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 چکیده

بر بهبود درصد  GnRHو  eCG ،PGF2α یها هورمونتزریق هدف از این پژوهش بررسی اثر 

تا  0/2میش  رأس 011نژاد زندی در فصل تولیدمثل بوده است. در این پژوهش  یها شیمباروری 

 یساز همزمانانتخاب و برای  نژاد زندی در شرایط پرورش مرتعی، در فصل تولیدمثل ۀسال 4

تقسیم  (یرأس 111گروه مساوی ) 0به  ها شیمروز سیدرگذاری شدند. سپس  12مدت  فحلی به

گروه دوم همزمان با برداشت  یها شیمهای گروه اول هورمونی تزریق نشد. به  . به میششدند

واحد  411ر گروه سوم همزمان با برداشت سید یها شیمتزریق شد. به  eCGواحد  411سیدر 

eCG تریل یلیم 1 وPGF2α   411گروه چهارم همزمان با برداشت سیدر  یها شیمتزریق شد. به 

گروه پنجم همزمان با  یها شیمشد. به  قیتزر GnRH  تریل یلیم 1و در روز چهاردهم  eCGواحد 

تزریق  GnRH تریل یلیم 1و در روز چهاردهم   PGF2αتریل یلیم eCG، 1واحد  411برداشت سیدر 

ساعت پس از سیدربرداری تلقیح مصنوعی شدند. نتایج نشان داد که  04 ها شیمشد. تمامی 

تر بوده است یشاز گروه شاهد بتیمارهای هورمونی  ۀکنند افتیدر یها گروهدرصد فحلی در تمامی 

(10/1>P ولی بین تیمارها اختالف )ۀکنند افتیدر یها گروهوجود نداشت.  یدارامعن GnRH 

(. همچنین درصد P<10/1)بودند  ها گروهسایر  ازتری یشب ییزا برهدرصد آبستنی، زایش و  دارای

ر بود یشتگروه شاهد ب ازنیز  PGF2αو  eCG ۀکنند افتیدر یها گروهدر  ییزا بره، زایش و آبستنی

(10/1>P در نتیجه با استفاده از تزریق .)eCG  در هنگام سیدربرداری وGnRH  در روز تلقیح

 بازده تولیدمثلی را در گوسفندان نژاد زندی در فصل تولیدمثل بهبود بخشید. توان یمعی مصنو
 

 .eCG ،PGF2α ،GnRHبازده تولیدمثل، میش زندی،  ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

بودن  ترین مشکالت در پرورش گوسفند کم از مهم

هاست. فعالیت  وری و ظرفیت تولیدمثل آن بهره

. با استه هورمون ریأثتدستگاه تولیدمثل تحت 

یند اتوان فر می ساختنیهای  استفاده از هورمون

و ظرفیت تولیدمثل  کرد ها کنترل تولیدمثل را در دام

 هایی مانند همزمانی ها را با استفاده از روش میش

مصنوعی افزایش داد. از  حیتلقریزی و  فحلی، تخمک 

توان به  فحلی در میش می یساز همزمانمزایای 

ریزی  شدن و تخمک ها، فحل زایش دام ةدن دورکر کوتاه
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و افزایش دوقلوزایی با استفاده از  ها شیمهمزمان 

 .(Evans & Maxwell, 1987) اشاره کرد ها گونادوتروپین

سازی فحلی در  متفاوتی برای همزمان یها روش

که  یریگ جفتمیش معرفی شده است. درفصل 

تخمدانی برقرار هستند، تزریق  یها چرخه

میکروگرم( از 429پروستاگالندین یا کلوپروستنول )

فحلی به بعد، جسم زرد را از بین  ۀروز پنجم چرخ

بار تزریق  2با  توان یم. همچنین برد یم

 ۀروز بدون توجه به گام 3 ۀپروستاگالندین به فاصل

با از را همزمان کرد.  ها شیمتخمدانی، فحلی  ۀچرخ

رون بر روی سرژ رفتن جسم زرد اثر مهاری پروژست بین

LH  و در صورت وجود فولیکول غالب،  شود میبرداشته

تاکنون مطالعات بسیاری  .دگیر یمریزی انجام  تخمک

سازی  برای همزمان PGF2αدر خصوص استفاده از 

 ;Godfrey et al., 1999)ه است گرفتفحلی انجام 

Ataman & Aköz, 2006; Dogan & Nur, 2006;. 

Aral et al., 2010; Ashmawy, 2012). 

پروژسترون هورمون دیگری است که برای 

. ابزارهای شود یمسازی فحلی از آن استفاده  همزمان

که  اند شدهمختلفی برای آزادسازی پروژسترون معرفی 

یکی از موارد پرکاربرد آن اسفنج آغشته به پروژسترون 

 FGAیا  MAPنظیر  ییها پروژستروناست که حاوی 

روز در واژن میش قرار  46تا  41. اسفنج برای است

آوردن  ساعت پس از بیرون 22تا  68 معموالًو  دگیر یم

 ;Hackett et al., 1981) شود یماسفنج میش فحل 

Zarkawi, 2001; Zonturlu et al., 2008; Zonturlu. 

et al., 2011) سازی  روش همزمان نیتر جیرا. امروزه

روز  46تا  42که به مدت  استفحلی استفاده از سیدر 

و با تماس با مخاط واژن  شود یمدر واژن نگهداری 

 & Fallah Rad) کند یمشروع به ترشح پروژسترون 

Farzaneh, 2007; Zonturlu et al., 2008) . 

با توجه به بازده پایین تولیدمثل در گوسفند 

ریزی  تخمک ی فحلی وساز همزمانی ها روشاستفاده از 

بهبود بازده تولیدمثلی راهی برای مدیریت بهتر و 

سازی  در کنار همزمان ها نیگونادوتروپاز  ه. استفاداست

سبب بهبود چشمگیری در تولیدمثل  تواند یمفحلی 

 از با استفاده توان یمگوسفند شود. بدین ترتیب 

 یساز همزمان ی پایۀها هورموندر کنار  ها نیگونادوتروپ

ایش داد. ( بازده تولیدمثل را افزها پروژسترونفحلی )

بازده  تواند یم eCGسانان یا  گونادوتروپین جفتی اسب

که استفاده از آن  یطور به ؛تولیدمثلی را بهبود بخشد

عالوه بر افزایش عالئم فحلی سبب فعالیت بیشتر 

، افزایش ها کولیفول، تحریک در رشد ها تخمدان

 شود یمو بهبود نرخ آبستنی  یزیر تخمک

(Karagiannidis et al., 2001; Husein & Haddad, 

2006; Zonturlu et al., 2011) . 

موجب بهبود درصد  تواند یم GnRHاستفاده از 

و  شود یم LHسبب ترشح  GnRHد. شو یزیر تخمک

. بدین ترتیب دگیر یمریزی انجام  تخمک LHبا سرژ 

 یزیر تخمک LHدر اثر القای  ،بدون توجه به فحلی

 ابدی یمش و شانس آبستنی افزای صورت گرفته

(Walker et al., 1989; Eppleston et al., 1991; 

Naqvi & Gulyani, 1998). 

هدف این پژوهش بهبود بازده تولیدمثلی 

با  ،اند سازی فحلی شده با سیدر همزمان یی کهها شیم

 GnRHو eCG ،PGF2a یها هورموناستفاده از تزریق 

تا بتوان به کمک این  ستو مجزا توأم صورت به 

و بازده  یزیر تخمکسازی  درصد همزمان ها روش

 در میش را افزایش داد. دمثلیتول

 

 ها روشمواد و 
 و اعمال تیمار یبند گروه

در مرتع الر استان تهران  4932 ورماهیشهراین پژوهش 

 6تا  9/2میش  رأس 911انجام گرفت. در این پژوهش از 

کیلوگرم استفاده شد.  99±9سالۀ نژاد زندی با وزن 

ای یکسان قرار داشتند و در  در شرایط تغذیه ها شیم

. در شروع آزمایش در واژن تمام شدند مرتع نگهداری می

روز سیدر قرار داده شد. پس از  42ها برای مدت  میش

 ی(رأس 411گروه مساوی ) 9به  ها شیمسیدربرداری، 

ی گروه اول هورمونی تزریق ها شیم. به شدندتقسیم 

دوم همزمان با برداشت سیدر  ی گروهها شیمنشد. به 

ی گروه سوم ها شیمتزریق شد. به  eCGواحد  611

 4 و eCGواحد  611همزمان با برداشت سیدر 

ی گروه چهارم ها شیمتزریق شد. به   PGF2αتریل یلیم

و در روز  eCGواحد  611همزمان با برداشت سیدر 

ی ها شیمتزریق شد. به  GnRH تریل یلیم 4چهاردهم 
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 eCG، 4واحد  611همزمان با برداشت سیدر  گروه پنجم

و در روز چهاردهم )دو روز پس از   PGF2αتریل یلیم

 تزریق شد. GnRH  تریل یلیم 4سیدربرداری( 
 

 کردن اسپرم منی و رقیق یآور جمع

منی با استفاده از واژن مصنوعی از هفت قوچ برتر نژاد 

 ةروند شیپجنبایی و حرکت  قدارم .شدزندی گرفته 

با استفاده از میکروسکوپ نوری سنجیده شد  ها سپرما

 رونده شیپدرصد حرکت  41هایی که کمتر از و نمونه

 ها یمنشدند. برای حذف اثر فردی قوچ حذف  ،داشتند

و سپس با استفاده از شیر  دندبا هم مخلوط ش

رقیق شده و با مکش وارد  4به  4چرب به نسبت  کم

  .شدنداسترا اسپرم 
 

 بروز فحلی مقدار یریگ اندازه

یابی با استفاده از قوچ انجام شد. با بستن پیشبند به  فحل

ی فحل ها شیمنبود، ولی  ریپذ امکانی ریگ جفتقوچ، 

ی ها تراوشیی بودند. ضمناً در هنگام تلقیح، شناسا قابل

ی غیرفحل بود. ها شیمی فحل بیشتر از ها شیمواژنی 

طریق برای افزایش دقت تشخیص درصد فحلی از 

 ی واژنی، از کارشناس خبره استفاده شد.ها تراوش
 

 تلقیح مصنوعی

 روشساعت پس از سیدربرداری به  96 ها شیمتمامی 

واژینال تلقیح مصنوعی شدند. روش تلقیح به این 

 گرفتند؛روی یک خرک قرار  ها شیمصورت بود که 

اندام حرکتی عقبی باالتر از سطح بدن قرار  که یطور به

با استفاده از یک اسپیکولوم مجهز به  سپس .گیرد

سرویکس پیدا  ۀتا دهان شدواژن میش باز  ،منبع نور

 سرویکس تخلیه شد. ۀو منی در دهان شود
 

 و دوقلوزایی ییزا برهدرصد آبستنی، زایش، 

به تعداد آبستن نسبت  شیمتشخیص آبستنی )تعداد 

( با آزمایش اولتراسونوگرافی 411× شده  تلقیح شیم

پراب  کمجهز به ی 4دستگاه اولتراسوند کییلۀ به وس

پس از تلقیح انجام روز  91 مگاهرتز، 9/9سکتور 

 شیمگرفت. درصد زایش )تعداد زایش نسبت به تعداد 

)تعداد بره نسبت به تعداد  ییزا بره(، 411 ×شده  تلقیح

( و دوقلوزایی )تعداد دوقلو 411 ×شده  تلقیح شیم

(، با توجه به 411 ×ه شد تلقیح شیمنسبت به تعداد 

ده و تعداد ش کرده، تعداد میش تلقیح      تعداد میش زایش

 بره ارزیابی شد.

 

 تجزیه و تحلیل آماری

و دوقلوزایی در  ییزا برهد فحلی، آبستنی، زایش، درص

 ۀقالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از روی

GENMOD افزار  نرمSAS 9.1 اسکوئر-و آزمون کای 

 د.تحلیل ش
Yij= µ + Ti + eij 

Yij صفت مورد نظر ،µ میانگین، Ti  اثر تیمارهای

 است. عوامل باقیمانده eijو  هورمونی
 

 نتایج 

گزارش شده است. درصد  4نتایج پژوهش در جدول 

اول، دوم، سوم، چهارم و  یها گروه های یشمفحلی در 

درصد بود.  31و  89، 34، 88، 92پنجم به ترتیب 

سبب بهبود درصد  ،مارهای هورمونیاستفاده از تی

تیمارهای هورمونی  کنندة یافتدر یها گروهفحلی در 

( ولی بین P<19/1گروه شاهد شد ) در مقایسه با

تیمارهای هورمونی اختالفی  کنندة یافتدر یها گروه

 (. P>19/1وجود نداشت )

 ی زندیاه شیمبر بازده تولیدمثل  GnRHو  eCG ،PGF2α. بررسی اثر تزریق 4جدول 

 گروه پنجم گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول 

 eCG eCG, PG eCG, GnRH eCG, PG, GnRH شاهد تیمارها

 b92 (411/92) a88 (411/88) a34 (411/34) a89 (411/89) a31 (411/31) درصد میش فحل )تعداد(

 c69 (411/69) b94 (411/94) b44 (411/44) a22 (411/22) a23 (411/23) درصد میش آبستن )تعداد(

 c61 (411/61) b99 (411/99) b93 (411/93) a22 (411/22) a28 (411/28) درصد زایش )تعداد(

 c61 (411/61) b94 (411/94) b93 (411/93) a23 (411/23) a23 (411/23) یی )تعداد(زا برهدرصد 

 (4) 4  (2) 2 (1) 1 (4) 4 (1) 1 درصد دوقلوزایی )تعداد(

 (.P<19/1) استدرصد  9در سطح  دار امعنبیانگر تفاوت  ها فیرددر  رمشترکیغروف ح

 

 

 
 

 
 

 1. B-mode; Pimedical Falco 100 
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اول، دوم،  یها گروه یها شیمدرصد آبستنی در 

 23و  22، 44، 94، 69سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 

موجب بهبود درصد  ها هورموندرصد بود. استفاده از 

چهارم  یها گروهگروه شاهد شد.  در مقایسه باآبستنی 

ترین یشدارای ب ،دندکردریافت  GnRHو پنجم که 

سه گروه دیگر  با ها آندرصد آبستنی بودند و اختالف 

بود. درصد آبستنی گروه دوم و سوم نیز از  دار امعن

(. استفاده از P<19/1تر بود )یشگروه شاهد ب

اثری بر  GnRHیا  eCGپروستاگالندین به همراه 

 (.P>19/1بهبود درصد آبستنی نداشت )

اول، دوم،  یها گروه یها شیمدرصد زایش در 

 28و  22، 93، 99، 61سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 

درصد بود. استفاده از تیمارهای هورمونی موجب بهبود 

 یها گروهگروه شاهد شد.  در مقایسه بادرصد زایش 

دارای  ،دندکردریافت  GnRHچهارم و پنجم که 

سه  با ها آنترین درصد زایش بودند و اختالف یشب

بود. درصد زایش گروه دوم و سوم  دار امعنگروه دیگر 

(. استفاده از P<19/1تر بود )یشنیز از گروه شاهد ب

اثری بر  GnRHیا  eCGپروستاگالندین به همراه 

 (.P>19/1بهبود درصد زایش نداشت )

اول، دوم،  یها هگرو یها شیمدر  ییزا برهدرصد 

 23و  23، 93، 94، 61سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 

درصد بود. اعمال تیمارهای هورمونی موجب بهبود 

تیمارهای  ةکنند افتیدر یها گروه ییزا برهدرصد 

 یها گروهگروه شاهد شد.  در مقایسه باهورمونی 

دارای  ،نده بوددکردریافت  GnRHچهارم و پنجم که 

سه  با ها آنبودند و اختالف  ییزا رهبرین درصد یشتب

گروه دوم و سوم  ییزا برهبود. درصد  دار امعنگروه دیگر 

(. استفاده از P<19/1تر بود )یشنیز از گروه شاهد ب

اثری بر  GnRHیا  eCGپروستاگالندین به همراه 

 (.P>19/1نداشت ) ییزا برهبهبود درصد 

وم، اول، د یها گروه یها شیمدرصد دوقلوزایی در 

درصد  4و  2، 1، 4، 1سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 

بود. استفاده از تیمارهای هورمونی در بهبود درصد 

 دوقلوزایی اثر نداشت.

 

 بحث

سازی  برای همزمان هاابزار نیتر جیراامروزه سیدر از 

 ییتنها بهولی استفاده از آن  ،فحلی در میش است

 همۀنیست. اساس کار سیدر و  بخش تیرضا

تقلیدی از کار جسم زرد است.  ها روژسترونپ

پروژسترون حاصل از جسم زرد با اعمال فیدبک منفی 

و در صورت عدم  شود یم LHبر هیپوفیز مانع سرژ 

. پس از تحلیل ردیگ ینمصورت  یزیر تخمک LHسرژ 

جسم زرد و کاهش مقدار پروژسترون، اثر ممانعتی آن 

 LHرژ و با س شود یمبرداشته  LHاز روی ترشح 

. در زمان استفاده از ردیگ یمریزی صورت  تخمک

سیدر، پروژسترون آزادشده نیز مانعی برای آزادسازی 

LH استو سیدربرداری مانند تحلیل جسم زرد  است .

باید  ها شیمبدین ترتیب پس از سیدربرداری در همه 

و  افتد ینماما این اتفاق  ،صورت گیرد یزیر تخمک

این  علت. ابدی یمی کاهش سازی فحل بازده همزمان

سیدر  ةکنند افتیدر یها شیمفحلی  ۀاتفاق به مرحل

یعنی اگر در زمان سیدربرداری در  مربوط است؛

جسم زرد فعال وجود داشته باشد، ترشح  ها شیم

 دگیر ینمی انجام زیر تخمکو  ابدی یمپروژسترون ادامه 

(Evans & Maxwell, 1987)قرار باشد  . از طرفی اگر

پس از سیدربرداری از تلقیح مصنوعی در زمان ثابت 

در بروز  ها شیمبا توجه به پراکندگی  ،استفاده شود

در زمان تلقیح فحل نیستند و این  ها شیم ۀفحلی، هم

 ؛شود یمموضوع منجر به کاهش بازده تولیدمثل 

از  بایدبرای بهبود بازده استفاده از سیدر  بنابراین

سازی  تا شانس همزمان کردیلی استفاده تکم یها روش

 ریزی در گله افزایش یابد. فحلی و تخمک

در این مطالعه کمترین درصد فحلی مربوط به 

با تزریق  ها گروهگروه شاهد بوده است ولی در سایر 

eCG  .پس از سیدربرداری، درصد فحلی افزایش یافت

و با  شود یمها  موجب رشد فولیکول eCGاستفاده از 

افزایش یافته و  ها آنفولیکول ترشح استرادیول از  رشد

در نهایت بیشترین مقدار استرادیول منجر به بروز 

که مشاهده  طور همان. گردد یمرفتار فحلی در دام 

)غیر از گروه  ها گروهدر سایر  eCGبا تزریق است شده 

شاهد( درصد فحلی افزایش یافته و سبب بهبود بازده 

این بخش با نتایج  ۀاست. نتیج استفاده از سیدر شده

 Lngford (1982) و Zarkawi (2001) مطالعات

 .ردهمخوانی دا
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عامل برای بهبود  نیتر مهمدر مطالعات تولیدمثلی 

درصد باروری حضور اسپرم و تخمک سالم در محل 

 ،و با افزایش درصد حضور اسپرم و تخمک استلقاح 

اسپرم . در مورد ابدی یمدرصد باروری گله افزایش 

کمتر است زیرا در هنگام استفاده از  ها تیمحدود

اما  ،استاسپرم قوچ مقدار زیادی از اسپرم تازه فراهم 

در مورد حضور اووسیت در محل لقاح باید با استفاده 

ی را افزود. استفاده زیر تخمکشانس  ها هورموناز برخی 

شانس تولید  ها کولیفولبا افزایش رشد  تواند یم eCGاز 

و بدین ترتیب با  دهد یکول گراف را افزایش فول

شدن تخمک آمادة لقاح درصد آبستنی در مقایسه  فراهم

که در جدول  طور همانو  ابدی یمبا گروه شاهد افزایش 

زایی در گروه  نتایج آمده است، درصد آبستنی، زایش و بره

دوم و سوم از گروه شاهد بیشتر بوده است که این نتایج با 

 ,.Kermani et al) مطالعات همخوانی دارد نتایج سایر

2011; Karaginadis et al., 2001; Fallah Rad & .

Farzaneh, 2007; Mehmet et al., 2007.) 

 ،ریزی افزایش شانس تخمک یها راهیکی دیگر از 

پس از  که یصورت. در است PGF2αاستفاده از 

 ماندهی باقسیدربرداری در تخمدان جسم زرد فعالی 

. دانجام یمجسم زرد  یرو پسبه  PGF2α، تزریق باشد

جسم زرد ترشح پروژسترون متوقف  یرو پسبا 

از میان برداشته  LHو اثر ممانعتی آن بر سرژ  شود یم

ریزی  شانس تخمک LHشود و به دنبال آن با سرژ  می

سازی  برای همزمان PGF2α. استفاده از ابدی یمافزایش 

جسم زرد فعال  ،مدانکه در تخ است مؤثرفحلی زمانی 

در فصل تولیدمثل و در  معموالًموجود باشد که 

. در صورت نبود استهای پلی استروس این گونه  میش

اثر  PGF2αجسم زرد فعال در تخمدان، استفاده از 

 ریتأث PGF2α. در این مطالعه استفاده از نداردمثبت 

نداشته است.  ییزا برهمثبتی بر درصد آبستنی، زایش و 

نیز تزریق  eCG، هورمونPGF2α ةکنند افتیدرروه به گ

در این گروه مشابه گروه  یدمثلیتولشده بود و بازده 

تر یشب یدمثلیتولبود. پس بازده  eCG ةکنند افتیدر

به  توان یم گروه شاهد را در مقایسه بااین گروه 

نسبت داد. نتایج این پژوهش با نتایج  eCGاستفاده از 

 (Hackett et al., 1981) دیگر حاصل از پژوهشی

  .همخوانی داشته است

 یزیر تخمک یکی دیگر از راهکارهای افزایش درصد

. استفاده از است GnRHاستفاده از تزریق هورمون 

GnRH  سبب ترشحLH و با سرژ  شود یمLH ،

. بدین ترتیب بدون توجه دگیر یمانجام  یزیر تخمک

 رفتهصورت گ یزیر تخمک، LHبه فحلی در اثر القای 

.ابدی یمو شانس آبستنی افزایش 

ترین درصد آبستنی به یشدر این مطالعه ب

 ؛مربوط بوده است GnRH ةکنند افتیدر یها گروه

تزریق این هورمون پس از سیدربرداری و تزریق  چراکه

eCG  را افزایش چشمگیری یزیر تخمکشانس 

و  eCGچهارم و پنجم که  یها گروه. در دهد یم

GnRH  ده بودند، درصد آبستنی، زایش و کردریافت

رات یثتأتر بود که بیانگر یشب ها گروهاز سایر  ییزا بره

. استبر بازده تولیدمثل میش  ها هورمونمثبت این 

 همخوانی دا نتایج این قسمت با نتایج سایر مطالعات

(Akif Cam & Kuran, 2004; Ataman & Mehmet, 

2006; Eppleston et al., 1991; Turk et al., 2008;. 

Walker et al., 1989; Naqvi & Gulyani, 1998.) 

 

 کلی گیری یجهنت

سازی فحلی  در هنگام استفاده از سیدر برای همزمان

در روز سیدربرداری موجب  eCGبا تزریق  توان یم

بهبود رشد فولیکولی و افزایش شانس حضور فولیکول 

در روز تلقیح مصنوعی  GnRHغالب شد و با تزریق 

را افزایش داد و به دنبال  یزیر تخمکدرصد  توان یم

شد. ییزا برهآن موجب افزایش درصد آبستنی و 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effects of eCG, PGF2α and GnRH hormone on improvement 

of reproduction performance of CIDR synchronized Zandi ewes in breeding season. 500 ewes with age of 

2.5-4 years and same nutritional condition were selected for this study and received CIDR for 12 days. 

Then these ewes were assigned to five equal groups. First group received no hormone (control group). In 

the second group, ewes were injected 400 Iu of eCG at the time of CIDR removal. The ewes of third 

group received 400 IU of eCG and 1 ml PGF2α at the time of CIDR removal. The ewes of forth group 

received 400 IU of eCG at the time of CIDR removal and 1 ml GnRH in 14
th

 day. The ewes of fifth group 

were received 400 IU of eCG and 1 ml PGF2α at the time of CIDR removal and 1 ml GnRH in 14
th

 day. 

All ewes were inseminated 54 hours after CIDR removal. Results showed that heat rate was higher in 

hormone treated groups than control group (P<0.05), but the differences between treated groups were not 

significant. Groups receiving GuRH had higher pregnancy rate, parturition rate and lambing rate than 

other groups (P<0.05). Pregnancy rate, parturition rate and lambing rate of eCG and PGF2α groups were 

higher than control group (P<0.05). In conclusion using of eCG injection at the time of CIDR removal 

and GnRH in the day of artificial insemination could improve reproductive efficiency in Zandi ewe in the 

breeding season. 
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