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 چکیده

مغانی ×های دورگ آرخارمرینوسییر میش محرک بر عملکرد جنسی قوچهدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات تغ

 دو رویه تحریک جنسی قرار گرفتند. در رویه اول، از میش محرک یکسان برای دو ارائه متوالی است. حیوانات نر در

استفاده شد، اما در رویه دوم میش محرک پس از ارائه اول توسط میش جدید جایگزین شد. رفتارهای جنسی توسط 

رویه جنسی مشاهده شد در مورد شخص مشاهده کننده در بیرون از قفس ثبت شد. تنها اختالف معنی داری که بین دو 

های جنسی اول و دوم جنسی، ثانیه به ترتیب برای رویه 91/44 در برابر 87/19مدت زمان الزم برای اولین پرش بود )

(51/5P< به هر حال، در مورد سایر صفات جنسی شامل: دفعات بو کردن ناحیه کپل بدون انجام حرکت فلهمن، دفعات .)

انجام حرکت فلهمن، تالش برای جفتگیری، لگد زدن، مدت زمان الزم برای انزال، زمان سپری شده بوکردن ناحیه کپل با 

ها از لحاظ آماری  اختالف معنی داری مشاهده نشد. د دفعات پرش بدون انزال بین گروهمابین انزال تا پرش بعدی و تعدا

د، بنابراین، تغییر میش دهننشان می ی جنسی راهای دورگ تمامی رفتارهاشان داد که در مناطق سردسیر، قوچنتایج ن

 ها داشته باشد.تاثیر مثبتی بر عملکرد جنسی قوچ تواندمحرک نمی

 

 ، محرک جنسی، میش غیر فحلهای دورگقوچ عملکرد جنسی،واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

بهبود ژنتیکی در برنامه های جفت گیری طبیعی و تلقیی  

مصنوعی در حیوانیات مزرعیه ای مسیتلزم اسیتفاده از 

حیوانات نر برتر می باشد. بنابراین، در تمیام گلیه هیای 

اصالح نژادی شناسایی و حذف دام نر ضیعی  از نریر 

عملکرد جنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بیود 

وع نیازمند صرف هزینیه و نییروی هر چند که این موض

در صنعت دامداری (. 9119کار باشد )پرایس و همکاران 

غالبا تفکیک بره های نر و ماده پس از شیرگیری، انجیام 

می گیرد. به هر حال، در کنار هم قیرار دادن زود هنگیام 

حیوانییات نییر و مییاده در کنییار هییم باعییل بهبییود تکامییل 

واهد شد )آگوستین و عملکرد جنسی و تولیدمثلی آنها خ

بودن توانیایی هیای بیروز رفتیار  پایین (.1599ورژینیو 

جنسی حیوان نر بیا تاثیرنیامطلوگ گذاشیتن بیر شیانس 

آبستنی دام های ماده و به دنبال آن نرخ زایش می تواند 

منجییر بهکییاهش درآمیید حاصییله بییرای دامییدار گییردد. 

مهمترین هدف رفتار تولید مثلی به هیم نیز دییک کیردن 

وانات نر و ماده برای جفت گیری اسیت تیا گونیه هیا حی

گوسیفندان نیژاد (.1551پایدار بمانند )کاراتی و همکاران 

دورگ آرخارمرینوس از تالقی بیین قیوچ هیای وحشیی 

نژاد آرخار با میش های نژاد مرینیوس بیه وجیود آمیده 

انیید. در شییمال غییرگ ایییران گوسییفندان نییژاد دورگ 

ابی بیه پشیم و گوشیت آرخارمرینوس عمدتا برای دستی

پرورش داده می شوند و جفت گیری طبیعی تنهیا روش 

مورد استفاده برای تولید مثل ایین حیوانیات در شیرایط 

مرتع می باشد. بنابراین استفاده از قوچ های برتر کیه از 

لحاظ عملکرد جنسی در حد قابل قبولی باشید ضیروری 

است. همچنین در پیرورش متمرکیز گوسیفند و بیز نییز 

زم است که در دوره های کوتیاه میدت تولیید مثلیی از ال

حیوانات نر برتر با میل جنسیی، رفتیار جنسیی و تیوان 

باالی انیزال اسیتفاده کیرد، بیه خصیون زمیانی کیه از 

روش هم زمان سازی فحلی در گله استفاده شود )امییر 

 (.9171و همکاران 

تحریک جنسی اشاره دارد به روشی که در کوتاه تیرین  

زمان ممکن بتوان از حیوانیات نیر انیزال هیای بیشیتری 

بدست آورد. به عنوان مثال تغییر حییوان محیرک میاده 

باعل کوتاه شیدن زمیان انیزال در حیوانیات مزرعیه ای 

آمیاده سیازی (. 1554خواهد شد )سیلوستر و همکاران 

ی شود که حیوان نر به انیدازه جنسی به دوره ای گفته م

( و 1552کافی برای رفتارهای پرشی )لیزاما و همکیاران 

انزال به منرور تامین منی با کیفیت باال که حاوی اسپرم 

زنده بیشتری در هر انزال است تحرییک شیود )الفتیی و 

مطالعات قبلی در گیاو )میادر و پیرایس  (.1591همکاران 

( به اثبات رسیانید 9174( و بز )پرایس و همکاران 9174

کییه تحریییک جنسییی باعییل بهبییود عملکییرد جنسییی اییین 

 حیوانات خواهد شد.

( پیشنهاد کردند که برای بهبود 9119پرایس و همکاران )

عملکرد جنسی قوچ های جوان قبل از فصل تولید مثلیی، 

بهتر است این قوچ هیای جیوان در معیری مییش هیای 

سییت بییرای فحیل قییرار بگیرنیید. و اییین موضییوع ممکیین ا

صنعت دامپروری سنتی در اییران حیائز اهمییت باشید، 

چرا که در ایران نیز قیوچ هیای جیوان تیا قبیل از فصیل 

تولید مثلی از دام های ماده جدا نگیه داری میی شیوند و 

ضروری است که به منریور کسیب تجربیه جنسیی  بیه 

خصون در نژادهای دنبه دار این مسیاله میورد توجیه 

جایی که اطالعات کمیی در میورد خان قرار گیرد. از آن

میییل جنسییی و عملکییرد جنسییی قییوچ هییای نییژاد دورگ 

آرخارمرینوس در ایران در دسترس است. به همین علت 

این مطالعه به این منرور طراحی شد که مشیخص شیود 

آیا تغییر میش محرک می تواند عملکرد جنسی قوچ های 

 بهبود بخشد یا خیر. را در طی فصل تولیدمثلیدورگ 

 

 هامواد و روش

میرداد( سیال -پژوهش حاضیر در فصیل تابسیتان )تییر

هفتییه در ایسییتگاه تحقیقییاتی خلعییت  7بییه مییدت  9215

پوشان دانشکده کشاورزی دانشیگاه تبرییز انجیام شید. 

ساختمان محل نگه داری قوچ ها از نوع بسته و شیرایط 
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های تحت آزمایش یکسیان بیود. منگه داری برای همه دا

سر کل دوره آزمیایش از حیوانیات میاده ها در سراقوچ

درصیید  15جییدا نگییه داشییته شییده و جیییره ای شییامل 

 75درصیید ترت( و  11درصیید جییو و  81کنسییانتره )

درصد یونجه دریافت کردند. همچنین قیوچ هیا بیه آگ و 

نمک لیسیدنی دسترسی آزاد داشتند. فصل جفیت گییری 

ادامیه دام ها هر ساله از تیر ماه آغاز شده و تا مهر ماه 

 می یابد. 

راس قوچ دورگ حاصل از تالقیی دو  4در این تحقیق از 

راس مییش هیم نیژاد  7نژاد آرخارمرینوس با مغیانی و 

استفاده شد. تمام مییش هیای بکیار بیرده شیده در ایین 

آزمایش از میش های غیر فحل گله انتخیاگ شیدند. قیوچ 

های بکار برده در این آزمایش به شیرایط آگ و هیوایی 

ادت کرده و توانایی بیروز رفتیار جنسیی شیامل سرد ع

نشان دادن رفتار جنسی به میش محرک و توانایی انزال 

را دارند. مشخصات قوچ های بکاربرده شیده در شیروع 

آزمایش از نرر سن، وزن بدن و محیط بیضه در جیدول 

نشان داده شده است. قیوچ هیا قبیل از تسیت عملکیرد  9

سترسیی نداشیتند جنسی، به قفس جفیت گییری دیید و د

( 9119زیرا طی مطالعه ای که توسط پرایس و همکاران )

انجیام گرفیت مشیخص شید کیه تحرییک چشیمی تییاثیر 

آنچنانی بر افیزایش عملکیرد جنسیی قیوچ نیدارد. بیرای 

بررسی تاثیر تغییر میش محرک بر عملکرد جنسی، قیوچ 

ها تحت تاثیر دو رویه جنسی متفیاوت قیرار گرفتنید. در 

ی، از مییش محیرک یکسیان بیرای انیزال رویه اول جنس

های اول و دوم هر قوچ استفاده شید، امیا در روییه دوم 

جنسی، در حین انزال اول از همیان مییش محیرک روییه 

جنسییی اول اسییتفاده شیید، امییا بییرای انییزال دوم میییش 

محرک بکار برده شده به طور کیامال تصیادفی از سیایر 

ر دو روییه میش ها باقیمانده انتخاگ شد. قوچ هیا در هی

دقیقه در محوطه ای  15جنسی پس از انزال اول به مدت 

متر استراحت کرده و بیه  4×1سایه بان دار به مساحت 

و پییس از اسییتراحت   ;آگ تییازه نیییز دسترسییی داشییتند

جنسی برای بار دوم به قفیس جفیت گییری هیدایت میی 

شدند. هر هفته یکبار کیل اطالعیات رفتیار هیای جنسیی 

متری بیرون از قفیس  4توسط یک شخص که در فاصله 

جفت گیری قرار داشت ثبت میی شید. تمیام تسیت هیای 

 صب  صورت می گرفت.  91تا  7جنسی در بین ساعات 

رفتارهای های جنسی ثبت شده در این آزمایش شیامل: 

دون انجیام حرکیت بی 9تعداد دفعات بو کردن ناحیه کپیل

، تعداد دفعات بو کردن ناحیه کپل بیه 1فلهمن توسط قوچ

همراه انجام حرکت فلهمن توسط قوچ، تالش برای جفیت 

: در این حالت هر دو دست جلوی قوچ بلند شیده، 2گیری

اما حیوان نیر بیه طیور کامیل بیر ناحییه کپیل دام میاده 

 بیه دام 4استقرار پیداه نکرده است، لگد زدن توسط قیوچ

ماده، مدت زمان الزم برای اولین پرش، مدت زمان الزم 

برای انزال، مدت زمان الزم بیین اولیین انیزال تیا پیرش 

 بعدی وتعداد دفعات پرش بدون انزال.

 

سن، وزن بدن و محیط بیضهه قهوچ هها  هیش از  -1جدول 

 شروع آزمایش

وزن بدن  سن )ماه( قوچ

 )کیلو گرم(

محیط بیضه 

 )سانتی متر(

 9شماره 

 

94 5227 129 ± 03 

 1شماره 

 

71 5525 121 ± 92 

 00 ± 924 5722 75 2شماره 

 03 ± 125 5421 79 4شماره 

 

این طرح در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. کل داده 

های ثبت شیده در میورد صیفات رفتیار جنسیی توسیط 

نیرم  GLMجدول تجزیه واریانس با اسیتفاده از روییه 

( برای داده های تکرار شده در SAS 1552) SASافزار 

 زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 

                                                           
1Anogenital region 
2Flehmen 
3 Mount attempt 
4Foreleg  kicks 
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 نتایج و بحث

گوسفند دارای دو فصل تولیدمثلی و غیرمثلی می باشید. 

که در اکثر کشورهای جهان به وییژه قیاره اروپیا بیرای 

از روش هیای هورمیونی  تولید مثل غیر فصیلی غلبه بر 

(. اما یکیی 1595مکاراناستفاده می کنند )چان والون و ه

از روش های متناوگ که اخیرا جهت تحریک آزادسیازی 

هورمون های تولیدمثلی بکار برده می شود بهره بیردن 

در گله ها گوسفند می باشد که باعیل بهبیود  1از اثر قوچ

( و LHو تسییریع آزادسییازی هورمییون هییای لییوت ینی )

نهایتییا تخمییک ریییزی خواهیید شیید )آلییوارز و همکییاران 

1558.) 

کل نتیایج بدسیت آمیده در میورد تیاثیرات تغیییر مییش 

 1محرک بر عملکرد جنسی قیوچ هیای دورگ در جیدول 

نشان داده شیده اسیت. تغیییر مییش محیرک  نتوانسیت 

عملکرد جنسی قوچ هیای دورگ را افیزایش دهید و تنهیا 

بهبود مشیاهده شیده در میدت زمیان الزم بیرای اولیین 

نیز گزارش کردند که  (9177پرش بود. کاتز و همکاران )

تییاثیر محییرک جنسییی در بهبییود رفتارهییای پییرش و 

جفتگیری در قوچ های جوان که در معیری مییش هیای 

محرک متفاوت قرار داشتند با شکست روبیه رو خواهید 

شد، که با نتایج این تحقیق همسو می باشد. به هیر حیال 

شکست در تاثیر مثبت محرک جنسی در بهبیود عملکیرد 

دورگ در طی این تحقیق ممکن است به  جنسی قوچ های

عوامل محیطی به جای نسبت دادن به عیدم وجیود مییل 

جنسی تاتی برگیردد. تیاثیر نداشیتن محیرک جنسیی در 

بهبود عملکرد جنسی قوچ هیای دورگ بیا نتیایج بدسیت 

، پییرایس و 9117آمییده در قییوچ )گییادفری و همکییاران 

ز و ، آلییوار 1559، لیزامییا و اورهیییوال 9117همکییاران 

، 9117( و بیییز )پیییرایس و همکیییاران 1558همکیییاران 

نتیایج  ( مطابقت داشت، اما با1554سیلوستر و همکاران 

( و بییز 9174بدسییت آمییده در گییاو نییر )مییادر و پییرایس 

( هیم خیوانی نداشیت. اخیتالف 9174)پرایس و همکاران 

کمی مابین تکنییک بکیار بیرده شیده در ایین آزمیایش و 

                                                           
5Ram effect 

و تنها اختالف ایین آزمیایش مطالعات قبلی وجود داشت 

با سایر مطالعات عدم بکیاربردن مییش فحیل بیه عنیوان 

محرک جنسی بود، که ایین تفیاوت ممکین اسیت تیوجی  

کننده ی عدم دسیتیابی بیه تیاثیر مثبیت دلخیواه محیرک 

جنسییی بییر عملکییرد جنسییی قییوچ هییای دورگ نییواحی 

سردسیری شمال غرگ ایران باشد، با توجه بیه اهمیتیی 

ویایی )حرکت فلهمین( در برانگیختیه کیردن که سیستم ب

میل جنسیی و پاسیه هیای جنسیی حییوان نیر دارد. بیه 

احتمال زیاد انجام رفتار فلهمن از سوی حیوان نر بیرای 

این است که مشخص شود آیا ماده بوییده شده مربیو  

به یک ماده فحل است یا نه، و از این رو ایین حرکیت در 

ذار خواهید بیود. در رفتار جنسی و جفت گیری تیاثیر گی

ضمن باید به این نکته نییز توجیه داشیت کیه رفتارهیای 

جنسی تحت تاثیر فیزیولوژی، سلسله اعصیاگ، ژنتییک، 

تغذیه، شرایط اقلیمی و سن دام می باشد که هر کیدام از 

این عوامل می تواند توجی  کننده عدم حصول بیه نتیایج 

سی مورد انترار تغییر میش محرک در بهبود عملکرد جن

 (.1558دام نر باشد )پاتل و همکاران 

نتایج بدست آمده در مورد کاهش در میدت زمیان الزم  

برای اولین پرش با نتایج بدست آمده در قیوچ )پپلیکیو و 

( و بیز )پیرادو و 9119پیرایس و همکیاران  و 9111کلگ 

( هیییم 1554سیلوسیییتر و همکیییاران  و 1552همکیییاران 

خوانی داشت و با نتیایج بدسیت آمیده توسیط لیزامیا و 

( در قوچ، و نتیایج بدسیت آمیده توسیط 1552همکاران )

( در بز همسو نبیود. کاهشیی کیه 9171امیر و همکاران )

در مدت زمان الزم برای اولین پرش مشاهده شد ممکین 

مییش است به عملکیرد سیسیتم بینیایی قیوچ  بیه تغیییر 

محرک نسبت داد. به نرر می رسید کیه حیس بینیایی در 

هیر چنید  ;بیشتر گونه ها اهمیت وییژه ای داشیته باشید

نباییید اهمیییت دیگییر حییواس را نادیییده گرفییت )ضییمیری 

(. کاهش در مدت زمان اولیین پیرش از ایین جنبیه 9271

اهمیت دارد که در مدت زمان کمتر میی تیوان از حییوان 

ری بدست آورد و این موضیوع نر برتر میزان منی بیشت

برای مراکز اصالح نژادی و مراکز تهیه و توزیع اسیپرم 
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باعییل کییاهش هزینییه هییا و اهمیییت خاصییی دارد چییون 

 (.9119نیروی کار خواهد شد )پرایس و همکاران 

 

اثر تغییر میش محرک بهر عملکهرد جنسهی قهوچ  -2جدول 

 های دورگ

 1تیمار 9شاهد صفات

تعداد دفعیات بیو کیردن 

ناحیه کپل بیدون انجیام 

 حرکت فلهمن

5781 ± 275 5749 ± 1719 

تعداد دفعیات بیو کیردن 

ناحیییه کپییل بییا انجییام 

 حرکت فلهمن

5724 ± 9757 5712 ± 5788 

 971 ± 5722 977 ± 5745 تالش برای جفتگیری

 271 ± 5719 472 979 لگد زدن

زمان الزم بیرای اولیین 

 پرش )ثانیه(

b7711 ± 19778 a7719 ± 44791 

زمییان الزم بییرای انییزال 

 )ثانیه(

9177 ± 1877 9179 ± 1778 

زمان سپری شده مابین 

انییزال تییا پییرش بعییدی 

 )ثانیه(

9974 ± 91979 9471 ± 91271 

تعداد دفعات پرش بدون 

 انزال

5749 ± 472 5725 ± 277 

. برای انزال اول و دوم از میش یکسان به عنوان محرک اسیتفاده  9

 شد.

 انزال اول میش محرک تغییر پیدا کرد.. پس از  1

می . حروف غیر متشابه در هر ردی  نشان دهنده تفاوت معنی دار 

 (. > P 51/5باشند ) 

 

بر اساس نتایج بدست آمده توسیط تییری و سییگنورت 

( کاهش در توانایی تحریکی حییوان میاده پیس از 9187)

چندین بار یا حتی یکبار جفت گیری می تواند بیه عنیوان 

یک فاکتور میوقتی لحیاظ شیود کیه در افیزایش فعالییت 

جنسی قوچ وقفه ایجاد می کند. در قوچ هیایی کیه دچیار 

ر دادن یک میش فحل جفیت سیری جنسی می شوند، قرا

گیری نکرده می تواند قدرت جنسیی قیوچ را دوبیاره بیه 

(. در 9111درصیید برگردانیید )پپلکییو و کلیییگ  11بییاالی 

( 9119مطالعه ای دیگری که توسط پیرایس و همکیاران )

بر روی قوچ های جوان و قوچ های بالغ صیورت گرفیت 

محرک جنسی باعیل بهبیود عملکیرد جنسیی قیوچ هیای 

اما تاثیر مثبتی بر عملکیرد جنسیی قیوچ هیای  جوان شد

بالغ مشاهده نشد. در ایین مطالعیه نییز محیرک جنسیی 

تییاثیر چشییمگیری بییر عملکییرد جنسییی قییوچ هییای بییالغ 

نداشت، شاید در این تحقیق علت  عدم تاثیر مثبت داشتن 

محرک جنسی بر عملکرد جنسی قیوچ هیای دورگ بیالغ 

ایین آزمیایش این باشد که قوچ هیای میورد مطالعیه در 

همچییون قییوچ هییای بکییار بییرده شییده در مطالعییه قبلییی 

(، حداقل تجربه دو فصل تولیید 9119)پرایس و همکاران 

مثلی را داشته اند. رفتیار جفیت گییری نیر تیا انیدازه ای 

 نیازمند یادگیری است. 

تجربه های جنسی گذشته، برای شکل گیری رفتار هیای 

تجربه های منفیی جنسی حیوان نر، اهمیت فراوانی دارد. 

پیش از جفت گییری و ییا در زمیان جفیت گییری، اغلیب 

سبب کاهش عالقه مندی حیوان نر برای جفت گیری میی 

شود. بنابراین شرایط مدیریتی و محیطی بایید بیه گونیه 

ای فراهم شوند که تجربه های جنسی مثبتیی در حییوان 

نر به وجود آید. این نکته به ویژه در نر هیایی کیه بیرای 

رم گیری بکار برده میی شیوند، اهمییت دارد و بکیار اسپ

گیری میاده هیای فحیل بیرای اسیپرم گییری میی توانید 

(. در مطالعیه ای دیگیری 9271ارزشمند باشد )ضیمیری 

( صییورت گرفییت 9114کییه توسییط پییرایس و همکییاران )

مشخص شد که چنانچه قوچ های جوان در مراحل اولیه 

شیند، رفتیار بلوغ جنسیی در تمیاس بیا حییوان میاده نبا

جنسییی ضییعیفی در آینییده از خییود نشییان خواهنیید داد. 

( گزارش کردند که عملکیرد جنسیی 9118ل و کاتز )یادان

قوچ هایی که در تماس با قیوچ هیای تیازه جفیت گییری 

کرده باشند، افزایش خواهد یافت. بر اساس تحقیقاتی که 

( بییر روی رفتییار 9171در نیوزیلنیید )میییور و همکییاران 

ورت گرفت مشخص شد که نوسان رفتار جنسی قوچ ص

جنسی قوچ ها زمانی که حیوان نر در معری ماده فحل 

قرار گیرد بهبود خواهد یافت. نتایج بدست آمیده در ایین 

آزمایش در مورد صفات تعداد دفعات پرش و انیزال )دو 
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فاکتور اصلی( بیا نتیایج بدسیت آمیده در میورد ایین دو 

و  و بیز )پیرایس( 9174صفت در گیاو )میادر و پیرایس 

همکاران( مطابقت نداشت واین شاید نشان دهنده تفاوت 

در پاسه به محرک های جنسی در بین ایین گونیه هیای 

 مزرعه ای باشد. 

یکی دیگر از فاکتورهایی که ممکن اسیت در عیدم پاسیه 

مثبت گرفتن محرک جنسیی بیر عملکیرد جنسیی در ایین 

ورد مطالعه تاثیرگذار باشد ایین اسیت کیه قیوچ هیای می

مطالعه در ایین آزمیایش دورگ بیوده و ممکین اسیت از 

نرر رفتارهای جنسی با نژادهای خیالص تفیاوت داشیته 

باشد که البته اثبات این موضوع نیاز بیه مطالعیه بیشیتر 

بییر روی نژادهییای دورگ دارد. در مطالعییه دیگییری کییه 

صیورت گرفیت  9119توسط پرایس و همکاران در سال 

ه تجربیه جفیت گییری در مشخص شد قوچ های جوان ک

فصل تولید مثلی را نداشته اند پاسیه بهتیری نسیبت بیه 

 قوچ های بالغ به تغییر میش محرک خواهند داد. 

با توجه به مطالب گفته شده بهتر است کیه قبیل از ورود 

اصلی قوچ های جوان به گله بیرای تجربیه اولیین فصیل 

تولید مثلیی، در معیری تمیاس بیا دام هیای میاده قیرار 

رند، اهمیت این مطلب در مورد مناطقی که در پرورش گی

میش های دنبه دار فعالیت دارند دو چندان خواهید بیود، 

زیرا قبل از فصل تولید مثلی، قوچ های جوان روش کنار 

زدن دنبه و جفت گیری بهتر را خواهنید آموخیت. یافتیه 

های این تحقیق روشن ساخت که تغییر میش محرک بیه 

تیاثیر مطلیوبی در بهبیود عملکیرد عنوان محرک جنسیی 

قوچ های بالغ نژاد دورگ آرخارمرینوس در طیی فصیل 

تولید مثلی در مناطق سردسیر ندارد. هر چند کیه، نتیایج 

بدست آمده در این آزمایش تنهیا بیر روی ییک جمعییت 

مغانی صادق می باشید -قوچ دورگ نژاد آرخارمرینوس

نیژاد  و ممکن است اجرائی همین آزمایش بر روی سایر

ها و جمعیت های گوسفند با نتایج متفیاوت و مشیابه ای 

 همراه باشد.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of changing stimulus ewe on sexual 

performance of Arkharmerino×Moghani rams. Males were submitted to two different sexual 

stimulation procedures. At first procedure, the same ewe was used as the female stimulus for two 

consecutive presentations, but at second procedures the stimulus ewe was replaced after the first 

presentation by a new ewe. Sexual behaviors were recorded by observers outside the pen. The only 

significant difference showed between two sexual procedures about latency for first mount (91.78 

vs. 44.15 second respectively for first and second sexual procedures, P<0.05). However, the 

differences between any of the groups in terms of anogenital investigations without Flehmen, 

anogenital investigations with Flehmen, mount attempt, Foreleg kicks, latency for first ejaculation, 

time from the first ejaculation until next mount and mount without ejaculation were statistically 

insignificant. The results showed that under cold region, crossbred rams exhibit full repertoire of 

sexual behaviors, Hence, the changing of stimulus ewe could not be a positive influence on sexual 

performance of rams. 
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