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اثر اخته کردن بر عملکرد ،برخی فراسنجههای پالسما و
ویژگیهای الشۀ بزغالههای مرخز
2
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1دانشجوی دکتری تخصصی و 2استاد گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
تاریخ دریافت95/4/4 :؛ تاریخ پذیرش95/6/27 :
چکیده1

سابقه و هدف :اخته کردن نشخوارکنندگان بهعنوان یک ابزار مدیریتی از دیرباز مورد توجه پررورش دننردگان
قرار داشته و پیآمدنای آن بر عملکرد رشد و تا حد کمتری بر ویژگینای الشه در گاو و گوسفند مورد بررسی
قرار گرفته است .در نر حال اطالعات ما از تأثیر این عمل بر عملکرد رشد و به ویژه بر ویژگینای الشۀ برز و
روند انباشت چربی در بدن محدود است .پژونش حاضر با ندف بررسی تأثیر اخته کردن بر عملکررد رشرد و
برخی ویژگینای الشۀ بزغالهنای نژاد مرخز به انجام رسید.
مواد و روشها :این پژونش در قالب طرح کامالً تصادفی با دو تیمار و نشرت تکررار برا اسرتفاده از  16رأس
بزغالۀ نر نژاد مرخز انجام شد .اخته کردن بزغالهنا با اسرتفاده از حلهرهنرای السرتیکی ررورت گرفرت .جیرر
آزمایشی بر اساس جداول انجمن ملی تحهیهات ( )2007تنظیم گردید و بزغالهنا به مدت  119روز با آن تغذیه
شدند .میزان خوراک مصرفی نر بزغاله به رورت روزانه و افزایش وزن و ضریب تبدیل خروراک بره ررورت
مانیانه محاسبه شدند .بهمنظور تعیین غلظت برخی فراسنجهنای خونی ،در روزنای  60 ،1و  119آزمایش از
ورید وداج بزغالهنا خونگیری بهعمل آمد و در انتهای دور پروار چهار بزغاله از نر تیمار کشتار و وزن اجزای
غیرالشهای ،با تأکید بر بافتنای چربی داخلی و برخی ویژگینای الشه شامل وزن و دررد الشه ،وزن قطعات
الشه ،کانش وزن در اثر سرد شدن الشه ،ضخامت چربی زیرپوستی و سطح مهطع عضلۀ راسته مرورد ارزیرابی
قرار گرفتند.
یافتهنا :نتایج نشان داد که اخته کردن بزغالهنای مرخز افت معنیدار فراسنجهنرای عملکرردی شرامل میرانگین
*نویسنده مسولr_naseri_h@yahoo.com :
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خوراک مصرفی ،میانگین افزایش وزن روزانه و افزایش ضریب تبدیل خوراک را به دنبال داشت .با ایرن وجرود
اخته کردن بزغالهنا تأثیر معنیداری بر غلظت فراسنجهنای آلبومین ،کرراتینین ،پرروتنین کرل ،اوره ،کلسرترول،
تریگلیسرید ،لیپوپروتنیننای با چگالی باال و پایین نداشت .وزن بدن خالی و وزن الشهنرای سررد و گررم در
بزغالهنای اخته شده در سطوح تمایل به معنیداری از مهادیر کمترری در مهایسره برا بزغالرهنرای اختره نشرده
برخوردار بود .وزن بافت چربی بطنی در بزغالهنای اخته شده به طرور معنریداری بیشرتر از گرروه کنتررل برود
( .)P<0/05در بین قطعات الشه نیز وزن خالص کتف و کمر در بزغالهنای اخته شده به طور معنیداری کمتر از
گروه کنترل ،اما دررد وزن پای عهب از وزن نیمۀ چپ الشه بیشتر از گروه کنترل بود ( .)P<0/05از نظر دیگر
ویژگینای الشه شامل کانش وزن در اثر سرد شدن الشه ،ضخامت چربی پشت و سطح مهطرع عضرلۀ راسرته
تفاوتی در بین تیمارنای آزمایشی مشانده نشد.
نتیجهگیری :اخته کردن بزغالهنای مرخز سبب کانش عملکرد تولید گردید و میتوان بیان داشت که اخته
کردن این دام فاقد توجیه اقتصادی است.
واژههای کلیدی :اخته کردن ،بزغالهنای مرخز ،عملکرد تولید ،فراسنجهنای پالسما ،ویژگینای الشه
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مقدمه
اخته کردن یکی از روشنای مدیریتی است که بهمنظور کانش شدت رفتارنای تهاجمی ،فعالیرت
جنسی و تسهیل کنترل دام اجرا میشرود ( .)49پرژونشنرای متعرددی بره مهایسرۀ عملکررد رشرد و
ویژگینای الشۀ گاو و گوسفند در برین دامنرای اختره شرده و اختره نشرده پرداخترهانرد ( 12و .)40
بهطورکلی دامنۀ تفاوتنای عملکردی از عردم تأثیرگرذاری ترا کرانش برازد خروراک متغیرر بروده و
گزارشنایی مبنی بر افزایش عملکرد دام بر اثر اخته کردن بسیار نادرند ( .)22نتایج پژونشنای انجام
شده از دنۀ  1940تا کنون در زمینۀ ارزیابی تأثیر اخته کردن بر عملکرد و کیفیت الشۀ نشخوارکنندگان
نیز نشان میدند که دامنای نر اختهنشده با سرعت بیشتری رشد کرده ،با بازدنی بیشرتری از خروراک
استفاده کرده و الشهنایی با ارزش اقتصادی بیشتر (بخش قابل فروش بیشتر) ،چربری کمترر و گوشرت
قرمز بیشتر ،در مهایسه با دامنای نر اختهشده ،تولید میکنند ( 4و  .)24اما اخته کردن دامنا ،ررفنظر از
مسائل مدیریتی که به تغییر رفتار آننا و تسهیل کنترل آن باز میگردد ،اثرات مثبتری برر کیفیرت الشره
دارد ( 28و  .)40با این وجود پژونش نای انجام شرده روی بزنرا سرهم بسریار انردکی در تولیرد ایرن
اطالعات داشتهاند .از نتایج بدست آمده در این دام میتوان به گزارش ارائه شده در بزنای بروئر مبنری
بر دو برابر بودن میانگین افزایش وزن روزانه در دور پس از شیرگیری در بزغالهنرای اخترهنشرده ،در
مهایسه با بزغالهنای اخته شده ،اشاره کرد ( .)42در مهابل ،میانگین افزایش وزن روزانه در بزغالرهنرای
نژاد اسپانیش تحت تأثیر اختهکردن بزغالهنا قرار نگرفت و در نر دو گروه در دامنۀ  49ترا  51گررم در
روز قرار داشت ( .)47اخته کردن بزغالهنای آنگلونوبین× بومی تایلند در سن سه مانگی نیز بر رفات
عملکردی شامل وزن پایانی ،میانگین افزایش وزن روزانه ،مصرف خروراک و ضرریب تبردیل خروراک
مؤثر نبود ( .)36مشابه این نتایج ،در بزغالهنای نژاد آرسی-بال ( )18و آدال ( )44نیرز اختره کرردن در
سن سه مانگی تأثیری بر وزن کشتار و میانگین افزایش وزن روزانه نداشت.
تأثیر اخته کردن بر ویژگی نای الشه در گراو و گوسرفند بره خروبی مطالعره شرده اسرت ( ،)7امرا
پژونشنای کمتری به مطالعۀ چگونگی تأثیرپذیری ویژگینای الشۀ بز ،پس از اخته شدن پرداختهاند.
در مواردی عدم تأثیرگذاری اختهکردن بزغالهنا بر وزن کشتار ،وزن الشه ،سطح مهطع راسرته ،1درررد
الشه و ضخامت چربی پشت گزارش شده است ( 27و  .)36در مهابل ،گزارشنایی مبنری برر افرزایش

1. Rib eye area
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معنیدار دررد الشه و نمچنین دررد چربینای کلیروی و لگنری و ضرخامت چربری پشرت ( )43و
افزایش دررد وزن پای عهب در بزغالهنای اختهشده ( )41نیز ارائه شده است.

بز مرخز از نژادنای الیافی ایران بوده که به طور معمول تحت سیستم سرنتی در مناطق رددتانط
ایدا و عداق پرورش داده شده و به منظور تولید الیاف ،شریر و گوشرت از آن بهررهبررداری مریشرود
( .)26پژونشنای انجام گرفته روی این نژاد معطوف به تولید الیاف بوده و متأسفانه علریرغرم سرهم
قابرررل توجررره آن در ترررأمین پرررروتنین حیررروانی بررررای سررراکنین نرررواحی مرررذکور ،ترررا کنرررون
ویژگینای الشۀ تولیدی در این حیوان و عوامل احتمالی مؤثر بر آن مورد بررسی قررار نگرفتره اسرت.
لذا پژونش حاضر با ندف بررسی عملکرد این نژاد در سیستم پرورش فشرده و شناخت ویژگرینرای
الشۀ آن و نیز بررسی تأثیر اخته کردن بر فراسنجهنای مذکور و غلظت فراسرنجهنرای خرونی (شرامل
آلبومین ،کراتینین ،پرروتنین کرل ،اوره ،کلسرترول ،ترریگلیسررید ،لیپروپروتنیننرای برا چگرالی براال،
لیپوپروتنیننای با چگالی پایین) اجرا گردید.
مواد و روشها
حیوانات و مدیریت خوراکدهی :پژونش حاضر در مزرعرۀ تحهیهراتی پرردیس کشراورزی و منرابع
طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به انجام رسید .تعداد  16رأس بزغالۀ نر نژاد مرخز از ایستگاه تحهیهاتی
مرکز تحهیهات کشاورزی استان کردستان واقرع در شهرسرتان دیوانردره برا میرانگین وزنری 13/2±1/6
کیلوگرم در سن سه مانگی خریداری گردید .بزغالهنا به مدت یک نفته به رورت آزاد تغذیه و پرس
از وزن کشی به رورت تصرادفی در دو تیمرار آزمایشری (نشرت تکررار در نرر تیمرار) توزیرع و در
قفسنای انفرادی نگهداری شدند .اخته کردن بزغالهنا در تیمار مربوطه در آغراز دور سرازگاری و برا
استفاده از حلههنای الستیکی رورت گرفت.
جیر آزمایشی بر مبنای جدول احتیاجات انجمن ملی تحهیهات ( )2007تنظیم گردید (جردول .)1
به منظور تنظیم جیره ابتدا مهدار مواد مغذی شامل ماد خشک ،پروتنین خام ،عصار اترری و خاکسرتر
( )2003 ،AOACو فیبر نامحلول در شویند خنثی (ونسوست و نمکراران )1991 ،در اجرزای اررلی
جیره شامل دانۀ جو ،کنجالۀ سویا ،کاه جو و علوفۀ یونجه تعیین گردید .مهردار انرريی قابرلمتابولیسرم
جیره نیز با استفاده از اطالعات ارائه شده در جداول غرذایی انجمرن ملری تحهیهرات ( )2007محاسربه
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گردید .بزغالهنا به مدت  133روز با جیر آزمایشی تغذیه شده و دو نفتۀ آغازین طرح به عنروان دور
سازگاری در نظر گرفته شرد .توزیرع خروراک روزانره در دو نوبرت و در سراعتنرای  9:00و 17:00
رورت گرفت و بزغالهنا در طول دور آزمایش دسترسی آزاد به آب داشرتند .مهردار خروراک توزیرع
شده در نر روز برای اطمینان از کافی بودن مهادیر مصررف انرريی و پرروتنین بررای ترأمین نیازنرای
نگهداری و افزایش وزن و  10دررد خوراک باقیمانده تنظیم گردید.
جدول  . 1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرۀ آزمایشی مورد استفاده در تغذیۀ بزهای مرخز تحت آزمایش
Table 1. Chemical composition of experimental diet used for feeding tested Morkhoz kids
(درصد از مطدۀ خشک)
اجزای جیده
()% of DM

()Diet ingredients
()Dry alfalfa

57.5

رطه جو

()Barley straw

6.1

دانۀ جو

()Barley grain

32.3

یونجۀ خشک

رنجطلۀ تویط
مکمل معدنی†

()Soybean meal

3.2

()Mineral supplement

0.3

()Vitamin supplement

0.3

()Monobasic phosphate

0.1

()Salt

0.2

آنطلیز مواد مغذی

()Nutrients analysis

مطدۀ خشک ()%

()Dry matter

88.4

()Crude protein

14.1

()Neutral detergent fiber

28.5

()Ash

8.2

()No fiber carbohydrate

39.2

()Metabolizable energy

2.4

مکمل

وینطمینه††

فسفطت مونو بطزیک
نمک

پدوتئین خطم ()% of DM
فیبد نطمحلول در شویندۀ خنثی ()% of DM
خطرسند ()% of DM
ردبوهیدراتهطی غیدفیبدی ()% of DM
اندژی قطبل منطبولیسم††† ()Mcal/kg

† در نر کیلوگرم حاوی 180 :گرم کلسیم؛  70گرم فسفر؛  30گرم منیزیوم؛  50گرم سدیم؛  5000میلیگرم منگنز 4000 ،میلیگرم آنرن،
 300میلیگرم مس؛  100میلیگرم ید؛  100میلیگرم کبالت؛  3000میلیگرم روی؛  20میلیگرم سلنیوم.
†† در نر کیلوگرم حاوی 600 :نزار واحد بینالمللی بتاکاروتن 200،نزار واحد بینالمللی کولهکلسیفرول 200،میلیگرم توکوفرول2500،
میلیگرم آنتی اکسیدان.
††† محاسبه شده با استفاده از مهادیر جداول مواد غذایی در .)2007( NRC
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رکوردبرداری و نمونهگیری :در طول دور آزمایش میزان خروراک مصررفی نرر بزغالره بره ررورت
روزانه و افزایش وزن (پس از  16ساعت گرسنگی و پیش از توزیع وعرد خروراک رربح) و ضرریب
تبدیل خوراک به رورت مانیانه محاسبه و ثبت شدند ( .)16در روزنای  60 ،1و  119آزمایش از نرر
یک از بزغالهنا ،قبل از وعد خوراک ربح از طریق سیانرگ وداج خونگیری شد و نمونهنرای خرون
بالفارله به لولهنای حاوی نپارین منتهل و در  3500دور در دقیهه و بره مردت  15دقیهره سرانتریفیوي
شدند .پالسمای حارله در میکروتیوبنای دو میلیلیتری تخلیه و تا زمان انجام آزمایشنرا در دمرای
 -20درجۀ سلسیوس ذخیره شد .غلظت فراسنجهنای اوره ،کراتینین ،آلبومین و پروتنین کرل و غلظرت
فراسنجهنای کلسترول کل ،لیپوپروتنیننای با چگالی باال ،لیپوپروتنیننای برا چگرالی پرایین و ترری-
گلسیرید در پالسما بر مبنای روشنای رنگ سنجی و با استفاده از کیتنای تشرخیص طبری شررکت
پارس آزمون اندازهگیری گردید .شاخص تصلب شراین 1نیز با تهسیم غلظت لیپوپروتنیننای با چگالی
پایین بر غلظت لیپوپروتنیننای با چگالی باال محاسبه گردید (.)8
کشتار و تفکیک الشه :در پایان دور آزمایش ،چهار دام از نر تیمار بهطور تصادفی انتخاب و پرس از
اعمال  16ساعت گرسنگی (دسترسی آزاد به آب) توزین و کشتار شدند .پرس از کشرتار ،سرر ،پانرای
جلو و پانای عهب به طور کامل از بدن جدا شدند .در ادامه الشهنا آویزان شده و ده دقیهه زمان بررای
تخلیۀ کامل خون از بدن در نظر گرفته شد .سپس دیگر اجزای غیر الشهای از بدن جداسرازی و بردین
ترتیب وزن بدن خالی ،پس از کسر وزن محتویات دستگاه گوارش از وزن زنده ،محاسبه و وزن الشرۀ
گرم نیز در فارلۀ یک ساعت پس از کشتار اندازهگیری شد .برا اسرتفاده از اطالعرات حاررله ترا ایرن
مرحله دررد الشۀ گرم و سرد بر مبنای وزن زنده و وزن بدن خالی محاسبه شد .به منظور اندازهگیری
وزن الشۀ سرد و نیز محاسبۀ دررد کانش وزن در اثر سرد کردن الشه ،الشهنا به مدت  24ساعت در
دمای یک تا چهار درجۀ سلسیوس به رورت آویزان نگهداری شده و پرس از تروزین ،درررد کرانش
وزن در اثر سرد کردن الشه محاسبه شد (.)15
نر یک از الشهنای سرد در راستای ستون فهرات به دو نیمه برش داده شد .نیمرۀ چرپ نرر الشره
توزین و به پنج ناحیۀ آناتومیکی شامل گردن ،کتف ،قفسۀ سینه ،کمر و پا تهسیم شده ( )15و وزن نرر
یک از قطعات اندازهگیری و بر اساس درردی از وزن نیمرۀ چرپ الشره گرزارش گردیرد .بره عرالوه
1. Atherogenic index
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حداکثر پهنا ( )Aو عمق (حداکثر عمق عمود به پهنا )B ،عضلۀ راسته در حدفارل بین دندهنرای  12و
 ،13که برای جداسازی نواحی قفسۀ سینه و کمر برش داده شده بود ،بر روی سطح مهطرع مربروب بره
ناحیۀ قفسه سینه ،با استفاده از کولیس و در نر دو نیمۀ الشه اندازهگیری و سطح مهطع ایرن عضرله برا
استفاده از رابطۀ  1محاسبه شد (:)15
رابطۀ 1
در این رابطه  Aحداکثر پهنای عضلۀ راسته و  Bحداکثر عمق عمود به پهنا در عضلۀ راسرته اسرت.
ضخامت چربی زیرپوستی نیز در حدفارل بین دندهنای  12و  ،13بر روی قطعه قفسۀ سینه ،و در نرر
دو نیمۀ الشه با استفاده از کولیس اندازهگیری شد .ضخامت چربی زیرپوستی در نر نریم الشره در سره
نهطه اندازهگیری و در نهایت میانگین شش عدد حارله به عنوان ضخامت چربری زیرپوسرتی گرزارش
شد (.)15
تجزیۀ آماری :دادهنرا برا اسرتفاده از نررمافرزار  SASویررایش  )2004( 9/1تجزیره شردند .در مرورد
فراسنجهنایی که در طول دور آزمایش دارای بیش از یک دوره رکروردبرداری بودنرد (شرامل ررفات
عملکردی و غلظت فراسنجهنای خونی) از روش اندازهنای تکرار شده و رویرۀ  Mixedبررای تجزیره
دادهنا استفاده گردید (رابطۀ  .)2وزن آغازین بزغالهنرا نیرز بره عنروان متغیرر کمکری در مردل آمراری
گنجانده شد .فراسنجهنای مربوب به تفکیرک الشره کره در کرل دور آزمرایش تنهرا دارای یرک دوره
رکوردبرداری بودند نیز با استفاده از رویۀ  GLMآنالیز شدند (رابطرۀ  .)3میرانگین اثررات معنریدار ،در
تجزیه واریانس ،با آزمون چند دامنهای دانکن و فرض خطای  0/05مهایسه گردید.
رابطۀ 2
در این رابطه  µاثر میانگین Ti ،اثر ثابت تیمار  iام Pj ،اثر زمان نمونرهگیرری  jام TiPj ،اثرر متهابرل
تیمار و زمان نمونهگیری Ak ،اثر تصادفی حیوان در تیمار و  eijkاثر اشتباه آزمایشی مربوب به تیمرار  iام
در زمان نمونه گیری  jام و حیوان  kام نستند.
رابطۀ 3
در این رابطه  µاثر میانگین Ti ،اثر تیمار  iام و  eijاثر اشتباه آزمایشی مربوب به تیمار  iام در تکررار
 jام نستند.
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نتايج و بحث
عملکرد تولید :اکثر پارامترنای عملکردی اندازهگیری شده در پژونش حاضرر ،شرامل میرانگین خروراک
مصرفی روزانه ،میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک ،به طور معنیداری تحتترأثیر اختره
کردن بزغالهنا قرار گرفت و در تمامی موارد بزغالهنای اختره شرده از عملکررد ضرعیفترری برخروردار
بودند ( ،)P<0/05بهنحوی که در کل دور پروار اختالفری برابرر برا  20/5گررم در میرانگین افرزایش وزن
روزانه و  1/9واحد در ضریب تبدیل خوراک بزغالهنای دو گروه مشانده شد (جدول .)2
جدول  -2تأثیر اخته کردن بر وزن نهایی ،خوراک مصرفی روزانه ،اضافه وزن روزانه و ضرریب تدردیخ خروراک در
بزغالههای مرخز

شاند
اخته شده

ماه

)(Initial weight

وزن نهایی بدن()kg

(Final body
)weight

خوراک مصرفی

روزانه()g

)(Daily feed intake

خوراک مصرفی روزانه

()g/kgBW0.75

)(Daily feed intake

افزایش وزن روزانه()g

(Average daily
)gain

ضریب تبدیل خوراک

وزن آغازین()kg
تیمار

(Feed conversion
)ratio

Table 2. Effect of castration on final body weight, average daily feed intake, average daily body
weight gain and feed conversion ratio in Morkhoz kids

)(Treatment
)(Control

13.31

)(Castrated

13.27
0.95
0.46

P-value
SEM
)(Month

18.03
16.63
0.11
0.58

a

621.21

b

532.58
0.002
15.73

a

48.55

b

44.50
0.04
1.23

a

72.16

b

51.62
0.01
4.49

b

8.72

a

10.58
0.01
0.39

a

10.81

اول

)(First

دوم

)(Second

15.98c

578.07b

51.45a

61.34b

10.26ab

سوم

)(Third

18.31b

691.60a

53.93a

74.63a

9.61ab

چهارم

)(Forth

a

a

b

a

b

d

P-value
SEM

14.08

20.97

c

351.17

686.73

c

34.09

46.63

c

25.46

86.12

8.28

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.01

0.14

13.55

1.32

4.31

0.71

اثر متهابل تیمار× ماه
)(Treatment×Month interaction
P-value

<0.0001

0.50

0.27

0.42

0.93

 a,b,c,dمیانگیننایی با حروف غیرمشابه در نر ستون و نر بخش دارای اختالف معنیدار نستند (.)P<0/05
Values with different superscript letters differ significantly (P<0.05).
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در مطابهت با نتایج بدست آمده در پرژونش حاضرر ،در بزغالرهنرای نرژاد بروئر در دور پرس از
شیرگیری و پس از گذشت نشت نفته از اختهکردن آننا ،میانگین افزایش وزن روزانره برابرر برا 139
گرم در روز در بزغالهنای اختهنشده و  66گرم در روز در بزغالهنای اختهشده گرزارش شرد ( .)42در
پژونش روی بزغالهنایی از نژادنای بوئر ( )43و سانن ( )31نیز نتایج مشابهی حارل شرد .در رابطره
با مهدار ماد خشک مصرفی نیز ،در تطابق با یافتهنای پژونش حاضر ،باالتر بودن مهدار مراد خشرک
مصرفی در بزغالهنای اخته نشده در مهایسه با بزغالهنای اختهشده گزارش شرده اسرت ( .)9در دیگرر
گونهنای نشخوارکننده نیز ،اخته کردن گاونایی با وزن  400کیلوگرم میانگین افزایش وزن روزانۀ آننا
را تا  55دررد ( )5و اخته کردن گوسالهنای نر میانگین افزایش وزن روزانه در اولین ماه پس از اختره
کردن را تا  43دررد کانش داد ( .)21در برخی دیگر از پژونشنای انجرام شرده روی گوسرالهنرای
اخته شده نیز کانش معنیدار وزنگیری و بازد خوراک ،در مهایسه با گروه اختهنشرده ،گرزارش شرده
است ( 25و  .)29کانش عملکرد در این حیوانات به کانش سرطوح تستوسرترون پالسرما و در نتیجره
کانش ترشح نورمون رشد و نیز کانش فعالیت انسولین نسبت داده شده است ( 17و  .)36در دامنای
اخته شده ممکن است برای کانش استرس و درد ناشی از اخته کردن با حلهرهنرای السرتیکی ،نزینرۀ
انريی افزایش یابد و یا این که انريی مصرفی ررف پاسخنای ایمنی و بازسازی بافتنای آسیب دیده
شود ( .)12در نر حال گزارشنایی بر خالف نتایج گزارش شده در پژونش حاضرر و پرژونشنرای
فوق نیز در رابطه با تأثیر اخته کردن نشخوارکنندگان بر عملکرد تولیرد ارائره شردهانرد .بررای مثرال در
بزغالهنای نژاد اسپانیش میانگین افزایش وزن روزانه ( )47و در بزغالهنای دورگرۀ آنگلونروبین×برومی
تایلند نیچ یک از رفات عملکردی ( )36تحت تأثیر اختهکردن بزغالهنرا قررار نگرفتنرد .در پرژونش
استافورد و نمکاران ( )2002نیز اخته کردن گوسالهنا تأثیر معنیداری بر میانگین افرزایش وزن روزانره
تا  20نفته پس از اخته کردن نداشت ( .)45به طور کلی دامنۀ اثرات اختره کرردن نشرخوارکنندگان برر
رفات عملکردی آننا از کانش تا عدم تغییر در این رفات متغییر بوده و گزارشنای مبنی برر بهبرود
عملکرد دام بر اثر اخته کردن آن بسیار نادر نستند .در این بین به نظر میرسد که اخرتالف برین نترایج
میتواند ناشی از تفاوت در سن اخته کردن (به گونهای که با افزایش سن اخته کردن ،تأثیر منفی آن برر
عملکرد رشد کمتر خواند بود) ،وضعیت نورمونی گروه کنتررل و طرول دور آزمرایش پرس از اختره
کردن باشد ( .)12از طرف دیگر باید به سطح تغذیه در بررسینای انجام شده روی اخته کردن دام نیز
توجه داشت ،چرا که در سطوح پایین تغذیه از شدت اختالف بین دامنرای اختره شرده و اختره نشرده
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کاسته شده و در سطوح باالی تغذیه تفاوت عملکرد بین این دو گروه شدت بیشتری به خرود خوانرد
گرفت (.)10
فراسنجههای پالسما :اخته کردن بزغالهنا تأثیر معنیداری بر غلظرت فراسرنجهنرای آلبرومین ،کرراتینین،
پروتنین کل ،اوره ،کلسترول ،تریگلیسرید ،لیپوپروتنیننای با چگالی باال و لیپروپروتنیننرای برا چگرالی
پایین نداشت (جدول  )3و غلظتنای مشانده شده در نر دو تیمار در دامنرۀ طبیعری بررای بزغالرهنرای
پرواری بود ( .)35از نظر عددی باالتر بودن غلظت کلسترول کل و -LDLکلسترول و در نتیجره شراخص
تصلب شراین ( )HDL/LDLدر بزغالهنای اخته شرده مشرانده گردیرد .بررسری رونرد تغییررات غلظرت
فراسنجهنای مذکور در طول دور آزمایش نیز نشان میدند که غلظتنرای گلروکز ،آلبرومین ،کرراتینین،
پروتنین کل ،اوره ،کلسترول و تریگلیسرید با ادامۀ مصررف جیررهنرای آزمایشری برا افزایشری تردریجی
( )P>0/05نمراه بود (جدول  .)3اطالعات بسیار اندکی در رابطه با اثرات اختره کرردن بزنرا برر غلظرت
فراسنجهنای خون و پالسما در دسترس است .اخته کردن بزغالهنرای دورگرۀ آنگلونروبین×برومی تایلنرد
تأثیر معنیداری بر غلظت کلسترول پالسما نداشت ( )36که با نتایج پژونش حاضر نمخوانی دارد.
جدول  -3تأثیر اخته کردن بر غلظت فراسنجههای پالسما در بزغالههای مرخز
Table 3. Effect of castration on concentration of plasma metabolites in Morkhoz kids
آلبومین

کراتینین

پروتنین کل

اوره

کلسترول

تریگلیسرید

HDL
)(mg/dl

LDL
)(mg/dl

LDL/
HDL

3.91

0.76

7.18

15.32

53.74

36.06

26.81

22.91

0.85

4.13

0.81

7.52

15.91

56.06

36.44

27.00

24.45

0.92

P-value
SEM
)(Period

0.08
0.08

0.25
0.03

0.30
0.22

0.48
0.55

0.59
2.94

0.77
0.88

0.91
1.21

0.63
2.21

0.50
0.07

اول

)(First

3.41b

0.76b

6.10c

12.52c

46.50b

29.96c

24.00b

21.84

0.90

دوم

)(Second

4.30a

0.74b

7.64b

15.84b

60.24a

35.64b

28.70a

25.68

0.90

سوم

)(Third

4.33a

0.86a

8.31a

18.47a

57.96a

43.15a

28.01ab

23.50

0.84

<0.0001 P-value
0.10
SEM

0.02
0.03

<0.0001
0.18

<0.0001
0.54

0.002
2.45

<0.0001
1.69

0.08
1.48

0.29
1.67

0.63
0.05

)(Treatment×Month interaction
0.68
P-value

0.99

)(mg/dl
)(mg/dl
)(mg/dl
)(g/dl
)(mg/dl
)(g/dl
)(Triglyceride) (Cholesterol) (Urea) (Total protein) (Creatinine) (Albumin
تیمار

)(Treatment

شاند

)(Control

اخته شده

دوره

)(Castrated

اثر متهابل تیمار× ماه
0.54

0.28

0.06

0.64

0.36

0.29

 a,b,cمیانگیننایی با حروف غیرمشابه در نر ستون و نر بخش دارای اختالف معنیدار نستند (.)P<0/05
Values with different superscript letters differ significantly (P < 0.05).
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تفکیک الشه :وزن زنده ( ،)P=0/08وزن بدن خالی ( ،)P=0/07وزن الشهنای گرم و سررد ()P=0/06
و وزن دستگاه گوارش خالی ( )P=0/07بزغالهنا تمایل به معنیداری در بین تیمارنرا داشرت (جردول
 .)4وزن خالص بافت چربی بطنی در بزغالهنای اختهشده به طور معنیداری بیشتر از بزغالهنای اختره
نشده بود ( ،)P<0/05نرچند در رابطه برا وزن خرالص بافرتنرای چربری کلیره ،لگرن و روده نیرز در
بزغالهنای اختهشده مهادیر عددی براالتری مشرانده شرد .ایرن مشراندات مریتوانرد حراکی از ترأثیر
تستوسترون در تعیین سرنوشت منابع دریافتی از جیره و سوق یافتن این منابع به سوی انباشرت بیشرتر
چربی در بدن بزغالهنای اختهشده ،در نتیجۀ فهدان این نورمون ،باشد ( .)48در رابطه با دیگرر اجرزای
غیرالشهای شامل وزن دستگاه گوارش پُر و وزن کبد ،دررد الشه ،میزان کانش وزن الشه در اثر سررد
کردن ،وزن نیمۀ چپ الشه ،ضخامت چربی زیرپوستی در محل دند دوازدنرم و سرطح مهطرع عضرلۀ
راسته تفاوت معنیداری در بین تیمارنای آزمایشی مشانده نشد.
در رابطه با وزن و دررد وزنی قطعات مختلف نیمۀ چپ الشه ،مشانده شد که وزن خالص کتف
و پای جلو ،وزن خالص کمر و دررد وزنی پای عهب از نیمۀ چپ الشه در بزغالهنای اخته شده
کمتر از بزغالهنای اختهنشده بود ( )P<0/05و در سایر موارد تفاوت معنیداری بین بزغالهنای دو
گروه بدست نیامد (جدول .)4
جدول  -4تأثیر اخته کردن بر وزن زنده ،وزن الشه ،وزن اجزای غیرالشهای و برخی ویژگیهای الشۀ بزغالههای مرخز
Table 4. Effect of castration on live body weight, carcass weight, non-carcass components weight and
some carcass characteristics of Morkhoz kids
اخته شده
شاند
SEM
P-value
)(Castrated) (Control
)(Live body weight, LBW
وزن بدن زنده ()kg
0.83
0.08
19.97
22.55
)(Empty body weight, EBW

20.52

18.07

0.07

0.77

وزن بدن خالی ()kg
وزن الشۀ گرم ()kg

)(Hot carcass weight

9.69

8.54

0.06

0.33

وزن الشۀ سرد ()kg
دررد الشۀ گرم ()% of LBW

)(Cold carcass weight

9.60

8.45

0.06

0.34

)(Hot carcass percentage

43.01

42.86

0.93

1.17

47.26

47.41

0.94

1.17

)(Full gastrointestinal tract weight

3613.50

3280.40

0.25

181.14

)(Empty gastrointestinal tract weight

1617.70

1373.60

0.07

76.69

دررد الشۀ گرم ()% of EBW
وزن دستگاه گوارش پُر ()g
وزن دستگاه گوارش خالی ()g
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وزن کبد ()g
وزن چربی قلب ()g

)(Liver weight

349.16

327.35

0.54

23.59

)(Heart fat weight

40.93

40.80

0.99

6.47

وزن چربی کلیوی ()g

)(Kidney fat weight

159.37

211.16

0.11

18.15

وزن چربی بطنی ()g

)(Omental fat weight

498.13b

649.32a

0.004

21.34

وزن چربی لگنی ()g

)(Pelvic fat weight

151.56

158.26

0.88

29.41

)(Mesenteric fat weight

251.59

267.67

0.60

20.51

1.51

1.06

0.23

2.29

4902.30

4272.80

0.08

200.15

500.00
10.05
1826.00a
37.34
490.00
10.02
612.25a
12.55
1472.50
30.02b
1.76

448.75
10.54
1517.50b
35.53
450.00
10.52
517.50b
12.11
1337.50
31.41a
2.15

0.57
0.75
0.01
0.07
0.26
0.26
0.03
0.41
0.23
0.05
0.36

60.32
1.03
56.87
0.56
22.35
0.28
22.05
0.35
70.62
0.37
0.28

8.55

7.67

0.09

0.29

وزن چربی رودهای ()g
کانش وزن در اثر سرد شدن الشه ()%
وزن نیمۀ چپ الشه ()g
وزن گردن ()g
وزن کتف و پای جلو ()g

)(Chilling loss
)(Carcass left side weight
)(Neck weight
)(% of carcass left side
)(Shoulder and front leg weight

وزن قفسۀ سینه ()g

)(% of carcass left side
)(Rack weight

وزن کمر ()g

)(% of carcass left side
)(Loin weight

وزن پا ()g

)(% of carcass left side
)(Long leg weight

ضخامت چربی زیرپوستی ()mm
سطح مهطع عضلۀ راسته ()cm2

)(% of carcass left side
)(Subcutaneous fat depth
)(Longissimus muscle area

 a,bمیانگیننایی با حروف غیرمشابه در نر ردیف دارای اختالف معنیدار نستند (.)P<0/05
Values with different superscript letters differ significantly (P < 0.05).

a,b

مشابه یافتهنای پژونش حاضر ،وزن باالتر مجموع چربینای رودهای و کلیروی ( )3و وزن براالتر
مجموع چربینای کلیوی و لگنی ( 6و  )43در بزغالهنای اختهشده ،در مهایسره برا بزغالرهنرای اختره
نشده ،گزارش شده اسرت .در پرژونش دیگرری نیرز نرر انباشرت چربری در نرواحی غیرالشرهای در
بزغالهنای اختهشده بیشتر از بزغالهنای اختهنشده گزارش شده است ( .)24در برهنا نیرز نترایج نشران
دنند عدم تغییر اوزان ششنا ،قلب ،کبد و اجزای پیشمعده و افزایش وزن چربی کلیروی ،بره عنروان
نسبتی از وزن زنده ،در اثر اخته کردن برهنا است ( .)23دیگر پژونشنای انجام شده روی برهنرا نیرز
افزایش معنیدار مجموع وزن چربینای کلیوی و لگنی در برهنای اختهشده ،در مهایسه با برهنای اخته
نشده ،را گزارش کردند ( 2و  .)13نتایج مشابهی نیز مبنی بر افزایش دررد چربینرای غیرالشرهای برر
اثر اخته کردن در گونهنای مختلف نشخوارکنندگان ،و گاه با تأکید بر معنیدار برودن ایرن تفراوتنرا،
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گزارش شده است ( 18 ،14و .)33
در تأیید یافتهنای پژونش حاضر ،در مواردی عدم تأثیرگذاری اختهکردن بزغالهنا برر وزن کشرتار،
وزن الشه ،دررد الشه و ضخامت چربی زیرپوستی در محل دند دوازدنم گزارش شده اسرت ( 27و
 .)36در دیگر نژادنای بز نیز از نظر دررد الشه و دررد کانش وزن الشه در اثر سرد کرردن تفراوت
معنیداری بین بزغالهنای اختهشده و اختهنشده مشانده نشده است ( 41 ،18و  .)43به عالوه در برهنا
( )19و گوسالهنا ( )11نیز عدم تأثیرگذاری اختهکردن بر وزن و دررد وزنی الشرهنرای سررد و گررم
گزارش شده است.
اخته کردن بزغالهنا بر دررد وزنی قطعات الشه شامل سر ،کمرر ،دنردهنرا و پرای عهرب ،از وزن
زنده ،تأثیر معنیداری نداشرته اسرت ( .)36پرژونش مردالل و نمکراران ( )2014نیرز حراکی از عردم
تأثیرگذاری اخته کردن بزغالهنا بر دررد وزنی ربع قدامی الشه ،سینه ،کمر و پای عهرب اسرت (-)30
که به استثنای دررد وزنی پای عهب با نتایج پژونش حاضر نمخوانی دارند .در دیگرر پرژونشنرای
انجام شده روی بزغالهنا ( )41و برهنا ( )23نیز غیرمعنیدار بودن تفاوت در دررد وزنی قطعات قابل
فروش الشه بین دو گروه اختهشده و اختهنشده گزارش شده است .در مهابل دررد وزنی ربرع قردامی
الشه و سینه ( )38و وزن خالص قطعات گردن ،کتف ،کمر ،سرینه و پرای عهرب ( )13در بزغالرهنرای
اختهنشده به طور معنیداری بیشتر از بزغالهنای اختهشده گزارش شده است .در برهنا نیرز ،وزن کترف
در برهنای اختهنشده به طور معنیداری بیشتر از برهنای اختهشده گزارش شده است ( 19و  )37که برا
یافتهنای پژونش حاضر نمخوانی دارد .این پژونشگران دررد وزنری براالتر ایرن بخرش از الشره در
بزغالهنای اخته نشده را به تحریک رشد عضالت در این ناحیه به وسیلۀ اندرويننای ترشرح شرده از
بیضهنا نسبت دادهاند .تفاوت در بین نتایج بدست آمده در رابطه با تأثیر اخته کرردن برر درررد وزنری
قطعات الشه را میتوان در زمینهنایی از جمله تفاوت در شیو قطعه کردن الشه ،تفاوت در سرن اختره
کردن و مدت زمان پرورش دامنا پس از اخته کردن و نیرز تفراوت در سرطح تغذیره و پتانسریل رشرد
دامنای مورد آزمایش جستجو کرد.
مشابه نتیجۀ بدست آمده در پژونش حاضر اختره کرردن بزغالرهنرای نژادنرای دیگرر نیرز کرانش
معنیدار در سطح مهطع عضلۀ راسته (النگیسیموس دورسی) را به دنبال داشت ( 36و  .)41در بررهنرا
نیز نتایج مشابهی بدست آمده است ( 2و  .)19سطح مهطع این عضله در گوسالهنای اختهشده نیرز بره
طور معنیداری کمتر از گوسالهنای اختهنشده گزارش شده است ( 20 ،11و .)34
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سلیمان و نمکاران ( )2011با اخته کردن بزغالهنا تغییر معنیداری در ضخامت چربری زیرپوسرتی
مشانده نکردند ( .)43در مهابل ،در برخی پژونشنا افزایش معنیدار ضرخامت چربری زیرپوسرتی در
بزغالهنا ( ،)13برهنا ( )19و گوسالهنای اختهشده ( 11و  )34گرزارش شرده اسرت .بره طرور کلری از
تفاوت در گونه ،نژاد ،سن اخته کردن ،سن و وزن کشتار ،نوع جیره و شیو قطعه کردن الشه مریتروان
به عنوان دالیل ارلی وجود برخی تفاوتنا در بین نتایج پرژونشنرای فروق نرام بررد .بررای مثرال و
نمانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،با افزایش سن اخته کردن از شدت تفاوتنا بین دامنای اخته شده
و اخته نشده کاسته خواند شد .سن/وزن کشتار و نوع جیره نیز میتوانند بر مردت زمران الزمره بررای
بروز تفاوتنا ،یا شدت گرفتن آننا ،تأثیرگذار باشند (.)12
نتیجه گیری
تضعیف عملکرد رشد از پیآمدنای شناخته شد اخته کردن نشخوارکنندگان است کره در بزغالره-
نای مرخز نیز روند مذکور ،کانش در میزان افزایش وزن روزانه و تضرعیف ضرریب تبردیل خروراک،
مشانده شد .عالوه بر این ،بررسی پارامترنای مربوب به اجزای غیرالشرهای و ویژگرینرای الشره نیرز
حاکی از بروز تغییراتی نامطلوب از جمله کانش سطح مهطع عضالت و افرزایش انباشرت چربرینرای
داخلی در اثر اخته کردن بزغالهنا است .لذا به نظر میرسد که اخته کردن بزغالهنای مرخز فاقد توجیه
اقتصادی برای پرورش دنندگان این دام است.
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Abstract1
Background and objectives: Ruminant castration is one of the management activities practiced worldwide for many years and its consequences on performance, and
to a lesser extent, on carcass characteristics have been studied in beef and sheep.
However, little is known about the effects of castration on growth performance and
especially on carcass characteristics and fat deposition in goats. The aims of this
study were, therefore, to evaluate the effects of castration on growth performance
and some carcass characteristics in Morkhoz kids.
Materials and methods: This study was conducted based on a completely randomized design, including two treatments and eight replicates using 16 male
Morkhoz kids. Kids were castrated using ring castration. Experimental diet was
formulated based on NRC recommendations and kids were fed for 119 days with
experimental diet. The amount of feed consumption was recorded daily and body
weight gain and feed conversion ratio were recorded and calculated monthly.
Blood samples were collected from jugular vein at days 1, 60 and 119. At the end
of the experimental period, four kids from each treatment were slaughtered and
weights of non-carcass components, with an emphasis on internal fat tissues, and
some carcass characteristics include carcass weight and dressing percentage, carcass cuts weight, chilling loss, subcutaneous fat depth and longissimus muscle area
were determined.
Results: Results showed that male Morkhoz kid’s castration significantly decline
growth performance parameters, including average feed intake and average daily
gain and increase feed conversion ratio. However, plasma concentration of albu*
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min, creatinine, total protein, urea, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL, were
not affected by castration. Empty body weight and weights of hot and cold carcasses tended to be lower in castrated kids. Omental fat weight was significantly higher
in castrated compared to the intact kids (P<0.05). Among the carcass cuts, weights
of shoulder and loin were significantly lower and the relative weight of hind leg
was significantly higher in castrated kids compared with the intact group (P<0.05).
Other carcass attributes including chilling loss, subcutaneous fat depth and longissimus muscle area had no difference between treatments.
Conclusion: Male Morkhoz kids castration is associated with a significant decrease in performance parameters, thus kids castration won’t have economic justification.
Keywords: Carcass characteristics, Castration, Morkhoz kids, Performance, Plasma
metabolites
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