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 چکیده

ها در میان ترین دغدغهدار یکی از اصلیمرغ نطفهعملکرد تولید مثلی و افزایش تولید تخم زمینه مطالعاتی:

-یفیت اسپرم و میزان باروری خروس های گله مرغمطالعه حاضر جهت بررسی ک: هدف مادر است.دهندگان مرغپرورش

آزمایش : روش کار. به جیره انجام گرفت 3-بزرک و روغن امگاهای جیره از طریق افزودن دانهمادر با دستکاری چربی

پرنده انجام شد.  320سالن و در هر سالن  6هفتگی در  33در پایان  308قطعه خروس نژاد راس  1920با استفاده از 

و جیره حاوی و  3-روغن امگاجیره حاوی ، 6-شده با امگاغنی روغن سویا حاویپایه های آزمایشی شامل جیرهجیره

های ها، ویژگیشدند. پارامترهای خونی، وزن بیضه یگذارعالمتخروس به طور تصادفی  5دانه بزرک بود. از هر سالن، 

در گیری . رکوردمورد بررسی قرار گرفتهای زنده روسها و وزن خمرغداری تخمدرصد نطفه حرکتی و کمی اسپرم،

در  57-61آوری منی یک بار در هفته، از هفته و در زمان کشتار انجام شد. جمع 61تا  54، هفته های 40تا  33هفته های 

یر هفته و ث(. تأP>05/0ثیر تیمارها قرار نگرفت )أها  تحت توزن بیضه : پارامترهای خونی ونتایج. شد نوبت انجام 5

، میانگین سرعت در خط منحنی )به ترتیب  (P<01/0)در مسیر مستقیم  اسپرمهفته در تیمار بر سرعت  اثرمتقابل

01/0>P  05/0و>Pبه ترتیب ) (، سرعت در مسیر میانگین(01/0>P 05/0 و>P)  و حداکثر دامنه حرکات جانبی(05/0>P) 

 (P<05/0) های ایستا، اسپرم(P<01/0)های کم سرعت (، اسپرمP<05/0دار بود. اثر هفته بر درصد تراکم اسپرم )معنی

بود. تأثیر تیمار و هفته بر درصد ( P=059/0داری )به معنی نزدیک هارونده اسپرمپیش دار و بر درصد حرکتمعنی

دار با بقیه معنی( افزایشی بود و تیمار بزرک اختالف P<01/0ها )بدنی خروسوزن و (P<01/0دار )های نطفهمرغتخم

های گله درصد دانه بزرک در جیره خروس 2این مطالعه نشان داد که افزودن نتایج : گیری نهایینتیجهتیمارها داشت. 

 افزایش دهد. مادر مرغدار را در گله های نطفهمرغتواند درصد تخممادر می

 

 ، باروری، بزرک، خروس، کاسا3-امگا :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

دار یکی از مرغ نطفهیش باروری و میزان تولید تخمافزا 

کنندگان مرغ مادر  ها در میان تولیدترین دغدغهاصلی

مثلی (. عملکرد تولید2014می باشد )اخالقی و همکاران 

 در پرندگان از طریق میزان باروری )که در واقع همان

ویتلین تخمک آمیز اسپرم در غشای پرینفوذ موفقیت

)بانگالهاردو و  گرددبی و محاسبه میاست( ارزیا

درصد افت تولید در مراحل  70 اًتقریب (.2009همکاران 
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های بدون نطفه و مرغکشی مربوط به تخممختلف جوجه

(. 1392مرگ و میر جنینی است )کریمی و همکاران

به خصوص بعد از  مادر کاهش باروری در خروس گله

فت تولید عنوان عامل مهم دیگر در ا هفتگی به 50

(. کاهش 2008سانچز  _)رومرو است گزارش شده

سن، وزن و کاهش  عواملی از قبیل قدرت باروری به

 (.2012 )خان و همکارانشود کیفیت منی نسبت داده می

به دلیل مصرف جیره تجاری توسط پرندگان، اسیدهای  

سهم بیشتری را در فسفولیپید غشای  6-چرب امگا

اند )کلسو و همکاران هداداسپرم به خود اختصاص 

b1997 ریغ(. ترکیب اسیدهای چرب بلند زنجیر منی-

در غشای فسفولیپیدی اسپرم پرندگان ، PUFAاشباع 

تحت تأثیر جیره غذایی است در نتیجه غنی سازی جیره 

تواند نسبت می 6-و یا امگا 3-با اسیدهای چرب امگا

ز و آنها را در اسپرم و پالسمای منی تغییر دهد )بلسبوی

ای ( در مطالعه1983) و کریسل نیسن(. 1997همکاران 

غلظت اسیدهای چرب  بلند  پایین بودننشان دادند 

 موجب ضعیف شدناشباع در غشای اسپرم، زنجیر غیر

شده است مشخص  شد.حرکت و جنبانی اسپرم خواهد 

که اسپرم برای حرکت در داخل واژن با اسیدهای چرب 

شود، در حالی که تقویت می بلند زنجیر با منشا داخلی

اسیدهای بلند زنجیر با منشا خارجی حرکت اسپرم را 

پشتیبانی و تقویت می  اسپرم های ذخیرهمجرای لوله در

سهم اسیدهای چرب  (.2016کنند )واکاس و همکاران 

در فسفولیپید غشای اسپرم پرندگان باال ولی  6-امگا

در آن  3-دکوزاهگزاانوئیک و اسید چرب امگااسید سهم

کمتر است، در واقع بخش اصلی این فسفولیپیدها را 

انوئیک تشکیل تترادکوزا آراشیدونیک واسیداسید

اسیدهای (. افزایش a 1997دهند )کلسو و همکارانمی

در اسپرم  3-گروه امگااشباع بلند زنجیر چرب چند غیر

تواند به طور مشخص بر کیفیت اسپرم و طیور می

و منجر به افزایش  باشدیر مثبت داشته باروری تاث

تا رسیدن به  اویدکت سرعت در حرکت اسپرم در داخل

ساختمان (. 2003محل لقاح شود )سرولینی و همکاران 

و ترکیب شیمیایی اسپرم طیور قابل توجه و منحصر به 

اسپرم پرندگان  چربیفرد است. مهمترین ویژگی ترکیب 

-اشباع با چندغیر داشتن سهم باالیی از اسیدهای چرب

ین باند دوگانه زنجیر بلند در بخش فسفولیپید اسپرم 

در اسپرم اسیدهای چرب مذکور است. در واقع، 

اکسیدانی پرندگان، به طور مشخص دارای نقش آنتی

پذیری هایی چون سیالیت و انعطافبرای حفظ ویژگی

اسیدهای  (.2011جو و همکاران غشاء هستند )خطیب

داران در بدن مهره 6-و امگا 3-جیر امگاچرب بلند زن

شوند بنا بر این باید از طریق جیره غذایی و سنتز نمی

معموال از طریق مصرف گیاهان به شکل 

های آلفالینولنیک و یا اسید لینولئیک و یا از بافتاسید

حیوانی به شکل اسیدهای چرب بلند زنجیر، تامین شوند 

مطالعات صورت  بر این اساس، (.2017)النگ و لو 

 3-n3 (ALA) آلفا لینولنیکگرفته تاثیر گنجاندن اسید

 39در جیره پرندگان نر بر بهبود میزان باروری در  18:

 6-امگا/3-دار و موازنه دقیق نسبت امگاهفتگی را معنی

گزارش کرده برای تحقق باروری مطلوب را ضروری 

و کلسو و همکاران  2003)زانینی و همکاران اند 

a1997 .) 

اسید  سازلینولنیک، پیشآلفادانه بزرک منبع غنی از اسید

و لیگنان است )کاجال و همکاران  3-های چرب امگا

سودمند (.دانه بزرک به عنوان یک دانه روغنی فرا2015

و عملگرا در عرضه مواد غذایی در سطح دنیا )برنکایا و 

 روغن یبرامهم  ومطلوب  نیگزیجا و( 2014همکاران 

و  پالسما DHA و EPA ریجهت ارتقاء مقاد یاهم

لذا،   ( است.2006 همکاران و ز)چارل یسلول یغشا

-وغن دانه بزرک با توجه به دارا بودن مقادیر قابلر

پتانسیل جایگزینی،  3-امگاچرب توجهی از اسیدهای 

قیمت در جیره غذایی طیور های دریایی گرانروغنبرای 

جیره حاوی دانه بزرک  با  کهرود . انتظار میداردرا 

در فسفولیپیدهای  3-افزایش مقدار اسیدهای چرب امگا

کاهش اسیدهای چرب  همچنینغشای بدنه اسپرم و

در قسمت غشای سر اسپرم  باعث کاهش نسبت  6-امگا



شود که نهایتا منجر به  6-امگا/3-امگااسیدهای چرب 

شود )بانگالهاردو و مثلی میبهبود عملکرد تولید

بررسی کمیت و  (. هدف از مطالعه حاضر2009ران همکا

کیفیت اسپرم و میزان باروری خروس های گله مرغ 

های جیره از طریق افزودن دانه مادر با دستکاری چربی

 .به جیره بود 3-بزرک و روغن امگا

 مواد و روش ها

در مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی پژوهش حاضر 

یدی بهپرور( شرکت کیمیاپرور )گروه تول 3واحد 

 1920تحقیق، از این شرقی، انجام شد. در آذربایجان

متر  13سالن با ابعاد  6در  308روس نژاد راس قطعه خ

با میانگین وزن در هر سالن  خروس 320و  متر 60در 

هفتگی استفاده گردید.  32در پایان  کیلوگرم 227/4

انجام  ه یک بارهفت هر هفتگی 40کشی تا پایانوزن

شیوه پرورش بصورت مخلوط مرغ و خروس  .شدمی

تیمار آزمایشی صورت  3مطالعه در قالب  در بستر بود.

درصد  2/0تحت تیمار  2و  1گرفت. گروه اول سالن 

موجود  3 -کیلوگرم در تن روغن تجاری امگا 2معادل 

 2تحت تیمار با  4و  3دوم سالن  در ایران )پپین(، گروه

انه بزرک و گروه کیلوگرم در تن د 20درصد معادل 

 3بر پایه ذرت و سویا  جیره شاهد 6و  5سوم سالن 

 (.1درصد روغن سویا بود )جدول 
 

Table 1- Percentage of feed ingredients and composition of experimental diets 

Control   Pepin (0.2%)  Flaxseed (2%) 
 

Feed ingredients (%) 44-64 

months 
33-44 

months 
 44-64 

months 
33-44 

months 
 44-64 

months 
33-44 

months 

58.25 57.56  58.05 56.6  58.05 56.2 Corn grain            

6 6.2  6.3 7  4.7 6.5 Soybean meal  

14 14  14 12  13.5 11 Wheat grain    

13.5 14  14 15.5  14 15.5 Wheat bran    

0 0  0 0  2 2 Linseed    

0 0  0.2 0.2  0 0 Pepin (Omega-3) 

0.5 0.4  0.2 0.2  0.3 0.3 Soybean  

0.95 0.95  0.95 0.9  0.95 0.9 Calcium carbonate  

2.8 2.8  2 3.6  2.2 3.6 Anzimit              

4 4  4 4  4 4  1Concentrate  

        Percentage of nutrients  

 

88.5 88.6  88.7 88.7  88.7 88.7 Dry matter (%) 

11.5 11.4  11.36 11.36  11.03 11.03 Crude protein (%)    

2760 2740  2739 2739  2751 2751 ME (kcal/kg 

0.32 0.35  0.33 0.33  0.33 0.33 Available phosphorus (%)  

0.74 0.7  0.74 0.75  0.74 0.75 Calcium (%) 

1The amount of vitamins per kg: A, 11000 IU; D3, 2500 IU; E, 100 IU; B1, 3 mg; B2, 12 mg; B3, 55mg; B6, 4 mg; 

B12, 0/3 mg; Folic acid, 2mg. Mineral content per kg: Cl, 0/18-0/23%; K, 0/6-0/9%; Cu, 10 mg; I, 2 mg; Fe, 50 mg; 

Mn, 120 mg; Se, 0/3 mg; Zn, 110 mg. The amount of amino acids per kg: Lysine, 0/49 %; Methionine, 0/31 %; 

Arginine, 0/58 %; Methionine + Cystine, 0/48 % 
 

هفتگی به  41هفتگی تا  33مرحله اول اعمال تیمارها از 

هفته بود. اعمال تیمارها و رکوردگیری طی هفته  8مدت 

)اوج دوره تولید( توسط کارشناسان  53تا  41های 

هفتگی  53ف و مرحله دوم اعمال تیمارها از مزرعه متوق

هفتگی )افت دوره تولید( ادامه یافت. در این مرحله  61تا 

خروس  30قطعه خروس از هر تیمار و در مجموع  10



دهی برای برداری از خون و عادتجهت توزین و نمونه

از  3-روغن امگاشدند.  یگذارعالمت تهیه نمونه اسپرم

و  "پپین"ناسون با نام تجاری شرکت تولیدی صنایع سی

. برای دانه بزرک از کشور قزاقستان خریداری گردید

ها، دانه بزرک با جلوگیری از اکسیداسیون چربی

فواصل چند روزه با آسیاب مخصوص خرد و دور از 

شد. آنالیز نور و گرما نگهداری و به جیره اضافه می

و پروفایل اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی 

آزمایشات خون با استفاده از روش اسپکتروفتومتری 

های در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارزیابی ویژگی

 video test)مدلحرکتی اسپرم در سیستم کاسا 

sperm 3.1)  کشور روسیه در دانشکده ساخت

وزن کشی  کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد.

د. انجام ش هفتگی 61تا  33ها هر هفته از خروس

هفته با روش  3شده به مدت  گذاریعالمتهای خروس

گیری ( برای اسپرم1937مالش شکمی )کوئین و باروز 

برداری اسپرم به صورت هفتگی دهی و نمونهعادت

انجام شد. در گرفتن نمونه منی دقت الزم بر جلوگیری 

از آلوده نشدن منی با مدفوع و ادرار به عمل آمد. منی 

خروس با هم مخلوط شدند.  5هر جمع آوری شده از 

ها در آوری در میکروتیوبها بالفاصله بعد از جمعنمونه

درجه سانتیگراد به  37داخل فالسک حاوی آب 

جلوگیری از اثر آزمایشگاه منتقل شدند. دقت الزم برای 

های گرمایشی و از شوک محافظتها و نمونهنور بر 

از  استفادهعمل آمد. در آزمایشگاه با سرمایشی به

میکرولیتر از هر نمونه روی الم گذاشته شده  5سمپلر، 

قراردادن المل توسط میکروسکوپ کاسا مورد و پس از

هفتگی )کشتار(، بیضه راست  61در  بررسی قرار گرفت.

به عبارت دیگر از گذاری شده )عالمتخروس  30و چپ 

 ، بعد از کشتار توزین شدند.(خروس 10هر تیمار 

دار و بدون نطفه تحت تابش های نطفهرغمدرصد تخم

 33دستگاه کندلینگ در دو مرحله: مرحله اول از سن 

 52هفتگی )اوج تولید( و مرحله دوم از  40 هفتگی تا

هفتگی )افت تولید( در موسسه جوجه کشی  58هفتگی تا 

مدل آماری مورد استفاده برای محاسبه و تعیین گردید. 

ارامترهای خونی و وزن های مربوط به پآنالیز داده

بیضه به ترتیب به شرح زیر بود که اثر سالن به 

صورت آشیان شده )نستد( در داخل اثر تیمار منظور 

  شد:

Yij = µ + Treatmenti + Blockj (Treatmenti) + errorij   
Yijk = µ + Treatmenti + Blockj (Treatmenti) + Testiclek + (Treatmenti*Testiclek) + errorijk 

 

نشان دهنده اثر راست یا چپ  kTesticle که در آن

اثر متقابل  )k*TesticleiTreatment( و بودن بیضه

 های حاصل از ارزیابیتیمار و سمت بیضه است. داده

سرعت ، VSL مانند های حرکتی و کمی اسپرمویژگی

 (،ثانیه بر میکرومتربر حسب )مستقیم الخط اسپرم ها 

VCL ،اسپرم ها در مسیر واقعی طی  سرعت واقعی

 سرعت در، VAPشده )بر حسب میکرومتر بر ثانیه(. 

، LIN مسیر میانگین )بر حسب میکرومتر بر ثانیه(.

معیار خطی بودن حرکت )بر حسب درصد( که برابر 

بیانگر میزان ، 100 .WOB× (VSL / VCL) است با

حرکات تند و زیگزاگی اسپرم حول مسیر میانگین )بر 

 / VAP) برابر است با باشد کهرصد( میحسب د

VCL) ×100. STR ، بر)معیار مستقیم الخط بودن 

 .100× (VSL/VCL) برابراست با که (درصد حسب

BCF،  فرکانس حرکات جانبی )بر حسب هرتز( یا

، حداکثر دامنه ALH .می باشد)نوسان در ثانیه( 

، MAD بوده وحرکات جانبی )بر حسب میکرومتر( 

است. همچنین یه چرخش )بر حسب درجه( متوسط زاو

ها شامل: های مربوط به پارامترهای تحرک اسپرمداده

 درصد اسپرم،  (Concentration) میزان تراکم اسپرم

و  (PM) پیش رونده یا سریع اسپرم ،(IM) فاقد تحرک

 (NPM) با حرکت درجا یا غیر پیش رونده اسپرم

داری هبودند. داده های مربوط به میزان نطف



ها بر های گله مرغ مادر و وزن بدنی خروسمرغتخم

 اساس مدل آماری ذیل آنالیز شدند:
 

 نرم GLM ها با استفاده از رویهتجزیه واریانس داده

ها بر اساس رویه و مقایسات میانگینSAS 9.3 فزارا

LSMEANS .انجام شدند 
 

Yijk = µ + Treatmenti + Blockj (Treatmenti) + Weekk + (Treatmenti*Weekk) + errorijk 

 

 نتایج و بحث

-یتر کلسترول، گلوکز، شامل خون ییایمیوشیب یهافراسنجه بر مارهایت یکل ریثأت دهدیم نشان 2 جدولبه  توجه 

 از استفاده که کردند گزارش( 1994) همکاران و کیوالس ونبا وجود این،  (.P>05/0) ستین داریاوره معن و دیریسیگل

با  سهیخون پرنده را در مقا دیریسیگلیتر و کلسترول سطح تواندیم گذارتخم یهامرغ رهیج در درصد 3 یماه نروغ

-در تحقیقی بر روی مرغ (2016داویس و همکاران )در مقابل  دهد. کاهش رهیجی در وانیح و یاهیگ یهاروغن مصرف

جیره حاوی دانه بزرک عالیم کبد چرب غیرالکلی تغذیه شده با های مرغنشان دادند که فقط هفتگی(  52)گذار پیر های تخم

-های خونی، کلسترول، تریهای حاوی دانه بزرک و پپین بر پارامترثیر جیرهأدر تحقیق حاضر تکمتری نشان دادند. 

حرک و ت با ها نشان داده که میزان گلوکز پالسما دار نبود. مطالعات انجام شده در خروسگلیسرید و گلوکز معنی

(. در مطالعه حاضر نیز میانگین سطح گلوکز خون 2017)امتی و همکاران  های کیفی اسپرم همبستگی مثبت داردویژگی

 2/242و  8/239در مقابل  8/250)ک بیشتر از گروه کنترل و پپین بود در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی دانه بزر

وزن کلی بیضه میانگین های آزمایشی از نظر داری بین گروهختالف معنیا 3 با توجه به جدول .(لیترگرم بر دسیمیلی

وزن  میانگین بر داریمعنیثیر های آزمایشی تأهم چنین جیره (.P>05/0) مورد مطالعه مشاهده نشد یهاخروس

 .(3)جدول  نداشتندهای آزمایشی در گروههای راست و چپ به طور مجزا بیضه

 
Table 2 - The effects of experimental diets on the studied parameters 

Blood Parameters 

(mg/dL) Control Pepin (Omaga3) Flaxseed P-value 

GLU  239.8±8.04 242.8±8.04 250.8±8.04 0.6 

CHOL 107.8±5.56 105.9±5.56 108.1±5.56 0.95 

TRIG  126.6±18.45 123.1±18.45 172.3±18.45 0.13 

URE  1.86±0.47 2.13±0.45 2.88±0.44 0.3 

GLU: Glucose, CHOL: Cholesterol, TRIG: Triglyceride, URE: Urea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Table 3 - The effects of experimental diets on the studied parameters 

Parameters Control Pepin Flaxseed P-value 

Testicle Weight (gr)     
 Total 16.22±0.9 14.77±0.9 16.51±1.08 0.383 
  Right 15.92±1.27 15.29±1.27 16.5±1.52 0.83 
Left 16.52±1.27 14.26±1.27 16.52±1.52 0.38 
Sperm quantitative indicators (%)     
NPM  41.8±2.52 39.5±2.52 38.7±2.52 0.634 
PM  47.4±2.96 47.8±2.96 45.6±2.96 0.857 
IM  11.2±4.38 11.5±4.38 15.4±4.38 0.756 
Concentration  161.56±16.58 170.31±16.58 182.46±16.58 0.678 
Sperm mobility indicators     
VSL  19.38±3.13 24.57±3.13 27.06±3.13 0.27 
VCL  53.7±7.06 63.37±7.06 68.57±7.06 0.35 
VAP  24.99±4.06 30.76±4.06 34.55±4.06 0.31 
LIN  30.4±2.16 30.48±2.16 31.49±2.16 0.92 
WOB  40.59±2.36 40.04±2.36 40.91±2.36 0.97 
STR   68.57±1.78 68.96±1.78 68.74±1.78 0.98 
BCF  14.54±0.67 14.63±0.67 14.77±0.67 0.97 
ALH  1.95±0.27 2.25±0.27 2.43±0.27 0.49 
MAD  60.46±1.36 61.51±1.36 59.89±1.36 0.7 
Fertile eggs (%) 95.19±0.223b 95.34±0.223b 96.36±0.223a 0.0017 

Body weight (gr)  4605.27±4.66ab 4615.67±6.45a 4595.51±4.68b 0.0045 

NPM: none progressive motility, PM: progressive motility, IM: immotile. VSL: straight-line velocity (micron/sec), 

VCL: curvilinear velocity (micron/sec), VAP: average path velocity (micron/sec), LIN: linearity (%) 

(LIN=VSL/VCL*100), WOB: wobble (%) (VAP/VCL*100), STR: straightness (%) (STR=VSL/VAP*100), BCF: beat 

cross frequency (HZ), ALH: lateral head displacement (micron), MAD: mean angle degree (deg). 

a,b,c For each row, numbers with different superscripts are significantly different from each other (P<0.05).  Values 

inside the table are means±standard error. 
 

ای هیچگونه ( نیز در مطالعه2003هودسان و ویلسون )

های گله مادر داری در وزن بیضه خروستغییر معنی

درصد روغن ماهی، در مقایسه با  3تغذیه شده با 

 65درصد چربی مرغ در  3های تغذیه شده با خروس

( گزارش 1998هفتگی مشاهده نکردند. فرومن و فلتمن )

ها و تحرک ن بیضهها بین وزکردند که در خروس

ثیر تأاگرچه داری وجود ندارد. اسپرم همبستگی معنی

های حرکتی اسپرم در تحقیق کلی تیمارها بر فراسنجه

 هفتهثیر هفته و اثر متقابل تأ بود، ولیدار اخیر غیر معنی

مستقیم  سرعت اسپرم در خط یهاشاخص بر ماریدر ت

(VSL)به( ، 0017/0ترتیب=P  0097/0و=P،) ت سرع

 )به ترتیب ،(VCL)واقعی اسپرم در مسیر طی شده 

0045/0= P0192/0و=P)  ریمسدر  سرعتمیانگین 

 و( P=0137/0و  P=0027/0 بیترتبه) ،(VAP) میمستق

جانبی یا جنبایی عرضی دامنه حرکات  حداکثر

دار معنی (P=052/0 و P=014/0ترتیب )به ، (ALH)سر

اسپرم  مطالعه با( 2009و همکاران ) بانگالهاردوبود. 

رفتن مقدار متوسط  ها نشان دادند که با باالخروس

VSL ،VCL  وVAP یابددرصد تحرک کل افزایش می 

 (TM=PM+NPM)در حالیکه با افزایش تحرک کل 

( نیز 1996یابد. فارل و همکاران )کاهش می ALHمقدار 

 VCLو  VSL ،VAPهای در تحقیقی میزان فراسنجه

ر خروس، گاو و خرگوش ارزیابی را شاخص باروری د

برای حرکت  های حرکتی احتماالًکردند، چون این ویژگی

رونده اسپرم در داخل موکوس ناحیه رحم مهم پیش

هستند. همچنین مطالعات صورت گرفته در بوقلمون 

با تحرک اسپرم است  VSLدهنده همبستگی مثبت نشان

( 2011جو و همکاران )(. خطیب2000)کینگ و همکاران 

-با اضافه کردن روغن ماهی، منبع اسیدهای چرب امگا



 VAP زانیم شیگله مادر افزا یهاخروس، در جیره 3

 اسپرم را مشاهده کردند. این در  ALHو 

 
 

ثیر های آزمایشی تأحالیست که در مطالعه حاضر تیمار

ها داری بر پارامتر های حرکتی اسپرم خروسمعنی

العه بانگالهاردو و همکاران نتایج مط(. 3نداشتند )جدول 

، منابع مختلف چربیتغذیه با  ( نیز نشان داد 2009)

ثیر اندکی بر مشخصات حرکتی اسپرم دارند ولی تأ

 چربیدر  n-3های چرب یعنی افزایش اسیدباعث بهبود، 

شوند. میانگین شاخص غشای سر و بدنه اسپرم می

ه کننده داندر گروه دریافت VAPو  VCL ،VSL های

دار، بیشتر از  گروه روغن معنیبه صورت غیربزرک 

 (.3سویا )شاهد( و کمی بیشتر از تیمار پپین بود )جدول 

و  WOB، STR ،LIN متوسط میزان شاخص های

BCF های آزمایشی های تغذیه شده با جیرهدر گروه

داری با یکدیگر نداشتند. در مطالعه حاضر اختالف معنی

در  ALHیا   انبی اسپرممیانگین مقدار حرکات ج

-جیره حاوی دانه بزرک غیرهای تغذیه شده با خروس

دار بوده ولی بیشتر از گروه پپین و شاهد بود معنی

در  (MAD)ها م(. متوسط زاویه چرخش اسپر3)جدول 

بزرک کمتر از دو کننده جیره حاوی دانه گروه دریافت

 گروه دیگر بود.

خص حرکتی براساس مطالعات صورت گرفته شا

ها با تحرک کل اسپرم متوسط زاویه چرخش اسپرم

دار رود کاهش معنیانتظار می لذا همبستگی منفی دارد

های دریافت کننده جیره حاوی این شاخص در خروس

بزرک در نهایت سبب افزایش باروری در این گروه  دانه

دانه بزرک  اسیدهای چرب پپین و پروفایلآنالیز  شود.

نشان داد که درصد  (GC) کروماتوگرافی -با روش گاز

 3-لینولنیک و لینولئیک در پپین )منبع تجاری امگا اسید

درصد و در دانه  95/18و  88/47در ایران( به ترتیب، 

باشد که حاکی از باال درصد می 01/14و  47/53بزرک 

در دانه بزرک به  n-3بودن مقدار اسیدهای چرب گروه 

ایسه با روغن پپین و پایین  در مق درصد 5 /6میزان 

در آن به میزان  n-6بودن درصد اسیدهای چرب گروه 

 درصد نسبت به پپین است. 95/4

های آزمایشی بر میانگین ثیر جیرهتأ 4جدول 

های مورد مطالعه را خصوصیات کمی اسپرم خروس

دهد. بین متوسط تراکم نشان می 61تا  57های طی هفته

های فاقد ، درصد اسپرم(Concentration) اسپرم

های بدون حرکت و درصد اسپرم (IM)تحرک 

گیری اختالف های نمونهطی هفته  (NPM) روندهپیش

ثیر هفته بر متوسط تأ (.P<01/0دار وجود داشت )معنی

 (PM)رونده های دارای حرکت پیشاسپرم درصد

 .( P=059/0داری بود )نزدیک به معنی

های تراکم ها بین شاخصراساس نتایج تجزیه دادهب

و  PMآوری شده و درصد های جمعاسپرم در نمونه

NPM  وTM  رابطه مستقیم وجود دارد، ضریب

+ 86/0با غلظت اسپرم در تیمار بزرک  PMهمبستگی  

برای گروه شاهد بود، برعکس با افزایش 27/0در مقابل 

یابد، ضریب کاهش می IMدرصد غلظت اسپرم درصد 

 -69/0غلظت اسپرم در تیمار بزرک  با IMهمبستگی 

تغییرات  5 برای گروه شاهد بود. جدول -26/0در مقابل 

های دارای حرکت پیش رونده را اسپرممیانگین درصد 

های تیماری برداری در گروهطی هفته های نمونه

دهد. در حالیکه اختالف بین میانگین مختلف نشان می

-در خروس روندههای دارای حرکت پیشدرصد اسپرم

 61تا  57های دانه بزرک طی هفتهشده با  هیتغذهای 

 ایههگرواختالفی در ،  چنین (P=05/0) دار بودمعنی

( b1997و همکاران ) کلسوپپین و شاهد مشاهده نشد. 

سویا و روغن بزرک روغن  درصد 6افزودن نیز نتیجه 

دار مطالعه کردند و تأثیر غیرمعنی ها رادر جیره خروس

ش گزار هفتگی 54-72بین  را و حجم منیتراکم  برآن 

چنین کاهش قابل توجه تحرک این محققین هم .کردند

تحقیقات  در هفتگی مشاهده کردند. 72اسپرم را در 

 ( در خروس و2011) جو و همکارانخطیبکه دیگری 

 دادند،( در بوقلمون انجام 2006)زانیبونی و همکاران 



و  n-3های چرب سیدگزارش کردند که منابع مختلف ا

6-n  تحرک، حجم و غلظت اسپرممقادیر  برثیری تأ  

 جینتا باات مطالع نیدست آمده از ابه جینتا ندارد.

 (.3)جدول  داردمطابقت  حاضر همطالع

آوری های جمعبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه داده

ام مطالعه در گروه  60شده در مطالعه حاضر در هفته 

دانه بزرک با باال رفتن درصد تراکم  دریافت کننده

رونده و تحرک های با حرکت پیشاسپرم، درصد اسپرم

های ایستا در مقایسه با بقیه کل، افزایش و درصد اسپرم

 (. 5دار کاهش یافته است )جدول ها به طور معنیهفته

  
Table 4 - Average changes in quantitative properties of sperm during sampling weeks 

Concentration 

(M/ml) 
NPM (%) PM (%) IM (%) Week 

b168.51 c34.83 ab47.33 ab18.17 57 

c96.58 c31.17 b39.17 a29.83 58 

b170.75 ab46.83 ab49.67 a3.5 59 

a265.63 bc38.33 a56.33 b3.83 60 

bc155.74 a48.83 b42.17 b8.17 61 

21.403 3.253 3.823 5.658 
SEM 

0.0022 0.0095 0.059 0.028 
P-value 

 Values. (P<0.05) with different superscripts are significantly different from each other meansFor each column, a,b,c 

inside the table are means of 5 sperm samples. NPM: none progressive motility, PM: progressive 

motility, IM: immotile. 

 

Table 5 - Average changes in quantitative properties of sperm during sampling weeks 

Week Control Pepin Flaxseed SEM P-value 

57 a52.2 44.5 abc45 6.621 0.643 

58 a49 42.5 c26 6.621 0.077 

59 a47 48.5 ab53.5 6.621 0.772 

60 b45.5 59 a64.5 6.621 0.156 

61 b43 44.5 bc39 6.621 0.834 

SEM 
6.621 6.621 6.621   

P-value 
0.876 0.444 0.015   

 Values. (P<0.05) with different superscripts are significantly different from each other meansFor each column, a,b,c 

inside the table are means of 5 sperm samples.  

NPM: none progressive motility, PM: progressive motility, IM: immotile.  

 

و  VSL  ،VCL  ،VAP ددرصام  60همچنین در هفته 

ALH دار ها به طور معنیدر مقایسه با بقیه هفته

دار در معنیروند افزایشی غیرافزایش یافته است. 

ام  60 در هفته STRو  LIN ، WOB درصد مقادیر

تیمار  همچنینشود. ها مشاهده مینسبت به سایر هفته

ام موجب افزایش مقدار 60و پپین در هفته دانه بزرک

LIN  درصد( ، 13/41و 75/41)به ترتیبWOB  به(

 26/76)به ترتیب  STRو درصد(  43/51و  7/51ترتیب 



شده و نیز تیمار دانه بزرک از نظر  درصد( 76 /23و 

های آزمایش با در طول هفته STRح ثیرگذاری بر سطأت

= 077/0دار نداشت )تیمار شاهد و پپین اختالف معنی

Pهای ثیر کلی تیمار بر ویژگیأ(. براین اساس گرچه ت

دار بود ولی تأثیر هفته و اثر حرکتی اسپرم غیر معنی

های حرکتی متقابل هفته در تیمار بر برخی شاخص

بود،  دارمعنی ALH و VSL ،VCL ،VAPنظیر 

بطوریکه تیمار پپین و بزرک به عنوان منبع اسیدهای 

های فوق دار شاخصسبب افزایش معنی 3-چرب امگا

-آنالیز شاخص P-valueام پرورش شدند )60در هفته

، 0006/0به ترتیب برابر با  60های مذکور در هفته 

، VSLمقادیر (. درحالیکه در 006/0و  0009/0،  001/0

VCL ،VAP و ALH های  تیمار شاهد در خروس

-ام کاهش معنی60، در هفته6-)روغن سویا( غنی از امگا

 ( و یان و2010دار مشاهده شد. مورواکی و همکاران )

های گیاهی با منابع ( با افزودن روغن2013همکاران )

سرولینی و  و در جیره خرگوش و موش 3-امگا

( با گنجاندن روغن ماهی در جیره 2003همکاران )

بهبود در پارامترهای حرکتی اسپرم را گزارش  سخرو

ثیر تیمارهای آزمایشی بر در مطالعه حاضر تأ کردند.

درصد غلظت دار نبود ولی های کمی اسپرم معنیویژگی

 بیشتر  ،46/182با در تیمار بزرک اسپرم 

 56/161 با و روغن سویا 21/170 با پپیناز تیمار  

 لیتر بود.در میلیاسپرم میلیون 

ام افزایش غلظت باعث افزایش جنبانی کل و 60در هفته  

(. طبق 5های ایستا شده است )جدول کاهش اسپرم

 VCLو  VSL(، درصد 2015تحقیق داویال و همکاران )

نتایج مطالعه حاضر  .همبستگی مثبت دارد PMبا مقدار 

، Concentration ،PMنشان داد که متوسط میزان 

TM تی با پارامترهای کمی و حرکVSL ،VCL ،VAP 

رابطه منفی دارند.   IMرابطه مثبت و با   ALHو 

VSL ،VCL ،VAP گیری سه پارامتر برای اندازه

ها در مسیرهای مشخص هستند، سرعت حرکت اسپرم

های سریع هایی که تحت عنوان اسپرمدر نتیجه اسپرم

تحرک در های کماز اسپرم سریعترشوند، بندی میطبقه

  (.2000کنند )کینگ و همکاران مثلی شنا مییدمجرای تول

داری درصد نطفه که داده شدنشان  3جدول در 

جیره پرندگان تغذیه شده با های تولیدی در مرغتخم

های داری بیشتر از گروهحاوی دانه بزرک به طور معنی

. این در حالی است که بین تیمار استپپین و شاهد 

داری سویا( اختالف معنی)پپین( و شاهد )روغن  3-امگا

داری تیمار دانه بزرک نطفهاز سوی دیگر وجود نداشت. 

های تولیدی را درمقایسه با تیمار پپین و شاهد مرغتخم

درصد افزایش داده  17/1و  02/1)سویا( به ترتیب 

ثیر تیمارها و سن بر وزن بدن پرندگان تأبعالوه است. 

ثیر بر أنظر تجیره حاوی پپین از دار بود. نیز معنی

ها با تیمار دانه بزرک متوسط وزن بدنی خروس

دار داشت و با جیره شاهد اختالف اختالف معنی

پرندگان تحت تیمار دانه بزرک دارای دار نداشت. معنی

گرم در  51/4595) کمترین میانگین وزن بدنی بودند

در مزارع پرورش گرم(.  27/4605و  67/4615مقابل 

ها به دلیل کاهش ن وزن بدن خروسمرغ مادر باال رفت

سطح باروری مطلوب پرورش دهندگان نیست. مطالعات 

باروری موجودات  بربیولوژیکی پایه صورت گرفته 

دهد که ترکیب لیپیدی غشای اسپرم با داشتن نشان می

ای از خواص فیزیکی، شیمیایی و متابولیکی، مجموعه

تخصصی های بسیار غشاء اسپرم را برای برخی فعالیت

کننده سازد. به عبارت دیگر ترکیب لیپید تعیینتوانمند می

پذیری مورد نیاز برای غشا جهت اصلی میزان انعطاف

فالژلی اسپرم و توانایی نفوذ اسپرم همراه با  حرکت

)سرولینی و  فعالیت آکروزومی و بارورسازی است

(. بدین ترتیب دستکاری ترکیب لیپیدهای 1997همکاران 

های چرب تواند با ایجاد تغییر در ترکیب اسیدجیره می

 n/6-n-3غشای فسفولیپیدی اسپرم و کاهش نسبت 

ها شود. کرسپو و گارسیا سبب افزایش باروری خروس

جیره غنی  کهای نشان دادند در مطالعه( 2001استیو )

-3شده پرندگان با روغن سویا، دارای بیشترین نسبت 

n/6-n   با داشتن بیشترین و جیره حاوی روغن بزرک



را دارد.  n/6-n-3کمترین نسبت ، (PUFA)مقدار 

و در روغن  5/8±2/0در روغن سویا  n/6-n-3نسبت 

است )کلسو و  78/0±2/0بزرک این نسبت برابر 

در اسپرم  n/6-n-3(. کاهش نسبت b1997همکاران 

ها با افزودن اسید آلفا لینولنیک منجر به افزایش خروس

بلسبویز و  ،2015نگ و همکاران شود )فیمباروری 

با تغذیه (. b1997و کلسو و همکاران  1997همکاران 

و نیز نسبت  n/3-n-6نسبت  دانه بزرک

افزایش غشای اسپرم  کلسترول/فسفولیپید را در

کاهش  که( نشان دادند 2003دهد. زانینی و همکاران )می

مثلی را در پرندگان بهبود عملکرد تولید n/3-n-6نسبت 

بخشد، چون درصد اسیدهای چرب آزاد و استرهای یم

کلسترول با باال رفتن سن به طور مستمر افزایش 

 درصد روغن دانه بزرک 3افزودن یابند. در نتیجه می

گذاری بر در جیره بلدرچین های ژاپنی طی دوره تخم

داری داشته ثیر معنیتأآنها مثلی تقویت عملکرد تولید

(. از طرف دیگر 2010ان داراجی و همکار-است )ال

تحرک با مقدار فسفولیپید کل همبستگی مثبت و با 

کلسترول آزاد همبستگی منفی دارد )سرولینی و 

(. بر این اساس نتایج حاصل از مطالعه 1997همکاران 

های مرغدار درصد تخمحاضر که حاکی از افزایش معنی

دار در گروه دریافت کننده روغن بزرک است نطفه

تواند شاهدی عملی بر گزارشات مذکور ( می2)جدول 

 باشد.
 

 نتیجه گیری

دار نتایج مطالعه حاضر حاکی از بهبود معنی

های در برخی هفته اسپرم پارامترهای حرکتی و کمی

-زمان با افزایش غلظت منی و درصد اسپرممطالعه هم

ها و در نهایت افزایش های متحرک در همان هفته

ها در گروه مرغداری تخمدار میزان نطفهمعنی

پیشنهاد لذا  .دانه بزرک است کننده جیره حاویدریافت

 استفاده از دانه بزرک با توجه به دسترسی که شودمی

 توجه و یاقابل اثراتآسان و ارزان بودن و مهمتر از آن 

مشابه با روغن ماهی )به عنوان منبع متداول و در عین 

نوان منبع طبیعی ، به عبر باروری حال گران قیمت(

س گله سازی جیره خروجهت غنی n-3اسیدهای چرب 

 ه شود.های پیر استفادمادر به خصوص گله
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Introduction: The main challenge of breeding broiler chicken breeders is to increase the 

production of fertile eggs. About 70% of the decline in production during different stages of 

incubation is due to infertile eggs and fetal mortality. The fertility reduction in male broiler breeders 

after 50 weeks has been reported as the major reason for production loss. This reduction can be 

attributed to different factors, such as age, weight, and low semen quality. The composition of 

seminal long chain fatty acids (FA) is affected by the diet. Thus, a diet enriched with n-3 and n-6 

FAs can alter the proportion of fatty acids in the sperm and semen plasma. The amount of n-6 FAs 

in the sperm membrane phospholipid increased as a result of the consumption of a commercial diet. 

The phospholipid of the bird sperm is identified with a very high amount of C20-22n-6 (PUFA). 

The increased amount of n-3 FAs in poultry sperm has a positive effect on the quality of sperm and 

fertility, which leads to increased sperm motility in the oviduct and fertilization. Flaxseed is the 

richest dietary source of n-3 FAs, i.e. α-linolenic acid, and lignan. Flaxseed dietary increases the 

amount of n-3 FAs (PUFA) in the phospholipid membrane of the sperm body, while it decreases n-

6 FAs in the membrane of the sperm head and the ratio of n-3:n-6. In addition, the sperm motility 

has a positive correlation with the amount of phospholipid and a negative correlation with the 

amount of free cholesterol. The ability to synthesize C20-22 polyunsaturated FAs is decreased in 

phospholipids with age. Thus, the inclusion of α-linolenic acid in the diet of male birds results in an 

accurate balance of n-6/n-3 and a rise in the ratio of phospholipid/cholesterol, which would lead to a 

potential dramatic change in the fertility. Therefore, the aim of curent study was to investigate the 

effects of dietary flaxseed on the sperm quality and fertility of broiler breeder rosters (Long and Liu 

2017; Waqas et al. 2016). 

Material and methods: This research was conducted on the broiler chicken farm of Kimiaparvar 

Company. Three experimental diets were tested on 1920 Ross 308 roosters which were located in 

six halls. Therefore, there were two halls for each experimental diet. The first phase was performed 

on the 33-41 weeks old birds, after their peak of production and the second phase was continued 

from 53 until 61 weeks of age. The experimental diets were as follows: control diet, which was 

formulated based on corn-soybean oil (n-6 FAs-rich), a diet with 0.2% omega-3 (n-3 FAs-rich 

(Pepin)), and a diet that contained 2% whole grain flaxseed. Five birds from each hall (n=30 in 

total) were randomly labeled for weighing, blood and sperm sampling. The blood tests, such as 

glucose, cholesterol, triglyceride and urea were performed using the spectrophotometry technique. 

The evaluation of sperm parameters and the analysis of fatty acids were conducted by the CASA 

system and the chromatography method, respectively. The labelled birds were trained for semen 

collection over three weeks using the method of abdominal message. The semen was collected once 

a week from week 57 to week 61. The collected samples from 5 birds were pooled before the 

analysis. In week 61th, the testicles of the birds were weighed after slaughter. In addition, the 

percentage of fertile and infertile eggs was calculated during the period. The birds were weighed 

from 33-61 weeks. The evaluation of sperm characteristics included: straight-liner velocity (VSL, 

µm/s), curvilinear velocity (VCL, µm/s), VAP: average path velocity (VAP, µm/s), linearity (LIN, 



%), wobble (WOB, %), straightness (STR, %), beat cross frequency (BCF, HZ), lateral head 

displacement (ALH, micron), mean angle degree (MAD, degree), progressive motility (PM, %), 

none progressive motility (NPM, %), immotile (IM, %), and concentration (M/ml).   

Results and discussion: The dietary treatments had no significant effect on the blood parameters 

and the weight of testicles. Similarly, in a study adding 3% of fish oil in the diet of broiler breeder 

roosters did not change the testicular weight. The overall effect of dietary treatments in CASA data 

and motility parameters was non-significant. This is consistent with the previous studies, which 

showed that diets with different sources of fats have no effect on the sperm motility parameters. It 

has been reported that the flaxseed oil had no effect on the volume and concentration of semen. 

According to our analysis, the dietary treatments increased the number of fertile eggs. The 

percentage of fertile eggs in the flaxseed group was significantly higher than the Pepin and the 

control groups. However, there was no significant difference in the number of fertile eggs between 

the Pepin and the control treatments. The researches confirmed that reducing the ratio of n-6/n-3 in 

rooster sperm by adding α-linolenic acid sources leads to increased fertility. The treatment and age 

had significant impacts on the body weight of the birds, where the lowest body weight was from the 

group that received the flaxseed diet. This could be beneficial for the producers as weight gain leads 

to reduced fertility in broiler breeders.  

The biological studies on the fertility of birds have shown that the lipid composition is the main 

determinant of the required flexibility of the membrane for the flagellar movement and the 

penetration ability of the sperm, which would facilitate the acrosome activity and the fertilization. 

Conclusion: Manipulation of the phospholipid fatty acids of the sperm membrane with the enriched 

n-3 fatty acids diet improves the fertility in roosters. Our weekly results indicate a significant 

improvement in the motion parameters and the quantity of sperms over some weeks during the 

study. This effect coincides with a significant increase in the number of fertile eggs in the flaxseed 

group. The flaxseed as an easy available and cheap source of n-3 FAs and lignans has more 

significant effects on the fertility compared with the fish oil, which is more expensive. Therefore, 

the whole flaxseed is an ideal dietary supplement for the broiler breeder roosters, especially for the 

old flocks. 
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