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 چکیده

 12سرم خون و محیط کیسه بیضه، خونگیری از ورید وداج  نظور بررسی اثر سن و فصل بر غلظت تستوسترونبه م

سال در فصول تابستان )تیرماه( و زمستان  21تا  21و  21تا  6، 6تا  1رأس نریان اصیل عرب، در سه رده سنی 

گیری ایمونواسی و محیط کیسه بیضه بوسیله کولیس اندازهماه( انجام شد. مقادیر تستوسترون خون به روش رادیو)دی

ها در دو فصل، در سه رده و تفاوت آن Tهای مذکور بین فصول تابستان و زمستان توسط آزمون شد. مقایسه فراسنجه

مورد  SPSS ای دانکن با استفاده از برنامه نرم افزارو آزمون چند دامنه یک طرفه( ANOVAی با تجزیه واریانس )سن

فصول تابستان و زمستان دارای تفاوت  نگین غلظت تستوسترون سرم خون بینآنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که میا

داری در فصل تابستان بیشتر از زه دور کیسه بیضه به صورت معنی(. میانگین اندا<10/1Pباشد )داری نمیآماری معنی

ساله به صورت  21تا  21های (. در فصل زمستان میانگین غلظت تستوسترون در نریان>10/1Pفصل زمستان بود )

داری عنی(، ولی این فاکتور در فصل تابستان در سه رده سنی تفاوت م>10/1Pها بود )ساله 21تا  6داری بیشتر از معنی

نتایج (. <10/1Pداری نداشت )رده سنی تفاوت معنی 3(. همچنین، محیط کیسه بیضه در دو فصل در <10/1Pنشان نداد )

نشان داد در تابستان حجم بیضه و سطح هورمون تستوسترون افزایش یافته که شواهدی بر افزایش فعالیت تولیدمثلی 

رای در میزان هورمون تستوسترون و محیط کیسه بیضه در سه رده سنی داباشد ولی روند افزایشی یا کاهشی معنیمی

 سال در دو فصل مشاهده نشد. 21تا  21و  21تا  6، 6تا  1
 

 ، فصل، تستوسترون، محیط اسکروتومنریان، سن کلیدی: هایواژه

mailto:Yavarmaddahi@yahoo.com
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 مقدمه

غلظت تستوسترون سرم خون تحت تأثیر در نریان      

فصلی  فعالیتو  (1101 2)حافظ و حافظ ردفصل قرار دا

و  1یلکونا) باشدفتوپریود می متأثر ازنیز بیضه 

اندازه بیضه از عوامل مهم تأثیرگذار  .(1122 همکاران

تستوسترون پالسمای خون و تعداد کل  بر غلظت

باشد )شرقی و اسپرماتوزوئیدهای تولیدی در نریان می

تولید اسپرم با وزن بیضه همبستگی  .(2331نوروزیان 

تر، شمار بیشتری های سنگینتی دارد؛ یعنی، بیضهمثب

سازند. تعیین وزن بیضه در حیوان زنده، اسپرم می

های آن، ممکن نیست اما بین وزن بیضه و اندازه

گیری محیط همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد. اندازه

بیضه درون اسکروتوم، نشان دهنده تغییرات وزن 

توان برآوردی را ی آن، میگیرها است و با اندازهبیضه

گیری تولید از توان اسپرم سازی به دست آورد. اندازه

های ساخته شده در هر دو اسپرم روزانه )شمار اسپرم

بیضه در یک روز( نیازمند جداسازی بیضه یا بخشی از 

هایی که به دام آن است که روش کاربردی نیست. روش

ط یا عرض گیری محیرسانند، مانند اندازهآسیب نمی

وردهای به نسبت دقیقی را از تولید آاسکروتوم، بر

(. از 2331دهند )ضمیری اسپرم روزانه، به دست می

 هایکنترل هورمونی فرایند تولیدمثل در نریانآنجا که 

این  در عرب منطقه دزفول به خوبی شناخته شده نیست

بر سرد  ل گرم وواثر فصتحقیق تصمیم گرفته شد 

اندازه محیط اسکروتوم ستوسترون و تهورمون غلظت 

 .دشوبررسی سال  21تا   1 سنیندر 

 

 مواد و روش ها

 محل و زمان اجرای طرح 

( به عنوان نماینده 2301مطالعه حاضر، در تیرماه )     

( به عنوان نماینده فصل سرد 2301ماه )فصل گرم و دی

شهرستان دزفول انجام  مزارع پرورش اسب عربیدر 

                                                           
Hafez and Hafez 1  

Elkon 2  

درجه و  13جغرافیایی  طولن دزفول در شهرستاشد. 

 11درجه و  31جغرافیایی  عرضو شرقی دقیقه  11

 211 دریا سطحآن از  ارتفاعو  قرار دارددقیقه شمالی 

 دارایی یآب و هوا از نظرباشد. دزفول متر می

ترین گرم باشد.میای تابستانی گرم و زمستانی مدیترانه

با  ماهو دی ماهیرهای سال به ترتیب تو سردترین ماه

 10گراد در زمستان و درجه سانتی 3 یمیانگین دما

 .باشدگراد در تابستان میدرجه سانتی
 ها انتخاب اسب

 و شناسنامه با عرب نریان 12در این تحقیق از      

 هایاسب ویژه داغ دارای همچنین و مشخص تبارنامه

یر و ز (3واهواسب عرب ) جهانی انجمن تایید مورد عرب

نظر هیأت سوارکاری استان خوزستان و شهرستان 

در دو فصل نریان  12. از تمام استفاده شددزفول 

 .گیری به عمل آمدنمونه تابستان و زمستان

 شیوه اجرای طرح

رأس نریان در سه رده  12این تحقیق با استفاده  از      

سال، به ترتیب با وزن  21تا  21و  21تا  6، 6تا  1سنی 

، 46/377±22/22، 3/323±77/9متوسط 

کیلوگرم و طول قد متوسطی برابر  64/8±83/624

ای متر تحت مدیریت پرورشی و تغذیهسانتی 37/6±244

 ((.SE±)میانگین فراسنجه ) یکسان انجام شد

 هاگیری از اسبخون

ها جهت ها و معاینه آنپس از مقید کردن اسب     

دار های خأللوله سالمتی، از ورید وداج با استفاده از

-های یک)ونوجکت( بدون ماده ضد انعقاد با سرسوزن

( در تیرماه )نماینده فصل گرم( و 23بار مصرف )نیدل 

ماه )نماینده فصل سرد( ها در دیمجدداً از همان اسب

نمونه خون گرفته  11گیری به عمل آمد. در مجموع خون

-های جمع آوری شده بعد از هر بار خونشد. نمونه

دقیقه  21در دقیقه و به مدت  3111در دور گیری، 

سرم حاصل از هر نمونه را در  شد،میسانتریفیوژ 

سی قرار داده و در کنار یخ های یک سیمیکروتیوپ

                                                           
3 World Arabian Horse Organization  
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درجه  -11خشک به دانشگاه رامین منتقل و در دمای 

در زمان مناسب به آزمایشگاه و کرده گراد فریز سانتی

گیری غلظت اندازه جهاد دانشگاهی اهواز جهت

به  (کیت حیوانی ساخت کشور بلژیک) تستوسترون

 ( انتقال داده شدند.RIAروش رادیوایمونواسی )

 گیری محیط اسکروتوماندازه

گیری دور کیسه بیضه در دو فصل بعد از اندازه     

  مهار دام، با متر )کولیس مانند( انجام شد.

 آنالیز آماری 

ل از این تحقیق با استفاده از های آماری حاصداده     

( مورد آنالیز قرار 23)ویرایش  SPSS برنامه نرم افزار

و محیط سرم خون  تستوسترونگرفت. مقایسه غلظت 

ل تابستان و زمستان توسط وبین فص کیسه بیضه

فصل، در سه  وها در دو تفاوت این فراسنجه Tآزمون 

 زیهجبا تسال  21تا  21و  21تا  6، 6تا  1رده سنی 

ای و آزمون چند دامنه (ANOVA)طرفه واریانس یک

لظت غبررسی ارتباط بین دانکن مورد آنالیز قرار گرفت. 

تستوسترون با محیط اسکروتوم با آزمون همبستگی 

 .دو متغیره پیرسون مورد آنالیز قرار گرفت

 

 و بحث نتایج

فصل بر تغییرات غلظت هورمون  اثربررسی 

 کروتومو محیط اس تستوسترون

در این تحقیق میانگین غلظت هورمون تستوسترون      

دار ل تابستان و زمستان از لحاظ آماری معنیوبین فص

و همکاران  2با نتایج تحقیقات گورانی  ( که2نبود )جدول 

( و 1111) 3(، رینچ1110و همکاران ) 1(، آلتینسات1122)

نتایج باشد. می مخالف ( در اسب1110حافظ و حافظ )

ین تحقیق در خصوص اندازه محیط اسکروتوم نشان ا

داری در داد که میانگین این فاکتور به صورت معنی

( و با 2)جدول  باشدسرد می گرم بیشتر از فصل فصل

 باشد.میموافق اسب در  (1111نتایج مطالعه رینچ )

                                                           
Gooranine 1  

 Altinsaat 2  

Wrench 3  

خود بر روی  در تحقیق( 1122)گورانی و همکاران      

غلظت هورمونی تستوسترون  نشان دادند که اسب عرب

داری در فصل تابستان بیشتر از فصل به صورت معنی

( 1110)آلتینسات و همکاران  ؛ همچنینباشدزمستان می

ساعت روشنایی و نه  20ماه با نشان دادند که در تیر

در اسب غلظت هورمون تستوسترون  ساعت تاریکی

ت ماه با نه ساعداری باالتر از دیبه طور معنیعرب 

 رینچ . در مطالعهباشدمی ساعت تاریکی 20روشنایی و 

بیشترین اسپرم با مرفولوژی نرمال و بهترین  ،(1111)

بیشترین حجم و اندازه  ،اسپرم از لحاظ کیفیت و کمیت

داری به صورت معنیاسب  بیضه و غلظت تستوسترون

. گفته شده مشاهده شدتیر(  -در فصل تولید مثل )خرداد

ورهای معتدل شمالی، کاهش سطح است که در کش

های نر از مهر تا خون در اسب LHتستوسترون و 

 (.     1110حافظ و حافظ باشد )بهمن ماه می

النه را تحت تأثیر فتوپریود و دما، چرخه جنسی سا     

که اثر فتوپریود  انددادهها نشان دهند و بررسیقرار می

حافظ و )باشد از دما میکارآمدتر جنسی  بر چرخه

(. فعالیت جنسی نریان در فصل غیر 1110حافظ 

ه ورتولیدمثل، وابسته به برخی شرایط از جمله د

غلظت فتوپریود است که بر روی اندازه بیضه و 

فتوپریود از طریق دو  گذارد.تستوسترون سرم اثر می

کند. اوالً بر روی مکانیسم مجزا اثرات خود را اعمال می

یپوفیزی تأثیر مستقیم اعمال ه -محور هیپوتاالموس

کرده و ثانیاً در حساسیت سیستم عصبی مرکزی به 

نشان منفی استروئیدها تغییرات همزمانی  بازخورد

در حیوانات روز بلند، در  (.1111رینچ ) دهدمی

( ترشح مالتونین D3L: 26روزهایی با دوره نوری بلند )

ود شکاهش یافته و موجب افزایش فعالیت تولیدمثلی می

( که باعث D26L: 3ولی روزهایی با دوره نوری کوتاه )

شوند، فعالیت افزایش ترشح هورمون مالتونین می

(. 1111 1سعد و میورالبنیابد )جنسی دام کاهش می

های تنظیم ترشح هورمون مالتونین توسط سلول

                                                           
Ben Saad and Maurel 1  
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های نوری در سیستم عصبی، بر اثر تحریک گیرنده

ید مالتونین را تحریک گیرد. تاریکی تولچشم صورت می

کند. میزان ترشح و روشنایی ترشح آن را مهار می

ها و فعالیت هورمون مالتونین ترشح آندروژن

کند به طوری که ترشح مالتونین تولیدمثلی را تنظیم می

 LH آزاد سازی GnRHکند. را مهار می GnRHترشح 

با اثر  LHشود، را سبب می پیشین از هیپوفیز FSHو 

ها، تستوسترون را در نریان تولید کرده و هبر بیض

الگوی ترشحی تستوسترون در نریان سبب بروز 

شود تغییرات فصلی در گامتوژنز و میل جنسی می

 حجم بیضه(. نشان داده شد که افزایش 1121 2الیئوت)

نریان بالغ طی فصل تولیدمثلی با افزایش غلظت 

 و 1بویدتستوسترون همبستگی مثبت داشته است )

(. اندازه بیضه از عوامل مهم تأثیرگذار بر 1116همکاران 

غلظت تستوسترون پالسمای خون و تعداد کل 

باشد تولیدی توسط نریان می یاسپرماتوزوئیدها

(. فعالیت فصلی بیضه تحت دوره 1110حافظ و حافظ )

( و در ارتباط با میزان 1111 3داویس مورلفتوپریود )

ها با رشح گونادوتروپینها است تترشح گونادوتروپین

کند. با افزایش طول روز تغییرات فتوپریود تغییر می

ها افزایش یافته و موجب بزرگ ترشح گونادوتروپین

شود ها و افزایش غلظت تستوسترون میشدن بیضه

 (. 1110حافظ و حافظ )

،  1121و همکاران  1کاسائو)تحقیقات محققین      

، 1122کون و همکاران ایل، 1110آلتینسات و همکاران 

اختالف  ،در خصوص تولیدمثل فصلی اسب (1111رینچ 

 روز بین فصل تابستان و زمستان راساعتی در طول  3

فصلی حیوان نر کامالً  یعاملی جهت فعالیت تولیدمثل

طول اند. از آنجا که در شهرستان دزفول اختالف دانسته

فصل زمستان )دی فصل تابستان )تیرماه( و در روز 

توان باشد، احتماالً میماه( تقریباً برابر چهار ساعت می

                                                           
Elliott 2  

Boyd 3  

Davies morel 4  

aoCas 5  

چنین استدالل کرد که، اختالف طول روز )مدت  این

زمان روشنایی( در فصل گرم و سرد به شکلی نیست 

های عرب که بتواند فعالیت جنسی کامالً فصلی در نریان

که با این منطقه ایجاد کند، به همین دلیل مشاهده شد 

دار در اندازه محیط کیسه بیضه در ش معنیوجود افرای

غلظت هورمون فصل تابستان نسبت به فصل زمستان، 

گرم نسبت به فصل فصل  تستوسترون سرم خون در

-داری را نشان نداد. نتایج نشان میتفاوت معنی سرد

های خون، دهند که فصل سال روی میزان هورمون

ی و رفتار جنسی، خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی من

( و 1110حافظ و حافظ گذار بوده )اثرآن باروری 

فعالیت تولیدمثلی اسب نر در تمام طول سال ادامه 

های داشته با این واقعیت که اندازه بیضه، تعداد سلول

، غلظت تستوسترون و در نتیجه حجم و غلظت گالیدی

 (.1111رینچ یابد )اسپرم در فصل زمستان کاهش می
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 دور کیسه بیضه در فصول تابستان و زمستان در نریان عرب در دزفول رمون تستوسترون سرم خون و اندازهتغییرات هو -1جدول

  محیط کیسه بیضه تستوسترون                                           

                      (ng/ml)                (cm) 
 a82/4±3/39                  94/2±82/4                                        فصل تابستان  

 b42/4±44/33                                             2/2±22/4                                          فصل زمستان

 (SE±میانگین فراسنجه )    

 .(P<44/4) داری دارندهای با حروف متفاوت اختالف آماری معنیر ستون، میانگین*در ه     

 

سن بر تغییرات غلظت هورمون اثر بررسی 

 تستوسترون و محیط اسکروتوم 

نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت      

در فصل تابستان، در سه رده  هورمون تستوسترون،

تفاوت آماری سال  21تا  21و  21تا  6، 6تا  1سنی 

(. در فصل زمستان میانگین 1)جدولداری ندارد معنی

سال به  21تا  21غلظت این فاکتور در رده سنی 

؛ ولی در سال بود 21تا  6داری بیشتر از صورت معنی

سال   21تا  21و  سال 21تا  6با  سال 6تا  1رده سنی 

یط (. مح3)جدول  داری مشاهده نشدتفاوت آماری معنی

کیسه بیضه در فصول تابستان و زمستان در سه رده 

 (.3 و 1 داری نشان نداد )جدولتفاوت معنی فوقسنی 

در این تحقیق بیشترین اندازه محیط اسکروتوم و      

سال مشاهده  21تا  21غلظت تستوسترون در رده سنی 

( 1113و همکاران ) 2شد، که با نتایج تحقیقات کادیونس

 د. در اسب موافق بو

( در تحقیقات خود نشان 1113کادیونس و همکاران )     

های لیپیزین با افزایش سن غلظت دادند که در اسب

 کند. ها افزایش پیدا میتستوسترون سرم خون در نریان

در تحقیق حاضر فاکتورهای فوق )بجز اندازه محیط      

داری اسکروتوم در فصل زمستان( روند افزایشی معنی

اندازه محیط اسکروتوم در  ش سن نشان ندادند،با افزای

فصل تابستان و غلظت تستوسترون در فصول تابستان 

تا  1سال کمتر از سنین  21تا  6و زمستان در رده سنی 

باشد که این کاهش در روند افزایش اندازه سال می 6

                                                           
1 Kadunc  

محیط اسکروتوم و غلظت تستوسترون همراه با سن 

تمرینات ای و یا یهتواند مربوط به برنامه تغذمی

ها مربوط شود و نیاز به تحقیق بیشتر نریانورزشی 

دارد به عنوان مثال در مطالعات هانکی ویلسون این 

طور نشان داده شده است که تمرینات استقامتی باعث 

کاهش سطح تستوسترون سرم در زمان استراحت 

شود. در تحقیق انجام شده توسط کارلی و همکاران می

هفته از  13بیان شد که پس از گذشت  در انسان،

تمرینات شنا، سطح تستوسترون خون ورزشکاران بالغ 

 1برندون و پاناگیوتاکمتر از دوره قبل از تمرین بود )

1113.) 

همبستگی محیط کیسه بیضه با غلطت تستوسترون 

 در فصول تابستان و زمستان

( =01/1r) داریمعنیدر فصل تابستان همبستگی      

ین اندازه محیط کیسه بیضه و غلظت تستوسترون ب

ولی در فصل زمستان این همبستگی  مشاهده شد

 .(=36/1r)دار نبود معنی

 

 گیری کلی نتیجه

هورمون سطح این تحقیق نشان داد باالترین       

 21تستوسترون و اندازه محیط اسکروتوم در رده سنی 

-شی معنیروند افزایشی یا کاهباشد ولی میسال  21تا 

تا  1در سه رده سنی  فاکتورهای فوق داری در میزان

 در فصول تابستان و زمستان 21تا  21و  21تا  6، 6

 ، در خصوص اثر فصل، مشاهده شد درمشاهده نشد

                                                           
Brendon Panagiota 2  
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تابستان حجم بیضه و سطح هورمون تستوسترون 

افزایش یافته که شواهدی بر افزایش فعالیت تولیدمثلی 

گیری و اسپرم جفت  اسبو به عنوان فصل من هبود

جهت تعیین زمان دقیق  ولیشود گیری پیشنهاد می

باشد که مورفولوژی گیری و اسپرم گیری نیاز میجفت

 اسپرم نیز مورد تحقیق قرار گیرد.

 

 

 سال 11تا  6سال،  6تا  2در سه رده سنی تفاوت میزان هورمون تستوسترون و محیط کیسه بیضه در فصل تابستان -2جدول

 نریان عرب در دزفولسال در  14تا  11و 

 محیط کیسه بیضه                        تستوسترون                                    

                     (ng/ml)         (cm)                      
         37±24/2                   66/2±46/4                          سال 4-2

         4/34±22/2                                                               44/2±37/4                        سال 24-4

         4/39±63/2                     69/2±42/4              سال 26-24

 (SE±میانگین فراسنجه )

 

سال  11تا  6سال،  6تا  2در سه رده سنی رون و محیط کیسه بیضه در فصل زمستان تفاوت میزان هورمون تستوست-3جدول

 عرب در دزفول نریانسال در  14تا  11و 

 محیط کیسه بیضه                               تستوسترون                                   
  (ng/ml)          (cm)                      

         ab63/4±93/2            88/4±9/32                       سال 4-2

         a28/4±4/2             89/4±2/36                      سال 24-4

        b22/4±88/2                                     44/2±3/34                 سال 26-24

 (SE±میانگین فراسنجه )

 (.P<10/1)داری دارند های با حروف متفاوت اختالف آماری معنیمیانگین*در هر ستون، 

 تشکر و قدردانی

دانند که از هیأت نویسندگان وظیفه خود می     

رضا سوارکاری دزفول بویژه جناب سرهنگ علی

فر از زن ریاست این هیأت و آقای محمد اخالقیپنبه

ر زمان اعضای این هیأت به خاطر همکاری صمیمانه د

 انجام تحقیق تشکر و قدردانی نمایند.
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Abstract 

In order to study the effects of age and season on concentration of the blood serum testosterone and 

the scrotum circumference, blood samples were taken, in summer (July) and winter (January) from 

jugular vein of 21 purebred Arabian stallions categorized in 2-6, 6-10 and 10-14 years of age. The 

concentration of the blood testosterone and the size of scrotum circumference were measured by the 

standard radioimmunoassay and collis vernier, respectively. Comparison of subjected parameters 

between summer and winter seasons were conducted using t-test and the differences among the 

three age groups in two seasons were done by one-way ANOVA, fitting Duncan test as 

implemented in the SPSS software. Results showed that there were not significant differences in 

blood serum testosterone concentrations between summer and winter seasons (P>0.05). The average 

size of the scrotum circumference in the summer season was significantly greater than that observed 

in winter (P<0.05). In the winter, the average testosterone concentration in the stallions of 10 to 14 

years of age was significantly greater than 6 to 10 years-old stallions (P<0.05), but in the summer, 

the average concentration of testosterone did not varied significantly between age groups (P>0.05). 

Also, the size of scrotum circumference in three studied age groups was not significantly varied 

between two seasons (P>0.05). The results showed the increasing levels of testicular volume and 

testosterone in the summer that is evidence of increased reproductive activity, But don’t observed 

the increase or decrease in the mean testosterone level and scrotum circumference in 3 age 2 to 6, 6 

to 10 and 10 to 14 years in both seasons. 
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