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چكيده
هدف از این مطالعه اثر تزریق سطوح مختلف هورمون  eCGبر عملکرد تولیدمثلی در طی فصل تولیدمثلی در بزهای
مهابادی بود .در این مطالعه تعداد  69رأس بز ماده نژاد مهابادی با سن  2تا  5سالگی و میانگین وزنی 55/5 ± 5/8
کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به  5تیمار یکسان تقسیم شدند .برای همزمان نمودن فحلی ،بزها به مدت 88روز
سیدرگذاری شدند و پس از خارج نمودن سیدرها ،به تیمار دوم و سوم به ترتیب میزان  533و  453واحد بین المللی
هورمون  eCGدر عضله ران تزریق و تیمار اول نیز(بدون تزریق هورمون) به عنوان تیمار کنترل در نظر گرفته شد.
تمامی بزهای هر سه تیمار  ،عالئم فحلی را در طی چهار روز بعد از خارج نمودن سیدر نشان دادند .پاسخ فحلی در همه
تیمارها صد درصد بود .در طول مدت آزمایش بزها به صورت آزاد در پسچر مزارع موجود در دانشکده تغذیه میشدند
بررسی میانگین حداقل مربعات نشان داد که میانگین تعداد نتاج هر زایش در تیمار حاوی  453واحد بینالمللی هورمون
 eCGبطور معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد باالتر بود( 8/95در مقایسه با  (P <3/35) )8/26ولی در مقایسه با تیمار
حاوی  533واحد بین المللی تأثیر معنیداری نداشت .میزان زایش در سه تیمار اول ،دوم و سوم به ترتیب 84/58 ،88/5
و 84/58درصد و دارای تفاوت معنیداری نبودند .درصد چند قلو زایی در سه تیمار اول ،دوم و سوم به ترتیب ،28/88
 45/85و  85درصد بود .که تیمار سوم دارای تفاوت معنی داری با تیمار های اول و دوم داشت ) .(P <3/35نرخ بزغاله-
دهی در سه تیمار اول ،دوم و سوم به ترتیب  854/58 ،836/58و  895/9درصد بود که تیمار سوم با تیمارهای اول و
دوم دارای تفاوت معنیداری بود ) .(P <3/35نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سیدر به همراه دوز باالتر eCG
باعث افزایش نرخ چندقلوزایی و بزغالهدهی نسبت به دوز پایین میباشد.
واژگان کليدی :بزغالهدهی ،بزمهابادی ،چندقلوزایی و هورمون eCG

مقدمه

حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر در

شکاف بین نرخ رشد جمعیت انسانی و پروتئین حیوانی

معرض این شکاف قرارگرفتهاند .گوشت ،شیر و

قابل دسترس رو به افزایش میباشد .کشورهای در

فرآوردههای آن عمده تولیدات حیوانات اهلی میباشد .
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گوشت بز نسبت به گوشت گوسفند ،گاو و گاومیش در

میدهد که استفاده از گنادوتروپینهای ساختگی مانند

بسیاری از کشور های آسیایی ترجیح داده میشود

 eCGباعث تحریک رشد فولیکولها ،افزایش نرخ

)جیندل  .(8684با این سناریو کاربرد بیوتکنولوژی

تخمکریزی ،باروری و القای همزمان کردن تخمک-

تولیدمثلی که شامل همزمانسازی فحلی و افزایش

ریزی هم در فصل جفتگیری و هم در فصل غیر جفت-

تخمکریزی به منظور حداکثر کردن تولید گوشت مورد

گیری در گوسفند و بز میشود .افزایش تولید تخمک با

توجه قرارمیگیرد.همزمان سازی فحلی همچنین اجازه

استفاده از هورمونها ،یک روش مناسب برای استفاده

میدهد که زایش در زمان از پیش تعیین شده براساس

از این ظرفیت بالقوه تولیدمثلی است ،در حقیقت افزایش

بازارهای محلی ،نیروی کار ،و افزایش روند قیمت تنظیم

تولید تخمک در دامهایی نظیر گوسفند و بز باعث

سایر

افزایش تعداد نتاج در هر زایش ،و هچنین بهبود باروری

نشخوارکنندگان بز گذشته از آنکه انواع محصوالت

در میان دامها میشود .استفاده از هورمونها برای

گوناگون تولید مینماید ،از این نقطه نظر تقریبا تنها

همزمانسازی فحلی و سوپراووالسیون در برنامههای

حیوانی است که نسبت به شرایط کامال سخت و

انتقال رویان و اساس بسیاری از برنامههای تولیدمثلی

نامساعد محیطی مقاومت قابل توجهی از خود نشان می

و اصالح نژادی مانند تخمکریزی ،تلقیح مصنوعی و

دهد که نسبت به دیگر نشخوارکنندگان برتری ویژهای

انتقال رویان ،استفاده از برنامه همزمانسازی فحلی

دارد (کارکا و همکاران  .)2336در میان حیوانات مورد

استوار است (خالداری و همکاران  8585و بداخشان

استفاده در دامپروری پرورش بز در مناطق گرمسیری

 .)2336در بسیاری از برنامههای همزمانسازی فحلی

از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بز حیوانی قانع و پر

بز از هورمون  eCGبه عنوان یک محرك تخمکریزی

بهره می باشد ،با کمبود علوفه سازگار بوده و در نقاط

استفاده میشود که معموالً بین  533-253واحد بین-

کوهستانی برای جستجوی علوفه قادر به باال رفتن از

المللی از این هورمون در زمان قطع منبع پروژسترونی

جاهایی است که برای دیگر حیوانات مقدور نمیباشد.

یا  48ساعت قبل از آن تزریق میشود (بلدسار و

همچنین در برابر ابتالی به امراض نسبت به گوسفند و

کارتزس  .)2334برخی روشهای برای تحریک فحلی

سایر حیوانات مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد.

بز در خارج از فصل تولیدمثلی وجود دارد از جمله

اگر بزغاله در ابتدا از جیره غذائی کافی برخوردار باشد

معرفی ناگهانی بز نر فعال از لحاظ جنسی ،تغییر

در  83تا  82ماهگی به سن بلوغ خواهد رسید که آماده

مصنوعی طول نوردهی از روشهای غیر هورمونی

باروری شده ودر سن  85تا  88ماهگی شیروار و

میباشد .از طرف دیگر استفاده از هورمونها برای

دارای بزغاله است .همزمانسازی فحلی در حیوانات

تحریک و همچنین همزمانسازی فحلی به طور گسترده

اهلی مانند گوسفند و بز با کنترل فاز لوتئال در چرخه

استفاده میشود .از روشهای هورمونی میتوان به

فحلی صورت میگیرد که با استفاده از پروژسترون

گذاشتن اسفنج و سیدر پروژسترونی داخل واژن،

خارجی (سیدر و اسفنج) و یا اینکه با تزریق PGF2α

استفاده از ایمپلنت نوروجستومنت ،کلوپروستنول برای

فراهم میشود .با توجه به اینکه فعالیت دستگاه تولید

همزمان سازی فحلی و همچنین تحریک فحلی در فصل

مثل دامها تحت تاثیر هورمون ها میباشد ،می توان با

تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از هورمونهای سنتیک ،فرآیند تولیدمثل را

استفاده از منبع هورمونی پروژسترون خارجی به

کنترل نمود و در کوتاه مدت از توان تولیدمثلی آنها

تنهایی برای تحریک فحلی و یا سرژ  LHو متعاقب آن

حداکثر استفاده را نمود (خالداری  .)8582شواهد نشان

تخمکریزی کافی نمیباشد .تیمار پروژسترون به همراه

شود

)جیندل

.)8684

در

مقایسه

با
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تزریق گنادوتروپینها همزمان با خارج کردن منبع

معرفی شد .درصد فحلی با مشاهده چشمی انجام و پس

پروژسترونی از واژن ،برای تحریک ترشح استرادیول

از سپری شدن دوره آبستنی ،رکوردهای مربوط به

از تخمک به اثبات رسیده است .تولیدمثل فصلی در

تعداد نتاج در هر زایش و وزن تولد بزغالهها جمعآوری

نشخوارکنندگان کوچک مانند بز و گوسفند بازده

و ثبت گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری

اقتصادی را در گوسفند محدود کرده است (زارازاگا

 SASو رویه جن مد مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.

وهمکاران .)2335

در این مدل اثر سن مادر به عنوان عامل ثابت ،و وزن

هدف از اجرای این طرح تعیین بهترین سطح مناسب

مادر به عنوان عامل کوواریت در مدل لحاظ شد.

هورمون  eCGبرای همزمانی فحلی در بزهای نژاد

مقایسه آماری بین میانگین تیمارهای آزمایشی نیز با

مهابادی ،تعیین اثر سطوح مختلف هورمون  eCGبر

استفاده از آزمون میانگین حداقل مربعات و در سطح

صفات تولیدمثلی بود.

یک درصد انجام شد.

مواد و روشها

معادله مدل مربوط به مجموع وزن تولد به ازای هر
زایش{:}8

این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی

Yijk=μ+litsi +Tj +β ( Wijlk-W) + agel + eijlk
 :Yijkمجموع وزن تولد به ازای هر زایش :μ ،میانگین،

 8563انجام شد .در این آزمایش تعداد  69رأس بز ماده

 :Wijkاثر وزن مادر هنگام زایش بر مجموع وزن تولد

نژاد مهابادی با سن  2تا  5سالگی و میانگین وزنی 5/8

به ازای هر زایش j: Tjامین سطح هورمون =β ،ضریب

 55/5 ±کیلو گرم و در قالب طرح کامال تصادفی به سه

تابعیت وزن مادر بر مجموع وزن تولد به ازای هر

تیمار  52راسی تقسیم شدند .در طول مدت آزمایش

زایش : litsi ،تعداد بزغاله در هر زایش k: agekاثر سن

بزها به صورت آزاد در پسچر مزارع موجود در

مادر: eijk ،اثر باقیمانده:W ،میانگین وزن مادرها در

دانشکده تغذیه میشدند .حیوانات نه ساعت در روز

هنگام زایش

روی پسچرهای مزرعه چرا شده و به آب نیز به

معادله مدل مربوط به تعداد بزغاله در هر زایش{:}2

صورت آزاد در دسترس داشتند .همه حیوانات چند

Yijk=μ+Ti+Agej+ β( Wijk -W)+ eijk

شکم زا ،سالم ،غیر شیرده و دارای عدم مشکالت

 :Yijkتعداد بزغاله در هر زایش :μ ،میانگین=β ،ضریب

باروری بودند .واکسیناسیون بزها بر علیه عفونت های

تابعیت وزن مادر بر تعدادنتاج در هر زایش j : Ti ،اميین

کلستریدیومی دو ماه قبل از زایش انجام شد .به منظور

سطح هورمون j : Agej ،امین اثر سن ميادر : Wijk ،اثير

همزمان سازی فحلی از سیدرهای سیلیکانی حاوی 3/5

وزن مادر هنگام زایش برتعيداد نتياج در هير زایيش:W،

گرم پروژسترون استفاده شد .برای همزمانی فحلی بز

میانگین وزن مادرها در هنگام زایش :eijk ،اثر باقیمانده

دانشگاه تهران واقع در کرج درنیمه دوم شهریور ماه

های هر سه تیمار به مدت  88روز سیدرگذاری شدند
پس از خارج نمودن سیدرها ،دامهای تیمار دوم و سوم

نتایج و بحث

به ترتیب میزان  533و  453واحد بین المللی هورمون

بزها در هر سه تیمار ،عالئم فحلی را در طی چهيار روز

 eCGدریافت کردند .که تیمار اول به عنوان کنترل در

بعد از خارج نمودن سیدر نشان دادنيد .پاسيخ فحليی در

نظر گرفته شد و هیچ هورمونی دریافت نکردند .پس

همه تیمارهيا صدرصيد بيود (جيدول  .)2آنيالیز آمياری

ازخارج نمودن سیدر ،هر تیمار به چهار دسته  8راسی

نشان داد که وزن مادر هنگام زایش تاثیر معنیداری بير

تقسیم شده و به هر دسته یک بز نر به طور تصادفی

پارامترهای مورد بررسی نداشيت وليی اثير سين ميادر
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تفاوت معنیدار داشيت .نتيایج مقایسيه میيانگین حيداقل

درصد چند قلوزایی در سه تیمار شياهد 533 ،و  453بيه

مربعات مربوط به تعداد نتياج و وزن توليد بيه ازای هير

ترتیب  45/85 ،28/88و  85درصيد بيود کيه بيین تیميار

زایش تحت تاثیر سطوح مختلف هورمون  eCGبيزهيای

شاهد و سيطح  533تفياوت معنيیداری وجيود نداشيت

نژاد مهابادی در جدول  8نشان داده شده است .میانگین

ولی سطح  453با دو تیميار دیگير دارای تفياوت معنيی-

تعداد نتياج هير زایيش در تیميار  453واحيد بيین الملليی

داری اسيت ) .(P <3/35درصيد بزغاليه دهيی در سيه

هورمون  eCGبطيور معنيیداری در مقایسيه بيا تیميار

تیميييار شييياهد ،دوز  533و  453بيييه ترتیيييب ،836/58

شاهد باالتر بوده ) 8/95( (P <3/35درمقایسه بيا )8/26

 854/58و  895/9درصد که در بین تیميار شياهد و دوز

ولی در مقایسه با تیميار حياوی  533واحيد بيین الملليی

 533تفاوت معنیداری از نظر آماری نبود ولی دوز 453

تيأثیر معنيیداری نداشيت .میييزان زایيش در سيه تیمييار

با شاهد و دوز  533از نظر آماری تفاوت معنيیدار بيود

شييياهد 533 ،و  453بيييه ترتیيييب  84/58 ،88/5و84/58

)( ) P< 3/35جدول شماره.)2

درصد و تفياوت معنيیداری نداشيتند(جدول شيماره .)2
جدول  -1تاثير سطوح مختلف هورمون  eCGبر ميانگين تعداد نتاج و وزن تولد به ازای هر زایش در بز های نژاد مهابادی
تیمار

پارامتر
تعداد نتاج در هر زایش

8

8

453

شاهد

533

8/26±3/858b

8/95 ±3/855a 8/54±3/855ab

مجموع وزن تولد هر زایش 4/86±3/268b 4/85±3/285b

9/43±3/262a

 :a-bحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف بین سطوح است(.)P<0.01
 - 8واحد بین المللی.
جدول -2تاثير سطوح مختلف هورمون  eCGبر صفات توليد مثلي در بز های نژاد مهابادی
تیمار
پارامتر

شاهد

5338

درصد فحلی

833a

833a

88/5a

84/58a

28/88b

45/85b

درصد زایش
درصد چند قلوزایی( هر تیمار)
درصد بزغالهدهی( هر تیمار)

854/58b 836/58b

4538
833a
84/58a
a

85

895/9a

 :a-bحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف بین سطوح است (.)P<0.01

فحلی به همراه تزریق

در گوسفند قره گل خارج از فصل تولید مثل ،که 93میلی

همزمانسازی و تحریک

هورمون یک ابزار مدیریتی مناسبی برای افزایش نرخ

گرم مدروکسی پروژسترون استات و  533واحد بین-

آبستنی ،نرخ تخمکریزی و تعداد نتاج در هر زایش می-

الملی  eCGاستفاده شده بود گزارش شده است(هاشمی

باشد .همزمانسازی فحلی به وسیله دستکاری سیکل

و همکاران  .)2339در تحقیقات دیگری طی فصل تولید

فحلی امکانپذیر است .حداکثر پاسخ فحلی(833درصد)

مثل با تیماربندی پروژسترون و  eCGکه در میشهای
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آمیخته ،دورپر ،همدانی و قره گل انجام شده است،

تزریييق هورمييون تحریييک کننييده (;کریشيير وهمکيياران

موفقیت همزمان سازی فحلی در دامنه بین  85تا 833

 8664و نيييوتی و همکييياران  )8688فولیکيييول یيييا از

درصد گزارش شده که درصد فحلی در مطالعه حاضر

دوز بیشييتر ( eCGمعمييوال ً بييیش از 8333واحييد بييین

با مطالعات فوق مطابقت دارد .در تحقیق بر روی

المللييی) اسييتفاده مييیشييود (باتیييه  )8688بييا اینکييه

گوسفند شال سطوح مختلف هورمونی  eCGمورد

 FSHنسييبت بييه  eCGکييارآیی بيياالیی بييرای افييزایش

بررسی قرار گرفته و در آن نشان داده که با افزایش

تخمييکریييزی و هييم کیفیييت رویييان دارد ولييی بييه هيير

میزان سطح هورمون مصرفی  eCGتاثیر معنی داری

حييال در گلييههييای بييزر بييا شييرایط مزرعييهای ،عمييدتا

بر نرخ تخمکریزی و در نتیجه چندقلوزایی دارد (کرمانی

ًسطح پيایین  eCGاسيتفاده ميیشيود چيون بيه راحتيی

.)2388

قابييل انجييام (تنهييا بييا یييک تزریييق) بييوده و همچنييین

در یييک مطالعييه گييزارش شييده کييه اسييتفاده از سييیدر

هزینيييه کمتيييری دارد .ترکیيييب  eCGو پروژسيييترون

بييه همييراه  eCGباعييث افييزایش میييزان آبسييتنی در

درمييانی ،تغییييرات پاسييخ بييه تخمييکریييزی بزهييا در

مقایسه بيا سيیدر ميی باشيد (ليوتر و همکياران .)2338

فصيييل تولیيييدمثلی و هيييم در فصيييل غیرتولیيييدمثلی

بيا توجييه بييه اینکييه چنيد قلييوزایی ارتبيياط مسييتقیمی بييا

حذف کرده و باعيث بهبيود افيزایش نيرخ تخميکریيزی

نيييرخ تخميييکریيييزی دارد طبيييق گزارشيييات حييياکی از

و بيياروری مييیشييود(.

ریتيير و همکيياران  .)8684بييه

مطالعييات تزریييق  eCGباعييث همزمييانسييازی بهتيير

هيير حييال مقييدار مشخصييی از هورمييون  eCGکييه

فحلی و همچنيین افيزایش نيرخ تخميکریيزی ميیشيود

بایسييتی بييرای افييزایش تخمييکریييزی در طييی فصييل

(کرمييييانی  2388و بييييارت  .)2334در تحقیقييييی روی

تولیييد مثييل اسييتفاده شييود هنييوز مشييخ

نیسييت.

میشهيای آواسيی میيزان دوقليوزایی در یيک گيروه بيا

گييزارش هييای متعييددی نشييان مييیدهييد کييه بهتييرین

تزریييق  933واحييد بييین المللييی  eCGو تیمييار شيياهد

نتييييایج ،اسييييتفاده از eCGدر دامنييييه بييييین 233تييييا

بيييه ترتیيييب  53و  8درصيييد گيييزارش شيييده اسيييت

933واحيييد بيييین الملليييی ميييی باشيييد (سيييلواراجو و

(زارکييياوی و همکييياران  .)8666در تحقیيييق دیگييير بييير

کسیرسييييان  ،8668گریلینييييق و ون نیکييييرك 8663و

روی گوسييفندان اواسييی میييزان دوقلييوزایی بيير روی

فریتييز  )8669طبييق گزارشييات بررسييی شييده الگييوی

مييیش هييای همزمييان شييده بييدون تزریييق و تزریييق

خاصييی بييرای تزریييق  eCGاز لحيياظ نييژاد یييا مقييدار

هورميييون  eCGبيييه ترتیيييب برابييير  42و 82درصيييد

هورمييون مصييرفی بييه ازای هيير کیلييو گييرم وزن بييدن

گيييزارش شيييده اسيييت (لوبييياده  8689ومنگييياتوز و

وجييود نييدارد .اسييتفاده مقييدار بیشييتری از  eCGباعييث

همکيياران )8665کييه مطالعييه حاضيير تقریبييا بييا نتييایج

کييم شييدن فيياز لوتئييال و در نتیجييه طييول چرخييه فحلييی

تحقیقييات فييوق مطابقييت دارد .مطالعييات نشييان مييی

کمتيير خواهييد شييد (ریت ير و همکيياران  ،8664روسيينینا

دهييد  eCGدر نييژاد هييای کييه از بيياوری و دوقلييوزایی

و همکييياران  ،8662پنيييدلتون وهمکييياران  )8662ایييين

پيایینی برخوردارنيد ميیتوانيد میيزان آبسيتنی و نيرخ

پیامد ممکين اسيت نتیجيه طيول نیميه عمير  eCGباشيد

دوقلييوزایی را افييزایش دهييد .هورمييون درمييانی بييه

بييه طييوری کييه طييول نیمييه عميير  eCGتقریبييا ًشييش

منظييور تحریييک و همزمييانسييازی فحلييی بييرای اهييداف

روز ميييی باشيييد .بيييه هرحيييال ،هيييیچ گزارشيييی در

انتقيييالجنيييین ،تلقيييیح مصييينوعی بکيييار ميييیرود .در

دسيييترس نیسيييت کيييه آیيييا دوز پيييایینی از  eCGبييير

برنامييههييای انتقييالجنييین بييرای افييزایش نييرخ تخمييک

عملکييرد لوتئييال یييا چرخييه فحلييی در بييز موثراسييت یييا

ریييزی از حیوانييات دهنييدهرویييان ،عمييدتا ًاز چنييدین

نيه؟ نتيایج ایين مطالعيه نشيان ميیدهيد کيه اسيتفاده از
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سيیدر بيه هميراه دوز بيياالتر  eCGباعيث افيزایش نييرخ

جلييوگیری از ایيين آثييار زیييان بييار ،هورمييون eCG

چنييدقلوزایی و بزغالييهدهييی نسييبت بييه دوز پييایین مييی

بایييد در دوزهييای مطلييوب تزریييق شود(سييیمونتی و

شييود .تزریييق  eCGدر زمييان خييارج کييردن کييردن

همکيياران .)2338،پييس بييدین ترتیييب هورمييون eCG

اسييفنج یييا سييیدر موجييب آغيياز گامييه فولیکييولی در

باعيييث افيييزایش تعيييداد فولیکيييولهيييای بيييزر در

دامهييای تحييت تیمييار خواهييد ش يد ،سييپس فولیکييولهييا

تخمييدان بييز مييیشييود ،و افييزایش تعييداد فولیکييولهييای

تکامييل یافتييه ،تخمييکریييزی رخ داده و فحلييی بييروز

بييزر باعييث افييزایش فولیکييولهييای تخمييکریييزی

مييیکنييد .هييدف اصييلی تزریييق هورمييون  eCGتکمیييل

شييونده مييیشييود و در نتیجييه باعييث بهبييود صييفات

همزميييانسيييازی فحليييی اسيييت .از لحييياظ اقتصيييادی،

تولید مثلی در پستاندارانی مثل بز میشود.

تیمييار بييا هورمييون  eCGارزان بييوده و بييه دلیييل نیمييه
عمر طوالنی آن فقيط یيک بيار تزریيق انجيام ميیشيود.
البتييه اسييتفاده از دوزهييای ب يیش از حييد ایيين هورمييون
اثييرات نييامطلوبی بيير پروفیييل هورمييونهييای اسييتروژن
و پروژسيييترون خيييون ،تخميييکریيييزی ،بييياروری و
قابلیيييت زنيييده مانيييدن رویيييانهيييا دارد .بيييه منظيييور

سپاسگزاری
در پایان از کمکهای بیدریغ آقایان مهندس پدرام
غالمزاده ،مهندس رستم عبداللهی و همچنین از مسئولین
محترم بخش پرورش گوسفند و بز ایستگاه علوم دامی
دانشگاه تهران تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract1
The objective of this study was to evaluate the effectiveness of eCG injections on reproductive
performance in Mahabadi goats during the breeding season. In this study ninety-six adult goats with
ages of 2 to 5 years old and average live weight of 53.5±5.8 kg were randomly divided into three
equal treatments. In all three treatments the goats were treated with CIDR for 18 days and after
CIDRs withdrawal 300 & 450 IU PMSG were injected intramuscularly to goats of treatment 2 and
3, respectively and the first group was used as control. In animal estrus signs were displayed during
the first four days after CIDR removal .Estrous response in all groups were 100 percent. During the
experiment, goats were freely fed in pasture. The results of least square mean indicated that The
average litter size in treatment III was significantly higher than control (1.65 vs 1.29), but compared
with treatment II was not found significant difference. Birth rates in all three treatments, was
respectively, 87.5, 84.37 and 84.37 percent, and not differ significantly. Fecundity for treatments I,
II and III was 21.78%, 43.75% and 75%, respectively. There was no significant effect between
treatment I and II but treatment III was significantly affected by both treatments I and II (P<0.05).
Kidding rate in all three treatments was 109.37%, 134.37% & 165.6%, respectively. There was
significantly differences between I and II treatments with III treatment (P<0.05). The results of the
study indicated that use of CIDR and higher doses of eCG in comparison with lower doses will
increase fecundity and kidding rate.
Key words: Fecundity, Mahabadi goat, kidding rate and eCG hormone

