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چکیده
گـذاري اسـفنجسال،5/3تا 5/2میش 52باhCGو بوسرلین هايهورمونسازيگیري اثر آمادهاندازههدف از انجام این آزمایش 

ساعت بعد از خروج 24میکرو گرم بوسرلین 4تزریق ؛1تیمارتیمار شامل: 4خروج اسفنج در زمان، باشدمیشده به مدت چهارده روز 
اعت سhCG36واحد بین 200تزریق ؛2تیمارساعت بعد از تزریق بوسرلین،hCG12المللی واحد بین200اسفنج به همراه تزریق 

24محلول سالینگرم میلی1تزریق ؛4ت بعد از خروج اسفنج، تیمارساع24میکروگرم بوسرلین 4تزریق ؛3بعد از خروج اسفنج، تیمار
قـوچ 1ري به نسبت گیي آزمایش جهت جفتو تا پایان دورهگله شدندها وارد گله قوچبکار گرفته شدند.،ساعت بعد از خروج اسفنج

درصـد گیري شـد.زایی براي سیکل اول و سیکل دوم فحلی و همچنین زایش کـل انـدازهنرخ برهدرون گله ماندند.میش10به ازاي 
بود.46,15و 26,92، 19,23کل:زایی ترتیب براي سیکل اول، دوم و برههاي آزمایش بهزایی میشبره

هورمون درمانی، داالقمیشزایی، برههاي کلیدي: واژه

مقدمه
رفتار جنسی میش تحت تأثیر عوامل . )4(ازدیاد جمعیت یک گله گوسفند دارد بقاء و مثل نقش مهمی در تولید

مانند بیشتر حیوانات در گوسفند ماده پذیرش نر به دوره کوتاهی در مرحله .باشدمیمحیطی و شرایط فیزیولوژیکی حیوان 
ها بوده خالف نرها، در ماده رفتار فحلی وابسته به هورمونبر.شودد که دوره فحلی نامیده میگردگذاري محدود میتخمک
آب و هوایی فصلی و فتوپریود و علت تغییرات بهخوارکنندگان کوچک نشها در این خصوص ضروري است. د هورمونو وجو

منظور بهبود بازده د بهنتوانهاي مدیریتی میداروها و تکنیکباشند، کهداراي تولیدمثل فصلی میغذا به رسی قابلیت دست
هاي . از جمله تکنیکدنشوکار بردهه(استروس و آنستروس) بتولیدمثل تولیدمثل در گوسفند در فصل تولیدمثل و غیر

در گردد. از غده هیپوفیز میLHو FSHنادهاي ونادوتروپین است که موجب ترشح گوکاربرد آنالوگ هورمون گ؛مدیریتی
کنترل تولید مثل در منظور ) با داشتن ساختمان پپتیدي بهGnRhهاي این میان هورمون بوسرلین (یکی از آنالوگ

) یک GnRhآنالوگ (بوسرلین) و هورومون hCGاستفاده از گونادوتروپین جفتی انسان (شود.کار برده میحیوانات به
عملکرد دلیل تشابه به.باشدگیري یا تلقیح مصنوعی میهاي مختلف جفتافزایش نرخ آبستنی بعد از زمانروش براي

آنها یبهبود عملکرد تولیدمثلطبیعی موجبها بعد از تلقیح مصنوعی یا آمیزش به میشآنترزیق،LHباhCGهورمون 
.)2(شودمی
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هامواد و روش

تا 5/2هاي سالم (میشمیشس أر52با استفاده از سدکاوودشت واقع در شهرستان گنبآزمایش در مزرعه کیمیااین
شد.انجامتکرار)7تیمار شاهد (تکرار از هر تیمار15تیمار و با 4شامل و تغذیه با جیره آزاد، نژاد داالق سال) 5/3

ي هر تیمار در هاشدند. دامروش تصادفی به چهار تیمار تقسیم ها پس از معاینه ظاهري انتخاب شده، سپس به میش
سپس شد،قرار دادهها میشواژن ونروز در14شدند. اسفنج به مدت نگهداري تا زمان قوچ اندازي جداگانهيهاباکس

گرم میکرو4تزریق ) 1تیمار .ندشدزیر تزریقهاي بر طبق تیمارhCGهاي بوسرلین و هنگام برداشت اسفنج هورمون
ي این هابه میشhCGالمللی بینواحد200ساعت بعد از تزریق بوسرلین،12ساعت بعد از خروج اسفنج و 24بوسرلین 

4) تزریق 3تیمار ، برداشت اسفنجساعت بعد ازhCG36واحد بین المللی 200تزریق )2تیمار تزریق گردید. تیمار
ساعت 24سرم فیزیولوژیکیگرممیلی1تزریق ،دشاه)4تیمار و بعد از برداشت اسفنجساعت 24گرم بوسرلین کرومی

گیري جهت جفترأس میش 10به ازاي هر 1به نسبت هاقوچساعت پس از برداشت اسفنج36، پس از خروج اسفنج
(سیکل اول و درصد زایش کل،در پایان دوره.ماننددرون گله باقیي آزمایشتا پایان دورهها شده ووارد باکسطبیعی 

در ها وزن تولد برهمیانگین و ي آبستنیطول دورهزایش، میانگین ی، فحلدوم اول و سیکل هايدرصد زایش میش،دوم)
ثبت گردید. هر تیمار 

نتایج و بحث
، 3,64±0,38، 3,58±0,34به ترتیب 4و3، 2، 1ولد شده براي تیمارهاي هاي متو انحراف میعار وزن برهمیانگین

نتایج این آزمایش دار نیست. معنیها اثر تیمارها بر وزن تولد برهدهد که نشان میدست آمد به3,15±0,19و 0,28±3,62
و زایش دوم تیمارها در زایش سیکل اول،داري بین از نظر آماري تفاوت معنیاگرچه نشان داده شده است. 1در جدول 

زایش در سیکل دوم بدون با توجه به افزایش درصداما )،<0,05p(مشاهده نشد(مجموع زایش سیکل اول و دوم) کل 
ها براي میشسازي استفاده از تیمارهاي هورمونی در فصل غیر تولیدمثل موجب آمادهدهدتیمارها، نشان میدرنظر گرفتن 

دهد تزریق هر دو یگزارشات نشان مشود. سازي نامیده میاست و این همان اثر زمینهرمون شدهدهی مناسب به هوپاسخ
با ). 1ها را افزایش داده است (پس از جفتگیري عملکرد تولیدمثلی میش12در روز hCGو (بوسرلین)GnRhهورمون

- بعد از جفت(عدم فحلی یا خاموشی)در فصل آنستروسhCG) استفاده از 2001فاکویی و همکاران (هايیافتهبه توجه

پالسنتوم تشکیل دافزایش تعداي وسیلهبهhCGاین هورمون . عالوه بر)5(گرددسبب افزایش نرخ آبستنی میگیري 
نرخ برگشت به فحلی و نرخ عدم داري بر در بز تفاوت معنیGnRhاستفاده از آگونیست . )6(بخشد جفت را بهبود می

).3(هاي تیماري وجود نداشتبرگشت به فحلی بین گروه

گیريتیجهن
ي آبستنی و درصد زایش در سیکل اول، دوم و زایش کل تیمارها ازنظر طول دورهداري بیننظر آماري تفاوت معنیاز 

و 26,92، 19,23زایی کل: ترتیب براي سیکل اول، دوم و برههاي آزمایش بهزایی میشدرصد برهاما .)<0,05p(وجود نداشت
هورمون درمانی ي این استدهندهنو نشاباشد ز سیکل اول میتعداد زایش در سیکل دوم بیشتر ااز نظر عددي ،بود46,15

باشد. سازي در میش نژاد داالق میداراي اثر زمینه
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زایی سیکل اول، سیکل دوم وکل پس از اجراي هورمون درمانی در فصل غیرمیانگین و انحراف معیار بره. 1جدول
تولیدمثل

تیمار

زایشدرصد

اولسیکل
يدورهطول

اولآبستنی

زایشدرصد

دومسیکل
يدورهطول

دومآبستنی

کلزایشدرصد

بوسرلین)1
 +hCG

0,36±142,12±151,500,41±203,06±150,330,49±35

2 (hCG0,48±330,84±149,200,41±202,31±149,670,51±53
33±151,800,4±261,79±0,00,45±0,00,0±0,0بوسرلین)3

85±151,670,37±424,04±1510,53±421±0,53شاهد)4
F2,963,880,510,502,21
P0,0420,0740,6760,6910,1
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Abstract

The aim of this experiment was to measure the providing effect of buserelin and hCG
hormones. on۵٢ewes of٢ ۵ -٣ ۵ years old were sponged for 14 days. At the time of sponge
withdrawal, four treatment as: T1, injection 4µg buserelin 24 hours after sponge withdrawal with
injecting 200 IU hCG after 12 hours of using buserelin. T2, injection 200 IU hCG 36 hours after
sponge withdrawal, T3, injection 4µg buserelin 24 hours after sponge withdrawal, T4, control, using
1mg saline solution 24 hours after sponge withdrawal, were applied. Rams were released into the
flock until end of experiment for mating with a ratio of 1 ram to 10 ewes. Lambing rate for the first
and for the second eostrus cycles and also the total lambing were measured. Result of lambing rate
for first, second and total were 19.23, 26.92 and 46.15 percent, respectively.

Keyword: Dallagh Ewe, Hormone Therapy, Lambing
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