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 چکیده

 تحقید هدد  اید   هدف:شود. صنعت گوسفندداری در  عملکردتواند باعث افزایش فالشینگ میبرنامه  زمینه مطالعاتی:

هدای ردری بیتیداری مدیشبره از شدیرگرفته در مجموع وزنبررسی اثرات استفاده از چربی مکمل در جیره فالشینگ بر 

 :شدامل فالشدینگندوع جیدره  سهبرای دریافت  وانتیاب  رری بیتیاری غیرآبست  و میش سارم رأس300روش کار:بود. 

 50ه جدو و گرم داند 5/144و جیره پایه بعالوه  (B)تیمار  گرم دانه جو 250جیره پایه بعالوه (، Cجیره پایه )تیمار شاهد 

 از دو هفتده بلدل از هدامکمدل تقسدیم شددند. (n=100) گدروه سده( بده ودور تددادفی بده BF)تیمدار گرم پدودر چربدی 

ا در هدآمیزش، وزن میش بلل ازها وزن و نمره وضعیت بدنی میش. ها داده شدبه میشآن تا سه هفته پس از  اندازیبوچ

وزن شدیرگیری و تعدداد بدره از تداری  زایدش،  ،متوردد شدده هدایبدره تید  توردد و ، وزن توردجنس ،تعداد ،زمان زایش

ه وهدای دو گدرتر از مدیشدر زمان زایش بیش BFهای گروه وزن میش نتایج:یری برار گرفتند. گاندازه مورد شیرگرفته

  گدردی تیمداردو بدود وردی االدتال  آن بدا  BFها مربوط بده تیمدار تری  میانگی  وزن تورد برهبیش(. P<05/0دیگر بود )

ن تدری  آو کدم BFدر تیمدار  آمیزشمیش در معرض  رأسها به ازای هر بره تری  مجموع وزن تورددار نلود. بیشمعنی

 و BFهدا مربدوط بده تیمدار تدری  مجمدوع وزن شدیرگیری بدرهبدیشهمچنی  . (P<05/0)در تیمار شاهد مشاهده گردید 

اهد و شد Bو نیز االدتال  تیمدار  Bو  BFکه االتال  بی  تیمار  هرچند (P<01/0)بود تری  آن مربوط به تیمار شاهد کم 

ی هدایشاستفاده از پودر چربی به همراه دانه جو در جیره فالشدینگ مد: گیری نهایینتیجهدار نلود. از نظر آماری معنی

 .باعث افزایش کیلوگرم بره از شیرگرفته گرددتواند می رری بیتیاری

 

 برهفالشینگ، عملکرد، میش، چربی مکمل، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

مدیش در  رأسدرصد آبستنی و تعداد بره بده ازای هدر 

یك فاکتور مهدم ابتددادی در پدرورش  آمیزشمعرض 

اندواع آیدد. گوسفند و افزایش تورید گوشت به شمار می

هدا باعدث افدزایش عملکدرد توریددمرلی در میتلف چربی

شددوند. اسددیدهای چددرب حیوانددات نشددیوارکننده می

های روغندی اثدرات مهمدی بدر برگرفته از گیاهان و دانه

لددروس و آم) دارنددد حیوانددات اهلددیعملکددرد توریدددمرلی 

دبید  کیدا و ، 2011حداف  و همکداران ، 2006همکاران 

، تدایتی و اواد 1391، دبید  کیدا و رهلدر 1391همکاران 

دبیدد  کیددا و همکدداران  و 1997، اسددتفان و بدداتلر 2007

اسددیدهای چددرب غیراشددلاع دارای چنددد پیونددد . (2011

 توریددمرلفرآیندهای مربدوط بده  بسیاری ازدوگانه در 

تددوان بدده نقددش واسدداه را دارنددد کدده از جملدده آنهددا می

های درون سدلوری پذیری غشاء سلوری، سیگنالانعاا 

 اشدداره نمددود1های اکسددیداتیوو حساسددیت بدده آسددی 

. ودددول زنجیدددره، درجددده (2007)واتدددس و همکددداران 

غیراشلاعی و موبعیت پیوند دوگانده در زنجیدره اسدید 

عملکددرد  بددر بددر میددزان اثددر چربددیچددرب ممکدد  اسددت 

)مدداتوس و همکدداران  باشددد مددرثرحیوانددات  یتوریدددمرل

چربددی بددر عملکددرد  تددیثیر هددایجنلدده. برالددی از (2000

 هدداانددر ی جیره ت علارتنددد از: افددزایش تددراکمحیوانددا

اثددر مسددتقیم آنهددا بددر  و (1990)فرگوسدد  و همکدداران 

و  آنهدا زایدیجددای از اثدر انر یکده توریددمرل فرآیند 

)مندافی باشدد میجدای از اثر آنها بر تغییرات وزن بدن 

2012) . 

کملود انر ی در جیره غذایی و همچنی  شرایط بدنی 

اثر منفی  حیوان توریدمرلفعاریت تواند بر ضعیف می

برای افزایش تراکم  2های مکملداشته باشد. چربی

 انر ی جیره و جلوگیری از اثرات منفی کملود انر ی

. (1991)کوپوک و ویلکس گیرند فاده برار میمورد است

های چربی اثرات مرلت ممک  است که مکملهمچنی  

                                                 
1- Oxidative damages 

2- Supplemental fats 

شان( بر توریدمرل مستقیم )جدای از محتوای انر ی

 حیواناتپاس  . (2002 و فیلی )فانستون داشته باشند

های چربی به عواملی چون نمره وضعیت به مکمل

زایش(، مواد مغذی جیره ، س  )یا شکم)BCS(3بدنی

)فانستون  داردپایه و نوع چربی به کار رفته بستگی 

 عملکردمدر  چربی اثرات مرلتی بر  (.2005

)استپلس و  داشته استتوریدمرلی گاوهای شیری 

اثرات مرلت چربی بر باروری ممک   .(1998همکاران 

زایی آن و تعادل انر ی است مربوط به اثر انر ی

لاشد بلکه احتماالً به اثر الاص برالی اسیدهای چرب ن

تیمدان  -هیپوفیز -بر فیزیورو ی محور هیپوتاالموس

 .(2000)ماتوس و همکاران  باشدو حتی رحم مربوط 

 ،GnRHبر  تیثیر باچربی موجود در جیره ممک  است 

افزایش دهد و در نتیجه ها را رشد و توسعه فوریکول

و تعداد بره متورد شده گردد باعث افزایش دوبلوزایی 

و 1991روسی و همکاران  ،1991)هایشو و همکاران 

 (. 1998و همکاران  فریسید

 درگاوهای که ( نشان دادند2006آملروسوهمکاران )

 تغذیه گاوهای با  مقایسه در بذرک دانه با شده تغذیه

 برابر دو آبستنی تا احتمال آفتابگردان، دانه با شده

 از پس  32 روز از جنینی میر و مرگ و یافته افزایش

تغذیه همچنی ،  یافت. کاهش زاییگوساره زمان تا تلقیح

باعث ها منابع میتلف چربی در جیره فالشینگ میش

افزایش عملکرد توریدمرلی آنها شده است )دبی  کیا و 

، تایتی و اواد 1391، دبی  کیا و رهلر 1391همکاران 

دبی  کیا و همکاران  و 1997، استفان و باتلر 2007

2011.) 

متوسط میزان آبستنی و تعداد بره متورد شده در هر 

های روستایی رری بیتیاری به زایمان میش در گله

در  باشد و گاهاًبره می 1/1درصد و  90ترتی  کمتر از 

درصد و  80ها میزان آبستنی به کمتر از برالی از گله

 یابد دوبلوزایی حتی به صفر درصد هم تنزل می

با توجه به ماار  ذکر (. 1386الواه و همکاران )وو 

                                                 
3- Body condition score 



 3                                                        هاي لري بختیاري بر مجموع وزن بره از شیرگرفته تأثیر استفاده از چربی مکمل در جیره فالشینگ میش

 

 

شده هد  ای  تحقی  بررسی اثرات استفاده از چربی 

های رری بیتیاری بر مکمل در جیره فالشینگمیش

 .باشدمی کیلوگرم بره از شیرگرفته
 

 هامواد و روش

 حیوانات آزمایشی

غیرآبست  و  سارم، میش رأس300در ای  آزمایش از 

 با میانگی  وزن رری بیتیاری دهغیرشیر

های استفاده گردید. س  میش کیلوگرم 81/6±34/55

در یك گله  سال بود که 7تا  2مورد ماارعه بی  

روستایی در شهر فارسان از  سامانهگوسفند تحت 

 . شدندنگهداری میتوابع استان چهارمحال و بیتیاری 

 مدیریت گله

بهار از مراتع اورا ، در دو ماه آالر تغذیه گله در 

چر پاییز بیشی از مراتع، بیشی پس اوایلتابستان و 

 ،گیاهان زراعی و تا حدی علوفه مزارع و در اواالر پاییز

ماه با تغذیه دستی در آغل  فروردی کل زمستان و 

در ها برای میش تکمیلیتغذیه شد. هیچ نوع انجام می

تقویت  برای. گرفتمیبرار ن استفاده مورد وول سال

به عنوان مقداری دانه جو گیری در فدل جفتها بوچ

های شد. گاهی برای میشدر نظر گرفته میتغذیه مکمل 

های بیمار مقداری دانه جو و علوفه تر ضعیف یا میش

 شد.و یونجه به عنوان تغذیه تکمیلی داده می

گیری گله از اواسط تابستان تا اواسط پاییز فدل جفت

ها در الارج از فدل ود اما درصدی کمی از میشب

 گیری نیز سیکل فحلی از الود نشان داده وجفت

 گیری الارج از فدل داشتند.جفت

گیری تمامی گوسفندان در وول روز از در فدل جفت

کردند و در چر گیاهان زراعی تغذیه میمزارع و پس

 . ندشدمی گذرانی انتقال دادههنگام عدر به جایگاه ش 

 نحوه اجرای آزمایش

 ابتدددا بدده مدددت دو مدداه )در اوایددل فدددل تابسددتان(

ها جددا شدده و بده ودور جداگانده های گله از میشبوچ

پرورش داده شددند. در اواالدر فددل تابسدتان از بدی  

هایشان حدابل دو ماه از شیرگیری برهکه های گله میش

غیرآبسددت  و مددیش سددارم  رأس 300تعددداد گذشددته بود

 100گدروه  سدهشناسایی شد و بده ودور تددادفی بده 

ها پدالک گدوش زده به تمامی میشی تقسیم شدند. رأس

روی  متفداوتیرندگ  ،تدرجهدت شناسدایی راحدتشد و 

شدد. شدماره گدوش  زده هدای هدر گدروهمدیش پیشانی

های هر گروه در دفتر ثلت گردید. برای هدر گدروه میش

اد در دسددترس هددای فلددزی و سددایر مددوتوسددط توری

گددذرانی مهیددا گردیددد. بسددمتی مجددزا در جایگدداه شدد 

 تدادفی انجام شد. آزمایش در بار  ورح کامالً

: Cشداهد تیمدار تیمدار ذیدل بودندد. سدهتیمارها شامل 

چر غالت و مزارع گیاهدان زراعدی جیره پایه شامل پس

 250: جیدره پایده بده عدالوه Bتیمدار ؛ )بدون فالشینگ(

در روز به عندوان جیدره  رأسگرم دانه جو به ازای هر 

گدرم  5/144: جیره پایده بده عدالوه BFتیمار ؛ فالشینگ

گرم پودر چربی به عنوان جیره فالشینگ  50 ودانه جو 

 .در روز رأسبه ازای هر 

ایران »در ای  تحقی  از پودر چربی با نام تجاری 

شد. ایران مگاالک یك پودر چربی استفاده  1«مگاالک

کلسیمی بوده که از صابونی شدن اسیدهای چرب 

و  Bتیمارهای  شود.حاصل از سویا با کلسیم تهیه می

BF  از رحاظ انر ی متابوریسمی کنسانتره دریافتی هم

 .بودندانر ی 

آزمایش در شرایط وییعی و مدیریتی دامدار صورت 

ها و ه میشگرفت و به جز کاربرد مکمل در تغذی

های دامدار ها، تغییر دیگری در برنامهجداسازی بوچ

)دانه جو و پودر چربی( یك ای تغذیهمکمل  ایجاد نشد.

گذرانی در بار در روز و هنگام عدر در جایگاه ش 

 ها برار داده شد.االتیار میش

ها در وول روز با دو هفته پس از شروع آزمایش، بوچ

ها به وور تدادفی انجام آمیزشها همراه شدند. میش

شد به ووری که هر میش شانس مساوی در آمیزش با 

                                                 
 کت بهپروران نامی نقش جهانتهیه شده از شر-1
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تا سه  مکمل تغذیه های گله را داشت.هر یك از بوچ

 ها در گله ادامه یافت.هفته پس از آزادسازی بوچ

 صفات مورد مطالعه

 وزن اوریدده صددفات مددورد بررسددی علددارت بودنددد از: 

در هدا میش (BCS)نمره وضعیت بدنی  ووزن ها، میش

و وزن ، جدنس در زایدش هاگیری، وزن میشزمان جفت

، تعدداد بدره ، تید  توردد )تدك بلدو و دوبلدو(هابرهتورد 

صدفات توریدد  .هداشیرگیری شده و وزن شیرگیری بره

وزن شدیرگیری  کدلوزن توردد و  کلمرل ترکیلی مانند 

ها به ازای هر رأس میش در معدرض تالبدی و گدرم بره

د شده و گرم بره شیرگیری شدده بده ازای هدر بره متور

میش در معرض تالبدی نیدز محاسدله و مدورد  کیلوگرم

صفت کدل وزن توردد بده ازای هدر  بررسی برار گرفتند.

رأس میش در معرض تالبی یك صفت ترکیلی است کده 

زایدی و درصد آبستنی، درصد سقط جنی ، درصدد بدره

کل وزن  صفتدر . در آن مرثرهستنددو یا چندبلوزایی 

هدا بده ازای هدر رأس مدیش در معدرض شیرگیری بدره

تالبی نیز صفات درصد آبسدتنی، درصدد سدقط جندی ، 

مدانی زایی، درصد دو یدا چنددبلوزایی، زنددهدرصد بره

 .تیثیر دارندها در تورد و از تورد تا شیرگیری بره

هدا یدك روز بلدل از  ( میشBCSنمره وضدعیت بددنی )

 5تدا  1دهدی ه بدر اسداس نمرهها در گلآزاد سازی بوچ

 (.1969ل و همکاران سرا) گیری شداندازه

هدا در هدر تیمدار، برای محاسله میانگی  وزن تورد بدره

 24هدای متوردد شدده در آن تیمدار در وزن تمدامی بدره

گیری شده و سپس مجمدوع اید  ساعت اول تورد اندازه

اوزان بر تعدداد بدره متوردد شدده تقسدیم گردیدد. بدرای 

ها بده وزن شیرگیری( بره کلوزن تورد )و  کلله محاس

، در هددر تیمددار مددیش در معددرض تالبددی رأسازای هددر 

 هداشیرگیری( بدرهو مجموع اوزان مجموع اوزان تورد )

 آن تیمار تقسیم شدددر بر تعداد میش در معرض تالبی 

. همچنی  با تقسیم مجموع (2012الواه و همکاران )وو 

ها )بر حسد  گدرم( در هدر اوزان تورد و شیرگیری بره

هدای آن تیمدار )بدر حسد  تیمار بر مجموع اوزان میش

گیری، گرم بدره متوردد شدده و جفت کیلوگرم( در زمان

شیرگیری شده به ازای کیلوگرم میش در معرض تالبی 

 .  (2012الواه و همکاران )وو  محاسله شد

 هامدل آماری و تجزیه داده

رویده  استفاده از باو  SAS(2000)ها در نرم افزار داده

GLM .مددل آمداری اسدتفاده  مورد تجزیه برار گرفتند

 ها به صورت زیر بود:شده جهت تجزیه داده

yijklm =  μ +  Ai + Tj +  BCSk

+ b1(BWijkl − BW….)

+ b2(BWijklm − BW…..)

+  eijklm 
هر یك از مشاهدات برای صفت مورد  yijklmکه در آن 

امدی  تعدداد زایدش مدیش  iاثدر  Aiمیانگی  کل،  μنظر، 

امدی  تیمدار  jاثر  Tjتر از یك زایش(، )زایش اول و بیش

 امی  نمره وضعیت بدنی میش kاثر  BCSk(، j=1و2و3)

ضدری  تابعیدت الادی   1b (،k=2و5/2و3و5/3و4و5/4)

 مورد بررسی از وزن بدن میش بلل از فالشینگ، صفت

2b  ضری  تابعیت الای صدفت مدورد بررسدی از وزن

وزن بددن مدیش و  BWگیدری، جفدت بدن میش هنگدام

mijkle باشد.می اثر بابی مانده 

 

 نتایج و بحث

 هامیش وزن اولیه و وزن در زمان زایش

ها )وزن بلدل از فالشدینگ( بدی  از نظر وزن اوریه میش

وجددود  (P>05/0)دار تیمارهددای میتلددف تفدداوت معنددی

ها در هر تیمدار که به دریل تقسیم تدادفی میش نداشت

در زمدان  هدامدیش . میانگی  وزنباشدامری ولیعی می

گیری بی  تیمارهای میتلف از رحاظ آماری تفاوت جفت

ای  نتیجه بدا نتدایت تحقید  . (P>05/0)نداشت  دارمعنی

( ماابقددت دارد. ایشددان بددا 2004الیسددود و همکدداران )

اح تغذیده در دوران فالشدینگ در چهدار بررسی دو س

 د گددزارش دادنددد کدده سدداح تغذیدده دورهنددداد گوسددفن

هددا از زمددان آغدداز فالشددینگ بددر تغییددرات وزن مددیش

بی   دار ندارد.ها تیثیر معنیگیریفالشینگ تا پایان جفت

ها در تیمارهای میتلف از نظر نمره وضعیت بدنی میش
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حداف  و  .نداشدتدار وجود زمان آمیزش االتال  معنی

( نیز گزارش نمودندد کده در ودی دوره 2011همکاران )

فالشینگ، نمره وضعیت بدنی بزهدا تحدت تدیثیر سداح 

تغذیه در دوره فالشینگ برار نگرفته است هدر چندد کده 

نمددره وضددعیت بدددنی بزهددا در هددر دو گددروه بزهددای 

استفاده کننده از جیره کدم اندر ی و پراندر ی در دوره 

تهددای دوره بدداالتر رفددت امددا االتالفددات فالشددینگ، در ان

همچنی  تابعیت نمدره وضدعیت بددنی از دار نلود. معنی

دار نلدود گیدری معندیوزن اوریه و وزن در زمان جفدت

(05/0<P)  دهدد کده ای  موضدوع نشدان مدی(. 1)جدول

تدر( ارزامداً دارای تدر )یدا کدمهای با وزن بدن بیشمیش

 تر( نیستند.تر )یا کمنمره وضعیت بدنی بیش

ها در زمان زایش میانگی  حدابل مربعات وزن میش

 داری داشتبی  تیمارهای میتلف تفاوت معنی

(05/0>P)  نیز ( 2005ماهگوب و همکاران )(. 2)جدول

 ،دریافتند که افزایش انر ی جیره با استفاده از مکمل

 تیثیر مرلتی بر وزن بدن بزها دارد.

 

 در تیمارهای مختلفها میش( برخی صفات اولیه SE) و خطای معیارمیانگین  -1جدول 

 تعداد اثر
 وزن اوریه

 )بلل از فالشینگ(

 وزن 

 گیریدرجفت
 نمره وضعیت بدنی

 ns ns ns  تیمار

 100 76/0± 64/55 76/0±95/55 05/0±29/3 (Cشاهد )     

 100 76/0±01/55 70/0± 14/55 05/0±33/3 (Bفالشینگ با دانه جو)     

 100 79/0±47/55 79/0± 07/55 05/0±32/3 (BFفالشینگ با دانه جووچربی)     

 ns - - تابعیت از وزن اوریه

 ns - - گیریتابعیت از وزن در زمان جفت

ns) غیر معنی دار 
 

 ها در زمان زایشوزن میش (SEمعیار)و خطای  حداقل مربعات میانگین-2جدول 

 وزن میش در زایش تعداد اثر

 *   تیمار

 96 a09/±1 18/67 (BFفالشینگ با دانه جووچربی)

 95 ab05/±1 17/66 (Bفالشینگ با دانه جو)

 93 b06/±1 05/65 (Cشاهد )

 *  نمره وضعیت بدنی

2 2 bcde44/4 ± 32/60 

5/2 21 e39/1 ± 48/59 

3 99 c68/0 ± 56/64 

5/3 111 b67/0 ± 84/67 

4 43 a07/1 ± 14/71 

5/4 8 a27/2 ± 47/73 

 درصد 5تر از دار در ساح احتمال کوچكمعنی( *

a-eداری با هم ندارند.( میانگی  حدابل مربعات در هر ستون که دارای حر  مشترک هستند، از نظر آماری تفاوت معنی 
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هدا در زمدان زایدش از وزن اوریده و تابعیت وزن مدیش

(. <05/0Pدار نلدددود )وزن در زمدددان آمیدددزش معندددی

هدا در زمدان میانگی  حددابل مربعدات وزن بددن مدیش

-زایش بی  نمرات میتلف وضعیت بدنی االتال  معندی

رتی  وضعیت بدنی به ت 5/3و  4، 5/4دار داشت. نمرات 

تری  میانگی  حدابل مربعات وزن در زمدان زایدش بیش

(. بدا توجده بده 2را به الدود االتدداص دادندد )جددول 

توان نتیجه گرفت که هدر چده نمدره وضدعیت جدول می

گیری باالتر باشد، وزن مدیش بدنی میش در زمان جفت

 شود.تر میدر زمان زایش بیش

( دو 2011مااب  با نتایت ای  تحقی ، حاف  و همکاران )

ساح تغذیه )جیره کم انر ی و جیره پر انر ی با 

استفاده از چربی محافظت شده مگناپك( در دوره 

جیره کم انر ی بعد استفاده از فالشینگ بزها و سپس 

بر عملکرد توریدمرلی از فالشینگ تا زمان زایش را 

گزارش نمودند که وزن بدن  مورد بررسی برار دادند و

 گرفتثیر تیمار برار یآبستنی تحت ت 140بزها در روز 

و بزهای استفاده کننده از جیره پر انر ی در ای  زمان 

وزن بزها در  ،از وزن باالتری برالوردار بودند اما

ها و در وی دوره گیریشروع آزمایش، شروع جفت

نگ فالشینگ تحت تیثیر ساح تغذیه در دوره فالشی

همچنی  ایشان بیان نمودند که بی  نمره برار نگرفت. 

وضعیت بدنی بزها و وزن بدن آنها در دوران آبستنی 

 ارتلاط مرلت وجود داشته است.

 هابرهوزن تولد  کلو وزن تولد میانگین 

تیمار برار  تیثیرها تحت صفت میانگی  وزن تورد بره

آورده شده است.  3که جزییات آن در جدول  نگرفت

 BFها مربوط به تیمار تری  میانگی  وزن تورد برهبیش

دار نلود. معنی دیگر تیماردو وری االتال  آن با  بود

بر را داشت.  تری  میانگی  وزن توردتیمار شاهد کم

و ( 1391کیا و همکاران )دبی الال  نتایت ای  تحقی ، 

فاده از بیان داشتند که است( 1391کیا و رهلر )دبی 

ها باعث در جیره فالشینگ میش منابع میتلف چربی

. سایر محققی  نیز شودها میوزن تورد برهافزایش 

 2008اند )سلرا و حس  ای را گزارش کردهچنی  نتیجه

 (.2006چاتورودی و همکاران  و

( با استفاده از دو ساح تغذیه 2011حاف  و همکاران )

انر ی در دوره شامل جیره کم انر ی و جیره پر 

ها در فالشینگ بزها، نشان دادند که وزن تورد بزغاره

گروه بزهای استفاده کننده از جیره پر انر ی باالتر 

 ( در جیره فالشینگ 2008تیتی و کریدری ) بود.

درصد چربی استفاده کردند  5و  3های آواسی از میش

درصد چربی در جیره  3و گزارش دادند که استفاده از 

ها ندارد اما ها تیثیری بر وزن تورد برهنگ میشفالشی

ها درصد بر وزن تورد بره 5استفاده از چربی به مقدار 

برالی محققی  دیگر نیز عدم تیثیر دارد. منفی تیثیر

 ها گزارش چربی مکمل بر وزن تورد را در گوساره

، الموگلیا و همکاران 2002اند )باتگر و همکاران داده

(. بریشی و همکاران 1995و همکاران اسپینوزا و  1996

( تیثیر استفاده از چربی در جیره فالشینگ 2007)

ها های مهربان و بزل را بر میانگی  وزن تورد برهمیش

 دار گزارش کردند.غیر معنی

شود نمره مشاهده می 3 هماناور که در جدول

ها در زمان آمیزش بر میانگی  وزن وضعیت بدنی میش

تیثیر داشت اما تنها االتال  بی  میانگی  ها تورد بره

های با نمره وضعیت های حاصل از میشوزن تورد بره

 های حاصل از و میانگی  وزن تورد بره 5/4بدنی 

از نظر آماری  5/2و  2های با نمره وضعیت بدنی میش

( نیز بیان 2012الواه و همکاران )دار بود. وو معنی

وریدی و توریدمرلی کردند که در مورد اکرر صفات ت

 5/3و  3های رری بیتیاری، االتال  بی  نمرات میش

باشد. میانگی  دار میکوچك و غیرمعنی ،وضعیت بدنی

ها به ازای هر رأس میش در معرض وزن تورد بره

تالبی تحت تیثیر شکم زایش میش نیز برار گرفت 

(05/0P<( کورنرا و همکاران .)بیان نمودند که 2013 )

های شکم اول زایش نسلت تورد شده از میشهای مبره

های بارغ دارای وزن تورد های متورد شده از میشبه بره

( نیز بیان نمودند که 2002. وارلی )هستندتری پایی 
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ها در س  مادر از منابع مهم تغییرات در وزن تورد بره

باشد به ووریکه وزن تورد گوسفند رری بیتیاری می

های های دوساره نسلت به برههای حاصل از میشبره

سال( به  7تا  3های با سنی  باالتر )حاصل از میش

باشد. ای  نتیجه توسط تر میداری پایی معنیوور

( در مورد گوسفند کردی 1382کشکوئیه و همکاران )

 غرب کشور نیز گزارش شده است.

کیا و رهلر ، دبی 2002مااب  با سایر گزارشات )وارلی 

 ( در ای  تحقی  نیز میانگی  وزن تورد 1391

های لو باالتر از میانگی  وزن تورد برهبهای تكبره

ها نر و ماده االتال  میانگی  وزن تورد برهبود. دوبلو 

(. p=07/0داری داشت )در ای  تحقی  تمایل به معنی

 ( بیان داشتند که وزن تورد 2008تیتی و کریدری )

هایی های گروه شاهد و میشر حاصل از میشهای نبره

درصد چربی استفاده شده بود  3که در جیره آنها از 

های های نر حاصل از میشباالتر از وزن تورد بره

( 1391کیا و رهلر )درصد چربی بود. دبی  5تیمار 

 ها را گزارش دادند.وزن تورد باالتر نرها نسلت به ماده

 

 ها و خطای معیار وزن تولد بره حداقل مربعات میانگین -3جدول 

 هامیانگی  وزن تورد بره SE± تعداد اثر

 354 (75/0 )73/4 (sdمیانگی  کل)

 ns   تیمار

 123 05/0 ±77/4 (BFفالشینگ با دانه جووچربی)          

 119 07/0 ±76/4 (Bفالشینگ با دانه جو)         

 112 08/0 ±66/4 (Cشاهد )         

نمره وضعیت بدنی 

 گیریمیش در جفت

  * 

 5/4 11 a21/0 4/97± 

 5/3 132 ba05/0 4/83± 

 3 115 ab07/0 4/72± 

 4 56 ba11/0 4/68± 

 5/2 36 b31/0 4/30± 

 2 4 b47/1 4/10± 

 *   تعداد زایش

 b10/0 4/58± 68 اول 

 a40/0 4/77± 286 دوم به باال 

 ns   جنس

 79/4± 05/0 168 نر 

 68/4± 05/0 169 ماده 

 **   نوع تورد

 a04/0 4/98± 230 بلوتك 

 b05/0 4/19± 107 دوبلو 

 دار( غیرمعنیnsدرصد، 1تر از دار در ساح احتمال کوچكمعنی **(درصد،  5تر از دار در ساح احتمال کوچكمعنی *(

a-b  داری با هم ندارنددر هر ستون که دارای حر  مشترک هستند، از نظر آماری تفاوت معنیحدابل مربعات ( میانگی. 
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ها به ازای هر رأس میش اثر تیمار بر کل وزن تورد بره

در معرض تالبی و گرم بره متورد شده به ازای هر 

آورده  4کیلوگرم میش در معرض تالبی در جدول 

ها به ازای هر رأس شده است. از نظر کل وزن تورد بره

میش در معرض تالبی و گرم بره متورد شده به ازای 

هر کیلوگرم میش در معرض تالبی بی  تیمارها االتال  

تری  آن در یکه بیشدار وجود داشت به وورمعنی

تری  آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. و کم BFتیمار 

کیا و همکاران ای  نتیجه با نتایت گزارش شده از دبی 

( 2008(، سلرا و حس  )1391کیا و رهلر )(، دبی 1391)

( ماابقت دارد. بر 2006و چاتورودی و همکاران )

چربی الال  نتایت ای  تحقی ، در بررسی استفاده از 

های آواسی و اثرات آن الشك در جیره فالشینگ میش

بر عملکرد صفات توریدمرلی، گزارش شد که بی  

درصد چربی  3تیمارها )تیمار شاهد بدون چربی، تیمار 

نظر مجموع وزن تورد  درصد چربی( از 5و تیمار 

)تیتی و کریدری دار مشاهده نگردید معنیاالتال  

2008.)
 

میش در معرض تالقی و گرم بره متولد  رأسها به ازای هر وزن تولد بره کلو خطای معیار  قل مربعاتحدا میانگین -4جدول 

 شده به ازای هر کیلوگرم میش در معرض تالقی

 تعداد اثر
±SEوزن تورد بره ها به ازای  کل

 میش در معرض تالبی رأسهر 

±SE گرم بره متورد شده به ازای

هر کیلوگرم میش در معرض 

 تالبی

 300 (99/1 )32/5 (65/34 )37/92 (sdمیانگی  کل)

 ** *   تیمار

 100 c19/0 ± 85/4 b31/3 84/11± (Cشاهد )    

 100 b19/0 5/43± a37/3 95/03± (Bفالشینگ با دانه جو)   

 100 a20/0 5/68± a58/3 97/98± (BFفالشینگ با دانه جووچربی)   

 ** **  نمره وضعیت بدنی میش

 2 4 d47/1 2/55± d7/25 44/5± 

 5/2 29 c6/0 4± c4/10 69/5± 

 3 102 b148/0 5/18± b5/2 90± 

 5/3 112 ab161/0 5/65± ab7/2 98/2± 

 4 43 a264/0 6/09± a6/4 105/8± 

 5/4 10 c866/0 4/47± c15 77/7± 

 ns ns   تعداد زایش

 67/92± 5 33/5± 29/0 55 اول 

 3/92± 1/2 31/5± 12/0 245 دوم به باال 

 ns ns   جنس

 86/87± 2/1 06/5± 06/0 119 بلو(نر)تك 

 78/85± 16/1 94/4± 06/0 112 بلو(ماده)تك 

-تابعیت از وزن بدن میش در جفت

 گیری
 * - 

 دار( غیرمعنیnsدرصد؛ 1تر از دار در ساح احتمال کوچكمعنی درصد؛ **( 5تر از دار در ساح احتمال کوچك*( معنی

a-dداری با هم ندارند.( میانگی  حدابل مربعات در هر ستون که دارای حر  مشترک هستند، از نظر آماری تفاوت معنی 
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در تحقیقی بر روی گوسفند بزل و مهربان، اثر استفاده 

افظت نشده به از چربی مکمل محافظت شده و مح

گیری بر صفات جفت هگرم در دور 80و  40میزان 

توریدمرلی مورد ماارعه برار گرفت و اثر استفاده از هر 

چربی مکمل در هر دو نداد بر مجموع وزن تورد دو نوع 

دار گزارش شد )بریشی و همکاران ها غیرمعنیبره

2007.) 

گیری بر کل اثر نمره وضعیت بدنی میش در زمان جفت

ها به ازای هر رأس میش در معرض وزن تورد بره

تالبی و گرم بره متورد شده به ازای هر کیلوگرم میش 

ها به دار بود. کل وزن تورد برهدر معرض تالبی معنی

های با ازای هر رأس میش در معرض تالبی در میش

های باالتر از سایری  و در میش 4وضعیت بدنی  نمره

سایری  بود. در مورد صفت  کمتر از 2با نمره بدنی 

گرم بره متورد شده به ازای هر کیلوگرم میش در 

 گونه بود.معرض تالبی نیز وضعیت ای 

( گزارش دادند که در 2012الواه و همکاران )وو 

گوسفند رری بیتیاری، نمره وضعیت بدنی میش در 

 ها تیثیر گیری بر کل وزن تورد برهزمان جفت

های  نداد ارشاتی در مورد میشدار دارد. چنی  گزمعنی

های نداد مارپورا ( و میش2009اوسیمی )علدارمجید 

 ( نیز وجود دارد.2010)سجیان و همکاران 

کل وزن شیرگیری و گرم بره از شیرگرفته به ازای 

 هر کیلوگرم میش در معرض تالقی

ها به ازای هر رأس میش در کل وزن شیرگیری بره

شیرگرفته به ازای هر معرض تالبی و گرم بره از 

کیلوگرم میش در معرض تالبی تحت تیثیر تیمار برار 

(. به ووریکه 5گرفت و روند مشابهی را داشتند )جدول 

ها به ازای هر تری  مجموع وزن شیرگیری برهبیش

تری  گرم بره از رأس میش در معرض تالبی و بیش

شیرگرفته به ازای هر کیلوگرم میش در معرض تالبی 

تری  آن مربوط به تیمار و کم BFبه تیمار  مربوط

و نیز  Bو  BFشاهد بود هرچند که االتال  بی  تیمار 

 دار نلود. و شاهد از نظر آماری معنی Bاالتال  تیمار 

هرچند که توجیه االتالفات از نظر آماری دشوار است 

تواند ای  باشد که اما یك توضیح در مورد االتالفات می

با شاهد و عدم  BFداری االتال  تیمار معنی احتماالً

، به BFبا  Bبا شاهد و  Bدار بی  تیمار االتال  معنی

بوده اما ای  مقدار  BFالاور استفاده از چربی در تیمار 

 BFو  Bای نلوده است که بتواند بی  تیمار به اندازه

دار ایجاد نماید. همچنی  استفاده از منابع االتال  معنی

تیمار شاهد نیز باعث شده است که ای در الوب تغذیه

که در آن از دانه جو جهت  Bاالتال  آن با تیمار 

دار نلاشد. ارلته ذکر ها استفاده شد معنیفالشینگ میش

 5ای  نکته ضروری است که در ساح احتمال کمتر از 

 دار بود.با شاهد نیز معنی Bدرصد االتال  تیمار 

ثر استفاده از برالال  نتایت تحقی  حاضر، در تحقیقی ا

دو نوع چربی مکمل محافظت شده و محافظت نشده به 

های نداد گرم در جیره فالشینگ میش 80و  40میزان 

بزل و مهربان بر صفات توریدمرلی آنها مورد ماارعه 

های برار گرفت و گزارش شد که وزن شیرگیری بره

های تغذیه مکمل شده با هر دو نوع متورد شده از میش

داری با سایری  ر دو نداد، االتال  معنیچربی در ه

پناه و (. صادبی2007نداشت )بریشی و همکاران 

 5/4( گزارش دادند که استفاده از 2006همکاران )

درصد نمك کلسیمی اسیدهای چرب روغ  سویا در 

های زندی نسلت به گروه شاهد جیره فالشینگ میش

کننده های استفاده )بدون استفاده از چربی(، گروه میش

درصد نمك کلسیمی اسیدهای چرب حاصل از  5/4از 

 5/2و  5/2های استفاده کننده از نسلت پیه و گروه میش

درصد نمك کلسیمی اسیدهای چرب حاصل از روغ  

باعث افزایش کیلوگرم بره به ازای هر  ،سویا و پیه

رأس میش در معرض تالبی گردید. هارت و همکاران 

پوند  7/0ها با شینگ میش( بیان نمودند که فال1962)

گیری باعث روز بلل از جفت 17دانه جو به مدت 

شود. باریت و افزایش کیلوگرم بره از شیرگرفته می

( نیز افزایش کیلوگرم بره از شیرگرفته 2012همکاران )
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 نتایت با نتایت تحقی  حاضر ماابقت دارد.ها را گزارش نمودند. ای  با استفاده از فالشینگ میش

 

و گرم بره از  میش در معرض تالقی رأسبه ازای هر  وزن شیرگیری کلو خطای معیار  حداقل مربعات میانگین -5جدول 

 شیرگرفته به ازای هر کیلوگرم میش در معرض تالقی

 تعداد اثر

وزن شیرگیری بره ها به  کل

میش در  رأسازای هر 

 معرض تالبی

بره از شیرگرفته به ازای هر گرم 

 کیلوگرم میش در معرض تالبی

 300 (09/16 )54/34 (05/379 )09/599 (sdمیانگی  کل)

 ** **   تیمار

 100 b61/1 ± 99/31 b02/84±28/554 (Cشاهد )    

 100 ab46/1 35/34± ab33/25 612/88± (Bفالشینگ با دانه جو)   

 100 a72/1 36/3± a89/29 629/56± (BFفالشینگ با دانه جووچربی)   

نمره وضعیت بدنی 

 میش
  ** ** 

 2 4 d85/9 17/04± d86/170 295/63± 

 5/2 29 dc04/4 26/15± dc11/70 453/57± 

 3 102 abc42/1 32/18± abc74/24 558/04± 

 5/3 112 ab30/1 37/71± ab66/22 654/01± 

 4 43 a46/2 40/36± a82/42 699/94± 

 5/4 10 bc85/5 29/55± bc57/101 512/43± 

 ns ns   شکم زایش

 3/617± 16/38 59/35± 2/2 55 اول 

 01/595± 79/17 31/34± 02/1 245 دوم به باال 

 ns ns   جنس

 567± 15 73/32± 87/0 119 بلو(نر)تك 

 548± 16 61/31± 92/0 112 بلو(ماده)تك 

 - * گیریتابعیت از وزن بدن میش در جفت

 دار( غیرمعنیnsدرصد؛ 1تر از دار در ساح احتمال کوچكمعنی درصد؛ **( 5تر از دار در ساح احتمال کوچك*( معنی

a-dداری با هم ندارند.( میانگی  حدابل مربعات هر ستون که با حر  یکسان مشیص شده اند، از نظر آماری تفاوت معنی 

 

 گیری کلینتیجه

گرم پودر  50نتایت ای  تحقی  نشان داد که استفاده از 

گرم  5/144چربی کلسیمی شده روغ  سویا به عالوه 

های رری بیتیاری از دانه جو در جیره فالشینگ میش

ها تا سه هفته پس گیریدو هفته بلل از زمان آغاز جفت

به میزان بابل توجهی باعث افزایش محدول بره از آن 

یلوگرم بره توریدی به ازای هر رأس میش در یا ک

زمانی که احتمااًل گردد. ای  موضوع معرض تالبی می

کیفیت و کمیت  گیری دارایجفتدوره ها در تغذیه میش

 .  الواهد بوداز اهمیت باالتری برالوردار  نلاشدمناسلی 
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Abstract 

BACKGROUND: Flushing program can improve performance in sheep industry. 

OBGECTIVES:The aim of this study was evaluation the effects of using supplemental fat in Lori-

Bakhtiari ewes flushing diet on their lambs' weaned weight. METHODS:Three hundred healthy and 

non-pregnant Lori-Bakhtiari ewes were selected and randomly allotted to threenutritional groups 

(n=100) as: basal diet (control or C treatment), basal diet with 250 grams barley grain(B treatment) 

and basal diet with 144.5 grams barley grain + 50 grams supplemental fat(BF treatment). Ewes 

received dietary supplement from day 14 before up to day 21 after ram introduction. Ewes' weight 

and body condition score before mating, ewes' weight at lambing,the number, sex, weight and type 

of lambs born, lambing date of ewes, lambs weaning weight and number of lambs weaned were 

recorded.RESULTS:Mean of ewes' weight at lambing in the BF group was higher than other groups 

(P<0.05).However,average lambs birth weight was numerically higher in BF group but, its 

difference with other groups was not statistically significant. Total birth weight of lambs per ewe 

exposed to mating was differ (P<0.05) and was highest in the group BF and lowest in control 

group. Similarly, total weaned lambs weight was highest in the group BF and lowest in the control 

group (P<0.01), however, the differences between groups BF and B, and B and control were not 

statistically significant. CONCLUSIONS: The use of supplemental fat with barley grain in Lori-

Bakhtiari ewes flushing diet can be improvedweight of weaned lambs. 
 

Keywords:Efficiency, Ewe, Fat supplement,Flushing,Lamb 


