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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

شده است. به این بخش توصیه رضایت PGF2αو  eCGها ازجمله سازی فحلی میش توام با سایر هورموننزماکارایی سیدرگذاری در هم

 راس 48 تولیدمثل با استفاده از تعداد فصل از خارج در میش تولیدمثلی عملکرد بر از دو زمان سیدربرداری پس eCGو PGF2α تزریق منظور اثرات

گذاری و سپس دریروز س 12( 1تیمارهای آزمایش شامل ) .شدند ارزیابی راسی 12 آزمایشی گروه 4 و تصادفی کاملا  طرح قالب در آتابای میش

گذاری روز سیدر PGF2α( ،4 )7گذاری و سپس تزریق روز سیدر eCG (3 )7گذاری و سپس تزریق هورمون روز سیدر PGF2α( ،2 )12تزریق 

گیری مشاهده نشد ن تیمارها از نظرنسبت بره نر به ماده، وزن تولد بره و وزن از شیرداری بیبودند. تفاوت معنی eCGو سپس تزریق هورمون 

(05/0P>بروز فحلی در تیمارها به .) دار نسبت به سایر درصد بود. باالترین آن متعلق به تیمار اول با تفاوت معنی 50و  33/58، 75، 100ترتیب

داری طور معنیدرصد بود که مقدار آن در تیمارهای سوم و چهارم به 100و  100، 88/88، 33/88ترتیب نرخ زایش به (.P<05/0) تیمارها بود

زایی نیز در بین تیمارهای اول قلودرصد برآورد شد. نرخ دو 120و  128، 100، 130ترتیب زایی در بین تیمارها بهباالتر از تیمار اول بود. نرخ بره

داری با زایی مربوط به تیمار دوم بود که اختلف معنیقلوزایی و نرخ دوترین میزان نرخ برهصد بود. کمدر 20و  28، صفر، 30ترتیب تا چهارم به

از عملکرد بهتری داشت و در  eCGدر مقایسه با   PGF2αروزه، استفاده از  12گذاری نتایج نشان داد که در سیدر (.>05/0P) سایرین داشت

 7گذاری کوتاه مدت )پس از سیدر eCGچنین استفاده از هم ،مشاهده نشد eCGو  PGF2αدر استفاده از  داریروزه، تفاوت معنی 7سیدرگذاری 

 های نژاد آتابای داشت.زایی میشقلوزایی و نرخ دوتری در بهبود نرخ زایش، نرخ برهروز تاثیر بیش 12روز( در مقایسه با 

   ، میش آتابایα2PGF ،GeC، سازی فحلی، سیدرزمانهم کلمات کلیدی:

 naser.karimi@hotmail.com:* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 
 

  

mailto:%20jalil.imani@gmail.com


 های آتابای....مثلی میشبرداری بر عملکرد تولیدازسیدرپس   eCGوPGF2α اثرات تزریق                         و همکاران    قربانیحاجی

92 
 

 

 

 مقدمه

های اقتصادی و کارآمد برای تامین پرورش گوسفند یکی از روش       

شود. با توجه به رشد پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان محسوب می

افزون جمعیت دنیا و ضرورت نیاز انسان به منابع پروتئینی، افزایش روز

رسد. تولیدمثل نظر مییک امر ضروری به دامی هایفرآورده تولید میزان

در گوسفندان تحت تاثیر چندین فاکتور است که شامل: ژنتیک و 

پتانسیل ژنتیکی، مرحله و نوع تغذیه، فاکتورهای محیطی، طول روز 

های که اکثر نژاد دلیل اینفتوپریودیسم و سالمت دام است. به یا پدیده

یتی جهت تاثیر های مدیرقلوزایی دارند، از روشگوسفند پتانسیل چند

منظور افزایش نرخ تولیدمثل به گذاشتن بر فاکتورهای ذکر شده به

شود. بیولوژی تولیدمثل علمی است که مورد میزان زیادی استفاده می

های بسیاری توجه دانشمندان قرار گرفته و در این زمینه نیز پیشرفت

کوتاه تواند با سازی چرخه فحلی در میش میزمانهم انجام شده است.

کردن طول مدت زمان فاز لوتئال )مرحله جسم زرد( چرخه فحلی یا 

طوالنی کردن آن صورت گیرد. روش کوتاه کردن فاز لوتئال یا روش 

کند. موثرترین زرد عمل می جسم بردن زودرس پروستاگالندین با ازبین

دهند. ها تشکیل میترکیبات لوتئولیتیک را مشتقات پروستاگالندین

وسیله پروژسترون خارجی النی کردن، فاز لوتئال بهدر روش طو

ها و در نتیجه، شود. در این روش از ترشح گنادوتروپینمی ترطوالنی

چه شود. چنانتکامل فولیکول تا زمان قطع پروژسترون جلوگیری می

زمان، طور همتعدادی میش، پروژسترون دریافت کنند و سپس به

ها قطع شود، این عمل سبب یشاستفاده از پروژسترون در همه م

 و همکاران، Carlsonشود )ریزی در این گروه میزمان شدن تخمکهم

سازی زمانمنظور همهای که برای اعمال پروژسترون بهروش(. 1989

زیرپوستی،  ایمپالنت تزریقی، هایروش از عبارتند شود،می استفاده فحلی

های داخل . در اسفنجافزودنی خوراکی، اسفنج مهبلی و سیدر مهبلی

های مصنوعی پروژسترون مانند مدروکسی پروژسترون مهبلی، آنالوگ

استات  فلورجستون و (Medroxyprogesterone Acetate=MPA) استات

(Fluorogestone acetate=FGA) عنوان یک که امروزه به روندکار میبه

ز سیدر استفاده اشود. روش جذبی آرام در اغلب کشورها استفاده می

کار بهعنوان راه حلی برای کنترل فحلی و اووالسیون در گوسفند هبنیز 

. سطح پروژسترون پالسما بالفاصله بعد از گذاشتن گرفته شده است

سیدر افزایش یافته و سه روز بعد به باالترین سطح خود رسیده و 

(. سیدر 1989 و همکاران، Carlson) یابدتدریج کاهش میهسپس ب

ی متشکل از ماده سیلیکون آغشته به پروژسترون طبیعی است. اوسیله

تدریج طور یکنواخت و بهگیرد بهکه سیدر در داخل واژن قرار میزمانی

کند که از طریق دیواره واژن جذب و وارد از خود پروژسترون آزاد می

گردد. وقتی اسفنج یا سیدر داخل مهبلی در خارج از فصل خون می

سازی با رود، الزم است که در انتهای مرحله آمادهر میکامثل بهتولید

 =PMSG) آبستن مادیان سرم گنادوتروپین هورمون از پروژسترون

pregnant mare serum gonadotropinیا نوع سنتتیک آن ) =eCG) 

(equine chorionic gonadotropin گنادوتروپین استفاده  منبع عنوانبه

روزه در داخل واژن  10-12ره زمانی دوسیدر در یک شود. معموالً

ساعت قبل از  48زمان در زمان خارج کردن یا گذاری شده و همجا

مثل خصوص در فصول غیرتولیدبه eCGیا هورمون  PGF2αآن از 

توجه به  زمانی باهای همها به پروتکلپاسخ میششود. استفاده می

 گردیده استمثل متفاوت گزارش فصل تولید نژاد و شرایط پرورش،

گوناگونی برای افزایش سطح  هایاز روش .(1378)صمدی و همکاران، 

ترین مهم که شودفحلی استفاده می سازیزمانهم برای خون پروژسترون

افزودنی خوراکی  زیرپوستی، ایمپالنت تزریقی، هایاز روش عبارتند هاآن

ست و اسفنج مهبلی و سیدر مهبلی. سیدر یک وسیله داخل مهبلی ا

که از یک سیلیکون قابل ارتجاع، آغشته به پروژسترون ساخته شده و 

(. دو 1992و همکاران،  Wheatonدارای یک هسته پالستیکی است )

 نوع شامل و هستند دسترس قابل راحتیبه که دارد وجود سیدر نوع

CIDR-S  وCIDR-G ای ها از دامنهباشد که مقدار پروژسترون آنمی

تر بیش  Gر است که در حال حاضر از سیدر نوعمتغیی %9-12بین 

 که سیدر در داخل واژن قرارزمانی .(Wildeus ،2000) شوداستفاده می

تدریج از خود میزان معین و ثابت و بهطور یکنواخت بهگیرد بهمی

کند که از طریق دیواره واژن جذب و وارد خون پروژسترون آزاد می

وسیله اپلیکاتور در داخل واژن گذاشته طور ساده بهگردد. سیدر بهمی

درصد است.  2تر از گذاری کمشود و میزان افتادن آن بعد از جایمی

سازی فحلی در میش و بز استفاده وسیعی دارد زمانسیدر برای هم

(Carlson ،1989 و همکاران.) ( در یک 1383خالداری و همکاران )

 2-5راس میش  69 را بر روی eCGبررسی تاثیر سیدر و هورمون 

طور هها را بمطالعه قرار دادند. دراین حقیق، میش ساله نژاد زندی مورد

زمان نمودن فحلی تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم و برای هم

پایان روز  ها سیدر قرار داده شد. درروز در مهبل آن 13مدت به

وم های گروه اول و دگذاری، سیدرها خارج و به میشسیزدهم سیدر

تزریق شد. درصد  صورت عضالنیبه eCGالمللی هورمون واحدبین 400

و  100،95ترتیب برابر با های گروه اول، دوم و شاهد بهفحلی درمیش

های فحل شده، درصد گزارش شد. در این بررسی میش 96
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را نشان  کردن سیدرها عالئم مشخص فحلی ساعت بعد از خارج 48-36

درصد دو قلوزایی  129و  137، 115ترتیب ز بهزایی نیدرصد بره دادند.

درروش  (2002)و همکاران  Luther درصد گزارش شد. 15و  27، 29

های مثل و تزریق دزتولید فصل طبیعی در ی با سیدرسازی فحلزمانهم

 درصد 90 و 100 ترتیب میزان فحلی راهب PMSG واحد از 400و  0

Satterfield (2003 ) و Ramseyدند. در پژوهش دیگری گزارش نمو

تایی تقسیم  30طور تصادفی به دو گروه راس میش را به 60تعداد 

سازی فحلی کردند. تمام زمانسیدر اقدام به هم کردند و با استفاده از

دریافت کردند. نرخ آبستنی در  eCGالمللی واحدبین 400ها میش

لیتر گروه شاهد و گروهی که در هنگام تلقیح مصنوعی یک میلی

کرده بود، مشابه بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی  هورمون دریافت

 عملکرد بر از دو زمان سیدربرداری پس eCGو PGF2α تزریق اثرات

 تولیدمثل بود. فصل از خارج میش آتابای در تولیدمثلی

 

 هامواد و روش

بز معاونت امور  پرورش گوسفند و این مطالعه با همکاری واحد       

مثل خارج از فصل تولید در بخش خصوصی و دام استان گلستان در

راس  48 جهت انجام آزمایش تعداد )اواخر اردیبهشت( انجام شد.

پس از معاینه سالمتی ظاهری و عاری بودن دستگاه  آتابای میش

 شدند.انتخاب سازی فحلی زمانتناسلی از عفونت ظاهری، برای هم

تصادفی  طرح کامالً آزمایش در قالب: شیآزمایو طرح  هاتیمار       

ای ها به گونهمیشگروه انجام شد. تکرار برای هر  12و  تیماربا چهار 

و میانگین وزنی  3گروه که میانگین سنی هر چهار  شدندبندی گروه

 تیمار اول، سیدر -1 تیمارهای آزمایشی شامل: باشد.گرم کیلو 51نیز 

 5/0 )با نام تجاری استرون و دز α2PGFروز با تزریق  12مدت هب

 واحد 400روز با تزریق 12مدت هب تیمار دوم، سیدر -2 .لیتر(یلیم

 PGF2α روز با تزریق 7مدت هب تیمار سوم، سیدر -eCG. 3 المللیبین

 تیمار چهارم، سیدر -4 .لیتر(یلیم 5/0 )با نام تجاری استرون و دز

 eCG  لیالملبین واحد 400روز با تزریق 7مدت هب

 ها دربدین منظور تمامی میش: هاسازی میشزمانبرنامه هم       

و در روز  گرفتندتحت شرایط مدیریتی یکسان قرار  یک گله با هم و

راس  24ها و پنج روز بعد راس از میش 24 شروع آزمایش )روز صفر(

های میش تمام سیدرها در آزمایش، 12 در روز گذاری شدند.سیدر دیگر

راس  24راس از  12 درشدند. راس(، برداشته  48شده ) گذاریرسید

راس  12در  و α2PGF ،بودند شده گذاریسیدرمیشی که روز صفر 

راس 12همین ترتیب در به شد.صورت عضالنی تزریق هب eCG دیگر

بودند،  شده گذاریسیدرراس میشی که روز پنج آزمایش  24 از

α2PGF راس دیگر  12 در وeCG سیدرها، در زمان برداشت  شد. تزریق

که در طول دو ماه  راس قوچ )نسبت یک قوچ به پنج میش( 12تعداد 

طور هب ،شده بودندداری ها نگهدور از میش قبل از شروع آزمایش جدا و

اندازی در هر پنج تیمار ترتیب زمان قوچبدین شدند.ناگهانی وارد گله 

 آزمایشی یکسان بود.

برای پیشگیری از عفونت : های آزمایشدر میشگذاری سیدر       

)به نسبت یک  وسیله محلول بنزال کنیوم کلرایدبه گذاریسیدرواژن 

تقسیم کار بین پنج نفر  .انجام شد با آب جوشیده سردشده(200به 

فرد دیگر که رد و کیک نفر میش را مهار و دنبه را بلند میبود که 

با گاز استریل  بوداختیارش  های محلول ضد عفونی دریکی از سطل

زدایی های فرج و محدوده اطراف آن را گندکنیوم لب آغشته به بنزال

 فقط ،شتدست دافرد سوم که دستکش جراحی استریل به د.رکمی

 )قبل از استقراراد دقرار می  (Applicator) داخل اپلیکاتور راسیدر 

درقسمت  و وراز لوبریکنت استریل در قسمت قدامی اپلیکات سیدر،

درون سیدرهای جز قدام واژن استفاده شد(، این فرد به هیچ چیز به

سیدر  اپلیکاتور دارای زند.اپلیکاتور ضدغفونی شده دست نمی پاکت و

بخش سیدر و  که به خوداین فرد بدون این به فرد چهارم سپرده شد و

سمت  درجه به 45با زاویه  اپلیکاتور را پیشین اپلیکاتور دست بزند،

وضعیت کامالً  را درروی آنپس از کمی پیش و کردمیباال وارد واژن 

همین وضعیت به  آرامی دربه اپلیکاتور را تا انتها و و دادمیافقی قرار 

اپلیکاتور خالی با  سیدر پس از رها کردن د.رکداخل واژن هدایت می

عفونی شد تا در محلول ضدپنجم سپرده می شده و به فرد خارج احتیاط

گرفته شد و سیدر  دم از واژن، سیدر برای خارج کردن گذاشته شود.

آوری خارج شده جمع سیدرهایو  شد آرام و با احتیاط بیرون کشیده

 .شدندو سوزانده 

در آزمایش  شده استفاده هایمیش سن :شده گیریاندازه صفات        

ا، از همنظور بررسی شرایط جسمانی میشمشخص و ثبت گردید. به

( استفاده Body Condition Score=BCSمعیار نمره وضعیت بدنی )

های کمری، طریق لمس زوائد چهار عدد از مهره منظور، ازگردید. بدین

گاه نمراتی بین صفر تا چهار به پشت، دنده آخر و باالی ناحیه قلوه

برداری و نظارت بر  یادداشت های تیمارهای مختلف داده شد.میش

طور پیوسته صورت گذاری تا قوچ اندازی و زایش بهمان سیدرگله از ز
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مدت سازی بهزمانها بالفاصله بعد از پایان عملیات همقوچپذیرفت. 

زمان بروز فحلی  در این مدت، .گرفتندها قرار هفت روز در کنار میش

از طریق مدت  .شدگیری یادداشت و نرخ بروز فحلی محاسبه و جفت

فحلی منجر به آبستنی  آن با زمان بروز فحلی، تابقزمان آبستنی و مط

 شد.تعیین 

ها و بره جنس و وزن تولد تعداد، تاریخ تولد، :در زمان زایش       

 ها ثبت شد.بره )سه ماهگی( چنین وزن از شیرگیریهم

دو  و درصد (Fecundity) زاییبره ش، درصدزای درصد فحلی، درصد

 یین شد:نیز طبق روابط زیر تع قلوزایی

 فحلی (=درصدکرده گیریجفت هایمیش تعداد÷هامیش کل تعداد×)100

 شزای درصد=(کرده زایمان هایمیش تعداد÷کرده گیریجفت هایمیش تعداد×)100

 اییزنرخ بره(=های متولد شدهتعداد بره÷هاتعداد کل میش)× 100
 ییقلوزادورخ نا(=دوقلوز هایمیش تعداد÷کرده زایمان هایمیش کل تعداد×)100

بندی افزار اکسل دستهابتدا در نرم هاداده :آماری تحلیل تجزیه و       

مورد تجزیه و تحلیل  SASافزار آماری سپس با استفاده از نرم ،ندشد

اسکور ارزیابی کای آزمون از با استفاده های غیرپارامتریداده .ندگرفت قرار

تکرار  12چهار تیمار و  با در قالب طرح کامالً تصادفی آزمایش. ندشد

 زمانترین شیوه همو در پایان مناسب انجام شدمدل آماری زیر  طبق

در فصل آتابای مثلی در نژاد سازی فحلی با توجه به عملکرد تولید

 ijε+i=µ+TijY                                :گردیدمثلی تعیین غیرتولید

ijY ،مقدار مشاهده شده :µعیت، : میانگین جمiTاثر تیمار : ،jiε اثر :

 .خطای آزمایش

 

 نتایج
نتایج  :گیریشیر تولد بره و وزن از به ماده، وزن نسبت بره نر       

تاثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی بر نسبت بره زایی، نشان داد که 

طورکه در دار نبود. همانها معنیوزن تولد و وزن از شیرگیری بره

داری ید نسبت بره نر به ماده با اختالف غیرمعنشودیده می 1شکل 

 المللیبین واحد 400روز با تزریق 12مدت هب در تیمار دوم )سیدر

eCG .که سایر سطوح مورد بررسی نسبت ( بیش از سایر تیمارها بود

  (.P>05/0)مشاهده نشد داری معنی فاوتبه گروه شاهد ت

یمارهای ها نیز بین تی برهوزن تولد و وزن از شیرگیر مقایسه       

خص (. به این ترتیب مش2شکل) داری نشان ندادچهارگانه تفاوت معنی

مشابه  شیرخوارگی برای همه تیمارها ها در دورهبره رشد الگوی شودمی

 بوده است.

 
: نمودار مقایسه نسبت بره نر به ماده متولد شده بین 1شکل 

 تیمارهای آزمایشی
 

 
های ر مقایسه وزن تولد و وزن از شیرگیری بره: نمودا2شکل 

 متولد شده در تیمارهای گوناگون
 

: زایی و نرخ دوقلوزایینرخ فحلی، نرخ زایش، نرخ بره       

نرخ فحلی با اعمال تیمار  نشان داده شده است 3 در شکلطورکه همان

که باالترین طوریتغییر کرده است به p)<05/0(داری طور معنیبه

میزان ( بهα2PGFروز با تزریق  12مدت هب رخ آن در تیمار یک )سیدرن

روز  7مدت هب ترین نرخ آن در تیمار چهارم )سیدردرصد و کم 100

باشد. بنابراین می درصد 50 میزان( بهeCG المللیبین واحد 400تزریق با

 12را توام و برای   eCGو نیز سیدر و  α2PGFتیمارهایی که سیدر و 

بنابراین  ،داری از فحلی بروز دادنددریافت کردند نرخ باالتر و معنی روز

شود مدت زمان اعمال چه در این بررسی عامل تفاوت محسوب میآن

 α2PGFچنین بهبود عملکرد مصرف توام سیدر و باشد همتیمار می

دهد تیمارگذاری نشان می 4شکل  نمایان است. eCGدر برابر  سیدر و 

روزه( موجب افزایش  12روزه( نسبت به بلندمدت ) 7کوتاه مدت )

 شد. α2PGFو  eCGدار نرخ زایش در هر دو تیمار معنی
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های : نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ فحلی میش3شکل 

 مورد پژوهش
 

 
های : نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ زایش میش4شکل 

 مورد پژوهش
 

دهد که این صفت زایی نشان میدر مورد نرخ بره 5 شکلبررسی        

و نیز با  )کوتاه و بلندمدت( دو دوره سیدرگذاری در هر α2PGFبا تزیق 

 یافت. (>05/0p) داریمعنی بهبود سیدرگذاری کوتاه دوره در eCG تزریق
 

 
زایی : نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ بره5شکل 

 هشتیمارهای مورد پژو

 شکلدر  زاییمشابه نرخ بره دوقلوزایی با روندی نرخ به مربوط نتایج       

بعد از سیدرگذاری  PGو  eCGشود یعنی تاثیر تزریق مشاهده می 6

بعد از سیدرگذاری بلندمدت  PGروزه( و نیز تزریق  7کوتاه مدت )

بعد از  eCGتر از تزریق بیش p)<05/0(  داریطور معنیروزه( به12)

 سیدرگذاری بلندمدت بود.
 

 
: نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ دوقلوزایی 6شکل 

 های مورد پژوهشمیش

 

 بحث
: گیرینسبت بره نر به ماده، وزن تولد بره و وزن از شیر       
از تیمارهای آزمایشی  یکهیچ تاثیر شد دیده نتایج بخش در که گونههمان

دار نبود. ها معنیتولد و وزن از شیرگیری بره زایی، وزنبر نسبت بره

دیده شد نسبت بره نر به ماده با اختالف  1 شکلطورکه در همان

 واحد 400روز با تزریق 12مدت هب داری در تیمار دوم )سیدریغیرمعن

آبادی و همکاران کافیبیش از سایر تیمارها بود. بابایی (eCG المللیبین

گرم پروژسترون میلی 300ز سیدر )دارای ( در پژوهش خود ا1393)

  eCGالمللی هورمونواحد بین 400روز و  12مدت طبیعی( به

ساعت قبل از زمان پایان تیمار پروژسترون تزریق  48و  24زمان، )هم

قشقایی  -های ترکیپذیری میشسازی جفتزمانمنظور همشد( به

داری بین تیمارها از نظر نسبت استفاده کردند در نهایت تفاوت معنی

 و همکاران Inskeepبره نر به ماده متولد شده مشاهده نشد. در تحقیق 

نیز نسبت بره نر به ماده متولد شده در تیمارهایی که سیدر  (2010)

به تنهایی دریافت کردند تفاوت  α2PGFیا  α2PGFروز( و  5مدت )به

 داری نداشت.معنی
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ها نیز بین تیمارهای و وزن از شیر گیری برهوزن تولد  مقایسه       

(. به این ترتیب مشخص 2 شکل) داری نشان ندادتفاوت معنی چهارگانه

برای همه تیمارها مشابه  شیرخوارگی دوره ها درالگوی رشد بره شودمی

 کافیدست آمده در مورد این صفات با نتایج باباییبوده است. نتایج به

( که 1392لطفی و همکاران ) ( منطبق بود.1993آبادی و همکاران )

های میش تولیدمثلی هایفراسنجه را بر FSHو  eCG جداگانه و توام تاثیر

ها در میانگین وزن تولد بره دارینژاد زندی بررسی نمودند تفاوت معنی

ها دست آمده از نظر وزن تولد برهچنین نتایج بههم ،مشاهده نکردند

 و همکاران Moghaddam( و 1388همکاران ) مشابه نتایج بدخشان و

ها جاکه صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری برهبود. از آن (2010)

باشد ویژه تغذیه میش و بره میتر تحت تاثیر شرایط پرورش و بهبیش

و حیوانات مورد آزمایش از این نظرات در شرایط برابر قرار داشتند 

 باشد.اد شده دور از انتظار نمیدار در صفات یوجود تفاوت غیرمعنی

: زایی و نرخ دوقلوزایینرخ فحلی، نرخ زایش، نرخ بره       
طور ( نرخ فحلی با اعمال تیمار به3 شکل) نتایج نشان دادطورکه همان

که باالترین نرخ آن طوریتغییر کرده است به p)<05/0(داری معنی

 100میزان ( بهα2GFPروز با تزریق  12مدت هب در تیمار یک )سیدر

 روز با تزریق 7مدت هب ترین نرخ آن در تیمار چهارم )سیدردرصد و کم

باشد. بنابراین درصد می 50میزان ( بهeCG المللیبین واحد 400

 12را توام و برای  eCGو نیز سیدر و  α2PGFتیمارهایی که سیدر و 

بنابراین  ،ز دادندداری از فحلی بروروز دریافت کردند نرخ باالتر و معنی

شود مدت زمان اعمال چه در این بررسی عامل تفاوت محسوب میآن

 α2PGFچنین بهبود عملکرد مصرف توام سیدر و باشد همتیمار می

پناه نمایان است که از این نظر با نتایج صادقی eCGدر برابر  سیدر و 

ران نژاد و همکا( شباهت دارد. در مطالعه صارمی1394و همکاران )

نسبت به سیدر کوتاه مدت  روزه( 14) ( نیز تاثیر بلندمدت سیدر1394)

گرچه استفاده از سیدر  ( بود.p<01/0دار )روزه( بر نرخ فحلی معنی 6)

سازی فحلی در میش است ولی استفاده زمانهای همترین روشاز رایج

ها نهورمو و استفاده توام آن با سایر بخش نیستتنهایی رضایت آن به از

موجب رشد  eCGشود. استفاده از توصیه می α2PGFو  eCGجمله از

ها افزایش شود و با رشد فولیکول ترشح استرادیول از آنها میفولیکول

ترین مقدار استرادیول منجر به بروز رفتار فحلی یافته و در نهایت بیش

ریزی های افزایش شانس تخمکگردد. یکی دیگر از روشدر دام می

که پس از سیدربرداری در تخمدان درصورتی ،است α2PGFاده از استف

روی جسم زرد به پس α2PGFمانده باشد، تزریق جسم زرد فعالی باقی

شود و انجامد. با پس روی جسم زرد ترشح پروژسترون متوقف میمی

دنبال آن با شود و بهاز میان برداشته می LHاثر ممانعتی آن بر سرژ 

برای  α2PGFیابد. استفاده از ریزی افزایش میکشانس تخم LHسرژ 

سازی فحلی زمانی موثر است که در تخمدان جسم زرد فعال زمانهم

استروس های پلیدر فصل تولیدمثل و در میش باشد که معموالً موجود

این گونه است. در صورت نبود جسم زرد فعال در تخمدان، استفاده 

تیمارگذاری کوتاه  داد کهنشان  4 شکلاثر مثبت ندارد.  α2PGFاز 

دار روزه( موجب افزایش معنی 12روزه( نسبت به بلندمدت ) 7مدت )

دست آمده از شد. نتایج به α2PGFو  eCGنرخ زایش در هر دو تیمار 

( مطابقت دارد که 1387نظر نرخ زایش با نتایج قاسمیان و همکاران )

های کرمانی به میش eCGاین محققان در آزمایش خود با تزریق 

روز  14روزه( نتایج بهتری از  7دنبال سیدرگذاری کوتاه مدت )به

پس از  eCG( با تزریق 1392سیدرگذاری گرفتند. لطفی و همکاران )

دار های زندی شاهد افزایش غیرمعنیروز سیدرگذاری در میش 14

اند برخی مطالعات گزارش داده بودند. شاهدنرخ زایش نسبت به تیمار 

نرخ آبستنی  بهبود سبب توانددر هنگام سیدربرداری می eCG ریقکه تز

، و همکاران Barrett ؛2001 ،و همکاران Cline) تولیدمثل فصل در و زایش

( و نیز خارج از فصل 2011 ،و همکاران Kermani Moakhar ؛2004

شود، ولی برخی مطالعات دیگر  (1998، و همکاران Husein) تولیدمثل

اثرات منفی بر نرخ آبستنی در  eCGاند که تزریق نیز گزارش کرده

 Zeleke؛ Rubines  ،2004و Menchacaهمراه دارد )فصل تولیدمثل به

عمر باالی به سبب نیمه . این اثرات منفی احتماالً(2005، و همکاران

eCG شود. این های استروژنیک میاست که موجب رشد فولیکول

ها سطح باالی استروژن تولیدی آن کنند وریزی نمیها تخمکفولیکول

رشد ابتدایی رویان و انتقال آن را از طریق اویدوکت به شکل منفی 

عمر هورمون نیمه (.Ababneh ،2008 و Husein) دهدمی تاثیر قرار تحت

eCG  ساعت است ) 123تا  50در خون حدودMenzer  وSchams ،

 eCGو تزریق ساعت بعد از برداشتن سیدر  48تا  24حدود (. 1979

چنان باالست. در خون دام هم eCG میزان ولی شوندمی فحل گوسفندان

منظور در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است که در زمان فحلی به

 Pintadoبه دام انجام شود ) eCG، یک تزریق آنتی eCGکاهش اثرات 

در خارج  eCG. مطالعه حاضر نشان داد که تزریق (1998، و همکاران

ها شد. های تولیدمثلی در میشفراسنجه موجب بهبود تولیدمثل صلف از

های مشاهده شده با سایر تحقیقات را بتوان به رسد تفاوتنظر میبه

 های نژادی مرتبط دانست.اختالف
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دهد که این صفت زایی نشان میدر مورد نرخ بره 5 شکلبررسی        

تاه و بلندمدت( و نیز در هر دو دوره سیدرگذاری )کو α2PGFبا تزیق 

( >05/0p) داریکوتاه سیدرگذاری بهبود معنی در دوره eCGبا تزریق 

 eCG( نیز در آزمایش خود با تزریق 1387یافت. قاسمیان و همکاران )

روزه( نرخ  7دنبال سیدرگذاری کوتاه مدت )های کرمانی بهبه میش

راستا صادقی  روز سیدرگذاری گرفتند. در همین 14زایی بهتری از بره

 PGو  eCGو نیز تزریق توام  eCG( با تزریق 1393پناه و همکاران )

 p)<05/0(داری طور معنیزایی را بهنسبت به تیمار شاهد نرخ بره

 PGو  eCGو یا  eCGبهبود دادند البته تفاوت بین تیمارهایی که 

ت دهنده تاثیرادار نبود. نتایج این آزمایش نشاندریافت کردند معنی

 بعد از سیدرگذاری کوتاه مدت است. PGو  eCGمثبت استفاده از 

 شکلزایی در نتایج مربوط به نرخ دوقلوزایی با روندی مشابه نرخ بره

بعد از سیدرگذاری  PGو  eCGشود یعنی تاثیر تزریق مشاهده می 6

بعد از سیدرگذاری بلندمدت  PGروزه( و نیز تزریق  7کوتاه مدت )

بعد از  eCGتر از تزریق بیش p)<05/0(داری معنی طورروزه( به12)

( 1388در پژوهش بدخشان و همکاران ) سیدرگذاری بلندمدت بود.

روز سیدرگذاری در بزهای  18پس از  eCGتزریق دوزهای گوناگون 

که در پژوهش کرکی رائینی موجب افزایش نرخ دوقلوزایی شد درحالی

پس از  eCGبین المللی  واحد 400( تزریق 1392لطفی و همکاران )

داری بر نرخ دوقلوزایی نداشت. صادقی روز سیدرگذاری تاثیر معنی 14

های زندی افزایش ( در مطالعه خود روی میش1394پناه و همکاران )

روز سیدرگذاری  12 پس از eCG در تیمار تزریق شده با دوقلوزایی درصد

نتایج این پژوهش در مقایسه با شاهد را گزارش کردند که به نوعی با 

( نیز در مطالعه خود 1393آبادی و همکاران )کافینزدیک است. بابایی

روز سیدرگذاری بر نرخ  12پس از  eCGداری از تزریق تاثیر معنی

های قشقایی گزارش نکردند. از بررسی -های ترکیدوقلوزایی در میش

ی نرخ طور موثرتواند بهمی eCGتوان نتیجه گرفت که انجام شده می

اووالسیون را در نشخوارکنندگان کوچک تحت تاثیر قرار دهد و باعث 

افزایش چندقلوزایی شود ولی این پارامتر بسته به نژاد، فصل، دوز 

تزریقی و نیز زمان تزریق با توجه به زمان سیدربرداری تفاوت دارد 

در روز سیدربرداری  eCGهای گوناگون تزریق که در پژوهشطوریبه

 Zelekeساعت پیش از سیدربرداری ) 24( یا 1393آباد، کافیی)بابای

 (Ali ،2007؛ 1996، و همکاران Quintero-Elisea ؛2005، و همکاران

زایی، آبستنی و گذاری، نرخ برهتواند منجر به افزایش نرخ تخمکمی

 باروری گردد.

های افزایش تر گفته شد یکی دیگر از روشطورکه پیشهمان       

که پس از درصورتی ،است α2PGFریزی استفاده از س تخمکشان

مانده باشد، تزریق سیدربرداری در تخمدان جسم زرد فعالی باقی

α2PGF روی جسم زرد ترشح انجامد. با پسروی جسم زرد میبه پس

از میان  LHشود و اثر ممانعتی آن بر سرژ پروژسترون متوقف می

ریزی افزایش شانس تخمک LHسرژ  دنبال آن باشود و بهبرداشته می

نتایج  شود.یابد که این اثر افزایشی در تحقیق حاضر مشاهده میمی

گذاری بلندمدت دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که در سیدرهب

از  eCGدر مقایسه با هورمون  α2PGFروز(، استفاده از هورمون  12)

 7کوتاه مدت ) لحاظ آماری عملکرد بهتری داشت. در سیدرگذاری

 eCGو  α2PGFداری در استفاده از هر دو هورمون روز(، تفاوت معنی

گذاری پس از سیدر eCGعالوه براین، استفاده از هورمون  نشد. مشاهده

گذاری روز( در مقایسه با استفاده از این هورمون در سیدر 7) مدت کوتاه

مثلی نرخ تری در بهبود صفات تولیدروز( تاثیر بیش 12بلندمدت )

 های نژاد آتابای دارد.زایی میشقلوزایی و نرخ دوزایش، نرخ بره
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