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و ويژگيدو سيستم پرواراثر  هاي بر خصوصيات پرواري
 هاي بومي فارس الشه سنين مختلف بزغاله

2و محمدعلي كمالي*1بهمن ايالمي

و منابع طبيعي استان فارسكارشناس ارشد،1  مركز تحقيقات كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشورعضو هيئت علمي،2

)24/1/90:يخ تصويب تار-24/6/89: تاريخ دريافت(

 چكيده

شد(دو گروه سي رأسي بزغاله نر سه ماهه انتخاب شد ). شش بزغاله در روز اول كشتار

و گروه دوم)1سيستم(گروه اول  )2سيستم(در سن سه ماهگي بالفاصله بعد از شيرگيري،

و در سن شش ماهگي به باكس بعد از سه ماه چرا در من مرتع . تقل شدندهاي انفرادي پروار

و براي گروه دوم شش ماه بود به. مدت پروار براي گروه اول نه ماه جيره كامل پلت شده

و12و6،9در سنين. صورت آزاد در دسترس بود  ماهگي، از هر گروه هشت بزغاله كشتار

شد الشه اندازههاي ويژگي دو ماهگي، بين12و6،9بدن در تمامي سنين وزن تفاوت. گيري

12تا9و6تا3تفاوت اضافه وزن روزانه در سنين.)>01/0P( بوددار معنيم پروار سيست

 دار نبود معنيدو سيستم بين ماهگي12تا9 بود ولي در سنين دار معنيسيستم، دو ماهگي بين

)05/0P>.( و در سنيندار معنيسيستمدو ماهگي بين9تا6در سنين خوراك ضريب تبديل ،

 ماهگي،9و6در سنين درصد وزن الشه سرد.دار نبود معنيدو سيستم بين ماهگي12تا9

سندار معنيسيستم دو بين  درصد وزن.دار نبود معنيدو سيستم بين ماهگي،12 بود ولي در

و راسته،ران(قطعات با ارزش الشه در،، درصد وزن گوشت) دست و استخوان الشه  چربي

تفاوت وزن بدن، اضافه وزن روزانه، ضريب تبديل.دار نبوديمعنهر سن، بين دو سيستم

و استخوان الشه،درصد گوشتخوراك، درصد الشه،  ،3در هر دو سيستم، بين سنين چربي

و در پايان2ها درسيستم وزن بدن بزغاله.دار بود ماهگي معني12و6،9  در سن شش ماهگي

ولي5/18 ماه چرا در مرتع،3 پروار شده در اين(1هاي سيستم وزن بدن بزغاله كيلوگرم بود

از بزغاله. كيلوگرم بود5/25،)مدت و بعد هاي مرتع رو در مدت چرا، ابتدا كاهش وزن شديد

و در هنگام پروار هم، اضافه وزن روزانه كمتري نشان  آن، اضافه وزن خيلي كمتري داشتند

با ادامه يافتن طول. تر بود تمام سنين به صرفهدر1ها در سيستم پروار بزغالهبنابراين. دادند

و درصد وزن چربي الشه  و درصد وزن چربي داخلي دوره پروار، از كارايي پروار كاسته شد

و از كيفيت الشه كاسته شد آن طوركلي، پروار بزغالهبه. افزايش يافت و ها براي مدت سه ماه

. مناسب بود1هم در سيستم 

.الشه هاي ويژگيصفات پرواري،،سن پروار، سيستم پروار، غالهزب:هاي كليدي واژه
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 مقدمه
در در سال هاي اخير تقاضا براي مصرف گوشت بز

و درحال توسعه، افزايش يافته  كشورهاي توسعه يافته
گان بز نيز افزايش دهنده زمان، تعداد پرورشهمو است 

 بر روي بز با اين حال، تحقيقات كمتري. داشته است
و گوسفند انجام ، ولي تعداد وكيفيت گرفتهنسبت به گاو

ارزيابي. مطالعات بر روي بز در حال افزايش است
و توليدات بز در قاره در تغييرات جمعيت هاي مختلف

دهد كه جمعيت بز در بيشتر دهه اخير، نشان مي
داشته،) درصد1/24(كشورهاي آفريقايي، رشد زيادي 

، بيشتر) درصد1/27(تر جمعيت بز در آسيا اما رشد بيش
به دليل جمعيت زياد بز در چند كشور چين، هندوستان،

و پاكستان بوده است بز. بنگالدش در اين مدت جمعيت
و خاور دور ثابت مانده است بز. در خاور ميانه توليد شير

در اين. درصد افزايش يافته است7/8در اين مدت، 
كه1/38دهه، توليد گوشت بز   درصد افزايش داشته

افزايش جمعيت. درصد آن در آسيا بوده است50حدود
و گاو بز بيشتر از  ميبودهگوسفند دهد كه نقشو نشان

خصوص كشورهاي در حالبه،بز در اقتصاد كشورها
 . (Sahlu & Goetsch, 2005) بيشتر بوده است،توسعه

،)Johonson & McGowan )1998هاي طبق يافته
و نيمه ها در سيستم پرورش بزغالهدر بسته، هاي بسته

و گوشت(تركيب الشه  بين دو سيستم) چربي، استخوان
به. متفاوت نبود الشه بزها در سيستم بسته نسبت

و خشك بسته، داراي قلوه سيستم نيمه تر، گاه سفت
و بافت گوشت كمي خشن چربي بيشتر در قلوه تر گاه

شي هيچ تأثيري بر خصوصيات هاي پرور سيستم. بودند
هاي گوشت راسته كباب نمونه(حسي آزمايش پانل 

و درصد الشه. نداشت) شده در سيستم بسته، وزن زنده
و. افزايش يافت، ولي كيفيت الشه بهتر نشد كاربرد

و درنتيجه افزايش توليد،  استفاده از سيستم بسته
 .Lupton et al.بستگي به قيمت محصول داشت

هاي پروارشده رشد بزغاله گزارش كردند كه،،)2008(
 124(هاي چراكننده در مرتع داشتند بيشتري از بزغاله

به) گرم در روز61در مقابل 37ترتيبو وزن پاياني آنها
درصد الشه بين دو سيستم متفاوت. كيلوگرم بود30و

و ضخامت چربي پشت در گروه  نبود اما وزن الشه
گوشت توليدي از گروه. مرتعي بودپرواري بيشتر از گروه

 .Carlucci et al. مرتعي هزينه خيلي كمتري داشت
 را هاي پرورشي هاي گوشت راسته بزغاله نمونه (1998)

و و بسته(سيستم پرورش مورد بررسي قرار دادند ) باز
و طعم داشت . تأثير بيشتري بر روي بافت نسبت به بو

Talebi)2004(،ر اثر دو سيستم پروا)ترتيب پروار بعدبه
و سپس پروار و چرا روي مرتع بر رشدرا) از شيرگيري،

و. مقايسه كردهاو تركيب الشه بره  افزايش وزن روزانه
هاي سيستم نسبت به بره1هاي سيستم بازده غذايي بره

به2 1هاي سيستم الشه بره. داري بهتر بود طور معني،
و كل چربي داري، داراي وزن گوش طور معني به ت، دنبه

 بودند ولي2هاي سيستم الشه بيشتري نسبت به بره
. درصد گوشت الشه بين دو سيستم مشابه بود

و تحقيقات مناسب در مورد فقدان اطالعات
و پرواري بزها كامالً مشخص است سيستم . هاي پرورشي
و منابع علمي مشخصي در مورد چنين گزارش ها
هم بينهاي مورد نظر در سطح سيستم و چنين المللي

بز. داخل كشور وجود ندارد در ايران شرايط پرورش
و اكولوژيكي،  و با تغيير شرايط جغرافيايي بسيار مختلف

توسط دامداران در استان فارسبز. كند تغيير مي
و عشايري  ميروستايي ، استانايندر.شود پروش داده

در بزغاله و شرايط ها را و گوشت پروار،مختلفسنين
ا.كنند توليدي را به بازار عرضه مي اتثردر اين آزمايش،

 پروار از سن سه ماهگي؛1سيستم(هاي پرواري سيستم
شش؛2بالفاصله بعد از شيرگيري، سيستم  پروار از سن

 خصوصياتبر) ماهگي بعد از سه ماه چرا در مرتع
و  بررسي فارس بومي هاي بزغاله الشه هاي ويژگيپرواري

.شد

و روش ها مواد
 رأسي بز 700يك گله، 1385در ابتداي خرداد ماه

و داراي ثبت فارساستان امور دام تحت پوشش معاونت
 كيلومتري از شهر20در روستاي فرخاش(مشخصات

شد) آباده گله از اواسط ارديبهشت تا پايان. انتخاب
و شهريور براي چرا به مراتع اطراف روستا برده مي شد

پسد و زمستان در و يا به صورتر پاييز چر مزارع
ها معموالً در بهمن ماه متولد بزغاله.شد دستي تعليف مي

و در اواخر  و تا سن سه ماهگي همراه با مادر نگهداري،
ها براي اين بزغاله. شدند ارديبهشت از شير گرفته مي
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و هم چنين فروش، مولد نر، پروار در سنين مختلف
ميكشتار براي  . شدند مصارف خانگي منظور

بهها از بين اين بزغاله تولد آنها،خيارتو با توجه
به صورت) شدهشيرگيري(شصت رأس نر سه ماهه 

و تصادفي  سي به دو گروه زنده وزن براساس انتخاب
شد(تقسيم شدند رأسي  ). شش بزغاله درروز اول كشتار

ري به بالفاصله بعد از شيرگي)1سيستم(گروه اول 
هاي انفرادي پروار در ايستگاه تحقيقاتي منتقل باكس

و گروه دوم  در روستا به همراه)2سيستم(شدند
شد بزغاله ازندهاي صاحب گله به مرتع برده  ماه3و بعد

و در سن شش ماهگي به باكس هاي چرا در مرتع
 مدت پروار براي دو سيستم.ندشدمنتقل انفرادي پروار

سن6و9ترتيب به و تا . ماهگي ادامه يافت12 ماه
 ,NRC)نيازهاي غذايي با توجه به جداول استاندارد

به(خوراك مصرفي. تعيين شد(1981 جيره پلت شده
و كاه(شامل علوفه) صورت آزاد در شبانه روز يونجه

جو، تفاله(، كنسانتره) درصد11و26ترتيب گندم به
و كنجاله پنبه ت چغندرقند 10و38،14رتيب دانه به

و ويتاميني)درصد و نمك) درصد5/0(، مكمل معدني
از. بود) درصد5/0( و در سنين9و3،6پس  ماه پروار
و ماهگي12و6،9 ، از هر گروه هشت بزغاله كشتار

 ,Farid)الشه بر پايه روش معمول در ايران هاي ويژگي

شد اندازه(1991 . گيري
دومدل و در قالبآزمايش فاكتوريل  طرح فاكتوره

هاي مربوط به خصوصيات داده. بودتصادفيكامالً
، اضافه وزن روزانه، خوراك مصرفي بدنوزن(پرواري 

الشه هر هاي ويژگيو)و ضريب تبديل غذاييروزانه
با GLM رويهبا،رأس بزغاله مورد SAS افزار نرمو

آ : بود زيرشكلبه آماري مدل. قرار گرفتماريتجزيه
Yijk = µ + Sj + Wk + SWjk + eijk 

آنكه صفت مورد( برابر با اثر متغير وابسته Yijk در
 امj سيستم پروار اثرSj ميانگين كل،µ،)مطالعه

)j=1,2(،Wkسن پروار اثر kام )k=3,6,9,12(،SWjk 
و سنين پروار روش كنش برهم  اثر eijkو هاي پروار
با ميانگين.بود اندهم باقي .آزمون دانكن مقايسه شدندها
و سپس تجزيه داده هاي درصدي با فرمول زير تبديل

:شدند

y = ArcSin x

و بحثنتايج
ها شامل نتايج مربوط به خصوصيات پرواري بزغاله

و روزانه مصرفي، خوراك وزن روزانه اضافهزنده،وزن 
ي دو سيستم در سنين مختلف برا خوراك تبديل ضريب

 شده داده شانن4تا1 هايشكلو1 در جدولپروار،
هاي براي بزغالهآزمايش وزن زنده در ابتداي. است

96/15و23/16ترتيببه2و سيستم1سيستم 
1هاي سيستم وزن زنده بزغاله.)<05/0P(كيلوگرم بود

از2و سيستم پربه(گذشت سه ماه بعد وارشده ترتيب
و پرورش داده شده در مرتع هاي انفرادي پروار باكسدر 

 كيلوگرم بود54/18و5/25ب ترتيبه) در اين مدت
)01/0P<(.تفاوت بين دوگروه به دليل شرايط متفاوت

 در اوايل2ها در سيستم كاهش وزن بزغاله. اي بود تغذيه
و بعد هم افزايش وزن كمتر) ابتداي ماه اول(دوره چرا

در هنگام چرا، متأثر از شرايط)2شكل( ماه بعدي2در
در. نامناسب تغذيه در مرتع بود نتايج مشابهي نيز

 ;Johonson & McGowan, 1998)تحقيقات قبلي 

Talebi, 2004; Lupton et al., 2008) ارش شدهگز
.است

همزنده در وزن تفاوت و كل سنين پروار چنين براي
). >01/0P( بود دار معنيتم سيسدو بين مدت آزمايش 

 با افزايش دوره پروار1هاي سيستم بزغالهزنده وزن 
از)>01/0P(افزايش داشت  ولي در اواخر سنين پروار

هاي بزغالهزنده وزن. افزايش كمتري برخوردار بود
 نيز با افزايش دوره پروار باالتر رفت2سيستم 

)01/0P<(يش، ولي كاهش وزن زنده در ابتداي آزما
خاطر چرا در مرتع، تا اواخر سنين پروار نمايان بود، به
1طوري كه وزن زنده در پايان آزمايش در سيستم به
) كيلوگرم3/33(2بيشتر از سيستم) كيلوگرم56/37(

و مقدار خوراك مصرفي دو سيستم).1شكل(بود نوع
اين نتايج. در سه ماهه اول آزمايش باعث اين تفاوت شد

 ;Johonson & McGowan, 1998)ديگر هاي با گزارش

Talebi, 2004; Lupton et al., 2008; Eilami, 2009).
.هماهنگي داشت

و6تا3سنيندر تفاوت اضافه وزن روزانه تا6 ماهه
هم9 و دو ماهه پروار، كل مدت آزمايش بين  چنين در

سن)>01/0P(دار بود سيستم معني 12تا9 ولي در
 ).<05/0P(دار نبود بين دوسيستم معنيماهه پروار

 ماهه پروار6تا3در سنين1سيستم وزن روزانه اضافه
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 ماهگي7سن حدود(هاي بعدي خوب بود ولي در دوره
ها كاهش يافت به دليل بروز بلوغ در بزغاله) به بعد

سن كم بودن اضافه وزن در بزغاله).2 شكل( ها در اين
ق)به دليل بروز بلوغ(  بالً نيز گزارش شده است،

(Warmington & Kirton, 1990; Eilami, 2000;.
Eilami, 2004; Eilami, 2009) .وزن روزانه اضافه

) پرورش در مرتع( ماهه6تا3ر سنيند2سيستم 
در) گرم29(خيلي كم و دليل آن شرايط بد تغذيه بود

 مرتع بود ولي در سنين بعدي پروار، اضافه وزن بهتري را
نشان دادند باآنكه در اواخر سنين پروار مجدداً كاهش

هاي پايين بودن اضافه وزن بزغاله).2شكل(نشان دادند 
ها گزارشپرورش داده شده در مرتع توسط بعضي از 

(Johonson & McGowan, 1998; Talebi, 2004;.
Lupton et al., 2008) به ثبت رسيده است .

ور اكثردروزانه تفاوت خوراك مصرفي سنين پروار
 دار معنيسيستم دو بين چنين در كل مدت آزمايش هم

 ماهگي6تا3 در سنين روزانهخوراك مصرفي.نبود
 مشخص بود ولي براي سيستم1آزمايش براي سيستم

خوراك ). گيري نشد در مرتع اندازه( مشخص نبود2
 ماهگي7سن حدود(در سنين بعدي1مصرفي سيستم 

با دليل بروز بلوغ در بزغالهبه) به بعد ها كاهش يافت
كاهش خوراك مصرفي. دار نبود اينكه تفاوت معني

و2ها، در سيستم زمان با بلوغ بزغاله هم  نيز مشاهده شد
، با اينكه تفاوت)3شكل(در اواخر آزمايش افزايش يافت

با. دار نبود معني محققين هاي گزارشاين مورد نيز
 ;Warmington & Kirton, 1990; Eilami, 2004)ديگر

Talebi, 2004; Eilami, 2009)تطابق داشت .

 ماهه9تا6سنيندر خوراكتبديل ضريبتفاوت
در)>01/0P(دار بود سيستم معني پروار بين دو ولي

هم12تا9سنين  و چنين در كل مدت ماهه پروار
تبديل ضريب. نبود دار معنيسيستم دو بين آزمايش 

 ماهه پروار6تا3در سنين1سيستمدركخورا
سن(هاي بعدي ولي در دوره)4شكل( بود مناسب

ها به دليل بروز بلوغ در بزغاله) ماهگي به بعد7حدود
با. افزايش يافت  محققين ديگر هاي گزارشاين مورد نيز

(Warmington & Kirton, 1990; Eilami, 2000;.
Eilami, 2004; Talebi, 2004) در. داشتهماهنگي

 ماهه12تا9سنيندر خوراكتبديل ضريب،2سيستم
)4شكل( داشتشيافزا، ماهه9تا6 سنيننسبت به

اين. بودكه احتماالً به دليل ديرتر به بلوغ رسيدن آنها
 & Warmington) بعضي از محققين هاي گزارشنتايج با 

Kirton, 1990; Talebi, 2004) زايشاف. هماهنگي داشت
، در دوره2تر با ضريب تبديل بهتر در سيستم وزن سريع

توان به تأثير رشديمي را، تا حدودي ماهگ9تا6
) Kamalzadeh  )1996 نسبت داد كه با گزارشيجبران

.هماهنگي دارد
2 در جدول هاي الشه ويژگينتايج تجزيه آماري

ردزنده هنگام كشتار وزن تفاوت.ستا شده داده نشان
تفاوت.)<05/0P( نبوددار معنيسيستم دو بين،هر سن

 بين،ها در هر دو سيستم وزن زنده هنگام كشتار بزغاله
.)>05/0P( ماهگي متفاوت بود12و3،6،9سنين
كل مدت آزمايش بين زنده هنگام كشتار وزن تفاوت در

76/27(2و سيستم) كيلوگرم4/30(1سيستم 
بانبدار معني) كيلوگرم . آنكه تفاوت وجود داشت ود

و سن پروار بر خصوصيات پرواري بزغاله-1جدول ) خطاي معيار+ميانگين(هاي بومي فارس اثرات دو سيستم
)پروار از سن شش ماهگي بعد از سه ماه چرا در مرتع(2و سيستم) پروار از سن سه ماهگي بالفاصله بعد از شيرگيري(1سيستم

 فاكتور
 سن

 سيستم
 ماهه3

)شروع پروار(
 ماهه12 ماهه9 ماهه6

1a
D24/0+2/16a

C69/0+5/25a
B98/0+1/30a

A7/1+6/37
)كيلوگرم(وزن زنده بدن

2a
C23/0+9/15b

C30/0+5/18b
B59/0+7/26b

A3/1+3/33
1--a

A6+103 b
B6+51 a

AB 10+83 
)گرم(اضافه وزن روزانه

2--b
C3+29 a

A5+90 a
B12+74 

1--A21+764 a
A22+721 a

A25+820 
)گرم(خوراك مصرفي روزانه

2----a
A26+778 a

A25+880 
1--B45/0+42/7a

A59/0+1/14a
AB 59/0+88/9

 ضريب تبديل خوراك
2----b

B45/0+64/8a
A51/0+9/11

مي روف بزرگ انگليسي غيرمشابه در هر سطر نشان از تفاوت معنيح- . باشد دار در سنين پروار
مي حروف كوچك انگليسي غيرمشابه در هر ستون نشان از تفاوت معني- . باشد دار بين دو سيستم پروار
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 ها در دو سيستم پروار وزن زنده سنين مختلف بزغاله-1شكل
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ها انه سنين مختلف بزغاله اضافه وزن روز-2شكل

 در دو سيستم پروار
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.گيري نشده است در مرتع اندازه: --

ها خوراك مصرفي روزانه سنين مختلف بزغاله-3شكل
 در دو سيستم پروار
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ها ضريب تبديل خوراك سنين مختلف بزغاله-4شكل

 در دو سيستم پروار

و ضريب تبديل خوراك بزغاله وزن زنده، اضافه وزن روزان-4تا1هاي شكل سه(1هاي آزمايشي در سيستم ه، خوراك مصرفي روزانه پروار از سن
 در سنين مختلف پروار) پروار از سن شش ماهگي بعد از سه ماه چرا در مرتع(2و سيستم) ماهگي بالفاصله بعد از شيرگيري

مجموع وزن سر،(تفاوت درصد وزن قطعات سخت
و پا و دست دو بزغالهبه وزن كشتار)پوست ها در هر

سن ولي در هر بود دار معنيسيستم، بين سنين پروار 
تفاوت درصد وزن. نبوددار معنيسيستم دو بين پروار، 

و)16/20(1بين سيستمكل آزمايش قطعات سخت در 
تفاوت درصد وزن. نبوددار معني)14/20(2سيستم

شش(قطعات نرم  طح مجموع وزن ال، قلب، ها، جگر،
و معده خالي كليه دو بزغاله به وزن كشتار)ها ها در هر

تفاوت درصد وزن. بود دار معنيسيستم، بين سنين پروار 
سيستم دو بين ماهگي پروار9سن قطعات نرم در 

دو بين ماهگي12و6سنين نبود ولي در دار معني
در. بوددار معنيسيستم  تفاوت درصد وزن قطعات نرم

2و سيستم)63/10(1بين سيستم آزمايشكل مدت
م بوددار معني)28/13( دلي كه به نظر بيرسد به شتريل

س . بوده است1تميسبودن وزن زنده هنگام كشتار در
هري، با افزا2 با توجه به جدولنينچ هم ش سن در

نيسس با. افتيكاهش درصد وزن قطعات نرمز،يتم
نتش وزن بدن، رشد قطعات نرميافزا جه وزن آنها،يو در

نمييچندان تغ ايري و به دليكند ش وزنيل، با افزاين
نسبت به وزن كشتار، وزن قطعات نرم بدن، درصد

 ,Talebi)اين نتايج با گزارش ديگر. افته استيكاهش 

. هماهنگي داشت(2004
مجموع وزن( داخلي چربي وزنتفاوت درصد

دا هاي جگر، قلب، كليه چربي و  به وزن)خل لگنها
ها در هر دو سيستم، بين سنين پروار بزغالهكشتار
سنيندر داخلي چربي وزنتفاوت درصد. بود دار معني

 نبود ولي دار معنيسيستم دو بين ماهگي پروار،12و9
تفاوت. بوددار معنيسيستم دو بين ماهگي6سن در

بين كل مدت آزمايشدر داخلي چربي وزندرصد 
 نبود دار معني)17/3(2و سيستم)09/4(1يستمس

، وزن چربي1در سيستم. باآنكه تفاوت وجود داشت
و درصد آن به وزن كشتار، افزايش داشت كه با داخلي
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 ;Warmington & Kirton, 1990) هاي ديگر گزارش

Talebi, 2004)هماهنگي داشت .
درها تفاوت درصد وزن الشه سرد به وزن زنده بزغاله

با افزايش. بود دار معنيهر دو سيستم، بين سنين پروار
تفاوت درصد. دوره پروار، درصد الشه سرد افزايش يافت

دو بين، ماهگي پروار12و9سنين الشه سرد در وزن 
دو بين، ماهگي6سن نبود ولي در دار معنيسيستم 
در الشه سرد وزنتفاوت درصد. بوددار معنيسيستم 

2و سيستم)48/47(1بين سيستم مايش كل مدت آز
. بوددار معني)03/44(

 راسته، دست، ران،(تفاوت درصد وزن قطعات الشه

و گردن پيش سينه، قلوه در هر دو سيستم، بين،)گاه
 تفاوت درصد وزن قطعات الشه.بود دار معنيسنين پروار 

و همچنين در كل آزمايشهر سن پروار دو بين، در
 اين نتايج با مطالعات قبلي. نبوددار عنيمسيستم، 

(Johonson & McGowan, 1998; Talebi, 2004;.
Lupton et al., 2008) هماهنگي داشت .

دو بزغالهتفاوت درصد وزن گوشت الشه ها در هر
سندر ولي بود دار معنيسيستم، بين سنين پروار  هر

وزن تفاوت درصد. نبوددار معنيسيستم دو بين پروار، 
1بين سيستم كل مدت آزمايش گوشت الشه در 

. نبوددار معني)9/65(2و سيستم)76/64(

و سن پروار بر ويژگي-2جدول ) خطاي معيار± ميانگين(هاي بومي فارس هاي الشه بزغاله اثرات دو سيستم
از(2و سيستم) پروار از سن سه ماهگي بالفاصله بعد از شيرگيري(1سيستم ) سن شش ماهگي بعد از سه ماه چرا در مرتعپروار

 سن فاكتور
 سيستم

 ماهه3
)شروع پروار(

 ماهه12 ماهه9 ماهه6

1D48/0+4/17a
C7/1+5/23a

B2/2+3/30a
A8/1+5/36 )كيلوگرم(وزن زنده هنگام كشتار

2B48/0+4/17a
B3/1+8/19a

A1/1+8/29a
A9/1+7/32

1BC 45/0+9/18a
C37/0+9/17a

AB 5/0+3/20a
A91/0+9/21  به وزن كشتار$ وزن قطعات سختدرصد

2B45/0+9/18a
B27/0+8/18a

A34/0+4/20a
A78/0+4/21

1A29/0+6/16b
B79/0+6/12a

C73/0+78/9b
C62/0+67/9  به وزن كشتار§درصد وزن قطعات نرم

2A29/0+6/16a
A3/1+9/17a

B61/0+5/10a
B47/0+6/11

1B19/0+1/2a
A57/0+68/3a

A49/0+56/4a
A49/0+98/3  به وزن كشتار¢درصد وزن چربي داخلي

2B19/0+1/2b
C44/0+93/0a

A37/0+23/5a
B35/0+79/2

1B87/0+7/45a
B1/1+4/44a

A85/0+4/49a
A45/0+3/48 2B78/0+7/45b درصد وزن الشه سرد به وزن كشتار

B3/1+4/38b
A41/0+6/46a

A81/0+4/46
1A81/0+7/66a

B56/0+7/63b
B62/0+5/63a

A92/0+9/66 درصد وزن گوشت نيم الشه به وزن نيم
2AB 81/0+7/66a الشه

B88/0+5/64a
BA56/0+6/65a

A64/0+4/67
1A65/0+3/7a

AB 5/1+99/9a
A81/0+7/12a

A1/1+9/10 درصد وزن چربي نيم الشه به وزن نيم
2A65/0+3/7b الشه

B1/1+96/4a
A1/1+1/11a

A2/1+7/7
1A67/0+6/24a

A6/1+8/24a
AB 77/0+3/23b

B54/0+2/21 درصد وزن استخوان نيم الشه به وزن نيم
2B67/0+6/24a الشه 

A5/1+5/28a
B77/0+9/21a

B1/1+3/24
1A69/0+8/31a

AB 53/0+3/30a
BC 62/0+8/28a

C58/0+7/27  درصد وزن ران به وزن نيم الشه
2A69/0+8/31a

A41/0+2/31a
B32/0+5/27a

A24/0+6/27
1A32/0+9/23a

B31/0+8/20a
B43/0+1/20a

B55/0+3/20  درصد وزن دست به وزن نيم الشه
2A32/0+9/23a

B23/0+8/21a
B56/0+1/21a

B29/0+7/20
1B41/0+7/16b

B34/0+3/18a
A2/1+9/21a

A34/0+7/20  درصد وزن راسته به وزن نيم الشه
2B41/0+7/16a

A48/0+7/19a
A7/0+9/20a

A36/0+9/19
1AB 59/0+7/14a

B37/0+2/13a
AB 86/0+8/14b

A33/0+1/15 2B59/0+7/14b سينه به ورن نيم الشه درصد وزن پيش
C67/0+1/12a

B32/0+9/14a
A1/1+3/16

1C27/0+8/3a
A67/0+73/7a

B43/0+02/6a
AB 22/0+68/6 ال درصد وزن قلوه  شه گاه به وزن نيم

2B27/0+8/3b
A34/0+1/6a

A34/0+47/6b
A28/0+79/5

1AB 15/0+92/8a
A33/0+57/9a

A25/0+46/8a
A41/0+55/9 2B15/0+92/8a درصد وزن گردن به وزن نيم الشه

AB 31/0+54/9a
AB 34/0+19/9a

A19/0+78/9
1B04/0+991/0a

B16/0+277/1a
B19/0+278/1a

A16/0+862/1 )متر ميلي(ضخامت چربي پشت
2B04/0+991/0b

B12/0+753/0a
A08/0+323/1a

A09/0+516/1
1AB 5/0+42/7a

B63/0+19/7a
A81/0+99/9b

A8/0+1/10 )متر مربع سانتي(مساحت ماهيچه راسته
2BC 5/0+42/7a

C49/0+95/5a
B28/0+55/8a

A67/0+2/12
مي حروف بزرگ انگليسي غيرمشابه در هر سطر نشان از تفاوت معني-  حروف كوچك انگليسي غيرمشابه در هر ستون نشان از تفاوت-. باشد دار در سنين پروار

دو معني ميدار بين پا) Hard Drops(قطعات سخت:$-. باشد سيستم پروار و و دست شش) Soft Drops(قطعات نرم:§-. شامل سر، پوست ها، جگر، شامل
و معده خالي طحال، قلب، كليه و داخل لگن هاي جگر، قلب، كليه شامل چربي) Internal Fat(چربي داخلي:¢-. ها . ها
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دو بزغالهن چربي الشه تفاوت درصد وز ها در هر
تفاوت درصد وزن. بود دار معنيسيستم، بين سنين پروار 

دو بين ماهگي پروار،12و9سنين چربي الشه در 
دو بين ماهگي6سن نبود ولي در دار معنيسيستم 
در. بوددار معنيسيستم  تفاوت درصد وزن چربي الشه

2 سيستمو)24/11(1بين سيستمكل مدت آزمايش 
تفاوت درصد وزن استخوان الشه. بوددار معني)01/8(

 بود دار معنيها در هر دو سيستم، بين سنين پروار بزغاله
. نبوددار معنيسيستم دو بين سن پروار، در هر ولي

كل مدت آزمايش تفاوت درصد وزن استخوان الشه در
 دار معني)75/24(2و سيستم)04/23(1بين سيستم 

 & Warmington) هاي قبلي اين نتايج با گزارش. نبود

Kirton, 1990; Johonson & McGowan, 1998;.
Talebi, 2004; Lupton et al., 2008) هماهنگي 

. داشت
در،)Warmington & Kirton )1990طبق گزارش

 كيلوگرم، درصد48تا18 زنده وزنبابز هاي الشه
ب با وزنو چربي گوشت  يافت ورت خطي افزايشصه بدن

واي كنسانتره هاي مكمل. يافت كاهش درصد استخوانو
 جدا چربي افزايش باعثاي كنسانترهالً كام هاي جيره
شد مرتعي بزهايبه نسبت در بزها شده .و چراگر

به بودند، نسبت شده بهتر تغذيه با جيرهكهيهاي بزغاله
 بودند، داراي شده تغذيه ضعيف جيرهباكه هايي بزغاله

كل باالتري نسبت )و زير پوستي شكمي چربي( چربي از
. ماهنگي داردهاين آزمايشحاصل از نتايج كه با بودند

 گيري يجهنت
و اضافه وزن به طوركلي، سيستم پرورش بر وزن زنده

1وزن بدن در پايان آزمايش در سيستم. روزانه مؤثر بود
و اضافه وزن روزانه دو سيستم2يشتر از سيستمب  بود

و. نيز متفاوت بود با افزايش دوره پروار، كارايي پروار
. در هر دو سيستم كاهش يافتخوراكراندمان تبديل 

و1سيستم  منجر به بهبود ضريب تبديل خوراك
شد كاهش مدت زمان الزم براي نگهداري بزغاله در. ها

زايش سن پروار، راندمان تبديل هر دو سيستم، با اف
و مناسب نبود با اضافه شدن طول. خوراك كاهش يافت

دوره پروار، درصد الشه سرد در هر دو سيستم افزايش 
كل آزمايش، درصد الشه سرد در سيستم  يافت، ولي در

دو. بيشتر بود1 تفاوتي در درصد گوشت الشه بين
يح داده ترج1سيستم نبود كه در اين مورد هم سيستم 

در تجزيه الشه، با افزايش مدت پروار، درصد. شود مي
و درصد وزن چربي فيزيكي الشه  وزن چربي داخلي
و بازارپسندي آن كاسته  و از كيفيت الشه افزايش داشت

و آن هم در سيستم. شد 1پروار براي مدت سه ماه
به. مناسب بود ها بالفاصله دليل پروار بزغاله در اين روش

و خروج آنها از مراتع، فشار چرا بر بعد از  شيرگيري
. يابد مراتع كاهش مي
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