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در نشخوارکنندگان      پژوهش نشریه  
          1392، سوم، شماره اولجلد 

          http://ejrr.gau.ac.ir  

  ي تیروییدي، تایروتروپین و تستوسترون ها هورمونتغییرات ماهانه  
  ي داالقها در قوچ

  

  3و امیر اخالقی 2آهنگري ، یوسف جعفري1پور یحیی حسن*

  دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزيدانشیار گروه فیزیولوژي دام و طیور، 2 کارشناس آزمایشگاه و1
  استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز3، طبیعی گرگان و منابع 

  15/3/92 ؛ تاریخ پذیرش:2/6/91 تاریخ دریافت:
  چکیده

تیروکسین و تري یدوتیرونین  یديي تیروئها هدف از این آزمایش بررسی تغییرات ماهانه هورمون
. چهار بودهاي داالق  و تستوسترون سرم قوچ تایروتروپین يها هورمون و همچنین ها و نسبت بین آن

کیلوگرم، انتخاب و در شرایط یکسان  45±5میانگین وزنی با سه تا چهار ساله رأس قوچ بالغ و سالم 
نتایج نشان داد که  .شدند تهیهبار  هر سه هفته یک ،هما خرداد تا آبان ي خون ازها نمونه نگهداري شدند.

 T3نسبت  ، T4 غلظت بر هرچاگ، )P>05/0( دار بود معنی TSHو  T3 يها هورمونغلظت  بر زمان اثر 
نانوگرم  163/2±10/0آبان ( در ماه  T3غلظتبیشترین  ).P>05/0( تستوسترون تاثیري نداشتو  T4 به

 غلظت . بیشترین ثبت شدلیتر)  نانوگرم بر میلی 107/1 ±15/0تیرماه (بر میلی لیتر) و کمترین آن در 
TSH ) مرداد و شهریورهاي  ماه درآن مقدار ) و کمترین لیتر نانوگرم بر میلی 25/3 ±88/0در تیرماه 

که احتماالً تولید مثل قوچ داالق با  دادها نشان . یافتهمشاهده شد )لیتر نانوگرم بر میلی 04/0±490/0(
هاي آزمایش توانایی ، تحت تاثیر فصل نبوده و در تمام ماهتستوسترون دار تغییر معنینبود جه به تو

قوچ داالق حساسیت کمتري به تغییرات  که رسد به نظر می ،. بنابرایناستتولید مثل و باروري را دارا 
فاده نمود تا بره در زمان دلخواه است ها توان از آن براي جفتگیري میش طول روز و فصل دارد و می

   .رخ دهدزایی در فصل مطلوب 
  قوچ داالق، تغییرات ماهانهي تیروئیدي، تستوسترون، تولید مثل فصلی، ها : هورمونهاي کلیدي واژه

                                                        
 younes_667@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه
که در زمان مناسب خود  استفیزیولوژیکی رخدادهاي اي از  مجموعهدربردارنده فرآیند تولید مثل 

رخدادها بندي این  کنترل زمانول ئمس ،تولید هورمونراه ن ریز از د. غدد درونوقوع می پیونده ب
ویژه  هگله ب ی حیواناتآگاهی از توان تولید مثل کمبوداز مشکالت مهم گوسفنداري . یکی هستند

ي ها ییرات فصلی پاسخبه تغ گوناگوني نژادهاي ها که قوچ دهندمینشان  ها گزارش .استها  قوچ
ولی  ؛گیري ندارند به جفت میل ی،خی نژادها در خارج از فصل تولیدمثلدهند. بر می متفاوت نشان

رفتار جنسی، فعالیت هورمونی و تولید ی در ارتباط با فصلتغییرات برخی دیگر حساسیت کمتري به 
هورمون به وسیله رفتار جنسی در نرها  ).2003روزا و بریانت، ( دهند از خود نشان میاسپرماتوزوآ 

ي با رفتار ها در جنس نر است. در گونه ها ترین آندروژن مهم یکی از که می شود تستوسترون کنترل
 ).2000(قزوینیان و همکاران،  کنداین استروئید با توجه به فصل سال تغییر می تراوش جنسی فصلی،

هورمون  تراوش کاهش فعالیت جنسی در قوچ ظاهراً مربوط به کاهش فصلی تستوسترون است. سطح 
باشد. آشنایی میمانند فصل جفت گیري، باروري و یا نژاد در ارتباط یی ها سازهدر قوچ با  تستوسترون

(دقیق کیا و  بسیار سودمند باشددر تعیین بارورترین حیوانات یک نژاد  تواند می ها سازهبا این 
ا ی به وسیله هورمون محرك تیروئیدطبیعی طور  دیگر غده تیروئید بهسوي از ). 2006همکاران، 

این هورمون تنظیم فعالیت تیروئید، جریان خون و همچنین  .شود می) تنظیم TSH( تایروتروپین
و غده تیروئید را به  )1998(ضمیري،  دهد میهاي تیروئیدي را افزایش و آزاد سازي هورمونساخت 

ت غلظکاهش  .کند ) تحریک میT3رونین (ی) و تري یدوتT4تولید و آزادسازي هورمون تیروکسین (
شود.  رفتارهاي جنسی در نر و ماده و احتماالً کاهش باروري می کاهش موجب  ،تیروکسین

بیشتر  T4اما فعالیت آن از شود  میتولید  T4یدوتیرونین، هورمونی است که به مراتب کمتر از  تري
یوند پي سرم خون مانند آلبومین و گلوبولین ها نئیبه خون رها شده و با پروت ها این هورمون است.

بر را فیزیولوژیک را در بدن دامنه کنش ترین  ي تیروئیدي گستردهها هورمون ).1998(ضمیري،  یابند می
 سوخت و سازپایه، تأثیر بر سوخت و ساز که شامل تنظیم نرخ  )1996(سوانسون و ریس،  عهده دارند

(دکوپر و  ز جمله آنهاستا ین و لیپید، تحریک رشد و نمو (بلوغ) و تأثیر بر عملکرد تولید مثلیئپروت
غیر فصل به  یفصل تولید مثل جابه جایی ازمهم در  ینقشي تیروئیدي ها هورمون ).2005همکاران، 

ي تیروئیدي به فیدیک ها حساسیت هورمون ).2002(بیلینجس و همکاران،  هستنددارا  یمثل تولید
کاري  کم ).1992ات و همکاران، (اسپر شود فصل تولید مثلی می دادن به منفی استرادیول موجب پایان
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غده اهمیت و  هشد  نژاد ولزيي ها ها در قوچ روي بیضه تیروئید، موجب مهار توانایی تولید مثل و پس
گزارش  ).1994(پارکینسون و فولت،  نشان داده شد فصلی تولید مثل در قوچجایی جابهتیروئید در 

رونده اسپرم و  ه مانی و حرکت پیشحجم منی، زنددر شد که کم کاري تیروئید موجب کاهش 
تولید  .شود میریخت شناسی و غیر نرمال بودن اسپرم از لحاظ جنبایی پرکاري تیروئید سبب کاهش 

، تنظیم هورمونی که خود با تغییرات روشنایی هماهنگی دارد - عصبیسیستم  مثل فصلی به وسیله
ت و مدت روشنایی بیش از دما بر شد ).2003؛ روزا و بریانت، 2000(گرالچ و اوریچ،  شود می

و اعصاب بینایی  ها چشمراه گذارد. روشنایی، هیپوفیز پیشین را از فیزیولوژي تولید مثلی فصلی اثر می
ي تیروئیدي در طی ها غلظت هورمونبیشینه . نیز موثر استبر فعالیت غده تیروئید  و کندتحریک می

طی کاهش دوره روشنایی در اواخر تابستان ثبت شده سطوح آن در کمینه افزایش طول روز در بهار و 
در شرایط  ها بر تغییرات هورمونی دامبسیاري  يها اگرچه آزمایش ).2002(سوزا و همکاران،  است

قوچ داالق  دري تأثیرگذار در تولید مثل ها ولی تغییرات ماهانه هورمون است تولید مثلی صورت گرفته
ي تیروییدي، ها هورموننونی به بررسی تغییرات ماهانه آزمایش کتاکنون گزارش نشده است. 

  پردازد. ي نژاد داالق میها تایروتروپین و تستوسترون در قوچ
  

  ها مواد و روش
سال و میانگین وزنی سه تا چهار  در این مطالعه چهار رأس قوچ داالق بالغ و سالم با میانگین سنی

علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي پژوهشی گاه و در شرایط یکسان در ایستگزینش کیلوگرم  5±45
 هاينگهداري و بر اساس جدول ها جدا از میش ها قوچمدت شش ماه نگهداري شدند.  گرگان به

از هر قوچ  ها اندازه گیري هورمونبراي تغذیه شدند. ، 1989انجمن ملی تحقیقات،  احتیاجات غذایی
گرفته شد و جهت استخراج سرم،  )لیتر میلی پنج( راهرگ جاگوالیس بار نمونه خون از هر سه هفته یک

و  روش رادیو ایمینواسی با TSHتستوسترون و  ، T3 , T4يها هورمون سانتریفیوژ شدند. اندازه گیري
 ندشدگیري  ) اندازهMonobind, INC, Costa Mesa, CA, USA( ي تجاريها با استفاده از کیت

ي آزمایش با ها دادهتصادفی انجام و  قالب طرح کامالً این آزمایش در ).2005(ضمیري و خدایی، 
با استفاده از آزمون چند دامنه  ها آنالیز شدند. میانگین داده) 1/9(نسخه SAS افزار آماري  استفاده از نرم

افزار  و رسم نمودار از نرم ها . همچنین براي پردازش دادهدرصد مقایسه شدند 5اي دانکن در سطح 
Excel د. استفاده ش 



 و همکاران پور یحیی حسن

82 

  نتایج و بحث
 1در شهرستان گرگان در جدول  1388میانگین تغییرات رطوبت نسبی و درجه حرارت در سال 

   نمایش داده شده است.
  

  1در شهرستان گرگان 1388میانگین تغییرات رطوبت نسبی و درجه حرارت در سال  -1جدول 

  ماه
  )درصد( رطوبت نسبی

  

  )گراد درجه سانتیدرجه حرارت (
  کمینه   بیشینه   کمینه   بیشینه

  4/19  4/29  48  94  خرداد
  6/23  6/33  53  74  تیر

  23  6/37  27  64  مرداد
  6/23  4/30  58  77  شهریور

  4/14  4/24  58  81  مهر
  8/6  6/18  67  88  آبان

  منبع: بر گرفته از گزارش سازمان هواشناسی استان گلستان 1
  

شده  نشان داده 2و  1يها شکلماه در  خرداد تا آباني ها طی ماه T4و  T3ي ها تغییرات هورمون
ي سال قرار گیرد ها تواند تحت تاثیر ماه می T3تحقیق نشان داد که هورمون  این . نتایج حاصل ازاست

)05/0<P(. که بیشترین مقدار هورمون طوري بهT3  ) لیتر) و  نانوگرم بر میلی 163/2 ±10/0در ماه آبان
 .           ثبت شدلیتر)  نانوگرم بر میلی 107/1 ±15/0کمترین آن در تیرماه (

 نبـود ي سـال  هـا  تحت تاثیر تغییرات مـاه  T4آزمایش نشان داد که هورمون این ي حاصل از ها داده
)05/0>P از آنجاکه باالترین سطح هورمون .(T3  و گـراد   درجه سـانتی  14ماه با میانگین دماي  آبان در

غلظـت   که توان دریافت می ،مشاهده شدگراد  درجه سانتی 1/27 انگین دمايپایین ترین در تیرماه با می
(گـرالنچ و اوریـچ،    دارد T4رات حـرارت نسـبت بـه هورمـون     ییشتري به تغیت بیحساس T3هورمون 

زمانی مشاهده شـد کـه سـطح هورمـون     T3 ن مقدار یدر گوسفندان نژاد قزل و مهربان، باالتر ).2000
باشـد، همـاهنگی    می بیشینهت جنسی ین افزایش با زمانی که فعالیا .بوددار تستوسترون در بیشترین مق

از غلظـت   T3 افزایشهمزمان با  که آزمایش نشان داداین ولی نتایج )، 2005(ضمیري و خدایی،  دارد
که بیشترین غلظت هورمـون  ) 2007گاندوگان ( با نتایج حاصل از آزمایشاین  تستوسترون کاسته شد.
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T3 همخـوانی دارد. در ایـن   مشـاهده کـرد  و تابستان در مقایسه با زمسـتان و بهـار   پاییز  را در فصل ،
  بدست آمد. پاییز فصل در T3 بیشترین مقدار غلظت پژوهش 

که  در حالی؛ شدپاییز تا اواخر بهار دیده  میانهدر  زلي نژاد قها قوچ T4باالترین غلظت سرمی 
(ضمیري و داري را در طی این آزمایش نشان نداد  یمهربان تغییرات معن در نژاد T4سطوح سرمی 

 T4ي ها بزهاي آلپاین و ساننی که در دوره نوري طبیعی نگهداري شده بودند، هورمون). 2005خدایی، 
آنها بطور سالیانه تغییرات فصلی مشخصی را از خود نشان دادند. باالترین سطوح غلظت  T3 و

مانده  افزایش دماي محیط باال باقیبا وجود ود و تا خردادماه بهار ثبت شده بآغاز هورمون تیروئید در 
م و با اثر بر یمستقشیوه دي به یروئیي تها رسد که هورمون به نظر می). 2006(تودینی و همکاران،  بود

ار کم یوان بالغ بسیضه حیدي در بیروئیهورمون تگیرنده نمایند.  را اعمال میخود  آثار  ها نیگونادوتروپ
 ،نیبنابرا ).1996(کوك،  افتیضه یبدر  انیورارا به ف توان آن ضه میینها در زمان تکامل باست و ت

یی که تیروئید برداري شده ها ضه دارند. قوچیم اثر کمتري بر بیمستقشیوه دي به یروئیي تها مونرهو
ن ید. بنابراباش و اندازه بیضه آنها هم اندازه حالتی است که در فصل تولید مثلی می FSHبودند غلظت 

 دهند دمثلی خاتمه مییله به فصل تولین وسیکنند و به ا را مهار می FSHدي یروئیي تها احتماال هورمون
ن منجر به کاهش یروکسید مثلی حضور تیافتن فصل تولیان یدر زمان پا ).1994(پارکینسون و فولت، 

دي براي همه یروئیي تها رمونطورکلی هو به ).1991(وبستر و همکاران،  شود می LHي ها پالسبسامد 
ي درونی ها پالسستند و تنها ممکن است جهت نگهداري یهورمونی فصلی الزم ن -ي عصبیها چرخه

  ).2002(بیلینجس و همکاران،  باشند مورد نیازدمثل یتول
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  ي خرداد تا آبانها طی ماه T4میانگین تغییرات هورمون   -2شکل

  

گزارش شد.  3ماه در نمودار  ي خرداد تا آبانها ) طی ماهT4 )T4/T3به  T3میانگین تغییرات نسبت 
درتیرماه  T4/T3داري وجود نداشت ولی کمترین نسبت هورمون  ي سال تفاوت معنیها گرچه بین ماه

در خردادماه و اواخر مهر و  T4به  T3ان داد که بیشترین نسبت هورمون ) مشاهده شد. نتایج نش16/0(
ي تیروئید در ها ، باالترین سطوح غلظت هورمونبود. در گزارشی 256/0و  276/0ترتیب  ماه به آبان

(تودینی و  مانده بود شروع بهار ثبت شده بود و تا خردادماه علیرغم افزایش دماي محیط، باال باقی
هاي  در تابستان دماي محیطی خیلی باال باعث یک کاهش در غلظت هورمون ).2006همکاران، 

  .کنونی همخوانی داردشد که با نتایج   T4/T3تیروئیدي و به عالوه در نسبت  
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گزارش شده است. نتایج نشـان داد   4ي خرداد تا آبان در نمودار ها طی ماه TSHتغییرات هورمون 
). بیشـترین سـطح هورمـون    P>05/0دار بـود (  ي سال معنیها در ماه TSHکه تغییرات مقدار هورمون 

TSH  ) بود. )490/0±04/0هاي مرداد و شهریور ( ماه) و کمترین آن مربوط به 25/3 ±88/0تیر ماه با  
 T3گذارد. در حالی که سطوح  اثر می TSHي خون بر روي آزادسازي ي تیروئیدها سطح هورمون

باال هستند، تولید  T4و  T3افزایش یافته و بالعکس زمانی که سطوح  TSHپائین هستند، تولید  T4 و 
TSH  نتایج  ).1998(ضمیري،  کند یم جادیاکاهش می یابد. این اثر یک فیدبک منفی تنظیم کننده اي

 TSHکمترین غلظت  هورمون که ) 2005ضمیري و خدایی (گزارش  ش با نتایجحاصل از این آزمای
  مطابقت دارد.  مرداد و شهریورماه مشاهده کرده بودندرا 

  

   
  ي خرداد تا آبانها طی ماه TSHمیانگین تغییرات  هورمون  -4 شکل

  

وسترون طی ارائه شده نشان داد که تست 5میانگین تغییرات هورمون تستوسترون که در نمودار 
). بیشترین سطح هورمون تستوسترون در P<05/0ماه تغییرات معنی داري ندارد ( هاي خرداد تا آبان ماه

لیتر مشاهده  نانوگرم بر میلی 31/7 ±18/0لیتر و خردادماه  نانوگرم بر میلی 053/8±26/2اواخر تیرماه با 
ت یقزل زمانی مشاهده شد که فعالي مهربان و ها ن سطح تستوسترون قوچیشد. در آزمایشی باالتر

در گزارشی سطح هورمون تستوسترون سرم خون ). 2005(ضمیري و خدایی،  بودبیشینه جنسی 
 ).2007(اگویر و همکاران،  داري باالتر بود ي گرمسیري در روزهاي کوتاه سال بطور معنیها قوچ

 پاییز آغاز تابستان یا میانه در غلظت تستوسترون در اواخر پائیز و حداکثر آن کمینه  گزارش شد که 
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دنبه دار ایرانی گزارش شد که  طی آزمایشی بر روي سه نژاد ).1998(کالریجت و همکاران،  بود
   ).2007(دلدارتاژانگوکه و همکاران،  بودغلظت تستوسترون در انتهاي تابستان بیشترین 
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  تا آبان ي خردادها میانگین تغییرات هورمون تستوسترون طی ماه -5شکل 

  

تغییرات  ،تواند باعث تشخیص فصل تولید مثلی از غیر تولید مثلی شود از موارد مهمی که می
فصل تولید مثلی را در پائیز با  ها بیشتر پژوهش. استي تیروئیدي و تستوسترون در قوچ ها هورمون

ا در مردادماه و باالترین میزان دم ،آزمایشاین اند. در  توجه به کوتاه شدن طول روز نسبت داده
ترتیب  ها بهي تیروئیدي در این ماهها همچنین مقدار هورمون .ماه بود ترین میزان دما در آبان پائین
ماه در مرداد T3/T4و نسبت T4 ترین و باالترین بود. با توجه به اینکه، کاهش مقدار هورمون  پایین

موثر ي ها سازهکه دما نیز از فرض کرد چنین  توان ، میشود میموجب کاهش فعالیت جنسی و باروري 
تر  و نسبت این دو هورمون و پائین T4دار نبودن  به معنی است. اما با توجه یتولیدمثل آغاز فصلبر 

ارتباط  ها بودن آنها در تیرماه و باالتر بودن تستوسترون در تیرماه که با بازدهی تولید مثلی قوچ
رسد  ي تیروئیدي و تستوسترون، به نظر میها بین هورمونرونه وادست آمدن رابطه  تنگاتنگی دارد و به

و طوالنی شدن فصل آغاز محیطی دیگري در سازه بر دما و طول دوره نوري فزون که قوچ داالق 
و این حیوان  نیستندتولید مثلی تاثیرگذار بوده است و تولید مثل قوچ داالق تنها تحت تاثیر فصل  

ي آزمایش دارد. بنابراین با استفاده از قوچ داالق ها اروري را در تمام ماهتوانایی تولید مثل و قدرت ب
گیري در استان گلستان را  توان زمان جفت که حساسیت کمتري به تغییرات طول روز و فصل دارد می
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مطلوب انجام گیرد که سبب بهبود اقتصاد دامپروري از طریق  به دلخواه تنظیم نمود تا بره زایی در زمان
  شود. سازي مدیریت تولید مثلی می نهبهی
  

  تشکر و قدردانی
علوم دامی دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع     دانشکده پژوهشی از کارکنان ایستگاه ه این وسیله ب

طبیعی گرگان و همچنین مدیریت و کارکنان آزمایشگاه تشخیص طبی الندا گرگان کـه در طـول ایـن    
  شود.  ر و قدردانی میصمیمانه تشک، کردندپژوهش ما را یاري 
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the monthly variations of triiodothyronine 
(T3), thyroxine (T4), T3 to T4 ratio, thyroid stimulating hormone (TSH), and 
testosterone in Dallagh rams during the breeding and non breeding seasons. Four 
healthy mature rams (3-4 years old) with an average body weight of 45±5 Kg were 
selected and kept in the same conditions. Blood samples were collected during 
June to November at three-week intervals. Serum was separated by centrifugation 
at 3000 rpm for 5 minutes. T3, T4, TSH and testosterone were measured by 
radioimmunoassay. During the experimental period, statistically significant 
changes occurred in the levels of serum T3 and TSH (P<0.05). The highest levels of 
T3 and TSH were observed in November and July, respectively; whereas, the 
lowest amount of T3 was observed in July. There were no significant differences in 
T4, T3 to T4 ratio and testosterone hormone during the experimental period 
(P>0.05). In conclusion, results showed that reproduction in Dallagh rams is not 
sensitive to day length and season. Therefore, they might be implemented in 
breeding and non-breeding seasons.  
 
Keywords: Thyroid; Testosterone; Seasonal breeding; Dallagh ram; Monthly 
variation2           
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