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چکیده
هدف از انجام این آزمایش ،ارزیابی تاثیر استفاده از مکملهای مختلف چربی در جیره فالشینگ بر هورمون ها ،متابولیت
های خونی و عملکرد تولید مثلی گوسفند قزل بود 63 .راس گوسفند قزل در سه تیمار به مدت  24روز در قالب طرح کامل
تصادفی مورد استفاده قرار گرفت .گروه های آزمایشی عبارت بودند از :شاهد (بدون مکمل چربی در جیره) ،روغن
آفتابگردان ( %5ماده خشک جیره) و نمک کلسیمی روغن پالم ( %5ماده خشک جیره) .جیرههای آزمایشی دارای مقادیری
مشابهی از انرژی قابل متابولیسم ( 6/3مگاکالری در کیلوگرم) و پروتئین خام ( 9/4درصد) بودند .برای همزمان سازی
فحلی از سیدر استفاده شد 24 .ساعت پس از سیدربرداری میشها تلقیح شدند .میزان کلسترول کل سرم خون گروه های
مصرف کننده مکمل چربی بیشتر بود ( .)P<1/10مقدار گلوکز میشهای دریافت کننده روغن آفتابگردان نسبت به
تیمارهای دیگر باالتر بود ( .)P<1/10غلظت سرمی هورمون های انسولین و استروژن در میش های دریافت کننده روغن
آفتابگردان نسبت به سایر گروهها بیشتر بود ( .)P<1/15وزن تولد برهها در تیمارهای چربی باالتر بود ( .)P<1/15تعداد
نتاج و درصد دوقلوزایی در تیمار روغن آفتابگردان باال بود ( .)P<1/10نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روغن
آفتابگردان موجب افزایش متابولیتها و هورمونهای مرتبط با تولیدمثلی و در نتیجه تعداد نتاج و درصد دوقلوزایی شده
است.
واژههای کلیدی :عملکرد تولیدمثلی ،گوسفند قزل ،مکمل چربی
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of various supplemental fats applied in the
flushing diet on reproductive performance, blood metabolites and hormones of Ghezel breed ewes.
36 Ghezel sheep were assigned in three treatments for 42 days in completely randomized design.
Experimental groups were as follow: control (without supplemental fat in diet), sunflower oil (5%
of ration dry matter) and calcium salts of palm oil (5% of ration dry matter). Experimental rations
had the same Metabolisable Energy (3.6 Mcal/kg) and Crude Protein (9.2%) contents. CIDR was
used for estrus synchronization. Insemination was done 48 hours after CIDR removal.
Supplementation of fat resulted in higher levels of blood total serum cholesterol (P<0.01). Groups
with Sunflower oil in flushing diet had higher blood glucose levels than others (P<0.01). Blood sera
concentrations of insulin and estrogen were higher in sunflower oil supplemented group than others
(P<0.05). Fat supplementation of flushing diets resulted in lambs with greater birth weight
(P<0.05). The number of offspring and twining birth was higher in the sunflower oil treatment
(P<0.01). Results indicated that, using sunflower oil in flushing diet increased metabolites and
hormones related to reproduction and subsequently improved offspring number and twining.
Key words: Reproduction performance, Ghezel sheep, Fat supplement

 و دی فیشششرس و0995 گشششردد (اسششش ینوزا و همکشششاران

مقدمه

 تحقیقات انجام شده در این راستا مبین.)0994 همکاران

تغذیه نقشش کلیشدی در تنظشیم عملکشرد فعالیشتهشای

این واقعیشت اسشت کشه اسشتفاده از روغشن غیراششبا و

 محشدودیت در.تولیدمثلی دامهای مزرعهای ایفا مشیکنشد

غیرعبوری در جیره موجب افزایش غلظشتهشای سشرمی

مصرف انرژی یکی از عوامشل اصشلی در افشزایش مشدت

، انسششولین، هورمششون رشششد، کلسششترول،لی ششوپروتئین

زمشششان آنسشششتروس پشششس از زایششش در گلشششه گاوهشششا و

،0945  میشود (تشاالورا و همکشارانIGF-1 کلسترول و

 دی فیشرس و همکشاران.)1992 گوسفندان اسشت (ششیلو

.)0995  و رایشان و همکشاران0990 وهرمان و همکشاران

) گزارش کردند که افزودن مکمل چربی بشه جیشره0994(

جیرههای حاوی مکمشل چربشی مخصوصشا روغشنهشای

،دامهای نشخوارکننده موجب بهبود عملکرد تخمشدانهشا

گیششاهی غنششی از اسششیدهای چششرش غیراشششبا غیرعبششوری

افزایش رشد و توسعه فولیکولهای کوچک و در نهایشت

ممکن است موجب تحریک دینامیک فولیکولی و عملکشرد

 اسشتفاده از.موجب افزایش نرخ تخمشکریشزی مشیششود

جسم زرد گاوهشای بشا وضشعیت بشدنی ضشعیف پشس از

، پالسماLH مکمل چربی در جیره موجب افزایش غلظت

زایش ششود کشه ایشن اثشرات مسشتقل از انشرژی جیشره و

-پروژسترون و کلسترول سشرم و مشایف فولیکشولی مشی
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افزایش وزن زنده میباشد (اسمیت  .)4110در تحقیقشات

انسولین خون را بواسطه مصرف چربی مشاهده نمشوده

انجام گرفته توسشط پالمیکوئیسشت و موسشر ( )0940بشر

و آنرا به عنوان دلیل اصلی رشد و توسعه فولیکشول هشا

روی گاوهششای شششیری و تومششاس و ویلیششامز ( )0993و

معرفی نمودند .در آزمایش حاضر روغن آفتابگردان که

رایان و همکشاران ( )0995بشر روی گاوهشای گوششتی از

ویژگی های مشابه روغن سویا دارد (جشدول  )0بعنشوان

روغنهای گیاهی غیراشبا غیرعبشوری (روغشن سشویا)

یک منبف چربی غیرعبوری مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده گردید .این محققین افزایش غلظشت هشای سشرمی
جدول -1پروفایل اسیدهای چرب مکملهای چربی استفاده شده در جیرهها
منبف چربی مکمل روغن آفتابگردان نمک کلسیمی روغن پالم

روغن سویا

اسیدهای چرش
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(اقتباس از استال ز و همکاران)4117 ،

درعین حال با توجه به تاثیرات متقابل روغشنهشای غیشر

یکسان و در  6گروه  04راسی مورد استفاده قرار

اشششبا و شششرایط تخمیششری شششکمبه ،یششک منبششف چربششی

گرفت .گوسفندان هر گروه در یک باکس جداگانه

(بصورت نمک کلسیمی) نیز مورد استفاده قشرار گرفشت.

نگهداری شده و روزانه  4بار جیره کامال مخلوط
0

در واقف هدف از انجام آزمایش حاضشر ،بررسشی تشاثیر

(  )TMRو به میزان  0/35کیلوگرم ماده خشک به ازای

منابف مختلف چربی (با پروفیل اسیدهای چرش و درجشه

هر حیوان دریافت کردند .طول دوره فالشینگ  24روز

اشبا متفاوت) و ماهیت عبوری یا غیرعبوری و مقایسه

بوده که از  6هفته قبل از تلقیح شرو شده و تا  4هفته

آن با روش معمول فالششینگ یعنشی اسشتفاده از جشو بشر

پس از آن ادامه یافت .دامها در تیمارهای فالشینگ

عملکرد تولیدمثلی گوسفندان قزل بود.

عالوه بر جیره پایه مقداری جیره اضافی در حد
احتیاجات فالشینگ با انرژی قابل هضم و پروتئین خام

مواد و روشها

تقریبا مساوی را بصورت روزانه دریافت کردند .تفاوت

تحقیق حاضر در فاصله زمانی مرداد تا مهر ماه

عمده جیره تکمیلی در نو ماده خوراکی انرژیزا بود.

 0649در ایستگاه تحقیقاتی و اصالح نژاد گوسفند قزل

جیرهها بر اساس پیشنهادات جدول )0945( NRC

واقف در شهرستان میاندوآش انجام شد .در این تحقیق

فرموله شدندکه شامل :گروه  :Aگروه شاهد (فاقد مکمل

 63راس گوسفند ماده  6/5ساله تک قلوزا با سابقه دو

چربی)؛ گروه  :Bروغن آفتابگردان ( 5درصد ماده

شکم زایش با وزن  51±6کیلوگرم (انحراف معیار ±

خشک جیره) و گروه  :Cنمک کلسیمی روغن پالم (5

میانگین) ،وضعیت نمره بدنی تقریبا  6با شرایط محیطی
1

Total Mixed Ration
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درصد ماده خشک جیره) بودند03 .روز قبل از تلقیح،

در مششدل آمششاری فششو  Yijkبرابششر بششا عملکششرد حیششوانµ ،

گوسفندها با سیدر ( )CIDR4همزمان سازی فحلی شده

میانگین جامعه = Treati ،اثر تیمار iام = B(Xij- X ..) ،اثر

و  24ساعت پس از سیدربرداری ،میشها تلقیح

وزن بعنوان کواریت = Animalj ،اثشر حیشوان jام=Timek ،

مصنوعی شده و همچنین برای اطمینان از باروری

اثششر زمششان  kام =(Treat×Time)ik ،اثششر متقابششل زمششان در

تمامی میش ها در شرو سیکل بعدی استروس ،قوچ

تیمار و  =eijkاثر باقیمانده یا خطا بود.

اندازی در گله صورت گرفت .خونگیری در  2مرحله
شرو آزمایش 42 ،ساعت قبل از سیدربرداری 42 ،و
 24ساعت پس از سیدربرداری از ورید وداج گردنی
انجام گرفت .سرم نمونههای خون با استفاده دستگاه
سانتریفیوژ (با دور  6111و به مدت  05دقیقه) جدا شده
و تا زمان آنالیز در میکروتیوبها و در فریزر در

دمای -41°Cنگهداری شدند .برای بررسی ارتباط بین
متابولیت ها و هورمون های سرم خون با درصد بره-
زایی و راندمان تولید مثلی ،متابولیتها و هورمونهای
سرم خون اندازهگیری شدند .اجزاء تشکیل دهنده و
آنالیز شیمیایی جیرهها در جدول  4آورده شده است.
میزان گلوکز ،کلسترول و نیتروژن اوره خون توسط
کیت های مخصوص شرکت زیست شیمی (ایران-
تهران) و با استفاده از دستگاه اس کتروفتومتر مدل Stat

 faz-2100اندازهگیری شدند .میزان هورمونهای
انسولین ،پروژسترون و استروژن سرم خون نیز با
کیت های ( )ELA-4245-611برای انسولین ،کیت
( )ELA-2945 -611برای استروژن وکیت (-611
 )ELA-2445برای پروژسترون از شرکت Monobind
آمریکا و به روش االیزا ریدر مدل اورانس  6411آمریکا
اندازه گیری شدند .برای تجزیه و تحلیل داده هایی که
بصورت متغیر پیوسته بودند از مدل آماری زیر ،نرم
افزار  )4116( SASو رویه  MIXEDو برای سایر
صفات از رویه Freq ،استفاده شد .مقایسه میانگینها با
آزمون توکی-کرامر انجام گرفت.
Yijk= µ+ Treati+ Animalj (Treati)+ Timek +
(Treat×Time)ik+ B(Xijk- X ...)+ eijk

Progesterone Controlled Intravaginal Drug Release

2
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جدول -2ترکیب جیره های آزمایشی و آنالیز شیمیایی آنها
گروه  Aگروه  Bگروه C

مواد خوراکی(درصد ماده خشک جیره)
یونجه خشک (%02پروتئین خام)

45

62

62

دانه جو

47

05

05

کاه گندم

64

63

63

کنسانتره پلت شده (%02پروتئین خام)

01

01

01

روغن آفتابگردان

-

5

-

نمک کلسیمی روغن پالم

-

-

5

ترکیبات شیمیایی
انرژی قابل هضم(مگاکالری بر کیلوگرم)

2/60

2/66

2/6

انرژی قابل متابولیسم(مگاکالری بر کیلوگرم)

6/55

6/35

6/3

پروتئین خام (درصد)

9/6

9/4

9/4

پروتئین خام(گرم در روز)

056

050

050

کلسیم(گرم در روز)

5/5

5/5

5/5

فسفر(گرم در روز)

4/94

4/94

4/94

 :Aشاهد؛ روغن آفتابگردان و  :Cنمک کلسیمی روغن پالم

نتایج و بحث

مطرح میباشد .در صورت ناکافی بشودن دسترسشی بشه

استفاده از منابف مختلف چربی در جیره گوسفندان قشزل

گلششششوکز قابششششل اسششششتفاده ،آزاد سششششازی  GnRHاز

منجر به بروز تفشاوت هشای معنشیدار در متابولیشتهشای

هی وتاالموس کاهش مییابد (رابی و لین  ،4111رابشی و

خونی مرتبط با تولیدمثل گردید (جدول  .)6غلظت گلوکز

همکاران  .)0999با دستکاری های تغذیهای و با افشزایش

سرم خون در زمانهای مختلف بین تیمارهای آزمایشی

فعالیتهای گلوکونئوژنزی میتوان باعث تحریک ترششح

متفاوت بود .تیمار روغن آفتابگردان با  046میلیگرم بر

 GnRHفراتششر از حششد آسششتانه ترشششح آن شششد (هششس و

دسششیلیتششر گلششوکز در  42سششاعت بعششد سششیدربرداری،

همکاران  .)4115روغنهای گیاهی غنشی از اسشید الئیشک

بیشترین غلظت گلوکز را در بشین تیمارهشا داششت و اگشر

( )04:0و اسیدلینولئیک ( )04: 4موجب افشزایش فعالیشت-

این را با تعداد نتاج حاصل از این تیمشار مقایسشه ششود

های گلوکونئوژنزی از طریق افشزایش تولیشد پروپیونشات

(جدول  )5مشاهده مشی گشردد کشه ایشن تیمشار بیششترین

در شکمبه شده (چالوپا و همکاران  )0943که در پشی آن

تعداد نتاج را نیز داشته است.

سششنتز گلششوکز افششزایش یافتششه و باعششث افششزایش غلظششت

گلوکز یکی از سوبستراهای متابولیکی خیلی مهشم بشرای

انسششولین خششون مششیشششوند (رایششان و همکششاران .)0995

عملکرد مناسب پروسه تولیدمثلی بوده (هس و همکشاران

اسیدلینولئیک یکی از اسیدهایچرش اصلی روغشن سشویا

 )4115و بشششر روی محشششور هی وتشششاالموس -هی شششوفیز-

و آفتابگردان بوده که موجب افشزایش تولیشد پروپیونشات

گونشادی تشاثیر مشیگشذارد (داونینشگ و همکششاران .)0995

در شکمبه میشود (برگمان  0976و چالوپشا و همکشاران

گلوکز یک منبف مهم انرژی برای تخمدان ها بشوده (رابشی

 .)0943در ایشششن تحقیشششق اسشششتفاده از مکمشششل روغشششن

و لین  4111و رابی و همکاران  )0999و بعنوان سوخت

آفتابگردان در جیره موجب افزایش میزان گلشوکز خشون

متابولیکی اولیه مورد اسشتفاده سیسشتم عصشب مرکشزی

نسبت به دیگر گروهها شده و منجر به بهبشود تولیشدمثل

152

دقیقکیا و رهبر

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /2سال193

دامها شده است .به این معنی که گلوکز از طریق افزایش

افزایش تعداد فولیکولهشای بشا انشدازه متوسشط مشیششود

ترشح هورمونهای مهم تاثیرگذار در تولیدمثل (هورمون

(وهرمان و همکاران  0990و رایشان و همکشاران .)0994

های انسولین و  )LHموجب بهبشود تولیشدمثل مشی ششود

با توجه به نتایج جدول  6در خصوص غلظت گلشوکز در

(فان استون و همکاران  .)5991نشان داده شده اسشت

زمانهای  42ساعت پس از سیدربرداری (پرواسشتروس)

که مکمل چربی در جیره باعث افزایش پروپیونشات مشی-

و  24ساعت پس ازسیدربرداری (استروس) و نیز تعداد

شود که پیش ماده سنتز گلشوکز مشیباششد ایشن افشزایش

نتاج حاصل (جدول  )5به نظر می رسشد کشه تعشداد نتشاج

ممکن است اثر مثبتی بر ترششح  LHداششته باششد (فشان

متاثر از غلظت گلوکز در مراحل فو الشذکر باششد .ایشن

استون و همکاران .)0995

نتایج بشا نتشایج ویتنشی و همکشاران ( )4111و تومشاس و

غلظت کلسترول سرم خون در بین تیمارها تفاوت معنشی

همکششاران ( )0997مطابقششت دارد .در حیوانششات مصششرف

داری داشششت ( .(P>1/10بطششور جالششب تششوجهی مقششدار

کننده روغن آفتابگردان عالوه بر کلسترول غلظت گلوکز

کلسترول سرم تیمارهشای چربشی در  42سشاعت قبشل از

خون نیز باال بود (جدول  ،)6بنابر این احتمشاال همزمشانی

سیدر برداری به یشک میشزان افشزایش نششان داد امشا بشا

سطوح باالی گلوکز و کلسترول بشر روی هورمشونهشای

گذشت زمان و پس از س ری ششدن دوره فحلشی میشزان

گونادوتروفیکی تاثیر داششته و موجشب آزاد سشازی LH

کلسترول در تیمار روغن آفتشابگردان ثابشت مانشده ولشی

می شود ،فالینت و دنتون ( )0939نیز نتشایج مششابهی را

تیمار روغن پالم روند افزایشی خود را حفش کشرد .ایشن

گزارش نمودند .همچنین ترشح  LHو رشد فولیکشولهشا

پدیده را می توان به ماهیت اسیدهای چرش جیره حشاوی

تحت تاثیر وضشعیت انشرژی اسشت .در حیوانشاتی کشه بشا

روغن پالم نسبت داد چرا که مصرف روغن های اششبا

باالنس منفی انرژی مواجه هستند انشرژی تهیشه ششده از

باعث تولید بیشتر کلسترول میشود (کارول و همکاران

چربی جیشره موجشب افشزایش  LHمشیششود (مشاتوس و

 .)0994بایرس و چیلین ( )0944اظهار داششتند کشه دلیشل

همکاران .)4111

اصلی افشزایش کلسشترول در جیشرههشای حشاوی روغشن

جششذش هششمزمششان گلششوکز و کلسششترول ممکششن اسششت بششر

اشبا به خاطر اسشیدهای چشرش اششبا جشذش ششده در

هورمونهای پ تیدی مانند انسشولین و  IGF-1یشا دیگشر

دوازدهه می باششد کشه نسشبت بشه اسشیدهای چشرش غیشر

فاکتورهای رشد تاثیر داشته باشد ،که غلظت پالسشمایی

اشبا کلستروژنیک می باشند ،در تحقیشق حاضشر دلیشل

این دو هورمون در دوره های تعادل منفی انرژی ماننشد

افزایش کلسترول در تیمار روغن پشالم را مشی تشوان بشه

پس از زایمان در گاو پایین میباشد (گالکمن و همکاران

افزایش جذش اسیدهای چرش اششبا در دودنشوم نسشبت

 0947و لوسای و همکاران  .)0994این فاکتورهای رشد

داد .کلسترول در رشد و توسعه فولیکولهشا مشوثر مشی-

بششرای رشششد و توسششعه سششاختار و عملکششرد تخمششدانها

باشد .توماس و ویلیامز ( )0993دریافتند که اسشتفاده از

ضروری و حیاتی میباشند ،همچنین ایشن هورمونهشا در

مکمل چربی در جیره موجب افزایش غلظتهشای سشرمی

جششذش گلششوکز ،کلسششترول و فعالیششت استروئیدسششازی

کلسششترول و  HDLمششیشششود .بششائو و همکششاران ()0995

تخمدان تاثیر دارند (آداشی و همکاران  0945و هامونشد

گزارش کردند که در ششرایط آزمایششگاهی کلسشترول و

و همکاران  .)0944افزایش در میزان کلسترول خون این

 HDLموجب تحریک سلولهای گرانولشوزا بشرای تولیشد

بررسششی بششا نتششایج گرامششر و کششارول ( ،)0990کششارول و

 IGF-1میشوند .مطالعات قبلی در دامها نشان دادند که

همکاران ( ،)0994آرانشدا و همکشاران ( )4101و رایشان و

مکملهای چربی غنی از اسیدهای چرش غیراشبا ماننشد

همکاران ( )0994همخوانی داشت.

پنبشه دانششه خششام ،روغششن سشویا و سششبوس بششرنج موجششب

تاثیر منابع مختلف چربی در جیره فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی ،متابولیتها و هورمونهاي خونی گوسفند قزل
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غلظت  BUNسرم خون در بشین تیمارهشا تفشاوت معنشی
داری نشان ندادند (جدول .)6
جدول -3اثر افزودن مکمل های چربی بر روی متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل
جیره
متابولیت ها

B

A

C

گلوکز ()mg/dl
شرو آزمایش

30/4±2/4

42ساعت قبل از سیدربرداری

b

36/6±2/4
a

005/5 ±2/4 43/5 ±2/4
b

b

96/0 ±2/4

42ساعت بعد از سیدربرداری

74 ±2/4

046/3 ±2/4

b

42/4 ±2/4

24ساعت پس از سیدربرداری

b

a

b

72/3 ±2/4

a

36±2/4

001 ±2/4

74/0 ±2/4

کلسترول()mg/dl
70/3±4/4

71/0±4/4

42ساعت قبل از سیدربرداری

b

74/7 ±4/4

a

94/6 ±4/4

016/5 ±4/4

42ساعت بعد از سیدربرداری

76/5c±4/4

97/9b±4/4

015/4a±4/4

b

a

شرو آزمایش

24ساعت پس از سیدربرداری

c

74 ±4/4

94/3 ±4/4

70/0±4/4
a

006 ±4/4

)mg/dl(BUN
شرو آزمایش

02/2±0/7

05/0±0/7

02/7±0/7

42ساعت قبل از سیدربرداری

42/4±0/7

42/9±0/7

43/7±0/7

42ساعت بعد از سیدربرداری

42/3±0/7

43/0±0/7

45/9±0/7

24ساعت پس از سیدربرداری

43/5±0/7

45/6±0/7

42±0/7

 :Aشاهد؛  :Bروغن آفتابگردان و  :Cنمک کلسیمی روغن پالم

حروف التین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنیدار ( )P<1/10میباشد.
هورمونهای سرمی مرتبط با تولیدمثل

ارتباط با سطح گلوکز خون نیست (جشدول  )4و احتمشاال

استفاده از منابف مختلف انرژی در جیره هشای فالششینگ

در پاسخ به سطوح باالی گلوکز خشون در ایشن گشروه از

سطوح برخی از هورمونهای سرمی مرتبط با تولیشدمثل

حیوانات افزایش یافته است .انسشولین یشک عامشل مشوثر

را تحششت تششاثیر قششرار داد (جششدول  .)2اسششتفاده از روغششن

شناخته شدهای برای عملکرد فولیکولی ،در چندین گونشه

آفتابگردان در جیره فالشینگ سشطح هورمشون انسشولین

از دامها مشیباششد و وظشایفی از قبیشل :افشزایش فعالیشت

را در مقایسه با سایر گروه ها بطشور قابشل مالحظشه ای

استروئیدسازی در سلولهای گرانولوزا ،میتوز سلولی و

افشششزایش داد ( .)P>1/10روغشششن آفتشششابگردان بشششا 46/4

تغییر و تمایز مورفولشوژیکی در فولیکشولهشا و افشزایش

( )IU/mlانسولین در  42ساعت قبشل از سشیدربرداری و

میزان غلظت پروژسترون در مشایف فولیکشولی بشر عهشده

 )IU/ml( 74/4در مرحلششششششه  24سششششششاعت پششششششس از

دارد (ساویون و همکاران  0940و اس ایسر و همکشاران

سیدربرداری (استروس) بیشترین غلظت انسشولین را در

 .)0996پس بنظر می رسد افزایش غلظت انسولین باعشث

بین تیمارها داشت .افزایش سطوح سشرمی انسشولین بشی

رشد و توسعه فولیکولهای بیشتری شده و متعاقشب آن
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دقیقکیا و رهبر

میششزان تخمششکریششزی بیشششتر شششده و نهایتششا تعششداد نتششاج

شدهاند (پورتسکی و کالین  .)0947گیرندههای انسشولین

بیشتری متولد شده است (جدول  .)5با این حشال ششاید

در هسته هشای آرکوئیشت و مشدیال بشازال هی وتشاالموس

اثری مستقل از گلوکز بشر عملکشرد تولیشدمثلی حیوانشات

(ناحیهای از مغز که حاوی نشورون هشای هورمشون آزاد

داشته است چرا که سشایر محققشین نیشز بهبشود عملکشرد

کننده گونادوتروپین) قرار دارند (ون هشوتن و همکشاران

تولیدمثلی را همزمان بشا سشطوح بشاالی انسشولین سشرم

 .)0979مطالعه بر روی گوسفند و خرگشوش نششان داده

گششزارش نمششوده انششد (بششاتلر و همکششاران  4112و میلششر و

است که نیاز ویژه ای به انسولین برای پالس های نرمال

همکاران .)0994

 LHو تحریشششک سشششرژ  LHوجشششود دارد (کیرچیشششک و

محققششین بسششیاری در تحقیقششات خششود بششه اثششرات مثبششت

همکششاران  .)0944آزمایشششات انجششام گرفتششه بششر روی

استفاده از چربی در جیره دام هشای نششخوار کننشده بشر

گوسفند نشان داده است که تیمارهای غذایی کشه بتوانشد

افششزایش گلششوکز خششون و بششدنبال آن غلظششت هششای بششاالی

غلظت گلوکز خون را افشزایش داده و در پشی آن موجشب

انسششولین اشششاره نمششوده انششد (رایششان و همکششاران ،0995

افزایش انسولین ششوند ،مشی تواننشد باعشث افشزایش آزاد

تومششاس و ویلیششامز  ،0993تومششاس و همکششاران 0997و

سازی  GnRHشوند (آریاس و همکشاران  0994و میلشر

پالمیکوئیست و موسر  ،)0940اگرچه ایشن نتشایج توسشط

و همکاران  .)0994غلظت پروژسترون سرم خون تحشت

برخششی دیگششر از محققششین تائیششد نشششده اسششت (بششاتگر و

تاثیر تیمارها قرار نگرفت (جدول .)2

همکاران .)4114

غلظت استروژن سرم خون در زمان استروس بین

با در نظر گرفتن افزایش فعالیشت گلوکونئشوژنزیس مشی-

تیمارها تفاوت معنی داری داشت ( .)P>1/10تیمار

توان توضیح داد که چگونه روغنهای غیر اششبا نظیشر

روغن آفتابگردان با  036پیکوگرم بر میلیلیتر استروژن

روغن سویا موجب افزایش انسولین میششوند (رایشان و

در مرحله استروس بیشترین غلظت استروژن را در بین

همکاران  0995و توماس و ویلیشامز  .)0993انسشولین و

تیمارها داشت .مکمل روغن آفتابگردان در جیره موجب

 IGFتکثیر سلول های گرانولوزا در شرایط آزمایشگاهی

رشد و توسعه فولیکولها شده و به تبف آن مقدار

را تحریک کرده و موجب افزایش رشد و نمشو فولیکولهشا

استروژن افزایش یافته و تخمکریزی بیشتر شده است.

شده و بدنبال آن نرخ تخمک ریزی را افزایش مشی دهنشد

تعداد نتاج همبستگی زیادی با غلظت استروژن در

(ساویون و همکشاران  ،0940پورتسشکی و کشالین ،0947

مرحله پرواستروس و استروس دارد چرا که غلظت زیاد

هامنششد و همکششاران  0944و آداشششی و همکششاران .)0945

استرادیول در فاز فولیکولی با فیدبک مثبت ،سبب سرژ

توماس و ویلیامز ( )0993نشان دادند که روغن سویا از

ترشحی گونادوتروپینها میشود .این مکانیسم هم از

طریششق افششزایش انسششولین خششون و غلظششت  IGF-1مششایف

راه افزایش فرکانس ترشحی  GnRHو هم با افزایش

فولیکولی موجب افزایش رشد و توسعه فولیکولهشا مشی-

حساسیت هی وفیز پیشین نسبت به  GnRHسبب آزاد

شود .با توجه به نقش اساسی گلشوکز در تشامین انشرژی

شدن  LHو  FSHخواهد شد.

برای بافتهای عصبی ،انسولین بعنوان سیگنال مهمشی از

استروژن با نتایج الموگلیا و همکاران ( )0997و بیم و

وضعیت انرژی برای سیستم عصب مرکزی بشمار مشی

باتلر ( )0997مطابقت دارد .در آزمایش حاضر نیز

رود (اینگوارتسشششن و آندرسشششن  .)4111گیرنشششدههشششای

استفاده از روغن آفتابگردان موجب افزایش غلظت

انسولین بطور گستردهای در سرتاسر تخمشدان از جملشه

استروژن پالسما نیز گردید که نتیجه آن افزایش تعداد

سلولهای گرانلوزا ،تیکشا و بافشتهشای اسشتروما توزیشف

نتاج بود.

جدول -4تاثیر استفاده از مکمل های چربی بر هورمون های مرتبط با تولیدمثل

افزایش در میزان
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جیره
A

هورمون ها

B

C

انسولین()IU/ml
شرو آزمایش

23/7±9/3

29/7±9/3

24/2±9/3

42ساعت قبل از سیدربرداری

26/4b±9/3

46/4a±9/3

51/5b±9/3

42ساعت بعد از سیدربرداری

b

25/2 ±9/3

a

74/2 ±9/3

b

64/2 ±9/3

24ساعت پس از سیدربرداری

22/4b±9/3

70/4a±9/3

27/6b±9/3

پروژسترون()ng/ml
شرو آزمایش

6/6±1/3

6/2±1/3

2±1/3

42ساعت قبل از سیدربرداری

4/9±1/3

2/2±1/3

6/5±1/3

42ساعت بعد از سیدربرداری

0/2±1/3

0/4±1/3

0/5±1/3

24ساعت پس از سیدربرداری

1/9±1/3

0/73±1/3

0/10±1/3

استروژن()pg/ml
شرو آزمایش
42ساعت قبل از سیدربرداری
42ساعت بعد از سیدربرداری

016/5b±2/4 041/7a±2/4 001/5a±2/4

24ساعت پس از سیدربرداری

b

061 ±2/4

a

036/6 ±2/4

b

049 ±2/4

 :Aشاهد؛  :Bروغن آفتابگردان و  :Cنمک کلسیمی روغن پالم

حروف التین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنیدار ( )P<1/10میباشد.
تعداد نتاج و درصد دوقلوزایی

آفتابگردان (غنی از اسیدهای چرش غیراشبا مخصوصا

از کل میش های آبستن ،نزدیشک بشه  32درصشد آنهشا از

امگا 3-به صورت غیر عبشوری) در جیشره فالششینگ در

طریق تلقیح مصنوعی بشارور ششده و باقیمانشده آنهشا در

فصل تولیدمثلی یا تغذیه قبل از جفتگیری ،باعث بهبشود

سیکل بعشدی و بشا روش تلقشیح طبیعشی بشا قشوچ انشدازی

باروری و سایر صفات تولیدمثلی مشیششود .بشا مطالعشه

آبستن شدند .این میزان آبسشتنی بشا مقشادیر ارائشه ششده

نتایج تجزیه واریشانس بشین متابولیشتهشای هورمشونی و

توسط حاف و حاف ( )4111مطابقت دارد کشه میشانگین

بیوشیمیایی با تعداد نتاج میتوان اظهشار داششت کشه هشر

موفقیت تلقیح مصشنوعی را در گوسشفند  21-35درصشد

عامل یا فاکتوری که بتوانند غلظت انسشولین ،اسشتروژن،

گزارش نموده اند .نتایج آزمایش حاضر حاکی از وجود

گلوکز و کلسترول را در شرو چرخه تناسشلی و زمشان

تفاوت معنی داری در تعداد نتاج و درصد دوقلوزایی در

اسششتروس افششزایش دهششد میششزان بششرهزایششی ،بششاروری و

تیمششار روغششن آفتششابگردان نسششبت بششه تیمارهششای نمششک

دوقلوزایی را افزایش خواهد داد.

کلسیمی روغن پالم و شاهد است (( )P<1/10جشدول .)5

مکمل چربی در جیره موجب افزایش تعداد فولیکولها و

همچنین درصد بره زایی و باروری در تیمار آفتابگردان

رشد فولیکولهای پیش تخمکگذاری میشود .تخمک-

نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود که این با یافتشه هشای

گذاری از فولیکولهای بزرگتر منجر به شکل گیری

دقیق کیا و همکاران ( )4100مطابقت داششت .بشا مطالعشه

جسم زرد با اندازه بزرگتر میشود که این نیز منجر به

نتششایج مششیتششوان اظهششار داشششت کششه اسششتفاده از روغششن

تولید و ترشح پروژسترون بیشتری میشود که این امر
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با نرخ باالی آبستنی مرتبط می باشد (ماتوس و

همکاران  0990و لوسای و همکاران  0994و دی فیشرس

همکاران  .)4111غلظت پالسمایی  LHدر گاوهای نژاد

و همکاران  .)0994افزودن چربی بشه جیشره بشه واسشطه

سمنتال دریافت کننده نمکهای کلسیمی اسیدهای چرش،

یکسری از متابولیتها و هورمونهای متشابولیکی کشه در

افزایش یافته و این امر موجب رشد فولیکولها نسبت به

ترشششح  GnRHموثرنششد ،ممکششن اسششت موجششب رشششد و

گروه شاهد شد .افزایش دامنه پالسهای  LHموجب

توسعه فولیکول ها و در نتیجه باعث افزایش نشرخ دو یشا

افزایش قطر فولیکولهای بزرگ میشود (هایتشو و

چند قلوزایی و وزن تولد گردد (تشایتی و آواد  .)4117در

همکاران .)0990

مطالعه تایتی و آواد ( )4117طول دوره تغذیه تکمیلشی از

وزن تولد

 25روز قبل از آبستنی آغاز و تشا انتهشای دوره آبسشتنی

مقایسه میانگینهای وزن تولد بره ها نششان داد کشه

ادامششه یافششت .طبیعششی اسششت کششه تغذیششه مکمششل در دوره

استفاده از منابف چربی در جیره وزن تولد را در مقایسه

آبستنی و بویژه در ماه هشای آخشر آن مشی توانشد نقشش

با گروه شاهد افزایش داد .تعداد بره های متولشد ششده و

تعیین کننده ای در وزن تولد بشره هشا داششته باششد .امشا

جنس آنها بر وزن تولد اثر معنی داری داشت .بشرههشای

نکته جالب توجه در آزمایش حاضر تشاثیر مثبشت تغذیشه

دوقلو نسبت به تک قلو و همچنین برههشای مشاده نسشبت

در دوره کوتاه مدت فالشینگ بر میزان وزن تولد بره ها

به نر وزن تولد کمتری داشتند و این تفشاوت هشا معنشی-

بود .اگرچه پاسخ قانف کننده ای در این خصوص وجشود

داری بود (( )P<1/15جدول.)5

ندارد ولی نتایج بدست آمده در آزمایش حاضر با نتایج

بششاال بششودن وزن تولششد بششره هششا و نششرخ دوقلششوزایی در

گزارش شده توسط سبرا و سنب ( )8002و چبتورووی

تیمارهششای چربششی احتمششاال در نتیجششه اسششتفاده از مکمششل

و همکبتو ( )8002کششه مشششابه بششا آزمششایش حاضششر از

چربی در جیره بوده اسشت ایشن پدیشده مشی توانشد بشدلیل

تغذیه تکمیلی و تنها در دوره فالشینگ اسشتفاده نمودنشد،

افزایش غلظت های پایه ای و دامنشه پشالس هشای  LHو

مطلبقت دارد.

در پی آن افزایش قطر فولیکول هشا باششد (هایشت ششو و
جدول  -5میانگین حداقل مربعات وزن تولد بره ها ،تعداد نتاج ،دوقلو زایی و زایش
منابف تغییر
تیمار آفتابگردان
تیمار نمک کلسیمی پالم

وزن تولد بره ( )kgتعداد نتاج باروری( )%بره زایی( )%دوقلو زایی()%
a

2/5±1/0

a

2/2±1/0

b

b

b

2±1/4

تیمار شاهد
تک قلو

a

دوقلو

6/9±1/0b

جنس نر

a

جنس ماده

2/4±1/0 b

a

03
00
01

011
90/7
46/6

066/6
90/7
46/6

a

66/6
1
1

2/4±1/0
2/5±1/0

حروف التین غیر مشابه بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P<1/15میباشد.

مطالعششات انجششام یافتششه در خصششوص تششاثیر اسششتفاده از

(دانه آفتابگردان) بر روی رشد و نمو رویان (بالستومر)

جیرههشای حشاوی اسشیدهای چشرش اششبا و غیراششبا

گاوهای شیری نشان داده که تعشداد بالسشتومرها تحشت

شامل اسید آلفا لینولنیک (دانشه بشذر ) و اسشیدلینولئیک

تاثیر جیره ها قرار گرفشت (تانگشاولو و همکشاران .)4117
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و همکاران ( ،)0993میهالیشک و همکشاران ()4111

گاوهائی که جیره دارای اسیدهای چرش اششبا دریافشت

رها

کرده بودند تعداد بالستومر کمتری نسشبت بشه دو گشروه

نشان داد که انسولین برای رشد و نمشو رویشان موششها

دیگر داشتند و در گروهی که دانه بشذر دریافشت کشرده

مهم میباشد به این معنی که موجب تکثیر و رشد رویان

بودند ،تعداد بالستومرها در مرحله موروال نسبت به دو

در مراحل اولیه میشود .در این تحقیق می تشوان اظهشار

گروه بعدی زیادتر بود .تعداد بالستومر در گروهشی کشه

کرد که یکی از دالیشل بشاال بشودن وزن تولشد بشره هشا در

دانه آفتابگردان دریافت کرده بودند نسبت به گروهی که

تیمارهای مکمشل چربشی مخصوصشا روغشن آفتشابگردان

جیششره بششا اسششیدهای چششرش اشششبا داشششتند ،بششاالتر بششود

احتماال به دلیل باال بودن هورمون انسولین در این گروه

(تانگاولو و همکاران  .)4117بررسی انجام گرفته توسط

باشد.
موجب باال رفتن یکسری از هورمونها و متابولیتهایی

نتیجه گیری

میشوند که در تولیدمثل نقش زیادی دارند .این

نتایج آزمایش حاضر حاکی از بهبود بازده تولیدمثل به

هورمونها و متابولیتها موجب بهبود عملکرد تخمدانها،

ویژه درصد برهزایی ،درصد باروری و درصد

رشد فولیکولها و فعالیت استروئید سازی تخمدانها

دوقلوزایی در گله گوسفند نژاد قزل بود .استفاده از

شده و در پی آن میتوانند نرخ تخمکریزی را افزایش

روغن آفتابگردان در جیره فالشینگ به روش  TMRقبل

داده و در نتیجه باعث بهبود درصد باروری ،تعداد نتاج

از جفتگیری موجب افزایش هورمونهای انسولین و

و میزان دوقلوزایی شود .در این تحقیق گروهی که در

استروژن و نیز متابولیتهای خونی گلوکز و کلسترول

جیره مکمل خود روغن آفتابگردان داشتند میزان این

مرتبط با تولیدمثل باعث بهبود بازده تولیدمثل در

هورمونها و متابولیتها باال بوده و در پی آن میزان

گوسفند نژاد قزل شده است .تیمار روغن آفتابگردان با

باروری نیز بهبود یافت.

 03راس و تیمار شاهد با 01راس به ترتیب بیشترین و
کمترین نتاج را داشتند .درصد تکثیر در گله در تیمار
روغن آفتابگردان به بیش از 045درصد رسید .به این
معنی که استفاده از روغن آفتابگردان موجب افزایش
تعداد نتاج دوقلو و تعداد نتاج به ازای هر تیمار شد.
همچنین مصرف منابف چربی در دوره فالشینگ باعث
افزایش وزن تولد نتاج شد .بره های نر نسبت به بره

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری صمیمانه مدیریت و کلیه پرسنل
ایستگاه تحقیقاتی و اصالح نژاد گوسفند قزل شهرستان
میاندوآش مخصوصا آقای مهندس صیاد به لحاظ مهیا
نمودن امکانات مزرعه ای برای انجام این تحقیق تشکر
و قدردانی می گردد.

های ماده وزن تولد بیشتری داشتند .همانطورکه اشاره
شد ،استفاده از روغنهای غیراشبا در جیره فالشینگ
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