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   چكيده
ساله و با ميانگين  3-4راس قوچ داالق سالم، بالغ و بارور  4از. هدف از اين مطالعه بررسي اثر فصل بر خصوصيات حركتي اسپرم قوچ داالق بود  

و يكـديگر مخلـوط    نمونـه هـاي مناسـب اسـپرم بـا     . كيلوگرم، مني در طي يكسال با استفاده از شوك الكتريكي جمع آوري گرديد 45 ± 5وزني 
اين تحقيق به صـورت  . خصوصيات حركت موجي، درصد تحرك و حركت پيشرونده اسپرم به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفتند

نتايج نشان داد كه اثر فصل بر تحرك و حركت . تكرار صورت گرفت 9تيمار شامل فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان با  4طرح كامالً تصادفي با 
و باالترين ميزان اين صفات در فصل بهار و پاييز بدست آمد، اما نتوانسـت اثـر معنـي داري بـر حركـت      ) >٠۵/٠P(نده اسپرم معني دار بودپيشرو

بنابراين به منظور تلقيح مصـنوعي يـا جفـت    . گرچه حركت موجي در فصول بهار و پاييز باالتر از فصول ديگر بود) < 05/0P(موجي اسپرم بگذارد
  . ي  و توليد بره هاي هم سن بمنظور پرواربندي، اسپرم گيري از قوچ داالق در فصول بهار و پاييز پيشنهاد مي گرددگيري طبيع

  تحرك اسپرم، فصل، قوچ داالق: واژگان كليدي
 

   مقدمه
گوسفند به طور گسترده به عنوان يك حيوان با فعاليت توليد مثلي مشخص شناخته شده است كه عوامل محيطي مثل دسترسي به غذا، عوامـل  

تعيـين  بنـابراين  ). 1385دقيـق كيـا و همكـاران،    (اجتماعي، دما و طول روز مي توانند عملكرد توليد مثل فصلي آن را تحت تاثير قـرار دهنـد   
از مـواردي  به طـول دوره نـوري    آن ميزان حساسيت و توان باروري و خصوصيات اسپرم قوچ همچونيدمثلي گوسفند جنس نرويژگيهاي تول

و  داراي قدرت توليـدمثلي بـاالتر    يهاموجب بهبود دامپروري كشور از طريق بهينه سازي مديريت توليدمثلي در گله با انتخاب قوچاست كه 
هـدف از ايـن تحقيـق بررسـي اثـر       .گرددو ارسال به بازار مصرف در زمان مناسب مي )توليد گوشت( ربنديتوليد بره هاي هم سن براي پروا

  .فصل بر تحرك اسپرم قوچ داالق بود
 

  ها مواد و روش
راس قوچ داالق سالم،  4. دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صورت گرفتاين پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده علوم

انتخاب و در شرايط طبيعي و جدا از ميشها نگهداري شدند و عالوه بر جيره معمول، روزانه  45 ± 5ساله و با ميانگين وزني  3-4بالغ و بارور 
ه وسيله شوك الكتريكي در طول يكسال صورت گرفت و نمونه هاي مناسب اسپرم اسپرم گيري از هر قوچ ب. گرم جو دريافت نمودند 500

بايكديگر مخلوط و بالفاصله به حمام بن ماري منتقل شد و از نظر حركت موجي، درصد اسپرم متحرك و حركت پيشرونده به وسيله 
در  زيتم يا شهيعدد الم ش كي يروبر  اسپرم را  قطره كي ،به منظور تعيين حركت موجي . ميكروسكوپ نوري مورد ارزيابي قرار گرفتند

ي كه ناشي از شنا كردن اسپرم ها در جهات مختلف است حركت موج، X 100ييگراد بدون المل گذاشته وبا بزرگنما يدرجه سانت 37 يدما
به منظور تعيين درصد تحرك  .و فاقد حركت، امتياز صفر در نظر گرفته شد 5كه براي بيشترين حركت، امتياز  مورد مشاهده قرار گرفت

اسپرماتوزوا يك قطره اسپرم و يك قطره سرم فيزيولوژي بر روي الم از پيش گرم شده قرار داده و با مشاهده مستقيم و شمارش سلولهاي 
مارش و درصد تعداد اسپرم متحرك و تعداد كل اسپرم را ش x 40اسپرماتوزواي داراي حركت در ميدان ديد ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 
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اين . براي تعيين حركت پيشرونده اسپرماتوزوا تعداد اسپرمهاي داراي حركت مستقيم به جلو شمارش شدند. اسپرم متحرك را محاسبه نموديم
با آزمون ميانگين داده ها . آناليز شدند SASداده هاي آزمايش با استفاده از نرم افزار آماري . آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي انجام شد

به دليل درصدي بودن داده ها در اين آزمايش از آزمون نرماليته استفاده شد و چون داراي . مقايسه شدند )>05/0P(چند دامنه اي دانكن
 . توزيع نرمال بودند، داده ها بدون تبديل تجزيه شدند

  
  نتايج و بحث

اما باالترين ميزان حركت موجي  ).< 05/0P(اسپرماتوزوا معني دار نبودنتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه اثر فصل بر حركت موجي 
اثر فصل بر درصد تحرك و حركت پيشرونده ). 1نمودار(بدست آمد 4±28/0و  33/4±28/0در فصل پاييز و بهار به ترتيب با ميانگين 

  66/84 ± 81/1و 66/87 ± 81/1هار به ترتيب با ميانگين و باالترين ميزان اين صفات در فصل  پاييز و ب) >05/0P(اسپرماتوزوا معني دار بود
 لهيبه وس ك،يولوژيزيف يندهايفرآ گريهمانند د ،يمثل ديتول يندهايفرآ ).3و2نمودار(وكمترين مقدار آن در فصل تابستان و زمستان بدست آمد

مثل  ديتول شتريدر ب). 1379قزوينيان، (شونديم ميمانند نورتنظ يطيمح يرشد و سازه ها يگوناگون همچون هورمون ها، فاكتورها يفرسته ها
آل و  نهياثر نور توسط چشم به غده پ ).1385دقيق كيا، (كنديرا مشخص م يمثل ديطول روز، زمان آغاز فصل تول راتييتغ ،يفصل يكننده ها

وابسته به مدت  نينمقدار ترشح مالتو. زديريخون م انيرا ساخته و به جر نيآل مالتون نهيغده پ. روديدر داخل مغز م يسپس رشته عصب
قزوينيان، ( كنديكنترل م ،را شوديم يجنس تيفعال تاًيو نها LHكه باعث كنترل ترشح   پوتاالموسيه ينورونها تيروز است و فعال ييروشنا
بهار باالتر بود درحالي كه در فصل غير توليدمثلي با توجه به نتايج اين آزمايش، ميزان تحرك اسپرم قوچ داالق در طي فصل پاييز و ) 1379

نيز حداكثر تحرك اسپرم را در قوچهاي نژاد داگليك و چيوز در فصل پائيز و حداقل ) 2007(گوندوگان و همكاران. كاهش معني داري يافت
 قره گل ياسپرم در قوچها يركت موجحمشاهده نمودند كه ، )2004(و همكاران يدر مطالعه كاف. عملكرد را در فصل تابستان گزارش كردند

  .نتايج اين گزارشات با تحقيق حاضر مطابقت دارد كه باالتر بود زيدر فصل پائ

 
  )      انحراف استاندارد ±(پيشرونده درصد حركت-3نمودار) انحراف استاندارد ±(تحرك اسپرم درصد-2نمودار) استانداردانحراف ±(حركت موجي- 1نمودار

 

  كلي نتيجه گيري
بهار  بنابراين با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش ميتوان بيان نمود كه كه توانايي توليد مثلي و قدرت باروري قوچ داالق در فصل پاييز و

دي و توليد زايي در فصل مطلوب صورت گيرد و از آن به منظور  پرواربنباالتر بوده و ميتوان زمان جفتگيري را به گونه اي تنظيم نمود تا بره 
ل گوشت و ارائه به بازار مصرف استفاده نمود و يا به منظور تلقيح مصنوعي و يا نگهداري طوالني مدت اسپرم، مي توان از قوچ داالق در فصو

  .بهار و پاييز بهره مند گرديد
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Abstract  
The objective of this study was to investigate the effect of season on motility characteristics of 
spermatozoa in Dallagh ram. Semen samples were collected from 4 healthy, mature and fertile rams of 3-
4 years old with average 45 ± 5 Kg body weight by using an electro ejaculator in during one years. 
Suitable samples were mixed and wave motion, motility and progressive motility characteristics of 
spermatozoa were investigated by light microscope. This experiment was carried out on the basis of 
completely randomized design with 4 treatments include spring, summer, autumn and winter seasons with 
9 replications. Results showed that the effect of season on motility and progressive motility was 
significant (P<0.05) and the highest properties value of this experiment were obtained in spring and 
autumn seasons, but couldn’t have significant effect on wave motion of spermatozoa. Although wave 
motion was higher in spring and autumn seasons than other seasons. Therefore collecting spermatozoa 
from Dallagh ram in spring and autumn seasons is recommend in order to artificial insemination or 
mating and production lambs of the same age for fatten. 
 
Key words: motility spermatozoa, season, Dallagh ram. 
 

  


