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چکیده
 بر بازدة تولیدمثلی میشهای عربی درeCG هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر ژل رویال تزریقی در مقایسه با میزانهای مختلف هورمون
 میش دو تا پنج سالة نژاد عربی با میانگین وزنی72  در این بررسی از.برنامههای کوتاه و بلندمدت همزمانی فحلی در فصل غیر تولیدمثلی بود
 اسفنجگذاری شدند و هنگام اسفنجبرداری،) رأس36(  رأس) و دوازده روز36(  میشها به مدت شش روز. کیلوگرم استفاده شد38/8 ± 1/2
 میلیگرم ژل500  و یک دز ترکیبی ازeCG  واحد هورمون600 ،300 هرکدام از گروهها به سه زیرگروه دوازدهتایی تقسیم شدند و به ترتیب
RJ–eCG  واحد هورمون و600  درصد زایمان در تیمارهای دریافتکنندة.) دریافت کردندRJ-eCG( eCG  واحد هورمون300 رویال و
 واحد کمتر300  درصد میش قصر و طول مدت آبستنی در این تیمارها نسبت به، همچنین.)P >0/05(  واحد هورمون باالتر بود300 نسبت به
 نسبت به دیگر تیمارهاRJ-eCG  وزن از شیرگیری و همچنین برآورد درآمد خالص و ناخالص در میشهای دریافتکنندة.)P >0/05( بود
.)P <0/05(  چندقلوزایی و وزن اولیة بره اختالف معنیداری در میان گروههای درمانی یافت نشد، از نظر درصد فحلی.)P >0/05( باالتر بود
 واحد600  تیمارهای دریافتکنندة، همچنین.نتایج نشاندهندة همسانی عملکردی تیمار کوتاهمدت اسفنج با تیمار بلندمدت آن بوده است
 به صرفهتر است وRJ–eCG  از نظر اقتصادی بهکارگیری، اما. تأثیری همسان در القاء فحلی و بهبود باروری داشتندRJ-eCG هورمون و
.میتوان از این ترکیب برای باال بردن بازدة تولیدمثلی در گلههای داشتی استفاده کرد
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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
با توجه به اینکه گوسفند در افزایش تولید و تأمین
گوشت قرمز مورد نیاز در ایران سهم شایانتوجهی
دارد و از سوی دیگر مهمترین عامل در تولید گوشت
گوسفند ،افزایش تولید بره به ازای هر رأس دام مولد
است ،لذا ارائه و بهکارگیری راهکارهایی برای افزایش
درصد برهزایی اهمیت بسیار باالیی دارد .همزمانسازی
فحلی یک روش تولیدمثلی در مدیریت سامانههای
تولیدی بوده که روی جفتگیری ،زایش ،تولید شیر،
گوشت و در طول زمانهای خاصی از سال بر بازاریابی
راهبردی و دیگر هدفها تمرکز میکند.
این روش ،روشی اساسی در میشها برای کنترل
عمر جسم زرد بر پایة استفاده از پروستاگالندین یا
استفاده از ابزار پروژسترونی (سیدر و اسفنج) به همراه
( eCG1گونادوتروپین سرم مادیان آبستن) به مدت 12
تا 14روز است .با توجه به اینکه استفاده از ابزار
پروژسترونی به مدت طوالنی (بیش از دوازده روز در
گوسفند) با کاهش باروری همراه است ،کوتاه کردن
این دوره ( 5الی  7روز) افزون بر آسانگری مدیریت،
عفونت و اختاللهای مهبلی را نیز کاهش میدهد
( .)Fonseca et al., 2005همچنین ،استفاده از
شیوهنامه (پروتکل)های کوتاهمدت به همراه تزریق ژل
رویال برای کاهش میزان مصرفی هورمون eCG
میتواند راهکاری مناسبتر برای کاهش بیشتر تأثیر
سوء هورمون درمانی بر بازدة تولیدمثلی در حیوانهای
مزرعهای باشد .در بررسی )1992( Driancourt & Fry
گزارش شده است که بر پایة نیمهعمر زیاد ،eCG
غلظت استرادیول در خون افزایش یافته و همچنان در
مدت مرحلة (فاز) جسم زرد باال باقی میماند ،در
نتیجة باال بودن استروژن در آغاز مرحلة جسم زرد لولة
رحمی آسیب دیده و در نهایت منجر به کاهش باروری
میشود .بررسیهای مختلف روی میش نشان داده
است ،استفاده از ژل رویال و پروژسترون موجب بهبود
درصد باروری در این دام میشود ( Husein & Kridli,
& .2002; Husein & Hadad, 2006; Kridli
 .)Alkhatib, 2006ژل رویال تأثیر همسانی مانند
1. Equine chorionic gonadotropin

گنادوتروپین جفت اسب با القاء فحلی و بهبود باروری و
میزان تولد در میش دارد (.)Husein & Hadad, 2006
ژل رویال غنی از پروتئینها ،آمینواسیدها شامل هشت
اسیدآمینة ضروری بهویژه سیستئین ،لیزین و آرژنین و
همچنین غنی از هورمونها (تستوسترون ،عامل رشد
شبه انسولین) ،کربوهیدرات ،ویتامینها شامل B ،A
(پنتوتنیک اسید ،که ویژگی پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) دارد) D ،C ،و  Eو مواد کانی شامل
پتاسیم ،کلسیم ،سدیم ،روی ،آهن ،مس و منگنز است
( .)Hove et al., 1985; Kodai et al., 2007مصرف ژل
رویال در مورد ناتوانی جنسی و پیشگیری از پیر شدن
بافتهای بدن توصیه شده است (.)Hadad kaveh, 1987
همچنین ژل رویال حاوی عامل محرک رشد و نمو
اندامهای تناسلی در موش نر است (.)Kato et al., 1988
در واقع با توجه به اثرگذاریهایی که به ژل رویال نسبت
داده میشود ،هدف از این بررسی ارزیابی تأثیر ژل رویال
تزریقی در مقایسه با میزانهای مختلف هورمون  eCGدر
برنامههای کوتاه و بلندمدت همزمانی فحلی بر میزان
باروری و ارزیابی اقتصادی این روش در مقایسه با استفاده
از خود هورمون است.
مواد و روشها
این تحقیق از اسفند سال  1393که همزمان با فصل
غیر تولیدمثلی میشهای عربی بود ،در ایستگاه
تحقیقات دامپروری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزستان واقع در شهر مالثانی در 36
کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام گرفت .این منطقه
طول جغرافیایی  48درجه و  52دقیقه و عرض
جغرافیایی  31درجه و  36دقیقه دارد.
در این آزمایش از  72رأس میش نژاد عربی سالم
در فاصلة سنی دو تا پنج سال با وزن تقریبی
 38/8±1/2کیلوگرم و نمرة وضعیت بدنی  2/5تا 3
استفاده شد .میشهای مورد استفاده در این آزمایش با
مدیریت و برنامة تغذیهای یکسانی قرار داشتند .تغذیة
دامها به این صورت بود که گوسفندان ساعت  7صبح
و  3بعدازظهر در فصل سرد سال و در فصل گرم
ساعت  6صبح و  5بعدازظهر راهی مرتع شده و در
فاصلة زمانی ما بین این دو مرحلة چرا در آغل از

خلیالوی و همکاران :ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظتهای مختلف هورمون  eCGبر ...

سیالژ ذرت ،علوفه ،کاه و سنگ نمک تغذیه میکردند.
میشها سه ماه پیش زایمان کرده و برههای آنها نیز
از شیر گرفته شده بودند .تیمارهای آزمایشی شامل دو
دورة درمانی پروژسترونی شش ( 36رأس) و دوازده روزه
( 36رأس) بودند که پس از خروج اسفنج پروژسترونی
هرکدام به سه زیرگروه دریافتکنندة  300واحد هورمون
 600 ،eCGواحد هورمون  eCGو  300واحد هورمون
 eCGافزون بر  500میلیگرم ژل رویال تزریقی
( )RJ-eCGتقسیمبندی شدند ،که در هرکدام از
تیمارهای آزمایشی دوازده رأس میش حضور داشتند.
میزان به کار گرفتهشده از ژل رویال در ترکیب با هورمون
با بهرهگیری از مقالة  )2012( Diaz et al.است.
در این بررسی از اسفنج  60میلیگرمی آغشته به
مدروکسیپروژستروناستات ( ،)MAPدر بستههای 25
تایی ساخت شرکت هایپرا ( )hipraبا نام تجاری گناسر
( )gonaserکشور اسپانیا استفاده شد .اسفنجگذاری در
 18اسفند سال  1393در ساعت  14:00انجام و سپس
در روزهای  24و  30اسفند ،ساعت  8:00صبح اسفنجها
خارج شدند .در هنگام خروج اسفنج برای ارزیابی عفونت
احتمالی به رنگ اسفنجها دقت شد .هورمون  eCGبه کار
گرفته شده ساخت شرکت هایپرای اسپانیا است .برای
ساخت ژل رویال تزریقی ،این ماده از کندوهای ایستگاه
زنبورداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین گرفته
شد و توسط شیشههای آزمایشی پالستیکی پوششدار به
آزمایشگاه منتقل شد .شیشههای حاوی ژل رویال در
دمای  -20درجة سلسیوس در آزمایشگاه تغذیة دام
تکمیلی نگهداری شدند .مراحل آمادهسازی ژل رویال
تزریقی یک روز پیش از تزریق انجام گرفت .شیوهنامة
بهکار گرفته شده برای آمادهسازی ژل رویال تزریقی با
بهرهگیری از مواد و روش مقالة Husein & Kridli
( )2002تهیه شد 6 .گرم (با استفاده از ترازوی با
حساسیت  0/001گرم) از ژل رویال وزن شد و در
شیشههای آزمایش (شیشههای پنیسیلین  50میلیلیتر)
که از پیش سترون (استریل) شده بود (با استفاده از
اتاقک رشد یا انکوباتور :دمای 120و زمان  15دقیقه) قرار
داده شد و سپس با استفاده از آب مقطر تزریقی حجم آن
را به  24میلیلیتر رسانده شد .سپس محتوای درون
شیشه را بهمنظور جداسازی ناخالصیهای موجود در ژل
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رویال با استفاده از قیف و چوپ پنبة سترونشده ،پاالیش
شد .شیشة حاوی ژل رویال را پس از پلمپ کردن
بهمنظور سترون شدن محتوای درون شیشه ،به مدت 24
ساعت در حمام بنماری با دمای  37درجة سلسیوس
قرار داده شد .به هر رأس میش  2میلیلیتر ژل رویال
تزریقی (حاوی  500میلیگرم ژل رویال) به همراه 300
واحد بینالمللی  eCGتزریق شد.
پس از خروج اسفنج پروژسترونی و تزریق هورمون،
به هر شش رأس میش ،یک رأس قوچ سالم و بارور در
محدودة سنی  3-5سال با میانگین وزنی  45±2/5در
اتاقکهای ویژه معرفی شد .تشخیص فحلی نیز با استفاده
از مشاهدة مستقیم و ساعت به ساعت میشها و ثبت
بارزترین عالمت فحلی میش یعنی ایستا فحلی و پرش
قوچ روی میش فحل ،در مدت پنج روز انجام گرفت.
ویژگیهای تولیدمثلی که در این بررسی اندازهگیری
شدند ،شامل :درصد القاء فحلی (درصد میشهایی که
نشانههای فحلی را نشان میدهند بهکل میشها
( ،))Karaca et al., 2009درصد زایش (درصد
میشهای زایمان کرده به میشهای در معرض قوچ
(جفتگیری شده) ( ،))Karaca et al., 2009درصد
ناباروری یا قصر (درصد میشهای آبستن نشده به
شمار میش جفتگیری کرده ( & Youngquist
 ،))Threlfall, 2007درصد چندقلوزایی (نسبت برههای
زاده شده به میشهای زایمان کرده ( Elisea et al.,
 ))2011و طول مدت آبستنی (فاصلة زمانی
جفتگیری منجر به آبستنی تا زایمان ( Hafez,
 ))1966بودند .همچنین ،وزن برههای متولدشده به
تفکیک تک قلویی و دوقلویی و جنس تولد ،وزن برة از
شیرگرفته یا کیلوگرم وزن برة از شیرگرفته (60
روزگی) به ازای هر رأس میش در معرض جفتگیری
و درآمد خالص و ناخالص ارزیابی شدند.
محاسبات اقتصادی

درآمد ناخالص تولید بره به ازای هر رأس میش در
معرض جفتگیری ،با ضرب فراسنجة وزن بره از
شیرگرفته در مبلغ  170000ریال معادل قیمت هر
کیلوگرم وزن زندة بره در هنگام از شیرگیری برهها در
گلههای تحت آزمایش محاسبه شد .برای میشهایی
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که زایمان نکردند یا برههای آنها پیش از سن از
شیرگیری تلف شدند ،محصول برة از شیر گرفته صفر
کیلوگرم بود ،لذا درآمد ناخالص آنها نیز صفر ریال
بود .برای محاسبة درآمد خالص تولید بره به ازای هر
رأس میش در معرض جفتگیری ،هزینههای
تحمیلشده به گله در نتیجة تولید برة اضافی در خارج
از فصل به ازای هر رأس میش ،از درآمد ناخالص هر
میش کسر شد .این هزینه به ازای هر رأس میش برای
میشهای دریافتکنندة  300واحد هورمون  175هزار
ریال 600 ،واحد هورمون  250000ریال و در
میشهای دریافتکنندة هورمون به همراه ژل رویال
 215000ریال بابت خرید هورمونها و ژل رویال و
اجرای تیمار هورمونی و  350000ریال بابت 50
کیلوگرم خوراک تکمیلی به ارزش هر کیلوگرم 7000
ریال برای میشها و قوچها در زمان جفتگیری و
میشهای زایمان کرده و شیرده ( 500گرم خوراک
کمکی به مدت صد روز) بودند .هزینة خوراک تکمیلی
برای میشهای زایمان نکرده در نظر گرفته نشد ،ولی
دیگر هزینهها برای گروههایی که تحت تیمار هورمونی
بودند ،منظور شد؛ لذا درآمد خالص آنها منفی بود.
تجزیة آماری

در این تحقیق دادههای نافراسنجهای (درصد بروز
فحلی ،درصد زایش ،درصد میش قصر و درصد
چندقلوزایی( با توزیع باینومیال و روش لجستیک با
رویة  GENMODو آزمون ( Chi-Squireمربع کای) و
همچنین دادههای فراسنجهای (طول مدت آبستنی،
وزن بره ،وزن از شیرگیری و درآمد خالص و ناخالص)

به روش  GLMبا تجزیة واریانس و مقایسة میانگینها
نیز با آزمون دانکن در سطح خطای  5درصد ،با
نرمافزار آماری  SASدر قالب طرح کامل تصادفی،
تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج و بحث
از لحاظ میزان بروز فحلی با اسفنج کوتاهمدت (6روزه)
و بلندمدت ( 12روزه) همراه با غلظت مختلف
هورمونی و  RJ-eCGاختالف آماری معنیداری بین
گروههای درمانی دیده نشد (( )P < 0/05جدول.)1
در این آزمایش میانگین زایش و ناباروری در شش
تیمار آزمایشی این تحقیق به ترتیب  63/77و 36/23
درصد برآورد شد .در این آزمایش ،درصد زایش و
درصد میش قصر در گروههای کوتاه و بلندمدت اسفنج
تفاوت معنیداری را نشان ندادند ( ،)P>0/05اما از نظر
عددی تیمار کوتاهمدت عملکرد بهتری را نسبت به
تیمار بلندمدت نشان داده است.
در بررسی تیمارهای کوتاهمدت از نظر درصد
زایش و میش قصر اختالف آماری معنیداری در میان
تیمارهای دریافتکنندة  600واحد هورمون  eCGو
 RJ -eCGبا تیمار  300واحد هورمون  ،eCGدیده شد.
اختالف آماری معنیداری نیز در میان تیمارهای
بلندمدت اسفنج به همراه  600واحد هورمون و
 RJ-eCGبا تیمار دریافتکنندة  300واحد هورمون
 ،eCGوجود داشت (( )P>0/05جدول  .)1همچنین از
نظر درصد میش قصر تفاوت معنیداری میان
تیمارهای کوتاه و بلندمدت دریافتکنندة  RJ -eCGبا
دیگر تیمارها دیده شد (( )P>0/05جدول .)1

جدول  .1تأثیر تیمارهای مختلف پروژسترونی و دوز  eCGو  RJ-eCGبر عملکرد تولیدمثلی در میشهای عربی
Table 1. Effect of different treatment methods of progestagen and dosage of eCG and RJ-eCG on reproductive
performance in Arabian ewes
RJ-eCG
12
)91.67 (11/12
)8.33 (1/12
35.55-75

LONG-TERM
600 IU eCG
12
)100 (12/12
0
28.2-78

300 IU eCG
12
)83.33 (10/12
)16.66 (2/12
43-72

RJ-eCG
12
)100 (12/12
0
29.45-78

SHORT-TERM
600 IU eCG
12
)100 (12/12
0
28.25-73

72.72 (8/11)a
27.28 (3/11)b
1.25 ± 0.19
149.14 ± 0.85b

66.66 (8/12)a
34.34 (4/12)b
1.5 ± 0.21
149 ± 0.92b

40 (4/10)b
60 (6/10)a
1 ± 0.30
151.50 ± 0.78a

91.66 (11/12)a
8.34 (1/12)c
1.18 ± 0.18
148.14 ± 0.80b

75 (9/12)a
25 (3/12)b
1.55 ± 0.18
147.12 ± 0.80b

 :b.aمیانگینهای با حروف متفاوت در ردیفها ،اختالف آماری

Parameter
300 IU eCG
Number of ewes exposed
12
)Oestrus response (%
)91.67 (11/12
)Lack of oestrus (%
)8.33 (1/12
First and latest time of oestrus
39-70
)after sponge removal (h
)Fertility rate (%
36.36 (4/11)b
)Barren rate (%
63.63 (7/11)a
)Prolificacy (mean ± S.E.
1 ± 0.26
)Durition of pregnancy (day
151.75 ± 1.13a

معنیداری دارند (.)P > 0/05
a.b: Means in the same row with different superscripts differ significantly (p<0.05).
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در آزمایشی که بهمنظور تعیین نرخ زایش در
گوسفند انجام شد به این نتیجه رسیدند که کاربرد
سیدر در همزمانی فحلی همراه با تزریق هورمون eCG
موجب باال رفتن نرخ زایش در گله میشود ( Boscos
.)et al., 2002
در بررسی روی میشهای آمیختة نژاد آکارامان
همزمانشده با اسفنج فلورجستون استات به مدت
هفت روز در خارج از فصل تولیدمثل ،نشان دادند
افزایش سطح  eCGاز  300به  700واحد باعث
افزایش در درصد باروری شده است ،که موافق با این
نتایج مبنی بر باالتر بودن درصد باروری در سطوح
باالتر  eCGنسبت به  300واحد است ( Bulent
.)Bulbal et al., 2006
بر پایة یافتههای بسیاری از دانشمندان مناسبترین
سطح  eCGبرای افزایش شمار فولیکولهای درشت و
تخمکریزی (بر پایة درصد باروری و دوقلوزایی) سطوح
 500و  650واحد است ( ;Laliotisa et al., 1998
.Riesenberg et al., 2001; Timurkan & Yildiz,
 .)2005در حقیقت یافتههای باال بیانگر کافی نبودن
 300واحد هورمون هستند .پس میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که باالتر بودن درصد زایش در تیمار
دریافتکنندة ژل رویال وابسته به ترکیبها و حضور
ژل رویال در این تیمار است .بهبود وضعیت تولیدمثل
تحت درمان با ژل رویال ممکن است به اسیدهای
آمینة مختلف ،ویتامینها و یا مواد کانی موجود در ژل
رویال نسبت داده شود (.)Pavel, 2011
ویتامینها و مواد کانی در ساختار طیف
گستردهای از پروتئینهای شرکتکننده در
سوختوساز (متابولیسم) ،رشد ،سامانة ایمنی و
تولیدمثل دخالت دارند و بهعنوان عامل کمکی
(کوفاکتور) برخی از متالو آنزیمها نقش ایفا میکنند
(.)Griffiths et al., 2007; Hackbart et al., 2010
کمبود این عنصرها و ویتامینها به دلیل ناکافی بودن
میزان آنها در جیره و یا وجود ناهمساز
(آنتاگونیست)ها میتواند موجب بروز ناهنجاریهایی
در سالمت ،تولیدمثل و عملکرد حیوان شود .ژل رویال
با افزایش کیفیت تخمک و اسپرم ،در درمان نشانههای
یائسگی ،پوکی استخوان ،بهبود تعادل هورمونی و
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باروری در مردان و زنان مؤثر است (.)Lewis, 2005
در حقیقت افزایش کیفیت تخمک را میتوان به برخی
از عاملهای موجود در ترکیب ژل رویال مانند
گونادوتروپینها و اسیدآمینههای ضروری که باعث
تحریک ساخت (سنتز)  DNAو  RNAو افزایش
تقسیم یاختهای ،افزون بر افزایش سطح cAMP
درونیاختهای ،فعالیت سامانة آنزیمی ساخت اسید
هیالورونیک و گسترش کومولوس اووفروس نسبت داد
(.)AbdAllah, 2012
در این پژوهش طول مدت آبستنی در تیمارهای
درمانی معنیدار شد ( .)P>0/05از این نظر ،گروه
درمانی دریافتکنندة  600واحد هورمون و همچنین
 RJ - eCGدر تیمار کوتاه و بلندمدت طول مدت
آبستنی کمتری نسبت به تیمار کوتاه و بلندمدت
دریافتکنندة  300واحد هورمون داشتند (جدول .)1
 )2005( Timurkan & Yildizگزارش کردند که
بسته به سطح گونادوتروپین  ،eCGطول دورة آبستنی
بین  8-11روز کمتر از گروه شاهد است .در آزمایش
 )2005( Timurkan & Yildizبا استفاده از اسفنج
پروژسترونی و درمانهای  600 ،500و  700واحد
 eCGمدت آبستنی در این گروهها به ترتیب ،152
 151و  149روز بود ،که نشاندهندة کاهش طول
مدت آبستنی با افزایش میزان هورمون  eCGاست.
نتایج بهدستآمده در توافق با این نتایج مبنی بر
کاهش طول مدت آبستنی با افزایش میزان هورمون
 eCGاست .در واقع کاهش مدت آبستنی در تیمار
دریافتکنندة ژل رویال در مقایسه با تیمار  300واحد
هورمون را میتوان به همزمانی تزریق این هورمون با
ژل رویال نسبت داد .همچنین ،میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که جایگزینی ژل رویال با  300واحد
هورمون توانسته عملکردی همسان با  600واحد
هورمون  eCGداشته باشد ،که این مطلب بیانگر
همسانی عملکرد و قابلیتهای موجود در هر دو
ترکیب در افزایش میزان تخمکریزی است.
استفاده از هورمون  eCGپس از پایان دورة
همزمانسازی فحلی میزان تخمکریزی را افزایش
میدهد ( .)Lamrani et al., 2008ژل رویال تأثیر
همسانی مانند هورمون  eCGبا بهبود باروری و میزان
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تولد در میش دارد ( .)Husein & Hadad, 2006در
بررسی اثر ژل رویال روی میزان تخمکریزی میتوان
به ترکیبهای موجود در این ماده اشاره کردVinoles .
 )2005( et al.گزارش کردند ،میزان تخمکریزی با
افزایش در میزان گلوکز و انسولین و لپتین افزایش
مییابد .بهطور میانگین  30درصد ژل رویال را
کربوهیدراتها تشکیل میدهند .کربوهیدراتهای
اصلی ژل رویال شامل فروکتوز ،گلوکز ،ساکارز ،ریبوز،
ترههالوز ،مالتوز ،ایزومالتوز ،رافینوز و ارلوز هستند
( .)Lercker, 2003همچنین ،انسولین موجود در ژل
رویال بسیار شباهت به انسولین موجود در پستانداران
دارد ( .)Oconnor, 1985ژل رویال یک منبع پروتئینی
غنی از اسیدآمینههایی همچون اسیدآسپارتیک است
که ترکیب شیمیایی ضروری برای ساختمان بافتها
دارند (.)Hanes & Simuth, 1992
از لحاظ میزان چندقلوزایی بین تیمارهای مختلف
همزمانی ،اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد
( .)P>0/05میزان دوقلوزایی گوسفند عربی در حالت
طبیعی بر پایة گزارشهای ،(2010) Nasr & Diani
 3/3درصد و  5 ،(2008) Khaldariدرصد بیان شده
است .افزایش در میزان دوقلوزایی در این بررسی را
میتوان به پاسخگویی خوب میشهای عربی به
تیمارهای درمانی نسبت داد .زیرا همانگونه که در
نتایج بررسی  (2014) Sarami et al.روی میش عربی
و در خارج از فصل تولید تولیدمثلی انجام شد،
مشاهده شد که تیمار هورمونی باعث افزایش عملکرد
تولیدمثلی نسبت به گروه شاهد شد .اما در این بررسی
افزایشی در میزان دوقلوزایی مشاهده نشد ،که به دلیل
تغذیة ضعیف میشهای عربی در آن برهة زمانی بوده
است .در بررسیهای بسیاری اثرگذاری تغذیه بر
عملکرد تولیدمثلی به اثبات رسیده است.
در نتایج بررسی  )2006( Akoz et al.نشان داده شد
که تزریق هورمون  eCGپس از همزمانی فحلی موجب
افزایش در میزان دوقلوزایی میشودElisea et al. .
( )2011گزارش کردند که سطوح باالتر هورمون eCG
باعث افزایش میزان تخمکریزی در میشهای تحت
درمان شده و با بهکارگیری فولیکولهای کوچک
تخمدان ،نرخ رشد فولیکولهای آنترال را افزایش داده

و نسبت اندازة فولیکولها را تغییر میدهد .در بررسی
 )2006( Akoz et al.مقایسة تأثیر سطوح مختلف
هورمون  eCGبر دوقلوزایی نشان داد ،سطح  300و
 500واحد  eCGاثرگذاری کمی بر بهبود میزان
دوقلوزایی در میش دارند .همچنین )1996( Romano
گزارش کرد ،سطح  250واحد  eCGدر فصل
تولیدمثل دوقلوزایی را افزایش نداد .گزارشهای
موجود در توافق با نتایج بهدستآمده مبنی بر کافی
نبودن  300واحد هورمون  eCGبرای تحریک
دوقلوزایی هستند .تزریق  eCGموجب افزایش
دوقلوزایی از 5درصد بر پایة گزارشهای خالداری
( )1387به 30درصد در میشهای تیماربندیشده
شد ،که این افزایش ارزش باالیی در گلههای تولیدی
دارد .باالتر رفتن میزان چندقلوزایی در نتیجة ترکیب
ژل رویال با  300واحد هورمون نسبت به  300واحد
هورمون  eCGبهتنهایی را میتوان به عملکرد ژل
رویال در افزایش میزان دوقلوزایی نسبت داد .تأثیر ژل
رویال بر میزان دوقلوزایی را میتوان به ترکیبهای
موجود در این ماده نسبت داد .در واقع ژل رویال با
تأثیر مکملی که بر عملکرد هورمون  eCGدر مقایسه
با خود هورمون بهتنهایی داشته است ،توانسته میزان
دوقلوزایی را باال ببرد .در گزارش Mostafa et al.
( )2008افزایش در میزان دوقلوزایی (140درصد)
نسبت به گروه شاهد (125درصد) گزارش شد ،در این
بررسی که به مدت  21روز و در فصل تولیدمثل انجام
گرفت ،به میشها روزانه  500میلیگرم ژل رویال
بهصورت خوراکی داده شد که این یافتهها در توافق با
نتایج بهدستآمده مبنی بر قابلیت اثرگذاری ژل رویال
بر میزان دوقلوزایی است .اثرگذاری ژل رویال بر میزان
دوقلوزایی را میتوان به ترکیبهای موجود در این
ماده نسبت داد .با توجه به ارتباط دوقلوزایی با میزان
تخمکریزی میتوان اینگونه نتیجه گرفت،
ترکیبهایی که با تخمکریزی در ارتباط هستند بر
میزان دوقلوزایی نیز اثرگذار هستند .ژل رویال حاوی
ویتامینهایی مانند تیامین ،نیاسین ،اسیدفولیک،
ریبوفالوین ،بیوتین ،پیریدوکسین ،پنتوتنیک اسید
(بیشترین مقدار) و اینوزیتول است ( Bachanova et
 .)al., 2002در نتایج بررسی ()Tagbo & Hill, 1977
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گزارش شد ،اسیدفولیک برای بهبود تولیدمثل و
توسعة جنین مورد نیاز است .در واقع این به دلیل
نقش اسیدفولیک به عنوان یک عامل کمکی ضروری
برای ساخت اسیدنوکلئیک و سوختوساز اسیدآمینهها
است ( .)Herbert & Das, 1976در بررسیهای
بسیاری نیز نشان دادند که تزریق اسیدفولیک در
هنگام جفتگیری موجب بهبود میزان تخمکریزی
میشود ( & Matte et al., 1984; Friendship
 .)Wilson, 1991مقایسة میزان دوقلوزایی و ارتباط آن
با بهبود توسعة فولیکولی در آغاز بهکارگیری درمان،
نشان میدهد ،تیمار  600واحد هورمون عملکرد
بهتری داشته ،اما تفاوت معنیدار نیست و شاید بتوان
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با افزایش در سطح ژل رویال ،این تفاوت عددی را
کاهش داد.
در این پژوهش وزن تولد برهها تحت تأثیر
تیمارهای مختلف همزمانی قرار نگرفت .ولی بهطور
عددی تیمارهای دریافتکنندة هورمون به همراه ژل
رویال بیشترین وزن تولد را نسبت به تیمارهای  300و
 600واحد هورمون داشتند .نتایج مربوط به وزن تولد
و جنس برهها در جدول  2نشان داده شده است.
بیشترین محصول برة از شیر گرفته شده به ازای
هر رأس میش در معرض جفتگیری در میشهایی
بود که در آنها  RJ -eCGتزریق شد ()P>0/05
(شکل .)1

جدول  .2تأثیر تیمارهای مختلف پروژسترونی و دوز  eCGو  RJ-eCGبر وزن تولد بره در میشهای عربی
Table 2. Effect of different treatment methods of progestagen and dosage of eCG and RJ-eCG on Lamb birth
weight in Arabian ewes
PValue
0.76ns
0.76 ns
0.30 ns
0.30 ns
0.40 ns

RJ-300 IU eCG
4.48 ± 0.18
3.40 ± 0.17
3.00 ± 0.37
4.12 ± 0.22
3.90 ± 0.20

LONG-TERM
600 IU eCG
4.16 ± 0.24
2.71 ± 0.13
1.93 ± 0.16
3.25 ± 0.26
3.10 ± 0.22
3.15 ± 0.19

Lamb birth weight (kg) MeanSD
SHORT-TERM
600 IU eCG
RJ-300IU eCG
300 IU eCG
4.00 ± 0.24
4.100 ± 0.17
4.00 ± 0.24
2.96 ± 0.11
3.30 ± 0.17
3.46 ± 0.21
3.93 ± 0.15
3.00 ± 0.37
3.12 ± 0.20
3.45 ± 0.32
3.45 ± 0.45
3.20 ± 0.16
3.82 ± 0.19
3.30 ± 0.34

 :nsغیر معنیدار

Factor
300 IU eCG
3.88 ± 0.21
3.10 ± 0.26
3.35 ± 0.45
3.22 ± 0.30

Single
Twine
Triple
Males
Females
Overall

ns: Not significant.

شکل  .1تأثیر دز مصرفی  eCGو  eCGبه همراه ژل رویال بر کیلوگرم محصول برة از شیر گرفته شده به ازای هر رأس میش در
معرض جفتگیری در میشهای عربی در دورة آنستروس عمیق (خطای استاندارد=  0/430کیلوگرم)
 :b.aمیانگینهای با حروف متفاوت ،اختالف آماری معنیداری دارند (.)P>0/05
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).

مجموع وزن برههای از شیر گرفته شده از هر رأس
میش تحت تأثیر شمار برة از شیر گرفته شدة هر
میش و وزن از شیرگیری برهها تغییر میکند ( Kridli

 .)et al., 2006; Anilkumar et al., 2010در مورد
ویژگیهای برة متولدشده و از شیر گرفته شده از هر
رأس میش تحت آمیزش افزون بر اینکه درصد
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دوقلوزایی بر بازدة تولیدی در سه گروه مؤثر است،
درصد زایش میشها نیز بر میانگین این ویژگیها مؤثر
است .بهطوریکه هرچه درصد میشهای قصر در یک
گروه کمتر باشد و درصد زایش میشها باالتر باشد ،در
نتیجه میانگین شمار برة متولدشده در یک گروه
افزایش یافته و در پی آن کیلوگرم برة تولیدشده در
یک گروه نیز افزایش مییابد ( Ince and Karaca,
.2009; Anilkumar et al., 2010; Koyuncu et al.,
 .)2010در واقع باالتر بودن کیلوگرم برة از شیر گرفته
شده در تیمار دریافتکنندة  RJ- eCGنسبت به گروه
دریافتکنندة  300واحد هورمون را میتوان به باالتر
بودن درصد زایش نسبت داد .همچنین ،کیلوگرم برة از

شیر گرفته شده در تیمار دریافتکنندة
باالتر از  600واحد هورمون بود .در واقع ،همانطور که
در نتایج بررسی  )2006( Husein & Hadadبیان شد،
ژل رویال تأثیر بهتری روی درصد آبستنی در مقایسه
با هورمون  eCGدارد .همچنین از نظر عددی درصد
زایش در تیمار دریافتکنندة ژل رویال نسبت به 600
واحد هورمون باالتر بود.
بیشترین درآمد خالص و ناخالص تولید بره به ازای
هر رأس میش در معرض جفتگیری در میشهایی بود
که در آنها هورمون  RJ-eCGتزریق شد (.)P>0/05
همچنین از نظر آماری اختالف معنیداری میان گروههای
تحت درمان با گروه شاهد ثبت شد (( )P>0/05شکل.)2
RJ-eCG

شکل  .2تأثیر دز مصرفی  eCGو  eCGبه همراه ژل رویال بر میانگین درآمدهای ناخالص و خالص تولید بره به ازای هر رأس میش در
معرض جفتگیری (هزار ریال) در میشهای عربی در دورة آنستروس عمیق (خطای استاندارد در آمد ناخالص=  76هزار ریال و خطای
استاندارد در آمد خالص=  64هزار ریال)
 :b.aمیانگینهای با حروف متفاوت ،اختالف آماری معنیداری دارند (.)P > 0/05
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).

در بررسی انجامشده توسط )2007( Atsan et al.
استفاده از همزمانسازی فحلی و تزریق هورمون eCG
باعث افزایش تولید بره و در پی آن افزایش درآمد
خالص دامدار به میزان  12/69دالر به ازای یک رأس
میش داشتی شد ( ،)Atsan et al., 2007که این
وضعیت نتایج این بررسی را تأیید میکنند .چنین به
نظر میرسد که بهمنظور افزایش بهرة تولیدمثلی در
گوسفند ،استفاده از برخی فناوریهای نوین مانند
کنترل چرخة فحلی و استفاده از هورمون
گونادوتروپین مؤثر بوده و باعث افزایش میانگین
تولید بره در گله میشود و این موضوع به لحاظ

اقتصادی مقرون به صرفه است (.)Wildeus, 2000
همانطور که در باال اشاره شد میزان زایش و همچنین
وزن اولیة بره بر میزان سود خالص مؤثر است ،باالتر
بودن میزان سود خالص در تیمارهای دریافتکنندة
ژل رویال به همراه هورمون را میتوان به باالتر بودن
درصد زایش و همچنین وزن تولد برهها در این تیمارها
نسبت داد.
نتیجهگیری کلی

یافتههای این پژوهش نشان داد ،استفاده از ژل رویال
در ترکیب با هورمون  eCGمیتواند به عنوان یک مادة
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معنیدار را شاید بتوان به کوچک بودن اندازة نمونه از
 بهکارگیری ژل رویال در.نظر شمار دام نسبت داد
جهت بهبود تولیدمثل در دام میتواند از آسیب و
زیانهای هورمون درمانی کاسته و راهکاری در جهت
.بهبود کیفیت تغذیة انسانی باشد

سودمند در جهت باال بردن سود اقتصادی در صنعت
 اگرچه در برخی از نتایج.دامپروری به کار گرفته شود
 تیمار ژل رویال اختالف معنیدار با،نشان داده شد
 اما از نظر عددی تیمار، واحد هورمون ندارد600 تیمار
ژل رویال عملکرد بهتری داشته و نداشتن تفاوت
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