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 .1استادیار بخش مدیریت پرورش دام و طیور ،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور ،حیدرآباد ،کرج
 .2پژوهشگر دورۀ پسادکتر ی ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران
 .4مربی ،ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند نژاد زندی ،پیشوا ،ورامین
(تاریخ دریافت - 1393/7/19 :تاریخ تصویب)1393/12/11 :

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمونهای  PGF2α ،eCGو  GnRHبر بهبود درصد
باروری میشهای نژاد زندی در فصل تولیدمثل بوده است .در این پژوهش  011رأس میش  2/0تا
 4سالۀ نژاد زندی در شرایط پرورش مرتعی ،در فصل تولیدمثل انتخاب و برای همزمانسازی
فحلی بهمدت  12روز سیدرگذاری شدند .سپس میشها به  0گروه مساوی ( 111رأسی) تقسیم
شدند .به میشهای گروه اول هورمونی تزریق نشد .به میشهای گروه دوم همزمان با برداشت
سیدر  411واحد  eCGتزریق شد .به میشهای گروه سوم همزمان با برداشت سیدر  411واحد
 eCGو  1میلیلیتر  PGF2αتزریق شد .به میشهای گروه چهارم همزمان با برداشت سیدر 411
واحد  eCGو در روز چهاردهم  1میلیلیتر  GnRHتزریق شد .به میشهای گروه پنجم همزمان با
برداشت سیدر  411واحد  1 ،eCGمیلیلیتر  PGF2αو در روز چهاردهم  1میلیلیتر  GnRHتزریق
شد .تمامی میشها  04ساعت پس از سیدربرداری تلقیح مصنوعی شدند .نتایج نشان داد که
درصد فحلی در تمامی گروههای دریافتکنندۀ تیمارهای هورمونی از گروه شاهد بیشتر بوده است
( )P>1/10ولی بین تیمارها اختالف معناداری وجود نداشت .گروههای دریافتکنندۀ

GnRH

دارای درصد آبستنی ،زایش و برهزایی بیشتری از سایر گروهها بودند ( .)P>1/10همچنین درصد
آبستنی ،زایش و برهزایی در گروههای دریافتکنندۀ  eCGو  PGF2αنیز از گروه شاهد بیشتر بود
( .)P>1/10در نتیجه با استفاده از تزریق  eCGدر هنگام سیدربرداری و  GnRHدر روز تلقیح
مصنوعی میتوان بازده تولیدمثلی را در گوسفندان نژاد زندی در فصل تولیدمثل بهبود بخشید.
واژههای کلیدی :بازده تولیدمثل ،میش زندی.GnRH ،PGF2α ،eCG ،
مقدمه
از مهمترین مشکالت در پرورش گوسفند کمبودن
بهرهوری و ظرفیت تولیدمثل آنهاست .فعالیت
دستگاه تولیدمثل تحت تأثیر هورمونهاست .با
استفاده از هورمونهای ساختنی میتوان فرایند
* تلفن13426466194 :

تولیدمثل را در دامها کنترل کرد و ظرفیت تولیدمثل
میشها را با استفاده از روشهایی مانند همزمانی
فحلی ،تخمکریزی و تلقیح مصنوعی افزایش داد .از
مزایای همزمانسازی فحلی در میش میتوان به
کوتاهکردن دورة زایش دامها ،فحلشدن و تخمکریزی
E-mail: hsadeghipanah@yahoo.com
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همزمان میشها و افزایش دوقلوزایی با استفاده از
گونادوتروپینها اشاره کرد (.)Evans & Maxwell, 1987
روشهای متفاوتی برای همزمانسازی فحلی در
میش معرفی شده است .درفصل جفتگیری که
چرخههای تخمدانی برقرار هستند ،تزریق
پروستاگالندین یا کلوپروستنول (429میکروگرم) از
روز پنجم چرخۀ فحلی به بعد ،جسم زرد را از بین
میبرد .همچنین میتوان با  2بار تزریق
پروستاگالندین به فاصلۀ  3روز بدون توجه به گامۀ
چرخۀ تخمدانی ،فحلی میشها را همزمان کرد .با از
بینرفتن جسم زرد اثر مهاری پروژسترون بر روی سرژ
 LHبرداشته میشود و در صورت وجود فولیکول غالب،
تخمکریزی انجام میگیرد .تاکنون مطالعات بسیاری
در خصوص استفاده از  PGF2αبرای همزمانسازی
فحلی انجام گرفته است ( ;Godfrey et al., 1999
;.Ataman & Aköz, 2006; Dogan & Nur, 2006
.)Aral et al., 2010; Ashmawy, 2012
پروژسترون هورمون دیگری است که برای
همزمانسازی فحلی از آن استفاده میشود .ابزارهای
مختلفی برای آزادسازی پروژسترون معرفی شدهاند که
یکی از موارد پرکاربرد آن اسفنج آغشته به پروژسترون
است که حاوی پروژسترونهایی نظیر  MAPیا FGA
است .اسفنج برای  41تا  46روز در واژن میش قرار
میگیرد و معموالً  68تا  22ساعت پس از بیرونآوردن
اسفنج میش فحل میشود ( ;Hackett et al., 1981
.Zarkawi, 2001; Zonturlu et al., 2008; Zonturlu
 .)et al., 2011امروزه رایجترین روش همزمانسازی
فحلی استفاده از سیدر است که به مدت  42تا  46روز
در واژن نگهداری میشود و با تماس با مخاط واژن
شروع به ترشح پروژسترون میکند ( & Fallah Rad
.)Farzaneh, 2007; Zonturlu et al., 2008
با توجه به بازده پایین تولیدمثل در گوسفند
استفاده از روشهای همزمانسازی فحلی و تخمکریزی
راهی برای مدیریت بهتر و بهبود بازده تولیدمثلی
است .استفاده از گونادوتروپینها در کنار همزمانسازی
فحلی میتواند سبب بهبود چشمگیری در تولیدمثل
گوسفند شود .بدین ترتیب میتوان با استفاده از
گونادوتروپینها در کنار هورمونهای پایۀ همزمانسازی

فحلی (پروژسترونها) بازده تولیدمثل را افزایش داد.
گونادوتروپین جفتی اسبسانان یا  eCGمیتواند بازده
تولیدمثلی را بهبود بخشد؛ بهطوری که استفاده از آن
عالوه بر افزایش عالئم فحلی سبب فعالیت بیشتر
تخمدانها ،تحریک در رشد فولیکولها ،افزایش
تخمکریزی و بهبود نرخ آبستنی میشود
( Karagiannidis et al., 2001; Husein & Haddad,
.)2006; Zonturlu et al., 2011
استفاده از  GnRHمیتواند موجب بهبود درصد
تخمکریزی شود GnRH .سبب ترشح  LHمیشود و
با سرژ  LHتخمکریزی انجام میگیرد .بدین ترتیب
بدون توجه به فحلی ،در اثر القای  LHتخمکریزی
صورت گرفته و شانس آبستنی افزایش مییابد
( ;Walker et al., 1989; Eppleston et al., 1991
.)Naqvi & Gulyani, 1998
هدف این پژوهش بهبود بازده تولیدمثلی
میشهایی که با سیدر همزمانسازی فحلی شدهاند ،با
استفاده از تزریق هورمونهای  PGF2a ،eCGو GnRH
بهصورت توأم و مجزاست تا بتوان به کمک این
روشها درصد همزمانسازی تخمکریزی و بازده
تولیدمثل در میش را افزایش داد.
مواد و روشها
گروهبندی و اعمال تیمار

این پژوهش شهریورماه  4932در مرتع الر استان تهران
انجام گرفت .در این پژوهش از  911رأس میش  2/9تا 6
سالۀ نژاد زندی با وزن  99±9کیلوگرم استفاده شد.
میشها در شرایط تغذیهای یکسان قرار داشتند و در
مرتع نگهداری میشدند .در شروع آزمایش در واژن تمام
میشها برای مدت  42روز سیدر قرار داده شد .پس از
سیدربرداری ،میشها به  9گروه مساوی ( 411رأسی)
تقسیم شدند .به میشهای گروه اول هورمونی تزریق
نشد .به میشهای گروه دوم همزمان با برداشت سیدر
 611واحد  eCGتزریق شد .به میشهای گروه سوم
همزمان با برداشت سیدر  611واحد  eCGو 4
میلیلیتر  PGF2αتزریق شد .به میشهای گروه چهارم
همزمان با برداشت سیدر  611واحد  eCGو در روز
چهاردهم  4میلیلیتر  GnRHتزریق شد .به میشهای

صادقیپناه و همکاران :اثر هورمونهای  PGF2α ،eCGو  GnRHبر بازده ...

گروه پنجم همزمان با برداشت سیدر  611واحد 4 ،eCG
میلیلیتر  PGF2αو در روز چهاردهم (دو روز پس از
سیدربرداری)  4میلیلیتر  GnRHتزریق شد.
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درصد آبستنی ،زایش ،برهزایی و دوقلوزایی

تشخیص آبستنی (تعداد میش آبستن نسبت به تعداد
میش تلقیحشده ×  )411با آزمایش اولتراسونوگرافی
به وسیلۀ یک دستگاه اولتراسوند 4مجهز به یک پراب
سکتور  9/9مگاهرتز 91 ،روز پس از تلقیح انجام
گرفت .درصد زایش (تعداد زایش نسبت به تعداد میش
تلقیحشده ×  ،)411برهزایی (تعداد بره نسبت به تعداد
میش تلقیحشده ×  )411و دوقلوزایی (تعداد دوقلو
نسبت به تعداد میش تلقیحشده ×  ،)411با توجه به
تعداد میش زایشکرده ،تعداد میش تلقیحشده و تعداد
بره ارزیابی شد.

جمعآوری منی و رقیقکردن اسپرم

منی با استفاده از واژن مصنوعی از هفت قوچ برتر نژاد
زندی گرفته شد .مقدار جنبایی و حرکت پیشروندة
اسپرمها با استفاده از میکروسکوپ نوری سنجیده شد
و نمونههایی که کمتر از  41درصد حرکت پیشرونده
داشتند ،حذفشدند .برای حذف اثر فردی قوچ منیها
با هم مخلوط شدند و سپس با استفاده از شیر
کمچرب به نسبت  4به  4رقیق شده و با مکش وارد
استرا اسپرم شدند.

تجزیه و تحلیل آماری

درصد فحلی ،آبستنی ،زایش ،برهزایی و دوقلوزایی در
قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از رویۀ
 GENMODنرمافزار  SAS 9.1و آزمون کای-اسکوئر
تحلیل شد.

اندازهگیری مقدار بروز فحلی

فحلیابی با استفاده از قوچ انجام شد .با بستن پیشبند به
قوچ ،جفتگیری امکانپذیر نبود ،ولی میشهای فحل
قابلشناسایی بودند .ضمناً در هنگام تلقیح ،تراوشهای
واژنی میشهای فحل بیشتر از میشهای غیرفحل بود.
برای افزایش دقت تشخیص درصد فحلی از طریق
تراوشهای واژنی ،از کارشناس خبره استفاده شد.

Yij= µ + Ti + eij
 µمیانگین Ti ،اثر تیمارهای

 Yijصفت مورد نظر،
هورمونی و  eijعوامل باقیمانده است.
نتایج

تلقیح مصنوعی

نتایج پژوهش در جدول  4گزارش شده است .درصد
فحلی در میشهای گروههای اول ،دوم ،سوم ،چهارم و
پنجم به ترتیب  89 ،34 ،88 ،92و  31درصد بود.
استفاده از تیمارهای هورمونی ،سبب بهبود درصد
فحلی در گروههای دریافتکنندة تیمارهای هورمونی
در مقایسه با گروه شاهد شد ( )P>1/19ولی بین
گروههای دریافتکنندة تیمارهای هورمونی اختالفی
وجود نداشت (.)P<1/19

تمامی میشها  96ساعت پس از سیدربرداری به روش
واژینال تلقیح مصنوعی شدند .روش تلقیح به این
صورت بود که میشها روی یک خرک قرار گرفتند؛
بهطوریکه اندام حرکتی عقبی باالتر از سطح بدن قرار
گیرد .سپس با استفاده از یک اسپیکولوم مجهز به
منبع نور ،واژن میش باز شد تا دهانۀ سرویکس پیدا
شود و منی در دهانۀ سرویکس تخلیه شد.

جدول  .4بررسی اثر تزریق  PGF2α ،eCGو  GnRHبر بازده تولیدمثل میشهای زندی
تیمارها
درصد میش فحل (تعداد)
درصد میش آبستن (تعداد)
درصد زایش (تعداد)
درصد برهزایی (تعداد)
درصد دوقلوزایی (تعداد)

گروه اول
شاهد
)92/411( 92b
)69/411( 69c
)61/411( 61c
)61/411( 61c
) 1( 1

a

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم

eCG

eCG, PG

eCG, GnRH

eCG, PG, GnRH

)88/411( 88
)94/411( 94b
)99/411( 99b
)94/411( 94b
) 4( 4

a

)34/411( 34
)44/411( 44b
)93/411( 93b
)93/411( 93b
) 1( 1

a

)89/411( 89
)22/411( 22a
)22/411( 22a
)23/411( 23a
) 2( 2

a

)31/411( 31
)23/411( 23a
)28/411( 28a
)23/411( 23a
)4 ( 4

حروف غیرمشترک در ردیفها بیانگر تفاوت معنادار در سطح  9درصد است (.)P>1/19
1. B-mode; Pimedical Falco 100
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درصد آبستنی در میشهای گروههای اول ،دوم،
سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب  22 ،44 ،94 ،69و 23
درصد بود .استفاده از هورمونها موجب بهبود درصد
آبستنی در مقایسه با گروه شاهد شد .گروههای چهارم
و پنجم که  GnRHدریافت کردند ،دارای بیشترین
درصد آبستنی بودند و اختالف آنها با سه گروه دیگر
معنادار بود .درصد آبستنی گروه دوم و سوم نیز از
گروه شاهد بیشتر بود ( .)P>1/19استفاده از
پروستاگالندین به همراه  eCGیا  GnRHاثری بر
بهبود درصد آبستنی نداشت (.)P<1/19
درصد زایش در میشهای گروههای اول ،دوم،
سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب  22 ،93 ،99 ،61و 28
درصد بود .استفاده از تیمارهای هورمونی موجب بهبود
درصد زایش در مقایسه با گروه شاهد شد .گروههای
چهارم و پنجم که  GnRHدریافت کردند ،دارای
بیشترین درصد زایش بودند و اختالف آنها با سه
گروه دیگر معنادار بود .درصد زایش گروه دوم و سوم
نیز از گروه شاهد بیشتر بود ( .)P>1/19استفاده از
پروستاگالندین به همراه  eCGیا  GnRHاثری بر
بهبود درصد زایش نداشت (.)P<1/19
درصد برهزایی در میشهای گروههای اول ،دوم،
سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب  23 ،93 ،94 ،61و 23
درصد بود .اعمال تیمارهای هورمونی موجب بهبود
درصد برهزایی گروههای دریافتکنندة تیمارهای
هورمونی در مقایسه با گروه شاهد شد .گروههای
چهارم و پنجم که  GnRHدریافت کرده بودند ،دارای
بیشترین درصد برهزایی بودند و اختالف آنها با سه
گروه دیگر معنادار بود .درصد برهزایی گروه دوم و سوم
نیز از گروه شاهد بیشتر بود ( .)P>1/19استفاده از
پروستاگالندین به همراه  eCGیا  GnRHاثری بر
بهبود درصد برهزایی نداشت (.)P<1/19
درصد دوقلوزایی در میشهای گروههای اول ،دوم،
سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب  2 ،1 ،4 ،1و  4درصد
بود .استفاده از تیمارهای هورمونی در بهبود درصد
دوقلوزایی اثر نداشت.
بحث
امروزه سیدر از رایجترین ابزارها برای همزمانسازی

فحلی در میش است ،ولی استفاده از آن بهتنهایی
رضایتبخش نیست .اساس کار سیدر و همۀ
پروژسترونها تقلیدی از کار جسم زرد است.
پروژسترون حاصل از جسم زرد با اعمال فیدبک منفی
بر هیپوفیز مانع سرژ  LHمیشود و در صورت عدم
سرژ  LHتخمکریزی صورت نمیگیرد .پس از تحلیل
جسم زرد و کاهش مقدار پروژسترون ،اثر ممانعتی آن
از روی ترشح  LHبرداشته میشود و با سرژ LH
تخمکریزی صورت میگیرد .در زمان استفاده از
سیدر ،پروژسترون آزادشده نیز مانعی برای آزادسازی
 LHاست و سیدربرداری مانند تحلیل جسم زرد است.
بدین ترتیب پس از سیدربرداری در همه میشها باید
تخمکریزی صورت گیرد ،اما این اتفاق نمیافتد و
بازده همزمانسازی فحلی کاهش مییابد .علت این
اتفاق به مرحلۀ فحلی میشهای دریافتکنندة سیدر
مربوط است؛ یعنی اگر در زمان سیدربرداری در
میشها جسم زرد فعال وجود داشته باشد ،ترشح
پروژسترون ادامه مییابد و تخمکریزی انجام نمیگیرد
) .(Evans & Maxwell, 1987از طرفی اگر قرار باشد
پس از سیدربرداری از تلقیح مصنوعی در زمان ثابت
استفاده شود ،با توجه به پراکندگی میشها در بروز
فحلی ،همۀ میشها در زمان تلقیح فحل نیستند و این
موضوع منجر به کاهش بازده تولیدمثل میشود؛
بنابراین برای بهبود بازده استفاده از سیدر باید از
روشهای تکمیلی استفاده کرد تا شانس همزمانسازی
فحلی و تخمکریزی در گله افزایش یابد.
در این مطالعه کمترین درصد فحلی مربوط به
گروه شاهد بوده است ولی در سایر گروهها با تزریق
 eCGپس از سیدربرداری ،درصد فحلی افزایش یافت.
استفاده از  eCGموجب رشد فولیکولها میشود و با
رشد فولیکول ترشح استرادیول از آنها افزایش یافته و
در نهایت بیشترین مقدار استرادیول منجر به بروز
رفتار فحلی در دام میگردد .همانطور که مشاهده
شده است با تزریق  eCGدر سایر گروهها (غیر از گروه
شاهد) درصد فحلی افزایش یافته و سبب بهبود بازده
استفاده از سیدر شده است .نتیجۀ این بخش با نتایج
مطالعات  (2001) Zarkawiو (1982) Lngford
همخوانی دارد.

صادقیپناه و همکاران :اثر هورمونهای  PGF2α ،eCGو  GnRHبر بازده ...

در مطالعات تولیدمثلی مهمترین عامل برای بهبود
درصد باروری حضور اسپرم و تخمک سالم در محل
لقاح است و با افزایش درصد حضور اسپرم و تخمک،
درصد باروری گله افزایش مییابد .در مورد اسپرم
محدودیتها کمتر است زیرا در هنگام استفاده از
اسپرم قوچ مقدار زیادی از اسپرم تازه فراهم است ،اما
در مورد حضور اووسیت در محل لقاح باید با استفاده
از برخی هورمونها شانس تخمکریزی را افزود .استفاده
از  eCGمیتواند با افزایش رشد فولیکولها شانس تولید
فولیکول گراف را افزایش دهد و بدین ترتیب با
فراهمشدن تخمک آمادة لقاح درصد آبستنی در مقایسه
با گروه شاهد افزایش مییابد و همانطور که در جدول
نتایج آمده است ،درصد آبستنی ،زایش و برهزایی در گروه
دوم و سوم از گروه شاهد بیشتر بوده است که این نتایج با
نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد ( Kermani et al.,
& .2011; Karaginadis et al., 2001; Fallah Rad
.)Farzaneh, 2007; Mehmet et al., 2007
یکی دیگر از راههای افزایش شانس تخمکریزی،
استفاده از  PGF2αاست .در صورتی که پس از
سیدربرداری در تخمدان جسم زرد فعالی باقی مانده
باشد ،تزریق  PGF2αبه پسروی جسم زرد میانجامد.
با پسروی جسم زرد ترشح پروژسترون متوقف
میشود و اثر ممانعتی آن بر سرژ  LHاز میان برداشته
میشود و به دنبال آن با سرژ  LHشانس تخمکریزی
افزایش مییابد .استفاده از  PGF2αبرای همزمانسازی
فحلی زمانی مؤثر است که در تخمدان ،جسم زرد فعال
موجود باشد که معموالً در فصل تولیدمثل و در
میشهای پلی استروس این گونه است .در صورت نبود
جسم زرد فعال در تخمدان ،استفاده از  PGF2αاثر
مثبت ندارد .در این مطالعه استفاده از  PGF2αتأثیر
مثبتی بر درصد آبستنی ،زایش و برهزایی نداشته است.
به گروه دریافتکنندة  ،PGF2αهورمون eCGنیز تزریق
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شده بود و بازده تولیدمثلی در این گروه مشابه گروه
دریافتکنندة  eCGبود .پس بازده تولیدمثلی بیشتر
این گروه در مقایسه با گروه شاهد را میتوان به
استفاده از  eCGنسبت داد .نتایج این پژوهش با نتایج
حاصل از پژوهشی دیگر )(Hackett et al., 1981
همخوانی داشته است.
یکی دیگر از راهکارهای افزایش درصد تخمکریزی
استفاده از تزریق هورمون  GnRHاست .استفاده از
 GnRHسبب ترشح  LHمیشود و با سرژ ،LH
تخمکریزی انجام میگیرد .بدین ترتیب بدون توجه
به فحلی در اثر القای  ،LHتخمکریزی صورت گرفته
و شانس آبستنی افزایش مییابد .
در این مطالعه بیشترین درصد آبستنی به
گروههای دریافتکنندة  GnRHمربوط بوده است؛
چراکه تزریق این هورمون پس از سیدربرداری و تزریق
 eCGشانس تخمکریزی را افزایش چشمگیری
میدهد .در گروههای چهارم و پنجم که  eCGو
 GnRHدریافت کرده بودند ،درصد آبستنی ،زایش و
برهزایی از سایر گروهها بیشتر بود که بیانگر تأثیرات
مثبت این هورمونها بر بازده تولیدمثل میش است.
نتایج این قسمت با نتایج سایر مطالعات همخوانی دا
( Akif Cam & Kuran, 2004; Ataman & Mehmet,
;.2006; Eppleston et al., 1991; Turk et al., 2008
.)Walker et al., 1989; Naqvi & Gulyani, 1998
نتیجهگیری کلی

در هنگام استفاده از سیدر برای همزمانسازی فحلی
میتوان با تزریق  eCGدر روز سیدربرداری موجب
بهبود رشد فولیکولی و افزایش شانس حضور فولیکول
غالب شد و با تزریق  GnRHدر روز تلقیح مصنوعی
میتوان درصد تخمکریزی را افزایش داد و به دنبال
آن موجب افزایش درصد آبستنی و برهزایی شد.
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effects of eCG, PGF 2α 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 PGF 2α 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 PGF 2α 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.
Keywords: eCG, GnRH, PGF2α, reproduction performance, Zandi ewe.
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