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 Introduction: The present study was conducted to investigate the effect of stressors on ewes 

during pregnancy and the physical characteristics of newborn lambs. 

Materials & Methods: To perform the experiment, 144 Zandi ewes with twin embryos were 

divided into 6 treatments and 6 replications (each replication containing 4 ewes) that were mid-

pregnant. Experimental treatments include 1. Control, 2. Injection of cortisol in 10 times, 3. 

Isolation in 2 times (2 times isolation), 4. Isolation in 10 times (10 times isolation), 5. Simulated 

wool cut in 10 times and 6. Wool cut in mid-pregnancy.  

Result: The results showed that the ewes treated with cut wool during lactation had a significant 

increase in weight compared to the ewes of the group 2 times isolated, 10 times isolated and the 

simulated cut wool (P<0.05). Sheared wool ewes had greater body condition compared to ewes in 

the simulated wool cut and cortisol group (P<0.05). Lambs born in the control and wool cut groups 

had longer body length compared to the lambs in the other groups (P<0.05). The amount of cortisol 

in ewes that received cortisol and also, wool was cut, there was a significant increase with the 

control (P<0.05). Lambs born from ewes that had their wool cut had a higher live weight (P<0.05).  

Conclusion: In general, the results showed that although stresses during pregnancy increase the 

concentration of glucocorticoids, but their concentration by wool cutting during pregnancy was 

such that it did not reduce the weight characteristics of ewes and lambs. 
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بررسی قرار  مورد های تازه متولد شدهبره خصوصیات فیزیکی و آبستنی طولها در زا بر میشتنشثر عوامل منظور اتحقیق حاضر به  نیا :مقدمه

 گرفت. 

میش( که  4تکرار )هر تکرار حاوی  6تیمار و  6 ی که جنین دوقلو داشتند، بهنژاد زند میشعدد  144جهت انجام آزمایش  ها:مواد و روش

بار  2موقع ) 2 جداسازی در :3بار،  10 کورتیزول در تزریق: 2، شاهد :1 تیمار تیمارهای آزمایشی شامل تقسیم شدند. بودند اواسط آبستنی در

 . ، بودندچینی در اواسط آبستنیپشم :6 موقع و 10شده در سازیچینی شبیهپشم :5 بار جداسازی(، 10)موقع  10جداسازی در  :4 جداسازی(،

چینی بار جداسازی و پشم 10بار جداسازی،  2های گروه نسبت به میشچینی در طی شیردهی های تیمار پشمتایج نشان داد که میشن نتایج:

های گروه مقایسه با میش تری دربزرگچینی شده شرایط بدنی های پشممیش (.>05/0Pداری داشتند )افزایش وزن معنی شدهسازیشبیه

در مقایسه با  چینی شده طول بدن بلندتریو پشم شاهدهای متولدشده در گروه بره (.>05/0P) شده و کورتیزول داشتندسازیچینی شبیهپشم

 چینی شده بودند،چنین پشمکرده بودند و همهایی که کورتیزول دریافت میشمقدار کورتیزول در . (>05/0P) ها داشتندهای باقی گروهبره

 .(>05/0Pداشتند ) شده بودند وزن زنده باالتری چینیپشم که هایمیشا آمده از دنیبههای بره (.>05/0Pداری با شاهد داشتند )افزایش معنی

گردد اما بستنی موجب افزایش غلظت گلوکوکورتیکوئیدها میها در طول آطورکل نتایج نشان داد که اگرچه تنشبه :گیری و بحثنتیجه

  ها نگردید.ها و برهسبب کاهش خصوصیات وزنی میشای بود که چینی در دوران آبستنی به گونهها با پشممقدار غلظت آن
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 مقدمه

زیادی از عوامل  تعداد معرض در پرورش، طول دوران گوسفندان در       

زا عوامل استرس(. Bornett ،2004و  Dwyerگیرند )قرار میزا استرس

های رفتاری شوند، پاسخها تحمیل میکه در دوران آبستنی بر میش

و همکاران،  Rooke) دهندها را پس از تولد تغییر میو فیزیولوژیکی بره

 اثر حمل در تواندآبستنی می دوران در طول ها، استرسدر میش (.2017

عادی درجه وء تغذیه، پر دمایی یا افزایش غیرچینی، سپشمنقل،  و

؛ 2000و همکاران،  Melladoها ایجاد گردد )حرارت و تفکیک دام

Kenyon ؛2003همکاران،  و Roussel  ،؛2004و همکاران Bell ،2006 ؛

Roussel  ،زا در دوران آبستنی (. عوامل استرس2006و همکاران

تواند رشد جنین را تغییر داده و سبب کاهش نمو جنین و یا موجب می

های چنین باعث پاسخزا همگردد. عوامل استرسافزایش وزن تولد بره 

شود هورمونی )اندوکرینی( و رفتاری غیرطبیعی در پس از تولد می

(Mellado  ،؛ 2000و همکارانRoussel  ،2004و همکاران.)  پشم

زا، تنش را از طریق فرایند گرسنگی عنوان یکی از عوامل تنشچینی به

ها، های انسانی و سگچینی، قرار گرفتن در معرض فعالیتقبل از پشم

آوری گوسفندان، استرس ناشی از صدای بلند، فرایند جداسازی و جمع

ن پوشش پشمی بدن در استرس ناشی از سرمای حاصل از جداشد

مقایسه با جابجایی دام، فرایند جداسازی گوسفندان و جدا کردن 

نماید میپوشش پشمی و افزایش در غلظت کورتیزول پالسما ایجاد 

(Pourtahmasebian Ahrabi 2021، و همکاران.) طرفی نتایج برخی  از

های آبستن باعث تغییر چینی در میشدهد پشماز تحقیقات نشان می

وزن تولد بره و بهبود عملکردهای بعدی  ها در جهت افزایشرفتار میش

و  Stanchevaشود )تر در زمان از شیرگیری میبره، مانند وزن بیش

شوند، رفتار چرا و چینی میهایی که پشممیش (.2021همکاران، 

که در طوریدهند بهجستجوی پناهگاهی متفاوتی را از خود نشان می

تری را صرف چرا کرده )نسبت به شب( و مان بیشزطول روز مدت

تری را روی زمان کمایستند و در طول شب مدتتری را میزمان بیش

 خوابندمی اندنکرده چینیپشم که هاییمیش به نسبت زمین،

(Hutchinson  وMcRae ،1969میش .) هایی که در اواسط و اواخر

جایگاه داشته  به اقامت درتری عالقه بیش شوند،چینی میآبستنی پشم

ها در جایگاه زایمان تری از این میشو به هنگام زایمان درصد بیش

، Gregory) یابدمی افزایش هاآن هایبره مانیزنده شانس درنتیجه و نموده

ها از اثرات متفاوتی بر وزن بره های آبستنچینی میشپشم (.1995

هایی که در اواسط ز میشهای متولد شده ابدو تولد خواهد شد. بره

هایی که میش شده از های متولدنسبت به بره چینی شدندآبستنی پشم

تری مانی بیشینی شدند، دارای وزن تولد و زندهچپس از زایمان پشم

( 2015و همکاران ) Guyoti (.2018و همکاران،  De Barbieriبودند )

آبستنی  74روز چینی میش در در نتایج خود اعالم کردند که پشم

ها در زمان پس از تولد و کاهش میزان مرگ و میر برای رشد بهتر بره

اند ( گزارش نموده2002و همکاران ) Revellپیش از زایش موثر است. 

یافت  افزایش آبستنی 70در روز  چینیها با پشمکه اگرچه وزن تولد بره

آبستنی در دو  140ها در روز کیلوگرم( اما وزن جفت 5/0مقدار )به

گونه نتیجه گرفتند ها اینچینی شده و شاهد مشابه بود. آنگروه پشم

تواند چینی در اواسط آبستنی میکه افزایش وزن تولد بره در اثر پشم

و  Symonds به سبب تقویت شدن عبور گلوکز از داخل جفت باشد.

ادر که سازگاری م ( در نتایج آزمایش خود اعالم کردند1988) ناهمکار

مانی و تأمین گلوکز جنین چینی در دوران آبستنی موجب زندهبه پشم

های میش وزن تغییرات بر مختلف زایتنش عوامل کهجایینآ از گردد.می

ها ها و خصوصیات فیزیکی آندنبال آن بر وزن تولد برهآبستن و به

زای اثر عوامل تنشمنظور تعیین باشد، تحقیق حاضر  بهتاثیرگذار می

و خصوصیات فیزیکی  نژاد زندیهای آبستن شده بر روی میشاعمال

 انجام شد. های تازه متولد شدهبره

 

 ها و روشمواد 
این تحقیق در یک مزرعه : داریها و نحوه نگهانتخاب میش       

رو عشایر واقع در شهرستان شهریار در کوچپرورش گوسفند و بز نیمه

استان تهران از اواخر شهریور ماه تا اواخر اسفند ماه سال غرب جنوب

های نژاد زندی با استفاده از ابزار داخل واژنی میش انجام گرفت. 1398

سازی زمانروز هم 13به مدت  (CIDRنام سیدر )حاوی پروژسترون به

های چندگانه، منظور افزایش دادن تعداد آبستنیدوره فحلی شدند. به

واحد  400میزان سیدرها خارج شدند به هر میش بهدر روزی که 

زمانی استروس و هم ایجاد فحلی، اووالسیونجهت   PMSGهورمون

صورت انفرادی از طریق ها بهصورت عضالنی عمیق تزریق شد. تالقیبه

الی  1روز )از  5مدت ها بهمشاهده روزانه رنگ مربوط به عالمت قوچ

دستگاه اولتراسوند  توسط آبستنی صتشخی شدند. ثبت (1398مهرماه  5

هایی که دوقلو باردار ها، صورت گرفت و میشپس از تالقی 49در روز 

طور میش به 24( برای انجام آزمایش انتخاب شدند. =144nبودند )

آذرماه  12آبستنی ) 72گروه تیماری در روز  6تصادفی به یکی از 

. تزریق 2، شاهد. 1( تقسیم شدند. تیمارها عبارت بودند از: 1398

. 4بار جداسازی(،  2موقع ) 2. جداسازی در 3بار،  10کورتیزول در 

 سازیچینی شبیه. پشم5بار جداسازی(،  10موقع ) 10جداسازی در 

چینی در اواسط آبستنی. تمامی تیمارها . پشم6موقع و   10شده در 

 75ها در روز براساس وزن زنده میش باالنس شدند و تمامی میش

ماهه بودند. در روز  6آبستنی دارای پوشش پشم رشد کرده تقریباً 

های داخل محوطه باز آورده شده و به گروهها بهاعمال تیمار، میش

بار در یک  2ها به تعداد بار جداسازی میش 2 تیماری تقسیم شدند.
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ها در گروه آبستنی( صورت گرفت و میش 78و  75هفته )روزهای 

هفته جداسازی شدند  5موقع در طول  10سازی، بار جدا 10تیماری 

آبستنی(.  106و  103، 99، 96، 92، 89، 85، 82، 78، 75)روزهای 

های مدت یک ساعت جداسازی شده و در داخل پنها دو دفعه بهمیش

پوشیده، سقف و درب ایجاد شده  انفرادی که دارای دیوارهای کامالً

میش در داخل پن جداسازی  هکتوسط نرده بودند قرار گرفتند. زمانی

ها در داخل توانست گوسفندان دیگر را ببیند. میشگرفت، نمیقرار می

مدت یک ها بهکه باقی میششدند درحالیداری میگروهی نگه یک پن

پن گروهی،  هایمیش ساعت، انتهای یک در بودند. جداسازی شده ساعت

 های انفرادی بههای پنهای انفرادی منتقل شده و میشداخل پنبه

 تزریق های گروه تیماریبه میش شدند.داده می گروهی انتقال داخل پن

هیدروکورتیزون )کورتون(  گردن ناحیه در عضالنی صورتبه کورتیزول،

هفته )روزهای  5مدت گرم/کیلوگرم دو بار در هفته و بهمیلی 6  با دوز

آبستنی( دوره  105و  102، 98، 95، 91، 88، 84 ،81، 77، 74

چینی های گروه پشمدر میش (.2003و همکاران،  Jobeتزریق شد )

ها تمامی مراحل میش پشم از بدن جدا نشد ولی شده سفره سازیشبیه

ها، سر ها، دستگاهها، سگچینی از قبیل: چوپانمربوط به فرآیند پشم

چین و چینی، مدیریت توسط فرد پشمو صدای حاصل از ماشین پشم

چینی به الیاف پشم را طی نمودند. این تیمار از ماشین پشماتصال 

چینی بدین گونه تفکیک شد که قبل از اعمال تیمار، به گروه پشم

که هر میش ها گرسنگی داده نشد. برای اطمینان یافتن از اینآن

 سازیچینی شبیهزمان پشمنماید، مدتشرایط یکسانی را تجربه می

زمان الزم برای  د که تقریباً برابر با مدتدقیقه محدود ش 5شده به 

شده  سازیچینی شبیهباشد. پشمچینی یک میش نژاد زندی میپشم

هفته صورت  5مدت آبستنی شروع شد و دوبار در هفته و به 74در روز 

 105و  102، 98، 95، 91، 88، 84، 81، 77، 74گرفت )در روزهای 

آبستنی از گله  75در روز  چینیهای گروه پشممیش دوره آبستنی(.

آبستنی  76ساعت گرسنگی کشیدند. در روز  24مدت خارج شدند و به

چینی شدند و پوششی از الیاف به پشمCover وسیله شانه ها بهمیش

متر حفظ شد. وزن سفره پشم توزین ها میلیبر روی بدن آن 5-7طول 

 گردید.ها بر مبنای وزن سفره پشم تصحیح شده و وزن زنده میش

، 82، 81، 78، 77، 76، 75، 74در روزهای  شاهدهای گروه میش

و  105، 103، 102، 99، 98، 96، 95، 92، 91، 89، 88، 85، 84

های داخل فضای باز هدایت شدند. میشدوره آبستنی به آرامی به 106

شده و به مرتع دست کاشت بازگردانده  ها جدااز دیگر میش شاهد گروه

 30تر از در روزهای اعمال تیمار بیش شاهدهای گروه شدند. میشمی

 شدند.داری نمیدقیقه در خارج از مرتع دست کاشت نگه

از جفتگیری  بعد روز 12 هامیش تمامی :هاوزن میش گیریاندازه       

پس از زایمان  63آبستنی و روز  62و  48آبستنی( و روزهای  12)روز 

زمان با توزین ها هموضعیت بدنی میششیردهی( توزین شدند.  63)

 گرفت.  صورت آبستنی دوران در صرفاً رکوردبرداری ولی شد، رکوردبرداری

های میش از لیترمیلی 5 مقداربه خون هاینمونه :خون گیرینمونه       

شده و تزریق  سازیچینی شبیه، پشمشاهدهای گروه تیماری )گروه

و گروه  75بار جداسازی در روز  10و  2، گروه 74کورتیزول در روز 

ونوجکت دارای سوزن  هایوسیله لولههآبستنی( ب 76روز  چینی درپشم

سدیم هپارین  حاوی لیترمیلی 10 های با حجمتیوب و در آوریجمع 20

 انتقال داده شدند. 

ها در طول دوران زایمان، میش: هاگیری فاکتورهای برهاندازه       

یک چوپان با تجربه بررسی و کنترل شدند تا بتوان بار توسط  3

ها دنیا آمده را تشخیص دهند و در صورت لزوم، به میشهای تازه بهبره

ها ساعت بعد از زایمان به تمام بره 12 در فرآیند زایمان کمک نمایند.

ها توزین شماره گوش زده شد و مادرانشان مشخص گردید. تمام بره

ها )طول بدن، دورسینه، طول دست و طول پا( شدند و ابعاد بدن آن

تعیین گردید. درجه رنگ مکونیوم پوشش بدن نیز بر مبنای مقیاس 

به هنگام نصب  (.2001و همکاران،  Oliverمشخص شد ) 3صفر تا 

)مادر به  1ها نیز بر مبنای مقیاس شماره گوش، رفتار مادری میش

گردد( تا ده و باز نمیهایش فرار کرهنگام نزدیک شدن چوپان به بره

ماند( تقسیم شدند )مادر تا زمان خاتمه کار در کنار بره و چوپان می 5

(Everett-Hinks  ،هم2005و همکاران .)ها در روز چنین وزن زنده بره

 گیری شد. شیردهی اندازه 63

 انجام تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش این: آماری آنالیزهای       

 آماری افزارنرم از استفاده با آزمایش این از های حاصلداده و گرفت

SAS (2004) عمومی خطی هایمدل روش و (General Linear Model )

 سطح دانکن در آزمون از استفاده با تیمارها آنالیز شدند و میانگین

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

Y(i)= µ + Ti + ɛij  بود که در این فرمولY(i) ،مقدار هر مشاهده :µ :

: ɛijهای آزمایشی و : اثر جیرهTiمیانگین صفت در جامعه مورد نظر، 

 باشند.  اثر خطای آزمایش می

 

 نتایج

نتایج مربوط به وزن وزن زنده و درجه شرایط بدنی میش:        

شیردهی  63آبستنی و روز  106و  62،  48ها در روزهای زنده میش

در طول آبستنی افزایش ها ارائه شده است. وزن زنده میش 1جدول  در

چینی پشم تیمار هایمیش (.P>05/0) نبود دارمعنی افزایش اما این یافت

بار  10بار جداسازی،  2های گروه شیردهی نسبت به میش 63در روز 

 داری داشتندشده افزایش وزن معنیسازیچینی شبیهپشم و جداسازی

(05/0P<.) ها در طول روزهای نتایج مربوط به تغییر وزن زنده میش
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ارائه شده است. تغییرات وزن زنده  2آبستنی و شیردهی در جدول 

داری داشت آبستنی تغییر غیر معنی 62و  48در بین روزهای ها میش

(05/0<P.)  چینی های پشممیش آبستنی، 106الی  62در طی روزهای

گروه کورتیزول  هایمیش با مقایسه در داریمعنی وزن افزایش دارای شده

ها (. وزن زنده میش>05/0P) شده بودندسازی چینی شبیهو گروه پشم

که این کاهش  یافت کاهش شیردهی 63آبستنی و  106بین روزهای  در

آبستنی  106ناشی از فرآیند زایمان بود. کاهش وزن میش پس از روز 

تر از گروه جداسازی چینی شده کمپشم شیردهی در گروه 63و روز 

نتایج مربوط  (.>05/0Pچنین کورتیزول بود )بار و هم 10بار و  2شده 

ارائه شده  3به درجه شرایط بدنی در طول روزهای آبستنی در جدول 

آبستنی در  62و  48ها در روزهای است. درجه شرایط بدنی در میش

(. در اواخر P>05/0نداشتند )داری یک از تیمارها اختالف معنیهیچ

تری چینی شده شرایط بدنی بزرگهای پشم( میش106آبستنی )روز 

شده و کورتیزول سازیچینی شبیههای گروه پشمدر مقایسه با میش

 (. >05/0Pدار بود )داشتند که این افزایش معنی
 

 

 و خطای استاندارد( ±های حداقل مربعات ها در روزهای مختلف آبستنی و شیردهی در تیمارهای آزمایشی )میانگینوزن زنده میش: 1جدول 

 تیمارها
( 106پایان آبستنی )روز  وزن زنده میش )کیلوگرم/روز(

 )کیلوگرم/روز(

شیردهی  63روز 

 آبستنی 62روز  آبستنی 48روز  )کیلوگرم/روز(

 ab6/1±3/65  8/70±3/1 2/64±3/1 7/65±3/1 شاهد

 ab6/1±6/65  8/68±3/1 0/64±4/1 3/65±4/1 کورتیزول

 b7/1±3/64  2/71±3/1 2/64±4/1 0/65±3/1 بار جداسازی 2

 b7/1±6/63  8/70±3/1 7/63±4/1 7/65±4/1 بار جداسازی 10

 b6/1±6/63  1/69±3/1 0/64±4/1 2/65±3/1 شده سازیچینی شبیهپشم

 a7/1±9/68  6/71±3/1 7/64±4/1 9/65±3/1 چینی شدهپشم

 (.>05/0Pباشد )درصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنیهای متفاوت در هر ستون نشانمیانگین
 

 و انحراف استاندارد( ±های حداقل مربعات آبستنی و شیردهی در تیمارهای آزمایشی )میانگین ها در طول روزهایتغییرات وزن زنده میش :2جدول 

 (.>05/0Pباشد )درصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنیهای متفاوت در هر ستون نشانمیانگین           
 

 و انحراف استاندارد( ± های حداقل مربعاتآبستنی در تیمارهای آزمایشی  )میانگین 106و  62، 48درجه شرایط بدنی در روزهای  :3جدول 

 (.>05/0Pباشد )درصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنیهای متفاوت در هر ستون نشانمیانگین           

 
 

 تیمارها
 63تغییرات روز اول تولد بره تا  تغییر وزن زنده )کیلوگرم/روز(

 آبستنی 106تا  62بین  آبستنی 62تا  48بین  روزگی )کیلوگرم/روز(

 -ab02/0±15/0  ab1/0±05/0  -14/0±04/0 شاهد

 -b02/0±11/0  b1/0±07/0  -05/0±04/0 کورتیزول

 -ab02/0±16/0  b1/0±08/0  -06/0±04/0 بار جداسازی 2

 -ab02/0±15/0  b1/0±07/0  -13/0±04/0 بار جداسازی 10

 -b02/0±11/0  ab1/0±05/0  -06/0±04/0 شدهسازی چینی شبیهپشم

 -a02/0±17/0  a1/0±02/0  -08/0±04/0 چینی شدهپشم

 تیمارها
 بدنیدرجه شرایط 

 (106پایان آبستنی )روز 
 آبستنی 62روز  آبستنی 48روز 

 ab1/0±0/3  0/3±08/0 0/3±06/0 شاهد

 b1/0±8/2  0/3±09/0 1/3±07/0 کورتیزول

 ab1/0±0/3  0/3±09/0 1/3±07/0 بار جداسازی 2

 ab1/0±0/3  0/3±09/0 2/3±07/0 بار جداسازی 10

 b1/0±7/2  8/2±09/0 0/3±07/0 شدهسازی چینی شبیهپشم

 a1/0±2/3  9/2±09/0 1/3±07/0 چینی شدهپشم
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پاسخ کورتیزول پالسما در  1شکل پاسخ کورتیزول پالسما:        

هایی که کورتیزول دریافت دهد. میشتیمارهای آزمایشی را نشان می

داری طور معنیها بهچینی، پاسخ آنچنین گروه پشمکرده بودند و هم

شده بود سازیچینی شبیههای گروه شاهد و پشمتر از میشبیش

(05/0P<). 

 4جدول : طول دوره آبستنی میش و درجه رفتاری مادری       

( MBSنتایج مربوط به طول دوره آبستنی )روز( و درجه رفتار مادری )

دهد. طول دوره آبستنی در بین را در تیمارهای آزمایشی نشان می

چنین هم .(P>05/0داری نداشتند )های تیماری اختالف معنیگروه

داری بر روی درجه رفتار مادری میش یک از تیمارها اثر معنیهیچ

 (.P>05/0نداشتند )

نتایج مربوط به فاکتورهای : وزن تولد بره و ابعاد بدن بره       

شده  های متولدارائه شده است. بره 5ها در جدول گیری در برهاندازه

های دیگر برهتر از وزن چینی شده سنگینهای پشمدر گروه میش

های های متولد شده از میش(. بره>05/0Pهای تیماری بودند )گروه

 (. >05/0Pها بودند )های باقی گروهتر از برهوزن سبکگروه کورتیزول 

شده طول بدن بلندتری  چینیو پشم شاهدشده در گروه  های متولدبره

دور سینه (. >05/0Pها داشتند )های باقی گروهدر مقایسه با بره

تر از سایر تر و کمترتیب بیشهای گروه پشم چینی و کورتیزول بهبره

چینی نسبت ها در تیمار پشم(. طول دست بره>05/0Pها بود )گروه

(. >05/0Pداری داشت )( افزایش معنیشاهدجز هبه سایر تیمارها )ب

ی چینی نسبت به تمام تیمارهای آزمایشها در تیمار پشمطول پای بره

ها ترین طول دست و پا در بره(. کم>05/0P) داری داشتافزایش معنی

(. >05/0Pدار شد )مربوط به تیمار کورتیزول بود که با شاهد معنی

چینی شده نیز های گروه پشمدرجه رنگ مکونیوم پوشش بدن در بره

(. درجه رنگ >05/0Pهای تیماری بود )های دیگر گروهتر از برهروشن

داری معنی افزایش چینیپشم و شاهد تیمارهای ها دربره نیوممکو پوشش

 .(>05/0Pبا سایر تیمارها داشت )

 
 

 و خطای استاندارد( ±های حداقل مربعات ( در تیمارهای آزمایشی )میانگینMBS: طول دوره آبستنی )روز( و درجه رفتار مادری )4جدول 

 درجه رفتار مادری طول دوره آبستنی )روز( تیمارها
 0/3±2/0 7/145 شاهد

 1/3±2/0 7/145 کورتیزول

 7/2±2/0 4/145 بار جداسازی 2

 1/3±3/0 5/145 بار جداسازی 10

 7/2±2/0 6/145 شده سازیچینی شبیهپشم

 2/3±2/0 4/146 چینی شدهپشم
 (.>05/0Pباشد )درصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنینشان های متفاوت در هر ستونمیانگین                 

 

 و خطای استاندارد( ±های حداقل مربعات ها در تیمارهای آزمایشی )میانگین: وزن تولد، ابعاد بدن و درجه رنگ پوشش مکونیوم بدن بره5جدول 

 (.>05/0Pباشد )درصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنینشان های متفاوت در هر ستونمیانگین

 

 
دقیقه( در ×: نمودار پاسخ کورتیزول پالسما )نانومول/لیتر1شکل 

 تیمارهای آزمایشی
 

 وزن تولد تیمارها
  ابعاد بدن 

 مکونیوم پوشش
 طول پا طول دست دور سینه طول بدن

 b1/0±8/4 a3/0±6/53 b24±1365  a1/0±39/3 a24±1321 a2/0±2/2 شاهد

 c1/0±4/4 b3/0±3/52 c24±1270 c1/0±35/3  c24±1213 c2/0±4/1 کورتیزول

 b1/0±7/4 b3/0±3/52 b25±1358 b1/0±35/3   bc25±1236  b2/0±0/2 بار جداسازی 2

 b1/0±8/4 b3/0±8/52 b 25±1357 b1/0±37/3 bc25±1266  b2/0±9/1 بار جداسازی 10

 ab1/0±6/4 b3/0±0/52 b24±1330 b1/0±36/3   bc24±1243  b2/0±8/1 شدهسازیچینی شبیهپشم

 a1/0±9/5 a3/0±7/53 a24±1403 a1/0±40/3 a24±1348 a2/0±1/2 چینی شدهپشم
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 بحث
ها در طول در تحقیق حاظر نتایج نشان داد که وزن زنده میش       

دار یک از تیمارها معنیآبستنی افزایش یافت اما این افزایش در هیچ

های نسبت به میش شیردهی 63 روز در چینیپشم تیمار هایمیش نبود.

شده سازی چینی شبیهبار جداسازی و پشم 10بار جداسازی،  2گروه 

ای مطالعه در (2010) همکاران و Corner داشتند. داریمعنی وزن افزایش

تیمار میش در دوران آبستنی هیچ تاثیری بر وزن گزارش نمودند که 

نشان داد که میانگین نمرات زنده میش ندارد اما نتایج تحقیق حاضر 

نتایج ها بود. گروه چینی شده باالتر ازوضعیت بدن میش در گروه پشم

برخی از محققان نشان داد که معموالً وزن زنده میش در طول دوران 

 Kenyonگیرد )چینی در آبستنی قرار نمیشیردهی تحت تأثیر پشم

( گزارش 2000و همکاران )  Morris وجود (. با این2002و همکاران، 

چینی آبستنی پشم 130یا  100 ،5 روزهای در که هاییمیش که نمودند

چینی نشده در های پشمتری در مقایسه با میششدند وزن زنده کم

و همکاران  Smeaton شیردهی داشتند. برعکس این یافته 45روز 

 چینی موجب افزایش در وزن زنده( گزارش نمودند که پشم2000)

شوند که با نتایج های بالغ و جوان در طول دوره آبستنی میمیش

( و 1990)  Hutsonو   Hargreavesباشد.تحقیق حاضر یکسان می

که عوامل مختلفی از قبیل  کردند ( بیان1397) ناسیدشریفی و همکار

چینی، اعمال فرایند ساعت قبل از پشم 24مدت گرسنه ماندن به

 چینی و نهایتاً چین، صدای دستگاه پشمچینی توسط فرد پشمپشم

که باعث کاهش  چینی وجود دارنددر زمان پشم شدن پشم از بدن جدا

گردد و بر روی کاهش وزن بدن پاسخ به استرس در گوسفند می

 ( اعالم2019و همکاران ) Elhadiتوانند اثرگذار باشند. ها نمیمیش

های آبستن میشگوسفندان غیرآبستن و  در چینیکه پشم کردند

و همکاران  Revellگردد. ها میموجب افزایش در مصرف خوراک آن

های آبستن چینی بر مقدار مصرف غذا در میش( تأثیر پشم2002)

تری را زمان بیشچینی شده مدت های پشمرا متغیر دانستند. میش

تواند سبب افزایش وزن گردد  برند که این میسر میدر مرتع به

(Revell  ،2002و همکاران.) تری کورتیزول تأثیر بیش تزریق عضالنی

 بر غلظت کورتیزول پالسمای میش نسبت به سایر تیمارها داشت.

تری را چنین چیدن پشم با قیچی پاسخ کورتیزول پالسمای بیشهم

بار جداسازی  2 جداسازی، بار 10شده،  سازیشبیه چینینسبت به پشم

ها کورتیزول تزریق شد، وزن که به آنهایی . میشنشان داد شاهدو 

تر از تر و کوچکوزن دنیا آمده هم سبکهای بهها کم شد و برهآن

و همکاران  Jobeشدند. این یافته در تضاد با نتایج تحقیق  هاگروه سایر

ها در ( بود که گزارش نمودند تزریق هیدروکورتیزون به میش2003)

آبستنی، با روز مشابه با تحقیق حاضر، وزن جنین را در روز  124روز 

آبستنی تغییر نداد. در تحقیق حاضر پاسخ کورتیزول مادری به  131

یاد تزریق کورتیزول خارجی، بسیار باالتر بود. بنابراین، این افزایش ز

ای را برای تعیین نمودن اثر افزایش در در کورتیزول پالسما، دوره

که اگرچه  داد و نشان چینی فراهم نمودکورتیزول پالسما ناشی از پشم

گردد اما مقدار آن به غلظت کورتیزول می چینی موجب افزایشپشم

گردد ها نمیها و برهباشد که سبب کاهش وزن زنده میشای میگونه

(Jobe  ،در تحقیق حاضر 1399؛ کلهر و همکاران، 2003و همکاران .)

تر وزنتر و سنگینچینی شده بزرگهای متولدشده در گروه پشمبره

 تری را در مورد اینبودند. این یافته علت بیش شاهدهای گروه از بره

چینی در اواسط آبستنی باعث رشد بدن و افزایش وزن تولد که پشم

( بیان 2012و همکاران ) De Barbieriیجاد نمود. گردد را ابره می

چینی در اواسط آبستنی باعث افزایش وزن طورکلی، پشمکردند که به

شود. در شرایط چرای گسترده، چیدن پشم میش در ها میتولد بره

اواسط آبستنی یک ابزار مدیریتی است که باعث افزایش وزن تولد 

جزئیات فرآیند حاصل (. 2012و همکاران،  De Barbieri) شودبره می

چینی در اواسط آبستنی که موجب افزایش وزن تولد بره از پشم

شده بود که افزایش گردد هنوز مشخص نشده است. در ابتدا بیان می

تر چینی منجر به تأمین مواد غذایی بیشمصرف خوراک بعد از پشم

(. این درحالی است 1985و همکاران،  Russelگردد )برای جنین می

هم  که حتی زمانی که مصرف خوراک میش افزایش پیدا نکرد، باز

(. 2002و همکاران،  Revellافزایش وزن تولد در بره مشاهده شد )

Cam  وKuran (2004 در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که )

تواند موجب افزایش دوره ها در دوران آبستنی میچینی میشپشم

آبستنی،  روز آخر دوره 25روز( گردد. در  5/1الی  5/0حدود ) آبستنی

 باشد در نتیجه افزایش دورهگرم/روز می 150-200نرخ رشد جنین 

های تواند موجب افزایش وزن تولد بره گردد. هورمونآبستنی می

در اثر  (4Tو تیروکسین ) (3Tتیروئیدی مادری، تری یدوتیرونین )

 Morrisچینی افزایش خواهد یافت )پشم هفته پس از 7چینی تا پشم

ها متصل شده و اثر به کاتکوالمین 4T و 3T .(2000و همکاران، 

، Cunninghamها و تولید دما دارند )کننده بر تجزیه چربیتحریک

یافته  بنابراین سطوح افزایش .(2019و همکاران،  Koushki؛ 2002

ها نرخ تجزیه چربی توانند باعث افزایشمی 4T  و 3Tپالسمایی از 

 .(1988و همکاران،  Symonds) شوند  NEFAاکسیداسیون و )لیپولیز(

، Bellباشند )با افزایش رشد جنین نیز مرتبط می 4T و 3Tچنین هم

ها پالسمای میش 3Tچند در تحقیقی که طی آن غلظت (. هر2006

 Kenyonها مشاهده نگردید )شد تغییری در وزن تولد بره داده افزایش

های تیروئیدی کند که هورمونمسئله بیان می این (.2005 همکاران، و

باشند هرچند که ممکن تنهایی دلیل افزایش وزن تولد بره نمیبه 

چینی ای در پاسخ متابولیکی میش به پشمکنندهاست نقش تعیین

( 2021و همکاران ) Fez و (1988) و همکاران Symonds باشند. داشته
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چینی در دوران آبستنی موجب کردند که سازگاری مادر به پشمبیان 

گردد. محققان در تحقیقات خود مانی و تأمین گلوکز جنین میزنده

چینی های پشمبه این نتیجه رسیدند که در اواخر آبستنی به میش

گردد، داری ارائه میتر از نیاز نگهداری یا کمشده که جیره در حد نگه

چینی نشده افزایش های پشمسما در مقایسه با میشغلظت گلوکز پال

 Morrisزایمان،  از پس شرایط در (.1988 همکاران، و Symonds) یابدمی

چینی پشم هایمیش با مقایسه در که نمودند گزارش (2000) و همکاران

چینی شده دارای غلظت باالتر گلوکز پالسما های پشمنشده، میش

ی از طریق جفت تحت تأثیر مقدار غلظت هستند. انتقال گلوکز مادر

یافته گلوکز مادری، باعث  آن در خون است، بنابراین مقدار افزایش

در تحقیق  گردد.تر آن میافزایش غلظت گلوکز جنین و رشد بیش

بار جداسازی نسبت  10بار و  2ها در تیمارهای حاضر وزن تولد بره

 Rousselداری داشتند که با نتایج به تیمار کورتیزول افزایش معنی

 Rousselبا توجه به تحقیقی که ( مطابقت داشت. 2004و همکاران )

( انجام دادند، این موضوع مطرح شد که فرآیند 2004و همکاران )

و همکاران  Rousselجداسازی باعث افزایش وزن تولد بره خواهد شد. 

 هایی که جداشهای متولد شده از می( گزارش نمودند که بره2004)

مدت بار در هفته به 2ساعت و به تعداد  1مدت سازی شده بودند، به

های تر از برهکیلوگرم سنگین 5/0هفته در اواسط آبستنی، حدود  5

ها در پاسخ به در ها گزارش کردند که میشبودند. آن شاهدگروه 

صورت پی در پی، غلظت کورتیزول معرض جداسازی قرار گرفتن به

دهنده عادت به عوامل ما را کاهش داده بودند، بنابراین این نشانپالس

توافق با نتیجه تحقیق حاضر است که کاهش  زا بود. این امر دراسترس

بار جداسازی  10بار و  2در پاسخ کورتیزول پالسمای تیمارهای 

 نسبت به تیمار کورتیزول، مشاهده شد.

چه در بین تیمارها بستنی اگرآها در طول وزن زنده میش       

چینی شده باالتر از سایر تیمارها بود. دار نشد اما در تیمار پشممعنی

چنین در طول ها در پایان آبستنی و همتغییرات وزن زنده میش

چینی شده نسبت به تیمار کورتیزول روزهای شیردهی در تیمار پشم

ها تنشطورکل نتایج نشان داد که اگرچه داری داشت. بهبهبود معنی

گردد بستنی موجب افزایش غلظت گلوکوکورتیکوئیدها میآدر طول 

ای بود چینی در دوران آبستنی به گونهها با پشماما مقدار غلظت آن

 ها نگردید.ها و برهکه سبب کاهش وزن زنده میش
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