
 9313( 2(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

993 

 
 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   9313، دوم، شماره دومجلد 
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  هایمیشدر  پذیریجفت ایجاد هورمونی در برنامه eCG تزریق زمانبندی

 عمیق آنستروس هنگامبه قشقایی -یترک
 

 3و کاظم کریمی 2پناهحسن صادقی*، 1آبادمهسا بابایی کافی  
 بخش استادیار2دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین، پیشوا، استادیار گروه علوم دامی 3و  ارشدارشناسیک آموختهدانش1

 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور طیور و دام پرورش مدیریت

   12/23/23 تاریخ پذیرش:؛ 22/12/22 تاریخ دریافت:

 9چکیده
 ایجادبرنامه هورمونی در  eCG تزریق زمان مناسب تعیین ،هدف از انجام این پژوهش

 و تولیدمثلی بازده بر ثیر آنأدر زمان آنستروس عمیق و بررسی ت قشقایی -های ترکیمیش پذیریجفت

 322 نمره وضعیت بدنی و سن فارس بود. استان گوسفند در عشایریپرورش  سامانه در اقتصادی

استفاده  eCG+ وژسترونپر با تیمار هورمونیبرنامه  درها راس از آن 272 و شد ثبت میش راس

بر اساس زمان شده با هورمون  تیمارهای میشپروژسترون استفاده شد.  منبععنوان به . از سیدرشدند

ساعت پیش از خارج کردن سیدر،  eCG ،84تزریق  ،مگروه یکتقسیم شدند: به سه گروه  eCGتزریق 

زمان با ، همeCGتزریق  م،گروه سوساعت پیش از خارج کردن سیدر و  eCG ،28تزریق  ،مگروه دو

قرار تیمار هورمونی عنوان شاهد تحت برنامه به ،راس 32به تعداد  خارج کردن سیدر. گروه چهارم

 پروژسترون، تیمار پایانی زمان در تزریق با مقایسه در پایان از پیش ساعت eCG ،28 تزریق. ندنگرفت

 ،محصول بره متولدشده همچنین و گیریرهب و زاییبره زایش، آبستنی، هاینرخ داریمعنی طورهب

 صفاتهمچنین  (.P≤20/2) داد افزایش را بره تولید خالص و ناخالص درآمد ،محصول بره ازشیرگرفته

 در تزریق با مقایسه در ،تیمار پروژسترون تزریق شد پایانساعت پیش از  eCG 84فوق در گروهی که 

دهنده وجود نداد که نشان رخ آبستنی هیچ شاهد گروه . در(P≤12/2)تمایل به افزایش داشتند  ،پایان

                                                             
  h.sadeghipanah@gmail.com مسئول:نویسنده *
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 عمیق آنستروس فصل در که داد نشان پژوهش این نتایج آنستروس عمیق در زمان انجام آزمایش بود.

-ترکی هایمیش درپذیری برای ایجاد جفت eCGزمان تزریق  بهترین ،ماه( فروردین و اسفند)

 .است ژسترونپرو تیمار پایان از قبل ساعت 28 ،قشقایی

 

 بازده تولیدمثل ،eCG زمان تزریقپذیری، ایجاد جفتقشقایی،  -ترکی میش :كليدي هايواژه

 

 مقدمه

جا که آمار از آن. باشندمی یتولید هایبره ایران در قرمز گوشت تولید منابع ترینمهم از یکی

توان با استناد به سایر ، میگیری در ایران وجود نداردای در خصوص نرخ برهشده مستند و منتشر

 2222در سال  ،متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان بر اساس آمار. آمارها، این نرخ را محاسبه کرد

بوده هزار تن  302میلیون راس و تولید ساالنه گوشت گوسفند و بره  4/03 ایران ت گوسفندجمعیّ

 در شده کشتار بره و گوسفند رأس یك الشه وزن میانگین ،در همان سال . از طرفی(2211است )فائو، 

(، لذا با تقسیم مقدار تولید 2211)مرکز آمار ایران،  بوده استکیلوگرم  84/17های ایران کشتارگاه

 که به مرحلهتعداد بره یا دام حذفی تولید شده توان میگوشت ساالنه ایران بر میانگین وزن الشه، 

 درصد 4 با در نظر گرفتن میلیون راس خواهد بود. 4/12م را محاسبه کرد که این رق رسندمی کشتار

تعداد بره یا دام حذفی  ،(2211پناه، )صادقی رسیدن دام به مرحله کشتار تا زمان بره تلفات میانگین

های ماده که تعداد برهبا فرض این. استمیلیون راس  8/21در سال برابر با  )از شیر گرفته( تولید شده

 8/21میش حذفی کشتار شده باشد، لذا با کسر تعداد بره یا دام حذفی تولید شده ) جایگزین برابر با

ت دام مولد را محاسبه کرد که برابر با توان جمعیّ( می4/03ت کل گوسفند )میلیون راس( از جمعیّ

میلیون راس دام مولد تولید  8/32میلیون راس بره از  8/21لذا ساالنه باشد. س میأمیلیون ر 8/32

را  ایران گوسفند هایگله در گیریبره نرخ متوسط توانشود که با تقسیم رقم اول بر دوم میمی

. بر اساس اطالعات است استرالیا مانند یکشورهای از ترپایین که باشدمی 88/2 حدودمحاسبه کرد که 

یش در معرض س مأ)تعداد بره متولد شده از هر رزایی ، نرخ بره2212اداره آمار استرالیا در سال 

بوده است )اداره آمار  27/2گیری )بره از شیرگرفته( و نرخ بره 24/2های گوشتی در گلهجفتگیری( 

و باالتر نیز گزارش شده است  8/1زایی در تولیدکنندگان پیشرو کشور استرالیا (. نرخ بره2213استرالیا، 

 اهمیت دارای بسیار ایران در رمزق گوشت تولید در گوسفند سهم کهاین به توجه با(. 2212برین، )
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 هر ازای به بره تولید افزایش گوسفند، گوشت تولید افزایش در عامل ترینمهم دیگر طرف از و است

 بسیار تاهمیّ از زاییبره نرخ افزایش برای هکارهاییار کارگیری به و ارائه لذا است، مولد دام راس

. است گوسفند هایگله تولیدمثل بازده افزایش بره، لیدتو افزایش و تداوم الزمه. است برخوردار زیادی

 بره کیلوگرمیا  بره محصول از مشخصی مقدار تولید برای که شودمی باعث زاییبره نرخ بودن پایین

 سنگین هایهزینه تحمیل برعالوه امر این شود که دارینگه داشتی قوچ و میش بیشتری تعداد تولیدی،

 بازده افزایش برای راه دو. شودمی مراتع آسیب به موجب داران، گله خالص درآمد کاهش و دامدار به

یا  زمان واحد در زایش تعداد افزایش -2 چندقلوزایی نرخ افزایش -1: دارد وجود گوسفند مثلتولید

 راس هر ازای به تولیدی هایبره تعداد افزایش به مجموع در که سال دو در زایش سه سامانههمان 

 برنامه اجرای به ناگزیر سال دو در زایش سه هدف به رسیدن برای. شودمی منجر سال لطو در میش

هر راس میش  در سال دو هر در یکبار حداقل مثل تولید فصل از خارج آبستنی و پذیریایجاد جفت

 خواهد مثل تولید فصل از خارج ناچار به هاآن از یکی جفتگیری، دوره سه از ترتیب یناهب. باشیممی

تیمار  فصل، از خارج در پذیریایجاد جفت برای هاروش موثرترین از یکی(. 2220 پناه،صادقی) بود

 گوسفند در تولیدمثل .شودمی گوسفند هایگله در زاییبره نرخ افزایش باعث که استهورمونی 

 امر ینا. شودمی بیشتر جفتگیری رفتار یابد،می کاهش ییروشنا مدت طول کههنگامی و است فصلی

 تولید فصل از خارج پذیریایجاد جفت و کردن زمانهم. کندمی ایجاد بره تولید در را هاییمحدودیت

 باعث در نهایت که کندمی ایجاد تولیدکنندگان برای را مناسبی مدیریتی و اقتصادی هایفرصت مثل

 شده مشخص. شودمی امور ایرس و تغذیه زایمان، تلقیح، در بهتر کاری ریزیبرنامه و بره تولید افزایش

 نرخ افزایش و باروری بهمنجر جفتگیری و پذیریایجاد جفت باعث تواندمی پروژسترون که است

؛ نایتز و 1222کراتی و اسکینر،  ؛1244 کیسلر، و برک) بشود هامیش فصلی آنستروس هنگام ییزابره

 تیمار پایاندر  همچنین. (1222 ن،همکارا ؛ سافرانسکی و1228 همکاران، و پاول ؛2221همکاران، 

که به  2گنادوتروپین جفتی اسب سانان همان یا 1آبستن مادیان سرم گنادوتروپین تزریق پروژسترون،

 باروری، نرخ ،گذاریتخمك نرخ ،پذیریجفت بروز است ممکنشود، ده میخوان eCG اختصار

 ،همکاران لیوا و ؛2221و همکاران،  نایتز) دهد افزایش را بره تولید نتیجه در و دوقلوزایی درصد

 در گنادوتروپین هایگیرنده کم بودن دلیلبه فصل از خارج در. (2228 همکاران، و پناهصادقی ؛1224

                                                             
1- Pregnant mare serum gonadotropin (PMSG)  

2- Equine chorionic gonadotropin (eCG) 
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 فصل از خارج در پروژسترون تیمار. شودنمی مشاهده پاسخی eCG تزریق صورت در ،هافولیکول

 شود تزریق eCG آن از پس چنانچه و رودمی ارکهب فولیکول در LH2 و FSH1 هایگیرنده القا برای

؛ لیوا 1221فابرنیس و مارتین،  ؛1222کراتی و اسکینر، ) کنندمی گذاریتخمك و داده پاسخ هافولیکول

 (.1224 ،همکاران و

با تیمار هورمونی ها به و آبستنی میش پذیریجفتممکن است در پاسخ های  eCGزمان تزریق 

تیمار  پایانساعت پیش از  eCG 84 تزریق ،(2227علی ) مطالعه درباشد.  ثرؤم eCGپروژسترون و 

 122 در گذاریتخمك و پذیریجفت شد و بزرگ و متوسط هایفولیکول ظهورموجب  پروژسترون

تیمار  پایانزمان با هایی که تزریق همکه در میشدر حالیگردید. مشاهده  گروهاین  هایمیش درصد

 در دیگری ایمطالعه در. نمود بروز هامیش از درصد 3/43 فقط در پذیریجفت پروژسترون انجام شد،

 را پذیریجفت نرخ اسفنج برداشت از پیش eCG تجویز مکزیك، شرقی شمال گرمسیری هوای و آب

 زمان ثیرأت تحتزایی بره نرخ قلوزایی و چند درصد آبستنی، نرخ ،گذاریتخمك نرخ، اما داد افزایش

 که 3درپر یهامیش درگزارش شده است که  (.2211 همکاران، و کوئینترو الیزا) ودندنب eCG تجویز

 و زاییبره آبستنی، نرخ ،ها تزریق شدبه آن eCG واحد 322 ،اسفنج برداشت از قبل ساعت 28

 برداشت هنگام به eCG که گروهی نسبت به( درصد 4/187 و 3/110 ،74 ترتیببه) چندقلوزایی

 eCG، 28تزریق  که ییهاآن و( درصد 2/128 و 8/28 و 70 ترتیببه) ا تزریق شدهبه آن ،اسفنج

 که ییهاآن به نسبت یا( درصد 120 و 7/73 و 2/72 ترتیببه) انجام شد اسفنج برداشت از بعد ساعت

eCG تجویزلذا . بود باالتر داریمعنی طورهب( درصد 7/118 و 72 ،82 ترتیببه) ها تزریق نشدبه آن 

 باروری نرخ بهبود برای پروژستاژن اسفنج برداشت از پیش ساعت 28 ترجیحاً eCG واحد 322

 با ارتباط در داریمعنی تفاوت 8کیویرچیك هایمیش در(. 2220 همکاران، و زلکی) است کارآمدتر

 ،اوزیس آلتیچکیك و کویونجو) نشد مشاهده eCG تزریق زمان در تفاوت دلیلبه پذیریجفت پاسخ

، زمان تزریق و فصلرسد که بسته به نژاد نظر میتوان مشاهده کرد، بهها میبا توجه به گزارش (.2212

eCG  تواند متفاوت باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین تیمار پروژسترون می پایاننسبت به زمان

                                                             
1- Follicle Stimulating Hormone (FSH) 

2- Luteinizing Hormone (LH) 

3- Dorper  

4- Kivircik   
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 هایمیش در تولیدمثل فصل از خارج و آبستنی پذیریجفت ایجاددر برنامه  eCG تزریق مناسب زمان

 .بودایران  قشقایی -ترکی

 

 هامواد و روش

 پاییز تا 1321 زمستان از فارس استان عشایری گوسفند هایگله در آزمایش این: آزمايش زمان و محل

 88 و درجه 01 جغرافیایی طولبا  فیروزآباد شهرستان حومه در هاگله قشالق محل. شد انجام 1322

 میانگین سیلسیوس، درجه 21 ساالنه دمای میانگین ،شمالی دقیقه 82 و درجه 22 عرض و شرقی دقیقه

 شمال در ساران دشت ،ییالق محل و متر 1822 دریا سطح از ارتفاع و مترمیلی 022 ساالنه بارش

 ،شمالی دقیقه 83 و درجه 32 عرض و شرقی دقیقه 8 و درجه 02 جغرافیایی طولبا  سپیدان شهرستان

 دریا سطح از ارتفاع و مترمیلی 874 ساالنه بارش میانگین سیلسیوس، درجه 10 ساالنه دمای میانگین

 اردیبهشت در سپس بودند، قشالق در 1321 اسفنددر  کار شروع زمان در هاگله. ندبود متر 2322

 کامیون با 1322 ماه آبان در مجدداً و کرده کوچ ییالق به پیاده کیلومتری 202 مسیر طی از پس 1322

 رکوردهای ثبت قشالق، در 1321 ماه اسفند دراندازی  قوچ وتیمار هورمونی . بازگشتند قشالق به

 در 1322 ماه آذر در ازشیرگیری رکوردهای ثبت و ییالق در 1322 شهریور و مرداد اواخر در زایش

 .شدند انجام قشالق

 -ترکی نژاد یشم راس 322شامل  آزمایشی حیوانات: دارينگه هايجايگاه و آزمايش مورد حيوانات

 گله در و 72 دیگر گله در ،180 تعداد هاگله از یکی در. بودند فارس استان عشایری گله 3 در قشقایی

 و قشالق در و شده دارینگه باز سیستم در هامیش. گرفتند قرار استفاده مورد میش راس 80 آخر

 هایبره از غیر به بردند،میبه سر  غیرمسقف هایپرچین در شب طی و باز محوطه در روز طی ییالق،

 .شدندمی دارینگه مسقف کوچك هایجایگاه یا چادر در که شده متولد تازه

 انجام تولیدمثل فصل از خارج در 1تصادفی کامالً طرح پایه بر پژوهش این: فصل و آزمايشی طرح

 ،(روز طول افزایش زمان در) ماه اسفند در هامیشاندازی  قوچ وتیمار هورمونی  این صورت کهبه؛ شد

 وضعیت نمره و ها از روی دندان مشخصتقریبی میش سن گوش، شماره نصب از پس. شدند انجام

 طراحی پیش از هایفرم در هاآن اطالعات و شده ( تعیین2222روش تامپسون و میر ) با هاآن 2بدنی

                                                             
1- Completely randomized design (CRD) 

2- Body condition score 
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زمان مختلف انجام شد.  در سه eCGتزریق  ،هاگذاری میش1در هر گله پس از سیدر. شدند ثبت شده،

درصد  32به ساعت قبل و  84های تحت آزمایش در هر گله از میشدرصد  32به ین ترتیب که اهب

زمان با خارج کردن هم eCG ،سومدرصد  32 بهو تیمار پروژسترون  پایانساعت قبل از  28دیگر 

تیمار هورمونی،  گونههیچ نبدو شاهد، عنوانبه هامیش از درصد 12 در گله، هر درسیدر تزریق شد. 

 هیچگونهتیمار هورمونی  اجرای در زمان .شد های تیمار شده انجاممیش با زمانهم اندازیقوچ

 هامیش ،آزمایش مراحل تمام در گله هر در و نگرفت صورت هاگله در هامیش جداسازی و بندیگروه

 هایمیش همه برای...  و دارینگه محل ،اندازیقوچ بهداشت، تغذیه، مدیریت و شده دارینگه هم با

 .بود یکسان گله یك

 استفاده eCG+پروژسترون تیمار از پذیریجفت سازیزمانهم و ایجاد برای: تيمار هورمونی نحوه

 ،3جانساخت شرکت فرماسیا و آپ ،2برید سیدر -ایزی) سیدر از پروژسترون تیمار عنوانبه. شد

واحد  822 .بود طبیعی پروژسترون گرممیلی 322 دارای سیدر هر. شد استفادهروز  12مدت به( نیوزلند

به  (استرالیا ،0بایونیچ انیمال هلث شرکت ساخت) 8پرگنیکول تجاری با نام eCG المللی هورمونبین

 روش به سیدرگذاری مهبل عفونت از پیشگیری برای .س میش مورد استفاده قرار گرفتأازای هر ر

 آب ازکه برای این کار  شد تهیه 222 به 1 غلظت با کلراید کنیومبنزال محلول سطل سه. شد انجام زیر

 و کرده مهار را میش نفر یك. شد انجام نفر 0 بین کار تقسیم. شد استفاده شده ولرم سپس و جوشانده

 استریل گاز با بود اختیارش در ضدعفونی محلول هایسطل از یکی که دیگر فرد. کردمی بلند را دنبه

 دستکش که سوم فرد. کردمی گندزدایی را آن اطراف محدوده و فرج هایلب کنیومبنزال به غشتهآ

 جزبه چیز هیچ به فرد این. دادمی قرار اپلیکاتور داخل را سیدر فقط داشت، دستبه استریل جراحی

 چهارم ردف به سیدر دارای اپلیکاتور. زدنمی دست شده ضدعفونی اپلیکاتور و پاکت درون سیدرهای

 با را اپلیکاتور بزند، دست اپلیکاتور پیشین بخش و سیدر خودِ به که این بدون فرد این و شده سپرده

 قرار افقی کامالً وضعیت در را آن پیشروی کمی از پس و کرده مهبل وارد باال سمت به درجه 80 زاویه

 کهاین از پس. کردمی هدایت مهبل داخل به وضعیت همین در آرامی به و انتها تا را اپلیکاتور و داده

                                                             
1- Controlled internal drug release (CIDR) 

2- EAZI-BREED CIDR 

3- Pharmacia and Upjohn 

4- Pregnecol 

5- Bioniche Animal Health 
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 مهبل خارج در سیدر دُم تنها که طوریبه شده، رها مهبل داخل در سیدر شد،می وارد انتها تا اپلیکاتور

 چپ) جوانب به مهبل داخل در سیدر بال دو که باشد ایگونه به باید سیدر کردن رها. گرفتمی قرار

 در حیوان و آورده فشار روده راست به شوند باز پایین و االب سمت به هالبا اگر. شوند باز( راست و

 وجود آن افتادن و سیدر به فشار احتمال مدفوع دفع هنگام در و شودمی مشکل دچار مدفوع دفع

 سطل دو که فرد این. شدمی سپرده پنجم فرد به و شده خارج احتیاط با خالی اپلیکاتور. داشت خواهد

 و شسته برس با هاسطل از یکی در را شده استفاده اپلیکاتور ابتدا بود؛ یارشاخت در کنیومبنزال محلول

 ضدعفونی محلول در دقیقه 10 برای حداقل تا انداختمی دیگر سطل داخل در را آن گندزدایی از پس

 شیء هیچ با مهبل در شدن رها زمان تا پاکت از برداشت از پس سیدر فوق روش با. باشد ورغوطه

 احتیاط با و شده گرفته سیدر دم هامیش مهبل از سیدرها کردن خارج برای .یابدنمی تماس لیاستریغیر

 .شدند سوزانده و آوریجمع ایکیسه در شده خارج سیدرهای. شدمی کشیده بیرون

اندازی قوچ از قبل هفته دو از شده دارینگه هامیش از جدای هاقوچ ،اندازیقوچ از پیش: اندازيقوچ

. باشند داشته را الزم آمادگی جفتگیری برای تا کردند دریافت جو گرم 022 معمول، خوراک برهعالو

 تمامی. بود شش به یك میش به قوچ نسبت. شد انجام اندازیقوچ سیدرها، کردن خارج با زمانهم

 با و بود حرزم دامدار برای هاآن تولیدمثلی توانایی و داشته را قبل هایسال در جفتگیری سابقه هاقوچ

 نیامدند، حساب به فوق نسبت در داشتند، سن سال پنج از بیشتر و 3 از کمتر که هاییقوچ حال این

 .داشتند حضور گله در هرچند

 شهرستان جنوب در آیش زراعی هایزمین همچنین و قشالقی مراتع در هامیش تغذیه: تغذيه

 و مراتع از مسیر طول در و کرده کوچ شالقق به هاگله سپس. بود دستی تغذیه بدونو  فیروزآباد

 شمال ارتفاعات ییالقی مراتع از هاگله خرداد و اردیبهشت طی. کردند تغذیه آیش هایزمین همچنین

 هایزمین و مزارع چرِپس از بیشتر پاییز اول نیمه و تابستان، طول در و کرده تغذیه سپیدان شهرستان

 به توجه با و بازگشتند قشالق به کامیون با هاگله ماه آبان پسس. کردندمی استفاده ساراندشت آیش

 . کردند تغذیه قشالقی مراتع از دستی، تغذیه از استفاده بدون ماه آذر و آبان اواخر در مناسب بارندگی
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 برای. شد انجام اولتراسونوگرافی با آبستنی تشخیص ،اندازیقوچ از پس روز 82: آبستنی تشخيص

 با 935N-UST-5 مدل 2خارجی پروب و SSD-500 مدل 1آلوکا سونوگرافی اولترا تگاهدس از کار این

 .شد استفاده مگاهرتز پنج فرکانس

 جنس تعداد، زایش، اریخت. شدند ثبت آبستنی طی سقط موارد: شيرگيري از و زايش ركوردهاي ثبت

 بعد ماه سه و...  و بره یا ادرم تلفات زایی،مردهشامل  زایش زمان اتفاقات و شده متولد هایبره وزن و

 دوره طول در. شدند ثبت آزمایش، تحت میش هر برای شیرگرفته از هایبره وزن و تعداد ،آن از

 3آبستنی نرخ شامل تولیدمثلی صفات. شدند ثبت هابره یا مادر برای اتفاقات سایر و تلفات شیرخواری،

)تشخیص آبستنی از طریق  گیریجفت معرض در میش تعداد به نسبت آبستن میش تعداد یا

 تعداد به نسبت کرده زایش میش تعدادیا  8زایش نرخ ،(اندازیقوچروز پس از  82اولتراسونوگرافی 

 زایش میش سأر هر ازای به شده متولد بره تعداد یا 0چندقلوزایی نرخ ،جفتگیری معرض در میش

محصول بره  جفتگیری، معرض در میش سأر هر ازای به شده متولد بره تعداد یا 8زاییبره نرخ کرده،

 بره نرخ جفتگیری، معرض در میش راس هر ازای به شده متولد بره محصول کیلوگرمیا  7متولد شده

 زمان تا بره تلفات درصد جفتگیری، معرض در میش راس هر ازای به شیرگرفته از بره تعدادیا  گیری

 به گرفته شیر از بره محصول کیلوگرمیا  4همحصول بره از شیر گرفت و ماهگی سهیعنی  شیرگیری از

 .شد محاسبه جفتگیری معرض در میش سأر هر ازای

 ضرب با جفتگیری، معرض در میش سأر هر ازای به بره تولید ناخالص درآمد: اقتصادي محاسبات

 در بره زنده وزن کیلوگرم هر قیمت معادل ریال هزار 122 مبلغ درمحصول بره از شیر گرفته  فراسنجه

 یا نکردند زایمان که هاییمیش برای. شد محاسبه آزمایش تحت هایگله در هابره شیرگیری از زمان

 درآمد لذا بود، کیلوگرم صفرمحصول بره از شیر گرفته  ،ندشد تلف شیرگیری از سن از قبل هاآن بره

 در میش سأر هر ازای به بره تولید خالص درآمد محاسبه برای. بود ریال صفر نیز هاآن ناخالص

                                                             
1- Aloka 

2- External 

3- Pregnancy rate 

4- Parturition rate 

5- Prolificacy 

6- Fecundity 

7- Born lamb crop 

8- Weaned lamb crop 
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 هر ازای به فصل، از خارجدر  اضافی بره تولید اثر در گله به شده تحمیل هایهزینه جفتگیری، معرض

 هزار 202 شامل میش راس هر ازای به هاهزینه این. شد کسر میش هر ناخالص درآمد از میش سأر

 02 بابت ریال هزار 302 و تیمار هورمونی اجرای و( eCG+پروژسترون) هاهورمون خرید بابت ریال

 022) شیرده و کرده زایمان هایمیش برای ریال هزار 7 کیلوگرم هر ارزش به تکمیلی خوراک کیلوگرم

 ساعت 84 یا 28 هاآن eCG که هاییمیش در همچنین بودند. (روز 122 مدتبه کمکی خوراک گرم

 کارگری هزینه بابت میش سأر هر ازای به ریال هزار 0 مبلغ شد،می تزریق سیدر کردن خارج از قبل

 نظر در نکرده زایمان هایمیش برای تکمیلی خوراک هزینه .نظر گرفته شد در اضافه میدانی عملیات

 درآمد لذا شد؛ منظور بودند،تیمار هورمونی  تحت که هاییگروه برای هاهزینه بقیه ولی نشد، گرفته

 کهاین به توجه با و نشد گرفته نظر در ایهزینه هیچ کنترل گروه هایمیش برای. بود منفی هاآن خالص

 .بود صفر هاآن خالص درآمد نداشتند، نیز زایش مورد هیچ

 آنالیز( 2223) 2.1نسخه  SAS افزارنرم و زیر آماری مدل از استفاده با هاداده: آماري تحليل تجزيه

بدنی  وضعیت نمره و وزن برای سکوواریان آنالیز. گردید حذف مدل از و نبود دارمعنی گله اثر. شدند

 پراکنش که هاییداده مورد در. نگرفتند قرار مدل در کووارییت عامل عنوانبه لذا نبود، دارمعنی هامیش

 هایداده و GLM رویه با پارامتریك هایداده. شد انجام 1هاداده تبدیل تجزیه، از پیش نداشتند، نرمال

 با پارامتریك هایداده خصوص در میانگین مقایسه. شدند زآنالی GENMOD رویه با غیرپارامتریك

 آزمون با بودند، 2دوتایی که هاییآن غیرپارامتریك هایداده خصوص در و دانکن دامنه چند آزمون

 .شد انجام 8ویتنی -من آزمون با داشتند، سطح دو از بیش که هاییآن و 3ولیس -کراسکال

 
Yij = µ + HTi + eij 

ijY :به ربوطم مشاهده j از آزمایشی واحد امین i هورمون تزریق زمان امین eCG 

µ :تیمارها بین اختالف نبودن فرض یا صفر فرض تحت جامعه میانگین 

iHT :اثر iهورمون تزریق زمان امین eCG 

ije :به مربوط باقیمانده اثرات j از آزمایشی واحد امین i هورمون تزریق زمان امین eCG 

                                                             
1- Data transformation 

2- Binomial 

3- Kruskal-Wallis 

4- Mann-whitney 
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 نتايج

ها در بدنی میش وضعیت میانگین سن و نمرهدر خصوص ، 1ایج ارائه شده در جدول بر اساس نت

در  eCGبین سه گروه تیمار شده با داری در های معنی)پیش از اعمال تیمارها( تفاوت شروع آزمایش

 (.P>20/2) ندنداشت وجود ها و گروه شاهدهای مختلف و همچنین بین آنزمان
 

 .ها در چهار گروهت بدنی و سن ميشيميانگين نمره وضع -1جدول 

 شاهد فراسنجه

تیمار  پایاننسبت به زمان  eCG تزریق زمان

 خطای استاندارد پروژسترون

 زمانهم ساعت قبل 28 ساعت قبل 84

 a2/2 a7/2 a4/2 a7/2 28/2 بدنی در شروع آزمایش وضعیت نمره

 a2/3 a4/2 a2/2 a7/2 27/2 سن در شروع آزمایش )سال(
a ها میدار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشترک در هر ردیف نشان( 20/2باشد<P.) 
 

محصول  گیری،بره نرخ ،محصول بره متولد شده زایی،بره نرخ زایش، نرخ آبستنی، نرخ بیشترین

 جفتگیری معرض در میش سأر هر ازای به بره تولید خالص و ناخالص درآمد ،بره از شیر گرفته

 872 و ریالهزار  1114 کیلوگرم، 32/2 ،87/2 کیلوگرم، 04/1 ،82/2 ،درصد 84 ،درصد 01 ترتیببه)

 پروژسترون تیمار پایان از قبل ساعت eCG، 28 هورمون هاآن در که بود هاییمیش در( ریالهزار 

 تیمار پایان از قبل 84 هانآ eCG که گروهی با گروه این در صفات این میانگین تفاوت که شد، تزریق

 کیلوگرم، 42/7 ،32/2 کیلوگرم، 24/1 ،83/2 ،درصد 82 ،درصد 83 ترتیببه) شد تزریق پروژسترون

 داریمعنی طورهب ولی ،(P>20/2) نبود دارمعنی آماری نظر از( ریالهزار  020 و ریالهزار  234

(20/2≥P) که گروهی از بیشتر eCG 24 ،درصد 32 ترتیببه) شد تزریق سیدر خروج با زمانهم 

 شاهد گروه و( ریالهزار  282 و ریالهزار  821 کیلوگرم، 21/0 ،24/2 کیلوگرم، 22/2 ،32/2 ،درصد

 با زمانهم و قبل ساعت 84 که هاییگروه در صفات این میانگین همچنین بود؛( صفر موارد همه)

( P≤20/2) بود شاهد گروه از بیشتر داریمعنی طورهب شد، تزریق eCG هاآن به سیدر خروج

 (.8 الی 1 هایشکلترتیب، به)
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 در دوره آنستروس عميق قشقايی -هاي تركیهاي آبستنی و زايش در ميشبر نرخ eCGثير زمان تزريق أت -1 شکل

 .درصد( 80/3= زايش و خطاي استاندارد نرخدرصد  80/3= آبستنی )خطاي استاندارد نرخ

a, b, c دار بین میانگین تیمارها دهنده عدم وجود اختالف معنینشانهای نمودار ستونر هر ردیف از حروف مشترک د

 (.P>20/2باشد )می

 
جفتگيري(  معرض در ميش سأر هر ازاي به متولد شده بره زايی )تعدادبر نرخ بره eCGثير زمان تزريق أت -2 شکل

 .(833/8استاندارد=  )خطاي در دوره آنستروس عميق قشقايی -هاي تركیدر ميش
a, b, c  دار بین میانگین تیمارها میدهنده عدم وجود اختالف معنینشانهای نمودار ستونحروف مشترک بین( 20/2باشد<P.) 
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 معرض در ميش سأر هر ازاي به گرفته شير از بره گيري )تعدادبر نرخ بره eCGثير زمان تزريق أت -3 شکل

 .(831/8)خطاي استاندارد=  در دوره آنستروس عميق قشقايی -هاي تركیجفتگيري( در ميش
a, b, c  باشد دار بین میانگین تیمارها میدهنده عدم وجود اختالف معنینشانهای نمودار ستونحروف مشترک بین

(20/2<P.) 

 
هاي ر ميشجفتگيري د معرض در ميش سأر هر ازاي به متولد شده بره بر محصول eCGثير زمان تزريق أت -4 شکل

 .(كيلوگرم 188/8= خطاي استاندارد)در دوره آنستروس عميق قشقايی  -تركی

a, b, c  باشد دار بین میانگین تیمارها میدهنده عدم وجود اختالف معنینشانهای نمودار ستونحروف مشترک بین

(20/2<P.) 
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جفتگيري در  معرض در ميش راس هر ازاي به ازشيرگرفته بره محصول بر كيلوگرم eCGثير زمان تزريق أت -5 شکل

 (.كيلوگرم 028/8= خطاي استاندارد) در دوره آنستروس عميق قشقايی -هاي تركیميش

a, b, c  باشد دار بین میانگین تیمارها میدهنده عدم وجود اختالف معنینشانهای نمودار بین ستونحروف مشترک

(20/2<P.) 

 

 
 معرض در ميش سأر هر ازاي به بره توليد ناخالص و خالص درآمدهايميانگين بر  eCGثير زمان تزريق أت -0کل ش

 44= )خطاي استاندارد درآمد ناخالص در دوره آنستروس عميق قشقايی -هاي تركیدر ميش (ريالهزار ) جفتگيري

 .هزار ريال( 04= و خطاي استاندارد درآمد خالصهزار ريال 

, ca, b  دار بین میانگین تیمارها دهنده عدم وجود اختالف معنینشان های نمودارستونحروف مشترک در هر ردیف از

 (.P>20/2باشد )می
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 وزن شیرخوار، بره میر و مرگ نرخ بره، تولد وزن ماده، به نر بره نسبت چندقلوزایی، نرخ میانگین

 و( P>20/2) نداشت داریمعنی تفاوت شد، یقتزر eCG هاآن به که گروهی سه بین در شیرگیری از

 (.2 جدول) نبودند ثبت قابل صفات این بود، نداده رخ آبستنی گونههیچ چون نیز شاهد گروه در
 

 در دوره آنستروس عميق. قشقايی -هاي تركیتوليدمثلی در ميش صفات برخی بر eCGثير زمان تزريق أت -2جدول 

 شاهد فراسنجه
 تیمار پروژسترون پایانت به زمان نسب eCG تزریق زمان

 خطای استاندارد

 همزمان ساعت قبل 28 ساعت قبل 84

 a23/1 a22/1 a24/1 222/2 - نرخ چندقلوزایی

 a04/2 a02/2 a02/2 282/2 - نسبت بره نر به ماده

 a2/3 a2/3 a2/3 28/2 - وزن تولد بره )کیلوگرم(

 a4 a0 a4 0/2 - نرخ مرگ و میر بره )درصد(

 a2/12 a4/12 a1/14 37/2 - وزن از شیرگیری )کیلوگرم(
a, b, c دار بین میانگین تیمارها میدهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشترک در هر ردیف نشان( 20/2باشد<P.) 

 

 بحث

 اساس بر تولیدمثلی بازده و نشد واقع شاهد گروه در آبستنی مورد هیچ حاضر، پژوهش در

 میش سأر هر ازای به بره تولید خالص درآمد اساس بر اقتصادیبازده  و گیریبره و ییزابره هاینرخ

 که هاییگروه تمام در عمیق آنستروس فصل در قشقایی -ترکی هایمیش در جفتگیری معرض در

 .بود شاهد گروه از بهتر ،(eCGزمان تزریق  در تفاوت از نظرصرف) داشتند قرارتیمار هورمونی  تحت

 گذاریتخمك اگر حتی پروژسترون، تیمار بدون مثلتولید فصل از خارج در که است شده گزارش

 نرخ نتیجه در و شده زودهنگام تحلیل دچار آمده وجودهب زردهای جسم موارد بیشتر در شود، انجام

 خون، پروژسترون غلظت افزایش نتیجه در و پروژسترون تیمار عکس بر. بود خواهد کم بسیار باروری

 در آنهای به مراتب باالتر غلظت ناگهانی شدن آزاد و هیپوفیز در LH و FSH شدن ذخیره وجبم

 1زمان رسیدن به حداکثر غلظت و گذاریتخمك زمان همچنین شود،می پروژسترون تیمار پایان روز

LH هایکولفولی و کندمی ایجاد هافولیکول رشد برای بیشتری فرصت امر این که انداخته خیرأت به را 

                                                             
1- Peak 
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 بود خواهند ماندگارتر و تردرشت هم حاصل زردهای جسم و کرد خواهند گذاریتخمك تردرشت

 ؛1240 ،شرستا و انیسوورث) کنندمی ییدأت را نتایج این نیز دیگر مطالعات(. 1224 همکاران، و لیوا)

 هایفولیکول تولید زا ناشی تواندمی امر این(. 1222 همکاران، و سافرانسکی ؛2221 همکاران، و نایت

 فصل از خارج در پروژسترون با شده تیمار هایمیش در بیشتر گذاریتخمك نرخ و تردرشت

 تیمار که است شده گزارش همچنین(. 1224 همکاران، و لیوا ؛2221 همکاران، و نایت) باشد تولیدمثل

 از پس زرد جسم ترطبیعی فعالیت باعث هامیش فصلی آنستروس هنگام eCG+ پروژسترون

 سال بلند روز فصول در اغلب که زرد جسم زودهنگام رفتن تحلیل از عبارتیهب شود،می اووالسیون

 آبستنی نرخ نتیجه در و کاهش را رویان میر و مرگ میتواند امر این که کند،می جلوگیری شودمی دیده

 (.1224 همکاران، و لیوا) دهد افزایش را

قشقایی در پاسخ به  -های ترکیمیش ده تولیدمثلی و اقتصادی دردر پژوهش حاضر، باالترین باز

خارج کردن سیدر( در زمان  -تیمار پروژسترون پایانزمان با ساعت و هم 28یا  84) eCGزمان تزریق 

تیمار  پایانساعت قبل از  eCG ،28ها هورمون هایی بود که در آنآنستروس عمیق، در میش

همزمان  eCGن بازده تولیدمثلی و اقتصادی مربوط به گروهی بود که پروژسترون تزریق شد و کمتری

 نظر از گروه شاهد(. با خروج سیدر تزریق شد )صرف

eCG ًدارد و کاربرد میش در زاییبره سازیهمزمان وچندقلوزایی  نرخ بردن باال منظورهب معموال 

 تزریق زمان که ( این فرضیه2227علی ) مطالعه در. است متفاوت کاربردش زمان به بسته آن کارایی

eCG و پروژستاژن با شده تیمار هایمیش در گذاریتخمك نرخ و فولیکولی نمو در تغییر باعث 

αPGF2 اسفنج با روز 4 مدتبهرا  1اوسیمی هایمیش یو .شود، مورد آزمون قرار گرفتمی 

 روز در ،eCG واحد 022 یك گروهبه  ،اسفنج برداشت از پیش روز دو .کرد تیمار پروژسترون

 عنوانهب eCG تزریق سوم بدون گروه وتزریق شد  eCG واحد 022 دوم گروهبه  اسفنج برداشت

 نتایج. شد تزریق PGF2α هادام همه به اسفنج برداشت روز در. شدند گرفته نظر در کنترل گروه

 نیمه نواحی درات فلوروجستون است با شده تیمار اوسیمی هایمیش برای eCG تجویز که بود حاکی

 برداشت از پیش eCG تجویز. دهدمی افزایش را باروری و کرده تحریك را فولیکول رشد گرمسیری،

                                                             
1- Osimi 
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به  را بزرگ هایفولیکول رشد شده و گذاریتخمك تا پذیریجفت فاصله شدن کوتاه به منجر اسفنج

 .باشد شتهدا کاربرد ثابت مصنوعی در زمان تلقیح تکنیك در تواندمی ودنبال دارد 

 بلك نژادهای از کرکی هایمیش در (2211) همکاران و الیزا که توسط کوئینترو دیگری مطالعه در

 روز 12 مدتهبها انجام شد، میش مکزیك شرقی شمال گرمسیری هوای و در آب 2بری پلی و 1بلی

 84 هایزمان در eCG ،اسفنج برداشت زمان به بسته. گرفتند قرار یمهبل درون تیمار پروژسترون تحت

 گروهبه  و شد تزریق هادام به برداشت، زمان در و برداشت از قبل ساعت 28 برداشت، از قبل ساعت

 و داد افزایش را پذیریجفت پاسخ اسفنج برداشت از پیش eCG تجویز. تزریق نشد eCG کنترل

 نرخ ،ذاریگتخمك نرخ شد، اما کنترل گروه به نسبت پذیریجفت بروز زمان در کاهش باعث

 .داری افزایش ندادمعنی طوربهرا  باروری و آبستنی زایی،بره

 باز شرایط در شده دارینگه درپر نژاد میش در پذیریجفت سازیهمزمان زمینه در ایمطالعه

 زمان سه. شد انجام آنستروس فصل به تولیدمثل فصل از انتقال دوره در جنوبی در آفریقای زارعلف

 و برداشت هنگام در برداشت، از قبل ساعت 28 رفت، کارهب اسفنج برداشت زمان به هبست eCGتزریق 

 که هاییمیش گروه در چندقلوزایی و زاییبره آبستنی، هاینرخ اسفنج. برداشت از پس ساعت 28

eCG 28 و در گروهی که اسفنج برداشت از قبل ساعت eCG تزریق شداسفنج  برداشت هنگام، 

ها نبه آ eCGکه  گروهی به نسبت یا گردیدتزریق اسفنج  برداشت از بعد ساعت 28 هک هاآن به نسبت

این  .که این نتایج در توافق با نتایج پژوهش حاضر است ندبود باالتر داریمعنی طوربه ،تزریق نشد

 اسفنج برداشت از پیش ساعت 28 ترجیحاً  eCGواحد  322 تجویز گران نتیجه گرفتند کهپژوهش

 . (2220و همکاران،  زلکی) است کارآمدتر باروری نرخ برای بهبود اژنپروژست

( برای پروژسترون برداشت اسفنج همزمان بایا  پیش ساعت 84)تا eCG  ارزیابی زمانبندی تزریق

زمانبندی بهینه تلقیح دراین مشخص کرد که  ،ساعت 84 و 38در زمان ثابت  گردن رحمیتلقیح 

  همکاران، و فوکویی) دارد بستگیبرداشت اسفنج  نسبت به زمان eCGآزمایش به زمان تزریق 

1242.) 

 

 

                                                             
1- Black belly 

2- Pelibuey  



 9313( 2(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

921 

 گیرینتیجه

 تحت تشدّبه فارس استان قشقایی -ترکی گوسفند در تولیدمثل حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

 بهمنجر وجه هیچبهتیمار هورمونی  بدون ماه اسفند دراندازی قوچ که یطوربه باشد؛می فصل ثیرأت

. نشد واقع آبستنی مورد هیچ نداشتند، قرارتیمار هورمونی  تحت که شاهد گروه در و شودنمی یآبستن

 متوسط طوربه تواندمی نژاد این هایمیش در سال از وقت این در eCG+پروژسترون باتیمار هورمونی 

 از خارج هبازد با مقایسه در که گردد فصل از خارج زاییبره نرخ 82/2 و زایش نرخ درصد 32 موجب

تحت تیمار  سبك آنستروس شرایطیعنی در  بهار در عمدتاً که ایران گوسفند نژادهای سایر فصل

 متوسط طوربه شد موجبتیمار هورمونی  حال، این با. است پایین عملکرد این هورمونی قرار گرفتند،

 دامدار یبنص جفتگیری معرض در میش راس هر ازای به بره تولید خالص درآمد ریال هزار 842

در برنامه  eCGزمان تزریق  بهترین .بود صفر رقم این آبستنی وقوع عدم دلیلبه شاهد گروه در. شود

یعنی در  ،عمیق آنستروس زمان در قشقایی -ترکی هایدر میش eCG+پروژسترونتیمار هورمونی 

 .باشدمی پروژسترون تیمار پایان از قبل ساعت 28 ماه، فروردین و اسفند
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Abstract 1 

The objectives of this study were to detect appropriate time of eCG injection in 

estrus induction program for seasonally deep anestrous Torki-Ghashghaei ewes and 
to examine its effect on reproductive and economic efficiency in the nomadic sheep 

production system of Fars province of Iran. Three hundred ewes were identified by 

ear tags and their ages and BCSs were recorded. Then 270 of them treated by 

progesterone CIDR + eCG, in March. Hormonal treated ewes were assigned to 
three groups based on injection time of eCG, including: Group1- 48 h, Group2- 24 

h, or Group3- 0 h before CIDR removal. The 4th group including 30 ewes as the 

control was under no hormonal treatment. Injection of eCG, 24 h vs. 0 h before 
CIDR removal significantly (P≤0.05) increased and 48 h vs. 0 h before CIDR 

removal tended (P≤0.10) to increase pregnancy and parturition rates, fecundity, 

weaned lamb production rate, born and weaned lamb crops, grass and net incomes 
from lamb production per ewe. All of these reproductive and economic parameters 

were significantly (P≤0.05) higher in three hormonal treated groups in comparison 

with control group. There was no pregnancy in control group at all, that indicating 

a deep anestrus period for Torki-Ghashghaei ewes during March. In conclusion, the 
best time of eCG injection to induce estrus in Turki-Ghashghaei ewes during deep 

seasonal anestrus (in March and April) is 24 h before finishing progesterone 

treatment. 
 

Keywords: Turki-Ghashghaei ewe, Estrus induction, eCG injection time, 

Reproductive performance 
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