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  دهیچك

 یها نمونه منظور این برای بود. یسنجاب گوسفند یفحل یهاچرخه مدت طول نیتعی و سال طول در یتخمدان یهاتیفعال شناسایی ،آزمایش این انجام از هدف

 14) روزانه و هفتگی صورتبه و سال یک مدتبه كرمانشاه مهرگان یدامپرور قاتیتحق ستگاهیا در موجود رآبستنیغ یسنجاب شیم سأر 41 از خون سرم

 غلظت روزانۀ تغییرات روند بررسی با .شد یریگ اندازه آنها پروژسترون هورمون غلظت یمنواسیوایراد روش از استفاده با و آوریجمع (ماه آبان 12 تا ماهشهریور

 چهارم تا اول فحلی هایچرخه طول میانگین .داشت وجود فحلی چرخۀ چهار ماه، آبان 14 تا ماهشهریور 12 زمانی بازه در كه شد مشخص خون پروژسترون

 01/64 در آمد. دستبه روز 11/6±16/1  فحلی هایچرخه بین زمانی فاصلۀ میانگین و روز 28/46±44/0 و 41/0±02/1 ،00/8±02/4 ،02/6±14/1 ترتیببه

 10/4 ± 41/4) پروژسترون غلظت اوج ،درصد 16/08 در و شد ثبت آبان ماه در لیتر(میلی در نانوگرم 82/1±21/1) پروژسترون غلظت اوج ،ها میش درصد

 از درصد 01/18 و 10/14 ،01/18 ،01/18 ترتیببه اسفند و بهمن تیر، خرداد، های ماه در .شد ثبت ماه فروردین در ویژهبه بهار، فصل در لیتر(میلی در نانوگرم

 140±08 حدود تخمدانی فعالیت مدت طول میانگین داشتند. فعال تخمدانی چرخۀ هامیش همۀ ماه آبان در اما بودند، كامل جنسیخاموشی شرایط در هامیش

 زمان از درصد 62 حدود سنجابی هایمیش داد نشان نتایج شد.  برآورد سال در روز 402±18 كامل جنسیخاموشی مدت طول میانگین مقابل در و سال در روز

 باشد. اجرا قابل طبیعی طوربه گوسفندان این برای سال دو در زایش بار سه هایبرنامه اجرای رسدمی نظربه بنابراین، هستند؛ فعال تخمدانی چرخۀ دارای را سال
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Abstract  
This experiment was conducted to identify the ovarian activity throughout the year and determine the length of estrus cycles of Sanjabi 

sheep. Accordingly, blood serum samples were collected weekly and daily (12th of September to 11th of November) from 14 non-pregnant 

Sanjabi ewes at Mehregan livestock research station in Kermanshah for one year and the progesterone concentration was measured using the 
radioimmunoassay. The daily evaluation of progesterone secretion proceeding showed that there were four estrus cycles during the period 

from September 11 to November 12. The average length of the first to fourth estrus cycles was 6.30±2.41, 8.33±1.90, 9.17±2.50, and 

16.08±3.11 days, respectively, and the mean time interval between estrus cycles was 6.47±2.46 days. The highest progesterone concentration 
mean in 61.54 percent of ewes was observed in November and in 38.46 percent of ewes was observed in spring, especially in April. In total, 

78.57, 78.57, 71.43 and 78.57 percent of the ewes in June, July, February, and March, respectively, were in perfect anestrus conditions, but 

all of the ewes had the active ovarian cycle in November. The average length of ovarian activities and in contrast perfect anestrus were 
estimated 215 ± 38 and 150 ± 48 days per year, respectively. The results showed that Sanjabi ewes had an active ovarian cycle about 60 

percent of the time of the year; so, there is naturally applicable of a three-time lambing program in two years in this sheep. 
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 مقدمه

 زییپا از یعیطب یفحل ۀچرخ گوسفند ینژادها تر بیش در

 .[41] یابدمی پایان زمستان در و آغاز مثل( دیتول )فصل

 یادیز تنوع گوسفند مختلف ینژادها نیب وجود، این با اما

 دمثلیتول فصل هر در یدمثلیتول تیفعال یالگو نظر از

 به یبستگ دمثلیتول فصل طول رسدیم نظربه دارد. وجود

 ابد.ییم پرورش آن در یخصوص هب نژاد كه دارد یامنطقه

 ییایجغراف یهاعرض با ینواح گوسفندان دمثلیتول فصل

 اواخر تا و شده آغاز تابستان اواخر از معتدل( ی)نواح باال

 مناطق در كه یگوسفندان ،مقابل در .[4] دارد ادامه زییپا

 (یریگرمس ینواح) اندگرفته قرار استوا خط به کینزد

 یحت و دهند ینم نشان خود از یمشخص یفصل دمثلیتول

 سال سراسر در قادرند گوسفندان نیا ینژادها از یبرخ

 مربوط ساالنه راتییتغ .[1] باشند داشته یدمثلیتول تیفعال

 امر نیا است. ثابت گرید سال به یسال از روز طول به

 از یكی عنوانبه را (ودیتوپرفُ) نوری هایدوره تیاهم

 شیم یدمثلیتول تیفعال بر گذارتأثیر یطیمح یرهایمتغ

  .[4] دهدیم نشان

 -یتخمدان محور توسط شیم یدمثلیتول تیفعال

 را زرد جسم .[6] گرددیم میتنظ یپوتاالموسیه -یزیپوفیه

 كه آورد شماربه موقت زیردرون ۀغد کی عنوانبه توانیم

 هورمون زانیم .[11] كندیم ترشح پروژسترون هورمون

 راتییتغ با یكینزد ارتباط شیم خون در پروژسترون

 خون پروژسترون هورمون غلظت دارد. زرد جسم یساختمان

 و ابدی یم شیافزا یزیرتخمک از پس 44 تا صفر روز از

 ثابت حد کی به یزیرتخمک از بعد 40 روز تا سپس

 صورتبه پروژسترون هورمون ترشح یالگو .[44] رسد یم

 زردجسم فاز طول در و است (اپیزودیک) بخشیچند

 ساعت 11 هر در پروژسترون پالس هشت نیانگیم طور به

 پروژسترون غلظت گیری اندازه .[0] است شده مشاهده

 چرخه تعیین در مفید ابزار یک عنوانبه توانمی را خون

 زیرا ،آورد شماربه مختلف ینژادها و هاگونه تولیدمثلی

 فحلی چرخه فعالیت از یشاخص خون پروژسترون سطح

 یک حضور ۀدهند نشان آن باالبودن و بوده یزیرتخمک یا

 .[00] است فعال زرد جسم

 ۀسابق وجود و گوسفند یونیلیم 12 تیجمع رغمیعل

 علمی اطالعات ،كشور در یگوسفنددار صنعت در نهیرید

 مختلف ینژادها یتخمدان تیفعال ۀساالن چرخۀ از یقیدق

 یهابرنامه یاجرا جهت مناسب زمان نییتع نیز و

 .[18] ندارد وجود یمصنوع حیتلق و یفحل سازیهمزمان

 مناطق در جزهب ،میش در یتخمدان تیفعال كه ییازآنجا

 كه است الزم ،شودمی نمایان یفصل صورتهب ،ییاستوا

 یهاتیفعال كنترل یهابرنامه یاجرا جهت مناسب فصول

 تا گردد مشخص (یفحل سازی)همزمان گوسفند تخمدان

 بر گردد. اجتناب نامناسب یهازمان در نهیهز صرف از

 یهاتیفعال ییشناسا پژوهش، نیا انجام اساس، این

 زین و انیپا و آغاز زمان نییتع و سال طول در یتخمدان

 .بود یسنجاب گوسفند یفحل یهاچرخه مدت طول

 برای الزم علمی اطالعات مطالعه، این از حاصل یها افتهی

 سازند.یم فراهم را دمثلیتول تیریمد فنون از استفاده

 

 هاروش و مواد

 طول نیتعی و یتخمدان یهاتیفعال شناسایی منظوربه

 خون یهانمونه ،یسنجاب گوسفند یفحل یهاچرخه مدت

 سابقۀ با ردهیرشیغ و رآبستنیغ یسنجاب شیم رأس 41 از

 مشكالت ریسا ای نیجن طسق ۀسابق عدم ،زایش شكم کی

 وزن میانگین و سال دو حدود سن ،یدمثلیتول

 صورتبه مطالعه سال کی طول در لوگرمیك 01/0±06/02

 در (ماه آبان 12 تا ماهوریشهر 14 )از روزانه و  یهفتگ

 آوریجمع كرمانشاه مهرگان یدامپرور قاتیتحق ستگاهیا

 از استفاده با صبح نه ساعت ها میش از یریگخون .شد

 یگردن رگسیاه قیطر از )ونوجكت( خأل یحاو یهالوله
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 انتقال از پس شد. انجام تریلیلیم 12 زانیمبه (وداج)

 خچالی در ساعت دو ابتدا شگاه،یآزما به خون یهانمونه

 لخته تا شدند ینگهدار گراد یسانت ۀدرج چهار یدما با

 قهیدق 40 مدتبه هانمونه سپس گردد. لیتشك خون كامل

 آلمان( )ژربر، وژیفیسانتر قهیدق در دور 1222 سرعت با

 هورمون گیریاندازه زمان تا سرم هاینمونه و شدند

 شدند. ذخیره گرادتینسا درجۀ -12 دمای در پروژسترون،

 گله با همراه آزمایش دورۀ طول در یآزمایش هایمیش

 جایگاه ساختمان ند.شد نگهداری ایستگاه گوسفندان

 رایطش با مطابق بود. بازنیمه صورتبه ایستگاه گوسفندان

 تا بهار اوایل از ایستگاه، گوسفندان معمول تغذیه و پرورش

 جایگاه از گوسفندان خروج شرایط كه زمانی در پاییز اواسط

 هایزمین چرپس و مصنوعی مراتع از استفاده با بود مناسب

 عصرگاهی ورود زمان در و ندشد تعلیف ایستگاه كشاورزی

 گرم 802 متوسط طوربه گوسفند راس هر نیز جایگاه به

 تا پاییز اواسط از اما كرد.می دریافت خردشده خشک یونجه

 و شدند تغذیه جایگاه در دستی تغذیه با كامالً ،زمستان اواخر

 مخلوط گرم 4022 روزانه متوسط طوربه گوسفند راس هر

 خردشده جو گرم 422 با همراه گندم كاه و یونجه مساوی

 .كردمی دریافت خشک( )ماده

 ایمنی سنجش از استفاده با سرم پروژسترون غلظت

 یبادیآنت کی با (Radioimmunoassay) پرتویی

(Sirosera
TM

 , Biquest limited , N.S.W) یابیارز مورد 

 ژنیآنت نیب رقابت براساس روش نیا .[8] گرفت قرار

 در نمونه در مجهول ژنیآنت و وشده(یواكتی)راد نشاندار

 ژنیآنت یجداساز .است استوار موجود یبادیآنت به اتصال

 ستمیس از استفاده با یبادیآنت به شده متصل و آزاد دارنشان

 دنبالبه شده(فعال زغال افزودن )با یتك یبادیآنت

 اتصال اندازه هر .آمد دستهب نمونه فوژكردنیسانتر

 غلظت گردد تر بیش یبادیآنت با نشاندارشده پروژسترون

 بود. خواهد تركم نمونه سرم در موجود پروژسترون

 دستگاه توسط یبادیآنت با شده متصل پروژسترون شمارش

  شد. انجام (آلمان ،41142 واالک) بتاكانتر

 غلظت كه ییهانمونه براساس استاندارد یمنحن

 غلظت سپس و دیگرد هیته بود، مشخص آن پروژسترون

 استاندارد یمنحن براساس مجهول یها نمونه در پروژسترون

 هر در نانوگرم 1/2 برابر  شیآزما تیحساس .شد نییتع

 Intra-Assay) شیآزما هر در یپراكندگ و تریلیلیم

Coefficient of Variation) 0/1 و 0/1 یهانیانگیم در 

 و درصد 0/6 و  0/8 بیترتبه تریلیلیم هر در نانوگرم

 Inter-Assay Coefficients of) شیآزما دو نیب در یپراكندگ

Variation)44 و 1/42 بیترتهب 4/1 و 0/1 یهانیانگیم در 

 در زرد جسم تیفعال و حضور شاخص د.یگرد نییتع درصد

 بودن )سیكلیک مطالعه مورد یها شیم تخمدان سطح

 هورمون نانوگرم یک غلظت حداقل مشاهدۀ ،ها(میش

 مطالعه مورد یها شیم خون سرم تریلیلیم هر در پروژسترون

 .[12 ،42] بود

 سال طول در پروژسترون هورمون ترشح روند یمنحن

 عمومی خطی مدل آزمون كمکبه آن اطالعات و میترس

 زمانی مقاطع بین هامیانگین مقایسۀ .دیگرد لیتحل و هیتجز

 مدل شد. انجام دانكن ایدامنه چند آزمون طریق از مختلف

 است. شده داده نشان (4 رابطه) در ها داده این آماری

 уijk=µ + τi + βj + (τβ)ij + εijk                     (4 رابطه

 میانگین ،µ ؛مشاهده هر مقدار ،уijk ،معادله این در

 اثر ، βj؛هامیش خون از بردارینمونه امiزمان اثر ، τi؛مشاهدات

 از برداری نمونه امiزمان متقابل اثر ، ij(τβ)؛امjمیش تصادفی

 تكرارها از حاصل تصادفی خطای ،εijk و امjمیش و خون

 .است

 

 جینتا

 و پاییز فصل در یمثل دیتول تیفعال آغاز كهنیا لیدلبه

 با هاشیم پروژسترون هورمون غلظت راتییتغ آن با همراه
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 ترشح روند میترس منظوربه لذا ،نبود زمان هم و مشابه هم

 از نظرصرف ،موردمطالعه ۀگل در پروژسترون هورمون

 نقاط ابتدا خون، از برداری نمونه ساعت( و )روز تاریخ

 زانیم كل جمع و نییتع میش هر یتخمدان تیفعال آغاز

 غلظت نیانگیم نییتع جهت هانمونه پروژسترون

 امر نیا .شد محاسبه نقطه آن از همزمان پروژسترون،

 به مربوط اثرات یهمپوشان رسانی حداقلبه موجب

 خیتار نیتخم و شد شیم هر یتخمدان تیفعال راتییتغ

 دقت با یفحل دورۀ طول نیانگیم زین و یفحل انیپا و آغاز

 ترشح تیوضع ،بنابراین د.یآ دست به تری بیش صحت و

 صورتبه شیم هر در سال طول در وژسترونپر هورمون

 است. شده داده نشان نیز یانفراد نمودار

 هامیش پروژسترون سرمی غلظت ۀماهان میانگین بررسی

 داد نشان (1 )شكل گروهی و (4 )شكل انفرادی صورتبه

 مشكل دلیلبه احتماالً كه 40 شمارۀ میش از نظر صرف كه

 میش مشابه سرمی پروژسترون تغییرات روند تولیدمثلی

 سطح باالترین داشت، هامیش بقیۀ با متفاوت و آبستن

 فعالیت اوج یعنی پروژسترون هورمون غلظت میانگین

 از درصد 01/64 در (معیار انحراف±میانگین) زردجسم

 ،44 ،1 ،6 ،0 ،1 ،4 شماره های )میش مطالعه مورد های میش

 ،لیترمیلی در نانوگرم 82/1 ± 21/1) ماه آبان در (41 و 41

00=n) 8 ،0 ،1 شماره های )میش آنها از درصد 16/08 در و، 

 10/4±41/4) ماه فروردین در ویژهبه بهار فصل در (42 و 0

  است. هبود (n=00 لیتر،میلی در نانوگرم

 درصد 10/14 خون سرم در پروژسترون هورمون سطح

 نانوگرم یک از باالتر ماه فروردین در مطالعه مورد هایمیش

 تخمدانی فعالیت وجود از حاكی كه بود لیترمیلی در

 اغلب بود. بهار فصل اوایل در هامیش اكثر در توجه قابل

 ترتیب)به اسفند و بهمن تیر، خرداد، های ماه در هامیش

 در ها(میش از درصد 01/18 و 10/14 ،01/18 ،01/18

 هامیش همۀ آبان در اما بودند. كامل جنسیخاموشی شرایط

 42 شماره میش فقط مهر در و داشتند فعال تخمدانی چرخۀ

 (.1 و 4 های)شكل داشت قرار جنسیخاموشی شرایط در

 فعالیت مدت طول میانگین حاضر، آزمایش نتایج براساس

 و سال در روز 140±08 حدود گوسفندان این در تخمدانی

 402±18 كامل جنسی خاموشی مدت طول میانگین مقابل در

 شد.  زده نتخمی سال در روز

 فصل در پروژسترون هورمون ترشح روند بررسی

 داد نشان نیز (1 و 0 های)شكل روزانه صورتبه تولیدمثل

 تغییرات روند ،0 و 1 شماره های میش استثنایبه كه

 هم با تقریباً ها میش بقیه در پروژسترون هورمون غلظت

 وجود فحلی چرخۀ چهار یادشده مدت طول در و مشابه

 فعالیت مدت طول ،پاییز فصل ابتدای در است. داشته

 تدریج،به و كم پروژسترون هورمون سطح و زرد جسم

 هورمون مقادیر سطح و زرد جسم فعالیت مدت طولبه

 این ابتدای در بنابراین، است. شده افزوده پروژسترون

 به تدریجبه و كوتاه فحلی چرخۀ هر مدت طول دوره،

 این بر است. شده افزوده فحلی هایچرخه مدت طول

 و سوم دوم، اول، فحلی هایچرخه طول میانگین اساس،

 و 41/0±02/1 ،00/8±02/4 ،02/6±14/1 ترتیببه چهارم

 هایچرخه بین زمانی فاصلۀ میانگین و روز 44/0±28/46

 آمد. دستبه روز 11/6±16/1 فحلی

 

 بحث

 اثر االًاحتم كه است این از حاكی حاضر آزمایش نتایج

 با كرمانشاه منطقۀ در كه گوسفندانی در فصلی تولیدمثل

 نگهداری شمالی درجۀ 00 حدود جغرافیایی عرض

 گوسفندان كه سال از ایبازه طول و یافته كاهش شوندمی

 معمول زمان طول از بیش هستند جنسی فعالیت حالت در

 دیگر مناطق در كه است ایران گوسفند نژادهای سایر برای

 برخی حاضر، مطالعه نتایج ییدأت در یابند.می رشپرو

 ،یاترانهیمد گوسفند ینژادها در دهدمی نشان هاگزارش
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 درجۀ 12 تا 00) متوسط ییایجغراف یهاعرض در كه

 ،یافته كاهش فصلی تولیدمثل شوند، می نگهداری شمالی(

 ۀدور یک و زمستان( تا )تابستان یطوالن گیریجفت فصل

 نشان خود از جنسی خاموشی ۀماه چهار تا سه مدت كوتاه

 چرخۀ آن یط و است بهار فصل در معموالً كه دهند،می

 .[04] دارد ادامه هامیش درصد 02 تا 40 در فحلی
 

 یتابستان انقالب یپاییز اعتدال زمستانی انقالب
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 (n= 8 تا 4) سال از  ماه هر در انفرادی صورتبه موردمطالعه های میش خون سرم در پروژسترون هورمون غلظت میانگین .2 شکل

 (.SD) استاندارد انحراف بارها= توجه: *
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  سال هایماه

 38 جغرافیایی عرض در کرمانشاه منطقۀ سنجابی هایمیش خون سرم پروژسترون هورمون ماهیانۀ غلظت نیانگیم سۀیمقا .1 شکل

 (.SD) استاندارد انحراف بارها= توجه: *    (.n= 55 تا 88) شمالی درجۀ

 

 باالتر جغرافیایی یهاعرض در كه گوسفندی ینژادها در

 ،زییپا لیاوا از گیریجفت فصل ،اندگرفته قرار درجه 12 از

 ،زمستان میانه در و آغاز ،شوندیم تركوتاه روزها كه یزمان

 .رسدیم انیپابه ،ابدییم شیافزا دوباره روز طول كه یزمان

 طول در وانیح و شودیم متوقف ریزیتخمک سپس

 یتخمدان تیفعال عدم طیشرا در تابستان و بهار بلند یروزها

 عرض )در ایتانیبر در نمونه، برای .[11] ماندیم یباق

 مانند ،ییایتانیبر نژاد یهاشیم (،یشمال ۀدرج 06 جغرافیایی

 یفصل دمثلیتول ،یاسكاتلند سییف بلک و یفنالند سیلندر

 ۀدور کی در كه طوریبه دهند،یم نشان را یبارز

 خاموشی طیشرا در مهر تا اسفند هایماه از مدت یطوالن

 طوربه یشیم چیه آن یط و برند، یم سر هب جنسی

 عرض )در فرانسه در .[01] ندارد یزیرتخمک یخود هخودب

 یهاشیم یریگجفت فصل (،یشمال ۀدرج 10 جغرافیایی

 طولبه بهمن ماه تا و شودیم آغاز ماهمرداد از دوفرانسلاِ

 جنسی خاموشی فصل در هاشیم از یبرخ هرچند انجامد،یم

 .[10] دهندیم نشان را یاجداگانه یزیرتخمک

 ینواح در موجود گوسفند ینژادها مقابل، در

 10 تا 11 جغرافیایی عرض محدودۀ در) یریگرمسمهین

 )در یریگرمس ای (جنوبی درجۀ 01 تا 11 یا یشمال درجه

 (جنوبی درجۀ 10 تا یشمال درجه 10 جغرافیایی عرض

 حس نوری هایدوره نظر از یادیز یفصل راتییتغ

 در .دارند یطوالن یدمثلیتول فصل یطوركلبه و كنندینم

 تیفعال سال طول تمام در است ممكن هامیش این واقع

 نشان یتخمدان تیفعال بدون ۀدور و داشته یدمثلیتول

 در است ممكن یفصل مثلدیتول نژادها، نیا در ندهند.

 یاهیتغذ طیشرا ای یفصل هاییبارندگ یالگوها به پاسخ

 .[02] باشد افتهی تكامل
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 از آبان( 12 تا شهریور 15) روزه 65 دورۀ یک طی سنجابی های میش خون سرم در پروژسترون هورمون روزانۀ غلظت .3 شکل

 (.n=2) مثل تولید فصل
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  روزانه بردارینمونه روزۀ 65 دورۀ

 درجۀ 38 جغرافیایی عرض در کرمانشاه منطقۀ سنجابی هایمیش خون سرم پروژسترون هورمون روزانۀ غلظت نیانگیم .4 شکل

 (.n=24) تولیدمثل فصل در روزه 65دورۀ یک در شمالی

 (.SD) استاندارد انحراف بارها= توجه: *

 

 زانیم یریگاندازه كه داد نشان شیآزما نیا نتایج

 صورتبه كه خون یهانمونه در موجود پروژسترون

 روش بودند، شده یآورجمع یهفتگ حداقل ای روزانه

 زرد جسم یهاتیفعال الگوی آوردن دستبه یبرا یمناسب

 بود. سال طول در یتخمدان یهاتیفعال پراكنش نییتع و

 یریگاندازه با [16] پژوهش یک در حاضر، آزمایش مشابه

 كه یطیمح خون یهانمونه پروژسترون هورمون غلظت

 هشد یآورجمع سالکی از شیب مدتبه هفته در بار دو

 ۀدور طول و گیریجفت فصل پایان و آغاز زمان ،بودند

 بومی گوسفند نژادهای از تعدادی در را مانیزا از بعد

 كه شد مشخص مطالعه این در نمودند. تعیین اسپانیا

 شمالی درجۀ 12 عرض در مانچگا ییایاسپان هایمیش

 گیری جفت فصل یک ی،عیطب یطیمح طیشرا تحت

 تیفعال با ،اسفندماه اواخر تا تیرماه اواسط از مدت یطوالن

 خاموشی دوره کی ،سپس .دارند ایچرخه ریزیتخمک

 اواسط تا اسفندماه اواخر از هروز 444 حدود جنسی

 صورتبه هاشیم از یبرخ كه درحالی ،دارند خردادماه

 دوره طول در را فصلی از خارج ریزیتخمک جداگانه

 بودن یفصل در كاهش دهند.می نشان جنسیخاموشی

 جغرافیایی عرض در) آراگونزا راسا ینژادها در تولیدمثل

 درجۀ 00 جغرافیایی عرض در) مرینو و (شمالی درجۀ 14

 تا اسفند از جنسی خاموشی ماه چهار تا سه با (،شمالی

 [.44] است شده دیده نیز خرداد

 نوری هدور تأثیر تحت عمدتاً یفصل مثلدیتول اگرچه

 تیوضع نژاد، مانند گرید عوامل اما شود،یم میتنظ

 فصل و یاجتماع متقابل اثرات ،یردهیش و یا هیتغذ

 تعدیل را آن اثر تا داشته تعامل آن با توانندیم زایمان

 فصل طول و بندیزمان بر وسیله این به و نموده

 از برخی مرور با .[41] باشند داشته تأثیر گیری جفت

 زمان كه است شده مشخص خصوص این در مطالعات
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 فصل تأثیر تحت ،شیم در یعیطب گیری جفت فصل آغاز

 در زاییبره كه یهنگام .[16] گیردمی قرار نیز زاییبره

 ریزیتخمک نخستین افتد،یم اتفاق ماه آبان ای ماهخرداد

 ،گیریجفت فصل همان در و مانیزا از پس ا،همیش

 شیرگیری از و افتدمی اتفاق مانیزا از پس روز 02 حدود

 اندازد ینم جلو به را یتخمدان تیفعال آغاز یهفتگ ای روزانه

 زاییبره فروردین ماه در كه ییهامیش در مقابل، در .[40]

 یطوالن یروزها به مانیزا از پس جنسی خاموشی ،دارند

 یهمپوشان یفصل جنسی خاموشی با ابد،ییم گسترش بهار

 حدود یزیرتخمک تا ییزا بره ۀفاصل ن،یبنابرا .كندمی پیدا

 تا تیرماه اول هفتۀ از هاشیم ۀهم و كشدیم طول روز 441

 ،نژاد نیا در یریگ جفت فصل آغاز با زمان هم ،ماهمرداد اواخر

  كنند. می تولیدمثلی فعالیت به شروع

 مزرعه طیشرا در شده انجام ۀمطالع یک در ن،یا بر عالوه

 آغاز و زایش نیب دوره نیتریطوالن كه شد گزارش

 فصل یانتها در هاشیم كه یهنگام روز، 402 در یزیر تخمک

 افتاد اتفاق داشتند، ییزابره (ماه بهمن و ماه دی) یریگجفت

 آبان و خرداد یهاماه نیب ییزابره كه یزمان مقابل، در .[14]

 از پس روز 06-11 فقط ها یزیر تخمک نیاول داد، رخ

 وقتی داد نشان اتعمطال برخی نتایج شد. آغاز ییزا بره

 )نمره شوند یم ینگهدار خوب بدنی شرایط در ها میش

 یفصل جنسی خاموشی طول (0/1 یجابه 8/1 بدن تیوضع

  .[40] ابد،ی كاهش ماه دو باًیتقر تواندیم

 نژاد، ،میش سن به بسته فحلی ۀدور طول طوركلیبه

 است. ریمتغ ساعت 11 تا41 نیب فصل و قوچ حضور

 در یتریطوالن فحلی ۀدور یدارا یپشم نژاد با گوسفندان

 در یفحل دورۀ طول هستند. یگوشت ینژادها با مقایسه

 در و قوچ حضور زمان در مثل،دیتول فصل یانتها و ابتدا

 .[48] است تركوتاه جوان میش در مثلدیتول فصل نیاول

 فحلی هایچرخه طول میانگین كه داشت توجه بایستی

 سطوح تعیین طریق از حاضر مطالعۀ در شده محاسبه

 طول كه درحالی است، شده انجام پروژسترون هورمون

 منبع جمله از منابع اكثر در شده گزارش فحلی چرخۀ

 میش در فحلی ظاهری عالئم مشاهدۀ طریق از مزبور،

 اند.شده تعیین

 لوتئال فاز نیچند وجود از نشان مطالعه این نتایج

 یلیخ لوتئال یفازها نیا وجود داشت. زییپا فصل در یقو

 تیفعال اوج كه است نظر نیا دیؤم قتیحق در یقو

 اما است. بوده زییپا فصل در هاشیم نیا در یدمثلیتول

 در كه داد نشان سال فصول ریسا در نمودارها نیا یبررس

 وجود یتخمدان تیفعال یحدود تا نیز گرید یهافصل

 لوتئال فاز یتعداد بهار فصل در كه یطوربه ،است داشته

 تیفعال کی بازگشت گرانیب كه داشت وجود یقو نسبتاً

 در یتخمدان تیفعال بود. فصل نیا در یتخمدان موقت

 علوفۀ وجود لیدلبه احتماالً ها،شیم نیا در بهار فصل

 حاضر، مطالعۀ در است. بوده هیتغذ طیشرا بهبود و سبز

 هایمیش  همۀ در سرمی پروژسترون غلظت میانگین

 مقایسه سال مختلف هایماه در (n=12 تا 00) موردمطالعه

 هورمون غلظت غلظت بین ایمقایسه و (1 )شكل شدند

 زمستان و پاییز در سیكلیک هایمیش در پروژسترون

 است. نشده انجام

 رسدمی نظربه حاضر، پژوهش نتایج براساس

 مطلوب شرایط وجود دلیلبه منطقه در موجود های میش

 طوری بهار فصل در استفاده مورد مراتع در ایتغذیه

 تا نیز بهار فصل در كه انددهكر پیدا سازگاری و تكامل

 در اما باشند. داشته تولیدمثلی فعالیت توجهی قابل حدود

 كاهش سمت به هاشیم نیا تخمدان ر،یت و خرداد یهاماه

 سپس نمودند. بازگشت لوتئال و یكولیفول یهاتیفعال

 در كه دیگرد شروع مردادماه از یفیضع یتخمدان تیفعال

 مجدداً اسفند و بهمن یهاماه در و دیرس اوج به ماه آبان

 یهاتیفعال كاهش سمت به هاشیم نیا تخمدان

 توانیم اساس نیا بر نمودند. بازگشت لوتئال و یكولیفول



 یفراست روسیس

 

 2318زمستان   4شماره   12دوره 

866

 از یسنجاب یهاشیم در دمثلیتول فصل كه گرفت جهینت

 در و دهیرس اوج به ماه آبان در شده، آغاز مردادماه میانه

 خاموشی رسدیم نظربه است. افتهی خاتمه ماه ید اواخر

 شروع ماه بهمن لیاوا از گوسفندان نیا در كامل جنسی

 چند از پس و است داشته ادامه اسفندماه اوخر تا و شده

 و ماه فروردین هایماه در قوی نسبتاً لوتئال فاز

 تا و شده شروع خردادماه لیاوا از مجدداً ،ماه اردیبهشت

 است. داشته ادامه مردادماه اواسط

 و ها شیم خون سرم پروژسترون هورمون غلظت نیانگیم

 یهاشیم یتخمدان چرخه در آن ترشح و دیتول یالگو زین

 مشابه یهاشیآزما از حاصل هایگزارش یبرخ با یسنجاب

 دارد یهمخوان آواسی و ایزتریان جیزرزكو، بویچ، ینژادها در

 غلظت حداكثر و حداقل [46] منابع برخی .[01 ،11 ،1]

 در ترتیبهب سنجابی هایمیش خون سرم در را پروژسترون

 ازدهی و لیتر(میلی در نانوگرم 10/2±40/2 )با شانزده روزهای

 گزارش یفحل چرخه لیتر(میلی در نانوگرم 04/0±10/2 )با

 روند بررسی با [40] پژوهش یک در یطرف از .نمودند

 یهامیش كه شد مشخص ،پروژسترون هورمون تغییرات

 داشتند، قرار تولیدمثلی فصل در مهر ماه آغاز با همزمان داالق

 ماه این در پروژسترون هورمون غلظت باالترین كه یطوربه

 كاسته پروژسترون سطح از زمان، گذشت با اما .شد مشاهده

 شد مشاهده اسفندماه در آن سطح ترینپایین كه یطورهب شد،

 فصل به تولیدمثل فصل از آرام وضعیت تغییر دهنده نشان كه

 .بود جنسی خاموشی

 طول منابع از برخی پژوهش، این هاییافته با توافق در

 و ماه 44 تا هشت را مهربان یهاشیم در دمثلیتول فصل

 حدود را هاشیم نیا در یفحل چرخۀ زمان مدت

 این گزارش براساس [.0] نمودند گزارش روز 0/2±1/41

 ینژادها وجز توانیم را مهربان نژاد گوسفندان مطالعه،

 ؛آورد حساب به یطوالن دمثلیتول فصل یدارا گوسفند

 و تابستان فصول در یمطلوب یدمثلیتول تیفعال كه یطوربه

 در بومی نژاد یک عنوانبه و است داده نشان خود از زییپا

 طوربه مهربان یهامیش تولیدمثلی فصل ایران غرب

  .یابدمی پایان ماه ید 14 در متوسط

 در اختالف مانند مطالعه نیا جینتا در اختالف وجود

 ممكن ،هاشیم یفحل چرخه مدت طول نیانگیم نیتخم

 یتخمدان تیفعال نییتع روش در تفاوت از یناش است

 مهربان نژاد روی بر انتشاریافته گزارش در باشد. هاشیم

 روش به مهربان یهامیش فحلی ۀچرخ فعالیت تعیین [0]

 مطالعه در كه درحالی شد. انجام هاقوچ توسط یابیفحل

 طریق از یسنجاب یها میش تولیدمثلی فعالیت حاضر،

 دیگر دلیل شد. انجام پروژسترون هورمون غلظت بررسی

 زیرا ،باشد آنها در نژادی هایتفاوت از یناش تواندمی

 هامیش در فصلی تولیدمثل تیفعال در ینژاد اختالفات

 درونی ریتم به پاسخ در ژنتیكی تفاوت از بازتابی تواندمی

 در یپراكندگ وجود از نظر صرف اما .[10] باشد ساالنه

 از ی)ناش گوسفند در یعیطب یفحل چرخه مدت طول

 ییایجغراف عرض گوسفند، مختلف ینژادها در تفاوت

 و دمثلیتولفصل مرحله ن،گوسفندا ینگهدار محل

 تر بیش در یفحل چرخه مدت طول (،یطیمح های تنش

 شده گزارش روز 41 متوسط طوربه گوسفندان یبرا منابع

  [.10 ،41 ،1] است

 زانیم نییتع كه داد نشان شیآزما نیا جینتا طوركلیبه

 خون یهانمونه در موجود پروژسترون هورمون غلظت

 یهفتگ حداقل ای روزانه صورتبه كه یسنجاب یهاشیم

 آوردن دستبه یبرا یمناسب روش شدند، یآورجمع

 یتخمدان یهاتیفعال پراكنش نییتع و زرد جسم یهاتیفعال

 فصل بودن طوالنی به توجه با باشد،یم سال طول در

 داده نشان آزمایش این در كه یسنجاب یهاشیم تولیدمثل

 از استفاده ییزابره زانیم باالبردن منظوربه رسدیم نظربه شد،

 یعیطب یهاروش زین و یفحل یسازهمزمان یهاروش

 از استفاده )مانند دمثلیتول فصل از خارج در هاشیم یبارور



 پروژسترون غلظت سنجش از استفاده با یسنجاب یهاشیم در یتخمدان یهاتیفعال شیپا
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 اجرا قابل گوسفندان نیا در قوچ( به مربوط اثرات دهیپد

 فعالیت سنجابی گوسفندان كه سال از ایبازه طول و باشد

 گله در تولیدمثل تیریمد با كه است ایاندازه به دارند جنسی

 بدون یحت ،سال دو در شیزا بار سه برنامه یااجر امكان

 .[0] دارد وجود یتراپهورمون از استفاده
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