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 چکیده

بررسی  منظور هب تحقیق ست. اینآن ا ارزیابی و صحیح گیریاسپرم نیازمند موفق مصنوعی تلقیح یک اجرای

راس  2مرینوس و  قوچ قزل روی دو راسفصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی بر خصوصیات کیفی وکمی اسپرم در طول

 از گیری اسپرم ، ها قوچ دهی عادت از بعد گرفت. انجام پوشان خلعت تحقیقاتی ایستگاه در ساله 3مغانی -قوچ مرینوس

 .گرفت انجام یکبار هفته هر 09خرداد سال  پایان تا و شروعی مثل تولید صلف ) 09سال  شهریورابتدای  از هاقوچ تمام

،  pHمدرج،  لوله داخل در قلیانی جوشان مشاهده رنگ، حجم، صفات نظر از به آزمایشگاه سریع انتقال از بعد ها نمونه

 رویه توسطداده ها   .گرفتند قرار ارزیابی مورد غلظت و رونده پیش مانی، درصد حرکت زنده درصد موجی، حرکت

 مورد هایقوچ منی هایویژگی گرفتند. آماری قرار تحلیل تجزیه مورد SAS افزار نرم( Mixed Procedure) مختلط

در  .بودند برخوردار کیفی کمی و صفات در تغییرات هفتگی از تحقیق در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی این در مطالعه

 داری داشت گیری برروی تمام صفات کمی وکیفی اثر معنیلیدمثلی زمان اسپرمطول فصول تولیدمثلی و غیرتو

(90/9>P) در فصول تولید مثلی اثر ژنتیک بر روی تمام صفات بجز حجم و .pH دار داشت اثر معنی (90/9>P) در .

رتولید مثلی فقط مرینوس عملکرد بهتری داشت. در فصول غی مغانی نسبت به نژاد قزل فصول تولید مثلی نژاد مرینوس

مثلی گوسفند  توان از این پتانسیل در امر مدیریت تولید که می مثلی داشتند مرینوس فعالیت تولید های نژاد قزلقوچ

 استفاده نمود.
 

 تولیدمثلی، غیرتولیدمثلی ،، فصلاسپرم: قوچ، کلیدی گانواژ

 
 

 مقدمه

 به تیاهم یانواع محصوالت کشاورز یفیبهبود ک

پرورش .صنعت دارد نیظ و توسعه ادر حف ییسزا

با سرعت  ریدر چند دهه اخ ایدر دن یاهل واناتیح

مختلف به  یهانموده است و دام شرفتیپ یریچشمگ

راستا،  نیاند. در ا افتهی، پرورش شتریب دیمنظور تول

صنعت  تیموفق در یؤثرممسلماً ابزار یمصنوع حیتلق

 نیهمچن (.9001)اونگان و همکاران  باشدیم یدامپرور

استفاده از  وانات،ینژاد در حهاى اصالحاز روش کىی

اوالد بهتر است  دیهاى نر خوب و پربهره براى تولدام
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و  نیمصنوعى بهتر حیهدفى تلق نیبه چن ابىیبراى دست

 حیبا استفاده از تلق رایتواند باشد؛ زروش مى نیآسانتر

را  رهاى نتوان صفات مطلوب داممى ترعیمصنوعى سر

که با  بیترت نیاوالد انتقال داد. بد ادىیبه تعداد ز

دام نر  کیتوان از اسپرم مصنوعى مى حیاستفاده از تلق

 جهیدام ماده فحل را بارور ساخت و در نت ادىیتعداد ز

نر خوب را  وانیح کیدر مدت زمان نسبتاً کوتاهى اثر 

در منطقه منعکس نمود.  ایدر گله و  شتریبرابر ب نیچند

فصل  کیم نر خوب و با صفات مطلوب در دا کی

 توان تعداد محدودىفقط مى عىیصورت طببه رىیجفتگ
 نیکه با همبارور سازد در حالىهاى ماده را از دام

به  حیکردن و تلق قیگرفتن اسپرم و رق لهیوسبه وانیح

 اریتعداد بس رىیگفصل جفت کیهاى ماده در دام

در حال  ارور نمود.ب انتوماده را مى وانیح ادترىیز

بعنوان  شرفتهیپ یدر کشورها یمصنوع حیحاضر تلق

و اصالح  دمثلیاهداف تول شرفتیپ یبرا یروش علم کی

 یاستفاده م یو گوسفند دار ینژاد در صنعت گاودار

هدف اصلی استفاده از  امروزه (.9309)خالداری شود

تلقیح مصنوعی انجام  از جمله یتولیدمثل یهاکیتکن

است که از  ییهابه منظور تولید دام کی،یژنتاصالحات 

لحاظ راندمان و بهره وری تولید محصوالت با ارزشی 

همچون شیر و گوشت، در باالترین حد ممکن خود قرار 

و همکاران  وی، الکس9001و همکاران  اریاگ) داشته باشند

9001.) 

، تحرک ی باروری اسپرماتوزواهاشاخص نیترمهم

یسم اسپرماتوزوا و فاکتورهای اسپرماتوزوا متابول

ی الزمهو ی ظاهری مشخصه. استموثر بر تولید آن 

ظرفیت باالی باروری اسپرم، تحرک آن است. بنابراین 

ی اینسبآزمایش منی برای تحرک اسپرماتوزوا ارزیابی 

 .کندیمی مورد آزمایش بیان نمونهرا از کیفیت 

چ و دانستن نرخ متابولیسم منی قو (9330)ضمیری 

عوامل موثر بر آن از این جهت مهم است که نگهداری و 

گیری تا تلقیح چه در ی منی بین زمان اسپرمرهیذخ

گذشته و چه در زمان حال مشکل اصلی تلقیح مصنوعی 

بوده است. نرخ تحرک طول مدت زمانی که نمونه تحرک 

ی هستند که به اشدهخواهد داشت دو مالک پذیرفته 

یا وضعیت نگهداری انی عنوان شاخص زنده م

 د.شونیماسپرماتوزوا در منی ذخیره شده محسوب 

هورمون  ری: در مطالعات مختلف تأثیهورمون راتیتأث

 یبر رو شودیترشح م یکیکه در پاسخ به تار نیمالتون

 انتی)روسا و بر ثابت شده است یمثلدیتول ستمیس

اسپرم و  تیفیک ی(. سطوح تستوسترون بر رو2993

بر  میهورمون به طور مستق نیدارد. ا ریتأث یمن دیتول

 کهیبه طور گذاردیاثر م زیزاسپرماتوژن یهیرو

که  یسرتول یهاتوسط سلول ماًیاسپرماتوزوا مستق

 .شوندیم دیتول کنندیهورمون عمل م نیا ریتحت تأث

طول روز: درصد اسپرم مرده در تابستان حداکثر  رییتغ

در  یدیتول منیحداقل  کهیحداقل بود در حال زییو در پا

تابستان و حداکثر مقدار آن در زمستان گزارش شده 

 (.9031است )دافور و همکاران 

باال  یهاها در درجه حرارتآب و هوا: حضور قوچ 

 زیمکن شودیم منیمنجر به انحطاط بارز در صفات 

( مشاهده 9012( وگان و همکاران )9031)پسیلیوف

درجه  32روز به باالتر از یحداکثر دما کهیکردند زمان

 .شودیم بیدچار آس منیبرسد ساختار  سانتیگراد

و صفات  یبارور یبر رو میبه طور مستق هی: تغذهیتغذ

 نیامر تأم نیدارد و ا رینشخوارکنندگان تأث یمثلدیتول

تکامل  ت،یتمام مراحل تکامل اووس یبرا ژهیو یهارهیج

و حفظ  انیرو یلقاح، بقا ون،یاسپرماتوزوا، اووالس

 ن)رکووت و همکارا سازدیم یرا ضرور یآبستن

9033 .) 

( نشان داد غلظت اسپرم، 2991سن: احمد و همکاران ) 

 یهاهر انزال، درصد اسپرم یتعداد کل اسپرم به ازا

بالغ به طور  یزنده در بزها یهابهنجار و تعداد اسپرم

 است. شتریب یریچشمگ

ه توسط مارکو ک یا: در مطالعهیریروش اسپرم گ 

 دو روش سهی( در مورد مقا2990و همکاران ) منزیخ

نشان دادند که روش  یو واژن مصنوع انزال الکتریکی
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موارد(  ٪ 39)در  یکمتر یابیباز ییکارا انزال الکتریکی

 29داشت چراکه در  ینسبت به روش واژن مصنوع

عدم پاسخ به  زیبه ادرار و ن مونهن یدرصد موارد آلودگ

دو روش  نیتازه ب منی تیفیکد. رخ دا یکیلکترا کیتحر

 یداریبه جز در مورد غلظت اسپرماتوزوا تفاوت معن

هر انزال و به دنبال  یازانداشت اما تعداد کل اسپرم به

 یمصنوع حیتلق یممکن برا منی یآن تعداد دوزها

 مشابه بودند.

 یهایژگیو یمختلف رو یوانیح پی: ژنوتیکیژنت بیترک

نژادها مانند  ی. برخگذاردیم یت متفاوتاسپرم اثرا

 ،یاز جمله آواس یاترانهیمد یرومانوف نسبت به نژادها

فصل هستند )دچکس  ریکمتر تحت تأث نیزیو فر وسیچ

 (.9039و همکاران 

 ییهابه انزال شتریب یجنس لیبا م ی: گاوهایجنس لیم 

دارند )بروکت و  شیگرا یشتریبا تعداد اسپرم ب

 (.9001همکاران 

 دنیاثر دفعات انزال: از آنجا که دفعات انزال سبب رس 

دفعات انزال  شیلذا با افزا شودیم یجنس یریقوچ به س

موفق  یهامنجر به انزال یهاپرش نیب یفواصل زمان

و تعداد اسپرماتوزوا به  منیو حجم  ابدییم شیافزا

 یبا معرف توانی. البته مابدییهر انزال کاهش م یازا

ها را بر کاهش نیا یتا حدود دیجد شیم کیکردن 

فصل تولید مثلی  (.2993و همکاران  کتوریطرف کرد )و

قوچها  را بر اساس تعداد قوچهای فعال، شدت فعالیت 

 شود.جنسی و قابلیت انجماد تعریف می

مرداد،  هایی قوچهادر نیمکره شمالی ماهدمثلیفصل تول

های دمثلی ماهو فصل غیرتولی مهر، آبان و آذر ور،یشهر

دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 

 باشد.می

بررسی مقایسه ای هدف از انجام این آزمایش  

-های قزل خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ

مغانی در فصول تولیدمثلی و  مرینوس و مرینوس

 . بودغیرتولیدمثلی 

 

 هامواد و روش

 شانموقعیت ایستگاه تحقیقاتی خلعت پو

این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه  

تبریز واقع در جاده باسمنج انجام شد. محل نگهداری 

ی طرح دورهو میش محرک در تمام طول  هاقوچ

 تحقیقاتی در یک سالن سر پوشیده بود.

 ی تحت آزمایشهادام

راس  2مرینوس و  –راس قوچ قزل 2در این تحقیق از 

ی نحوه. ساله استفاده شد 3انی مغ-قوچ مرینوس

دهی ی عادتدورهی جهینتاساس ر ب هاقوچانتخاب 

یی که در پایان دوره هاقوچکه  طوریبود به  هاآن

گیری با واژن مصنوعی عادت دهی نسبت به اسپرم

گیری و اندازهگیری  اسپرم عادت نکردند حذف شدند.

ام شد. انج 09تا اواخر تیر 09سال  صفات از اول مرداد

به علت اثرات سوء احتمال  ماه مرداد های  ولی از داده

های تیر ماه در رابطه با  ها و از دادهدهی قوچعادت

ها به فصل تولیدمثلی استفاده نشد. اسپرم برگشت قوچ

 شد.انجام  ها هر هفت روز یکبارگیری از قوچ

با گیری اسپرمبه مدت دو هفته برای  هاقوچدر ابتدا 

مصنوعی، حضور اپراتور )شخص اسپرم گیر( و واژن 

که  گیری عادت دهی شدندسواری گرفتن در قفس جفت

و سپس اسپرم  هاقوچاین کار با انجام امور پرورشی 

محقق  هاقوچدر حضور سایر  هاآنگیری از هر یک از 

دهی با ثبت رفتار فردی هر یک از ی عادتدورهشد. در 

اشتیاق برای پرش و نیز  شور وبه لحاظ میزان  هاقوچ

اسپرم گیری  هاآنتنش بودن یا نبودن هر یک از تحت 

همین دوره ر با صحت بیشتری ادامه پیدا کرد. د

گیری ی ناحیه غالف کوتاه شدند تا مانع اسپرمهاپشم

 نشوند.

گیری به جای دهی و اسپرمبرای تسهیل در امر عادت

عاد گیری در اباستفاده از خرک از یک قفس جفت
cm09×299 ا دارد تا با مقید استفاده شد که این قابلیت ر

سبب  اجرا شود. ترراحتگیری  کردن میش اسپرم

ی در مورد فعالیت متابولیکی، ترقیدقخواهد شد نتایج 
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ی نمونه ی زنده و اسیدیتههااسپرمتحرک، درصد 

 بدست آید.

 صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی

نمونه را به  ترعیسرهر چه بعد از گرفتن اسپرم باید 

حجم اسپرم آزمایشگاه ارزیابی اسپرم رساند این کار 

 9/9ی مخصوص جمع آوری اسپرم با دقت لولهتوسط 

به  منی pHگیری اندازهو  دشگیری اندازه میلی لیتر

آلمان(  Merkشرکت متر  pHاستریپ های  لهیوس

تازه ی نمونهاندازه گیری شد. با قرار دادن یک قطره از 

یک  999×نمایی ( با بزرگC°31) روی یک الم گرم

میکروسکوپ نوری با فاز کنتراست میزان تحرک نمونه 

درصد  سپسنمره دهی شد و  0تا  9بررسی شد و از 

مانی و درصد حرکت پیشرونده و غلظت با روش زنده

 گیری شد.روتین اندازه

 تجزیه آماری

-رصد زنده، تحرک موجی، دpHصفات حجم،  هایداده

توسط مدل غلظت  مانی، درصد حرکت پیشرونده و

 نرم افزار  Proc mixedخطی مختلط با استفاده از 

SASآنالیز شدند. 

 گیری وبحثنتیجه

 دو هر های قوچ پاییز فصل درو   در مرداد و شهریور

 انجام گیریاسپرم و بوده فعال تولیدمثلی نظر از نژاد

 دو) ماه اسفند اوایل تا ماه دی دوم هفته از ولی شد

 –مرینوس قوچ راس یک و مرینوس -قزل قوچ راس

 هایقوچ فقط تیرماه اواخر تا اسفند اوایل از و( مغانی

 .بودند فعال اسپرم تولید نظر از مرینوس-قزل
 هایویژگی گیری براثر زمان اسپرم داد نشان نتایج

 این و (9)جدول است بوده موثر اسپرم کمی و کیفی

 و ضمیری ،(2991) همکاران و احمد نتایج با مطلب

، پرز و (2990) همکاران و طالبی ،(2999) همکاران

 .رددا مطابقت (9000متیوس)

اسپرم  یفیو ک یتنوع در مورد تمام صفات کم نیا

 یاگسترده فیط ریبازتاب تأث تواندیمشاهده شده که م

باشد  یاهیو تغذ یطیمح ،یکیژنت ،یکیولوژیزیاز عوامل ف

 .گذارندیاسپرم اثر م دیتول یاحتماالً رو که
 

 ماه تا اواخر خرداد ماهیوررشهاز اوایل  هااسپرم قوچآمار توصیفی صفات کیفی و کمی  -1جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 923 99/9 20/9 1/9 3/9 (ml)حجم انزال

pH 923 02/0 91/9 3/0 9/1 

 0 1 20/9 13/1 923 (1-5تحرک موجی)

 03 13 03/1 90/30 923 درصد زنده مانی

 03 13 00/1 01/31 923 درصد حرکت پیشرونده

 9/0 9/3 21/9 32/1 923 ×911غلظت

 

بررسی نتایج بدست آمده در مورد هریک از صفات 

 کمی وکیفی

 حجم انزال

 (>90/9P(داری معنی طور در طول سال به انزال حجم

 قرار تأثیر گیری تحتبوسیله زمان اسپرم

 همکاران و کافی نتایج با یافته حاضر(. 9نمودار)گرفت

 همکاران و مندیکی( 2999) همکاران و ضمیری ،(2991)

 .دارد مطابقت(2990) همکاران و طالبی و( 9003)

و  91و 92حجم انزال در طول سال در هفته   بیشترین

 بدست آمد. 30در هفتهکمترین 

و 92شترین حجم انزال در هفتهبی تولیدمثلی فصل در

 در و بدست آمد 93و کمترین حجم انزال در هفته 91

و  29غیرتولیدمثلی بیشترین حجم انزال در هفته  فصل
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 ترکیب اثر بدست آمد. 30کمترین حجم انزال درهفته 

  نشد دارمعنی انزال حجم روی در طول سال بر  ژنتیکی

 ندارد. اما ابقتمط( 9003) همکاران و مندیکی نتایج با که

 مرینوس-قزل نژاد هایقوچ فقط تولیدمثلی غیر فصل در

 داشتند. تولیدمثلی فعالیت
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 ماه خرداد تا شهریور از انزال حجم هفتگی تغییرات -1 شکل

 

pH منی 

بود  3/0-9/1بدست آمده در این دو نژاد  pHمحدوده  

. اما رد( مطابقت دا2999) همکاران که با نتایج ضمیری و

. اثر رد( مطابقت ندا2990با نتایج طالبی و همکاران)

این صفت  در طول سال در روی زمان اسپرمگیری

که با نتایج طالبی و همکاران  (>90/9P) دار شدمعنی

. در طول سال بیشترین نمایدمی( مطابقت 2990)

 pHو کمترین مقدار  19و  39-31، 20هفته در  pHمقدار

 بدست آمد. 29 و  0-92، 0و 1هفته 

و کمترین  0هفته  pHتولیدمثلی بیشترین مقدار فصل در

بدست آمد. در فصل غیر  0-92 و 1،0هفته در pHمقدار

 19 و 39-31، 20درهفته   pHبیشترین مقدارمثلی تولید

 بدست آمد. 29و کمترین مقداردر هفته 

 بر ژنتیکی در طول سال ترکیب اثر نشدن دار معنی

 سازگاری( 9013) همکاران و جالل نتایج با pH روی

 نژاد هایقوچ فقط مثلی تولید غیر فصل در اما .اردد

 . داشتند تولیدمثلی فعالیت مرینوس-قزل

 و دما خورشید، نور چون محیطی عواملاستثنا به  

 وجود نیز pH چون دیگری داخلی عامل آب، حضور

 ساختار تخریب باعث آن شدید تغییر که دارد

 خصوصیات تمام بر تأثیر نهایت در و اسپرماتوزوا

 اسپرماتوزوا یبهینه متابولیکی فعالیت. شودمی اسپرم

. است منی ینمونه مطلوب pH با نزدیک ارتباط در

 pH در. است 3/1 – 0/0 هادرقوچ pH استاندارد یدامنه

 به و اسپرم متابولیسم نرخ (pH=  1) خنثی نزدیک های

 مطلوب شرایط در هااسپرم مانیزنده و تحرک آن دنبال

 مقدار این از pH شدن دور با بنابراین. بود خواهد

 .شد خواهد کاسته متابولیک فعالیت
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 ماه ردادخ تا شهریور ازمنی  pH هفتگی تغییرات- 2شکل

 

 تحرک موجی

 داری معنی طور به منی هاینمونه موجی تحرک 

(90/9P<) گیری در طول سالزمان اسپرم تأثیر تحت 

 و احمد ،(2991)همکاران و کافی نتایج با و گرفته قرار

 خوانیهم( 2990) همکاران طالبی و( 2991) همکاران

 در موجی تحرک مقدار در طول سال بیشترین .دارد

 30و  33و 33-30،  39،  39، 21، 20،  23، 29، 90هفته 

 یمثلدیدر فصل تول بود. 99هفته  در هم مقدار کمترین

و  93 و90-91در هفته  یمقدار تحرک موج نیشتریب

بدست آمد.  99هفته در  یمقدار تحرک موج نیکمتر

 یمقدار تحرک موج نیشتریب یمثلدیتول ریفصل غدر

و  33، 33-30، 39و  39، 21، 23و  20، 29، 90هفته در

، 20، 23، 20، 29هفته  یموج تحرکمقدار  نیو کمتر (30

 بدست آمد. 19و  31 ،32

 دارمعنی موجی تحرک روی ژنتیک در طول سال اثر

( 9003) همکاران و مندیکی  نتایج با که (>90/9P)بود

 اماکرد. مغانی بهتر عمل می-نژاد مرینوس .دارد مطابقت

 مرینوس-قزل نژاد هایقوچ فقط یتولیدمثل غیر فصل در

 . تولیدمثلی داشتند فعالیت

 زنده اسپرماتوزوای درصد

 درصد روی در طول سال بر  گیریزمان اسپرم اثر  

 احمد نتایج با که(>90/9P) شد دارمعنی زنده هایاسپرم

در طول سال  .دارد سازگاری( 2991) همکاران و

 و 39درهفته  زنده اسپرماتوزوای درصد مقدار بیشترین

در فصل  بدست امد. 99درهفته  مقدارهم کمترین

تولیدمثلی بیشترین مقدار درصد اسپرماتوزوای زنده 

بدست آمدو در  99و کمترین مقدار درهفته  90در هفته 

و کمترین  39فصل غیر تولیدمثلی بیشترین مقدار هفته 

 بدست آمد. 19و  23مقدار در هفته 

 زندهمانی درصد ویر بر طول سال در ژنتیک اثر

 نتایج با که (>90/9P)داشت داریمعنی تفاوت

  دارد که مطابقت( 2991)همکاران و کاراگیاندیس

 غیر فصل در اما کردمی عمل بهتر مغانی–نژادمرینوس

 فعالیت مرینوس-قزل نژاد هایقوچ فقط تولیدمثلی

 .داشتند تولیدمثلی
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 ماه خرداد تا ماه شهریور از تحرک موجی هفتگی تتغییرا -3شکل
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 درصد حرکت پیشرونده اسپرماهم خرداد تا شهریور ازمنی  مانیدرصد زنده هفتگی تغییرات -4شکل

 

 درصد حرکت پیشرونده اسپرم

 روی بر داریمعنی اثر گیری در طول سالزمان اسپرم

با نتایج ( که >90/9P)اشتد پیشرونده تحرک درصد

در طول سال  ( مطابقت دارد.2991احمد وهمکاران)

کمترین و  39درصد حرکت پیشرونده در هفته ین بیشتر

در فصل  بدست آمد 99درصد حرکت پیشرونده درهفته 

تولیدمثلی بیشترین درصد حرکت پیشرونده اسپرم در 

بدست آمد. و در  99و کمترین مقدار در هفته  90هفته 

و کمترین  39صل غیر تولیدمثلی بیشترین مقدار هفته ف

 بدست آمد. 23مقدار در هفته 

اثر ژنتیک در طول سال در روی حرکت پیشرونده تاثیر 

که با نتایج کاراگیاندیس  (>90/9P)داری دارد معنی
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مغانی -( مطابقت دارد نژاد مرینوس2991وهمکاران )

 هایقوچ فقط تولیدمثلی غیر فصل در امابهتر عمل کرده 

 داشتند. تولیدمثلی فعالیت مرینوس-قزل نژاد
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     ماه خرداد تا شهریور از منی درصد حرکت پیشرونده هفتگی تغییرات- 5شکل

   

 غلظت اسپرم

 غلظت روی در طول سال بر گیریزمان اسپرم اثر

 و احمد نتایج با این و( >90/9P) شد دارمعنی اسپرم

  .رددا مطابقت( 2991) همکاران

 و 90هفته  در مقدارغلظت بیشترین در طول سال 

 آمد. بدست 19هفته  در مقدارغلظت کمترین

 

 
 تا خرداد ماه شهریوراز منی  غلظت یهفتگ راتییتغ -6 شکل
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در فصل تولیدمثلی بیشترین مقدار غلظت اسپرم در 

بدست آمد و در  91و کمترین مقدار در هفته  2 و 1هفته 

و  20فصل غیر تولیدمثلی بیشترین مقدار در هفته 

 بدست آمد. 19کمترین مقدار در هفته 

 یداریمعن ریغلظت تاث یدر طول سال رو کیاثر ژنت  

 همکاران و سیاندیکاراگ جیکه با نتا(>90/9P) نشان داد

نماید میابقت ( مط9003) و همکاران یکی( و مند2991)

 ریاما در فصل غ نمودهبهتر عمل  مغانی –نوسینژاد مر

 تیفعال نوسیمر-نژاد قزل یهافقط قوچ یمثل دیتول

 .داشتند یمثلدیتول

 منیرنگ 

منی گیری  در طول سال روی رنگ اثر زمان اسپرم 

  بین نزدیک ارتباط به توجه (. با>99/9Pدار بود )معنی

 غلظت که آنجا از و اسپرم غلظت با منی شفافیت و رنگ

 قرار گیریزمان اسپرم تأثیر تحت نیز اسپرماتوزوا

زمان  تغییرات به نسبت صفت این شدن دارمعنی گرفته

 .بود خواهد توجیه قابل گیریاسپرم

 
آوری شده جمع منینمودار فراوانی ودرصد رنگ  -7شکل

 در آزمایش

 

 شان قلیانیحرکت شبیه به جو

 جوشان قلیانی روی حرکت گیری اسپرم زمان اثر

حرکت جوشان  (.3نمودار  ،>99/9p) بود دارمعنی

 که آنجا از قلیانی ارتباط مستقیم با تحرک موجی داشت.

 قرار گیری اسپرم زمان تأثیر تحت نیز تحرک موجی

 زمان تغییرات به نسبت صفت این شدن دار معنی گرفته

 یرو کی.اثر ژنتبود خواهد توجیه قابل گیری اسپرم

که  (>90/9P) دار بودیدر طول سال معنی انیجوشان قل

قابل  یو تحرک موج یانیهم بعلت ارتباط جوشان قل نیا

اطالعات بدست آمده از این تحقیق نشان  هست. هیتوج

مغانی نسبت -سداد که در فصول تولیدمثلی نژاد مرینو

داشت. در فصول  کرد بهتریعمل به نژاد قزل مرینوس

مرینوس فعالیت -های نژاد قزلغیر تولیدمثلی فقط  قوچ

توان از این پتانسیل در امر تولیدمثلی داشتند که می

 . مدیریت تولید مثلی گوسفند استفاده نمود

 

0

10

20

30

40

50

60

70

            

p
e

rc
e

n
ta

ge
(%

)

جوشان قلیانی  حرکت و درصد یفراوان -8شکل 
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Abstract 

Semen collection and sperm evaluation are essential for successful artificial insemination. This 

study was conducted on 4 rams. Average age of rams was 2-3 years old (2 Ghezel Merino and 2 

Merino Moghani). The aim of the present study was to evaluate seasonal variation in semen 

characteristics. After rams were trained to serve the artificial insemination, semen samples were 

collected weekly from august 2011 to June 2012. Semen ejaculates were evaluated for volume, 

color, non- microscopic mass motility, wave motion, pH, sperm progressive motility, percentage of 

live and dead sperm and concentration. Regarding to semen production, it was found that semen 

collecting time affected in all seminal characteristics during the breeding and non-breeding seasons. 

Differences in genetic effect were observed significantly on almost seminal characteristics (P<0.05) 

except volume and pH during in breeding season. Merino Moghani performance was better than 

Ghezel Merinos during breeding season. Ghezel Merino ram only had reproductive activity during 

non-breeding season. 

 

Key words: Ram, Sperm, Season, Breeding, Non-breeding 

 


