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مثلی بر عملکرد تولیدايیک هفتهاثر منابع مختلف کربوهیدراتی جهت تغذیه کوتاه مدت
هاي مغانی تحت چرامیش

4بهروز خلیلیو3بهمن نوید شاد،2، حسین عبدي بنمار1محمد شیري

چکیده 
نژاد مغانی يهامیشمثلی متفاوت بر عملکرد تولیدهدف از این تحقیق بررسی اثر تغذیه منابع کربوهیدراتی با سرعت تخمیر

) 2،)شاهد(بدون تغذیه مکمل ) 1ِ:شاملايهگروه تغذیچهاربهتصادفیطوربه س میش نژاد مغانی أر60تعداد . تحت چرا بود
اي مخلوط کنسانترهگرم 300تغذیه روزانه ) 4ذرت و دانه کاملگرم 300تغذیه روزانه ) 3جو، دانه کاملگرم 300تغذیه روزانه 

تغذیه سازي فحلی از روز هفتم الی چهاردهم برنامه همزمانتقسیم و1به 1با نسبت حاوي دانه جو آسیاب شده و پودر نشاسته
400ها هر کدام از دامزمان برداشت سیدر به در. روز انجام شد14مدتو بهسازي با استفاده از سیدرهمزمانبرنامه.شدند
هاي منجمد نژاد رومانوف ها با اسپرممیشتلقیح مصنوعی ساعت بعد24صورت عضالنی تزریق و بهPMSGالمللی بینواحد

و درصد دو قلوزایی وجود زائیبره، شاخص گیريبرهمایشی از نظر شاخص آزيهاداري بین گروهتفاوت معنی. انجام گردید
ي هامیشپالسماي) P=0073/0(و کاهش اوره )P=0567/0(غلظت گلوکزتغذیه منابع کربوهیدراتی موجب افزایش . نداشت

داري بین ولی تفاوت معنی. شدشاهد نسبت به گروه ،روز تغذیه7پس از ،سازيبرنامه همزماندر روز چهاردهمتغذیه شده 
انرژي خون، هاي ود شاخصبا توجه به بهبداد کهنشانحاضرتحقیقنتایج. ختلف کربوهیدراتی مشاهده نگردیدهاي مگروه

انرژيوضعیتبر تواند اثرات مثبتیمیاست که سازي فحلی کوتاه مدت طی همزمانايتغذیهکربوهیدراتیتغذیه منابع مختلف 
.باشدداشته ها دام

مثلیعملکرد تولید،یسازي فحلتغذیه کوتاه مدت، همزمانسرعت تخمیر، بع کربوهیدرات، امن: هاي کلیديواژه

مقدمه
بوده و هاهورمونتأثیرتحتهاداممثلتولیددستگاه

مثلتولیدفرآیند،مصنوعیهايهورمونازاستفادهباتوانمی
هاي روشاز اینیکیسازي همزمان.کنترل نمودراآنها

یک کهاستهاي کنترل فعالیت تولید مثلی دامبراهورمونی
همزمانی فعالیت تولید مثلی براياست ارزش بامدیریتیابزار

افزایش توانو در نتیجه بهبود مدیریت تولیدمثلی و همچنین
در همه از طرفی، تغذیه . )18(شودمیاستفادههادامتولیدمثلی

و سلول جنسیمثلی حتی در تولید هاي تولیدفرآیندها و گونه
ل بلوغ دام نر و ماده موثر است که ارتباط نزدیک بین تولید مث

تعداد وسفنددر گکه، طوريهب. )13(دهد و تغذیه را نشان می
د مغذي حساس هستند و مواها به ورودفولیکول
تواند با دستکاري ریزي میتخمکنرخو سازي فولیکول

ارتباط بین تغذیه و تولید مثل ).20(اي افزایش یابدتغذیه
براي یجایگزیناي هاي تغذیهمکملاست که سبب شده 

افزایش راندمان تولید مثلی در نظر مارهاي هورمونی برايتی
روز، در طی 6تا 4تغذیه کوتاه مدت براي ).14(گرفته شوند 

فحلی، یک روش مدیریتی براي بهبود سازي همزمانبرنامه 
تغذیه است که اثرات مثبت آن راهها از مثلی دامعملکرد تولید

کوتاه مدت در ايهاي تغذیهمکمل). 25(گزارش شده است 
ریزي تخمکنرخو سازيفولیکولفصلی، زایشهاي با میش
از اثرات مستقیم مواد که به احتمال زیاد ناشی-ثیري أترا با

، تحریک-گلوکز بر روي فولیکول استاثرمغذي به خصوص

اي هاي حاوي منابع نشاستهاستفاده از جیره).6،22(کندمی
نرخو سازيفولیکولبخار، باال، مانند ذرت ورقه شده با

تغذیه همچنین،.)12(داد ریزي را در گوسفند افزایش تخمک
)Lupinusangustifolius(نیکوتاه مدت مکمل دانه لوپ

دادریزي را در میش افزایش نرخ تخمکداريمعنیطور به
تزریق داخل وریدي گلوکز نسبت به تغذیه کوتاه کهدرحالی

ثیر أسازي فحلی تیک برنامه همزمانهاي مکمل درمدت دانه
هاي متابولیک مانند بیشتر و سریعتري بر افزایش هورمون

.)4(داشتریزي و دوقلوزایی انسولین و همچنین نرخ تخمک
ب مواد مغذي حاصل خیر در هضم و در نتیجه جذأتاین اثر به 

کارگیري حین بهدر.)4(از آن نسبت داده شده است
هاي اي کوتاه مدت در کنار برنامهههاي تغذیبرنامه

سازي فحلی مدت زمان کوتاهی براي اثرگذاري همزمان
محصوالت نهایی هضم و جذب بر متابولیسم و فرآیند 

یمنابع خوراکیهکه تغذهستامکانیناتولیدمثل وجود دارد،
هايدر برنامهنتایج و اثرات متفاوتی مختلفبا سرعت هضم 

یکی از منابع خوراکی که . باشدداشتهمدتکوتاهايتغذیه
اي استفاده مکمل تغذیهمعمول در کشور ما به گونه طورهب

استفاده لذا،. شود، منابع کربوهیدراتی مانند دانه جو استمی
تغذیه منابع راهتواند از میهایییافتهعملی از چنین 

مورد بررسی کربوهیدراتی با سرعت تخمیر سریعتر در شکمبه 
هاي ها منبع عمده انرژي در جیرهدراتکربوهی. ار گیردقر

70تا 60هاي نشخوارکننده هستند و معموال از غذایی دام

دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی-3و 1
)abdibenemar@uma.ac.ir: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، -2

کارشناس ارشد،  سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل-4
29/2/94: تاریخ پذیرش8/10/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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وظیفه اصلی . دهنددرصد از کل جیره را تشکیل می
هاي شکمبه و ها تامین انرژي براي میکروبکربوهیدرات

سرعت تخمیر نشاسته حاصل از ). 17(باشد حیوان میزبان می
ذرت :باشدمیبه شرح زیر کربوهیدراتی ختلف منابع م

که طوريهب،)8(یوالف<گندم <جو <ذرت <اي خوشه
سرعت تخمیر دانه ذرت کندتر از جو و دانه جو کندتر از گندم 

صورت آسیاب هاي غالت بهالبته، فرآیند دانه.خواهد بود
به افزایش سرعت آوري با بخار نیززدن و عملکردن، غلطک

).17(گردد میمنجرمیر و هضم در دستگاه گوارشتخ
بیان کردند که روش فالشینگ نیز ) 23(توحیدي و همکاران 

ها از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه کارگیري هورمونهو ب
زایی هزینه آن را جبران تواند با افزایش درصد برهبوده و می

ررسی با توجه به مطالب فوق، هدف از پژوهش حاضر ب. نماید
منابع مختلف کربوهیدراتی با سرعت تخمیر تغذیهثیرأامکان ت

.ه استبودي مغانی هامیشلی ثمف بر عملکرد تولیدمختل

هامواد و روش
درجه و 48این آزمایش در شهرستان خلخال با موقعیت 

دقیقه عرض 37درجه و 37دقیقه طول جغرافیائی و 31
شروع.از سطح دریا انجام شدمتر 1843جغرافیائی و ارتفاع 

) گیريداخل فصل طبیعی جفت(آزمایش از اواسط شهریور ماه 
14که دسترسی س میش از نژاد مغانیأر60تعداد بوده و 

سن،ووزنتعیینباساعته به چراي مرتعی داشتند
که در طوريهب. شدندتقسیمگروهر چهابهطورتصادفیبه
گروه .بودندگین سنووزن یکسانیمیاندارايهامیش،گروههر

ترتیب هر کدامه گروه شاهد وگروه دوم، سوم و چهارم باول 
دانه کاملگرم 300روزانه اي شاملهاي تغذیهمکملبایکی 
از روز بوده که ايمخلوط کنسانترهیا ذرت و دانه کاملجو، 

مکمل سازي فحلی رنامه همزمانبهفتم الی چهاردهم ِ
حاوي اي کنسانترهمخلوط.تغذیه شدنده مدت اي کوتاتغذیه

کههبود1به 1با نسبت دانه جو آسیاب شده و پودر نشاسته 
2نشاسته درجه نشاسته مورد استفاده در این پژوهش،

اي است که در طی مراحل هفرآورد) سپاهان استارچ، اصفهان(
گیري از ذرت تولید شده و چون کیفیت آن در حد نشاسته

یک اده در صنایع غذایی نیست، فروش ورد استفنشاسته م
به علت ماهیت این محصول. را داردفرآورده فرعی 
در نظر گرفته یک منبع کربوهیدراتی ند تواکربوهیدراتی می

از طرف ).1جدول (مورد توجه قرار گیرددر تغذیه دامشود که 
دیگر، استفاده از دانه جو آسیاب شده به جاي دانه کامل جو در 

اي با هدف افزایش سرعت هضم و تخمیر در خلوط کنسانترهم
بلغور و یا اچراکه کاهش اندازه ذرات غالت ب. شکمبه بود

داري سرعت تخمیر نشاسته موجود طور معنیهآسیاب کردن ب
.)17(دهد در آنها را افزایش می

)درصد در ماده خشک(ترکیب شیمیایی مواد خوراکی مورد آزمایش- 1جدول 
Table 1. Chemical ingredients of the feeds (percent in dry matter)

ايپودر نشاستهدانه ذرتدانه جو
8/879/850/95ماده خشک
2/119/80/7پروتئین خام

1/26/35/0چربی خام
5/193/100/1الیاف حاصل از شوینده خنتی

9/627/735/89هاي غیر الیافیکربوهیدرات
3/45/30/2خاکستر

و خاکستر چربی خام،پروتئین خامخشک، مقادیر ماده
لیاف او)AOAC)1هاي مواد خوراکی بر اساس روشخام

ون سوست و همکارانروشبا1یشوینده خنثنامحلول در 
سازي با همزمانبرنامه).1جدول (گیري شدهازدنا) 24(

که طوريهب. انجام گرفت) د، نیوزلندبریایزي(استفاده از سیدر
روز 14پس از سیدرها و در روز صفر سیدرگذاري انجام شده

ها ام از دامدکرهدر زمان برداشت سیدر به و شدند برداشته 
.شدتزریق عضالنی صورتبهPMSGالمللی واحد بین400

ها با میش،PMSGپس از تزریق ساعت24در ادامه،
با روش الپاراسکوپی تلقیح د نژاد رومانوف منجمهاياسپرم

شامل وقوع فحلی، تولیدمثلیاي هفراسنجه.مصنوعی شدند
هاي یا نسبت دام2باروريدرصدبه فحلی،ناپذیريبازگشت

یا 3گیريدرصد بره، هاي هر گروهزایمان کرده به کل دام
، هاي زایمان کردههاي متولد شده به ازاي میشتعداد بره

هاي هاي متولد شده به ازاي میشتعداد برهیا 4زاییرهدرصد ب
. ندو درصد دوقلوزایی ارزیابی شدگیري کرده جفت

س أر6هاي خونی، از هر گروه منظور تعیین فراسنجهبه
الی4گیري در هنگام صبح خونطور تصادفی انتخاب وهدام ب

ازاز سیاهرگ وداج ساعت بعد از تغذیه صبحگاهی5
ذاري، روز روز سیدرگ: زمانیمرحله3درآزمایشموردهايامد

هاي نمونه. انجام شدبرداريسیدرروزو هفتم سیدرگذاري
دقیقه 20دور در دقیقه به مدت 3000آوري شده در جمع
در فریزر آزمایشتا روز تهیه پالسما سانتریفوژ شده وبراي

از و اورهلوکزگمقادیر. شدگراد نگهداريدرجه سانتی- 20
و ) ، تهرانشرکت پارس آزمون(آزمایشگاهیهاي کیتطریق

ربه)هیتاچی، ژاپن(دستگاه اتوآنالیزر با استفاده از 
گیري اندازههمچنین .شدگیرياندازهوشاسپکتروفتومتري

پروژسترون وژسترون خون با استفاده از کیتغلظت پر
شرکت (ه االیزاو با استفاده از دستگا)پویا، تهرانشرکت (

ي مربوط هاتحلیل دادهتجزیه .انجام گرفت)اتریش، بیوکروم
رویه باکايبا روش مربعمثلیهاي تولیدبه فراسنجه

GENMODهاي خونی هر هاي مربوط به فراسنجهدادهو
رویه باتصادفییک طرح کامالًحیوان در قالب 

GLMافزاربا استفاده از نرمSAS)20(وانجام شد
)05/0<P(داري گردیدسطح معنی.

1-Neutral Detergent Fibre 2- Fertility 3-Prolificacy 4- Fecundity
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نتایج و بحث
عملکرد تولید مثلی

هاي تیمار شده سازي بین گروهبروز فحلی پس از همزمان
داري نداشت با تغذیه کوتاه مدت و گروه شاهد تفاوت معنی

)4167/0=P(کار رفته موجب فحلی هسازي بو برنامه همزمان
جدول (اي آزمایشی گردیدهدرصد در تمام گروه90بیش از 

سازي بین پس از همزمانفحلی همچنین بازگشت. )2
هاي تیمار شده با تغذیه کوتاه مدت و گروه شاهد تفاوت گروه
و فیتز رودریگوئزمطابق با نتایجاین نتایج. داري نداشتمعنی

نسبت بزهاي وبود که گزارش کردند) 5(همکاران 
و گروه )روز7(روه مکمل شده دهنده رفتار فحلی بین گنشان

) 16(و همکارانناگویهمچنین.مکمل نشده تفاوتی نداشت
وزن بدن درصد5/1به میزان اي نشان دادند که مکمل تغذیه

شروع و طول (ثیري بر پاسخ فحلیأدر طول فصل تابستان ت
.در گوسفند مالپورا ندارد)فحلی

، )رأس15از 7(درصد 47میزان باروري در گروه اول 
10(درصد 67، گروه سوم )رأس15از 9(درصد 60گروه دوم 

) رأس15از 8(درصد 53و در مورد گروه چهارم ) رأس15از 
هاي زایمان هاي عددي از نظر تعداد داماگرچه تفاوت. بود

داري بین درصد باروري ولی تفاوت معنی،کرده مشاهده شد
.هاي آزمایشی وجود نداشتگروه

)دهندرا نشان میاعداد داخل پرانتز تعداد در هر گروه(هاي مغانی اي کوتاه مدت بر عملکرد تولیدمثلی میشتغذیهاثر مکمل - 2جدول 
Table 2. Effects of short term nutritional supplement on reproductive performance of Moghani ewes

4P valueگروه 3گروه2گروه 1گروه 
-15151515هاتعداد میش

934167/0) 14(100) 15(100) 15(93) 14(*)درصد(سازي پاسخ فحلی پس از همزمان
537134/0) 8(35) 5(40) 6(47) 7()درصد(بازگشت فحلی 

537134/0) 8(67) 10(60) 9(47) 7()درصد(1باروري
1253392/0) 10(110)11(122) 11(100) 7()درصد(2گیريبره
676943/0) 10(73) 11(60) 9(53) 8()درصد(3زاییبره

253392/0) 2(10) 1(22) 2(0) 0()درصد(دوقلوزایی 
.ايترهگروه تغذیه شده با پودر کنسان: 4گروه تغذیه شده با دانه ذرت، گروه : 3گروه تغذیه شده با دانه جو،، گروه : 2گروه شاهد، گروه : 1گروه 

هاي هاي متولد شده به ازاي میشتعداد بره-3، هاي زایمان کردههاي متولد شده به ازاي میشتعداد بره-2، هاي هر گروههاي زایمان کرده به کل دامنسبت دام-1
.گیري کردهجفت

.دهنداعداد داخل پرانتز تعداد در هر گروه را نشان می: *

غذیه کوتاه مدت از روز هفتم از تدر مطالعه حاضر استفاده
گذاري موجب افزایش باروري یا افزایش چند قلوزایی سیدر

ند که استفاده از نشان داد) 18(و همکاران رابرتسون .نگردید
جیره تکمیلی با استفاده از دانه لوپین به مدت چهار تا شش 

موجب ) فاز لوتئال(روز در آخرین روزهاي مرحله جسم زرد 
.شدهاي نژاد مرینوس ي در میشریزتخمکخنرافزایش 

گلوکز منبع اصلی انرژي تخمدان بوده و یکی از مواد 
. زایی داردسهثیر بأست که در روند تولیدمثل تمتابولیک مهم ا

دهد که افزایش سطح تغذیه روي مطالعات جدید نشان می
تواند ثیر گذاشته و میأهیپوفیز ت-محور هیپوتاالموسعملکرد 
ها، پروژسترون، استروژن، انسولین، گنادوتروپینترشح 

ثر سازدأهورمون رشد، نرخ اووالسیون و کیفیت تخمک را مت
هاي آزمایشی در مطالعه حاضر بر خالف جیرهموثر نبودنِ). 2(

احتماال به نژاد گوسفند در مطالعات قبلی نتایج گزارش شده 
یک نژاد با ی که نژاد مغانطوريهب. شودمطالعه مربوط میمورد 

درصد شناخته 15تا 10قدرت دوقلوزایی ضعیف حدود 
. شودمی

و در گروه مقدارچندقلوزایی در گروه شاهد کمترین نرخ
بود اما این مقداراي بیشترین کنسانترهتیمار شده با پودر

مطابقت سایر محققین هاي دار نبود که با یافتهتفاوت معنی
جیره با یک ن گزارش کردند که تغذیه این محققی. )20(دارد

انرژي باال براي کمتر از یک دوره چرخه فحلی نرخ 
لذا مقدار تغذیه مکمل . دهدریزي را افزایش نمیتخمک
عواملچند قلوزایی مهم بوده و یا تعدادبراي افزایش احتماالٌ

پاسخ به افزایش . کندریزي را محدود میژنتیکی نرخ تخمک

اثر متقابل بین نژادهاي ونژاد بستگی داردسطح تغذیه به 
و سطح تغذیه ) ژنوتیپ(گوسفند با نرخ دوقلوزایی مختلف 

).11(شده است ثابت گیريپیش از جفت
هاي دیگر نسبت به گروه4در گروه گیريبرهشاخص 

زاییبرهشاخص . دار نبوده استبیشتر بوده اما این تفاوت معنی
تغذیه . دار نبودمار شده و گروه شاهد معنیهاي تینیز بین گروه

ریزي و نرخ گیري با افزایش تخمکفالشینگ پیش از جفت
از نژادهاي گوسفند گزارش شده است بسیاريزایی در بره

هاي آنها بوده و تنها افزایش نتایج ما بر خالف یافته). 20(
. دست آمده نژاد مغانی بهايمیشاندکی در نرخ دو قلوزایی 

هاي خونیراسنجهف
پروژسترون

سازي با استفاده از سیدر موجب افزایش برنامه همزمان
نانوگرم 1ها به باالي درصد دام100غلظت پروژسترون در 

هاي آزمایشی از داري بین گروهتفاوت معنی. بر میلی لیتر شد
چهاردهم برنامه نظر غلظت پروژسترون خون در روز صفر و 

هاي داراي علظت مچنین درصد دامسازیو ههمزمان
مشاهده نشدلیتر نانوگرم بر میلی1پروژسترون باالي 

ها تحت تاثیر فعالیت دستگاه تولید مثل دام. )3جدول (
هاي توان با استفاده از هورمونو میهستندهاهورمون

ها کنترل و از ظرفیت فرآیند تولید مثل را در داممصنوعی
سیدر  متشکل از . )28(کثر استفاده را نمودتولید مثلی آنها حدا

گرم میلی23روزانه واست ترون سگرم پروژمیلی330
کند که از دیواره مهبل جذب و وارد سترون آزاد میژپرو

LHسیدر سبب مهار ترشح . شودسیستم گردش خون دام می
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پس از خروج سیدر. گردددر نتیجه تجمع آن در هیپوفیز میو
که در طول LHسازي مقادیر زیاد آزاد(از هیپوفیز LHترشح

سبب فعال شدن ) این مدت در هیپوفیز جمع شده است
ساز عمل جسم زرد بوده سیدر شبیهدر واقع. گرددتخمدان می

در فاز لوتئال نگه ا راهو از طریق آزادسازي پروژسترون دام
ار زمان در طول چرخه فحلی بسیآنجا کهاز).28(دارد می

همراه شدن فالشینگ به صورت تغذیه کوتاه مدت مهم است، 
فحلی سازيو همزمانریزيافزایش نرخ تخمکبه منظور 

تواند بسیار موثر بوده و در ضمن موجب کاهش میها میش
در طول یک چرخه فحلی بدون یلیکمتهاي تغذیه هزینه

پسروز5حدود در شرایط طبیعی در. )7(سازي شودهمزمان
کننده بهریزيفولیکول تخمکهايسلولفحلی،شروعزا

آنها.شودزرد تشکیل میجسمتغییر کرده ولوتئالهايسلول
یکدروآن افزایش یافتهو غلظتنترشح کردهپروژسترو

ها در در میش) لیترمیلیدرنانوگرم1باالتر از(باالسطح
تبا برداشت سیدر غلظ. ماندمیروز باقی14طول 

اثر حذفکاهش یافته و باتدریجیصورتهپروژسترون ب
شروع وهاي گونادوتروپینترشح هورمونمهارکنندگی آن

.)27(شود جدیدآغاز میفولیکولیفازیک
گلوکز

هاي تیمار شده داري بین گروه شاهد و گروهتفاوت معنی
شتوجود ندااز نظر میزان گلوکز در روزهاي صفر و هفتم 

با توجه به اینکه در این مدت زمان هنوز تیمارهاي ). 4ل جدو(
دهد که لذا این وضعیت نشان مینداي شروع نشده بودتغذیه
دریافت انرژي در سطح مقدارهاي آزمایشی از نظر گروه

ها در روز ولی تغییرات گلوکز خون میش. یکسانی بودند
ل هاي تغذیه شده با مکمچهاردهم بین گروه شاهد و گروه

). P=0567/0(داشتيدارمعنیتمایل به اي کوتاه مدت تغذیه
البته بین گروه هاي تغذیه شده با منابع مختلف کربوهیدراتی 

رويتغذیهسطحافزایش. دنگردیداري مشاهده تفاوت معنی
تواندمیوگذاشتهثیرأتهیپوفیزهیپوتاالموس وعملکرد

انسولین،ن،استروژپروژسترون،ها،گنادوتروپینترشح

ثرأمتراتخمککیفیتوریزي  تخمکنرخرشد،هورمون
منفی دهد تعادلمیدارد که نشانوجودشواهدي).2(سازد 
اثراتازمستقلداشته و این اثرتخمدانبرمستقیماثرانرژي
در).10(استهیپوفیز هیپوتاالموسمحوررويآن بر

دهدمید که نشانداروجودزیادي شواهدشیردهگاوهاي
وسازيفولیکولمستقیم برمهاراثراتانرژيمنفیتعادل

اجراي که ذکر شد، طورهمان).26(دارد اووسیتکیفیت
پژوهش حاضر در اواسط شهریورماه شروع شد که همزمان با 

انتهاي فصل چرا و کاهش وگیريشروع فصل طبیعی جفت
که بهبود وضعیت رسد مینظره باشد، لذا بکیفیت مراتع می

تواند در سالمت و سوددهی گله بسیار هاي مولد میانرژي دام
.موثر باشد
اوره

ها هاي آزمایشی از نظر غلظت اوره خون میشبین گروه
سازي تفاوت در روز صفر و روز هفتم برنامه همزمان

داري در مورد تفاوت معنی). 4جدول (داري وجود نداشت معنی
ها در روز چهاردهم در بین گروه ن میشغلظت اوره خو

که طوري، به)P=0073/0(هاي آزمایشی مشاهده گردید گروه
بیشترین سطح اوره خون مربوط به گروه شاهد و کمترین 

مصرف . غلظت مربوط به گروه تغذیه شده با دانه ذرت بود
موجب افزایش تواند میهاي با محتواي پروتئین باال جیره

که این آمونیاكشود و در صورتیدر شکمبه غلظت آمونیاك 
از دیواره ،گیردنهاي شکمبه قرار مورد استفاده میکروب

شود و پس از شکمبه جذب شده و در کبد به اوره تبدیل می
شود و باعث افزایش اوره پالسما آن به درون خون ترشح می

شرایط دیگر که آمونیاك در شکمبه تجمع پیدا کرده . شودمی
گردد، کم بودن غلظت ب افزایش غلظت اوره خون میو موج

بنابراین به . هاي قابل تخمیر در شکمبه استکربوهیدرات
منظور کاهش غلظت اوره خون دو استراتژي کاهش مصرف 
پروتئین خام و افزایش مصرف کربوهیدرات قابل تخمیر 

).17(توصیه شده است 

هاي آزمایشینانوگرم بر میلی لیتر در گروه1روژسترون باالي هاي داراي غلظت پدرصد و تعداد میش- 3جدول 
Table 3. Percent and number of ewes with >1 ng per ml of blood progesterone concentration in experimental

groups
4P valueگروه 3گروه2گروه 1گروه 

-6666هاتعداد میش

505571/0) 3(50) 3(83) 5(67) 4(روز صفر
1000000/1) 6(100) 6(100) 6(100) 6(روز چهاردهم

.ايگروه تغذیه شده با پودر کنسانتره: 4گروه تغذیه شده با دانه ذرت، گروه : 3گروه تغذیه شده با دانه جو، گروه : 2گروه شاهد، گروه : 1گروه 
.نددهاعداد داخل پرانتز تعداد در هر گروه را نشان می

Ns :باشدداري میبیانگر غیر معنی.
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هاي مغانیمیش)  گرم بر دسی لیترمیلی(تأثیر مکمل تغذیه کوتاه مدت بر غلظت گلوکز و اوره خون - 4جدول 
Table 4. Effects of short term nutrition on blood glucose and urea concentrations of Moghani ewes (mg per dl)

4SEMP valueگروه 3گروه2گروه 1گروه سازيروزهاي برنامه همزمان
گلوکز

67/5250/5150/5266/4710/23262/0روز صفر
50/4917/5100/5067/5043/29643/0روز هفتم

b83/48a67/55a50/57a67/5522/20567/0روز چهاردهم
اوره خون
50/4267/3833/3950/4467/25763/0روز صفر
17/3500/3500/3016/3343/34198/0روز هفتم

a83/34ab32/28ab67/22b33/2815/20073/0روز چهاردهم
.ايدر کنسانترهگروه تغذیه شده با پو: 4گروه تغذیه شده با دانه ذرت، گروه : 3، گروه گروه تغذیه شده با دانه جو:2گروه شاهد، گروه : 1گروه 

. باشدمی% 5دار در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان
.باشدداري میبیانگرغیر معنی:.05/0nsداري در سطح نشان دهنده وجود تفاوت معنی: *

در شکمبه اي به متابولیسم انرژي و پروتئین ازت اوره
براي بررسی توازن است کهص مناسبی شاخوابسته بوده و

طوري که به.گیردو پروتئین جیره مورد استفاده قرار میانرژي
اي خون تحت تأثیر سطوح پروتئین خام و ترکیب نیتروژن اوره
).9(هاي جیره قرار داردکربوهیدرات

اي خون بر افزایش بیش از حد نیتروژن اورههمچنین، 
یان اثر منفی داشته و منجر به روي اسپرم، تخمک یا رو

اي غلظت باالي نیتروژن اوره). 15(شودکاهش باروري می
رحمی و تولید pHخون در حیوان ماده باعث کاهش 

پروستاگالندین شده و از طرف دیگر ممکن است اتصال 
هاي تخمدانی کاهش دهد، که این را به گیرندهLHهورمون 
ون سرم و در نتیجه ها باعث کاهش غلظت پروژسترهورمون

تواندباال بودن اوره خون می). 15(شودکاهش باروري می
این . مقدار اوره و دیگر ترکیبات نیتروژنی رحم را افزایش دهد

به تأخیر انداختن آبستنی، افزایش دفعات تلقیح راهعوامل از
مثلی را تحت به ازاي هر آبستنی و مرگ جنین بازده تولید

بنابرین اگرچه در پژوهش حاضر تأثیر .ددهنتأثیر قرار می
هاي کربوهیدراتی مختلف بر داري از تغذیه مکملمعنی

هاي تولیدمثلی مشاهده نشد ولی تأثیر مطلوب فراسنجه

هاي گلوکز و همچنین اوره خون مشاهده شده بر غلظت
تواند اثرات غیرمستقیم و مهمی بر متابولیسم انرژي و می

تواند بیانگر پالسما میهسطح اور. باشدها داشتهپروتئین میش
دگان باشدنمثلی نشخوارکنپروتئین جیره و کنترل بازده تولید

اي خون بر نرخ آبستنی نیتروژن اورهغلظت بنابراین تأثیر).3(
یکی از اي خون و یا تعیین غلظت مناسب نیتروژن اوره

.شودحسوب میمها هاي مهم در تولید مثل دامچالش
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اگرچه منبع 

اي کوتاه مدت بر مکمل تغذیهکه - ربوهیدرات مورد استفاده ک
،-به شمار می آیدهاي نژاد مغانیمثلی میشعملکرد تولید

ثیر أاما بر غلظت گلوکز و اوره خون تشت،نداداريمعنیتأثیر
وضعیتر ثیر مثبت بأدهنده تتواند نشانمثبتی داشته که می

اي کوتاه مدت لذا، استفاده از برنامه تغذیه. ها باشدانرژي دام
سازي با توجه به هزینه نسبتاً پایین هاي همزماندر طی برنامه
همچنین، بر اساس تغییرات غلظت گلوکز . گرددآن توصیه می

و اوره خون، تفاوتی از نظر تغذیه منابع مختلف کربوهیدراتی 
رسدکه تنها بهبود سطح دریافت مینظره وجود ندارد و ب

.انرژي دام عامل موثر خواهد بود
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Effect of Different Sources of Carbohydrates for One-Week Short-Term Nutrition
on Reproduction Performance of Moghani Grazing Ewes

Mohammad Shiri1, Hossein Abdi-Benemar2, Bahman Navidshad3 and Behrooz Khalili4

Abstract
The objective of this study was to investigate the effects of feeding sources of carbohydrates

with different fermentation rate on reproduction performance of Moghani grazing ewes. Sixty
Moghani ewes were allocated randomly to four nutritional groups as follows 1) without
supplement feeding (control), 2) feeding 300 g barley grain per day, 3) feeding 300 g corn grain
per day and 4) feeding 300 g concentrate mix containing ground barley grain and starch powder
with 1 to 1 ratio from d 7 to d 14 of synchronization program. Estrus synchronization was done
using CIDR for 14 days. At CIDR removal, the ewes in each group were received 400 IU
PMSG intramuscularly and after 24 h, they were inseminated with frozen Romanov semen.
There were no significant differences between experimental treatments for fecundity,
prolificacy and twinning rate. Feeding carbohydrate sources increased blood glucose
concentration (P=0.0567) and decreased urea concentration (P=0.0073) after 7 days feeding in
compare to the control group. However, there were not significant differences between
carbohydrate sources. The results of present study showed that feeding different carbohydrate
sources as short term nutrition during estrus synchronization could have positive effects on
energy metabolism of animals.
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