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 .1استاديار ،بخش تحقيقات علوم دامي ،مركز تحقيقا ت و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي ،اراک ،ايران
 .9استاد ،مؤسسة تحقيقات علوم دامي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج وزارت جهاد كشاورزي ،كرج ،ايران
 .4مربي ،بخش تحقيقات علوم دامي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورز ي و منابع طبيعي استان مركزي ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي ،اراک ،ايران

تاريخ وصول مقاله1429/09/99:

تاريخ پذيرش مقاله1429/02/01 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر مکملهای مادنی -وی،امینی آهس،ه رهش بر خصوصیات تولیدمﺜلیا پشم و پوست ووسفند تودة نواد فراههانیا 61
رأس میش دات،ی جوانا به دو وروه تاهد و آزمایشی تقسیم تد .بلوسهای آهس،هرهش تامل تش ماده مادنی و سهه وی،هامینا 02
روز قیل از قو اندازی در وروه آزمایشی اس،فاده تد .نرخهای باروریا زایشا سهقط و بهره تهیرویری تهده و خصوصهیات پشهم و
پوست تامل وزن بیدها طولا قطر و اس،حکام الیاف و نسیت فولیکولهای ثانویه به اولیه در میش و برههای م،ولدتهده بررسهی تهد.
نرخهای باروریا زایش و سقط دو وروها اخ،الف ماناداری نشان ندادندا لیکن نرخ برة تیرویری تهده در وهروه آزمایشهیا بههطهور
ماناداری افزایش یافت ( .)p<1/12خصوصیات الیاف برای وهروه آزمایشهی و تهاهد تهامل میهانگین وزن بیهده  728/1 ±041/82و
 712/3 ± 074/12ورما میانگین طول الیاف  6/6 ±0/22و  6/6 ±0/23سان،یم،را قطر الیاف  23/7 ±0/61و  27/1 ±0/31میکروم،ر و
اس،حکام الیاف  4/0 ±0/22و  4/1 ±0/16ورم نیرو بر تکس بود که اخ،الف ماناداری را نشان نداد .نسیت فولیکولهای ثانویه به اولیه
پوست دو وروه تاهد و آزمایشی بهترتیب  4/8 ±1/23و  4/4 ±1/47بود که اخ،الف ماناداری را نشان نداد ولی برهههای م،ولدتهدة

وروه آزمایشی از تناسب فولیکولهای ثانویه به اولیه بیش،ری ( )8/3± 1/48در مقایسه با برههای م،ولدتدة وروه تهاهد ()8/2 ±1/82

برخوردار بودند ( .)p<1/12ن،ایج نشان داد که اس،فاده از مکملهای مواد مادنی– وی،امینی میتواند باعث بویهود ورهایت تولیهدمﺜلی
میشها و بویود نسیت فولیکولی برههای آنها تود.
كلیدواژهها :پشما خصوصیات تولیدمﺜلیا فولیکول پوستا کمیود عناصرمادنیا کمیود وی،امینا ووسفند.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

مواد و روشها

هدف اصلی پرورش ووسهفند در کشهور تولیهد ووتهت و

برای انجام این تحقیقا از ولّة دات،ی ووسهفند فراههانی در

پشم است .پشم تأمین کنندة عمدة مهواد اولیهه تولیهد قهالی

منطقة مشک آباد (روس،ای ابراهیم آبهاد) ارا

اسه،فاده تهد.

است].[3پشم در تولید انواع پوتا ا فرش و مهواد صهنا،ی

این ولّه سابقة کمیهود برخهی عناصهر ماهدنی را داته،ها از

و آرایشی بهکار میرود و ازلحاظ تنظهیم دمهای بهدن دام و

مکمل مواد مادنی یا وی،هامینی اسه،فاده نمهیتهود و روش

محافظت در برابر تشاشاات و دیگر تودیدات فیزیکهی یها

پرورش به صورت نیمه م،حر

بود .بهرای انجهام آزمهایشا

تیمیایی اهمیت دارد] .[26ووسفندانی که پشم آنهها بهرای

تاداد  61رأس میش دات،ی جهوان (زایهش دوم یها سهوم)

بافت قالی اس،فاده می تود در مناطق مخ،لف دنیا و بهطهور

ان،خاب و سپس به تکل تصادفی به دو وروه  81رأسی بها

عمده در کشورهای آسهیایی پهرورش مهی یابنهد و در ایهن

میانگین وزن بدن  48کیلوورم تقسیم تدند .وروه نخسهتا

مناطق م،کی به مراتع فقیر بیابانی و نیمهبیابانی هسه،ند و از

تاهد و وروه دوما وهروه آزمایشهی در نظهر ورف،هه تهد و

این لحاظ بیش،ر از ووسفندان مناطق مرطهوب و ما،هدل در

بلوسهای آهس،هرهش مواد ماهدنی -وی،هامینی ووسهفندی

مارض عوارض حاصل از کمیهود و تهنشههای غهذایی در

0

با نام تجارتی اسهمال تهریس طیهق دسه،ورالامل تهرکت
2

سازنده به نام آوهریمین ا  02روز قیهل از قهو انهدازی در

طول سال قرار میویرند].[20

وروه آزمایشی اس،فاده تد.

ووسفند فراهانیا تودة ژن،یکی غالب ووسهفند در اسه،ان
مرکزی است که پشم آن بهرای بافهت قهالی بسهیار باکیفیهت

برای هر رأس میش یک عدد بلوس ووسفندی بها وزن

است .م،وسط تولید سالیانه پشم این نواد بهترتیب در قهو و

 41وههرم کههه بههرای ووسههفندان مرتههع بهها وزن بههیش از 41

میش  0/44کیلوورم و 711-211ورم وزارشتده و میهانگین

کیلوورم طراحی تدهاند با اس،فاده از قرصخوران در داخل

قطر آن  23-22میکروم،ر است] .[2اورچه کاهش رونق بازار

تکمیه قرار ورفتا درحالیکه وروه تاهد هیچوونه مکمل

فرش دس،یاف و قیمت پایین پشهم در حهال حارهرا انگیهزة

ماهدنی -وی،ههامینی را طههی دوران آزمهایش دریافههت نکههرد

کافی برای توجه به افهزایش تولیهد و کیفیهت پشهم را بهرای

سپس دامهاا یک تیانهروز در جایگاه نگه دات،ه تدند و از

پرورشدهندوان ایجاد نمیکنهدا لهیکن رتیهة بهاالی جوهانی

عدم بروشت بلوس های خورانده تهده بهه خهارج از بهدن

کشور در تولید آن و رونهد رو بهه رتهد وهرایش بهه سهمت

اطمینان حاصل تد .ترکییات فاال بلوس های مورد اس،فاده

مصرف الیاف طییایا ررورت توجه بیش،ر به این ظرفیهت و

و مقادیر آنها به ترح جدول  0بود.

تالش بهمنظور ارتقای تولید الیاف دامی و بویود کیفیت آن را

طههول دورة آزمههایش  01مههاه و صههفات مههورد بررسههی

تییین میکند و با توجه به اتکهای بخهش عمهدهای از تغذیهة

تامل عملکرد تولیدمﺜلی تامل نرخ های بهاروریا زایهشا

ووسفندان کشور به مرتع و اح،مال کمیود یا عدم تاادل مواد

سقط و برة تیرویری تده و خصوصیات پشم تامل مقدار

مادنی – وی،امینی و تأثیر اح،مالی آن بر تولید و کیفیت پشم

تولید پشما طولا قطر و اس،حکام الیاف پشم بود .کل پشهم

آنهاا این پووهش بهمنظور بررسهی آثهار اسه،فاده از مکمهل

تولیدی سالیانه براساس یکبار پشمچینی درسال بود.

مواد مادنی -وی،امینی آهس،هرهش و اثر آن بر میزان تولیهد و
برخی خصوصیات پشم و پوسهت ووسهفندان فراههانی در

1. Smalltrace
2. Agrimin

اس،ان مرکزی انجام ورفت.
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جدول  .1تركیب شیمیايي فعال بلوس و مقادير آنها

مواد مادنی (میلیورم در کیلوورم)

وی،امینها (واحد بینالمللی)

مادة مغذی

ترکیب فاال

مقدار در کیلوورم

مقدار در هر بلوس

مس

اکسید مس

73612

8744

کیالت

کربنات کیالت

2821

72

ید

یدات کلسیم

3242

881

منگنز

سولفات منگنز

22806

8108

سلنیم

سلنیت سدیم

0081

42

روی

سولفات و اکسید روی

017020

4866

وی،امین

A

4721240

073181

وی،امین

D3

771043

87616

02403

672

وی،امین

E

آلفا توکوفرول (بهصورت اس،ات)

در پایان آزمایش بها اسه،فاده از دو کهارد اس،حصهال و

برای اندازهویری اس،حکام الیاف از تنش مخصهوص در

مقدار آن بههوسهیلة تهرازوی دیجی،هال تهوزین و وزن بیهده

هنگههام وسههیخ،گی بهها دسهه،گاه اینسهه،رون براسههاس روش

مشخن تد .قیل از پشمچینیا نمونة  21ورمهی پشهما بها

 ASTM.D-2081اس،فاده تد که میزان نیهروی الزم بهرای

اس،فاده از ماتین مخصهوص پشهمچینهی از ناحیهه پولهوی

پاروی الیاف را بیان کرده و بهصهورت وهرم نیهرو بهرتکس

راست هر ووسفند به مساحت  06سان،یم،ر مربع از فاصهله

وزارش تد][00همچنین بهمنظهور بررسهی اثهر اسه،فاده از

2میلی م،ری سطح بهدن تویهه و بهرای تایهین خصوصهیات

مکمل مواد مادنی -وی،هامینی بهر خصوصهیات فولیکهولیا

موردنظر به آزمایشگاه ارسال تد.

نمونهویری از پوست مهیش و بهرهههای م،ولدتهده ههر دو

برای تایین طول دس،ة الیاف پشما از ههر نمونهه پشهما

وروه تاهد و آزمایشیا حدود دو ماه پس از زایهش انجهام

تاداد سه دس،ه الیهاف (اسه،اپل) برداتهت و بها اسه،فاده از

ورفت .برای این منظور پس از بهیحسهی مورهایا نمونهة
0

خط کشا اندازه ویری تد .برای انهدازهویهری قطهر الیهافا

پوست به قطر یکسان،یم،ر توسط ترفاین ا قیچی جراحهی

نخست با اس،فاده از میکروتوم هاردیا از نمونهههای پشهم

و پنس از قسهمت میهانی سهمت راسهت بهدن مهیشهها و
بههرههههای م،ولدتههده در هههر دو وههروه آزمایشههی و تههاهد

تس،ه تده با بریهدن الیهاف بههانهدازه  1/3-1/4میلهیم،هرا

بردات،ه تد .م،ااقب تﺜییت کردن نمونهههها در فرمهالین 01

مقطعویری صورت ورفهت .الیهاف بریهدهتهده را روی الم

درصدا روش مامول آمادهسازی بافت صورت ورفهت و از

قرار داده و با چند قطره پارافین طوری مخلوط کردنهد کهه

بلو های پارافینیا برشهایی با رهخامت  6میکروم،هر بها

الیاف کامالً خیس تده و بهطور یکنواخت روی الم توزیهع

دس،گاه برش برقی میکروتوم تویه تد و پس از رنگآمیزی

تههدند .الم و المههل را زیههر دسهه،گاه میکروپروژک،ههور بهها

2

ساکپیک ا برای تایین تراکم فولیکول های ثانویه به اولیه در

بزرونمایی  211برابر قرار داده و میانگین قطهر  811تهار از
ههههر یهههک از نمونههههههههای پشهههم براسهههاس روش -27
 ASTM.D0274تایین و ثیت تد.

1. Trephine
2. Sacpic
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یک میلیم،ر مربع از سطح برشا از وراتیکول با بزر نمهایی

 76/4و  30/2درصد و نرخ سقط جنین میشهها  8/8و 06/6

 011اسهه،فاده تههد و بههرای تایههین نسههیت آنوههاا  21وههروه

درصد بود که اخه،الف مانهاداری نداتهت لهیکن نهرخ بهرة

فولیکولی از هر اسالید تمارش و ثیت تد] 01و .[02

تیرویری تده در وروه آزمایشی بها  36/6درصهد بهه تهکل

برای مقایسة ن،ایج بهدسهتآمهده دو وهروه آزمایشهی و

ماناداری بیش،ر از وروه تاهد با  68/8درصد بود (.)p<1/12

تاهد از آزمون  tو برای مقایسة خصوصیات تولیهدمﺜلی از

میانگین م،غیرهای اندازهویهری تهده بهرای خصوصهیات

آزمون مربع کای و با اس،فاده از نرمافزار ( SPSSنسخه )02

الیاف و فولیکولهای پوست در مهیشهها و بهرهههای وهروه

انجام تد.

آزمایشی و تاهد در جدول  8نشان داده تده است .میهانگین
خصوصیات الیهاف در وهروه آزمایشهی و تهاهد بهه ترتیهب

نتایج

 728/11 ± 041/82و  712/13 ± 074/12وههرم بههرای وزن

نتایج خصوصیات تولیدمﺜلی میشهها در دو وهروه تهاهد و

بیده و  6/62 ±0/23و  6/26± 0/22سهان،یم،هر بهرای طهول

آزمایشهی تههامل نههرخهههای بههاروریا زایههشا سههقط و بههرة

دسهه،ه الیههاف بههود و اخهه،الف مان هاداری بههین وههروههههای

تیرویری تده در جدول  2آمده اسهت .نهرخههای بهاروریا

موردمطالاههه از لحههاظ خصوصههیات الیههاف وجههود نداتههت.

زایشا سقط جنین میشهها در دو وهروه تهاهد و آزمایشهی

همچنهین تفههاوت مانهاداری از نظههر میههانگین قطههر الیههاف و

تفههاوت مان هاداری را نشههان نههداد .نههرخ بههاروری در وههروه

اس،حکام پشم بین دو وروه آزمایشی و تاهد مشاهده نشد.

آزمایشی و تاهد به ترتیب  78/8و  71/1درصد و نرخ زایش
جدول  .2خصوصیات تولیدمثلي
آماره

صفات اندازهویریتده

کای اسکور
درصد

نرخ باروری
تاهد

1/20

P value

1/64

71
78/88

آزمایشی

2/23

نرخ زایش (درصد)
تاهد

30/43

آزمایشی

76/42
2/76

نرخ سقط جنین (درصد)
تاهد

06/66

آزمایشی

8/88
4/82

نرخ برة تیرویری تده (درصد)
تاهد

68/88b

آزمایشی

a

36/66

 a-bتفاوت میانگینها در هر س،ون با حروف غیرمشابه مانادار است.
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میهههانگین قطهههر الیهههاف  27/12 ±0/3و 23/73 ±0/6

فولیکولهای ثانویهه بهه اولیهه در بهرهههای م،ولهد تهده از

میکروم،ر و میانگین اسه،حکام الیهاف پشهم  4/14± 0/16و

میشهای دو وروه آزمایشی و تهاهد تفهاوت مانهاداری را

 4/13 ± 0/22ورم نیرو بر تکس بهترتیهب بهرای دو وهروه

نشان داد .میانگین این نسهیت در بهرهههای م،ولهد تهده از

آزمایشی و تاهد بود که از این لحاظ نیز تفاوت مانهاداری

وروه تاهد و آزمایشهی بههترتیهب  8/21 ±1/82و ±1/48

بههین دو وههروه مههورد مطالاههه مشههاهده نشههد .نسههیت

 8/32بود و نسیت فولیکول های ثانویه به اولیهة پوسهت در

فولیکولهای ثانویه به اولیه نیهز بهین مهیشههای دو وهروه

برههای م،ولدتده از میشهای تغذیهتهده بها مکمهل مهواد

آزمایشی اخ،الف ماناداری نداتت .میانگین این نسهیت در

ما هدنی و وی،ههامین بطورمانههاداری ( )p<1/12بیشهه،ر بههود

میش های دو وروه تهاهد و آزمایشهی بهه ترتیهب ± 1/47

(جدول .)8

 4/87و  4/2 ±1/23بهههود .در ایهههن آزمهههایشا نسهههیت
جدول  .3میانگین و انحراف معیار خصوصیات پشم و فولیکولي
صفات مورداندازهویری

میانگین

ات،یاه مایار

دامنه

وزن بیده میش (ورم)
تاهد

712/13

87/62

211-0821

آزمایشی

728/11

23/12

211-0221

طول اس،اپل (سان،یم،ر)
تاهد

6/62

1/22

4-7/2

آزمایشی

6/62

1/26

4-7/8

قطر (میکرون)
تاهد

23/73

1/80

26/22-82/43

آزمایشی

27/12

1/86

22/72-82/13

اس،حکام (ورم نیرو بر تکس)
تاهد

4/13

1/22

0/24-6/22

آزمایشی

4/14

1/20

0/12-2/73

نسیت فولیکولی
میش تاهد

4/87

1/08

8/67-2/20

میش آزمایشی

4/27

1/04

8/18-2/06

بره تاهد

8/21b

1/17

2/72-4/2

بره آزمایشی

a

1/01

8/32

 a-bتفاوت میانگینها در هر س،ون با حروف غیرمشابه مانادار است.
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بحث

ووسفند فراههانی در طیقهة نسهی،اً ظریهف بها قطهر 81-20

در این آزمهایش خصوصهیات تولیهدمﺜلی مهیش هها تهامل

میکروم،ر قرار میویهرد و مشهابه دیگهر نوادههای ووسهفند

بههاروریا زایههش و سههقط جنههین تحههت تههأثیر اسهه،فاده از

کشور مناسب برای تولید قهالی اسهت .ن،هایج ایهن بررسهی

مکمههلهههای ماههدنی -وی،ههامینی قههرار نگرفههت ولههی نههرخ

نشان داد که پشم این نواد ظریفتر از پشم نوادههایی مﺜهل

تیرویری بره در وروه آزمایشهی بویهود یافهت .ایهن بویهود

افشاری با قطر  87میکروم،ر و موربان با  42میکروم،ر بهوده

بهواسطة کاهش تلفات برههها از زمهان تولهد تها تهیرویری

و ظراف،ی نزدیک به نوادهایی نظیر زندی با  81میکروم،ر و

صورت پذیرفت .همان وونهه کهه مالحظهه مهیتهود نهرخ

بلههوچی بهها  80میکروم،ههر دارد لههیکن طههول دسهه،ة پشههم

باروری و زایش در وروه آزمایشی بیش،ر و نهرخ سهقط در

اندازهویری تده در این آزمایش ( 66سان،یم،ر)ا کوتاهتر از

این وروه کم،ر از وروه تاهد است و علت مانهادار نشهدن

مقادیر وزارشتده در نوادهای مهذکور بههترتیهب بها 001ا

این صفات به دلیل ماهیت دادهها با توزیع ناپیوس،ه و تاداد

71ا  021و  081سههان،یم،ههر بههود] .[7نسههیت فولیکههولی

واحد آزمایشی مهورد اسه،فاده بهوده کهه باعهث زیادتهدن

اندازهویری تده در این آزمایش نیز (به مقدار )4ا بیشه،ر از

خطای مایار تده است.

نسههیت وههزارشتههده در نوادهههایی مﺜههل موربههانی ()2/7ا

تولیدمﺜل نشخوارکنندوان کوچک تحت تهأثیر فراهمهی

افشاری ( )8/2و نزدیک به نوادهایی مﺜل لری ()8/3ا زندی

مواد مغذی بهویوه مواد مادنی و تاادل آنها قرار میویهرد

( )8/7و بلوچی ( )4بود].[3

و برخی از این عناصر نظیر مسا سهلنیم و روی کهه نقهش

در این آزمایشا وزن پشهم تولیهدی و خصوصهیات آن

کلیدی در سوخت وساز دارند هم به طور مسه،قیم در بهروز

تحت تأثیر مکمل مواد مادنی -وی،امینی قرار نگرفت .دلیل

فحلیا النهوزینی رویان و سهاخت اسهپرم و ههم بههتهکل

اح،مالی برای این موروع میتواندا توان تولید نسی،اً پهایین

غیرمسهه،قیم در سههالمت عمههومی داما بههر تولیههدمﺜل اثههر

پشم در تودة نواد مورد آزمایش باتد .وزارشتهده اورچهه

میوذارند .اورچه اثر آنها بر تولیدمﺜل پیچیده بوده و هنوز

ارتیاط مﺜیت بین سطوح تغذیه و نرخ رتد پشم وجود دارد

به صورت کامل تناخ،ه نشده است] .[40همچنین زندهمانی

لههیکن تههوان ارثهی دام در ایههن رابطههه تایههینکننههده و موههم

بره ها در سودآوری عملیات پرورش ووسفند حیاتی اسهت

است]2ا  22و  [27و سه عامل ژنوتیپا تغذیهه و فصهل در

و تغذیة مکملهای مادنی در میش میتوانهد ههم بها تهأثیر

رابطه با تولید الیاف و خصوصیات آن اهمیت دارند].[22

مﺜیت بر سالمت میش برای تولید برههای سالمتهرا کهاهش

اورچه وی،امین ها و مواد مادنی هم به تکل غیرمس،قیم

سقط و مردهزایی و هم از طریق ان،قال به برههها و افهزایش

از طریق تأثیر بر مصرف خورا یا تغییر سوختوساز پایهه

سطح مواد مادنی بره ها در زمهان تولهد بهه عملکهرد بو،هر

و هم به تکل مسه،قیم از طریهق تهأثیر بهر سهوختوسهاز

دس،گاه ایمنیا سرزندوی و زندهمانی بیش،ر منجر تود].[82

فولیکولهای پشم می توانند بر تولید و خصوصهیات الیهاف

اورچه برخی از این تأثیرات بیش،ر در میشهای چند قلهوزا

تأثیر بگذارند][26ا لیکن تأثیر سهطوح تغذیهه و اسه،فاده از

دیههده مههیتههود و وههاهی نیههز چنههین آثههاری مشههاهده

مکملهای مادنی -وی،امینی بر تولیهد پشهم در وهرو تهوان

نمیتود].[02

تولیدی پشم دام است و هر چه تولید پشم دام بیش،ر باتدا

مطالاات نسی،اً کمی دربارة خصوصیات پشم ووسفندان

نیههاز بههه مههواد ماههدنی و وی،ههامینههها افههزایش یاف،ههه و اثههر

ایرانی بهویوه ووسفند فراهانی صورت ورف،هه اسهت .پشهم

محدودکنندوی کمیود آن هها بهر تولیهد پشهم بیشه،ر اسهت
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آثار استفاده از مکمل مواد معدني -ويتامیني آهستهرهش بر برخي خصوصیات تولیدمثلي ،پشم و تركیب فولیکولي پوست گوسفند فراهاني

ازاینرو پیشبینی میتود که دامهایی با توان تولیدی پشهم

عالئما مورد تناسایی و درمان قرار مهیویرنهد و یها باعهث

نسی،اً کما کم،ر تحت تأثیر سطوح تغذیه بهویوه مکمل مواد

تلف تدن دام میتوندا فراوانی کم،ری دارند] .[88اورچهه

مادنی -وی،امینی بر رتد پشم در ترایط مامهول تغذیههای

کمیود وی،امین ها و برخی عناصر ماهدنی کهم نیهاز اح،مهاالً

قرار ویرند کما اینکه اکﺜر وزارشها درخصوص اثهر مﺜیهت

میتواند بهطور موقت سیب کاهش رتد پشم و یا رهایف

مکمل مواد مادنی یا وی،امینی بر تولید پشم یا خصوصهیات

تدن الیاف تود] [86لیکن در ایهن رابطهه تهدت و طهول

آن مربوط به نوادهایی با تولید پشم نسی،اً زیاد نظیهر مرینهو

مدت کمیود همچنین سهایر عوامهل نظیهر تهرایط اقلیمهیا

است]07و .[22دیگر محققان نیهز ن،هایج مشهابوی وهزارش

فصل و جیره مورداس،فاده نیز مؤثر هس،ند .اورچه وله مورد

کرده اند .به نحوی که تغذیة تکمیلهی بزغالههههای تهیرخوار

آزمایش سابقه کمیود برخی عناصهر ماهدنی را داته،ه و در

مرخزا باعث افزایش تولید الیاف تدها لیکن اثهر مانهاداری

مدت آزمایش از مکمل ماهدنی -وی،هامینی اسه،فاده نکهرده

بر قطر الیاف ندات،ه است].[6

لیکن این اح،مال وجهود دارد کهه ولهه مزبهور طهی مهدت

از طرف دیگر میزان رتد پشم با فصول سال در ارتیاط

آزمایش از نظر عناصر و وی،امینهای مکمهل تهدها کمیهود

است و در فصل زمس،ان فاالیت فولیکولهای مولهد الیهاف

تدید یا طوالنیمدت بهاندازهای کهه باعهث محهدودیت در

کاهشیاف،ه که این امر موجب کاهش تولید پشم میتهود و

تولید الیاف پشم تود را ندات،ه است.

در بوار و تابس،ان میزان تولید افهزایش مهییابهد] 4و  [27و

با توجه به عدم تغییر مقهدار تولیهد پشهم در دو وهروه

برآیند عواملی مﺜلی ظرفیت ژن،یکی نسهی،اً کهم تولیهد پشهم

تههاهد و آزمایشههیا مشههاهدة عههدم اخهه،الف مانههادار در

ووسفند فراهانی ازیک طهرف و رهاسهازی مهواد ماهدنی و

خصوصیات الیاف تامل طول و قطر قابلان،ظار استا زیهرا

وی،امینهای مکمل مورد اس،فادها همزمان با کاهش فاالیهت

وزارش تده کهه خصوصهیات الیهاف نظیهر طهولا قطهر و

فولیکول ههای مولهد الیهاف و رتهد پشهم از طهرف دیگهر

اس،حکام با مقدار تولید پشم ارتیاط نزدیکی دارند و مقهدار

می تواند دلیل عدم اخذ پاسخ از مکملدهی باتهد .در ایهن

پشم تولیدی تحت تأثیر سهایر عوامهل نظیهر طهول و قطهر

رابطه آبس،نی و تیردهی مهیش و تهأثیر منفهی آن بهر رتهد

الیاف است] .[82همچنین در بین صهفات مهرتیط بها بیهدها

الیاف نیز می تواند ترایط را بدتر نماید زیرا طی آبسه،نی و

وزن بیده و طول دس،ة الیاف بیش،رین همیس،گی را دارند و

تیردهی میشا اولویت اس،فاده از مهواد مغهذی بهرای نیهاز

طول بیش،ر الیاف باعهث افهزایش وزن بیهده و تولیهد پشهم

جنین و تولید تیر است و تولید پشم طی این زمان اولویت

مهیتههودا همچنههین وزن بیههده بهها قطههر الیههاف همیسهه،گی

کم،ری دارد .از این رو هرکدام از این عوامل بههتنوهایی یها

دارد] .[81در مههورد اسهه،حکام الیههاف نیههز نظههر بههه اینکههه

مجموع آنها میتواند باعث عدم پاسخ مﺜیهت مکمهلدههی

اس،حکام با حداقل قطهر الیهاف در ارتیهاط بهوده و تغذیهها

تود ] 04و .[22

بیش،رین تأثیر را در این رابطه از طریق تأثیر بر قطهر الیهاف

موروع دیگری که در ارتیاط با تهنشههای تغذیههای و

اعمال میکند] .[22همچنین وزارش تده که همیس،گی بین

آثار آن ها بر تولید دام اهمیت داردا تدت کمیهود و مهدت

قطر و اس،حکام الیاف وجود دارد و تغذیه میتواند از طریق

آن ها است ] 84و .[86اغلب کمیودههای عناصهر ماهدنی و

تأثیر بر طول تار پشم بر اس،حکام اثر وذارد] .[2ازاینرو بها

وی،امینها که به تکل حاتیهای و نه تدید بروز مهیکننهدا

توجه به عدم مشاهده اخ،الف مانهادار دربهارة قطهر الیهاف

بیش،ر موق،ی هس،ند و کمیودهای تدید ازآنجاییکه با بروز

وروه تاهد و آزمایشیا می توان ان،ظار داتت که اسه،حکام
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الیاف نیز تحت تأثیر مکمل مهواد ماهدنی– وی،هامینی قهرار

ن،اج طی تهیردهی تهأثیر مهی وذارنهد و بههموجهب آن بهر

نگرف،ه باتد.

جمایت فولیکولی اثروذار هس،ند .اورچه آزمایشهها نشهان

در این آزمایشا مکمل مواد مادنی-وی،امینی بر نسهیت

داده که تنش تغذیهای تنوا بر جمایت فولیکولههای ثانویهه

فولیکولهای ثانویه به اولیه در برههای م،ولدتهده از وهروه

اثر دارد لیکن دربارة موق،ی یا دائمی بودن آثار تغذیة دوران

آزمایشی تأثیر مﺜیت داتهت .درخصهوص تهأثیر تغذیهه بهر

جنینی بر جمایت فولیکولی اتفاق نظر وجود ندارد و برخی

توساة فولیکهولی دو نظریهه م،ضهاد وجهود دارد کهه یکهی

ایههن آثههار را دائمههی ]23ا24ا 03و  [87و برخههی مههوق،ی

تغذیه را بر تاداد فولیکولها بیتهأثیر و دیگهری تأثیروهذار

وزارش کردهاند]06ا 02و .[24

میداند] .[82تغذیه م،اادل بهویوه از نظر انرژیا پهروتئین و

ن،ایج این تحقیق در توافق با ایهن دسه،ه از وهزارشهها

برخی مواد مادنی و وی،امینهها در دوران آبسه،نی مهیش و

است و نشان می دهد که اس،فاده از مکمهلههای ماهدنی –

مراحل اولیه زندوی بره می توانهد بهه فاهال تهدن و رتهد

وی،امینی میتواند با اثر مس،قیم بر توساة فولیکهولی بهرههها

فولیکولهای تولیدکنندة پشم کمک کند] 4و .[22

در ترایط جنینی یا اثر بر سوختوساز عمومی مهیش مهادر

فولیکولهای اولیه و بخشی از فولیکولههای ثانویهه در

و بویود ترایط تغذیهای آن در ارتقای بهروز ظرفیهت ارثهی

دوران آبس،نی میش تکل میویرد و تغذیة میشهای آبس،ن

تولیهد پشهم مهؤثر باتهد چراکهه وهزارش تهده اسهت کهه

تأثیر فراوانی بر تهکلویهری فولیکهول هها دارد] 22و .[48

ووسفندان مرتع بهندرت میتوانند بهه ظرفیهت ارثهی خهود

همچنین وزارش تده است کها ترایط تغذیه ای میش مادر

برای تولید پشم برسند و علت این مورهوع امکهان تغذیهه

در دوران آبس،نی بهویوه در نیمهة آخهر آبسه،نی در نسهیت

رایف طی آبس،نی و تیردهی است کهه مهی توانهد باعهث

فولیکولی و تولید پشم برههای م،ولدتده تهأثیر مهیوهذاردا

ایجههاد محههدودیتهههای همیشههگی در تههوان تولیههد پشههم

بهطوریکه تاداد فولیکولهای ثانویه و نسیت فولیکولهای

ووسفندان از طریق کاهش تاداد فولیکول های توساهیاف،هه

ثانویه به اولیه در برههای تک قلو بیش،ر از بهرهههای دوقلهو

تود].[80

است] 08و  .[04همچنین وزارش تده که با افهزایش سهن

در مقابلا برخی وزارش هاا تغییر در نسهیت فولیکهولی

حیوان و بلوغا نسیت فولیکولهای ثانویه به اولیه در پوست

برهها م،أثر از سطح تغذیهة مهیشههای مهادر را در تهرایط

افزایش مییابد و بیش،رین سرعت ایهن افهزایش تها سهن دو

طییای تغذیهای مح،مل نمهیداننهد و تغییهر ایهن نسهیت را

هف،گی و حداکﺜر این نسیت در سن  04تا  06هف،گی بوده و

به واسطة اعمهال محرومیهت ههای تهدید تغذیههای کهه در

به نظر میرسد پسازاین سنا این نسیت ثابت باتد].[8

ترایط مامول تغذیه امکان آن باید است ذکر میکننهد]03ا

از طرفی بره هایی که مادرانشان تغذیة رایفی دات،هاندا

24ا 23ا  41و  .[42وههزارش تههده کههه تغذیههة تکمیلههی

همچنین برههای میشهای جوان و برههای دوقلهوا توسهاة

بزغاله های تیرخوار مزخز بر نسیت فولیکولی بیاثهر بهوده

فولیکول های کم،ری دات،ه اند و این موروع باعث کهاهش

لههیکن باعههث بویههود تههاخن فولیکههولی تههده اسههت].[6

[80

همچنههین وههزارش تههده جیههرة غههذایی (سههطوح انههرژی و

همچنین مشخن تده که تاداد ن،هاجا سهن مهیش مهادر و

پروتئین) اثر ماناداری بر نسیت فولیکولهای ثانویه به اولیه

برنامه و سطح تغذیة میش عوامهل مهؤثری هسه،ند کهه بهر

و تراکم فولیکولی ندارد].[0

توان تولید پشهم آن هها در بزروسهالی مهیتهود] 27و

علت این تفاوتها مهیتوانهد ناتهی از تهدت و طهول

فراهمی مواد مغذی برای رتد جنین طهی آبسه،نی و بهرای
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دورة تنش تغذیهای همچنین بیان آثهار مهادری م،فهاوت بهین

[ .]4صالحیم و نیکخواه ع ( )0827رتد پشما ماایهب و

نوادهای مخ،لف باتد ] 21و  .[83بها ایهن فهرض مهیتهوان

آسیبهای مربوط به آن (ترجمه) .مؤسسة ان،شارات

مغایرت ن،ایج این آزمایش با این دس،ه از وزارشها را به آثار

و چاپ دانشگاه توران.

مادری نیز نسیت دادا زیرا آثار مادری قیل و باد از زایش تها

[ .]2صالحیم ( )0838اهمیت اندازهویری مقاومت الیاف

حد زیادی با سطح تغذیة جنین طهی آبسه،نی و تغذیهة ن،هاج

و همیس،گی آن بها سهایر صهفات پشهم ووسهفندان

طی تیردهی ارتیاط دارد و دورة قیل از تیرویری نیز بهرای

بلوچی .پووهش و سازندوی.62 -23 64 .

بروز اس،اداد ارثهیا دورهای حیهاتی اسهت و محهیط مهادری

[ .]6عیدالملکی ذ اا سوریم و ماینیم م ( )0871اثر جیرة

تأثیر زیادی بر فنوتیپ ن،اج داردا بهویوه دربارة ووسهفند کهه

غذایی بر عملکهردا رتهد و تکامهل فولیکهولههای

ن،اج به همراه مادر پرورش داده میتوند].[28

پوست و خصوصیات الیاف در بزغالههای تیرخوار

ن،ایج این تحقیق نشان داد کهه اسه،فاده از مکمهلههای
مواد مادنی – وی،هامینی مهیتوانهد باعهث بویهود ورهایت

مرغوز .تولیدات دامی.80-28 )0(08 .

تولیدمﺜلی تود .اس،فاده از ایهن مکمهلهها اورچهه بههطهور

[7]. Allden WG (1979) In "Physiological and

مس،قیم باعث تأثیر بر تولید و خصوصیات پشم ووسهفندان

"environmental limitations to wool growth
(Eds J. L. Black and P.J.Reis.) pp.61-78.

نشدا لیکن میتواند با تأثیر بر نسیت فولیکولهای ثانویه به

Univ. New England, Armidale.

اولیه در برههای میشهای مکملدههی تهدها سهیب بویهود

[8]. Ansari-Renani HR, Moradi S, Baghershah HR,

تولید پشم آنها تود.

Ebadi Z, Salehi M, Momen SS and AnsariRenani MY (2011) Determination of wool

منابع

sheep

Iranian

of

characteristics

follicle

breeds. Asian Australasian Journal of Animal

[ .]0اسدی مقدم را زرافهروز فا میرائهیآته،یانی س ر و

Science 24(8):1173-1177.

انصاریرنانی ح ( )0823اثر سطوح مخ،لف تغذیهه

[9]. Ansari-Renani HR (2013) Fiber quality of

(انرژی و پروتئین) بهرروی فاالیهت فولیکهول ههای

Iranian carpet-wool sheep breeds. Media

پوسههتا ریههزش الیههاف و کمیههت و کیفیههت پشههم

Peternakan 35(3):179.

ووسههفند ورامینههی .مجلهة علههوم کشههاورزی ایههران.

[10]. Ansari-Renany HR (1996) Follicle shutdown

.208-212 )8(81

The

Ph.D.

strenght.

staple

wool

and

univercity of Adelaide. 33-35.

[ .]2توکلیان ج ( )0823نگرتی بر ذخایر ژن،یکهی دام و
طیور بومی ایران .ان،شارات مؤسسة تحقیقات علهوم

[11]. ASTM (1982) Breaking strength of wool fibre

دامی کشور.

bundles 1 IN. Gage length. D.2130-610. 12Auber, L (1952) The anatomy of follicles

[ .]8درویشههیما سههوریم و انصههاری رنههانی ح ()0836

producing wool-fibres, with special reference

بررسی الگوی رتد و تکامل فولیکول های ثانویه بز

to keratinization. Transcripts of the Royal
Society of Edinburgh. 62, 191-254.

مرخز پس از تولد .مجلة کشاورزی.01-0 )2(7 .

دوره   20شماره   1بهار 1397
90

 آزاده میرشمس الهي، رمضانعلي عزيزی، حمیدرضا انصاری رناني،علیرضا طالبیان مسعودی

[12].Coop IE (1982) Sheep and goat production.

milk yield from carpet wool sheep breeds in

Elsevier Scientific Publishing Company:

the Mediterranean.

205-292.

Zootechnie (FAO); Revista Mundial de

state.

In

physiological

Mondiale

de

Zootecnia (FAO).

[13]. CorbettJL (1979) Variation in wool growth with
physiological

Revue

and

[21]. Hocking Edwards JE and Cutcheon SN

environmental limitation to wool growth; Black

(1996) Pre and postnatal wool follicle

and P.J. Reis (Editors). University of New

development and density in sheep of five

England Publishing Unit, Armidale:70-98.

genotypes. Journal of Agricultural Science
126:363-370.

[14]. Cronje PB (2000) Ruminant physiology.
CABI Publishing, Wallingford, UK.

[22]. Hohenboken WD (1985) Maternal effects, in:
Anonymous

[15]. Denney GD (1990) Effect of pre-weaning

general

genetics:135-149.

farm environment on adult wool production

New

and

quantitative

York:

Elsevier

Science Publishers.

of Merino sheep. Australian Journal of
Experimental Agriculture 30(1):17-25.

[23]. Hutchison G and Mellor DJ (1983) Effects of
maternal nutrition on the initiation of secondary

[16]. Dønnem I, Randby ÅT, Hektoen L, Avdem F,

wool follicles in foetal sheep, Journal of

Meling S, Våge ÅØ, Ådnøy T, Steinheim G

Comparative Pathology 93 (4):577-583.

and Waage S (2015) Effect of vitamin E
supplementation to ewes in late pregnancy on

[24]. Hynd PI (1989) Effects of nutrition on wool

the rate of stillborn lambs. Small Ruminant

follicle cell kinetics in sheep differing in

Research 125:154-162.

efficiency of wool production. Crop and
Pasture Science 40(2):409-417.

[17]. Everitt GC(1967) Residual effects of prenatal
nutrition on the postnatal performance of

[25]. Hynd PI (2000) The nutritional biochemistry

Merino sheep in Proceedings of the New

of wool and hair follicles. Animal Science

Zealand Society of Animal

70(2):181-195.

Production,

Editorial Services Limited, Wellington 27:

[26]. Hynd PI and Masters DG(2002) Nutrition and

52-68.

wool growth. In sheep nutrition; Freer, M.,

[18]. Fraser AS (1954) Development of the skin
follicle

population

in

Merino

Dove,

H.

(editors).CSIRO

Publishing,

Collingwood, Australia.

sheep.

Australian Journal of Agricultural Research

[27]. Kelly RW, Macleod I, Hynd PI and Greef

5:737-744.

J(1996)

[19]. Hatcher S (1995) The potential of Awassi

Nutrition during fetal life alters

annual wool production and quality in young

sheep and their Awassi x Merino progeny to

Merino

cause fibre contamination. The University of

experimental agriculture 36(3): 259-67.

Western Australia, Perth.

sheep. Australian

journal

[28]. Khan MJ, Abbas A, Ayaz M, Naeem M,

[20]. Hatziminaoglou J (1991) Wool, meat and

Akhter MS and Soomro MH (2012) Factors

1397  بهار 1  شماره 20 دوره
92

 پشم و تركیب فولیکولي پوست گوسفند فراهاني، ويتامیني آهستهرهش بر برخي خصوصیات تولیدمثلي-آثار استفاده از مکمل مواد معدني

affecting wool quality and quantity in sheep.
African

Journal

of

[36]. Reis PJ and Sahlu T (1994) The nutritional

Biotechnology

control of the growth and properties of mohair

11(73):13761-13766.

and wool fibers: a comparative review. Journal
of Animal Science 72:1899-1907.

[29]. Khatib H (2015) Molecular and quantitative
animal genetics. John Wiley & Sons.

[37]. Ryder ML and Stephenson SK (1968) Wool
growth, Academic Press, London.

[30]. Marston HR (1955) Wool growth, in: H.R.
Marston (Ed.) Progress in the physiology of

[38]. Schinckel PG and Short BF (1961) The

farm animals, London, Butterworths: 543-581.

influence of nutritional level during pre-natal
and early post-natal life on adult fleece and

[31]. Kott RW, Thomas VM, Hatfield PG, Evans T

body

and Davis KC(1998) Effects of dietary vitamin
lamb mortality and ewe productivity. Journal
the

American

Veterinary

Medical

Agricultural Bureaux, Farnham Royal,Slough,
Great Britain.

growth and reproduction.In: Oldham, C.M.,
and

Purvis,

of

of livestock. 2nd edition, Commonwealth

[32]. Masters DG and Stewart CA (1990) Wool
G.B.

Journal

[39]. Underwood EJ (1981) The mineral nutrition

Association 212(7):997-1000.

Martin,

Australian

Agricultural Research 12:176-202.

E supplementation during late pregnancy on
of

characters.

I.W.

[40]. Vázquez-Armijo JF, Rojo R, López D,

(eds)

Tinoco JL, González A, Pescador N and

Reproductive Physiology of Merino Sheep.

Domínguez-Vara IA (2016)Trace elements in

University of Western Australia, Perth:265-274.

sheep and goats reproduction: a review.

[33]. McDowell LR (2003) Minerals in animals

[41]. Williams PM and Henderson AE (1971)

and human nutrition. Second edition, Elsevier

Effect of nutrition of the dam on wool follicle

Science Amsterdam, The Netherlands.

development
Animal

biology of hair growth. Elsevier.

Textbook

lambs,

in

Production,

Editorial

Services

Limited, Wellington 31:114-120.

[35]. Radostits OM, Blood DC and Gay CC (1994)
medicine.

Corriedale

Proceedings of the New Zealand Society of

[34]. Montagna W and Ellis RA (2013) The

Veterinary

of

of

[42]. Winder G and Slee J (1965) Maternal and

the

genetic influences on follicle and fleece

diseases of cattle, sheep, pigs, goats and

development in Lincoln and Welsh Mountain

horses. 8th edition. Bailliere Tindall.

sheep. Animal Production 7: 333-347.

1397  بهار 1  شماره 20 دوره
93

Journal of

Animal Production
(College of Abouraihan – University of Tehran)

Vol. 20 No. 1  Spring 2018

Effects of slow release mineral-vitamin supplementation on some
reproductive performance, wool and follicle structure characteristics of
Farahani sheep
Alireza Talebian Masoudi1, Hamidreza Ansari-Renani2, Ramezanali Azizi3, Azadeh Mirshamsolahi3
1. Assistant Professor, Department of Animal Science, Markazi Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
2. Professor, Animal Science Research Institute of Iran, AREEO, Karaj, Iran
3. Instructor, Department of Animal Science, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, AREEO, Arak, Iran

Received: September 17, 2017

Accepted: November 28, 2017

Abstract
In order to survey slow release mineral-vitamin boluses effects on reproductive performance, wool and
follicle structure characteristics of Farahani sheep, 60 head ewes were divided into two control and
treatment groups. Control group didn't receive any mineral- vitamin supplement. The treatment group
received slow release mineral-vitamin boluses 15 days before mating. The reproductive performance
includes pregnancy rate, lambing rate, abortion rate, weaned rate and means values of fleece weight,
staple length, fiber diameter and tenacity of two groups of ewes and secondary to primary follicle ratio
(S/P) in treating ewes and their lambs in relation to the control group were evaluated and statistical
differences between them were tested. The results indicated that the slow release mineral-vitamin boluse
hadn't significant effect (p<0.05) on pregnancy rate, lambing rate, abortion rate, fleece weight, staple
length, fiber diameter and tenacity, but lamb weaned rate and S/P follicle ratio of lambs was affected
(p<0.05) by this boluse. Results showed that mineral-vitamin supplementation could improve
reproductive performance of ewes and the follicular ratio of their lambs.
Keywords: mineral, reproductive performance, sheep, skin follicles, vitamin, wool.
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