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 چكيده

دو جهت رلهش فلص م زايش ش بهیود عم کید  هل  گ وژنیک ش عیپوژنیک همزطلن بل يک بینلطم همزطلني فح ياي  تحيیر، اثی جییهدو 
هل  هی گیشه بم تیتیب از سم جییه بنل  . طیشطالعهم شدوأ  طیش نژاد ب وچي  دو سم گیشه (  90طث ي بل اسرفلده از هل  توعیدشلخص
وشز  14 زطليش سیدوگیاو  شندند.   30هل وشز هل  طرفلشت از طنلبع نشلسرم ش چیبي تریيم شدند. جهت همزطلني فح ي، طیشن یت

هل تزوير شد. بم طحض طشلهده عالئنم فح ني،   بم همم طیش  eCGشاحد هووطون  400بهد از سیدوگیاو ، همزطلن بل بیداشر  سیدو، 
یاسونوگیافي جهت بیوسي تهداد فوعیکول گیاف، ج م زود ش تشخیص  ب نرني انجنلم شند. بهند از     اشعر هل ت يی  شدند.  زطليشطیش

هل  طوود  زطليش بم شضود عالئنم فح ني   ش دشق وزايي بیوسي شدند. بیشری طیش زاييهل  توعیدطث ي نظیی نیب بیهزايش نیز شلخص
هنل  گنیاف از زطنلن سنیدوبیداو  تنل      داو نیود. تهداد فوعیکولطهني افگیهل  هل   زطليشي بی تهداد فوعیکولوا نشلن دادند. اثی جییه
هنل  گ وروژنینک ش   ي رنم جینیه  يهنل  زايني ش دشق نوزايي دو طنیش   وينز ، بنیه  داو  افزايش يلفت. ننیب تخمنک  فح ي بم شکل طهني

بیاسل  نرليج اي  طالعهم، تریيم طنلبع . (>05/0P هل  تریيم شده بل جییه عیپوژنیک بود گ ورو+عیپوژنیک دويلفت ریدند بیشری از طیش
هنل  طنیش   هنل  توعیندطث ي دو گ نم   هل  همزطلني بی شلخصاثیگیاو  وش  ،ا  تنهل ش يل همیاه بل ن یري رمي از طنلبع چیبينشلسرم

 ب وچي وا بهیود طي بخشد.

 توعید طثل، سیدو، گ وروژنیک، عیپوژنیک، طیش ها: واژه كلید
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 مقدمه

تنی رنیدن حیفنم پنیشو  گوسنفند دو      اطیشزه بیا  اقرصلد 

سنلز  فح ني دو بخنش طنديیيت توعیندطثل      رشوو، همزطلن

هل  همزطنلني  [. بل اسرفلده از وش 1] گوسفند انجلم طي شود

شاقع تشنخیص فح ني  سنلنری شنده، فصنل توعیندطثل وا        دو

تنوان دو اعروهنل    توان روتله نمود، همچنی  حیوان وا طي طي

هنل  طرفنلشتي   [. وش 12، 8بند  رید ]زايشي طا وب گیشه

وينز  دو خنلوج ش   جهت همزطلني فح ي ش تحیيک تخمنک 

داخل فصل توعیدطثل دو گوسفند گزاو  شده است رم دو  ن 

هل  طرفلشت قاع شیی، زطلن شاود ریدن قوچ ه از وژيمبل اسرفلد

بم گ م ش اسرفلده از ابزاوهنل  حنلش  پیشژسنریشن  سنیدو ش     

توان توعیدطثل طیش وا هل  گنلدشتیشپی  طي اسفنج( ش هووطون

 [.16، 4زشدتی از طوعد اعيل رید ]

نرليج بیخي از طالعهلت قی ي نشنلن داد رنم اسنرفلده از    

رننده توعیدطثل بدشن توجم بم طینزان  هل  تحیيک هووطون

انیژ  ش طواد طری  طوود نیلز دام بل طوفيیت همیاه نخواهد 

رلوهنل  طنوود   هل  اخیی يکي از واه[. دو طي سلل19بود ]

اسرفلده بیا  افزايش واندطلن توعیدطثل دو گوسنفند تریينم   

هل  سیشلو از نشلسرم  گ وروژنینک(  طيلديی بلاليي از جییه

ت زطلن روتله نزديک بم جفررینی   فالشنینگ(   دو يک طد

است. نرليج طالعهلت قی ي نشنلن داد رنم افنزايش نشلسنرم     

عیوو  جییه دو روتنله طندت از طیينر افنزايش گ نورز ش      

ان وعی  پالسمل ش طليع فوعیکوعي ش دو ب ند طدت از طیينر  

هنل   افزايش شزن، هووطون عپری ، هووطنون وشند، گییننده   

ش دو نهليت بل افنزايش فنلرروو وشند     هووطون وشد دو رید

شیم ان وعی  بلعث بهینود فوعیکوعوژن نیز ش افنزايش ننیب     

[. اي  اننیژ  بنم   20، 19، 9زايي شود.  ]ويز  ش بیهتخمک

هل(  هل ش طرلبوعیتصووت ط ريیم ش غییط ريیم  توعید هووطون

زايي ويز ، بیه  افزايش نیب تخمکتواند چیخم توعیدطثل طي

 [. 20، 19]يي( وا تحت تلثیی قیاو دهدش دشق وزا

هل  افزايش انیژ  جییه بل طکمل چیبي، يکي از وش 

بهیود شضهیت انیژ  ش دو نریجم بهیود عم کید توعیندطث ي  

[. از 21، 17دو نشننخواورنندگلن  گننلش ش گوسننفند( اسننت ] 

طیف ديری نرليج طالعهلت دو گلش، گوسنفند ش طنو  نشنلن    

هنل  چنیب   ب، بنم شينژه اسنید   داد رم تریيم اسیدهل  چنی 

تواند عمکنید توعیندطثل وا بهینود بخشند. تنأثیی      ضیشو  طي

هل  طخر ن  نظینی: تریینی    هل  چیب ضیشو  از وش اسید

دو پیشفليننل اسننیدهل  چننیب طننليع فوعیکننوعي، غشننل      

هل  گیانوعوزا ش اششسیت   رم طیزان تنلثیی عیرلنند بنی     س ول

هننل وا افننزايش گییننندهل  غشننليي ش بیننلن ب ننیلو  از ژن  

دهد(، بهیود فوعیکوعوژن یز، ب و  سیروپالسمي اششسنیت،   طي

طلني وشينلن  اسریشئیدشژن یز ش نیب تخمک ويز ، بهیود زنده

[. هندف از  25، 24، 22، 10گنیدد ] ش حفظ  ب ري اعملل طي

هنل   هل  توعیدطث ي طیشانجلم اي  پژشهش بیوسي شلخص

بنل اسنرفلده از    سنلز  فح ني  ب وچي دو يک بینلطنم همزطنلن  

 بود.   هل  طرهلدل ش طروازن گ وروژنیک ش عیپوژنیکجییه
 

 مواد و روش

 زطليش دو گوسفنداو  شیرت رشلشوز  ش داطنداو   اي  

بنم   93 بلد دو حنواعي شهیسنرلن تليینلد دو اوديیهشنت      نیل

وأ  طنیش شنییده ننژاد     90طدت هشت طنله انجنلم شند.    

 45تننل  40 ب ننوچي، شننکم دشم يننل سننوم، بننل طروسنن  شزن

وشز( از  90وشز  طینلنری    100تنل   80ری وگیم رم همرني  

زطلن زايملن  نهل گیشرم بود، انرخنلب ش جندا شندند. قنیالٌ     

هنل  توعیندطث ي دو   هی  گونم عالئم سي  جنی  ش بیمنلو  

هنل  شنیی  انرخنلب    هل گزاو  نشده بود. طنیش اي  طیش

شه شده بالفلص م خشک شدند ش بم طوو تصلدفي دو سم گی

هنل  هنی   وأ ( قیاو گیفرند. طنیش  30ا   هی گیشه تریيم

هل  طرفلشت نشلسرم ش گیشه بم تیتیب از سم جییه بل ن یت

ش چیبني پنليی   گ وروژنینک( ،     چیبي شلطل: نشلسرم بلال

نشلسرم طروس  ش چیبي طروسن    گ ورنو + عیپوژنینک( ،    

 هل نشلسرم پليی  ش چیبي بلال  عیپوژنیک( رم حلش  غ ظت

ط لش  از طلده خشک، انیژ  قلبنل طرلبوعی نم ش پنیشت ی     

 (. 1خلم بود، تریيم شدند  جدشل 
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 بعد زایش تا مشاهده عالئم فحلی 90های آزمایشی در طول دوره آزمایش از روز . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1جدول 

 عیپوژنیک گ ورو+ عیپوزنیک گ وروژنیک طواد خوواري دوصد(

 57/19 49/19 47/19  يونجم

 92/17 85/17 83/17 ذوت سی و شده

 76/12 71/12 70/12 رله

 31/6 35/13 40/20 دانم جو

 0 35/5 67/10 دانم ذوت

 70/13 82/6 0 تفلعم چرندو قند

 0 5 95/9 رنجلعم سويل

 32/13 64/6 0 رنجلعم پنیم دانم

 19/3 61/1 0 1چیبي

 40/10 35/8 35/6 سیو 

 98/0 98/0 /.98 طکمل طواد طهدني ش شيرلطی 

 1 1 1 جو  شییي 

 86/0 /.86 /.64  ریبنلت ر  یم

   انیژ  ش تیرییلت شیمیلئي طحلسیم شده

 4/71 8/70 5/70 طلده خشک

 42/2 42/2 42/2 انیژ  قلبل طرلبوعی م

 14 14 14 پیشت ی  خلم 

 5/5 2/4 9/2 چیبي خلم 

 6/42 3/40 1/36 فییی نلطح ول دو شوينده خنثي

 31 2/34 4/37 ریبوهیدوات غیی اعیلفي  

 10 10 8/9 خلر ری  

 89/0 89/0 88/0 ر  یم 

 41/0 41/0 40/0 ف فی

طرل رلعی  دو ری وگیم. طلده خشک،  87/6دوصد اسید پلعمیریک ش انیژ  طرلبوعی مي  88سلخت رشوو طلعز ( حلش   energizer RP10پودو چیبي  . 1

م بنی  پیشت ی  خلم، چیبي خلم، ديواوه س وعي، ریبوهیداوت غیی فییی ، خلر ری، ر  یم ش ف فی بیاسل  دوصد بیلن شده است. اننیژ  قلبنل طرلبوعی ن   

 بیلن شده است.اسل  طرلرلعی  دو ری وگیم 
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 سازی فحلی و تلقیح مصنوعی. برنامه همزمان1شکل 

 

هی جییه از وشز شیشع  زطليش  اشاس  اوديیهشت( بنم  

وشز بم صووت  زاد  دو دش شعده هشت صنی  ش   45طدت 

هل قیاو داده شد  دو اين   چهلو بهد از ظهی( دو اخریلو طیش

هننل  ب ننوچي دو خننلوج از فصننل طننیش طحنندشده زطننلني

هل دو اي  طدت دو تمنلم طنول وشز   توعیدطثل بودند(. طیش

دو جليرله انفیاد  رم طجهز بم  بشخوو ش  خوو رلطالٌ طجزا 

بود قیاو داشرند. طصیف خوواک از شیشع  زطليش تل پلينلن  

 .گیی  شدسلز  فح ي اندازههمزطلن

 30و وشز هنل د سلز  فح ي تملطي طنیش جهت همزطلن

وشز  14 زطليش  اشاس  خیداد طنله( سنیدوگیاو  شندند.    

بهد از سیدوگیاو   اشايل تیی طنله(، همزطنلن بنل بیداشنر      

شاحند هووطنون    400ويز  سیدو بم طنظوو تحیيک تخمک

eCG هل  هنی گنیشه بنم    هل تزوير شد ش طیشبم همم طیش

يک بهلوبند انريلل يلفت ش بل هملن جییه قی ني تنل طشنلهده    

(. جهت تشخیص عالئم 1عالئم فح ي تریيم شدند  شکل 

فح ي دو هی گیشه از پننج وأ  قنوچ اخرنم اسنرفلده شند.      

هل تل چهلو وشز بل اسنرفلده از ضنی  تصنلشيی دشوبنی      طیش

يلبي شدند. بنل طشنلهده   طداوب رم دو طحل هی بهلوبند فحل

بنل وش  تنیانس    هنل عالئم فح ي، ت ينی  طصننوعي طنیش   

هنل  تنلزه گیفرنم شنده( انجنلم شند.       اسنپیم سیشيکلل  بل 

هليي رم عالئم فح ي وا نشلن ندادند دو پلينلن ت ينی     طیش

گیی  بم صووت تصنلدفي از چهنلو قنوچ    روو شدند. اسپیم

-نژاد ب وچي رم دو طحل بل شیاي  يک نلن نرهنداو  طني   

هل بل طیش شدند بل اسرفلده از شاژن طصنوعي ش تحیيک قوچ

هل  هی چهنلو قنوچ قینل از    اسپیم فحل انجلم شد. سالطت

اسرفلده دو  زطليش از نظی حجم طني، غ ظت اسپیم، دوصد 

اسنپیم زننده ش داوا  حیرنت پنیش وشننده بنل اسنرفلده از        

طیکیشسکو  ننوو  طنوود اوزينلبي قنیاو گیفنت. تمنلطي       

گینی  ش ت ينی  طصننوعي تنهنل توسن  ينک       طیاحل اسپیم

 تکن ی  انجلم شد.

في بننم شسننی م يننک دسننررله  اشعریاسننونوگیا  زطننليش

، سلخت رشوو فیان م( طجهنز  ECMاشعریاسونوگیاف  طدل

بم يک پیاب هشت طرلهیتز گنلش  جهنت بیوسني تهنداد     

هل  بزوگری از چهلو طی یمری( هل  گیاف  فوعیکولفوعیکول

همزطلن بل سیدو بیداو  ش فح ي، بیوسي تهداد ج نم زود  

 34 نرني،  وشز بهد از سیدوبیداو  ش جهت تشخیص  ب 10

وينز   تهنداد   وشز بهد از ت يی  انجنلم شند. ننیب تخمنک    

هل  ت يی  شنده(  هل  داوا  ج م زود بم تهداد طیشطیش

هنل   هل   ب ر  بم تهداد طنیش ش نیب  ب رني  تهداد طیش

ت يی  شده( طحلسیم شد. بیا  سونوگیافي از پنیاب وررنلل   

گننلش  اسننرفلده شنند. جهننت طيلي ننم نننیب فح نني  تهننداد 

هل   زطليشي هل( دو گیشههل  فحل بم تهداد رل طیش طیش

هل  فحل ش فلصن م بنی  سنیدوبیداو     طخر  ، تهداد طیش

تل شیشع فح ي بی ح ب وشز دو هی تیمنلو طحلسنیم شند.    

زطلن فح ي هی طیش بنل طشنلهده تصنلشيی ذخینیه شنده از      

طیير دشوبی  طداو ب رم دو طحل هی بهلوبند انجلم شد. بهد 

زايني  هل  توعیندطث ي نظینی ننیب بنیه    فیاسنجم از زايش نیز

هل  زايملن ریده( ش دشق وزايي هل  طروعد شده بم طیش بیه
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هل  زايملن رنیده( طنوود   هل  دشق وزا بم طیش تهداد طیش

 بیوسي ش  زطليش قیاو گیفت.

هل  حلصل ب نرم بنم طلهینت صنفت بنل يکني از       داده

طندل   ( ش 1ابانم هل  تکیاو شونده دو زطلن وهل  داده وشيم

تجزينم   SASافنزاو  ( بل اسرفلده از نیم2خاي عموطي وابام

هل  توعیندطث ي طحلسنیم شنده بنم صنووت       شدند. شلخص

هنل بنم    دوصد بم رمک  زطون رل اسکوو، ش سنليی شنلخص  

 رمک  زطون توري طيلي م شدند. 

        y=µ+T+t+(Tt)+e (1وابام 

                  Y=µ+T+e ( 2وابام 

، اثی t، اثی تیملو؛ Tطيداو هی صفت؛  ،Yرم دو اي  وابام هل، 

اثی خال   زطنليش   ،eتیملو  ش  ×، اثی طريلبل زطلنTt زطلن؛ 

 بلشد. طي

 

 نتایج و بحث

هل  طخر    زطنليش  طصیف خوواک وشزانم دو هفرم نرليج

 از شننیشع  زطننليش تننل زطننلن سننیدوبیداو ( طیبننوط بننم  

لن داده شده است. طصیف نش 2تیملوهل  طخر   دو شکل 

داو  بیشری از هل  ابردايي بم صووت طهنيخوواک دو هفرم

بود. طصیف خوواک دو  (>05/0P هل  نزديک فح ي هفرم

هنل  چهنلو ش پننج بنم صنووت      گیشه عیپوژنینک دو هفرنم  

. اسرفلده از (>05/0P داو  رمری از دش گیشه ديری بود  طهني

شود طصیف خوواک طيطنلبع چیبي دو جییه بلعث رلهش 

[. ع ت اي  رنلهش طصنیف خنوواک، رنلهش ننیب      5، 3]

تخمیی اعیلف، افزايش انیلشرري شکمیم ش نرنلو  ش رنلهش   

نیب عیوو طواد از دسررله گواو  دو حضوو طننلبع چیبني   

هنل   [. دو اي   زطليش تفنلشتي دو طصنیف جینیه   3است ]

گ وروژنیننک ش گ ورو+عیپوژنیننک  حننلش  دوصنند رمرننی   

شلهده نشد. طیزان تلثیی طکمل چیبني بنی رنلهش    چیبي( ط

طصیف خوواک تحت تلثیی طيداو چیبي جییه، دوجم اشیلع 

 [.  13، 5، 3بودن ش شکل طکمل چیبي است ]

 

 
 زمان سیدر برداری. . مصرف خوراک روزانه در هفته از شروع آزمایش تا2شکل

 .(>05/0P ( نشلن داده شده استdش cهل بل  ( ش بی  گیشهbش aهل دو يک گیشه بل  اخرالف طهني داو  بی  هفرم
 

فلص م زطلني بی  سیدوبیداو  تل شنیشع فح ني دو گنیشه    

گ وگو+عیپوژنیک رم همزطلن از طنلبع نشلسرم ش چیبني  اسنید   

هل  چیب اشیلع ش غیی اشیلع( اسرفلده ریده بود رمری از سليی 

(، بنلبیاي  همزطلني فح ي دو 2بود  جدشل  (>05/0P هلگیشه
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اي  گیشه بهری صووت گیفرم است. گزاو  شده است رنم دو  

زا، اسرفلده از طنلبع چیبي بم عنوان طنیع اننیژ  ش  گلشهل  تلزه

جییه زطلن اشعی  فح ني  هل  اسریشئید  دو سلز هووطونپیش

 [.22، 21دهد ] بهد زايملن وا رلهش طي

هنل  گنیاف  بزوگرنی از    اثی تیملوهل بی تهداد فوعیکنول 

(. نرليج سنونوگیافي  2داو نیود  جدشل چهلو طی یمری( طهني

بهد از سیدو بیداو ، نشلن داد رنم تهنداد    10تخمدان وشز 

ی بنود  ج م زود دو گیشه عیپوژنیک رمری از دش گنیشه ديرن  

 05/0P<)     رم احرملال بم دعیل رنلهش طصنیف خنوواک ش

نشلسرم عیوو  جییه دو اي  گیشه ن یت بم دش گیشه ديرنی  

هل  گیاف از زطلن سیدوبیداو  تنل  بلشد. تهداد فوعیکولطي

هل افزايش يلفنت  داو  دو همم گیشهفح ي بم صووت طهني

 05/0P<)    رم احرملال تحت تلثیی حنیف سنیدو ش تزوينر ،

ايجلد شده است. طیلنری  تهداد  eCGووطون گنلدشتیشپی  ٍه

هنل   زطليشني بیشنری از    هل  گیاف دو همم جییهفوعیکول

چهلو فوعیکول دو زطلن فح ي بنود رنم دو جهنت افنزايش     

وسنید. نرنليج   دشق وزايي وشد فوعیکوعي طنلسیي بم نظی طني 

بیخي طالعهلت قی ي نشلن داده بنود رنم اسنرفلده از سنیدو     

اثی رمي وش  وشد  eCG  ه بل دشز هل  پليی  هووطونهمیا

ويننز  بننويژه دو خننلوج از فصننل هننل ش تخمننکفوعیکننول

[  بنلبیاي  نرنليج اين  طالعهنم تنل     23، 4، 2توعیدطثل داود. ]

هنل  پنی اننیژ  بنم شينژه      حدشد  اثی طثیت تریينم جینیه  

زطنلني بنی وش  وشند ش    هل  همگ وروژنیک دو رنلو وش 

هنل ش افنزايش تهنداد ج نم زود  افنزايش      توسهم فوعیکول

 تخمک ويز ( وا نشلن طي دهد.

هنل   وينز  بنی  گنیشه   تفلشتي دو نیب فح ي ش تخمک

هل  طنوود  زطنليش بنم     زطليشي طشلهده نشد. بیشری طیش

شضود عالئم فح ي وا تل وشز چهلوم بهند از سنیدوبیداو    

(. گزاو  شنده  3ويز  ریدند  جدشل نشلن داده ش تخمک

هنل  پیاننیژ  دو ينک طندت زطنلن      رم  تریيم جییهاست 

هنل  همزطنلني فح ني    گیی  ش يل وش روتله قیل از جفت

 اسنننرفلده از ابزاوهنننل  حنننلش  پیشژسنننرین ش تزوينننر  

هل  گنلدشتیشپی ( بم تنهليي بیا  تحیيک فح ي ش  هووطون

هل بم خصنوص دو خنلوج فصنل توعیند     ويز  طیشتخمک

[. اعیرننم دو بیخنني 23 ،18، 7طثننل، چننندان طننؤثی نی ننت ]

هل  همزطلني فح ي بل يک جینیه  طالعهلت اسرفلده از وش 

[. 14، 11طرداشل توان ت نیب فح ي وا بخوبي بهیود دهد ]

نریجم طالعهم حلضی نشلن داد رم اسرفلده همزطلن از تریينم  

هل  پنی اننیژ   گ وروژنینک ينل عیپوژنینک(، سنیدو       جییه

تنهل بلعث افنزايش   ، نمeCGحلش  پیشژسریشن ش هووطون 

ويز  وا نینز دو خنلوج از   نیب فح ي شد ب کم نیب تخمک

 (.  3فصل توعید طثل افزايش داد.  جدشل 

و تعداد جسم  فولیکول های گراف تعداد فاصله زمانی سیدر برداری تا شروع فحلی،تولید مثلی ) مقایسه شاخص های  .2جدول 

  .ر گروهای مختلف آزمایش( دزرد

 فلص م زطلني بی  سیدو بیداو  تل شیشع فح ي بی ح ب وشز بیلن شده است. 

 (.>50/0P  ( نمليش داده شده استdش  c( ش دو زطلن هل  طرفلشت بل  bش  aبل  هل   زطليش داو  بی  گیشهاخرالف طهني

 *هل   زطليشيجییه 

 عیپوژنیک گ ورو+ عیپوژنیک گ وروژنیک توعید طث ي شلخص

 82/2±62/1 24/1±46/0 35/2± 42/1 تل شیشع فح ي فلص م زطلني سیدو بیداو 

 c 30/65 )16/2 c 30/67 )23/2 c 30/61 )02/2 زطلن سیدو بیداو  تهداد فوعیکول گیاف

 d 30/124 )13/4 d 30/128 )26/4 d 30/121)03/4 زطلن فح ي فوعیکول گیافتهداد 

 b 30/70 )33/2 ab 30/66 )20/2 a 30/55 )83/1 وشز بهد از سیدو بیداو  10 تهداد ج م زود
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 . مقایسه شاخص های تولید مثلی )نرخ فحلی، تخمک ریزی، آبستنی، بره زایی و دوقلوزایی( در گروهای مختلف آزمایش.3جدول 

 *هل   زطليشيجییه 

 عیپوژنیک گ ورو+ عیپوژنیک گ وروژنیک توعید طث ي شلخص

 83( 30/25  86( 30/26  93( 30/28  نیب  فح ي %

 90( 30/27  93( 30/28  96( 30/29  نیب  تخمک ويز  %

 80( 30/24  86( 30/26  83( 30/25  نیب  ب رني %

 a 30/40 )133 a 30/38 )126 b 30/34 )113 نیب بیه زايي %

 a 30/17 )56 a 30/16 )53 b 30/10 )33 نیب دشق وزايي %

 .  (>05/0P ( نمليش داده شده استbش  aاخرالف طهني داو  بی  گیشه هل   زطليش بل  
 

وغنم طا نوب   نرليج سونوگیافي وحم نشلن داد رم ع ي

هنل   بودن ننیب  ب نرني، اين  صنفت تحنت تنلثیی جینیه       

(. بی خالف نرليج حلضنی،  3 زطليشي قیاو نریفت.  جدشل 

زايي دو یشری طالعهلت، نیب پليینری  بیا   ب رني ش بیهدو ب

هنل  طرنداشل   هل  همزطلني فح ي بل جینیه اسرفلده از وش 

[. گنزاو  شنده اسنت رنم     26، 15، 6گزاو  شده است ]

افزايش چیبني اشنیلع دو جینیه بلعنث افنزايش اسنیدهل        

شنود ش از اين    چیب اشیلع پالسمل ش طنليع فوعیکنوعي طني   

هل   زاد طوجود دو اششسنیت  ايش واديکللطیير بلعث افز

شده ش ریفیت اششسنیت ش تخمنک جهنت وشند جننی  وا      

 [. 24، 10دهد ]رلهش طي

دو طجمننوع نرننليج اينن  طالعهننم نشننلن داد رننم تریيننم  

ا  ش يننل تیریننب طنننلبع هننل  بننلال از طنننلبع نشلسننرم ن ننیت

هل  غیی اشیلع ينک  ا  بل طنلبع چیبي بم شيژه چیبينشلسرم

هل  همزطنلني فح ني، تلثییگنیاو     قیل از شیشع وش طله 

هنل   هل  همزطلني فح ي ش همچنی  بیخي شنلخص وش 

بخشد. اسرفلده هل  طیش ب وچي وا بهیود طيتوعیدطث ي گ م

هنل  عیپوژنینک( بنم ع نت     از چیبي زيلد  دو جییه  جینیه 

رننلهش دو طصننیف خننوواک، اثننی طا ننوبي بننی عمکننید   

 د.توعیدطث ي طیش ب وچي نداو

 منابع

( کتاب اصول پرور  گوسفند و 1382خالدری م ) .1

 .86-32بش. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

2. Ali (2007  ( Effect of time of eCG administration 

on follicular response and reproductive 

performance of FGA-treated Ossimi ewes. 

Small Ruminant Research 72: 33-37. 

3. Allen MS (2000) Effect of diet on short term 

regulation feed intake by lactating dairy cows. 

Journal dairy Science 83:1598-1624 

4. Barrett DMW, Bartlewski PM, Symington A 

and Rawlngs NC (2004) Ultrasound and 

endocrine evaluation of the ovarian response to 

a single dose of 500 IU eCG following a 12-day 

treatment with progestagen-releasing 

intravaginal sponges in the breeding and non-

breeding season in ewes. Theriogenology 61: 

311-327. 

5. Bell JA, Griinari JM and Kennnelly JJ (2006) 

Effect of safflower oil, flaxseed oil, monensin 

and vitamin E on concentration of conjugated 

linoleic acid in bovine milk fat. Journal Dairy 

Science. 89:733-748 

 



 محمد جواد ضمیری، علی رضا وكیلی، مسعود دیدارخواه، محسن دانش مسگران

 

 1396بهار   1شماره   19دوره 

220 

6. Boland MP, Crosby TF and Gordon I (1981) 

Effect of mating management and PMSG dose 

on lambing outcome in ewes bred in late 

anoestrus. Journal Agriculture Science Camb 

97: 445-449. 

7. Boscos CM, Samartzi FC, Dellis S, Rogge A, 

Stefanakis A and Krambovitis E (2002) Use of 

progestagen-gonadotrophin treatment in estrus 

synchronization of sheep. Theriogenology 58: 

1261-1272. 

8. 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. J Agriculture 

Science 94: 69-88. 

9. 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 

10. 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. 

11. Godfrey R, Collins W, Hensley JR and 

Wheaton JE (1999). Estrus synchronization and 

artificial insemination of hair sheep ewes in the 

tropics. Theriogenology, 51(5), 985-997. 

12. Gordon, IR (1997) Controlled Reproduction in 

Farm Animals' Series. Controlled Reproduction 

in Sheep and Goats (2nd ed.) CAB 

International. New York, USA. 

13. He ML, Mir PS, Beauchemin KA, Ivan M and 

Mir Z (2005) Effect dietary sunflower on 

lactation performance and conjugated linoleic 

acid content of milk. Can. Journal Animal 

Science. 85:75-83. 

14. Hashemi, M, Safdarian M and Kafi, M (2006) 

Estrous response to synchronization of estrus 

using different progesterone treatments outside 

the natural breeding season in ewes. Small 

Ruminant Research, 65(3), 279-283. 

15. Kamali AA, Crosby TF, Boland MP, Kelleher 

DL and Gordon I (1990). Effects of 

progesterone type and PMSG source on 

lambing outcome in ewes following artificial 

insemination. Irish Vet J 43: 99-103 

16. 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 Animal Science 

64:216-225. 

17. 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 Dairy Science75:492-501. 

18. 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 123:32–39. 

19. Scaramuzzi RJ, Campbell BK, Downing JA, 

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 

Nutrion Development. 46:339–354. 

20. Scaramuzzi RJ and Radford HM (1983)  

Factors regulating ovulation rate in ewes. 

Journal Reproduction Fertility 69: 353-367. 



 های بلوچیمثلی میشهای گلوكوژنیک و لیپوژنیک همراه با روش همزمان سازی فحلی بر عملکرد تولیدمقایسه اثر جیره

 

 1396بهار   1شماره   19دوره 
221 

21. 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 Dairy Science 94:189–204. 

22. 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 Dairy Science 94:210–237. 

23. Timurkan H and Yildiz H (2005) 

Synchronization of oestrus in Hamdani ewes: 

the use of different PMSG doses. Bull Vet Inst 

Pulawy 49: 311-31. 

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

AM, Lea RG, Garnsworthy CP and Sinclair K 

(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.  

25. 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 

26. Zeleke M, Greyling J and Schwalbach L (2005) 

Effect of progestagen and PMSG on oestrous 

synchronization and fertility in Dorper ewes 

during the transition period. Small Ruminant 

Research 56:47-53.   

 

 



 

 

 

 

 
 

Comparing the effect of glycogenic and lipogenic diets on reproductive 

performance of Baluchi ewes treated with estrus synchronization method 
 

 

Masood. Didarkhah
1
, Mohsen. Danesh Mesgaran

2 
, Mohammad JavadZamiri

3
, Seyed AlirezaVakili

4
 

 

1. Former Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran 

2. Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran 

3. Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran 

4. Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran 

 

 

 
Received: March 29, 2015   Accepted: June 16, 2015 

 

Abstract 

The aim of this study was to compare the effect of glycogenic and/or lipogenic diets fed in Baluchi ewes 

treated with an estrus synchronization method to reduce delivery distance and improving reproductive 

parameters. Ninety heads of Baluchi ewes selected and randomly placed into three parallel groups. Each 

ewe of group was fed in with three different diets based on the fat and starch sources. In order to do the 

estrus synchronization, all ewes were put CIDR in 30 day of the trial. After 14 days, they were removed, 

then four hundred IU eCG hormone were injected. As soon as estrus signals was observed, ewes were 

inseminated.  Ultrasonography was done to observe the number of dominant follicle, CL and pregnancy 

diagnosis. After parturition, reproductive parameters like lambing and twining rate were analyzed. The 

most of examined ewes showed clearly estrus signals. The consequence of ovary sonography did not 

indicate significant effect in average of dominant follicles numbers among the experimental diets. The 

number of dominant follicles was increased significantly from time of estrus to artificial insemination. 

Ovulation, pregnancy and twining rate were considerably (P< 0.05) higher in glycogenic and 

glycogenic+lipogenic rations compared with lipogenic ration. Generally, the feeding of starch source 

alone and or along with low proportion of fat sources might improve the effect of estrus synchronization 

on reproductive performance of Baluchi ewes. 

Keywords: CIDR, Ewe, Glycogenic, Lipogenic, Reproduction 
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