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  چكيده

هاي توليدمثل و توليد در برنامه مديريتي دو و سه بار زايش در مدت دو سال با اسـتفاده   ق حاضر، مقايسه فراسنجههدف از انجام تحقي
ها به صورت مساوي در دو گروه الف (دو بار زايش در دو سال با اسـتفاده از   راس ميش نژاد ايران بلك بود. ميش 100از مالتونين در 

گيـري اول و   دو سال بدون استفاده از رگولين) قرار داده شد. به منظور تحريك فحلـي در جفـت   رگولين) و گروه ب (دو بار زايش در
ها ايمپلنت رگولين قرار داده شد. باتوجه به كاهش فاصـله زايـش در گـروه الـف،     روز قبل زير پوست گوش ميش 45دوم گروه الف، 

ريزي در دو گروه الـف و ب، از فالشـينگ    بهبود نرخ تخمك گيري خشك شدند. جهت هاي اين گروه دو هفته قبل از جفت كليه ميش
هـا   زايي و وزن بره ريزي، آبستني، بره هاي توليدمثل و توليد شامل نرخ فحلي، تخمك اي و اثر قوچ استفاده شد. عملكرد فراسنجه تغذيه

گيـري   هـاي توليـدمثل در دوره اول جفـت    در دو گروه در طول دو سال مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عملكرد فراسـنجه 
ها گروه الـف بيشـتر از    زايي و وزن بره ريزي، آبستني، بره داري بيشتر از دوره دوم و سوم است. نرخ تخمك گروه الف به صورت معني

زايش در دو سال بر هاي توليدمثل و توليد در برنامه سه بار  گروه ب بود. درمجموع نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه عملكرد فراسنجه
  باشد. پايه مالتونين بيشتر از دو بار زايش در سال بدون استفاده از مالتونين مي

  زايي، وزن بره، ميش ايمپلنت مالتونين، چند بار زايش، نرخ بره ها: واژه كليد
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  مقدمه
رشد جمعيت، ذائقه و فرهنگ مردم ايران از داليل حـداكثر  

فند در طي ساليان گذشـته بـوده   هاي گوس تقاضا به فرآورده
است، اما محدوديت مراتع و شرايط آب و هوايي در ايـران  

توجهي به اصالح صفات و پرورش مـدرن   از يك سو و بي
از ســوي ديگــر، باعــث كــاهش كميــت صــفات توليــد و  

هاي ايراني و عدم صـرفه اقتصـادي پـرورش    توليدمثل گله
ـ  كـه   طـوري  ، به]1[گوسفند شده است  د تغييـر  بررسـي رون

دهد ضريب رشد  اخير نشان ميهاي جمعيت دامي طي سال
بـا  درنتيجـه  . رو به كاهش اسـت در ايران جمعيت گوسفند 

 گوسـفنددار رضايت توجه به تنوع نژادي گوسفند در ايران 
. ايـن درحـالي اسـت كـه     شـود  از فعاليت خود فراهم نمـي 

باتوجه به دوره شيردهي كوتـاه و مـدت آبسـتني پـنج مـاه      
وان انتظار افزايش تعداد زايش در يك زمان ثابت را در ت مي
  . ]2و  1[هاي گوسفند داشت  گله

هـا و فقـر   از ميان مشكالت موجود نظيـر گرمـا، انگـل   
هاي مديريتي افزايش تعداد زايش در  مراتع در اجراي برنامه

يك مدت زمان ثابت، دو مشكل اساسي آنستروس ناشي از 
. زايـش گوسـفند بـه    ]20و  2[باشـد  شيردهي و فصل مـي 

صورت طبيعي معموالً در اواسط تا انتهـاي زمسـتان انجـام    
شود، بالفاصله پس از زايش ميـزان پـروالكتين و توليـد    مي

يابـد. افـزايش تـدريجي طـول روز بعـد از      شير افزايش مي
زايش تـا چنـدين مـاه باعـث تـداوم ترشـح پـروالكتين و        

ثـر منفـي بـر    . پـروالكتين ا ]21و  20[شيردهي خواهد شد 
هـا و  ها دارد. بنابراين از رشد فوليكـول ترشح گنادوتروپين

تـدريج بـا كـاهش طـول      كند. بهريزي جلوگيري مي تخمك
روز، توليد شير و افزايش مالتونين، اثر منفي پروالكتين بـر  

ــي   ــاهش م ــدمثل ك ــور تولي ــيز و  مح ــد و فوليكولوژنس ياب
، اما ايـن  ]14[شود ريزي در گوسفند دوباره آغاز مي تخمك

مدت در بسياري از منـاطق و نژادهـاي گوسـفند بـه طـور      
انجامد كـه ايـن در   متوسط تا مهرماه (هفت ماه) به طول مي

واقع باعث تنها يك بار آبستني و زايـش در سـال خواهـد    
هاي مديريتي متفاوتي وجـود دارد كـه در آن بـا    شد. روش

قـوچ و   هاي متفاوت قطع شير، زمان معرفياستفاده از رژيم
استفاده از قطعات حـاوي پروژسـترون (سـيدر و اسـفنج)،     

تـوان  هاي مالتونين ميهاي گنادوتروپين و ايمپلنتهورمون
. در اين مطالعه از رژيـم  ]9و  3[توليدمثل ميش را القا كرد 

قطع شير، اثر قـوچ و اضـافه كـردن ايمپلنـت مالتـونين در      
ز خارج فصـل بـراي محـو كـردن اثـر آنسـتروس ناشـي ا       

بار زايـش در   3شيردهي و فصل و موفقيت برنامه مديريتي 
  دو سال استفاده شد.

-در طي ساليان اخير، چندين راهكار بلندمدت و كوتـاه 

هـاي اصـالحي، هورمـون درمـاني و     مدت در غالب روش
اي براي بهبود عملكرد توليدمثلي گوسفند در ايران به تغذيه
اجراي هر كدام . ]4و  3[هاي مختلف آغاز شده است شكل

ها بدون توجه به پتانسيل ژنتيكي، افزايش نياز از اين روش
به منابع غذايي، شناخت كافي از وضـعيت فيزيولـوژيكي و   
شرايط آب و هوايي، هزينه و نحوه اجراي راهكـار توصـيه   

مثلـي در  شده و درنهايت بازده نهايي عملكرد توليد و توليد
بخـش گوسـفندداري    بلندمدت نتايج قابل قبـولي را بـراي  

. بنـابراين هـدف از   ]8و  7[كشور در پي نخواهـد داشـت   
انجام پژوهش حاضر، استفاده از رگولين، اثر قـوچ و قطـع   
شير همراه با يك جيره گلوكوژنيك در حد نياز از يك مـاه  

گيــري و دو برابــر نيــاز در زمــان  قبــل از زايــش تــا جفــت
ــه جفــت ــري (فالشــينگ تغذي ــرخ  گي ــود ن  اي) جهــت بهب
ريـزي و چنـدقلوزايي و مقايسـه عملكـرد توليـد و       تخمك

توليدمثل در برنامه مديريتي دو و سه بار زايش در مدت دو 
  سال بود. 

  
  مواد و روشها

پژوهش حاضر در مركز اصالح نژاد دام شمال شرق كشـور  
تـا   1391آباد)، از زمسـتان   (ايستگاه پرورش گوسفند عباس
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راس ميش شيرده نژاد  100به طول انجاميد.  1393زمستان 
ايران بلك (آميخته نژاد بلوچي و كيوسي يونان)، شكم دوم 

تا  20كيلوگرم كه همگي  45تا  40يا سوم، با متوسط وزني 
روز) از زمان زايمان آنها گذشته بـود،   25روز (ميانگين  30

ميش در گروه الف (سه بـار زايـش در دو    50انتخاب شد. 

دو بار زايـش در دو سـال)   ميش در گروه ب ( 50سال) و 
به صورت تصادفي قرار داده شد. در ايـن برنامـه مـديريتي    

هـاي   هاي گـروه الـف و ب در فاصـله    بيني شد، ميش پيش
ترتيـب   نشـان داده شـده اسـت، بـه     1زماني كـه در شـكل   

  گيري و زايمان كنند.  جفت
  

  
  آزمايش گيري و زايش به ترتيب در گروه الف و ب . برنامه زماني جفت1شكل 

  
جهــت تحريــك فحلــي در خــارج از فصــل توليــدمثل 

 45هاي گـروه الـف   ها، زير پوست گوش تمامي ميش ميش
گيـري اول و دوم يـك عـدد ايمپلنـت      روز پيش از جفـت 

گـرم مالتـونين) قـرار داده شـد.      ميلـي  18رگولين (حـاوي  
گيـري اول و دوم در   روز قبـل از جفـت   50عالوه بر ايـن،  

ايمپلنت رگولين زير پوست گـوش هـر   گروه الف سه عدد 
هـا در   هـا و قـوچ   هـا قـرار گرفـت. امـا مـيش      يك از قـوچ 

گيـري اول و دوم در   گيري سوم گروه الـف و جفـت   جفت
گروه ب به علت اينكـه در داخـل فصـل توليـدمثل انجـام      

شد احتياج به تحريك فحلي و رگولين نداشتند. باتوجه  مي
هفت ماه به سه ماه  گيري از به كاهش فاصله زايش تا جفت

 15هـاي گـروه الـف     در گروه الف نسبت به ب، كليه ميش
روز بعـد از   70-80گيـري (  روز قبل از هر سه زمان جفـت 

زايش) قطع شير شدند. قطع شير به مدت يـك هفتـه و بـه    

ها آسيب وارد نشود.  مرور زمان انجام شد تا به پستان ميش
هــر  هــاي گــروه ب چهــار مــاه بعــد از  قطــع شــير مــيش

هاي گروه الـف بعـد از    گيري انجام شد. بنابراين، بره جفت
روز از شير  120هاي گروه ب  روز و بره 70-80هر زايش 

هـاي   هـاي كليـه گـروه    مادر تغذيه كردند. عالوه بر اين، بره
آزمايشي از يك جيره شروع يكسان همزمان بـا شـير مـادر    

  تغذيه شدند.
يــر از جهــت اعمــال اثــر قــوچ بــر تحريــك فحلــي، غ

ها نگهداري  ا كامالً دور از ميشه گيري قوچ هاي جفت زمان
گيري بـه ازاي   به صورت يكسان تغذيه شدند. روز جفت و

هـاي قبلـي    گيـري  ميش دو قوچ سالم كه در جفـت  25هر 
بـه شـكل    ،آباد بـارور بـود   عباس ايستگاه پرورش گوسفند

معرفي شـد.  هاي الف و ب  هر دو گروهها  تصادفي به ميش
روز) همراه بـا   34 چرخه فحلي (تقريباً دوها به مدت چقو
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بـه منظـور بهبـود رشـد      ،هـا بودنـد. عـالوه بـر ايـن      ميش
زايي يك جيـره   ريزي و افزايش بره ها، نرخ تخمك فوليكول

گلوكوزنيك دو برابر نياز نگهداري (اثر فالشـينگ) در حـد   
هـا   ها داده شد. مـيش اندازي به ميش فاصل قطع شير تا قوچ

انـدازي در   ر دوره انتقال زايش، شيردهي و در زمان قـوچ د
حد نگهداري و از همين جيره تغذيه شدند. برنامه تحريك 

نشـان   2 شـكل الف و ب آزمايشي در هاي  فحلي در گروه
  داده شده است.

  
  هاي گروه الف و ب . برنامه تحريك فحلي به ترتيب در ميش2شكل 

  گيري سوم گروه الف انجام نشد. اري در جفتگذ الزم به ذكر است كه رگولين -  *
  

هاي فحـل بـه    به منظور مقايسه نرخ فحلي (تعداد ميش
-هاي هر جيره آزمايشي) و فاصله بين قـوچ  ازاي كل ميش

هـاي  اندازي تا فحلي، در تيمارهاي مـديريتي تعـداد مـيش   
انـدازي برحسـب روز    فحل و فاصله زماني فحلي تـا قـوچ  

آميزي (آميخته پـودر رنـگ    ا رنگثبت شد. مشاهده فحلي ب
قرمز با روغن) زير شكم هر قوچ و مشاهده رنگ در پشت 
ميش فحـل در هـر جيـره آزمايشـي و ذخيـره تصـاوير بـا        
دوربين مدار بسته موجود در هر بهار بند و بازنگري مجدد 

ها بعد از ظهـر هـر    آميزي قوچ تصاوير انجام پذيرفت. رنگ
  اندازي انجام گرفت. چروز از زمان شروع تا پايان قو

ــه وســيله يــك دســتگاه   آزمــايش اولتراســونوگرافي ب
اولتراسوند مجهز بـه يـك پـراب هشـت مگـاهرتز جهـت       

هاي بزرگتـر از   هاي غالب (فوليكول بررسي تعداد فوليكول
گيري براي  متر) روز فحلي، هفت روز بعد از جفت سه ميلي

ي بعد از جفـت گيـر   34بررسي تعداد جسم زرد و در روز 
هـاي توليـدمثل    جهت تشخيص آبستني انجام شد. فراسنجه

هـاي   ريزي (تعـداد جسـم   پيش از زايش شامل نرخ تخمك
گيـري   هاي جفـت  ها به تعداد ميش زرد روي تخمدان ميش

هـاي كـه بـا سـونوگرافي      كرده) و نرخ آبستني (تعداد ميش
گيري  آبستن تشخيص داده شدند به تعداد ميش هاي جفت

هاي توليدمثل بعد از زايش  يري شد. فراسنجهگ كرده) اندازه
هـاي متولـد شـده بـه تعـداد       زايي (تعداد برهشامل نرخ بره

گيري كرده) و نرخ چنـد قلـوزايي (تعـداد     هاي جفت ميش
هاي كه بيش از يك بره سالم به دنيا آوردند به تعـداد   ميش
  هاي زايمان كرده) نيز مورد مقايسه قرار گرفت.  ميش

دها و صفات مهم اقتصـادي در پـروري   يكي از عملكر
هاي بعد از آن  هاي داشتي وزن بره در زمان تولد و ماه ميش

بود. به منظور مقايسـه تيمارهـاي مـديريتي الـف و ب بـر      
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ها در زمان تولد، سه و چهارمـاهگي   ها، بره افزايش وزن بره
كشــي شــدند. عــالوه بــر ايــن، بــا توجــه بــه احتمــال  وزن

ها بـه ازاي هـر مـيش در     وع وزن برهچندقلوزايي باال مجم
  تيمارهاي مديريتي الف و ب بررسي و تجزيه شد.

طرح آماري اين پژوهش از نوع كامالً تصـادفي بـوده و   
ــديريتي    ــاي م ــه تيماره ــيوه تصــادفي ب ــه ش ــفندها ب گوس

  هــاي حاصــل بــا اســتفاده از رويــهاختصــاص يافتنــد. داده
MIXED اسـتفاده از  هاي تكرار شـونده در زمـان) بـا    (داده

) آناليز شد. براي مقايسه 1/10(نسخه  SASافزار آماري نرم
هـاي   ها از آزمون توكي و جهت مقايسـه فراسـنجه   ميانگين

توليدمثل كه ماهيت درصـد داشـت، از آزمـون كـاي مربـع      
ــه دوره     ــي دو و س ــفات در ط ــوع ص ــد. مجم ــتفاده ش اس

 گيري نيز با مقايسات اورتوگونـال مـورد آنـاليز قـرار     جفت
 5داري در مقايسات بين تيمارها  گرفت. سطح احتمال معني

و  M ،T ،tهاي اختصـاري   درصد درنظر گرفته شد. عالمت
e  دهنـده ميـانگين، تيمـار،     در مدل آماري، به ترتيب نشـان

   زمان و خطاي آزمايش است. 
  y = M + T + t + (T.t) + e  )1(رابطه 

  
  نتايج و بحث

گيري و گـروه   ره اول جفتهاي گروه الف در دو كليه ميش
گيري عالئم فحلي را بـه وضـوح    ب در هر دو دوره جفت

گيري گروه الف كـه   نشان دادند. در دوره دوم و سوم جفت
در خارج از فصل توليدمثل و با كمك مالتونين انجام شـد،  

كـه يـك اخـتالف     طـوري  درصد فحلي كاهش پيدا كرد، به
ه اول و سـوم  هـا بـين دور   داري در درصد فحلي ميش معني
). بـه نظـر   1) (جـدول  >05/0Pگيري مشاهده شـد (  جفت
رسيد اين كاهش درصد فحلي احتماالً بـه دليـل كـاهش     مي

ها در برنامه فشرده سه بار زايـش در   توانايي توليدمثل ميش
دو سال و يا تحت تأثير اثر منفي آنسـتروس فصـلي باشـد.    

 50ثر استفاده از مالتـونين بـه تنهـايي باعـث ايجـاد حـداك      

. مطـابق  ]18[شود  درصد فحلي قبل از شروع فصل توليد مي
با نتايج مطالعه حاضر، استفاده همزمان از مالتونين و اثر قوچ 

 80در خارج از فصل توليدمثل باعث افزايش نرخ فحلـي تـا   
به ايجـاد اولـين    LHدرصد شد. در واقع، اثر قوچ با تحريك 

. ]18و  5[كنـد   فحلي قبل از شروع فصل توليدمثل كمك مي
گيري گروه  اندازي و فحلي در دو دوره جفت فاصله بين قوچ

گيري سوم گروه الف كه جهت همزمـاني فحلـي    ب و جفت
داري بيشـتر از   آنها از مالتونين استفاده نشد، به صورت معني

) >05/0Pگيري در گـروه الـف بـود (    دوره اول و دوم جفت
حلي بـه همزمـاني   اندازي تا ف ). كاهش فاصله قوچ1(جدول 

ها و مديريت گله كمك خواهد كـرد.   بهتر فحلي و زايش بره
استفاده از مالتونين در فصـل غيرتوليـدمثل در چنـدين نـژاد     

هـا را   ميش اسپانيايي فاصله القا قوچ تـا زمـان فحلـي مـيش    
ها نـه تنهـا    . استفاده از مالتونين در ميش]13و  5[كاهش داد 

داخت، بلكه ميـانگين فاصـله   شروع فصل توليدمثل را جلو ان
  .]22[اندازي تا فحلي را كاهش داد  قوچ

هـاي غالـب و    نتايج مربوط به ميانگين تعداد فوليكـول 
ــرخ تخمــك ــزي در تخمــدان مــيش ن هــاي  هــا در دوره ري

گيري گروه الف و ب نشان داد نه تنهـا تفـاوتي بـين     جفت
خارج فصل و داخل فصل توليدمثل وجود نداشـت، بلكـه   

ــي ــول   در برخ ــن فوليك ــداد اي ــات تع ــرخ   مقايس ــا و ن ه
ريزي در خارج فصـل بيشـتر از داخـل فصـل بـود       تحمك

در واقع نتايج اين مطالعه مؤيد اين مطلب بـود   ).1(جدول 
هاي  كه استفاده از مالتونين در خارج فصل توليدمثل (دوره

گيري گروه الـف) باعـث تحريـك رشـد      دوم و سوم جفت
فصل توليـدمثل (دو دوره گـروه   ها مشابه به داخل  فوليكول

گيـري در گـروه الـف) شـده اسـت.       ب و دوره سوم جفت
استفاده از مالتـونين در خـارج از فصـل توليـدمثل باعـث      

ريـزي در   هاي غالب و نرخ تخمـك  افزايش تعداد فوليكول
ها در اين آزمايشـات بـين    شود، تعداد فوليكول تخمدان مي

  .]11و  6[فوليكول متغير بود  2تا  5/1
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اندازي  ريزي)، فاصله قوچ غالب و جسم زرد (نرخ تخمك هاي توليدمثل: تعداد فوليكول راسنجهفميانگين و اشتباه معيار .  1جدول 
  سال آزمايش 2در مجموع گيري گروه الف و ب  هاي جفت در دورهزايي و چندقلوزايي  تا فحلي و درصد فحلي، آبستني، بره

 SEM  سال 2مجموع 
  گيري دوره جفت

  فراسنجه توليدمثل
 اول دوم سوم

d 268  - b80 ab88 a100 (گروه الف) نرخ فحلي 

e 200  - - a 100 a 100 (گروه ب) نرخ فحلي 

- 25/4 b82/11 a24/7 a35/6 
  اندازي تا فحلي به روز  فاصله قوچ
 (گروه الف)

- 34/6 - b 23/12 b 25/11 
  اندازي تا فحلي به روز  فاصله قوچ

 ب) (گروه

d 28/7  42/0 b 08/2 ab 40/2 a 80/2 (گروه الف) تعداد فوليكول غالب  
e 63/4  48/0 - ab 25/2 ab 38/2 (گروه ب) تعداد فوليكول غالب  
d 18/5  34/0 b 66/1 ab 82/1 a 06/2 (گروه الف) تعداد جسم زرد  
e 58/3  36/0 - ab 82/1 ab 76/1 (گروه ب) تعداد جسم زرد  

d 262  - b 78 b 84 a 100 (گروه الف) نرخ آبستني  
e 200  - - a 100 a 100 (گروه ب) نرخ آبستني  
d 369  - c 105 b 120 a 144 زايي (گروه الف) نرخ بره  
e 266  - - ab 132 a 134  زايي (گروه ب) نرخ بره  
d 110  - c 25 b 35 a 48 (گروه الف) نرخ چندقلوزايي  

e 82  - - ab 40  a 42  (گروه ب)نرخ چندقلوزايي  
  نمايش داده شده است.  e, dهاي الف و ب با  و بين مجموع نتايج در گروه a, b , cگيري با  هاي جفت داري بين دوره اختالف معني

  بار زايش در دو سال 3بار زايش در دو سال و گروه و ب:  3گروه الف: 
  

نسبت به گـروه   eCGدر استفاده همزمان از مالتونين و 
هـا در فصـل    ريـزي مـيش   ا، نـرخ تخمـك  تنهـ  eCGكنترل 

. امـا هـدف   ]23و  22،  4[غيرتوليدمثل افزايش پيـدا كـرد   
اصلي از انجام تحقيق حاضر، مطالعه مجموع عملكرد ايـن  

سال آزمايش بود، نتايج نشان داد كه  2ها در طول  فراسنجه
ريـزي در   ها و نرخ تخمـك  مجموع ميانگين تعداد فوليكول

داري  ه الـف بـه صـورت معنـي    گيري گـرو  سه دوره جفت

) >05/0Pگيــري گــروه ب بــود ( بيشــتر از دو دوره جفــت
  ).1(جدول 

گيـري و   هاي گروه الـف در دوره اول جفـت   كليه ميش
گيري نرخ آبستني،  هاي گروه ب در هر دو دوره جفت ميش
زايي و چندقلوزايي باالتري نسبت به دوره دوم و سـوم   بره

). اين امر نشان >05/0P(گيري گروه الف نشان شدند  جفت
گيري متـوالي در طـول دو    دهد كه احتماالً سه بار جفت مي
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رغــم برنامــه مشــابه همزمــاني فحلــي و رشــد  ســال علــي
ــول ــر      فوليك ــرد ديگ ــايي عملك ــاهش توان ــث ك ــا باع ه
ها خواهد شد. نرخ بـاروري و   هاي توليدمثل ميش فراسنجه

باالتر بودن  آبستني باالتر در فصل توليدمثل احتماالً به علت
ــك  ــان تخم ــيت در زم ــت اووس ــزايش و  كيفي ــزي و اف ري

باشـد   ماني رويان نسبت به خارج از فصل توليدمثل مي زنده
در مطالعه حاضـر، اسـتفاده از تغذيـه مطلـوب در     . ]19و  11[

اي همراه با مالتـونين در زمـان    طول آزمايش و فالشينگ تغذيه
هايـت افـزايش   گيري، باعث بهبود كيفيت اووسيت و درن جفت

بره زايي در مقايسه با مطالعات ديگر انجام شده در خارج فصل 
، امـا فـاكتور اقتصـادي مهمـي كـه      ]7و  6[توليدمثل شده است 

هدف اصلي اين مطالعه است، مقايسه مجموع عملكرد هر يـك  
هاي الف (سه بـار زايـش) و    هاي توليدمثل در گروه از فراسنجه

طوركـه   ال آزمايش بود. همـان ب (دو بار زايش) در مدت دو س
زايـي و چنـدقلوزايي    شد، مجموع نرخ آبستني، بره بيني مي پيش

داري  گيري گروه الف به صورت كامالً معنـي  در سه دوره جفت
هاي  ) يافته>05/0Pگيري گروه ب بود ( بيشتر از دو دوره جفت

قبلي در توافق با مشاهده حاضر نشان داد كه كوتاه كردن فصـل  

با مالتـونين و دو بـار زايـش در سـال باعـث بهبـود        توليدمثل
عملكرد توليدمثل در ميش نسبت به يـك بـار زايـش در سـال     

      .]2[شود  مي
هاي توليد در بخش پرورش گوسـفند   يكي از فراسنجه

هـاي تولـد، از شـيرگيري و پـس از آن      ها در زمان وزن بره
هـا،   هباشد. افزايش دوقلوزايي، از شيرگيري زودهنگام بر مي

هـا باعـث كـاهش وزن بـره در زمـان       سوء تغذيه و بيماري
. نرخ دوقلـوزايي و  ]12و  2[تولد، از شيرگيري خواهد شد 

تغذيه ميش در انتهاي آبستني دو عامل مهـم مـؤثر در وزن   
باشند. اما نتـايج پـژوهش حاضـر نشـان داد      ها مي تولد بره

مناسـب   زايي و چندقلوزايي باال به علت تغذيه رغم بره علي
هـا در زمـان تولـد تفـاوت      در انتهاي آبستني بين وزن بـره 

). افــزايش 4و  2هــاي  دار وجــود نداشــت (جــدول معنــي
هـا بـه    زايـي باعـث كـاهش وزن بـره     دوقلوزايي و نرخ بره

شود كه با نتايج تحقيـق حاضـر مطابقـت     صورت نسبي مي
، امـا مـديريت تغذيـه در انتهـاي آبسـتني      ]17و  16[ندارد 
هاي دوقلوزا  ماني بره در ميش فزايش در وزن و زندهباعث ا

  . ]15و  12[شود  مي
  

هاي  در دورهبرحسب كيلوگرم  ماهگي 4و  3وزن زنده بره در زمان تولد، هاي توليد:  فراسنجه. ميانگين و اشتباه معيار  2جدول 
  سال آزمايش 2وه الف و ب در مجموع گيري گر جفت

 SEM  سال 2مجموع 
  ريگي دوره جفت

  هاي توليد فراسنجه
 اول دوم سوم

d 82/11  45/0 b02/4 ab96/3 a84/3 (گروه الف) وزن تولد 
e 84/7  43/0 - b 08/4 ab 76/3 (گروه ب) وزن تولد 
d 41/57 25/3 82/19 24/19 35/18  ماهگي (گروه الف) 3وزن 
e 48/36 34/3 - 23/18 25/18  ب) ماهگي (گروه 3وزن 

d 28/69  42/4 a 08/23 a 40/23 a 80/22   ماهگي (گروه الف) 4وزن  
e 89/52 21/5  - b 02/26 b 87/25  ماهگي (گروه ب) 4وزن  

 نمايش داده شده است.e, d هاي الف و ب با  و بين مجموع نتايج در گروه a, b , cگيري با  هاي جفت داري بين دوره اختالف معني

  سال 2بار زايش در  2: سال و گروه ب 2بار زايش در  3گروه الف: 
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هاي ميش وزن زنده  مهمترين فاكتور اقتصادي براي گله
باشـد.   هـاي بعـد از آن مـي    بره در زمان از شيرگيري و مـاه 

رغم كـاهش عـددي در    ها علي ميانگين وزن سه ماهگي بره
ــه دوره دوم   دوره دوم جفــت گيــري گــروه الــف نســبت ب

رم، تفـاوت  كيلوگ 23/18به  24/19گيري گروه ب از  جفت
). ايـن امـر نشـان    2داري با يكديگر نداشتند (جـدول   معني
ها  دهد افزايش دوقلوزايي باتوجه به تغذيه مطلوب ميش مي

هـا   در دوره شيردهي احتماالً با افزايش توليد شير در مـيش 
ها نداشـته اسـت، امـا نتـايج      ماهگي بره اثر منفي بر وزن سه

ها نشان داد كه وزن  مربوط به ميانگين وزن چهارماهگي بره
گيـري گـروه ب بـه صـورت      ها در هـر دو دوره جفـت   بره

گيــري گــروه الــف  هــاي جفــت داري بيشــتر از دوره معنــي
). علت ايـن افـزايش وزن در   2) (جدول >05/0Pباشد ( مي
هاي گروه ب احتماالً تغذيه همزمان شير مـادر و جيـره    بره

در سـه   شروع از سه تا چهارماهگي نسبت به گروه الف كه
ماهگي از شير گرفته شده بودند، بود. افزايش مـدت زمـان   
شيردهي همراه با تغذيه جيره كمكـي باعـث افـزايش وزن    

بينـي   طـور كـه پـيش    . اما همان]21و  10[ها خواهد شد  بره
هـاي   شد و هدف اصلي اقتصادي ايـن آزمـايش و گلـه    مي

هـا در   تجاري نيز بود، مجموع وزن سه و چهارماهگي بـره 
داري  ل دو سال آزمايش در گروه الف به صورت معنـي طو

گيـري در گـروه ب آزمـايش بـود      بيشتر از دو دوره جفـت 
)05/0P<.(  
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