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چکیده
فصل دو در ماهه 9 تـا 8 و 5 ماهه تا نر(گوسـفند لري) در دو گروه سـنی4 بره راس تعداد 48 تحقیـق ایـن د ر
(تکرار) بلوك تیمار چهار هر تیمار و چهار با تصادفی کامل بلوكهاي طرح د ر قالب 4 تیمار) سـرد(جمعًا و گرم
در این گردید. وزن برههـا تعیین اسـاس بلوك بر پروار گردیدند. روز 90 مدت به گوسـفند 3 رأس بلوك هـر و
15 آزمایش هر کلیه دامهاي تحت آزمایش د وره بود. در طول یکسـان و متعاد ل تیمارها غذایی جیره آزمایـش
نیز و کشتار زمان دام وزن و گردید انجام الشـه و تجزیه کشـتار دوره پایان از می گردید. پس توزین یکبار روز
تجزیه د ادهها کلیه پایان در گردید . تعیین تیمارها چربی و اسـتخوان گوشـت،  الشـه سـرد ، گرم، وزن الشـه
سـرعت نهائی و وزن غذائی،  تبدیل ضریب وزن، میانگین افزایـش دانکـن آزمون توسـط گردیده و واریا نـس
معنیداري بین اختالف آمده دسـت نتایج به اساس بر گرد ید ند. با یکدیگر مقایسه تیمار ها الشـه اجزا رشـد و
به عمل آمده میانگین مقایسـه در .( p<0/05)گردید مشـاهده غذائی در تیمارها تبدیل و ضریب وزن افزایـش
و95/ 17 18/7) زمسـتان و پروار شـده دردو فصل تابسـتان ماهه، تا5 4 برههاي وزن افزایش تیمارهـا، بیـن
اختالف درصـد سـطح 5 در (16/5کیلوگرم) تابسـتان فصـل در ماهه 9 تـا 8 برههاي بـه نسـبت کیلوگـرم)،
دو در 5 ماهه 4 تا برههاي در اسـاس نتایج ضریب تبد یل غذائی این بر .( p<0/05)می دهد نشـان معنید اري را
فصل دو این در ماهه 9 تا به برههاي 8 نسبت را داري معنی ( اختالف 6/45 و زمسـتان ) 6/35 و تابسـتان فصل
براساس این بنابراین اسـت. بوده بهتر ماهه 5 تا 4 برههاي تبدیل ضریب یعنی اسـت. داد ه نشـان ( 7/48 و 8)
خوزستان، پرواربندي در در مورد فصل مناسب و بوده 5 ماهه تا 4 سـن پرواربندي، جهت مناسـب سـن نتایج

.( p>0/05)نگردید مشاهده سرما و گرما فصل بین معنیداري اختالف
 

سن فصل، رشد، سرعت وزن، افزایش غذائی، تبدیل ضریب پرواربندي، کلید ي: کلمات
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Determining the suitable age and season of fattening in lambs of Khuzestan
By: B. Alemzadeh, Researcher, Animal Science Division of Agriculture and Natural Resources Research Center of 
Esfahan Province
Kardooni.A* and Noroozy.S Researchers , Animal Science Division of Agriculture and Natural Resources Research 
Center of Khuzestan Province , Ahwaz , Iran
In this study a total number of 48 male lambs were used in two groups of ages (4-5 months and 8-9 months) and two 
seasons of the year (cold and hot seasons). The experimental design was a complete randomized block design with 4 
treatments and 4 blocks (3 lambs for each block on the basis of body weight), and lambs were fattened for 90 days. The 
diets were iso nutritious, and during the trial all the lambs weighted each 15 days interval. According to the results, there 
were significant differences between weight gain and feed conversion efficiency. The body weight gain for the lambs of 
4 to 5 months have been fattened in two seasons of summer and winter (18.7 and 17.95 kg) in comparison to the lambs 
of 8 to 9 months in summer were showed significant differenses (p<0.05). The feed conversion efficiency for the lambs 
of 4-5 months old in two seasons of summer and winter (6.35 and 6.44) in comparison to the lambs of 8-9 months in 
these seasons (8 and 7.48) was significant (p<0.05). Therefore it is concluded that the suitable age for fattening of lambs 
in Khuzestan is 4-5 months, but the season (hot and cold) showed no significant differences (p>0.05).

Key words: Lamb, Age, Season, Fattening, Weight gain

نژاد ــی، جغرافیای و...)، ــرم گ (معتد ل، ــی هوائ و آب ــرایط ش
عواملی جمله از و سنین پرواربندي سال مختلف فصول گوسفند،
نقش موثري پرواربند ي امر مشخص در و دقیق طور به هستند که
در گیرند(15). ارزیابی قرار و ــی بررس مورد باید و ــت داش خواهند
مثل تولید نگهداري، شرایط گرمسیري مناطق د یگر و ــتان خوزس
معتدل و ــیر سردس مناطق با ــال فصول مختلف س در پرواربندي و
فصول گوسفند در ــیري، در مناطق گرمس دارد. زیادي تفاوتهاي
می نماید . لذا زایمان پاییز و بهار نموده و در جفتگیري پاییز بهار و
د ر نیز پاییز) پرواربند ي و سال(بهار از فصل در دو زایش به توجه با
خود را پس برههاي گلهد اران مناطق این در میگردد. انجام دو فصل
و زمستان تابستان فصول در شیرخوارگی دوران ــپري نمودن از س
عرضه بازار به نمود ه و پروار دستی آنها را غذاي با نمود ه و بند آخور
گرفتن نظر در پرواربند ي عوامل مهم در ازجمله همچنین میکنند.
مناطق این دام پرورش د ر فرهنگ گله داري و میباشد. بره ها سن
پرواربند ي روش 2 نور) و (گرما هوائی و آب خاص شرایط دلیل به
گله از برخی روش دو این در می گرد د(5). اعمال متفاوت سن براي2
یک الی 15 روز مدت به ــیر گیري ازش را پس از برهها محلی داران
بعضی و مینمایند پروار سپس و مید هند عادت دستی غذاي به ماه
دارند، خود چراهاي طوالنی گلههاي که در کوچ رو) ــایر (عش د یگر
در میفرستند و چرا به مادرانشان همراه ازشیرگیري از پس برهها را
دو پرواربندي در مناطق این در بنابرین نمایند. می بعد پروار فصل
گزارش میخورد .بر اساس متفاوت به چشم فصل و دو متفاوت سن
را وزن اضافه حداکثر د ام (9) 1378 ــال س در همکاران نژاد و کرد
پروار د امپروران با لذا و میآورد ــت به دس زند گی ابتدائی مراحل در

باهزینه و ــر زودت جوان ــاي دامه کردن
ــدکنند. ــت تولی میتوانندگوش کمتري

ــد رش روند که نموده ذکر ــرد ه نامب همچنین
و به است دام سریع زندگی ماههاي نخستین در طی

کندتر میشود آهنگ رشد نزدیک بلوغ به مرحله که تدریج
حیوانات کلیه در بدن رشد منحنی نمود، گزارش میرزائی میگردد .
اول قسمت معنی بدین S است،  به شکل یکسان و و مشابه تقریباً
دارد. ادامه زمان بلوغ جنسی از ابتد اي تولد تا د ارد و نام سریع رشد
نامبرده میکنند. ــته رشد آهس و تدریج ــلولها به مرحله س این در
سیر جنسی بلوغ تولد تا هنگام ــد از ابتداي رش ــرعت س میافزاید
به ــد کامل رش تا ــی بلوغ جنس به مرحله طی میکند و را صعود ي
سیر مرحله در این که ــود میش کاسته دام رشد ــرعت س از تدریج
خوراك مقدار خود ــزارش گ در همکاران و ــراج دارد(10). س نزولی
گوارش د ستگاه بیشتر ظرفیت یا و خشک ماده ــب بر حس مصرفی
است. ارتباط داده دام ــن گوارش را به س ــتگاه دس حجم افزایش و
نیز آن دستگاه گوارش حجم ــن دام،  افزایش س با که معنی بد ین
می یابد افزایش خوراك مصرف مقدار ــاس اس براین و یافته افزایش
پروار شروع سن مناسبترین خود گزارش در Karamshad .(4 ، 3)
آزمایش این است(13). اعالم نموده روزگی 50 سن را گوساله ها در
ــامل ش تیمار) 4 بره( بین چهارگروه پرواربندي ــه مقایس به منظور
2 و نیز در ماهه) مقابل 9-8 در (4-5 ماهه ــنی متفاوت س گروه 2
رشد تعیین سرعت جهت گرم) مقابل در سال(سرد متفاوت از فصل
به منظور بین تیمارها و ترکیبات الشه غذایی تبدیل ضریب وتعیین
گردید. انجام منطقه در رایج پرواربندي وفصول سنین مقایسه

مقدمه

... مناسب فصل و سن تعیین
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و روشها مواد
5-4 ) ــنی س 2گروه ــامل ش لري برة نر رأس تعداد 48 تحقیق این در
)که در ــرما س فصل و (فصل گرما ــال از س فصل دو در و ماهه) 9-8 ماهه و
ماهه، شامل 5 تا 4 سنی تیمار ــد. ش گرفته نظر تیماربود در چهار مجموع
به پذیري ــیر گیري و سپري نمودن دوره عادت ش از از پس بودکه برههائی
تا9 8 ــنی س گروه و آماده پرواربندي گردید ند. ،( روز 40 الی 20) ــه علوف
از ــتفاده به اس و عادت پذیري خوارگی ــیر ش د وره گذراندن از پس ماهه نیز
ماه مدت چرا حدود  4 ــد ند . ش ــتاده فرس چرا به ــتی د اش گله همراه علوفه، 
زایش هاي بره با ماهه) 9 ــا تیمار(8 ت هاي این بره لذا انجامید و ــول ط ــه ب
ــنی س گروه 2 بین آزمایش گردیدند. این ماهه) پروار تا5 4 بعد(تیمار دوره
تیمار این آزمایش چهار در بنابرین گردید. انجام و گرما ــرما س فصل دو در
رأس 48 ــوع مجم د ر ) ــفند گوس رأس ــه بلوك س هر و در ــار بلوك و چه

ــاس وزن،  براس توزین گردیده و برهها ابتدا ــد (4×4×3). در ش داده ــرار ق (
از اطمینان و انگل ضد از خوراندن داروهاي پس ــد. گرد ی انجام بلوكبندي
زمان مدت منتقل گردیدند. آزمایش اصلی به جایگاه دامها کامل ــالمتی س
به برهها عادت پذیري اولیه، دورة روز ــه 15 بود ک روز ــام آزمایش 105 انج
تحت بره هاي ــود . ب آزمایش مرحله اصلی ــز روز نی و90 ــاي غذایی جیرهه
ــن میگردیدند. روز یکبار توزی 15 ــی نهائی هر وزن کش مرحله تا ــش آزمای
کنسانتره و کاه) (یونجه و آزمایشی شامل علوفه چهار گروه هر غذائی جیرة
تغییر افزایش وزن ــاس بر اس ــویا) بود که س وکنجاله ــبوس گند م س (جو،
با نیاز به باتوجه ــی آزمایش گروههاي مصرفی خوراك ــی یافت(جد ول 1). م
طوري جیرههاي مختلف در و تأمین (14 ، استاندارد(12 از جداول استفاده
همچنین ــد. باش ــان یکس جیره ها پروتئین و انرژي میزان گردیدکه اعمال

گرد ید. باالنس تجارتی مکملهاي توسط نیاز مورد فسفر و کلسیم
و اختیاري مصرف بصورت مختلف آزمایشی گروههاي غذائی جیرههاي
بعد روز صبح و میگرفت دامها قرار اختیار بعدازظهر در و صبح نوبت د و در
ثبت میگردید. و توزین جمعآوري، خوراك باقیمانده تغذیۀ جدید ، از قبل
تعیین تیمار محاسبه، هر جدید وزن براساس جدید یکبار جیره روز 15 هر

میگردید . اعمال و
تجزیه و ذبح آزمایش، تحت کلیه دامهاي پرواربندي د ورة پایان از پس
صورت غذا و آب از محرومیت ساعت 16 از پس برهها کشتار گردید ند . الشه

می گرد ید. تعیین نیز ــه بازده الش و گرم توزین ــه الش مرحله این در گرفت.
درجه سانتیگراد به مد ت 4 ± با درجه 2 ــردخانه س در ــهها آن الش از پس
توزین از پس و تقسیم الشه نیم د و به ــپس س شده و ــاعت نگهداري س 24
و توزین گردیده یکدیگر جدا استخوان، چربی از گوشت،  الشه، مجدد هر
گردید. انجام تصاد فی کامل بلوكهاي طرح یک قالب در آزمایش این شدند.
آزمایش بود. دامهاي تحت بین وزنی تغییرات بندي براساس مبناي بلوك

وزن ــه،  اولی وزن ــاي میانگینه ــه مقایس ــس، واریان ــه تجزی ــس از پ
ــه راندمان الش و روزانه تیمارها وزن افزایش غذایی،  تبدیل ضریب نهائی، 
آزمون استفاده از با ــتخوان) چربی و اس (شامل گوشت، ــه ترکیبات الش و

گردید(6). انجام Duncan
مدل آماري طرح:

Yij = µ+ xj+ xi +eij
xj=اثرتیمار

Yij روزانه= وزن افزایش eij= آزمایش خطاي
µ =  میانگین

xi اثربلوك=
نتایج

4 تا  دو سن بین وزن افزایش 5 جد ول در آمده دست به  بر اساس نتایج
در صورتیکه ند اشت،  وجود معنیداري اختالف ماهه 9 تا ــن 8 س و 5 ماهه
ماهه 5 تا 4 و سن د ار بوده اختالف معنی ــن س 2 غذائی ضریب تبدیل بین
همانگونه .(p<0/05)داد نشان ماهه 9 تا 8 سن به نسبت معنیداري برتري
د ر ــرد ) گرم و س فصل پرواربندي( فصل ــده ش داد ه ــان نش 6 در جدول که
هیچگونه اختالف ــرواري پ برههاي ــی غذائ تبدیل ــب و ضری وزن ــش افزای

.( p<0/05) بوجود نیاورد صد در سطح 5 در را معنی داري
فصل،  سن و متقابل از اثر 7 جدول در ــت آمده دس به ــاس نتایج اس  بر
فصل 2 در ــه) ماه 5 -4 ) 3 و 1 ي در تیمار ها ــش آزمای ــروع ش وزن ــن بی
دو ــروع ش وزن بین صورتیکه در ندارد. وجود معنیداري پرواربندي اختالف
ــروع یعنی وزن ش ــد ،  میباش د ار معنی اختالف ماهه) تا 9 8) 4 و 2 تیمار
به ــبت را نس داري معنی برتري ــتان زمس در ماهه 9-8 تیمار در ــش آزمای
وزن در دست آمده به نتایج داد.همچنین نشان تابستان ماهه در 9-8 تیمار

تیمار
بلوك

1234

1S2A2S1A2S1A1S1A2

2S1A1S2A2S1A2S2A1

3S2A1S2A1S2A2S1A1

4S1A2S1A1S2A1S2A2

آزمایش 1:نقشه جدول

A= پرواربندي شروع زمان  سن برهها
A1 = 5-4 ماهه
A2= 8 ماهه - 9

 S=پرواربندي  فصل
 S1  تابستان=
 S2=زمستان 
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فسفر
%

کلسیم
%

متابولیسمی انرژي
برکیلوگرم) (مگاکالري

خام0 پروتئین
%

% خشک ماده مواد غذایی

0/21 1/25 2/03 13/13 90/5 یونجه

0/05 0/18 1/51 3/6 90 گندم کاه

0/38 0/05 3/29 11/5 88 جو

1/2 0/13 2/67 16/67 89 گندم سبوس

0/64 0/35 2/2 44 89 سویا کنجاله

شیمیایی ترکیبات
مورد نیاز

خشک دریافتی ماده
کیلوگرم

پروتئین
گرم

متابولیسمی انرژي
لري کا مگا

کلسیم
گرم

فسفر
گرم

1/081452/495/54

فسفر
(گرم)

کلسیم
(گرم)

متابولیسمی انرژي
کالري مگا

خام پروتئین
گرم

ترکیبات
%

مواد غذایی

0/78 4/62 0/75 48/6 35 یونجه

0/08 0/29 0/24 5/76 15 کاه

1/06 0/14 0/92 32/2 26 جو

1/9 0/2 0/42 26/7 15 گندم سبوس

0/5 0/28 0/17 35/2 8 سویا کنجاله

4/32 5/53 2/5 148/46 100 مجموع

غذائی جیره متابولیسمی خوراکی، ترکیبات شیمیایی وانرژي مواد اجزاء جدول4:

گرم روزانه 200 وزن افزایش و کیلو گرم با میانگین وزنی 30 غذایی احتیاجات جدول3: جدول

آزمایش در استفاده خوراکی مورد مواد متابولیسمی و انرژي شیمیایی ترکیبات جدول2:

... مناسب فصل و سن تعیین
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 صفات
سن

اولیه وزن
گرم) (کیلو

نهایی وزن
گرم) (کیلو

دوره(کیلو وزن افزایش
گرم)

وزن افزایش
روزانه(گرم)

غذا مصرف
گرم) (کیلو

تبدیل ضریب
غذایی

ماهه 4–5
25/99 b

± 3/2
44 /3 b

± 4/3
18 /31 a

± 2/1
203/5 a  
± 23/7

115 /8 b  
± 6/1

6/4 b

± 0/7

ماهه 9-8
36/31 a

± 5/2
53 /93 a

± 6/6
17 /62 a

± 2/4
195 /6 a

± 27/1
134/4 a

± 9/1
7/7 a

± 0/8

 صفات
فصل

اولیه وزن
گرم) (کیلو

نهایی وزن
گرم) (کیلو

دوره(کیلو وزن افزایش
گرم)

وزن افزایش
روزانه(گرم)

غذا مصرف
گرم) (کیلو

تبدیل ضریب
غذایی

تابستان
30 a  
± 4/5

47/56 a  
± 4/5

17 /55 a

±2/5
194/9 a  
± 27/7

123/41 a

± 8/2
7/18 a

±1/1

زمستان
32/26 a

± 8/4
50/66a

± 9/3
18/39a

± 2
204/16a

± 22/7
126/78a

± 15/1
6/96 a

±0/8

تیمار4
(9-8ماهه)

زمستان

تیمار3
ماهه) 4-5)

زمستان

تیمار2
(9-8ماهه)

تابستان

تیمار1
ماهه) 4-5)

تابستان

 تیمارها 

صفات

38/9 a 25/6 c  33/7b 26/3c شروع آزمایش  میانگین وزن
گرم) ±(کیلو 3/52 ± 3/1 ± 3/45 ± 2/57

57/8 a 43/6 c  50/2 b 45 c آزمایش پایان وزن میانگین
گرم) ±(کیلو 3/58 ± 3/62 ± 3/48 ± 3/84

18/8 a  17/95 a  16/ 5b  18/7a

(کیلوگرم) دوره وزن کل افزایش میانگین
±0/29 ± 0/62 ± 0/85 ± 1/03
208/8a 199/5a 183b 207/4a

(گرم) روزانه وزن افزایش میانگین
±18/57 ± 6/21 ±8/68 ±15/38
139/3a 114/3b 129/5a 117/3b بره بر هر دوره مصرفی خشک میانگین مادة

10/2±(کیلوگرم) ±6/4 ± 6/4 ±4/2
7/48b 6/45c 8a 6/35c غذایی تبدیل ضریب

( اضافه وزن کیلو به ±(کیلو غذا 0/75 ±0/27 ±0/55 ±0/11
بهار پاییز پاییز بهار زایش فصل

ها بندي بره پروار در بررسی مورد صفات بر سن اثر جدول 5:

ها بره بندي در پروار مورد بررسی بر صفات فصل اثر جد ول6:

آزمایشی غذائی گروههاي تبدیل ضریب و وزن افزایش بر فصل سن× متقابل اثر مقایسه میانگین :7 جدول

ند ارند معنیداري یکد یگر تفاوت میباشند با مشابه حروف داراي ستون هر که در اعدادي میانگین (a-c)

ندارند  معنی داري تفاوت با یکدیگر میباشند مشابه حروف داراي هر ستون در که اعدادي میانگین (a-c) 

ند ارند معنیداري یکد یگر تفاوت میباشند با مشابه حروف داراي هرردیف که در اعدادي میانگین (a-c)
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اختالف آمده دست نتایج به اساس دارد.بر را نتایج مشابهی آزمایش، پایان
5 سطح تیمارها در بین غذائی تبد یل ضریب و وزن افزایش د اري در معنی
در دوره پرواربندي وزن نتایج افزایش اساس این بر مشاهده گردید. صد در
اختالف (3 و و گرم سال (تیمار 1 سرد ماهه در دو فصل تا 5 4 سنی گروه
9 تا 8 ــنی وزن بین گروه س افزایش اما ــی دهند، نم ــان را نش معنید اري
تیمار بین وزن افزایش معنی که بدین ــد. میباش دار و4)معنی ماهه(تیمار2
افزایش وزن د ر اختالف این صورتیکه د ر ندارند، معنیداري تفاوت و4 3 1و
8 تیمار و (3 (تیمار زمستان )و (تیمار1 تابستان در ماهه 5 تا تیمار4 3 بین
معنی (تیمار2) تابستان د ر ماهه تا 9 تیمار 8 با زمستان فصل در ماهه 9 تا
غذایی تبدیل ــب ضری از آمد ه میانگین به عمل ــه مقایس در ــد. باش می دار
اختالف ( 2و4 تیمارهاي ــرد ( و س فصل گرم 2 در ماهه 9-8 هاي بره بین
ماهه تیمار 9-8 غذائی تبدیل که ضریب معنی بدین ــد. باش می دار معنی
بود.در بهتر تابستان فصل سن در تبدیل همین ضریب به نسبت زمستان در
معنی یکدیگر اختالف با فصل در 2 4-5 ماهه تیمار ضریب تبدیل ــه حالیک
اختالف و 4 2 تیمارهاي و 3 با دهند و بین تیمارهاي 1 نمی را نشان داري

داراي و 3 1 تیمار میدهد که دو نشان آمد ه نتایج به دست و دار بود ه معنی
نتایج این ــاس بر اس بودهاند . 4 تیمار2 و دو به ــبت نس بهتري ضریب تبدیل
به ــبت نس را د اري معنی برتري ماهه 5-4 هاي بره د ر غذائی تبدیل ضریب

است. داشته ماهه تا9 8 هاي بره

بحث
بین آزمایش ــروع ش وزن از میانگین ــده آم ــت دس به نتایج ــاس اس بر
در ــاهده نگردید. مش داري معنی ــالف ماهه) اخت 5-4) 3 و 1 ــاي تیماره
2 تیمار این از یک بین هر ــه)و نیز ماه 9-8) و4 2 بین تیمارهاي ــه حالیک
نتایج، این ــاس اس بر همچنین بود. دار ــی معن تفاوت 3 و 1 ــاي تیماره ــا ب
نتایج این ــت. ــته اس د اش در بر را همین نتایج آزمایش پایان وزن میانگین
یکد یگر با ــن س هم غیر تیمارهاي در آزمایش ــروع ش دهد وزن ــان می نش
بیان نمود توان می مورد فصل در ولی ــتند. هس اختالف معنی داري د اراي
از برهها پس ــرات د ر وزن تغیی نزدیکی ــل دلی 3 به 1 و ــاي در تیماره ــه ک
نبوده دار معنی تفاوت فصل در 2 هم سن گروه 2 بین اختالف ــیرگیري ش

الشه استخوان
گرم کیلو

الشه چربی
گرم کیلو

الشه گوشت
گرم کیلو

الشه ندمان را
(درصد)

وزن الشه

زنده وزن میانگین
(kg)کشتار موقع

صفات

تیمارها

الشه سرد
کیلوگرم

گرم الشه
کیلوگرم

3/9 b 4b  12/4a 46 /84a 20 /75c 21/25 c 45 /54c  1 تیمار
ماهه 4-5
0/47±تابستان ±0/65 ± 1/39 ± 2/22 ±1/7 ± 1/65 ± 2 /6

4/6a 4 /9 b  13 /5a  45/27a  23/13 b  23/63b  51/63 b تیمار2 
ماهه 8-9
±تابستان 0/37 ± 0/92 ± 1/09 ± 1/26 ± 1/5 ±1/49 ± 2/44

3/6 b  4/47b  12/7a 47/84a 21/02 c 21/71 c 45/38 c تیمار3
ماهه 4-5
±زمستان 0/24 ± 0/72 ± 0/72 ± 2/18 ± 1/8 ±1/8 ± 3/88

4/9a  7/9a  14/3a 49/09a 27 /82 a 28/43a 57/71 a تیمار4
ماهه 8-9
±زمستان 0/73 ± 1/51 ± 2/15 ± 1/99 ± 3/3 ± 3/41 ± 6/27

گروههاي آزمایشی از کشتار د ر بعد الشه اجزاء و زنده وزن جدول8:

ندارند معنید اري تفاوت یکدیگر می باشند با مشابه حروف ستون داراي هر در که اعداد ي میانگین (a-c)
خالص  گوشت الشـه و راندمان صورتیکه در دارد، وجود تیمارها سـرد بین و الشـه گرم و کشـتار زنده موقع وزن بین میانگین میدهداختالف معنیداري نشـان 8 که جدول همانگونه

نمیباشد. معنی دار با یکدیگر تیمارها کلیه

... مناسب فصل و سن تعیین
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آزمایش و پایان ــروع وزن ش ( ماهه 9-8) 4 تیمارهاي 2و فقط در و ــت اس
برههاي در آزمایش وزن شروع یعنی ــد،  باش می داري معنی اختالف د اراي
به نظر میباشد. پاییز زایش بره هاي به نسبت معنید اري برتري زایش بهاره
فصل ونیز مرتع علوفه نوع در اختالف د لیل وجود به اختالف ــد این رس می
نسبت به بهار زایش برههاي د ر وزن افزایش که معنی بدین است. چرا بوده
زایش فصل ناشی از علوفهاي و تغذیهاي شرایط دلیل به زایش پاییز برههاي
بهار زایش برههاي گروه تولد زمان د ر زیرا است. بوده ــیرخوارگی ش زمان و
چر و پس مرتعی علوفههاي از چراگاه که ــوند میش تغذیه ماد رانی ــیر ش از
می گردد تغذیه خوبی به و لذا میش مادر میباشد غنی کشاورزي محصوالت
ــیر ش زمان در خود نیز برهها این، بر عالوه مینمایند. ــیر کافی تولید ش و
مینمایند .لذا تیمار استفاده این علوفه از مستقیم بطور آن از پس خوارگی و
از خوردهاند که ــیر ش مادرهایی از گردیدهاند و متولد بهار فصل د ر چهارکه
پس هنگام چرا دوره این هاي بره نیز کرده اند و استفاد ه بهار ي فصل علوفه
لذا نموده اند، استفاده گردید ه ــت ــتان برداش تابس در که را محصوالتی چر
پایان وزن ونیز آزمایش ــروع ش وزن در معنی داري برتري دلیل ــه همین ب
این نتایج دارا می باشند.طبق بودهاند تیمار2 که همسن به ــبت نس آزمایش
5 ماهه) (4 تا ــه س یک و تیمار د ر وزن بین افزایش د اري ــی معن ــالف اخت
حالی ــدارد در وجود ن بوده اند ــن همس که ماهه) تا9 8) چهار و دو ــار وتیم
توان می ــت، لذا اس دار اختالف معنی 4 و 2 هاي 1 باتیمار بین تیمار که
یعنی آورد. ــت بد س را در افزایش وزن دوره بندي پروار ــروع ش ــن س نقش
را داري معنی ــري برت ماهه 4-5 ــن ي پرواربندي در س دوره وزن ــش افزای
سن بهترین ایالمی است. داشته ماهه 8-9 ــن س وزن در افزایش ــبت به نس
گزارش است. نامبرده نمود ه پیشنهاد ماهگی سن4 د ر پرواربندي را ــروع ش
چربی و یافته ــش پروارکاه ماهگی کارائی 12 الی 8 ــن س در ــت نموده اس
چگنی میسازد (1). مطلوب نا را ــه الش کیفیت که افزایش مییابد، ــه الش
9/5 ،6 /5 ،3/5 در را ــا برهه ــنی س گروههاي ــکاران میانگین افزایش هم و
را ــن اضافه وزن بهتری آنها نمودند. ــه مقایس یکدیگر با را ــی ماهگ 12/5 و
ــت تولید گوش نمودند و کمترین گزارش ماهه 5 3/5 تا برههاي به ــوط مرب
آمده ــت نمودند.نتایج به دس معرفی ماهه 12/5 مربوط به برههاي را خالص

نوراللهی د ارد(2). مطابقت تحقیق این از حاصل نتایج با محققین این توسط
برههاي در به الشه سرد نسبت را الشه ــت صد گوش میانگین در همکاران و
47/02 آزمایش، ــروع وزن ش به مربوط 23/3 کیلوگرم با میانگین پرواري
5 تا 4 سن برههاي با نتایج این تحقیق مربوط به نمودند که درصد گزارش

دارد(11). مطابقت ماهه
دو  تبد یل غذائی در ضریب متقابل اثر از آمد ه دست اساس نتایج به  بر
صورتیکه در نمیگردد مشاهده معنیداري تفاوت ماهه) 5-4) 3 و 1 تیمار
بین همچنین ــت. اس دار معنی اختالف ماهه) 9-8) و 4 2 ــار ــن دو تیم بی
معنی 4 اختالف تیمار نیز و تیمار 2 با و3 تیمار 1 د و ضریب تبدیل غذائی
غذائی تبدیل ضریب که میگرد د استنباط چنین کلی بطور ــت. اس بود ه دار
ــی که گزارش ــت. د ر اس 8-9 ماهه از و پایینتر بهتر ماهه 5 -4 بره هاي در
شروع پرواربندي با افزایش سن است ارائه گردید ه و همکاران  سراج توسط
ضریب پایینترین و بهترین یعنی داشته است،  افزایش غذائی تبدیل ضریب
زاد کیان همچنین ــت. بوده اس ــی آزمایش گروه جوانترین به متعلق تبدیل
شروع مختلف ــنین س در را برهها وزن افزایش تحقیقی در ــال 1372 س در
این با نتایج آمد ه ــت دس به که نتایج داد(8)،  ــان نش د ار معنی پرواربند ي
تفاوت 4 و تیمار 2 ــن 2 بی غذائی تبدیل ضریب مطابقت د ارد. د ر ــق تحقی
ــروع ش ــن دلیل س به اختالف این ــد می رس ــد. به نظر می باش دار ــی معن
به ماهه تا 9 8 سن ــد در رش سرعت کاهش است ــد . ممکن باش پرواربندي
مناطق این د ر بلوغ بره ها زمان با پرواربندي این دوره ــدن همزمان ش دلیل
بلوغ نمود رشد دام هنگام گزارش 1379 درسال در تحقیقی عالم زاده باشد.
نتایج با ذکر شده نتایج کاسته میشود(7). آن سرعت از یا گرد یده و متوقف
ــان داده نش 8 جدول د ر که همانطور د ارد. مطابقت تحقیق ــن ای ــل از حاص
تفاوت معنی آزمایشی ــرد گروههاي س و گرم الشه زنده و وزن ــده، بین ش
تفاوت گروههاي آزمایشی الشه گوشت و الشه راندمان بین ولی دار است،
ــن س با ــی آزمایش گروههاي برتري خود بیانگر که ندارد، معنی داري وجود
تیمارهاي در غذائی تبد یل ضریب گفت میتوان همچنین ــد . میباش پایین
عذائی تبدیل ضریب از ــدهاند بهتر ش پروار ــتان زمس فصل در که ماهه 9-8
بهبود این است ممکن گردیدهاند. پروار تابستان فصل در که بوده هائی بره

آزمایشی گروههاي غذائی در تبدیل ضریب و د وره افزایش وزن تغییرات شکل1:



دلیل فصل به ماهه 9-8 افزایش وزن در برههاي نیز و غذائی ضریب تبدیل
باشد. 2 تیمار به 4 نسبت درتیمار (بهار) زایش

تا 4 جهت پرواربندي سن ــب مناس ــن س نتایج این ــاس براس بنابراین
ــتان، اختالف در خوزس پرواربند ي ــب مناس مورد فصل در و بود ه ماهه 5

.( p<0/05)نگردید مشاهده سرما و گرما فصل بین معنیداري

استفاده مورد منابع
الشه و خصوصیات پرواري صفات در جنس و سن اثرات 1384؛ ، ب.، - ایالمی 1

فارس. طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز قشقائی. ترکی برههاي
و سن اثر بررسی 1384؛ ب.یاراحمدي، منصوري، ه. ــالمی، اس م. ، ع.، 2 - چگنی
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