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تغييرات عملکرد توليدمثلي ميشهاي لک و ترکي قشقايي با استفاده از  eCGدر شرايط
پرورش عشايري
جواد حبيبيزاد ،*3محسن توحيدي ،2مهرداد معمار ،3مجيد
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چكيده
اين پژوهش بهمنظور بررسي تأثير دُزهاي گوناگون  )equine Chorionic Gonadotropin = eCG( eCGبر فعاليتهاي
توليدمثلي ميش هاي لک و ترکي قشقايي در فصل بهار انجام شد .در اين پژوهش  57رأس ميش لکقشقايي و  57رأس ميش
ترکيقشقايي ( 4تا  3سال) بهترتيب با ميانگين وزني  771/8و  782/2کيلوگرم انتخاب و بهطور تصادفي هر کدام به  7گروه تيماري
تقسيم شدند .چرخهي فحلي ميشها با اسفنجهاي حاوي پروژسترون در يک دوره 13روزه همزمانسازي شد .در هر نژاد يک روز قبل از
برداشت اسفنج ،به گروههاي دوم ،سوم ،چهارم و پنجم بهترتيب  733 ،333 ،433و  033واحد بينالمللي  ،eCGبهصورت عضالني تزريق
گرديد و گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد که حدود  38ساعت بعد از برداشت اسفنج ،همه ميشها در گروه سوم
و چهارم نژاد لکقشقايي و گروههاي سوم ،چهارم و پنجم در نژاد ترکيقشقايي عاليم فحلي را نشان دادند .در هر دو نژاد درصد ميشهاي
آبستن در گروههاي مختلف تيماري اختالف معنيداري نداشت ( .)P<3/37هر دو نژاد گروههاي دريافتکنندهي  eCGنسبت به گروه
شاهد درصد دوقلوزايي باالتري داشتند و با افزايش دُز  ،eCGتعداد ميشهاي دوقلوزا نيز افزايش پيدا کرد .نتايج اين مطالعه بهطور کلي
نشان داد که ميشهاي لک و ترکي قشقايي بهترتيب دُزهاي  333و  733واحد بينالمللي  ،eCGبيشترين تأثير را در افزايش ميزان
آبستني و دوقلوزايي در فصل بهار داشت.
واژههاي کليدي :گونادوترپين جفت اسبسانان ،ميزان آبستني ،ميزان دوقلوزايي ،ميش لکقشقايي ،ميش ترکيقشقايي.

ميکنند و يکي يا تعداد بيشتري از آنها به رشد خود

مقدمه
هدف اصلي عشاير پرورشدهنده گوسفند اين است که

ادامه ميدهند که در نهايت تحليل رفته يا تخمکريزي

در طي يکسال نگهداري گوسفندان خود ،تعداد برههاي

ميکنند ( .)28با توجه به آنکه فعاليت دستگاه توليدمثلي

بيشتري را براي فروش به بازار عرضه کنند تا از اين طريق

گوسفند تحت تأثير هورمونها قرار دارد ،بنابراين ميتوان

بتوانند ميزان درآمد نهايي خود را بهبود ببخشند .بنابراين

با هورمونهاي سنتتيک ،فرآيند توليدمثلي را در دامها

افزايش بازده توليدمثلي در اين نوع سيستم پرورش

کنترل و ظرفيت توليدمثلي آنها را با روشهايي مانند

گوسفند ،اهميت ويژهاي دارد.

همزمانسازي فحلي ،افزايش ميزان تخمکريزي و

گزارش شده است که تخمدان ميش  04444تا

دوقلوزايي ،افزايش داد ( .)31يکي از راههاي مهم و اثر

 144444فوليکول آغازين دارد که حدود روز  94آبستني

گذار بر بهبود عملکرد توليدمثلي گوسفند ،افزايش ميزان

مادر ،در رويان ماده تشکيل ميشوند ( 13و  .)23در طول

تخمکريزي است که ارتباط خيلي مهمي با ميزان چند

زندگي دام ،مرتبًا تعدادي از اين فوليکولها شروع به رشد

قلوزايي در گوسفند دارد ( .)13يکي از راهکارهاي مؤثر
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بهمنظور بهبود ميزان تخمکريزي و يا بهعبارتي

تأثيرگذار بر کاربرد  ،eCGنژاد مورد مطالعه است که در

از

پژوهشهاي پيشين نيز به آن اشاره شده است ( 11و .)24

گونادوتروپينهاست .گونادوتروپين جفت اسبسانان

پرورش گوسفند در استان کهگيلويه و بويراحمد

( )eCGبا داشتن مزيتهايي مانند دسترسي آسان و

بهعنوان يک منبع مهم درآمد براي دامداران محسوب

راحتيِ استفاده ،مهمترين گونادوتروپيني است که بهصورت

ميشود و درصد بااليي از اشتغال استان را به خود

گستردهاي بهمنظور بهبود ميزان تخمکريزي و افزايش

اختصاص داده است .دامداران عشايري عالقه دارند که

نرخ دوقلوزايي در گوسفند و بز در کشورهاي مختلف

گوسفندان آنها در فصل بهار فحل شوند بهطوري که

استفاده ميشود ( 0و  ،)29از سوي ديگر نيمه عمر باالي

زمان زايش آنها در مرداد و شهريور باشد؛ زيرا معتقدند

آن ،يکي از مزاياي مهم است که سبب شده بهطور

که زايش در اين ماهها سبب کاهش ميزان تلفات و

گستردهاي همراه با وسيله حاوي پروژسترون استفاده شود؛

بهدنبال آن سبب افزايش تعداد برههاي از شير گرفته شده

بنابراين يک نوبت تزريق درون ماهيچهاي اين هورمون،

و بهبود مي زان درآمد آنها خواهد شد .استفاده از

براي ايجاد تخمکريزي چندتايي و دوقلوزايي در دام کافي

روشهاي نوين افزايش دهندهي بازده توليدمثلي در

است (.)1

جامعه سنتي پرورش دام کشور و بهويژه نژادهاي بومي اين

تخمکريزي

چندتايي

در

گوسفند،

استفاده

استفاده از  eCGبهمنظور بهبود عملکرد توليدمثلي

استان ناشناخته مانده و استفاده از آنها بسيار محدود

گوسفند ميتواند تحت تأثير عوامل مختلفي قرار گيرد.

است .گوسفندان لکقشقايي و ترکيقشقايي دو نژاد غالب

يکي از عوامل مهم و تأثير گذار بر بازدهي استفاده از

موجود در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد هستند که

 ،eCGميزان استفاده مطلوب از اين گونادوتروپين است؛

بر اساس دانش ما گزارش قابل دسترسي در خصوص

زيرا اين گونادوتروپين در مقايسه با  FSHاسيد سياليک

بررسي اثر استفاده از  eCGبهمنظور بهبود فعاليت

بيشتري دارد و با توجه به آن که اسيد سياليک به کندي

توليدمثلي اين نژادها طي فصل بهار وجود ندارد؛ بنابراين

از جريان خون خارج ميشود ،بنابراين مدت زماني که در

مطالعهي حاضر در شرايط پرورش عشايري براي اولين بار

بدن باقي ميماند بيشتر است و نسبت به  FSHنيمه عمر

بهعنوان يک فعاليت علمي پايه و اساسي در مرحله اول به

بيشتري دارد ()14؛ بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت

منظور بررسي تأثير  eCGبر عملکرد توليدمثلي و بهدنبال

که نيمه عمر بيولوژيكي باالي اين هورمون ،موجب ايجاد

آن تعيين بهترين دُز اين گونادوتروپين براي بهبود بازده

تعداد زيادي فوليكولهاي غير تخمكگذار در سطح

توليدمثلي اين نژادها انجام گرفت.

تخمدان ميشود كه اين امر سبب توليد مقدار زيادي
استروژن ميگردد و زماني كه پروژسترون بايد بهعنوان

مواد و روش کار

هورمون غالب در سيستم وجود داشته باشد ،سطح باالي

پژوهش حاضر در بهار سال  3181در دو گله گوسفند

استروژن در فاز لوتئال بر ميزان تخمكريزي ،انتقال

(بهصورت کامال مجزا از هم) موجود در شهرستان

تخمك ،انتقال اسپرم ،باروري و زندهماني رويان اثر

بويراحمد واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد ،انجام شد.

ميگذارد ( .)31چنين شرايطي ميتواند سبب کاهش

در پژوهش نخست  91رأس ميش  1تا  0سالهي

پاسخ تخمکريزي چندتايي و توليد رويان شود؛ بنابراين

لکقشقايي با ميانگين وزني  113/9کيلوگرم از يک گله

بهمنظور جلوگيري از اين آثار زيانبار eCG ،بايد در

بزرگ عشايري انتخاب و بهصورت کامال تصادفي به  1گروه

دُزهاي مناسب تزريق شود ( .)28يکي ديگر از عوامل

مساوي  31رأسي تقسيم شدند .در پژوهش دوم نيز 91
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رأس ميش  1تا  0ساله ترکيقشقايي با ميانگين وزني

ميزان پاسخ به فحلي [(تعداد ميشهاي فحل تقسيم بر

 192/2کيلوگرم از يک گله بزرگ عشايري انتخاب و

تعداد کل ميشها) ×  ،]344زمان آغاز فحلي (ساعت)،

بهصورت کامال تصادفي به  1گروه مساوي  31رأسي

ميزان بازگشت به فحلي بعد از دو دوره  39روزه (برابر با

تقسيم شدند .در هر دو پژوهش ميشها پيش از ورود به

طول چرخه توليدمثلي گوسفند) و ميزان آبستني [(تعداد

آزمايش براي يک دوره  11روزه (بعد از زايش) از قوچها

ميشهاي بدون نشان دادن عاليم بازگشت به فحلي

جدا نگهداري شدند و از آبستن نبودن آنها اطمينان

تقسيم بر تعداد ميشهاي جفتگيري کرده) ×  ]344به

حاصل شده بود .در تمام مراحل اين دو پژوهش ،شرايط

دقت بررسي و رکوردهاي آنها براي گروههاي مختلف

تغذيه و جايگاه نگهداري براي همه ميشها يکسان بود،

آزمايشي در هر گله ثبت شد .ميشهايي که به مدت 10

بهطوري که ميشها بهصورت پرورش عشايري ،صبحگاه از

روز ،عاليم فحلي را نشان ندادند بهعنوان ميشهاي آبستن

جايگاه خارج ميشدند و تا غروب از علوفه مرتع تغذيه

در نظر گرفته شدند و پس از طي شدن مدت آبستني و

ميکردند ،سپس در ابتداي فصل بهار (فروردين ماه)

زايش ميشها ،فراسنجههاي ديگري نظير تعداد ميشهاي

چرخه فحلي ميشها با اسفنجهاي حاوي پروژسترون

زايمانکرده (يک قلوزا ،دوقلوزا ،سه قلوزا و چهار قلوزا)،

((اسپونجاوت ( 14 ،)Esponjavetميليگرم مدروکسي

ميزان دو ،سه و چهار قلوزايي [(تعداد ميشهاي دو ،سه و

Medroxyprogesterone

چهار قلوزا تقسيم بر تعداد ميشهاي زايمان کرده) ×

 ،)acetateساخت شرکت هيپرا ( ،)Hipraاسپانيا) براي

 ،]344تعداد برههاي متولد شده ،ميزان مرگ و مير برهها،

يک دوره  30روزه همزمان شد .به تمام ميشها يک روز

فکانديتي (([ )Fecundityتعداد برههاي متولد شده

قبل از خارج کردن اسفنجهاي حاوي پروژسترون ،دُزهاي

تقسيم بر تعداد ميشهاي جفتگيري کرده) ×  ]344و

مختلف  ،eCGبه ميزان  144 ،044 ،144و  144واحد

پروليفيکيسي (([ )Prolificacyتعداد برههاي متولد شده

بينالمللي (گوناسر ( ،)Gonaserساخت شرکت هيپرا،

تقسيم بر تعداد ميشهاي زايمان کرده) × ،]344بررسي و

اسپانيا) بهصورت داخل ماهيچهاي تزريق شد ،به گروه

ثبت گرديد .در اين پژوهش هر آزمايش در قالب يک طرح

شاهد نيز تنها يک سيسي سرم فيزيولوژي تزريق گرديد.

کامال تصادفي اجرا و آناليز آماري مربوط به هر نژاد

بعد از خارج کردن اسفنجهاي حاوي پروژسترون ،براي

بهصورت مجزا انجام شد و دادههاي مربوط به شروع فحلي

ثبت دقيق نشانههاي فحلي و همچنين جفتگيري

با نرمافزار  SASو با رويه  ANOVAآناليز شد و اثر سن

ميشها ،از  17رأس قوچ نژاد لکقشقايي براي ميشهاي

و وزن ميش بهعنوان کواريت در مدل لحاظ گرديد و با

پژوهش اول و  17رأس قوچ نژاد ترکيقشقايي براي

توجه به معنيدار نبودن اين اثرات از مدل اصلي حذف

ميشهاي پژوهش دوم (در هر گله بهصورت مجزا) که

شدند .دادههاي ديگر نيز به کمک آزمون کاي اسکور

داراي سابقه توليدمثلي مطلوب بودند ،با نسبت  1به 7

تجزيه شد .مدل آماري نهايي اين پژوهش نيز به شرح زير

براي هر گروه استفاده شد( .سابقه مطلوب توليدمثلي

بود:

پروژسترون

استات

(

قوچهاي استفاده شده در اين پژوهش پيش از اين براي

()1

Yij = µ + Ti + eij

دامدار مشخص بود ).ميشهايي که اجازه سواري کامل به

 =Yijميانگين صفت =µ ،ميانگين جمعيت =Ti ،اثر تيمار

قوچها دادند بهعنوان دام فحل در نظر گرفته شدند و زمان

(دُزهاي مختلف  =eij ،)eCGاثر اشتباه آزمايشي.

مشاهده اولين سواري با دقت ثبت شد .بعد از سپري شدن
دوره فحلي ،مشخصات توليدمثلي مربوط به اين دوره نظير
37

دوره  - 31شماره 2
تأثير  eCGبر عملکرد توليدمثلي ميش

هاي دقيق ميشها در اين گروه تيماري ( 033واحد بين-

نتايج
نتايج مربوط به فعاليتهاي مختلف توليدمثلي در

المللي  )eCGبهطور کلي نشان داد که اگر چه يک رأس

ميشهاي لکقشقايييي در جدول  1نشان داده شده است.

ميش دوقلوزا و يک رأس هم سه قلوزا بود ،ولي با اين

نتايج نشان داد که زمان آغاز فحلي و نرخ پاسخ به فحلي

وجود ،تعداد ميشهاي آبستن کاهش پيدا کرد .بر اساس

بهطور معنيداري تحت تأثير دُزهاي مختلف  eCGقرار

بررسيهاي انجام شده از اين گله عشايري ،چنين گزارش

گرفت ( .)P=4/443بهطوري که ميشهاي دريافتکنندهي

شد که ميشهاي دريافتکنندهي اين سطح از eCG

 ،eCGنسبت به گروه شاهد ،عاليم فحلي را زودتر نشان

( 033واحد بينالمللي) چندين بار عاليم فحلي را تکرار

دادند که نشان دهنده تأثير  eCGبر آغاز فحلي است .از

کردند بدون اينکه آبستن شوند .اين در حالي بود که در

سوي ديگر با افزايش دُز  ،eCGمدت زمان الزم براي بروز

ميشهاي ساير گروههاي تيماري ،چنين عاليمي مشاهده

عاليم فحلي کوتاهتر شد بهطوري که در ميشهاي

نشد و ميشهايي که آبستن نشدند و در اولين تکرار

دريافتکنندهي دُزهاي باالي  733( eCGو  033واحد

فحلي ،جفتگيري کردند و آبستن شدند .نتايج بهطور کلي

بينالمللي) نسبت به دُزهاي با سطح پايينتر ( 433و 333

در خصوص ميزان بازگشت به فحلي اگر چه از نظر آماري

واحد بينالمللي) اين دوره زماني بهطور معنيداري کوتاهتر

اختالف معنيداري را ميان تيمارها نشان نداد (،)P<4/41

بود ( .)P=4/443از سوي ديگر اختالف معنيداري بين

با اين وجود ،از لحاظ عددي به هنگام استفاده از 044

دُزهاي  733و  033واحد بينالمللي  eCGمشاهده نشد

واحد  ،eCGتعداد کمتري از ميشها عاليم فحلي را

( .)P<4/41نتايج مربوط به پاسخ فحلي در ميشهاي

مجددًا نشان دادند (جدول .)3

لکقشقايي نشان داد که استفاده از  044و  144واحد

نتايج مربوط به عملکردهاي مختلف توليدمثلي از

بينالمللي  ،eCGهمراه با اسفنجهاي پروژستروني مي-

جمله تعداد ميشهاي آبستن و ميشهاي زايمان کرده با

تواند بهطور مؤثري به منظور برنامه همزمانسازي فحلي

راندمان يک ،دو و سه قلو و همچنين تعداد برههاي متولد

طي فصل بهار بهکار رود؛ زيرا نتايج نشان داد که طي يک

شده در جدول  1نشان داد که اگر چه اين صفات بهطور

دوره زماني  38ساعته ،تمام ميشها در اين تيمارها عاليم

معنيداري تحت تأثير دُزهاي مختلف  eCGقرار نگرفتند

فحلي را نشان دادند و اختالف آماري معنيداري نسبت به

( )P<4/41با اين وجود ،از نظر عددي بين گروههاي

گروه دريافتکنندهي  433واحد بينالمللي  eCGو گروه

آزمايشي ،تفاوت وجود داشت ،بهطور مثال در گروه 333

شاهد مشاهده شد ( .)P=4/43نتايج در مورد ساير

واحد بينالمللي  ،eCGدرصد بيشتري از ميشها آبستن

فراسنجههاي توليدمثلي اختالف آماري معنيداري را ميان

شدند ( 80/5درصد) در حالي که در گروه  033واحد

گروههاي مختلف تيماري در ميشهاي لکقشقايي نشان

بينالمللي  ،eCGاين نسبت  32/9درصد بود .در مورد

نداد ( .)P<4/41با اين وجود ،يکي از نکات بسيار مهم

درصد ميشهاي زايمان کرده ني ز با وجود عدم مشاهده

بهدست آمده در اين مطالعه ،ميزان بازگشت به فحلي در

تفاوت معنيدار بين تيمارها ،کماکان در تيمار  333واحد

گروههاي مختلف تيماري بود ،بهطوري که در گروه

بينالمللي ،تعداد ميشهاي زايمان کرده ( 14رأس) نسبت

دريافتکنندهي  033واحد بينالمللي  ،eCGنسبت به

به ساير گروههاي مختلف تيماري بيشتر بود .نتايج نشان

ساير گروهها ،تعداد بيشتري از ميشها عاليم فحلي مجدد

داد که از لحاظ درصد دوقلوزايي بين گروههاي مختلف

را نشان دادند؛ بنابر اين در اين گروه تيماري ،تعداد

تيماري اختالف معنيداري وجود نداشت ( )P<4/41با

کمتري از ميشها در پايان دوره ،برهزايي داشتند .بررسي-

اين وجود ،درصد دو و سه قلوزايي در گروههاي
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دريافتکنندهي  ،eCGنسبت به گروه شاهد از لحاظ

عشاير نيز بسيار مهم است ،نبود مرگ و مير برهها در بين

عددي بيشتر بود؛ از سوي ديگر با افزايش دُز  eCGتا

تيمارهاي آزمايشي بود که سبب استقبال فراوان عشاير

سطح  733واحد ،تعداد ميشهاي سه قلوزا نيز افزايش

منطقه براي اجراي اين برنامه توليدمثلي شد .نتايج در

پيدا کرد .نتايج مربوط به تعداد برههاي متولد شده در

خصوص ميزان فکانديتي در ميشهاي لکقشقايي نشان

تيمارهاي مختلف آزمايشي نشان داد که تيمار شاهد داراي

داد که در تيمارهاي دريافتکنندهي  333و  733واحد

کمترين تعداد برهي متولد شده ( 0رأس) و تيمار  333و

بينالمللي  ،eCGنسبت به ساير گروهها بهويژه نسبت به

 733واحد بينالمللي  eCGداراي بيشترين تعداد برهي

گروه دريافتکنندهي  033واحد بينالمللي  ،eCGباالتر

متولد شده ،بودند ( 15رأس) ،همچنين نتايج نشان داد که

بود .نتايج مرتبط با ميزان پروليفيکيسي ني ز نشان داد که

در گروه شاهد و گروههاي دريافتکنندهي  433و 033

در گروه دريافتکنندهي  733واحد بينالمللي ،eCG

واحد بينالمللي  ،eCGتعداد برههاي متولد شده تقريبا

نسبت به ساير گروهها بيشتر و در گروه شاهد کمترين بود

مشابه بود .از نکات جالب توجه در اين مطالعه که براي

(جدول .)1

جدول  -3تأثير دُزهاي گوناگون  eCGبر عملکرد توليدمثلي ميشهاي لکقشقايي
فراسنجه

گروههاي تيماري (دُز )eCG

احتمال معنيداري

4

144

044

144

144

پاسخ فحلي درصد (تعداد)

01/9 )9/31( b

11/9 )34/31( b

344 )31/31( a

344 )31/31( a

81/1 )30/31( a

3/331

شروع فحلي (ساعت)

14/01±2/01a

01/10±2/22b

04/94±1/12c

13/02±2/19d

13/91±2/19d

3/331

(4/4 )4/9

(14/4 )1/34

(31/1 )2/31

(24/4 )1/31

(19/3 )9/30

4/21

ميشهاي آبستن درصد (تعداد)

(344/4 )9/9

(94/4 )9/34

(91/9 )31/31

(94/4 )32/31

(02/8 )1/30

4/21

ميشهاي زايمان کرده درصد (تعداد)

(91/9 )1/9

(344/4 )9/9

(344/4 )31/31

(83/9 )33/32

(344/4 )1/1

4/18

يک قلوزا درصد (تعداد)

(344/4 )1/1

(91/9 )1/9

(18/2 )8/31

(11/1 )9/33

(11/1 )0/1

4/41

دوقلوزا درصد (تعداد)

(4/4 )4/1

(30/1 )3/9

(14/9 )0/31

(39/2 )2/33

(31/9 )3/1

4/11

سهقلوزا درصد (تعداد)

(4/4 )4/1

(4/4 )4/9

(4/4 )4/31

(39/2 )2/33

(31/9 )3/1

4/12

1

9

39

39

8

-

ميزان بازگشت فحلي درصد (تعداد)

برههاي متولد شده (تعداد)

(4/4 )4/1

(4/4 )4/9

(4/4 )4/39

(4/4 )4/39

(4/4 )4/8

4/21

فکانديتي (درصد)

(3/80 )91/9

(3/8 )94/4

(1/14 )331/1

(1/14 )331/1

(3/8 )94/4

3/49

ميزان مرگ و مير برهها (تعداد)
پروليفيکيسي (درصد)

(1/3 )344/4

(1/13 )330/1

(1/43 )314/9

(1/73 )310/1

(1/44 )311/1

4/11

 a,b,c,dحروف متفاوت در هر رديف بيانگر اختالف معنيدار بين تيمارهاست (.)P>3/37

نتايج مربوط به تأثير دُزهاي مختلف  ،eCGبر عملکرد

لحاظ بين آنها وجود نداشت ( ،)P<4/41از سوي ديگر

توليدمثلي ميشهاي ترکي قشقايي در جدول  2درج شده

در گروه شاهد و گروه دريافتکنندهي  433واحد ،eCG

است .نتايج اين جدول نشان داد که استفاده از اسفنجهاي

تعداد کمتري از ميشها عاليم فحلي را نشان دادند و از

پروژستروني همراه با دُزهاي بيش از  144واحد بينالمللي

اين لحاظ با ديگر گروههاي تيماري تفاوت معنيدار

( eCGگروههاي  733 ،333و  033واحد بينالمللي) مي-

داشتند ()P=4/43؛ بنابراين نتايج پژوهش حاضر نشان داد

تواند بهطور مؤثري به منظور برنامه همزمانسازي فحلي

که استفاده از اسفنجهاي پروژستروني همراه با دُزهاي

در ميشهاي ترکيقشقايي در فصل بهار بهکار رود؛ زيرا در

 144 ،044يا  144واحد بينالمللي  ،eCGبه منظور

يک بازه زماني  33ساعته ،تمام ميشها در اين گروهها،

همزمان کردن فحلي در ميشهاي ترکيقشقايي طي فصل

عاليم فحلي را نشان دادند و اختالف معنيداري از اين

بهار تأثير مثبت دارد.
35
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تأثير  eCGبر عملکرد توليدمثلي ميش

اگرچه نتايج مربوط به نرخ بازگشت به فحلي ،تعداد

چهار قلو و همچني ن تعداد برههاي متولد شده بوده است.

ميشهاي آبستن و همچنين تعداد ميشهاي زايمانکرده

نتايج بهطور جالب توجهي نشان داد که در ميشهاي

بين تيمارهاي مختلف تفاوت معنيداري نداشت

دريافتکنندهي  733واحد بينالمللي  ،eCGاز  13رأس

( ،)P<4/41با اين وجود ،اين صفات از نظر عددي در

ميش زايمانکرده حدود  7رأس آنها بهصورت دوقلو و 4

تيمار دريافتکنندهي  733واحد بينالمللي  ،eCGنسبت

رأس بهصورت سهقلو زايش کردند که در نوع خود براي

به ساير تيمارها بيشتر بود .نتايج نشان داد که از  17رأس

عشاير منطقه جالب توجه بود و بازتاب گستردهاي بين

ميش فحل شده در تيمار  733واحد بينالمللي ،eCG

عشاير منطقه داشت .نتايج جدول  2در خصوص ميزان

 13رأس آن عاليم بازگشت به فحلي را نشان ندادند و

فکانديتي نشان داد در گروهي از ميشها که همراه برنامه

آبستن شدند ،از سوي ديگر از  13رأس ميش که بهعنوان

همزمانسازي فحلي 733،واحد بينالمللي  eCGدريافت

آبستن در نظر گرفته شدند ،همه آنها در پايان دوره

کردند نسبت به گروه شاهد و ساير گروههاي

زايمان کردند که نسبت به ساير گروهها بهويژه گروه شاهد

دريافتکنندهي  eCGباالتر بود .نتايج مربوط به ميزان

و گروه  433واحد بينالمللي  ،eCGاز نظر عددي باالتر

پروليفيکيسي ني ز نشان داد که اين ويژگي از لحاظ عددي

بود.

در گروه دريافتکنندهي  733واحد بينالمللي ،eCG
نسبت به بقيه گروهها بيشتر بود.

يکي از نتايج مهم به دست آمده در اين پژوهش
مربوط به تعداد ميشهاي زايمانکرده بهصورت دو ،سه و

جدول  -2تأثير دُزهاي گوناگون  eCGبر عملکرد توليدمثلي ميشهاي ترکيقشقايي
گروههاي تيماري (دُز )eCG

فراسنجه

احتمال معنيداري

4

144

044

144

144

پاسخ فحلي درصد (تعداد)

04/4 )1/31( b

11/1 )9/31( b

344 )31/31( a

344 )31/31( a

344 )31/31( a

3/331

شروع فحلي (ساعت)

14/32±2/22

01/91±3/99

18/10±3/98

12/01±2/01

13/22±3/10

3/331

ميزان بازگشت فحلي درصد (تعداد)

(31/9 )3/1

(21/4 )2/9

(11/1 )1/31

(1/9 )3/31

(04/4 )1/31

4/21

ميشهاي آبستن درصد (تعداد)

(91/1 )1/1

(91/4 )1/9

(11/9 )34/31

(81/1 )30/31

(14/4 )8/31

4/21

ميشهاي زايمان کرده درصد (تعداد)

(344/4 )1/1

(91/1 )1/1

(84/4 )8/34

(344/4 )30/30

(344/4 )8/8

4/18

يک قلوزا درصد (تعداد)

(344/4 )1/1

(344/4 )1/1

(99/9 )9/8

(02/8 )1/30

(11/9 )1/8

4/41

دوقلوزا درصد (تعداد)

(4/4 )4/1

(4/4 )4/1

(22/2 )2/8

(11/9 )1/30

(22/2 )2/8

4/11

سهقلوزا درصد (تعداد)

(4/4 )4/1

(4/4 )4/1

(4/4 )4/8

(23/0 )1/30

(4/4 )4/8

4/12

چهارقلوزا درصد (تعداد)

(4/4 )4/1

(4/4 )4/1

(4/4 )4/8

(4/4 )4/30

(33/3 )3/8

4/99

1

1

33

21

30

-

(4/4 )4/1

(4/4 )4/1

(8/3 )3/33

(4/4 )4/21

(4/4 )4/30

4/21

فکانديتي (درصد)

(3/84 )91/1

(3/02 )12/1

(3/54 )91/1

(1/05 )311/9

(3/94 )81/1

3/49

پروليفيکيسي (درصد)

(1/3 )344/4

(1/3 )344/4

(1/22 )22/2

(1/58 )399/1

(1/77 )311/1

4/11

a

برههاي متولد شده (تعداد)
ميزان مرگ و مير برهها (تعداد)

b

c

d

d

 a,b,c,dحروف متفاوت در هر رديف بيانگر اختالف معنيدار بين تيمارهاست(.)P>3/37

آن ،تعداد و اندازه فوليکولها و بهدنبال آن غلظت

بحث
گونادوتروپين جفت اسبسانان عملکردي شبيه
هورمون محرک فوليکولي دارد؛ بنابراين در زمان کاربرد
38

استراديول افزايش پيدا ميکند ( 14و  .)22استراديول
بهعنوان يک عامل مهم در ايجاد رفتارهاي فحلي شناخته
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شده است ( 8و )15؛ بنابر اين مشاهده سريعتر نشانه
فحلي

در

ميشهاي

دريافتکنندهي

اسفنجهاي

صاحب گلهاي که اين پژوهش در آن انجام شد بلکه براي
ساير عشاير منطقه ،نيز اهميت ويژهاي دارد.

پروژستروني همراه با تزريق  ،eCGاحتما اال ميتواند به

بهمنظور دستيابي به يک برنامه توليدمثلي موفق در

دليل تأثير اين گونادوتروپين روي رشد فوليکولها و به

گوسفند (تخمکريزي چندتايي ،دوقلوزايي و تلقيح

دنبال آن ظهور بي شتر تعداد فوليکولهاي بزرگ و ميزان

مصنوعي) ،نياز به اين است که در زمان استفاده از

استراديول بيشتر در زمان برداشتن اسفنج و يک روز بعد

روشهاي مختلف همزمانسازي فحلي ،ميزان پاسخ به

از آن باشد ( 5و .)22

فحلي مناسبي در روش استفاده شده حاصل شود .نتايج

بر اساس نتايج يکي از مطالعات پيشين ،استفاده از

يک پژوهش در ميشهاي نژاد قرهگل ايراني نشان داد که

دُزهاي کم  ،eCGبراي تحريک رشد فوليکولها و يا

هنگام استفاده از اسفنجهاي حاوي پروژسترون همراه با

بهطور کلي براي پاسخ مناسب فحلي در گوسفند ،کافي

 733واحد بينالمللي  ،eCGنرخ پاسخ به فحلي 133

نيست و يا اينکه ضعيف است ( .)21نتايج اين پژوهش در

درصد بود ( )17که با نتايج بهدست آمده در اين مطالعه

ميشهاي لک و ترکي قشقايي نيز نشان داد که در زمان

مطابقت دارد .نتايج مطالعه در ميشهاي نژاد عربي نيز در

استفاده از دُز کم  433( eCGواحد بينالمللي) ،ميشها

زمان استفاده از اسفنجهاي محتوي پروژسترون همراه با

به ميزان کمتري عاليم فحلي را نشان ميدهند ،همچنين

 144واحد بينالمللي  ،eCGنشان داد که نرخ پاسخ به

به زمان طوالنيتري براي بروز عاليم فحلي نياز داشتند .با

فحلي حدود  344درصد بود ( )3که متناسب با نرخ پاسخ

اين وجود ،نتايج يک مطالعه در ميشهاي نژاد عربي طي

به فحلي در ميشهاي ترکيقشقايي در مطالعه حاضر بود،

فصل غيرتوليدمثلي در زمان استفاده از اسفنجهاي حاوي

در حالي که نتايج در ساير مطالعات در نژادهاي مختلف

پروژسترون و  433واحد بينالمللي  ،eCGنشان داد که

گوسفند ،ميزان پاسخ به فحلي را در زمان استفاده از

ميزان پاسخ به فحلي ( 84/4درصد) نسبت به نتايج

اسفنجهاي حاوي پروژسترون همراه با  ،eCGحدود 92

بهدست آمده در مطالعه حاضر باالتر بود؛ در حالي که

الي  95درصد گزارش کردند ( 23و  .)20اختالف جزئي در

ميزان آبستني ( 73درصد) و فکانديتي ( )3/3نسبت به

نتايج به دست آمده در اين مطالعه با ساير مطالعات،

مطالعه حاضر کمتر بوده است ()18؛ بنابراين نتايج

احتما اال به دليل اختالف در نژاد استفاده شده و همچنين

نشاندهندهي پاسخ متفاوت نژادهاي مختلف گوسفند به

به دليل شرايط متفاوت پرورشي (عشايري) است.

 eCGاست .نتاي ج گروه شاهد در مطالعه آنها نشان داد

زمان آغاز فحلي در گروه  144واحد بينالمللي با نتايج

که اگر چه نزديک به  15درصد ميشها عاليم فحلي را

پژوهشي ديگر ( )38براي دُز  144واحد بينالمللي eCG

نشان دادند ،ولي هيچکدام از ميشهاي نژاد عربي آبستن

مطابقت دارد .در اين پژوهش ،زمان آغاز فحلي براي گروه

نشدند ( ،)18در حاليکه در مطالعه حاضر ميشهاي لک و

 433واحد بينالمللي نسبت به هر دو نژاد لک و ترکي

ترکي قشقايي بهترتيب  0و  7رأس (از  17رأس) زايمان

قشقايي به ميزان بسيار زيادي زودتر بود ( 45/40ساعت)،

کردند .مشاهدهي عاليم فحلي ميشها طي اين دوره

همچنين نتايج مطالعه ديگري در زمان استفاده از

زماني ،يکي از نکات مهم بهدست آمده در اين مطالعه بود؛

اسفنجهاي محتوي پروژسترون همراه با دُز  144واحد

زيرا تفکر کلي عشاير منطقه بر اين بود که طي اين دوره،

بينالمللي  ،eCGنشان داد که زمان آغاز فحلي در

ميشها کمتر عاليم فحلي را نشان ميدهند؛ بنابراين در

ميشهاي نژاد عربي حدود  29/2ساعت بعد از برداشت

مناطق عشايري ،مشاهده عاليم فحلي ميشها نه تنها براي

اسفنج بود ( ) 3که نسبت به آغاز فحلي در مطالعه حاضر
39
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در هر دو نژاد بيشتر بود .نتايج ديگر پژوهش حاضر نشان

يک حالت عادي مطرح شود؛ زيرا بر اساس تحقيق از

داد که تعداد بيشتري از ميشها در زمان استفاده از دُز

عشاير منطقه چنين برداشت شده است که دوقلوزايي در

 144واحد بينالمللي  ،eCGنسبت به دُزهاي پايينتر

اين ميشها تقريبا پايين است که ميتواند به دليل شرايط

( 144يا  044واحد بين المللي) ،عاليم فحلي مجدد را

تغذيهاي و مديريتي پرورش عشايري در اي ن گوسفندها

نشان دادند؛ بنابراين استفاده از دُز باالي 033( ،eCG

باشد؛ بنابراين نتايج حاصل از پژوهش حاضر اهميت

واحد بينالمللي) ميتواند در فصل بهار بر ميزان آبستني

کاربرد استفاده از  333و  733واحد بينالمللي eCG

ميشهاي لک و ترکي قشقايي تأثير منفي داشته باشد .با

همراه با اسفنجهاي حاوي پروژسترون در ميشهاي لک و

توجه به آن که  eCGداراي نيمه عمر باالست ،احتماالا در

ترکي قشقايي در نزديکي زمان جفتگيري براي افزايش

زمان استفاده از اين دُز ،فوليکولهاي بيشتري روي سطح

دادن ميزان آبستني و از همه مهمتر ميزان دو و سه

تخمدان رشد پيدا کرده و ميزان بااليي استروژن توليد

قلوزايي را نشان ميدهد .مطالعات مختلف بيانگر اين است

ميکنند که ميتواند به شکل منفي انتقال اسپرم ،انتقال

که استفاده از  733الي  533واحد بينالمللي ،eCG

تخمک و رشد ابتدايي رويان را تحت تأثير قرار دهد ()10

ميتواند ميزان تخمکريزي و همچنين نرخ آبستني و

در نتيجه تعداد ميشهاي آبستن در اين تيمار نسبت به

دوقلوزايي را در نژادهاي مختلف گوسفند افزايش دهد (28

ساير گروههاي دريافتکنندهي ، eCGکمتر بود.

و .)43

اطالعات چنداني در خصوص تأثير دُزهاي گوناگون

در ميشهاي نژاد مهربان استفاده از دُز  033واحد

 ،eCGبر ميزان دوقلوزايي در ميشهاي لک و ترکي

نسبت به  333واحد بينالمللي  ،eCGبهطور معنيداري،

قشقايي طي فصل بهار وجود ندارد و پژوهش حاضر اولين

ميزان برهزايي و دوقلوزايي را افزايش داد ( ،)41در حالي

مطالعه در اين مورد محسوب ميشود .نه تنها صاحب

که نتايج پژوهش حاضر نشان داد که حداکثر ميزان

گلهاي که اين پژوهش در گله وي انجام شد ،بلکه ساير

عملکرد توليدمثلي (ميزان آبستني ،دوقلوزيي ،تعداد

عشاير منطقه منتظر زايشها ميشها بهصورت تک قلو

برههاي متولد شده ،فکانديتي و پروليفيکيسي) در

بودند ولي خوشبختانه ميشها در اين پژوهش تا چهار قلو

ميشهاي لکقشقايي در زمان استفاده از  333واحد

زايش داشتند که تأثير بسيار مهمي بر اعتماد عشاير

بينالمللي  eCGو در ميشهاي ترکيقشقايي در زمان

منطقه به اجراي برنامههاي نوين توليدمثلي در گلههاي

استفاده از  733واحد بينالمللي  ،eCGهمراه با

آنها داشت .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تمام

اسفنجهاي محتوي پروژسترون به دست آمد .نتايج مطالعه

گروههاي دريافتکنندهي  ،eCGنسبت به گروه شاهد

انجام شده در ميشهاي نژاد بلوچي در زمان استفاده از

ميزان دوقلوزايي باالتري داشتند و از سوي ديگر با افزايش

دُزهاي  144 ،044 ،144و  144واحد بينالمللي ،eCG

دُز  ،eCGتعداد ميشهاي دوقلوزا افزايش پيدا کرد که

نشان داد که فعاليتهاي مختلف توليدمثلي از جمله ميزان

اين ميتواند با افزايش سطح  eCGقبل از زمان

دوقلوزايي در ميشهاي دريافتکنندهي  ،eCGنسبت به

جفتگيري مرتبط باشد .نشان داده شده است که استفاده

گروه شاهد باالتر بود .با اين وجود ،اختالف معنيداري

از  ،eCGقبل و يا در زمان برداشت اسفنج ميتواند ميزان

ميان گروههاي مختلف دريافتکنندهي  eCGمشاهده

تخمکريزي و بهدنبال آن ميزان دوقلوزايي را در نژادهاي

نشد ،همچنين نتيجه آنها نشان داد که گروه  033واحد

با دوقلوزايي پايين افزايش دهد ( .)8دوقلوزايي کم در

بينالمللي  ،eCGبيشترين ميزان دوقلوزايي و گروه 333

گروه شاهد براي نژاد لک و ترکي قشقايي ميتواند بهعنوان

واحد بينالمللي  ،eCGباالترين ميزان برهزايي در پايان
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دوره آزمايش را داشتند؛ بنابراين آنها نتيجهگيري کردند

شده از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار بر عملکرد eCG

که به منظور بهبود عملکرد توليدمثلي ميشهاي بلوچي از

است ( .)24نتايج در اين پژوهش نيز نشان داد که پاسخ

اسفنجهاي حاوي پروژسترون همراه با  333واحد

نژادهاي مختلف گوسفند به سطوح مختلف  eCGمتفاوت

بينالمللي  ،eCGاستفاده شود ( .)12نتايج در ميشهاي

است .نتايج در اين مطالعه اگرچه اختالف آماري

آواسي در زمان استفاده از دُزهاي  333 ،433 ،3و 733

معنيداري را ميان گروههاي مختلف دريافتکنندهي

واحد بينالمللي  ،eCGنشان داد که اختالف آماري

 eCGو گروه شاهد در خصوص بيشتر صفات مورد بررسي

معنيداري ميان گروههاي مختلف تيماري از نظر زمان

نشان نداد با اين وجود ،کليه فعاليتهاي مختلف

آغاز فحلي ،پاسخ فحلي ،ميزان آبستني و ميزان برهزايي،

توليدمثلي در گروههاي دريافتکنندهي  ،eCGنسبت به

وجود ندارد ( .)42در مطالعه انجام شده طي فصل

گروه شاهد باالتر بود ،همچنين نتايج در مطالعات مختلف

غيرتوليدمثلي در ميشهاي پيرالک ( )Pirlakنشان داده

نشان داد که اگر ميزان آبستني و برهزايي در گروههاي

شد که در زمان استفاده از اسفنجهاي محتوي پروژسترون

دريافتکنندهي دُزهاي مختلف  eCGنسبت به گروه

همراه با  144واحد بينالمللي  ،eCGميزان آبستني

شاهد ،اختالف آماري معنيداري ،مشاهده نشد ( 2و .)42

نسبت به ميشهاي لک بيشتر ،در حالي که نسبت به

بيشتر شدن فعاليتهاي مختلف توليدمثلي در ميشهاي

ميشهاي ترکي قشقايي کمتر بود ،همچنين نتايج مطالعه

دريافتکنندهي  ،eCGدر مقايسه با گروه شاهد ،اهميت

آنها نشان داد که نرخ دوقلوزايي و ميزان فکانديتي نسبت

کاربرد  eCGرا براي رسيدن به ميزان عملکرد توليدمثلي

به هر دو نژاد در مطالعه حاضر بيشتر بود ( .)4مقايسه اين

باالتر نشان ميدهد .بر اساس نتايج بهدست آمده از اين

نتايج نشان ميدهد که افزايش يافتن دُز ( ،eCGبيش از

پژوهش ميتوان چنين نتيجهگيري کرد -1 :با توجه به آن

 733واحد) تضميني براي افزايش بازده توليدمثلي در

که براي انجام برنامههاي مختلف توليد مثلي در ابتدا نياز

گوسفندهاي لک و ترکي قشقايي در فصل بهار نيست و

به پاسخ فحلي مناسب است؛ بنابراين گوسفندان لک و

نتايج در نژادهاي مختلف ميتواند متفاوت باشد ،همچنين

ترکي قشقايي پاسخ به فحلي مناسبي به دو سطح  333و

مطالعهاي ديگر نشان داد که دُز  733واحد بينالمللي

 733واحد بينالمللي  eCGرا نشان دادند؛ لذا چنين

نسبت به دو سطح  433و  533واحد بينالمللي به طور

سطوحي از  eCGبه همراه اسفنجهاي حاوي پروژسترون

مؤثرتري فعاليتهاي مختلف توليدمثلي گوسفند را در

در فصل بهار ميتواند در انجام برنامههاي همزمانسازي

فصل غير توليدمثلي تحت تأثير قرار ميدهد ( .)0در

فحلي و اجراي تکنيکهاي جديد توليدمثلي بهمنظور

ميشهاي نژاد کردي نيز در زمان استفاده از دُزهاي

بهبود عملکرد توليدمثلي در شرايط پرورش عشايري بسيار

مختلف  733 ،333 ،433( ،eCGو  033واحد بينالمللي)

مهم باشد ،همچنين در ميشهاي لک و ترکي قشقايي

حداکثر ميزان آبستني ،فکانديتي و دوقلوزايي در زمان

بهترتيب دُزهاي  333و  733واحد بينالمللي ،eCG

استفاده از  033واحد بينالمللي  eCGمشاهده شد (.)27

توانست بيشترين تأثير را بر تعداد ميشهاي آبستن ،تعداد

اگرچه  ،eCGمهمترين گونادوتروپيني است که بهطور

ميشهاي زايمانکرده و تعداد برههاي متولد شده در فصل

وسيع بهمنظور بهبود عملکرد توليدمثلي در گوسفند

بهار داشته باشد -2 .اجراي اين برنامهي توليدمثلي سبب

استفاده ميشود ( ،)0با اين وجود ،عوامل متعددي وجود

زايش ميشها بهصورت دو ،سه و چهار قلو در نژادهاي لک

دارد که ميتواند تأثير  eCGرا کنترل کند و توليدمثل را

و ترکي قشقايي شد که از لحاظ ژنتيکي بهصورت غالب

تحت تأثير قرار دهد .گزارش شده است که نژاد مطالعه

تک قلوزا هستند و مشاهده نشدن مرگ و مير در برهها نيز
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Summary
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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