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آثار سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت 
فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد بلوچی

چکید ه 

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره  های متفاوت فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های بلوچی 
در قالب طرح کامال" تصادفی با 5 تیامر 8 رأسی انجام شد. تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین و جیره 
فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(، گروه 3- )سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 
درصد روغن سویا (، گروه4- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه 5- )سطح 2 رگولین + جیره فالشینگ 
حاوی 4 درصد روغن ماهی(، بودند. طول دوره مرصف جیره فالشینگ 25 روز در نظر شد)10 روز قبل از قوچ اندازی تا 15 بعد از قوچ 
اندازی(. در فاصله بین روزهای 70 تا 90 روز بعد از زایش به محض مشاهده رفتار فحلی، میش  ها، عملیات قوچ اندازی انجام شد. آزمایش 
اولرتاسونوگرافی جهت بررسی تعداد فولیکول های گراف و جهت تشخیص آبستنی، 34 روز بعد از قوچ اندازی انجام شد. بعد از زایش 
نیز فراسنجه  های تولیدمثلی نظیر نرخ بره  زایی )بره های متولد شده به میش های زایامن کرده( و دوقلوزایی )تعداد میش های دوقلوزا به 
میش ها زایامن کرده( و مرده زایی)بره های مرده متولد شده به میش های زایامن کرده( محاسبه شد. نتایج مربوط به نرخ تخمک ریزی، 
نرخ آبستنی، نرخ مرده زایی و نرخ بره  زایی بین گروه  های مختلف اخـتالف معنـی  داری مشاهده شد ) P>0/05( بیشرتین نرخ تخمک ریزی 
)100درصد(، نرخ آبستنی )100درصد( و نرخ بره  زایی )125 درصد( و کمرتین نرخ مرده زایی )صفردرصد( مربوط به گروهی بود که دو 
)P>0/05 ( سطح مالتونین و جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا مرصف کرده بودند و با گروه شاهد اخـتالف معنـی  داری داشتند

نتایج فاصله قوچ اندازی تا فحلی بین تیامرها اختالف معنی  داری نداشت. نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیكـول هـای گراف در تخمــدان 
مــیش  هــا در زمان فحلی و تعداد جسم زرد 10 روز بعد از قوچ اندازی نشان داد که استفاده از مالتـونین در خـارج از فصـل تولیدمثل 

.)P>0/05 ( اختالف معنی داری داشت )باعـث افزایش تعداد فولیكول  های گراف در زمان فحلی گردید و با گروه شاهد )فاقد مالتونین

كلامت كلیدی: مالتونین، روغن، بره بلوچی، تخمک  گذاری
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This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of regolin with different flushing diets on 
reproductive performance of the Baluchi ewes in a completely randomized design with 5 treatments of 8 treatments.  
The experimental treatments consisted of: 1- group (non-vegetable diet and flushing), group 2 (regolin level 1 + flush-
ing diet containing 4% fish oil), group 3 (level 2 regolin + flashing diet containing 4% soybean oil) ), Group 4 (level 
1 regolin + Flushing diet containing 4% soybean oil), group 5 (level 2 regolin + Flushing diet containing 4% fish oil).  
The duration of the flushing ration was considered to be 25 days (10 days before rape and 15 days after rape). In the 
interval between 70 and 90 days after birth, once the euthanasia was observed, the ewes, the snoring were carried out. 
An ultrasonographic study was conducted to determine the number of graph follicles and to diagnose pregnancy 34 
days after rash. After birth, reproductive parameters such as breeding rates (lambs born to ewes fed) and twin breeding 
(the number of double-breeding ewes to the ewes) and stillbirth (dead lambs born to the ewes of childbirth) Calculated). 
The results of oocyte rate, conception rate, mortality rate and lactation rate were significantly different (P<0.05). The 
highest oocyte rate (100%), Pregnancy rate (100%) and rate Lambsley (125%) and the lowest immobilization rate (%) 
were related to the group that had two levels of melatonin and Flushing diet containing 4% soy oil and had a significant 
difference with the control group (P<0.05). There was no significant difference between furrowing distance and estrus 
between treatments. The results of mean number of graph follicles in ovaries in the time of oestrus and the number of 
corpus luteum 10 days after rabies showed that the use of melatonin outside the reproductive season increased the num-
ber of graph follicles during estrus, and with the group Control (no melatonin) had a significant difference (P<0.05).

 Key words: bentonite, wheat starch, Performance, broiler

مقدمه
بودن  پایین  گوسفند  پرورش  درصنعت  موجود  مشکالت  مهم ترین  از 
ظرفیت تولیدمثل آن می باشد. با توجه به پیرشفت های به عمل آمده در 
زمینه تولید مثل، روش های نوین منجر به بهبود فرآیند تولیدمثل شده 
است. یکی از شاخصهای مهم و موثر در تولیدمثل، سطح انرژی بکار رفته 
در جیره در فصل تولیدمثلی می باشد. استفاده از مکمل های چربی در 
بازدارنده  اثرات  کاهش  با  و  شده  انرژی  چگالی  افزایش  موجب  جیره 
تعادل منفی انرژی )6 و 40 ( باعث بهبود عملکرد باروری گاوهای شیری 
گردیده است )5 و 41(. درآمد اصلی گوسفندداری تولید بره و گوشت 
پتانسیل  و  کوتاه  ماه(   5( آبستنی  مدت  به  توجه  با  طرفی  از  می باشد، 

و  تولید  زایی،  بره  انتظار  می توان  گوسفند  در  باال  چندقلوزایی  ژنتیکی 
سود آوری باالیی را در سال از این گله انتظار داشت )1، 3 ، 39، 44 و 45(. 
اما بر خالف آن معموال عملکرد تولید مثلی پایینی در بیشرت گله های ایران 
گزارش می شود، به طوری که نرخ بره زایی در بیشرت گله های ایران کمرت از 
100 درصد می باشد. این بیشرت به علت عدم تدوین یک برنامه تولید مثلی 
پرورش  صنعت  در  بهره وری  افزایش  برای  مناسب  و  جامع  تغذیه ای  و 
اقتصادی  بازده  تعیین  در  اساسی  نقش  مثل  تولید  بازده  است.  گوسفند 
به  غیرمتمرکز  پرورش  سیستم های  در  عموماً  که  دارد  گوسفند  پرورش 
دلیل محدودیت خوراك پایین است و بهبود بازده در چنین سیستم هایی 
نیازمند اصالح سیستم مدیریت به منظور تأمین مواد غذایی در مراحل 
حساس چرخه تولید است. یکی از نیازهای تولید مثل موفق در گوسفند 
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و دیگر گونه های دام تغذیه مناسب است که بسیاری از رویدادهای تولید 
از  تأثیر قرار می دهد. بسیاری  بلوغ را تحت  از جمله گامتوژنز و  مثلی 
نرخ  افزایش  برای  روشی  مانند  فالشینگ  از  گوسفند  تولید  سیستم های 
بره گیری استفاده می کنند که در عمل از طریق تغییر سطح تغذیه پایین 
از جفت گیری صورت می گیرد که به مدت دو  باال قبل  به سطح تغذیه 
از جفت گیری طبیعی است که ممکن است  هفته قبل و سه هفته بعد 
نرخ بره گیری را افزایش دهد )5 ، 37 و 41(. فعالیت تولیدمثلی گوسفند 
در طول سـال تـابع عامـل فتوپریود و طول روشنایی بوده و در این رابطه 
ترشح و غلظت هورمون مالتـونین بیشرتین نقش را دارا می باشد. فتوپریود 
ازطریق غده کوچکی در پایه مغز، بدنه پینه آل، عمل می کند که در طول 
شب مالتونین را تولید و ترشح می کند. سپس مالتونین روی هیپوتاالموس 
که  می کند  تحریک  را  هیپوفیز  غده   ،GnRH طریق  از  و  گذاشته  تأثیر 
این غده نیز هورمون های گنادوتروفین (FSH , LH( که مسئول فعالیت 
این هورمون یک  تخمدان و بیضه هستند را ترشح می کند )35 و 44(. 
پیام آور بیوشیمیایی است که به سیستم نورواندوکراین پستانداران اجازه 
می دهد تا طول تابش نور روزانه را اندازه گیری کند. مالتونین در طول 
شب ترشح می شود و به علت این ترشح حیوانات ازطول شب و در نتیجه 
روز آگاه می شوند. میزان مالتونین مرتشحه به جریان خون به وسیله غده 
پینه آل متناسب با طول شب است و از این رو باتوجه به فصل متفاوت 
خواهد بود )42 ، 45 و 46( در نتیجه کاهش طول روشنایی روز افزایشی 
در  جنسی  فعالیت  آغاز  سبب  که  می دهد،  رخ  مالتونین  میزان  این  در 
گوسفند و بز نر و ماده می شود. بر اســاس مطالعـات گروهی از محققین 
را  شده اند  فحل  قوچ ها  القاء  از  بعد  كه  میش هایی  تعــداد  مالتــونین، 
افـزایش داد. هرچند كه این اثـر را بـدون القـاء قوچ هـا نداشـته اسـت. 
وجـود  بـه  هیپوتـاالموس   GnRH پالس های  تولید  حساسیت  مالتـونین 
قـوچ را تقویت می كند )23، 43 و 45(. امروزه بارور منودن گوسفند در 
فصل جفت گیری و خارج از فصـل جفت گیری به منظور اهداف اصالح 
نژادی، افـزایش نـرخ بـره زایی و افزایش راندمان تولید مثل گوسفند بـه 
عنـوان یك روش معمـول در سطح كشور مطرح می باشد. در گوسفند با 
توجه بـه اینكـه روش ـهای معمول در برنامه همزمـان سـازی در خـارج 
از فصـل تولید مثلـی از راندمان كافی برخوردار نیستند )21 ، 44 و 46( 
مالتونین  هورمون  ترشح  تاثیر  تحت  مثـل  تولید  فصـل  آنجائی كـه  از  و 
است، استفاده از این هورمـون در فصل غیر تولیدمثلی، می تواند فصل 
برنامــه هــای همزمــان ســازی فحلــی  انداختـه و  را جلـو  جفـت گیری 
بــا پروژســتاژن ها در فصــل غیرجفت گیری دارای راندمان بهرتی شوند 
)25 و 47(. این تحقیق با هدف اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه 
جیره های متفاوت فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های بلوچی انجام 

شد.

مواد و روش کار
وزنی40±250  میانگین  با  غیرآبسنت  بلوچی  نژاد  میش  رأس   40 تعداد 
کیلوگرم به صورت تصادفی در 5 تیامر 8 رأسی تقسیم شدند. با هدف 
تحریک فحلی قبل از رشوع فصل تولیدمثل )تیرماه 1397( و کاهش فاصله 
 Sava)  زایامن و ایجاد همزمانی فحلی از دو سطح 1 و 2 ایمپلنت رگولین
میش ها  گوش  پوست  زیر  در  مالتونین  میلی گرم   18 حاوی   )Pars, Iran

35 روز بعد از زایش میش ها به مدت 35 روز قرار داده شد. طول دوره 
مرصف جیره فالشینگ 25 روز در نظر شد )10 روز قبل از قوچ اندازی تا 
15 بعد از قوچ اندازی(. در فاصله بین روزهای 70 تا 90 روز بعد از زایش 
انجام شد.  به محض مشاهده رفتار فحلی، میش ها، عملیات قوچ اندازی 
تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین 
و جیره فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 
درصد روغن ماهی(، گروه 3- )سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 
درصد روغن سویا(، گروه4- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 
درصد روغن سویا(، گروه 5- )سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 
درصد روغن ماهی( بودند. متامی جیره ها حاوی غلظت های مساوی از 
ماده خشک، انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام می باشد. با توجه به 
تغذیه دام ها به صورت انفرادی، مقدار خوراک مرصفی هر گوسفند در 
کل دوره ثبت شد. بدین منظور مقدار خوراک ریخته شده در سطل غذای 
هر گوسفند در طول روز ثبت شد و باقیامنده خوراک هر روز نیز صبح 
روز بعد جمع آوری و در پایان دوره توزین گردید. از خوراک های مرصفی 
ماده  درصد  اندازه گیری  برای  منونه  یک  دوره  هر  خوراک  باقیامنده  و 
خشک به آزمایشگاه منتقل گردید. جهت کنرتل وزن بدن در گروه های 
آزمایشی بارشوع آزمایش دام ها در ابتدا و انتهای دوره وزن کشی شدند. 
)مدل اولرتاسونوگراف  دستگاه  یك  وسیله  به  اولرتاسونوگرافی  آزمایش 
ECM، ساخت کشور فرانسه( مجهز به یك پراب 8 مگاهرتز گاوی جهت 
بررسی تعداد فولیکول های گراف )فولیکول های بزرگرت از 4 میلی مرت(، 
قوچ اندازی  از  بعد  روز   34 آبستنی،  تشخیص  جهت  و  فحلی  مشاهده 
انجام شد. زمان فحلی هر میش با مشاهده تصاویر ذخیره شده از طریق 
دوربین مدار بسته در محل هر بهاربند انجام شد نرخ تخمک ریزی )تعداد 
میش های دارای جسم زرد روی تعداد میش های در معرض جفت گیری( 
معرض  در  میش های  تعداد  به  آبسنت  میش های  )تعداد  آبستنی  نرخ  و 
جفت گیری( محاسبه شد. بعد از زایش نیز فراسنجه های تولیدمثلی نظیر 
نرخ بره زایی )بره های متولد شده به میش های زایامن کرده( و دوقلوزایی 
)تعداد میش های دوقلوزا به میش ها زایامن کرده( و مرده زایی)بره های 
از  یكی  شد.  محاسبه  کرده(  زایامن  میش های  به  شده  متولد  مرده 
وزن  داشتی  میش های  پـرورش  در  اقتصـادی  مهم  صفات  و  عملكردها 
بره در زمان تولد و ماه های بعد از آن بود. به همین منظور،  وزن بره ها 
در زمان تولد، از شیرگیری و سه ماهگی محاسبه گردید. كلیه داده های 
با 5 تیامر و 8 تكرار در هر  بدست آمده در قالب طرح كامال تصادفی 

تیامر بود و به رشح مدل زیر تجزیه شدند. Yij= µ + Ti+ εij )رابطه 1(
اثر   = Ti اثر میانگین جامعه،   = µ Yij= مقدار هر مشاهده،  كه در آن 
تیامرهای مختلف و =εij مقدار خطای باقیامنده است. داده های حاصل 
تكرار شونده در زمان( توسط  )داده های   MIXED از رویه   استفاده  با 
نرم افزار SAS انجام شد. میانگین ها از آزمون توكی در سطح 5 درصد و 
جهت مقایسه فراسنجه های تولیدمثل كه ماهیت درصد داشت، از آزمون 

كای مربع استفاده شد. 

نتایج 
با جیره های مختلف در جدول 3-  اثرات سطوح متفاوت رگولین  نتایج 
نشان داده شده است. نتایج نرخ فحلی این پژوهش نشان داد که فصل 
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پژوهش  این  است. چون  داشته  فحلی  نرخ  بر  معنی داری  اثر  تولیدمثل 
)فاقد  شاهد  تیامر  در  فحلی  درصد  گردید  انجام  غیرتولیدمثل  فصل  در 
مالتونین( کاهش یافت و اختالف معنی داری با سایر گروه های دریافت 
کننده مالتونین داشت )P>0/05( نتایج فاصله قوچ اندازی تا فحلی بین 
تعداد  میانگین  به  مربوط  نتایج  نداشت.  معنی داری  اختالف  تیامرها 

تعداد  و   فحلی  زمان  در  مــیش هــا  تخمــدان  در  گراف  فولیكـولهـای 
جسم زرد 10 روز بعد از قوچ اندازی نشان داد که استفاده از مالتـونین 
در خـارج از فصـل تولیدمثل باعـث افزایش تعداد فولیكول های گراف در 
زمان فحلی گردید و با گروه شاهد )فاقد مالتونین( اختالف معنی داری 

.)P>0/05(داشت

تیامر 5 )سطح 2 رگولین(تیامر 4  )سطح ا رگولین(تیامر 3 )سطح2رگولین(تیامر 2 )سطح ا رگولین(تیامر 1 )شاهد(ماده خوراکی

19/4719/4719/4719/4719/47یونجه خشک

04040روغن ماهی

0404 0روغن سویا

18/8311/838/8311/838/83سیالژ ذرت

14/8216/8215/8216/8215/82کاه جو

15/3514/3511/3514/3511/35دانه جو

7/357/356/357/356/35دانه ذرت

6/227/226/227/226/22کنجاله سویا

1/601/601/601/601/60پودر چربی

8/958/958/958/958/95سبوس

0/810/810/810/810/81کربنات کلسیم

6/607/606/607/606/60کنجاله تخم پنبه

مقدارترکیب شیمیایی

14/13پروتئین خام )درصد(

2/86انرژی قابل متابولیسم )مگا کالری در کیلوگرم(

4/12 چربی خام )درصد(

70/7ماده خشک )درصد(

40/24الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

34/26کربوهیدرات غیر الیافی )درصد(

0/88کلسیم )درصد(

0/41فسفر )درصد(

جدول 1- اجزای مواد خوراکی جیره های آزمایشی )بر اساس درصد ماده خشک( میش بلوچی

جدول 2- ترکیب شیمیایی )درصد در ماده خشک( و انرژی )مگا کالری در کیلوگرم(

آثار سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ بر  ...
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متفاوت  جیره های  همراه  به  رگولین  متفاوت  سطوح  اثرات  نتایج 
فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میشهای بلوچی در جدول4- نشان داده 
مرده  نرخ  آبستنی،  نرخ  تخمک ریزی،  نرخ  به  مربوط  نتایج  است.  شده 
زایی و نرخ بره زایی بین گروه های مختلف اخـتالف معنـی داری مشاهده 
آبستنی  نرخ  )100درصد(،  تخمک ریزی  نرخ  بیشرتین   .)P>0/05( شد 
مرده زایی  نرخ  کمرتین  و  درصد(   125( بره زایی  نرخ  و  )100درصد( 
جیره  و  مالتونین  سطح  دو  که  بود  گروهی  به  مربوط  )صفردرصد( 
فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا مرصف کرده بودند و با گروه شاهد 

.)P>0/05( اخـتالف معنـی داری داشتند
نتایج اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ 
بر نرخ نر و ماده زایی  و نرخ زنده مانی میش های بلوچی در جدول 5- 
نشان داده شده است. هامنطور که مشاهده می گردد تیامرهایی که حاوی 
بودند  رگولین  سطح   2 و  ماهی  روغن  درصد   4 دارای  فالشینگ  جیره 
نرخ نرزایی بیشرتی داشتند و اختالف معنی داری با سایر گروه ها داشتند 
اما هیچ گونه اختالف  معنی داری در مورد نرخ زنده مانی   .)P>0/05(
تیامرها نداشت و متامی تیامرها چون در رشایط بهینه نگهداری می شدند، 

زنده ماندند.
نتایج میانگین حداقل وزن بره ها در زمان تولد، از شیر گیری و سه ماهگی 
در تیامرهای آزمایش در جدول 6- نشان داده شده است. نتـایج مربوط 
به میانگین وزن تولد و وزن از شیرگیری بره ها نشان داد كه تیامرهایی 
که سطح 1 رگولین و جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا مرصف 
کرده بودند وزن تولد و ازشیرگیری بیشرتی داشتند و اختالف معنی داری 
سه  وزن  در  معنی داری  اختالف  اما   .)P>0/05(داشتند گروه ها  سایر  با 

ماهگی بین سایر تیامرها وجود نداشت.

بحث 
مطالعات زیادی برای القای فحلی و جفت گیری خارج از فصل تولیدمثل 
گرفته  صورت  سال  در  زایش  دوبار  و  زایامن  فاصله  کاهش  منظور  به 
بسیار  آبستنی  امکان  زمانی  بازه  این  در  تخمدان  تحریک  بدون  است. 
پایین است )28، 29 و 32(. در طی سالیان اخیر، چندین راهكار بلندمدت 
و كوتاه مدت در غالب روش های اصالحی، هورمون درمانی و تغذیه ای 
مختلف  شكل های  به  ایران  در  گوسفند  تولیدمثلی  عملكرد  بهبود  برای 
آغاز شده است )24 و 31(. اجرای هر كدام از این روش ها بدون توجه به 
پتانسیل ژنتیكی، افزایش نیاز به منابع غذایی، شناخت كافی از وضعیت 
فیزیولوژیكی و رشایط آب و هوایی، هزینه و نحوه اجرای راهكار توصیه 
بلندمدت  در  تولیدمثلی  و  تولید  عملكرد  نهایی  بازده  درنهایت  و  شده 
نتایج قابل قبولی را برای بخش گوسفندداری كشور در پی نخواهد داشت.

استفاده از مالتونین به تنهایی باعث ایجاد حداكرث 50 درصد فحلی قبل 
از رشوع فصل تولید می شود )23 ،31 و 36(. در بررسی 60 رأس میش 
نژاد لری که به دو گروه شاهد )همزمانی با استفاده از سیدر به مدت 14 
روز تزریق 600واحد بین املللی هورمون hCG در زمان برداشت سیدر( 
اول همزمانسازی فحلی صورت  مانند گروه  اینکه  از  و گروه دوم، قبل 
پذیرد، به مدت 35 روز، مالتونین 18 میلی گرمی( در قاعده گوش آنها به 
صورت زیرجلدی کاشته شد، اعالم کردند که میزان بروز فحلی در گروه 
شاهد و تیامر به ترتیب 95 و 100 درصد بود که از نظر آماری اختالف 

با  معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد )34( ولی بهبود نرخ فحلی را 
تیامر مالتونین نشان دادند )34(.

و 93/4  ترتیب 40  به  تیامر  و  گروه شاهد  در  باروری  میزان   همچنین 
درصد و میزان چندقلوزائی در گروه های ذکر شده به ترتیب 1/4و 1/71 
به دست آمد که از نظر آماری اختالف معنی داری بین دو گروه وجود 
داشت. در واقع استفاده از مالتونین کاشتنی نه تنها میزان بروز فحلی، 
بلکه میزان آبستنی میش ها، بره زایی و میزان چندقلوزایی را افزایش داد 

که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت )34(.
با کوتاه شدن طول روز و افزایش طول شب میزان ترشح مالتونین افزایش 
یافته و دام هایی نظیر گوسفند و بز که دارای سیکل تولیدمثلی روزکوتاه 
باتوجه  امروزه   .)26  ،4( می کند  آغاز  را  خود  جنسی  فعالیت  هستند 
پیدایش  و  نوردهی مصنوعی  از  استفاده  و محدودیت های  به مشکالت 
جلوانداخنت  و  ایجاد  جهت  سال  بلند  روزهای  در  جدید  تکنولوژی های 
فصل تولیدمثلی از هورمون مالتونین که شبیه حالت القاء طوالنی شدن 
با  درمان  که  است  شده  مشخص   .)32( می گردد  استفاده  دارد  را  شب 
و  تخمک گذاری  افزایش  فحلی،  تحریک چرخه  سبب  می تواند  مالتونین 
این تکنیک  نرخ بره زایی بعدی در طول آنسرتوس فصلی میش ها شود. 
اساسی در میش ها در خارج از فصل تولیدمثلی با تأثیر روی هیپوتاالموس 
باعث افزایش 2/5 و 6 برابری در فرکانس پالس های GnRH به ترتیب در 

روزهای 40 و 74 پس از ایمپلنت گذاری می شود )9 ،13 ، 21(.
در آزمایشی گروهی از محققین اعالم گردید که میزان بره زایی در گروه 
دریافت کننده مالتونین کاشتنی به میزان 18 میلی گرم بطور معنی داری 

باالتر بود )27(.
منجگای  میش های  در  غیرتولیدمثلی  فصل  در  مالتونین  از  استفاده  با 
تیامر 78 درصد  )در گروه  آبستنی  به طور معنی داری میزان  اسپانیایی، 
و در گروه شاهد 65 درصد(، میزان بره زایی )در گروه تیامر 1/21 و در 

گروه شاهد 0/85( نسبت به گروه شاهد بهبود داد )16(.
همچنین تاثیر استفاده از مالتونین در طول فصل غیرتولیدمثلی را روی 
میش های  در  چندتایی  تخمک گذاری  برنامه  اعامل  از  بعد  رویان  تولید 
راسای مسن و با تولید باال در طول دو سال متوالی بررسی کردند. در این 
بررسی کاشنت مالتونین منجر به افزایش تعداد بالستوسیت ها در هر تیامر، 
افزایش میزان زنده مانی و توانایی فریز شدن رویان ها گردید. مالتونین 

میزان و تعداد رویان های دژنره و عقب افتاده را کاهش داد )12(.
بهبود چند قلوزایی ایجاد شده در پی استفاده از مالتونین در بهـار عمدتا 
ناشی از افزایش میزان تخمك گذاری می باشد. )1(. مالتونین می تواند بـا 
فولیكول هایی  تعـداد  و متوسـط،  بـزرگ  فولیكول هـای  آترزیای  كـاهش 
كه تخمك گذاری می كنند را افزایش دهد )1(. استفاده از مالتونین سبب 
افزایش تعداد بره های تولید شده در سه نژاد مرینو، راسا و آساف شـد 
هرچنـد كه این اثر با توجه به نژاد و زمان درمان متفاوت بود. بنابراین 
روی  متغیری  دامنه  یك  با  تواند  می  مالتونین  از  انتظار  مورد  تـاثیرات 
مــیش هــای  در  مالتــونین  از  اســتفاده  آید.  به دست  تجاری  گله هـای 
نــژاد آتابــای در فصــل غیرتولیدمثلی، تاثیری در شاخص های بـاروری 
نداشـته اسـت امـا در میش های نژاد شال باعث ایجاد تفاوت معنی داری 
و   18  ،15( گردید  درصد   28 مقابل  در  درصد   52 باروری  شـاخص  در 
و  جنین  زنده ماندن  میزان  می تواند  مالتونین  که  است  شده  دیده   .)19
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میزان IVF را افزایش دهد )10 و11(. همچنین تیامرهای مالتونین اثرات 
مثبتی را در جهت القای دوره اسرتوس و افزایش تخمک گذاری و متعاقباً 
میزان تولد در طول دوره غیراسرتوس نشان داده است. مطالعات گذشته 
نشان داده اند که مالتونین، فعالیت تخمدان و تکوین فولیکولی را بهبود 
می بخشد [.]14 مالتونین می تواند بر تکوین اولیه جنین، تاثیر مثبت داشته 

باشد که سلول های جنینی را از اسرتس اکسیداتیو در طول بلوغ در رشایط 
آزمایشگاهی محافظت می کند )1 و 26(.  استفاده همزمان از مالتونین 
  80 تا  فحلی  نرخ  افزایش  باعث  تولیدمثل  از فصل  در خارج  قوچ  اثر  و 
درصد به ایجاد اولین LH شد. در واقع، اثر قوچ با تحریك  فحلی قبل از 
رشوع فصل تولیدمثل كمك می كند) 1،17، 19 و 20(. استفاده از مالتونین 

جیره های آزمایشی*

فراسنجه ها
تیامر 1 

)شاهد(

تیامر 2 

)سطح ا رگولین(

تیامر 3

 )سطح2رگولین(

تیامر 4 

 )سطح ا رگولین(

تیامر 5 

)سطح 2 رگولین(
سطح معنی داریمیانگین خطای استاندارد

c2/19 b2/81 a2/41 b2/22 b0/390/0024 1/81 تعداد فولیکول گراف زمان فحلی

c2/01 b2/33 a2 b1/75 b0/330/0014 1/41تعداد جسم زرد 10 روز بعد از قوچ اندازی

8/457/257/006/986/823/25فاصله قوچ اندازی تا فحلی )روز(

--b90 a100 a95 a90 a 75نرخ فحلی )درصد(

جیره های آزمایشی*

فراسنجه ها
تیامر 1 

)شاهد(

تیامر 2 

)سطح ا رگولین(

تیامر 3

 )سطح2رگولین(

تیامر 4 

 )سطح ا رگولین(

تیامر 5 

)سطح 2 رگولین(
سطح معنی داریمیانگین خطای استاندارد

--5/8( c100 )8/8( a87/5 )7/8( b87/5 )7/8( b( c62/5 )5/8( 62/5نرخ تخمک ریزی)درصد(

5/8( c100 )8/8( a87/5 )7/8( b87/5 )7/8( b6/4240/0034( c62/5 )5/8( 62/5نرخ آبستنی)درصد(

9/8( b125 )10/8( a100 )10/8( a100 )10/8( a5/4210/0015( b112/5 )8/8( 100نرخ بره زایی)درصد(

0/8( a0 )0/8( a0 )0/8( a12/5 )1/8( b1/1200/0084( b0 )1/8( 12/5نرخ مرده زایی )درصد(

جدول3-اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ بر شاخص های تولید مثلی میشهای بلوچی

جدول4-اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میشهای بلوچی

*تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین و جیره فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(، گروه 3- ) سطح 2 رگولین+ 

جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه4- ) سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه 5- ) سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی (.

)0.05 <P(. حروف متفاوت در میانگین های هر ردیف اختالف معنی دار بین تیامرها را نشان می دهد a, b, c

*تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین و جیره فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(، گروه 3- ) سطح 2 رگولین+ 

جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه4- ) سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه 5- ) سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی (

.)0.05 <P( حروف متفاوت در میانگین های هر ردیف اختالف معنی دار بین تیامرها را نشان می دهد a, b, c

آثار سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ بر  ...
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در فصل غیرتولیدمثل در چندین نژاد میش اسپانیایی فاصله القا قوچ تا 
زمان فحلی میش ها را كاهش داد.  استفاده از مالتونین در میش ها نه تنها 
رشوع فصل تولیدمثل را جلو انداخت، بلكه میانگین فاصله قوچ اندازی 
تا فحلی را كاهش داد ) 1، 17 و 36(. استفاده از تغذیه مطلوب در طول 
جفت گیری،  زمان  در  مالتونین  با  همراه  تغذیه ای  فالشینگ  و  آزمایش 

باعث بهبود كیفیت اووسیت و در نهایت افزایش بره زایی در مقایسه با 
مطالعات دیگر انجام شده در خارج فصل تولیدمثل شده است ) 1 و 16(. 
اثرات سودمند افزایش چربی جیره در مطالعات زیادی نشان داده شده 
به طرق  جیره  در  غیراشباع  اسیدهای چرب  مکمل  که  طوری  به  است 
تأثیر   .)35 و   8 گذارد)2،  تاثیر  تولیدمثلی  عملکرد  بر  می تواند  مختلف 

جیره های آزمایشی*

تیامر 5 )سطح 2 رگولین(تیامر 4  )سطح ا رگولین(تیامر 3 )سطح2رگولین(تیامر 2 )سطح ا رگولین(تیامر 1 )شاهد(فراسنجه ها

35657تعداد بره های نر

54453تعداد بره های ماده

4/9( a40 )4/10( a50 )5/10( a30 )3/10( b( a44/4 )4/8( 50/0نرخ ماده زایی)درصد(

5/9( b60 )6/10( b50 )5/10( b70 )7/10( a( b55/5 )4/8( 50/0نرخ نر زایی)درصد(

)10/10( 100)10/10( 100)10/10( 100)9/9( 100)8/8( 1000نرخ زنده مانی)درصد(

جدول 5- اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فالشینگ بر نرخ نر و ماده زایی میش های بلوچی

  *تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین و جیره فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(، گروه 3- ) سطح 2 رگولین+ 

جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه4- ) سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه 5- ) سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(

.)0.05 <P( حروف متفاوت در میانگین های هر ردیف اختالف معنی دار بین تیامرها را نشان می دهد a, b, c

جیره های آزمایشی*

فراسنجه ها
تیامر 1 

)شاهد(

تیامر 2 

)سطح ا رگولین(

تیامر 3

 )سطح2رگولین(

تیامر 4 

 )سطح ا رگولین(

تیامر 5 

)سطح 2 رگولین(
میانگین خطای استاندارد

a3/66 a3/36 b3/71 a3/5 b0/23 3/62وزن تولد)کیلوگرم(

a20/00 a18/47 b19/12 a18/25 b0/53 19/5وزن از شیرگیری)کیلوگرم(

20/520/3521/0020/1220/250/89وزن 3 ماهگی )کیلوگرم(

جدول 6- میانگین حداقل وزن بره ها در زمان تولد، از شیر گیری و سه ماهگی در تیامرهای آزمایش 

*تیامرهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- )جیره پایه بدون رگولین و جیره فالشینگ(، گروه2- )سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی(، گروه 3- ) سطح 2 رگولین+ 

جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه4- ) سطح 1 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا (، گروه 5- ) سطح 2 رگولین+ جیره فالشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی (

.)0.05 <P( حروف متفاوت در میانگین¬های هر ردیف اختالف معنی دار بین تیامرها را نشان می دهد a, b
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پروفایل  در  تغییر  نظیر:  از روش های مختلف  اسیدهای چرب رضوری 
اسیدهای چرب مایع فولیکولی، غشای سلول های گرانولوزا و اووسیت، 
بهبود فولیکولوژنسیز، بلوغ سیتوپالسمی اووسیت، اسرتوئیدوژنسیزو نرخ 
تخمک ریزی و بهبود زنده مانی رویان و حفظ آبستی اعامل می گردد )48(. 
افزایش سهم  اوایل شیردهی، موجب  افزایش تجزیه چربی های بدن در 
ترکیبات C2 و عدم توازن C2 به C3 می شود. از طرفی، اگر C2 اضافی به 
علت کمبود C3 نتواند به طور کامل اکسیده شود سه راه برای آن باقی 
افزایش اجسام  می ماند: 1- اکسیداسیون ناقص مواد مغذی که منجر به 
به  کبد  در  اسرتیفیه شده،   -2 می شود؛  کتوز  نهایت  در  و  پالسام  کتونی 
صورت تری آسیل گلیرسول ذخیره و موجب کبد چرب می شود؛ 3- به غدد 
شیری رفته و تولید چربی شیر می کند )7 و47 (.  بنابراین به نظر می رسد 
مرصف  شوند.  چرب  کبد  و  کتوز  تشدید  موجب  لیپوژنیک  جیره های 
چربی ها به ویژه چربی های اشباع، با ایجاد چاقی و مقاومت انسولین در 
حیوانات )43( ارتباط دارد. مرصف باالی چربی می تواند با کاهش اتصال 
انسولین به گیرنده سلولی، نقص در انتقال گلوکز، کاهش آنزیم گلیکوژن 
سینتاز و تجمع تری گلیسیریدها در ماهیچه اسکلتی سبب کاهش تحمل 
گلوکز شود )استین و همکاران، 2004(. ترکیب اسیدهای چرب جیره نیز 
تغییر  موجب  و  می گذارند  اثر  سلولی  غشای  فسفولیپیدهای  ترکیب  بر 
همکاران،  و  )استورلین  می شوند  انسولین  سیگنال دهی  و  غشا  سیالیت 
اشباع،  1996(. در مطالعه مارشال و همکاران )1997(، اسیدهای چرب 
یک پیوند دوگانه و لینولئیک اسید، با افزایش ترشح انسولین و مقاومت 
انسولینی مرتبط بودند، درحالی که اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه 
)PUFA( و اسید لینولنیک ارتباطی با مقاومت انسولینی نداشتند. به نظر 
انرژی در تک معده ای ها  اشباع، متابولیسم  اسیدهای چرب غیر  می رسد 
را با افزایش اکسیداسیون چربی، کاهش ذخیره چربی و تغییر در تنظیم 
چربی ها   این   .)1998 همکاران،  و  )آیکیدا  می دهند  بهبود  گلوکونئوژنز 
موجب  نهایت  در  که  می شوند  چربی ها  اکسیداسیون  افزایش  موجب 
می شوند.  چرب  کبد  به  منجر  انسولینی  مقاومت  توسعه  از  پیشگیری 
دیابتی،  انسان و مدل های حیوانی  در  اسیدهای چرب  این  مثبت  اثرات 
چاق، رسطانی و بیامری های قلبی-عروقی مشاهده شده است )رودریگرز 
موجب  کتان  روغن  نیز مرصف  نشخوارکنندگان  2005(.در  همکاران،  و 
افزایش گلوکز پالسام )کالداری-تورس و همکاران، 2011(، کاهش غلظت 
انسولین،  اسید های چرب غیر اسرتیفیه، بتا هیدروکسی بوتیرات پالسام 
و تجمع چربی در کبد )ماشک و همکاران، 2005(، و بهبود اثر انسولین 
بر مامنعت از تجزیه چربی ها )پایرز و همکاران، 2008( در مقایسه با پیه 
شده است. اگرچه کالداری تورس و همکاران )2011(، شواهد کافی مبنی 
بر اینکه اسید لینولنیک بتواند حساسیت بافت چربی و کبد به انسولین 
مفید  اثرات  مختلف  مطالعات  نتایج  همچنین  نیافتند.  افزایش  دهد،  را 
اسیدهای چرب اشباع نشده با منشا دریایی بر بهبود مرصف گلوگز در 
)استورلین و همکاران، 2000؛ المباردو و چیکو،  آزمایشگاهی  حیوانات 
2006( و گاوها )گینگراس و همکاران، 2007( را نشان داده است. گروهی 
به  ماهی  و  سویا  روغن  مخلوط  افزودن  که  دادند  نشان   ، محققین  از 
جیره بره های پرواری تاثیر منفی بر قابلیت هضم مواد مغذی )ماده آلی، 
ماده خشک، دیواره سلولی و کربوهیدراتهای غیرفیبیری( و ماده خشک 
در جیره حیوانات،  از روغن ها  استفاده  )11(. هر چند  نداشت  مرصفی 

در  محدودیت  و  باال  فسادپذیری  دلیل  به  لیکن  دارد،  متعددی  مزایای 
باالی  سطوح  از  استفاده  و  دارد  محدودیت  آنها  از  استفاده  نگهداری، 
روغن به علت اثرات منفی روغنهای غیراشباع بر تخمیر شکمبه ای منجر 
به کاهش قابلیت هضم فیرب و کاهش خورا ک مرصفی می گردد. در طی 
راندمان  افزایش  برای  استفاده  کارهای مورد  راه  از  یکی  اخیر  سال های 
تولیدمثل در گوسفند تغذیه مقادیر باالیی از جیره های رسشار از انرژی در 
یک مدت زمان کوتاه نزدیک به جفتگیری )فالشینگ( است. این انرژی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم )تولید هورمون ها و متابولیت ها( می تواند 
را  دوقلوزایی(  و  بره زایی  ریزی،  تخمک  نرخ  )افزایش  تولیدمثل  چرخه 
تحت تاثیر قرار دهد. افزایش انرژی جیره با مکمل سازی با چربی، یکی از 
روش های بهبود وضعیت انرژی و در نتیجه بهبود عملکرد تولید مثل در 

نشخوارکنندگان است )24(.
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