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 های ترکی قشقایی در فصل پائیز بر عملکرد تولیدمثلی میش eCGف تأثیر دوزهای مختل

 
 1مهرداد معمار و 1زادجواد حبیبی*

 دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزی، استادیار گروه علوم دامی،1

 30/8/96 ؛ تاریخ پذیرش:20/4/96دریافت: تاریخ 

 چکیده

 هاای شآن را با استفاده از رو توانیدر پرورش گوسفند است که م یصفت اقتصاد نیمثل مهمتردیتول سابقه و هدف:

طاور وسای ی بارای به اود بااروری در      های مهم کاه باه  از هورمونکرد.  یکاردست نیدرماهورمون مختلف از جمله 

کم ایان هورماون    یاها استفاده از دوزهای زیاد در برخی از پژوهش با این وجود،است.  eCGشود می استفادهگوسفند 

 رخ آبساتنی باعث کااهش نا  ریزی افزایش نرخ تخمک با وجود و شده، بزرگ هایفولیکول رشد و ت داد افزایش س ب

های ترکی قشقایی ارائه نشاده  دمثلی میشعملکرد تولی بر eCGثیر أگزارشی م نی بر ت، تاکنون کهاز آنجایی. شده است

آبساتنی   نارخ زمان آغاز فحلی، پاسخ فحلی،  نرخبر  eCGثیر دوزهای مختلف أمنظور بررسی تاست پژوهش حاضر به

  .طراحی و اجرا شددر فصل پائیز،  هازایی این میشو دوقلو

کیلاوگرم   6/357ال و میاانگین وزنای   سا  4تاا   3راس میش ترکی قشقایی با سن  75در این مطال ه  ها:مواد و روش

هاای حااوی   ها با استفاده از اسفنجمیش تمامفحلی  چرخه. تقسیم شدند آزمایشیگروه  5طور تصادفی به انتخاب و به

دوم،  هاای گروهیک روز ق ل از برداشت اسفنج، به  شد. سازیهمزمان روزه 12در یک دوره  در فصل پائیز پروژسترون

و  ،تزریا   ایماهیچاه صاور  درون  باه  eCGالمللای  واحد بین 600و  500، 400، 300ترتیب م بهسوم، چهارم و پنج

: شاامل  ایان پاژوهش  های مورد بررسای در  فراسنجه نوان شاهد در نظر گرفته شد.ع( بهeCGاول )بدون تزری   گروه

و  1زایینرخ برههای متولد شده، بره ت داددوقلوزایی،  نرخفحلی، نرخ آبستنی، به پاسخ  نرخ)ساعت(،  زمان آغاز فحلی

 .بود 2نرخ چندقلوزایی

نس ت ( >01/0P)داری طور م نیهدرصد بود که ب eCG ،100های دریافت کننده فحلی در گروهبه پاسخ  نرخ ها:یافته

ارم و نتایج نشان داد که زمان آغاز فحلی پس از برداشات اسافنج در گاروه چها    بود.  بیشتردرصد(  80به گروه شاهد )

زودتار  ی شااهد، دوم و ساوم   هانس ت به گروه( >05/0P)داری طور م نی( بهساعت 68/32و  03/36ترتیب )به پنجم

وجاود در   نیا ( باا ا P>05/0) شات ندا دارییاختالف م نا  آزمایشی هایروهگ آبستن در هایشیم اگر چه درصد .بود

کاه در گاروه    یدرصد( در حال 3/93آبستن شدند ) هاشیاز م یشترینس ت ب (eCG المللیینواحد ب 600پنجم )گروه 

 ینس ت به گاروه شااهد دارا   eCGکننده  افتیدر هایهنشان داد که تمام گرو جینتا درصد بود. 3/83نس ت  نیشاهد ا
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نتاایج   .کارد  دایا پ شیدوقلوزا افزا هاییشت داد م eCGدوز  شیبا افزا گریبودند و از طرف د یتریشب ییدوقلوزا نرخ

ساازی فحلای   ها همراه با برنامه همزماان چندقلوزایی در تیماری که میشو  زاییبره هاینرخنشان داد که ن پژوهش ای

واحاد   400و  300های دریافت کننده را دریافت نمودند نس ت به تیمار شاهد و میش eCGالمللی واحد بین 600دوز 

 بیشتر بود. eCGالمللی بین

آبستنی  نرخثیر در افزایش أدارای بیشترین ت eCGالمللی واحد بین 600ایج نشان داد که دوز طور کلی نتبه گیری:نتیجه

 فصل پائیز بود.  درهای ترکی قشقایی و دوقلوزایی در میش

 

 نرخ دوقلوزایی ، عملکرد تولیدمثلی،eCGمیش ترکی قشقایی، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ای برخاوردار  یمی، منابع ط ی ی، ذائقه و فرهنگ ماردم از جایگااه ویاژه   دلیل شرایط اقل پرورش گوسفند در ایران به

کاار نگارفتن   هاا و باه  ها، از بین رفاتن چراگااه  های کهن دامداری، کاربرد نادرست خوراکبندی به روشاست. اما پای

منظاور  راین بهاست. بناب وری کم از این حرفه شدهعلمی در پرورش و نگهداری گوسفند، موجب بهرهنوین های روش

هاای علمای و   را با آخارین یافتاه   پرورشاری، باید مدیریت دگوسفند یابی به اهداف مهم و استراتژیک در حرفهدست

سی در پارورش گوسافند   افزایش یابد. یکی از مشکال  اسا این داموری اقتصادی پرورش پژوهشی همراه کرد تا بهره

ثیر زیااد عملکارد   أدلیل ت های اخیر بهدر سال ،از سوی دیگر .ای بومی استهمثلی نژادبودن ظرفیت تولید کمدر ایران، 

هاای  هاای باومی و برخای ناژاد    اران، اختالط نژادی بسیار زیادی بین نژاددمثلی بر میزان درآمد اقتصادی گوسفندتولید

یان  مثال ا بارای تولیاد  خارجی صور  گرفته است. بنابراین از بین رفتن ذخایر ژنتیکی باومی و ن اود اطالعاا  پایاه     

ها را محدود کارده اسات. بادیهی    مثلی گلهمنظور به ود عملکرد تولیدهای نوین بهآوریحیوانا ، امکان استفاده از فن

مثلی فصالی  در گوسفند که دارای شرایط تولیاد  مثلیبه ود بازده تولیدمدیریتی مناسب برای های است که اجرای برنامه

 .(8) نخواهد بودپذیر  ثر بر آن امکانؤعوامل مو  مثلیتولیدیع وقااست، بدون شناخت دقی  

آمیزی جهت به ود عملکرد تولیادمثلی،  طور موفقیتهسازی فحلی یک برنامه مدیریتی بسیار مهم است که بهمزمان

هورماون  اه با تنهایی و یا همرتواند بهاین روش می (،20گیرد )ویژه در نشخوارکنندگان کوچک مورد استفاده قرار میهب

هورمون ترین روش (. م مول19زایی شود )، س ب به ود بازده پرورش گوسفند از راه افزایش پاسخ فحلی و برهیدرمان

( که در 23) پروژسترون استآزاد کننده  مه لیدرون  وسایلگوسفند، استفاده از  سازی فحلیبرنامه همزمان در یدرمان

 (.  26و  14)فته است مطال ا  مختلف مورد استفاده قرا گر

ط ی ی، تنها یک یا دو فولیکول غالب باه مرحلاه رشاد نهاایی      تولیدمثلیدر یک چرخه در بیشتر نژادهای گوسفند 

مثل در گوسفند، شده برای به ود تولید ههای استفادهدف اصلی اغلب روش(. 33) شودریزی انجام میرسیده و تخمک

یکی از  .نیز افزایش یابد زایینرخ بره تا پس از آنزی چندتایی داشته باشند ریهایی است که تخمکمیش ت دادافزایش 

ریازی چنادتایی در گوسافند، اساتفاده از     ع اارتی تخماک  هریازی و یاا با   تخماک  نارخ ثر جهت به ود ؤراهکارهای م

که در حاال رشاد    هاگروهی از فولیکول تا شودها س ب میاستفاده از گونادوتروپین .استهای گونادوتروپینی  هورمون

ریزی انجاام دهناد. گازارش شاده     ها نس ت به حالت ط ی ی تخمکو ت داد بیشتری از آن رسیدهرشد نهایی به هستند 
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، افازایش آبساتنی و   ریزی چنادتائی تحریک تخمکفحلی،  القایمنشاء خارجی برای  های بااست که از گونادوتروپین

صاور  تجااری    هایی است که باه از اولین گونادوتروپین eCGهورمون (. 35و  1) شودها استفاده میزایی در میشبره

باا   eCG. شاده اسات  ای اساتفاده  های مختلف حیوانا  مزرعهچندتایی در گونه ریزیتخمکو برای برنامه  هتهیه شد

در به اود  طور وسیع فاده، مهمترین هورمونی است که بهچون دسترسی آسان، ارزانی و راحتی استهمی یهاداشتن مزیت

هاای  در میش eCGطور کلی استفاده از هب (.25 و 9، 1) مثلی )دوقلوزایی( در گوسفند استفاده شده استعملکرد تولید

دوقلاوزایی   نارخ شاده و در نتیجاه    هاا فولیکاول س ب رشد ت داد بیشتری از ، سازی شده با اسفنج پروژسترونهمزمان

ی از وقاو  فرایناد   متار و جلاوگیر  میلی 2های بزرگتر از یش ت داد فولیکولافزاعلت تواند بهکه می کندافزایش پیدا می

 (.22) ها باشدآترزیای ط ی ی آن

محتوی  های مختلف ق ل و یا همزمان با وسیلهدر زمان eCGکه تزری   اندهب ضی از مطال ا  گزارش کرد چهگر

فصل  درو دوقلوزایی در نژادهای مختلف گوسفند زایی زایش، بره نرخریزی، تواند س ب به ود تخمکپروژسترون می

 نرخبر تواند می eCGکه  شده استگزارش  (28) ه دیگریمطال در ولی  (،12و  1)شود  فصلو خارج از  یمثلتولید

شود شرایط نامطلوبی این هورمون س ب می زیادکه نیمه عمر شده است  گزارشداشته باشد. اثر منفی در میش آبستنی 

 لقاح نرخدن ال آن هب که کرده ریزیتخمک ،لیکولی برای بلوغ اووسیت ایجاد گردد و اووسیت ق ل از بلوغدر محیط فو

های غیر بر این، ادامه عمر بیولوژیکی آن باعث ایجاد ت داد زیادی فولیکول عالوه(. 21) کاهش خواهد یافت نیز

درست زمانی که گردد و ی استروژن را س ب میشود که این امر تولید مقدار زیادگذار در سطح تخمدان میتخمک

استروژن در فاز لوتئال بر نرخ  زیادعنوان هورمون غالب در سیستم وجود داشته باشد، سطح پروژسترون باید به

 همچنینچنین شرایطی  (،11) گذاردمانی جنین اثر میریزی، انتقال تخمک، انتقال اسپرم، باروری و زندهتخمک

های نژادی، مدیریت و تفاو از طرف دیگر  و تولید جنین شود. ریزی چندتاییتخمکهش پاسخ تواند س ب کا می

اثرا  نامطلوبی زهای افراطی این هورمون وبنابراین استفاده از د (.5) تواند دلیل این تغییرا  باشدای میشرایط تغذیه

منظور جلوگیری  ها دارد. بهت زنده ماندن رویانروری و قابلیریزی، با، تخمکهای استروئیدی پالسمامیزان هورمونبر 

س ب به ود  eCGاستفاده از اگر چه  (.31زهای مطلوب تزری  شود )وباید در د eCGبار، هورمون از این آثار زیان

دوقلوزایی  نرخکه س ب افزایش  eCGشود ولی تاکنون دوزی از مثلی در نژادهای مختلف گوسفند میعملکرد تولید

در نژادهای با نرخ  eCG کمن وده وحتی استفاده از دوزهای شود مشخص  یمثل و غیرتولید ییدمثلفصل تول در

 .(29ثیر چندانی ندارد )أت کمدوقلوزایی 

در ناژاد   بارای به اود عملکارد تولیادمثلی     eCG دوزهای مختلف از آنجایی که تاکنون گزارشی م نی بر استفاده از

ساازی فحلای باا اساتفاده از     نبرناماه همزماا  ثیر أف از این تحقی  بررسای تا  گزارش نشده است لذا هد قشقایی ترکی

های ترکی قشقایی در فصال پاائیز   بر عملکرد تولیدمثلی میش eCG گوناگوندوزهای  و پروژسترون حاویهای  اسفنج

 بود.  

 

 هامواد و روش

گوسفند موجود در شهرستان  هیک گل مثلی گوسفند( درهای تولید)شرو  ف الیت 1395سال یز این تحقی  در پائ

 ساله ترکی قشقایی با میانگین 4تا  3راس میش  75ت داد  کهگیلویه و بویراحمد، انجام شد. بویراحمد واقع در استان

 راسی 15گروه مساوی  5 بهصور  کامال تصادفی بهاز یک گله بزرگ عشایری انتخاب و کیلوگرم  6/357وزنی 
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پیش از و  استفاده نشده بودندفحلی سازی همزمان گونه برنامهشرو  پژوهش در هیچ ها تا ق ل ازمیش شدند. تقسیم

ها اطمینان و از آبستن ن ودن آن ها جدا نگهداری شدنداز قوچماهه )ب د از زایش(  6برای یک دوره ورود به آزمایش 

در  هایشمها یکسان بود. ی همه آنداری برادر تمام مراحل این تحقی ، شرایط تغذیه و جایگاه نگه. ه بودحاصل شد

فصل ابتدای سپس در  .کردندیم هیخارج و تا غروب از علوفه مرتع تغذ گاهجای از گاهص ح ،یریپرورش عشا طیشرا

 گرممیلی 60 ،1و انجاسپو) های حاوی پروژسترونبا استفاده از اسفنج هامیشچرخه فحلی  )مهرماه( پائیز

ها به تمام میشروزه همزمان شد.  12برای یک دوره  (اسپانیا ،3شرکت هیپرا ساخت ،2پروژسترون استا  مدروکسی

 600و  500، 400، 300به میزان  eCGدوزهای مختلف  حاوی پروژسترون، هاییک روز ق ل از خارج نمودن اسفنج

یک نیز به گروه شاهد  .تزری  شد ایماهیچهصور  داخل هب (، ساخت شرکت هیپرا، اسپانیا4رگوناس)المللی واحد بین

های دقی  نشانه ث تبرای حاوی پروژسترون،  هایب د از خارج نمودن اسفنج سی سرم فیزیولوژی تزری  شد.سی

با که دارای سابقه تولیدمثلی مطلوب بودند  قشقایی ینژاد ترکراس قوچ  15، از هامیش گیریجفتهمچنین و  فحلی

 نظر در فحلدام  عنوانها دادند بهکامل به قوچ سواریهایی که اجازه میش .دناستفاده شد برای هر گروه 5به  1نس ت 

مثلی مشخصا  تولیدب د از سپری شدن دوره فحلی، با دقت ث ت شد.  سواریشدند و زمان مشاهده اولین  گرفته

])ت داد  لیفحبه پاسخ  نرخ ،)ساعت(زمان آغاز فحلیگیری کرده، های جفتت داد میشمربوط به این دوره نظیر 

روزه )برابر با طول  17بازگشت به فحلی ب د از دو دوره  نرخ، [100× ها( ت داد کل میشتقسیم بر  های فحلمیش

ت داد  بر میتقس فحلیبازگشت به بدون نشان دادن عالئم های ])ت داد میش آبستنی نرخمثلی گوسفند( و چرخه تولید

 ث ت شد. آزمایشیهای مختلف  ها برای گروهسی و رکوردهای آنبه دقت برر [100( × گیری کردههای جفتمیش

های آبستن در نظر گرفته شدند و پس از طی میشعنوان روز، عالئم فحلی را نشان ندادند به 34 مد  بههایی که میش

 )یک قلوزا یازایمان کرده های ت داد میشهای دیگری نظیر فراسنجه ،هامیشاین شدن مد  آبستنی و زایش 

های بره ت داد[، 100× های زایمان کرده( ت داد میش بر میتقس های دوقلوزادوقلوزایی ])ت داد میش نرخ، دوقلوزا(

 زایی()نرخ بره فکاندیتیها، مرگ و میر بره نرخ، های زایمان کرده(های متولد شده نس ت به میش)ت داد بره متولد شده

 )نرخ چند قلوزایی( [ و پرولیفیکیسی100× گیری کرده( های جفتداد میشت  بر میتقس های متولد شده])ت داد بره

این پژوهش در قالب ، بررسی و ث ت گردید. [100×های زایمان کرده( ت داد میش بر میتقسهای متولد شده ])ت داد بره

 آنالیز Anovaبا رویه  و SASافزار  های مربوط به شرو  فحلی با استفاده از نرمیک طرح کامال تصادفی اجرا و داده

دن این اثرا  از مدل اصلی حذف ن و دارعنوان کواریت در مدل لحاظ و با توجه به م نیشد و اثر سن و وزن میش به

این پژوهش نیز به شرح نهایی آماری مدل به کمک آزمون کای اسکور مورد تجزیه قرار گرفت.  نیز های دیگرداده شد.

 زیر بود: 
Yij = µ + Ti + eij 

Yij  = ،میانگین صفتµ =  ،میانگین جم یتTi = دوزهای مختلف  اثر تیمار(eCG)، eij = .اثر اشت اه آزمایشی 

 

 

 

                                                 
1- Esponjavet 

2- Medroxyprogesterone acetate 

3- Hipra 

4- Gonaser 
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 نتايج و بحث

 هاای میش فحلی، شرو  فحلی و نرخ بازگشت به فحلی بروز بر نرخ eCG گوناگوننتایج مربوط به تاثیر دوزهای 

 هماراه باا   eCGتایج مربوط به پاسخ فحلی نشان داد کاه اساتفاده از   نشان داده شده است. ن 1در جدول قشقایی ترکی

کاار  ههاای ترکای قشاقایی با    سازی فحلی در میشثری جهت برنامه همزمانؤطور متواند بههای پروژسترونی میاسفنج

حلی را نشان ، عالئم فeCGها در هنگام کاربرد ساعته، تمام میش 48طی یک دوره زمانی رود، زیرا نتایج نشان داد که 

فحلای  به ، نرخ پاسخ این وجودبا  .(P>05/0)وجود نداشت  آزمایشیهای گروه بینداری اختالف آماری م نی ودادند 

 نارخ که  بدین م نی. (P<01/0) داشتداری نس ت به گروه شاهد اختالف م نی ،eCGاستفاده از  آزمایشیگروه  4در 

هاا عالئام فحلای را نشاان     تمام میش بدین م نی کهدرصد بود  eCG، 100 های دریافت کنندهفحلی در گروهبه پاسخ 

در عالئام فحلای را نشاان دادناد.      (مایش  راس 15از  راس 12) هادرصد از میش 80که در گروه شاهد  دادند در حالی

هاای ترکای   جهت همزماان نماودن فحلای در مایش     eCGهای پروژسترونی همراه با استفاده از اسفنجپژوهش حاضر 

مورد استفاده  سازی فحلی در این نژادثری جهت برنامه همزمانؤم عنوان روشبهتواند میداشت که  ثیر مث تأتقایی قش

اساتفاده از  باه هنگاام   نشان داد کاه  نیز  ایرانیگل های نژاد قره( در میش2006هاشمی و همکاران )پژوهش گیرد. قرار 

دست ج بهکه با نتای (10) بوددرصد  100فحلی  به پاسخ نرخ، eCGواحد  500های حاوی پروژسترون همراه با اسفنج

 قت دارد. آمده در این مطال ه مطاب

 هاای مایش های پروژسترونی در  د از برداشتن اسفنجزمان شرو  فحلی ب که دهدمینشان همچنین  1جدول نتایج 

، زماان  هاای پروژساترونی  اسافنج اه باا  همار  eCGاستفاده از و  (P<05/0)بود  ترطوالنی تیمارهاشاهد نس ت به سایر 

این دوره  مد المللی( واحد بین 600و  500) eCG زیادفحلی را کاهش داد، از طرف دیگر استفاده از دوزهای شرو  

کااهش داد  و همچناین شااهد   المللای(  واحاد باین   400و  300) eCG کمتار داری نس ت به دوزهای طوری م نیرا به

(05/0>P) و همچناین باین   المللای  ینواحاد با   600 و 500داری باین دوزهاای   اختالف م نای  که این در حالی است

 تیمارهاای زمان آغاز فحلای در باین    (.P>05/0)از این نظر مشاهده نشد  eCGالمللی بینواحد  400 و 300دوزهای 

ایج مربوط باه نارخ   باشد. نتبر زمان شرو  فحلی می eCGثیر دوزهای مختلف أآزمایشی متفاو  بود که نشان دهنده ت

، از لحااظ  (، با این وجودP>05/0)داری را میان تیمارها نشان نداد بازگشت فحلی اگر چه از نظر آماری اختالف م نی

 (.1جدول ی را مجددا نشان دادند )ها عالئم فحل، ت داد کمتری از میشeCGواحد  600عددی در زمان استفاده از 

  
 .قشقاییترکی هایمیش بر نرخ فحلی، شروع فحلی و نرخ بازگشت به فحلی در eCGثیر دوزهای مختلف أت -1جدول 

Table 1. The effects of various eCG doses on estrus response, onset of estrus and the rate of return to estrus in Torki-

Ghashghaei ewes. 

 فراسنجه
Parameter 

 لاحتما (eCGهای آزمایشی )دوز گروه

 داری م نی
P-value 

0 300 400 500 600 

 پاسخ فحلی )درصد(
Estrus response (%) 

12/15 (80) b
 

15/15 (100) a 15/15 (100) a 15/15 (100) a 15/15 (100) a 0/01 

 (شرو  فحلی )ساعت
Onset of estrus (h) 

52.104.60 a 47.113.33 b 45.533.43 b 36.033.72 c 32.683.68 c 0/001 

 (بازگشت فحلی )درصدنرخ 
Rate of return to estrus 

(%) 
2/12 (16.7) 2/15 (13.3) 3/15 (20.0) 3/15 (20.0) 1/15 (6.7) 0/83 
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عناوان یاک عامال کلیادی در هماهناگ نماودن       گزارش شده است که استرادیول س ب تحریک فحلی شاده و باه  
(. 13و  4باشاد ) شاود مطارح مای   مثلی مای  های تولیدیت در برنامهتغییرا  رفتاری که س ب موفق ین ورا  اندوکرتغیی

همراه با تزریا  دوزهاای زیااد    های پروژسترونی های دریافت کننده اسفنجتر نشانه فحلی در میشبنابراین ظهور سریع

eCG ا یاک روز ب اد   های بزرگ و میزان استرادیول در زمان برداشتن اسفنج و یتواند به بیشتر بودن ت داد فولیکولمی

هاا و یاا   برای تحریاک رشاد فولیکاول    eCGگزارش شده است که استفاده از دوزهای کم  (.3از آن نس ت داده شود )

(. نتاایج ایان   17باشاد ) که ض یف مای طور کلی برای پاسخ مناسب در نژادهای مختلف گوسفند کافی ن وده و یا این به

مللای  الواحاد باین   400یاا   300که در زمان استفاده از دوزهای کام ) های ترکی قشقایی نیز نشان داد پژوهش در میش

eCGتری جهت بروز عالئم فحلی نیاز داشتند.ها به زمان طوالنی(، میش 

با رانادمان  زایمان کرده های میشهای آبستن و مثلی از جمله ت داد میشهای مختلف تولیدعملکردنتایج مربوط به 

 ایان  اگار چاه   نشان داده شده است. نتایج نشان داد کاه  2های متولد شده در جدول رهو همچنین ت داد ب یا دوقلو یک

از نظر عاددی باین    ،با این وجود (P>05/0) ندقرار نگرفت eCGثیر دوزهای مختلف أداری تحت تطور م نیصفا  به

هاا  نس ت بیشتری از مایش ، eCGالمللی واحد بین 600در گروه طور مثال . بهوجود داشت ی، تفاوتآزمایشیهای گروه

هاای زایماان   درصد بود. در مورد درصد میش 3/83که در گروه شاهد این نس ت  یدر حالدرصد(  3/93آبستن شدند )

المللای نسا ت ت اداد    واحاد باین   600دار بین تیمارها، کماکاان در تیماار   کرده نیز با وجود عدم مشاهده تفاو  م نی
 درصد بود که از بقیه تیمارها بیشتر بود.   2/92های آبستن در این گروه م ادل های زایمان کرده به ت داد میش میش

های ترکی قشاقایی وجاود   میش در eCG گوناگوندوقلوزایی به دوزهای  نرخاطالعا  چندانی در ارت اط با پاسخ 
هاای دریافات کنناده    گروه بیننتایج نشان داد که شود. و پژوهش حاضر اولین مطال ه در این مورد محسوب می ندارد

eCG  از لحاظ درصد دوقلوزایی وجود نداشت داری اختالف م نیو همچنین شاهد(05/0<P )  با این وجاود، درصاد 

ز طرف دیگر باا افازایش   نس ت به گروه شاهد از لحاظ عددی بیشتر بود ا eCGهای دریافت کننده در گروه دوقلوزایی

گیری در ق ل از زمان جفت eCGافزایش سطح  تواند باکرد که این می های دوقلوزا افزایش پیدات داد میش eCGدوز 
زیرا گزارش شاده   ط ی ی باشدتواند برای نژاد ترکی قشقایی یک حالت شاهد می تیمارارت اط باشد. دوقلوزایی کم در 

ایان   عشاایری  ورشای و مادیریتی پار  دلیل شارایط تغذیاه   تواند بهاست که می کم است دوقلوزایی در این نژاد تقری اً
حاصال از ایان   کنند. بنابراین نتایج پیدا نمیرا های مرت ط با دوقلوزایی امکان بیان ژنرسد نظر می گوسفندها باشد و به

را دن ال آن نارخ دوقلاوزایی   ریزی و بهتخمک نرخگیری برای افزایش دادن جفت ق ل از eCGاهمیت کاربرد  پژوهش

شااهد دارای   تیماار نشان داد که  آزمایشیمختلف  تیمارهایهای متولد شده در ت داد برهدهد. نتایج مربوط به نشان می

دارای بیشترین ت داد بره متولاد شاده باود     eCGالمللی بینواحد  600 تیمارراس( و  9کمترین ت داد بره متولد شده )

هاا هماراه باا    میش تیماری کهدر  یینرخ چندقلوزاو  زایینرخ برهنشان داد که  3جدول . نتایج (2)جدول . راس( 19)
و  300شاهد و دوزهاای   تیماررا دریافت نمودند نس ت به  eCG المللیبین واحد 600سازی فحلی دوز برنامه همزمان

 متوسط بود.   eCG المللیبین واحد 500دریافت کننده  تیمارر و در بیشت eCG المللیبین واحد 400

در  دوقلاوزایی  نارخ بار   eCGثیر أسازی فحلی و تهای پروژسترونی برای همزمانارزیابی بازدهی استفاده از اسفنج
 نارخ سا ب افازایش    eCGپروژساترون هماراه باا تزریا       حااوی های که استفاده از اسفنجی نشان داد آواس هاییشم

هاای حااوی   جگزارش کردند که اساتفاده از اسافن  ( 2006) و همکاران برونت -گومز .(34) نژاد شد این دوقلوزایی در

ملکرد تولیاد  به ود ع س بآمیزی طور موفقیته، بeCG ایماهیچهروزه و تزری  درون  14پروژسترون برای یک دوره 
کاارگیری ت اداد بیشاتری از    هاز راه ب eCGگزارش کردند که استفاده از ( 2004) . بار  و همکاران(7) مثلی میش شد
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هاا،  بنادی انادازه فولیکاول   های آنترال و تغییر نس ت ط قاه های کوچک تخمدان، افزایش میزان رشد فولیکولفولیکول

 (.3) ریزی در گوسفند شده استتخمک نرخس ب افزایش 

 

 .قشقاییترکی هایمیش در تولیدمثلی بازدهبر  eCGثیر دوزهای مختلف أت -2جدول 
Table 2. The effects of various eCG doses on reproductive performance in Torki-Ghashghaei ewes. 

 فراسنجه
Parameter 

 (eCGهای آزمایشی )دوز گروه

0 300 400 500 600 
 احتمال

 داری م نی
P-value 

 درصد(های آبستن )میش
Pregnant ewes (%) 

(83.3 )10/12 (86.7 )13/15 (80.0 )12/15 (80.0 )12/15 (93.3 )14/15 0/84 

 درصد(های زایمان کرده )میش
Parturition ewes (%) 

(90.0 )9/10 (84.6 )11/13 (91.7 )11/12 (91.7 )11/12 (92.9 )13/14 0/96 

 درصد(یک قلوزا )
Single birth (%) 

(100 )9/9 (81.8 )9/11 (81.8 )9/11 (72.7 )8/11 (53.8 )7/13 0/33 

 درصد(دوقلوزا )
Twin births (%) 

(0.0 )0/9 (18.2 )2/11 (18.2 )2/11 (27.3 )3/11 (46.2 )6/13 0/33 

 های متولد شدهت داد بره
Number of born lambs 

9/9 13/11 13/11 14/11 19/13 0/59 

 

تواند عملکارد آن  )فصل پائیز و بهار( می مثلمثل و غیر تولیدفصل تولید در eCGگزارش شده است که استفاده از 

مثل )شهریور و مهرماه( اثارا    طی فصل تولید eCGاستفاده از  شده استکه گزارش طوری دهد. بهثیر قرار أرا تحت ت

( 24طور کلی عملکرد تولیدمثلی در نژادهای مختلف گوسفند دارد )زایی، دوقلوزایی و بهآبستنی، نرخ بره نرخمنفی بر 

طی این دوره زمانی بر نرخ آبساتنی و زایاش    eCGکه استفاده از  اندب ضی دیگر از مطال ا  گزارش کردهکه  در حالی

ل پاائیز سا ب افازایش    طی فصا  eCGنشان داد که استفاده از  همچنین ( نتایج این مطال ه15و  3عملکرد مث تی دارد )

 .های ترکی قشقایی شددر میش دوقلوزایی زایی و نرخنرخ بره

و همچنین ساایر نژادهاا    (27ی )رانیا یکرد هایشیدر م یینرخ دوقلوزابر  eCGمختلف  یاستفاده از دوزها ثیرأت

مهمتارین   eCGاگار چاه   باود.   بیشتر اضرمطال ه ح در آمده دستبه جینس ت به نتا(، 32و  14در کشورهای مختلف )

عوامال  (، با این وجود، 9) در گوسفند استفاده شده است مثلیدر به ود عملکرد تولید یوسی طور به هورمونی است که

ناژاد ماورد    طاور کلای  باه ثیر قرار دهند. أمثل را تحت تو تولید ایندرا کنترل نم eCGثیر أتوانند تستند که میه بسیاری

  .(18و  6) باشدمی eCGگذار بر عملکرد ثیرأعوامل مهم و تاز جمله مطال ه 

 
 .ییقشقاترکی هایمیش درو نرخ چندقلوزایی  زایینرخ برهبر  eCGثیر دوزهای مختلف أت -3جدول 

Table 3. The effects of various eCG doses on fecundity and prolificacy in Torki-Ghashghaei ewes. 

 فراسنجه
Parameter 

احتمال  (eCGهای آزمایشی )دوز گروه

 داری م نی
P-value 

0 300 400 500 600 

 )درصد( زاییهنرخ بر
Fecundity (%) 

0.75 (75.0) 0.87 (86.7) 0.87 (86.7) 0.93 (93.3) 1.27 (126.7) 0/48 

 )درصد( نرخ چندقلوزایی
Prolificacy (%) 

1.0 (100.0) 1.18 (118.2) 1.18 (118.2) 1.27 (127.3) 1.46 (146.2) 0/59 
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 eCGتواند عملکارد  نس ت به برداشت اسفنج یا سیدر می eCGمطال ا  پیشین گزارش کردند که زمان استفاده از 

های مختلاف  در زمان eCGگزارش کردند که تزری  ( 2010) کویونسو و اوزیسطوری که، قرار دهد. به ثیرأرا تحت ت

و پیشانهاد شاد    داردچندقلوزایی در گوسفند نرخ  و زاییاثر مطلوبی بر نرخ بره ،برداشت اسفنج پروژسترونیت به  نس

و یا همزمان با برداشت اسافنج   ن تیمار پروژسترونساعت ق ل از پایا 24منظور به ود عملکرد تولیدمثلی  به eCGکه از 

ق ال از زماان    eCGگزارش کردند که اساتفاده از   (2010) صالحی و همکاران (.16استفاده شود ) محتوی پروژسترون

کاه در نتاایج    . در حالی(30) های بزرگ و تشکیل جسم زرد در گوسفند نداردثیری بر ت داد فولیکولأبرداشت اسفنج ت

طاوری کاه   باه  مشااهده شاد   eCGهای مختلف استفاده از مثلی در زمانداری بر عملکرد تولیدثیر م نیأت( 2007علی )

هاای  تر فولیکاول های کوچک و ظهور سریعق ل از زمان برداشتن اسفنج، س ب کاهش در ت داد فولیکول eCGتزری  

ای کاه در هماین زمیناه در    . مطال اه (1) شاد ریازی  دن ال آن س ب پاسخ مطلوب در نرخ تخماک هو بمتوسط و بزرگ 

هاای  جهات به اود ف الیات    eCGنشان داد که بهترین زمان تزری   ،های ترکی قشقایی در استان فارس انجام شد میش

سااعت ق ال    24نیز که در پژوهش حاضر  ( 2) پروژسترون است استفاده ازساعت ق ل از پایان  24مثلی،  مختلف تولید

  استفاده شد. ،eCGاز هورمون  اوی پروژسترونهای حاز برداشت اسفنج

 

 گیرینتیجه

پاسخ خاوب گوسافندان ناژاد    ( 1گیری کرد که )توان چنین نتیجهدست آمده از مطال ه حاضر می هب بر اساس نتایج

هاای  تواناد در انجاام برناماه   در فصال پاائیز مای    eCGهاای حااوی پروژساترون هماراه باه      ترکی قشقایی به اسافنج 

 ثری باشاد. ؤو همچنین به ود بازده اقتصادی این نژاد گام بسایار مهام و ما    ریزی چندتائیتخمکازی فحلی، س همزمان

بودند و  یریشتب ییدوقلوزا نرخ یشاهد دارا تیمارنس ت به  eCGکننده  افتیدر تیمارهاینشان داد که تمام  جینتا (2)

 صاور  هدر پارورش گوسافند با    (3) کارد.  دایا پ شیادوقلوزا افز هاییشت داد م eCGز دو شیبا افزا گریاز طرف د

داشته باشد  شیزمستان زا یانیپا یروزها طی در و بهار فصل از ق ل هانآ هاییشدامداران عالقه دارند که م ،یرعشای

اهد خو ادزی هاهباشد تلفا  بر یدوره زمان نیاز ا ریغ هایشم مانیاگر زا ریبه مناط  سردس ریبا توجه به کوچ عشا رایز

 توانسات حاصله  جیپژوهش، نتا نیتلفا  در ا فقدان نیکرده و همچن مانیآبستن و زا هاییششد. با توجه به درصد م

 جینتاا طاور کلای   باه ( 4). داشته باشد هایشدر م یفحل یساز و همزمان eCGبه استفاده از  ریبر اعتماد عشا یمث ت ریثأت

 ییو دوقلاوزا  یآبستن نرخ شیدر افزا ریثأت نیشتریب یدارا eCG مللیالینواحد ب 600پژوهش حاضر نشان داد که دوز 

 بود. زیفصل پائ در ییقشقا یترک هاییشدر م
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Abstract1
1
 

Background and objectives: Reproductive performance is the most important economic trait in 

sheep production and it can be manipulated by using hormonal treatments. Equine chorionic 

gonadotropin (eCG) is widely used for improving the fertility in ewes. In some studies, the use 

of low and high doses of this hormone increased number and the size of large follicles and also 

it could enhance the ovulation rate, but it decreased pregnancy rate. As it was not found any 

report about the effect of using eCG on reproductive performance of Torki-Ghashghaei ewes, 

this study was conducted to investigate the effect of different dose of eCG on estrus response, 

estrus onset, pregnancy rate and twining rate of these ewes in autumn season. 

 

Materials and methods: In this study, the total of 75 cyclic ewes with the mean weight of 

573.6 kgs were randomly assigned to five experimental groups (n=15/group). The estrous 

cycle of all ewes was synchronized with the insertion of intravaginal progesterone sponges 

during a 12 days period. One day before withdrawing progesterone sponges, 300, 400, 500 and 

600 IU eCG were injected intramuscularly to ewes in group Π, Ш, ΙV and V, respectively and 

the group Ι (without eCG injection) was used as control group. The reproductive variables such 

as: time of estrus onset (hour), estrous response, pregnancy rate, twining rate, fecundity and 

prolificacy rate were measured in this experiment.  

 

Results: Estrous responses for all eCG recipient ewes (100%) were significantly higher 

(P<0.01) than the control group (80%). The results showed that, after withdrawing of sponges 

the estrus onset in ΙV and V groups (36.03 and 32.68 h, respectively) were significantly 

(P<0.05) earlier than groups Π, Ш and the control group. Although there were not any 

significant differences among the treatment groups in the percentage of pregnancy, this 

parameter in group V (93.3%) was numerically more than control group (83.3%). The results 

also showed that all eCG recipient groups had higher twining rates compared with control group 

and increasing the dose of eCG increased the twining rate in ewes. The results of this study 

indicated that in synchronized ewes which were received 600 IU eCG had more fecundity and 

prolificacy rate compared with the control group and also the groups received 300 and 400 IU 

eCG.    

 

Conclusion: Generally, the results showed that injecting 600 IU eCG had the most effect on 

increasing pregnancy rate and twining rate in Torki-Ghashghaei ewes in autumn season.  
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