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چکیده 

قشقایی سوپراوولههای ترکیعملکرد تولیدمثلی و غلظت پروژسترون سرم میش  بر  hCGهای مختلف تزریق  در این مطالعه تأثیر زمان    
ها  فحلی میش  یچرخهروزه،    12  یدار برای یک دورههای پروژستروناسفنج  با استفاده از  در فصل پاییز بررسی شد.    eCGشده با  

(60=n  ،2    9/1میانگین وزنی  و  ساله    3تا52  همزمان شد و یک روز قبل از برداشت اسفنج )المللی  واحد بین  600ها،  کیلوگرمeCG  ها  به آن
به چهار گروه    ،بعد از فحلی  12در روزهای یک، هفت و    )شاهد( یا دریافت آن   hCGها بر اساس عدم دریافت  سپس میش    تزریق گردید.
،  داری وجود نداشتزایی تفاوت معنیکرده و نرخ بره  مختلف از لحاظ تعداد میش زایمانهای  نتایج نشان داد که بین گروه  تقسیم شدند.  

های  اختالف میزان فکاندیتی بین گروه    در روز هفت مشاهده شد.  hCGی  کنندهها در گروه دریافتترین میزان این فراسنجهبیش  ولی 
نسبت به سایر    گیریدر روز هفت پس از جفت  hCGی  کنندهدریافت  داری داشت و این فراسنجه در گروهمختلف تیماری تمایل به معنی

بود.  گروه باالتر  داد که غلظت پروژسترون سرم در میش  ها  های  قلوزا در گروهچندقلوزا و  کرده، تک  های آبستن، زایمان نتایج نشان 
اختالف    ،hCGی  کنندههای مختلف دریافت بین گروههای شاهد بود، ولی  تر از میشداری بیشطور معنیبه    hCGی  کنندهآزمایشی دریافت

گیری موجب افزایش طی روزهای مختلف بعد از جفت  hCGطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق    به    داری وجود نداشت.معنی
در روز هفت پس    hCGی  ندهکنزایی( در گروه دریافت و میزان فکاندیتی )نرخ برهگردید  نسبت به گروه شاهد  غلظت پروژسترون سرمی  

.باالتر بود هاگیری در مقایسه با سایر گروهاز جفت

قشقاییمیش ترکی ،چندقلوزایی  ،گونادوترپین جفت انسانی ،سانان: گونادوترپین جفت اسبکلیدی  کلمات
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اسب      جفت  )گونادوتروپین  تحريک (  1eCGسانان  با 

آغازين   بیشگزينش  فولیکولتعداد  از  کوچک  تری  های 

افزايش رشد تحريک  ،  ی برای ورود به فولیکولوژنزتخمدان
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1- Equine Chorionic Gonadotropin

طبقهولفولیک نسبت  تغییر  و  آنترال  اندازههای  ی بندی 

تخمکفولیکول نرخ  افزايش  سبب  گوسفند ها،  در  ريزی 

ايجاد    هنگامدر  با اين حال،      (.Barrett et al, 2004)  شودمی
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چندتايی تخمک رشد ،  eCGبا    (1)سوپراووالسیون  ريزی 

ادامه پیدا میها بعد از تخمکفولیکول بنابراين    ؛کندريزی 

باقی   باال  لوتئال  فاز  ابتدايی  مراحل  در  استراديول  غلظت 

افزايشکه    ماندمی و   با  2آزادسازی    سنتز 
α2FPG    از

سبب  جس  اندومتريوم  ابتدايی  میم  تحلیل    شود خونی 

(Pendleton et al, 1992.)    راه از  ميکی    به ثر  ؤ کارهای 

ابتدا  منظور تحلیل  از  زرد،ی  ي جلوگیری  از   جسم    استفاده 

انسانی جفت  حیوانات    (3hCG)  گونادوتروپین  در 

 است.   eCGشده با  سوپراووله

  hCGبا تزريق    در ارتباطاز مطالعات پیشین  نتايج حاصل      

  با هم منطبق نیست. گیری  طی روزهای مختلف بعد از جفت 

طی    hCGاستفاده از  گزارش شده است که    عنوان مثال  به

  ا تواند بگیری، میپس از جفت   12فصل تولیدمثلی در روز  

تخمدان عملکرد  زنده  موجب   یتحريک  میزان  مانی بهبود 

 شودها  تولیدمثلی در میشعملکرد  بهبود  و در نهايت    رويان

(Khan et al, 2009.)    نشان داد  نیز  ديگری    ینتايج مطالعه

می گونادوتروپین  اين  از  استفاده  افزايش    تواندکه  سبب 

به   تولیدمثلی  آبستنی در گوسفند  عملکرد   گرددويژه نرخ 

(Quintero et al, 2015.)      نتايج  ،  مطالعاتاما در تضاد با اين

با   ارتباط  در  پژوهش  تزريق  يک  اثر  در    hCGبررسی 

نشان داد که استفاده از    eCGشده با    های سوپراوولهمیش

تعداد اجسام زرد در  اين گونادوتروپین افزايش  با وجود   ،

های پايدار در سطح تخمدان، موجب کاهش تعداد فولیکول

نگرديد تخمدان     (. Afri-Bouzebda et al, 2015)  سطح 

  ريزی تخمکی ديگر نیز نشان داد که نرخ  نتايج يک مطالعه

و چند روز    تايی  در  سرم  پروژسترون  از   17غلظت  بعد 

نسبت به گروه    hCGی  کنندهدريافت   گیری، در گروهجفت 

معنیبه  شاهد   بیشطور  و داری  آبستنی  نرخ  ولی  بود،  تر 

ثیر تیمار هورمونی داری تحت تأمعنیطور لیفیکیسی به پرو

 (.Catalano et al, 2015)  ر نگرفت قرا

 
 

 

 

 

مبنی بر    پیشین، گزارش خاصی های  پژوهشبنا به مرور      

تأثیر مختلفزماندر    hCGتزريق    بررسی  از    پس  های 

میشگیری  جفت  سوپراوولهدر  با    های  بر    eCGشده 

عملکرد تولیدمثلی و تغییرات غلظت هورمون پروژسترون 

)با   عشايری  پرورش  شرايط  نظیر هاتنشدر  مختلف  ی 

مدت و تغییرات آب   یطوالنکمبود مواد غذايی، راهپیمايی 

 اينانجام  هدف از    بنابراين    و هوايی متفاوت( وجود ندارد.

های  میش  در  hCGهای مختلف تزريق  بررسی زمان  پژوهش

با    سوپراوولهقشقايی  ترکی پرورش    eCGشده  در شرايط 

ی های مختلف تولیدمثلبر فراسنجه  ،عشايری برای اولین بار

 بود. طی فصل پايیز  و تغییرات غلظت هورمون پروژسترون  

 

 کار   مواد و روش

تحقیق حاضر در يک گله بزرگ عشايری در شهرستان      

گچساران واقع در استان کهگیلويه و بويراحمد و آزمايشگاه  

دامی   علوم  اواخر  گروه  از  ياسوج  تا  دانشگاه  شهريور 

شد.   1396سال  ماه  بهمن منظور  انجام  اين    به  اجرای 

سنی   یقشقايی با دامنهس میش ترکیأر  60، تعداد پژوهش

گله  کیلوگرم    152/ 9وزنی    میانگینو  سال    3الی    2 از 

شد همه  یچرخهسپس    .  انتخاب  های  میش  یفحلی 

برای يک    دارهای پروژسترونآزمايشی با استفاده از اسفنج

ی  به منظور اجرای برنامه  و  گرديدهمزمان  روزه    12دوره  

آزمايشی  ی میشريزی چندتايی، به همهتخمک   600های 

  ای تزريق شد ماهیچهبه صورت درون  eCG  المللیبینواحد  

(Habibizad & Meamar, 2017)  .    برداشت از  پس 

های برتر که توسط عشاير انتخاب شده بودند  ها، قوچاسفنج

ها برای دامدار محرز بود، به نسبت و توانايی تولیدمثلی آن

ها و  بعد از برداشت اسفنج  در گله رها شدند.  يک به پنج  

های منتخب به صورت  اطمینان از بروز عاليم فحلی، میش

( آزمايشی  به چهار گروه  در هر گروه(   15تصادفی    رأس 

1- Supperovulation 

2- Prostaglandin F2α 

3- human Chorionic Gonadotropine  
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فته  گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرسپس    تقسیم شدند.  

به ترتیب در  و چهارم  سوم    دوم،های گروه  میششد و به  

  12و    (-7hCG  )گروه(، هفت  -1hCG  روزهای يک )گروه

شکل    (-12hCG  )گروه به  فحلی  بروز  از  بعد 

  جفت  ینگونادوتروپالمللی  واحد بین  500ای  ماهیچهدرون

تهرانhCG)  یانسان داروپخش،  شرکت  ساخت    ايران( -، 

های تولیدمثلی نظیر  اندازی، ويژگیقوچبعد از  . تزريق شد

روزه )برابر    17  ینرخ بازگشت به فحلی بعد از يک دوره

تولیدمثلی گوسفند( و نرخ آبستنی ])تعداد   یبا طول چرخه

هايی که عاليم بازگشت به فحلی را بعد از دو دوره  میش

گیری کرده(  های جفت روزه نشان ندادند / تعداد میش  17

های  ها برای گروهبررسی و رکوردهای آن  [ به دقت 100×  

ثبت   آزمايشی  مدت    .  گرديدمختلف  شدن  طی  از  پس 

تعداد  ها، فراسنجهآبستنی و زايش میش نظیر  های ديگری 

قلوزايی )دو  قلوزايی و چند  های زايمان کرده، نرخ تکمیش

تعداد    /   های يک و چند قلوزايا سه قلوزايی( ])تعداد میش

زايمانمیش ×  های  متولدشده،  بره  تعداد[،  100کرده(  های 

ها يک ماه بعد از زايش،  بره  تعداد  ها،نرخ مرگ و میر بره

های  تعداد میش  /   های متولدشده])تعداد بره  میزان فکانديتی

×  ک گیریجفت  پرولیفیکیسی100رده(  میزان  و  ])تعداد   [ 

تعداد میشبره  / متولدشده  ×ايمانهای زهای  [،  100کرده( 

 Habibizad et al, 2015; Hashem)  بررسی و ثبت گرديد

et al, 2015). 

از       روزهای  خونبعد  در  از   32و    16گیری  بعد 

از کیت  گیری،  جفت  با استفاده  سطوح پروژسترون سرمی 

 2  2600دستگاه االيزا ريدر )مدل استات فکس  و    1تجاری

های  داده    .گرديدگیری  ساخت اياالت متحده آمريکا( اندازه

مربوط به غلظت پروژسترون با روش آنالیز واريانس برای 

و به کمک   Mixedی  های تکرار شونده در زمان با رويهداده

های پروژسترون  غلظت   میانگین  آنالیز شدند.    SASافزار  نرم 

گروه بین  رويهدر  با  آزمايشی  مختلف  حدهای  اقل  ی 

( توکی  آزمون  برای  تصحیح  و  مقايسه  (  P<0/ 05مربعات 

  SASافزار  نرم   Freqی  ها با استفاده از رويهساير داده  شدند.  

کای آزمون  اسکور مورد تجزيه و تحلیل قرار و بر اساس 

 گرفت. 

 

 نتایج  

های  نتايج در ارتباط با نرخ بازگشت به فحلی در گروه    

نظر آماری تحت  مختلف تیماری نشان داد که اين صفت از  

  (. P>0/ 05قرار نگرفت )  hCGزمانی تزريق    یتأثیر برنامه

  hCGی  کنندههای دريافت کدام از میشبا وجود اين، هیچ

عاليم فحلی مجدد را نشان ندادند،    ،در روزهای يک و هفت 

در روز   hCGی  کنندهولی در گروه شاهد و گروه دريافت 

ها عاليم فحلی مجدد  به ترتیب دو و يک رأس از میش 12

دادند. نشان  زايمانبیش    را  میش  تعداد  در    ترين  کرده 

دريافت گروه هفت    hCG  یکنندههای  و  روزهای يک  در 

های آزمايشی  در مابقی گروه  آن  ترينرأس( و کم  15از    14)

  درصد چندقلوزايی در گروه     .مشاهده شدرأس(    15از    12)

7-hCG  (2 /57  در مقايسه با ساير گروه )ها )شاهد،درصد 

1-hCG    12و-hCG    درصد  33/ 3و    35/ 7،  7/41ترتیب  به) 

و   بود  تیماریباالتر  گروه  در  از   hCG-7  تنها  رأس  دو 

شده در   رأس بره متولد 76از   .سه قلوزايی داشتند هامیش

های مختلف تیماری تا يک ماه بعد از زايش هیچ گونه  گروه

نداد. رخ  میری  و  پرولیفیکیسی      مرگ  و  فکانديتی  میزان 

های مختلف آزمايشی نشان داری را بین گروهاختالف معنی

در  P>0/ 05نداد ) تیمارها  بین  اختالف   ی فراسنجه(، ولی 

(. P( )Table 1= 0/ 07داری داشت )معنیفکانديتی تمايل به  

 

 

 
 

 

1- AccuBind ELISA, Cat No: 4825-300, Lot No: ElA-

48K2H6; Monobind, Inc. Lake Forest, CA (92630) USA 

2- Stat Fax-2600 
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Table 1. The effect of different times of hCG injection on reproductive performance of Torki-Ghashghaei 

ewes supperovulated with eCG. 

 Experimental groups  

P-value 12eCG+hCG  7eCG+hCG  1eCG+hCG  eCG Parameters 

0.28 1.15 (6.7) 0.15 (0.0) 0.15 (0.0) 2.15 (13.3) Rate of return to estrus ( )%  

0.28 14.15 (93.3) 15.15 (100.0) 15.15 (100.0) 13.15 (86.7) Pregnant ewes ( )%  

0.86 12.14 (85.7) 14.15 (93.3) 14.15 (93.3) 12.13 (92.3) Parturition ewes ()%  

0.59 8.12 (66.7) 6.14 (42.8) 9.14 (64.3) 7.12 (58.3) Single birth ( )%  

0.59 4.12 (33.3) 8.14 (57.2) 5.14 (35.7) 5.12 (41.7) Multi births  )%(  

- 16 24 19 17 Number of born lambs 

- 0.16 (0.0) 0.24 (0.0) 0.19 (0.0) 0.17 (0.0) Death of lambs (%) 

0.07 1.07 (106.6) 1.6 (160.0) 1.27 (126.6) 1.13 (113.3) Fecundity ( )%  

0.63 1.33 (133.3) 1.71 (171.4) 1.36 (135.7) 1.42 (141.6) Prolificacy ( )%  

eCG: The group received 600 IU of eCG one day before removing the sponge.  
eCG+hCG 1: The group received 600 IU of eCG one day before removing the sponge and hCG injection on the 

first day after estrus. 

eCG+hCG 7: The group received 600 IU of eCG one day before removing the sponge and hCG injection on the 7th 

day after estrus. 

eCG+hCG 12: The group received 600 IU of eCG one day before removing the sponge and hCG injection on the 

12th day after estrus. 

 

سرمی       پروژسترون  غلظت  میانگین  با  ارتباط  در  نتايج 

  32و    16طی روزهای  های آبستن  میش در  شده    گیریاندازه

بردای  اندازی نشان داد که بین تیمار و روز نمونهپس از قوچ

(، اما اثر کلی  P>0/ 05داری وجود نداشت )اثر متقابل معنی

میانگین    (.  P<0/ 05دار بود )برداری معنیتیمار و روز نمونه

گروههورمون  غلظت   در  سرمی  مختلف  پروژسترون  های 

به  hCGی  کنندهدريافت  شاهد  گروه  به  طور   نسبت 

های مختلف  (، ولی بین گروهP<0/ 05ی باالتر بود )دارمعنی

معنی  hCGی  کنندهدريافت  نداشت. اختالف  وجود    داری 

های همچنین نشان داد که غلظت اين هورمون در میشنتايج  

برداری به طور نمونه  32نسبت به روز    16آبستن در روز  

 (.P ( )Table 2<0/ 05داری باالتر بود )معنی

 
Table 2. Overall effect treatment and day of sampling on serum progesterone concentration (ng/ml) in 

pregnant Torki-Ghashghaei ewes (LS means ± SE) 

Sampling day Experimental groups  

32 16 12 eCG+hCG 7 eCG+hCG  1  eCG+hCG eCG Situation 
b7.19±0.11  a7.54 ±0.12  a7.83 ±0.23  a8.18 ±0.21  a7.55 ±0.22  b5.87±0.24  Pregnant 

Different letters subscripts (a, b) in each row (for experimental groups and sampling day, separately) indicated 

difference between treatment. 

Sampling days: Different days of blood sampling after estrus observation.  

 

در      سرم  پروژسترون  غلظت  تغییرات  به  مربوط  نتايج 

قلوزا و چندقلوزا نشان  های تککرده، میش  های زايمانمیش

  32و هم در روز    16روز  داد که غلظت اين هورمون هم در  

های مختلف تیماری نسبت به گروه  برداری در گروهنمونه

از طرف   (.  P<0/ 05تر بود )داری بیششاهد به طور معنی 

اختالف    hCG  ی کنندههای مختلف دريافت ديگر بین گروه

)معنی نشد  مشاهده  غلظت    (.  P>0/ 05داری  میانگین 

طور   ( به16)روز  برداری اول  در نوبت نمونهپروژسترون  

)معنی بیشP<0/ 05داری  نمونه(  نوبت  از  دوم تر  برداری 

( بود؛ البته روند کاهشی غلظت پروژسترون سرم  32)روز  

نمونه دوم  نوبت  ديگر در  در  اول  نوبت  به  نسبت  برداری 

مشاهده  گروه اختالف  ولی  شد،  مشاهده  نیز  تیماری  های 

 (. P( )Table 3>0/ 05دار نبود )شده معنی
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Table 3. The interaction between treatment and day of sampling on serum progesterone concentration 

(ng/ml) in delivered, single birth and multi births Torki-Ghashghaei ewes (LS means ± SE) 

Experimental groups   

eCG+hCG 12 eCG+hCG 7 eCG+hCG 1 eCG Sampling days Positions 

8.14 ±0.23 Aa 8.38 ±0.24 Aa 7.72±0.21 Aa 6.20±0.22 Ba 16  

Delivered 7.95 ±0.25 Aa 8.24 ±0.21 Aa 7.63 ±0.22 Aa 5.74 ±0.23 Bb 32 

7.99 ±0.30 Aa 7.81 ±0.34 Aa 7.43±0.28 Aa 5.84±0.32 Ba 16  

Single 

birth 

 
7.72 ±0.28 Aa 7.59 ±0.35 Aa 7.34 ±0.27 Aa 5.28 ±0.34 Bb 32 

8.46 ±0.15 Aa 8.81 ±0.12 Aa 8.23±0.16 Aa 6.73±0.14 Ba 16  

Multi 

births 

 
8.43 ±0.19 Aa 8.73 ±0.10 Aa 8.15 ±0.18 Aa 6.39 ±0.15 Bb 32 

Different letters subscripts (A, B, a, b) in each row (capital letters) or in each column (small letters in each separate 

position) indicated difference between treatment. 

Sampling days: Different days of blood sampling after estrus observation.
 

 

 بحث 

بنا به    (IU600)  به کار رفته  eCG  دُز،  حاضرپژوهش  در      

اين سطح از    مطالعه قبلی اين مرکز بود که گزارش گرديد

eCG،  بیش و  دارای  آبستنی  نرخ  افزايش  در  تأثیر  ترين 

در میش ترکیدوقلوزايی  بود   های  پايیز  در فصل  قشقايی 

(Habibizad & Meamar, 2017 ).    حاضر   ینتايج مطالعه

های  داری بین گروهاگر چه اختالف آماری معنینشان داد  

فراسنجه نظر  از  تیماری  مشاهده  مختلف  تولیدمثلی  های 

های های چندقلوزا و بنابراين تعداد برهنشد، ولی تعداد میش 

  hCG  یکنندهبه لحاظ عددی در گروه دريافت   شده  متولد

از ديدگاه    .  تر بودها بیشدر روز هفت نسبت به ساير گروه

مطالعه از  آمده  دست  به  مهم  نتايج  از  يکی   یکاربردی، 

زمانی مشخص   ی بره طی يک دوره  76زمان  حاضر تولد هم

شده   های متولدمرگ و میر بره  یو همچنین عدم مشاهده

همین امر منجر بر آن شد تا     .بودتا يک ماه بعد از تولد  

منطقه عشاير  پرورشمیل  استفاده    یدهندهای  به  گوسفند 

تکنیک از  گلهدوباره  در  تولیدمثلی  بیشهای  خود  تر  های 

بیش بره  تولید  زيرا  آن   ،ترشود،  درآمد  میزان  افزايش  ها  با 

دارد.   مستقیمی  چنین    ارتباط  آمدن  دست  به  خوشبختانه 

ديگر   طرف  از  و  برهنتايجی  نشدن  بر تلف  توانست  ها، 

 
 

آن ترغیب  و  عشاير  چنین استقبال  از  استفاده  به  ها 

 سزايی داشته باشد.  تأثیر بههای خود در گلههايی تکنیک

می     عامل  اولیه چندين  میرهای  و  مرگ  ايجاد  در  تواند 

رويانی اثرگذار باشد که يکی از عوامل مهم در اين زمینه،  

وسیله  ترشح به  پروژسترون  است  یناکافی  زرد    جسم 

(Nancarrow, 1994.)      چنین گزارش شده است که غلظت

گیری منجر  تر از حد مطلوب پروژسترون بعد از جفت کم

شود که قادر  های کوچک و توسعه نیافته میرويانبه تولید 

به تولید کافی اينترفرون تاو در روزهای تشخیص آبستنی 

وسیله نیستند  یبه  از      (.Antoniazzi et al, 2013)  مادر 

به  تا  80  یدهه درمانی  گوناگون  راهبردهای  منظور    کنون 

بهبود عملکرد جسم زرد و کاهش مرگ و میرهای رويانی 

آبستنی استفاده شده است که يکی از   یی اولیهطی روزها

استفادهرويه مهم  از    های  استفاده  زمینه،  اين  در  شده 

زمان در  انسانی  جفت  از گونادوتروپین  مختلفی  های 

 Khan et al, 2009; Fernandez et)  فحلی است   یچرخه

al, 2019  .)    به دلیل مشابهت  گونادوتروپین جفت انسانی

با لوتئینه  ساختاری ويژه  با  می  (1LH)   کنندههورمون  تواند 

  LH  هایسازی گیرندههای آن باند شده و سبب فعالگیرنده

همچنین به دلیل داشتن نیمه      (.Coleson et al, 2015)  دشو 

1- Luteinizing Hormone = LH 
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و اثر مستقیم و غیر مستقیم   LHتر نسبت به  عمر طوالنی

می  تخمدان  تخمک روی  نرخ  افزايش  در  ريزی،  تواند 

تشکیل جسم زردهای اضافی و به دنبال آن افزايش تولید  

 Cavalcanti et)  های دامی مفید باشدپروژسترون در گونه

al, 2012)  .  اخیر نشان داد که استفاده    ینتايج يک مطالعه

سب  hCGاز   شاهد  گروه  به  زرد نسبت  جسم  تشکیل  ب 

میش تمام  در  )اضافی  غلظت    100ها  افزايش  و  درصد( 

نتايج    (.  Fernandez et al, 2018)  پروژسترون سرم گرديد

در حیوانات    hCGحاضر نشان داد که استفاده از    یمطالعه

با    سوپراووله تغییرات   eCGشده  ايجاد  سبب  چه  اگر 

به گروه  های مختلف تولیدمثلی نسبت  دار در فعالیت معنی

گیری  شاهد نشد، ولی تزريق آن در روز هفت بعد از جفت 

معنی غیر  چند  هر  مثبت  تأثیر  )توانست  (  P=07/0داری 

 ها از نظر فکانديتی داشته باشد.  نسبت به ساير گروه

ای گزارش شد که غلظت پروژسترون از روز  در مطالعه     

 نشان داد و  گیری يک روند افزايشی راهفت بعد از جفت 

به   افزايشی  تا روزهای  اين روند  از    14الی    12ويژه  بعد 

بعد از فحلی   21وقوع فحلی ادامه يافت و سپس در روز  

ادامه    28روند کاهشی نشان داد که اين روند کاهشی تا روز  

  ی همچنین در يک مطالعه  (.  Hashem et al, 2015)  پیدا کرد

يک   پروژسترون  غلظت  که  است  شده  گزارش  نیز  ديگر 

بعد از بروز فحلی نشان داد و    9روند افزايشی را در روز  

شود و سپس يک مشاهده می  12حداکثر میزان آن در روز  

در روزهای   را  کاهشی  به روز    21و    18روند   12نسبت 

گزارش شده است که      .(Ishida et al, 1999)  دهدنشان می

پس از    14الی    12ت پروژسترون طی روزهای  افزايش غلظ

تواند از طريق تأثیر بر روند تغییرات غلظت بروز فحلی، می

α2PGF    و استراديول، سبب حفظ و ماندگاری جسم زرد و

 Kaya et)  زايی شودافزايش نرخ آبستنی و در نهايت بره

al, 2013.)  

اين پژوهش نشان   نتايج به دست آمده ازبه طور کلی      

ازکه  داد   از    hCG  استفاده  پس  مختلف  روزهای  طی 

سبب    داریطور معنی  به  ،نسبت به گروه شاهدگیری  جفت 

پروژسترون   هورمون  غلظت  بر افزايش  ولی    گرديد 

 .  نداشت  یهای باروری مانند میزان فکانديتی تأثیرشاخص

 

 قدردانیتشکر و 

همچنین مسئول محترم آزمايشگاه گروه  ،  به ويژه شهرستان گچساران  در اين پژوهش از عشاير استان کهگیلويه و بويراحمد    

نهايت  سرکار خانم افتخاری که در هر چه بهتر اجرا شدن اين پژوهش همکاری الزم را داشتند    دانشگاه ياسوج  ،علوم دامی

 شود. می گزاریسپاس

 

 تعارض منافع 

 انجام اين پژوهش با هیچ تعارضی همراه نبود.     
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لذا از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ياسوج    ،مین اعتبار شده است أت  Gryu-89121413اين پژوهش از محل گرنت    یهزينه    

  شود.میبه دلیل حمايت مالی در اجرای اين پژوهش قدردانی 
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Abstract 
    In this study, the effects of different times of hCG injection were evaluated on reproductive 

performance and serum progesterone concentration of Torki-Ghashghaei ewes superovulated 

with eCG during the fall season. The estrus cycles of all ewes (N = 60, 2 or 3-year-old, mean 

body weight = 52±1.9 Kg) were synchronized by using progesterone sponges for a period of 12 

days, and one day before the removal of sponges, 600 IU eCG were injected. The animals were 

divided into four groups according to not receiving (control) and receiving hCG on different 

days (1, 7 and 12 after estrus). The results indicated that there were not any significant 

differences in the number of delivered ewes and the rate of lambing among different groups, 

but the maximum amounts of those parameters were observed in the group receiving hCG on 

the seventh day. The fecundity difference among different treatment groups had tendency to 

significantly and this characteristic was higher in group receiving hCG on seventh day after 

mating, compared to other groups. The results showed that serum progesterone concentrations 

of pregnant, delivered, single and multiple-bearing ewes were significantly higher in hCG 

treated groups compared to control, but it was not any significantly difference among hCG 

treated groups. Overall, the results of this study indicated that hCG injection in different times 

after estrus increased serum progesterone concentration compared to control group and 

fecundity rate was higher in group receiving hCG on seventh day after mating, compared to 

other groups (P=0.07). 
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