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 ان در منطقه همداناثر فصل بر توانایی تولیدمثلی سالیانه قوچ مهرب
 

 4 و احمد احمدی3سیر علی حسینی ، سید2عربی، حسن علی1مهدی طباطبایی محمد*
 کارشناس ارشد گروه علوم دامی3 ،همدان استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا2 ، همداندانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا1

 همدان علوم دامی دانشگاه بوعلی سینامربی گروه 4 ،همدان دانشگاه بوعلی سینا
 22/2/86 :؛ تاریخ پذیرش 12/7/84: تاریخ دریافت

 
 
 

 چکیده
ر فصل  چها سال طیوز داتر   مهربان با سن بیشچوقس أر 7 یقی باقحت  مهرباننژاد قوچ رفتار جنسی منظور بررسی به
عمل  گیری به های فوق اسپرم دوره آزمایش هر هفته از قوچدر طول . طقه همدان انجام شدنر مدتان، بهار و تابستان س زم،پاییز
و صفات کیفی منی  )طبیعی و زنده و تعداد کل اسپرماسپرم غیر صدرحجم، اسیدیته و غلظت مایع منی، د( صفات کمی ،آمد

یرطبیعی در های غ  اسیدیته منی و درصد اسپرم،حجم. ری شدیگ اندازه اه  میل جنسی قوچ و)رنگ منی، درصد تحرک اسپرم(
غلظت منی و درصد اسپرم زنده در پاییز کاهش نشان داد و تعداد کل اسپرم . )>P 05/0 ( بودها تر از سایر فصل تابستان پایین

 نیز در پاییز چرنگ منی در تابستان، تحرک اسپرم و میل جنسی قو. )>05/0P (ها بود تر از سایر فصل نیز در پاییز و تابستان کم
 مختلف، در تمام طول سال صفات های فصل اما با وجود تفاوت صفات در ،)>05/0P (ها ارزیابی شد فصلتر از سایر کم

توان چنین نتیجه گرفت که فصل اثر قابل توجهی بر عملکرد تولید مثلی کلی می طور به .بودندجنسی از نظر باروری قابل قبول 
 .قوچ ندارد

 

 .هربان، همدان فصل، تولید مثل، گوسفند م: کلیدیهای واژه
 

  مقدمه
طور مشخص تولید منی در قوچ تحـت         یدمثل و به  تول

طول روز،  (ثیر عوامل بسیاری از جمله نژاد، سن، اقلیم         أت
 کـه باعـث   داردو مدیریت قـرار     ) دما و رطوبت هر اقلیم    

در ایـن   ). 1983فلـوچ،   (شـود    آن مـی   تغییرات شدید در  
رات اقلیمـی بخصـوص اثـر فصـل موردتوجـه           یمیان تغی 

تغییـرات فصـلی،    . ه اسـت  جدی پژوهشگران قرار گرفتـ    
موجــب ) فتوپریــود( روشــنایی  طــول روز و زمــان دوره

تغییرات گوناگون در فیزیولوژی و همچنین رفتار حیـوان         
 سـعی   نـژاد   اصالح). 1996شهیدی و همکاران،    (شود  می
 )1990لینکلن و همکاران، (رات دارد ـن اثـاهش ایـدر ک

 
های  هورمون نوری بر  ولی به هر حال فصل و چرخه

، غده )1985 ، اورتوانت؛1990لینکلن و همکاران، (جنسی 
و ) 1988کوالس و همکاران، (آل و ترشح مالتونین  پینه

و در نتیجه بر ) 1995، فومتپارکینسون و (غده تیروئید 
 اثرگذار فعالیت جنسی حتی نژادهای اصالح شده نیز

 .است
تغییر فصـل بـر      کرده است که     گزارش) 1980(کوالس  

 کمیـت و کیفیـت منـی و قابلیـت           ،فعالیت و رفتار جنسـی    
 املـطور ک  باروری اثرگذار است، ولی قدرت باروری را به       

زارش ـگــ) 1988(کــوالس و همکــاران . بــرد از بــین نمــی
 های نژاد  قوچکردند که در فصل غیرجنسی قدرت باروری

                                                 
 mmtaba@gmail.com:  مسئول مکاتبه-*
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 مناسب یها ضمن در فصلدر . شیری قابل قبول است
گیری کیفیت، کمیت، قدرت باروری و  برای جفت

 پارامترهای کمی و کیفی منی در بهترین حالت مطلوب
 دیگر نیز با وجود کاهش های اما در فصل ،ندهست

 معموالً .پارامترهای فوق از نظر باروری قابل قبول هستند
ای فصل مناسب پاییز گزارش شده  در مناطق مدیترانه

ضمن در ). 1992همکاران،  روکا و ؛1997ابراهیم، (است 
ثیر عوامل مختلف أمیزان اثرگذاری خود نیز تحت ت

لنگفورد و  ؛2001المی و همکاران، ال(دیگری مانند نژاد 
حتی میش باشد،  میو منطقه جغرافیایی ) 1999همکاران، 

تر از قوچ، فصلی است؛ اما   بیش آنکه فعالیت جنسی
تری در برابر تغییرات فصل  مای از نژادها حساسیت ک پاره

محققان در شیراز نشان دادند که میش . دهند نشان می
دارد را هایی از تولید مثل غیرفصلی  مهربان نشانه

سفیدبخت و همکاران،  ؛1978سفیدبخت و همکاران، (
نیز این موضوع را ) 1993(طباطبایی و شوندی ). 1977

برای نژاد  دیگری مطالعاتچنین در هم. اندیید کردهأت
 290سن در مهربان، فعالیت ظاهری تولیدمثل بره ماده 

بره نر و ) 1994طباطبایی، ( کیلوگرم 32روزگی با وزن 
طباطبایی ( کیلوگرم 30 روزگی با وزن 160مهربان در سن 
شهیدی و . گزارش شده است) 2006و همکاران، 

در رابطه با فعالیت قوچ مهربان در ) 1992(همکاران 
نشان دادند که این قوچ آباد ورامین تهران  ینمنطقه ام

های کمی و کیفی منی در  اگرچه نوساناتی در شاخصه
دهد و بهترین نتایج در فصل پاییز  طول سال نشان می

 .دست آمد ولی در طول سال دارای قدرت باروری است به
 فعالیت جنسی این گوسفند هدف از این پژوهش ارزیابی

ه همدان و اختصاصات قبومی منط) قوچ مهربان(
 . است مختلف سال های در فصلآن  لیثمتولید

 
 ها مواد و روش

هـای منطقـه      هربـان از گلـه     م س قـوچ بـالغ    أ ر 7 دادعت
  نـژادی   شـده  ارایـه همدان طبق مشخصـات     تان  مهربان اس 

 ؛1994 طباطبــایی و شــوندی،(توســط محققــان مختلــف 
فریـــد و   ؛1984مـــنعم و دخـــانچی، ؛1993 طباطبـــایی،

) 1977 مکارچیــــان و همکــــاران، ؛1967چیــــان، مکار
 گروه علوم دامی  قات دامپروری   یقحت در سالن خریداری و   

از جملـه   . مسـتقر شـدند   همـدان   در  گاه بوعلی سـینا     شدان
متوسـط، بینـی مسـتقیم بـا      شـکل مشخصات این نژاد سر 

 انحنای کم و بدون شاخ است گردن قوچ متوسط و نسـبتاً           
مسـتقیم و مسـطح و      عضالنی است سینه عـریض، پشـت        

ای روشـن تـا   رنـگ ایـن نژادقهـوه   . ها عضالنی اسـت   ران
 . نخودی روشن است
 30 و هدرج 48ی ییاافغر ج در طولمحل نگهداری

 هقدقی 47 وهدرج 34ی یفیااجغر دقیقه شمالی و عرض
. داردح دریا قرار سطز امتر  1830و در ارتفاع  شرقی

 منطقه در طول میانگین ماهانه طول روز و میزان دمای این
روز با استفاده از اطالعات اداره هواشناسی همدان، در 

 . استارایه شده 1 شکل

 
 . حداقل، حداکثر و متوسط دمای روزانه و طول روز در طول سال در منطقه همدانمیانگین ماهانهتغییرات  -1شکل 
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 از لحاظ بهداشتی و ها قوچید سالمت أیپس از ت
دت دادن به محیط آزمایش و ار در محل، جهت عاقراست

عنوان پیش  همدت چهار هفته ب روش انجام کار، از آنها به
گیری شد و آزمایش اصلی از شهریور ماه  سپرما شآزمای

ول ط رد.  خاتمه یافت بعدماه سالر مهو شروع 1373
مدت آزمایش گوسفندان در آغل نگهداری و تغذیه دستی 

  یونجه و جو خوراک آنها شامللیاجزای اص. شدند می
های مکمل معدنی و ویتامینی نیز  سنگ نمک و بلوک. دوب

ر طول مدت آزمایش هر هفته  د.قرار داشتنها در آخور آ
گیری شد و  از هر قوچ بوسیله مهبل مصنوعی اسپرم

یته مایع یدمنی انزال شده، اسم  کمی شامل حجتاصف
 صد اسپرماتوزوئیدهای غیرطبیعی، درصدردمنی، 

 ل کدتعدا  مایع منی،تنده، غلظزیدهای اسپرماتوزوئ
  کیفی منی شامل رنگ منی،های صفتا و هئیدوتوزااسپرم
طبق پیشنهاد  جنسی قوچ ل میرماتوزوئیدها،پس اتحرک

ها  قوچ نوز. مورد بررسی قرار گرفتند) 1979(سورنس 
  .گیری شد نیز در طول دوره آزمایش اندازه

ات روی دن درجنخوا منی انزال شده از طریقم حج
 pHدیته منی با استفاده از کاغذ ی اس،کننده آوری  جمعلوله
طبیعی با رنگ آمیزی  توزوئیدهای غیرامر درصد اسپ،متر

ر دهای غیرطبیعی  سلولارش م ش وهاداسپرماتوزوئی
با  د اسپرماتوزوئیدهای زندهص در،اسپرماتوزوئیدد صیک

 ماتوزوئیدهای رنگراسپ(نگروزین  ـ ائوزینآمیزی  نگر
ای ه یانگر درصد اسپرم باسپرماتوزوئید یکصد گرفته در
 کل اسپرماتوزوئیدها دعدات(  منیعیامت لظ غ و)زنده است

 ستفاده از الم توماابا  )ضرب غلظت در حجم منیصلز حاا
سپرماتوزوئیدها از تخمین درصد ا کحر ت.عیین شدت

. دست آمد هطور نظری ب هاسپرماتوزوئیدهای متحرک ب
ای  ی، شیری تا خامهیهای پالسما رنگرنگ منی به

،  تمایل به پرش مد عبرای و میل جنسی 3تا  1ب تیتر هب
 . امتیاز داده شد3 تا 1  ازگیری  ولع شدید به جفتو ولع

های مختلف   برای ماهوقهای حاصل از صفات ف هادد
سسه تحقیقاتی پرورش و ؤ متفاوت در مهای فصلو نیز 

ز ینالآین آلمان با استفاده از ز رفتارشناسی واقع در ماره
   میانگین تجزیه و تحلیل آماری گردید و واریانس دوطرفه

و ضریب همبستگی  مقایسه 1دانکنآزمون ها با داده
 .صفات تعیین شد

 
 نتایج

 مختلف و های  فصلدر میانگین صفات 1در جدول 
در . شود های یک سال مشاهده می  برای ماه2در جدول 

ستگی صفات تولیدمثلی برای هر فصل  نیز همب3جدول 
 . شده استارایه

                                                 
1- Duncan Multiple Range Test 

 . مختلف سالهایای نژاد مهربان در فصلهقایسه میانگین صفات مطالعه شده قوچم -1جدول

 لوصف
 تاصف

 بستانتا هارب مستانز ییزپا

 ab33/1 ab36/1 a47/1 b24/1 )لیتر میلی(  منی انزال شدهمجح
 a84/6 a89/6 a94/6 b6/6 دیته مایع منییسا

 a  42 a38 ab35 b30 )دصرد(اسپرماتوزوئیدهای غیر طبیعی 
 c75 bc76 b79 a86 )دصرد(اسپرماتوزوئیدهای زنده 

 b 05/4 a42/4 a52/4 ab3/4 )× 109 (در یک سی سی ت مایع منیظلغ
 b38/5 ab78/5 a99/5 b55/5  )× 109(در یک انزال  اد کل اسپرماتوزوئیدهادعت
 a11/2 a14/2 a12/2 b85/1 )3 تا 1امتیاز از  ( منیگنر
 b90 a94 a93 a93 )صدرد (پرماتوزوئیدها اسرکحت
 b74/2 a96/2 ab82/2 a91/2 )3 تا 1امتیاز از (ها   جنسی قوچلیم
 b11/58 b79/59 a71/65 ab08/62 )لوگرمکی (ها  قوچنزو

a-c  دهد  درصد نشان می95ها را با سطح اطمینان  دار بین میانگین حروف مختلف در هر ردیف تفاوت معنی . 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 . مختلف سالهای  ضریب همبستگی بین صفات آزمایشی در فصل-3جدول 
 بهار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
04/0 02/0 13/0 04/0- *66/0 31/0 01/0 02/0 20/0 19/0- 02/0- 00/1 1 
10/0- 03/0- 18/0 12/0 00/0 00/0 21/0 13/0 09/0 24/0 00/1  2 
18/0- 17/0- 12/0- 10/0- 12/0- 05/0- 32/0 06/0 00/0 00/1   3 

*43/0- * 37/0 14/0 02/0- 06/0 02/0- 06/0 31/0 00/1    4 
* 51/0- * 42/0- * 35/0 01/0 11/0 13/0 02/0- 00/1     5 

12/0 08/0 33/0 10/0- 25/0 31/0 00/1      6 
01/0 03/0- 25/0 08/0 * 92/0 00/1       7 
03/0 02/0- 23/0 04/0 00/1        8 
01/0 03/0 10/0- 00/1         9 
10/0- 04/0- 00/1          10 

* 93/0 00/1           11 
 تابستان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
04/0 30/0 *42/0- 16/0- *66/0 *38/0 22/0 24/0- 00/0 19/0 15/0 00/1 1 
09/0 11/0 32/0 21/0 33/0 *34/0 16/0 21/0 08/0- 23/0 00/1  2 
00/0 09/0 17/0 09/0- 20/0 17/0 18/0 24/0- 06/0- 00/1   3 
17/0- 10/0 03/0 18/0- 25/0- 30/0- 27/0- 19/0- 00/1    4 

* 42/0 14/0 21/0- 27/0 05/0- 04/0 08/0 00/1     5 
*55/0 *41/0 21/0 03/0- *40/0 *40/0 00/1      6 

30/0 *34/0 14/0 14/0 * 95/0 00/1       7 
26/0 *39/0 00/0 05/0 00/1        8 
13/0 03/0 21/0 00/1         9 
11/0 00/0 00/1          10 

* 70/0 00/1           11 
 پاییز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27/0- *32/0- 04/0 12/0 *37/0 00/0 13/0- 21/0 20/0 24/0 *36/0 00/1 1 
11/0- 03/0- 03/0- *33/0 03/0 11/0- 00/0 09/0- 12/0 22/0 00/1  2 
19/0 08/0 24/0 *32/0 *39/0 *32/0 20/0 06/0- 26/0- 00/1   3 

*56/0- *47/0- *60/0 *33/0- 31/0- *42/0- *41/0- 30/0 00/1    4 
* 34/0- 26/0- *38/0- 19/0- 10/0- 19/0- 25/0- 00/1     5 

*44/0 *57/0 21/0- 12/0 16/0 23/0 00/1      6 
27/0 15/0 *36/0 30/0 * 93/0 00/1       7 
14/0 01/0 33/0 *33/0 00/1        8 
23/0 04/0 01/0- 00/1         9 
24/0 02/0 00/1          10 

* 69/0 00/1           11 
 زمستان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16/0- 02/0- 13/0 21/0 19/0 16/0- 02/0 05/0 13/0 04/0 09/0 00/1 1 
17/0- 05/0- 11/0 06/0 07/0- 11/0- 14/0 07/0- 07/0 17/0 00/1  2 
13/0 *43/0 17/0 10/0 27/0 26/0 *46/0 20/0- 13/0- 00/1   3 
26/0- 11/0- 15/0 30/0 20/0- 25/0- 20/0- 07/0- 00/1    4 
02/0 *39/0- 01/0- 08/0- 12/0- 14/0- 00/0 00/1     5 
30/0 *34/0 27/0 06/0 *36/0 *35/0 00/1      6 

*49/0 *51/0 14/0 07/0- * 93/0 00/1       7 
*42/0 *49/0 19/0 00/0 00/1        8 

08/0- 18/0- 22/0 00/1         9 
06/0 20/0 00/1          10 

* 49/0 00/1           11 
-9تعداد کل اسپرم  -8غلظت منی  -7های زنده  درصد اسپرم -6های غیرطبیعی درصد اسپرم -5اسیدیته  -4تحرک  -3رنگ -2حجم  -1: مشخصات صفات

 .دهد  نشان می درصد95 را با سطح اطمینان وجود همبستگیدر هر ردیف * .متوسط حرارت -12طول روز  -11وزن قوچ  -10میل جنسی 
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 نشان داده شده است، 1در جدول گونه که  همان
در تابستان ها   استحصال شده از قوچحجم منیمیانگین 

میانگین آن در فصل  که تنها با را داشتترین مقدار  کم
اسیدیته مایع . )>05/0P(شت داری دا بهار تفاوت معنی

داری نسبت به سایر   معنیاختالف ا تابستان بدرمنی 
های  درصد اسپرم. )>05/0P(بود تر   سال کمهای فصل

و با  بود ها از سایر فصل تر کم تابستاندر غیرطبیعی نیز 
. )>05/0P (داداری را نشان د پاییز و زمستان تفاوت معنی

  نسبت بههای زنده ترین میزان اسپرم پاییز نیز کمدر 
 . )>05/0P(مشاهده شد و بهار تابستان 

 بودتر از زمستان و بهار  کم  پاییزدرغلظت مایع منی 
)05/0P<( .تر بوده  بیش ها نیز برای بهار تعداد کل اسپرم

شت داری دا که با تعداد آن در پاییز و تابستان تفاوت معنی
)05/0P<(، با ،ترین درجه اما رنگ منی در تابستان با کم 

تحرک . )>05/0P (داری داشت ها تفاوت معنی دیگر فصل
را ن میزان تری ها در پاییز کم و میل جنسی قوچ ها اسپرم
جز تابستان برای میل  به(ها   که نسبت به سایر فصلداشتند
 ). >05/0P (دادداری را نشان  کاهش معنی) جنسی

 در نشان داده شده است 3گونه که در جدول  همان
 حجم و غلظت ، تعداد کل اسپرمصفات فصل بهار بین 

طول روز ). >05/0P (اشتمنی همبستگی مثبت وجود د
های غیرطبیعی همبستگی منفی و   درصد اسپرمبا اسیدیته و

های  نیز متوسط حرارت با اسیدیته و درصد اسپرم
 در). >05/0P(نشان دادند غیرطبیعی همبستگی منفی 

های  تابستان غلظت منی با حجم، رنگ و درصد اسپرم
طول ). >05/0P(اند  دادهزنده همبستگی مثبتی را نشان 

لظت منی و تعداد کل روز با صفات درصد اسپرم زنده، غ
 با زمتوسط حرارت نی. شتاسپرم همبستگی مثبت دا

 داشتدرصد اسپرم غیرطبیعی و زنده همبستگی مثبت 
)05/0P< .( رنگ منی همبستگی بابرای فصل پاییز حجم 

 تعداد کل اسپرم با درصد اسپرم زنده و غلظت ومثبت 
 ). >05/0P(نشان دادند منی رابطه مثبت 

 رنگ و تحرک اسپرم رابطه مثبت و میل جنسی قوچ با
طول ). >05/0P (شتبا اسیدیته منی همبستگی منفی دا

همبستگی منفی و با درصد منی روز با حجم و اسیدیته 
متوسط ). >05/0P(شتند اسپرم زنده رابطه مثبت دا

های غیرطبیعی  حرارت نیز با اسیدیته و درصد اسپرم
همبستگی های زنده  همبستگی منفی و با درصد اسپرم

در فصل زمستان درصد ). >05/0P(نشان دادند مثبت 
شت اسپرم زنده با تحرک اسپرم همبستگی مثبتی دا

)05/0P< .( بین غلظت منی و درصد اسپرم زنده و نیز
تعداد کل اسپرم با درصد اسپرم زنده و غلظت منی 

طول روز نیز با ). >05/0P(همبستگی مثبتی دیده شد 
ه، غلظت منی و تعداد کل اسپرم تحرک، درصد اسپرم زند

همبستگی مثبت و با درصد اسپرم غیرطبیعی رابطه منفی 
متوسط حرارت نیز با غلظت منی و بین ). >05/0P(شتدا

 ).>05/0P (شتداوجود تعداد کل اسپرم رابطه مثبت 
 

 بحث
تر از سایر  حجم منی اگرچه در تابستان کم

اد تا مهر های مرد هاست این تفاوت خود را در ماه فصل
 اما حجم منی تنها با پارامترهای کل اسپرم ،دده نشان می

تولید شده، غلظت و رنگ مایع منی ارتباط مثبت 
اما تغییرات طول روز و حرارت رابطه . داری دارد معنی
 فصول مختلف نشان با حجم منی درداری را  معنی
دهند و تنها در فصل پاییز رابطه منفی بین طول روز و  نمی
باالترین ) 1998(ماندیکی و همکاران . شد  منی دیده حجم

 در حالی که در زمستان و نددست آورد حجم را در پاییز به
نتایج حققان دیگر نیز م.  کاهش پیدا کردصفتبهار این 

؛ کاراگیاندیس و 1997 ابراهیم، (کردند گزارش را یمشابه
 ).1992  شهیدی و همکاران،؛2000 همکاران،

در تابستان این گوسفندان منی اسیدیته مایع 
هاست اما  تر از سایر فصل کم) خصوص مرداد و شهریورب(
کلی این صفت در تمام سال در حد بهینه قرار  صورت به

هر قدر این حد بهینه ). 1982بوش و همکاران،(دارد 
هرچه . استتر  های زنده نیز بیش تداوم یابد درصد اسپرم

دی شدن افزایش غلظت منی افزایش یابد، سرعت اسی
تواند نشانگر مقدار متابولیسم یابد که این امر می می
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تر عبارت دیگر مقدار سوخت و ساز بیش ها باشد، به اسپرم
. شوندتری به مواد متابولیکی تبدیل میو مواد مغذی بیش

تواند نشانگر باال بودن تعداد  شدن نیز میاسیدی
منی را اسیدیته نیز ) 1997(ابراهیم . های زنده باشد اسپرم

 کرد که برای پاییز و زمستان گزارشنزدیک به خنثی 
داری   معنیباالتر ویکسان بود اما نسبت به دو فصل دیگر 

حاشیه (تواند ناشی از حرارت منطقه آزمایش  بود که می
 .باشد) جنوبی خلیج فارس

های غیرطبیعی در پاییز و زمستان  درصد اسپرم 
های زنده در این دو فصل  صد اسپرمباالترین میزان و در

 درصد اسپرم زنده با متوسط .ترین مقدار را نشان داد کم
یعنی زمانی حرارت در تابستان و پاییز رابطه مثبت دارد 

 همچنین غلظت و تعداد .رود که هوا رو به معتدل شدن می
کل اسپرم در تابستان و زمستان با درصد اسپرم زنده 

ه با افزایش غلظت و نیز تعداد کل همبستگی مثبتی دارند ک
درصد ) که با حجم انزال رابطه دارد(اسپرم در یک انزال 

در مطالعه کاراگیاندیس و  .یابد اسپرم زنده نیز افزایش می
های غیرطبیعی در طی پاییز  اسپرم) 2000(همکاران 

. کاهش یافت و در طی بهار و تابستان روند افزایشی دارد
ان خصوصیاتی همانند سافوک و  قوچ مهربصفت این در
که از ) 1998ماندیکی و همکاران، ( دوفرانس دارد ال

 غیر های کاهشی در اسپرمروند زمستان تا پاییز سال بعد 
الزم به ذکر است که میزان . طبیعی وجود داشته است

ای  اسپرم غیرطبیعی در قوچ مهربان بسیار فراتر از گستره
 ذکر شده  درصد5-15است که در مطالعات تطبیقی بین 

رسد که نظر می بنابراین به ).1981مان، مان و لتواک(است 
 مختلف سال بر غلظت، های تغییرات حرارت در فصل

 .های طبیعی و زنده اثرگذار استمیزان اسپرم
های اسفند تا اردیبهشت و نیز تیر  غلظت منی در ماه

 زمستان و بهار های صورتی که در فصل  بهشدتر  بیش
کاراگیاندیس و . ترین منی مشاهده شده است یظغل

غلظت منی را در پاییز و زمستان باالتر ) 2000(همکاران 
ک وغلظت منی نژاد ساف. ندگزارش کرداز دو فصل دیگر 

 وتر بود  در زمستان و بهار بیشدر شرایط اروپای غربی، 

صورت محسوسی در پاییز کاهش داشت، اما در همان  به
نژاد تکسل در تابستان کاهش و در غلظت منی شرایط 

غلظت ). 1998ماندیکی و همکاران، (رد پاییز افزایش دا
طور متوسط نسبت به نژادهای   در قوچ مهربان بهمنی

تر است  دوفرانس بیش چیوس، تکسل، فریزین و ال
 ماندیکی و همکاران، ؛2000کاراگیاندیس و همکاران، (

ارتباط مثبت و  غلظت منی با رنگ ،از طرف دیگر). 1998
 از  منی رنگرسد نظر می  بهبا اسیدیته ارتباط منفی دارد که

ها و اسیدیته در اثر فعالیت  فراوانی تعداد اسپرم
رنگ منی هر چه به . شود ها ناشی می متابولیسمی اسپرم

دهنده غلظت و  ای گرایش داشته باشد نشان سمت خامه
واند تر است و این شاخص می ت های بیش تعداد اسپرم

صورت ظاهری و اولیه در ارزیابی کیفیت منی انزال  به
غلظت منی با حجم، تحرک و . شده به کار گرفته شود

های زنده نیز ارتباط مثبت دارد که اثرات  درصد اسپرم
تقویت کننده پارامترهای کمی را نسبت به هم نشان 

 .دهد می

در بهار ها  در منی حاصل از قوچها  تعداد کل اسپرم
 با اختالف دارد و در تابستان و پاییز راترین سطح باال

روند این صفت از اسفند تا . استبوده تر  داری کم معنی
 .یابد به تدریج کاهش میسپس  است و افزایشی بودهتیر 

تولید اسپرم تابعی ) 1998(در مطالعه ماندیکی و همکاران 
 که از ماه آگوست ه استاز ظرفیت جنسی شناخته شد

رو به افزایش گذاشت و در پاییز به ) شهریور ـ مرداد(
باالترین حد خود رسید، اما پس از آن به تدریج کاهش 

اسفند تا خرداد سال (های مارس تا ژوئن  یافت که بین ماه
تعداد کل اسپرم با . ترین حد خود رسید به پایین) بعد

داری دارد و در   مثبت معنیهمبستگیحجم و غلظت منی 
. رم هستندپکننده تعداد کل اس  تعیینتصفحقیقت این دو 

توان همبستگی مثبتی را در پاییز با تحرک  چنین می هم
تعداد کل اسپرم به . اسپرم و میل جنسی قوچ مشاهده کرد

ها در ارزیابی توان تولیدی قوچ  همراه درصد تحرک اسپرم
ترین  در مطالعه حاضر کم. روند ثری به شمار میؤعوامل م

برای نژادهای چیوس یده شده است اما تحرک در پاییز د
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ترین تحرک اسپرم مشاهده  در تابستان کمیونان و فریزین 
کاراگیاندیس و ( و بهار مرحله گذار ارزیابی شده است

سط وتواند ناشی از دمای مت  می که)2000همکاران، 
 . تابستان باشد

و تعداد کل  با رنگ، تحرکقوچ در پاییز میل جنسی 
 بت و با اسیدیته همبستگی منفی دارداسپرم رابطه مث

اگرچه در طول سال دارای تغییراتی است ولی از لحاظ 
قوچ سه نژاد تکسل، سافوک و . شدبا میدار ن آماری معنی

ترین میل  دوفرانس در پاییز باالترین و در بهار کم ال
ثیر چرخه نوری أکه این نوسانات تحت ت جنسی را دارند

ماندیکی و همکاران، ( است و اندازه بیضه گزارش شده
اندازه بیضه خود با فعالیت غدد جنسی رابطه ). 1998

 ). 1989لنگفورد و همکاران، (نزدیک دارد 

نتایج کلی این آزمایش و بررسی منابع مختلف در 
دهد که توانایی رابطه با گوسفندان مناطق مختلف نشان می

 مختلف، های لف در فصلتتولیدمثلی گوسفندان مخ
وت است که یکی از عوامل مهم آن شرایط محیطی متفا

مانند نوع تغذیه، طول روز روشنایی، درجه حرارت و 
های کمی و کیفی منی عوامل دیگر است و اگرچه شاخصه

قوچ گوسفند مهربان مانند برخی نژادها در مناطق مختلف 
نماید، اما قدرت باروری آن در تمام در طول سال تغییر می

های سال در حد قابل قبول در تمامی ماه و حتی های فصل
رسد در تحقیقات آتی تغییرات نظر می به. و مطلوبی است

های کمی و کیفی منی بهتر است همراه با تغییرات شاخصه
 . مختلف مورد بررسی قرار گیردهای هورمونی در فصل
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Abstract 
In order to assess sexual behavior of Mehraban rams during autumn, winter, spring and summer 

seasons, a study was conducted using seven two-year old rams in Hamedan region. Weekly semen 
collection was done during whole period of experiment to study quantity (volume, pH, semen 
concentration, percentage of abnormal and vital sperm and total sperm count) and quality parameters 
(color and motility). Libido of rams was also studied. Volume and pH of semen and percentage of 
abnormal sperm were lower during summer as compared with other seasons (P<0.05). There was a 
reduction in concentration of semen and vital sperm during autumn. Total sperm counts during autumn 
and summer were lower than other seasons (P<0.05). Color of semen during summer and motility of 
sperm and libido of rams during autumn were lower than other seasons (P<0.05). However there was 
some difference between seasons, sexual behaviors of rams were acceptable. It can be concluded that 
there was no impact of season on reproductive performance of rams. 
 
Keywords: Season; Reproduction; Mehraban sheep; Hamedan. 
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