تاثیر کاشت مالتونین بر روی اندازه صفات برهزایی ،دوقلوزایی گوسفند
آیه صالح پور ،1خلیل میرزاده
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چکیده
فعالیت تولیدمثلی گوسفند ،به استثنای مناطق استوایی ،فصلی (اغلب با کوتاه شدن طول روز) و با چرخههای فحلی پیدرپی
بوده به گونهای که برهها در بهار بهدنیا میآیند و طول مدت فصل تولیدمثل به تناسب طول روز ،نژاد و تغذیه وابسته است.
بهدلیل فصلی بودن تولیدمثل در گوسفند و محدودیت جفتگیری ،در بسیاری از مناطق دنیا تنها یکبار در سال زایش دارند.
اهداف اصالحنژادی ،افزایش نرخ برهزایی ،جفتگیریهای کنترل شده ،تولید برههای همسن ،تولید بره در ماههایی از سال که
عرضه گوشت گوسفند محدودیت پیدا می کند و باالخره استفاده بیشتر از پتانسیل تولیدمثلی گوسفند سبب گردیده تا
روشهای مختلف در جهت امکان باال بردن نرخ برهزایی و دوقلوزایی فراهم گردد تا دفعات زایمان گوسفند و نرخ برهزایی و
دوقلوزایی در طول عمر اقتصادی آن افزایش یابد .یکی از این روشها که ارزان بوده و در سطح دنیا نیز رایج گردیده استفاده
از مالتونین میباشد .مطالعات در زمینه تاثیر این هورمون بر روی شاخصهای برهزایی و دوقلوزایی در گوسفند نشانگر این
واقعیت است که مالتونین باعث بهبود شاخصهای مذکور میگردد .با توجه به اینکه کشور ما بهطور تقریبی  60میلیون
گوسفند و بز دارد میتوان تاثیر مثبت درمان با مالتونین را بر روی راندمان برهزایی و دوقلوزایی در گوسفندان مد نظر قرار
داد.
واژههای کلیدی :مالتونین ،برهزایی ،تولیدمثل ،گوسفند ،طول عمر اقتصادی

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 -2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
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مقدمه
از مهمترین اهداف پرورش گوسفند ،که همواره توسط

بکارگیری از تکنولوژیهای مناسب در مدیریت پرورش

محققین دنبال می گردد ،داشتن دو زایمان در سال است

میش به شمار میروند (موت لوملو و همکاران.)2002 ،

که تحقق آن منوط به فرآیند و فعالیت تولیدمثلی ویژه هر

با کوتاه شدن طول روز و افزایش طول شب میزان ترشح

نژاد میباشد (ضمیری .)1385 ،باتوجه به اینکه اغلب

مالتونین افزایش یافته و دامهایی نظیر گوسفند و بز که

نژادهای گوسفند دارای تولیدمثل فصلی هستند ،این

دارای سیکل تولیدمثلی روزکوتاه هستند فعالیت جنسی

خصوصیت گوسفند منجر به محدود شدن رفتار تولیدمثلی

خود را آغاز میکند (چمینئو و همکاران .)2002 ،امروزه

شده و در بسیاری از مناطق دنیا تنها یکبار در سال زایش

باتوجه به مشکالت و محدودیتهای استفاده از نوردهی

انجام میپذیرد .در سالهای اخیر برای افزایش میزان

مصنوعی و پیدایش تکنولوژیهای جدید در روزهای بلند

برهزایی ،تولید برههای همسن و تولیدبره در ماههایی از

سال جهت ایجاد و جلوانداختن فصلتولیدمثلی ازهورمون

سال که عرضه گوشت گوسفند محدود است ،تالشهای

مالتونین که شبیه حالت القاء طوالنی شدن شب را دارد

زیادی شده است .در اغلب نقاط دنیا برای اینکه بتوان

استفاده میگردد (میسزتال و همکاران.)2004 ،

بیشترین بهره را در طول زندگی گوسفند بدست آورد از

مشخص شده است که درمان با مالتونین میتواند سبب

تکنولوژیهای تولیدمثلی استفاده میشود (سوخته زاری

تحریک چرخه فحلی ،افزایش تخمکگذاری و نرخ برهزایی

و همکاران.)1384 ،

بعدی در طول آنستروس فصلی میشها شود .این تکنیک

افزایش نرخ برهزایی ،بهبود راندمان تولید و تسهیل در

اساسی در میشها در خارج از فصل تولیدمثلی با تأثیر

استفاده از تکنیکهای تلقیح مصنوعی و انتقال جنین،

روی هیپوتاالموس باعث افزایش  2/5و  6برابری در

اهداف اصالحنژادی ،تولید برههای همسن در امر

فرکانس پالسهای  GnRHبه ترتیب در روزهای  40و

پرواربندی ،جلوگیری از زایشهای پراکنده و در زمانهای

 74پس از ایمپلنتگذاری میشود (فورکادا و همکاران،

نامناسب ،کنترل مدیریت تغذیه ای و تولیدمثلی و باالخره

.)1995

عالقهمندی و دسترسی مردم بعضی از نقاط دنیا به مصرف
گوشت بره در تمام فصول سال از ضرورتهای الزم در

نتایج و بحث
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موسوی و سوخته زاری ( )1385در بررسی  60رأس
میش نژاد لری که به دو گروه شاهد (همزمانی با استفاده
از سیدر به مدت  14روز تزریق هورمون 600 ،hCG

میکند .در میشهای یکساله 10 ،میلیگرم مالتونین
تعداد میشهای برهزا را افزایش داد (استل فالگ و
همکاران.)1988 ،

واحد بین المللی در زمان برداشت سیدر) و گروه دوم ،قبل

در آزمایشی که توسط اللیوتیسم و همکاران ()1998

از اینکه مانند گروه اول همزمانسازی فحلی صورت پذیرد،

انجام شد ،اعالم گردید که میزان برهزایی در فحلی (گروه

به مدت  35روز ،مالتونین ( 18میلی گرمی) در قاعده

دریافتکننده مالتونین کاشتنی به میزان  18میلیگرم)

گوش آنها به صورت زیرجلدی کاشته شد ،اعالم کردند که

بطور معنیداری باالتر بود .نرخ کلی برهزائی در طول

میزان بروز فحلی در گروه شاهد و تیمار بهترتیب  95و

سیکل اول و دوم بطور معنیداری در این گروه نسبت به

 100درصد بود که از نظر آماری اختالف معنی داری بین

گروه بدون دریافت مالتونین باالتر بود .گروهها به طور

گروهها مشاهده نشد .میزان باروری در گروه شاهد و تیمار

معنیداری در میانگین سایز نوزادان در هر برهزایی در

به ترتیب  40و  93/4درصد ،تزاید گله در گروههای فوق

طول اولین فحلی باهم اختالف داشتند و این مقادیر در

نیز به ترتیب  0/54و  1/6و میزان چندقلوزائی در

گروه دریافتکننده مالتونین باالتر بود و نرخ آبستنی نیز

گروههای ذکر شده به ترتیب  1/4و  1/71به دست آمد

در این گروه باالتر بود.

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 میشها ،برهزایی و میزان
چندقلوزایی را افزایش داد.

در بررسی گامز و همکاران ( )2006که انجام شد با
استفاده از مالتونین در فصل غیرتولیدمثلی در میشهای
منجگای اسپانیایی ،به طور معنیداری میزان آبستنی (در
گروه تیمار  78درصد و در گروه شاهد  65درصد) ،تزاید

در تحقیقی دیگر غلظتهای متفاوت ( 2یا  10میلی گرم)

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

و مدت اجرای برنامه هورمونی( 20یا  40روز از جفتگیری)

برهزایی (در گروه تیمار  1/21و در گروه شاهد  )0/82را

مالتونین مورد بررسی قرار گرفت و نتیجهگیری شد که

نسبت به گروه شاهد بهبود داد.

تغذیه  2یا  10میلیگرم مالتونین با کاشتنی آن برای

فورکادا و همکاران ( )2006همچنین تاثیر استفاده از

مدت  40روز عملکرد تولیدمثلی را افزایش داده و بطور

مالتونین در طول فصل غیرتولیدمثلی را روی تولید رویان

مؤثری در محدودیت جفتگیری فصلی میشها غلبه

بعد از اعمال برنامه تخمکگذاری چندتایی در میشهای
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راسای مسن و با تولید باال در طول دو سال متوالی بررسی

و توانایی فریز شدن رویانها گردید .مالتونین میزان و

کردند .در این بررسی کاشتن مالتونین منجر به افزایش

تعداد رویانهای دژنره و عقبافتاده را کاهش داد.

تعداد بالستوسیتها در هر تیمار ،افزایش میزان زندهمانی
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