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 چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین منابع مختلف چربی در جیره فالشینگ با راندمان تولیدمثل بزهای مرخز 

ای و هورمونی با تعداد نتاج حاصل از هر زایش، برآورد های تغذیهمیزان همبستگی بین متابولیت انجام شد. بدین منظور

گروه  کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل: 44±26/1وزن  مرخز با میانگینراس بز ماده  سی و دوگردید. 

A 1گروه ، + جیره پایهبه ازای هر راس  دانه جو مگر 444)روزانهB  (آفتابگردان + جیره پایه  گرم روغن 39)روزانه ،

دریافت نمودند.  فقط جیره پایهبعنوان تیمار کنترل که بزها  C گروهو  (گرم روغن سویا + جیره پایه 88روزانه ) B 9 گروه

سازی همزمانسیدر  استفاده از روز با 18مدت ه هفته بعد از تلقیح مصنوعی بود. بزها ب 6هفته قبل و  4دوره فالشینگ 

نوبت بعد از  9گیری از بزها در گردیدند. خونتلقیح  با اسپرم تازهبرداری سیدرساعت پس از  48 و فحلی شده

زایی را بزغالههای فالشینگ میزان باروری و استفاده از جیرهروز بعد از تلقیح مصنوعی انجام شد.  64برداری و رسید

. همبستگی (P<41/4)در دوره فالشینگ باعث افزایش وزن تولد نتاج شد  . مصرف منابع چربی(P<41/4)بهبود بخشید 

استروژن و . همبستگی بین (P<40/4)دار بود با تعداد نتاج معنی فولیکولیدر فاز سرم غلظت استروژن، گلوکز و پروتئین 

شده، تغییر در غلظت . بر اساس مدل ارائه (P<46/4)دار بود با تغذیه جیره فالشینگ مثبت و معنیپروتئین سرم 

بیشترین تاثیر را بر تعداد نتاج به همراه داشت  گیری شدهی اندازههانسبت به سایر متابولیت در فاز فولیکولیاستروژن 

(41/4>P) . 08/4) ددار بوهمبستگی بین غلظت پروژسترون با تعداد نتاج مثبت و معنیمیزان روز بعد از تلقیح،  64درr= 

،41/4>P .)صفاتتحقیق نشان داد که تغذیه منابع چربی و جو در دوره فالشینگ باعث بهبود  این نتایج بطورکلی 

 . شدندبز مرخز در تولیدمثلی 

 

 های خونی، وزن تولد، فالشینگلیتزایی، متابو: بز مرخز، نرخ بزغالهکلیدی واژگان

 

 

 مقدمه

 محور با اثر بر عملکردافزایش سطح تغذیه 

ترشح  با تاثیر برز و هیپوفی -هیپوتاالموس

 و سترون، استروژن، انسولینژها، پروگنادوتروپین

و کیفیت تخمک  گذاریتخمکنرخ تواند می هورمون رشد

 .(6442)اسکارموزی و همکاران  را تحت تاثیر قرار دهد
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ریزی را در طول فصل تولیدمثل، بهبود تغذیه، نرخ تخمک

بل از در زمان کوتاهی قبطوریکه بیشتر خواهد کرد 

شروع فصل تولیدمثل، فالشینگ با افزایش امتیاز 

 در بز باعث بهبود تولیدمثل 0/9به  0/6از  1وضعیت بدنی

همچنین . (6444براون و بوکویر -)والکدن شودمی

ن داده شان گاوهای شیریروی ر بآزمایشات متعدد 

 استاپلس) لقاح نرخ، مصرف منابع متفاوت چربی که است

بخشد را بهبود میباروری  و (6442و همکاران 

نشتا و همکاران -و فوالدی 6442و همکاران  استاپلس)

های مادههای جیره با فراهم ساختن پیش چربی .(6443

های استروئیدی و الزم برای ساخت هورمون

ها و جسم ها باعث بهبود فعالیت فولیکولپروستاگالندین

 دارندان زرد شده و اثر مثبتی بر تولیدمثل نشخوارکنندگ

عمدتا افزایش غلظت فالشینگ . (6444)ماتوس و همکاران 

ها را سبب شده که عملکرد ها و هورمونبرخی متابولیت

و  1338)چیلیارد و همکاران  بخشندباروری را بهبود می

و اسکارموزی و همکاران  6444ماتوس و همکاران 

درصد  0همچنین گزارش شده است که تغذیه  .(6442

های کامال مخلوط صورت جیرهه ب چربیهای مکمل
6(TMR)  گیری بزها، باعث روز قبل از جفت 40و به مدت

ها شده و میزان دوقلوزایی افزایش وزن تولد بزغاله

با توجه به اینکه به . (6442)تاتی و اوارد  افزایش یافت

صورت سنتی جو بعنوان مکمل غذایی فالشینگ در اکثر 

د استفاده قرار می گیرد در دامداری ها و روستاها مور

این آزمایش تالش گردید تا با جایگزینی جو با منابع 

انرژی حاصل از چربی تاثیر نوع منبع انرژی بر راندمان 

بنابراین هدف از تولیدمثلی مورد بررسی قرار گیرد. 

منابع چربی و  انجام تحقیق حاضر بررسی اثرات تغذیه

ل بزهای مرخز بر صفات تولیدمث جو در دوره فالشینگ

های بیوشیمیایی و و تعیین میزان همبستگی بین متابولیت

میزان با  سرم خون در فاز فولیکولی هورمونی

 .بودبر اثر تغذیه،  زاییبزغاله

                                                           
8 -Body Condition Score (BCS) 

9 -Total Mixture Ration 

 مواد و روش

متوسط پژوهش در ایستگاه دامپروری سنندج با این 

متر از سطح دریا و میانگین درجه حرارت  1929ارتفاع 

، هم سنراس بز ماده  96 ، با استفاده ازC°1/19سالیانه 

 44±26/1 شکم زایش، وزن 6 ئی،تک قلوزابا سابقه 

، در شروع فصل تولیدمثل )اواخر مرداد و کیلوگرم

و  بصورت تصادفی انتخابانجام شد. بزها  شهریور ماه(

به شرح زیر مورد مطالعه قرار  راسی 8 گروه 4در 

دانه  مگر 444وزانه )رفالشینگ با جو  :A گرفتند. تیمار

 :1Bتیمار  + جیره پایه؛  دام(راس جو به ازای هر 

گرم روغن  39)روزانه  فالشینگ با چربی هیدروژنه

 :9B + جیره پایه؛ تیمار به ازای هر دام( آفتابگردان

گرم روغن  88)روزانه فالشینگ با چربی غیر اشباع 

ان : بعنوC+ جیره پایه؛ و تیمار  به ازای هر دام( سویا

را دریافت  فقط جیره پایهتیمار شاهد که در آن بزها 

خوراکی مورد  نمودند. در طول دوره آزمایشی جیره

 49نیاز بزها بر اساس احتیاجات با میانگین وزن 

کیلوگرم و شروع فصل تولیدمثل بر اساس جیره پایه 

تنظیم  (NRC, 1996)ایستگاه تحقیقاتی بز مرخز و جداول 

انرژی و پروتئین در  کل ته میزان(. الب1شد )جدول 

از  بیشتر یکسان و تیمارهای فالشینگهای خوراکی جیره

بزها آزادانه به  (.1بود )جدول  گروه کنترل یا تیمار پایه

داشتند. پس آب و آجر لیسیدنی مکمل معدنی دسترسی 

های غذایی به صورت کامال مخلوط، جیره کردن از آماده

ر و غروب به تفکیک هر وعده صبح، ظه 9روزانه در 

تیمار در اختیار بزها قرار گرفت، سپس مقدار خوراک 

مصرفی و باقیمانده خوراک روزانه هر گروه آزمایشی 

هفته  4شامل دوره فالشینگ شد. گیری میجداگانه اندازه

کیا و )دقیق هفته بعد از تلقیح مصنوعی بود 6قبل و 

گی انجام کشی بزها به صورت هفت. وزن(6416همکاران 

شد. در تیمارهای فالشینگ امتیاز وضعیت بدنی در 

بود و در زمان تلقیح  0/6 شروع دوره در حدود

استفاده از  بارسید. دوره فحلی بزها  9مصنوعی به 
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مدت همزمانی بر  .گردید همزمان ،روز18بمدت  1سیدر

 48 .انجام گرفت اساس کاتالوگ شرکت سازنده سیدر

بزها با استفاده از اسپرم  ،برداریسیدرساعت پس از 

ساله همان نژاد که در گله موجود  9راس بز نر  4تازه 

ها بین بودند، تلقیح مصنوعی شدند. البته توزیع اسپرم

گیری از تیمارها یکنواخت و تصادفی بود. برای اسپرم

بزهای نر، عالوه بر نگهداری جداگانه از گله و تغذیه 

اده شد و در روز تلقیح یکسان، از قبل به آنها آموزش د

آوری شد. با استفاده از واژن مصنوعی از آنها منی جمع

سپس با حفظ دمای طبیعی منی با شیر پاستوریزه کم 

مخلوط و رقیق  1به  1چرب هم دما با منی با نسبت 

ها، با حفظ شدند. بعد از انتقال منی رقیق شده به پایوت

لقیح شد. دمای اولیه به درون سرویکس بزهای ماده ت

الزم بذکر است که بزهای نر بر اساس رکوردگیرهای 

ثبت شده و شناسنامه اصالح نژادی موجود در ایستگاه 

که آزمون والدین و نتاج داشتند انتخاب شدند. بطوریکه 

بزهای نری که والدین آنها بصورت تک قلو متولد شده 

بودند و همان بزهای نر تک قلو متولد شده بودند و بر 

های که از این بزهای نر گزارشات ایستگاه در گله اساس

جهت جفتگیری انتخاب شده بود عمدتا نتاج تک قلو متولد 

شدند، استفاده شد. هدف از انتخاب بزهای نر تک می

قلوزا کاهش حداالمکان خطای ناشی از اثرات ژنتیکی 

چندقلوزایی بر اساس رکوردهای ظاهری بود. همچنین 

رد آزمایش نیز از رکوردهای برای بزهای ماده مو

ظاهری ثبت شده مربوط به آنها در زمینه تک قلوزایی 

المقدور خطای ناشی از اثرات ژنتیکی، استفاده شد تا حتی

ای تری از تیمارهای تغذیهکاهش و برآوردهای دقیق

مورد آزمایش در رابطه با صفات تولیدمثلی بدست آیند. 

تعداد نتاج،  گیری شده شامل:صفات ظاهری اندازه

 .آبستنی و وزن تولد بود

 

 

                                                           
8- Controlled  Intravaginal  Drug-Releasing  devise (CIDR); 

(Pfizer  New  Zealand  Ltd,  Auckland,  New  Zealand) 

 های خوننمونه

 9های خون در زمان قبل از وعده صبحگاهی و در نمونه

ساعت پس از  36و  48، 6زمان در فاز فولیکولی یعنی 

به منظور آوری شدند. همچنین سیدربرداری جمع

ارزیابی تلقیح مصنوعی منجر به آبستنی و عدم بازگشت 

های ز بعد از تلقیح مصنوعی نمونهرو 64به فحلی در 

هایی که در زیر آوری و عالوه بر متابولیتخون جمع

گیری هتوضیح داده شده است، پروژسترون نیز انداز

وژ با دور یجداسازی سرم خون با دستگاه سانتریف شد. 

تا های سرم نمونه و انجام گرفت دقیقه 10به مدت  9444

درجه سانتیگراد در  -64در دمای  گیریاندازهزمان 

گلوکز  .(6416کیا و همکاران )دقیقشدند فریزر نگهداری 

 4، فسفرBUN9)ای خون )، پروتئین و نیتروژن اوره6سرم

با استفاده از دستگاه  0(BHBAو بتاهیدروکسی بوتیرات )

گیری شدند. سطوح اندازه Geneus 20)اسپکتروفتومتر )

و  2یتهای استرادیول با استفاده از کهورمون

دستگاه االیزا  و  2پروژسترون سرم با استفاده از کیت

 گیری شدند.( اندازهAwareness model, WA, USAمدل )

 

 

                                                           
 پارس آزمون، تهران، ایران ؛ 412-044-1- 9
   درمان کاو، اصفهان، ایران - 9

 زیست شیمی، تهران، ایران ؛ 14-012- 4
5 -RB-1007; Randox, Antrim, UK 

1 ELA-2693- DRG, Marburg, Germany  
7 ELA-1561-DRG, Marburg, Germany 
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 های آزمایشیمواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب جیره -1جدول 

 جیره پایه 9Bتیمار  8Bتیمار  Aتیمار  اقالم جیره 

      جیره پایه

 92 92 92 92 کاه جو )%(      

 91 91 91 91 پروتئین خام( )%( %85یونجه )      

 95 95 95 95 8پلت کنسانتره 

 85 85 85 85 دانه جو )%( 

 9 9 9 9 سبوس گندم )%( 

      مکمل فالشینگ

 - - 29 - (g) 9روغن هیدروژنه شده آفتاب گردان 

 - 11 - - (g) 9روغن سویا 

 - - - 444 (gدانه  جو  ) 

 - 85 995 995 (g) 4یونجه  

     اجزای شیمیایی 

 92/4 92/4 92/4 1/9 (Mcal/Kg)انرژی قابل هضم  
 TDN (%) 1/21 1/21 1/21 14 

 4/88 4/81 4/81 4/81 (%)پروتئین خام  

 9/9 19/9 19/9 1/9 (%)کلسیم  

 45/9 77/9 77/9 74/9 (%)فسفر  
 A، ویتامین )%0، مالس %0، تفاله چغندرقند %10، کنجاله پنبه دانه %10، کنجاله سویا %96، دانه ذرت %60انه جو : دپروتئین( %14پلت کنسانتره )اجزای ترکیبات  1

 . %9( و مکمل معدنی Dو 

، %60 م اسیدهای چرب اشباعمکیلوکالری انرژی، ماگزی 344گرم آن:  144شده، شرکت صنعتی نازگل، ارزش غذایی  ، روغن آفتاب گردان هیدروژنه1Bتیمار 6

 .%64، اسیدهای چرب ترانس %6و اسید لینولنیک حداکثر  %2اسید لینولئیک 
گرم، اسید  16-12اسیدهای چرب اشباع  مکیلوکالری انرژی، ماگزیم 344گرم آن:  144، روغن مایع سویا، شرکت صنعتی نازگل، ارزش غذایی 6Bتیمار 9

  گرم. 6-11و اسید لینولنیک حداکثر  گرم 06-08لینولئیک 
مقدار پروتئین در جیره های فالشینگ مقادیر  سازیبه منظور یکسان  .(%16*444گرم پروتئین به جیره اضافه نمود ) 8/4معادل  Aاستفاده از دانه جو در تیمار 4

 متفاوتی یونجه در مکمل فالشینگ به جیره اضافه گردید. 

A  ،1فالشینگ با دانه جوB  ،6فالشینگ با روغن آفتابگردانB شینگ با روغن سویا و فالC گروه کنترل 

 

 تجزیه آماری

آزمایش حاضر در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. 

زایی و تعداد درصد بزغاله صفات لیتحل و هیتجز یبرا

برای و  روش آزمون دقیق فیشر و Freq هیرو از نتاج

سطوح هورمون استروژن، پروستروژن و سایر 

برای و  Mixed و GLMی هاهیرو از های خونیمتابولیت

نرم افزار  LOGISTIC از رویهپارامترهای همبستگی 

(SAS 9.1) ( استفاده شدSAS, 2003)آماری به  . مدل

 شرح زیر بود:
ijk+e ik+ (Treat*Time)k +Time j+Animali =µ +TreatijkY  

= میانگین µبرابر با عملکرد حیوان،  ijkY فوقآماری  در مدل

 kTime  ام،j=اثر حیوان  jAnimal ام،iثر تیمار = اiTreat جامعه،

اثر متقابل زمان در تیمار و  = ik (Treat*Time)ام، k=اثر زمان 

ijke .اثر باقیمانده یا خطا بود= 
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گیری شده اندازه استرادیولآنالیز واریانس ارتباط برای 

 با تعداد نتاج از مدل زیراستفاده شد:    

 

 نتایج

 تعداد تک، دوقلو و بزغاله سه قلو و نیز نرخنتاج، تعداد 

به نشان داده شده است. نتایج  6زایی در جدول بزغاله

زایی در و بزغاله تعداد نتاجبیانگر افزایش  دست آمده

 کای مجذور آماری آزمونتیمارهای آزمایشی است. 

زایی در نتیجه استفاده از بهبود نرخ بزغالهبیانگر  نیز

دو ه (. مقایسه دو ب>40/4P) زمایشی بودتیمارهای آ

دار بین گروه دریافت تیمارها بیانگر وجود اختالف معنی

  (.P< 40/4کننده مکمل جو و گروه شاهد بود )

 

 در بز مرخز و نرخ بزغاله زایی زاییاثر تیمارهای آزمایشی بر میزان بزغاله -2جدول 

 خ  بزغاله زایی)%(نر سه قلو دوقلو تک فراوانی بزغاله زایی تیمار

A 10 6 0 1 0/182 

1B 16 9 9 1 4/121 

6B 11 4 6 1 1/102 
C 2 0 1 4 2/112 

A  ،1فالشینگ با دانه جوB  ،6فالشینگ با روغن آفتابگردانB  فالشینگ با روغن سویا وC گروه کنترل 

 

 آزمون مجذور کای در تیمارهای آزمایشی و مقایسه دو به دو تیمارها -3جدول

P Value 2  

124/4 292/4 A vs. B1 

438/4 834/1 A vs. B2 

*446/4 224/4 A vs. C 

644/4 946/4 B1 vs. B2 

191/4 498/6 B1 vs. C 

664/4 922/1 B2 vs. C 

*443/4 682/6 Total 

 درصد 5اختالف در سطح *

 

 وزن تولد

حاکی از وجود تفاوت  9جدول ارائه شده در نتایج 

وزن تولد بر اساس ن تولد بین تیمارها، دار در وزمعنی

هاست بزغاله یتقلو و جنسقلو، دوقلو و سهتک

(41/4>P). تیمارهایB2 , B1   بیشترین وزن تولد را

مصرف بطوریکه در این تیمارها، . (P< 41/4)داشتند 

منابع چربی باعث افزایش وزن تولد نتاج حاصل از آن 

داری بین منابع نیهر چند از لحاظ آماری تفاوت مع ،شد

(. 4)جدول مختلف چربی مورد استفاده مشاهده نشد 

های متولد شده و جنس بزغاله بر صفت تعداد بزغاله

های . بزغاله(P<41/4)داری داشت وزن تولد اثر معنی

های دوقلو نسبت به قلو نسبت به دوقلوها و بزغالهسه

های لهقلو دارای وزن تولد کمتری بودند. همچنین بزغاتک

های نر دارای وزن تولد کمتری ماده نسبت به بزغاله

 . (P<41/4)داری با هم داشتند بودند و تفاوت معنی
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اثر تیمارهای آزمایشی بر  وزن تولد براساس تک  -4جدول 

 هاقلو، دو قلو و چند قلو و جنسیت بزغاله

 وزن تولد تیمار

A a46/4±20/6 

1B a46/4±34/6 

6B a46/4±30/6 
C b46/4±24/6 

 وزن تولد نوع تولد

1 a41/4±32/6 

6 b41/4±84/6 

 c46/4±23/6 چند قلو

 وزن تولد جنس بزغاله

 a41/4±82/6 نر

 b41/4±22/6 ماده
حروف غیر مشابه در ستون مربوط به وزن تولد بیانگر وجود اختالف 

 است. 41/4معنی دار در سطح 

A  ،1فالشینگ با دانه جوB  6با روغن آفتابگردان، فالشینگB  فالشینگ با

 گروه کنترل Cروغن سویا و 

و  BHBAمیزان گلوکز،  بر جیره فالشینگ تغذیه اثر

  خون فسفر

نتایج آزمایش نشان داد که همبستگی مثبتی بین میزان 

و فسفر سرم خون در تیمارهای فالشینگ  BHBAگلوکز، 

 رچه تنها( اگ0)جدول  شتزایی وجود دابا میزان بزغاله

 دار بودهمبستگی غلظت گلوکز با تعداد نتاج مثبت و معنی

(41/4 >P).  بطور جالب توجهی همبستگی بسیار باالیی

سرم خون  BHBAبین مصرف جیره فالشینگ و میزان 

که البته همبستگی بین این  (P< 41/4)وجود داشت 

متابولیت و میزان بزغاله زایی چندان چشمگیر نبود و 

بر خالف گلوکز  BHBAه این نکته است که نشان دهند

 . یند تولید مثلی ایفا نمی کندآنقش چندانی در فر

 

 
 

 

های انرژی سرم خون در فاز فولیکولی و تعیین  میزان همبستگی بین تعداد بزغاله متولد شده با میزان متابولیت -5جدول 

 جیره فالشینگ نسبت به کنترل(ها با میزان تغذیه )های انرژی و همبستگی متابولیتمتابولیت

 فسفر BHBA گلوکز تیمار

A a30/4±48/04 b03/4±02/14 b18/4±03/0 

1B a30/4±21/04 cb03/4±44/11 ab18/4±42/2 

6B b30/4±19/04 c03/4±92/16 a18/4±13/2 
C a30/4±24/06 a03/4±36/2 ab18/4±42/2 

 همبستگی 

 -96/4 30/4** 12/4 دریافت جیره فالشینگ

 11/4 61/4 09/4** میزان بزغاله زایی )%(
 است. 41/4دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون اعداد، بیانگر وجود اختالف معنیو  **

A  ،1فالشینگ با دانه جوB  ،6فالشینگ با روغن آفتابگردانB  فالشینگ با روغن سویا وC گروه کنترل 

 

سرم  اثر تغذیه جیره فالشینگ بر وضعیت پروتئین

 و تولیدمثل خون

غلظت پروتئین سرم بر تعداد نتاج حاصل از هر زایش 

های فالشینگ توسط جیره دریافت(. 0موثر بود )جدول 

بزهای ماده منجر به افزایش پروتئین سرم خون گردید 

باالی بین میزان پروتئین و دریافت جیره که  همبستگی 

در (. +=P ،32/4r< 41/4)فالشینگ موید این نکته است 

دانه جو بیشترین غلظت پروتئین سرم استفاده از این بین 

 (P< 40/4)  داشترا به همراه  را در مرحله استروس

همچنین نتایج این بررسی نشان داد اگرچه (. 2)جدول 
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همبستگی بین پروتئین سرم و باروری چندان باال نبود 

، P< 40/4)دار بود ولی این همبستگی مثبت و معنی

9/4r=+ ) همچنین بر خالف تصور غلظت (. 0)جدول

BUN رسد در بر باروری تاثیر منفی نداشت. به نظر می

تواند اثرات منفی بر باروری داشته های باال میغلظت

باشد و میزان آن در آزمایش فعلی در حدی نبوده است 

 بتواند اثرات منفی خود را بروز دهد. که 
 

ن در فدداز سددرم خددو BUNمیددزان پددروتئین و  -6جدددول 

فولیکولی و تعیین میزان همبستگی بین تعداد بزغاله متولد 

های پروتئیندی سدرم خدون و همبسدتگی     شده با متابولیت

  )جیره فالشینگ نسبت به کنترل(ها با میزان تغذیه متابولیت

 BUN پروتئین سرم تیمار

A a16/4±28/8 b23/4±26/64 

1B ab16/4±06/8 a23/4±48/61 

6B b16/4±94/8 a23/4±20/64 
C c16/4±23/2 a23/4±49/64 

 همبستگی 

 00/4 32/4** دریافت جیره فالشینگ

 10/4 63/4* زایی )%(میزان بزغاله
دار و حروف غیر مشابه در هر ستون اعداد، بیانگر وجود اختالف معنی **

 است. 40/4بیانگر اختالف در سطح  *و  41/4در سطح 

 

 ر وضعیت هورموناثر تغذیه جیره فالشینگ ب

 استروژن در فاز فولیکولی

بتای سرم تیمارهای آزمایشی -12میانگین استرادیول 

غلظت  . همچنین( بودpg/ml 2±91 ) یدر فاز فولیکول

استروژن در تیمارهای مصرف کننده منابع چربی نسبت 

غلظت  .دار نبودبه تیمار شاهد بیشتر بود ولی معنی

منابع مختلف چربی تیمارهایی که  استروژن سرم در

داری نداشتند ولی دریافت کرده بودند تفاوت معنی

ها و تیمار نسبت به مصرف چربی دانه جومصرف 

کنترل باعث افزایش غلظت استروژن شد و نسبت به 

میزان  .(P< 49/4)داری داشت سایر تیمارها تفاوت معنی

بتای سرم با -12 همبستگی بین افزایش سطح استرادیول

همچنین  .(+=P ،20/4r< 16/4)مثبت بود فالشینگ 

بتا سرم با تعداد -12 همبستگی بین میزان استرادیول

(. در بین +=P ،2/4r< 41/4) ددار بونتاج معنی

گیری شده افزایش غلظت استروژن های اندازهمتابولیت

، P< 41/4)داری داشت زائی اثرات معنیبر میزان بزغاله

00/19=+2χون لجیستیک به روش (. با آنالیز رگرسی

Backward با تعداد نتاجدر فاز فولیکولی ها بین متابولیت ،

استروژن، گیری شده )های اندازهبین متابولیتاز 

تنها  (و پروتئین سرم BHBA ،BUNپروژسترون، گلوکز، 

بود که  استروژن، موثر در افزایش چندقلوزاییمتابولیت 

قلو  nحتمال ا 1ارائه شد. در مدل  1نسبت آن با مدل 

قلو بودن به ازای افزایش در  (n-1)شدن نتاج نسبت به 

واحد استروژن است. مصرف دانه جو در تیمار فالشینگ 

فاز بتا در -12 باعث افزایش میانگین غلظت استرادیول

بتا با -12 شد. میزان همبستگی استرادیول فولیکولی

( +=P ،60/4r< 40/4)دار بود سطح پروتئین سرم معنی

 تواند بواسطه تیمارهای فالشینگ باشد.می که
 Model 1:  

  
میزان همبستگی تعداد بزغاله متولد شده با غلظت 

  روز پس از تلقیح مصنوعی 22پروژسترون در 

های دار بین تیمارها از نظر میزان متابولیتتفاوت معنی

دل گیری شده مشاهده نشد بنابراین اثرات آنها از ماندازه

همبستگی بین میزان پروژسترون و  حذف گردید. اما

پروتئین سرم با تعداد بزغاله متولد شده در زمان 

دار بود. معنیروز بعد از تلقیح مصنوعی(،  64آبستنی )

بزهای حامل تعداد بزغاله بیشتر، میزان پروژسترون 

دار همبستگی آن با تعداد نتاج معنی بیشتری داشتند و

روز بعد از تلقیح  64(. همچنین +=P ،08/4r< 41/4) دبو

همبستگی بین میزان پروتئین سرم با تعداد  مصنوعی

(. میانگین غلظت +=P ،98/4r< 40/4) ددار بونتاج معنی

در مجموع ( ng/ml) 8/13 پروژسترون سرم بیش از 

که بعد از زایش  تیمارها بیانگر آبستن بودن بزها بود

ار پروژسترون بزها و بررسی صحت آبستنی، مقد
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( در این آزمایش بعنوان حداقل ng/ml)8/13 برآورد شده 

 مبنای آبستنی قرار گرفت.
 

 بحث

های دهد دوره فالشینگ با استفاده دانهنتایج نشان می

غالت و منابع متفاوت چربی، اثرات مثبتی در راندمان 

زایی با تغذیه کوتاه باروری و بزغالهشته و تولیدمثلی دا

)اسکارموزی و  فالشینگ بهبود یافته است مدت جیره

کیا و دقیقو  6442و همکاران  استاپلسو  6442همکاران 

از  یمتفاوتهای با نسبت چربیمصرف  .(6416همکاران 

های آنها منجر به تغییر نسبت ،اسیدهای چرب غیراشباع

بدن، اسپرم و تخمک گردیده و در غشاهای سلولی 

سازد  متأثرحیوان را باروری تواند فاکتورهای می

اسیدهای چرب غیراشباع  .(6442)واسووسکا و همکاران 

تنظیم غلظت  سپسها ژن بیانطریق تاثیر بر  از

نقش خود را استروئیدها  در مسیر سنتزمؤثر های آنزیم

و کالیر واتس  6442)واسووسکا و همکاران  کنندایفا می

بنابراین استفاده از منابع چربی در  .(6442و همکاران 

 دوره فالشینگ در بهبود باروری موثر است. 

قلو نسبت به دوقلوها و های سهنتایج نشان داد که بزغاله

قلو دارای وزن تولد های دوقلو نسبت به تکبزغاله

های ماده نسبت به کمتری بودند. همچنین بزغاله

ودند که با های نر دارای وزن تولد کمتری ببزغاله

، مطابقت داشت. این (6448) های رشیدی و همکارانیافته

واریانس ژنتیکی افزایشی بوده و  تأثیرصفات کمتر تحت 

واریانس محیطی دائمی مادری است  تأثیربیشتر تحت 

مصرف چربی  همانطوریکه .(6444)رشیدی و همکاران 

)هاتی و اواد  ها شده استباعث افزایش وزن تولد بزغاله

در این تحقیق نیز، مصرف روغن سویا و  (6442

 آفتابگردان باعث افزایش وزن تولد شدند. بنابراین

های این پژوهش عالوه بر اثرات ژنتیکی، براساس یافته

گیری و دوران ای و محیطی در زمان جفتعوامل تغذیه

 . مؤثرندآبستنی، بر صفت وزن تولد 

ت گلوکز در های این پژوهش افزایش غلظبر اساس یافته

زمان فحلی مخصوصا شروع چرخه تناسلی همبستگی 

با نتایج بدست این که  با تعداد نتاج حاصل دارد مثبت

نیز  (6442)اسکارموزی و همکاران  مده در میشآ

شاخص انرژی یکی از فاکتورهای . مطابقت داشت

فرآیندهای تولیدمثلی مؤثر بر تواند اساسی است که می

 هایی که غلظت گلوکز خون پایینگاو بطوریکه در باشد

)استاپلس و همکاران  بودپایین  LHهای ، شدت پالسبود

ها و . اما غلظت گلوکز تأثیری بر فرکانس این پالس(1338

)کالیر واتس  ندارد GnRHها نادوتروپینوحساسیت به گ

گزارش شده که تزریق داخل همچنین . (6442و همکاران 

روز، با افزایش  0الی  9ت وریدی گلوکز در میش به مد

 کندهای بزرگ، فولیکولوژنز را تحریک میتعداد فولیکول

. در گوسفند ثابت شده (6442)اسکارموزی و همکاران 

گلوکز داخل فولیکولی به -است که سیستم انسولین

بطوریکه شود وسیله تغذیه کوتاه مدت تحریک می

ولی ترشح استرادیول در فاز فولیکبر اینفیوژن گلوکز 

موثر بوده و با تحریک فولیکولوژنز نرخ اووالسیون 

. در این (6442)اسکارموزی و همکاران یابد افزایش می

آزمایش همزمان با کاهش گلوکز میزان فسفر نیز کاهش 

تواند شرکت این عنصر در فعل و یافت که دلیل آن می

 (1334)مک کلور  ی و انرژی در بدنیایانفعاالت بیوشیم

های تولیدمثلی راک مصرفی در زمان فعالیتو کاهش خو

در شروع چرخه . (6411)محمدی و همکاران  باشد

تناسلی با افزایش غلظت گلوکز و فسفر انرژی الزم برای 

شود. افزایش ایی بدن مهیا مییفعل و انفعاالت بیوشیم

بواسطه افزایش هورمون  در دسترس غلظت گلوکز

و  6444و همکاران )مدان  انسولین و اثر آن بر باروری

و اثر افزایشی تغذیه  (6442اسکارموزی و همکاران 

های تواند انرژی الزم را برای فعالیتدوره فالشینگ می

تخمدانی مهیا کرده و با حضور سوبستراهای الزم 

های استروئیدی مخصوصا استروژن در غلظت هورمون

 هایفاز فولیکولی افزایش یابد که متعاقبا با افزایش موج

های غالب بیشتری بالغ شده و میزان فولیکولی، فولیکول
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یابد. علیرغم اثرات مثبت سطح ریزی افزایش میتخمک

فسفر سرم خون بر باروری، همبستگی منفی آن با 

( به علت افزایش 4تیمارهای فالشینگ )جدول 

های مصرف کننده فسفر از جمله گلوکز و متابولیت

ستروس است که کاهش تدریجی آن در طول دوره ا

 شود. های تولیدمثلی میهای بدنی و فعالیتصرف فعالیت

نتایج تحقیقات بیانگر کاهش خوراک مصرفی بزها در 

. در زمان (6411)محمدی و همکاران  زمان فحلی است

فحلی مقدار خوراک مصرفی بزها کاهش یافت و کاهش 

خوراک مصرفی در زمان فحلی بر بعضی از 

ای سرم خون تاثیر گذار بود که های تغذیهمتابولیت

سرم  BHBAشامل کاهش سطح فسفر و افزایش سطح 

 BHBAدر صورت کاهش گلوکز خون، میزان خون بود. 

شود. و گرانولوزا می اکیهای تباعث کاهش فعالیت سلول

های استروئیدی یعنی از طرفی سنتز پیش ساز هورمون

برای بنابراین  وابسته است. NADPHکلسترول به وجود 

های جبران کمبود انرژی، حیوان از طریق سازگاری

متابولیکی و هورمونی، قسمتی از ذخایر چربی و 

پروتئین موجود در عضالت اسکلتی خود را بسیج کرده 

دهد که اثرات منفی بر باروری و مورد استفاده قرار می

میانگین . در این تحقیق، (1384)باومن و کوریه  دارد

رهای فالشینگ در ابتدای دوره وزن بزها در تیما

کیلوگرم و در زمان تلقیح مصنوعی میانگین  10/1±92

کیلوگرم  44±26/1وزن بزها در تیمارهای فالشینگ به 

رسید. بطوریکه در تیمارهای فالشینگ امتیاز وضعیت 

بود، با تغذیه دوره  0/6 بدنی در شروع دوره در حدود

در  ید.رس 9فالشینگ، در زمان تلقیح مصنوعی به 

تیمارهای فالشینگ به علت افزایش وزن بدن در طی 

دوره کوتاه مدت فالشینگ مقدار بافت چربی دام افزایش 

یافته و با کاهش میزان خوراک مصرفی و افزایش فعالیت 

شده و سطح آن در  بسیجدر زمان استروس، چربی بدن 

در تیمارهایی که منابع چربی  .یابدسرم خون افزایش می

کاهشی در سطوح  BHBAوده بودند با افزایش مصرف نم

در نتیجه همبستگی پروژسترون و گلوکز مشاهده نشد 

تواند به با تیمارهای فالشینگ می BHBAدار باال و معنی

دلیل کاهش مصرف خوراک و مصرف چربی در 

تیمارهای فالشینگ باشد که بر پارمترهای باروری اثر 

بت انرژی بودند و بزها در توازون مث زیرا نداشت منفی

 .افزایش وزن داشتند نه کاهش وزن

های این پژوهش همبستگی باالیی بین بر اساس یافته

. مصرف پروتئین و تعداد نتاج مشاهده شد غلظت

شود و پروتئین زیاد موجب افزایش ابقاء پروتئین می

ریزی با غلظت اسیدهای آمینه ضروری، میزان تخمک

همبستگی  (BCAA) 1اردبخصوص اسیدهای آمینه شاخه

 پروتئین افزایش .(1334)واگهورن و همکاران  باالیی دارد

 جفتگیری، فصل افتادن جلو سبب غذایی جیره عبوری

 بارور غیر  هاییشم کاهش ،بهبود راندمان تولیدمثل گله

)هون و همکاران  شودیم هاهبر تولد وزن افزایش و

گذار بوده و تأثیر FSHهای اثر پروتئین بر پالس .(6444

 ندمؤثرنیز بر افزایش سطح استروژن  FSHهای پالس

بنابراین افزایش . (6442)اسکارموزی و همکاران 

بوده و  مؤثرپروتئین متناسب با انرژی جیره بر باروری 

 همبستگی باالی پروتئین با استروژن و با تعداد نتاج،

  باشد.بیانگر اثرات مثبت آنها بر باروری بز مرخز می

زایش درصد پروتئین خام جیره باعث افزایش مصرف اف

نیتروژن و متعاقب آن افزایش دفع نیتروژن و اوره از 

 . اسیدهای(1333)جیمز و همکاران  شودطریق ادرار می

، پروتئین های عبوری از شکمبهپروتئینآمینه خون، از 

گیرند. هر عاملی که میکروبی و ذخایر بدنی منشأ می

تواند ابولیسم اسیدهای آمینه شود، میباعث افزایش کات

نقش داشته باشد. در این آزمایش  BUNدر افزایش 

با پروتئین سرم خون به دلیل  BUNافزایش همبستگی 

 افزایش مصرف پروتئین خام در جیره فالشینگ است.

البته، بایستی در نظر گرفت که بزها در این مرحله فحل 

غلب با عمل بوده و خوراک کمتری مصرف نمودند و ا

                                                           
8 - Branched-chain amino acids 
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سورتینگ، بخش کنسانتره حاوی پروتئین خوراک را جدا 

 تاثیر نبود.بی  BUNکردند که بر افزایش غلظت می

با مطالعه نتایج تجزیه واریانس، رگرسیون لجیستیک و 

 توان اظهار داشتها با تعداد نتاج، میهمبستگی متابولیت

که هر عاملی که بتواند غلظت استروژن را در اوایل 

چرخه تناسلی مخصوصا زمان استروس، بیشتر نماید 

زائی، باروری و چندقلوزائی را افزایش میزان بزغاله

دهد. بزهای ایمن شده بر علیه اینهیبین نسبت به گروه می

 9/01در مقابل  2/30شاهد میزان استروژن باالتری )

نانوگرم بر میلی لیتر( داشتند که این امر افزایش 

( 6/6در مقابل  4/14ریزی )تخمک داری در نرخمعنی

. مصرف دانه جو (6444)مدان و همکاران  بدنبال داشت

، میزان BCSعالوه بر افزایش وزن زنده دام و تغییر 

غلظت استروژن، پروتئین سرم و گلوکز خون را افزایش 

غلظت  . همچنینداده و باروری را بهبود بخشیده است

بع چربی نسبت استروژن در تیمارهای مصرف کننده منا

به تیمار شاهد بیشتر بود. بعضی مطالعات هم تغییری 

در غلظت پالسمای استرادیول گاو با مصرف منابع 

 .(1338)استالپس و همکاران  چربی گزارش نکردند

افزایش غلظت استروژن باعث رشد و توسعه 

های بیشتری در فاز فولیکوالر شده و متعاقبا فولیکول

که  (،6444)مدان و همکاران  یابدریزی افزایش میتخمک

 .اد نتاج بیشتری متولد خواهند شددر نتیجه لقاح، تعد

مصرف منابع چربی با افزایش وزن زنده بزها و افزایش 

BCS  و ماهیت اسیدهای چرب و افزایش کلسترول و

)کلیر واتس  و  اندپروژسترون باروری را بهبود بخشیده

بررسی با  .(6416ن کیا و همکاراو دقیق 6442همکاران 

سیکل تناسلی بز مرخز در فصل تولیدمثل، تفاوت 

داری بین سطح پروژسترون در سیکل تناسلی  معنی

اما در تیمارهای  اول، دوم و سوم مشاهده نکردند.

ساعت  36فالشینگ که منابع چربی مصرف نموده بودند، 

پس از سیدربرداری غلظت پروژسترون افزایش یافت و 

مصرف  داری بود.ر تیمارها تفاوت معنینسبت به سای

منابع چربی در غلظت کلسترول و متعاقبا افزایش غلظت 

 پروژسترون در مراحل اولیه آبستنی اثرات مثبت دارد

و  1336و رایان و همکاران  1331)گرومر و کارول 

افزایش غلظت پروژسترون  (.1338استالپس و همکاران 

ظت جنین و افزایش در اثر مصرف منابع چربی باعث حفا

. غلظت (1338)استالپس و همکاران  شودباروری می

 یابدکلسترول پالسما با مصرف منابع چربی افزایش می

لیپوپروتئین کلسترول نیز  (.1338)استالپس و همکاران 

 HDLدرصد همراه  30تا  34یافته و هنگام جذب، افزایش 

رول . بیشتر کلست(1331)گرومر و کارول شوند جذب می

)حافظ و  شودمی تأمینمورد نیاز در تخمدان، از خون 

های جسم زرد به کلسترول توسط سلول .(6444حافظ 

شود و هر اندازه که غلظت پروژسترون تبدیل می

بیشتر باشد، پروژسترون بیشتری  HDLکلسترول و 

و استالپس و  1336)رایان و همکاران  سنتز خواهد شد

ه پروژسترون سپس به کلسترول ب .(1338همکاران 

)حافظ  شوداسترادیول تبدیل می به تستوسترون و نهایتا

در تیمارهایی که منابع  احتماالبنابراین (. 6444و حافظ 

اند پروسه تولید استروژن طوالنی چربی مصرف نموده

تر از تولید پروژسترون است در نتیجه غلظت کمتری از 

س غلظت و بلعک شودبتا مشاهده می-12استرادیول 

  بیشتری از پروژسترون مشاهده شد.
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Abstract 

The present experiment was performed to study the relationship between sources of oil in flushing 

ration and reproductive efficiency of Markhoz goats. For this purpose, the correlation between some 

blood metabolites and hormone with number of offspring was estimated. Thirty-two Markhoz goats 

with average body weight of 44 ± 1.62 kg were used. Flushing treatments were including: group A 

(400 g barley grain), group B1 (93 g sunflower oil), group B2 (88 g soybean oil) and group c or 

control (basal diet). Flushing period started 4 weeks before and continued 2 weeks later of artificial 

insemination. Estrus was synchronized using CIDR for 18 days and goats were inseminated with 

fresh semen 48 h after CIDR removing. Blood samples collected three times after CIDR removal 

and 20 days after artificial insemination. All of the flushing rations improved fertility and kidding 

rates (P<0.01). Consumption of fat in the flushing rations, increased birth weight (P< 0.01). There 

was a significant correlation between blood estrogen, glucose and protein levels in the follicular 

phase with kidding rate (P<0.05). A positive correlation was found between estrogen and serum 

protein with flushing rations (P<0.02). Based on the proposed model, estrogen changes had the 

greatest impact on the number of offspring among the metabolites at follicular phase (P<0.01). At 

20 days after insemination, a positive and significant correlation was found between progesterone 

and number of offspring (r= +0.58) (P<0.01). Overall, these results indicate that dietary fat sources 

and barely during the flushing period improve reproductive traits in Markhoz doe. 
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