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چکیده
 63راس میش مغانی با سابقه  2شکم زایش ،وزن  55±5کیلوگرم در  6گروه 12راسی جهت بررسی تاثیر دانههای
روغنی بذرک و سویا در قالب طرح کامال تصادفی بر متابولیتهایخونی ،هورمونها و بازده تولید مثل به مدت  65روز
مورد آزمایش قرار گرفتند .جیره های غذایی آزمایشی مشتمل بر  -1دانه بذرک (( )Fبه میزان  %5کل ماده خشک جیره)؛
-2دانه سویا (( )Sبه میزان  %5کل ماده خشک جیره) و  -6شاهد(( )Cبدون دانه روغنی) بودند .جیرههای آزمایشی دارای
مقادیر مشابهی از انرژی قابل متابولیسم ( 6/3مگاکالری در کیلوگرم) و پروتئین خام ( 9درصد) بودند .امتیاز وضعیت
بدنی میش ها در شروع دوره حدود  2/5بوده و در زمان آمیزش به حدود  6رسید .فحلی میش ها  11روز قبل از
جفتگیری با استفاده از سیدر ،همزمان شدند 21 .ساعت پس از سیدربرداری میش ها با  5راس قوچ ایستگاه بصورت
تصادفی در اول خرداد ماه جفتگیری نمودند .استفاده از دانه های روغنی منجر به بهبود درصد باروری و برهزایی شد
( .)P>5/55میزان گلوکز ،کلسترول و هورمونهای انسولین و استروژن سرم خون در میش های تغذیه شده با جیره های
غذایی حاوی دانه های روغنی بذرک و سویا بیشتر از گروه شاهد بود (.)P>5/51
واژه های کلیدی :بذرک (دانه کتان) ،دانه سویا ،عملکرد تولیدمثلی ،گوسفند مغانی
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Abstract
Thirty-six Moghani ewes with a history of two parities, weighing 55±5 kg were allocated in 3
groups (n=12) to investigate the impact of flaxseed and soybeans grains in the complementary
randomized design on the ewes metabolites and hormones in blood, and their reproductive
performance through a period of the 35 days. The experimental treatments were: 1- Flaxseed (F)
(5% of total ration dry matter), 2-Soybean (S) (5% of total ration dry matter) and 3- Control (C)
(without seed oil) respectively. Isonitrogenous (9% CP) and isocaloric (3.6 Mcal/kg) experimental
diets were used. Body condition score of ewes at the beginning of experiment were 2.5 and reached
to about 3 at the breeding time. Ewes' estrus was synchronized using CIDR 14 days before mating.
24 hours after CIDR removal, ewes were mated randomly with 5 rams of the station in the first of
June. The usage of oilseeds improved fertility and lambing rate (P<0.05). Glucose, cholesterol,
insulin and estrogen hormones levels of serum were higher in experimental diets containing
flaxseed and soybean seeds than the control group (P<0.01).
Keywords: Flaxseed, Soybean, Reproductive performance, Moghani sheep

افزایش داده و طول عمر جسم زرد را بهبود بخشد (فان

مقدمه

 مقایسه اثرات منابع مختلف چربی بر.)2551 استون

از مهمترین مشکالت موجود درصنعت پرورش گوسفند

-رشد فولیکولها نشان داده است که استفاده از جیره

 با توجه به.پایین بودن ظرفیت تولیدمثل آن میباشد

 (اسید لینولئیک) و یا3-های با مکمل چربی غنی از امگا

- روش،پیشرفتهای به عمل آمده در زمینه تولید مثل

 (اسیدلینولنیک) یا اسیدهای چرب آیکوزا6-امگا

.های نوین منجر به بهبود فرآیند تولیدمثل شده است

 در مقایسه با منابع چربی1پنتانوئیک و دکوهگزانوئیک

 سطح،یکی از شاخصهای مهم و موثر در تولیدمثل

 با تحریک رشد فولیکولها باعث،غنی از اسید اولئیک

.انرژی بکار رفته در جیره در فصل تولیدمثلی می باشد

 در بررسی.افزایش اندازه فولیکولهای غالب میشود

استفاده از مکملهای چربی در جیره موجب افزایش

دیگری تاثیر استفاده از جیرههای حاوی اسیدهای چرب

چگالی انرژی شده و با کاهش اثرات بازدارنده تعادل

اشباع و غیر اشباع (بذرک و آفتابگردان) بر رشد و نمو

) باعث بهبود1991 منفی انرژی (کوپوک و ویلکس

 نتایج.رویان گاوهای شیری مورد مطالعه قرار گرفت

عملکرد باروری گاوهای شیری گردیده است (استاپلس

حاکی از افزایش تعداد بالستومر در جیره حاوی دانه

 استفاده از.)2552  چارلز و همکاران،1991 و همکاران

 بنابراین.)2552 بذرک بود (تانگاولو و همکاران

چربی در جیره گاوهای گوشتی عالوه بر کاهش باالنس

1- Eicosenoic and Docosahexaenoic acids

منفی انرژی میتواند اندازه فولیکولهای تخمدانی را
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اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه تاثیر

تولیدمثلی میشهای مغانی در خارج از فصل تولیدمثلی

بیشتری در افزایش اندازه فولیکولها دارند (بیلبی و

بود.

همکاران .)2553
در گاوهای گوشتی ،تغذیه جیرههای حاوی

مواد و روشها

اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع نسبت به جیره های

این تحقیق در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند

کنترل ،موجب افزایش انسولین سرم شد (توماس و

مغانی جعفرآباد واقع در استان اردبیل با طول

همکاران  .)1992آمبروس و همکاران ( )2553نشان

جغرافیایی  ،11/6عرض جغرافیایی  62/3و ارتفاع 59

دادند که در گاوهای تغذیه شده با دانه بذرک در مقایسه

متر باالتر از سطح دریا انجام شد 63 .راس میش نژاد

با گاوهای تغذیه شده با دانه آفتابگردان ،احتمال آبستنی

مغانی  6/5ساله با میانگین وزن  55±5کیلوگرم در 6

تا دو برابر افزایش یافته و مرگ و میر جنینی از روز 62

گروه  12راسی با استفاده از منابع مختلف انرژی در

پس از تلقیح تا زمان گوسالهزایی کاهش یافت ( 9/1در

جیره فالشینگ تغذیه شدند .تاثیر دانه های روغنی بر

برابر .)%22/6بررسیهای انجام گرفته روی گاوهای

متابولیتها ،هورمونهای خونی و عملکرد تولیدمثلی

شیری نشان داد که مصرف منابع چربی در جیره

مورد بررسی قرار گرفتند .گروههای آزمایشی شامل

می تواند گلوکز خون را افزایش دهد (بیرس و شلینگ

دانه بذرک ( %5( )Fماده خشک جیره)؛ دانه سویا ()S

 .)1911گلوکز منبع اصلی انرژی برای تخمدان بوده و

( %5ماده خشک جیره) و شاهد (( )Cفاقد دانه روغنی)

در روند تولیدمثل نقش بسزایی دارد (گافولس و

مورد مطالعه قرار گرفتند .جیرههای غذایی طبق جدول

همکاران  .)1912استفاده از دانه های روغنی با پروفایل

( NRC )1915تنظیم شده و به صورت کامال مخلوط در

متفاوت اسیدهای چرب ،عالوه بر تامین انرژی برای

سه وعده غذایی در ساعات  11 ،3و  25در اختیار

نشخوارکنندگان می تواند اسیدهای چرب موثر در

میشها قرار گرفتند (جدول .)1میشها آزادنه به آب

تولیدمثل را نیز برای دام فراهم نماید .در این بین دانه

دسترسی داشتند.

بذرک 2با دارا بودن  %22/1پروتئین خام %65 ،چربی
خام که از این مقدار  %51آن متعلق به اسیدهای چرب
امگا  6می باشد و دانه سویا با  %11/2پروتئین خام،
 %11/1چربی که از این مقدار  %51اسید چرب امگا 3
می باشد (الردی و اندرسون  ،)1999کاندیدای مناسبی
برای اجرای این مطالعه بودند.
با توجه به پایین بودن نرخ دوقلوزایی در میشهای
مغانی (( )%5-2خالداری  )1611و پایین بودن راندمان
تولیدمثلی میشها ،پژوهشی با هدف بهبود مدیریت
تولیدمثل و افزایش زایش از یکبار زایش در سال به دو
بار زایش با استفاده از منابع مختلف انرژی انجام
گرفت .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده
از دانههای روغنی در جیره فالشینگ بر عملکرد
2

 Linseedيا -Flaxseed
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دقیقکیا ،اصالنی کردکندي و ...
جدول  -1ترکیب و اجزاء جیرههای غذایی

جیره های آزمایشی

مواد خوراکی ()%
F

S

C

یونجه خشک ( %16پروتئین خام)

25

22

65

دانه جو

25

25

65

کاه گندم

11

12

69

دانه بذرک

5

-

-

دانه سویا

-

5

-

دی کلسیم فسفات

1

1

1

ترکیبات مواد مغذی محاسبه شده *
2/12

2/11

2/12

انرژی قابل متابولیسم ()Mcal/kg

پروتئین خام ()%

9

9/2

9

)%) ADF

66

62

62

)%( NDF

52

56

51

کلسیم ()%

6/51

2/21

6/51

فسفر ()%

1/32

1/56

1/56

* مقادیر مواد مغذی گزارش شده در جدول ،از جداول  NRC 1985استخراج شده است.

دوره فالشینگ دو هفته قبل از جفتگیری و  6هفته بعد از

تولیدمثلی ،متابولیتها و هورمونهای سرم خون

جفتگیری ادامه داشت .میشهای انتخاب شده دارای

اندازهگیری شدند .برای اندازه گیری هورمونها از

امتیاز وضعیت بدنی ( 2/5 )BCSبودند که تا زمان

دستکاه االیزا ریدر مدل اورانس  6255آمریکا و کیت

جفتگیری به  6رسید .چرخه فحلی میشها بوسیله سیدر

های

(-655

( EAZI-BREEDنیوزلند) به مدت  11روز همزمان

 )ELA-1925برای استروژن و ( )ELA-1125-655برای

سازی شده و  21ساعت پس از سیدربرداری میشها با

پروژسترون استفاده شد .کیتهای هورمونی همگی

 5راس قوچ موجود در ایستگاه بصورت تصادفی

متعلق به شرکت  Monobindآمریکا بودند .برای اندازه

جفتگیری داده شدند .جفتگیری در روز اول خرداد ماه

گیری

دستگاه

(خارج از فصل تولیدمثلی) انجام گرفت.

اسپکتوفتومتری مدل  Stat faz-2100و کیت های شرکت

نمونههای خونی در روز شروع آزمایش 21 ،ساعت بعد

زیست شیمی (ایران -تهران) استفاده گردید.

از سیدربرداری و  15روز بعد از جفتگیری از سیاهرگ

مدل آماری این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی

گردنی گرفته شدند .سپس سرم آنها توسط سانتریفیوژ

اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل داده هایی که بصورت

با دور  6555در دقیقه و به مدت  15دقیقه جدا شده و تا

متغیر پیوسته بودند از مدل آماری زیر ،نرم افزار 9/1

زمان آزمایش در دمای  -25سانتیگراد نگهداری شدند.

 )2556( SASو رویه  MIXEDو برای سایر صفات از

برای بررسی ارتباط بین متابولیت ها و هورمون های

رویه Freq ،استفاده شد.

سرم خون با درصد برهزایی (تعداد بره متولد شده
نسبت به تعداد میشهای زایش کرده) و راندمان

()ELA-2125-655

گلوکز،

BUN

برای

و

انسولین،

کلسترول

از

Yijk= µ+ Treati+ Animalj (Treati)+ Timek +

X ...)+ eijk

(Treat×Time)ik+ B(Xijk-
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در مدل آماری فوق  Yijkبرابر با عملکرد حیوانµ ،

منابع چربی در جیره از طریق بهبود تامین کلسترول

B(Xij-

مورد نیاز فولیکولها ،موجب افزایش تعداد فولیکولها و

) = X ..اثر وزن بعنوان کواریت = Animalj ،اثر حیوان

رشد فولیکولهای پیش تخمکگذاری میشوند (ماتوس

jام =Timek ،اثر زمان  kام =(Treat×Time)ik ،اثر متقابل

و همکاران  .)2551تخمکگذاری از فولیکولهای بزرگ

زمان در جیره آزمایشی و  =eijkاثر باقیمانده یا خطا

تر منجر به شکلگیری جسم زرد با اندازه بزرگتر می-

بود .برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی

شود که این نیز منجر به تولید و ترشح پروژسترون

کرامر استفاده گردید.

بیشتری شده و می تواند نرخ آبستنی را افزایش دهد

تعداد نتاج و دوقلوزایی در جدول  2نشان داده شده

(کری و همکاران  .)2559میزان آبستنی ،زندهمانی جنین

است .نتایج حاصل از جدول  2بیانگر باال بودن درصد

و همچنین اندازه تخمک در گاوهای تغذیه شده با جیره

برهزایی و زایش در جیره های غذایی حاوی دانه های

غنی از امگا ( 6دانه کتان) در مقایسه با دامهای تغذیه

روغنی نسبت به گروه شاهد می باشد ( .)P<5/55این

شده با دانه آفتابگردان بیشتر میباشد (پتیت و تاگیرا

نتایج با داده های تایتی و اواد ( ،)2552استفان و باتلر

مونگو  .)2553به نظر می رسد افزایش میزان  PGF2αدر

( )1992توماس و همکاران ( ،)1992دقیق کیا و همکاران

اوایل آبستنی برای زنده مانی جنین با از بین بردن زود

( )2512که با تغذیه منابع مختلف چربی میزان باروری

هنگام جسم زرد مخاطرهآمیز باشد (پتیت و تاگیرا

باالیی را نسبت به گروه شاهد مشاهده نمودند ،مطابقت

مونگو  .)2553بعضی از اسیدهای چرب غیر اشباع مانند

دارد .بر اساس گزارشات سالهای قبل در ایستگاه ،دام-

اسید لینولئیک باعث تشکیل آراشیدونیک اسید که پیش

های استفاده شده (نر و ماده) برای این بررسی دارای

ساز  PGF2αاست می شود ،آنزیمهای تنظیم کننده کلیدی

شرایط یکسان و تک قلوزا بوده و میانگین بره زایی و

برای این تبدیل شامل دلتا  5و  3دساچراز و سیکلو

دوقلوزایی نسبتا پایینی داشتند (دوقلوزایی  %13بره

اکسیژناز میباشد .اسیدهای چرب مشابه امگا  6می

زایی .)%115بنابر این افزایش تعداد نتاج در جیرههای

توانند به عنوان مهار کننده رقابتی این تنظیم کننده

آزمایشی ،به رغم پایین بودن درصد دو قلوزایی و

کلیدی

نمایید

تعداد نتاج گوسفند مغانی به اثرات جیره های غذاهای

(ابایاسیکارا و واتس .) 1999

میانگین جامعه = Treati ،اثر جیره آزمایشی iام،

تولید

پروستاگالندین

را

متوقف

اعمال شده در محدوده زمانی جفت گیری نسبت داد.
جدول -2تعداد نتاج و درصدهای باروری در میشهای تغذیه شده با جیرههای غذایی
جیره غذایی

تعداد نتاج

تعداد زایش

برهزایی ()%

چند قلوزایی ()%
تک قلو

دوقلو

( Fدانه بذرک)

12a

15a

125a

15

25a

( Sدانه سویا)

12a

15a

125a

15

25a

( Cشاهد)

15b

9b

111b

19

11b

حروف التین غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P<5/55می باشد.

نتایج حاصل از جدول  6حاکی از وجود تفاوت معنی

میانگینها نشان داد که گروههای تغذیه شده با دانه

دار وزن تولد بین گروههای آزمایشی می باشد .مقایسه

روغنی وزن تولد بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند
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( ،)P<5/55این دادهها با نتایج گزارش شده توسط سبرا

نسبت به تک قلو وزن کمتری داشتند که این تفاوت -

و حسن ( )2551و چاتورودی و همکاران (،)2553

معنی دار بود (.)P<5/51

مطابقت دارد .تغذیه مکمل در دوره آبستنی و بویژه در
ماه های آخر آن می تواند نقش تعیین کننده ای در وزن

هورمون ها

تولد برهها داشته باشد .اما نکته جالب توجه در آزمایش

روند تغییرات هورمونهای استروژن ،پروژسترون و

حاضر تاثیر مثبت تغذیه در دوره کوتاه مدت فالشینگ

انسولین از شروع آزمایش تا  15روز پس از جفتگیری

بر میزان وزن تولد بره ها بود .اگرچه پاسخ قانع کننده

در جدول  1گزارش شده است .مصرف دانههای روغنی

ای در این خصوص وجود ندارد.

(بذرک و سویا) در جیره ،سطوح استروژن ،انسولین،

بانتا و همکاران ( )2551با افزودن دانه سویا شاهد

خون را افزایش داد ( )P<5/51در حالیکه پروژسترون

افزایش وزن گوسالهها در گاوهای گوشتی بودند.

تحت تاثیر قرار نگرفت (جدول .)1در ضمن اثرات متقابل

همچنین تعداد بره های متولد شده (تک قلو یا دوقلو) نیز

جیره آزمایشی در زمان نیز برای فاکتورهای فوق الذکر

بر صفت وزن تولد اثر معنیداری داشت .بره های دوقلو

معنی دار بود .بدین معنی که با گذشت زمان و مصرف
دانههای روغنی غلظت خونی متابولیتها و هورمون
های خونی نیز تغییر یافت.

جدول  -3میانگین حداقل مربعات وزن تولد بره های نژاد مغانی در جیرههای غذایی آزمایشی
منابع تغییر

میانگین حداقل مربعات P value

جیره غذایی آزمایشی F

1/21±5/51a

جیره غذایی آزمایشی S

1/23±5/52a

جیره غذایی آزمایشی C

b

1/11±5/52

تک قلو

6/11±5/51a

دوقلو

6/515±5/51b

P<5/55

P<5/51

حروف التین غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار میباشد.

غلظت استروژن سرم خون در زمان استروس بین

فولیکول گذاشت ( 13/9mmدر مقابل .)11/1همچنین

جیرهها تفاوت معنی داری داشت ( .)P>5/51جیره  Fبا

نتایج مطالعه رابینسون و همکاران ( )2552بر روی گاو

 125/19پیکوگرم در میلیلیتر ،بیشترین میزان استروژن

شیری حاکی از افزایش اندازه فولیکول در جیره دارای

را در بین جیرههای آزمایشی داشت .افزایش میزان

دانه سویا بود (13/9mmدر مقابل  .)16/6در مطالعه

استروژن در نتیجه استفاده از منابع چربی با نتایج

دیگری هر چند که گروههای آزمایشی انرژی یکسانی

زاکوت و همکاران ( )2551و دقیقکیا و همکاران ()2512

دریافت کرده بودند ،استفاده از مکمل چربی در مقایسه

مطابقت دارد .باال بودن استروژن با بزرگتر بودن

با گروه شاهد ،فولیکولهای بزرگتری را ایجاد نمود ،که

فولیکولها در ارتباط است (رابینسون  .)1995آمبروس

نشان دهنده نقش ویژه چربی در رشد سلولهای

و همکاران ( )2553نشان دادند که استفاده از دانه بذرک

گرانولوزای فولیکول میباشد (لوسایو همکاران .)1992

در مقایسه با گروه شاهد تاثیر معنیداری روی اندازه
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جدول  -4تاثیر استفاده از جیرههای غذایی آزمایشی بر هورمونهای مرتبط با تولید مثل
>F

جیره ها
F

هورمون ها

C

S

جیره

زمان

Pr

جیره × زمان

استروژن()pg/ml
32/16±1/36

شروع آزمایش
21ساعت بعد از سیدربرداری

32/52±1/51

31/51±1/11

115/92±1/32b 125/56±1/51a 125/19±1/36a

15روز بعد از جفتگیری

-

-

5/51

5/51

5/51

-

پروژسترون()ng/ml
شروع آزمایش

1/55±/25

1/12±/25

1/51±/2

21ساعت بعد از سیدربرداری

1/22±/2

1/22±/2

1/55±/2

5/21

5/51

5/92

15روز بعد از جفتگیری

1/29±/2

1/66±/2

1/51±/2

5/16

5/51

5/51

انسولین( )ng/ml
شروع آزمایش

11/91±1/15

11/33±1/15

69/9±1/15

21ساعت بعد از سیدربرداری

59/51±1/15a

51±1/15a

11/51±1/15b

5/51

15روز بعد از جفتگیری

35/55±1/15

59/55±1/15

19/25±1/15

5/51

a

a

b

5/51
5/51

5/56
5/2

 Fدانه بذرک؛  Sدانه سویا و  Cشاهد
حروف التین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P<5/51میباشد

دانه های روغنی بذرک و سویا با فراهم نمودن مقادیر

های مصرف کننده دانه بذرک و سویا می تواند از دالیل

کافی کلسترول و به تبع آن افزایش هورمون انسولین

افزایش تعداد نتاج باشد.

می توانند رشد قطری فولیکولها را بهبود بخشیده و با

غلظت انسولین در بین گروههای آزمایشی متفاوت بود

افزایش سطح استروژن ،باعث تخمکریزی بیشتری

(( )P<5/51جدول  .)1باالترین غلظت هورمون انسولین

شوند (رابینسون  .)1995تفاوت معنیداری در مقدار

در جیره  Fبا ( 35/5 )ng/mlمشاهده گردید ،اگرچه

استروژن بین حیوانات مصرف کننده بذرک و سویا

تفاوتی بین گروههای مصرف کننده دانههای روغنی

مشاهده نشد .تعداد نتاج در هر گروه آزمایشی میتواند

وجود نداشت .مصرف دانههای روغنی سطوح انسولین

همبستگی زیادی با غلظت استروژن در مرحله

سرم را در مقایسه با گروه شاهد افزایش دارد

پرواستروس و استروس داشته باشد ،به این معنی که

( )P<5/51که می تواند در افزایش برهزایی موثر باشد.

غلظت زیاد استرادیول در فاز فولیکولی با فیدبک مثبت،

افزایش در میزان انسولین با مشاهدات چارلز و

سبب سرژ ترشحی گونادوتروپینها میشود .این

همکاران ( ،)2552الموگلیا و همکاران ( )1992و دقیق

مکانیسم هم از راه افزایش فرکانس ترشحی  GnRHو

کیا و رهبر ( )1691که اظهار داشتند مصرف منابع

GnRH

چربی موجب افزایش انسولین میشود مطابقت دارد.

سبب آزاد شدن  LHو  FSHخواهد شد (ضمیری .)1615

احتماال این افزایش در غلظت انسولین تحت تاثیر افزایش

در آزمایش حاضر سطوح باالتر استروژن در میش

میزان پروپیونات (پیش ماده گلوکز) در شکمبه ناشی از

هم با افزایش حساسیت هیپوفیز پیشین نسبت به

اسیدهای چرب غیر اشباع جیره باشد؛ پیشتر توماس و
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همکاران ( )1992با استفاده از منابع مختلف چربی در

بیشترین میزان افزایش گلوکز دربین جیرهها درجیره

جیره گاو چنین مکانیسمی را مطرح نموده بودند.

مشاهده شد 21 .ساعت بعد از سیدر برداری ،گلوکز

انسولین سرم نشان دهنده میزان انرژی مصرفی در دام

سرم در گروههای مصرف کننده دانههای روغنی غلظت

است (استاپلس و همکاران  )1991و میزان پایین

باالیی داشت که بدلیل تداوم مصرف دانههای روغنی در

انسولین در سرم نشان دهنده باالنس منفی انرژی در

این گروهها ،بعد از جفتگیری نیز افزایش یافت .چنین

دام می باشد (کانفیلد و باتلر  .)1991بهبود باروری دام

افزایشی در میزان گلوکز در نتیجه استفاده از منابع

در گرو تولید مقادیر کافی از هورمون های استروئیدی

چربی با نتایج ویتنی و همکاران ( )2555و توماس و

در سطح تخمدان می باشد و انسولین نقش مهمی را در

همکاران ( )1992مطابقت دارد .گلوکز یک منبع مهم

فرآیند ساخت هورمونهای استروئیدی بعهده دارد

انرژی برای تخمدانها بوده و بعنوان سوخت متابولیکی

(استاپلس و همکارن  .)1991انسولین موجب افزایش

اولیه مورد استفاده سیستم عصب مرکزی مطرح می-

میزان استروژن در فولیکول شده (باتلر و همکاران

باشد .در صورت ناکافی بودن دسترسی به گلوکز قابل

 )2551و افزایش قطر فولیکول را سبب می شود .وقتی

استفاده ،آزادسازی  GnRHاز هیپوتاالموس کاهش می-

فولیکول به مرحله آنترال می رسد قطر اووسیت افزایش

یابد (رابی و لین  ،2555رابی و همکاران  .)1999گاوهای

می یابد .اووسیت جریان خون مستقیم نداشته و برای

تغذیه شده با دانه بذرک غلظت گلیکوژن کبدی باالیی

تامین نیازهای غذایی به سلولهای گرانولوزا وابسته

نسبت به سایر جیرههای حاوی چربی غیر اشباع داشتند

است و تکثیر و ازدیاد سلولهای گرانلوزا توسط انسولین

(پتیت و تاگیرامونگو  .)2553مطالعات نشان داده است

صورت می گیرد (ضمیری  .)1622تغذیه دامهای ماده با

که اسیدهای چرب در شکمبه بیو هیدروژنه شده و با

دانه روغنی سویا و بذرک باعث افزایش اسیدهای چرب

تغییر الگوی تخمیر در شکمبه موجب افزایش پروپیونات

غیر اشباع و رشد سلولهای گرانولوزا میشود .در نتیجه

نسبت به استات میشوند (بیرس و شلینگ .)1911

این امر فولیکولها رشد کرده و با افزایش میزان

پروپیونات پیش ماده اصلی برای فعالیت گلوکونئوژنزی

استروژن ،نرخ تخمک ریزی و در نهایت باروری افزایش

در کبد بوده و موجب سنتز گلوکز میشود .همچنین

می یابد.

گلیسرول حاصل از هیدرولیز چربی در دانههای روغنی

غلظت پروژسترون سرم خون تحت تاثیر جیرههای

به پروپیونات تبدیل میشود که از طریق فرآیند

غذایی قرار نگرفت و تفاوت معنیداری بین گروهها

گلوکونئوژنز باعث افزایش گلوکز سرم میگردد (جن

مشاهده نشد (جدول  .)1اثر زمان بر روی غلظت

کینز و آدامز  ،2552هس  .)2551افزایش گلوکز خون

پروژسترون معنیدار بود ( .)P<5/51این پدیده کامال

افزایش غلظت انسولین خون را بدنبال دارد (رایان و

طبیعی است چرا که جسم زرد در این مرحله کامال فعال

همکاران  ،)1995همچنین افزایش گلوکز تاثیر مثبتی

بوده و تولید پروژسترون می نماید.

روی آزاد شدن  LHدارد (فان استون  ،1995چالوپا و

F

همکاران  )1913که باعث تولید فولیکولهای بزرگ و در
متابولیت ها

نتیجه افزایش میزان باروری میگردد .بنابر این تعداد

روند تغییرات غلظت متابولیتهای خونی شامل گلوکز،

نتاج حاصل از هر جیره میتواند همبستگی زیادی با

کلسترول و  BUNدر گروههای آزمایشی در جدول 5

غلظت گلوکز در مرحله پرواستروس و استروس داشته

گزارش شده است.

باشد.
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جدول  -5تاثیر استفاده از جیرههای غذایی آزمایشی بر متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل
Pr > F

جیره آزمایشی
F

متابولیتها

C

S

جیره

زمان

جیره *زمان

گلوکز ()mg/dl
21/91±6/25

65/62±6/16

23/56±6/12

 21ساعت بعد از سیدربرداری

35/66±6/25a

32/51±6/16a

52/11±6/12b

5/51

 15روز بعد از جفتگیری

121/61±6/25

125/16±6/16

15/95±6/12

5/51

شروع آزمایش
a

a

b

5/51
5/51

5/51
5/51

کلسترول ()mg/dl
شروع آزمایش

19/51±1/11

21/62±1/11

19/5±1/11

 21ساعت بعد از سیدربرداری

65/33±1/11a

65/31±1/11b

21/15±1/11c

5/51

11/31±1/5

12±1/11

22/51±1/11

5/51

 15روز بعد از جفتگیری

b

a

c

5/51
5/51

5/51
5/51

)mg/dl( BUN
شروع آزمایش

16/26±1/29

16/31±1/62

15/26±1/61

 21ساعت بعد از سیدربرداری

11/15±1/29

61/65±1/62

15/26±1/61

5/512

5/51

5/15

 15روز بعد از جفتگیری

55/62±1/29

55/15±1/62

12/11±1/61

5/95

5/52

5/15

 ) Fدانه بذرک)؛  ) Sدانه سویا )و ( Cفاقد دانه روغنی)
حروف التین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P<5/51میباشد.

غلظت کلسترول سرم خون در بین جیرهها تفاوت معنی

گیرد (رابی و همکاران  .)2555تحقیقات نشان داده که

داری داشت (( )P<5/51جدول  .)5بیشترین میزان

همبستگی مثبتی بین جذب گلوکز و کلسترول توسط

کلسترول مربوط به جیره  Fبا  )mg/dl( 11/31بوده که -

سلولهای تخمدان وجود دارد به این مفهوم که با

(.(P>5/51

افزایش جذب کلسترول و افزایش میزان هورمون

غلظت کلسترول تا  15روز بعد از جفتگیری هم به خاطر

انسولین جذب گلوکز نیز افزایش مییابد (رابی و

ماهیت دانههای روغنی و تداوم مصرف آنها باعث

همکاران  .)2555جذب همزمان گلوکز و کلسترول با

افزایش در غلظت سرمی کلسترول گردید .این افزایش

تاثیر بر هورمونهای گونادوتروپیکی موجب آزاد

در کلسترول خون در نتیجه استفاده از منابع چربی با

سازی  LHمی شود (فالینت و دنتون  .)1939افزایش در

نتایج ،کارول و همکاران ( ،)1992آراندا و همکاران

میزان  LHنیز منجر به بوجود آمدن فولیکولهای بزرگ

( )2515و رایان و همکاران ( )1992مطابقت دارد.

و افزایش سطوح استروژن در مرحله استروس شده و

ماتوس ( )2551نشان داد که استفاده از مکمل چربی در

همچنین موجب بوجود آمدن جسم زرد بزرگ جهت

جیره می تواند غلظت کلسترول در مایع فولیکولی را

حفظ آبستنی می شود .کلسترول پیشساز هورمونهای

افزایش دهد .پتیت و همکاران ( )2551و چیلد و همکاران

استروئیدی بوده و همچنین بعنوان منبع انرژی و

( )2551افزایش سطوح کلسترول سرم را هنگام استفاده

سوخت تخمدانها نیز بحساب میآید (بائو و همکاران

از دانههای روغنی بذرک و سویا در گاو ،گزارش

 ،1995کارول و همکاران  .)1992بنابر این افزایش

نمودند .جذب کلسترول و گلوکز توسط تخمدان در

کلسترول در جیره دانه بذرک احتماال با افزایش میزان

تفاوت معنی داری با سایر جیرهها نشان داد

حضور هورمونهایی مانند انسولین و  IGF-1انجام می
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کلسترول در فولیکول باروری و تعداد نتاج را افزایش

پروژسترون در بین گروهها تحت تاثیر جیره قرار

داده است.

نگرفت ،ولی با توجه به سیر صعودی آن در جیره

تفاوت معنیداری در میزان  BUNدر بین جیرههای

غذایی حاوی دانههای روغنی مورد مطالعه ،مصرف

مصرفی مشاهده نگردید (جدول .)5

سطوح باالتر آن منطقی بنظر میرسد .افزایش در میزان
باروری و تعداد نتاج در گروههای تغذیه شده با دانه

نتایج بحث

های روغنی احتماال به دلیل افزایش میزان استروژن در

یافته های این تحقیق نشان دهنده تاثیر دانه های روغنی

زمان استروس و همچنین باال بودن میزان انسولین و

بر روی میزان باروری و بره زایی در میشهای مغانی

گلوکز در سرم خون (که نشان دهنده باال بودن آن در

می باشد .دانه های روغنی به عنوان یک منبع انرژی و

فولیکول است) میباشد .همچنین استفاده از دانه های

تامین کننده اسیدهای چرب ضروری در دوره فالشینگ

روغنی در جیره منجر به افزایش وزن نتاج گردید.

و در خارج از فصل تولیدمثلی موجب بهبود در میزان
باروری و بره زایی گردید.
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استروژن ،انسولین ،گلوکز و کلسترول بیشتری را

مغانی تقدیر و تشکر بعمل میآید.
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