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 چکیده
های عربی در  مثلی میش بر بازدة تولید eCGهای مختلف هورمون  هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر ژل رویال تزریقی در مقایسه با میزان

میش دو تا پنج سالة نژاد عربی با میانگین وزنی  72مثلی بود. در این بررسی از  همزمانی فحلی در فصل غیر تولید تبلندمدهای کوتاه و  برنامه

برداری  گذاری شدند و هنگام اسفنج اسفنج، رأس( 36روز ) دوازده( و رأس 36روز ) ها به مدت شش کیلوگرم استفاده شد. میش 8/38 ± 2/1

ژل   گرم میلی 500یک دز ترکیبی از  و eCGواحد هورمون  600، 300تایی تقسیم شدند و به ترتیب  روه دوازدهها به سه زیرگ از گروه هرکدام

 eCG – RJواحد هورمون و 600 ةکنند درصد زایمان در تیمارهای دریافتدریافت کردند.  eCG(eCG-RJ) واحد هورمون  300رویال و 

واحد کمتر  300همچنین، درصد میش قصر و طول مدت آبستنی در این تیمارها نسبت به  .(P <05/0واحد هورمون باالتر بود ) 300نسبت به 

نسبت به دیگر تیمارها  eCG -RJةکنند های دریافت گیری و همچنین برآورد درآمد خالص و ناخالص در میش وزن از شیر (. P<05/0بود )

(.  P>05/0های درمانی یافت نشد ) داری در میان گروه معنی اختالف یة برهدرصد فحلی، چندقلوزایی و وزن اول از نظر (. P<05/0باالتر بود )

واحد  600 ةکنند مدت اسفنج با تیمار بلندمدت آن بوده است. همچنین، تیمارهای دریافتعملکردی تیمار کوتاه همسانی ةدهند نتایج نشان

و  تر است به صرفه eCG –RJیریکارگ . اما، از نظر اقتصادی بهندداشتفحلی و بهبود باروری   ی همسان در القاءتأثیر eCG-RJهورمون و 

 های داشتی استفاده کرد. یدمثلی در گلهتولتوان از این ترکیب برای باال بردن بازدة  می
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ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effect of royal jelly injection in comparison with different doses of eCG on 
Arabian ewe's reproductive efficiency in the short and long term estrous synchronization programs in non-breeding 
season. 72 Arabic breed ewes with age of two to five-year and average weight of 38.8±1.2 kg were used. Ewes were 
receiving intravaginal sponges for 6 days (36) and 12 days (36). At the time of sponge removal, each group was 
divided into three subgroups of 12 ewes, and they received 300, 600 IU eCG and a combination of 500 mg royal jelly 
and 300 IU eCG (eCG-RJ), respectively. Fertility rate was greater in 600 IU eCG and RJ-eCG treatment than 300 IU 
ewes (P<0.05). Barren rate and gestation period were lower in this treatment compare to 300 IU ewes (P<0.05). 
Weaning weight and net income and gross income were greater in RJ-eCG treatment than other groups (P<0.05). 
Oestrus incidence, prolificacy rate and mean of birth weight were not different between the treatments (P>0.05). 
Results demonstrate that MAP sponge with 6 days priming for oestrus induction in anoestrus ewes was as effective as 
12-day treatment. Also, the treatments of RJ-eCG and 600 IU eCG in conjunction with sponge-MAP were similarly 
effective in induction of oestrus and improvement of fertility. However, from economic point of view, treatment of 
RJ-eCG showed better results and can be used to enhance the reproductive efficiency in the livestock. 
 
Keywords: Economic benefit, oestrus synchronization, sponge.  
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 مقدمه

 و تأمین با توجه به اینکه گوسفند در افزایش تولید

 توجهی شایاندر ایران سهم  مورد نیاز گوشت قرمز

ترین عامل در تولید گوشت  دیگر مهم سویدارد و از 

گوسفند، افزایش تولید بره به ازای هر رأس دام مولد 

راهکارهایی برای افزایش  کارگیری بهاست، لذا ارائه و 

سازی . همزماندایی اهمیت بسیار باالیی دارز بره درصد

های سامانهمثلی در مدیریت تولید روشفحلی یک 

شیر،  گیری، زایش، تولیدکه روی جفت بودهتولیدی 

های خاصی از سال بر بازاریابی گوشت و در طول زمان

 کند. تمرکز می ها و دیگر هدف راهبردی

 برای کنترل ها میش دری اساسی روشاین روش، 

استفاده از پروستاگالندین یا  پایةبر  زرد جسمعمر 

استفاده از ابزار پروژسترونی )سیدر و اسفنج( به همراه 

eCG
 12)گونادوتروپین سرم مادیان آبستن( به مدت  1

به اینکه استفاده از ابزار  توجه با .استروز 14تا 

روز در  دوازده)بیش از   پروژسترونی به مدت طوالنی

ن کرداهش باروری همراه است، کوتاه گوسفند( با ک

  مدیریت، آسانگریبر  افزونروز(  7الی  5این دوره )

دهد  مهبلی را نیز کاهش می های عفونت و اختالل

(Fonseca et al., 2005.) همچنین، استفاده از 

ژل مدت به همراه تزریق  های کوتاه (پروتکلنامه ) شیوه

 eCGکاهش میزان مصرفی هورمون  برای رویال

 تأثیرکاهش بیشتر  برایتر  تواند راهکاری مناسب می

 های تولیدمثلی در حیوان ةبر بازد درمانی هورمونسوء 

Driancourt & Fry (1992 )  بررسیای باشد. در  مزرعه

، eCGزیاد  عمر نیمه پایةگزارش شده است که بر 

غلظت استرادیول در خون افزایش یافته و همچنان در 

ماند، در  باال باقی می زرد جسم (فازمرحلة ) مدت

 ةلول زرد جسم مرحلة آغازباال بودن استروژن در  ةنتیج

رحمی آسیب دیده و در نهایت منجر به کاهش باروری 

مختلف روی میش نشان داده  های بررسیشود.  می

استفاده از ژل رویال و پروژسترون موجب بهبود  ،است

 ,Husein & Kridli) شود باروری در این دام می درصد

2002; Husein & Hadad, 2006; Kridli &. 

Alkhatib, 2006 .)ی مانند همسان تأثیر ژل رویال

                                                                               
1. Equine chorionic gonadotropin 

گنادوتروپین جفت اسب با القاء فحلی و بهبود باروری و 

 (.Husein & Hadad, 2006میزان تولد در میش دارد )

ها، آمینواسیدها شامل هشت  ژل رویال غنی از پروتئین

ویژه سیستئین، لیزین و آرژنین و  بهاسیدآمینة ضروری 

ها )تستوسترون، عامل رشد  همچنین غنی از هورمون

 A ،Bها شامل  شبه انسولین(، کربوهیدرات، ویتامین

)پنتوتنیک اسید، که ویژگی پاداکسندگی 

و مواد کانی شامل  Eو  C ،Dاکسیدانی( دارد(،   )آنتی

ت پتاسیم، کلسیم، سدیم، روی، آهن، مس و منگنز اس

(Hove et al., 1985; Kodai et al., 2007 مصرف ژل .)

رویال در مورد ناتوانی جنسی و پیشگیری از پیر شدن 

 (.Hadad kaveh, 1987های بدن توصیه شده است ) بافت

همچنین ژل رویال حاوی عامل محرک رشد و نمو 

 (.Kato et al., 1988های تناسلی در موش نر است ) اندام

هایی که به ژل رویال نسبت  به اثرگذاریدر واقع با توجه 

شود، هدف از این بررسی ارزیابی تأثیر ژل رویال  داده می

در  eCGهای مختلف هورمون  تزریقی در مقایسه با میزان

های کوتاه و بلندمدت همزمانی فحلی بر میزان  برنامه

باروری و ارزیابی اقتصادی این روش در مقایسه با استفاده 

 است. از خود هورمون

 

  ها مواد و روش

با فصل  همزمانکه  1393این تحقیق از اسفند سال 

های عربی بود، در ایستگاه  میش تولیدمثلی غیر

تحقیقات دامپروری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 

 36رامین خوزستان واقع در شهر مالثانی در 

کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام گرفت. این منطقه 

دقیقه و عرض  52درجه و  48ی طول جغرافیای

 د.داردقیقه  36درجه و  31جغرافیایی 

 رأس میش نژاد عربی سالم 72در این آزمایش از 

سنی دو تا پنج سال با وزن تقریبی  ةدر فاصل

 3تا  5/2وضعیت بدنی  ةکیلوگرم و نمر 2/1±8/38

 باهای مورد استفاده در این آزمایش  میش .شداستفاده 

 ةای یکسانی قرار داشتند. تغذی تغذیه ةمدیریت و برنام

صبح  7 ها به این صورت بود که گوسفندان ساعت دام

بعدازظهر در فصل سرد سال و در فصل گرم  3و 

بعدازظهر راهی مرتع شده و در  5صبح و  6ساعت 

چرا در آغل از  ةزمانی ما بین این دو مرحل ةفاصل
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د. کردن سیالژ ذرت، علوفه، کاه و سنگ نمک تغذیه می

ها نیز  های آن زایمان کرده و بره پیشماه  سهها  میش

گرفته شده بودند. تیمارهای آزمایشی شامل دو  از شیر 

رأس( و دوازده روزه  36دورة درمانی پروژسترونی شش )

رأس( بودند که پس از خروج اسفنج پروژسترونی  36)

واحد هورمون  300کنندة  هرکدام به سه زیرگروه دریافت

eCG ،600  واحد هورمونeCG  واحد هورمون  300و

eCG  گرم ژل رویال تزریقی  میلی 500افزون بر 

(RJ-eCGتقسیم )  بندی شدند، که در هرکدام از

تیمارهای آزمایشی دوازده رأس میش حضور داشتند. 

از ژل رویال در ترکیب با هورمون  شده کار گرفتهمیزان به 

  .است Diaz et al. (2012)گیری از مقالة  با بهره

گرمی آغشته به  میلی 60در این بررسی از اسفنج 

 25های  (، در بستهMAPاستات ) پروژسترون مدروکسی

( با نام تجاری گناسر hipraتایی ساخت شرکت هایپرا )

(gonaserکشور اسپانیا استفاده شد. اسفنج ) گذاری در

انجام و سپس  14:00در ساعت  1393اسفند سال  18

ها  صبح اسفنج 8:00اسفند، ساعت  30و  24در روزهای 

خارج شدند. در هنگام خروج اسفنج برای ارزیابی عفونت 

به کار  eCGها دقت شد. هورمون  احتمالی به رنگ اسفنج

گرفته شده ساخت شرکت هایپرای اسپانیا است. برای 

ساخت ژل رویال تزریقی، این ماده از کندوهای ایستگاه 

و منابع طبیعی رامین گرفته  زنبورداری دانشگاه کشاورزی

دار به  ی آزمایشی پالستیکی پوشش ها شد و توسط شیشه

ی حاوی ژل رویال در  ها آزمایشگاه منتقل شد. شیشه

درجة سلسیوس در آزمایشگاه تغذیة دام  -20دمای 

سازی ژل رویال  داری شدند. مراحل آماده تکمیلی نگه

نامة  وهتزریقی یک روز پیش از تزریق انجام گرفت. شی

سازی ژل رویال تزریقی با  کار گرفته شده برای آماده به

 Husein & Kridliگیری از مواد و روش مقالة  بهره

گرم )با استفاده از ترازوی با  6( تهیه شد. 2002)

گرم( از ژل رویال وزن شد و در  001/0حساسیت 

لیتر(  میلی 50سیلین  های پنی های آزمایش )شیشه شیشه

ترون )استریل( شده بود )با استفاده از که از پیش س

دقیقه( قرار  15و زمان  120اتاقک رشد یا انکوباتور: دمای

داده شد و سپس با استفاده از آب مقطر تزریقی حجم آن 

لیتر رسانده شد. سپس محتوای درون  میلی 24را به 

های موجود در ژل  منظور جداسازی ناخالصی شیشه را به

شده، پاالیش  قیف و چوپ پنبة سترونبا استفاده از  رویال

شد. شیشة حاوی ژل رویال را پس از پلمپ کردن 

 24سترون شدن محتوای درون شیشه، به مدت  منظور به

درجة سلسیوس  37ماری با دمای  ساعت در حمام بن

لیتر ژل رویال  میلی 2قرار داده شد. به هر رأس میش 

 300راه گرم ژل رویال( به هم میلی 500تزریقی )حاوی 

 تزریق شد.  eCGالمللی  واحد بین

پس از خروج اسفنج پروژسترونی و تزریق هورمون، 

به هر شش رأس میش، یک رأس قوچ سالم و بارور در 

در  45±5/2سال با میانگین وزنی  3-5محدودة سنی 

های ویژه معرفی شد. تشخیص فحلی نیز با استفاده  اتاقک

ها و ثبت  میشاز مشاهدة مستقیم و ساعت به ساعت 

بارزترین عالمت فحلی میش یعنی ایستا فحلی و پرش 

 قوچ روی میش فحل، در مدت پنج روز انجام گرفت.

گیری  اندازه های تولیدمثلی که در این بررسی ویژگی

هایی که  القاء فحلی )درصد میش درصدشدند، شامل: 

ها  میش کل بهدهند  فحلی را نشان می های نشانه

(Karaca et al., 2009)) درصد زایش )درصد ،

های در معرض قوچ  کرده به میش  های زایمان میش

 درصد((، Karaca et al., 2009گیری شده( ) )جفت

های آبستن نشده به  ناباروری یا قصر )درصد میش

 & Youngquistگیری کرده ) میش جفت شمار

Threlfall, 2007های  ((، درصد چندقلوزایی )نسبت بره

 ,.Elisea et alهای زایمان کرده ) یشبه م زاده شده

زمانی  ة(( و طول مدت آبستنی )فاصل2011

 ,Hafezگیری منجر به آبستنی تا زایمان ) جفت

ی متولدشده به  ها (( بودند. همچنین، وزن بره1966

از  ةبر وزنتفکیک تک قلویی و دوقلویی و جنس تولد، 

 60از شیرگرفته ) ةبر وزنشیرگرفته یا کیلوگرم 

گیری  گی( به ازای هر رأس میش در معرض جفتروز

 ند. شدو درآمد خالص و ناخالص ارزیابی 

 

 محاسبات اقتصادی

درآمد ناخالص تولید بره به ازای هر رأس میش در 

بره از  وزن ةگیری، با ضرب فراسنج معرض جفت

 ریال معادل قیمت هر 170000شیرگرفته در مبلغ 

ها در  گیری بره شیراز  هنگامبره در  ةکیلوگرم وزن زند

هایی  ی تحت آزمایش محاسبه شد. برای میش ها گله
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از سن از  پیشها  های آن که زایمان نکردند یا بره

 صفراز شیر گرفته  ةشیرگیری تلف شدند، محصول بر

ریال  صفرها نیز  کیلوگرم بود، لذا درآمد ناخالص آن

درآمد خالص تولید بره به ازای هر  ةبود. برای محاسب

های  گیری، هزینه س میش در معرض جفترأ

اضافی در خارج  ةتولید بر نتیجةشده به گله در  تحمیل

از فصل به ازای هر رأس میش، از درآمد ناخالص هر 

میش کسر شد. این هزینه به ازای هر رأس میش برای 

هزار  175واحد هورمون  300 ةکنند های دریافت میش

و در ریال  250000واحد هورمون  600ریال، 

هورمون به همراه ژل رویال  ةکنند های دریافت میش

ها و ژل رویال و  ریال بابت خرید هورمون 215000

 50ریال بابت  350000اجرای تیمار هورمونی و 

 7000گرم خوراک تکمیلی به ارزش هر کیلوگرم  کیلو

گیری و  ها در زمان جفت ها و قوچ ریال برای میش

گرم خوراک  500) های زایمان کرده و شیرده میش

خوراک تکمیلی  ةروز( بودند. هزین صد کمکی به مدت

های زایمان نکرده در نظر گرفته نشد، ولی  برای میش

هایی که تحت تیمار هورمونی  ها برای گروه هزینه دیگر

 ها منفی بود.  بودند، منظور شد؛ لذا درآمد خالص آن

 

 آماری تجزیة

)درصد بروز  ای های نافراسنجه در این تحقیق داده

فحلی، درصد زایش، درصد میش قصر و درصد 

با توزیع باینومیال و روش لجستیک با  ) چندقلوزایی

)مربع کای( و Chi-Squire و آزمون   GENMODرویة

ای )طول مدت آبستنی،  های فراسنجه همچنین داده

گیری و درآمد خالص و ناخالص(  وزن بره، وزن از شیر

 به روش
GLM ها  یانس و مقایسة میانگینبا تجزیة وار

درصد، با  5نیز با آزمون دانکن در سطح خطای 

 آماری افزار نرم
SAS  ،در قالب طرح کامل تصادفی

 وتحلیل شدند. یهتجز

 

 نتایج و بحث

روزه( 6مدت ) اسفنج کوتاه ااز لحاظ میزان بروز فحلی ب

روزه( همراه با غلظت مختلف  12مدت ) و بلند

داری بین  الف آماری معنیاخت RJ-eCG هورمونی و

 (. 1( )جدولP > 05/0های درمانی دیده نشد ) گروه

 ششدر این آزمایش میانگین زایش و ناباروری در 

 23/36و  77/63تیمار آزمایشی این تحقیق به ترتیب 

درصد برآورد شد. در این آزمایش، درصد زایش و 

مدت اسفنج  های کوتاه و بلند درصد میش قصر در گروه

(، اما از نظر <05/0Pداری را نشان ندادند ) ت معنیتفاو

مدت عملکرد بهتری را نسبت به  عددی تیمار کوتاه

 مدت نشان داده است. تیمار بلند

مدت از نظر درصد  در بررسی تیمارهای کوتاه

داری در میان  زایش و میش قصر اختالف آماری معنی

و  eCGواحد هورمون  600 ةکنند تیمارهای دریافت

eCG- RJ  واحد هورمون 300با تیمار eCG،  .دیده شد

داری نیز در میان تیمارهای  اختالف آماری معنی

 واحد هورمون و  600اسفنج به همراه  بلندمدت

RJ-eCG واحد هورمون  300 ةکنند با تیمار دریافت

eCG( 05/0، وجود داشت>P همچنین از 1( )جدول .)

 داری میان نظر درصد میش قصر تفاوت معنی

با  eCG- RJ ةکنند مدت دریافتتیمارهای کوتاه و بلند

 (.1( )جدول P<05/0تیمارها دیده شد ) دیگر

 
 های عربی یدمثلی در میشتولبر عملکرد  RJ-eCGو  eCGیر تیمارهای مختلف پروژسترونی و دوز تأث. 1جدول 

Table 1. Effect of different treatment methods of progestagen and dosage of eCG and RJ-eCG on reproductive 
performance in Arabian ewes 

 SHORT-TERM LONG-TERM 

Parameter 300 IU eCG 600 IU eCG RJ-eCG 300 IU eCG 600 IU eCG RJ-eCG 
Number of ewes exposed 12 12 12 12 12 12 
Oestrus response (%) 91.67 (11/12) 100 (12/12) 100 (12/12) 83.33 (10/12) 100 (12/12) 91.67 (11/12) 
Lack of oestrus (%) 8.33 (1/12) 0 0 16.66 (2/12) 0 8.33 (1/12) 
First and latest time of oestrus 
after sponge removal (h) 

39-70 28.25-73 29.45-78 43-72 28.2-78 35.55-75 

Fertility rate (%) 36.36 (4/11)b 75 (9/12)a 91.66 (11/12)a 40 (4/10)b 66.66 (8/12)a 72.72 (8/11)a 
Barren rate (%) 63.63 (7/11)a 25 (3/12)b 8.34 (1/12)c 60 (6/10)a 34.34 (4/12)b 27.28 (3/11)b 
Prolificacy (mean ± S.E.) 1 ± 0.26 1.55 ± 0.18 1.18 ± 0.18 1 ± 0.30 1.5 ± 0.21 1.25 ± 0.19 
Durition of pregnancy (day) 151.75 ± 1.13a 147.12 ± 0.80b 148.14 ± 0.80b 151.50 ± 0.78a 149 ± 0.92b 149.14 ± 0.85b 

b.a :ها، اختالف آماری معنی های با حروف متفاوت در ردیف میانگین ( 05/0داری دارند > P.) 
a.b: Means in the same row with different superscripts differ significantly (p<0.05). 
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منظور تعیین نرخ زایش در  در آزمایشی که به

اربرد گوسفند انجام شد به این نتیجه رسیدند که ک

 eCGسیدر در همزمانی فحلی همراه با تزریق هورمون 

 Boscos) شود موجب باال رفتن نرخ زایش در گله می

et al., 2002.) 

نژاد آکارامان  ةهای آمیخت روی میش  بررسیدر 

شده با اسفنج فلورجستون استات به مدت  همزمان

مثل، نشان دادند  روز در خارج از فصل تولید هفت

واحد باعث  700به  300از  eCGافزایش سطح 

این ه است، که موافق با شدباروری  درصدافزایش در 

باروری در سطوح  درصدنتایج مبنی بر باالتر بودن 

 Bulent) استواحد  300نسبت به  eCGباالتر 

Bulbal et al., 2006.) 

رین ت های بسیاری از دانشمندان مناسب بر پایة یافته

های درشت و  فولیکول برای افزایش شمار eCGسطح 

باروری و دوقلوزایی( سطوح  ریزی )بر پایة درصد تخمک

 ;Laliotisa et al., 1998) استواحد  650 و 500

Riesenberg et al., 2001; Timurkan & Yildiz,. 

های باال بیانگر کافی نبودن  (. در حقیقت یافته2005

 گونه این توان می. پس هستندواحد هورمون  300

زایش در تیمار  درصدگرفت که باالتر بودن نتیجه 

و حضور  ها ژل رویال وابسته به ترکیب ةکنند دریافت

. بهبود وضعیت تولیدمثل استدر این تیمار  ژل رویال

تحت درمان با ژل رویال ممکن است به اسیدهای 

موجود در ژل  کانی موادها و یا   مختلف، ویتامین ةآمین

 (.Pavel, 2011رویال نسبت داده شود )

در ساختار طیف  کانیها و مواد  ویتامین

 کننده در های شرکت از پروتئین ای گسترده

ایمنی و  امانة، رشد، س(متابولیسم) وساز سوخت

عامل کمکی  عنوان بهتولیدمثل دخالت دارند و 

کنند  ها نقش ایفا می برخی از متالو آنزیم (کوفاکتور)

(Griffiths et al., 2007; Hackbart et al., 2010). 

ها به دلیل ناکافی بودن  و ویتامین هاکمبود این عنصر

 ناهمساز در جیره و یا وجود ها آن یزانم

 ییها ناهنجاریتواند موجب بروز  ها می (آنتاگونیست)

 ژل رویالدر سالمت، تولیدمثل و عملکرد حیوان شود. 

 های نشانهبا افزایش کیفیت تخمک و اسپرم، در درمان 

وکی استخوان، بهبود تعادل هورمونی و یائسگی، پ

(. Lewis, 2005) است مؤثرباروری در مردان و زنان 

توان به برخی  در حقیقت افزایش کیفیت تخمک را می

موجود در ترکیب ژل رویال مانند  های عاملاز 

های ضروری که باعث  ها و اسیدآمینه گونادوتروپین

و افزایش  RNAو  DNA (سنتز) ساخت تحریک

 cAMPافزایش سطح  بر افزون، ای یاختهیم تقس

اسید  ساختآنزیمی  امانة، فعالیت سای یاخته درون

هیالورونیک و گسترش کومولوس اووفروس نسبت داد 

(AbdAllah, 2012.) 

در این پژوهش طول مدت آبستنی در تیمارهای 

(. از این نظر، گروه P<05/0دار شد ) درمانی معنی

واحد هورمون و همچنین  600 ةکنند درمانی دریافت

eCG - RJ مدت طول مدت  در تیمار کوتاه و بلند

آبستنی کمتری نسبت به تیمار کوتاه و بلندمدت 

 (. 1واحد هورمون داشتند )جدول  300 ةکنند دریافت

Timurkan & Yildiz (2005 گزارش کردند که )

آبستنی  ة، طول دورeCGبسته به سطح گونادوتروپین 

. در آزمایش استر از گروه شاهد روز کمت 8-11بین 

Timurkan & Yildiz (2005 با استفاده از اسفنج )

واحد  700و  600، 500های  پروژسترونی و درمان

eCG 152ها به ترتیب  مدت آبستنی در این گروه ،

کاهش طول  ةدهند روز بود، که نشان 149و  151

. است eCGمدت آبستنی با افزایش میزان هورمون 

نتایج مبنی بر این در توافق با  آمده دست بهنتایج 

 کاهش طول مدت آبستنی با افزایش میزان هورمون

eCG  در واقع کاهش مدت آبستنی در تیمار است .

واحد  300در مقایسه با تیمار  ژل رویال ةکنند دریافت

توان به همزمانی تزریق این هورمون با  هورمون را می

 گونه اینان تو میهمچنین،  نسبت داد. ژل رویال

واحد  300نتیجه گرفت که جایگزینی ژل رویال با 

واحد  600با  همسانهورمون توانسته عملکردی 

داشته باشد، که این مطلب بیانگر eCG هورمون 

های موجود در هر دو  عملکرد و قابلیت همسانی

 ریزی است. ترکیب در افزایش میزان تخمک

 پس از پایان دورة eCGهورمون  استفاده از

ریزی را افزایش  سازی فحلی میزان تخمک همزمان

 تأثیر(. ژل رویال Lamrani et al., 2008دهد ) می

 میزانبا بهبود باروری و  eCG ی مانند هورمونهمسان
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(. در Husein & Hadad, 2006تولد در میش دارد )

توان  ریزی می تخمک میزانروی  ژل رویالبررسی اثر 

 Vinolesاده اشاره کرد. م این درموجود  های به ترکیب

et al. (2005 )ریزی با گزارش کردند، میزان تخمک 

افزایش در میزان گلوکز و انسولین و لپتین افزایش 

را  ژل رویالدرصد  30 یانگینم طور بهیابد.  می

های  دهند. کربوهیدرات ها تشکیل می کربوهیدرات

شامل فروکتوز، گلوکز، ساکارز، ریبوز،  ژل رویالاصلی 

 هستندهالوز، مالتوز، ایزومالتوز، رافینوز و ارلوز  هتر

(Lercker, 2003 همچنین، انسولین موجود در .) ژل

بسیار شباهت به انسولین موجود در پستانداران  رویال

یک منبع پروتئینی  ژل رویال(. Oconnor, 1985دارد )

همچون اسیدآسپارتیک است  هایی اسیدآمینهغنی از 

 ها بافتروری برای ساختمان که ترکیب شیمیایی ض

  (.Hanes & Simuth, 1992ند )دار

از لحاظ میزان چندقلوزایی بین تیمارهای مختلف 

داری مشاهده نشد  همزمانی، اختالف آماری معنی

(05/0P>میزان دوقلوزایی گوسفند عربی در حالت .) 

، Nasr & Diani (2010)های  طبیعی بر پایة گزارش

درصد بیان شده  Khaldari (2008) ،5 درصد و 3/3

 قلوزایی در این بررسی را است. افزایش در میزان دو

های عربی به  توان به پاسخگویی خوب میش می

 گونه که در تیمارهای درمانی نسبت داد. زیرا همان

روی میش عربی  Sarami et al.  (2014)نتایج بررسی

و در خارج از فصل تولید تولیدمثلی انجام شد، 

که تیمار هورمونی باعث افزایش عملکرد  مشاهده شد

  مثلی نسبت به گروه شاهد شد. اما در این بررسی تولید

 افزایشی در میزان دوقلوزایی مشاهده نشد، که به دلیل

زمانی بوده  ةهای عربی در آن بره ضعیف میش ةتغذی

تغذیه بر  گذاریبسیاری اثر های بررسیاست. در 

 ده است.به اثبات رسی تولیدمثلیعملکرد 

شد  ( نشان داده2006) .Akoz et al  در نتایج بررسی

پس از همزمانی فحلی موجب  eCGکه تزریق هورمون 

 .Elisea et al. شود دوقلوزایی می میزانافزایش در 

 eCG ( گزارش کردند که سطوح باالتر هورمون2011)

های تحت  ریزی در میش باعث افزایش میزان تخمک

های کوچک  فولیکول رگیریکا بهدرمان شده و با 

های آنترال را افزایش داده  تخمدان، نرخ رشد فولیکول

  بررسیدر  دهد. ها را تغییر می فولیکول زةو نسبت اندا

Akoz et al. (2006مقایس )سطوح مختلف  تأثیر ة

و  300سطح  ،بر دوقلوزایی نشان داد eCGهورمون 

 میزانکمی بر بهبود  گذاریاثر eCGواحد  500

 Romano (1996)ند. همچنین دارلوزایی در میش دوق

در فصل  eCGواحد  250سطح  ،گزارش کرد

 های گزارشتولیدمثل دوقلوزایی را افزایش نداد. 

مبنی بر کافی  آمده دست بهموجود در توافق با نتایج 

برای تحریک  eCGواحد هورمون  300بودن ن

موجب افزایش  eCGتزریق  .هستنددوقلوزایی 

خالداری  های گزارش پایةبر  درصد5از  دوقلوزایی

شده  های تیماربندی در میش درصد30( به 1387)

های تولیدی  ، که این افزایش ارزش باالیی در گلهشد

ترکیب  نتیجةچندقلوزایی در  میزاندارد. باالتر رفتن 

واحد  300واحد هورمون نسبت به  300با  ژل رویال

ژل توان به عملکرد  را می تنهایی بهeCG هورمون 

ژل  تأثیردر افزایش میزان دوقلوزایی نسبت داد.  رویال

 های ترکیبتوان به  بر میزان دوقلوزایی را می رویال

با  ژل رویالنسبت داد. در واقع   موجود در این ماده

در مقایسه  eCGمکملی که بر عملکرد هورمون  تأثیر

وانسته میزان داشته است، ت تنهایی بهبا خود هورمون 

 .Mostafa et alدوقلوزایی را باال ببرد. در گزارش 

 درصد(140( افزایش در میزان دوقلوزایی )2008)

، در این شد( گزارش درصد125نسبت به گروه شاهد )

روز و در فصل تولیدمثل انجام  21که به مدت  بررسی

 ژل رویال گرم میلی 500ها روزانه  گرفت، به میش

ها در توافق با  داده شد که این یافتهخوراکی  صورت به

 ژل رویالمبنی بر قابلیت اثرگذاری  آمده دست بهنتایج 

بر میزان  ژل رویال. اثرگذاری استبر میزان دوقلوزایی 

موجود در این  های ترکیبتوان به  دوقلوزایی را می

 میزانماده نسبت داد. با توجه به ارتباط دوقلوزایی با 

 ،نتیجه گرفت گونه یناتوان  ریزی می تخمک

ریزی در ارتباط هستند بر  ی که با تخمکهای ترکیب

حاوی  ژل رویال میزان دوقلوزایی نیز اثرگذار هستند.

فولیک،  تیامین، نیاسین، اسید مانندهایی  ویتامین

ریبوفالوین، بیوتین، پیریدوکسین، پنتوتنیک اسید 

 Bachanova et) است)بیشترین مقدار( و اینوزیتول 

al., 2002بررسی نتایج (. در  (Tagbo & Hill, 1977) 
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اسیدفولیک برای بهبود تولیدمثل و  شد،گزارش 

جنین مورد نیاز است. در واقع این به دلیل  ةتوسع

ضروری  عامل کمکینقش اسیدفولیک به عنوان یک 

ها  اسیدآمینه وساز سوختاسیدنوکلئیک و  ساختبرای 

 های رسیبر. در (Herbert & Das, 1976) است

فولیک در  بسیاری نیز نشان دادند که تزریق اسید

ریزی  تخمک میزانگیری موجب بهبود  هنگام جفت

 & Matte et al., 1984; Friendship) شود می

Wilson, 1991)میزان دوقلوزایی و ارتباط آن  ة. مقایس

درمان،  کارگیری به آغازفولیکولی در  ةبا بهبود توسع

واحد هورمون عملکرد  600تیمار  ،دهد نشان می

 دار نیست و شاید بتوانبهتری داشته، اما تفاوت معنی

 

با افزایش در سطح ژل رویال، این تفاوت عددی را 

 کاهش داد.

ها تحت تأثیر  در این پژوهش وزن تولد بره

 طور بهتیمارهای مختلف همزمانی قرار نگرفت. ولی 

ژل هورمون به همراه  ةکنند عددی تیمارهای دریافت

و  300بیشترین وزن تولد را نسبت به تیمارهای  رویال

نتایج مربوط به وزن تولد  واحد هورمون داشتند. 600

 نشان داده شده است. 2ها در جدول  و جنس بره

از شیر گرفته شده به ازای  ةبیشترین محصول بر

هایی گیری در میش هر رأس میش در معرض جفت

( P<05/0) دشتزریق  eCG - RJها بود که در آن

 (.1)شکل 

 های عربی بر وزن تولد بره در میش RJ-eCGو  eCGیر تیمارهای مختلف پروژسترونی و دوز تأث. 2جدول 
Table 2. Effect of different treatment methods of progestagen and dosage of eCG and RJ-eCG on Lamb birth 

weight in Arabian ewes 

Factor 

Lamb birth weight (kg) MeanSD P-

Value 

 

SHORT-TERM LONG-TERM 

300 IU eCG 600 IU eCG RJ-300IU  eCG 300 IU eCG 600 IU eCG RJ-300 IU eCG 

Single 3.88 ± 0.21 4.00 ± 0.24 4.100 ± 0.17 4.00 ± 0.24 4.16 ± 0.24 4.48 ± 0.18 0.76ns 

Twine - 2.96 ± 0.11 3.30 ± 0.17 - 2.71 ± 0.13 3.40 ± 0.17 0.76 ns 

Triple - - - - 1.93 ± 0.16 - - 
 Males 3.10 ± 0.26 3.46 ± 0.21 3.93 ± 0.15 3.00 ± 0.37 3.25 ± 0.26 3.00 ± 0.37 0.30 ns 

Females 3.35 ± 0.45 3.12 ± 0.20 3.45 ± 0.32 3.45 ± 0.45 3.10 ± 0.22 4.12 ± 0.22 0.30 ns 

Overall 3.22 ± 0.30 3.20 ± 0.16 3.82 ± 0.19 3.30 ± 0.34 3.15 ± 0.19 3.90 ± 0.20 0.40 ns 

ns : دار یمعنغیر                                           ns: Not significant. 

 

 
رأس میش در به همراه ژل رویال بر کیلوگرم محصول برة از شیر گرفته شده به ازای هر  eCGو   eCG . تأثیر دز مصرفی1شکل 

 کیلوگرم( 430/0های عربی در دورة آنستروس عمیق )خطای استاندارد=  یشمگیری در معرض جفت

b.a :های با حروف متفاوت، اختالف آماری معنی میانگین( 05/0داری دارند>P.) 
Figure 1. The effect of using eCG and eCG combination with Royal Jelly on kg lamb weaned per ewe exposed to 

mating in the Arabic ewes in deep anestrus period (standard error = 0.430 kg) 
a.b: Means with different superscripts differ significantly (p<0.05). 

 

های از شیر گرفته شده از هر رأس  مجموع وزن بره

هر  ةاز شیر گرفته شد ةبر شمارمیش تحت تأثیر 

 Kridliکند ) ها تغییر می میش و وزن از شیرگیری بره

et al., 2006; Anilkumar et al., 2010 در مورد .)

متولدشده و از شیر گرفته شده از هر  ةبر های ویژگی

بر اینکه درصد  افزونرأس میش تحت آمیزش 
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است،  مؤثرتولیدی در سه گروه  بازدةدوقلوزایی بر 

مؤثر  ها ویژگینگین این ها نیز بر میا درصد زایش میش

های قصر در یک  که هرچه درصد میش طوری هاست. ب

ها باالتر باشد، در  گروه کمتر باشد و درصد زایش میش

متولدشده در یک گروه  ةبر شمارنتیجه میانگین 

تولیدشده در  ةآن کیلوگرم بر پی درافزایش یافته و 

 ,Ince and Karacaیابد ) یک گروه نیز افزایش می

2009; Anilkumar et al., 2010; Koyuncu et al.,. 

از شیر گرفته  ة(. در واقع باالتر بودن کیلوگرم بر2010

نسبت به گروه  eCG - RJ ةکنند شده در تیمار دریافت

توان به باالتر  واحد هورمون را می 300 ةکنند دریافت

 از ةگرم بر بودن درصد زایش نسبت داد. همچنین، کیلو

 

 RJ-eCG ةکنند ده در تیمار دریافتشیر گرفته ش

که  طور همانواحد هورمون بود. در واقع،  600باالتر از 

، شد( بیان 2006) Husein & Hadad  بررسی نتایج در

بهتری روی درصد آبستنی در مقایسه  تأثیرژل رویال 

د. همچنین از نظر عددی درصد دار  eCGبا هورمون

 600ل نسبت به ژل رویا ةکنند زایش در تیمار دریافت

 واحد هورمون باالتر بود.

بیشترین درآمد خالص و ناخالص تولید بره به ازای 

هایی بود  گیری در میش هر رأس میش در معرض جفت

(. P<05/0تزریق شد ) eCG-RJها هورمون  که در آن

های  داری میان گروه همچنین از نظر آماری اختالف معنی

 (.2( )شکلP<05/0تحت درمان با گروه شاهد ثبت شد )

 
به همراه ژل رویال بر میانگین درآمدهای ناخالص و خالص تولید بره به ازای هر رأس میش در  eCGو  eCG. تأثیر دز مصرفی 2شکل 

هزار ریال و خطای  76های عربی در دورة آنستروس عمیق )خطای استاندارد در آمد ناخالص=  گیری )هزار ریال( در میش معرض جفت

 هزار ریال( 64د در آمد خالص= استاندار

b.a: های با حروف متفاوت، اختالف آماری معنی میانگین ( 05/0داری دارند > P.) 
Figure 2. The effect of used dosage of eCG and eCG combination with Royal Jelly on average gross and net incomes 

per ewes at mating (Thousand rial) in Arabic ewes in deep anestrus period (standard error of gross revenue = 76 

Thousand rial and standard error of net income = 64 Thousand rial) 

a.b: Means with different superscripts differ significantly (p<0.05). 

 

Atsan et al. (2007 )شده توسط  در بررسی انجام

 eCGسازی فحلی و تزریق هورمون  ستفاده از همزمانا

 آن افزایش درآمد در پیباعث افزایش تولید بره و 

دالر به ازای یک رأس  69/12خالص دامدار به میزان 

 (، که اینAtsan et al., 2007میش داشتی شد )

کنند. چنین به  می تأییدبررسی را  این نتایج وضعیت

تولیدمثلی در  ةیش بهرمنظور افزا رسد که به نظر می

 مانندهای نوین  گوسفند، استفاده از برخی فناوری

فحلی و استفاده از هورمون  ةکنترل چرخ

  یانگینگونادوتروپین مؤثر بوده و باعث افزایش م

شود و این موضوع به لحاظ  تولید بره در گله می

(. Wildeus, 2000اقتصادی مقرون به صرفه است )

میزان زایش و همچنین  شداشاره که در باال  طور همان

بره بر میزان سود خالص مؤثر است، باالتر  ةوزن اولی

 ةکنند بودن میزان سود خالص در تیمارهای دریافت

توان به باالتر بودن  ژل رویال به همراه هورمون را می

ها در این تیمارها  درصد زایش و همچنین وزن تولد بره

 نسبت داد. 

 

 گیری کلی نتیجه

استفاده از ژل رویال  ،های این پژوهش نشان داد یافته

 ةتواند به عنوان یک ماد می eCGدر ترکیب با هورمون 
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در جهت باال بردن سود اقتصادی در صنعت  سودمند

در برخی از نتایج  اگرچهدامپروری به کار گرفته شود. 

دار با  تیمار ژل رویال اختالف معنی ،نشان داده شد

د، اما از نظر عددی تیمار ندارن واحد هورمو 600تیمار 

تفاوت  داشتننو  داشتهژل رویال عملکرد بهتری 

نمونه از  ةدار را شاید بتوان به کوچک بودن انداز معنی

ژل رویال در  کارگیری بهدام نسبت داد.  شمارنظر 

آسیب و تواند از  جهت بهبود تولیدمثل در دام می

در جهت هورمون درمانی کاسته و راهکاری  های زیان

 انسانی باشد.  ةبهبود کیفیت تغذی
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