
33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قشقایی های لکمنظور بهبود عملکرد تولیدمثلی میشبه eCG بهینه تعیین دوز

 تولیدمثلدر فصل 

 
 
 

 

 ایران ،ه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوجدانشکد ،گروه علوم دامی :زادجواد حبیبی 

  ایران ،، یاسوجاداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد :توحیدیمحسن 

 ایران ،ه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوجدانشکد ،گروه علوم دامی :*فرهاد صمدیان  
 

 

 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

 انجام پاییز فصل در هامیش تولیدمثلی عملکرد بر eCG متفاوت دوزهای تأثیر بررسی منظوربه عشایری پرورش سامانه یک در پژوهش این

 فحلی، سازیزمانهم منظوربه شد. انتخاب  سالم گله یک از کیلوگرم 3/254 وزنی میانگین با قشقاییلک میش رأس 75 آزمایش این در شد.

 طوربه هامیش برداری،اسفنج از قبل روز یک گردیدند. خارج روز 12 از پس و شدند وارد هامیش همه واژن داخل در پروژسترونی هایاسفنج

 دوز در ،3 گروه به IU500 دوز در ،2 گروه به IU400 دوز در ،1 گروه به IU300 دوز در eCG هورمون و شدند تقسیم گروه پنچ به تصادفی

IU600 بر فحلی شروع قبیل از مثلیتولید متغیرهای شد. گرفته نظردر شاهد عنوانبه 6 گروه شد. تزریق ایماهیچهدرون صورتبه 4 گروه به( 

  سنجش مورد هاگروه همه در چندقلوزایی نرخ و زاییبره نرخ دوقلوزایی، میزان آبستنی، نرخ فحلی، درصد اسفنج(، برداشت از پس ساعت حسب

 بود زودتر 2 و 1 شاهد، هایگروه به نسبت داریمعنی طوربه 4 و 3 گروه در فحلی شروع برداری،اسفنج از پس که داد نشان نتایج گرفت. قرار

(05/0<P.) نداشت وجود تولیدمثلی هایفراسنجه سایر نظر از گروه شش بین داریمعنی اختالف هیچ (05/0<P). متولد بره تعداد حال،این با 

 نتایج طورکلیبه بود. باالتر هاگروه سایر با مقایسه در 3 گروه در ویژهبه و 4 گروه در پرولیفیکیسی و ییدوقلوزا نرخ  چنینهم و فکاندیتی و شده

  بود. پاییز فصل در قشقایی لک هایمیش در تولیدمثلی عملکرد افزایش در تأثیر ترینبیش دارای eCG المللیبین واحد 500 دوز که داد نشان

 قشقایی، عملکرد تولیدمثلی، نرخ دوقلوزاییمیش لک (،eCGسانان )گونادوترپین جفت اسب کلمات کلیدی:

 farhad.samadian@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
موفقيت در هر واحد توليدي دامپروري،  و پيشرفت عامل ترينمهم       

هاي جديد و تلفيق آن با امكانات عملي موجود كار بردن تكنولوژيبه

هاي نوين توليدمثلي همواره مورد است. بنابراين استفاده از دانش

توجه متخصصين علوم دامي بوده است تا بتوانند با بهبود فرآيند 

ها را افزايش گله يت داميتوليدمثل با حداقل هزينه ممكن، شمار جمع

وسيله وري بههاي زيادي در زمينه افزايش بهرهدهند. پيشرفت

هاي گوسفند و بز صورت گرفته هاي نوين توليدمثلي در گلهروش

ها در جامعه سنتي ولي با وجود اين، استفاده از اين تكنيک ،است

حدود ويژه استان كهگيلويه و بويراحمد بسيار مپرورش دام كشور به

ويژه هاي كشور بهامروزه پرورش گوسفند در خيلي از استان است.

نوان يک منبع مهم درآمد براي عاستان كهگيلويه و بويراحمد، به

عنوان زايي بهشود. با وجود اين، نرخ كم برهاران محسوب ميدامد

ترين عامل در كاهش ميزان درآمد گوسفندداران و از موانع اصلي مهم

توليدمثل در گوسفند تحت تأثير  .شودصنعت محسوب ميتوسعه اين 

چندين عامل نظير ژنتيک، كيفيت تغذيه، سالمت دام و پديده 

هاي (. روشFarzaneh ،2007و  Fallah Radفتوپريوديسم است )

متفاوتي براي بهبود عملكرد توليدمثلي در گوسفند وجود دارد كه از 

هورموني از اهميت بسيار هاي مختلف اين بين، استفاده از برنامه

كه فعاليت دستگاه توليدمثل جاييباشند. از آنزيادي برخوردار مي

توان با استفاده از گيرد، ميها قرار ميگوسفند تحت تأثير هورمون

ها كنترل نمود و با هاي سنتتيک، فرآيند توليدمثل را در دامهورمون

و افزايش نرخ سازي فحلي زمانهايي مانند هماستفاده از روش

 ،خالداري) داد افزايش را حيوانات توليدمثلي ظرفيت ريزي،تخمک

 equine Chorionic) ساناناسب جفت گونادوتروپين (.1382

Gonadotropin=eCG) صورت هايي است كه بهاز اولين گونادوتروپين

چندتايي در  ريزيتخمکبراي برنامه چنان همتجاري تهيه شد و 

گيرد مياي مورد استفاده قرار حيوانات مزرعه از يهاي مختلفگونه

(Menchaca  ،2007و همكاران). صورت فراهمي اين گونادوتروپين به

سبب ، آسان بودن روش استفاده از آنو  وافر و با قيمت ارزان در بازار

ترين گونادوتروپين عنوان وسيعچنان بهشده است تا اين هورمون هم

و همكاران،  Rahmanگوسفند و بز باشد ) هاياستفاده شده در گله

مدت اين گونادوتروپين در خون عالوه بر اين، حضور طوالني .(2014

كه با يک نوبت طوريبه ،باشدعنوان يكي از مزاياي آن مطرح ميبه

و  Allenتداوم خواهد داشت )تا چند روز تزريق، تأثير آن بر تخمدان 

Moor ،1972.) اند كه استفاده از محققين مختلف گزارش كردهeCG 

از طريق افزايش ميزان رشد  هاي حاوي پروژستروناسفنجهمراه با 

، سبب بهبود عملكرد توليدمثلي در ريزيتخمک ها و نرخفوليكول

؛ 2004و همكاران،  Barrett) شده است گوسفندنژادهاي مختلف 

Cline ؛2001 همكاران، و Gomez-Brunet ؛2006 همكاران، و Koyuncu 

بهبود  در جهت eCGتزريق (. بهترين زمان براي Alticekic ،2010و 

، نژادهاي مختلف گوسفند در زايش و دوقلوزاييميزان  ريزي،تخمک نرخ

عنوان شده محتوي پروژسترون  وسيلهبرداشت زمان با قبل و يا هم

هاي اسفنج(. استفاده از 2009و همكاران،  Ince ؛Ali ،2007است )

، ميزان آبستني را در گوسفند افزايش eCGدار همراه با پروژسترون

دليل باالتر بودن تواند بهكه مي (2007و همكاران،  Lutherدهد )مي

باشد  eCGدر اثر ها در ميش هاي انجام شدهريزيميزان تخمک

(Quintero-Elisea  ،2011و همكاران .)شده است  رشحال، گزابا اين

شود شرايط نامطلوبي در نيمه عمر باالي اين هورمون سبب ميكه 

بنابراين اووسيت قبل ؛ محيط فوليكولي براي بلوغ اووسيت ايجاد گردد

يابد ميدنبال آن ميزان لقاح كاهش هو ب كندميريزي از بلوغ تخمک

عالوه بر اين، نيمه عمر باالي اين هورمون باعث (. 1377)محمودزاده، 

در سطح تخمدان  يزرهاي غيرتخمکزيادي فوليكول ايجاد تعداد

استروژن و سبب افزايش كنند نمي ريزيها تخمکفوليكول اين .شودمي

عنوان هورمون غالب د و درست زماني كه پروژسترون بايد بهشونمي

وجود داشته باشد، سطح باالي استروژن در فاز  سامانه توليدمثليدر 

انتقال تخمک، انتقال اسپرم، باروري و ريزي، لوتئال بر نرخ تخمک

(. Ababneh ،2008و  Husein) گذاردمي تأثير منفي رويانماني زنده

بنابراين استفاده از دوزهاي باالي اين هورمون، اثرات نامطلوبي بر 

ريزي، هاي استروژن و پروژسترون خون، نرخ تخمکنماي هورمونرخ

منظور جلوگيري دارد و بايد بهها باروري و قابليت زنده ماندن رويان

و  Simonetti) بار، در دوزهاي مناسب تزريق شوداز اين آثار زيان

تاكنون گزارشي در ارتباط با بررسي تأثير استفاده  (.2007همكاران، 

در منظور بهبود فعاليت توليدمثلي در دوزهاي مختلف به eCGاز 

ندارد. بنابراين  قشقايي در سامانه پرورش عشايري وجودهاي لکميش

در  eCGمطالعه حاضر با هدف تعيين بهترين دوز قابل استفاده 

بهبود عملكرد  توليدمثل با هدف فصل در قشقايي عشايريهاي لکميش

 هاي مختلف صورت گرفت.توليدمثلي از جنبه

 

 هامواد و روش

)شروع فصل توليدمثلي گوسفند(  1395پژوهش در پاييز سال  اين      

هاي گوسفند با شرايط پرورش عشايري در استان كهگيلويه و گلهدر 

قشقايي با دامنه رأس ميش نژاد لک 75بويراحمد انجام شد. تعداد 

كيلوگرم با سابقه توليدمثلي  54±3/2سال و ميانگين وزني  4-3سني 

هاي انتخاب شده مطلوب براي اجراي اين تحقيق انتخاب شدند. ميش

داري شدند و از آبستن نبودن بدون حضور قوچ نگهماه  6مدت ابتدا به
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هاي آزمايشي در شرايط پرورش ها اطمينان حاصل شد. ميشآن

عشايري، صبحگاه از جايگاه خارج و تا غروب از علوفه مرتع تغذيه 

سازي فحلي خاصي در زمانكه تاكنون برنامه همجاييكردند. از آنمي

منظور به ها قبالًم از اين ميشكداهيچمنطقه انجام نشده بود، لذا 

ريزي چندتايي سازي فحلي و تحريک تخمکزمانهاي همبرنامه

ها با در شروع آزمايش چرخه فحلي تمام ميشاستفاده نشده بودند. 

گرم ميلي 60هاي حاوي پروژسترون )اسپونجوت، استفاده از اسفنج

در يک مدروكسي پروژسترون استات، ساخت شركت هيپرا، اسپانيا( 

طور تصادفي به پنج گروه ها بهزمان شد. سپس ميشروزه هم 12دوره 

يک روز قبل از خارج هاي هر گروه آزمايشي تقسيم شدند و به ميش

)گونازر،  eCGحاوي پروژسترون، دوزهاي مختلفي از  نمودن اسفنج

، 400، 300ميزان صفر )گروه شاهد(، ساخت شركت هيپرا، اسپانيا( به

. اي تزريق شدصورت داخل ماهيچهبهالمللي واحد بين 600و  500

براي مشاهده دقيق حاوي پروژسترون،  يهابعد از خارج نمودن اسفنج

 رأس قوچ نژاد لک 18ها، از گيري ميشهاي فحلي و جفتنشانه

( استفاده شد. سابقه مطلوب توليدمثلي 5به  1قشقايي )نسبت 

دار هش، پيش از اين براي دامهاي استفاده شده در اين پژوقوچ

دادند ها ميهايي كه اجازه سواري كامل به قوچميشمشخص بود. 

شدند و زمان مشاهده اولين سواري با دقت  گرفته درنظر فحل عنوانبه

هاي توليدمثلي عنوان آغاز فحلي ثبت شد. در اين آزمايش فراسنجهبه

: زمان آغاز فحلي مورد بررسي در هر گروه آزمايشي عبارت بودند از

)برحسب ساعت در پس از برداشت اسفنج(، نرخ فحلي ])تعداد 

هاي جفتگيري [، تعداد ميش100×ها(هاي فحل/تعداد كل ميشميش

روزه )برابر  17كرده، ميزان بازگشت به فحلي پس از يک يا دو دوره 

هاي با طول چرخه توليدمثلي گوسفند(، ميزان آبستني ])تعداد ميش

توليدمثلي،  هايي كه بعد از سپري شدن طول دو چرخها ميشآبستن ي

هاي جفتگيري تعداد ميش/دادندعاليم بازگشت به فحلي را نشان نمي

هاي زايمان كرده )يک يا دوقلوزا(، ميزان [ ، تعداد ميش100× كرده( 

 زايمان هايميش تعداد دوقلوزا/ هايميش دوقلوزايي])تعداد

ها در هاي متولد شده، ميزان مرگ و مير برهبره تعداد[، 100×كرده(

])تعداد  ها يک ماه بعد از زايش، فكانديتيبره تعدادحوالي زايمان، 

[ 100× گيري كرده( هاي جفتهاي زنده متولد شده/ تعداد ميشبره

هاي هاي زنده متولد شده / تعداد ميشو پروليفيكيسي ])تعداد بره

 اين(. 2015و همكاران،  Hashem) ست[ بوده ا100×زايمان كرده( 

هاي مربوط به پژوهش در قالب يک طرح كامال تصادفي اجرا و داده

هاي و داده ANOVAو با رويه  SASافزار شروع فحلي با استفاده از نرم

اسكور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مدل كمک آزمون كايديگر به

 شرح زير بود: آماري اين پژوهش نيز به
Yij = µ + Ti + eij 

Yij ،ميانگين صفت =µ ،ميانگين جمعيت =Ti  ،اثر تيمار =eij=  اثر

 اشتباه آزمايشي

 

 نتایج

بر نرخ فحلي، شروع  eCG نتايج مربوط به تأثير دوزهاي مختلف       

زمان قشقايي همنژاد لک هايفحلي و نرخ بازگشت به فحلي در ميش

نشان داده شده است.  1جدول در هاي پروژستروني شده با اسفنج

طور تواند بههاي پروژستروني مينتايج نشان داد كه استفاده از اسفنج

قشقايي هاي نژاد لکسازي فحلي در ميشزمانمؤثري براي برنامه هم

هاي موجود ساعته، تمام ميش 60زيرا در يک بازه زماني ،كار رودبه

و از اين لحاظ اختالف  ها، عاليم فحلي را نشان دادنددر همه گروه

هاي مختلف تيماري مشاهده نشد داري ميان گروهآماري معني

(05/0<P .) 
 

 قشقاییلک هایمیش بر نرخ فحلی، شروع فحلی و نرخ بازگشت به فحلی در eCG: تأثیر دوزهای مختلف 1جدول 

 (.P<05/0دار است )دهنده اختالف معني( در هر رديف نشانa,b,cحروف باالنويس متفاوت )

 فراسنجه
 (eCG دوزهای تیماری )گروه

0 300 400 500 600 
تعداد ميش نشان فحل ) هايدرصد ميش

 (روز از جفتگيري 17دهنده فحلي بعد از 

رأس موجود  15)همه  100

 در گروه(

رأس  15)همه  100

 موجود در گروه(

رأس  15)همه  100

 موجود در گروه(

رأس  15)همه  100

 موجود در گروه(

رأس  15)همه  100

 موجود در گروه(

خطاي استاندارد فصله زماني تا  ±ميانگين 

سپري شده از  ساعتيرحسب شروع فحلي )

 (زمان برداشت اسفنج پروژستروني

a26/5±95/54 b69/5±17/48 b86/4±03/45 c91/2±85/35 c89/2±45/34 

 )تعداد( گيري كردههاي جفتميشدرصد 
رأس موجود  15)همه  100

 در گروه جفتگيري نمودند(

رأس موجود  15)همه 100

 در گروه جفتگيري نمودند(

رأس موجود  15)همه 100

 در گروه جفتگيري نمودند(

رأس موجود  15)همه 100

 در گروه جفتگيري نمودند(

رأس موجود  15)همه 100

 نمودند(در گروه جفتگيري 

 (تعدادبازگشت فحلي ) درصد

رأس  15)سه رأس از  20

موجود در گروه، فحلي دوباره 

 نشان دادند(

رأس  15)دو رأس از  3/13

موجود در گروه، فحلي 

 دوباره نشان دادند(

رأس  15)دو رأس از 3/13

موجود در گروه، فحلي 

 دوباره نشان دادند(

رأس  15)يک رأس از  7/6

لي موجود در گروه، فح

 دوباره نشان دادند(

رأس  15)سه رأس از 20

موجود در گروه، فحلي 

 دوباره نشان دادند(
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هاي پروژستروني، گروه نتايج نشان داد كه بعد از برداشتن اسفنج

منظور بروز عاليم تري بهها به زمان طوالنيشاهد نسبت به ساير گروه

همراه با  eCGو در كل استفاده از  (P<05/0)فحلي نياز داشت 

، زمان شروع بروز عاليم فحلي را كاهش داد. هاي پروژسترونياسفنج

واحد  600و  500زمان آغاز فحلي به هنگام استفاده از دوزهاي 

 400و  300هاي آزمايشي )شاهد، المللي، نسبت به ساير گروهبين

. (P<05/0) كاهش يافتداري طور معني( بهeCGالمللي واحد بين

هاي فحلي بين گروهداري از نظر نرخ بازگشت اختالف آماري معني

حال، از لحاظ (، ولي با اينP>05/0)مختلف آزمايشي نشان داده نشد 

تري ، تعداد كمeCGالمللي واحد بين 500عددي در زمان استفاده از 

 راس(. 15راس از  1ها عاليم فحلي مجدد را نشان دادند )از ميش

هاي ميش مختلف توليدمثلي از جمله تعداد هايمربوط به فعاليت نتايج

صورت يک يا دوقلوزا(، تعداد هاي زايمان كرده )بهآبستن، تعداد ميش

 2ها در جدول هاي متولد شده و در نهايت ميزان مرگ و مير برهبره

طور نشان داده شده است. هر چند كه اين صفات توليدمثلي به

 ،(P>05/0)قرار نگرفتند  eCGداري تحت تأثير دوزهاي مختلف معني

هايي مشاهده هاي مختلف تيماري، تفاوتولي از نظر عددي بين گروه

 هاي آبستن در گروه دريافتتعداد ميشترين عنوان مثال، بيششد. به

رأس( وجود داشت. نتايج  15از  14) eCGهورمون  IU500 كننده

هاي نيز نشان داد كه در گروه« هاي زايمان كردهميش تعداد» فراسنجه

، تنها يک رأس eCGالمللي واحد بين 600و  500، 400نده كندريافت

كه در عنوان آبستن زايمان ننمود، درحاليهاي ثبت شده بهاز ميش

، eCGهورمون  IU300كننده چنين در گروه دريافتگروه شاهد و هم

عنوان آبستن در هر گروه، هاي تلقي شده بهسه رأس از مجموع ميش

ترين درصد طوركلي باالترين و پاييننداشتند. بهدر پايان دوره زايماني 

المللي واحد بين 500گروه  ترتيب مربوط بههاي زايمان كرده بهميش

eCG (9/92 ( و گروه شاهد )بود. 75درصد )اختالف آماري  درصد

هاي مختلف تيماري از نظر نرخ دوقلوزايي وجود داري بين گروهمعني

 eCGهاي دريافت كننده تمام گروهبا وجود اين،  ،(P>05/0)نداشت 

نسبت به گروه شاهد داراي نرخ دوقلوزايي داري طور غيرمعنيبه

كننده هاي دريافتباالتري بودند و باالترين نرخ دوقلوزايي در گروه

مشاهد شد. نتايج مربوط به تعداد  eCGالمللي واحد بين 600و  500

هاي مختلف تيماري نيز نشان داد كه گروه هاي متولد شده در گروهبره

 رأس( و گروه دريافت 10ترين تعداد بره متولد شده )شاهد داراي كم

ترين تعداد بره متولد داراي بيش eCGالمللي واحد بين 500كننده 

ها در يک ماه بعد از اد برهرأس(. نتايج مربوط به تعد 19شده بود )

)يک  eCGالمللي واحد بين 600جز در گروه زايش نشان داد كه به

 (. 2ها مرگ و ميري رخ نداد )جدول رأس(، در بقيه گروه
 

 قشقاییلک هایمیش های تولیدمثلی دربر فعالیت eCGتأثیر دوزهای مختلف  :2جدول 

 فراسنجه
 (IUبر حسب  eCGهای تیماری )دوز گروه

0 300 400 500 600 

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

رأس  15رأس از  12) 0/80

ميش موجود در گروه آبستن 

 شدند(

رأس  15رأس از  13) 7/86

ميش موجود در گروه آبستن 

 شدند(

رأس  15رأس از  13) 7/86

موجود در گروه آبستن ميش 

 شدند(

رأس  15رأس از  14)3/93

ميش موجود در گروه آبستن 

 شدند(

رأس  15رأس از  12) 0/80

ميش موجود در گروه آبستن 

 شدند(

 هايي از از ميشتعداد)هاي آبستن زايي در بين ميشدرصد بره

تشخيص داده شده به عنوان آبستن در هر گروه كه در نهايت زايمان 

 (كردند

رأس  12رأس از  9) 0/75

عنوان تشخيص داده شده به

 زايي داشتند(آبستن، بره

رأس  13رأس از  10) 9/76

عنوان تشخيص داده شده به

 زايي داشتند(آبستن، بره

رأس  13رأس از  12) 3/92

عنوان تشخيص داده شده به

 زايي داشتند(آبستن، بره

رأس  14رأس از  13) 9/92

ان عنوتشخيص داده شده به

 زايي داشتند(آبستن، بره

رأس  12رأس از  11) 7/91

عنوان تشخيص داده شده به

 داشتند( زاييآبستن، بره

ها در هر زاييقلوزايي بر حسب درصد از كل برهسهم تک

 تعداد()گروه 

زايي بره 9مورد از  8)در  9/88

 بره متولد شد(رخ داده، تک

 10مورد از  8)در  0/80

بره متولد داده، تکزايي رخ بره

 شد(

 12مورد از  10)در  3/83

بره متولد زايي رخ داده، تکبره

 شد(

 13مورد از  7)در  8/53

زايي رخ داده، مورد بره

 بره متولد شد(تک

مورد  11مورد از  6)در  5/54

بره متولد زايي رخ داده، تکبره

 شد(

گروه ها در هر زاييسهم دوقلوزايي بر حسب درصد از كل بره

 تعداد()

زايي بره 9مورد از  1)در  1/11

 رخ داده، دوقلوزايي وجود شد(

 10مورد از  2)در  0/20

زايي رخ داده، دوقلوزايي بره

 وجود شد(

 12مورد از  2)در  7/16

زايي رخ داده، دوقلوزايي بره

 وجود شد(

 13مورد از  6)در  2/46

زايي رخ داده، دوقلوزايي بره

 وجود شد(

زايي بره 11مورد از  5 )در 5/45

 رخ داده، دوقلوزايي وجود شد(

 16 19 14 12 10 بره متولدشده در هر گروه )رأس( تعدادكل 

      میزان مرگ و میر

قلوزايي شده در هر گروه هاي تکدرصد مرگ و مير بره

 تعداد()

بره متولد  8كدام از صفر )هيچ

قلو، مرگ و صورت تکشده به

 مير نداشتند(

بره متولد  8كدام از )هيچ صفر

قلو، مرگ و صورت تکشده به

 مير نداشتند(

بره  10كدام از )هيچ صفر

قلو، صورت تکمتولد شده به

 مرگ و مير نداشتند(

بره  7كدام از )هيچ صفر

قلو، صورت تکمتولد شده به

 مرگ و مير نداشتند(

بره متولد  6كدام از )هيچ صفر

مرگ و قلو، صورت تکشده به

 مير نداشتند(

قلوزايي شده در هر گروه هاي دودرصد مرگ و مير بره

 تعداد()

بره متولد  2كدام از )هيچ صفر

قلو، مرگ و صورت دوشده به

 مير نداشتند(

بره متولد  4كدام از صفر )هيچ

قلو، مرگ و صورت دوشده به

 مير نداشتند(

بره متولد  4كدام از صفر )هيچ

قلو، مرگ و صورت دوشده به

 مير نداشتند(

بره  12كدام از صفر )هيچ

قلو، صورت دومتولد شده به

 مرگ و مير نداشتند(

بره متولد شده  10)يكي از  10

 قلو، تلف شد(صورت دوبه

 15 19 14 12 10 ها يک ماه بعد از زايش )رأس(بره تعداد
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داري تحت تأثير تيمارهاي طور معنيپروليفيكيسي به و فكانديتي       

(. درصد فكانديتي از باالترين به 3آزمايشي قرار نگرفت )جدول 

، 600، 500كننده هاي دريافتترتيب در گروهترين درصد، بهپايين

چنين و گروه شاهد مشاهده شد. هم eCGالمللي واحد بين 300، 400

واحد  600و  500كننده هاي دريافتميزان پروليفيكيسي نيز در گروه

لحاظ عددي هاي آزمايشي بهنسبت به ساير گروه eCGالمللي بين

 باالتر بود.
 

بر فکاندیتی و پرولیفیکیسی  eCGتأثیر دوزهای مختلف  :3جدول 

 قشقاییلک هایمیش در

      

 بحث 

پرورش گوسفند يک منبع مهم درآمد براي دامپروران در استان        

يک نگرش منفي شود. پيش از اين، كهگيلويه و بويراحمد محسوب مي

گذاري و اسفنجويژه هاي مختلف توليدمثلي بهنسبت به اجراي برنامه

كه در ابتدا اجازه طوريبه ،غيره در بين عشاير اين منطقه وجود داشت

دادند، ولي با هاي خود را نميگونه پژوهش بر روي دامانجام هيچ

هاي توليدمثلي و كسب رضايت توضيح فوايد اجراي چنين برنامه

اي واقع در استان به اجرا دامداران عشايري، پژوهش حاضر در گله

هاي متولد شده و عدم درآمد. خوشبختانه با مشاهده تعداد باالي بره

جز در يک مورد(، ها تا دو ماه پس از زايش )بهوجود تلفات در بره

تغيير نگرش بسيار مهمي در رفتار و ديدگاه عشاير نسبت به اجراي 

هاي توليدمثلي در منطقه ايجاد شد. بنابراين به نظر نويسندگان برنامه

ترين نتيجه كاربردي اين پژوهش، تغيير نگرش عشاير ز مهميكي ا

جوار نسبت هاي همهاي استانمناطق مختلف استان و حتي شهرستان

منظور به هاي گوسفند و بز بود.هاي توليدمثلي در گلهبه انجام برنامه

سازي زمانهاي همها، نياز به انجام برنامهبهبود توليدمثلي در گله

چنين با توجه به منطقه و نژاد و شرايط محيطي، روش فحلي است. هم

سازي فحلي بايد از كارايي بسيار بااليي زماناستفاده شده براي هم

 زمانهاي مختلف همبرخوردار باشد. بنابراين در زمان استفاده از روش

سازي، بايد قبل از هر چيز ميزان پاسخ فحلي مناسبي حاصل شود. 

فصل، منطقه و سامانه پرورشي مورد پژوهش،  نتايج نشان داد كه در

هاي پروژستروني درصدي، استفاده از اسفنج توجه به پاسخ فحلي صد با

سازي فحلي در زمانروش مؤثري براي اجراي برنامه هم eCGهمراه به

 قشقايي است. در انطباق با يافتهلک نژادهاي ميش

ها نيز در زمان ميشدر ساير مطالعات انجام شده روي  پژوهش حاضر،

-Avendano) 500همراه هاي حاوي پروژسترون بهاستفاده از اسفنج

Reyes  ،؛ 2007و همكارانHashemi  ،250و يا  (2006و همكاران 

(، 2009و همكاران،  Maclas-Cruz) eCGالمللي هورمون واحد بين

در درصدي گزارش شده است.  100ميزان پاسخ فحلي حدود 

در  هاي آزمايشي،در كل ميش ميزان پاسخ فحليپژوهشي پيشين، 

هاي حاوي پروژسترون همراه با سطوح مختلفي زمان استفاده از اسفنج

و همكاران،  Quintero-Eliseaدرصد گزارش شد ) 92، حدود eCGاز 

اي گزارش شد كه با روش استفاده از اسفنج حاوي در مطالعه. (2011

ها درصد از ميش eCG ،96المللي واحد بين 500پروژسترون و تزريق 

برداري عاليم فحلي را نشان ساعت بعد از اسفنج 72تا  48در فاصله 

هاي از اسفنج استفاده چنين باهم (.Alticekic، 2010 و Koyuncu) دادند

در  eCGون همراه با تزريق سطوح مختلفي از هورمون حاوي پروژستر

ها عاليم فحلي را نشان درصد از كل ميش 97، هاي نژاد دورپرميش

دست آمده در (. اختالف نتايج به2005و همكاران،  Zelekeدادند )

دليل نژاد مورد تواند بهمطالعه حاضر در مقايسه با ساير مطالعات، مي

در يک دليل شرايط متفاوت پرورشي باشد. چنين بهمطالعه و هم

 57الي 55هاي نژاد مرينوس، زمان آغاز فحلي حدود مطالعه در ميش

 Simonetti)گزارش شد  حاوي پروژسترون بعد از برداشت اسفنج ساعت

دست آمده در گروه شاهد ( كه مشابه نتايج به2000و همكاران، 

زمان آغاز فحلي در حال در مطالعه حاضر پژوهش حاضر است. با اين

 eCG تسريع گرديد. گزارش شده است كه هورمون eCGاثر تيمار با 

تواند بر حضور باشد و بنابراين ميمي FSHاز نظر عملكرد شبيه به 

ها اثرگذار چنين اندازه آنسطح تخمدان و هم تر درفوليكول بيش تعداد

تعداد و (. تحريک چنين تغييراتي در 1392باشد )لطفي و همكاران، 

تواند بر تغييرات غلظت استراديول )به ميخود  نوبهاندازه فوليكولي، به

و همكاران،  Ben-Saidعنوان هورمون محرک فحلي( تأثيرگذار باشد )

تر نشانه فحلي . بنابراين بروز سريع(2010و همكاران،  Kara؛ 2007

تأثير دليل تواند بهمي احتماالً ،eCGهاي دريافت كننده در ميش

تر دنبال آن ظهور بيشي و بهكوليرشد فول بر نيگونادوتروپ نيا تربيش

تر ميزان استراديول هاي بزرگ و افزايش هرچه سريعتعداد فوليكول

، Al-Khetibو  Kridli ؛2004و همكاران،  Barrettدر خون باشد )

با وجود اين، عوامل متعددي از جمله زمان انجام پژوهش،  (.2006

تزريق  زمانو  eCGنژاد، تغذيه، وضعيت بدني دام، دوز استفاده از 

eCG تواند بر زمان نسبت به زمان برداشت اسفنج پروژستروني، مي

 (.Raicheva ،2011و  Metodievگذار باشند )آغاز فحلي ميش تأثير

نرخ »ترين و بيش« نرخ بازگشت به فحلي»ترين در پژوهش حاضر كم 

 eCGالمللي بين واحد 500هاي گروهي بود كه در ميش« آبستني

 گروه شاهد و در گروه دريافتدريافت كرده بودند. نرخ آبستني در 

 (eCGهای تیماری )دوز گروه 

 600 500 400 300 0 فراسنجه

 7/106 6/126 3/93 0/80 7/66 ()% فكانديتي

 5/145 1/146 6/116 0/120 1/111 ()%پروليفيكيسي 
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ترين بود. بنابراين استفاده از كم eCGالمللي واحد بين 600كننده 

تواند بر ميزان آبستني مي eCGالمللي بين واحد 500دوز باالتر از 

قشقايي در فصل پاييز تأثير منفي داشته باشد. احتماالً هاي لکميش

، ميزان استراديول سرمي در زمان eCGدليل باال بودن نيمه عمر به

تواند بر انتقال افزايش يافته است كه خود مي eCGتزريق دوز بااليي از 

اسپرم، تخمک و رشد ابتدايي رويان به شكل منفي اثرگذار باشد 

(Husein  وAbabneh ،2008.) هاي تمام گروه حاضر نتايج پژوهش بنابه

المللي از واحد بين 600و  500ويژه دوزهاي به eCGدريافت كننده 

هد داراي ميزان دوقلوزايي باالتري آن، از نظر عددي نسبت به گروه شا

ريزي چندتايي در دليل تحريک تخمکبودند. اين امر ممكن است به

گيري باشد. در قبل از زمان جفت eCGافزايش سطح  ها در اثرميش

نشان داده شده است كه در نژادهايي با دوقلوزايي پايين، استفاده از 

eCG و ريزي تخمکد نرخ توانقبل و يا در زمان برداشت اسفنج مي

و همكاران،  Boscos) دنبال آن ميزان دوقلوزايي را افزايش دهدبه

(. گزارش شده است دوقلوزايي در نژاد لک قشقايي كمابيش 2002

اي و مديريتي پرورش در اين نژاد نيز مزيد پايين است و شرايط تغذيه

در نزديكي زمان  eCGعلت است. بنابراين نتايج حاصله اهميت كاربرد 

دنبال آن نرخ ريزي و بهتخمک نرخگيري براي افزايش دادن جفت

از طرف ديگر گزارش شده است كه بهترين دهد. دوقلوزايي را نشان مي

منظور افزايش راندمان ريزي چندتايي بهسطوح براي تحريک تخمک

واحد  500الي  350آبستني و دوقلوزايي در گوسفند، حدود 

نتايج اين مطالعه (. Kuran ،2003و  Cam) باشدمي eCG الملليبين

؛ 2007و همكاران،  Avendano-Reyesموافقت با مطالعات پيشين ) در

Ince و Karaca ،2009؛ Timurkan  وYildiz ،2005 ) نشان داد كه

منظور بهبود عملكرد توليدمثلي )ميزان آبستني به eCGدوز مناسب 

 500حدود  قشقايي طي فصل پاييز احتماالًو دوقلوزايي( در نژاد لک 

هاي نژاد نتايج يک مطالعه انجام شده در ميشالمللي است. واحد بين

 eCG (300 ،400 ،500كردي نشان داد كه وقتي از سطوح مختلف 

هاي مختلف توليدمثلي المللي( استفاده شد، فراسنجهواحد بين 600و 

واحد  600ن استفاده از دوز ازجمله ميزان آبستني و فكانديتي در زما

ها نتيجه بنابراين آن ،نسبت به مابقي سطوح باالتر بود eCGالمللي بين

هاي كردي، از منظور بهبود عملكرد توليدمثلي ميشگرفتند كه به

 eCGالمللي واحد بين 600هاي محتوي پروژسترون همراه با اسفنج

ديگر نشان داده  (. از طرف2011و همكاران،  Nosratiاستفاده شود )

هاي نژاد مهربان زايي و دوقلوزايي در ميششده است كه ميزان بره

(Zare-Shahneh  ،و نژاد بلوچي 2006و همكاران )(Fallah Rad  و

Farzaneh ،2007 ) المللي از واحد بين 600در صورت استفاده از دوز

eCG  المللي از اين هورمون( افزايش واحد بين 400)در مقايسه با دوز

هاي مختلف ه فعاليتنتايج پژوهش حاضر نشان داد ك يافت. داريمعني

هاي متولد شده، فكانديتي و پروليفيكيسي تعداد بره جملهتوليدمثلي از

هاي همراه با اسفنج eCGالمللي واحد بين 500 كنندهدر گروه دريافت

وي پروژسترون نسبت به ساير سطوح استفاده شده از اين هورمون محت

هاي نتايج پژوهشي پيشين در ميشداري باالتر بود. طور غيرمعنيبه

، اثري بر eCGالمللي واحد بين 400نژاد زندي نشان داد كه تزريق 

( eCGزايي و دوقلوزايي نسبت به گروه شاهد )بدون نرخ زايش، بره

هاي كه فراسنجه است شده داده نشان (.1392كاران، و هم )لطفي نداشت

مختلف توليدمثلي )مانند زمان آغاز فحلي، نرخ پاسخ فحلي، ميزان 

در  eCGداري تحت تأثير تزريق طور معنيزايي( بهآبستني و نرخ بره

گيرند المللي قرار نميواحد بين 500و  400، 300، 0دوزهاي 

(Zonturlu  ،2011و همكاران.)  گزارش شده است كه در زمان استفاده

 100، دوز پايين )eCGالمللي واحد بين 400و  200، 100از دوزهاي 

گوسفند نداشت،  عملكرد توليدمثلي در بر تأثيري (eCG الملليواحد بين

، eCGالمللي بينواحد  400ويژه دوز و به 200كه دوزهاي درحالي

 Quinteroگرديد )ها در ميشدار عملكرد توليدمثلي سبب بهبود معني

Elisea پروليفيكيسي كه شد گزارش ديگر پژوهشي در (.2011 همكاران، و 

 IU 300اي از در دامنه) eCGكننده هاي دريافتو فكانديتي در ميش

با اين  ،داري باالتر بودطور معني( نسبت به گروه شاهد بهIU600تا 

 eCGكننده دريافت مختلفهاي بين گروه داري دراختالف معني وجود،

(. Farzaneh ،2007و  Fallahها مشاهده نشد )از نظر اين فراسنجه

هاي نژاد همداني نشان داد كه در زمان نتايج يک پژوهش در ميش

واحد  750و  600، 500، 0در دوزهاي ) eCGهورمون استفاده از 

طور همراه اسفنج پروژستروني، ميزان پاسخ فحلي )به( بهالملليبين

دار( در همه دوزها در مقايسه طور معنيو نرخ آبستني )به دار(غيرمعني

به  600چنين با باال بردن دوز تزريق از هم ،با شاهد افزايش يافت

IU750، يافت ) دوباره داري افزايشمعني طوربه نرخ آبستنيTimurkan 

عات دست آمده در مطالطوركلي براساس نتايج به(. بهYildiz ،2005و 

، eCGمختلف  يهادوزگزارش شده است كه پاسخ به مختلف چنين 

و  Karagiannidis) باشديمختلف گوسفند متفاوت م ينژادها انيم

كه حساسيت تخمدان  شده استگزارش چنين هم(. 2001همكاران، 

تواند در ميان نژادهاي مختلف گوسفند و حتي در ميان مي eCGبه 

عوامل (. Yaprak ،2006و  Emsen) باشدهاي هر نژاد متفاوت ميش

 هايبر عملكرد توليدمثلي ميش eCGديگري نيز ممكن است تأثير 

متعلق به نژادهاي مختلف را تحت تأثير قرار دهند كه ازجمله اين 

اي توان به تأثير دوز، زمان تزريق و شرايط محيطي و تغذيهعوامل مي

، و همكاران Mossa ؛2011همكاران،  و Kermani-Moakhar) نمود اشاره

براي  eCGگزارش شده است كه استفاده از دوزهاي پايين (. 2007

طوركلي براي پاسخ مناسب در نژادهاي ها و يا بهتحريک رشد فوليكول

باشد كه ضعيف ميمختلف گوسفند كافي نبوده و يا اين
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(Koyuncu  ،نشان داده شده است كه در زمان 2008و همكاران .)

زايي و فكانديتي ميزان بره ،eCG هورمون IU100استفاده از دوزهاي 

داري نداشت، ولي در شاهد اختالف معني دست آمده با گروهبه

ها نسبت به شاهد بهبود اين شاخص IU400و  200دوزهاي 

چنين هم (.2011ان، و همكار Quintero-Eliseaداري داشت )معني

هاي مختلف زايي در بين گروهگزارش شده است كه نرخ آبستني و بره

( IU700و  500، 300)در دوزهاي مختلف  eCGكننده دريافت

 داري نداشت، ولي نرخ چندقلوزايي در گروه دريافتاختالف معني

 تر باالترداري در مقايسه با دوزهاي پايينطور معنيبه IU 700كننده 

نتايج در اين مطالعه نيز نشان داد  (.2006و همكاران،  Akozرفت )

( نسبت به دوزهاي پايين IU600و  500كه استفاده از دوزهاي باال )

eCG (300  ياIU400 به ،)تري بر لحاظ عددي تأثير مثبت بيش

هاي مختلف توليدمثلي ازجمله ميزان آبستني، دوقلوزايي، فعاليت

 كيسي دارد. و پروليفي فكانديتي

توان چنين هاي كلي  پژوهش حاضر را ميگيرينتيجه در پايان       

( با توجه به پاسخ خوب توليدمثلي گوسفندان نژاد 1عنوان نمود: )

در سامانه  eCGهاي حاوي پروژسترون همراه با قشقايي به اسفنجلک

تر توان از اين فناوري در مقياس وسيععشايري و در فصل پاييز، مي

( با توجه به نرخ 2در جهت بهبود بازده اقتصادي اين نژاد بهره برد. )

المللي از واحد بين 500كار بستن دوز آبستني و ميزان دوقلوزايي، به

eCG توانند در ترغيب هايي مي( چنين پژوهش3تر است )قابل توصيه

اي توسط دامداران و عشاير هاي توليدمثلياستفاده از چنين برنامه

دست آمده، يک چهار چوب مشخصي ( نتايج به4بسيار مؤثر باشند )

هاي پروژستروني استفاده از اسفنج را براي اولين بار در مورد نحوه

هاي مختلف توليدمثلي در تأثير آن بر فعاليت و eCGهمراه با 

وجود آورد كه عشايري به هاي نژاد لک قشقايي در شرايط كامالًميش

هاي جديد توليدمثلي در نژادهاي تر تكنيکتواند در كاربرد بيشمي

 بومي استان مؤثر باشد.
  

 تشکر و قدردانی
ت اين پژوهش در قالب يک طرح تحقيقاتي با كد سما       

وسيله سازمان امور عشاير استان كهگيلويه و به 15175140462

وسيله از پشتيباني اين اداره بويراحمد تأمين اعتبار شده است كه بدين

شود. از مدير كل محترم محترم در اجراي اين پژوهش قدرداني مي

اندركاران محترم دست ،راحمديو بو هيلويكهگاداره امور عشايري استان 

دليل و دامداران عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد نيز به آن سازمان

 شود. گزاري ميدريغ خود سپاسهاي بيحمايت
 

 منابع

 .چاپ اول .اصول پرورش گوسفند و بز .1382 .،مخالداری،  .1

 .324تا  290 اتصفح .انتشارات جهاد دانشگاهي تهران

 .1392 .،شریف، عو اکبری .م ،؛ ژندی.شحنه، ا؛ زارع.لطفی، م .2

هاي بر فراسنجه FSHو  eCGدو گونادوتروپين  اثر توأم و جداگانه

، 9 دوره .مجله دامپزشكي ايران .هاي نژاد زنديتوليدمثلي در ميش

 .105تا  98 صفحات

انتقال جنين )و بيوتكنولوژي وابسته به  .1377، .محمودزاده، ع .3

ات صفح .انتشارات دانشگاه گيالن .چاپ اول .آن( در حيوانات اهلي

  .58 تا 50

4. Akoz, M; Bulbul, B; Ataman, M.B. and Dere, S., 2006. 
Induction of multiple births in Akkaraman cross-bred sheep 
synchronized with short duration and different doses 

progesterone treatment combined with PMSG outside the 

breeding season. Bulletin of the Veterinary Institute in 
Pulawy. Vol. 50, pp: 97-100. 

5. Ali, A., 2007. Effect of time of eCG administration on 
follicular response and reproductive performance of FGA 

treated Ossimi ewes. Small Ruminant Research. Vol. 72,  
pp: 33-37. 

6. Allen, W.R. and Moor, R.M., 1972. The origin of the equine 
endometrial cups. I. Production of PMSG by fetal trophoblast 

cells. J of Reproduction and Fertility. Vol. 29, pp: 313-316. 

7. Avendano-Reyes, L.; Alvarez-Valenzuela, F.D.; Molina 

Ramlrez, L.; Rangel-Santos, R.; Correa-Calderon, A.; 

Rodrlguez-Garcla, J.; Cruz-Villegas, M.; Robinson, P.H. 

and Famula, T.R., 2007. Reproduction performance of 

Pelibuey ewes in response to estrus synchronization and 
artificial insemination in Northwestern Mexico. Journal of 

Animal and Veterinary Advances. Vol. 6, pp: 807-812. 

8. Barrett, D.; MBartlewski, P.M.; Batista-Arteaga, M.; 

Symington, A. and Rawlings, N.C., 2004. Ultrasound and 

endocrine evaluation of the ovarian response to a single dose 
of 500 IU eCG following a 12- day treatment with 

progestagen-releasing intravaginal sponges in the breeding 

and non-breeding season in ewes. Theriogenology. Vol. 61, 
pp: 311-327. 

9. Ben-Said, S.; Lomet, D.; Chesneau, D.; Lardic, L.; 

Canepa, S.; Guillaume, D.; Briant, C.; Fabre-Nys, C. and 

Caraty, A., 2007. Differential estradiol requirement for the 
induction of estrus behavior and the luteinizing hormone 

surge in two breeds of sheep. Biology of Reproduction.  

Vol. 76, pp: 673-680. 

10. Boscos, C.M.; Samartzi, F.C.; Dellis, S.; Rogge, A.; 

Stefanakis, A. and Krambovitis, E., 2002. Use of 
progestogen gonadotrophin treatment in estrus synchronization 

of sheep. Theriogenology. Vol. 58, pp: 1261-1272.  

11. Cam, M.A. and Kuran, M., 2003. Effects of a single 
injection of hCG or GnRH agonist on day 12 post mating on 

fetal growth and reproductive performance of  sheep.  Animal 
Reproduction Science. Vol. 80, pp: 81-90. 

12. Cline, M.A.; Ralston, J.N.; Seals, R.C. and Lewis,  

G.S., 2001. Intervals from norgestomet withdrawal and 

injection of equine chorionic gonadotrophin or P.G. 600 to 
estrus and ovulation in ewes. Journal of Animal Science.  

Vol. 79, pp: 589-594. 

13. Emsen, E. and Yaprak, M., 2006. Effect of controlled 
breeding on the fertility of Awassi and Red Karaman ewes 

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110207       

https://content.sciendo.com/view/journals/bvip/bvip-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/bvip/bvip-overview.xml


 قشقایی در فصل تولیدمثلهای لکمنظور بهبود عملکرد تولیدمثلی میشبه eCGتعیین دوز بهینه زاد و همکاران                         حبیبی

40 
 

and the performance of the offspring. Small Ruminant 

Research. Vol. 66, pp: 230-235. 

14. Fallah Rad, A.H. and Farzaneh, N., 2007. Effect of CIDR 

and different doses of PMSG on pregnancy and lambing rate 
out of breeding season in Balouchi ewes. Journal of Animal 

Veterinary Advances. Vol. 6, pp: 1167-1171. 

15. Gomez-Brunet, A.; Santiago-Moreno, J.; Montoro, V; 

Garde, J.; Pons, P.; Gonzalez-Bulnes, A. and Opez 

Sebastian, A.L., 2006. Reproductive performance and 

progesterone secretion in estrus induced Manchega ewes 

treated with hCG at the time of AI. Small Ruminant Research. 
Vol. 71, pp: 117-122. 

16. Hashem, N.M.; El-Azrak, K.M.; Nour El-Din, A.N.M.; 

Taha, T.A. and Salem, M.H., 2015. Effect of GnRH 

treatment on ovarian activity and reproductive performance 

of low-prolific Rahmani ewes. Theriogenology. Vol. 83,  
No. 2, pp: 192-198. 

17. Hashemi, M.; Safdarian, M. and Kafi, M., 2006. Estrous 
response to synchronization of estrus using different 

progesterone treatments outside the natural breeding season 
in ewes. Small Ruminant Research. Vol. 65, pp. 279-283. 

18. Husein, M.Q. and Ababneh, M.M., 2008. A new strategy 
for superior reproductive performance of ewes bred out-of-

season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal 

of intravaginal pessaries. Theriogenology. Vol. 69,  
pp: 376-383. 

19. Ince, D. and Karaca, O., 2009. Effects of oestrus 
synchronization and various doses of PMSG administrations 

in Chios x Kivircik (F1) sheep on reproductive performances. 

J of Animal Veterinary Advances. Vol. 8, pp: 1948-1952. 

20. Kara, C.; Orman, A.; Topal, E. and Carkungoz, E., 2010. 
Effects of supplementary nutrition in Awassi ewes on sexual 

behaviors and reproductive traits. Journal of Biology and 

Environmental Sciences. Vol. 4, pp: 15-21. 

21. Karagiannidis, A.; Varsakeli, S.; Karatazas, G. and 

Brozos, C., 2001. Effect of the time of artificial insemination 
on fertil-ity of progestagens and PMSG treated indigenous 

Greek ewes, during non-breeding season. Small Ruminant 

Research. Vol. 39, pp: 67-71. 

22. Kermani-Moakhar, H.; Kohram, H.; Zareh-Shahneh, A. 

and Saberifar, T., 2011. Ovarian response and pregnancy 

rate following different doses of eCG treatment in Chall 

ewes. Small Ruminant Research. Vol. 102, pp: 63-67. 

23. Kridli, R.T. and Al-Khetib, S.S., 2006. Reproductive 

responses in ewes treated with eCG or increasing doses of 
royal jelly. Animal reproduction science. Vol. 92, pp: 75-85. 

24. Koyuncu, M. and Alticekic, S.O., 2010. Effects of 
progestagen and PMSG on estrous synchronization and 

fertility in Kivircik ewes during natural breeding season. 

Asian-Australian J of Animal Science. Vol. 23, pp: 308-311. 

25. Koyuncu, M.; Yerlikaya, H. and Altincekic, S.O., 2008. 
Effect of injection with dexamethasone and progestogens 

PMSG on reproduction and rearing of lambs in semi intensive 

condition. J of Biological Sciences. Vol. 11, pp: 680-682. 

26. Luther, J.S.; Grazul-Bilska, A.T.; Kirsch, J.D.; Weigl, 

R.M.; Kraft, K.C.; Navanukraw, C.; Pant, D.; Reynolds, 

L.P. and Redmer, D.A., 2007. The effect of GnRH, eCG and 

progestin type on estrous synchronization following 

laparoscopic AI in ewes. Small Ruminant Research. Vol. 72, 
pp: 227-231. 

27. Maclas-Cruz, U.; Alvarez-Valenzuela, F.D.; Correa 

Calderon, A.; Molina-Ramlrez, L.; Gonzalez-Reyna, A.; 

Soto-Navarro, S. and Avendano-Reyes, L., 2009. Pelibuey 
ewe productivity and subsequent pre-weaning lamb 

performance using hair-sheep breeds under a confinement 

system. J of Applied Animal Research. Vol. 36, pp: 255-260. 

28. Menchaca, A.; Miller, V.; Salveraglio, V. and Rubianes, 

E., 2007. Endocrine, luteal and follicular responses after the 

use of the Short-Term protocol to synchronize ovulation in 

goats. Animal Reproduction Science. Vol. 102, pp: 76-87. 

29. Metodiev, N. and Raicheva, E., 2011. Effect of the short 
term progestagen treatments plus PMSG prior ram 

introduction on the estrus synchronization and the fertility of 

ILE DE france ewes. Biotechnology in Animal Husbandry. 
Vol. 27, pp: 1157-1166. 

30. Mossa, F.; Duffy, P.; Naitana, S.; Lonergan, P. and Evans, 

A.C.O., 2007. Association between numbers of ovarian 

follicles in the first follicle wave and superovulatory response 

in ewes. Animal Reproduction Science. Vol. 100, pp: 391-396. 

31. Nosrati, M.; Tahmorespoor, M.; Vatandoost, M. and 

Behgar, M., 2011. Effects of PMSG doses on reproductive 

performance of Kurdi ewes artificially inseminated during 

breeding season. Iranian Journal of Applied Animal Science. 
Vol. 1, pp: 125-129. 

32. Quintero-Elisea, J.A.; Maclas-Cruz, U.; Alvarez 

Valenzuela, F.D.; Correa-Calderon, A.; Gonzalez-Reyna, 

A.; Lucero-Magana, F.A.; Soto-Navarro, S.A. and 

Avendano-Reyes, L., 2011. The effects of time and dose of 
pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) on reproductive 

efficiency in hair sheep ewes. Tropical Animal Health 

Production. Vol. 43, pp: 1567-1573.  

33. Rahman, M.R.; Rahman, M.M.; Wan Khadijah, W.E. 

and Abdullah, R.B., 2014. Comparison of superovulatory 
effect of Equine Chorionic Gonadotrophin and Follicle 

Stimulating Hormone on embryo production in crossbred 

(Boer × Katjang) goats. Pakistan Journal of Zoology. Vol. 46, 
pp: 819-826. 

34. Simonetti, L.; Blanco, M.R. and Gardon, J.C., 2000. 
Estrus synchronization in ewes treated with sponge 

impregnated with different doses of medroxyprogesterone 
acetate. Small Ruminant Research. Vol. 38, pp: 243-247. 

35. Simonetti, L.; Forcada, F.; Rivera, O.E.; Carou, N.; 

Alberio, R.H.; Abecia, J.A. and Palacin, I., 2007. 
Simplified superovulatory treatments in Corriedale ewes. 

Animal Reproduction Science. Vol. 45, pp: 95-113. 

36. Timurkan, H. and Yildiz, H., 2005. Synchronization of 
oestrus in Hamdani ewes: the use of different PMSG doses. 

Bulletin of veterinary institute in pulawy. Vol. 49, pp: 311-314. 

37. Zare-Shahneh, A.; Deldar-Tajangookeh, H.; 

Sadeghipanah, H. and Saki, A.A., 2006. Effect of 

controlled internal drug release device treatment duration and 
eCG dose on reproductive performance of seasonally 

anestrous fat-tailed Iranian ewes. Pakistan Journal of 

Biological Science. Vol. 9, pp: 1552-1555. 

38. Zeleke, M.; Greyling, J.P.C.; Schwalbach, L.M.J.; 

Muller, T. and Erasmus, J.A., 2005. Effect of progestagen 
and eCG on oestrus synchronization and fertility in Dorper 

ewes during the transition period. Small Ruminant Research. 
Vol. 56, pp: 47-53. 

39. Zonturlu, A.K.; Ozyurtlu, N. and Kacar, C., 2011. Effect 
of different doses PMSG on estrus synchronization and 

fertility in Awassi ewes synchronized with progesterone 

during the transition period. Kafkas 

üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Vol. 17, pp: 125-129. 

 

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.110207       



Scientific Research Journal of Animal Environment                                        Vol. 12, No. 3, Autumn 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Determining the optimal dose of eCG to improve the reproductive 

performance of Lake-Ghashghaei ewes in the breeding season 

 

 

 Javad Habibizad: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj 

University, Yasouj, Iran 

 Mohsen Towhidi: Nomads Administration of Kohgiloye and Boyerahmad province, 

Yasouj, Iran  

 Farhad Samadian*: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj 

University, Yasouj, Iran 

 
Received: April 2019   Accepted: July 2019 

 
 

Keywords: Equine Chorionic Gonadotropin, Lake-Ghashghaei ewes, Reproductive 

performance, Twining rate 

 
 

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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