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 چكيده
اين در اجرا شد. لري بختياري برههاي الشه فيزيكي تركيب و برخصوصيات شيرخوارگي مد ت اثرطول بررسي جهت اين تحقيق
و۱۲۰ ۹۰، ۶۰ سـنين در و انتخاب متولد شـده بودند، به طور تصادفي زايش فصل يك در كه ماده و بره نر رأس تعداد ۶۶ مطالعه
۳×۲ فاكتوريل با روش كامًال تصادفي طرح يك قالب در گرديدند. آزمايش پروار ماهگي ۶ وتا سـن شـد ند شـيرگرفته از روزگي
بهطور بره رأس ۳۰ جمعًا و رأس ۱۰ شـيرگيري سن هر د رپايان دوره پروار در شـد. جنس) انجام و شـيرگيري مختلف (د ورههاي
۹۰و۱۲۰روز) شيرگيري (۶۰، مختلف هاي گروه در ها بره نهايي وزن .ميانگين گرديدند الشه تجزيه ذبح از پس و انتخاب تصادفي
شده بودند بهطور شيرگرفته از روزه در سن ۶۰ كه بره هايي نهايي وزن بود كه ميانگين كيلوگرم ۴۴/۶۴، ۴۳/۰۱و۴۱/۳۰ ترتيب به
گروه برههاي سرد الشه بودند (p<۰/۰۵). ميانگين درصد شـير گيري شـده روز ۱۲۰ سـن در كه بود از برههايي باالتر معنيد اري
نر برههاي ميانگين درصد الشـه .(p<۰/۰۵) بود (۱۲۰روز) سـوم و گروه روز) ۶۰) اول گروه پائينتر از طور معني داري به روز ۹۰
آماري نظر از شـيرگيري مختلف الشـه گروههاي درصد گوشـت مجموع ميانگين بين نبود. اختالف معنيدار و ماده داراي تفاوت
شده شـيرگيري روز ۱۲۰ گروه با شـد ه شـيرگيري روز (سـطحي)گروه ۶۰ جلد زير مجموع چربي ميانگين بين اما معني دار نبود،
ميانگين ولـي ،(p<۰/۰۵) بود ماده برههاي از نركمتـر بره هاي زيرجلدي درصد چربي ميانگيـن .(p<۰/۰۵)معنـيدار بود تفـاوت
۶۰ سـن در بختياري لري ماده و نر شـيرگيري برههاي نتيجه بـود (p<۰/۰۵). در ماده از برههاي بيشـتر نر برههاي درصـد د نبـه
بودن يكسان شـيرگيري) و و۱۲۰روز ۹۰) ديگر د و گروه به نسـبت درصد الشـه و پروار د وره نهائي بودن وزن باال دليل به روزگي

مي گردد. توصيه الشـه تركيب و خصوصيات
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مقدمه
را ــد در جهان تولي پنجم ــفند مقام گوس ــت توليد گوش نظر از ايران
د ر ــفند گوس ــت گوش ــد(۳). دارا ميباش ۴/۲ درصد يا تن هزار ۳۳۲/۶ با
توليد تاكنون قرمز است، اما گوشت كننده مهمترين منبع تأمين هنوز ايران
تعداد بهطوريكه ــد. كن تأمين را د اخلي ــد گان كنن مصرف نياز ــته نتوانس آن
گوشت توليد مقدار ولي بوده، دنيا گوسفند تعداد درصد ۵/۱ كشور گوسفندان
پائين آن علت كه است آن جهاني توليد مقدار درصد كشور۴/۲ ــفند د ر گوس
كشتارگوسفند دركشور وزن ميانگين اينكه به توجه با كشتاراست. وزن بودن
رسيدن به عد م است(۳)، شده گزارش كيلوگرم ۱۵/۴ معادل ۱۳۸۰ در سال
مديريتي صحيح ــب، نبودبرنامه تغذيه مناس از برخورداري عدم مطلوب، وزن
لري موجودميباشد (۶،۵). گوسفند نژادهاي توليد ــناخت پتانسيل عدم ش و
ازجمعيت درصد ۷۰ وحدود ــت كشوراس بومي ــفندان گوس از يكي بختياري
اين داده است. خود اختصاص به بختياري را و چهارمحال ــفندان استان گوس
دار دنبه و گوشتي ژنتيكي تودههاي بزرگترين از يكي جثه نظر از ــفند گوس
بختياري نر لري برههاي روي بر كه تحقيقي د ر ــود. ميش ــوب محس ايراني
گزارش ۵۲/۵ كيلوگرم را نر برههاي ــتار كش مطلوب زنده وزن گرفت، صورت
محال چهار استان ــفند در گوس الشه وزن ميانگين در صورتي كه ــد(۶)، ش
پائين از مهمترين داليل يكي ــت(۹). اس ــد ه ش ارائه كيلوگرم بختياري ۱۹ و
مازاد در بره هاي اكثر ــت كه اس اين بختياري لري برههاي ــتار كش وزن بودن
بررسي طبق و ــتارگاه ميشوند كش روانه ــيرگيري ش از بالفاصله پس گله را،
گزارش ۱۰۰ روز بختياري لري برههاي شيرگيري ــن س ميانگين شد ه انجام
بره هاي در شيرگيري توجه قابل نسبتًا زنده به وزن توجه با است(۹)،كه شده
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Effect of weaning period on carcass characteristics of Lori- Bakhtiari lambs

By: Karami.M. and M.A.Talebi.,Scientific Members of Agriculture and Natural Resource Research Center of 
Chaharmahal and Bakhtiari Province,Iran.
This experiment was conducted to investigate the effect of different periods of lamb suckling on carcass characteristics 

of Lori– Bakhtiari male and female lambs.Sixty six male and female lambs used . All lambs were born at same season 

and were randomly selected. They were weaned at 60, 90 and 120 days of age and put in a 6-month feedlot period. 

A completely random design with factorial method (sex and weaning age) was used. At the end of feedlot period,15 

male and 15 female lambs (10 lambs of every weaning age and in total 30 lambs) were randomly selected, slaughtered 

and their carcass characteristics were determined.The least squares means of final body weight in different weaning 

age (60,90 and 120 days weaned) were 44.64, 43.01 and 41.30 kg, respectively, and was significantly higher for 60 

days weaning age group (p<0.05). Mean of cold carcass dressing percentage of 2nd group (90 days weaned) was 

significantly lower than other groups (p<0.05). The mean of total carcass meat and subcutaneous fat different weaning 

ages were not significant. Subcutaneous fat of female lambs were higher than male lambs (p<0.05), but fat-tail of 

male lambs were higher than females (p<0.05). In conclusion, the result of this experiment showned that appropriate 

weaning period(60 days). Because in this group,final body weight , carcass cool weight and dressing percentage were 

more than 2ndand 3rd(90 and 120 days weaned) groups and other carcass characteristics and physical composition in 

differences weaning ages were not significant.
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ــاده ۲۵/۶۳ برههاي م در و ــرم كيلوگ ۲۸/۵۹ ــادل مع كه ــري بختياري ل نر
وزن ميانگين و كشتار مطلوب آشكار بين وزن تفاوت و ــت(۹،۷) اس كيلوگرم
بالقوه از پتانسيل بيشتر چه جهت استفاده هر استان، شده در ــتارگزارش كش
نياز ابتدا ــتار، كش وزن باال بردن نهايتًا و ژنتيكي ــروه گ اين ــي برههاي ژنتيك
كه اين به توجه با آنها ميباشد . پروار و ــيرگيري مناسب از ش ــن س تعيين به
تاسن آن از پس و شيرگيري تا از زمان تولد يعني اوليه مراحل رشد د ر سرعت
آهنگ آن از وپس است جنسي بلوغ از بعد مرحله از بيشتر مراتب به ماهگي ۶
ذخيره افزايش موجب سنين باال د ر دام پروار و همچنين كندتر ميشود رشد
، ۸ ، ۵، مي گردد (۴ آن بازارپسندي و كيفيت الشه وكاهش ــه الش چربي د ر
ميزان گوشت، حداكثر توليد با نژادهايي الشه به دستيابي ،(۲۹، ۲۸، ۲۲، ۱۶
صحيح به انتخاب چربي منوط از مطلوب ــطح و س ــتخوان اس ميزان حداقل
ميباشد(۲۱ پروار دوره طول و متعادل تغذيه پروار، شروع ــب مناس زمان دام،
كل گوشت ترتيب به به الشه از قطعه هر در استخوان گوشت و ميزان .(۲۷،

گوسفند  مختلف نژاد هاي در دارد و كم و بيش ــتگي بس الشه ــتخوان در اس و
به تغييرات منجر پروار و ــد رش مراحل طي در تفاوت .(۲۹،۲۶) ــت ثابت اس
اثر البته .(۲۲،۱۸) ميگردد آن تركيب درصد و قطعات الشه ــبي نس وزن د ر
بافتهاي توزيع بر و مختلف سنين زنده در وزن روي ژنتيكي و محيطي عوامل
تأثير طريق از عمدتًا الشه قطعات بين در چربي) (گوشت، استخوان و مختلف
آشكارتر ميباشد بلوغ از پس سنين در ميباشد كه چربي ذخيره ميزان روي
بررسي جهت سنگسري، ماده و نر برههاي روي بر كه مطالعهاي د ر .(۲۸،۱۷)
استخوان (گوشت، الشه تركيب فيزيكي و بر رشد شيرخوارگي طول دوره اثر

طول دوره... و مدت شيرخوارگي اثر
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سنين د ر كه و ماده نر برههاي الشه فيزيكي تركيب بود ، شده انجام چربي) و
سطح يك نظرآماري در از بودند شده ــيرگيري ماهگي ش ۳ و۴ ،۲ ،۱ مختلف
نظر از بودند شده شيرگرفته از ماهگي ۳ ــن در س كه برههايي اما ــت، اس بوده
برتري گروه ها ديگر به ــبت نس خصوصًا برههاي نر ــه الش به گوشت ــبت نس
و سن كشتار روي شيرگيري را از سن اثر كه د يگري در بررسي داشتند (۱۱).
برههاي كليه اطراف برهها مطالعه نمودند، مقدار چربي خصوصيات الشه ديگر
برابر۳۷۰، ترتيب به شده بودند ــيرگيري ش و۱۸ هفتگي ۶ ، ۴ ــنين س د ر كه
ــتند(۲۵). داش معنيدار تفاوت هم با آماري نظر از بود كه ــرم گ و۷۲۰ ۴۸۷
مختلف ــنين س ــد ه، اثر ش انجام مختلف نژادهاي روي بر كه مطالعاتي نتايج
گزارش يكسان و مشابه كيفيت گوشت و الشه تركيبات بر روي را شيرگيري
با ماکويي و ــي مغان هاي بره ــر روي ب که ــي تحقيق در .(۲۰، ۱۵) ــد نمودهان
شامل الشه فيزيکي درصد ترکيبات بود شده انجام ماهگي ۱۲ سن ميانگين
به مغاني درنژاد استخوان د رصد و چربي مجموع صد در ، لخم گوشت درصد
۲۱/۰۱ ،۵۷/۶۰ ترتيب به ماکويي نژاد در و ۱۹/۵۶ و ۲۵/۷۳، ۵۳/۰۱ ترتيب
پروتئين (غلظت) ميزان اثر كه تحقيقي در است(۱۰). شده گزارش ۱۹/۲۲ و
بره هاي زود گروه د و د ر روي تركيبات بدن را بره جنس و تغذيه جيره، سطح
الشه چربي و ازت (پروتئين) د رصد نمودند، بررسي معمولي را و گرفته شير از
در برههاي نر دنبه نمودند (۱۲). وزن گزارش را متفاوت ماده و در برههاي نر
در كه اين به فرض با حال است (۱). شد ه ماده گزارش برههاي از باالتر كرد ي
شيرگيري مختلف سنين كه مشخص گرديد مختلف، شده ــي بررس مطالعات
لري بره هاي بتوان ندارد ممكن است الشه كيفيت و تركيب روي بر اثر سوئي
ماهگي ۶ سن پروار تا دوره وارد و ــيرگيري ش ماهگي ۲ ــن س را د ر بختياري
از شود. هد ف افزايش توليد و كشتار وزن باالتر ايجاد به منجر نهايتًا كه نمود
بختياري لري بره هاي شيرگيري در از ــن مناسب س تعيين مطالعه اين انجام

بود. شيرگيري بعد از آنها الشه تركيب و خصوصيات ومقايسه

روشها و مواد
۹۰، ۶۰) ــيرخوارگي ش دوره ــول ط اثر ــي بررس جهت تحقيق ــن در اي
صفات و روي عملكرد پرواربندي ــر ب و ماد ه نر جنس دو در ــي) و۱۲۰ روزگ
و بررسي خصوصيات جهت شد . استفاده بختياري لري بره ۶۶ رأس از ــد رش
بود ند، شده تصاد في انتخاب بهطور كه بره رأس از اطالعات ۳۰ الشه تركيب
چهارمحال مركز تحقيقات تحقيقاتي ايستگاه به متعلق گرديد. برهها استفاده
از پس بودند و ــد ه ش متولد نيمه دوم بهمن ماه در بودند. برهها ــاري بختي و
با متناسب سپس و نمودند استفاده ماد ر شير از فقط هفتگي ۲ ــن س تولد تا
در كالري مگا ۲/۶۵ خام و پروتئين ــد درص مكمل حاوي ۱۶ ــان جيره وزنش
قند ،۱۲ چغندر تفاله د رصد ۱۷، د رصد جو ۵۱ شامل خشك، ماده كيلو گرم
استخوان پودر درصد ۱ گند م، ــبوس س درصد ۱۸ ، دانه پنبه كنجاله درصد
به سن رسيدن پس از مي كردند و دريافت و آنتي بيوتيك، نمك ۱ درصد و
بهطور نر وماده) رأس بره ــًا ۲۲ (جمع جنس هر بره از رأس ــي ۱۱ روزگ ۶۰
پيش آماده در قفسهاي از بهصورت انفرادي، از توزين پس تصادفي انتخاب و
و۱۲۰ ۹۰ ــنين س در فوق تعداد به نيز ها بره بعدي گروههاي گرفتند، قرار
جنس نظر از توزين، بهطور جداگانه از پس تصادفي انتخاب و به طور روزگي
۳۳ ــامل ش بره رأس ۶۶ جمعًا گرفتند. قرار ــيرگيري، در قفسها ش ــن و س
۱۲۰ ۹۰و ، ۶۰) شيرگيري مختلف سنين با ماده بره رأس ۳۳ نر و بره رأس
(دورههاي فاكتوريل۲×۳ با آزمون طرح كامًال تصادفي يك در قالب روزگي)

پروار ماهگي ۶ ــن به س ــيدن تا رس و انتخاب وجنس) ــيرگيري ش مختلف
درصد ۶۰ و ــه) علوفه(يونج درصد حاوي۴۰ ــتفاده اس گرديدند. جيره مورد
۱۱ قند ــدر تفاله چغن درصد ، ۸ گندم ــبوس د رصد، س ــواد متراكم(جو۳۱ م
نظر و از ۱درصد) ونمك ــي معدن مكمل درصد، دانه ۹ پنبه كنجاله ــد، درص
ماده كيلوگرم هر در كالري انرژي متابوليسمي مگا ۲/۵۱ داراي مغذي، مواد
و مخلوط كامًال بهصورت خوراك بود . خام پروتيين درصد ۱۳/۰۷ و ــك خش
هفته ۴ هر برهها ميگرفت. قرار برهها اختيار د ر روز شبانه درطي نوبت در۴
بره (در رأس ۱۵ و پس از پايان دوره پروار از هر جنس ــدند توزين ش يكبار
انتخاب و طور تصادفي بره به رأس ۳۰ جمعًا و رأس) شيرگيري۱۰ گروه هر
ذبح گرديد ند .پس ازخونگيري و و توزين غذا،  و آب ساعت قطع ۱۸ پس از
پوست، ها)،سر، كبدوكليه (قلب،ششها، خوراكي داخلي اعضاء كني، ــت پوس
بعداز و قبل و جد ا نموده ــزرگ كوچك وب و روده معده ــمت چهار قس پاها و
و چربي ها، قلب كليه ها، روده اطراف ــي داخل گرديدند.چربي توزين تخليه
از جداكردن بعد بالفاصله ــرم ــههاي گ الش گرديد. توزين جدا و لگن داخلي
در د رجه ساعت ۲۴ به مدت ، توزين و قسمتهاي اضافي و برد اشت پوست
توزين، از پس را سرد الشه هاي شد ند. نگهداري ۳-۲ درجه سانتيگراد حرارت
ايراني برش روش از ــتفاد ه با اس چپ و ــت و راس بخش دو به فيزيكي نظر از
سپس نيم الشه ــد ، ش تقسيم فقرات ــتون س ــتقيم از خط مس يك در (۱۸)
قطعات شامل گرديد كه كشورتقسيم در معمول تجاري قطعه شش به راست
تركيب سپس و بود دنبه و گرد ن گاه، قلوه و سينه دست، راسته(پشت)، ران،
جد ا يكديگر از استخوان و (زيرجلدي) سطحي چربي گوشت، شامل قطعه هر
پروار عملكرد دوره قبيل آمد ه از ــت بدس اطالعات و دادهها پايان در گرديد.
با استفاده دستهبندي و از آماده سازي پس ها، ــه الش فيزيكي و خصوصيات
داد ههاي از يك هر درصد دوم ــه ريش و گرديد كواتروپرو ذخيره افزار از نرم
آركسينوس به تبديل ــد وپس از ش گرفته ــه تركيب الش و قطعات به مربوط
گرديد SAS استفاده افزار نرم د ر Glm برنامه از تحليل آماري و تجزيه جهت
اثرات شامل ــه الش فيزيكي اطالعات تجزيه براي ــتفاد ه اس مورد مد ل .(۲۴)
جنس و شيرخوارگي مدت طول متقابل اثر جنس، شيرخوارگي، مد ت طول
اثر فوق آماري مدل در بود. الشه تركيب بره در مورد خصوصيات، قطعات و
( Covariate)پيوسته به عنوان متغير پروار شروع دوره وزن و تولد وزن ثابت
ديگر داري روي معني اثر پروار ــروع ش وزن اما وزن تولد و گرديد، مد ل وارد

گرديدند. مدل حذف و از نداشتند صفات

بحث و نتايج
(وزن ــيرگيري ش وزن تولد ، وزن معيار خطاي و مربعات ــن حداقل ميانگي
اضافه وزن مقدار غذائي( بازده ماهگي)، پروار(۶ د وره نهايي وزن ــروع پروار)، ش
به معموًال كه ــت اس مصرفي خوراك ــك خش ماده گرم ازاي هر كيلو روزانه به
به راست الشه درصد نيم و وزن وبازده الشه سرد ميگرد د). د رصد بيان صورت
سن متقابل بين اثر و ماد ه و شيرگيري، برههاي نر مختلف سنين كل الشه در
دوره نهائي وزن ميانگين . است ــده ش جدول۱ ارائه در بره جنس و ــيرگيري ش
معني به طور روزگي ۶۰ شيرگيري سن در كشتار) هنگام در دام پروار(وزن زنده
.(p<۰/۰۵) شدند شيرگيري روزه ۱۲۰ سن د ر بودكه برههاي وزن از باالتر داري
وجود معنيدار ــتار اختالف كش زمان د ر نيز ماده و نر برههاي وزن نهايي ــن بي
۶۰ سن در شده شيرگيري برههاي سرد الشه داشت(p<۰/۰۱). ميانگين بازده
بازده .(p<۰/۰۵) بود روزگي ۹۰ سن شده در شيرگيري از برههاي روزگي، باالتر
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۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۲۵ و د ام امور در

مراحل در كه معياري است زند ه ــرد به وزن الشه س وزن نسبت يا سرد ــه الش
مطلوب هدف يك عنوان به آن و بهبود تغييرات بوده د اراي پرواربندي يا رشد
زنده وزن شده انجام سنگسري روي برههاي بر كه تحقيقي د ر .(۲) بشمار ميآيد
۳و۴ ، ۲، مختلف شيرگيري(۱ هاي ــتار در گروه كش زمان د ر ماده برههاي نر و
سنين برههائي كه در زنده وزن همچنين د اشتند، معنيدار اختالف هم با ماهگي)
بيشتر ديگر دو گروه به نسبت كشتار زمان بودند در شيرگيري شده ماهگي ۳و۴
بره هاي پروار دوره حاضر نيز نشانميدهدكه وزن نهائي تحقيق نتايج .(۱۱) بود
Lee تحقيق در د ارد. تطابق مطالعات ديگر با و ــت اس ماد ه از بره هاي ــتر نر بيش
خصوصيات و رشد بر بره و جنس سن شيرگيري اثر بررسي جهت همكاران و
ــده ش ــيرگيري ش مختلف ــنين س د ر كه چرا حال در بره رأس ۴۶۳ از ــه، الش
در سرد برههاي كه درصد الشه كه داد نشان حاصله گرد يد، نتايج بود ند استفاده
پروار پايان دوره وزن در جزئي كاهش داراي بودند شده پائينتر شيرگيري سنين
مطالعه اثرجنس دريك وهمكاران Fogarty بودند(۲۳). گروهها به ديگر نسبت
بر روي هفتگي، و۱۲ ۹، ۶ ماده رادر زمانهاي و برههاي نر ــيرگيري ش ــن س و
نر در برههاي وزن گزارش دراين نمودند،كه بررسي آنها الشه رشد و خصوصيات
بازده الشه بين معنيداري تفاوت اما بود، ماده برههاي وزن از كشتار باالتر زمان
اين نتايج وجود نداشت(۱۹)كه شيرگيري مختلف در گروههاي ماده و نر  بره هاي
معنيداري اختالف و ماده نر برههاي الشه بين بازده كه د اد ــان نش نيز تحقيق
فوق ــي بررس با كه آنها نهائي وزن معنيدار در تفاوت رغم علي ــت، وجود ند اش
در ــيرخوارگي ش مختلف مدتهاي طول متقابل اثر ميانگين مطابقت دارد.بين
بررسيها اغلب در و (p<۰/۰۵)داشت وجود معنيدار و ماد ه اختالف برههاي نر

بود. معنيد ار شيرگيري مختلف سنين در ماده و نر برههاي بين تفاوت
ــه الش نيم مختلف درصد قطعات معيار خطاي و مربعات حد اقل ميانگين
شده ۲ ارائه جدول در و دنبه راسته ران، قلوه گاه، و سينه گردن، د ست، شامل
قلوه و ميانگين درصدقطعاتگردنوپيشسينه مد تزمانشيرخوارگيبر است.
روزگي درسن۶۰ كه راسته برههاي درصد ــت. ميانگين نداش معنيداري اثر گاه
۱۲۰ در سن كه بود برههايي از معنيداري باالتر بهطور بودند ــد ه ش شيرگيري
برههائيكه درصد راسته ميانگين (p<۰/۰۵). اما شده بودند  شيرگيري روزگي
.(p<۰/۰۵) ديگر بود گروه د و از باالتر بود ند شده شيرگيري ۹۰ روزگي سن در
يكسان وماده نر بره هاي در راسته و ران ــت، گردن،دس قطعات درصد ميانگين
نر برههاي از ماده بيشتر برههاي در گاه قلوه و سينه درصد قطعه پيش اما بود ،
د رالشه برههاي ماده قطعه فوق د ر سطحي چربي بودن مقدار باال بهدليل بودكه
.در (p<۰/۰۵)بود ماده برههاي از بيشتر نر برههاي در درصد دنبه ميانگين است،
گرديدكه مشخص سنگسري بر رشد برههاي شيرخوارگي زمان مدت اثر بررسي
شده شيرگيري ۳و۴ماهگي) ، ۲، مختلف (۱ در سنين كه نر درصد دنبه برههاي
گوشت مجموع درصد بود(۱۱).ميانگين ماده بره هاي دنبه درصد از باالتر بودند
انجام تحقيقهاي طبق اما بود. يكسان شيرگيري مختلف گروههاي در الشه نيم
است(۱۰). ميانگين گوشت متفاوت مجموع مختلف درصد هاي در نژاد ــده ش
بودند بهطور شيرگيري شده روزه ۶۰ برههائيكه الشه نيم ــتخوان د رصدكل اس
يكي كه ،(p<۰/۰۵)بود شد ه گيري شير روز برههاي۱۲۰ از پائينتر معني داري
ــالح معدني) درتغذيه ام از ــار شير(سرش كمترمصرف زمان آن مدت ــل د الئ از
با قطعات استخوان جزء اينكه به است وبا توجه شده گرفته شير زود از  برههاي
نميباشد،كاهشدرصد آن درالشهموجببرتريخصوصياتكميو ارزشالشه
شيرگيري۵ برروي و همكاران El-Shafie كه در تحقيقي الشه ميگرد د. كيفي
۷۵، ۶۰، ۴۵ شيرگيري مختلف سنين ،در آلماني مرينوس نژاد گروه از برههاي

معنيداري شيرگيري اثر سن شد كه د اد ند ،مشخص روزگي انجام ۱۴۵ ،۱۲۰و
سن شيرگيري بر اثر الشه اكثر قطعات در است و نداشته ــه روي تركيبات الش

است(۱۵). بوده يكسان مختلف گروه هاي در الشه تركيبات
ــت، دس گردن، از قبيل ــه الش نيم قطعات تركيب ــد درص ــن ميانگي
زير چربي و ــتخوان اس گوشت، شامل كه قلوهگاه و ــينه س و ران ــته، راس
ــتخوان در اس ميانگين د رصد ــت. اس ــده ش ارائه ۳ جدول در ــود ب ــد جل
۶۰ روزه برههائيكه ــته در راس و ران گاه، ــوه قل و ــينه س گردن، قطعات
(دوره سوم گروه از برههاي كمتر معنيداري بهطور ــده ش گرفته ــير ش از
نظر از شير بود ن غني آن علت ،(p<۰/۰۵) بود روز) ۱۲۰ ــيرخوارگي ش
تغذيه برههائيكه د ر ــتفاده اس مورد غذائي به جيره ــبت نس مواد معدني
منحني امر كه اين ــه ب توجه با نمودند. ــير مصرف ش كمتري مدت زمان
سريع د اراي سير صعودي دام، زندگي اول ماهه ــتخوان در چند اس رشد
ازشيرگرفته شدند درصد استخوان زود كه نتيجه برههايي در ــد و ميباش
ــبت نس وچربي) ــت (گوش آنها ــه الش خوراكي درصد اجزاي و كمتر آنها
در خصوصيات ــري برت داراي جهت اين از بود و ــر باالت گروهها ديگر ــه ب
تغذيه نظر ــي را از ارزش با بخش نيز استخوان طرفي از و ــتند ــه هس الش
باشد بيشتر الشه در گوشت ــبت لذا هرچه نس ن ميد هد، تشكيل ــان انس
همكاران و Bath ــه ك در تحقيقي ــت (۲). اس باالتر ــاد ي آن اقتص ارزش
مختلف ــنين ــد در س رش روي بر ــيرگيري زود از ش ــر اث ــي بررس جهت
انجام نژاد آواسي ماده و نر برههاي د ر روزه) ۱۲۰ و ۹۰ ،۶۰) ــيرگيري ش
برههائيكه ــه الش و نهائي وزن كه داد ــان نش نتايج آزمايش آنها ــد، د ادن
در ديگر گروه دو از بودند باالتر ــده ش ــيرگيري ش ۶۰روزه گي ــن س در
زود از اثر كه ــري د يگ ــي بررس در بود (۱۳). روز و۱۹۵ مدت پروار۱۲۰
و۶۵ ــنين ۵۵ در س قلو دو و قلو تك آميخته روي برههاي را ــيرگيري ش
ــد، رش ميزان روي بر ــيرگيري را د ادند، اثر ش قرار مورد ارزيابي ــي روزگ
ــده ش ذخيره مقدار چربي و ــه نهائي ،وزن الش وزن روزانه، وزن ــش افزاي
نمودند د ارگزارش معني اختالف بدون را ــيرگيري ش مختلف د رگروههاي
برههاي راسته در و ــت دس گرد ن، قطعات ــت گوش ميانگين درصد .(۱۴)
مورد در ــبت نس اين ولي ماده بود از برههاي معنيد اري باالتر بهطور ــر ن
هر در ــتخوان اس و ــت گوش ).ميزان p<۰/۰۵) بود چربي زيرجلد عكس
بيش در و كم الشه، در استخوان گوشت و كل به ترتيب الشه به از قطعه
و رشد مراحل طي در تفاوت .(۲۶) است ثابت ــفند گوس مختلف نژاد هاي
آن درصد تركيب و ــه الش قطعات ــبي نس وزن تغييرات در به منجر پروار
بافتهاي توزيع روي و ژنتيكي محيطي ــل عوام اثر البته .(۱۸) ميگردد
از طريق عمدتًا الشه قطعات بين در چربي) و استخوان ــت، مختلف (گوش

چربي ميباشد(۱۷). ميزان ذخيره روي تأثير

نتيجهگيري
در سن۲ ماهگي و از ميشها آنها جداسازي و شيرگيري برهها با انجام زود از
تعادل نظر و از برهها ميگردد كشتار وزن افزايش موجب سيستم پروار، به ورود
و ــود مراتع ميش روي بر بهار فصل در د ام تراكم كاهش باعث مرتع نيز دام در
بيشتري يا شير كاهش وزن دارند ، ــتري جهت تأمين زمان بيش مد ت ميشها
بختياري گيري برههاي لري شير از زود همچنين است. قابل استحصال آنها از
بهطور سرد الشه وزن و پروار د وره نهائي وزن بودن به باال توجه روزگي) با ۶۰)
و برتري داراي شده) شيرگيري روز و۱۲۰ ۹۰) ديگر گروههاي به نسبت معنيدار
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۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۲۹ و د ام امور در

از زود برههاي استخوان درصد طرفي از دارد. نسبي برتري نيز الشه بازده از نظر
(گوشت اجزاي خوراكي درصد و پائينتر ديگر گروه دو به شده نسبت شيرگرفته
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