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چکیده
میش 22،این مطالعهدر باشد. سلنیوم می- ايویتامینهاي داالق با تزریقیشمثلی معملکرد تولیدبررسی ،هدف این آزمایش

. گذاري شدنداسفنج،روز14ها به مدت ابتدا میش. ندشدتقسیم يتیماربه دو گروهتولیدمثلیدر فصل غیرساله 5/2-5/3داالقبارور 
سلنیوم؛ -اي)تیمار 2ساعت پس از خروج اسفنج 24گرم محلول سالین میلی1؛ تزریق ) تیمار شاهد1هاي آزمایشی عبارتند از: تیمار
) دو %1/0سدیم سلناتگرم میلی5و ايگرم ویتامین میلی250حاوي (در یک دوزسلنیوم- ايویتامین محلول لیتر میلی5تزریق

نتایج نشان .ثبت گردیدزایشنرخ باروري و نرخ ،هان تولد برهوزطول دوره آبستنی،هفته قبل از جفتگیري. در پایان دوره آزمایش،
).P>0.05ها وجود نداشت (ر طول دوره آبستنی و وزن تولد برهها دبین تیماردارتفاوت معنیکه د دا

نیوم سل- ايویتامینمیش، ،تولیدمثلیعملکردکلیدي: هايواژه

مقدمه
ها دارند. عنصر آنمثلیها و مواد معدنی نقش مهمی در رشد حیوانات و عملکرد تولیدطور گسترده اثبات شده ویتامینبه

هاي پراکسیدزدایی هیدروژن پراکساید و هیدروباشد که در سمیتسلنیوم، جزء اساسی آنزیم گلوتاتیون پراکسید می
).4باشد (میE. همچنین، سلنیوم داراي عملکرد بیولوژیکی مرتبط با ویتامین باشدلیپیدي دخیل می

گردد. شوند، اطالق مییکدیگر شباهت زیاد دارند و توکوفرول نامیده می، به گروهی از ترکیبات فعال که بهEویتامین 
کند. این ویتامین همراه با آنزیم گلوتاتیون اکسیدانت طبیعی عمل میعمدتا در بدن حیوان به عنوان یک آنتیEویتامین

کمبود ، کنداد جلوگیري میهاي آزها توسط رادیکالپراکسیداز که حاوي سلنیوم است، از اکسیداسیون و تخریب سلول
هاي دامی که شامل اختالالت باروري، سقط جنین، جفت ماندگی و سلنیوم، از لحاظ اقتصادي نقش مهمی در بیماري

هاي رحمی و تخمدان سلنیوم پیش از زایمان، جفت ماندگی، عفونت-ايمصرف مکمل ویتامین).3(ضعف نوزادان دارد 
طور مثبت با رشد مادري طی دوران اوایل آبستنی و بعد از آن، به Eغلظت ویتامین .)5(دهد میکیستیک را کاهش 

).7(جنین همراه است 
45- 36ساله به وزن 1- 2سلنیوم را در بزهاي شیري داراي کمبود سلنیوم - در آزمایشی اثر تزریق ویتامین اي

هاي هاي باروري میان گروهختالفی در شاخصاگروه در مناطق مکزیک بررسی کردند و مشاهده نمودند3کیلوگرم در 
سلنیوم را روي میزان فحلی، آبستنی و چند قلوزایی دو - اياثر تزریق ویتامین در مطالعاتی ).6(آزمایشی وجود نداشت 

هفته قبل از جفتگیري مطالعه نمودند و نتیجه گرفتند تزریق عضالنی 4،مرینوس لهستانیساله نژاد 3و 2هايگروه میش
) را ٪3/105) و درصد چند قلوزایی (٪76)، درصد آبستنی (٪92ساله، درصد فحلی (3هاي سلنیوم در میش-ايویتامین 

دهد. ولی ي میدار) افزایش معنی٪100، درصد چندقلوزایی ٪68، درصد آبستنی ٪76نسبت به گروه شاهد (درصد فحلی 
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ساله نسبت به گروه شاهد تفاوتی نداشت. در مجموع محققین دریافتند که تزریق ویتامین2هاي مثلی میشعملکرد تولید
سلنیوم را در - اياثر تزریق عضالنی ویتامین).1(دهدهاي جوان افزایش نمیمثلی را در میشسلنیوم عملکرد تولید- اي
درصد و 6/96درصد، آبستنی 7/96ساله بررسی نمودند و مشاهده کردند که پاسخ فحلی به میزان 2-3مرینوسمیش 30

4/115درصد و میزان باروري 3/96درصد، آبستنی 7/86درصد نسبت به گروه شاهد (پاسخ فحلی 1/148میزان باروري 
روز زودتر از گروه 3- 4م ، عالئم فحلی را  سلنیو-ايهاي تزریقی ویتامین و میشتوجهی افزایش یافتدرصد) به طور قابل

).2(شاهد نشان دادند

مواد و روش ها
ساله) نژاد داالق 5/2-5/3میش سالم (22کیمیا دشت واقع در گنبدکاووس، با استفاده ازاین آزمایش در مزرعه 

طور و بهاندام تولیدمثلی انتخابها پس ازمعاینه ظاهري از نظر سالمتی عمومی و ابتدا میش. درفصل آنستروس انجام شد
هفته قبل از دو. تقسیم شدند) =15nسلنیوم- ايو گروه تزریقی ویتامین =7nشاهد گروه (گروه2تصادفی به 

گرم میلی5و اي گرم ویتامین میلی250حاويسلنیوم (- ايویتامین محلوللیترمیلی5ها، رأس از میش15گیري به جفت
اسفنج داخل شدند و جداگانه نگهدارييهاسي هر تیمار در باکهادامبصورت عضالنی تزریق گردید. )%1/0سدیم سلنات 

گوسفندان روز قبل از اسفنج گذاري، در روز در واژن قرار داده شد.14دت همزمانی فحلی به مجهت١)PRID(مهبلی 
ها جهت بررسی میشقرار دادن اسفنج در داخل مهبل، قبل از حمام ضد کنه و با مواد شوینده شستشو داده شدند. 

10قوچ به ازاي 1اندازي به نسبت برداشت اسفنج، قوچساعت پس از 36.ندوضعیت رحم از نظر آبستنی سونوگرافی شد
طول دوره آبستنی، نرخ زایش نرخ باروري، نرخ آبستنی، پس از پایان زایش،صورت گرفت. ها گیري میشمیش جهت جفت

.ثبت شدهاوزن تولد برهو 

نتایج و بحث
تیماربین هاوزن تولد برهوآبستنی دورهطولداري بینط معنیهیچ ارتبانشان داد، نتایج حاصل از این مطالعه

نشان داده شده 1ایش در جدول هاي حاصل از این آزمداده.)P>0.05(شاهد وجود نداشتو تیمارسلنیوم –ايویتامین
درصد و 71/85سلنیوم به ترتیب، - و گروه ايدر گروه شاهدمشاهدات حاصل از این آزمایش نشان داد نرخ باروري.است
در مطالعات بدست آمد.20و 71/85سلنیوم به ترتیب، - در گروه شاهد و گروه ايدرصد بود. همچنین نرخ زایش20

افزایشسلنیوم نسبت به گروه شاهد- اييتیمارگروه در ها نشان داد وزن تولد بره) 2002گابریسزوگ و کلویک (
) گزارش کردند تزریق 2007یرلیکایا (کویونکو و باشد.هاي حاصل از این آزمایش می. که موافق با یافتهداري نداشتمعنی

ها به برهوزن تولد ونرخ باروري پاسخ فحلی، قابل توجهی در، افزایش ها قبل از جفتگیريبه میشسلنیوم -ايویتامین 
هاي ما مغایرت دارد.ایج با یافتههمراه داشت. که این نت

1 . Progesterone Releasing Intervaginal Device
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گیرينتیجه
مشاهدات نشان دادند تزریق در فصل غیرتولیدمثلی بررسی شد.سلنیوم -عه، اثر تزریق ویتامین ايدر این مطال

توجه به با داالق تأثیري نداشت.هاي ها در میشهاي طول دوره زایش و وزن تولد برهسلنیوم بر شاخص-ايویتامین 
سلنیوم در فصل -تزریق ویتامین اي، شودتوصیه میبدست آوردن نتایج بهترجهتهاي داالقمیشتوانایی دوبار زایش 

تواند به دار نبودن این آزمایش میمعنیباشد. نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه میثل صورت گیرد، با این وجودتولیدم
هاي محیطی، تغذیه، نوع نژاد و شرایط همچنین، فاکتور.باشدهاي داالقدر میشسلنیوم–ايبار تزریق ویتامین دلیل یک

تأثیر قرار داده باشد.تواند نتایج آزمایشات را تحتفیزیولوژیکی دام می

هاي نژاد داالق. میانگین و انحراف معیار وزن تولد و طول دوره آبستنی میش1جدول 
(روز)طول دوره آبستنی(کیلوگرم)هاوزن تولد برهتیمار

33/151±26/365/2±39/٠شاهد
80/150±32/378/1±34/0سلنیوم- اي

P value81/071/0
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Abstract

The aim of the study was to investigate reproductive performance of Dalagh ewes in non-
breeding season by injection of Vit E-Selenium. Twenty-two fertile Dalagh ewes (2.5 to 3.5 years
old), were divided into two treatment groups. Initially, ewes were sponged for 14 days. Treatments

were as 1) control group: injection of 1mg saline solution, 24 hours after the sponge removal, and

2) Vit E-selenium group: injection of 5ml Vit E-selenium solution in single dosage (containing

250mg Vit E+5mL 0.1% sodium selenate) two weeks prior to mating. At the end of the study,
pregnancy length and lamb weights were recorded. Results showed that there were no significant
differences in pregnancy length and lamb weight between groups (P>0.05).

Keywords: Ewe, Reproductive performance, Vit E-Selenium
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