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و تزریق هورمونرهشآهستهقرص و کپسولمکمل اثر
کرکی رائینیهايغاله، وزن تولد و وزن از شیرگیري بززاییدوقلوبر هاگونادوتروپین

5و مسعود اسدي فوزي4، امید دیانی3پناهحسن صادقی،2محمدمهدي شریفی حسینی،1محسن احسانی

دانشگاه شهید باهنر کرماندانشیار،، استاد وآموخته کارشناسی ارشددانش-5و 4، 1
)mmsharifi@uk.ac.irنویسنده مسوول: (،دانشگاه شهید باهنر کرمان،استادیار-2

کرجمؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،استادیار-3
21/7/94تاریخ پذیرش: 6/11/93تاریخ دریافت: 

چکیده
و وزن از شیرگیريزاییدوقلوی، تولیدمثلبازده بررهشآهستهمعدنی و کپسول مواد قرصاثراین تحقیق به منظور بررسی 

به و طور تصادفی انتخابه س بز کرکی رائینی بأر306تعداد.هاي کرکی رائینی در شهرستان بافت استان کرمان اجرا شدغالهبز
با شاهدتیمار)2و 1: د. تیمارها عبارت بودند ازو جهت هم زمان کردن  فحلی بزها سیدرگذاري شدنتقسیم شدندتیمارهشت

و 5عدم تزریق،و eCGبا تزریق هورمون رهش آهستهکننده یک قرص مصرفتیمار)4و 3،عدم تزریقو eCGتزریق هورمون 
ول مواد کننده یک کپسمصرفتیمار) 8و 6و عدم تزریقو eCGبا تزریق هورمون رهش آهستهکننده دو قرص مصرفتیمار)6

ی تولیدمثلسبب کاهش بازده و کپسولقرصمکملنتایج نشان داد که . عدم تزریقو eCGبا تزریق هورمون یتأمینویمعدنی و
اثر.دار نبودمعنیهابزغالهوزن تولد و وزن از شیرگیريبر آنهاتأثیر)، ولیp>001/0(ندداشتمثبتیتأثیرزایی دوقلوبر ، اما ندشد

تأثیر. )p=028/0دار بود (معنیهاوزن از شیرگیري بزغاله) وp=045/0(هابزغالهوزن تولد،)>001/0pزایی (لودوقبرهورمون 
دار معنی)>001/0p(هابزغالهوزن از شیرگیريو )>001/0p(وزن تولد)،>001/0p(زاییدوقلوبر هاي مادر بزوضعیت بدنامتیاز 
تأثیرآنهاوزن از شیرگیريبر هابزغاله، اما جنس دار نبودمعنیوزن تولددوقلوزایی، ر ببزغالهجنس سن بز مادر و اثر بود. 
شد، ولی افزایشیسبب افزایش دوقلوزایرهشآهستهاستفاده از قرص و کپسول به طور کلی ند.داشت) >001/0p(يدارمعنی

تولیدمثلی در بزهاي ماده خنثی شد. بازدهکاهشبادوقلوزایی

وضعیت بدنی، وزن زندههورمون، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
عنـوان یکـی از   توانـد بـه  در کشورهاي مانند ایران بز مـی 

)، امـا  13منابع تولید محصوالت دامی نقش مهمی ایفا نمایـد ( 
طور غیرمسـتقیم از طریـق اثـر بـر     هبجیرهکمبود مواد معدنی 

ـ یا به صورت مسـتقیم  ساز عمومی حیوانسوخت و اروري را ب
مـس،  ،د. عناصـر کـم نیـاز سـلنیوم    نـ دهقرار مـی تأثیرتحت 

بـر بـاروري داراي   تـأثیر سـبب  مولیبدن، ید، منگنز و روي به 
) 14بر اساس نظر همینگوي و همکاران (). 19(اهمیت هستند 

مانی رویان و جنین در ایجـاد  ریزي، زندهسه متغیر نرخ تخمک
ود و همکـاران وانـدر حقیـق  نتایج ت. دارندتأثیرنرخ دوقلوزایی 

معـدنی  عنصـر  شـش  افزودن مکمل که حاکی از این بود) 26(
شد مطلوب، تولیـد،  بر روم و یدنی، منگنز، مس، کبالت، سلروي

چنـین هم.رندنقش مهمی داو سالمت عمومی بدن تولیدمثل
تـأثیر دار تحـت  مانی جنین به صورت معنیتمایز رویان و زنده
هـر باشـد. مـی سـلنیوم  ومنگنـز مس یـد، عناصر کم مصرف 

تولیـدمثل خاص براي سـالمت  یمعدنی هر چند با هدفعنصر
اما مصرف مکملی از مجموعه مـواد معـدنی   ،حیوان مهم است

کنـد اثر بهتري بر رفتارهاي جنسی و نرخ دوقلوزایی ایجاد مـی 
)14.(

ها در مقایسه با سایر مواد مغذي به مقدار بسیار تأمینوی
باشند ولی کمبود مداوم (میکروگرم) مورد نیاز حیوان میترکم
وساز، بیماري و نهایتاً در غذا سبب اختالل در سوختآنها

هاي ضروري مورد نیاز تأمینشود. اما ویمرگ می

).16(باشند میEو A،Dتأمینکنندگان سه وینشخوار
به هاتأمینو ویمواد معدنی کم مصرفتأمینبهترین روش 

،شوندهایی که به شکل سنتی پرورش داده میبراي دامویژه 
مزایاي استفاده از . استرهشآهستههاي استفاده از قرص

افزایش دوقلوزایی، کاهش موارد رهشآهستههايمکمل
هاي ضعیف و کاهش مرگ و زایی و تولد بزغالهنازائی و مرده

اده از استف).2(باشدتر میرشد منظم و سریعوهامیر بزغاله
و تزریق هورمون گونادوترپین رهشآهستهدو قرص مکمل 

هاي افشاري درصد سرم مادیان آبستن سبب شد در میش
از بیشتردرصد 80و 180زایی و دوقلوزایی به ترتیب بره

تأثیردر ایران تحقیقات اندکی در مورد ). 1شاهد باشد (
ی بز وتولیدمثلبر بازده رهشآهستههاي معدنی مکمل

این تأثیردر زمینه اما تحقیقی گوسفند انجام شده است. 
است. لذا هدف انجام نشده بزهاي کرکی رائینی بر هامکمل

این ی تولیدمثلها بر بازده مطالعه اثر این مکملتحقیق جاري
.بودنشخوارکنندگان کوچک

هاروشمواد و
ت به مد1392تا خردادماه 1391این آزمایش از شهریور 

بز چهار گلهس بز ماده از أر306تعداد ماه انجام شد. نه
از منطقه گوشک شهرستان بافت) 1(جدولکرکی رائینی
در شروع امتیاز وضعیت بدن شدند.انتخاباستان کرمان

زمان ثبت شد. براي همآنهابزهاي ماده، سن و شماره گوش 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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گذاريگیري سیدرروز پیش از جفت14کردن فحلی، بزها 
برداشتن سیدرها هنگامو ) 1شدند (سیدر گوسفند و بز، زالندنو

هورمون المللیبینواحد 400به نیمی از بزهاي مادر 
تزریق شد. بزهاي مادر eCGگونادوترپین سرم مادیان آبستن 

تقسیم شدند که عبارت تیمارهشتبهتصادفیبه صورت 
ق هورمونبا تزریشاهدهايتیمار)2و 1از: )1(جدول بودند
eCG قرصیک عددمصرفهايتیمار) 4و 3، عدم تزریقو
،عدم تزریقو eCGبا تزریق هورمون) 2(جدول 2رهشآهسته

با تزریق رهشآهستهدو عدد قرص مصرف هايتیمار)6و 5
مصرف یکهايتیمار) 8و 7و عدم تزریقو eCGهورمون

با )3ل (جدورهشآهستهی تأمینمواد معدنی و ویعدد کپسول
.عدم تزریقو eCGتزریق هورمون

شدند تا هاي نر در گله وارداز برداشتن سیدرها، بزپس
بر گیري طبیعی انجام شود. در زمان آبستنی عالوهجفت

شده و واکسن ذیهبا دانه جو تعروزانه علوفه مرتع، بزهاي ماده 
نتروتوکسمی و تب برفکی تزریق شد. آ

زمایشآتحت 1گلهدر چهار eCGو برنامه تزریق هورمونآزمایشیتیمارهايمشخصات -1جدول 
Table 1. Characteristics of experimental treatments and eCG hormone injection program in four herds under

experiment
2تیمارها

مجموع هر گله 12345678هاي تحت آزمایشگله
111110101010101082گله یک
111110101010101082گله دو
111110101010101082گله سه

111166667760گله چهار
4444363636363737مجموع هر تیمار

راس بود.306تعداد کل بزهاي ماده -1
و عدم eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف یک عدد قرص 4و 3و عدم تزریق، eCGارهاي شاهد با تزریق هورمون) تیم2و 1تیمارها عبارت بودند از: -2

ی تأمین) تیمارهاي مصرف یک عدد کپسول مواد معدنی و وی8و 7و عدم تزریق و eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف دو عدد قرص 6و 5تزریق، 
و عدم تزریق.eCGبا تزریق هورمونرهشستهآه

رهشآهستهقرص مکمل معدنی هر ترکیب عناصر در - 2جدول 
Table 2. The composition of the minerals supplement in each of slow-release tablets

روي
(گرم)

سلنیوم
(گرم)

کبالت
(گرم)

آهن 
(گرم)

سدیم
درصد

فسفر 
(گرم)

ید 
)(گرم (گرم)منگنز  مس

(گرم)
منیزیم

)درصد(
کلسیم

)درصد(
026/0 008/0 060/0 396/0 312/0 001/0 024/0 16/0 033/0 711/0 9/6

رهشآهستهی تأمینویو ل معدنیکپسول مکمدر )المللیبین(واحد دهنده اي تشکیلهتأمینو وی) گرممیلیترکیب عناصر (- 3جدول 
Table 3. Elementals composition (mg) and vitamins constituent (international units) of vitamins and minerals

supplement of slow-release capsules
EتأمینویD3تأمینویAتأمینوییدرويمنگنزسلنیومکبالتمس
944/3954513/3363/433003/198606/39697

همن، روز زایش، وزن تولد وبماه در هنگام زایش در 
تعداد (تقسیم ثبت و نرخ زایشآنهاجنسیت 

هاي در معرض هاي زایمان کرده بر تعداد میشمیش
حاصل (و قصري)100×گیري گیري در یک دوره جفتجفت

محاسبه شده )باشداز نرخ آبستنی می100کم کردن عدد 
وره ها شماره گوش زده شد.  بعد از دبه بزغالهو) 16(

ها، وزن ضمن از شیر گرفتن بزغاله،خردادماه شیرخوارگی در 
نیز ثبت شد.آنهااز شیرگیري 

مدل آماري طرح
در این طرح اثرات نوع مکمل مواد معدنی و تزریق و عدم 

در قالب یک آنهاو اثر متقابل بین eCGتزریق هورمون 
مورد هايمورد برسی قرار گرفت (دام2×4آزمایش فاکتوریل 

بررسی از سنین مختلف و وضعیت بدنی متفاوتی برخوردار 
براي این اثرات در طرح آماري هاي این تحقیق بودند. لذا داده

با ASRemlافزارها با استفاده از نرمتصحیح شدند). داده
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفته و با GLMروش 

ا هم مقایسه شدند ها باي دانکن میانگینآزمون چند دامنه
)05/0p<.(مورد استفاده به شرح زیر بود:مدل آماري

yiykLm= +i+βj+βij + K+L+&m+eijklm

امین iاثر : iمیانگین، :مشاهدات، :yiykLدر این مدل، 
امین قرص iاثر متقابل :αβij،امین هورمونjاثر : βiقرص، 
: Lوضعیت بدنی امین امتیازkاثر : Kامین هورمون، jبا اثر 

اثر تصادفی اشتباه بود.:eijklامین سنو Lاثر 

بحث ونتایج
نرخ باروري

هاي شاهد، مصرف یک قرص، تیمارنرخ باروري در 
، 79/0، 96/0قرص و مصرف کپسول به ترتیب مصرف دو

داشت وجودآنهاداري بین بود و تفاوت معنی87/0و 90/0
)001/0<pشان داد که با مصرف قرص و ). نتایج تحقیق ن

ها، از نرخ باروري تأمینمصرف و ویکپسول مواد معدنی کم
ترکیبی از مس، تأثیر) 20(اولسون و همکارانکاسته شد.

125(مس کبالت، منگنز و روي را به شکل آلی و غیرآلی
گرم و روي میلی200گرم، منگنز میلی25گرم، کبالت میلی
تولیدمثلسال زایش روي وضعیت گرم) را در دومیلی360

ترکیبی از نشان داد کهآنهاایج نتکردند.آزمایش گاوهاي 
مس، کبالت، منگنز و روي اگر در سطح باالتراز سطح مورد 

منجر تولیدمثلکردعملنیاز حیوان تغذیه شوند به کاهش 
باید بر رهشآهستههاي رسد مکملبه نظر می.ندشومی

1- CIDER Sheep and Goat Device, New Zealand 2- Slowly Release (Small Trace Sheep, England)
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با مواد غذایی قابل آنهاتأمینومی و اساس نیاز حیوانات ب
حیوانات در نتخاب شوند.اطراحی و ،دسترس در هر منطقه

صورتی به افزودن هر ماده مغذي خاص به جیره پاسخ 
. )26(دهند که سطح آن در جیره محدودکننده باشدمی

زاییدوقلوبر رهشآهستهمصرف قرص و کپسول تأثیر
تأثیر) تحت ي زایمان کردهنسبت به بزهازایی (دوقلو

دو رص وکپسول قرار گرفت و نسبت به تیمارهاي مصرف ق
، )p>4،001/0زایی افزایش یافت (جدول دوقلو،شاهدتیمار 

کننده یک یا دو قرص و نیز کپسول اما بین تیمارهاي مصرف
داري از نظر دوقلوزایی وجود مکمل مواد معدنی تفاوت معنی

لنیوم و روي به طور کامالً ید، منگنز، س،مسنداشت.
سه متغیر دارند.تأثیرمانی جنین دار بر تمایز رویان و زندهیمعن

مانی جنین در ایجاد مانی رویان و زندهریزي، زندهنرخ تخمک
مانی براي زندهسلنیومتأمین. ثر هستندؤمنرخ دوقلوزایی 

به همراه آهن براي دیگر صراعنچنینهمرویان الزم هست، 
(این عناصر در مکمل مانی جنین و افزایش نرخ آبستنیدهزن

مثبت تأثیرمانی رویان قرص و کپسول موجود بود، لذا بر زنده
باروري پایین با توجه به نرخ اما ).14د (نباشالزم میداشت)

، رهشآهستهکپسولقرص و کنندهمصرفدر تیمارهاي 

قرص و کپسول کننده مصرفتیمارهاي در زاییدوقلوافزایش 
.زایی نشدسبب افزایش نرخ برهمکمل مواد معدنی

زاییدوقلوتزریق هورمون بر تأثیر
(جدول زاییدوقلودار تزریق هورمون سبب افزایش معنی

تأثیر) 16کهرام و همکاران (در تحقیق ). p>001/0شد ()4
، رهشآهستهعناصر معدنیايشکمبه- هاي نگاريقرص

ی میش تولیدمثلهاي جهنبر فراسeCGزریق سیدرگذاري و ت
تأثیرو نتایج نشان داد ثر بوده ؤمتولیدمثللري در فصل 

گیري، دوقلوزایی، درصد ی، برهتولیدمثلبر نرخ eCGهورمون 
عبدالهی و در تحقیق چنینهمدار بود. هاي دوقلوزا معنیمیش

معدنی و تزریق عناصرآزادسازي آهسته تأثیر) 1همکاران (
eCGبوده، مؤثرهاي افشاري بر صفات تولیدمثلی میش

بود.درصد) 80و 180زایی و دوقلوزایی (به ترتیب درصد بره
هایی که دو قرص میشزایی در دوقلودر آزمایش حاضر، 

بود ده تزریق شنیز eCGو از مصرفیتأمینمکمل معدنی وی
سبب eCGتزریق ). p>05/0بود (بیشترشاهدنسبت به 

و لذا نرخ ي حاوي تخمک شدههاش رشد فولیکولافزای
هورمون گونادوتروپین سرم . یافتها افزایش زایی در میشبره

فولیکول را در جهت تولید هورمون استروژن ،مادیان آبستن
.)10تحریک کرده تا میش را وادار به فحل شدن کند (

ها، هورمون، وضعیت بدنی، سن و جنستأمینکپسول عناصر کم مصرف و ویقرص وتأثیر) خطاي معیار±میانگین حداقل مربعات (-4جدول 
1زاییدوقلوبرهابزغاله

Table 4. Least-squares means (± standard error) of the effect of tablets and micronutrients and vitamins capsules,
hormone, body condition, age and sex of kids on the twinning

2تیمارها

12345678
00/1±00/1050/0±00/1050/0±28/1050/0±00/105/0±23/105/0±23/105/0±00/105/0±050/0زاییدوقلو

--------------------زاییدوقلومتغیرها بر تأثیر---------------- دارسطح معنی
>001/0مکمل مواد معدنی

04/0aف یک قرصتیمارهاي مصر ±07/1
04/0aتیمارهاي مصرف دو قرص ±06/1
03/0aتیمارهاي مصرف کپسول ±07/1

03/0bتیمارهاي شاهد ±00/1

>001/0هورمون
02/0aتیمارهاي داراي تزریق هورمون ±18/1

02/0b±00/1تزریق هورمونعدمتیمارهاي 

>001/0وضعیت بدن بزهاي مادر
105/0a ±05/1
202/0a ±04/1
303/0a ±07/1
402/0b±00/1

753/0سن بزهاي ماده (سال)
106/0±00/1
206/0±00/1
302/0±06/1
402/0±05/1
دار نبود.هاي مواد معدنی و  تزریق هورمون معنیاثرات متقابل بین مصرف مکمل-1
و عدم eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف یک عدد قرص 4و3و عدم تزریق، eCG) تیمارهاي شاهد با تزریق هورمون2و 1دند از: تیمارها عبارت بو-2

ی تأمینعدنی و وی) تیمارهاي مصرف یک عدد کپسول مواد م8و 7و عدم تزریق و eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف دو عدد قرص 6و 5تزریق، 
و عدم تزریق.eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته
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تأثیر وضعیت بدنی بزهاي مادر بر دوقلوزایی
دار بود وضعیت بدنی بزهاي مادر بر دوقلوزایی معنی

)001/0<p و میانگین دوقلوزایی در بزهاي مادري با امتیاز (
امتیاز وضعیت از بزهاي بابیشترتر از چهار، وضعیت بدنی کم

). در تحقیق کچویی و p>05/0، 5بدنی چهار بود (جدول 
) تأثیر امتیاز و ضعیت بدنی بزهاي ماده بر 15همکاران (

ها یک قلو و دوقلو و کرد تولیدمثلی و بر وزن تولد بزغالهعمل
دار بود. در تحقیق معینی و همکاران زایی معنینیز بر نرخ بره

هاي متولد شده داري بر برهاثر معنیامتیاز وضعیت بدنی ) 20(
). امتیاز p>05/0(گیري کرده داشتهاي جفتبه میش

هاي فولیکولی و وضعیت بدنی تأثیر مثبتی بر غلظت هورمون
سبب بیشترلپتین سرم خون بزها دارد، امتیاز وضعیت بدنی 

). هورمون 8شود (گیري میافزایش لپتین خون در فصل جفت
خائر چربی و افزایش مصرف انرژي و لپتین سبب کاهش ذ

). این هورمون در چندین 9شود (افزایش سوخت و ساز می
تنظیم مقدار غذاي مصرفی، :کرد فیزیولوژیکی شاملعمل

مصرف انرژي، تنظیم دماي بدن و کلیه عوامل تعادل 
).21متابولیک بدن نقش دارد (

ها بر دوقلوزاییتأثیر سن بزهاي ماده و جنس بره
ها چنین نر و ماده بودن بزغالهتأثیر سن بزهاي ماده و هم

). ولی در تحقیق اسماعیلی 4بر دوقلوزایی بی تأثیر بود (جدول 
هاي کردي غرب کشور، با )، در میش7زاده و همکاران (

افزایش سن از دو به پنج سال به باروري  افزوده شد (از 
حیوان به هاي قصر کاسته شد)، زیرا با افزایش سن میش

امتیاز وضعیت بدنی افزوده شده بود. 
و تزریق مصرف قرص و کپسول آزاد رهشتأثیر

زندهو کیلوگرم وزن هابر وزن تولد بزغالههورمون
از هر بز مادهبزغاله متولد شده

ها بر وزن تولد بزغالهرهشآهستهمصرف قرص و کپسول 
هاي کلی بزغالهبزغاله متولد شده (وزن زندهو کیلوگرم وزن 

يتأثیر) به ازاي یک بز مادري متولد شدهدوقلویک قلو و 
المللیبینواحد 400). اما تزریق 5نداشت (جدول 

ها و کیلوگرم وزن زنده بزغالهبر وزن تولد eCGهورمون
داري داشت (به معنیتأثیرهاي متولد شده از هر بز مادهبزغاله

حقیق کهرام و همکاران در ت)p>001/0و p=045/0ترتیب 
مواد رهشآهستهاي شکمبه-هاي نگاريقرصتأثیر)، 16(

ها بر میانگین توزن تولد برهeCGمعدنی به همراه هورمون 
هاي مواد مغذي اثر مستقیمی بر مکانیسم. دار بودمعنی
نین دارند. این جگذار در رشد رویان و پیشرفت تأثیر

د بره ارتباط نزدیکی دارندهاي وزن تولها با شاخصهمکانیسم
ریزي ، تخمدان را براي افزایش تخمکeCGهورمون ).11(

موجب کاهش جذب چنینهمدهد و قرار میتأثیرتحت 
. )15شود (رویان، جذب رویان و سقط جنین می

ها و بزغالهاز وضعیت بدن بز مادر بر وزن تولدامتیتأثیر
از هر بز مادهبزغاله متولد شدهزندهبر کیلوگرم وزن

ها و مادر بر وزن تولد بزغالهبز امتیاز وضعیت بدنی 
تأثیراز هر بز مادهبزغاله متولد شدهزندهکیلوگرم وزن 

و از )p>001/0وp>001/0ترتیب (بهداشتداري معنی
هاي بزهاي مادر با امتیاز وضعیت بدنی باالتر، بزغاله

متولد شده هاي وزن بزغالهمیانگین. تري متولد شدندسنگین
، 5بود (جدول بیشترامتیاز وضعیت بدنی چهار باادرانیاز م
05/0<p( ،هاي متولد شده بزغالهزندهکیلوگرم وزنچنینهم
بود بیشترمادري با امتیاز بدنی سه و چهار بزهاي از 

)05/0<p( باالترذخایر ،بیشتربزهاي مادر با امتیاز بدنی در
اما ).7،16کنند (را تغذیه میجنین تري حو مناسبداشته و به ن
نمره تأثیر، هاي افشاري) در میش3(علیاريدر تحقیق 

.دار نبودمعنیها بدنی بر وزن تولد برهتوضعی
سن بز مادر و جنسیت بزغاله بر وزن تولد بزغاله تأثیر

از هر بز مادهبزغاله متولد شده زنده و کیلوگرم وزن 
بر وزن تولدبزغاله متولد شده ز مادر و جنسیت سن باثر

از هر بز مادهبزغاله متولد شده زنده ن زبزغاله و کیلوگرم و
اما در آزمایش واعظ ترشیزي و ).5(جدول نبودداري معنی

ها یک گله گوسفند بلوچی، وزن تولد بره) در27همکاران (
ها به سن مادر قرار گرفت و با افزایش سن میشتأثیرتحت 

رسد به علت وابسته ها افزوده شد. به نظر میوزن تولد بره
هاي هاي سالبودن بزهاي کرکی رائینی به مرتع و خشکسالی

کیفیت علوفه مرتع، بزهاي مادر کمیت و اخیر و کاهش 
بر آنهانه خود را داشته باشند و لذا سن اند رشد ساالنتوانسته

بود.تأثیربیها وزن تولد بره
ر مصرف قرص و کپسول آزاد رهش و تزریق تأثی

ها و کیلوگرم وزن هورمون بر وزن از شیرگیري بزغاله
از هر بز مادههازنده شیرگیري بزغاله

ها و کیلوگرم وزن از شیرگیري وزن از شیرگیري بزغاله
هاي یک قلو و دوقلو ها (وزن کلی از شیرگیري بزغالهبزغاله

ر مصرف قرص مکمل عناصر به ازاي یک میش) تحت تأثی
رهش و کپسول مکمل عناصر و کم مصرف آهسته

). عناصر 7رهش قرار نگرفت (جدول هاي آهستهویتأمین
توانند وارد شیر بزغاله شده و هاي معدنی میموجود در مکمل

سبب بهبود وضعیت این عناصر در دوره بعد از شیرگیري شوند 
منابع خوراکی بزهاي )، احتماالً این عناصر در مراتع و 12(

کرکی رائینی به اندازه کافی بوده است و این عامل سبب شده 
هاي وزن تولد و از شیرگیري تیمارهاي مصرف کننده مکمل

مواد معدنی کم مصرف با تیمارهاي شاهد تفاوتی نداشته 
باشند.

تأثیر تزریق هورمون بر وزن از شیرگیري و کیلوگرم 
هاوزن از شیرگیري بزغاله

بر وزن از شیرگیري و کیلوگرم وزن eCGتزریق هورمون 
و p=028/0داري (به ترتیب ها تأثیر معنیاز شیرگیري بره

033/0=p داشت. وزن از شیرگیري تحت تأثیر وزن تولد بوده (
هاي متولد شده و و تزریق هورمون سبب افزایش وزن بزغاله

هاي ماده شد هاي متولد شده از بزکیلوگرم وزن زنده بزغاله
)، لذا تأثیر وزن تولد سبب افزایش وزن از شیرگیري 5(جدول 

بستگی ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی زیادي بین شد. زیرا هم
.)23وزن تولد و وزن از شیرگیري وجود دارد (
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تأثیر وضعیت بدنی بزهاي مادر بر وزن از شیرگیري و 
هاکیلوگرم وزن از شیرگیري بزغاله

ز وضعیت بدنی بزهاي ماده بر وزن از شیرگیري و امتیا
داري داشت (به ها تأثیر معنیکیلوگرم وزن از شیرگیري بزغاله

ین وزن از شیرگیري و بیشتر). p>001/0و p>001/0ترتیب 
اي با ها در بزهاي مادهکیلوگرم وزن از شیرگیري بزغاله

ز ترین وزن ا) و کمp>05/0امتیازهاي یک، دو، سه بود (
شیرگیري در بزهاي مادر با امتیاز بدن چهار بود. به نظر 

انرژي بیشتررسد در بزهایی با امتیاز وضعیت بدنی چهار، می

شد و لذا از مصرفی، صرف افزایش وزن بدن بزهاي ماده 
). البته ذخیره 7شد (تولید شیر و وزن از شیرگیري کاسته 

ولید شیر، مناسب چربی در بدن بزهاي ماده سبب افزایش ت
شود. بهبود صفات تولیدي مثلی و زمان نگهداري در گله می
داري افزایش نمره وضعیت بدن به دو تا چهار به صورت معنی

را افزایش داد ولی با پروتئین شیر 1تولید شیر در بز پراکان اتاوا
بستگی منفی داشت و وضعیت بدنی مناسب موجب هم

).25افزایش چربی شیر نشد (

، سن و یهورمون، وضعیت بدنتزریق ، رهشآهستهو کپسول عناصر کم مصرفقرص تأثیرخطاي معیار) ±میانگین حداقل مربعات (-5جدول
1زغاله متولد شده از هر بز مادروزن زنده بو کیلوگرم ها بر وزن تولد بزغالهبزغالهجنس

Table 5. Least-squares means (± standard error) of the effect of slow-release tablets and micronutrients capsules,
hormone injection, body condition, age and sex on birth weight of goat kids and kg live weight of lambs
born of the female goat

2تیمارها

12345678
01/2±91/105/0±83/105/0±99/105/0±95/105/0±94/105/0±86/105/0±92/1053/0±06/0هاغالهبزوزن تولد 
- بزغالهکیلوگرم

01/2±91/107/0±26/207/0±99/107/0±08/207/0±26/207/0±15/207/0±92/107/0±08/0متولد شده

--شدهگرم بزغاله متولدمتغیرها برکیلوتأثیر--- ------------ هامتغیرها بر وزن تولد بزغالهتأثیر------------------ 
دارسطح معنیکیلوگرم بزغاله متولد شدهدارسطح معنیزاییدوقلومتغیر

278/0063/0مکمل معدنی
61/1±89/105/0±04/0تیمارهاي مصرف یک قرص
79/1±87/105/0±04/0تیمارهاي مصرف دو قرص
80/1±90/105/0±04/0تیمارهاي مصرف کپسول

/88±97/105/0±04/0تیمارهاي شاهد

>045/0001/0هورمون
03/0bتزریق هورمونبا تیمارهاي  ±88/1a03/0±12/2

03/0a±94/1b03/0±94/1تیمارهاي فاقد تزریق هورمون
001/0<

>001/0وضعیت بدن بزهاي مادر
106/0b ±92/108/0b ±97/1
202/0b ±94/1ab03/0±99/1
304/0b ±92/104/0a ±02/2
43/0a ±00/238/0a ±00/2

839/0818/0سن بزهاي ماده (سال)
108/0±90/111/0±90/1
208/0±00/211/0±00/2
303/0±93/104/0±01/2
402/0±94/103/0±01/2
دار نبود.هاي مواد معدنی و  تزریق هورمون معنیاثرات متقابل بین مصرف مکمل-1
و eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف یک عدد قرص 4و 3و عدم تزریق، eCG) تیمارهاي شاهد با تزریق هورمون2و 1تیمارها عبارت بودند از: -2

ی تأمین) تیمارهاي مصرف یک عدد کپسول مواد معدنی و وی8و 7و عدم تزریق و eCGبا تزریق هورمونرهشآهستهدو عدد قرص ) تیمارهاي مصرف 6و 5عدم تزریق، 
).p>05/0(باشدداري میهاي هر متغیر با حروفی متفاوت، نشان دهند اختالف معنیهر ستون، میانگیندر در و عدم تزریق.eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته

بر وزن از و جنس بزغالههمادهايسن بزأثیرت
هابزغالهاز شیرگیريزندهشیرگیري و کیلوگرم وزن

بر وزن از شیرگیري و کیلوگرم وزن از هسن بز ماد
وزن بزهاي مادر . )6(جدول داري نداشتمعنیتأثیرشیرگیري 

) 5بودند (جدول تأثیربر وزن تولد و کیلوگرم وزن تولد بی
ها وزن تولد بره، بر وزن از شیرگیريگذار تأثیراحتمالیعوامل

رسد به دلیل به نظر می).28(بودمیش تولید شیر ) و 23(
شرایط نامناسب مرتع، تولید شیر در بزهاي با سنین مختلف، 

متغیرهاي وزن تولد و تولید تأثیریا داري نداشتتفاوت معنی
بر وزن از شیرگیري جنس بزغاله .نثی کردندخدیگر را شیر هم

به ترتیب داري داشت (معنیتأثیرکیلوگرم وزن از شیرگیري و 
0001/0=p0002/0و=p( وزن از شیرگیري و کیلوگرم و

. در )p>05/0بود (بیشترهاي نر وزن از شیرگیري در بزغاله
نس بره بر ج) در برهاي گوسفند قشقایی، 5تحقیق ایالمی (
وزن از وداشتتأثیريیرگیرها و وزن از شتولید شیر میش

وزن از شیرگیري معیار بود. بیشترهاي نر شیرگیري بره
.)5باشد (ها میمناسبی براي انتخاب بزغاله
هاي مکمل معدنی و ویتأمینی قرص و کپسول

آنهاها و وزن از شیرگیري رهش، بر وزن تولد بزغالهآهسته
اده، مواد معدنی ي مهارسد بزتأثیر نداشتند و به نظر می

1- Peranakan Etawah
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هاي مورد استفاده را از ها و کپسولویتأمینی موجود در قرص
هاي مرتعی و مواد خوراکی مصرفی دریافت کرده طریق علوفه

رهش بر و کمبودي نداشته باشند ولی قرص و کپسول آهسته
ها رسد استفاده از این قرصدوقلوزایی تأثیر داشتند. به نظر می

تأثیر گذاشته و عملی مثل آنهاتخمدگیري روي پیش از جفت
دهند و سبب آزاد شدن تعداد فالشینگ را انجام می

ي از تخمدان شده و احتمال دوقلوزایی در بیشترهاي فولیکول
ها سبب کاهش بازده کند. ولی این مکملمیبیشتربزها را 

تولیدمثلی شدند و نرخ قصري را افزایش دادند. لذا به این 
قلوزایی با کاهش بازده تولیدمثلی خنثی شد. ترتیب افزایش دو

احتماالً منابع خوراکی بزها تعدادي از عناصر کم مصرف را 
این عناصر سبب کاهش بازده بیشترتأمین کرده و تأمین 

شود بر اساس غلظت عناصر تولیدمثلی شد. لذا پیشنهاد می
ضروري در خوراك و خون نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک 

رهش مناسب هاي آهستهف ایران، مکملدر نقاط مختل
طراحی و مصرف شوند که در صورت مناسب بودن، با تأمین 

ها بازده تولیدمثل و دوقلوزایی افزایش خواهد یافت. ریزمغذي
تر، بزغاله به این ترتیب با نگهداري تعداد بزهاي ماده کم

شوند.ي متولد میبیشتر

وضعیت بدنی، سن، هورمون،تزریق ها، تأمینویقرص و کپسول عناصر کم مصرف و تأثیرمعیار)خطاي±میانگین حداقل مربعات (-6دول ج
1هاها و کیلوگرم از شیرگیري بزغالهاز شیرگیري بزغالهجنس و تغذیه کمکی بر وزن 

Table 6. Least-squares means (± standard error) of  the effect of tablets and micronutrients and vitamins capsules,
hormone injections, physical condition, age, sex and supplemental nutrition on weaning weight and kg
weaning weight of goat kids

2تیمارها

12345678
گیري وزن از شیر

92/14±71/1451/0±79/13048/0±74/1449/0±23/1451/0±29/1451/0±64/1351/0±58/1449/0±56/0هابزغاله
از زنده کیلوگرم وزن

92/14±71/1451/0±79/1349/0±74/1450/0±2/1351/0±29/1451/0±64/1351/0±58/1449/0±55/0شیرگیري

--از شیرگیري زنده وزن متغیرها بر کیلوگرم تأثیر------------- ها شیرگیري بزغالهمتغیرها بر وزن ازتأثیر------------------ 
دارياحتمال معنیکیلوگرم بزغاله متولد شدهدارياحتمال معنیزاییدوقلومتغیر

092/0083/0مکمل معدنی
54/10±06/1443/0±37/0تیمارهاي مصرف یک قرص
50/10±75/1343/0±37/0تیمارهاي مصرف دو قرص

20/11±25/1442/0±35/0هاي مصرف کپسولتیمار
14/12±81/1442/0±35/0تیمارهاي شاهد

028/0033/0هورمون
25/0bتیمارهاي داراي تزریق هورمون ±89/1329/0a ±40/15
25/0a±59/1430/0b±59/14تیمارهاي فاقد تزریق هورمون

>001/0>001/0ي مادروضعیت بدن بزها
168/0a ±83/1475/0a ±66/15
222/0a ±03/1425/0a ±51/14
334/0a ±02/1538/0a ±20/15
460/0b±93/992/2b±93/9

083/0350/0سن بزهاي ماده (سال)
184/0±86/1393/0±86/13
284/0±06/1493/0±06/14
332/0±32/1436/0±81/14
424/0±41/1426/0±86/14
دار نبود.هاي مواد معدنی و  تزریق هورمون معنیاثرات متقابل بین مصرف مکمل-1
و eCGمونبا تزریق هوررهشآهسته) تیمارهاي مصرف یک عدد قرص 4و 3و عدم تزریق، eCG) تیمارهاي شاهد با تزریق هورمون2و 1تیمارها عبارت بودند از: -2

ی تأمین) تیمارهاي مصرف یک عدد کپسول مواد معدنی و وی8و 7و عدم تزریق و eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته) تیمارهاي مصرف دو عدد قرص 6و 5عدم تزریق، 
).p>05/0(باشدداري میاختالف معنیههنددهاي هر متغیر با حروفی متفاوت، نشاندر هر ستون، میانگینو عدم تزریق.eCGبا تزریق هورمونرهشآهسته
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Abstract
This study was carried out investigate the effect of slow-release blous on reproductive efficiency,

twinning and weaning weight. 306 female Cashmere Raeini goats were selected randomly and divided
into eight treatments. Treatments were: 1and 2) control with and without injection eCG, 3 and 4)
Consumption one slow-release blolus with and without injection eCG, 5 and 6) Consumption two slow-
release boluses with and without injection eCG and7 and 8) Consumption one minerals and vitamin
capsules with and without injection eCG. To synchronize estrus, ciders were installed in goats and eCG
hormone injected in a half of goats. The results showed that reproductive efficiency were reduced with
slow-release bolus and capsule supplements. But they had significant effect on twinning (p<0.001), but
There wasn't significant effect on birth weight and weaning weight, effect of hormone injected was
significant on twining (p<0.001), birth weight (p=0.045) and weaning weight (P=0.028). Body condition
score (BCS) of male goat had significant effect on twinning (P<0.001), birth weight (P<0.001) and
weaning (P<0.001). Female goat's age hadn't significant effects on twinning and birth weight and kids
weaning weight. But sex of kids had a significant on kids weaning weight (P<0.001). Twinning was
increased by using slow-release bolus and capsule, but the increase in liher size was neutralized by
decreased reproductive efficiency in female goats.

Keywords: Body condition, Hormone, Live weight
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