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 چكيده

ي نر نژاد راس بره 03ي نر نژاد قزل و راس بره 03در  اثر وزن كشتار بر صفات كمّي و كیفي الشهدر این تحقیق، 

 03هاي هر نژاد به صورت تصادفي در سه تیمار وزن كشتار سبك )برهشد. ررسي بمهربان با سن یكسان )ده ماه( 

براي مهربان( و سنگین  كیلوگرم 00براي قزل و  كیلوگرم 03براي مهربان(، متوسط ) كیلوگرم 50براي قزل و كیلوگرم 

 ، پروار شدند. وزن كشتاررسیدن به و تا زمان ند براي مهربان( قرار داده شد كیلوگرم 00براي قزل و  كیلوگرم 03)

. در نژاد مهربان اگرچه یافتنداي، وزن دنبه و میزان عمق چربي پشت با افزایش وزن كشتار، افزایش هاي غیرالشهچربي

میزان چربي و استخوان الشه، با افزایش وزن كشتار، زیاد شد، تغییري در میزان گوشت لخم مشاهده نشد. میانگین 

 93/9( 8/3و ) 3/0( 9/3كیلوگرم به ترتیب ) 00و  50هاي نژاد مهربان  كشتار شده در وزن ضخامت چربي پشت در بره

، افزایش نشان داد. همچنین میزان كل هاي الشهمتر بود. در نژاد قزل با افزایش وزن كشتار، میزان گوشت برشمیلي

دار داشتند. میانگین ضخامت چربي عني، چربي و استخوان الشه در نژاد قزل با افزایش وزن كشتار، افزایش مگوشت

متر بود. نتایج میلي 03/8( 9/3و ) 88/0( 9/3كیلوگرم به ترتیب ) 03و  03هاي نژاد قزل كشتار شده در وزن پشت در بره

كیلوگرم  00براي وزن كشتار هاي مهربان و بره 03توانند براي وزن كشتارهاي نژاد قزل ميكه برهداد این مطالعه نشان 

 روار شوند. پ

 

 هاي الشه، وزن كشتار، پرواربندي، قزل، مهربانویژگي :ي کليداي هواژه
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Abstract 

In this research, 30 Ghezel and 31Mehraban post-weaned male lambs were used to study the effect 

of slaughter weight on carcass characters. The lambs of each breed were randomly assigned to 

predetermined slaughter weight groups of small (50 kg for Ghezel and 45 kg for Mehraban), 

medium (60 kg for Ghezel and 55 kg for Mehraban) and large (70 kg for Ghezel and 65 kg for 

Mehraban) Kg and were fattened as long as reached their assigned slaughter weight. 

All non-carcass fats and back fat thickness increased (P<0.05) with increasing slaughter weight. 

The mean of fat-tail weight increased (P<0.05) with increasing slaughter weight in the both breeds. 

In Mehraban lambs the fat and bone of carcass cuts increased (P<0.05) with increasing slaughter 

weight from medium to large but the meat of carcass cut did not. In Ghezel lambs the meat, fat and 

bone of carcass cuts increased (P<0.05) with increasing slaughter weight from medium to large. 

Based on the obtained results it can be concluded that Ghezel lambs can be fattened for weight of 70 

kg, but slaughter weight of 55 kg seems to be an acceptable slaughter weight for Mehraban lambs.  

Key words: Fat-tail weight, Slaughter weight, Fattening, Ghezel, Mehraban 

 مقدمه

هراي بندي و وزن مناسب كشتار بررهزمان مناسب پروار

دارد. عوامرل تعیرین زیرادي پروار شده، اهمیت اقتصادي 

ي زمان مناسب پروار شامل قیمرت گوشرت، میرزان كننده

هراي ي نهادهتقاضا براي گوشت و قیمت و میزان عرضه

هراي مختلر  در زمرانام دمورد نیاز بره ویرژه ررورا  

ي ررورا ، هستند. از نظر فراواني، قیمت و میزان عرضه

از ایرن رو،  اسرت.بندي فصل تابستان بهترین زمان پروار

یرا  ،كننردهایشان را پروار نميبیشتر گوسفندداران یا بره

بندي را انجام پس از شیرگیري و در فصل تابستان پروار

ان پروار، قیمت گوشت و عامل دیگر موثر بر زم دهند.مي

میزان عرضه و تقاضا براي گوشت است. در صورتي كه 

هرا پرروار نشروند، پرس از شریرگیري بره كشرتارگاه بره

فرستاده شده و در اوایل فصل تابستان گوشت آنها وارد 

شرود. چنانچره، پرس از شریرگیري و در فصرل بازار مري

ها رهها پروار شوند،  در فصل پاییز گوشت بتابستان بره

ي گوشرت برره شود. به همین دلیل عرضرهوارد بازار مي

توان است. مياز سایر فصول در فصل زمستان در كمتر 

ها را با استفاده و اوایل فصل پاییز، برهدر فصل تابستان 

تر تغذیره از مراتع موجود و پس چر مزارع با قیمت ارزان

هرا و در اوارر فصل پاییز و اوایل فصل زمسرتان، آنكرد 

بره فرروش  را پروار كررد و همزمران برا كراهش عرضره

 رساند.

هراي سرنگین برا نسربت چربري تولید الشهاز طرف دیگر، 

رو در پررورش هراي پریشكمتر یكي از مهمتررین چرالش

اي، هراي غیرر الشره. میزان چربرياستگوسفند در ایران 

نسبت چربي الشه و سایر صفات كیفري و كمّري الشره از 

سرن كشرتار، میرزان و و اد، جرنس، وزن عواملي نظیر نژ
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، 8338 و همكراران شرود )پیررزتركیبات جیره متراثر مري

و 8338عبررداو و كودسدسرري  ،8330كاشرران و همكرراران 

(. بنابراین، فزون برر اسرتفاده 8338صفدریان و همكاران 

مناسرب، مريهاي با تركیبرات از نژادهاي مناسب و جیره

ي پرروار، ت شرروع دورهتوان با بررسي اثر سنین متفاو

هاي مختلر  كشرتار بندي و وزنهاي متفاوت پرواردوره

بر صرفات الشره، وزن مناسرب كشرتار برراي هرر روش 

و  8338 و همكراران پیرزپروار در هر نژاد را تعیین كرد )

(.  نژادهرراي قررزل و مهربرران از 8338عبررداو و كودسدسرري 

ازگاري ي گوسرفند در ایرران هسرتند و سرنژادهاي عمده

باالیي با شررایط نامسراعد محیطري دارنرد. ایرن دو نرژاد 

و مانند دیگر نژادهراي هستند داراي سرعت رشد مناسب 

ایرران، هردف اصرلي از پررورش آنهرا، تولیرد در گوسفند 

وزن مناسب كشتار از نظرر  ،گوشت است. در یك مطالعه

صفات كیفي الشره نظیرر ضرخامت چربري پشرت، میرزان 

اي و همچنین برازده الشره، و غیرالشه ايهاي الشهچربي

كره گزارش شرد و  بررسي شددر دو نژاد مهربان و قزل 

هایي كه پرس از شریرگیري و در وزن مناسب كشتار بره

كیلروگرم  03فصل تابستان پروار شدند، در نژاد مهربران 

)ایرزدي فررد و  اسرتكیلوگرم  03و در نژاد قزل بیش از 

 (.3093 آتشي

هاي متفاوت كشتار بر بررسي اثر وزن ،مطالعهاین هدف 

در اواررر فصرل  هاي نر پروار شردهصفات الشه در بره

پاییز و اوایل فصل زمستان و با سن پروار ده ماهگي در 

 نژادهاي قزل و مهربان بود.

 

 هامواد و روش

 طرح آزمایش و حيوانات

بره 03ي نر نژاد قزل و بره 03با استفاده از  مطالعهاین 

ژاد مهربان، در ایستگاه پژوهشي دانشكده ي نر ن

 0ها در سن كشاورزي دانشگاه شیراز انجام شد. بره

. سپس تا سن ده ماهگي با ندماهگي از شیر گرفته شد

چر مزارع دانشكده كشاورزي ها و پساستفاده از علوفه

ها در هنگام آزمایش ده ماه بود و تغذیه شدند. سن بره

و در نژاد مهربان  30/50اد قزل میانگین وزن آنها، در نژ

در این آزمایش، سه تیمار وزن كیلوگرم بود.  03/09

كشتار سبك، متوسط و سنگین براي هر نژاد بررسي 

 30در یك مطالعه نشان داده شد كه در سن كشتار شد. 

 0/5هاي نژاد قزل در مقایسه با مهربان قوچ ماهگي 38تا 

ایزدي فرد  باشند )ضمیري وتر ميكیلوگرم سنگین

( گزارش كردند كه 3088ایزدي فرد و دادپسند ) (.3990

هاي نر قزل در مقایسه با مهربان در سن یكسالگي بره

در تیمارهاي  ،به همین دلیلتر بودند. كیلوگرم سنگین 0/0

 0كشتار در نژاد قزل همواره  وزن این تحقیق مختل 

بره كیلوگرم از نژاد مهربان بیشتر در نظر گرفته شد.

هاي هر نژاد به صورت تصادفي در سه تیمار وزن 

براي  كیلوگرم 50براي قزل و كیلوگرم  03كشتار سبك )

 كیلوگرم 00براي قزل و  كیلوگرم 03مهربان(، متوسط )

 00براي قزل و  كیلوگرم 03براي مهربان( و سنگین )

رسیدن و تا زمان ند براي مهربان( قرار داده شد كیلوگرم

 30ي رهپس از یك دوپروار شدند.  ،ربه وزن كشتا

هاي دامپزشكي )تزریق برنامه دهي و انجامي عادتروزه

واكسن آنتروتوكسمي و روراندن داروهاي ضد انگل(، 

درصد وزن بدن و مركب از  5اي معادل ها با جیرهبره

ي درصد(، تفاله 0/80ي جو )درصد (، دانه 03) یونجه

 0/8دانه )ي پنبهنجالهدرصد(، ك 39رشك چغندر قند )

درصد(  0/3درصد( و نمك ) 0/3درصد(، پودر استخوان )

آزمایش در اوارر فصل پاییز شروع شد و پروار شدند. 

ها به صورت هفتگي برهتا اوارر زمستان ادامه داشت. 

ساعت گرسنگي  38در روز و ساعت مشخص و پس از 

د، شدند و چنانچه به وزن كشتار رسیده بودنتوزین مي

ها سپس، پوست، دست و پاها از الشه شدند.كشتار مي

ها تخلیه شد. اجزاي بدن از هاي دروني الشهجدا و اندام

ها، جگر، قلب، شش، قبیل سر، دست و پاها، پوست، كلیه

درون طحال، چربي كلیوي، چربي اطراف قلب، چربي 

گیري و ثبت ي گرم اندازه، و همچنین وزن الشهبندروده

آب سرد شستشو و با هاي چهارگانه معده ششد. بخ

ها به ي بعد، الشهسپس توزین و ثبت شدند. در گامه
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ي سانتيساعت در یخچال با دماي چهار درجه 85مدت 

گیري و سرد اندازه يگراد قرار داده شدند. وزن الشه

ي راسته و ضخامت عرض ماهیچهو  طولثبت شد. 

دهم و سیزدهم با ي دوازچربي زیر جلدي در بین دنده

گیري و ثبت شد. محیط سطح مقطع كولیس اندازه

ي راسته روي كاغذ روغني با ماژیك ناز  ماهیچه

ها در گیري شد. سپس، الشهمشخص و با پالنیمتر اندازه

امتداد ستون فقرات به دو بخش راست و چپ برش داده 

هاي متداول شدند و بخش سمت راست هر الشه به برش

گاه، راسته و دنبه سینه و قلوهدست، پیششامل ران، 

گیري شد ها اندازهبرش داده شده و وزن هر یك از برش

، با استفاده از مدل آماري زیر، در هاداده .(3989فرید )

 تجزیه شدند.  SASافزار از نرم GLMي رویه

 
تیمار و  iام، مربوط به نژاد kي مشاهده ijkyدر این مدل، 

 jtامین نژاد، iاثر ثابت  ib میانگین مدل، μام، jكشتار وزن 

اثرر متقابرل برین  ij(bt)امین تیمار وزن كشتار، jاثر ثابت 

i امین نرژاد وj ،امرین تیمرار وزن كشرتارijke ي باقیمانرده

باشد. مدل )تصادفي( با میانگین صفر و توزیع نرمال، مي

به عنوان عامل كوواریت به مدل اضافه ( wth)وزن اولیه 

هرا، برا روش میرانگین دار برین میرانگینتفاوت معنيشد. 

داري پرنج درصرد بررسري حداقل مربعات در سطح معني

 شد.

 

 نتایج و بحث

داري در بین تیمارها در هیچ كدام وزن اولیه تفاوت معني

بر صرفات بررسري نیز داري از نژادها نداشت و اثر معني

، وزن برازده الشرهتعداد روزهاي پروار،  .ندادشده نشان 

و افرزایش وزن روزانره  ،ي سرردي گرم، وزن الشهالشه

 نشرران داده شررده اسررت. 3ي پررروار در جرردول در دوره

در تیمار سربك روز  8/80(9/0تعداد روزهاي پروار بین )

روز در تیمار سرنگین نرژاد مهربران  85(0/8نژاد قزل تا )

(.  میانگین افزایش وزن روزانره در >30/3P) متفاوت بود

 .  بودگرم  800( 08و در نژاد مهربان ) 880( 03قزل )نژاد 

 

ي سرد، تفاوت ي گرم، وزن الشهوزن الشهتعداد روزهاي پروار، استاندارد( صفات  خطايميانگين حداقل مربعات ) -1جدول 

 هاي مختلف.هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده در وزني گرم و سرد و بازده الشه در برهوزن الشه

 c eb b a 00 سبک

 b ca a a 00 متوسط

 a aa a a 8 سنگین

 c fb b b 01 سبک

 ab da a ab 00 متوسط

 a b a a ab 7 سنگین

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده

 

اثر تیمار بر میانگین افزایش وزن روزانه در هیچ كردام از 

در یرك مطالعره نشران داده شرد،  دار نبرود.نژادها معنري

ه هاي پرواري مهربران كمترر از بر يروزانه افزایش وزن

هاي قرزل و مهربران برود )ایرزدي ه هاي قزل و آمیختهبر

(. در پژوهشرري دیگررر، میررانگین 3088و دادپسررند فرررد 

هاي نر نژاد دنبه دار مركارامران كشرتار افزایش وزن بره

 883ترا  880كیلروگرم، برین  0/59ترا  3/53شده در وزن 

ي گررم و وزن الشره (.8330 گرم گرزارش شرد )ماسریت
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ي سرد در هر دو نژاد با افزایش وزن كشرتار، وزن الشه

. از آنجا كه تیمارهاي وزن (>30/3P) نددادافزایش نشان 

ي گررم ، الشرهندكشتار در این دو نژاد با هم تفاوت داشت

 برودمهربران ترر از سرنگیني سرد در نرژاد قرزل و الشه

(30/3P<) . ،ه الشرره در تیمررار وزن بررازددر هررر دو نررژاد

هاي كشرتار كشتار سبك، كمترین بود. این صفت در وزن

دار ها تفاوت معنريمتوسط و سنگین در هیچ كدام از نژاد

دیگر نشران هاي نداشت. نتایج این مطالعه همانند پژوهش

رود داد كه با افزایش وزن كشتار، بازدهي الشه براال مري

، 3093فرد و آتشي )ایزدي  كنددرصد تجاوز مي 03و از 

. براي نمونه، بازده الشه بره(8338صفدریان و همكاران 

 03ترا  80 هرايقشقایي كشتار شرده در وزن -هاي تركي

درصررد گررزارش شررده اسررت  03تررا  50كیلرروگرم، بررین 

هراي (. بازدهي الشه در برره8338)صفدریان و همكاران 

كیلروگرم نیرز، بره  30و  33سافو  كشتار شده در وزن 

و  درصررد گررزارش شررد )پیرررز 00/00و  88/00یررب ترت

ي دیگر نشان داده شد كه (. در یك مطالعه8338 همكاران

هراي قرزل ماهگي، بازدهي الشه در برره 38تا  30در سن 

هاي مهربان اسرت )ضرمیري و ایرزدي فررد بیشتر از بره

    برود  داراي معنرياثر تیمرار برر صرفات غیرالشره (.3990

(30/3P<) شرد، اجرزاي بینري مريونه كره پریشو همان گ

اي در هررر دو نررژاد بررا افررزایش وزن كشررتار، غیرالشرره

(. بیشرتر اجرزاي 8نشان دادند )جدول  (>30/3P)افزایش 

قزل در مقایسره برا مهربران هاي نژاد اي، در برهغیرالشه

تر بود كه به علرت سرنگیندر تیمار كشتار مشابه، سنگین

اسرت  اد قزل در هر تیمارنژ هاي كشتار شدهتر بودن بره

نتایج مشابه، در بررري از نژادهراي گوسرفند،  (.8)جدول 

توسط پژوهشگران دیگر گزارش شده اسرت )محجروب و 

عبررداو و ، 8330، مومرراني شرراكر و همكرراران 3995الدج 

میانگین حداقل مربعات  (.8338ماسیت  و 8338كوددسي 

هاي قزل اي در برههاي غیرالشهاستاندارد( چربيرطاي )

  0هاي مختلر ، در جردول و مهربان كشتار شده در وزن

 نشان داده شده است. 

اي در هراي غیرالشرهرفت، چربيهمان گونه كه انتظار مي

تیمرار وزن كشرتار سرربك در هرر دو نررژاد كمتررین بررود. 

اي در دو نرژاد در هراي غیرالشرههمچنین، میرزان چربري

ر نداشرت. از نظرر داتیمارهاي كشتار یكسان تفاوت معني

هراي قرزل در اي، كشرتار بررههاي غیرالشرهمیزان چربي

هاي مهربران در وزن كشرتار و كشتار بره 03یا  03وزن 

 .(0)جردول  دار نداشرتكیلوگرم، تفراوت معنري 00یا  00

استاندارد( طول، عرض و رطاي میانگین حداقل مربعات )

ربران هاي نر نژاد قرزل و مهي الشه در برهسطح ماهیچه

ارایره شرده  5جدول  هاي مختل  دركشتار شده در وزن

ي ضخامت چربري پشرت، طرول و عررض ماهیچرهاست. 

راسررته در دو نررژاد در تیمارهرراي وزن كشررتار یكسرران 

دار نداشت. با افزایش وزن كشتار در هرر دو تفاوت معني

ي نژاد، ضخامت چربي پشت افزایش یافت. سطح ماهیچره

تمررام تیمارهررا بیشررتر از نررژاد راسررته در نررژاد قررزل در 

اسرت. نرژاد قرزل ترر برزر  . كه به دلیل جثرهمهربان بود

ها تحت تراثیر راسته در هیچ كدام از نژادي سطح ماهیچه

نگرفررت. میررزان قابررل قبررول ضررخامت وزن كشررتار قرررار 

مترر، میلي 0/0تا  0/8ي گوسفند بین چربي پشت در الشه

نگین ضرخامت میرا (.3995)اسرنودر  گزارش شرده اسرت

 03در وزن شده هاي نژاد قزل كشتار چربي پشت در بره

میلري 03/8( 9/3و ) 88/0( 9/3كیلوگرم به ترتیرب ) 03و 

 متر بود.
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هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده در اي در برهاستاندارد( صفات غير الشهخطاي ميانگين حداقل مربعات ) -2جدول 

 هاي مختلفوزن

 سر تعداد ت غیر الشه ایصفا 

 )کیلوگرم(

 پوست

 )کیلوگرم( 

دست و پا 

 )کیلوگرم(

معده خالی 

 )کیلوگرم(

 ریه

 )گرم( 

            گروه های مورد مقایسه 
 c c b ab b 00 سبک  

 b b ab ab a 00 متوسط نژاد قزل 

 a a a a a 8 سنگین  

 d c c b bc 01 سبک  

 c b b b ac 00 متوسط نژاد مهربان 

 c ab b ab ab 7 سنگین  

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده

هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده در اي در برهاستاندارد( صفات غير الشهخطاي ميانگين حداقل مربعات ) -2جدول ادامه 

 هاي مختلفوزن

 کلیه ها )گرم( بیضه ها )گرم( قلب )گرم( طحال )گرم( جگر )گرم( تعداد ات غیر الشه ایصف 

            گروه های مورد مقایسه 
 c bc ab bc bc 00 سبک  

 b ab ab ab ab 00 متوسط نژاد قزل 

 ab a a a ab 8 سنگین  

 c c c c c 01 سبک  

 b ab b ab b 00 متوسط نژاد مهربان 

 a a ab ab a 7 سنگین  

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده

 

هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده اي در برههاي غيرالشهاستاندارد( صفات چربي خطايميانگين حداقل مربعات ) -3جدول 

 هاي مختلفدر وزن

ها چربی  اطراف کلیه تعداد صفات  الشه

 )گرم(

چربی اطراف قلب 

 )گرم(

-درون رودهچربی 

 ()گرم بند

ی لگنی چربی محوطه

  های مورد مقایسهگروه )گرم(

 

 نژاد قزل

 c b bc b 00 سبک

 b b c ab 00 متوسط

 a a a ab 8 سنگین

 

 نژاد مهربان

 c b c b 01 سبک

 b ab a a 00 متوسط

 ab ab a a 7 سنگین

 .درصد است 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
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هراي نرژاد مهربران میانگین ضخامت چربي پشت در برره

( 9/3رتیرب )كیلروگرم بره ت 00و  50كشتار شده در وزن 

میانگین حداقل . (5)جدول  متر بودمیلي 93/9( 8/3و ) 3/0

هاي الشه در برهاستاندارد( صفات برشرطاي مربعات )

هراي هاي نر نرژاد قرزل و مهربران كشرتار شرده در وزن

وزن بررش ران و  ارایره شرده اسرت. 0مختل  در جدول 

دسررت در تیمارهرراي وزن كشررتار مشررابه بررین دو نررژاد 

همچنین این دو صفت همرواره برا  دار داشت.عنيتفاوت م

ا وزن دنبره بر .افزایش وزن كشتار، افزایش نشران دادنرد

امرا در دو نرژاد در  ،افزایش وزن كشرتار، افرزایش یافرت

همچنرین میرزان  .، تفاوت نداشتیكسانكشتار  تیمار هاي

چربي ران، دست و پیش سرینه در تیمارهراي یكسران دو 

همان گونه كه در بخرش .نشان نداددار نژاد تفاوتي معني

 0هاي قزل همرواره هاي پیشین گفته شد، وزن كشتار بره

كیلوگرم بیشتر از مهربان بود، اما بین وزن دنبره در ایرن 

دهد براال برودن دو نژاد تفاوتي مشاهده نشد كه نشان مي

از این هاي قزل وزن كشتار به میزان پنج كیلوگرم در بره

نرژاد مهربران افرزایش وزن بررش  در منطقي اسرت.جنبه 

ران، دسررت و گررردن، بررا افررزایش وزن كشررتار از وزن 

متوسط به سنگین، بیشتر به دلیل افزایش وزن اسرتخوان 

ها بوده است و در این حاالت افزایش معنريو چربي اندام

   .(0)جدول  داري در میزان گوشت رخ نداده است
 

هاي نر نژاد قزل و مهربان ي الشه در برهاندارد( طول، عرض و سطح ماهيچهاست خطايميانگين حداقل مربعات ) -4جدول 

 هاي مختلفکشتار شده در وزن

mmcmcm 2cm

00 c abb a 

00 b a b a 

8 a ab a a 

01 c b b b 

 b ab ab ab 00 متوسط

 a ab ab ab 7 سنگین

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
 

ار شده در هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتهاي الشه  در برهاستاندارد( صفات برشخطاي ميانگين حداقل مربعات ) -5جدول 

 هاي مختلف.وزن

 

     

      

 00 d b c bc c 

 00 c ba b b b 

  8 a a a a a 

 01 e c c d d 

 00 d b b c c 

 b b a bc b 7 سنگین  

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
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هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده هاي الشه  در برهاستاندارد( صفات برش خطايميانگين حداقل مربعات ) -5جدول ادامه 

 هاي مختلفدر وزن

 

   

 

     

  c c b bc 

  b bc ab b 

   a a a a 

  d bc c c 

  bc b b b 

 b a ab a 7 سنگین  

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
 

هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده هاي الشه  در برهاستاندارد( صفات برشخطاي ميانگين حداقل مربعات ) -5جدول ادامه 

 هاي مختلفدر وزن

 

     

      

  cd c b c c 

  b b a ab b 

   a a a a a 

  d c b d d 

  c b a c b 

  7 ab b a bc b 

 درصد است. 0دار در سطح معنيي تفاوت حروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
 

هاي نر نژاد قزل و مهربان کشتار شده هاي الشه  در برهاستاندارد( صفات برشخطاي ميانگين حداقل مربعات ) -5جدول ادامه 

 هاي مختلفدر وزن

 

  

 

 

     

  c b c cd b 

  b a ab bc a 

   a a a ab a 

  d d c d b 

  b b b c b 

  7 b b a a ab 

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده
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هاي نر اي و استخوان الشه در برهاستاندارد( صفات ميزان گوشت لخم، چربي الشهخطاي قل مربعات )ميانگين حدا -6جدول 

 هاي مختلفنژاد قزل و مهربان کشتار شده در وزن

 c c cd 

 b b b 

 a a a 

 d c e 

 b b d  متوسط 

 b a c 7 ینسنگ 

 درصد است. 0دار در سطح ي تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان دهنده

، میزان گوشت در هرر در نژاد قزل با افزایش وزن كشتار

. میرانگین حرداقل یافرت، افرزایش هاي الشرهكدام از برش

، گوشت لخماستاندارد( صفات میزان كل رطاي مربعات )

ارایه شرده اسرت.  0اي و استخوان در جدول چربي الشه

اي در هرر دو  نرژاد برا افرزایش وزن میزان چربري الشره

دار بر میزان كرل تاثیر معني ، افزایش یافت اما نژادكشتار

چربي الشه نداشت. میزان استخوان نیز برا افرزایش وزن 

نرژاد  كشتار در هر دو  نژاد، افرزایش نشران داده اسرت.

مهربرران در تیمارهرراي مشررابه، میررزان اسررتخوان كمتررر 

داشت. میزان گوشت لخم در دو تیمار متوسط و سرنگین 

داري نداشرت امرا در  نرژاد در نژاد مهربان تفراوت معنري

، میرزان گوشرت نیرز افرزایش قزل با افزایش وزن كشرتار

 یافت. 

 

 گيرينتيجه

مطالعره د دهرد كره در دو نرژانتایج این پژوهش نشان مي

ي راسرته شده، بازده الشه، طول، عرض و سطح ماهیچره

داري نردارد. در تیمارهاي متوسط و سنگین تفاوت معنري

ضخامت چربي پشت در هرر دو نرژاد، در تیمرار سرنگین 

بیشررتر از تیمررار متوسررط اسررت. وزن دنبرره دو نررژاد در 

تیمارهاي سنگین بیشتر از تیمارهاي متوسط و سبك مي

اد مهربان اگرچره میرزان چربري و اسرتخوان باشد. در نژ

الشه، با افزایش وزن كشتار، زیاد شد، تغییري در میرزان 

گوشت لخم مشاهده نشد. میانگین ضخامت چربي پشرت 

 00و  50هاي نژاد مهربران  كشرتار شرده در وزن در بره

متر برود. میلي 93/9( 8/3و ) 3/0( 9/3كیلوگرم به ترتیب )

دهنرد كره وزن كشرتار متوسرط در ها نشان مرياین یافته

نژاد مهربان نسبت به تیمارهاي سبك و یا سنگین مناسب

تر اسرت. در نرژاد قرزل برا افرزایش وزن كشرتار، میرزان 

، افزایش نشان داد. همچنین میزان هاي الشهگوشت برش

، چربري و اسررتخوان الشره در نررژاد قرزل بررا كرل گوشررت

شرت. میرانگین دار داافزایش وزن كشرتار، افرزایش معنري

هاي نژاد قرزل كشرتار شرده ضخامت چربي پشت در بره

( 9/3و ) 88/0( 9/3كیلوگرم به ترتیرب ) 03و  03در وزن 

كه كشرتار داد متر بود. نتایج این مطالعه نشان میلي 03/8

تر است، اگرچه هاي نژاد قزل در تیمار سنگین مناسببره

یرزان میانگین ضخامت چربري پشرت در آنهرا براالتر از م

( بود. به هر حال، برراي 3995اسنودر ) پیشنهادي توسط 

هاي كشرتار، بایرد تر اثر وزنتر و كاربرديارزیابي علمي

 هاي اقتصادي آن توجه بیشتري شود.به جنبه

 

 سپاسگزاري

دانشركده بخش علوم دامري ایستگاه پژوهشي از كاركنان 

كره در اجرراي ایرن پرژوهش كشاورزي دانشرگاه شریراز 

 شود. ري داشتند، قدررداني ميهمكا

 



 2233/ سال3ره شما 32هاي علوم دامی/ جلد شریه پژوهشن                                        آتشی، ایزدي فرد و ...                                                 33

 منابع مورد استفاده

هاي نر نژادهاي قزل و مهربان. مجله علوم هاي الشه در بره. تعیین وزن بهینه كشتار بر اساس ویژگي3093فرد ج و آتشي ه، ایزدي

 .809 - 850. ص 58، جلد 0دامي ایران. شماره 

آنهرا. مجلره علروم دامري ایرران.  هايآمیخته و مهربان و قزل هايبره تركیب الشه و پروار . عملكرد3088فرد ج و دادپسند م، ایزدي

 .09 - 00. ص 53، جلد 3شماره 

Abdullah AY and Qudsieh RI, 2008. Carcass characteristics of Awassi ram lambs slaughtered at 

different weights. Livest Sci 117: 165-175. 

Farid A, 1989. Direct, maternal and heterosis effects for slaughter and carcass characteristics in 

three breeds of fat tailed sheep. Lives Prod Sci 23: 137-162. 

Kashan NEJ, ManafiAzar GH, Afzalzadeh A and Salehi A, 2005. Growth performance and carcass 

quality of fattening lambs from fat-tailed and tailed sheep breeds. Small Rumin Res 60: 267-271. 

Macit M, 2002. Growth and carcass characteristics of male lambs of the Morkaraman breed. Small 

Rumin Res 43: 191-194. 

Mahgoub O and Lodge G, 1994. Growth and body composition of Omani local sheep 1. Live-

weight growth and carcass and non-carcass characteristics. Anim Prod 58: 365-372. 

Momani Shaker M, Abdullah A, Kridli R, Bláha J and Sada I, 2003. Influence of the nutrition level 

on fattening performance and carcass characteristics of Awassi ram lambs. Czech J Anim Sci 48: 

466-474. 

Perez P, Maino M, Tomic G, Mardones E and Pokniak J, 2002. Carcass characteristics and meat 

quality of SuffolkDown suckling lambs. Small Rumin Res 44: 233-240. 

Safdarian M, Zamiri MJ, Hashemi M and Noorolahi H, 2008. Relationships of fat-tail dimensions 

with fat-tail weight and carcass characteristics at different slaughter weights of Torki-Ghashghaii 

sheep. Meat Sci 80: 686-689. 

SAS Institute. 1998. Users Guide: Statistics. SAS Inst, INC., Cary, NC. 

Snowder GD, Glimp HA and Field RA, 1994. Carcass characteristics and optimal slaughter weights 

in four breeds of sheep. J Anim Sci 72: 932-937. 

Zamiri MJ and Izadifard J, 1997. Relationships of fat-tail weight with fat-tail dimensions and 

carcass characteristics in two fat–tail breeds of sheep. Small Rumin Res 26: 261-266. 

 
 

 

 


