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 سازی خوراکی پودر تفاله انگور بر کیفیت منی، غلظت تستوسترونمکمل
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 :ایران  تبریز، ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تبریز، علوم دامی، گروه  روشنک نوراحمدی 

 :تهران، ایراننور پیام دانشگاه ،کشاورزی گروه علوم دامی، دانشکده مرتضی بهروزلک ، 
 

 1398 شتاردیبهتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

های گله مادر گوشتی بررسی شد. انگور بر خصوصیات منی، سطح سرمی تستوسترون و باروری خروس در پژوهش حاضر تاثیر پودر تفاله 

 10تصادفی به سه گروه آزمایشی در  هفتگی، در قالب طرح کاملا  31با سن  308راس  قطعه خروس از سویه 24قطعه مرغ مادر و  240تعداد 

استاندارد و در  در گروه شاهد از جیره 41تا هفته  32بندی شد. پرندگان از هفته قطعه خروس در هر تکرار( تقسیم 1قطعه مرغ و  8ار )تکر

( برخی 41تفاله خشک انگور )برحسب ماده خشک( تغذیه شدند. در انتهای آزمایش )هفته  %3و  %5/1های دارای های تیماری با جیرهگروه

سازی تفاله مکمل که داد نشان درآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایجها و میزان جوجهی منی، مقادیر تستوسترون سرمی خروسخصوصیات کیف

در  مانی اسپرمرونده و درصد زندهپیش کل، جنبایی . جنبایی(P>05/0)نداشت ها داری بر حجم منی و غلظت اسپرم خروسانگور اثر معنی

و یکپارچگی غشای  شناسیریخت ، اما(>05/0P)درصد تفاله انگور خوراکی نسبت به گروه شاهد باالتر بود  3و  5/1ه کنندپرندگان دریافت

باعث افزایش ( >05/0P)مؤثری طور هبسه درصد تفاله انگور،  سازیها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. علوه بر این، مکملپلسمایی اسپرم

اکسیدان مثل پودر تفاله . در نتیجه افزودن خوراکی فیبرهای آنتی(>05/0P)درآوری نسبت به گروه شاهد شد هو درصد جوج تستوسترون سرمی

 های مادر گوشتی شود.درآوری در گلهانگور، ممکن است باعث بهبود کیفیت اسپرم و درصد جوجه

  یخروس گله مادر، تفاله انگور، سطح سرمی تستوسترون، خصوصیات من کلمات کلیدی:

 vvahedi@uma.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 تولیدی هایمرغعبارت است از نسبتی از تخممادر  در مرغ باروری       

های بارور مرغتخم شوند. به آن سهم ازدار که به جوجه تبدیل میفهنط

درآوری درصد هچ یا جوجه شوند، به اصطالحکه به جوجه تبدیل می

 هایزیان نتریمهم از یکی (.1996 همکاران، و Bramwell) شودمی گفته

 کهطوریبه ،است ناباروری صنعت طیور، در تولید به مربوط اقتصادی

 50 از پس ویژهبه باروری کاهش شدید گوشتی، مادر هایگله در

و  Romero-Sanchezاست ) مطرح مهم یک نارسایی عنوانبه هفتگی

به پرندگان  تربیش مادر مرغ هایگله در باروریکاهش  (.2008همکاران، 

 ، موجبهاحجم بدنی باال و عدم تناسب اندام خروس شود.می مربوطنر 

چنین با باالتر همشود. آمیزش می حینعدم انتقال مطلوب اسپرم در 

ها کاسته ها و حتی میل جنسی آنرفتن سن، از کیفیت منی خروس

و بسته  های فشردهطیور در صنعت در سامانهشود. عالوه بر این، می

و نرخ سریع زای محیطی رو شرایط تنششوند و از اینپرورش داده می

 با تولیدشود. تنش می تنش پرندگان به ترحساسیت بیش رشد، منجر به

نامطلوب  تغییرات برخی به منجر (،ROS) اکسیژنی فعال هایرادیکال

مشکالت  که شودمی هاخروس اسپرم خصوصیات در فیزیولوژیکی

 Karaca) همراه داردهای مادر گوشتی بهباروری را در گلهو کم ناباروری

سلولی اسپرم پرندگان حاوی  این، غشاهای بر (. عالوه2002و همکاران، 

سطوح باالیی از اسیدهای چرب چندغیراشباع طویل زنجیر است که 

علت اصلی باشند و این امر پذیرتر میدر مقابل تنش اکسیداتیو آسیب

(. تنش Bakst  ،1993 وCecil )ناباروری در پرندگان عنوان شده است 

های آنزیمی و غیر اکسیدانچنین با کاهش سطوح آنتیاکسیداتیو هم

در جنس  تستوسترون ترشح کاهش موجب الیدیگ، هایسلول در آنزیمی

کارهای مقابله با تنش (. یکی از راه2004و همکاران،  Caoشود )نر می

در جیره طیور است.  اکسیدانیهای آنتیاکسیداتیو استفاده از مکمل

گیری از فرآیند آب هماندتفاله انگور یک پسماند لیگنوسلولزی و باقی

های واریته. اکسیدانی استکه حاوی خواص قوی آنتی میوه انگور است

شوند و حدود ی محسوب میات فنلمختلف انگور منبع غنی از ترکیب

 ندباشید موموج انگور هدر پوست و دان ،این ترکیباتدرصد از  75

(Sanchez-Alonso  ،2008و همکاران .)حاوی چنین همانگور  هتفال

 تارتارات، فروکتوز و ساکارز(، گلوکز، )عمدتاً زیادی قند مقادیر نسبتاً

(. 2008و همکاران،  Sanchez-Alonso)آنتوسیانین و فیبر خام است 

تفاله در  ودموج هایفالونوئیدها و پروآنتوسیانین دهدمی نشان تحقیقات

ازی سکسیدان قوی عمل نموده و موجب پاکاعنوان آنتیانگور، به

-Gonzálezشوند )اکسیداتیو می تنش به دادن آزاد و خاتمه هایرادیکال

Paramás  ،اکسیدانی تفاله انگور در (. فعالیت آنتی2004و همکاران

د سازی خوراکی آن تأییجیره و ماهیچه سینه پرندگان در اثر مکمل

افزودن  قبلی هایپژوهش در (.2015 و همکاران، Jakubcova) است شده

های گله مادر گوشتی، موجب بهبود پودر دانه انگور به جیره خروس

و همکاران،  Priya ؛2010 و همکاران، Manju) گردید منی هایفراسنجه

های سسازی پودر هسته انگور به جیره خروچنین مکمل(. هم2012

دار غلظت تستوسترون پالسمایی در به افزایش معنی گوشتی، منجر

و  Priyaشود )سازی نسبت به گروه شاهد میهفته دوم و سوم مکمل

سازی یک درصد پودر (. گزارش شده است که مکمل2012همکاران، 

های مادر گوشتی، موجب افزایش حجم منی خروس دانه انگور به جیره

(. بنابراین 2010و همکاران  Manju) شودو بهبود کیفیت اسپرم می

سازی پودر هسته انگور بر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مکمل

های روی خصوصیات منی و غلظت تستوسترون پالسمایی در خروس

 گوشتی صورت گرفت. 

 

 هامواد و روش

 10گیری سارونه واقع درکیلومتر میوهتفاله انگور از کارخانه آب       

خریداری شد و آزمایش در شرکت مرغ مادر آذر  دجاده ارومیه مهابا

های تفاله .شباهنگ ارومیه واقع در اول جاده مهاباد ارومیه انجام گرفت

انگور که شامل هسته، دانه، پوسته و ساقه میوه انگور بود، در مقابل 

شوند. ترکیب شیمیایی  زمین پهن شد تا کامالً خشک خورشید روی نور

( تعیین شد که حاوی 1990) AOACهای شتفاله خشک انگور با رو

درصد چربی  5/9درصد پروتئین خام، 5/10درصد ماده خشک،  4/93

قطعه  24قطعه مرغ و  240درصد خاکستر بود. تعداد  3/5خام، 

( به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند که هر 308خروس نژاد راس )

یک قطعه قطعه مرغ در هر تکرار بود.  8تکرار )پن( و  10گروه شامل 

منظور بررسی خصوصیات اسپرم به  هفته( نیز 31 )با سن خروس بالغ 

طور کامالً تصادفی قرار ها بهو میزان تستوسترون در هر کدام از پن

های مشابه اما سطوح مختلف داده شد. پرندگان در هر سه تیمار، جیره

 32درصد پودر خشک تفاله انگور را از سن  3درصد و  5/1صفر، 

های آزمایشی با انرژی قابل هفتگی دریافت کردند. جیره 41ی تا هفتگ

های مادر گوشتی مرغ طبق احتیاجات خام یکسان متابولیسم و پروتئین

تنظیم شدند. اجزای  WUFFDAافزار با استفاده از نرم 308سویه راس 

آورده شده است. تغذیه پرندگان با  1دهنده جیره در جدول تشکیل

هفتگی انجام  41تا  32مدت نه هفته از سن شی بههای آزمایجیره

 صورتبه شد و غذادهی چوب پوشانده پوشال با هاپن شد. بستر تمامی

ساعت روشنایی  15نوری مورد استفاده شامل  دوره شد.می انجام دستی

درجه سلسیوس  22و نه ساعت تاریکی بود و دمای سالن در محدوده 

گذاری که در داخل هر پن های تخمها در داخل النهحفظ شد. مرغ

 کردند.گذاری میتعبیه شده بود تخم
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 های آزمایشیدهنده و ترکیب شیمیایی جیره: اجزای تشکیل1 جدول

ها ها از همه پنمرغن جوجه درآوری تخمبه منظور بررسی میزا        

ای هفته 32تا  31در فاصله بین  -1آوری شد: در دو مرحله جمع

در  -2 ،های تیماری(به گروه سازی تفاله انگور)قبل از دوره مکمل

بعد از  هامرغ)هفته پایانی آزمایش(. تخم ایهفته 41تا  40فاصله بین 

در مسیر  که هاییآن و داده شدند کشی انتقالآوری به سالن جوجهجمع

بندی، شدند. پس از درجه حذف بود شده معیوب یا شکسته انتقال

های مربوط به تکرارهای مرغعفونی شدند سپس تخمها ضدمرغتخم

کشی قرار صورت جداگانه در سبدهای مخصوص جوجههر تیمار به

ای سالم همرغکشی قرار داده شدند. تخمگرفتند و در دستگاه جوجه

( 100-تیپیمیکرو مدل )جیمزوی ستر درون دستگاه روز در 18مدت به

درصد قرار گرفتند  60و رطوبت نسبیگراد درجه سانتی 5/37 با دمای 

درجه  37هچری با دمای  هایسینی ها بهمرغنوزدهم تخم از روز و

درصد منتقل شدند. در روز بیست و یکم  70و رطوبت گراد سانتی

منظور تعیین نرخ ه بههای هچ شده در هر گروکشی، جوجهجوجه

های هفتگی از خروس 41درآوری شمارش شدند. در پایان جوجه

گیری با استفاده از سرنگ عمل آمد. خونگیری بهموجود در هر پن خون

از رگ وداجی زیر بال صورت گرفت و برای جلوگیری از انعقاد خون 

حاوی های استفاده شد. لوله EDTAانعقاد های حاوی ماده ضداز لوله

خون با استفاده از فالسک سیار حاوی یخ به آزمایشگاه مرکزی 

وسیله های خون بهارومیه منتقل شدند و پالسمای نمونه دانشگاه

دقیقه جداسازی شد  10دور در دقیقه در مدت  1500سانتریفیوژ با 

داری شدند. غلظت هورمون نگهگراد درجه سانتی -20و در دمای 

 Stat Fax® 3200) ریدر االیزا دستگاه وسیلهبه تستوسترون

Microplate Reader, Awareness Technology, USA و با استفاده )

 ,Monobind Inc. Lake Forest CA 92630از کیت تجاری مونوبایند )

USAگیری شد. حدود دو هفته قبل از اتمام دوره آزمایش، ( اندازه

دهی شدند. دهی عادتبا مالش شکمی برای اسپرمها خروس

ها صورت گرفت. جهت هفتگی از همه خروس 41گیری در ماسپر

گیری اسپرم، پس از مالش شکمی و در زمان انزال یک نمونه

زیر مجرای دفران قرار گرفته و اسپرم داخل آن  مدرجمیکروتیوب 

 تعیین برایها تعیین گردید. آوری شد و حجم منی آنجمع

 منی از هقطر رونده، یکتحرک پیش تحرک کل و هایفراسنجه

( 100به  1درصد )به نسبت  9/2سیترات  سدیم با شده سازیرقیق

اسپرم،  از شوک سرمایی به جلوگیری شد. برای قرار داده الم روی

 37 دمای در ماری بن حمام سدیم قبل از استفاده در سیترات محلول

 رونده باتحرک پیش شد. تحرک کل و داده قرار سلسیوس درجه

 ,Labomed Inc., Los Angelesفازکنتراست ) وپمیکروسک از استفاده

USA) شد ) تعیین چشمی شیوه به و ×400نمایی بزرگ باAkhlaghi 

میکرولیتر  10(. برای تعیین غلظت اسپرمی مقدار 2014و همکاران، 

میکرولیتر آب مقطر رقیق شد. سپس با استفاده از یک  990از منی با 

آب مقطر و منی در فضای بین  میکرولیتر از مخلوط 9سمپلر مقدار 

های موجود المل و الم هماسیتومتر قرار داده شد. با شمارش اسپرم

  المل غلظت اسپرمی در منی محاسبه شد.حداقل چهار مربع اصلی  در

 روی شده رقیق مایع منی از قطره مانی اسپرم، یکبرای ارزیابی زنده

 نیگروزین -ائوزین رنگکوچک از  یک قطره با سپس شد و داده رارق الم

 و فازکنتراست میکروسکوپ با شده تهیه شد. سپس گسترش مخلوط

 مرده هایاسپرم سر آمیزیرنگ این در شد. بررسی ×400نماییبزرگ

قرمز مایل به  بنفش  و به رنگ کرده جذب را رنگ غشا، در نقص دلیلبه

گیرند. از یخود نمبه را رنگی زنده هایاسپرم کهحالیدر شونددیده می

 مرده و زنده هایدرصد اسپرم و شد شمارش اسپرم 200هر اسالید 

(. برای بررسی 2008و همکاران  Lukaszewiczشدند ) مشخص

طبیعی از اسالیدهای های غیراسپرم درصد تعیین و اسپرم شناسیریخت

که با شمردن طوریمانی استفاده شد. بههتهیه شده برای ارزیابی زند

های های با دم پیچیده، دم دوتایی، دمدر هر اسالید اسپرم اسپرم 200

عنوان اسپرم ناهنجار و طبیعی، سرهای بدون دم و سر دوتایی بهغیر

گیری یکپارچگی غشای جهت اندازه نظر گرفته شدند.طبیعی درغیر

تفاله  3%

 انگور

 تفاله 5/1%

 انگور 

 % 0جیره شاهد )

 تفاله انگور(
 اجزای جیره )%(

 ذرت 11/56 10/58 16/56

 کنجاله سویا 51/24 02/24 29/24

 سبوس گندم 5/2 1 1

 پودر صدف 43/11 45/10 43/10

 روغن سویا 01/2 34/1 89/1

 کلسیم فسفاتدی 0/2 0/2 1/2

 کربنات سدیمبی 15/0 15/0 15/0

 تفاله انگور 0 5/1 3

 نمک 24/0 24/0 24/0

 متیونین 16/0 16/0 16/0

 لیزین 004/0 004/0 004/0

 مکمل ویتامینی و معدنی 6/0 6/0 6/0

 مواد مغذی محاسبه شده

 انرژی قابل متابولیسم 2705 2711 2708

  )کیلوکالری/کیلوگرم(

 پروتئین خام )%( 9/15 9/15 9/15

 فیبر خام )%( 1/3 9/3 5/4

 کلسیم )%( 4/4 4/4 4/4

 فسفر )%( 65/0 68/0 66/0

 متیونین + سیستین )%( 72/0 72/0 72/0
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استفاده شد. ترکیبات محلول این  HOSTپالسمایی اسپرم از تست 

گرم در  9/4م در لیتر( و سیترات سدیم )گر 9تست شامل فروکتوز )

میلی اسمول است.  100لیتر( می باشد که اسموالریته این محلول 

 500آرامی با میکرولیتر از نمونه منی به 50برای انجام این تست ابتدا 

دقیقه در  60مدت میکرولیتر محلول هیپواسموتیک مخلوط شده و به

 میکرو 5قدار ( انکوبه شد. سپس مگرادیدرجه سانت 37گرم ) حمام آب

وسیله شد و با المل پوشانده شد و به الم قرار داده لیتر از این نمونه روی

× 400نماییاسپرم با بزرگ 200میکروسکوپ فاز کنتراست تعداد 

های عنوان اسپرمهای با دم متورم و تاب خورده بهرمد. اسپمارش شش

تیمار و  3با  این مطالعه با غشای پالسمایی سالم درنظر گرفته شدند.

های حاصل تصادفی انجام شد. داده تکرار در قالب طرح کامالً 10در 

 شناسی اسپرم و تستمانی، ریختهای حرکتی اسپرم، زندهاز فراسنجه

HOST  ابتدا باArcsin  به عدد واحد تبدیل شده و سپس تجزیه

و با  SAS 9.2برنامه  واریانس تمامی پارامترهای مورد ارزیابی توسط

برای مقایسه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. GLMستفاده از رویه ا

استفاده  α=05/0میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال 

 =Y ij از  است رفته در این آزمایش عبارت کاربه آماری شد. مدل

Ti+ eijμ+ که در آن Y ij  ،مشاهداتμ مشاهدات، میانگین iT  اثر

چنین آزمون کای اسکوئر هم .بود ایشیاشتباه آزم راث eij و تیمارها

 .درآوری مورد استفاده قرار گرفتبرای مقایسه نرخ جوجه

 

 نتایج
درصد( بر  3و  5/1اثر سطوح مختلف تفاله خشک انگور )شاهد،        

ارائه شده است.  2های کمی و کیفی اسپرم در جدول برخی فراسنجه

انگور، پارامترهای حجم منی و بر این اساس سطوح مختلف تفاله 

حاضر  . نتایج پژوهش(P>05/0)غلضت اسپرم را تحت تاثیر قرار ندادند 

 3و  5/1هایی که خروس در کل اسپرماتوزئیدها نشان داد که تحرک

( دریافت کرده 47/88±13/3و  96/85±41/3ترتیب درصد تفاله )به

داری نشان ی( افزایش معن36/75±43/2بودند نسبت به گروه شاهد )

رونده در گروه چنن میانگین درصد تحرک پیش(. هم>05/0Pدادند )

 60/75±63/2درصد معادل 5/1، در سطح 92/63±59/2شاهد معادل 

که مصرف طوریباشد. بهمی 79/77±84/2درصد معادل  2و در سطح 

طور رونده را بهدرصد، تحرک پیش 3و  5/1تفاله انگور در سطح 

 فزودن سطوح(. ا>05/0Pبه گروه شاهد افزایش داد ) دار نسبتمعنی

باعث  (>05/0P) داریطور معنیبهدرصد تفاله به جیره،  3و  5/1

(. به >05/0Pشد ) شاهد ها نسبت به گروهمانی اسپرمزندهافزایش 

%(  35/82) درصد 3مانی مربوط به تیمار زنده که باالترین درصدطوری

چنین باشد. هم%( می 20/74شاهد ) تیمار درصد مربوط به ترینو پایین

ها تاثیری سطوح مختلف تفاله خشک انگور در تغذیه خروس استفاده از

 هایاسپرم و درصد اسپرم غشای پالسمایی یکپارچگیهای بر ویژگی

میانگین غلظت تستوسترون در سطوح  . (P>05/0)غیرطبیعی نداشت 

که مشاهده طورهمان رش شده است.گزا 2 جدول انگور در مختلف تفاله

 نانوگرم/میلی 06/5±27/0ترین غلظت این هورمون )شود بیشمی

درصد تفاله انگور تغذیه  3هایی که با جیره حاوی لیتر( در خروس

 78/3±26/0دست آمد که نسبت به گروه شاهد )شده بودند به

(. اما >05/0Pدهد )داری را نشان میلیتر( اختالف معنینانوگرم/میلی

لیتر( و سطوح صفر نانوگرم/میلی 36/4±32/0درصد ) 5/1بین سطح 

 .(P>05/0)داری مشاهده نشد اختالف معنی درصد 3و 

       
 

 مادر گوشتی 308های سویه راس : تأثیر سطوح مختلف تفاله انگور بر خصوصیات منی و سطوح تستوسترون در خروس2جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 فاتص
 سطوح تفاله انگور )%(

P-Value 
 3 5/1 صفر )گروه شاهد(

 09/0 43/0±09/0 39/0±08/0 38/0±08/0 لیتر(حجم منی )میلی

 11/0 53/3±15/0 29/3±13/0 21/3±12/0 لیتر(اسپرم/میلی 910×غلضت اسپرم )

 b36/75 41/3±a96/85 13/3±a47/88 001/0±43/2 )%( کل تحرک

 <b92/63 63/2±a60/75 84/2±a79/77 0001/0±59/2 ()% روندهپیش تحرک

 b20/74 27/3±a62/81 65/3±a35/82 007/0±68/2 )%( مانیزنده

 21/0 21/68±11/2 65/66±28/2 13/65±84/1 غشای پالسمایی )%( یکپارچگی

 34/0 51/8±73/0 54/9±56/0 32/9±64/0 )%(غیرطبیعی  اسپرم

 <b78/3 32/0±ab36/4 27/0±a06/5 0001/0±26/0 تر(لیغلظت تستوسترون )نانوگرم/میلی

  .(>05/0P)دار بین سطوح است دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در یک ردیف نشان
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درآوری در جدول سطوح مختلف تفاله انگور بر درصد جوجه تأثیر       

( 41-40هفته انتهایی آزمایش )هفته  نشان داده شده است. در 3

 5/74±02/3درصد تفاله ) 3 تیمار به مربوط درآوریهجوج درصد باالترین

 4/66±65/2ترین درصد آن مربوط به گروه شاهد )درصد( و پایین

نرخ  جیره، درصد تفاله به 3ح سطکه افزودن طوریدرصد( بود به

 بهبود دادی دارمعنی  طورهبه گروه شاهد ب نسبت درآوری راجوجه

(05/0P<).  داری اختالف معنی سایر تیمارهاو  درصد 5/1اما بین سطح

 .(P>05/0)در این صفت مشاهده نشد 
 

 خطای استاندارد( ±)میانگیندرآوری بر درصد جوجه سازی خوراکی پودر تفاله انگور: تأثیر مکمل3جدول 

 درآوری )%(جوجه
 سطوح تفاله انگور )%(

P-Value 
 3 5/1 صفر )گروه شاهد(

 - 270 282 276 (32-31ایش )هفته مرغ در شروع آزمتعداد تخم

 82/0 9/68±44/2 5/70±32/2 4/68±53/2 (32-31درآوری در شروع آزمایش )هفته درصد جوجه

 - 273 293 268 (41-40مرغ در هفته انتهایی آزمایش )هفته تعداد تخم

 b4/66 13/3±ab8/71 02/3±a5/74 023/0±65/2 (41-40درآوری در هفته انتهایی آزمایش )هفته درصد جوجه

  .(>05/0P)دار بین سطوح است دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در یک ردیف نشان

 حثب
طور سازی خوراکی پودر تفاله انگور بهنتایج نشان داد که مکمل       

( موجب افزایش سطوح سرمی تستوسترون در >05/0Pداری )معنی

ایسه با شاهد گردید. نتایج پژوهش های گله مادر گوشتی در مقخروس

و همکاران،  Priya ؛ 2010و همکاران،  Manjuحاضر با مطالعات قبلی )

( در انطباق است که گزارش کردند که افزودن پودر تفاله انگور 2012

موجب افزایش سطوح تستوسترون و بهبود کیفیت منی و باروری 

سازی کملنشان داده شده است که م شود.های گوشتی میخروس

تستوسترون یک درصد پودر هسته انگور موجب افزایش غلظت 

که غلظت طوری(، به2012و همکاران،  Priyaشود )پالسمایی می

سازی افزایش یافت تستوسترون در طول هفته دوم و سوم دوره مکمل

و در طول دوره پس از آن کاهش نشان داد. این محققین چنین عنوان 

تواند بر می پودر هسته انگوریک موجود در کردند که اسید اسکورب

 ( اثر تحریک3βHSD) ایفعالیت آنزیم استروئید دهیدروژناز بیضه

نظر که بهطوری(، به1996و همکاران،  Biswasکنندگی داشته باشد )

ویژه در مراحل هیدروکسیالسیون، وابسته به رسد استروئیدوژنز بهمی

آسکوربیک ش شده است که اسیدچنین گزارآسکوربیک باشد. هماسید

از هیپوفیز  LHتوسط تحریک آزادسازی نیتریک اکساید، آزادسازی 

موجب آزادسازی  نیز به نوبه خود LHهورمون  ،سازدقدامی را فعال می

(. 2002اران، و همک Karaca) شودمی الیدیگ هایسلول تستوسترون از

موجود در تفاله انگور،  Trans-reveratrolزارش شده است که ماده گ

های آزمایشگاهی موجب افزایش غلظت سرمی تستوسترون در موش

(. گیاهان دیگری نیز بر ترشح 2005و همکاران،  Juanشده است )

تستوسترون اثرگذار گزارش شده است. برای مثال نشان داده شده 

تنشی از حاوی عوامل ضد Withania somniferaاست که عصاره گیاه 

این عوامل با  ،باشدمی acylsterylglucosides و itoindosidesS قبیل 

های ساز موشهای اسپرمبروز اثر مشابه تستوسترون بر روی لوله

. گذاردآزمایشگاهی نابالغ، تأثیر مستقیم اسپرماتوژنیکی بر جای می

(Abdel-Magied  ،2001و همکاران.) دهد که حجم نـتایج نشان می

دار نبود هر چند از نظر عددی حجم خوراکی معنیمنی در اثر تیمار 

گزارش شده ایدرصد تفاله افزایش یافته است. در مطالعه 3منی در 

های گوشتی، با است که افزودن پودر دانه انگور به جیره خروس

شدن سنتز تستوسترون، موجب افزایش ترشحات غدد ضمیمه  تحریک

خود ممکن است شود که به نوبه جنسی و افزایش حجم منی می

اکسیدانی مثل موجب بهبود باروری گردد. اثرات مثبت ترکیبات آنتی

پودر دانه انگور بر خصوصیات اسپرم، به کاهش تنش اکسیداتیو و 

 Manjuحفظ یکپارچگی غشای سلول اسپرم نسبت داده شده است )

درآوری در مطالعه حاضر در جوجه(. نتایج درصد 2010و همکاران، 

در مطالعه حاضر پودر تفاله انگور باعث ه شده است. ارائ 3جدول 

در گله مادر گوشتی شده است. بهبود باروری درآوری جوجهافزایش 

ها نسبت تواند به افزایش تستوسترون و بهبود کیفیت منی خروسمی

 95، باروری در اوایل شروع تولید در حدود مادر هایگله داده شود. در

 50ویژه پس از به سرعت و بهباروری ، اما حتی باالتر استیا درصد و 

حال، روند کاهشی متناسب با باالتر با این کند.می هفتگی کاهش پیدا

رفتن سن در گله مورد مطالعه، اندکی باالتر از حد استاندارد بود که 

اثر مثبت تفاله انگور های مدیریتی مرتبط باشد. روشممکن است به

اکسیدانی موجود در آن نسبت داده آنتیبر باروری به تأثیر ترکیبات 

 (.2012و همکاران،  Priya؛ 2010و همکاران،  Manju) شده است

یک فنل طبیعی است که در دانه انگور  Trans-reveratrolماده        

تواند از غشای اسپرم در مقابل پروکسیداسیون می فنل این است. موجود
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های آزاد اکسـیژنی کالهای ایجاد شده توسط رادیلیپیدی و آسیب

(ROS) ه بDNA اوردبی لعمهب تاظمحف ( RoemerوRoemar  ،2002 .)

( محصوالت جانبی متابولیسم هوازی ROS) های فعال اکسیژنرادیکال

رسانی سلولی و هوموستازی ایفا های مهمی در پیامباشند که نقشمی

طبیعی اسپرم  (. کنش2004و همکاران،  Devasagayamکنند )می

برای تحریک مسیرهای انتقال پیام  ROSنیز به سطوح پایینی از 

(، 2015و همکاران، Mahat مرتبط با کاپاسیتاسیون وابسته است )

الزم بسیار به تنش  اکسیدانیعلت فقدان حفاظت آنتیولی اسپرم به

انی اسپرم اکسیدپذیر است. علت کمبود حفاظت آنتیاکسیداتیو آسیب

های دفاعی حدود سیتوپالسمی آن برای جای دادن آنزیمفضای م

طور به ROS(. سطوح Bilaspuri  ،2011و Bansalعنوان شده است )

با  ROSیابد و فزونی گیری در طول تنش محیطی افزایش میچشم

ها به سالمت اندازی آسیب اکسیداتیو و اختالل در کنش سلولراه

(. Chandel ،2014و  Schiebeرسانند )حیوانات و انسان آسیب می

در اسپرم باعث آسیب اندامکی آن شده و  ROSچنین فزونی هم

شود که در نتیجه موجب آغاز آبشار آپوپتوزی ذاتی در سلول اسپرم می

مانی خود را از دست ندهو ز DNAپارچگی اسپرماتوزوآ جنبایی، یک

اران، و همک Aitkenیابد )ژنتیک آن تغییر میی اپیماخنداده و ر

توانند با ( میROSهای فعال اکسیژنی )(. عالوه بر این، رادیکال2012

تغییر و تبدیل اسکلت سلولی و اکسونم اسپرم موجب کاهش جنبایی 

های آزاد ال(. رادیکGagnon  ،1992و De Lamirande وند )اسپرم ش

مثلی  چنین با القای آسیب به ژنوم منجر به کاهش عملکرد تولیدهم

شوند. در مطالعات مختلف گزارش شده است که بین م و طیور میدا

ها در سلول اکسیدانو پایین بودن سطوح آنتی ROSباال بودن سطوح 

داری اسپرم و ضعف جنبایی و پایین بودن جنبایی اسپرم ارتباط معنی

رسد دفاع آنتی نظر می(. به2000و همکاران،  Baumberوجود دارد )

شدت با تغذیه تحت تأثیر قرار گیرد و به ROS اکسیدانی بر علیه

های بسیاری برای به کمینه رساندن تنش اکسیداتیو و اکسیدانآنتی

بهبود کیفیت منی مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش شده است 

های تحت اکسیدان در خروسعنوان آنتیبه Eکه خوراندن ویتامین 

ی اسپرم خروس شده است تنش اکسیداتیو موجب بهبود کمی و کیف

(Eid  ،در انسان2006و همکاران .) مصرف کارتنوئید خوراکی با ها

افزایش جنبایی اسپرم همراه بوده و مصرف لیکوپن نیز منجر به بهبود 

(. 2013و همکاران،  Zarebaشناسی اسپرمی شده است )ریخت

پرم اکسیدانی اسهای چای سبز و سفید با افزایش پتانسیل آنتیعصاره

مانی ها منجر به بهبود زندهکاهش پروکسیداسیون لیپیدی در اسپرم و

(. 2014و همکاران،  Diasهای آزمایشگاهی شده است )اسپرم موش

انگور تنش اکسیداتیو  دانه پروسیانیدین عصاره آزمایشگاهی هایموش در

ها را افزایش القا شده با سولفات نیکل را خفیف نموده و جنبایی اسپرم

(. خوراندن یک ترکیب دیگر مشتق 2011و همکاران،  Su)است  ادهد

های بافتی ناشی از تنش مزمن ( از آسیبResveratolاز انگور )

های آزمایشگاهی جلوگیری نموده است تحرکی بر روی بیضه موشبی

(Bitgul  ،در مطالعه2013و همکاران .) 10ای مشخص شد که تغذیه 

مدت ده هفته، نر نیوزیلندی بههای خرگوشدرصد تفاله انگور به  20و 

دار حجم اکسیدانی بر منی منجر به افزایش معنیبا تأثیر مثبت آنتی

، Eidهای مرده گردید )منی و جنبایی اسپرم و کاهش درصد اسپرم

(. در این مطالعه افزایش جنبایی اسپرم خرگوش در اثر تغذیه 2010

در پالسمای منی در اثر تفاله انگور با افزایش میزان فروکتوز 

(. Eid ،2010سازی با تفاله انگور مرتبط دانسته شده است )مکمل

داری شده در های نگهگزارش شده است که تغذیه تفاله انگور به قوچ

اکسیدانی زای محصور در جایگاه، با افزایش ظرفیت آنتیشرایط تنش

ده و آکروزومی اسپرم ش پارچگیموجب افزایش جنبایی، غلظت و یک

(. 2017و همکاران،  Zhaoدهد )های اسپرمی را کاهش میشکلیبد

های فعال اکسیژنی ها از اثر مضر رادیکالاکسیدانعالوه بر این، آنتی

مورفونوکلئار  بر جنبایی اسپرم جلوگیری های پلیحاصل از لوکوسیت

ها اکسیدانآنتی که است شده گزارش (.1996 ،و همکاران Baker) نمودند

با اتصال به اندوپروکسیدها و جلوگیری از آسیب غشایی موجب بهبود 

و همکاران،  Marin-Guzman) شوندشناسی اسپرم میجنبایی و ریخت

چنین گزارش شده است که بین شاخص پروکسیداسیون (. هم2000

داری وجود مانی اسپرم ارتباط مثبت معنی( و زندهTBARsلیپیدی )

عوامل اصلی تخریب داسیون لیپیدی یکی از براین پروکسیدارد و بنا

های اکسیدان(. در کل آنتیEid ،2010شود )اسپرم محسوب می سلول

های مختلفی موجب کاهش توانند با روشگیاهی مثل تفاله انگور می

ی اولیه دخیل در تولید هامداخله در واکنش -1: آسیب به اسپرم شوند

ROS، 2- اد اکسیژنی که برای شروع های آزجاروب یا حذف مولکول

که منجر به سرعت  فلزاتی کالته نمودن -3 ،ضروری هستند ROSتولید 

و همکاران،  Sgorlon)شوند بخشیدن به فرایندهای اکسیداتیو می

2005.) 

عالوه بر محافظت از  اکسیدان،عنوان آنتیهای طبیعی بهفنل       

زی موجب بهبود اسپرم، ممکن است با سازوکار متمای DNAغشا و 

ها با اکسیدانکه گزارش شده است که آنتیطوریبه ،باروری شوند

موجب تسهیل انتقال گلوکز به سلول در  GlUT-5تحریک بیان ژن 

جود انتقال گلوکز مو کنندهشوند. ناقل تسهیلطی تنش اکسیداتیو می

( به انتقال گلوکز به سلول اسپرم کمک GLUT-5در غشای اسپرم )

کار عنوان سوبسترایی برای تولید انرژی بهکه سپس گلوکز به کندمی

تنش اکسیداتیو  مثل و محیطی هورمونی عوامل به GLUT-5 بیان رود.می

پذیر است. شایان ذکر است که بیان متمایز این ناقل حساس و آسیب

های در پاسخ به عوامل مخرب تأثیرگذار مثل حضور رادیکال
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گردد اختالل فیزیولوژیکی دیگر همراه میفعال اکسیژنی، با چندین 

(Vaze ،2007.) 

سازی خوراکی پودر تفاله مکملشود که گیری میدر پایان نتیجه       

بودن قیمت آن و خصوصیات مثبت نشان داده  دلیل ارزانانگور، به

شده در پژوهش حاضر، در مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی قابل توصیه 

 باشد. می
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