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شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز سیاه لری  
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چکيد ه 
هدف از انجام این پژوهش یافتن ارتباط بین ویژگی های ریخت شناسی بیضه و اپیدیدیم با شاخص های اسپرم اپیدیدیمی بود. بدین منظور از 
53 جفت بیضه بز سیاه لری استان کهگیلویه و بویراحمد در سنین کمتر از شش ماه، شش ماه تا یک سال، یک تا دو سال، دو تا سه سال و سه 
تا چهار سال استفاده شد. پس از ذبح حیوانات در کشتارگاه صنعتی یاسوج، بیضه آن ها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد. سپس ویژگی های 
اپیدیدیمی شامل  اسپرم  ارزیابی ویژگی های  از آن  اندازه گیری شده و پس  اندام ها  این  اپیدیدیم و همچنین وزن  بیضه و  ریخت شناسی 
غلظت، درصد اسپرم های جنبا، زنده و بهنجار و ارتباط این ویژگی ها با شاخص های ریخت شناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
هم بستگی معنی داری بین وزن بیضه های چپ و راست با درصد اسپرم های زنده، مرده، بهنجار وجود ندارد، اما هم بستگی معنی داری بین 
محیط بیضه چپ و راست با غلظت اسپرم ها وجود داشت )P>0/05(. وزن، طول، ضخامت، محیط و عرض بیضه چپ از بیضه راست بیشتر 
بود ولی این تفاوت معنی دار نبود. همچنین وزن و طول بدنه و طول دم در اپیدیدیم راست نسبت به چپ بیشتر بوده و طول کل و طول 
سر در اپیدیدیم چپ نسبت به راست بیشتر بود. با این وجود تفاوت معنی داری بین پارامترهای اپیدیدیم چپ و راست در هر سن وجود 

نداشت. همچنین درصد اسپرم های زنده در سن یک تا دو سالگی نسبت به سایر سنین بیشتر بود. 

کلمات کلیدی: شاخص اسپرم، ضریب هم بستگی، ویژگی های بیومتری
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This research aimed at finding, not only the relationship between testicle morphometric indices and epididymis but also 
is sperm features in the epididymis. For this purpose 53 pairs of Kohgilouye Va Boyerahmad native goat testicle in aged 
less than six months, 6 months to a year, one year to two years, two years to three years and three to four years collected 
from the Yasouj slaughterhouse and immediately transported to the laboratory. Then the morphometric feature of the 
testicles and epididymis and weight of these organs measured and then evaluate sperm characteristics, such as; concen-
tration, active sperm precent, alive and normal, and examined the relationship of these feature with morphometric indi-
cator. The results showed there is not a significant correlation between left and right testis weight with the percentage 
of the alive, dead and normal sperm. But there is significant correlation between the left and right testicular with sperms 
concentration. The weight, length, thickness, environment and width of left testicle were non-significantly higher than 
the right testicle. Also the weight, body length and tail length of right epididymis was more than left and the total length 
and head length of left epididymis was more than right. However the significant differences between left and right 
epididymis parameters were not observed at any age. The percentage of live sperm at the age of one to two years was 
higher than other age groups.                                                                                                                                             
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مقدمه
بقای نسل موجودات زنده به عامل حیاتی و مهم تولیدمثل بستگی 
به  رو  موجود  آن  نسل  نباشد،  تولیدمثل  به  قادر  موجودی  اگر  دارد. 
تولیدمثل  اصلی  عضو  بیضه ها   .)۲3( رفت  خواهد  نابودی  و  انقراض 
حیوان نر هستند و به وسیله کیسه بیضه، پوشیده می شوند. وزن بیضه ها 
نژاد،  در  تنوع  مانند  است. عواملی  بین 80-300 گرم  بز  و  در گوسفند 
بز  در  بیضه  وزن  تنوع  کننده  ایجاد  می تواند  فصل  همچنین  و  تغذیه 
مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  یکی  تولیدمثلی  راندمان  باشند.  گوسفند  و 
تولید مثلی  صفات  و  است  اهلی  حیوانات  در  محصول  تولید  میزان  بر 
مهم ترین صفات مؤثر بر سودآوری در پرورش دام می باشند )10(. دو 
بهبود  شامل  که  دارد  وجود  تولیدمثلی  بازده  بهبود  برای  عمده  روش 
شرایط محیطی )مدیریت و تغذیه( و بهبود وضعیت ژنتیکی دام است. 
استفاده از تغییرات ژنتیکی و اصالح نژاد به سه طریق انتخاب در داخل 
از  استفاده  با  ترکیبی  نژاد  یک  ایجاد  و  نژادها  بین  آمیخته گیری  نژاد، 
تولیدمثل  صفات  بر  عمده ای  تأثیر  نژادها  برخی  در  که  عمده  ژن های 
انتخاب  وسیله  به  ژنتیکی صفات  بهبود  امکان   .)6( است  میسر  دارند، 
شناخت  مستلزم  خود  آینده،  نسل  والدین  عنوان  به  حیوانات  بهترین 

پارامترهای  صحیح  تعیین  لذا  می باشد.  نظر  مورد  صفات  پارامترهای 
و  اهداف  تعیین  برای  بلکه  بومی،  نژادهای  حفظ  برای  فقط  نه  مؤثر 
طراحی برنامه های اصالح نژادی و درک بهتر مکانیسم صفات ضروری 
زیاد  تعداد  پایین،  انتخاب  شدت  دلیل  به  بومی  نژادهای   .)16( است 
پرورش دهندگان و محدودیت استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی و سایر 
فناوری های نوین تولیدمثلی، دارای تنوع ژنتیکی باالیی هستند. همچنین 
به دلیل اینکه عالوه بر صفات تولیدی سایر صفات مانند درجه شایستگی 
نیز دارای اهمیت به سزایی در پرورش دام و طیور هستند، متخصصین 
اصالح نژاد را بر آن می دارد که از ژن های دام های بومی استفاده نمایند. 
لذا این مسئله به خصوص با افزایش تولید محصوالت دامی، لزوم حفظ 
تنوع ژنتیکی در دام های بومی را الزامی و با اهمیت ساخته است )7(. 
سیاه  بز  می باشد.  در کشور  بز  مهم  از جمعیت های  یکی  لری  سیاه  بز 
برای  تولید می کند  که  تولید شیر، گوشت و چرم مرغوبی  نظر  از  لری 
دامداران از اهمیت زیادی برخوردار است )۲(. یکی از خصوصیات مهم 
سخت  شرایط  برابر  در  مقاومت  و  راهپیمایی  باالی  قدرت  بزها،  این 
محیطی است. همچنین افزایش راندمان تولیدمثلی، در مقایسه با افزایش 
با کاهش چربی بدن، نقش بیشتری در کاهش هزینه های  سرعت رشد 
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اقتصادی و زیست شناختی تولید گوشت دارد )5(. اسپرم ذخیره شده در 
دم اپیدیدیم معموالً دارای کیفیت مناسبی است و دارای سطوح باالیی 
در   .)8  ،3( دارد  را  تخمک  کردن  بارور  توانایی  و  بوده  بالغ  اسپرم  از 
پژوهشی انجام شده در قوچهای کاریدال، هم بستگی بین محیط بیضه با 
حجم اسپرم، تحرک و درصد ناهنجاری  به ترتیب 0/14، 0/11 و 0/08- 
گزارش شد )17(. با توجه به اینکه بهبود ژنتیکی حیوانات مزرعه متکی 
بر استفاده از تعداد محدود دام های نر در جفت گیری طبیعی و یا تلقیح 
مصنوعی است ولی با این حال بررسی رشد و نمو بیضه و سایر بخش های 
در سال های  مزرعه  گونه های مختلف حیوانات  در  نر  تولیدمثلی  اندام 
کشور  در  حاضر  حال  در   .)1۲  ،1( است  بوده  توجه  قابل  بسیار  اخیر 
نیافته  رواج  کوچک  نشخوارکنندگان  در  مصنوعی  تلقیح  از  استفاده  ما 
و استفاده از دام نر نیز به مدت طوالنی با مشکالتی همراه است. در 
سیاه  بز  اپیدیدیم  و  بیضه  ارزیابی خصوصیات  مورد  در  گزارشی  منابع 
این  از  هدف  بنابراین  ندارد.  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  لری 
پژوهش بررسی ویژگی های ریخت شناسی بیضه بزهای سیاه لری استان 
کهگیلویه و بویراحمد و ارتباط آن با شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در 

سنین مختلف می باشد.

مواد و روش ها
به منظور انجام این پژوهش از 53 جفت بیضه به همراه اپیدیدیم در 
آبان ماه سال 1395 از بزهای سیاه لری استان کهگیلویه و بویراحمد در 

پنج رده سنی کمتر از شش ماه، شش ماه تا یک سال، یک تا دو سال، دو تا 
سه سال و سه تا چهار سال استفاده شد. حیوانات بر اساس سن مورد نظر 
از گله های استان انتخاب و پس از ذبح آنها در کشتارگاه صنعتی یاسوج، 
بیضه ها در کنار یخ و در مدت زمان یک ساعت به آزمایشگاه گروه علوم 
دامی دانشگاه یاسوج منتقل شد. همه این 53 زوج بیضه مورد ارزیابی 

ریخت شناسی و بررسی ویژگی های اسپرم درون اپیدیدیم قرار گرفتند.

آماده سازی منونه ها
ابتدا چپ یا راست بودن بیضه ها برای هر زوج تعیین گردید )1۲(. 
غشای مهبلی جداری برش داده شده و سپس بند بیضه نیز از نزدیکترین 

قسمت ممکن به سر اپیدیدیم قطع گردید.

اندازه گیری های وزن
وزن بیضه و اپیدیدیم پیش از جدا کردن این اندام ها از یکدیگر به 
از جدا  اندازه گیری شد و پس  با هم  با دقت 0/001 گرم  ترازو  وسیله 
کردن اپیدیدیم، وزن بیضه و همچنین بخش های مختلف اپیدیدیم نیز به 

طور جداگانه وزن کشی شدند.

اندازه گیری های ریخت شناسی
از  استفاده  با  کشتار  از  بعد  و  قبل  بیضه،  محیط  و  عرض  طول، 
خط کش انعطاف پذیر با دقت 0/1 سانتی متر و ضخامت آن نیز با استفاده 

شکل 2- اندازه گیری بیضه و اپیدیدیم شکل 1- بیضه به همراه اپیدیدیم در سنین مختلف

بررسی ویژگی های ریخت شناسی بیضه و اپیدیدیم و ...
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از کولیس با دقت 0/0۲ میلی متر اندازه گیری شد. طول و عرض بخش های 
ترتیب  همین  به  بیضه  از  آن  کردن  جدا  از  پس  نیز  اپیدیدیم  مختلف 

اندازه گیری شدند )شکل های 1 و ۲(.

جداسازی اسپرم ها از اپیدیدیم
بدین منظور ابتدا دم اپیدیدیم راست و چپ برش داده شد و سپس 
هر یک درون یک پتری دیش حاوی یک میلی لیتر محلول PBS با دمای 37 
درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه قرار داده  شد )4(. هنگام برداشتن 
با  آن  داخلی  سطح  پتری دیش  داخل  از  شده  داده  برش  اپیدیدیم  دم 
تا اسپرم های  PBS شستشو داده می شد،  از محلول  یک میلی لیتر دیگر 

با قی مانده نیز شسته شوند )4، 1۲(.

ارزیابی اسپرم
ارزیابی میکروسکوپی تحرک اسپرم ها با استفاده از محلول PBS و 
رقت 1:۲0 صورت   گرفت و غلظت اسپرم اپیدیدیمی با استفاده از الم 

هموسیتومتر با رقیق سازی یک به 100 با استفاده از پیپت مدرج و آب 
مقطر اندازه گیری شد )4(. درصد اسپرم های زنده و ناهنجاری های اسپرم 

با استفاده از رنگ آمیزی ائوزین نگروزین تخمین زده شد )11، 1۲(.

تجزیه و تحلیل آماری
جمع آوری و بررسی مشاهدات با استفاده از نرم افزار اکسل و تجزیه 
برای  گرفت.  انجام   SAS نرم افزار  از  استفاده  با  آماری  تحلیل های  و 
 MEANS رویه  از  اپیدیدیم  و  بیضه  ویژگی های  توصیفی  آمار  محاسبه 
استفاده شد. جهت یافتن هم بستگی بین وزن بیضه های راست و چپ با 
 CORR ویژگی های اسپرم اپیدیدیمی مربوط به سنین مختلف از رویه
استفاده گردید. مقایسه ویژگی های ریخت شناسی بیضه ها و اپیدیدیم های 
چپ و راست در سنین مختلف با استفاده از رویه TTEST انجام شد. 
ویژگی های  معیار(  خطای   ±( مربعات  حداقل  میانگین  محاسبه  برای 
بیضه ها و اسپرم اپیدیدیمی و مقایسه آن ها از رویه مدل خطی عمومی 
)GLM( استفاده شد. مدل خطی مورد استفاده به صورت زیر می باشد: 

جدول 1- آمار توصیفی ویژگی های ریخت شناسی بیضه به همراه اپیدیدیم بزهای سیاه لری در سنین مختلف

وزن
 (گرم)

طول
 (سانتی متر)

عرض 
(سانتی متر)

ضخامت قبل از کشتار
 (سانتی متر)

ضخامت بعد از 
کشتار (سانتی متر)

محیط قبل از 
کشتار (سانتی متر)

محیط بعد از 
کشتار (سانتی متر)

کمتر از شش ماه:

22/747/4324/5183/5223/3268/6458/243میانگین

5/6020/51530/52070/29360/28720/72110/8699خطای استاندارد

شش ماه تا یک سال:

54/9519/2355/9134/4804/32212/30211/771میانگین

2/5690/2940/2370/110/0990/3780/378خطای استاندارد

یک تا دو سال:

92/30411/967/5135/5875/40315/29114/918میانگین

5/34880/3000/2170/2040/1980/3620/345خطای استاندارد

دو تا سه سال:

161/10514/5659/6136/6036/42018/42217/96میانگین

7/2070/3960/4600/2400/250/390/39خطای استاندارد

سه تا چهار سال:

227/88516/18511/1097/7147/49820/99920/350میانگین

6/790/210/480/140/130/380/40خطای استاندارد
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جدول 2- آمار توصیفی ویژگی های ریخت شناسی اپیدیدیم بزهای سیاه لری بویراحمد در سنین مختلف

طول دم (سانتی متر)طول بدنه (سانتی متر)طول سر (سانتی متر)طول (سانتی متر)وزن (گرم)

کمتر از شش ماه:

4/2845/5751/7521/7912/017میانگین

0/59410/4750/23150/16560/149خطای استاندارد

شش ماه تا یک سال:

5/1497/8432/4932/5682/544میانگین

0/54180/26350/08610/13580/195خطای استاندارد

یک تا دو سال:

8/2449/9523/5993/5572/715میانگین

0/4840/3460/1140/1770/160خطای استاندارد

دو تا سه سال:

13/14411/9693/8614/3063/658میانگین

1/480/270/180/1030/21خطای استاندارد

سه تا چهار سال:

23/72613/0584/2414/8353/756میانگین

0/800/200/200/080/09خطای استاندارد

جدول 3- هم بستگی و سطح معنی داری* بین وزن بیضه راست و چپ با ویژگی های اسپرم در سنین مختلف

* سطح معنی داری درون پرانتز ارائه شدند.

درصد اسپرم نابهنجاردرصد اسپرم بهنجاردرصد اسپرم مردهدرصد جنبایی اسپرموزن سن

شش ماه تا یک سال
(0/77) 0/09-(0/76) 0/10-(0/09) 0/52-(0/53) 0/20-بیضه راست

(0/93) 0/02-(0/93) 0/02-(0/16) 0/45-(0/62) 0/16-بیضه چپ

یک تا دو سال
(0/12) 0/66-(0/12) 0/66-(0/23) 0/38-(0/49) 0/23-بیضه راست

(0/13) 0/64-(0/13) 0/64-(0/26) 0/37-(0/58) 0/18-بیضه چپ

دو تا سه سال
(0/77) 0/09-(0/77) 0/09-(0/09) 0/52-(0/60) 0/17-بیضه راست

(0/81) 0/08-(0/81) 0/08-(0/09) 0/53-(0/57) 0/19-بیضه چپ

سه تا چهار سال
(0/65) 0/25-(0/71) 0/32-(0/19) 0/42-(0/50) 0/37-بیضه راست

(0/33) 0/18-(0/33) 0/12-(0/09) 0/55-(0/57) 0/36-بیضه چپ
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Yij= µ+Ai+eij        
اثر   Ai میانگین جمعیت،   µ مشاهده،  هر  مقدار   Yij مدل  این  در 
سن iام و eij خطای آزمایش می باشد. همه آزمون های آماری در سطح 

معنی داری پنج درصد )p > 0/05( انجام شدند.

نتایج و بحث
در جدول 1 ویژگی های ریخت شناسی بیضه به همراه اپیدیدیم و در 
جدول ۲ ویژگی های ریخت شناسی اپیدیدیم بزهای سیاه لری بویراحمد 

مورد مطالعه در سنین مختلف نشان داده شده است.
میانگین وزن بیضه همراه اپیدیدیم در سنین کمتر  از شش ماه، شش 
ماه تا یک سال، یک تا دو سال، دو تا سه سال و سه تا چهار سال به ترتیب 
همچنین  بود.  گرم   ۲۲7/885 و   161/105  ،9۲/304  ،54/951  ،۲۲/74
 ،5/149  ،4/۲84 ترتیب  به  نیز  مذکور  سنین  در  اپیدیدیم  وزن  میانگین 
8/۲44، 13/144 و ۲3/7۲6 گرم بدست آمد. همانطور که انتظار بود و 
نیز نشان داده شده است، میانگین طول، عرض، ضخامت  در جدول 1 
قبل و بعد از کشتار و محیط قبل و بعد از کشتار بیضه همراه اپیدیدیم 
ریخت شناسی  ویژگی های  همچنین  است.  شده  بیشتر  سن  افزایش  با 
اپیدیدیم بزهای سیاه لری بویراحمد با افزایش سن نیز بیشتر شده است.

جهت تعیین ارتباط بین وزن بیضه و ویژگی های اسپرم اپیدیدیمی از 

هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب هم بستگی 
پیرسون، بین وزن بیضه های راست و چپ با ویژگی های اسپرم اپیدیدیمی 
در جدول 3 ارائه شده است. به دلیل اینکه در سن کمتر از شش ماه، هیچ 
اسپرمی در دم اپیدیدیم چپ و راست مشاهده نشد، بنابراین در جدول 

3 مقدار هم بستگی برای این سن ارائه نشده است. 
در  هم بستگی  مقادیر  بیشتر  که  می دهد  نشان   3 جدول  نتایج 
محدوده متوسط تا زیاد بودند ولی هم بستگی معنی داری بین وزن بیضه 
چپ و راست با درصد اسپرم های جنبا، مرده، بهنجار و نابهنجار محاسبه 
نشد. در سن شش ماه تا یک سالگی ضریب هم بستگی پیرسون بین وزن 
درصد  مرده،  اسپرم های  درصد  اسپرم ها،  جنبایی  درصد  با  چپ  بیضه 
اسپرم های بهنجار و درصد اسپرم های نابهنجار به ترتیب 0/16-، 0/45-، 
0/0۲- و 0/0۲- برآورد شد. همچنین این ضریب بین وزن بیضه راست با 
درصد جنبایی اسپرم ها، درصد اسپرم های مرده، درصد اسپرم های بهنجار 
و 0/09-   ترتیب 0/۲0-، 0/5۲-، 0/10-  به  نابهنجار  اسپرم های  و درصد 
برآورد شد. ضریب هم بستگی در سن یک تا دو سالگی بین وزن بیضه 
چپ با درصد جنبایی اسپرم ها، درصد اسپرم های مرده، درصد اسپرم های 
نابهنجار به ترتیب 0/18-، 0/37-، 0/64- و  بهنجار و درصد اسپرم های 
0/64- برآورد شد. همچنین ضریب هم بستگی بین وزن بیضه راست با 
درصد جنبایی اسپرم ها، درصد اسپرم های مرده، درصد اسپرم های بهنجار 

جدول 4- میانگین )± خطای استاندارد( ویژگی های ریخت شناسی بیضه های چپ و راست در سنین مختلف

)p>0/50( حروف غیر همسان در هر ستون منایانگر اختالف معنی دار بین میانگین ها است

بیضهسن
وزن بیضه و اپیدیدیم 

(گرم)
وزن بیضه
 (گرم)

طول بیضه 
(سانتی متر)

عرض بیضه 
(سانتی متر)

ضخامت بیضه
(سانتی متر)

محیط بیضه
 (سانتی متر)

کمتر از شش ماه
63a22/4 ± 5/18a6/36 ± 0/68a4/54 ±0/52a3/42 ±0/26a9/11±0/87a/ 5± 27/31چپ

5/57a21/56 ± 5/06a5/51 ±0/43a4/17 ±0/50a3/17 ±0/27a8/63 ±0/83a± 26/09راست

شش ماه تا یک سال
2/77b52/13  ±2/73b 8/17 ±0/27b 5/80 ±0/26a 4/43 ±0/13a11/56 ±0/38b± 58/32چپ

2/56b50/30  ±2/57b 7/83 ±0/27b 5/41 ±0/22a 4/03 ±0/11a 10/80 ±0/46b±55/31راست

یک تا دو سال
5/93c89/54 ±5/94c9/99±0/29b7/36 ±0/19a 5/52 ±0/19a 14/75 ±0/27c ± 98/15 چپ

5/34c85/65 ± 5/31c 9/63 ±0/32b 6/94 ±0/21a 5/11 ±0/19a 14/17 ±0/3c ± 94/35راست

دو تا سه سال
7/09d152/8 ± 5/88d 11/92±0/17c 9/40±0/46b  6/52 ±0/23a 17/54±0/47d ± 167/51چپ

7/20d150/5 ± 6/00d 11/47 ±0/20c 9/35 ±0/44b 6/37 ±0/24a 17/44 ±0/48d ± 164/71راست

سه تا چهار سال
 5/58e211/59 ± 5/28e 13/29 ±0/13e 10/51±0/35b7/46 ±0/11a 19/83 ±0/43e ± 237/51چپ

6/79e202/98 ± 6/72e12/61±0/19e 10/10 ±0/38b 7/08 ±0/15a 19/35 ±0/38e ± 226/92راست
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و نابهنجار به ترتیب 0/۲3-، 0/38-، 0/66- و 0/66- برآورد گردید.  
حسین زاده ثانی و همکاران )1۲( در پژوهش خود گزارش کردند که 
با درصد اسپرم های زنده، مرده،  هم بستگی معنی داری بین وزن بیضه 
بهنجار و نابهنجار وجود ندارد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. 
بیضه  بین محیط  پیرسون  این محققین، ضریب هم بستگی  پژوهش  در 
چپ با غلظت اسپرم ها در سنین شش ماه تا یک سال، یک تا دو سال، 
دو تا سه سال و سه تا چهار سال به ترتیب 0/06، 0/66، 0/14 و 0/06 
ابعاد   .)1۲( بودند  معنی دار  درصد  پنج  سطح  در  همه  که  شد  برآورد 
بیضه به خصوص محیط بیضه این پتانسیل را دارد که در شاخص انتخاب 
برای بهبود صفات باروری جنس نر مد نظر قرار بگیرد )۲3(. همچنین 
هم بستگی ژنتیکی مثبتی بین محیط بیضه و ویژگی های مایع منی گزارش 
شده است )13 و ۲۲(. لند و همکاران )15( هم بستگی 0/81 بین محیط 
بیضه و اسپرم خروجی را گزارش کردند. در این پژوهش هم بستگی بین 
اسپرم در سنین مختلف معنی دار و مثبت  با غلظت  محیط بیضه چپ 
سایر  با  بیضه  بین محیط  باالیی  بود. همچنین هم بستگی  برآورد شده 

پارامترهای بیضه در گاوهای بوس ایندیکوس گزارش شده است )19(.
بیضه های  ریخت شناسی  ویژگی های  استاندارد(  خطای   ±( میانگین 
چپ و راست در سنین مختلف و مقایسه آنها در جدول 4 نشان داده 
شده است. در سنین مختلف وزن بیضه و اپیدیدیم چپ نسبت به وزن 
بیضه راست، طول  به  اپیدیدیم راست، وزن بیضه چپ نسبت  بیضه و 
بیضه چپ نسبت به طول بیضه راست، عرض بیضه چپ نسبت به عرض 

بیضه راست، ضخامت بیضه چپ نسبت به ضخامت بیضه راست و محیط 
بیضه چپ نسبت به محیط بیضه راست به طور معنی داری بیشتر بود.

در پژوهش علی ابراهیم و همکاران )1( نشان داده شده است که 
وزن بیضه و اپیدیدیم چپ و بیضه چپ به تنهایی به ترتیب نسبت به 
وزن بیضه و اپیدیدیم راست و وزن بیضه راست در نژادهای باالمی، یودا 
و یانکاسا بیشتر بود ولی این اختالف معنی دار نبود. حسین زاده ثانی 
و همکاران )1۲( در تحقیق خود گزارش کردند که وزن بیضه به همراه 
اپیدیدیم، وزن بیضه به تنهایی، طول بیضه، عرض بیضه، ضخامت بیضه و 
محیط بیضه چپ بیشتر از راست بود که در سطح پنج درصد معنی دار 
نبود. همچنین گزارش شده است که در بره )زیر یک سال( و قوچ )باالی 
یک سال( هیچ گونه اختالف معنی داری بین میانگین شاخص های طول، 
بر  عالوه  ندارد.  وجود  چپ  و  راست  بیضه های  وزن  و  محیط  عرض، 
این در افراد بالغ با سن باالی یک سال طول بیضه چپ بیشتر از بیضه 
راست، عرض بیضه راست بیشتر از بیضه چپ و وزن بیضه چپ بیشتر 
از بیضه راست بوده و محیط بیضه چپ و راست مشابه هم بودند )۲1(. 
در قوچ )17( و در گاومیش و گاو )۲0( گزارش شده است که وزن بیضه 
چپ اندکی بیشتر از وزن بیضه راست می باشد. همچنین طول و پهنای 
بیضه ها با افزایش سن بیشتر می شود )9(. همچنین در بز نژاد سیاه بنگال 
در محدوده سنی پنج ماه تا یک سال، یک تا دو سال و دو تا سه سال وزن 
بیضه چپ بیشتر از وزن بیضه راست بود و همچنین در هر محدوده 
سنی، طول و عرض بیضه چپ بیشتر از راست بود که هیچ کدام از این 

جدول 5- میانگین )± خطای استاندارد( ویژگی های ریخت شناسی اپیدیدیم چپ و راست در سنین مختلف 

)p>0/50( حروف غیر همسان در هر ستون منایانگر اختالف معنی دار بین میانگین ها است

طول دم (سانتی متر)طول بدنه (سانتی متر)طول سر (سانتی متر)طول کل (سانتی متر)وزن (گرم)بیضهسن

کمتر از شش ماه
a   ±0/59 5/87 a  ±0/472/03 a   ±0/231/82 a   ±0/162/03 a  ±0/14 4/70چپ

a   ±0/48 5/91 a  ±0/421/77 a  ±0/202 a   ±0/172/21 a  ±0/14 4/96راست

شش ماه تا یک سال
b   ±0/59 8/21 b  ±0/262/86 a  ±0/132/59 a  ±0/132/61 a  ±0/19 6/10چپ

b   ±0/54 7/81 b  ±0/232/28 a  0±/082/64 a  ±0/142/72 a  ±0/17 6/99راست

یک تا دو سال
c  ±0/48 10/33  c ±0/344/06 b  ±0/113/54 a  ±0/162/77 a  ±0/17 8/45چپ

c  ±0/3210/04 c  ±0/333/33 b  ±0/173/80 a  ±0/172/89 a  ±0/16 8/59راست

دو تا سه سال
d  ±1/46 12/31 d  ±0/274/26 b  ±0/184/24 a  ±0/103/75 a  ±0/21 14/28چپ

d  ±1/4812 d  ±0/263/69 b  ±0/144/50 a  ±0/093/87 a  ±0/22 15/10راست

سه تا چهار سال
e  ±1/80 13/34 d  ±0/234/74  b ±0/204/80 a  ±0/083/78 a  ±0/13 23/55چپ

e   ±0/87 12/98 d  ±0/204/02 b  ±0/205 a  ±0/103/89 a  ±0/09 25/77راست
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اختالفات در سطح پنج درصد معنی دار نبودند.
اپیدیدیم  ریخت شناسی  ویژگی های  استاندارد(  خطای   ±( میانگین 
ارائه شده  چپ و راست در سنین مختلف و مقایسه آنها در جدول 5 
نسبت  راست  اپیدیدیم  وزن  که  می دهد  نشان  این جدول  نتایج  است. 
به وزن اپیدیدیم چپ در سنین مختلف به طور غیر معنی داری بیشتر 
می باشد. همچنین طول کل اپیدیدیم چپ نسبت به راست به جز سن 

کمتر از شش ماه، در همه ی سنین بیشتر است.
طول سر در اپیدیدیم چپ نسبت به راست در همه سنین بیشتر بود. 
اما طول بدنه و طول دم در اپیدیدیم راست نسبت به اپیدیدیم چپ نیز 
این تفاوت ها معنی دار نبودند. گزارش  از  اما هیچ یک  بیشتر می باشد. 
شده است که وزن اپیدیدیم راست بیشتر از چپ بوده و این تفاوت در 
سطح پنج درصد معنی دار بوده و طول بدنه و طول دم اپیدیدیم راست 
بیشتر از چپ بود، در حالیکه طول سر و طول کل اپیدیدیم چپ بیشتر 

از راست بود که این اختالف معنی دار نبود )1۲(.
اسپرم  ویژگی های  استاندارد(  خطای   ±( مربعات  حداقل  میانگین 
اپیدیدیمی در سنین مختلف و مقایسه آنها در جدول 6 آورده شده است. 
به دلیل اینکه در سن کمتر از شش ماه، هیچ اسپرمی در دم اپیدیدیم 

چپ و راست مشاهده نشد، بنابراین درصد جنبایی اسپرم، اسپرم مرده، 
اسپرم بهنجار، زنده مانی و غلظت اسپرم در جدول 6 برای این سن ارائه 

نشده است.
نتایج جدول 6 نشان می دهد که درصد جنبایی اسپرم در سن یک تا 
دو سالگی بیشترین مقدار را داشت و همچنین اختالف معنی داری در 
سطح پنج درصد برای درصد جنبایی اسپرم در بین سنین مختلف وجود 
داشت. درصد اسپرم مرده در سن شش ماه تا یک سال بیشترین مقدار 
اختالف  همچنین  داشت.  سنین  سایر  با  معنی داری  اختالف  و  دارد  را 
معنی داری برای درصد اسپرم مرده در سنین یک تا دو سال، دو تا سه 
سال  یک  تا  ماه  در سن شش  ندارد.  وجود  سالگی  چهار  تا  سه  و  سال 
بیشترین درصد اسپرم بهنجار در بیضه ها تولید می شود و این تولید با 
اختالف معنی داری در سطح پنج درصد نسبت به سایر سنین بیشتر است. 
همچنین اختالف معنی داری برای درصد اسپرم بهنجار در سنین یک تا 
دو سال و دو تا سه سال مشاهده نشد. زنده مانی اسپرم در سن دو تا 
سه سال به طور غیر معنی داری نسبت به سایر سنین یک تا دو سال و 
تا  تا چهار سال بیشتر محاسبه شد. غلظت اسپرم در سن شش ماه  سه 
سایر سنین  با  درصد  پنج  در سطح  معنی داری  اختالف  دارای  یک سال 

جدول 6- میانگین حداقل مربعات )± خطای استاندارد( ویژگی های اسپرم اپیدیدیمی در سنین مختلف

)p>0/50( حروف غیر همسان در هر ستون منایانگر اختالف معنی دار بین میانگین ها است

غلظت اسپرم (میلیون/ میلی لیتر)درصد زنده مانی اسپرمدرصد اسپرم بهنجاردرصد اسپرم مردهدرصد جنبایی اسپرمسن

c ± 4/1267/52 a ± 1/6493/90 a ± 0/4134/64 b ± 4/81205/54 a ± 17/14 35/56شش ماه تا یک سال

a ± 1/3230/15 b ± 5/6489/12 b ± 0/7970/33 a ± 1/10372/56 b ± 20/38 71/06یک تا دو سال

ab ± 1/6428/93 b ± 5/1987/72 b ± 1/0571/46 a ± 1/51488/18 b ± 23/82 68/30دو تا سه سال

b  ±1/4330/93 b ± 4/5780/48 c ± 1/3869/26 a  ± 2/2535/36 b ± 24/52 60/89سه تا چهار سال

جدول 7- میانگین حداقل مربعات )± خطای استاندارد( ویژگی بیضه  در سنین مختلف 

)p>0/50( حروف غیر همسان در هر ستون منایانگر اختالف معنی دار بین میانگین ها است

بعد از بلوغبلوغقبل از بلوغویژگی های بیضه

a  ± 6/89169/54 b  ± 3/86207/44 c  ± 1/84 73/195وزن (گرم)

a  ± 0/65 10/75 b ± 0/3212/95 b  ± 0/12 6/96طول (سانتی متر)

a   ±0/328/26 b  ± 0/2510/30 b  ± 0/08 4/98عرض (سانتی متر)

a  ± 0/145/88 b  ± 0/077/27 b  ± 0/02 3/76ضخامت (سانتی متر)

a  ± 0/4815/97 b ± 0/2219/59 c  ± 0/12 10/02   محیط (سانتی متر)
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می باشد. اما در سنین یک تا دو سال، دو تا سه سال و سه تا چهار سال 
اختالف معنی داری در غلظت اسپرم اپیدیدیمی مشاهده نشد. دیویا و 
همکاران )4( گزارش کردند که در بین سنین مختلف، قوچ ها در سن یک 
تا دو سالگی  بیشترین درصد اسپرم زنده را تولید می کنند و همچنین 
سنین  سایر  از  بیشتر  سال  یک  تا  ماه  در سن شش  مرده  اسپرم  درصد 
می باشد. کومار کابیراج و همکاران )14( در پژوهشی بر روی بز سیاه 
بنگال نشان دادند که درصد اسپرم زنده در سن یک تا دو سالگی از سایر 
سنین بیشتراست. دیویا و همکاران )4( غلظت اسپرم را در سن کمتر از 
شش ماه صفر برآورد کردند. همچنین در این پژوهش غلظت اسپرم در 
سن شش ماه تا یک سال با اختالف معنی داری با سایر سنین محاسبه شد.

میانگین حداقل مربعات )± خطای استاندارد( و مقایسه ویژگی های 
بیضه  قبل از بلوغ، بلوغ و بعد از بلوغ در جدول 7 ارائه شده است. نتایج 
این جدول نشان می دهد که میانگین وزن بیضه در زمان قبل از بلوغ، 

بلوغ و بعد از بلوغ به طور معنی داری تفاوت دارد.
طول بیضه در زمان قبل از بلوغ و بلوغ به طور معنی داری با هم 
بیضه در زمان  بین مقادیر طول  اختالف معنی داری  اما  دارند.  اختالف 
بلوغ و بعد از بلوغ وجود نداشت. همچنین عرض بیضه در زمان قبل از 
بلوغ و بلوغ به طور معنی دار اختالف داشتند. ولی این پارامتر در زمان 
بلوغ و بعد از بلوغ اختالف معنی داری نداشت. ضخامت بیضه در سن 
قبل از بلوغ و بلوغ به طور معنی داری اختالف داشت. اما این ویژگی در 
زمان بلوغ و بعد از بلوغ اختالف معنی داری نداشت. محیط بیضه  قبل 
با هم اختالف  از بلوغ به طور معنی داری  از بلوغ، هنگام بلوغ و بعد 
داشتند. پاتک و همکاران )18( نشان دادند که وزن بیضه های نژاد گادی 
در سنین قبل از بلوغ و بلوغ اختالف معنی داری با هم دارند. ولی این 
پارامتر در سنین بلوغ و بعد از بلوغ اختالف معنی داری با هم نداشت. 
اختالف  بلوغ  از  بعد  و  بلوغ  در سن  نژاد  این  در  بیضه  همچنین طول 
معنی داری با هم داشتند. اما این ویژگی در زمان بلوغ و بعد از بلوغ 

اختالف معنی داری نداشت.  

نتیجه گیری کلی 
و ضخامت  عرض  محیط،  طول،  وزن،  اینکه  وجود  با  کلی  طور  به 
در  ولی  بود،  بیشتر  سنین  همه  در  راست  بیضه  به  نسبت  چپ  بیضه 
سطح پنج درصد )p>0/05( تفاوت معنی داری بین پارامترهای بیضه های 
چپ و راست وجود نداشت. در مورد اپیدیدیم های چپ و راست نیز با 
وجود اینکه طول کل و طول سر اپیدیدیم چپ نسبت به اپیدیدیم راست 
بیشتر بود و همچنین وزن، طول بدنه و طول دم اپیدیدیم راست نسبت 
معنی دار  تفاوت ها  این  درصد  پنج  سطح  در  ولی  بود،  بیشتر  چپ  به 
ویژگی های  بین  پیرسون  هم بستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج  نبودند. 
که  داد  نشان  اپیدیدیمی  اسپرم  و شاخص های  راست  و  بیضه های چپ 
جنبایی  درصد  با  راست  و  چپ  بیضه  وزن  بین  معنی داری  هم بستگی 
اسپرم، اسپرم های مرده، بهنجار و نابهنجار وجود نداشت، اما هم بستگی 
بین محیط بیضه چپ و راست با غلظت اسپرم اپیدیدیمی معنی دار بود. 
درصد جنبایی اسپرم در سن یک تا دو سالگی نسبت به سایر سنین بیشتر 
بود و همچنین درصد اسپرم مرده در سن شش ماه تا یک سال بیشتر از 

سایر سنین بود.
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