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 ۹۲11تیر  ۸: پذيرش                                                                                        ۹۹۱۱اسفند  ۴۲: دريافت
 

 چکیده
تواند منجر به تغییر فرايند تولیددمللی در حیواندات مختلدف    می (CLA) اسید لینولئیک مزدوجاند که مصرف مطالعات مختلف نشان داده: هدف و زمینه

 .بودخروس و باروری در های کیفی اسپرم ثر اسید لینولئیک مزدوج بر برخی فراسنجهامطالعه  ،اين پژوهشلذا، هدف . شود

هدای انفدرادی   تقسیم و به قفدس ( هشت خروس در هر گروه)ی کامل تصادفی به چهار گروه هفته به شیوه 9۱با سن  قطعه خروس ۹۴شمار : هاروش

، تیمار (گرم در روز به ازای هر خروس 1) ۹ تیمار: اسید لینولئیک مزدوج  سان داده شد و سطوح مختلفهای آزمايشی جیره پايه يكبه همه گروه. منتقل شدند
به صورت کپسول بده   (گرم در روز به ازای هر خروس 6/1) ۲و تیمار ( گرم در روز به ازای هر خروس ۲/1) ۹، تیمار (گرم در روز به ازای هر خروس ۴/1)  ۴
 حجدم مندی، جنبدايی کدل، جنبدايی      : هدای کیفدی اسدپرم شدامل    فراسنجه. هفته ادامه يافت ۱دهی به مدت هفته عادت ۴پس از آزمايش . ها خورانده شدآن

صدورت هفتگدی   های دارای غشاء فعال و غلظت مالون دی آلدهید بههای زنده ،درصد اسپرمهای نابهنجار، درصد اسپرمرونده، غلظت منی، درصد اسپرمپیش
  .تلقیح شد( مرغ در هر گروه۹1)مرغ مادر گوشتی  6۸ها به منظور ارزيابی نرخ باروری و جوجه درآوری جمع آوری و به دو هفته منی خروس طی. ارزيابی شدند

اثر زمدان آزمدايش بدر همده     . (p <19/1) های مختلف اسپرم و وزن بدن نداشتتاثیر بر فراسنجه اسید لینولئیک مزدوج مصرف مقادير مختلف: هایافته

 زمان بر غلظت اسدپرم، جنبدايی کدل، فعالیدت غشداء اسدپرم و وزن بددن         درهمچنین، اثر متقابل تیمار . دار بودهای اسپرم به غیر از حجم منی معنیفراسنجه
داری بر میزان باروری اثر معنیج اسید لینولئیک مزدو دهد که مقادير مختلفنتايج باروری نشان می. ( p< 19/1)دار نبود و بر ساير پارامترها معنی دار بودمعنی

 .و جوجه درآوری نداشت

اثر سودمندی بر کیفیت اسپرم تازه در خروس گلده مدادر    اسید لینولئیک مزدوج طورکلی، نتايج اين تحقیق نشان داد که سطوح مختلفبه: گیرینتیجه

 .گوشتی نداشته است
 

    یفیت منیک، اسپرم، اسید لینولئیک مزدوج، باروری: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
مديريت فرآيند تولید ملل در مرغ و خروس، اساس پرورش 

 هدای مدادر گوشدتی    گلده . باشدد های مرغ مادر گوشتی مدی گله

 درصدد در آغداز    ۱1توانند به سدطوح عدالی بداروری بدا ی     می
هفتگدی دسدت يابندد، امدا      ۹1-۲1ی تولید مللی در سدن  دوره

هفتگی مواجه  91تا  ۲1 باروری در سن ها با تداوم پايینخروس
 کداهش  بده بعدد   هفتگدی   91سدن   از هدا آن شوند و باروریمی
های مرغ مادر ها نشان داده است که در گلهبررسی[. ۹] يابدمی

 جوان  های هفته با خروس ۲9ها در سن گوشتی کشور، خروس
 

ی اسپرم موجدود  ذخیره هایلولهاگر اسپرم در . شوندتعويض می
بده طدور    هدا تخدم گذاری طبیعی باشدد،  باشد و مرغ دارای تخم

بندابراين، عمومدام مشدكبت بداروری     . د شدنمعمول بارور خواه
انعكاسی از مسائل مربوط به خروس است و اثر مرغ به مراتد   

هدای بهبدود بداروری در    يكدی از راه [. ۴]کمتر از خروس اسدت  
 همدین مبندا   بدر  . خروس، داشتن اسپرم تازه و با کیفیدت اسدت  

تغذيده   هااين روشيكی از  .اندهای گوناگونی توسعه يافتهروش
 يكدی . چند پیوند دوگانه است حاویاسیدهای چرب ضروری با 

 مقاله پژوهشی
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 و همكارانکار يگانه ظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، دوره چهارم، شماره ۱۱پايیز و زمستان  ۹۹۴ مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 که است (CLA) لینولئیک مزدوج از انواع اسیدهای چرب، اسید
شدناخته   ۹۱۹1از سال  و بودهيک اسید چرب موجود در طبیعت 

ترکیبدی از ايزومرهدای    رب،های چد اسدید ايدن  [. ۹] شده اسدت 
هدای  جايگاهی و هندسی اسیدلینولئیک هسدتند کده در جايگداه   

. مختلف کربن اسید چرب، دارای پیوند دوگانده مدزدوج هسدتند   
در دوره  CLAهدا نشدان داده اسدت کده افدزودن      نتايج پژوهش

بده جیدره   ( سه هفته قبل تدا سده هفتده بعدد از زايمدان     )انتقال 
ملكدرد تولیددمللی را از راه تغییددر   تواندد ع گاوهدای شدیری مدی   

 هدددای تولیددددمللی و کیفیدددت اووسدددیت بهبدددود   هورمدددون
ای همانند اثر اسیدهای چدرب  اين اثرات تا اندازه. ]۹ ،۹[ بخشد
بندابراين، بدا   . ]۹ ،۹[ بر تولید ملل گاوهای مداده اسدت   ۹-امگا

بر دستگاه تولیددملل مداده و مشدابه     CLAتوجه به آثار سودمند 
و از سدويی ديگدر، بدا     ۹ آثار با اسیدهای چرب امگدا بودن اين 

توجه به اثدرات مفیدد تغذيده اسدیدهای چدرب غیدر اشدباع در        
جیدره غدذايی    بده   CLAرسدد افدزودن   تولیدملل نر، به نظر می

اسدپرم طیدور   . دگردهاخروس بتواند سب  بهبود تولید اسپرم آن
[. ۲]باشدد  دارای مقادير با يی از اسیدهای چرب امگا شش می

در حالی که چربی اسپرم پسدتانداران عمددتا شدامل اسدیدهای     
 . چرب امگا سه است

دهدد ترکید  لیپیدد    شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می
مانی کلی ی اصلی جنبايی و زندهغشای اسپرم جزو تعیین کننده

اين اسیدهای چرب غیر اشباع، سیالیت مدورد نیداز   . [9] باشدمی
کده بدرای شدرکت در فرآيندد جوشدش در       غشای پبسمايی را

بخشند، در حالی کده،  هنگام لقاح به آن نیاز دارد را به اسپرم می
هدايی  کمبود آن منجر به از دست رفتن جنبايی و افزايش اسپرم

با توجده بده   . [6] شودکه از نظر مورفولوژی نابهنجار هستند می
عده  های قبدل، هددف از ايدن مطال   نتايج بدست آمده از پژوهش

هدای  بر فراسنجه اسید لینولئیک مزدوجبررسی تاثیرات احتمالی 
 .اسپرم خروس مادر گوشتی بود

 

 ها مواد و روش
 مواد آزمايش مورد استفاده در اين پژوهش از 

قطعه خروس  ۹۴تعداد . تهیه شد و مرک های سیگماشرکت
هفته با میانگین وزن  9۱با سن  ۹1۸مادر گوشتی سويه راس 

                                                           
1
 Conjugated linoleic acid 

2
 Sigma Aldrich 

3
 Merck 

گرم از يک گله تجاری انتخاب شد و بطور تصادفی به کیلو 9/۲
ها خروس(. خروس در هر گروه ۸)گروه مساوی تقسیم شدند  ۲

پس از عادت دهی به مدت . دهی شدندبه مدت دو هفته عادت
و  ۲/1 ،۴/1 ،هفته به هر گروه يكی از تیمارهای حاوی صفر ۱
از  الینلوتيا  لوترال) اسید لینولئیک مزدوجگرم در روز  6/1

به ازای هر خروس به صورت ( آلمان ب آ اس اف شرکت
طی اين دوره هر هفته . کپسول خوراکی اختصاص داده شد

های گیری بعمل آمد و فراسنجهها اسپرمبار از تمام خروسيک
 حجم منی، غلظت منی، مقدار کل اسپرم در هر انزال، جنبايی 

ت شناسی اسپرم و مانی، ريخرونده، يكپارچگی غشاء، زندهپیش
هفته،  ۱بعد از گذشت . غلظت مالون دی آلدهید ارزيابی شد

منی از خروس ها برای تلقیح مصنوعی و تعیین میزان باروری و 
حجم منی با استفاده . هفته گرفته شد ۴جوجه درآوری به مدت 

های مندرج و غلظت با استفاده از  م از میكروتیوب
رونده اسپرم جنبايی کل و پیش. گیری شدهموسايتومتر اندازه

 برای ارزيابی چشمی، . تازه به روش چشمی سنجش شد
( درصد ۱/1نمک طعام )ای از منی در سرم فیزيولوژيک نمونه

میكرولیتر از نمونه  ۴1سپس . رقیق شد ۹11به  ۹به نسبت 
اسپرم روی  م تمیز و گرم قرار گرفت و جنبايی نمونه در زير 

برای . مورد ارزيابی قرار گرفت×  ۴11ايیمیكروسكوپ با بزرگنم
. نیگروزين استفاده شد -آمیزی ائوزينمانی از رنگارزيابی زنده

میكرولیتر اسپرم به وسیله سمپلر روی  ۹1برای ارزيابی نمونه 
میكرولیتر از رنگ  ۹1سپس . يک  م گرم و تمیز قرار داده شد

ريخته شده با  نیگروزين با استفاده از سمپلر روی اسپرم-ائوزين
ی با قرار دادن  م ديگری روی نمونه. هم مخلوط شدند

ی اسپرم و رنگ گسترشی از مخلوط آن ها روی مخلوط شده
پس از خشک شدن،  م زير میكروسكوپ با .  م تهیه شد
برای ارزيابی يكپارچگی غشای . قرار داده شد×  ۲11بزرگنمايی

میكرولیتر  ۹1ن آزمون در اي. اسپرم از آزمون هاست استفاده شد
میكرولیتر از محیط هايپواسموتیک هاست که  ۹11از منی به 

پس از آن . دارای فروکتوز و سیترات سديم بود افزوده شد
گراد انكوبه درجه سانتی ۹1دقیقه در دمای  ۹1مخلوط حاصل 

میكرولیتر از نمونه انكوبه شده  ۹1پس از گذشت اين زمان . شد
د و با استفاده از  مل روی  م گسترده روی  م قرار داده ش

و   گراددرجه سانتی  ۹1  دمای بررسی میكروسكوپی در . شد
 هايی که دم و اسپرم صورت گرفت× ۲11با بزرگنمايی 

                                                           
4
 Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
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 و همكاراننه کار يگاظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، شماره ، دوره چهارم۱۱پايیز و زمستان  ۹۹۹ مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

هايی با غشاء فعال درنظر خورده داشتند به عنوان اسپرمپیچ
با  آلدهیددیگیری غلظت مالوناندازه .[1]گرفته شدند 

های بررسی ترين روشوتوريک اسید که يكی از رايجتیوباربی
های مختلف جذب نوری نمونه. نرخ پراکسیداسیون لیپیدها است

با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر محاسبه گرديد و در پايان، 
محاسبه ( نانومول در میلی لیتر منی) غلظت مالون دی آلدهید

نوعی انتخاب هفتگی برای تلقیح مص 11ها در سن خروس. شد
ها به صورت جدا از هم جمع آوری و ارزيابی منی خروس. شدند
های قابل استفاده در هر تیمار با هم سپس منی خروس. شد

مخلوط شده و با استفاده از  م هموسايتومتر غلظت اسپرم 
های مربوط به هر  های مايع منی از خروس نمونه. تعیین شد

با شیر  9به  ۹با نسبت  تیمار به آرامی ادغام شده و سپس 
قطعه مرغ  6۸تعداد . [۹] درصد رقیق شد9/۹چرب  کم

  تلقیح. هفتگی برای تلقیح مصنوعی تهیه شد 61مادرگوشتی در
روز شنبه ويک )ها دو بار در ابتدای هفته اول  مصنوعی مرغ

و در بعدظهر ( روز شنبه)و يک بار ابتدای هفته دوم ( شنبه
روز  ۹۲ی ارزيابی باروری، به مدت برا. انجام شد( ساعت پنج)

 .آوری شدتخم مرغ جمع
 

 واکاوی آماری
هدای  و داده رويده مدیكس   های تكدرار شدونده توسدط   داده

وزن . مورد آنالیز قدرار گرفدت   رويه جینمود باروری با استفاده از
عندوان کوواريدت در   اولیه خروس و تعداد اسپرم، به ترتید ، بده  

 هر انزال و غلظت مالون دی آلدهیدارزيابی تعداد کل اسپرم در 
حدداقل   ی تیمارهدا نیدز بدا روش   مقايسده . در نظر گرفته  شدد 
 عنددوان سددطح بدده. (p <19/1) انجددام شددد میددانگین مربعددات

هدای  بدرای داده ( ۹)مدل آمداری  . داری در نظر گرفته شدمعنی
های باروری آورده شده برای داده( ۴)تكرارشونده و مدل آماری 

 . [1] است
 

میدانگین  = های مورد ارزيابی به جدز بداروری   کل فراسنجه( ۹)
  ام jاثددر هفتدده  ( + = i ۹، ۴، ۹، ۲) ام iاثددر تیمددار  + جامعدده 

(6 ،9 ،۲ ،۹ ،۴ ،۹  j = + ) ( + هفته× تیمار ( + )تیمار)اثر خروس
 اثرات باقیمانده

 

( + = i ۹، ۴، ۹، ۲) ام iاثر تیمار + میانگین جامعه = باروری ( ۴)
 ثرات باقیماندها
 

 ها افتهی
 جنبایی کل

 ۴ر تیمدا  نتايج در جنبايی کل نشان داد که در اين فراسنجه
به طور معنی داری افدزايش يافدت و    ۸و  6، ۲، ۴های در هفته

 ۴ و در تیمددار ۸بیشددترين میددزان جنبددايی در هفتدده همچنددین 
 (. ۹ر نمودا) مشاهده شد

 

 غلظت منی
زايش غلظت وجدود داشدته   با افزايش سن اف ۴طبق نمودار 

دهد کده در طدول   است و اثرات متقابل تیمار در زمان نشان می
بیشترين میزان غلظت را داشته و کمترين میدزان   ۹تیمار  زمان

در  ۹همچندین تیمدار    (۴نمودار )است  ۴غلظت مربوط به تیمار 
 . داری افزايش يافتبه طور معنی ۱و  ۸های هفته
 

 روندهجنبایی پیش
 تدداثیر  CLA پددژوهش حاضددر نشددان داد کدده تغذيدده نتددايج

(. ۹ل جددو  )روندده اسدپرم نداشدت    داری بر جنبايی پدیش معنی
ولی اثدر زمدان بدر     دار نبودهمچنین اثر تیمار در زمان نیز معنی

 . ار بوددرونده معنیجنبايی پیش
 

 اسپرم ناهنجار
و اثر مقابل آن با زمان  CLAدر اين مطالعه سطوح مختلف 

( ۹ل جددو )یری بر ناهنجاری مورفولوژيكی اسپرم نشان نداد تاث
 . دار بودولی اثر زمان بر اين فراسنجه معنی

 

 غلظت مالون دی آلدئید
سدطوح مختلدف   )نتايج اين پژوهش نشان داد که اثر تیمار 

CLA )دار منی معنی و تیمار در زمان بر سطح مالون دی آلدهید
 دار بددوده ه معنددیولددی اثددر زمددان بددر ايددن فراسددنج    نبددود
 ( ۹جدول ، p > 19/1) است
 

 وزن بدن
دهد که وزن بدن تحت تاثیر سطوح مختلف نتايج نشان می

CLA  قرار نگرفت(19/1> p)    با افزايش سن خدروس در طدول
نسدبت بده    ۲و  ۹تیمدار  . آزمايش وزن بدن افزايش يافته اسدت 

 (.۹ نمودار)اند تیمار شاهد افزايش وزن بیشتری را نشان داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 10

http://ijpp.phypha.ir/article-1-471-fa.html


 و همكارانکار يگانه ظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، دوره چهارم، شماره ۱۱پايیز و زمستان  ۹۹۲ مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 

 
هر ستون نشان بر تغییرات هفتگی جنبايی کل اسپرم ( گرم در روز به ازای هر خروس6/1و  ۲/1،  ۴/1،   1)اثر سطوح متفاوت اسید لینولئیک مزدوج  -8ر نمودا

  .p <19/1دار با تفاوت معنی : * .باشدخروس می ۸انحراف معیار از میانگین برای  ±دهنده میانگین 
 

 

 ی اسپرمفعالیت غشا
که با آزمون هاست بررسی شده  میزان فعالیت غشای اسپرم

با افزايش سن فعالیت غشدای  دهد نشان میبر طبق نمودار  بود
 ۱يک روند افزايشی داشته و بعد از آن تا هفته  ۲اسپرم تا هفته 

در هفته دوم به  ۲تیمار . يک روند ثابت کاهشی پیدا کرده است
و تیمار شاهد کمترين میزان اسدپرم  دار افزايش يافت طور معنی

 (.۲نمودار )دهد دارای غشای فعال را نشان می
 

 باروری
دهدد کده سدطوح    نشدان مدی   ۴نتايج ارائه شده در جددول  

ی باروری، هدچ کدل   پارامترهاداری بر تاثیر معنی CLAمختلف 
 .داشتمرغ بارور نمرغ، هچ تخمتخم
 

 بحث 

که بدا   ۹1۸راس های در اين پژوهش حجم منی در خروس
داری در تغذيه شده بودند تداثیر معندی   CLAجیره مكمل شده با 

همسو با نتايج ما، مطالعه کیفیت مندی در گداو   . ها نداشتپرنده
 قرار نگرفدت  CLAهلشتاين نشان داد که حجم منی تحت تاثیر 

در حالی که در پژوهش ديگر نتدايج بدسدت آمدده در گداو     . [۸]
وراک مداهی نشدان داد کده حجدم و     هلشتاين تغذيه شده با خد 
 [. ۱] داری بیشتر از گدروه شداهد بدود   میزان اسپرم به طور معنی

دار اسدید لینولئیدک بدر ايدن     رسد که فقدان اثر معندی نظر میبه
های با باروری طبیعدی  فراسنجه احتما  ناشی از استفاده خروس
های با کیفیت پدايین  در مطالعه است و اين مكمل برای خروس

در دو  ۹تیمدار  غلظت مندی در   CLAبا افزودن . ثر خواهد بودمو
همسو بدا  . ها با تر بودسوم انتهايی زمان آزمايش از ساير گروه

اين نتايج در پژوهشی مشاهده شد اثر متقابل تیمدار در زمدان و   
درصد روغن ماهی به بزهای نژاد مرخدز   9/۴زمان در تغذيه اثر 

م شد و نیز در ايدن پدژوهش   دار غلظت اسپرسب  افزايش معنی
داری را نشان در تضاد با نتايج حاضر اثر تیمار هم افزايش معنی

ای ديگر روی گداو هلشدتاين تغذيده    در مطالعه [.۹1]داده است 
نشان داده شد که اسدید لینولئیدک مدزدوج     CLAشده با مكمل 

تحت تاثیر تیمار و زمان آزمايش قرار نگرفته و تاثیر معنی داری 
هدايی در  چندین ناسدازگاری  . [۸] ظت مندی نداشدته اسدت   بر غل
های ذاتی اسپرم ممكدن اسدت بده دلیدل نسدبت هدای       ويژگی

مختلف اسید چرب امگدا سده مانندد دکوزاهگزانوئیدد اسدید  در      
. ترکیبات لیپیدی غشای پبسمايی اسپرم ايدن گونده هدا باشدد    
 نسبت دکوزاهگزانوئید اسید در لیپیدهای اسپرم بوقلمون، نريدان 
و خروس در مقايسه با نشخوارکنندگان و گراز خیلی کمتر است 

نسبت بدا ی  ( . از کل اسید چرب% ۴1-۹1در مقابل %  ۱-۹) 
دکوزاهگزانوئید اسید در لیپیدهای اسپرم نشخوارکنندگان وگدراز  
 ممكن است نقش مهمی در اسپرماتوژنز داشته باشد و همچنین 
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 و همكارانکار يگانه ظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، دوره چهارم، شماره ۱۱پايیز و زمستان  ۹۹9 يرانمجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ا
 

هر ستون نشان . بر تغییرات هفتگی غلظت منی( گرم در روز به ازای هر خروس6/1و  ۲/1،  ۴/1،   1)د لینولئیک مزدوج اثر سطوح متفاوت اسی -۲نمودار 

  .p <19/1دار با تفاوت معنی : * .باشدخروس می ۸انحراف معیار از میانگین برای  ±دهنده میانگین 
 
 

 

 اسنجه های کیفی اسپرم خروساثر تغذيه سطوح مختلف لینولئیک اسید مزدوج بر فر -8جدول 

 pمیزان   (گرم در روز )  #CLAمقادیر 

 هفته ×تیمار *هفته تیمار  CLA 0 CLA 0.2 CLA 0.4 CLA 0.6 فراسنجه ها
 حجم منی

 (میانگین کلمیلی لیتر به ازای )
1۹/1 ± ۲۱/1 1۹/1 ± 91/1 1۹/1  ± ۲۱/1 1۴/1 ±  ۲۹/1  6۹/1 11/1 61۹/1 

         

 مغلظت اسپر
 (اسپرم در هر میلی لیتر ۹1۱)

۴/1 ± 1۹/۴ ۹9/1 ± ۴۹/۴ ۹۹/1 ± ۸1/۴ ۴/1 ± ۴۲/۴  ۹۹/1 1۹/1> 1۹/1> 

         

 <19/1 <1۹/1 ۹۲/1  1۸/1۹ ± 69/۴ 16/11 ± ۹1/۴ ۸۸/1۲ ± ۱9/۹ ۸۲/1۹ ± 1۹/۴ (درصد) جنبايی کل
         

 ۴9/1 <1۹/1 ۹۲/1  1۱/9۸ ± ۹۹/۹ ۴1/99 ± 99/۴ 11/6۹ ± ۴۹/۴ 6۱/61 ± ۹۲/۴ (درصد) جنبايی پیش رونده اسپرم
         

 ۹۹/1 <1۹/1 ۹۲/1  ۸۸/۹۹ ± 6۴/1 ۹۹/۹۲ ± 6۹/1 99/۹۲ ± 11/1 9۲/۹۴ ± 1۲/1 (درصد) اسپرم ناهنجار
         

 تست تورم هايپواسموتیک
 (درصد)

۱9/۹ ± ۸۸/۸۸ 9۹/۹ ± ۴9/۱1 ۲۲/۹ ± ۲۲/۱1 1۸/۹ ± ۸6/۸۱  91/1 1۹/1> 19/1> 

         

 تست غلظت مالون دی آلدئید
(nmol/ml) 

۹9۴/1 ± 16/1 ۹9۴/1 ± 1۹/1 ۹6/1 ± ۱6/1 ۹6/1 ± ۱۹/1  ۲1/1 1۹/1> ۹1/1 

         

 ۴۹/1 <1۹/1 ۹1۹/1  ۹1/1 ± 11۱/1 ۹۸/1 ± 11۱/1 ۹۸/1 ± 1۹/1 ۹9/1 ± 1۹۹/1 (درصد) زنده مانی
         

 <19/1 ± ۹۹/9 19/1 ± ۹۹/9 19/1 ± ۹۹/9 19/1 ± ۹۴/9  ۱۸/1 1۹/1> 19/1 (kg)وزن بدن

 (هفتگی 11تا  6۹از سن ) هفته  ۱مدت آزمايش ؛ *. اسید لینولئیک مزدوج #. تكرار می باشد ۱انحراف معیار حاصل از حداقل  ±هر داده بیانگر میانگین 
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 و همكارانکار يگانه ظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، دوره چهارم، شماره ۱۱پايیز و زمستان  ۹۹6 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 

 
 

هر ستون نشان . بر تغییرات هفتگی وزن بدن خروس( گرم در روز به ازای هر خروس6/1و  ۲/1،  ۴/1،   1)اثر سطوح متفاوت اسید لینولئیک مزدوج  -9نمودار 

  .باشدخروس می ۸انحراف معیار از میانگین برای  ±دهنده میانگین 
 

 

ممكن است اثر ملبت دکوزاهگزانوئید اسید بر کیفیت مايع منی 
جنبدايی  . [۹۹] مانی اسپرم در اين گونه ها را توضیح دهدو زنده
داری تحدت تداثیرات متقابدل    به طور معنی CLAبا افزودن کل 

مطالعاتی روی کیفیت منی در اس  و . تیمار در زمان قرار گرفت
هفتدده دوره آزمددايش انجددام شددد و   ۱گددراز پددس از گذشددت  

پژوهشگران به اين نتیجه رسیدند که حرکات  اسپرم در گروهی 

  ودکه با روغن مداهی تغذيده شددند بیشدتر از گدروه کنتدرل بد       
 مندی تدازه گداو هلشدتاين       ولی مطالعه روی کیفیدت  [۹۴، ۹۹]

تحت تاثیر زمدان،   CLAکه تغذيه جیره مكمل شده با  نشان داد
داری بدر  تیمار و اثر متقابل تیمار در زمدان اثدر سدودمند معندی    

حرکدت  . [۸] های حرکتی اسپرم تدازه نداشدت  جنبايی و ويژگی
 حفظ تحرک نیاز به تولیدو تند است و برای  اسپرم نسبتا شديد 

 

 

 
 

بدر تغییدرات هفتگدی اسدپرم هدای دارای غشدای       ( گرم در روز به ازای هدر خدروس  6/1و  ۲/1،  ۴/1،   1)اثر سطوح متفاوت اسید لینولئیک مزدوج  -4نمودار 

  .p <19/1دار با تفاوت معنی : *. باشدخروس می ۸انحراف معیار از میانگین برای  ±هر ستون نشان دهنده میانگین . پبسمايی فعال

 
    ۱                 ۸                 1                 6                    9                  ۲                 ۹                 ۴                    ۹ 
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 و همكاراننه کار يگاظرافت                                                                                                                اثر لینولئیک مزدوج بر تولید ملل خروس

 

  

 ۹۹۹-۹۲1 ، صفحه۹۲ ، پیاپیسوم و چهارم، شماره ، دوره چهارم۱۱پايیز و زمستان  ۹۹1 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 یو جوجه درآور یمزدوج بر بارور کینولئیل دیاس ریتاث -۲ جدول       
 

CLAمقادیر  فراسنجه ها
   (گرم در روز) #

CLA0 CLA 0.2 CLA 0.4 CLA 0.6   میزانp 
 ۲۹/1  69 ± ۸/۲ 9۱ ± 9 6۱ ± 1/۲ 61 ± ۸/۲ (درصد)باروری 

 ۲۲/1  ۹۹ ± 1/۲ ۴۱ ± 6/۲ ۹6 ± ۱/۲ ۴9 ± ۴/۲ جوجه درآوری کل

 16/1  ۲1 ± ۹/6 ۲۱ ± 6/6 9۴ ± ۹/6 ۲۴ ± ۴/6 جوجه درآوری براساس تعداد تخم مرغ بارور

 .مزدوج لینولئیک اسید  :#         
 
 

زيادی دارد، تعداد زياد میتوکندری موجدود   آدنوزين تری فسفات
. [۹۲] آورددر قطعه میانی اسپرم، اين میزان انرژی را فراهم می

های از طرفی ديگر، انرژی تولید شده در میتوکندری میزان گونه
 و ساختار  به   آسی   باعث و  افزايش داده  را  فعال   اکسیژن

هدای  همچندین، گونده  . [۹۲] شدود عملكرد غشدای سدلول مدی   
اکسیژن فعال عبوه بر اختبل در فعالیت میتوکندری و کداهش  

بدرای پراکسیداسدیون لیپیددهای    تولید انرژی، تهديددی جددی   
با توجه به اينكده اسدپرم غلظدت بدا يی از     . [۹۲] غشايی است

غشايی دارد که باعدث افدزايش    اسیدهای چرب غیراشباع درون
بندابراين، پراکسیداسدیون   [ ۹9] شدود پراکسیداسیون اسپرم مدی 

غشای اسپرم يكی از عوامل بسیار مهم درکاهش کیفیت غشای 
يابد بده  اسپرم کاهش می  که کیفیت غشایزمانی . اسپرم است

دسترس کاهش يافته و در پدس   درآدنوزين تری فسفات  تدريج
از آنجدا کده   . [۸] دهدد آن جنبايی اسپرم نیز کاهش نشدان مدی  

اکسدیدانی اسدپرم پدايین اسدت، احتمدا  افدزايش       ظرفیت آنتی
با حفظ غشای میتوکندری و سلول باعث افدزايش   CLAسطوح 
در مطالعه حاضر، جنبدايی  . جنبايی اسپرم می شود داری درمعنی
سدطوح  به جیره پرندده تحدت تداثیر     CLAرونده با افزودن پیش

و اثر متقابل تیمار در زمان قرار نگرفت ولدی اثدر    CLAمختلف 
در توافق با اين نتايج، مطالعده روی کیفیدت   . دار بودزمان معنی

 كمدل شدده بدا    که تغذيه جیره م منی در گاو هلشتاين نشان داد
CLA [۸] رونده نشان نداده استداری بر جنبايی پیشاثر معنی .

ی ديگر که روی کیفیدت اسدپرم گاوهدای    اهمچنین، در مطالعه
هلشتاين تغذيه شده با روغن ماهی انجام شده بدود نشدان داده   
شد که روغن ماهی، اسید چرب دکوزاهگزانوئید اسدید و نسدبت   

به امگا شش را در لیپیدهای اسدپرم طدی    هاسیدهای چر امگا س
توان پیشنهاد کرد که بنابراين، می[. ۱] دهدآزمايش افزايش می

افزايش دکوزاهگزانوئیدد اسدید در فسدفولیپید غشدای پبسدما،      
. رونده را بهبود بخشدتواند جنبايی پیشاحتما  در دم اسپرم می

ی جیدره ای يدا ندوع   علت تفاوت در نتايج به علت تفاوت گونده 
بر طبق نتايج اين پدژوهش، ناهنجداری   . تواند باشدخوراکی می

مورفولوژيكی اسپرم تحت تاثیر تیمار و اثر متقابل تیمار در زمان 
همسو بدا نتدايج مدا، در    . دار شدقرار نگرفت ولی اثر زمان معنی

ای پژوهشی ديگر روی گاو هلشتاين تغذيه شده با مكمل جیدره 
CLAاری روی ناهنجاری مورفولوژيكی اسدپرم  د، نیز تاثیر معنی

ولی در پژوهشی ديگر در خوک کاهش در اسپرم . مشاهده نشد
فرضدیه احتمدالی     [. ۹6] با مورفولوژی غیرطبیعی مشاهده شدد 

برای توضیح اين نتايج ممكن است اثدرات متفداوت اسدیدهای    
زيرا غشدای پبسدمايی   . ها مختلف باشدچرب امگا سه در گونه

 اسیدهای چرب با چند پیوند غیر اشدباع چنین اثرات اسپرم و هم
اگرچه . های مختلف متفاوت استطی روند اسپرماتوژنز در گونه

 های غذايی به شناخته شده که اسیدهای چرب امگا سه در رژيم
دار نبود تغییر معندی [. ۹1، ۹۸] شوندمنتقل می های اسپرمسلول

فزايش میزان مصرف های نابهنجار هم زمان با ادر درصد اسپرم
آنها در اين آزمايش نشان دهندة فعال شدن يک سازوکار قدوی  

به طور . های نابهنجار در منی استبرای انتخاب و حذف اسپرم
هدای نابهنجدار درون بیضده و در    معمول فرآيندد حدذف اسدپرم   
و بده واسدط    [ ۹۱] های سدرتولی هنگام اتصال آن ها به ياخته

هدای اصدلی   فاگوسیتوز توسدط ياختده   ها ويوبیكوئیتیناسیون آن
تستوسددترون و . دهدددروی مددی [۴1] فرابیضدده هموجددود در لولدد

يعندددی دی  تدددر آن فعدددال( متابولیدددت)سدددوخت وسدددازگر  
هیدروتستوسترون نقش مهمی در کارکرد درست هر دو جايگداه  

در گزارشددی رابطدد  بددین غلظددت بددا ی  . را بددر عهددده دارنددد
های بدا  سما و درصد اسپرمتستوسترون آزاد و قابل دسترس پب

 بنابراين، احتمال دارد .شناسی سالم با  تأيید شده است ريخت 

CLA بدا اثدر    هابه طور غیرمستقیم و با افزايش غلظت آندروژن
گناد عمل کدرده و يدا بطدور     -هیپوفیز -محور هیپوتا موس بر

سب  بهبود کدارايی هدر دو   بر روی هیپوفیز اثر کرده و  مستقیم
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. [۴۹] های نابهنجار شده باشدد در انتخاب و حذف اسپرم جايگاه
نتايج اين پژوهش در مورد غشای اسپرم نشان داد کده افدزودن   

CLA اثر متقابل تیمدار   اثر زمان و داری تحت تاثیربه طور معنی
در . در زمان قرار گرفدت امدا تحدت تداثیر تیمدار قدرار نگرفدت       

شده با اسیدهای های تغذيه شده با رژيم غنی پژوهشی در سگ
باعدث بهبدود    Eچرب امگا سه، امگا شش و امگا نه و ويتدامین  

فعالیت غشای اسپرم شد که با نتايج پدژوهش حاضدر مطابقدت    
در پژوهشی ديگر که روی اسپرم گاوهای هلشدتاين  [. ۴۴] ندارد

زمدان   تیمدار و  ،انجدام شدد   CLAای تغذيه شده با مكمل جیدره 
ن ندادند ولی اثر متقابل تیمدار در  داری نشاگونه تاثیر معنیهیچ

تغییرات مقدار  [.۸]دار بود که با نتايج ما همسو است زمان معنی
اسیدهای چرب با پیوند دوگانه در رژيم غذايی منجر به تغییرات 
همزمان در ترکی  اسیدهای چرب امگدا سده و امگدا شدش در     

در واقدع ترکید     [.۹1] غشای پبسمايی اسپرم گاو شده اسدت 
ولیپید اسپرم به ويژه محتوای با ی اسدیدهای چدرب امگدا    فسف

سه در چگالی و يكپارچگی غشای اسپرم دخالت دارد که هر دو 
 شدود به عنوان عامل حیاتی برای بداروری اسدپرم شدناخته مدی    

همچنین تفاوت در بین پستانداران هم مشاهده شده است  [.۴۲]
ی غدذايی  که ممكن است به علت تفاوت در نژاد يا ندوع جیدره  

هیچگونده   CLAنتايج پژوهش حاضر نشان داد که تغذيه . باشد
در پژوهشی . مانی اسپرم نداشته استداری روی زندهتاثیر معنی

نیدز   CLA در گاو هلشتاين تغذيه شده با جیره مكمل شدده بدا   
در  [.۸] مدانی مشداهده نشدد   داری روی زندده هیچ تداثیر معندی  

تغذيده شدده بدا روغدن مداهی       ای ديگر در گاو هلشتاينمطالعه
هفتده از دوره آزمدايش، زندده    ۱مشاهده شد که پس از گذشت 

علت متفاوت بودن اين نتايج را  [.۱] مانی در اسپرم بهبود يافت
ای يدا تفداوت در ندوع اسدیدچرب     توان به علت تفاوت گونهمی

 CLAنتايج اين پژوهش نشان داد کده تغذيده   . تغذيه شده باشد
. داری بدر پراکسیداسدیون لیپیددی نداشدت    معنیهیچگونه تاثیر 

ای در گاو هلشتاين تغذيده شدده بدا    همسو با نتايج ما در مطالعه
داری در غلظدت  نشان داد که اين ماده تداثیر معندی   CLA جیره

نتايج مطالعه حاضدر نشدان   . [۸] مالون دی آلدهید نداشته است
داری بدر  یدهد که زمان و اثر متقابل تیمار در زمان اثر معند می

در . دار نبدوده اسدت  وزن بدن داشته است ولی اثر تیمدار معندی  
رشدد خرگدوش ندر    ،  CLAتغذيه شدده   خرگوش پژوهشی روی

دهد نتايج اين آزمايش نشان می. [۴۲]نسبتا افزايش يافته است 
CLA داری بر باروری و جوجه درآوری نداشته اسدت تاثیر معنی .

در  انجام شد CLA شده با تغذيه خرگوش ای که رویدر مطالعه
 دوزهای با ی آن، تولید ملل نر تحت تاثیر  منفی قدرار گرفدت  

 [.۴۲] که با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد
 

 گیرینتیجه
اسدپرم   هدای بدر فراسدنجه   یکم ریتاث CLAپژوهش  نيا در

 جيهدم نتدا   گدر يد هدای گونه های محدود درگذاشت و پژوهش
توجه به نتايج بدست آمدده در ايدن   با  .در برداشته است یمبهم

در مدايع مندی و تداثیرات آن در     CLAشدود  مطالعه پیشنهاد می
  .بافت شناسی بیضه مورد ارزيابی قرار گیرد
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Abstract 
 

Background and aims: Various studies have shown that the use of conjugated linoleic acid (CLA) can alter the 

reproductive process in different animals. Therefore, the aim of this study was to study the effect of conjugated linoleic 

acid on some qualitative parameters of sperm and fertility in roosters. 

Methods: Thirty-two roosters with 59 week age, were randomly divided into four group (eight roosters in each 

group) and transferred to individual cages. All experimental groups were given the same basic diet and different levels 

of conjugated linoleic acid: treatment 1 (0 gr per day per rooster), treatment 2 (0.2 gr per day per rooster), treatment 3 (4 

0.0 gr per day per rooster) and treatment 4 (0.6 gr per day per rooster) were given as capsules. The experiment was 

continued for 9 week after 2 week of habituation. Sperm quality parameters including: semen volume, total motility, 

progressive motility, semen concentration, percentage of abnormal sperm, percentage of live sperm,  active membrane 

sperm and malondialdehyde concentration were evaluated weekly. During two weeks, semen was collected to assess 

fertility and hatching rates and inoculated into 68 broiler breeder chicken (17 birds in each group). 

Results: CLA did not have a significant effect on sperm parameters and body weight (p > 0.05). The effect of test 

time on all sperm parameters except seminal volume was significant. Also, the interaction effect between treatment and 

time was significant on sperm concentration, semen total motility, sperm membrane activity and body weight but was 

not significant on other parameters (p > 0.05). Fertility results show that different levels CLA did not have a significant 

effect on fertility and hatching. 

Conclusion: Our results indicate that different levels of conjugated linoleic acids have no beneficial effects on the 

quality of fresh sperm in broiler breeder flocks. 
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