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چكیده
 برای این منظور نمونههای. شناسایی فعالیتهای تخمدانی در طول سال و تعیین طول مدت چرخههای فحلی گوسفند سنجابی بود،هدف از انجام این آزمایش
14(  رأس میش سنجابی غیرآبستن موجود در ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان كرمانشاه بهمدت یک سال و بهصورت هفتگی و روزانه41 سرم خون از
 با بررسی روند تغییرات روزانۀ غلظت. آبانماه) جمعآوری و با استفاده از روش رادیوایمنواسی غلظت هورمون پروژسترون آنها اندازهگیری شد12 شهریورماه تا
 میانگین طول چرخههای فحلی اول تا چهارم. چهار چرخۀ فحلی وجود داشت، آبانماه14  شهریورماه تا12 پروژسترون خون مشخص شد كه در بازه زمانی
64/01  در. روز بهدست آمد6/11±1/16  روز و میانگین فاصلۀ زمانی بین چرخههای فحلی46/28±0/44  و0/41±1/02 ،8/00±4/02 ،6/02±1/14 بهترتیب

4/10 ± 4/41(  اوج غلظت پروژسترون، درصد08/16  نانوگرم در میلیلیتر) در ماه آبان ثبت شد و در1/82±1/21(  اوج غلظت پروژسترون،درصد میشها
 درصد از18/01  و14/10 ،18/01 ،18/01  بهمن و اسفند بهترتیب، تیر، در ماههای خرداد. بهویژه در فروردینماه ثبت شد،نانوگرم در میلیلیتر) در فصل بهار
140±08  میانگین طول مدت فعالیت تخمدانی حدود. اما در آبانماه همۀ میشها چرخۀ تخمدانی فعال داشتند،میشها در شرایط خاموشیجنسی كامل بودند
 درصد از زمان62  نتایج نشان داد میشهای سنجابی حدود. روز در سال برآورد شد402±18 روز در سال و در مقابل میانگین طول مدت خاموشیجنسی كامل
. بهنظر میرسد اجرای برنامههای سه بار زایش در دو سال برای این گوسفندان بهطور طبیعی قابل اجرا باشد،سال را دارای چرخۀ تخمدانی فعال هستند؛ بنابراین
. گوسفند، فصل جفتگیری، عرض جغرافیایی، دورۀ خاموشیجنسی، چرخۀ فحلی، جسم زرد:کلیدواژهها
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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

تولیدمثلی گونهها و نژادهای مختلف بهشمار آورد ،زیرا

در بیشتر نژادهای گوسفند چرخۀ فحلی طبیعی از پاییز

سطح پروژسترون خون شاخصی از فعالیت چرخه فحلی

(فصل تولید مثل) آغاز و در زمستان پایان مییابد [.]41

یا تخمکریزی بوده و باالبودن آن نشاندهندۀ حضور یک

اما با این وجود ،بین نژادهای مختلف گوسفند تنوع زیادی

جسم زرد فعال است [.]00

از نظر الگوی فعالیت تولیدمثلی در هر فصل تولیدمثل

علیرغم جمعیت  12میلیونی گوسفند و وجود سابقۀ

وجود دارد .بهنظر میرسد طول فصل تولیدمثل بستگی به

دیرینه در صنعت گوسفندداری در كشور ،اطالعات علمی

منطقهای دارد كه نژاد بهخصوصی در آن پرورش مییابد.

دقیقی از چرخۀ ساالنۀ فعالیت تخمدانی نژادهای مختلف

فصل تولیدمثل گوسفندان نواحی با عرضهای جغرافیایی

و نیز تعیین زمان مناسب جهت اجرای برنامههای

باال (نواحی معتدل) از اواخر تابستان آغاز شده و تا اواخر

همزمانسازی فحلی و تلقیح مصنوعی وجود ندارد [.]18

پاییز ادامه دارد [ .]4در مقابل ،گوسفندانی كه در مناطق

ازآنجاییكه فعالیت تخمدانی در میش ،بهجز در مناطق

نزدیک به خط استوا قرار گرفتهاند (نواحی گرمسیری)

استوایی ،بهصورت فصلی نمایان میشود ،الزم است كه

تولیدمثل فصلی مشخصی از خود نشان نمیدهند و حتی

فصول مناسب جهت اجرای برنامههای كنترل فعالیتهای

برخی از نژادهای این گوسفندان قادرند در سراسر سال

تخمدان گوسفند (همزمانسازی فحلی) مشخص گردد تا

فعالیت تولیدمثلی داشته باشند [ .]1تغییرات ساالنه مربوط

از صرف هزینه در زمانهای نامناسب اجتناب گردد .بر

به طول روز از سالی به سال دیگر ثابت است .این امر

این اساس ،انجام این پژوهش ،شناسایی فعالیتهای

اهمیت دورههای نوری (فُتوپریود) را بهعنوان یكی از

تخمدانی در طول سال و تعیین زمان آغاز و پایان و نیز

متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر فعالیت تولیدمثلی میش

طول مدت چرخههای فحلی گوسفند سنجابی بود.

نشان میدهد [.]4

یافتههای حاصل از این مطالعه ،اطالعات علمی الزم برای

فعالیت تولیدمثلی میش توسط محور تخمدانی-

استفاده از فنون مدیریت تولیدمثل را فراهم میسازند.

هیپوفیزی -هیپوتاالموسی تنظیم میگردد [ .]6جسم زرد را
میتوان بهعنوان یک غدۀ درونریز موقت بهشمار آورد كه

مواد و روشها

هورمون پروژسترون ترشح میكند [ .]11میزان هورمون

بهمنظور شناسایی فعالیتهای تخمدانی و تعیین طول

پروژسترون در خون میش ارتباط نزدیكی با تغییرات

مدت چرخههای فحلی گوسفند سنجابی ،نمونههای خون

ساختمانی جسم زرد دارد .غلظت هورمون پروژسترون خون

از  41رأس میش سنجابی غیرآبستن و غیرشیرده با سابقۀ

از روز صفر تا  44پس از تخمکریزی افزایش مییابد و

یک شكم زایش ،عدم سابقۀ سقط جنین یا سایر مشكالت

سپس تا روز  40بعد از تخمکریزی به یک حد ثابت

تولیدمثلی ،سن حدود دو سال و میانگین وزن

میرسد [ .]44الگوی ترشح هورمون پروژسترون بهصورت

 02/06±0/01كیلوگرم در طول یک سال مطالعه بهصورت

چندبخشی (اپیزودیک) است و در طول فاز جسمزرد

هفتگی و روزانه (از  14شهریورماه تا  12آبانماه) در

بهطور میانگین هشت پالس پروژسترون در هر  11ساعت

ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان كرمانشاه جمعآوری

مشاهده شده است [ .]0اندازهگیری غلظت پروژسترون

شد .خونگیری از میشها ساعت نه صبح با استفاده از

خون را میتوان بهعنوان یک ابزار مفید در تعیین چرخه

لولههای حاوی خأل (ونوجكت) از طریق سیاهرگ گردنی
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(وداج) بهمیزان  12میلیلیتر انجام شد .پس از انتقال

شمارش پروژسترون متصلشده با آنتیبادی توسط دستگاه

نمونههای خون به آزمایشگاه ،ابتدا دو ساعت در یخچال

بتاكانتر (واالک  ،41142آلمان) انجام شد.

با دمای چهار درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند تا لخته

منحنی استاندارد براساس نمونههایی كه غلظت

كامل خون تشكیل گردد .سپس نمونهها بهمدت  40دقیقه

پروژسترون آن مشخص بود ،تهیه گردید و سپس غلظت

با سرعت  1222دور در دقیقه سانتریفیوژ (ژربر ،آلمان)

پروژسترون در نمونههای مجهول براساس منحنی استاندارد

شدند و نمونههای سرم تا زمان اندازهگیری هورمون

تعیین شد .حساسیت آزمایش برابر  2/1نانوگرم در هر

پروژسترون ،در دمای  -12درجۀ سانتیگراد ذخیره شدند.

یلیتر و پراكندگی در هر آزمایش (
میل 

Intra-Assay

میشهای آزمایشی در طول دورۀ آزمایش همراه با گله

 )Coefficient of Variationدر میانگینهای  1/0و 1/0

گوسفندان ایستگاه نگهداری شدند .ساختمان جایگاه

نانوگرم در هر میلیلیتر بهترتیب  8/0و  6/0درصد و

گوسفندان ایستگاه بهصورت نیمهباز بود .مطابق با شرایط

پراكندگی در بین دو آزمایش ( Inter-Assay Coefficients of

پرورش و تغذیه معمول گوسفندان ایستگاه ،از اوایل بهار تا

 )Variationدر میانگینهای  1/0و  1/4بهترتیب  42/1و 44

اواسط پاییز در زمانی كه شرایط خروج گوسفندان از جایگاه

درصد تعیین گردید .شاخص حضور و فعالیت جسم زرد در

مناسب بود با استفاده از مراتع مصنوعی و پسچر زمینهای

سطح تخمدان میشهای مورد مطالعه (سیكلیک بودن

كشاورزی ایستگاه تعلیف شدند و در زمان ورود عصرگاهی

میشها) ،مشاهدۀ حداقل غلظت یک نانوگرم هورمون


به جایگاه نیز هر راس گوسفند بهطور متوسط  802گرم

پروژسترون در هر میلیلیتر سرم خون میشهای مورد مطالعه

یونجه خشک خردشده دریافت میكرد .اما از اواسط پاییز تا

بود [.]12 ،42

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

منحنی روند ترشح هورمون پروژسترون در طول سال

هر راس گوسفند بهطور متوسط روزانه  4022گرم مخلوط

ترسیم و اطالعات آن بهكمک آزمون مدل خطی عمومی

مساوی یونجه و كاه گندم همراه با  422گرم جو خردشده

تجزیه و تحلیل گردید .مقایسۀ میانگینها بین مقاطع زمانی

(ماده خشک) دریافت میكرد.

مختلف از طریق آزمون چند دامنهای دانكن انجام شد .مدل

غلظت پروژسترون سرم با استفاده از سنجش ایمنی
پرتویی ( )Radioimmunoassayبا یک

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

آنتیبادی

уijk=µ + τi + βj + (τβ)ij + εijk

( )SiroseraTM , Biquest limited , N.S.Wمورد ارزیابی

در این معادله ،уijk ،مقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین

قرار گرفت [ .]8این روش براساس رقابت بین آنتیژن

مشاهدات؛ ، τiاثر زمانiام نمونهبرداری از خون میشها؛ ، βjاثر

نشاندار (رادیواكتیوشده) و آنتیژن مجهول در نمونه در

تصادفی میشjام؛ ، (τβ)ijاثر متقابل زمانiام نمونهبرداری از

اتصال به آنتیبادی موجود استوار است .جداسازی آنتیژن

خون و میشjام و  ،εijkخطای تصادفی حاصل از تكرارها

نشاندار آزاد و متصلشده به آنتیبادی با استفاده از سیستم

است.

آنتیبادی تكی (با افزودن زغال فعالشده) بهدنبال
سانتریفوژكردن نمونه بهدست آمد .هر اندازه اتصال

نتایج

پروژسترون نشاندارشده با آنتیبادی بیشتر گردد غلظت

بهدلیل اینكه آغاز فعالیت تولید مثلی در فصل پاییز و

پروژسترون موجود در سرم نمونه كمتر خواهد بود.

همراه با آن تغییرات غلظت هورمون پروژسترون میشها با
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هم مشابه و همزمان نبود ،لذا بهمنظور ترسیم روند ترشح

چرخۀ تخمدانی فعال داشتند و در مهر فقط میش شماره 42

هورمون پروژسترون در گلۀ موردمطالعه ،صرفنظر از

در شرایط خاموشیجنسی قرار داشت (شكلهای  4و .)1

تاریخ (روز و ساعت) نمونهبرداری از خون ،ابتدا نقاط

براساس نتایج آزمایش حاضر ،میانگین طول مدت فعالیت

آغاز فعالیت تخمدانی هر میش تعیین و جمع كل میزان

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

پروژسترون نمونهها جهت تعیین میانگین غلظت

در مقابل میانگین طول مدت خاموشی جنسی كامل 402±18

پروژسترون ،همزمان از آن نقطه محاسبه شد .این امر

روز در سال تخمین زده شد.

موجب بهحداقل رسانی همپوشانی اثرات مربوط به

بررسی روند ترشح هورمون پروژسترون در فصل

تغییرات فعالیت تخمدانی هر میش شد و تخمین تاریخ

تولیدمثل بهصورت روزانه (شكلهای  0و  )1نیز نشان داد

آغاز و پایان فحلی و نیز میانگین طول دورۀ فحلی با دقت

كه بهاستثنای میشهای شماره  1و  ،0روند تغییرات

و صحت بیشتری بهدست آید .بنابراین ،وضعیت ترشح

غلظت هورمون پروژسترون در بقیه میشها تقریباً با هم

هورمون پروژسترون در طول سال در هر میش بهصورت

مشابه و در طول مدت یادشده چهار چرخۀ فحلی وجود

نمودار انفرادی نیز نشان داده شده است.

داشته است .در ابتدای فصل پاییز ،طول مدت فعالیت

بررسی میانگین ماهانۀ غلظت سرمی پروژسترون میشها

جسم زرد و سطح هورمون پروژسترون كم و بهتدریج،

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

بهطول مدت فعالیت جسم زرد و سطح مقادیر هورمون

بهدلیل مشكل
كه صرفنظر از میش شمارۀ  40كه احتماالً 

پروژسترون افزوده شده است .بنابراین ،در ابتدای این

تولیدمثلی روند تغییرات پروژسترون سرمی مشابه میش

دوره ،طول مدت هر چرخۀ فحلی كوتاه و بهتدریج به

آبستن و متفاوت با بقیۀ میشها داشت ،باالترین سطح

طول مدت چرخههای فحلی افزوده شده است .بر این

میانگین غلظت هورمون پروژسترون یعنی اوج فعالیت

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

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

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

میشهای مورد مطالعه (میشهای شماره ،44 ،1 ،6 ،0 ،1 ،4

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

 41و  )41در آبانماه ( 1/82 ± 1/21نانوگرم در میلیلیتر،

فحلی  6/11±1/16روز بهدست آمد.

 )n=00و در  08/16درصد از آنها (میشهای شماره ،8 ،0 ،1
 0و  )42در فصل بهار بهویژه در فروردینماه (4/10±4/41

بحث

نانوگرم در میلیلیتر )n=00 ،بوده است.

نتایج آزمایش حاضر حاكی از این است كه احتماالً اثر

سطح هورمون پروژسترون در سرم خون  14/10درصد

تولیدمثل فصلی در گوسفندانی كه در منطقۀ كرمانشاه با

میشهای مورد مطالعه در فروردینماه باالتر از یک نانوگرم

عرض جغرافیایی حدود  00درجۀ شمالی نگهداری

در میلیلیتر بود كه حاكی از وجود فعالیت تخمدانی

میشوند كاهش یافته و طول بازهای از سال كه گوسفندان


قابلتوجه در اكثر میشها در اوایل فصل بهار بود .اغلب

در حالت فعالیت جنسی هستند بیش از طول زمان معمول

میشها در ماههای خرداد ،تیر ،بهمن و اسفند (بهترتیب

برای سایر نژادهای گوسفند ایران است كه در مناطق دیگر

 14/10 ،18/01 ،18/01و  18/01درصد از میشها) در

پرورش مییابند .در تأیید نتایج مطالعه حاضر ،برخی

شرایط خاموشیجنسی كامل بودند .اما در آبان همۀ میشها

گزارشها نشان میدهد در نژادهای گوسفند مدیترانهای،
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كه در عرضهای جغرافیایی متوسط ( 00تا  12درجۀ

كوتاهمدت سه تا چهار ماهۀ خاموشی جنسی از خود نشان

شمالی) نگهداری میشوند ،تولیدمثل فصلی كاهش یافته،

میدهند ،كه معموالً در فصل بهار است و طی آن چرخۀ

فصل جفتگیری طوالنی (تابستان تا زمستان) و یک دورۀ

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

انقالب زمستانی

اعتدال پاییزی

انقالب تابستانی

شمارۀ میش

میانگین غلظت هورمون پروژسترون (نانوگرم در هر میلیلیتر)

شکل  .2میانگین غلظت هورمون پروژسترون در سرم خون میشهای موردمطالعه بهصورت انفرادی در هر ماه از سال ( 4تا )n= 8
* توجه :بارها= انحراف استاندارد (.)SD
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میانگین غلظت هورمون پروژسترون (نانوگرم در هر میلیلیتر)

ماههای سال

شکل  .1مقایسۀ میانگین غلظت ماهیانۀ هورمون پروژسترون سرم خون میشهای سنجابی منطقۀ کرمانشاه در عرض جغرافیایی 38
درجۀ شمالی ( 88تا .)n= 55

* توجه :بارها= انحراف استاندارد (.)SD

در نژادهای گوسفندی كه در عرضهای جغرافیایی باالتر

اِلدوفرانس از مردادماه آغاز میشود و تا ماه بهمن بهطول

از  12درجه قرار گرفتهاند ،فصل جفتگیری از اوایل پاییز،

میانجامد ،هرچند برخی از میشها در فصل خاموشی جنسی

زمانیكه روزها كوتاهتر میشوند ،آغاز و در میانه زمستان،

تخمکریزی جداگانهای را نشان میدهند [.]10

زمانیكه طول روز دوباره افزایش مییابد ،بهپایان میرسد.

در مقابل ،نژادهای گوسفند موجود در نواحی

سپس تخمکریزی متوقف میشود و حیوان در طول

مهگرمسیری (در محدودۀ عرض جغرافیایی  11تا 10
نی 

روزهای بلند بهار و تابستان در شرایط عدم فعالیت تخمدانی

درجه شمالی یا  11تا  01درجۀ جنوبی) یا گرمسیری (در

باقی میماند [ .]11برای نمونه ،در بریتانیا (در عرض

عرض جغرافیایی  10درجه شمالی تا  10درجۀ جنوبی)

جغرافیایی  06درجۀ شمالی) ،میشهای نژاد بریتانیایی ،مانند

تغییرات فصلی زیادی از نظر دورههای نوری حس

لندریس فنالندی و بلک فییس اسكاتلندی ،تولیدمثل فصلی

بهطوركلی فصل تولیدمثلی طوالنی دارند .در
یكنند و 
نم 

بارزی را نشان میدهند ،بهطوریكه در یک دورۀ

میشها ممكن است در تمام طول سال فعالیت

واقع این

طوالنیمدت از ماههای اسفند تا مهر در شرایط خاموشی

تولیدمثلی داشته و دورۀ بدون فعالیت تخمدانی نشان

جنسی بهسر میبرند ،و طی آن هیچ میشی بهطور

ندهند .در این نژادها ،تولیدمثل فصلی ممكن است در

خودبهخودی تخمکریزی ندارد [ .]01در فرانسه (در عرض

پاسخ به الگوهای بارندگیهای فصلی یا شرایط تغذیهای

جغرافیایی  10درجۀ شمالی) ،فصل جفتگیری میشهای

تكامل یافته باشد [.]02
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شمارۀ میش

میانگین غلظت هورمون پروژسترون (نانوگرم در هر میلیلیتر)

شکل  .3غلظت روزانۀ هورمون پروژسترون در سرم خون میشهای سنجابی طی یک دورۀ  65روزه ( 15شهریور تا  12آبان) از
فصل تولید مثل (.)n=2
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میانگین غلظت هورمون پروژسترون (نانوگرم در هر میلیلیتر)

دورۀ  65روزۀ نمونهبرداری روزانه

شکل  .4میانگین غلظت روزانۀ هورمون پروژسترون سرم خون میشهای سنجابی منطقۀ کرمانشاه در عرض جغرافیایی  38درجۀ
شمالی در یک دورۀ 65روزه در فصل تولیدمثل (.)n=24
* توجه :بارها= انحراف استاندارد (.)SD

نتایج این آزمایش نشان داد كه اندازهگیری میزان

جنسی حدود  444روزه از اواخر اسفندماه تا اواسط

پروژسترون موجود در نمونههای خون كه بهصورت

خردادماه دارند ،درحالیكه برخی از میشها بهصورت

روزانه یا حداقل هفتگی جمعآوری شده بودند ،روش

جداگانه تخمکریزی خارج از فصلی را در طول دوره

مناسبی برای بهدستآوردن الگوی فعالیتهای جسم زرد

خاموشیجنسی نشان میدهند .كاهش در فصلیبودن

و تعیین پراكنش فعالیتهای تخمدانی در طول سال بود.

تولیدمثل در نژادهای راسا آراگونزا (در عرض جغرافیایی

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

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

غلظت هورمون پروژسترون نمونههای خون محیطی كه

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

دو بار در هفته بهمدت بیش از یکسال جمعآوری شده

خرداد نیز دیده شده است [.]44

بودند ،زمان آغاز و پایان فصل جفتگیری و طول دورۀ

اگرچه تولیدمثل فصلی عمدتاً تحت تأثیر دوره نوری

بعد از زایمان را در تعدادی از نژادهای گوسفند بومی

تنظیم میشود ،اما عوامل دیگر مانند نژاد ،وضعیت

اسپانیا تعیین نمودند .در این مطالعه مشخص شد كه

تغذیهای و شیردهی ،اثرات متقابل اجتماعی و فصل

میشهای اسپانیایی مانچگا در عرض  12درجۀ شمالی

زایمان میتوانند با آن تعامل داشته تا اثر آن را تعدیل

تحت شرایط محیطی طبیعی ،یک فصل جفتگیری

نموده و به این وسیله بر زمانبندی و طول فصل

طوالنیمدت از اواسط تیرماه تا اواخر اسفندماه ،با فعالیت

جفتگیری تأثیر داشته باشند [ .]41با مرور برخی از

تخمکریزی چرخهای دارند .سپس ،یک دوره خاموشی

مطالعات در این خصوص مشخص شده است كه زمان
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آغاز فصل جفتگیری طبیعی در میش ،تحت تأثیر فصل

هورمون پروژسترون انجام شده است ،درحالیكه طول

برهزایی نیز قرار میگیرد [ .]16هنگامیكه برهزایی در

چرخۀ فحلی گزارششده در اكثر منابع از جمله منبع

خردادماه یا آبانماه اتفاق میافتد ،نخستین تخمکریزی

مزبور ،از طریق مشاهدۀ عالئم ظاهری فحلی در میش

میشها ،پس از زایمان و در همان فصل جفتگیری،

تعیین شدهاند.

حدود  02روز پس از زایمان اتفاق میافتد و از شیرگیری

نتایج این مطالعه نشان از وجود چندین فاز لوتئال

روزانه یا هفتگی آغاز فعالیت تخمدانی را به جلو نمیاندازد

قوی در فصل پاییز داشت .وجود این فازهای لوتئال خیلی

[ .]40در مقابل ،در میشهایی كه در ماه فروردین برهزایی

قوی در حقیقت مؤید این نظر است كه اوج فعالیت

دارند ،خاموشی جنسی پس از زایمان به روزهای طوالنی

تولیدمثلی در این میشها در فصل پاییز بوده است .اما

بهار گسترش مییابد ،با خاموشی جنسی فصلی همپوشانی

بررسی این نمودارها در سایر فصول سال نشان داد كه در

پیدا میكند .بنابراین ،فاصلۀ برهزایی تا تخمکریزی حدود

فصلهای دیگر نیز تا حدودی فعالیت تخمدانی وجود

 441روز طول میكشد و همۀ میشها از هفتۀ اول تیرماه تا

داشته است ،بهطوریكه در فصل بهار تعدادی فاز لوتئال

اواخر مردادماه ،همزمان با آغاز فصل جفتگیری در این نژاد،

نسبتاً قوی وجود داشت كه بیانگر بازگشت یک فعالیت

شروع به فعالیت تولیدمثلی میكنند.

موقت تخمدانی در این فصل بود .فعالیت تخمدانی در

عالوه بر این ،در یک مطالعۀ انجامشده در شرایط مزرعه

فصل بهار در این میشها ،احتماالً بهدلیل وجود علوفۀ

گزارش شد كه طوالنیترین دوره بین زایش و آغاز

سبز و بهبود شرایط تغذیه بوده است .در مطالعۀ حاضر،

تخمکریزی در  402روز ،هنگامیكه میشها در انتهای فصل

میانگین غلظت پروژسترون سرمی در همۀ میشهای

جفتگیری (دیماه و بهمنماه) برهزایی داشتند ،اتفاق افتاد

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

[ .]14در مقابل ،زمانیكه برهزایی بین ماههای خرداد و آبان

شدند (شكل  )1و مقایسهای بین غلظت غلظت هورمون

رخ داد ،اولین تخمکریزیها فقط  06-11روز پس از

پروژسترون در میشهای سیكلیک در پاییز و زمستان

برهزایی آغاز شد .نتایج برخی مطالعات نشان داد وقتی

انجام نشده است.

میشها در شرایط بدنی خوب نگهداری میشوند (نمره

براساس نتایج پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد

وضعیت بدن  1/8بهجای  )1/0طول خاموشی جنسی فصلی

میشهای موجود در منطقه بهدلیل وجود شرایط مطلوب

میتواند تقریباً دو ماه كاهش یابد.]40[ ،

تغذیهای در مراتع مورد استفاده در فصل بهار طوری

بهطوركلی طول دورۀ فحلی بسته به سن میش ،نژاد،

تكامل و سازگاری پیدا كردهاند كه در فصل بهار نیز تا

حضور قوچ و فصل بین 41تا  11ساعت متغیر است.

حدود قابلتوجهی فعالیت تولیدمثلی داشته باشند .اما در

گوسفندان با نژاد پشمی دارای دورۀ فحلی طوالنیتری در

ماههای خرداد و تیر ،تخمدان این میشها به سمت كاهش

مقایسه با نژادهای گوشتی هستند .طول دورۀ فحلی در

فعالیتهای فولیكولی و لوتئال بازگشت نمودند .سپس

ابتدا و انتهای فصل تولیدمثل ،در زمان حضور قوچ و در

فعالیت تخمدانی ضعیفی از مردادماه شروع گردید كه در

اولین فصل تولیدمثل در میش جوان كوتاهتر است [.]48

آبانماه به اوج رسید و در ماههای بهمن و اسفند مجدداً

بایستی توجه داشت كه میانگین طول چرخههای فحلی

تخمدان این میشها به سمت كاهش فعالیتهای

محاسبهشده در مطالعۀ حاضر از طریق تعیین سطوح

فولیكولی و لوتئال بازگشت نمودند .بر این اساس میتوان
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نتیجه گرفت كه فصل تولیدمثل در میشهای سنجابی از

پاییز از خود نشان داده است و بهعنوان یک نژاد بومی در

میانه مردادماه آغاز شده ،در آبانماه به اوج رسیده و در

غرب ایران فصل تولیدمثلی میشهای مهربان بهطور

اواخر دیماه خاتمه یافته است .بهنظر میرسد خاموشی

متوسط در  14دیماه پایان مییابد.

جنسی كامل در این گوسفندان از اوایل بهمنماه شروع

وجود اختالف در نتایج این مطالعه مانند اختالف در

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

تخمین میانگین طول مدت چرخه فحلی میشها ،ممكن

فاز لوتئال نسبتاً قوی در ماههای فروردینماه و

است ناشی از تفاوت در روش تعیین فعالیت تخمدانی

اردیبهشتماه ،مجدداً از اوایل خردادماه شروع شده و تا

میشها باشد .در گزارش انتشاریافته بر روی نژاد مهربان

اواسط مردادماه ادامه داشته است.

[ ]0تعیین فعالیت چرخۀ فحلی میشهای مهربان بهروش

میانگین غلظت هورمون پروژسترون سرم خون میشها و

فحلیابی توسط قوچها انجام شد .درحالیكه در مطالعه

نیز الگوی تولید و ترشح آن در چرخه تخمدانی میشهای

حاضر ،فعالیت تولیدمثلی میشهای سنجابی از طریق

سنجابی با برخی گزارشهای حاصل از آزمایشهای مشابه

بررسی غلظت هورمون پروژسترون انجام شد .دلیل دیگر

در نژادهای بویچ ،جیزرزكو ،ایزتریان و آواسی همخوانی دارد

میتواند ناشی از تفاوتهای نژادی در آنها باشد ،زیرا

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

اختالفات نژادی در فعالیت تولیدمثل فصلی در میشها

پروژسترون را در سرم خون میشهای سنجابی بهترتیب در

میتواند بازتابی از تفاوت ژنتیكی در پاسخ به ریتم درونی

روزهای شانزده (با  2/10±2/40نانوگرم در میلیلیتر) و یازده

ساالنه باشد [ .]10اما صرفنظر از وجود پراكندگی در

(با  0/04±2/10نانوگرم در میلیلیتر) چرخه فحلی گزارش

طول مدت چرخه فحلی طبیعی در گوسفند (ناشی از

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

تفاوت در نژادهای مختلف گوسفند ،عرض جغرافیایی

تغییرات هورمون پروژسترون ،مشخص شد كه میشهای

محل نگهداری گوسفندان ،مرحله فصلتولیدمثل و

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

تنشهای محیطی) ،طول مدت چرخه فحلی در بیشتر

بهطوریكه باالترین غلظت هورمون پروژسترون در این ماه

منابع برای گوسفندان بهطور متوسط  41روز گزارش شده

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

است [.]10 ،41 ،1

شد ،بهطوریكه پایینترین سطح آن در اسفندماه مشاهده شد

بهطوركلی نتایج این آزمایش نشان داد كه تعیین میزان

كه نشاندهنده تغییر وضعیت آرام از فصل تولیدمثل به فصل

غلظت هورمون پروژسترون موجود در نمونههای خون

خاموشی جنسی بود.

میشهای سنجابی كه بهصورت روزانه یا حداقل هفتگی

در توافق با یافتههای این پژوهش ،برخی از منابع طول

جمعآوری شدند ،روش مناسبی برای بهدستآوردن

فصل تولیدمثل در میشهای مهربان را هشت تا  44ماه و

تهای جسم زرد و تعیین پراكنش فعالیتهای تخمدانی
فعالی 

مدت زمان چرخۀ فحلی در این میشها را حدود

در طول سال میباشد ،با توجه به طوالنیبودن فصل

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

تولیدمثل میشهای سنجابی كه در این آزمایش نشان داده

مطالعه ،گوسفندان نژاد مهربان را میتوان جزو نژادهای

شد ،بهنظر میرسد بهمنظور باالبردن میزان برهزایی استفاده از

گوسفند دارای فصل تولیدمثل طوالنی بهحساب آورد؛

روشهای همزمانسازی فحلی و نیز روشهای طبیعی

بهطوریكه فعالیت تولیدمثلی مطلوبی در فصول تابستان و


باروری میشها در خارج از فصل تولیدمثل (مانند استفاده از
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