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  چکيده

  

به همين . هاي تالشي بودهدف از اين تحقيق دستيابي به بهترين زمان تلقيح مصنوعي در ميش

تمام .  تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم شدندراس ميش تالشي انتخاب و به طور١٥٠منظور تعداد 

 ي به ازايدربرداري شده و همزمان با سيدرگذاري روز س١٤شدن فحلي به مدت ها براي همزمانميش

 ساعت پس از ٢٨گروه اول .  به صورت عضالني تزريق شدPMSG يالمللني واحد ب٤٠٠ش يهر م

 پس از ٥٢و گروه سوم ) AI40( دري ساعت پس از خروج س٤٠، گروه دوم )AI28(در يخروج س

 ساعت پس از خروج ٢٤ ها حدودشي ميتمام . شدنديح داخل گردن رحميتلق) AI52( دريخروج س

 نشان داد كه در نرخ يدمثليح و عملکرد تولي تلقيج بازدهينتا.  را نشان دادنديدر عالئم فحليس

  ح، نرخ ي تلقياما بازده. هده نشد مشايداريمعنها، اختالفن گروهي بيي و دوقلوزاييچندقلوزا

 يح و بازدهي تلقيبازده). >٠٥/٠P( بودنديداري اختالف معني مختلف دارايها و در گروهييزابره

 ١٨ که AI28 درصد بود كه با گروه ٣٨ و ٥٠به ترتيب برابر با AI52  و AI40 يهامان در گروهيزا

 به ترتيب AI52 و AI40  يها در گروهييزانرخ بره). >٠٥/٠P( داشت يداريدرصد بود تفاوت معن

نتايج حاصل ). >٠٥/٠P(  نشان دادي تفاوت معني دارAI28 درصد بود كه با گروه ٣٨ و ٥٨برابر با 

 ساعت پس از خروج ٥٢ تا ٤٠از اين تحقيق نشان داد كه بهترين زمان تلقيح در ميش تالشي بين 

  .سيدر مي باشد

 
  .سازي فحلي، تلقيح مصنوعي، ميش تالشيهمزمان، CIDR ،PMSG :دييهاي کل واژه

  

  مقدمه
 حي مدرن، تلقي با دامپروريهاامروزه در کشور

 اهداف شبردي در پي روش علمکي به عنوان يمصنوع
 و پرورش ي در صنعت گاوداري و اصالحي مثلديتول

 Mamoie, 1996; Simonetti et) روديگوسفند به کار م

.al., 2002; Cardenas et al., 2004)ني در کشور ما ا 
رگ و تا   دول،ي اصيهايروش فقط در بخش گاودار

 که نيبا توجه به ا. شودي عمل مي بوميها در گاويحد
 لي کشور را گوسفند و بز تشکي واحد دامياديتعداد ز

 از آن فاده و استي مصنوعحي توجه به روش تلقدهد،يم
 يهاتيف از ظرشتري بيور بهرهيدر زمان مناسب برا

 گوسفند ي بوميها نژادي و اصالح نژاديدمثليبالقوه تول
 ;Mamoie, 1996)رسدي به نظر ميو بز ضرور

Cardenas et al., 2004). را ي مصنوعحيتلق محققين 
 يمثل دي توليهاتي ظرفشي روش مناسب جهت افزاکي

 Maxwell et) گوسفندان گزارش کردندي نژاداصالحو 

al., 1986; Anel et al., 2005; Fair et al., 2007). 
Evans et al. (1990) و King et al.  (2004) گزارش 
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 گوسفندان در فصل ي مصنوعحيلقتکردند که 
 و ييزا، نرخ برهي بارورشي منجر به افزادمثليرتوليغ

 ،ي مصنوعحي کاربرد تلقدر .شودي مماني زايبازده
 يزهمزمان سا.  استتي حائز اهمينمودن فحلهمزمان

 محدوده کي که گوسفندان در شودي باعث ميفحل
 ي دوره زمانکي گوسفندان در ي فحل شده و تماميزمان
. (Mamoie, 1996; Niasari et al., 2004)  شوندحيتلق
 را با ييلوزا و دو قييزا نرخ برهشي افزانحققيم

 پروژسترون به گرميلي م۳۰۰ ي اسفنج حاويريبکارگ
در  PMSG يالمللني واحد ب۳۰۰ روز به همراه ۱۴مدت 

 حي تلققي از طردمثلي در فصل تولنوسيگوسفند نژاد مر
 Cognie et al., 1990; Greling)کردند گزارش يمصنوع

et al., 1997) .و ييزا بهبود نرخ برهگریين دمحققي 
 يدرگذاري سقي را از طري تالشيهاشي در مييدوقلوزا

 PMSGيلمللاني واحد ب۴۰۰ قي روز و تزر۱۴به مدت 

 ,.Bostani et al) گزارش کردنددريدر زمان خروج س

2004).  
 شد با استفاده از سه زمان ي سعقي تحقني ادر

 قي وتزردري بعد از خروج سي مصنوعحي تلقيمتفاوت برا
 ي مصنوعحي زمان تلقنيبهتر PMSG مقدار مناسب
هدف از انجام . رديگ قراري مورد بررسيدرگوسفندتالش

 در ي مصنوعحي زمان تلقني بهترنييع تقي تحقنيا
   .بود ي تالشيهاشيم

  
  هامواد و روش

 يالقييق درارتفاعات املش در منطقه ين تحقيا
 يرو)  شرق شهرستان رشتيلومتريک۱۲۰(دشت اربودار
تعداد . گرفت  انجامان نژاد تالشي در اواخر تيرماهگوسفند
 با سن  سالم بودنديمثلديش که از نظر تولي راس م۱۵۰
 يبرا کيلوگرم ۵۶± ۵/۵  سال و ميانگين وزن۴ تا ۲

ها فقط با ه داميتغذ. ق انتخاب شدندين تحقي اياجرا
 افتي دريره کمکيچ جيچراگاه بود وه استفاده از مرتع و

  و با ماه ريت اواخر  دري فحليسازهمزمان. نکردند
شد که از  کردن فاز لوتئال انجام يروش طوالن

CIDR(Intervet, Holand) ياف داخل مهبليک شي که 
. شد  است استفادهيعي گرم پروژسترون طب۳/۰ يحاو
در هنگام خروج .  روز خارج شدند۱۴ها پس از دريس
 واحد ۴۰۰ يها به صورت عضالنشيها به تمام مدريس

هاي سپس در زمان .دق شي تزرPMSG يالمللنيب
ح يلقدر تي ساعت بعد از خروج س۵۲ و ۴۰، ۲۸مختلف 
  .  انجام شديرحمگردن  بصورت داخليمصنوع
 راس قوچ با استفاده از مهبل ۱۲ن مرحله از يدر ا
ر يق از شين تحقيدر ا.  به عمل آمديريگ اسپرميمصنوع
 قي جهت رقي درصد چرب۵/۲زه با يليزه و استريهموژن

 از يري جلوگيبرا.  استفاده شد۱:۱ به نسبت يکردن من
خ قرار ي يشده در فالسک حاوقي رقي، منييشوک گرما
م ي تقسيش به سه گروه مساوي راس م۱۵۰. داده شد
ها سنين و وزنهاي مختلف  بطوريکه در همه گروهشدند

ش ي راس م۵۰ها، از قوچيريگبعد از اسپرم. وجود داشت
در آنها ي ساعت از خروج س۲۸، که )AI28( گروه اول

 ۵۰. ح شدندي تلقيگذشته بود بصورت داخل گردن رحم
 ساعت از بعد ازخروج AI40( ،۴۰(ش گروه دوم يراس م

 ساعت بعد AI52( ،۵۲(ش گروه سوم ي راس م۵۰در و يس
  .شدند يح داخل گردن رحميز تلقيدر نياز خروج س
  نسبت تعداد  (ييزا نرخ بره،هاشيمان ميپس از زا

  )گيري كردههاي جفتدنيا آمده به ميش هاي بهبره

(Zeleke et al., 2005)نسبت تعداد (يي، نرخ دوقلوزا 
 يها به تعداد کل برهداشتنديي  که دوقلوزاييهاشيم

 ماني زاي، بازده (Bostani et al., 2004))متولد شده
 )شدهحي تلقيهاشيمان کرده به مي زايهاشينسبت م(

(Bostani et al., 2004)نسبت تعداد ( ، نرخ چندقلوزايي
 )مان کردهي زايهاشيشده به تعداد م متولديهابره

(Zeleke et al., 2005) نسبت تعداد ( و بازدهي تلقيح
 حي تلقيهاشيشده به تعداد مبارور يهاشيم

داده ها با .  محاسبه شد (Mamoie et al., 1996))شده
 اسکور يک طرفه و دو طرفه آزمون کاي استفاده از مدل

  .سه شدندي درصد مقا۵در سطح احتمال 
  
 ج ينتا

در رخ نداد و ي سها خروج يک از ميشدر هيچ
 هاشيتمام م. ز مشاهده نشديدر ني از سيعفونت ناش

 را ي عالئم فحلدريپس از خروج سساعت  ۲۴حدود 
نشان  ۱ در جدول يدمثلي عملکرد تولجينتا .نشان دادند
 ني بيي و دوقلوزاييدر نرخ چندقلوزا. است داده شده

اما .  مشاهده نشديداريمعن  مختلف، اختالفيهاگروه
 ي مختلف دارايها گروهماني زاي و بازدهييزانرخ برهدر 
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 ييزا نرخ برهني بهتر.)>٠٥/٠P( بودند دارياختالف معن
 ۵۸ با AI40گروه .  مشاهده شدAI52 وAI40 ي هادر گروه

 نيبهتر . بودييزا نرخ برهزاني مني باالتريدرصد دارا
 مشاهده AI52 و AI40 ي هادر گروهز ين ماني زايبازده
 ي بازدهزاني مني باالتري درصد دارا۵۰ باAI40گروه . شد
 مختلف در يها در گروهحي تلقي بازدهجينتا . بودمانيزا

- گروهحي تلقيدر بازده .است  نشان داده شده۲جدول
. )>٠٥/٠P(بودند داري اختالف معنيدارا مختلف يها
مشاهده  AІ52 و AІ40ي هاگروه   درحي تلقي بازدهنيبهتر
 ي بازدهني باالتري درصد دارا۵۰با  AІ40 گروه. شد
  . بودحيتلق
  

  هاي تالشيتوليدمثلي ميش  نتايج عملکرد‐۱جدول 

  گروه
 يها شيتعدادم
 ح يتلق

  )راس(شده 

 يبازده
  مانيزا
  )درصد(

 نرخ
 ييزا بره

  )درصد(

نرخ 
 ييدوقلوزا

  )درصد(

 نرخ
ييچند قلوزا

AI28 ۵۰  b۱۸  b۱۸  a۰  a۱  
AI40  ۵۰  a۵۰  a۵۸  a۴  a۰۷/۱  
AI52  ۵۰  a۳۸  a۳۸  a۰  a۱  

دار حروف غيرمشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معني
  ). P>٠٥/٠( است

AI28: ساعت بعد از خروج سيدر تلقيح شدند٢٨هايي که ميش . 
AI40 :شدند  ساعت بعد از خروج سيدر تلقيح٤٠هايي که ميش .
AI52 :از خروج سيدر تلقيح شدند ساعت بعد ٥٢هايي که ميش.  

   
  مقايسه بازدهي تلقيح در گروههاي مختلف ‐۲جدول 

  گروه
تعداد 
  )راس(ميش

ميش هاي بارور 
  )راس(شده

بازدهي 
  )درصد(تلقيح

AІ28 ۵۰  ۹  b۱۸  
AІ40  ۵۰  ۲۵  a۵۰  
AІ52  ۵۰  ۱۹  a۳۸  

دار حروف غيرمشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معني
  ).P>٠٥/٠( است

AI28:بعد از خروج سيدر تلقيح شدندساعت‐٢٨هايي که ميش . 
AI40: شدند  ساعت بعد از خروج سيدر تلقيح٤٠هايي که ميش .
AI52 :ساعت بعد از خروج سيدر تلقيح شدند٥٢هايي که ميش .  
  

  بحث
 در مشاهده نشدي از سيق عفونت ناشين تحقيدر ا
  دريط  کامالً بهداشتيت شرايتواند به علت رعايکه م
 يهاشين چون ميهمچن.  باشديگذاردريس اتيعمل
 مهبل تحت يدارهستند و قسمت خارج دنبهيتالش

ک يدر تحت يشود که سيرد، باعث ميگيپوشش قرار م
گرفته و احتمال افتادن آن به  قراريعيحفاظت طب
 و يگذاردريس اتيدقت در هنگام عمل. حداقل برسد

مهبل عامل  يدر در مجراينحوه قرار دادن درست س
. شودي از افتادن آن محسوب ميري جلوگي برايمهم

Bostani et al. (2004) و Talebi et al. (2006)زان ي م
  . کردند ازآن را صفر گزارشيدر و عفونت ناشيخروج س
ق يدر و تزريها بعد از خروج سشيق مين تحقيدر ا
PMSGساعت بعد از ۲۴ ين در فاصله زمانيانگي بطور م 

زان پروژسترون در يم.  را نشان دادنديالئم فحلق، عيتزر
به ماند و خل رحم قرار دارد باال ميدر در داي که سيزمان

 وابد ييزان پروژسترون کاهش ميدر ميمحض خروج س
 باال رفته و باعث استراديول  تاکشدي روز طول م۱‐۲

 ;Hashemi & Hasani, 1996) شوديبروز عالئم فحل
Mamoie, 1996; Knights et al., 2001; 
Mahmoodzadeh, 2001; Thatcher et al., 2002; 

Capdenas et al., 2004; Fair et al., 2007) .از يکي 
ن يک زمان فحل شدند ايها در شي مي که همگيليدال

 در بکاريکسان، سي روز ۱۴ش ها ي مي تماميبود که برا
 گزارش کردند که در Huseini et al. (1998). شد برده
 بطور ريزي، نرخ تخمکPMSG درمان شده با يش هايم

 به مدت يزان فحلين مي باالتر بود و همچني داريمعن
 گزارش Khaldari et al. (2004) .چند ساعت جلو افتاد

   واحد ۴۰۰در به همراه يکردند که با استفاده از س
 ۳۶، يزند  نژاديهاشي درصد مPMSG۱۰۰  يالمللنيب

 . را نشان دادنديعالئم فحلدر يساعت پس از خروج س
ه ي در سوري نژاد آواسيش هاي ميق رويک تحقيج ينتا

 را حدود يها عالئم فحلشي درصد از م۸۲نشان داد که 
 آغشته به ي ساعت پس از خروج اسفنج ها۳۶‐۴۸

ن يدر ا. (Greling et al., 1997)پروژسترون نشان دادند 
 چند ساعت نسبت به روش فقط يق فحليتحق
ل آن استفاده از ي، زودتر رخ داد، که دليذاردرگيس

PMSGبود  .PMSGزان ي به مي باعث جلو افتادن فحل
 ;Hashemi & Hasani, 1996)  شوديچند ساعت م

Niasari et al., 2004). همچنين شايد دليل اختالف اين 
باشد که در اين تحقيق مشاهده فحلي به صورت گروهي 

ا به صورت انفرادي هانجام شد و به علت جمعيت گروه
  .ثبت نشد

 يدمثليتول عملکرد و حيتلق يج بازدهيبر اساس نتا
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مان در ي زاي و بازدهييزاح، نرخ برهي تلقين بازدهيبهتر
ح يت تلقي موفقيبرا. شدمشاهده AI52 و  AI40  هايگروه
 ريزي و زمان تخمکي از طول فحلي، آگاهيمصنوع
ها، با توجه به شي در اکثر ميزيرتخمک. از استيمورد ن

 اتفاق ي در ارتباط با شروع فحليهر نژاد، در زمان ثابت
 ;Donovan et al., 2004; Anel et al., 2005)افتد يم

Fair et al., 2007) .ح ي تلقيق کاهش بازدهين تحقيدر ا
 ۲۸ يعني) AI28 (يح مصنوعيها در زمان اول تلقشيم

ل باشد که ين دليتواند به ايم دريساعت پس از خروج س
 يزير بوده و تخمکي فحلين گروه در ابتداي ايهاشيم

-ح در گروهي تلقيش بازدهيافزا. آنها هنوز رخ نداده بود
ح يباشد که تلق واندتيل مين دليبه ا AI52 و  AI40 هاي
که   صورت گرفتيزير تخمکمناسبها در زمان شيم

 ين مدت باالست و از طرفيها در طول اشي ميبارور
 ۱۲‐۲۴   نيدت زمان زنده ماندن تخمک آزاد شده بم

 ۱۵داکت يساعت و عمر مناسب اسپرم در رحم و اوو
 ;Hashemi & Hasani, 1996)  باشديساعت م

Mamoie, 1996) .قات يبر اساس تحقDonovan et al. 
(2004) ،Anel et al. (2005) و Fair et al. (2005) نوع 
رگذار بر زمان يتاث از عوامل يکيتواند يش مينژاد م
  .  باشديزيرتخمک
 وهيل كراس  نژاد لولندكراس،۳ ي که رويقيتحق در

شد که  داده  نشان صورت گرفت،فينيش لندريس و 
ح مربوط به نژاد ي تلقي وبازدهي آبستنين بازدهيبهتر

ريزي آن با ساير فينيش لندريس بود که زمان تخمک
 Donovan) ده بودنژادها متفاوت و در اواخر فحلي رخ دا

et al., 2004). Evans et al. (1990) کردند در گزارش 
‐۴۲ي بطور معمول  فحلطول دورهنوس ي مريهاشيم

 ساعت بعد از شروع ۲۵‐۳۰ريزي  ساعت و تخمک۲۴
ن ي بهترDonovan et al. (2004) .دهد ي مرخفحلي 
 ساعت پس از ۵۷ي را در فاصله ح مصنوعيزمان تلق
  به تواند يشنهاد دادند که مي پيتروناف پروژسي شخروج

  در ويق حاضر از سيتحق  در  که  باشد ليدل ن يا

PMSGآنها از ي استفاده شد وليفحل يساز همزمانيبرا 
کوتاه مدت به همراه   پروژسترونيبرنامه درمان
  . استفاده کردندPMSGن و يپروستاگالند

 Chemineau et al. (1991)مدت در به ي سيري با بکارگ
 ۶۰‐۶۴ گوسفند را يح مصنوعين زمان تلقي روز بهتر۱۴

ق يدر گزارش کردندکه با تحقيساعت بعد از خروج س
ل باشد که در ين دليتواند به ايحاضر مطابقت ندارد و م

 .Langford et al.  هم استفاده شدPMSGق از ين تحقيا
-شي مي را رويح مصنوعي تلقين بازدهي، بهتر(1982)

 ساعت بعد از خروج اسفنج ۵۴، س بوردكرا بالغ يها
 ي بازدهSimmonetti et al. (2002) .کردند گزارش

 درصد ۶۴ ي فحلي را پس از همزمان سازيح مصنوعيتلق
 ساعت بعد از ۸‐۱۲ح يگزارش کردند که زمان تلق

 .ق مطابقت داردين تحقيج اي بود که با نتايمشاهده فحل
 از وهن دو گري بشد گزارش در يک تحقيق ديگر

ه افت کردي درPMSG واحد ۴۰۰ و ۲۰۰که گوسفندانی 
 به آنها تزريق شده بود واحد ۴۰۰ که ي، گروهبودند

  داشتند ي باالتريي و دوقلوزايينسبت چندقلوزا
(Rekik et al., 2002) .ن يهمچنMaracek et al. 

 PMSG  واحد از۵۰۰ق ي گزارش کردند که تزر(2001)
ش درصد يافزا جب مويسازان همزمانيپس از پا

 Bostani. اسلوواك شد نوسي مريهاشي در مييدوقلوزا

et al. (2004)روز و استفاده ۱۴ به مدت يگذاردري با س 
) ۴۰۰ و ۳۰۰، ۲۰۰( متفاوت يزهاو با دPMSGاز 

، ييدوقلوزا نرخي تالشيهاشيدمثل در ميدرفصل تول
 واحد ۴۰۰ که ي را در گروهييزابره  وييچندقلوزا

  . کرده بودند، باالتر گزارش کردندافتيدر
ن ي شود ايق گرفته مين تحقي که از اييجه نهاينت

 ۴۰يح مصنوعين زمان تلقي بهترياست که در نژاد تالش
ش يباشد که اگر ميدر مي ساعت بعد از خروج س۵۲تا 
ن يشتريح شود بي تلقين محدوده زماني در ايتالش
.دهديمان رخ مي زايح و بازدهي تلقيبازده
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