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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۵۶

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۵۷

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

بررسي صفات رشد و الشه بره هاي حاصل از
 تالقي نژاد زندي با زل 

چكيده
به منظور بررسـي امكان كاهش وزن  دنبه و چربي الشـه از طريق دورگ گيري، تعداد ۱۲۶ راس ميش زندي با قوچ هاي زندي و زل 
آميزش داده شـدند. از تعداد ۸۵  رأس بره متولد شـده، تعداد ۱۹رأس بره نر وماده خالص و ۱۹ رأس بره نر وماده دورگ  بمدت ۱۱۴ 
روز پروار شدند. با توجه به ميانگين وزن پايان پروار، تعداد ۲۴  رأس بره نر وماده جهت بررسي صفات الشه كشتار شدند.  ميانگين 
وزن پايـان پـروار و افزايش وزن روزانه ترکيب نژادي زندي خالص کمتر از بره هاي دورگ بود و ضريب تبديل غذايي بره هاي دورگ 
بهتر از بره هاي خالص بود ولي اين تفاوتها معني دار نبود (p<۰/۰۵).  درصد گوشت واستخوان بره هاي دورگ بيشتر از بره هاي خالص 
و اين تفاوت براي درصد اسـتخوان معني دار بود (p<۰/۰۵). درصد چربي زيرجلدي، بين عضالني واحشـائي بره هاي دورگ بيشـتر 
(p<۰/۰۱).  و درصد دنبه كمتر از زندي خالص بود (p<۰/۰۱).چربي الشه (چربي زيرجلدي، بين عضالني و دنبه ) نسبت به وزن الشه 
سـرد بره هـاي دورگ و خالص به ترتيب برابـر ۳۵/۱ و ۳۸/۷ و چربي اتري در بره هاي دورگ و خالص بـه ترتيب برابر۳۳/۰ و ۳۷/۰ 
درصد و اين تفاوتها معني دار بود (p<۰/۰۵). چربي كل دام (مجموع چربي الشه و چربي احشايي) نسبت  به  وزن  الشه  سرد براي 

.(p>۰/۰۵) بره هاي دورگ و خالص به ترتيب برابر۴۸/۱ و۴۶/۳ درصد بود

  كلمات كليدي: گوسفند،  نژاد زل،  نژاد زندي ، دورگ گيري،  صفات الشه ،دنبه
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۶ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۵۷

To reduce the carcass fat through crossbreeding, the ewes of Zandi (Z) breeds (fat tailed) mated with Zel (ZL) 
rams as a tailed breed. The pure and crossbred lambs were fattened for 114 days and 24 lambs slaughtered for 
measurement of carcass traits. Finish weight and average daily gain during fattening of zel lambs were higher 
than zandi lambs and Fcr of zel lambs were lower than zandi lambs but these difference were not significance 
(p>0.05).The percentage of lean meat and bone of zel* zandi lambs were higher than zandi lambs. The difference 
of bone percentage was significant (p<0.05). The percentage of subcutaneous, intermuscular and visceral fat of 
zandi lambs were lower and fat-tail was higher than zel* zandi lambs (p<0.001). The percentage of carcass fat 
(i.e subcutaneous, intermuscular and fat-tail) and ether extract in  zel* zandi lambs were 33.0, 35.1 and in zandi 
lambs were 37.0 and 38.7 respectively (p<0.05).  The percentage of total fat (carcass plus visceral fat) in crossbred 
zel*zandi and zandi lambs were 48.1 and 46.3 respectively (p>0.05).

Keywords: Sheep, Zel breed, Zandi breed, Crossbreeding, Carcass trait, Fat-tail.

و روشها مواد
عالي ــوزش آم مجتمع ــي تحقيقات ــي آموزش مزرعه در ــق تحقي ــن اي
سال پائيز از خاوران جاده ۲۵ كيلومتر در واقع تهران) ــگاه (دانش ابوريحان

شد. سال ۱۳۸۰ انجام تا پائيز شروع و ۱۳۷۸
مزرعه، در موجود زندي نژاد قوچ راس ۱۲ و ــش مي ــداد۲۰۰راس تع از
و انتخاب خصوصيات ظاهري و سن براساس راس قوچ ميش و ۸ راس ۱۲۶
تحقيقات علوم موسسه از زل نيز قوچ راس تعداد ۴ شدند. حذف مابقي آنها
انفرادي ــد. براي شناسائي داده ش مزرعه انتقال و به ــورخريداري دامي كش
ميشهاي تعداد شد. نصب فلزي و پالستيكي شماره گوش آنها حيوانات به
به زندي * زل و زندي*زندي تركيبهاي آميزشي از هريك براي نياز مورد

شد. گرفته راس درنظر و۶۰ ترتيب۶۶
و  فحلي همزماني از برهها ــن س تفاوت و زايش دوره طول كاهش براي
تلقيح بار دو انجام از پس شد. استفاده ميشها باروري براي مصنوعي تلقيح
زندي راس قوچ يك ــا ميشه ــدن ش بارور از اطمينان به منظور ــي مصنوع
آميزش تركيب زل براي قوچ يك راس زندي و آميزشي زندي* تركيب براي
دوره فحلي با يك براي ــي آميزش تركيب منظورو ميشهاي هر زندي زل*

شدند. نگهداري جداگانه صورت به مذبور قوچ
برعليه ــات حيوان ــيون واکسيناس ــات عملي ــزش، آمي ــروع ش از ــل قب
با انگلهاي مبارزه براي ــد. ش انجام ــي آگاالكس و ــاربن ش آبله، بيماريهاي
بيماري ــراي  ب ــد. داده ش كلوزانتول ــربت ضدانگل ش حيوانات به ــي داخل
تولد از فاصله پس در ــد.برهها ش خونگيري ــه حيوانات كلي از نيز ــلوز بروس
براي پروار شروع در و آگاالكسي و ــاربن ش برعليه بيماريهاي ــيرگيري ش تا
شربت شيرگيري از برهها پس به همچنين واکسينه شدند. ــمي آنتروتوكس

شد. داده ضدانگل
ــدند. ش ــيرگيري مادر ش ــير روز تغذيه باش ۷۵ از حداقل برهها پس
براي ــود روز ب ۷۵-۱۱۰ ــيرگيري ش ــان زم ــادر آنه ــن س كه ــي برههائ
منظور تحقيق حاضر ــراي ب نياز مورد اطالعات جمعآوري و ــدي پرواربن
به جو يونجه و از در منطقه رايج غذايي از مواد استفاده با هدف ــدند. ش
مقدار غذاي كنترل ــد. براي ــتفاده ش اس پروار مرحله غذائي جيره عنوان
حبه صورت به غذايي ــره جي نوع ــه برهها س ــهولت مديريت س و مصرفي

مقدمه
طبخ در دنبه از ــل حاص از روغن ــتفاده زمانهاي قديم اس در
نباتي روغنهاي وجود ــل دلي به ولي امروزه بود(۱۶). ــوم مرس غذا
كاهش دنبه ــرف روغن مص به تمايل مردم ــه ذائق وتغيير ــازار ب در
ــي داخل چرب ــدار جزئي مق ــود ــن وج ضم در ــت(۱۵). اس ــه يافت
زياد ولي ميشود. بلع ــهولت س گوشت و ــدن تردش باعث عضالني
روغن زيادي مقدار ــدن ش خارج باعث ــت چربي گوش بودن مقدار
،۲) ــود ش مي خوراك كيفي ارزش كاهش و ــذا غ طبخ ــگام درهن
۳۹ چربي هر واحد ــد مورد نياز براي تولي ــرژي ان ــي  طرف از .(۱۲
گوشت لخم واحد هر توليد براي نياز مورد انرژي از ــتر بيش درصد
افزايش سبب چربي توليد براي مصرفي خوراك هزينه .(۲) است
براي مصرفكننده ــت گوش افزايش قيمت و درنتيجه توليد ــه هزين
به پروار تمايل ــدگان همچنين پرورش دهن .(۱۲ ،۷ ،۴) ــود ميش
درصد ترتيب زياد بودن بدين دارند(۱۷). با دنبه كوچك ــاي نژاده
ارزش كاهش سبب ــفند گوس ــه كل الش چربي طوركلي به و دنبه
ــب مناس ايجاد زمينه ــت ميآيدجه نظر ــه ب و ــود ميش آن كيفي
حرفه بهرهوري افزايش و گوشت تأمين منابع ــاير س با رقابت براي
عمل به ــه الش چربي كاهش جهت ــي ــد اقدامات باي ــفندداري گوس
بوده منطقه ورامين ــفند نژاد زندي بومي ۱۳).گوس ،۲،۸،۱۲) آيد
الشه وزن درصد و ۱۸ به ترتيب ۳۸ و دنبه آن ــه کل الش چربي و
بوده مازندران منطقه بومي زل نژاد ــفند گوس و (۱) ميباشد ــرد س
مي دنبه فاقد و ــد باش ــه مي الش درصد ۲۸ آن ــه الش کل چربي و
عملکرد سطح و منشاء از لحاظ بين نژادها زياد (۱۰).تفاوت ــد باش
نمايد(۸). مي فراهم دورگ گيري را جهت آنها بين انتخاب ــکان ام
دنبه ــکل ش جغرافياي، به تفاوت منطقه توجه با نيز تحقيق در اين
در ــه كل الش چربي و دنبه درصد كاهش امکان و امکانات موجود،
با دار) دنبه زندي( ــژاد ن ميشهاي آميزش از حاصل دورگ ــاج نت

بررسي ميشود. (دمدار) زل قوچهاي نژاد
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ــده ش ارائه جدول ۱ در آنها يونجه و جو ــبت نس كه ــد ش تهيه ( Pellet)
است.

تا ۱۳۸۰/۴/۴ ــخ ــا از تاري برهه ــن توزي از ــس پ ــدي پرواربن ــات عملي
پذيري عادت مرحله عنوان به اول روز هفت و انجاميد ــول بهط ۱۳۸۰/۷/۲
ــد. تعداد بره هاي مورد ش آزمايش درنظر گرفته اصلي مرحله نيز روز ۱۱۴ و
۲ ارائه جدول در پايان پرواربندي و در شروع آنها ــن و ميانگين س آزمايش

است. شده
غذايي ــره جي از ماه و دو ــدود ح دو و ــماره يك ــاي ش از خوراك ه
رشد سرعت افزايش براي ــد. ش استفاده پروار دوره تا پايان ــه س شماره
دونوبت در جو مقداري ۳ شماره جيره بر عالوه به بعد نهم برهها از هفته
گرم ۵۵۰ تا و ــروع ش گرم ۱۵۰ از آن مقدار كه ــد توزيع ش عصر و صبح
وزن درصد ۳-۴ مقدار ــده به ش غذاهاي حبه از روز در هر افزايش يافت.
ــاعت ۱۰س فاصله ظهربا از بعد نوبت صبح و دو در گروه هر برههاي بدن
براي از ظهر بعد غذاي ــه، هر هفت از پايان بعد ــد. ميش براي آنها توزيع
انتهاي در ميشد. انجام كشي وزن بعد روز صبح و ــد توزيع نميش برهها
تعداد وزن هر گروه ميانگين نژادي باتوجه به تركيب پروار از هر ــه مرحل
گرم ۱۰۰ ــيت حساس داراي ــكول با باس نر بره رأس ۵ و ماده بره راس ۵
توزين به ــوط مرب ــدند.كليه اعداد ش ذبح ــتارگاه كش در ــپس س و توزين
بعد ــد. ش ثبت ۵ گرم) ــيت (حساس ديجيتال ترازوي دامها با ــاي اندامه
ــتگاه دس داخل محتويات همچنين مختلف و اندامهاي دامها ــتار كش از

سينه راسته، دست، گردن، مختلف ــمتهاي قس ايران به در مرسوم سنتي
۶ به چپ ــه الش نيم ــيم از تقس پس ــد. داده ش دنبه برش و ران قلوهگاه، و
و جدا قسمت عضالني هر و بين گوشت،چربي زيرجلدي قسمت، استخوان،

شد. گرم) توزين ترازوي ديجيتالي(حساسيت۵ با
هر و دنبه) زيرجلدي چربي عضالني، بين چربي ــت، (گوش بافت نرم۱
۴ ميليمتر) شبكه با چرخ گوشت (با قطر مخلوط شده و ــه باهم الش نيم
دو آنها از يك هر از شد. مخلوط كامل طور به ــپس س ــد و ش چرخ بار دو
پالستكي كيسه داخل در و ۲۰۰-۱۵۰ گرم) تهيه وزن با (هريك نمونه
تركيب تعيين ــت جه نمونهها از اين ــد. ش ــال فريزر نگهداري يخچ در و
پروتئين اتري، چربي رطوبت، مقدار ــد. ش نرم استفاده بافت ــيميايي ش
دامي علوم گروه ــگاه آزمايش در نمونه ها ــن اي نرم بافت ــتر خاكس و خام
AOAC شده ــهاي توصيه روش از ــتفاده اس كرج با كشاورزي ــكده دانش

.( تعيين شد (۵

اطالعات وتحليل تجزيه
اطالعاتي نرم افزار بانك ــتفاده از اس با آزمايش اجراي حاصل از ارقام
صفت هر ــوط به مرب گرديد.اعداد ثبت ــه ــتگاه رايان (۹) در دس Foxpro
ــتفاده اس با واريانس بودن يكنواخت و توزيع منحني بودن ــال نظرنرم از
عوامل اثر ــي براي بررس ــدند. ش آزمون (۱۴) SPSS آماري ــزار نرم اف از
مدل و ــد رش صفات صفات، مدل آماري (۱) براي ــرات بر تغيي ــف مختل

خام پروتئين
(درصد)

فيبرخام
(درصد)

يونجه
(درصد)

جو
(درصد)

شماره خوراك

۱۲/۳۴ ۲۵/۸ ۸۰ ۲۰ ۱

۱۲/۵۴ ۲۲/۲ ۷۰ ۳۰ ۲

۱۲/۱۲ ۲۱/۲ ۶۰ ۴۰ ۳

روز) (راس/ پروار انتهاي شروع پروار(راس/ روز)

و مادهتركيب نژادي نر ماده نر و ماده نر ماده نر

سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد سن تعداد

۲۰۹ ± ۱ ۱۹ ۲۰۹ ± ۲ ۱۰ ۲۱۱ ± ۱ ۹ ۹۵ ± ۱ ۱۹ ۹۵ ± ۲ ۱۰ ۹۷ ± ۱ ۹ زندي*زندي
۲۰۹ ± ۱ ۱۹ ۲۰۹ ± ۲ ۹ ۲۱۰ ± ۱ ۱۰ ۹۵ ± ۱ ۱۹ ۹۵ ± ۱ ۹ ۹۶ ± ۲ ۱۰ زل*زندي

به منتقل و درجه + ۵ ــپس به سردخانه س ــده و ش توزين بره هر گوارش
شدند. نگهداري دما اين در ساعت ۱۲ مدت

محور در ــتي دس اره با ــن و ــردخانه توزي س از ــد از انتقال بع ــهها الش
الشه چپ براساس روش ــدند. نيم ش تقسيم ــمت به دو قس ــط وس از طولي

(GLM) خطي۲ عمومي ــاي مدله آماري روش با ــه الش صفات (۲) براي
ــد. تحليل ش تجزيه و

Yijk =  µ +Bi +Sj +Tκ+BSij +BTjk+STjk+BSTijk+b1(Xijk-X)+ eijk

Yijk =  µ +Bi +Sj +BSij  +b (Xijk – X) + eijk

مورد مصرف حبه خوراكهاي پروتئين خام و خام ، فيبر جو ، يونجه ميزان - جدول ۱

نژاد وتركيب جنس تفكيك به پرواربندي پايان و شروع در (روز) برهها سن ميانگين و :تعداد جدول۲

الشه... و رشد صفات بررسي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۸ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۵۹

ركورد ميانگين :µ
رشد و صفات اندامها يا و الشه وزن اجزاي به مربوط Y: ركورد
در مدل يک شروع پروار وزن و دو رمدل سرد د الشه وزن :X

براي  و يا سرد الشه وزن الشه از اجزاي وزن b: ضريب تابعيت
دام خالي از وزن اندامها وزن ضريب تابعيت اندامها
پروار شروع وزن از رشد صفات تابعيت ضريب :b1

بره نژاد :B
بره تولد تيپ :T

بره جنس :S
تولد تيپ و جنس متقابل اثر :BS

بره نژاد و جنس متقابل اثر :BT
نژاد بره و تولد تيپ متقابل BT: اثر

باقيمانده تصادفي عوامل اثر :eijk

نتايج
تجزيهشيميايي انحرافمعيارصفاترشد، الشهو ميانگين حداقل مربعات و
معني مطالعه مورد صفات متقابل اثرات است. شده ارائه ۳ جدول در نرم بافت
پايان وزن بود. اصلي جنس معني دار اثر برتغييرات صفات رشد فقط نبود. دار
زندي خالص برههاي از بيشتر زندي دورگ زل* بره هاي روزانه وزن پروار،افزايش
اين ولي بود خالص برههاي از بهتر دورگ برههاي تبديل ضريب و بود ــدي *زن
روزانه برههاي وزن پروار،افزايش پايان وزن (p<۰/۰۵) نبود دار ــا معني تفاوته
دورگ برههاي در بـــدن خــالي وزن (p<۰/۰۵)بود ماده برههاي از بيشتر نر
نسبت وسرد گرم درصدالشه (p<۰/۰۵) ولي خــالص بود برههاي از بيشتـــر
معنيدار واين تفاوت دورگ از ــتر بيش خـــالص بره هاي در خالي بدن به وزن
دورگ برههاي از بيش خالص بره هاي ــت پوس پا و كله، درصد .(P<۰/۰۱) بود
طحال شش، درصد كبد، ولي .(p<۰/۰۱) معنيداربود پا وپوست درصد وتفاوت
كبد و ــش طحال،ش و تفاوت خالص  بيش از برههاي دورگ ــاي برهه ــون خ و

احتمال سطح جنس نژاد

جنس نژاد ماده نر * زندي زل زندي * زندي و الشه رشد صفات 

NS
***

***
***
NS
NS

NS
NS

NS
NS
***
NS

۲۰/۱± ۰/۶
۱۳۰± ۴

۹/۵
۳۸/۷ ±۰/۵
۳۳/۴ ±/۶
۵۵/۴ ±/۸
۱/۸ ±/۲

۲۱/۸ ±۰/۷
۱۷۴ ±۴

۸/ ۲
۴۶/۲ ±۱/۲
۴۰/۲ ±/۹
۵۵/۵ ±/۹
۱/۹ ±/۳

۲۱/۱ ±۰/۸
۱۵۹ ±۶

۸/۴
۴۳/۳ ±۱/۴
۳۷/۶ ±۱/۳
۵۳/۲ ±۰/۵
۱/۸ ±۰/۲

۲۲/۲ ±۰/۷
۱۴۱ ±۷

۹/۷
۴۱/۷ ±۱/۶
۳۵/۹ ±۱/۳
۵۷/۵ ±۰/۵
۱/۸ ±۰/۳

گرم) (کيلو پروار شروع وزن
(گرم) پروار زمان در روزانه وزن افزايش

غذا۱ تبديل ضريب
ازكشتار(كيلوگرم) قبل زنده وزن

(كيلوگرم) بدن خالي وزن
دام به وزن خالي درصدالشه سرد نسبت

الشه درصدافت وزن

شه صفات اجزاي ال

*
*
*

NS
NS
NS
*

***
***

NS
***
***
***
***
***
***
***
NS

۴۴/۵ ±/۷
۱۵/۴ ±/۴
۱۷/۸ ±/۹
۹/۱ ±/۸

۱۱/۸ ± ۲/۱
۲۶/۸ ±۱/۴
۳۸/۷ ±/۹

۱۲/۲ ±۱/۰۱
۵۰/۸۷ ±/۶

۴۷/۵ ±۱/۳
۱۶/۱ ±/۴
۱۵/۳ ±/۶
۸/۵ ±/۵

۱۱/۴ ±۱/۷
۲۳/۸ ±/۸
۳۵/۲ ±۱/۵
۷/۷ ±/۹

۴۲/۹۵ ±/۹

۴۷/۳ ±۱/۱
۱۶/۴۵ ±۰/۴
۱۸/۳ ±/۸
۹/۳ ±۰/۷
۷/۴ ±۰/۷
۲۷/۶ ±۱/۱
۳۵/۱ ±۱/۳
۱۲/۷ ±۰/۹  
۴۶/۳ ± ۱/۳

۴۴/۷۵ ±۱
۱۵/۱ ±۰/۲۵
۱۴/۷ ±۰/۴
۸/۲ ±۰/۶
۱۵/۷ ±/۸
۲۲/۹ ±۰/۷
۳۸/۷ ±۱
۷/۳ ±۰/۹

۴۸/۱ ± ۳/۱ 

سرد به السشه درصدگوشت نسبت
سرد الشه به نسبت درصداستخوان

سرد الشه به نسبت جلدي زير درصدچربي
سرد الشه به نسبت عضالني داخل درصدچربي

سرد الشه دنبه نسبت به درصد
سرد الشه عضالني نسبت به داخل و چربي زيرجلدي مجموع درصد

سرد الشه به نسبت الشه۲ كل چربي درصد
سرد الشه به نسبت احشايي چربي درصد
سرد الشه به نسبت دام۳ كل چربي درصد

( نرم(٪ شيميائي بافت تجزيه
NS
NS
NS
NS

***
*

NS
NS

۳۶/۲ ±۱
۱۳/۷ ±/۲
۰/۷۷ ±/۰۶
۴۸/۷ ±۰/۹

۳۳/۸ ±۱/۳
۱۳/۹ ±/۳
۰/۷۶ ±/۰۲
۴۹/۸ ±۱/۱

۳۳/۰۳ ±۱/۱
۱۴/۴ ±۰/۲  
۰/۷۸ ±۰/۰۳  
۵۰/۲ ±۱/۱  

۳۷/۰ ±۱
۱۳/۲ ±۰/۳

۰/۷۶ ±۰/۰۶  
۴۸/۳ ±۰/۹

چربي
پروتئين
خاكستر

خشك ماده

نرم و تجزيه شيميائي بافت گوارش دستگاه اجزاي ، الشه SE )صفات رشد، مربعات (± حداقل ميانگين ـ ۳ جدول

است شده ارايه ميانگين صورت فقط به غذايي تبديل گوسفندان ضريب گروهي تغذيه علت به -۱
دنبه ميباشد و بين عضالني جلدي، زير چربي شامل مجموع كل الشه چربي -۲

و احشايي ميباشد دنبه عضالني، بين جلدي، زير چربي مجموع شامل دام كل چربي -۳
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۶۱

.(p <۰/۰۱) بود معني دار
و اين از برههاي خالص بيشتر دورگ و استخوان برههاي درصد گوشت
درصد چربي .(p <۰/۰۱) ــود ــتخوان معنيدار ب اس فقط براي درصد تفاوت
از كمتر درصد دنبه ــتر و بيش دورگ برههاي عضالني در و بين ــدي زيرجل
(مجموع ــه الش چربي .(p <۰/۰۱) بود معنيدار تفاوتها اين و خالص زندي
ترتيب به خالص و دورگ ــاي برهه دنبه) و بين عضالني زيرجلدي، ــي چرب
با ارقام اين .(p <۰/۰۱) بود ــيدار معن تفاوتها اين ــد و درص ۳۸/۷ ۳۵/۱ و
دارد. درصد چربي مطابقت ــز ني نرم بافت ــيميايي ش تجزيه از حاصل نتايج
تفاوت اين ۳۷ درصد و و خالص ــاي دورگ ۳۳ برهه ــه الش بافت نرم اتري
زيرجلدي، چربي مجموع ) دام كل ــي چرب ولي .(p <۰/۰۱) بود دار ــي معن
ترتيب۴۶/۳ به و دورگ خالص ــاي برهه در ــايي) احش و دنبه بين عضالني،
درصد باكاهش ميدهدكه ــان نش ارقام اين (p <۰/۰۵) بود ــد درص ۴۸/۱ و
احشايي و عضالني بين درصد چربي زيرجلدي، ميزان دورگ حيوانات دنبه

است. يافته افزايش آن ها الشه در
تفاوت اين خالص و برههاي از بيشتر دورگ برههاي پروتئين خام درصد
معني خشك ماده و ــتر خاكس درصد تفاو ت ولي (p<۰/۰۵) بود معنيدار

.(p <۰/۰۵) نبود دار

بحث
دو  حيوانات ــه الش چربي درصد كاهش تحقيق اين اهداف از  يكي
کاهش يافته برههاي دورگ در درصد دنبه۵۳ ــي چرب ميزان که ــود ب رگ
درصد ــات دورگ، درحيوان دنبه ــدازه بودن ان رغم كوچك علي ــي بود.ول
اقدام جهت بود.لذا ــتر بيش آنها ــايي احش و جلدي زير عضالني، بين چربي
ــتفاده از دورگ گيري بين کاهش دنبه اس طريق از ــه الش چربي ــش کاه
حلقه دادن قرار با يك آزمايش در توصيه نميگردد. زل با زندي ــاي نژاده
عمل ممانعت به آن رشد از بره ها دنبه محل انتهائي قسمت ــتيكي در الس
آزمايش مورد ــفندهاي گوس در دم ميزان چربي كه ــان داد نش نتايج آمد
بين و پوست زير در چربي ــتر بيش ولي بود. از ۵درصد) كم (كمتر ــيار بس
نظر شده به ارائه نتايج توجه به (۳، ۱۱).با ــد ــاء ذخيره ش احش و عضالت
يك بدن در چربي ــزان مي براي فيزيولوژيكي ــر نظ حيوانات از ــد رس مي
دنبه ويا قطع نظير با روشهايي در حالتي كه لذا ــند. ميباش تعادل حالت
ميزان (۱۱، ۱۰، ۳) مييابد كاهش دنبه درصد دار دم نژاد با دورگگيري
مقدار در تغيير در نتيجه و افزايش يافته قسمتهاي بدن ــاير س در چربي
به نسبت دورگ حيوانات ــه الش چربي البته ــت.  معنيدار نيس آن ــبي نس
است ــتر بيش بره هاي دورگ در دام كل چربي كمتر ولي حيوانات خالص
كه در صورتي لذا ــت جثه اس كوچك نژاد زندي يك چون آيد مي به نظر
چربي كه ــت انتظار اين اس ــوند بش پروار كمتري مدت به دورگ حيوانات
مورد بررسي آزمايشات ــاير س بايد در امر  ــدكه اين نيز كمتر باش دام كل
مي دهد نشان (۱۱، ۱۰، ۶) گزارشات ساير و تحقيق اين نتايج قرار گيرد.
طريق الشه گوسفندان زندي از چربي كاهش يا دنبه حذف براي اقدام که

نيست. هدف قابل زل گوسفندان آميختهگري با

پاورقيها
1- Soft  tissue
2- Generalized Linear Model
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