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  بلوچی در همزمان سازي فحلی گوسفند واژینالی مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون

  1، محمد پیله ور2جواد آرشامی ، 1مهدي حسن زاده

  استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی -2دانشجوي کارشناسی ارشد  -1

  خالصه

در این مطالعه عملکرد تولید مثلی میش ها در همزمان سازي فحلی با استفاده از سطوح مختلف پروژسترون واژینالی مورد بررسی 
میش . کیلوگرم استفاده شد 57تا  45راس میش بلوچی با حداقل یک شکم زایش و وزن  60براي انجام آزمایش از . قرار گرفت

 mg200پروژسترون = 2T، )روز 12به مدت (سیدر= 1T :تیمارهاي مساوي تقسیم و در یکی از گروه 5به   ها به طور تصادفی
 mg400پروژسترون= 4T، )روز12اعمال دوروز درمیان به مدت ( mg200پروژسترون= 3T، )روز 12اعمال روز در میان به مدت (
در روز سیزدهم از شروع .قرار گرفتند) 12دوروز درمیان به مدت ( mg400پروژسترون= 5T، )روز 12روز در میان به مدت (

 پاسخ. در ماهیچه ران تزریق گردید imبه طور  IU PMSG400به کلیه میش ها T 1آزمایش بعد از خارج کردن سیدر ازتیمار 
درصد  75و  67/66،  75،  50،  3/58به ترتیب برابر  5Tو  1T ،2T ،3T ،4Tزر براي تیمار هاي   فحلی با استفاده از قوچ هاي تی

  112،133،  100،  150 به ترتیب معادل و زادآوري  3/58و  67/66،  75،  50 ، 50آبستنی میش ها درصد همچنین .بدست آمد
تفاوت ) PMSGروز پس از تزریق  5( 18غلظت پروژسترون خون در بین تیمارها در روز  .محاسبه گردید درصد 100و

پروژسترون واژینالی روز در میان  از برنامه این تحقیق نشان می دهد که استفاده نتایج کلی .)P<05/0(دداداري نشان ن  معنی
mg400 ریال از  7000قیمت پروژسترون را در گوسفندان بلوچی ایجاد می کند و به لحاظ اقتصادي ) 75(%باالترین درصد آبستنی

  ).21000درمقابل  28000(سیدر کمتر می باشد 
  گوسفند بلوچی –همزمان سازي فحلی  –سیدر  –پروژسترون واژینالی  :واژه هاي کلیدي

  مقدمه

تـوان مـزارع دامپـروري  اسـتفاده     بـراي افـزایش   فزاینـده اي امـروزه در علـوم دامـی      ربطو  ART1 یتولید مثل یک هايتکن   
پروژسـترون   .)2(به افزایش توان تولیـد مثلـی گوسـفند کمـک کننـد      ها می توانند  این تکنیک بطوریکه استفاده). 4(شود  می

آبستنی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و فـاز لوتئـال را       و بقاء حفظ يبرا IVF 2در فرایند کدریافت کننده تخم زنانواژینالی در 
  ).1(تقویت می کنند

). 3(شـود  مـی  تولیـد مثلـی دام هـا اسـتفاده     نهمزمان سازي فحلی به عنوان یک ابزار مدیریتی با ارزش براي افزایش توا
در گوسـفند تلقـیح مصـنوعی بـه صـورت گسـترده انجـام         ، اگر چـه همزمانی فحلی یک جزء کلیدي در تلقیح مصنوعی است

 .مـی شـود   رش، بطـور گسـترده اي انجـام   دهـی بیشـتر ومـدیریت بهتـر پـرو      شود، امـا همزمـان سـازي فحلـی بـراي سـود       نمی

                                                             
1 Assisted Reproduction Technologies 
2 In Vitro Fertilization 
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سـیکل   فاز لوتئال بوسیله افزایش یابوسیله کاهش فاز لوتئال با استفاده از پروستاگالندین و  در گوسفند یا سازي فحلی همزمان
  ).2(گیرد پروژسترون انجام می استفادهفحلی با 

ومقایسـه آن بـا سـیدر مـورد     با استفاده از سطوح مختلف پروژسترون واژینـالی   در میش ها در این مطالعه همزمان سازي فحلی
  . سی قرار گرفتبرر

  مواد و روشها 

کیلـوگرم در ایسـتگاه تحقیقـاتی دانشـگاه      57تـا   45شکم زایش بـا اخـتالف وزن    حداقل یکمیش  60 تحقیقبراي انجام این 
میش ها بـه  . مورد استفاده قرار گرفت 1386در اوایل مهر ماه سال  )سه راه فردوسی( کیلومتري جاده قوچان 23 فردوسی واقع
میلـی گرمـی    400و  200واژینـالی بـا دو سـطح     پروژسـترون از  تحقیـق در ایـن  . گروه مساوي تقسیم شـدند  5به  طور تصادفی

از سـیدر   شـاهد  در تیمـار . وز در میـان اعمـال شـدند   استفاده شد که هر کدام از این دو سطح به صـورت روز درمیـان یـا دو ر   
 ، IU PMSG 400رج کردن سیدر بـه هـر یـک از مـیش هـا      همزمان با خا، آزمایش 13در روز ).  1جدول ( استفاده گردید

 در نتیجـه . ندبه چهاربند نشانه گذار وارد گلـه شـد   مجهز زر تی قوچشش راس   PMSGساعت بعد از تزریق  12 .تزریق شد
از سـیاهرگ   )PMSGروز بعـد از تزریـق    5(آزمـایش  18روز . اجازه جفتگیـري دادنـد   ها به قوچ ندمیش هایی که فحل بود

در زمـان زایمـان    .جمـع آوري گردیـد   RIA3غلظـت پروژسـترون بـا روش    جهت تعیین  خون cc10از هر میش  گردنی وداج
عملکرد میش ها به همزمان سازي فحلی و اخـتالف   درداده هاي مربوط . ندبره زایی ثبت شد میزاندرصد میش هاي آبستن و 

آنـالیز    SAS 9.1طرح کامال تصادفی و آزمـون دانکـن بوسـیله نـرم افـزار       با استفاده از تیمارها  در غلظت پروژسترون خون
  . )5(شدند

  نتایج

آنالیز آمـاري   مقایسه .می باشد 2میشها در تیمارهاي مختلف طبق جدول شماره  و عملکرد پاسخ به همزمان سازي فحلی
هاي بدست آمده از فحلی، آبستنی و بره زایی حاصل از اعمال تیمار ها با تیمـار شـاهد حـاکی از آن اسـت کـه اخـتالف        داده

بعـد از دوره پروژسـترون    غلظت پروژسترون خون که نشـانه عملکـرد تخمـدان هـا    همچنین . دوجود ندار آنهامعنی داري بین 
پاسـخ مـیش هـا بـه      .مشاهده نشـد  و اختالف معنی داري ر ها مقایسهاست نیز بین تیما PMSGدرمانی و تحریک آنها بوسیله 

 .درصـد بـود   67/66و  75،  67/66،  3/58،  3/58بـه ترتیـب برابـر     5Tو  1T ،2T ،3T ،4T تیمارهـاي   سازي فحلـی در  همزمان
  .درصد محاسبه شد 100و  112،133، 100، 150برابر  زادآوري و 3/58و  75،  67/66،  50،  50نیز برابر درصد آبستنی

  نتیجه گیري

                                                             
3 - radioimmunoassay 
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شـاهد کـه روش معمـول همزمـان      گـروه بـا  به علت عدم وجود اختالف معنی دار بین تیمار هـا   نشان می دهد نتایج این تحقیق
مـی تـوان     ،)ریال 21000به  28000(و همچنین اختالف قیمتی که سیدر نسبت به پروژسترون واژینالی دارد سازي فحلی است

  .سفند و در نتیجه همزمان سازي فحلی استفاده کردونیز براي افزایش طول فاز لوتئال گ پروژسترون واژینالی از

  و استفاده از پروژسترون هاي واژینالی اعمال تیمارهاروش  1 -جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  تیمار/ روزها

Control 
(T1) 
 

سیدر 
 گذاري

سیدر برداري و تزریق  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PMSG 

2   T P4  
200  

_ P4  
200 

_ P4  
200 

_ P4  
200 

_ P4  
200 

_ P4  
200 

 PMSGتزریق  _

3   T P4  
200 

_ _ P4  
200 

_ _ P4  
200 

_ _ P4  
200 

 PMSGتزریق  _ _

4   T P4  
400 

_ P4 
400  

_ P4  
400 

_ P4  
400 

_ P4  
400 

_ P4  
400 

 PMSGتزریق  _

5   T  P4  
400 

_ _ P4  
400 

_ _ P4  
400 

_ _ P4  
400 

 PMSGتزریق  _ _

 

  میش ها در همزمان سازي فحلی تولید مثلی عملکرد  2 -جدول

تعداد میش  تیمار
  ها

پاسخ 
  (%)فحلی

نرخ 
  (%)آبستنی

   نرخ
 (%)بره زایی

نرخ 
 (%)زادآوري

1T   12 3/58 50 75 150 

2T   12 3/58 50 50 100 

3T  12 67/66 67/66 67/66 112 

4T 12 75 75 100 133 

5T  12 75 3/58 3/58 100 
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