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 چکیده  
زمینــه مطالعه: با توجه به متفاوت بــودن میزان چند قلوزایی در نژادها و مناطق جغرافیای مختلف و ضرورت مطالعه عوامل مؤثر بر چند 
قلوزایی در نژادهای مختلف یافتن بهترین روش ایجاد چندقلو زایی وایجادفعالیت تخمدانی در خارج از فصل در هر نژاد میش ضروری می نماید. 
هدف: تعیین میزان فعالیت تخمدانی و چند قلوزایی در تابســتان و مقایســه اثرجیره و eCG در میزان باروری وچند قلو زایی میش های نژاد زل. 
روش کار: دراوایل تابستان 135رأس میش زل بصورت تصادفی در6 گروه مشابه به قرار ذیل تقسیم شدند. گروه N =22(1( میش ها به مدت 21 
روزقبل ازقوچ اندازی عالوه برچرای آزاد از جیره تکمیلی بهره مندگردیدند. گروه N=22(2( میش ها 8 روز قبل از قوچ اندازی جیره تکمیلی مصرف 
  IU ،میش ها جیره تکمیلی از 8 روز قبل از قوچ اندازی وهمچنین اسفنج واژنی پروژسترون دار و در هنگام خروج اسفنج )N=26( 3 کردند. گروه
 eCG میش ها در این گروه هیچ گونه جیره تکمیلی دریافت نداشتند ولی اسفنج واژنی پروژسترون و )N=23( 4 دریافت کردند. گروه eCG 400
در هنگام خروج اسفنج دریافت کردند. گروه N=20( 5(  میش ها جیره تکمیلی و هورمون eCG دریافت نداشتند و تنها فحلی آنها با اسفنج واژنی 
همزمان گردید. گروه N=22( 6(  به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و میش ها در این گروه تحت هیچگونه تیماری قرار نگرفتند. همزمانی 
فحلی درکلیه میش ها بجزگروه شــاهد)6( بوســیله اسفنج داخل واژنی آغشته به پروژسترون برای مدت 14 روزصورت پذیرفت. تغذیه پایه کلیه 
دام ها براساس چرای آزاد در مرتع با پوشش غالب ازگیاهان خانواده گندمیان صورت پذیرفت. میش های گروه های آزمایشی به منظورجفت گیری 
48 ساعت پس ازخروج اسفنج به مدت 72 ساعت درمجاورت قوچ بارورقرارگرفتند. نتایج: یافته ها نشان دادمیزان باروری متعاقب همزمانی فحلی 
  prolificacy شاخص .)p<0/05( درگروه سوم ازگروه دوم و پنجم بصورت معنی داری بیشتر بود ولی در دیگر گروه ها تفاوت معنی داری نداشت
وشاخص fecundityدرگروه های درمان شده باeCG به طور معنی داری از دیگر گروه ها بیشتر بود )p>0.01( ولی جیره تکمیلی بر روی آن تأثیر 
معنی داری بر جا نگذاشت )p<0/05(. نتیجه گیری نهایی: از این مطالعه نتیجه گیری شداستفاده از پروژسترون واژنی و eCG در فصل تابستان در 

نژاد زل در افزایش تعداد چند قلوزایی مؤثر است جیره تکمیلی افزایش معنی داری در آن ایجاد نمی کند.

واژه های کلیدی: میش زل، eCG، فالشینگ، باروری

مقدمه
ارتقــاء جیره غذایــی میش برای افزایــش میزان چنــد قلوزایی با مصرف 

علوفــه چراگاهی یــا افزایش حدود g 450 در روز  از مــواد دانه ای  مانند جو، 

گندم، باقالی مصری، ســیلو، )8،10،18،20،21( چربی غیراشــباع  سویا و 

پیــه گاو )24( طی 1تا 8 هفته  قبل  از جفت گیری  انجام  شــده   ولی  از یونجه 

 و ســایر گیاهان   حاوی  ترکیبات  استروژن  کمتر اســتفاده  می شود )11(.  در 

مورد چگونگی  اثر تغذیه  بــر میزان  تخمک ریزی  میش  برخی  عقیده  دارند 

کــه  افزایش  انرژی  از طریق  افزایش گلوکز یا اســتات  خون  بدنبال  مصرف 

غذا  موجب  افزایش  تخمک گذاری  می شود )30( درحالی  که  عده ای  معتقدند 

 پروتئین  نقش  اساسی  بر عهده  دارد)18(.  بهبود تغذیه  از طریق  افزایش  میزان 

 برخی  هورمون های  تولید مثلی  با منشأ  داخلی  موجب  افزایش تخمک گذاری 

شــده  است)6(. میانگین غلظت هورمون FSH در پنج روز قبل  از فحلی  در 

میش هایی که عالوه برجیره نگهداری  از باقالی مصری  استفاده  می کردند 

البته  نه  همیشــه )7( از گروه  کنترل  بیشــتر بود )6(. تغییرات   میزان  گناد و 

تروپین های  ناشی  از تغذیه  به  مراحل  فیزیولوژیکی  بدن بستگی  داشته  است 

)23(. در برخی  تحقیقات  هیچگونه  تغییر معنی داری  متعاقب  افزایش  مصرف 

 غذا  در خالل  مرحله جســم  زرد در میزانFSH و LH مشاهده نشده ولی  در 

مرحله فولیکولی میش هایی که غذای بیشتری دریافت کرده بودند غلظت 

 و فرکانس بیشتر LH و FSH در پالسما مشاهده شده است. کمبود غذایی 

موجب مهار ترشح ضربانی LH  بدنبال کاهش میزان هورمون GnRH شده 

اســت )26(. ایمن سازی علیه استروییدها )به ویژه اندرستن دی ان( همراه 

با فالشــینگ جیره غذایی تعداد تخمک گذاری راافزایش داده است)4،5(. 

بــه گفته برخی محققین هرچنــد که بهبود جیره غذایــی می تواند موجب 

افزایش میزان  تخمک ریزی در میش شــود، اثر مفیداین روش درافزایش 

میزان بره زایی و میزان ازشــیرگیری بره های تمام نژاد ها مورد تردید است 

به همین دلیــل در برنامه های  همزمانی  فحلی، افزایــش میزان باروری  و 

ایجاد گشــن افزایی میش، اســتفاده  از eCG وhCG موردتوجه قرارگرفته 

اســت )3،12(. دراین میان eCGر)IU700-400  برحســب فصل سال( در 

 IU600 افزایش تخمک ریزی بیشــتر مؤثر بوده است. در نژاد دنبه دار شال

-eCG 550 درافزایش فعالیت تخمدانی و میزان آبستن شدن میش ها در 
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فصل تولید مثلی مؤثر بوده اســت )15(. استفاده ازگنادوتروپین ها عالوه بر 

افزایــش میزان تخمک ریزی موجب همزمانی بهتر فحلی در بین میش ها 

شــده است هر چند که احتمال کاهش باروری در میش های همزمان شده 

مطرح اســت. تزریق eCG متعاقب 12روزدرمان میش باپروژسترون واژنی، 

غلضت اســترادیول ســرمی پیش تخمک گــذاری  را بویــژه در میش های 

آنستروس افزایش داد  و احتمااًل همین اثر درفعال  و همزمان کردن تخمدان 

میش آنستروس مؤثر است )2(. در میش های خارج ازفصل درحال شیردهی 

تزریق GnRH )روز0( وسپس PG )روز5( همراه با تکرار GnRH در روز 7 

یا بدون آن مشــابه پروژسترون واژنی بوده است )16(. به دلیل فقدان منبع 

انرژی دنبه درنژاد زل این فرضیه مطرح می شود که استفاده از جیره تکمیلی 

دراین نژاد بر کارایی eCG مؤثراســت. هدف از تحقیق حاضر مقایســه اثر 

جیــره تکمیلی دردوره های کوتاه و بلند مدت و اثر eCG درمیزان باروری و 

چند قلوزایی میش های نژاد زل منطقه سوادکوه در فصل تابستان بود.

مواد و روش کار
در آغاز فصل تابســتان صدوســی وهفــت رأس میش نــژاد زل 2-5 

ســاله با میانگین وزن 1/86± 32/8 با توجه به سن، شرایط بدنی )میانگین 

BCS0.25± 3 در سیســتم o 5(، تعــداد شــکم زایش یک تــا چهار پس از 

اطمینان از وضعیت سالمتی، بصورت غیرتصادفی به گونه ای درشش گروه 

تقســیم شــدند که از نظر متغیر های مخدوش گر فوق برابر باشند. بنابراین 

می توان آنها را متغیرهای کنترل شــده دانست. میش های آماده شده برای 

انتخاب از بین دیگر میش ها آنهایی بودند که در فصل گذشته آبستن شده 

و پس از طی دوران آبســتنی و دو ماه شیردهی و پس از گذشت حداقل دو 

هفته از جداکردن بره ها در ابتدای تابستان قرارگرفتند. میش هایی که هنوز 

مشخصات فوق را کسب نکرده بودند از ورود به تحقیق کنار گذاشته شدند. 

در نژاد زل منطقه ســواد کوه بره میش های متولد بهار به طور معمول ولی 

نه همیشــه در انتهای تابستان سال بعد آبســتن می شوند و در دومین بهار 

زندگی بره زایی وشیردهی را تجربه می کنند.  بنابراین میش های دوساله این 

تحقیق همه بتازگی زاییده بودند. به منظور یکســان سازی گروه ها از ورود 

تعداد کمی بره میش آماده برای بارور شدن که تا شروع مطالعه آبستن نشده 

و زایمان نکرده بود جلوگیری شد..

همچنیــن 18رأس قوچ با میانگین وزن 2.5±41، میانگین ســن2 تا 

4 ســال و میانگین BCS 3.5 )در سیســتم o 5( وپــس از اطمینان از ایجاد 

باروری مناسب در فصل گذشته و بررسی سیستمیک بدن برای اطمینان از 

فقدان هر نوع بیماری و بازرسی مناسب و طبیعی بودن اسکروتوم و بیضه ها 

انتخاب شدند. متأســفانه آزمایش های تکمیلی قوچ ها مانند آنالیز اسپرم و 

اندازه گیری قطر یا محیط دوراسکروتوم انجام نشد. در توزیع قوچ ها در میان 

میش ها نیز تعادل بین گروه ها از نظر ســن، وزن و شرایط بدنی قوچ ها مد 

نظر قرارگرفت. هر قوچ برای 8 رأس میش در نظر گرفته شد. در ابتدا به هر 

دام مقدار mL 8 شربت ضد انگل فبندازول خورانده شد. تغذیه دام ها درمحل 

آزمایــش بصورت چرای آزاد روی مراتع ییالقی حریم روســتای الکوم در 

 49/52 o :ناحیه آالشــت از توابع سوادکوه درشــمال ایران )طول جغرافیایی

و عرض جغرافیایی: o 36/5،ارتفاع از ســطح دریا: m 1450( با پوشش غالب 

گیاهی گندمیان صورت می گرفت. بر اساس آمار مرکز هواشناسی سوادکوه، 

متوسط بارندگی ســاالنه منطقه Cm 385 و میانگین حداقل مطلق درجه 

حرارت ماهانه در اسفند ماه oC 17- و میانگین حداکثر مطلق درجه حرارت 

ماهانــه در تیر ماه oC 41 بود. میش هــای دریافت کننده جیره تکمیلی هر 

بعد از ظهر از گله جدا شده و به قطعه زمین محصور شده با پرچین هدایت 

می شــدند و جیره تکمیلی شامل g 450 جوی نیم کوب در یافت می کردند. 

دام ها در دوره آزمایش تا زمان زایمان در فضای باز مرتع نگهداری می شدند 

و دو ماه قبل از زایمان به منطقه قشالقی واقع در شهرستان شیرگاه بخش 

لفور بورخانی انتقال یافتند. از دو ماه قبل از زایمان، عالوه بر چرا در مرتع، 

جهت پیشــگیری از مسمومیت آبســتنی روزانه میزان g  250 جو در اختیار 

کلیــه میش ها قرار داده شــد.  همزمانی فحلی در کلیه میش ها، بجز گروه 

کنتــرل که هیچگونه درمانی دریافت نداشــتند و دو گروهی که فقط جیره 

تکمیلی دریافت می کردند، بوسیله قرار دادن اسفنج آغشته به پروژسترون 

)40mg, Intervet Co. Holland,Chronogest( در واژن بــه مــدت 

14 روز صورت پذیرفت. 48 ســاعت پس از خروج اســفنج، قوچ های بارور 

وارد گروه های مختلف میش ها شــده و پرش ها ثبت گردید هرچند پرش ها 

بمدت 72 ســاعت تکرار و ثبت می شــد ولی قوچ ها تا حدود 5 روز در بین 

میش ها حضور داشــتند ودر آن زمان از گله خارج و در روز 17 پس از قوچ 

اندازی قبلی به منظور بررســی نتیجه آزمایش برگشت به فحلی، وارد گله 

شدند..البته به منظور یکسان سازی بیشتر داده ها از بررسی نتایج دومین قوچ 

اندازی انجام شده خودداری شد. در گروهی که از اسفنج پروژسترون استفاده 

نکرده و جیره تکمیلی دریافت نکرد طبق معمول همه ساله قوچ ها از ابتدای 

مطالعه و پس از 2 هفته از ازشیرگیری  در کنار میش ها قرار گرفتند. در دو 

گروهــی که بدون همزمانی جیره تکمیلــی دریافت می کردند پس از پایان 

دوره دریافت جیره، قوچ اندازی شروع شد. گروه بندی میش ها بصورت زیر 

صــورت پذیرفت: درگــروه n=22( 1(  میش ها در این گروه به مدت 21 روز 

قبل از قوچ اندازی عالوه بر چرای آزاد از جیره تکمیلی بهره مند گردیدند. 

درگــروه n=22( 2( میش هــا در این گروه به مدت هشــت روز قبل از قوچ 

اندازی از جیره تکمیلی بهره مند گردیدند. درگروه n=26( 3( میش ها مانند 

گروه دوم از جیره تکمیلی به مدت هشــت روز استفاده  نمودند و سپس به 

منظور همزمانی فحلی اســفنج واژنی پروژســترون دار دریافت کردند و در 

 )ECG,  Intervet Co. Holland(ذeCG 400  IU هنگام خروج اسفنج

بصــورت داخل عضالنی تزریق گردید.  درگروه n=23( 4(  میش ها در این 

گــروه هیچگونه جیره تکمیلی دریافت نداشــتند  ولی به منظور همزمانی 

فحلی اسفنج واژنی پروژسترون دار دریافت کردند ودر هنگام خروج اسفنج 
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مانند گروه قبلeCG 400 IU  دریافت داشتند. درگروه n=20( 5( هیچگونه 

جیره تکمیلی اضافه بر چرای مرتع دریافت نداشتند و تنها همزمانی فحلی 

آنها بوســیله اســفنج مانند گروه های فوق صورت پذیرفت و هنگام خروج 

اسفنج نیز هیچگونه درمانی دریافت نداشتند. گروه n=22( 6( به عنوان گروه 

شاهد تحت هیچگونه تیماری قرار نگرفتند و مطابق روش رایج در منطقه 

بــه مدت دو ماه در مجاورت قوچ بارور قرار گرفتند. جهت عدم ورود قوچ از 

این گروه به ســایر گروها، گروه کنترل بصورت جداگانه به چرا برده شــد. 

قوچ ها قبل از ورود به گله میش ها حداقل به مدت ســه هفته در جایگاهی 

جداگانه بدون تماس با میش ها نگهداری شدند. به منظور جلوگیری از بروز 

خسارت اقتصادی احتمالی ناشی از عدم بارور شدن میش ها در قوچ اندازی 

اول، جهت بارور نمودن میش هایی که در اولین قوچ اندازی آبســتن نشده 

بودند،  پس از 15 روز مجددا قوچ بارور وارد گله میش ها گردید. زایمان های 

حاصل از قوچ اندازی دوم در نتایج آزمایش محاسبه نگردید.در پنج گروه اول 

آزمایشــی میش هایی که به فاصله یکصدو چهل پنج روز تا یکصدو پنجاه 

و پنج روز بعد از قوچ اندازی متعاقب فحلی همزمان شــده و زایمان نمودند 

بعنوان باروی های حاصل از آزمایش تلقی گردیدند . در مورد گروه ششــم 

)شاهد( کلیه زایمان ها از پنج ماه تا هفت ماه پس از شروع قوچ اندازی مورد 

نظر قرار گرفت. در این آزمایش باروری )Fertility( با محاسبه نسبت تعداد 

دام هــای زایمان کرده به کل میش ها درهر گــروه صورت پذیرفت. میزان 

چند قلوزایی بین گروه های مختلف با محاسبه نسبت تعداد میش هایی که 

چند قلو ) دو یا ســه قلــو( زاییده بودند به کل میش هــای زایمان کرده هر 

گروه صورت پذیرفت. میزان پرولیفیکیســی )Prolificacy( با محاســبه 

تعداد بره های متولد شده به ازای میش های زایمان کرده انجام شد. میزان 

فکوندیتــی )Fecundity( با محاســبه تعداد بره های متولد شــده به ازای 

میش های جفت گیری کرده در نظر گرفته شد. داده های  حاصل از آزمایش 

با آزمون مربع کای و با استفاده از نرم افزارSAS مورد تجزیه و تحلیل آماری 

قرار گرفت. در این آزمایش سطح اعتماد 95% و )p<0.05( بعنوان مالک 

اختالف معنی دار تلقی گردید.

نتایج
میزان باروری )میزان میــش زایمان کرده از بین میش های فحل( در 

گــروه اول 82% )18 از 22 رأس(، گــروه دوم 73% )16 از 22 رأس (، گروه 

ســوم 96% ) 25 از 26 رأس (، گــروه چهــارم 92% )21 از23 رأس(، گــروه 

پنجم 75% ) 15 از 20 رأس( ودرگروه ششــم یا شاهد 86% )19 از 22رأس( 

بــود. میزان باروری در گروه ســوم )فالشــینگ 8 روز+eCG(  ازگروه دوم 

)فالشینگ  8 روز( وازگروه پنجم )فقط همزمانی فحلی  با اسفنج( بصورت 

معنی داری بیشــتر بود . تفاوت معنی داری از نظر باروری بین سایر گروه ها 

مشاهده نگردید.

یک مورد دوقلوزایی در گروه اول )از 18 زایمان ، 0/055%(، یک مورد 

دوقلوزایــی در گروه دوم )از 16 زایمــان، 0/062%( و یک مورد نیز در گروه 

پنجم )از 15 زایمان ، 0/067%( مشاهده گردید. در گروه سوم  پنج مورد دو 

قلو زایی و دو مورد سه قلو زایی )7 در 25 زایمان، 28%( به وقوع پیوست. در 

گروه چهارم نیز هشت مورد دوقلو زایی )از 23 زایمان ، 35%( ثبت گردید. در 

گروه شش )شاهد( هیچ مورد دوقلوزایی مشاهده نشد. تعداد زایمان چند قلو 

در گروه چهارم )8 از 23 رأس، 35%( بصورت معنی داری بیشتر از گروه های 

اول )1 از 18 رأس(، دوم )1 از 16 رأس(، پنجم )1 از 16 رأس( و گروه شاهد 

)صفــر از 19 رأس( بــود. چند قلو زایی در گروه ســوم )7 از 25 رأس، %28( 

بطور معنی داری از گروه های پنجم و ششــم بیشــتر بود )p<0/05(.  تعداد 

بره های متولد شده به ازای میش های زایمان کرده )Prolificacy( در گروه 

اول 105% )19 در18 رأس( در گــروه دوم 106% )17 در16 رأس( در گــروه 

سوم136% )34 در 25 رأس( در گروه چهارم 135%  )31 در23 رأس( در گروه 

پنجم106% )16 در 15 رأس( ودرگروه کنترل 100% )19 در 19 رأس( ثبت 

گردید. این میزان در گروهای تحت درمان با eCG )گروه های سوم و چهارم( 

از سایر گروه ها بصورت معنی دار بیشتر بود )p<0.01(. تفاوت پرولیفیکیسی 

بین گروه های ســوم و چهارم معنی دار نبود. تفــاوت معنی داری از این نظر  

بین سایر گروه ها وجود نداشت. تعداد بره های متولد شده به ازای میش های 

جفــت گیری کرده )Fecundity( در گــروه اول 86% )19 در 22 رأس( در 

گروه دوم77% )17 در22رأس( در گروه سوم 130% )34 در26 رأس( در گروه 

چهــارم121%  )29 در23 رأس( در گروه پنجــم 80% )16 در20 رأس( و در 

گروه ششم86% )19 در22 رأس( ثبت گردید. میزان فکوندیتی درگروه های 

تحت درمان باeCG )سوم و چهارم( بصورت معنی داری )p<0.01( از سایر 

گروه ها بیشتر بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه 3 و 4 وجود نداشت.  به 

عبــارت دیگر اگر تعــداد بره  به مقیاس صد رأس میش موجود در هر گروه 

سنجیده شود، در مقایسه با گروه کنترل )گروه 6(، تعداد بره استحصالی  در 

گروه اول  برا بر،  در گروه دوم 9 رأس کمتر، در گروه سوم 44 رأس بیشتر، 

در گروه چهارم 38 رأس بیشتر و  در گروه پنجم شش رأس کمتر بود. الزم 

به تذکر اســت که  دو رأس از میش های گروه اول، سه رأس از میش های 

گــروه دوم و دو رأس از میش های گروه پنجم در قوچ اندازی بعدی )پانزده 

روز بعــد از قوچ اندازی اول( بارور شــدند و هر کدام آنها در حدود هفده روز 

پس از زایمان همزمان گله یک قلو زایمان نمودند. همچنان که قباًل اشاره 

شد زایمان های بعدی ناشی از باروری های خارج از برنامه آزمایش در نتایج 

پژوهش حاضر مورد محاسبه قرار نگرفت. 

بحث
بر خالف گزارش های رایج در مورد فصل جفت گیری گوسفند که آن را 

از اواخر تابستان تا اواخر پاییز ذکر می کنند، پرورش دهندگان گوسفند زل در 

ناحیه سوادکوه هر ساله در اواخر بهاربه قوچ اندازی در گله اقدام می نمایند تا 

زایمان دام ها در اواخر پاییز و اوایل زمستان در ناحیه قشالقی صورت پذیرد. 
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درجنوب اســترالیا نیز اکثر پرورش دهندگان گوســفند به دالیل مدیریتی 

در اواخــر فصــل بهار و اوایل فصل تابســتان اقدام به قــوچ اندازی در گله 

می نمایند)20(. البته نباید فراموش کرد که استرالیا در نیم کره جنوبی واقع 

شده و در  بهارنیمکره شمالی، استرالیا با افزایش طول تاریکی همراه است. 

در بررسی باروی میش ها در مطالعه حاضر، باروری میش های گروه کنترل 

که بــدون هیچگونه اقدامی جهت القای فحلی، آبســتنی در آنان صورت 

پذیرفت مبین فعال بودن سیســتم تولید مثلی میش هــا در زمان آزمایش 

)ابتدای تابستان( است. در مورد اینکه آیا زمان انجام این مطالعه فصل تولید 

مثلی نژاد زل محسوب می شود و یا خارج از فصل می باشد مشکل می توان 

اظهار نظر کرد ولی به نظر می رسد این نژاد توانایی باروری در فصل بهار و 

تابســتان را بخوبی فصل پاییز کسب کرده است و نتایج گروه بدون درمان 

نیز این یافته را تأیید می کند به جزآنکه در جفت گیری تابستان چند قلوزایی 

مشاهده نشده است. به دلیل اهمیت ناباروری احتمالی ناشی از همزمانی با 

پروژسترون های واژنی تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است. به 

عنوان مثال در یک مطالعه برای مبارزه با کاهش باروری ناشی از همزمانی 

  )50 µg(رGnRH در 64 رأس میش افشاری در فصل جفت گیری از تزریق

در 48 ســاعت یا FSH به مقدار mg 10 در 24 ســاعت پس از خروج سیدر 

 300 IUواژنی )14 روزه( نتیجه مثبتی به دست آمده است. در این مطالعه از

eCG در یک روز قبل از خروج سیدر استفاده شده است )27(. نتایج مطالعه 

حاضر نیز بخوبی نشان داد که همزمان نمودن فحلی میش ها با استفاده از 

اسفنج پروژسترون )گروه 5( تمایل به کاهش باروری در مقایسه با میش های 

کنترل )گروه 6( داشت هرچند این اثر معنی دار نبود. شاید در نمونه گیری با 

تعداد بیشــتر و با تکیه بر توان آزمون، نتایج قاطع تری بتوان کســب کرد. 

Mylne وهمکاران در سال 1996 نیز در مطالعه خود کاهش باروری ناشی 

از همزمانی با پروژ سترون را گزارش کرده اند. برخی از محققین با استفاده 

 300 IUکوتاه مدت )6 روزه( از انواع پروژسترون های واژنی همراه با تزریق

هورمون eCG و پروستاگلندنین مسئله کاهش باروری ناشی از روش های 

همزمانــی هورمونی در میش را از بین برده اند )9( ولی در تحقیق پیش رو 

اثر طول مدت سیدر گذاری بر باروری مقایسه نشده است. در مطالعه حاضر 

استفاده از جیره تکمیلی مشتمل بر g 450 جو به مدت 21 روزدر مقایسه با 

8 روز قبــل از زمان جفت گیری در میش های زل موجب افزایش باروری، 

افزایش تعداد بره به ازای زایمان و تعداد بره به ازای جفت گیری شــد ولی 

ایــن اثر معنی دار نبود. در این مــورد نیز نیاز به تکرار مطالعه با تعداد نمونه 

بیشتر و با اتکا بر توان آزمون به چشم می خورد.  نشان داده شده است که 

استفاده از جیره تکمیلی با استفاده از باقالی مصری حتی به مدت چهار تا 

شــش روز در آخرین روزهای مرحله جسم زرد )فاز لوتئال( موجب افزایش 

میــزان تخمک گذاری در میش های نژاد مرینوس می گردد )19(. اســتفاده 

تــوام از جیره تکمیلی وهورمونeCG )در دوز هــای مختلف 250 و 500 و 

750 واحد بین المللی( به منظور افزایش تولید بره زایی توسط افراد مختلف 

مورد آزمایش قرار گرفته است اما مانند نتایج مطالعه حاضر نتایجی مبنی بر 

افزایش کارایی در استفاده توام هورمون و جیره غذایی تکمیلی مشاهده نشده 

است.  بررسی هایی که در مورد توام نمودن درمان سوپراووالسیون و جیره 

تکمیلی  جهت باالتر بردن راندمان تولید مثلی و تولید بیشتر جنین در میش 

صورت گرفته اســت به اتفاق نشان می دهد که استفاده از جیره تکمیلی در 

میش هایی که با FSH 12 mg وeCG 400 IU تحت درمان قرار گرفته اند 

تأثیری در تعداد جنین های جمع آوری شده نداشته است )13،22،30(. بااین 

وجود شــاید بتوان انتظار داشت که در حاالت عادی )غیر سوپر اووالسیون( 

توام نمودن جیره غذایی تکمیلی بــا گنادوتروپین ها بتواند موجب افزایش 

راندمان تولید مثلی گردد. در مطالعه مشــابهی بر روی 69 رأس میش نژاد 

زندی در فصل تولیدمثلی )15( گروه چرای آزاد با گروه تغذیه دستی افزایش 

یافته همراه با هورمون eCG و گروه تغذیه دســتی بدون هورمون مقایسه 

شــدند. از ســیدر واژنی نیز به مدت 13 روز بــرای همزمانی میش های هر 

سه گروه استفاده شــد. در آن مطالعه برخالف مطالعه حاضرافزایش دوقلو 

زایی در گروه درمان شــده با هورمون eCG همراه با تغذیه دســتی از تمام 

گروه ها بیشتر بود.علت اختالف میان نتایج آن مطالعه با مطالعه حاضر شاید 

مربوط به اختالف ن ژاد یا فصل مطالعه باشد. استفاده از مالتونین کاشتتنی 

به جای پروژســترون و eCG در میش نیز به عنــوان ایجاد کننده فعالیت 

تخمدان هــا در خارج از فصل در میش مطرح اســت. در مطالعه ای بر روی 

در میش های Morkaraman تجویز مالتونین کاشتنی همراه با تزریق

eCG 500 IU پس از 35 روز با تجویز قرص پروژســترونی نورجستومیت 

Fertility)Multiple(ProlificacyFecondityتعداد دامگروه

GNN%         N%Labm:partu%labm:breed%

12218821 b0/05519:18 de  105  19:22 gf 86

22216 a731 b0/062         17:16 de10617:22 gf77

32625 a96 7 c   28      34:25 e13634:26 f130

42321928 b   3531:21d13529:23 g121

52015 a751 bc0/06716:15 de10616:20 gf80

6221986  0 cb019:19 de10019:22 gf86

----18-135114جمع

جدول 1. مقایسه شاخص های تولید مثلی در گروهای مختلف تیمار و شاهد. a = تفاوت میزان باروری معنی دار، c,b= تفاوت معنی دار در دو وچند قلوزایی، d,e= تفاوت معنی دار در 
.fecundity تفاوت معنی دار در = fgر، prolificacy
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همــراه باeCG IU500 متعاقب آن )پــس از 10 روز( در میش های درحال 

شیردهی و آنستروس مقایسه شد و نتایج مشابهی از تمام انواع درمان هایی 

که در انتهای آنها از eCG اســتفاده شــده بود به دست آمد. گویا استفاده از 

eCG نقش تعیین کننده ای در انواع روش ها نشــان می دهد و پروژسترون 

یا مالتونین بیشــتر همزمان کننده فعالیت تخمــدان بوده اند )31(. در یک 

 eCG مطالعه نقش مالتونین کاشتنی با پروژسترون واژنی )14 روز( همراه با

انتهایــی )40IU( در 51 رأس بره-میــش  Awassi6 ماهه نزدیک به قوچ 

پذیری  مقایســه شده و نتایج نشــان داد که پروژسترون همراه با eCG در 

ایجاد قوچ پذیری مؤثرتر است )25(. با این حال در تحقیقات مختلف انجام 

شده درایران )28( اثر معنی داری از تجویز مالتونین کاشتنی در قوچ ومیش 

در کارایی تولید مثلی خارج از فصل )خرداد( مشــاهده نشده است به همین 

دلیل در مطالعه حاضرازمالتونین برای مقایســه با ســیدر و eCG استفاده 

نشده است.

ازاین مطالعه نتیجه گیری شــد که اســتفاده از هورمون eCG ســبب 

افزایش میــزان بره زایی به ازای زایمان )پرولیفیکیســی( و میزان بره زایی 

به ازای جفت گیری ها) فکوندیتی( در مقایســه با گروه بدون درمان و بدون 

افزایش جیره می شــود ولی در کافی بودن جیــره غذایی دام در میش های 

تحــت درمان با eCG اضافه کردن جیره غذایی مکمل در افزایش باروری 

مؤثر است ولی در افزایش میزان بره زایی به ازای زایمان )پرولیفیکیسی( و 

میزان بره زای به ازای جفت گیری ها ) فکوندیتی( مؤثر نبود. 

تشکر و قدردانی 
نویســنده ایــن مقالــه از جناب آقــای دکتر مســعود امیــدی و آقای 

دکترجمشــیدی که از همکاران این تحقیق بوده اند و همچنین ازمسئولین 

نمایندگی شرکت اینتروت در ایران کمال تشکر را دارد.
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Abstract:
BACKGROUND: Considering the difference between the rate of multiple ovulation and 

ovarian activities of different breeds of ewes in different regions, especially out of seasonal 
breeding condition, finding efficient and effective protocols to induce multiple ovulation 
out of seasonal breeding would be much appreciated. OBJECTIVES: This study was con-
ducted to determine fertility and multiple ovulation rates during summer and investigate 
the effect of supplementary feeding, and eCG injection prior to mating in the reproductive 
performance of Zel ewes. METHODES: At the beginning of summer, 135 ewes in Savad-
kooh region (north of Iran) were randomly selected and divided into six groups. The estrus 
cycles of ewes, except in control groups, were synchronized using a vaginal sponge for 14 
days. In groups 1 (n=22) and 2 (n=22) ewes were fed with supplementary feeding for 21 
and 8 days, respectively, prior to mating. In Group 3 (n=26) ewes were fed with the same 
ration as Group 2 and were injected (IM) with 400 IU eCG at the time of sponge with-
drawal. Ewes in Group 4 (n=23) just grazed on the pasture and injected with eCG as Group 
3. In Group 5 (n=20) the estrus of ewes was synchronized as other groups, but they were 
not received any other treatment. Ewes in Group 6 (n=22, Control) received no treatment, 
and as the same Group 1 and 2 were mated with fertile rams for eight weeks. Experimental 
ewes were mated with fertile rams (1:8) 48 hrs after sponge removal for 96 hrs. RESULTS: 
The findings showed that the fertility in group 3 was significantly more than group 2 and 
5, but there was no significant difference between the others (p>0.05). The prolificacy and 
fecundity were significantly higher in groups treated with eCG than the others (p<0.01), 
however there was no significant difference between groups 3 (with flashing) and 4 (with-
out flashing). CONCLUSIONS: It could be concluded that vaginal sponge and eCG treat-
ment may improve the multiple lambing and reproductive performance of Zel ewes during 
summer, and supplementary feeding prior to mating, as described in this experiment, can-
not make any significant improvement in multiple lambing.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. A comparison of reproductive indexes between the control and the test groups.


