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داالق نژاد هاي میشپاسخ فحلی
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چکیده
بر بهبود آبستنی و پاسخ فحلی ) eCG(و گونادوتروپین جفتی اسب بوسرلینهايهدف از این مطالعه بررسی تاثیر هورمون

فحلی سازيبه طور تصادفی انتخاب شد. و به منظور همزمانسال 5/2-5/3رأس میش داالق 60.هاي نژاد داالق بودمیش
گونادوترپین جفتی المللی هورمون واحد بین500مقدار1تیماردر . پس از برداشت اسفنج دریافت کردنداسفنجروز 14براي

المللی واحد بین500مقدار ،2تیماردر ، ها تزریق شدبصورت داخل عضالنی به میشبالفاصله پس از خروج اسفنجاسب 
ساعت پس از خروج اسفنج24میکروگرم بوسرلین 4بالفاصله پس از خروج اسفنج و گونادوتروپین جفتی اسب هورمون 

بصورت ساعت پس از خروج اسفنج24میکروگرم بوسرلین 4مقدار،3تیماردر، تزریق شدهامیشبصورت داخل عضالنی به 
تزریق هابه میشبه صورت داخل عضالنیگرم محلول سالینمیلییک، 4تیماردر، و تزریق شدهامیشداخل عضالنی به 

شد.ها ثبتگیري طبیعی وارد گله شدند و پاسخ فحلی و آبستنی میشها براي جفتقوچاز خروج اسفنجساعت بعد 36شد. 
هاي بر میزان پاسخ فحلی و آبستنی میشجفتی اسبگونادوتروپین تأثیر هورمون حاصل از این آزمایش نشان داد کهنتایج

اثر هاي نژاد داالق در حالیکه هورمون بوسرلین بر میزان پاسخ فحلی و آبستنی میش. )0.05P>بود (يدارنژاد داالق معنی
.)P<0.05(نداشتمعنی داري 

قمیش داال، eCGهورمون بوسرلین، هورمون : هاي کلیديواژه

مقدمه
زایی است هاي نیمه متمرکز نرخ برهدهندگان گوسفند در سیستمبراي پرورشموضوعمهمترین و سودآورترین 

زایی توان نرخ برهکند، میرا تامین نمیي تولیدهاهزینه،د یک بره در سالیکه تول) و از آنجایی2004(اسپنسر و همکاران، 
براي افزایش کارایی تولیدمثل در هایی ). روش2007(آتسان و همکاران، را با استفاده از هورمون درمانی بهبود بخشید 

موردهايروشاز. یکی)1994نفیو و همکاران، (ارددوجود ییزاگذاري و افزایش نرخ برهها از طریق افزایش تخمکمیش
هاي دوقلوزایی و هورمون مورد استفاده در برنامهها است.میش استفاده از هورموندرریزيکتخمافزایشبراياستفاده

هیپوفیز -محور هیپوتاالموس روياست که از طریق دخالت برگونادوتروپین جفتی اسبسوپراووالسیون گوسفند معموال
تی گونادوتروپین جفشود، اما عوامل متعددي باعث تغییر اثر هورمون در حیوانات اهلی میLHو FSHسبب افزایش تولید 

ریزي تحت تاثیر هورمون ها به مرحله پیش از تخمکها و رسیدن آنشود. رشد فولیکولهاي تخمدانی میروي پاسخاسب 
FSHهايگیرد. افزایش غلظتصورت میFSHریزي در میش است هاي فولیکولی و افزایش تخمکمحرك ایجاد موج
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باشد. ) میGnRHکننده گونادوتروپین (تحت کنترل هورمون آزادها خود ). ترشح گونادوتروپین2002(اوانس و همکاران، 
GnRHیک آگونیست غیرپپتیدي )Buserelin(بوسرلین دهد.را افزایش میFSHو LHیا آنالوگ آن سرژ GnRHتزریق 

استروژن، طی دوره استروس غلظت زیادرود. کار میبهگذاريها و القاي تخمکاست، که جهت آغاز ترشح گونادوتروپین
در زمان GnRHشود. تزریق گذاري میشده و موجب تخمکLHباعث سرژ کند که را تحریک میGnRHآزاد سازي 

دهد را کاهش میLHاستروس باعث افزایش غلظت پروژسترون پالسما و بهبود باروري شده و فاصله بین استروس تا سرژ 
ا به هشهنوز تفاوت پاسخ می،هااز رشد فولیکولی در تخمدان میشحاصلههاي با وجود پیشرفت). 2008(زارع و همکاران، 

دارد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نیاز به بررسی بیشتر عوامل ایجاد سوپراووالسیون در زمینه نوع و دوزهاي هورمون 
هاي عملکرد تولیدمثلی میشبر خصوصیات تولیدمثلی و بهبود گونادوتروپین جفتی اسبهاي بوسرلین و تزریق هورمون
باشد.نژاد داالق می

هامواد و روش

راس میش 52در مجموع شهرستان گنبد کاووس انجام شد.کیلومتري 15این آزمایش در مزرعه کیمیادشت واقع در 
از نظر کیلوگرم که40- 50سال و میانگین وزنی 5/2- 5/3میانگین سنی و ، با حداقل یک شکم زایش نژاد داالق بالغ

راس قوچ بالغ نژاد داالق، رومانف، چینی و 4شد. همچنین در این تحقیق از انتخاب،ظاهري سالم و غیر بارور بودند
ها پس از معاینه ظاهري از ابتدا میشگیري طبیعی استفاده شد.ها از قبل ثابت شده بود، جهت جفتافشاري که باروري آن

سازي همزمانروز جهت14ها به مدت اسفنجکشی شدند، و سپسلی انتخاب و وزننظر سالمتی عمومی و اندام تولیدمث
سازي گذاري روز صفر در نظر گرفته شد. پس از پایان دوره همزمانروز اسفنجها قرار داده شد. درون مهبل میشفحلی 

: گونادوتروپین جفتی اسبتیمار-1تقسیم شدند.تکرار 15وتیمار4ها به طور تصادفی به و میشخارجها اسفنجحلی ف
هابه میشبه صورت داخل عضالنی بالفاصله پس از خروج اسفنجگونادوتروپین جفتی اسب هورمون واحد بین المللی 500

گونادوتروپین جفتی اسب هورمون واحد بین المللی 500+ بوسرلین: گونادوتروپین جفتی اسب تیمار -2، شدتزریق
به به صورت داخل عضالنیساعت پس از خروج اسفنج24هورمون بوسرلین میکروگرم 4بالفاصله پس از خروج اسفنج و 

به صورت داخل عضالنیپس از خروج اسفنج 24هورمون بوسرلین میکروگرم 4تیمار بوسرلین:-3،گردیدتزریقهامیش
به صورت داخل ساعت پس از خروج اسفنج24فیژیولوژیکی محلول سرم گرم میلی1شاهد: - 4شدتزریقهابه میش
گیري به خروج اسفنج جهت تشخیص فحلی و جفتازساعت پس36نیزاندازي عمل قوچ.شدتزریقهابه میشعضالنی
روزگی به وسیله دستگاه اولتراسونوگرافی (مدل 35در ، و سپسشدراس میش انجام 10قوچ به ازاي هر 1نسبت 

CVS7700درصد آبستنی ثبت و ودرصد فحلیشاملخصوصیات تولیدمثلی تایید گردیید.) آبستنیساخت کشور چین
آنالیز شد.در قالب طرح کامال تصادفی minitabافزار آماري هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمداده

نتایج و بحث
هاي بوسرلین و گونادوتروپین هورموناثرارائه شده است.1جدول هاي نژاد داالق در میشپاسخ فحلی و نرخ آبستنی

هاي تحت میشدرصد0.05P(.80>(دار بودداالق معنینژاد هاي پاسخ فحلی میشوبر میزان آبستنیمادیان آبستنسرم
در سه روز اول نشان عالئم فحلی راجهت همزمانی فحلی وسوپراووالسونگونادوتروپین جفتی اسب درمان با هورمون

هاي بوسرلین و بوسرلین+ و شاهد نسبت به تیمارگونادوتروپین جفتی اسب دادند. شروع عالئم فحلی در تیمار 
جهت همزمانی فحلی GnRHو FSHکه هورمون )1999(نقوي زودتر بود، که با مطالعات گونادوتروپین جفتی اسب 

و نسبت به تیمار بوسرلین گونادوتروپین جفتی اسب تیمار در پاسخ فحلی مطابقت داشت.ها به کار برد، ریزي میشوتخمک
نسبت به گونادوتروپین جفتی اسب تیمار درهمچنینداري داشت.اختالف معنیگونادوتروپین جفتی اسب بوسرلین+ 

آن ، اما تفاوت مشاهده شديداراز لحاظ میزان آبستنی اختالف معنیگونادوتروپین جفتی اسب و بوسرلین+ بوسرلین تیمار
از لحاظ پاسخ فحلی و میزان آبستنی با تیمار گونادوتروپین جفتی اسب بوسرلین+ تیماردار نبود. معنیتیمار شاهدبا
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ها با ها به درمان یک نوع از گونادوتروپیناحتماال پاسخ متفاوت میشاي نداشت. اختالف قابل مالحظهو شاهد بوسرلین 
در زمان GnRHتزریق ،ي سایر محققینهابا توجه به یافته.ها مرتبط استدر حساسیت تخمدانتفاوتمنشاء خارجی به 

دهد را کاهش میLHاستروس باعث افزایش غلظت پروژسترون پالسما و بهبود باروري شده و فاصله بین استروس تا سرژ 
تواند در با اسفنج پروژسترون میGnRHرد ترکیب ) گزارش کردند کارب2010). تیتی و همکاران (2008(زارع و همکاران، 

GnRH) گزارش کردند کاربرد 2011باشد. آزاوي و همکاران (همزمانسازي فحلی و افزایش باروري در گوسفند و بز موثر 

را براي گونادوتروپین جفتی اسب هاي درمان شده با ریزي میشمیزان تخمک،ساعت پس از خارج کردن اسفنج24
،گیريبعد از جفت19و 5همچنین تزریق هورمون بوسرلین در روزهاي گیري افزایش داد،سیون در فصل جفتالسوپراوو

ها شد. منجر به فحلی و آبستنی بیشتر در میش
هاي گونادوتروپین جفتی با استفاده از هورمونهاي نژاد داالقآبستنی میشو درصد . میانگین درصد فحلی1جدول

اسب و بوسرلین
آبستنیفحلیتیمار

a41,0±80a41,0±80گونادوتروپین جفتی اسب) 1
بوسرلین + گونادوتروپ جفت ) 2

اسب
b46,0±26b46,0±26

c0,26±6c26,0±6) بوسرلین3
ab46,0±71ab53,0±57) شاهد4
F10,399,10
P0,05<P0,05<P

گیري نتیجه
داالق را افزایش نژاد هاي میشو درصد فحلیمورد استفاده در این آزمایش به طور کلی درصد آبستنیeCGهورمون

مثلی نشد.باعث بهبود عملکرد تولیدگوناد.تروپین جفتی اسباما هورمون بوسرلین به تنهایی و به همراه هورمونداد.
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Abestract
The aim of this study was to evaluate the effect of hormones buserelin and eCG on improvement
pregnancy and estrous response Dallagh ewes. Sixty Dallagh ewes 2.5 to 3.5 years old were
randomly selected and for estrous synchronization received spong for 14 days. After sponges
removal, T1: 500 IU eCG hormone intramuscularly was injected immediately after sponges
removal, , T2: 500 IU eCG hormone intramuscularly was injected immediately after sponges
removal and 4µg buserelin intramuscularly was injected 24 hours after sponges removal, T3: 4µg
buserelin intramuscularly was injected 24 hours after sponges removal, and T4: 1 mg of saline
solution intramuscularly was injected. 36 hours after sponge removal, rams were released into the
flock for mating. estrous response and pregnancy ewes were recorded. The result of this study
showed that effect use of the of eCG were significant on pregnancy and estrous response rate of
ewes (p<0.05). While effect use of the of buserelin not significant on pregnancy and estrous
response rate of ewes (p>0.05).

Keyword: Buserelin hormone, eCG hormone, Dallagh ewe
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