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 چكيده
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 مقدمه

مممدیریت خممروس و حفمم، بمماروری در دوران تولیممد از   

واحمدهای ممرغ ممادر    مهمترین مسا ل مورد توجه مدیران 

است. از طرف دی ر، نیل به این هدف، نیازمند ی  برناممه  

مدیریتی منی  و هماهنگ برای رسیدن به حداکبر پتانسمیل  

عاممل عممده یعنمی هعالیمت      ۲باشد. بماروری بمه    تولید می

[. یکمی از  ۱۲گیمری و کیفیمت اسم،رم بسمت ی دارد ]    جفت

همای   ان، گونمه عوامل مؤثر در ایجاد ناباروری در پسمتاندار 

[. غرای اس،رم پرندگان نسمبت بمه   ۱۲اکسی ن هعال است ]

پسممتانداران، دارای مقممادیر بیرممتری از اسممیدهای چممر    

باشممد کممه بیرممتر سیرنرممده بمما چنممد پیونممد دوگانممه مممی 

ای همچمون  را اسیدهای چر  سیرنرمده  هسفولی،یدهای آن

اسممید آراشممیدونی  و اسممید دوکوزاتتراانوییمم  ترممکیل   

[. بنممابراین، اسمم،رم پرنممدگان نسممبت بممه     ۸دهنممد] مممی

پراکسیداسممممیون ادر آزمایرمممم اه و در طممممی هرآینممممد 

هما   های تنش اکسیداتیو در سملول سازیو که از نرانه ذخیره

همای غرماء    باشد. پراکسیداسیون چربیتر میاست، حساس

همای  سبب تخریب غرماء، کماهش تحمرک، مهمار هعالیمت     

های اس،رم شمده  سلول DNAآنزیمی و ایجاد شکست ی در 

[. این امر به ۲3شود ]و درنهایت سبب کاهش توان باروری می

آن دلیل اسمت کمه اسم،رم در طمی اسم،رماتوژنز، مقمداری از       

اکسیدانی موجود در آن  سیتوپالس  خود را به همراه مواد آنتی

 [. ۱۰شوند] از دست داده و در برابر تنش اکسیداتیو حساس می

سازوکارهای متفاوتی وجمود دارد  برای مهار این تنش، 

اکسیدان در محیط اسمت کمه   که یکی از آنها استفاده از آنتی

همای آزاد، اسم،رم را در   کننمده رادیکمال   به عنوان پاکسمازی 

[. از جملمه  ۴کند ]حفا ت می هعال  نیاکس های برابر گونه

انمد،  ترکیباتی که به این منیور ممورد اسمتفاده قمرار گرهتمه    

[. ۴کارنیتین اشاره کرد ]-و ال C ،E های تامینتوان به وی می

لی،یمدهای   این مواد از طریق آنمزی  سوپراکسمید دیسمموتاز   

ترتیممب،  کننممد و بممدین غرممای اسمم،رم را محاهیممت مممی  

دهنمد. برخمی از گیاهمان    اکسیداسیون لی،یدها را کاهش می

و نیز نقمش  Rosmarinus officinalisدارویی نییر رزماری ا

[. رزمماری از سمالیان دور بمه عنموان     ۲دارنمد ] اکسیدانی  آنتی

[. ۲رود ]کار ممی  ها به چاشنی غاا و برای محاهیت از خوراک

همما و گممل آن حوممور دارد و ممماده مممؤثره رزممماری در بممرگ

اکسمیدانی آن شمامل اسمید رزمارینیم  و اسمید      ترکیبات آنتی

اکسیدانی رزماری درصد خاصیت آنتی ۹۰باشد. کارنوسی  می

رسمد بمه   [. به نیمر ممی  ۲باشد ]ه اسید کارنوسی  میمربوط ب

اکسمیدانی در اسمانا    دلیل وجود ترکیباتی بما خاصمیت آنتمی   

رزماری، این ماده بتوانمد بمه عنموان عاممل مهممی در جهمت       

  تقویت و تحری  سیست  تولیدمبلی خروس عمل کند.

حاضممر، بررسممی اثممرات    پمم وهش انجممامهممدف از 

اهمزوده شمده بمه جیمره بمر       اکسیدانی اسانا رزمماری  آنتی

 باشد. کیفیت اس،رم خروس گله مادر گوشتی می

 

 هامواد و روش

، در 3۰۸قطعه خروس از گله مادر گوشتی سمویه راس   ۱6

هفتمه، در قالمب طمرح کمامال       ۸هفت ی بمه ممدت    ۲۴سن 

تکرار استفاده شدند. مدت روشنایی  ۴تیمار و  ۴تصادهی با 

 ۱۱ر ابتدای آزمایش به ساعت بود که د ۸در دوره پرورش 

 ۱۵سماعته بمه    ۱ساعت و س،ا با اهزایش هفت ی نمی  تما   

ساعت رسید و بعد از آن ثابت ماند. جیمره پایمه مطمابق بما     

کیلوکالری انرژی  ۲6۰۰، حاوی 3۰۸احتیاجات سویه راس 

، ۵۰و. سمطوح صمفر،   ۱درصد پروتئین بمود اجمدول    ۱۲و 

اسممانا گممرم اسممانا رزممماری ابمماریج میلممی ۲۰۰و  ۱۰۰

 کاشانو به هر کیلوگرم جیره اضاهه شد.

پمایری  ها، به منیمور عمادت   روز پیش از اعمال جیره ۲۵

هما ممالش   گیری، روزانه ی  نوبت شک  خمروس برای اس،رم

دوره آزمایش،  ۵6و  ۴۲، ۲۸، ۱۴داده شد. در روزهای صفر، 

گیری شد. انزال بالهاصله در میکروتیمو    ها اس،رم از خروس

و س،ا به لوله هالکون منتقل و در صورت نرمال آوری  جمع

 .دیگرد شیوارد آزما ،غلیت و تحرک بودن، از نیر
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 هفتگی تا پایان دوره آزمایش( 24. مواد خوراكی و تركیب مواد مغذی جیره پایه ) 1جدول 

 مقدار ترکیبات شیمیایی محاسبه شده  مقدار مواد خوراکی ا%و

 ۲6۰۰ انرژی قابل متابولیس  اکیلوکالری در کیلوگرمو    ۲۹ک۸ ذرت

 ۱۲ خام ا%وپروتئین   ۲۰ک۴ گندم

 ۰ک۵۱ (یزین ا%و  ۲۰ جو

 ۰ک3۵ متیونین ا%و  ۱۹ک3 سبوس گندم

 ۰ک۵۱ متیونین + سیستین ا%و  ۵ک3 درصد پروتئینو  ۴۴کنجاله سویا ا

 ۰ک۴ تر ونین ا%و  ۰ک6 روغن سویا

 ۰ک۷ کلسی  ا%و  ۲ک۵ سنگ آه 

 ۰ک3۵ هسفر قابل دسترس ا%و  ۰ک۹ مونوکلسی  هسفات

   ۰ک۵ ۱ویتامینیمکمل معدنی و 

  ۰ک۲۵ نم 

  ۰ک۱۵ جوش شیرین

  ۰ک3D ،E ،A 3های  ویتامین

 ۲۰۰ید،  گرممیلی ۲۰۰۰من نز،  گرممیلی 6۰۰۰ما،  گرممیلی ۱۰۰۰۰آهن،  گرممیلی 6۰۰۰۰گرم روی، میلی ۱۰۰۰۰۰مکمل معدنی حاوی  - ۱

 المللمی واحد بینصدهزار  ،3Dویتامین  المللیواحد بینمیلیون  A ،3المللی ویتامین میلیون واحد بین ۱۲سلنیوم و مکمل ویتامینه دارای  گرممیلی

 ۱۲B، ۵۰۰۰ گرممیلی 6B، ۴۰ گرمیلیم ۵B ،۴۰۰۰گرم میلی 3B، ۵۵۰۰۰ گرممیلی ۲B، ۱۵۰۰۰گرم میلی ۱۲۰۰۰تیامین،  گرممیلی E ،3۰۰۰ویتامین 

 کولین کلرایدگرم بیوتین و ی  کیلوگرم میلی 3K، ۲۵۰ گرممیلی

 

میکرولیتمر آ    ۹۹۰میکرولیتمر از اسم،رم بما     ۱۰مقدار 

 ۹مقطر رقیق شد. س،ا، با اسمتفاده از یم  سمم،لر مقمدار     

مقطر را بمه آراممی در زیمر    میکرولیتر از مخلوط منی و آ  

هوممای بممین (مممل و (م نئوبممار قممرار داده و بمما شمممارش  

مربمممع اصممملی (م  ۴همممای موجمممود حمممداقل در  اسممم،رم

 [.۷هموسایتومتر، غلیت اس،رم محاسبه شد ]

های حرکتی اس،رم با اسمتفاده از  تجزیه و تحلیل وی گی

یاو ، میکرو اپتی ، بارسلونا، اسم،ان ۵ک۲اهزار کاسا انسخه نرم

کمل،   همای مربوطمه شمامل جنبمایی    انجام گرهت. هراسمنجه 

درصمد خطمی بمودن جنبمایی اسم،رم،      رونمده،  شیپ جنبایی

دامنمه   مسمیر منحنمی،  سمرعت در  راستی مسیر طمی شمده،   

سمرعت حرکمت اسم،رم در    جایی سر اس،رم، میمان ین   جابه

با اسمتفاده   ،منیور دین. بودب، سرعت در مسیر مستقی  ریمس

و ی   ختهیمیکرولیتر از اس،رم روی (م ر ۱۰ تا ۸از سم،لر 

 دسمت اه (مل تمیز روی آن گااشته و س،ا بما اسمتفاده از   

 همای داده ی،نمونمه منم   یبررسی شمد. پما از بررسم    کاسا

 برنامه ثبت شد.  نیه توسط امربوط

به منیور ارزیمابی مورهولموژی اسم،رم و تعیمین درصمد      

همانکوک اسمتفاده   های طبیعی و غیرطبیعی از محلمول  اس،رم

قطمره   3های غیرطبیعی حداقل [. برای ارزیابی اس،رم۱6شد ]

لیتمر محلمول    های حاوی ی  میلیاز هر نمونه به میکروتیو 

قطره از این محلول روی (م قرار  ۱هانکوک اهزوده و س،ا 

اس،رم زیر میکروسکو  هماز   ۲۰۰گرهت. با شمارش حداقل 

همای غیرطبیعمی و   اسم،رم  برابر، ۴۰۰نمایی کنتراست با بزرگ

اس،رم بما آکمروزوم غیرطبیعمی محاسمبه شمد. میمان ین سمه        

 .عنوان ی  داده واحد درنیر گرهته شد مراهده به
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انجمام  درصد هعالیت غراء نیز براساس تسمت هاسمت   

اسممو(ریتی   شد. شیوه کار بر این اصل اسمتوار اسمت کمه   

 ۴۲۵و اسمو(ریته موردنیاز برای اسم،رم   ۱۰۰محیط هاست 

باشد. بنابراین، اس،رم زنده با قمرار گمرهتن   اسمو(ر میمیلی

در ی  محیط با اسمو(ریتی پایین به سرعت واکنش داده و 

هی  واکنرمی   های مردهخورد و اس،رمگره می انتهای دم آن

 ۱۰۰میکرولیتر از منمی بمه    ۱۰منیور،  دهند. بدیننران نمی

کممه حمماوی میکرولیتممر از محممیط های،واسممموتی  هاسممت 

دقیقه در  3۰هروکتوز و سیترات سدی  بود، اهزوده و س،ا 

دمای اتاق انکوبه شد. پا از گاشت این زممان و بما تهیمه    

میکرولیتر از نمونه انکوبمه شمده بما اسمتفاده از      ۱۰حداقل 

میکروسکو  نوری بررسی شدند. بررسی میکروسکوپی با 

نممایی  و با بمزرگ  C3۷°استفاده از ی  صفحه داغ در دمای 

 ۴۰۰صورت گرهمت. در همر گمروه تیمماری حمداقل       ۴۰۰

های با دم گمره خمورده   اس،رم شمارش شده و نسبت اس،رم

 [.۱۴ازندهو به گره نخورده امردهو محاسبه شد ]

 یابیم ارزآزمایش میزان پیررهت آپوپتموزیا بمه روش   

ها براساس میزان انجام و اس،رم نیسر لیدیهسفات ییجا هجاب

ل سرین به سمت غرای پالسمایی به سمه  حرکت هسفاتیدی

،  منیمور  گروه زنده، آپوپتوز شده و مرده تقسی  شمدند. بمدین  

میکرولیتمر   ۱۰یله باهر کلسمی  شسترمو و   به وسنمونه اس،رم 

در جمای   هما  نمونهی منی اهزوده شد. ها نمونهبه  V-آنکسین

دقیقمه   ۲۰گمراد بمه ممدت     درجه سانتی ۴تاری  و در دمای 

یکرولیتر یدیمد پروپیمدیوم ابمه    م ۱۰ن هداری و س،ا مقدار 

یله وسم  هبم  هما  نمونمه نمونه اضاهه شد و میزان هعالیت آپوپتوز 

هلوسممایتومتری ارزیممابی شممد. در نممموداری کممه دسممت اه    

 دهد، اگر آنکسین و یدید پروپیمدیوم یتومتری ارا ه میهلوسا

ه و اگمر همر دو مببمت باشمند،     هر دو منفی باشد، اس،رم زنمد 

 آپوپتوز در مراحل پایانی است اآپوپتوز ثانویهو. اگر آنکسمین 

مببت و یدید پروپیدیوم منفی باشد، نمونه زنده، ولمی دچمار   

مببت بمودن   آپوپتوز اولیه شده است و منفی بودن آنکسین و

 [.۲۹یدید پروپیدیوم نرانه مرده بودن اس،رم است ]

عنمموان شاخصممی از میممزان  یممد بممهآلدهدیمیممزان مممالون

دهنده  مواد واکنش"اکسیداسیون لی،ید غرایی توسط آزمون 

گیمری قمرار گرهمت.    ممورد انمدازه   " یتوریباربویت دیبا اس

لیتر از نمونه اس،رم درون لوله ترتیب که ابتدا ی  میلی بدین

لیتممر هممالکون ریختممه شممد، سمم،ا بممه ترتیممب یمم  میلممی 

تترا  نیآم ید لنیاتلیتر   میلیهیدروکسی تولو ن بوتیله، ی

کلرواسمتی  اسمید   لیتر تریمیلی ۲و  (EDTA) دیاس  یاست

دور  ۱۵۰۰دقیقمه در   ۱۵به نمونه اضاهه شمده و بمه ممدت    

لیتمر از ممایع رویمی کمه هاقمد      سانتریفیوژ شدند. ی  میلمی 

لیتر بود، به اپندورف منتقل و ی  میلی هرگونه مواد درشت

 ۱۵ها بمه ممدت   به آن اهزوده و نمونهباربیتوری  اسید تری

گمرادو قمرار    درجمه سمانتی   ۹۵دقیقه درون حمام آ  گرم ا

دقیقمه در دممای محمیط     ۱۰تما   ۵گرهتند. س،ا، به ممدت  

لیتمر از نمونمه حاصمل بمه     میلمی  ۱ن هداری و سرد شده و 

درون کووت منتقمل و در دسمت اه اسم،کتروهوتومتر مقمدار     

نانومتر  ۵3۲در طول موج ها جا  انجام شده توسط نمونه

 [.۱3تعیین شد]

 SASاهمزار آمماری    حاصل بما اسمتفاده از نمرم    یهاداده

همای تکمرار   گیریبرای اندازه MIXEDو، رویه ۹ک۱انسخه 

ها بمه کمم  آزممون     تجزیه و میان ین ۱شده براساس مدل 

 [:۲۱شدند ] کرامر مقایسه -توکی 

  و۱رابطه ا
   *

,..., ; ,..., ; ,...,

           

  

1 2

1 1 1

ijk i ij k i ijkik
y t t
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میمان ین کمل،   µاُمین مراهده،  ijky، ijkاین رابطه، در

i اثرi،اُمین تیمارij     اشتباه تصمادهی بما میمان ین صمفر و

واریانا
2 ،

1
ی هاضریب رگرسیون مراهدات از دوره 

 گیری،اندازه
i

2
ضریب رگرسیون مراهدات از اثر متقابل 

گیممری هممای انممدازهدوره ×تیمممار  *
ik

t،ijk  اشممتباه

تصادهی با میمان ین صمفر و واریمانا    واریمانا بمین    ،2
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تعمداد   aباشد. همچنمین،  ها می ها درون خروسگیریاندازه

های تعداد دوره nتعداد خروس مورد آزمایش و  bتیمارها، 

 باشد.گیری میاندازه

 

 نتایج و بحث

 ۲همای ممورد بررسمی در جمدول     نتایج مربوط به هراسنجه

آمده است. اثر تیمارهمای آزمایرمی بمر غلیمت اسم،رم در      

 دار نبود. بیرمتر گیاهمانی   گیری معنی مختلف نمونهروزهای 

اکسیدانی هستند، تعداد اس،رم را  که سرشار از ترکیبات آنتی

و در تحقیقی با استفاده از پودر برگ [ ۱۹]دهند اهزایش می

[ که اهزایش ۲۵اکسیدان ]کنجد به عنوان ترکیب حاوی آنتی

اکسیدانی نتیتواند به اثرات آتعداد اس،رم به احتمال زیاد می

طور مستقی  و غیرمستقی   اکسیدان بهمربوط باشد، زیرا آنتی

بیوه، تعداد اسم،رم  -هی،وهیز-با تأثیر بر محور هی،وتا(موس

دهد. مطالعات ماکور اگرچه و میزان باروری را اهزایش می

توانمد تما   ولی ممی  ،کند نتایج این تحقیق را کامال  تأیید نمی

عنمموان یمم   عمممل رزممماری بممه ای بیممان ر نحمموه انممدازه

 .مرابه ترکیبات دانه کنجد باشد ،اکسیدان آنتی

یکی از هرآیندهای مورد انتیار در ایمن آزممایش تمأثیر    

اسانا رزماری بر غلیت اس،رم خمروس بمود کمه محقمق     

رسد رزماری با اسمتفاده از کماهش    ن ردید، زیرا به نیر می

فروس میزان پراکسیداسیون لی،یمد غرمایی در باهمت سممین    

بیوه بتواند حمایمت بیرمتری از سماخت اسم،رم در بیومه      

همای  [. اهزایش غلیت اسم،رم در بلمدرچین  3۰داشته باشد ]

توانمد  میاکسیدانو  ابه عنوان آنتی کارنیتین-تغایه شده با ال

 اهمزایش  سبب ی اس،رم،بهتر ساختار غرا دلیل محاهیتبه 

رسمد کمه نحموه    [. بمه نیمر ممی   3۰شمود ] طول عمر اس،رم 

استفاده از اسانا رزماری تأثیر مسمتقیمی بمر ایمن هرآینمد     

داشته باشد و باتوجه به اینکه اسانا مورد استفاده در ایمن  

مطالعه خوراکی بود. از طمرف دی مر، حجم  آن در مقابمل     

نمماچیز اسممت و احتمممال  ،مقممدار خمموراک مصممرهی پرنممده

غیرهعال شمدن آن در تمماس بما دی مر ترکیبمات شمیمیایی       

دارد، احتما(  اگر اسانا در آ  حل شده و  خوراک وجود

ها رسیده بود، اثرات مرهودتری مراهده   به مصرف خروس

 شد. می

 ۵6و  ۴۲در روزهممای  جممایی سممر اسمم،رم دامنممه جابممه

داری اهزایش یاهته است  طور معنی آزمایش در تیمار سوم به

 ۱۰۰طممورکلی، تیمممار حمماوی   و. بممه۲و اجممدول >۰Pک۰۵ا

زمماری در مقایسمه بما دی مر تیمارهما و      گرم اسانا ر میلی

جایی سمر   خصود تیمار شاهد باعث اهزایش دامنه جابه به

اس،رم پا از ی  دوره اس،رماتوژنز شمده اسمت. در ممورد    

اکسیدان طبیعمی دی مر از جملمه     استفاده از برخی مواد آنتی

برخی پ وهر ران اهمزایش جنبمایی اسم،رم را    مالتونین نیز 

اکسیدانی مالتمونین در  آنرا به اثر آنتیگزارش نموده و دلیل 

جلوگیری از پراکسید شدن لی،یدهای غرای اسم،رم نسمبت   

هما حماکی از    [. از طرف دی مر، برخمی پم وهش   6اند ] داده

کاهش جنبایی اس،رم در حوور مالتونین بوده است، دلیمل  

دلیل مهار  به ،این امر نیز کاهش ورود کلسی  به سلول اس،رم

[. ۵اسمت ] مالتونین گمزارش شمده    توسط cAMPترکیل 

هما تعیمین غلیمت دقیمق      گونمه پم وهش   بنابراین، در ایمن  

 اکسیدان مورد استفاده از اهمیت با(یی برخوردار است آنتی

های با( یا پایین ممکمن اسمت اثمرات متفماوت و      و غلیت

 [.۵متناقوی به همراه داشته باشد ]

ون سطح ممال سطوح مختلف اسانا رزماری تأثیری بر 

بمه دلیمل وجمود     در روزهای مختلمف نداشمت.   آلدهیددی

بمه   ،مقادیر با(ی اسیدهای چر  سیرنرده در غرای اس،رم

سمازی  اکسیدان برای خنبیرسد وجود ترکیبات آنتینیر می

هما  کننمده  همای آزاد اکسمی ن موجمود در رقیمق    اثر رادیکال

 [. 6ضروری باشد ]
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آلدهیممد از جملممه ترکیبمماتی اسممت کممه از    مممالون دی

ها حاصل شده و اهمزایش آن در منمی   پراکسیداسیون چربی

[. ۱۸شود ]باعث کاهش جنبایی اس،رم و کاهش باروری می

 گمرم یلمی م ۵۰۰بما   شمده  تغایمه  ایهروسپ وهری، خدر 

 و بیرمتر  اسم،رم  غلیمت  از، جیمره  کیلموگرم  در کارنیتین ال

 شماهد  گمروه  بمه  نسمبت  کمتمری  دیمده  آسمیب  های اس،رم

 کمتمر  نیمز  آنهالی،ید  پراکسیداسیون میزان و بودند برخوردار

 [.۲۰] بود

ای بمر  کنندهدر تحقیقی اثر اهزودن گیاه رزماری به رقیق

ممرغ بررسمی و مرماهده شمد کمه      زرده تخ  -پایه (کتوز 

دهمد  آلدهید را کاهش می دیمصرف رزماری، میزان مالون 

[. مالتمونین یکمی از ترکیبمات شمناخته شمده در مهممار      ۱۹]

پراکسیداسیون لی،یدها است کمه عملکمرد آن در سملول بمه     

[، ۵اکسیدان، به غلیمت آن وابسمته اسمت ]   عنوان ی  آنتی

طممورکلی مممواد  تممأثیر بممودن مالتممونین و بممه  محققممین بممی

در ایمن گونمه    ،دهیدآلاکسیدانی را در کاهش مالون دی آنتی

ها و احتما(  تحقیق حاضر، به دلیل نامناسب بمودن  پ وهش

[. اثممرات حفمما تی  ۵داننممد ] مقممادیر مممورد اسممتفاده مممی  

مممارین ایمم  عصمماره گیمماهیو وابسممته بممه خممواد  سممیلی

های آزاد توسط آن است که اکسیدانی و حاف رادیکال آنتی

واکنش داده طور مستقی  با اجزای غرای سلولی  تواند بهمی

هممای سمملولی ناشممی از   و سممبب جلمموگیری از آسممیب  

[. البته در پم وهش مماکور   ۲۲پراکسیداسیون چربی گردد ]

مارین به منی خمروس باعمث   میکروگرم سیلی ۲۰۰اهزودن 

شد کمه   آلدهیدداری در میزان تولید مالون دیاهزایش معنی

دلیل آن القای آپوپتوز و اکسیداسمیون ذکمر شمد. عملکمرد     

همای معینمی بمه وقموع     هما در غلیمت  اکسمیدان نه آنتمی بهی

عملکمرد آنهما    ،کمه بما اهمزایش غلیمت     طوری پیوندد، به می

[. ۲۲شمود ] معکوس شده و سبب القمای اکسیداسمیون ممی   

تأثیر بودن اسمانا رزمماری بمر ممالون      شاید دلیل اصلی بی

 در آزمایش حاضر نیز ناشی از این امر باشد. آلدهیددی

آپوپتمموزیا بممین تیمارهمما در روزهممای میممزان  تفمماوت

دار نبود، ولی در تعداد اس،رم مرده ی  جهش مختلف معنی

رزمماری ر  داد   ۴در سطح  ۵6دار در روز ناگهانی و معنی

رزممماری  3. بممه هرحممال، سممطح  و۲و اجممدول P<۰ک۰۵ا

بممه خممود  ۴۲تممرین میممزان اسمم،رم مممرده را در روز   پممایین

های مرده در داد اس،رم. اهزایش تعوP<۰ک۰۵اختصاد داد ا

اکسمیدان ر   ، شاید به دلیل تجمع آنتمی ۵6در روز  ۴سطح 

اکسمیدان  صمورت غلیمت بما(تر آنتمی     داده باشد که در این

هما و شمروع هرآینمد    تواند منجر به تخریب میتوکنمدری  می

 [.۱۵آپوپتوزیا گردد ]

تنهما تفماوت    درصد خطی بودن جنبایی اس،رمدر مورد 

گرمو در روز میلی ۱۰۰رزماری ا 3ه سطح دار مربوط بمعنی

در پایمان   درصد خطی بودن جنبایی اس،رمآزمایش بود.  ۵6

سمطح   ۵6کمه در روز   طموری  بهبود یاهت، به آزمایری دوره

داری سبب طور معنی سوم رزماری نسبت به دی ر سطوح به

و >۰Pک۰۵اشمد   درصد خطی بودن جنبمایی اسم،رم  اهزایش 

های با که به صورت درصد اس،رم ءو. هعالیت غرا۲اجدول 

دم گره خورده ازندهو نسبت به گره نخورده امردهو تحمت  

 ۴۲شود، در روزهای  محیطی با هرار اسمزی پایین بیان می

تحت تأثیر سطوح مختلف رزماری قمرار   گیرینمونه ۵6و 

و  ۴۲در روز  ۴دار تیممار  و. برتمری معنمی  >۰Pک۰۵گرهت ا

اجمدول   و>۰Pک۰۵شمود ا میمراهده  ۵6تیمار سه در روز 

را  پراکسیداسمیون لی،یمد بمر اسم،رم     هایآسیباز جمله . و۲

 ، کماهش رهولوژیم ، کماهش تحمرک   وهای منقصتوان می

یالیت غراء، کاهش عملکمرد آکمروزوم،   سکاهش  باروری،

اس،رم با اووسیت  ترکیبو کاهش  تخریب کروماتین اس،رم

نیماز   یشپم ء، سمیالیت غرما  دی مر،   از سوی[. ۲6] کرد ذکر

پمایری   و انعطماف  سمیالیت  عملکرد طبیعی سلول اسمت و 

 دارد بسمت ی  عمدتا  به ترکیب لی،یدی آنهما سلولی غراهای 

ترکیب لی،یدی منی ماکیان شاخص مهمی برای تعیمین  [. ۸]

،رم اسممدر [. ۸] آن اسممت سممازیبارور کیفیممت و توانممایی
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ر  یدهای چسزیاد از ا پرندگان وجود هسفولی،یدهایی با تراک 

توسممعه  ربنممی عامممل مهمممی بممرای ک ۲۲و  ۲۰  انو یمم پلممی

 [.۸] باشدپراکسیداسیون لی،ید و آسیب پراکسیداتیو به غراء می

کمه بیمان ر میمزان    هی  تفاوتی در مورهولموژی اسم،رم   

بمین سمطوح مختلمف    های نرمال و غیرنرمال اسمت،   اس،رم

شمود  گیری مراهده نمیرزماری در روزهای مختلف نمونه

. ناهنجاری اولیه اس،رم یم  وی گمی   و۲و اجدول P>۰ک۰۵ا

ذاتی و آناتومیکی مربوط به باهت بیومه اسمت و ترکیبمات    

ثانویه  های اکسیدان بیرتر بر کاهش ناهنجاریمکمل و آنتی

 [.3اس،رم اثرگاارند ]

 و میمان ین سمرعت در مسمیر   سرعت در مسمیر مسمتقی    

 ۵6 و ۴۲نیز در سطح سموم رزمماری و در روزهمای     مستقی 

همای  داری بیرمتر از سمایر گمروه   طمور معنمی   بمه گیری، نمونه

ولمی راسمتی مسمیر طمی شمده در       و،>۰Pک۰۵اآزمایری بمود  

روزهای مختلف تحت تأثیر استفاده از اسانا رزمماری قمرار   

همای   درصد کل اس،رمها در مورد صفات بررسی داده ن رهت.

صمفت،  دهد که در مورد همر دو  مانی نران میو زندهمتحرک 

، سمطح سمه   ۵6رزماری و در روز  ۴و  3، سطوح ۴۲در روز 

 و>۰Pک۰۵ا مقادیر با(تری را به خود اختصاد دادند رزماری

با جلوگیری از اکسیداسیون اسمیدهای   Eویتامین و. ۲اجدول 

ممانی اسم،رم   چر  سیرنرده اسم،رم، موجمب اهمزایش زنمده    

مرماهده  [ همچنان که در مطالعه حاضر نیز این اثر ۱شود ] می

داری میمزان  طمور معنمی   شد و سطح سوم اسانا رزماری بمه 

مانی اس،رم را پا از طی دوره اسم،رماتوژنز اهمزایش داد.   زنده

کنند و عملکرد ها همچون شمریر دو لبه عمل میاکسیدانآنتی

دهمد و ممکمن   های خاصمی ر  ممی  بهینه آنها تنها در غلیت

ی اسم،رم داشمته   های با(تر، اثمرات منفمی رو  است در غلیت

و درصمد   سرعت در مسیر منحنمی ولی در مورد [، ۱۷باشند ]

دهنمده عمدم   نتایج نرمان  روندههای دارای حرکت پیشاس،رم

دار بمین سمطوح مختلمف در روزهمای     وجود تفماوت معنمی  

 و. ۲اجدول  گیری استمختلف نمونه

 هایآسیب ،رم،اسدر کاهش تحرک   از عوامل مه کیی

 زیمرا کماهش  ، باشمد ممی  کسیداتیوتنش ا از ناشی ساختاری

 کماهش  و غرماء  نفوذپایری اهزایش به منجر ءاغرهعالیت 

 کمه  شمود ممی  هما یمون  سملولی  داخل سطوح تنیی  توانایی

 [.۱۱اسمت ] ،رم مومر  اس این شرایط برای تحرک مجموعه

رونمده و  ممانی، جنبمایی کمل و پمیش    مصرف رزماری، زنده

کمه بمر هعالیمت     الیکیفیت اسم،رم را بهبمود بخرمید، درحم    

[. همچنین، در تحقیقی دی مر کمه   ۱۹تأثیر بود ]آکروزوم بی

همای  بهبود تحرک نمونهکارنیتین انجام گرهته بود، -روی ال

کمارنیتین این ونمه   -بما ال  اس،رم در حیوانمات تغایمه شمده   

اکسمیدانی  آنتمی  که به دلیل توانمایی  ه استتوضیح داده شد

اکسی ن هعال، اثرات مخمر   های ترکیبکارنیتین، انواع -ال

 کننمد اس،رم و ساختار میتوکندری وارد می یبر غرا کمتری

سممبب اهممزایش هعالیممت   ارنیتینکمم-عممالوه، ال بممه[. 33]

بمه واسمطه    شود کههایی مانند کاتا(ز و پراکسیداز می آنزی 

 همای آزاد ، تعداد رادیکالاکسیدانیخصوصیات آنتیداشتن 

 [.۲۴دهنمد ] ممی را کماهش   شروع پراکسیداسمیون لی،یمد   در

و  استدربرگیرنده مسیرهایی برای تولید انرژی  میتوکندری

 نسبتترین بخش ساختار اس،رم حساس رسد کهبه نیر می

 همای ترکیمب  انمواع . باشمد  به ن هداری در دماهمای پمایین  

 تغییراتی را در عملکمرد میتوکنمدری   توانندمیاکسی ن هعال 

 [.۴] نمایدمی اس،رم بروزرک کنند که نتیجه آن در تح ایجاد

دن اثمر  شم  توانمد سمبب خنبمی   کارنیتین ممی -استفاده از ال

ثر در هرآینممدهای ؤممم یهمماهممای هعممال بممر آنممزی اکسممی ن

 مسمیرهای اکسمیداتیو، گلیکمولیز یما دی مر      هسفوریالسیون

شود و از این طریمق از   اس،رم برای سلول ATPتولیدکننده 

[. بما ایمن حمال،    ۲۸] جلوگیری نماید تحرک اس،رم کاهش

تممأثیر  ،رم در روزگمم ۲ کممارنیتین بممه میممزان-ال اسممتفاده از

درصممد تحممرک و خمموک ا داری بممر کیفیممت اسمم،رم معنممی

 [. ۹] نداشتیو مان هزند

 یکی از نتایج تخریب اکمروزوم، ترشمح ممواد آنزیممی    
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آنممزی  آسمم،ارتات آمینوترانسممفراز، آ(نممین   . ترشممحاسممت

هسمفاتاز و   اسمید لوکوزامینداز، هیالورونو گ آمینوترانسفراز،

اکروزوم گزارش شده است  آلکالین هسفاتاز در اثر تخریب

شمدن ایمن    و مرخص شده است که ارتباط منفی بمین آزاد 

 ۲. در این راستا، سمطح  و تحرک اس،رم وجود داردها آنزی 

درصممد اسممانا رزممماری در محممیط انجممماد اسمم،رم بممز،   

ممانی و سمالمت   های حرکتی شامل تحمرک، زنمده  هراسنجه

غرای اس،رم را در مقایسه با گروه شماهد و سمایر سمطوح    

[. نتایج این تحقیق با مطالعه حاضمر  3۱اهزایش داده است ]

گمرم اسمانا   میلمی  ۱۰۰نیز قابل مقایسه است، زیرا سمطح  

همای کیفمی اسم،رم    رزماری توانست باعث بهبود هراسمنجه 

 خروس در پایان دوره اس،رماتوژنز شود.

های حرکتی در گمروه تغایمه   ابل توجه هراسنجهبهبود ق

گرم اسمانا رزمماری در کیلموگرم جیمره     میلی ۱۰۰شده با 

داری طمور معنمی   دهد که این ترکیب قادر است بهنران می

. بمه نیمر   و>۰Pک۰۵اکیفیت حرکتی اس،رم را بهبمود بخرمد   

رسمد کمه ترکیبمات اسمانا رزمماری از طریمق حماف        می

قابل تموجهی بمر توانمایی حرکمت      های آزاد، تأثیررادیکال

هممای آزاد سممبب ترممدید اسمم،رم گااشممته اسممت. رادیکممال

شمموند کممه تخریممب   هممای پراکسیداسممیون مممی  واکممنش

های غراء و کرومماتین اسم،رم و سمرانجام کماهش      پروتئین

-وی گمی [. 3۲جنبایی و توان باروری اس،رم را در پی دارد ]

مختلمف   گیمری در ن ادهمای   مایع منی به میزان چرم   های

کند. معیارهای شناخته هفت ی تغییر می 6۰تا  ۲۵خروس از 

داری کماهش  طور معنمی  مانی، بهغلیت و زنده نییر ایشده

اکسمیدانی و میمزان آنتمی    این هعالیت آنتیبر  عالوه ،یابدمی

و سلنیوم نیز کماهش   Aو  Eهای مه  مبل ویتامین اکسیدان

 [. ۲۷دهند ]گیری را نران می چر 

 ۱۰۰داد کممه مصممرف ج پمم وهش حاضممر نرممان  نتممای

شمامل   ،گرم اسانا رزماری، سبب بهبود کیفیت اس،رم میلی

شمود.  مانی و هعالیت غرماء ممی  های حرکتی، زندههراسنجه

تموان از اسمانا رزمماری بمه عنموان مکممل       بنابراین، ممی 

های آزاد ای برای محاهیت اس،رم خروس از رادیکال تغایه

 استفاده نمود.

 

 و قدردانی تشكر

وسیله از مدیر تولید و کارشناس هارم محتمرم شمرکت    بدین

 شود.قطره طالی نوشهر قدردانی می
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