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بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن و تعداد بره در هر
زایش در یک گله گوسفند شال
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سراج1

1استادیار گروه علوم دامی ،واحدآزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
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چکیده1

سابقه و هدف :نمره وضعیت بدنی در گوسفند بستگی به میزان بافتهای ماهیچه و چربی زوائد افقی و عمودی مهرههای انتهایی
کمر داشته و میزان چاقی حیوان زنده را ارزیابی میکند .این امتیازدهی ضمن کمک به کنترل وضعیت میش ،باا تشایی

فاوری

تغییرات وضعیت بدن راهنمایی در جهت تغییر در مدیریت گله بوده و در نتیجه منجر به بهبود در صافات توییاد و توییادمللی و
افزایش بازدهی میشود .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن بره در سنین میتلا

و

تعداد بره در هر زایش بود.
مواد و روشها :در این مطایعه ،امتیاز وضعیت بدنی  147رأس میش نژاد شال 10 ،ایی 12روز قبل از جفتگیری در یک واحاد
گوسفنداری در شهرستان تاکستان بررسی شد .میشها در محدوده سنی  1تا  6سال و دامنه وزنی  45تا  75کیلوگرم قرار داشاتند
و از نظر امتیاز وضعیت بدن به پنچ گروه با فاصله  1واحد ( 4 ،3 ،2 ،1و  )5تقسیم شدند .تعیین نمره وضعیت بدنی ،با استفاده از
انگشتان دست و از طریق یمس زواید افقی و عمودی چهار عدد از مهرههای کمری پشت و دنده آخر انجام گرفات .باه منظاور
بررسی اثر وضعیت بدنی میش بر صفات مورد مطایعه (وزن توید ،وزن شیرگیری ،وزن  5ماهگی و تعداد باره در هار زایاش) از
نرمافزار  Minitab 14استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رویه  GLMو  Logisticبهترتیب برای صفات وزن بادن
و تعداد بره در هر زایش انجام شد.
یافتهها :اثر جنس و تعداد بره در هر زایش بر وزن بدن برهها معنیدار بود و برههای نر و یک قلو وزن بیشتری در زمان توید،
شیرگیری و  5ماهگی نسبت به برههای ماده و دوقلو داشتند ( .)P<0/05وزن میش اثر معنیداری بر وزن بدن برهها در سنین
میتل

نداشت .اثر سن میش بر وزن توید برهها معنیدار بود ( ،)P<0/05هرچند این اثر بر وزن شیرگیری و  5ماهگی معنیدار

نبود .اثر وزن توید برهها بر صفات وزن شیرگیری و وزن  5ماهگی از نظر آماری معنیدار بود و برههای سنگینتر در زمان توید،
وزن شیرگیری و  5ماهگی بیشتری داشتند ( .)P<0/001اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر وزن برهها در سنین میتل

و تعداد نتاج

در هر زایش ،معنیدار بود ( .)P<0/05برههای حاصل از میشهای با امتیاز بدنی  3و بیشتر ،وزن بدن بیشتری را در زمان توید،
شیرگیری و  5ماهگی نشان دادند .همچنین بیشترین میزان دوقلوزایی در میشهایی با امتیاز بدنی  3مشاهده شد.

*نویسنده مسئولfarzin.neda@gmail.com:
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نتیجهگیری :با توجه به اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر میزان دوقلوزایی و وزن بدن برهها ،برای دستیابی به عملکرد توییدی
بیشتر در نژاد شال پیشنهاد می شود حداقل امتیاز وضعیت بدن  3برای میشها در زمان جفتگیری مد نظر قرار گیرد .برای
میشهایی با وضعیت بدنی پایین تر می توان از فالشینگ یا تغذیه کمکی به منظور بهبود عملکرد تویید و توییدملل استفاده نمود.
واژههای کلیدی :امتیاز وضعیت بدنی ،وزن بدن ،تعداد بره در هر زایش ،نژاد شال

2

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)5شماره (1396 )2

مقدمه
بهمنظور بهبود بازده تویید و توییدملل در گوسفند ،الزم است سیستم مادیریتی در مراحال حسااس چرخاه توییاد
اصالح شود .این مراحل شامل دوره قبل از جفتگیری (برای افزایش میزان تیمکریزی) ،دوره جفتگیاری و بالفاصاله
بعد از آن (برای حداقل نمودن تلفات جنین) ،اواخر آبستنی (برای جلوگیری از کااهش وزن تویاد باره) و اوایال دوره
شیردهی (برای بهبود سرعت رشد بره) میباشد ( .)7وزن بدن گوسفند تحت تاثیر عواملی مانند اندازه اساکلت ،میاران
محتویات دستگاه گوارش و نمره وضعیت بدن میش میباشد ( .)30امتیاز وضعیت بدنی 1برای اویین بار توسط جفریاز
ارائه شد ( )13و سپس توسط راسل و همکاران ( )1969توسعه یافت .نمره یا امتیاز وضعیت بدن گوسفند میزان چاقی
و الغری حیوان زنده را مشی
منابع خوراك ،تشیی

میکند و هدف اصلی از پیشنهاد آن ،کنترل وضعیت تغذیهای برای افزایش بهرهوری از

تفاوتهای کوچک در ظاهر حیوانات ،آگاهی فوری از افت وضعیت بدنی و پیگیاری تغییارات

در تغذیه و وزن حیوان میباشد (.)17
آگاهی از وضعیت امتیاز بدن میشها و تغییرات آنها در طول دوره توییدملل می تواناد منجار باه بهباود وزن تویاد
برهها ،تعداد بره در هر زایش و نرخ زندهمانی برهها شود ( .)19میشهایی کاه وضاعیت بادنی مناسابتاری در زماان
برهزایی دارند ،معموال برههای درشتتری نیز تویید مینمایند .عالوه بر این ،افزایش امتیاز وضعیت بدنی میش در زمان
برهزایی ،اثر مستقیمی بر زندهمانی بره (به ویژه در برههای دوقلو) دارد .تلفات بیشتر در برههای حاصل از میشهایی باا
امتیاز وضعیت بدن کمتر از  ،2/5گزارش شده است (.)23
وراثتپذیری نمره وضعیت بدنی در مطایعات میتل  ،کم تا متوسط ( )33و تکرارپذیری آن ،زیااد ( )15گازارش
شده است که نشان میدهد میشهایی که از یحاظ امتیاز وضعیت بدنی در یک زمان در رتبه باال یا پاایین قارار گیرناد،
در زمانهای دیگر نیز رتبه مشابهی را کسب مینمایند .عالوه بر این ،در نظار گارفتن امتیااز وضاعیت بادنی مایش در
ارزیابی ژنتیکی می تواند منجر به بهبود عملکرد مادری در جمعیت شود (.)34
در بسیاری از مطایعات نمره وضعیت بدن میش به عنوان شاخ

وضعیت چاقی و الغری میش برای نژادهای بدون

دنبه استفاده شده است ( 28 ،18 ،16 ،8و  ،)35ویی به نظر می رسد این شاخ

در مورد گوسفندان دنبه دار نیاز قابال

استفاده باشد ( 12 ،9 ،7 ،2و  .)22در نژادهای دنبهدار هر چه پوشش بافتهای ماهیچه و چربی بر زوائد افقی و عمودی
مهرهای کمر و باالی ناحیه قلوهگاه بیشتر باشد ،تیزی کمتری احساس شود و ماهیچههای طویی بیشاتر باه دسات آیاد،
حاکی از باالتر بودن نمره بدنی و چاقتر بودن حیوان است (.)7
پژوهشهایی در زمینه تاثیر امتیاز وضعیت بدن میش بر خصوصیات تویید و توییادملل در نژادهاای افشااری ( 2و
 ،)21کردی ( ،)7یری بیتیاری ( ،)32سانجابی ( )12و فراهاانی ( )20انجاام شاده اسات .ویای تااکنون مطایعاهای در
گوسفندان شال گزارش نشده است .از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثر امتیاز بدنی میش در زمان جفتگیاری بار
صفات وزن بدن بره در سنین میتل

و همچنین تعداد بره در هر زایش می باشد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر روی  147راس میش نژاد شال با دامنه سن یک تا شش ساال و وزن  45تاا  75کیلاوگرم ،در یاک
واحد گوسفنداری در روستای کهک شهرستان تاکستان در سال 1393انجام شد .کلیاه مایشهاای ماورد مطایعاه دارای
)1. Body Condition Score (BCS
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شماره گوشهای فلزی بوده و در محلی جداگانه از قوچها و برهها نگهداری می شدند .عمل فالشینگ  20روز قبل از
شروع قوچاندازی انجام شد .خوراك دوره فالشینگ میشها در جدول  1ارائه شده است .باه ازای هار مایش روزاناه
 300گرم خوراك داده شد و یونجه و کلش گندم نیز در اختیار دام قرار گرفت.
جدول  :1اجزا تشکیلدهنده و ترکیب مواد مغذی جیره
اجزای جیره

درصد

Ingredients of diets

Percent

دانه جو

58

Table 1. Ingredient and nutrient composition of diet
درصد
مواد مغذی جیره
Nutrient composition

ماده خشک (درصد)

89.98

Barley grain

تفایه چغندر قند

)Dry Matter (DM) (%
29

انرژی قابل متابوییسم (مگاکاری بر کیلوگرم)

Beet pulp

سبوس گندم

عصاره اتری (درصد)

Wheat bran

1.37
)Ether extracts (EE) (%

2.5

پروتئین خام (درصد)

Mineral supplements

مکمل ویتامین

1.99

)Metabolisable energy (Mcal/kg
10

مکمل مواد معدنی

Percent

10.64
)Crude protein (%

0.5

کلسیم (درصد)

Vitamin Supplements

0.574
)Calcium (%

فسفر (درصد)

0.354
)Phosphorus (%

روش جفتگیری در گله بهصورت آزاد بوده و در شروع فصل جفتگیری تعداد  11رأس قوچ در گله رها شد.
اندازهگیری نمره وضعیت بدنی ،وزن زنده و سن میشها 10 ،ایی  12روز قبل از جفتگیری انجام شد .برای تعیین
امتیاز بدنی از روش راسل وهمکاران ( )26استفاده شد .در این روش ،میشها از نظر امتیاز وضعیت بدنی با فاصله 1
واحد ،به پنچ گروه از  1تا  5تقسیم شدند .تعیین نمره وضعیت بدنی با استفاده از انگشتان دست ،از طریق یمس زواید
افقی و عمودی چهار عدد از مهرههای کمری پشت و دنده آخر براساس معیارهای زیر انجام شد:
امتیاز  :1میشها خیلی الغر و استیوانی بوده ،زواید عرضی و شوکی در پشت حیوان خیلی تیز می باشد .در این
حایت ،حیوان عمال فاقد ذخیره چربی بوده و ماهیچهها نیز تحلیل رفته اند.
امتیاز  :2بافت ماهیچهای دارای عمق کافی و زواید به صورت صاف و مدور احساس میشود ،اما پوشش چربی اندك
می باشد.
امتیاز  :3بافت ماهیچهای گسترش یافته و اطراف زائده عرضی را پر کرده ،زوائد عرضی با فشار میتصر نوك انگشتان
قابل یمس بوده وبافت ماهیچهها الیه نازکی از چربی پر شده است.
امتیاز  :4انتهای زوائد عرضی فقط با فشار انگشتان قابل یمس بوده و انتهای زائده شوکی به علت رشد ماهیچه در
طرفین آن به صورت یک گودی یمس می شود و یک پوشش نسبتا ضییم از چربی روی بافت ماهیچهها قابل یمس
است.
امتیاز  :5حیوان خیلی چاق بوده و زوائد عرضی غیر قابل یمس است و یک شیار باریک در پوشش چربی باالی زائده
شوکی وجود دارد.
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به منظور بررسی اثر وضعیت بدنی میش بر صفات مورد مطایعه (شامل وزن توید ،وزن شیرگیری و وزن  5ماهگی
برهها و تعداد بره در هر زایش) از نرمافزار  )2004( Minitab 14استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رویه
( GLMبرای صفات وزن بدن) و ( Logisticبرای صفت تعداد بره در هر زایش) انجام شد .مقایسه میانگینها با استفاده
از آزمون توکی کرامر انجام شد .مدل آماری مورد استفاده برای صفات وزن بره در سنین میتل

به شرح زیر بود:



yijklm    Ai  B j  Sk  Ll  b(ewm  ew)  eijklm

در این رابطه ، yijklm ،صفات وزن بدن؛  ، میانگین صفت ، Ai ،اثر ثابت امتیاز وضعیت بدنی میش؛  ، B jاثر ثابت
سن میش ، S k ،اثر ثابت جنس بره؛  ، Llاثر ثابت تعداد بره در هر زایش ، b ،ضریب تابعیت مشاهدات مورد نظر از
متغیر کمکی 1وزن میش؛  ، ewmمتغیر کمکی وزن میش،



ew

 ،میانگین وزن میش و  ، eijklmاثر باقیمانده است .برای

صفت وزن شیرگیری ،وزن توید به عنوان متغیر کمکی و برای صفت وزن  5ماهگی ،اوزان توید و شیرگیری به عنوان
متغیر کمکی در مدل در نظر گرفته شد.

مدل آماری مورداستفاده برای تحلیل یجستیک در نماد ماتریس به صورت

زیر بود:

p
e Xb
(Ln
)  Xb
p
,
1 p
1  e Xb
در این روابط ،p ،احتمال وقوع دوقلوزایی؛  ،eعدد نپر؛  ،Xماتریس ضرایب مربوط به اثرات ثابت و  ،bبردار اثرات
محیطی وارد شده در مدل (امتیاز وضعیت بدنی میش ،سن میش و وزن میش) است.
نتايج و بحث
آمار توصیفی صفات مورد مطایعه در جدول  2و فراوانی میشها در گروههای میتل

براساس وضعیت بدنی ،سن

و وزن در جدول  3ارائه شده است .امتیاز وضعیت بدنی میشهای مورد مطایعه در دامنه  1تا  5قرار داشت و
میشهای با امتیاز  3و  5بهترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند .میشهای  4سایه و میشهایی با دامنه وزنی 63
تا  68کیلوگرم ،بیشترین فراوانی را در جمعیت مورد مطایعه داشتند.
جدول  :2آمار توصیفی صفات مورد مطالعه
Table 2. Descriptive statistics of the studied traits
صفت

تعداد

Trait

Number

خطای معیار  ±میانگین

ضریب تغییرات ()%

Mean ± Standard
error
61.42 ± 0.56

حداقل

حداکلر

Minimum

Maximum

45

75

147

3.33 ± 0.12

1

6

44

))Birth weight( (kg

147

3.26 ± 0.02

2.8

3.8

7

وزن شیرگیری ))Weaning weight((kg

وزن میش

))Ewe weight( (kg

سن میش

)Ewe ( (year

)age
وزن توید
وزن  5ماهگی
))Fifth month weight( (kg
تعداد بره در هر زایش

()Litter size

147

Coefficient of
)variation (%
11

147

18.48 ± 0.17

15

24

12

147

27.44 ± 0.16

23

32

7

147

1.35 ± 0.03

1

2

34

1. Covariate
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جدول  :3فراوانی میشها در گروههای مختلف وضعیت بدنی ،سن و وزن
Table 3. Ewe frequencies in different groups of body condition score (BCS), age and body weight
فراوانی
فراوانی
نمرهوضعیت
وزن میش
فراوانی نسبی ()%
تعداد
تعداد
میش
سن
تعداد
نسبی ()%
نسبی ()%
بدنی
Ewe
Relative
Number

Relative
frequency

1

28

19

1

2

32

22

2

29

3

53

36

3

30

20

4

23

15

4

32

22

63-68

5

11

7

5

17

11

69-75

6

18

12

BCS

اثر عوامل میتل

Ewe age

Number

Number

Relative
frequency
18

frequency

weight

21

14

45-50

26

19

51-56

29

19

57-62

31

21

46

31

15

10

بر صفات وزن بره و تعداد بره در هر زایش در جدول  4ارائه شده است .اثر جنس و تعداد بره

در هر زایش بر وزن بدن برهها در سنین میتل

معنیدار بود ( .)P<0/05هر چند وزن میش اثر معنیداری را بر

صفات وزن بدن برهها نداشت ،اما امتیاز وضعیت بدنی آنها بر وزن برهها در سنین میتل

و همچنین بر تعداد نتاج

یک زایش ،معنیدار بود .این مطلب اهمیت وضعیت بدنی مادران را قبل از جفتگیری در مقایسه با وزن بدن آنها در
زمان زایش ،بر وزن توید و اوزان بعدی نتاج آنها نشان می دهد .سن میش بر تعداد نتاج هر زایش و همچنین وزن
توید برهها تاثیر معنیداری داشت ( ،)P<0/05اما این اثر با افزایش سن برهها ،کاهش یافت ،بهطوری که تاثیر سن مادر
بر اوزان شیرگیری و  5ماهگی برهها از یحاظ آماری معنیدار نبود ( .)P>0/05اثر وزن توید برهها بر صفات وزن
شیرگیری و وزن  5ماهگی از یحاظ آماری معنیدار بود ( )P<0/001و برههای سنگینتر در زمان توید ،وزن شیرگیری
و  5ماهگی بیشتری داشتند که بیانگر ارتباط ملبت بین اوزان بدن در سنین میتل

است .تعداد بره در هر زایش نیز

تحت تاثیر وزن ( ،)P <0/05نمره بدنی ( )P<0/001و سن میش ( )P<0/01قرار داشت.
جدول  :4اثر عوامل مختلف بر صفات مورد مطالعه
عامل ))Factor
صفت )(Trait

جنس
Sex

Table 4. The effects of different factors on studied traits
وزن توید بره
تعداد بره در هر
سن میش
امتیاز بدنی میش
وزن میش
Lamb birth
زایش
Ewe age

weight

Ewe weight

BCS

()Birth weight

***

***

NS

**

*

-

وزن شیرگیری

()Weaning weight

***

***

NS

*

NS

***

وزن  5ماهگی

()Fifth month weight

***

*

NS

**

NS

***

-

-

*

***

**

-

Litter size

وزن توید

تعداد بره در هر زایش

()Litter size

 :nsغیر معنیدار ()Non significant؛ * :در سطح  5درصد معنیدار ()P<0.05؛ ** :در سطح  1درصاد معنایدار ( )P<0.01و *** :در
سطح  0/1درصد؛ معنیدار ()P<0.001
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مقایسه میانگین حداقل مربعات صفات وزن بدن به تفکیک جنس و تعداد بره در هر زایش در جدول 5نشان داده
شده است .میانگین وزن برههای نر در زمان توید ،شیرگیری و  5ماهگی به طور معنیداری بیشتر از برههای ماده بود
( .)P<0/001برههای یک قلو نیز وزن توید ،شیرگیری ( )P<0/001و  5ماهگی ( )P<0/05بیشتری را نسبت به برههای
دوقلو نشان دادند .در مطایعهای که بر روی گوسفندان نوردوز 1در ترکیه انجام شد ،اثر جنس برهها بر وزن توید
معنیدار ( ،)P<0/01ویی بر وزن بدن در سنین  90 ،60 ،30و  120روزگی معنیدار نبود .همچنین برههای تکقلو تنها
در زمان توید وزن بیشتری را نسبت به برههای دوقلو نشان داده و تفاوت معنیداری در وزن بدن برههای تک قلو و
دوقلو در سایر سنین مشاهده نشد ( .)14در مطایعهای دیگر روی گوسفندان نوردوز ( ،)36برههای نر در زمان توید،
 90و  180روزگی وزن بیشتری را (به ترتیب  1 ،0/5و  2/3کیلوگرم) نسبت به برههای ماده نشان دادند (.)P<0/01

برتری میانگین وزن برههای یک قلو به دوقلو نیز در این سنین (به ترتیب  1/6 ،0/9و  2/3کیلوگرم) ،معنیدار بود
( .)P<0/01وزن توید کمتر در برههای چند قلو نسبت به برههای تک قلو به دییل فضای محدود رحم در گوسفند و
سایر پستانداران می باشد .با افزایش تعداد بره در هر زایش ،وزن بدن برهها نیز کاهش می یابد .وزن توید در برههای
دوقلو ،سهقلو و چهارقلو به ترتیب  75 ،87و  62درصد برههای تکقلو گزارش شده است (.)10
جدول  :5مقایسه میانگین حداقل مربعات ( ±خطای معیار) صفات وزن بدن به تفکیک جنس و تعداد بره در هر زایش
Table 5. Comparison of least square means (± standard error) for body weight traits in different sex and
litter size groups
تعداد بره در هر زایش ()Litter size
جنس ()Sex
صفت
نر ()Male

ماده ()Female

1

2

3.36 ± 0.02a

3.09 ± 0.02b

3.41 ± 0.02 a

3.04 ± 0.02 b

()Weaning weight

18.77 ± 0.17 a

17.77 ± 0.21 b

19.10 ± 0.18 a

17.44 ± 0.27 b

وزن  5ماهگی ()Fifth month weight

27.63 ± 0.16 a

26.61 ± 0.19 b

27.53 ± 0.17 a

26.71 ± 0.25 b

وزن توید
وزن شیرگیری

()Birth weight

مقایسه میانگین حداقل مربعات صفات مورد مطایعه در گروههای امتیاز وضعیت بدنی در جدول  6آورده شده
است .اثر امتیاز بدنی بر صفات وزن بدن در سنین میتل

معنیدار بود و برههای حاصل از میشهای با امتیاز بدنی 3

و باالتر وزن بدن بیشتری در زمان توید ،شیرگیری و  5ماهگی داشتند .وطن خواه و همکاران ( )2012اثر معنیدار
امتیاز بدنی میشهای نژاد یری بیتیاری را بر صفت وزن توید برهها گزارش کردهاند ( .)32در مطایعه علیاری و
همکاران ( )2012در گوسفندان نژاد افشاری ،وزن توید برهها در میشهای با امتیاز وضعیت بدنی  ،3بیشتر بود ( .)2در
تحقیقی دیگر که به منظور بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات تویید و توییدملل در دو نژاد همدانی 2و
کرادی 3انجام شد ،میشها از یحاظ وضعیت بدنی به چهار گروه ( 3 ،2 ،1و  )4تقسیم شدند .برههای حاصل از
میشهای با امتیاز بدنی  ،3وزن بدن بیشتری را در زمان توید  90 ،56و  120روزگی نشان دادند ( .)5جلیلیان و معینی
( )2013اثر وضعیت بدنی میشهای نژاد سنجابی را بر وزن توید و شیرگیری برهها معنیدار گزارش کردند .در این
تحقیق ،برههای حاصل از میشهایی با نمره وضعیت بدنی  2/5و  ،3بیشترین وزن توید و میشهای با نمره بدنی  3و
 3/5بیشترین وزن شیرگیری را نشان دادند .در تحقیقی دیگر در گوسفند فراهانی ،بیشترین وزن توید 2 ،1 ،و  3ماهگی
1. Norduz
2. Hamdani
3. Karadi
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در برههای حاصل از میشهایی با وضعیت بدنی  2/5و  3مشاهده شد .در این تحقیق نتیجهگیری شد که وضعیت
امتیاز بدنی مناسبتر ،منجر به راندمان توییدملل بیشتر و تویید برههای با وزن توید و شیرگیری باالتر می شود (.)20
همچنین پیشنهاد شده است که تغذیه میشها براساس نمره امتیاز بدنی آنها در زمان شیردهی می تواند منجر به وزن
شیرگیری مناسبتر در برهها شود ( .)9نتایج مشابهی نیز توسط سایر محققین گزارش شده است ( 27 ،19و .)29
برخالف نتایج ارائه شده توسط این محققین ،در بعضی مطایعات اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن
برهها غیرمعنیدار گزارش شده است .در یک مطایعه در گوسفندان نوردوز ،امتیاز وضعیت بدنی میشها در زمان
برهزایی در دامنه ای از  2/5تا  3/5اندازهگیری شد .امتیاز وضعیت بدنی میشها اثر معنیداری را بر صفات وزن بدن
برهها (از توید  120روزگی) نداشت ( .)14در مطایعه کریپس و همکاران ( )2008نیز تفاوت معنیداری در صفات وزن
توید و رشد پس از توید در برههای متعلق به دو گروه با امتیاز وضعیت بدنی کم ( )BCS= 2و زیاد ( BCSبیشتر از )3
مشاهده نشد ( .)4نتایج مشابهی نیز توسط کنیان و همکاران ( )2012در گوسفندان رامنی 1گزارش شده است (.)16
جدول  :6مقایسه میانگین حداقل مربعات ( ±خطای معیار) صفات مورد مطالعه در گروههای امتیاز بدنی میش
Table 6. Comparison of least square means (± standard error) for body weight traits and litter size in
different BCS groups of ewes
امتیاز وضعیت بدنی ()BCS

صفت ()Trait
()Birth weight

وزن توید

وزن شیرگیری()Weaning weight
وزن  5ماهگی
()Fifth month weight
تعداد بره در هر زایش ()Litter size

در مطایعات میتل

1

2

3

4

5

3.03 ± 0.07 c

3.15 ± 0.04 b

3.31 ± 0.02a

3.34 ± 0.04a

3.28 ± 0.07a

17.18 ± 0.61c

17.92 ± 0.37b

18.88 ± 0.17a

18.85 ± 0.35a

18.52 ± 0.33a

26.65 ± 0.57b

27.41 ± 0.34a

27.73 ± 0.16a

27.37 ± 0.32a

26.43 ± 0.64b

1.09 ± 0.12 c

1.03 ± 0.14 c

1.76 ± 0.05 a

1.70 ± 0.10a

1.25 ± 0.16b

نتایج متغیری در رابطه با اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن بره گزارش شده

است که می تواند ناشی از تفاوت در زمان اندازهگیری وضعیت بدنی ،کیفیت تغذیه میش ،نژاد مورد مطایعه و همچنین
نحوه ارزیابی صفت باشد .در بعضی مطایعات ،امتیاز وضعیت بدنی میش در طول دوره آبستنی ارزیابی شده است .در
اواخر آبستنی نیاز غذایی میش بهویژه در آبستنی چندقلو افزایش مییابد و در شرایطی که این نیاز از طریق تغذیه
تامین نشود ،ذخایر بدن برای تامین آن استفاده می شوند .در این شرایط احتماالً تاثیر امتیاز بدنی میش بر رشد جنین و
وزن توید افزایش مییابد (.)17
در بعضی از مطایعات انجام شده در رابطه با امتیاز وضعیت بدنی ،بهمنظور تصحیح اثر وزن میش بر وزن بدن بره،
از نسبت وزن بره به وزن میش استفاده شده است ( 6و  ،)32اما در تحقیق حاضر با توجه به در نظر گرفتن وزن میش
بهعنوان یک متغیر کمکی در مدل ،اثر آن بر مشاهدات وزن بدن برهها تصحیح شده ،یذا صفت وزن بدن در سنین
میتل

به تنهایی بررسی شد .همچنین عدم معنیداری اثر وضعیت بدنی میش بر صفت وزن شیرگیری و سنین باالتر

در بعضی مطایعات میتواند بهدییل عدم تصحیح دادههای این سنین برای وزن توید باشد .در تحقیق حاضر ،وقتی اثر
وزن توید به عنوان یک متغیر کمکی در مدل مربوط به اوزان شیرگیری و  5ماهگی برهها درنظر گرفته نشد ،اثر امتیاز
1. Romney
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وضعیت بدنی بر این صفات معنیدار نبود ( ،)P>0/05اما وقتی وزن توید به عنوان یک متغیر کمکی در مدل وارد شد،
اثر امتیاز وضعیت بدنی بر صفات وزن شیرگیری ( )P<0/05و  5ماهگی ( )P<0/01برهها از یحاظ آماری معنیدار شد.
در تجزیه و تحلیل یجستیک صفت تعداد بره در هر زایش ،اثر امتیاز بدنی میش بر تعداد بره در هر زایش معنیدار
نبود ( .)P>0/05نسبت احتمال دوقلوزایی در نمره بدنی  1تا  5به ترتیب  0/816 ،1/390 ،0/176 ،0/000002و 0/036
بود .کمترین نسبت احتمال دوقلوزایی در نمره بدنی  1و بیشترین نسبت احتمال در نمره بدنی  3مشاهده شد .با توجه
به عدم معنیداری اثر امتیاز وضعیت بدنی بر تعداد بره در هر زایش در مدل یجستیک ،نتایج جدول آناییز واریانس نیز
برای این صفت ارائه شد (جدول  .)6در تجزیه و تحلیل براساس رویه  ،GLMاثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر تعداد
نتاج در هر زایش معنیدار بود ( .)P<0/001بیشترین میزان دوقلوزایی در میشهایی با امتیاز بدنی  3مشاهده شد .در
جمعیت موردمطایعه ،در میشهایی با امتیاز بدنی  1و  ،2دوقلوزایی مشاهده نشد و میزان دوقلوزایی در میشهایی با
امتیاز بدنی  5نسبت به میشهای با امتیازهای بدنی  3و  4کاهش یافت .این نتایج در راستای نتایج به دست آمده
توسط علیاری و همکاران ( )2012بود که کاهش در برههای متوید شده به میشهای زایمان کرده را در میشهای با
امتیاز بدنی بیشتر از  3/5گزارش کردند ( .)2نتایجی مشابه نیز توسط جلیلیان و معینی ( )2013در گوسفندان سنجابی
ارائه شده است .در این پژوهش میشهایی با امتیاز بدنی  ،3عملکرد بهتری را در درصد برههای متوید شده به ازای هر
میش نشان داده و درصد برهزایی در میشهایی با امتیاز بدنی  3/5و بیشتر کاهش یافت ( .)12در مطایعهای دیگر بر
روی چهار نژاد گوسفند در اروگوئه ،با افزایش امتیاز بدنی میش از  2تا  ،4میانگین تعداد بره در هر زایش از  0/94تا
 ،1/38افزایش و تعداد میشهای قصر ،کاهش یافت ( .)11امتیاز وضعیت بدنی به عنوان یک راهنمای مدیریتی برای
تغذیه میشها در دوره قبل ،طول دوره جفتگیری و بعد از آن شناخته شده است .به منظور بهبود عملکرد توییدمللی در
میشهایی با امتیاز وضعیت بدنی پایین ،می توان از فالشینگ استفاده نمود (.)7
مقایسه میانگین حداقل مربعات صفات مورد مطایعه در سنین میتل

میش در جدول  7نشان داده شده است .اثر

سن میش تنها بر صفت وزن توید و تعداد بره در هر زایش معنیدار بود .بیشترین میزان دوقلوزایی در میشهای  3و 4
سایه مشاهده شد .در پژوهشی در گوسفندان مرینوس ،بیشترین درصد چندقلوزایی (حدود  89درصد) در سنین  3/5تا
 4/5سال گزارش شد ( .)1در پژوهشی دیگر در گوسفندان افشاری ( ،)21اثر سن بر صفات وزن توید ،وزن شیرگیری
و برههای متوید شده به ازای میشهای آمیزش کرده معنیدار نبود ( .)P>0/05در مطایعه امامی میبدی و همکاران
( ،)1378اثر سن مادر بر صفات نسبت مجموع وزن توید و شیرگیری برهها به وزن میش ،معنیدار نبود ،گرچه
مادرهای  5سایه بیشترین مقدار را برای صفات فوق نشان دادند ( .)6در یک تحقیق در گوسفندان منطقه گرمسیری،
اثر سن مادر بر وزن توید برهها معنیدار گزارش شد و بیشترین وزن توید در برههای حاصل از میشهای  6سایه
مشاهده شد ( .)25در مطایعهای بر روی توده گوسفندان کردی غرب کشور ،گزارش شده است که با افزایش سن،
امتیاز وضعیت بدنی میشها افزایش یافته و پس از یک حداکلر  ،1در سنین باالتر از  5یا  6سال کاهش می یابد .این
نتایج می تواند به دییل حذف تدریجی میشهایی باشد که از یحاظ توییدملل مشکل دارند .همچنین با افزایش سن از 2
به  5سال ،نسبت میشهای قصر به طور معنیداری کاهش می یابد (.)7

1. Peak
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جدول  :7مقایسه میانگین حداقل مربعات ( ±خطای معیار) صفات مورد مطالعه در سنین مختلف میش
Table 7. Comparison of least square means (± standard error) for body weight traits and litter size in
different groups of ewe’s ages.
سن میش ()Ewe age
صفت ()Ttait
1

وزن توید
()Birth weight
وزنشیرگیری
()Weaning weight
وزن  5ماهگی
()Fifth month weight
تعداد بره در هر زایش
()Litter size

2

3

4

5

6

3.28 ± 0.10 a

3.23 ± 0.02 ab

3.20 ± 0.02 ab

3.23 ± 0.02 ab

3.16 ± 0.03 b

3.16 ± 0.03 b

18.40 ± 0.40

18.41 ± 0.26

18.34 ± 0.25

17.98 ± 0.22

18.30 ± 0.35

18.21 ± 0.32

27.40 ± 0.37

27.06 ± 0.24

27.23 ± 0.16

27.16 ± 0.21

26.92 ± 0.32

27.04 ± 0.29

1.34 ± 0.09c

1.37 ± 0.06 bc

1.42 ± 0.06 ab

1.43 ± 0.05 ab

1.14 ± 0.08 e

1.24 ± 0.07 d

مقایسه میانگین حداقل مربعات صفات وزن بدن و تعداد بره در هر زایش در گروههای وزنی میش در جدول 8
ارائه شده است .وزن میشها از  45تا  75کیلوگرم متغیر بود .وزن میش اثر معنیداری بر صفات مورد مطایعه نداشت
( .)P>0/05در تحقیقی که توسط امامی میبدی و همکاران ( )1378بر روی گوسفند بلوچی انجام شد ،با اضافه شدن
وزن میشها تا گروه وزنی  40/5تا  45کیلوگرم ،وزن توید برهها افزایش یافت ( ،)P</01اما در اوزان باالی 45
کیلوگرم با افزایش وزن میش ،افزایش معنیداری در وزن توید برهها مشاهده نشد .روند مشابهی نیز در مورد وزن
شیرگیری برهها گزارش شد ( .)6این نتایج در تضاد با نتایج سایر محققین بود که افزایش در وزن توید و شیرگیری
برهها را با افزایش وزن میش گزارش کردند ( 9 ،1و  .)24اثر وزن میش بر تعداد بره در هر زایش نیز در این مطایعات
ملبت گزارش شده است ( 9 ،1و  .)24گبر و همکاران ( ،)2016افزایش در وزن توید و وزن شیرگیری برهها ،تعداد بره
در هر زایش و تعداد بره شیرگیری شده به ازای هر میش را با افزایش وزن میش در زمان تلقیح گزارش نمودند.
براساس نتایج این تحقیق ،میشهایی که خود در زمان توید به دییل یک قلو بودن ،وزن توید و در نتیجه وزن شیرگیری
و افزایش وزن روزانه بیشتری داشتند ،به دییل سنگینتر و درشت جلهتر بودن در زمان تلقیح ،نتاج بیشتری را تویید
کرده و مجموع وزن بره بیشتری را نیز نشان دادند ( .)9وزن شیرگیری بیشتر در برههای حاصل از میشهای سنگین تر،
می تواند به دییل تویید شیر بیشتر توسط میشهایی با ذخیره چربی بدنی باالتر باشد ( .)17همچنین گزارش شده است
که انتیاب میشهای سنگینتر ،به دییل همبستگی ژنتیکی ملبت بین وزن بدن و تعداد بره در هر زایش ،منجر به
افزایش چند قلوزایی میشود (.)3
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 خطای معیار) صفات مورد مطالعه در گروههای وزنی میش±(  مقایسه میانگین حداقل مربعات:8 جدول
Table 8. Comparison of least square means (± standard error) for body weight traits and litter size in
different ewe’s body weight groups
)گروه بندی وزن میش (کیلوگرم
)Ttait( صفت
Ewe’s body weights (kg)
69-75

63-68

57-62

51-56

45-50

3.18 ± 0.07

3.17 ± 0.04

3.28 ± 0.04

3.27 ± 0.06

3.28 ± 0.10

18.67 ± 0.63

18.37 ± 0.41

17.97 ± 0.34

17.79 ± 0.54

18.35 ± 0.99

27.43 ± 0.59

27.19 ± 0.38

27.20 ± 0.31

26.71 ± 0.51

26.98 ± 0.92

1.29 ± 0.18

1.42 ± 0.12

1.24 ± 0.09

1.28 ± 0.16

1.33 ± 0.29

)Birth weight( وزن توید
وزن شیرگیری
)Weaning weight(
 ماهگی5 وزن
)Fifth month weight(
تعداد بره در هر زایش
)Litter size(

نتیجهگیری
و تعداد بره در هر زایش

 اثر امتیاز بدنی بر صفات وزن بدن بره در سنین میتل،براساس نتایج تحقیق حاضر

 ماهگی نشان5  شیرگیری و، و باالتر وزن بدن بیشتری در زمان توید3 معنیدار بوده و برههای میشهایی با امتیاز بدنی
 بنابراین پیشنهاد میشود که به. مشاهده شد3  همچنین بیشترین میزان دوقلوزایی در میشهایی با امتیاز بدنی.دادند
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Abstract1
Background and objectives: Body condition score of sheep depends on the amounts of muscle
and fat tissues in horizontal and vertical lumbar vertebrae that show the obesity of live animal.
This rating also controls body condition of ewe to detect physical changes and can modify farm
management toward improving productive and reproductive traits and thus farm efficiency. The
aim of this study was to investigate the effect of BCS of ewes on lamb body weight and litter
size in Chaal sheep.
Materials and methods: Body condition scores of 147 ewes with the age of one to six years
old and body weight of 45 to 75 kg were used in a sheep farm located in Takestan County,
Qazvin, Iran. Body condition scores of ewes were recorded at 10 to 12 days before mating.
Ewes were divided based on BCS into five groups with an increment of one unit (1, 2, 3, 4 and
5). Body condition scores were measured by hand and feeling the muscle and fat tissues along
the backbone (between the four last lumbar vertebrae of the spine and the last rib). Minitab 14
was used to estimate the effects of body condition scores on litter size and lamb body weights at
birth, weaning and fifth months of age. General linear model and Logistic procedures were used
for analyzing body weight traits and litter size, respectively.
Results: Effects of sex and litter size were significant on lamb body weights and male and
single lambs were heavier than female and twine lambs at birth, weaning and fifth month of age.
Ewe weight did not show significant effect on lamb body weight traits. Ewe age had a
significant effect on birth weight and non-significant effects on weaning and fifth month body
weights. Also, lamb birth weight had a significant effect on latter body weights and heavier
lambs at birth showed more weights at weaning and fifth month. Body condition score showed
significant effect on litter size and lamb weights at different ages. Lamb of ewes with BCS 3
and higher were heavier at birth, weaning and 5th month. The highest rate of twinning was
recorded in ewes with BCS 3.
Conclusion: These results suggested that Chaal ewes with at the least BCS of 3 at mating had
better productive performance and flushing could be used to improve productive and
reproductive abilities in ewes with less BCS.
Keywords: Chaal sheep, Body condition score, Body weight, Number of lambs per lambing
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