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چکیده
این پژوهش در یک سامانه پرورش عشایری بهمنظور بررسی تأثیر دوزهای متفاوت  eCGبر عملکرد تولیدمثلی میشها در فصل پاییز انجام
شد .در این آزمایش  75رأس میش لکقشقایی با میانگین وزنی  542/3کیلوگرم از یک گله سالم انتخاب شد .بهمنظور همزمانسازی فحلی،
اسفنجهای پروژسترونی در داخل واژن همه میشها وارد شدند و پس از  12روز خارج گردیدند .یک روز قبل از اسفنجبرداری ،میشها بهطور
تصادفی به پنچ گروه تقسیم شدند و هورمون  eCGدر دوز  300IUبه گروه  ،1در دوز  400IUبه گروه  ،2در دوز  500IUبه گروه  ،3در دوز
 600IUبه گروه  4بهصورت درونماهیچهای تزریق شد .گروه  6بهعنوان شاهد درنظر گرفته شد .متغیرهای تولیدمثلی از قبیل شروع فحلی (بر
حسب ساعت پس از برداشت اسفنج) ،درصد فحلی ،نرخ آبستنی ،میزان دوقلوزایی ،نرخ برهزایی و نرخ چندقلوزایی در همه گروهها مورد سنجش
قرار گرفت .نتایج نشان داد که پس از اسفنجبرداری ،شروع فحلی در گروه  3و  4بهطور معنیداری نسبت به گروههای شاهد 1 ،و  2زودتر بود
( .)P<0/05هیچ اختالف معنیداری بین شش گروه از نظر سایر فراسنجههای تولیدمثلی وجود نداشت ( .)P<0/05با اینحال ،تعداد بره متولد
شده و فکاندیتی و همچنین نرخ دوقلوزایی و پرولیفیکیسی در گروه  4و بهویژه در گروه  3در مقایسه با سایر گروهها باالتر بود .بهطورکلی نتایج
نشان داد که دوز  500واحد بینالمللی  eCGدارای بیشترین تأثیر در افزایش عملکرد تولیدمثلی در میشهای لک قشقایی در فصل پاییز بود.
کلمات کلیدی :گونادوترپین جفت اسبسانان ( ،)eCGمیش لکقشقایی ،عملکرد تولیدمثلی ،نرخ دوقلوزایی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولfarhad.samadian@gmail.com :
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مقدمه
مهمترين عامل پيشرفت و موفقيت در هر واحد توليدي دامپروري،
بهكار بردن تكنولوژيهاي جديد و تلفيق آن با امكانات عملي موجود
است .بنابراين استفاده از دانشهاي نوين توليدمثلي همواره مورد
توجه متخصصين علوم دامي بوده است تا بتوانند با بهبود فرآيند
توليدمثل با حداقل هزينه ممكن ،شمار جمعيت دامي گلهها را افزايش
دهند .پيشرفتهاي زيادي در زمينه افزايش بهرهوري بهوسيله
روشهاي نوين توليدمثلي در گلههاي گوسفند و بز صورت گرفته
است ،ولي با وجود اين ،استفاده از اين تكنيکها در جامعه سنتي
پرورش دام كشور بهويژه استان كهگيلويه و بويراحمد بسيار محدود
است .امروزه پرورش گوسفند در خيلي از استانهاي كشور بهويژه
استان كهگيلويه و بويراحمد ،بهعنوان يک منبع مهم درآمد براي
دامداران محسوب ميشود .با وجود اين ،نرخ كم برهزايي بهعنوان
مهمترين عامل در كاهش ميزان درآمد گوسفندداران و از موانع اصلي
توسعه اين صنعت محسوب ميشود .توليدمثل در گوسفند تحت تأثير
چندين عامل نظير ژنتيک ،كيفيت تغذيه ،سالمت دام و پديده
فتوپريوديسم است ( Fallah Radو  .)2007 ،Farzanehروشهاي
متفاوتي براي بهبود عملكرد توليدمثلي در گوسفند وجود دارد كه از
اين بين ،استفاده از برنامههاي مختلف هورموني از اهميت بسيار
زيادي برخوردار ميباشند .از آنجاييكه فعاليت دستگاه توليدمثل
گوسفند تحت تأثير هورمونها قرار ميگيرد ،ميتوان با استفاده از
هورمونهاي سنتتيک ،فرآيند توليدمثل را در دامها كنترل نمود و با
استفاده از روشهايي مانند همزمانسازي فحلي و افزايش نرخ
تخمکريزي ،ظرفيت توليدمثلي حيوانات را افزايش داد (خالداري،
 .)1382گونادوتروپين جفت اسبسانان ( equine Chorionic
 )Gonadotropin=eCGاز اولين گونادوتروپينهايي است كه بهصورت
تجاري تهيه شد و همچنان براي برنامه تخمکريزي چندتايي در
گونههاي مختلفي از حيوانات مزرعهاي مورد استفاده قرار ميگيرد
( Menchacaو همكاران .)2007 ،فراهمي اين گونادوتروپين بهصورت
وافر و با قيمت ارزان در بازار و آسان بودن روش استفاده از آن ،سبب
شده است تا اين هورمون همچنان بهعنوان وسيعترين گونادوتروپين
استفاده شده در گلههاي گوسفند و بز باشد ( Rahmanو همكاران،
 .)2014عالوه بر اين ،حضور طوالنيمدت اين گونادوتروپين در خون
بهعنوان يكي از مزاياي آن مطرح ميباشد ،بهطوريكه با يک نوبت
تزريق ،تأثير آن بر تخمدان تا چند روز تداوم خواهد داشت ( Allenو
 .)1972 ،Moorمحققين مختلف گزارش كردهاند كه استفاده از eCG
همراه با اسفنجهاي حاوي پروژسترون از طريق افزايش ميزان رشد
فوليكولها و نرخ تخمکريزي ،سبب بهبود عملكرد توليدمثلي در
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نژادهاي مختلف گوسفند شده است ( Barrettو همكاران2004 ،؛
 Clineو همكاران2001 ،؛  Gomez-Brunetو همكاران2006 ،؛ Koyuncu
و  .)2010 ،Alticekicبهترين زمان براي تزريق  eCGدر جهت بهبود
نرخ تخمکريزي ،ميزان زايش و دوقلوزايي در نژادهاي مختلف گوسفند،
قبل و يا همزمان با برداشت وسيله محتوي پروژسترون عنوان شده
است (2007 ،Ali؛  Inceو همكاران .)2009 ،استفاده از اسفنجهاي
پروژستروندار همراه با  ،eCGميزان آبستني را در گوسفند افزايش
ميدهد ( Lutherو همكاران )2007 ،كه ميتواند بهدليل باالتر بودن
ميزان تخمکريزيهاي انجام شده در ميشها در اثر  eCGباشد
( Quintero-Eliseaو همكاران .)2011 ،با اينحال ،گزارش شده است
كه نيمه عمر باالي اين هورمون سبب ميشود شرايط نامطلوبي در
محيط فوليكولي براي بلوغ اووسيت ايجاد گردد؛ بنابراين اووسيت قبل
از بلوغ تخمکريزي ميكند و بهدنبال آن ميزان لقاح كاهش مييابد
(محمودزاده .)1377 ،عالوه بر اين ،نيمه عمر باالي اين هورمون باعث
ايجاد تعداد زيادي فوليكولهاي غيرتخمکريز در سطح تخمدان
ميشود .اين فوليكولها تخمکريزي نميكنند و سبب افزايش استروژن
ميشوند و درست زماني كه پروژسترون بايد بهعنوان هورمون غالب
در سامانه توليدمثلي وجود داشته باشد ،سطح باالي استروژن در فاز
لوتئال بر نرخ تخمکريزي ،انتقال تخمک ،انتقال اسپرم ،باروري و
زندهماني رويان تأثير منفي ميگذارد ( Huseinو .)2008 ،Ababneh
بنابراين استفاده از دوزهاي باالي اين هورمون ،اثرات نامطلوبي بر
رخنماي هورمونهاي استروژن و پروژسترون خون ،نرخ تخمکريزي،
باروري و قابليت زنده ماندن رويانها دارد و بايد بهمنظور جلوگيري
از اين آثار زيانبار ،در دوزهاي مناسب تزريق شود ( Simonettiو
همكاران .)2007 ،تاكنون گزارشي در ارتباط با بررسي تأثير استفاده
از  eCGدر دوزهاي مختلف بهمنظور بهبود فعاليت توليدمثلي در
ميشهاي لکقشقايي در سامانه پرورش عشايري وجود ندارد .بنابراين
مطالعه حاضر با هدف تعيين بهترين دوز قابل استفاده  eCGدر
ميشهاي لکقشقايي عشايري در فصل توليدمثل با هدف بهبود عملكرد
توليدمثلي از جنبههاي مختلف صورت گرفت.

مواد و روشها
اين پژوهش در پاييز سال ( 1395شروع فصل توليدمثلي گوسفند)
در گلههاي گوسفند با شرايط پرورش عشايري در استان كهگيلويه و
بويراحمد انجام شد .تعداد  75رأس ميش نژاد لکقشقايي با دامنه
سني  4-3سال و ميانگين وزني  54±2/3كيلوگرم با سابقه توليدمثلي
مطلوب براي اجراي اين تحقيق انتخاب شدند .ميشهاي انتخاب شده
ابتدا بهمدت  6ماه بدون حضور قوچ نگهداري شدند و از آبستن نبودن
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آنها اطمينان حاصل شد .ميشهاي آزمايشي در شرايط پرورش
عشايري ،صبحگاه از جايگاه خارج و تا غروب از علوفه مرتع تغذيه
ميكردند .از آنجاييكه تاكنون برنامه همزمانسازي فحلي خاصي در
منطقه انجام نشده بود ،لذا هيچكدام از اين ميشها قبالً بهمنظور
برنامههاي همزمانسازي فحلي و تحريک تخمکريزي چندتايي
استفاده نشده بودند .در شروع آزمايش چرخه فحلي تمام ميشها با
استفاده از اسفنجهاي حاوي پروژسترون (اسپونجوت 60 ،ميليگرم
مدروكسي پروژسترون استات ،ساخت شركت هيپرا ،اسپانيا) در يک
دوره  12روزه همزمان شد .سپس ميشها بهطور تصادفي به پنج گروه
آزمايشي تقسيم شدند و به ميشهاي هر گروه يک روز قبل از خارج
نمودن اسفنج حاوي پروژسترون ،دوزهاي مختلفي از ( eCGگونازر،
ساخت شركت هيپرا ،اسپانيا) بهميزان صفر (گروه شاهد)،400 ،300 ،
 500و  600واحد بينالمللي بهصورت داخل ماهيچهاي تزريق شد.
بعد از خارج نمودن اسفنجهاي حاوي پروژسترون ،براي مشاهده دقيق
نشانههاي فحلي و جفتگيري ميشها ،از  18رأس قوچ نژاد لک
قشقايي (نسبت  1به  ) 5استفاده شد .سابقه مطلوب توليدمثلي
قوچهاي استفاده شده در اين پژوهش ،پيش از اين براي دامدار
مشخص بود .ميشهايي كه اجازه سواري كامل به قوچها ميدادند
بهعنوان فحل درنظر گرفته شدند و زمان مشاهده اولين سواري با دقت
بهعنوان آغاز فحلي ثبت شد .در اين آزمايش فراسنجههاي توليدمثلي
مورد بررسي در هر گروه آزمايشي عبارت بودند از :زمان آغاز فحلي
(برحسب ساعت در پس از برداشت اسفنج) ،نرخ فحلي [(تعداد
ميشهاي فحل/تعداد كل ميشها)× ،]100تعداد ميشهاي جفتگيري
كرده ،ميزان بازگشت به فحلي پس از يک يا دو دوره  17روزه (برابر
با طول چرخه توليدمثلي گوسفند) ،ميزان آبستني [(تعداد ميشهاي
آبستن يا ميشهايي كه بعد از سپري شدن طول دو چرخه توليدمثلي،

عاليم بازگشت به فحلي را نشان نميدادند/تعداد ميشهاي جفتگيري
كرده) ×  ، ]100تعداد ميشهاي زايمان كرده (يک يا دوقلوزا) ،ميزان
دوقلوزايي[(تعداد ميشهاي دوقلوزا /تعداد ميشهاي زايمان
كرده)× ،]100تعداد برههاي متولد شده ،ميزان مرگ و مير برهها در
حوالي زايمان ،تعداد برهها يک ماه بعد از زايش ،فكانديتي [(تعداد
برههاي زنده متولد شده /تعداد ميشهاي جفتگيري كرده) × ]100
و پروليفيكيسي [(تعداد برههاي زنده متولد شده  /تعداد ميشهاي
زايمان كرده) × ]100بوده است ( Hashemو همكاران .)2015 ،اين
پژوهش در قالب يک طرح كامال تصادفي اجرا و دادههاي مربوط به
شروع فحلي با استفاده از نرمافزار  SASو با رويه  ANOVAو دادههاي
ديگر بهكمک آزمون كاياسكور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .مدل
آماري اين پژوهش نيز بهشرح زير بود:
Yij = µ + Ti + eij

 =Yijميانگين صفت =µ ،ميانگين جمعيت =Ti ،اثر تيمار =eij ،اثر
اشتباه آزمايشي

نتایج
نتايج مربوط به تأثير دوزهاي مختلف  eCGبر نرخ فحلي ،شروع
فحلي و نرخ بازگشت به فحلي در ميشهاي نژاد لکقشقايي همزمان
شده با اسفنجهاي پروژستروني در جدول  1نشان داده شده است.
نتايج نشان داد كه استفاده از اسفنجهاي پروژستروني ميتواند بهطور
مؤثري براي برنامه همزمانسازي فحلي در ميشهاي نژاد لکقشقايي
بهكار رود ،زيرا در يک بازه زماني 60ساعته ،تمام ميشهاي موجود
در همه گروهها ،عاليم فحلي را نشان دادند و از اين لحاظ اختالف
آماري معنيداري ميان گروههاي مختلف تيماري مشاهده نشد
(.)P<0/05

جدول  :1تأثیر دوزهای مختلف  eCGبر نرخ فحلی ،شروع فحلی و نرخ بازگشت به فحلی در میشهای لکقشقایی
گروههای تیماری (دوز )eCG
400

500

600

درصد ميشهاي فحل (تعداد ميش نشان
دهنده فحلي بعد از  17روز از جفتگيري)

( 100همه  15رأس موجود
در گروه)

( 100همه  15رأس
موجود در گروه)

( 100همه  15رأس
موجود در گروه)

( 100همه  15رأس
موجود در گروه)

( 100همه  15رأس
موجود در گروه)

ميانگين  ±خطاي استاندارد فصله زماني تا
شروع فحلي (يرحسب ساعت سپري شده از
زمان برداشت اسفنج پروژستروني)

54/95±5/26a

48/17±5/69b

45/30±4/86b

35/85±2/91c

34/45±2/89c

درصد ميشهاي جفتگيري كرده (تعداد)

( 100همه  15رأس موجود
در گروه جفتگيري نمودند)

(100همه  15رأس موجود
در گروه جفتگيري نمودند)

(100همه  15رأس موجود
در گروه جفتگيري نمودند)

(100همه  15رأس موجود
در گروه جفتگيري نمودند)

(100همه  15رأس موجود
در گروه جفتگيري نمودند)

درصد بازگشت فحلي (تعداد)

( 20سه رأس از  15رأس
موجود در گروه ،فحلي دوباره
نشان دادند)

( 13/3دو رأس از  15رأس
موجود در گروه ،فحلي
دوباره نشان دادند)

(13/3دو رأس از  15رأس
موجود در گروه ،فحلي
دوباره نشان دادند)

( 6/7يک رأس از  15رأس
موجود در گروه ،فحلي
دوباره نشان دادند)

(20سه رأس از  15رأس
موجود در گروه ،فحلي
دوباره نشان دادند)

فراسنجه

0

300

حروف باالنويس متفاوت ( )a,b,cدر هر رديف نشاندهنده اختالف معنيدار است (.)P>0/05
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فراسنجه «تعداد ميشهاي زايمان كرده» نيز نشان داد كه در گروههاي
دريافتكننده  500 ،400و  600واحد بينالمللي  ،eCGتنها يک رأس
از ميشهاي ثبت شده بهعنوان آبستن زايمان ننمود ،درحاليكه در
گروه شاهد و همچنين در گروه دريافتكننده  300IUهورمون ،eCG
سه رأس از مجموع ميشهاي تلقي شده بهعنوان آبستن در هر گروه،
در پايان دوره زايماني نداشتند .بهطوركلي باالترين و پايينترين درصد
ميشهاي زايمان كرده بهترتيب مربوط به گروه  500واحد بينالمللي
 92/9( eCGدرصد) و گروه شاهد ( 75درصد) بود .اختالف آماري
معنيداري بين گروههاي مختلف تيماري از نظر نرخ دوقلوزايي وجود
نداشت ( ،)P<0/05با وجود اين ،تمام گروههاي دريافت كننده eCG
بهطور غيرمعنيداري نسبت به گروه شاهد داراي نرخ دوقلوزايي
باالتري بودند و باالترين نرخ دوقلوزايي در گروههاي دريافتكننده
 500و  600واحد بينالمللي  eCGمشاهد شد .نتايج مربوط به تعداد
برههاي متولد شده در گروههاي مختلف تيماري نيز نشان داد كه گروه
شاهد داراي كمترين تعداد بره متولد شده ( 10رأس) و گروه دريافت
كننده  500واحد بينالمللي  eCGداراي بيشترين تعداد بره متولد
شده بود ( 19رأس) .نتايج مربوط به تعداد برهها در يک ماه بعد از
زايش نشان داد كه بهجز در گروه  600واحد بينالمللي ( eCGيک
رأس) ،در بقيه گروهها مرگ و ميري رخ نداد (جدول .)2

نتايج نشان داد كه بعد از برداشتن اسفنجهاي پروژستروني ،گروه
شاهد نسبت به ساير گروهها به زمان طوالنيتري بهمنظور بروز عاليم
فحلي نياز داشت ( )P>0/05و در كل استفاده از  eCGهمراه با
اسفنجهاي پروژستروني ،زمان شروع بروز عاليم فحلي را كاهش داد.
زمان آغاز فحلي به هنگام استفاده از دوزهاي  500و  600واحد
بينالمللي ،نسبت به ساير گروههاي آزمايشي (شاهد 300 ،و 400
واحد بينالمللي  )eCGبهطور معنيداري كاهش يافت (.)P>0/05
اختالف آماري معنيداري از نظر نرخ بازگشت فحلي بين گروههاي
مختلف آزمايشي نشان داده نشد ( ،)P<0/05ولي با اينحال ،از لحاظ
عددي در زمان استفاده از  500واحد بينالمللي  ،eCGتعداد كمتري
از ميشها عاليم فحلي مجدد را نشان دادند ( 1راس از  15راس).
نتايج مربوط به فعاليتهاي مختلف توليدمثلي از جمله تعداد ميشهاي
آبستن ،تعداد ميشهاي زايمان كرده (بهصورت يک يا دوقلوزا) ،تعداد
برههاي متولد شده و در نهايت ميزان مرگ و مير برهها در جدول 2
نشان داده شده است .هر چند كه اين صفات توليدمثلي بهطور
معنيداري تحت تأثير دوزهاي مختلف  eCGقرار نگرفتند (،)P<0/05
ولي از نظر عددي بين گروههاي مختلف تيماري ،تفاوتهايي مشاهده
شد .بهعنوان مثال ،بيشترين تعداد ميشهاي آبستن در گروه دريافت
كننده  500IUهورمون  14( eCGاز  15رأس) وجود داشت .نتايج

جدول  :2تأثیر دوزهای مختلف  eCGبر فعالیتهای تولیدمثلی در میشهای لکقشقایی
فراسنجه

گروههای تیماری (دوز  eCGبر حسب )IU
0

300

400

500

600

درصد ميشهاي آبستن (تعداد از كل تعداد ميش در هر گروه)

 12( 80/0رأس از  15رأس
ميش موجود در گروه آبستن
شدند)

 13( 86/7رأس از  15رأس
ميش موجود در گروه آبستن
شدند)

 13( 86/7رأس از  15رأس
ميش موجود در گروه آبستن
شدند)

 14(93/3رأس از  15رأس
ميش موجود در گروه آبستن
شدند)

 12( 80/0رأس از  15رأس
ميش موجود در گروه آبستن
شدند)

درصد برهزايي در بين ميشهاي آبستن (تعدادي از از ميشهاي
تشخيص داده شده به عنوان آبستن در هر گروه كه در نهايت زايمان
كردند)

 9( 75/0رأس از  12رأس
تشخيص داده شده بهعنوان
آبستن ،برهزايي داشتند)

 10( 76/9رأس از  13رأس
تشخيص داده شده بهعنوان
آبستن ،برهزايي داشتند)

 12( 92/3رأس از  13رأس
تشخيص داده شده بهعنوان
آبستن ،برهزايي داشتند)

 13( 92/9رأس از  14رأس
تشخيص داده شده بهعنوان
آبستن ،برهزايي داشتند)

 11( 91/7رأس از  12رأس
تشخيص داده شده بهعنوان
آبستن ،برهزايي داشتند)

سهم تکقلوزايي بر حسب درصد از كل برهزاييها در هر
گروه (تعداد)

( 88/9در  8مورد از  9برهزايي
رخ داده ،تکبره متولد شد)

( 80/0در  8مورد از 10
برهزايي رخ داده ،تکبره متولد
شد)

( 83/3در  10مورد از 12
برهزايي رخ داده ،تکبره متولد
شد)

( 53/8در  7مورد از 13
مورد برهزايي رخ داده،
تکبره متولد شد)

( 54/5در  6مورد از  11مورد
برهزايي رخ داده ،تکبره متولد
شد)

سهم دوقلوزايي بر حسب درصد از كل برهزاييها در هر گروه
(تعداد)

( 11/1در  1مورد از  9برهزايي
رخ داده ،دوقلوزايي وجود شد)

( 20/0در  2مورد از 10
برهزايي رخ داده ،دوقلوزايي
وجود شد)

( 16/7در  2مورد از 12
برهزايي رخ داده ،دوقلوزايي
وجود شد)

( 46/2در  6مورد از 13
برهزايي رخ داده ،دوقلوزايي
وجود شد)

( 45/5در  5مورد از  11برهزايي
رخ داده ،دوقلوزايي وجود شد)

10

12

14

19

16

درصد مرگ و مير برههاي تکقلوزايي شده در هر گروه
(تعداد)

صفر (هيچكدام از  8بره متولد
شده بهصورت تکقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  8بره متولد
شده بهصورت تکقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  10بره
متولد شده بهصورت تکقلو،
مرگ و مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  7بره
متولد شده بهصورت تکقلو،
مرگ و مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  6بره متولد
شده بهصورت تکقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

درصد مرگ و مير برههاي دوقلوزايي شده در هر گروه
(تعداد)

صفر (هيچكدام از  2بره متولد
شده بهصورت دوقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  4بره متولد
شده بهصورت دوقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  4بره متولد
شده بهصورت دوقلو ،مرگ و
مير نداشتند)

صفر (هيچكدام از  12بره
متولد شده بهصورت دوقلو،
مرگ و مير نداشتند)

( 10يكي از  10بره متولد شده
بهصورت دوقلو ،تلف شد)

10

12

14

19

15

كل تعداد بره متولدشده در هر گروه (رأس)
میزان مرگ و میر

تعداد برهها يک ماه بعد از زايش (رأس)
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فكانديتي و پروليفيكيسي بهطور معنيداري تحت تأثير تيمارهاي
آزمايشي قرار نگرفت (جدول  .)3درصد فكانديتي از باالترين به
پايينترين درصد ،بهترتيب در گروههاي دريافتكننده ،600 ،500
 300 ،400واحد بينالمللي  eCGو گروه شاهد مشاهده شد .همچنين
ميزان پروليفيكيسي نيز در گروههاي دريافتكننده  500و  600واحد
بينالمللي  eCGنسبت به ساير گروههاي آزمايشي بهلحاظ عددي
باالتر بود.
جدول  :3تأثیر دوزهای مختلف  eCGبر فکاندیتی و پرولیفیکیسی
در میشهای لکقشقایی
گروههای تیماری (دوز )eCG
فراسنجه

0

300

400

500

600

فكانديتي ()%
پروليفيكيسي ()%

66/7
111/1

80/0
120/0

93/3
116/6

126/6
146/1

106/7
145/5

بحث
پرورش گوسفند يک منبع مهم درآمد براي دامپروران در استان
كهگيلويه و بويراحمد محسوب ميشود .پيش از اين ،يک نگرش منفي
نسبت به اجراي برنامههاي مختلف توليدمثلي بهويژه اسفنجگذاري و
غيره در بين عشاير اين منطقه وجود داشت ،بهطوريكه در ابتدا اجازه
انجام هيچگونه پژوهش بر روي دامهاي خود را نميدادند ،ولي با
توضيح فوايد اجراي چنين برنامههاي توليدمثلي و كسب رضايت
دامداران عشايري ،پژوهش حاضر در گلهاي واقع در استان به اجرا
درآمد .خوشبختانه با مشاهده تعداد باالي برههاي متولد شده و عدم
وجود تلفات در برهها تا دو ماه پس از زايش (بهجز در يک مورد)،
تغيير نگرش بسيار مهمي در رفتار و ديدگاه عشاير نسبت به اجراي
برنامههاي توليدمثلي در منطقه ايجاد شد .بنابراين به نظر نويسندگان
يكي از مهمترين نتيجه كاربردي اين پژوهش ،تغيير نگرش عشاير
مناطق مختلف استان و حتي شهرستانهاي استانهاي همجوار نسبت
به انجام برنامههاي توليدمثلي در گلههاي گوسفند و بز بود .بهمنظور
بهبود توليدمثلي در گلهها ،نياز به انجام برنامههاي همزمانسازي
فحلي است .همچنين با توجه به منطقه و نژاد و شرايط محيطي ،روش
استفاده شده براي همزمانسازي فحلي بايد از كارايي بسيار بااليي
برخوردار باشد .بنابراين در زمان استفاده از روشهاي مختلف همزمان
سازي ،بايد قبل از هر چيز ميزان پاسخ فحلي مناسبي حاصل شود.
نتايج نشان داد كه در فصل ،منطقه و سامانه پرورشي مورد پژوهش،
با توجه به پاسخ فحلي صد درصدي ،استفاده از اسفنجهاي پروژستروني
بههمراه  eCGروش مؤثري براي اجراي برنامه همزمانسازي فحلي در
ميشهاي نژاد لکقشقايي است .در انطباق با يافته

پژوهش حاضر ،در ساير مطالعات انجام شده روي ميشها نيز در زمان
استفاده از اسفنجهاي حاوي پروژسترون بههمراه Avendano-( 500
 Reyesو همكاران2007 ،؛  Hashemiو همكاران )2006 ،و يا 250
واحد بينالمللي هورمون  Maclas-Cruz( eCGو همكاران،)2009 ،
ميزان پاسخ فحلي حدود  100درصدي گزارش شده است .در
پژوهشي پيشين ،ميزان پاسخ فحلي در كل ميشهاي آزمايشي ،در
زمان استفاده از اسفنجهاي حاوي پروژسترون همراه با سطوح مختلفي
از  ،eCGحدود  92درصد گزارش شد ( Quintero-Eliseaو همكاران،
 .)2011در مطالعهاي گزارش شد كه با روش استفاده از اسفنج حاوي
پروژسترون و تزريق  500واحد بينالمللي  96 ،eCGدرصد از ميشها
در فاصله  48تا  72ساعت بعد از اسفنجبرداري عاليم فحلي را نشان
دادند ( Koyuncuو  .)2010 ،Alticekicهمچنين با استفاده از اسفنجهاي
حاوي پروژسترون همراه با تزريق سطوح مختلفي از هورمون  eCGدر
ميشهاي نژاد دورپر 97 ،درصد از كل ميشها عاليم فحلي را نشان
دادند ( Zelekeو همكاران .)2005 ،اختالف نتايج بهدست آمده در
مطالعه حاضر در مقايسه با ساير مطالعات ،ميتواند بهدليل نژاد مورد
مطالعه و همچنين بهدليل شرايط متفاوت پرورشي باشد .در يک
مطالعه در ميشهاي نژاد مرينوس ،زمان آغاز فحلي حدود  55الي57
ساعت بعد از برداشت اسفنج حاوي پروژسترون گزارش شد (Simonetti
و همكاران )2000 ،كه مشابه نتايج بهدست آمده در گروه شاهد
پژوهش حاضر است .با اينحال در مطالعه حاضر زمان آغاز فحلي در
اثر تيمار با  eCGتسريع گرديد .گزارش شده است كه هورمون eCG
از نظر عملكرد شبيه به  FSHميباشد و بنابراين ميتواند بر حضور
تعداد فوليكول بيشتر در سطح تخمدان و همچنين اندازه آنها اثرگذار
باشد (لطفي و همكاران .)1392 ،تحريک چنين تغييراتي در تعداد و
اندازه فوليكولي ،بهنوبه خود ميتواند بر تغييرات غلظت استراديول (به
عنوان هورمون محرک فحلي) تأثيرگذار باشد ( Ben-Saidو همكاران،
2007؛  Karaو همكاران .)2010 ،بنابراين بروز سريعتر نشانه فحلي
در ميشهاي دريافت كننده  ،eCGاحتماالً ميتواند بهدليل تأثير
بيشتر اين گونادوتروپين بر رشد فوليكولي و بهدنبال آن ظهور بيشتر
تعداد فوليكولهاي بزرگ و افزايش هرچه سريعتر ميزان استراديول
در خون باشد ( Barrettو همكاران2004 ،؛  Kridliو ،Al-Khetib
 .)2006با وجود اين ،عوامل متعددي از جمله زمان انجام پژوهش،
نژاد ،تغذيه ،وضعيت بدني دام ،دوز استفاده از  eCGو زمان تزريق
 eCGنسبت به زمان برداشت اسفنج پروژستروني ،ميتواند بر زمان
آغاز فحلي ميش تأثيرگذار باشند ( Metodievو .)2011 ،Raicheva
در پژوهش حاضر كمترين «نرخ بازگشت به فحلي» و بيشترين «نرخ
آبستني» در ميشهاي گروهي بود كه  500واحد بينالمللي eCG
دريافت كرده بودند .نرخ آبستني در گروه شاهد و در گروه دريافت
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كننده  600واحد بينالمللي  eCGكمترين بود .بنابراين استفاده از
دوز باالتر از  500واحد بينالمللي  eCGميتواند بر ميزان آبستني
ميشهاي لکقشقايي در فصل پاييز تأثير منفي داشته باشد .احتماالً
بهدليل باال بودن نيمه عمر  ،eCGميزان استراديول سرمي در زمان
تزريق دوز بااليي از  eCGافزايش يافته است كه خود ميتواند بر انتقال
اسپرم ،تخمک و رشد ابتدايي رويان به شكل منفي اثرگذار باشد
( Huseinو  .)2008 ،Ababnehبنابه نتايج پژوهش حاضر تمام گروههاي
دريافت كننده  eCGبهويژه دوزهاي  500و  600واحد بينالمللي از
آن ،از نظر عددي نسبت به گروه شاهد داراي ميزان دوقلوزايي باالتري
بودند .اين امر ممكن است بهدليل تحريک تخمکريزي چندتايي در
ميشها در اثر افزايش سطح  eCGدر قبل از زمان جفتگيري باشد.
نشان داده شده است كه در نژادهايي با دوقلوزايي پايين ،استفاده از
 eCGقبل و يا در زمان برداشت اسفنج ميتواند نرخ تخمکريزي و
بهدنبال آن ميزان دوقلوزايي را افزايش دهد ( Boscosو همكاران،
 .)2002گزارش شده است دوقلوزايي در نژاد لک قشقايي كمابيش
پايين است و شرايط تغذيهاي و مديريتي پرورش در اين نژاد نيز مزيد
علت است .بنابراين نتايج حاصله اهميت كاربرد  eCGدر نزديكي زمان
جفتگيري براي افزايش دادن نرخ تخمکريزي و بهدنبال آن نرخ
دوقلوزايي را نشان ميدهد .از طرف ديگر گزارش شده است كه بهترين
سطوح براي تحريک تخمکريزي چندتايي بهمنظور افزايش راندمان
آبستني و دوقلوزايي در گوسفند ،حدود  350الي  500واحد
بينالمللي  eCGميباشد ( Camو  .)2003 ،Kuranنتايج اين مطالعه
در موافقت با مطالعات پيشين ( Avendano-Reyesو همكاران2007 ،؛
 Inceو 2009 ،Karaca؛  Timurkanو  )2005 ،Yildizنشان داد كه
دوز مناسب  eCGبهمنظور بهبود عملكرد توليدمثلي (ميزان آبستني
و دوقلوزايي) در نژاد لک قشقايي طي فصل پاييز احتماالً حدود 500
واحد بينالمللي است .نتايج يک مطالعه انجام شده در ميشهاي نژاد
كردي نشان داد كه وقتي از سطوح مختلف 500 ،400 ،300( eCG
و  600واحد بينالمللي) استفاده شد ،فراسنجههاي مختلف توليدمثلي
ازجمله ميزان آبستني و فكانديتي در زمان استفاده از دوز  600واحد
بينالمللي  eCGنسبت به مابقي سطوح باالتر بود ،بنابراين آنها نتيجه
گرفتند كه بهمنظور بهبود عملكرد توليدمثلي ميشهاي كردي ،از
اسفنجهاي محتوي پروژسترون همراه با  600واحد بينالمللي eCG
استفاده شود ( Nosratiو همكاران .)2011 ،از طرف ديگر نشان داده
شده است كه ميزان برهزايي و دوقلوزايي در ميشهاي نژاد مهربان
( Zare-Shahnehو همكاران )2006 ،و نژاد بلوچي ( Fallah Radو
 )2007 ،Farzanehدر صورت استفاده از دوز  600واحد بينالمللي از
( eCGدر مقايسه با دوز  400واحد بينالمللي از اين هورمون) افزايش
معنيداري يافت .نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه فعاليتهاي مختلف
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توليدمثلي ازجمله تعداد برههاي متولد شده ،فكانديتي و پروليفيكيسي
در گروه دريافتكننده  500واحد بينالمللي  eCGهمراه با اسفنجهاي
محتوي پروژسترون نسبت به ساير سطوح استفاده شده از اين هورمون
بهطور غيرمعنيداري باالتر بود .نتايج پژوهشي پيشين در ميشهاي
نژاد زندي نشان داد كه تزريق  400واحد بينالمللي  ،eCGاثري بر
نرخ زايش ،برهزايي و دوقلوزايي نسبت به گروه شاهد (بدون )eCG
نداشت (لطفي و همكاران .)1392 ،نشان داده شده است كه فراسنجههاي
مختلف توليدمثلي (مانند زمان آغاز فحلي ،نرخ پاسخ فحلي ،ميزان
آبستني و نرخ برهزايي) بهطور معنيداري تحت تأثير تزريق  eCGدر
دوزهاي  400 ،300 ،0و  500واحد بينالمللي قرار نميگيرند
( Zonturluو همكاران .)2011 ،گزارش شده است كه در زمان استفاده
از دوزهاي  200 ،100و  400واحد بينالمللي  ،eCGدوز پايين (100
واحد بينالمللي  )eCGتأثيري بر عملكرد توليدمثلي در گوسفند نداشت،
درحاليكه دوزهاي  200و بهويژه دوز  400واحد بينالمللي ،eCG
سبب بهبود معنيدار عملكرد توليدمثلي در ميشها گرديد (Quintero
 Eliseaو همكاران .)2011 ،در پژوهشي ديگر گزارش شد كه پروليفيكيسي
و فكانديتي در ميشهاي دريافتكننده ( eCGدر دامنهاي از 300 IU
تا  )600IUنسبت به گروه شاهد بهطور معنيداري باالتر بود ،با اين
وجود ،اختالف معنيداري در بين گروههاي مختلف دريافتكننده eCG
از نظر اين فراسنجهها مشاهده نشد ( Fallahو .)2007 ،Farzaneh
نتايج يک پژوهش در ميشهاي نژاد همداني نشان داد كه در زمان
استفاده از هورمون ( eCGدر دوزهاي  600 ،500 ،0و  750واحد
بينالمللي) بههمراه اسفنج پروژستروني ،ميزان پاسخ فحلي (بهطور
غيرمعنيدار) و نرخ آبستني (بهطور معنيدار) در همه دوزها در مقايسه
با شاهد افزايش يافت ،همچنين با باال بردن دوز تزريق از  600به
 ،750IUنرخ آبستني بهطور معنيداري افزايش دوباره يافت (Timurkan
و  .)2005 ،Yildizبهطوركلي براساس نتايج بهدست آمده در مطالعات
مختلف چنين گزارش شده است كه پاسخ به دوزهاي مختلف ،eCG
ميان نژادهاي مختلف گوسفند متفاوت ميباشد ( Karagiannidisو
همكاران .)2001 ،همچنين گزارش شده است كه حساسيت تخمدان
به  eCGميتواند در ميان نژادهاي مختلف گوسفند و حتي در ميان
ميشهاي هر نژاد متفاوت باشد ( Emsenو  .)2006 ،Yaprakعوامل
ديگري نيز ممكن است تأثير  eCGبر عملكرد توليدمثلي ميشهاي
متعلق به نژادهاي مختلف را تحت تأثير قرار دهند كه ازجمله اين
عوامل ميتوان به تأثير دوز ،زمان تزريق و شرايط محيطي و تغذيهاي
اشاره نمود ( Kermani-Moakharو همكاران2011 ،؛  Mossaو همكاران،
 .)2007گزارش شده است كه استفاده از دوزهاي پايين  eCGبراي
تحريک رشد فوليكولها و يا بهطوركلي براي پاسخ مناسب در نژادهاي
مختلف گوسفند كافي نبوده و يا اينكه ضعيف ميباشد
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Abstract
This study was conducted at nomadic pastoralist system to evaluate the effect of different
doses of eCG on reproductive performance of ewes in the autumn season. Seventy-five Lake
Ghashghaei ewes with the mean weight of 542.3 kg were chosen from the herd. In order to
estrous synchronization, progesterone sponges were inserted into the vagina of all the ewes and
after 12 days, inserts were removed. One day before sponge withdrawal, ewes were divided
randomly into five groups and at the doses of 300 IU in group 1, 400 IU in group 2, 500 IU in
group 3 and 600 IU in group 4, eCG hormone were injected intramuscularly. The group 6 serves
as control. The reproductive variables such as onset of estrus (hour), estrous response, pregnancy
rate, twining rate, fecundity and prolificacy rate were measured in all groups. The results showed
that after sponge withdrawals, the onset of estrus in the groups 3 and 4 were significantly earlier
than control and groups 1 and 2 (P<0.05). There were no significant differences between six
groups with regard to the other reproductive parameters. However, the total number of lambs
born and fecundity, as well as twining percentage and prolificacy were higher in group 4 and
especially in the group 5 compared to other groups (P≥0.05). In may be concluded that eCG
injection at the dose of 500 IU had the greatest effect on increasing reproductive performance of
Lake-Ghashghaei ewes on the breading season.
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