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چکیده
زمینه مطالعاتی :استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ میشها میتواند عملکرد تولیدمثلی را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف :این مطالعه با هدف تعیین اثر استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ میشهای لری بختیاری بر محصول بره از
شیرگرفته انجام شد .روش کار :دو گله گوسفند لری بختیاری هر کدام شامل  100رأس میش با میانگین وزن57/5±6/7
کیلوگرم و سن  2تا  7سال بررسی شدند .میشهای هر گله به طور تصادفی به دو گروه مساوی برای دریافت یکی از دو
جیره ذیل تقسیم شدند :جیره پایه بعالوهی  250گرم دانه جو (شاهد) و جیره پایه بعالوهی  250گرم دانه جو بعالوهی
 500واحد ویتامین ای .رژیم غذایی از دو هفته قبل از قوچاندازی شروع وتا سه هفته پس از آن ادامه یافت .وزن و نمره
وضعیت بدنی میشها قبل از جفتگیری ،اندازهگیری شد .تاریخ زایش ،تعداد بره متولد شده ،وزن تولد برهها ،تلفات برهها
از تولد تا شیرگیری و وزن شیرگیری برهها اندازهگیری شد .صفات ترکیبی مانند مجموع وزن تولد و مجموع وزن
شیرگیری برهها به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش محاسبه شد .نتایج :اختالف بین تیمار شاهد و تیمار ویتامین
ای ازنظر تعداد بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش تمایل به معنیداری داشت ( .)P=0/06مجموع
وزن بره های متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش در تیمار ویتامین ای باالتر از تیمار شاهد بود
( .)P>0/01همچنین تعداد بره از شیرگرفته ( )P>0/01و مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در
معرض آمیزش ( )P>0/01و به ازای هر رأس میش زایمان کرده ( )P>0/05در تیمار ویتامین ای باالتر از تیمار شاهد بود.
نتیجهگیری نهایی :به طور کلی میتوان گفت که ،استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ میشهای لری بختیاری
میتواند مجموع وزن برههای از شیرگرفته را افزایش دهد.
واژگان کلیدی :فالشینگ ،عملکرد ،میش ،ویتامین ای
مقدمه

داشتی ،است (باقری و همکاران  .)1397عالوه بر تأثیر

یکی از مشکالت پرورش گوسفند ،پایین بودن عملکرد

ژنتیک (نژاد) ،عوامل غیرژنتیکی زیادی بر عملکرد

تولیدمثلی آن است (دقیقکیا و همکاران  .)1391تعداد بره

تولیدمثلی میشها تأثیر دارند که تغذیه در زمان جفت-

از شیر گرفته به ازای هر رأس میش پرورشی از مهم-

گیری یکی از این عوامل به حساب میآید .بین تغذیه و

ترین عوامل تاثیر گذار بر سود واحدهای گوسفند

عملکرد تولیدمثلی ارتباط پیچیدهای وجود دارد و این
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ارتباط تحت تاثیر اثرات متقابل سایر عوامل مانند نژاد،

ای ویتامین ای به همراه سلنیوم نیز چنین نتایجی را

فصل ،شرایط پرورشی و مدیریتی نیز قرار دارد و از

داشته است (ماوروماتیز و همکاران  1999و میگدال و

روند و ثبات خاصی برخوردار نیست (باقری و همکاران

کازمارزیک  .)1993استفاده از مکمل ویتامین ای به

 .)1397ویتامینها از جمله مواد خوراکی هستند که در

تنهایی دارای اثری بر تولد نبوده است اما باعث افزایش

جنبههای مختلف رشد ،فعالیتهای فیزیولوژیکی و

تعداد توله از شیرگرفته گردیده است (ماهان 1991؛

عملکرد تولیدی و تولیدمثلی حیوانات نقش حیاتی دارند.

ماوروماتیز و همکاران  1999و میگدال و کازمارزیک

در ارتباط با تأثیر استفاده از ویتامین ای در جیره میش-

 .)1993عقیده بر این است که اثر ویتامین ای در عملکرد

ها بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی آنها اطالعات کمی

تولیدمثلی به خاطر خاصیت آنتیاکسیدانی آن به همراه

وجود دارد زیرا باروری در میشها از قانون همه یا هیچ

آنزیمهایی مانند گلوتاتیون پراکسیداز بوده که از سلول-

پیروی میکند؛ به این معنی که یا همه تخمکهای آزاد

های سیستم تولیدمثلی محافظت مینمایند.

شده بارور میشوند یا هیچ کدام بارور نمیشوند

با توجه به احتمال مؤثر بودن استفاده از ویتامین ای در

(کویانکو و یرلیکایا  .)2007عملکرد تولیدمثلی میشها

جیره فالشینگ میشها بر وزن تولد و وزن شیرگیری

ممکن است با استفاده از ویتامین ای افزایش یابد (هارتلی

برههای حاصل ،این تحقیق با هدف بررسی اثر استفاده

و گرنت 1961؛ هارتلی  1961و اسکالز  .)1974کات و

از ویتامین ای در جیره فالشینگ میشهای لری بختیاری

همکاران ( )1998گزارش دادند که استفاده از ویتامین ای

بر محصول بره از شیر گرفته (کیلوگرم بره از شیر

در جیره میشها به میزان  10برابر پیشنهاد  NRCباعث

گرفته به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش) در

افزایش زندهمانی برهها میشود .اما در تحقیق دانیلز و

استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

همکاران ( )1999استفاده از ویتامین ای در جیره میشها
به مقدار  10برابر پیشنهاد  NRCباعث تغییر جزئی در

مواد و روشها

غلظت ویتامین ای سرم خون شد.

برای انجام این تحقیق از میشهای دو گله گوسفند لری

برخی مطالعات نشان دادهاند که نیاز روزانه ویتامین ای

بختیاری استفاده شد .قبل از شروع فصل جفتگیری،

(آلفاتوکوفرول) برای بهترین پاسخ ایمنی در حیوانات

قوچهای هر گله به مدت دو ماه به طور کامل از میشها

چیزی باالتر از نیاز روزانه آنها به ویتامین ای جهت

جدا شدند .نگهداری میشها به صورت مزرعهای بود و

احتیاجات رشد و تولیدمثل میباشد (میدانی و تنگردی

میشها خوراک روزانه خود را از چرا در پسچر گیاهان

 .)1993نرخ برهزایی با استفاده از مکمل ویتامین ای و

زراعی و مزارع به دست میآوردند .در آغاز فصل جفت-

سلنیوم در مناطق دارای کمبود سلنیوم در نیوزلند

گیری ،از میشهای موجود در هر گله تعداد  100رأس

(هارتلی  1961و هارتلی و گرنت  ،)1961در اسکاتلند

میش سالم ،غیرآبستن و غیرشیرده انتخاب و به طور

(ماد و ماکی  )1973و استرالیا (گادوین و همکاران

تصادفی به دو گروه  50رأسی برای دریافت دو نوع

 )1970افزایش داشته است .در ایاالت متحده بوچانان-

جیره شامل -1 :جیره پایه بعالوهی  250گرم دانه جو به

اسمیت و همکاران ( )1969گزارش نمودند که تزریق

ازای هر رأس میش در روز (تیمار شاهد) و  -2جیره

ویتامین ای-سلنیوم به میشهایی که از جیره دارای

پایه بعالوهی  250گرم دانه جو و  500واحد ویتامین ای
استات5

به ازای هر رأس میش

کمبود ویتامین ای و سلنیوم استفاده میکنند ،باعث

به صورت آلفا-توکوفرول

افزایش نرخ آبستنی و تعداد بره از شیرگرفته شده است.

در روز (تیمار ویتامین ای) ،تقسیم شدند .برای شناسایی

در بسیاری از مطالعات ،افزایش چندقلوزایی و کاهش

راحتتر میشهای هر گروه ،با استفاده از اسپریهای

مرگ و میر توله خوکها تا شیرگیری از نتایج استفاده از

رنگ ،روی کمر میشهای هر تیمار رنگ مشخصی زده

مکمل ویتامین ای در طی دوران آبستنی بوده است

شد .جیره پایه ،خوراکی بود که میشها از طریق چرا در

(کالین و همکاران  1974و ماهان  .)1991تزریق ماهیچه-

پسچر گیاهان زراعی و برخی مزارع به دست آورده و
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مصرف مینمودند .دانه جو و ویتامین ای به عنوان

وضعیت بدنی تمامی میشها قبل از قوچاندازی در گله

مکمل ،از دو هفته قبل از قوچ اندازی تا سه هفته پس از

اول  3/39±0/45و در گله دوم  3/38±0/45بود.

آن در اختیار میشهای هر تیمار قرار گرفت .در طول

تاریخ زایمان میش ،تعداد بره متولد شده ،وزن تولد بره-

زمان آزمایش و قبل از آن ،آب و سنگ نمک به طور آزاد

ها و میزان تلفات در برهها از تولد تا شیرگیری اندازه-

در اختیار میشها قرار داشت .شرایط نگهداری میشها

گیری و ثبت شد .زمانی که متوسط سن برهها  90روز

در هر دو تیمار مشابه بود و تحت مدیریت یکسان

شد ،شیرگیری برهها انجام شد و وزن  90روزگی برهها،

پرورش داده شدند .مکمل مورد نظر برای هر گروه از

به عنوان وزن شیرگیری ،طبق معادله زیر به دست

میشها در جایگاه جداگانه و در هنگام عصر تعلیف شد.

آورده شد.

برای انجام جفتگیری ،در هر گله از  15رأس قوچ بالغ با

وزن در زمان شیرگیری))=وزن  90روزگی

میانگین سنی  4سال استفاده شد .قوچاندازی در نیمه

وزن تولد(×90+سن در زمان شیرگیری÷(وزن تولد-

دوم شهریور (فصل جفتگیری) انجام شد .قوچها به

دادهها در نرم افزار  )2000( SASبا رویه  GLMمورد

مدت دو دورهی فحلی میش ( 34روز) ،در گله حضور

تجزیه قرار گرفتند .مدل آماری استفاده شده جهت تجزیه

داشتند .جفتگیریها به طور آزاد و تصادفی بود به

دادهها به صورت زیر بود:

طوری که هر میش شانس مساوی با دیگر میشها برای
جفتگیری با هر رأس قوچ را داشت.
یک روز قبل از قوچاندازی ،وزن و نمره وضعیت بدنی
میشهای دو تیمار اندازهگیری شد .نمره وضعیت بدنی
میشها براساس نمره دهی  1تا  5و با فاصله نیم نمره
مطابق با راسل و همکاران ( )1969ارزیابی شد .منظور
از نمره وضعیت بدنی ،امتیاز دادن به میزان چاقی یا
الغری میش است .نمره وضعیت بدنی با لمس مهرههای
کمری در ناحیه تهیگاه (بین آخرین دنده تا استخوان لگن)
و تخمین میزان چربی و گوشت ذخیره شده در این

yijklm = μ + Fi + Tj + Ak + BCSl
+ b1 (BWijklm − BW…. ) + eijklm

که در آن  yijklmهر یک از مشاهدات برای صفت مورد
نظر μ ،میانگین کل Fi ،اثر  iامین گله Tj ،اثر  jامین تیمار
(2و Ak ،)j=1اثر تعداد زایش میش (زایش اول و بیشتر
از یک زایش)BCSl ،اثر lامین نمره وضعیت بدنی میش
( 4/5و4و3/5و3و2/5وb1 ،)k=2ضریب تابعیت خطی
صفت مورد بررسی از وزن بدن میش هنگام جفتگیری،
 BWوزن بدن میش هنگام جفتگیری و  eijklmاثر باقی
مانده میباشد.

قسمت تعیین میشود .به میش خیلی الغر امتیاز  1و به
میش بسیار چاق امتیاز  5داده میشود و سایرین در بین

نتایج و بحث

این دو نمره امتیازدهی میشوند .سن میشهای مورد

از نظر وزن و نمره وضعیت بدنی میشها در زمان

مطالعه بین  2تا  7سال و میانگین و انحراف معیار وزن

جفتگیری بین دو تیمار در هر گله تفاوت معنیدار وجود

آنها در گله اول  57/68 ± 6/52و در گله دوم ± 6/93

نداشت (جدول .)1

 57/48بود .همچنین میانگین و انحراف معیار نمره
Table 1- Mean and standard error of weight and body condition score of ewes before ram introduction
)Ewes weight (Kg
Ewes body condition score
Treatment
Flock 1
Flock 2
Flock 2
Flock 1
Control
56.7 ±0.91
57.6 ±0.83
3.32 ±0.05
3.43 ±0.07
Vitamin E
58.2 ±1.10
57.7 ±1.00
3.45 ±0.06
3.36 ±0.05
P-Value
0.10
0.80
0.30
0.42

18

باقري

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  30شماره  /4سال1399

میانگین وزن و نمره وضعیت بدنی میشهای مورد

میانگین وزن تولد برهها تحت تأثیر تیمار و سایر اثرات

مطالعه در این تحقیق با میانگین وزن و نمره وضعیت

ثابت قرار نگرفت ( )P<0/05اما میانگین وزن تولد برهها

بدنی میشهای لری بختیاری که در سایر تحقیقات

در تیمار شاهد از نظر عددی کمی بیشتر از تیمار

(باقری 1393؛ باقری و همکاران  1395و وطنخواه و

ویتامین ای بود (جدول  .)2با افزایش نمره وضعیت بدنی

همکاران  )2012گزارش شده است ،مطابقت داشت.

میش در جفتگیری تا نمره  ،3/5میانگین وزن تولد برهها

اختالف بین تیمارها از نظر تعداد بره متولد شده به ازای

افزایش داشت و پس از آن کاهش نشان داد که با نتایج

هر رأس میش در معرض آمیزش ،تمایل به معنیداری

باقری و همکاران ( )1395و وطنخواه و همکاران

( )P=0/06داشت (جدول  .)2بین میشهای گروههای

( )2012مطابقت دارد .تنها یک میش در گروه نمره

مختلف نمرات وضعیت بدنی و بین میشهای با شکم

وضعیت بدنی  2قرار داشت که در تجزیه آماری مربوط

زایش متفاوت ،از نظر تعداد بره متولد شده به ازای هر

به تاثیر نمره وضعیت بدنی بر صفات مورد بررسی،

رأس میش در معرض آمیزش اختالف معنیدار

حذف شد .همچنین برههای متولد شده از میشهای شکم

( )P<0/05وجود نداشت .تابعیت تعداد بره متولد شده به

دوم زایش و باالتر به مقدار جزیی سنگینتر از برههای

ازای هر رأس میش در معرض آمیزش از وزن میش در

حاصل از میشهای شکم زایش اول بودند اما تفاوت آن-

زمان جفتگیری معنیدار نبود ( .)P<0/05عدم تاثیر

ها از نظر آماری معنیدار نبود .بر خالف این نتایج،

معنیدار استفاده از مکمل ویتامین ای به تنهایی و همراه

باقری و همکاران ( )1395گزارش دادند که وزن تولد

با سلنیوم بر تعداد بره متولد شده توسط محققین دیگر

برههای متولد شده از میشهای دو ساله (شکم زایش

گزارش شده است (گابریزوک و کلویک  2002و

اول) نسبت به وزن تولد برههای متولد شده از میشهای

سگرسون و همکاران .)1986 ،اما برخی دیگر از محققین

بالغ (شکم دوم زایش و باالتر) ،کمتر است .طالبی

گزارش دادهاند که استفاده از این مکملها بر تعداد بره

( )2002نیز گزارش داد که در گوسفند لری بختیاری،

متولد شده اثر معنیدار داشته است (کویانکو و یرلیکایا

سن میش مادر بر وزن تولد برهها تأثیر دارد و برههای

 2007و کویانکو و همکاران .)2006 ،نتایج تحقیق حاضر

متولد شده از میشهای دو ساله نسبت به برههای متولد

با نتایج مطالعهای که استفاده از مکمل خوراکی ویتامین

شده از میشهای بالغ از وزن تولد کمتری برخوردار

ای به تنهایی و همراه با سلنیوم را در جیره فالشینگ

هستند .چنین نتایجی در گزارش اسماعیل زاده کشکوئیه

میشهای بلدی مصر (الشاهات و عبدالمونم )2011 ،مورد

و همکاران ( )1382در مورد گوسفند کردی نیز آمده

بررسی قرار داد همخوانی نزدیکی دارد .این محققین

است .دلیل عدم تفاوت وزن تولد برههای حاصل از

ویتامین ای در دو سطح  )E1( 25و  )E2( 50میلیگرم بر

میشهای شکم زایش اول و شکم زایش دوم برای ما

کیلوگرم جیره با و بدون سلنیوم را بر عملکرد تولیدمثلی

معلوم نبود اما ممکن است با توجه به تعداد کم میش

میشها مورد مقایسه قرار داده و گزارش دادند که

شکم اول زایش در این مطالعه و در نتیجه باال بودن

تیمارها از نظر میانگین تعداد بره متولد شده به ازای هر

خطای استاندارد در آنها ،اختالف موجود بین دو گروه

رأس میش اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند هر چند

از نظر آماری معنیدار نشده باشد .مطابق با نتایج باقری

که تیمارهای سلنیوم  E2 +و سلنیوم  E1 +نسبت به

و همکاران ( ،)1395تابعیت وزن تولد برهها از وزن میش

سایرین از نظر این صفت باالتر بودند .همچنین تیمارهای

مادر در زمان جفتگیری ،معنیدار بود (،P=0/003

حاوی ویتامین ای نسبت به تیمار سلنیوم دارای میانگین

.)b=0/029 ،SE=0/01

تعداد بره متولد شده به ازای هر رأس میش باالتری

میانگین مجموع وزن برههای متولد شده به ازای هر

بودند اما اختالفات از نظر آماری معنیدار نبود.

رأس میش در معرض آمیزش و به ازای هر رأس میش
زایمان کرده  ،در تیمار ویتامین ای نسبت به تیمار شاهد
بیشتر ( )P>0/01بود (جدول  .)2هر چند که میانگین
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وزن تولد در گله  2نسبت به گله  1به مقدار جزیی کمتر

بر خالف نتایج این تحقیق ،گزارش شده است که استفاده

بود اما به دلیل بیشتر بودن تعداد بره متولد شده ،صفت

از ویتامین ای به همراه سدیم سلنات در میشهای مرینو

مجموع وزن برههای متولد شده به ازای هر رأس میش

کاراکابی توانست وزن تولد برهها را نسبت به تیمار

زایمان کرده در گله  2بیشتر از گله  1بود (جدول  )2و

شاهد و تیمار سدیم سلنات افزایش دهد (کویانکو و

تفاوت آنها از نظر آماری بسیار معنیدار ( )P>0/01بود.

یرلیکایا  .)2007همچنین وزن تولد برههای حاصل از

نمره وضعیت بدنی میش در زمان جفتگیری نیز بر

میشهای بلدی مصر که در جیره فالشینگ آنها از مکمل

مجموع وزن برههای متولد شده به ازای هر رأس میش

ویتامین ای به همراه سلنیوم استفاده شده بود باالتر بود

در معرض آمیزش و به ازای هر رأس میش زایمان کرده

(الشاهات و عبدالمونم  .)2011مطالعات دیگر در زمینه

تاثیر معنیدار ( )P>0/05داشت .مجموع وزن برههای

تاثیر تزریق مکمل ویتامین ای به میشها در اواخر

متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش و

دوران آبستنی نشان دادهاند که وزن تولد تحت تاثیر

به ازای هر رأس میش زایمان کرده بین شکمهای مختلف

تزریق ویتامین ای قرار نگرفته است (ویلیامسون و

زایش اختالف جزیی داشت که از نظر آماری معنیدار

همکاران  1995و کات و همکاران  .)1998اما در مطالعه-

نبود ( .)P<0/05تابعیت مجموع وزن برههای متولد شده

ای دیگر اثر تزریق ویتامین ای به همراه سلنیوم از 90

به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش از وزن میش

روز قبل از جفتگیری میشهای دورگه سافوک و ادامه

مادر در زمان جفتگیری معنیدار بود (،P=0/0006

آن تا زایش به فواصل  30روز ،بر وزن تولد برهها

 .)b=0/0003 ،SE=0/00009تابعیت مجموع وزن برههای

معنیدار گزارش شد (سگرسون و همکاران  .)1986در

متولد شده به ازای هر رأس میش زایمان کرده از وزن

خوک نیز استفاده از دو تزریق ویتامین ای به همراه

میش مادر در زمان جفتگیری نیز معنیدار بود

سلنیوم در زمانهای  21و  7روز قبل از زایش ،باعث

(.)b=0/035 ،SE=0/01 ،P=0/0006

افزایش وزن تولد تولهها شده است (میگدال و
کازمارزیک .)1993

Table 2- Least square means (± SE) of the number of lambs born and lamb birth weight at different levels of
fixed effects
Effect
NLB/EE
LBW
TLBW/EE
TLBW/EL
Flock
ns
ns
ns
**
Flock 1
1.10 ± 0.04
4.91 ± 0.06
5.31 ± 0.18
5.59b ± 0.15
Flock 2
1.15 ± 0.05
4.87 ± 0.07
5.46 ± 0.22
5.94a ± 0.17
Treatment
ns
ns
**
**
Control
1.06 ± 0.04
4.92 ± 0.07
5.10b ± 0.20
5.60b ± 0.14
Vit E
1.19 ± 0.04
4.86 ± 0.06
5.68a ± 0.20
5.92a ± 0.17
BCS
ns
ns
*
*
2.5
0.80 ± 0.24
4.45 ± 0.22
3.63b ± 1.18
6.05ab ± 1.14
3
1.08 ± 0.05
4.89 ± 0.09
5.21a ± 0.20
5.46b ± 0.16
a
3.5
1.19 ± 0.04
4.94 ± 0.07
5.78 ± 0.19
5.85ab ± 0.18
a
4
1.21 ± 0.09
4.84 ± 0.12
5.73 ± 0.39
6.11a ± 0.30
b
4.5
0.95 ± 0.26
4.86 ± 0.37
4.12 ± 1.24
5.78ab ± 0.91
Parity
ns
ns
ns
ns
1
1.18 ± 0.08
4.82 ± 0.15
5.55 ± 0.34
5.87 ± 0.27
>2
1.11 ± 0.03
4.90 ± 0.05
5.35 ± 0.16
5.74 ± 0.12
NLB/EE: number of lambs born per exposed ewe; LBW: lamb birth weight; TLBW/EE:total lamb birth weight per
exposed ewe; TLBW/EL: total lamb birth weight per ewe lambing; SE: Standard error; ns: Non significant; **:
Significant at 0.01<; *: Significant at 0.05<; a-b: Means with different superscripts were significantly difference

کویانکو و همکاران ( )2006تاثیر مثبت تزریق مکمل

برهها در میشهای شکم سوم زایش گزارش کردند و

ویتامین ای+سلنیوم قبل از جفتگیری را بر وزن تولد

اظهار داشتند که وزن تولد برههای حاصل از میشهای
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دو ساله در تیمار شاهد و تیمار استفاده از مکمل تفاوت

شیرگرفته کمتری داشتند .اختالف بین میشهای با

معنیداری نداشته است .عدم تاثیر استفاده از مکمل

نمرات وضعیت بدنی  3/5 ،3و  4از نظر تعداد بره از

ویتامین ای بر وزن تولد برهها توسط محققین دیگر نیز

شیرگرفته به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش

گزارش شده است (جنتری و همکاران .)1992

معنیدار نبود ( .)P<0/05شکم زایش نیز تاثیری بر این

مطابق با نتایج این تحقیق ،دمیرورن و همکاران ()1995

صفت نداشت (.)P<0/05

گزارش دادند که با افزایش تعداد بره در هر زایش،

مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای هر رأس میش

مجموع وزن برههای متولد شده به ازای هر رأس میش

در معرض آمیزش تحت تاثیر نوع تیمار ( )P>0/01و

زایمان کرده افزایش خواهد داشت.

نمره وضعیت بدنی میش در زمان جفتگیری ()P>0/05

تعداد بره از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در معرض

قرار داشت .اختالف بین میشهای با شکم زایش متفاوت

آمیزش و مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای هر

از نظر این صفت معنیدار نبود ( .)P<0/05تابعیت

رأس میش در معرض آمیزش و به ازای هر رأس میش

مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای هر رأس میش

زایمان کرده در جدول  3آورده شده است .از نظر تعداد

در معرض آمیزش از وزن میش مادر در زمان جفت-

بره از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در معرض

گیری معنیدار بود (.)b=0/29 ،SE=0/08 ،P=0/0003

آمیزش بین دو گله اختالف آماری معنیدار مشاهده نشد

در بین اثرات ثابت تنها اثر تیمار بر مجموع وزن

( .)P<0/05اختالف بین دو تیمار از نظر این صفت معنی-

برههای از شیرگرفته به ازای هر رأس میش زایمان کرده

دار ( )P>0/01بود به طوری که در تیمار ویتامین ای

از نظر آماری معنیدار ( )P>0/05بود .همچنین تابعیت

تعداد بره از شیرگرفته بیشتر از تیمار شاهد بود .نمره

مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای هر رأس میش

وضعیت بدنی میش در زمان جفتگیری نیز تاثیر معنی-
داری ( )P>0/05بر تعداد بره از شیرگرفته به ازای هر

زایمان کرده از وزن میش مادر در زمان جفتگیری
معنیدار بود (.)b=0/34 ،SE=0/11 ،P=0/003

رأس میش در معرض آمیزش داشت .میشهای با نمره
وضعیت بدنی  2/5و  4/5نسبت به سایرین تعداد بره از
Table 3- Least square means (± SE) of the number of lambs weaned and lambs weaning weight at different levels
of fixed effects
Effect
NLW/EE
TLWW/EE
TLWW/EL
Flock
ns
ns
ns
Flock 1
1.08 ± 0.04
35.57 ± 1.46
38.25 ± 1.70
Flock 2
1.08 ± 0.05
35.3 ± 1.58
38.79 ± 1.24
Treatment
**
**
*
Control
1.00b ± 0.04
32.98b ± 1.50
37.06b ± 1.06
Vit E
1.16a ± 0.04
37.89a ± 1.51
39.88a ± 1.30
BCS
*
*
ns
2.5
0.80b ± 0.24
23.93b ± 7.98
39.88 ± 7.99
3
1.00ab ± 0.05
32.29ab ± 1.68
35.47 ± 1.24
a
3.5
1.16 ± 0.04
38.99a ± 1.32
39.46 ± 1.24
4
1.18a ± 0.09
39.43a ± 2.83
42.06 ± 2.31
4.5
0.85b ± 0.26
26.58b ± 8.24
37.22 ± 6.62
Parity
ns
ns
ns
1
1.10 ± 0.07
35.96 ± 2.37
38.02 ± 2.00
>2
1.07 ± 0.03
35.31 ± 1.21
38.63 ± 0.94
;NLW/EE: number of lambs weaned per exposed ewe; TLWW/EE: total lamb weaned weight per exposed ewe
TLWW/EL: total lamb weaned weight per ewe lambing; SE: Standard error; ns: Non significant; **: Significant at
0.01<; *: Significant at 0.05<; a-b: Means with different superscripts were significantly difference
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بر خالف این نتایج ،الشاهات و عبدالمونم ( )2011گزارش

تیمار بهره بردهاند حال آنکه در بررسی صفات

دادند که استفاده از مکمل ویتامین ای و سلنیوم در جیره

تولیدمثلی در حیواناتی که تعداد فرزند تولیدی در هر

فالشینگ بر تعداد بره از شیرگرفته اثر معنیدار نداشته

زایش آنها پایین است به تعداد بیشتری حیوان در هر

است اما در همین گزارش آمده است که وزن شیرگیری

تیمار نیاز است .همانطور که مشاهده میشود اختالف

برهها در تیمارهای مختلف متفاوت بوده و اختالفها از

 38و  29رأس بره  60روزه در مطالعه کویانکو و

نظر آماری معنیدار بوده است .در میشهای مرینو

یرلیکایا ( )2007و  1/5در مقابل  1/1رأس بره از شیر

کاراکابی نیز استفاده از مکمل ویتامین ای در تعداد بره

گرفته به ازای هر رأس میش زایمان کرده در مطالعه

 60روزه تفاوت آماری معنیداری ایجاد نکرد .در این

سگرسون و همکاران ( )1986معنیدار نشده است .یا در

مطالعه تعداد میش در هر تیمار  30رأس بود .تعداد بره

تحقیق الشاهات و عبدالمونم ( )2011از  48رأس میش در

متولد شده  40 ،38و  30رأس و تعداد بره  60روزه به

 6تیمار استفاده شده است که با این تعداد کم ،هر گونه

ترتیب در تیمار ویتامین ای +سلنیوم ،تیمار سلنیوم و

شانس میتواند بر نتایج حاصل تاثیر بزرگی بگذارد.

شاهد برابر  37 ،38و  29رأس بود (کویانکو و یرلیکایا

محاسبات اقتصادی

 .)2007در همین مطالعه وزن  60روزگی برههای حاصل

هزینه اضافه نمودن ویتامین ای به جیره فالشینگ برای

از میشهای تیمار ویتامین ای+سلنیوم باالتر از برههای

هر رأس میش برابر با  350000ریال بود .با توجه به

گروه شاهد گزارش گردید و اختالف از

افزایش  4/91کیلوگرم وزن زنده بره از شیر گرفته به

نظر آماری معنیدار بود .در مطالعهای دیگر سگرسون و

ازای هر رأس میش در معرض جفتگیری در میشهای

همکاران ( ،)1986بر خالف نتایج تحقیق حاضر ،گزارش

تیمار ویتامین ای و فروش هر کیلوگرم وزن زنده بره به

دادند که استفاده از مکمل ویتامین ای+سلنیوم در میش-

مبلغ  480000ریال ،با مصرف ویتامین ای سودی معادل

های دورگه سافوک تاثیر معنیداری بر تعداد بره از

 2006800ریال به ازای هر رأس میش حاصل شد.

شیرگرفته به ازای هر رأس میش زایمان کرده ،وزن
شیرگیری و مجموع وزن برههای از شیرگرفته به ازای

نتیجهگیری

هر کیلوگرم میش زایمان کرده نداشته است ،هر چند که

استفاده از ویتامین ای در جیره فالشینگ میشهای لری

تعداد بره از شیر گرفته به ازای هر رأس میش زایمان

بختیاری باعث افزایش تعداد بره از شیر گرفته و مجموع

کرده در تیمار ویتامین ای+سلنیوم و شاهد به ترتیب،

وزن برههای از شیر گرفته به ازای هر رأس میش در

 1/5و  1/1رأس بود.

معرض آمیزش میگردد .دامدار با مصرف ویتامین ای

احتمال میرود که یکی دیگر از دالیل اختالف بین

سودی برابر با  2006800ریال به ازای هر رأس میش به

گزارشات مختلف ،استفاده از تعداد کم میش در هر تیمار

دست میآورد.

باشد .در بیشتر منابعی که در تحقیق حاضر به نتایج
آنها اشاره شده است از  30الی  50رأس میش در هر
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Introduction: Supplementation of vitamin E has shown to prevent disease and improve overall
health and productive performance of farm animals (Liu et al. 2014). Moreover, vitamin E plays an
important role in the reproductive performance of the animals (Liu et al. 2014). The vitamin E
requirement may be defined as the amount required preventing peroxidation in the particular
subcellular membrane which is most susceptible to peroxidation (Koyunku and Yerlikaya 2007).
Little is known about the effects of vitamin E supplementation on specific reproductive events in
sheep and goat. Most nutritionists assume that reproductive performance will not be limited when
domestic animals are fed diets that meet the NRC levels. Fertilization in animals is an all or none
phenomenon hence none or all ovulated eggs are fertilized. In general, three major variables of
ovulation rates, embryonic survival and foetal survival rate contribute to the litter size (Koyunku
and Yerlikaya 2007). The present experiment has been conducted in the two flocks with a history of
relatively moderate fertility (90%) to examine the effect of vitamin E supplementation on the
number and total weight of lambs weaned.
Material and methods: The experiment was conducted using 200 Lori-Bakhtiarii ewes (100 ewes
per flock), with an average live body weight of 57.5±6.7 kg and 2-7 years of age. The ewes in each
flock were randomly divided into two groups, consisting of 50 ewes per group. Each group of ewes
assigned to consume one of the two diets. Diets contained basal diet plus 250 gram per ewe barley
grains (control) or basal diet plus 250 gram per ewe barley grains supplemented with vitamin E
(500 IU). The basal diet was based on local feeds and pasture herbage ad libitum and the salt stone
as free. The experiment started with the natural mating period in late summer. The 3 weeks feeding
regimens started 2 weeks before ram introduction. The ewes from all groups were kept in the same
shed and consisted as one flock while grazing. Ewes were placed in individual pens once daily to
receive supplemental treatments. Ewes remained in individual pens until all trial supplements had
been consumed. Ewes in each flock were mated to 10 fertile Lori-Bakhtiari rams during the
breeding seasons of 34 days in late summer and early autumn. Weight and body condition score of
ewes at mating were measured. Body condition scoring (BCS=1 for emaciated ewes to BCS=5 for
obese ewes at 0.5 interval) has been described by Russel et al. (1969). The body condition score of
the ewes in this method was based on touching of the tips of both the spinous and the transverse
processes of the vertebrae, and the fullness of fat and muscle cover over and around the vertebrae in
the loin region. The animals were kept indoors from December to May and lambed indoors. Date of
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lambing, the number of lambs born, lambs birth weight, survival rate of lambs from birth to
weaning and lambs weaning weight were recorded. Some combination traits as total lamb birth
weight and total lamb weaning weight per exposed ewe were calculated. Data were analyzed using
General Linear Models (GLM) procedure of SAS.
Result and discussion: There were not any significance difference among the flocks and treatments
on the ewe's body weight and body condition score of ewes at mating. Difference between control
and vitamin E treatments with respect to the number of lambs born per ewe exposed to the rams was
tended to be significant (P=0.06). The number of lambs born per ewe exposed to the rams was not
affected by flock, and body condition score of ewes at mating. Yearling ewes produced fewer lambs
than older ewes but differences were not statistically significant. Mean of birth weight of lambs
were not statistically differing between flocks, treatments, ewes body condition scores and ewes
parity. Total birth weight of lambs per ewe exposed to the rams and per ewe lambing was different
between treatments (P<0.01) and higher in vitamin E treatment group. Total birth weight of lambs
per ewe exposed to the rams was not affected by flock or ewe parity but, total birth weight of lambs
per ewe lambing was differing between flocks (P<0.01). Effects of body condition score on the total
birth weight of lambs per ewe exposed to the rams and per ewe lambing were statistically
significance (P<0.05). The number of weaned lambs (P<0.01), total lambs weaned weight per ewe
exposed to the rams (P<0.01) and total lambs weaned weight per ewe lambing (P<0.05) were higher
in vitamin E treatment than control group. There were not any significant differences among
different flocks and different ewe parity on the number of lamb's weaned and total lambs weaning
weight per ewe exposed to the rams and per ewe lambing. Body condition scores was influenced the
number of lambs weaned and total lambs weaning weight per ewe exposed to the rams (P<0.05).
Conclusion: Data obtained in this study indicated that in the Lori-Bakhtiatri sheep, using
supplemental vitamin E in the diet of ewes given before mating significantly increased the number
of weaned lambs and total weight of weaning lambs per ewe exposed to the rams. These findings
could further be used in exploring the frequency and amount of vitamin E supplementation for the
improvement of ewes’ reproductive performance.
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