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چکيد ه 

هدف از پژوهش حارض بررسی تأثیر جایگزینی سنجد با کاه گندم در جیره فالشینگ میش ها بر فراسنجه های تولید مثلی و سطوح اوره 
رسم خون آنها در فصل تولیدمثلی بود. شصت و شش میش سامل لری-بختیاری با میانگین وزن 7±48/7 کیلوگرم در فصل تولیدمثلی به طور 
تصادفی به سه گروه آزمایشی اختصاص داده شدند. تیامرهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد )دریافت کننده جیره فالشینگ پایه( 
و گروه های تیامری حاوی 1 و 1/5 درصد ضایعات سنجد که در آن ها آرد ضایعات این میوه جایگزین کاه در جیره فالشینگ پایه شده بود. 
اعامل تیامرهای خوراکی از یک هفته قبل از جفت گیری تا چهار هفته بعد از آن ادامه داشت. سطوح اوره رسم در پایان هفته سوم آزمایش 
و برخی از فراسنجه های تولیدمثلی )نرخ آبستنی، نرخ زایش، درصد چندقلوزایی، میزان بره زایی و میزان زادآوری( مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج پژوهش حارض نشان داد که مکمل سازی پودر ضایعات میوه سنجد در جیره فالشینگ، نرخ بره زایی میش های لری-بختیاری 
را افزایش )P>0/05( و میانگین سطوح اوره رسمی )P>0/01( آنها را کاهش داد. احتامل می رود کاهش سطوح اوره خون، منجر به بهبود 
نرخ بره زایی میش ها شده باشد. در کل، مکمل سازی 1% پودر ضایعات میوه سنجد به جیره فالشینگ میش ها )بر پایه ماده خشک( برای 

تولید تعداد بره ی بیشرت از میش های جفتگیری کرده توصیه می گردد.  
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 The present study was to investigate the effect of replacing Russian olive (Elaeagnus angustifolia) with wheat straw 
in the flushing diet of ewes on reproductive parameters and serum urea levels of ewes during the breeding season. 
The sample of healthy Lori-Bakhtiari ewes (n=66) with an average weight of 48.7±7 kg in the breeding season were 
randomly assigned to three experimental groups according to a completely randomized design: control (base flushing 
diet recipient), and two treatment group fed rations supplemented with 1% and 1.5% of Russian olive fruit (dry matter 
basis) respectively. The powder of this fruit was replaced by wheat straw in the base flushing diet. Each prepared flushing 
diet was fed to the experimental ewes two weeks ran introducing until four weeks after mating. The serum urea levels 
were assessed at the end of the fourth week post-mating and finally, some reproductive parameters including pregnancy 
rate, parturition rate, percentage of multiple births, prolificacy, and fecundity was recorded. The results of the present 
study indicated that Russian olive fruit supplementation in the flushing diet increased the fecundity rate (P<0.05) of 
Lori-Bakhtiari ewes and decreased their mean urea serum levels (P<0.01). The resultant increase in the lambing rates 
may be linked to decreased blood urea concentrations in the experimental ewes. In general, supplementing the flushing 
diet of Lori-bakhtiari ewes with 1% Russian olive fruit (dry matter basis) is recommended to produce more lambs from 
mated ewes.

 Key words: Flush feeding, Lori-Bakhtiari Sheep, Reproductive performance, Russian olive.

مقدمه
زیست فعال  ترکیبات  بودن  دارا  علت  به  گیاهی  مکمل های  از  امروزه 
مختلف، در جیره دام و طیور در جهت بهبود عملکرد و یا پاسخ ایمنی 
بومی   ،Elaeagnus angustifolia علمی  نام  با  سنجد  می شود.  استفاده 
سال  در  کشور  در  سنجد  تولید  میزان  است.  آسیا  و  اروپا  نواحی شامل 
1399، 4490 تن گزارش شده است که استان های کرمان، کردستان، گیالن، 
زنجان و آذربایجان رشقی به ترتیب با 27/8، 16/44، 9/17، 7/46 و 7/44 
درصد از تولید کل، در رتبه های نخست تولید این محصول در کشور قرار 
دارند )7(. گونه ی آنگوستیفولیا در اغلب مناطق استپی ایران به صورت 
خودرو وجود دارد و جزو درختانی است که به رشایط نامساعد خاک، 
درجه حرارت و نوسانات رطوبتی مقاوم است )7(. این گیاه با نیاز کم آبی، 
تا رسی  به مقادیر زیاد شوری مقاوم بوده، می تواند در خاک های شنی 
سنگین به خوبی رشد کند و به منک های معلق در هوا نیز بردباری نشان 

دهد )14(. گزارش شده است که سنجد حاوی ترکیبات پروتئین خام )7/7 
درصد(، چربی خام )2/01 درصد(، فیربخام )4/23 درصد(، خاکسرت خام 
)1/97 درصد( و ترکیبات کربوهیدراتی )48/9 درصد( است )5(. سنجد به 
طور مرسوم به عنوان منبع غنی ویتامین هایی همچون کاروتن، توکوفرول، 
ویتامین B1 ویتامین C )به ترتیب 240، 162، 0/022 و 347 میلی گرم در 
100 گرم از میوه تازه( و منبع غنی از موادمعدنی مختلف )8504 میلی گرم 
بر کیلوگرم پتاسیم، 1731 میلی گرم بر کیلوگرم سدیم، 635 میلی گرم بر 
عصاره ی  فیتوشیمیایی  مطالعات   .)5( می شود  مرصف  فسفر(  کیلوگرم 
میوه سنجد، حضور ترکیبات پلی ساکاریدی همچون گلوکز )22/3 درصد(، 
فروکتوز )27/1 درصد(، فالونوئیدها، سیتواسرتول ها، گلیکوزیدهای قلبی، 
آمینه،  اسیدهای  فنل کربوکسیلیک،  اسیدهای  کومارین ها،  ترپنوییدها، 
 .)13( می دهند  نشان  را  تانن ها  و  ویتامین ها  کارتنوییدها،  ساپونین ها، 
عالوه بر این، سنجد حاوی مقادیر باالیی از تانن ها )0/05±5/03 درصد 
تانن های  محتوای   .)13( است  مرتاکم  تانن های  و  میوه(  ماده خشک  از 
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فرشده سنجد در قسمت های مختلف گیاه متفاوت است؛ به طوری که 
حاوی  ترتیب  به  سنجد  درخت  برگ  و  شاخه  پوست،  قسمت های  در 
57/12، 17/49 و 29/2 میلی گرم در گرم ماده خشک تانن فرشده می باشد 
)25(. در مطالعه ای دیگری گزارش شد که محتوای تانن های فرشده میوه 
سنجد 5/20222 میلی گرم در گرم ماده خشک است )24(. در بسیاری از 
است  رسیده  اثبات  به  مرتاکم  تانن های  سالمت بخشی  اثرات  مطالعات، 

 .)25(
اثر  مورد  در  مطالعه ای  که  می رسد  نظر  به  شده  انجام  بررسی های  با 
مکمل سازی خوراکی ضایعات میوه سنجد بر فراسنجه های خونی و تولید 
مثلی میش صورت نگرفته است. در مطالعه ای قابلیت هضم برگ درخت 
سنجد در استان گنزوی چین تعیین شد و نتایج نشان داد که با توجه به 
محتوای پروتئین خام باالی آن )144 گرم بر کیلوگرم ماده خشک که قابل 
مقایسه با پروتئین سبوس گندم به میزان 157 گرم بر کیلوگرم ماده خشک 
است( و نرخ ناپدید شدن رسیع پروتئین خام آن در رشایط درون کیسه ای، 
می توان از برگ این درخت به عنوان یک منبع بالقوه خوراکی در تغذیه 
گوسفند استفاده منود )8(. در همین مطالعه، افزایش وزن روزانه میش ها 
با  مقایسه  در  ترتیب  به  سنجد،  درخت  برگ  از  شده  تغذیه  بره های  و 

شاهد 23/7 و 17/1 درصد باالتر بود )8(. 
مهم ترین  از  یکی  میش،  هر  ازای  به  فروشی  بره ی  تعداد  که  می دانیم 
تأثیر  بر سودآوری پرورش گوسفند می باشد، که تحت  تأثیرگذار  عوامل 
عملکرد تولیدمثلی میش ها قرار دارد. یکی از روش های دخیل در بازده 
تولید مثلی، باال بردن انرژی جیره در دوران جفت گیری است که به عنوان 
ویتامینی،  مفید  ترکیبات  داشنت  با  سنجد   .)2( است  معروف  فالشینگ 
معدنی، آنتی اکسیدانی، ساپونینی و تانن های مرتاکم، ممکن است منجر 
به بهبود عملکرد تولید مثلی میش ها گردد. به عنوان مثال، گزارش شده 
از  فرشده،  تانن های  منبع  عنوان  به  دیگر  گیاهان  مکمل سازی  که  است 
قبیل آهوماش زرد، منجر به بهبود عملکرد تولید مثلی میش ها شده است 
است.  اسرتوئیدی  ساپونین های  حاوی  سنجد  گیاه  این،  بر  عالوه   .)17(
شیمیایی  نظر  از  که  هستند  فیتوسرتوژن هایی  اسرتوئیدی  ساپونین های 
بنابراین، به  با اسرتون و اسرتادیول )E2( پستانداران می باشند و  مشابه 
کارکرد  و  می شوند  متصل  مختلف  بافت های  در  اسرتوژن  گیرنده های 
از  هدف  بنابراین،   .)14( می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  آن ها  هورمونی 
جیره  در  سنجد  میوه ی  ضایعات  گنجاندن  تأثیر  بررسی  حارض  پژوهش 

فالشینگ میش ها بر عملکرد تولید مثلی آنها در فصل تولید مثلی بود. 

مواد و روش ها
واقع  محمدی  دامپروری  مزرعه  در   1399 سال  پاییز  در  آزمایش حارض 
لری-بختیاری  رأس میش  تعداد 66  در شهرستان دزفول صورت گرفت. 
تولید  خود  قبلی  زایامن  دو  در  که  کیلوگرم   48/7±7 وزنی  میانگین  با 
مثل موفقی داشته اند، در قالب یک طرح کامال تصادفی در بین سه گروه 

آزمایشی توزیع شدند.  
گروه های آزمایشی عبارت بودند از: 1- شاهد )تغذیه شده با جیره پایه 
فالشینگ( 2- تغذیه شده با جیره فالشینگ که در آن ضایعات میوه سنجد 
در سطح 1 درصد ماده خشک جیره جایگزین کاه گندم شد. 3- تغذیه 
 1/5 سطح  در  سنجد  میوه  ضایعات  آن  در  که  فالشینگ  جیره  با  شده 

درصد ماده خشک جیره با کاه گندم جایگزین گردید. در جدول 1 اجزای 
جیره های خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره ها بر اساس ماده خشک نشان 

داده شده است.
 31±3 شب  در  و  درجه   39±2 روز  در  آزمایش  طول  در  دما  میانگین 
درجه سانتی گراد بود. قبل از انجام عملیات فالشینگ دام های آزمایشی 
دو مرتبه واکسن آنرتوتوکسمی به فاصله 14 روز دریافت کردند. برای 
همزمان سازی تقریبی فحلی میش ها، از اثر نری استفاده شد؛ به طوری 
به  نزدیک  محوطه ای  در  قوچ ها  قوچ اندازی،  از  قبل  هفته  سه  از  که 
میش ها )فاصله 2 تا 3 مرتی( و به طور مجزا نگهداری  شدند. گزارش شده 
است که در رشایط آزمایشی مشابه، بعد از تقریباً سه هفته از جدا نگه 
داشنت میش ها از قوچ ها، همگی میش ها عالیم فحلی را نشان می دهند 
)18(. عملیات فالشینگ در سه مرحله انجام شده است و مرحله اول و 
دوم در بین هر سه گروه آزمایشی مشابه بود. یک ماه قبل از آزمایش، 
میش ها در ابتدا به مدت 10 روز با یک جیره ی ضعیف )پس چر غالت و 
مزارع گیاهان زراعی( و در 20 روز بعدی عالوه بر چرا از پس چر مزارع، 
سوم  مرحله  در  شدند.  تغذیه  رسک(  عنوان  )به  نیز  جو  کمی  مقدار  با 
فالشینگ، که یکم مهرماه و روز رشوع آزمایش بود، میش ها به سیستم 
پرورشی بسته منتقل شدند و بین گروه های آزمایشی توزیع شدند. آب 
مرحله  بود.  دام ها  اختیار  در  آزاد  به صورت  همواره  جایگاه  در  خنک 
یا  و  سنجد  بدون  پرانرژی  جیره های  از  تغذیه  دوره  )یا  فالشینگ  سوم 
حاوی سطوح مختلف سنجد( از یک هفته قبل از جفتگیری )وارد کردن 
یک رأس قوچ  بارور گله در بین میش های هر گروه آزمایشی( تا چهار 
ادامه داشت. هر قوچ به طور تصادفی به  هفته بعد )دوره جفتگیری( 
مدت 9 روز در بین میش های هر گروه آزمایشی رها می گردید و سپس 
با قوچ دیگر جایگزین می شد. خون گیری در انتهای دوره سوم فالشینگ 
از سیاهرگ وداجی گردن صورت گرفت. سپس رسم خون با 3000 دور 
در دقیقه و به مدت 15 دقیقه جدا شد و تا زمان سنجش نیرتوژن اوره ای 
خون در دمای 20- درجه سلسیوس نگهداری شد. نیرتوژن اوره ای خون با 

کیت رشکت پارس آزمون مورد سنجش قرار گرفت.
در فصل زایش، صفات تولید مثلی شامل نرخ آبستنی ])تعداد میش بدون 
نشان دادن عالیم بازگشت به فحلی بعد از روز 42 / تعداد میش فحل 
])تعداد میش زایامن  جفت گیری کرده در هر گروه(×100[، نرخ زایش 
کرده/تعداد میش در معرض جفت گیری(×100[، نرخ تک قلوزایی )تعداد 
دوقلوزایی  نرخ  کرده(،  زایامن  میش  تعداد  به  نسبت  تک قلوزا  میش 
چند  نرخ  و  کرده(  زایامن  میش  تعداد  به  نسبت  دوقلوزا  میش  )تعداد 
قلوزایی )تعداد میش چندقلوزا نسبت به تعداد میش زایامن کرده(، نرخ 
بره زایی یا میزان فکاندیتی ])تعداد بره های متولد شده / تعداد میش های 
جفت گیری کرده(×100[ و میزان زادآوری یا میزان پرولیفیکیسی )تعداد 
بره های متولد شده / تعداد میش های زایامن کرده(×100[ محاسبه شد. 
داده ها با نرم افزار آماری SAS و استفاده از دو رویه GLM )برای تجزیه 
فراسنجه های  سایر  تحلیل  و  تجزیه  )برای   Freq و  اوره خون(  تحلیل  و 
تولیدمثلی( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. میانگین ها به روش 

آزمون دانکن در سطح معنی داری 5 درصد مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج و بحث
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نتایج مربوط به تأثیر تیامرهای آزمایشی بر عملکرد تولید مثلی میش های 
آزمایشی در جدول 2 نشان داده شده است. 

غلظت نیرتوژن اوره ای خون  در گروه های تیامری )15/71 میلی گرم در 
دسی لیرت در گروه حاوی 1 درصد سنجد و 15/10 میلی گرم در دسی لیرت در 
گروه حاوی 1/5 درصد سنجد( به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد 
)22/46 میلی گرم در دسی لیرت( بود )SEM =32/1؛ P≥0/01(. به عبارتی 
دیگر، مکمل سازی آرد میوه ی سنجد به جیره در هر دو سطح 1 و 1/5 
درصد ماده خشک به جیره فالشینگ، منجر به کاهش معنی دار غلظت 

.)P≥0/01( نیرتوژن اوره ای و یا اوره رسمی میش ها گردید
نتایج پژوهش حارض نشان داد که گنجاندن ضایعات میوه سنجد منجر به 
تلفات  تنها یک مورد   .)P>0/05( بره زایی میش ها می شود نرخ  افزایش 
در  کرده  زایامن  میش های  تعداد  شد.  مشاهده  شاهد  گروه  در  رویانی 
گروه حاوی 1% سنجد )20 رأس از 22 میش در معرض جفت گیری( و در 
گروه حاوی 1/5 درصد سنجد )18 رأس از 22 میش در معرض جفت گیری( 
از نظر عددی باالتر از گروه شاهد )15 رأس میش زایامن کرده از 22 میش 
در معرض جفتگیری( بود، ولی به لحاظ آماری این فراسنجه ها معنی دار 
نبودند )P<0/05(. با این حال، گنجاندن پودر ضایعات میوه سنجد منجر به 
 )P≥0/05( بهبود معنی دار نرخ بره زایی در مقایسه با گروه شاهد گردید
که به احتامل زیاد با اثر بر نرخ تخمک ریزی های چندگانه در میش رخ 
داده است؛ هر چند باید توجه داشت که در گروه های تیامری بر عکس 
گروه شاهد، هیچ درصدی از مرگ و میر جنینی یا رویانی وجود نداشت. 
گیاه سنجد در قسمت های میوه، برگ و شاخه های خود، حاوی ترکیبات 
اسرتولی و عمدتا بتاسیتوسرتول می باشد )11(. همچنین عمدتاً در گل ها 
و میوه این گیاه، هفت فالونول گلیکوزید آسیله شده یافت شده است 
اسرتول مانندی  ساختار  همگی  که  می شود  گفته  االگنوسید  آنها  به  که 
دارند )3، 4(. مطالعه ای در مورد بررسی اثرهای تولید مثلی میوه سنجد، 
نتایج پژوهش حارض یافت نگردید، لذا برای مقایسه و  با  برای مقایسه 
تفسیر، از نتایج سایر مطالعاتی استفاده شد که در آن ها سایر مکمل های  
و  معدنی  مکمل های  یا  و   )21( یوکا  مثل  اسرتولی  ترکیبات  با  خوراکی 
آنتی اکسیدانی )19( برای اثرگذاری بر تولیدمثل استفاده شده بود. یوکا 
به طور مستقیم آزادسازی پروژسرتون از سلول های تخمدانی خوک )21( 

را تحریک می مناید.
پروژسرتون یک هورمون اسرتوئیدی مهم برای کارکرد طبیعی تخمدان ها 
تخمدانی  سلول های  آپوپتوز  رسکوب  و  اسرتوئیدسازی  باعث  که  است 
می شود و همچنین، رشد و منو و یا حفظ فولیکول تخمدانی و جسم زرد 
عنوان  به   (Yucca schidigera) یوکا  افزودن   .)12( می مناید  تحریک  را 
منبع فیتوسرتوژن های گیاهی به جیره منجر به بهبود نرخ آبستنی در گاو 
)6( شده است. فیتواسرتوژن ها عالوه بر اثر بر اسرتوئیدها و گیرنده های 
جمله  )از  اسرتوژن ها  توسط  تنظیم شونده  فرایندهای  متام  و  اسرتوئیدی 
 .)22( می سازند  فعال  را   IGF-I گیرنده های  مستقیاًم  آروماتازی(،  مهار 
هورمون IGF-I یک پیش محرک )پروموتر( مهم فعالیت ترشحی تخمدانی 
 .)20( می باشد  آپوپتوزیس  مهارکننده  و  گرانولوزا  سلول های  تکثیر  و 
بنابراین، پیشنهاد شده است که دو هورمون IGF-I و پروژسرتون بتوانند 
به طور بالقوه اثرات تحریکی یوکا بر تکثیر و آپوپتوز سلول های تخمدانی 

و کارایی تولیدمثلی خوک )21( را میانجی گری منایند.  

تانن های مرتاکم  منبع  عنوان  به  زرد  تغذیه آهوماش  اثر  در مطالعه ای   
در مقایسه با گوسفندان تغذیه منوده از مرتع فاقد تانن بر روی باروری 
میش ها مورد بررسی قرار گرفت )17(. نتایج نشان داد که درصد بره زایی 
میانگین  بود.  بره   1/22 و   1/69 ترتیب  به  شاهد  و  تیامری  گروه  در 
ترتیب 1/79 و  به  تیامری و شاهد  برای دو گروه  نیز  نرخ تخمک ریزی 
1/48 بود. نرخ بره زایی در سه چرخه تخمک ریزی و همچنین بره های 
گیاه  از  بود که  باالتر  برای میش   هایی  بره زایی،  ازای هر  به  متولد شده 
از  ناشی  بره زایی  نرخ  افزایش   .)17( بودند  منوده  تغذیه  زرد  آهوماش 
نسبت کمرت تخمک ریزی های واحد و باالتر بودن نسبت تخمک ریزی های 
الی   5 دوره  یک  از  پس  گیاه  این  تغذیه  به  پاسخ  بود. حداکرث  چندگانه 
افزایش  الی 3 چرخه فحلی( رخ داد.  از سپری شدن 2  7 هفته ای )بعد 
کارایی تولیدمثلی )افزایش نرخ بره زایی و کاهش تلفات رویانی( به اثر 
تانن های مرتاکم موجود در آهوماش زرد نسبت داده شده است )17(. 
ممکن است که کاهش تجزیه پروتئین ها به آمونیاک در شکمبه و افزایش 
تانن های  تغذیه  اثر  در  باریک  روده  از  رضوری  آمینه  اسیدهای  جذب 
مرتاکم، منجر به بهبود نرخ تولید مثلی گردد. در همین راستا گزارش شده 
است که مرصف مقادیر باالیی از پروتئین محلول خوراکی یا پروتئین قابل 
تجزیه در شکمبه، از طریق اثرات مستقیم بر محیط رحمی بر تولیدمثل 
به طوری که محصوالت جانبی حاصل  باشند،  داشته  منفی  تأثیر  حیوان 
روده  از  آمونیاک/آمونیوم  یون های  قبیل  از  نیرتوژن  ساز  و  سوخت  از 
ممکن است بقای اسپرم، تخمک و رویان اولیه را تخریب منایند )10(. این 
اثر ممکن است از طریق تغییرات در اسیدیته رحمی میانجی گری شود 
)10(. عالوه بر این، گزارش شده است که کاهش باروری و تلفات رویانی 
می تواند هنگامی رخ دهد که اوره خوراکی در میش ها مازاد باشد )15( 

و یا پروتئین قابل تجزیه در شکمبه افزایش یابد )10(. 
از  تغذیه  پایان دوره  در  اوره رسمی میش ها  مقادیر  پژوهش حارض  در 
سنجد اندازه گیری شد که تأیید می منود مقادیر اوره خون در اثر تغذیه 
بنابراین،  )P>0/01(؛  است  یافته  کاهش  معنی داری  طور  به  سنجد،  از 
اثرهای مثبت سنجد بر نرخ بره زایی را می توان به کاسته شدن از اوره 
که  گردید  گزارش  مطالعه ای  در  داد.  نسبت  سنجد  تغذیه  اثر  در  خون 
افزایش رخ داده در نرخ تخمک ریزی در اثر عمل تانن های مرتاکم، ناشی 
از افزایش غلظت پالسامیی اسیدهای آمینه رضوری و به ویژه اسیدهای 
بین  که همواره  داشت  توجه  باید   .)16( بود  زنجیره شاخه دار  با  آمینه 
نرخ تخمک ریزی و غلظت پالسامیی اسیدهای آمینه رضوری و با زنجیره 
با یافته هایی  شاخه دار، همبستگی مثبتی وجود دارد )23(. این موضوع 
با  آمینه  اسیدهای  از  مخلوطی  سیاهرگی  تزریق  که  است  شده  تأیید 
روز  پنج  برای  میش(  هر  ازای  به  روزانه  گرم   33/1( شاخه دار  زنجیره 
نرخ  افزایش  به  منجر  فحلی(،  گامه های چرخه  )آخرین  لوتئولیز  از  قبل 

تخمک ریزی )2/4 در مقابل 1/5( گردید )9(. 
از  ناشی  است  ممکن  میش ها  تولیدمثلی  کارکرد  بر  مثبت سنجد  اثرات 
غنی بودن آن از مواد آنتی اکسیدانی و مواد معدنی مختلف باشد )5(؛ به 
طوری که گزارش شده است که استفاده از مکمل  سلنیوم آلی و ویتامین 
E در جیره های فالشینگ میش، اثرات مثبتی بر درصد باروری، فحلی و 

درصد میش های آبسنت در گله ها داشته است )19(.  

تأثیر استفاده از ضایعات میوه سنجد در  ...
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جدول 1- اجزای جیره و ترکیب شیمیایی جريه هاي آزماييش )درصد ماده خشك(. 

1 Contained (/kg of premix; DM basis): 330 IU of vitamin A, 60 IU of vitamin D, 1 IU of vitamin E, 16% Ca, 8.5% P, 6.3% Na, 4.5% 
Mg, 2.1 mg Zn, 1.5 mg Mn, 535 mg Cu, 12 mg Se, 45 mg I 

تیامرها

شاهد، جیره فالشینگ
جیره فالشینگ حاوی 1% سنجد 

بر پایه ماده خشک

جیره فالشینگ حاوی 1/5 درصد سنجد 

بر پایه ماده خشک

)of DM %( Ingredientsاجزای جیره )درصد از ماده خشک(

Alfalfa242424يونجه

Wheat straw323130.5كاه گندم

Barley grain353535دانه جو

Fat3.63.63.6پودر چريب

Elaeagnus angustifolia011.5ضايعات سنجد

Di-calcium Phosphate1.41.41.4دي كلسيم فسفات

Vit-Min Supplement0.50.50.5مكمل معدين-ويتامينه1

Salt0.50.50.5منك

DM( Chemical %(تركيب شيميايي )درصد ماده خشك(

Dry matter97.8797.0397.21 ماده خشك

Mcal/kg DM(2.262.272.27( MEانرژي متابوليسمي )مگاكالري در كيلوگرم(

CP10.3010.1610.10پروتئين خام

EE4.474.514.54چربي خام

NDF46.2146.0045.95الياف نامحلول در شوينده خنثي

ADF29.8029.6229.54الياف نامحلول در شوينده اسيدي

Ca11.021.03كلسيم

P0.50.50.5فسفر

حاوی 330 واحد بین املللی ویتامین A، 60 واحد بین املللی ویتامین D، 1 واحد بین املللی ویتامین E، 16 درصد کلسیم، 8/5 درصد فسفر، 6/3 درصد سدیم،4/5 درصد منیزیم، 2/1 میلی گرم روی، 1/5 میلی گرم منگنز، 

532 میلی گرم مس، 12 میلی گرم سلنیوم و 45 میلی گرم ید.

نتیجه گیری کلی
هر  در  سنجد  میوه  ضایعات  گنجاندن  حارض،  پژوهش  یافته های  به  بنا 
تأثیر مثبت و  از ماده خشک جیره فالشینگ،  دو سطح 1 و 1/5 درصد 
معنی داری بر نرخ بره زایی میش ها نشان داد. ممکن است کاسته شدن از 
سطوح اوره خون در اثر تغذیه از هر دو سطح سنجد )1 و 1/5 درصد از 

ماده ماده خشک جیره فالشینگ(، در بهبود عملکرد تولیدمثلی میش ها 
دخیل باشد.  
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جدول 2- تأثیر مکمل سازی میوه سنجد در جیره فالشینگ بر فراسنجه های تولید مثلی و غلظت اوره رسمی میش.

ab Means in the same row bearing different superscripts are significantly different (P<0.05).

)Treatments( تیامرها

شاهد، جیره فالشینگفراسنجه
 جیره فالشینگ حاوی 1% سنجد

بر پایه ماده خشک

 جیره فالشینگ حاوی 1/5 درصد سنجد

بر پایه ماده خشک
P-Value

میش های آبسنت )درصد(

)%( Pregnancy rate
72.7290.9181.820.16

میش های زایامن کرده )درصد(

Lambing rate
68.1890.9181.820.16

تک قلوزایی )درصد(

)%( Single birth
93.3370.0061.110.10

دو قلوزایی )درصد(

)%( Twin births
6.6725.0038.890.10

سه قلوزایی )درصد(

)%( Triple births
05.0000.43

نرخ چندقلوزایی )درصد(

)%( Multiple births
6.6730.0038.890.10

عداد بره های متولد شده 

Number of born lambs
162725-

نرخ زادآوری )درصد(

)%( Prolificacy
106.67135.00138.890.13

نرخ بره زایی )درصد(

)%( Fecundity
72.73b122.73a113.64a0.03

غلظت اوره رسمی )میلی گرم بر دسی لیرت(

Serum urea concentration )mg/dL(48.1a33.6b32.1b0.001

.)P  > 0/05( میانگین ها در یک ردیف با حروف التین باالنویس متفاوت در هر ردیف، به طور معنی داری از هم متفاوت هستند ab

تأثیر استفاده از ضایعات میوه سنجد در  ...
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پاورقی ها
1- Elaeagnus angustifolia.
2 - in sacco.
3 - Blood urea nitrogen (BUN).
4 - Elaeagnosides.
5 - Yucca schidigera.
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