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ارزيابي مقادير چربی و ماده خشك کبد 
و ارتباط بين آنها در بين گونه هاي اهلي 

نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه اروميه 

چکيد ه
درصد چربي در ماده خش�ک و تر کبد و درصد ماده خش�ک کبد در تعداد 384 راس دام کش�تار ش�ده ش�امل 114راس گاو، 100راس 
گاوميش، 147راس گوسفند و 23راس بز با توجه به گونه دام، جنس و سن تعيين و ارتباط بين پارامترهای کبدی مطالعه شد. ميانگين 
درصدچربي در ماده خشک و تر کبد و ماده خشک کبد در گاوها به ترتيب 3/6درصد، 1/1درصد، 29/7درصد، گاوميش ها 5/3درصد، 
1/55درصد، 29/2درصد، گوس�فندها 3درصد، 0/83درصد، 27/9درصد و بزه�ا 2/91درصد، 1/55درصد و 28/4درصد تعيين گرديد. 
باالتري�ن حد درصدچربي در ماده خش�ک و ت�ر کبد به ترتيب در گاومي�ش )20/5درصد، 6/2درصد( و پائين ترين آنها در گوس�فند 
)5/14درصد، 1/55درصد( و برای ماده خشک کبد به ترتيب در گاو )38/2درصد( و گوسفند )31/9درصد( مشاهده شد. آناليز آماری 
)ANOVA( پارامترهای کبدی، اختالف معني داري را در بين نشخوارکنندگان نشان داد. پارامترهای کبدی در دام های نر و ماده به 
جز بزها اختالف معنی داری را نش�ان ندادند. در بررس�ي انفرادي دام ها، حدود 15درصد از گاوميش ها و 3/5درصد از گاوها بيشتر از 
10درصد چربي در ماده خش�ک کبد بودند در صورتيکه در نش�خوارکنندگان کوچک کمتر از 6درصد بود. به استثناء رابطه مثبت بين 
درصدچربی در ماده خش�ک با تر کبد، رطوبت با ماده خش�ک کبد، هيچ رابطه معنی داری بين درصدچربی در ماده خشک و تر کبد با 
ماده خشک کبد مشاهده نگرديد. لذا می توان گفت که ميانگين درصدچربي در ماده خشک کبد در نشخوارکنندگان کوچک کمتر از 
بزرگ ها بوده و گاوميش بيشتر از گاو می باشد. ميانگين درصدماده خشک کبد در گاوها بيشترين و گوسفندها کمترين است. تفاوت 
بين گونه ها معنی دار بوده، اما س�ن و جنس در پارامترهای کبدی موثر نيس�تند. احتمال ليپيدوز کبدی در گاوميش ها بيش�تر از گاو 
و در گوس�فند و بزها ضعيف اس�ت. بين چربي کبد با ماده خشک کبد رابطه ای وجود نداشته و مستقل از يکديگر هستند. سرانجام با 

استناد به ماده خشک، کيفيت غذائي کبد به ترتيب از گاو به گاوميش، سپس بز و نهايتًا گوسفند طبقه بندی می گردد.  
کلمات کليد ی: ليپيدوز، نشخوارکنندگان اهلي، ماده خشک کبد، ماده تر کبد
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مقد مه
کب��د یکي از ضمائم مهم دستگاه گ��وارش بوده که در تامين انرژي 
ب��دن، سنتز پروتئين ها، تامين و ذخيره ویتامين ها، خاصيت ضد سمي، 
ذخي��ره مواد قندي، ترشح آنزیم ه��ا، توليد و ترشح صفرا و هضم چربي 
در روده ه��ا فعاليت مي کن��د )18(. در بين آنها توليد انرژي از قندها و 
چرب��ي ها برجسته بوده به  طوري که 30درصد انرژي بدن در کبدتوليد 
مي گردد. چربي ها با گليکوژنز و ایجاد انرژي سبب رشد و توليد دام شده 
و از ب��روز کتوز محافظت مي نماید )23(. اث��رات سوء افزایش چربي در 
کب��د بيشتر از کاهش آن است )ليپيدوز یا کبد چرب( بطوري که سبب 

ساپرس اعمال حياتي کبد خواهد شد )15(. 
تغيي��رات چربي در کبد تا 70 درصد ماده خشک آن متفاوت است. 
ح��د طبيعي آن را کمتر از 10درصد ذک��ر مي کنند )18(. اطاعات در 
خصوص تغييرات سني و جنسي چربي کبد محدود به دام هاي پرواري 
و توليدي است. دام هاي بالغ با سن باال بيشتر از عوارض سو کبد چرب 
متاث��ر مي شوند ولي در سن پایين و مراح��ل رشد جسمي، کبد چرب 

عمدت��اً به شکل انفرادي و جزئي ظاهر مي گردد )11 ،19(. در دام هاي 
آبست��ن بدنبال تعادل منفي ان��رژي در بعد از زایش نقصان شدید انرژي 
عارض شده و چربي ها در دو هفته مانده به زایمان تا روانه کبد مي شوند 
)1 ،5(. با افزایش توليد شير روند کاهش چربي ها از کبد آغاز شده و در 
26 هفته پس از زایش تا 5 درصد کاهش مي یابد )18(. سندرم تليسه ها 
 و گ��اوان نر چ��اق از موارد بروز کب��د چرب در سن پایي��ن و جنس نر 
م��ي باشند )6، 18(. تاکنون ارزیابي جامع��ي و مقایسه کاملي از ميزان 
چربي در کبد در بين نشخوارکنندگان اهلي بویژه در ایران صورت نگرفته 
اس��ت. بدست آوردن ميزان چربي در م��اده خشک و تر کبد کمک مي 
کن��د تا بهتر به تقسيم بندي کبد گونه هاي مختلف اهلي نشخوارکننده 
ب��ه لح��اظ ارزش غذایي آن پرداخته شود چرا ک��ه وجود چربي در کبد 
 سب��ب ب��ا کيفيت تر ش��دن آن به عنوان ی��ک منبع غذای��ي مي شود 
)7 ،14، 16(. از ط��رف دیگر ب��ا در دست داشتن اطاعات درباره ميزان 
چربي کبد در نشخوارکنندگان اهلي بهتر مي توان به پيشگوئي و پيش 

بيني احتمال بروز سندرم کبد چرب مبادرت نمود )1، 13(.
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Evaluation of the liver lipid and liver dry matter and their relationship in ruminants slaughtered in Urmia 
slaughterhouse
By: Ramin AG, Clinical Sciences, Veterinary College, Urmia University, (Corresponding Author; Tel: +989141418816)
Tajic H., Food Dept and Quality Control, Veterinary College, Nozad Sh., Urmia University, Vet Graduated, Urmia 
University, Jelodari B., Urmia University, Vet Graduated, Urmia University, Ashtab Gh. Urmia University, Vet 
Graduated, Urmia University, Jelodary M.,Urmia University, Vet Graduated, Urmia University .Ramin S. Medical 
Sciences of Tabriz University, Tabriz.
The percentage of fat in liver wet and dry matter, liver moist and dry matter and their relationship were investigated 
based on species, sex and age of 384 slaughtered animals including 114 cows, 100 buffaloes, 147 sheep and 23 
goats from 2008 to 2010 in Urmia, Iran. Mean percentage of fat in liver wet and dry matter, and liver dry matter 
in cows were 3.6%, 1.1%, 29.7%, buffaloes were 5.3%, 1.55%, 29.2%, sheep were 3%, 0.83%, 27.9% and goats 
were 2.91%, 1.55% and 28.4%, respectively. The highest value for fat in liver wet and dry matter was observed in 
buffaloes (6.2%, 20.5%) and the lowest value for sheep (1.55%, 5.14%). The highest and lowest values for liver 
dry matter were found in cows (38.2%) and sheep (31.9%), respectively. ANOVA analysis showed significant dif-
ferent in liver parameters among ruminants. Variant of sex except for goats did not affect on measured parameters. 
In individual surveys on measured parameters, 15% of buffaloes and 3.5% of cows showed over 10% fat in liver, 
while none of small ruminants appeared over 6% fat in liver. In spite of expected correlations between fat in liver 
wet and dry matter, liver moist and dry matter, no correlation was observed between fat liver and liver dry matter. 
Thus, it is concluded that mean value of fat in liver dry matter in small ruminants was less than cows and buffaloes. 
Maximum mean liver dry matter observed in cows and the minimum in sheep. Mean value of measured parameters 
among animal species was significant, while age and sex didn’t affect them. It was concluded the occurrence of 
liver lipidosis in buffaloes is greater than cows and in sheep and goats is so weak. No correlation was expected 
between fat liver and liver dry matter, and finally, based on liver dry matter, the quality of liver in ruminants sorted 
from cows to buffaloes, goats and sheep. 

Key words: Lipidosis, Domestic ruminants, Liver wet matter, Liver dry matter
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مواد و روش کار  
در س��ال هاي 89-1387 ب��ا مراجعه به کشتارگ��اه صنعتي اروميه 
تع��داد 384 راس شامل 114 راس گاو، 100 راس گاوميش، 147 راس 
گوسفند و 27 راس بز انتخاب شدند. تعداد دام هاي نر و ماده به ترتيب 
256 و 128 راس و در سني��ن متفاوت بودن��د )جدول 1(. گاوها از نژاد 
دورگ و خال��ص هلشتاین، گاوميش ها از ن��وع رودخانه ای، گوسفند و 

بزها از نژادهای بومی محلي بودند.
پس از شناسائي دام ها در قبل از کشتار، به هنگام ذبح به کشتارگاه 
مراجع��ه و پس از خارج نمودن کبد مقدار 5 گرم نمونه از ناحيه شکمي 
کب��د تهيه گردید. نمونه ها به همراه شماره، سن و جنس دام در ظروف 
مخص��وص نمونه جم��ع آوري و تحت شرایط دمای س��رد به آزمایشگاه 
کنت��رل کيف��ي منتقل شدند. با وزن نمودن 3 گ��رم کبد به عنوان وزن 
اولي��ه، نمونه در داخل فور با حرارت  105 درجه سانتيگراد به مدت 24 
ساع��ت گذاشته مي شد و پ��س از خارج نمودن از فور و توزین مجدد با 
محاسب��ه اخت��اف وزن اوليه از ثانویه تقسيم ب��ر وزن اوليه درصد ماده 
خش��ک بدست آمد. از روي ماده خشک کب��د، رطوبت آن نيز محاسبه 
گردید. چربي در ماده خشک کبد به روش سوکسيله )Socksile( تعيين 
ش��ده و آن عبارت است از استخ��راج چربي به وسيله N-هگزان )پارس 
 آزم��ون، ایران(، خارج ک��ردن حال به وسيله تبخي��ر، خشک کردن و 
ان��دازه گيري چربي استخراجي مي باشد )پروانه 1387(. چربي در ماده 
 ت��ر کبد با جوشانيدن کبد ب��ا اسيد کلریدریک رقيق ب��راي آزاد کردن 
چربي هاي غير ازاد صورت گرفت سپس ماده حاصله صاف شده، خشک 
گردید. باق��ي مانده روي کاغذ صافي با محلول N-هگزان استخراج شد 
 Case Summaries  و آزمون هاي SPSS  پروانه 1387(. از برنامه  آماري(
 ب��رای تعيين ميانگين، انحراف و خط��ای معيار،t-test مقایسه ميانگين 
دام های نر و ماده،ANOVA مقایسه ميانگين گروه های 5 گانه سنی 
در دام ه��ای نر و ماده و همبستگي  بين ماده خشک و تر کبد بر اساس 

گونه دامي، سن و جنس استفاده شد. 

نتايج
ميانگي��ن درصدچرب��ي در ماده خش��ک و تر کب��د در گاوميش ها 
بيشتری��ن )5/3 درصد و 1/55درص��د( و بزها کمتری��ن )2/91درصد( 
ب��ود )جدول 2(. ميزان چرب��ي در ماده خشک و تر کب��د به ترتيب در 
بي��ن نشخوارکنندگان از 0/4درصد ت��ا حداکثر 20/5درصد و از 1درصد 
ت��ا 6/2درصد در گاوميش ها متغير ب��ود. حداکثر ميانگين ماده خشک 
کب��د در گاوهاي ماده )30 درص��د( و حداقل در ميش ها )27/5درصد( 
مشاهده شد. همچنين ب��راي ماده خشک کبد از حداقل 22/3درصد تا 
38/2درصد در گاوه��ا در نوسان بود )جدول 2(. نسبت رطوبت به ماده 
خشک کب��د در گوسفندها 2/9، بزها 2/5، گاوه��ا 2/38 و گاوميش ها 
2/42 متف��اوت بودند. آناليز آماري اختاف معني داري )P>0/01( را در 

ميانگين پارامترهاي کبدي در بين نشخوارکنندگان نشان داد.
ميانگي��ن درص��د چربي در ماده خش��ک و تر کب��د در گاوهای نر 
 و م��اده یکسان ب��وده ولی از گاوميش ه��ا، ميش ه��ا و و بزها متفاوت 
 م��ی باش��د. ميانگي��ن درصدچرب��ي در م��اده خش��ک و ت��ر کب��د در 
گاوميش ها از گوسفندها و بزها متفاوت می باشد. ميانگين درصدچربي 

در م��اده خش��ک و تر کب��د در گوسفندها و بزها نيز متف��اوت هستند. 
ميانگي��ن ماده خشک کبد در گوسفنده��ا کمتر از گاوها، گاوميش ها و 
بزه��ا بوده و همچنان متفاوت م��ی باشند. پارامترهاي کبدي در بين دو 
جنس به استثناء بزها در سای��ر نشخوارکنندگان تفاوت آماري نداشت. 
همچنين اختاف آماري در سنين متفاوت در دام ها نيز مشاهده نشد.

در بررس��ي انف��رادي درصدچرب��ي در م��اده خشک کب��د، حدود 
15درص��د از گاومي��ش ه��ا و 3/5درص��د از گاوها بيشت��ر از 10درصد 
چرب��ي بوده ول��ی در نشخوارکنندگ��ان کوچک کمت��ر از 6درصد بود. 
آنالي��ز همبستگ��ی بي��ن پارامترهای کب��دی نشان داد که ب��ه استثناء 
رابطه مثب��ت، مستحکم و محتمل بين درصدچرب��ی در ماده خشک با 
 تر کبد )P>0/01( و رطوبت با ماده خشک کبد )P>0/01(، هيچ رابطه 
 معنی داری بين درصد چربی در ماده خشک و تر با ماده خشک کبد گوسفند 
 df=23,( و ب��ز )df=114, r=0/12NS( گ��او ،)df=147, r=%1NS(
 df=100 r=23( وج��ود نداشته در صورتيکه در گاوميش )r=0/01NS

P>0/05( مثبت و معنی دار بود.

بحث
حداکث��ر درصدچرب��ي در م��اده خش��ک کب��د ت��ا 70درص��د در 
گاوه��اي پرتولي��د و مبتا به کت��وز گزارش شده اس��ت. در این مطالعه 
نشخوارکنندگان کوچک )2/89درصد( در مقایسه با گاو )3/61درصد( و 
گاومي��ش )5/29درصد( پائين ترین ميزان چربي کبد را در ماده خشک 
نشان دادن��د. آستانه چربي در کبد سالم کمتر از 10درصد ماده خشک 
ب��وده و از خفي��ف تا شدید )20درص��د تا 70درص��د ( متغير مي باشد 
)18(. در گ��او تا 53/1درصد )23 ،21(، گاوميش هاي هند تا 5/6درصد 
)22( و گوسفن��د و بز از 2/21درصد تا 3/26درصد )17 ،16( ثبت شده 
اس��ت. اطاعات حاصل از مطالعه حاض��ر در خصوص درصد چربي کبد 
در نشخوارکنندگ��ان بيانگر اختاف گونه اي بدون در نظر گرفتن جنس 
و سن م��ي باشد در صورتيک��ه Lawrie )1981( به اختافات سني و 
جنسي نيز اشاره داشته )14( در حالي که در این مطالعه فقط در بزهاي 
نر و ماده اختاف معنا دار مشاهده شد. در بررسي انفرادي درصد چربي 
در م��اده خشک کب��د، 3/5درصد گاوها و 15درص��د گاوميش ها باالي 
10درصد چربي در کبد بوده در صورتيکه نشخوارکنندگان کوچک کمتر 
از 6 درصد چربي در کبد داشتند. نتایج فوق نشان مي دهد که احتمال 
ليپيدوز کبدي از نوع تغذی��ه اي در نشخوارکنندگان بزرگ این مطالعه 

بيشتر از نشخوارکنندگان کوچک مي باشد )1، 13(.
ماده خشک کبد در نشحوارکنندگان کوچک این مطالعه )27/9درصد( 
در مقایس��ه با گاوميش )29/2 درصد( و گاو )29/7 درصد( کمتر بود. تا 
کن��ون کمترین ميزان ماده خشک کبد در بين نشخوارکنندگان کوچک 
 Mustafa و همکاران )1991( حدود 24/1درصد )17( و Park توسط
)1988( ت��ا 27/45درص��د )16( در گوسفند و بز گ��زارش شده است. 
افزایش پروتئي��ن، چربي و کربوهيدرات در کب��د سبب کاهش رطوبت 
کبد و افزای��ش ماده خشک آن خواهد شد. ولي به نسبت پروتئين ها و 
قنده��ا با افزایش چربي در کبد سبب افزای��ش کمتري در ماده خشک 
کب��د خواهد شد. ميزان ماده خشک کب��د در این مطالعه )جدول 1( بر 
اساس سن و جنس نشان داد که در دام هاي سالم اختاف معني داري 
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وجود ندارد. اهميت ارزیابي ماده خشک کبد در تعيين مقادیر ذخيره اي 
مواد قندي و ليپيدي در کبد بوده که مي تواند نشانگر وضعيت مدیریت 
 تغذی��ه و عوام��ل مدیریتي آن باشد. دهيدراتاسي��ون یا کاهش آب بدن 
م��ي توان��د در رابطه با افزایش ذخائر چربي ب��دن در گونه هاي مختلف 

دامي موثر باشد )20(.
نسبت رطوبت به م��اده خشک کبد در این مطالعه برای گوسفندها 
بيشتری��ن )2/9( و گاوها )2/38( کمترین. منابع این نسبت را براي گاو 
3/8 )20(، گاوميش 2/56 )23(، گوسفند 15/ 3 )17( و بز 2/64 )16( 
ذکر نموده که از مطالعه اخير اندکي بيشتر مي باشند. در گاوهاي مبتا 
ب��ه کتوز این نسبت به 3 نزدیک مي شود. نتایج رطوبت به ماده خشک 
کبد گوی��اي این مطلب است که هرچقدر ای��ن نسبت کمتر باشد ماده 
جام��د کبد بيشتر بوده ل��ذا کيفيت و ارزش غذائ��ي آن نيز باال خواهد 
ب��ود ک��ه در نشخوارکنندگان ای��ن نسبت به ترتيب در گ��او، گاوميش، 
 ب��ز و گوسفند باالتر بود. گرسنگي و فقر غذائ��ي رطوبت کبد را کاهش 
مي دهد )2(. مرحله هيدراته شدن کبد و هپاتوسيت ها مي تواند تحت 
تاثير تجمع چربي ها، اسموالریته، متابوليسم اکسيداتيو و فسفوليپيدها 

قرار گيرد )4 ، 8 ، 9 ،20(.
ب��ر اساس مناب��ع موجود م��وارد بالين��ي افزایش چرب��ي به شکل 
متابوليکي یعني سندرم کبد چرب در گاو بيشترین و سپس در گوسفند، 
ب��ز و گاوميش نيز گ��زارش شده اس��ت )3 ،21،13، 24(، در صورتيکه 
ليپيدوز کبدي با عامل تغذیه اي )10( و غير متابوليکي متعاقب کمبود 
ویتامي��ن E و سلنيم،کبالت و آه��ن از رایج ترین علل افزایش چربي در 
کب��د گوسفند و بز به شمار م��ي رود )6، 12( به عبارت دیگر گاوميش، 
گوسفن��د و بز که به عن��وان دام هاي پرتوليد محسوب نمي شوند عاوه 
 ب��ر موارد متابوليکي به کمبوده��اي تغذیه اي بيشتر حساس مي باشند. 

دام ه��اي این مطالع��ه مخصوصاً نرهاي پرواري ک��ه از کشتارگاه نمونه 
برداری شده اند داراي سني��ن مشخص، جوان و صرفاً به عنوان پرواري 
ذبح شده ک��ه از نظر باليني فاقد هرگونه اختال متابوليکي و تغذیه اي 
چرب��ي در کبد بوده لذا مقادیر چربي استخراج شده از کبد آن ها مبين 
دام ه��اي سالم مي باشند. در این مطالعه اگرچه جنس در ميزان چربي 
کبد نشخوارکنندگان بزرگ موثر نبوده ولي در نشخوارکنندگان کوچک 
م��اده ه��ا بيشتر از نرها، قوچ ها بيشتر از بزه��اي نر و گوسفندها بيشتر 
از بزه��ا چربي در کبد داشته که چ��ون کمتر از 5 درصد بوده و طبيعي 
محسوب مي شوند لذا از نظر بيولوژیکي تفاوت آنچناني در جنس دام ها 

به موازات سن آنها احساس نمي شود. 
وج��ود رابطه مثبت بي��ن درصدچربي در ماده خش��ک با تر کبد و 
رطوب��ت با م��اده خشک کبد منطق��ي و محتمل بوده، زی��را در صورت 
کاهش یا افزایش یکی دیگری افزایش یا کاهش خواهد یافت در صورتي 
 ک��ه رابط��ه معن��ي دار بين چربي کبد ب��ا رطوبت یا م��اده خشک کبد 
م��ي توانست نقش چربي در م��اده خشک کبد را تعيي��ن نماید که در 
ای��ن مطالع��ه در نشخوارکنندگان بزرگ یا کوچ��ک ميسر نشد و بيانگر 
 ای��ن است که این دو پارامتر حداقل در دامهاي سالم مستقل از یکدیگر 
مي باشند. اگرچه تنها در یک گزارش ارتباط معکوس بين چربي کبد با 
رطوبت کبد گ��زارش شده )2( در سایر موارد چنين روابطي ثبت نشده 
اس��ت )20(. در خاتمه م��ي توان اذعان نمود ک��ه چربي و ماده خشک 
کب��د نشخوارکنندگان کوچک کمتراز گاو و گاوميش مي باشد. جنس و 
سن در چربي کبد نشخوارکنندگان موثر نبوده و بين چربي کبد و ماده 
خشک ارتباط��ي وجود ندارد. احتمال ليپيدوز کبدي در گاوميش و گاو 
بيشتر از گوسفند و بز است. با استناد به ماده خشک، کيفيت غذائي کبد 
به ترتيب اولویت شامل گاو، گاوميش، بز و گوسفند طبقه بندي شد.    

جدول 1- ميانگين سنی و فراوانی جنسی پارامترهای کبدی در 

مجموع دام ها دامنه سنی ميانگين سنی نرها دامنه سنی ميانگين سنی ماده ها دام ها

114 1-<4 1/6 48 1-<4 3/5 66 گاو

100 1-3 1/6 44 1-<4 2/1 56 گاوميش

147 1 1 132 2-<4 3/7 15 گوسفند

23 1 1 20 3-<4 4 3 بز

384 1-<4 1/3 244 1-<4 4/1 140 مجموع

ارزيابی مقادير چربی ...
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جدول 2- مقايسه ميانگين، خطای معيار و دامنه پارامترهاي کبدی در در دام های تحت مطالعه )384 راس(.

حروف متفاوت در هر ستون در حد P<0/05 معنی دار می باشد.

ماده خشک کبد درصد چربی درماده تر کبد درصدچربی درماده خشک کبد

پارامترهای کبدی

Range X±SE Range X±SE Range X±SE

23-38/2 30 a±0/3 0/1-3/5 1/1 a±0/09 4/11-4/0 3/65 a±0/29 گاوهاي ماده 

22/3-35/2 29/5 a±0/4 0/2±3/6 1 a±0/1 0/7-12/4 3/6 a±0/4 گاوهاي نر

22/3-38/2 29/7 a±0/23 0/1±3/6 1/1 a±0/06 0/4-12/4 3/6 a±0/22 گاوها

26/7-34/1 29/5 a± 0/22 0/2-3/9 1/54 b± 0/16 0/7-13/9 5/27±0b/54 گاوميش های نر

26-33 28/9 a± 0/2 0/1-6/2 1/55 b± 0/2 0/4-20/5 5/3 ±0b/66 گاوميش هاي ماده

26-34/1 29/2 a ± 0/15 0/1-6/2 1/55 b ± 0/13 0/4-20/5 5/3 b ±0/44 گاوميش ها

25/9-29/5 27/5 b±0/33 0/28-1/1 0/72 c±0/07 0/98-4/2 2/63 c±0/26 ميش ها

24/3-31/9 27/9 b±0/13 0/26-1/55 0/84 a±0/03 0/92-5/14 3/03 a±0/09 قوچ ها

24/3-31/9 27/9 b±0/12 0/26-1/55 0/83 a±0/02 0/92-5/14 3 a±0/09 گوسفندها

25/9-31/1 28/6 ac±1/48 1/0-2/06 1/48 b±0/31 3/87-6/57 5/1 b±0/79 بزهای ماده

26/5-32/4 28/4 ac±0/34 0/22-1/49 0/73 c±0/08 0/77-5/27 2/59 c±0/26 بزهای نر

25/9-32/4 28/4 ac±0/34 0/22-2/06 0/83 c±0/09 0/77-6/57 2/91 c±0/3 بزها
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