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 چکیده
 عصاره زنجبیلل گروه شامل  0در  خروس بالغ 33. های باروری اسپرم در ماکیان انجام شداين مطالعه به منظور بررسی کارايی زنجبیل در بهبود شاخص

بلا  ، هلای متحلر   درصلد اسلپرم  )های تخصصی باروری اسپرم شاخصسپس . تیمار شدندهفته  دوبه مدت  و کنترل (آب آشامیدنی گرم در لیتر 2و  1، 5/1)
های همچنین شاخص. گیری شداندازه( شاخص تخصصی تحر و  های فعالاسپرم، حرکات پیشرونده سريع، با حرکات پیشرونده آهسته، با حرکات غیرطبیعی

 های فعلال اسپرم نهای با حرکات پیشرونده سريع، باالترين میزااسپرم تعدادبیشترين  .ل و وزن بیضه تعیین گرديدهماتولوژی، تیتر ايمنی علیه واکسن نیوکاس
هلای  دوزهای مختلف زنجبیل اثری بلر شلاخص   .گرم مشاهده شد 2و  1های های ساختاری و حرکتی اسپرم در غلظتکمترين میزان ناهنجاریو  متحر  و

درآوری را و افزايش جوجله  باروری اسپرم گرددقدرت موجب بهبود  تواندهای مولد میبه جیره خروسزنجبیل افزودن  .یضه نداشتندهماتولوژی، ايمنی و وزن ب
 .بدنبال داشته باشد

 

    ماکیانزنجبیل، ، اسپرم، باروری: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
، تشعشلعات راديواکتیلو،   ملواد شلیمیايی  مصرف بسیاری از 

آلودگی هلوا ملی توانلد منجلر بله اخلتالل در رونلد         و استرس
با توجله بله   . ]1، 2[ های جنسی شودو بروز ناتوانی اسپرماتوژنز
اسیدهای چرب غیلر اشلباد در غشللای پالسللمايی      زيادحجم 

اسلپرم، ايلن سللول جنسلی نسلبت بله اسلترس اکسلیداتیو و        
پراکسیداسلیون  .]3[است پراکسیداسیون لیپیدی بسیار حساس 

لیپیللدی موجب تخريب سلللاختار ملللاتريكس لیپیلللدی در    
رفتن يكپارچگی غشاء و بینغشللاهای سیتوپالسمی اسپرم و از

های طبیعلی از  اکسیدانآنتی. ]0، 5[ دشوعدم تحر  اسپرم می
های آزاد باعث بهبلود پارامترهلای   طريق کاهش تولید راديكال

  .]3[ ندگردهای تخصصی اسپرم میبیولوژيک و شاخص

های عالوه بر استفاده در بیماری ،زنجبیلريزوم  در گذشته
منظلور تحريلک سیسلتم ايمنلی، تقويلت      هبتنفسی و گوارشی، 

دستگاه گردش خون و نیز افزايش میل جنسلی و جللوگیری از   
ترکیللب . ه اسللتزود انزالللی در مللردان کللاربرد فراوانللی داشللت
، هلا ويتلامین ، پیلد شیمیايی گیاه زنجبیل شامل کربوهیلدارت، لی 

اغللب   .]7[د باشل هلا ملی  تلرپن  وامالح معدنی، ترکیبات فنولی 
هلا،  ترکیبات فنولی فعال موجلود در زنجبیلل بلويژه جینجلرول    

جینجرديول، زينجیبرن، زينجرون و شلوگااولها دارای خاصلیت   
هلای آزاد  اکسیدانی بااليی بوده و موجلب حلذف راديكلال   آنتی
دار غلظلت هورملون   با افزايش معنیاين ترکیبات . ]3[شود می

                                                           
1
  Zingiber officinale 
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تستوسترون در بدن موجب افزايش وزن بیضله، افلزايش میلل    
جنسی، جلوگیری از زودانزالی، تقويت صلفات ثانويله جنسلی و    

ها نشان بررسی. ]3[گردندتسريع روند اسپرماتوژنز در مردان می
 افلزايش غلظلت آنلزيم   داده است که استفاده از زنجبیل باعلث  

د گردگلوتاتیون پراکسیداز در بیضه و اپیديديم میانی اکسیدآنتی
خاصلیت  اين ترکیب بلا  رسد استفاده از نظر میهبنابراين، ب .]0[

اکسیدانی بتواند از پراکسیداسیون لیپیدی و اسلترس  آنتیباالی 
اکسیداتیو اسلپرم جللوگیری نملوده و موجلب افلزايش قلدرت       

زيلابی اثلر عصلاره    در مطالعله قبللی بله ار    .باروری اسپرم گردد
زنجبیل بر پارامترهای بیولوژيلک کیفلی و کملی اسلپرم ماننلد      
تعداد، قدرت تحر ، زنده ماندنی و مورفولوژی نرملال پرداختله   

و  1111شد و نشان داده شد که عصاره زنجبیل در غلظت های 
های نرمال قسمت در میلیون باعث افزايش درصد اسپرم 2111

اگرچه در مطالعله قبللی اثلر     .]8[د گردبا قدرت بقای بیشتر می
های بیولوژی اسپرم ثابلت شلد   مثبت عصاره زنجبیل بر شاخص

دهنده افزايش اما صرفاً بهبود خصوصیات بیولوژيک اسپرم نشان
اين در اين مطالعه به بررسی باشد بنابرقدرت باروری اسپرم نمی

های اختصاصی اسپرم به پارامترهای مربوط به عملكرد و حرکت
عنللوان يكللی از فاکتورهللای مللوثر در افللزايش تللوان بللاروری، 
پرداخته شده است تا توان تحرکی اسلپرم در پیشلروی و نفلو     

در در ايلن راسلتا،   . بهتر به داخل تخملک قابلل ارزيلابی شلود    
عصاره زنجبیلل بلر    های مختلفبه بررسی غلظتاخیر تحقیق 
و اثلر ايلن ترکیلب بلر      های تخصصی بلاروری اسلپرم  شاخص

در زايی علیه واکسن نیوکاسلل  های هماتولوژی و ايمنیاخصش
 .پرداخته شده استهای بالغ خروس

 

 هاروش کار و یافته

 زنجبیلی للکاآماده سازی عصاره هیدرو
درجله   01زنجبیل دور از نور خورشید و در دمای ريزوم تازه 

ملدل  )گلراد خشلک و سلپس بلا آسلیاب آزمايشلگاهی       سلانتی 
 منظللور هبلل. خللرد گرديللد( ور ايتالیللامللولینكس، سللاخت کشلل 

و آب ( الكللل% 71)درصللد  71گیللری از حللالل اتللانول عصللاره
  اجللا سللاعت در  72سللتفاده شللد و نمونلله بلله مللدت ا%( 31)
از کاغذ صافی واتمن  سپس از. درجه سانتیگراد قرار داده شد 51

اسلتريک،  )و حالل با استفاده از دستگاه روتلاری  عبور داده شد 
گیری در عصاره. ساعت از عصاره جدا گرديد 3طی مدت ( ايتالیا
. گراد و تحت شرايط خالء صورت گرفلت درجه سانتی 31دمای 

هلای  آوری شده در بلالن اصللی رقلت   در نهايت، از عصاره جمع
های تهیه شده تلا زملان   رقت. گرم در لیتر تهیه شد 2و  1، 5/1

 .گراد نگهداری شدنددرجه سانتی 0استفاده در دمای 
 

 طراحی مطالعه
هفتگلی   32خروس بالغ نلژاد گلپايگلانی در سلن     33تعداد 
عنوان گلروه  هگروه اول ب. گروه توزيع شدند 0تصادفی در کامالً 

های درمان در نظر گرفته عنوان گروههکنترل و سه گروه ديگر ب
در در سله گلروه درملان، عصلاره هیلدروالكلی زنجبیلل       . شدند

هفتلله بلله آب  0ر لیتللر بلله مللدت گللرم د 2و  1، 5/1دوزهللای 
آب آشامیدنی گروه کنتلرل فاقلد عصلاره    . آشامیدنی اضافه شد

نگهداری و شیوه انجام آزمايشلات بلر   . هیدروالكلی زنجبیل بود
روی حیوانات مطابق اصول مراقبلت از حیوانلات آزمايشلگاهی    
مصوب شلورای پژوهشلی دانشلكده دامپزشلكی دانشلگاه آزاد      

 .نجام شداسالمی واحد شهرکرد ا
جهلت ارزيلابی پارامترهلای    )در پايان دوره، خلون هپارينله   

( هماتولوژی هموگلوبین، هماتوکريت و درصد گلبول های قرمز
گیری تیتر سرمی علیه واکسلن  جهت اندازه)و خون غیرهپارينه 

نیوکاسل به روش معمول ممانعلت از هماگلوتیناسلیون از وريلد    
مرگ راحت و کالبدگشلايی،  پس از القای . بالی پرندگان اخذ شد

آوری و درصد نسبی وزن بیضله بله وزن بلدن در    بیضه ها جمع
 .تمامی پرندگان بررسی و مقايسه شد

کالبدگشايی مستقیماً از محوطه کلوا  انجلام شلد و بلا دو    
برش موازی در سلط  جلانبی کللوا  دسترسلی مسلتقیم بله       

در . دنمونه منی اخذ گرديل آوری اسپرم فراهم شد و مخازن جمع
هلا  اسلپرم ( ایتلوده )ارزيابی میكروسكوپی، حرکت دسته جمعی 

گللذاری روی الم، حرکللت انفللرادی بللا اسللتفاده از روش قطللره
هللا زيللر هللا بللا اسللتفاده از مشللاهده مسللتقیم اسللپرم  اسللپرم

میكروسكوپ فاز کنتراست، غلظت و تعداد کللی اسلپرم هلا در    
های زنده بلا  سپرمو درصد ا  ماکلر واحد حجم با استفاده از الم

 در نهايت، . آمیزی تريپان بلو تعیین و ثبت گرديداستفاده از رنگ
های تخصصلی بلاروری اسلپرم بلا اسلتفاده از دسلتگاه        شاخص

 . ]9[ مللورد بررسللی و ارزيللابی قللرار گرفللت   آنللااليزر اسللپرم
های تخصصی باروری اسپرم که در ايلن تحقیلق ملورد    شاخص
هلای بلا حرکلات   اسلپرم   رصلد قلرار گرفتنلد شلامل د   ارزيابی 
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 (انحراف معیار ±میانگین )  های تخصصی باروری اسپرمهای مختلف عصاره زنجبیل بر شاخصتاثیر غلظت -9 جدول
 

مولفه /گروه

مورد 

 سنجش

 درصد 

های با اسپرم

حرکات 

 پیشرونده سریع

های درصد اسپرم

با حرکات 

 پیشرونده آهسته

 

حرکات 

 نابهنجار

شاخص 

تخصصی تحرک 

 سپرما

های  درصد اسپرم

متحرک در حجم 

 یک میلی لیتر

های فعال اسپرم

از نظر 

 عملکردی

 21/1  ± 3/1 71/21  ± 1/7 33/33  ± 5/1 3/15±0/11 77/01 ±  1/2 33/33 ± 5/5 کنترل

 08/01 ± 3/5 گرم 5/1
*5/1 ± 5/25 2/3 ± 08/13 * 2/3 ±  5/03 

*
 8/2 ±  0/29 

*7 /1 ±  93/5 

 82/03 0±/3+* گرم 1
+*2/2 ± 11/15 

+* 1/31±2/11 +*0/2 ±  35/33 
+* 9/2 ±  53/33 

+* 1/2 ±  33/9 

 33/58 ± 3/0+* گرم 2
+*2/3 ± 11/9 +* 01/31±1/3 +*# 8/1 ±  0/85 

8+ 0/1 ±  51/08 
+*# 3 /1 ±  33/13 

 

معنی دار نسبت بله گلروه   +: ، ≥ p 15/1عنی دار نسبت به گروه کنترل با م. *: بیان شده است( خروس در هر گروه 9)انحراف معیار  ±میانگین داده ها به صورت 
 .≥ p 15/1گرم با   1دار نسبت به گروه معنی: #،  ≥ p 15/1گرم با   5/1کننده دريافت
 

 
، های با حرکات پیشرونده آهستهدرصد اسپرم، پیشرونده سريع
، شلاخص تخصصلی   های بلا حرکلات غیرطبیعلی   درصد اسپرم

در حجم يک میللی   های متحر  ، درصد اسپرماسپرم تحر 
 . ]9[ بودند لیتر، اسپرمهای فعال از نظر عملكردی

 

 آنالیز آماری
مورد تجزيه  2سیگما پالت نسخه ها با نرم افزار آماری  داده

طرفه  با آنالیز واريانس يکداده های کمی . و تحلیل قرار گرفت
دار سلط  اخلتالف معنلی   . و آزمون تكمیلی توکی آنلالیز شلدند  

 . در نظر گرفته شد 15/1کمتر از 

 

 باروری اسپرم های تخصصی شاخص اتتغییر
گلرم در   2و  1افزودن عصاره گیاه زنجبیل با غلظت هلای  

هلای تخصصلی   دار تملامی شلاخص  لیتر موجب افزايش معنلی 
تفلاوت  (. ≥ p 15/1) گرديلد  MSCو  SMI ، FSC باروری نظیلر  

بین گروه کنترل  MSCو  SMI ، FSCهای داری در شاخصمعنی
 گلرم عصلاره مشلاهده نشلد     میللی  511کننلده  و گروه دريافلت 

 (. 1جدول )

                                                           
3
  Progressively Motile Sperm Concentration A 

(PMSCa) 
4
 Progressively Motile Sperm Concentration B 

(PMSCb) 
5
  Abnormal motility 

6
 Sperm motility index (SMI) 

7
  Motile sperm concentration (MSC) 

8
 Functional sperm concentration (FSC) 

زهای وکننده دهای دريافتدر گروه PMSCaبیشترين میزان 
% 03 ± 3/0)مشاهده شلد  ( گرم 2و  1)متوسط و باالی عصاره 

در گللروه  PMSCbکمتللرين میللزان  .(≥ p 15/1، 58 ± 3/0و 
ز باال و متوسط عصاره زنجبیل مشاهده گرديلد  وکننده دفتدريا
هللای افللزودن غلظللت(. ≥ p 15/1، %15 ± 2/2و % 9 ± 3/3)

دار باالی عصاره زنجبیل به آب آشامیدنی موجب کاهش معنلی 
حرکلات لرزشلی يلا    )هلای بلا حرکلات غیرطبیعلی     تعداد اسپرم

ت بیشترين میلزان حرکلا    (.≥ p 15/1) شد( حرکات رو به عقب
ها در گروه کنترل و سلپس در گلروه   لرزشی و غیرطبیعی اسپرم

 میلللی گلللرم عصللاره مشللاهده شلللد     511کننللده  دريافللت 
 (.2، جدول %08/13 ± 2/3و % 15 ± 0/3)

 

های هماتولوژی، ایمنیی شناسیی و   ات شاخصتغییر

 وزن نسبی بیضه

هلا، وزن بلدن و نیلز    های مربوط به وزن بیضهمقايسه داده
دار ها به وزن بدن نشان می دهد تفاوت معنلی هنسبت وزن بیض

جلدول  )های تیمار و گروه کنترل وجود ندارد آماری دربین گروه
های هماتولوژی و پاسخ ايمنی علیله  در اين مطالعه شاخص(. 2

های مختللف تفلاوت آملاری نلدارد و     واکسن نیوکاسل در گروه
تحت تاثیر مصلرف دوزهلای مختللف زنجبیلل در طلول دوره      

 (.3جدول )مايش قرار نگرفته است آز
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 تاثیر غلظت های مختلف عصاره زنجبیل بر شاخص نسبی وزن بیضه به وزن بدن -۲ جدول                

مولفه مورد / گروه

 سنجش

 وزن 

 بیضه ها

 وزن 

 بدن

نسبت وزن بیضه به وزن بدن 

 (شاخص ییضه)
 57/3 ± 51/1 1755 ± 81 51/32 ± 11 کنترل

 78/3 ± 51/1 1811 ± 51 21/37 ± 3 گرم 5/1

 89/3 ± 51/1 1791 ± 35 25/71 ± 8 گرم 1

 11/0 ± 51/1 1821 ± 111 31/70 ± 5 گرم 2

 .بیان شده است( خروس در هر گروه 9)انحراف معیار  ±میانگین داده ها به صورت                  

 

 گیرینتیجهو  بحث
اره هیدروالكلی های مختلف عصدر اين تحقیق، تاثیر غلظت

اسلپرم ملورد   افزايی توانگیاه زنجبیل بر پارامترهای بیولوژيک 
نتايج بررسلی حاضلر نشلان داده    . بررسی و مقايسه قرار گرفت

 قسلمت در میلیلون   2111و  1111های زواست که استفاده از د
. دارد FSC و  SMI ،MSCتاثیر مثبت و افزايشی بر شاخص های 

هلای بلا حرکلت    داد جمعیلت اسلپرم  تأتیر منفی زنجبیل بر تعل 
تواند ناشی از اثلر  پیشرونده آهسته و يا با حرکات غیرطبیعی می

. های با حرکات پیشرونده باشدزنجبیل بر افزايش جمعیت اسپرم
هلای بلا حرکلات پیشلرونده     به اين ترتیب که با تبلديل اسلپرم  

هلای بلا   های با حرکات غیرطبیعی بله اسلپرم  آهسته و يا اسپرم
هلای واجلد حرکلات    ت پیشرونده سريع از جمعیت اسلپرم حرکا

های نرملال  شود و به اسپرمغیرطبیعی و حرکات آهسته کم می
کله میلزان   ازآنجلايی . شودبا حرکات پیشرونده سريع اضافه می

، بله  ]5[حرکت اسپرم با میزان متابولیسم رابطه مسلتقیمی دارد  
منجلر بله   رسد زنجبیل بلا افلزايش متابولیسلم سللولی     نظر می

افزايش حرکلات طبیعلی و پیشلرونده سلريع اسلپرم و کلاهش       
. گلردد حرکات غیرطبیعی و حرکات پیشرونده آهسته اسپرم ملی 

هلای مختللف   در اين مطالعه، افزودن عصاره زنجبیل در غلظت

هللای داری بللر وزن بیضلله، پاسللخ ايمنللی، شللاخصاثللر معنللی
قرملز   هلای هماتوکريت، میلزان هملاگلوتینین و تعلداد گلبلول    

اين يافته ها نشان می دهلد عصلاره هیلدروالكلی    . نداشته است
 زنجبیللل در دوزهللای اسللتفاده شللده بللدون اثللر جللانبی بللر    

های هماتولوژی و پاسخ ايمنی علیه واکسلن نیوکاسلل   شاخص
در تايیلد  . تواند در بهبود کیفیت اسپرم اثر مثبت داشته باشلد می

بله   2110و همكلاران در سلال   اخالقلی  نتايج مطالعه حاضلر،  
های گوشلتی  مطالعه تاثیر زنجبیل بر بازدهی تولیدمثلی خروس

 دار کیفیت منلی، افلزايش میلزان   تجاری پرداخته و بهبود معنی
اسیدهای چرب اسلپرم و بلاال رفلتن بلازدهی تولیلدمثلی را در      

ابه، در تحقیقی مش .]11[ های تغذيه شده گزارش نمودندخروس
بله بررسلی تلاثیر عصلاره      2111و همكاران نیز در سلال  سعید 

های های تولیدمثلی خروسزنجبیل بر پتانسیل باروری و فعالیت
نژاد گوشتی پرداختله و درملان بلا اسلتفاده از زنجبیلل موجلب       

   .]5[ دار وزن بافت بیضه در هر دو گروه گرديدافزايش معنی

 اگرچه مكانیسم اثلر زنجبیلل بلر فاکتورهلای تولیلد مثللی       
فعالیلت  بلا  زنجبیلل  رسلد  خوبی روشن نیست اما به نظر ملی هب

، موجب ]1[اکسیدانی مناسب و خاصیت آنتی ]2[ آندروژنی قوی
 و ترمیم  ساز اسپرم های محافظت سلولافزايش توان باروری و 

 
 بیل بر شاخص خونی و پاسخ ايمنیتاثیر غلظت های مختلف عصاره زنج -9جدول 

مولفه / گروه

 مورد سنجش

 هموگلوبین 

 (گرم در دسی لیتر)

 هماتوکریت

 (درصد) 

 تعداد گلبول های قرمز

 (میلیون در میلی لیتر)
علیه واکسن  HIتیتر 

 نیوکاسل
 38/0 ± 51/1 38/0 ± 55/1 01 ± 95/1 71/13 ± 31/1 کنترل

 11/5 ± 21/2 05/0 ± 75/1 02 ± 11/3 01/13 ± 81/1 گرم 5/1

 92/0 ± 91/1 55/0 ± 38/1 00 ± 18/2 25/10 ± 01/1 گرم 1

 13/5 ± 11/2 73/0 ± 51/1 03 ± 11/0 71/10 ± 91/1 گرم 2

 .بیان شده است( خروس در هر گروه 9)انحراف معیار  ±میانگین داده ها به صورت 
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، در تحقیقلی  .گلردد ملی  اکسلیدان عواملل  بافت بیضه درمقابل 
بلله بررسللی تللاثیر  2110و همكللاران نیللز در سللال  محمللدی

شللده بللا  هللای درمللان محللافظتی عصللاره زنجبیللل در رت  
سیكلوفسفامید پرداختله و قابلیلت زنجبیلل در افلزايش سلط       

موجلب تلرمیم بافلت    و هلا  اکسلیدان سرمی تستوسترون و آنتی
های تحت درمان بلا داروهلای شلیمی    آسیب ديده بیضه در رت

 . ]3[ يددرمانی گرد
گیلری  توان چنین نتیجله می با توجه به نتايج مطالعه حاضر

 استفاده از زنجبیل در رژيلم غلذايی يلا آب آشلامیدنی     نمود که 
 بللدون اثللر جللانبی بللر   گللرم 2و  1هللای ويللژه در غلظللتهبلل

 های هماتولوژی و پاسخ ايمنی علیه واکسلن نیوکاسلل  شاخص
توان باروری و ود موجب بهبهای حرکتی اسپرم با بهبود شاخص

 هلای موللد   درآوری در فلارم در نهايت، افلزايش میلزان جوجله   
  .گرددیم

 

 سپاسگزاری
نويسندگان از مديريت محتلرم مرکلز تشلخیص نابلاروری     

 .آورندشهرکرد مراتب قدردانی را بعمل می
 

 مالحظات مالی
 .وهش حاضر هیچگونه حمايت مالی دريافت نكرده استپژ 
 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تعارض در منافع ندارند

 

 نقش نویسندگان
طراحللی مطالعلله، انجللام آزمايشللات و همكللاری در .: ح. ب

نگهلداری و پلرورش طیلور، همكلاری در     .: پ.نگارش مقاله؛ د
ها، آنالیز آماری و حمايت مالی؛ انجام آزمايشات، جمع آوری داده

، انجام اصلالحات و  همكاری در انجام آزمايشات، نگارش.: خ. آ
طراحلی مطالعله، همكلاری در انجلام     .: آ. غ. م ؛ويرايش مقالله 

 .آزمايشات و پرورش طیور و همكاری در نگارش مقاله
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Abstract 
 

The aim of our study was to evaluate the effectiveness of Ginger in improving sperm fertility indices in poultry. Ginger extract 

(0.5, 1.0 and 2.0 g/L, for two weeks) was added to the drinking water of 36 adult roosters. Then, specific sperm fertility indices 

including percentage of motile sperm, fast progressive movements, slow progressive movements, abnormal movements, active sperm 

and specialized sperm motility index were measured. Hematology indices, immunity titer against Newcastle disease vaccine and 

testis weight were also determined. The highest number of sperms with fast progressive movements, the highest amount of active and 

motile sperms and the lowest amount of structural and motor abnormalities of sperm were observed in concentrations of 1 and 2 g/L. 

Ginger had no effect on hematology, immunity and testis weight. Adding Ginger to the diet of breeder roosters can improve sperm 

fertility, which leads to increased hatchability. 
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