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چکیده
به منظور بررسي تاثیر مالتونین برپارامترهای تولیدمثلی میشهای نژادشال در خارج از فصل تولیدمثل ،تعداد 60راس میش با شکم زایش1-3در4گروه در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه قرارگرفتند که هرگروه شامل15راس میش بود .گروه کنترل هیچگونه هورمونی دریافت نکرد .درگروه مالتونین،
 Regulinحاوی 18میلی گرم مالتونین به مدت  35روز در قاعده گوش میشها کاشتهشد .درگروه سیدر 8روز پس از سیدرگذاری ،درهنگام خروج سیدر
 500Iuتزریق  PMSGانجام شد .گروه مالتونین همراه سیدر 35روزپس از کاشت

 Regulinبه مدت 8روز سیدر گذاری شدو پس از خروج PMSG 500 iu

تزریق شد .به هر 4گروه پس از مرحله هم زمانی فحلی 4راس قوچ بارور به مدت5روز اضافه گردید .همچنین  15روز بعد دوباره قوچها اضافه شدند تا در
صورتی که در نوبت اول میشی آبستن نشده باشد احتمال آبستنی آن باال رود .پس از رکورردگیری ،دادهها توسط نرم افزار  ،SASآنالیز شدند .مقایسه میانگین
گروههای آزمایش بااستفاده ازآزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %5انجام گرفت .تعدادبرههای تولدیافته در گروه مالتونین باالتربود و تفاوت معنیدار با
سایرگروهها داشت( .)P>0/05هیچ گونه تفاوت معنیداری در میانگین وزن بره های 4گروه وجود نداشت( .)P<0/05تعداد سرویس(جفتگیری)به ازای
هرآبستنی و درصد آبستنی در گروه مالتونین عملکرد بهتری نسبت به سایرگروهها دارد و تفاوت معنیداری از نظر آماری مشاهده شد( .)P>0/05در بررسی
پارامترهای نرخ برهزایی و درصد آبستني نیزبین گروهها تفاوت معنیدار مشاهده شد.
استفاده از هورمون مالتونین بر پارامترهای تولیدمثلی میشها در شرایط خارج فصل تولیدمثلی موثر میباشد .لذا باتوجه به کاربرد آسانتر مالتونین کاشتنی
نسبت به سایر روشهای همزمانسازی فحلی و عدم آلودگی و عفونت واژن و کاهش هزینههای مدیریتی بهتراست جهت بهبود عملکرد تولید مثلی میشها
از مالتونین کاشتنی استفاده نمود
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Effect of Melatonin on reproduction parameters in
Shall ewes out of breading season
Dodangeh A.1*, Yadi J.2 , Ghazikhanishad A.1

1- Departeman of Animal science, saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2- Departeman of veterinaryMedicine, saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
J.Vet.Clin.Res 4(2)123-128, 2013
Received: December 17, 2012
Accepted: May 25, 2013

* Corresponding author: akbardodangeh@yahoo.com

Abstract
To investigate the effect of melatonin on reproductive parameters in the Shall ewes, out of breeding season,
60 multiparous ewes (maximum 3 parity), were studied in a randomized complete block design. The animals
divided into 4 groups of 15 ewes. The control group did not receive any hormone. In the melatonin group, Regulin
containing 18 mg of melatonin were implanted at the base of the ear, for 35 days. In CIDR group, 500 IU PMSG
was injected, 8 days after removal. In the CIDR plus melatonin group, 35 days after implanting the Regulin,
insertion of CIDR was done for 8 days and 500 IU PMSG injected at the removal time. After performing estrus
synchronization in all 4 groups, 4 fertile rams introduced to ewes for 5 days. To increase the pregnancy rate, After
15 days of separation between ewes and rams, introducing the rams to ewes was repeated. Reproduction parameters
recorded and analyzed by Duncan test (SAS software) at the level of 95% confidence interval. There were no
significant differences between mean weight of lambs in all 4 groups (p>0.05). Results showed that the number of
lambs born in the melatonin group were significantly higher than the other groups (p<0.05). In melatonin group,
the performance of service per conception and conception rate were better than the other groups and significant
statistical differences were observed (p<0.05). The parameters of fecundity and conception rates were significantly
different between the groups. Our findings showed that administration of melatonin in ewes, out of the breeding
season, is effective on improvement of the reproductive parameters. As the administration of melatonin implants
is easier than other estrus synchronization methods, produces no vaginal contamination and decreases the cost of
management, we recommend melatonin implantation to improve the reproductive parameters in ewes.
Key words: melatonin, ewe, reproduction, estrus synchronization

تاثيرمالتونين بر پارامترهاي توليدمثلي ميشهاي نژاد شال در خارج از فصل توليد مثل

مقدمه

واحد بين المللي  PMSGتزريق گرديد و بعد از 48ساعت 4

فصل ویاطول دوره روشنایی از جمله فاکتورهای محیطی

راس قوچ به مدت  5روزبه آنها اضافه

بوده که بر شروع وراندمان تولیدمثلی حیوانات به خصوص

گرديد .در ادامه نیز هر  15روز يكبار به گروهها قوچهاي

حیوانات باتولیدمثل فصلی (گوسفند) تاثیر به سزائی

بارور اضافه ميشدند تا ميشهايي كه آبستن نشدهاند مجددا

دارد .تغییر در طول دوره روشنایی با تاثیر بر غدد جنسی

جفتگيري نمايند .در پايان دادههاي مربوط به جفتگيري،

و نیز با تاثیر بر غده پینه آل و ترشح هورمون مالتونین

آبستني ،زايش ،نريا مادهزايي ،دوقلوزايي ،وزن برهها و غيره

فعالیتهای تولید مثلی حیوان را تحت تاثیر قرار میدهد.

ثبت گرديد .آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي

میزان ترشح مالتونین در زمان تاریکی بیشتر است .این

( )RCBاجراشد و آناليز دادههاي مربوط به تعداد سرويس

هورمون به گیرندههای هیپوتاالموس و پارستیوبرالیس

(جفتگيري) به ازاي هر آبستني (،)Service per conception

( )Parstuberalisمتصل میشود و از طریق آنها میزان

طول دوره آبستني ( ،)Gestation periodنرخ آبستني

ترشح هورمونهای  LHو  FSHرا تحت تاثیر قرار میدهد.

( )pregnancy rateو درصد آبستني (،)Conseption rate

شروع فعالیتهای تولید مثلی ،همراه با تغییرات هورمونی

نرخ بره زايي ( )Fecundityبه روش تجزيه واريانس ومقايسه

است که این تغییرات میتواند ناشی از عوامل ژنتیکی و

ميانگين گروههاي آزمايش بااستفاده از آزمون چنددامنهاي

محیطی نظیر طول دوره روشنایی باشند.

دانكن ( )LSRدر سطح  %5با استفاده از نرم افزار

SAS9.1

صورت گرفت.
مواد و روش کار
دراين آزمايش  60راس ميش نژادشال با در نظر گرفتن وزن

نتایج

و تعداد شكم زايش در  3بلوك شامل شكم زايش اول ،دوم

نتایج این آزمایش نشان دادکه تعداد برههای تولدیافته در

وسوم (هر شكم زايش 20راس) تقسیم شدند و  4گروه

گروه مالتونین با  16راس شامل  10راس بره نر و  6راس

هورموني (هرگروه  15راس كه ازهرشكم زايش  5راس

بره ماده باالتر از سایر گروهها میباشد و با گروه سیدر که

در هر گروه قرار گرفته است) در فروردين  1390در منطقه

12راس بره ،شامل  8راس نر و  4راس ماده تولدیافته داشت

دشت قزوين آغاز و210روز به طول انجاميد .گروه كنترل

تفاوت معنیداری دارد ( ،)p>%5اما با گروه کنترل که15

هيچگونه هورموني دريافت نمیکرد .در گروه مالتونين

راس بره شامل  7راس بره نر و  8راس ماده و گروه مالتونین

بمدت  35روز رگولين داراي 18ميلي گرم مالتونين ساخت

همراه سیدرکه 14راس بره شامل  6راس نر و  8راس ماده

شركت سوا در قاعده گوش ميشها بصورت زيرجلدي كاشته

بود تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود ( .)p<%5البته الزم به

شد وبهمدت  5روز  4راس قوچ برای آمیزش به آنها اضافه

توضیح است که گروه مالتونین با یکبار سرویس (جفتگیری)

گرديد .گروه سيدر پس از  8روز سيدرگذاري به هنگام

به این نتایج رسیده ،اما گروه کنترل با سه سرویس به این

خروج سيدرمقدار 500واحدبين المللي  PMSGدريافت

تعداد آبستنی و تولد بره دست یافته است.

وپس از  48ساعت  4راس قوچ بهمدت  5روز به آنها اضافه
گرديد .گروه مالتونين همراه سيدر عالوه بركاشت رگولين
داراي  18ميلي گرم مالتونين درقاعده گوش در روز35
سيدرگذاري شد و پس از 8روزهنگام خروج سيدر500
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جدول -1مقایسه پارامترهای تولید مثلی در  4گروه
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در میانگین وزن برهها بین  4گروه هیچگونه تفاوت

گروه کنترل 136درصد ،گروه مالتونین  133درصد ،گروه

معنیدار مشاهده نگردید ( .)p<0/05در این مطالعه

سیدر 109درصد و گروه مالتونین همراه سیدر 125درصد

استفاده از مالتونین تفاوت معنیداری درتعداد سرویس به

گزارش میشود .همچنین در گروههای کنترل ،مالتونین،

ازای هرآبستنی و درصد آبستنی نشان داد .بطوریکه گروه

سیدرومالتونین همراه سیدر تعداد میشهایی که دوقلوزایی

مالتونین کمترین تعداد سرویس و باالترین درصدآبستنی

داشته اند1 ،4 ،4و 3و درصد دو قلوزایی در این گروه

را که بترتیب 1/75سرویس و 57درصد آبستنی میباشد را

هابترتیب 9 ،33 ،36و 25درصد میباشد.

دارا بود و پس از آن گروه مالتونین همراه سیدر با 2/08
سرویس به ازای هرآبستنی و  48درصد آبستنی قرارداشت.

بحث و نتیجهگیری

گروه سیدر با  2/36سرویس به ازای هرآبستنی و  42درصد

در بررسی اثرمالتونین کاشتنی برشاخصهای تولیدمثلی در

آبستنی وضعیت بهتری از گروه کنترل که 3 /55سرویس به

نژاد آتابای هیچگونه اختالف معنیداری در شاخصهای

ازای هرآبستنی و 28درصد آبستنی است را دارد .استفاده از

باروری ،دو قلوزائی و تزاید گله در بین گروهها وجود

مالتونین ،سیدرو  PMSGهیچ گونه تفاوت معنیداری از

نداشت ( .)8()p<0/05این آزمایش در نژاد شال نشان دادکه

نظرآماری درمیانگین وزن برههاندارد ،به طوریکه میانگین

فراوانی بروز فحلی در گروههای آزمایشی تفاوتی ندارند.

وزن برهها در گروه کنترل 4/72کیلوگرم ،گروه مالتونین

درمان بامالتونین درقوچهاومیشها (گروهی که هم میشها

 4/68کیلوگرم ،گروه سیدر 4/6و گروه مالتونین همراه

و هم قوچها مالتونین گرفته بودند) سبب افزایش معنیدار

سیدر  4/43کیلوگرم میباشد .با توجه به نتایج بدست

در شاخصهای باروری ( )%76و تزایدگله ()1/07نسبت

آمده در نرخ آبستنی گروه کنترل و سیدر هریک 73

به گروه کنترل که میشها و قوچها درمانی دریافت نداشتند

درصد وگروه مالتونین و مالتونین همراه سیدرهریک 80

(28و32درصد) گردید ( .)8()p>0/05ضمنا درمان با

درصد از این انتظاررا برآورده ساختندولی تفاوت به لحاظ

مالتونین درقوچها و میشهاتاثیری بر روی نرخ دوقلوزائی

آماری معنیدارنمی باشد .در این مطالعه نرخ بره زایی در

نسبت به گروه کنترل نشان نداد( .)8آزمایش در نژادهای
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آتابای با نژاد شال نتایج متفاوتی را نشان میدهد که درمقایسه

شده توسط ( Flourogestone acetate )FGAموثرنیست .مالتونین

با نتایج آزمایش حاضر به لحاظ نرخ دوقلوزایی مشابه اند،

درترکیب با  FGAو  )Equine chorionic gonadotropin)eCGمیتواند

همچنین از نظر باروری در نژاد آتابای نیز نتایج مشابه هستند،

به طور موفقیتآمیزی جهت بهبود عملکرد فحلی و پارامترهای

اما در مورد نژادشال نتایج متفاوت هستند .مطالعه دیگری

تولیدمثلی در گوسفند بکاررود( .)4در مطالعه دیگری

نشان میدهد ،مالتونين اثرات مثبتي روي عملكرد توليدمثلي

گزارش شده است که مالتونين اثرات مثبتي روي عملكرد

ميشهاي غيرآبستن در دومين جفتگيري دارد و هيچ اثرات

توليدمثلي ميشهاي غيرآبستن در دومين جفتگيري دوره 2

مخربي از مالتونين كاشتني روي باروري و زايمان در دوره

ماهه بعدي دارد و هيچ اثرات مخربي ازمالتونين كاشتني

ميان مدت ثبت نگرديد( .)2در مطالعهای میزان برهزایی در

روي باروري و زايمان دردوره ميان مدت ثبت نگرديد(.)1

گروه دریافت کننده مالتونین کاشتنی به میزان 18میلی گرم

درمطالعه حاضر میانگین طول دوره آبستنی در گروه کنترل

 35روز قبل از کارگزاری اسفنج پروژسترونی بطورمعنیداری

 153روز ،گروه مالتونین 156/91روز ،گروه سیدر 152/27

باالتربود .نرخ کلی بره زائی در طول سیکل اول و دوم

روز وگروه مالتونین همراه سیدر 150/25روز میباشد که

بطورمعنیداری در این گروه نسبت به گروه بدون دریافت

درگروه مالتونین این عددبه لحاظ آماری تفاوت معنیدار

مالتونین باالتربود( .)5()p<0/05استفاده ازمالتونین در بهار

با سایر گروهها دارد و باالتر از همه میباشد .احتماال بعلت

منجربه تولد برههای سنگینتر ،تعداد برههای زنده متولدشده

وجودبرههای نر زیاد و 4دو قلو در گروه مالتونین میانگین

بیشتروتعداد بره وبزغالههای ازشیرگرفته شده بیشتری نسبت

طول دوره آبستنی در این گروه باالتر از سایرگروههاست.

به گروه شاهدشد( .)7که با نتایج آزمایش حاضر به لحاظ وزن

همچنین دربررسی بره زایی و سایز برهها اعالم شده که

برهها وتعداد برههای متولدشده متفاوت است .در این مطالعه

گروهها بطور معنیداری در میانگین سایزنوزادان درهر بره

مقایسه تعدادسرویس به ازای هرآبستنی نشان میدهد ،گروه

زائی در طول اولین فحلی با هم اختالف داشتند و این

کنترل که از هیچگونه هورمونی استفاده نکرده ،دارای میشهای

مقادیر در گروه دریافت کننده مالتونین باالتربود و نرخ

بیشتری است که درنوبت اول ودوم جفتگیری آبستن

آبستنی نیز در این گروه باالتر بود( .)5در بررسی دیگری

نگردیدهاند و در نوبتهای بعدی احتیاج به جفتگیری مجدد

نیز میزان بروز فحلی درگروه شاهد و تیمار بترتیب 95و

داشتهاند .و چون مالتونین با تاثیر بر گونادوتروپینها سبب

100درصد بود که ازنظر آماری اختالف معنیداری بین

رشد فولیکولها و تخمکریزی میگردد ،بیشتر میشهای

گروهها مشاهده نشد .میزان باروری درگروه شاهد و تیمار

گروه مالتونین در اولین فحلی ،جفت گیری منجربه آبستنی و

به ترتیب 40و93 /4درصد ،تزاید گله در گروههای فوق

بهبود سرویس به ازاء هر آبستنی دارند .در آزمایش دیگری

نیز به ترتیب 0/54و1 /6و میزان چندقلوزائی در گروههای

استفاده از مالتونین در فصل غیر تولیدمثلی در میشهای

ذکرشده بترتیب 1/4و1/71به دست آمدکه از نظر آماری

منچگای اسپانیایی ،به طورمعنیداری میزان آبستنی (درگروه

اختالف معنیداری بین دوگروه وجود داشت( .)p>0/05در

تیمار  78درصد و در گروه شاهد 65درصد) ،تزاید گله (در گروه

واقع استفاده از مالتونین کاشتنی نه تنها میزان بروز فحلی،

تیمار  1/55و در گروه شاهد  )1/25و میزان برهزایی (در گروه

بلکه میزان آبستنی میشها را به مقدار زیادی افزایش داد(.)6

تیمار1/21و در گروه شاهد )0/82را نسبت به گروه شاهد بهبود

بطور کلی نتیجه گیری میشود که استفاده از هورمون

داد( .)3در بررسی دیگری گزارش شده است مالتونین به تنهائی

مالتونین برروی برخی پارامترهای تولیدمثلی میشها در

جهت تحریک فحلی دریک روش مشابه در میـشهای تحریک

شرایط خارج فصل تولیدمثلی موثرمی باشد و هیچگونه
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