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 محمد پناه
1
  منوچهر سوري،

*2 
 زرديو سمیرا وره
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(E-mail: m.souri@razi.ac.ir)

  13/12/90: رش مقالهی ، تاریخ پذ26/4/89: تاریخ وصول مقاله

  

چکیده

  

 ) ±3/1(ترتیب ه با وزن اولیه ب)  رأس ماده10 رأس نر و 10( نژاد سنجابی  از یک ماه میانگین سن باه شیرخوار رأس بر20تعداد 

مورد   بررسی اثر یک جیره تکمیلی بر ماده خشک مصرفی، سرعت رشد و خصوصیات الشه              به منظور   کیلوگرم 6/11 )±9/0( و   4/13

شیر ( کنترل   ، تصادفی در یکی از دو گروه غذایی        و به طور   ندبندي شد گروهنده   هر جنس براساس وزن ز     يهابره. قرار گرفت استفاده  

 کـامالً تـصادفی و بـه     یک طـرح قالبدر )  یونجه و کنسانتره و دسترسی آزاد بهشیر مادر(یا تکمیلی )  یونجه دسترسی آزاد به مادر و 

 براي بررسی خصوصیات    هاتمام بره  ،دورهو در پایان     ثبت روزگی   130 تا سن    هابرهرشد  .  داده شدند  پرورش 2  2 فاکتوریل   روش

افزایش وزن روزانه   ). >01/0P( بود   )گرم 539( هاي ماده  بیشتر از بره   )گرم 685( هاي نر میانگین شیر مصرفی بره    .الشه ذبح گردیدند  

 ) گـرم 145 در مقابل 259(اي گروه کنترل ههاي گروه تکمیلی بیشتر از برهو بره)  گرم163  در مقابل 240(ها  هاي نر بیشتر از ماده    بره

 نتـایج نـشان داد کـه       .)>01/0P ( بود  بیشتر هاي گروه کنترل   بره نسبت به هاي نر و ماده گروه تکمیلی       برهالشه  چربی   .)>01/0P (بود

   .ها گردید در برهافزایش ذخیره چربی خصوصیات الشه و جیره تکمیلی باعث بهبود سرعت رشد،

  

س، خصوصیات الشه، سرعت رشد، مصرف شیر، نژاد سنجابیجن :کلمات کلیدي
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                                 

ـ  ،روزگیبره پس از تولد تا هفت      شـیر  از طـور کامـل    ه   ب

مـواد   سـایر  اسـتفاده از     ،پس از ایـن سـن     . کندتغذیه می مادر  

 عمـده تدریج ایـن مـواد بخـش        ه   ب وشود  میشروع  خوراکی  

. دهدمی تشکیل    را هفتگیچهارخوراك روزانه حیوان در سن      

هـاي   مراتـع و چراگـاه     ازگوسـفند   راي چراي   بدر مناطقی که    

خـصوص  هب(  غذایی در دسترس    منابع ،شود استفاده می  طبیعی

هاي در حـال     نیاز غذایی بره   )در مناطق خشک و نیمه خشک     

 تحریک رشـد   برايرسد به نظر می   لذا ،کندرا تأمین نمی  رشد  

 سرعت رشد و    افزایششکمبه و افزایش جذب مواد مغذي و        

هـاي تکمیلـی در دوران      جیـره   اسـتفاده از   ،الشـه بهبود کیفی   

ثر در این مورد    ؤمهمترین عامل م  . )9 (باشد ثرؤمشیرخوارگی  

 زیـاد   اگرچـه ). 5( پروتئین و انرژي جیره تکمیلی است        میزان

 موجـب    ممکـن اسـت     انرژي و پروتئین جیره تکمیلـی      بودن

 ،ها شودافزایش میزان چربی الشه و کاهش کیفیت گوشت بره        

تواند موجب بهبود کیفـی     می جیره    انرژي و پروتئین   عادلت اما

هـدف از   ). 8 و   1 (باشدهاي در حال رشد     بره افزایش وزن و  

 بررسی تأثیر تغذیه تکمیلی بر سرعت رشـد      ،تحقیقانجام این   

 نژاد سـنجابی     نر و ماده   شیرخوارهاي  و خصوصیات الشه بره   

  .بود

  

  هامواد و روش

ش گوسـفند و بـز دانـشکده         در ایستگاه پرور   تحقیقاین  

از اوایـل   و کرمانـشاه  سـتان شهر  در کشاورزي دانـشگاه رازي   

بـراي   . انجـام شـد  1388سال  خرداد اول تا 1387 سال  اسفند

متولد نژاد سنجابی  شیرخوار   رأس بره    20 تعداد   از ،این منظور 

با میـانگین وزن زنـده بـه        )  رأس ماده  10 رأس نر و     10 (بهار

کیلـوگرم و بـا میـانگین       6/11 )±8/0(  و 4/13 )±3/1(ترتیب  

 بر اسـاس     هر جنس  يها بره  در ابتدا  .شد استفاده    روز 30سن  

 در یکـی    به طور تصادفی   و   گروه تقسیم شده   به دو     زنده وزن

 پـنج  رأس بـره نـر و   پـنج هر گروه شامل (از دو گروه غذایی  

و  )مادر و دسترسی آزاد به یونجـه       شیر( کنترل )رأس بره ماده  

منظور  )شیر مادر، دسترسی آزاد به یونجه و کنسانتره       ( تکمیلی

به نسبت   کنجاله سویا  شامل جو، ذرت و    جیره تکمیلی . شدند

   و پروتئینخامانرژي  با غلظتدرصد  20 و   40،  40ترتیب  ه  ب

 هـر کیلـوگرم      گـرم در   160و  کالري   مگا 52/4 ترتیبه   ب خام

   .)1جدول  (ماده خشک بود

  

 جیره غذایی ترکیب شیمیایی- 1جدول 

  ماده غذایی

  ماده خشک

(%)

  چربی

(%)

  خاکستر

(%)

  پروتئین

(%)

  انرژي خام

)کیلوگرم ماده خشک مگاکالري بر(

4/195/51/42/60/5شیر

5/924/17/21/124/4جو

9/890/53/18/65/4ذرت

3/924/19/62/437/4کنجاله سویا

9/939/08/86/173/3یونجه

ها روزانـه در دو     براي تعیین شیر مصرفی، هر یک از بره       

نوبت صبح و بعدازظهر به مدت یک سـاعت بـا مـادر خـود               

از . همراه شده و قبل و بعـد از مـصرف شـیر تـوزین شـدند               

تفاضل دو وزن زنده، میـزان شـیر مـصرفی روزانـه هـر بـره                

 ها روزانه در دو نوبت صبح و بعد از        خوراك بره . محاسبه شد 

ظهر بعد از شیر خوردن، توزین و در آخورهاي جداگانه براي    

آوري و  باقیمانده خوراك روزانه جمع   . هر گروه قرار داده شد    

در پایــان هــر هفتــه، از خــوراك مــصرفی و . تــوزین گردیــد
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 هاي شیرخواراثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات الشه بره: پناه و همکاران

باقیمانده آن براي تعیین ماده خشک و پروتئین خام و در پایان 

ــ   ــین ترکیــب ش ــراي تعی ــاه، از شــیر مــصرفی ب   یمیاییهــر م

ها ذبح و اجـزاي     برهتمام   ، روز 100پس از   . برداري شد نمونه

الشه . الشه و غیرالشه پس از جدا شدن از الشه توزین شدند          

و سپس در دماي گردید هر بره بالفاصله پس از کشتار توزین  

گراد به مدت یک شب نگهداري و در روز         چهار درجه سانتی  

ر الشه براسـاس روش     ه. شدگیري  بعد وزن سرد الشه اندازه    

معمول از گردن تا دم به دو نیمه مساوي تقسیم شد و مطـابق            

هاي متریـک روي آن انجـام شـد         گیريروش استاندارد اندازه  

 در قالب یک طرح کامالً GLMهاي حاصل به روش داده). 2(

با ) دو جیره و دو جنس     (2  2تصادفی و به روش فاکتوریل      

تجزیه و تحلیـل    ) 1(  مدل آماري   و SPSSافزار  استفاده از نرم  

  :گردید

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + eijk                                                                  

    1(

 ام جیـره و     i مشاهده مربوط به سطح      Yijkدر این رابطه،    

اثر  Aiکل مشاهدات،   میانگین   k، µ ام جنس در تکرار      jسطح  

 eijk و    جـنس  و اثـر متقابـل جیـره        ABij،  اثر جـنس   Bj،  جیره

هاي اثرات اصلی از براي مقایسه میانگین  .  بود  آزمایشی خطاي

اثـرات متقابـل بـین    . اي دانکن اسـتفاده شـد   آزمون چند دامنه  

دار اثرات اصلی نیز تجزیه و تحلیل شد و در مواردي که معنی     

                                .نهایی حذف شدآماري نبود از مدل 

  

نتایج و بحث

  مصرف ماده خشک و افزایش وزن روزانه

سـن  (ها در هفتـه اول آزمـایش     میانگین شیر مصرفی بره   

 گرم در روز بـود کـه پـس از آن بـه              612) هایک ماهگی بره  

کـاهش  ) هاسن سه ماهگی بره   (تدریج تا هفته هشتم آزمایش      

وه کنتـرل   گر تفاوت میانگین شیر مصرفی در     ).1 شکل(یافت  

 هـاي نـر   بره میانگین شیر مصرفی     امانبود،   دارو تکمیلی معنی  

 در ایـن  میـانگین شـیر مـصرفی    . هـاي مـاده بـود     بیشتر از بره  

و هاي هنـدي  آزمایش بیشتر از میانگین گزارش شده براي بره     

   بـــومی و مرینـــوس دورگهـــاي کمتـــر از آن در بـــره 

  ).10 و 7، 5 (باشدمی
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  ) در روزگرم(ها در طی دوره آزمایشرفی بره میانگین شیر مص- 1شکل 

هاي  مصرف ماده خشک و پروتئین در برهمیانگین روزانه

نـسبت مـاده خـشک      . )2جـدول   ( گروه تکمیلی بیـشتر بـود     

 86 و   14مصرفی از شیر و یونجه براي گروه کنترل به ترتیب           

 مصرف بودن  کمتر .ودب درصد   21 و   11 و براي گروه تکمیلی   

 ،بـود   خوراك متراکم  مصرفاز  یونجه در گروه تکمیلی ناشی      

 درصد کـل مـاده      68 حدودکه این بخش از خوراك،      طوريهب

 رسـد کـه   به نظـر مـی    . داد تشکیل می   را هاخشک مصرفی آن  

 میـزان    خـوراك متـراکم     انرژي کافی از طریـق     مینأتدرنتیجه  

 زیـرا   ،شـد ی بیـشتر    هاي گروه تکمیلـ   خوراك مصرفی در بره   

تأمین انرژي قابل هـضم کـافی سـبب تحریـک رشـد بافـت               

 افـزایش    و هـا د عملکرد میکروارگانیسم  پوششی شکمبه، بهبو  

  ).9 (شودسرعت هضم و مصرف خوراك می
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  

  هاي نژاد سنجابی میزان مصرف ماده خشک، پروتئین و ضریب تبدیل خوراك در بره- 2جدول 

  

  تکمیلی  کنترل    

      تأمین شده توسطک ماده خش

  123  114    )گرم در روز( شیر

  236  689    )گرم در روز(یونجه 

  751  -    )گرم در روز(کنسانتره 

  1110  803    )گرم در روز(کل ماده خشک 

  185  136    )گرم در روز(پروتئین مصرفی 

  3/4  5/5    ) کیلوگرم افزایش وزن زندهيکیلوگرم غذا به ازا(ضریب تبدیل خوراك 

    

ــدار    ــشتر از مق ــه بی ــزایش وزن روزان ــانگین اف  در آنمی

میـانگین   .)1() 3جـدول   ( دار غیرایرانـی بـود    گوسفندان دنبه 

هـاي مـاده و در      هاي نر بیشتر از بره    افزایش وزن زنده در بره    

 بـود   هـاي گـروه کنتـرل     هاي گروه تکمیلی بیـشتر از بـره       بره

)01/0P< .(بیشتر خوراك متراکم و مصرف ماده خشک        مینأت 

 روزانه که افزایش وزن سبب شدهاي گروه تکمیلی    بره توسط

نتـایج  . باشـد هـاي گـروه کنتـرل بیـشتر          با بره  آنها در مقایسه  

 که دسترسی آزاد بـه شـیر و خـوراك           دهدتحقیقات نشان می  

متراکم با تعادل مناسب پروتئین و انرژي سبب بهبود رشد در           

  ).7( شودمیپس از شیرخوارگی و دوران شیرخوارگی 

  

  

  هاي نژاد سنجابی میانگین وزن زنده و شیر مصرفی بره- 3 جدول

  

  وزن زنده اولیه    

  )کیلوگرم (

  وزن زنده نهایی

  )کیلوگرم(

  روزانهافزایش وزن 

  )گرم(

  شیر مصرف 

  )گرم در روز(

  612 ± 1/19  202 ± 3/6  7/32 ± 3/1  5/12 ± 8/0    کل

NS  ****NS    جیره غذایی

  3/12 ± 5/1    کنترل
b

7/2 ± 8/26
b

3/14 ± 145   6/41 ± 588 

  8/12 ± 6/0    تکمیلی
a

9/1 ± 7/38  
a

7/16 ± 259  1/28 ± 635  

******NS    جنس

  4/13 ± 3/1    نر
a

8/2 ± 5/37  
a

0/23 ± 240  
a

3/32 ± 685  

  6/11 ± 8/0    ماده
b

4/2 ± 0/28  
b

5/18 ± 163   
b

3/20 ± 539  

  .)>05/0P( دار است حروف متفاوت معنیباک از اثرات اصلی  هر ی میانگین تفاوت،در هر ستون

*

 و 
**

  .دار نیستها معنیتفاوت میانگین - NS .دار استمعنی  درصد1 و 5ها در سطوح به ترتیب تفاوت میانگین - 
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 هاي شیرخواراثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات الشه بره: پناه و همکاران

  خصوصیات الشه و اجزاي بدن

 از نظر شیمیایی و     آن ترکیب    از تولد تا بلوغ     بدن با رشد 

وزن تفـاوت میـانگین     ). 7 (کنـد ک تغییر می   قابل تفکی  ياجزا

 يکشتار، وزن بدن خالی، وزن الشه گـرم و سـرد، وزن اجـزا       

هـاي گـروه    اي و میـزان افـزایش وزن الشـه در بـره           غیرالشه

ها هاي نر نسبت به مادهتکمیلی نسبت به گروه کنترل و در بره

هـاي گـروه    همچنین بازده الشه در بره    . )4جدول  (بیشتر بود   

 در دو جـنس      تفـاوت آن   امـا  ،)>01/0P(لی بیشتر بـود     تکمی

در مـورد اثـر      سـایر گزارشـات   این نتایج بـا     . نبودداري  معنی

 . ) 3 ( الشه مطابقت داردتغذیه تکمیلی و جنس بر خصوصیات 

هـاي  اگرچه در برخی از نژادهاي گوسفند بازده الشه در بـره          

 وزن   ولی عمومـاً   ،هاي نر گزارش شده است    ماده بیشتر از بره   

هاي مـاده و مقـدار    برهازبیشتر  هاي نر برهبدن و اجزاي الشه  

  ). 6 و 3 (است کمتر آنچربی 

  

  هاي نژاد سنجابی میانگین صفات الشه بره- 4 جدول

  

    

وزن کشتار

  )کیلوگرم(

  وزن بدن خالی

)کیلوگرم(

  گرم وزن الشه

  )کیلوگرم(

  وزن الشه سرد

  )کیلوگرم(

  اي وزن اجزاي غیرالشه

  )لوگرمکی(

  

  4/19 ± 8/0  1/13 ± 5/0  3/13 ± 5/0  6/26 ± 0/1  7/32 ± 3/1    کل
  

    جیره
**  ********

    کنترل
b

7/2 ± 8/26  
b

1/2 ± 1/20  
b

0/1 ± 2/10  
b

0/1 ± 1/10  
b

7/1 ± 5/16  
  

    تکمیلی
a

9/1 ± 7/38  
a

7/1 ± 1/33  
a

7/0 ± 6/16  
a

7/0 ± 0/16  
a

2/1 ± 4/22  
  

    جنس
**********

    نر
a

8/2 ± 5/37  
a

8/2 ± 5/30  
a

2/1 ± 9/14  
a

2/1 ± 7/14  
a

6/1 ± 6/22  
  

    ماده
b

4/2 ± 0/28  
b

3/2 ± 8/22  
b

2/1 ± 6/11  
b

1/1 ± 4/11  
b

2/1 ± 3/16  
  

  

ها و دستگاه گوارش خـالی       کلیه ،وزن سر، قلب   میانگین

وزن پوست، دنبه،   نترل بیشتر از گروه تکمیلی ولی       در گروه ک  

کمی در گروه تکمیلی بیشتر از گـروه        کبد و چربی محوطه ش    

 دو  تفاوت در یک از موارد فوق     در هیچ . )>05/0P( کنترل بود 

بیـشتر در   وزن چربی   ). 5جدول  (  نبود دارجنس تفاوت معنی  

دهد که  هاي گروه تکمیلی نشان می    محوطه شکمی و دنبه بره    

 سـاخت   بـراي  جیـره تکمیلـی      مصرفمازاد انرژي حاصل از     

هاي برهدر  اگر   . است مصرف شده در بدن   چربی و ذخیره آن     

، مازاد پروتئین   باشد درصد   11پروتئین خام بیش از      شیرخوار

شده و سبب بیشتر شدن ذخیـره       به عنوان منبع انرژي استفاده      

  ).9( شودچربی می

   الشه و خصوصیات ماهیچه فیله صفاتگیري ظاهرياندازه

ه هـاي گـرو  طول بدن، عمق سینه و محیط سـینه در بـره         

ــره ــشتر از ب ــی بی ــود  تکمیل ــرل ب   ).>01/0P(هــاي گــروه کنت

ها بیشتر  هاي نر عرض سینه و عمق سینه نسبت به ماده         بره در

تـوان بـه    هـاي روي الشـه مـی      گیرياز اندازه ). >05/0P(بود  

. عنــوان شــاخص بــراي میــزان رشــد حیــوان اســتفاده نمــود

زن الشه  ها با وزن زنده قبل از کشتار و و        همبستگی این اندازه  

  . زیاد است

تفاوت میانگین عرض و عمق ماهیچه راسـته و فیلـه در            

دار بـود   هاي گروه تکمیلی نسبت بـه گـروه کنتـرل معنـی           بره

)01/0P< .(        ها عمق ماهیچه راسته و فیله در نرها بیشتر از ماده

 ارزش ماهیچه در الشه بیشترین و    ،طورکلیهب ).6جدول  ( بود

زه و حجم ماهیچه راسـته و فیلـه         اندا. استخوان کمترین است  

به عنوان شاخصی مهم براي رشد ماهیچه در گوسـفند مـورد            

افزایش سـطح ماهیچـه راسـته و فیلـه بـا            . شودنظر گرفته می  

بطه مثبت و خطی دارد و به نظر      افزایش وزن قبل از کشتار، را     

هـاي گـروه   رسد تغذیه بهتر و وزن قبل از کشتار بیشتر بره    می

هـاي  ایش عرض و عمق این ماهیچه در بـره  زتکمیلی سبب اف  

نتایج مـشابه نیـز در بررسـی سـطح         . گروه تکمیلی شده باشد   

  ). 4( هاي خیري مشاهده شده استماهیچه راسته در بره
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  

  )شتار قبل از کزنده کیلوگرم وزن  ازايگرم به(هاي نژاد سنجابی  برههاي مختلف بدن و قسمتهااندامنسبی وزن میانگین  - 5 جدول

  

    

  کبد  هاکلیه  قلب  دنبه  پوست  سر

  چربی

  محوطه شکمی

دستگاه گوارش

  خالی

  0/79 ± 4/1  4/7 ± 5/0  6/17 ± 3/0  1/3 ± 1/0  8/4 ± 1/0  9/79 ± 8/3  9/123 ± 0/3  1/53 ± 9/0    کل

    جیره
**************

  کنترل
a

8/1 ± 5/59  
b

2/3 ± 8/116  
b

8/5 ± 9/44  
a

1/0 ± 1/5  
a

1/0 ± 4/3  
b

5/0 ± 4/16  
b

5/0 ± 1/4  
a

4/2 ± 5/87  

    تکمیلی
b

6/0 ± 8/46  
a

8/4 ± 0/131  
a

4/5 ± 0/115  
b

1/0 ± 5/4  
b

1/0 ± 8/2  
a

3/0 ± 8/18  
a

1/1 ± 6/10  
b

7/1 ± 5/70  

NSNSNSNSNSNSNSNS    جنس

  0/77 ± 9/2  2/6 ± 9/0  3/17 ± 4/0  0/3 ± 1/0  8/4 ± 1/0  8/86 ± 5/12  0/124 ± 6/4  6/51 ± 3/2    نر

  9/80 ± 9/3  5/8 ± 6/1  0/18 ± 6/0  2/3 ± 1/0  7/4 ± 2/0  0/73 ± 0/13  8/123 ± 9/4  7/54 ± 5/2    ماده

  .)>05/0P(دار است  تفاوت میانگین هر یک از اثرات اصلی با حروف متفاوت معنی،در هر ستون

*

 و 
**

   .دار نیستها معنیتفاوت میانگین -NS.دار استمعنی  درصد1 و 5ها در سطوح به ترتیب تفاوت میانگین - 

  

  

  )رمتسانتی (هاي نژاد سنجابیبره خصوصیات ماهیچه فیله  میانگین اندازه اجزاي الشه و- 6 جدول

  

    
  هاي کمی الشهاندازه

  
  خصوصیات ماهیچه فیله

    

  محیط سینه  عمق سینه  عرض سینه  طول بدن

  

  یله روي فضخامت چربی  بیشترین عمق  بیشترین عرض

  6/0 ± 2/0  3/2 ± 1/0  1/5 ± 1/0    1/70 ± 0/1  0/24 ± 3/0  2/8 ± 2/0  6/42 ± 0/1    کل

    جیره
**  

NS  
****  ****

NS

    کنترل
b

7/1 ± 2/38  3/0 ± 3/8
b

4/0 ± 9/21  
b

9/1 ± 8/65  
b

2/0 ± 7/4  
b

1/0 ± 1/2  1/0 ± 2/0  

    تکمیلی
a

2/1 ± 1/47  3/0 ± 2/8  
a

7/0 ± 2/26  
a

1/1 ± 4/74    
a

1/0 ± 5/5  
a

1/0 ± 5/2  5/0 ± 1/1  

NS    جنس
**

NSNS**NS

  5/44 ± 0/2    نر
a

2/0 ± 9/8  
a

9/0 ± 0/25  7/1 ± 3/72    2/0 ± 2/5  
a

1/0 ± 5/2  5/0 ± 9/0  

  8/40 ± 0/2    ماده
b

3/0 ± 6/7  
b

8/0 ± 1/23  2/2 ± 9/67    2/0 ± 0/5  
b

1/0 ± 0/2  1/0 ± 4/0  

  .)>05/0P( دار استاز اثرات اصلی با حروف متفاوت معنی تفاوت میانگین هر یک ،در هر ستون

*

 و 
**

  .دار نیستها معنیتفاوت میانگین - NS. دار استمعنی  درصد1 و 5ها در سطوح به ترتیب تفاوت میانگین - 
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 هاي شیرخواراثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات الشه بره: پناه و همکاران

يگیرنتیجه                                

 در نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از جیره تکمیلی

دوران شیرخوارگی توأم با دسترسی آزاد به شیر مادر و علوفه           

با کیفیت باال سبب افزایش سـرعت رشـد و بهبـود برخـی از            

 امـا در    ،هـا مـی گـردد     خصوصیات کمی و کیفی الشه در بره      

هاي تغذیـه شـده از ایـن جیـره داراي میـزان             مقابل، الشه بره  

  .چربی بیشتري می باشند

  

                               References

1 . Atti N and Mahouachi M (2009) Effects of feeding 

system and nitrogen source on lamb growth, meat 

characteristics and fatty acid composition. Meat 

Science. 81: 344-348.

2 . Colomer-Rocher F, Morand-fehr P and Kirton AH 

(1987) Standard methods and procedures for goat 

carcass evaluation, Joiting and tissue separation. 

Livestock Production Science. 17: 149-159.

3 . Haddad SG and Husein MQ (2004) Effect of dietary 

energy density on growth performance and 

slaughtering characteristics of fattening Awassi lambs. 

Livestock Production Science. 87: 171-177.

4 . Karim SA, Porwal K, Kumar S and Singh VK (2007) 

Carcass traits of kheri lambs maintained on different 

system of feeding management. Meat Science. 76: 

395-401.

5 . Karim SA, Santra A and Sharma VK (2001)

Pre-weaning growth response of lamb fed creep 

mixture with varying levels of energy and protein. 

Small Ruminant Research. 39: 137-144.

6 . Mahgoub O and Lodge GA (1994) Growth and body 

composition of Omani sheep. 1. Live weight growth 

and carcass and non-carcass characteristics. Animal 

Production. 58: 365-372.

7 . Morand-Fehr P (2005) Recent developments in goat 

nutrition and application: Areview. Small Ruminant 

Research. 60: 25-43.

8 . Popova T (2007) Effect of the rearing system on the 

fatty acid composition and oxidative stability of the M. 

Longissimus lumborum and M. semimembranosus in 

lambs. Small Ruminant Research. 71: 150-157.

9 . Santra A and Karim SA (1999) Effect of protein levels 

in creep mixture on nutrient utilization and growth 

performance of Pre-weaner lambs. Small Ruminant 

Research. 33: 131-136.

10 . Singh G (1997) Non-genetic effect on milk yield of 

rambouillelt and Bharat Merino ewes and the 

associated growth of their lambs. Animal Science. 67: 

726-729.

39



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

Journal of Animal Production, Vol. 14, No. 1, Spring & Summer 2012

The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics

of suckling lambs

M. Panah 1, M. Souri *2 and S. Varahzardi 1

(E-mail: m.souri@razi.ac.ir)

Abstract

20 one-month-old Sanjabi suckling lambs (ten males and ten females with initial liveweight of 

13.4 ± 1.3 and 11.6 ± 0.9, respectively) were used to assess the effect of ad libitum creep mixture 

on dry mater intake, live weight gain and carcass characteristics. The lambs were blocked within 

sex according to their live weight and randomly allocated to one of two treatments, control (free 

suckling and free choice of alfalfa) or supplementary (ad libitum creep mixtures with free suckling 

and free choice of alfalfa) in a 2 × 2 factorial arrangement. The study was continued for 100 days 

and at the end of the experimental period, all lambs were slaughtered to assess carcass 

characteristics. Average daily milk intake of males was higher than females (P< 0.01). Daily live

weight gain (g/d) was significantly (P< 0.01) higher in males than females (240 vs. 163 g/d) and in 

the supplementary group than the control (259 vs. 145 g/d). Fat tissue in both male and female 

lambs in supplementary group was significantly (P< 0.01) more than that in the control. It could be 

concluded that the creep mixture diet improved growth rate and carcass characteristics and the fat 

content of the lambs.

Keywords: Carcass characteristics, Growth rate, Milk intake, Sanjabi breed, Sex
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