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  چکیده

در میان نشخوارکنندگان اهلی، شترحیوانی است که عمدتا در مناطق خشک و کم آب زندگی می کند و قادر است در  
ـ و علی رغم مواجه شدن با کمبود آبگرماي شدید   .د، به واسطه سازگاري هاي رفتاري و فیزیولوژیکی ادامه حیات نمای

. می شوند که شامل شترهاي بی کوهان و کوهان دار  اسـت  شترها به دو جنس تقسیم بندي .چند بهره است شتر حیوانی
وزن . سانتی متر درازا دارد9تا  5/7سانتی متر پهنا،  5/4سانتی متر ضخامت،  5بیضه ها تخم مرغی شکل بوده و در حدود 

ن دفران به شریان هاي مجرا. مجراي دفران در شتر نسبتا طویل اما باریک است. گرم است 40آن در فصل غیر تولید مثلی 
سن بلوغ در شتر نر نسبت به سایر دام هاي اهلی بیشتر است و عوامل تاثیر گذار در آن . تعداد زیاد و بسیار نازك می باشد

فصل فعالیت جنسی معموال به مرحله اي گفته می شود که  .شامل تغذیه، درجه حرارت محیطی و میزان بارندگی می باشد
این فصل ها از منطقه . شتر حیوانی باتولید مثل فصلی است. سی خود راظاهر می سازنددر طی آن حیوان فعالیت کامل جن

جفت گیـري  در   .ماه طول می کشد 3-6فعالیت جنسی معموال  اي به منطقه دیگر و از نژادي به نژاد دیگر متفاوت است
 .شتر معموال به روش طبیعی صورت می گیرد

  جفت گیري  -سن بلوغ شتر نر –فصل فعالیت جنسی  -شتر: واژگان کلیدي
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  مقدمه 

در میان نشخوارکنندگان اهلی، شترحیوانی است که عمدتا در مناطق خشک و کم آب زندگی مـی کنـد و قـادر اسـت در     
و  د، به واسطه سازگاري هاي رفتاري و فیزیولوژیکی ادامه حیات نمایو علی رغم مواجه شدن با کمبود آبگرماي شدید 

چرم می باشد  و شیر، گوشت چند بهره است و تولیدات آن شامل شتر حیوانی ).8و  6( داشته باشدتا حدودي تولید شیر 
فرعـی   و استفاده هاي )4( از آن استفاده میشود لذا به کشتی بیابان معروف استنیز جهت نقل و انتقال در بیابان همچنین  و

قسیم بندي می شوند که شامل شـترهاي بـی کوهـان    شترها به دو جنس ت. شامل پشم، پوست، ورزش و سوار کاري است آن
شتر دو کوهانـه از آسـیاي   . هستند) تک کوهانه و دو کوهانه(و شترهاي کوهان دار ) الما گالما، الما پاگوس، الما ویکونا(

و محل زندگی این نوع شترها محدود به مناطقی با تابستان هاي گرم . مرکزي تا مرز مناطق سرد سیري گسترش می یابند
شتر هاي تک کوهانه که به شتران عربی یا تندرو معروف اند و اولـین شـترهاي اهلـی    . خشک و زمستان سرد   می گردد

در نواحی گرم آفریقاي شرقی و شمالی، هندوستان، افغانسـتان، ایـران و نـواحی    . شده در شبه جزیره عربستان  می باشند
آناتومی تولید مثل در شتر نر، بلوغ، فصـل تولیـد   ان ویژگی هایی مانند در این مقاله به بی). 2(جنوبی روسیه یافت می شود

  .خواهیم پرداخت جفت گیريو مثل، مستی در شتر نر 

  تولید مثل در شتر نردستگاه  آناتومی

بیضه هاي شتر نر در عقب و در ناحیه میان دو ران قرار گرفته واز این نظر مشابه خوك و سـگ مـی باشـد و غـالف     
غالف بیضه شتر معموال به وسیله دم حیوان پوشیده میشود ولی در حالت ایستاده قابل . یگر می باشندبیضه ها جدا از یکد

ساختمان بیضه هاي شتر تا حد زیادي شبیه بیضه هاي اسب است ولی اگر دقیق مطالعـه شـود در جزئیـات    . رویت است
سـانتی متـر    5/4سانتی متر ضـخامت،   5 بیضه ها تخم مرغی شکل بوده و در حدود). 1(داراي تفاوت هاي زیادي است 

مجراي دفران در شتر نسبتا طویـل امـا   . گرم است 40وزن آن در فصل غیر تولید مثلی . سانتی متر درازا دارد9تا  5/7پهنا، 
سیسـتم لنفـاوي ایـن مجـرا بـا دو مجـراي       . شریان هاي مجران دفران به تعداد زیاد و بسیار نازك می باشد. باریک است

مجراي ادرار داخل لگنی در شتر عبارت است از یک مجراي طویل میله اي شـکل کـه از   . ی وبیضه اي می باشداپیدیدیم
 42/14طوقه مثانه آغاز می شود ودر انتهاي قوس ورکی به مجراي ادراري خارج لگنی ادامه می یابد و طـول متوسـط آن   

  ).2(سانتی متر است
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 بلوغ 

هاي اهلی بیشتر است و عوامل تاثیر گذار در آن شامل تغذیه، درجـه حـرارت    سن بلوغ در شتر نر نسبت به سایر دام
از طرفی حضور ماده ها در گله در شزوع فعالیت جنسی نر بی تاثیر نیست، به گونه اي . محیطی و میزان بارندگی می باشد

  ) .4(ی باشدسال م 4-5به طور معمول  سن بلوغ نرها). 6(که در گله هاي مخلوط بلوغ زودتر رخ می دهد

 فصل تولید مثل 

فصل فعالیت جنسی معموال به مرحله اي گفته می شود که در طی آن حیوان فعالیت کامل جنسی خـود راظـاهر مـی    
این فصل ها از منطقه اي به منطقه دیگر و از نژادي به نـژاد دیگـر متفـاوت    . شتر حیوانی باتولید مثل فصلی است. سازند
و سودان ) 7(، پاکستان آذر تا اسفند )5(یران بهمن تا اسفند ماه ، مصر ماه هاي آذر تا فروردینبه گونه اي که در ا) 2(است

فعالیت جنسی شتر در طول ما هاي سرد زمانی که چراگاه ها در شرایط مطلوب هسـتند  . می باشد) 2(اسفند تا مرداد ماه 
  ). 6(آغاز می شود

  مستی در شتر نر

نر یک کوهانه عمل پیله کردن را انجام می دهند به این صورت که بافت کیسه اي کـام  در طول دوره مستی شتر هاي 
این عمل در طی تحریک جنسی به فراوانی براي ترساندن سایر شتر هـاي  . نرم را متورم و از دهان خود خارج می نمایند

یی از غدد پوستی اکسی پیتال ترشح همچنین شتر نر مایع سیاه رنگ و بدبو). 4(نر و با جذب شترهاي ماده بیرون می زند
فعالیت جنسـی  ). 3و  1(می کند که به وسیله مالش آن به اشیاء اطراف خود این بورا در محوطه سلطه خود پخش می کند

گاهی اسـهال  . ماه طول می کشد و به عالوه فعالیت جنسی شتر هاي نر در طول سال غیر فعال باقی می ماند 3-6معموال 
شتر نر در موقع تحریک جنسی دهانش پر از کف شده، پاها را باز و سر را به عقب خم می کند، ). 4(نیز مشاهده می شود

 ).2(دم خود را مرنب روي قضیب می زند واز مجراي قضیب ادرار سیاه رنگی خارج می شود
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  جفت گیري

عمل جفت گیري با نزدیک شدن دو حیوان وساییدن .  جفت گیري  در شتر معموال به روش طبیعی صورت می گیرد
در این موقع حیوان نر به بوییدم ماده پرداخته و حیوان ماده را در پشت یا کوهـان گـاز مـی    .گردن به هم شروع می شود 

دقیقه طول می کشد و  20عمل جنسی کامل حدود ). 1. (گیرد به طوري که این عمل ممکن است منجر به خونریزي گردد
مدیریت صحیح قبل از جفت گیري ودر طی دوره مستی میتواند ). 4(راه با نعره و خروج کف از دهان شتر نر می باشد هم

  .بازده تولیدمثلی را بهبود بخشد
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