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چکیده
زمینه مطالعاتی :امتياز وضعيت بدني یک روش ذهني و تجربي بررای ارزیرابي وضرعيت تغذیرهای گلره برده و اطالعرا
مفيدی را از ترکيبا بدني و عملکره تدليدی گله فراهم مينماید .هدف :مطالعه حاضرر بره منظردر بررسري ترث ير نمرر و
وضعيت بدني هر زمان زایمان بر انداز های سدندگرافي ،بيدمتری و صفا تدليدی ميشهای افشاری انجرا درد .روش
کار :هر این مطالعه تعداه  961راس ميش افشاری  2تا  7ساله به طدر تصراهفي از واحرد گدسرفندهاری هانشراا زنجران
انتخاب ددند .ميشها از نظر  BCSبه  5گرو  3/5 ، 3 ، 2/5 ، 2و  4تقسيم ددند؛ که تعداه این گرو ها به ترتيب ،55 ،92
 35 ،27 ،45راس بده .صفا مدره مطالعه دامل :انداز های سردندگرافي و بيردمتری ،وزن و همرای بردن ،تدليرد پشرم و
برخي صفا تدليدی بدهند .نتایج BCS :ا ر معنيهاری بر عمق عضله راسته ،طدل بدن ،هور سينه ،طدل و عرر

هنبره،

هور باال ،وسط و پایين هنبه و وزن بدن هادت ،هر حالي که ضخامت پدست ،ضخامت چربي ،ارتفاع جدوگا و عمق قفسه
سينه تفاو معنيهاری نشان نداهند ( .) P>5/55مياناين تدليد پشم ،هر ميشهای با نمر بدني  3/5بيشتر و هر ميشهرای
با نمر بدني  2کمتر از سایر گرو ها بده ( .) P>5/55تيپ تدلد و جنس بر تا ير معنيهاری بر وزن تدلد هادرت (>5/55
 .)Pامتياز وضعيت بدني ،جنس ،تيپ و وزن تدلد تث ير معنريهاری برر وزن دريرگيری و اضرافه وزن برر هرا ترا سرن از
ديرگيری هادت ( .) P>5/55تث ير امتياز وضعيت بدني ميش بر وزن کل بر های متدلد درد بره ازای هرر مريش زایمران
کره معنيهار بده .نتیجهگیری نهایی :نتایج این تحقيق بيانار تا ير مثبت نمر و وضعيت بدني بر صفا مردره بررسري
بده .ميشهای هارای نمر بدني  3الي  4عملکره بهتری را نسبت به سایر ميشهای گله نشان هاهند لذا تغذیه تکميلي ميش-
ها هر اواخر هور آبستني تدصيه ميگرهه.
واژگان کلیدی  :امتياز وضعيت بدني ،انداز های سدندگرافي و بيدمتری ،صفا تدليدی ،ميشهای افشاری
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بهر وری هر صنعت پرورش گدسفند را ميتدان با

مقدمه
امتياز وضعيت بدني( 9ا ر استاتيک) ،تغييرا

آن

استفاه از برخي انداز گيریهای فندتيپي تعيين نمده.

(ا ر هیناميک) و نيز تث ير این عدامل بر عملکره تدليدی،

استفاه از بيدمتری برای تدصيف عملکره هر بسياری

تدليدمثلي و انداز های بيدمتری نژاههای مختلف ،بطدر

از مداره مفيد بده و روابط بين بيدمتری و صفا

ا را

گزارش گرهید است

گستره ای هر کارهای تحقيقاتي و پژوهشي مدره

تدليدی هر بسياری از مطالعا

استفاه قرار گرفته است (سجيان و همکاران  ،2595کم

(ریدا و همکاران  ،2553اتا و خيدیر  ،2554کم و

و همکاران  ،2595وطنخدا و همکاران  2592و علياری

همکاران  2554و سجيان و همکاران  .)2595از آن جایي

و همکاران .)2592

که نميتدان ها های هادتي را برای به هست آورهن

 BCSیک روش ذهني و تجربي برای ارزیابي وضعيت

ترکيبا

تغذیهای گله (سجيان و همکاران  )2595و ميزان ذخایر

صدر غير مستقيم برآوره گرهه .سدندگرافي ميتداند

مفيدی از

این تدانایي را به محققان و پرورش ههندگان بدهد تا

ترکيبا بدني ها های زند را فراهم مينماید .این معيار

ترکيبا بدني را هر ها های زند ارزیابي نمده (هلفا و

ميتداند به عندان داخص مناسب برای ارزیابي عملکره

همکاران  9115و سيلدا و همکاران  )2555و اطالعا را

تدليدی گله بکار روه (لدمن و همکاران  9176و سجيان

جهت بهبده وضعيت برای اهداف تغذیهای ،تدليدمثلي و

و همکاران  .)2595هر گدسفند ،نژاه ،وضعيت

اصالحي بکار گيرند (ویلسدن و همکاران .)9195

فيزیدلدژیکي و سطح انرژی مصرفي ميتداند نقش

پينتينگ و همکاران ( )2555گزارش نمدهند که هر

مهمي بر مقدار و تدزیع ذخایر چربي بدن هادته بادد

گدسفند نيز ،همانند گاو ميتدان از تکنيک سدندگرافي

(هده و درنتدن  ،9171سامدئل و همکاران  9115و

جهت برآوره کميت الده و اجزای آن استفاه نمده.

کالدیرا و همکاران  .)2557بين  ،BCSوزن زند و

عليرغم محدوهیتهای استفاه

از اولتراسدند هر

ميزان ذخایر چربي همبستاي وجده هادته (اُرگدی و

گدسفند ،هزینه نسبي پایين ،آساني حمل و نقل و هقت

همکاران  )9117و از آن برای پيشبيني وزن بالغ

قابل قبدل ،اولتراسدند را وسيلهای کاربرهی و مناسب

ژندتيپهای مختلف گدسفند و نيز برای برآوره ردد و

برای برآوره ترکيبا بدني هر ها زند قرار هاه است

تدسعه بافتهای ماهيچهای و چربي ميتدان استفاه

(خرمتایي و همکاران .)9319

نمده (سان سدن و همکاران  9113و زایادیيانيس و

دناسایي  BCSمناسب گدسفند جهت برآوره وضعيت

همکاران  .)9117تيکسيرا و همکاران ( )9191نمر و

تغذیهای و هستیابي به حداکثر تدليد حائز اهميت مي-

وضعيت بدن را بطدر گستره ای برای ارزیابي وضعيت

بادد ،تاکندن تحقيقي برای بررسي ارتباط بين نمر و

تغذیهای و پيشبيني وزن زند هر گدسفند استفاه

وضعيت بدني با انداز های سدندگرافي هر گدسفند

نمدهند .امتياز وضعيت بدن مرتبط با ميزان پددش

گزارش نارهید است ،لذا مطالعه حاضر به منظدر

بافتهای ماهيچهای و چربي بر روی زوائد افقي و

بررسي تث ير نمر و وضعيت بدني هر زمان زایمان با

بدني (رائد و ندتر  )2555بده و اطالعا

انداز های سدندگرافي ،بيدمتری و صفا

عمدهی مهر های کمر ،پشت و باالی ناحيه قلد گا بده
(تامسدن و چکه  )2555که به صدر

یک سيستم پنج

امتيازی تدصيف ميدده (راسل و همکاران .)9161

)Body Condition Score (BCS

بدني کشتار نمده ،بنابراین بایستي این کار به

1

ميشهای افشاری طراحي گرهید.

تدليدی
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مواد و روشها

(طدل پروپ  75وعر

هر این مطالعه تعداه  961راس ميش افشاری با مياناين

همچنين ابعاه مربدط به طدل بدن ،هور سينه ،طدل هنبه،

سن  2تا  7سال و هامنه وزن 79ر 55کيلدگر از

عر

هنبه ،هور باالی هنبه ،هور وسط هنبه و هور

فرورهین ما تا مهرما سال  9391هر واحد گدسفنداری

پایين هنبه به وسيله متر پارچهای و ارتفاع جدوگا و

مزرعه آمدزدي هانشکد کشاورزی هانشاا زنجان

عمق قفسه سينه با استفاه از کدليس فلزی بزرگ

مدره مطالعه قرار گرفتند .ميشها هر فصدل مناسب

انداز گيری دد .هاه های بدست آمد با رویه MIXED

زراعي و باغهای

و  GLMنر افزار  SASو  SPSSمدره تجزیه و تحليل

سال از مراتع ،پسچر محصدال

هانشاا و هر فصدل سره سال هر جایاا و با یدنجه و

پروپ  96ميلي متر) انجا دد.

آماری قرار گرفت.

هانه جد تغذیه ددند و آزاهانه به آب هسترسي هادتند.
بعد از زایمان امتياز وضعيت بدني تعيين ،ميشها

نتایج و بحث

سدندگرافي و بيدمتری انداز -

نتایج این مطالعه نشان هاه ،امتياز وضعيت بدني ميش-

گرفت .ارزیابي امتياز

های افشاری هر زمان زایمان تث ير معنيهاری

وضعيت بدن ،با لمس زوائد عرضي و ددکي مهر های

( ) P>5/55بر برخي انداز گيریهای اولتراسدندگرافي

کمر با فاصله  5/5واحد انجا دد (راسل و همکاران

و بيدمتری از جمله :عمق عضله راسته ،طدل بدن ،هور

 ،2555کالدیرا و همکاران

هنبه ،هور باال ،وسط و پایين هنبه و

تدزین ،برخي صفا

گيری و پشمچيني صدر

 ،9161تامسدن و چک

سينه ،طدل و عر

 .)2557ميشها از نظر امتياز وضعيت بدني به  5گرو

نيز وزن بدن هادت (جدول  9و )2؛ بطدریکه هر ميش-

 3/5 ،3 ،2/5 ،2و  4تقسيم ددند .ارزیابي امتياز وضعيت

های با نمر بدني باال ( ،)BCS=4بيشتر از سایر

بدن ميشها تدسط کاردناس گله تحقيقاتي هانشاا

تيمارها و هر ميشهای با نمر بدني  ،2بجز هر هو

تعيين دد .پشمچيني گله بعد از زایمان با استفاه از

صفت طدل بدن و هور سينه ،کمترین مقدار بده .سجيان

قيچي و هوکاره انجا دد ،پشم تدليدی هر ميش نيز

و همکاران ( )2595هر ميشهای نژاه مالپدرا هر سيستم

مربدط به تيپ تدلد ،وزن تدلد و

پروردي گر و خشک ،انداز هور سينه و طدل بدن را

جنسيت بر ها هر زمان زایمان بت گرهید .رکدرهگيری

هر ميشهای با  BCSهای متفاو  ،معنيهار گزارش

وزن ديرگيری هر سن  925روزگي انجا دد .بر

نمدهند .نسدسد و همکاران ( )2553گزارش کرهند که

اساس تيپ تدلد ،وزن تدلد و وزن از ديرگيری وزن کل

همبستاي مثبتي بين  BCSبا انداز هور سينه و سایر

بر های متدلد دد به ازای هر ميش زایمان کره و نيز

انداز های بيدمتری هر ميشها وجده هاره .وطنخدا و

وزن کل بر های ديرگيری دد به ازای هر ميش

همکاران ( )2554نيز همبستاي مثبتي ميان وزن بدن و

زایمان کره محاسبه گرهید.

انداز گيریهای بيدمتری هر گدسفندان لری ر بختياری

برای انداز گيری عمق عضله راسته ،ضخامت چربي و

را نتيجه گرفتند .همچنين کم و همکاران ( ،)2595ریدا و

پدست از هستاا سدندگرافي استفاه گرهید .معمدل-

همکاران ( )2554و سارتي و همکاران ( )2553نتایج

ترین محل برای بررسي این محلها هر گدسفند ،فاصله

مشابهي را ميان وزن بدن و انداز گيریهای بيدمتری

 5سانتيمتری بين هند های  92و  93ميبادد (ویلسدن

گزارش کرهند.

 .)9112قبل از سدندگرافي این ناحيه که پشمچيني دد

هر این مطالعه  BCSميشها تث ير معنيهاری بر

بده ،ابتدا با تيغ تراديد دد ،سپس سدندگرافي با

ضخامت پدست ،ضخامت چربي ،ارتفاع جدوگا و عمق

 655و پروپ  5مااهرتز

قفسه سينه ندادت (جدول  9و  .)2داهين و آکماز

بت گرهید .اطالعا

استفاه از هستاا سدندو
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( )2552هر بر های هنبههار به این نتيجه رسيدند که مي-
تدان با استفاه

و انداز گيریهای

انداز گيری را نشان ميههد .این مدضدع ميتداند به

سدندگرافي ،ميزان بافت عضالني و چربي را با هقت

عندان یک استراتژی ،برای برآوره هقيق نيازهای

باالیي برآوره نمده .این محققين هریافتند که وجده هنبه

تغذیهای ميشها ،هر ارتباط با سطدح مختلف تدليدی

ممکن است هليلي بر این واقعيت بادد که چرا نميتدان

بکار روه (سجيان و همکاران  .)2595همچنين برخي

چربي زیر پدستي را با هقت باالیي برآوره نمده ،بدین

انداز گيریهای بيدمتری نيز ميتداند به عندان

معني که بيشتر چربي هر هنبه ذخير دد و چربي

فاکتدرهایي برای پيشبيني وزن بدن با هقت نسبتا

قسمتهای هیار بدن نازک باقي ميماند که با نتایج

باالیي استفاه دده .لداف و همکاران ( )2592طدل بدن

مطالعه حاضر مطابقت هادت؛ به گدنهای که تفاو

را هومين فاکتدر مهم هر پيشبيني وزن بدن قدچهای

معنيهاری ميان  BCSو ضخامت چربي زیر پدستي

افشاری هر  6ماهاي ذکر کرهند .نتایج این مطالعه،

مشاهد نارهید ،اما انداز گيریهای مربدط به هنبه

معنيهاری هر همای بدن نسبت به  BCSهای

(طدل ،عر

از وزن زند

افزایش یافت که این تفاو

معنيهار ،هقت روش

تغييرا

مختلف نشان نداه؛ که با نتایج سجيان و همکاران

 ،هور باال ،وسط و پایين هنبه) معنيهار

( )2595و مائدریا و همکاران ( )2553مشابه بده.

بده.
هر این مطالعه مياناين وزن بدن ميشها هر هر  5گرو
متفاو بده و به مدازا افزایش امتياز وضعيت بدني،

جدول  ١ـ اثر نمره وضعیت بدنی ( )BCSبر اندازههای سونوگرافی
2

BCS
d

عمق عضله راسته ()mm

2/5

25/957 ± 5/514

c

3

29/555 ± 5/313

c

3/5

29/733 ± 5/455

b

4

39/421 ± 5/514

a

33/955 ± 5/752

ضخامت پوست ()mm

2/794 ± 5/949

2/755 ± 5/513

3/555 ± 5/516

3/555 ± 5/949

2/955 ± 5/967

ضخامت چربی ()mm

2/296 ± 5/997

2/439 ± 5/924

2/533 ± 5/929

2/794 ± 5/997

2/255 ± 5/222

جدول  2ـ اثر نمره وضعیت بدنی ( )BCSبر اندازههای بیومتری
BCS
ارتفاع جدوگاه ()cm

71/194 ± 5/751

79/539 ± 5/461

79/995 ± 5/495

95/379 ± 5/751

71/525 ± 5/931

75/579 ± 5/156 b

طول بدن ()cm
دور سینه ()cm

2

2/5

3

3/5

4

d

952/555 ± 5/162

طول دنبه ()cm

d

34/794 ± 9/539

عرض دنبه ()cm

d

26/579 ± 5/791

دور باالی دنبه ()cm

d

59/555 ± 9/396

79/439 ± 5/655 b
cd

959/555 ± 5/636
c

37/975 ± 5/696

c

21/999 ± 5/475

c

65/555 ± 5/975

75/655 ± 5/691 b
bc

953/133 ± 5/657
c

39/555 ± 5/751

b

32/555 ± 5/419

b

69/133 ± 5/911

75/555 ± 5/156 b
ab

956/296 ± 5/162
b

45/957 ± 9/539

ab

33/296 ± 5/791

b

72/943 ± 9/396

74/655 ± 9/573 a
a

959/655 ± 9/939
a

44/555 ± 9/229

a

35/555 ± 5/955

a

77/655 ± 9/557

دور وسط دنبه ()cm

56/579 ± 9/335 d

65/555 ± 5/993 c

69/567 ± 5/192 c

72/296 ± 9/335 b

71/655± 9/595 a

دور پایین دنبه ()cm

49/555 ± 9/763 c

54/375 ± 9/966 b

55/955 ± 9/254 b

69/957 ± 9/763 a

65/955 ± 2/595 a

عمق قفسه سینه ()cm

39/157 ± 5/529

39/363 ± 5/344

39/965 ± 5/356

31/455 ± 5/529

31/325 ± 5/696

31/543 ± 5/563

دمای بدن () ̊C
وزن بدن()Kg

f

55/745 ± 5/591

31/414 ± 5/571
d

65/476 ± 5/733

هر هر رهیف اعداه با حروف مشابه تفاو معني هاری ندارند.

31/543 ± 5/515
c

66/955 ± 5/611

31/255 ± 5/237
b

72/167 ± 9/492

31/425 ± 5/955
a

77/657 ± 9/372
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نتایج آزمایش نشان هاه که  BCSميشها ا ر معنيهاری

مشاهد درد و بره مردازا افرزایش  BCSميرزان پشرم

( )P>5/55برررر وزن پشرررم تدليررردی هاره؛ امرررا رونرررد

تدليدی افرزایش یافرت .همچنرين لردلبرک ( )2557نترایج

مشخصي برر ایرن تغييررا وجرده ندادرت (جردول .)4

مشابهي را گرزارش نمرده و اظهرار هادرت حفر BCS

ميشهای برا نمرر بردني  3/5برا ميراناين تدليرد 9/979

ميشها هر محدوه واحدهای  3الري  3/5تدليرد مطلردب

کيلدگر بيشترین و ميشهای با نمر  2با مياناين تدليد

پشم را هر ميشهای مریند تضرمين مرينمایرد .آهامرز و

 ./6912کيلدگر کمترین تدليد پشم را هادتند .سجيان و

همکاران ( )2557نيز هليرل پرایين بردهن تدليرد پشرم هر

همکاران ( )2595ا رر  BCSبرر پشرم تدليردی هر فصرل

ميشهای با نمر بردني  2/5را مربردط بره پرایين بردهن

بهرار را معنريهار گررزارش نمدهنرد .هر مطالعرره حاضررر،

ذخایر متابدليکي هر این ميشها ذکر نمدهند.

همبسررتاي مثبترري مي ران  BCSو مي رزان پشررم تدليرردی
جدول  3ـ اثر عوامل مورد بررسی بر صفات مورد مطالعه
تعداد

وزن از شیرگیری ()Kg

اضافه وزن روزانه تا شیرگیری ()Kg

وزن تولد ()Kg

2

92

27/733 ± 9/67 c

5/999 ± 5/594 c

5/593 ± 5/994

2/5

55

39/67 ± 5/99 b

5/225 ± 5/557 b

4/929 ± 5/511

3

45

ab

33/15 ± 5/16

5/231 ± 5/559

5/269 ± 5/954

3/5

27

32/19 ± 9/25 b

5/239 ± 5/595 b

5/263 ± 5/935

4

35

36/79 ± 5/17 a

5/265 ± 5/559 a

5/555 ± 5/996

BCS

ab

سن
2

22

33/19 ± 9/33

5/231 ± 5/599

5/375 ± 5/959

4

46

32/37 ± 5/91

5/226 ± 5/557

5/955 ± 5/511

5

37

34/25 ± 9/53

5/231 ± 5/559

5/435 ± 5/995

6

25

34/99 ± 9/35

5/245 ± 5/599

5/345 ± 5/956

 7و بیشتر

44

32/62 ± 5/17

5/229 ± 5/559

5/959 ± 5/957

نر

99

35/173 ± 5/799 a

5/254 ± 5/556 a

5/492 ± 5/575 a

ماده

99

39/715 ± 5/793 b

5/229 ± 5/556 b

5/992 ± 5/595 b

a

5/261 ± 5/556

a

5/795 ± 5/594

b

5/255 ± 5/556

b

4/155 ± 5/574

d

5/915 ± 5/595

ررررر

c

5/296 ± 5/556

ررررر
ررررر
ررررر

جنس

تیپ تولد
تک قلو

74

a

37/993 ± 5/779

دو قلو

15

b

21/159± 5/753

وزن تولد
 4/6ـ4

23

d

27/95± 9/252

 5/3ـ 4/7

95

c

35/12 ± 5/752

 6ـ 5/4

55

37/22 ± 5/957 b

5/269 ± 5/557 b

 6/١و بیشتر

96

49/49 ± 9/45 a

5/299 ± 5/592 a

هر هر رهیف اعداه با حروف مشابه تفاو معني هاری ندارند.

همچنين نترایج آزمرایش ،تفراو معنريهاری ميران سرن

کمترین پشم تدليدی هر ميشهای  6ساله و بيشترین آن

ميش و ميزان پشم تدليدی را نشان نداه .برا ایرن وجرده

هر ميشهای  2ساله بده .با تدجه به اینکه هر گله مردره
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بررسي اولرين قردچ انردازی برر مريش هرا هر سرن 99

هر مقاال متعدهی گزارش دد که وزن ديرگيری بر -

ماهاي صدر ميگيره و بر ميشهای مرذکدر هر ایرن

ها به وسيلهی فاکتدرهایي از جمله :تغذیه ،نرژاه ،جرنس،

سن از اسکدر بدني باالیي برخدرهار ميبادرند ،لرذا بره

تيپ تدلد BCS ،ميش ،سن مريش ،سرن برر و مردیریت

خرراطر هارا برردهن  BCSبرراالتر تدليرد پشررم بيشررتری را

تحررت تررث ير قرررار م ريگي رره (برردترور و بلرردر ،9161

نسبت به ميشهای بالغ هادتند.

برهفدره  ،9172رابينسردن و همکراران  ،9195پرارکر و

تجزیه آماری هاه هرا ،تفراو معنريهاری را برين BCS

پدپ  ،9193تدماس و هاهمن  9195و لدیس و بدرفنينگ

ميشها هر زمان زایمان بر وزن تدلد بر ها نشران نرداه

 .)9199هر مطالعه حاضر ،ا ر امتياز وضرعيت بردني برر

(جدول )3؛ که با نتایج برخي محققين کره رابطره ایرن هو

وزن دررريرگيری ( 925روزگررري) و اضرررافه وزن ترررا

عامل را هر زمان جفتايری بررسي کره بدهند ،مطابقت

ديرگيری برر هرا معنريهار ( ) P>5/55برده ،امرا رونرد

هادت (کریپس و همکاران  2559و علي یاری و همکاران

مشخصي بر این تغييررا وجرده ندادرت .برا ایرن حرال

 .)2592هر حالي که الصباغ و همکاران ( ،)9115سجيان

بيشترین وزن هر ميشهای با  4 ،BCSو کمترین آن هر

و همکرراران ( )2595و چنيتررر و همکرراران ( )2599ا ررر

ميشهای با  2 ،BCSمشاهد درد .سرجيان و همکراران

 BCSميش برر وزن تدلرد برر هرا را معنريهار گرزارش

( ،)2595ا رررر  BCSبرررر وزن دررريرگيری را معنررريهار

نمدهند و اظهار هادتند ميشهای برا  BCSبراالتر ،برر -

گررزارش کرهنررد و برره ایررن نتيجرره رسرريدند کرره وزن

هررای بررا وزن بيشررتری متدلررد مرينماینررد .ایرن محققرين

ديرگيری هر بر های متدلد دد از ميش های برا نمرر

هریافتند که به مدازا کاهش سرطدح  BCSمريش ،وزن

برردني 4و 3مشررابه و برراالتر از بررر هررای متدلررد دررد از

تدلد بر ها نيز کاهش ميیابد .راسل و همکاران (،)9199

ميشهای با  2/5 ،BCSميبادد .همچنين طبرق گرزارش

تدماس و همکاران ( )9199و رهيند و همکراران (،)2559

کان ( ،)9114افزایش وزن بر ها تا ديرگيری ،بره BCS

تغذیه زیر حرد اسرتانداره هر مريش هرا را هر اواسرط و

مريش وابسررته اسررت؛ بطدریکرره مرريشهررای هارای BCS

اواخر هوران آبستني با پرایين بردهن وزن تدلرد برر هرا

مناسب هر زمان زایمان ،ردد بهتری را هر برر هایشران

مرتبط هانستند .ا ر تيپ تدلد و جنس بر تفراو معنري-

نشان هاهند .ا ر سن ميش برر وزن دريرگيری و اضرافه

هاری بررر وزن تدلررد هادررت و مطررابق نتررایج احمررد و

وزن تا دريرگيری برر هرا معنريهار نبرده کره برا نترایج

همکاران ( )2555و چریسرتلي و همکراران ( )2553برر -

پررژوهش عليرراری و همکرراران ( )2592هر نررژاه افشرراری

های نر هر مقایسه با ماه ها سناينترر بدهنرد .ا رر سرن

مطابقرت هادررت .ایرن محققرين گررزارش کرهنررد کرره وزن

مرريش بررر وزن تدلررد معنرريهار نبررده؛ هر بسررياری از

ديرگيری بر های متدلد دد از ميشهای  5و  6سراله،

مطالعا ا ر سن ميش بر وزن تدلد بر ها بررسي دد

از نظر عدهی بيشتر از سایر بر ها بده و هليل ایرن امرر

و بسته به نژاه و درایط پرورش نتایج متفاوتي گزارش

را به ردد بيشتر غده پستاني هر این سنين و تدليد دير

گرهید است (چریستلي و همکراران  2553و تدرکسردن

بيشتر مرتبط هانستند.

علياری و همکاران ( )2592وزن

این هر حالي است که ا رر جرنس ،تيرپ و وزن تدلرد ،برر

و سداليسد .)2555

تدلد بر های متدلد دد از ميشهرای جردان( 2سرال) را

وزن ديرگيری و اضافه وزن تا ديرگيری تفاو معني-

نسبت به ميشهای بالغ ،سبکتر گرزارش کرهنرد و علرت

هاری را نشان هاه .هر هو صفت ذکر دد هر بر های نر

سناين بدهن بر های حاصل از مريش هرای برالغ را بره

بيشتر از ماه ها بده که داید هليل ایرن امرر مررتبط برا

حداکثر رسيدن ردد محدطه بطني هر سنين  4تا  7سال

افزایش سدخت و ساز بدني هر نرها و باالتر بدهن وزن

ذکر نمدهند.

تدلد بادد .بر های تکقلد نيرز هر مقایسره برا هوقلدهرا،

بررسی ارتباط امتیاز وضعیت بدنی ( )BCSدر زمان زایمان با اندازه هاي سونوگرافی ،بیومتري و صفات تولیدي گوسفندان افشاري
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وزن دررريرگيری و اضرررافه وزن بيشرررتری هادرررتند.

متدلررد دررد برره ازای هررر م ريش زایمرران کررره نررداره.

تدرکسدن و سداليسد ( )2555نتيجه گرفتند بر هایي که

(جدول )4این صفت هر ميشهای با نمر بدني  ،2بيشرتر

برره صرردر تررکقلررد متدلررد م ريدرردند ،هر مقایسرره بررا

از سایر تيمارها بده .وطنخدا و همکراران ( ،)2592ا رر

هوقلدها ،وزن بيشتری هر هناا ديرگيری هارند .ایشان

 BCSميش بر وزن کل بر های متدلد درد را معنريهار

همچنين اظهار هادتند پيش از هوران ديرگيری ،مياناين

گزارش نمدهند .ایشان اظهار هادتند کره وزن کرل برر -

افزایش وزن روزانه هر ترکقلدهرا بره طردر معنريهاری

های متدلد دد هر مريشهرای برا  3/5 ،BCSبيشرتر از

بيشتر از هوقلدهاست .همچنين مشاهد دد بر هایي که

سایر گرو ها بده و این مقدار هر BCSهای پایينترر از

هر هناا تدلد وزن بيشرتری هادرتند (گررو  ،)4اضرافه

3/5ر 3کاهش ميیابد .با تدجه به اینکه هر مطالعه حاضر

وزن بيشتری تا دريرگيری هادرته و سرناينترر بدهنرد.

کلي ره مريشهررای گلرره هر طرردل هور آبسررتني هر هاخررل

اوِری رت ( )9167و مرردرای و سلزاسررک ( )9167گررزارش

جایاا و بصدر گروهي تغذیه دردند لرذا هليرل پرایين

نمدهند ،هر ميان بر های متدلد دد از ميشهرای هارای

بدهن اسکدر بدني هر مريشهرای هوقلردزا ممکرن اسرت

 BCSیکسان ،بر هایي که وزن تدلرد بيشرتری هادرتند،

مرتبط با مصرف ذخرایر بردني هر طري اواخرر آبسرتني

هر هناا ديرگيری نيز سناينتر بدهند .طبرق بررسري-

جهت تامين نيازهای جنيني بادد کره ایرن کراهش BCS

های صدر گرفته تدسط تامسدن و مکهونالد (،)9155

ميتداند برا تغذیره جداگانره مريشهرای هوقلردزا جبرران

تفاو یک پدندی هر وزن تدلد بر ها ،منجر به تفراو 3

گرهه .کان ( ،)9114نيز تعرداه برر هرای متدلرد درد بره

تا  4پدندی هر وزن ديرگيری بر ها ميدده.

ازای هر ميش را بر وزن کل بر های متدلد دد معنري-

نتایج مطالعره حاضرر نشران هاه کره  BCSمريشهرا هر

هار گزارش کره.

زمان زایمان ،تفاو معنريهاری برر وزن کرل برر هرای
جدول  4ـ اثر  BCSو سن میش بر وزن پشم ،وزن کل برههای متولد شده و وزن کل برههای شیرگیری شده
تعداد

وزن پشم ()Kg

وزن کل برههای متولد شده ()Kg

وزن کل بره های شیرگیری شده()Kg

2

92

5/6912 ± 5/934 c

9/12 ± 5/564 a

47/93 ± 3/64

2/5

55

5/13 ± 5/566 ab

9/57 ± 5/211 ab

55/53 ± 9/96

3

45

9/599 ± 5/994 ab

7/75 ± 5/324 b

47/75 ± 2/522

3/5

27

9/979 ± 5/516

b

7/47 ± 5/429

47/25 ± 2/65

4

35

b

7/75 ± 5/351

55/75 ± 2/975

BCS

a

5/999bc

5/9417 ±

سن میش
46/43 ± 2/152

2

22

9/257 ± 5/957

7/4 ± 5/479

4

46

9/952 ± 5/573

9/33 ± 5/3

55/33 ± 9/155

5

37

5/994 ± 5/593

9/25 ± 5/356

55/47 ± 2/229

6

25

5/754 ± 5/956

9/37 ± 5/495

52/64 ± 2/155

 7و بیشتر

44

5/199 ± 5/577

7/61 ± 5/339

45/13 ± 2/534

هر هر رهیف اعداه با حروف مشابه تفاو معني هاری ندارند.

ا ررر سررن مرريش بررر ایررن صررفت معنرريهار نبررده .هر ایررن

ديرگيری بر ها ندادت زیرا اکثر ميشهای هوقلردزا هر

پژوهش BCS ،و سن ميش تث ير معنيهاری بر وزن کل

زمان زایمان  BCSپایينتری را تجربه نمدهند.
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زایمان به منظدر بهبده عملکره تدليدی و افزایش برازه

نتیجهگیری

.اقتصاهی هر ميشهای نژاه افشاری تدصيه ميگرهه

نتایج این مطالعه نشان هاه که ناهداری ميشهرای حردل
 مدجرب،وحدش زایش هر نمر و وضعيت بدني مطلدب

سپاسگزاری
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 هر زمران4  الري3 گرهید بنابراین نمر و وضعيت بدني
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Abstract
BACKGROUND: Body Condition Score (BCS) is a subjective metod for evaluating the nutritional
status of the flock that provided the profitable information of productive trait and body ingridients.
OBGECTIVES: The Effect of BCS at lambing on ultrasounography, biometry measurement and
productive traits of Afshari breeds were investigated. METHODS: 169 Afshari ewes 2 to 7 years
old were selected from experimental flock of Zanjan University. BCS of ewes at lambing were
categorized to 5 groups of 2, 2.5, 3, 3.5 and 4. The numbers of each Group were 12, 50, 45, 27 and
35 respectively. Traits in this study included: ultrasounography and biometry measurements, body
weight and body temperature, wool production and some productive traits. RESULTS: BCS have
significant effect on Longissimus muscle depth, body length, chest circumference, length tail,
middle and bottom of the tail and body weight, while skin thickness, fat thickness, withers height
and depth of the chest have no significant difference (P<0.05). Average wool production in ewes
with a score of 3.5 more than other groups, and ewes with BCS 2 was lower than other treatments
(P<0.05). Birth weight of lamb from ewes with different BCS, have no significant. This study
showed that type of birth and sex of lamb in birth weight was significant (P<0.05). Ewe Body
condition score, sex, birth weight and type of birth were effective on weaning weight and average
daily gain to weaning. CONCLUSIONS: The results showed that positive effect of BCS, ewes
with BCS of 3 to 4 had better performance than other groups in the flock, therefore complementary
feeding of ewes in late pregnancy is recommended.
Keywords: Afshari sheep, Body condition score, Ultrasounography, Biometry

