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Introduction: Reproduction is directly affected by various management related factors. Manipulation of these 

factors can cause changes in reproductive performance. The reproductive performance is considered as the most 
important factor in determining the profitability of ruminant breeding. Estrous synchronization and supper 
ovulation are considered as the two valuable management tools used to increase the efficiency of reproduction in 
small ruminants and seasonal breeder animals, thanks to the use of hormonal therapies The control and 
manipulation of the sheep reproduction has been the objective of scientists around the world for many years. 
Identifying the appropriate foreign and indigenous breeds to improve reproductive performance is an essential 
requirement for self-sufficiency of sheep products. Intensive lamb production systems involve the obtention of 
more than one lambing per ewe per year. Accelerated lambing systems require the implementation of two, three 
or even five breeding periods at different times of the year. The purpose of this study was to investigate the effects 
of using CIDR and PMSG as an appropriate method of concomitant with artificial insemination of imported ewes 
and comparing them with native Iranian ewes on reproductive performance. 

  Materials and methods: The experiment was conducted at the Research Unit Farm of the Light Livestock 

Breeding Center of the Water and Soil Conservation Company, located in the southern Khorasan province, Iran. 
180 ewes with average weight of 50 ± 1.5 kg were divided into 6 groups of 30 rats based on internal and external 
breeds including: 1- Romanov group 2- Sharouleh group 3- Suffolk 4- Baluchi 5- Mogani group 6- Afshari were 
selected. Estral synchronization was performed in spring with CIDR. Ewes after CIDR (14 day) extraction and 
PMSG injection as soon as the signs of estrus were observed, the ewes were isolated from the others and artificially 
inseminated with fresh sperm using the transcortical method. Ultrasonography examination was performed by an 
ultrasound device (6 MHz linear probe, ECM model, France). The nutrition program with software (SRNS) version 
was adjusted based on the pregnancy diet. Investigation of the number of graafian follicles (follicles larger than 4 
mm), was examined simultaneously with CIDR removal and estrus observation. Then, in each experiment 
parameters such as the time of estrus initiation (hour), rate of return to estrus, parturition rate, rate of multiple 
births, number of lambs and rate of lambing were evaluated.   

  Results and discussion: There were no difference between the experimental groups in terms of estrus 

symptoms. Results showed that Ovarian ultrasound at day 10 postoperatively showed that the number of lutein in 
foreign races was higher than other races and significant statistical differences were observed (p<0.05). The results 
of the present study showed that the mean daily body weight change of ewes was affected by experimental groups 
(p<0.05). Ovulation in most ewes, depending on the breed, occurs at a fixed time in relation to the onset of estrus. 
The breed of ewe could be one of the factors influencing the time of ovulation. Results Ovulation rate, Pregnancy 
rate, stillbirth rate, was significant difference in fertility rate and twinning rates between the groups (P <0.05). The 
highest ovulation rate (100%), pregnancy rate (100%), The fertility rate (160%) and Twinning rates (66%) 
belonged to the Romanov group and statistical differences were observed (p<0.05). Variability between results 
could be attributed to different protocols, management systems, nutritional status or physiological status resulting 
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from diverse experimental conditions. Furthermore, these variable results may indicate that breed, timing of 
treatment or doses used in these treatments produce critical effects on fertility rate and embryo survival. 

  Conclusion In general, the use of some new technologies such as estrous cycle control and the use of 

hormones was effective in this study and increased the average production of lambs per ewe mixed in the herd . 
Significant differences between Romanov ewes in pregnancy rate, lambing rate and twinning with other breeds 
indicate the high genetic capacity of this breed of sheep in the success of reproductive performance. Due to low 
productivity of Iranian breeds compared to foreign breeds, it can be suggested that foreign sheep be used to 
improve breeding efficiency of Iranian sheep for breeding.  

 
 Key words: Afshari, Estrus Synchronization, Fertility rate, Ovulation rate, Romanov. 
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 مقاله پژوهشی

مقایسه عملکرد تولید مثلی میش های وارداتی و میش های ایرانی با استفاده از روش تلقیح 

 مصنوعی

 
 2وطن دوستموسی  *1مسعود دیدارخواه

 91/2۰/9۹11تاریخ دریافت: 

 2۰/2۰/9022تاریخ بازنگری: 

 91/2۹/9022تاریخ پذیرش: 

 
ست  . دیدارخواه، م صنوعی.      0410و م. وطن دو ستفاده از روش تلقیح م سه عملکرد تولید مثلی میش های وارداتی و میش های ایرانی با ا . مقای

 .45-35(: 0)04پژوهشهای علوم دامی ایران 

 

 چکیده

های فحلی به همراه تلقیح مصنوعی میشبه عنوان یک روش مناسب همزمانی PMSGاثرات استفاده از سیدر و  بررسی اجرای این پژوهشهدف از 
راسی بر اساس نژاد  51گروه  6به  راس میش با میانگین وزنی مشابه 081تعداد  های بومی ایرانی بر عملکرد تولیدمثلی بود.وارداتی و مقایسه آن با میش
نژاد افشاری انتخاب  -6نژاد مفانی گروه  -3نژاد بلوچی  -4نژاد سافولک  -5د شاروله گروه نژا -2نژاد رومانوف گروه  -0داخلی و خارجی شامل گروه 

ها به صورت ها به تمام میشروز خارج شدند. در هنگام خروج سیدر 04ها پس از سازی فحلی در فصل بهار و با سیدر انجام شد. سیدرشدند. همزمان
به محض مشاهده عالئم فحلی با استفاده از  PMSGها بعد از سیدر برداری و تزریق هورمون . میشتزریق شد PMSGالمللی واحد بین 411عضالنی 

شدند. هیچ اختالفی بین گروه های آزمایشی از نظر مشاهده عالئم فحلی وجود نداشت. نتایج  روش ترانس سرویکال با اسپرم تازه تلقیح مصنوعی
 داری، نشان داد که تعداد جسم زرد در نژادهای خارجی بیشتر از سایر نژادهای داخلی بود و اختالف معنیبعد از سیدر برداری 01سونوگرافی تخمدان روز 

 فهای مختلف اخـتالگروه بین و نرخ دوقلوزایی زایینرخ برهزایی، نرخ تخمک ریزی، نرخ آبستنی، نرخ مردهنتایج مربوط به  (.P< 0.05مشاهده شد )
 66درصد( و نرخ دوقلوزایی ) 061) زایینرخ بره ،درصد( 011) نرخ آبستنی ،درصد( 011) بیشترین نرخ تخمک ریزی P< 0.05).مشاهده شد ) یدارمعنـی

طور کلی با توجه به پایین بودن بازده تولیدمثلی نژادهای به P< 0.05) .داشت ) یدارمعنـی اخـتالفها درصد( مربوط به گروه رومانوف بود و با سایر گروه
تی ایرانی نسبت به نژادهای خارجی می توان پیشنهاد نمود که جهت باال بردن بازده تولیدمثلی گوسفند بومی جهت اصالح نژاد از گوسفندان واردبومی ا

 استفاده نمود.
 

 یفحل یسازهمزمان ،یافشار نژاد ،یزیرنرخ تخمک ،ییزارومانوف، نرخ بره نژاد :کلیدی هایواژه 

 

    1 مقدمه

مثل، اساس ادامه حیات یا ایجاد نسل در تمام موجودات زنده  تولید
از تمام  دیدر نشخوارکنندگان با دمثلیتول تیریمد یارتقا یاست. برا

فاکتور مهم در  کیو امکانات موجود استفاده کرد.  نینو هایشرفتیپ

                                                           
 استادیار آموزشکده کشاورزی سرایان ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران   0
 نور، تهران امیگروه کشاورزی، دانشگاه پ اریاستاد 2

 (masooddidarkhah@birjand.ac.ir             مسئول: نویسنده -)*
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آن  یمثلدیپرورش نشخوارکنندگان، باال بردن نرخ تول یسودده نییتع
آنها  یدمثلیبا راندمان تول میمستق یگله رابطه کیدر  دیتول زانیاست. م
 (. 2002et alRekik ; Didarkhah, 2018 ,.دارد )

هبود در ب دمثلیدر خارج از فصل تول یزیو تخمک ر یفحل کنترل
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برخوردار است  ایژهیو تیگوسفند از اهم یدیو تول یمثل دیراندمان تول
(., 2002et alBabaei Kafiabad  .) 

 شیاست که به منظور افزا یارزشمند یتیریابزار مد یفحل یهمزمان
یدر نشخوارکنندگان کوچک به کار گرفته م ژهیبه و دمثلیتول ییکارا
به  یفحل یهمزمان هایدر برنامه یهورمون های. استفاده از درمانشود

امکان بهبود  ،بدلیل افزایش درصد فحلی و کاهش تعداد دام قصر
 (.Didarkhah, 2018) کندیم فراهمرا  یدمثلیعملکرد تول

ا کاهش فاز لوتئال ب لهیبوس ایدر گوسفند  یسازی فحل همزمان
 یفحل کلیفاز لوتئال سـ شیافزا لهیبوس ایو  نیاستفاده از پروستاگالند

بخش که  نیبا توجه به ا ی. از طرفردیگ یبا استفاده پروژسترون انجام م
 دهد، توجه به روش-یم لیرا گوسفند و بز تشکعمده واحد دامی کشور 

 شتریب یبهره ور یو استفاده از آن در زمان مناسب برا یح مصنوعیتلق
گوسفند  یبوم هاینژاد یو اصالح نژاد یدمثلیبالقوه تول هایتیاز ظرف

et alAnel ; Didarkhah, 2018 ,.) رسدیبه نظر م یو بز ضرور

2014.) 
روش مناسب جهت  کیرا  یمصنوع حیتلق نیاز محقق یگروه

گوسفندان گزارش  یو اصالح نژاد یدمثلیتول هایتیظرف شیافزا
 یصنوعم حینشان داد که تلق یاز مطالعات قبل یبرخ جی(. نتا08کردند )

 زاییبره نرخ ،یبارور شیمنجر به افزا دمثلیرتولیگوسفندان در فصل غ
 (.2014et alAnel ; King, 2004 ,.) شودیم مانیزا یو بازده
است.  تیحائز اهم فحلی نمودنهمزمان ،یمصنوع حیکاربرد تلق در

محدوده  کیکه گوسفندان در  شودیباعث م یفحل یهمزمان ساز
وند ش حیتلق یدوره زمان کیگوسفندان در  یفحل شده و تمام یزمان

(., 2002et alBabaei Kafiabad .) 
 یریرا با بکارگ ییو دو قلوزا زایینرخ بره شیافزا نیاز محقق یگروه
 511روز به همراه  04پروژسترون به مدت  گرمیلیم 511 یاسفنج حاو

ز ا دمثلیدر فصل تول نوسیدر گوسفند نژاد مر eCG المللینیواحد ب
 et alBabaei Kafiabad ,.)گزارش کردند  یمصنوع حیتلق قیطر

 ;., 2005et alCognie, 1990; Fair ; ., 1992et alBarrell ; 2002

)  ., 1997et al Greling.) 

 04بهبود نرخ بره زایی و دوقلوزایی به کمک سیدر گذاری به مدت 
در  دریدر زمان خروج س PMSG المللینیواحد ب 411 قیتزر روز و

 Fair)میش های تالشی نیز در نتایج برخی مطالعات گزارش شده است 

., 2005et al.) 
و در  نیپائ رانیگوسفند ا هایدر گله یدمثلیبازده تول ،یکل طوربه
 یکل طوربه(.  et alBabaei Kafiabad ,.2002) باشدیم 66/1حدود 

و استفاده از آن در  یمصنوع حیو تلق یفحل یتوجه به روش همزمان
بالقوه  هایتیاز ظرف شتریب یبهره ور یزمان و نژاد مناسب برا

گوسفند و استفاده از نژاد  یبوم هاینژاد ،یو اصالح نژاد یدمثلیتول
 هایرسد. اجرای برنامهیبه نظر م یگوسفند ضرور یمناسب خارج

 تشخیص راندمان افزایش جهت را را نشخوارکنندگان در همزمانی

می هموارتر گله سطح در مصنوعی تلقیح کارایی و فحلی
 (.Didarkhah, 2018)سازد

نژاد مناسب جهت بهبود عملکرد  ییشناسا ،منظور نیهم به
ند محصوالت گوسف ییجهت خودکفا یضرورت اساس کی یدمثلیتول
 شیم یمثل دیعملکرد تول سهی. هدف از انجام این تحقیق مقاباشدیم

 بود. یمصنوع حیبا استفاده از وش تلق یرانیا یها شیو م یواردات یها

 هامواد و روش

گوسفند و بز مرکز اصالح نژاد دام  قاتیوهش در بخش تحقژاین پ
 یآب و خاک در شهرستان فردوس بر رو انتیص یسبک شرکت سهام

 نظر از که میش راس 081 تعداد. گرفتانجام  یو داخل ینژاد خارج 6
وزنی مشابه )وزن اولیه  میانگین و سال 5 تا 2سن با سالم، مثلیتولید

برای هر نژاد ابتدا بعنوان کوواریانس در مدل در نظر گرفته شد و بعلت 
 انتخاببرای اجرای این تحقیق غیر معنی داری از مدل حذف گردید ( 

 یبر اساس نژاد داخل یراس 51گروه  6انتخاب شده به  هایشیشدند. م
 -5د شاروله گروه نژا -2نژاد رومانوف گروه  -0شامل گروه  یو خارج

 میتقس ینژاد افشار -6گروه  یانغنژاد م -3 ینژاد بلوچ -4نژاد سافولک 
 شدند.

 فاز کردنفحلی در فصل بهار و با روش طوالنی سازیهمزمان
که یک شیاف  CIDR(Intervet, Holand) از که شد انجام لوتئال

سیدر .شد گرم پروژسترون طبیعی است استفاده 5/1داخل مهبلی حاوی 
 هامیش تمام به هاسیدر خروج هنگام در. شدند خارج روز 04 از پس ها
 تزریق شد. PMSG المللیبین واحد 411 عضالنی صورت به

راس قوچ مربوط به هر نژاد  5از  یبه صورت تصادف یریگ اسپرم
ها اثر قوچ بعنوان )بعلت احتمال اختالفات تولیدی و تولیدمثلی بین قوچ

کوواریانس در مدل دیده شد ولی بدلیل عدم معنی داری اثر قوچ از مدل 
 کسانیکامال  طیراس که در محل با شرا 08در مجموع حذف گردید(. 

 کیقوچ ها با  کیو تحر یشد با استفاده از واژن مصنوع یم ینگهدار
ه از نظر قوچ قبل استفاد 4هر  یاسپرم ها ییفحل انجام شد. کارا شیم

 شد. یابیارز ندهرو شیو حرکت پ یغلظت، زنده مان
روز  4تا  PMSGهورمون  قیو تزر یبردار دریها بعد از س شیم
دا ها ج شیم هیاز بق یشده و به محض مشاهده عالئم فحل یابیفحل 

 ینوعمص حیبا اسپرم تازه تلق کالیو با استفاده از روش ترانس سرو
 شدند.

 Small Ruminant Nutritionبا نرم افزار  ایهیتغذ برنامه

System (SRNS)  شد  میتنظ یآبستن رهی( بر اساس ج8/0)نسخه
های مساوی از ماده خشک، تمامی جیره ها حاوی غلظت(. 2و 0)جدول 

 51روز )  61ها به مدتانرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بود. جیره
قوچ اندازی( به صورت آزاد و  روز بعد از 51روز قبل از قوچ اندازی و 

در حد اشتها )در دو وعده هشت صبح و چهار بعد از ظهر( در اختیار 
دستگاه  کی لهیبه وس یاولتراسونوگراف شیآزماگوسفندان قرار داده شد. 
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پراب  کی، ساخت کشور فرانسه( مجهز به ECMاولتراسونوگراف )مدل
 ولکیگراف )فول یکول هایتعداد فول یجهت بررس یمگاهرتز گاو 8
 یبررس ،یو فحل یبردار دری( ، همزمان با سمتریلیم 4بزرگتر از  یها

 ،یآبستن صیو جهت تشخ یبردار دریروز بعد از س 01تعداد جسم زرد 
 ریبا مشاهده تصاو شیهر م یانجام شد. زمان فحل حیروز بعد از تلق 54
 نجام شد.ا اربندمدار بسته در محل هر به نیدورب قیشده از طر رهیذخ

تعداد  یجسم زرد رو یدارا یها شی)تعداد م یزینرخ تخمک ر 
 یها شی)تعداد م ی( و نرخ آبستنیرگیدر معرض جفت یها شیم

( محاسبه شد. بعد از یرگیدر معرض جفت یها شیآبستن به تعداد م
متولد  ی)بره ها زایینرخ بره رینظ یدمثلیتول هایفراسنجه زین شیزا

ا دوقلوز یها شی)تعداد م یی( و دوقلوزاهکرد مانیزا یها شیشده به م
مرده متولد شده به  ی)بره هاییکرده( و مرده زا مانیها زا شیبه م

از عملکردها و صفات مهم  کییکرده( محاسبه شد.  مانیزا یها شیم

ماه و تولد زمان در بره وزن داشتی هایاقتصـادی در پـرورش میش
در زمان تولد، از  هابرهمنظور، وزن  نهمی به. بود آن از بعد های

روش  ها با. )همچنین تغذیه برهدیمحاسبه گرد یو سه ماهگ یریرگیش
 کریپ فیدینگ انجام پذیرفت(.

 

 تجزيه وتحليل آماري

تیمار  3کلیه داده های بدست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با 
تمال بعلت اح بود و به شرح مدل زیر تجزیه شدند. ماریتکرار در هر ت 8و 

ها اثر قوچ و نیز اثر وزن اولیه برای هر اختالفات تولیدمثلی بین قوچ
نژاد در مدل بعنوان کوواریانس دیده شد ولی بدلیل عدم معنی داری 

 اثرات قوچ و وزن اولیه از مدل حذف گردیدند. 
 Yij= µ + Ti+ εij  

 

  پایه آزمایشیاجزای مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره  -1جدول 

Table 1- The Ingredients and chemical composition of the initial diet  
 مقدار )درصد(

Amount (percent) 
 اجزای جیره آغازین )درصد در جیره(

Components Initial diet  
 Alfalfa hay یونجهعلوفه  19.47
 Corn silageسیالژ ذرت 18.83
 Barley straw کاه جو 12.82
 Barley grain  دانه جو 13.35
 Corn grain دانه ذرت 5.35
 Soybean mealکنجاله سویا  5.30
 Cotton seed meal  کنجاله تخم پنبه 6.61
 Beet pulp قندتفاله چقندر  6.81
   bran Wheatسبوس گندم  8.31
 Calcium carbonateکربنات کلسیم  0.81
 Fat powder  پودرچربی 1.62

 ترکیبات مواد مغذی محاسبه شده 
Chemical composition (Calculated) 

14 
 پروتئین خام )درصد( 

 Crude protein (%) 

 ماده خشک )درصد( 70.8

 Dry matter (%) 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 40.3

Neutral detergent insoluble Fiber 

2.42 
 (یلوگرمدر ک ی)مگاکالر یسمقابل متابول یانرژ

 ME (Mcal kg-1) 

34.2 
 کربوهیدرات غیرالیافی)درصد(

NFC (%) 

0.89 
 کلسیم)درصد(

 Calcium (%) 
0.41 
 
4.2 

 فسفر)درصد(

 P (%) 
 چربی خام)درصد(

 Crude fat (%) 
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=  Ti= اثر میانگین جامعه،  µمقدار هر مشاهده،  =Yijدر آن  که
های باقیمانده است. داده یمقدار خطا εijمختلف و = یمارهایاثر ت

)نسخه  SAS افزار نرم توسط GLM حاصل با استفاده از رویه
و جهت  رصدد 3 سطح در توکی آزمون از هاانجام شد. میانگین1(9/0

مقایسه فراسنجه های تولیدمثل که ماهیت درصد داشت، از آزمون کای 
 مربع استفاده شد.

 

 بحث نتایج و

 شاخص هاي عملکردي

وزن روزانه و ماده خشک  رییمربوط به عملکرد )متوسط تغ جینتا
پژوهش حاضر نشان  جیداده شده است. نتا شینما 2( در جدول یمصرف

( >13/1P) ریتحت تاث هاشیوزن روزانه بدن م رییتغ نیگانیداد که م
وزن  رییتغ نیانگیم نیشتریب کهیقرار گرفت. بطور یشیآزما هایگروه

 4آن مربوط به گروه  نیبود و کمتر 5به گروه  طمربو هاشیبدن م
 یماده خشک مصرف نیشتریگرم در روز(. ب 204گرم در مقابل 236)

 دارییرمعنیبود که اختالف غ 5مربوط به گروه  شیآزما نیروزانه در ا
  .داشت هاگروه ریبا سا

ر د تیموفق یاصل لیاز دال یکی یوزن مناسب در زمان آبستن
 اشدب یباال م یدمثلیبره و عملکرد تول دیتول شیو افزا یآبستن

(and Maxwell, 1990Evans ; Didarkhah, 2018.)  بیشترین
بود که اختالف معنی  6و  5، 2افزایش وزن روزانه مربوط به گروه های 

ها داشت ولی اختالف معنی داری در خوراک مصرفی داری با سایر گروه
 ها مشاهده نگردید. بین گروه
های میش ایهیتغذ طیبودن شرا مناسب لیبه دل شیآزما نیدر ا

شابه و م نیاز انرژی و پروتئ یغلظت مناسب نیتام زیو ن شیمورد آزما
به  دارییاختالف معن یشیهای آزما رهیبودن مواد مغذی در تمام ج

 .دیالذکر مشاهده نگرد-صفات فوق نیبه نژاد در ب ربوطم لیجزء دال
 

 و میانگین افزایش وزن روزانه  های آزمایشی بر میانگین خوراک مصرفیاثر جیره -2جدول 
Table 2- Effect of experimental diets on average feed intake. 

 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

P-Value 
SEM 
 

 افشاری گروه
Afshari 
Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi 

Group 

 گروه سافولک

Suffolk 

Group 

 شارولهگروه 

Sharule 

Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

Parameters 
 

 

0.001 5.8 a245 b216 b214 a256 a241 b226 

متوسط افزایش وزن روزانه 
 )گرم(

Avrage Daily weight 

gain (g) 

0.127 0.32 1.58 1.50 1.55 1.69 1.65 1.54 

مصرف خوراک روزانه 
 )کیلوگرم(

Daily feed intake 

(kg) 
a,b  عداد ا(13/1با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند<P.) 

Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).a,b  

 
 ینرخ فحل

در  یا فحلت یبردار دریس یفاصله زمان نیانگیو م ینرخ فحل جینتا
 ینشان داده شده است. نرخ فحل 5در جدول شیمختلف آزما یگروه ها

فحل  هاشیم یدرصد بود و تمام 011 یشیآزما یدر همه گروه ها
هده از نظر مشا یشیآزما یگروه ها نیب یاختالف چیه نیشدند. بنابرا
 یتا فحل یبردار دریس یفاصله زمان نیانگی. ماشتوجود ند یعالئم فحل

 نیساعت بود. کمتر 31تا  51در محدوده  شیآزما یگروه ها شتریب نیب
وف مربوط به گروه رومان یتا فحل یبردار دریس یفاصله زمان نیانگیم

مربوط به  یتا فحل یبردار دریس یفاصله زمان نیانگیم نیشتریبود و ب
 یلداخ ینژادها هایگروه نیب دارییمعن فبود که اختال یگروه افشار

 (.>13/1P) دیمشاهده گرد یو خارج
 ییایجغراف هایگوسفند در عرض یدمثلیتول تیفعال یطول دوره

 یخارج ینژادها شودمی مشاهد که طورمختلف متفاوت است همان
 دریاز زمان س یرانیا ینسبت به نژادها یشده کمتر یمدت زمان سپر

 است که نیکرده اند که نشان دهنده ا یط  یتا مشاهده فحل یبردار
 متفاوت پاسخ. اندنشان داده یبهتر  یفحل یپاسخ به همزمان ساز

. اشدبیمربوط م ییایبه تفاوت عرض جفراف یرانیبه ا یخارج ادهایژن
 یرگیکه از خط استوا فاصله دارند فصل جفت ییایجغراف یدر عرض ها

 (. Bryant, 2003Rosa and) محدود است یدار یبه صورت معن

 ییارهیتفاوت درمتغ لیممکن است به دل شهایآزما جیدر نتا اختالف
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 .باشد تیریتخمدان و مد تیوضع ها،شیمانند نژاد م
 هایدر برنامه دریس ایدر زمان خارج کردن اسفنج  PMSG قیتزر 

 دیجد یکولیفول یمتداول است و موجب آغاز مرحله  یفحل یهمزمان
رخ داده  یزیتخمکر افته،یتوسعه  هاکولیدر دامها خواهد شد. سپس فول

 تیفعال PMSGاستفاده از  یبرا تیمحدود کی. کندیبروز م یو فحل
 یکولهایممتد فول دیمدت آن است که منجر به تول ینطوال یکیولوژیب

. شودیم کیآترت یکولهایفول یادیتعداد ز دیباعث تول جهیآنترال و در نت
است  یفحل سازیهمزمان لیتکم PMSGهورمون  قیتزر یاصلهدف 

(23.) 
یم میتنظ یرا با برنامه نورده دمثلیدر مناطق معتدل چرخه تول 
 یدسترس تیبا توجه به موقع یدمثلی. اما در مناطق گرم برنامه تولکنند

 تی. فعالشودیم میو در چند مقطع از سال تنظ یمصرف یبه غذا

د سطح هورمونها و درص ،یرفتار راتییگوسفند که با تغ یدمثلیتول
 ،قصل ،مانند سن یعوامل رتاثی تحت شود،یمشخص م یزریتخمک

 لیاز دال یکیاد ژن قیتحق نی. که در اردگیینژاد قرار م ،ییغذا رهجی
 (.Rosa and Bryant, 2003) بود دارییاختالف معن یاصل

 هایشیدر م دریبا استفاده از س  نیاز محقق یگروه یشیآزما در
درصد گزارش  95را  یپاسخ فحل دمثلیکاراکول در خارج از فصل تول

 نتریشیب نیاز محقق گرید ی(. گروه2006et al Safdarian ,.) کردند
 56را  یرامن هایشیدر م دمثلیدر خارج از فصل تول یوقع فحل زانیم

 ی(. البته در برخ1988et al McNatty ,.) ساعت گزارش کردند
متداول  رهیج کیبا  یفحل یهمزمان یاستفاده از روش ها مطالعات

 ,Hashemi and Hasaniبهبود دهد ) یرا بخوب یتوانست نرخ فحل

 ., 1994et al Greling; 1996.) 
 

  .دریبعد از خروج س هاشیم ی)ساعت( فحلیو فاصله زمان ینرخ فحل نیانگیم -3جدول
Table 3- Estrus rate and CIDR removal up to estrus (hour) ewes after the exit of CIDR. 

 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

P-Value 
SEM 
 

 افشاری گروه
Afshari 
 Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi 

Group 

 گروه سافولک

Suffolk 

Group 

 گروه شاروله

Sharule 

Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

PARAMETERS 

 

- - 100 100 100 100 100 100 
 )درصد( ینرخ فحل

Estrus rate (%) 

0/0001 4/033 b50/22 b50/22 b45/41 a33/51 a35/19 a30/21 

ا ت یبردار یدرفاصله س
 )ساعت( یفحل

CIDR removal 

Up to estrus 

(hour) 
 (.P>13/1با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند)عداد ا .0

1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
 یمثل ديتول يشاخص ها

گراف  یاه کولی)تعداد فول یمثل دیتول یمربوط به شاخص ها جینتا
نشان داده  4و تعداد جسم زرد( درجدول یبردار دریو س یدر زمان فحل

( متریلیم 4گراف )بزرگتر از  یها کولیشده است. اثر نژادها بر تعداد فول
 یسونوگراف جیدار بود. نتا یمعن یبردار دریو س یفحل هایدر زمان

نشان داد که تعداد جسم زرد در  ،یبردار دریبعد از س 01روز  نتخمدا
( یداخل نژادهای) هاگروه ریاز سا شتری( بیخارج ی)نژادها 5و 0گروه 

تعداد  نی(. همچنP< 0.05مشاهده شد) دارییبود و اختالف معن
 یبه صورت معن یتا فحل یبردار دریگراف از زمان س یها کولیفول
 ( .P< 0.05)افتی شیافزادر همه گروه ها  یدار

 یها کولیتعداد فول یخارج ینژادها شودیهمانطور که مشاهده م
و  یبردار دریو س یفحل هایدر زمان( متریلیم 4گراف )بزرگتر از 

 .دارند یداخل ینسبت به نژادها یشتریتعداد جسم زرد  ب نیهمچن

از  شتریب یشیآزما تیمارهایگراف در همه  یها کولیتعداد فول نیانگیم
شد ر ییدوقلوزا شیبود که در جهت افزا یدر زمان فحل کولیچهار فول

نشان  یلمطالعات قب یبرخ جی. نتادیرس یبه نظر م یمناسب یکولیفول
 eCGهورمون   نییپا یهمراه با دوز ها دریداده بود که استفاده از س

 در خارج از فصل ژهیبو یزیها و تخمک ر کولیفول رشد یرو یاثر کم
alet  Barrett; Timurkan and Yildiz, 2005 ,.)مثل دارد  دیتول

 2004.) 
مانند  یپربازده خارج یمطالعه نقش مثبت نژادها نیا جینتا نیبنابرا

 هم یدر کنار روش ها یدمثلیرومانوف جهت باال رفتن عملکرد تول
تعداد جسم زرد را  شیها و افزا کولیرشد و توسعه فول یبر رو یزمان

 دهد.   ینشان م
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  .و تعداد جسم زرد( یبردار دریو س یگراف در زمان فحل یها کولی)تعداد فول یمثل دیتول یشاخص ها سهیمقا -4جدول
Table 4- The average number of dominant follicles on the operation of CIDR and estrus. 

 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

P-Value 
SEM 
 

 افشاری گروه
Afshari 
 Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi 

Group 

 گروه سافولک

Suffolk 

Group 

 گروه شاروله

Sharule 
Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

PARAMETERS 

 

0/004 0/139 
a(144/30)  

4/80 

b(134/30)  
4/46 

b(124/30)  

4/13 

a(140/30)  
4/66 

a(138/30)  
4/60 

a(148/30)  

4/93 

گراف در زمان  کولیتعداد فول
  یفحل

The number of 

follicles on estrus 

0/007 0/025 
a(70/30)  

2/33 

b(67/30)  
2/23 

b(63/30)  
2/10 

a(70/30)  
2/33 

a(72/30)  
2/4 

a(81/30)  
2/7 

گراف زمان  کولیتعداد فول
 The number یبردار دریس

of follicles on  day 

CIDR 

0/001 0/033 
a(69/30)  

2/29 

b(65/30)  
2/16 

b(61/30)  
2/03 

a(79/30)  
2/63 

a(70/30)  
2/23 

a(75/30)  
2/50 

روز بعد از  01تعداد جسم زرد 
 یمصنوع حیتلق

 Number of yellow 

bodies 10 days after 

artificial insemination 
 (.P>13/1تفاوت معنی دار دارند)با حروف متفاوت در هر ردیف با هم عداد ا .0

1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

  یمثل ديعملکرد تول

نشان داده شده  3درجدول  یمثل دیمربوط به عملکرد تول جینتا
 هایگروه نیب دوقلوزایی نرخ و زایینرخ بره ،زاییاست. نرخ مرده

نرخ  نیشتریب(. P< 0.05مشاهده شد ) داریمعنـی اخـتالف مختلف
 زاییدرصد( ، نرخ بره011) یدرصد( ، نرخ آبستن011) یزیتخمک ر

)رومانوف(  0درصد( مربوط به گروه  66) ییدرصد( و نرخ دوقلوزا 061)
 (.P< 0.05) داشت داریمعنـی اخـتالف هاگروه ریبود و با سا

 در ثابتی زمان در نژاد، هر به توجه با ها،میش اکثر در ریزیتخمک
 Donovan ; ., 2014et alAnel) افتدمی اتفاق فحلی شروع با ارتباط

., 2002et alRekik  ., 2005et alFair  ;., 2004et al.) 

تخمک زمان بر تاثیرگذار عوامل از یکی تواندوع نژاد میش مین
نژاد رومانوف در نرخ  شیدار م معنی و فاحش اختالف.باشد ریزی
 تینژادها نشان دهنده ظرف ریبا سا ییو دوقلوزا یینرخ بره زا ،یآبستن

یم یدمثلیعملکرد تول تینوع نژاد گوسفند در موفق نیا یباال یکیژنت
 . باشد

نژاد لولندکراس، هیل کراسو  5راستا درتحقیقی که روی  نیهم در
 بازدهی بهترین که شدداده و فینیش لندریس صورت گرفت،  نشان

ان مربوط به نژاد فینیش لندریس بود که زم دمثلتولی وبازدهی آبستنی
 بود داده رخ فحلی اواخر در و متفاوت نژادها سایر با آن ریزیتخمک

(Evans and ; ., 1992et al Barrell; ., 2004et alDonovan 

Maxwell, 1990). هایگزارش کردند در میش نیاز محقق یهگرو 
 ریزیتخمک و ساعت 24-42 معمول بطور فحلی دوره طول مرینوس

 et alDonovan ,.)  دهدمی رخ فحلی شروع از بعد ساعت 51-23

2004.) 
 311گزارش کردند که تزریق  نیاز محقق گرید یهمچنین گروه

 درصد افزایش موجب سازیهمزمان انپس از پای PMSGواحد از 
 et alMaracek ,.) شد اسلوواک مرینوس هایمیش در دوقلوزایی

 04ه مدت ب گذاریبا سیدر نیاز محقق گرید گروهی همچنین(. 2001 
( درفصل 411و  511، 211با دوزهای متفاوت ) PMSGروز و استفاده از 

 ار زاییبره و چندقلوزایی دوقلوزایی،نرخ تالشی هایتولیدمثل در میش
 واحد دریافت کرده بودند، باالتر گزارش کردند 411در گروهی که 

(., 2004et al Bostani). 

 

  يینرخ نر و ماده زا

 6و تلفات بره در جدول  ینرخ زنده مان ،یینرخ نر و ماده زا جینتا
نشان  شیآزما نیحاصل از ا هایداده یآمار جینشان داده شده است. نتا

مختلف در نرخ نر و ماده  هایگروه نیب دارییاختالف معن چیداد که ه
 .دیو تلفات بره مشاهده نگرد ینرخ زنده مان ،ییزا

 

 متفاوت بره نيوزن تولد سن

 یو سه ماهگ یریگ رشی از تولد، زمان در هاوزن بره نیانگیم جینتا
نشان داده شده است. نتـایج مربوط به  7در جدول شیآزما هایدر گروه

 در هاوزن تولد بره نیشتربی که داد نشان هامیانگین وزن تولد بره
مربوط به  یداخل یمربوط به نژاد سافولک و در نژادها یخارج نژادهای



 45      …مقایسه عملکرد تولید مثلی میش های وارداتی و میش های ایرانی

 جیداشت. نتا داریینژادها اختالف معن ریبود که با سا ینژاد افشار
یاختالف معن چینشان داد که ه شیآزما نیحاصل از ا هایداده یآمار

 نیانگیو م یریرگیوزن از ش نیانگیمختلف در م هایگروه نیب داری
 وجود نداست. یوزن سه ماهگ

 

 .مقایسه عملکرد تولید مثلی )تخمک ریزی، آبستنی، بره زایی و مرده زایی( در گروه های مختلف آزمایش -5جدول

 Table 5- Comparison of reproductive performance (ovulation, pregnancy, lambing and mortality rate) in different experimental 

groups. 
 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

 افشاری گروه
Afshari 
 Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi 
Group 

 گروه سافولک

Suffolk 
  Group 

 گروه شاروله

Sharule 

Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

PARAMETERS 

 

 (30/30) 
100 

 (28/30) 
93 

 (29/30) 
96 

 (29/30) 
96 

 (29/30) 
96 

 (30/30) 
100 

 نرخ تخمک ریزی)درصد(

Ovulation rate (%) 
a(27/30)  

90 
(25/30)  

83 

a(25/30)  
83 

a(27/30)  
90 

a(27/30)  
90 

a(30/30)  
100 

 نرخ آبستنی)درصد(

Pregnancy rates (%) 
b(43/30)  

144 

c(35/30)  
117 

c(36/30)  
120 

c(39/30)  
130 

c(36/30)  
120 

a(48/30)  
160 

 نرخ بره زایی)درصد(

Lambing rate (%) 
b(1/30)  

3/33 

c(0/30)  

0 
(2/30) a  

6/66 
(2/30) a  

6/66 

b(1/30)  

3/33 
 a (2/30) 

6/6 
 نرخ مرده زایی )درصد(

Mortality rate (%) 
b(17/30)  

57 

c(10/30)  
34 

b(13/30)  
43 

b(12/30)  
40 

c(10/30)  
34 

a(20/30)  
66 

 نرخ دو قلوزایی )درصد(

Twin delivery (%) 
 (.P>13/1با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند)عداد ا .0

1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 Table 6- Comparison of reproductive performance (ovulation, pregnancy, lambing and mortality rate) in different experimental 

groups. 
 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

 افشاری گروه
Afshari 
Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi 
Group 

 گروه سافولک

Suffolk 

Group 

 گروه شاروله

Sharule 
Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

PARAMETERS 

 

17 16 16 18 16 19 
 های نرتعداد بره

The number of male 

Lambs 

26 19 20 21 20 29 
 های مادهتعداد بره

Number of female 

Lambs 

(26/43) 
60 

(19/35) 
54 

(20/36) 
55 

(21/39) 
54 

(20/36) 
56 

(29/48) 
61 

 نرخ ماده زایی)درصد(
Maternity rate (%) 

(17/43) 
40 

(16/35) 
46 

(16/36) 
45 

(18/39) 
46 

(16/36) 
44 

(19/48) 
39 

 نرخ نر زایی)درصد(
Male rate (%) 

(42/43) 
97 

(33/35) 
95 

(34/36) 
97 

(38/39) 
97 

(35/36) 
97 

(45/48) 
94 

 نرخ زنده مانی)درصد(
Survival rate (%) 

(1/43) 
1 

(2/35) 
1 

(2/36) 
1 

(1/39) 
1 

(1/36) 
1 

(3/48) 
1 

 نرخ تلفات بره )درصد(
Lamb loss rate (%) 

 (.P>13/1با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند)عداد ا .0
1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 گیری کلینتیجه 

کنترل  رینظ نینو یها آوریاز فن برخیاز  دهاستفا مجموع، در
 باعث و بود در این تحقیق موثر هاو استفاده از هورمون یچرخه فحل

ردید. گدر گله  زشیتحت آم شیهر م یبره به ازا دیمتوسط تول شافزای
بره  نرخ ،ینژاد رومانوف در نرخ آبستن شیدار م معنی و فاحش اختالف

 نیا یاالب یکیژنت تینژادها نشان دهنده ظرف ریبا سا ییو دوقلوزا ییزا

این  نتایج. باشدیم یدمثلیعملکرد تول تینوع نژاد گوسفند در موفق
های وارداتی نظیر رومانوف که از دام استفاده که داد نشان تحقیق

 ،درصد( 011) نرخ آبستنی ،درصد( 011) بیشترین نرخ تخمک ریزی
تواند دارند می درصد( 66درصد( و نرخ دوقلوزایی ) 061) زایینرخ بره

جهت اصالح نژاد دام های بومی ایرانی استفاده شود که باعث افزایش 
 بازدهی تولیدمثل گوسفندان ایرانی گردد.

 
 .مختلف هایمتفاوت در گروه نیوزن سن یفحل سازیاثرات همزمان -7جدول

Table 7- Effects of estrus synchronization of different weights in different groups. 
 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

P-Value 
SEM 
 

 افشاری گروه
Afshari 
Group 

 گروه مغانی

Moghani 

Group 

 گروه بلوچی

Baluchi

Group 

 گروه سافولک

Suffolk 

Group 

 گروه شاروله

Sharule 
Group 

 گروه رومانوف

Romanov 

Group 

 فراسنجه ها

PARAMETERS 

 

0/003 0/23 a3/42 b3/02 b3/01 a3/36 b3/10 b2/82 
 وزن تولد)کیلوگرم(

Birth weight (kg) 

0/008 0/63 19/25 18/25 19/12 19/47 20/00 20/5 

 وزن از شیرگیری)کیلوگرم(
Weight 

From milking (kg) 

0/007 0/79 23/35 20/25 20/12 24/00 22/35 23/5 
 ماهگی )کیلوگرم( 5وزن 

3 months Weight (kg) 
 (.P>13/1با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند)عداد ا .0

1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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