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 هاي الشه ويژگي كشتار بر اساس بهينهتعيين وزن
و مهربانها برهدر ي نر نژادهاي قزل

*2هادي آتشيو1فرد جمشيد ايزدي
و استاديار دانشكد1،2  كشاورزي دانشگاه شيرازه، مربي

)25/3/90: تاريخ تصويب-22/7/89: تاريخ دريافت(

 چكيده

در كشتار بر اساس ويژگي بهينهتعيين وزن براي در اين پژوهش، نرها برههاي الشه ي

و مهربان ب174تعداد، نژادهاي قزل شدهر راس وه نر از شير گرفته نرهبرراس 130 نژاد قزل

شهاز شير گرفته شد  تصادفي به سه وزني هر نژاد به طور كامالًها بره.د نژاد مهربان استفاده

و منتس كيلوگرم50و30،40 كشتار  پروار مورد نظر،ا زمان رسيدن به وزن كشتارتب شدند

و 82/185)±88/54( پروارهدر دورميانگين افزايش وزن روزانه. شدند اين گرم برآورد شد

 قزل نژاديها بره. يافت) >05/0P(دار معنيبا افزايش وزن كشتار افزايش نژادصفت در هر دو 

رونژاديها برهدر مقايسه با و به تعداد روزهاي مهربان افزايش وزن زانه بيشتري نشان دادند

الش. كمتري براي رسيدن به وزن كشتار نياز داشتند و سرد، وزنو گرمهبازده الشه، وزن

ميانگين بازده. هاي الشه در هر دو نژاد با افزايش وزن كشتار، افزايش نشان دادند درصد برش

و بين درصد06/48)±3/3(الشه  در نژاد قزل در وزن درصد78/45)±31/0(برآورد شد

تا30كشتار   كيلوگرم50وزن كشتار شده در در نژاد مهربان درصد36/51)±41/0( كيلوگرم

دادداخل بطني هاي چربي. متغير بود و در هر دو نژاد با افزايش وزن كشتار، افزايش نشان

درل بطنيداخهاي كيلوگرم داراي چربي50ي نژاد مهربان در وزن كشتارها بره  بيشتري

ض.ي قزل در وزن مشابه بودندها برهمقايسه با قزلي نژادها بره پشت در خامت چربيميانگين

متر ميلي64/6)±28/0(و63/4)±21/0( كيلوگرم به ترتيب50 كشتار شده در وزن مهربانو 

كهشومياستنباط هاي اين پژوهش،بر اساس يافته. بود راها برهد  براي وزنوانتميي قزل

در50بيش از  كيلوگرم مناسب50ي مهربان، وزن كشتارها بره كيلوگرم پروار كرد اما

.دباش مي

.، قزل، مهربانهاي الشه، وزن كشتار، پرواربندي ويژگي:ي كليديهاواژه

 مقدمه
و مهربان از نژادها  گوسفند در ايرانه عمديقزل

و سازگارباش مي ي نامساعد محيط بااليي با شرايطيند
و باشمياين دو نژاد داراي سرعت رشد مناسب. دارند ند

هدف اصلي از همانند ديگر نژادهاي گوسفند ايراني، 

هاي امروزه، توليد الشه.استتوليد گوشت پرورش آنها، 
سنگين با نسبت چربي كمتر يكي از مهمترين اهداف 

.دباشميرو در پرورش گوسفند در ايران پيش
و چربيميزان هاي داخل بطني، نسبت چربي الشه

نظير نژاد، جنس، عواملي تأثيرتحت صفات الشه ساير 
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و وزن كشتار، سن كشتار، جيره است تركيبات ميزان
(Perez et al., 2002; Kashan et al., 2005; Safdarian.

et al., 2008; Abdullah & Qudsieh, 2008) .،بنابراين 
و جيرهاستفاده از عالوه بر با نژادهاي مناسب هاي
هاي مختلف وزناثر با بررسي توانميمناسب، تركيبات 

و كمي الشهكشتار ، وزن مناسب كشتار بر صفات كيفي
و كيفيت الشه را بهبود داد در هر نژاد را تعيين كرد

(Perez et al., 2002; Abdullah & Qudsieh, 2008) . 
وياز آنجا كه و هاي الشه ژگياطالعات اندكي از

نژادهاي گوسفندان ايران وجود هاي مناسب كشتار وزن
و دارد ، پرورش دهندگان گوسفند براي كاهش چربي

 را در سن يا وزن كمترها برهافزايش كيفيت الشه،
و يا كشتار مي كنند، كه در صورت نامناسب بودن وزن

. يابدسن كشتار، درآمد به ازاي هر راس ميش كاهش مي
ين بررسي اثر وزن كشتار بر صفات الشه، در راستاي بنابر

 گوسفند ايران نژادهايتعيين وزن مناسب كشتار براي 
 بهينهتعيين وزن حاضرههدف مطالع. ضروري است

در كشتار بر اساس ويژگي ي نر نژادهايها برههاي الشه
و مهربان .بودقزل

و روش ها مواد
و حيوانات،طرح آزمايش وه نحو مورد مطالعه كشتار

ي صفات گير اندازه
ازهمطالع  نر از شيرهبرراس 174 حاضر با استفاده

وهگرفته شد  نر از شير گرفتههبرراس 130 نژاد قزل
 نژاد مهربان، در دو سال متوالي، در ايستگاههشد

در.پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد
مادرانشان پرورش داده به همراهها برهواري،خ شيرهدور
و مي به بر شير مادر، افزون سن ده روزگيازشدند

50( مرغوبهاي مركب از يونجصورت آزاد به جيره
،) درصد10(، سبوس گندم) درصد25(جوهدان،)درصد

،) درصد5( سوياه، كنجال) درصد9( چغندر قندهتفال
و) درصد45/0(، نمك) درصد5/0(پودر استخوان

ها بره.، دسترسي داشتند) درصد05/0(ها ويتامينمكمل
و75)±5(در سن )±57/3(وزن ميانگين روزگي

و53/25  كيلوگرم در نژاد16/22)±92/3( در نژاد قزل
هرها بره بعد،هدر گام. مهربان، از شير گرفته شدند ي

هاي وزنسه گروه براي نژاد، به طور كامال تصادفي به

و تا زمان منتسبكيلوگرم50و30،40كشتار   شدند
پروار) مورد نظرزمان رسيدن به وزن كشتار(كشتار
معادل به صورت گروهي،ها بره، پروارهدر دور. شدند

و با جيروزنميانگين درصد5/4 دره بدن  استفاده شده
تغذيه كه قبالً تركيب آن ذكر شد،، شيرخواريهدور

. شدند
پس به طور هفتگي در روزها بره و و ساعت مشخص

مي12از و چنانچه به وزن ساعت گرسنگي توزين شدند
ميكشتار مي  پس از كشتار،. شدندرسيدند، كشتار

و پاها از الشه و اندام پوست، دست هاي ها جدا شد
و پاها،. دروني تخليه شد اجزاي بدن از قبيل سر، دست

ها، جگر، قلب، شش، طحال، چربي كليوي، پوست، كليه
و همچنين درون روده بندبي اطراف قلب، چربي چر ،

و ثبت شدندگير اندازه گرمهوزن الش هاي بخش.ي
و تخليه شده معدههچهارگان در زير آب سرد شستشو

و ثبت شدند .سپس توزين
 ساعت در يخچال24ها به مدت بعد، الشههدر گام

و سپسگراد قرار داده شدند سانتيهبا دماي چهار درج
ال شدگير اندازه سردهشوزن و ثبت و.ي  طول، عرض

زير ضخامت چربيو همچنين راستههسطح ماهيچ
و سيزدهمهدر بين دندجلدي   با كوليس دوازدهم

شدگير اندازه و ثبت ه محيط سطح مقطع ماهيچ.ي
و راسته روي كاغذ روغني با ماژيك نازك مشخص شد

ي گيرزهانداسطح مقطع ماهيچه با استفاده از پالنيمتر 
ها در امتداد ستون فقرات به دو بخش الشهسپس،. شد

و چپ  و راست بخش سمت راست هر برش داده شدند
گردن،، دستهاي متداول شامل ران، الشه به برش

وو قلوهسينه پيش و گاه، راسته دنبه برش داده شدند
.(Farid, 1989)ي شد گير اندازهها وزن هر يك از برش

آ مدل و ها ناليز داده آماري
در مورد مطالعه،صفات با استفاده از مدل آماري زير،

. تجزيه شدندSAS (1998)افزار از نرمGLMهروي
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و آتشي ايزدي  241 ... هاي الشه تعيين وزن بهينه كشتار بر اساس ويژگي:فرد

و توزيع نرمال، صفت براي آناليز.دباشميميانگين صفر
شدعامل،وزن از شيرگيري . وزن كشتار از مدل حذف

در ميانگينهمقايس و ها با روش ميانگين حداقل مربعات
شي پنج درصد دار معنيسطح  .دانجام

و بحثنتايج
 بين ميانگين حداقل مربعات وزن از دار معنيتفاوت
شدها برهشيرگيري و مهربان مشاهده ي نر نژاد قزل

)05/0P< .( در سن)ميانگين حداقلگي روز75)±5 ،
) كيلوگرم53/25(ي قزلها برهمربعات وزن از شيرگيري

.تر بودند سنگين) كيلوگرم17/22(در مقايسه با مهربان
 نبود دار معنياثر سال تولد بر وزن از شيرگيري

).1جدول(
در دوره پروار ميانگين حداقل مربعات افزايش وزن

و تعداد روز82/185)88/54±( هاي پروار گرم
شد49/84)98/40±( اثر متقابل بين نژادو روز برآورد

ك و عامل  بر اين دو وزن از شيرگيريمكيو وزن كشتار،
 ميانگين حداقل مربعات.بود) >05/0P(ردا معنيصفت

با افزايش وزن كشتار، نژادهر دو افزايش وزن روزانه در
درها بره. نشان داد) >05/0P(دار معنيافزايش  ي مهربان

با50 كشتارهدست درها بره كيلوگرم در مقايسه ي قزل
وزن كشتار مشابه به تعداد روزهاي پروار بيشتري براي

).2جدول( نياز داشتندمورد نظر كشتار رسيدن به وزن 
تا17در سن كشتار در يك مطالعه نشان داده شد كه

مقيها، قوچي ماهگ18 5/4سه با مهرباناي نژاد قزل در
 ,Zamiri & Izadifard)ندباشميترنيلوگرم سنگيك

 توانميرا اين مطالعهجينتاازيبنابراين، بخش. (1997
سه با مهربانينژاد قزل در مقاوزن بودنترنيبه سنگ

ترند، مهربان كوچك جثههاي برهچون. نسبت داد
و افزايش وزن روزان وهسرعت رشد  كمتري دارند،

ونيبنابرا يبه تعداد روزهاوزن از شيرگيري كمتر دارند
.برسندمورد نظر از دارند تا به وزن كشتارينيشتريب

 وزن روزانهدر يك مطالعه نشان داده شد كه افزايش
و 279)4/19(هاي پرواري مهربان كه از سن بر  روزگي

بر84به مدت و روز پروار شدند، كمتر از هاي قزل
ميآميخته و مهربان  & Izadifard)باشد هاي قزل

Dadpasand, 2007) . ميانگين وزن از شيرگيري در سن
و ميانگين افزايش وزن روزانه در دور90  پرواره روزگي

س( ي نر شالها برهدر) روزگي204ن از شيرگيري تا از
و1/25و3/24و زندي به ترتيب  150و162 كيلوگرم

يك. (Kashan et al., 2005)گرم گزارش شده است  در
نرها بره ميانگين افزايش وزن، ديگرهمطالع نژادي
، كشتار شده در وزن(Morkaraman)دار مركارامان دنبه

گزارش گرم 281 تا 225 بين،رم كيلوگ5/49تا1/40
 ضريب تابعيت ميانگين افزايش وزن. (Macit, 2002)شد 
از(هروزان و وزن تصحيح شده براي اثرات سال، نژاد

 گرم در روز04/3)±34/0(،، بر وزن كشتار)شيرگيري
ميبرآورد شد وزن در افزايشا هر واحدبدهد كه نشان

 گرم04/3 به ميزان كشتار، ميانگين افزايش وزن روزانه
وزن از شيرگيري، بر افزايش وزن. يابد در افزايش مي
و ضريبهروزانه در دور  تابعيت پروار اثر منفي داشت

-06/2)±74/0(افزايش ورن روزانه بر وزن از شيرگيري
با. بود تعداد روزهاي پروار تا رسيدن به ورن كشتار

دل معاتابعيتافزايش وزن از شيرگيري با ضريب 
).2جدول( كاهش نشان داد-53/4)33/0±(

و نژاد بر تمام صفات اثر متقابل بين وزن كشتار
 كه گونههمانو بود) >05/0P(دار معنياي غيرالشه

مي پيش در هر ضمايم جدا شده از الشه شد، تمام بيني
 دار معنيدو نژاد با افزايش وزن كشتار، افزايش 

)05/0P< (نشان دادند)تمام ضمايم جدا.)3جدول
درها بره به استثناي سر، در شده از الشه ي نژاد قزل

تر بودند مشابه سنگينمقايسه با مهربان در وزن كشتار
. باشدمينژادتر بودن اين كه به دليل سنگين)3جدول(

 در برخي از نژادهاي گوسفند توسط، مشابهينتايج
 Mahgoub)برخي پژوهشگران ديگر گزارش شده است

& Lodge, 1994; Macit, 2002; Momani Shaker et.
al., 2003; Abdullah & Qudsieh, 2008).

درصدو سرد، وزنو گرمهبازده الشه، وزن الش
 در هر دو نژاد با افزايش وزن كشتار،ايهاي الشه برش

الش. افزايش نشان دادند درهصفات وزن و سرد  گرم
وب كيلوگرم،50و30هاي كشتار وزن ين دو نژاد قزل

40اما در وزن كشتار. نداشتنددار معنيمهربان تفاوت 
ازهكيلوگرم، وزن الش و سرد در نژاد مهربان بيشتر  گرم

و هايو دنبه در نژاددستوزن ران،. قزل بود  قزل
 نداشتند، اما دار معنيهاي مشابه تفاوت مهربان در وزن

و گاهو قلوهسينه وزن پيش  مهربانر نژاددراسته، گردن
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و مهربان در سن از شيرگيريها برهوزن از شيرگيري) اشتباه استاندارد( ميانگين حداقل مربعات-1جدول  روزگي75ي نر قزل
 سال نژاد

)146(سال دوم)158(سال اول)130(مهربان)174(قزل وزن از شيرگيري
كل ميانگين

)انحراف معيار(
a)28/0(53/22b)33/0(17/22a)30/0(06/24a)31/0(63/23)08/4(1/24

a،bدرصد است5 در سطح احتمال دار معني تفاوت دهنده نشان» سال«و» نژاد«هاي مختلف حروف متفاوت در دسته...و .
.ندباشميي كشتار شده در گروه مربوطهها برهاعداد داخل پرانتز در رديف دوم، تعداد

و تعداد روزها) اشتباه استاندارد( ميانگين حداقل مربعات-2جدول و مهربانها برهي پروار ميانگين افزايش وزن روزانه ي نر قزل
 شده منظور وزن كشتار

)تعداد(
اشتباه(افزايش وزن روزانه

 در واحد گرم) استاندارد
اشتباه(تعداد روزهاي پروار

 در واحد روز) استاندارد
03/6(22/156 e)68/2(1/43(d)59( كيلوگرم30
54/6(32/205 d)90/2(02/84(b)52( كيلوگرم 40

 قزل

 04/6(77/227 b)68/2(99/119(a)63( كيلوگرم 50
75/6(54/159 e)99/2(51/45(d)54( كيلوگرم 30
 15/7(38/173 c)17/3(84/100(cd)42( كيلوگرم 40

 مهربان

 02/8(24/192 a)56/3(88/130(bc)34( كيلوگرم 50
ميانگين حداقل مربعات ورن كشتار

)اشتباه استاندارد(
73/3(07/170 a)66/1(38/93(58/39b)63/0(1سال
88/3(42/201 b)72/1(40/81(80/39a)66/0(2سال

-53/4)33/0(*-06/2)74/0(*73/39)19/8( وزن از شيرگيري
49/84)98/40( 82/185)88/54(73/39)19/8()ارانحراف معي(ميانگين كل

a،bدرصد است5 در سطح احتمال خطايدار معني تفاوت دهنده نشان» سال«و»نژاد«هاي مختلف حروف متفاوت در دسته...و .
 درصد5ي در سطح احتمال خطاي دار معني*

در،) اشتباه استاندارد±( ميانگين حداقل مربعات-3جدول و مهربانها بره ضمايم جدا شده از الشه ي نر پروار شده نژادهاي قزل
ميانگين كل)وزن كشتار(نژاد در تيمار سال

)انحراف معيار( )50(مهربان سال دوم سال اول )40( مهربان )30( مهربان )50( قزل )40( قزل )30( قزل
 صفت

)32/0(90/1 a)01/0(91/1 a)01/0(92/1 a)02/0(27/2 b)02/0(93/1 c)02/0(57/1 a)02/0(25/2 b)02/0(90/1 c)02/0(60/1 )كيلوگرم( سر
)97/0(78/3 a)04/0(86/3 a)04/0(78/3 b)08/0(69/4 c)07/0(72/3 e)06/0(74/2 a)06/0(5 c)06/0(78/3 d)06/0(98/2 )كيلوگرم( پوست
)168(890 a)9/9(881 a)5/9(899 b)29(966 c)18(862 e)16(719 a)15(1073 c)16(910 d)15(808 و پا )گرم(دست
)20(122 b)1(5/120 a)1(124 b)1/2(132 c)9/1(122 a)7/1(102 a)5/1(145 c)7/1(125 a)6/1(106 هاكليه)گرم(
)168(752 a)10(799 a)9(716 b)20(852 c)18(752 d)16(634 a)15(920 c)16(774 d)15(608 جگر)گرم(
)100(532 a)6(551 a)6(517 b)12(586 c)11(507 d)10(447 a)9(623 b)10(577 e)9(463 شش)گرم(

)16(69 a)18/1(2/69 a)14/1(5/68 b)43/2(7/74 c)18/2(2/66 d)92/1(58 a)78/1(82 b)96/1(70 d)84/1(4/62 )گرم(طحال
)29(159 a)5/1(161 a)5/1(157 b)2/3(177 c)8/4(155 e)5/2(129 a)3/2(192 c)5/2(162 d)4/2(142 قلب)گرم(
)206(747 a)11(799 a)11(707 b)23(869 c)21(764 d)18(588 a)17(962 c)19(756 d)18(579 معده خالي)گرم(

a،bدرصد است5دار در سطح احتمال تفاوت معني دهنده نشان» سال«و» نژاد در تيمار«هاي مختلف حروف متفاوت در دسته...و .

ميانگين بازده الشه).4جدول(بيشتر از قزل بود
و بين درصد06/48)3/3±( 78/45)±31/0(برآورد شد

تا30درصد در نژاد قزل در وزن كشتار  كيلوگرم
 درصد در نژاد مهربان در وزن كشتار36/51)41/0±(

ي نژاد مهربان در وزنها بره. كيلوگرم متغير بود50
در50و40كشتار  كيلوگرم داراي بازده الشه بيشتري

. هاي مشابه بودندي نژاد قزل در وزنها برهمقايسه با
دهند كه با افزايش وزن نتايج مطالعات مختلف نشان مي

و از كشتار، بازدهي الشه باال مي  درصد نيز تجاوز50رود
ميها برهبنابراين. كندمي ازي قزل را 50توان براي بيش

يها برهبازده الشه براي نمونه،. وار كردكيلوگرم پر
50تا25هاي كشتار شده در وزنقشقايي- تركي
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شد50تا43كيلوگرم، بين  Safdarian) درصد گزارش

et al., 2008) . ك كشتارلي سافوها برهبازدهي الشه در
و9/54 كيلوگرم به ترتيب15و10شده در وزن

.(Perez et al., 2002) درصد گزارش شده است85/55
سنن داده شد كه در يك مطالعه ديگر نشا 18تا17در

ازها برهماهگي، بازدهي الشه در يها برهي قزل بيشتر
.(Zamiri & Izadifard, 1997)مهربان است

 در هر دو نژاد با افزايش وزن داخل بطنيهاي چربي
ي نژاد مهربانها برههمچنين. كشتار، افزايش نشان داد

اخلدهاي كيلوگرم داراي چربي50در وزن كشتار
)هاچربي اطراف كليهو بند چربي درون روده( بطني

.ي قزل در وزن مشابه بودندها برهبيشتري در مقايسه با
ي نژاد مهربان در وزن كشتارها برهچربي اطراف قلب در

ي قزل در وزن مشابهها بره كيلوگرم در مقايسه با 50
چون نژاد مهربان.)5جدول( نداشتدار معنيتفاوت

ميكوچكتر و از قزل باشد، پتانسيل رشد كمتري دارد
و در شرايط تغذيه اي در مقايسه با قزل در وزن مشابه

.يكسان، چربي بيشتري خواهد داشت
و دطول، عرض يها برهر سطح مقطع ماهيچه راسته

ي قزل در وزن مشابهها برهنژاد مهربان در مقايسه با
وز نداشتدار معنيتفاوت ن كشتار ند ولي با افزايش

از).5جدول(ند افزايش نشان داد با افزاش وزن كشتار
 كيلوگرم در هر دو نژاد كيفيت الشه از نقطه50 به 40

دار نشان هاي ماهيچه راسته افزايش معنينظر ويژگي
و سطح مقطع ماهيچه. داده است افزايش طول، عرض

دهد راسته با افزايش وزن كشتار در هر دو نژاد نشان مي
 كيلوگرم50نژاد قابليت پروار شدن براي وزن هر دو كه 

. را دارند
)±11/2( پشت در اين مطالعه چربيميانگين ضخامت

و اين صفت ميلي20/4 هاي نژاد مهربانر برهدمتر بود
.)5جدول( باالتر بود،با قزل در وزن مشابهدر مقايسه 

 چربيدر يك مطالعه نشان داده شد، ميانگين ضخامت
برپش و×هاي قزلهاي مهربان، قزل، آميختهت مهربان

سن×آميخته مهربان و 279)±4/19(قزل، كه از  روزگي
متر ميلي40/6 روز پروار شدند، به ترتيب84به مدت

،)هاي مهربان در بره(متر ميلي59/7،)هاي قزل در بره(
) ميش مهربان×هاي قوچ قزلدر آميخته(متر ميلي30/7

)ميش قزل×مهربان قوچ هاي در آميخته(متر ميلي78/6و

و سرد، وزن برش بازده) اشتباه استاندارد( ميانگين حداقل مربعات-4جدول و درصد برش الشه، وزن الشه گرم هاي الشه هاي الشه
و مهربانها برهدر  ي نر پروار شده نژادهاي قزل
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و چربي) اشتباه استاندارد( ميانگين حداقل مربعات-5جدول و سطح ماهيچه راسته هاي داخل ضخامت چربي پشت، طول، عرض
و مهربانها برهبطني در  ي نر پروار شده نژادهاي قزل

 ميانگين كل)وزن كشتار(نژاد در تيمار سال
)انحراف معيار( )50(مهربان سال دوم سال اول )40(مهربان )30( مهربان )50( قزل )40( قزل )30( قزل

 صفت

)51/0(30/5 a)03/0(4/5 b)03/0(3/5 a)07/0(7/5 b)06/0(3/5 c)05/0(04/5 a)05/0(6/5 b)05/0(4/5 c)05/0(9/4 )mm(طول ماهيچه راسته
)43/0(54/2 a)03/0(60/2 a)03/0(5/2 a)06/0(95/2 b)05/0(5/2 c)05/0(3/2 a)05/0(8/2 b)05/0(5/2 c)05/0(3/2 )mm(ماهيچه راسته عرض
)23/2(6/10 a)12/0(1/11 a)11/0(4/10 a)24/0(8/12 b)22/0(0/11 c)19/0(6/8 a)2/0(6/12 b)2/0(9/10 c)2/0(6/8 )cm2(سطح ماهيچه راسته
)11/2(2/4 a)14/0(6/4 b)13/0(2/4 a)3/0(64/6 b)26/0(6/5 d)23/0(3/3 c)2/0(4/4 d)23/0(8/3 d)2/0(6/2 )mm(ضخامت چربي پشت
)5/48(3/88 a)37/3(3/95 a)25/3(9/86 a)9/6(139 c)2/6(3/87 d)5/5(0/59 b)5(117 c)6/5(1/82 d)5(4/62 )گرم(ها چربي اطراف كليه
)6/16(3/51 a)30/1(6/50 a)26/1(0/52 ab)7/2(7/56 c)4/2(2/49 d)1/2(8/42 a)2(8/60 bc)15/2(5/50 cd)2(7/47 )گرم(چربي اطراف قلب
)150(231 a)11(277 b)10(209 a)2(383 b)20(278 c)18(171 b)2(275 c)18(190 c)17(160 چربي درون روده بند)گرم(

a،bمي5دار در سطح احتمال وت معني تفادهنده نشان» سال«يا» نژاد در تيمار«هاي حروف متفاوت در هر رديف دسته...و .باشد درصد

در يك . (Izadifard & Dadpasand, 2007)گزارش شد
 گوسفند كشتار شده در وزن نژاد با چهار ديگرهمطالع

8/6تا3/6 پشت بين چربي كيلوگرم، ضخامت53
شد ميلي همچنين . (Snowder et al., 1994)متر گزارش

ضدر يك مطالعه در در چربيخامت هندوستان  پشت
سنها بره و وزن15ي كشتار شده در 54/28 ماهگي

شد ميلي20/10كيلوگرم،  امت چربيضخ. متر گزارش
15تا10ك در وزنلي كشتار شده سافوها برهپشت در

متر گزارش شده است ميلي13/2تا23/1كيلوگرم بين
(Perez et al., 2002) . يها برهضخامت چربي پشت در

تا1 كيلوگرم بين40تا20 شده در وزن كشتارآواسي
 ,Abdullah & Qudsieh)گزارش شده استمتر ميلي1/4

.دباشميهاي اين تحقيق بسيار كمتر از يافته، كه(2008
هاي هاي موجود بين يافته بخش زيادي از ناسازگاري

و نژادهايد به دليل تفاوتتوانميمطالعات مختلف،  ي
كه.ت كشتار باشدهاي متفاو وزن گزارش شده است

الش چربيميزان قابل قبول ضخامت  گوسفنده پشت در
 ,.Snowder et al) متر، است ميلي5/6تا5/2بين

ي نژادها بره در ميانگين ضخامت چربي پشت. (1994
و  كيلوگرم به ترتيب50 كشتار شده در وزن مهربانقزل

بود كه نشان متر ميلي64/6)±28/0(و63/4)21/0±(
ازها برهدهد در صورتي كه پرواربندي مي  بالفاصله پس

و سن شروع پروار پايين باشد، شيرگيري انجام شود

50ند براي وزن كشتار بيش از توانميي قزلها بره
در50اما وزن كشتار. كيلوگرم پروار شوند  كيلوگرم

.ي مهربان مناسب استها بره
 گيرينتيجه

عه نشان داد كه در صورتي كه اين مطال نتايج
وها برهپرواربندي   بالفاصله پس از شيرگيري انجام شود

ي نژاد مهربان در وزنها برهسن شروع پروار پايين باشد،
در بيشتريهالشهگرم داراي بازد كيلو50و40كشتار

.ندباشميهاي مشابهي نژاد قزل در وزنها برهمقايسه با
و مط مينتايج اين مطالعه دهند العات مختلف ديگر نشان

و كه با افزايش وزن كشتار، بازدهي الشه افزايش مي يابد
مي50از   چربيميانگين ضخامت.كند درصد نيز تجاوز

وي نژادها برهپشت در  كشتار شده در وزن مهربانقزل
64/6)±28/0(و63/4)±21/0( كيلوگرم به ترتيب 50

قب. متر بود ميلي در چربيول ضخامتميزان قابل  پشت
متر، گزارش شده ميلي5/6تا5/2 گوسفند بينهالش

بر)Snowder et al., 1994(است   اساس اين، بنابراين
راها بره استنباط نمود كه توانميها معيار ي قزل

در50 براي بيش از توان مي  كيلوگرم پروار كرد اما
.دباشيم كيلوگرم مناسب50ي مهربان، وزن كشتارها بره

و تعيين كاربرديبه هر حال، براي ارزيابي علمي تر تر
و وزن مناسب كشتار، بايد به جنبه هاي اقتصادي آن

.همچنين ضريب تبديل توجه بيشتري شود
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