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 خصوصیات تولیدمثلی، پشم و ترکیب فولیکولی پوست گوسفند فراهانی
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 چكيده

 61اههانیا  رهش بر خصوصیات تولیدمثلیا پشم و پوست ووسفند تودة نواد فر وی،امینی آهس،ه -ی مادنیها مکملمنظور بررسی اثر  به
 02تامل تش ماده مادنی و سهه وی،هامینا    رهش آهس،ههای  میش دات،ی جوانا به دو وروه تاهد و آزمایشی تقسیم تد. بلوس رأس

یرویری تهده و خصوصهیات پشهم و    ته ی باروریا زایشا سهقط و بهره   ها نرخاندازی در وروه آزمایشی اس،فاده تد.  روز قیل از قو 
بررسهی تهد.    م،ولدتهده  های برهثانویه به اولیه در میش و  های فولیکولقطر و اس،حکام الیاف و نسیت وزن بیدها طولا  پوست تامل

 طهور  بهه داری نشان ندادندا لیکن نرخ برة تیرویری تهده در وهروه آزمایشهیا     ی باروریا زایش و سقط دو وروها اخ،الف ماناها نرخ
و  1/728 ±82/041وهروه آزمایشهی و تهاهد تهامل میهانگین وزن بیهده        (. خصوصیات الیاف برای>12/1pداری افزایش یافت ) مانا
میکروم،ر و  1/27 ±31/0و  7/23 ±61/0قطر الیاف  ام،ر سان،ی 6/6 ±23/0و  6/6 ±22/0 میانگین طول الیاف ورما 3/712 ± 12/074

های ثانویه به اولیه  نسیت فولیکول ان نداد.داری را نش که اخ،الف مانا ورم نیرو بر تکس بود 1/4 ±16/0و  0/4 ±22/0 اس،حکام الیاف
ة م،ولدتهد ههای   داری را نشان نداد ولی بره بود که اخ،الف مانا 4/4 ±47/1و  8/4 ±23/1 یبترت پوست دو وروه تاهد و آزمایشی به

( 2/8 ±82/1ة وروه تهاهد ) م،ولدتد های بره( در مقایسه با 3/8± 48/1های ثانویه به اولیه بیش،ری ) یکولفولوروه آزمایشی از تناسب 
تواند باعث بویهود ورهایت تولیهدمثلی     یموی،امینی  –ی مواد مادنیها مکمل(. ن،ایج نشان داد که اس،فاده از >12/1pبرخوردار بودند )

 تود. ها آنی ها برهها و بویود نسیت فولیکولی  یشم

 ادنیا کمیود وی،امینا ووسفند.کمیود عناصرم اپشما خصوصیات تولیدمثلیا فولیکول پوست ها: واژه كلید
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 مقدمه

هدف اصلی پرورش ووسهفند در کشهور تولیهد ووتهت و     

کنندة عمدة مهواد اولیهه تولیهد قهالی      پشم است. پشم تأمین

.پشم در تولید انواع پوتا ا فرش و مهواد صهنا،ی   ]3[است

رود و ازلحاظ تنظهیم دمهای بهدن دام و     کار می و آرایشی به

شاات و دیگر تودیدات فیزیکهی یها   محافظت در برابر تشا

هها بهرای    . ووسفندانی که پشم آن]26[تیمیایی اهمیت دارد

طهور   تود در مناطق مخ،لف دنیا و به بافت قالی اس،فاده می

یابنهد و در ایهن    عمده در کشورهای آسهیایی پهرورش مهی   

بیابانی هسه،ند و از   مناطق م،کی به مراتع فقیر بیابانی و نیمه

از ووسفندان مناطق مرطهوب و ما،هدل در    این لحاظ بیش،ر

ههای غهذایی در    مارض عوارض حاصل از کمیهود و تهنش  

 .]20[ویرند طول سال قرار می

ووسفند فراهانیا تودة ژن،یکی غالب ووسهفند در اسه،ان   

مرکزی است که پشم آن بهرای بافهت قهالی بسهیار باکیفیهت      

قهو  و  ترتیب در   است. م،وسط تولید سالیانه پشم این نواد به

میهانگین   تده و ورم وزارش711-211کیلوورم و  44/0میش 

. اورچه کاهش رونق بازار ]2[میکروم،ر است 23-22 قطر آن

حهال حارهرا انگیهزة     فرش دس،یاف و قیمت پایین پشهم در 

کافی برای توجه به افهزایش تولیهد و کیفیهت پشهم را بهرای      

نی کنهدا لهیکن رتیهة بهاالی جوها       دهندوان ایجاد نمی پرورش

کشور در تولید آن و رونهد رو بهه رتهد وهرایش بهه سهمت       

مصرف الیاف طییایا ررورت توجه بیش،ر به این ظرفیهت و  

منظور ارتقای تولید الیاف دامی و بویود کیفیت آن را  تالش به

ای از تغذیهة   کند و با توجه به اتکهای بخهش عمهده    تییین می

اادل مواد ووسفندان کشور به مرتع و اح،مال کمیود یا عدم ت

وی،امینی و تأثیر اح،مالی آن بر تولید و کیفیت پشم  –مادنی 

منظور بررسهی آثهار اسه،فاده از مکمهل      هاا این پووهش به آن

رهش و اثر آن بر میزان تولیهد و   وی،امینی آهس،ه -مواد مادنی

پشم و پوسهت ووسهفندان فراههانی در     خصوصیات برخی

 اس،ان مرکزی انجام ورفت.

 ها مواد و روش

برای انجام این تحقیقا از ولّة دات،ی ووسهفند فراههانی در   

آبهاد( ارا  اسه،فاده تهد.     روس،ای ابراهیم)آباد  مشک منطقة

این ولّه سابقة کمیهود برخهی عناصهر ماهدنی را داته،ها از      

تهود و روش   مکمل مواد مادنی یا وی،هامینی اسه،فاده نمهی   

ایشا م،حر  بود. بهرای انجهام آزمه    صورت نیمه پرورش به

 (زایهش دوم یها سهوم   ) رأس میش دات،ی جهوان  61تاداد 

رأسی بها   81ان،خاب و سپس به تکل تصادفی به دو وروه 

کیلوورم تقسیم تدند. وروه نخسهتا   48میانگین وزن بدن 

تاهد و وروه دوما وهروه آزمایشهی در نظهر ورف،هه تهد و      

وی،هامینی ووسهفندی    -رهش مواد ماهدنی  های آهس،ه بلوس

طیهق دسه،ورالامل تهرکت     0رتی اسهمال تهریس  با نام تجا

انهدازی در   روز قیهل از قهو    02ا 2سازنده به نام آوهریمین 

 وروه آزمایشی اس،فاده تد.

برای هر رأس میش یک عدد بلوس ووسفندی بها وزن  

 41 وههرم کههه بههرای ووسههفندان مرتههع بهها وزن بههیش از 41

خوران در داخل  اند با اس،فاده از قرص کیلوورم طراحی تده

وونه مکمل  که وروه تاهد هیچ تکمیه قرار ورفتا درحالی

وی،ههامینی را طههی دوران آزمهایش دریافههت نکههرد   -ماهدنی 

روز در جایگاه نگه دات،ه تدند و از  هاا یک تیانه سپس دام

های خورانده تهده بهه خهارج از بهدن      عدم بروشت بلوس

های مورد اس،فاده  اطمینان حاصل تد. ترکییات فاال بلوس

 بود. 0ها به ترح جدول  دیر آنو مقا

و صههفات مههورد بررسههی  مههاه 01 طههول دورة آزمههایش

ی بهاروریا زایهشا   ها نرخ تامل  عملکرد تولیدمثلی تامل

مقدار  تده و خصوصیات پشم تامل  یرویریتسقط و برة 

کل پشهم  تولید پشما طولا قطر و اس،حکام الیاف پشم بود. 

 درسال بود.   یچین پشم بار یکتولیدی سالیانه براساس 

                                                           
1. Smalltrace 

2. Agrimin 
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 ها آن. تركیب شیمیايي فعال بلوس و مقادير 1جدول 

 مقدار در هر بلوس مقدار در کیلوورم ترکیب فاال مادة مغذی 

 ورم در کیلوورم( مواد مادنی )میلی

 8744 73612 اکسید مس مس

 72 2821 کیالت کربنات کیالت

 881 3242 کلسیم یدات ید

 8108 22806 منگنز سولفات منگنز

 42 0081 سدیم سلنیت سلنیم

 4866 017020 اکسید روی و سولفات روی

 المللی( ینبواحد ها ) وی،امین

 A  4721240 073181وی،امین 

 D3  771043 87616 وی،امین

 672 02403 اس،ات( صورت توکوفرول )بهآلفا  E وی،امین
 

در پایان آزمایش بها اسه،فاده از دو کهارد اس،حصهال و     

یلة تهرازوی دیجی،هال تهوزین و وزن بیهده     وسه  بهه قدار آن م

ورمهی پشهما بها     21 ینیا نمونةچ از پشمقیل  مشخن تد.

ینهی از ناحیهه پولهوی    چ پشهم ین مخصهوص  از ماتاس،فاده 

از فاصهله  م،ر مربع  سان،ی 06 به مساحت هر ووسفندراست 

م،ری سطح بهدن تویهه و بهرای تایهین خصوصهیات       یلیم2

 شگاه ارسال تد.به آزمای موردنظر

برای تایین طول دس،ة الیاف پشما از ههر نمونهه پشهما    

از تاداد سه دس،ه الیهاف )اسه،اپل( برداتهت و بها اسه،فاده      

ویهری قطهر الیهافا     برای انهدازه . ویری تد ا اندازهکش خط

ههای پشهم    نخست با اس،فاده از میکروتوم هاردیا از نمونه

ا م،هر  میلهی  3/1-4/1انهدازه   بهه تس،ه تده با بریهدن الیهاف   

تهده را روی الم   یهده برالیهاف  . ویری صورت ورفهت  مقطع

قرار داده و با چند قطره پارافین طوری مخلوط کردنهد کهه   

یکنواخت روی الم توزیهع   طور بهخیس تده و  کامالًالیاف 

الم و المههل را زیههر دسهه،گاه میکروپروژک،ههور بهها   . تههدند

تهار از   811 ربرابر قرار داده و میانگین قطه  211 بزرونمایی

-27براسهههاس روش  پشهههم ههههای نمونههههههههر یهههک از 

0274ASTM.D .تایین و ثیت تد 

ویری اس،حکام الیاف از تنش مخصهوص در   برای اندازه

اینسهه،رون براسههاس روش  دسهه،گاه بهها هنگههام وسههیخ،گی

2081-ASTM.D    اس،فاده تد که میزان نیهروی الزم بهرای

یهرو بهرتکس   وهرم ن  صهورت  بهپاروی الیاف را بیان کرده و 

از بررسهی اثهر اسه،فاده     منظهور  بههمچنین ]00[وزارش تد

بهر خصوصهیات فولیکهولیا    وی،هامینی   -مواد مادنی مکمل

ههر دو   م،ولدتهده ههای   و بهره  مهیش ویری از پوست  نمونه

وروه تاهد و آزمایشیا حدود دو ماه پس از زایهش انجهام   

 ةنمونه حسهی مورهایا    یبه برای این منظور پس از . ورفت

ا قیچی جراحهی  0م،ر توسط ترفاین سان،ی به قطر یکپوست 

هها و   و پنس از قسهمت میهانی سهمت راسهت بهدن مهیش      

 در هههر دو وههروه آزمایشههی و تههاهد م،ولدتههدههههای  بههره

 01هها در فرمهالین    کردن نمونهه تثییت بردات،ه تد. م،ااقب 

بافت صورت ورفهت و از   یساز آمادهمامول ا روش درصد

بها  میکروم،هر   6هایی با رهخامت   های پارافینیا برش بلو 

یزی آم رنگپس از تویه تد و دس،گاه برش برقی میکروتوم 

های ثانویه به اولیه در  ا برای تایین تراکم فولیکول2یکساکپ

                                                           
1. Trephine 
2. Sacpic 
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نمهایی   م،ر مربع از سطح برشا از وراتیکول با بزر  یلیمیک 

وههروه  21اسهه،فاده تههد و بههرای تایههین نسههیت آنوههاا   011

 .]02و  01[ید تمارش و ثیت تدفولیکولی از هر اسال

آمهده دو وهروه آزمایشهی و     دسهت  ن،ایج به ةمقایس برای

و برای مقایسة خصوصیات تولیهدمثلی از   tتاهد از آزمون 

( 02نسخه ) SPSS افزار با اس،فاده از نرم و آزمون مربع کای

 انجام تد.

 

 نتایج

هها در دو وهروه تهاهد و     یشمتایج خصوصیات تولیدمثلی ن

ی بههاروریا زایههشا سههقط و بههرة ههها نههرخی تههامل آزمایشهه

ی بهاروریا  هها  نهرخ  آمده اسهت.  2جدول تیرویری تده در 

هها در دو وهروه تهاهد و آزمایشهی      زایشا سقط جنین میش

داری را نشههان نههداد. نههرخ بههاروری در وههروه   امانههتفههاوت 

درصد و نرخ زایش  1/71و  8/78ترتیب   آزمایشی و تاهد به

 6/06و  8/8هها   یشمنرخ سقط جنین درصد و  2/30و  4/76

داری نداتهت لهیکن نهرخ بهرة      امانه درصد بود که اخه،الف  

درصهد بهه تهکل     6/36تیرویری تده در وروه آزمایشی بها  

 (.>12/1p)درصد بود  8/68داری بیش،ر از وروه تاهد با  امان

یهری تهده بهرای خصوصهیات     و اندازهمیانگین م،غیرهای 

ی وهروه  هها  بهره هها و   یشمه  های پوست در یکولفولالیاف و 

تده است. میهانگین  داده نشان  8آزمایشی و تاهد در جدول 

ترتیهب    خصوصیات الیهاف در وهروه آزمایشهی و تهاهد بهه     

وههرم بههرای وزن   13/712 ± 12/074و  11/728 ± 82/041

م،هر بهرای طهول     یسهان،  26/6± 22/0و  62/6 ±23/0بیده و 

ی ههها وههروه بههین داری امانههدسهه،ه الیههاف بههود و اخهه،الف  

از لحههاظ خصوصههیات الیههاف وجههود نداتههت.  موردمطالاههه

داری از نظههر میههانگین قطههر الیههاف و  امانهههمچنهین تفههاوت  

 اس،حکام پشم بین دو وروه آزمایشی و تاهد مشاهده نشد.

 

 یدمثليتول. خصوصیات 2جدول 

  تده یریو اندازهصفات 
 آماره

 کای اسکور
P value 

 64/1 20/1 درصد باروری نرخ

   71 تاهد

   88/78 آزمایشی

 17/1 23/2  درصد() یشزانرخ 

   43/30 تاهد

   42/76 آزمایشی

 13/1 76/2  درصد() ینجننرخ سقط 

   66/06 تاهد

   88/8 آزمایشی

 18/1 82/4  نرخ برة تیرویری تده )درصد(

   b88/68 تاهد

   a66/36 آزمایشی

a-b دار است. امانیرمشابه غبا حروف ها در هر س،ون  یانگینم  تفاوت 
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 73/23 ±6/0و  12/27 ±3/0میهههانگین قطهههر الیهههاف  

و  14/4± 16/0میکروم،ر و میانگین اسه،حکام الیهاف پشهم    

ترتیهب بهرای دو وهروه     ورم نیرو بر تکس به 13/4 ± 22/0

 داری امانه آزمایشی و تاهد بود که از این لحاظ نیز تفاوت 

ده نشههد. نسههیت  بههین دو وههروه مههورد مطالاههه مشههاه    

دو وهروه   ههای  مهیش ثانویه به اولیه نیهز بهین    های فولیکول

نداتت. میانگین این نسهیت در   داری امانآزمایشی اخ،الف 

 ± 47/1ترتیهب  دو وروه تهاهد و آزمایشهی بهه     های میش

بهههود. در ایهههن آزمهههایشا نسهههیت     2/4 ±23/1و  87/4

ز م،ولهد تهده ا   ههای  بهره ثانویهه بهه اولیهه در     های فولیکول

را  داری امانه دو وروه آزمایشی و تهاهد تفهاوت    های میش

م،ولهد تهده از    ههای  بهره نشان داد. میانگین این نسهیت در  

 ±48/1و  21/8 ±82/1ترتیهب   وروه تاهد و آزمایشهی بهه  

های ثانویه به اولیهة پوسهت در    یکولفولبود و نسیت  32/8

تهده بها مکمهل مهواد      یهتغذهای  از میش م،ولدتدههای  بره

( بیشهه،ر بههود >12/1pداری ) ابطورمانههدنی و وی،ههامین ماهه

 (.8جدول )

 

 فولیکولي . میانگین و انحراف معیار خصوصیات پشم و3جدول 

 دامنه ات،یاه مایار میانگین یریو مورداندازهصفات 

    وزن بیده میش )ورم(

 211-0821 62/87 13/712 تاهد

 211-0221 12/23 11/728 آزمایشی

    م،ر( یسان،اس،اپل )طول 

 4-2/7 22/1 62/6 تاهد

 4-8/7 26/1 62/6 آزمایشی

    میکرون(قطر )

 22/26-43/82 80/1 73/23 تاهد

 72/22-13/82 86/1 12/27 آزمایشی

    اس،حکام )ورم نیرو بر تکس(

 24/0-22/6 22/1 13/4 تاهد

 12/0-73/2 20/1 14/4 آزمایشی

    نسیت فولیکولی

 67/8-20/2 08/1 87/4 میش تاهد

 18/8-06/2 04/1 27/4 میش آزمایشی

 b21/8 17/1 2/4-72/2 بره تاهد

 a32/8 01/1 3/4-04/8 بره آزمایشی

a-b دار است. امانیرمشابه غها در هر س،ون با حروف  یانگینم  تفاوت 
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 بحث

هها تهامل    یشمه یهدمثلی  تولدر این آزمهایش خصوصهیات   

یر اسهه،فاده از تههأث بههاروریا زایههش و سههقط جنههین تحههت 

وی،ههامینی قههرار نگرفههت ولههی نههرخ  -ی ماههدنیههها مکمههل

تیرویری بره در وروه آزمایشهی بویهود یافهت. ایهن بویهود      

از زمهان تولهد تها تهیرویری      هها  برهة کاهش تلفات واسط به

تهود نهرخ    یمه کهه مالحظهه    وونهه  همانصورت پذیرفت. 

باروری و زایش در وروه آزمایشی بیش،ر و نهرخ سهقط در   

دار نشهدن   امانه و علت  استاین وروه کم،ر از وروه تاهد 

با توزیع ناپیوس،ه و تاداد  ها دادهاین صفات به دلیل ماهیت 

یادتهدن  زواحد آزمایشی مهورد اسه،فاده بهوده کهه باعهث      

 خطای مایار تده است.

یر فراهمهی  تهأث تولیدمثل نشخوارکنندوان کوچک تحت 

ویهرد   یمقرار  ها آن یوه مواد مادنی و تاادلو بهمواد مغذی 

و برخی از این عناصر نظیر مسا سهلنیم و روی کهه نقهش    

مسه،قیم در بهروز    طور بهوساز دارند هم  کلیدی در سوخت

تهکل   ینی رویان و سهاخت اسهپرم و ههم بهه    وز النهفحلیا 

یرمسهه،قیم در سههالمت عمههومی داما بههر تولیههدمثل اثههر    غ

ه بوده و هنوز بر تولیدمثل پیچید ها آنوذارند. اورچه اثر  یم

ی مان زنده. همچنین ]40[کامل تناخ،ه نشده است صورت به

در سودآوری عملیات پرورش ووسفند حیاتی اسهت   ها بره

یر تهأث توانهد ههم بها     یمی مادنی در میش ها مکملو تغذیة 

ا کهاهش  تهر  سالمی ها برهمثیت بر سالمت میش برای تولید 

هها و افهزایش    هیی و هم از طریق ان،قال به برزا مردهسقط و 

در زمهان تولهد بهه عملکهرد بو،هر       ها برهسطح مواد مادنی 

. ]82[ی بیش،ر منجر تودمان زندهدس،گاه ایمنیا سرزندوی و 

های چند قلهوزا   یرات بیش،ر در میشتأثاورچه برخی از این 

تههود و وههاهی نیههز چنههین آثههاری مشههاهده      یمههدیههده 

 .]02[تود  نمی

یات پشم ووسفندان کمی دربارة خصوص نسی،اًمطالاات 

یوه ووسفند فراهانی صورت ورف،هه اسهت. پشهم    و بهایرانی 

 81-20ظریهف بها قطهر     نسهی،اً ووسفند فراههانی در طیقهة   

ویهرد و مشهابه دیگهر نوادههای ووسهفند       یمیکروم،ر قرار م

. ن،هایج ایهن بررسهی    اسهت کشور مناسب برای تولید قهالی  

یی مثهل  دهها نواتر از پشم  یفظرنشان داد که پشم این نواد 

یکروم،ر بهوده  م 42یکروم،ر و موربان با م 87افشاری با قطر 

یکروم،ر و م 81با یی نظیر زندی نوادهاو ظراف،ی نزدیک به 

یکروم،ههر دارد لههیکن طههول دسهه،ة پشههم  م 80بلههوچی بهها 

از  تر کوتاهم،ر(ا  یسان، 66) یشآزمایری تده در این و اندازه

ا 001ترتیهب بها    هدر نوادهای مهذکور به   تده وزارشمقادیر 

. نسههیت فولیکههولی  ]7[م،ههر بههود  یسههان، 081و  021ا 71

(ا بیشه،ر از  4مقدار یری تده در این آزمایش نیز )به و اندازه

(ا 7/2) یموربههانیی مثههل نوادهههادر  تههده وههزارشنسههیت 

 یزند(ا 3/8) یلریی مثل نوادها( و نزدیک به 2/8) یافشار

 .]3[( بود4) یبلوچ( و 7/8)

شا وزن پشهم تولیهدی و خصوصهیات آن    در این آزمای

وی،امینی قرار نگرفت. دلیل  -یر مکمل مواد مادنیتأثتحت 

پهایین   نسی،اًتواندا توان تولید  یماح،مالی برای این موروع 

اورچهه   تهده  وزارشپشم در تودة نواد مورد آزمایش باتد. 

ارتیاط مثیت بین سطوح تغذیه و نرخ رتد پشم وجود دارد 

کننههده و موههم  یههینتای دام در ایههن رابطههه لههیکن تههوان ارثهه

سه عامل ژنوتیپا تغذیهه و فصهل در    و ]27و  22ا 2[است

 .]22[رابطه با تولید الیاف و خصوصیات آن اهمیت دارند

یرمس،قیم غها و مواد مادنی هم به تکل  ی،امینواورچه 

پایهه   وساز سوختیر بر مصرف خورا  یا تغییر تأثاز طریق 

 وسهاز  سهوخت یر بهر  تهأث م از طریهق  و هم به تکل مسه،قی 

توانند بر تولید و خصوصهیات الیهاف    یمهای پشم  یکولفول

یر سهطوح تغذیهه و اسه،فاده از    تأثلیکن ا ]26[یر بگذارندتأث

وی،امینی بر تولیهد پشهم در وهرو تهوان      -مادنی های مکمل

تولیدی پشم دام است و هر چه تولید پشم دام بیش،ر باتدا 

افههزایش یاف،ههه و اثههر  ههها وی،ههامینو نیههاز بههه مههواد ماههدنی 

بهر تولیهد پشهم بیشه،ر اسهت       هها  آنی کمیود محدودکنندو



 ، پشم و تركیب فولیکولي پوست گوسفند فراهانيرهش بر برخي خصوصیات تولیدمثلي ويتامیني آهسته -آثار استفاده از مکمل مواد معدني

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 
89 

با توان تولیدی پشهم   هایی دامکه  تود می بینی پیشرو  ینازا

یوه مکمل مواد و بهیر سطوح تغذیه تأثکما کم،ر تحت  نسی،اً

 ای تغذیهه وی،امینی بر رتد پشم در ترایط مامهول   -مادنی

درخصوص اثهر مثیهت    ها وزارشاینکه اکثر قرار ویرند کما 

مکمل مواد مادنی یا وی،امینی بر تولید پشم یا خصوصهیات  

زیاد نظیهر مرینهو    نسی،اًآن مربوط به نوادهایی با تولید پشم 

دیگر محققان نیهز ن،هایج مشهابوی وهزارش     . ]22و07[است

ی تهیرخوار  هها  بزغالهه که تغذیة تکمیلهی   ینحو بهاند.  کرده

داری  امانه افزایش تولید الیاف تدها لیکن اثهر  مرخزا باعث 

 .  ]6[بر قطر الیاف ندات،ه است

از طرف دیگر میزان رتد پشم با فصول سال در ارتیاط 

های مولهد الیهاف    یکولفولاست و در فصل زمس،ان فاالیت 

تهود و   یاف،ه که این امر موجب کاهش تولید پشم می کاهش

و  ]27و  4[یابهد  یمه ش در بوار و تابس،ان میزان تولید افهزای 

کهم تولیهد پشهم     نسهی،اً برآیند عواملی مثلی ظرفیت ژن،یکی 

طهرف و رهاسهازی مهواد ماهدنی و      یکازووسفند فراهانی 

زمان با کاهش فاالیهت   های مکمل مورد اس،فادها هم ی،امینو

ههای مولهد الیهاف و رتهد پشهم از طهرف دیگهر         یکولفول

باتهد. در ایهن    دهی تواند دلیل عدم اخذ پاسخ از مکمل یم

یر منفهی آن بهر رتهد    تهأث رابطه آبس،نی و تیردهی مهیش و  

تواند ترایط را بدتر نماید زیرا طی آبسه،نی و   یمالیاف نیز 

تیردهی میشا اولویت اس،فاده از مهواد مغهذی بهرای نیهاز     

طی این زمان اولویت  و تولید پشم استجنین و تولید تیر 

یی یها  تنوها  بهه عوامل  از این هرکدامکم،ری دارد. از این رو 

دههی   مکمهل  تواند باعث عدم پاسخ مثیهت  یم ها آنمجموع 

 .]22و  04[تود 

ای و  یهه تغذی هها  تهنش موروع دیگری که در ارتیاط با 

بر تولید دام اهمیت داردا تدت کمیهود و مهدت    ها آنآثار 

. اغلب کمیودههای عناصهر ماهدنی و    ]86و 84[ است ها آن

کننهدا   ای و نه تدید بروز مهی  هیحاتبه تکل که ها  ی،امینو

که با بروز  ییازآنجابیش،ر موق،ی هس،ند و کمیودهای تدید 

ویرنهد و یها باعهث     یمه ا مورد تناسایی و درمان قرار عالئم

. اورچهه  ]88[توندا فراوانی کم،ری دارند یمتلف تدن دام 

 اح،مهاالً یهاز  ن کهم ها و برخی عناصر ماهدنی   ی،امینوکمیود 

موقت سیب کاهش رتد پشم و یا رهایف   طور بهتواند  می

لیکن در ایهن رابطهه تهدت و طهول      ]86[تدن الیاف تود

مدت کمیود همچنین سهایر عوامهل نظیهر تهرایط اقلیمهیا      

اورچه وله مورد  هس،ند. مؤثرنیز  مورداس،فادهفصل و جیره 

آزمایش سابقه کمیود برخی عناصهر ماهدنی را داته،ه و در    

ی،هامینی اسه،فاده نکهرده    و -مدت آزمایش از مکمل ماهدنی 

لیکن این اح،مال وجهود دارد کهه ولهه مزبهور طهی مهدت       

های مکمهل تهدها کمیهود     ی،امینوآزمایش از نظر عناصر و 

ی کهه باعهث محهدودیت در    ا اندازه بهمدت  یطوالنتدید یا 

 را ندات،ه است. تولید الیاف پشم تود

با توجه به عدم تغییر مقهدار تولیهد پشهم در دو وهروه     

دار در  امانههو آزمایشههیا مشههاهدة عههدم اخهه،الف   تههاهد

ا زیهرا  است ان،ظار قابلخصوصیات الیاف تامل طول و قطر 

وزارش تده کهه خصوصهیات الیهاف نظیهر طهولا قطهر و       

اس،حکام با مقدار تولید پشم ارتیاط نزدیکی دارند و مقهدار  

یر سهایر عوامهل نظیهر طهول و قطهر      تأثپشم تولیدی تحت 

نین در بین صهفات مهرتیط بها بیهدها     . همچ]82[الیاف است

وزن بیده و طول دس،ة الیاف بیش،رین همیس،گی را دارند و 

طول بیش،ر الیاف باعهث افهزایش وزن بیهده و تولیهد پشهم      

تههودا همچنههین وزن بیههده بهها قطههر الیههاف همیسهه،گی   یمهه

در مههورد اسهه،حکام الیههاف نیههز نظههر بههه اینکههه   .]81[دارد

ر ارتیهاط بهوده و تغذیهها    اس،حکام با حداقل قطهر الیهاف د  

یر بر قطهر الیهاف   تأثیر را در این رابطه از طریق تأثبیش،رین 

. همچنین وزارش تده که همیس،گی بین ]22[کند یماعمال 

تواند از طریق  یمقطر و اس،حکام الیاف وجود دارد و تغذیه 

رو بها   این . از]2[یر بر طول تار پشم بر اس،حکام اثر وذاردتأث

دار دربهارة قطهر الیهاف     امانه مشاهده اخ،الف توجه به عدم 

توان ان،ظار داتت که اسه،حکام   یموروه تاهد و آزمایشیا 
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وی،هامینی قهرار    –یر مکمل مهواد ماهدنی  تأثالیاف نیز تحت 

 نگرف،ه باتد.

وی،امینی بر نسهیت  -در این آزمایشا مکمل مواد مادنی

روه از وه  م،ولدتهده های  های ثانویه به اولیه در بره یکولفول

یر تغذیهه بهر   تهأث یر مثیت داتهت. درخصهوص   تأثآزمایشی 

توساة فولیکهولی دو نظریهه م،ضهاد وجهود دارد کهه یکهی       

یروهذار  تأثتهأثیر و دیگهری    یبها  یکولفولتغذیه را بر تاداد 

ین و پهروتئ یوه از نظر انرژیا و به. تغذیه م،اادل ]82[داند یم

مهیش و   هها در دوران آبسه،نی   ی،امینوبرخی مواد مادنی و 

بهه فاهال تهدن و رتهد      توانهد  می مراحل اولیه زندوی بره

 .]22و  4[یدکنندة پشم کمک کندتولهای  یکولفول

ههای ثانویهه در    یکولفولهای اولیه و بخشی از  یکولفول

های آبس،ن  یشمویرد و تغذیة  یمدوران آبس،نی میش تکل 

. ]48و  22[هها دارد  یکهول فولیهری  و تهکل یر فراوانی بر تأث

ای میش مادر  یهتغذنین وزارش تده است کها ترایط همچ

یوه در نیمهة آخهر آبسه،نی در نسهیت     و بهدر دوران آبس،نی 

وهذاردا   یر مهی تهأث  م،ولدتدههای  فولیکولی و تولید پشم بره

های  های ثانویه و نسیت فولیکول که تاداد فولیکول طوری به

ی دوقلهو  هها  قلو بیش،ر از بهره   های تک ثانویه به اولیه در بره

 سهن  افهزایش  همچنین وزارش تده که با .]04و  08[است

 پوست های ثانویه به اولیه در یکولفولبلوغا نسیت  و حیوان

دو  سهن  تها  ایهن افهزایش   سرعت یابد و بیش،رین می افزایش

 و بوده هف،گی 06 تا 04 نسیت در سن حداکثر این و هف،گی

 .]8[دبات ثابت نسیت این سنا ینازا پس رسد یمنظر  به

اندا  هایی که مادرانشان تغذیة رایفی دات،ه از طرفی بره

های دوقلهوا توسهاة    های جوان و بره های میش بره همچنین

اند و این موروع باعث کهاهش   های کم،ری دات،ه فولیکول

 ]80و  27[تهود  هها در بزروسهالی مهی    توان تولید پشهم آن 

همچنین مشخن تده که تاداد ن،هاجا سهن مهیش مهادر و     

ی هسه،ند کهه بهر    مهؤثر نامه و سطح تغذیة میش عوامهل  بر

فراهمی مواد مغذی برای رتد جنین طهی آبسه،نی و بهرای    

آن بهر   موجهب  بهه وذارنهد و   یمه یر تهأث ن،اج طی تهیردهی  

هها نشهان    یشآزماهس،ند. اورچه  اثروذارجمایت فولیکولی 

ههای ثانویهه    یکولفولای تنوا بر جمایت  یهتغذ داده که تنش

کن دربارة موق،ی یا دائمی بودن آثار تغذیة دوران اثر دارد لی

وجود ندارد و برخی  نظر اتفاقجنینی بر جمایت فولیکولی 

و برخههی مههوق،ی   ]87و  23ا24ا03[ایههن آثههار را دائمههی  

 .]24و  06ا02[اند وزارش کرده

 هها  وهزارش ن،ایج این تحقیق در توافق با ایهن دسه،ه از   

 –ی ماهدنی  هها  کمهل مدهد که اس،فاده از  یمو نشان  است

هها   تواند با اثر مس،قیم بر توساة فولیکهولی بهره   یموی،امینی 

وساز عمومی مهیش مهادر    در ترایط جنینی یا اثر بر سوخت

ای آن در ارتقای بهروز ظرفیهت ارثهی     یهتغذو بویود ترایط 

 کهه وهزارش تهده اسهت     چراکهه باتهد   مهؤثر تولیهد پشهم   

یهت ارثهی خهود    توانند بهه ظرف  یم ندرت بهووسفندان مرتع 

برای تولید پشم برسند و علت این مورهوع امکهان تغذیهه    

توانهد باعهث    یمه رایف طی آبس،نی و تیردهی است کهه  

هههای همیشههگی در تههوان تولیههد پشههم   یتمحههدودایجههاد 

یاف،هه   توساههای  یکولفولووسفندان از طریق کاهش تاداد 

 .]80[تود

ی هاا تغییر در نسهیت فولیکهول   در مقابلا برخی وزارش

ههای مهادر را در تهرایط     یشمه از سطح تغذیهة   م،أثرها  بره

داننهد و تغییهر ایهن نسهیت را      ینمه ای مح،مل  یهتغذطییای 

ای کهه در   یهه تغذههای تهدید    یهت محرومة اعمهال  واسط به

ا 03[کننهد   یمترایط مامول تغذیه امکان آن باید است ذکر 

. وههزارش تههده کههه تغذیههة تکمیلههی    ]42و  41ا 23ا 24

اثهر بهوده    یبی تیرخوار مزخز بر نسیت فولیکولی اه بزغاله

 .]6[لههیکن باعههث بویههود تههاخن فولیکههولی تههده اسههت 

سههطوح انههرژی و ) ییغههذاهمچنههین وههزارش تههده جیههرة 

های ثانویه به اولیه  یکولفولداری بر نسیت  امانپروتئین( اثر 

 .]0[و تراکم فولیکولی ندارد

ول توانهد ناتهی از تهدت و طه     یمه  ها تفاوتعلت این 
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ای همچنین بیان آثهار مهادری م،فهاوت بهین      یهتغذدورة تنش 

تهوان   یمه . بها ایهن فهرض    ]83و  21[نوادهای مخ،لف باتد 

را به آثار  ها وزارشمغایرت ن،ایج این آزمایش با این دس،ه از 

مادری نیز نسیت دادا زیرا آثار مادری قیل و باد از زایش تها  

و تغذیهة ن،هاج    حد زیادی با سطح تغذیة جنین طهی آبسه،نی  

دورة قیل از تیرویری نیز بهرای     وطی تیردهی ارتیاط دارد

ی حیهاتی اسهت و محهیط مهادری     ا دورهبروز اس،اداد ارثهیا  

یوه دربارة ووسهفند کهه   و بهیر زیادی بر فنوتیپ ن،اج داردا تأث

 .]28[توند یمپرورش داده  ن،اج به همراه مادر

ی هها  مکمهل ز ن،ایج این تحقیق نشان داد کهه اسه،فاده ا  

توانهد باعهث بویهود ورهایت      یمه وی،هامینی   –مواد مادنی 

 طهور  بهه اورچهه   هها  مکمهل یدمثلی تود. اس،فاده از ایهن  تول

یر بر تولید و خصوصیات پشم ووسهفندان  تأثمس،قیم باعث 

های ثانویه به  یکولفولیر بر نسیت تأثتواند با  یمنشدا لیکن 

سهیب بویهود    دههی تهدها   های مکمل یشمهای  اولیه در بره

 تود. ها آنتولید پشم 
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Abstract 

In order to survey slow release mineral-vitamin boluses effects on reproductive performance, wool and 

follicle structure characteristics of Farahani sheep, 60 head ewes were divided into two control and 

treatment groups. Control group didn't receive any mineral- vitamin supplement. The treatment group 

received slow release mineral-vitamin boluses 15 days before mating. The reproductive performance 

includes pregnancy rate, lambing rate, abortion rate, weaned rate and means values of fleece weight, 

staple length, fiber diameter and tenacity of two groups of ewes and secondary to primary follicle ratio 

(S/P) in treating ewes and their lambs in relation to the control group were evaluated and statistical 

differences between them were tested. The results indicated that the slow release mineral-vitamin boluse 

hadn't significant effect (p<0.05) on pregnancy rate, lambing rate, abortion rate, fleece weight, staple 

length, fiber diameter and tenacity, but lamb weaned rate and S/P follicle ratio of lambs was affected 

(p<0.05) by this boluse. Results showed that mineral-vitamin supplementation could improve 

reproductive performance of ewes and the follicular ratio of their lambs. 

Keywords: mineral, reproductive performance, sheep, skin follicles, vitamin, wool. 
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