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هاي بر فعاليت eCG(equine Chorionic Gonadotropin = eCG) هاي گوناگون ُدزتأثير بررسي  رمنظواين پژوهش به
رأس ميش  57قشقايي و رأس ميش لک 57هاي لک و ترکي قشقايي در فصل بهار انجام شد. در اين پژوهش ميش توليدمثلي

گروه تيماري  7طور تصادفي هر کدام به انتخاب و بهکيلوگرم  2/278و  8/177ترتيب با ميانگين وزني سال( به 3تا  4قشقايي )ترکي
سازي شد. در هر نژاد يک روز قبل از زمانروزه هم13حاوي پروژسترون در يک دوره  هاياسفنجها با ي فحلي ميشتقسيم شدند. چرخه

تزريق صورت عضالني به، eCGمللي الواحد بين 033و  733، 333، 433ترتيب هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم بهبرداشت اسفنج، به گروه
در گروه سوم  هاساعت بعد از برداشت اسفنج، همه ميش 38عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که حدود گرديد و گروه اول به

 هاييشم ر دو نژاد درصددادند. در هعاليم فحلي را نشان  ييقشقاترکي نژاددر هاي سوم، چهارم و پنجم قشقايي و گروهو چهارم نژاد لک
نسبت به گروه  eCG يکنندهافتيدر هايهگرو . هر دو نژاد(P>37/3) نداشت داريياختالف معن يماريتمختلف  هايروهدر گآبستن 
طور کلي همطالعه ب . نتايج اينکرد دايپ شيافزانيز دوقلوزا  هاييشتعداد م ،eCG ُدز شيو با افزا داشتند يباالتر ييدوقلوزا درصدشاهد 

، بيشترين تأثير را در افزايش ميزان eCGالمللي واحد بين 733و  333هاي ُدزترتيب هاي لک و ترکي قشقايي بهنشان داد که ميش
 آبستني و دوقلوزايي در فصل بهار داشت.

 قشقايي.ترکي قشقايي، ميشميزان آبستني، ميزان دوقلوزايي، ميش لک سانان،گونادوترپين جفت اسب کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

ن است که يدهنده گوسفند ار پرورشيعشا يهدف اصل

 يهاخود، تعداد بره گوسفندان يدارسال نگهکي يدر ط

ق ين طريتا از ا عرضه کنندفروش به بازار  يرا برا يشتريب

ن يخود را بهبود ببخشند. بنابرا ييزان درآمد نهايبتوانند م

ستم پرورش يسنوع  نيادر  يمثلديبازده تولش يافزا

 . دارد ياژهيت وياهم ،گوسفند

تا  04444ش يگزارش شده است که تخمدان م

 يآبستن 94حدود روز که  داردن يکول آغازيفول 144444

در طول (. 23و  13) شونديل ميماده تشک انيرودر  ،مادر

ها شروع به رشد کولين فولياز ا يتعداد مرتبًا ،دام يزندگ

ها به رشد خود از آن يشتريتعداد با ي يکيکنند و يم

 يزيرا تخمکيل رفته يت تحليکه در نها دهنديمادامه 

 يدمثليت دستگاه توليکه فعالبا توجه به آن(. 28) کننديم

توان يمن يبنابرا، داردها قرار هورمون ريگوسفند تحت تأث

ها را در دام يدمثليند توليک، فرآيسنتت يهابا هورمون

مانند  ييهاها را با روشآن يدمثليت توليکنترل و ظرف

و  يزيرتخمک زانيمش ي، افزايفحل يساززمانهم

اثر  مهم و يهااز راه يکي (.31) ش دادي، افزاييدوقلوزا

 زانيمش يافزاگوسفند،  يمثلديتول عملکردگذار بر بهبود 

چند  زانيمبا  يمهم يلياست که ارتباط خ يزيرتخمک

ثر ؤم يکارهااز راه يکي. (13) رددر گوسفند دا ييقلوزا

 چكيده

 .55-39(: 2)89؛ 8931انگاهی دامپزشکی ایران؛ شریه علوم درمن
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 يعبارتها بيو  يزيرتخمک زانيمبهبود  منظوربه

در گوسفند، استفاده از  ييچندتا يزيرتخمک

سانان اسب جفتن يگونادوتروپ .هاستنيگونادوتروپ

(eCG) و  دسترسي آسان مانندي يهاا داشتن مزيتب

صورت هباست که  ينيگونادوتروپ نيترمهم استفاده، راحتِي

ش يو افزا يزيرتخمک زانيممنظور بهبود به ياگسترده

مختلف  يدر کشورهاو بز در گوسفند  يينرخ دوقلوزا

 يعمر باالمه ين گريد يسواز  ،(29و  0) شودياستفاده م

طور بهسبب شده  که استمهم  ياياز مزا يکيآن، 

 شود؛پروژسترون استفاده  يحاو لهيهمراه با وس ياگسترده

 ،هورمون نيا ياچهيدرون ماه قينوبت تزر کي نيرابناب

 يدر دام کاف ييو دوقلوزا ييچندتا يزيرتخمک جاديا يبرا

 (.1) است

 يدمثليتول عملکردهبود منظور ببه eCGاستفاده از 

 رد.يقرار گ يعوامل مختلف ريتأثتواند تحت يگوسفند م

فاده از تاس يگذار بر بازده ريتأثاز عوامل مهم و  يکي

eCG؛استن يگونادوتروپن يزان استفاده مطلوب از اي، م 

ک ياليد سياس FSHسه با يدر مقان يگونادوتروپن يارا يز

 يک به کندياليس دياس که با توجه به آنو  دارد يشتريب

که در  ين مدت زمانيشود، بنابرايان خون خارج مياز جر

مه عمر ين FSHو نسبت به  استشتر يماند بيم يبدن باق

جه گرفت ين نتيتوان چنيم نيبنابرا ؛(14) دارد يترشيب

ايجاد  موجب ،ن هورمونيا يباال نيمه عمر بيولوژيكي که

گذار در سطح هاي غير تخمكتعداد زيادي فوليكول

توليد مقدار زيادي  سبب ن امريشود كه اتخمدان مي

عنوان د بهيزماني كه پروژسترون با گردد واستروژن مي

سيستم وجود داشته باشد، سطح باالي  هورمون غالب در

، انتقال يزيرتخمك زانيماستروژن در فاز لوتئال بر 

اثر  انيروماني تخمك، انتقال اسپرم، باروري و زنده

تواند سبب کاهش يم يطين شرايچن (.31) گذاردمي

 نيبنابرا؛ شود انيرود يو تول ييچندتا يزيرتخمکپاسخ 

د در يبا eCGبار، انيز ن آثارياز ا يريمنظور جلوگبه

گر از عوامل يد يکي (.28) ق شوديتزر مناسب يهاُدز

که در ، نژاد مورد مطالعه است eCGگذار بر کاربرد ريتأث

 (. 24و  11) ز به آن اشاره شده استين نيشيپ يهاپژوهش

راحمد يه و بويلويپرورش گوسفند در استان کهگ

محسوب  دامداران يک منبع مهم درآمد برايعنوان به

اشتغال استان را به خود از  ييشود و درصد بااليم

که  عالقه دارند يريدامداران عشااختصاص داده است. 

که  يطورها در فصل بهار فحل شوند بهگوسفندان آن

 معتقدندرا يز ؛باشد وريها در مرداد و شهرش آنيزمان زا

 وزان تلفات يسبب کاهش م هان ماهيدر اش يکه زا

ر گرفته شده ياز ش يهاش تعداد برهيآن سبب افزانبال دبه

استفاده از ها خواهد شد. زان درآمد آنيو بهبود م

در  يدمثليبازده تول يش دهندهين افزاينو يهاروش

ن يا يبوم ينژادهاژه يوپرورش دام کشور و به يجامعه سنت

ار محدود يها بساستان ناشناخته مانده و استفاده از آن

دو نژاد غالب  ييقشقايو ترک ييقشقان لکگوسفندااست. 

هستند که  راحمديو بو هيلويکهگ موجود در سطح استان

 خصوصدر  يقابل دسترس بر اساس دانش ما گزارش

ت يمنظور بهبود فعالبه eCGاستفاده از اثر  يبررس

ن يبنابرا ؛وجود نداردفصل بهار  يها طادن نژيا يدمثليتول

ن بار ياول يبرا يريرش عشاپرو طيدر شراحاضر  يمطالعه

به در مرحله اول  يه و اساسيپا يت علميک فعاليعنوان به

دنبال و به يدمثليتول عملکردبر  eCG ريتأث يبررس منظور

بهبود بازده  يبرا نين گونادوتروپيا ُدزن ين بهترييتعآن 

 انجام گرفت.ن نژادها يا يدمثليتول

 
 مواد و روش کار

گله گوسفند  دودر  3181 سال بهاردر  حاضر پژوهش

موجود در شهرستان صورت کامال مجزا از هم( )به

راحمد، انجام شد. يه و بويلويراحمد واقع در استان کهگيبو

 يساله 0تا  1ش يم رأس 91پژوهش نخست در 

ک گله يلوگرم از يک 9/311 ين وزنيانگيبا م ييقشقالک

گروه  1به  يصورت کامال تصادفانتخاب و به يريبزرگ عشا

 91 زيپژوهش دوم نم شدند. در يتقس يرأس 31 يمساو
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 ين وزنيانگيبا م ييقشقايساله ترک 0تا  1ش يم رأس

2/219 انتخاب و  يريک گله بزرگ عشايلوگرم از يک

 يرأس 31 يگروه مساو 1به  يصورت کامال تصادفبه

ش از ورود به يها پشيمدر هر دو پژوهش  م شدند.يتقس

ها ش( از قوچي)بعد از زا روزه 11دوره ک ي يش برايآزما

نان يها اطمشدند و از آبستن نبودن آن يدارجدا نگه

ط ي، شرادو پژوهشن يحاصل شده بود. در تمام مراحل ا

 ،کسان بودي هاشيمهمه  يبرا يدارگاه نگهيه و جايتغذ

 از گاهصبح ،يريپرورش عشا صورتبه هاشيم که يطوربه

 هيو تا غروب از علوفه مرتع تغذ شدنديم خارج گاهيجا

( ن ماهيفرورد) بهارفصل  يسپس در ابتدا ،کردنديم

پروژسترون  يحاو يهاها با اسفنجشيم يچرخه فحل

 يگرم مدروکسيليم 14، (Esponjavet) )اسپونجاوت)

 Medroxyprogesteroneت )پروژسترون استا

acetate)پراي، ساخت شرکت ه (Hipra)يبرا (اي، اسپان 

ک روز يها شيزمان شد. به تمام مروزه هم 30ک دوره ي

 يهاُدزپروژسترون،  يحاو يهادن اسفنجکرقبل از خارج 

واحد  144و  144، 044، 144زان يبه م ،eCGمختلف 

پرا، ي، ساخت شرکت ه(Gonaserر ))گوناس يالمللنيب

به گروه  ،ق شديتزر ياچهيصورت داخل ماهبها( ياسپان

 .ديگردق يتزر يولوژيزيسرم ف يسيک سيتنها ز يشاهد ن

 يبراپروژسترون،  يحاو يهادن اسفنجکربعد از خارج 

 يريگن جفتيو همچن يفحل يهاق نشانهيثبت دق

 يهاشيم يبرا ييقشقالکقوچ نژاد  رأس 17ها، از شيم

 يبرا ييقشقايترکقوچ نژاد  رأس 17و  پژوهش اول

که  مجزا( صورت)در هر گله به پژوهش دوم يهاشيم

 7به  1با نسبت  ،مطلوب بودند يدمثليسابقه تول يدارا

 يدمثليسابقه مطلوب تول)هر گروه استفاده شد.  يبرا

 ين برايش از ايپ پژوهشن ياستفاده شده در ا يهاقوچ

کامل به  يکه اجازه سوار ييهاشيم (دامدار مشخص بود.

زمان  شدند و گرفته نظر در دام فحل عنوانها دادند بهقوچ

شدن  يبا دقت ثبت شد. بعد از سپر ين سواريمشاهده اول

 رين دوره نظيمربوط به ا يدمثلي، مشخصات توليدوره فحل

م بر يفحل تقس يهاشي])تعداد م يپاسخ به فحل زانيم

)ساعت(،  يزمان آغاز فحل[، 344× ها( شيتعداد کل م

 روزه )برابر با 39بعد از دو دوره  يبازگشت به فحل زانيم

])تعداد  يآبستن زانيمو گوسفند(  يمثلديطول چرخه تول

 يم بازگشت به فحليبدون نشان دادن عال يهاشيم

[ به 344× کرده(  يريگجفت يهاشيتعداد م بر ميتقس

مختلف  يهاگروه يها براآن يو رکوردها يدقت بررس

 10مدت  که به ييهاشيثبت شد. م در هر گله يشيآزما

آبستن  يهاشيعنوان ما نشان ندادند بهر يم فحليروز، عال

و  يشدن مدت آبستن يدر نظر گرفته شدند و پس از ط

 يهاشير تعداد مينظ يگريد يهاها، فراسنجهشيش ميزا

(، ، سه قلوزا و چهار قلوزادوقلوزا ک قلوزا،يرده )کمانيزا

، سه و دو يهاشي])تعداد م ييقلوزا، سه و چهار دو زانيم

× مان کرده( يزا يهاشيتعداد م بر ميتقس قلوزاچهار 

 ها،ر برهيمرگ و م زانيممتولد شده،  يهابره تعداد[، 344

 متولد شده يها])تعداد بره (Fecundity) يتيفکاند

[ و 344× کرده(  يريگجفت يهاشيتعداد م بر ميتقس

متولد شده  يها])تعداد بره (Prolificacy) يسيکيفيپرول

و  ي[، بررس344×کرده(  مانيزا يهاشيتعداد م بر ميتقس

ک طرح يقالب در  شيهر آزما پژوهشن يدر ا د.يثبت گرد

مربوط به هر نژاد  يز آمارياجرا و آنال يکامال تصادف

 يمربوط به شروع فحل يهادادهصورت مجزا انجام شد و به

ز شد و اثر سن يآنال ANOVAه يو با رو SASافزار با نرم

و با  ديگرد ت در مدل لحاظيارعنوان کوش بهيو وزن م

حذف  ين اثرات از مدل اصلينبودن ا داريتوجه به معن

اسکور  يز به کمک آزمون کايگر نيد يها. دادهندشد

ر يز به شرح زين پژوهش نيا يينها ي. مدل آمارشده يتجز

 بود: 

Yij = µ + Ti + eij  (1                                     )  

Yijت، ن صفيانگي= مµ= ت،ين جمعيانگيمTi = مار ياثر ت

 .يشي= اثر اشتباه آزماeij(، eCGمختلف  يهاُدز)
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 جينتا

در  يدمثليمختلف تول يهاتيج مربوط به فعالينتا

 نشان داده شده است. 1در جدول  ييقشقاييلک يهاشيم

 يپاسخ به فحل نرخو  يزمان آغاز فحل که نشان داد جينتا

قرار  eCGمختلف  يهاُدز ريثتأتحت  يداريطور معنبه

 يکنندهافتيدر يهاشيم که يطوربه(. P=443/4)گرفت 

eCG، زودتر نشان را  يم فحلينسبت به گروه شاهد، عال

از  .است يفحل آغازبر  eCG ريتأثکه نشان دهنده  دادند

بروز  يرامدت زمان الزم ب ،eCG ُدزش يگر با افزايد يسو

 يهاشيکه در م يرطوتر شد بهکوتاه يم فحليعال

واحد  033و  eCG (733 يباال يهاُدز يکنندهافتيدر

 333و  433)تر نييبا سطح پا يهاُدز( نسبت به يلالملنيب

تر کوتاه يداريطور معنبه ين دوره زمانيا( يالمللنيواحد ب

ن يب يدارياختالف معن گريد يسو. از (P=443/4) بود

 مشاهده نشد eCG يالمللنيواحد ب 033و  733 يهاُدز

(41/4<P) .يهاشيدر م يج مربوط به پاسخ فحلينتا 

واحد  144و  044 نشان داد که استفاده از ييقشقالک

-يم يپروژسترون يهااسفنج همراه با ،eCG يالمللنيب

 يفحل يساززمانبرنامه هم به منظور يمؤثرطور تواند به

ک ي يطکه  ج نشان داديرا نتايز ؛کار رودبهفصل بهار  يط

م يعالمارها ين تير ادها شيساعته، تمام م 38 يدوره زمان

نسبت به   يداريمعن يرا نشان دادند و اختالف آمار يفحل

و گروه  eCG يالمللنيواحد ب 433 يکنندهافتيرگروه د

ر يمورد ساج در ينتا. (P=43/4) مشاهده شدشاهد 

ان يرا م يداريمعن يآماراختالف  يدمثليتول يهافراسنجه

نشان  ييقشقالک يهاشيدر م يماريمختلف ت يهاگروه

ر مهم اياز نکات بس يکين وجود، ي. با ا(P>41/4) نداد

در  يبازگشت به فحل زانيمن مطالعه، يدست آمده در ابه

گروه  درکه  يطوربه ،بود يماريمختلف ت يهاگروه

نسبت به  ،eCG يالمللنيواحد ب 033 يکنندهافتيدر

 مجدد يم فحليها عالشياز م يشتريبتعداد  ،هاگروه ريسا

تعداد  ،يماريگروه ت نيدر ا نيبنابر ا ؛را نشان دادند

-يبررس. داشتند ييزابرهان دوره، يا در پاهشياز م يکمتر

-نيواحد ب 033) يماريگروه تن يها در اشيق ميدق يها

 رأسک ياگر چه نشان داد که  يطور کلبه( eCG يالملل

ن يبا ا يول ،بود هم سه قلوزا رأسک يو دوقلوزا ش يم

 سبر اسادا کرد. يآبستن کاهش پ يهاشيوجود، تعداد م

ن گزارش يچن ،يرين گله عشايانجام شده از ا يهايبررس

 eCGن سطح از يا يکنندهافتيدر يهاشيکه م شد

را تکرار  يم فحلين بار عاليچند( يالمللنيب واحد 033)

بود که در  ين در حاليا ه آبستن شوند.کنياکردند بدون 

مشاهده  يمين عاليچن ،يرمايت يهار گروهيسا يهاشيم

ن تکرار يدر اولو که آبستن نشدند  ييهاشينشد و م

 يطور کلج بهينتا و آبستن شدند. ندکرد يريگجفت ،يلفح

 ياگر چه از نظر آمار يفحلبه بازگشت  زانيمخصوص در 

(، P>41/4)مارها نشان نداد ين تايرا م يدارياختالف معن

 044استفاده از به هنگام  ين وجود، از لحاظ عدديبا ا

را  يم فحليها عالشياز م ي، تعداد کمترeCGواحد 

 (.3نشان دادند )جدول  مجددًا

از  يدمثليمختلف تول يهاعملکردج مربوط به ينتا

مان کرده با يزا ياهشيآبستن و م يهاشيجمله تعداد م

متولد  يهان تعداد برهيقلو و همچنو سه  دوک، ي راندمان

طور ن صفات بهياگر چه انشان داد که  1شده در جدول 

قرار نگرفتند  eCGمختلف  يهاُدز ريتأثتحت  يداريمعن

(41/4<P با )يهان گروهيب يوجود، از نظر عدد نيا 

 333در گروه طور مثال به ،وجود داشت ، تفاوتيشيآزما

ها آبستن شياز م يشتريب درصد، eCG يالمللنيواحد ب

واحد  033که در گروه  يدرصد( در حال 5/80شدند )

درصد بود. در مورد  9/32ن نسبت يا، eCG يالمللنيب

ز با وجود عدم مشاهده يمان کرده نيزا يهاشيدرصد م

واحد  333مار يمارها، کماکان در تين تيدار بيتفاوت معن

نسبت ( رأس 14)مان کرده ياز يهاشيتعداد م ،يالمللنيب

ج نشان ينتاشتر بود. يب يماريمختلف ت يهار گروهيسا به

مختلف  يهان گروهيب ييدوقلوزااز لحاظ درصد داد که 

با ( P>41/4) نداشتوجود  يدارياختالف معن يماريت

 يهادر گروه ييقلوزاو سه  ن وجود، درصد دويا
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ز لحاظ نسبت به گروه شاهد ا ،eCG يکنندهدريافت

تا  eCG ُدزش يگر با افزايد يسواز  ؛شتر بوديب يعدد

ش يافزاز ينقلوزا سه  يهاشيتعداد مواحد،  733سطح 

متولد شده در  يهاج مربوط به تعداد برهينتا .دا کرديپ

 يمار شاهد داراينشان داد که ت يشيمختلف آزما يمارهايت

و  333مار ي( و ترأس 0متولد شده ) ين تعداد برهيکمتر

 ين تعداد برهيشتريب يدارا eCG يالمللنيواحد ب 733

نشان داد که  جينتا نيهمچن ،(رأس 15) ندبود ،متولد شده

 033و  433 يکنندهدريافت يهادر گروه شاهد و گروه

با يتقرمتولد شده  يهاتعداد بره، eCG يالمللنيواحد ب

 ين مطالعه که برايدر ا جالب توجهاز نکات . مشابه بود

ن يها در بر برهيمرگ و م نبود ،استار مهم يز بسير نيعشا

ر يسبب استقبال فراوان عشا کهبود  يشيآزما يمارهايت

ج در ينتاشد.  يدمثلين برنامه توليا ياجرا يمنطقه برا

نشان  ييقشقالک يهاشيدر م يتيزان فکانديم خصوص

واحد  733و  333 يکنندهدريافت يمارهايتدر داد که 

ژه نسبت به يوها بهر گروهينسبت به سا ،eCG يمللالنيب

، باالتر eCG يالمللنيواحد ب 033 يکنندهدريافتگروه 

ز نشان داد که ين يسيکيفيزان پروليبا م مرتبطج يبود. نتا

، eCG يالمللنيواحد ب 733 يکنندهدريافتدر گروه 

 ن بوديشتر و در گروه شاهد کمتريها بر گروهينسبت به سا

 .(1دول )ج
 

 ييقشقالک يهاشيم يدمثليتول عملکردبر  eCGگوناگون  يهاُدز ريتأث -3جدول 

 فراسنجه
 (eCGهاي تيماري )ُدز گروه

 دارياحتمال معني
4 144 044 144 144 

 b (31/9 )9/01 b (31/34 )9/11 a (31/31 )344 a (31/31 )344 a (31/30 )1/81 331/3 درصد )تعداد( يپاسخ فحل

 a01/2±01/14 b22/2±10/01 c12/1±94/04 d19/2±02/13 d19/2±91/13 331/3 ()ساعت يشروع فحل

 21/4 3/19( 30/9) 4/24( 31/1) 1/31( 31/2) 4/14( 34/1) 4/4( 9/4) درصد )تعداد( يبازگشت فحل زانيم

 21/4 8/02( 30/1) 4/94( 31/32) 9/91( 31/31) 4/94( 34/9) 4/344( 9/9) درصد )تعداد( آبستن يهاشيم

 18/4 4/344( 1/1) 9/83( 32/33) 4/344( 31/31) 4/344( 9/9) 9/91( 9/1) درصد )تعداد( مان کردهيزا يهاشيم

 41/4 1/11( 1/0) 1/11( 33/9) 2/18( 31/8) 9/91( 9/1) 4/344( 1/1) درصد )تعداد( ک قلوزاي

 11/4 9/31( 1/3) 2/39( 33/2) 9/14( 31/0) 1/30( 9/3) 4/4( 1/4) درصد )تعداد( دوقلوزا

 12/4 9/31( 1/3) 2/39( 33/2) 4/4( 31/4) 4/4( 9/4) 4/4( 1/4) درصد )تعداد( قلوزاسه

 - 8 39 39 9 1 متولد شده )تعداد( يهابره

 21/4 4/4( 8/4) 4/4( 39/4) 4/4( 39/4) 4/4( 9/4) 4/4( 1/4) ها )تعداد(ر برهيزان مرگ و ميم

 49/3 8/3 (4/94) 14/1 (1/331) 14/1 (1/331) 8/3 (4/94) 80/3 (9/91) (صددر) يتيفکاند

 11/4 44/1 (1/311) 73/1 (1/310) 43/1 (9/314) 13/1 (1/330) 3/1 (4/344) (درصد) يسيکيفيپرول

a,b,c,d  ستمارهايت نيب دارير اختالف معنگانيف بيدر هر رد متفاوتحروف (37/3>P). 
 

 عملکردبر  ،eCGمختلف  يهاُدز ريأثتج مربوط به ينتا

شده  درج 2در جدول  ييقشقا يترک يهاشيم يدمثليتول

 يهااستفاده از اسفنجنشان داد که  ن جدولياج ينتا. تاس

 يالمللنيواحد ب 144 ش ازيب يهاُدزهمراه با  يپروژسترون

eCG (يالمللنيب واحد 033و  733، 333 يهاگروه )يم-

 يفحل يساززمانبرنامه هم منظور به يمؤثرطور تواند به

را در يز ؛کار روددر فصل بهار به ييقشقايکتر يهاشيدر م

، هان گروهيدر ا هاشيساعته، تمام م 33 يک بازه زماني

ن ياز ا يداريرا نشان دادند و اختالف معن يم فحليعال

گر يد يسواز  ،(P>41/4) وجود نداشت هان آنيلحاظ ب

، eCGواحد  433 يکنندهافتيروه درگروه شاهد و گ در

را نشان دادند و از  يم فحليها عالشياز م يتعداد کمتر

دار يتفاوت معن يماريت يهاگر گروهين لحاظ با ديا

پژوهش حاضر نشان داد ج ين نتايبنابرا ؛(P=43/4)داشتند 

 يهاُدز همراه با يپروژسترون يهاکه استفاده از اسفنج

 به منظور، eCGالمللي بين واحد 144 اي 144، 044

قشقايي طي فصل هاي ترکيزمان کردن فحلي در ميشهم

 دارد.  تأثير مثبتبهار 
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تعداد ، ينرخ بازگشت به فحل ج مربوط بهيچه نتااگر

رده کمانيزا يهاشين تعداد ميآبستن و همچن يهاشيم

نداشت  يداريتفاوت معنمختلف  يمارهايتن يب

(41/4<P)، در ياز نظر عددن صفات يا، ن وجوديبا ا 

، نسبت eCG يالمللنيواحد ب 733 يکنندهدريافتمار يت

 رأس 17از ج نشان داد که يشتر بود. نتايها بمارير تيبه سا

، eCG يالمللنيب واحد 733 ماريتدر  شدهش فحل يم

 و ندرا نشان نداد يم بازگشت به فحليآن عال رأس 13

عنوان ش که بهيم رأس 13گر از يد يسواز  ،آبستن شدند

ان دوره يها در پاآن همه ،آبستن در نظر گرفته شدند

گروه شاهد  ژهيوها بهر گروهيمان کردند که نسبت به سايزا

باالتر  ياز نظر عدد ،eCG يالمللنيب واحد 433و گروه 

 بود.

وهش ژن پيا رج مهم به دست آمده دياز نتا يکي

 ه و صورت دو، سبه کردهمانيزا يهاشيعداد ممربوط به ت

متولد شده بوده است.  ياهن تعداد برهيچهار قلو و همچن

 يهاشينشان داد که در م ير جالب توجهطوج بهينتا

 رأس 13از ، eCG يلمللانيواحد ب 733 يکنندهدريافت

 4و  صورت دوقلوها بهآن رأس 7کرده حدود مانيش زايم

 يوع خود براش کردند که در نيقلو زاسهصورت به رأس

 نيب ياجالب توجه بود و بازتاب گستردهر منطقه يعشا

زان يمخصوص  در 2ج جدول ينتا. داشتمنطقه ر يعشا

ها که همراه برنامه شياز م يدر گروهنشان داد  يتيفکاند

افت يدر eCG يالمللنيواحد ب 733،يفحل يساززمانهم

 يهار گروهيسادند نسبت به گروه شاهد و کر

زان يج مربوط به ميبود. نتاباالتر  eCG ينندهکدريافت

 ياز لحاظ عدد يژگين وياز نشان داد که ين يسيکيفيپرول

، eCG يالمللنيواحد ب 733 يکنندهدريافت در گروه

 شتر بود.يها بگروهه يبقنسبت به 

 

 ييقشقايترک يهاشيم يدمثليتول عملکردبر  eCG گوناگون يهاُدز ريتأث -2جدول 

 جهفراسن
 (eCG ُدزهاي تيماري )گروه

 دارياحتمال معني
4 144 044 144 144 

 b (31/1 )4/04 b (31/9 )1/11 a (31/31 )344 a (31/31 )344 a (31/31 )344 331/3 درصد )تعداد( يپاسخ فحل

 a22/2±32/14 b99/3±91/01 c98/3±10/18 d01/2±01/12 d10/3±22/13 331/3 ()ساعت يشروع فحل

 21/4 4/04( 31/1) 9/1( 31/3) 1/11( 31/1) 4/21( 9/2) 9/31( 1/3) درصد )تعداد( يبازگشت فحل نزايم

 21/4 4/14( 31/8) 1/81( 31/30) 9/11( 31/34) 4/91( 9/1) 1/91( 1/1) درصد )تعداد( آبستن يهاشيم

 18/4 4/344( 8/8) 4/344( 30/30) 4/84( 34/8) 1/91( 1/1) 4/344( 1/1) درصد )تعداد( مان کردهيزا يهاشيم

 41/4 9/11( 8/1) 8/02( 30/1) 9/99( 8/9) 4/344( 1/1) 4/344( 1/1) درصد )تعداد( ک قلوزاي

 11/4 2/22( 8/2) 9/11( 30/1) 2/22( 8/2) 4/4( 1/4) 4/4( 1/4) درصد )تعداد( دوقلوزا

 12/4 4/4( 8/4) 0/23( 30/1) 4/4( 8/4) 4/4( 1/4) 4/4( 1/4) درصد )تعداد( قلوزاسه

 99/4 3/33( 8/3) 4/4( 30/4) 4/4( 8/4) 4/4( 1/4) 4/4( 1/4) درصد )تعداد( قلوزاچهار

 - 30 21 33 1 1 متولد شده )تعداد( يهابره

 21/4 4/4( 30/4) 4/4( 21/4) 3/8( 33/3) 4/4( 1/4) 4/4( 1/4) ها )تعداد(ر برهيزان مرگ و ميم

 49/3 94/3 (1/81) 05/1 (9/311) 54/3 (1/91) 02/3 (1/12) 84/3 (1/91) (درصد) يتيفکاند

 11/4 77/1 (1/311) 58/1 (1/399) 22/1 (2/22) 3/1 (4/344) 3/1 (4/344) (درصد) يسيکيفيپرول

a,b,c,d  ستمارهايت نيب داريگر اختالف معنانيف بيدر هر رد متفاوتحروف(37/3>P). 

 
 بحث

 هيشب يعملکرد ساناناسب جفتگونادوتروپين 

 بنابراين در زمان کاربرد دارد؛ يکوليهورمون محرک فول

دنبال آن غلظت ها و بهآن، تعداد و اندازه فوليکول

 (. استراديول22و  14کند )استراديول افزايش پيدا مي

شناخته عنوان يک عامل مهم در ايجاد رفتارهاي فحليبه
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نشانه  ترعيمشاهده سرن ي؛ بنابر ا(15و  8) است شده

 يهااسفنج يکنندهدريافت يهاشيدر م يفحل

تواند به يم احتماالا  ،eCGق يهمراه با تزر يپروژسترون

 ها و بهکوليرشد فول يرو نيگونادوتروپ نيا ريتأثل يدل

زان يبزرگ و م يهاکوليشتر تعداد فوليدنبال آن ظهور ب

ک روز بعد يشتر در زمان برداشتن اسفنج و يول بياستراد

  (.22و  5) ز آن باشدا

استفاده از  ن،يشيپ اتمطالع از يکيج يبر اساس نتا

ا يها و کوليک رشد فوليتحر يبرا ،eCGکم  يهاُدز

 يکاف ،در گوسفند يفحل پاسخ مناسب يبرا يطور کلبه

ن پژوهش در يج اينتا(. 21) استف يکه ضعنيا ايو  ستين

زمان  داد که درز نشان ين ييقشقا يترکلک و  يهاشيم

ها شي(، ميالمللنيواحد ب 433) eCGکم  ُدزاستفاده از 

ن يهمچن ،دهنديرا نشان م يم فحليعال يزان کمتريمبه 

با  از داشتند.ين يم فحليبروز عال يبرا يتريزمان طوالنبه 

 يط ينژاد عرب يهاشيمطالعه در مک يج ين وجود، نتايا

 يحاو يهادر زمان استفاده از اسفنج يدمثليرتوليفصل غ

نشان داد که  ،eCG يالمللنيواحد ب 433پروژسترون و 

ج ي( نسبت به نتادرصد 4/84) يپاسخ به فحل زانيم

که  يدر حال ؛بود دست آمده در مطالعه حاضر باالتربه

( نسبت به 3/3) يتيدرصد( و فکاند 73) يزان آبستنيم

ج ين نتايبنابرا ؛(18) ر بوده استمطالعه حاضر کمت

گوسفند به مختلف  ينژادهامتفاوت پاسخ  يدهندهنشان

eCG  .ها نشان داد ج گروه شاهد در مطالعه آنينتااست

را  يفحلم يالها عشيدرصد م 15ک به يکه اگر چه نزد

آبستن  ينژاد عرب يهاشيکدام از مچيه يول ،نشان دادند

لک و  يهاشيکه در مطالعه حاضر ميدر حال ،(18)نشدند 

مان ي( زارأس 17)از  رأس 7و  0ب يترتبه ييقشقا يترک

ن دوره يا يها طشيم يم فحليعال يمشاهدهکردند. 

 ؛ن مطالعه بوديدست آمده در ااز نکات مهم به يکي، يزمان

ن دوره، يا ين بود که طيبر ا منطقه ريعشا يرا تفکر کليز

ن در ينابراب دهند؛يرا نشان م يم فحليها کمتر عالشيم

 يها نه تنها براشيم يم فحلي، مشاهده عاليريمناطق عشا

 يبلکه برا در آن انجام شد پژوهشن يکه ا ياصاحب گله

 .دارد ياژهيت وياهمز ينمنطقه،  رير عشايسا

در  موفق يدمثليک برنامه تولي به يابيمنظور دستبه

ح يو تلق يي، دوقلوزاييچندتا يزيرتخمکگوسفند )

ن است که در زمان استفاده از ياز به اي، ن(يمصنوع

به پاسخ  زانيم، يفحل يساززمانمختلف هم يهاروش

ج ينتادر روش استفاده شده حاصل شود.  يمناسب يفحل

نشان داد که  يرانيگل انژاد قره يهاشيپژوهش در م کي

پروژسترون همراه با  يحاو يهاهنگام استفاده از اسفنج

 133 ي، نرخ پاسخ به فحلeCG يالمللنيب واحد 733

ن مطالعه يدست آمده در اج بهيکه با نتا (17) درصد بود

در  زين ينژاد عرب يهاشيدر مج مطالعه ينتا مطابقت دارد.

پروژسترون همراه با  يمحتو يهازمان استفاده از اسفنج

نشان داد که نرخ پاسخ به  ،eCG يالمللنيواحد ب 144

رخ پاسخ متناسب با نکه  (3) درصد بود 344حدود  يفحل

 ،در مطالعه حاضر بود ييقشقايترک يهاشيدر م يبه فحل

مختلف  يدر نژادهار مطالعات يساج در يکه نتا يدر حال

را در زمان استفاده از  يفحلبه پاسخ  زانيم ،گوسفند

 92، حدود eCGپروژسترون همراه با  يحاو يهااسفنج

در  يئاختالف جز .(20 و 23) درصد گزارش کردند 95 يال

ر مطالعات، ين مطالعه با سايدست آمده در اه ج بينتا

ن يدر نژاد استفاده شده و همچناختالف  ليدل به احتماالا

 ( است. يري)عشا يط متفاوت پرورشيل شرايدل به

ج يبا نتا يالمللنيواحد ب 144در گروه  يزمان آغاز فحل

 eCG يلمللانيواحد ب 144 ُدز ي( برا38گر )يد يپژوهش

گروه  يبرا يزمان آغاز فحل ،پژوهش نيادر  .مطابقت دارد

 ينسبت به هر دو نژاد لک و ترک يالمللنيواحد ب 433

 ،ساعت( 40/45زودتر بود ) ياديار زيزان بسيبه م ييقشقا

در زمان استفاده از  يگريد ج مطالعهين نتايهمچن

واحد  144 ُدزپروژسترون همراه با  يمحتو يهااسفنج

در  ينشان داد که زمان آغاز فحل ،eCG يالمللنيب

ساعت بعد از برداشت  2/29حدود  ينژاد عرب يهاشيم

در مطالعه حاضر  ي( که نسبت به آغاز فحل3اسفنج بود )
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پژوهش حاضر نشان  گريد جينتا شتر بود.يدر هر دو نژاد ب

 ُدزها در زمان استفاده از شياز م يشتريکه تعداد ب داد

تر نييپا يهاُدزنسبت به  ،eCG يالمللنيب دواح 144

مجدد را  يم فحلي(، عالين الملليواحد ب 044ا ي 144)

 eCG، (033 يباال ُدزن استفاده از يبنابرا ؛نشان دادند

 يزان آبستنيتواند در فصل بهار بر مي( ميالمللنيواحد ب

با داشته باشد.  يمنف ريتأث ييقشقا يلک و ترک يهاشيم

در  ، احتماالاستمه عمر باالين يدارا eCGکه  آنتوجه به 

سطح  يرو يشتريب يهاکوليفول ،ُدزن يزمان استفاده از ا

د ياستروژن تول ييزان بااليدا کرده و ميتخمدان رشد پ

انتقال انتقال اسپرم،  يتواند به شکل منفيکنند که ميم

 (10) قرار دهد ريتأثان را تحت يرو ييتخمک و رشد ابتدا

مار نسبت به ين تيآبستن در ا يهاشيجه تعداد ميتدر ن

  ، کمتر بود.eCG يکنندهدريافت يهار گروهيسا

گوناگون  يهاُدز ريتأث خصوصدر  ياطالعات چندان

eCG، يلک و ترک يهاشيدر م ييدوقلوزا زانيم بر 

ن يفصل بهار وجود ندارد و پژوهش حاضر اول يط ييقشقا

شود. نه تنها صاحب ين مورد محسوب ميمطالعه در ا

ر يبلکه سا ،انجام شد يوگله در  پژوهشن يکه ا ياگله

صورت تک قلو ها بهشيها مشير منطقه منتظر زايعشا

ن پژوهش تا چهار قلو يها در اشيخوشبختانه م يبودند ول

ر ياعتماد عشابر  يار مهميبس ريتأثش داشتند که يزا

 يهادر گله يدمثلين تولينو يهابرنامه يمنطقه به اجرا

ج پژوهش حاضر نشان داد که تمام ينتاها داشت. آن

نسبت به گروه شاهد  ،eCGي کنندهدريافت يهاگروه

ش يگر با افزايد يسوو از  داشتند يباالتر ييزان دوقلوزايم

دا کرد که يش پيدوقلوزا افزا يهاشيتعداد م ،eCG ُدز

قبل از زمان  eCGش سطح يافزا تواند باين ميا

نشان داده شده است که استفاده باشد.  مرتبط يريگتجف

 زانيمتواند يا در زمان برداشت اسفنج ميقبل و  ،eCGاز 

 يرا در نژادها ييدوقلوزا زانيمدنبال آن و به يزيرتخمک

کم در  ييدوقلوزا (.8) ش دهدين افزاييپا ييبا دوقلوزا

نوان عتواند بهيم ييقشقا يو ترکنژاد لک  يگروه شاهد برا

ق از يبر اساس تحقرا يز ؛مطرح شود يک حالت عادي

در  ييدوقلوزاکه شده است ن برداشت ير منطقه چنيعشا

ط يل شرايتواند به دليکه من است ييبا پايتقر هاشيمن يا

ن گوسفندها يادر  يريپرورش عشا يتيريو مد ياهيتغذ

ت ياهم حاضر ج حاصل از پژوهشين نتايبنابرا ؛باشد

 eCG يالمللنيواحد ب 733و  333فاده از کاربرد است

لک و  يهاشيپروژسترون در م يحاو يهاهمراه با اسفنج

ش يافزا يبرا يريگجفتزمان  يکيدر نزد ييقشقا يترک

دو و سه  زانيمتر و از همه مهم يآبستن زانيمدادن 

ن است يانگر ايبمطالعات مختلف  دهد.يرا نشان م ييقلوزا

 ،eCG يالمللنيواحد ب 533 يلا 733که استفاده از 

و  يآبستن نرخن يو همچن يزيرتخمکزان يمتواند يم

 28) ش دهديمختلف گوسفند افزا يرا در نژادها ييدوقلوزا

  (.43و 

واحد  033 ُدزنژاد مهربان استفاده از  يهاشيدر م

، يداريطور معن، بهeCG يالمللنيواحد ب 333نسبت به 

 يدر حال ،(41) دادش يرا افزا يياو دوقلوز ييزازان برهيم

زان ينشان داد که حداکثر م حاضر ج پژوهشيکه نتا

، تعداد يي، دوقلوزيزان آبستني)م يدمثليتول عملکرد

( در يسيکيفيو پرول يتيمتولد شده، فکاند يهابره

واحد  333در زمان استفاده از  ييقشقالک يهاشيم

در زمان  ييقشقايترک يهاشيو در م eCG يالمللنيب

همراه با  ،eCG يالمللنيواحد ب 733استفاده از 

ج مطالعه ينتا دست آمد.ه پروژسترون ب يمحتو يهااسفنج

در زمان استفاده از  ينژاد بلوچ يهاشيم درانجام شده 

، eCG يالمللنيواحد ب 144و  144، 044، 144 يهاُدز

 زانيماز جمله  يدمثليمختلف تول يهاتيداد که فعال نشان

نسبت به  ،eCG يکنندهدريافت يهاشيدر م ييدوقلوزا

 يدارين وجود، اختالف معنيگروه شاهد باالتر بود. با ا

مشاهده  eCG يکنندهدريافتمختلف  يهاان گروهيم

واحد  033ها نشان داد که گروه جه آنينتن يهمچن ،نشد

 333و گروه  ييزان دوقلوزاين ميشتري، بeCG يالمللنيب

ان يدر پا ييزازان برهين مي، باالترeCG يالمللنيواحد ب
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کردند  يريگجهيها نتن آنيبنابرا ؛را داشتندش يدوره آزما

از  يبلوچ يهاشيم يدمثليتول عملکردمنظور بهبود  که به

واحد  333پروژسترون همراه با  يحاو يهااسفنج

 يهاشيج در مينتا(. 12) ، استفاده شودeCG يالمللنيب

 733و  333، 433، 3 يهاُدزر زمان استفاده از د يآواس

 ي، نشان داد که اختالف آمارeCG يالمللنيواحد ب

از نظر زمان  يماريمختلف ت يهاان گروهيم يداريمعن

 ،ييزابرهزان يم و يآبستنزان يم، ي، پاسخ فحليآغاز فحل

فصل  يدر مطالعه انجام شده ط(. 42) وجود ندارد

نشان داده ( Pirlak)رالک يپ ياهشيدر م يدمثليرتوليغ

پروژسترون  يمحتو يهاشد که در زمان استفاده از اسفنج

 يآبستن زانيم، eCG يالمللنيواحد ب 144همراه با 

به که نسبت  يدر حال ،شتريلک ب يهاشينسبت به م

ج مطالعه ينتا ني، همچنکمتر بود ييقشقا يترک يهاشيم

نسبت  يتيزان فکانديمو  ييها نشان داد که نرخ دوقلوزاآن

ن يسه ايمقا(. 4)شتر بود يب حاضردو نژاد در مطالعه به هر 

ش از ي)ب ،eCG ُدزافتن يش يدهد که افزايج نشان مينتا

در  يدمثليش بازده توليفزاا يبرا ينيواحد( تضم 733

ست و يندر فصل بهار  ييقشقا يلک و ترک يگوسفندها

ن يهمچن ،وت باشدتواند متفايمختلف م يج در نژادهاينتا

 يالمللنيب واحد 733 ُدزگر نشان داد که يد يامطالعه

به طور  يالمللنيواحد ب 533و  433سطح  نسبت به دو

گوسفند را در  يمثلديمختلف تول يهاتيفعال يترمؤثر

 در (.0) دهديقرار م ريتأثتحت  يدمثلير توليغفصل 

 ياهُدزدر زمان استفاده از ز ين ينژاد کرد يهاشيم

( يالمللنيواحد ب 033و  433 ،333 ،733) ،eCGمختلف 

در زمان  ييو دوقلوزا يتي، فکانديزان آبستنيحداکثر م

 (.27) مشاهده شد eCG يالمللنيواحد ب 033استفاده از 

طور به است که ينيگونادوتروپن يترمهم  ،eCG اگرچه

در گوسفند  يدمثليتول عملکردبهبود  منظوربهع يوس

وجود  يعوامل متعددن وجود، يبا ا، (0)شود يم استفاده

دمثل را يو تول کندرا کنترل  eCG ريتأثتواند يکه م دارد

 گزارش شده است که نژاد مطالعهقرار دهد.  ريتأثتحت 

 eCG عملکردگذار بر ريتأثعوامل مهم و از جمله  شده

پاسخ  نشان داد کهز ين پژوهشن يج در اينتا(. 24) است

متفاوت  eCGتلف گوسفند به سطوح مختلف مخ ينژادها

 ياگرچه اختالف آمار ن مطالعهيج در اينتا. است

 يکنندهدريافتمختلف  يهاان گروهيمرا  يداريمعن

eCG  يشتر صفات مورد بررسيب خصوصدر و گروه شاهد 

مختلف  يهاتيه فعالين وجود، کليبا انشان نداد 

نسبت به  ،eCG يکنندهدريافت يهادر گروه يدمثليتول

ج در مطالعات مختلف ينتان يهمچن  ،گروه شاهد باالتر بود

 يهادر گروه ييزاو بره يزان آبستنيم اگرکه  نشان داد

نسبت به گروه  eCGمختلف  يهاُدز يکنندهدريافت

 .(42و  2) مشاهده نشد ،يداريمعن يآمار، اختالف شاهد

 يهاشيدر م يدمثليمختلف تول يهاتيفعالشتر شدن يب

ت يسه با گروه شاهد، اهميدر مقا ،eCG يکنندهدريافت

 يدمثليتول عملکردزان يدن به ميرس يرا برا eCGکاربرد 

ن يدست آمده از اج بهيبر اساس نتا دهد.ينشان م باالتر

 با توجه به آن  -1 :دکر يريگجهين نتيتوان چنيم پژوهش

از ير ابتدا ند يمثل ديمختلف تول يهاانجام برنامه يکه برا

گوسفندان لک و  نيبنابرا ؛استمناسب  يبه پاسخ فحل

و  333 دو سطحبه  يمناسب يپاسخ به فحل ييقشقا يترک

ن يلذا چن ؛را نشان دادند eCG يالمللنيواحد ب 733

پروژسترون  يحاو يهابه همراه اسفنج eCGاز  يسطوح

 يساززمانهم يهاتواند در انجام برنامهيدر فصل بهار م

منظور به يدمثليد توليجد يهاکيتکن ياجراو  يفحل

 رايبس يريعشاپرورش ط يدر شرا يدمثليتول عملکردبهبود 

 ييقشقا يلک و ترک يهاشين در ميهمچن ،باشد مهم

، eCG يالمللنيواحد ب 733و  333 يهاُدزب يترتبه

آبستن، تعداد  يهاشيرا بر تعداد م ريتأثن يشتريتوانست ب

متولد شده در فصل  يهاکرده و تعداد برهمانيزا يهاشيم

سبب  يدمثليتول ين برنامهيا ياجرا -2بهار داشته باشد. 

لک  يدر نژادها صورت دو، سه و چهار قلوها بهشيش ميزا

صورت غالب به يکيشد که از لحاظ ژنت ييقشقا يو ترک

ز يها نر در برهيمرگ و م نشدن تک قلوزا هستند و مشاهده
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 موجبتواند  ين پژوهش است که ميبرجسته ا جياز نتا

در  يريستم پرورش عشايدر س يدمثليتول يبهبود بازده

 راحمد گردد. يه و بويلوياستان کهگ

 
 يقدردانو  تشکر

 ،ن پژوهشيا ييقشقابخش مربوط به گوسفندان لک

با کد سمات  يقاتيک طرح تحقيدر قالب 

 ر استانيسازمان امور عشا ياز سو 17157133302

ن اعتبار شده است که يراحمد تاميه و بويلويکهگ

ن يا ياداره محترم در اجرا آن يبانيله از پشتيوسنيبد

ر کل محترم اداره امور يمد . ازشوديم يپژوهش قدردان

، دست اندرکاران راحمديو بو هيلويکهگاستان  ريعشا

ل يدلز بهيدامدار استان نر يعشامحترم آن سازمان و 

به  يگزارسپاست تشکر و ينها ،غ خوديرديب يهاتيحما
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This study was conducted to investigate the different doses of eCG on reproductive performance 

activities in Lake and Torki Ghashghaei ewes in spring season. In this study 75 Lake Ghashghaei ewes 

and Torki Ghashghaei ewes (3 to 4 years old) with the mean weight of 55±1.8 and 58±2.2 kgs were 

chosen respectively and divided into 5 treatment groups. The estrus cycle of the ewes were 

synchronized with progesterone sponges during a 14 days period. In each race one day before 

removing the sponges 300, 400, 500 and 600 eCG IU were injected intramuscularly to group 2 to 5 

respectively and group one was assumed as control. The results showed that all of Lake Ghashghaei 

ewes in group three and four and Torki Ghashghaei ewes in group three, four and five showed estrus 

signs, after 48 h of removing sponges. There were not any significant differences (P>0.05) among 

different treatment groups in the percentage of pregnant ewes. In both races the groups which received 

eCG had more percentage of twining rate compared with control and the number of ewes with twin 

lambs increased after increasing the dose of eCG. In conclusion the results showed that in Lake and 

Torki Ghashghaei 400 and 500 eCG IU had the most effect on pregnancy and twining rate in spring 

season respectively. 

Keywords: equine Chorionic Gonadotropin, Pregnancy rate, Twining rate, Lake Ghashghaei ewes, 

Torki Ghashghaei ewes. 
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