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بررسی تأثیر مالتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی
در قوچ نژاد لری بختیاری
جمشید فضلی نژاد *1مرتضی ممویی 2آرش خردمند 3علی سوخته زاری
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 )1گروه فیزیولوژی دام ،دانشکده علوم دامی وصنایع غذایی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ،اهواز ،خوزستان -ایران
 )2گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی وصنایع غذایی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ،اهواز ،خوزستان -ایران
 )3گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان ،خرم آباد -ایران
(دریافت مقاله 30 :آذر ماه  ،1394پذیرش نهایی 14 :دی ماه )1394

چکیده

زمینه مطالعه :به منظور بررسی تأثیر مالتونین بر تغییرات کمی وکیفی منیو افزایش بازده تولید مثلی در قوچ لری بختیاری در فصل غیر
تولیدمثلی این مطالعه انجام شده است .هدف :هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر مالتونین روی قطر بیضه وتغییرات کمی و کیفی منی در فصل
غیر تولیدمثلی درقوچ نژاد لری بختیاری بوده است .روش کار :این آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی در  8رأس ( 4رأس گروه کنترل و  4رأس
گروه درمان) قو چ نژاد لریبختیاری بهمدت  10هفته در بهار  1392صورت پذیرفت .قوچهای گروه درمان هر کدام  3عدد قرص مالتونین 18
میلیگرمی را به شکل کاشتنی در زیر قاعده گوش بعد از گذشت  5هفته از شروع آزمایش تا پایان دوره دریافت نمودند .نتایج :بررسی شاخصهای
منی و اندازهگیری قطر بیضه بهصورت هفتگی صورت گرفت .هیچگونه تفاوت معنیداری در مورد شاخصهای اندازهگیری شده بین گروه کنترل
وگروه درمان قبل از کاشــت مالتونین مشــاهده نگردید .بعد از کاشــتن مالتونین ،تفاوت معنیداری در میانگین قطر بیضه بین دو گروه درمان
( )33/50± 0/025cmو کنتــرل ( )30/67 ±0/07 cmو در حجــم منی بین دو گــروه درمان ( )1/34 ± 0/03mlو کنترل ()0/87 ± 0/04 mlو در
غلظت اسپرم بین دو گروه درمان ( )1/76 ±0/05و کنترل ( )1/37 ±0/04میلیارد در هر میلیلیترمشاهده گردید ( .)p<0/05ولی در سایر پارامترهااز
قبیل میانگین درصد اسپرمهایزنده ،میانگین حرکاتپیشروندهاسپرم ،میانگین درصد حرکاتتجمعیاسپرم و میانگین درصدناهنجاریاسپرم
تفاوت معنیداری بین دوگرو ه مشاهده نگردید ( .)p>0/05نتیجهگیرینهایی :نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مالتونین در فصل غیر
تولیدمثلی سبب افزایش قطر بیضه ،حجم منی وغلظت اسپرمدر قوچ نژاد لری بختیاری شد ولی بر روی بقیه پارامترهای مورد آزمایش درقوچهای
این نژاد بومی ایران اثری نداشت.

واژههایکلیدی :قوچ لری بختیاری ،مالتونین ،فصل غیر تولیدمثلی ،ارزیابی منی ،قطر بیضه

مقدمه
از ویژگیهای قوچ لری بختیاری جثه ســنگین ،سربزرگ ،نیمرخ محدب
بینی دارای انحنا ،گوشها بلند ،گردن و ران عضالنی اســت .رنگ حیوان
کم و بیش ســفید با گرایش مختصر به رنگ شکری و کرمی است .دارای
لکههای خرمایی رنگی در اطراف چشمها ،قسمت انتهایی گوش و در ناحیه
مفصل خرگوشی است ( .)20فعالیت تولیدمثلی در حیواناتی مانند گوسفند
و بز فصلی میباشد ( .)4مطالعات نشان داده است که اسپرماتوژنز و فعالیت
تولید مثلی در قوچ هرگز متوقف نمیشــود ولی مقدار شــاخصهای تولید
مثلــی در فصــل جفتگیری در حداکثــر میزان خــود و در فصل غیرتولید
مثلی در حداقل میباشند ( .)14،16امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت

بــر روی تولیدمثل میباشــد .مالتونین باعث تحریــک درجاتی از فعالیت
گنادوتروپینها شــده ،اما این مقدار برای تخمکریزی کافی نمیباشد (.)8
یکی از این روشها که ارزان بوده و در سطح دنیا نیز رایج گردیده استفاده از
مالتونین در فصل غیر تولیدمثلی در میش و قوچ به تنهایی و یا بصورت توأم
میباشــد .مطالعات در زمینه تأثیر این هورمون بر روی شاخصهای تولید
مثلی گوسفند نشانگر این واقعیت است که مالتونین در فصل غیر تولیدمثل
باعث بهبود شــاخصهای تولید مثل میگردد .ولی میزان این اثر برحسب
نژاد ،سیستم مدیریتی ،شرایط آب و هوایی متغیر میباشد ( .)9هدف از این
مطالعه ،بررسی تأثیر مالتونین روی قطر بیضه و تغییرات کمی و کیفی منی
در فصل غیر تولیدمثلی درقوچ نژاد لری بختیاری بود.

گرفته در صنعت گوســفندداری خصوصًا تلقیح مصنوعی در خارج از فصل
تولیدمثلی توجه بیشــتری به دام نر و مدیریت تولید اســپرم شده است (.)7
به طوری که بکارگیری مالتونین در خارج از فصل تولیدمثلی در بعضی از
نژادها باعث رشــد بیضه ،بهبود رفتار جنسی ،تولید اسپرم بیشتر و افزایش
باروری گردیده است ( .)1درمان با مالتونین سبب کاهش غلظت پروالکتین
میشــود و ارزیابی شده اســت که پروالکتین دارای اثرات منفی یا مهاری

مواد وروش کار
حیوانات ودارو :آزمایش حاضر در فروردین ماه سال  1392در شهرستان
خرمآباد و با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان بر روی تعداد 8
رأس قوچ نژاد لری بختیاری با میانگین ســنی 2-3ســال و میانگین وزنی

 74± 5kgانجام شــد .گروهها به شکل کام ً
ال تصادفی انتخاب شدند .گروه
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درمان شــامل  4رأس قوچ با میانگین سن  2/9و میانگین وزن  74±3kgو

محاسبه میگردید .همچنین برای مشخص نمودن درصد اسپرمهای زنده

گروه کنترل شــامل  4رأس قوچ با میانگین سن  2/8و میانگین وزن 4kg

ومرده رنگ آمیزی ائوزین-نیکروزین انجام گردید ،که پس از تهیه گسترش

 72±بودند .قوچهای گروه درمان تعداد سه قرص  18میلیگرمی مالتونین

ومشاهده در زیر میکروسکوپ سر اسپرمهای زنده بدون رنگ واسپرمهای

( )Melovine, Sante, Ceva, Franceبــه صــورت زیر جلدی دریافت

مرده به رنگ قرمز یا صورتی دیده میشــد .تعیین درصد اسپرمهای دارای

داشــتند .هر دو گروه درمان و کنترل از تغذیه و مدیریت یکســانی بهرمند

ناهنجاریهای شــکلی به این شــیوه صورت گرفت که  10µlاسپرم رقیق

بودنــد .نمونهگیری از منی قوچها هر هفته یکبــار به مدت پنج هفته قبل

شــده با محلول ســیترات ســدیم  % 2/9بر روی الم تمیزی قرار داده شده

از کاشــت مالتونین و پنج هفته بعد از کاشــت مالتونین با استفاده از واژن

و با اســتفاده از الم بعدی گسترشــی از نمونه مورد نظر تهیه گردید .در این

مصنوعی انجام گرفت .در طول مدت اجرای طرح تا حد امکان سعی گردید

روش سعیگردید تا حجم بسندهای از مایع بین دو الم قرار گیرد تا در حین

که نمونهگیری در روز مشــخصی از هفته و در زمان ثابت (صبحها) انجام

تهیه گسترش ،اسپرمها فشرده نشده و درصد ناهنجاریهای مورفولوژیکی

گیرد ،تا تغییرات ناشی از دمای هوا و تأثیرات آن بر روی آزمایش به حداقل

اسپرم افزایش نیابد .پس از تهیه گسترش اسپرمها با بزرگنمای  400بررسی

ممکــن کاهش یابد .پس از  5بار اســپرم گیری در  5هفته قبل از کاشــت

شده و با شمارش  100اسپرمها در هر الم ،درصد اسپرمهای ناهنجار تعیین

مالتونین ،قوچهای گروه درمان پس از ضدعفونی پوست ناحیه قاعده هر دو

میگردید.

گوش تعداد  3قرص کوچک مالتونین با طول چند میلیمتر جمعًا بهمیزان

آنالیز دادهها :در پایان دادهها در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با اســتفاده

 54mgبه صورت دو قرص در زیر پوســت قاعده یک گوش و یک قرص

از نرمافــزار  SPSSمــورد تجزیــه و تحلیل قرار گرفتند.مقایســه میانگین

در زیر پوســت قاعده گوش دیگر به وسیله اپلیکاتور مخصوص کاشته شد.

پارامترهــای مختلــف اســپرم بین گروه کنتــرل و درمان در هــر هفته به

پس از کاشت مالتونین برای آزاد شدن و جذب بهتر که نیازی به برداشت

شــکل جداگانه و پس از ارزیابی نرمال بودن دادهها ،با اســتفاده از آزمون

آن نیز نبود به مدت  6هفته (42روز) اســپرمگیری انجام نشــد و بعد از آن

 independent sample t-testانجام شد .دادهها نیز به شکل میانگین

بــه مدت  5هفته ،هر هفته یک بار اســپرمگیری بهعمــل آمد .درطول 10

 ±خطای استاندارد نشان داده شده اند .سطح  p>0/05نیز به عنوان سطح

هفته هر هفته یکبار ( 5هفته قبل از کاشت مالتونین و 5هفته بعد ازکاشتن

معنیدار در نظر گرفته شد.

مالتونین) اندازهگیری قطر بیضه با اســتفاده از نوارمتر انجام گردید.سپس

نتایج

با استفاده از واژن مصنوعی منی قوچها جمعآوری و بالفاصله مورد ارزیابی
قرار میگرفت.
ارزیابی اســپرم :در ابتدا مقدار  10µlاز نمونه را روی الم گرم با دمای
 37 oCقرار داده و با استفاده از میکروسکوپ حرکت تجمعی یا کلی بصورت
درصد ارزیابی میشــد .برای ارزیابی حرکت پیــش رونده نیز مقدار 10µlاز
نمونه رقیق شده با محلول سالین نرمال را روی یک قطعه الم گرم 37 oC
گذاشته و با قرار دادن المل بر روی آن در زیر میکروسکوپ و با بزرگنمایی
 40ارزیابی صورت گرفته و بصورت درصد گزارش گردید .همچنین در این
مطالعه برای تعیین غلظت اسپرم در نمونه منی از روش میکروسکوپی و با
استفاده از الم هموسیتومتر استفاده شد .برای این منظور ابتدا 10µlاز مایع
منی را با سمپلر برداشته و با  5 mlفرمالین سالین مخلوط میگردید که در
این صورت نمونه مورد اســتفاده  500بار رقیق شــده است .علت استفاده از
فرمالین در محلول سالین ،کشتن اسپرمها و بیحرکت کردن آنها و سهولت
در شمارش آنها بوده است .به دنبال این کار ،با پیپت پاستور به اندازه کافی
از منی رقیق شــده روی الم هموســیتومتر پخش میشد و با بزرگ نمایی
م رفته
چهارصد  5 ،مربع از بیست و پنج ( )25خانه میانی آن را که روی ه 
یک دهم ( )0/1mmمیلیمتر مکعب حجم دارند شــمارش گردیدند .پس

از هر بار استفاده از الم هموسیتومتر با پنبه کام ً
ال خشک میشد و با توجه
به درجه رقیق ســازی نمونه منی ،غلظت اسپرم در یک سانتیمتر مکعب

قبــل از کاشــت مالتونیــن :میانگیــن قطربیضــه در گــروه کنتــرل
 31/17±0/08cmو در گــروه درمــان  31/57 ±0/02cmبود که اختالف
معنــیداری نداشــت ( .)p<0/05میانگیــن حجــم منی در گــروه کنترل
 0/85 ±0/02mlو در گــروه درمــان  0/91±0/02mlبــود کــه اختــاف
معنیداری را نشــان نــداد ( .)p<0/05از طرف دیگــر میانگین درصد زند ه
بودن اسپرم در گروه کنترل %84/0±2/14و در گروه درمان%86/95±1/04
محاســبه شد که این اختالف نیز از لحاظ آماری معنیدار نبود(.)p<0/05
ن حرکت تجمعی اســپرم در گروه کنتــرل %77/0±2/37
همچنین میانگی 
ودر گــروه درمــان %79/16±1/20بدســت آمد که اختالف معنــیداری را
ن حرکت پیشرونده اســپر م درگروه کنترل
نشــان نداد ( .)p<0/05میانگی 
 %64/50±2/18و در گروه درمان  % 64/0±1/91محاســبه شدکه اختالف
معنیداری را نشان نداد ( .)p<0/05میانگین غلظت اسپرم در گروه کنترل
 1/53±0/03و در گروه درمان  1/53±0/09میلیارد در هرمیلیلیتر محاسبه
شــد که اختالف معنیدار نبود ( .)p<0/05میانگیندرصد ناهنجاریهای
اســپرم در گروه کنتــرل  %6/90±0/95و در گروه درمــان % 6/70±0/71
بدســت آمد که اختالف معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد (،p<0/05
جدول.)1
بعد از کاشت مالتونین :نتایج پارامترهای مختلف ارزیابی اسپرم بعد از

تأثیر مالتونین بر کیفیت مایع منی قوچ لری بختیاری
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جدول .1شــاخصهای تولیدمثلی قوچ لری بختیاری در فصل غیر تولیدمثلی قبل از کاشــت مالتونین .هیچکدام از پازامترها در مقایســه گروه درمان با کنترل تفاوت معنیدار را
نشان ندادند (.)p<0/05
گروه آزمایش

قطر بیضه
()Cm

مالتونین

حرکت تجمعی اسپرم
()0/0

حجم منی
()mL

اسپرم زنده
()0/0

کنترل

-

31/17 ± 0/08

0/85 ± 0/02

84/0 ± 2/14

77/0 ± 2/37

درمان

-

31/57 ± 0/02

0/91 ± 0/02

86/95 ± 1/04

79/16 ± 1/20

حرکت پیش رونده اسپرم
()0/0

غلظت اسپرم
()109/mL

ناهنجاری اسپرم
()0/0

64/5 ± 2/18

1/53 ± 0/03

6/9 ± 0/95

64/0 ± 1/91

1/53 ± 0/09

6/7 ± 0/71

جدول  .2شــاخصهای تولید مثلی قوچ لری بختیاری در فصل غیر تولیدمثلی بعد از کاشــت مالتونین .میانگینهای باحروف غیر مشــابه در هر ســتون ،با هم اختالف معنیداری
دارند (.)p>0/05
گروه آزمایش

مالتونین

درمان

+

33/50± 0/25 a

قطر بیضه
()Cm

کنترل

_

30/67±0/07

b

حجم منی
()mL

اسپرم زنده
()0/0

حرکت تجمعی اسپرم
()0/0

حرکت پیش رونده اسپرم
()0/0

غلظت اسپرم
()109/ mL

ناهنجاری اسپرم
()0/0

1/34±0/03 a

82/70 ± 1/92

76/0 ± 1/39

66/04±1/56

1/76±0/05 a

3/60±0/32

0/87± 0/04

83/75±3/10

75/5 ± 1/96

59/68±2/17

1/37 ±0/04 b

4/80±0/41

b

کاشت مالتونین در جدول شماره  2خالصه شده است .میانگین قطربیضه
در گروه کنتــرل 30/67±0/07 cmو در گروه درمان  33/50±0/25cmکه
بطور معنیداری افزایش ( )p>0/05داشــت .میانگین حجم منیدر گروه
کنتــرل 0/87 ±0/04 mlو در گــروه درمان  1/34±0/03 mlبدســت آمد
که نســبت به گروه کنتــرل به طور معنیداری افزایــش ( )p>0/05یافت.
میانگیــن درصد زنده بودن اســپرم در گروه کنتــرل  % 83/75 ±3/10و در
گروه درمان  % 82/70±1/92حاصل شــد که اختالف معنیداری نداشــت
( . )p<0/05از طرف دیگر میانگین حرکت تجمعی اسپرم در گروه کنترل
 %75/5 ±1/96و در گــروه درمان % 76/0±1/39بود که اختالف معنیداری
نشــان نداد ( .)p<0/05همچنین میانگین درصد حرکتپیشرونده اسپرم
در گروه کنترل  %59/68±2/17و درگروه درمان  %66/04±1/56ثبت شــد
که دارای اختالف معنــیداری نبودند ( .)p<0/05اگر چه میانگین غلظت
اسپرم در گروه کنترل 1/37±0/04و در گروه درمان  1/76±0/05میلیارد در
سیسی محاسبه شد که نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری افزایش
( )p>0/05یافــت .اما میانگیــن درصد ناهنجاری اســپرم در گروه کنترل
 %4/80±0/41و در گــروه درمــان  % 3/60±0/32بدســت آمد که اختالف
معنیداری را نشان نداد (.)p<0/05

بحث
نتایــج مطالعه حاضر که برای اولین بــار در نژاد قوچ لری بختیاری در
ایران انجام میشود نشــان داد که قطر بیضه و فراسنجههای منی در این
طرح تابع مالتونین میباشــد .به طوری که قطــر بیضه درگروه درمان بعد
از کاشــت مالتونین افزایش معنیداری نســبت به قبل ازکاشت آن نشان
داده و حجــم منی بعد از کاشــتن مالتونین افزایش معنیداری نســبت به
قبل از کاشــت مالتونین نشــان داد .همچنین غلظت اسپرم بعد از کاشتن
مالتونین افزایش معنیداری نســبت به قبل از کاشت مالتونین نشان داد،
بطوریکه با گروه کنترل اختالف آماری معنیداری وجود داشــتCasao .
و همکاران در ســال  2010از مالتونین بعنوان آنتی اکســیدان در افزایش
ظرفیت پذیری اســپرم قوچ در شــرایط آزمایشــگاهی و لقاح خارج رحمی

اســتفاده کردند .همچنین قابلیت زنده ماندن اسپرمهای منجمد قوچهای
که مالتونین دریافت کرده بودند پس از یخ گشــایی بدون تغییر در تحرک
اسپرم بهبود یافت ( Gerlach .)3و همکاران در سال  2000گزارش کردند
کــه فعالیت تولیدمثلی قوچها تحت تأثیر عواملی از قبیل طول روشــنایی،
نژاد ،ســن ،تغذیــه ،میزان بارندگــی ،رطوبت و مدیریت قــرار دارد ( .)9در
بررســی  Karagianidisو همکاران که در سال  2000در فصول مختلف
ســال روی خصوصیات اســپرم قوچهای نژاد چیــوس ( )Chiosو فریزین
( )Friesianدر شــمال یونان انجام دادند بیان داشتند که تولید اسپرم قوچ
تحت تأثیر فصل قــرار دارد به طوری که کمیت و کیفیت آن نیز در فصل
تولیدمثلی بهتر از فصل غیر تولیدمثلی میباشد ( Alamy .)12و همکاران
در سال  2001گزارش کردند که تغییرات فتوپریود روی میزان تولید اسپرم
در قوچ نژاد دورست اثر گذاشته در حالی که روی تولید اسپرم قوچ نژاد فین
اثری نداشتهاست (.)2
در خصوص بکارگیری مالتونین در جهت افزایش راندمان تولید مثلی
در فصل غیر تولید مثلی در نژادهای مختلف گوسفند مطالعاتی وجود دارد،
اما تاکنون درباره اثرات کاشت این هورمون بر پارامترهای کیفیت منی در
قوچ نژاد لری بختیاری کاری صورت نگرفته اســت Martin .و همکاران
در ســال  1994بیان داشتند که در بســیاری از نژادها تغییرات اندازه بیضه
ممکن اســت تنها به علت فتوپریود نباشد بلکه به عوامل دیگری از جمله
تغذیه بستگی داشته باشد ( Chemineau .)16و همکاران در سال1991
افزایش تولید اسپرم وافزایش باروری را در مراکز تلقیح مصنوعی پس از به
کارگیری هورمون مالتونین در قوچ گزارش کردند ( Russel .)7و همکاران
در ســال  2013گیرندههای مالتونین را در غشــا اســپرم قوچ با استفاده از
ایمونوسیتوشیمی شناسایی کردند که این گیرندهها بیشتر در منطقه استوایی
و دم اســپرم وجود دارند .همچنین اعالم کردند که تعداد اسپرمهای آسیب
دیده در قوچهایی که مالتونین در فصل تولید مثلی دریافت کردند به طور
معنیداری نسبت به قبل از کاشت مالتونین کاهش یافت .اما درصد اسپرم
متحرک پیش رونده در این قوچها افزایش یافته بود .همچنین اسپرمهای
که از این قوچها بدست آمد با سهولت بیشتری به تخمک متصل میشوند
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که در اثر تغییر در عملکرد محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -گنادها ست (.)18
نتیجــه مطالعــه حاضر نشــان داده که ازنظــر افزایش انــدازه محیط
بیضه بین گروههــای درمانی و کنترل اختالف معنــیداری وجود دارد که
بــا نتایج کار  Harrisو همکاران در ســال  1989در قوچهای نژاد رامنی و
همچنین  Hanifو  Williamsدر ســال 1991در قوچهای نژاد سافوک و
نیز  Chemineauو همکاران در ســال 1996در قوچهای نژاد فرانســوی
کــه پس از تجویز مالتونین در فصل غیر تولیدمثلی افزایش قطر بیضه را
گزارش کردند مطابقت دارد ( .)6،10،11میانگین و خطای استاندارد درصد
زنده بودن اسپرم در گروه کنترل  75/50±1/96و در گروه درمان 76/0±1/39
بدست آمد که اختالف معنیداری نداشت که با مطالعه  Sookhtezaryو
همکاران در سال  2009در قوچ نژاد شال مطابقت دارد ( .)19از طرف دیگر
در مطالعه حاضر بین میانگین حجم منی در گرو ه کنترل و درمان اختالف
آماری معنیداری وجود داشت .دلیل احتمالی این موضوع اینک ه مالتونین
باعث افزایش قطربیضه و در نتیجه افزایش میزان اسپرماتوژنز میشودکه در
پی آن افزایش حجم منی را بدنبال خواهد داشت .اما بر عکس بین حرکت
تجمعــی ،حرکت پیش رونده ،درصد اســپرمهای زنده ،و درصد ناهنجاری
اسپرم قوچهای گروه درمان با قوچهای گروه کنترل از نظر آماری اختالف
معنیداری وجود نداشت.
در مطالعاتی که در ارتباط با اثر مالتونین بر روی پارامترهای گفته شده
در ســایر نقاط دنیا گزارش شده اســت نتایج متفاوتی به دست آمده است.
نتایج آزمایش اخیر در مورد افزایش غلظت اسپرم بدون هیچ گونه تغییری
در تحرک اسپرم با نتایج  Lopesو همکاران در سال  1996مطابقت داشت
( .)14این یافته با مطالعه  Sookhtezaryو همکاران در ســال  2009که
غلظت اســپرم را در گروه کنترل و تیمار بهترتیب  1/72و  2/23میلیارد در
میلیلیتر گزارش شــد مغایرت دارد ( )19که  Alamyو همکاران در ســال
 2003علت آن را تفاوت نژادی ذکر کردند Chemineau .و Malpaux
در ســال 1998تغییرات اسپرم را به صورت تغییرات کمی وکیفی به دنبال
تجویــز مالتونین در فصــل غیرتولیدمثلی گزارش کردند کــه در نژادهای
مختلف اثر فصل روی قطر بیضه و شاخصهای منی کام ً
ال متفاوت است
(.)5
با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که
استفاده از مالتونین در فصل غیرتولیدمثلی سبب افزایش قطر بیضه ،حجم
منی و غلظت اسپرم میشود .از سوی دیگر بر طبق نتایج آزمایش تفاوتی
بین بقیه پارامترهای مورد آزمایش در قوچ نژاد لری بختیاری مشاهده نشد.

تشکر و قدردانی
بدینوســیله از همکاری صمیمانه آقای مهندس منصوری کارشناس
محترم جهاد کشاورزی استان لرستان در جهت تأمین حیوانات این تحقیق
تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract:

BACKGROUND: This study was conducted to evaluate the effect of melatonin on semen
quality and quantity changes and increase of reproductive efficiency in Lori-Bakhtiari ram
in the non-reproductive season. OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate
the effect of melatonin on testicular size and semen qualitative and quantitative changes
in the non-breeding season is Lori-Bakhtiari rams. METHODS: This study was designed to
evaluate the effects of melatonin on the quantity and quality of semen and testicular diameter in 8 Lori- Bakhtiari rams (4 control rams and 4 treatment rams) for 10 weeks during
spring 2013. Each ram in the treatment group was received three tablets of 18 mg implantable melatonin subcutaneously at the base of ear after 5 weeks from the start of the trial.
RESULTS: Semen parameters and testicular diameter measurements were evaluated on a
weekly basis. No significant differences were observed between 2 groups before melatonin
implanting. A significant difference was observed after melatonin implanting between 2
groups in the mean of testicular diameter (treatment: 33.5±0.25 and control: 30.67±0.07
cm), in semen volume (treatment: 1.34±0.03 and control: 0.87± 0.04 ml) and in sperm
concentration (treatment: 1.76±0.05 and control: 1.37±0.04 109/ml) (p<0.05). However,
other parameters including average of lives sperm percentage, total sperm motility, sperm
progressive movement and percentage of abnormal sperm were not significant (p>0.05).
CONCLUSIONS: The results of this experiment showed that the use of melatonin in the
non-reproductive season resulted in increase of testicular size, semen volume and sperm
concentration in Lori-Bakhtiari ram. However, the rest of the semen parameters have not
been affected.
Keyword: Lori-Bakhtiari ram, melatonin, non breeding season, semen evaluation, testicular diameter

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Reproductive parameters in Lori-Bakhtiari ram in non breeding season before melatonin implantation. Non of parameters
were statistically significant in the treated group compared to the control animals (p>0.05).
Table 2. Reproductive parameters in Lori-Bakhtiari ram in non breeding season after melatonin implantation. The means with different superscripts in each column are significantly different (p<0.05).
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