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 چکیده

عناصر معدنی مس، منیزیم، کلسیم و منگنز در پالسمای منی و تعیین رابطه ارزیابی تغییرات فصلی غلظت مطالعه هدف این 

قوچ بالغ و سالم نژاد قزل راس در طول یک سال از پنج   های منی. نمونهبود های منی قوچ قزلاین عناصر با برخی از پارامتر

بار دو نمونه با فاصله نیم ساعت اخذ  ها هر دو هفته یکبار و هراز واژن مصنوعی جمع آوری گردید. نمونه هو با استفاد

های مرده، درصد ماتوزوییدهای منی از جمله حجم، درصد اسپرگیری پارامتربالفاصله بعد از نمونه .گردید

های خروجی منی تعیین شدند. پالسمای نمونهاسپرماتوزوییدهای های دارای حرکت پیشرونده, غلظت و کل ماتوزوییداسپر

شدند. غلظت عناصر در نگهداری  -C◦07تا زمان انجام آزمایشات در فریزر با دمای با سانتریفیوژ، منی بعد از جداسازی 

 اسپرماتوزوییدهای. کیفیت منی از لحاظ حجم، درصد گردیدندگیری اندازه جذب اتمیگشایی با روش پالسمای منی بعد از یخ

کلسیم و  هایانزال نسبت به سایر فصل ها بهتر بود. غلظتمتحرک در فصل پاییز در هر دو  اسپرماتوزوییدهایمرده، درصد 

گرم بر کیلوگرم( و در مقایسه با میلی 7/77 ± 2/7و  0/70 ± 3/3)به ترتیب  را داشته منیزیم در فصل پائیز باالترین مقادیر

تنها مس تغییرات مقادیر (. P<75/7) داری داشتاختالف معنی (گرم بر کیلوگرممیلی 9/6±8/7و  4/77±5/2) فصل زمستان

 .(P<75/7) گرم بر کیلوگرم(میلی 9/2 ± 2/7) در فصل تابستان باالترین مقادیر را دارا بودمعنی دار بوده و در انزال اول 

مقادیر منگنز نیز در انزال اول طی فصل پاییز بطور معنی دار کمتر از قصول دیگر بوده ولی در انزال دوم طی فصل تابستان 

های متحرک و داری بین عنصر مس و حجم منی، درصد اسپرم(. همبستگی منفی معنیP<75/7) ز سایر فصول بودبیشتر ا

(. کلسیم و P<75/7) های مرده مشاهده گردیدداری با درصد اسپرمکل اسپرم خروجی منی و همچنین همبستگی مثبت معنی

و از طرفی منگنز با غلظت  شتهخروجی و حجم نمونه دا اسپرماتوزوییدهایداری  با کل معنیو منیزیم رابطه مثبت 

فصل بر روی  که(. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان P<75/7) داری داشتمعنی و نمونه همبستگی مثبت اسپرماتوزویید

 .دارد معنی داری تاثیرهای منی عناصر معدنی و پارامتر

 

 ی منی، قوچ قزلهاپالسمای منی، عناصر معدنی، پارامتر کلیدی: واژگان
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 مقدمه

ترشحات فیزیولوژیکی از پستانداران پالسمای منی در 

تشکیل بیضه، اپیدیدم و غدد ضمیمه دستگاه تولید مثل نر 

( که باعث مهار و هم 7993)گارنر و حافظ  شده است

)مارتی و  تحریک فعالیت و باروری اسپرم می شود

(. پالسمای منی برای حقظ تحرک اسپرم 2770همکاران 

( و 7994( و قوچ )گراهام 7983گاو نر ) باس و همکاران 

اسپرم قوچ )اشورت و همکاران  ی نیز بهبود زنده مان

 باعث در خوک پالسمای منی  .مهم می باشد  ( 7994

افزایش مقاومت اسپرماتوزوییدها نسبت به صدمات ناشی 

(، در قوچ 7985)برگر و کلگ  می شودک سرما از شو

اضافه کردن پالسمای منی  باعث بهبود سالمت غشا 

 اند  شود که دچار شوک سرما شدمی هایی اسپرم

 ( .2777)باریوس و همکاران 

-ها، آنتیپروتئیندارای ترکیباتی نظیر پالسمای منی

ها، های غیر ساختاری، ،هورمونها، کربوهیدراتاکسیدان

مانی،  ، که بر روی زندهاست  ....و مواد معدنی  اهویتامین

 (.2776گذارند )پویانی  باروری و تحرک اسپرم تاثیر می

نقش فیزیولوژیک تمامی این اجزای مختلف هنوز بطور 

های  قابل کامل مشخص نشده است و با توجه به تفاوت

ترکیب پالسمای منی، توضیح دقیق ای بین گونهتوجه 

می باشد )نواک و ها مشکل بسیاری از این ترکیب فعالیت

مطالعات متعددی برروی اثرات (. 2777همکاران 

فیزیولوژیک اجزای غیر آلی منی برروی پارامترهای 

)غلظت منی، درصد تحرک و درصد اسپرم  منیمختلف 

انجام گرفته است )عبدالرحمان و همکاران  های زنده(

نظر می رسد که ترکیب  (.  به7998، هاماماه و گاتی 2777

نقش مهمی در فیزیولوژی اسپرم داشته  PHها و یون

محیط یونی تاثیر زیادی (.  7998باشند )هاماماه و گوتی 

روی عملکرد اسپرم دارد. یکی از وظایف مهم پالسمای 

در  ،باشدمنی تامین محیط ایزوتونیک برای اسپرم می

ی مناسب اسپرم توانایی بروز قدرت بارور چنین محیطی

را خواهد داشت. این محیط توسط عناصر معدنی موجود 

شود گزارشات زیادی مبنی بر در پالسمای منی تامین می

گیری عناصر معدنی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، اندازه

منیزیم، روی و مس در پالسمای منی  وجود دارد. این 

کاتیون در -گزارشات حاکی از وجود تعادل آنیون

نی است که الزمه ادامه حیات و عملکرد طبیعی پالسمای م

و حیات اسپرم را برای مدت مقتضی حفظ  بودهاسپرم 

شود )حسین کرده و مانع از بروز ناباروری در اسپرم می

(. تغییر میزان عناصر معدنی ممکن 2779زاده و همکاران 

پسچ  است در کیفیت و کمیت منی تولیدی نیز موثر باشد.

مقادیر عناصر  ارتباط بین 2776سال  درنیز و همکاران 

های پارامتربرخی با را  نریان پالسمای منیمعدنی 

 ، غلظت و تعداد کل اسپرم( )حجم منی استاندارد منی

 .گزارش کردند

کمیت و کیفیت منی تولیدی گوسفند تحت تاثیر عوامل 

مختلفی قرار دارد که در این میان طول روز، درجه 

)فولچ  باشندترین آنها میحرارت و رطوبت هوا مهم

. در قوچ افزایش کمیت و بهبود کیفیت در منی تولید (7983

تاثیر شده در طول فصل تولیدمثل  گزارش شده است، 

-های آنتیآنزیم پروتئین تام ومقدار فصل همچنین در 

)گوندوگان  اکسیدان  پالسمای منی نیز گزارش شده است

مارتی و همکاران  ، 2777 ارانپی و همک-، پرز2776

  (. 2778 ، دومنگوِز و همکاران2770

از آنجایی که تغییرات فصلی عناصر معدنی مهم پالسمای 

منی و ارتباط آنها با کیفیت و کمیّت منی کمتر مورد توجه 

 تغییرات بررسی قرار گرفته است لذا هدف از این مطالعه،

 در منگنز و کلسیم منیزیم، مس معدنی عناصر فصلی

-پارامتر از برخی فصلی ارزیابی با همراه منی پالسمای

 هایپارامتر و معدنی عناصر بین رابطه تعیین و منی های

 .بود قزل نژاد قوچ منی کمی و کیفی
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 کار روش و مواد

 یشآزما یطشرا 

گروه علوم دامی  یحاضر در مزرعه دامپرور مطالعه

 یلومتریک 77واقع در  یهدانشگاه اروم یدانشکده کشاورز

 یباتقر یانجام گرفت. مزرعه دامپرور یهشمال غرب اروم

در طول و  یبو به ترت یااز سطح در یمتر 7366در 

 واقع غربی 30° 39´و  یشرق 47° 59´ یاییعرض جغراف

 محیط طبیعی نور دوره شرایط تحت آزمایش. است شده

 این در گرفت انجام 7388 شهریور تا 7380 سال مهر از

-می اسفند تا شهریور ازگوسفند  مثلی تولید فصل منطقه

 مطالعه انجام طول در منطقه هواشناسی اطالعات. باشد

 .است شده ارائه خالصه طور به 7 جدول در

اکوتیپ قزل اخذ گردیدند. قوچ راس از پنج  یمن هاینمونه

  قبال که گرمیلوک 85 ± 5/2وزن با  ساله  3سالمقوچ ها 

 تحت حیوانات. نتخاب شدندا بود، شده تایید آنها باروری

-می نگهداری نوری و محیطی ای،تغذیه یکسان شرایط

 یدارهنگ و ایتغذیه شرایط مطالعه این سرتاسر در. شدند

و جو  یونجهاز علوفه  هاقوچ. بود یکسانثابت و  حیوانات

 . شدند می یهمناسب تغذ یفیتبا ک

 منی نمونه آوری جمع

 انجام سال یک مدت به و 7380ها از مهر نمونه یآورجمع

 منی متوالی نمونه دو هفته دو هر قزل هایقوچ از. گرفت

 از قبل. شد آوریجمع گوسفندی مصنوعی واژن وسیله به

 افزایش برای کاذب پرش چند از منی نمونه آوریجمع

. هر دو انزال اول و دوم به شدمی استفاده انزال بازده

شد و فاصله زمانی بین دو انزال  یآورجمع گانهجداطور 

های همزمان سازی شده به عنوان دقیقه بود. میش 37

بخش ها در نظر گرفته شده بودند. تیزر برای پرش قوچ

-گیری جدا میبعد از نمونه قیفی واژن مصنوعی بالفاصله

ارزیابی شد و نمونه به آزمایشگاه فیزیولوژی برای انجام 

نمونه از  67 . در هر فصل حدودشداولیه منی منتقل می

 .شداستحصال  هاقوچ

 

 یهاروم یهواشناس  یستگاهبدست آمده از ا یشمنطقه در طول انجام آزما یاستاندارد( اطالعات هواشناس یخطا ±)میانگین -1جدول

 فصل
                      هوا حرارت درجه حداقل

 (گراد سانتی) 

               هوا حرارت درجه حداکثر 

 (گراد سانتی) 

    هوا رطوبت حداکثر 

 (درصد) 

 هوا رطوبت حداقل 

 )درصد(

 روز طول 

 )ساعت(

 زمستان
4/4 ± 4/3-  2/4 ± 0/0  2/77 ± 5/88  7/74± 6/46  8/7± 

36/77 

 بهار
6/4 ± 4/6  7/6 ± 3/27  3/77 ± 8/00  7/72± 8/37  9/7± 

42/73 

 تابستان
4/2 ± 8/73  7/2 ± 3/29  4/6 ± 0/04  7/6± 7/37  8/7± 

43/73 

 پائیز
8/5 ± 3/2  8/6 ± 0/74  4/8 ± 9/88  3/75± 6/45  0/7± 

43/77 

   

 منی هایپارامتر ارزیابی

اخذ شده در داخل حمام آب  یمن هاینمونه یشگاهدر آزما 

 حجمگراد قرار گرفته و در ابتدا  یدرجه سانت 30°گرم 

 سپس و شده ثبت کننده جمع مدرج لوله از استفاده با منی

اسپرم، غلظت  ایحرکت توده یینتع یبرا نمونه هر

  اتوزوییدکل اسپرم یتر،ل یلیدر هر م اتوزوییداسپرم

 دارای هایاتوزوییداسپرم درصد ،منی نمونه درموجود 

 مرده هایتوزوییدمااسپر درصد و رونده پیش تحرک

شمارش اسپرم با استفاده از . شدند واقع ارزیابی مورد

(. از 7387)حافظ  نئوبار انجام گرفتالم هموسیتومتر 
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برای تعیین درصد  نگروزین –ائوزین آمیزی روش رنگ

رنگ  هایاستفاده شد. نمونه و زنده های مردهاسپرم

توسط روغن  X 7777 ییشده با بزرگ نما یزیآم

اسپرم  777مشاهده شده و در هر الم تعداد  یونامرس

 الم دو در مرده هایدرصد اسپرم یانگینشمارش و م

 تعیین برای(. 2773دال و همکاران  یورن)ب گردید تعیین

مجهز به  ینور یسه چشم یکروسکوپاز م اسپرم تحرک

 5استفاده شد.  یوترمتصل به کامپ یبردار یلمف یندورب

 یکننده تجار یقشده با رق یقاز نمونه رق یکرولیترم

 روی (Bioexcell®, IMV, L’Aigle, France) یوکسلبا

قرار داده و گراد  یدرجه سانت 30° یدمابا  یزتم  الم یک

 (Olympus CX21)با استفاده از میکروسکوپ نوری 

مورد  X277 ییصفحه گرم کن، با بزرگ نمامجهز به 

-0از  یتصادفبطور برای این منظور  ارزیابی قرار گرفت.

 یدر بازنگر ه وشد یبردار یلمف یهثان 0-8به مدت  یلدف  6

 درصد و شده شمارش اسپرم 277 حداقل ،هایلممجدد ف

 .گردید تعیین پیشرونده حرکت با متحرک هایاسپرم

 منی پالسمای بیوشیمیایی آنالیز

 2 هایمیکروتیوبدر  یهاول یابیبعد از ارز یمن یهانمونه 

 یخچال یفیوژو در سانتر هشد ریخته سیسی

 72777 با (;Universal 320R , Germany Hettichدار)

  دقیقه 5 مدت و گراد سانتی درجه 4 دمای دقیقه، در دور

 سانتریفوژ. گرفت انجام منی پالسمای جداسازی عمل

 در اسپرم نبود از اطمینان برای و شده تکرار دوبار

 میکروسکوپ زیر نمونه از کوچکی قطره  منی پالسمای

 منی پالسمای هاینمونه. گرفت قرار بررسی مورد نوری

 آنالیز زمان تا گراد سانتی درجه -07°دمای در

 گشایی یخبعد از  یمن پالسمای .شدند منجمد بیوشیمیایی

 باعناصر آن  غلظتو شد  یساز یقبا رقت مشخص رق

 با دستگاه جذب اتمیو  7یفتومتر فلیماستفاده از روش 

                                                 
9 Flame Photometry 

(6877-AA SHIMADZU; Tokyo, Japan)  .تعیین شدند

غلظت عناصر معدنی کلسیم، منیزیم، منگنز و مس 

براساس منحنی استاندارد که برای هر کدام از عناصر 

 .شدند رسم شده و سپس مورد ارزیابی واقع

 آماری آنالیز

 تجزیه. گردید محاسبه استاندارد خطای و هامیانگین

 و تصادفی کامل بلوک طرح قالب در هاداده واریانس

 یها با استفاده از آزمون چند دامنه ا یانگینم مقایسه

 Arcsin یلداده ها تبد یهدانکن انجام شد. قبل از تجز

 ینب یرسونپ یهمبستگ یبآنها صورت گرفت. ضر یبررو

محاسبه  یمن یپالسما یو عناصر معدن یمن یپارامترها

 یهتجز یبرا 76خه نس SPSS ی. از نرم افزار آماریدگرد

 .دشاستفاده  یو محاسبات آمار

 

  نتایج

 درصد انزال، حجم از اعم منی هایپارامتر فصلی تغییرات

 حرکت با متحرک هایاسپرم درصد مرده، هایاسپرم

در نمونه  ودجموغلظت اسپرم و کل اسپرم  ،رونده پیش

 یخطا ±) میانگین صورت به آزمایش یدر ط منی

 ارائه شده است. 2استاندارد( در جدول 

و زمستان  یزدر هر دو انزال در فصل پائ یمن حجم 

بیشترین (. >75/7P) بود یشتربنسبت به بهار و تابستان 

در هر دو انزال اول و نیز و کمترین درصد اسپرم مرده 

 دوم به ترتیب مربوط در فصول تابستان و پاییز بود

(75/7P<) های متحرک در اولین و اسپرم. میانگین درصد

داری معنیتفاوت درصد  5دومین انزال در سطح احتمال 

در انزال ی. غلظت اسپرم منندرا در طول سال نشان داد

 فصل در و باالترین بهار فصل در شده آوری جمع یها

 منی. مقدار کل اسپرم داد نشان را غلظت ترین پایین پاییز

در سطح  دارییاختالف معن یزدر انزال اول در فصل پائ

 و زمستان فصول درمنی درصد با کل اسپرم  5احتمال 

بدست آمده در انزال دوم  یجنتا ی. از طرفدارد بهار
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که کل اسپرم  یمتفاوت با انزال اول بوده است به طور

زمستان و بهار با فصل  یز،در سه فصل پائ یخروج

 درصد 5 احتمال سطح در داریاختالف معن یتابستان دارا

 .است بوده

استاندارد( غلظت  یخطا ±) میانگین 3 شماره جدول

 یکو منگنز در طول  یمکلس یزیم،مس، من یعناصر معدن

قوچ قزل نشان داده است.  یمن یدر پالسما یشسال آزما

تغییر غلظت مس و منیزیم در طی فصول مختلف سال تنها 

تفاوت دار بوده ولی در انزال دوم در طی انزال اول معنی

 5در انزال اول در سطح احتمال داری وجود نداشت. معنی

در طی زمستان بطور معنیدرصد غلظت مس در تابستان 

و غلظت منیزیم در زمستان داری بیشتر از سایر فصول 

 کلسیم غلظتبطور معنی داری کمتر از سایر فصول بود. 

داری کمتر از در طی زمستان بطور معنی انزال دو هر در

 عناصر بین در منگنز عنصر(. >75/7Pفصول بود ) سایر

در انزال اول طی  و بود دارا را غلظت کمترین شده ذکر

فصل پاییز کمتر و در طی انزال دوم در فصل تابستان 

 (. >75/7P) بیشتر از سایر فصول بود

-پارامتر و معدنی عناصر بین اسپیرمن همبستگی ضریب

 رابطه مس عنصر. است شده ارائه 4 جدول در منی های

 ،P<75/7) اول انزال در منی حجم با داریمعنی منفی

446/7  =r ،)به  انزال دو هر در متحرک اسپرم درصد(

( و کل  P، 05/7-  =r ; 574/7-  =r<75/7 انزال ترتیب

 و( P، 575/7-  =r<75/7در انزال دوم ) یاسپرم خروج

 اسپرم درصد با مثبتی همبستگی دوم انزال در همچنین

. است داده( نشان P، 592/7  =r<77/7) اول انزال در مرده

 نمونه منیزیم عنصر بین شده یافت همبستگی بیشتر

 این ولی باشندمی مثبت منی هایپارامتر و منی پالسمای

 اول انزال در خروجی اسپرم کل و منی حجم با روابط

 روابط. باشدمی( r=  497/7و  P، 226/7<75/7) دارمعنی

 با مشابه موارد برخی در کلسیم عنصر برای موجود

 مثبت رابطه کلسیم که تفاوت این با باشندمی منیزیم

 ،P<75/7) دوم انزال در خروجی اسپرم کل با داریمعنی

696/7  =r ) دیگر با عنصر این. است کرده برقرار 

 دارمعنی ولی دارد منفی یا و مثبت روابط نیز هاپارامتر

 داریمعنی و مثبت رابطه منگنز عنصر. باشندنمی

(75/7>P، 387/7  =r )انزال در اسپرم غلظت پارامتر با 

 مثبت رابطه دارای عنصر این طرفی از و داده، نشان اول

 و انزال دو هر در منی مرده هایاسپرم درصد و حجم با

 متحرک اسپرم درصد و خروجی اسپرم کل با منفی رابطه

 .باشندنمی دارمعنی روابط این ولی داده نشان
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 یشسال آزما یکدر طول  هر انزال در  منیکل اسپرم تعداد  ومتحرک، غلظت  یهامرده، اسپرم یهااتوزوییداسپرم ی،حجم من یاستاندارد( پارامترها یخطا ±) یانگینم -2جدول 

 ×(677)یکل اسپرم خروج ×(677غلظت اسپرم) متحرک)درصد(اسپرم  اسپرم مرده)درصد( (لیتر میلی) یحجم من 

 انزال دوم انزال اول انزال دوم انزال اول انزال دوم انزال اول انزال دوم انزال اول انزال دوم انزال اول فصل

  a70/7 ± 49/7  a77/7 ± 77/7 b87/7 ± 5/76 b84/7 ± 9/77 a60/7 ± 7/60 a82/7 ± 8/69 c765 ± 3787 c267 ± 2602 a677 ± 4500 a579 ± 3700 یزپائ

 a28/7 ± 23/7 a78/7 ± 79/7 b77/7 ± 6/70 b87/7 ± 2/72 a03/7 ± 7/60 b05/7 ± 4/60 b275 ± 3329 b349 ± 2970 b078 ± 4289 a450 ± 3334 زمستان

 b77/7 ± 75/7 b75/7 ± 92/7 a24/7 ± 6/27 a45/7 ± 9/76 b56/7 ± 7/65 b62/7 ± 8/60 a274 ± 3066 a203 ± 3472 b587 ± 4783 a357 ± 3279 بهار

 b70/7 ± 79/7 b76/7 ± 89/7 a67/7 ± 8/22 a47/7 ± 8/70 c50/7 ± 9/62 c58/7 ± 3/65 a750 ± 3606 bc347 ± 2880 ab478 ± 4389 b238 ± 2588 تابستان

 3707 ± 380 4359 ± 504 2969 ± 376 3467 ± 783 5/60 ± 36/7 5/65 ± 25/7 4/74 ± 24/3 6/79 ± 97/2 78/7 ± 78/7 2/7 ± 76/7 کل یانگینم

 باشند.یدرصد م 5دار در سطح احتمال  یتفاوت معن یمتفاوت دارا یها یسها با باال نوونتدر س یرقادم*

 عناصر معدنی پالسمای منی قوچ قزلخطای استاندارد( غلظت  ±میانگین) -3جدول 

 یغلظت عناصر معدن

 (کیلوگرم/ میلیگرممس)  (کیلوگرم/ یلیگرم)میزیممن  (کیلوگرم/ میلیگرم)یمکلس  (کیلوگرم/ میلیگرممنگنز) فصل

  اول انزال دوم انزال  اول انزال دوم انزال  اول انزال دوم انزال  اول انزال دوم انزال
a77/7 ± 20/7 a73/7 ± 78/7  a5/4 ± 3/75 a3/3 ± 0/70  7/7 ± 6/9 a2/7 ± 7/77  4/7 ± 7/2 a6/7 ± 7/2 یزپائ 

a72/7 ± 24/7 b72/7 ± 32/7  b0/2 ± 8/9 b5/2 ± 4/77  4/7 ± 7/9 b8/7 ± 9/6  7/7 ± 7/2 a3/7± 2/2  زمستان 

a76/7 ± 24/7 b70/7 ± 42/7  a0/2 ± 8/73 a9/7 ± 5/75  9/7 ± 9/9 a8/7 ± 7/8  7/7 ± 2/2 a7/7 ± 1/2  بهار 

b78/7 ± 46/7 b77/7 ±  35/7  a7/3 ± 7/74 a9/4 ± 7/74  5/3 ± 7/9 a4/2 ± 4/9  2/7 ± 3/2 b2/7 ± 9/2  تابستان 

 کل  4/2 ± 4/7 2/2 ± 2/7  6/8 ± 7/2 4/9 ± 8/7  0/74 ± 8/3 2/73 ± 0/3  32/7 ± 73/7 37/7 ± 73/7

 باشند.یدرصد م 5احتمال دار در سطح یتفاوت معن یمتفاوت دارا یهایسها با باال نوونتدر س یرمقاد*
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 قوچ قزل یمن یپالسما  یغلظت عناصر معدن با یمن یهااز پارامتر برخی( اسپیرمن یهمبستگ یب)ضریهمبستگ -4جدول

  

Cu  Mg  Ca  Mn 

 F S  F S  F S  F S 

VOL 
F 760/7  765/7   7/266* 778/7   7/847* 749/7   326/7-  775/7  

S -7/446* 390/7-   725/7  777/7   762/7  239/7   767/7  262/7-  

             

DEA 
F 325/7  7/592**  705/7  754/7-   302/7  308/7   777/7  796/7-  

S 238/7  708/7   238/7-  357/7-   326/7  377/7   267/7  245/7  

             

MOT 
F -7/05* -7/497*  263/7  762/7   759/7  360/7   796/7-  326/7-  

S -7/574* -7/489*  774/7-  787/7   757/7  270/7   437/7-  270/7-  

             

CON 
F 707/7  773/7-   765/7  727/7   797/7  76/7-   7/387* 259/7  

S 224/7-  728/7   738/7-  797/7   777/7  786/7-   789/7  770/7  

             

TOT 
F 237/7  224/7   7/497* 322/7   377/7  7/696*  767/7-  704/7-  

S -7/575* -7/523*  798/7  780/7-   750/7-  237/7-   797/7  707/7  

  
           

MOT    درصد تحرک اسپرم؛ :DEA  درصد اسپرم مرده؛ :CON ( ؛ ×677: غلظت اسپرم)VOL (؛ یترل یلی)می: حجم منTOT ی: کل اسپرم خروج 

 >P 51/5٭٭  ،>50/5P٭  : منگنز. Mn یم؛: کلس Ca یزیم؛: :من Mg: مس؛  Cu (؛×677)

 

 بحث

 از باشد،می متعدد عوامل تاثیر تحت قوچ در منی تولید

 بدن، وزن مدیریت، نژاد، سن، به توانمی عوامل این جمله

 درجه روز،)طول محیطی شرایط ویژه به و مصرفی غذای

 میش در اینکه وجود با. کرد اشاره( هوا رطوبت و حرارت

 فصلی استروس پلی بصورت مثل تولید معتدل مناطق های

 ولی باشد می کوتاه روزهای با فصول به محدود و بوده

 ینبا ا .باشد نمی خاصی فصل محدود مثل تولید قوچ در

در  یفصل ییراتبر بروز تغ یمبن یوجود مطالعات متعدد

که فصل  گرفته صورت  یمن یو کم یفیمهم ک یاهپارامتر

 منی هایدر پارامتر ییردر بروز تغ یاز عوامل اصل یکیرا 

 ،7985بوالند و همکاران  ،7983 کوالس) انددانسته قوچ

 در (.2774 همکاران و کافی و 2774 همکارانو  ملپومنی

اسپرم درصد میانگین یونان و ایران داردنبه گوسفندان

 کلتعداد  و منی حجم رونده،پیش حرکت با متحرک های

معنی طور به پاییز فصل طول درمنی هر انزال  اسپرم

 نتایج است، شده گزارش دیگر فصول از باالتر داری

بودن تحرک اسپرم و باال بودن  یینبر پا یمبن مشابهی

 در تابستان و بهار فصول در مرده هایدرصد اسپرم

 از آمده بدست نتایج. دارد وجود ترکیه و فرانسه کشور

 سایر در گرفته انجام مطالعات با مشابه حاضر مطالعه

 و کاراگییانیدیس،7998 همکاران و ماندیکی) باشدمی نقاط

 انگگوندو و 2775 خدایی و ضمیری ،2777 همکاران

 یفصل ییراتتغ یبر رو(. در مطالعه صورت گرفته 2776
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)حجم.منی، تعداد کل اسپرم در هر انزال؛  یمن هایپارامتر

ای؛ حرکت پیشرونده اسپرم و درصد حرکت توده

بزهای مرغوز غرب ایران نیز نتایج زنده(  های اسپرم

 (. 2779طالبی و همکاران ) مشابهی گزارش شده است

-های آنتیاجزای پالسمای منی گوسفند از قبیل آنزیم

 ین،، آلبوم(2770مارتی و همکاران ) تام ینپروتئ ، اکسیدان

نیز همراه با و ( 2776گوندوگان ) کلسترول ین،گلوبول

های کیفی و کمی منی تحت تاثیر فصل قرار گرفته پارامتر

) طاها و همکاران  اندتغییرات فصلی را نشان دادهو 

 های(. در تحقیق حاضر همزمان با تغییرات پارامتر2777

 هر در نیز داریکیفی و کمی منی تغییرات فصلی معنی

 و کلسیم منگنز،)مس،  مطالعه مورد معدنی عنصر چهار

 بیوشیمیایی آنالیز. شد مشاهده منی پالسمای در( منیزیم

 یا هانژاد خصوصا گوسفند منی پالسمای معدنی عناصر

-پارامتر با آنها رابطه تعیین و مختلف مناطق هایاکوتیپ

 مثلی تولید بهتر کارائی تعیین برای منی کمی و کیفی های

 در منی هایپارامتر روی معدنی عناصر تاثیر و حیوان

 نگرفته قرار مطالعه مورد کامل طور به هنوز سال طول

 .نیست دسترس در مورد این در کاملی اطالعات و است

از مقدار آن در سلول  یشترب یمن یپالسما یممقدار کلس   

بر اسپرم  تواندیم یمنوع کلس ینرو ا یناسپرم است از ا

 یپالسما یمکلس یشگذار باشد. گزارش شده که افزا یرتاث

و اسپرم  2یریپذ قابلیت یندفرا یشباعث افزا یمن

عمل آن از شود که بخشی از اگزوسیتوز آکروزوم می

ران فریزر و همکاگیرد )صورت می Ca-ATPaseطریق 

دار سطوح (. مطالعات صورت گرفته همبستگی معنی7995

صر معدنی کلسیم  را با ناباروری و تحرک پایین پایین عنا

حسین زاده و ) اندو قوچ را گزارش کردهانسان اسپرم 

(، که مطابق با نتایج 2777عبدل رحمان  و 2779همکاران 

در قوچ و گاو کلسیم باعث  باشد.مطالعه حاضر می

                                                 
5 Capacitation 

تضعیف متابولیسم اسپرم و تشدید اثرات مضر پتاسیم 

 همان طور که اشاره شد (. 7953می شود )بلک شاو 

باالتر  ییزدر فصل پا یزیمو من یمغلظت عناصر کلس

در فصل  یزن یاست که حجم من یدر حال ینمشاهده شد، ا

 یحجم من ینب یارتباط مثبت یقتحق ینباالتر بود. در ا ییزپا

تواند  یامر م ینا یلشد، دل یافت یزیمو من یمو عناصر کلس

 منی پالسمایعناصر با  ینمنشاء ترشح ا بودن یکسان

 دارمعنی همبستگی این کننده توجیه تواندمی که باشد

مطابقت  (2776)این نتایج با مطالعه پسچ و همکاران . باشد

مطالعه صورت گرفته مشخص شده است که . در دارد

همان نمونه گیری بر روی ترکیب یونی حتی تعداد انزال یا 

پالسمای منی و غلظت عناصری مانند کلسیم و منیزیم 

 کلسیم غلظت بین داریموثر می باشد و رابطه منفی معنی

 مثبتی ارتباط و طبیعیغیر هایاسپرم درصد و منیزیم و

 و منیزیم غلظت با منی حجم و منی نمونه غلظت بین

 و همکاران یاکا) است شده گزارش منی پالسمای کلسیم

 است شده گزارش مورد این در هم متناقض نتایج(. 2772

 داستاندار هایپارامتر با منیزیم و کلسیم غلظت آن در که

 همکاران و سورنسن) است نداشته همبستگی انسان منی

7999 .) 

 عنوان به بیشتر منی پالسمای مصرف کم عناصر

 از یکی مس. کنند می عمل هاآنزیم ساختمان در کوآنزیم

 در که است زنده موجودات تمام در ضروری عناصر

 دیسموتازاکسید سوپر اکسیدانتآنتی آنزیم ساختمان

 نیز آنزیم این که کنندمی عمل روی عنصر با همراه

 محافظت شده تولید سمی مواد اثرات از را منی پالسمای

با  یسهدر مقا ی. عنصر مس به مقدار نسبتا کمترکندمی

 همبستگی حاضر مطالعه دراست.  یازعناصر مورد ن یگرد

 متحرک اسپرم درصد با مس عنصر بین داریمعنی منفی

 شده ثبت در هر دو انزال و با حجم منی در انزال دوم

 باشدمطابق با نتایج حاصل از مطالعه دیگر می است که
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(، این در حالی است که این ارتباط 2776پسچ و همکاران )

سمیت این  باشد. شایداسپرم مرده مثبت میبا درصد 

عنصر دلیل این امر باشد که با افزایش میزان آن باعث 

شود و با افزایش غلظت ها میمرگ و کاهش تحرک اسپرم

یابد. سمیت عنصر مس درصد اسپرم مرده نیز افزایش می

 این عنصر و تاثیر منفی آن روی قدرت حیات و تحرک

 آزمایش(. 7987 وایت و هولند) است شده گزارش اسپرم

 عنصر روی گرفته صورت مطالعات معدود از یکی حاضر

 این در و باشدمی گوسفند منی پالسمای در منگنز کمیاب

 ارتباط و عنصر این معمول غلظت مورد در حتی و رابطه

 گوسفند مختلف هاینژاد در منی هایپارامتر سایر با آن

 مطالعه این در. است گرفته صورت کمی بسیار مطالعات

 این به مربوط منی پالسمای عناصر بین غلظت کمترین

 تابستان و بهار فصول در آن باالتر غلظت و بوده عنصر

 با آن دارمعنی مثبت همبستگی همچنین و است، شده ثبت

 کننده فعال عنوان به منگنز. شد مشاهده منی نمونه غلظت

-اکسیدسوپر مانند اکسیدانت آنتی هاآنزیم از بسیاری

 دو دارای دیسموتازاکسیدسوپر. کندمی عمل دیسموتاز

: شکل اول همراه با عنصر منگنز و باشدمی آنزیمی شکل

دالتون و شکل دوم  یلوک 06777-00777 یبا وزن مولکول

 33777-34777 یبه وزن ملکول یهمراه با مس و رو

گوسفند گزارش  یمن یشکل عنصر در پالسما یندالتون. ا

 یتفعال ی(. از طرف7908 همکاران و ارریش ابو) است شده

در فصول بهار و تابستان گزارش شده  یمآنز ینا یباال

 همبستگی توانمی لذا(. 2770 و همکاران مارتیاست )

 و کرد برقرار منی پالسمای آنزیم و عنصر این بین مثبتی

 شاید منی پالسمای آنزیم با منگنز بودن همراه دلیل این

 و بهار فصول در عنصر باالی غلظت دهنده توضیح

 این در بیشتر مطالعات لزوم مسئله این. باشد تابستان

-پارامتر روی کمیاب عنصر این تاثیر شناخت برای مورد

 .  سازدمی روشن را منی حساس های

 منی پالسمای معدنی عناصر که کرد گیرینتیجه توانمی

 در نیز فصلی تغییرات دادند، نشان را فصلی تغییرات قوچ

 مس. شد مشاهده منی کیفی و کمی هایپارامتر مورد

 اسپرم کل و اسپرم تحرک منی، حجم با منفی همبستگی

. داد نشان مرده اسپرم با مثبتی همبستگی و خروجی

 منگنز و منی حجم با را مثبتی همبستگی کلسیم و منیزیم

 .داد نشان اسپرم غلظت با را مثبتی رابطه نیز
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This study was aimed to evaluate the seasonal variation of Cu, Ca, Mg and Mn in seminal plasma and 

their relationship with some of the semen parameters in Ghezel rams. The semen samples were 

collected from five rams using artificial vagina throughout a year. Two consecutive samples collected 

in 30 minute and collection was repeated with a 14 days interval. Semen parameters quantified 

immediately after collection are including volume, percentage of dead sperm, motility, sperm 

concentration and total sperm output. Seminal plasma was separated by centrifugation of semen. They 

were kept at -70°C until analysis. The minerals concentrations were analyzed using atomic absorption. 

The volume of semen, percentage of dead sperm and sperm motility were better in both consecutive 

ejaculations in autumn than other seasons.  Concentration of Ca and Mg were higher in autumn (17.7 ± 

3.3 mg/kg and 10.1 ± 0.2 mg/kg, respectively) and had significant differences with their concentrations 

in winter (11.4±2.5 and 6.9±0.8 mg/kg, respectively) (P<0.05). Concentration of Cu was significantly 

higher in summer (2.9 ± 0.2) only in the first ejaculation (P<0.05). Concentration of Mn was 

significantly lower in autumn in the first ejaculation wheras in the second ejaculats  it was higher in 

summer compared to other seasons (P<0.05). There were negative correlation between the 

concentration of Cu  with semen volume, percentage of motile sperm and total sperm output and they 

had positive correlation with percentage of dead sperm (P<0.05). The positive correlation were 

observed between Ca and Mg concentration with total sperm output, semen volume and Mn 

concentration with sperm concentration (P<0.05). In conclusion, the result of this study indicated that, 

the season has an effect on the mineral concentration and semen standard parameters in Ghezel rams. 
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