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هاي متفاوت سیدرگذاري و تزریق هاي تولیدمثلی در برنامهارزیابی شاخص
eCG در خارج از فصل تولیدمثلیدر بزهاي مهابادي

4مختار غفاري و 3، مهدي لطفی*2، حمید کهرام1رضا مسعودي

2/12/91: تاریخ پذیرش31/3/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
همزمانی فحلی خارج از  يدر برنامه eCGهدف از این مطالعه تعیین بهترین مدت زمان تیمار پروژسترون و بهترین زمان تزریق 

 2-4میانگین سنی کیلوگرم و  5/57±45/0وزنی مهابادي با میانگین يس بز مادهأر 103. مهابادي بود يفصل تولیدمثلی در بز ماده
بزهاي گروه. بدون هیچ تیماري در معرض بز نر قرار گرفتند) =10n(گروه شاهد . گروه تقسیم شدند 6این بزها به . انتخاب شدسال

C9-e7)26n= (المللی هورمونواحد بین 300ها به آن 7روز سیدرگذاري شدند و در روز  9مدت به منظور همزمانی فحلی بهeCG  به
روز سیدرگذاري شده و به ترتیب در  17به مدت ) =16n(C17-e17و گروه ) =C17-e15)16nگروه .ت عضالنی تزریق شدصور

-C19و) =17n(C19-e17هايگروه .دریافت کردند eCGهورمون المللی واحد بین 300) 17روز (و روز سیدربرداري  15روزهاي 
e19)18n= (و روز سیدربرداري  17روز سیدرگذاري شدند و به ترتیب در روزهاي  19براي  ،نیز) المللی واحد بین 300)19روز

نتایج .گیري کردندبزهاي نر نژاد مهابادي جفتیابی شدند و باروز بعد از سیدربرداري بزها فحل .دریافت کردند eCGهورمون 
گیري، زایش و ترین نرخ جفتبیش. گردیدندآنالیز  SASافزار نرمProcGenmodازتولیدمثلی با استفاده هاي فراسنجهحاصل از 

مشاهده شد که با تیمار شاهد اختالف  C19-e17در گروه  ،یابی و دوقلوزایی نیزترین نرخ فحلو بیش C17-e17زایی در تیمار بزغاله
با نظر به نداشتن تفاوت نتایج این مطالعه،. )<05/0P(دار نداشتنداما با سایر تیمارها اختالف معنی ؛)>01/0P(داري داشت بسیار معنی

سازي فحلی در را براي همزمان C9-e7گیري شده و کوتاه بودن روش درمانی، تیمار تولیدمثلی اندازههاي فراسنجهيدار در همهمعنی
.کندمیمهابادي پیشنهادخارج از فصل تولیدمثلی براي بزهاي 

eCGسازي فحلی، بزهاي مهابادي، سیدر، همزمان :کلیديکلمات 

  مقدمه
هاي تولیدمثل و روش يدر زمینهمطالعات کمی.

سازي فحلی در نژادهاي مختلف بز در مناسب همزمان
سازي فحلی امکان کنترل همزمان. کشور انجام شده است

براي برخورداري از  هاي مناسب سالزایمان را در زمان
هاي دام يبازار مناسب تولیدات، تغذیه هماهنگ همه

فراهم مدیریت مناسب گله کافی، کارگر و  يآبستن، علوفه
جا چنین از آنهم .)Whitley and Jackson 2004(سازد می

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه دانشجوي دکتراي تخصصی، 1
، پردیس کشاورزي و علوم و مهندسی کشاورزي يدانشکدهاستادیار گروه علوم دامی،  *2

علوم و يدانشکدهکارشناسی ارشد فیزیولوژي دام، گروه علوم دامی،  يآموختهدانش 3
دانشگاه ارومیه استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي،4

هاي فصلی تولیدمثل کننده ،تر نژادهاي بز ایرانیکه بیش
، در نتیجه القاي فحلی و آبستنی )1387خالداري (هستند 

 يتواند در جهت عرضهدر خارج از فصل تولیدمثلی می
گویی به تقاضاي تولیدات صنعت پرورش بز و پاسخ

سازي همزمان. ثر باشدؤکنندگان در طول سال ممصرف
هاي به روشتواند میمعموالً ،فحلی در بزهاي شیري

.Ott et al(اثر جنس نر : انجام شودمتفاوت  1980a,

پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران
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Véliz et al. ، دستکاري میزان روشنایی و فتوپریود )2002
.BonDurant et al(غیرتولیدمثلی در فصل  ، یا با )1981

.Ott et al(تیمارهاي هورمونی  1980b( .تیمارهاي 
هاي مختلف در طول سال هورمونی مناسب نسبت به زمان

توان فحلی در طول فصل تولیدمثلی می. متفاوت هستند
تزریق پروستاگلندین، همزمان  2يرا با استفاده از برنامه

توان با استفاده چنین در هر زمان از طول سال میهم.کرد
فحلی را در بزهاي شیري همزمان کرد  ،از پروژسترون

)Corteel et al. هاي هورمونی معمول تکنیک. )1982
سازي فحلی شامل استفاده از ابزارهاي آغشته براي همزمان

هاي پروژسترون داخل واژنی و یا استفاده از پروژستاژنبه 
-و مدروکسیسنتتیک از قبیل فلورجستون استات 

استنورجستومت هايو ایمپلنتپروژسترون استات
)Fukui et al. 1999, Kusina et al. به طور .)2000

پروژسترون واژینال و / معمول ابزارهاي حاوي پروژستاژن
هاي زیرپوستی پروژسترون به همراه یک تزریق ایمپلنت

ساعت قبل یا در  eCG( ،48(گونادوتروپین کوریون اسب 
سازي فحلی در راي همزمانهنگام حذف پروژسترون، ب

Freitas(شوند فصل غیرتولیدمثلی استفاده میبزها در 

et al. 1997, Rubianes et al. 1998, López-Sebastion
et al. 1999, Medan et al. هدف از این مطالعه . )2002

تعیین بهترین مدت تیمار پروژسترون و بهترین زمان 
در خارج از فصل تولیدمثلی در بزهاي  eCGتزریق 

.مهابادي است

  هامواد و روش
 يپژوهشی علوم دامی دانشکده يدر مزرعه این مطالعه

کشاورزي دانشگاه تهران واقع در شهر کرج و در خارج از 
س أر 103در این آزمایش از  .تولیدمثلی انجام شدفصل

کیلوگرم و  5/57±45/0مهابادي با میانگین وزنی يبز ماده

6این بزها به  .گردیدسال استفاده  2-4میانگین سنی 
) =10n(گروه اول به عنوان گروه شاهد:گروه تقسیم شدند

در معرض آمیزش با بز نر  eCGبدون دریافت سیدر و 
به منظور همزمانی ) =C9-e7)26nگروه . قرار گرفت

به  7گذاري شد و در روز 1روز سیدر 9مدت فحلی به
به صورت  2eCGالمللی هورمون واحد بین 300ها آن

 17مدت به) =C17-e15)16nگروه . عضالنی تزریق شد
واحد  300مقدار  15روز سیدرگذاري شد و در روز 

) =C17-e17)16nگروه . دریافت کرد eCGالمللی بین
روز سیدرگذاري شد و در روز  17مدت به ،نیز

المللی واحد بین 300ها به آن) 17روز (سیدربرداري 
eCG گروه . تزریق شدC19-e17)17n= (19مدت به 

واحد  300ها به آن 17روز سیدرگذاري شد و در روز 
C19-e19و در نهایت گروه تزریق شد eCGالمللی بین

)18n=( روز سیدرگذاري شد و در هنگام  19مدت به
المللی واحد بین 300ها به آن) 19روز (سیدربرداري 

eCG  سیدربرداري بزها یک روز بعد از . گردیدتزریق
. کردند يریگ جفتبزهاي نر مهابادي یابی شدند و بافحل

حرکت بودن بزهاي ماده و اجازه دادن به پرش بز نر به بی
ی ابیفحلنرخفحلی در نظر گرفته شد و يعنوان نشانه

و ) x100تعداد کل بزهاي ماده /تعداد ماده بزهاي فحل(
گیري جفتتعداد ماده بزهاي (3يریگ جفتنرخ 

.x100()Zeleke et alتعداد کل بزهاي ماده /کرده 2005( 
تعداد (4بعد از زایش درصد آبستنی. ها محاسبه شدآن

گیري کرده تعداد ماده بزهاي جفت/بزهاي زایش کرده
x100 ()Zeleke et al. تعداد ماده (5نرخ زایش،)2005

تعداد کل ماده بزها در هر گروه / بزهاي زایش کرده
x100(6زاییبزغاله، نرخ)تعداد کل / هاتعداد کل بزغاله

تعداد کل (7و دوقلوزایی) x100ماده بزها در هر گروه 

1- EAZI-BREEDTM, CIDR®, New Zealand
2- PREGNECOL, Bioniche Animal Health A/Asia 
3- Conception rate
4- Pregnancy rate
5- Kiding rate
6- Fecundity rate
7- Litter size

Australia, Armidale NSW
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) زایش کرده در هر گروهتعداد کل ماده بزهاي/ هابزغاله
یابی، نرخ فحل نتایج حاصل از .گردیددر هر گروه محاسبه 

زایی و دوقلوزایی با استفاده ازدرصد آبستنی، بزغاله
ProcGenmod افزار نرمSAS آنالیز شدند.

  نتایج
هاي به دست آمده در این نتایج آنالیز آماري داده

یابی نتایج فحل. نشان داده شده است 1مطالعه در جدول 
 C19-e17)2/88ترین فحلی در گروه نشان داد که بیش

 5/87(C17-e17هاي اتفاق افتاد که با گروه) درصد
) درصد 1/73(C9-e7و ) درصد 8/77(C19-e19، )درصد

هاي ولی با گروه ؛)<05/0P(داري نداشت اختالف معنی
C17-e15)3/56 اختالف ) درصد 10(و شاهد ) درصد

ترین نرخ گروه شاهد کم). >05/0P(دار داشت معنی
و ) درصد 10(زایی ، بزغاله)صددر 10(گیري جفت

ها اختالف گروه يرا نشان داد که با همه) 1(دوقلوزایی 
گیري ترین نرخ جفتبیش). >05/0P(داري داشت معنی

و پس از آن در  درصد 5/62با نرخ  C17-e17در گروه 

که به ترتیب  C9-e7و  C19-e19،C19-e17هاي گروه
درصد و  9/52درصد، 6/55گیري هاي جفتداراي نرخ

 C17-e15)5/37شد که با گروه  همشاهد ،بودند درصد 50
اما با  ؛)<05/0P(دار نداشتند اختالف معنی ،نیز) درصد

داري داشتند اختالف معنی) درصد 10(گروه شاهد 
)05/0P< .(درصد 100ها گروه ينرخ آبستنی در همه 

 گیري کرده آبستنماده بزهاي جفت يدر واقع همه ؛بود
 100زایی باالترین نرخ بزغاله. دزایش کردن شدند و نهایتاً

-مشاهده شد که با گروه C17-e17بود که در گروه  درصد

با نرخ  C9-e7، درصد  11/94با نرخ  C19-e17هاي 
اما با  ؛)<05/0P(دار نداشت اختالف معنی درصد 92/76

دار و شاهد اختالف معنی C19-e19 ،C17-e15هايگروه
از  C19-e17دوقلوزایی نیز در گروه ). >05/0P(داشت 

-C17-e15 ،C17هاي تر بود که با گروهها بیشسایر گروه

e17  وC9-e7 05/0(داري نداشت اختالف معنیP>(اما  ؛
دار داشت و شاهد اختالف معنی C19-e19هاي با گروه

)05/0P<.(

 گیري جفت، نرخ )x 100تعداد کل بزهاي ماده /تعداد ماده بزهاي فحل(ی ابی فحل نرختولیدمثلی شامل هاي  فراسنجه : 1جدول 
تعداد ماده بزهاي /تعداد ماده بزهاي زایش کرده(، نرخ آبستنی )x100تعداد کل بزهاي ماده /گیري کرده تعداد ماده بزهاي جفت(

زایی ، نرخ بزغاله)x100تعداد کل ماده بزها در هر گروه / تعداد ماده بزهاي زایش کرده(، نرخ زایش )x100گیري کرده  جفت
تعداد کل ماده بزهاي زایش کرده در / هاتعداد کل بزغاله(و دوقلوزایی ) x100تعداد کل ماده بزها در هر گروه /هاتعداد کل بزغاله(

در بزهاي نژاد مهابادي) هر گروه
دوقلوزایی(%)زایی نرخ بزغاله(%)نرخ زایش (%)نرخ آبستنی (%)يریگ جفتنرخ (%)یابی فحلگروه
c10)10/1(b10)10/1(100)1/1(b10)10/1(c10c1شاهد
C9-e7ab1/73)26/19(a50)26/13(100)13/13(a50)26/13(ab92/76ab53/1

C17-e15b3/56)16/9(ab5/37)16/6(100)6/6(ab5/37)16/6(b5/62ab66/1
C17-e17ab5/87)16/14(a5/62)16/10(100)10/10(a5/62)16/10(a100ab6/1
C19-e17a2/88)17/15(a9/52)17/9(100)9/9(a9/52)17/9(a11/94a77/1
C19-e19ab8/77)18/14(a6/55)18/10(100)10/10(a6/55)18/10(b66/66bc2/1

).>05/0P(دار است اختالف معنی يدهنده نشاندر هر ستون ) a,b,c(حروف باالنویس متفاوت 
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  بحث
 يسازي شده به وسیلههاي همزمانیک از دامدر هیچ

سیدر، افتادن سیدر از واژن و یا خروج ترشحات بدبو یا 
.Carlson et al(چرکین از واژن مشاهده نشد  در . )1989

تنها  ،گروه شاهد که از هیچ هورمونی استفاده نشده بود
در . تشخیص داده شدنددرصد از ماده بزها فحل 10

مطالعات پیشین هم نشان داده شده است که درصد فحلی 
هاي هاي بدون تیمار پروژسترون در مقایسه با گروهدر دام

تیمار شده با پروژسترون در خارج از فصل تولیدمثلی 
Wheaton(تر است بسیار پایین et al. 1993, Karaca

et al. واضح است که در خارج از فصل . )2009
سازي فحلی ایجاد فحلی، نیاز به همزمانتولیدمثلی، براي 

و به ) 1388ممویی و همکاران (دارد وجود با پروژسترون 
یابی همین دلیل است که در بازه زمانی مشخصی که فحل

در این آزمایش انجام شد، بزهاي گروه شاهد درصد 
 يالبته دلیل مشاهده. فحلی بسیار پایینی را نشان دادند

حضور ثیر أتتواند می ،یک مورد فحلی در گروه شاهد نیز
1این استراتژي به عنوان اثر نر. باشدبزها بز نر در کنار ماده

شود که در تحقیقات قبلی هم نشان داده شدشناخته می
هاي تخمدانی که حضور بز نر سبب به راه انداختن چرخه

گردد و میدر آغاز فصل تولیدمثلی ها روزه در ماده 7تا  5
دهد روي می 9تا  7ریزي بین روزهاي فحلی و تخمک

)Chemineau 1983( .یابی در نرخ فحلداراختالف معنی
بین تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان داد که عالوه بر 

س نر در گله، در خارج از فصل تولیدمثلی نیاز نحضور ج
در این . به سیدرگذاري براي القاي فحلی وجود دارد

 هايجهنفراسها، دیگر پایین دامگروه با توجه به فحلی 
، نرخ آبستنی، نرخ زایش يریگ جفتتولیدمثلی شامل نرخ 

زایی و دوقلوزایی هم بسیار پایین بود و با و نرخ بزغاله
این اختالف زیاد .دار داشتتمام تیمارها اختالف معنی

دلیل عدم فعالیت تخمدانی بزهاي  احتماالًنشان داد که 
تحقیق، یابی در اینزمانی محدود فحل يگروه شاهد در بازه

.باشدمیها آن بودن به دلیل خارج از فصل تولیدمثلی

Robin گزارش کردند که  1994در سال و همکاران
سازي شده در خارج از فصل تولیدمثلی با بزهاي همزمان

المللی واحد بین 400تیمار اسفنج آغشته به پروژسترون و 
فحلی نشان دادند که با نتایج  درصد eCG ،86هورمون 

شده در  ءچنین در فحلی القاهم .این مطالعه مطابقت دارد
اثر نر و یک تزریق  يخارج از فصل تولیدمثل به وسیله

گرم پروژسترون در زمان قرارگیري در معرض میلی 25
روز  9میکروگرم کلوپروستنول  75دام نر و یک تزریق 

ام جسم زرد تولید شده، بعد، براي از بین بردن زودهنگ
با درصد بود که  5/87ترین نرخ فحلی ثبت شده بیش
در این مطالعه مطابقت  C19-e17و  C17-e17هاي گروه

López-Sebastian(دارد  et al.  يدر مطالعه.)2007
در فصل  eCGدیگري استفاده از تزریقات مکرر 

غیرتولیدمثلی براي ایجاد فحلی در بزهاي نژاد موهیر، نرخ 
هاي درصد را در پی داشت که در این مطالعه نرخ 80فحلی 

.Karaca et al(فحلی باالتري هم ثبت شده است  2009(.2.

ها در گروه يریگ جفتیابی و نرخ نرخ فحل يمقایسه
فحلی را نشان  عالئمهایی که دام يدهد که همهنشان می

در دیگر  این موضوع اند کهنکرده يریگ جفت،اندداده
 Wuliji et(مطالعات خارج از فصل هم دیده شده است 

al. شاید عوامل محیطی مانند هواي گرم و یا .)2003
در  Sugiyama. ناکافی از دالیل این موضوع باشدتغذیه 

گزارش کرد که استرس گرمایی سبب کاهش  1999سال
هایی که دامدر تحقیق حاضر، البته . شودنرخ لقاح می

دهد کردند همگی آبستن شدند که نشان می يریگ جفت
هاي ماده با دام ياست و همهتوانایی بزهاي نر کافی بوده 

بهترین نرخ  .کردندآبستن شدند و زایش  يریگ جفت
هاي خارج از فصل روي بزهاي شیري که زایش در مطالعه

سازي روز با اسفنج یا سیدر همزمان 20تا  14به مدت 
 400شده بودند و در زمان برداشت تیمار پروژسترون 

درصد  56و  9/53دریافت کردند،  eCGالمللی واحد بین

1- Male effect
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.Ritar et al(بود  1989, Robin et al. هاي که گروه )1994
C17-e17  وC19-e19 ین مطالعه نرخ زایش باالتري در ا

.را نشان دادند
تا  9سترون بین مدت زمان تیمار پروژتحقیق در این 

گزارش کرد  1997در سال Gordon. روز بوده است 19
روز به  18تا  10تواند به مدت که تیمار پروژسترون می

در  .ابزارهاي واژنی در اختیار دام قرار گیرد يوسیله
مطالعات بعد نشان داده شد که تیمار طوالنی مدت 

.Diskin et al(تري است پروژسترون همراه با باروري پایین

به دلیل  ،کاهش مدت زمان تیمار پروژسترون. )2002
 هايتر، امکان کاهش ترشحات و عفونتمدیریت آسان

تري دارد واژنی و افزایش باروري طرفداران بیش
)Fonseca et al. آمده در  به دستبهترین اعداد . )2005

بود که  C19-e17و  C17-e17هاي این مطالعه در گروه
ها به ترتیب مدت زمان حضور سیدر در واژن در این گروه

. روز در خارج از فصل تولیدمثلی بوده است 19و  17
هاي یک از شاخصدر هیچ ،نیز C9-e7چنین تیمار هم

اختالف C19-e17و  C17-e17هاي باروري با گروه
که با توجه به کوتاه بودن روش درمانی داري نداشت معنی

توان روش همزمانی این گروه را براي می C9-e7در گروه 
.بزها در خارج از فصل تولیدمثلی پیشنهاد داد

تر ها در این مطالعه بیشنتایج نشان داد که بهترین پاسخ
ساعت قبل از سیدربرداري  48که مربوط به تیمارهایی بود

در مطالعات پیشین . را دریافت کرده بودند eCGهورمون 
در زمان برداشت تیمار  eCGنشان داده شده که استفاده از 

داري در ساعت قبل از آن، اثر معنی 48پروژسترون و یا 
.Ritar et al(بز  نرخ باروري و زایش در و میش  )1989

.)Koyuncu and Ozis 2010(ندارد 
يها دامتمام  بود کهاز نتایج قابل توجه این تحقیق این 

هاتر گروهو نیز در بیش شدندآبستن  ندکرد يریگ جفت
اند که نسبت به از ماده بزها دوقلوزایی داشته بیش از نیمی

سایر مطالعات خارج از فصل دوقلوزایی باالتري را نشان 
Robin(دهد می et al. 1994, Zarkawi et al. 1999,

Wuliji et al. چنین هیچ سقط جنین و و هم )2003
خارج از فصل  يزایی گزارش نشد که با مطالعهمرده

Robinمطابقت نداشته است 1994در سال و همکاران.
-C9-e7, C17-e17, C19درمانی  يها گروهدر  ها پاسخ

e17, C19-e19 اختالف  یدمثلیتولهاي در تمام فراسنجه
جا که وجود سطح باالي از آن. نداشت يداریمعن

پروژسترون در تولیدات دامی نامطلوب است، استفاده از 
 يکنترل شده است و اتحادیه کامالًپروژسترون در اروپا 

مانند (قانون منع فروش تولیدات بز  2004اروپا از سال 
در طول مدت استفاده از پروژسترون ) شیر و پنیر حاصله
 Martemucci and D'Alessandro(را تصویب کرد 

تحقیق، کوتاه بودن روش با نظر به نتایج این . )2011
تر و براي جلوگیري از برخی درمانی، مدیریت آسان

توان گروههاي تولیدمثلی بزهاي ماده میمشکالت در اندام
C9-e7 سازي بزهاي ماده در را براي انتخاب همزمان

.خارج از فصل تولیدمثلی پیشنهاد داد
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the best period of progesterone treatment and 

the time of eCG injection during estrous synchronization in nonbreeding season in Mahabadi 
does. During nonbreeding season, 103 Mahabadi does, weighing 57.5±0.45 Kg, 2-4 years old, 
were used in the trail. These does randomly assigned to 6 groups. The control group (n=10) 
exposed to Mahabadi bucks without any treatments. The group C9-e7of does (n=26) were 
synchronized using CIDR for a period of 9 days and injected 300 IU eCG at day 7. In groups 
C17-e15 (n=16) and C17-e17 (n=16), CIDR inserted for 17 days and eCG injected at days 15
and 17, respectively. The groups C19-e17 (n=17) and C19-e19 (n=18) synchronized by CIDR 
for 19 days and received 300 IU eCG at days 17 and 19, respectively. Estrus detected one day 
after CIDR removal, then, the does were mated with Mahabadi bucks. The reproductive 
parameters were analyzed by ProcGenmod using SAS 9.1. The highest mating, kidding and 
fecundity rates were obtained in group C17-e17 and the highest estrus detection rate and litter 
size were achieved in group C19-e17 that were significantly higher than control group 
(P<0.01) but didn’t have significant differences with other groups (P>0.05). In all 
reproductive parameters measured, there were not significantly differences (P>0.05) between 
C9-e7 group and the other treatment groups of does. Furthermore, the short treatment period 
of progesterone insertion using in group C9-e7 compared with the other groups, will suggest 
that this group could be recommended for estrous synchronization program in nonbreeding 
season of Mahabadi does.

Keywords: Estrous synchronization, Mahabadi does, CIDR, eCG
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