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 چكيده

هتای تووکتدمثلی    شد  با اسکدهای چرب غکراشباع متفاوت بر ضراستنجه  های گلوکوژنکش ملم  ارزیابی اثر جکر حاضر، از تحقکق هدف 
های گرو  اوتف   رأس( قرار گرضتندی مکش 25رأس( و ب ) 75) ها در دو گرو  اوف بلش در دو برنام  مدیریتی بودی مکش مکش نژاد ایران

ها ایمپلنتع   اندازی زیر پوسع گوش مکش روز قب  از قوچ 40اندازی شدندی  ترتکب قطع شکر و قوچ ب د زایش به  90و  80در روزهای 
شتد  بتا    هتای گلوکوژنکتش ملمت      تایی جدا نههداری و به ترتکب از جکر25مکش گرو  اوف در سه گرو   75مالتونکن قرار داد  شدی 

های گرو   ( تهذیه شدندی مکش6شد  )جکرۀ امها  (، یا دان  سویای برشته3چربی اشباع )جکرۀ شاهد(، دان  کتان اک ترودشد  )جکرۀ امها 
یریع ستنتی(ی  عنوان گرو  مد اندازی شد  و از جکرۀ گرو  شاهد تهذیه شدند )به قطع شکر و قوچ 180و  120ترتکب در روزهای   ب به

ها در زمان زایش، سه، و  زایی، و چندقلوزایی در تکمارهای گوناگون آزمایش شمارش و ثبع شدی وزن بر  ریزی، بر  نرخ ضحلی، تخمش
داری بکاتتر از تکمتار شتاهد و     صورت م نتی  به 6و امها  3زایی و چندقلوزایی در تکمارهای امها  گکری شدی نرخ بر  چهارماههی انداز 

داری بکاتر از هم  تکمارهای گترو  اوتف بتودی بنتابراین      طور م نی بودی مکانهکن وزن بر  در سه و چهارماههی در گرو  ب به گرو  ب
هتای   توانتد ستبب بهبتود عمللترد ضراستنجه      متی  6و امهتا   3استفاد  از برنام  مدیریتی گرو  اوف همرا  با تهذی  اسکدهای چرب امها 

 ها شودی تووکدمثلی مکش
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 مقدمه

در اخکتر  هتای   بررسی روند تهککر جم کع دامی طتی ستال  

رو به  ضریب رشد جم کع گوسفندکه دهد  ناان میایران 

علع نداشتن سودآوری کاضی )ناشتی از   و به اضزایش نک ع

سفند در ایتران(  خال اوی و نبودن نوآوری در پرورش گو

اسعی درآمد اصلی گوسفندداری تووکد بتر  و   رو به کاهش

گوشع اسعی از طرف دیهر، باتوجه به مدت آب تنی کوتا  

توان انتظار چنتد بتار    و پتان ک  ژنتکلی چندقلوزایی باال می

زایی و چندقلوزایی مطلوبی را در مکش  زایش در سال و بر 

های ایران  ی در بکاتر گلهداشع، اما عمللرد تووکدمثلی پایکن

ازای  سختی یش بتر  بته   شودی بنابراین در سال به گزارش می

علتع   شتود کته درواقتع بته     هر متکش بته گلته اضتاضه متی     

برای اضزایش تووکدمثلی جامع و مناسب نادن برنام   تدوین

 ی [9و  1]وری در صن ع پرورش گوسفند اسع  بهر 

ای داخلی و ه از بکن مالالت موجود شام  گرما، انه 

منظور تحریتش   خارجی، ضقر مراتع، و مانند اینها در ایران به

ضحلی قب  از شروع ضص  تووکدمث  و کاهش ضاصل  زایمان، 

آن تتروس ناشتی از شتکردهی و ضصت      دو مال  اساستی  

صورت طبک تی م متوالً از    ی زایش گوسفند به[9و  3] اسع

ضاصله پت   شودی بال اواس  پایکز تا اواس  زم تان انجام می

از زایش مکزان پروالکتکن و تووکد شتکر همترا  بتا اضتزایش     

ی پروالکتکن اثر منفتی بتر   [7و  3]یابد  طول روز اضزایش می

هتا و   ها داردی بنابراین از رشد ضووکلتول  ترشل گنادوتروپکن

تتدریج بتا کتاهش طتول      کندی به ریزی جلوگکری می تخمش

نفی پروالکتکن بتر  روز، تووکد شکر و اضزایش مالتونکن، اثر م

یابتتد و رشتتد ضووکلتتول و   محتتور تووکتتدمث  کتتاهش متتی 

امتا ایتن    ،[7]شود  ریزی در گوسفند دوبار  آغاز می تخمش

طتور   مدت در ب تکاری از منتاطق و نژادهتای گوستفند بته     

انجامتد کته    متوس  نزدیش به شش تا هفع ما  به طول می

باع  ضق  یش بار آب تنی و زایش در ستال خواهتد شتدی    

های متفاوتی آزمایش شد  اسع که در آن با استتفاد    وشر

های متفاوت قطع شکر، زمان م رضی قوچ، و استفاد   از رژی 

از قط تتتات حتتتاوی پروژستتتترون )ستتتکدر و استتتفنج(،  

هتتای مالتتتونکن  هتتای گنتتادوتروپکن و ایمپلنتتع  هورمتتون

توان تووکدمث  مکش را زودتر از موعد اوقا کرد  )رگووکن( می

ی بنابراین هدف اول از انجام پژوهش حاضتر،  [15، و 9، 4]

استتتفادۀ همزمتتان از رژیتت  قطتتع شتتکر، م رضتتی قتتوچ، و   

کردن ایمپلنع مالتونکن پکش از شروع ضص  تووکدمث   اضاضه

برای محوکردن اثر آن تروس ناشی از شکردهی و طول روز 

و املان ایجاد یش برنامت  تووکتدمثلی در متکش بتا ضاصتل       

و مقای ت    [ه بتار زایتش در دو ستال   ماهه )ست  زایش هاع

های تووکدمثلی آن با روش سنتی دو بار زایتش در   ضراسنجه

 دو سال اسعی 

 بتدون کنندۀ تووکتدمثلی   های تحریش استفاد  از هورمون

توجه به مکتزان متواد غتذایی الزم دام بتا موضقکتع همترا        

هتای اخکتر یلتی از     ی در طتی ستال  [16و  15]نخواهد بود 

شد  برای اضزایش راندمان تووکتدمث  در   فاد راهلارهای است

گوسفند تهذی  مقادیر باالیی از انرژی در مدت زمان کوتتا   

استتعی ایتتن انتترژی  [گکتتری )ضالشتتکن  نزدیتتش بتته جفتتع

هتتا و  صتتورت م تتتقک  و غکرم تتتقک  )تووکتتد هورمتتون بتته

تتأثکر   تواند محور تووکدمث  را تحتع  ها و غکر ( می متابووکع

زایتی و دوقلتوزایی( قترار     ریزی، بتر   )اضزایش نرخ تخمش

دهدی بررسی نتایج چندین تحقکق ناان داد که تهذی  انرژی 

مدت و بلندمدت )اضزایش وزن( بته علتع عوامت      در کوتا 

ممان تی در برابر اثر انرژی بتر عمللترد تووکتدمث  محتدود     

تواند نرخ عمللرد تووکتدمث  را در گوستفند    شود و نمی می

 ی [16]تأثکر قرار دهد  درصد تحع 40تا  30بکش از 

نتایج مطاو ات در گاو، گوسفند، و موش ناتان داد کته   

هتای گونتاگون    تهذی  اسکدهای چرب غکراشتباع، بته روش  

که طبتق   طوری تواند عملرد تووکدمث  را بهبود بخاد، به می

نتایج پروضایت  استکدهای چترب متایع ضووکلتووی، غاتای       

تهککر و مکزان تأثکر وکهاند  های گرانوووزا، و اوسکع را سلول

هتا را اضتزایش    بکان ب تکاری از ژن بر رسپتورهای غاایی و 
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ها، بلوغ سکتوپالستمی   ی عالو  بر این، رشد ضووکلولدهد می

هتتای استتتروئکدی )استتتروژن و  اووستتکع، ستتنتز هورمتتون

بخاتد و   ریتزی را بهبتود متی    پروژسترون(، و نرخ تخمتش 

دهتد   ب تنی را بهبود متی مانی رویان و حفظ آ همننکن زند 

ی هدف از پژوهش حاضتر، مقای ت  اثتر    [21، و 19، 11، 8]

شد  با تهذی  اسکدهای چترب   های گلوکوژنکش ملم  جکر 

هتای متدیریتی    اشباع و غکراشباع متفاوت همزمان با برنامته 

هتا در ختارج    تحریش ضحلی برای بهبود عمللرد این روش

 از ضص  تووکدمث  اسعی  

 

 ها مواد و روش

این آزمایش در مرکز اصالح نژاد دام شتمال شترق کاتور    

ککلومتری جادۀ ماهد به سرخ   20آباد در  واقع در عباس

مدت یتش ستال از زم تتان     در ناحک  شمال شرق کاور به

رأس  100انجام شدی در این آزمتایش،   1392تا  1391سال 

بلش )آمکخت  بلوچی ایران و ککوسی یونتان(   مکش نژاد ایران

هتای   دوم و سوم، بدون عالئ  سق  جنکن و بکمتاری  شل 

قلوزا بودنتد و   های قبلی تش تووکدمثلی که همهی در زایش

پنج روز( از زایمان آنهتا گذشتته بتود،     ±روز ) 20حداکثر 

رأس( و ب  75ها در دو گترو  اوتف )   انتخاب شدندی مکش

 رأس( قرار گرضتندی 25)

وکدمثلی با هدف تحریش ضحلی پکش از شروع ضص  تو 

های  و کاهش ضاصل  زایمان، زیر پوسع گوش تمامی مکش

( 91روز ب تتد از زایتتش )اواستت  استتفند   50گتترو  اوتتف 

گرم مالتتونکن( قترار داد     مکلی 18ایمپلنع رگووکن )حاوی 

روز ب تد   80های این گرو   شدی عالو  بر این، تمامی مکش

 مدت یش از زایش )اواخر ضروردین( قطع شکر )قطع شکر به

منظور اعمتال اثتر    هفته و به مرور زمان انجام شد( شدندی به

ها کتامالً   قوچ بر تحریش ضحلی از روز شروع آزمایش قوچ

)اوای  اردیبهاع(  90ها نههداری شدندی روز  دور از مکش

روز قب  سه عتدد   40مکش دو قوچ ساو  که  25ازای هر  به

ود، ایمپلنع رگووکن زیر پوسع گوش آن قرار داد  شتد  بت  

هتا   (ی قتوچ 1های گرو  اوتف م رضتی شتد )شتل       به مکش

ها بودنتدی   روز( همرا  با مکش 34مدت دو چرخ  ضحلی ) به

های گرو  ب به ترتکب در اواخر اردیبهاتع و مترداد    مکش

روز ب تد   180و  120اندازی شدند ) قطع شکر و قوچ 1392

ها در گرو  ب در مقای ته بتا گترو      از زایش(ی بنابراین بر 

انتدازی سته    وف یش ما  دیرتر از شکر گرضته شدند و قتوچ ا

ما  به ت ویق اضتادی پ  درمجموع چهار ما  در ضاصل  زایش 

تر بودنتد   اندازی مجدد در مقای ه با گرو  اوف عقب تا قوچ

 (ی1)شل  

 

 
 های الف و ب آزمایش ترتیب در گروه  مدیریتی به ۀ. برنام1شکل 
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تتایی جتدا   25گترو   مکش گترو  اوتف در سته زیر    75

های هر زیرگترو  بترای مقای ت  اثتر      نههداری شدندی مکش

شتد  بتا استکدهای چترب در      های گلوکوژنکش ملم  جکر 

خارج از ضص  تووکد به ترتکب از سه جکرۀ محتوی نااستت   

های م اوی از متادۀ خاتش، انترژی     باال که حاوی غلظع

نتوع   قاب  متابووک  ، و پروتئکن ختام امتا متفتاوت از نظتر    

شتد  بتا پتودر     چربی بود، تهذیه شدندی تکمار شاهد  ملم 

شد  بتا استکدهای چترب       ملم 3چربی اشباع، تکمار امها 

شتد  بتا استکدهای       ملمت  6، گرو  امهتا  3غکراشباع امها 

 (ی 1بودند )جدول  6چرب غکراشباع امها 

 
 خشک جیره( ۀبراساس درصد ماد. مواد خوراكی، تركیب شیمیایی و انرژی تیمارهای آزمایشی )1جدول 

 6امها  3 امها شاهد اجزای خوراک

 20/27 20/27 20/27 یونجه

 15/21 15/21 15/21 ذرت سکلوشد 

 20/5 20/5 20/5 کا 

 15/24 15/24 15/26 دان  جو

 03/3 07/8 81/8 کنجاو  سویا

 31/7 0 0 دان  سویای برشته

 0 03/4 0 دان  اک ترودشدۀ کتان

 0 0 41/1 چربی

 25/9 10/9 06/9 سبوس

 50/0 50/0 50/0 ملم  مواد م دنی و ویتامکن

 50/0 50/0 50/0 شکرین جوش

 100 100 100 جمع

 4/71 8/70 5/70 مادۀ خاش )درصد(

انتتترژی قابتتت  متابووک تتت  )مهاکتتتاوری در  

 ککلوگرم(
42/2 42/2 42/2 

 2/3 2/3 2/3 چربی خام )درصد(

 6/37 3/38 1/36 خنثی )درصد(ضکبر نامحلول در شویندۀ 

 34 2/35 4/36 کربوهکدرات غکراوکاضی )درصد(

 10 10 8/9 خاک تر )درصد(

 89/0 89/0 88/0 کل ک  )درصد(

 41/0 41/0 40/0 ض فر )درصد(
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ب د زایتش(   20ها از روز شروع آزمایش )روز  هم  جکر 

منظتور بهبتود وضت کع متتابووکلی و رشتد       تا قطع شتکر بته  

منظتور تحریتش    انتدازی بته   ها و از قطع شکر تا قوچ ولضووکل

هتا داد    صورت آزاد )در حد اشتها( به متکش  ریزی به تخمش

بته   6، و امهتا  3شدی چربی ملم  در تکمارهای شاهد، امهتا  

ترتکب روغن پاو ، دان  بذر کتتان اک تترود، و دانت  ستویای      

 هتای گترو  ب نکتز از    ضع سویا( بودی متکش  شد  )ضول برشته

مدت  آزمایش تا قطع شکر )به 20جکرۀ زیرگرو  شاهد از روز 

عنوان گرو  با مدیریع ستنتی در   روز( تهذیه شدند و به 100

ها حد ضاص  بکن  این آزمایش قرار گرضتندی این گرو  از مکش

 در حد انرژی نههداری تهذیه شدندی 180تا  120روزهای 

وستتتکل  دستتتتها   اووتراستتتونوگراضی بتتته آزمتتتایش

، ستاخع ضران ته( مجهتز بته     ECMتراسونوگراف )مدل اوو

یش پتراب هاتع مهتاهرتز گتاوی بترای بررستی ت تداد        

ضووکلول غاوب روز ضحلی، هفع روز ب تد از ضحلتی بترای    

برای تاخکص  54و  34بررسی ت داد ج   زرد، و در روز 

آب تنی و بررسی ت داد جنکن انجام شدی بترای ستونوگراضی   

اد  شتدی بترای کنتترل پتراب از     از پراب رکتال گاوی استتف 

 20و طتول   2بکرون رکتال گوسفند یش ووو  پووکلا به قطر 

متر از وس  برش داد  و کاب  تران دیوسر از انتهتای   سانتی

پراب در داخ  ووو  پووکلا قرار داد  شد و سپ  با چ تب  

پالستکلی محل  ب ته شدی در این شرای ، پراب از بکترون  

ترل بودی برای انجام اووتراسونوگراضی راحتی قاب  کن مق د به

صورت ای تاد  مقکد شد، این روش ب کار ستاد    گوسفند به

 و با استفاد  از ضق  یش کارگر صورت گرضعی

های تووکدمثلی بکن تکمارهتای   منظور مقای   ضراسنجه به

های ضح ، و ضاصل  بکن  گوناگون آزمایای، ابتدا ت داد مکش

آمکتزی زیتر    اندازی با رن  ز قوچاندازی تا ضحلی ب د ا قوچ

شل  هر قوچ و مااهدۀ رنت  پاتع متکش ضحت  در هتر      

ریزی با استفاد  از  تکمار شمارش شدی همننکن نرخ تخمش

شمارش ج   زرد با سونوگراضی هفع روز ب د از ضحلتی در  

شتدی ب تد از زایتش نکتز      تکمارهای متفاوت با یلدیهر مقای ه 

زایتی و چنتدقلوزایی(، نترخ      های تووکدمثلی )نرخ بر ضراسنجه

زایی در هر تکمار بررسی و مقای ه شدی عتالو    نرزایی، و ماد 

بر این، وزن بر  در زمان زایش، قطع شکر، و یش متا  پت  از   

 عنوان ضاکتور مه  اقتصادی بررسی و آزمایش شدی  قطع شکر به

هتتای حاصتت  در قاوتتب طتترح کتتامالً تصتتادضی بتتا  داد 

روی  مدل خطی عمومی تجزیه شدندی  SASاضزار آماری  نرم

کمش آزمون کای اسلور و ستایر   های تووکدمثلی به ضراسنجه

 شدندی کمش آزمون توکی مقای ه  ها به ضراسنجه

 

 نتایج و بحث

درصتد بتودی ضاصتل  بتکن     100نرخ ضحلی در هم  تکمارهتا  

اندازی تا ضحلی در تکمار شاهد ستنتی کته از رگتووکن     قوچ

تونکن( استتفاد  ناتد  بتود، بته شتل       )ایمپلنع حاوی مال

داری بکاتر از بقک  تکمارهای گرو  اوف )شتاهد، امهتا    م نی

اضتزایش شتدید   (ی 3( )جتدول  >05/0P( بتود ) 6، و امها 3

مکزان پروالکتکن و شکردهی همزمان با کاهش مکزان تاریلی 

و مالتونکن ب د زایش در زم تان بکاترین اثتر منفتی را بتر    

ی مطاو تتات [7و  3]اوقتتای ضحلتتی دارد محتتور تووکتتدمث  و 

گکتتری ختتارج ضصتت   زیتتادی بتترای اوقتتای ضحلتتی و جفتتع

منظور کاهش ضاصل  زایمان و دو بار زایتش در   تووکدمث  به

سال صورت گرضته اسعی بدون تحریش تخمدانی و کاهش 

اثر منفی شکردهی در این بازۀ زمانی املتان آب تتنی ب تکار    

مالتونکن خارج از ضصت   ی کاشع ایمپلنع [20]پایکن اسع 

گکری موجب کاهش مکزان پروالکتکن ختون، اضتزایش    جفع

ها به اثر قتوچ، و   ح اسکع هورمون آزادکنندۀ گنادوتروپکن

شتود   های بزرگ و بهبود آب تنی می اضزایش ت داد ضووکلول

روز ب تد از زایتش    50و  30های قطع شتکر   ی رژی [3و  2]

هتا و   گنادوتروپکنسبب کاهش پروالکتکن و اضزایش غلظع 

که نرخ آب تتنی در ایتن گترو  از     طوری ایجاد ضحلی ناد، به

ها ب د از همزمتانی ضحلتی )ستکدر+گنادوتروپکن سترم      مکش
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درصتد  30گکری همزمان با قطتع شتکر ضقت      مادیان( و جفع

روز همتترا  بتتا  70ی رژیتت  قطتتع شتتکر [6و  3]گتتزارش شتتد 

گنتادوتروپکن  سکدر+گنادوتروپکن سرم مادیان و یتا مالتونکن+ 

درصد در 70سرم مادیان باع  بهبود نرخ ضحلی و آب تنی تا 

استتفاد  از رژیت    ی [7]های خارج ضص  تووکتدمث  شتد    مکش

روز  همرا  با ایمپلنتع مالتتونکن در تکمارهتای    80قطع شکر 

گرو  اوف ه  توان ع باع  تحریش ضحلی و نترخ آب تتنی   

اع  کتاهش  های گرو  شاهد سنتی شود،ه  ب یل ان با مکش

اندازی تا ضحلی در این تکمارها در  دار ضاصل  زمانی قوچ م نی

 (ی  2( )جدول >05/0Pمقای ه با تکمار شاهد سنتی شد )

نتتتایج ستتونوگراضی تخمتتدان در تکمارهتتای گونتتاگون   

داری را در مکتتتانهکن ت تتتداد  آزمایاتتتی اضتتتزایش م نتتتی 

در  متر( زمان ضحلی )بزرگتر از چهار مکلی غاوبهای  ضووکلول

در مقای ه بتا تکمارهتای شتاهد و     6و امها  3تکمارهای امها 

ریتزی تکمتار    (ی نترخ تخمتش  >05/0Pشاهد سنتی ناان داد )

داری بکاتتر از همت  تکمارهتا بتود،      صتورت م نتی   به 6امها 

متکش   25ج   زرد روی تخمدان  60که نزدیش به  طوری به

ز (ی یلتی ا 2با استفاد  از سونوگراضی ماتاهد  شتد )جتدول    

های گلوکوژنکتش   اهداف اصلی تحقکق حاضر، قراردادن جکر 

هتای   شد  با اسکدهای چرب غکراشباع در کنتار برنامته   ملم 

هتتا و  تحریتتش ضحلتتی در راستتتای بهبتتود رشتتد ضووکلتتول  

اضتزایش  ریزی مکش در خارج ضصت  تووکتدمث  بتودی     تخمش

مدت ازطریق اضزایش گلوکز و  نااست  عبوری جکر  در کوتا 

پالسما و متایع ضووکلتووی و در بلندمتدت ازطریتق      ان ووکن

هتای   اضزایش وزن، هورمون وپتتکن، هورمتون رشتد، گکرنتد     

هورمون رشتد در کبتد، و درنهایتع اضتزایش ضتاکتور رشتد       

هتا و اضتزایش نترخ     ان ووکن سبب بهبود رشتد ضووکلتول   شبه

ی تأثکرات ستودمند  [17و  16]شود  زایی می ریزی و بر  تخمش

جکتر  در مطاو تات زیتادی ناتان داد  شتد       اضزایش چربتی  

کردن اسکدهای چترب غکراشتباع در    که ملم   طوری اسع، به

هتای استتروئکدی و    جکر  ازطریق اضزایش ستاخع هورمتون  

توانتد بتر عمللترد     بهبود وض کع انترژی ب تد زایمتان، متی    

هتای   ی مقای   عمللترد جکتر   [18و  8]گذارد  تووکدمث  تأثکر 

با اسکدهای چرب غکراشباع گوناگون  شد  گلوکوژنکش ملم 

در این آزمایش نکز ناان داد که استفاد  از منابع اسکد چترب  

در بلندمتتدت موجتتب اضتتزایش ت تتداد    6و امهتتا  3امهتتا 

های غاوب و شدت ضحلی در مقای ته بتا تکمارهتای     ضووکلول

 .(2شاهد و شاهد سنتی شد )جدول 
 

 تولیدمثلی در تیمارهای آزمایش های . میانگین حداقل مربعات فراسنجه2جدول 

SEM 
 آزمایای تکمارهای

 ضاکتورهای تووکدمثلی
 شاهد 3امها  6امها  شاهد سنتی

21/2 b25/11 a82/6 a24/7 a35/6 اندازی تا ضحلی )روز( ضاصل  قوچ 

13/0 a40/2 b12/3 b08/3 a36/2 ت داد ضووکلول گراف 

18/0 a80/1 b40/2 a96/1 a92/1 د ت داد ج   زر 

14/0 a64/1 b32/2 ab92/1 a60/1 ت داد رویان 

 )درصد( 3نرخ  ضحلی 100( 25/25) 100( 25/25) 100( 25/25) 100( 25/25) -

 نرخ آب تنی )درصد( 100( 25/25) 100( 25/25) 100( 25/25) 100( 25/25) -

- a(25/32 )140 c(25/45 )180 bc(25/41 )164 ab(25/38 )152  درصد(زایی ) نرخ بر 

- a(25/10 )40 c(25/19 )76 bc(25/15 )60 ab(25/13 )52 )نرخ چندقلوزایی )درصد 

a-cها با حروف نامشابه در هر ردیف، معني : تفاوت میانگین ( 05/0داری استP<.) 
SEMها : خطای استاندارد میانگین 
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تفتتاوتی در درصتتد آب تتتنی بتتکن تکمارهتتای آزمایاتتی 

نهکن ت تداد رویتان در تکمتار    که مکتا  مااهد  ناد، درحاوی

داری کمتر از تکمار امها  شاهد و شاهد سنتی به شل  م نی

زایتتی و  (ی نتتتایج نتترخ بتتر  2( )جتتدول >05/0Pبتتود ) 6

داری بکاتتر از   صورت م نی به 6چندقلوزایی در تکمار امها 

(ی همننتکن نترخ   >05/0Pتکمار شاهد و شاهد سنتی بتود ) 

داری  به شل  م نتی  3امها  زایی و چندقلوزایی در گرو  بر 

داری بتکن   بکاتر از گرو  کنترل سنتی بود، اما تفاوت م نتی 

(ی 2ماتاهد  ناتد )جتدول     6با کنترل و امها  3تکمار امها 

گرضتته در گتاو، متکش، و متوش ناتان داد        مطاو ات انجام

در  3و امهتتا  6امهتتا استتع کتته تهذیتت  استتکدهای چتترب 

هش بکتان و مقتدار   سبب اضزایش و کتا به ترتکب بلندمدت 

شتودی ایتن آنتزی  درواقتع      آنزی  پروستاگالندین سنتتاز می

بتتتته  6موجتتتتب تبتتتتدی  استتتتکدهای چتتتترب امهتتتتا 

هتای   شودی پروستتاگالندین  می 2-های سری پروستاگالندین

در بکتتان آنتتزی  کالژنتتاز، انقبتتاض ضووکلتتول و    2-ستتری

بردن ج   زرد نقتش   ریزی، بازگاع رح ، و ازبکن تخمش

ی نتتایج مطاو ت  حاضتر نکتز در     [23، و 22، 8 مهمی دارندی

شتد  بتا    هتای تهذیته   تأیکد مطاو ات قبلی ناان داد که مکش

ضع سویا(  )ضول 6جکرۀ منبع اسکدهای چرب غکراشباع امها 

زایتی، و چنتدقلوزایی بهتتتری در    ریتزی، بتتر   نترخ تخمتش  

 مقای ه با بقک  تکمارها داشتندی

های متوودشد  از   ها و مجموع وزن بر مکانهکن وزن بر 

 3یش مکش در زمان توود، سه، و چهارمتاههی در جتدول   

ها در تکمار شتاهد ستنتی    ارائه شد  اسعی مکانهکن وزن بر 

داری  های توود، سه، و چهارماههی به شتل  م نتی   در زمان

(ی اضزایش وزن >05/0Pبود ) 6و امها  3بکاتر از تکمار امها 

علتع نترخ    رواقتع بته  دوجودآمد  در گرو  شاهد ستنتی   به

چندقلوزایی کمتر و مصرف همزمان شکر و استارتر تا پایان 

های گرو   چهارماههی در این گرو  ن بع به بقک  زیرگرو 

اضتتزایش چنتتدقلوزایی و کتتاهش زمتتان از    اوتتف بتتودی 

هتا در   توانتد ستبب کتاهش وزن بتر      ها می شکرگکری بر 

ی ]6و  5]زمتتان تووتتد، از شتتکرگکری، و ب تتد از آن شتتود 

شد نتتایج مربتون بته مکتانهکن      بکنی می طورکه پکش همان

ازای هتر متکش در    هتای متوودشتد  بته    مجموع وزن بتر  

هتای تووتد، سته، و چهارمتاههی درستع در نقطت         زمان

کته   طوری ها قرار داشع، به متقاب  نتایج مکانهکن وزن بر 

شتد ، در   هتای متووتد   بکاترین مکانهکن وزن مجموع بتر  

، سه، و چهارماههی مربون به تکمار امهتا  های توود زمان

 (ی  3بود )جدول  6و امها  3

 
 و چهارماهگی در تیمارهای آزمایش )كیلوگرم( ،های هر میش در زمان تولد، سه ها و مجموع وزن بره میانگین حداقل مربعات وزن بره .3جدول 

SEM 
 آزمایای تکمارهای

 ضاکتورهای تووکدمثلی
 شاهد 3 امها 6امها  شاهد سنتی

21/0 b08/4 a55/3 a36/3 ab84/3  ها زمان توود وزن بر 

13/1 b90/21 a20/18 a16/18 ab82/20  ماههی ها زمان سه وزن بر 

18/3 b10/27 a10/22 a30/23 ab87/25  ها زمان چهارماههی وزن بر 

84/0 ab15/6 ab24/6 b97/6 a68/5  ازای هر مکش زمان توود ها به مجموع وزن بر 

21/3 a43/30 ab33/33 b67/35 a66/30  ماههی ازای هر مکش زمان سه ها به مجموع وزن بر 

17/4 a56/37 ab08/40 b30/43 a67/38  ازای هر مکش زمان چهارماههی ها به مجموع وزن بر 
 a- b- ها با حروف ناماابه در هر ردیف م نی تفاوت مکانهکن ( 05/0داری اسعP< ی) 

SEMها ارد مکانهکن  خطای استاند 

 [
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 های نر و ماده و نسبت جنسی در تیمارهای آزمایش تعداد بره ۀ. مقایس4جدول 

 تکمارهای آزمایای
 ن بع جن ی

 کنترل 3 امها 6 امها کنترل سنتی

 های نر ت داد بر  18 25 20 17

 های ماد  ت داد بر  20 16 25 14
ab(32/17 )53 a(45/20 )44 b(41/25 )61 ab(38/18 )48 )نرخ نرزایی )درصد 
ab(32/14 )47 b(45/25 )56 a(41/16 )39 ab(38/20 )52  زایی )درصد( نرخ ماد 

a- bها با حروف غکرماابه در هر ردیف م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0داری اسعP< ی) 

SEMها   خطای استاندارد مکانهکن 
 

زایتی و   دوکت  بهبتود نترخ بتر      احتماالً این اضتزایش بته  

ها با شکر حاوی استکدهای چترب    لوزایی و تهذی  بر چندق

غکراشباع در این تکمارها در مقای ه با تکمار شاهد و شتاهد  

هتا بتا    سنتی اسعی اضزایش نرخ چندقلوزایی و تهذی  متکش 

هتای   منابع اسکدهای غکراشباع باع  بهبود مجموع وزن بر 

 ی[15، و 14، 13]شود  ازای هر مکش می تووکدشد  به

  وزن توود باالتر، اضزایش وزن روزانت  بکاتتر، و   دوک به

داران  هتای نتر بته ن تبع متاد  گلته       بازارپ ندی بهتتر بتر   

دهند، بکاترین نترخ نرزایتی را    های داشتی ترجکل می مکش

در گله داشته باشندی نتایج مربون به ت تداد ن تبع جن تی    

های متوودشد  در تکمارهای آزمایاتی در ایتن آزمتایش     بر 

های نر متوودشد   خالصه شد  اسعی ت داد بر  4 در جدول

که نترخ   طوری بکاتر از بقک  تکمارها بود، به 3در تکمار امها 

داری بکاتتر از تکمتار    به شل  م نی 3نرزایی در گرو  امها 

هتای متادۀ    (ی برخالف آن، ت تداد بتر   >05/0Pبود ) 6امها 

نترخ   بکاتر از هم  تکمارها بتودی  6متوودشد  در گرو  امها 

اضزایای  3در مقای ه با تکمار امها  6زایی در تکمار امها  ماد 

(ی تحقکقتتات در 4( )جتتدول >05/0Pدار ناتتان داد ) م نتتی

هتای   زمکن  ان ان و موش ناتان داد تهذیت  متادر بتا جکتر      

باع  اضزایش  3حاوی منابع اسکدهای چرب غکراشباع امها 

باع امهتا  ی اسکدهای چرب غکراش[23و  22]شود  نرزایی می

احتماالً ازطریتق تهککتر در غاتای اووستکع و همننتکن       3

کنندۀ استپرم موجتب    تهککر در ترشل ضاکتورهای کموتاک ی

 Yشوند که حاوی کروموزوم جن تی   هایی می جذب اسپرم

 ی [23و  21]اسع 

نتایج تحقکق حاضر ناان داد استفاد  از روش مدیریتی 

را  بتا تهذیت    گتذاری، و اثتر قتوچ( همت     )قطع شکر، رگووکن

شتد  بتا استکدهای چترب      هتای گلوکوژنکتش ملمت     جکر 

درصد 100غکراشباع موجب ایجاد تحریش ضحلی و آب تنی 

ریتزی،   در خارج ضص  تووکدمثلی و اضتزایش نترخ تخمتش   

شتد  بتا    زایی، و دوقلوزایی به ن بع تکمارهتای ملمت    بر 

 اسکدهای چرب اشباع شدی 

 

 تشكر و قدردانی

کز اصتالح نتژاد دام شتمال شترق کاتور      وسکله از مر بدین

آباد، ماهد( و مؤس   تحقکقات علوم دامی خراسان  )عباس

های سنا دام پارس، صاول کاشمر،  رضوی، همننکن شرکع

 شودی و زانکار آریایی قدردانی می

 

 منابع

( کتاب اصول پترورش گوستفند و   1382خاودری م ) ی1

 ی34-87بزی انتاارات جهاد داناهاهی تهران، صصی 

ab
 



 شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی در میش های گلوكوژنیک مکمل تأثیر جیره

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
199 

1. Abecia JA, Palac I, Forcada F and Valares JA 

(2006) The effect of melatonin treatment on the 

ovarian response of ewes to the ram effect. 

Domestic Animal Endocrinology. 31: 52-62. 

2. Atalay Uslua B, Tasalb I, Gulyuza F, Sendagb 

S, Ucarc O, Goerike S and Wehrendd A (2012) 

Effects of oestrus synchronisation using 

melatonin and norgestomet implants followed 

by eCG injection upon reproductive traits of 

fat-tailed Morkaraman ewes during suckling, 

anoestrus season. Small Ruminant Research. 

108: 102-106. 

3. Evans G and Robinson TJ (1980) The control 

of fertility in sheep: endocrine and ovarian 

response to progestagen-PMSG treatment in the 

breeding season and in anoestrus. Journal of 

Agriculture Science. 94: 69-88. 

4. Fthenakisa GC, Arsenosb G, Brozosb C, 

Fragkoua IA, Giadinisb ND, Giannenasa I, 

Mavrogiannia VS, Papadopoulosb E and 

Valasia I (2012) Health management of ewes 

during pregnancy. Animal Reproduction 

Science. 130: 198-212. 

5. Mallampati RS, Pope AL and Casida LE (1971) 

Effect of suckling of postpartum anestrus in 

ewes lambing in different seasons of the year. 

Journal of Animal Science. 32: 673-676. 

6. Molik E, Misztal T, Romanowicz K and 

Wierzchos E (2007) Dependence of the 

lactation duration and efficiency on the season 

of lambing in relation to the prolactin and 

melatonin secretion in ewes. Livestock Science. 

107: 220-226. 

7. Fouladi-Nashta AA, Wonnacott KE, Gutierrez 

CG, Gong JG, Sinclair, KD, Garnsworthy PC 

and Webb R (2009) Oocyte quality in lactating 

dairy cows fed on high levels of n-3 and n-6 

fatty acids. Reproduction. 138: 771-781. 

8. 9 . Gordon IR (1997) Controlled Reproduction 

in Farm Animals' Series. Controlled 
Reproduction in Sheep and Goats (2nd ed.) 

CAB International. New York, USA. 

9. Lewis GS and Bolt DJ (1987) Effects of 

Suckling, Progestogen-Impregnated Pessaries 

or Effects of Suckling, Progestogen-

Impregnated Pessaries or Hysterectomy on 

Ovarian Function in Autumn-Lambing 
Postpartum Ewes. Journal of Animal Science. 

64: 216-225. 

10. Khorasani GR, Boer G, Robinson PH and 

Kennelly JJ (1992) Effect of canola fat on 

ruminal and total tract digestion, plasma 

hormones, and metabolites in lactating dairy 

cows. Journal of Dairy Science. 75: 492-501. 

11. Martemucci G and Alessandro AG (2011) 

Synchronization of oestrus and ovulation by 

short time combined FGA, PGF2, GnRH, eCG 

treatments for natural service or AI fixed-time. 

Animal Reproduction Science. 123: 32-39ی 

12. McFadden TB, Daniel TE and Akers RM 

(1990a) Effects of plan of nutrition, growth 

hormone and unsaturated fat on mammary 

growth in prepubertal lambs. Journal of Animal 

Science. 68: 3117-3179. 

13. McFadden TB, Daniel TE and Akers RM 

(1990b) Effects of plan of nutrition, growth 

hormone and unsaturated fat on growth 

hormone, insulin and prolactin receptors in 

prepubertal lambs. Journal of Animal Science. 

68: 3180-3189. 

14. McNatty KP, Reader K, Heath DA and Juengel 

DA (2007) Control of ovarian follicular 

development to the gonadotrophin-dependent 
phaseی Reproduction in Domestic Ruminant. 12  

55-68. 

15. Scaramuzzi RJ, Campbell BK, Downing JA, 



 الدینی، حمید كهرام حامد كرمانی مؤخر، آرمین توحیدی، سعید زین

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 

200 

Kendall NR, Khalid M, Mun˜oz-Gutie´rrez M 

and Somchit A (2006) A review of the effects 

of supplementary nutrition in the ewe on the 

concentrations of reproductive and metabolic 

hormones and the mechanisms that regulate 

folliculogenesis and ovulation rate. 

Reproduction Nutrition Development. 46: 339-

354. 

16. Shimasaki S, Moore F, Otsukaan G and 

Erickson F (2004) The bone morphogenetic 

protein system in mammalian reproduction. 

Endocrinology. 25: 72-101. 

17. Silvestre FT, Carvalho TS, Francisco N, Santos 

JE, Staples CR, Jenkins TC and Thatcher W 

(2011) Effects of differential supplementation 

of fatty acids during the peripartum and 

breeding periods of Holstein cows: I. Uterine 
and metabolic responses, reproduction, and 

lactation. Journal of Dairy Science. 94: 189-

204. 

18. Silvestre FT, Carvalho TS, Crawford C, Santos 

JE, Staples CR, Jenkins T and Thatcher W 

(2012) Effects of differential supplementation 

of fatty acids during the peripartum and 

breeding periods of Holstein cows: II. 

Neutrophil fatty acids and function, and acute 

phase proteins. Journal of Dairy Science. 94: 

210-237. 

19. Ungerfeld R (2009) The induction of oestrus in 

ewes during the non-breeding season using pre-

used CIDRs and oestradiol-17_ treatment. 

Small Ruminant Research. 84: 129-131. 

20. Wonnacott KE, Kwong W, Hughes V, Salter 

M, Lea RG, Garnsworthy C and Sinclair KD 

(2010) Dietary omega-3 and -6 polyunsaturated 

fatty acids affect the composition and 

development of sheep granulosa cells, oocytes 
and embryos. Reproduction. 139: 57-69.  

21. Yia D, Zengb S and Guoa Y (2012) Diet rich in 

n-3 polyunsaturated fatty acids reduced 

prostaglandin biosynthesis, ovulation rate, and 

litter size in mice. Theriogenology. 78: 28-38. 

22. Wahle KW, Rotondo D and Heys SD (2003) 

Polyunsaturated fatty acids and gene expression 

in mammalian systems. Procedure Nutrition 

Society. 62: 349-36. 

 




