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  چكيده
  .سازي و مديريت توليدمثل كاربرد داردهاي همزمانت الگوي فعاليت لوتئال بز براي اجراي برنامه شناخ:مقدمه
و ) مثليغيرتوليد( بر اساس الگوي غلظت پروژسترون در بز بومي فارس در فصل تابستان لوتئال بررسي فعاليت :هدف

  .)توليدمثلي (زمستان
، غير آبستن و غير شيرده در فصل يشزا چند شكمان فارس با است بز ماده بومي10 غلظت پروژسترون سرمي :روش

بالغ  تابستان يك بز نر گروه، در همچنين. گيري شدبا فاصله يك روز در ميان اندازه) n = 4(و زمستان ) n = 6(تابستان 
، حداقل در  بزهايي كه غلظت پروژسترون سرم آنها.دشبراي يك ساعت در گله رها  گيري، در روزهاي نمونهيابفحل

فحلي خاموش، . ليتر بود داراي فعاليت لوتئال در نظر گرفته شدند نانوگرم در ميلي1دو نمونه متوالي، مساوي يا بيش از 
  .فعاليت لوتئال طبيعي، فاز لوتئال كوتاه و آنستروس در بزها تعيين شد

فعاليت لوتئال و سه بز عالئم ايستا فحلي  بز 6در حضور بز نر فحل ياب، هر ) توليدمثليغير( در فصل تابستان :هيجنت
 طول مطالعهدر  بزدو  و يت لوتئالبز داراي فعالدو  در غياب بز نر در گله، )توليدمثلي( زمستانفصل در . نشان دادند

تواند به ترتيب سبب حضور بز نر در فصل غير توليدمثلي يا عدم حضور آن در فصل توليدمثلي مي .آنستروس بودند
  .غير فعال شدن جسم زرد شودفعال يا 

  
  ، آنستروستوليدمثل فصل ،فارس بز بوميفعاليت جسم زرد، :  كليديكلمات

  
  
  



 

  مقدمه
اي  در اقتصاد دامپروري استان فارس نقش ويژهحيوان است و اين در ايراناستان فارس يكي از مراكز مهم پرورش بز 

 راس بز در استان وجود دارد  و سيصد هزار ميليونششيك به بر اساس آمار اداره كل دامپزشكي استان فارس نزد. دارد
از آنجايي كه براي پرورش متمركز بز داشتي، به . )6( شودها توسط عشاير و به صورت سنتي نگهداري ميكه بيشتر آن

شود و تنها در فصل ها، اجازه حضور بز نر در گله داده نميتر بزهاي آبستن، زايش و بزغالهمنظور مديريت آسان
. )8(شود، تعيين زماني از سال كه محور توليدمثل فعال است اهميت اساسي دارد توليدمثلي حيوان نر وارد گله مي

 روز 21 حدود  آنطول چرخه فحليشود و  آغاز ميروزشدن كوتاه با شود توليدمثل بز اگرچه به صورت كلي گفته مي
  بزهاي بوميدهدنشان مي) ن و آبستني رحمتخمدا(ها و بررسي كشتارگاهي  مشاهدات منتشر نشده در گلهاست اما

  . كه بازتاب تفاوت در فعاليت تخمدان استتنوع زيادي دارند،  و فصل توليدمثلاز نظر الگوي توليدمثلفارس  استان
هاي هاي باالي پروژسترون تراوش شده از جسم زرد، مهاركننده اصلي فركانس پالسدر خالل فصل توليدمثلي، غلظت

GnRH/LHيابد، فركانس پالس روي جسم زرد كاهش  از اين رو، زماني كه غلظت پروژسترون در اثر پس. است
GnRH/LH افزايش يافته و LHافزايش استراديول آغازگر سرژ . شود موجب تحريك تراوش استراديول ميLH و 

پروژسترون در سطح ، فعاليت تخمدان متوقف شده و غلظت غير توليدمثلياز سوي ديگر در فصل . ريزي استتخمك
 0/1 )10( و بز كرول )7( و در بز مرغز )5(ليتر  نانوگرم بر ميلي5/0 سطح پايه پروژسترون در بز آباده .شودپايه حفظ مي

براي فعاليت توان تغييرات غلظت پروژسترون را به عنوان شاخصي  بنابراين مي.ليتر گزارش شده استنانوگرم بر ميلي
از اين رو، هدف از انجام اين پژوهش، بررسي فعاليت . تخمدان و محور توليدمثلي، در شرايط گوناگون در نظر گرفت

  و زمستان)غير توليدمثلي ( بر اساس الگوي تغيير غلظت پروژسترون در بزهاي بومي فارس در فصل تابستانلوتئال
  . بود)توليدمثلي(
  

  ش كارمواد و رو
 40دامنه سني سه تا پنج سال و ميانگين وزني (زا، غير آبستن و غير شيرده پژوهش از ده بز ماده بومي چند شكمدر اين 
 عرض جغرافياي و N43 º29`(كه بدون حضور بز نر، در ايستگاه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز ) كيلوگرم

`E35 º52 ،بار در روز با جيره بزها دو.  نگهداري شده بودند استفاده شد) متر باالتر از سطح دريا1640 طول جغرافيايي -

 تغذيه شدند و دسترسي آزاد به آب و سنگ NRC 2001اي بر پايه يونجه خشك، كاه گندم و كنسانتره بر اساس توصيه 
  .انجام شدبا آيورمكتين  ضد انگل درمان پيش از شروع آزمايش،  يك ماه.نمك داشتند

گراد؛ طول روز  درجه سانتي7/27= ميانگين دما ( شهريور 7 مرداد تا 17تابستان از دوره آزمايشي در فصل 
گراد؛ طول روز  درجه سانتي3/7= ميانگين دما ( دي 26 تا 10و در فصل زمستان از ) n = 6 ساعت؛ 17/0±13/13
، پنج 12 تا 10 بين ساعت ، بار با فاصله يك روز در ميان3هر هفته در هر دو فصل . بود) n = 4 ساعت؛ 06/0±35/10



 

جدا و  )g× 3000  دقيقه در10( بزها گرفته شد و سرم خون با استفاده از سانتريفيوژ وداجيليتر خون از سياهرگ ميلي
 Immunotech (راديوايميونواسيغلظت پروژسترون با استفاده از روش .  شدندنگهداريگراد  درجه سانتي- 20در دماي 

kit, Marseille France( ضرايب تغييرات براي سنجش يك . گيري شدليتر اندازه نانوگرم در ميلي05/0با حساسيت  و
 درصد و ميزان 9 و 8/5به ترتيب ) ميان سنجي(هاي مختلف و سنجش نمونه) درون سنجي(نمونه در دفعات مختلف 

بند،  داراي پيش)دو ساله(بالغ بز نر  يك ،)تابستان(غير توليدمثلي فزون بر اين، در فصل .  درصد بود110 تا 85بازيابي 
  .دشدر گله رها  احتمالي براي يك ساعت به منظور تشخيص ايستا فحلي و گيريدر روزهاي نمونه

ليتر بود داراي  نانوگرم در ميلي1بزهايي كه غلظت پروژسترون سرم آنها، حداقل در دو نمونه متوالي، مساوي يا بيش از 
 نانوگرم در 1بزهايي كه ايستا فحلي نداشتند ولي غلظت پروژسترون بيش از . )10(ه شدند فعاليت لوتئال در نظر گرفت

يت لوتئال بزها بر اساس غلظت پروژسترون سرم الگوي فعال. ليتر بود به عنوان فحلي خاموش در نظر گرفته شدندميلي
 15ليتر براي  نانوگرم بر ميلي1غلظت پروژسترون بيشتر از : فعاليت لوتئال طبيعي) الف: به سه گروه زير طبقه بندي شد

)  روز و ج15ليتر براي كمتر از  نانوگرم بر ميلي1غلظت پروژسترون بيشتر از : فاز لوتئال كوتاه)  روز؛ ب21تا 
  .ليتر در طول مدت مطالعه نانوگرم بر ميلي1غلظت پروژسترون كمتر از : آنستروس يا بدون تخمك ريزي

  
  نتايج

بز در چهار گيري، در هفته اول نمونه) 1نگاره (در فصل تابستان نشان داد كه  سرمالگوي تغييرات غلظت پروژسترون 
دو بز آنستروس هفته اول، فعاليت از هفته سوم، . بودند آنستروس ز بو دوال چرخه تخمداني قرار داشتند ئفاز لوت
از شش بز .  آنستروس شدهاي با فعاليت لوتئال در هفته اول، در هفته سوم وارد مرحلهبزو يكي از  .شان آغاز شدلوتئال

 سرمسترون الگوي تغييرات غلظت پروژبر اساس . گيري عالئم فحلي نشان دادندفصل تابستان تنها سه بز در مدت نمونه
  .)2نگاره  (گيري آنستروس بودنددر دوره نمونه بزدو  و يت لوتئالبز داراي فعالدو در فصل زمستان 

  



 

  
فصل غير (الگوهاي تغييرات غلظت پروژسترون سرم در شش بز بومي استان فارس در فصل تابستان . 1نگاره 

دوره لوتئال طبيعي و ) bدوره لوتئال طبيعي، ) a. گيريياب در روزهاي نمونهبا حضور يك ساعتي بز نر فحل) توليدمثلي
) fپايان آنستروس و شروع دوره فعاليت لوتئال و ) e و dدوره لوتئال كوتاه و دوره لوتئال طبيعي، ) cدوره لوتئال كوتاه، 

  .ها نشانگر زمان مشاهده عالئم فحلي استستاره. پايان دوره فعاليت لوتئال و شروع آنستروس
  

  
) فصل توليدمثلي(الگوهاي تغييرات غلظت پروژسترون سرم در چهار بز بومي استان فارس در فصل زمستان . 2ه نگار

 .آنستروس) d و cدوره لوتئال كوتاه و ) bدوره لوتئال طبيعي، ) a. گيريياب در روزهاي نمونهبدون حضور بز نر فحل



 

  
  بحث

 پنجكلي فصل تابستان براي حيواناتي كه دوره آبستني حدود طوربه . )10 ،7 ،4(فصل توليدمثل بز در آغاز پاييز است 
هاي پژوهش ، با اين وجود بر اساس يافته)9(شود فصل آنستروس در نظر گرفته مي) گوسفند، بز و آهو(ماه دارند 

يت لوتئال در هر شش بز بومي فارس مشاهده شد و سه بز نيز ايستا فحلي نشان عال ف،در روزهاي بلند تابستانكنوني، 
  .دادند

توان پيرامون اين يافته دو احتمال ميدر فصل تابستان دو بز بعد از مرحله آنستروس، فعاليت لوتئال خود را آغاز كردند؛ 
 گزارش شده غلظت پروژسترون چون ؛نديكي اينكه اين بزها به صورت طبيعي وارد فصل توليدمثلي شد. مطرح كرد

از آنجايي كه اينكه دوم . )13( شودبزهاي دامسكوس نيز در شهريور افزايش يافته و فصل توليدمثلي از اين ماه آغاز مي
 ورود بز چون باشد موثريابي استفاده كرديم، اثر حيوان نر نيز ممكن است در فعال شدن تخمدان ما از بز نر براي فحل

  .)12(است ريزي شده  موجب انگيزش تخمك،نر به گله بزهاي كشمير آنستروس
 اما  و فحلي آن خاموش بود روزه، ايستا فحلي يا افزايش چشمگير در غلظت پروژسترون نشان نداد22 در كل دوره f بز

 فحلي خاموش در . پيش از فعال شدن جسم زرد بودe و dالگوي تغييرات پروژسترون در اين بز بسيار شبيه به بزهاي 
 رسد اين بز بنابراين به نظر مي.ل گزارش شده است در آغاز فصل توليدمث)11( و نژاد نوبين )7(، بز مرغز )5(بز آباده 

غير فصل اي، در مطالعهبر خالف مشاهدات ما، . ه است در مرحله انتقالي از آنستروس به فصل توليدمثلي قرار داشتنيز
 از بز عه در آن مطالبا اينكه. )5(شده است  در بزهاي بومي منطقه آباده فارس از فروردين تا شهريور گزارش توليدمثلي

  .)5( يابي استفاده شده بود اما در خالل اين مدت ايستا فحلي مشاهده نكردند براي فحل نيزنر
 نانوگرم بر 1غلظت كمتر از . ليتر بود نانوگرم بر ميلي4/0در پژوهش كنوني غلظت پروژسترون در روز فحلي كمتر از 

تفاوتي كه در غلظت . )2( اصلي پروژسترون، جسم زرد است دهد كه منبعليتر پروژسترون در دوره فحلي نشان ميميلي
هاي تخمدان ارتباط پروژسترون در فاز لوتئال در اين مطالعه مشاهده شد با تعداد مختلف و عملكرد متفاوت جسم زرد

  .)3(تر نشان داده شده است دارد كه پيش
 بز داراي حداكثر فعاليت توليدمثلي در فصل پاييز و زمستان )1( غير ايراني و )7( نژادهاي ايراني  ازاگرچه بسياري

سبب بروز  تواند نشان داد عدم حضور طوالني مدت بز نر در گله ميهستند، مشاهدات ما در بزهاي بومي فارس
 هاي اين پژوهشافتهيبنابراين با توجه به . شود) فصل توليدمثل( زمستان در روزهاي كوتاهس در برخي از بزها آنسترو

تواند گيري كرد كه احتماالً حضور بز نر در فصل غير توليدمثلي يا عدم حضور آن در فصل توليدمثلي ميتوان نتيجهمي
با كوتاه شدن طول روز و تحت تاثير كم شدن نور، ميزان . به ترتيب سبب فعال يا غير فعال شدن جسم زرد شود

در فعال شدن محور توليدمثلي نبايستي فقط به . شودشود و مالتونين سبب تحريك محور توليدمثلي ميمالتونين زياد مي
برخي در پژوهش كنوني نشان داده شد با وجود كوتاه شدن طول روز و تاثير مالتونين، . تاثير مالتونين توجه نمود



 

هاي موجود در آميگدال احتماالً حضور بز نر و ترشح فرمون، سبب فعال كردن نورون. بزهاي ماده فحلي نشان ندادند
ممكن است حضور نر و مالتونين با هم . شوندها به نوبه خود سبب فعال شدن محور توليدمثلي ميشود و اين نورونمي

در تابستان افزايش . ل در تابستان و فصل آنستروس صادق استهمين استدال.  شوندGnRHهاي سبب تحريك نورون
احتماالً حضور نر نقش اجازه  توان گفتدر واقع مي. شودميزان نور و عدم حضور نر سبب توقف چرخه فحلي مي

در توجه اين نكته مهم است كه براي بروز فحلي . دهنده براي بروز اثر مالتونين در فعال كردن محور توليدمثلي دارد
هاي ديگري در اين زمينه ضروري گيري، شرايط ژنتيكي و آب و هوايي و تغذيه هم موثرند كه پژوهشفصل جفت

  .است
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