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  هاي لري بختیاري  برهراندمانبررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر 
 

  محمود وطن خواه
  دانشیار بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهرکرد

  30/11/91: رش؛ تاریخ پذی29/7/91: تاریخ دریافت
  1چکیده 

 رأس 71 تعداد ها،  رشد برهراندمانمانی و   از آغوز بر زندهدست آمده بهایمنی ثیر أت تعیین منظور به  
به تعداد ( ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري بختیاري واقع در شهرکرد میش آبستن از گله

ها دو هفته قبل از زایش، از خون  ن میشگیري از خو نمونه . طور تصادفی انتخاب شد  به) راس360
پس از . عمل آمد ه ساعت بعد از زایمان ب8 تا 1ها   ساعت بعد از تولد و از آغوز میش36ها  بره

ها و غلظت  ها و آغوز میش ها، بره  میشسرم G، میزان ایمونوگلوبولین  ها ها و بره استخراج سرم میش
میانگین غلظت نتایج نشان داد که . گیري شد اندازهها  و بره ها  میشسرم، ها  میشپروتئین کل در آغوز

گرم بر   میلی86/7 و 48/48، 33/21ترتیب   به  در سرم میش، آغوز میش و سرم  برهGایمونوگلوبولین 
ها با تمام  مرگ و میر بره. دبو گرم بر لیتر 77/65 و 48/114،  98/71ترتیب  پروتئین کل به لیتر و میلی

طوري که میانگین حداقل مربعات  هب. نشان داد) >P 05/0(داري  رابطه معنیه ایمنی مربوط بصفات 
غلظت صفات . هاي زنده مانده بود تر از بره هاي تلف شده پایین  در برهمربوط به ایمنیهمه صفات 

ها نداشت  داري بر رشد در بره ثیر معنیأها ت ها و آغوز میش ها و بره مربوط به ایمنی در سرم میش
)05/0 P> .( ،ها را بهبود  توان سطح ایمنی در بره ها قبل از زایش، می با بهبود سطح ایمنی میشبنابراین

  . بخشید و میزان تلفات را کاهش داد
  

  . رشد، بره، لري بختیاري مرگ و میر،  ایمنی، آغوز،: کلیديهاي واژه
 

                                                             
  vatankhah_mah@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه 
واسـطه پـائین بـودن صـفات     ه ، ب تولید برهاي برها،  هزینه نگهداري حیوان ماده نسبت به کل هزینه      

 افزایش میزان بـاروري، تعـداد بـره در هـر            .باشد مثل، باالتر از هزینه مشابه در طیور می        مرتبط با تولید  
هـاي اقتـصادي و    نقش بسزائی در کاهش هزینه   ها   ها تا شیرگیري و رشد بره      مانی بره   زایش میش، زنده  

اي  ها یک مسئله پیچیده بره مرگ و میر. )1985رگارتی و همکاران، فو( بیولوژیکی در تولید گوشت دارد
هـا، و   اي، مدیریتی، ژنتیک، بیمـاري  ثیر عوامل زیادي نظیر شرایط آب و هوائی، تغذیهأاست که تحت ت 

 10هاي لري بختیاري   ماهگی در بره   4ها از تولد تا سن       بره میزان مرگ و میر    .باشد زا می  عوامل عفونت 
تواند نقش بسزائی در افزایش  که کاهش آن می ) 2009وطن خواه و طالبی،     (ش شده است    درصد گزار 

  . ازاي هر راس میش در هر سال ایجاد نماید سودآوري از طریق افزایش تعداد بره شیرگیري شده به
 برآورد شده است 12/0 بین صفر تا مانی تا شیرگیري و یک سالگی زندهپذیري  میزان وراثت  

دهند که بخش  ها نشان می و این برآورد) 2009؛ وطن خواه و طالبی، 1985و همکاران، فورگارتی (
جمله ایمنی حاصل از آغوز  ژنتیکی از ها به عوامل غیر بره عمده تنوع مشاهده شده در میزان مرگ و میر

، آغوز هاي موجود در خون میش قبل از زایمان تعیین ارتباط بین میزان ایمنوگلوبین .میش بستگی دارد
ها تا  ها بعد از خوردن آغوز و همچنین تأثیر سطح ایمنی بر میزان مرگ و میر، و وزن بره و خون بره

ها از طریق تعدیل و اصالح سطح ایمنی  منظور کاهش تلفات و افزایش وزن بره زمان از شیرگیري به
ثر واقع شده و ؤ، مها تواند در کنترل و کاهش تلفات و افزایش وزن بره میش قبل از زایمان، می

بررسی میزان تأثیر ایمنی  هدف از این مطالعه بنابراین .سودآوري پرورش گوسفند را افزایش دهد
  .باشد می هاي نژاد لري بختیاري  بره رشدراندمانحاصل از آغوز بر مرگ و میر و 

  
  ها مواد و روش

د لري بختیاري واقع در گله ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفنهاي  میشبر روي این پژوهش   
صورت نیمه متحرك و روستایی  پرورش گله با توجه به اهداف ایستگاه به. شهرکرد انجام گرفت

ها و  گیري میش همه ساله جفت). 2009وطن خواه و طالبی، (گیرد  صورت می) آزادچراي نیمه (
یابد،  رت کنترل شده ادامه میصو ماه به هاي انتخاب شده از اوایل شهریورماه شروع و تا اوایل آبان قوچ

زایش . انجامد طول می به)  روز70 تا 50در حدود ( دوره فحلی 4 تا 3گیري در گله  مدت زمان جفت
ها از زمان تولد تا پایان  بره. یابد گله از اوایل بهمن ماه شروع و تا اوایل فروردین ماه ادامه می
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 روزگی از شیر گرفته 90 ± 5باشند و در سن  یشیرخوارگی در تمام ساعات شبانه روز همراه مادر م
  . شوند می

ها بر  ها و تأثیر سطوح مختلف آن منظور تعیین ایمنی حاصل از آغوز دریافت شده توسط بره به  
ها شامل وزن تولد، وزن شیرگیري و متوسط افزایش وزن  مانی و رشد بره صفات زنده(ها  میزان بره

هاي سنی مختلف از  طور تصادفی از گروه  رأس میش آبستن به71داد ، تع)روزانه از تولد تا شیرگیري
. عمل آمد گیري به ها خون  هفته قبل از زایمان از میش2انتخاب و )  رأس360به تعداد (گله ایستگاه 

 ساعت پس از زایمان از 36گیري انجام شد و  ها نیز نمونه  ساعت بعد از زایمان از آغوز آن8یک تا 
نمونه خون توسط ونوجکت بدون ماده ضد انقعاد و از .  نیز نمونه خون گرفته شدها هاي آن بره

ها و  ها و بره هاي خون میش هاي سرم پس از جداسازي سرم، نمونه. سیاهرگ جگوالر انجام گرفت
با استفاده از . نگهداري و به آزمایشگاه ارسال گردیدگراد  درجه سانتی -20ها در دماي  آغوز میش
ها و آغوز  ها، خون بره  در سرم خون میشGودیفوزیون شعاعی غلظت ایمونوگلوبولین روش ایمون

ها  آن...) کل ایمونوگلوبولین ها، آلبومین و (ها و با استفاده از روش بیوره غلظت پروتئین کل  میش
ها و در حین خون  قبل از زایمان میش). 2000احمد و همکاران، (مورد اندازه گیري قرار گرفت 

دهی براي وضعیت بدنی، بر اساس  نحوة امتیاز. ها مورد ارزیابی قرار گرفت ي، وضعیت بدنی میشگیر
راسل و همکاران، (لمس کردن ذخیرة ماهیچه و چربی در باال و اطراف ستون فقرات در ناحیه کمر بود 

ین و منظور شناسائی اثر برخی عوامل ثابت بر صفات ایمنی شامل غلظت ایمونوگلوبول به. )1969
 SAS برنامه آماري GLMها، از روش  ها و سرم خون بره پروتئین کل در سرم خون و آغوز میش

  . و مدل آماري زیر استفاده شد) 2000(
امین سن   iاثر Ai  میانگین کل، µ هر یک از مشاهدات براي صفات ایمنی، yijklm که در این مدل  

 اثر Mmامین جنس بره،  l اثرSlامین نوع تولد،  kثر  اTk  امین نمره وضعیت بدنی میش، j اثر Bj میش،
m ،امین ماه تولد برهb1 ،ضریب تابعیت خطی صفت مورد بررسی از وزن بدن میش BW وزن بدن 

  .باشد  اثر باقی مانده میeijklmمیش و 
اال، بر اثر عوامل موجود در مدل ب ها عالوه سپس براي تعیین اثر سطح ایمنی بر میزان مرگ و میر بره  

در مدل وارد شد و میانگین حداقل مربعات غلظت ) مرده یا زنده(وضعیت بره از نظر مرگ و میر 
هاي تلف شده و زنده مانده در  ها و آغوز براي بره ها، بره ایمونوگلوبولین و پروتئین کل در خون میش

  : یعنی. رفتدست آمد و مورد مقایسه آماري قرار گ هحضور سایر عوامل ثابت موجود در مدل، ب
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ijklmijklmmlkjiijklm eBWBWbMSTBAy   )( 000001 

ijklmijklmnnmlkjiijklmn eBWBWbNMSTBAy   )( 000001  
  

   .باشد می) مرده یا زنده (امین وضعیت بره n  اثرNnکه 
 وزن شیرگیري و متوسط افزایش وزنوزن تولد، رشد شامل براي تعیین اثر سطح ایمنی بر صفات   

عوامل ثابتی بر  نظر گرفته شد و عالوهته در عنوان متغیر وابس روزانه از تولد تا شیرگیري، صفات رشد به
وزن کمکی هاي  نظیر سن میش، نوع تولد، جنس بره، نمره وضعیت بدنی میش، ماه تولد بره و متغیر

عنوان متغیر  ها به و پروتئین کل در آغوز و خون میش و سرم بره IgGسن بره به روز، غلظت میش و 
  :یعنی. کمکی در مدل وارد شد

ijklmijklmijklm

ijklmmlkjiijklm
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امین سن  iاثر Ai  میانگین کل، µ، رشد هر یک از مشاهدات براي صفات yijklm که در این مدل  

 اثر Mmامین جنس بره،  l اثرSlامین نوع تولد،  k اثر Tk امین نمره وضعیت بدنی میش، j اثر Bjمیش، 
m ،امین ماه تولد برهb1 ،ضریب تابعیت خطی صفت مورد بررسی از وزن بدن میش BW وزن بدن 

براي تجزیه وزن شیرگیري و  ( ضریب تابعیت خطی صفت مورد بررسی از سن بره به روزb2 ،میش
 ضریب تابعیت خطی صفت b3  سن بره به روز،LA ،)متوسط افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیري

   .اشدب  اثر باقی مانده میeijklmو   غلظت صفت ایمنیIM، صفات مختلف ایمنیمورد بررسی از 
  

  نتایج و بحث
. نشان داده شده است  1 در جدول  خون و آغوزسطح ایمنی درمربوط به خصوصیات آماري صفات   

 و کل پروتئین در آغوز میش و Gتوان دریافت که باالترین غلظت ایمونوگلوبولین  با مقایسه این ارقام می
 هاي نژاد کلمبیا و همپشایر  روي میشدر یک مطالعه بر . ها برآورد شده است    ترین آن در سرم بره     پایین

لیتر گزارش شده اسـت   گرم بر میلی  میلی1/115 و 3/21ترتیب  ها به   در سرم و آغوز میش     IgGغلظت  
دست آمده در این مطالعه براي سرم یکسان ولی براي آغوز بیشتر  هکه با مقایر ب) 1977هانتر و همکاران، (

هاي نژادهاي پلی پی، رامبویه، تارگی، کلمبیـا،        ش و سرم بره    در آغوز می   IgGمیانگین غلظت   . باشد می
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گیلبرت و همکـاران،  (شد لیتر گزارش  گرم بر میلی  میلی 31 و   69ترتیب   هاي فاین به   لندریس و آمیخته  
در مطالعه .  باشند دست آمده در این پژوهش می هها باالتر از مقادیر ب خصوص براي سرم بره ه که ب)1988

بکله و ( دست آمد  هلیتر ب گرم بر میلی  میلی6/39ها،   سرم در میشIgGان اتیوپی غلظت بر روي گوسفند
) 2000(  احمد و همکاران . باشد ر برآورد شده در این مطالعه میاکه اندکی باالتر از مقد) 1992همکاران، 

لیتر  گرم بر میلی  میلی75/ 6 و 28/ 9ترتیب  گل را به هاي قره  و پروتئین کل در سرم برهIgGمیانگین غلظت 
 با نتایج این IgGگزارش نمودند که براي پروتئین کل با نتایج این مطالعه مطابق دارد ولی براي غلظت   

در دامنه مقادیر گزارش شده در این مطالعه مقادیر برآورد شده طورکلی اگرچه  هب. مطالعه همخوانی ندارد
هـاي    روشختار ژنتیکی در نژادهـاي مختلـف،      سا به لحاظ متفاوت بودن   براي سایر نژادها است، ولی      

با برخی از گزارشـات در سـایر نژادهـا          ... و   ، زمان خونگیري  استخراج ایمونوگلوبولین و کل پروتئین    
شـمار   این که ضریب تغییرات یک صفت، بیانگر میزان تنـوع آن صـفت بـه    با توجه به   .همخوانی ندارد 

توان دریافت که باالترین میزان تغییرپذیري یا تنوع مربوط بـه           رود، از ارقام ارائه شده در جدول می         می
ها مشاهده گردیـده     ترین آن در غلظت پروتئین کل سرم میش        ها است و پایین     سرم در بره   IgGغلظت  

ها در دریافت   توان به تنوع بین بره ها را می سرم در بره IgGغلظت باال بودن ضریب تغییرات در    . است
  .دن پستان مادر بعد از تولد نسبت دادآغوز از طریق مکی

  
   خون و آغوز سطح ایمنی در خصوصیات آماري صفات مربوط به -1جدول 

   ضریب تغییراتدرصد  انحراف استاندارد  میانگین کل  واحد  تعداد  عنوان
  mg/ml 33/21  72/3  45/17  71   سرم میشGایمونوگلوبولین 

  gr/l 98/71  60/7  56/10  71  ین کل سرم میشئپروت
  mg/ml  48/47  98/13  45/29  71   آغوز میشGایمونوگلوبولین 

  gr/l  48/114  48/14  65/12  71  پروتئین کل آغوز میش
  mg/ml  86/7  33/3  36/42  91   سرم برهGایمونوگلوبولین 

  gr/l  77/65  56/8  01/13  91  پروتئین کل سرم بره
  

 رأس قبل از شیرگیري 14ه از این تعداد  رأس بود ک91هاي متولد شده در این آزمایش  تعداد کل بره  
 38/15عبارتی دیگر در این آزمایش     هب.  رأس دیگر زنده باقی ماندند     77تلف شدند و    )  ماهگی 3سن  (

  میانگین حداقل مربعات غلظت ایمونوگلوبولین .  هاي متولد شده قبل از شیرگیري تلف شدند درصد از بره
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تصحیح شده براي سایر )  مرده یا زنده(ح مختلف وضعیت بره و پروتئین کل در خون و آغوز براي سطو
میانگین حداقل مربعات همـه  .  آورده شده است2ثر بر صفات ایمنی مورد بررسی در جدول  ؤعوامل م 

هاي زنده مانده بود و اختالف  تر از بره شدت پایین ههاي تلف شده، ب صفات مربوط به سطح ایمنی در بره
 درصد داراي تفاوت 5 و 1تر از    بود که از نظر آماري در سطح احتمال کوچک        ها به حدي زیاد      بین آن 

هاي تلف شده براي غلظت ایمونوگلوبولین  میانگین حداقل مربعات در بره). 2جدول (داري بودند  معنی
G          در سرم میش، پروتئین کل سرم میش، ایمونوگلوبولین G           ،آغوز مـیش، پـروتئین کـل آغـوز مـیش 

 67/ 29، 91/ 45، 75/ 55، 93/ 87، 57/ 70ترتیب  ها به ها و پروتئین کل سرم بره   سرم برهGایمونوگلوبولین 
هاي انجام شده توسط  در بررسی. هاي زنده مانده بودند  درصد میانگین حداقل مربعات در بره    95/87 و

هاي  با برههاي زنده مانده در مقایسه  طوري که در بره دیگر محققین هم همین نتایج گزارش شده است، به
ها بیشتر  ها، آغوز و سرم خون بره  و پروتئین کل در سرم خون میشGتلف شده، میزان ایمونوگلوبولین 

همچنین ضـریب  ). 2006؛ نوواك و پیندرن، 1988؛ گیلبرت و همکاران،     1977هانتر و همکاران،     (بود
عبارتی دیگر  هب). 3جدول  (برآورد گردیددار از صفر  معنیتابعیت میزان تلفات بر غلظت صفات ایمنی 

ها تا  با کم شدن غلظت صفات ایمنی به اندازه یک واحد، به اندازه ضرایب تابعیت، میزان مرگ و میر بره
  . شیرگیري افزایش خواهد یافت

 
  ایمنی بر صفات ها مرگ و میر برهمیزان   ضریب تابعیت-3جدول 

  ضریب تابعیت  صفت
  -007/0**   سرم میشGایمونوگلوبولین 

  -010/0**  پروتین کل سرم میش
  -010/0**   آغوز میشGایمونوگلوبولین 

  -007/0**  پروتئین کل آغوز میش
  -033/0**   سرم برهGایمونوگلوبولین 

  -016/0**  پروتئین کل سرم بره
  . درصد1تر از  دار در سطح احتمال کوچک معنی** 

  
 گرم 12/266 کیلوگرم و 83/28لوگرم،  کی90/4صورت  صفات رشد در این پژوهش بهمیانگین کل   

ـ   ترتیب براي وزن تولد، وزن شیرگیري و متوسط   به دسـت   ه افزایش وزن روزانه از تولد تـا شـیرگیري ب
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  وزن تولد ازجز ضریب تابعیت هبصفات رشد از صفات سطح ایمنی نشان داد که ضرایب تابعیت   . آمد
 داري یب از نظر آماري با صفر تفاوت معنـی    ، سایر ضرا  آغوز IgGو غلظت   کل پروتئین سرم در میش      

)05/0P>(  ضرایب تابعیت وزن تولد از کل پروتئین سرم در میش و غلظـت          .  نشان ندادندIgG   آغـوز
ایـن  . دار بودند  درصد معنی 1 و   5دست آمد که در سطح احتمال        ه گرم ب  21 ± 7 و   25 ± 12ترتیب   به
 این دو صـفت وزن تولـد بـه انـدازة ایـن ضـرایب       ین معنی است که با افزایش یک واحد به سطح       ا  هب

ضرایب تابعیت وزن تولد از سـایر صـفات ایمنـی و همچنـین ضـرایب تابعیـت وزن         . یابد افزایش می 
شیرگیري و متوسط افزایش وزن روزانه از تولد تـا شـیرگیري از همـۀ صـفات ایمنـی مـورد بررسـی               

مـورد  ایمنـی  دهند کـه تغییـرات در صـفات      این ضرایب نشان می   . از صفر نبودند   )<05/0P( دار معنی
دار نـشدن ضـرایب تابعیـت صـفات رشـد            معنی .ثیر آنچنانی بر عملکرد صفات رشد ندارند      أبررسی ت 

از صفات ایمنی مـورد   ) گیري و متوسط افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیري          خصوص وزن شیر   هب(
ی کـه داراي غلظـت پـایین بـراي      یها ه از بره  این حقیقت نسب داده شود که آن دست        تواند به  بررسی می 

هـا را   صفات ایمنی بودند، قبل از شیرگیري تلف شدند و به سن شیرگیري نرسیدند که بتـوان وزن آن               
ـ . گیري قرار داده و در محاسبات وارد نمود     مورد اندازه  عبـارتی دیگـر اختالفـات صـفات ایمنـی در       هب

نبوده است که بتواند بخشی از تنـوع در صـفات رشـد را            حدي   ههاي زنده مانده تا سن شیرگیري ب       بره
 در مطالعــه بــر روي چنــد نــژاد مختلــف، )1988(گیلبــرت و همکــاران . خــود اختــصاص دهنــد هبــ

هـا را غیـر    هاي تولد و شیرگیري در بره    آغوز و وزن   IgGهاي ژنتیکی و فنونیپی بین غلظت        همبستگی
گیـري نمودنـد کـه انتخـاب بـراي       یج این پـژوهش نتیجـه  دار از صفر برآورد نمودند و همانند نتا  معنی

هـا نخواهـد    هـاي تولـد و شـیرگیري در بـره     ها تاثیري بر وزن     آغوز و یا سرم بره     IgGافزایش غلظت   
تـر بـودن وزن تولـد تغییـري در         عبارتی دیگر انتخاب براي رشد قبل از شیرگیري و یا پایین           هب. داشت

  .نخواهد کردها ایجاد   آغوز و سرم برهIgGغلظت 
ولی بر ثر ؤمها تا شیرگیري  بره بره بر میزان تلفات سرم مادر، آغوز و سرمسطح ایمنی نابراین، ب  

 ایمنی حاصل از آغوز بر هثیر قابل مالحظأبا توجه به ت .دبو دار معنیها غیر  عملکرد صفات رشد آن
ازاي هر راس میش در هر سال،  هها و اهمیت اقتصادي تعداد بره شیرگیري شده ب میزان مرگ و میر بره

 در سرم Gهاي تجاري گوسفند کنترل و ارزیابی غلظت ایمونوگلوبولین  گردد که در گله پیشنهاد می
  .ها قرار گیرد گله هاي رایج ها در ماه آخر دورة آبستنی جزء برنامه میش
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Abstract2 
 In this study the number of 71 head of conceived ewe from the flock of Lori-
Bakhtiari sheep (with number of 360 head), in Sholi Station selected as randomly 
to determine influence of acquired colostrum immunity on mortality rate and 
performance of growth traits in lambs. The sampling of blood of ewe, colostrum of 
ewe and blood of lamb were taken 2 weeks before parturition, 1 to 8 hours after 
parturition and 36 hours after birth of lamb, respectively. The serum samples 
extracted and then measured immunoglobulin G (mg/ml) and total serum protein 
(gr/l) in samples. Results showed that the overall mean of immunoglobulin G 
(mg/ml) were 21.33, 48.48 and 7.86 for blood serum of ewe, serum colostrum of 
ewe and serum blood of lamb and total serum protein (gr/l) were 71.98, 114.48 and 
65.77, respectively. The least square means of all traits were significantly (P<0.05) 
lower in died lambs. The concentration of immunity traits in serum of ewes, lambs 
and colostrums of ewes were not significant on performance of growth traits in 
lambs (P>0.05). Thus, lamb mortality can be reduced through improving the 
immunity level in blood of lambs by improving immunity level of ewes (through 
nutritional supplementation) before parturition.  
 
Keywords: Immunity; Colostrum; Mortality rate; Growth traits; Lamb; Lori-Bakhtiari. 
 
 

                                                             
* Corresponding Author Email: vatankhah_mah@yahoo.com 


