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 چکیده

 های پالسمای عملکرد و زیست سنجهانرژی مصرفی در دوره قبل زایش بر متفاوت هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح   
بعد زایش روز  33روز قبل تا  33راس میش قزل با آبستنی تک قلو از  15در این تحقیق  در نژاد قزل بود. های تازه متولد شدهبره

نیاز انرژی مورد تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد )با تامین انرژی برابر با  .ندسال مورد مطالعه قرار گرفت 3با سن تقریبی 
درصد بیشتر  33درصد )با تامین انرژی 133( و گروه دامدرصد کمتر از انرژی مورد نیاز  33انرژی  درصد )با تامین 03دام(، گروه 

صورت هفتگی، وزن صورت روزانه، ترکیب شیر بهیزان شیرتولیدی بهآغوز، ممیزان تولید و ترکیب  مورد نیاز دام( بود.از انرژی 
های پالسما بالفاصله بعد از تولد، گیری قرار گرفت. برخی فراسنجهمورد اندازه هابرهتولد، افزایش وزن روزانه و مصرف شیر در 

تولید و ترکیب  بررسی از آمده دست به هایها انجام گرفت. دادهفتگی تا یک ماهگی در برهساعت پس از تولد و به صورت ه 24
دار شد اختالف آماری معنی چربی آغوز بادرصد باعث افزایش میزان تولید آغوز و همچنین تغییر در 133آغوز نشان داد که جیره 

(35/3p<همچنین میزان تولید شیر در تیمار با جیره .) درصد، بیشتر از سایر تیمارها بود. در مورد ترکیبات شیر نیز جیره133 
تیمارهای داری بین سایر درصد اختالف آماری معنی133(. تیمار >35/3pها داشت )درصد، چربی باالتری نسبت به سایر تیمار 03

شده متعلق به  متولد بیشترین وزن بره کهداشت به طوری ها بره، افزایش وزن روزانه و مصرف شیر بره مورد آزمایش در وزن تولد
ها اختالف آماری گلسیرید در برهآالنین ترانس آمیناز و تری های کبدی آسپارات ترانس آمیناز،درصد بود. در مورد آنزیم133تیمار 
(. >35/3p) دار شدمعنی کورتیزول پالسما و G نها ایمنوگلوبولیبرهدر رابطه با سیستم ایمنی  (.p>35/3داری وجود نداشت )معنی

 نتیجه توانمی مجموع باشد. دردرصد می133کمترین میزان کورتیزول پالسما مربوط به تیمار  و  Gبیشترین میزان ایمنوگلوبولین

سنگین وزن، تولید آغوز بره که مصرف جیره با انرژی باال در دوره قبل زایش باعث بیشتر شدن عملکرد میش در تولید  نمودگیری 
 شد.در آنها  Gو نیز باال بودن سطح ایمنوگلوبولین ها برهو شیر بیشتر، افزایش وزن روزانه 

 
 های خونیانرژی جیره، ترکیب آغوز، افزایش وزن روزانه، فراسنجههای کلیدی: واژه

 
 قدمهم

 یکی از حساس ترین دوره برای میش بوده چرا 8دوره انتقال   
ای حتیاجات غذایی دام به طور گستردهه در این دوره تامین اک

ندگاری میش را تحت تاثیر قرار سالمتی تولید و در کل ما
هایی که در (. محققین نشان دادند میش82،89دهد )می

اند، مشکالتی مانند، هشت هفته آخر آبستنی کم تغذیه شده
هایی با وزن تولد کم همراه با کاهش نرخ بقاء، ضعیف تر بره

بودن پیوند بین میش و بره، کم بودن وزن پستان و تکامل 
غدد شیری، تاخیر در شروع شیردهی، کاهش آغوز و شیر 
 تولیدی، تاثیر بر عملکرد بلند مدت میش و بره را تجربه 

عیت کنند. در اواخر آبستنی و در طول دوره بره زایی وضمی
ها برای تولید بهتر و با کیفیت آغوز بسیار بدنی خوب میش

زایی مهم است و تشخیص زود هنگام کیفیت آغوز بعد بره
(. رشد غدد و تمایز 81برای سالمت و عملکرد بره مهم است )

ها هر دو به شدت تحت تاثیر تغذیه های پستانی میشسلول
دیریت تغذیه خوب گیرند. از این رو مدر دوران آبستنی قرار می

 برای دستیابی به توسعه پستان و تولید شیر کافی برای 
تغذیه  (.94،49،92،91،99های تازه متولد اهمیت دارد )بره

( 94،49) قبل زایش باعث کاهش تولید آغوز و شیر ضعیف

باعث به تاخیر افتادن شروع الکتوژنز و تغییر ویسکوزیته آغوز 
باعث کاهش ترشح آغوز بعد  ( و نیز5،2قبل از شروع زایش )

تواند مشکالت شود، ویسکوزیته باالی آغوز میزایش می
های تازه متولد به وجود بیاورد زیرا بسیار بزرگی را برای بره

ها ( و بره48) شودبیرون آمدن آغوز از نوک پستان دشوار می
و دریافت مواد مغذی اغلب زمان زیادی را برای مکیدن پستان 

ماه آخر  4درصد رشد جنین در  18(. 84کنند )میکافی سپری 
دار در افتد و منجر به افزایشی معنیدوره آبستنی اتفاق می

(. تغذیه کم میش مادر نه 45د )شواحتیاجات مواد مغذی می
کند، بلکه وزن تولد و رشد تنها عملکرد تولید را محدود می

به همین  (44دهد )بره را نیز تحت تاثیر قرار می پس از تولد
ها در طول دوره آبستنی و بعد از دلیل افزایش مرگ و میر بره

گزارش  دامزایش به دلیل فقر غذایی و عدم تامین نیازهای 
 جیره پر انرژی قبل از زایمان  استفاده از (.81شده است )

تواند باعث برآورد ساختن نیاز به انرژی و احتیاجات ایمنی می
مانی آنها شود و افزایش قدرت زنده های تازه متولد شدهبره در
بررسی اثر سطوح انرژی  برای حاضر (. بنابر پژوهش9)

های مصرفی در دوره قبل زایش بر عملکرد و زیست سنجه
 .شد انجام های تازه متولد شده نژاد قزلپالسما بره

1- Transition period 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی

 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
4.

46
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.24.46
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-974-fa.html


 24.............................................. .................................................................................................. 8931/ تابستان 42پژوهشهای تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

 هامواد و روش
پژوهشی -کلیه مراحل انجام این آزمایش در مزرعه آموزشی   

های تغذیه و فیزیولوژی دام و آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاهو 
رأس میش بالغ قزل با  81دانشگاه ارومیه با استفاده از 

سال( پس از  9کیلوگرم )با سن تقریبی  51میانگین وزنی 
 93روز قبل تا  93تأیید سونوگرافیک آبستنی تک قلویی، از 

پرورشی و روز بعد زایش انجام گرفته است. کلیه فرایندهای 
های های فدراسیون انجمنگیری از دام بر اساس توصیهنمونه

( و تحت نظارت گروه 89علوم دامی ایالت متحده امریکا )
های غذایی با علوم دامی دانشگاه ارومیه انجام شد. جیره

استفاده از جداول احتیاحات مواد مغذی گوسفند در نشریه 
NRC (42 ،) چکاحتیاجات مواد مغذی نشخوارکنندگان کو
SRNS (98 )افزار اقالم خوراکی مشابه و با استفاده از نرم

صورت کامال مخلوط در دو وعده غذایی برابر تنظیم و به 
جیره استفاده شده  ها قرارگرفت.( در اختیار دام8533و3133)

تیمارهای  .آورده شده است 8درطول دوره آزمایشی در جدول 
آزمایشی شامل گروه شاهد )با تامین انرژی برابر با انرژی مورد 

درصد انرژی کمتر از 93درصد )با تامین 43نیاز دام(، گروه 
درصد 93درصد )با تامین 893انرژی مورد نیاز دام( و گروه 

انرژی بیشتر از انرژی مورد نیاز دام( بود. اقالم خوراکی مورد 
وفه شامل یونجه و سیالژ ذرت و در استفاده در بخش عل

 سویا و سبوس گندم  بخش کنسانتره شامل جو، کنجاله
دهی به صورت محدود بوده که مقدار خوراک باشد. خوراکمی

افزار برای دریافتی در هر تیمار بر اساس مقدار برآورد شده نرم
ها در هر گروه رسیدن به سطوح انرژی مورد نظر بود. دام

عنوان جیره دوره از زایش به جیره یکسانی بهبالفاصله پس 
ها در این مرحله شیردهی دسترسی پیدا کردند. تمامی دام

نظر از نوع تیمار آزمایشی در دوره قبل از زایش، جیره صرف
یکسانی به صورت دسترسی آزاد و بر اساس احتیاجات تولید 

 شیر میانگین گروه دریافت کردند. 
گیری شده میزان ماده صفات اندازهها و آوری نمونهجمع

 خشک مصرفی
میزان ماده خشک مصرفی به صورت روزانه با احتساب   

دهی صبح و تعیین باقیمانده خوراک روز پیشین قبل از خوراک
آخور در آزمایشگاه محاسبه خشک خوراک و پسمقدار ماده

 شد.
 گیری مواد مغذی خوراک و مدفوعبرداری و اندازهنمونه

هفته انجام  های آزمایشی به صورت هربرداری از جیرهنهنمو  
خشک موجود در هر هفته تصحیح ها بر اساس مادهو جیره

 1پذیری مواد مغذی، طی منظور تعیین میزان گوارششدند. به
روز پایانی دوره آزمایشی نمونه خوراک و مدفوع )از طریق 

درجه  -43آوری شده و در دمای رکتوم( به صورت روزانه جمع
ها بر اساس وزن نهایت نمونه گراد نگهداری شدند. درسانتی

های ازای هر دام تهیه شد. نمونههم مخلوط و یک نمونه به با
 44درجه سانتی گراد به مدت  11خوراک و مدفوع در دمای 

ساعت خشک و با استفاده از آسیاب مجهز به غربال یک 
آلی، ماده خشک،متری آسیاب شدند. غلظت مادهمیلی

 AOAC(4) خام بر اساس روش استاندارد خام و چربیپروتئین
محلول در شوینده خنثی و اسیدی با استفاده از روش و الیاف نا

گیری شد. از تعیین میزان ( اندازه95سوست و همکاران )ون
محلول در اسید به منظور برآورد ضرایب هضمی خاکستر نا

محلول در اسید در خاکستر نا استفاده شد. برای تعیین میزان
( 91) ونکوئلن و همکارانهای خوراکی و مدفوع از روش نمونه

 استفاده شد. 
 گیری تغییرات وزناندازه

ها در زمان تولد پس از منظور ثبت تغییرات وزن، برهبه  
صورت هفتگی با خشک کردن توسط حوله و تا اتمام طرح به

 کشی شدند.استفاده از باسکول دیجیتال وزن
 تولید و ترکیب شیر و آغوز

منظوور ثبوت میوزان تولیود شویر و آغووز       در این آزمایش به   
ها، آغوز تولیدی چند ساعت پس از زایش، و بوه منظوور   میش

ها، شیر تولیدی از روز دوم زایوش،  ثبت میزان تولید شیر میش
هوا از روز دوم  صورت روزانه ثبت گردید. برهروز به 93به مدت 

 بعد از زایش از مادر جودا و بوه جایگواه مخصووه نگهوداری      
شدند و هر روز در دو وعده صبح و عصر به مدت ها منتقل بره
دقیقه از پستان موادر تغذیوه نمودنود. سواس بواقی مانوده        43

شیرها در صورت ماندن در پستان موادر دوشویده و میوزان آن    
 دوره طوی  در آغووز  دتولیو  میوزان  تعیوین  جهوت ثبت گردید. 

 و تووزین  تغذیوه  از بعود  و قبل هابره از یک هر برداری،نمونه 
هوا در دو وعوده و   بره وزن تفاضل از مجموع تولید آغوز میزان

به منظوور تعیوین ترکیوب    . شود دوشی شده محاسبهآغوز پس
آوری و ترکیبوات آن شوامل   ی آغوز جموع آغوز تولیدی، نمونه

درصد چربی، پروتئین، الکتوز و کل مواد جامود بوا اسوتفاده از    
گیوری  انودازه  50MilcoscanTMSدستگاه میلکواسکن مدل 

 شد.
 های خونیگیری از خون و تعیین فرآسنجهنمونه

، هابرههای خونی منظور تعیین اثر تیمارها بر فراسنجهبه     
صورت زمان تولد، به هابرهی خونی از طریق ورید وداج نمونه

صورت هفتگی تا پایان یک ماهگی با ساعت بعد تولد و به 42
هاارین، انعقاد سدیمحاوی ماده ضد های خألداراستفاده از لوله

اگزاالت پتاسیم و سدیم فلوراید، تهیه شد. نمونه پالسما با 
دقیقه در  81مدت به دور در دقیقه 5333سانتریفوژ با سرعت 

گراد جداسازی و تا زمان آنالیز در دمای درجه سانتی 2دمای 
های خونی از گراد نگهداری شد. فراسنجهدرجه سانتی -43

گلیسرید، اوره، کراتنین، آلبومین و قبیل میزان گلوکز، تری
های پارس های کبدی در پالسما توسط کیتفعالیت آنزیم

، (DANA,3200)ریدر مدل پلیتوسیله دستگاه آزمون به
مورد  Bioassyو کورتیزول توسط کیت G ایمنوگلوبولین 

 گیری قرار گرفت.اندازه
 تجزیه و تحلیل آماری

رأس میش بالغ قزل در قالب 81این آزمایش با استفاده از    
ها با طرح کامل تصادفی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده

آماری  افزارنرم (PROC MIXED) استفاده از رویه مختلط
SAS 9.4 نظر گرفتن اثر تصادفی دام و اثر ثابت  با در

 تیمارهای آزمایشی صورت گرفت. در ارتباط با 
های در زمان همانند متابولیتهای تکرار شده بردارینمونه

گیری و اثر متقابل خونی، تغییرات وزن بدن، اثر زمان اندازه
 گیری و سطوح تیماری در مدل آماری زمان اندازه
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 84....................................................... .........................................های پالسمای عملکرد و زیست سنجهاثر سطوح متفاوت انرژی مصرفی در دوره قبل زایش بر

قرار گرفته از ساختارکواریانس مناسب استفاده شد 
(i+ek+Aij+Titj+ItiTµ+=ijkY.)  های جفتی میانگینمقایسه

و آزمون توکی  PDIFFحداقل مربعات با استفاده از گزینه 
صورت میانگین حداقل مربعات و اشتباه ها بهانجام و داده

ها از رش شدند. در ارتباط با سایر دادهگزا آماری متناظر با آن
مدل آماری ساده طرح کامال تصادفی استفاده شد 

(ij+ej+Ai=μ+TijY.) های آماری ارایه شده در مدلY: 
 :Aاثر ثابت تیمار،  :iTمیانگین جامعه،  :µمقادیر مشاهدات، 
اه اثر اشتب :eگیری و اثر زمان اندازه :tاثر تصادفی دام، 

عنوان اثر های آماری اثر دام بهاست. در تمام ارزیابیآزمایشی 
، هابرهتصادفی در نظر گرفته شد. در بررسی عوامل مربوط به 

وزن تولد و وزن میش مادر به عنوان عامل همبسته وارد مدل 
  آماری شدند.

 
 نتایج و بحث

های تازه متولد شده، وزن میانگین وزن تولد بره 2در جدول    
افزایش وزن روزانهه و مصهرش شهیر آورده شهده     یک ماهگی، 

ههای تهازه متولهد و وزن یهک مهاهگی      است . بهین وزن بهره  
(. نتایج ایهن  >50/5pداری وجود داشت )اختالش آماری معنی

هایی کهه از سهطوح بهاای انهرژی     تحقیق نشان داد که میش
تهر از سهایر تیمارههای مهورد     سهنگین  هاییبرهبرخوردار بودند 

دنیا آوردند و بعد از یک ماه وزن بااتری نسبت بهه  آزمایش به
داری مورد آزمایش داشتند. اختالش آماری معنی هایبرهسایر 

نیهز اثهر تیمهار در    وجود دارد و ها برهبرای افزایش وزن روزانه 
(. تیماری که از سطح باای انهرژی  >50/5pدار شد )روز معنی

 هها بهره جیره مصرش کرده بودند افهزایش وزن روزانهه همهان    
اخهتالش آمهاری   مهورد آزمهایش شهد.     ههای برهبیشتر از سایر 

مورد آزمایش در مصرش شهیر روزانهه    هایبرهداری بین معنی
وجود دارد به طوری که بره تیمهاری کهه وزن تولهد بیشهتری     
ارد داشت میزان مصرش شیر بااتری نسبت به سایر تیمارهها د 

(50/5p<). تهر  هایی که هنگهام زایهش سهنگین   احتماا میش
هستند به علت دارا بودن ذخایر بدنی بیشتر و جثه بزرگتر، بره 

دنیها آورده و بهه دلیهل بیشهتر بهودن ظرفیهت       تری بهه سنگین
های سنگین وزن تخلیه پستان میش توسط بره شیرخواری بره

نیههز در طههول بیشهتر بههوده و در نتیجهه تولیههد و ترشههح شهیر    
شیردهی بیشتر خواهد بود. از آنجها کهه تولیهد شهیر در مهدت      

هایی شیرخوارگی عامل اصلی تغییر در وزن بره است، لذا میش
دهند مقدار بیشتری شیر تولیهد  که به بره سنگین وزن شیر می

ههای سهنگین وزن بهه    بره کنند. مصرش بیشتر شیر توسطمی
بودن وزن تولد در آنهها   علت سرعت رشد بیشتر و احتماا زیاد

طهول   تغییهرات وزن و افهزایش وزن بهره در    1باشد. شکل می
 دهد.یک ماه بعد تولد را نشان می

هایی که مهیش مهادر از   ( وزن تولد بره10در پژوهش مشابه ) 
کیلوگرم گزارش  50/8بیشترین انرژی جیره مصرش کرده بود 

درصهد انهرژی   135شده است که کمتر از وزن تولد بره تیمهار  
( وزن 0مصرفی، در این آزمهایش اسهت. بهان رو و همکهاران )    

انهرژی مصهرش   هایی که میش مادر از مکمل جیره پرتولد بره
کیلوگرم گزارش کردند که کمتهر از وزن بهره    1/8کرده بودند 

  .درصد بود135تیمار 

 
 

 مواد تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره در دوره انتقال -1جدول 
Table 1.  Ingredients and chemical composition of diet in transition period 

 (DM%)اجزای متشکل جیره  جیره قبل زایش  جیره بعد زایش

 یونجه  11/83  15/22
 سیالژ ذرت  48/20  45/32
 جو   20/23  51/22
 سبوس گندم  82/8  82/8
 کنجاله سویا  24/8  38/0
 کلسیم فسفاتدی  0/5  0/5
 سدیم بی کربنات  -  0/5
 نمک  0/5  0/5
 *مکمل ویتامین و مواد معدنی  0/5  0/5

 ترکیبات شیمیایی جیره    

 )کیلوگرم در مگاکالری( متابولیسم قابل انرژی  12/2  10/2
 )کیلوگرم در مگاکالری(انرژی خالص شیردهی   32/1  82/1
 خشک(محلول در شوینده خنثی )درصد مادهالیاش نا  12/83  1/85
خشک( پروتئین خام )درصد ماده  1/18  2/12  

 )خشکدرصد ماده(عصاره اتری   1/2  2
  )خشکدرصد ماده(م لسیک  0/5  5/5
  )خشکدرصد ماده(فسفر   20/5  3/5

گرم،  45گرم، فسفر: میلی 180گرم، کلسیم : میلی 2055 گرم، آنتی اکسیدان :میلی E :255المللی، ویتامین واحد بین D :255555واحد بین المللی، ویتامین  A :555555ویتامین : *
 گرم.میلی 355گرم و مس : میلی 1/1گرم، سلنیوم : میلی 125گرم، ید: میلی 3555گرم، آهن : میلی 355  :گرم، رویمیلی 2255منگنز : 

 
 
 
 
 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
4.

46
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.24.46
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-974-fa.html


 23........... ..................................................................................................................................... 8931/ تابستان 42پژوهشهای تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

 هامیانگین وزن تولد، وزن یک ماهگی، افزایش وزن روزانه و مصرف شیر در بره -4جدول 

Table 2. The average birth weight, weight at one month of age, daily weight gain and milk intake in lambs 

P-value 
%891 خطای استاندارد %01 شاهد   

 

روز×تیمار  تیمار 
1118/1> 1118/1> 81/1 8/11a 2/92b 9/81c کیلوگرم( وزن تولد( 
1118/1> 1118/1> 41/1 81/88a 3/89b 1/80c کیلوگرم( وزن یک ماهگی( 
1118/1> 1118/1> 84/4 419/91a 808/91b 823/08c گرم( افزایش وزن روزانه( 
1118/1> 1118/1> 984/1 1/819a 1/829b 1/294c لیتر( مصرف شیر( 

a,b,c :دار در سطحهایی که دارای حروف مشابه نیستند تفاوتی معنیدر هر سطر میانگین (18/1 p<)دارند. 

 

 
 تغییرات وزن و افزایش وزن بره در طول یک ماه بعد تولد -8شکل 

Figure 1. Weight changes and weight gain in lamb during one month after birth 
 

 
آورده شده است که  9میزان تولید و ترکیب آغوز در جدول    

دهد اختالف آماری طبق آنالیز آماری انجام شده نشان می
وجود دارد درصد انرژی، 891داری بین تیمار شاهد با معنی

(18/1p<.) داری بین در مورد چربی آغوز اختالف آماری معنی
ها مورد آزمایش وجود دارد. درصد انرژی با سایر تیمار 01تیمار

به طوری که تیماری که کمترین تولید آغوز را داشته بیشترین 
(. در مورد پروتئین >18/1pچربی آغوز را تولید کرده است )

داری بین معنی وز اختالف آماریالکتوز و مواد جامد آغ
(. مشابه با <18/1pتیمارهای مورد آزمایش وجود ندارد )

( تیماری که بیشترین 88پژوهش حاضر هاشمی و همکاران )

انرژی جیره را دریافت نمودند آغوز بیشتری در مقایسه با سایر 
چربی و پروتئین در این  همچنین میزان تیمارها تولید کردند.

درصد  8/84و  9/81انرژی به ترتیب جیره پر آزمایش برای
( با جیره 8) گزارش کردند. در آزمایشی که بانچرو و همکاران

ها در آواخر آبستنی انجام دادند میزان انرژی بر روی میشپر
انرژی بیشتر از سایر گروه تولید آغوز درجیره حاوی مکمل پر

در  .آزمایشی بود و چربی و الکتوز آغوز بیشتری داشت
های مرینو ( روی میش3کیورک و همکاران ) آزمایشی که

انجام دادند مقدار چربی، پروتئین و مواد جامد را برای ساعات 
 .درصد گزارش کردند 2/99و  4/44، 4/81اولیه به ترتیب 

 یمیش با سطوح مختلف مصرف انرژ تولید و ترکیب آغوز -9جدول 

Table 3. The production and composition of colostrum with different levels of energy intake 

a,b,cدار در سطحهایی که دارای حروف مشابه نیستند تفاوتی معنی: در هر سطر میانگین (18/1p< ) دارند. 
 

نشان داده شده است اختالف  2گونه که در جدول همان   
در تولید شیر  داری بین تیمارهای مورد آزمایشآماری معنی
(. عوامل متعددی بر روی میزان تولید >18/1pوجود دارد )

توان به نژاد میش، شیر میش تاثیر دارند که از جمله آنها می
های شیر خوار، جنس بره، سن میش، تعداد شکم تعداد بره

(. نتایج مطالعه در این تحقیق 93زایش و تغذیه اشاره نمود )
درصد انرژی مصرفی میزان شیر  891نشان داد با اعمال جیره 

و تیماری که تولیدی نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت 
ی انرژی کمتری دریافت کرده بودند کمترین مقدار شیر تولید

 (88) مشابه با نتایج پژوهشی هاشمی و همکاران را داشتند.

P-value 01 شاهد %891 خطای استاندارد%  

1118/1> 21/24  8181a 198/80b 238/80c )تولید آغوز )گرم 

1118/1> 84/1  81/88b 88/99b 89/48a  چربی)%( 

1118/1> 81/1  84/41  02/41  88/83  پروتئین )%( 

1118/1> 80/1  89/9  98/9  81/9  الکتوز )%( 

1118/1> 22/1  88/48  40/48  48/48  مواد جامد )%( 
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 05................................................................................................ های پالسمای عملکرد و زیست سنجهاثر سطوح متفاوت انرژی مصرفی در دوره قبل زایش بر

 NRCتیماری که بیشترین انرژی را بر اساس احتیاجات 
دریافت کرده بود بیشترین میزان تولید شیر را داشت. همچنین 

( انجام داد تیماری که 1) در آزمایشی که عبدهلل و همکاران
تولید شیر بیشتری انرژی دریافت کرده بودند میزان جیره پر

ها داشتند. اثر تیمار در روز نیز اختالف سایر تیمار نسبت به
 0ترکیب شیر در جدول  (.>50/5p) داری داشتآماری معنی

داری آورده شده است. درمورد چربی شیر اختالف آماری معنی
ولی اثر تیمار در هفته  (>50/5p) ها مشاهده شدبین تیمار

 05تیمار (. p>50/5نشان نداد ) داریاختالف آماری معنی
ها درصد انرژی، بیشترین چربی شیر را در مقایسه با سایر تیمار

داری بین دارد. در مورد پروتئین شیر نیز اختالف آماری معنی
درصد انرژی، با سایر تیمارهای مورد آزمایش وجود 135تیمار 

درمورد  .(>50/5p)داری شد دارد و نیز اثر تیمار در هفته معنی
داری داشت و درصد اختالف آماری معنی05الکتوز شیر تیمار 

(. در مورد مواد جامد >50/5p)دار شد اثر تیمار در هفته معنی
ها و اثر تیمار در داری بین تیمارشیر نیز اختالف آماری معنی

مشابه با نتایج حاضر کاناس  (.p>50/5)هفته وجود نداشت 
یره دریافت کرده بودند تیماری که ( که از دو سطح انرژی ج0)

از کمترین انرژی جیره مصرف کرده بودند بیشترین چربی شیر 
 4تغییرات ترکیبات شیر را در طول  2را تولید کردند. شکل 

های خونی میانگین پارامتر 6جدول دهد. هفته را نشان می
و  Gدهد. در مورد گلوکز، ایمنوگلوبولین را نشان می هابره

داری بین کورتیزول طبق انجام آنالیز آماری اختالف معنی
مورد (. در >50/5pهای مورد آزمایش وجود داشت )تیمار
اختالف  AST و ALTهای گلیسیرید، فعالیت آنزیمتری

(. در <50/5p) ها وجود نداشتداری بین تیمارآماری معنی
ختالف درصد انرژی، با سایر تیمارها ا135مورد اوره تیمار 

(. در مورد آلبومین، بین >50/5p) داری داشتآماری معنی

درصد انرژی اختالف آماری 05درصد با تیمار 135تیمار 
(. در آزمایشی که اوزتابک و >50/5pداری وجود داشت )معنی

آلبومین را به  اوره، ( انجام دادند میزان گلوکز،26همکاران )
)گرم  04/3لیتر( و گرم در دسی)میلی 44/41، 23/16ترتیب 
کردند. در آزمایشی دیگر کروز و همکاران لیتر( گزارشدر دسی

های کبدی گلیسرید، اوره و آنزیم( میزان تری15)
ALT،AST   بعد تولد به ترتیب  35الی  10برای روز

)واحد در  44، 10لیتر(، گرم در دسی)میلی 05/45، 05/125
( میزان کورتیزول 6) لیتر( گزارش کردند. بورنز و همکاران

های در جایگاه، در داخل مزرعه و حمل نقل به برای بره
کردند.  )نانومول بر لیتر( گزارش 254، 140، 104ترتیب 
را برای بره  G( میزان ایمنوگلوبولین 20و همکاران ) رودینوا

)گرم بر لیتر سرم پالسما( گزارش کردند.  0/13یک روزه 
درصد باالترین مقدار نسبت به 05میزان کورتیزول بره تیمار 
توان نتیجه گرفت تنش ناشی از سایر تیمارها داشت که می

و عدم توانایی بره در مصرف آغوز باعث افزایش  تغذیهسوء
شده است.  Gمیزان کورتیزول و کاهش میزان ایمنوگلوبولین 

درصد به دلیل بیشتر بودن تولید 135عکس در بره تیمار و بر
ها باعث افزایش یی مصرف کامل آن توسط برهآغوز و توانا

در آنها شد. سطوح ایمونوگلوبولین در  Gمیزان ایمنوگلوبولین 
خون به طور مستقیم با تولید آغوز در ارتباط است، از آنجایی 

ها که حجم زیادی از آغوز با مقادیر باالتری از ایمونوگلوبولین
وگلوبولین در ( ، این فرآیند جذب فعال ایمون24همراه است )
و به عنوان بسته  شودمی ساعت بعد متوقف 24روده، حدود 

گونه تاخیر در مصرف بنابراین هر شود،شدن روده شناخته می
آغوز توسط بره، به علت عملکرد کند، شانس خود را برای به 

های کافی برای محافظت از دست آوردن ایمنوگلوبولین
 (.20دهد )ها را کاهش میعفونت توسط پاتوژن

 

 یمیش با سطوح مختلف مصرف انرژ میانگین تولید روزانه شیر -4ول جد

Table 4. Daily milk production with different levels of energy intake 

 
 میش با سطوح مختلف مصرف انرژی شیر اتترکیب -0جدول 

Table 5. Ewe milk compositions with different levels of energy intake 

 
 
 

P-value 
 پارامتر %05 شاهد %135 خطای استاندارد

روز×تیمار  تیمار 

5551/5> 5551/5> 550/5 1/43a 1/24b 1/53c ه )لیتر(تولید شیر روزان 

5551/5> 5551/5> 554/5 1/00a 1/01a 1/44b  درصد چربی 4شیر تصحیح شده بر اساس 

5551/5> 5551/5> 552/5 2/50a 2/56a 2/53b شیر تصحیح شده بر اساس انرژی 

a,b,c :دار در سطح در هر سطر میانگین هایی که دارای حروف مشابه نیستند تفاوتی معنی(50/5<p )دارند. 

P-value 
 ترکیبات )%( %05 شاهد %135 خطای استاندارد

 تیمار روز×تیمار
003/5  5551/5>  10/5  0/44c 6/12b 6/00a چربی 

5551/5>  5551/5>  50/5  0/05a 0/50b 4/02b پروتئین 

523/5  5551/5>  56/5  4/44a 4/35a 4/51b الکتوز 

062/5  126/5  14/5  21/10  02/16  مواد جامد 56/10 

a,b,c :دار در سطح در هر سطر میانگین هایی که دارای حروف مشابه نیستند تفاوتی معنی(50/5p< )دارند. 
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درصد چربی 2اساس شده بر میزان شیر تولیدی و تصحیح -4شکل   
Figure 2. Milk production and 4% fat corrected milk  

 
 میانگین پارامترهای خونی بره از زمان تولد تا یک ماهگی -6جدول 

Table 6. Biochemical parameters in lamb at birth until one month of age 

%07 صفات دشاه   897%  خطای استاندارد 
P-value 

روز×تیمار تیمار  

<20/94c 23/26b 18/61a 47/7 7778/7 (mg/dl)گلوکز   7778/7>  

89/83 (mg/dl)گلیسرید تری  47 48/47  29/7 421/7  74/7  

12/84 (u/l)آالنین آمینوترانسفراز   49/89 98/89  48/7 994/7  74/7  

63/96 (u/l) آسپارتات آمینوترانسفراز   01/91 98/96  43/7 819/7  70/7  

<98/13b 98/61b 92/71a 84/7 7778/7 (mg/dl) اوره  7778/7>  

9/47b 9/27ab 9/26a 76/7 701/7 (g/dl) آلبومین  26/7  

7/39b 8a 8/79a 78/7 7773/7 (mg/dl) کراتنین   72/7  

G (mg/ml) 84/33c 82/64b 81/97a 81/7 7779/7ایمنوگلوبولین   7778/7>  

<10/29a 06/87b 08/18c 11/7 7778/7 (nmol/l) کورتیزول   7778/7>  

a,b,c :دار در سطح در هر سطر میانگین هایی که دارای حروف مشابه نیستند تفاوتی معنی(71/7p< )دارند.

تولد تا سن  های خونی بره ازتغییرات فراسنجه 9شکل     
گلیسرید، دهد در مورد گلوکز، ترییک ماهگی را نشان می

( در زمان تولد در کمترین ALT،ASTهای کبدی )اوره، آنزیم
مقدار خود بودند که با مصرف آغوز و افزایش سن این مقادیر 

 زمان تولد نوزادان نشخوارکننده عمال هم افزایش یافتند. در
 در تولد، از پس بالفاصله و بوده ایمونوگلوبولین از عاری

 ضروری هایایمونوگلوبولین آغوز، کافی میزان صورت دریافت
نوع  از جفت نشخوارکنندگان در (.47نمایند )دریافت می را

 و تروفکتودرم مادری آندومتریوم که باشدمی 8سندسموکوریال

جدا  باعث و شودجدا می سینسیشیال بافت یک توسط جنینی
 با مستقیماً کوریون و اپیتلیوم شده جنین و مادر خون شدن
 انتقال از جلوگیری باعث نتیجه و در است تماس در رحم بافت

 ایمنی کسب جهت .شودمی رحم در به جنین هاایمونوگلوبولین

 از ایمونوگلوبولین به دریافت دام وابسته حیات، اول روزهای در

 آغوز هایایمونوگلوبولین و (1باشد )فعال می صورت به آغوز

 و عبورکرده روده مجرای از کامل طور به تولد از بعد ساعت 42
 در تأثیرگذار عوامل .(83شوند )می خون عمومی واردگردش

شامل؛  آنها عمده و بوده متعدد هاایمونوگلوبولین کاهش جذب
 ناکافی آغوز، میزان دریافت مادر، توسط آغوز ناکافی تولید

 آغوز، هایپایین ایمونوگلوبولین غلظت آغوز، خوردن در تأخیر

 توانایی ها،ایمونوگلوبولین جذبظرفیت  سریع رفتن دست از

 محیطی دمای تأثیر ها،جذب ایمونوگلوبولین در پایین ژنتیکی

میش  جیره دریافتی پروتئین کاهش ها،جذب ایمونوگلوبولین بر
 G(. در این آزمایش میزان ایمنوگلولولین 88،83باشد )مادر می

ساعت  42درصد بیشتر از سایر تیمارها در 897در بره تیمار 
بعد تولد بود و با گذشت زمان از میزان آن کاسته شد. میزان 

درصد 07کورتیزول بره در زمان تولد به خصوص در بره تیمار 
گذشت زمان و افزایش سن بیشتر از سایر تیمارها بود که با

( در 91در مطالعاتی که روتنیاک و همکاران ) .کاهش پیدا کرد
های راک در برهمورد سطح کورتیزول در اثر محدودیت خو

 1تازه متولد شده انجام دادند متوجه شدند که میزان کورتیزول 
ها بیشتر از سایر تیمارهای مورد آزمایش ساعت بعد تولد بره

بود. در این تحقیق سطوح باالی انرژی مصرفی در جیره 
باعث افزایش تولید و تغییر در ترکیب شیر و آغوز، افزایش 

روزانه و مصرف شیر و همچنین  وزن تولد بره، افزایش وزن
های خونی بره از جمله دار شدن برخی پارامترباعث معنی

از طریق مصرف باالی آغوز  Gافزایش سطح ایمنوگلوبولین 
توجه به نتایج مطالعه حاضر های سر زنده شد. باتوسط بره

1- Syndesmochorial 
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گیری نمود که استفاده از جیره غذایی توان اینگونه نتیجهمی
سطح بیشتر انرژی نسبت به احتیاجات حیوان کننده  تامین

تواند سبب بهبود عملکرد تولید آغوز ، تولید شیر، افزایش می

ها وزن بره متولد شده، بهبود وضعیت سالمتی و ایمنی بره
شود.

 
 

 
 

 تولد تا سن یک ماهگیهای خونی بره از تغییرات فراسنجه -3شکل 
Figure 3. Changes in blood parameters of lamb from birth to one month of age 
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Abstract 
    The aim of this study was to determine the effect of different energy intake before the peri-
partum period on performance and some metabolic parameters in Ghezel newborn lambs. In this 
study,    mature Ghezel ewes after ultrasonographic confirmation of singleton pregnancy were 
used from    days prior to    days after lambing. Dietary treatments included: The control 
group with a diet that supplies      energy requirement of the animal, ewes under diet     
(    lower than animal energy requirement), ewes under diet      (    higher than animal 
energy requirement). The amount of colostrum production and composition, daily milk yield, 
milk composition per week, birth weight, daily weight gain, and milk consumption in lambs 
were measured. Some plasma parameters immediately after birth,    hours later from birth and 
weekly until one month in lambs have been determained. The data obtained from this study on 
production and composition of milk showed that the diet      can increase the milk production 
(P< .  ). Colostrum production was significantly increased in  group fed with      energy 
level (P< .  ). However, in the     group, colostrum and milk production significantly 
decreased and the fat percentage has been increased (P< .  ). There was a significant difference 
between treatments of    ٪ of energy intake and other treatments in lambs weight, daily weight 
gain, and milk consumption so that the highest weight of lambing was in      group. There 
were no significant differences between treatments in aspartate aminotransferase (AST), alanine 
aminotransferase (ALT) and triglyceride (P> .  ). There was a significant difference between 
the treatments in relation to the immune system of lambs (P< .  ). The highest levels of 
immunoglobulin G and the lowest levels of plasma cortisol were observed in      group. It 
could be concluded that the high energy level intake in pre-parturition period, has led to an 
increase on ewe performance for produce heavy lambs, more milk and colostrum production, 
increase daily weight gain and high level of immunoglobulin G in lambs. 
 
Keywords: Blood Parameters, Colostrum Composition, Dietary Energy Intake, Daily Weight  
                     Gain  
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