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 Introduction: Maintaining fertility in frozen sperm is very important.  

Materials & Methods: To investigate the effect of Artemisia (Artemisia incana) extract 

on sperm cryopservability of Moghani ram spermatozoa, different levels of the plant 

extract (0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 ml per deciliter) were added after extraction to diluted 

semen with an extender containing citrate buffer. After chilling, the semen was packaged 

in 0.5 ml straws and stored inside the liquid nitrogen until the evaluation of qualitative 

properties. This experiment was designed with 4 replications (with 10 straws in each 

replicate) per experimental group. 

Result: Evaluation of sperm viability using eosin-nigrosine staining showed that adding 

4 ml of Artemisia extract per deciliter to sheep sperm diluent had a positive effect on sperm 

viability. Similarly, the HOST test (hypoosmotic swelling test) to examine the integrity of 

the plasma membrane showed that the treatment had the highest membrane integrity 

(P<0.05). The highest and lowest Total Motility (TM) was observed in experimental 

groups 4 and 10 ml of extract in diluted semen, respectively (P<0.05). Examination of 

peroxidative damage by measuring malondialdehyde showed the lowest amount of 

malondialdehyde production was seen in the treatment with 12 mg of extract per deciliter 

diluent that was significantly different from other experimental groups (P<0.05).  

Conclusion: According to the results of the present experiment, it seems that the use of 4 

ml Artemisia extract per deciliter of the diluent has positive effects on the quality of sperm 

after freezing. 
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 باشد.توان باروری در اسپرم منجمد شده دارای اهمیت بسیار باالیی میحفظ  :مقدمه

، 4، 2، 0)( بر انجماد اسپرم، سطوح مختلف عصاره گیاه مذکورArtemisia incana) منظور بررسی اثر عصاره درمنهبه ها:وشمواد و ر

سازی، منی شده با محیط حاوی بافر سیترات اضافه گردید. پس از خنکلیتر( پس از استخراج به منی رقیقدسی بر لیترمیلی 12و10، 8، 6

 4داری شدند. در این پژوهش بندی شده و تا زمان ارزیابی خصوصیات کیفی در داخل ازت مایع نگهلیتری بستهیمیل 5/0های در پایوت

 پایوت منجمد شد.  10در هر تکرار برای هر تیمار و  تکرار برای هر تیمار درنظر گرفته شد

لیتر به لیتر در دسیمیلی 4نشان داد افزودن عصاره درمنه در سطح نیگروزین -آمیزی ائوزینبا استفاده از رنگ مانی اسپرمارزیابی زنده نتایج:

منظور بررسی یکپارچگی غشای هایپواسموتیک به محیطتست  چنینهم .شتمانی اسپرم داثیر مثبتی در زندهأکننده اسپرم گوسفند ترقیق

. باالترین درصد بوددارای باالترین یکپارچگی غشا  نندهکقیبه رق تریلیدر دس تریلیلیم 4 پالسمایی نشان داد که از لحاظ درصدی تیمار

شدت آسیب بررسی بود.  کنندهلیتر عصاره در رقیقمیلی 10 ترین درصد جنبایی مربوط به تیمارو پایین 4حاوی مربوط به تیمار  کل جنبایی

گرم عصاره بر میلی 12دارای آلدهید مربوط به تیمار یدترین میزان تولید مالونآلدهید نشان داد کمدیگیری مالونپراکسیداتیو با اندازه

 تر بود. پایین های آزمایشیگروهسایرداری نسبت به طور معنیهکه ب بود کنندهلیتر رقیقدسی

کننده ر رقیقلیتلیتر در دسیمیلی 4رسد استفاده از عصاره آبی درمنه در سطح نظر میبا توجه به نتایج آزمایش حاضر به :گیری و بحثنتیجه

 های کیفی اسپرم پس از انجماد دارد.دارای اثرات مثبت بر فرآسنجه
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 مقدمه

 پیشرفت ها،گونه بقای در عامل ترینمهم باروری و تولیدمثل       

 بهبود جهت در تالش. باشدمی پرورش دام بازده افزایش و ژنتیکی

 است و گله وریبهره افزایش جهت اقدام ترینمهم تولیدمثلی، بازده

 .است ای برخوردارویژه اهمیت از ارتباط این در پژوهش هرگونه انجام

 صنعت موفقیت در مؤثری ابزار تلقیح مصنوعی بدون شک، تکنیک

 نقش اسپرم انجماد .(2000و همکاران،  Bailey) باشدمی دامپروری

 گاو در صنعت منجمد منی از استفاده و داشته دام تولید در کلیدی

 بسیاری منی امروزه. است آمدهدر متداول روش یک صورتبه شیری

 استفاده مورد مصنوعی تلقیح و در شده های حیوانی، منجمدگونه از

 کاهش جلوگیری از انجماد، فرآیند مزیت ترینمهم. گیردمی قرار

. باشدمی بلندمدت زمانی دوره یک طی در هااسپرم مانیزنده قدرت

 سرعت( مایع نیتروژن دمای) گرادسانتی هدرج -196 دمای در اگرچه

 ولی یابد،به شکل قابل توجهی کاهش می اسپرم هایسلول عملکرد

 و همکاران، Gliozzi) کرد خواهد حفظ را خود مانیزنده اسپرم سلول

طول عمر باروری  ها،متابولیسم اسپرم با کاهش و یا توقف (.2009

زمان  برای مدت را هاوان آنتیابد و در نتیجه میها افزایش میآن

 (. اسپرمMaxwell ،2000و  Salamon) نمود دارینگهتری طوالنی

تحقیقات مختلف . باشدمی حساس زاتنش محیطی عوامل به نسبت

 .باشندمی اسپرم انجماد زا درتنش این عوامل رساندن حداقل به صدد در

 یخ-مادانج طی فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی اسمزی، هایتنش

 فراساختاری، باعث ایجاد تغییرات هستند که عواملی ترینمهم گشایی

 کاهش قدرت آن نتیجه که شوندمی اسپرم در بیوشیمیایی و عملکردی

 هایتالش امروزه (.2009 و همکاران، Thomson) باشدمی اسپرم باروری

ش کاه. باشدمی انجام حال در اسپرم انجماد فناوری بهبود برای زیادی

 تواندمی در داخل سلول یخ هایکریستال ایجاد با انجماد دما و فرآیند

 هایگونه در فرآیند این سوء آثار میزان .اسپرم شود موجب آسیب به

غشای  ساختار(. Bergmann، 2006و  Pesch) است متفاوت مختلف

 غیراشباع، چرب مقادیر باالی اسیدهای دلیل وجودبه اسپرم پالسمایی

 پراکسیداسیون از ناشی هایآسیب به نسبت غشا حساسیت فزایشا باعث

های آکسونم چنین کاهش فسفریالسیون پروتئینشود. هممی لیپیدها

جایی اسپرم ضروری هستند موجب کاهش تحرک اسپرم بهکه برای جا

 (.2000 و همکاران، Baumber)شوند در حین حفاظت انجمادی می

 در طول اکسیداتیو تنش یا شیمیایی شایجاد تن عوامل تریناز اصلی

آزاد در طی  هایرادیکال به تولید توانگشایی مییخ -انجماد فرآیند

 نظر از. شوندتولید می سلول در انجماد هنگام که کرد اشاره این فرآیند

 لقاح توانایی برای فعال انواع اکسیژن اندک وجود مقادیر فیزیولوژیکی،

 آن زیاد مقادیر اما است، نیاز اسپرم یابیظرفیت و واکنش آکروزومی و

 ،Mascarenhasو  Barbas) شودمی اسپرم در ایجاد آسیب موجب

 آزاد هایرادیکال کاهش و اسپرم انجماد جهت بهبود فرآیند (.2009

 محققین نسبت به استفاده تنش اکسیداتیو، از بروز جلوگیری فعال و

 اقدام نمودند اسپرم انجماد یهامحیط در سنتتیک هایاکسیدانآنتی از

(Medeiros ،2002 و همکاران)ها در اکسیدان. راهکار کاربرد آنتی

خصوص کاهش صدمات ها و بهراستای رفع صدمات وارد به سلول

گشایی در اسپرم کافی نبوده است، زیرا که یخ -ناشی از فرآیند انجماد

های اضافه شده داناکسیاسپرم قادر است تنها از مقدار اندکی از آنتی

های اکسیدانآنتی کهتر اینو از همه مهم ها استفاده کندکنندهبه رقیق

خصوصیات حفاظتی  اسپرم فرآوری و سردسازی فرایند طی شده استفاده

دلیل مشکالت (. به2010و همکاران،  Malo) دهندخود را از دست می

های سنتتیک اکسیدانایمنی و ترکیبات سمی موجود در برخی آنتی

های گیاهی مورد اکسیدانو صرفه اقتصادی، امروزه استفاده از آنتی

 هایاکسیدانآنتی از غنی منابع دارویی، گرفته است. گیاهان توجه قرار

توان به اکسیدانی میترین این ترکیبات آنتیطبیعی هستند. از مهم

کنش انتقال از طریق وا توانندمیترکیبات فنولیک  ها اشاره کرد.فنول

و  داکسیسوپر هایرادیکال و های آزادرادیکال های منفرد،الکترون

 (. ترکیبات1999و همکاران،  Lloyd) را حذف کنندهیدروکسیل 

دارویی  گیاهان ویژهبه گیاهان، از خیلی ثانویه هایفنولی، متابولیت

 ختلف،م طرق از و دارند باالیی اکسیدانیآنتی توان ترکیبات، این هستند.

و  Williams) آزاد مؤثّرند هایایجاد رادیکال از جلوگیری و حذف در

اکسیدانی (. اثر آنتی2006و همکاران،  Wong؛ 2004همکاران، 

طور عمده به خاصیت الکترون هب گیاهان موجود در فنولیکپلی ترکیبات

توانند با انتقال گروه دهنده بودن این ترکیبات مرتبط بوده و می

ها را از حمله کسیل از ساختمان خود به ترکیب لیپیدها آنهیدرو

 Osawa) های آزاد و فرایند پراکسیداسیون لیپیدی حفظ کنندرادیکال

گیاهی از خانواده  (Artemisia incana) درمنه گیاه (.1994و همکاران، 

شده  پراکنده کایقاره به اروپا و آمر نیاز ااست و  ایآس یبومکاسنیان و 

ها آن یهاو ساقه یچوب یو اعضا یابوته یشکل یدارا اهیگ نیا است.

 پنهان است دیسف از کرک دهیکوچک پوش یهادر برگ یسخت و چوب

مطالعات، نشان  از حاصل نتایج کند.یمتر رشد میسانت ۳0تا  20تا  و

 آزاد هایحذف رادیکال در باالیی توان از درمنه که عصاره گیاه دهدمی

)احمدوند  شوداکسیدان خوب محسوب میآنتی یک و دهبو برخوردار

 فالونویید میزان که داده شد نشان ایمطالعه در .(1۳92و همکاران، 

 45/1۳±17/0با  برابر درمنه برگ گونه عصاره در متانولی عصاره تام

و همکاران،  Mikkonen) باشدمی گرم عصاره بر کوئرسیتین گرممیلی

اکسیدانی گیاه درمنه ا هدف بررسی تأثیر آنتیمطالعه ب (. لذا این2001

 مغانی انجام گرفت. قوچ شده گشایییخ-منجمد اسپرم بر کیفیت
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 ها مواد و روش
این آزمایش در  محل انجام آزمایش و تیمارهای آزمایشی:      

واقع در شهرستان جعفر  ،ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی

علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  آباد مغان و آزمایشگاه

رأس قوچ سالم، نژاد مغانی بالغ  4مغان اجرا گردید. در این آزمایش از 

جیره کیلوگرم و تغذیه شده با  70±۳و میانگین وزنی  سال ۳-4با سن 

 داشتند، تحت شرایط نور طبیعی قرار  (، که1جدول) اریدهدر حد نگ

حیوانات مذکور با کمک مهبل مصنوعی  گیری ازاسپرم .استفاده شد

آوری منی و انتقال آن به آزمایشگاه، بالفاصله پس از جمعانجام شد و 

های گرفته شده از اسپرم .گرفت های اولیه روی منی صورتبررسی

گروه آزمایشی شامل تیمار شاهد )کنترل( بدون عصاره  7جهت تهیه 

، 6، 4، 2اره درمنه )تیمار حاوی سطوح مورد آزمایش عص 6درمنه و 

تکرار )هر تکرار  4و  لیتر رقیق کننده(دسی بر لیترمیلی 12و  10، 8

 پایوت( در هر تیمار استفاده شد.  10دارای
 

 

گیری، پس از عادت دادن اسپرم :آوری و ارزیابی منیجمع       

مدت صورت دوبار در هفته بهها با استفاده از مهبل مصنوعی و بهقوچ

 ماریبن در گرادسانتی درجه ۳7 دمای در هافت. نمونهگر انجام هفته دو

کرمی  که هاییشود. نمونه انجام اسپرم، اولیه ارزیابی تا قرارداده شدند

از آزمایش حذف شده  درصد داشتند 70 از ترکم رنگ نبودند و تحرک

مقدار  در ماندهباقی منی هاینمونه دام، فردی اثرات منظور حذفو به

 خلوط شدند.باهم م مساوی

جهت استفاده در آزمایش،  گیری:تهیه گیاه درمنه و عصاره       

از شهرستان خواجه واقع در استان  (Artemisia incana) گیاه درمنه

 گیریعصاره منظوربه ماسراسیون روش از شد. آوریجمع شرقیآذربایجان

ه و (. ابتدا گیاه را خرد کرد2008و همکاران،  Handa) استفاده شد

لیتر آب مقطر ریخته میلی 500گرم از آن را در ظرف حاوی  75مقدار 

تابش مستقیم اثرات منفی  منظور جلوگیریبه گیریعمل عصاره شد.

، انجام و با محکم کردن درب ظرف اتاقی سر بستهدر  ،خورشید

روز،  5در مدت زمان . گردیدگیری از تبخیر حالل جلوگیری عصاره

و بعد از این  داده شدهتکان  در حرارت اتاقالل ظرف حاوی گیاه و ح

غلظت مواد موجود در حالل و بافت گیاهی تعادل برقرار میان زمان که 

مخلوط حاصله از گیری را خاتمه داده و سپس گردید، عمل عصاره

 و عصاره صاف، تهیه گردید عبور داده شده 1کاغذ صافی واتمن شماره 

(Handa  ،؛ 2008و همکارانArabshahi  ،2007و همکاران.) 

سازی اسپرم رقیق جهت منجمد کردن منی: و کنندهرقیق تهیه       

 %7مرغ و زرده تخم %20،بافر سیترات %7۳کننده حاوی رقیق از

، 2، 0) درمنه عصاره مختلف سطوح گلیسرول استفاده گردید. سپس

آزمایشی،  عنوان تیمارهایلیتر( بهدسی بر لیترمیلی 12و10، 8، 6، 4

ها در داخل بشر حاوی آب سپس، نمونه .شده افزوده شدبه منی رقیق

ساعت جهت  2مدت گراد به یخچال منتقل شده و بهدرجه سانتی 25

داری شدند. گراد در یخچال نگهدرجه سانتی 5ها به رسیدن دمای آن

درجه  5ها به ساعت و رسیدن دمای نمونه 2شدن سپری از بعد

لیتری پر میلی 5/0های صورت دستی در پایوتهها بنمونه ،گرادسانتی

در  دقیقه 12مدت شده و جهت جلوگیری از شوک سرمایی شدید، به

 ارزیابی زمان تا داریمعرض بخار ازت مایع قرار داده شدند و برای نگه

و  Bucak) گراد( منتقل گردیدنددرجه سانتی -196ازت ) تانک به

 (.2007همکاران، 

یع، مایتروژن نها از یوتپاکردن پس از خارج گشایی منی:یخ       

 ۳7یه در حمام آب گرم ثان 20مدت ها به، پایوتمنی گشایییخ جهت

شده گشاییگراد قرار داده شدند و سپس نمونه اسپرم یخیسانتدرجه 

های یابیارزیه شده و برای تخللیتری یلیم 2داخل میکروتیوب به

 ،و همکاران Mustafa) ندقرار گرفتمورد استفاده م یت اسپرکیف مختلف

2008.) 

های فرآسنجه بررسی جهت اسپرم: حرکتی هایفرآسنجه بررسی       

سرعت در ، روندهجنبایی پیش، جنبایی کلحرکتی اسپرم از قبیل، 

، سرعت در مسیر منحنی ،سرعت در مسیر مستقیم، مسیر میانگین

سر  شده، تحرک عرضی طی مسیر استی، رخطی بودن حرکت اسپرم

افزار نرماز گشایی یخ-زنش، پس از فرآیند انجماد عرضی و تناوب اسپرم

از هر گروه پایوت منظور چهار ینبداستفاده شد.  CASA کامپیوتری

یح داده شد توضی که در باال روشهر تکرار یک پایوت( با ) یماریت

با استفاده  سپس شدند. داده الداخل میکروتیوب انتقهشده و ب گشایییخ

را برداشته و روی الم قرار داده شد و  منییتر از لیکروم 10از سمپلر، 

 مورد استفاده برای حیوانات آزمایشی : جیره1جدول

 مقدار ماده خوراکی

 40 (گرم در کیلوگرم ماده خشک) یونجه خشک

 27 (گرم ماده خشکگرم در کیلو) دانه ذرت

 7/22 (گرم در کیلوگرم ماده خشک) دانه جو

 ۳/9 (گرم در کیلوگرم ماده خشک) کنجاله سویا

 1 ()گرم در کیلوگرم ماده خشک سنگ آهک

  ترکیب شیمیایی جیره

 16/1 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری(

 2/16 پروتئین خام )درصد(

 71/۳ عصاره اتری )درصد(

 81/27 امحلول در شوینده خنثی )درصد(الیاف ن

 56/16 )درصد( اسیدی ندهینامحلول در شو افیال

 99/0 )درصد(کلسیم 

 ۳/0 )درصد(فسفر 
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یز نمونه بر روی الم پخش گردید. الم مورد نظر به زیر تمبا یک المل 

های جنبایی اسپرم ویژگی میکروسکوپ فاز کنتراست منتقل شده و

ت برآورد درصد جنبایی ارزیابی شد. جه CASAبا استفاده از سیستم 

صورت تصادفی گزینش شد و اجازه داده شد اسپرم، سه میدان دید به

بررسی برای هر  15بررسی و جمعاً  5در هر میدان دید   CASAتا 

 (.2009و همکاران،  Maia) نمونه انجام دهد

ها از مانی اسپرمبرای ارزیابی زنده مانی اسپرم:بررسی زنده       

 عنوان رنگرنگ نیگروزین به شد. نیگروزین استفاده-ائوزینآمیزی رنگ

زمینه و ایجاد اختالف رنگ میان اسپرم و رنگ زمینه برای دید پس

این اساس که  (. برKenneth ،201۳و  Douglas) شودبهتر استفاده می

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

هایی که رنگ به خود نگرفته بودند و یا اسپرم ،گیرندزنده رنگ نمی

عنوان اسپرم زنده درنظر گرفته بود بهها رنگتنها بخشی از گردن آن

 (.Blom ،1950) گرفته شدند

 یکپارچگی بررسی منظوربه پالسمایی: غشای یکپارچگی ارزیابی       

ست یا تHOST  استفاده شد. تست HOSTتست  از پالسمایی غشای

ن مشخص آگونه که از نام محیط با فشار اسمزی پایین، همان اسپرم در

گیرد عمل براساس اسموالریته محیطی که اسپرم در آن قرار میاست 

اسمول میلی HOST ،100اسموالریته محیط  کهتوجه به این باکند. می

اسمول میلی ۳75تا  ۳20است و اسموالریته مورد نیاز برای اسپرم، 

اسپرم با قرار گرفتن در یک محیط با اسموالریته پایین به لذا است، 

خورد. بدیهی است ها گره میدهد و انتهای دم آنسرعت واکنش می

های با غشای پالسمایی سالم قادر هستند به این نوع که تنها اسپرم

گیرند های مرده که در این محیط قرار میتغییر واکنش دهند و اسپرم

 (.Kenneth ،201۳و  Douglas) دهندان نمیهیچ واکنشی نش

گیری اندازه غشای اسپرم: پراکسیداسیون لیپیدبررسی        

 1( انجام شد. TBA) با استفاده از تیوباربیوتوریک اسید MDAغلظت 

این واکنش،  و فرآورده دهدمی واکنش TBA مولکول 2با  MDA مولکول

 5۳2را در طول موج ترین جذب مولکول صورتی رنگ است که بیش

عنوان شاخص گیری غلظت مالون دی آلدئید بهاندازه دارد. برای نانومتر

ه گراد بدرجه سانتی ۳7ها در آب پراکسیداسیون لیپید، ابتدا پایوت

 لیترگشایی شده و بالفاصله پس از افزودن یک میلیثانیه یخ ۳0مدت 

مدت در دقیقه بهدور  ۳500ها با دور درصد، نمونه 9/0کلرید سدیم 

دقیقه سانتریفیوژ شدند و به تعداد سه بار با بافر سیترات شستشو  5

نهایت محلول رویی دور ریخته شده سانتریفیوژ گردیدند. در و مجدداً

آب دیونیزه حل شدند.  لیترها در یک میلیمانده اسپرمو رسوب باقی

نمونه را میکرولیتر از هر  250مقدار  MDAگیری غلظت برای اندازه

اسید  و %20 کلریدریکاسیدتری محلول لیترمیلی یک با و برداشته

دقیقه در دمای  60مدت درصد مخلوط کرده و به 5/0تیوباربیتوریک 

ها در گراد حرارت داده شدند. در مرحله بعد نمونهدرجه سانتی 95

دور در دقیقه  1000دقیقه با  15مدت هداخل یخ سرد شده و سپس ب

عدد جذب مالون دی آلدئید محلول باالیی  ،یوژ شدند. در پایانسانتریف

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شده و غلظت مالون دی آلدئید 

 (.2006و همکاران،  Pinho؛ Hadley ،1990و   Draper) ثبت گردید

 تصادفی طرح کامالً استفاده مورد آماری طرح: آنالیز آماری       

 برنامه توسط هاگردید. آنالیز داده اجرا تکرار 4و  رتیما 7 با بوده که

SAS (SAS ،200۳و ) رویه از استفاده با GLM میانگین مقایسه و 

درصد، طبق  5آزمون دانکن در سطح احتمال  از با استفاده تیمارها

  .گرفت انجام مدل آماری زیر
Xij = µ + Tj +eij 

 اثر  =jTکلی،  یانگینم  =µوابسته،  متغیر   =ijXکه در این مدل، 

 آزمایشی هستند. خطای  =ijeو  ام jتیمار 

 

 نتایج

در سطوح  اسپرم های حرکتی و کنتیکیفرآسنجه نتایج بررسی       

طورکه ، نشان داده شده است. همان2مختلف عصاره درمنه در جدول 

لیتر میلی 4 تیمار کل مربوط به شود باالترین درصد جنباییمی مالحظه

 ترین درصد جنبایی مربوط به تیمارلیتر عصاره درمنه و پایینیدر دس

لیتر میلی 4 حاوی تیمار باشد.درمنه می عصاره لیتردر دسی لیترمیلی 10

داری در لیتر عصاره درمنه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنیدر دسی

لیتر در میلی 12و  10، 8 هایچنین با تیمارمیزان جنبایی بود، هم

که داری داشت. با وجود اینلیتر عصاره درمنه، نیز تفاوت معنییدس

لیتر عصاره لیتر در دسیمیلی 4میزان جنبایی از نظر عددی بین تیمار 

لیتر عصاره درمنه اختالف لیتر در دسیمیلی 6 و 2درمنه و تیمارهای 

داری مشاهده نشد. اگرچه ی، اختالف معنیدارد ولی از نظر آمار

لیتر عصاره درمنه در مقایسه با لیتر در دسیمیلی 6و  2ی تیمارها

تیمار شاهد دارای میزان جنبایی باالیی بودند، با این وجود تفاوت 

و  8داری با تیمار شاهد نداشتند. از نظر آماری، بین تیمارهای معنی

داری با لیتر عصاره درمنه نیز اختالف معنیلیتر در دسیمیلی 12

د نداشت اگرچه از نظر عددی در مقایسه با تیمار تیمار شاهد وجو

رونده نیز تری داشتند. درصد جنبایی پیششاهد میزان جنبایی کم

رونده مربوط به دارای روند مشابهی بود. باالترین درصد جنبایی پیش

ترین مربوط به لیتر عصاره درمنه و پایینلیتر در دسیمیلی 4تیمار 

لیتر عصاره درمنه بود. میزان جنبایی ر دسیلیتر دمیلی 12و  10تیمار 

لیتر عصاره درمنه، نسبت به لیتر در دسیمیلی 4رونده در تیمار پیش

دار چنین این تفاوت معنیداری بود. همتیمار شاهد دارای تفاوت معنی

 10، 8لیتر عصاره درمنه با تیمارهای لیتر در دسیمیلی 4میان تیمار 

 2لیتر عصاره درمنه نیز مشاهده شد. تیمارهایلیتر در دسیمیلی 12و 
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لیتر عصاره درمنه با وجود پایین بودن میزان لیتر در دسیمیلی 6و 

لیتر در میلی 4جنبایی پیش رونده در این تیمارها در مقایسه با تیمار

داری با این تیمار نداشتند. بین لیتر عصاره درمنه، اختالف معنیدسی

لیتر عصاره درمنه، از نظر لیتر در دسیمیلی 12و  10، 8های تیمار

 داری دیده نشد.رونده اختالف معنیجنبایی پیش
های بررسی شاخص سرعت و بررسی ویژگی 2با توجه به جدول        

لیتر لیتر در دسیمیلی 4دهدکه تیمار ، نشان میدر مسیر میانگین

تیمار شاهد عصاره درمنه باالترین میانگین شتاب جنبایی را داشته و با 

لیتر عصاره درمنه، تفاوت لیتر در دسیمیلی 12و  10، 8های و تیمار

لیتر عصاره لیتر در دسیمیلی 4داری دارد. میان تیمار حاوی معنی

لیتر عصاره درمنه اختالف لیتر در دسیمیلی 6و  2درمنه با تیمارهای 

 ،مستقیم مسیر در سرعت داری مشاهده نشد. در مورد شاخصمعنی

لیتر عصاره درمنه با تمام لیتر در دسیمیلی 4شود تیمار مشاهده می

باشد و باالترین میزان شتاب خطی دار میتیمارها دارای اختالف معنی

چنین مشاهده شد که باشد. همرونده متعلق به این تیمار میپیش

با یکدیگر اختالفات  مستقیم مسیر در تمام تیمارها در شاخص سرعت

 منحنی مسیر در سرعت در مورد فرآسنجه مشاهدات داشتند. اریدمعنی

لیتر میلی 4بوده و تیمار  مستقیم مسیر در شبیه به فراسنجه سرعت

ترین مقدار شتاب منحنی خطی را به لیتر عصاره درمنه بیشدر دسی

داری دارد. خود اختصاص داده و با سایر تیمارها دارای اختالفات معنی

ترین میزان مربوط به تیمار مسیر طی شده، بیشدر شاخص راستی 

لیتر عصاره درمنه بود. در این شاخص نیز لیتر در دسیمیلی 4

شود. در های تیماری مشاهده میدار بین تمام گروهاختالفات معنی

ترین میزان در مقایسه با سایر این شاخص، تیمار شاهد دارای کم

لیتر در میلی 4ین تیمار ب تیمارها بود. در شاخص تناوب عرضی زنش

داری لیتر عصاره درمنه با شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنیدسی

باالترین  مشاهده شد. در ارتباط با فرآسنجه تحرک عرضی سر اسپرم

لیتر عصاره درمنه بود و لیتر در دسیمیلی 4میزان مربوط به تیمار 

داری وجود ف معنیبین این تیمار با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختال

چنین بین تیمارهای مختلف مقادیر مشاهده شده برای داشت. هم

 داری داشت. تفاوت معنی تحرک عرضی سر اسپرم

ترین در بررسی شاخص درصد خطی بودن حرکت اسپرم، بیش       

لیتر عصاره لیتر در دسیمیلی 4میزان مشاهده شده مربوط به تیمار 

داری اختالفات معنی سطوح تیماری یرکه با تیمار شاهد و سا درمنه بود

نشان داد. در این شاخص سطوح مختلف تیماری دارای اختالفات 

 داری با یکدیگر بودند.معنی
 

کننده حاوی سطوح مختلف گشایی شده قوچ مغانی توسط توسط رقیقیخ-های تحرکی و کنتیکی اسپرم منجمد: مقایسه فرآسنجه2جدول

 کننده(لیتر رقیقدسی لیتر در)میلی عصاره درمنه

دهد که افزودن عصاره درمنه ان مینتایج نش، 1با بررسی شکل        

کننده اسپرم گوسفند تاثیر لیتر به رقیقلیتر در دسیمیلی 4در سطح 

مانی مربوط به مانی اسپرم دارد. باالترین درصد زندهمثبتی در زنده

 12 و پایین ترین آن مربوط به تیمارلیتر لیتر در دسیمیلی 4تیمار 

با توجه به نتایج حاصله بین تیمار  باشد.می لیترلیتر در دسیمیلی

دار شاهد و تیمارهای حاوی سطوح مختلف عصاره تیمار اختالف معنی

چنین سطوح مختلف تیماری حاوی عصاره درمنه وجود دارد. هم

 دار با یکدیگر بودند.های معنیدارای تفاوت
 

 فرآسنجه
  گروه آزمایشی

SEM P-Value 
 12 10 8 6 4 2 شاهد

49bc 52/25ab 55/25a 5۳ab 44/50cd 4۳/25d 46/25cd 88/0 درصد() جنبایی کل  0001/0> 

۳4/75bc ۳6ab 40a ۳7/25ab ۳1/25cd ۳0/25d ۳0/25d 74/0 درصد() جنبایی پیش رونده  0001/0> 

85/42b 91/27ab 9۳/97a 90/97ab 71/7c 62/97d 62/77d 48/2 )میکرومتر در ثانیه( سرعت در مسیر میانگین  0001/0> 

52/2c 59/12b 67/4a 60/50b 46/65d 41/80e 44/۳5de 72/1 میکرومتر در ثانیه() مستقیم مسیر در سرعت  0001/0> 

121/25c 1۳0/95ab 1۳6/82a 1۳0/۳2b 11۳/75d 10۳/92e 112/5d 17/2 میکرومتر در ثانیه() منحنی مسیر در سرعت  0001/0> 

2/90e ۳/۳2c ۳/9۳a ۳/69b ۳/09d 2/8۳e 2/74e 08/0 میکرومتر() تحرک عرضی سر اسپرم  0001/0> 

61/07d 64/82dc 71/70a 66/45bc 65/12dc 66/۳7bc 70/72ab 72/0 )درصد( شده طی مسیر راستی  0001/0> 

8/27bcd 8/42bc 8/87a 8/47b 8/12cde 7/87e 8/07de 06/0 هرتز() شتناوب عرضی زن  0001/0> 

42/92dc 45/10bc 49/25a 46/4b 41de 40/22e ۳9/45e 66/0 درصد() خطی بودن تحرک  0001/0> 

 باشد.می 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنی*حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
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ر کننده اسپرم ب: نمودار تاثیر سطوح مختلف عصاره درمنه در رقیق1شکل 

 مانی اسپرم قوچ مغانیدرصد زنده
 

 نشان  2در شکل  یکپارچگی غشای پالسمایینتایج بررسی        

 دارای باالترین یکپارچگیلیتر لیتر در دسیمیلی 4 که تیمار دهدمی

ترین میزان نیز است و کم های آزمایشینسبت به سایر گروه ءغشا

بین  حالدر عین باشد.میلیتر لیتر در دسیمیلی 12مربوط به تیمار 

سطوح مختلف تیماری و تیمار شاهد از لحاظ یکپارچگی غشا اختالف 

 شود. دار مشاهده میمعنی
 

 
کننده اسپرم بر : نمودار تاثیر سطوح مختلف عصاره درمنه در رقیق2شکل 

 درصد یکپارچگی غشای اسپرم قوچ مغانی
 

پراکسیداسیون  زا حاصل آلدهیددیمالون تغییرات میزان گیریاندازه      

دهنده آن است آورده شده است. نتایج نشان ۳ شکلدر  اسپرم لیپیدی

لیتر میلی 12آلدهید مربوط به تیمار دیترین میزان تولید مالونکه کم

نیز در مقایسه  لیترلیتر در دسیمیلی 4تیمار  باشد.میلیتر در دسی

تری کم آلدهیددیمالون، لیترلیتر در دسیمیلی 2و  با تیمارهای شاهد

های نشانگر وجود تفاوتنیز دست آمده نتایج به تولید کرده است.

 .دار بین سطوح مختلف تیماری بوده استمعنی

 بحث
 ایرانی درمنه عصاره تاثیر با رابطه در بررسی اولین حاضر مطالعه       

 کهطورهمان. باشدمی قوچ شده گشایییخ اسپرم پارامترهای روی بر

 و بوده قوی اکسیدانیآنتی اثر دارای درمنه است شده اشاره قبالً

 کاهش و اکسیدانیآنتی دفاع سیستم تقویت با گیاه این احتماالً

 نتایج. شودمی هااسپرم کیفیت افزایش باعث کسیداتیوا هایاسترس

 تواندمی انجماد طی در درمنه عصاره از استفاده که دهدمی نشان بررسی

 اکسیداتیو استرس از ناشی سلولی آسیب از را اسپرم موثری طوربه

 مانیزنده، روندهپیش و کل تحرک توجهی قابل طوربه و کرده محافظت

 منجمد منی که دهدمی نشان نتایج. دهد بهبود ار غشا یکپارچگی و

 باالترین به منجر عصاره لیتردسی بر لیترمیلی 4 حاوی کنندهرقیق با شده

 بعد مانیزنده و غشا یکپارچگی، روندهپیش تحرک و کل تحرک سطح

 با احتماالً روندهپیش و کل تحرک در بهبود این. شودمی گشایییخ از

 باشدمی مرتبط اسپرماتوزوا مانیزنده و اییپالسم غشای یکپارچگی

(Malo ؛2011 و 2010 همکاران و Zhao 2009 ،همکاران و .)استفاده 

 عوامل کردن خنثی در مطلوبی تاثیر لیتردسی بر لیترمیلی 4 از

 کهدرحالی داشته روندهپیش تحرک صفت بهبود و اکسیداسیونی

ها از این لحاظ ن ویژگیبررسی ای .داشتند منفی تاثیر باالتر دوزهای

ها و باروری همبستگی باالیی حائز اهمیت است که بین این فرآسنجه

 تحقیقات نتایج با تحرک پارامترهای مورد در ما نتایج .وجود دارد

Malo (،  2011) همکاران وZhao و( 2009) همکاران و Zanganeh 

 .اردد مطابقت( 1۳88) همکاران و رادامینی و( 201۳) همکاران و

 مانیزنده درمنه عصاره لیتردسی بر لیترمیلی 4از  استفاده چنینهم

 در را مرده هایاسپرم میزان و داده افزایش توجهیقابل طوربه را

 
: نمودار تاثیر سطوح مختلف عصاره درمنه در رقیق کننده اسپرم 3شکل 

 اسپرم قوچ مغانی (لیتریآلدهید)نانومول در دسبر غلظت مالون دی
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 از استفاده کهحالیدر ،داد کاهش تیماری دیگر سطوح با مقایسه

 هایاسپرم بر معکوسی اثر لیتردسی بر لیترمیلی 12 و 10 سطوح

خوردن تعادل روند اکسیداسیون  همهنتیجه ب تواند درکه می شتدا زنده

مهار  عثباها عصاره یافزودن سطوح باالو احیای سلولی باشد زیرا 

و همکاران،  Roca) گرددمیهای مربوطه میآنز تیاز حد فعال شیب

 و Malo تحقیقات نتایج با مانیزنده پارامتر مورد در ما نتایج. (2004

 همکاران و Zanganeh و( 2009) همکاران و Zhao (،2011)همکاران

 4 حاوی کنندهرقیق مثبت تاثیر از بخشی. دارد مطابقت( 201۳)

 با احتماالً روندهپیش و کل تحرک بر عصاره لیتردسی بر لیترمیلی

 مرتبط کنندهرقیق این در مرده هایاسپرم کاهش و باالتر مانیزنده

 سطح این در درمنه عصاره که کرد باطاستن توانمی بنابراین. باشدمی

 HOST تست نتایج دیگر عبارتبه. داشت اسپرم غشای بر مثبتی تاثیر

 شودمی باعث، اسپرم کنندهرقیق به درمنه عصاره افزودن که داد نشان

. ببیند تریکم آسیب انجماد، فرآیند طی در اسپرم پالسمایی غشای

 تنها نه، باالتر یژه دوزهایوهب، کنندهرقیق در سطوح سایر از استفاده

 فشار زدن همهب دلیلبه بلکه نداشته اسپرم برغشای محافظتی اثر

 تست به مربوط نتایج. است کرده وارد آسیب اسپرم غشای بر اسمزی

 و Zhao(، 2011)همکاران و Malo تحقیقات نتایج با هایپواسمتیک

 در. رددا مطابقت( 201۳) همکاران و Zanganeh و( 2009) همکاران

 توانست کنندهرقیق به درمنه عصاره افزودن که شد مشاهده مطالعه این

 کاهش باعث اسپرم غشای لیپیدهای پراکسیداسیون از جلوگیری با

 نتایج به توجه با. شود انجماد از بعد (MDA) دآلدهیدیمالون سطح

 رقیق ترکیب در عصاره نسبت افزایش با مطالعه این در آمده دستهب

 کاهش این دلیل. یافت کاهش نیز دآلدهیدیمالون یزان تولیدم کننده

 عصاره ترکیب در موجود فنولی ترکیبات خاصیت به دآلدهیدیمالون

 مانع اکسیدانیآنتی خاصیت داشتن دلیلبه ترکیبات این که باشدمی

 دیمالون میزان نتیجه در و شده غشایی لیپیدهای پراکسیداسیون از

 در دآلدهیدیمالوننتایج مربوط به غلظت . است یافته کاهش آلدهید

 و Zhao(، 2011) همکاران و Malo مطالعات نتایج با مطالعه این

 انجماد در درمنه تاثیر اصلی مکانیسم. دارد مطابقت( 2009) همکاران

 اکسیدانیآنتی فعالیت برای کمکی مکانیسم ولی نیست مشخص هااسپرم

 در گیاه این در موجود فالونوییدهای و فنولی ترکیبات توانایی درمنه

 Harborne) باشدمی غشا سیالیت کاهش طریق از غشاها پایدارسازی

چنین افزودن سطوح باالی عصاره درمنه با هم (.2000 ،همکاران و

های دخیل در اکسیداسیون و احیا و مهار بیش از حد فعالیت آنزیم

های آزاد ولید رادیکالاکسیدانی و تهم زدن تعادل بین ظرفیت آنتیبه

و  Roca) شوندها باعث کاهش عملکرد اسپرم میدر محیط اسپرم

 عمل پروکسیدان عنوانبه توانندمی (. فالونوئیدها2004همکاران، 

 قرار آن در که ها نسبت به شرایط محیطیاز آن یک هر هرچند، کنند

 ها درفنول .دهندشوند پاسخی متفاوت از خود نشان میمی داده

 به توانندمی هستند بازدارنده فعال فلزات حاوی که هاییسیستم

 و آهن مثل فلزاتی و وجود اکسیژن .کنند عمل پروکسیدان عنوان

 است ممکن هاهای اکسیداسیون و احیای فنولکاتدی در واکنش مس

 هایرادیکال وROS (Reactive oxygen species ) تشکیل به منجر

 بیولوژیکی های مولکول دیگر و هایچرب، DNA به که شود فنوکسیل

اطالعات محدودی در  (.O'Brien، 2004و  Galati) رساندمی آسیب

اسپرم حیوانات  فرآوری در گیاهی() طبیعی هایاکسیدانآنتی اثرات مورد

 افزودن عصاره مرزنجوش به رقیق اهلی وجود دارد. در یک مطالعه،

مانی، زنده تحرک، هاینجهفرآس بهبود هلشتاین، موجب گاو اسپرم کننده

 و شده شاهد گروه با مقایسه در اسپرم یکپارچگی غشای پالسمایی

. های اکسیداتیو محافظت کندها را در برابر آسیباسپرم توانست

توانسته است با محافظت  کننده،رقیق به مرزنجوش افزودن عصاره

ها ی آنپالسمای مانی و یکپارچگی غشایها، زندهساختمان غشاء اسپرم

 (.1۳94 همکاران، فرهادی و) را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشد

 منی کنندهرقیق به ماکرانتا مرزه عصاره افزودن اثر دیگر مطالعه دریک

 مانی،زنده تحرک، شامل گاو هلشتاین اسپرم سلول عملکرد باعث بهبود

 کیادقیق) گردید لیپید پراکسیداسیون به و حساسیت غشاء یکپارچگی

 سهندی گلی عصاره مریم افزودن دیگر ایمطالعه در (.1۳94 همکاران، و

 تحرک، هایبر فرآسنجه آن اثر و اسپرم گاو هلشتاین کنندهرقیق به

اسپرم مورد برررسی  غشای پالسمایی یکپارچگی مانی و تستزنده

(. در مطالعه صورت گرفته بر 1۳94)فرهادی و همکاران،  قرار گرفت

 اسپرم کیفیت بر سهندی مرزه الکلی عصاره مختلف سطوح روی تأثیر

شده گاو هلشتاین نشان داده شد که افزودن عصاره  گشاییمنجمد یخ

اکسیداسیونی  لیتر با خنثی کردن عوامللیتر در دسیمیلی 4 مقادیر در

 مانیچنین زندهرونده اسپرم شده، همپیش تحرک صفت باعث بهبود

 کاهش را مرده هایو میزان اسپرم دادهافزایش  قابل توجهی طوربه را

(. با توجه به نتایج مطالعات 1۳94شهباززاده و همکاران، ) دهدمی

های گیاهی در رسد که استفاده از عصارهنظر میگونه بهمختلف این

غلظت مناسب، باعث افزایش یکپارچگی غشای اسپرم و نهایتاً بقای 

این نظر مطالعه حاضر  گردد و ازهای شاهد میاسپرم نسبت به گروه

کننده، بر لیتر رقیقلیتر عصاره درمنه در دسیمیلی 4نیز در غلظت 

با توجه  نتایج مشابهی صحه گذاشته و با مطالعات فوق مطابقت دارد.

رسد تاثیرگذارترین نسبت نظر میدست آمده از آزمایش بهبه نتایج به

رونده کل و پیش های اسپرم از قبیل، جنباییعصاره درمنه بر ویژگی

مانی و یکپارچگی غشای چنین زندهسایر پارامترهای حرکتی و هم و

دی آلدهید، مقدار عصاره استفاده شده  پالسمایی و کاهش تولید مالون

 باشد.کننده میلیتر رقیقلیتر عصاره درمنه در دسیمیلی 4 در تیمار
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