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چکیده
به منظور بررسی روند فعالیتهای تولیدمثلی مادیان های عرب شهرستان دزفول تحت فتوپریود طبیعی و انتخاب فصل و
ماه مناسب آبستنی ،دادههای آماری مربوط به خصوصیات تولیدمثلی (تعداد دام کشششده به تعداد آبستنی حاصل از
این کششها) مادیانهای سالم  3تا  81ساله ،از فروردین  8311تا اردیبهشت  8338جمعآوری شد .بعد از محاسبه
درصد راندمان آبستنی دادهها در فصل و ماههای مختلف هر سال ،نتایج حاصل در یک طرح کامالً تصادفی با استفاده از
نرم افزار  SASتجزیه و با استفاده از آزمون دانکن مقایسهی میانگینها انجام شد .نتایج نشان داد که تحت فتوپریود
طبیعی بین ماه های مختلف فصل بهار ،تابستان و زمستان درصد راندمان آبستنی تفاوت آماری معنیداری وجود دارد
( ،)P<5/50ولی در فصل پاییز تفاوت آماری معنیداری بین ماههای مختلف آن مشاهده نشد ( ،)P>5/50همچنین نتایج
این تحقیق نشان داد باالترین درصد راندمان آبستنی به ترتیب در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و اسفند و کمترین
درصد راندمان آبستنی به ترتیب در ماهه ای آذر ،آبان ،مهر و دی مشاهده شد .با توجه به این نتایج میتوان گفت فصل
پاییز ،فصل آنستروس و فصل بهار بهترین فصل باروری مادیانها در این منطقه میباشد.
واژگان کلیدی :مادیان ،فعالیت تولیدمثلی ،فتوپریود ،آبستنی ،آنستروس
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مداحی ،میرزاده و ...

مقدمه

فتوپریود در فصل زمستان (دی ماه) و تابستان (تیرماه)

عوامل مختلفی از جمله فتوپریود ،1دما ،تغذیه ،وضعیت

تقریباً برابر چهار ساعت میباشد.

بدنی 2و سن در بروز رفتارهای تولیدمثلی حیوانات

انتخاب اسبها

نقش دارند .عوامل محیطی ،فیزیولوژیکی و اجتماعی،

این تحقیق روی مادیانهای عربی انجام شد که دارای

شروع و تداوم فصل تولیدمثلی را تنظیم میکنند.

شناسنامه و تبارنامه مشخص و همچنین دارای داغ ویژه

فتوپریود و دما عوامل محیطی کلیدی بحساب میآیند

اسبهای عرب ،مورد تایید انجمن جهانی اسب عرب

ولی مورد اول کارآمدتر از عامل دیگر میباشد (حافظ و

(واهو )4و زیر نظر هیأت سوارکاری استان خوزستان و

حافظ.)9553 3

شهرستان دزفول بودند.

استان خوزستان از کانونهای نگهداری و پرورش اسب

شیوع اجرای طرح

عرب در کشور ما محسوب میشود ولی مطالعات

به منظور بررسی درصد راندمان تولیدمثلی مادیانها،

مستمر و هدفمندی روی این دام ،در این منطقه صورت

در فصل و ماههای مختلف سال ،داده آماری مربوط به

نگرفته است .با توجه به اهمیت اسب عرب در جمعیت

تعداد دامهای کشششده ( 9355مادیان) و تعداد

اسبهای ایرانی و همچنین جایگاه آن در بین نژادهای

آبستنی حاصل از این کششها ( 8933مادیان) در ماه-

معروف دنیا از نظر زیبایی ،استقامت و مسابقات کورس

های مختلف سال ،از فروردین  8311تا اردیبهشت

و همچنین اهمیت مادیانها در تکثیر و توسعه این نژاد،

 ،8338با همکاری هیأت سواریکاری شهرستان دزفول

به منظور بررسی روند فعالیت تولیدمثلی مادیانها در

جمعآوری شد.

شرایط طبیعی ،در این تحقیق تصمیم گرفته شد تا اثر

آنالیز آماری

فصل و ماه بر درصد راندمان آبستنی مادیانها ،جهت

دادهها با استفاده از برنامه  Excelمرتب و درصد

تعیین زمان مناسب باروری بررسی شود.

راندمان آبستنی (درصد راندمان آبستنی برابر است با،

روش کار

تعداد کل دامهای آبستن شده به تعداد کل دامهای گله

محل انجام طرح

(حافظ و حافظ  )9553در فصل و ماههای مختلف سال

این تحقیق در شهرستان دزفول انجام شد .دزفول از

محاسبه شد .دادههای حاصل در یک طرح کامالً

دید جغرافیایی در طول جغرافیایی  ۸1درجه و  9۸دقیقه

تصادفی با استفاده از نرم افزار  SASتجزیه و با

شرقی و عرض جغرافیایی  39درجه و  99دقیقه شمالی

استفاده از آزمون دانکن ،مقایسهی میانگینها انجام شد.

گسترده شده است و ارتفاع آن از سطح دریا  8۸5متر
میباشد .دزفول دارای آب و هوایی با تابستانی گرم و

نتایج و بحث

زمستانی مدیترانهای میباشد .گرمترین و سردترین

تغییرات درصد راندمان آبستنی در مادیانهای عرب

ماههای سال به ترتیب تیرماه و دیماه میباشد .میانگین

در فصل های مختلف

دما  3درجه سانتیگراد در زمستان و  ۸3درجه

طبق نتایج این تحقیق ،درصد راندمان آبستنی در فصل

سانتیگراد در تابستان میباشد .همچنین اختالف دوره

بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب ،11/11±9/00
 ۸/21±5/99 ،29/33±8/۸۸و  01/92±8/35میباشد .این
بررسی نشان داد که تفاوت آماری معنیداری در

1

Photoperiod
Body condition
3
Hafez and Hafez

درصد راندمان آبستنی در هر چهار فصل وجود دارد

2

World Arabian Horse Organization

4
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( .)P<5/50درصد راندمان آبستنی در فصل بهار به
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خرداد به ترتیب  35/93±8/31 ،39/11±8/1۸و

صورت معنیداری بیشتر از تابستان ،پاییز و زمستان و

13/90±8/53

در پاییز به صورت معنیداری کمتر از سایر فصول بود

 2۸/35±8/3۸و شهریور  ۸1/11±8/20و در مهر ،آبان

(شکل .)8

و آذر به ترتیب  ۸/11±5/93 ،0/39±5/۸8و 3/3۸±5/21

تغییرات درصد راندمان آبستنی در مادیانهای عرب

و در دی  ،92/93±5/1۸بهمن  23/9۸±8/83و اسفند

در ماههای مختلف

 13/81±8/03میباشد .درصد راندمان آبستنی در ماه-

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تغییرات درصد

های مختلف فصل پاییز تفاوت آماری معنیداری را

راندمان آبستنی در ماههای مختلف سال نشان داد که

نشان نداد ( ،)P>5/50ولی در سایر فصول تفاوت

درصد راندمان آبستنی در فروردین ،اردیبهشت و

معنیدار بود (( )P<5/50شکل.)9

و

در

تیر

،13/80±9/83
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شکل -1تغییرات راندمان آبستنی در فصل های مختلف سال در مادیانهای عرب در دزفول
*میانگینهای ،با حروف متفاوت اختالف آماری معنیداری دارند ()P≤ 5/50

نتایج این مطالعه در خصوص اثر فصل بر تغییرات

فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و اسفند بوده و کمترین

درصد راندمان آبستنی مادیانهای عرب در فصلهای

درصد راندمان آبستنی به ترتیب در ماههای آذر ،آبان،

مختلف سال نشان داد که باالترین درصد راندمان

مهر و دی میباشد.

آبستنی در فصل بهار (فروردین) و کمترین آن در فصل
پاییز (آذر) میباشد .همچنین بررسی تغییرات درصد
راندمان آبستنی در ماههای مختلف سال نشان داد که
باالترین درصد راندمان آبستنی به ترتیب در ماههای
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شکل -2تغییرات راندمان آبستنی در ماههای مختلف سال در مادیانهای عرب در دزفول
* میانگینهای ،با حروف متفاوت اختالف آماری معنیداری دارند ()P≤ 5/50

نتایج ما در این تحقیق ،با نتایج رینچ ،)9551( 8نوکی 9و

درصد بود که در فصل بهار به صورت معنیداری

همکاران ( )9558و شرقی و نوروزیان ( )8311مخالف و

بیشتر از فصول دیگر بود.

عمران0

در بررسی که بر روی دینامیک فولیکولی مادیانهای

با نتایج مطالعه داوید ،)9589( 3ایشاک،)9585( ۸

و ایشاک ( ،)9553سیگدم 2و همکاران ( ،)9553گینزر 1و

تروبرد در کشتارگاهی در مکزیک انجام شد نشان داده

همکاران ( )955۸و دانیکا 1و همکاران ( )9553در یک

شد که بیشترین تخمکگذاری در بهار (خراداد ماه35 ،

راستا میباشد.

درصد) و کمترین در پاییز و زمستان (بهمن ماه85 ،

داوید ( )9589طی مطالعات انجام شده بر فعالیت

درصد) میباشد و بیان شد در نیمکره شمالی دوره

تولیدمثلی  0831مادیان بیان کرد ،فصل تابستان و بهار

آنستروس در مادیان اغلب در فصل زمستان رخ میدهد

به عنوان فصل تولیدمثل ،پاییز فصل انتقال به فصل

به طوری که فصل تخمکگذاری از اواسط اردیبهشت

غیرتولیدمثل و زمستان به عنوان فصل غیرتولیدمثلی

آغاز و تا اواسط مهر ادامه دارد (گینزر و همکاران

شناخته شده است .در مطالعه ایشاک ( )9585که روی

.)955۸

 813مادیان عرب (به ترتیب در فصل زمستان ،بهار،

در مطالعه دانیکا و همکاران ( )9553روی اندازه

تابستان و پاییز  ۸9 ،۸1 ،۸8و  ۸9رأس) در طی یکسال

فولیکولها و میزان تخمکگذاری تخمدانهای  85مادیان

در عراق انجام شد ،درصد آبستنی در فصل زمستان

 9تا  3ساله در کشتارگاهی در صربستان جهت

 ،98/38بهار  ،35/83تابستان  93/91و پاییز 9۸/20

مشخص شدن فصل تولیدمثلی در مادیانهای تروبرد

1

نشان داده شد که فروردین و اردیبهشتماه دوره انتقال

Wrench
Noaki
3
David
4
Ishak
5
Omran
6
Cigdem
7
Ginther
8
Danica
2

به فصل تولیدمثل ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و مهرماه
به عنوان فصل تولیدمثل ،آبان و آذرماه دوره انتقال به
فصل غیرتولیدمثل و فصل زمستان را فصل غیر تولید
مثلی معرفی کردند.
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رینچ ( )9551طی تحقیقات خود بر روی اسب بیان کرد

آنستروس ممکن است تعدادی از دامها فحلی نشان

که مادیان دارای تولیدمثل فصلی میباشد .آنستروس

دهند ولی تخمکگذاری در این دوره محدود است.

در مادیانها در فصل پاییز و تابستان ایجاد میشود و

در بررسی روی 95مادیان  ۸تا  1ساله در آنکارای

در این فصلها مادیان وارد فاز غیرتولیدمثلی شده و

کشور ترکیه روی اسب عرب نشان داده شد که در

تخمدانها غیر فعال میشوند ،همچنین نوکی و همکاران

فصول سال با دوره نوری کوتاه ( )1D: 82Dنسبت به

( )9558بیان کردند که تحت شرایط طبیعی فصل جفت-

دوره نوری بلند ( )82L: 1Dبه صورت معنیداری سطح

گیری مادیان از بهار تا پاییز است و تخمدانها در

هورمونهای تولیدمثلی ازجمله پروژسترون کاهش

زمستان غیر فعال هستند.

یافته و مادیان وارد فاز آنستروس و غیرتولیدمثلی

شرقی و نوروزیان ( ،)8311گزارش کردند که دوره

میشود .همچنین آنها بیان کردن در نیمکره شمالی آغاز

آنستروس در اسب معموالً در طول فصل زمستان اتفاق

مرحله آنستروس مادیانها در اواخر پاییز و اوایل

میافتد و آنستروس زمستانی نامیده میشود .دوره

زمستان میباشد (سیگدم و همکاران )9553 ،زیرا در

آنستروس زمستانی به شرایط آب و هوایی وابسته

نیمکره شمالی حیوانات در زمستان از سطح بسیار

است .عمران و ایشاک ( )9553طی تحقیقات خود در

باالتری از مالتونین پالسما نسبت به فصل تابستان

عراق بیان کردند فعالیت تولیدمثلی مادیانهای عرب در

برخوردارند (گرالچ و آریچ 9555 0و گرین 2و همکاران

اواخر زمستان آغاز و در اوایل بهار به حداکثر میرسد.

.)8330

در نیمکره شمالی اکثر مادیانهای در فصل بهار و

در یک بررسی روی مادیانها در خصوص فعالیت

تابستان فعالیت تولیدمثلی داشته و فحلی نشان میدهند

تخمدانی در طی  85سال در استرالیا نشان داده شد

ولی در فصل پاییز و زمستان دارای فعالیت

زمان تخمکگذاری در طول سال تفاوت معنیداری دارد

غیرتولیدمثلی هستند (آلتینسات 8و همکاران ،9551

و بیان شد شروع فعالیت تولیدمثلی به حداقل و حداکثر

بلنچارد 9و همکاران  )8331البته شامل همه مادیانها

دمای محیط و دوره فتوپریودی وابسته است (گرین و

نمیشود زیر برخی از مادیانها در طول سال دارای

همکاران .)8330

فعالیت تولیدمثلی میباشند (نی 9551 3و عمران و

تغییرات فصلی و طول روز بر فعالیت تولیدمثلی

ایشاک )9553

بسیاری از گونهها مؤثر است (کلی و کلی )8339 1غده

آلتینسات و همکاران ( )9551طی تحقیقات خود گزارش

پینهآل این توانایی را دارد که اطالعات را در خصوص

کردند که قرار گرفتن مادیان در دوره فتوپریودی با 82

طول روز دریافت و ترشح مالتونین را تنظیم کند

ساعت روشنایی دام را از آنستروس محفوظ میدارد و

(آرندت 9550 1و گویلمی 3و همکاران  )9552مالتونین

در دوره فتوپریودی با روشنایی  1ساعت دام وارد فاز

یک نقش کلیدی در کنترل فعالیت تولیدمثل ،چرخه خواب
درایور85

آنستروس میشود.

بیداری و ریتم شبانه روزی دارد (بکر و

کتی )9588( ۸طی تحقیقات خود فصل تولیدمثل مادیان

 ،9551گرالچ و آریچ  9555و کف و ترک)8310 88

را از اردیبهشت تا مهرماه و فصل غیرتولیدمثلی را
زمستان میداند همچنین بیان میکند در فصل

5

Gerlach and Aurich
Guerin
7
Clay and Clay
8
Arendt
9
Guillaume
1
0 Baker and Driver
11
Keefe and Turek
6

1

Altinsaat
Blanchard
3
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مداحی ،میرزاده و ...

بررسی گیرنده مالتونین در هیپوتاالموس و هیپوفیز

قرار گرفتن ،فحلی و تخمکگذاری را زودتری نشان

نقش مالتونین را در فعالیت تولیدمثلی اثبات کرده است

دادند .

(استانکو و همکاران  8338و متوز و همکاران .)8333

دمای محیط نیز میتواند بر روی فعالیت جنسی دام

در مادیانها افزایش یافتن ترشح مالتونین شدیداً در

مؤثر باشد به عنوان مثال با افزایش دمای هوا فعالیت

ارتباط با دوره تاریکی میباشد .میانگین روزانه غلظت

جنسی قوچهای نژاد دورست هورن و لیسیتر کاهش

مالتونین پالسما در فصل پاییز و زمستان بیشتر از

پیدا میکند و برعکس در نژاد مرینوس ،فعالیت تولید-

فصل بهار و تابستان میباشد (ناگی .)9555

مثلی در دمای باال حفظ میشود (پریز و همکاران

در عرض جغرافیایی پایینتر از  805تغییرات سالیانه

 .)9551در انگلستان نشان داده شد که کاهش دمای هوا

طول روز کم بوده و اثری بر فعالیت تولید مثلی ندارد.

فعالیت تولیدمثلی را در مادیان کاهش میدهد (آلتینسات

در عرض جغرافیایی باالی  355تغییرات محسوس طول

و همکاران .)9551 ،تأثیر دمای محیط بر فعالیت جنسی

روز اثرات مشخصی بر فعالیت تولیدمثلی دارند .در

مادیان از طریق فعالیت غده تیروئید میباشد زیرا با

عرض جغرافیایی میانی و باال ،دوره نوری فاکتور مهم

کاهش دمای هوا در فصل زمستان فعالیت غده تیروئید

کنترلکننده جفتگیریهای فصلی در علفخواران

و سطح هورمونهای تیروئیدی در پالسمای خون

کوچک است .گونههایی مانند اسب که در فصل بهار و

مادیان افزایش و سطح هورمونهای تولیدمثلی و

تابستان با افزایش طول روز فعالیت تولید مثلی در آنها

فعالیت جنسی کاهش مییابد و بلعکس با افرایش دمای

تشدید میشود گونه روز بلند 8گویند و به گونههایی

هوا در بهار و تابستان سطح هورمونهای تیروئیدی

مثل گوسفند و بز که در فصل پاییز و زمستان با کاهش

کاهش و فعالیت تولیدمثلی افزایش مییابد (ناگی .)9555

طول روز فعالیت تولیدمثلی خود را آغاز میکنند گونه

ولی دمای محیط نقش مهمی در فعالیت تولیدمثلی

روز کوتاه 9گویند (برادشاو و هولزفیل .)9551 3بنابراین

مادیان ندارد و بیشتر دوره فتوپریود مؤثر است

فتوپریود (طول مدت روشنایی) احتماالً مهمترین عامل

(هوسزنیکزا و همکاران . )9555

محیطی است که روی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-

در مادیانهای منطقه دزفول در فصل پاییز با کاهش

تخمدان تأثیر میگذارد ،زیرا نوردهی مصنوعی ،سبب

طول روز ،فعالیت تولیدمثلی کاهش یافته و فصل

تسریع رشد و تکامل فولیکول شروع فصل جفتگیری

آنستروس مادیانهای این منطقه آغاز میشود و تقریباً

میشود (حافظ و حافظ .)9553

با گزارش حافظ و حافظ ( )9553در خصوص فصل

تولیدمثل فصلی در مادیان را میتوان با تغییر در الگوی

آنستروس در مادیانهای کشورهای معتدل شمالی

فتوپریود تغییر داد و فعالیت تولیدمثلی مادیان را

مشابه میباشد؛ به طوری که گفته شده است در

افزایش داد (گینزر  8339و حافظ و حافظ  .)9553در

کشورهای معتدل شمالی دوره آنستروس در مادیانها

گنزر0

از ماه اکتبر تا فورریه (مهر تا بهمن ماه) میباشد .در

( )8310نشان داده شد که در پاسخ به افزایش مصنوعی

فصل پاییز با افزایش دوره تاریکی مدت زمان ترشح

طول روز ،آنهایی که زودتر در معرض نور مصنوعی

مالتونین از غده پینهآل افزایش یافته و این تغییرات آغاز

مطالعه فریدمن ۸و همکاران ( )8313و کویسترا و

ورود مادیان به آنستروس میباشد (گرین و همکاران
Long- Day Breeder

1

 )8330همچنین گفته میشود در طول این فصل غلظت
هورمون پروژسترون به کمتر از یک نانوگرم در هر
میلیلیتر کاهش مییابد (مکینون و ووس  .)8333در
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خصوص شروع فعالیت تولیدمثلی مادیانها در دی ماه

وارد شدن به بهمن و اسفندماه فعالیت تولید مثلی تقویت

با توجه به اینکه گفته شده با کاهش طول روز غلظت

میشود .با توجه به گزارش نوکی و همکاران (،)9558

مالتونین سرم خون افزایش و فعالیت تولیدمثلی کاهش

ناگی و همکاران ( )9555و الرکین و همکاران ( )9559که

مییابد (حافظ و حافظ  )9553میتوان به نتایج

بیان کردند مادیان یک گونه پلیاستروس فصلی بوده که

تحققیقات دیکمن و همکاران ( )9559اشاره کرد ،که

شروع فعالیت تولیدمثلی در آن با افزایش طول روز و

گزارش کردند تغییرات مالتونین سرم نمیتواند بیانگر

دما همراه است ،در بهار با افزایش طول روز به 80

فعالیت تخمکگذاری مادیان در طی سال باشد .از طرفی

ساعت و وجود دمای مناسب ،غلظت هورمون مالتونین

پدیده فتوپریودیسم به عنوان سیگنال بینایی در حیوانات

پالسمای مادیان کاهش و هورمونهای تولیدمثلی (LH

دارای تولیدمثل فصلی مانند گوسفند ،اسب و هامستر

و  )FSHافزایش یافته (آرندت  )9550و حداکثر فعالیت

شناخته شده است .تنظیم فعالیت تولیدمثلی به وسیله

تولیدمثلی منجر به آبستنی در فروردین و اردیبهشت

پیامهای فتوپریودیک به واسطه ترشح مالتونین از غده

ایجاد میشود .در خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور به دلیل

پینهآل در میش گزارش شده است ولی این ارتباط در

دمای بسیار باالی هوا فعالیت تولیدمثلی بر خالف

مادیان به درستی شناخته شده نیست .باری و همکاران

وجود دوره فتوپریودی مناسب کاهش مییابد.

( )9555در تحقیقی بر روی زمان و مکانیسم کنترل

از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق میتوان بیان کرد که

کننده شروع آنستروس در مادیانهای جوان و بالغ

از کل نتاج حاصل  33/1درصد ماده و  22/8درصد نر

دریافتند که شروع آنستروس در مادیانهای جوان در

میباشند و میانگین طول دوره آبستنی در مادیانهای

مقایسه با مادیانهای بالغ تمایل بیشتری برای ادامه در

این منطقه  331/9روز و بازده تولیدمثلی  03/25درصد

فصل غیرتولیدمثلی دارند .آنها با بررسی میزان سرمی

میباشد.

لپتین ،علت را باالتر بودن سرمی این هورمون در فصل
غیرتولیدمثلی در مادیانهای بالغ نسبت به مادیانهای

نتیجهگیری

جوان دانستند .همچنین بیان کردند که تأثیر کاهش دوره

نتایج این تحقیق نشان میدهد که مادیانهای عرب در

نوری و یا افزایش ترشح مالتونین بر فعالیت تولیدمثلی

این منطقه دارای تولیدمثل فصلی بوده ،به طوری که

به وسیله تغییر میزان دسترسی به انرژی با ارسال پیام

کمترین درصد راندمان آبستنی در فصل پاییز و

به محور هیپوتاالموس -هیپوفیزی و کاهش غلظت

بیشترین درصد راندمان آبستنی در فصل بهار مشاهده

خونی لپتین صورت میگیرد .از طرفی بیان شده است

میشود.

مادیانهایی که وارد روزهایی با دوره نوری کوتاه

تشکر و قدردانی

میشوند پس از مدتی در برابر تأثیر روزهای کوتاه

نویسندگان وظیفه خود میدانند که از هیأت سوارکاری

بیتفاوت شده و حساسیت مغز در برابر تأثیر فیدبک

دزفول بویژه جناب سرهنگ علیرضا پنبهزن ریاست

منفی استروئیدهای گونادی به خودیخود کاهش

این هیأت و آقای محمد اخالقیفر از اعضای این هیأت

مییابد و تراوش  GnRHو گونادوتروپینها افزایش

به خاطر همکاری صمیمانه در زمان انجام تحقیق تشکر

مییابد (داوید  )9589به همین دلیل فعالیت تولیدمثلی از

و قدردانی نمایند.

دیماه با حداقل فحلی و تخمکگذاری آغاز شده و با
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Abstract
In order to understanding the reproductive performance of Arab mares in Dezful city under natural
photoperiod and selecting the appropriate month for the conception, statistical data related to
reproductive characteristics )Number of tractioned animals and the number of pregnancies in this
regard( of healthy mares 3 to 18 years were collected from April 1998 to the May 2012. Data was
analyzed by using Excel program and after calculating the efficiency of pregnancies in the each
seasons and months, results analyzed in a completely randomized design using SAS software and
comparison of means was performed by using Duncan's test. The results show that between the
months of spring, summer and winter, the pregnancy efficiency Percent under natural photoperiod
was significant (P<0/05) but not between autumn months (P>0/05). Also the result showed that
highest reproductive activity and pregnancy efficiency Percent was in April May, June and March,
respectively and lowest reproductive activity and pregnancy efficiency Percent was in December,
November, October and January, respectively. According to these results, the autumn is anestrous
season and spring is the best reproductive activity season in the mares of this area.
Keywords: Male, Reproductive performances, Photoperiod, Pregnancy, Anestrous

