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 چکیده

 یق تحق: هدف بررسی ها بیانگر نقش مهم عناصر و ویتامین ها در عملکرد فعالیت های تولیدمثلی است.: مینه مطالعاتیز

هقای مقیشهقای فحلقی در بر بهبود ویژگی  Eسلنیوم آلی ومعدنی همراه با ویتامین هایحاضر جهت بررسی تأثیر مکمل

كیلقوگرم، نمقره وضقعیت  55 ±2، وزن: سقال  2-3زل )سن: رأس میش ق 44 روش کار: قزل سیدرگذاری شده انجام شد.

 ربقل مشتممیش در هركدام قرار گرفتند. تیمارها  11مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات در چهار گروه مشتمل بر ( 3بدن 

ک+ )جیقره پایق  + جقو سقر )جیره پای  + جو سرک(، گقروه سقوم گروه اول یا شاهد )جیره پای (، گروه دوم :چهار گروه

ی با فحل+ سلنیوم معدنی( بودند.  Eمکمل ویتامین  +)جیره پای  + جو سرک + سلنیوم آلی(، گروه چهارم Eمکمل ویتامین 

ن ( و كمتقری%5/45بیشترین میزان بازگشت ب  فحلی مربوط ب  گروه شقاهد ) :نتایج سازی شد.استفاده از سیدر همزمان

بق   مشاهده شده بعد از سیدربرداری، مربوط همچنین اولین فحلی (.>01/0P) ( بود%2/18میزان مربوط ب  گروه چهارم )

هقای . میزان استروژن خون میش(>01/0P)داری داشت ها تفاوت معنیبود ك  نسبت ب  سایر گروههای گروه سوم میش

روز  21،های چهارم و سومگروهدر زمان پرواستروس و استروس و غلظت پروژسترون خون های چهارم و سوم گروه

-یبنظقر مقنتیجه گیری نهاایی: (. >01/0P)داری داشتند های شاهد و دوم تفاوت معنینسبت ب  گروه گیریپس از جفت

 یشافقزا ی،فحلق یشباعق  افقزا Eیتقامینهمقراه بقا و یو معدن یآل یومسلن یحاو ینگفالش یها یرهك  استفاده از ج رسد

 شده است. یرآبستنغ هاییشاحتمال لقاح و كاهش م

 

 های فحلیویژگی، Eویتامین قزل،  میش، سلنیوم آلی، سلنیوم معدنی کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

دهققد كقق  سققازی فحلققی بقق  دامققدار اجققازه مققیهمزمققان

ها را ب  صورت یک برنامق  كقاری رسیدگی و تلقیح دام

هقای مقورد نیقاز خقود، منظم و متناسب با دیگر فعالیقت

سازی فحلی موجب تشخیص ریزی نماید. همزمانبرنام 

سریع و دقی  فحلی و كوتقاه نمقودن ف قل تولیقدمثل و 

هقای غیقر آبسقتن در پایقان ف قل كاهش درصد مقیش

تولیدمثلی شده و در نهایت باع  سهولت مدیریت زمقان 

-(. امقروزه همزمقان2008شقود )كقراو ها میزایش دام

مثلی ای برای مدیریت تولیدسازی فحلی ب  طور گسترده

شود. بدین منظور مطالعات زیقادی در ند انجام میگوسف

سازی فحلقی و خ وص استفاده از سیدر برای همزمان

در  گیقریافقزایش درصقد موفقیقت جفقتریزی و تخمک

مطالعقق  انجققام یافتقق  در گوسققفند انجققام شققده اسققت. 

خ ققوص مقایسقق  اثققر اسققتفاده از سققیدر و اسققفن  

ژاد هقای نقسقازی فحلقی مقیشپروژسترون در همزمان

گیری انجام شده در رومانوف نشان داد ك  درصد جفت

هقای هقای دریافقت كننقده سقیدر نسقبت بق  مقیشمیش

( %94در مقابقل  %84تر بقود )دریافت كننده اسفن  پایین

ك  یکی از دالیل آن دفع بیشتر سیدر نسقبت بق  اسقفن  

توان فقط ب  سقیدر بق  بنابر این نمی (.1991بود )شاكل 

 سازی فحلی اتکا كرد.همزمان عنوان یک عامل

عوامل زیادی در عدم لقاح اووسیت و در نتیج  برگشت  

 هقای بدسقتاووسیت تعداد و كیفیتفحلی تأثیر گذارند. 

-بطور معنقی تکررفحلی، ب  مبتال شیری ازگاوهای آمده

 رشقد دهدمیاست ك  نشان  گاوهای سالم كمتراز داری

 از دالیقل حتمقاالا هقااووسقیت پقایین كیفیت یا ناكافی و

 .(2011باشققد )كققوریکین و همکققاران  فحلققی برگشققت

یکی دیگر از عوامل كاهش فحلقی و  های تخمدانیكیست

و  ماكقاوی مطالعقاتاسقت.  فحلقیبروزتکقرر  در نتیج 

 دادبر روی گوسفند نژاد آواسی نشان  (2014) همکاران

داری باعق  و سلنیوم ب  طور معنی Eك  مکمل ویتامین 

( در مقایع فولیکقولی TLC)1هقا تعقداد لوكوسقیتافزایش 

                                                      
1 Total leukocyte count  

هقای شده ك  در نهایقت باعق  كقاهش ابقتال بق  كیسقت

 شود. تخمدانی می

هقا ماننقد سقلنیوم و اكسیدانت برخی از آنتیظكاهش غل

-مقی و بقاروری باع  كاهش نرخ فحلی Aو  E ویتامین

آی و مطالعققققات  .(1996و همکققققاران  الجوكو)شققققود

ت بتاكقاروتن ظقداد ك  كاهش غل نشان (2012همکاران )

در سرم خون باع  ب  تأخیر انقداختن فحلقی و افقزایش 

 شود.فحلی خاموش در گاوهای شیری می

اگرچ  اطالعات كمی در مورد اثرات سلنیوم و ویتقامین 

E  بققر روی تولیققدمثل بققویژه تولیققدمثل گوسققفند در

اسقت كق  سقلنیوم دسترس اسقت امقا نشقان داده شقده

هقققای شقققگاهی باعققق  تکثیقققر سقققلولدرشقققرایط آزمای

هقا در دام β-17گرانولوزای تخمدان و سنتز استرادیول 

افقزایش اسقتروژن . (2000)باسقینی و تمنقانی شقود می

 ،های فحلیموجود در مایع فولیکولی سبب بهبود ویژگی

و در نتیجق   آبسقتنی، ریزی، باروری، كلیواژنرخ تخمک

 و همکقاران رابینسقون) شقودمقیعدم برگشت ب  فحلی 

در طققول دوره فحلققی، انققواژ اكسققیژن همچنققین  (.2002

-( در پاسخ ب  تولید هورمقون و تخمقکROS)2زا واكنش

شقود )آگقاروال و همکقاران ریزی در تخمدان تولید مقی

باع  كقاهش تولیقد پروژسقترون و  ROS(. تجمع 2005

افزایش تولید بتاانقدورفین شقده و از ایقن طریق  باعق  

قققیح م ققنوعی و در نهایققت افققزایش كققاهش موفقیققت تل

(. 2007شقود )ریقزو و همکقاران برگشت بق  فحلقی مقی

( XGP)3سلنیوم كوفقاكتور آنقزیم گلوتقاتیون پراكسقیداز 

هقای آزاد و در حقذف رادیکقال ساسقیكق  نققش ا است

كنقد. كقاهش سقلنیوم ایفا می (2O2Hهیدروژن پراكسید )

-لی مقیدر مایع فولیکقو XGPباع  كاهش فعالیت آنزیم 

باشقد شود ك  مستقیما با عدم لقاح اووسیت مرتبط مقی

 (.1995)پازسکوفسکی و همکاران 

ها های طبیعی ب  جیره غذایی دامافزودن برخی از مکمل

كقاهش فحلقی خقاموش تواند باع  افقزایش فحلقی و می

                                                      
2Reactive oxygen species 
3Glutathione peroxidase 
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(. كویونسققو و ارلیکایققا 1997تققل و همکققاران اشققوند )ن

گرم ویتامین میلی 250استفاده از( نشان دادند ك  2007)

E  لیتر سقدیم سقلنات )سقلنیوم معقدنی( باعق  میلی 5با

هققا و كققاهش برگشققت بقق  فحلققی در بهبققود فحلققی مققیش

شود. از آنجائیک  برای بهبقود مقایس  با گروه كنترل می

ای بر روی اجزای ها، تمركز ویژهخ وصیات فحلی دام

-مقلرسد ك  استفاده از مکخوراک وجود دارد، بنظر می

اكسیدانی در جیره نشخواركنندگان بخ وص های آنتی

تواند اثرات متفاوتی گیری میاز جفتو بعد گوسفند، قبل 

هقا داشقت  سازی مقیشدر خ وصیات فحلی و همزمان

بقا توجق  بق  اینکق  مطالعقات قبلقی اثقرات مثبقت باشد. 

ب قورت  Eویتقامین و  هقای سقلنیوم مکمقل استفاده از

 بنقابر را ثابت كرده، هاحلی میشبر خ وصیات ف ،مجزا

-مکمقلات تركیبقی این هدف از این پژوهش، بررسی اثر

و سقلنیوم معقدنی بقا  Eهای سقلنیوم آلقی بقا ویتقامین 

هققای قققزل بققر خ وصققیات فحلققی مققیش Eویتققامین

 سیدرگذاری شده و كاهش برگشت ب  فحلی بود. 

 

 هامواد و روش

ماه فندتحقی  حاضر در فاصل  زمقانی مردادمقاه تقا اسق

دانشگاه تبریقز خلعت پوشان در ایستگاه تحقیقاتی 1392

سال   2-3رأس میش قزل  44در این پژوهش . انجام شد

 3وضعیت بدنی نمرهكیلوگرم با  55 ±2با وزن متوسط 

ها تحت معاینق  و بررسقی انتخاب شده سپس هم  میش

كامل و دقی  قرار گرفتند تقا از نظقر سقالمت و صقحت 

هقا مثلی آنها اطمینان حاصقل شقود. مقیشعملکرد تولید

 11ب ورت ت ادفی در چهار گروه آزمایشی مساوی )

هقای آزمایشقی رأس( مورد استفاده قرار گرفتند. گقروه

كننده جیره پایق (، :گروه اول یا شاهد )دریافتمشتمل بر

 كننده جیره پای  + جقو(، گقروه سقوم)دریافت گروه دوم

+  Eو + مکمقل ویتقامین كننده جیقره پایق  + جق)دریافت

كننقده جیقره پایق  + )دریافقت سلنیوم آلی(، گروه چهارم

هقا یشم+ سلنیوم معدنی( بودند.  Eمکمل ویتامین  +جو

هقای گیری، جیرهاز دو هفت  قبل تا س  هفت  بعد از جفت

 جداول  طب  غذایی هایجیره.آزمایشی را دریافت كردند

NRC (1985تنظیم ) در  مخلوط الكام صورت ب  و شده

(. 1قرارگرفتند )جدول  هاغذایی دراختیار میش یک وعده

گیری )همزمان با شروژ جیقره قبل از جفت چهارده روز

 EAZI-BREED)سیدراستفاده از ها با آزمایشی( میش

CIDR)0208شقققماره كشقققور نیوزلنقققد ) ، سقققاخت-

 بعقد از روز14 ند.سازی فحلی شقدهمزمان( 39020411

باروری ه شد. بمنظور بیرون كشیدسیدرهاسیدرگذاری،

 400 ب  میقزانهركدام از آنها ب  ها میشتر بهتر و موف 

ب قورت عالقالنی  PMSGهورمقون  واحد بقین المللقی

هورمون مققورد اسققتفاده بققا اسققم تجققاری .شققدتزریقق  

(Folligon)  سققققاختUSA .جهققققت  اینتققققروت بققققود

 3-5ققزل ققو  راس  8از های آزمایشبارورسازی میش

استفاده شد. عملیات قو   كیلوگرم 85-102وزن سال  با 

انجقام  PMSG پس از تزری  هورمقون ساعت 24اندازی

كیقا و عسقگری )دقیق  روز ادام  یافت 3شده و ب  مدت 

 (.2015 صفدر

در فواصل زمقانی قبقل از شقروژ  هامیشگیری از خون

)پرواسقتروس(،  ساعت قبل از سیدربرداری 24آزمایش،

روز  21برداری )اسقتروس( و ساعت پقس از سقیدر 24

بعققد از بالفاصققل  پققس از قققو  انققدازی انجققام شققد. 

دسققتگاه اسققتفاده از هققا بققا سققرم نمونقق خققونگیری، 

-دقیق  جقدا 12 طیدر دقیق  و  4000سانتریفیوژ با دور

 ها تقا زمقان آنقالیزبعد از جداسازی، سرم .شدندسازی 

نگهقداری  -C20°میکروتیوب ودر فریزر اخلد هورمونی

هقققای سقققرم خقققون )اسقققتروژن و هورمقققون ند.دشققق

 شقركت بق  متعلق  هورمقونی هایكیتپروژسترون( با 

Monobind مققدل االیزاریققدردسققتگاه آمریکققا و توسط 

 گیری شدند.اندازه آمریکا 3200 اورانس
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 های آزمایشجیره -1جدول

 اجزای جیره

 )درصد ماده خشک جیره( 

تیمار 

 اول

تیمار 

 دوم

 تیمار

 سوم

ر تیما

 چهارم

 11 11 11 - سبوس گندم

 5/8 5/8 5/8 - کنجاله سویا

 1 1 1 - (Ca, Pمکمل مواد معدنی )

 73 73 73 - دانه جو

 5/0 5/0 5/0 - نمک

 6 6 6 - مالس

و سلنیوم جیره برای هر راس میش در هر روز  Eمکمل های ویتامین 

 )گرم(

0135 - - - سلنیوم معدنی

/0 

/0135 - - سلنیوم آلی

0 

- 

/E - - 048/0 048ویتامین 

0 

 اجزای شیمیایی

TDN )%( - 78 78 78 

 2/13 2/13 2/13 - پروتئین )%(

 41/3 41/3 41/3 -  ( Mcal/kg)انرژی قابل هضم 

 01/3 01/3 01/3 - ( Mcal/kg)انرژی قابل متابولیسم 

)دان  جو(؛  تیمار دوم)دریافت كننده جره پای (؛ شاهد : تیماراول

)دان   تیمارچهارم+ سلنیم آلی(؛ E)دان  جو+ ویتامین  مار سومتی

 + سلنیم معدنی(.Eجو+ ویتامین 

 

 هاآنالیزداده

آزمایش حاضر در قالب طرح كامال ت ادفی انجام شقد. 

نتای  داده های بدسقت آمقده، پس از آزمون نرمال بودن

. بقرای ندآنالیز شد SASتوسط نرم افزار آماری حاصل 

  فحلقی از آنقالیز كقای اسقکور اسقتفاده ب مربوطصفت 

 كق بود  ij+ ei = µ + TijY ب  صورت طرح .مدل آماریشد

:مققدار هقر ijY ،میانگین جامع  :µ هااثر تیمار :Ti: نآدر 

 .بوداثر اشتباه  :ijeو مشاهده

از  هقاتجزی  عوامل مؤثر بر روی غلظت هورمقون برای

 فاده شد.است SAS 1/9( 2003)نرم افزار  Mixedروی  

+  k+ Type ij+ (Treat* Time)j + Timei = µ + Treatijkl Y

ijkl+ e lAnimal 

داده مشاهده شده برای  با برابر ijkY فوق آماری درمدل

 جامعق ، میقانگین= µ گیقری شقده،هقای انقدازهفراسنج 

iTreat =اثرتیمارi،ام kypeT اثرتیپ زایقش = k،ام Treat* (

ijTime)  =درتیمقار،  زمان اثرمتقابلlAnimal اثرحیقوان =

 میقانگین مقایسق  بقرای .بود خطا یا باقیمانده اثر=ijkleو 

 گردید. توكی كرامراستفاده آزمون از تیمارها

 

 نتایج 

-های فحل در بین گقروهنتای  نشان داد ك  درصد میش

 امقا .(2)جدول  داری نداشقتهای آزمایشی تفاوت معنی

ای مختلق  بقا هقم درصد بازگشت ب  فحلی بین تیمارهق

بطوریکق  كمتقرین  ،(>01/0Pداری داشتند )تفاوت معنی

در تیمقار سقلنیوم معقدنی بقا  بازگشت ب  فحلقیدرصد 

 بازگشت ب  فحلیدرصد  بیشترین( و 2/18%) Eویتامین 

درصقد ( مشاهده شقد. همچنقین %5/45در تیمار شاهد )

 Eدر تیمار سلنیوم معدنی با ویتقامین  بازگشت ب  فحلی

 .(2)جول  بود Eسلنیوم آلی با ویتامین از تیمار كمتر 

، PMSGهورمقون بدنبال برداشقتن سقیدرها و تزریق  

هقای سقوم زودتقر از گقروه ی مربوط ب  تیمقارهامیش

عالئقم سقاعت،  15/39±78/0دیگر و با میقانگین زمقانی 

دادنققد؛ ایققن در حالیسققت كقق  بیشققترین  فحققل را نشققان

سقاعت  87/65±23/1فحلقی و بقا  میانگین فاصل  زمانی

مربوط ب  تیمار شاهد بود، ك  البت  با تیمقاردوم تفقاوت 

(. امققا تیمارهققای سققوم و 2داری نداشققت )جققدول معنققی

داری چهققارم بققا تیمارهققای شققاهد ودوم تفققاوت معنققی

 .(>01/0P)داشتند 

هقای وجود تفاوت دهندهنشان 3جدول  موجود درنتای  

 اندار غلظقققت اسقققتروژن سقققرم خقققون در زمقققمعنقققی

تیمارهقای  اسقتروس بقین تیمارهاسقت. پرواستروس و

سقوم )سقلنیوم و  (Eچهارم )سلنیوم معدنی با ویتقامین 

پیکقوگرم  66/37و  43/37بترتیب بقا  (Eآلی با ویتامین 

لیتققر اسققتروژن در مرحلقق  اسققتروس دارای بققر میلققی

بیشترین غلظت استروژن در بقین تیمارهقای آزمایشقی 

ن اسققتروژن در زمققان بودنققد، اگرچقق  میققزان هورمققو
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بیشقتر از تیمقار  سقومو  چهارماستروس در تیمارهای 

دهقد )شاهد( بود ك  نشان می و اول)فالشینگ جو(  دوم

سلنیوم معدنی بقا ویتقامین های اكسیداناستفاده از آنتی

E سلنیوم آلی با ویتامین  وE داری باعق  بطقور معنقی

گروه نسبت ب   افزایش میزان استروژن در فاز استروس

 (. >01/0Pشود )می شاهد

 

قایسه میانگین خصوصیات فحلی در بین م  -2جدول 

 تیمارها
فحلی  تیمار

)%( 

برگشت به 

 فحلی )%(

فحلی از زمان  مشاهده 

 برداشت سیدر)ساعت(

 a5/45 a23/87±1/65 9/90 اول

 b4/36 a62/26±0/36 100 دوم

 c3/27 c78/15±0/39 100 سوم

 d2/18 b41/76±0/47 100 چهام

( بین pg/mlمقایسه میانگین غلظت استروژن )-3جدول

 زمان فحلیتیمارها در 
یمارت  استروس پرواستروس 

 b45/09±0/8 c45/98±1/28 اول

 b49/6±0/7 b59/2±1/33 دوم

 a45/51±0/10 a45/66±1/37 سوم

 a45/33±0/11 a45/43±1/37 چهام

دان  ) تیمار سومجو(؛  )دان  تیمار دومره پای (؛ ی)جشاهد : تیماراول

+ E)دان  جو+ ویتامین  تیمارچهارم+ سلنیم آلی(؛ Eجو+ ویتامین 

 سلنیم معدنی(.

دار در سطح حروف غیرمشاب  در هر ستون بیانگر تفاوت معنی

 خطای یک درصد می باشد.

 

مقایس  میانگین غلظت پروژسترون سرم خون  4جدول 

دوره در دهد، غلظت پروژسترون در شروژ را نشان می

داری نداشقت. امقا بین تیمارهای فالشینگ تفقاوت معنقی

دار غلظت حاكی از وجود تفاوت معنی بدست آمدهنتای  

 خقونگیری پروژسترون سرم خقون در آخقرین مرحلق 

 24(. >01/0P) روز پس از قو  انقدازی( مقی باشقد 21)

ساعت قبل از سیدربرداری بخاطر وجود سقیدر، غلظقت 

غلظقققت پروژسقققترون  .یافقققتپروژسقققترون افقققزایش 

سلنیوم آلقی بقا و Eسلنیوم معدنی با ویتامین تیمارهای 

داری بقا گقروه شقاهد داشقتند تفقاوت معنقی Eویتامین 

(01/0P<اما با تیمار فالشینگ جو تفقاوت معنقی ،) داری

)اسققتروس(  سققاعت پققس از سققیدربرداری 24نداشققتند. 

هقا كقاهش میزان غلظقت پروژسقترون در تمقامی گقروه

در ایققن مرحلقق  میققزان پروژسققترون در تیمققار  .تیافقق

فالشینگ جو بیشترین و در تیمار شاهد كمتقرین مققدار 

روز پقس از  21بود. میزان غلظت پروژسترون در زمان 

 گزینی رویان( باال بود،قو  اندازی )دوره آبستنی و الن 

ره هقا بق  دورسد ب  علت وارد شدن میشك  ب  نظر می

 ان باشد.آبستنی و تشکیل روی

 

 

 گیریروز پس از جفت 21حلی  و فزمان در ( ng/mlهای بین تیمارها و غلظت پروژسترون )مقایسه میانگین -4جدول 

 ساعت قبل از سیدربرداری 24 شروع دوره تیمار

 )پرو استروس(

 ساعت بعد ازسیدربرداری 24

 )استروس(

روز پس از  21

 گیریجفت

 a07/23±0/1 b09/39±0/1 b08/59±0/0 c13/31±0/3 اول

 a07/31±0/1 ab09/43±0/1 a09/87±0/0 b15/11±0/4 دوم

 a06/34±0/1 a08/68±0/1 ab08/64±0/0 a13/12±0/5 سوم

 a06/35±0/1 a08/69±0/1 ab08/69±0/0 a13/2±0/5 مرچها

 باشد.می( >01/0P*حروف التین غیرمشاب  در هرستون بیانگر وجود اختالف معنی دار در سطح )           
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پروژسققترون در  اسققتروژن بقق  سققطح نسققبت 5جققدول 

مقی نشان را گیریروز پس از جفت 21زمان استروس و

 در زمققان اسققتروس، بیشققترین میققزان نسققبت .دهققد

بقق  میققزان  سققومپروژسققترون در گققروه  بقق  اسققتروژن

های ایقن گقروه میش بعد از برداشتن سیدر، .بود 059/0

را ب   عالئم فحلی (ساعت 15/39)ها زودتر از سایر گروه

 . كمترین میزان نسبتنشان دادند شده فحل %100میزان 

بق  میقزان و دومقپروژسقترون در گقروه  بق  استروژن

توجق  وجقود سق  مقیش قابل مشاهده شد. نکت   038/0

رسد كاهش نسبت غیرآبستن در این گروه بود. بنظر می

پروژسقترون در زمقان اسقتروس، میقزان  ب  استروژن

افزایش ی آبستن نشده )ق ر( و یا سقط شده را هامیش

 21پروژسترون در  ب  استروژن دهد. همچنین نسبتمی

جنین( در گروه  گزینیالن  زمانگیری )روز پس از جفت

بقود های آزمایشقی كمتقرین گروه نسبت ب  سایر سوم

(0016/0.) 

 

 (4P/2E) پروژسترون به استروژن نسبت -5جدول 

 

 بحث

درصقد بازگشقت در خ وص كاهش  نتای  این پژوهش

( 2007كوینکو و ایرلیکایقا )با نتای   ب  فحلی بین تیمارها

هقای مرینقوس شاما آزمقایش بقر روی مقی .مشاب  بود

اثر بهتری بقر  سدیم سلناتدرصد 1نشان داد ك  تزری  

 Eویتققامین هققا نسققبت بقق  تزریقق  میققزان فحلققی مققیش

 درصقد 1 لیتقر سقدیم سقلناتمیلی 5میلی گرم( با 250)

 5میلقی گقرم( بقا 250) Eویتامین هایی ك  و میش شت دا

دریافقت كقرده بودنقد  درصقد 1لیتر سقدیم سقلناتمیلی

ی را نشقان فحلق میقزان نشقاهد بیشقتری نسبت ب  گروه

 دار نبققود؛ امققا هیچکققدام از ایققن اثققرات معنققیدادنققد

ایققن كققاهش درصققد  .(2002زوک و كلویققک سقق)گابری

-احتماال ب  دلیل كاهش میقزان كیسقت بازگشت ب  فحلی

های تخمدانی و افزایش سالمت رحقم از طریق  افقزایش 

رحقم و ك  باع  بهبود عملکرد  ودها بعملکرد نوتروفیل

 .(2000)مشركی و متری  شودتخمدان می

ن كقردفعقال  اهای آزاد بگزارش شده است ك  رادیکال 

باع  آپوپتیز و از بقین رفقتن جسقم زرد  2Aفسفولیپاز 

-د؛ از بین رفتن جسم زرد باعق  شکسقت جفقتنشومی

لکقاتز و ) شقودمقی بازگشت ب  فحلیگیری و در نهایت 

باعق   ROSاسقت كق  . نشان داده شده (2010همکاران 

بنوبق   α2PGFشده و مقادیر باالی  α2PGF افزایش تولید

خود باع  پسروی جسم زرد، از بین رفتن رویقان و در 

)لکقاتز و همکقاران  شقودنتیج  بازگشقت بق  فحلقی مقی

 . همچنین كمبود سلنیوم باع  كاهش تحرک رحم(2010

هقای ، افزایش ابقتال بق  كیسقت(1982)سگرسون و لیبی 

)كقاتو  شودنی، لقاح ناموف  و برگشت ب  فحلی میتخمدا

بق  دلیقل فحلی خاموش . آنستروس و (1997و سوگینو 

پالسما و افزایش پركسیداسیون  Eكاهش غلظت ویتامین 

 و)آنیتا  سقانگا  لیپیدی در بوفالو نیز گزارش شده است

ن ( نشا2008سانچز و همکاران ) . در حالیک (2004نایار 

-مقاه قبقل از جفقت 3از مکمل سلنیوم  استفاده دادند ك 

سقازی فحلقی و در نتیجق  گیری باع  كقاهش همزمقان

، كق  بقا نتقای  شودمی هاب  فحلی میشافزایش برگشت 

 این پژوهش در تالاد هستند.

آلی سلنیوم دهد ك  شکل ها نشان میبررسی

تر و قابل تر، سالم)سلنوسیستئین، سلنومیتیونین( فعال

عدنی آن )سدیم سلنات و سدیم تر از شکل مجذب

؛ شاید دلیل عملکرد بهتر (2002)ادنس  باشدسلنیت( می

در زودتر نشان دادن عالئم فحلی بعد از سلنیوم آلی 

( نسبت ب  سلنیوم معدنی ساعت 15/39برداشتن سیدر )

در  (2011الشحات و عبدل منعم ) ( باشد.ساعت 76/47)

 یهای نژاد بلدی م رآزمایشی بر روی میش

ر زمان د  4P/2Eنسبت  تیمار

 استروس

 21در  4P/2Eنسبت 

 گیریروز پس از جفت

 0027/0 049/0 اول

 0021/0 038/0 دوم

 0016/0 059/0 سوم

 0019/0 054/0 چهام
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-میلی 50نشان دادند ك  استفاده از  سیدرگذاری نشده

، باع  كاهش فاصل  زمانی بین دو Eگرم مکمل ویتامین 

هایی شد روز( نسبت ب  گروه 4/16ها )در میش فحلی

و سلنیوم ب ورت تركیبی  Eك  از مکمل ویتامین 

هایی ك  از ، همچنین گروهروز( 18استفاده كرده بودند )

و سلنیوم ب ورت تركیبی استفاده  Eمکمل ویتامین 

روز( زودتر  3/21كرده بودند نسبت ب  گروه شاهد )

فحل شدند، ك  با نتای  این پژوهش ك  نشان داد مکمل 

با سلنیوم معدنی و آلی باع  كاهش فاصل   Eویتامین 

شود همخوانی زمانی فحلی از زمان برداشتن سیدر می

 دارد.

در مایع فولیکولی سبب بهبود  افزایش استروژن موجود

ریزی، باروری، كلیواژ و نرخ تخمک ،های فحلیویژگی

فحلی  .(2002)رابینسون و همکاران  شودمی آبستنی

 9یک فولیکول بزرگ و سالم )بیشتر از انتخاب مرتبط با 

متر( طی پرواستروس و تکمیل بلوغ نهایی آن است؛ میلی

 1ب  كمتر از در طول دوره فحلی، غلظت پروژسترون 

فولیکول واقع  یابد. درمیلیتر كاهش نانوگرم در میلی

كند ك  با فیدبک مثبت تولید می β17بزرگ، استرادیول

هیپوفیز باع  ایجاد رفتار فحلی  –روی هیپوتاالموس

-. بنابر این بنظر می(2008)مارتین و همکاران  شودمی

ی میزان استروژن خون قبل از فحل در رسد ك  افزایش

)پرواستروس( و در زمان فحلی )استروس(، باع  بهبود 

های آن از سوی دام های فحلی و بروز نشان ویژگی

غلظت پالسمایی هورمون استروژن در  شود.می

بیشترین بخش چرخ  فحلی پایین است، اما برای چهار 

روز پیش از فحلی افزایش یافت  و در روز فحلی و یا یک 

رسد. این پیک ترشحی ود میروز پیش از آن ب  پیک خ

دهد ك  روی می LHمعموالً پیش و یا همزمان با سرژ 

افتد. افزایش غلظت ریزی اتفاق میپیش از تخمک

استرادیول همگام با افزایش رشد فولیکول برگزیده 

استروژنی  عمدهریزی است ك  احتماالً منبع برای تخمک

شود های فحلی میاست ك  موجب بروز نشان 

. نتای  مطالع  بر روی (2002ینسون و همکاران )راب

گوسفندان نژاد سافوک نشان داد ك  استفاده از سلنیوم 

گذاری باع  افزایش قبل از تخمک Eمعدنی با ویتامین 

 میزان هورمون استروژن نسبت ب  تیمار شاهد شد

 .(2011)سن و همکاران 

بترتیب بیشترین میقزان هورمقون  سوم  و  چهارمتیمار 

داشتند ك   گیریروز پس از جفت 21وژسترون را در پر

( بقر روی گوسقفندان 2011با نتای  یوسن و همکقاران )

نژاد سافوک ك  نشان داد ك  استفاده از سلنیوم معقدنی 

گذاری باعق  افقزایش میقزان قبل از تخمک Eبا ویتامین 

هورمون پروژسترون در زمان تشکیل رویان نسبت بق  

و ابققت دارد. همچنقین لکقاتز شقود مطگروه شقاهد مقی

( نشقان دادنقد كق  كق  افقزایش سقلنیوم 2010) همکاران

گیری و آبستنی باع  افزایش میزان جیره در زمان جفت

و  90، 50هقا در روز هورمون پروژسترون سرم مقیش

آبستنی نسبت بق  گقروه شقاهد و در نتیجق  حفق   106

 شود.جنین می

داران در اوایقل های پسقتاندرصد رویان 55تا  25حدود 

د، كق  بیشقتر ایقن تلفقات بخقاطر نشقوآبستنی تل  مقی

-مقیعملکرد ناكافی جسقم زرد در تولیقد پروژسقترون 

پروژسقترون در پقی  (.2004باشد )اكقی فکقم و كقوران

ریزی از سلول های بزرگ جسم زرد ترشح شقده تخمک

و نقش بسیار مهمی در انتقال اووسیت در لول  فالوپ و 

لول  فالوپ ب  رحم و جایگزینی در رحقم  انتقال جنین از

دارد و در ضقمن باعق  افقزایش ضقخامت آنقدومتریوم 

-رحم، افزایش هیستوتروف و كاهش انقباضات رحم می

حالیکق  مطالعقات  در (.2004 شود )اكقی فکقم و كقوران

نشققان داد كقق   (2014و همکققاران ) بیلسققکا-گققرازول

باعق  هقا از مکمل سلنیوم آلقی در جیقره مقیش هاستفاد

كاهش هورمون پروژسترون نسبت ب  گروه شاهد و در 

شقود كق  بقا نتیج  سقط جنین و برگشت بق  فحلقی مقی

 مشقکالت از یکقی نتای  پقژوهش حاضقر میقایرت دارد.

 كق  گزینی اسقتالن  ،شکستبازگشت ب  فحلی در عمده

تققرین ایققن مهققم از باشققد.مققی هققاهورمققون تققاثیر تحققت

 اشقاره پروژسترون و ژناسترو ب  توانها میهورمون
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در نسبت استرادیول ب  پروژسترون یکقی از  تیییركرد. 

ه لقاح و برگشت ب  فحلی عنقوان شقد شکست دالیل مهم

در پققققژوهش  (.2007اسققققت )گروبققققر و همکققققاران 

 پروژسقترون بق  اسقتروژن كمترین میزان نسبتحاضر

نکتق   بقود. 038/0ب  میزان  دومدر گروه در زمان فحلی 

 در این گروه وجقود سق  مقیش غیرآبسقتنجالب توج  

 بق  رسد كقاهش نسقبت اسقتروژنبود. بنظر می )ق ر(

 ق قرهای پروژسترون در زمان استروس، میزان میش

 در زمقانهمچنقین دهقد. و یا سقط شده را افقزایش مقی

 ب  استروژن نسبت كمترین سومگروه  ،جنین گزینیالن 

ت هققای آزمایشققی داشققدر بققین گققروهرا  پروژسققترون

های ایقن گقروه میشبعد از برداشتن سیدر  و (0016/0)

 .ها فحل شدندزودتر از سایر گروه

پروژسترون در گردش خون مقادر  ب  نسبت استروژن 

نشان داده شده اسقتک   زیراتواند حائز اهمیت باشد، می

پروژسقترون در زمقان النق   بق  نسبت باالی اسقتروژن

گقردد نع از لققاح تواند ماگزینی جنین موش و انسان می

(. هرچند ك  در موش افقزایش 1990)سافرو و همکاران 

گزینقی جنقین بقرای اندک میزان استروژن در زمان الن 

)مقا و همکقاران تواند مفیقد باشقد تر میگزینی موف الن 

، اما افزایش بقیش از انقدازه هورمقون اسقتروژن (2003

گزینی تواند باع  شکست الن گزینی جنین میقبل از الن 

. در واقع سقطوح (1991كاتانزورو و همکاران )دیشود 

نقدومتریوم آباالی استروژن، باع  مختل شدن پقذیرش 

( و در نهایققت كققاهش 2000)ان جققی اهققای و همکققاران 

همکقاران شقود )سقیمون و گزینی جنین مقیموفقیت الن 

تقوان بقا گزینقی پقایین را مقی(. هرچند ك  نرخ الن 1995

ای مناسقب كق  باعق  رژیم غذایی مرحل  استفاده از یک

سقیمون شود بهبود بخشید )كاهش نسبت استروژن می

(، امقققا اثقققر سقققطوح بقققیش از حقققد 1998 و همکقققاران

فیزیولققوژیکی اسققتروژن در زمققان النقق  گزینققی جنققین 

 .   می باشدهمچنان مورد بح  
  

 نتیجه

مطالعات گذشقت ، نتقای  متفقاوتی در زمینق  اسقتفاده از 

های بر برخی از ویژگی Eسلنیومی و ویتامین  هایمکمل

. از باشد متفاوت تواندمیآن  دالیل ك  است داشت فحلی 

، مقدار و زمان استفاده امردر این  موثرمهمترین عوامل 

باشد. عالوه بقر ایقن، عوامقل دیگقری ها میاز این مکمل

-های فیزیکی دام مقیهمچون نژاد، سن، تیذی  و ویژگی

ذار باشد. همچنین برخی از مطالعات پیشین تواند تأثیرگ

در  Eانققد كقق  غلظققت سققلنیوم و ویتققامین گققزارش كققرده

بقاالتر  هقای مسقنتر در مقایس  با میشهای جوانمیش

مققواد آنتققی اكسققیدان غیرآنزیمققی باشققد. بطققوركلی مققی

هققای اكسققیدانپققس از آنتققی Eویتققامین  سققلنیوم ونظیر

در مقابقل عوامقل آنزیمی، ب  عنوان دومین سقد دفقاعی 

و از طریق  بق  دام  كقرده، عمل ROSاكسید كننده نظیر 

آوری و حذف آنهقا های آزاد باع  جمعانداختن رادیکال

-این پیشنهاد مقی شوند. بنابرها میاز محیط عمل سلول

شود، برای جلوگیری از اكسیداسیون و مقابل  با اثقرات 

هایت بر تولیدمثل، كاهش شانس لقاح و در ن ROSمالر 

هقای از مکمقلگیقری، قبل و بعد از جفقتبرگشت فحلی، 

در و سققلنیوم  E ،C، Aاكسققیدانی مثققل ویتققامین آنتققی

 استفاده شود.های آزمایشی جیره
 

 سپاسگزاری

دانند تا از حمایت شركت وتقاک مولفین برخود الزم می 

برای در اختیار گزاردن سلنیوم آلی و معدنی و ویتامین 

Eتشکر و قدردانی نمایدبرای این مطالع  . 
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Abstract 

BACKGROUND: Studies indicate elements and vitamins play an important role in reproductive 

function activities. OBJECTIVES: The present study was concluded to investigate the effect of 

organic and inorganic selenium supplements along with vitamin E to improve the properties of 

estrus in Ghezel ewes using CIDR. METHODS: Forty-four Ghezel ewes (Age: 2-3 years old, 

weight: 55±2 kg, body condition score 3) were used. Animals allocated in four groups including 

eleven ewes in each group. Treatments were divided into four groups: first group: As a control 

group (basal diet), the second group (basal diet + Barley grain), the third group (basal diet + Barley 

grain + vitamin E + selenium organic), and the forth group (basal diet + Barley grain+ vitamin E + 

inorganic selenium). Ewes received the experimental diets 2 weeks before mating and continued 3 

weeks later. Oestrus was synchronized using CIDR. RESULTS: The highest and the lowest rate of 

return to estrus were observed in control group (45.5%) and in the fourth group (18.2%) 

respectively (P<0.01). Moreover, the first observed estrus after CIDR removal was belonged to 

third group which was significantly different compared to other groups (P<0.01). The estrogen 

levels of third and fourth groups during proestrus and estrus and progesterone concentration of third 

and fourth groups in 21 days after mating were significantly different from groups control and 

second group (P<0.01). CONCLUSIONS: It seems that the use of flushing diets containing organic 

and inorganic selenium along with vitamin E increased the estrus, the probability of fertilization and 

decreased the non-pregnant ewes. 
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