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چکیده
زمینه مطالعاتی :جفت رابط مهمی بین جنین و مادر بوده و نقش ویژه ای در تبادل مواد متابولیکی و هورمونی بین مادر
و جنین ایفا می کند .هدف :در پژوهش حاضر تأثیر رابطه بین عوامل مادری و خصوصیات جفت بر وزن تولد ،زندهماانی
و افزایش وزن روزانه برههای نژاد قزل مورد بررسی قرار گرفت .روش کاار :جفات  35رأس مایش قازل پاا از زایاش
جمعآوری شده و پارامترهای مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج :تیپ زایاش تتاق ق او و دوق وباودن بار وزن
جفت ،تعداد کوتی دونهای بزرگ ،تعداد کوتی دونهای کوچاق ،دانسایته کوتی ادونی ،کاارایی جفات ،طاول کوتی ادونهاای
بزرگ ،وزن تولد ،افزایش وزن روزانه و زندهمانی برهها تأثیر معنیداری داشت ت . P<0/01درحالیکه تاأثیر شاکم زایاش،
فقط بر دفع جفت و طول کوتی دونهای بزررگ معنیدار بود ت . P<0/01در تاق ق وهاا ،همبساتمی م بات معنایداری باین
کارایی جفت و دانسیته کوتی دونی ت ، r=0/47،P<0/05تعدادکوتی دونها و دانسیته کوتی دونی ت ، r=0/7،P<0/01وزن تولاد
و وزن جفت ت ، r=0/46 ،P<0/05افزایش وزن روزانه و وزن جفت ت r=0/54، P<0/05و همبستمی منفی بین وزن جفت و
کارایی جفت ت r=-0/68، P<0/01و وزن جفت و دانسیته کوتی دونی ت r=-0/7، P<0/01وجاود داشات .در دوق وهاا نیاز
بین تعداد کوتی دونها و دانسیته کوتی دونی همبستمی م بت معنیدار ت r=0/74،P<0/01و بین وزن جفت و کاارایی جفات
همبستمی منفی معنیداری ت r=-0/81، P<0/01بدست آمد .نتیجه گیری کلی :اگرچه نتاای بدسات آماده از ایان مطالعاه
نشان داد که وزن تولد ،میزان ت فات و افزایش وزن روزانه برهها تحت تأثیر عوامل مادری و خصوصیات جفت قرار مای-
گیرند ،اما مطالعات بیشتری برای درک بهتر تأثیر خصوصیات جفت بخصاو
سالمت و زندهمانی برهها موردنیاز میباشد.
واژگان کلیدی :جفت ،زندهمانی ،عوامل مادری ،کارایی جفت ،گوسفند قزل

کاارایی جفات و دانسایته کوتی ادونی بار
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مقدمه

رفتار و بقاء باره متولاد شاده تاأثیر بم ارناد تدوییار و

گوسفند قزل نژادی گوشتی -شیری است که در شامال-

همکاران . 2005

غرب ایاران در دامناههاای ساهند ودر منااطر غربای و

تا به امروز مطالعات انادکی روی خصوصایات جفات و

جنااوبی آبرباینااان شاارقی تااا حااوالی دریاچااه ارومیااه

ارتباااآ آن بااا عواماال نااژادی باتاای در گوساافند و بااز

پرورش داده میشود .با توجاه باه اینکاه گوسافند قازل

صورت گرفته است .اک ر محققاین در خصاو

وجاود

سهم مهمی در تأمین گوشت و شیر در این منطقاه دارد،

یق رابطه قوی بین خصوصیات جفت ،رفتار مادر و بره

توجه به پرورش و کاهش ت فاات بارههاای تاازه متولاد

اتفااان نظاار دارناادتدوییر و همکاااران 2005؛ جواسااره و

شده آن میتواند گام مهمی در صنعت دامپروری باشاد.

همکاران 2009؛ اوکاک و همکاران  . 2013اماا مطالعاات

مرگ و میر حیوانات مزرعهای تازه متولد شده شااخ

اننام گرفته ،وجود یق تناو گساترده در خصوصایات

مهمی در توسعه پایدار و تناارت دامپاروری باه شامار

جفت را نشان میدهند ،که این تفاوتها میتواناد ناشای

میرود که میزان آن در کشورهای مخت ف بین  7تاا 51

از عوامل مخت فی از جم اه ناژاد ،شاکم زایاش ،تعاداد و

درصد میباشدتم ور و استافورد  . 2004مطالعات قب ای

جنسیت برههای متولد شده باشد .با توجه به اینکه های

در گوسفند نشان داده است که ناکارآمدی جفت یکای از

مطالعهای روی خصوصیات جفت و رابطه آن با سالمت

عوامل پاتوفیزیولوژیق اسات کاه احتماال مارگ و میار

برههاای تاازه متولاد شاده در گوسافندان ناژاد ایرانای

حیوانات مزرعهای تازه متولد شاده را افازایش مایدهاد

صورت نمرفتاه اسات ،ایان پاژوهش باا هاد

ارزیاابی

تم ور و اساتافورد 2004؛ دوییار و همکااران  . 2005در

برخی از خصوصیات جفت در میشهای قازل و ارتبااآ

واقع وجود جفت برای تبادل مواد متابولیکی بین مادر و

آن با عوامل باتی مادری و وزن تولاد ،جنسایت ،زناده-

جنین و در نتیانه رشاد و نمو جنیان حائاز اهمیت مای-

مانی و افزایش وزن روزانه برهها اننام گرفت.

باشاادتکوفمن و بنریساا ق . 1990در گوساافند و بااز
تبادالت مواد از طریر جفت به تعداد و انادازه پالسانتوم

مواد و روشها

بستمی دارد که ممکن است به وسای ه عوامال ماادری و

این پاژوهش در واحاد گوسافنداری ایساتماه تحقیقااتی

جنین تحت تأثیر قرار گیارد تالکسااندر  . 1964هم ناین

خ عت پوشان دانشماه تبریز اننام شد .در این پاژوهش

مطالعات اننام گرفته حاکی از وجاود یاق رابطاه م بات

 35رأس گوساافند قاازل  2-5ساااله مااورد مطالعااه قاارار

بین وزن جفت و وزن تولد بارههاا مایباشادتاچترنکمپ

گرفتند.همه میشها تحت معاینه و بررسی کامل و دقیار

1993؛ جنکینساااون و همکااااران 1995؛ اوسااامربی و

قاارار گرفتنااد تااا از نظاار سااالمت و صااحت عمااا کرد

همکاران 2003؛ مادیبال . 2004

تولیادم ی آنها اطمینان حاصل شااود .همزماانساازی

ناکارآمدی جفت مننر به محادود شادن بخیاره غا ایی،

فح ای باا اساتفاده از ساایدر تEAZI-BREEDنیوزلناد

کاااهش غ ظاات گ ااوکز و فروکتااوز پالسااما و در نهایاات

ساااااخت Ltd

 Newو شااااماره ت-0208

کاهش نرخ رشد برهها میشاودتم ور و ماورای . 1981

 39020411اننااااام گرفاااات .چهااااارده روز بعااااد از

م ور و استافوردت 2004گزارش کردند کاه زنادهمانادن

سیدرگ اری ،عمل سیدربرداری توساط بیارون کشایدن

برهها تا حدود زیادی تحت تأثیر کارآمد بودن جفت مای

سیدرها از واژن صورت گرفت کاه بالفاصا ه هورماون

باشد.عوامل مخت فی از جم اه شاکم زایاش و ناژاد مای-

 PMSGبااه میاازان  400واحااد بااین الم اای بااه صااورت

توانند بر رشد و توسعه جفت و در اواخر آبستنی عالوه

عضالنی در کشاله ران میشها تزریار شاد .عمال قاو

بر وزن جنین بر میزان رشد و توسعه مغز و در نهایات

اندازی در اوایال شاهریور  1392در گ اه انناام شاد.در

Zealand
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طول دوره آبستنی میشها بصورت آزاد در مرتع تغ یه

جدول  -1رژیم غذایی  2ماه آخر آبستنی میشها

میشدند اما در  2ماه آخار آبساتنی مایشهاا بصاورت

جیره ت 2ماه آخر آبستنی

مقدار

دستی تغ یه میشدند به اینصورت که هر مایش روزاناه

سبوس گندم تگرم

40

جوتگرم

130

کنسانتره دریافت میکردندتجدول. 1الزم باه بکار اسات

برتتگرم

80

ع ف یوننهتگرم

600

که برای کاهش استرس در میشها و جماع آوری دقیار

سیالژ برتتگرم

1100

جفتهای دفع شده ،میشها دوروز قبال از زایاش تاا دو

تدرصد TDN

65/66

روز بعااد از زایااش در باااکاهااای انفاارادی نمهااداری

انرژی قابل هضمتمما کالری برکی وگرم

2/95

انرژی قابل متابولیسم تمما کالری برکی وگرم

2/29

پروتئین خام تدرصد

10/84

 1/7کی وگرم ع وفه و سیالژ با نسبت 1به  2و  250گرم

شدند.پا از زایش اجازه داده شد که میشها با برههای
خود کنار هم باشند تا زمان کافی برای ایناد پیوند الزم
بین بره و مادر برقرار شود .دو تاا ساه سااعت پاا از
آن ،برههای متولد شده وزن کشای شادند و جفاتهاای
دفع شده جمعآوری و پا از شستن و تمیز نمودن آنها
خشق شده و تا زمان بررسای در دماای 4Cºنمهاداری
شدند.
سپا هر جفت با ترازو دینیتالی تاوزین شادند .تعاداد
کوتی دونها در هر جفت با دقت شمارش شدند .دانسیته
کوتی دونهابا تقسیم نمودن تعاداد کوتی ادونهاا برگارم
وزن جفاات مشااخ

شاادند تاوکاااک و اوناادر. 2011 ،

هم نین کارایی جفت با تقسیم وزن کل برهها تگارم بار
وزن جفاات محاساابه شااد تمااولتینی و همکاااران1978؛
وی سون و فورد  . 2001در هر جفت بطور تصادفی پان
کوتی دون بزرگ ،پن کوتی دون متوسط و پن کوتی دون
کوچااق انتخاااب شااده و طااول و عااری آنهااا بوساای ه
کولیا و با دقت اندازهگیری شده و در نهایات میاانمین
آنهاا باه عناوان طااول و عاری کوتی ادونهاای باازرگ،
متوسط و کوچق در هر جفت در نظرگرفته شد .الزم به
بکر است که کوتی دونهای با قطار کمتار از  15می یمتار
بعناوان کوچاق 15-35 ،می یمتار بعناوان متوسااط و 35
می یمتر به باال به عنوان کوتی ادونهاای بازرگ در نظار
گرفتااه شاادند .هم نااین باارای محاساابه افاازایش وزن
روزانه ،برهها تا سن  30روزگی و هر پن روز یاق باار
وزن کشی میشدند و میانمین افزایش وزن این  30روز
به عنوان افزایش وزن روزانه در نظر گرفته شد.

آنالیز دادههای بدسات آماده از آزماایش باا اساتفاده از
نرم افازارت SAS 9.1 2003انناام شاد.مدل ک ای طار
بصورت  y=µ+αi..+β.j.+γ..k+eijkمیباشد که آلفا اثار
تیپ زایش ،بتا اثر شکم زایش و گاماا اثار جانا زایاش
باشد .برای آنالیز متغیرهای وابسته-پیوساته نظیار اثار
شااکم ،تیااپ و جاانا زایااش ،روی وزن بااره و سااایر
خصوصاایات جفاات از رویااه  GLMو هم نااین جهاات
بررسی عوامال موثرتتیاپ زایاش ،شاکم زایاش ،جانا
زایش ،وزن مایش ،وزن تولاد باره ،وزن جفات و ساایر
خصوصیات جفت روی تعداد ت فات که متغیر وابساته-
گسسته میباشند از رویه  Logisticاستفاده شاد .بارای
تعیین همبستمی موجود بین پارامترها توزن تولاد ،وزن
جفت ،افزایش وزن روزانه و ساایر خصوصایات جفات
در جامعه تق ق وها و دوق وها ،از همبستمی پیرسون باا
رویه  Corrاستفاده شد.
نتایج
دادههای شکم وتیپ زایاش مایشهاا در جادول 2نشاان
داده شده است .هم نین تأثیرنو زایاش بار وزن تولاد،
افزایش وزن روزانه برهها تا  30روزگی ،و خصوصیات
جفت در جدول  3نشان داده شده است.
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جدو ل  -2دادههای میش ها برای شکم زایش_نوع زایش
شکم

شکم

شکم

اول

دوم

سوم

شکم چهارم

موجود در جدول  4نشان داد که شکم زایش میشها ،بر
کل

تق ق و

11

6

3

3

23

دوق و

4

0

5

3

12

کل

15

6

8

6

35

طول کوت یدونهای بزرگ و دفاع جفات اثار معنایداری
دارد ت . P<0/01به این صورت که طاول کوت یادونهاای
بزرگ در میشهای شکم چهاارم بیشاترین و در مایش-
های شکم دوم کمترین باود .هم ناین مادت زماان دفاع
جفت در میشهای شکم چهارم بیشترین و در میشهای
شکم اول کمترین بود .درحالیکه شکم زایش روی ساایر

بر اساس این نتاای  ،وزن جفات ،تعاداد کوتی ادونهاای

خصوصاایات جفاات ،وزن تولااد باارههااا ،افاازایش وزن

بزرگ و کوچق ،دانسیته کوت یدونها و کارایی جفات در

روزانه برهها و ت فات ،تأثیر معنیداری نداشت .هم ناین

سطح ت P<0/01و طول کوتی دونهای بازرگ و کوچاق

جنسیت فقط روی افزایش وزن روزانه برهها تأثیر معنی

در سطح ت P<0/05تحت تأثیر تیپ زایش قارار گرفتناد.

داری نشان داد ت . P<0/05به ایان صاورت کاه افازایش

البته تیپ زایش بر تعداد کل کوتی دونهاا ،تعاداد و طاول

وزن روزاناااه تبرحسااا گااارم بااارههاااای مااااده

کوتی دونهای متوسط اثر معنیداری نداشت .وزن باره-

 152/84±55/45و برههای نر  112/47±40/76باود کاه

ها و افزایش وزن روزانه برهها به طور معنیداری تحت

نشاندهنده افزایش وزن روزانه بیشاتر بارههاای مااده

تأثیر تیپ زایش قرار گرفتند ،به طوری که بارههاای تاق

نسبت به برههای نر میباشد.

ق و وزن تولد و افزایش وزن روزانه بیشتری نسابت باه
برههاای دوق او نشاان دادنادت . P<0/01هم ناین نتاای

جدول -3تأثیر تیپ زایش بر روی وزن تولد،افزایش وزن روزانه تا 30روزگیو خصوصیات جفت(میانگین حداقل
مربعات±خطای معیار
P value

تیپ زایش
تک قلو

دوقلو

4/85±0/09a

4/02±0/09b

>0/0001

165/26±10/27 a

108/97±9/75 b

0/006

وزن بره تکی وگرم
افزایش وزن روزانهتگرم
وزن جفت تگرم

b

388/58±9/03

تعداد کوتی دونهای بزرگ

b

13/82±1/31

تعداد کوتی دونهای کوچق

a

26/72±0/99

طول کوتی دونهای بزرگ تمی یمتر

b

36/50±0/06

طول کوتی دونهای کوچق تمی یمتر

a

14/31±0/03

دانسیته کوتی دون
کارایی جفت
مدت زمان دفع جفت تدقیقه
*حرو

b

a

726/50±8/35

>0/0001
>0/0001

a

25/61±1/21

b

16/49±1/01

a

39/00±0/06

b

12/42±0/05

0/052

0/14±0/01 a

0/10±0/01 b

0/001

9/96±0/32 b

13/57±0/31 a

>0/0001

132/04±6/24

غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختال

a

177/47±6/61

>0/0001
0/018

>0/0001

معنیدار در سطح  0/01میباشد.

میزان ت فات در تق ق وها و دوق وها در جادول  5نشاان

بودت . P<0/05میزان ت فات در برههای تق ق و  5درصاد

داده شده اسات .نتاای نشاان داد کاه میازان ت فاات باه

و در برههای دوق وها  41درصاد باود .هم ناین تاوزین

طاااورمعنیداری در دوق وهاااا بیشاااتر از تاااق ق وهاااا

جفت هم در دوق وها و هم تق ق وها نشاان داد کاه وزن
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جفت در برههای ت ف شاده هام در تاقق وهاا و هام در

دوق وها تفااوت معنایداری مشااهده نشاد .اماا تفااوت

دوق وها ،کمتر از برههای زنده باود ت . P<0/05دانسایته

معنیداری در کارایی جفت ،تعداد کوت یادونهاا و تعاداد

کوت یدونهای برههای ت ف شده و زنده نیز در تقق وها،

کوت یدونهای بزرگ جفتهای متع ر باه بارههاای ت اف

تفااااوت معنااایداری داشااات ت P<0/05درحالیکاااه در

شده و زنده وجود نداشت.

جدول -4تأثیر شکم زایش بر روی طول کوتلیدونهای بزرگ و مدت زمان دفع جفت (میانگین حداقل مربعات±خطای معیار)
P value

شکم زایش
طول کوتیلدونهای بزرگ

اول

دوم

سوم

چهارم

36/5±0/51b

36/00±0/01b

39/10±0/07 a

39/30±0/08a

0/007

تمی یمتر
مدت زمان دفع جفت(دقیقه)
*حرو

c

135/46±5/93

ab

b

168/12±12/42

غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختال

a

142/87±8/21

172/57±9/30

0/004

معنیدار در سطح  0/01میباشد.

جدول  -5مقایسه خصوصیات جفت و وزن تولد در برهها برای اثرات متقابل تلفات*تیپ زایش
وزن تولد

وزن جفت

کارایی جفت

تعداد کوتیلدون

دانسیته کوتلیدون

تعداد کوتلیدون بزرگ

تعداد
بره تک قلو زنده

21

4/83±0/35a

432/35±6/08a

10/32±1/35

63/94±7/82

0/15±0/02b

13±3/95

بره تک قلو مرده

2

4/35±1/58b

385±13/43b

10/29±0/31

65/5±4/95

0/17±0/01a

14±4/95

P<0/05

Ns

Ns

P<0/05

P<0/01

P value
بره دو قلو زنده

17

بره دو قلو مرده

7

P value

a

4/04±0/31

a

a

Ns
a

27/97±4/54

710/88±5/07

13/39±0/69

68/47±7/57

0/09±0/01

3/78±0/21 b

649/28±9/03 b

14/98±2/22

58±10/55 b

0/09±0/01

23/28±3/45 b

P<0/01

P<0/01

P=0/06

P<0/05

Ns

Ns

در جدول  6همبستمی خصوصیات جفت در تق ق وها با

وزن جفاات و تعااداد کوتی اادونهااای باازرگ ت، P<0/01

همدیمر نمایش داده شده اسات کاه نتاای نشاان دهناده

 ، r=0/63تعاااداد کوتی ااادونهاااای متوساااط و تعاااداد

وجود همبستمی م بت معنیداری بین وزن جفت و تعداد

کوتی دونهای کلت r=0/7 ،P<0/01و دانسیته کوتی دون-

کوتی ااادونهاااای بااازرگ ت ، r=0/57 ،P<0/01تعاااداد

هااا ت ، r=0/6 ،P<0/01تعااداد کوتی اادونهااای کوچااق و

کوتی دونهای کوچق و تعداد کال ت r=0/56 ، P<0/01و

تعداد کل ت ، r=0/63 ،P<0/01تعداد کوتی دونهای کل باا

دانسیته کوتی دونهات ، r=0/62 ،P<0/01کاارایی جفات و

دانساایته کوت یاادونهااا و تعااداد کوت یاادونهااای باازرگ

دانسیته کوتی دونها ت r=0/47 ،P<0/05اسات .هم ناین

بترتیااا تr=0/69,P<0/01؛ r=0/63وجاااود دارد،اماااا
جفت در تق ق وها ،بین کارایی جفت و دانسایته

همبستمی منفی معنیداری بین وزن جفت و

برخال

کارایی جفت ت ، r=-0/68 ،P<0/01وزن جفت و دانسایته

کوتی اادونهااا همبسااتمی معناایداری مشاااهده نشااد.

کوتی دونها ت ، r=-0/7 ،P<0/01مشاهده شد.

همبسااتمی منفاای معناایداری بااین وزن جفاات و کااارایی

جاادول  7همبسااتمی خصوصاایات جفاات دو ق وهااا بااا

جفاات ت ، r=-0/81 ،P<0/01کااارایی جفاات و تعااداد کاال

همدیمر را نشان میدهد .همبستمی م بت معنیداری بین

کوت یدونها ت، r=-0/64 ، P<0/01کارایی جفت باا تعاداد
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کوت یاادونهااای کوچااق ،متوسااط و باازرگ بترتیاا

 r=0/66و دانسااایته کوتی ااادونهااااتr=0/52 ،P<0/01

ت r=-0/64 ،P<0/05؛  r=-0/42؛  r=-0/4مشاهده شد.

وجود داشت .هم نین همبستمی منفای معنایداری باین

نتای حاصال از همبساتمی باین خصوصایات جفات باا

وزن میش و دانسایته کوتی ادونهاات، r=-0/64 ،P<0/01

عوامل مادری و برهها در تق ق وهاا و دوق وهاا نیاز در

افزایش وزن روزاناه و دانسایته جفات ت-0/53 ،P<0/05

جدول  8آورده شده است .در تقق وها همبستمی م بات

= ، rوزن مااایش و کاااارایی جفااات تr=-0/46 ،P<0/05

معناایداری بااین وزن ماایش و وزن جفاات ت، P<0/05

وجود دارد .اماا نتاای نشاان مایدهاد کاه در دوق وهاا

 ، r=0/42وزن تولااد باارههااا و وزن جفاات ت، P<0/01

خصوصاایات جفاات تااأثیر معناایداری باار وزن تولااد و

 ، r=0/7افاازایش وزن روزانااه و وزن جفاات ت، P<0/05

افزایش وزن روزانه برهها نداشت.

 ، r=0/54دفااع جفاات و تعااداد کوتی اادونهااا ت، P<0/01
جدول  -6همبستگی بین خصوصیات جفت در تک قلوها

وزن جفت

کارایی

تعداد

دانسیته

طول کوتلیدون-

طول کوتلیدون-

تعدادکوتلیدون-

تعداد کوتلیدون

جفت

کوتیلدون

کوتیلدون

های بزرگ

های کوچک

های بزرگ

های کوچک

-0/16

0/17

**0/57

-0/3

*0/47

0/27

-0/45

*0/44

0 /2

**0/7

0/24

0/11

0/31

**0/56

0/31

0/01

-0/15

**0/62

-0/3

0/21

0/25

**0/68

کارایی جفت

-0/01
-0/008

تعداد کوتی دون

** -0/7

دانسیته کوتی دون
طول کوت یدونهای
بزرگ

0/001

طول کوت یدونهای

0/12

کوچق
-0/33

تعداد کوت یدونهای
بزرگ

تبدون عالمت عدم تفاوت معنیدار * ،و ** به ترتی معنیداری درسطح  5و  1درصد

جدول  -7همبستگی بین خصوصیات جفت در دو قلوها

وزن جفت
کارایی جفت
تعداد کوتیلدون
دانسیته کوتیلدون

کارایی

تعداد

دانسیته

طول

طول

تعداد

تعداد کوتلیدون-

جفت

کوتیلدون

کوتیلدون

کوتلیدونهای

کوتلیدونهای

کوتلیدونهای

های کوچک

بزرگ

کوچک

بزرگ

**-0/81

-0/13

-0/15

-0/21

-0/05

**0/63

0/15

**-0/64

0/12

0/04

-0/16

*-0/49

*-0/42

**0/74

-0/03

-0/05

**0/69

**0/63

0/13

0/01

0/03

**0/64

0/01

0 /3

0/26

0/19

* 0/53

طول کوتلیدونهای بزرگ
طول کوتلیدونهای کوچک
تعداد کوتلیدونهای بزرگ

تبدون عالمت عدم تفاوت معنیدار * ،و ** به ترتی معنیداری درسطح  5و  1درصد

0/38
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جدول  -8همبستگی بین خصوصیات جفت با عوامل مادری
دوقلو

تک قلو
وزن جفت

کارایی جفت

وزن میش

*0/42

*-0/46

**-0/51

شکم زایش

0/22

-0/25

-0/01

0/24

وزن تولد برهها

*0/46

0/32

-0/32

0/02

افزایش وزن

**

0/54

-0/46

دانسیته

تعداد

کوتیلدون

کوتیلدون

-0/28

-0/1
-0/11

0/08

0/21

0/27

*

-0/53

وزن جفت

-0/18

-0/14

**

-0/21

دانسیته

تعداد

کارایی جفت

کوتیلدون

کوتیلدون

0/25

0/22

0/12

0/1

0/03

-0/35

0/13

0/36

0/05

-0/06

روزانه برهها
دفع جفت

-0/09

0/15

**

0/52

0/66

0-/03

0/13

-0/04

تبدون عالمت عدم تفاوت معنیدار * ،و ** به ترتی معنیداری درسطح  5و  1درصد

بحث

این برای اینکه به جناین دوق او ماواد غا ایی و اکسایژن

در ناژادها و ژنوتیاپهای مختا ف ممکان است تفااوت-

بیشتری هدایت شود ،در جفتهاای دوق او ساطح مقطاع

هایی در خصوصیات جفت توزن و کارایی جفات ،تعاداد

کوت یدونها نسبت به جفتهای تق ق و افزایش مییابد.

کوتی دون ،دانسیته جفت وغیره وجود داشته باشاد کاه

پارامترهااای کااارایی جفاات و دانساایته کوتی اادون باارای

این تفاوتها میتواناد اثارات محسوسای بار ساالمت و

اندازهگیری تبادالت جفتی از اهمیت زیادی برخوردارناد

زنااده ماناادن باارههااا داشااته باشاادتکونی ی و همکاااران

زیرا میزان انتقال مواد متابولیکی و اکسیژن از جفات باه

اثر تیپ زایش بار

جنین را نشان مایدهناد .کاارایی جفات باه عناوان یاق

وزن جفت مشابه با مطالعات اوکاک و همکااران ت2009

شاخ

از ظرفیت رحم شناخته شده اسات توی ساون و

و جواسره و همکاران ت 2009بود کاه نشاان دادناد کاه

فورد  2001و در گوناههاای چناد ق اوزا م ال خاوک و

تیپ زایش اثر معنیداری بر وزن جفت دارد .بااال باودن

گوسفند که در طی آبستنی تعداد جناین بیشاتری از یاق

وزن جفت در دوق وها ممکن است به دلیال نیااز بیشاتر

جفت تغ یاه مای شاوند ،اهمیات بیشاتری دارد تمساا و

جنین به مواد غا ایی و هم ناین ماواد دفعای بیشاتر در

همکاران 2003؛ دوییر همکااران . 2005درایان رابطاه،

دوق وها باشد .تعداد کل کوت یدونها در جفاتهاای تاق

نتای ما نشان داد که افزایش تعداد جنین باعا افازایش

ق و و دو ق و تفاوت معنیداری نداشت ،این در حالیسات

کارایی جفت می شود که با مطالعات تاوکاک و همکاران

که تعداد کوت یدونهای بزرگ در جفات هاای دوق او باه

 2014و اوکاااک و اوناادر ت 2011مطابقاات دارد ،امااا

طور معنیداری بیشتر از جفتهای تق ق او باود کاه باا

کونی ی و همکاران ت 2007نشان دادند که کاارایی جفات

نتااای مطالعااات اننااام یافتااه باار روی بزهااای دمشااقی

در تق ق وها و دوق وهاا تفااوت معنایداری نادارد .ایان

همخااوانی داشاات تاوکاااک و همکاااران  . 2014هم نااین

اختال

در کارایی جفت میتواند به دلیل تفاوت در وزن

سطح مقطع کوت یدونها در جفاتهاای دوق او بیشاتر از

جنین و وزن جفت باشد که کارایی جفات را تحات تاأثیر

جفت تق ق وهاا باود کاه ایان مطاابر باا نتاای اوکااکو

قرار میدهد توی سون و فورد  . 2001مشاهدات کاونی ی

همکاران ت 2013می باشد .که احتمااال باه ع ات محادود

و همکاران ت 2007نشان داد که نو تولاد بار دانسایته

بودن تعداد کارانکلهاای رحام باوده تاوکااک و اونادر

کوتی دون اثر معنایدار دارد کاه باا نتاای ماا همخاوانی

 2011که در نتینه تعداد کوت یدونها باا افازایش تعاداد

دارد.در واقااع باتوجااه بااه احتیاجااات متااابولیکی بیشااتر

جنین ،افزایش قابل توجهی نمیتواند داشته باشد ،بناابر-

جنین دوق و نسبت به تاقق او ،وزن جفات جناین دوق او

. 2007نتای این بررسی در خصو
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بیشتر از تقق وها میباشاد در نتیناه باعا تفااوت در

طور معنیداری تحت تأثیرنو زایش قرار گرفتناد .باره-

دانسیته کوتی دونی میشود.

های تق ق و افازایش وزن روزاناه بااالتری از بارههاای

در رابطه با تأثیر تیپ زایش بر وزن تولد بارههاا ،نتاای

دوق و داشتند .در کل یق رابطه قاوی باین خصوصایات

به دست آمده نشان داد که جنین تاقق او وزن بااالتری

جفت و رفتار برهها وجود دارد که با وضعیت برههاا در

نسبت به جناین دوق او دارناد ،کاه باا نتاای جواساره و

داخاال رحاام و توسااعه مغااز آنهااا رابطااه دارد تریااا و

همکاااران ت 2009اوکاااک و همکاااران ت 2013همخااوانی

هاردینگ  . 2004کونی ی و همکاران ت 2007نشان دادند

دارد .رهایند و همکاران ت 1980ثابت کردناد کهنوعتولاد

که افزایش وزن جفت باع میشود که بزغالهها زودتار

باار وزن جفاات و تعااداد کوت یاادونهااا مااوثر بااوده و در

شرو به ایستادن و شیر خوردن کنند در نتیناه میازان

نهایت بر وزن برههای متولاد شاده تاأثیر گا ار خواهاد

شیر خوردن و دریافت آغوز توسط برهها افزایش یافتاه

بود .در تق ق وها همبستمی م بت معنایداری باین وزن

که این عامل باع بهبود رشد برهها میشود.

جفت و وزن تولد برهها مشاهده شد .کینمت و همکااران

هم نین تعداد ت فات به طاور معنایداری در دوق وهاا از

ت 1998بیان کردند که وزن جناین رابطاه قاوی باا وزن

تق ق وها بیشاتر باود .فاکتورهاای متعاددی بار میازان

جفت دارد،زیرا مواد متابولیکی مورد نیاز جنین از طریر

ت فات تأثیرگ ار بوده که از این باین مایتاوان باه دماای

جفت فراهم میشود .در واقاع جفات یاق عامال محادود

پایین محیط ،رفتار مادرانه و ناکارامدی جفت باه عناوان

کننده دررشد جنین میباشد تکونی ی و همکااران . 2007

مهمترین فاکتورها اشاره کرد تم اور و اساتافور . 2004

رشد جنین بوسی ه ظرفیت جفات بارای انتقاال گ اوکز و

ناکارامدی جفت و محدودیترشد داخال رحمای(IUGR)1

تعداد کارانکال و پالسانتوم تحات تاأثیر قارار مایگیارد

مااایتواناااد باعااا کااااهش عم کردتنفسااای ،کااااهش

تالکسااندر 1964؛ اوونااز و همکاااران  . 1995وزن پااایین

عم کردق بی -عروقی و توانایی یادگیری بارههاا پاا از

جفت که نهایتا به نااتوانی آن در انتقاال ماواد غا ایی از

تولد شود ،بعالوه باع میشود که جنین  IUGRنارس

مادر به جنین میاننامد بر رشاد و توساعه مغاز جناین

متولاادشااوندتکوک و همکاااران  . 2000کااه بااا نتااای

تااأثیر منفاای گ اشااته تریااا و همکاااران  1998و ایاان

مطالعات اننام شده بر روی نوزاد انسان همخوانی دارد

ناکارآمدی جفت ،باع کااهش تعاداد سا ولهاا ،کااهش

تبرنستین و همکاران . 2000

می ینه شدن آکساون و کااهش سیناپتوژنسایز تتشاکیل

عالوه بر عوامل م کور ،شکم زایش میشها نیز میتواند

سیناپا در هیپوکامپوس میشود تمورگان و همکااران

بر خصوصیات جفت و برههاا تأثیرگا ار باشاد .در ایان

1993؛ ماالرد و همکاران  . 2000این اثرات باعا ساوء

رابطه نتای این پژوهش نشانداد که شکم زایش مایش-

تغ یه در نوزادان گوناههاای متعاددی از قبیال گوسافند

ها ،فقط بر طول کوت یدونهای بازرگ و دفاع جفات اثار

تدوییاار همکاااران  ، 2005انسااان تگرانتهااام و همکاااران

معنیداری دارد ،که با نتای اوکاک و اونادر ت 2011بار

 2003و جونااادگان تگرامسااابرگن و وساااترگا 1992؛

روی بز مطابقت دارد .هم نین مدت زمان دفع جفات در

هسویه  1974میشود .بنابراین جفت ناه تنهاا در رشاد

میشهای شکم چهارم بیشاترین و در مایشهاای شاکم

جنین در اواخر بارداری حائز اهمیت است ب کاه احتمااال

اول کمترین بود کاه احتمااال باه دلیال بااال باودن تعاداد

در رشد و توسعه مغز و بسیاری از اعمال پی یاده باره

کوت یدونهای بزرگ و اتصاالت بیشاتر آنهاا در مایش-

متولد شده نیز نقش مهمی را ایفاا مایکناد .بارای هماین

های چند ق وزا میباشد .مطالعات ما نشان داد که شاکم

منظور ،در مطالعه حاضرافزایش وزن روزانه برههاا تاا

زایش بار کاارایی جفات اثار معنایداری نادارد کاه ایان

سن  30روزگی بررسی شد ،که افزایش وزن روزانه باه
Intrauterine growth restriction

1

برسی خصوصیات جفت و تأثیر آن بر زندهمانی ،وزن تولد و افزایش وزن روزانه برهها در گوسفند قزل

89

بانتااای کااونی ی و همکاااران ت 2007همخااوانی دارد ،در

با نتاای محماد و همکااران ت 2008مایباشاد .هم ناین

حالیکه دویر و همکاران ت 2005نشان دادند کاه کاارایی

همبستمی م بت معنیداری بین وزن تولد برهها باا وزن

جفت با افزایش شکم زایش افزایش مییابد.

جفت ت r= 0/46 ،P<0/05و افزایش وزن روزانه بارههاا

جنسیت برههاا برخصوصایات جفات تاأثیر معنایداری

با وزن جفت ت r= 0/54 ،P<0/05در تاقق وهاا مشااهد

نداشت که این باا مطالعاات قب ای انناام شاده بار روی

شد ،در حالی که این همبستمی بین متغیرها در دوق وهاا

گوسفند مشابه میباشد ترهایند و همکاران 1980؛ الکا

معنیدار نبود.

و همکاااران  . 2013امااا جنساایت باار روی افاازایش وزن
روزانه برهها تأثیر معنایداری نشاان داد .اثار جنسایت

نتیجه

ممکاان اساات بااه دلیاال اثاار هورمااونهااای جنساای م اال

در کل نتای این پژوهش نشاان داد کاه تیاپ زایاش بار

پروژسترون و استروژن باشد که در متابولیسم جنین و

کااارایی جفاات ،وزن جفاات ،دانساایته کوتی اادونی ،اناادازه

برههای تازه متولد شاده تاأثیر گا ار مایباشاد تحااف

کوتی دونهاا و در نهایات بقااء و افازایش وزن روزاناه

. 1996

تأثیر بسزایی دارد.عالوه بر این شاکم زایاش نیاز طاول
ماا در ایان

کوتی دونهای بزرگ را تحت تأثیر قرار داد که باه معنای

بر خال

مطالعاات پیشاین ،یکای از اهادا

پژوهش بررسی همبستمی باین پارامترهاای مخت اف در

میزان تبادالت بیشتر جفتی در مایشهاای چناد شاکمزا

تق ق وها و دوق وها بطاور جداگاناه باود .در جفات تاق

میباشد .در واقع نتای این بررسای نشاان داد کاه وزن

ق وها و دوق وها بترتی  ،همبستمی م بت معنیداری بین

جفت و تعداد کوت یدونها بطور محسوسی وزن جنین و

وزن جفاات و تعااداد کوتی اادونهااای باازرگ ت، P<0/01

در نتینااه افاازایش وزن و ساان از شاایرگیری باارههااا را

 r= 0/63؛ r= 0/57مشاهده شد کاه باا نتاای اوکااک و

تحت تأثیر قرار میدهد که این عوامال مایتوانناد باعا

همکاران ت 2014همخوانی دارد.در تق ق وها بین کارایی

بهبود سالمت و رفتار برهها پاا از تولاد شاوند.با ایان

جفت و دانسیته کوتی دونهاا نیاز یاق همبساتمی م بات

وجود مطالعات بیشتری در رابطه با تأثیر صافات جفات

معنیداری مشاهده شد ت r= 0/47 ، P<0/05که با نتای

در گوسفندبر ساالمت و رفتاار بارههاا پاا از تولاد در

اوکاااک و همکاااران ت 2014و اوکاااک و اوناادر ت2011

نژادهای مخت ف جهتافزایش برهزاییو بقاء برهها ماورد

جفت تاق ق وهاا ،در دوق وهاا

نیاز است .هم نین پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی

بااین کااارایی جفاات و دانساایته کوتی اادونهااا همبسااتمی

عالوه بر عوامل مادری ،عوامال دیماری ازجم اه ناو و

معنیداری مشاهده نشد کاه ایان باا مطالعاات اوکااک و

میزان تغ یه که در زمان النه گزینی جنین مایتوانناد باا

همکاران ت 2013مشابه میباشد .هم نین در تق ق اوهاا

تأثیر بر هورمونهاای جنسای بار تعاداد اتصااالت باین

و دوق وها بترتی  ،همبستمی منفی معنیداری باین وزن

کارانکلهاای رحام و کوت یادونهاا ماوثر باشاند ماورد

جفاات و کااارایی جفاات ت r=-0/81 ،P<0/01؛r= -0/68

مطالعه قرارگیرد.

مغایرت دارد .اما برخال

مشاهده شد ،که با مشاهدات دوییار و همکااران ت2005
روی میشهای آواسای و مشااهدات الکاا و همکااران
ت 2013بر روی بزهای  Merizمشابه بود.
در تق ق وها همبستمی م بت معنیداری بین وزن مایش
با وزن جفتت r= 0/42 ،P</05مشاهده شد کاه مشاابه
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Abstract
BACKGROUND: Placenta has an important interface between the fetus and the mother. It plays a

special role in the exchange of metabolic and hormonal substances between mother and fetus.
OBJECTIVES: The effect of relationship between maternal factors and placenta properties on
birth weight, survival and average daily gain of Ghezel lambs was examined. METHODS: Placentas
of 35 ewes were collected after delivery and target parameters were evaluated. RESULTS: Litter
size had a significant effect (P<0.01) on placenta weight, large and small cotyledons count,
cotyledonal density, placenta efficiency, large cotyledon length, birth weight, average daily gain
and survival of lambs; while parity just had a significant effect (P<0.01) on placenta eject and large
cotyledons length. There was a significant positive correlation between placenta efficiency and
cotyledon density (r=0.47, P<0.05), number of cotyledons and cotyledonal density (r=0.7, P<0.01),
birth weight and placenta weight (r=0.46, P<0.05), average daily gain and placenta weight (r=0.54,
P<0.05) and a negative correlation between placenta weight and placenta efficiency (r=-0.68,
P<0.01), placenta weight and cotyledonal density (r=-0.7, P<0.01) in single lambs but there was a
positive significant correlation between cotyledon number and cotyledonal density (r=0.74, P<0.01)
and negative correlation between placenta weight and placenta efficiency (r=-0.81, P<0.01) in twin
lambs. CONCLUSIONS: Our results showed that birth weight, mortality rate and average daily gain
of lambs are influenced by maternal factors and placenta properties, but more studies are required to
elucidate effects of placenta properties specifically placenta efficiency and cotyledonal density on
lambs health and survival.
Keywords: Ghezel sheep, Maternal factors, Placenta, Placenta efficiency, Survival

