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 چکیده

بررسی  حاضر به منظور پژوهش :هدفبر فعالیت تولیدمثلی جنس نر موثر هستند.   عناصر معدنی زمینه مطالعاتی:

تولیدمثلی قوچ عربی یت منی در فصول تولیدمثلی و غیربا کیف و ارتباط آن خون مقدار برخی مواد معدنی پالسمای منی،

با میانگین ی )پائیز( ل تولید مثلودر فص فتگی، بطور هراس قوچ عربی 8ی از گیرخونگیری و اسپرم روش کار: .انجام شد

 45ساعت و  10با میانگین طول روز تولیدمثلی )زمستان( و غیردرجه سلسیوس  25ساعت و دمای هوای  11طول روز 

باالتر از خارج  لیکیفی منی در فصل تولیدمث هایفراسنجه :نتایج انجام گرفت.درجه سلسیوس  10دقیقه و دمای هوای 

بود بیشتر در فصل تولیدمثلی و کلسیم، روی و آهن سرم خون کلسیم و فسفر پالسمای منی  مقدار. (P<05/0) فصل بود

(05/0>P .)مقدار ( 05/0مس خون در فصل تولیدمثلی کمتر بود>P .)و فسفر خون پالسمای منیمس، روی و آهن  غلظت 

خون بیشتر از آهن پالسمای منی  کلسیم، روی و مقدارمثلی، در فصل غیرتولید(. P>05/0تحت تاثیر فصول قرار نگرفتند )

 یهمبستگی مثبت هااسپرمونده پالسمای منی با تحرک پیشر مس و کلسیم مقدار(. در فصل تولیدمثلی، P<05/0بود )

های ناهنجاری مقدارو با  دارای همبستگی مثبت ی اسپرممانزندهس پالسمای منی با مدر این فصل، (. P<05/0) داشتند

در (. P<05/0) همبستگی مثبت داشتمس خون با تحرک اسپرم  مقدارهمچنین، (. P<05/0داشت ) همبستگی منفی اسپرم

، خارج فصلدر . (P<05/0) همبستگی مثبت با غلظت اسپرم داشتندروی و آهن پالسمای منی  مقدارفصل تولیدمثلی، 

فصل مس پالسمای منی در  مقدار(. P<05/0ها بود )اسپرمبا تحرک بستگی مثبت السمای منی دارای همکلسیم پ مقدار

 یرتولیدمثلیدر فصل غ مقدار کلسیم،  (.P<05/0اسپرم داشت )های مانی و ناهنجاریزنده با تولیدمثلی همبستگی مثبتغیر

میزان برخی عناصر معدنی ی، بطور کل گیری نهایی:نتیجه (.P<05/0) داشت اسپرمبا تحرک بت همبستگی مثدارای خون 

قوچ  یمثلتاثیر فصول تولیدمثلی و غیرتولیدتحت های کیفی منی با فراسنجه هاآنارتباط  و پالسمای منی و سرم خون

 عربی قرار گرفتند.

 

 عناصر، خون، کیفیت منی، فصول کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

پالسمای منی یک مایع خارج سلولی است که از 

ترشح شده و با دارا بودن ترکیبات  پیوست غددجنسی

عالیت و تحرک اسپرم مختلف، محیط مناسبی را برای ف

ارزیابی بیوشیمیایی . (2000سازد )چای مهیا می

، از مهمترین معیارهای بررسی پالسمای منی و خون

 باروری و تشخیص اختالالت تولیدمثلی جنس نر مقدار

یبات از ترکآگاهی  (.2007)سویک و همکاران  است

های نگهدارنده محیطتواند در تولید پالسمای منی، می

ها برای افزایش طول دوره نگهداری رقیق کنندهاسپرم و 

(. 2004 اسپرم مفید باشد )سکر و همکاران و فعالیت

مانی مواد معدنی موجود در پالسمای منی برای زنده

طبیعی  مقدارنوع و باشند. درک ها ضروری میاسپرم

های حفظ ی پالسمای منی در تکنیکمواد معدن

 .باشدالزم می هاسازی آنو رقیق یدهایاتوزواسپرم

به عنوان یک ماده معدنی مرتبط با تولیدمثل فسفر 

بهبود  موجبسازی فسفر مکمل .شناخته شده است

و  )گروال شودمیای تولیدمثل در حیوانات مزرعه

به عنوان یک عنصر ضروری و مس  (. 2011 همکاران

های بدن وجود دارد. مس در کم مصرف در کلیه بافت

یر سرولوپالسمین نظهای خون ینیساختمان اکثر پروت

ترتیب در آزاد کردن وجود دارد که به ینیو اریتروکوپر

ها و انتقال آن به داخل پالسما و آهن از سلول

 همکارانکاردناس و -رامیرزمتابولیسم آهن نقش دارد )

و جلوگیری از طیف  بدن (. مس برای رشد2005

وسیعی از اختالالت پاتولوژیکی و بالینی در تمامی انواع 

 ای ضروری است )آندروود و ساتلحیوانات مزرعه

کمبود آن سبب کاهش غلظت آهن خون  و (1999

مس  شود.)هیپوفریمی(، کم خونی و کاهش باروری می

 در افزایش قوای جنسی در جنس نر دخالت دارد

افزایش غلظت (. 2005 همکاراناس و کاردن-رامیرز)

دهد مس، فرایندهای اکسیداتیو و گلیکولیز را کاهش می

مانی که ممکن است موجب عدم تحرک و کاهش زنده

 بین قوی (. ارتباط2006 اسپرم گردد )پسچ و همکاران

-اسپرم تعداد و پالسما در مس و روی منیزیم، کلسیم،

وانگ و است ) شده گزارشهای تولیدی در انسان 

(. مس یک عنصر کمیاب ضروری برای 2001 همکاران

دیسموتاز ها مثل سوپراکسیدفعالیت بسیاری از آنزیم

باشد. اسپرم پستانداران دارای مقادیر زیادی می

توانند راحتی میاسیدهای چرب غیراشباع هستند که به

پراکسید شوند. آنزیم سوپراکسیددیسموتاز از پراکسید 

(. ارتباط 2010 کند )عیدی و همکارانیشدن محافظت م

پالسمای منی  pHداری بین غلظت مس و مثبت معنی

های مس ممکن است بر گیرنده. گزارش شده است

 کنند،را کنترل می LHهیپوفیزی که آزاد شدن هورمون 

شواهدی در  (.2008 اثرگذار باشد )اقبالی و همکاران

رای شروع دست است که اهمیت حضور یون کلسیم را ب

(. 2005 کند )فلیکسو باقیماندن تحرک اسپرم بیان می

است که تنظیم کننده مهم  ضروری کلسیم عنصری

بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی در هر سلول از 

باشد. یون کلسیم آغازگر واکنش جمله اسپرماتوزوا می

آکروزومی اسپرماتوزوای پستانداران بوده و شواهد 

دارد که یون کلسیم وابسته به قابل توجهی وجود 

طور متفاوتی در تحرک اسپرم مرحله بلوغ اسپرم، به

(. کمبود کلسیم، روی و آهن 1984 کند )هونگدخالت می

از های نر عامل کاهش کیفیت منی در جیره غذایی دام

ها کاهش غلظت اسپرم و تحرک ضعیف اسپرم جمله

انگ و وکه نتیجه آن کاهش باروری در گله است ) است

(. کلسیم 2010 و همکاران؛ سیویالیکل 2001 همکاران

در ترشحات پروستات و وزیکول سمینال وجود داشته 

و به عنوان فعال کننده واکنش آکروزومی اسپرم 

باشد. بین پستانداران در زمان لقاح آن با تخمک می

های با غلظت کلسیم پالسمای منی و درصد اسپرم

 ثبتی یافت شده است )سویکرونده ارتباط متحرک پیش

(. کمبود کلسیم، روی و مس در 2007 و همکاران

باشد پالسمای منی مرتبط با کاهش باروری مردان می

اسپرم  یافتن (. کلسیم در ظرفیت2001 )وانگ و همکاران

در جنس  (.1999 ش مهمی دارد )دراگیلوا و همکاراننق
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ها نر کمبود روی سبب تحلیل رفتن بیضه

نادیسم(، کاهش میل جنسی و کاهش تولید )هیپوگو

از (. 2011 وازکوز آرمیجو و همکارانشود )اسپرم می

اسپرم ضروری  ساخت برای عنصر این سوی دیگر

 و غشا منی، مایع پالسمای در روی است. عنصر

 هاآن از تجزیه و ساخته پایدار را اسپرم کروماتین

 عنوان به عنصر این رسدنظر می به نماید.می جلوگیری

تولید  سوپراکسید هایآنیون بالقوه پاکسازکننده یک

 کند. لذامی عمل سفید هایگلبول و هااسپرم توسط شده

 باالی مقادیر علت به منی، مایع شود پالسمایمی تصور

 سوپراکسید، آنیون با مقادیر زیاد مواجه در روی،

دهد )خرازی و  انجام را اکسیدانیآنتی شبه فعالیت

سازی و بلوغ (. نقش روی در اسپرم1389 همکاران

(. 2010 شده است )ری و همکاران اسپرم نشان داده

ول برای فعالیت ضدباکتریایی وعامل اصلی مسروی 

پالسمایی اسپرماتوزوا را  یو غشا استپالسمای منی 

کمبود  (. 1996 جونس و همکاران-کند )لویستثبیت می

آهن  .باشدهمراه میعملکرد تولیدمثلی با اختالل در آهن 

برای تولیدمثل جنس نر، ضروری شناخته شده و اغلب 

های سرتولی، هاپتوگلوبین سلولبا منشا به ترانسفرین 

 و های سرتولی و الیدیگسلولتولید شده توسط 

-باند می ی وزیکولیغده همچنین الکتوفرین با منشا

فعال کاتالیستی ها حاوی آهن غیرینیشود. این پروت

 مارک-)لئونارد هستندجلوگیری از اکسیداسیون  برای

با خون داری بین غلظت آهن (. ارتباط مثبت معنی2001

 وجود دارد )وانگ و همکاران ر مردانغلظت اسپرم د

(، همبستگی 2006پسچ و همکاران ) پژوهشدر  .(2001

پالسمای داری بین حجم انزال نریان و غلظت آهن معنی

(، گزارش 2012همکاران ) توردا و .شدمشاهده  منی

کردند که آهن دارای اثرات مثبت بر تحرک اسپرم گاو 

بطور کلی، مواد معدنی در فرایندهای  .باشدمی

باشند. با توجه دارای نقش مهمی میجنس نر تولیدمثلی 

بررسی به اینکه گزارشات بسیار محدودی درخصوص 

با های دامغلظت مواد معدنی پالسمای منی و خون در 

 پژوهشهدف از  ولیدمثل فصلی موجود است، لذات

بررسی میزان برخی مواد معدنی پالسمای منی  حاضر

با کیفیت منی در فصول تولیدمثلی  و خون و ارتباط آن

 و غیرتولیدمثلی قوچ عربی بود.

 

  هامواد و روش

حاضر در ایستگاه دامپروری دانشگاه  پژوهش

 36در  واقعکشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

برای این کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام شد. 

 بالغ و بارور عربی با سنین راس قوچ  8تعداد  از منظور

و تغذیه یکسان  کیلوگرم  60سال و وزن متوسط  3-2

استفاده ( 1985بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات )

تحریک الکتریکی گیری به روش . اسپرمشد

 هر سیاهرگ گردنیو خونگیری از  )الکترواجاکوالتور(

مهر و آبان  -هفته یکبار طی فصول تولید مثلی )پاییز

انجام  دی و بهمن ماه( -رتولید مثلی )زمستان( و غیماه

میانگین طول روز و دمای هوا در فصل  .گرفت

درجه سلسیوس و  25ساعت و  11تولیدمثلی به ترتیب 

دقیقه  45ساعت و  10در فصل غیرتولیدمثلی به ترتیب 

بالفاصله پس از انزال و درجه سلسیوس بود.  10و 

لیتر( میلی 3/0)تعیین حجم منی، حجم کوچکی از منی 

. پس از رقیق شدبرداشت شده و به لوله آزمایش منتقل 

-ها توسط سرم فیزیولوژیک، فراسنجهسازی این نمونه

تحرک  مقدارشامل یدها یهای کمی و کیفی اسپرماتوزو

های زنده، ناهنجاریهای د اسپرمپیشرونده، درص

مورد ارزیابی قرار مورفولوژیکی و غلظت اسپرم 

سانتریفیوژ  ،های خونگرفتند. مابقی منی همراه با نمونه

 ها. این نمونهشدخون جدا شده و پالسمای منی و سرم 

تا زمان ارسال به آزمایشگاه جهت اندازه گیری غلظت 

ند. جهت ارزیابی ذخیره شد -C20°در دمای مواد معدنی

 40به  1منی به نسبت درصد تحرک پیشرونده اسپرم، 

درجه سانتیگراد(  38توسط سرم فیزیولوژیک گرم )

قرار روی الم  یک قطره از منی رقیق شدهرقیق شده و 

 ×40داده شد و پس از المل گذاری، در بزرگنمایی 
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 بررسی. برای میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت

زنده و ناهنجار از محلول رنگ  هایدرصد اسپرم

-. برای رنگشدنیگروزین استفاده  -آمیزی ائوزین 

آمیزی، ابتدا یک قطره از منی رقیق شده در یک انتهای 

الم تمیز و گرم شده قرار داده شد و سپس یک قطره از 

رنگ روی منی ریخته شد. بعد از مدت یک دقیقه، توسط 

یه شد و پس از لبه الم دیگری، گسترش نازکی از آن ته

میکروسکوپ و با  ×100خشک شدن در بزرگنمایی 

استفاده از روغن ایمرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. 

را به  ، رنگشای سالمغهای زنده به دلیل داشتن اسپرم

های مرده خود جذب نکرده و قابل تشخیص از اسپرم

های با ناهنجاری مورفولوژیکی با بودند. در صد اسپرم

تعیین . شدشده تعیین   های رنگ آمیزینمونه ارزیابی

غلظت اسپرم نیز  با استفاده از الم هموسیتومتر انجام 

کلسیم، فسفر، (. غلظت 2012 )حمیدی و همکاران گرفت

های پالسمای منی و سرم در نمونه مس، روی و آهن

این آزمایش در  .شدخون به روش فتومتریک تعیین 

های آزمایش با و دادهتصادفی انجام  قالب طرح کامل

مورد ( 16ویرایش ) SPSSاستفاده از نرم افزار آماری 

برای ارزیابی تفاوت  تحلیل آماری قرار گرفتند.

های کیفی منی و نیز غلظت مواد معدنی بین فراسنجه

ن و بین فصل و خارج فصل پالسمای منی و خو

ای استفاده شد. تفاوت جفت نمونه tاز آزمون  تولیدمثل

مواد معدنی پالسمای منی و نیز خون در فصل و غلظت 

خارج فصل تولیدمثلی توسط آنالیز واریانس و آزمون 

ها بر حسب داده. شدای چند دامنه دانکن تحلیل مقایسه

جهت بررسی ارتباط . شدخطای معیار بیان  ±میانگین 

بین غلظت مواد معدنی پالسمای منی و خون با 

ن همبستگی دومتغیره های کیفی منی از آزموفراسنجه

گزارش دار های معنیو همبستگی پیرسون استفاده شد

  .شدند

 

 

 

 و بحثنتایج 

های که فراسنجه ادنشان دحاضر  پژوهشهای یافته

-باشد. بهمنی قوچ عربی کامال تابع تغییرات فصلی می

غلظت اسپرم، درصد تحرک  حجم منی، کهطوری

 )پاییز( لیدمثلیتو فصل های زنده درپیشرونده و اسپرم

 (.P<05/0)فصل غیرتولیدمثلی )زمستان( بود  بیشتر از

های مورفولوژیکی اسپرم در برعکس، درصد ناهنجاری

فصل غیر تولیدمثلی بیشتر از فصل تولیدمثلی بود 

(05/0>P)، ( 1جدول). کلسیم  نتایج نشان دادند که مقدار

-بطور معنیپالسمای منی در فصل تولیدمثلی و فسفر 

، (P<05/0بیشتر از فصل غیرتولیدمثلی بود )ری دا

عناصر  مقدار این در حالی است که. (3و 2)جداول 

کمیاب پالسمای منی شامل مس، روی و آهن تحت 

تاثیر فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قرار نگرفتند 

(05/0<P .)کلسیم، روی و آهن سرم خون در  غلظت

قایسه با خارج در مداری فصل تولیدمثلی افزایش معنی

خون  سرممس  مقدار(. برعکس، P<05/0) داشتفصل 

بود  غیرتولیدمثلیدر فصل تولیدمثلی کمتر از فصل 

(05/0>P غلظت فسفر .)داری خون تفاوت معنی سرم

(. P>05/0) فصل و خارج فصل تولید مثلی نداشتبین 

کلسیم، مس و روی پالسمای  مقداردر فصل تولیدمثلی، 

خون بود  سرماری بیشتر از دمنی بطور معنی

(05/0>P .) غلظت فسفر و آهن پالسمای منی در فصل

خون نداشت  سرمداری با تولیدمثلی تفاوت معنی

(05/0>P ،در فصل غیر تولید مثلی .)کلسیم، روی  مقدار

 سرمداری بیشتر از و آهن پالسمای منی بطور معنی

فسفر و مس پالسمای منی  مقدار(. P<05/0خون بود )

داری خون در فصل غیرتولیدمثلی، اختالف معنی و

 مقداربین  ،4جدول  نتایجبا توجه  (.P<05/0) نداشتند

ها کلسیم پالسمای منی با تحرک پیشرونده اسپرم

یافت شد  در فصل تولیدمثلی داریهمبستگی مثبت معنی

(05/0>P .)در فصل تولیدی   مس پالسمای منی مقدار

مانی ار با تحرک و زندهدهمبستگی مثبت معنی، مثلی
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 (. P<05/0) های مورفولوژیکی اسپرم داشت-ناهنجاری مقداردار با اسپرم و همبستگی منفی معنی

 

 های منی قوچ عربی بین فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلیتغییرات فراسنجه  -1ل جدو
Table 1- Variations of Arabian ram semen parameters between breeding and non-breeding seasons 

 

فصل                  

    غیرتولیدمثلی

Non-breeding season 

 فصل تولیدمثلی       

       Breeding season 

هافراسنجه  

Parameters 

1.39±0.10b 1.87±0.09a حجم منی 

Semen volume (ml) 
71.90±1.53b 77.75±1.28a تحرک پیشرونده اسپرم 

Sperm progressive motility (%) 

2.42±0.21b 3.01±0.14a غلظت اسپرم 

Sperm concentration (×109/ml) 
77.61±1.16b 83.36±1.14a های زندهاسپرم  

Sperm viability (%) 
12.96±0.34a 9.22±0.37b مورفولوژیکی اسپرم ناهنجاری  

Sperm morphological defect (%) 
 (P<0.05)باشند دار میغیرمشترک دارای اختالف معنی ها با حروفمیانگین            

           Means with different letters differ significantly (P<0.05) 

 

 پالسمای منی و سرم خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ عربی عناصر عمدهبرخی غلظت  تغییرات  -2جدول 

Table 2- Variations of some of the seminal plasma and blood serum major element concentrations 

between breeding and non-breeding seasons in Arabian ram

  فصل غیرتولیدمثلی
Non-breeding season 

 فصل تولیدمثلی      

Breeding season 

هافراسنجه   

Parameters 

7.63±0.48bA 9.62±0.31aA پالسمای منی 
Seminal plasma 

 کلسیم
Calcium (mg/dl) 

2.74±0.09bB 3.88±0.37aB سرم خون 
Blood serum 

 

    
3.48±0.25b 4.34±0.35a پالسمای منی 

Seminal plasma 

 فسفر
Phosphorus (mg/dl) 

 سرم خون 3.41±0.21 3.25±0.24
Blood serum 

 

برای هر فراسنجه حروف غیرمشترک بزرگ  با حروف غیرمشترک کوچک و هر ستون با های هر ردیفمیانگین

  (P<0.05)باشنددار میدارای اختالف معنی

Means within same row with different small letters and column with different large letters for 

each parameter differ significantly (P<0.05). 
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 پالسمای منی و سرم خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ عربی یابعناصر کمتغییرات غلظت برخی   -3جدول 

Table 3- Variations of some of the seminal plasma and blood serum trace element concentrations 

between breeding and non-breeding seasons in Arabian ram

  فصل غیرتولیدمثلی
Non-breeding 

season 

 فصل تولیدمثلی      

Breeding season 

هافراسنجه   

Parameters 

150±10.68 162.31±8.11A پالسمای منی 
Seminal plasma 

 مس
Copper (µm/dl) 

156.62±7.82a 126.88±4.35bB سرم خون 
Blood serum 

 

    
133.88±5.88A 128.06±11.03A پالسمای منی 

Seminal plasma 

 روی
Zinc (µm/dl) 

63.94±4.79bB 

 

 

83.25±2.26aB سرم خون 
Blood serum 

 

123.88±4.70A 124.62±5.40 پالسمای منی 
Seminal plasma 

 آهن
Ferrous (µm/dl) 

86.19±7.82bB 125.50±8.51a سرم خون 
Blood serum 

 

اسنجه برای هر فرهای هر ردیف با حروف غیرمشترک کوچک و هر ستون با حروف غیرمشترک بزرگ میانگین

  (P<0.05)باشنددار میدارای اختالف معنی

Means within same row with different small letters and column with different large letters for 

each parameter differ significantly (P<0.05) 

 

 پالسمای منی و خون در قوچ عربی عناصرر و مقدا های اسپرمبین فراسنجه(  >05/0Pمعنی دار ) هایهمبستگی  -4جدول 

Table 4- Significant correlations (P<0.05) between sperm parameters and amount of seminal plasma and 

blood elements in Arabian ram 
 آهن

Ferrous 

 روی
Zinc 

 مس
Copper 

 کلسیم
Calcium 

هافراسنجه  

Parameters 

 تحرک پیشرونده اسپرم ×*0.82 , +*0.74 , +**0.65 ×*0.55 , ×**0.64 - -
Sperm progressive motility 

 غلظت اسپرم - - ×*0.60 , +*0.63 ×*0.70
Sperm concentration 

های زندهاسپرم - ×*0.68 , +*0.63 - -  
Sperm viability 

مورفولوژیکی اسپرم ناهنجاری - ×*0.81 - , +*0.69 - -  

Sperm morphological defect 
 .باشندپالسمای منی و  سرم خون می دهنده به ترتیب نشان  ** و *های عالمت             

 . باشندبه ترتیب نشان دهنده فصل تولید مثلی و فصل غیر تولیدمثلی می +و  ×های عالمت             

* and ** superscripts represent the seminal plasma and blood serum, respectively. 

× and + superscripts represent the breeding and non-breeding seasons, respectively. 
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در فصل تولیدمثلی، مقدار روی و آهن پالسمای منی 

داری با غلظت اسپرم دارای همبستگی مثبت و معنی

قدار مس (. در فصل تولیدمثلی، بین مP<05/0بودند )

داری سرم خون و تحرک اسپرم همبستگی مثبت معنی

(. در فصل غیر تولیدمثلی، مقدار P<05/0بدست آمد )

کلسیم پالسمای منی و سرم خون دارای همبستگی 

ها بود داری با مقدار تحرک پیشرونده اسپرممثبت معنی

(05/0>P همچنین، مقدار مس پالسمای منی در فصل .)

-داری با مقدار زندهگی مثبت معنیغیرتولیدمثلی همبست

های مورفولوژیکی اسپرم داشت مانی و ناهنجاری

(05/0>P سایر ارتباطات بین مواد معدنی پالسمای .)

ها در های کمی و کیفی اسپرممنی و خون با فراسنجه

-معنیفصل و خارج فصل تولیدمثلی دارای همبستگی

 (. P>05/0داری نبودند )

نشخوارکنندگان  یمن تیکم و تیفیک بر صلر فییتغ اثر

 طول در روزیی روشنا طول رییتغ لیبدل عمدتا ،کوچک

ی هاقوچی من .(1992 چمینیو و همکاران) باشدل میسا

 بود اسپرم غلظت نیکمتر دارای زمستان در یمغان

 پژوهشدر بطور مشابهی  .(2010 )ضمیری و همکاران

 با فصل همزمانحاضر غلظت اسپرم در زمستان که 

 باشد، کمتر بود.های عربی میتولیدمثلی قوچغیر

شیمیایی پالسمای منی از مهمترین ارزیابی بیو

باروری و تشخیص اختالالت  مقدارمعیارهای بررسی 

های پالسمای باشد. توزیع یونتناسلی جنس نر می

منی در نژادهای  ای برای تنوع کیفیتتواند پایهمنی، می

گاوهای  (.2004 و همکاران )ماسانی مختلف فراهم کند

ترین سطح کلسیم دارای پایین ،شیری نژاد هلشتاین

عصری و  رامین) بودند در فصل زمستان خون سرم

(، کمترین 1990ایوانو و همکاران )(. 1386 رضایی

. کردندکلسیم خون گاو را در فصل پاییز گزارش  مقدار

کلسیم پالسمای منی در هر  مقدارحاضر،  پژوهشدر 

 سرمول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی بیشتر از دو فص

چگونگی انتقال کلسیم از خون به منی و اینکه خون بود. 

کلسیم نسبت به  ا پالسمای منی دارای غلظت باالترچر

باشد، مشخص نشده است. نشان داده خون می سرم

های منی و اپیدیدیم نیز شده است که پروستات، کیسه

 حال مکانیسم دقیقیبا اینبسیار غنی از کلسیم هستند. 

که طی آن، این عناصر از گردش خون به پالسمای منی 

 وند، نامشخص است )وانگ و همکارانشمنتقل می

کلسیم پالسمای  مقداربین ، پژوهش حاضردر  (.2001

در فصول تولید مثلی  هامنی و تحرک پیشرونده اسپرم

. داری یافت شدهمبستگی مثبت معنی و غیرتولیدمثلی

خون نیز در فصل غیرتولیدمثلی  سرمکلسیم  قدارم

ه داری با تحرک پیشرونددارای همبستگی مثبت معنی

(، 2000رحمان و همکاران )العبد، اسپرم بود. در مقابل

های متحرک به همراه افزایش دریافتند که درصد اسپرم

این محققین  یابد.ح کلسیم منی در قوچ کاهش میسط

ه و غلظت کلسیم همبستگی های زندبین درصد اسپرم

در گاومیش ارتباط مثبت  مثبتی را مشاهده کردند.

داری بین غلظت کلسیم پالسمای منی با حرکت معنی

های زنده ها و نیز درصد اسپرمرونده اسپرمپیش

و  (. پرینa2010 گزارش شده است )اقبالی و همکاران

منی به طور  کلسیم(، نشان دادند که 1990همکاران )

داری در مردانی که تحرک اسپرم آنها پایین است، نیمع

جی و جونحاضر،  بر خالف تحقیقکاهش یافته است. 

گاو  (، دریافتند که کلسیم پالسمای منی2006همکاران )

های نر گوشتی با غلظت اسپرم، تحرک و درصد اسپرم

با این حال  داری نداشت.زنده، همبستگی معنی

-های غیردرصد اسپرم بین دارهمبستگی منفی معنی

. کلسیم در با کلسیم پالسمای منی وجود داشتطبیعی 

 حضور دارد هاینها و پروتیبسیاری از آنزیمساختار 

)وانگ و  دارد نقش بنابراین در هموستاز سلولو 

 فاکتور جهت ترینمهم کلسیم (. یون2001 همکاران

-اسپرم می تحرک زمان مدت افزایش و حرکت ایجاد

-(. کلسیم از جمله کاتیون2005 لوی و کوسونعباشد )

رای ایجاد تعادل اسمزی است های پالسمای منی ب

 (، گزارش1991همکاران ) (. لینهارت و1987 )حافظ

 مهارکنندگی اثر توانندمی کلسیم و های سدیمیون کردند
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 را کاهش منی مایع در اسپرم تحرک بر پتاسیم یون

جی و همکاران ونجهای حاضر با یافتهنتایج دهند. 

، مبنی بر افزایش غلظت فسفر پالسمای در گاو (2006)

مطابقت دارد.  پاییز نسبت به فصل زمستانمنی در 

(، طی پژوهشی دریافتند 2000رحمان و همکاران )عبدال

های نژادهای که به همراه کاهش سطح فسفر منی قوچ

-از یابد.های متحرک کاهش میمختلف، درصد اسپرم

های زنده با غلظت فسفر دارای صد اسپرمدر ،طرفی

در تحقیق صورت گرفته توسط همبستگی منفی بود. 

جی و جون و ( در خوک نر2007مکال و همکاران )

داری بین ، همبستگی منفی معنیدر گاو (2006) همکاران

های کیفی فراسنجه برخی غلظت فسفر  پالسمای منی با

ضر، حا پژوهشدر تضاد با منی وجود داشت. 

داری بین غلظت فسفات پالسمای همبستگی مثبت معنی

 )پسچ و همکاران شدپرم مشاهده نی اسب و غلظت اسم

( دریافتند که غلظت مس 2001وانگ و همکاران ) (.2006

خون بیشتر از  سرمداری در طور معنیمردان به

حاضر  پژوهشهای که برعکس یافته پالسمای منی بود

 حاضر،پژوهش مشابه با  در فصل تولیدمثلی بود.

گوسفندان در زمستان  خون سرمباالترین غلظت مس 

وازکوئز آرمیجو  (.2006 )خان و همکاران شدمشاهده 

رگه که بر بزهای دو پژوهشی(، با 2011و همکاران )

تحت  مس سرمی غلظت انجام دادند، گزارش کردند

که موافق  ،دارد قرار  فصل و تولیدمثلی تاثیر وضعیت

مبنی بر  این پژوهشنتایج  حاضر بود.ش پژوهبا 

های افزایش غلظت مس خون در فصل زمستان، با یافته

اما  ،مطابقت دارد در گوسفند (2006خان و همکاران )

در بزهای  (2006های یازار و همکاران )یافته مخالف

 .استدر گاو شیری ( 2007و متوی و همکاران ) آنقوره

خون  سرمدن غلظت مس کننده پایین بواز دالیل توجیه

توان به ناسازگاری مس با در فصل تولیدمثلی می

های آن، از جمله کلسیم، روی و آهن، که آنتاگونیست

داری باال بودند، اشاره طور معنیدر فصل تولیدمثلی به

کرد. غلظت باالی روی موجب تولید متالوتیونین در 

ل که مانع جذب مس و انتقا است کبد، کلیه و روده شده

علت این امر تمایل بیشتر  شود.آن از روده به خون می

 استنسبت به روی برای اتصال با متالوتیونین  مس

در معرض  سوی دیگر،(. از 1996 اعظم-)لیندر و حازق

ید را تحریک کرده یتیرو-سرما بودن، سیستم هیپوفیز

شود )سالم و ید مییفعال شدن غده تیرو موجبو 

ید، موجب افزایش یفعالیت تیرو(. افزایش 1991 همکاران

. در تحقیق صورت گرفته شودمیمس در بدن و خون 

در خوک و مکال و  (2007توسط مکال و همکاران )

بین داری ، ارتباط مثبت معنیدر گاو (2002همکاران )

یافت ها اسپرمتحرک  مقدارغلظت مس پالسمای منی و 

لی اقبا پژوهشدر  حاضر بود. پژوهشکه موافق با  شد

داری بین ارتباط مثبت معنی نیز (2008و همکاران )

تحرک غلظت مس پالسمای منی و کیفیت منی شامل 

. های زنده در گاومیش یافت شداسپرم و درصد اسپرم

برخی محققین تاثیرات منفی مس بر کیفیت منی را 

، در انسان (2010اند. عیدی و همکاران )گزارش کرده

ین غلظت مس پالسمای منی و داری بارتباط منفی معنی

های ، درصد اسپرمpHهای کیفی منی شامل فراسنجه

های با زنده، غلظت اسپرم، تحرک اسپرم و اسپرم

 مقدارباال بودن . گزارش کردندطبیعی  مورفولوژی

-)فصل تولیدمثلی( موافق با یافته روی خون در پاییز

 توردا ( در گوسفند بود.2009های بروسک و همکاران )

 (، گزارش کردند که غلظت2012و همکاران )

کنندگی بر روی دارای اثر تحریک عناصر فیزیولوژیک

همچنین، کین و  . استپارامترهای حرکتی اسپرم گاو 

( گزارش کردند که تغییرات فصل و دما 1981همکاران )

. این محققین استبر غلظت روی خون سگ تاثیرگذار 

ای محیط همبستگی بیان کردند که بین روی خون و دم

عنوان یک روی در پالسمای منی بهمثبت وجود دارد. 

و  )الگرن شوداستفاده می ملکرد پروستاتنشانه برای ع

(، طی 2001(. وانگ و همکاران )1995 همکاران

پژوهشی دریافتند که غلظت روی پالسمای منی مردان، 

 پژوهشکه موافق با  لظت آن در خون بیشتر بوداز غ
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 (2004. اردوغان و همکاران )وچ عربی بودحاضر در ق

تغییری در غلظت روی خون گاوهای شیری بین فصول 

تابستان و زمستان مشاهده نکردند. در بزهای نر، 

ها کمبود روی در جیره غذایی باعث کوچک شدن بیضه

شود )وازکوئز و کاهش میل جنسی و تولید اسپرم می

ی کمبود های دارا(. موش2011 آرمیجو و همکاران

اسپرم پذیری روی، غلظت اسپرم، زنده مانی و ظرفیت

(. چیا و همکاران 2000 انگلین و ژیو)ج داشتندکمتری 

 سمای منی مرداندریافتند که غلظت روی پال (2000)

تحرک و  ،داری با غلظت اسپرمهمبستگی آماری معنی

روی  مقدارحاضر،  پژوهشدر  .دارد مانیزنده

ر فصل تولید مثلی فقط با غلظت پالسمای منی و خون د

های غلظت اسپرم، اسپرم. داشتاسپرم همبستگی مثبت 

سازی شده زنده و تحرک اسپرم گاو نر در گروه مکمل

)کومار و  در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بودبا روی 

(، بین غلظت 2006(. پسچ و همکاران )2006 همکاران

مثبت روی پالسمای منی و تراکم اسپرم همبستگی 

حاضر  پژوهشکه موافق با  داری مشاهده کردندمعنی

(، با افزودن روی به منی 2010ری و همکاران )بود. 

گونه اثری بر طور آزمایشگاهی، هیچگاومیش به

 عنصر این رسدنظر میبه ها نیافتند.اسپرم مورفولوژی

 هایآنیون بالقوه کنندهیپاکساز یک عنوان به

 هایگلبول و هااسپرم سطتو تولیدشده سوپراکسید

 تصور (. لذا1994 کند )پالنت و همکارانمی عمل سفید

 روی، باالی مقادیر علتبه منی، مایع شود پالسمایمی

 فعالیت سوپراکسید، آنیون با مقادیر زیاد مواجه در

 روی رسدبه نظر می .دهد انجام را اکسیدانیآنتی شبه

ماتوژنز، اسپر برمستقیم  ه صورتب بیضه بافتدر 

 شتهدا تأثیر جنس نر روریبا نهایتکیفیت منی و در

حاضر،  پژوهشدر  .(1999 سورنسن و همکاران)د باش

خون در فصل زمستان کمتر بود که بر  سرمآهن  مقدار

( در گاوهای 2006یوکاس و ساکیر ) پژوهشخالف 

افزایش غلظت آهن خون در فصل تولید شیری بود. 

های سبز و غنی از مصرف علوفهدلیل تواند بهمثلی، می

اهش غلظت مس ک سوی دیگر ممکن استاز  آهن باشد.

افزایش زمینه را برای جذب و  خون در فصل تولیدمثل

(. 1991 مجید و اهم)عبدلآهن خون فراهم کرده باشد 

آهن پالسمای منی و تراکم  مقدار در این پژوهش، بین

داری همبستگی مثبت معنی مثلاسپرم در فصل تولید

و همکاران  وانگ پژوهشوجود داشت که موافق با 

( در نریان 2006و پسچ و همکاران ) در انسان (2001)

اقبالی و همکاران حاضر، پژوهش برخالف  بود.

(b2010 مشاهده کردند که میانگین غلظت آهن در ،)

پالسمای منی گاومیش با تحرک جلورونده اسپرم، 

 دارارتباط معنی مانی اسپرمای و زندهحرکت توده

انکوباسیون اسپرماتوزوای انسان با  درمقابل، .داشت

شده داری موجب کاهش تحرک آن طور معنیآهن، به

  (.2000 )هوانگ و همکاران است

 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر میبطور کلی از 

کیفیت منی قوچ عربی در فصل ضمن تایید بهبود 

صل غیرتولیدمثلی ف سبت بهنتولیدمثلی )پاییز( 

غلظت برخی مواد معدنی پالسمای منی و ، )زمستان(

فصول تولیدمثلی و غیرتولید مثلی دارای  درسرم خون 

های . همچنین، همبستگیندداری بوداختالف معنی

برخی مواد معدنی پالسمای منی و  مقداربین  دارمعنی

در این دو فصل های کیفی منی با فراسنجه سرم خون

بنابراین در بررسی ارتباط مواد معدنی  یافت شد.

تاثیر ، در قوچ خون با کیفیت اسپرم وپالسمای منی 

فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی را نیز باید درنظر 

   داشت
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Abstract 

BACKGROUND: Mineral elements are effective on male reproductive function. OBJECTIVES: 

This experiment was carried out to evaluate the levels of some minerals in blood serum and seminal 

plasma and its relationship with semen quality in breeding and non-breeding seasons for Arabian 

rams. METHODS: Blood and semen were collected weekly for 8 weeks from 8 Arabian rams 

during breeding (autumn) and non-breeding (winter) seasons. RESULTS: Semen quality in breeding 

season was higher than the other season. Seminal plasma values of calcium and phosphate and also 

blood serum levels of calcium, zinc and ferrous were higher in breeding season (P<0.05). Serum 

concentration of cupper in breeding season was lower (P<0.05). The seminal values of copper, zinc 

and ferrous and blood level of phosphorus were not affected by seasons (P>0.05). In non-breeding 

season, seminal plasma content of calcium, zinc and ferrous were higher than serum (P<0.05). In 

breeding season, there was a positive correlation between seminal calcium and cupper values with 

progressive spermatozoa motility (P<0.05). In this season, seminal copper has positive and negative 

correlation with spermatozoa viability and defects, respectively. Also, there was positive correlation 

between blood copper and spermatozoa motility (P<0.05). In breeding season, seminal zinc and 

ferrous had a positive correlation with sperm concentration (P<0.05). In non-breeding season, 

seminal calcium has positive correlation with sperm motility (P<0.05). There was a positive 

correlation between seminal plasma copper level and sperm viability as well as defects in non-

breeding season. Also, calcium level of serum had a positive correlation with spermatozoa motility 

(P<0.05). CONCLUSIONS: In general, the levels of some minerals in seminal plasma and blood 

serum and their relation with semen quality parameters were affected by breeding and non-breeding 

seasons in Arabian ram.    
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