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Introduction1: Estrus synchronization is a valuable management tool that has been employed in enhancing 

reproductive efficiency in ewes. Synchronization of estrus and ovulation for fixed-time artificial insemination in 
sheep is mostly based on the insertion of intravaginal devices containing either progesterone CIDR (Controlled 
Internal Drug Release) inserts or progestagens (sponges impregnated with fluorogestone acetate (FGA) or 
medroxyprogesterone acetate (MAP)). Intravaginal sponges are usually inserted over periods of 12 to 14 day and 
used together with eCG, particularly out of season, administered at the time of sponge withdrawal or 48 hours 
prior to sponge removal. It has now been indicated that shortening the duration of progesterone treatment with 
intravaginal instruments, while being effective in inducing estrus and ovulation, reduces the incidence of vaginal 
infections and consequently improves fertility. On the other hands, it has been reported that pregnancy rates of 
progestagen-synchronized ewes were lower during anestrus than during the breeding season. Therefore, this study 
was conducted to investigate the reproductive performance of indigenous ewes in Khanmirza city with short-term 
and long-term estrous synchronization programs accompanied by eCG during breeding and anestrous season. 
Moreover, efficacy of estradiol injection instead of gonadotropin during short-term progesterone treatment was 
evaluated in both seasons.  

Materials and Methods: The experiment was performed at two periods, during the breeding and the anestrus 
seasons on 2 different groups of 400 ewes. During each season, ewes (2 to 5 years of age and average body weight 
of 45±2.5 kg) were allocated to 4 groups of 100, in the way that each experimental group contained an equal 
number of ewes of a particular age. Experimental groups were: Control (without any synchronization program), 
Short term-estradiol group (ewes received 12 days progesterone treatment and intramuscular injection of 1mg 
estradiol benzoate at the time of sponge removal), Short term-eCG group (ewes received 12 days progesterone 
treatment and intramuscular injection of 400 IU eCG at the time of sponge removal) and Long term-eCG group 
(ewes received 14 days progesterone treatment and intramuscular injection of 400 IU eCG at the time of sponge 
removal). The progesterone treatment consisted on a vaginal sponge which contained 60 mg Medroxyprogesterone 
Acetate. Then, the ewes were placed in pens and one healthy ram was introduced for every 5 ewes, in order to 
detect heat and mating. Estrus signs were detected and recorded every hour for 5 days. The percentages of ewes 
that showed overt signs of estrus during a period of five days (estrus rate), estrus onset (the time elapsed between 
sponge removal and the first accepted mating) and pregnancy rate (The number of ewes without showing signs of 
estrous after 42 days of mating/total number of ewes×100) were recorded. Fecundity and prolificacy rate was 
calculated based on the number of lambs born. Lambs were monitored for 30 days after birth and deaths among 
them during this period were recorded against the ewes which were their mothers, and the survival rate was 
determined. The multiple birth rate was calculated by combining the twin and triplet birth rates. 

Results and Discussion: The results showed that reducing the duration of treatment with progesterone sponge 
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in both trial period (autumn and spring) led to a significant reduction in estrus rate (P ≤ 0.05), but had no significant 
effect on other reproductive parameters (P > 0.05). Regardless of the season, injection of estradiol instead of eCG 
on sponge removal day, while increasing the estrus rate of ewes, led to a sharp increase in the rate of return to 
estrus (P ≤ 0.05) and caused decreases in the percentage of pregnant ewes, percentage of parturition ewes and 
lambing rate (P ≥ 0.05). In the breeding season, the mortality rate of lambs born from progesterone-synchronized 
ewes decreased and fecundity increased numerically compared to the corresponding group in breeding season 
group. Lack of possible effect of the anestrus season during synchronization programs on estrous rate and fertility 
of ewes can be attributed to optimal nutritional conditions of ewes in this season. 

Conclusion: Short term progesterone treatment (12 day) as well as injection of estradiol benzoate instead of 
eCG is not recommended to synchronize the estrous of ewes during both reproductive and anestrus seasons. In 
other words, short-term progesterone treatment (12 days) was not effective to synchronize estrus in breeding and 
anestrous sheep which can be attributed to follicular dynamics. 
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 تولیدمثلی در گوسفند عملکردبر  eCGو 
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 چکیده

های در دو فصییت تولیدمثل  و ریر تولیدمثل ، با برنام  خانمیرزاشییسرسیی ا  های بوم  میشعملکرد تولیدمثل  بررسیی  هدف از انجام این پژوهش، 
تا  دوها )رأس  از میش  044بود. آزمایش در دو دوره و با دو گروه مجزای  eCGو  اس رادیول سازی فحل  ب  همراه تزریق  بلندمدت همزما مدت و کوتاه
ش    کیلوگرم( 05±5/2میانگین وزن  و سال   پنج شد. در گروه اول یا     044در قالب چسار گروه آزمای س  انجام  سازی  گون  برنام  همزما شاهد هیچ رأ

شد.   سوم، تیمارهای کوتاه   گروهانجام ن ش  دوم و  س رون      های آزمای سفنج پروژ س فاده از ا سوم   02مدت ب  مدت ا در روز روز بودند. در تیمارهای دوم و 
، eCG-طور عضالن  تزریق شد. در تیمار چسارم یا تیمار بلندمدت  ب  eCGالملل  واحد بین 044و  گرم اس رادیول بنزوات یل یک مترتیب ب  برداریاسفنج 
سفنج    00مدت ب  هامیش س رون  را دریافت کرده و در روز ا ضالن  ب   ب  eCG الملل بینواحد  044برداری روز تیمار پروژ شد. ن ایج   هاآ طور ع تزریق 

دار نرخ پاسییف فحل  گردید، ول  بر سییایر اد ک  کاهش طول مدت تیمار با اسییفنج پروژسیی رون ، در هر دو دوره آزمایش، منجر ب  کاهش م ن نشییا  د
 برداری، ضمن افزایش نرخ پاسف فحل در روز اسفنج eCGجای ب  داری نداشت. صرف نظر از فصت، تزریق اس رادیولم ن  تأثیرهای تولیدمثل  فراسنج 
شدید نرخ بازگشت ب  فحل  و کاهش م ن   میش س ن، میش دار درصد میش ها، منجر ب  افزایش  ردید. گها میشزای  های زایما  کرده و نرخ برههای آب

برای  eCGجای ب  روز( و همچنین تزریق اس رادیول بنزوات  02مدت پروژس رون  ) در طول هر دو فصت تولیدمثل  و ریر تولیدمثل ، تیمار کوتاه  بنابراین،
 باشد.توصی  نم قابت ها سازی فحل  میشهمزما 
 

 سازی فحل همزما گوسفند،  ،عملکرد تولیدمثل  ،دارپروژس رو  اسفنج :های کلیدیواژه

 

 0مقدمه 

ین عوامییت   تر مسم  افزایش نرخ بییاروری و تولیییدمثییت یک  از          
ست. در واقع    میزا   کنندهت یین سفند ا یزا  م ،سودده  در پرورش گو

ید یک گل ، رابط       یدمثل  دارد. ایجاد       تول ندما  تول با را ای مسییی  یم 
زمان   های ماده و در محدودهصورت م راکم در گروه  از دامب  فحل 
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های شییود. اجرای برنام سییازی فحل  نامیده م مشیی، ، همزما 
ندما  تشییی،ی  فحل  و   سیییازی فحل  موجب افزایش را همزما  

(.  2016et al.Neisi ,عملکرد تل یح مصیینوع  در گل  خواهد شیید ) 
ما        م  موفق همز نا کا         یک بر ع  ام مدیر مزر ب   سیییازی فحل  

م    نا ما     گیریریزی تل یح مصییینوع  و جفت بر کار ز بر ها را داده و 
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یدمثل  را     کاهش و فصییییت تول ید      تشییی،ی  فحل  را  ما تاه ن کو
(Didarkhah, 2018 از مزایای همزما .)  سییازی فحل  در گوسییفند

م    توا  افزایش میزا  برهم  نا ریزی برای جف گیری کن رل زای ، بر
های همسین در راسی ای پرواربندی آسیا  و همچنین    شیده، تولید بره 
شیییت گوسیییفند دارای های  از سیییال ک  عرضییی  گوتولید بره در ماه

ست را نام برد )  سازی  (. همزما Sadeghi Panah, 2016محدودیت ا
 مدیریت برای ضییروری هایروش موقع،فحل  و تل یح مصیینوع  ب 

  تولیییدمثل       اخ الالت   درمییا  همچنین برای       پرورش دام مییدر  و 
س ند  س رده  طورب  هاروش این بنابراین، .ه س فاده   مطال   مورد گ و ا
ست )  گرف   قرار ش،وارکنندگا  کوچک،   .( 2021et al.Ueno ,ا در ن

کت  ما       پروت یک و همز سییییازی فحل  و های م  ددی برای تحر
طور م مول ب  (. 2000et al.Kusina ,شود ) ریزی اس فاده م  ت،مک

های مب ن  بر سییازی فحل  با پروتکتهمزما  در سییراسییر دنیا برای
هورمو  پروژسییی رو ، تیمار پروژسییی رون  در دوزهای م، ل  و ب      

(.  2012et al.Abecia ,شود ) ها و مسیرهای م، ل  اعمال م  روش
سفنج  م داول سیر کاربردی در میش، ا های داخت واژن  )آرش    ترین م
س ات )   شده با   س رو  ا س رو      FGAفلوروژ س  پروژ س وک ( و م یت ا

(MAP     حاوی های  یدر باشییید   گرم پروژسییی رو  م  3/4(( و سییی
(Ungerfeld, and Rubianes, 2002روش .)های  های  ک  از آنالوگ

کنند، بر اسییا  سییازی فحل  اسیی فاده م پروژسیی رو  برای همزما 
باشییند ک  عمت ها در مرحل  لوتئال چرخ  فحل  م وگاثرات این آنال

شده توسط جسم زرد در ب د از ت،مک      ریزی پروژس رو  طبی   تولید 
(. از اب دای گس رش کاربرد  2015et al.Martinez ,کنند )را ت لید م 

 00ا ت  02مدت  ها ب   آ ، 0694تیمارهای پروژسییی رون  در اوایت ده      
شیییوند، چرا ک  الزم اسیییت مدت زما       روز در واژ  حیوا  حفظ م 

عمر جسییم زرد ماندگاری ابزارهای پروژسیی رون  در داخت واژ ، از نیم
et al.Ros -Martinez ,اح مییال  موجود در ت،مییدا  فراتر رود )         

پروژسیی رون   گزارش نمود ک  تیمار 0661(. گوردو  در سییال 2019
وسییییل  ابزارهای داخت واژن  اعمال    ب   روز 01تا   04مدت  ب   تواند م 

 کار بسییی نب  (. در فصیییت ریر تولیدمثل  نیزGordon, 1997گردد )
روز، ک  با تزریق داخت     09تا   04واژن  برای های درو  پروژسییی رو 
ضالن    سازی  روش برای همزما ترین شود، عمل  دنبال م  eCGع

(. امروزه، هر چند  2015et al.Swelum ,باشیید )فحل  در میش م 
شده   ک  روش صالح  سیار    ی ف ل  برای همزما های ا سازی فحل ، ب

مد م    مال        کارآ مابیش طوالن  اع یک دوره ک ند، ول  در ط   باشییی
س روژن   شوند. با این حال، کاهش دوره تیمار با م  ، ترکیب  از تیمار ا

eCG  وPGF  باشیید ممکن م(, 1996et al.Beck )های . پروتکت
های بلندمدت برای    مدت از نظر کارآمدی نیز ب  اندازه پروتکت       کوتاه 

 (et al.Ros -Martinez ,2018) ال ای فحل  مؤثر شناخ   شده است   
و اح ماالً ضمن تسسیت امور مدیری  ، منجر ب  کاهش ترشحات واژن  

شد  . در ( 2005et al.Fonseca ,) و خطر عفونت داخت واژن  خواهند 

از  روز( صرف نظر  هفتتا  پنجمدت )تیمارهای اسفنج  کوتاه  ،ح ی ت
سفند موف یت    صت تولیدمثل ، در گو  et al.Oliveira ,) اندآمیز بودهف

مدت با اسییفنج . نشییا  داده شییده اسییت ک  تیمارهای کوتاه (2016
روزه( در طول فصیییت ریر تولیدمثل    هشیییتتا   پنجپروژسییی رون  )

(, 1996et al.Iglesias ; , 2006al.et Ataman )  و همچنین در
 et al.Öztürkler ; , 2006et al.Ataman ,) طول فصت تولیدمثل  

ما   (2003 کارسیییاز بوده     از نظر همز یدمثل   ن  تول ند.  سیییازی بسی ا
، گزارش شییید ک  تیمار بلندمدت پروژسییی رون  منجر ب        براینعالوه

ست    ( 2002et al.Diskin ,) گرددکاهش باروری م  شده ا . گزارش 
با تیمار        ک  تیمار کوتاه    مدت در فصیییت ریر تولیدمثل  در م ایسییی  

ند     مدت، هر چ ند کت ریرم ن  ب   بل دار، ن ایج بس ری از نظر نرخ  شییی
ش          زای بره صت تولیدمثل  دا س  با ف س ن  در م ای و همچنین نرخ آب
 .( 2006et al.Ataman ,) است

یابد و آزاد شیید  پروژسیی رو  از اسییفنج با گنر زما  کاهش م  
س رون ، رلظت   بنابراین، تیمار کوتاه سفنج پروژ سط  های ممدت با ا  و

کنید  تیمیاری را فراهم م   بیاالتری از پروژسییی رو  در طول دوره 
(, 2019et al.Ros -Martinez)های پروژسیی رون  . تغییر این رلظت

مار، اح ماالً خود بر الگوهای رشییید و نمو فولیکول       در طول دوره تی
(, 1996et al.Johnson  ) بندی ترشح  و زماLH   در ارتباط با شروع

. در مواق   ( 1998et al.Van Cleeff ,) گنار خواهد بودتأثیرفحل  
شح         ست با اثر مساری بر تر سرم  ممکن ا س رو   رلظت باالی پروژ

LH ریزی در ریزی منجر ب  فحل  همراه با عدم ت،مک    ت،مک پیش
رود اح مال م  بنابراین،. ( 2016et al.Almadaly ,) ها شییودمیش

  های تولیدمثلطول دوره تیمار با اسییفنج پروژسیی رون  بر فراسیینج  
س   ب        س رون  اح ماالً ب شد. همچنین طول دوره تیمار پروژ اثرگنار با
صت تولیدمثل  و ریر تولیدمثل  م فاوت خواهد بود، چرا ک  در برخ    ف

یدمثل ، هنوز ممکن اسیییت در طول دوره     از میش ها در فصیییت تول
 Viñoles) گناری جسم زرد ف ال )کارکردی( وجود داش   باشد   اسفنج 

, 2001et al.) .س رون  )ب  همراه عوامت  براینعالوه ، دوره تیمار پروژ
س رو ( م   ش   دیگری همچو  دوز پروژ در کن رل  eCGتواند اثرب،

حت      ثت را ت یدم هد  تأثیر محور تول . ( 2011et al.Viñoles ,) قرار د
عدم تزریق     یا  م          نیز م  eCGتزریق و  نا یک بر ند بر ن ایج  توا

ما   باشییید    همز گنار   2012et al.Abecia ,; ) سیییازی فحل  اثر

, 2016et al.Almadaly )در مواق   ممکن است  ،. ب  هر حالeCG 
شود.         ضع  شد و یا قوانین  بر علی  آ  و س ر  نبا الزم  ،بنابرایندر د

گام در دسییی ر  نبود     کت  eCGاسیییت در هن های مب ن  بر  پروت
س رو  برای همزما   شوند    پروژ صالح  et Ros -Martinez) سازی، ا

, 2019al.) جایگزین مال  برای    . یک  از  ند  ، م eCGهای اح  توا
هورمو  اسییی رادیول باشییید. هورمو  اسییی رادیول بنزوات از خانواده    

تواند موجب آشییکار شیید  عالیم فحل  در ها اسییت ک  م اسیی روژ 
  سورظ سازی همگام برای ایگس رده  طورب  گوسفند شود. از اس رادیول   
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و  سازی فحل  همزما  هاینام بر در گناریت،مک و فولیکول  موج
 اثرات اسییی رادیول ،براینعالوه .شیییودم  ویژه در گاو اسییی فاده  ب  

 et al.Takada ,) کندم  ت ویت گاو و گوسییفند در را پروژسیی رو 

سازی همزما  هایپروتکت کارای  برای کلیدی عوامت از . یک (2012
سییت. ا فولیکول  جدید موج ال ای موقع،ب فحل  و تل یح مصیینوع  

ست   پژوهش شا  داده ا  جپن تا س   جدید فولیکول  موج ظسور ک  ها ن
 مرحل  ب  توج  با اسیی رادیول بنزوات بدو  درما  شییروع از پس روز

  عنوا ب  هورمون  با اس رادیول بنزوات دهد. درما م  رخ فحل  چرخ 
صنوع  ب  سازی فحل   همزما  برای محبوب پروتکت  موقعو تل یح م

  .( 2021et al.Ueno ,) شودم  اس فاده گاو در
حاضیییر  با اسیییفنج     ،در پژوهش  مار  دو موضیییوع طول دوره تی
و همچنین  eCGمدت و بلندمدت( در ترکیب با      پروژسییی رون  )کوتاه 

مدت از و اسی رادیول بنزوات در حالت اسی فاده کوتاه   eCGاسی فاده از  
هدف  راین،بناباسفنج پروژس رون  مورد بررس  و م ایس  قرار گرف ند.     

روزه با اسفنج   00روزه و  02از پژوهش حاضر م ایس  اثرب،ش  تیمار    
با     یب  بارور در هر دو    eCGپروژسییی رون  در ترک برای ال ای فحل  
صت تولیدمثل  و ریر تول  س رو ( و همچنین  ف تزریق  أثیرتیدمثل  )آن

 برداری در روز دوازدهم بود. ب د از اسفنج eCGجای ب  اس رادیول
 

 هامواد و روش

تولیدمثل ، با  و ریر تولیدمثل  فصییتاین پژوهش در دو دوره، در 
رأ  میش( انجام  144)در کت  هارأس  از میش 044دو گروه م، ل  
س ا       های بوم  میششد. در هر دوره،   س ا  خانمیرزا واقع در ا شسر

میانگین و سیییال  پنجتا  دوسییین   چسار محال و ب، یاری در محدوده
فاده قرار گرفت.   کیلوگرم 05±5/2وزن   در فصیییت ریر  مورد اسییی 

س ای ،  صورت ب  هامیشتولیدمثل    خارج جایگاه از صبح  پرورش رو

صت   .کردند  م )علوف  جو( تغنی مرتع علوف  از رروب تا وشده   در ف
ها در جایگاه بسییی   نگسداری و با یک جیره کامالً م،لوط پاییز میش

م شییکت از یونج ، ترت سیییلو شییده و کنسییان ره م وی تغنی  شییدند. 
کنسان ره مورد اس فاده از جو، سبو  گندم، ترت و سویا تشکیت شده        

شد.  ده م ها قرار دابود ک  پس از آسیاب با هم م،لوط و در اخ یار دام 
طور ب  هروز 95 دوره یک برای ب  آزمایش ورود از پیش ها  میشهم

جام    ها آ  نبود  آبسییی ن از و شیییده ها نگسداری  قوچ زجدا ا  با ان
صت سونوگراف    سونوگراف  دام  پرتابت      اطمینا  حا س گاه  شد. از د

کت      EMP V9مدل   خت شیییر جام  EMPEROR)سیییا ( برای ان
  طور تصادفب  ا در هر دوره از آزمایشهمیشسونوگراف  اس فاده شد.  

ت سیییم و سیی  گروه تیماری(  گروه شییاهد)  سییأر 044ه گرو چسارب  

                                                           
1- Esponjavet 

2- Medroxyprogesterone acetate 

3- Hipra 

اسیییفنج  ک  هیچ گون بود های  میش شیییامتگروه شیییاهد  شیییدند.
یا درو  فت   را هورمون   واژن  و  یا ند نم در م    . کرد خ  فحل  ه چر
با ا    های گروه میش ماری  ب      سیییفنجهای تی  و پروژسییی رآرشییی   

 2اسیی ات گرم مدروکسیی  پروژسیی رو میل  94حاوی  0اسیینونجاوت

روز  سییازی شیید.همزما  ،اسیینانیاکشییور  3هینرای شییرکت سییاخت
ماه و در دوره گناری در دوره اسیییفنج ی دوم، اول ی اول، یکم مسر 

شت ماه بود.  ارد شامت گروه یبس سفنج های  میش اول تیماری   بود ک  ا
در  شیید ونگسداری  هاآ روز در داخت واژ   02مدت ب  پروژسیی رون 

سفنج روز  س رادیول بنزوات  برداری، یک میل دوازدهم ب  هنگام ا گرم ا
(Vetastrol ) صییورت عضییالن  ب   ب  ، شییرکت داروسییازی ابوریحا

 بود ک  های   میش دوم تیماری شیییامت  گروه گردید.  ها تزریق  میش
سفنج  02مدت ب  شده و  گناری داخت واروز ا  044دوازدهم در روز ژن  

، ساخت شرکت هینرا، ساخت    0)گوناسر  eCGالملل  هورمو  واحد بین
 امتگروه سوم تیماری ش   شد. تزریق  هاآ شکت عضالن  ب    ب  اسنانیا( 
گناری پروژس رون  شده و در روز   روز اسفنج  00 مدتب  ک های  میش

حد بین  044چساردهم،   )گوناسیییر، سیییاخت     eCGالملل  هورمو  وا
راین، تزریق شد. بناب  هاآ صورت عضالن  ب    ب  شرکت هینرا، اسنانیا(  

ماری اول و دوم، تزریق اسییی رادیول    فاوت گروه تی و  eCGجای  ب   ت
تفاوت دو گروه تیماری دوم و سییوم نیز ف ط در مدت زما  اسیی فاده از 

 دار بود. های پروژس رو اسفنج
  سف ب  فحل  )فاصل  زمان  از لحظصفات تولیدمثل  شامت نرخ پا

برداری تا بروز عالیم فحل (، نرخ بازگشییت ب  فحل  )درصیید اسییفنج
باره عالیم فحل  را بروز   20های  ک  پس از یک دوره    میش روزه دو
شا  داد  عالیم بازگشت     م  س ن  ])ت داد میش بدو  ن دادند(، نرخ آب

فت     02ب  فحل  ب د از روز    حت ج یری کرده در هر گ/ ت داد میش ف
 [، نرخ زایش ])ت داد میش زایما  کرده / ت داد میشیی  ک 044×گروه(
ند(    ب   تک 044×عنوا  آبسییی ن در نظر گرف   شییید قلوزای ، [، نرخ 

ندقلوزا / ت داد          دوقلوزای  و یا چ یک، دو  ند قلوزای  ])ت داد میش  چ
ما  کرده(  میش ماه پس از     044×های زای یک  تا  [، نرخ مرگ و میر )

های  های م ولد شیییده / ت داد میش   ])ت داد بره  5زای ش(، نرخ برهزای

های م ولد   )ت داد بره  9ی[ و میزا  زادآور044×گیری کرده(فحت جفت  
شد. برای تجزی    044×های زایما  کرده(شده / ت داد میش  سب   [ محا

 SASاسیی فاده شیید ) 0/6ی نسیی،  SASافزار ها از نرمو تحلیت داده

Institute, 2002ها در های تیماری م، ل  از لحاظ سن میش (. گروه
داری نداشییی ند شیییروع آزمایش و پیش از اعمال تیمارها تفاوت م ن 

(45/4<Pداده .)  ها توسییط دو رویGLM  ای دانکن )آزمو  چند دامن
س  میانگین( و   سکوار( تجزی     Freqبرای م ای سا  آزمو  کای ا )بر ا

4- Gonaser 

5- Fecundity 

6- Prolificacy 
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 و تحلیت شدند. 
 

 نتایج و بحث

های تولیدمثل  م أثر از تیمارهای م، ل  ن ایج مربوط ب  فراسنج  
ر جداول ترتیب دب  سازی در فصت ریر تولیدمثل  و تولیدمثل   همزما 

 داده شده است.نشا   2و  0
تولیدمثل  و ریر تولیدمثل  اسیی فاده از تیمارهای   در هر دو فصییت

سبب بسبود نرخ فحل  در گروه  رهای تیما نندهکهای دریافتهورمون ، 
. همچنین بین (P≤45/4هورمون  در م ایسییی  با گروه شیییاهد شییید )

ود دار وجتیمارهای هورمون  نیز اخ الف م ن    کننده های دریافت   گروه

های  (. ن ایج نشیییا  داد ک  م ادیر نرخ فحل ی میشP≤45/4داشیییت )
صت تولیدمثل  )    گروه صد(   94شاهد در ف شاهد در  در باالتر از گروه 
ص  شا  داد ک  نرخ      34ت ریر تولیدمثل  )ف س  ن ایج ن صد( بود. برر در

صت ت ریباً ب  هم     های همزما فحل  در بین گروه شده در دو ف سازی 
س رون  همراه با  شبی  بود. تنسا تفاوت در تیمار کوتاه   eCGمدت پروژ

ش ر )   صت تولیدمثل  بی صت ریر    14بود ک  نرخ فحل  در ف صد( از ف در
درصد( بود. نرخ فحل  در هر دو فصت بسار و پاییز و در    15تولیدمثل  )

مدت همراه با اسییی رادیول   تیمارهای بلندمدت پروژسییی رون  و کوتاه      
 درصد بود. 044و  65ترتیب ب  یکسا  و

 
 تولیدمثل  عملکرد تولیدمثل  گوسفندا  در فصت ریربر سازی اسفنج ( در زما  خارجeCG یا اس رادیول وتزری   ) طول دوره تیمار پروژس رون  و نوع هورمو  تأثیر -1جدول 

Table 1- Effect of progesterone treatment duration and the type of hormone (estradiol or eCG) injected at the time of sponge removal 
on reproductive performance of sheep in anestrus season 

P-value 

 های آزمایش گروه
Experimental groups  هافراسنج  

Parameters روز(  00)مدت بلند– eCG 
Long term (12 d)- 

eCG 

 eCG –روز(  02)مدت کوتاه
Short term (12 d)- 

eCG 

 اس رادیول –روز(  02)مدت کوتاه
Short term (12 d)- 

Estradiol 

 شاهد
Control 

0.0001 b(95/100 )95 c(75/100 )75 a(100/100 )100 d(100/30 )30 
 نرخ فحل  )درصد(
Estrus rate (%) 

 شروع فحل  )ساعت( - 47.6±1.8 37.6±1.0 37.1±1.6 -
Estrus onset (h)¥  

0.0001 a(8/95 )8.42 a(11/75 )14.67 b(50/100 )50.00 a(2/30 )6.67 
)درصد(نرخ بازگشت ب  فحل    

Rate of return to estrus 
(%) 

0.0001 a(87/95 )91.58 a(64/75 )85.35 b(50/100 )5.00 a(28/30 )93.33 
های آبس ن )درصد(میش  

Pregnancy rate 

0.0001 a(87/87 )100.00 a(64/64 )100.00 b(40/50 )80.00 
a(28/28 )

100.00 

های زایما  کرده )درصد(میش  
Parturition rate (%) 

0.022 b(76/87 )87.36 ab(60/64 )93.75 a(40/40 )100 
a(28/28 )

100.00 

 تک قلوزای  )درصد(
Single birth (%) 

0.1286 (7/87 )8.05 (3/64 )4.39 (0/40 )0.00 (0/28 )0.00 
 دو قلوزای  )درصد(
Twin birth rate (%) 

0.2808 (4/87 )4.60 (1/64 )1.56 0/40) )0.00 (0/28 )0.00 
 س  قلوزای  )درصد(

Triple bith rate (%) 

0.022 b(11/87 )12.64 ab(4/64 )6.25 a(0/40 )0.00 a(0/28 )0.00 
 چندقلوزای  )درصد(
Multiple birth rate (%) 

های م ولد شدهت داد بره 28 40 69 102 -  
Number of born lambs 

0.0007 a(3/102 )2.94 a(7/69 )10.15 b(10/40 )25.00 a(2/28 )7.14 
ها )درصد(مرگ و میر بره  

Death of lambs (%) 

0.0001 a(102/95 )107.37 a(69/75 )92.00 b(40/100 )40.00 a(28/30 )93.33 
زای  )درصد(بره  

Fecundity %) 

0.0295 a(102/87 )117.24 ab(69/64 )107.81 b(40/40 )100.00 
b(28/28 )

100.00 

 زادآوری )درصد(
Prolificacy (%) 

 .(P<45/4)باشند دار م اخ الف م ن دهنده نشا  در هر ردی  حروف ریرمشاب 
 ه است.داده شد میانگین خطای اس اندارد ± نیانگیب  صورت م (ساعت) شروع فحل  ¥

In each row, different letters indicate a significant difference (P<0.05). 
¥ Estrus onset hour is given as mean ± SEM 
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سیدر و          ست، تیماری ک   شده ا شا  داده  ش  ن را  eCGدر پژوه
باالتر و         02مدت  ب   توأم و ند، نرخ فحل   فت کرده بود یا روز در
 را توأم و eCGداری نسیییبت ب  تیماری بروز دادند ک  سییییدر و م ن 
فت مدت  ب   ند     ه فت کرده بود یا  et al.Haji Ghorbani ,) روز در

ست با عوامل     . با توج  ب  اینک  همزما (2018 سازی فحل  ممکن ا
همچو  تغنی ، نمره وضیی یت بدن ، شیییرده ، سیین، دما و نور تحت 

دلیت  ب   ، و(20et al.Kuru ; Gordon, 1997 ,18) قرار گیرد تأثیر 
ش     شرایط آزمای صرف  در دو  ب  عدم یکنواخ    ویژه از نظر خوراک م

در ها فصییت بسار و پاییز، م ایسیی  آماری بین عملکرد تولیدمثل  میش
ست ک  نرخ باروری در         شده ا صورت نگرفت. گزارش  صت  بین دو ف

در فصییت ریر  eCGهای تیمار شییده با اسییفنج پروژسیی رو  و  میش
 نسبت ب  فصت تولیدمثل  کم ر است ک  ب  عوامل  از قبیت   تولیدمثل  

، ان  ال اسنرم و باروری نسبت داده شده LHاخ الل در ترشح هورمو  
ست  . ب  ( Tempest and Minter, 1987 ;,1991et al.Crosby) ا

های تیمار شیییده با    رسییید اثرات فصیییل  بر تولیدمثت میش  نظر م 
، از طریق ترشیییح گنییادوتروپین هینوفیزی              eCGپروژسییی رو  و   

های نژادی، گری شییود و در این میا ، عوامل  از قبیت تفاوتمیانج 
مار          ک  تی ثت  یدم مان  از فصیییت ریر تول شیییدت اثرات فصیییل  و ز

ند     شیییود، ممکن سیییازی اعمال م   همزما   باشییی گنار   اسیییت اثر
(Echternkamp, 1982) . 

در پژوهش حاضیییر در هر دو فصیییت ریر تولیدمثل  و تولیدمثل ، 
 طول دوره تیمار تأثیرداری تحت طور م ن ب  شییروع فحل  فراسیینج 

س رون  )  روزه( قرار نگرفت. بر خالف این یاف  ، در  00روزه و  02پروژ
صت ریر تولیدمثل ، طول مدت       مطال  شد ک  در ف شا  داده   00ای ن

تیمار با اسفنج پروژس رون   روزه 04روزه تیمار در م ایس  با طول مدت 
های تیمار   ب  هم  میش   eCG الملل بینواحد   044)ضیییمن تزریق 

شروع فحل  بر حسب ساعت  دار فراسنج شده(، منجر ب  کاهش م ن 
ج      در میش ید، ول  بر سیییایر فراسییین یدمثل  )نرخ   ها گرد های تول

 Kuru)داری نداشییت م ن  تأثیرزای ( دوقلوزای ، نرخ فحل ، نرخ بره

, 2020et al.)  گیری شییید ک  با توج  ب  طور ن یج  نای ،. ب  هر حال
روزه، ممکن اسییت با  04ها در تیمار قابت قبول بود  نرخ فحل  میش

سا   شود   04تر، پروتکت توج  ب  مدیریت آ  Kuru)روزه ترجیح داده 

, 2020et al.)     شروع فحل  در ست ک  زما   شده ا . همچنین گزارش 
داری طور م ن ب   روز با سییییدر،   00مدت  ب   شیییدههای تیمار   میش

باشییید  روزه با سییییدر م    هفت و  شیییش، پنجتر از تیمارهای   کوتاه 
(, 2019et al.Ros -Martinez)  در  ،ای دیگر مش،  شد. در مطال

روز، نسییبت ب   00مدت ب  های تیمار شییده با پروژسیی رو گروه میش
شده همیش س رون ، فحل  با     00مدت ب  ای تیمار  سفنج پروژ روز با ا

ست    ش ری رخ داده ا . در مطال   ( 201et al.Kuru ,7)تأخیر زمان  بی
س رادیول   ضر، تزریق ا س رون ،   eCGجای ب  حا  رتأثیب د از تیمار پروژ

م موالً ب د از ها نداشیی   اسییت. داری بر شییروع فحل  در میشم ن 
روز اسییفنج  00تا  00ب  دنبال تیمار پروژسیی رون  ) eCGکارگیری  ب

شییود سییاعت، فحل  در دام دیده م  01تا  20داخت واژن ( در ظرف 

(, 2012et al.Abecia )  هورمو .eCG   یت ب نده عنوا  ت و  کن

 کند و بدین ترتیب ف الیت فحل های اندوژنو  عمت م گنادوتروپین
صت ریر تولیدمثل ( تحریک م  )ب  eCGب د از تزریق  شود  ویژه در ف

(, 2012et al.Abecia ) . 
های تولیدمثل ، تنسا نرخ پاسف ب  در هر دو فصت از میا  فراسنج 

تر روز(، پایین 02مدت پروژس رون  ) های  با تیمار کوتاهدر میش فحل 
(. بر خالف این یاف  ، گزارش P≤45/4روز( بود ) 00از تیمار بلندمدت )

ها با اسفنج پروژس رون ، بر پاسف    شده است ک  طول مدت تیمار میش  
ش    م ن  تأثیر هاآ فحل   ست داری ندا . ( 2007et al.Ustuner ,) ا

شده ا در مطال   س   شد  از طول دوره   ای دیگر گزارش   ست ک  با کا
روز( در فصییت ریر تولیدمثل  )ضییمن   1روز ب   00گناری )از اسییفنج
ها )و همچنین داری در درصیید فحل  میش(، تغییر م ن eCGتزریق 

سنج    et al. Hejazi ,)دهد های عملکرد تولیدمثل ( رخ نم سایر فرا

. در برخ  مطال ات، کاسیی ن از طول دوره تیمار پروژسیی رون   (2018
عنوا  مثال نشا  داده شده است ک     ب  تری داش   است.  ن ایج مطلوب

در  eCGبس رین طول دوره سیییدرگناری )ضییمن لحاظ کرد  تزریق 
صت ریر تولیدمثل  بز،    سیدربرداری( در ف روز  01روز،  06جای ب  روز 

مار   ک  طوریب   باشییید،  م  ب  بسبود م ن   01تی دار نرخ روزه منجر 
 et  Masoodi) روزه با سیدر گردید  06زای  در م ایس  با تیمار  بزرال 

 , 2014al.)  شش سازی  ای دیگر، دوره همزما . همچنین در مطال 
الملل  واحد بین 944سیدر )ضمن تزریق    روزه با 00روزه در م ایس  با  

eCG     در روز سیدربرداری ب  هر دو گروه(، منجر ب  بسبود نرخ آبس ن
شده   میش صت ریر تولیدمثل   ست  ها در ف  et al.Sareminejad ,) ا

2014) . 
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 عملکرد تولیدمثل  گوسفندا  در فصت تولیدمثل بر سازی اسفنج ( در زما  خارجeCG یا اس رادیول وتزری   ) و نوع هورمو طول دوره تیمار پروژس رون   تأثیر -2جدول 
Table 2- Effect of progesterone treatment duration and the type of hormone (estradiol or eCG) injected at the time of sponge removal 

on reproductive performance of sheep in reproductive season 

P-value 

 های آزمایش گروه
Experimental groups  هافراسنج  

Parameters روز(  00)مدت بلند– eCG 
Long term (12 d)- 

eCG 

 eCG –روز(  02)مدت کوتاه
Short term (12 d)- 

eCG 

 اس رادیول –روز(  02)مدت کوتاه
Short term (12 d)- 

Estradiol 

 شاهد
Control 

0.0001 b(95/100 )95 c(80/100 )80 a(100/100 )100 d(60/100 )60 
 نرخ فحل  )درصد(
Estrus rate (%) 

- 36.4±1.3 36.9±1.5 47.1±1.7 - 
 شروع فحل  )ساعت(

Estrus onset (h)¥  

0.0001 b(5/95 )5.26 bc(8/80 )10.00 a(30/100 )30.00 ac(10/60 )16.67 
 نرخ بازگشت ب  فحل  )درصد(
Rate of return to estrus 

(%) 

0.0001 b(90/95 )94.74 bc(72/80 )90.00 a(70/100 )70.00 ac(50/60 )83.33 
های آبس ن )درصد(میش  

Pregnancy rate 

0.007 a(85/90 )94.44 a(66/72 )91.67 b(60/70 )85.71 b(38/50 )76.00 
های زایما  کرده )درصد(میش  

Parturition rate (%) 

0.309 96.47 (82/85) 98.44 (65/66) (60/60 )100 (38/38 )100 
 تک قلوزای  )درصد(
Single birth (%) 

0.534 2.35 (2/85) 1.51 (1/66) 0 (0/60) 0 (0/38) 
 دو قلوزای  )درصد(
Twin birth rate (%) 

0.585 1.18 (1/85) 0 (0/66) 0 (0/60) 0 (0/38) 
 س  قلوزای  )درصد(

Triple bith rate (%) 

0.309 3.53 (3/85) 1.52 (1/66) 0 (0/60) 0 (0/38) 
 چندقلوزای  )درصد(
Multiple birth rate (%) 

- 89 67 60 38 
های م ولد شدهت داد بره  

Number of born lambs 

0.003 b7.87 (7/89) bc(10/67)14.93  ac25.00 (15/60) a31.58 (12/38) 
ها )درصد(مرگ و میر بره  

Death of lambs (%) 

0.0001 a93.68 (89/95) a83.75 (68/80) b60.00 (60/100) b63.33 (38/60) 
زای  )درصد(بره  

Fecundity %) 

0.297 104.71 (89/85) 101.51 (67/66) 100 (60/60) 100 (38/38) 
)درصد(زادآوری   

Prolificacy (%) 

 .(P<45/4)باشند دار م اخ الف م ن دهنده نشا  در هر ردی  حروف ریرمشاب 
 ه است.داده شد میانگین خطای اس اندارد ± نیانگیب  صورت م (ساعت) شروع فحل  ¥

In each row, different letters indicate a significant difference (P<0.05). 
¥ Estrus onset hour is given as mean ± SEM 

 
ن ایج حاصیییت از یک پژوهش نیز نشیییا  داد ک  با افزایش طول 

میکروگرم  254روز ضمن تزریق   00ب   1دوره تیمار با پروژس رو  )از  
PGF2α الملل  واحد بین 544گناری و یک روز قبت از اسییفنجeCG  

و میزا  زادآوری  زای برداری(، از نرخ فحل ، نرخ برهدر روز اسیییفنج
روز با  00مدت ب  های تیمار شدهها کاس   شد؛ با این حال، میشمیش

 دندرسیییبرداری زودتر ب  فحل  اسییفنج پروژسیی رون  ب د از اسییفنج 
(, 2016et al.Almadaly ) الب   در برخ  مطال ات، اثرات منف  ریر .

روز ب   02داری، در اثر کاهش طول دوره تیمار پروژسیی رون  )از م ن 
 Ahmed)ها گزارش شییده اسییت  روز( بر عملکرد تولیدمثل  میش 9

Amer and Maher Hazzaa, 2009)های . این اخ الفات در گزارش

های نژادی، وض یت دینامیک  تواند ناش  از تفاوتمطال ات م، ل  م 
 ی مدیری   باشد. فولیکول  در ت،مدا  و نحوه سامان 

س رادیول    س فاده از ا صت تولیدمثل  و   eCGجای ب  ا در هر دو ف
د ک   های  گردی  دار ت داد میش ریر تولیدمثل ، منجر ب  افزایش م ن   

تیمار اسیی رادیول   (.P≤45/4دادند )بازگشییت ب  فحل  را نشییا  م  
دار درصییید همچنین در فصیییت ریر تولیدمثل ، منجر ب  کاهش م ن 

س ن و زایما  میش صد  های آب سایر    برهکرده و در س  با  زای  در م ای
شاهد( گردید.    گروه ش  )و ح   گروه  یری گن یج  بنابراین،های آزمای
س رادیول  شود ک   م  س فاده از ا صی    eCGجای ب  ب  هیچ عنوا  ا تو
س رادیول )و عدم تزریق    نم  ( بر عملکرد eCGشود و اثرات م،رب ا
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گزارش شده  .در فصت ریر تولیدمثل  بیش ر استتولیدمثل ، ب،صوص 
در فصیییت ریر تولیدمثل  )در   eCGاسیییت اثرات منف  عدم تزریق  

شح گنادوتروپین و         ست و تر س رو  ا ض یت آن هنگام  ک  دام در و
ست و حنف  هش م ریزی کافرایندهای ت،مک از  eCGیابد( باالتر ا

ست      های همزما برنام  صت ریر تولیدمثل ، ممکن ا سازی در ط  ف
et al.Joseph ; , 2012et al. Garoussi ,) ن ایج بدتری داش   باشد  

نیز ن ایج مطلوب   eCGجای ب  ها. اس فاده از سایر گنادوتروپین(1992
ست    ش   ا شا  داده  . در مطال  ( 2018et al.Hejazi ,) در بر ندا ای ن

در فصییت  eCGالملل  هورمو  واحد بین 044شیید ک  با عدم تزریق 
گناری شیییده، هیچ کدام از بزهای    ریر تولیدمثل  ب  بزهای اسیییفنج   

سفنج  شده عالیم فحل  را ن ا شا  ندادند، در حال  ک  با تزریق  گناری 
eCG ،14 درصیید بزها عالیم فحل  را نشییا  دادند (et Eskandari 

, 2020al.)  ست ک  در میش شده ا سفنج   . گزارش  شده با ا های تیمار 
ی تزری   از کنندهحاوی مدروکسیی  پروژسیی رو  اسیی ات و دریافت  

س رادیول   et Barrett) گیردریزی صورت نم  ،مک، تeCGجای ب  ا

, 2008al.) میکروگرم  244. در گزارش  دیگر نشا  داده شد ک  تزریق
اس رادیول بنزوات داخت عضالن  ب  بزهای سیدرگناری شده، منجر ب  

ریزی در بزها گردید، و همچنین ت،مک LHتحریک زودهنگام ترشح  
با این   باروریی پ   ول   پایین     حال،  یار  ند چنین بزهای  بسییی   ر بودتآی

(Menchaca and Rubianes, 2004)      ست ک  هر شده ا شاهده  . م
لت ب د از تزریق اسییی رادیول تحریک          ب  سیییسو چند فحل  رف اری 

ضوری از فولیکول شود، ول  برای ت،مک م  های  ریزی و باروری، ح
ست    رالب بالغ در .  ( 2001et al.Burke ,) سطح ت،مدا  مورد نیاز ا

در مطال   حاضییر، تزریق اسیی رادیول ب  اح مال زیاد منجر ب   بنابراین،
ست ک  فحل  رف اری را در        شده ا س رادیول خون   سطوح ا باال رف ن 

ست ک  در میش       شده ا ست. گزارش  ش   ا سطوح باالی  از  پ  دا ها، 
  اسیی رادیول خون ، با کاهش در ان  ال و ظرفیت بارورسییازی اسیینرم  

(Evans and Armstrong, 1984)  ،همراه بوده و بر بلوغ اووسیییت
نده  ( 1991et al.Ryan ,) باروری  ید شییییده      و ز یا  تول مان  رو

(1997 ,et al. ucciMartem)    اثرات منف  دارد. در گاو نرخ باروری
ریزی های باالی  از اسیی رادیول خون  در طول ت،مکپایین، با رلظت
ست   و قبت از آ   . در مطال  ( 1997et al.Cavalieri ,)مرتبط بوده ا

. ها را افزایش دادحاضر، تیمار اس رادیول  همچنین نرخ مرگ و میر بره
 هایی آبسیی ن  در داممرگ و میر رویان  بیشیی ر در طول اوایت دوره

دهد و ممکن است ب  توضیح و تفسیر تغییرات رخ داده در اهل  رخ م 
کار رف  ، کمک کند     ب   زای  با توج  ب  نوع تیمار    نرخ آبسییی ن  و بره

(, 2006et al.Ataman ) . 
گزارش شده است ک  در هر دو فصت تولیدمثل  و ریر تولیدمثل ،    

گرم میل  34دریافت تیمار پروژسیی رون  )اسییفنج داخت واژن  حاوی  
FGA  ب  همراه تزریقPGF2α  وeCG)  هفتمدت )صورت کوتاه ب 

های   داری بر فراسییینج  م ن  تأثیر روز(، هیچ  02روز( و یا بلندمدت )   

ها  زای  و چندقلوزای ( میش تولیدمثل  )نرخ فحل ، نرخ آبسییی ن ، بره 
  مدت پروژسیی رون  اثر قابت قبولندارد و ب  عبارت  دیگر، تیمار کوتاه

 et Ataman) ها داشی   اسیت  سیازی میش بر باروری و نرخ همزما 

, 2006al.)  با این طال            ،حال .  ک  در م ج  داشیییت  ید تو ی این با
 eCG ،26/4الملل  هورمو         واحیید بین   044مح  ین، همراه بییا         

 PGF2αها تزریق شیییده بود. تزریق نیز ب  میش PGF2αگرم میل 
تواند با تسریع تحلیت جسم زرد، سازی اسفنج، م یک روز قبت از خارج

ر در هنگام بررسییی  اث بنابراین،از بروز فحل  دیرر  جلوگیری نماید. 
و یا  eCGطول دوره تیمار پروژس رون  باید ب  تزریق و یا عدم تزریق  

PGF2α ای در هنگام تزریق ای داشییت. در مطال  توج  ویژهeCG  
روز،  00و یا   1الملل ( در هنگام سییییدربرداری پس از   واحد بین  044)

داخت واژن   روزه با سیییدری 00ها ب د از تیمار عملکرد تولیدمثل  میش
. (2019et al.Ros -Martinez ,)روزه با سیدر بود   هفتبس ر از تیمار 

 )سیییدر eCGهای بدو  ریزی در پروتکتبر عکس، موف یت ت،مک
طول ب   در هنگام سییییدربرداری(، وابسییی       PGF2αعالوه تزریق ب  

با کاس   شد  از طول دوره    ک طوریب  ی تیمار پروژس رون  بود، دوره
یدر )از      با سییی مار  ب    هفت یا   00تی نات    پنجروز  روز(، درصییید حیوا

مک  نده افزایش نشیییا  داد  ریزیت، et al.Ros -Martinez ,) کن

سیدر )در  ی کوتاهها. علت اثر بسبوددهندگ  دوره(2019 مدت تیمار با 
(، ب  الگوهای رشد فولیکول  نسبت داده شده    eCGزریق هنگام عدم ت

 . پس از اسیی فاده از سیییدر (2019et al.Ros -Martinez ,) اسییت
در اثر فیدبک منف     LHعنوا  ابزار داخت واژن ، کاهش فراهم    ب  

جب آترزی        باال رف ن سیییطوح پروژسییی رو  خو ، مو ناشییی  از 
شده و همچنین تر     هایفولیکول سطح ت،مدا   آور بزرگِ موجود در 

 ها را تحریک  فولیکول  و م  سد شییید  یک موج جدیدی از فولیکول    
گیری منجر ب  شییکت ،؛ و در ن یج ( 1998et al.Leyva ,) نمایدم 

های شود ک  از م،ز  فولیکول ریزی جدیدی م ت،مکفولیکول پیش
. چنین فولیکول  ( 1984et al.Tsonis ,)آیند کوچک آن رال بیرو  م 

باشد تا در روز پنجم  در چسار روز ب دی در مرحل  ف ال رشدی خود م  
. از (2001et al.Bulnes -Gonzalez ,)ب  حداکثر رشیید خود برسیید 

حنف ابزار پروژسییی رون  در دوره   فت ال   پنجاین رو  بدو    ه روزه )
ضور یک فولیکول پیش eCGتزریق  سالم و در حال  ت،مک(، ح ریزی 

نماید ک  قادر ب  تحریک فحل  و رسییید  ب  رشییدی را تضییمین م 
. با این  ( 2018et al.Menchaca ,)ود ریزی خواهد ب مرحل  ت،مک  
ها ب د از روز هف م سیییدرگناری وارد فاز ایسیی ای  خود  حال، فولیکول

نای  ت،مک   بنابراین، شیییوند و  م  دو  ها ب  ریزی در این فولیکولتوا
eCG  اف دب  م،اطره م (, 2002et al.Bulnes ‐Gonzalez) . 

صت تولیدمثل   بین گروه یمیزا  زادآور های م، ل  تیماری در ف
فاوت م ن   نداشیییت،  ت یدمثل ،     داری  با این حال در فصیییت ریر تول

( در 044 × )م وسیط ت داد بره در هر زایما   یفراسینج  میزا  زادآور 
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س فاده از تیمار بلندمدت پروژس رون ،   بیش ر   داریطور م ن ب  هنگام ا
قد تزریق       فا هد و گروه  جای آ  تزریق  ب   )و eCGاز گروه شییییا

در گروه تیماری  یاس رادیول( بود. گزارش شده است ک  میزا  زادآور   
فت    یا نده در حد بین  544 کن ب  گروه    eCGالملل  وا بت  های   نسییی
، بیشیی ر و گروه eCGالملل  واحد بین 944و  044، 344 کنندهدریافت
لک   هد کم رین میزا  زادوری را در میش شییییا قشییی ای  و   های 
. در فصت تولیدمثل ، ( 2019et al.Habibizad ,) قش ای  داشتترک 

، در م ایسیی  با شییاهد منجر ب  eCGعالوه تیمارهای پروژسیی رون  ب 
(؛ P≤45/4زای  شدند )نرخ برههای زایما  کرده و افزایش درصد میش

ول  در این فصییت تنسا تیمار بلندمدت پروژسیی رون  منجر ب  افزایش  
(. در P≤45/4ها در م ایس  با گروه شاهد گردید )  درصد آبس ن  میش  

از نظر  eCGعالوه فصییت ریر تولیدمثل ، تیمارهای پروژسیی رون  ب  
سنج   س ن،  های درصد میش فرا های زایما  کرده درصد میش های آب

صت  تنسا در ف زای نرخ بره. ایجاد کردند ای مشاب  ن یج  زای نرخ برهو 
یدمثل ( در گروه    ن  ریر تول یدمثل  )و  فنج کننده اسییی های دریافت   تول

داری بیش ر از شاهد بود. بس رین نرخ طور م ن ب  eCGپروژس رون  و 
صت و    زای بره شده )از نظر عددی( در هر دو ف صت  ب  گزارش  ویژه ف

 eCGربوط ب  گروه تیمار بلندمدت پروژسییی رون  و     ریر تولیدمثل ، م 
نرخ سیییازی بر این پروتکت همزما    تأثیر رسییید ک   بود. ب  نظر م  

 اشد. ببیش ر از فصت تولیدمثل   ریر تولیدمثل زای ، در فصت بره
ست آمده در مطال   ب  یک  از ن ایج مسم ضر  د ت داد بره م ولد  ،حا

د. در هر دو فصییت تولیدمثل  و های تیماری م، ل  بوشییده در گروه
د، های شیییاه  ترتیب در گروه ب   ریر تولیدمثل  ت داد بره م ولد شیییده   

س رون  ب  کوتاه س رادیول، کوتاه مدت پروژ س رون  عالوه ا  مدت پروژ
روند افزایشیی   eCGعالوه و بلندمدت پروژسیی رون  ب  eCGعالوه ب 

ش رین ت داد بره م ولد       صت تولیدمثل  و ریر تولیدمثل  بی شت. در ف دا
 بره و کم رین میزا  مرگ و میر 042و  16میزا  ب   ترتیب ب   شیییده

یب ب   ندمدت      60/2و  11/1میزا  ب   ترت ماری بل درصییید در گروه تی
مشییاهده شیید. همچنین بیشیی رین میزا   eCGعالوه پروژسیی رون  ب 

عالوه وزای  مربوط ب  گروه تیماری بلندمدت پروژسییی رون  ب       چندقل 
eCG   ش ر و میزا  مرگ و میر کم ر بود. با توج  ب  اینک  ت داد بره بی

ارد، دهندگا  گوسفند د ارتباط مس  یم  با افزایش میزا  درامد پرورش 
تواند منجر ب  این امر دسییت آمده در پژوهش حاضییر م ب  این ن یج 

دهندگا  گوسفند در منط   ب  اس فاده دوباره از   ت پرورششود ک  تمای 
ان  ب  ب، های خود بیشیی ر شییود. خوش های تولیدمثل  در گل تکنیک
دست آمد  چنین ن ایج  در پژوهش حاضر و مطال ات   ب  رسد نظر م 

ست      س   ا  زیادی بر نگرش دامدارا  و ترریب تأثیرسایر مح  ین توان
س فاده از چنی  هاآ  س ا  خانمیرز   های  در گل ن تکنیکب  ا شسر ا های 

 و سایر مناطق اس ا  چسار محال و ب، یاری داش   باشد. 
قش ای  مش،  شد ک     های لکدر پژوهش انجام شده در میش 

نده زای  در تیمارهای دریافت     نرخ بره حد بین  544و  044 کن الملل   وا
eCG   944 ندهکندریافتویژه نسبت ب  گروه  ها ب نسبت ب  سایر گروه 

.  ( 2019et al.Habibizad ,)، بییاالتر بود   eCGالملل      واحیید بین  
قش ای  و در گروه تیماری ک  همراه با های ترک ، در میشبراینعالوه

دریافت کرده  eCGالملل  واحد بین 544فحل ، سازی  برنام  همزما 
 کنندههای دریافتزای  نسبت ب  گروه شاهد و سایر گروهبودند، نرخ بره

eCGباالتر بود ، (, 2019et al.Habibizad )    ست ک شده ا . گزارش 
سیدر     س رون  ) صت تولیدمثل ، دریافت تیمار پروژ  روز 02ت مدب  در ف

در هنگام سییییدربرداری(    eCGالملل  ینواحد ب  044عالوه تزریق ب  
سبب افزایش م ن      شاهد  سبت ب  گروه  سنج  ن ل  های تولیدمثدار فرا

در  زای درصد میش فحت، درصد میش آبس ن، درصد زایش و نرخ بره    
. در ( 2015et al.Sadeghi Panah ,) هییای زنییدی گردییید میش  
س فاده از     مطال   شد ک  ا شا  داده  الملل  هورمو  واحد بین 044ای ن
eCG  ناری گروز( نسبت ب  سیدر   هفتمدت )گناری کوتاهپس از سیدر

  و زایبیشیی ری در بسبود نرخ زایش، نرخ بره تأثیرروز(،  02بلندمدت )
. در مطال   ( 2018l.et aHaji Ghorbani ,) نرخ دوقلوزای  داشییت

ضر  س فاده از پروتکت    ،حا صت تولیدمثل ، ا ا سازی ب های همزما در ف
س رون  و     سفنج پروژ سنج  eCGا های تولیدمثل  ، منجر ب  بسبود فرا

( در م ایسیی  با شییاهد زای )نرخ فحل ، نرخ آبسیی ن ، زایش و نرخ بره
س    های همزما شد. بسبود باروری در میش  شده با پروژ  رو  و سازی 

eCG سنرم، هم شح    ، ب  بسبود ان  ال ا شروع فحل  و تر و  LHزمان  
ست        شده ا سبت داده  شد و نمو فولیکول  ن  et Ataman)الگوهای ر

, 2006al.). 
 

 کلی گیرینتیجه

در  های تولیدمثل  تاکنو  گزارشییی  مبن  بر اسییی فاده از تکنیک   
ن ایج  ،بنابراینهای بوم  شسرس ا  خانمیرزا من شر نشده است و  میش

تواند در این زمین  بسیار حائز اهمیت باشد.   حاضر م   حاصت از مطال   
 رحداکث ب  دسییی یاب  منظورب  های این پژوهش نشیییا  داد ک یاف  

ی  پ انسییییت    های خوب  از پروتکت ب   توا م  در گوسیییفند  دمثل تول
ما   برای هورمون  گام  سیییازی فحل ،همز  موج ظسور سیییازیهم
ر دهد ک  دن ایج نشییا  م  .کرد اسیی فاده گناریت،مک و فولیکول 
در روز  eCGسییازی فحل  ضییمن تزریق هورمو  های همزما برنام 
روز  02ب   00برداری،کاهش طول دوره تیمار پروژسیی رون  از اسییفنج

صی  نم   س رادیول نیز منجر ب  فحل    تو های  شود. همچنین تزریق ا
شد ک  با ت،مک  ست و  خواهد  ب  هیچ عنوا   بنابراین،ریزی همراه نی

 شود.تزریق اس رادیول توصی  نم 
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