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 خالصه

 
 رأس  بره  ٦٠ به  منظور تعيين  اثر قطع  دنبه  و مدت  پروار بر رشد بره هاي  نر لري  بختياري  تعداد 

)  قطع  دنبه  و دنبه داردو سطح (نر تك قلو در قالب  يك  طرح  كامال  تصادفي  با دو فاكتور وضعيت  دنبه  
بره هاي  انتخاب شده در  . مورد استفاده  قرار گرفتند)  روز١٠٥ و ٩٠، ٧٥سه  سطح  (و مدت  پروار 

. ابتداي  روز دوم  پس  از تولد به  طور يك  در ميان  با استفاده  از حلقه هاي  الستيكي  قطع  دنبه  شدند
±  ٥ از شيرگيري  در سن  بره هاي  قطع  دنبه  شده  و دنبه دار پس   روزگي  به  طور تصادفي  به  سه  گروه  ٩٠ 

نتايج  حاصل  نشان  داد كه  .  روز پروار تقسيم  و در قفس هاي  انفرادي  قرار گرفتند١٠٥ و ٩٠، ٧٥
وضعيت  دنبه  بر صفات  رشد قبل  از شيرگيري  بره هاي  نر لري  بختياري  مؤثر نبود به طوري كه براي  

ات  وزن  از شيرگيري  و افزايش  وزن  روزانه  از تولد تا از شيرگيري  بين  بره هاي  نر دنبه  دار و قطع  صف
 ، وزن  نهايي  و كل  افزايش  وزن  دوره  پروار تحت  افزايش  وزن  روزانه. دنبه  شده  تفاوتي  مشاهده  نشد

طوري  كه  بره هاي  قطع  دنبه  شده  به  طور معني داري  تأثير وضعيت  دنبه  بره هاي  نر لري  بختياري  بود به  
)٠٥/٠ P < دار داراي  افزايش  وزن  روزانه  و افزايش  وزن  دوره  پروار بيشتري   نسبت  به  بره هاي  دنبه  ) 

٠٥/٠(ميزان  ضريب  تبديل  غذايي  بره هاي  نر قطع  دنبه  شده  به  طور معني داري . بودند P< بهتر از ) 
 درصد بيشتر از بره هاي   دنبه  دار بود كه  از لحاظ  ٢٨/١دار بود و بازده  غذايي  آنها نيز  ره هاي  نر دنبهب

اثر مدت  پروار بر صفات  وزن  نهايي  و كل  افزايش   . داري  بين  آنها وجود داشت آماري  اختالف  معني 
 ، ضريب  تبديل   بر صفات  افزايش  وزن  روزانهداري   وزن  دوره  پروار معني دار بود ولي  تأثير معني

در نتيجه  به  منظور افزايش  توليد،  از طريق  افزايش  وزن   . غذايي  و بازده  غذايي  دوره  پروار نداشت
نهايي  پروار، افزايش  وزن  روزانه  دوره  پروار و بهبود ضريب  تبديل  غذايي  دوره  پروار عمل  قطع  دنبه  

. روز پيشنهاد  مي گردد٧٥ نر لري  بختياري  با مدت  پروار  بره هاي  
 

. بره، قطع دنبه، مدت پروار، رشد:كليديواژه هاي   
 

 مقدمه 
جمعيت  گوسفندي  كشور عمدتا  شامل  نژادهاي  دنبه دار است  
كه  همراه  با توليد گوشت  مقدار زيادي  چربي  به  صورت  دنبه  

ن  دنبه  قسمت  قابل  توجهي  از وزن  وز. نيز توليد مي نمايند
دار را تشكيل  مي دهد اين  موضوع  به   الشه  گوسفندان  دنبه

خصوص  در مورد الشه  گوسفندان  پروار شده  بيشتر مشهود 

است  به  طوري  كه  نسبت  وزن  دنبه  به  وزن  الشه  حتي  به  
 ذخيره   از طرفي  براي). ١٧، ٢( درصد الشه   مي رسد ٢٥حدود 

د ــهر واح  

 كيلو كالري  انرژي  الزم  است  در نتيجه  هزينه  غذا ٤٥/٩چربي  
كه  عمده  هزينه  پرورش  را تشكيل  مي دهد براي  توليد چربي  
افزايش  يافته  و هزينه  توليد آن  دو برابر هزينه  هر واحد توليد 
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بندي  در لذا جهت  اقتصادي  بودن  پروار). ٢٧(گوشت  مي گردد 
درجه  اول  عوامل  مختلفي  كه  بر خصوصيات  پرواري  مؤثر 
بخصوص  زمان  آماده  شدن  هر نژاد براي  كشتار و بازده  تبديل  
.غذايي  در اين  دوره  بايستي  مطالعه  گردد  

و شلتون  و ) ١٣٧٣(، محرري  )١٩٧٢(سفيدبخت  و قربان  
شي  از قطع  دنبه  نشان  در مطالعه  تغييرات  نا) ١٩٩١(همكاران 

دادند كه  قطع  دنبه  اثري  بر رشد قبل  از شيرگيري  بره هاي 
بررسيهاي  ديگر نيز نشان   . نژادهاي  مورد مطالعه  نداشته  است

داد كه  قطع  دنبه  تأثير قابل  مالحظه اي  بر رشد قبل  از شيرگيري  
).٢٥ ،٢٣، ١٤، ١٢(و وزن  شيرگيري  نداشته  است    

اثر قطع  دنبه  بر صفات  رشد پس  از شيرگيري  از جمله  وزن  
 ، افزايش  وزن  روزانه  و ضريب  تبديل  غذايي  دوره  نهايي

در  . پرورش  در نژادهاي  دنبه دار متفاوت  گزارش  شده  است
براي  افزايش  وزن  روزانه  و ) ١٩٧٢(مطالعه  سفيدبخت  و قربان  

 بره هاي  دنبه دار و قطع  دنبه  شده  در مدت  ميانگين  افزايش  وزن 
 روز اختالف  معني داري  مشاهده  نشد ولي  ضريب  ١٥٤پروار 

تبديل  غذايي  دوره  پروار بره هاي  قطع  دنبه  شده  به  طور 
 معني داري  

)٠٥/٠ P< ١٣٦٨(صفري   . از بره هاي  دنبه  دار كمتر بوده  است) 
 ، رشد  و سن  بر خصوصيات  پرواري در بررسي  اثر قطع  دنبه) 

و الشه  بره هاي  نر اكوتيپ  ماكويي  نشان  داد كه  از نظر صفات 
ميانگين  افزايش  وزن  روزانه  و وزن  بدن  در زمان  كشتار بين  
بره هاي قطع  دنبه  شده  و دنبه دار تفاوت  معني دار مشاهده  نشده  

سي  اثر قطع  دنبه  بر در برر) ١٩٩٢(بيسر و همكاران  . است
عملكرد رشد بره هاي  نر آواسي  گزارش  كردند كه  بين  بره هاي  

دار آواسي  از نظر وزن  نهايي  و افزايش   نر قطع  دنبه  شده  و دنبه
وزن  روزانه  در دوره  پروار تفاوت  معني داري  مشاهده  نشده  

 قطع  دنبه  و در مطالعه  تأثير) ١٩٩١(شلتون  و همكاران   . است
 و ١ ، رامبويه دار قره گل اخته  بر صفات  رشد بره هاي دنبه

گل  هاي قره آميخته  رامبويه نشان  دادند × رامبويه، سافوك ×
كه  بين  بره هاي  دنبه دار و قطع  دنبه  شده  براي  افزايش  وزن  

                                                                            
1. Rambouillet 

روزانه  پس  از شيرگيري  و وزن  كشتار اختالف  معني دار وجود 
  .ه  استنداشت

 در حاليكه نتايج  برخي  از تحقيقات  مبين عدم  تأثير معني دار
، ١٥، ١٤، ١٠(قطع  دنبه  بر صفات  رشد پس  از شيرگيري است  

، برخي  از مطالعات  از جمله  مطالعه   )٢٤ ،٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩
اثر معني دار  قطع  دنبه  را بر وزن  بدن  ) ١٩٨٥(گرسوي  و ازكان 
. هاي آواسي گزارش  كرده اند  ماهگي  بره٩ و ٦در سنين  

در بررسي  اثر قطع  دنبه  و جنس  ) ١٩٩٢(ابوحيف  و همكاران  
دار نجدي  يافتند كه   بره  روي  خصوصيات  الشه  گوسفندان  دنبه

 روز زودتر از بره هاي  گروه  شاهد به  ١٩بره هاي  قطع  دنبه  شده  
در مقايسه ) ١٩٧٣( و همكاران   ادونوان. وزن  كشتار رسيده اند

عملكرد بره هاي  كلكوهي  دنبه دار و  قطع  دنبه  شده  دريافتند كه  
 ، وزن  نهايي  و كل  افزايش  وزن  دوره  پروار و ضريب  وزن  اوليه

تبديل  غذايي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  و شاهد اختالف  نداشته  
ره  پروار، بره هاي  قطع  دنبه  ولي  از نظر افزايش  وزن  روزانه  دو
در مقايسه  ) ١٣٧٣(محرري  . شده  به  طور مشخصي  برتر بودند

دار يافت   بين  ميزان  رشد بره هاي  بلوچي  قطع  دنبه  شده  و دنبه
 ، خوراك  مصرفي  و ضريب  كه  ميزان  افزايش  وزن  روزانه

 و شاهد از تبديل  خوراك  مصرفي  در بره هاي  قطع  دنبه  شده 
 ، همين  محقق  در بررسي  اثر قطع  نظر آماري  يكسان  بوده  است

دنبه  در بره هاي  بادغيسي  و كردي  دريافت  كه  ميزان  افزايش  
وزن  در بره هاي  قطع  دنبه  شده  به  طور معني داري  بيشتر از 
گروه  شاهد بوده  و اين  در حاليست  كه  ضريب  خوراك  

ه هاي  قطع  دنبه  شده  نيز كاهش  قابل  مالحظه اي  را مصرفي  بر
هدف  از اين  تحقيق  بررسي  اثر قطع  ). ٨ ،٦(نشان  داده  است  

دنبه  و مدت  پروار بر صفات  رشد قبل  و پس  از شيرگيري  
.بره هاي  نر لري  بختياري  بود  
 

ها  مواد و روش  
 قلو لري  بختياري   رأس  بره  نر تك ٦٠در اين  تحقيق  تعداد 

براي  انجام  يك  طرح  كامال  تصادفي  با دو فاكتور وضعيت  دنبه  
)  روز١٠٥ و ٩٠، ٧٥(و مدت  پروار  ) دار و قطع  دنبه  شده دنبه(

 رأس  از بره ها در ابتداي  ٣٠تعداد  . مورد استفاده  قرار گرفتند
پنس  حلقه  روز دوم  پس  از تولد به  طور يك  در ميان  بوسيله  
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بره ها . انداز، حلقه  الستيكي  در انتهاي  دنبه  آنها قرار داده  شد
در ماه  اول  تولد در تمام  مدت  نزد مادر بوده  و در ماه  دوم  و 

 ٥سوم  روزانه  دو بار از شير مادر استفاده  مي كردند و در سن  
± ي  به   روزگ١٥بره ها از سن  .  روزگي  از شير گرفته  شدند٩٠  

 درصد جو، ٥٠بعد عالوه  بر شير مادر به  غذاي  تكميلي  حاوي  
 درصد تفاله  ١٨ ،  درصد سبوس٢٠ ،  درصد كنجاله  پنبه  دانه١٠

 ١/٠ درصد نمك  و ٥/٠ ،  درصد پودر استخوان١چغندرقند، 
 درصد آنتي  بيوتيك  دسترسي  ٤/٠درصد مولتي  ويتامين  و 

تيمار وضعيت  دنبه  پس  از شيرگيري  بره هاي  دو سطح  . داشتند
به  طور تصادفي  به  يكي  از سطوح  تيمار مدت  پروار اختصاص  

محل  قرار گرفتن  هر حيوان  در قفس هاي  انفرادي  براي  . يافتند
هر سطح  تيمار مدت  پروار نيز به  طور تصادفي  در هر سطح  

ها پس  از بره . تيمار وضعيت  دنبه  مشخص  و معين  گرديد
 روز جهت  عادت  كردن  به  شرايط  و ١٤شيرگيري  بمدت  

در اين  . محيط  آزمايش  وارد دوره  مقدماتي  پروار گرديدند
دوره  واكسيناسيون  الزم  و خورانيدن  داروي ضد انگل  جهت  

در پايان   . مبارزه  بر عليه  بيماريها و انگل ها صورت  گرفت
 ، قبل  از دادن   ساعته١٨ يك  پرهيز غذايي  دوره  مقدماتي  پس  از

غذا وزن  بره ها به  طور انفرادي  تعيين  و پروار بره ها در دو 
سطح  وضعيت  دنبه  و در سه  مدت  پروار در شرايط  يكسان  

 روز يكبار در طول  آزمايش  به  ٣٠وزن  بره ها هر . آغاز شد
جيره  غذايي  . ن  گرديدطور انفرادي  قبل  از غذا دادن  صبح  تعيي

 ٤٥در طول  دوره  پروار به  صورت  كامال  مخلوط  با تركيب  
 درصد تفاله  خشك  ٧ درصد جو، ٣٩ ، درصد يونجه  خشك

 درصد نمك  و مكمل  ١ درصد كنجاله  پنبه  دانه  و ٨چغندرقند، 
تركيب   . مواد معدني  به  طور آزاد در اختيار بره ها قرار گرفت

ذي  جيره  دوره  پروار حاصل از انجام آزمايش مواد مواد مغ
ميزان   .  نشان  داده  شده  است١غذايي جيره تعيين و در جدول  

غذاي  مصرفي  بين  دو توزين  بره ها پس از كسر باقيمانده  جيره  
براي  . روزانه  از ميزان  كل  غذاي  داده  شده  روزانه  تعيين  گرديد

عات  مربوط  به  صفات  قبل  از شيرگيري  و تجزيه  و تحليل  اطال
SAS نرم افزار GLMصفات  پرواربندي  از روش   ) ٢٦ (

براي  تجزيه  و تحليل  آماري  صفات  فوق الذكر در . استفاده  شد
.بره هاي  نر لري  بختياري  مدل آماري زير استفاده گرديد  

Yijk = µ + Ai + Bj + ( AB)ij + b (Xijk + X 000) 
+eijk  

:در اين مدل  
 Yijk هر يك از مشاهدات روي صفت:    
µ ميانگين جامعه:   
Ai اثر :  i = قطع دنبه شده و دنبه دار (  امين وضعيت دنبه  i( 
Bj اثر :  j  )j = ٧٥ و ٩٠ و ١٠٥(  امين مدت پروار 

(AB)ij اثر متقابل :  i امين وضعيت دنبه در jامين مدت پروار  
eijk ثر خطاي تصادفيا:   

بر اساس نوع صفت وزن تولد، وزن شيرگيري، وزن در شروع 
پروار و صفات دوره پروار متغيرهاي پيوسته مورد استفاده 
:بشرح ذيل بودند  
b ضريب تابعيت وزن تولد از وزن مادر در زايش، وزن : 
شيرگيري و وزن در شروع پروار از وزن تولد، صفات پروار از 
 وزن در شروع پروار
Xijk وزن مادر در زايش، وزن در تولد، وزن در شروع پروار : 
ها هر يك از بره  

000 X ها در زايش، ميانگين وزن تولد  بره ميانگين وزن مادر :
ها ها، ميانگين وزن در شروع پروار بره بره  

 
 تركيب  مواد مغذي  جيره  مصرفي  در طول  -١جدول  

 پرواربندي  
حسب  صدبر   درصد ماده  خشك  

 خاكستر

)درصد(  

 فيبر خام 
)درصد(  

 انرژي متابوليسمي 
مگاكالري بركيلوگر(

  )م

پروتئين  
 خام 

)درصد(  

ماده  
 خشك 

)درصد(  

         
 موادمغذي 

 ماده غذايي 
٢٣/١١  ٣٣/١٨  ٣٤/٢  ٥٠/١٥  ٠٩/٩٦  يونجه  
٧٨/٢  ٤٥/٥  ٩٤/٢  ١٧/١٢  ٦٤/٩٤  جو 
٧٠/٧  ٠٥/١١  ٨٣/٢  ٤١/١٠  ٨٦/٩٦  تفاله  چغندرقند 
٠٣/١٠  ٢٥/٢٣  ٢٠/٢  ٤٧/٢٨  ٦٠/٩٤  كنجاله  پنبه  دانه  
٤٨/٧  ٠١/١٣  ٥٧/٢  ٧٣/١٤  ٥٠/٩٤  جيره  

 
 نتايج  و بـحث 

 رشد قبل  از شيرگيري 
ميانگين  و خطاي  معيار صفات  رشد قبل  از شيرگيري  در 

ي  و ميانگين  وزن  تولد، وزن  شيرگير .  ارائه  شده  است٢جدول  
دار و  افزايش  وزن  روزانه  از تولد تا شيرگيري  در بره هاي  دنبه
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قطع  دنبه  شده  و در مدتهاي  متفاوت  پروار تفاوت  معني دار 
) ١٣٧٣(، محرري  )١٩٧٢(سفيدبخت  و قربان   . نداشت

نيز عدم  تأثير معني دار قطع  دنبه  ) ١٩٧٣(وادونوان  و همكاران  
قبل  از شيرگيري  در گوسفند دنبه دار ايراني  را بر ميزان  رشد 
همچنين  برخي  از يافته هاي  تحقيقاتي  ديگر . گزارش  كرده اند

بين  بره هاي  قطع  دنبه   نشان  دهنده  عدم  وجود تفاوت  معني دار
دار در زمينه  رشد قبل  از شيرگيري  بود كه  با نتايج   شده  و دنبه

عدم  تفاوت  در ). ٢٩ ،٢٣، ١٤، ١٢(د اين  تحقيق  مطابقت  دار
رشد قبل  از شيرگيري  بره هاي  قطع  دنبه  شده  و دنبه دار را 
مي توان  به  اين  موضوع  نسبت  داد كه  در اين  مرحله  از رشد، 
مواد مغذي  دريافتي  توسط  حيوان  صرف  تشكيل  بافتهايي  

و اين  ) ١٣(دند مي شود كه  در مراحل  اوليه  رشد تكميل  مي گر
روند در هر گروه  در دوران  قبل  از شيرگيري  يكسان  بوده  
  .است

 عملكرد پرواربندي 
 وزن  زنده  و افزايش  وزن  دوره  پروار
ميانگين  و خطاي  معيار صفات  پروار و برآورد اثر وضعيت  

 ٣ و ٢دنبه  و مدت  پروار بره هاي  نر لري  بختياري  در جداول  
 ، وزن  در پايان  و كل  افزايش  وزن  روزانه .  داده  شده  استنشان 

افزايش  وزن  دوره  پروار بره هاي  نر قطع  دنبه  شده  به  طور 

  ميانگين  و خطاي  معيار صفات  قبل  از شيرگيري  و صفات  وزن بدن در دوره پروار  بره هاي  نر لري  بختياري -٢جدول  
)كيلوگرم(وزن زنده بدن     

 اثر تعداد تولد شيرگيري شروع پروار  روز پروار٣٠  روز پروار٦٠ پايان پروار

 وضعيت دنبه       
a  ٨٢/٠ ± ٤٦/٥٥  a  ٧٢/٠ ± ٨٨/٤٩  a*  ٤٨/٠ ± ٢٢/٤٤  ٧٣/٠ ± ٦٦/٣٧  ٧٤/٠ ± ٢٢/٣٤  ١٠/٠ ± ٣٤/٥  دنبه دار ٣٠ 
b  ٨٢/٠ ± ٣٤/٥٨  b  ٧٢/٠ ± ٢٢/٥٢  b  ٤٨/٠ ± ٦٩/٤٦  ٧٣/٠ ± ٣٩/٣٧  ٧٤/٠ ± ٩٥/٣٣  ١٠/٠ ± ٤٤/٥  قطع دنبه ٣٠ 

)روز(مدت پروار          
a  ٠١/١ ± ٣٧/٥٣  a  ٨٩/٠ ± ٣٧/٥٠  a  ٦٠/٠ ± ١٠/٤٥  ٩٠/٠ ± ٢٥/٣٨  ٩٠/٠ ± ٤٦/٣٤  ١٢/٠ ± ٤٠/٥  ٧٥ ٢٠ 
b  ٠١/١ ± ٤٦/٥٧  a  ٨٨/٠ ± ٧٧/٥١  a  ٥٩/٠ ± ٦٧/٤٥  ٨٩/٠ ± ٨٦/٣٦  ٩٠/٠ ± ٦٥/٣٣  ١٢/٠ ± ٤٢/٥  ٩٠ ٢٠ 
b  ٠١/١ ± ٨٥/٥٩  a  ٨٨/٠ ± ٠٠/٥١  a  ٥٩/٠ ± ٦٢/٤٥  ٨٩/٠ ± ٤٧/٣٧  ٩٠/٠ ± ١٤/٣٤  ١٢/٠ ± ٣٣/٥  ١٠٥ ٢٠ 

       
وضعيت  × مدت پروار 

 دنبه
a  ٤٢/١ ± ٢٥/٥١  a  ٢٤/١ ± ٣٣/٤٨  a  ٨٤/٠ ± ٠٨/٤٣  ٢٧/١ ± ١٢/٣٧  ٢٩/١ ± ٤٣/٣٣  ١٧/٠ ± ٥٧/٥              دنبه دار٧٥ ١٠ 
b  ٤٤/١ ± ٤٩/٥٥  b  ٢٦/١ ± ٤٢/٥٢  b  ٨٥/٠ ± ١٢/٤٧  ٢٦/١ ± ٣٨/٣٩  ٢٨/١ ± ٥٠/٣٥  ١٧/٠ ± ٢٤/٥ قطع دنبه        ١٠   
b  ٤٣/١ ± ٨٤/٥٦  ab  ٢٥/١ ± ٢٠/٥١  ab  ٨٤/٠ ± ٨٠/٤٤  ٢٧/١ ± ٢٢/٣٧  ٢٩/١ ± ٩٦/٣٣  ١٧/٠ ± ٢٢/٥              دنبه دار٩٠ ١٠ 
bc  ٤٢/١ ± ٠٩/٥٨  b  ٢٤/١ ± ٣٤/٥٢  b  ٨٤/٠ ± ٥٢/٤٦  ٢٦/١ ± ٥٠/٣٦  ٢٨/١ ± ٣٤/٣٣  ١٧/٠ ± ٦٢/٥ قطع دنبه        ١٠   
bc  ٤٢/١ ± ٢٨/٥٨  ab  ٢٤/١ ± ١١/٥٠  ab  ٨٤/٠ ± ٧٩/٤٤  ٢٨/١ ± ٦٥/٣٨  ٢٩/١ ± ٢٥/٣٥  ١٧/٠ ± ٢٢/٥      دنبه دار      ١٠٥ ١٠ 
c  ٤٢/١ ± ٤٣/٦١  b  ٢٥/١ ± ٨٩/٥١  b  ٨٤/٠ ± ٤٤/٤٦  ٢٦/١ ± ٣٠/٣٦  ٢٨/١ ± ٠٣/٣٣  ١٧/٠ ± ٤٥/٥ قطع دنبه      ١٠   

* .دار دارند  درصد با هم اختالف معني٥هاي داخل هر ستون، كه داراي حروف مشابه نيستند از لحاظ آماري در سطح   ميانگين  
 

بيشتر بود به  طوري  كه  معني داري  نسبت  به  بره هاي  دنبه دار 
ميانگين  افزايش  وزن  روزانه  و افزايش  وزن  دوره  پروار بره هاي  

 كيلوگرم  باالتر ٨٨/٢ گرم  و ٦٨/٣٣قطع  دنبه  شده  به  ترتيب  
.بود نتايج  اين  تحقيق  همانند برخي  از يافته هاي  تحقيقاتي  مبني   

وزن  و وزن  نهايي  پروار بر اثرات  مثبت  قطع  دنبه  بر افزايش  

گزارش  كرد ميزان  افزايش  ) ١٣٧٣(محرري  ). ١٨ ،٩، ٤(بود 
وزن  در بره هاي  قطع  دنبه  شده  كردي  به  طور مشخصي  بيشتر 

 . بوده  است)  گرم  در روز١٧٧ در برابر ١٩٦(از گروه  شاهد 
 را اين  پژوهشگر در مطالعه  ديگري  ميزان  افزايش  وزن  روزانه 

در بره هاي  قطع  دنبه  شده  بادغيسي  به  طور معني داري  بيشتر از 
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 گروه  شاهد 
). ٦(بدست  آورده  است  )  گرم  در روز١٥٦ در برابر ١٧١(

افزايش  وزن  روزانه  دوره  پروار ) ١٩٧٣(ادونوان  و همكاران  
از بره هاي  قطع  دنبه  شده  كلكوهي  را به  طور معني داري  بيشتر 

.بره هاي  دنبه  دار كلكوهي  گزارش  كرده اند  

نتايج  مطالعات  مختلف  نشان  داد كه  قطع  دنبه  اثر معني داري  بر 
صفات  افزايش  وزن  روزانه  و وزن  نهايي  بره هاي  قطع  دنبه  
شده  در تعدادي  از نژادهاي  دنبه دار مورد مطالعه  نداشته  است  

(سفيد بخت  و قربان  ). ٢٤ ،٢٣، ٢١، ٢٠ ،١٩، ١٥، ١٤، ١٠، ٧(
، بيسر و همكاران  )١٣٦٨(، صفري  )١٩٧٢  

براي  افزايش  وزن  ) ١٩٩١(و شلتون  و همكاران  ) ١٩٩٢(
روزانه  و وزن  نهايي  دوره  پروار بره هاي  قطع  دنبه  شده  و 

 با توجه  به  اينكه . دنبه دار اختالف  معني داري  مشاهده  نكرده اند
گوسفند لري  بختياري  از گوسفندان  درشت  جثه  و داراي  دنبه  
نسبتا  بزرگ  مي باشد به  نظر مي رسد كه  تأثير قطع  دنبه  بر دوره  
رشد بعد از شيرگيري  باعث  گرديده  كه  در بره هاي  قطع  دنبه  

 ، صرف  شده  ميزان  انرژي  مصرفي  مورد نياز جهت  تشكيل  دنبه
.اير بافتهاي  بدن  گرددتشكيل  س  

ميزان  افزايش  وزن  و وزن  در پايان  دوره  پروار تحت  تأثير 
به  طوري  كه  در بره هاي  نر ). ٣  و٢جداول  (مدت  پروار بود 

 و ٩٠ روز با مدت هاي  پروار ٧٥لري  بختياري  بين  مدت  پروار 
با  .  روز براي  اين  صفات  تفاوت  معني داري  وجود داشت١٠٥

افزايش  مدت  پروار وزن  در پايان  پروار افزايش  يافته  است  
 روز با مدت  ١٠٥ولي  تفاوت  بين  افزايش  وزن  در مدت  پروار 

افزايش   .  روز از لحاظ  آماري  معني دار نبوده  است٩٠پروار 
وزن  روزانه  بره هاي  نر لري  بختياري  در سه  مدت  متفاوت  

 .  بود و بين  آنها اختالف  معني داري  وجود نداشتپروار يكسان 
در مطالعه اي  كه  به  منظور تعيين  اثر مدت  پروار بر عملكرد 
پرواربندي  بره هاي  نر لري  بختياري  انجام  گرفت  مشخص  
گرديد كه  مدت  پروار اثر بسيار معني داري  بر صفت  وزن  در 

ثير معني داري  بر افزايش  وزن  پايان  دوره  پروار داشته  ولي  تأ
و با افزايش  مدت  پروار، وزن  در  . دوره  پروار نداشته  است

پايان  دوره  پروار افزايش  ولي  اضافه  وزن  روزانه  دوره  پروار 
).٥(كاهش  يافته  است    

نيز با افزايش  طول  دوره  پروار، ) ١٩٧٦(يونس  و همكاران  
 بدست  ١تار باالتري  در بره هاي  بركيافزايش  وزن  و وزن  كش

نشان  دادند كه  طول  دوره  ) ١٩٧٩(فريد و همكاران  . آورده اند
 . پروار تأثيري  بر افزايش  وزن  روزانه  دوره  پروار نداشته  است

گزارش  ) ١٣٧٥(و فرزاد ) ١٩٨٢(همچنين  سنتس  و همكاران  
ش  وزن  دوره  پروار كردند با افزايش  طول  دوره  پروار، افزاي

كه  اين  كاهش  سرعت  رشد مي تواند بعلت   . كاهش  يافته  است
افزايش  ميزان  چربي  در بدن  باشد زيرا كه  بافت  چربي  از 
بافتهاي  ديررس  مي باشد كه  با طوالني  شدن  دوره  پروار مقدار 

بي  انرژي  بيشتري  براي  افزايش  وزن  به  شكل  ذخيره  شدن  چر
  .در بدن  الزم  است

 روز و بره هاي  دنبه دار ٧٥بره هاي  قطع  دنبه  شده  با مدت  پروار 
 روز براي  صفات  افزايش  وزن  روزانه  ١٠٥ و ٩٠با مدت  پروار 

و افزايش  وزن  و وزن  در پايان  دوره  پروار در يك  گروه  قرار 
 اين  صفات  تفاوت   گرفته اند كه  از لحاظ  آماري  بين  آنها براي

 با افزايش  مدت ). ٣ و ٢جداول  (معني داري  وجود نداشت  
پروار بره هاي  قطع  دنبه  شده  افزايش  وزن  بيشتري  نسبت  به  
بره هاي  دنبه دار داشتند ولي  اين  افزايش  وزن  تنها در مدت  

ف   روز بين  بره هاي  دنبه دار و قطع  دنبه  شده  اختال٧٥پروار 
كه  اين  مي تواند بعلت  استفاده  صحيح  از . معني دار نشان  داد

توان  پرواري  بره هاي  لري  بختياري  براي  كاهش  توليد بافتهاي  
تأثير قطع  دنبه  را در سنين  ) ١٣٦٨(صفري  . ذخيره  چربي  باشد

 ماهگي  بره هاي  ماكويي  بر صفات  افزايش  ١٤و ، ١٠ ٧، ٤، ٢
زانه  و وزن  در زمان  كشتار بررسي  نموده  و اثر متقابل  وزن  رو

و سن  در زمان  كشتار را ) قطع  دنبه  شده  و دنبه دار(نوع  عمل  
در  . بر صفات  فوق الذكر غير معني دار بدست  آورده  است

 ماهگي  ٦ ماهگي  و افزايش  وزن  روزانه  تا ٦مطالعه اي  وزن  
 ٠٥/٤٣ دنبه  شده  و دنبه  دار را به  ترتيب  بره هاي  نر آواسي  قطع 

 گرم  گزارش  ١٩٥ كيلوگرم  و ٤٩/٤١ گرم  و ٢٠٠ ، كيلوگرم
كه  وزن  بره هاي  قطع  دنبه  شده  همانند نتايج  ). ١٨(شده  است  

 روز ٧٥اين  تحقيق  براي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  در مدت  پروار 
بايستي  توجه  داشت  كه  بواسطه  . بيشتر از بره هاي  دنبه دار بود

                                                                            
1. Barki 
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اثرات  نژادي  وزن  بره هاي  نر آواسي  پائين تر از بره هاي  نر لري  
  .بختياري  همسن  بوده  است

  ضريب  تبديل  و بازده  غذايي  دوره  پروار
ميزان غذاي مصرفي براي هر واحد (  ضريب  تبديل  غذايي  

 شده  كاهش  قابل  مالحظه اي   بره هاي  نر قطع  دنبه) افزايش وزن
)٠٥/٠ P< ) ٥٢/٩ در برابر ٣٦/٨(نسبت  به  بره هاي  دنبه دار ) 

هاي قطع   عليرغم اينكه ماده خشك مصرفي روزانه بره.داشت 
داري بيشتر  دار به طور معني هاي دنبه دنبه شده نسبت به بره

ه  قطع  دنبه  بره هاي  نر لري  بختياري  منجر ب). ٣جدول (بود 
كاهش  كيلوگرم مصرف  غذا به  ازاي  افزايش  هر كيلوگرم وزن  

(همانند نتايج  اين  تحقيق  سفيدبخت  و قربان   . بدن  شده  است
گزارش  كردند كه  ضريب  تبديل  غذايي  بره هاي  قطع  ) ١٩٧٢

) ٩٦/٧ در برابر ٩٧/٦(دنبه  شده  نسبت  به  بره هاي  دنبه  دار 
در دو مطالعه  ديگر نيز ضريب   .  داشته  استكاهش  معني داري 

تبديل  غذايي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  و دنبه دار بادغيسي  در 
 و در ٠٤/٩ و ٥٩/٨دوره  پروار بعد از شيرگيري  به  ترتيب  

 بدست  آمده  كه  ضريب  ٩٣/٩ و ٠٢/٩بره هاي  كردي  به  ترتيب  
ده  نسبت  به  بره هاي  دنبه دار تبديل  غذايي  بره هاي  قطع  دنبه  ش

بيسر و همكاران  ). ٨ ، ٦(كاهش  قابل  مالحظه اي  داشته  است  
بازده  غذايي  بهتر بره هاي  قطع  دنبه  شده  آواسي  را ) ١٩٩٢(

عليرغم  موارد فوق  . نسبت  به  گروه  شاهد گزارش  كرده اند
ديل  غذايي  تفاوت  معني داري  براي  ضريب  تب) ١٩٨٠(الكريم 

 ٤٩/٦( قطع  دنبه  شده  و دنبه دار ١بره هاي  نر تك  قلو دوباسي
بازده  غذايي  مشابه  بره هاي   . مشاهده  نكرده  است) ٧در مقابل  

 دردو مطالعه  مجزا ٢دنبه دار و قطع  دنبه  شده  كلكوهي  و سابي 
 گزارش  شده  است

)٢٥ ،٢١.(  
ه هاي  نر لري  بختياري  تحت  ضريب  تبديل  و بازده  غذايي  بر

 روز ١٠٥ضريب  تبديل  غذايي  بره هاي  . تأثير مدت  پروار نبود
 روز اندكي  ٩٠ و ٧٥پروار نسبت  به  بره هاي  با مدت هاي  پروار 

با افزايش مدت . افزايش  يافته  ولي  اين  افزايش  معني دار نبود
داري  نيپروار ميزان ماده خشك مصرفي روزانه به طور مع

افزايش يافت ولي از لحاظ آماري تفاوتي بين ميزان ماده 

                                                                            
1. Dubasi 

2. Sabi 

 با ٩٠ و ٩٠ با ٧٥هاي پروار  خشك مصرفي روزانه در مدت
ي دار ـعدم  تأثير معن) ١٩٧٩(فريد و همكاران  . نبود  روز١٠٥
ول  دوره  پروار را بر بازده غذايي  دوره  پروار گزارش  ــط

ومكاره چيان  . كرده اند



...اثر قطع دنبه و مدت پروار بر : طالبي و همكاران  ١١ ٣٨٥ 

هاي نر لري بختياري  ميانگين و خطاي معيار صفات افزايش وزن، ضريب تبديل و بازده غذايي دوره پروار بره-٣جدول    

 بازده غذايي
)درصد(دوره پروار   

ضريب تبديل 
 غذايي

 دوره پروار

ماده خشك مصرفي 
)كيلوگرم(روزانه   

 افزايش وزن دوره
)كيلوگرم(پروار   

 افزايش وزن روزانه
)گرم(دوره پروار   

 افزايش وزن روزانه از
تولد تا شيرگيري 

)گرم(  
 اثر تعداد

 وضعيت دنبه       
a  ٤١/٠ ± ٠٢/١١  a  ٣٥/٠ ± ٥٢/٩  a  ٠٣/٠ ± ٧٧٤/١  a  ٨٢/٠ ± ٩٣/١٧  a* ٥٤/٩ ± ٤١/١٩٨  ٢٤/٨ ± ٧٣/٣٢٠  دنبه دار ٣٠ 
b  ٤١/٠ ± ٣٠/١٢  b  ٣٥/٠ ± ٣٦/٨  b  ٠٣/٠ ± ٨٨٤/١  b  ٨٢/٠ ± ٨١/٢٠  b  ٥٤/٩ ± ٠٩/٢٣٢  ٢٤/٨ ± ٣١/٣١٧  قطع دنبه ٣٠ 

)روز(مدت پروار          
a  ٥١/٠ ± ٨١/١١  a  ٤٣/٠ ± ١٠/٩  a  ٠٣/٠ ± ٧٦٩/١  a  ٠١/١ ± ٨٤/١٥  a  ٧٨/١١ ± ٢٤/٢١١  ٠٨/١٠ ± ٨٤/٣٢٣  ٧٥ ٢٠ 
a  ٥١/٠ ± ٠٢/١٢  a  ٤٣/٠ ± ٥٦/٨  ab  ٠٣/٠ ± ٨٢٤/١  b  ٠١/١ ± ٩٤/١٩  a  ٧٣/١١ ± ٧٤/٢٢١  ٠٥/١٠ ± ٦٥/٣١٥  ٩٠ ٢٠ 
a  ٥٠/٠ ± ٤١/١١  a  ٤٢/٠ ± ١٧/٩  b  ٠٣/٠ ± ٨٩٤/١  b  ٠١/١ ± ٣٣/٢٢  a  ٦٨/١١ ± ٧٧/٢١٢  ٠٦/١٠ ± ٥٦/٣١٧  ١٠٥ ٢٠ 

       
وضعيت × مدت پروار 

 دنبه
ab  ٧١/٠ ± ٨٥/١٠  a  ٦٠/٠ ± ٠٥/١٠  a  ٠٥/٠ ± ٦٥٢/١  a  ٤٢/١ ± ٧٢/١٣  a  ٥٢/١٦ ± ٩٢/١٨٢  ٣٦/١٤ ± ٥٥/٣١١               دنبه دار٧٥ ١٠ 
b  ٧٢/٠ ± ٧٦/١٢  b  ٦١/٠ ± ١٥/٨  b  ٠٥/٠ ± ٨٨٧/١  b  ٤٤/١ ± ٩٦/١٧  b  ٧٠/١٦ ± ٥٦/٢٣٩  ٢٣/١٤ ± ١٣/٣٣٦ قطع دنبه               ١٠   
ab  ٧٢/٠ ± ٥٨/١١  ab  ٦٠/٠ ± ٨٩/٨  b  ٠٥/٠ ± ٨٢٠/١  b  ٤٣/١ ± ٣١/١٩  ab  ٥٩/١٦ ± ٩٠/٢١٤  ٣٤/١٤ ± ٥٠/٣١٩              دنبه دار٩٠ ١٠ 
ab  ٧١/٠ ± ٤٥/١٢  b  ٦٠/٠ ± ٢٢/٨  b  ٠٥/٠ ± ٨٢٨/١  bc  ٤٢/١ ± ٥٦/٢٠  ab  ٥٣/١٦ ± ٥٨/٢٢٨  ٢٩/١٤ ± ٨٠/٣١١ قطع دنبه             ١٠   
a  ٧١/٠ ± ٦٢/١٠  ab  ٦٠/٠ ± ٦١/٩  b  ٠٥/٠ ± ٨٤٩/١  bc  ٤٢/١ ± ٧٥/٢٠  ab  ٥٢/١٦ ± ٤٢/١٩٧  ٤١/١٤ ± ١٢/٣٣١            دنبه دار١٠٥ ١٠ 

ab  ٧١/٠ ± ٦٧/١١  ab  ٦٠/٠ ± ٧٣/٨  b  ٠٥/٠ ± ٩٣٩/١  c  ٤٢/١ ± ٩٠/٢٣  ab  ٥٥/١٦ ± ١١/٢٢٨  ٢٨/١٤ ± ٠٠/٣٠٤ قطع دنبه             ١٠   

* . درصد با هم  اختالف  معني دار دارند٥حاظ  آماري  در سطح   ، كه  داراي  حروف  مشابه  نيستند از لميانگين هاي  داخل  هر ستون  
 

نشان  دادند كه  بازده  غذايي  بره هاي  نژادهاي ) ١٩٧٧(همكاران  
 روز ابتداي  دوره  پرواري  بهبود و پس  از آن  ٦٠مورد مطالعه  تا 

كاهش  يافته  كه  افزايش  سن  بره ها را در اين  كاهش  مؤثر 
افزايش  ضريب  تبديل  غذايي  را با ) ١٣٧٥(فرزاد . نددانسته  بود

افزايش  بازده  ) ١٩٨٢(افزايش  وزن  زنده  و سنتس  و همكاران  
.غذايي  را با افزايش  وزن  بدن  در زمان  كشتار گزارش  كرده اند  

ضريب  تبديل  غذايي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  نسبت  به  بره هاي  
.  روز كمتر بود١٠٥ و ٩٠، ٧٥ي  پروار دنبه دار در مدت ها

اختالف  معني داري  براي  ضريب  تبديل  غذايي  بين  بره هاي  
  روز وجود داشت  ٧٥قطع  دنبه  شده  و دنبه دار در مدت  پروار 

)٠٥/٠ P< در مدت هاي  متفاوت  پروار بازده  غذايي  بره هاي  ). 
دار بود و بهترين  بازده  قطع  دنبه  شده  نيز بهتر از بره هاي  دنبه 

 روز و ٧٥غذايي  براي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  در مدت  پروار 
 روز بود ١٠٥كمترين  آن  براي  بره هاي  دنبه دار در مدت  پروار 

.كه  تفاوت  بين  آنها معني دار بود  

لذا در سنين  پائين تر و براي  بره هاي  قطع  دنبه  شده  علت  آن  
به  لحاظ  استفاده  بهتر از مواد غذايي  جهت  تبديل  به  مي تواند 

زيراكه  در . اندامهايي  از بدن  باشد كه  رشد سريعتري  دارند
برخي  از مطالعات  گزارش  شده  كه  طول  دوره  پروار و وزن  
نهايي  پرواربندي  اثر معني داري  بر بازده  و ضريب  تبديل  
 غذايي  داشته 
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).٢٨ ،١١، ٥، ١( است    

با توجه  به  تأثير قطع  دنبه  بر افزايش  وزن  روزانه  دوره  پروار، 
 ، وزن  نهايي  و افزايش  وزن   ، بازده  غذاييضريب  تبديل  غذايي

دوره  پروار مي توان  نتيجه  گرفت  كه  قطع  دنبه  بره هاي  نر لري  
 وزن  نهايي  و وزن  روزانه  و بختياري  منجر به  افزايش  معني دار

افزايش  وزن  دوره  پروار گرديده  و به  طور مشخصي  باعث  
 . بهبود ضريب  تبديل  و بازده  غذايي  دوره  پروار شده  است

مدت  پروار بر وزن  نهايي  و كل  افزايش   عليرغم  تأثير معني دار
وزن  دوره  پروار ولي  اثر معني داري  بر افزايش  وزن  روزانه  

 . ه  پروار، ضريب  تبديل  و بازده  غذايي  دوره  پروار نداشتدور

بنابراين با توجه به نتايج اين تحقيق در نتيجه  به  منظور 
افزايش  كميت  وزن  نهايي  و افزايش  وزن  روزانه  دوره  پروار و 
بهبود ضريب  تبديل  غذايي  دوره  پروار عمل  قطع  دنبه  بره هاي  

. روز پيشنهاد  مي گردد٧٥ با مدت  پروار  نر لري  بختياري  

 سپاسگزاري
بدينوسيله از مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام و معاونت 
امور دام و ايستگاه توسعه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري 

بختياري  كشاورزي استان چهارمحال و بختياري سازمان جهاد
راي اين تحقيق به خاطر فراهم نمودن كليه امكانات جهت اج

.گردد صميمانه تشكر و قدرداني مي  
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SUMMARY 
 

Growth rate of 60 Lori-Bakhtiari single male lambs were assigned to a 
completely randomized design with two factors. The factors were tail status 
(with and without fat tail) and fattening period ( 75,90, 105 days). Lambs were 
alternately docked by the use of rubber rings at the begining of the second day 
of birth. Lambs were weaned at 90±5 days of age and randomly divided into 
three groups of 75, 90 and 105 days of feedlot while being kept in individual 
boxes. The results showed that tail status did not influence the preweaning trait. 
Docked and undocked lambs were not significantely different for weaning as 
well as daily gain from birth to weaning. Daily weight gain, final weight, and 
thus total weight gain during the fattening period were influenced by tail status, 
so that daily weight gain, final weight and total weight gain of docked male 
lambs were significantly higher than yhouse in undocked male lambs (P<0.05). 
Docked lambs were significantly superior in feed conversion as compared to 
undocked lambs. Feed efficiency in docked lambs was 1.28 percent higher than 
in undocked lambs (P<0.05). The length of the fattening period had significant 
effect on gain and final weight, but did not influence daily live weight gain and 
feed conversion during the fattening period. In conculsion, in order to increase 
production through increasing final weight, daily weight gain and improvement 
of feed conversion during the fattening period, docking togheter with 75 days 
of fattening period in Lori-Bakhtiari lamb is recommended. 

Key words: Docking, Feedlot Period , Growth, Lamb. 

 


