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هاي تولید مثلی بر فراسنجه FSHو  eCGدو گونادوتروپین  يم و جداگانهأاثر تو
هاي نژاد زنديدر میش

5شریفعباس اکبري و 4مهدي ژندي،3شحنه، احمد زارع*2، حمید کهرام1لطفیمهدي

16/11/91: تاریخ پذیرش31/4/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
زندينژادهايمیشمثلیتولیدهايفراسنجهبرFSHوeCGگونادوتروپیندوجداگانهوتواماثربررسیمنظوربهمطالعهاین
8بهتصادفیصورتبهوشدهسیدرگذاري،فحلیهمزمانیبرايتولیدمثلیفصلدرزنديمیشسأر135تعداد. استشدهانجام
بهسیدربرداريباهمزمان) =20n(eCGگروههايمیش. نکردنددریافتتیماريهیچ)=36n(شاهدگروه. شدندبنديتقسیمگروه
، )=eCG+FSH/0h)15nگروههايمیش. کردنددریافتعضالنیصورتبهeCGهورمونالمللیبینواحد400مقدار

eCG+FSH/12h)10n= ( وeCG+FSH/24h)14n= (هورمونبرعالوهeCGلیتريمیلی5/0دوزیکسیدربرداري،زماندر)معادل
دریافتسیدربرداريازپسساعت24و12سیدربرداري،زماندرترتیببهعضالنی،صورتبه،نیزFSHهورمون) گرممیلی10

ازپسساعت24و12سیدربرداري،زماندر،نیز) =15n(FSH/24hو ) =FSH/0h)15n=( ،FSH/12h)10nگروههايمیش. کردند
هايقوچتازهاسپرمباسیدربرداريازپسساعت48هامیش. نمودنددریافتFSHهورمونلیتريمیلی5/0دوزیکتنهاسیدربرداري

موردتیمارهاازیکهرهايبرهتولدوزنوهامیشتولیدمثلیهايفراسنجهزایمانازپس. شدندواژنیمصنوعیتلقیحزندي،نژاد
eCGگروه و) درصد8/52(شاهدگروهباکهشدمشاهده) درصدFSH/24h)80گروهدرزایشنرخبیشترین.  گرفتقرارمقایسه

هايگروهباکهبود) درصد86(FSH/24hگروهدرنیززاییبرهنرخبیشترینچنینهم). <05/0P(نداشتدارمعنیاختالف) درصد55(
4/1باeCG+FSH/24hگروهدردوقلوزاییبیشترین). >05/0P(داشتداريمعنیاختالف) درصد55(eCGو) درصد8/52(شاهد

نشانتیمارهابینراداريمعنیتفاوت،نیزتولدوزنهايداده). <05/0P(نداشتدیگرگروههفتباداريمعنیاختالفکهشدمشاهده
eCGبهنسبتبهترياثراتتواندمی،سیدربرداريازپسساعتFSH،24دوزیکازاستفادهکهدادنشاننتایجاین). <05/0P(نداد

.باشدداشتهتولیدمثلیفصلدرگوسفندانتولیدمثلیهايفراسنجهبر

، میش زندي، تلقیح مصنوعیeCG ،FSH:کلیديکلمات 

  مقدمه
مهم روش ، یک 1تلقیح مصنوعی در زمان ثابت.

. است مدیریت تولیدمثل در واحدهاي پرورش گوسفند
، نیاز به زمان ثابتتلقیح مصنوعی در يبراي اجراي برنامه

تیمارهاي هورمونی مناسب براي اطمینان از نرخ آبستنی 
 Menchaca and(است گوسفند قابل قبول در گله
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گوسفندنژاد دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دامپروري، ایستگاه پرورش و اصالح 5

Rubianes 2004( .خارجی  هاي با منشأاز گونادوتروپین
افزایش آبستنی و ریزي، براي ایجاد فحلی و تخمک

استفاده  هادر میش زایی و القاي سوپراووالسیونبره
گونادوتروپین کوریون اسبهورمون استفاده از .شودمی

)eCG (سازي شده، سبب کاهش هاي همزماندر میش

کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

E-mail: Hamid_kohram@yahoo.com)نویسنده مسئول(
منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
نژاد زندي، ورامین

1- Timed artificial insemination
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تغییرات فاصله بین حذف پروژسترون و ع و تنو
.Cognie et al(هریزي شدتخمک 1970, Colas 1975(  و

. دگردمیریزي سازي تخمکسبب بهبود همزمان ،در نتیجه
با  ریزي که تحریک تخمک دهندمیها نشان این یافته

سازي شده با  در فحلی همزمان eCGاستفاده از
ثر ؤمها  میشتلقیح مصنوعی  يدر برنامهپروژسترون 

نشان داده شده است که . )Langford 1982(خواهد بود
هاي انترال افزایش فولیکول ي، اندازهeCGپی تزریق در 
هاي سبب تولید فولیکول eCGیابد و گاهی اوقاتمی

 Barrett et(شودهاي باالي استرادیول میبزرگ و غلظت

al.  eCG ،24نشان داده شده است که تزریق . )2004
ساعت پیش از خروج اسفنج واژینال و یا در زمان خروج 

زایی و نرخ باروري، نرخ برهآن، اثر مطلوبی روي 
ساعت پس از خروج  24چندقلوزایی نسبت به تزریق در 

این تزریق . )Koyuncu and Ozis 2010(دارداسفنج 
تر و ها مناسبشاید در مقایسه با سایر گونادوتروپین

را در پی یمتفاوتهاي تر باشد، اما ممکن است پاسخارزان
.Roy et al(داشته باشد دیگري  يدر مطالعه.)1999

نرخ آبستنی، در فصل تولید مثلی نشان داده شده است که 
در زمان  eCGهاي تیمار شده با زایی در میشزایش و بره

ساعت پس از آن  24عت قبل و سا 24سیدربرداري، 
.Zeleke et al(د نداري ندارمعنیتفاوت  با وجود ).2005

سازي هاي همزماناین نتایج ضد و نقیض، اکثر پروتکل
 eCGفحلی در گوسفند همراه با استفاده از یک دوز 

 Hill(باشندتیمار پروژسترون می ينزدیک به پایان دوره

et al. 1998, Roy et al. چنین مشخص شده هم. )1999
هاي انترال در نشخوارکنندگان به است که رشد فولیکول

هاي در غلظت FSHاي شدت وابسته به افزایش دوره
در . )Baby and Bartlewski 2011(سرمی است

در مقایسه با  FSHررگوسفندان سافولک، تزریقات مکّ
براي ایجاد سوپراووالسیون سبب کاهش eCGیک تزریق

شدن نپاره  ریزي، کاهش وقوعع در تخمکتنو
هاي هاي بزرگ و نسبت باالتري در تولید رویانفولیکول

 Armstrong and Evans(شودانتقال میمناسب براي 

انتقال  سبب کاهش نارسایی FSHبه عالوه، . )1983
چنین در هم . دگرداسپرم، پس از تلقیح سرویکسی می

، مقدار eCGهاي تیمار شده با میشهاي رحم و اویداکت
وجود دارد FSHتري نسبت به تیمار اسپرم کم

)Armstrong and Evans 1984( .عمر ينظر به نیمه
هاي همزمانی براي روش ،در بدن دام FSHکوتاه هورمون 

نژاد گوسفند . شودنمی فحلی از این هورمون استفاده
-نژادهاي پوستی ءزندي از نژادهاي متوسط جثه و جز

که در نواحی بین قم تا ورامین پرورش داده گوشتی است 
هدف از این مطالعه، ارزیابی ). 1387خالداري (شود می

بر نرخ  FSHو  eCGاثر جداگانه و باهم دو گونادوتروپین 
در فصل تولیدمثلی هاي نژاد زندي زایی میشزایش و بره

.است

  مواد و روش کار
این مطالعه روي گوسفندان ایستگاه اصالح نژاد زندي 

) شهریور(واقع در شهر ورامین و در فصل تولیدمثلی 
در زمان اجراي این طرح، گوسفندان در  .انجام شده است

 54/35در موقعیت دره در اطراف سد الر گزل يمنطقه
که به عنوان مرتع طول شرقی  33/51عرض شمالی و 

س میش أر 135تعداد . هاست، حضور داشتندییالقی آن
و  کیلوگرم45/54±35/2نژاد زندي با میانگین وزنی

، به منظور زایش بار 1سال با بیش از  3تا  2حدود سنی 
. شدندگذاري 1روز سیدر 14سازي فحلی به مدت همزمان

 8ها به صورت تصادفی به ، این میشقبل از سیدربرداري
)=36n(هاي گروه شاهد میش. گردیدندبندي گروه تقسیم

2eCGهاي گروهمیش. دریافت نکردند داروییهیچ 

)20n= ( واحد  400همزمان با سیدربرداري به مقدار

1- EAZI-BREEDTM, CIDR®, New Zealand
2- Pregnecol, Bioniche Animal Health A/Asia Australia, Armidale NSW
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به صورت عضالنی دریافت  eCGالمللی هورمون بین
عالوه ) =eCG+FSH/0h)15nهاي گروه به میش. نمودند

 5/0در زمان سیدربرداري، یک دوز eCGبر هورمون 
در  ،نیز 1FSHهورمون ) گرممیلی 10معادل (لیتري میلی

به  . تزریق شدزمان سیدربرداري به صورت عضالنی
و گروه) =eCG+FSH/12h)10nهاي گروه میش

eCG+FSH/24h)14n= ( عالوه بر هورمونeCG  در زمان
 12به ترتیب ) لیترمیلی FSH)5/0هورمون سیدربرداري،

 .ساعت پس از خارج کردن سیدر تزریق شد 24و 
در زمان سیدربرداري ) =FSH/0h)15nهاي گروهمیش
ها میش. نمودنددریافت FSHلیتر هورمون میلی 5/0تنها 

ساعت و در گروه  FSH/12h)10n=( ،12در گروه
FSH/24h)15n=( ،24  5/0ساعت پس از سیدربرداري 

به دلیل میدانی . دریافت کردند FSHلیتر هورمون میلی
ناگزیر اختالفاتی در تعداد نمونه در  ،بودن این مطالعه

 48ها، میش يهمه.داشتهاي مختلف وجود گروه
ساعت پس از سیدربرداري با استفاده از اسپرم تازه گرفته 

تلقیح  به روش واژنیزندي،هاي نژاد شده از قوچ
ه از واژن مصنوعی گرفته اسپرم با استفاد. مصنوعی شدند

 1به  1چرخ به میزان شد و قبل از استفاده با شیر پس
لیتري میلی 5/0هاي یوتاسپرم رقیق شده در پا. شدرقیق 
براي تلقیح مصنوعی از یک خرك، اسپیکولوم . شدتخلیه 

تلقیح مصنوعی گوسفندي گوسفندي با منبع نوري و گان 
 ها توسط یک کارشناس، تلقیحتمام میش. گردیداستفاده 

تولیدمثلی هاي فراسنجه،بعد از زایمان.مصنوعی شدند
تعداد کل /هاي زایش کردهتعداد میش(2شامل نرخ زایش

تعداد کل (3زایی، نرخ بره)x100ها در هر گروه میش
4و دوقلوزایی) x100ها در هر گروه تعداد کل میش/ها بره

هاي زایش کرده در هر تعداد کل میش/هاتعداد کل بره(
هاي هر یک چنین برههم. ندمحاسبه و ارزیابی شد) گروه

ها با از تیمارها در هنگام زایش توزین شده و وزن تولد آن
هاي آنالیز داده. دیگر تیمارها مورد مقایسه قرار گرفت

Procها با استفاده از حاصل از عملکرد تولیدمثلی میش

Genmodافزار نرمSAS 9.1 و با استفاده از آزمون کاي
تصادفی تجزیه و تحلیل  در قالب طرح کامالًاسکوار 

ه ها توسط رویهاي حاصل از وزن تولد برهداده. شدند
GLM افزار نرمSAS 9.1 و  انجام پذیرفتp تر از کوچک

.دار تلقی شد به عنوان اختالف معنی 05/0

  نتایج
زایی و دوقلوزایی نتایج مطالعات آماري نرخ زایش، بره.

ه شده نشان داد 1هاي مورد مطالعه در جدول در میش
 FSH/24hدر گروه ) درصد 80(بیشترین نرخ زایش .است

با نرخ زایش  eCG+FSH/0hهاي مشاهده شد که با گروه
 FSH/0hدرصد،  35با نرخ  eCG+FSH/24hدرصد، 20

درصد اختالف  10با نرخ  FSH/12hدرصد و  20با نرخ 
شاهد با نرخ هاي، و با گروه)>05/0P(دار داشت معنی

 eCGدرصد و  60با نرخ  eCG+FSH/12hدرصد،  8/52
). <05/0P(دار نداشت درصد اختالف معنی 55با نرخ 

در نرخ زایش  eCGو  eCG+FSH/12hتیمارهاي شاهد، 
دار نداشتند اختالف معنی eCG+FSH/24hبا تیمار 

)05/0P>(ولی با تیمارهاي  ؛eCG+FSH/0h ،FSH/0h  و
FSH/12h 05/0(دار داشتند اختالف معنیP<.( چنین هم

 4/1با  eCG+FSH/24hبیشترین دوقلوزایی در گروه 
داري با هفت گروه مشاهده شد که اختالف معنی

تفاوت  ،هاي وزن تولد نیزداده). <05/0P(دیگر نداشت 
این  )<05/0P(داري را بین تیمارها نشان نداد معنی

تیمارهاي هورمونی مورد استفاده  ،دهدنشان می موضوع
.ندا هها نداشتد برهاثري بر وزن تول

1- Follotropin-V, Bioniche Animal Health Canada Inc,
2- Lambing rate
3- Fecundity rate
4- Litter size

Ontario
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  ها زایی و دوقلوزایی در میش ، نرخ برهتولیدمثلی شامل نرخ زایشهاي فراسنجه: 1جدول 
  ها در هر گروهو میانگین وزن تولد بره

میانگین وزن تولد برهدوقلوزایی)درصد(زایی نرخ بره)درصد(نرخ زایش گروه
ab8/52)36/19(b8/52)36/19(1)19/19(137/0±83/4شاهد

eCG
ab55)20/11(b55)20/11(1)11/11(181/0±17/5

eCG+FSH/0h
c20)15/3(c20)15/3(1)3/3(347/0±03/4

eCG+FSH/12h
ab60)10/6(ab70)10/7(2/1)6/7(245/0±53/4

eCG+FSH/24h
bc7/35)14/5(b50)14/7(4/1)5/7(268/0±44/4

FSH/0h
c20)15/3(bc7/26)15/4(2/1)3/4(347/0±37/4

FSH/12h
c10)10/1(c10)10/1(1)1/1(601/0±10/4

FSH/24h
a80)15/12(a7/86)15/13(2/1)12/13(173/0±79/4

).>05/0P(دار است ي اختالف معنیدر هر ستون نشان دهنده) a,b,c(حروف باالنویس متفاوت 

بحث
تلقیح مصنوعی به روش واژنی در فصل  ينتیجه

سازي شده با سیدر براي هاي همزمانتولیدمثلی در میش
، )گروه شاهد(نکردند دریافت  یروز که هیچ هورمون 14

در مطالعات . را در پی داشته است درصد 50نرخ زایش 
نشان داده شده است که استفاده از تلقیح  ،پیشین نیز

 60تا  40(زایی نرخ آبستنی و برهمصنوعی سبب کاهش 
 Byrne(شودگیري طبیعی میدر مقایسه با جفت) درصد

et al. 2000, Fair et al. نتایج مطالعه حاضر نشان . )2005
در هنگام  eCGالمللی واحد بین 400داد که تزریق 

زایی و دوقلوزایی سیدربرداري، اثري بر نرخ زایش، بره
. نداشته استدر فصل تولید مثلی نسبت به گروه شاهد 

در  eCGند که تزریق ا هبرخی مطالعات گزارش داد اگرچه
تواند سبب بهبود نرخ آبستنی و هنگام سیدربرداري می

.Cline et al(زایش در فصل تولیدمثل  2001, Barrett et 

al. 2004, Kermani Moakhar et al. و نیز خارج  )2011
.Husein et al(از فصل تولیدمثل شود برخی  ولی، )1998

اثرات  eCGکه  اند کردهدیگر از مطالعات نیز گزارش 
بر نرخ آبستنی در فصل تولیدمثل به همراه دارد ،منفی

)Menchaca and Rubianes 2004, Zeleke et al. 2005(.
 eCGعمر باالي نیمه سبببه  این اثرات منفی احتماالً

هاي بزرگ استروژنیک است که سبب رشد فولیکول
کنند و سطح نمیریزيها تخمکاین فولیکول. شودمی

ابتدایی رویان و انتقال  رشدها باالي استروژن تولیدي آن
ثیر قرار أآن از طریق اویداکت را به شکل منفی تحت ت

عمر نیمه. )Husein and Ababneh 2008(دهد می
ساعت است 123تا  50در خون حدود  eCGهورمون 

)Menzer and Schams 1979( . ساعت  48تا  24حدود
گوسفندان فحل  eCGبعد از برداشتن سیدر و تزریق 

. ستباال چنانهم در خون دام eCGولی میزان  ؛شوندمی
در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است که در زمان فحلی 

ها  به دامeCG، یک تزریق آنتی eCGبراي کاهش اثرات 
.Pintado et al(انجام شود حاضر نشان  يمطالعه.)1998

بهبود در فصل تولیدمثلی اثري بر eCGداد که تزریق 
.ها نداردتولیدمثلی در میشهاي فراسنجه

در  eCGزمان با هورمون همFSHکه هورمون هنگامی
زمان سیدربرداري مورد استفاده قرار گرفت، درصد زایش 

ساعت  FSH ،12که زمانی ،اام ؛زایی کاهش پیدا کردو بره
تزریق شد، سبب افزایش نرخ زایش و  eCGپس از 

هرچند این افزایش نسبت به گروه شاهد و  ؛زایی شدبره
eCG گزارش شده  ،در مطالعات پیشین نیز. دار نبودمعنی
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ساعت پس از خروج  24یا  FSH ،12است که یک تزریق 
در هنگام سیدربرداري،  eCGبه همراه یک تزریق سیدر

.Sirjani et al(دهد زایی را افزایش مینرخ بره 2012( .
، eCGدلیل نرخ پایین زایش در تیمارهایی که عالوه بر 

ساعت پس  24را در زمان سیدربرداري یا  FSHهورمون 
شود این پیشنهاد می. از آن دریافت کردند، ناشناخته است

موضوع در مطالعات دیگري و با تکرار تیمارها و نیز با 
 7و ) فحلی(انجام سونوگرافی در زمان تلقیح مصنوعی 

با انجام . روز پس از آن، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد
توان مشخص فحلی میاولتراسونوگرافی مقعدي در روز

 يهاي بزرگ آماده، تعداد فولیکولFSHکرد که در تیمار 
 Sirjani. اندریزي در زمان فحلی چه تغییري کردهتخمک

با انجام سونوگرافی یک روز قبل از ) 2012(و همکاران 
در اثر  هاي بزرگفحلی نشان دادند که تعداد فولیکول

ساعت پس از آن  24در زمان سیدربرداري و  FSHتزریق 
روز بعد از فحلی بتوان تعداد  7اگر . شود نمیبیشتر 
ریزي هاي بزرگ تخمکهاي زرد و نیز فولیکولجسم

شود که در نکرده را مشخص کرد، تفسیر نتایج بهتر می
این مطالعه به دلیل اجراي طرح در مرتع امکان انجام آن 

.نبود
ساعت پس از  12در زمان سیدربرداري یا  FSHتزریق 

زایی را نسبت ، نرخ زایش و برهeCGبدون استفاده از  ،آن
 FSH ،24که ا زمانیام ؛کاهش داد eCGبه گروه شاهد و 

ها ساعت پس از سیدربرداري تزریق شد، نرخ زایش میش
درصد افزایش داد که نسبت به رکوردهاي زایش  80را به 

در تلقیح مصنوعی ) درصد65تا40حدود(معمول 
.Roy et al(گوسفند  1999, Byrne et al. بسیار باال  )2000

 eCGاگرچه این نرخ زایش نسبت به گروه شاهد و  ؛است
ولی از نظر آماري گرایش به دار نداشت، اختالف معنی

کم بودن تعداد ممکن است .داشت) >1/0P(داريمعنی
.دار نشدن این اختالف باشدنمونه دلیلی در معنی

86به حدود  FSH/24hزایی در گروه چنین نرخ برههم

اختالف  eCGدرصد رسید که با گروه شاهد و گروه 
ساعت پس  24یا  FSH ،12یک تزریق . داري داشتمعنی

فولیکول و از خروج سیدر ممکن است بر کیفیت 
اووسیت اثر گذاشته و از این طریق سبب افزایش راندمان 

.Sirjani et al(ها شود تولیدمثلی در میش گزارش . )2012
در محیط کشت اووسیت براي  FSHحضور  که شده است

هاي حاوي لقاح مطلوب است و نسبت به محیط کشت
eCG ها شود تواند باعث افزایش شمار بالستوسیستمی

)Leoni et al. 2001, Ali and Sirard 2005, Presicce 

et al. ساعت بعد از  FSH ،24تزریق . )2011
را یک روز قبل از  FSHمیزان  احتماالً ،سیدربرداري

دهد که ممکن است نه افزایش می خونریزي در تخمک
هاي بزرگ براي تنها باعث افزایش شمار فولیکول

روي کیفیت احتمال دارد بلکه  ،ریزي شودتخمک
نرخ پایین زایش و . مثبت داشته باشد يثیرأاووسیت هم ت

به  احتماالً، FSH/12hو  FSH/0hهاي زایی در گروهبره
عمر این هورمون در خون است يدلیل کوتاه بودن نیمه

)Delemarre et al. 2008(.
یی در نژاد زندي دوقلوزانرخ،گذشتهمطالعاتدر

 ؛)1387خالداري (درصد گزارش شده است  7-10حدود 
حاضر بسیار  يدر حالی که درصد دوقلوزایی در مطالعه

دریافت  FSHهایی که دوقلوزایی تنها در گروه. پایین بود
در مطالعات پیشین هم گزارش . دیده شد ،کرده بودند

نرخ  ،پس از سیدربرداري FSHشده است که تزریق 
.Sirjani et al(دهد ها افزایش میچندقلوزایی را در میش

2012(.
دهد که با وجود نرخ پایین نتایج این تحقیق نشان می

زایی در تلقیح مصنوعی گوسفند در فصل زایش و بره
گرمی هورمون میلی 10تولیدمثلی، استفاده از یک دوز 

FSH ،24 تواند سبب بهبود ساعت پس از سیدربرداري می
.زایی و دوقلوزایی شودنرخ زایش، بره
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of two gonadotropins, eCG and FSH, 

separately or together on reproductive parameters of Zandi ewes. The ewes (n=135), during 
breeding season, were synchronized using CIDR and randomly assigned to 8 treatment 
groups. The control group (n=36) received no treatment. The ewes in eCG group (n=20) 
recieved an im injection of 400 IU eCG at the time of CIDR removal. In addition to eCG 
injection at CIDR removal, the groups eCG+FSH/0h (n=15), eCG+FSH/12h (n=10) and 
eCG+FSH/24h (n=14) ewes were injected 10 mg of FSH at 0, 12 and 24 h after CIDR 
removal, respectively. The ewes in group FSH/0h (n=15), FSH/12h (n=10) and FSH/24h 
administrated one dose of FSH at the time of CIDR removal 0, 12 and 24 h after CIDR 
removal, respectively. All ewes were artificially inseminated using fresh semen of Zandi ram 
in 48 h following CIDR removal. After parturition, the reproductive parameters of ewes and 
birth weight were recorded. The reproductive parameters were analysed using the 
ProcGenmod and the data of birth weight analysed by ProcGLM in SAS 9.1. The highest 
lambing rate was obtained in the group FSH/24 (80%) which it was not significantly different 
(P > 0.05) with control (52.8%) and eCG (55%) groups. Moreover, the highest fecundity rate 
was achieved in FSH/24 group (86%), which was higher (P <0.05) than control (52.8%) and 
eCG (55%) groups. The highest litter size occurred in eCG+FSH/24h group (1.4%), which 
was not significantly different (P > 0.05) compared to other groups. The data of birth weight 
also didn’t show significant differences (P > 0.05) between the treatment groups. The result of 
current research showed that an injection of FSH at 24 h after CIDR removal can be more 
effective on the reproductive parameters of Zandi ewes during breeding season.
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