 روي الم بـر  .رقيق سازي گرديد 100به  1به نسبت ) درصد 9/0نمك طعام (نمونه اي از مني در سرم فيزيولوژيك 

 بـا  .يابنـد  گسـترش  يكنواخـت  طـور  بـه  ها نمونه تا شد داده قرار المل آن روي سپس داده، قرار شده گرم پيش از

                                                 
1- Cornell Net Carbohydrate and Protein System  
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 بزرگنمايي با نوري ميكروسكوپ ديد ميدان در حركت داراي اسپرماتوزواي سلول هاي شمارش و مشاهده مستقيم

40 x آميزي رنگ براي .گرديدمحاسبه  را متحرك اسپرم درصد و شمارش را اسپرم كل تعداد متحرك، تعداد اسپرم 

به  و تهيه الم روي را اي گستره و نموده وطمخل را نيگروزين -رنگ ائوزين قطره يك با شده رقيق اسپرم قطره يك
 و مـرده  عنـوان  بـه  را بودند گرفته بنفش رنگ كه تعداد اسپرم هايي .گرديد خشك هوا مجاورت در دقيقه 2 مدت
  .شدند و شمارش شد گرفته نظر در زنده عنوان به رنگ فاقد اسپرم هايي تعداد

  
  نتايج و بحث

د كه اثر تيمار اعمال بر حجم مني در مقايسه بـا گـروه شـاهد معنـي دار بـوده      نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان دا
 حجـم منـي انـزال شـده در گوسـفند     . حجم نمونه هاي مني در حيوانات مختلف متفاوت است).  ≥ 01/0p(است 

 2الـي   7/0حجم مني براي قـوچ در دامنـه اي بـين    . نسبت به ساير حيوانات اهلي مثل گاو و خوك پايين مي باشد
ميلي ليتر گزارش شده است، در حالي كه حجم مني مشاهده شده در اين نژاد، به طور متوسط در گروه روغن ماهي 

در اين مطالعه مصرف روغن ماهي تأثير معني داري بر حجم مني . ميلي ليتر بوده است 1.7در مقايسه با گروه شاهد 
در خـوك و دولـت   )2001(از پژوهش روك و همكـاران  نتيجه حاصل از مطالعه انجام گرفته با نتايج حاصل. داشت

با توجه به آن كـه حجـم منـي بيشـتر     . در بز در فصل غير توليد مثلي، مطابقت داشته است) 2007(پناه و همكاران 
احتمـاالً بـر    n-3وابسته به ترشحات مايع پالسمايي از غدد ضميمه جنسي است، بنابراين تغذيـه اسـيدهاي چـرب    

نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه اثر تيمار اعمال بـر تحـرك    .ماي مني مؤثر مي باشدساخت و ترشح پالس
  ).  ≥ 01/0p(اسپرم در مقايسه با گروه شاهد معني دار بوده است

نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه اثر تيمار اعمال بر تحرك اسپرم در مقايسه با گروه شاهد معنـي دار بـوده   
در خـوك   )2001(نتيجه حاصل با نتايج پژوهش هـاي انجـام گرفتـه توسـط روك و همكـاران      ).  ≥ 01/0p(است

براي توجيه افزايش تحـرك اسـپرم    .همخواني ندارد در خوك)2004(استرززك و همكارانمطابقت داشته و با نتايج 
در اثر تغذيه مكمل چربي، مي توان اظهار داشت كه اثرات مثبت تغذيه مكمل روغن مـاهي، بـا افـزايش اسـيدهاي     
چرب غير اشباع در غشاي پالسمايي پوشش دهنده سر و دم اسپرم و بهبود سياليت و قابليت فشردگي غشـاء، بـاال   

يي با حركات تاژكي اسپرم، اثرگذاري در تأمين انرژي و برخي مواد و مشتقاتي بردن توانايي سازگازي غشاي پالسما
   .كه در تسهيل و افزايش تحرك اسپرم دخالت دارند، اعمال مي گردد

نتيجه حاصـل  ).  ≥ 01/0p(معني دار بود غلظت اسپرمبر  اعمالنتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه اثر تيمار 
در خـوك و دولـت پنـاه و    ) 2004(يجه پژوهش هاي انجام گرفته توسط استرززك و همكاراندر غلظت اسپرم با نت

در ) 2001(در بز همخواني دارد، ولي با نتايج پژوهش هاي انجام گرفته توسط روك و همكـاران  ) 2008(همكاران 
گونه و . ي مي باشدغلظت اسپرم ناشي از فعاليت هاي آنزيمي و سلولي دخيل در اسپرم ساز. خوك همخواني ندارد

خصوصيات به خصوص مربوطه نيز ممكن است در تفاوت هاي گزارش شده در مطالعـات مختلـف نقـش داشـته     
  ). ≤ 01/0p(منـي معنـي دار نبـود    pHهمچنين نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه اثر تيماراعمال بـر   .باشد
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نتـايج   ). ≥ 01/0p(ر اعمال بر درصد اسپرم زنـده معنـي دار بـود   نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه اثر تيما

) 2001(مطابقت نداشته و با نتايج روك و همكـاران ) 2004(حاصل از اين پژوهش با يافته هاي استرزك و همكاران
اسيد هاي چرب غير اشباع با چند بانـد دوگانـه غلظـت كلسـترول خـون را  افـزايش مـي دهـد و         . همخواني دارد

پيش ساز هورمون تستسترون مي باشد هورمون تستسترون باعث تحريك ترشح تركيبات پالسـماي منـي    كلسترول
فروكتوز و ساير قند هـا بـه   . مي شود كه از مهمترين انها مي توان به فروكتوز، سوربيتول و اسيد سيتريك اشاره كرد

   ).2000 لبويف و همكاران،(عنوان منبع انرژي نقش مهمي در زنده ماني اسپرم دارد
  

  نتيجه گيري
درصد اسپرم زنده اثر مثبت  برحجم، تحرك، غلظت اسپرم و n-3تغذيه روغن ماهي، به عنوان منبع اسيدهاي چرب 

كه دليل اين عمل را انتقال مؤثر اسـيدهاي چـرب    . داشت و از كاهش ناشي ازاثر فصل در فراسنجه هاي مني كاست
n-3  اثرات مثبت تغذيه روغن مـاهي بـر    ه بنظر مي رسدبطوريك. ت مي دهندهاي اسپرم را نسباز شكمبه به چربي

   .باشددر ليپيدهاي اسپرم مرتبط مي DHAخصوصيات اسپرم با افزايش ميزان 
  
  )معيار خطاي ±ميانگين حداقل مربعات(بر ويژگي هاي اسپرم قوچ مغاني  روغن ماهياثر   -1جدول     

                                      شاهد                                              روغن ماهي             ويژگي هاي مني                      
                                                                                     73/1±/3 **                                           01/1±/3     )                   ميلي ليتر(حجم انزال

                                         60/64±/29 **                                                  63/60±/29     )                             درصد(تحرك اسپرم
pH                     04/±67/6                                                         04/±52/6 

                                      64/3±/02 **                                                       17/3±/02)      × 10 9( ليتر غلظت اسپرم در ميلي
                                   12/67±/4 **                                                  92/62±/4درصد اسپرم زنده                                 

   و  :درصد 1و  5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني  
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Effect of n-3 fatty acid on semen characteristics in Moghani rams     

   

            Mostafa, F.,   Mirzaei, F., Shakuri, M, D., Armin, T., Shahriyar. K.  
Abstract 
The aim of the present experiment was to study the effect of fish oil diet on semen 
characteristics in Moghani rams. Eight rams were divided in two groups and fed either 
a control diet or a diet supplemented of fish oil. Both of the diets were isocaloric and 
isonitrogenous and formulated according to soft ware sheep CNCPS. Semen samples 
were collected at 14 d intervals form Jan 25, 2010 to May 14, 2010 by artificial 
vagina. Semen characteristics were evaluated. Feeding fish oil improved the semen 
volume, percentaeg motility sperm, sperm density and percentage live sperm. 
Whereas, Feeding fish oil did not significantly affect semen pH. Therefore, the results 
suggested that feeding fish oil prevent to decrease semen characteristics which 
induced by non breeding seasons in Moghani rams and can improve sperm quality by 
increasing n-3/n-6 fatty acid ratio.                                                                                    
Key words: Fish oil, Moghani Ram, Sperm, Fatty acid compositio  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


