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 چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی 

رأس قوچ عربی به  12بر کیفیت منی قوچ عربی بود. اسپرم گیری از 

ها بالفاصله با هم مخلوط هفته انجام و منی آن 8گی به مدت طور هفت

قسمت تقسیم و سطوح  5شده به  های منی مخلوط و رقیقشد. نمونه

عصاره نعنافلفلی لیتر میکرولیتر در میلی 200و  150، 100، 50صفر، 

شده حاوی  های مختلف نگهداری منی رقیقدریافت کردند. در زمان

ساعت( به صورت مایع تحت  72و  48، 24تیمارهای آزمایشی )صفر، 

د. های کیفی منی بررسی شدندرجه سلسیوس، فراسنجه 5دمای 

مانی اسپرم گیری، کمترین میزان تحرک کل و زندهبالفاصله پس از اسپرم

ساعت پس  24(. >05/0Pعصاره نعناع فلفلی بود ) 200متعلق به سطح 

عصاره نعناع فلفلی میزان  200و  150گیری، سطوح از اسپرم

های مورفولوژیکی اسپرم را افزایش دادند. در این زمان،  ناهنجاری

 200سالمت غشای پالسمای اسپرم مربوط به سطح  کمترین میزان

گیری، ساعت پس از اسپرم 48(. >05/0Pعصاره نعناع فلفلی بود )

مانی و سالمت غشای پالسمایی اسپرم مربوط بیشترین جنبایی کل، زنده

گیری، اختالف ساعت پس از اسپرم 72(. >05/0Pبه گروه شاهد بود )

های کیفی اسپرم یافت تمام فراسنجه داری بین تیمارها برایآماری معنی

( پالسمای MDA) آلدهیدنشد. در این زمان، بیشترین غلظت مالون دی

کلی، طور به(. >05/0Pعصاره نعنافلفلی یود ) 100منی مربوط به سطح 

و نگهداری منی  کننده رقیقبا افزودن سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی به 

های درجه سلسیوس، غلظت 5 رقیق شده قوچ عربی به حالت مایع در

های کیفی فلفلی نه تنها سبب بهبود فراسنجهرفته عصاره نعناع کار به
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 

different levels of peppermint extract on semen 

quality of Arabi rams. Semen was collected from 12 

Arabi rams weekly for 8 weeks and immediately 

mixed, and then were divided into 5 parts and 

received zero, 50, 100, 150 and 200 μl/ml of 

peppermint extract. At different storage times of 

diluted semen containing treatments (zero, 24, 48 and 

72 hours) in liquid condition, semen quality 

parameters were evaluated. Immediately after sperm 

collection, the lowest total motility and sperm 

viability belonged to the level of 200 peppermint 

extract (P<0.05). At 24 hours, levels 150 and 200 of 

extract increased the rate of morphological 

abnormalities of sperms. At this time, the lowest level 

of sperm plasma membrane integrity was related to 

the level of 200 peppermint extracts (P<0.05). 48 

hours after sperm storage, the highest total motility, 

viability and plasma membrane integrity of sperms 

were belonged to the control group (P<0.05). 72 

hours after semen storage, no statistically significant 

differences were found among treatments for all 

sperm quality parameters. At this time, the highest 

concentration of malondialdehyde (MDA) in seminal 

plasma was related to the level of 100 μl/ml 

peppermint extract (P<0.05). In general, by adding 

different levels of peppermint extract to the diluent 

and maintaining the diluted semen of the Arabi ram 

in a liquid state at 5°C, the concentrations used of 

peppermint extract not only did not improve the 

qualitative parameters of the sperm, it also had a 

devastating effect. 

 
Keywords: Antioxidant, Peppermint, Rams, 

Sperm quality. 
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 مقدمه

داری دچار استرس اسپرماتوزوئیدها در طی نگه معموالً
و در دماهای پایین و باال با کاهش  حرارتی شده

رو مانی روبهخواص حیاتی خود مثل تحرک و زنده
این امر یک  .(Ghazvinian et al., 2000شوند ) می

مطلوب در توسعه استفاده از تلقیح مصنوعی در عامل نا
گوسفند با استفاده از منی غیرمنجمد محسوب شده و 

در این  های اختصاصی منیکننده رقیقلزوم ساخت 
کند. با توجه به اینکه غشای گونه را دوچندان می

های دیگر پالسمایی اسپرم قوچ در مقایسه با گونه
های چرب غیراشباع را داراست، میزان باالتری از اسید
تر های اکسیداتیو نیز حساسلذا نسبت به تنش

تولید  (.Baumber et al., 2000باشد ) می
پرم بیشتر در ناحیه های آزاد بوسیله اس رادیکال

باشد سوپراکسیداز میمیتوکندری بوده و از نوع آنیون
(Halliwel & Gutteridge, 1989 همچنین .)

های پیرامون میتوکندری در طی فرایند سلول
های اپیتلیال نیز در تولید اسپرماتوژنیک و سلول

 (.Plante et al., 1994های آزاد نقش دارند )رادیکال
ها موادی هستند که با کاهش سرعت اکسیدانآنتی

های شدید  اکسیداسیون، باعث حفظ سلول از آسیب
شوند. این ترکیبات ممکن است به اکسیده شدن می

طور طبیعی در منی وجود داشته باشند و یا به طریق 
ها اضافه گردند و به آن های مصنوعی سنتز روش

(Agarwal & Sekhon, 2010 استفاده از .)
های سنتتیک بدلیل داشتن ترکیبات ناکسیدا آنتی

سمی سایتوتوکسیک و مشکالت ایمنی، زیاد به 
های اکسیدان صرفه نبوده و لذا استفاده از آنتی

 Maloطبیعی مورد توجه محققان قرار گرفته است )

et al., 2011.)  تحرک و قابلیت باروری
تواند با افزودن عوامل بهبود اسپرماتوزوزوئیدها می

ها بهبود یابد. امروزه اکسیدان ک یا آنتیدهنده تحر
اکسیدانی، اهمیت  استفاده از گیاهان با خاصیت آنتی

های اخیر در رابطه با  زیادی پیدا کرده است. در سال
های پژوهشاکسیدانی برخی گیاهان خواص آنتی

-بسیاری انجام شده است و انواع مختلفی از ترکیب

شده است که اکسیدانی در گیاهان یافت های آنتی
های آزاد مفید واقع  توانند برای کنترل رادیکالمی

اکسیدانی عصاره برخی گیاهان  شوند. فعالیت آنتی
-اکسیدان برابر و در برخی موارد حتی بیشتر از آنتی

 (.Malo et al., 2011های سنتتیک است )
از  Menthe piperitalفلفلی با نام علمی نعناع
ه گیاهان دارویی و از جمل lamiaceaeخانواده 

معطری است که اسانس آن مصارف دارویی، غذایی، 
آرایشی و بهداشتی فراوانی دارد. این گیاه هیبریدی 

 Menthaهای است که از تالقی بین گونه

aquatiica  وMenta spicata  به دست آمده است
(Foster, 1996طعم تند برگ .) های آن سبب شهرت

شده است. ترکیبات موجود  این گیاه به نام نعنافلفلی
کشی و اکسیدانی، قارچدر این گیاه دارای خاصیت آنتی

باشند. از ترکیبات مهم نعناع فلفلی کشی میحشره
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی آن است. به طور متوسط 

فلفلی را ترکیبات درصد وزن خشک برگ نعناع 23-19
نند درصد آن را ترکیبات فالونوئیدی ما 12فنولی و 

اریوسیترین، رزمارینیک اسید، هیسپریدین و لوتئولین 
 (.McKay & Blumberrg, 2006دهند )تشکیل می

اعضای خانواده نعناعیان حاوی مقادیر زیادی از 
ها، فنول اکسیدانی از قبیل پلی ترکیبات آنتی

و کارتنوئیدها هستند که نقش  E ،Cهای  ویتامین
جذب و  بسیار مهمی در تجزیه پراکسیدها و

های فعال اکسیژنی، اکسیژن سازی رادیکال خنثی
 Kursat etکنند )منفرد و اکسیژن سه گانه ایفا می

al., 2011 مشخص شده است که این ترکیبات و به .)
خصوص فالونوئیدها قادرند با پوشش دادن لیپیدها، 
روند پراکسیداسیون لیپیدی را تغییر داده و متوقف 

ند با کاهش سیالیت غشاهای توانکنند، هم چنین می
های سلولی و جلوگیری از تولید بیش از حد رادیکال

آزاد و محدود کردن پراکسیداسیون فسفولیپیدها و 
اسیدهای چرب غیراشباع، از غشاهای سلولی محافظت 

(. هدف از این Blokhina et al., 2003کنند )
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اکسیدانی سطوح مختلف پژوهش، بررسی خاصیت آنتی
های کیفی منی قوچ فلفلی بر شاخصگیاه نعناععصاره 

 باشد.عربی می
 

 هامواد و روش
 2-3رأس قوچ عربی با سن  12تحقیق حاضر بر روی 

سال در فصل تولیدمثل پاییزه )از اوایل مهرماه تا اواخر 
( در ایستگاه تحقیقاتی دام و طیور 1398آذرماه 

واقع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 
کیلومتری شمال شرقی اهواز  36در شهر مالثانی در 

ها مسقف نیمه باز با انجام شد. محل نگهداری قوچ
جمعی بوده و حیوانات دسترسی آخور و آبشخور دسته

ها مشتمل بر جو، ی قوچآزاد به آب و غذا داشتند. جیره
ی خشک و سیالژ ذرت بود و بلوک معدنی کاه، یونجه

قرار داشت. عمل استحصال منی با  لیسیدنی در آخور
تحریک الکتریکی توسط دستگاه الکترواجاکولیتور 

هفته انجام گرفت. به  6هفتگی و به مدت  طور به
منظور از بین بردن اثرات انفرادی، منی بدست آمده از 

بر پایه تریس  کننده رقیقها بالفاصله مخلوط و با قوچ
سیدسیتریک: گرم، ا 5/0گرم، فروکتوز:  63/3)تریس: 

 100لیتر در میلی 14مرغ: گرم، زرده تخم 99/1
لیتر آب مقطر( رقیق شد. سپس، این نمونه منی  میلی

قسمت تقسیم و هر کدام  5مخلوط و رقیق شده به 
 200و  150، 100، 50سطوح عصاره نعنافلفلی یعنی 

لیتر را دریافت کردند. تیمارهای میکرولیتر در میلی
سطوح مختلف عصاره  منی رقیق شده حاوی

ساعت  72و  48، 24های صفر، نعنافلفلی، در زمان
 درجه 5داری به حالت مایع در دمای پس از نگه

مانی، گراد، مورد ارزیابی درصد تحرک، زندهسانتی
های مورفولوژیکی و سالمت غشای ناهنجاری

 آلدهیددیمالونپالسمایی اسپرم و نیز غلظت 
(MDA منی در زمان پایانی ذخیره منی ) .قرار گرفتند

سیستم کاسا و درصد درصد تحرک اسپرم با استفاده از 
آمیزی های زنده و ناهنجار توسط روش رنگاسپرم
برای ارزیابی سالمت  نیگروزین تعیین گردید. -ائوزین

رفت.  کار بهها محلول هیپواسموتیک غشای اسپرم
اسمول به صورت تورم ها به محیط هیپوواکنش اسپرم

هایی که غشای دم است. در این حالت اسپرم
پالسمایی سالمی دارند به محلول واکنش نشان 

های ناسالم بدون واکنش باقی دهند، ولی اسپرم می
های در نمونه آلدهیددیتعیین غلظت مالونمانند. می

پالسمای منی به عنوان شاخص پروکسیداسیون 
استفاده از ها، با اسپرم لیپیدهای غشای پالسمایی

 Placerطبق روش( TBAتیوباریوتیک اسید ) واکنش

et al. (1966 ).انجام شد 
آمده از پژوهش حاضر در قالب طرح  دست نتایج به

ی نرم افزاری کامل تصادفی، با استفاده از برنامه
SPSS  ( مورد آنالیز قرار گرفت. جهت 20)ویرایش

 آلدهیددیبررسی کیفیت اسپرم و غلظت مالون
ها از تحلیل پالسمای منی در هر کدام از زمان

( و برای one way  ANOVAواریانس یک طرفه )
ای ای چند دامنهها، آزمون مقایسهمقایسه میانگین

 رفت.  کار بهدانکن 
 باشد:می مدل آماری طرح به صورت زیر

.Y𝑖𝑗 =  µ +  𝑇𝑖𝑗 + Eij 

Yijمشاهدات مربوط به صفات : 
: µ میانگین کل مشاهدات 
Tiاثر تیمار : 

Eij اثر خطا : 

 

 نتایج
(، میزان تحرک 1گیری )جدول بالفاصله پس از اسپرم

های مورفولوژیکی و سالمت رونده، ناهنجاریپیش
غشای پالسمایی اسپرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 

و  100، 50قرار نگرفت. در این زمان، نه تنها سطوح 
لیتر عصاره نعنافلفلی سبب میکرولیتر در میلی 150

ها نسبت به مانی اسپرمبهبود درصد تحرک کل و زنده
شاهد نشدند، بلکه بیشترین غلظت این عصاره )سطح 

لیتر( اثر منفی بر این میکرولیتر در میلی 200
 . (>05/0Pها داشت )فراسنجه



 1400تابستان ، هفتمسی و ، پیاپی اول، شماره همدسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   74

گیری و نگهداری منی به ساعت پس از اسپرم 24
حالت مایع، میزان تحرک پیشرونده، تحرک کل و 

مانی اسپرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار  زنده
لیتر میکرولیتر در میلی 200و  150نگرفتند. سطوح 

های عصاره نعنافلفلی با افزایش درصد ناهنجاری
پالسمایی اسپرم مورفولوژیکی و کاهش سالمت غشای 

 (. 2( )جدول >05/0Pدر مقایسه با شاهد همراه بودند )
گیری و نگهداری منی به ساعت پس از اسپرم 48

داری بر فلفلی تأثیر معنیحالت مایع، نه تنها سطوح نعناع
درصد تحرک پیشرونده اسپرم در مقایسه با گروه شاهد 

اثرات های اسپرم نیز نداشت، بلکه بر سایر فراسنجه
 (.3( )جدول >05/0Pنامطلوبی به جای گذاشت )

 

فلفلی به تأثیر افزودن سطوح مختلف عصاره نعناع
های کیفی اسپرم در زمان منی قوچ عربی بر فراسنجه

گیری و نگهداری منی به ساعت پس از اسپرم 72

در  ارائه شده است. 4، در جدول C°5حالت مایع در 
داری بر أثیر معنیاین زمان، تیمارهای آزمایشی ت

 های کیفی اسپرم نداشتند.فراسنجه
، با افزودن سطوح مختلف 5با توجه به جدول 

فلفلی به منی قوچ عربی، بیشترین عصاره نعناع
ساعت از  72 آلدهید پس ازدیغلظت مالون

، مربوط به C°5نگهداری منی به حالت مایع در 
لیتر عصاره بود میکرولیتر در میلی 100تیمار 

(05/0P<).

 گیری(های کیفی اسپرم )درصد( قوچ عربی )بالفاصله پس از اسپرمتأثیر سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر فراسنجه. 1جدول 

 سالمت غشای پالسمایی ناهنجاری مورفولوژیکی مانیزنده تحرک کل تحرک پیشرونده (μl/ml)تیمارها 

15/43 ±74/5 شاهد   31/3± 55/80 a
 03/3± 25/82 a 48/0± 75/3  22/3± 50/67  

83/40 ± 19/6 50نعنافلفلی   49/3± 70/77 ab
 75/2± 50/83 a

 48/0± 25/4  75/3± 25/66  

08/36± 37/7 100نعنافلفلی   50/4± 38/75 ab 54/3± 00/80 ab 25/0± 75/4  33/4± 50/62  

33/33 ± 62/6 150نعنافلفلی   99/3± 25/70 ab 54/3± 00/75 ab 47/0± 25/4  30/4± 50/57  

05/31 ± 07/6 200نعنافلفلی   41/3± 78/65 b 75/3± 75/68 b 63/0± 75/4  75/3± 75/53  
 .(>05/0Pدار است ) خطای معیار( با حروف نامشابه در هر ستون معنی ±ها ) میانگینتفاوت 

 
 گیری(از اسپرم ساعت پس 24های کیفی اسپرم )درصد( قوچ عربی )فلفلی بر فراسنجهتأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع .2جدول 

  سالمت غشای پالسمایی ناهنجاری مورفولوژیکی  مانیزنده تحرک کل تحرک پیشرونده (μl/ml) تیمارها 

83/26 ±47/2 شاهد   94/6± 10/66  74/6± 25/70  42/0± 00/5 b
 25/6± 25/56 a

 

23/23 ± 08/7 50نعنافلفلی   08/4± 17/53  14/12± 25/56  65/0± 50/6 ab
 64/7± 00/55 a 

20/24± 07/4 100نعنافلفلی   52/8± 13/45  45/1± 67/67  63/0± 25/6 ab
 01/6± 67/56 a

 

30/22 ± 36/3 150نعنافلفلی   85/2± 53/49  67/1± 66/61  48/0± 25/7 a
 89/2± 00/40 ab 

33/21 ± 59/3 200نعنافلفلی   83/2± 37/47  93/3± 67/52  71/0± 00/7 a
 89/2± 00/35 b 

 .(>05/0Pدار است ) خطای معیار( با حروف نامشابه در هر ستون معنی ±ها ) میانگینتفاوت 

 
 گیری(ساعت پس از اسپرم 48های کیفی اسپرم )درصد( قوچ عربی )تأثیر سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر فراسنجه. 3جدول 

 پالسماییسالمت غشای  ناهنجاری مورفولوژیکی مانیزنده تحرک کل تحرک پیشرونده (μl/mlتیمارها )

37/25 ±75/2 شاهد  04/4± 95/55 a
 14/4± 00/57 a 42/0± 75/5 b

 66/3± 25/46 a 

33/23 ± 84/5 50نعنافلفلی   98/5± 90/32 b
 10/4± 33/41 b

 48/0± 75/7 a
 04/5± 25/31 b

 

70/18± 68/0 100نعنافلفلی   56/6± 08/38 ab 67/1± 67/51 ab
 63/0± 75/7 a

 00/6± 50/37 ab
 

80/16 ± 15/0 150نعنافلفلی   98/5± 48/34 b 75/1± 33/43 b
 65/0± 50/7 ab

 49/4± 00/30 b 

00/17 ± 53/1 200نعنافلفلی   78/4± 60/33 b 62/1± 67/41 b 64/0± 50/7 ab
 64/1± 50/27 b 

 .(>05/0Pدار است ) خطای معیار( با حروف نامشابه در هر ستون معنی ±ها ) میانگینتفاوت 
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 گیری(ساعت پس از اسپرم 72های کیفی اسپرم )درصد( قوچ عربی )تأثیر سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر فراسنجه .4جدول 
 سالمت غشای پالسمایی ناهنجاری مورفولوژیکی مانیزنده تحرک کل تحرک پیشرونده (μl/mlتیمارها )

63/8 ±09/1 شاهد  23/4± 87/26  53/3± 33/28  65/0± 50/6  89/2± 10/15  
55/12 ± 25/0 50نعنافلفلی   12/5± 30/24  84/2± 00/35  65/0± 50/8  50/2± 50/17  

10/12± 84/2 100نعنافلفلی   80/3± 43/22  04/2± 10/35  41/0± 00/8  89/2± 00/15  

20/12 ± 38/4 150نعنافلفلی   27/5± 33/22  27/4± 75/28  85/0± 25/8  77/5± 00/15  
80/12 ± 47/3 200نعنافلفلی   81/4± 13/23  33/4± 50/27  65/0± 50/8  41/4± 67/16  

 
تأثیر سطوح مختلف عصاره نعنافلفلی بر غلظت  .5جدول 

 گیری(ساعت پس از اسپرم 72آلدهید منی قوچ عربی )دیمالون

 لیتر(مالون دی آلدهید )نانومول در میلی (μl/mlتیمارها ) 

65/1 ±03/0 شاهد  b
 

96/1 ± 30/0 50فلفلی نعناع b
 

89/2 0±/09 100فلفلی نعناع a
 

72/1 ± 23/0 150فلفلی نعناع b
 

74/1 ± 24/0 200فلفلی نعناع b 
دار خطای معیار( با حروف نامشابه در هر ستون معنی ±ها )تفاوت میانگین

 (.>05/0Pاست )

 

 گیریبحث و نتیجه
تنی نعنافلفلی بر در خصوص تأثیر برون ها گزارش

تحت شرایط  ویژه بهعملکرد تولیدمثلی حیوانات نر 
مایع )غیرانجماد( بسیار نادر است. در تحقیقی، افزودن 

کننده منی قوچ مغانی، تأثیر فلفلی به رقیقعصاره نعناع
های کیفی اسپرم متفاوت وابسته به دوز بر فراسنجه

گشایی منی داشت. متعاقب فرآیند انجماد و یخ
ی که سطوح پایین عصاره نعنافلفلی سبب بهبود طور به

ها نسبت به گروه مانی و تحرک اسپرمدرصد زنده
شاهد شد. در حالیکه دوز باالتر این عصاره با کاهش 

 ,.Vahedi et alها همراه بود )مانی اسپرمزنده

(. در مطالعه حاضر که بر خالف تحقیق فوق 2018
بی به حالت مایع تحت شرایط نگهداری منی قوچ عر

فلفلی در رفته عصاره نعناع کار بهانجام شد، سطوح 
های مختلف نگهداری منی به حالت مایع، نه زمان

ها شامل های کیفی اسپرمبهبود فراسنجهتنها سبب 
 کل، مانی، تحرک پیشرونده، جنبایی میزان زنده

های مورفولوژیکی، سالمت غشای  ناهنجاری
نشدند، بلکه در بعضی از  پالسمایی نسبت به شاهد

ها که در جداول مشخص است، اثرات نامطلوبی زمان
دیگر،  ها داشتند. در مطالعهنیز بر برخی صفات اسپرم

با افزودن عصاره اتانولی پونه )هم خانواده با گیاه 
کننده منی قوچ بلوچی، درصد  فلفلی( به رقیقنعناع
 Alizadehمانی و تحرک کل اسپرم بهبود نیافت ) زنده

et al., 2020 که موافق با تحقیق حاضر در قوچ عربی ،)
با استفاده از سطوح مختلف نعنافلفلی و نگهداری منی به 
حالت مایع است. بر خالف مطالعه حاضر، افزودن عصاره 

اکسیدان مشابه با الکلی رزماری به عنوان یک آنتی
نعنافلفلی به منی خروس، سبب بهبود کیفیت اسپرم و 

 Ramezaninejadشد ) آلدهید دی کاهش غلظت مالون

et al., 2017.)  
( نشان 2016) .Daghigh Kia et alتحقیقات 

لیتر عصاره میکرولیتر در میلی 150داد که افزودن 
مرزنجوش )گیاهی از خانواده نعناییان( با خواص 

فلفلی به منی قوچ قزل اکسیدانی مشابه نعناع آنتی
پیشرونده اسپرم نسبت به  باعث بهبود صفت تحرک

مانی گروه شاهد شد ولی در سایر صفات حرکتی، زنده
داری را و یکپارچگی غشای پالسمایی بهبود معنی

نسبت به گروه شاهد به همراه نداشته است. 
لیتر عصاره میکرولیتر در میلی 250گیری سطح کار به

مانی و دار صفات زندهاین گیاه موجب کاهش معنی
غشای پالسمایی نسبت به گروه شاهد شد. یکپارچگی 

عصاره مرزنجوش غلظت تولید  150استفاده از سطح 
را نسبت به گروه شاهد و سطح  آلدهیددیمالون

رفته  کار بهببیشتر آن کاهش داد. در تحقیق ما، سطوح 
نعنافلفلی نه تنها سبب کاهش غلظت  عصاره
د پالسمای منی عربی نسبت به شاه آلدهیددی مالون
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ساعت از نگهداری منی به حالت مایع نشد  72پس از 
لیتر نعنافلفلی دارای میکرولیتر در میلی 100بلکه دوز 

بیشتری در مقایسه با شاهد  آلدهیددیغلظت مالون
لیتر میلی 4بود. در تحقیق دیگر، افزودن سطح پایین )

لیتر( عصاره مرزنجوش به منی گاو هلشتاین در دسی
مانی و دار پارامترهای تحرک، زندهیباعث بهبود معن

ها و نیز کاهش یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم
یخ  -بعد از فرایند انجماد آلدهیددیغلظت مالون

گشایی منی در مقایسه با گروه شاهد شد. این در حالی 
لیتر میلی 20و  16است که سطوح باالی این عصاره )

رونده لیتر( سبب کاهش تحرک کل و پیشدر دسی
 Farhadi etهای دیگر شد )ها نسبت به گروهاسپرم

al., 2015های گیاهی (. افزودن مقادیر بیشتر عصاره
اکسیدانی، با مهار بیش از حد فعالیت با خاصیت آنتی

های دخیل در اکسیداسیون و احیاء و نیز بهم آنزیم
اکسیدانی و تولید زدن تعادل بین ظرفیت آنتی

ها، موجب کاهش ر محیط اسپرمهای آزاد درادیکال
(. Roca et al., 2004شوند )عملکردهای اسپرم می

سازی اسپرم در مطالعه دیگر، تحت عنوان بهبود ذخیره
خروس با استفاده از اسانس الکلی رزماری، استفاده از 

 5/12و  10سطوح پایین اسانس رزماری )سطوح 
اسپرم کننده، کیفیت گرم در لیتر( در مایع رقیقمیلی

 Shafighبخشید )گشایی بهبود خروس را پس از یخ

et al., 2016 همچنین افزودن عصاره آبی گیاه .)
منی بز، موجب بهبود  کننده رقیقرزماری به 

مانی، یکپارچگی غشای پارامترهای تحرک، زنده
های مورفولوژیکی پالسمایی و کاهش مقدار ناهنجاری

بز را در برابر  هایها شده و توانست اسپرماسپرم
های آزاد حفظ کند های ناشی از رادیکالآسیب

(Zanganeh et al., 2013 نتایج تحقیقات دیگر .)
های کرمانی در موش داد که عصاره آویشن نشان

دیابتی دارای آثار مطلوب بر دستگاه تولیدمثلی بوده و 
اکسیدانی و ضد پراکسیداسیونی لیپیدی در خواص آنتی

(. با (Honari & Pouraboli, 2019اد بیضه نشان د
سازی منی بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر ذخیره

میکروگرم  100خروس مشخص شد که اضافه کردن 
عصاره برگ زیتون به منی خروس، میزان تولید 

داری کاهش داد و معنی طور بهرا  آلدهیددی مالون
ساعت از  72و  48های کیفی اسپرم پس از فراسنجه

 200هایی که منی بهبود یافت، ولی در نمونه ذخیره
 آلدهید دی میکروگرم عصاره اضافه شده بود، غلظت مالون

افزایش یافته و کیفیت اسپرم متعاقب نگهداری منی 
(. با Jalali-Kohi Kheili et al., 2016کاهش یافت )

فلفلی خاصیت که همانند نعناع Eبررسی اثر ویتامین 
ر اسپرم قوچ قزل در شرایط انجماد، اکسیدانی دارد، بآنتی

مانی و مول آن موجب بهبود میزان زندهمیلی 2غلظت 
های اسپرم شد تحرک اسپرم و کاهش ناهنجاری

(Amini Pour et al., 2013.) 
اکسیدان  طی پژوهشی که در مورد اثر افزودنی آنتی

بر پارامترهای فیزیولوژیکی اسپرم قوچ در شرایط سرما 
 Eهای سیستئین و ویتامین اکسیدانآنتیصورت گرفت، 

مانی اسپرم قوچ شدند سبب بهبود میزان تحرک و زنده
(Angel et al., 2009 ،در تحقیقی دیگر .)

و گلوتامیون با بهبود  Cهای ویتامین اکسیدان آنتی
(. Fanaei et al., 2013ها همراه بودند )حرکت اسپرم

سیستئین، اسید های اکسیدان در بررسی اثر آنتی
آسکوربیک و هیپوتائورین بر اسپرم بز بوئر مشاهده شد 

مانی، های فوق سبب بهبود میزان زندهاکسیدان که آنتی
سالمت غشای پالسمایی و سالمت آکروزوم اسپرم 

مول سیستئین و میلی 5شدند، طوری که غلظت های 
های فوق را مول هیپوتائورین بهبود فراسنجهمیلی 10

(. این نتایج، Memon et al., 2012ال داشتند )دنب هب
حاضر با استفاده از سطوح  های مطالعهمغایر با یافته

کننده منی قوچ عربی  در رقیقمختلف عصاره نعنافلفلی 
های مختلف های کیفی اسپرم در زمانبر فراسنجه

گراد بود. سانتی درجه 5نگهداری منی به حالت مایع در 
نعنافلفلی در طب انسانی، شواهدی از  علیرغم فواید زیاد

ها و اثرات سمی و مضر این گیاه بر عملکرد برخی سلول
ها از جمله کلیه، کبد، رحم، بافت بیضه و نیز کاهش بافت

با تغییر  غلظت تستوسترون و میل جنسی مردان احتماالً
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ها وجود دارد. حتی واکنش روند ترشح گونادوتروپین
ی این گیاه گزارش شده هاآلرژیک نسبت به برگ

 ,.Nozhat et al., 2014; Akdogan et alاست )

(. در تحقیقی، با تجویز خوراکی سطوح مختلف 2004
های نر نژاد ویستار، عصاره برگ نعنافلفلی به موش

های غیرپیشرونده و غیرمتحرک در  تعداد اسپرم
های تیمار با عصاره نعنافلفلی بیشتر از گروه  نمونه

(. در مطالعه دیگر، Nozhat et al., 2014شاهد بود )
پس از تجویز عصاره برگ نعناع، عملکرد تولیدمثلی 

که تراکم، درصد تحرک و موش نر مختل شد. طوری
های ها کاهش و میزان ناهنجاریمانی اسپرمزنده

 ,Sharma & Jacobمورفولوژیکی  افزایش یافت )

مطالعه  ها مشابه با نتایج(. اثر سمی این یافته1996
لذا عالرغم این حقیقت   باشد.حاضر در قوچ عربی می

که نعنافلفلی حاوی طیف وسیعی از ترکیبات فعال 
باشد، اکسیدانی میبیولوژیکی با خاصیت آنتی

گزارشاتی از اثرات ضد آندروژنیکی آن وجود دارد. 
همچنین، تزریق عصاره این گیاه به موش صحرایی، 

زدا از جمله ی سمهاسبب کاهش فعالیت آنزیم
سوپراکید دیسموتاز، کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز و 

شناسی نیز  گلوتاتیون ردوکتاز شد. در مطالعه بافت
کاهش تراکم اسپرم در دم اپیدیدیم و دژنراسیون 

(. Kumar et al., 2008مجاری وابران مشاهده شد )
های باال ممکن در غلظت ویژه بهعصاره نعنافلفلی 

است فعالیت زنجیره تنفسی میتوکندریایی مرتبط با 
را فعال نموده و از این طریق موجب  IIکمپلکس 

( ROSهای فعال اکسیژن )تولید بیش از حد گونه
اغلب منجر به اختالل  ROSهای باالی شود. غلظت

عملکردی میتوکندری و پاره شدن غشای آن شده و 
-حیط پیرامونی اتفاق میبه م ROSدر نتیجه رهایی 

    (.Tvrda et al., 2018افتد )
توان نتیجه گرفت که با از مطالعه حاضر می

های مختلف عصاره نعنافلفلی به افزودن غلظت
ها به حالت منی قوچ عربی و نگهداری آن کننده رقیق

های مختلف، نه تنها مایع و ارزیابی در زمان
با گروه شاهد های کیفی اسپرم در مقایسه  فراسنجه

بهبود نیافتند، بلکه حتی شاهد کاهش کیفیت اسپرم 
طی این مدت بودیم. لذا استفاده از عصاره نعنافلفلی در 

 شود.  منی قوچ توصیه نمی کننده رقیق
 

 سپاسگزاری
از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به 

تشکر و  ،سبب فراهم نمودن امکانات تحقیق حاضر
 گردد.قدردانی می
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