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چکیده
آزمایش حاضر بهمنظور ارزیابی اثر تغذیه میشها با دو سطح تغذیهای متفاوت در طول اواسط و اواخر آبستنی بر عملکرد و رفتار میشها و
برهها در طول  24ساعت پس از تولد انجام شد .جهت انجام ازمایش  112رأس میش نژاد زندی تک قلوزا که آبستن بودند در  4تیمار و  4تکرار
(هر تکرار حای  7راس) بهطور تصادفی در  2سطح تغذیهای در اواسط و اواخر آبستنی تقسیم شدند .تیمارهای آزمایشی شامل -1 :تغذیه با علوفه
 4سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در اواخر آبستی ( -2 ،)4-4تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه
 2سانتیمتر در اواخر آبستی ( -3 ،)2-4تغذیه با علوفه  2سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در اواخر آبستی ( -4 ،)4-2تغذیه
با علوفه  2سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه  2سانتیمتر در اواخر آبستنی ( ،)2-2بودند .برطبق نتایج وزن میشها و وزن تولد برههای
آنها که در اواسط و اواخر آبستنی از علوفه  4سانتیمتری استفاده کرده بودند ،افزایش معنیداری نسبت به سایر گروهها داشتند (.)P<0/05
برههای متولد شده از میشهای گروه  4-4کمتر به سمت مادر خود برای ایجاد ارتباط حرکت کردند ( .)P<0/05بهطورکلی نتایج آزمایش حاضر
نشان داد تغذیه میشهای آبسنن در اواخر ابستنی با علوفه چهار سانتیمتر می تواند عملکرد بهتری بر میشها و برههای متولد شده داشته باشد.
کلمات کلیدی :عملکرد ،تغذیه ،میش زندی ،رفتار مادری ،بره
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولnima.eila@kiau.ac.ir :
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کلهر و همکاران

اثر تغذیه میشهای آبستن نژاد زندی در طول دوره اواسط تا اواخر آبستنی بر عملکرد و رفتار....

مقدمه
ایران دارای رشد بسیار محدود علوفه مراتع در ماههای زمستان
میباشد و نمیتواند مرتع مناسبی در اختیار میش قرار دهد ،بهویژه
میشهایی که جنین دوقلو و سهقلو داشته و باید دارای تغذیه نرمال
و مطلوب در دوران آبستنی باشند ( Salemiو همکاران .)2017 ،تغذیه
ضعیف در دوران آبستنی نه تنها وزن تولد بره و زندهمانی آن ،بلکه
رفتار میش و بره را پس از تولد و عملکرد محور هیپوتاالموس-هیپوفیز
آدرنال را در بره ،تحت تأثیر خود قرار میدهد .دالیل مستند اثر سوءتغذیه مزمن بر رفتار بلندمدت ،پاسخ به عوامل استرسزا و موفقیت
تولیدمثل نتاج ،شناخته شده نیست .برههای میشهایی که از اواسط
آبستنی تا زمان زایمان دارای تغذیه متوسط بودند ،پس از تولد ایستادن
سریعتر ،مکیدن سریعتر پستان و دنبال کردن مادر را در مقایسه با
برههای متولد شده از میشهای تغذیه آزادانه در مرتع را از خود نشان
دادند ( Gronqvistو همکاران .)2016 ،تغذیه میش و شرایط بدن
میش قبل از پرورش و طول دوران آبستنی ،اثرات معنیداری بر وزن
تولد برهها دارد .در یک گروه پرورش روستایی ،بهنظر میرسد که سوء
تغذیه متوسط مزمن ،بیشتر از شرایط سوء تغذیه شدید یا گرسنگی
میتواند تأثیرگذار باشد .در  2/3ابتدایی آبستنی ،نیازهای غذایی میش
برای نگهداری ،مشابه به نیازهای میشهای غیرآبستن است اما در 1/3
انتهایی این دوران نیاز به انرژی قابل متابولیسم در حدود 100-50
درصد افزایش مییابد ،که این افزایش بهمنظور تأمین رشد تصاعدی
جنین میباشد ( Arbabiو همکاران .)2017 ،نیازهای غذایی میشها
در طول دوران آبستنی به وزن زنده میش و تعداد جنین بستگی دارد.
برای مثال ،یک ماه قبل از زایمان ،میشهای تکقلو زا ،دوقلو زا و سه
قلو زا ،بهترتیب  6/5 ،4/6 ،2/6مگا ژول انرژی قابل متابولیسم بیشتری
در روز نیاز خواهند داشت ( Geentyو Kenyon .)1987 ،Rattray
( )2004در نتایج خود بیان کردند که اگر در طول اواسط و اواخر آبستنی
میشهای دوقلو و سهقلو زا در مراتعی با علوفهای با حداقل ارتفاع 4
سانتیمتر (تقریباً  1200کیلو ژول ماده خشک) تغذیه نمایند میتوانند
وزن تولد نرمال برهها را داشته باشند .تغذیه میش و اندازه جفت ،دو
فاکتور عمده هستند که وزن تولد بره را تحت تأثیر قرار میدهند .در
گوسفند ،رشد جفت در روزهای  40و  75-80آبستنی ،زمانی که جفت
حداکثر اندازه خود را دارد ،بهسرعت اتفاق میافتد ( Redmerو همکاران،
 Macias-Cruz .)2004و همکاران ( )2017در آزمایشات خود گزارش
کردند که رشد جنین و جفت میشهای آبستن عمدتاً هنگامی تغییر
میکند که سوءتغذیه بهطور همزمان قبل از شروع آبستنی و در طول
یک سوم اول آبستنی رخ دهد از طرفی  Addahو همکاران ()2012
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در میشهای دارای شرایط
بدنی مناسب ،سوءتغذیه در روزهای  45الی  90آبستنی ممکن است
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در رشد جفت در مقایسه با سوء تغذیه در سایر ماههای آبستنی اثرات
منفی کمتری داشته باشد .اصطالح رفتار مناسب مادری ،برای زندهمانی
جنین و بره ضروری میباشد .رفتارهای مناسب مادری شامل :تیمار
کردن و لیسیدن بره ،به آرامی بع بع کردن ،نگه داشتن بره در کنار خود،
همراهی بره در فرآیند مکیدن شیر و شناسایی بره هست .رفتار بره
شامل بع بع کردن ،تالشهای موفق برای مکیدن شیر ،در کنار مادر
ماندن میباشد و شناسایی مادر نیز با زندهمانی بره در ارتباط هست
( Dwyerو  .)2005 ، Lawrenceتأثیر تغذیه میش در زمان آبستنی
بر روی رفتار صدایی میش و بره ثابت نیست Everett-Hincks .و
همکاران ( )2005aگزارش کردند که رفتار مربوط به صداکردن بره و
میش در  12-24ساعت بعد از تولد ،تحت تأثیر تغذیه مادر قرار
میگیرد .آنها در نتایج خود مشاهده کردند میشهایی که برای تغذیه
به مرتعی با پوشش علوفه به طول  2سانتیمتر دسترسی دارند ،تن
صدای باالتری در مقایسه با میشهایی که علوفه به طول  6سانتیمتر
در اختیار آنها قرار گرفت ،داشتند .نتایج  Everett-Hincksو همکاران
( ،)2005aخاطر نشان نمود که تغذیه ضعیف مادر میتواند به رفتار و
تن صدای بره آسیب برساند و نیز موجب ارتباط ضعیف بین بره و
میش گردد .از آنجاییکه وزن تولد بره و زندهمانی آن و همچنین
رفتار میش و بره به تغییر دادن تغذیه میش در بین روز  70آبستنی
تا زایمان میباشد ،مطالعه حاضر بهمنظور تعیین اثر تغذیه میش در
اواسط آبستنی (روز  70الی  )107و اواخر آبستنی (روزهای  108الی
 )145بر روی عملکرد میش و رفتار میش و بره در طول  24ساعت
پس از تولد انجام شد.

مواد و روشها
طراحی آزمایش و حیوانات :جهت انجام ازمایش  112رأس
میش نژاد زندی تک قلوزا که در طول یکدوره زمانی  17روزه با قوچهای
نژاد زندی تالقی داده شده بودند در  4تیمار و هر تیمار با  4تکرار
(هر تکرار حای  7راس) بهطور تصادفی در  2سطح تغذیهای در اواسط
و اواخر آبستنی تقسیم شدند .تیمارهای آزمایشی شامل -1 :تغذیه با
علوفه  4سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در
اواخر آبستی ( -2 ،)4-4تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در اواسط آبستنی
و تغذیه با علوفه  2سانتیمتر در اواخر آبستی ( -3 ،)2-4تغذیه با علوفه
 2سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه با علوفه  4سانتیمتر در اواخر
آبستی ( -4 ،)4-2تغذیه با علوفه  2سانتیمتر در اواسط آبستنی و تغذیه
با علوفه  2سانتیمتر در اواخر آبستنی ( ،)2-2بودند .این آزمایش در
بازه زمانی  1398/7/1الی  1399/3/31انجام شد .در این ازمایش دوره
اوسط آبستنی از روز  70الی  107و دوره اوخر آبستنی از روز 108
الی  147درنظر گرفته شد .طول علوفه کمتر از  2سانتیمتر (معادل
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 700کیلوگرم ماده خشک در هکتار) و همچنین علوفه بلندتر از 4
سانتیمتر (معادل  1300کیلوگرم ماده خشک در هکتار) تغذیه شدند.
سطوح تغذیه میشها بر مبنای درجه آبستنی آنها و وزن زنده،
باالنس شد.
مدیریت چراگاه :چراگاه استفاده شده در مزرعه کشت گندم
پاییزه در شهرستان شهریار ( 51.0332° Eو  )35.6096° Nواقع در
جنوبغرب استان تهران بود .ارتفاع علوفه چراگاه که از نوع علوفه قصیل
گندم ( )cereal forageبود ،بهصورت هفتگی به کمک یک خطکش
مخصوص ( )rising plate meterو با استفاده از فرمول زیر اندازهگیری شد:
( /2متوسط ارتفاع اندازهگیری شده (= )50 -سانتی متر) ارتفاع علوفه
ماده خشک علوفه هردو هفته یکبار با استفاده از یک صفحه مخصوص
رشد از طریق فرمول زیر نیز برآورد گردید:
 × 1/49( + 250متوسط ماده خشک اندازهگیری شده) =ماده خشک
ارتفاع علوفه و مقدار ماده خشک بر مبنای کل علوف (از رأس تا خاک)
محاسبه شدند .ارتفاع علوفه از طریق چرای چرخشی میشها در بین
 16قطعه چراگاه بهصورت  4گروه با حداکثر ارتفاع  2سانتیمتر و 4
گروه با حداقل ارتفاع  4سانتیمتر ،حفظ میشد .برای اطمینان از این
که ارتفاع علوفه بهطور متوسط  2سانتیمتر باقی بماند ،میشها به
چراگاههایی با  2سانتیمتر علوفه جابهجا میشدند ،اگر چه مقدار علوفه
به زیر  1/5سانتیمتر کاهش مییافت .بهعالوه ،اگر علوفههای چراگاه
دیگر که دارای ارتفاع  2سانتیمتر بودند ،به بیش از  2سانتیمتر افزایش
مییافتند ،میشها به این چراگاه انتقال داده میشدند تا از افزایش
بیش از حد ارتفاع علوفهها پیشگیری شود .حداقل ارتفاع علوفه برابر
 4سانتیمتر از طریق جابهجا کردن میشها از چراگاه به هنگامیکه
ارتفاع علوفه آن به زیر  4سانتیمتر کاهش مییافت ،در درون چراگاهی
با ارتفاع علوفه  5سانتیمتر صورت میگرفت .این جابهجاییها موجب
میشد که میشهای داخل گروه علوفه  2سانتیمتر ،از علوفه به ارتفاع
 1تا  2سانتیمتر و میشهای داخل گروه  4سانتیمتر ،از علوفه به
ارتفاع  3الی  6سانتیمتر ،برخوردار گردند .دو روز پس از زایمان ،میشها
و برههایش بهداخل چراگاههایی که دارای حداقل علوفه  4سانتیمتر
بودند منتقل شد و در آنجا تا روز  90شیردهی نگهداری شدند.
عملکرد میش :وزن زنده میش در طول یک ساعت پس از این
که از داخل چراگاه در روزهای  107 ،92 ،70و  147آبستنی خارج
میشدند و همچنین در روزهای  42و  90شیردهی اندازهگیری شد.
همچنین افزایش وزن میشها در بازه زمانی  107-70و 147-108
نیز محاسبه گردید.
غلظت متابولیتهای میشها :در روزهای  130و  ،139بهازاى
هر تکرار دو میش بهطور تصادفى انتخاب و خونگیرى از آنها انجام
شد و پس از  20دقیقه سانتریفیوژ در  3000دور بر دقیقه ،پالسمای
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خون براى غلظت گلوکز ،اسیدچرب غیراشباع ( )NEFAو بتا هیدروکسی
بوتیرات ( )β-OHBجدا شده و نمونهها تا زمان انجام آزمایشها در
دمای  -20 ̊Cنگهداری شد .جهت اندازهگیری غلظت گلوکز ،اسیدچرب
غیراشباع ( )NEFAو بتا هیدروکسی بوتیرات ( )β-OHBاز کیتهای
پارس آزمون استفاده شد .در نهایت مقدار غلظت گلوکز بهوسیله روش
آنزیمی هگزوکیناز ،مقدار  NEFAبهوسیله روش آنزیمی آسیل کوآنزیم
 Aسنتتاز /آسیل کوآنزیم  Aاکسیداز و مقدار  β-OHBبهوسیله روش
آنزیمی بتاهیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز در طول موج  340نانومتر
بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر  BIOWAVEمدل  F2100ساخت
کشور انگلستان تعیین شدند.
رفتار میشها و برهها :در طول دوره زایمان ،میشها سه بار در
روز بهوسیله چوپانهای با تجربه مورد مشاهده قرار گرفتند تا برههای
تازه متولدشده شناسایی شوند و اگر میشی نیاز به کمک در زایمان
داشت به آن کمک شود 24 .ساعت بعد از زایمان رفتار مادری میشها
بهوسیله  MBSمورد ارزیابی قرار گرفت .بهعالوه ،رفتار صدا کردن
برهها توسط میشها بهمدت  5دقیقه بعد از اینکه برهاش آزاد شد
مورد ارزیابی قرار گرفت .فراوانی میشهایی که با صدای بلند و صدای
کوتاه بع بع مینمودند نیز هم ثبت گردید ( Everett-Hincksو همکاران،
.)2005b
عملکرد برهها :در طی  12الی  24ساعت اول پس از تولد ،برهها
به مادرانشان شناسانده شده ،شماره گوش زده شده و جنسیت و وزن
تولد آنها ثبت گردید .پس از اتمام فرآیند نصب شماره گوش ،تمامی
برههای یک شکم ،کنار هم جمع شده و رها میشدند .فراوانی تعداد
بع بع برهها ،مدت زمان الزم برای ایستادن بره ،مدت زمان الزم برای
برقراری ارتباط با مادر ،مدت زمان الزم برای شیر خوردن ،مدت زمان
الزم برای ترک کردن مادر و مدت زمان الزم جهت تعقیب مادر نیز
ثبت شدند ( Everett-Hincksو همکاران.)2005b ،
آنالیزهای آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام
گرفت و دادههای حاصل از این آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری
 )2003( SASو روش مدلهای خطی عمومی ()General Linear Model
آنالیز شدند و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال  5درصد ( )P<0/05مقایسه شدند .مدل آماری طرح بهصورت
 Yij= µ+ Ai+ eijبود .در این مدل  :Yijمقدار هر مشاهده برای صفت
مورد مطالعه :µ ،میانگین مشاهدات :Ai ،اثر تیمارهای آزمایشی و :eij
اثر خطای آزمایشی میباشند.

نتایج
وزن زنده میش و متوسط افزایش وزن روزانه میش :بر
طبق نتایج جدول  1وزن میشهایی که در اواخر آبستنی از علوفه 4
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در تیمارهای  4-4و  2-4نسبت به  2-2افزایش معنیداری داشتند
(.)P<0/05

سانتیمتری استفاده کرده بودند ( 4-4و  )2-4نسبت به میشهایی
که در اواخر از علوفه  2سانتیمتری ( 2-2و  )4-2استفاده کرده بودند،
افزایش معنیداری داشتند ( .)P<0/05همچنین در روز  42وزن میشها

جدول  :1اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده میشها در دوران آبستنی و شیردهی
وزن زنده میشها در دوران آبستنی (گرم)

تیمارها
4-4
4-2
2-4
2-2

وزن زنده میشها در دوران شیردهی (گرم)

P70

P92

P107

P147

L42

L90

54.9
57.0
55.8
56.0

64.1a
57.1b
62.4a
57.5b

68.0a
56.9b
67.0a
56.6b

75.1a
69.9b
70.2b
62.6c

62.9a
60.4ab
62.7a
59.6b

59.7
59.5
58.7
58.0

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

از روز  70الی  107آبستنی ،متوسط افزایش وزن روزانه میشهایی
که ابتدا از علوفه با ارتفاع  2سانتیمتر تغذیه کرده بودند ،کمتر از
میشهایی بود که با علوفه  4سانتیمتر تغذیه نمودند ( ،P<0/05جدول
 .)2میشهایی که در گروه علوفه  4سانتیمتر باقی ماندند (،)4-4

مقدار افزایش وزن آنها باالتر از سایر تیمارها بود ( .)P<0/05در روز
 147آبستنی میشهای گروه  2-2نسبت به میشهای گروههای دیگر
سبکوزن تر بودند ( )P<0/05و میشهای گروه  4-4سنگینوزنتر از
میشهای دیگر بودند (.)P<0/05

جدول  :2اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن زنده میشها در اواسط و اواخر آبستنی
تیمارها

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

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

P70-P107

P108-P147

280a
190b
258a

542a
247c
338b

4-4
4-2
2-4

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

غلظت متابولیتهای میشها :بر طبق نتایج ارائه شده در جدول
 ،3در روز  130آبستنی ،به میشهایی که علوفه  4سانتیمتری (4-4
و  )2-4خورانده شد ،مقدار  β-OHBکمتر و گلوکز بیشتر بود
( )P<0/05در مقایسه با میشهایی که با علوفه  2سانتیمتری تغذیه
نمودند ( 2-4و  .)2-2به عالوه میشهایی که در گروه تیماری 2-2
بودند ،دارای  NEFAبیشتری نسبت به میشهای گروه تیماری دیگر

بود ( .)P<0/05در روز  139آبستنی ،میشهایی که در گروه 4-4
بودند مقدار  β-OHBباالتری نسبت به میشهایی که در گروههای
تیماری دیگر بودند ،داشتند ( .)P<0/05همچنین در روز  139آبستنی
غلظت  NEFAدر بین تمام تیمارها ،میشهایی که علوفه  4-4دریافت
کردند دارای باالترین مقدار بودند ( .)P<0/05در روز  139هیچ اختالف
معنیداری برای غلظت گلوکز در بین میشها وجود نداشت (.)P>0/05

جدول  :3اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت متابولیتهای پالسمای خون میشهای آبستن
تیمارها
4-4
4-2
2-4
2-2

بتاهیدروکسی بوتیرات (میلیمول/لیتر)

گلوکز (میلیمول/لیتر)

اسیدچرب غیراشباع (میلی مول/لیتر)

P130

P139

P130

P139

P130

P139

0.78b
0.90a
0.73b
0.90a

0.91a
0.75b
0.80b
0.80b

0.91b
0.99b
0.99b
0.77a

1.04a
0.77c
0.92b
0.63c

2.18b
1.99a
2.20b
2.02a

2.03
2.05
2.03
2.08

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

وزن زنده و متوسط افزایش وزن روزانه بره :بر طبق نتایج
موجود در جدول  ،4برههای متولدشده از میشهای گروه علوفه ،4-4
سنگینوزنتر از برههای گروه علوفه  2-2بودند ( .)P<0/05برههایی
136

که از میشهای گروه  4-2علوفه بهدنیا آمدند ،در زمان تولد در مقایسه
با برههای گروه  4-4سبکوزن تر بودند ( .)P<0/05بهعالوه ،در گروه
 4-2تمایل به سمت وزن تولد بیشتر نسبت به گروه  2-2مشاهده
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تولد تا روز  42شیردهی بیشتر از گروه  2-2بود ( .)P<0/05نرخ رشد
در بین روزهای  42و  90شیردهی ،در برههای گروههای  4-4و  2-4نسبت
به برههای گروه  2-2و  4-2بیشتر بود (.)P<0/05

شد .تفاوتی در وزن تولد برههای گروههای  4-2و  2-2مشاهده نگردید.
در روز  42و  90شیردهی ،برههای گروه  2-2سبکوزن تر از برههای
 4-4بودند ( .)P<0/05نرخ رشد برههای گروههای  4-4و  2-4از روز

جدول  :4اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده و افزایش وزن برهها
وزن زنده بره (گرم)

تیمارها
4-4
4-2
2-4
2-2

متوسط افزایش وزن روزانه برهها (گرم/روز)

تولد

L42

L90

L0-42

L43-90

4.4a
4.0ab
4.2a
3.9b

16.6a
15.9ab
15.4ab
14.9b

24.7a
23.5ab
23.4ab
22.2b

0.25a
0.23ab
0.24a
0.22b

0.18a
0.17b
0.18a
0.17b

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

تیمارها اختالف معنیداری نداشتند ( .)P>0/05درصد کمتری از میشهای

رفتار میش و بره :جدول  5درجه رفتار مادری ( )MBSو درصد
میشهایی که با صدای بلند و آرام بع بع کردند را نشان میدهد .بر طبق
نتایج درصد میشهایی که با صدای بلند بع بع کردند ،در هیچیک از

تیمار  4-2در مقایسه با تیمار  4-4با صدای آرام بع بع کردند (.(P<0/05
درجه رفتار مادری میشها در بین تیمارها تفاوت معنیداری را نشان نداد
(.)P>0/05

جدول  :5اثر تیمارهای آزمایشی بر درجه رفتار مادری ( )MBSو درصد صدای بلند و آرام میشها
میشهایی که با صدای بلند بع بع کردند

میشهایی که با صدای آرام بع بع کردند

بع بع کردن ()%

بع بع کردن ()%
80.7ab
89.7ab
75.0 b
96.3a

تیمارها

MBS

4-4

2.7

96.6

4-2
2-4
2-2

2.4
2.8
2.4

92.6
93.8
96.8

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر شروع ،مدت زمان و
تعداد بع بع برهها در جدول  6ارائه شده است .در گروه  2-2در طی
 5دقیقه مشاهده ،تعداد برههای کمتری نسبت به برههای گروه 4-4
بع بع نمودند (( )P<0/05جدول  .)6با این وجود ،در بین برههایی که

بع بع کردند ،برههای گروه  2-2زودتر از برههای گروههای تیماری
دیگر صدا کردند ( .)P<0/05هیچگونه اختالف معنیداری در تعداد
بع بعهای انجام شده توسط برهها در بین تیمارها وجود نداشت (.)P>0/05

جدول  :6اثر تیمارهای آزمایشی بر شروع ،مدت زمان و تعداد بع بع برهها
تیمارها

برههایی که بع بع کردند ()%

مدت زمان بع بع کردن (ثانیه)

تعداد بع بع

4-4
4-2
2-4
2-2

95.3a
90.1ab
88.9ab
84.1b

2.1a
2.0a
2.1a
1.4b

2.1
2.1
2.3
2.6

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

نتایج مربوط بهمدت زمان ارتباط و درصد موفقیت ارتباط بین
میش و بره در جدول  7ارائه شده است .ارتباط برهها در گروه 4-4
در مقایسه با برههای گروه  2-2یا  4-2نشان میدهد که تعداد بره

کمتری بهمنظور ایجاد ارتباط ،اقدام به حرکت کردن به سمت مادران
خود نمودند ( .)P<0/05با این وجود نسبت مشابهی از میشها به
طرف برههای خود حرکت نمودند (.)P>0/05
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جدول  :7اثر تیمارهای آزمایشی در ایجاد ارتباط بین میش و بره
تیمارها

ارتباط ()%

میش با بره ()%

بره با میش ()%

مدتزمان ایجاد ارتباط (ثانیه)

4-4
4-2
2-4
2-2

91.6
94.4
87.3
88.4

89.1
89.4
84.5
81.5

16.9a
8.6ab
16.7a
3.1b

3.1
3.0
3.2
3.1

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

بر طبق نتایج ارائه شده در جدول  8درصدی از برهها که سرپا
ایستاده و بهصورت موفقیتآمیزی پستان را مکیدند و همچنین مدت

زمانی که طول کشید تا بره سر پا بایستد و شیر بخورد ،در بین هیچ
یک از چهار گروه اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P>0/05

جدول  :8اثر تیمارهای آزمایشی بر ایستادن و شیر خوردن برهها
تیمارها
4-4
4-2
2-4
2-2

ایستادن بره

شیرخوردن بره

زمان (ثانیه)

زمان (ثانیه)

2.7
2.5
2.9
2.9

4.9
4.7
4.8
4.9

بر طبق نتایج جدول  ،9در بین گروههای آزمایشی برای درصد
میشهایی که بیش از  5متر از محل شمارهزنی فاصله گرفتند و
همچنین مدت زمان تعقیب نمودن میشها توسط برهها ،هیچ اختالف
معنیداری دیده نشد ( .)P>0/05درصد برههایی که همزمان با اینکه

میش از محل شماره زنی فاصله گرفت و آنها مادرشان را تعقیب
نمودند ،برای برههای گروه  4-4بیشتر از برههای گروههای دیگر بود
(.)P<0/05

جدول  :9اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد میشها و مدت زمان الزم برای دور شدن آنها از محل شمارهزنی و درصد و مدت زمان تعقیب برهها
میش بیش از  5متر فاصله گرفت

تیمارها
4-4
4-2
2-4
2-2

برههایی که میشها را تعقیب نمودند

میشهایی که حرکت کردند ()%

زمان فاصله گرفتن (ثانیه)

برههایی که تعقیب کردند ()%

2زمان تعقیب نمودن (ثانیه)

55.6
68.8
48.8
51.6

4.4
4.7
4.8
4.5

93.10a
69.80b
69.70b
61.80b

0.2
0.4
0.3
0.7

میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک نشانه اختالف معنیدار است (.)P<0/05

بر طبق نتایج بهدست آمده در جدول  ،10مدت زمان الزم جهت
برقراری ارتباط میش و بره ،دارای همبستگی منفی با درجه رفتار
مادری میش ( )MBSو وزن زنده میش داشته و همچنین دارای هم
بستگی مثبت با مدتزمان الزم برای اینکه میش از محل شماره زدن
فاصله بگیرد ،میباشد ( .)P<0/05زمان الزم برای ایجاد ارتباط ،با
رفتار بره از جمله تعداد بع بع کردن ،زمان الزم برای بع بع کردن،

138

ایستادن و شیرخوردن ،همبستگی مثبت داشت ( .)P<0/05زمان الزم
برای اینکه بره بتواند سرپا بایستد همبستگی منفی با تعداد برههایی
که بع بع کردند داشت و با مدت زمان الزم برای بع بع کردن ،برقراری
ارتباط ،شیرخوردن ،تعقیب مادر و با مدتزمان الزم جهت اینکه
میش از محل نشانه زدن خارج میشود ،نیز همبستگی مثبت داشت.
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جدول  :10هم بستگی رفتارهای پس از شماره زدن در میش و بره با ضرایب هم بستگی و ارزش P
MBS .2

 .3بع بع
بلند

---

**0.17

**-0.19

265

---

***-0.29

266

265

---

267

265

266

---

 .1میش

 .1وزن میش (روز  30آبستنی)
 MBS .2میش
 .3بع بع بلند میش
 .4بع بع آرام میش
 .5بع بع بره
 .6مدت زمانی که طول کشید تا بره بع بع کند
 .7مدت زمانی که طول کشید تا بره بایستد
 .8مدت زمانی که طول کشید تا بره ارتباط برقرار کند
 .9مدت زمانی که طول کشید تا بره شیر بخورد
 .10مدت زمانی که طول کشید تا میش ترک کند
 .11مدت زمانی که طول کشید تا بره مادر را تعقیب کند

 .4بع
بع آرام

 .5بع بع
بره

 .6زمان الزم
برای بع بع
کردن

 .7زمان الزم
برای
ایستادن

***-0.28

 .8زمان الزم
برای ایجاد
ارتباط

 .9زمان
الزم برای
مکیدن

**-0.20

 .10زمان
الزم برای
ترک کردن

 .11زمان
الزم برای
تعقیب کردن

*-0.21

***-0.36
***0.58

**0.16

*-0.13

*0.20
**0.29

263

261

262

263

---

*-0.14

-0.12+

*0.15

***

**

*

*

*

239

237

238

239

235

---

0.56

0.19

0.24

0.25

0.16

240

238

239

240

236

222

---

***0.40

*0.21

**0.31

*0.16

238

236

237

238

234

219

222

---

**0.32

*0.20
*

89

89

89

89

86

84

89

88

---

108

107

108

108

106

98

106

104

28

---

267

265

266

267

263

239

240

238

89

108

بحث
عملکرد میش و بره :ارتفاع علوفه ،نرخ افزایش وزن زنده میش
را در طول هر دو دوره خوراکدهی (روزهای  70الی  107و  108الی
 147آبستنی) تغییر داد .بهعالوه ،افزایش وزن زنده در اواخر آبستنی
در اثر گروه تیماری ارتفاع علوفه در اواسط آبستنی ،تغییر نمود .در
این مطالعه ،وزن زنده میش در روزهای  70الی  147آبستنی قابل
محاسبه بود ،همچنین این اعداد ممکن است برآورد کمی از تغییر وزن
زنده میش در تمام دوران آبستنی باشد .بااینوجود ،دادهها آزمایش
حاضر بیانگر این بود که افزایش وزن زنده میشها در گروههای تیماری
 4-2 ،4-4یا  2-4ممکن است باعث این باشد که وزن رحم آبستنی
نیز ،به آن اضافه شده باشد .تغییر وزن میشها در گروه  ،2-2کمتر از
رحم آبستن پیشبینیشده بود که بیانگر این مطلب است که این میشها
ممکن است وزن زنده خود را از دست داده باشد ( Koushkiو همکاران،
2017؛  .)2017 ،Brown and Walkomمیش آبستن همیشه قادر به
تأمین نیازهای گلوکز جنین در حال رشد نیست و بنابراین بایستی از
منابع ذخیره انرژی خود در شرایطی که دچار سوءتغذیه میشود استفاده
نماید ( Hashemiو همکاران .)2008 ،افزایش ذخایر چربی با افزایش
غلظت  NEFAو  β-OHBپالسما گزارش داده شده است ( Ocakو
همکاران .)2005 ،غلظت کم بتا هیدرو کسی بوتیرات پالسما ،بیانگر
این مطلب است که یک سطح کافی از خوراکدهی وجود دارد ،با این
وجود غلظتهای باالتر آن بیانگر موبیلیزاسیون چربیهای بدنی است
( Hashemiو همکاران .)2008 ،در روز  130آبستنی ،غلظت β-OHB
پالسما نشاندهنده این مطلب است که میشهایی که در اواخر آبستنی
علوفه با ارتفاع  2سانتیمتر دریافت کردند 2-2( ،و  )4-2ذخایر بدن
را برای درجه باالتری نسبت به میشهایی که علوفه با ارتفاع 4
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سانتیمتر در اختیار داشتند ،بسیج مینمودند .با این وجود در روز
 139آبستنی ،میشهای گروه  4-4دارای  NEFAو  β-OHBباالتری
نسبت به باقی گروههای تیماری بودند که میتواند نشاندهنده این امر
باشد که صرفاً میشهایی که در گروه  4-4بودند دارای ذخایر بدنی
بودند که توانست در مراحل آخر آبستنی بسیج گردد (Morini Junior
و همکاران .)2018 ،برههای میشهایی که در بین روزهای  70الی
 107آبستنی ،علوفه به ارتفاع  2سانتیمتر ( )4-2و در بین روزهای
 108الی  147آبستنی علوفه به ارتفاع  4سانتیمتر ( )4-4دریافت
کرده بودند اختالف معنیداری در وزن تولد با برههای میشهایی که
در همین بازه زمانی از علوفه به ارتفاع  4سانتیمتر ( )4-4دریافت
نمودند ،نداشتند .بهعالوه برههای میشهایی که در روزهای  70الی
 147آبستنی علوفه به ارتفاع  2سانتیمتر ( )2-2دریافت نمودند ،اختالف
معنیداری با وزن تولد برههای گروه  4-2نداشتند .این امر نشان
میدهد که تغذیه بین روزهای  108الی  147آبستنی میتواند اهمیت
بیشتری نسبت به تغذیه در روزهای  70الی  107آبستنی برای تأثیر
بر وزن تولد برهها داشته باشد .این یافتهها مشابه با یافتههای Brink
( )1990بود که گزارش نمود میشهایی که  1 ،0/5و  1/5برابر بیشتر
از مقادیر انرژی مورد نیاز خود در طول روز اول الی  109آبستنی
دریافت نمودند و سپس بهصورت اختیاری در طول  40روز آبستنی
تغذیه نمودند ،برههایی با وزن زنده مشابه بهدنیا آوردند .در نتایج دیگر
از محققین اعالم شده است ،زمانی که به میشهایی که تغذیه با سطح
پایین و سطح باال در اواسط آبستنی داده شود (روز  50الی 100
آبستنی) ،برههایی با وزن تولد مشابه به دنیا خواهد آمد (Kleemann
و همکاران1993 ،؛  Jafaroghliو همکاران .)2019 ،برههایی که در
گروه  4-4بهدنیا آمدند ،در هنگام از شیرگیری (روز  90شیردهی)
سنگینوزنتر بوده و متوسط افزایش وزن روزانه بیشتری تا روز 42
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شیردهی نسبت به برههای گروههای  2-2داشتند .این یافته متفاوت
از نتایج  Kenyonو همکاران ( )2004بود که گزارش کردند در روز
 37شیردهی اما نه در روز  ،87برههای متولدشده توسط میشهای
گروه علوفه با ارتفاع  4سانتیمتر در اواسط و اواخر آبستنی ،سنگین
وزنتر از برههای متولدشده از میشهایی بودند که علوفه به ارتفاع 2
سانتیمتر دریافت نمودند .این افزایش در نرخ رشد ،احتماالً ناشی از
تولید بیشتر شیر بود .سوء تغذیه در دوران اواخر آبستنی میتواند رشد
و نمو پستانی را محدود نماید که در نتیجه باعث تأخیر در رسیدن به
تولید شیر کامل در میش شده و مقدار کل تولید شیر کمتری را در
طول دوران شیردهی ایجاد نماید (1967 ،Peart؛  Rosales Nietoو
همکاران Curll .)2018 ،و همکاران ( )1975گزارش نمودند که برههای
میشهایی که در اواسط آبستنی از افزایش وزن برخوردار بودند ،افزایش
وزن روزانه بیشتری را پس از تولد در مقایسه با برههای میشهایی
که در همین دوران وزن از دست دادند ،داشتند .در مطالعه حاضر،
میشهایی که گروه تیماری ارتفاع علوفه آنها از اواسط تا اواخر
آبستنی 4-4 ،بود بزرگترین افزایش وزن را در اواخر آبستنی داشتند.
این افزایش وزن ،نرخ رشد برههای آنها را از روز تولد تا روز 42
شیردهی تحت تاثیر قرار داد و همانطورکه مشاهده شد برههای متولد
شده در گروههای علوفه  4-4سنگینتر از سایر گروهها بود .بنابراین،
بهنظر میرسد که نرخ افزایش وزن یا کاهش وزن میشها در اواسط
و اواخر آبستنی ،رشد برههایشان را پس از تولد تحت تأثیر خود قرار
می دهد.
رفتار میش و بره :تعداد بع بع کردن میش ،بهویژه بع بع آرام،
در تعیین ارتباط بین میش و بره مورد توجه بوده و بنابراین برای
زندهمانی بره ضروری و مهم هست ( Dwyerو .)2005 ، Lawrence
بع بع آرام مادر بهعنوان یک بع بع هشدار دهنده درنظر گرفته میشود
که انحصاری برای برهاش میباشد ،درحالیکه بع بع بلند نوعی اعتراض
یا بع بع ناشی از اعتراض هست ( Dwyerو  .)1998 ، Lawrenceدر
این مطالعه ،میشهایی که در اواسط و اواخر آبستنی ( )4-4علوفه 4
سانتیمتری دریافت نمودند احتماالً بیشتر تمایل به بع بع کردن آرام
نسبت به میشهایی که در گروه  2-4بودند ،داشتند .در مقابلEverett ،
 Hincksو همکاران ( )2005aگزارش کردند که میشهای دوقلوزایی
که در روز  64آبستنی تا یک روز پس از زایمان علوفه  2سانتیمتری
دریافت نمودند در مقایسه با میشهای دوقلوزایی که علوفه  6سانتیمتر
دریافت نمودند دارای نرخ باالتری از بع بع آرام بودند De Moraes .و
همکاران ( MBS )2016را  24ساعت پس از تولد بره با درنظر گرفتن
فاصله میش از بره و نزدیک شدن یک فرد به آنها ،رفتار میش ،وزن
جفت ،زندهمانی بره تا دو ساعت بعد از تولد و همچنین افزایش وزن
برهها تا زمان از شیرگیری را ارزیابی کردند و گزارش نمودند که بیش
140

از  ٪90میشها حتی اگر نسبت به حضور افراد بسیار حساس بودند،
از رفتار مادرانه کافی برخوردار بودند ،بین  MBSو رفتار مادرانه ،میزان
مرگ و میر بره و افزایش وزن زنده ارتباط معنیداری مشاهده نکردند
و تحت این شرایط نتیجه گرفتند که  MBSمعیار مفیدی برای برآورد
رفتار میش و عملکرد بره نبود .برههای متولدشده از میشهایی که
دارای  MBSباال بودند در مقایسه با برههای متولدشده از میشهای با
 MBSپایین ،نرخ زندهمانی بیشتری در زمان از شیرگیری داشتند
( Hincks-Everettو همکاران .)2005b ،در مطالعه حاضر MBSها
بین تیمارهای تغذیهای و برهها مشابه بود که این یافتهها با یافتههای
 O’Connorو  )1992( Lawrenceموافق می باشدHincks-Everett .
و همکاران ( )2005bگزارش نمودند که تغذیه میش از روز  64آبستنی
تا زمان زایمان تأثیر برروی  MBSندارد .با این وجود)2003( Dwyer ،
گزارش نمود که میشهایی که مقادیر مصرفی باالیی ( 100درصد از
نیازهای نگهداری) را دریافت نمودند احتماالً  MBSباالتری داشته و
میشهایی که مقادیر مصرفی کمتر از  65درصد از نیازهای نگهداری
را دریافت نمودند دارای  MBSکمتری بودند ،این تفاوت در یافتهها
میتواند ناشی از تفاوت در وزن تولد برهها باشد و همچنین فاکتورهای
محیطی ممکن است برروی رفتار میش و بره تأثیر داشته باشد .رفتار
بره فاکتور محدودکننده اصلی در زندهمانی بره میباشد .برههایی که
بالفاصله پس از تولد سرپا ایستادند ،بالفاصله پس از ایستادن شیرخوردند
و ارتباط نزدیکی با مادر خود داشتند ،بیشتر تمایل به بهبود یک
ارتباط قوی با مادر خود را دارند .بع بع کردن بره در اثبات و تشخیص
و زندهمانی ارتباط بین میش و بره مشارکت دارد .رفتار صوتی بره تازه
متولدشده ،بیانگر نیاز بره هست و بهصورت معکوس در ارتباط با مراقبت
مادر هست ( Dwyerو 1998 ،Lawrence؛  Notterو همکاران.)2018 ،
در این آزمایش تعداد کمتری از برههای متولدشده در گروه  2-2در
دوره مشاهده ،بع بع کردند و با تعداد بیشتر در مقایسه با برههای 4-2
و  .4-4این رفتار صدایی نشان داد که برههای گروه  2-2در مقایسه
با برههای متولدشده در باقی گروههای تیماری بیشتر تحریک میشدند
تا با مادر خود بمانند .مدتزمانی که طول کشید تا برهها بع بع نمایند،
هم بستگی مثبتی با مدتزمان الزم برای اینکه بره با مادر خودش
ارتباط برقرار نماید ،سرپا بایستد ،شیربخورد و مادر خود را تعقیب
نماید ،داشت .این امر نشان میدهد که یک مرحله پنهانی کوتاه برای
بره وجود داشت تا بتواند بع بع کند و این زمان همچنین نشاندهنده
یک تحریک و تمایل بیشتر برای ایجاد ارتباط با میش مادر هست.
افزایش در وزن تولد بره همراه با افزایش در قدرت و توانایی بره و
پیشرفت سریعتر در بیان رفتارهای پس از تولد بود ( Elhadiو همکاران،
 .)2019تعداد بع بع های بره در طول دوره آزمایش ،هم بستگی منفی
با وزن تولد بره داشت که این یافته مشابه یافتههای  Dwyerو همکاران
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) بود که مقدار وزن تولد پایینتری را با افزایش تعداد بع بعها1998(
در نژاد صورت سیاه گزارش نمودند ولی در نژاد سافولک چنین موردی
 تعداد بع بع برهها در طول مدتزمان، در مطالعه حاضر.گزارش نشد
 هم بستگی مثبتی با کل تعداد میشهایی که با صدای بلند، دقیقه5
 داشتند و از طرفی هم بستگی منفی با دوره پنهانی بره،بع بع کردند
 این یافتهها با یافتههای محققان، بنابراین.برای بع بع کردن نیز دیده شد
دیگر مبنی بر اینکه برههای متولدشده از میشهایی که در طول دوران
آبستنی بهخوبی تغذیهشده بودند دارای نیاز کمتری به میشهای مادر
) پیشرفت رفتار بالفاصله2003(  و همکارانDwyer .دارند نیز یکسان بود
 سریعتر از برههای سبک،بعد از تولد در برههایی با وزن تولد بیشتر
 پیشرفت رفتار میتواند بهعنوان شاخصی از قدرت بره تازه به دنیا.بود
 وزن تولد برهها هم بستگی، در مطالعه حاضر، بااینوجود،آمده باشد
 برقراری ارتباط و شیر خوردن،با مدتزمان الزم برای سرپا ایستادن
 این امر احتماالً به این دلیل است که رابطه غیرخطی بین.نداشت
.وزن تولد و زمان الزم جهت نشان دادن چنین رفتارهایی وجود دارد
ً احتماال، برههای بسیار سبک یا بسیار سنگینوزن،بهعنوان مثال
،فعالیت کمتری در زمان تولد در مقایسه با برههای با وزن متوسط
 مدت زمان الزم برای اینکه بره بتواند با مادر خویش.خواهند داشت
 همچنین هم بستگی مثبت با مدتزمانی که بره،ارتباط برقرار نماید
 بنابراین زمان. داشت، سرپا ایستاد و شیر خورد،شروع به بع بع نمود
الزم برای ایجاد ارتباط میتواند یک شاخص مهم از نیاز بره به مادر
 تغذیه میش اثر کوچکی بر روی.)2007 ، و همکارانGardner( خود باشد
رفتار مادری داشت ولی برههای متولدشده از میشهایی که چراگاه با
 رفتاری را نشان دادند،علوفه کم ارتفاع در اختیار آنها قرارداده شد
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Abstract
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: 1Feeding 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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