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 چکیده

ژوهش پدها در دسدت داتدت  ، نخست باید اطالعات جامعی از دامددار مثلیبهبود بازده تولیدبه منظور مطالعاتی  زمینه
جان ها  آذربایاستاندر  ها  موجودگوسفنددار از   ها  قزل در تعدادمثلی میشعملکرد تولیدحاضر با هدف بررسی 

قدزل از منداطم مختلدس اسدتان  ندژادگوسدفند گلده  30 ،هاپس از طراحی پرسشنامه :کار روشانجام تد   ترقی و غربی
 دامدداران سدسس  انتخدا  تددند بده ودورت تدداد ی گله در هر استان( 15) غربیاستان آذربایجان ترقی وآذربایجان

هدا نامهنتایج پرسش  آور  تدجمعی مثلتولیدعملکرد  ربوط بهو اطالعات م ندمداحبه تد با استفاده از پرسشنامه هطقمن

بر  :نتایج  گزارش تدند (هاادهدسایر برا  ) انحراف معیار±و میانگین  (بند  تدهها  طبقهدادهبرا  )به وورت درود 
مثلی در لیدها  توتاخص متوسطدو استان روستایی بودند  در  پرورش ها سامانهدرود  87پژوهش  این نتایجاساس 

ز درودد اسدتفاده ا 20، ییزاچنددقلودرودد  24زایی، برهنرخ درود  65 درود نرخ آبستنی، 79 عبارت بود از:دو استان 
 سدامانه( بدین >05/0P) نتایج، همبسدتگی منفدیبر اساس  ها گیر  میشاولین جفت سنماهگی  17 ساز   حلی وهمزمان

زه بدین اندداو  عشایر  سوق پیدا کرده اسدت(سامانه به سمت  سامانه پرورشام )با ا زایش تعداد د پرورش و اندازه گله
ه سمت پرورش ب سامانهتر ها  بزرگگلهوجود داتت که به معنا  این است که در  ساز   حلیگله و استفاده از همزمان

 سداز   حلدینوین همزمان ها عالقه کمتر  به استفاده از روش سامانهدر این نوع  و عشایر  سوق یا ته است سامانه

 اسدتان گوسدفند قدزل  هاگلده در یمثلددیدتول نییپدا عملکردپژوهش حاضدر کلی نتایج :نهایی گیرینتیجه  داتتوجود 
مددیریت  و ی حلد  سدازهمزمدان  هداروش از کم استفاده علت بهرا نشان داد که ممکن است  یغرب و یترقجانیآذربا

ساز   حلدی بده گوسدفندداران و ها  نوین همزمانرسانی در مورد روشسد با اطالعربه نظر میبنابراین   باتدضعیس 
  حلدی سداز همزمدان کده هداییدام مددیریتنویسدی و به همدراه آمدوزش جیره باال بردن سطح دانش آنها در این زمینه

  مثلی و سودآور  باالتر را در سطح منطقه ایجاد کرد بتوان بهبود عملکرد تولید اند،تده
 

    حلیسازهمزمانمثلی، عملکرد تولیدگوسفند قزل،  غربی، پرسشنامه، ، آذربایجانآذربایجان ترقیکلیدی:  واژگان
 

 مقدمه
ها  دار  و پرورش گوسفند از  عالیتاز دیرباز گله

قزل یکی از  عمده بخش کشاورز  در ایران است 
ایرانی و بومی  جثهمتوسط دارنژادها  گوسفند دنبه

علی اکبر  و است ) و غربی آذربایجان ترقیها  اناست
این نژاد  ( 2016حسین زاده و همکاران ؛ 2015همکاران 

چندقلوزا است و گوتت، پشم، پوست و تیر از 
قاسمی پناهی و همکاران ) این نژاد هستند تولیدها 
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 ریت و گوتت نیتأم در یمهم سهم قزل گوسفند(  2016
اسمی پناهی و همکاران ق) دارد آذربایجان منطقه در

ین منابع درآمد ترمهماز سو  دیگر، یکی از  ( و2016
؛ (2015نبو  و همکاران ) گوسفندداران از تولید بره است

اندازها  بهبود تولید منطقه، بهبود یکی از چشم بنابراین،
( 1998) حسینیضمیر  و   است دام یمثلتولیدعملکرد 

یانگین طول دوره م  قزل دارا  هامیشگزارش کردند 
کیلوگرم )دامنه  8/148تولید تیر  و روز 173تیروار  

 1236 در این نژاد تولید تیر روزانه  هستند (100-220
گرم پس از  335و ها گرم در زمان تیرخوار  بره

ی گوسفندان تحت تاثیر مثلتولیدچرخه   است گیر تیر
دما  محیط، وضعیت  عواملی همچون است و 1 توپریود

)مانند  اثر متقابل اجتماعی با سایر گوسفندان ،ا ذیهتغ
را  مثلتولیددوره تیروار   وزایی برهاثر قوچ(، تاریخ 
 میشها(  2003روزا و بریانت )دهد میتحت تاثیر قرار 

  جفتگیر  دل و هستند  دلی جنسی  عالیت دارا 
 یلاوا ان،یرا در گوسفند  گلهها در از نداچودق و طبیعی
 نماز از نظر د یاز  هاوتتفا ،با این حال  ستا پاییز
 مختلس  هاادنژ  جفتگیر  دل لطو همچنین و وعتر

  دل از گاهیآ بنابراین  است هتد ارشگز گوسفند
 خواهد داتت گله مدیریت در مهمی نقش  جفتگیر

تلقیح  ازها در تعداد  از پژوهش(  2008خالدر  )
به   حلی ساز زمان  مختلس همهاروشو  مدنوعی

تده استفاده  در این نژادزایی برهمنظور ا زایش نرخ 
(  2014؛ نجفی و همکاران 1998ضمیر  و حسینی ) است

 ساز همزمان از استفاده تده است که گزارش همچنین
  هامیش بارور  بهبود در ،خارج از  دل و  التینگ

؛ قاسمی 2012)دقیم کیا و رهبر  دارد  نقش موثر قزل
 (  2018؛ احمد زاده و همکاران 2016مکاران پناهی و ه

ی مثلتولید  هادر مورد تاخص با توجه به این که
اطالعات غربی  آذربایجان ترقی در منطقه   قزلهامیش

ریز  به منظور برنامه ،بنابراین ؛جامعی در دست نیست
تناخت  بایدنخست  ،یمثلتولیدبرا  بهبود وفات 
داتته  حیوان در منطقهاین ی مثلتولیدجامعی از اطالعات 

پیشنهاد  باتیم تا بتوان بهترین راهکارها  مدیریتی را

 
1 Photoperiod  

مثلی عملکرد تولید پژوهش حاضراز این رو، در  کرد 
ها  آذربایجان در سطح استان موجودها  قزل میش

مورد بررسی قرار  ا ترقی و غربی در قالب پرسشنامه
 گر ت 

 

 هامواد و روش
هدا تنظدیم و نخسدت پرسشدنامه ژوهشبرا  انجام این پد

ها  گوسدفند قدزل مثلی گلهتا عملکرد تولید ندطراحی تد
غربدی و  ها  آذربایجاناستان مختلس ها تهرستاندر 

د  در ایددن رسددی قددرار گیددرتددرقی مددورد بر آذربایجددان
گلدده مددیش قددزل از مندداطم مختلددس اسددتان  15پددژوهش 
مختلدس گله میش قدزل از منداطم  15 ترقی وآذربایجان

  تدندانتخا  به وورت تداد ی  غربیاستان آذربایجان
مراجعده تدد و اطالعدات  ها  مشخص تدهسسس به گله

 نددوع زیددر از طریددم مددداحبه بددا دامددداران ثبددت گردیددد:
 -3 روسدتایی، -2 عشایر ، -1) گوسفند پرورش سامانه

 -2، (راس 19تددا  5) کوچدد -1گلدده   اندددازه وددنعتی(،
، (راس 499تدا  100) بدزرگ -3، (راس 99تا  20) متوسط

) دتدددتی زاده  {(راس 500 از بدددیش) بدددزرگ خیلدددی -4
قدوچ،  مدیش، تعدداد گلده، تعدداد گوسفند کل ، تعداد(2011
مرگ و  میزان ماده، بره نر، تعداد بره بره، تعداد کل تعداد
 ددلی،  داخدل گیر جفدت اولین در هامیش گله، سنمیر 
 هددا، روشبره تولددد زایددش، وزن اولددین در هددامیش سددن

 گلدده، دروددد زاییچندددقلو  حلددی، نددرخ سدداز همزمان
 و تدروعزمدان ی، مثلتولیدد  عال دوره گله، طول آبستنی
زمدان اندداز ،  قدوچ پایدان و تروعزمان ها،  حلی پایان

 از تددیرگیر ، وزن از هددا، سددنزایش پایددان و تددروع
 نرهددا، تولیدددمثل تددیرگیر  از هددا، وزنماده تددیرگیر 

 داتدتی مدیش گله، تعداد قسر میش  دل، تعداد از خارج
 در قوچ هر ازا  به میش گله، تعداد داتتی قوچ گله، تعداد

دوقلدوزا،  میش جنین، تعداد سقط ، تعدادگیر جفت  دل
 از اعدم گوسدفنددار  مسداحت قلوزا، کل سه میش تعداد

( 1 دامدددار  تحدددیالت سددطح مسددقس، غیددر و مسددقس
 دیدسلم،( 5 دبیرسدتان،( 4 راهنمدایی،(3 ابتدایی،( 2 بیسواد،

 تددغل {،بدداالتر دانشددگاهی تحدددیالت (7 دیددسلم،  دوق( 6
( 4 ،باغدار ( 3 ،دامدار ( 2 ،کشاورز ( 1  دامدار اولی
( 1 دامددددار  دوم تدددغل { وسدددایر( 6، کارمندددد( 5 ،آزاد
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 ،کارمندد( 5 ،آزاد( 4 ،باغدار ( 3 ،دامدار ( 2 ،کشاورز 
   {سایر( 6

هددا بدده   اطالعددات، نتددایج پرسشددنامهآورپددس از جمددع
بنددد  تددده و هددا  طبقهوددورت دروددد در مددورد داده

رش هدا گدزادر مورد سدایر داده انحراف معیار±میانگین 
 ا دزارنرم GLM رویه از استفاده با هاداده پایان در  تد

SAS روش بدا بند  تده نیدزطبقه ها داده  تدند آنالیز 
همچنددین   تدددند زارشگدد و آنددالیز اسددکور یشددر و کا 

بددا اسددتفاده از همبسددتگی بددین وددفات مهددم تولیدددمثلی 
محاسدبه SAS 9.2 (2008 )ا زار نرمهمبستگی اسسیرمن 

ها  هر دو اسدتان در آندالیز همبسدتگی )مجموع داده تد
 بدا اسدسیرمنو ضدریب همبسدتگی نظر گر ته تددند(  در

در قسدمت نتدایج پدژوهش  درود 05/0دار  سطح معنی
   ردیدگگزارش 

 

 نتایج و بحث
گوسفنددار  بررسی تده در  15از بین  بر اساس نتایج،

 13مورد سامانه روستایی بوده و  2هر استان، تعداد 
مورد سامانه روستایی بودند  همچنین از نظر اندازه گله، 

گله اندازه گله کوچ   2در استان آذربایجان غربی تعداد 
 2اندازه گله بزرگ )گله  3)هر دو گله سامانه روستایی(، 

و بقیه  گله سامانه روستایی( 1گله سامانه عشایر  و 
 گله؛ سامانه روستایی( 10ها اندازه گله متوسط )گله

گله اندازه  5داتتند  در استان آذربایجان ترقی تعداد 
گله سامانه  3گله سامانه عشایر  و  2گله بزرگ )
گله؛  10ها اندازه گله متوسط )و بقیه گله روستایی(

عمده  سامانه داتتند  بنابراین، سامانه روستایی(
 استروستایی  سامانهپرورش گوسفند در هر دو استان 

ونعتی پرورش گوسفند در منطقه وجود ندارد  سامانهو 
 سامانهدرود  33/13روستایی و  سامانهدرود  67/86)

دو استان(  در استان آذربایجان مجموع عشایر  در 
ها  اندازه ها جزو گلهاز گلهدرود  67/66ترقی 

، دازه بزرگ بودها  اندرود جزو گله 33/33متوسط و 
ها درود گله 3/13غربی ها  استان آذربایجاناما در گله

 20ها اندازه متوسط و درود گله 67/66اندازه کوچ ، 
ها در وزن تولد بره ها اندازه بزرگ بودند درود گله

بیشتر از  معنی دار  استان آذربایجان ترقی به طور

 >05/0ها در استان آذربایجان غربی بود )وزن تولد بره
Pها باتد (، که ممکن است به دلیل تغذیه بهتر میش

ساز   حلی در ها  همزماناستفاده از روش  (1)جدول 
 استان درود و در 67/26غربی استان آذربایجان

درود میانگین در  20درود ) 33/13ترقی آذربایجان
در استان آذربایجان   (1)جدول  هر دو استان( بود

مورد با  1، تنها از دو مورد گله عشایر  موجودغربی، 
مورد در  3ساز  انجام تده بود  همچنین اسفنج همزمان

استان آذربایجان غربی از  سامانه روستایی
 eCGمورد اسفنج +  2ساز  استفاده تده بود )همزمان

استان آذربایجان ترقی  در ( eCGمورد سیدر+  1و 
مورد ثبت استفاده از همزمان ساز   حلی) هر دو  2 تنها

مورد  1مورد در سیستم روستایی( گزارش تد که 
در هر دو بود   eCGمورد سیدر+  1و  eCGاسفنج + 

بودند،  ساز  نشدههایی که همزماناستان و در گله
ده و ها  تیر، مرداد و یا تهریور تروع تها از ماه حلی
گله به منطقه مهر، آبان و یا آذر بسته به ها  ماهدر 

درود  40رسند  مقدار تولیدمثل خارج  دلی پایان می
درود در  67/66غربی و ها  استان آذربایجاندر گله
ترقی مشاهده گردید  بیشتر ها  استان آذربایجانگله

سواد بودند  در استان دامداران هر دو استان کم
 )مال  دامدار ( درود دامداران 60غربی آذربایجان
درود  67/6درود تحدیالت ابتدایی،  67/6بیسواد، 

درود  67/6درود دیسلم،  67/6تحدیالت راهنمایی، 
درود دامداران تحدیالت  33/13 وق دیسلم و 

 داتتند  همچنین در استان آذربایجان باالتر دانشگاهی
درود سطح  33/33درود بیسواد،  67/26ترقی 
درود دبیرستان،  33/13درود راهنمایی،  20ابتدایی، 

در هر دو استان تغل اولی   درود دیسلم ثبت تد 67/6
درود در  33/73) است دامسرور گوسفندداران 

ترقی( و درود در آذربایجان 60غربی و آذربایجان
اکثر دامداران در کنار تغل دامسرور  به کشاورز  

ها  سایر تاخص تند بادرود( نیز مشغول می 33/53)
 79زایی، درود بره 65مثلی در دو استان تامل تولید

زا، متوسط چندقلوها  درود میش 24درود آبستنی، 
ها، متوسط سن گیر  میشماهگی در اولین جفت 17سن 
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درود میش قسر  9ها، ماهگی در اولین زایمان میش 23
نسبت   همچنین (1 درود سقط جنین بودند )جدول 4و 
(  1 ل)جدوبود  1/0در دو استان  وچ به میشق

و استفاده  ی در دو استان پایین بودمثلها  تولیدتاخص
ساز   حلی در هر دو استان بسیار ها  همزماناز روش

محدود بود  به طور مشابه با نتایج پژوهش حاضر، 
( با پژوهشی که بر رو  2014سیفی و همکاران )

منطقه میاندوآ  استان  گوسفندان نژاد قزل و ا شار در
مثل غربی انجام دادند گزارش کردند که تولیدآذربایجان

در این منطقه به وورت طبیعی بوده و از تلقیح 
تود  به عالوه میزان کل مدنوعی استفاده نمی

به دست  76/21 قزل طور متوسط در نژادچندقلوزایی به
آمد و این در وورتی است که میزان سقط جنین در 

که رقم قابل توجهی  بوددرود  39/11   قزلهاگله
ها  بررسی تده در پژوهش سیفی و در گله  است

( زمان بروز  حلی در هر دو نژاد عمدتا 2014همکاران )
ها تیر و مرداد ماه بود و نسبت قوچ به میش در گله

و همکاران  مطلم خدایی  ثبت گردید 20به  1حدودا 
در دواستان  ارس و  ها  انجام تده( در بررسی2014)

مرکز  با استفاده از پرسشنامه و از طریم مداحبه، 
ها  میزان دانش  نی دامداران درباره روش

ساز   حلی را در حد متوسط گزارش کردند که همزمان
بودن پایین ،تده توسط آنها گزارشبا توجه به نتایج 

ساز   حلی در استفاده از همزمانمیزان 
نشدن دو استان به دلیل برگزار ها  اینگوسفنددار 

   بود دارهادامها  آموزتی و توجیه نشدن دوره
  پژوهش هاحاول از پرسشنامه نتایج ،به طور کلی

دو ها  مشکل اولی تولید پایین گوسفنددار  حاضر،
پرورش  سامانهرا نبود ترقی و غربی استان آذربایجان

نکردن تفاده اسبه دلیل  مثلیعملکرد پایین تولیدونعتی، 
پایین در زمینه  دانش حلی و  ساز ها  همزماناز روش
ها  نوین و در نتیجه عدم اطالع از روش دامسرور 
این در حالی است که  نشان دادند  ساز   حلیهمزمان
زایی و ها  مختلس رو  این نژاد، بهبود برهپژوهش

ها  کارگیر  روشه مثل را با بعملکرد تولید
نجفی  به عنوان مثال، گزارش کردند     حلیسازهمزمان

ها  ساز  میش( با استفاده از همزمان2014و همکاران )

نرخ  (eCG) 1اسب جفت گنادوتروپین+ سیدر قزل با
نشان  باالتر  رازایی و نرخ دوقلوزایی آبستنی، نرخ بره

( با استفاده 2016دادند  قاسمی پناهی و همکاران )
ها  در میش همراه  التینگ به eCGزسیدر+ همزمان ا

درود آبستنی را در  100زایی و درود بره 276، قزل
گزارش را ها  قزل مثلی در میشخارج از  دل تولید

( با 2016کردند  در پژوهشی دیگر، احمد  و میرزایی )
 14ساز   حلی اسفنج پروژستاژن )استفاده از همزمان
نشان  در زمان برداتتن اسفنج، eCGروز( و تزریم 

دادند در وورتی که دو روز بعد از برداتتن اسفنج، 
یا هورمون آزادکننده  2گنادوتروپین جفت انسان

تزریم توند، ا زایش نرخ دو قلوزایی را به  3گنادوتروپین
( با تغذیه جیره 2018دنبال دارد  احمد زاده و همکاران )

 التینگ مکمل تده با موننسین سدیم یا مخمر 
Saccharomyces cerevisiae ها  قزل در در میش

مثلی، ا زایش نرخ دوقلوزایی و نرخ بارور   دل تولید
را در مقابل گروه کنترل دریا ت کننده جیره  التینگ 

ها، گزارش کردند  ضمیر  و حسینی بدون این ا زودنی
ها  در میش ساز ( با بررسی چند روش همزمان1998)

بنابراین به   کردند را گزارشزایی ا زایش نرخ بره قزل
ها  نوین رسانی در مورد روشرسد با اطالعنظر می
ساز   حلی به گوسفندداران و باال بردن سطح همزمان

مثلی و دانش آنها در این زمینه بتوان بهبود عملکرد تولید
 یدسودآور  باالتر را در سطح منطقه ایجاد کرد  اما با

آمد پایین اجرا  برا  دامداران با سطح در کرد که توجه
ساز  آسان، موثر و کم هزینه از ها  همزمانروش

و  حسنی داش تسهدر پژوهش اولویت برخوردار است  
کلوپروستنول+  بردنکاربه( با 2017همکاران )

که روش بسیار آسان و ارزانی  گنادوتروپین جفت اسب
  بنابراین مثلی را گزارش کردنداست، بهبود عملکرد تولید

 رسد بتوان این روش را برا  گوسفندداران دومی به نظر
غربی برا  بهبود نرخ بارور   و ترقیآذربایجان استان

 توویه کرد  

 
1 Equine chorionic gonadotropin 

2 Human chorionic gonadotropin (hCG) 

3 Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 
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Table 1- Reproductive traits of Ghezel sheep flocks in East and West Azarbaijan provinces 

P-value 
 

Summation of two provinces West Azarbaijan  East Azarbaijan Traits  

0.61 120.17±96.83 111±94.82 129.33±101.25 Total sheep number in each flock (head) 

0.74 64.71±37.23 62.41±40.07 67.00±35.43 Lambing rate (%) 

0.49 44.73±18.70 42.36±17.22 47.10±20.39 Male lamb percentages (%) 

0.45 55.02±18.74 57.64±17.23 52.39±20.40 Female lamb percentages (%) 

0.66 5.16±5.49 5.67±6.53 4.53±4.21 Flock mortality rate (%) 

0.43 17.40±4.06 18.00±4.47 16.80±3.65 Age at the first mating (month) 

0.46 22.70±4.57 23.33±5.14 22.07±4.01 Age at the first parturition (month) 

0.02 3.93±0.81 3.60±0.74 b 4.27±0.75 a Lamb Birth weight (kg) 

0.15 24.52±33.34 33.77±43.56 15.89±17.18 Flock ewes’ multiparity rate (%) 

0.44 79.20±5.97 78.33±4.49 80.07±7.22 Pregnancy rate (%) 

0.16 4.35±0.83 4.57±0.49 4.13±1.04 Weaning age of lambs (month) 

0.92 28.97±5.09 29.06±4.95 28.87±5.41 Female weaning weight (kg) 

0.97 34.10±5.17 34.07±4.95 34.13±5.57 Male weaning weight (kg) 

0.48 9.16±9.59 10.42±12.43 7.90±5.73 Ewes infertility rate (%) 

0.64 59.43±11.98 60.48±12.47 58.38±11.80 Flock ewe percentage (%) 

0.99 6.30±4.89 6.30±5.52 6.31±4.38 Flock ram percentage (%) 

0.79 0.10 ±0.08  0.10 ± 0.08 0.11 ± 0.08 Flock ram to ewe ratio 

0.15 3.93±4.51 5.12±5.07 2.73±3.66 Abortion rate (%) 

0.39 557.67±484.98 480.67±409.50 634.66±553.91 Flock surface area (m2) 

0.51 49.67±10.42 48.40±11.34 50.93±9.65 Framers age (year) 

0.63 20.00 26.67 13.33 Using estrus synchronization (%) 

*Data are included mean±SD. 

موجود  اتوف بین همبستگیین نتایج مربوط به ترمهم
 به اسسیرمن همبستگی در پرسشنامه با استفاده از روش

  :بودندزیر  ترح
( >05/0Pدار  )، همبستگی معنی2جدول  بر اساس نتایج

 (-6/0)ضریب همبستگی پرورش و اندازه گله  سامانهبین 
( وجود -4/0و مساحت گوسفنددار  )ضریب همبستگی 

پرورش و  سامانهوجود همبستگی منفی بین   اتتد
اندازه گله به این معنی است که با ا زایش اندازه گله نوع 

عشایر  سوق یا ته  سامانهپرورش به سمت  سامانه

 سامانهها  کوچ  با است، این در حالی است که گله
یابند  وجود همبستگی منفی بین روستایی پرورش می

وسفنددار  به این معنی پرورش و مساحت گ سامانه
روستایی مساحت گوسفنددار   سامانه در است که
یابد، که ی  دلیل برا  این کاهش مساحت، کاهش می

   روستایی باتد سامانهکاهش اندازه گله در تواند می
و  نسدبت قدوچ بده مدیشبر اساس نتایج پرسشنامه، بین 

(، سن مدیش در -42/0زایی )ضریب همبستگی درود بره
( و سدن مدیش -66/0گیر  )ضریب همبستگی ن جفتاولی
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( همبسدتگی -64/0در اولدین زایمدان )ضدریب همبسدتگی 
وجدود   (2)جددول  ( وجدود دارد>05/0Pدار )معنی منفی

 زایینسبت قوچ به میش و درود برههمبستگی منفی بین 
هدا در بدارور  گلده نقدش بیانگر آن است که اگر چه قوچ
اد بددون تناسدب، موجدب اثدر مستقیم دارند، ا زایش تعدد

تدود؛ زیدرا جمعیدت بداال  قدوچ در زایی میمنفی بر بره
هدا  ها به عنوان حیوانبرابر میش به معنا  کاهش میش

ها  بررسی تده در گلهتود  ها میکننده برهاولی تولید
( نسبت قوچ به میش 2014در پژوهش سیفی و همکاران )

 20به  1 ایجان غربی  قزل و ا شار استان آذربهادر گله
ا زایش نسبت قدوچ اگرچه در پژوهش حاضر ثبت گردید  
گله تده، با توجده  زاییدرود برهموجب کاهش  به میش

سن میش در به مشاهده همبستگی منفی بین این نسبت و 
رسد ا دزایش ، به نظر میاولین زایمانو گیر  اولین جفت

-تسن مدیش در اولدین جفدبا کاهش  نسبت قوچ به میش
مثلی ، اثدر مثبدت بدر عملکدرد تولیدداولین زایمانو گیر  
  ها  گله بگذاردمیش

( بددین دروددد >05/0Pدار  )نتددایج همبسددتگی معنددی
گیددر  )ضددریب زایددی و سددن مددیش در اولددین جفددتبره

(، سدن مدیش در اولدین زایمدان )ضدریب 54/0همبستگی 
(، درود مدیش قسدر )ضدریب همبسدتگی 66/0همبستگی 

(، -40/0قط جندین )ضدریب همبسدتگی (، درود سد51/0
-63/0ساز   حلی )ضریب همبستگی استفاده از همزمان

را ( -41/0( و تغل دوم گوسدفنددار )ضدریب همبسدتگی 
زایی و درود برهوجود همبستگی مثبت بین   نشان دادند

مدی تواندد  اولین زایمانو  گیر سن میش در اولین جفت
که  ها باتدار به دلیل ترایط ضعیس حاکم بر گوسفندد

بدا  تردر سدنین پدایین زایمدان و گیدر جفدتدر وورت 
ا زایش مرگ و میر بره و میش، کداهش بدره زایدی را در 

منطقه  دامدارانتجربی این نتیجه همچنین با نظر   پی دارد
-16سدن هدا در سدال دوم )بره میشاستفاده از  مبنی بر

ور آبسدتنی بده منظدگیر  و برا  اولین جفت (ماهگی 18
وجددود همخددوانی دارد   حفددب بددارور  مطلددو  گلدده

زایددی و اسددتفاده از بددین دروددد برههمبسددتگی منفددی 
 اسددتفاده معنددی بدده اسددت ممکددن سدداز   حلددیهمزمان

 یدددا و  حلدددی سددداز همزمان هدددا  روش از نادرسدددت
 از اسدتفاده بندابراین و زاییبره اندازه از بیش بودنپایین

 پدایین زایدیبره درودد ایدن جبدران برا  ساز همزمان
زایدی و بین درود برهباتد  همچنین این همبستگی منفی 

تواند به دلیدل تدرایط می ساز   حلیاستفاده از همزمان
مانندد جیددره  هداغیدر اسدتاندارد حداکم بدر گوسدفنددار 

نامناسب، مدیریت ندامطلو  مدیش و بدره هدا  همزمدان 
 سداز   حلدی در، زیرا در آزمایشها  همزمانباتد تده

زایدی و این نژاد با تدرایط مددیریتی مطلدو ، بهبدود بره
)ضدمیر  و حسددینی  بدارور  گلده مشداهده تددده اسدت

؛ 2016؛ احمد  و میرزایدی 2014؛ نجفی و همکاران 1998
؛ حسددنی داش تسدده و 2016قاسددمی پندداهی و همکدداران 

 (  2018احمدزاده و همکاران و  2017همکاران 
ها  ( بین درود بره>05/0Pدار  )همبستگی معنینتایج 

(، -47/0نر و درود مرگ و میر گله )ضدریب همبسدتگی 
-52/0گیر  )ضریب همبسدتگی سن میش در اولین جفت

(، -46/0(، سن میش در اولین زایمان )ضریب همبسدتگی 
(، درودد آبسدتنی 48/0وزن تولد بره )ضریب همبستگی 

هددا سددن از تددیرگیر  بره و (49/0)ضددریب همبسددتگی 
وجدود   (2)جددول  نشدان داد( -43/0سدتگی )ضریب همب

ها  نر و درودد مدرگ و همبستگی منفی بین درود بره
دار بدین سیسدتم با توجه به عددم تفداوت معندیمیر گله، 

ها  ندر و مداده و ها بین برهایمنی و غلظت ایمونوگلوبین
هدا در در مادههدا ایمونوگلوبینحتی گداهی مقددار بداالتر 

 و 1997؛ خدان و احمدد 1984ین نگو) ها  پیشینپژوهش
از طریم سیستم ایمندی قابدل  (2016روگیر  و همکاران 
دلیدل ایدن همبسدتگی  ممکدن اسدت توجیه نیست؛ بنابراین

کداوینی و همکداران ) باتدباالتر نرها  سرعت رتد منفی
هدا  ندر و   وجود همبستگی منفی بین درودد بره(2015

بددین  گیر ، همبسددتگی منفددیسددن مددیش در اولددین جفددت
هددا  نددر و سددن مددیش در اولددین زایمددان و دروددد بددره

ها  نر و درودد آبسدتنی نشدان همبستگی مثبت بین بره
ها  نر در تولیدد نسدل آیندده و بندابراین از نقش این بره

بهبود بارور  در گله دارد  وجدود همبسدتگی مثبدت بدین 
ها  نر و وزن تولد بره و همبستگی منفی بدین درود بره
ها به این دلیدل   نر و سن از تیرگیر  برههادرود بره
ها  نر از ا دزایش وزن بیشدتر  نسدبت بده است که بره

)کدداوینی و همکدداران  هددا  مدداده برخددوردار هسددتندبددره
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رو زودتر به حداقل وزن مدورد نیداز بدرا  ، از این(2015
  توند از تیرگیر  رسیده و زودتر از تیر گر ته می

ها  مداده ( بین درود بره>05/0Pدار  )همبستگی معنی
(، سدن 52/0و درود مرگ و میر گله )ضریب همبسدتگی 

(، سدن 52/0گیر  )ضریب همبستگی میش در اولین جفت
(، وزن 44/0مدیش در اولددین زایمدان )ضددریب همبسددتگی 

نی (، دروددد آبسددت-47/0تولددد بددره )ضددریب همبسددتگی 
هددا سددن از تددیرگیر  بره و (-44/0)ضددریب همبسددتگی 

همچندین   (2)جدول  ( وجود دارد39/0بستگی )ضریب هم
( بدین =07/0P) دارمتمایل به معنیوجود همبستگی مثبت 

هددا  مدداده و دروددد سددقط جنددین )ضددریب دروددد بره
وجددود   (2)جدددول  بدده ثبددت رسددید( 32/0همبسددتگی 

ها  ماده و درودد مدرگ همبستگی مثبت بین درود بره
مداده و  هدا و میر گله، همبستگی منفی بدین درودد بره

ها  ماده وزن تولد بره و همبستگی مثبت بین درود بره
و بودن ها، همگی نشان از ضعیسو سن از تیرگیر  بره

هدا  تر بدرهها  ماده، وزن تولد پایینمانی کمتر برهزنده
تدر ماده و بنابراین سن از تیرگیر  باالتر بده دلیدل دیدر

رسیدن بده وزن مناسدب بدرا  تدیرگیر  اسدت  وجدود 
ها  ماده و سن مدیش در همبستگی مثبت بین درود بره

ها  ماده اولین جفتگیر ، همبستگی مثبت بین درود بره
گیدر ، همبسدتگی مثبدت بدین و سن میش در اولین جفدت

هددا  مدداده و سددن مددیش در اولددین زایمددان، دروددد بره
ها  ماده و درودد سدقط همبستگی مثبت بین درود بره
ها  ماده فی بین درود برهجنین و همچنین همبستگی من

طور ها بهو درود آبستنی، به این دلیل است که بره میش
گیدر  و آبسدتنی اسدتفاده کلی در سدال اول بدرا  جفدت

تدوند و در ودورت آبسدتنی سدقط جندین بداالتر  نمی
هدا  مداده خواهند داتت  بنابراین با توجه به این که بره

تدوند، ده مدیگیر  در گله استفادر سال دوم برا  جفت
هددا  مدداده بددارور  گلدده در همددان سددال را کدداهش بددره
هدا در بره  اندداز  و بدارور)به دلیدل عددم قوچ دهندمی

   سال اول(

( بدددین سدددن اولدددین >05/0Pدار  )همبسدددتگی معندددی
گیر  و سددن مددیش در اولددین زایمددان )ضددریب جفددت

، (-60/0)ضریب همبسدتگی (، وزن تولد بره 92/0همبستگی 

(، درود 49/0ها )ضریب همبستگی رگیر  برهسن از تی
(، سدطح تحددیالت 39/0میش قسر )ضدریب همبسدتگی 

(، تدددغل دوم -41/0گوسدددفنددار )ضدددریب همبسدددتگی 
( و سن گوسدفنددار -48/0گوسفنددار )ضریب همبستگی 

  وجدود (2)جددول  ( وجدود دارد37/0)ضریب همبستگی 
 گیدر  و وزن تولددهمبستگی منفی بین سن اولدین جفدت

گیر  و سن از بین سن اولین جفتو همبستگی مثبت  بره
زایی در می تواند به دلیل ا زایش چندقلو هاتیرگیر  بره

سن از سنین باالتر و بنابراین کاهش وزن تولد و ا زایش 
تر( باتددد  )بدده دلیددل وزن تولددد پددایین هدداتددیرگیر  بره

گیر  و درود مدیش همبستگی مثبت بین سن اولین جفت
ها باتدد؛ بددین تواند به دلیل مدیریت ضعیس دامیمقسر 

هدا سدنین گیر ، میشمعنی که با ا زایش سن اولین جفت
مثلی مطلدو  بارور  مطلو  خود را بدون عملکرد تولیدد

 نددامطلو  بددارور  بددا بدداالتر سددنین بدده سددسر  کددرده و
همچنددین نتددایج همبسددتگی نشددان داد کدده رسددند  می

بدداالتر در سددنین گوسددفنددارانی بددا سددطح تحدددیالت 
دهندد، ایدن گیر  میهدا اجدازه جفدتتر به بره میشپایین

گیر  با ا زایش تحدیالت دامددار کاهش سن اولین جفت
ا  توانددد بدده دلیددل بهبددود تددرایط مدددیریتی و تغذیددهمی

نیز مربوط باتد که دامدار  با ا زایش تحدیالت دامدار 
در این ترایط میش ها زودتر بده تدرایط مناسدب بددنی 

 رسند  وجود همبستگی منفی بین سنگیر  میبرا  جفت
تواند به ایدن می گوسفنددار دوم تغل و گیر جفت اولین

به عندوان تدغل  را کشاورز که  یندامداراعلت باتد که 
ز طریدم هدا  آنهدا بدا تغذیده بهتدر )امیش، برهدوم دارند

استفاده از محدوالت و ضدایعات کشداورز  در تغذیده 
رسدند؛ گیر  میتر به وزن مناسب برا  جفدتدام( سریع
یابدد  ایدن در کداهش می گیر سدن اولدین جفدتبنابراین 

)و به طور عمده بدا  سن باالترحالی است که دامدارانی با 
مندد بده بداالبردن سدن اولدین عالقدهتر(، تحدیالت پایین

بدده دلیددل وزن پددایین هددا  خددود میشگیر  در برهجفددت
 هستند زایی ها و جلوگیر  از مشکالت سختمیشبره
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Table 2- Correlation coefficient of reproductive performance traits 
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Flock size 

 

-0.60 *            

Ewe percentage 0.034  -0.33  

ᵦ 

          

Ram percentage -0.19  0.01  0.46 **          

Ram to ewe ratio -0.20  0.06  0.28  0.97 **         

Lambing rate -0.006  0.37 * 

 

-0.97 **  -0.59 **  -0.42 *        

Male lamb percentage -0.03  -0.02  0.10  0.17  0.12  -0.16        

Female lamb percentage 0.00  -0.02  -0.06  -0.15  -0.12  0.12  -0.97 **       

Flock mortality rate (%) 0.09  -0.16  0.19  -0.06  -0.11  -0.11  -0.47 *  0.52  *     

Age at the first mating 0.11 

 

0.02 

 

-0.44 ** -0.72 ** -0.66 **  0.54 **  -0.52 **  0.52 **  0.44 *    

Age at the first delivery 0.04  0.04  -0.49 **  -0.69 **  -0.64 **  0.66 ** -0.46 ** 0.44 ** 0.33  0.92 **    

Lamb birth weight (kg) 0.27  -0.34  

ᵦ 

0.29  0.31  

 ᵦ 

-0.27  -0.35  

ᵦ 

0.48  

** 

-0.47  

** 

-0.28  -0.60  

**  

-0.55  

**  

 

Pregnancy rate 0.006  -0.14  -0.04  -0.15  -0.13  0.02  0.49  

**  

-0.44  

** 

-0.21  -0.09  -0.05  0.38  

* 

Weaning age of lambs (month) -0.29  0.41  

 * 

-0.28  -0.03  0.03  0.32  

 ᵦ 

-0.43  

** 

0.39  

 * 

0.35  0.49  

**  

0.48  

**  

-0.70 

 **  

Unfertile ewe rate -0.21  0.15  -0.46  

** 

-0.37  

* 

-0.27  0.51  

**  

-0.24  0.20  0.32  0.39  

* 

0.51  

**  

-0.25  

Abortion rate 0.02  -0.16  0.45  

** 

0.30  0.22  -0.40  

* 

-0.34  0.32  

 ᵦ 

0.37  -0.10  -0.21  -0.26  

Flock ewes’ fecundity rate -0.04  0.29  -0.23  -0.02  0.09  0.24  -0.27  0.23  0.09  0.13  0.06  -0.22  

Estrus synchronization use 0.09  -0.51  

**  

0.60  

**  

0.16  0.03  -0.63  

**  

-0.03  0.12  0.11  -0.16  -0.14  0.17  

Flock surface area (m2) -0.40  

* 

0.59  

**  

-0.15  0.25  0.28  0.17  -0.08  0.03  0.03  0.06  0.12  -0.31  

ᵦ 

Farmer education -0.07  0.15  -0.07  0.24  0.28  0.02  0.37  

* 

-0.42  

 * 

-0.41  

ᵦ 

-0.41  

 * 

-0.36  

* 

0.07  

Farmer main job -0.13  0.15  -0.18  -0.06  -0.06  0.20  -0.03  0.03  0.23  0.14  0.11  -0.41  

* 

Farmer second job 0.02  -0.29  0.34  

 ᵦ 

0.20  0.18  -0.41  

* 

0.34  

* 

-0.30  -0.76  

**  

-0.48  

**  

-0.43  

 * 

0.39 

 * 

Framer age (year) 0.31 ᵦ 0.08  -0.02  -0.26  -0.28  0.08  -0.28  0.22  0.23  0.37  

 * 

0.39  

 * 

-0.14  

*In each cell, the above number is the correlation coefficient. * and ** stand for P values of 0.05 and 0.01 and ᵦ stands for P values between 0.05 and 

0.10. 
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 (-41/0)ضدریب همبسدتگی منفدی همبستگی ایج وجود نت
سداز  ها و استفاده از همزمانبین سن از تیرگیر  بره

(  ایدن همبسدتگی 3را نشان داد )جددول ( >05/0P)  حلی
هدا  هدا  میشتواند به این دلیدل باتدد کده برهمنفی می

همزمان تده با هم متولد تدده و بدا هدم از تدیر گر تده 
ه و مدیریت بهتدر  برخوردارندد و از توند و از تغذیمی

نبودن جلدوگیر  ها به دلیل همسدندیر از تیرگر تن بره
انجددام  سدداز همزمان کدده تددرایطی در تددود  زیددرامی
 الی 4 بره ی  است ممکن نبودن،سنتود، به دلیل همنمی
  کند استفاده مادر تیر از بیشتر و ماه 5

رسی در ی  پژوهش مشابه بر رو  گوسفند، با بر
مثلی در گوسفند تولید مختلس همبستگی بین وفات

بین سن میش در  11/0کرد  ایرانی، ضریب همبستگی 
ها  متولد تده به ازا  هر زایی و تعداد برهاولین بره

بین سن  13/0میش در هر بره زایی؛ ضریب هبستگی 
ها  متولد تده به زایی و تعداد کل برهمیش در اولین بره
ها  بین تعداد بره 17/0ضریب همبستگی ازا  هر میش؛ 

زایی و تعداد متولد تده به ازا  هر میش در هر بره
ها  از تیر گر ته تده برا  هر میش در هر بره
بین تعداد  19/0زایی و همچنین ضریب همبستگی بره
زایی و ها  متولد تده به ازا  هر میش در هر برهبره

هر میش در  ه ازا ها  از تیر گر ته تده بکل وزن بره
  (2017 تهداد  و ساقی) زایی گزارش تدهر بره

( نشان دادند همبستگی ژنتیکی 2004اسنودر و همکاران )
ها  متولد تده و از بین عملکرد جنسی قوچ و تعداد بره

تیر گر ته تده بسیار پایین است و بنابراین انتخا  
ن وفر  و همکارا  برا  عملکرد جنسی قوچ توجیه ندارد

بین وزن ی  سالگی گوسفندان  همبستگی مثبت( 2007)

Table 3- Correlation coefficient of reproductive performance traits (Continuous) 

Spearman's correlation coefficient and p-value of the traits  
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Weaning age of lambs 

(month) 
-0.25           

Unfertile ewe rate -0.04  0.35  

ᵦ 
        

Abortion rate -0.48 ** 0.02 
 

-0.23         

Flock ewes multiparity 

rate 
0.06 

 
0.47 

** 

0.12 

 

-0.19        

Estrus synchronization 
use 

-0.07  -0.41 

* 

-0.37  

 * 

0.48  

 ** 

-0.62 

** 

     

Flock surface area (m2) 0.06 

 
0.55 

** 

-0.03 

 

0.03 

 
0.37 

* 

-0.37  

* 

    

Farmer education 0.04 
 

-0.01  
 

0.05 
 

-0.04 
 

0.005 
 

-0.15  0.15 
 

   

Farmer main job -0.11  0.45 

** 

0.20 

 

-0.09  0.53 

** 

-0.33  

ᵦ 
0.18 

 

0.21 

 

  

Farmer second job 0.39 

* 

-0.46  

** 

-0.47  

** 

-0.06  -0.14 

 
0.40 

* 

-0.30  

 

0.19 

 

-0.30   

Framer age (year) -0.31  0.15 

 

0.04 

 

-0.09  -0.06 

 

0.03 

 

0.004 

 
-0.39  

* 

-0.23  -0.32 

ᵦ 

*In each cell, the above number is the correlation coefficient. * and ** stand for P values of 0.05 and 0.01 and ᵦ stands for P values between 0.05 

and 0.10. 
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ها  از تیر گر ته تده به ازا  هر مرینو با تعداد بره
( 2002رزاتی و همکاران )را گزارش کردند   میش

بین نرخ آبستنی و تعداد کل  8/0همبستگی ژنتیکی 
بین نرخ  81/0ها  متولد تده، همبستگی ژنتیکی بره

ها  زنده متولد تده، همبستگی آبستنی و تعداد کل بره
ها  زنده در بین نرخ آبستنی و تعداد بره 27/0ژنتیکی 

بین نرخ  55/0زمان از تیرگیر ، همبستگی ژنتیکی 
ها  متولد تده به ازا  هر میش و آبستنی و تعداد بره
ها  بین نرخ آبستنی و تعداد بره 27/0همبستگی ژنتیکی 

گزارش کردند، در  از تیر گر ته تده به ازا  هر میش
بین نرخ آبستنی و  01/0منفی ژنتیکی حالی که همبستگی 

در نتایج مشاهده   ها مشاهده تددرود زنده مانی بره
مهمی بین   نوتیسیها  تده در پژوهش حاضر همبستگی

توانند پایه مثلی منطقه مشخص تدند که میوفات تولید
موارد   مثلی قرار گیرند و درانتخا  برا  وفات تولید

ها  مشاهده تده در نتیجه مدیریت ضعیس که همبستگی

توان برا  این مشکالت در سطح این دو استان است می
ها  الزم را به ا  اندیشید و برا  ر ع آن توویهچاره

 دامداران منطقه ارایه داد 
 

 گیری کلینتیجه
 استان دو  هاگله در یمثلدیتول نییپا عملکرد نتایج
 از نکردن استفاده علت به را یغرب و یترقجانیآذربا
را  مدیریت ضعیس وی  حل  سازهمزمان  هاروش
  به عنوان راهکار  برا  این مشکل پیشنهاد دادند نشان
ها  رسانی و آموزش در مورد روشبا اطالعتود می

دداران، به گوسفن و تغذیه بهینه ساز   حلینوین همزمان
 منطقه اقدام تود   مثلیدر بهبود عملکرد تولید

 

بدین وسیله از همکار  ومیمانه  تشکر و قدردانی:
جنا  آقا  دکتر محمد حسن اکبرزاده در این پژوهش 

 تود  سساسگزار  می
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Introduction: Ghezel is an Iranian medium-sized and fat-tailed sheep breed and is native in the 

East and West Azarbaijan provinces. Ghezel sheep plays an important role in supplying meat and 

milk in the region of Azerbaijan (Ghasemi-Panahi et al. 2016). Also, an important source of 

farmer's income is lambs production (Nabavi et al. 2015). Therefore, one of the prospects for 

improving the region's production is improving reproductive performance of sheep flocks. In order 

to suggest a proper approach to improve reproductive performance, there should be a 

comprehensive information from the livestock farms of these two provinces. Therefore, the present 

study was conducted with the aim of evaluating reproductive performance of Ghezel ewes in a 

couple of sheep farms in the East and West Azarbaijan provinces. 

Materials and method: After designing questionnaire in this study, 30 Ghezel sheep flocks were 

randomly selected from different regions of East and West Azarbaijan provinces (15 flocks in each 

province). Then, livestock farmers of the region were interviewed using questionnaire and 

information on reproductive performance of flocks were collected including: pregnancy rate, 

multiparty, lambs' birth weight, age at the first parturition, weaning age, lambs weaning weight, 

number of unfertile and fertile ewes, flock surface area, farmers' education, and etc. The flocks were 

divided into four flock sizes. The breeding systems were also studied based on the three groups of 

nomadic, rural, and industrial breeding systems. The results of the questionnaires were reported as 

percentages (for classified data) and mean ± SD (for other data). Also, correlation coefficients 

between important traits were calculated using Spearman’s rank-order correlation of SAS 9.2 

(2008) software. 

Results and discussion: Based on the results of this experiment, 87% of the breeding systems of 

two provinces were rural. Other reproductive indexes of two provinces included 65% lambing rate, 

79% pregnancy rate, 24% ewes' fecundity rate, 20% estrus synchronization usage, 5% flock 

mortality rate, 9% ewe's infertility rate, 0.1 ram to ewe ratio, and 17 months of age for ewes at the 

first mating. Seifi et al. (2014), with evaluating Ghezel and Afshari sheep breeds, reported low 

reproductive performance in these two breeds. Khodayi-Motlagh et al. (2014) reported low 

knowledge of farmers about the methods of estrus synchronization. However, a number of studies 

reported an extraordinary improvement in the reproductive performance of Ghezel ewes using 

different methods of estrus synchronization or using flushing rations (Najafi et al. 2014; Ghasemi-

Panahi et al. 2016; Hasani Dash Tapeh et al. 2017; Ahmadzadeh et al. 2018). Therefore, it seems 

that improving knowledge and skill of farmers about estrus synchronization methods and/or proper 
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rationing can improve reproductive performance of Ghezel sheep in the region. According to the 

correlation results, there was a negative correlation between the breeding system and the flock size 

(correlation coefficient: -0.6) and between the flock size and estrus synchronization usage 

(correlation coefficient: -0.51), (P<0.05). These results indicated that the breeding system has been 

changed into the nomadic system in the larger breeding flocks and there is a less interest in the use 

of new methods of estrus synchronization in this kind of breeding system. Also, results indicated a 

significantly negative correlation (correlation coefficient: -0.42) between ram to ewe ratio and 

lambing rate (P <0.05). So, regardless of the role of rams on flock fertility, asymmetrical increase in 

ram to ewe ratio causes a negative impact on lambing rate by reducing the ewe population (which 

are the animals whom produce lambs). The results showed a significant positive correlation (P 

<0.05) between lambing rate and the age of ewes at the first mating (correlation coefficient: 0.54) 

and also the age of ewes at the first delivery (correlation coefficient: 0.66). These positive 

correlations indicate poor rearing condition of young ewes and are consistent with the general 

believe of farmers, which they breed ewes at the second year (age 16-18 months) to obtain optimum 

fertility rate. Results showed a negative correlation between the age of ewes at the first mating and 

birth weight of lamb (correlation coefficient: -0.60), while indicating a positive correlation between 

the age of ewes at the first mating and age of weaned lambs (correlation coefficient was 0.49), (P 

<0.05). These results can be explained by higher fecundity rate in older ewes, which reduces lamb 

birth weight, while it increases weaning age of lambs. The negative correlation (correlation 

coefficient: -0.41) between weaning age of lambs and estrus synchronization use (P <0.05) can be 

due to the fact that lambs from the synchronized ewes born and weaned at the same time and then, 

reared under better nutritional and management conditions. 

Conclusion: The overall results of the present study showed low reproductive performance in the 

Ghezel sheep flocks of East and West Azarbaijan provinces due to the low use of estrus 

synchronization methods and poor management. Therefore, it seems that by informing the farmers 

about the new methods of estrus synchronization, raising their level of knowledge in this field, 

ration training, and management of synchronized animals can improve reproductive performance 

and increase profitability in the region. 
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