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 مقدمه

های زمستان مراتع در ماهعلوفه محدود بسیار دارای رشد  ایران       

ویژه تواند مرتع مناسبی در اختیار میش قرار دهد، بهباشد و نمیمی

تغذیه نرمال  باید دارایقلو داشته و هایی که جنین دوقلو و سهمیش

تغذیه (. 2017و همکاران،  Salemi) و مطلوب در دوران آبستنی باشند

مانی آن، بلکه ضعیف در دوران آبستنی نه تنها وزن تولد بره و زنده

 هیپوفیز-رفتار میش و بره را پس از تولد و عملکرد محور هیپوتاالموس

 دهد. دالیل مستند اثر سوءمیآدرنال را در بره، تحت تأثیر خود قرار -

زا و موفقیت تغذیه مزمن بر رفتار بلندمدت، پاسخ به عوامل استرس

 اواسط یی که ازهامیشی هابره تولیدمثل نتاج، شناخته شده نیست.

بودند، پس از تولد ایستادن تغذیه متوسط  ارایدزایمان  زمان تا آبستنی

در مقایسه با را  ن مادردنبال کردو پستان  ترریعتر، مکیدن سسریع

از خود نشان را  در مرتع تغذیه آزادانهی هاهای متولد شده از میشبره

تغذیه میش و شرایط بدن . (2016و همکاران،  Gronqvist) دادند

داری بر وزن میش قبل از پرورش و طول دوران آبستنی، اثرات معنی

 رسد که سوءمی نظرها دارد. در یک گروه پرورش روستایی، بهتولد بره

تر از شرایط سوء تغذیه شدید یا گرسنگی تغذیه متوسط مزمن، بیش

ابتدایی آبستنی، نیازهای غذایی میش  3/2تواند تأثیرگذار باشد. در می

 3/1های غیرآبستن است اما در داری، مشابه به نیازهای میشبرای نگه

 100-50ود انتهایی این دوران نیاز به انرژی قابل متابولیسم در حد

منظور تأمین رشد تصاعدی یابد، که این افزایش بهمی درصد افزایش

ها نیازهای غذایی میش .(2017و همکاران،  Arbabiباشد )جنین می

در طول دوران آبستنی به وزن زنده میش و تعداد جنین بستگی دارد. 

 سهقلو زا، دوقلو زا و های تکبرای مثال، یک ماه قبل از زایمان، میش

تری مگا ژول انرژی قابل متابولیسم بیش 5/6، 6/4، 6/2 ترتیبقلو زا، به

 Kenyon (.Rattray ،1987و  Geenty) در روز نیاز خواهند داشت

اواسط و اواخر آبستنی  طول که اگر در کردند در نتایج خود بیان (2004)

 4ارتفاع ای با حداقل قلو زا در مراتعی با علوفههای دوقلو و سهمیش

توانند کیلو ژول ماده خشک( تغذیه نمایند می 1200)تقریباً  مترسانتی

ها را داشته باشند. تغذیه میش و اندازه جفت، دو وزن تولد نرمال بره

در  .دهندفاکتور عمده هستند که وزن تولد بره را تحت تأثیر قرار می

که جفت آبستنی، زمانی  75-80و  40گوسفند، رشد جفت در روزهای 

و همکاران،  Redmer) افتدمی اتفاق سرعتخود را دارد، به حداکثر اندازه

2004) .Macias-Cruz ( در آزمایشات خود گزارش 2017و همکاران )

عمدتاً هنگامی تغییر  آبستنهای که رشد جنین و جفت میشکردند 

ی و در طول آبستنزمان قبل از شروع طور همبه سوءتغذیهکند که می

( 2012و همکاران ) Addah از طرفی رخ دهد آبستنیاول سوم یک 

های دارای شرایط در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در میش

آبستنی ممکن است  90الی  45بدنی مناسب، سوءتغذیه در روزهای 

اثرات  های آبستنیدر رشد جفت در مقایسه با سوء تغذیه در سایر ماه

مانی اصطالح رفتار مناسب مادری، برای زنده باشد.داشته  تریکم منفی

تیمار  :. رفتارهای مناسب مادری شاملباشدمیضروری  و بره جنین

کنار خود،  داشتن بره در بع کردن، نگه آرامی بع کردن و لیسیدن بره، به

همراهی بره در فرآیند مکیدن شیر و شناسایی بره هست. رفتار بره 

ای موفق برای مکیدن شیر، در کنار مادر هتالش ،شامل بع بع کردن

 مانی بره در ارتباط هستو شناسایی مادر نیز با زندهباشد میماندن 

(Dwyer  وLawrence  ،2005.)  یش در زمان آبستنی متأثیر تغذیه

و  Everett-Hincksبر روی رفتار صدایی میش و بره ثابت نیست. 

گزارش کردند که رفتار مربوط به صداکردن بره و  (a2005) همکاران

ساعت بعد از تولد، تحت تأثیر تغذیه مادر قرار  12-24میش در 

که برای تغذیه یی هامیشها در نتایج خود مشاهده کردند آنگیرد. می

دسترسی دارند، تن متر سانتی 2به مرتعی با پوشش علوفه به طول 

 مترسانتی 6که علوفه به طول یی هاصدای باالتری در مقایسه با میش

و همکاران  Everett-Hincks ها قرار گرفت، داشتند. نتایجدر اختیار آن

(a2005)و تواند به رفتار نشان نمود که تغذیه ضعیف مادر می ، خاطر

موجب ارتباط ضعیف بین بره و  و نیز تن صدای بره آسیب برساند

 چنینو هم مانی آنزنده وزن تولد بره وکه جاییناز آ گردد. میش

آبستنی  70تغییر دادن تغذیه میش در بین روز  به رفتار میش و بره

تعیین اثر تغذیه میش در منظور باشد، مطالعه حاضر بهمی تا زایمان

الی  108( و اواخر آبستنی )روزهای 107الی  70اواسط آبستنی )روز 

 ساعت 24 رفتار میش و بره در طول عملکرد میش و روی ( بر145

 انجام شد. پس از تولد
 

 هامواد و روش

رأس  112جهت انجام ازمایش : طراحی آزمایش و حیوانات       

های با قوچ هروز 17زمانی  دورهطول یک که در قلوزا تکی زنداد ژن میش

تکرار  4تیمار و هر تیمار با  4در  شده بودند ی تالقی دادهنژاد زند

اواسط  ای درسطح تغذیه 2در  یتصادفطور به راس( 7)هر تکرار حای 

تغذیه با  -1. تیمارهای آزمایشی شامل: و اواخر آبستنی تقسیم شدند

متر در سانتی 4متر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه سانتی 4علوفه 

متر در اواسط آبستنی سانتی 4تغذیه با علوفه  -2، (4-4)اواخر آبستی 

تغذیه با علوفه  -3، (4-2)آبستی  متر در اواخرنتیسا 2تغذیه با علوفه  و

متر در اواخر سانتی 4متر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه سانتی 2

و تغذیه  آبستنی در اواسط مترسانتی 2تغذیه با علوفه  -4 ،(2-4)آبستی 

بودند. این آزمایش در  ،(2-2)متر در اواخر آبستنی سانتی 2با علوفه 

ام شد. در این ازمایش دوره انج 31/3/1399الی  1/7/1398 بازه زمانی

 108بستنی از روز و دوره اوخر آ 107الی  70 بستنی از روزاوسط آ

)معادل  مترسانتی 2تر از طول علوفه کمدرنظر گرفته شد.  147الی 
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 4علوفه بلندتر از  چنینو همکیلوگرم ماده خشک در هکتار(  700

 .لوگرم ماده خشک در هکتار( تغذیه شدندیک 1300)معادل  مترسانتی

ها و وزن زنده، ها بر مبنای درجه آبستنی آنسطوح تغذیه میش

   باالنس شد. 

چراگاه استفاده شده در مزرعه کشت گندم : مدیریت چراگاه       

واقع در  (N °35.6096 و E °51.0332) پاییزه در شهرستان شهریار

قصیل  نوع علوفه ارتفاع علوفه چراگاه که ازبود.  تهران غرب استانجنوب

 کشخط یک کمک به هفتگی صورتبه ،بود (cereal forage) گندم

  :شد گیریاندازه زیر فرمول از با استفاده و (rising plate meter) مخصوص

 ارتفاع علوفه)سانتی متر( ( =50 -گیری شده )متوسط ارتفاع اندازه /2

یک صفحه مخصوص  بار با استفاده ازیک ماده خشک علوفه هردو هفته

  :برآورد گردید رشد از طریق فرمول زیر نیز

 گیری شده( =ماده خشکمتوسط ماده خشک اندازه × 49/1) + 250

س تا خاک( أارتفاع علوفه و مقدار ماده خشک بر مبنای کل علوف )از ر

ها در بین محاسبه شدند. ارتفاع علوفه از طریق چرای چرخشی میش

 4 متر وسانتی 2 ارتفاعبا حداکثر  گروه 4 صورتبه چراگاه قطعه 16

 شد. برای اطمینان از اینمتر، حفظ میسانتی 4 ارتفاع گروه با حداقل

ها به متر باقی بماند، میشسانتی 2طور متوسط که ارتفاع علوفه به

مقدار علوفه  چه اگر ،شدندجا میبهمتر علوفه جاسانتی 2هایی با چراگاه

های چراگاه عالوه، اگر علوفههیافت. بمتر کاهش میسانتی 5/1به زیر 

متر افزایش سانتی 2 بودند، به بیش از مترسانتی 2که دارای ارتفاع  دیگر

شدند تا از افزایش ها به این چراگاه انتقال داده مییافتند، میشمی

ارتفاع علوفه برابر  ها پیشگیری شود. حداقلبیش از حد ارتفاع علوفه

که ها از چراگاه به هنگامیجا کردن میشمتر از طریق جابهسانتی 4

 ین چراگاهرودر د یافت،متر کاهش میسانتی 4علوفه آن به زیر  ارتفاع

ها موجب جاییبهگرفت. این جامتر صورت میسانتی 5با ارتفاع علوفه 

، از علوفه به ارتفاع مترسانتی 2های داخل گروه علوفه شد که میشمی

متر، از علوفه به سانتی 4های داخل گروه متر و میشسانتی 2تا  1

ها زایمان، میش دو روز پس از گردند. برخوردار متر،سانتی 6 الی 3ارتفاع 

 مترسانتی 4هایی که دارای حداقل علوفه داخل چراگاههایش بهو بره

 .شدندداری شیردهی نگه 90جا تا روز منتقل شد و در آن بودند

 این از وزن زنده میش در طول یک ساعت پس: میش عملکرد       

آبستنی خارج  147و  107، 92، 70که از داخل چراگاه در روزهای 

 گیری شد.شیردهی اندازه 90و  42در روزهای  چنینهم شدند ومی

 147-108و  107-70ها در بازه زمانی چنین افزایش وزن میشهم

 نیز محاسبه گردید.

 ازاىبه ،139و  130 هایدر روز: هاهای میشغلظت متابولیت       

 انجام هااز آن خونگیرى و انتخاب تصادفى طوربهدو میش   تکرار هر

دور بر دقیقه، پالسمای  3000دقیقه سانتریفیوژ در  20شد و پس از 

هیدروکسی بتا  و (NEFA) غیراشباع اسیدچرب غلظت گلوکز، خون براى

ها در ها تا زمان انجام آزمایشجدا شده و نمونه (β-OHBبوتیرات )

غلظت گلوکز، اسیدچرب  گیریجهت اندازه داری شد.نگه -C 20̊دمای 

 هایکیتاز  (β-OHB( و بتا هیدروکسی بوتیرات )NEFAغیراشباع )

 وسیله روشگلوکز به غلظت مقداراستفاده شد. در نهایت  پارس آزمون

روش آنزیمی آسیل کوآنزیم  وسیلههب NEFAمقدار ، نازیهگزوک آنزیمی

A  سنتتاز/ آسیل کوآنزیمA  اکسیداز و مقدارβ-OHB وسیله روش هب

 نانومتر 340در طول موج  هیدروژنازدهیدروکسی بوتیرات بتاآنزیمی 

 ساخت 2100F مدل BIOWAVEوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر به

 .تعیین شدند انگلستان کشور

ها سه بار در در طول دوره زایمان، میشها: و بره هارفتار میش       

های های با تجربه مورد مشاهده قرار گرفتند تا برهناوسیله چوپهروز ب

 تازه متولدشده شناسایی شوند و اگر میشی نیاز به کمک در زایمان

ها مادری میشساعت بعد از زایمان رفتار  24 به آن کمک شود. داشت

عالوه، رفتار صدا کردن هب .مورد ارزیابی قرار گرفت MBSوسیله هب

اش آزاد شد که برهاین از دقیقه بعد 5مدت ها بهها توسط میشبره

هایی که با صدای بلند و صدای فراوانی میش .مورد ارزیابی قرار گرفت

و همکاران،  Everett-Hincks) ثبت گردید نیز هم نمودندبع می کوتاه بع

b2005). 

ها ساعت اول پس از تولد، بره 24الی  12در طی : هابره عملکرد       

به مادرانشان شناسانده شده، شماره گوش زده شده و جنسیت و وزن 

. پس از اتمام فرآیند نصب شماره گوش، تمامی گردیدها ثبت تولد آن

اوانی تعداد شدند. فرهای یک شکم، کنار هم جمع شده و رها میبره

برای  الزم زمان ، مدتبرای ایستادن بره الزم زمان مدت ،هابع بره بع

مدت زمان الزم برای شیر خوردن، مدت زمان ، ا مادرارتباط ب برقراری

نیز  مدت زمان الزم جهت تعقیب مادرو  الزم برای ترک کردن مادر

 (.b2005و همکاران،  Everett-Hincks) ثبت شدند

 انجام تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش این: آماری آنالیزهای       

 آماری افزارنرم از استفاده با آزمایش این از حاصل هایداده و گرفت

SAS (2003) عمومی خطی هایمدل روش و (General Linear Model )

 سطح دردانکن  آزمون از استفاده با تیمارها میانگینآنالیز شدند و 

صورت مدل آماری طرح به .شدند مقایسه (>05/0P) درصد 5 احتمال

ij+ ei= µ+ AijY  بود. در این مدلijY مقدار هر مشاهده برای صفت :

: ije: اثر تیمارهای آزمایشی و iA: میانگین مشاهدات، µمورد مطالعه، 

 باشند.   اثر خطای آزمایشی می
 

 نتایج

بر : روزانه میشوزن زنده میش و متوسط افزایش وزن        

 4هایی که در اواخر آبستنی از علوفه وزن میش 1طبق نتایج جدول 
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هایی ( نسبت به میش2-4و  4-4متری استفاده کرده بودند )سانتی

( استفاده کرده بودند، 4-2و  2-2متری )سانتی 2که در اواخر از علوفه 

ها وزن میش 42 در روز چنینهم .(>05/0P) داری داشتندمعنی افزایش

داری داشتند افزایش معنی 2-2نسبت به  2-4و  4-4در تیمارهای 

(05/0P<). 

 

 ها در دوران آبستنی و شیردهیاثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده میش :1جدول 

 ها در دوران شیردهی )گرم(وزن زنده میش ها در دوران آبستنی )گرم(وزن زنده میش تیمارها
P70 P92 P107 P147 L42 L90 

4-4 54.9 a64.1 a68.0 a75.1 a62.9 59.7 
4-2 57.0 b57.1 b56.9 b69.9 ab60.4 59.5 
2-4 55.8 a62.4 a67.0 b70.2 a62.7 58.7 
2-2 56.0 b57.5 b56.6 c62.6 b59.6 58.0 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

هایی روزانه میش وزن افزایش متوسط آبستنی، 107الی  70 از روز       

تر از ، کمکرده بودندتغذیه  مترسانتی 2از علوفه با ارتفاع  ابتدا که

، جدول >05/0P) تغذیه نمودند مترسانتی 4بود که با علوفه  هاییمیش

(، 4-4باقی ماندند ) مترسانتی 4هایی که در گروه علوفه . میش(2

ز . در رو(>05/0P) باالتر از سایر تیمارها بود ها مقدار افزایش وزن آن

های دیگر های گروهنسبت به میش 2-2های گروه آبستنی میش 147

تر از وزنسنگین 4-4های گروه ( و میش>05/0P) وزن تر بودندسبک

 .(>05/0P)های دیگر بودند میش
 

 اواخر آبستنیها در اواسط و : اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن زنده میش2جدول 

 تیمارها
 افزایش وزن زنده میش در اواخر آبستنی )گرم/روز( افزایش وزن زنده میش در اواسط آبستنی )گرم/روز(

P70-P107 P108-P147 

4-4 a280 a542 

4-2 b190 c247 

2-4 a258 b338 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین    
 

در جدول  شده طبق نتایج ارائه بر: هاهای میشغلظت متابولیت       

 4-4) متریسانتی 4هایی که علوفه آبستنی، به میش 130در روز ، 3

تر بود تر و گلوکز بیشکم β-OHB( خورانده شد، مقدار 2-4و 

(05/0P<) تغذیه  متریسانتی 2هایی که با علوفه در مقایسه با میش

 2-2هایی که در گروه تیماری عالوه میشه (. ب2-2و  4-2نمودند )

های گروه تیماری دیگر نسبت به میش تریبیش NEFAبودند، دارای 

 4-4هایی که در گروه آبستنی، میش 139. در روز (>05/0P)بود 

های هایی که در گروهنسبت به میش یباالتر β-OHBبودند مقدار 

آبستنی  139چنین در روز . هم(>05/0P) تیماری دیگر بودند، داشتند

دریافت  4-4علوفه  یی کههامیش ،بین تمام تیمارها در NEFAغلظت 

هیچ اختالف  139در روز  (.>05/0P) کردند دارای باالترین مقدار بودند

 (.<05/0Pمیشها وجود نداشت )داری برای غلظت گلوکز در بین معنی
 

 های آبستنهای پالسمای خون میشاثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت متابولیت :3جدول 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین    
 

بر طبق نتایج بره: وزن زنده و متوسط افزایش وزن روزانه        

، 4-4های گروه علوفه های متولدشده از میشبره، 4موجود در جدول 

هایی بره(. >05/0P) بودند 2-2های گروه علوفه از بره تر وزنسنگین

در زمان تولد در مقایسه  ،دنیا آمدندعلوفه به 4-2گروه  هایمیشکه از 

عالوه، در گروه ه. ب(>05/0P)وزن تر بودند سبک 4-4های گروه با بره

 مشاهده 2-2تر نسبت به گروه وزن تولد بیش سمتتمایل به  4-2

 مول/لیتر(گلوکز )میلی اسیدچرب غیراشباع )میلی مول/لیتر( مول/لیتر(بتاهیدروکسی بوتیرات )میلی تیمارها
P130 P139 P130 P139 P130 P139 

4-4 b0.78 a0.91 b0.91 a1.04 b2.18 2.03 

4-2 a0.90 b0.75 b0.99 c0.77 a1.99 2.05 

2-4 b0.73 b0.80 b0.99 b0.92 b2.20 2.03 

2-2 a0.90 b0.80 a0.77 c0.63 a2.02 2.08 
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 .مشاهده نگردید 2-2و  4-2های های گروهتولد بره تفاوتی در وزن د.ش

های وزن تر از برهسبک 2-2های گروه شیردهی، بره 90و  42در روز 

از روز  2-4و  4-4 هایهای گروهنرخ رشد بره .(>05/0P) بودند 4-4

. نرخ رشد (>05/0P) بود 2-2تر از گروه یششیردهی ب 42تولد تا روز 

نسبت  2-4 و 4-4 هایگروه هایدر بره شیردهی، 90 و 42 روزهای در بین

 .(>05/0P)تر بود بیش 4-2و  2-2های گروه به بره
 

هااثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده و افزایش وزن بره :4جدول 

 تیمارها
 ها )گرم/روز(متوسط افزایش وزن روزانه بره وزن زنده بره )گرم(

 L42 L90  L0-42 L43-90 تولد

4-4 4.4a 16.6a 24.7a  0.25a  0.18a 

4-2 4.0ab 15.9ab 23.5ab  0.23ab 0.17b 

2-4 4.2a 15.4ab 23.4ab  0.24a  0.18a 

2-2 3.9b 14.9b 22.2b  0.22b  0.17b 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

( و درصد MBSدرجه رفتار مادری ) 5جدول : رفتار میش و بره       

بر طبق . دهدمی را نشان بع کردند که با صدای بلند و آرام بع هاییمیش

یک از هایی که با صدای بلند بع بع کردند، در هیچنتایج درصد میش

 ایهمیش از تریکم درصد (.<05/0P) نداشتند داریمعنی اختالف تیمارها

  .>P)05/0) بع بع کردند رامآبا صدای  4-4 تیمار با مقایسه در 4-2 تیمار

 را نشان نداد داریمعنی تفاوت هابین تیمار در هامیش مادری رفتار درجه

(05/0P>.)
 

 ها( و درصد صدای بلند و آرام میشMBSرفتار مادری ) : اثر تیمارهای آزمایشی بر درجه5جدول 

 MBS تیمارها
 هایی که با صدای آرام بع بع کردندمیش هایی که با صدای بلند بع بع کردندمیش

 بع بع کردن )%( بع بع کردن )%(

4-4 2.7 96.6 80.7ab 

4-2 2.4 92.6 89.7ab 

2-4 2.8 93.8 75.0 b 

2-2 2.4 96.8 96.3a 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین    
 

نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر شروع، مدت زمان و        

در طی  2-2در گروه ارائه شده است.  6در جدول  هاتعداد بع بع بره

 4-4های گروه تری نسبت به برههای کمتعداد بره ،دقیقه مشاهده 5

هایی که در بین بره وجود، این (. با6جدول )( >05/0P)بع نمودند  بع

های تیماری های گروهزودتر از بره 2-2های گروه بع کردند، بره بع

تعداد داری در گونه اختالف معنیهیچ. (>05/0P)دیگر صدا کردند 

 .(<05/0Pنداشت ) وجود هاتیمار بین در هابره توسط شده انجام هایبع بع

 

 هابع بره : اثر تیمارهای آزمایشی بر شروع، مدت زمان و تعداد بع6جدول 

 بع تعداد بع بع کردن )ثانیه( زمان بعمدت  بع کردند )%( هایی که بعبره تیمارها

4-4 95.3a 2.1a 2.1 

4-2 90.1ab 2.0a 2.1 

2-4 88.9ab 2.1a 2.3 

2-2 84.1b 1.4b 2.6 
 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین             

 

درصد موفقیت ارتباط بین مدت زمان ارتباط و نتایج مربوط به       

 4-4در گروه ها ارائه شده است. ارتباط بره 7میش و بره در جدول 

تعداد بره دهد که نشان می 4-2یا  2-2های گروه در مقایسه با بره

اقدام به حرکت کردن به سمت مادران  ،منظور ایجاد ارتباطبه یترکم

ها به از میشوجود نسبت مشابهی  این با(. >05/0P) خود نمودند

 . (<05/0Pد )های خود حرکت نمودنطرف بره
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 : اثر تیمارهای آزمایشی در ایجاد ارتباط بین میش و بره7جدول 

 زمان ایجاد ارتباط )ثانیه(مدت بره با میش )%( میش با بره )%( ارتباط )%( تیمارها

4-4 91.6 89.1 16.9a 3.1 

4-2 94.4 89.4 8.6ab 3.0 

2-4 87.3 84.5 16.7a 3.2 

2-2 88.4 81.5 3.1b 3.1 
 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین       

 

رپا سها که درصدی از بره 8بر طبق نتایج ارائه شده در جدول        

 مدتچنین و همد یدنمک پستان راآمیزی صورت موفقیتو به ایستاده

در بین هیچ  و شیر بخورد، بایستدکه طول کشید تا بره سر پا  زمانی

 (.<05/0Pداری وجود نداشت )یک از چهار گروه اختالف معنی
 

 هاخوردن بره: اثر تیمارهای آزمایشی بر ایستادن و شیر 8جدول 

 تیمارها
 شیرخوردن بره ایستادن بره

 زمان )ثانیه( زمان )ثانیه(

4-4 2.7 4.9 

4-2 2.5 4.7 

2-4 2.9 4.8 

2-2 2.9 4.9 

های آزمایشی برای درصد ، در بین گروه9بر طبق نتایج جدول        

 زنی فاصله گرفتند و متر از محل شماره 5هایی که بیش از میش

ها، هیچ اختالف ها توسط برهچنین مدت زمان تعقیب نمودن میشهم

که زمان با اینکه هم ییهابره (. درصد<05/0Pداری دیده نشد )معنی

ا تعقیب رمادرشان  هانو آ شماره زنی فاصله گرفتمیش از محل 

 بود های دیگرهای گروهتر از برهبیش 4-4های گروه برای بره، نمودند

(05/0P<.) 

 

 هادرصد و مدت زمان تعقیب برهزنی و ها از محل شمارهها و مدت زمان الزم برای دور شدن آن: اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد میش9جدول 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

الزم جهت  زمان مدت، 10دست آمده در جدول هبر طبق نتایج ب       

بستگی منفی با درجه رفتار برقراری ارتباط میش و بره، دارای هم

دارای هم  چنینهم وداشته وزن زنده میش  ( وMBS) مادری میش

که میش از محل شماره زدن زمان الزم برای اینبستگی مثبت با مدت

. زمان الزم برای ایجاد ارتباط، با (>05/0P) باشدمیفاصله بگیرد، 

بع کردن،  بع کردن، زمان الزم برای بع بره از جمله تعداد بعرفتار 

. زمان الزم (>05/0P)داشت  مثبت همبستگی ،ایستادن و شیرخوردن

هایی که بره بتواند سرپا بایستد همبستگی منفی با تعداد برهبرای این

زمان الزم برای بع بع کردن، برقراری  که بع بع کردند داشت و با مدت

که زمان الزم جهت اینتعقیب مادر و با مدت ،رخوردنارتباط، شی

 .شتهمبستگی مثبت دانیز شود، میش از محل نشانه زدن خارج می

 

 

 

 تیمارها
 ها را تعقیب نمودندهایی که میشبره متر فاصله گرفت 5میش بیش از 

 )ثانیه( زمان تعقیب نمودن2 )%( هایی که تعقیب کردندبره )ثانیه( زمان فاصله گرفتن هایی که حرکت کردند )%(میش

4-4 55.6 4.4 93.10a 0.2 

4-2 68.8 4.7 69.80b 0.4 

2-4 48.8 4.8 69.70b 0.3 

2-2 51.6 4.5 61.80b 0.7 
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 Pبستگی رفتارهای پس از شماره زدن در میش و بره با ضرایب هم بستگی و ارزش هم :10 جدول

 

 

 بحث 

ارتفاع علوفه، نرخ افزایش وزن زنده میش : عملکرد میش و بره       

الی  108و  107الی  70دهی )روزهای دو دوره خوراک را در طول هر

عالوه، افزایش وزن زنده در اواخر آبستنی هآبستنی( تغییر داد. ب 147

در اثر گروه تیماری ارتفاع علوفه در اواسط آبستنی، تغییر نمود. در 

آبستنی قابل  147الی  70این مطالعه، وزن زنده میش در روزهای 

چنین این اعداد ممکن است برآورد کمی از تغییر وزن بود، هم محاسبه

زمایش آها وجود، دادهشد. بااینتمام دوران آبستنی با در زنده میش

های تیماری ها در گروهبیانگر این بود که افزایش وزن زنده میش حاضر

ممکن است باعث این باشد که وزن رحم آبستنی  2-4یا  2-4، 4-4

تر از ، کم2-2ها در گروه نیز، به آن اضافه شده باشد. تغییر وزن میش

ها این میش که این مطلب استبیانگر  که شده بودبینیپیش آبستن رحم

و همکاران،  Koushki) وزن زنده خود را از دست داده باشد ممکن است

. میش آبستن همیشه قادر به (Brown and Walkom ،2017 ؛2017

تأمین نیازهای گلوکز جنین در حال رشد نیست و بنابراین بایستی از 

شود استفاده می دچار سوءتغذیه در شرایطی که ذخیره انرژی خود منابع

چربی با افزایش ذخایر  افزایش  .(2008و همکاران،  Hashemi) نماید

و  Ocak) گزارش داده شده است پالسما β-OHBو  NEFAغلظت 

بیانگر پالسما،  هیدرو کسی بوتیراتبتا  کم غلظت .(2005همکاران، 

 این با ،دهی وجود دارداین مطلب است که یک سطح کافی از خوراک

ست ا های بدنیچربی موبیلیزاسیون بیانگر آنهای باالتر غلظتوجود 

(Hashemi  ،2008و همکاران).  غلظت  آبستنی،  130در روزβ-OHB 

 بستنیدر اواخر آ که هاییکه میش این مطلب است هدهندپالسما نشان

( ذخایر بدن 4-2و  2-2، )دریافت کردندمتر سانتی 2علوفه با ارتفاع 

 4هایی که علوفه با ارتفاع التری نسبت به میشرا برای درجه با

وجود در روز  این نمودند. بامتر در اختیار داشتند، بسیج میسانتی

باالتری  β-OHB  و  NEFAدارای  4-4های گروه آبستنی، میش 139

دهنده این امر تواند نشانکه می های تیماری بودندنسبت به باقی گروه

بدنی  بودند دارای ذخایر 4-4که در گروه هایی باشد که صرفاً میش

 Morini Junior) خر آبستنی بسیج گرددآبودند که توانست در مراحل 

الی  70هایی که در بین روزهای های میش. بره(2018و همکاران، 

بین روزهای  و در (2-4) مترسانتی 2علوفه به ارتفاع  ،آبستنی 107

دریافت  (4-4) مترسانتی 4آبستنی علوفه به ارتفاع  147الی  108

هایی که های میشوزن تولد با بره داری دراختالف معنی کرده بودند

( دریافت 4-4متر )سانتی 4علوفه به ارتفاع  همین بازه زمانی ازدر 

الی  70در روزهای هایی که های میشعالوه برهه. ب، نداشتندنمودند

اختالف دریافت نمودند،  (2-2) مترسانتی 2 ارتفاع به علوفه آبستنی 147

. این امر نشان نداشتند 4-2های گروه وزن تولد برهداری با معنی

تواند اهمیت آبستنی می 147الی  108دهد که تغذیه بین روزهای می

آبستنی برای تأثیر  107الی  70تری نسبت به تغذیه در روزهای بیش

 Brinkهای شابه با یافتهها مباشد. این یافته هداشت هابر وزن تولد بره

تر برابر بیش 5/1و  1، 5/0هایی که بود که گزارش نمود میش (1990)

آبستنی  109نیاز خود در طول روز اول الی  از مقادیر انرژی مورد

روز آبستنی  40صورت اختیاری در طول دریافت نمودند و سپس به

در نتایج دیگر دند. دنیا آورهایی با وزن زنده مشابه بهتغذیه نمودند، بره

که تغذیه با سطح ی هایمیشبه  زمانی که ،از محققین اعالم شده است

 100الی  50ود )روز پایین و سطح باال در اواسط آبستنی داده ش

 Kleemann) خواهد آمدا نیهایی با وزن تولد مشابه به دبره آبستنی(،

هایی که در بره .(2019و همکاران،  Jafaroghli ؛1993و همکاران، 

شیردهی(  90دنیا آمدند، در هنگام از شیرگیری )روز به 4-4گروه 

 42تری تا روز تر بوده و متوسط افزایش وزن روزانه بیشوزنسنگین

 MBS. 2 . میش1 
. بع بع 3

 بلند

. بع 4

 بع آرام

 . بع بع 5

 بره

. زمان الزم 6

برای بع بع 

 کردن

. زمان الزم 7

برای 

 ایستادن

. زمان الزم 8

برای ایجاد 

 ارتباط

. زمان 9

الزم برای 

 مکیدن

. زمان 10

الزم برای 

 ترک کردن

. زمان 11

الزم برای 

 تعقیب کردن

  -0.21*  -0.20**   -0.28***  -0.19** 0.17** --- آبستنی( 30. وزن میش )روز 1

2 .MBS 0.36***     -0.29*** --- 265 میش-    

 -0.13*  0.20* 0.58***   0.16**  --- 265 266 . بع بع بلند میش3

  0.29**      --- 266 265 267 . بع بع آرام میش4

    0.15* +0.12- -0.14* --- 263 262 261 263 . بع بع بره5

 0.16* 0.25* 0.24* 0.19** 0.56*** --- 235 239 238 237 239 تا بره بع بع کند. مدت زمانی که طول کشید 6

 0.16* 0.31** 0.21* 0.40*** --- 222 236 240 239 238 240 . مدت زمانی که طول کشید تا بره بایستد7

  0.20* 0.32** --- 222 219 234 238 237 236 238 . مدت زمانی که طول کشید تا بره ارتباط برقرار کند8

 0.27*  --- 88 89 84 86 89 89 89 89 . مدت زمانی که طول کشید تا بره شیر بخورد9

  --- 28 104 106 98 106 108 108 107 108 . مدت زمانی که طول کشید تا میش ترک کند10

 --- 108 89 238 240 239 263 267 266 265 267 . مدت زمانی که طول کشید تا بره مادر را تعقیب کند11
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داشتند. این یافته متفاوت  2-2های های گروهشیردهی نسبت به بره

وز در ر که گزارش کردند بود (2004)و همکاران   Kenyonاز نتایج 

 یهاهای متولدشده توسط میش، بره87در روز  اما نهشیردهی  37

 در اواسط و اواخر آبستنی، سنگین مترسانتی 4گروه علوفه با ارتفاع 

 2وفه به ارتفاع لهایی بودند که عهای متولدشده از میشتر از برهوزن

 احتماالً ناشی از ،دریافت نمودند. این افزایش در نرخ رشد مترسانتی

تواند رشد می دوران اواخر آبستنی تغذیه در تر شیر بود. سوءتولید بیش

نتیجه باعث تأخیر در رسیدن به  تانی را محدود نماید که درپس و نمو

تری را در تولید شیر کامل در میش شده و مقدار کل تولید شیر کم

و  Rosales Nieto ؛Peart ،1967نماید )طول دوران شیردهی ایجاد 

های گزارش نمودند که بره (1975) و همکاران Curll (.2018همکاران، 

، افزایش برخوردار بودندافزایش وزن  از آبستنی در اواسط که هاییمیش

هایی های میشتری را پس از تولد در مقایسه با برهوزن روزانه بیش

. در مطالعه حاضر، ، داشتندکه در همین دوران وزن از دست دادند

ها از اواسط تا اواخر هایی که گروه تیماری ارتفاع علوفه آنمیش

 ترین افزایش وزن را در اواخر آبستنی داشتند.بزرگ بود 4-4آبستنی، 

 42از روز تولد تا روز  را هاهای آن، نرخ رشد برهاین افزایش وزن

 های متولدرهب طورکه مشاهده شدو همان تحت تاثیر قرار داد شیردهی

بود. بنابراین، ها تر از سایر گروهسنگین 4-4 علوفه هایشده در گروه

ها در اواسط رسد که نرخ افزایش وزن یا کاهش وزن میشنظر میبه

هایشان را پس از تولد تحت تأثیر خود قرار و اواخر آبستنی، رشد بره

 .می دهد

بع آرام،  ویژه بعبه بع کردن میش، تعداد بع: رفتار میش و بره       

توجه بوده و بنابراین برای  در تعیین ارتباط بین میش و بره مورد

. (Lawrence  ،2005و  Dwyer) مانی بره ضروری و مهم هستزنده

شود بع هشدار دهنده درنظر گرفته می عنوان یک بعبع آرام مادر به بع

نوعی اعتراض  بع بلند که بعدرحالی باشد،میاش که انحصاری برای بره

. در (Lawrence  ،1998و  Dwyer)بع ناشی از اعتراض هست  یا بع

 4( علوفه 4-4در اواسط و اواخر آبستنی )که هایی این مطالعه، میش

تر تمایل به بع بع کردن آرام دریافت نمودند احتماالً بیش متریسانتی

 Everettدر مقابل،  داشتند. ،بودند 2-4گروه  در که هایینسبت به میش

Hincks و همکاران (a2005) های دوقلوزایی گزارش کردند که میش

 متریسانتی 2 آبستنی تا یک روز پس از زایمان علوفه  64که در روز 

 مترسانتی 6که علوفه  دوقلوزایی هایدر مقایسه با میش دریافت نمودند

و  De Moraesبع آرام بودند.  دریافت نمودند دارای نرخ باالتری از بع

با درنظر گرفتن  بره ساعت پس از تولد 24 را MBS (2016) همکاران

، وزن یشرفتار مها، آن نزدیک شدن یک فرد به و برهفاصله میش از 

افزایش وزن  چنینتولد و همتا دو ساعت بعد از  بره یمانجفت، زنده

بیش  و گزارش نمودند که دکردنارزیابی  را یریشیرگ از ها تا زمانبره

، بسیار حساس بودند افرادحتی اگر نسبت به حضور  هامیش ٪90از 

، میزان هو رفتار مادران  MBSبین ،رفتار مادرانه کافی برخوردار بودند از

 دکردنداری مشاهده نمرگ و میر بره و افزایش وزن زنده ارتباط معنی

برای برآورد  یمفید معیار  MBSنتیجه گرفتند که تحت این شرایط و

هایی که های متولدشده از میشبره .و عملکرد بره نبود شمیرفتار 

با  یهاهای متولدشده از میشباال بودند در مقایسه با بره MBSدارای 

MBS تری در زمان از شیرگیری داشتندمانی بیشپایین، نرخ زنده 

(Everett-Hincks و همکاران ،b2005.)  در مطالعه حاضرMBS ها

های ها با یافتهها مشابه بود که این یافتهبره ای وبین تیمارهای تغذیه

O’Connor  وLawrence   (1992 ) .موافق می باشدEverett-Hincks 

آبستنی  64گزارش نمودند که تغذیه میش از روز ( b2005) و همکاران

 Dwyer (2003)وجود،  این ندارد. با MBSتا زمان زایمان تأثیر برروی 

درصد از  100باالیی ) یهایی که مقادیر مصرفگزارش نمود که میش

و  هباالتری داشت MBSداری( را دریافت نمودند احتماالً نیازهای نگه

 داریدرصد از نیازهای نگه 65 تر ازهایی که مقادیر مصرفی کممیش

ها تری بودند، این تفاوت در یافتهکم MBSرا دریافت نمودند دارای 

فاکتورهای  چنینو هم ها باشدد ناشی از تفاوت در وزن تولد برهتوانمی

رفتار  محیطی ممکن است برروی رفتار میش و بره تأثیر داشته باشد.

هایی که باشد. برهمانی بره میبره فاکتور محدودکننده اصلی در زنده

از ایستادن شیرخوردند  پس بالفاصله سرپا ایستادند، از تولد پس بالفاصله

تر تمایل به بهبود یک ارتباط نزدیکی با مادر خود داشتند، بیشو 

. بع بع کردن بره در اثبات و تشخیص را دارندارتباط قوی با مادر خود 

. رفتار صوتی بره تازه ردمانی ارتباط بین میش و بره مشارکت داو زنده

در ارتباط با مراقبت  معکوس صورتنیاز بره هست و به بیانگر ،متولدشده

(. 2018و همکاران،  Notter ؛Lawrence ،1998و  Dwyer) مادر هست

در  2-2های متولدشده در گروه تری از برهدر این آزمایش تعداد کم

 4-2 هایدر مقایسه با بره ترو با تعداد بیش بع کردند دوره مشاهده، بع

در مقایسه  2-2های گروه . این رفتار صدایی نشان داد که بره4-4و 

شدند می تحریک ترهای تیماری بیشگروه های متولدشده در باقیهبا بر

ها بع بع نمایند، که طول کشید تا بره زمانیمدت تا با مادر خود بمانند.

که بره با مادر خودش زمان الزم برای اینهم بستگی مثبتی با مدت

شیربخورد و مادر خود را تعقیب  ،ارتباط برقرار نماید، سرپا بایستد

دهد که یک مرحله پنهانی کوتاه برای نماید، داشت. این امر نشان می

دهنده چنین نشانبره وجود داشت تا بتواند بع بع کند و این زمان هم

 تر برای ایجاد ارتباط با میش مادر هست.یک تحریک و تمایل بیش

ر قدرت و توانایی بره و افزایش در وزن تولد بره همراه با افزایش د

و همکاران،  Elhadi) بود تر در بیان رفتارهای پس از تولدسریع پیشرفت

، هم بستگی منفی آزمایش. تعداد بع بع های بره در طول دوره (2019

 و همکاران Dwyerهای تولد بره داشت که این یافته مشابه یافته با وزن
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ها بع ا با افزایش تعداد بعرتری بود که مقدار وزن تولد پایین (1998)

در نژاد صورت سیاه گزارش نمودند ولی در نژاد سافولک چنین موردی 

زمان ها در طول مدتبع بره گزارش نشد. در مطالعه حاضر، تعداد بع

هایی که با صدای بلند هم بستگی مثبتی با کل تعداد میش ،دقیقه 5

هم بستگی منفی با دوره پنهانی بره  از طرفی و ، داشتندبع بع کردند

های محققان یافته اها بیافته این ،بنابراین .دیده شد نیز بع کردن برای بع

طول دوران  که در هاییهای متولدشده از میشکه برهاین دیگر مبنی بر

های مادر تری به میششده بودند دارای نیاز کمخوبی تغذیهآبستنی به

رفتار بالفاصله  پیشرفت (2003) و همکاران Dwyer .بود یکسان نیز دارند

های سبک تر از برهسریع ،ترهایی با وزن تولد بیشبعد از تولد در بره

عنوان شاخصی از قدرت بره تازه به دنیا تواند بهبود. پیشرفت رفتار می

ها هم بستگی وجود، در مطالعه حاضر، وزن تولد برهآمده باشد، بااین

الزم برای سرپا ایستادن، برقراری ارتباط و شیر خوردن زمان با مدت

نداشت. این امر احتماالً به این دلیل است که رابطه غیرخطی بین 

وزن تولد و زمان الزم جهت نشان دادن چنین رفتارهایی وجود دارد. 

وزن، احتماالً های بسیار سبک یا بسیار سنگینعنوان مثال، برهبه

های با وزن متوسط، تری در زمان تولد در مقایسه با برهفعالیت کم

که بره بتواند با مادر خویش دت زمان الزم برای اینمخواهند داشت. 

که بره  زمانیچنین هم بستگی مثبت با مدتهم ،ارتباط برقرار نماید

د و شیر خورد، داشت. بنابراین زمان اشروع به بع بع نمود، سرپا ایست

از نیاز بره به مادر  مهم تواند یک شاخصد ارتباط میالزم برای ایجا

روی  بر کوچکی اثر میش تغذیه .(2007و همکاران،  Gardner) خود باشد

هایی که چراگاه با های متولدشده از میشداشت ولی بره یرفتار مادر

ها قرارداده شد، رفتاری را نشان دادند علوفه کم ارتفاع در اختیار آن

در  (2008) و همکاران Cornerتر به علوفه بود. بیش که بیانگر نیاز

 ا متوسطزمانی که فراهم نمودن چراگاه ب ای گزارش نمودندمطالعه

 مقدور آبستنی، دوره متر در اواسطسانتی 4به طول  علوفهارتفاع 

توان از می را محدود شده در اواسط آبستنیعلوفه ، مصرف باشدن

جبران کرد که این نیز  طریق تأمین نمودن چراگاه در اواخر آبستنی

نتایج  .بر رفتار مادری بین میش و بره اثر مثبتی داشته باشد تواندمی

حداقل ها با تغذیه میشکه  باشدمیبیانگر این مطلب  حاضر مطالعه

ولد و وزن در اواسط و اواخر آبستنی، وزن تمتری سانتی 4علوفه  ارتفاع

 تغذیه که با هاییمیش هایدر مقایسه با برهرا  هااز شیرگیری در بره

چنین نتایج هم بخشد.بهبود می ،دنیا آمدندبه متریسانتی 2علوفه 

 در اواخر آبستنی متریسانتی 4علوفه نشان داد در دسترس قرار دادن 

گردد.  هاتواند موجب عملکرد مناسب و کافی در برهمیها، میش برای

در اواسط  متریسانتی 4هایی با ارتفاع علوفه تامین چراگاهوجود، بااین

ها در اواخر ابستنی باشد و تغذیه میشها کافی نمیبستنی برای میشآ

 باشد.اهمیت می زمتر حائسانتی 4با علوفه 

 منابع

1. Addah, W.; Karikari, P.K. and Baah, J., 2012. Under 
nutrition in the ewe: Foeto-placental adaptation, and 

modulation of lamb birth weight. Livestock Research for 

Rural Development. Vol. 24, No. 9, pp: 2012-2025. 

2. Arbabi S.; Ghoorchi, T. and Ramzanpour, S., 2017. Use 

of an in vitro rumen gas production technique to evaluate the 
nutritive value of five forage to concentrate ratios. Iranian 

Journal of Applied Animal Science. Vol. 7, No. 2,  

pp: 249-257. 

3. Brink, D.R., 1990. Effects of body weight gain in early 

pregnancy on feed intake, gain, body condition in late 

pregnancy and lamb weights. Small Ruminant Research.  

Vol. 3, pp: 421-424. 

4. Corner, R.A.; Kenyon, P.R.; Stafford, K.J.; West, D.M.; 

Oliver, M.H.; Lopez-Villalobos, N.; Morris, S. and Oliver, 

M., 2008. Effect of nutrition from mid to late pregnancy on 

the performance of twin- and triplet-bearing ewes and their 

lambs. Australian Journal of Experimental Agriculture.  
Vol. 48, pp: 666-671. 

5. Curll, M.L.; Davidson, J.L. and Freer, M., 1975. 
Efficiency of lamb production in relation to the weight of the 

ewe at mating and during pregnancy. Australian Journal of 
Agricultural Research. Vol. 26, pp: 553-565. 

6. De Moraes, A.B.; Candal Poli, C.H.E.; Fischer, V.; 

Fajardo, N.M.; Aita, M.F. and da Porciuncula,  

G.C., 2016. Ewe maternal behavior score to estimate lamb 

survival and performance during lactation. Acta Scientiarum, 
Animal Sciences. Vol. 38, No. 3, pp: 224-230. 

7. Dwyer, C.M., 2003. Behavioural development in the 
neonatal lamb: effect of maternal and birth-related factors. 

Theriogenology. Vol. 59, pp: 1027-1050. 

8. Dwyer, C.M. and Lawrence, A.B., 1998. Variability in the 

expression of maternal behaviour in primiparous sheep: 
Effects of genotype and litter size. Applied Animal Behaviour 

Science. Vol. 58, pp: 311-330. 

9. Dwyer, C.M. and Lawrence, A.B., 2005. A review of the 
behavioural and physiological adaptations of hill and lowland 

breeds of sheep that favour lamb survival. Applied Animal 
Behaviour Science. Vol. 92, pp: 235-260. 

10. Elhadi, A.; Salama, A.A.K.;  Such, X.;  Albanell, E.; 

Toral,  P.G.; Hervas, G.; Frutos, P. and Caja, G., 2019. 
Effects of shearing 2 breeds of dairy ewes during lactation 
under mild winter conditions. Journal of Dairy Science.   

Vol. 102, No. 2, pp: 1712-1724. 

11. Everett-Hincks, J.M.; Blair, H.T.; Stafford, K.J.; Lopez 

Villalobos, N.; Kenyon, P.R. and Morris, S.T., 2005a. The 

effect of pasture allowance fed to twin- and tripletbearing 
ewes in late pregnancy on ewe and lamb behaviour and 

performance to weaning. Livestock Production Science.  

Vol. 97, pp: 253-66. 

12. Everett-Hincks, J.M.; Lopez-Villalobos, N.; Blair, H.T. 

and Stafford, K.J., 2005b. The effect of ewe maternal 

behaviour score on lamb and litter survival. Livestock 

Production Science. Vol. 93, pp: 51-61. 

13. Gardner, D.S.; Buttery, P.J.; Daniel, Z. and Symonds, 

M.E., 2007. Factors affecting birth weight in sheep: maternal 
environment. Reproduction. Vol. 133, pp: 297-307. 

14. Geenty, K.G. and Rattray, P.V., 1987. The energy 
requirements of grazing sheep and cattle. In Livestock 

Feeding on Pasture. Edited by AM Nicol. New Zealand 

Society of Animal Production, Hamilton, New Zealand.  
pp: 39-53. 

15. Gronqvist, G.; Hickson, R.; Corner-Thomas, R.; Kenyon, 

P.; Stafford, K. and Morris, S., 2016. Does ewe nutrition 

 (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125284   

http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd24/9/cont2409.htm
http://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd24/9/cont2409.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218311020#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302/102/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302/102/2


  ....رفتار و ر عملکردباواسط تا اواخر آبستنی  در طول دوره های آبستن نژاد زندیمیش اثر تغذیهکلهر و همکاران                              

142 

during pregnancy affect the neonatal behaviour of twin-born 

lambs? pp: 8-13 in: Proc. Conf. New Zealand Soc. Anim. 
Prod. New Zealand. 

16. Hashemi, M.; Zamiri, M.J. and Safdarian, M., 2008. 
Effects of nutritional level during late pregnancy on colostral 

production and blood immunoglobulin levels of Karakul 

ewes and their lambs. Small Ruminant Research. Vol. 75,  
pp: 204-209. 

17. Jafaroghli, M.; Safari, A.; Shadparvar, A.A. and Ghavi 

Hossein-Zadeh, N., 2019. Genetic analysis of ewe 

productivity traits in Baluchi sheep. Iranian Journal of 
Applied Animal Science. Vol. 9, No, 4, pp: 651-657. 

18. Kenyon, P.R.; Morel, P.C.H. and Morris, S.T., 2004. 
Effect of liveweight and condition score of ewes at mating, 

and shearing mid-pregnancy, on birthweights and growth 

rates of twin lambs to weaning. New Zealand Veterinary 
Journal. Vol. 52, pp:145-149. 

19. Kleemann, D.O.; Walker, S.K.; Walkley, J.R.W.; 

Ponzoni, R.W.; Smith, D.H.; Grimson, R.J. and Seamark, 

R.F., 1993. Effect of nutrition during pregnancy on birth 
weight and lamb survival in Fec Booroola South Australian 

Merino ewes. Animal Reproduction Science. Vol. 31,  

pp: 213-224. 

20. Koushki, R.; Mansoori Yarahmadi, H.; Khaldari, M.; 

Fakhraei, J. and Karkoodi, K., 2019. Milk yield and blood 
metabolite profile in late pregnancy in Lori ewes receiving 

diets containing undegradable protein sources. Iranian 

Journal of Applied Animal Science. Vol. 9, No. 4,  
pp: 643-650. 

21. Macias-Cruz, U.; Vicente-Perez, R.; Mellado, M.; 

Abelardo Correa-Calderon, A.; Meza-Herrera, C A. and 

Avendano-Reyes, L., 2017. Maternal undernutrition during 
the pre- and post-conception periods in twin-bearing 

hairsheep ewes: effects on fetal and placental development at 

mid-gestation. Tropical Animal Health and Production.  
Vol. 49, pp: 1393-1400. 

22. Morini Junior, J.C.; Morini, A.C.; Branco Motta, L.C.; 

Ambrosio, C.E.; Favaron, P.O.; Verechia Rodrigues, 

F.T.; Oliveira Ribeiro, L.A.; Bertolini, L.R.; Bertolini, 

M.; Miglino, M.A. and Bombonato, P.P., 2018. Mid-
pregnancy ewe shearing and the effects on fetus liver and 

muscle glycoprotein deposits. Animal Reproduction. Vol. 15, 

No. 4, pp: 1246-1252. 

23. Notter, D.R.; Lewis, G.S.; Taylor, J.B.; Mousel, M.R. and 

Leeds, T.D., 2018. Effects of rearing triplet lambs on ewe 
productivity, lamb survival and performance, and future ewe 

performance. Journal of Animal Science. Vol. 96,  

pp: 4944-4958. 

24. Ocak, N.; Cam, M.A. and Kuran, M., 2005. The effect of 

high dietary protein levels during late gestation on colostrum 

yield and lamb survival rate in singleton-bearing ewes. Small 

Ruminant Research. Vol. 56, pp: 89-94. 

25. O'Connor, C.E. and Lawrence, A.B., 1992. Relationship 

between lamb vigor and ewe behavior at parturition. Animal 
Production. Vol. 54, pp: 361-366. 

26. Peart, J.N., 1967. Effect of different levels of nutrition 
during late pregnancy on subsequent milk production of 

Blackface ewes and on growth of their lambs. Journal of 
Agricultural Science. Vol. 68, pp: 365-371. 

27. Redmer, D.A.; Wallace, J.M. and Reynolds, L.P., 2004. 
Effect of nutrient intake during pregnancy on fetal and 

placental growth and vascular development. Domestic 

Animal Endocrinology. Vol. 27, pp: 199-217. 

28. Rosales Nieto, C.A.; Ferguson, M.B.; Macleay, C.A.; 

Briegel, J.R.; Wood, D.A.; Martin, G.B.; Bencini, R. and 

Thompson, A.N., 2018. Milk production and composition, 

and progeny performance in young ewes with high merit for 

rapid growth and muscle and fat accumulation. Animal.  

Vol. 12, pp: 2292-2299. 

29. Salemi, A.; Vatankhah, M. and Asadi, B., 2017. 
Phenotypic and genetic analysis of Lori-Bakhtiari lamb's 
longevity up to yearling age for autosomal and sex-linked 

chromosomes. Iranian Journal of Applied Animal Science. 

Vol. 7, No. 1, pp: 37-44. 

30. SAS Institute. 2003. SAS®/STAT Software, Release 9.1. 
SAS Institute, Inc., Cary, NC. USA. 

31. Walkom, S.F. and Brown, D.J., 2017. Genetic evaluation of 
adult ewe bodyweight and condition: relationship with lamb 

growth, reproduction, carcass and wool production. Animal 

Production Science. Vol. 57, pp: 20-32. 
 

 (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125284   

https://link.springer.com/journal/11250


Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 4, Winter 2020 

 

 

 

The effect of feeding Zandi pregnant ewes during mid to late 

pregnancy on the performance and behavior of ewes and lambs 

during 24 hours after birth 
 

 

 

 Mohammad Kalhor: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and 

Natural Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

 Nima Eila*: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

 Abolfazl Zarei: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran  

 Alireza Noshary: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

 

Received: October 2020   Accepted: December 2020 
 

 

Keyword: Performance, Nutrition, Zandi Ewes, MBS, Lamb 
 

 

Abstract 

nima.eila@kiau.ac.irs email: ’Corresponding Author*  

 

 

The present experiment was performed to evaluate the effect of feeding ewes with two 

different feeding levels during mid- and late pregnancy on the performance and behavior of ewes 

and lambs during 24 hours after birth. In order to test 112 ewes of Zandi singleton breed that 

were pregnant, they were randomly divided into 4 feeding levels in mid and late pregnancy in 4 

treatments and 4 replications (7 repetitions per head). Experimental treatments include: 1- 

Feeding with 4 cm forage in mid-pregnancy and feeding with 4 cm forage in late pregnancy  

(4-4), 2- Feeding with 4 cm forage in mid-pregnancy and feeding with 2 cm forage in Late 

pregnancy (4-2), 3- Forage feeding 2 cm in mid-pregnancy and forage feeding 4 cm in late 

pregnancy (2-4), 4- Forage feeding 2 cm in mid-pregnancy and forage feeding Were 2 cm in late 

pregnancy (2-2). According to the results, the weight of ewes and the birth weight of their lambs 

that used 4 cm forage in mid and late pregnancy had a significant increase compared to other 

groups (P<0.05). Lambs born from 4-4 group ewes moved less towards their mother to 

communicate (P<0.05). In general, the results of the present experiment showed that feeding 

ewes in late gestation with four cm of forage could have better performance on ewes and lambs 

born. 
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