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بر عملکرد تولیدمثلی بزهاي بومی استان کهگیلویه و  eCGتأثیر دزهاي گوناگون 
بهارو  هاي تابستانبویراحمد در فصل

3مهرداد معمار و 2، صدیف استادیان3، موسی زرین2، قاسم حسینی*1زادجواد حبیبی

2/2/98تاریخ پذیرش: 27/6/97تاریخ دریافت:  

چکیده
 2-3( س بزرأ 75 از بومی استان کهگیلویه و بویراحمد،بزهاي  بر عملکرد تولیدمثلی eCG گوناگون ثیر دزهايمنظور بررسی تأبه     .

فصل اوایل در ) 6/245ساله و میانگین وزنی  3-4س بز (رأ 75(آزمایش اول) و  تابستانفصل  اواخردر ) 9/146ساله و میانگین وزنی 
در هر  شد.  روزه همزمان18در یک دوره  دارهاي پروژسترونه فحلی بزها با استفاده از اسفنجچرخ شد.  استفاده) آزمایش دوم(بهار 

، تزریق و یک گروه eCGالمللی واحد بین 600و  500، 400، 300یب ترتاي آزمایشی به هوز قبل از برداشت اسفنج، به گروهآزمایش یک ر
و  eCGالمللی واحد بین 600و  500 يکنندههاي دریافت، گروهابستانفصل ت درنتایج نشان داد که  عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به 

المللی واحد بین 500و  400 يکنندهتیمارهاي دریافتدر  میزان فکاندیتی ها داشتند. ي گروهتري نسبت به بقیهزایی کمگروه شاهد بزغاله
eCG )واحد بین المللی  300دزهاي بیش از نشان داد که  بهارنتایج در فصل  تر بود. ها بیشنسبت به سایر گروه )،13/1و  2/1ترتیب  به
eCG المللی واحد بین 600و  500ي دزهاي کنندههاي دریافتگروه در ساعت فحل شوند و 42در مدت ي بزها همه، سبب شدeCG نسبت ،

 500تا سطح  eCGز سه قلوزایی با افزایش د نتایج نشان داد که درصد  داري زودتر بود.، زمان آغاز فحلی به طور معنیهابقیه گروهبه 
ها این فراسنجهو  داري داشتهاي مختلف تیماري تمایل به معنیگروه بینمیزان فکاندیتی و پرولیفیکیسی  اختالف و ش پیدا کردواحد، افزای

طور کلی نشان داد نتایج این مطالعه به   تر بود.هاي تیماري، بیش، نسبت به سایر گروهeCGالمللی واحد بین 500ي کنندهدر گروه دریافت
 نرخثیر را در افزایش نرخ آبستنی، ترین تأ، بیشeCGالمللی بینواحد  500و  400ترتیب دزهاي  به بهاراوایل و  تابستاناواخر که در 

داشت. هاي بومیفکاندیتی در بز میزاندوقلوزایی و 

بزنرخ آبستنی، نرخ دوقلوزایی، ،سانانجفت اسب گونادوتروپینتولیدمثلی، عملکرد  کلیدي:کلمات

مقدمه
براي بهبود عملکرد  هاي مختلف هورمونیبرنامه    

  .)Rahman et al. 2017(شود تولیدمثلی بز استفاده می
دسترسی آسان، دلیل ه بسانان گونادوتروپین جفت اسب

هاي مهمی گونادوتروپین از جملهارزانی و راحتی استفاده، 
و گوسفند بز  نژادهاي مختلف دراین منظور  است که به

 ,Contreras-Villarreal et al. 2016( استفاده شده است

Khalilavi et al. 2016, Nosrati et al. 2011 .(  میزانeCG 
د نتوامی، منظور بهبود عملکرد تولیدمثلی بز استفاده شده به

استفاده  د. مناسب باشدست آوردن نتایج ه مل مهمی در بعا

ي مسئول)نویسنده(                   yahoo.com58j_habibi@                   ، یاسوج، ایراناسوجیدانشگاه  ،يدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام اریاستاد *1
ایران یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد، ت و آموزش کشاورزي و منابع طبیعیتحقیقاکارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز  2
رانیا ،اسوجی اسوج،یدانشگاه  ،يدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام اریاستاد 3

 ثیرتواند بر عملکرد تولیدمثلی بز تأمی eCGباالي دزهاي از 
در  و همکاران Mohtar ينتایج مطالعه . منفی داشته باشد

، eCG )600دزهاي باالي میان از نشان داد که  2014سال 
واحد  800دز تنها واحد بین المللی)  1000و  800
 گذاريثیر را بر نرخ تخمکترین تأبیش ،eCGالمللی بین

هاي نژاد شال در زمان استفاده یک مطالعه در میش  داشت.
المللی واحد بین 850و  750، 650، 550، 450از سطوح 

eCG ،المللی واحد بین 650و  550که تنها سطوح  نشان داد
eCGیژه نرخ دمثلی به وهاي مختلف تولی، توانست فعالیت
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  ).Kermani-Moakhar et al. 2012(آبستنی را بهبود دهد 
ثیر تأدر گوسفند و بز،  eCGبنابراین استفاده از دزهاي باالي 

، میزان باروري و قابلیت زنده گذارينرخ تخمکمنفی بر 
، سبب رشد eCGنیمه عمر باالي ماندن رویان دارد، زیرا 

ها باعث رشد آن يو ادامه شودهاي کوچک میفولیکول
 گذار روي سطحایجاد تعداد زیادي فولیکول غیر تخمک

دنبال آن غلظت استروژن افزایش  تخمدان خواهد شد که به
وقوع چنین  . )Husein and Ababneh 2008( یابدمی

، کاهش پاسخ پایدارهاي شرایطی منجر به ایجاد فولیکول
در نهایت کاهش عملکرد  ی وچندتای گذاريتخمک

 Simonetti( خواهد شد شده اووله هاي سوپردام تولیدمثلی

et al. 2007(.
لی سبب بهبود عملکرد تولیدمث eCGاگر چه، استفاده از     

ون که بتواند بد eCGز معینی از شود ولی تاکنون ددر بز می
اي ثیر منفی، سبب افزایش میزان عملکرد تولیدمثلی نژادهتأ

ین یز و همچنپائ لاوای تابستان یافصل اواخر  درمختلف بز، 
وهش حاضر پژ لذاگزارش نشده است شود فصل بهار ل اوای

استان کهگیلویه و  بومی بزهاي در )لین باربراي او(
در شرایط پرورش عشایري انجام شد.بویراحمد 

کار  مواد و روش
  این مطالعه در قالب دو آزمایش مجزا انجام شد.    

ماه) با انتخاب  فصل تابستان (شهریور اواخرآزمایش اول در 
سال و میانگین وزنی  2-3سنی  يدامنهبا بز  رأس 75
بزرگ با شرایط پرورش  يدر یک گله کیلوگرم 9/1±46

 (با طول جغرافیایی عشایري در استان کهگیلویه و بویراحمد
 41درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  33درجه و  51

 براي شده پیش از این انتخاببزهاي   انجام شد. )دقیقه
 گذاريو تحریک تخمکسازي فحلی هاي همزمانبرنامه

 از آبستن نبودن نانیاطم برايی استفاده نشده بودند و چندتای
در   ماه بدون حضور بز نر نگهداري شدند. 5مدت  بهها آن

1- Esponjavet
2- Medroxyprogesterone Acetate

داري زمایش، شرایط تغذیه و جایگاه نگهتمام مراحل این آ
 . یکسان بودهاي مختلف تیماري در گروهبزها  يبراي همه

زمستان و  اواخرعشایري در  يهآزمایش دوم در همان گل
بز  رأس 75با انتخاب تعداد  )1396(سال  بهارفصل ل یاوا
ساله و میانگین وزنی  3-4سنی حدود  يمحدودهبا 
6/245  بزها پیش از در این آزمایش  انجام شد. کیلوگرم

روزه (بعد از زایش) از  65ورود به آزمایش براي یک دوره 
ها اطمینان حاصل آبستن نبودن آنر جدا شدند و از بزهاي ن

شرایط تغذیه و جایگاه  نیز در تمام مراحل این آزمایش  شد.
هاي مختلف تیماري در گروهبزها  يداري براي همهنگه

هاي مختلف از جمله فرآیند فعالیت یکسان بود. 
، تعداد بز نر eCGو دزهاي مختلف تزریق گذاري اسفنج

هاي مورد بررسی در آزماش کلیه فراسنجهاستفاده شده و 
که تنها تفاوت آزمایش دوم نیز تکرار شد به طوري ، در اول

فصل اواخر  درها (در این دو آزمایش، زمان انجام آن
تمام بزها فحلی  يچرخه  ) بود.فصل بهاراوایل و  تابستان

هاي حاوي جز گروه شاهد) با استفاده از اسفنج (به
گرم مدروکسی میلی 60، 1وتااسپونج(پروژسترون 

در یک  )، اسپانیا3، ساخت شرکت هیپرا2پروژسترون استات
یک روز قبل از خارج  . ، همزمان شدروزه 18 يدوره

به  eCGپروژسترونی، دزهاي مختلف  هاينمودن اسفنج
، 4المللی (گونازرواحد بین 600و  500، 400، 300میزان 

به عضالنی صورت به ساخت شرکت هیپرا، اسپانیا) 
به گروه شاهد نیز در  . هاي مختلف تیماري تزریق شدگروه

سرم فیزیولوژي تزریق  لیترمیلیهر دو آزمایش تنها یک 
 .گردید

حاوي  هاياسفنج، eCGیک روز بعد از تزریق     
 يهپروژسترون برداشت شدند، سپس بزهاي نر با سابق

) در 5به  1س (به نسبت رأ 15تولیدمثلی مطلوب به تعداد 
نظیر  هاي فحلینشانه يمشاهدهبعد از  گله رها شدند. 

گیري به بز نر، زمان ري و جفتاایست فحلی و اجازه سو

3- Hipra
4- Gonaser
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شدن  بعد از سپري  آغاز رفتار فحلی با دقت ثبت شد.
 يفحلی، مشخصات تولیدمثلی مربوط به هر دوره يدوره

ختلف تیماري هاي مزمانی به دقت بررسی و براي گروه
هاي مورد بررسی در هر آزمایش فراسنجه در این  ثبت شد.

(ساعت)،  زمان آغاز فحلی : به شرح زیر بودگروه تیماري 
× نرخ پاسخ به فحلی [(تعداد بزهاي فحل/تعداد کل بزها) 

 21]، نرخ بازگشت به فحلی پس از یک یا دو دوره 100
نرخ آبستنی  تولیدمثلی بز)، يروزه (برابر با طول چرخه

ي بدون نشان دادن عالئم بازگشت به بزها[(تعداد 
 ییبزها] (100× کرده) گیريجفت يبزهافحلی/تعداد کل 

عنوان  که بعد از دو دوره، عالئم فحلی را نشان ندادند به
 زایمان يبزهاآبستن در نظر گرفته شدند)، تعداد  يبزها

کرده (یک، دو و سه قلوزا)، نرخ یک، دو و سه قلوزایی 
 يبزهایک، دو و سه قلوزا/تعداد  يبزها[(تعداد 

میزان شده، هاي متولدبزغاله تعداد]، 100× کرده) زایمان
یک ماه بعد از زایش، فکاندیتی تا  هامرگ و میر بزغاله

هاي متولد شده/تعداد بزهاي بزغاله[(تعداد 
] و پرولیفیکیسی [(تعداد 100× کرده) گیريجفت
هر ]. 100×کرده) اي متولد شده/تعداد بزهاي زایمانهبزغاله

تصادفی  یک طرح کامالًصورت مجزا در قالب آزمایش به 
افزار هاي مربوط به شروع فحلی با استفاده از نرماجرا و داده

SAS  و با رویه) 2003( 1/9نسخه GLM  درصد 5در سطح 

 Freqو رویه دیگر به کمک آزمون کاي اسکور هاي و داده
. مورد تجزیه قرار گرفت

نتایج
بروز عالئم ) نشان داد که Table 1آزمایش اول (نتایج     

نسبت به گروه شاهد،  eCG يکنندهفحلی در بزهاي دریافت
عالئم ، بروز eCGاز طرف دیگر با افزایش دز   .زودتر بود

 طوري که تري پدیدار شد بهفحلی در فواصل زمانی کوتاه
دزهاي باالي  يکنندهزمانی در بزهاي دریافت ياین دوره

eCG )500  المللی) نسبت به دزهاي واحد بین 600و
 داريطور معنی المللی) بهواحد بین 400و  300تر (پائین

نشان داد که تعداد بزهاي نتایج  . )>001/0P(تر بود کم
و  500ي کنندهتیماري دریافتهاي در گروهکرده  زایمان

و همچنین گروه شاهد نسبت  eCGالمللی واحد بین 600
الزم  . تر بودکمهاي تیماري، در پایان دوره، به دیگر گروه
دریافت کننده  آبستن، در گروه رغی که بزهاي به ذکر است

 ، پس از چندین بار تکرار فحلیeCGالمللی واحد بین 600
در هاي تیماري که در سایر گروه ، در حالیآبستن شدند

از نکات قابل توجه در  آبستن شدند.  اولین تکرار فحلی
از  طوري کهها بود به ر بزغالهاین پژوهش، نرخ مرگ و می

ها در مدت یک س از آنرأ 8 شده، متولد يرأس بزغاله 78
.ماه بعد از زایش تلف شدند

Table 1. The effect of various eCG doses on reproductive performance of synchronized goats with progesterone 
sponge during the late summer season

Experimental groups (eCG dose)

P-value600
(n=15)

500
(n=15)

400
(n=15)

300
(n=15)

0
(n=15)Parameters

0.00127.92±2.46 c29.66±2.87 c39.67±6.53 b41.12±7.56 b48.41±11.0 aOnset of estrus (h)
-15.15 (100)15.15 (100)15.15 (100)15.15 (100)15.15 (100)Estrus response (%)

0.982.15 (13.3)2.15 (13.3)2.15 (13.3)2.15 (13.3)3.15 (20.0)Rate of return to estrus (%)
0.9813.15 (86.7)13.15 (86.7)13.15 (86.7)13.15 (86.7)12.15 (80.0)Pregnant goats (%)
0.3611.13 (84.6)11.13 (84.6)13.13 (100.0)13.13 (100.0)11.12 (91.7)Parturition goats (%)
0.166.11 (54.5)6.11 (54.5)8.13 (83.3)11.13 (76.9)10.11 (90.9)Single birth (%)
0.235.11 (45.5)4.11 (36.4)5.13 (16.7)2.13 (23.1)1.11 (9.1)Twin births (%) 
0.370.11 (0.0)1.11 (9.1)0.13 (0.0)0.13 (0.0)0.11 (0.0)Triplet births (%)

-1617181512Number of born kids
-32111Death of kids (%)

0.481.06 (106.7)1.13 (113.3)1.2 (120.0)1.0 (100.0)0.8 (80.0)Fecundity (%)
0.361.45 (145.5)1.54 (154.5)1.38 (138.5)1.15 (115.4)1.09 (109.1)Prolificacy (%)

Different letters superscripts (a, b and c) within a rows between treatments are statistically significant
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Tableآزمایش دوم (نتایج      ي بزها نشان داد که همه) 2
 المللیواحد بین 400بیش از  يکنندههاي دریافتدر گروه

eCG ، هاي محتوي ساعت بعد از برداشت اسفنج 42حدود
زمان  ). >01/0P(عالئم فحلی را نشان دادند پروژسترون، 

 600و  500ي دزهاي کنندههاي دریافتآغاز فحلی در گروه
واحد  400و  300بت به دزهاي ، نسeCGالمللی واحد بین

داري به طور معنی و گروه شاهد eCGالمللی بین
)001/0P< (.طور جالب توجهی در  نتایج به  زودتر بود

 500 يهکنندیمان نشان داد که در گروه دریافتپایان زا
قلوزا سه )رأس 4درصد ( eCG ،6/28المللی واحد بین

عنوان یک تواند به ست آمدن چنین نتایجی میده بودند که ب
هاي نوین عشایر براي اجراي برنامه يعامل ترغیب کننده
 ها تاعدم مرگ و میر بزغاله باشد.  بهارتولیدمثلی در فصل 

آزمایشی، یکی از هاي یک ماه پس از تولد در تمام گروه
نتایج نشان   بود.دست آمده در این مطالعه ه نکات مهم ب

پرولیفیکیسی  میزان فکاندیتی وفصل بهار  اوایل درداد که 
داري داشت هاي مختلف تیماري تمایل به معنیهدر گرو

)06/0=P( المللی واحد بین 500 يکنندهدریافت و در گروه
eCG، تر بود. بیش ،تیماريهاي نسبت به سایر گروه

Table 2. The effect of various eCG doses on reproductive performance of synchronized goats with progesterone 
sponge during the onset spring season

Experimental groups (eCG dose)

P-value600
(n=15)

500
(n=15)

400
(n=15)

300
(n=15)

0
(n=15)Parameters

0.00131.14±1.99 d31.69±2.48 d36.52±3.17 c40.19±3.19 b47.18±6.41 aOnset of estrus (h)
0.0115/15 (100.0) a15/15 (100.0) a15/15 (100.0) a11/15 (73.3) b9/15 (60.0) bEstrus response (%)
0.704/15 (26.7)1/15 (13.3)3/15 (20.0)2/11 (18.2)2/9 (22.2)Rate of return to estrus (%)
0.7011/15 (73.3)14/15 (86.7)12/15 (80.0)9/11 (81.8)7/9 (77.8)Pregnant goats (%)
0.4810/11 (90.9)14/14 (100.0)12/12 (100.0)8/9 (88.9)7/7 (100.0)Parturition goats (%)
0.196/10 (60.0)8/14 (57.1)9/12 (75.0)7/8 (87.5)7/7 (100.0)Single birth (%)
0.682/10 (20.0)2/14 (14.3)2/12 (16.7)1/8 (12.5)0/7 (0.0)Twin births (%)
0.152/10 (20.0)4/14 (28.6)1/12 (8.3)0/8 (0.0)0/7 (0.0)Triplet births (%)

-16241697Number of born kids
-00000Death of kids (%)

0.061.07 (106.7)1.6 (160.0)1.07 (106.7)0.82 (81.8)0.78 (77.8)Fecundity (%)
0.061.6 (160.0)1.71 (171.4)1.33 (133.3)1.12 (112.5)1.0 (100.0)Prolificacy (%)

Different letters superscripts (a, b, c and d) within a rows between treatments are statistically significant.

بحث
زمان حاضر،  يدست آمده از مطالعهه نتایج ببر اساس     

نسبت به گروه  eCGي کنندهدر بزهاي دریافت آغاز فحلی
با  يبه دلیل مشابهت عملکرد eCG  .شاهد، زودتر بود

تر سبب ظهور بیشتواند هورمون محرك فولیکولی، می
هاي متوسط و بزرگ و افزایش غلظت تعداد فولیکول
Kridli and Al-Khetib( استرادیول گردد لذا پس از  )2006

، غلظت استرادیول افزایش یافته و سبب eCGاستفاده از 
.Kara et al(شود الئم فحلی میزودتر ع يمشاهده 2010.(

ده از دز نشان داد که در زمان استفا بهارفصل  درنتایج     
نسبت به گروه شاهد، تعداد  eCGواحد بین المللی  600
 . تري از بزها عالئم فحلی مجدد را نشان دادندبیش

به عمر باال  يسانان به دلیل نیمهجفت اسبگونادوتروپین 
باالي آن سبب حضور ویژه در زمان استفاده از دز 

تر روي سطح تخمدان و افزایش غلظت هاي بیشفولیکول
از آنجایی که افزایش غلظت این گردد استرادیول می

هاي مختلف دستگاه هورمون از طریق تأثیر بر بخش
انتقال اسپرم و تخمک را به صورت منفی تحت  ،تولیدمثلی

دهد لذا منجر به کاهش نرخ آبستنی و افزایش تأثیر قرار می
 Husein and Ababneh( شودمینرخ بازگشت به فحلی 

2008(.
اظهار توان چنین میکرده  تعداد بزهاي زایمانبا توجه به     
در اواخر eCG واحد 500بیش از استفاده از سطوح که  کرد
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 برايعنوان یک راهکار تضمینی  تواند بهنمیفصل تابستان 
کهگیلویه  تولیدمثلی در بزهاي بومی استان يافزایش بازده
و همکاران در  Vahedi پژوهشنتایج   باشد. و بویراحمد

واحد  400در هنگام کاربرد  طی فصل پائیز 2017سال 
که تعداد بزهاي آبستن، نشان داد  eCGالمللی بین

قلوزایی در گروه شاهد نرخ دو و سهکرده و همچنین زایش
 مشابه در هر در مقایسه با دز eCGي کنندهو گروه دریافت

 .تر بوددو آزمایش پژوهش حاضر بیش
گزارش شده است که بز نسبت به گوسفند از پتانسیل     

.Abecia et alباشد (دوقلوزایی باالتري برخوردار می

سه  به افزایش نرخ دو یا بز يدهندهپرورش عشایر ). 2012
ي عالقه ،ها پس از تولدقلوزایی و کاهش تلفات بزغاله

ها ارتباط مستقیمی با بسیار زیادي دارند زیرا این فراسنجه
عشایر طرف دیگر  از  دارند. هاآنافزایش میزان درآمد 

ها در بزهاي آن که گرایش زیادي به این موضوع دارند
طوري که زمان ل بهار فحل شود به اواخر زمستان و اوای

ها نشان صل تابستان باشد زیرا تجربیات آنها در فزایش آن
سبب کاهش تواند که زایش در چنین زمانی می استداده 

یکی از نتایج کاربردي  لذا ها شود. میزان مرگ و میر بزغاله
هاي مربوط به تعداد بزغالهدست آمده در این پژوهش ه ب

هاي مختلف و همچنین میزان مرگ و شده در گروه متولد
ها در زمان انجام آزمایش طی فصل بهار است به میر آن

 500رأس) و گروه  7ترین (طوري که گروه شاهد داراي کم
متولد بزغاله ترین تعداد ، داراي بیشeCGالمللی واحد بین

دیگر تا حدود یک ماه بعد  رأس) از طرف 24شده بودند (

ها ها، مرگ و میر بزغالهاز زایش در هیچ کدام از گروه
تواند هایی میلذا فصل انجام چنین تکنیک  مشاهده نشد.

دست آمدن نتایج و کاربردي نمودن آن در سطح ه در ب
توان زمان دقیق میو  گذار باشدهاي عشایري تأثیرگله

نظر نرخ مرگ و میر زایش را بر اساس فصل مطلوب از 
گوشت به بازار به  يها و کاهش تلفات، زمان ارائهبزغاله

  منظور بازاریابی بهتر و همچنین مدیریت گله تعیین نمود.
زایی و دوقلوزایی پس از استفاده علت افزایش نرخ بزغاله

هاي حاوي پروژسترون در فصل پائیز این و اسفنج eCGاز 
و تغییر رشد از طریق تحریک  eCGاستفاده از است که 

نرخ افزایش سبب ها، فولیکول ينسبت اندازه
).Karaca et al. 2009( شودزایی میو بزغاله گذاريتخمک

توان دست آمده از این پژوهش میه بر اساس نتایج ب    
 500و  400گیري نمود که به ترتیب دزهاي چنین نتیجه

 اوایل، در انتهاي فصل تابستان و eCGالمللی واحد بین
هاي مختلف تولیدمثلی از بر فعالیت تواندمیفصل بهار، 

تعداد فحلی، زمان آغاز فحلی، به نرخ پاسخ جمله 
تأثیر و پرولیفیکیسی فکاندیتی میزان هاي متولد شده، بزغاله

این تحقیق براي اولین بار امکان استفاده از  داشته باشد. 
سازي فحلی زمانتولیدمثلی پایه و اساسی (همیک تکنیک 

هاي ) را به صورت کاربردي در گلهeCGو استفاده از 
عشایري بز موجود در سطح استان فراهم نمود و همچنین 

بز استان  يتوانست در ترغیب نمودن عشایر پرورش دهنده
هاي هاي مجاور، به استفاده از چنین برنامهو همچنین استان

بسیار مؤثر باشد.تولیدمثلی 

تشکر و قدردانی
پور، مسئول اداره مطالعات جناب آقاي مهندس مجید علی راحمدیو بو هیلویکهگاز مدیر کل محترم اداره امور عشایر استان     

و دامداران عشایر استان کهگیلویه  آن سازمان جناب آقاي مهندس محسن توحیدي و همچنین دست اندرکاران محترم آن سازمان
شود. گزاري میدریغ خود نهایت سپاسهاي بیو بویراحمد، به دلیل حمایت

تعارض منافع
انجام این پژوهش با هیچ تعارضی همراه نبود.    
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منابع مالی
عشایر استان کهگیلویه و ي سازمان امور به وسیله 136864/15819این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی با کد سمات     

شود.بویراحمد تأمین اعتبار شده است که بدین وسیله از پشتیبانی این اداره محترم در اجراي این پژوهش قدردانی می
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Effect of various eCG doses on reproductive performance of 
Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the 

summer and spring seasons
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Abstract
To investigate the effect of different doses of eCG on reproductive performance of 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province native goats, 75 goats (2-3 years age and 46±1.9 Kg 
mean weight) and 75 goats (3-4 years age and 45±2.6 Kg mean weight) were chosen during the 
summer season (first experiment) and during the spring season (second experiment), 
respectively. The estrous cycle of goats was synchronized by progesterone sponges in an 18
days period. In each experiment, one day before removing sponges, 300, 400, 500 and 600 IU 
of eCG were injected intramuscularly to the goats in experimental groups, and one group was 
assumed as control group. The results indicated that the groups which received 500 and 600 IU 
of eCG and the control group all had less kidding compared with the remaining groups. The 
fecundity rate in treatment groups that received 400 and 500 IU of eCG (1.2 and 1.13, 
respectively) was also more than the remain groups. During the spring season, the results 
indicated that all the goats which received eCG doses more than 300 IU cycled in 42 hours and 
in the groups, which received 500 and 600 IU of eCG doses, the onset of estrus was significantly 
earlier compared to other groups. The results indicated that the eCG dose up to 500 IU level, 
the percentage of triple kidding was increased. Fecundity and prolificacy rate among different 
treatment groups tended to significant difference and these characteristics were higher in the 
group receiving 500 IU of eCG, compared to other groups. In conclusion, the result of this study 
indicated that 400 and 500 IU of eCG had the most effect on increasing the pregnancy rate, twin 
kidding, and fecundity rate of native goats during the late summer and the beginning of spring 
seasons, respectively.
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