
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي  و منابع طبيعي استان گيالن

 

 هاي جنسي اسب كاسپين )خزر(تعييين تغييرات فصلي فعاليت تخمداني و هورمون:  عنوان پروژه -

 2-58-13-93102 :پروژه  شماره مصوب -

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 زادههوشنگ دهقان دگي مجري/مجريان :اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

آبادي، دربندي، پيمان سايبان، ابراهيم رحيمسيد احمد ميرهادي، سيد جالل ميريان  خانوادگي همكاران:و نامنام -

 حامد كيومرثي و حسين ذاكر استقامتي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيالن محل اجرا: -

 1397ارديبهشت تاريخ شروع:  -

 سال 2مدت اجرا:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1399تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          59339 با شماره         14/1/1400اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده

هورمون  غلظت گيرياز طريق اندازهاين نژاد فعاليت جنسي  هدف از انجام اين آزمايش شناسايي چرخه ساالنۀ

 كاسپين راس ماديان 10گيري خون از نمونههفتگي به صورت  مطالعه يک سالبه اين منظور در طول  بود. پروژسترون

گيالن موجود در مجتمع تحقيقات، آموزش و حفظ ذخاير ژنتيكي ايستگاه تحقيقات علوم دامي رشت واقع در استان 

تا آزمايشي سه  به سه گروه  ها از نظر شرايط سنيماديان انجام شد.شده بود،  كه قرابت ژنتيكي آنها به اين نژاد تاييد

به ، يفعاليت تخمدان تعيين ميزانسال )مسن( تقسيم شدند.  19تا  14سال )ميانسال( و  هفتتا  ششسال )جوان(،  پنج

 ماديان يسنشرايط تأثير  نشان داد نتايج .مد نظر قرار گرفت در طول سال غلظت پروژسترون سرمتغييرات واسطۀ 

(. P<05/0بود )دار معنيبر غلظت پروژسترون سرم )فعاليت تخمداني( ( برداري از خونماه نمونه) تغييرات دورۀ نوريو

سطوح مختلف سن  هاي مسن مشاهده شد.ليتر( در ماديانگرم در ميلينانو 28/6±30/0ترين غلظت پروژسترون )بيش

هاي مسن دار بود. بيشترين غلظت پروژسترون در ماديانهاي كاسپين معنيسرم ماديان و ماه بر غلظت پروژسترون

هاي جوان بيشتر اما از رده سني هاي ميانسال از رده سني ماديان(. غلظت پروژسترون در ماديانP<05/0وجود داشت )

 ±72/0سترون سرم در ماه خرداد )ها، ميانگين غلظت پروژاز شرايط سني ماديان نظرصرف  (.P<05/0مسن كمتر بود )

تر بود هاي سال بيشدار نداشت اما از بقيه ماه( تفاوت معني83/8 ±72/0( و مرداد )83/8 ±72/0هاي تير )( با ماه54/9

(05/0>P( همچنين ميانگين غلظت پروژسترون سرم در ماه آذر .)با ماه4/1 ±72/0 )( بهمن 14/0 ±72/0هاي دي ، )

(. در ماه P<05/0هاي سال كمتر بود)داري نداشت اما از بقيه ماه(  تفاوت معني76/1 ±64/0(  و اسفند )08/0 72/0±)

هاي جوان مشاهده شد. در ماه ليتر( در ماديانگرم در ميلينانو 93/4±15/1ترين غلظت پروژسترون )اسفند بيش

ترين ليتر( بود. كمگرم در ميلينانو 60/0±14/1ي مسن )هاترين غلظت پروژسترون سرم مربوط به ماديانفروردين كم

ليتر گرم در ميلينانو 22/0±14/1و  08/3±30/1هاي مرداد و شهريور به ترتيب برابر با غلظت پروژسترون سرم در ماه

، آبان و آذر )به ترين غلظت پروژسترون در ماه هاي مهرهاي مسن بيشهاي جوان بود. در ماديانو متعلق به ماديان

(. به طور كلي شروع P<05/0ليتر( مشاهده گرديد )گرم در ميلينانو 66/3±13/1، 30/9±14/1، 82/8±13/1ترتيب 

هاي گروه سني جوان، ميانسال و مسن به ترتيب از اسفند تا شهريور، فعاليت جنسي و توقف فعاليت تخمداني در ماديان

تواند بر شروع و پايان از ارديبهشت تا آذر ماه آغاز و ادامه پيدا كرد. بنابراين اثر سن مي از فروردين ماه تا مهرماه و

 هاي كاسپين تاثيرگذار باشد.فعاليت تخمداني ماديان

 

 تغييرات فصلي ،توليدمثل هاي جنسي،هورمون ،كاسپيناسب  کليد واژه ها:

 


