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چکيد ه 

هدف از این پژوهش بررسی اثر مرصف خوراکی خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر کیفیت منی و توان باروری خروس مادر گوشتی بود. به 
این منظور از 30 قطعه خروس سویه راس 308 که به 6 تیامر اختصاص یافتند استفاده شد. خروس ها به مدت یک ماه با تیامرهای آزمایشی 
شامل: 1-جیره پایه، 2-جیره پایه حاوی گیاه زنجبیل، 3-جیره پایه حاوی گیاه خارخاسک، 4-جیره پایه حاوی گیاه خرنوب، 5-جیره پایه و 
ترکیب دو گیاه زنجبیل و خارخاسک و 6-جیره پایه و ترکیب دو گیاه خرنوب و خارخاسک تغذیه شدند. اسپرم گیری از خروس ها هفته ای 
یک مرتبه و به روش ماساژ شکمی انجام شد. ویژگی های کمی و کیفی اسپرم شامل حجم منی، تعداد اسپرم، تحرک اسپرم، سالمت غشا، 
مورفولوژی، زنده مانی و باروری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مکمل سازی جیره با افزودنی های گیاهی، موجب بهبود معنی دار 
کیفیت اسپرم و توان باروری خروس ها نسبت به گروه کنرتل شد )p ≥ 0/05(. بنابراین افزودن مکمل های گیاهی به جیره روشی مناسب 

جهت بهبود کیفیت اسپرم و باروری در خروس ها است.

كلامت كليدی: خارخاسک، زنجبیل، خرنوب، اسپرم، خروس 

• رضا مسعودی 
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و 

ترویج کشاورزی، کرج، ایران

• هدی جواهری بارفروشی )نویسنده مسئول(
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و 

ترویج کشاورزی، کرج، ایران

• سید عبداله حسینی 
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و 

ترویج کشاورزی، کرج، ایران

• فاطمه زارعی  
گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیز، تربیز، ایران

•زهرا عبدالهی 
گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 

کرج، ایران

تاريخ دريافت: 14-05-1399  تاريخ پذيرش: 1399-05-25

Email: hoda.javaheribarfourooshi@gmail.com

تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر توان تولید مثلی 
خروس های مادر گوشتی سویه راس

DOI: 10.22092/VJ.2020.351390.1750 شامره 133 زمستان 1400



178

•  Veterinary Researches & Biological Products No 133 pp: 177-186
Effect of Tribulus terrestris, Ceratonia silique and Zingiber officinale on reproductive potential of Ross broiler 
breeder roosters   
By: Masoudi, R., Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research Education and Extension 
Organization (AREEO), Karaj, Iran. Javaheri Barfourooshi, H., (Corresponding Author) Animal Science Research 
Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran. Hosseini, 
S. A., Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research Education and Extension Organization 
(AREEO), Karaj, Iran. Zarei, F., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, 
Iran. and Abdollahi, Z., Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, Karaj, 
Iran,

Received: 2020-08-04            Accepted:2020-08-15

Email: hoda.javaheribarfourooshi@gmail.com
The aim of this study was to investigate the effect of diet supplementation with bindii (Tribulus Terrestris), carob (Cera-
tonia siliqua) and ginger (Zingiber Officinale) on semen quality and fertility potential of rooster breeders. In this experi-
ment, 30 roosters were assigned into 6 equal groups and fed the following diets during 30 days: 1) the base diet, 2) diet 
containing bindii, 3) diet containing carob, 4) diet containing ginger, 5) diet containing bindii and ginger, 6) diet contain-
ing bindii and carob. Semen samples were collected via abdominal massage once a week and the following parameters 
were evaluated: semen volume, number of spermatozoa, sperm motility, membrane integrity, morphology, viability and 
fertility potential. In result, diet supplementation with herbal additives in treatments received groups improved sperm 
quality and fertility potential compared to control group (P≤0.05). In conclusion, using herbal additives in rooster diet 
could be an effective method to improve rooster sperm quality and fertility potential. 

Keyword: Tribulus Terrestris, Ceratonia siliqua, Zingiber Officinale, Sperm, Rooster

مقدمه
مطالعات ژنتیکی و اصالح نژادی انجام شده در سال های اخیر بر روی طیور 
گوشتی جهت انتخاب صفاتی مثل بزرگی جثه و رسعت رشد زیاد موجب 
همبستگی  وجود  بیان کننده  که  شده  طیور  تولید مثلی  عملکرد  کاهش 
به طوری که درصد  است.  تولید  افزایش  و  تولید مثلی  بین صفات  منفی 
باروری در طیور گوشتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اختالالت 
فیزیولوژیک نظیر کاهش میل جنسی، کاهش دفعات جفت گیری و کاهش 
تولید اسپرم در این پرندگان بروز منوده است. میزان باروری و جفت گیری 
می کند  پیدا  کاهش  طبیعی  به طور  گوشتی  40 هفتگی خروس  در سن 
)38(. در اغلب موارد یکی از راهکار های حفظ باروری طیور، مدیریت 
رفتار  و  تناسلی  مواد محرک دستگاه  با  و مکمل سازی خوراک  تغذیه ای 
بیضه و تحت کنرتل هورمون تستوسرتون  اسپرم سازی در  جنسی است. 
تحت  خود  بیضه ها  ترشحی  فعالیت  و  می گیرد  صورت  آن  از  مرتشحه 
محور  این  می باشد.   (HPG) هیپوتاالموس-هیپوفیز-گوناد  محور  کنرتل 
یکی از رضوری ترین و فعال ترین محورهای فیزیولوژیک بدن است که نه 
تنها اعامل تولیدمثلی، بلکه به واسطه سنتز و ترشح آندروژن ها بسیاری از 
جنبه های فیزیولوژیک از جمله متایز جنسی، بروز صفات ثانویه جنسی و 

رفتار جنسی را کنرتل می کند. عملکرد دستگاه تناسلی به شدت تحت تاثیر 
هورمون های مرتشحه از محور HPG است. به عنوان مثال جهت رشد و 
تقسیم سلول های جنسی، تستوسرتون از سلول های الیدیگ ترشح می شود 
 FSH( که ترشح آن رابطه مستقیمی با ترشح گونادوتروپین های هیپوفیز
(GnRH) هیپوتاالموس دارد  آزاد کننده گنادوتروپین  LH( و هورمون  و 
از خـواص گياهان  اسـتفاده  امروز تحقيقات وسيعي در زمينـه  تا   .)21(
بافت بیضه و  باروری،  بر  آنها  اثرات  ناتواين جنيس و  دارويي در درمان 
محور هورمونی هیپوتاالموس- هیپوفیز- بیضه انجام گرفتـه اسـت )36(. 
گیاه خارخاسک (bindii) با نام علمی Tribulus Terrestris ، گیاهی یکساله 
و علفی از خانواده اسفندها است. یک گیاه بوتهاي بومی مناطق گرمسیري 
و حاره استکه در ایران به ویژه در کویر مرکزي و دشت لوط به صورت 
خودرو می روید. این گیاه و محصوالت آن به طور گسرتده در طب سنتی 
چني، هند و ايران براي درمان بیامريهاي مختلف و بهبود عملکرد جنسی 
ذكر  آن  برای  گوناگونی  خواص  سنتی  طب  در  دارد.  کاربرد  مردها  در 
شده است كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از مدر، تسكنيدهنده درد 
مثانه و ملني  كليه و  ايجاد نعوظ، شكننده سنگ  افزاينده ي مني،  مثانه، 
است )16(. اين گياه داراي فوايد مختلفي از جمله خاصيت ضد ميكرويب، 
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مهار  آزاد،  راديكالهاي  پاكسازي  سيكلواكسيژناز،  مهار  آنتياكسيداين، 
خارخاسك  گياه   .)5( است  التهايب  عوامل  تعديل  و  چريب  پراكسيداسيون 
ويتامني ها،  آلكالوئيدها،  ساپوننيها،  اسرتوئيد ها،  فالونوئيدها،  داراي 
اسیدهایچرب غري اشباع، تانن، رزين، پتاسيم، نيرتات، گوگرد، كلر، اسید 
اصلی  بخش  گیاه  این  امروزه   .)13( است  گلوتامیک  اسید  و  اسپارتیک 
خارخاسک  گیاه   .)1( میباشد  آفرودیازیک  داروهاي  اکرث  تشکیل دهنده 
شده  اسپرماتوژنز  تحریک  باعث  مختلف  اسرتوئیدهاي  داشنت  بهعلت 
با  و  اسپرم  تولید  افزایش  روي سلولهاي رستولی موجب  بر  تأثیر  با  و 
در   .)41( می شود  تستوسرتون  سنتز  باعث  الیدیگ  سلول های  تحریک 
در  خارخاسک  گیاه  از  استفاده  که  است  شده  گزارش  متعدد  مطالعات 
انسان و حیوانات باعث افزایش اسپرماتوژنز )31(، افزایش سطح رسمی 
تستوسرتون و ديهیدروتستوسرتون )12(، افزایش فشار خون رسخرگی 
افزایش نعوظ )37(، کاهش فاصله  نر،  تناسلی  و فشار خون داخل آلت 
جفتگیري و در نتیجه سبب افزایش میل جنسی )10( و افزایش ضخامت 

لولههاي منیساز )23( می شود. 
دارویی  گیاه   ،Ceratonia silique علمی  نام  با   (Carob) خرنوب  گیاه 
صورت  به  و  بوده  گل دهنده  گیاهان  نوع  از  است.  بقوالت  خانواده  از 
مقاومت  است.  مدیرتانه ای  مناطق  بومی  و  سبز  همیشه  درختچه ای 
امکان کاشت آن به  باال و  برابر کم آبی و شوری خاک، رسعت رشد  در 
صورت دیم از ویژگی های بارز این گیاه است. خرنوب دارای میوه های 
بودن  دارا  دلیل  به  دارویی  نظر  از  و  است  شکل  لوبیایی  و  غیر گوشتی 
ترکیبات فنولی دارای ویژگی آنتی اکسیدانی و ضد اسپاسمی است. عالوه 
بر این خرنوب غنی از فیرب نامحلول می باشد و برای پیشگیری از خطر 
منابع حاوی  سایر  مانند  و می تواند  بوده  مفید  قلبی عروقی  بیامری های 
خرنوب  گیاه  خاصیت  مهم ترین   .)50( مناید  اصالح  را  کلسرتول  فیرب، 
ناباروری  از آن به منظور تقویت قوای جنسی و حل مشکالت  استفاده 

به ویژه مشکالتی از قبیل کاهش تعداد و تحرک اسپرم در مردان است 
)52(. خرنوب منبع غنی از آهن، کلسیم، پتاسیم، سدیم، فسفر و گوگرد 
و نیز ویتامین های E، D، C، نیاسین، اسید فولیک و پیریدوکسین است. 
بذر خرنوب دارای 11 ترکیب فنولی است که پیروکالول، کاتکول و اسید 
کلروژنیک را به مقدار زیاد و مقادیر کمی از سایر ترکیبات فنولی مثل 
 17 دارای  خرنوب  دارد.  را  اسید گالیک  و  فرولیک  سینامیک،  کومارین، 
لینولئیک،  اولئیک،  چرب  اسید   4 آنها  عمده ترین  که  است  چرب  اسید 
استئاریک است )52(. تحقیقات نشان داده اند که دانه  اسید  پاملیتیک و 
خرنوب دارای توانایی تغییر در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد است و 
مرصف عصاره دانه آن باعث افزایش قابل توجهی در غلظت تستوسرتون 

و دی هیدروتستوسرتون شده است )34(.
است  گیاهی   ،Zingiber Officinale علمی  نام  با   (Ginger) زنجبیل  گیاه 
یا  زیر زمینی  آن ساقه  استفاده  و مورد  اصلی  که بخش  تا چند ساله  دو 
بیامريهاي  درمان  برای  ایران  سنتی  طب  در   .)3( می باشد  آن  ریزوم 
رشائین،  تصلب  اختاللتنفسی،  گوارشی،  اختالالت  تهوع،  شامل  مختلف 
میگـرن، افسـردگی، زخـم معده و افزایش کلسـرتول اسـتفاده مـیگـردد 
و دارای خواص ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی است )2(. زنجبیل حاوی مواد 
جین جوردیون،  جین دیول،  مانند  فرار  روغن های  شامل  آنتی اکسیدانی 
 B، ویتامین های  داشنت  با  و  است  شوگائول ها  و  جینجرول  زینجربون، 
تركيبات  اصيلترين  دارد.  توجهی  قابل  آنتی اکسیدانی  خواص   C و   E
برخي  و  شوگائولها  جينجرولها،  زنجبيل،  در  موجود  آنتياكسيداين 
راديكالهاي  كردن  خنثي  توانايي  كه  هستند  آنها  كتوفنوليك  مشتقات 
و  ضدالتهايب  اثرات  این  بر  عالوه  دارند.  را  هيدروكسيل  و  سوپراكسيد 
به  زنجبيل  از  استفاده  بنابراین   .)49( اند  داده  نشان  را  ضدمرگ سلويل 
عنوان منبع آنتياكسيدان طبيعي ممكن است برای جلوگیری از اسرتس 
باشد )20(. متامی مواد موثره زنجبیل دارای خواص  اکسیداتیو سودمند 

.)LsMeans±SEM( جدول 1- میانگین ويژگي هاي كمي اسپرم بین شش گروه آزمایشی در کل دوره

  .)P>0.05(حروف غیر مشرتک نشان دهنده اختالف معنی دار میان تیامرها در ستون است

فراسنجه
P Valueتیامر

123456SEMتيامر*زمانزمانتيامر

0/52b0/66a0/60a0/61a0/60a0/62 a0/020/0007>0/00010/02حجم اسپرم )مييل لیرت(

2/50b2/710a2/635a2/660a2/615a2/715 a0/024>0/0001>0/00010/0002غلظت )× 106(

65/25b68/85a70/50a70/50a69/80a69/95a1/200/041>0/00010/400جنبايي اسپرم )درصد(

26/20b31/40a31/65a31/85a30/00a31/75a0/9160/001>0/00010/860اسپرم هاي داراي حركت پيرشونده )درصد(

74/40b79/80a78/80a79/15a78/65a78/60a1/2220/059>0/00010/525اسپرم زنده )درصد(

74/20b80/20a79/05a79/75a78/95a79/05a1/1090/010>0/00010/376آزمون هاست
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می شوند  موجب  ترکیبات  این   .)6( می باشند  آندروژن  تحریک کنندگی 
ادامه دهند  میتوزی خود  تقسیامت میوزی و  به  که سلول های ژرمینال 
)25( و به این طریق موجب افزايش وزن بافت بيضه و افزايش ميـزان 
هورمـون تستسرتون خون، كـاهش مالون دی آلدهید و کاهش DNA های 
آسیب دیده در سلول های بدن و افزایش آپوپتوز در سلول های رسطانی 
روده و کبد می شود )27(. پژوهشها نشان داده اند مرصف زنجبيل در 
 FSH  و LH ،موشهاي صحرايي نر موجب افزایش غلظت تستوسرتون

می شود )51(.
خرنوب  خارخاسک،  دارویی  گیاهان  اثر  مورد  در  هنوز  وجود  این  با   
مادر  گله  باروری خروس های  بهبود  بر  گیاهان  این  ترکیب  و  زنجبیل  و 
بنابراین  اطالعات دقیقی در دست منی باشد.  تولید  پیک  از  بعد  گوشتی 
این پژوهش به منظور تولید مکمل خوراکی بر پایه گیاهان دارویی جهت 

افزایش توان تولید مثلی خروس های مسن طراحی و اجرا گردیده است.

مواد و روش ها
تیامر   6 غالب  در   308 راس  سویه  خروس  قطعه   30 از  تحقیق  این  در 
آزمایشی و 6 تکرار و 5 خروس در هر تکرار استفاده شد. خروس ها در 
آزمایشی  تیامرهای  و  شدند  داده  جای  تصاديف  بطور  آزماييش  قفس هاي 
شامل:  1- )شاهد(: جیره پایه، 2- جیره پایه + گیاه زنجبیل، 3- جیره پایه 
+ گیاه خارخاسک، 4- جیره پایه + گیاه خرنوب، 5- جیره پایه + ترکیب 
دو گیاه زنجبیل و خارخاسک و 6- جیره پایه + ترکیب دو گیاه خرنوب 
و خارخاسک را دریافت منودند. ركورد برداري تيامر هاي آزماييش از هفته 
45 دوره پرورش به مدت یک ماه انجام شد. گیاه مرصفی در این دوره از 
بر اساس ماده  استفاده شد. مقدار مرصف  آزمایش به صورت پودر شده 
مؤثره هر گیاه تعیین شد که بر اساس میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن 

بدن پرنده در نظر گرفته شده است.

جمع آوري و عمل آوري مني
خروس ها  از  روزه   10 فواصل  با  دوره  پایان  تا  آزمایش  نخست  روز  از 
از  پس  بالفاصله  شد.  انجام  شکمی  ماساژ  روش  به  اسپرم گیری  مرحله   4
اسپرم گیری، منونه های منی در آب 37 درجه سلسیوس قرار داده شده و 
برای ارزیابی کیفیت اسپرم به آزمایشگاه منتقل  شدند. ویژگی های کمی و 
کیفی اسپرم شامل حجم و غلظت منی، درصد اسپرم زنده، درصد تحرک و 

تعداد اسپرم های دارای حرکت پیش رونده و سالمت غشا اسپرم ها تعیین 
شد. 

فراسنجه های مورد ارزیابی
حجم منی و غلظت اسپرم

حجم و غلظت منی در هر نوبت بالفاصله پس از جمع آوري اندازه گیري 
به  منی  مايع  حجم  جمع آوري كننده،  لوله هاي  بودن  مدرج  دلیل  به  شد. 
با رسنگ  آن  حجم  بیشرت،  دقت  براي  ولی  بود.  اندازه گیري  قابل  راحتی 
توبركولین اندازه گیری شد. برای تعیین غلظت اسپرم، منونه منی به نسبت 
1 به 200 رقیق شده و سپس توسط الم هموسیتومرتی شامرش انجام شد. 
یک قطره از مایع منی رقیق شده در حد فاصل الم و المل قرار داده شد. 
 25 از  وسط(  در  مربع  یک  و  گوشه ها  در  مربع   4( مربع   5 در  اسپرم ها 
مربع الم هموسیتومرت شامرش شد. سپس برای تعیین تعداد اسپرم در 0/1 

میلی مرت مکعب، تعداد اسپرم شامرش شده در 5 مربع رضب شد.
میلی مرت   0/1 در  اسپرم  تعداد  میلی لیرت=  در هر  اسپرم  کل  تعداد  فرمول 

مکعب × 10 × میزان رقیق کردن × 1000

جنبایی اسپرم
به منظور بررسی ویژگی های حرکتی اسپرم در گروه های مختلف،  نرم افزار 
بدین   .)44( گرفت  قرار  استفاده  مورد  اسپرم  جنبایی  آنالیز  کامپیوتری 
داده  انتقال  به داخل میکروتیوب  تیامری  از هر گروه  اسرتا  ترتیب که 3 
شدند. سپس با استفاده از سمپلر، 5 میکرولیرت از منی روی الم تخلیه شده 
و یک المل متیز روی آن قرار گرفت. الم مورد نظر به زیر میکروسکوپ 
فاز کنرتاست منتقل شده و با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری، جنبایی 
اسپرم با استفاده از رایانه مجهز به نرم افزار SCA ارزیابی شد. برای برآورد 
درصد جنبایی اسپرم، سه میدان دید به صورت تصادفی گزینش و اجازه 
 15 بررسی و جمعاً  افزاری در هر میدان دید 5  نرم  تا سیستم  داده شد 

بررسی برای هر منونه انجام دهد. 

ارزیابی فعالیت غشا
براي برريس فعالیت و یکپارچگی غشا از تست تورم هیپواسموتیک استفاده 
قرار  آن  در  اسپرم  که  محيطي  اسموالريتي  اساس  بر  هاست  تست  شد. 
مييل اسموالر   100 هاست  محيط  اسموالريته   .)39( مي کند  عمل  مي گريد 
بنابراين  است.  مييل اسمول  اسپرم 320-375  براي  موردنیاز  اسموالريته  و 

جدول 2- اثر استفاده از گیاهان دارویی بر باروری اسپرم خروس.

  .)P>0.05(حروف غیر مشرتک نشان دهنده اختالف معنی دار میان تیامرها در ستون است

خرنوبخارخاسکزنجبیلکنرتلتیامرها

)126/192( 65/62)120/192( 62/5)131/192( 68/22)109/192( 58/77باروری )%(

)89/126( 70/65)81/120( 67/5)94/131( 71/75)73/109( 66/97جوجه درآوری )%(

تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر  ...
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واکنش  به رسعت  پايني  اسموالريته  با  در يک محيط  گرفنت  قرار  با  اسپرم 
مي دهد و انتهاي دم آن ها گره مي خورد. بديهي است که تنها اسپرم های 
با غشا سامل قادر هستند به اين نوع تغيري واکنش دهند و اسپرم های مرده 
که در اين محيط قرار مي گريند هيچ واکنيش نشان مني دهند. درواقع پس 
 از انجام اين تست اسپرم های با دم گره خورده به عنوان اسپرم های زنده و 
اسپرم هایي که دم آن ها صاف است به عنوان اسپرم مرده تلقي مي شوند. 
نسبت  به  رقیق کننده  با  رقیق شده  اسپرم  از  میکرولیرت  منظور 30  این  به 
1:10 را با 300 میکرو لیرت از محلول هاست مخلوط کرده و به مدت 30 
دقیقه در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد  قرار داده شد. سپس 10 
میکرولیرت از منونه را بر روی یک گوشه الم قرار داده و با الم دیگر به آرامی 
نوری  میکروسکوپ  از  استفاده  با  از خشک شدن  پس  و  تشکیل  گسرتش 
و سپس  اسپرم شامرش شده   200 تعداد  کرد.  ارزیابی  می توان  را  منونه ها 

درصد اسپرم های با غشا سامل و آسیب دیده محاسبه  شد.

زنده مانی
برای ارزیابی زنده مانی از رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین استفاده شد. این 
به خود  را  ائوزین  اسپرم های مرده رنگ  این اساس می باشد که  بر  روش 
جذب می کنند ولی اسپرم های زنده رنگ منی گیرند. رنگ نیگروزین برای 
رنگ آمیزی پس زمینه و ایجاد اختالف میان اسپرم و رنگ زمینه برای دید 
µl 10 از منونه ی اسپرم را برداشته و بر  بهرت است. برای این رنگ آمیزی 
روی الم قرار داده و سپس µl 10 از رنگ آماده شده ائوزین- نیگروزین 
با  اسپرم  تا  را هم زده  آرامی منونه  به  با رس سمپلر  و  روی منونه ریخته 
قرار  دیگری  الم  گوشه ی  بر  را  منونه  از   10  µl مخلوط شود. سپس  رنگ 
داده و با یک الم دیگر گسرتش تهیه می شود. پس از خشک شدن الم را 
زیر میکروسکوپ قرار داده و از هر منونه 200 اسپرم شامرش شد و درصد 
اسپرم های رنگی )مرده( و رنگ نشده )زنده( محاسبه شد. اسپرم هایی که 
رنگ به خود نگرفته بودند و یا تنها بخشی از گردن آن ها رنگ گرفته بود 

به عنوان اسپرم زنده در نظر گرفته شد.

تلقیح مصنوعی
و  خرنوب  خارخاسک،  کنرتل،  تیامر های  دریافت کننده  خروس های  اسپرم 
زنجبیل برای تلقیح مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور، 
از 4 گروه 10 قطعه ای مرغ مادر نژاد راس استفاده شد. مرغ ها هفته ای یک 
بار به مدت یک ماه تلقیح مصنوعی شدند و از هرگروه 192 عدد تخم مرغ 
برای انتقال به دستگاه جوجه کشی جمع آوری شد. باروری تخم مرغ ها در 
روز هفتم انکوباسیون با استفاده از روش کندل و میزان جوجه درآوری در 

روز 21 انکوباسیون ارزیابی شد. 

تجزیه و تحلیل داده ها
ارزیابی کیفیت اسپرم در خروس در قالب طرح کامال تصادفی با استفاده 
از رویه GLM نرم افزار SAS آنالیز و مقایسه میانگین ها با آزمون توکی 
انجام شد. مدل آماری طرح به صورت زیر می باشد: در این مدل، Yij مقدار 
هر مشاهده، µ میانگین صفت مورد مطالعه، Ti اثر تیامر و eij اثر عوامل 

.Yij= µ+Ai+eij  .باقیامنده است

نتایج
نتایج بررسی اثر استفاده خوراکی از گیاهان دارویی زنجبیل، خارخاسک، 
تحرک  و  تحرک  شامل،  مختلف  فراسنجه های  بر  آن ها  ترکیب  و  خرنوب 
پیش رونده، سالمت غشا، زنده مانی، حجم و غلظت منی در جدول  1 آورده 
شده است. نتایج در مورد جنبایی و جنبایی پیش رونده اسپرم رقیق شده 
معنی دار  افزایش  موجب  دارویی  گیاهان  از  استفاده  داد،  نشان  خروس 
جنبایی و جنبایی پیش رونده نسبت به گروه کنرتل شد. )P>0/05(  اما این 
اين  اختالف در بین تیامرهای مختلف گیاهان دارویی معنی دار نبود. در 
مطالعه براي برريس یکپارچگی و فعالیت غشا از تست تورم هیپواسموتیک 

جدول3- میانگین ویژگی های کمی اسپرم در چهار زمان منونه گیری.

  .)P>0.05(حروف غیر مشرتک نشان دهنده اختالف معنی دار میان تیامرها در ستون است

فراسنجه
زمان

SEM
1234

d0/57  c0/63b0/70a0/018 0/53حجم اسپرم )مييل لیرت(

2/50d2/59c2/68b2/79a0/017غلظت )× 106(

64c67/37b67/80b77/40a0/780جنبايي اسپرم )درصد(

26/63c25/20c30/67b36/13a0/743اسپرم هاي داراي حركت پيرشونده )درصد(

72/97c76/90b76/83b86/23a0/799اسپرم زنده )درصد(

73/53c77/10b77/27b86/23a0/767آزمون هاست
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استفاده شد. در گروه های دریافت کننده تیامرها، گروه های گیاهان دارویی 
اختالف  دادند و  را نشان  بیشرتین میزان سالمت غشا  از رقیق سازی  پس 
آنها نسبت به گروه  کنرتل معنی دار بوده است )P>0/05(. اما این اختالف 
در بین 5 تیامر گیاهان دارویی معنی دار نبود. نتایج زنده مانی اسپرم رقیق 
شده نشان داد که بیشرتین مقدار اسپرم زنده در تیامر های گیاهان دارویی 
 )P>0/05(. مشاهده شد که اختالف آن ها با گروه کنرتل معنی دار بوده است
اما بین تیامر های مختلف گیاهان دارویی اختالف معنی داری وجود نداشت. 
همچنین نتایج نشان می دهد میزان حجم منی )مييل لیرت( و غلظت اسپرم 
این  و  بیشرت  کنرتل  گروه  به  نسبت  دارویی  گیاهان  تیامرهای  به  مربوط 
اختالف معنی دار بود )P>0/05(. اما بین گروه های دریافت کننده گیاهان 

دارویی مختلف اختالف معنی داری در این دو فراسنجه مشاهده نشد.
نتایج حاصل از تلقیح مصنوعی و اثر استفاده خوراکی از گیاهان دارویی 
زنجبیل، خارخاسک، خرنوب بر باروری اسپرم خروس در جدول 2 منایش 
بین گروه های دریافت کننده زنجبیل،  باروری در  داده شده است. درصد 
نداشت. همچنین  معنی داری  اختالف  کنرتل  گروه  و  خرنوب  خارخاسک، 
درصد جوجه درآوری که بر پایه تخم های بارور محاسبه شده بود اختالف 
احتامال علت عدم معنی داری  نداد.  نشان  میان گروه ها  را در  معنی داری 

نتایج استفاده از تعداد کم مرغ جهت تلقیح مصنوعی بوده است.
دارویی  گیاهان  خوراکی  مرصف  بر  زمان  اثر  پژوهش  این  در  همچنین 
مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ویژگی های کمی اسپرم در چهار زمان 
منونه گیری در جدول 3 نشان داده شده است. میانگین فراسنجه های مختلف 
و  زنده مانی  پیش رونده،  جنبایی  و  جنبایی  اسپرم،  غلظت  و  حجم  شامل 
سالمت غشا در 4 زمان 1 تا 4 هفته ای مرصف گیاهان دارویی مورد ارزیابی 
دارویی،  گیاهان  مرصف  زمان  افزایش  با  داد،  نشان  نتایج  و  گرفت  قرار 
بین  اختالف  و  می یابد  افزایش  تولیدی خروس ها  اسپرم  کمیت  و  کیفیت 

 .)P>0/05( زمان های مختلف مرصف معنی دار بوده است

بحث
بر اساس نتایج این پژوهش، مرصف خوراکی گیاه خارخاسک موجب افزایش 
حجم و غلظت اسپرم، حرکت پیش رونده، زنده مانی و سالمت غشا اسپرم 
نسبت به گروه کنرتل شده است که با نتایج آزمایشات دیگر در گونه های 
خارخاسک  اثر   )2008( همکاران  و  گریگورووا  دارد.  مطابقت  مختلف 
 10 میزان  به  مطالعه  این  در  کردند.  بررسی  را  اسپرم خروس  کیفیت  بر 
میلی گرم در کیلوگرم عصاره خارخاسک به مدت 4 هفته به آب آشامیدنی 
اسپرم گیری  ماساژ شکمی  روش  به  دوره  پایان  در  و  شد  اضافه  حیوانات 
انجام شد. در این آزمایش حجم، غلظت و تحرک اسپرم و پاسخ به مالش 
نتایج نشان  این  یافت.  افزایش  اسپرم گیری بطور معنی داری  برای  شکمی 
دهنده افزایش تستوسرتون در طول دوره آزمایش بود زیرا برای افزایش 
تعداد اسپرم رضورتا به مقادیر باالی تستوسرتون نیاز است. بنابراین عصاره 
مقدار  اسپرم،  تحرك  و  كمي  كيفي،  بر خصوصيات  مثبتي  تاثري  خارخاسك 
كلسرتول و افزايش حجم انزال در پرندگان دارد  )17(. رشاوی و همکاران 
)2015( نیز با بررسی عصاره گیاه خارخاسک بیان کردند، مرصف خوراکی 
بیضه،  محیط  تستوسرتون،  هورمون  غلظت  افزایش  موجب  خارخاسک 
ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اسپرم و تعداد کل اسپرم ها در 
قوچ می شود. بنابراین به نظر می رسد که تغذیه گیاه خارخاسک در قوچ 

می تواند سبب تغییرات هورمونی مخصوصاً تستوسرتون در دام شود )45(. 
در مطالعه ای دیگر سالندی و همکاران )2012( بیان کردند در گروه درمان 
با گرانول حاوی عصاره خارخاسک، تعداد کل اسپرم نسبت به قبل از درمان 
بهبود یافت که از نظر آماری معنی دار بود. در این مطالعه درصد تحرک 
بهبود  همچنین  یافت.  افزایش  معنی داری  بطور  اسپرم  پیش رونده  خطی 
با  درمان  گروه  در  درمان  از  قبل  به  نسبت  غیر طبیعی  اسپرم های  درصد 

گرانول گیاه خارخاسک از نظر آماری معنی دار بود )42(.
فعال  ماده  دارای سه  و   )7( است  آفروديازيك  گياهان  از  گياه خارخاسك 
پروتودیوسین  می باشد.  دیوسژنین  و  پروتودوسین  دیوسین،  شیمیایی 
طبیعی  تولید  تقویت  پتانسیل  با  ترکیب  یک  گیاه  این  در عصاره  موجود 
تستوسرتون است و تولید تستوسرتون و LH را افزایش می دهد، کـه بـه 
نوبـه خود سبب افزایش روند اسپرم سازی می گردد )9(. همچنین با افزایش 
عملکرد جنسی  بهبود  موجب   (DHEA) دی هیدرواپی آندروسرتون  میزان 
طریق  از  دیوسین   .)10( می شود  اپیدیدیم  در  موجود  اسپرم های  بلوغ  و 
افزایش سطح تستوسرتون آزاد و تنظیم اسرتوژن، پروژسرتون و پرگنـنولون 
 furostanol فروستانول  مــیشــود.  جنســی  توانــایی  افـزایش  باعـث 
اثرات مشابه  با  به عنوان ماده ای  از ساپونني هاي خارخاسك است و  یکی 
تستوسرتون  به  بدن  محیطی  بافت های  در  که  می کند  عمل  تستوسرتون 
تبدیل می گردد )19(. ساپونین های خارخاسک به گیرنده های هورمون های 
هیپوتاالموس  که  می شود  باعث  و  شده  متصل  هیپوتاالموس  در  جنسی 
از سطح هورمون های جنسی داشته و مقدار آن را کمرت  برداشت غلطی 
 LH ترشحی  افزایش سیگنال های  بگیرد و موجب  نظر  در  از حد طبیعی 
به  بنابراین عصاره خارخاسک   .)32( و هورمون های محرک جنسی شود 
 LH و FSH دلیل دارا بودن ساپونین ها باعث افزایش سطح هورمون های
از هیپوفیز شده که به دنبال آن میزان تستوسرتون افزایش می یابد. از این 
رو با تاثیر بر محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- بیضه موجب بهبود عملکرد 
جنسی از جمله افزایش تولید اسپرم و افزایش میل جنسی می شود )11(. 
این  اثر مرصف خارخاسک در  اسپرم در  افزایش حجم و غلظت  بنابراین 
افزایش  نتیجه  در  و  جنسی  هورمون های  افزایش  با  می توان  را  پژوهش 
وزن بیضه در خروس تفسیر منود که با نتایج مطالعات قبلی مطابقت دارد.

در مطالعه سالگادو و همکاران  )2017( میانگین غلظت دی هیدروتستوسرتون 
نسبت به قبل از درمان افزایش معنی داری یافت )40(. در مطالعه سیالندی 
هورمون  سطح  خارخاسک  گیاه  با  درمان  گروه  در   )2012( همکاران  و 
تستوسرتون افزایش یافت. ارسیاد و همکاران )1996( بیان کردند که پس 
از درمان با گیاه خارخاسک  در 80% از موارد نعوظ و در 67% موارد انزال 
نسبت به قبل از درمان بهبود یافت. در مطالعه سیالندی و همکاران )2012( 
و سیتیاوان و همکاران )1996( در گروه درمان با گیاه خارخاسک فراوانی 
و   42( بهبود معنی داری داشت  از درمان  قبل  به  دفعات مقاربت نسبت 
تغییرات هیستومورفومرتیک  بر  اثر خارخاسک  پارسایی و همکاران   .)43
بیضه در اثر مرصف اتانول در موش صحرایی نر را مورد مطالعه قرار دادند. 
نتایج مثبت حاصل را می توان با توجه به اثرات خارخاسک بر روي افـزایش 
اسپرم ساز در  لوله های  افزایش ضخامت  تستوسرتون و میل جنسی )12(، 
موش های بالغ و نابالغ )8( و همچنین جلوگیری از مرگ سلولی و تخریب 

غشا میتوکندری )28( تفسیر منود. 
این  در  شده  مشاهده  اسپرم  مورفولوژی  و  تحرک  بهبود  این  بر  عالوه 
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پژوهش را می توان به وجود یون يون کلسیم و روی نسبت داد. یون کلسیم 
را مهار می کند و   )cAMP آنزیم فسفات دی اسرتاز )تخریب کننده  فعالیت 
در نتیجه موجب افزایش تحرک اسپرم می شود. همچنین وجود عنرص روی 
در این گیاه منجر به بهبود تعداد اسپرم، تحرک و مورفولوژی آن می شود، 
 DNA و RNA زیرا این ماده متابولیسم هورمون، سنتز پروتئین، ساختار
و تثبیت کروماتین هسته ای را درگیر می کند که با مطاالت قبلی مطابقت 

دارد )7(.
خرنوب  ماهه  یک  مرصف  داد،  نشان  نتایج  خرنوب  گیاه  با  ارتباط  در 
موجب بهبود عملکرد تولید مثلی خروس و افزایش حجم و غلظت، جنبایی 
و جنبایی پیش رونده، زنده مانی و سالمت غشا اسپرم در مقایسه با گروه 
همکاران  و  مهدیانی  مطالعات  از  حاصل  نتایج  با  نتایج  این  شد.  کنرتل 
)2018( و مختاری و همکاران )2012( مطابقت دارد. مهدیانی و همکاران 
)2018( اثر پودر دانه خرنوب را در بیامران آستنو اسپرمی بر فراسنجه های 
اسپرم،  هورمون های جنسی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بررسی کردند. 
اسرتس  کاهش  و  اسپرم   تحرک  و  غلظت  افزایش  نشان دهنده  نتایج 
اما  بود.  دانه خرنوب  افراد دریافت کننده  التهابی در  اکسیداتیو و عوامل 
تغییرات در هورمون های جنسی معنی دار نبود )29(. عالوه بر این مختاری 
و همکاران )2012( اثرات دانه خرنوب را بر باروری موش صحرایی بررسی 
کردند. نتایج نشان داد که مرصف عصاره دانه خرنوب باعث افزایش قابل 
توجهی در غلظت تستوسرتون و دی هیدروتستوسرتون شده و سطح LH در 
گروه های تجربی کاهش یافته و غلظت FSH تغییرات قابل توجهی نشان 
اسپرم خروس در  افزایش حجم و غلظت  به نظر می رسد که   .)34( نداد 
پی مرصف خرنوب در این پژوهش مربوط به افزایش سطوح تستوسرتون 
توسط خرنوب به علت اثر مستقیم آن بر سلول های الیدیگ و در بیوسنتز 
 PGE2 از طریق تحریک سنتز اثرات احتامال  این  باشد )30(.  تستوسرتون 
انجام می شود. عالوه بر این دانه خرنوب حاوی اسیدهای گاما لینولنیک و 
آلفا لینولنیک است که می تواند به دی هوموگاما لینولنیک اسید تبدیل شده و 
PGE2 را بسازد )33( و در نهایت موجب افزایش تولید cAMP و تحریک 

تولید تستوسرتون می گردد )34(. 
در خوراک  زنجبیل  ریشه  داد مرصف  نشان  پژوهش  این  از  نتایج حاصل 
روزانه خروس ها، موجب بهبود فراسنجه های منی و اسپرم شامل، حجم و 
غلظت اسپرم، تحرک، زنده مانی، سالمت غشا و مورفولوژی در مقایسه با 
تیامر شاهد شد. این نتایج با نتایج موراکینیو و همکاران )2008( مطابقت 
داشت. آنها نشان دادند که استفاده از عصاره زنجبیل بصورت خوراکی در 
افزایش وزن  افزایش معنی دار میزان تستوسرتون رسم خون،  رت موجب 
بیضه و بهبود اسپرماتوژنز می شود )35(. کامچوینگ و همکاران )2002( 
نیز اعالم کردند علت افزایش ترشح تستوسرتون در خون و در اثر مرصف 
زنجبیل به علت افزایش کلسرتول در بافت بیضه است. کلسرتول به عنوان 
ماده پایه در بیوسنتز آندروژن ها و هورمون های اسرتوئیدی عمل می کند 

 .)22(
 .)6( می باشند  آندروژن  محرک  اثرات  دارای  زنجبیل  موثره  مواد  متامی 
می توانند  و  بوده  آندروژن ها  تحريك كننده  شوگائول ها  و  جینجرول ها 
با  می دهد  نشان  مطالعات   .)26( دهند  افزایش  را  تستوسرتون  هورمون 
افزایش رسوتونین، غلظت گنادوتروپین ها کاهش می یابد )53(. جینجرول 
موجود در زنجبیل آنتی رسوتونرژيك است و می تواند گیرنده 3 رسوتونین 

را مهار کند )46( جینجرول با کم کردن رسوتونین موجب افزایش غلظت 
گنادوتروپین ها شده و این دلیلی بر افزایش غلظت LH می باشد. مرصف 
 LH ،زنجبيل در موشهاي صحرايي نر موجب افزایش غلظت تستوسرتون
و FSH )51( و افزایش تستوسرتون در گردش می شود )48(. بنابراین اثرات 
زنجبیل بر بهبود ویژگی های اسپرم را می توان به اثر آن در افزایش ساخت 

هورمون تستوسرتون و در نهایت بهبود اسپرماتوژنز نسبت داد.
رادیکال های آزاد در باروری نقش مهمی دارند و عدم تناسب بین تولید 
و  می شود  بیضه  بافت  به  آسیب  موجب  آن  خنثی سازی  و  آزاد  رادیکال 
کنند  جلوگیری  اسپرم  بر  آنها  مرض  اثرات  از  می توانند  آنتی اکسیدان ها 
و  هستند  طبیعی  آنتی اکسیدانهای  از  غنی  منبع  گیاهان  از  بسیاری   .)4(
گیاه مورد  کاهش دهند. هر سه  را  اکسیدان ها  از  ناشی  اثرات  می توانند 
استفاده در این پژوهش غنی از انواع پلی فنل ها هستند که این مولکول ها 
بشدت دارای فعالیت آنتی اکسیدانی هستند )14(. ترکیبات زنجبیل مانند 
جینجرول، شوگائول و سزکویی ترپن ها عملکرد آنتی اکسیدانی دارند )24(. 
آنزیم گلوتاتیون پراكسيداز به عنوان يك آنتي اكسيدانت در حفظ اسپرم ها 
در بافت بيضه و اپيديديم نقش ويژه اي ايفا  میكنند و كاهش اين آنزيم 
در بیضه سبب ناباروری می شود. اين آنزيم با قرار گرفنت در غشا پالساميي 
و  کرده  خنثی  را  آزاد  رادیکال  اثر  اپيديدیم  مايع  و  اسپرم  اسپرم، هسته 
موجب بلوغ اسپرم می شود )24(. در نتیجه مرصف زنجبیل به ميزان قابل 
توجهي ميزان آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز را افزايش داده و با تكثري و متايز 

اسپرم ها باعث افزايش باروري میشود )25(.
یکی از پلی فنول های خرنوب رساتوزید است )15(. خارخاسك هم دارای 
عواميل از جمله فالوونوئید، پيلفنل، اسید فنولیک، فالونول و ویتامین های 
بيوشيميايي  نظر  از  دارند.  آنتياكسيداين  خاصيت  که  است   C و   E
بافتي  سطح  افزايش  اكسيداتيو،  اسرتس  مهم  شاخص هاي  جمله  از 
آنتي اكسيداين  دفاع  سيستم  فعاليت  كاهش  و  نيرتيت  و  مالون دي آلدهید 
نظري سوپراكسيد دیسموتاز ميباشد. تجويز گياه خارخاسک موجب كاهش 
شاخص هاي پراكسيداسيون ليپيدي و در نهایت افزایش سطح آنتی اکسیدانی 
می شود )18(. اثرات آنتی اکسیدانی این گیاهان موجب حذف راديكال هاي 
آزاد و حذف متابوليت هاي فعال در بدن می شوند. این مسئله سبب ترمیم 
DNAهای شکسته و آسیب دیده می شود. این ترکیبات موجب می شوند که 
سلول های ژرمینال به تقسیامت میوزی و میتوزی خود ادامه دهند )25(. 
شارما و همکاران )2013( با القای اسرتس اکسیداتیو توسط تیامر الکل به 
موش نر نشان دادند الکل موجب کاهش LH و FSH میشود. اما بعد از 
مرصف خارخاسک، افزایش این دو هورمون دیـده شـده است که می تواند 
باعث تحریک اسپرم سازی و افزایش ترشح تستوسـرتون شـود. بـا مصـرف 
خارخاسـک، اثرات کاهشی الکل بر تراکم و تعـداد سـلول هـاي اسپرمساز 
بـه  کـه مـی توانـد  پیدا کرده است  به سمت طبیعی سوق  و  جربان شده 
سـوپر اکسـید دیسموتاز،  آنـزیم  افزایش  آنتیاکسیدانی،  خاصیت  علت 
 .)47( باشد  گلوتـاتیون ردوکتاز  و  گلوتاتیون پراکسیداز  تستوسرتون، 
بنابراین می توان بهبود در زنده مانی، سالمت غشا، مورفولوژی و کاهش 
تولید مالون دی آلدهید در این پژوهش را به اثرات آنتی اکسیدانی گیاهان 
این  نتایج  اساس،  براین  داد.  نسبت  هم  زنجبیل  و  خرنوب  خارخاسک، 
تحقیق نشان داد که افزودن گیاهان دارویی خارخاسک، خرنوب و زنجبیل 
به خوراک خروس ها از هفنه 45 پرورش می تواند کاهش باروری ناشی از 
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افزایش سن خروس ها را جربان کرده و عملکرد تولیدمثلی آنها را بهبود 
بخشد. به علت وجود انواع فالونوئیدها به عنوان آنتی اکسیدان و ترکیبات 
دارای  گیاهان  این  هیپوتاالموس-هیپوفیز-بیضه،  محور  محرک  شیمیایی 
قابلیت افزایش میل جنسی، حجم منی، غلظت اسپرم تولیدی و همچنین 
هستند.  اسپرم  در  غشا  سالمت  و  تحرک  زنده مانی،  چون  فراسنجه هایی 
بنابراین این گیاهان را می توان به عنوان مکمل افزاینده توان تولید مثل به 

جیره طیور اضافه منود. 

نتیجه گیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد استفاده از گیاهان دارویی 
روشی  گوشتی  مادر  خروس های  درجیره  خرنوب  و  خارخاسک  زنجبیل، 
مناسب برای حفظ و بهبود باروری خروس ها در اواخر دوره تولید است 
و می توان از این روش برای بهبود عملکرد خروس ها، افزایش عمر مفید 

تولیدی و تعویق یا حذف اسپایکینگ استفاده منود. 
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