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 خالصه

 
براي مقايسه ميزان توليد و كيفيت پشم ميشهاي دو قلو و سه قلو زاي تغذيه شده با علوفه مرتع به ارتفاعهاي                       

كه از  ) راس سه قلوزا   ٢٦ راس دو قلو و       ٦٨( راس ميش آبستن نژاد رامني      ٩٤تني  متفاوت پس از تشخيص آبس    

شش هفته قبل از شروع آزمايش پشم چيني نشده بودند، بطور تصادفي از يك گله واقع در شهر پالمرستون                        

تع با  ميشهاي انتخابي بطور تصادفي به چهار گروه تقسيم و هر گروه در مر             .  شمالي كشور نيوزيلند انتخاب شدند    

پس از پايان دوره آبستني به دو گروه تقسيم و هر            .  چرا نمودند )   سانتي متر  ٨، و   ٦،  ٤،  ٢(ارتفاع متفاوت علوفه    

 روز از زمان زايش     ٨٧منتقل شدند و بعد ازگذشت      )   سانتي متر  ٨ و   ٤(گروه به يكي از قسمتهاي مرتع به ارتفاع         

مقداري نمونه بمنظور     ناحيه پهلوي راست هر ميش        س از توزين پشم، از پشم چيده شده        پ.  پشم چيني شدند  

 ٢ميشهايي كه در نيمه دوم دوران آبستني در مرتع به ارتفاع علوفه               .  اندازه گيري خصوصيات پشم جدا گرديد      

 در  ٣٩(./و پشم ظريفتر    )  P >  ٠٥/٠ كيلو گرم ،   ٢/٢ در مقابل    ٦/١(سانتي متري چرا نمودند داراي توليد پشم كمتر         

 سانتي متر بودند؛ ولي بين       ٤نسبت به ميشهاي تغذيه شده با علوفه به ارتفاع            )  P  >٠٥/٠  ،ن ميكرو ٨/٤١مقابل  

.  سانتي متر اختالفي ديده نشد      ٤مقدار و خصوصيات پشم ميشهاي تغذيه شده با علوفه به ارتفاع باالتر از                   

 خصوصيات پشم ميشهاي     بر روي )  P  >  ٠٥/٠(تاثير معني داري     )  ارتفاع علوفه مرتع  (تيمارهاي تغديه اي     

 علوفه به ارتفاع    تعليف ميشهاي دوقلو و سه قلوزا در مراتع با        رسد   به نظر مي  .  آزمايشي پس از زايش نداشته است     

اثرات متقابلي بين   .  باشدن  چندانيميزان رشد و خصوصيات ديگر پشم داراي مزاياي          از نظر    متر  سانتي ٤باالتر از   

 .و خصوصيات پشم ميش هاي دوقلو و سه قلو زا مشاهده نشده است) هارتفاع علوف(تيمارهاي تغذيه اي 
 

 تغذيه آبستني، تغذيه دوران شيرواري، ارتفاع علوفه، رشد پشم: واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
در حال حاضر ميانگين درصد بره زايي در گله هاي گوسفند            

در دهه گذشته،    .   درصد است   ١٢٠كشور نيوزيلند  باالتر از        
 نسبي ارزش گوشت گوسفند به ارزش پشم، پرورش             افزايش

دهندگان گوسفند نيوزيلند را به نوعي مديريت كه همراه با               
). ١١  ،١٠  ،٩(افزايش درصد بره زايي مي باشد سوق داده است          

دهد كه افزايش نسبت ميشهاي      نتايج تحقيقات گذشته نشان مي    

 درصد  ١٥٠  زايي آنها باالتر از    هايي كه درصد بره    سه قلوزا در گله   
هاي يك قلو    بوده است موجب افزايش هزينه هاي نگهداري بره        

بنابراين احتماال به همين دليل       ).  ١(  همان گله شده است      در
ها در نيوزيلند به سمت افزايش سه قلو زايي  مديريت پرورش گله

در تحقيقات متعددي اثر پرورش و نگهداري         .    پيش مي رود  
 وي ميزان توليد و خصوصيات       هاي يك قلو و دوقلو بر ر           بره

 پشم ميشهاي مادر مورد بررسي قرار گرفته است                      
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، اما چگونگي تاثير پرورش بره هاي سه        )١٥،  ١٣،  ١٢،  ٦،  ٤،  ٣(
قلو بر روي پشم ميشهاي مادر در طول دوران آبستني و بعد از              
زايش، بطور گسترده فقط با استفاده از مدل و اطالعات ميشهاي           

 ). ١٢(خمين زده شده استيك قلو و دوقلوزا ت
علي رغم گرايش پرورش دهندگان گوسفند در نيوزيلند به           
توليد گوشت، ولي هنوز توليد پشم از نظر كمي و كيفي يك                
منبع مهم درآمد براي بسياري از پرورش دهندگان گوسفندان           

چنانچه افزايش چند    .  نژاد آميخته در اين كشور مي باشد           
 ويژگيهاي پشم ميش شود، در       قلوزايي باعث تاثير منفي روي     

نتيجه سه قلو زايي ممكن است موجب كاهش ارزش پشم و در             
 .نتيجه موجب باال رفتن هزينه هاي واقعي گله شود

هدف از اين تحقيق مقايسه ميزان رشد و خصوصيات پشم            
ميشهاي دوقلو زا و سه قلوزاي تغذيه شده از علوفه مرتع با                 

ره آبستني تا زمان از شيرگرفتن ارتفاع هاي متفاوت، از اواسط دو
 .بره ها بود

 
 ها مواد و روش

 رآس ميش   ٩٦( راس ميش آبستن      ١٨٦در اين آزمايش     
بعد از تشخيص   )   راس ميش ابستن سه قلو     ٩٠آبستن دو قلو و     

از گله نژاد رامني دانشگاه مسي )   روز بعد از آبستني    ٦٤(آبستني  
اين ميش ها   .  ندنيوزيلند، شهر پالمرستون شمالي انتخاب گرديد     

ميشهاي .   ماه قبل از شروع آزمايش پشم چيني نشده بودند         ٦از  
 گروه تقسيم شده و هر گروه بطور          ٤انتخابي بطور تصادفي به      

 سانتي  ٨و  ٤،٦،  ٢ قطعه مرتع كه ارتفاع علوفه آنها        ٤جداگانه در   
قطعات مراتع آزمايشي بوسيله    .  متر بود براي چرا نگهداري شدند     

ميش هاي آزمايشي از    .   از يكديگر جدا شده بودند     نرده محصور و  
بطور متعادل در بين    )   دندان ها و سن هاي ديگر       ٢(نظر سني   

 ساعت اول پس از       ٢٤در  .  گروه هاي آزمايشي تقسيم شدند      
 ٨ و   ٤ميش ها به دو قطعه از مراتع آزمايشي به ارتفاع علوفه               

 نحوه مديريت چراي ميش هاي     .  سانتي متري منتقل گرديدند    
 ).٩(انجام پذيرفت) ٢٠٠٣(آزمايشي به روش موريس و همكاران 

 روز بعد از زايش پشم چيني شده و پشم آنها             ٨٧ميش ها   
 گرم   ١٠٠توزين گرديد و نمونه اي از پشم چيده شده به وزن              

روز ( كه قبال در دونوبت       از محل پهلوي سمت راست ميش ها       

 شده  در سطح پوست رنگ آميزي      )   آبستني و روز زايش      ٦٤
 ميش آبستن   ٦٨در زمان پشم چيني فقط      .   برداشت شد  بودند  

 ميش آبستن سه قلو توانستند بطور كامل همه بره           ٢٦دوقلو و   
هاي زاييده شده خود را زنده نگه دارند؛ بنابراين در مجموع                 

 ).١٠( راس ميش مورد اندازه گيري قرار گرفت ٩٤پشم 
 دسته  ١٠ول  طول دسته الياف از ميانگين اندازه گيري ط         
براي اندازه  .  ليف بوسيله خط كش مدرج بدست آمده است           

، )بازدهي پشم شسته از پشم ناشور       (گيري پشم شسته شده       
 ظرف كوچك گالوانيزه شسته و پس از آن با              ٤نمونه ها در     

 ٢٥(دستگاه پرس برقي آب آن گرفته و در درجه حرارت آطاق             
 از توزين    ساعت خشك و بعد     ٤٨به مدت   )  درجه سانتي گراد  

بدست شور  نمونه خشك شده، درصد بازدهي پشم شسته از نا          
، از چگالي    پشم  حجم به واحد وزن    براي بدست آوردن     .  آمد

رنگ پشم شسته شده بوسيله دستگاه         .  سنج استفاده گرديد   
). ١٤(انداه گيري شد   )١٩٨٤(طبق روش سانز      اسپكتروفتومتر

 ٢تروكار به طول    سپس نمونه هايي از دسته ليف با استفاده از           
 از  ، تار پشم  يميلي متر تهيه  و براي اندازه گيري قطر و انحنا            

 ).٧(آناليزر نوري استفاده گرديد 
 استفاده  ٢×  ٤×  ٢در اين آزمايش از طرح آماري فاكتوريل         

 ارتفاع  ٤،  )تعداد بره آبستني دو و سه قلو        (٢گرديد كه شامل     
ارتفاع ٢و  )  تر سانتي م  ٨ و   ٦،  ٤،  ٢(علوفه در دوره آبستني      
 . بوده است)  سانتي متر٨ و ٤(علوفه در دوره شيردهي 

 
 نتايج

نتايج آزمايش نشان مي دهد كه، گرچه وزن پشم ناشور              
 گرم بيشتر از ميش هاي سه قلوزا مي         ١٠٠ميش هاي دو قلوزا     

از اين نظر و ساير      )  P  =  ٠٩/٠(باشد ولي اختالفات معني داري     
 ).٢ و ١جدول (د خصوصيات پشم با يكديگر ندارن

سطح ارتفاع علوفه در طول دوره آبستني در تعيين ميزان            
 ميانگين  ١پشم ناشور،  ميانگين قطر تار پشم و ضريب تغييرات          

 بسيار پر اهميت و اين عامل بر روي انحنا تار پشم               ،قطر پشم 
 ٤ميش هايي كه از مرتع با علوفه به ارتفاع )P > ٠٨/٠(موثر بود 

د داراي ميزان پشم ناشور باالتر  و قطر تار           سانتي متر تغذيه ش   
 ٦ يا   ٢پشم ضخيم تر از ميش هايي بودند كه با علوفه به ارتفاع             

سانتي متر تغذيه شده بودند ، اما اين اختالفات در مقايسه با                
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 سانتي متر تغذيه شده بودند      ٨ميش هايي كه از علوفه با ارتفاع        
تني با علوفه به     ميش هايي كه در دوره آبس       .  معني دار نبود   

 سانتي مترتغذيه شده بودند بطور معني داري با ضريب          ٢ارتفاع  
تغييرات قطر تار پشم  باالتري نسبت به ميش هايي كه با علوفه             

اما اين  .     سانتي متري تغذيه شدند همراه بود       ٦ و   ٤به ارتفاع   
 ٨اختالفات در ميش هاي تغذيه شده با علوفه به ارتفاع                   

 ).P = ١٤/٠(ار نبود متر معني د سانتي
طول علوفه در دوران شيردهي اثر معني داري بر روي                

 .هيچكدام از صفات اندازه گيري شده نداشت
 
 بحث

در اين مطالعه سوال اصلي اين بوده است كه آيا نگهداري              
ميشهاي دو قلو و سه قلو بطور توام در مراتع با ارتفاع علوفه                 

  تاثير دارد يا خير؟متفاوت بر روي كميت و كيفيت پشم آنها

آناليز داده ها نشان داد كه اثرات متقابل معني داري بين              
تعداد بره ها و ارتفاع علوفه ها در طول دوران آبستني يا                    
شيردهي در بروز خصوصيات پشم ميش هاي مربوط وجود              

همچنين، اين مطالعه دليلي مبني بر اينكه ميش هاي            .  رداند
 توليد كمي و كيفي پشم نياز به         آبستن دوقلو و سه قلو  از نظر        

 موريس و همكاران   .  سطح تغذيه متفاوت دارند ارايه نمي دهد        
در يك آزمايش مشابه كه اثرات ارتفاع علوفه را بر روي           )  ٢٠٠٣(

وزن زنده ميش و بره هاي آن و نيز قدرت زنده ماندن بره هاي               
 ).٩(مربوط مورد مطالعه قرار دادند به نتايج مشابهي نايل آمدند

در اين آزمايش، تنها اختالف بين ميش هاي دوقلو و سه قلو     
)  درصد ٥( گرم   ١٠٠زا، گرايش ميش هاي سه قلو زا در داشتن          

وزن پشم ناشور كمتر نسبت به ميش هاي دوقلوزا بود، در                 
حاليكه هيچ اختالفي در طول استاپل يا قطر پشم در آنها ديده             

 .نشده است
 

 .١)SEM ±ميانگين حداقل مربعات (هاي متولد شده و ارتفاع علوفه بر روي وزن و  قطر پشم ميش هاي مادرـ  تاثير تعداد بره ١جدول 
C.V.قطر پشم  

(%) 
 قطر پشم

 )ميكرون(
شسته  وزن پشم
 (%) از ناشور

 وزن پشم ناشور
 )كيلو گرم(

 تعداد ميش
  )تكرار(

 هاي زاييده شده تعداد بره    
ns ns ns٤ P= 0.09   

 دوقلو ٦٨ ٠/٢ ± ٥٠/٠ ٧٨ ±  ١ ٧/٤٠  ± ٣/٠ ٠/٢٤  ± ٣/٠
 سه قلو ٢٦ ٩/١ ±/  ٠٧ ٧٦  ± ١ ٠/٤٠  ± ٥/٠ ٠/٢٤ ±  ٥/٠

 ٢ارتفاع علوفه در دوران آبستني    
* ** ns **   

a٤/٢٥ ±  ٦/٠ b٧٧  ± ١ ٠/٣٩ ±  ٦/٠ bcسانتي متر٢ ١٩ ٦/١  ± ٠٩/٠  
b٣/٢٣  ± ٥/٠ a٧٨  ± ١ ٨/٤١  ± ٥/٠ aسانتي متر٤ ٢٦ ٢/٣ ±  ٠٧/٠  
b ٣/٢٣  ± ٥/٠ b٧٥ ±  ١ ٨/٣٩ ±  ٦/٠ bسانتي متر٦ ٢٦ ٩/١  ± ٠٨/٠  

ab٧/٢٣  ± ٥/٠ ab٧٧ ±  ١ ٨/٤٠ ±  ٦/٠ abسانتي متر٨ ٢٣ ١/٢  ± ٠٨/٠  
 ٣ارتفاع علوفه در دوران شيردهي   
ns ns ns ns   

 تر سانتي م٤ ٤٤ ٠/٢ ±  ٠٦/٠ ٧٧ ±  ١ ٤/٤٠  ± ٤/٠ ٧/٢٣  ± ٤/٠
   سانتي متر٨ ٥٠ ٩/١  ± ٠٦/٠ ٧٨  ± ١ ٣/٤٠  ± ٤/٠ ١/٢٤  ± ٤/٠

      
 )P > ٠٥/٠(داراي توان هاي مشابه نيستند نشانگر اختالف معني دار بين آنها مي باشد ) ارتفاع علوفه( ميانگين هايي كه در داخل هر يك از تيمارها ١
 . در اختيار ميش قرار گرفت علوفه اي كه از زمان تشخيص آبستني تا زمان تولد٢
 .معني دار نيست : ٤ns              . علوفه اي كه از زمان تولد تا زمان از شير گرفتن بره ها به ميش ها ارايه شد٣
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 ـ  تاثير تعداد بره هاي متولد شده و ارتفاع علوفه بر روي خصوصيات پشم ٢جدول 
 . ١)SEM ±ميانگين حداقل مربعات   (ميشهاي آزمايشي 

  تار پشميانحنا
 )ميلي متر/درجه(

  پشم٥چگالي
 )گرم/سانتي متر مكعب(

 رنگ پشم
)Y-Z( 

طول دسته ليف
 )ميلي متر(

 تعداد ميش
  )تكرار(

 تعداد بره هاي زاييده شده     
ns ns ns ns ٤   

 دوقلو ٦٨ ٨٦ ± ١ ٨/٢ ± ٣/٠ ٠/٢٠ ± ٣/٠ ٤/٣٧ ± ٦/٠
 سه قلو ٢٦ ٨٤ ±  ٢ ٣/٣ ± ٥/٠ ٧/٢٠ ± ٤/٠ ٢/٣٩ ± ٠/١

      
 ٢ارتفاع علوفه در دوران آبستني     

P= 0.08 ns ns ns   
  سانتي متر٢ ١٩ ٨١ ±  ٢ ٢/٣ ± ٦/٠ ٤/٢٠ ± ٥/٠ ٠/٤٠ ± ٢/١
  سانتي متر٤ ٢٦ ٨٧ ± ٢ ٩/٣ ± ٥/٠ ٠/٢٠ ± ٤/٠ ٣/٣٧ ± ٠/١
  سانتي متر٦ ٢٦ ٨٥ ± ٢ ٧/٢ ± ٥/٠ ٩/٢٠ ± ٤/٠ ٢/٣٩ ± ٠/١
  سانتي متر٨ ٢٣ ٨٨ ±  ٢ ٤/٢ ± ٥/٠ ١/٢٠ ± ٥/٠ ٦/٣٦  ± ٠/١

      
٣ارتفاع علوفه در دوران شيردهي     
ns ns ns ns   

  سانتي متر٤ ٤٤ ٨٧ ± ٢ ١/٣ ± ٤/٠ ٢/٢٠ ± ٤/٠ ٦/٣٧ ± ٨/٠
   سانتي متر٨ ٥٠ ٨٤ ± ١ ٩/٢ ± ٣/٠ ٤/٢٠  ± ٣/٠ ٩/٣٨ ± ٧/٠

      
 داراي توان هاي مشابه نيستند نشانگر اختالف معني دار بين آنها ) ارتفاع علوفه(ز تيمارها  ميانگين هايي كه در داخل هر يك ا١

 . علوفه اي كه از زمان تشخيص آبستني تا زمان تولد در اختيار ميش قرار گرفت٢                   )P > ٠٥/٠(مي باشد 
 Bulk ٥.     معني دار نيست : ٤NS       .ش ها ارايه شد علوفه اي كه از زمان تولد تا زمان از شير گرفتن بره ها به مي٣

 
با مقايسه هزينه پرورش بره هاي      )  ١٩٨٩(سامنر و مك كال     

دو قلو و يك قلو دريافتند كه ميشهاي با بره دو قلو از نظر توليد               
 درصد  هزينه اضافي نسبت به         ١٠پشم در طول مدت مشابه       

نتيجه حاكي از آنست     اين  ).  ١٥(ميشهاي با بره يك قلو داشتند     
كه هزينه اضافي در توليد پشم ميش هاي سه قلو يك عامل                
فرعي است؛ ضمن اينكه افزايش رشد پشم در ميش در اثر                 
افزايش دسترسي به علوفه امري طبيعي است ولي رابطه بين             

در اين تحقيق     ).  ٥(رشد پشم و ميزان تغذيه خطي نيست            
ر مرتع به ارتفاع علوفه     ميش هايي كه در خالل دوران آبستني د       

 سانتي متر چرا نمودند داراي پشم كمتري نسبت به ميش               ٢
 سانتي متر تغذيه شدند     ٨ و   ٤هاي كه در مرتع به ارتفاع علوفه        

 سانتي متر ، ٤در هر حال افزايش ارتفاع علوفه به باالتر از . بودند
نه در دوره آبستني و نه در دوره شيرواري موجب افزايش توليد             

 سانتي  ٦ به   ٤در حقيقت افزايش ارتفاع علوفه از        .   نگرديد پشم
 تا پايان آبستني موجب كاهش توليد پشم ميش          ٦٤متر از روز    

احتماال اين كاهش در نتيجه كاهش كيفيت       .  هاي آزمايشي شد  
علوفه مراتع پاييزي مورد استفاده كه داراي ارتفاع علوفه                 

علوفه مصرفي مرتع   اندازه گيري ميزان    .  بلندتري بودند مي باشد   
حاكي از اين است كه در      )  ٢٠٠٣(به وسيله موريس و همكاران      

 ٤هر حال  تغذيه ميش ها از مرتع با علوفه به ارتفاع بيشتر از                 
، اين  )٩(سانتي متر همراه با مصرف بيشتر  علوفه نبوده است            

نتيجه ممكن است نشان دهنده اين واقعيت باشد كه ميش ها             
موريسون .  ه مصرف علوفه بيشتر نيستند      عالقه مند يا قادر ب      

همچنين در آزمايش خود نشان داد كه از نظر وزن زنده بين                
متر   سانتي ٨ و   ٦،  ٤ميش هايي كه از مراتع به ارتفاع علوفه هاي          

داري در طول دوران        تغذيه شدند هيچگونه اختالف معني        



 ...مقايسه رشد پشم ميش هاي دوقلو و سه قلوزاي تعليف شده در : تربتي نژاد و همكاران

 

٤٣٧

آبستني وجود نداشته است، ضمن اينكه هر سه گروه در دوران            
واسط دوره آبستني و زمان زايش اضافه وزن از خود نشان            بين ا 

، بنا بر اين به نظر مي رسد كه اين سه گروه ميش                 )٩(دادند  
 .باشندممكن است باالتر از احتياجاتشان چرا نموده 

بطور خالصه تحقيق حاضر مي تواند داراي اين نتيجه كلي            

ر باشد كه از نظر توليد پشم، پرورش ميش هاي سه قلو زا د                

 در بردارنده هزينه اضافي قابل       ،مقايسه با ميش هاي دو قلو زا       

نا گفته نماند كه با توجه به تعداد كم ميش هاي           .  توجهي نيست 

، توانايي آماري براي    )تكرار(سه قلوزاي استفاده شده در آزمايش       

 ها مبني بر موفقيت آميز بودن مديريت پرورش  اين  تفسير داده

چراي .  ها ناكافي باشد    ير گرفتن بره   ميش ها تا زمان  از ش         
هاي دو قلو و سه قلوزا در اواخر دوره آبستني و دوره                   ميش

متر هيچ    سانتي ٤شيرواري در مراتع با ارتفاع علوفه باالتر از            
 .مزيتي را به دنبال نداشته است

 
 سپاسگزاري

از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛                  
م حيواني و بيو پزشكي دانشگاه مسي       وانستيتوي دامپزشكي، علو  

كشور نيوزيلند، بخاطر اعطاي فرصت مطالعاتي به نويسنده اول          
اين مقاله و در اختيار گذاردن تسهيالت و امكانات مورد نياز اين            

 .تحقيق  صميمانه تشكر و قدرداني مي شود
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