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 رخیب و اسپرم خصوصیات کیفی چرب، اسیدهاي ترکیب جیره بر دانه کتان در مکمل تأثیر
  کردي قوچ در خونی پارامترهاي
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  چکیده

 جنسی و بهبود کیفیت هايتواند در سنتز هورمونمیباشد، که می) با خاصیت آنتی اکسیدانی باال 3(امگا کتان منبع غنی از اسید آلفا لینولنیکدانه 
کند. میي مختلف نقش داشته باشد. مطالعه حاضر اثرات دانه کتان بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی پارامترهاي خونی را بررسی هااسپرم در گونه

راس قوچ نژاد کردي انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد دریافت کننده  15هفته اجرا گردید  12در این تحقیق که در مدت 
 درصد دانه بود. نتایج نشان داد که غلظت اسپرم، 10درصد دانه کتان و گروه سوم محتوي جیره پایه و  5و گروه دوم که شامل جیره پایه و  ره پایهجی

 باعث کتان دانه ).P<0.05( بود بیشتر هاگروه سایر با مقایسه در درصد دانه کتان 10تیمار  در پالسما غشاي عملکرد و کل تحرك زنده، اسپرم نسبت
 12و در پایان هفته  درصد دانه کتان 10پس از دریافت  طبیعی غیر هاياسپرم درصد حال، این با. )P<0.01( شد نرمال آکروزوم با اسپرم درصد افزایش

 تستوسترون غلظت اما اثري نداشت بیضه قطر بر کتان مکمل دانه که داد نشان نتایج .(P<0.05) یافت کاهش مربوطه يهاگروه سایر با مقایسه در
 آنزیم فعالیتاثر افزودن مکمل دانه کتان، اثر زمان و اثر متقابل آنها بر  ).P <0.05( داد گروه شاهد افزایش به درصد نسبت 10 گروه در را پالسما

 DHA=Docosahexaenoicئیک (دوکوزاهگزاانو DHAدرصد کتان موجب افزایش معنی داري اسید چرب  10جیره  دارنبود. معنی پراکسیداز گلوتاتیون
acid) در چربی اسپرم شد (P<0.05 .(نیز نسبت اسیدهاي چرب اشباع به اسیدهاي چرب با چند  و یافته افزایش نسبت اسیدهاي چرب امگا سه به شش

 هايدرصد دانه کتان به جیره پایه قوچ 10نتایج نشان داد که افزودن  .(P<0.05)یافت  کاهش هاسایر گروه با مقایسه درصد در 10گروه  در باند مضاعف
  نهایت بهبود باروري آنها گردد.  ازریابی اسپرم و در هايتواند سبب بهبود کمی و کیفی شاخصمیکردي در خارج از فصل تولید مثل 

  
  .کردي قوچ ،کتان دانه،  3 امگا ، چرب اسید ، اسپرم :کلیدي کلمات

  
   1  مقدمه

 ، ســن ، نژاد مانند عامل چندین که تحقیقات نشــان داده اســت
سپرم  کیفیت بر اي تغذیه مدیریت و فصل   آن بر بعت به و شده  تولید ا

مده      ).3(گذارد  می تأثیر  ها قوچ باروري  هاي چرب بخش ع ید ــ اسـ
هاي اســپرماتوزوا نه ســلولگیرد و در میهاي جانوري را در بر ســلول

شد بلکه در کلیه رخدادهایی که منجر به باروري  میتنها منبع انرژي  با
ــود دخالت دارد (  می یافته  36شـ ــان  ها ).   هاي دهد که چربی  مینشـ

ــپرماتوزوا در اعمالی مانند تحرك، قابلیت زنده مانی و بلوغ اهمیت  اسـ
                                                        

صی      -1 ص شجوي دکتراي تخ شگاه       گروه علوم پایه،، دان شکی، دان شکده دامپز دان
 فردوسی مشهد 

 دانشگاه فردوسی مشهددانشیار، گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی،  -2
 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار، گروه علوم پایه،-3

سبت اسیدهاي چرب غیر   شباع (  دارند همچنین ن ) ممکن است  UFAا
شد (            شته با شاء نقش دا سیالیت غ صیات فیزیکی مانند  صو ). 2در خ

اســپرم اکثر پســتانداران مانند انســان، گاو، میمون و قوچ داراي ســهم 
باشد. پستانداران قادر به می) DHA( باالیی از دوکوزاهگزاانوئیک اسید 

سیدهاي چرب    ض      n-3ساخت ا سیدهاي چرب  ستند لذا این ا روري نی
ید از طریق جیره تامین گردد (    ــیدهاي چرب    11با ). پس از تامین اسـ

ــتانداران قادر  ALAکوتاه زنجیر  ــند میاز طریق جیره غذایی، پس باش
ــیدهاي چرب بلند زنجیر      ALAرا در بدن خود از   EPAو  DHAاسـ

  ). 17( طی مراحل دي سچوراز و طویل سازي سنتز کنند
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 n-3 گیاهی منابع مهمترین از یکی )،flax seed( کتان یا دانه

PUFA  90 حاوي کتان دانه روغن). 31( اسـت٪ PUFA  که اسـت 
منبع  عنوانبه ). دانه کتان 26( است  لینولنیک -α اسید  آن ٪50 حدود
تواند کیفیت اسپرم را بهبود بخشد و اسپرم را بر علیه شرایط می 3امگا 

 مانی محافظت کنداســترس با حفظ یکپارچگی غشــاء و قدرت زنده   
شان  17( سبب بهبود تحرك  می  DHAدهد که می) مطالعات ن تواند 

ستوسترون در خون گوسفند و بز گردد و دانه        سپرم و افزایش سطح ت ا
  ).10( است DHAکتان یک منبع مناسب از 

ر این ، دهابا توجه به تاثیرات تغذیه و فصل بر راندمان باروري قوچ
شباع (امگا    اثر دانه کتان ب تحقیق سید چرب غیر ا ) با 3ه عنوان منبع ا

 ي کمی و کیفی اسپرم قوچ هاخاصیت آنتی اکسیدانی بر روي شاخص   
سیداز  ورهاي آنتی یکی از فاکت عنوانبه و تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراک

اکســیدانی در فرایند اســترس اکســیداتیو در خارج از فصــل تولید مثل 
  مورد بررسی قرار گرفته است.

  
  هامواد و روش

ماه در مرکز اصــالح نژاد گوســفند کردي   2این مطالعه به مدت 
واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی انجام گرفت. در این       

ساله و میانگین   5-3راس قوچ نژاد کردي با میانگین سنی   15تحقیق 
 3کیلوگرم انتخاب شــده و بصــورت کامالً تصــادفی در  65±5/2وزن 

ــدند. گروهگروه با   يهاجایگاه جداگانه مطابق جیره طرح نگهداري شـ
ــان دریافت         ــی جیره پایه با انرژي و پروتئین یکسـ ردند  کمیآزمایشـ

مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک و پروتئین  45/2(انرژي متابولیسمی 
  درصد ماده خشک).  1/12خام 

  

 هاترکیب شیمیایی جیرهاجزاء و  -1جدول 
Table 1- Ingredient and chemical composition of the experimental diets 

	اجزاء 	
Ingredients (%)   

  پایه جیره
Basal diet 

  کتان دانه %5+  پایه جیره
Basal diet + 5% flaxseed 

  کتان دامه%10+پایه جیره
Basal diet + 10% flaxseed 

  یونجه
Alfalfa  17.3 17.3 17.3 

 ذرت سیالژ
Corn silage 27.2 27.2 27.2 

 کاه گندم
Wheat straw  12.5 12.5 12.5 

 جو
barley 

23 18 13 

 گندم سبوس
Wheat bran 13 13 13 

 کلزا کنجاله
Canola meal 5 5 5 

  کتان دانه
flaxseed  0 5 10 

  1مکمل دامی
Premix 1 1 1 

  نمک
salt 

1 1 1 

  هااجزاي شیمیایی جیره
Chemical composition    

 وگرمکیل در مگاکالري( متابولیسمی انرژي
  )خشک ماده

Metabolizable energy (Mcal/ 
Kg DM(  

2.36 2.36 2.36 

  (%)خام پروتیئن
Crud protein  (%)  12.2 12.2 12.2 

هزار میلی  3هزار واحد بین المللی، آهن،  E  ،250هزار واحد بین المللی، ویتامبن  D3  ،100هزار واحد بین المللی، ویتامین  A 500ترکیب مکل دامی در کیلوگرم: ویتامین - 1
  هزار میلی گرم 60هزار میلی گرم، سدیم،  180هزار میلی گرم، کلسیم،  90میلی گرم، فسفر،  100، کبالت ،میلی گرمهزار  3میلی گرم، روي  هزار 2گرم، منگنز، 

per kilogram: Vitamin A 500 thousand international units, Vitamin D3, 100 thousand international Composition of animal meat 1

units, Vitamin E, 250 thousand international units, Iron, 3 thousand mg, Manganese, 2 thousand mg, Zinc 3 thousand, Cobalt, 100 
Mg, phosphorus, 90 thousand mg, calcium, 180 thousand mg, sodium, 60 thousand mg  
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  ترکیب اسیدهاي چرب دانه کتان جیره ( درصدي از چربی در ترکیب چربی کل جیره) -2 جدول
Table 2- Fatty acids composition of the flaxseed diet (as the proportion of the total fat in the diet)  

  درصد
% 

  چرب اسید
Fatty acids  

  C14:0 اسید میرستیک 0.08
Myristic (C14:0)  

  C16:0 پالمتیک اسید 6.3
Palmitic acid (C16:0)  

  C18:0 استئاریک اسید 4.19
Stearic acid (C18:0)  

  C18:1اولئیک اسید 26.08
Oleic acid( C18:01)  

  C18:2 لینئولئیک اسید 13.7
Linoleic acid (C18:2)  

  C18:3 لینولنیک اسیدآلفا 44.64
α-Linolenic acid (C18:3)  

  
ــاس جدول احتیاجات غذایی (  ) NRC 1985جیره حیوانات بر اسـ

شده بود. جیره  شامل هاتنظیم  ) گروه کنترل جیره پایه بدون 1ي طرح 
سوم جیره پایه +  %5) جیره پایه + 2دانه کتان   %10دانه کتان و گروه 

بطور آزاد به آب دسـترسـی داشـتند. جیره به     هاکتان و همه گروه دانه
ــورت مخلوط کامل و    ــاعات    2صـ در اختیار   17و  8بار در روز در سـ

ــیمیایی اجزاي  1( گرفت. جدولمیحیوانات قرار  ــد و ترکیب ش ) درص
سیدهاي چرب جیره و دانه کتان  2موجود درجیره و جدول ( ) پروفایل ا

  دهد.میرا نشان 
  

  ع آوري منی و ارزیابی آنجم
ــتگاه الکترواجاکوالتوردر ابتدا ، پایان هفته  ــیله دس نمونه منی بوس

ــد. نمونه هااز تمامی قوچ 12و پایان هفته 1 ــله به  هاگرفته ش بالفاص
ــگاه منتقل و در بن ماري       ها درجه قرارگرفت. همه نمونه     37آزمایشـ

روزوم مورد براي غلظت،تحرك،درصــد مرده و زنده بودن و غشــاي آک
ــایتومتر پس از  ــپرم به کمک الم هموس ارزیابی قرارگرفتند. غلظت اس

سی تحرك     1:200( %2رقیق کردن با ائوزین  شد. براي برر سبه  ) محا
ــتم     ــیسـ ــپرم از سـ  CASA   )test sperm 2.1 videotestاسـ
st.petersburg Russia   ــامل یک ــتم ش ــیس ــد. این س ــتفاده ش ) اس

) و model LX400. Lambomed incمیکروسـکوپ فازکنتراسـت (  
 SDC-313B, Samsung Techwin co., Gyeongیک دوربین ( 

korea( ــد. می مل  حرکتی يها ویژگی باشـ ــا  velocity)VCL شـ
(curvilinear  ،میانگین ســرعت در مســیر منحنیVSL )straight-
line velocity،میانگین ســرعت حرکتی اســپرم در مســیر مســتقیم (  

VAP)average path velocity   سپرم در میانگین سرعت ا ) میانگین 
ــعــی،  ــر واق ــی ــودن حــرکــت،   )LIN ) linearity مســ خــطــی ب

STR)straightness  ،ستقیم بودن صد م  amplitude of( ALH ) در
lateral head displacement ،ــپرم ــر اس ــانات جانبی س  ) دامنه نوس

BCF )beat-cross frequency     سپرم که با سرا سانات    ) فرکانس نو
ــتفا ــپرم انجام CASA افزار نرم از دهاس ــد. قبل از ارزیابی اس با  هاش

سبت   سپرم به   25ن میکرولیتر مایع رقیق کننده براي  975میکرولیتر ا
ــت آوردن غلظت حدود     اســـپرم در هر میلی لیتر رقیق  25×610بدسـ

سپس نمونه    37میلی لیتري در بن ماري  5/1در میکروتیوب  هاشدند. 
شد. براي هر ارزیابی   شده    5درجه نگهداري  سپرم رقیق  میکرولیتر از ا

 ,.leja products B. Vمیکرون ( 20را در اســپرم چمبر لجا با عمق 
Nieuw-Vennep  1000قرار داده و فیلد میکروســکوپی براي حداقل 

ــد. پارامترهاي تحرك      نالیز شـ ــپرم آ ــیله نرم افزار  اسـ  CASAبوسـ
)Computer-assisted sperm analysis.مورد ارزیابی قرار گرفت (  

درصــد زنده و مرده بودن اســپرم و مورفولوژي آن به کمک رنگ 
ــی حداقل  -آمیزي ائوزین ــده   200نیگروزین با بررس ــپرم رقیق ش اس

بوسیله میکروسکوپ نوري ارزیابی شد. آکروزوم از طریق رنگ آمیزي    
diffQuik   ــل به ــه چشــمی متص ــکوپ نوري س و به کمک میکروس

ــپرم برروي هر الم با  100دوربین و کامپیوتر انجام شـــد. حداقل      اسـ
  )27مورد ارزیابی قرار گرفتند. ( 100بزرگنمایی 

براي تعیین یکپارچگی غشــاء اســپرم آزمون تورم هیپواســمزي   
)HOS test    تدا ــد. اب جام شـ با   20) ان رولیتر میک 200میکرولیتر منی 

ــمزي  ــمول ( 100محلول هیپواسـ گرم  46گرم فروکتوز و 9میلی اسـ
دقیقه در انکوباتور  60سـیترات سـدیم در یک لیتر آب مقطر) به مدت   

میکرولیتر از مخلوط  100درجه ســـانتی گراد قرار گرفت. ســـپس  37
برروي الم گرم قرار داده شد و پس از المل گذاري در زیر میکروسکوپ 

ــپرم در  200رار گرفتند که حداقل     مورد ارزیابی ق  ــی   5اسـ فیلد بررسـ
  ).21با دم متورم و گرد ثبت شدند ( هاگردید. درصد اسپرم

  
  جداکردن چربی اسپرم و آنالیز آن

مونــه    نی     هــاين کی                 2م م ن لول  ح م بر  برا جم  ح بــار بــا 
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حاوي  هاي) شستشو شد. سپس لوله      DPBS)(sigma.aldrichدالبکو(
سپرم به مدت   شدند. ایجاد دو فاز در     g×250 دقیقه با 20ا سانتریفیوژ 

میکرولیتر  10لوله به ازاء هر نیم گرم فاز پایینی در هر لوله آزمایش ،       
 %0,9میلی لیتر محلول نمک طعام  2) و 1:2محلول کلروفورم:متانول ( 

ــد (  ــافه شـ ــپس هرکدام از لوله ها به مدت     18اضـ دقیقه در  10). سـ
یله کردن از محلول متانول:هگزان   ورتکس قرار گرفت. براي ترانس مت 

ترانس متیله شده به منظور تعیین   هاي) استفاده شد. اسپرم   2:1( نسبت 
شکده علوم        شیمی دان شگاه بخش بیو سیدهاي چرب به آزمای ترکیب ا
پزشـکی منتقل شـد. اسـیدهاي چرب بوسـیله دسـتگاه کروماتوگرافی      

ــاخت کمپانی    GC 1000گازي (مدل    گیري  ایتالیا) اندازه    DANIسـ
ستون کاپیالري     با ماهیت قطبی از   EC-1000شد. دراین تحقیق از 

به طول    ــه  ــیشـ که   0,32متر و قطر داخلی  30جنس شـ میلی متر 
سمت       25/0ضخامت فازیالن آن   شد. دماي ق ستفاده  میکرومتر بود ا

شعله اي با           250تزریق  سیون  ساز یونیزا شکار  سانتی گراد ، آ درجه 
س    درجه  200یون هوا بود و برنامه دمایی به سوخت هیدروژن و اکسیدا

سیده و تا پایان باقی   شده و زمان     هايماند. محنیمیر سم  مربوطه ر
ید چرب          ــ به اسـ با منحنی مربوط  ید چرب  ــ به هراسـ بازداري مربوط 
استاندارد مقایسه گردید و نوع و میزان اسیدهاي چرب موجود در نمونه 

  ها مشخص شد.
  

یداز و هورمون     بررســی میزان آنزیم  تاتیون پراکســ گلو
  تستسترون در خون

ــپرم از طریق ورید  هاينمونه  خون در همزمان با نمونه گیري اسـ
ــدند. پس از انتقال به  هايگردن گرفته و درون لوله  هپارینه ریخته شـ

دقیقه سانتریفیوژ شدند.  10به مدت  و g×1096 آزمایشگاه نمونه ها در
نگهداري شد. رسوب    -20یز در یخچال پالسماي جداشده تا زمان آنال  

ــما    ها گلبول ــازي پالسـ ــرم    4الی  3ي قرمز پس از جداسـ با سـ بار 
فیزیولوژي شسته و جهت لیزه شدن به آنها آب مقطر سرد اضافه و به      

ــت میدقیقه در هواي اتاق نگداري  20-10مدت  ــدند. پس از گذش ش
ول رفتند. محلدیگردر ســانتریفیوژ قرارگ  دقیقه 10زمان مذکور مجدداً 

نیم میلی لیتر تقســیم شــدند.  هايشــفاف رویی بدســت آمده در حجم
با  ) و29فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکســیداز به روش پالیجا و ولنتین ( 

) اندازه گیري شــد. فعالیت Ransel,Randox,UKي تجاري (هاکیت
شد. هموگلوبین از طریق    سنجش  آنزیمی در واحد گرم در هموگلوبین 

ید. میزان      روش ا یانوهموگلوبین تعیین گرد ــ ندارد سـ تا ــ  هورمون سـ
ــترون ــتفاده با خون نیز تســتس   پارس( RIA تجاري يهاکیت از اس

  .شد گیري اندازه) تهران آزمون،
  

  آماري تحلیل
 قرار تحلیل و تجزیه مورد SAS 9.2 توســط نرم افزار  ها داده

 Shapiro-Wilk آزمون از استفاده  با ها داده بودن نرمال). 35( گرفت
  در شده  گیري اندازه هايداده. شد  انجام UNIVARIATE روش و

 برداري نمونه زمان آن در که MIXED روش از استفاده  با زمان طول
ستفاده  مورد REPEATED عبارت در   تحلیل و تجزیه ، گرفت قرار ا
  تهگرف نظر در تصادفی عامل یک عنوان به معادله مدل در حیوان و شد
 ینا در آزمایش ابتداي در شده  گیري اندازه پارامتر هر اولیه مقدار. شد 

 دهش  درج آنها به مربوط پارامتر براي متغیر متغیرهاي عنوان به مدل
)  SEM( میانگین اســتاندارد خطاي و میانگین عنوان به نتایج. اســت

  گینمیان از متغیره چند مقایسه براي توکی آزمون از. است شده گزارش
  .شد اعالم P >05/0 در آماري اختالف و شد استفاده
  
  و بحث نتایج

  ي منیهاویژگی
سیدهاي  شباع  چرب ا شده  ا صیات    بر زیادي تأثیر ن صو  یتکیف خ

سپرم   سپرم ا کیفیت بهبود براي تالش در. دارند مختلف هايگونه در ا
 12 یط و شده  تهیه کتان دانه مختلف مقادیر با جیره پایه یک ، قوچ
  .مورد استفاده قرار گرفت آزمایشی دوره از هفته

ستوس   پالسمایی  غلظت ، بیضه  محیط بر کتان دانه مکمل   ترونت
 P. (است  شده  داده نشان )3( جدول در پراکسیدها  گلوتاتیون فعالیت و

آنزیم  فعالیت   بر آنها  و اثر متقابل   و طول زمان  ، اثر جیره). 0.05>
سیداز  ضر  مطالعه نتایج .معنی دار نبود گلوتاتیون پراک ش  حا  که داد انن

  ضــهبی بر قطر تاثیري دانه کتان با همراه جیره پایه با هاقوچ تغذیه
  ردهک دریافت کتان بذر روغن که گاوهایی در ، مقابل در. است  نداشته 

سکروتوم  قطر در افزایش ، اند شد   ا  توانمی را تفاوت این). 30(دیده 
صلی  مثل اختالف بین گونه ها و تولید به سفندان  در ف س  گو  داد. بتن

ــتفاده از     نه کتان اثر معنی داري بر    10در این مطالعه اسـ ــد دا درصـ
سطح  شابه       افزایش  شت و این م سترون دا ستو سین  هورمون ت  نظر ح

ستفاده از روغن این دانه    20شاه و همکاران (  ست که اعالم کردند ا ) ا
  ودشمیموجب افزایش سطح تستوسترون سرم در بوفالوي نیلی 

ــان ما نتایج  ، غذایی جیره به دانه کتان ٪10 افزودن که داد نش
سپرم  غلظت  غلظت افزایش این. دهدمی افزایش هفته 12 از بعد را ا
سپرم  سترون   سطح  افزایش با زمان مرور به ا ستو سو  ت ست  هم  نای. ا
ــت که گزارش      نزدیکی هماهنگی  در ها  یافته   با مطالعه دیگري اسـ

سپرماتوژنز  افزایش باعث N-3 PUFA غذایی کرده، رژیم  طریق از ا
  ).3شود (می بیضه-هیپوفیز-هیپوتاالموس محور

سپرم  کیفی صفات  در کتان افزودن دانه اثر  )4( جدول در قوچ ا
ل، ک تحرك ، زنده اسپرم  نسبت  ، اسپرم  غلظت. است  شده  داده نشان 

شاي  عملکرد يهاشاخص  سما  غ صد دانه   10جیره حاوي  در پال در
سه  در کتان صد  5 هايگروه با مقای صد   و در  > P( بود باالتر صفر در
  النرم آکروزوم با اسپرم  درصد  افزایش باعث کتان دانه مکمل ).0.05
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صد  همچنین و شود می سپرم  در صد   10گروه  در طبیعی هاي غیرا در
 P( است  یافته کاهش مربوطه هايگروه سایر  با مقایسه  در دانه کتان

<0.05.(  
استفاده از روغن این   ) نیز اعالم کردند20( همکارانحسین شاه و   

 .شود یمتستوسترون سرم در بوفالوي نیلی     دانه موجب افزایش سطح 
 و کتان دانه از ٪10 کردن اضافه  بین داري معنی ارتباط این، بر عالوه

صیات    اکثر صو سپرم  خ س  جمله از که مورد ارزیابی قرار گرفتند ا  پرما
شاي  عملکرد ، کل تحرك ، زنده  عدب آکروزوم وضعیت  و پالسمایی  غ

  )،30( رن گاو در قبلی هايیافته که با هفته تغذیه با آن دیده شد  12 از
  باالتر اسپرم  ماندن زنده و بود. تحرك سازگار  )28( خرگوش و) 22( بز

صد دانه کتان  10 گروهاي که در شاهده  در  غلظت که با شود، می م
ست که می  DHA جمله از ها PUFA از باالتري تواند موجب همراه ا
 شده  ادهد توضیح  که قبال پالسمایی  غشاي  سیالیت  و پذیري انعطاف

  به n-3 چرب اســیدهاي تبدیل که اســت شــده مشــخص. بود گردد
DHA سپرم  حرکت و فالژال عملکرد در مهمی نقش . )19( دارد ها ا

 عنوانبه  کتان نیز اعالم کردند که دانه     )24همایون خان و همکاران (   
تواند سـبب اثرات مثبتی در پارامترهاي تحرك اسـپرم   می 3منبع امگا 

در گاو نر بشود که این درصد تحرك بیشتر شاید ناشی از ترکیب اسید       
ــید چرب دانه کتان اســت باشــد.     ــپرم که تحت تاثیراس چرب دم اس

شترین تاثیر     شان داد که بی سیدهاي چرب دم   PUFAsمطالعات ن در ا
ــپرم ــت  اس ــلی تحرك اس ــدمیکه عامل اص ). جعفراوقلی و  28( باش

برروي  3) اعالم کردند احتماالً تاثیرات بیشــتر منابع امگا21همکاران (
باشــد. مطالعات میهاي ضــعیف و یا خارج از فصــل تولید مثل اســپرم

ــپرم     ــان دادند که این افزایش تعداد اسـ زنده   هاي دیگر همچنین نشـ
) . 28 و10باشد ( PUFAsتواند ناشی از مهار اپاپتوز بوسیله فعالیت  می

تواند ســبب افزایش ســطح می DHAســایر محققین نیز اعالم کردند 
تستوسترون سرم و تحرك اسپرم در انسان، خوك، بز و گوسفند گردد       

  ).27و  10، 9باشد (می DHAو دانه کتان یک منبع غنی از 
 از پیش فاکتورهاي مهم براي کیفیتیکپارچگی غشاء اسپرم یکی 

سپرم و انجام واکنش آکروزومی جهت لقاح و باروري   . در )7( باشد میا
شاء اکروزوم در تیمار   صد دانه کتان   10این مطالعه مورفولوژي و غ در

به طور معنی داري نسبت به گروه کنترل بهبود یافته بود که این یافته  
) برروي اسپرم قوچ، غالمی 21ان (با تحقیقاتی که جعفراوقلی و همکار

بر روي  )1) براســپرم گاوهولشــتین و ادل و همکاران (16و همکاران (
ــتر از روغن ماهی ــپرم بوفالو که پیش ــتفاده  3منبع امگا عنوانبه اس اس

سموتیک (     کرده بودند مطابقت ست هیپوا شت. ت شان  HOSTدا ) که ن
ن داد و نتایج نشا  باشد انجام شد  میدهنده یکپارچگی کل غشاء اسپرم   

درصــد موجب بهبود کیفیت غشــاء  10و  5دانه کتان در هر دوســطح 
شاهد       سبت به تیمار  سپرم ن شاید    میا شود که این افزایش کیفیت را 

ــت که با تحقیقات دیگر        PUFAsبتوان به   موجود دردانه کتان دانسـ
  )).28( موریکاوي و همکاران ؛)22( همخوانی دارد(کارگر و همکاران

مار  بل   اثر و طول زمان  ، تی قا مار  طول زمان  مت  بر تأثیري  و تی
LIN ، STR ، ALH و VCL  شت  این با). 5 جدول ؛ P> 0.05( ندا

سه  در درصد دانه کتان  10 گروه در VSL و BCF ، حال   گروه با مقای
 داري معنی متقابل تأثیر). P <0.05( بود یافته بهبود شاهد  و درصد  5
شاهده  VAP براي و تیمار طول زمان از   کتان دانه مکمل که ، شد  م
 10 در باالتر VAP اما گذاردنمی تأثیر VAP بر آزمایش اول هفته در

 دانه از هفته 12 از پس شاهد  و درصد  5 هايگروه با مقایسه  در درصد 
 اسیدهاي  ترکیب در کتان دانه مکمل . تأثیر)P <0.05( شد  ثبت کتان
  کتان دانه مکمل. است  شده  داده نشان ) 6( جدول در قوچ اسپرم  چرب

 و EPA ولئیک،لین اولئیک، استئاریک، پالمیتیک، میریستیک، درصد  بر
DPA شت،  تأثیر سبت  و DHA میزان اما نگذا  n -3: n-6 PUFA ن

).  P <0.05( گرفت قرار تیمارها تأثیر تحت SFA: PUFA ونســبت
سبت   DHA افزایش باعث کتان جیره حاوي دانه گنجاندن  :n-3و ن

n-6 PUFA سبت  کاهش و صد  10گروه  در SFA: PUFA ن  در در
  و تیمار طول زمان متقابل اثر). P <0.05( ها شد سایر گروه  با مقایسه 

سبت   و DHA ، n-3: n-6 در شان  SFA:PUFAن   پایان در که داد ن
 ، حال این با. ندارد  وجود ها دار ها معن رها تاث  شها آزما  اول هفته 

DHA نسبت  و PUFA  n-3: n-6 نسبت  و باالتر SFA: PUFA در 
 P( ودب تر پایین تیمارها سایر  با مقایسه  در کتان دانه درصد  10 تیمار

<0.05(. 
ست که امگا     شواهد حاکی از آن ا ضد     3برخی از  صیت  داراي خا

). گلوتاتیون پر اکسیداز  4باشد ( میالتهابی و کاهش استرس اکسیداتیو   
آنتی اکسیدانی مهمی است که هیدروژن پراکسیداز را در      هاياز آنزیم

شده کاتالیز    ضور گلوتاتیون احیاء  ). در این تحقیق میزان 33کند (میح
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که     

تان ن   نه ک عث افزایش این      میافزودن دا با به طور معنی داري  ند  توا
د رفت اسیمیدر مطالعه حاضر، همانطور که انتظار  آنزیم در خون بشود. 

درصد دانه کتان نسبت به سایر تیمارها  10در گروه تیمار  DHAچرب 
صمدیان و      شابه نتیجه اي بود که  شان داد که م افزایش معنی داري ن

کاران (  کاران ( 34هم ماهی   21) و جعفراوقلی و هم تاثیر روغن   ) از 
 ي چرب اسپرم بدست آورده بودند. اسیدها بر 3منبع امگا عنوانبه
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کاران   Fairدر پژوهش  مل      ها که در آن قوچ ) 14(و هم با مک

ــده بودند، اختالف معنی داري در میزان       DHAروغن ماهی تغذیه شـ
شد اما بیان کردند که غلظت     شاهده ن سپرم  EPAم افزایش یافته  هاا

سید        صل آزمایش و یا میزان ا شاید به دلیل ف ست این اختالف یافته  ا
کمی  PUFAجیره باشد. نسبت اسیدهاي چرب اشباع به      3چرب امگا 

درصــد معنی  10و  5دو ســطح  کاهش یافته بود اما این تفاوت در هر
  دار نبود.

  
  
  

  گیري کلینتیجه
صد دانه کتان به جیره   10کرد که افزودن  گیريتوان نتیجهمی در

ــل تولید مثل  ــبب بهبود کیفیتمیقوچ کردي در خارج از فص  تواند س
ر تواند تحت تاثیمیاســپرم گردد. همچنین ترکیب اســید چرب اســپرم 

چربی جیره قرار گیرد. اما تحقیقات بیشــتري نیاز اســت تا بتوان اثرات 
ــکال دانه کتان دیگر ــی کرد مانند روغن اش همچنین  .و پودر را بررس

ــنهاد  ــل تولید مثل و با مقادیر دیگر نیز مطالعات میپیش ــود در فص ش
 مشابهی انجام گیرد.
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Introduction1      Reproductive performance of domestic animals has a great impact on the profitability of the 
farms. It has been shown that several factors such as breed, age, season and nutritional management affect the 
quality of the produced semen and consequently fertility of rams. Among various nutritional factors influencing 
semen quality, fat has a great impact on both quantity and quality of produced spermatozoa so that its value is 
correlated with cell membrane fluidity, potent intracellular signal transduction molecules, and susceptibility to 
oxidative damage. It has been postulated that by participating in sperm plasma membrane fatty acids (FA), the 
ingested fat can change the ratio of polyunsaturated to saturated fatty acids (PUFA: SFA) and thereby improve 
several aspects of sperm quality. Also, lipids comprise a wide-range class of molecules that not only is served as 
a source of energy but also play a crucial role in the structure and function of spermatozoa. Dietary n 3 PUFA 
supplementation has also shown to improve semen quality parameters in rams. Flaxseed oil contains up to 90% 
PUFAs, of which about 50% is α-linolenic acid. Several studies conducted during past decades indicate that dietary 
flaxseed supplementation improves sperm parameters of different species such as bovine, goat and rabbit. 

Materials and Methods Fifteen mature 3-5 years old Kurdish ram weighing 65±2.5 kg (mean ±SE) were 
randomly allocated into three groups during 12 weeks of the experimental period. Animals were individually fed 
a standard basal diet supplemented with different levels of flaxseed. Treatment included FLS-0 (basal diet; 
control), FLS-5 (basal diet containing 5% flaxseed) and FLS-10 (basal diet containing 10% flaxseed. Blood and 
fresh semen samples were collected at weeks 1 and 12 of the experiment. The collected samples were examined 
for sperm concentrations, sperm motility, viability, acrosome integrity, host test and fatty acids profiles. The testis 
circumference was measured with flexible cloth tape. The largest circumference of the testes and both scrotum 
was measured after pushing the testes firmly into the scrotum. To measure plasma concentrations of glutathione 
peroxidase and testosterone, blood samples were collected from the jugular vein of all the rams at the beginning 
and after 1 and 12 weeks of feeding experimental diet. 

Results and Discussion Flaxseed supplementation did not affect testicles circumference, however, 
supplementation of flaxseed increased plasma concentrations of testosterone in (10% flaxseed) FLS-10 group 
compared to (5% flaxseed) FLS-0 (P<0.05). Treatment, time and their interaction did not affect glutathione 
peroxidase (GPX) activity. Semen concentration, proportion of live sperm, total motility and plasma membrane 
functionality was higher in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 groups (P<0.05). Flaxseed supplementation 
tended to increase percentage of sperm with normal acrosome (P<0. 01); however, percentage of abnormal was 
decreased in FLS-10 compared to the other corresponding groups (P<0.05). Treatment, time and interaction effect 
of treatment × time did not affect LIN, STR, ALH and VCL (P>0.05). However, BCF and VSL were improved in 
FLS-10 group as compared to the FLS-5 and FLS-0 group (P<0.05). A significant interactive effect of treatment 
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× time was noted for VAP, where flaxseed supplementation did not affect VAP at first week of the experiment but 
higher VAP was recorded in FLS-10 compared to FLS-0 and FLS-0 groups after 12 weeks of flaxseed feeding 
(P<0.05). Flaxseed supplementation did not affect percentage of myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic, EPA 
and DPA, but the proportion of DHA, and the ratio of n-3:n-6 PUFA and SFA:PUFA was affected by the treatments 
(P<0.05). Dietary inclusion of flaxseed increased proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio and decreased SFA: 
PUFA ratio in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). The interactive effect of treatment × time on DHA, 
n-3: n-6 and SFA: PUFA ratio revealed that there was no significant effect between treatment after first week of 
the experiment; however, proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio was higher and SFA: PUFA ratio was lower 
in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). the significant correlations between addition of 10% flaxseed 
and most of the evaluated semen characteristics including live sperm, total motility, plasma membrane 
functionality, and acrosome status following 12 weeks of treatment feeding was in agreement with previous 
findings in male goat and rabbit. Other fatty acids concentrations, such as, linoleic acid, and docosahexaenoic acid 
(DHA) was improved by dietary flaxseed supplementation.  

Conclusion It can be concluded that adding 10% flaxseed to the Kurdish ram diet out of the breeding season 
can improve sperm quality. Sperm fatty acid composition can also be affected by dietary fat. But more research is 
needed to look at the effects of other flaxseed products, such as oil and powder. It is recommended that similar 
studies be conducted during the breeding season and with other amounts of flaxseed. 
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