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چکیده
هاي نـژاد میشطول آبستنیو هانرخ زایش، وزن تولد برهبر eCGو بوسرلین هايهدف از این مطالعه بررسی تاثیر هورمون

روز 14بـرايفحلـی سازيبه طور تصادفی انتخاب شد. به منظور همزمانسال 5/2-5/3داالق نژاد رأس میش 60داالق بود. 
المللـی واحـد بین500، 2، تیمارeCGالمللی هورمون واحد بین500، 1. پس از برداشت اسفنج به تیمار گذاري شدنداسفنج

میکروگـرم بوسـرلین 4، 3ساعت پس از خروج اسفنج، تیمـار24میکروگرم بوسرلین 4از خروج اسفنج و بعد eCGهورمون 
ساعت بعد از 36تزریق شد. به صورت داخل عضالنیگرم محلول سالینمیلی1، 4ساعت پس از خروج اسفنج، و به تیمار24

ثبـت شـد.هـاآبسـتنی میشطـولونرخ زایش، وزن تولد برها.گیري طبیعی وارد گله شدندها براي جفتخروج اسفنج قوچ
دار نبودها و طول آبستنی معنیو بوسرلین بر وزن تولد برهeCGهاينتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تأثیر هورمون

)0,05>P(.تأثیر هورمونeCG داري بودهاي نژاد داالق معنیمیشنرخ زایش بر)0,05<P(.هورمون بوسـرلین بـر هچنین
بنابراین هورمون بوسرلین عملکرد تولیدمثلی را بهبود نبخشید. .)P<0,05داري نداشت (نرخ زایش اثر معنی

قمیش داال، eCGهورمون بوسرلین، هورمون هاي کلیدي: واژه

مقدمه
دارد. یکـی از ابزارهـاي مهـم بـاال بـردن نقش بسزائی در ارزیابی تولید و سودهی یـک گلـه گوسفند قابلیت تولیدمثلی 

تعـداد تخمـک آزاد شـده از .اسـتدامتولیـدمثلبـهمربوطهايفراسنجهومدیریت تولیدمثلی گوسفند شناخت رویدادها
عـدد 3تـا 1ري در گوسـفند گـذاباشد. در شرایط طبیعـی میـزان تخمکهاي ماده میها عامل مهم باروري در دامتخمدان

هج حاصـلیها، تعداد نتای از جنینخهاي آزاد شده و یا تلف شدن برتخمکيهولی به دالیلی مانند بارور نشدن کلیباشدمی
حـالدر. دادافـزایشدر گوسـفند را زایـیبرهبازدهتولیدمثلیرایجهايروشازبا استفادهتوانمی. بنابراینباشدکمتر می

یـکعنـوانهـا بـهي همزمانی فحلـی در میشکنندههاي پروژسترونی ایجادهمراه با تیمارهاگونادوترپینازحاضر استفاده
یـکعنـوانبـهeCGکـاربرد میـاندر ایـن.)1(دآیـمیشـمابـهاخیـرهايسـالطـیدربازدهاینبهبوددرموثرروش

بـردخالـتطریقازطوریکهبخشد. بهتولیدمثلی بهبودمختلفمراحلدرراتولیدمثلیبازدهتوانستهجفتیگونادوتروپین
هـا و رشـد فولیکول). 4و3(شـودمیاهلـیحیواناتدرLHو FSHتولید افزایشسببهیپوفیز-هیپوتاالموسمحورروي

محـرك FSHهـاي گیـرد. افـزایش غلظتصورت میFSHریزي تحت تاثیر هورمون ها به مرحله پیش از تخمکرسیدن آن
). ترشـح 2002ریزي فولیکول در میش است (اوانـس و همکـاران، تخمکموجبLHهاي فولیکولی و اوج ترشح ایجاد موج

و LHیـا آنـالوگ آن سـرژ GnRHتزریق باشد. ) میGnRHکننده گونادوتروپین (ها تحت کنترل هورمون آزادگونادوتروپین
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FSHبوسرلین یک آگونیست غیرپپتیدي دهد.را افزایش میGnRHهـا و القـاي است، که جهت آغـاز ترشـح گونادوتروپین
چرخـهمرحلـهتاثیرتحتGnRHاز استفادهباغالبفولیکولگذاريتخمکدرموفقیترود. میزانکار میبهگذاريتخمک
بـرايفولیکـول غالـبحضـوردرGnRHتزریـق اسـت،تزریـقزمـاندرغالـبفولیکـولوفولیکـولیموجشرایطفحلی،
بر بهبـود عملکـرد eCGو هاي بوسرلیناثر تزریق هورموندر این پژوهش سعی شده است تا.)9است (موثرگذاريتخمک

هاي نژاد داالق مورد بررسی قرار گیرد.تولیدمثلی میش

هامواد و روش

راس میش 52کیلومتري شهرستان گنبد کاووس انجام شد. در مجموع 15این آزمایش در مزرعه کیمیادشت واقع در 
کیلـوگرم کـه از نظـر 40-50سـال و میـانگین وزنـی 5/2-5/3بالغ، با حداقل یک شکم زایش با میانگین سـنی نژاد داالق 

راس قـوچ بـالغ نـژاد داالق، رومـانف، چینـی و افشـاري کـه 4ظاهري سالم بودند، انتخاب شد. همچنین در این تحقیق از 
هـا پـس از معاینـه ظـاهري از نظـر گیري طبیعی استفاده شـد. ابتـدا میشها از قبل ثابت شده بود، جهت جفتباروري آن

ی سازي فحلـروز جهت همزمان14ها به مدت کشی شدند، و سپس اسفنجسالمتی عمومی و اندام تولیدمثلی انتخاب و وزن
سـازي فحلـی گذاري روز صفر در نظر گرفته شد. پـس از پایـان دوره همزمانها قرار داده شد. روز اسفنجدرون مهبل میش

: تزریـق eCGتیمـار -1تکرار در هر تیمار تقسـیم شـدند. 15گروه تیمار با 4ها به طور تصادفی به خارج و میشها اسفنج
+ eCGتیمـار -2به صورت داخل عضالنی بالفاصله پـس از خـروج اسـفنج، واحد بین المللی500به میزان eCGهورمون 

واحد بین المللی به صورت داخل عضالنی بالفاصـله پـس از خـروج اسـفنج و 500به میزان eCGبوسرلین: تزریق هورمون 
تیمار بوسرلین: -3ساعت پس از خروج اسفنج، 24میکروگرم به صورت داخل عضالنی 4تزریق هورمون بوسرلین به میزان 
شـاهد: تزریـق -4ساعت پس از خروج اسـفنج 24میکروگرم به صورت داخل عضالنی 4تزریق هورمون بوسرلین به میزان 

. سـاعت پـس از خـروج اسـفنج24گرم به صورت داخل عضالنی حدود میلی1به میزان (سالین)محلول سرم فیژیولوژیکی
10قـوچ بـه ازاي هـر 1گیري به نسـبت اسفنج جهت تشخیص فحلی و جفتساعت پس از خروج 36اندازي نیزعمل قوچ

. د) آبستنی تایید گردیـCVS7700روزگی به وسیله دستگاه اولتراسونوگرافی (مدل 35راس میش انجام گرفت، و سپس در 
ثبـت و هـا یشزایـی مبره، طـول مـدت آبسـتنی و هـاوزن تولـد برهخصوصیات تولیدمثلی مانند پس از پایان دوره آبستنی

در قالب طرح کامال تصادفی آنالیز شد.minitabافزار آماري هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمداده

نتایج و بحث
اسـتفاده از آگونیسـت به همراهفحلی سازيزمانهاي همضیه مطالعه حاضر این بود که عملکرد تولیدمثلی با پروتکلفر

GnRHهاي نـژاد داالق در میشها و طول آبستنیوزن تولد بره، درصد زایشگیري بهبود یابد. نتایج مربوط به جفتازقبل
هـاي میشزایشبر میزان )eCG(مادیان آبستنسرمگونادوتروپین هاي بوسرلین وهورموناثرارائه شده است.)1(جدول 

.)P<0,05(داري نداشـت ها اثر معنـیها و طول آبستنی میشتولد برهوزنبردر حالیکه.)P>0,05(دار بودداالق معنینژاد 
داري اختالف معنـیeCGهاي بوسرلین و بوسرلین+ نسبت به تیمارeCGهورمونهاي تحت درمان بامیشدر میزان زایش

نسبت به گـروه eCGهاي بوسرلین و بوسرلین+ میزان زایش تیمارهمچنیندار نبود. نسب به تیمار شاهد معنیاما،داشت
داريمعنـینسبت به گروه شاهد از لحاظ وزن تولـد و طـول آبسـتنی هابین تیمار. تفاوتداري نداشتشاهد اختالف معنی

ن را افـزایش داد، پالسما و بنـابراین پروژسـتروLHگوسفند غلظت فاده از بوسرلین در) بیان کرد که است2006نبود. خان (
کل راندمان زایمان افزایش یافت ولی تغییري در مدت آبسـتنی و و درها مشاهده شدهمچنین دوقلوزایی بیشتري در میش

کـه درمـان بـا )2013موزانـت و همکـاران -اولیورا(هاي یافتهبا همچنین نتایج این تحقیق ها مشاهده نشد. وزن تولد بره
) کـه بیـان 2007رینا و همکـاران(اما با نتایج مطابقت داشت، ، انجام دادند PGساعت بعد از دومین تزریق 24بوسرلین را 

ساعت بعد از تزریق 2در عرض LHساعت بعد از سیدربرداري باعث افزایش ناگهانی سرژ 24تا 20کردند، تزریق بوسرلین 
پاسـخ متفـاوت احتمـاالمثل دارد، تنـاقض داشـت. ریزي در فصل تولیدمثل و غیر تولیـدکمخشده و اثر مطلوبی بر روي ت
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نقـوي و (مـرتبط اسـتهادر حساسـیت تخمـدانها با منشاء خارجی به تفـاوتها به درمان یک نوع از گونادوتروپینمیش
گـذاري یـا همزمـانی تخمکدر افـزایش نـرخ GnRHبـه اثـر وابسـته افزایش در نـرخ زایمـانهمچنین.)1999همکاران 

همچنین تزریق بوسرلین در این زمان ممکن است باعث اختالل در عملکـرد لوتئـال (جسـم زرد) و یـا ، استگذاريتخمک
GnRHهـایی کـه ) در میش2003روبیـانس بر طبق نتایج (.)2003(خان و همکاران گذاري شودتخمکعدم همزمانی در

هاي گرانولـوزا در نتیجـه تکثیـر سـلولهاي نابـالغگذاري زودرس از فولیکولاجرا شد، تخمکPGریق ساعت بعد از تز12
هـاي رحـم و یابد و ممکـن اسـت محیطد، درنتیجه پروژسترون کاهش میوشمی، و جسم زرد تشکیل دهدمیتخمدان رخ 

60سازي در حـدود روتکل همزمانگذاري ایجاد شده توسط پاویداکت براي حفظ و توسعه جنین مناسب نباشد. اگر تخمک
زاي سـرژ درونگذاري، ساعت قبل از تخمک24در حدود LHرخ دهد و سرژ فیزیولوژیکی PGساعت بعد از دومین تزریق 

LH ساعت بعد از آخرین تزریق 36در حدودPGبا توجه به اینکـه )2009سولیس -(کنترراسباید رخ دهد .GnRH سـرژ
LH تزریق احتماال دهد، زریق افزایش میساعت بعد از ت2-4راGnRH24گذاري ساعت بعد از خروج اسفنج باعث تخمک

بهبود باروري در زمان مناسب انجام نشده است.يگیري براها شده و جفتزودرس از فولیکول

گیري نتیجه
یمان اما هورمون بوسرلین نرخ زاستفاده در این آزمایش به طور کلی باعث بهبود نرخ زایمان شد، مورد اeCGهورمون

در گوسفند را بهبود نبخشید.

هاي نژاد داالقمیشها، طول آبستنی و درصد زایش. میانگین و انحراف معیار وزن تولد بره1جدول
زایش(روز)آبستنیطول)kgتولد(وزن تیمار 

1 (eCG0,41±3,582,33±1500,51±53
eCG0,46±3,500,0±1520,26±6بوسرلین + ) 2
000) بوسرلین 3
42±1520,53±3,331±0,58) شاهد4
F0,341,207,15
P05/0>P05/0>P0,05<P
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Effect of Buserelin (agonist GnRH) and eCG hormones on birth rate, birth weight and
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Abestract
The aim of this study was to evaluate the effect of buserelin and eCG hormones on birth rate, birth
weight and length pregnancy Dallagh ewes. Sixty Dallagh ewes 2.5 to 3.5 years old were
randomly selected and for estrous synchronization received sponge for 14 days. After sponges
removal, T1, 500 IU eCG hormone immediately after sponges removal, , T2, 500 IU eCG hormone
immediately after sponges removal and 4µg buserelin 24 hours after sponges removal, T3, 4µg
buserelin 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. Lambing
rate, birth weight lambs and length pregnancy ewes were recorded. The result of this study showed
that effect use of the of eCG and buserelin hormones were not significant on birth weight and
length pregnancy (p>0.05). The effect of eCG hormone on lambing rate was significant of Dallagh
ewes (p<0.05). While buserelin hormone on lambing rate had no significant effect (p>0.05). So
buserelin hormone did not improve reproductive performance.

Keyword: Buserelin hormone, eCG hormone, Dallagh ewe
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