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چكيده

همزمانی فحلی یک روش مدیریتی ارزش�مند اس�ت که برای افزایش کارایی تولید مثل به خصوص در گاو ،گوسفند و بز به صورت
موفقی استفاده می شود .همزمانی فحلی در نشخوارکنندگان کوچک ،هم با کاهش طول فاز لوتئال فحلی با استفاده از  PGF2αو
هم با افزایش طول آن با استفاده از پروژسترون اگزوژن انجام می گیرد .در این مطالعه اثر دوزهای مختلف گنادوتروپین کوریونی
اسب ( )eCGبا استفاده از پروژسترون داخل واژنی ( )CIDRبر روی همزمانی فحلی و کارایی تولید مثل گوسفند نژاد زل در زمان
خارج از فصل تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفته است 13 CIDR .روز تجویز شده و در روز خارج کردن آن از واژن گوسفندان،
 450 ،400 ،350و  500واحد  eCGداخل عضالنی تزریق ش�ده اس�ت .قوچ های تیزر( به نس�بت  1به  1 )8روز بعد از اتمام درمان
برای فحل یابی وارد گله شدند .میش ها  40ساعت پس از خروج سیدر در معرض قوچ بارور قرار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان
می دهد که  eCGبا اس�تفاده از  CIDRبر کارایی تولید مثل این نژاد موثر خواهد بود .دوزهای مختلف  eCGتاثیر معنی داری
بر پاسخ فحلی نداشته است( تمام میش ها در تمام گروه ها فحلی را نشان داده اند) .افزایش سطح تزریق  eCGمنجر به افزایش
میزان باروری( )fecundity rateو بره زایی( )lambing rateدر این مطالعه ش�ده اس�ت .در مجموع CIDR ،با  450و  500واحد
 eCGمی تواند کارایی تولید مثل میش های نژاد زل را در خارج فصل از تولید مثلی در مقایس�ه با  350و  400واحد  eCGبهبود
دهد.
كلمات كليدي :همزمانی فحلی ،میش نژاد زلCIDR، eCG ،
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Estrous synchronization is a valuable management tool that has been employed successfully in enhancing reproductive
efficiency, particularly in cows, ewes and does (Kusina et al., 2000). Oestrous synchronization in small ruminants is
achieved either by reducing the length of the luteal phase of the oestrous cycle with prostaglandin F2α or by artificially extending it with exogenous progesterone or potent progestagens A completely randomized design experiment
was carried out using eighty Zel ewes during out of season breeding to compare different dosage of equine chorionic
gonadotrophin (eCG) with controlled internal drug release (CIDR) dispensers to synchronize estrous. Intravaginal progestagen was administered for a 13-day period. Upon progestagen withdrawal, doses received 350, 400, 450 and 500
IU (eCG) intramuscularly. Teaser rams (1/8 ewes) were introduced 1 d after treatment removal to detect estrus. Ewes
were subjected to fertile rams 40 h after CIDR removal. The results of this experiment showed that eCG was effective
when used with CIDR. Different dosage of eCG treatments had not significant effect on estrus response (100% in all
groups). Enhancing the level of eCG administration led to a increase in fecundity rate and lambing rate in this study.
In conclusion the CIDR device with 450 and 500 IU can improve reproductive performance in Zel ewes comparable to
350 and 400 IU eCG.
Key words: Estrous synchronization; Zel ewe; CIDR; eCG

، که از آن جمله دوز دارو، را تحت تاثیر ق��رار می دهندeCG زی��ادی اثرات
.)2005 ,Yildiz  وTimurkan( زم��ان تجویز دارو وفصل را می توان نام برد
 بخصوص با دوزهای باالeCG  تزری��ق،در می��ش های نژاد دنبه دار ایرانی
 وMoeini, Alipour(افزای��ش دو قلوزایی و ب��ره زایی را ایجاد کرده اس��ت
.)2006, Saki  وShahneh, Tajangookeh, Panah; 2009, Moghadam
 میلیون تخمین زده شده است و54 جمعیت گوس��فند در ایران تقریبا
.عموما به صورت باز و نیمه باز بر اس��اس مرتع طبیعی نگهداری می ش��وند
نیاز مبرمی در جهت مدرن کردن سیستم قدیمی در جهت افزایش جمعیت
 کارایی تولید ممکن است از طریق.کوس��فندان در ایران احساس می ش��ود
 این بهبودها شامل بهبود مدیریت تولید.بهبود مدیریت افزایش داده ش��ود
.مثل و مدیریت جفتگیری میباشد
نژاد زل کوچک ترین نژاد گوس��فند ایرانی و تنها نژاد بدون دنبه ایرانی
 تقریبا. استان مازندران و گلستان است، منشا این نژاد از شمال ایران.است
 از نظر. درصد از مجموع جمعیت گوس��فند ایران به این نژاد تعلق دارد6/2
 این نژاد اهمیت زیادی داشته،تولید گوش��ت به دلیل گوش��ت با چربی کم
 هدف اصلی این مطالعه تعیین، بنابراین.اگرچه وزن بدنی این نژاد کم است
 بر کارایی تولید مثل نژاد زل در دورهeCG  و چهار دوز مختلف ازCIDR اثر
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همزمانی فحلی یک روش مدیریتی ارزش��مند اس��ت که برای افزایش
 گوس��فند و بز به ص��ورت موفقی،کارای��ی تولید مثل ب��ه خصوص در گاو
 وKusina, Tarwirei, Hamudikuwanda, Agumba( اس��تفاده می ش��ود
 هم با، همزمان��ی فحلی در نش��خوارکنندگان کوچک.)2000, Mukwena
 و هم با افزایش طولPGF2α کاه��ش طول فاز لوتئال فحلی با اس��تفاده از
 و همکارانKusina( آن با اس��تفاده از پروژس��ترون اگزوژن انجام می گیرد
 از آنجایی که اس��تفاده از پروس��تاگلندین مح��دود به فصل تولید.)2000
 روش های متفاوت همزمانی با استفاده از،)مثلی می شود( جسم زرد فعال
Godfrey, Gray ;2002  و همکارانBoscos( پروژس��ترون معرفی شده اند
,Wheaton  وHamra, McNally, Marcek, Carlson ;1997 ,Collins و
Wheaton, Carlson, Win� ;1998 ,Galina  وRosado, Silva;19899
 اس��تفاده از وسایل داخل واژنی حاوی فرمهای.)1993, Johnston  وdels
 به همراه استفاده از گنادوتروپین، روز14  تا12 متفاوت پروژس��ترون برای
eCG  اس��تفاده از.)Pour  و,Kor, Ziaei( به صورت وس��یعی کارب��رد دارد
می تواند افزایش میزان آبس��تنی و دوقلوزای��ی را بخصوص در نژادهای کم
 فاکتورهای، به هر ح��ال.)2002  و هم��کارانBoscos( قل��و زا ایج��اد کند

73

کارایی تولید مثل میش های نژاد زل ...
دیگری می��زان فحلی  80درصد و بدون تف��اوت در دوزهای مختلف eCG

خارج از فصل تولید مثلی است.

مواد و روش كار
حیوانات

این پژوهش در یک واحد گوس��فند داری در اس��تان مازندران ،ش��هر
بابلس��ر در فصل غیر تولید مثلی (فروردین تا ش��هریور  )1390انجام ش��ده
است .حیوانات قبل از ورودشان به مطالعه از نظر سالمت عمومی ،بهداشتی
و تولید مثلی مورد بررس��ی قرار می گرفتند 80 .میش با میانگین وزنی 35
کیلوگ��رم با وضعیت بدنی نمره  2ویا باالتر و میانگین س��نی  2تا  3س��ال
انتخاب شده اند.
درمان

می��ش ه��ا به ص��ورت تصادفی ب��ه چهار گروه تقس��یم ش��دند .تمام
میش ها در تمام گروه های درمانی  CIDRحاوی  0/33گرم پروژس��ترون
( )CIDR, inter AG, New Zealandب��رای  13روز دریاف��ت ک��رده ان��د.
میشه��ا در گروه های  1تا  4درمانی به ترتیب  450 ،400 ،350و 500
واح��د (  eCG ( Intervet, The Netherlandsبه صورت داخل عضالنی در
زمان برداش��ت  CIDRدریافت کردند .رفتار فحلی بوسیله در معرض قرار
دادن تمام میش ها در مقابل قوچ وازکتومی شده ( 1راس قوچ به ازای 8
راس میش) ارزیابی ش��دند .بعد از فح��ل یابی میش ها در مقابل قوچهای
ب��ارور ق��رار گرفتن��د ( 1راس ق��وچ ب��ه ازای  8راس می��ش).
آنالیز آماری

پاس��خ فحلی و کارایی تولید مثل بوسیله نرم افزار  SASو آزمون مربع
 chi-squareآنالیز شدند ( .)8.2 SAS statistical software, versionتفاوت
معنی دار میان گروه ها بوس��یله آزمون دانکن مش��خص ش��ده است .تمام
تفاوت های معنی دار بر اساس( )p > 0/05مشخص شده اند.

نتايج

در ای��ن مطالعه اثر ترکیب ه��ای درمانی مختلفی بر روی کارایی تولید
مثل میش های زل مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .تفاوت معنی داری در
گروه های مختلف از نظر سن ،نمره بدنی و وزن مشاهده نشد (.)p > 0/05
نتایج پاسخ فحلی ،میزان بره زایی ،دو قلوزایی و باروری بین گروههای چهار
گانه در جدول مش��خص شده است .درصد میش های فحلی نشان داده در
ای��ن مطالعه بین گروه های مختلف تفاوتی نداش��ته اند( .)p > 0/05میزان
بره زایی در گروه  350به صورت معنی داری نس��بت به گروه های  450و
 500پایین تر بوده است .میزان باروری در گروه های  450و  500به صورت
معنی داری نسبت به گروه های  350و  400بیشتر بوده است(.)5 > 0/05
تف��اوت معن��ی داری در تعداد بره ها بین گروه های  450و  500مش��اهده
نش��ده اس��ت ،اما این تعداد در این گروه ها به صورت معنی داری بیش از
گروه های  350و  400بوده است.

بحث

مش��اهده ش��ده اس��ت ( Korو همکاران  Dogan) Dogan .)2012و ,Nur
 )2006گزارش کرده است که میزان فحلی بوسیله  60میلی گرم مدروکسی
پروژس��ترون و  500واح��د  88/9 eCGدرصد ب��وده و میزان فحل یابی 5
( Simonetti, Ramosو  )1999,Gardanک��ه  60میل��ی گرم مدروکس��ی
پروژس��ترون استفاده کرده اس��ت  80/87درصد گزارش شده است .میزان
فحل یابی باالتری( ( 100درصد) بوس��یله  Hashemiه ( rHashemi, Safda
 ,ianو  )2006 ,Kafiبا اس��تفاده از  60میلی گرم مدروکس��ی پروژس��ترون
و  500واحد  eCGدر میش های کاراکول گزارش ش��ده اس��ت .مطالعه ما
نتایجی قابل مقایس��ه با  Hashemi) Hashemiو همکاران  )2006و س��ایر
مطالعات��ی دارد که فحل یابی 100درصد را گ��زارش کرده اند (Greyling,
 ,Kotze, Taylor, Hagendijkو  Wheaton ;1994 ,Cloeteو هم��کاران,.
 Zeleke, Greyling, Schwalbach, Muller ;1993و .)2005 ,Erasmus
تفاوتی که بین نتایج مطالعه حاضر و برخی مطالعات دیگر وجود دارد شاید
ناشی از تفاوت های نژادی و فصل انجام مطالعه باشد.
میزان بره زایی در مطالعه انجام ش��ده در گروه های  450و  500باالتر
بوده است و این نتایج مشابه نتایج به دست آمده در مطالعات دیگر است که
ب��ه ترتی��ب میزان بره زایی  64درصد و  68درصد را گزارش کرده اند (Kor
و هم��کاران Safdarian, Kafi ; 2012 ,.و  .)2007 ,Hashemiدر مطالع��ه
دیگ��ری افزایش میزان  eCGاز  400واحد به  600واحد نتوانس��ت تاثیری
بر میزان آبس��تنی داشته باش��د ( Shahnehو همکاران .)2006 ,.در مطالعه
حاض��ر می��زان بره زایی ب��ا  350واحد  50 eCGدرصد بوده ولی در س��ایر
مطالعات میزان  60درصد با  300واحد گزارش شده است (Zonturlu, Aral
 Ozyurtluو  .)2008,Yavuzerدر مطالع��ه حاضر میزان باروری با افزایش
میزان دوز  eCGافزایش معنی داری نشان داده است.
نتایج به دس��ت آمده توس��ط ما در توافق با مطالعات دیگر بوده اس��ت
( Korو همکارانaMohajer, Alimon, Yaakub, Niasari-Nasl ; 2012 ,.
 ,jiو  .)Toghdoryو از طرف��ی در تضاد با نتایج برخی دیگر از مطالعات بوده
اس��ت .در مطالعه ما میانگین تعداد بره در دوز باال  1/3بوده است که مشابه
با یافته های مطالعه دیگر است ( Mohajerو همکاران.).
نتیجه گیری
در مجموع  CIDRبرای القا فحلی در میش های آنس��تروس موثر است.
ب��ه ه��ر حال ،اس��تفاده از  450و  500واحد  eCGنس��بت به  350و 400
واحد  eCGدر نژاد زل در خارج فصل از تولید مثل موثرتر اس��ت .بر اساس
نتای��ج مطالعه حاضر این طور می ت��وان نتیجه گرفت که تزریق  450واحد
 eCGب��ه همراه  CIDRب��رای  13روز در نژاد زل در فصل غیر تولید مثلی
می تواند کارایی تولید مثل را در نژاد زل بهبود دهد.
تشکر و قدردانی
نویس��ندگان تقدیر وتش��کر خود را از فارم غفاری برای کمک در انجام
پژوهش و جمع آوری اطالعات اعالم می دارند.

می��زان فحلی در مطالعه حاضر  100درصد و در تمام گروه ها مش��ابه
بوده اس��ت .این میزان نسبت به س��ایر مطالعات باالتر بوده ،ولی در مطالعه
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