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 .1استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور ،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج
 .2استادیار بخش تحقیقات ژنتیك و اصالح نژاد دام و طیور ،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج

تاریخ پذیرش مقاله1393/04/14 :

تاریخ وصول مقاله1391/12/01:

چكيده
برای ادجام پژوهش حاضر ،از تعداد  200راس میش دژاد زل دو تا چهارساله ،بهصورت پرورش خالص زل و تالقی اساتفاده شاد30 .
راس برة در و  30راس برة ماده (خالص و آمیخته) حاصل از میشها ،در گروههای مجزا برای ساه دورة  ،100 ،75و  125روزه پاروار
شددد .در ادتهای هر دورة پروار 10 ،راس بره از هر ن

ذب و الشه آدها تفکیک شاد .تفااوتی باین بارههاای خاالص زل و تالقای

شال×زل و همچنین بین برههای در و ماده ،از دظر بازده الشه ،درصد گوشت لخم ،و درصاد اساتخوان در دورههاای متفااوت پاروار،
مشاهده دشد .در هر سه دورة پروار ،درصد چربی الشه در برههای در زل و مادة شال×زل کمتر از سایر گاروههاا باود ( .)P<0/05وزن
شیرگیری برههای آمیخته و وزن آدها در ادتهای دورة پروار بهترتی

 22و  26درصد بیشتر از برههاای خاالص زل باود ( .)P<0/05در

شرایط پرورش صنعتی این آزمایش ،با تیمار برههای زل خالص 5382 ،کیلوگرم و در تیمار برههای آمیخته (شال×زل)  6774کیلاوگرم
وزن زدده تولید شد .دتایج حاصل از این تحقیق دشان داد که پرورش برههای دژاد خالص زل و یا آمیختاههاای آن در شارایط صانعتی
(متمرکز) اقتیادی و به سود دامدار خواهد بود.
كلیدواژهها :پرورش خالص ،تولید گوشت ،دور گیری ،گوسفند زل ،گوسفند شال.

* دویسنده مسئول

Email: hosgholami2000@yahoo.com

حسین غالمی ،محمدرضا كیانزاد

مقدمه

استفاده میشود و ایان در حاالی اسات کاه داژاد ماادری،

گوسفند دژاد زل ،ددبه ددارد و دارای دمی بهصورت ددبالچة

ویژگیهای مطلوب چندزایی و شیر مناس

باریک و کوتاه متشکل از هفت مهاره اسات .محال اصالی

دور گیری ترمینال ،کلیة برهها (در و ماده) ذب میشودد و

پرورش گوسافندان زل اساتان مازدادران اسات .ایان داژاد

از آدها برای ادامة دسل استفاده دمایشاود .در دور گیاری

کوچک ثه و دارای دسات و پاای بلناد اسات و تواداایی

میتوان از ویژگی افزایش توان تولیادی گلاه و در پای آن

راهپیمایی یوالدی در ارتفامات را دارد ( 2و  .)3داژاد شاال

افزایش درآمد بهرهمند شد ( .)9دتایج یاک پاژوهش دشاان

بومی منطقة دشت قزوین و از دژادهای درشت ثاة کشاور

داد که در دور گیری بین قوچ دورپر و میشهای تورکادا،

است کاه در روش روساتایی پارورش ماییاباد .باهدلیال

 90روز بعد از شیرگیری ،برههای دور

( 23/8کیلاوگرم)

ویژگیهای خوب این دژاد از دظر رشاد و باازده الشاه ،از

از برههای خالص دژاد تورکادا ( 19/4کیلوگرم) باهصاورت

دژادهااای گوشااتی مطلااوب کشااور اساات ( 1و  .)14در

معنیداری سنگینتر هستند و برههاای دور  ،اضاافه وزن

سااالهااای اخیاار بااهدلیاال کاااهش ظرفیاات تولیااد مراتااع،

روزادة بیشتری داردد ( .) 7تایثیرات مثبات دور گیاری و

کشاورزی در مراتع میانبند ،و افزایش هزیناههاای تولیاد،

استفاده از تیثیر مثبات هتاروزی

در تحقیقاات دیگار دیاز

دامپروران برای افزایش بازدهی گلههای خود ،دژاد زل را با

دشان داده شده است (12و.)15

دارد .در روش

دژادهای سنگین آمیزش میدهناد .داژاد زل در یای قارون

دژاد زل بهدلیل درصد بیشتر گوشت لخم الشه اهمیات

متمادی با شرایط اقلیمی منطقه تطابق یافته و بهدلیال ثاة

ویژهای دارد .وزن تولد ،شیرگیری ،و ادتهای پروار برههاای

کوچااک ،هزینااة دگهااداری آن در مقایسااه بااا دژادهااای

داار و مااادة زل بااهترتیا

( 3/4و  17/1( ،)3/2و  ،)16/1و

درشت ثه کمتر است و باید بهمنوان دژاد سازگار با شرایط

( 35/5و  )30/3و در برههای در و مادة شال دیاز باهترتیا

اکولونیکی استانهای شمالی کشور حفا و توساعه یاباد.

( 4/8و  28/4( ،)4/2و  ،)24و ( 49/2و  )39/7کیلااااوگرم

دتایج یرحهای تحقیقاتی در کشور دشاان مایدهاد کاه در

است .درصد گوشت لخم در الشة برههای در زل بیشاتر از

مقایسه با دژاد خالص (زل) دور گیری (شال×زل) مو

برههای شال است ( .)10دتایج پژوهشی دشان داد که سن و
ن

 26درصد افزایش در بازده اقتیادی میش میشود .افزایش

برههای زل بر میزان افزایش وزن روزاده ،مادة خشک

وزن روزادة برههای آمیخته در یول دورة پروار ،باالتر از از

میرفی ،و خیوصیات گوداگون الشاه اثار دارد .بیشاترین

برههای خالص زل (در حدود  38درصد) و برابر بارههاای

افزایش وزن روزاده ( 188/2گرم) ،بیشاترین ماادة خشاک

خالص شال و مغادی است و درصد الشة برههاای آمیختاه

تباادیل

مشابه برههاای خاالص زل اسات .ضاری

میاارفی روزادااه ( 1430گاارم) ،و بهتاارین ضااری
غذایی روزاده ( )6/93بهترتی

تبادیل غاذایی

در برههای در 10ماهه ،ماادة
دام اثار

برههای آمیختاه باا بارههاای زل ،شاال ،و مغاادی تفااوت

10ماهه ،و در چهارماهه مشاهده شد .سن و ان

معنیداری ددارد ( 10و .)11

معنیداری بر میزان چربی الشة برهها داشت ،بهیوریکه باا

در روشهای تجاری پرورش گوسفند و بز برای تولیاد

افزایش سن دام بر میزان چربی الشاه افازوده شاد و الشاة

گوشت و در آمد بیشاتر ،دور گیاری توصایه مایگاردد،

برههای ماده دارای درصاد چربای بیشاتری در مقایساه باا

(همچون سافولک،

برههای در بود ( .)10در تحقیقی دیگر ،ظرفیات پارواری و

دورپر ،و رومادوف) برای تولید برههایی با وزن دهایی بیشتر

خیوصیات الشة تعداد  60رأس برة در و ماده از دژادهاای

بهمنوان مثال ،از دژادهای پدری مناس
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شال و زددی و آمیختههای متقابال آدهاا در یاک آزماایش

مادیان آبستن ( ،)PMSGبارای آزادکاردن فولیکاول بیشاتر

پرواربندی بهمدت  82روز بررسی مقایسهای شاد .در ایان

تحریک شددد ( .)6در روز پادزدهم باهازای هار پانج رأس

آزمایش ،میادگین حداقل مربعات سرمت رشد برههاای دار

میش یک قوچ (زل و یا شال) به گله اضافه شد و بهمادت

ترکی های آمیزشای شاال خاالص ،زدادی خاالص ،قاوچ

از گذشات  14روز

شال×میش زددی ،و قوچ زددی×میش شال بهترتیا

 72سامت در گله بااقی ماددداد .پا

مجدداً تعدادی قوچ برای بارورکردن میشهای باروردشاده

،261

وارد گله شد و بهمدت پنج روز در گله دگهداری شددد.

 ،216/2 ،219/8و  181/2گرم و در برههای مادة حاصل از
قوچ شال×میش زددی و قوچ زددی×میش شاال باهترتیا
 203/7و  175/5گرم برآورد شد .میاادگین ضاری

تغذیة میشها به روش مزرمهای و با اساتفاده از تناوع
کشت متناس  ،در  25هکتار از اراضی ایستگاه ادجام شاد.

تبادیل

خوراك برای برههای در ترکی های آمیزشی فو بهترتیا

در زمان زایش ،وزن برهها ،داوع زایاش (یاک یاا دوقلاو)،

 ،7/8 ،7/9 ،7/4و  8/8و برای برههای ماده  7/8و  8/4بود.

وضعیت تولد (یبیعی ،با کمک ،و یا سختزایای) ،شامارة

برههای قوچ شال دارای یول الشة بیشاتری در مقایساه باا

مادر ،ن  ،و وضاعیت ساالمتی (ساالم ،ضاعیف ،دارای

سایر گروههای دژادی بوددد ( 1و .)5

دقص) ثبت شد .برههای دوقلو و یا چندقلو مالوه بار شایر

هدف از ادجام پژوهش حاضر ،بررسی امکاان افازایش

مادر بهمدت سه هفته و روزاده با یک لیتار ماادة اایگزین

بازدهی گلة گوسفندان خالص زل با دور گیری کنترلشده

شیر تغذیه شددد .برهها از روز  21به بعاد ماالوه بار شایر

و همچنین بررسی صفات الشه و شااخصهاای اقتیاادی

مادر آزاداده با کنسادتره (حاوی  14/5درصد پروتئین و 2/5

آمیختههای زل×شال بود.

مگاکالری ادرنی قابل متابولیسم) تا آخر دورة شایرخوارگی
(60روزگی) تغذیه شددد ( .)13از هر گروه  30رأس بره در

مواد و روشها

و  30رأس برة ماده داگاده پروار شددد .برای تعیین یاول

تعااداد  200رأس ماایش زل دو تااا چهارساااله از گلااههااای

دورة مناس

مو ااود در اسااتان گلسااتان خریااداری و بااه محاال ادجااام

روزة پروار و در هر دوره  10رأس برة دار و  10رأس بارة

آزمایش (ایستگاه شیرد  ،گرگان) منتقل شددد .میشها باا

ماده کشتار شاددد ،بارههاا در یاول دورة پاروار باا یارة

دردظرگرفتن گروه سنی باهصاورت تیاادفی در دو گاروه

حبهشده حاوی  14/5درصد پروتئین خام و  2/5مگاکاالری

 100رأسی تقسیم شاددد .مایشهاای گاروه اول فقاط باا

ادرنی قابل متابولیسم تغذیه ( )13و در یول دورة پروار هر

قوچهای زل و میشهای گروه دوم با قوچ شال تالقی داده

 25روز یکبار توزین شددد .افزایش وزن روزاده ،ضاری

شددد .در هار دو روش پارورش ،اقادامات بهداشاتی الزم

تباادیل غااذای گروهاای ،و خیوصاایات الشااه تعیااین ،و

(پشمچینی ،حمام ضد ادگل ،دریافت داروی ضاد ادگال ،و

هزینههای تولید محاسبه شاد .در پایاان هار دوره  10رأس

کنترل سالمتی) ادجام و  14روز قبل از آمیزش به مایشهاا

از هر گروه ذب و ا زای الشة آدها تفکیک

پروار ،بارههاا در ساه دورة  ،100 ،75و 125

بره از هر ن

یرة گشنافزایی داده شد ( 6و  .)13برای هامزماانکاردن

شد.

زایشها ،فحلی کلیة میشها با استفاده از سیدر (پرونستان)

دادههای حاصل با درمافازار  SPSSرویاة مادل خطای

همزمان شد .سیدرها در روز چهااردهم از مهبال خاارج و

ممومی برای مادل  1تجزیاه و میاادگین حاداقل مربعاات

میشها با تزریق  400واحد بینالمللای گناادوتروپین سارم

بهکمک آزمون توکیاکرامر مقایسه شددد.
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نتایج و بحث
()1

Yijk=μ+Bi+Sj +BSij+e ijk

میادگین وزن تولد ،یکماهگی ،دوماهگی (از شیرگیری) ،و
وزن ادتهای پروار به تفکیک ن

در این رابطه Yijk ،مقدار هر مشاهده در دژاد (تیماار) i

و ن

در اادول  1ارائااه شااده اساات .میااادگین وزن تولااد،

 μ ،jمیادگین صفت آزمایششده Bi ،اثر دژاد (تیمار

 Sj ،)iاثر ن

برهها و ترکی

ندتیکای

یکماهگی ،دوماهگی (از شیرگیری) ،وزن ادتهای پاروار ،و

(دار و یاا مااده) ،و  e ijkتایثیرات باقیماداده

همچنین افازایش وزن روزاداة بارههاای حاصال از تالقای

است.

شال×زل از دژاد خالص زل بیشتر بود (.)P<0/05
جدول  .1اثر تركیب ژنتیکی و جنس بر وزن زنده و افزایش وزن برهها (میانگین  ±انحراف معیار).

تولد
ترکی

وزن برهها تا شیرگیری

وزن برهها در دورة پروار

اضافه وزن روزادة برهها

(گرم)

(گرم)

(گرم)

یکماهگی

دوماهگی

75

(از شیرگیری)

100

75

125

100

125

دژادی

زل×زل

شال×زل

2/21b

8/31b

13/58b

29/50b

33/40b

34/65b

208b

186 b

160b

()0/72

()1/91

()2/74

()2/90

()3/26

()4/12

()81

()67

()64

3/24a

10/40a

16/87a

34/54a

40/70a

43/80a

235a

230a

215a

()0/74

()1/71

()2/94

()3/86

()4/02

()4/32

()86

()91

()92

2/69

9/39

13/67

a

a

39/65

40/66

a

a

236

195

()0/76

()1/78

()2/96

()3/86

()4/22

()3/81

()92

()75

()76

2/75

9/45

15/25

29/55b

33/98b

37/55

222b

186b

179

()0/68

()1/76

()2/69

()2/86

()3/56

()4/45

()77

()81

()82

b

b

b

b

b

b

c

ن
در
ماده

34/65

256

اثر متقابل
b

زل×زل (در)
زل×زل (ماده)
شال×زل (در)
شال×زل (ماده)

2/22

b

8/32

13/67

31/10

37/22

35/14

231

220

164

()0/73

()1/78

()2/96

()3/65

()4/52

()3/98

()89

()68

()56

2/21b

8/29b

13/50b

28/24b

29/58 c

34/06 b

186 c

150c

156c

()0/71

()1/94

()2/53

()2/26

()3/00

()4/21

()73

()66

()75

3/16a

10/41a

16/70a

38/20a

42/14a

46/35a

280a

251a

232a

()0/81

()1/79

()3/01

()4/10

()3/87

()3/68

()93

()87

()99

3/ 32a

10/39a

16/95a

30/88b

38/70b

41/04a

188c

220b

202b

()0/65

()1/61

()2/84

()3/44

()4/21

()5/08

()79

()94

()85

 :a_cدر هر ستون ،تفاوت میادگینها با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P<0/05
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باالتربودن وزن تولد برههای در آمیخته شال×زل در این

رشد روزاداة مطلاوبی دداشاته باشاند .دتاایج افازایش وزن

تحقیق ،با دتایج دیگار تحقیقاات مطابقات دارد (،10 ،8 ،7

روزادة برههای در شاال×زل باا دتاایج ارائاهشاده در ماورد

 ،12 ،11و  .)16وزن یااااکماااااهگی و وزن شاااایرگیری

آمیختة زلازددی مطابقت دارد (.)4

(دوماهگی) برههای در و ماده شال×زل دیز از برههای دار و

هرچند در دژاد زل ددبه و ود ددارد ولی میازان چربای

ماده خالص زل بیشترتر بود ( .)p<0/05بهیوریکه برههای

کل در دو ترکی

دژادی آزمایشی تقریباً برابر است ( دول

در شالازل در دوماهگی حادود  22درصاد سانگینتار از

 .)2درصد چربی الشاة بارههاای ماادة زل و شاال×زل باا

برههای در زلازل بوددد .این دتایج دیز با دتاایج ارائاهشاده

درصد چربی الشة گوسفندان مهربادی ،لری ،لری بختیاری،

توسط دیگر محققان مطابقت دارد (.)8

و کردی مطابقات دارد .بارههاای زدادی خاالص بااالترین

در یک پژوهش ،متوسط افزایش وزن روزادة بارههاای

درصد چربی و کمترین درصد گوشت الشه را داشتند ( 1و

،261

 .)4ازاینرو میزان چربای در بادن بادون تو اه باه محال

 ،216 ،291و  182/2گرم گزارش شد که بهدلیل تفاوت در

ذخیرة آن (ددبه یا در کل بدن) در یک حالات تعاادل قارار

شال ،زددی ،شال  xزددی ،و زددی  xشال باهترتیا

دارد پ

دژاد برهها با دادههای این تحقیق مغایرت دارد (.)1
در دورة  75روز پروار ،برههاای دار شاالازل باهیاور

استفاده از دژادهای بدون ددبه برای کاهش چربای

کل در الشة دژادهای آمیختاه ددباهدار کااربردی و صاحی
دیست .این دتیجه با دظر دیگر محققان مطابقت دارد (.)4

معنیدار از بقیه سنگینتر بوددد ( .)P<0/05ایان بارههاا در
 23و 35

درصد الشه ،گوشت لخم ،و اساتخوان در هار یاک از

درصد سنگینتار بودداد .در یاول مادت  100روز پاروار

دورههای پروار تحت تیثیر ترکی

ندتیکی و نسایت باره

برههای مادة زلازل از بقیه سبکتر و برههای دار شاالازل

قرار دگرفت و تفااوت معنایداری مشااهده دشاد ،درصاد

ساانگینتاار بوددااد ( .)P<0/05ایاان تفاااوت در مقایسااه بااا

چربی الشه در هر سه دورة پروار در برههای در زل و ماادة

برههای در زلازل 13/2 ،و ماادة زلازل  42درصاد بیشاتر

شالازل کمتر از بقیه بود ( .)P<0/05درصد گوشات لخام

بود .این دتایج با گزارشهای دیگر هامخاوادی دارد ( 10و

برههای در زل با درصاد گوشات لخام دو داژاد بلاوچی و

 .)11در یی  125روز پروار برههای در و مادة شاالازل باا

سنجابی همخوادی دارد ولی با بقیة دژادهای دیگر متفااوت

یگدیگر تفاوت معنیداری دداشتند ولای از بارههاای دار و

دااژادی

مقایسه با برههاای دار و ماادة زلازل باهترتیا

اساات ( 10و  .)11درصااد الشااه در دو ترکیاا

به میزان  36و  32درصاد سانگینتار

آزمایشاای ،هرچنااد از دظاار مااددی متفاااوت هسااتند و در

بوددد ( .)P<0/05برههای در شاال×زل در مقایساه باا بقیاة

ترکی

شال×زل باالتر است ولی اختالف معنایدار دیسات

گروهها در تماامی دورههاای پاروار افازایش وزن روزاداه

( دول  .)2درصد الشة دژادهای سنجابی ،قازل ،افشااری،

بیشتری داشتند ( .)P<0/05رودد افزایش وزن در برههای در

لری ،شال ،کاردی ،و بلاوچی باهترتیا

،46/5 ،42/7 ،43

و ماده شال×زل تا ادتهای دورة  125روزة پاروار باا شای

 ،46 ،45/6و  44/3گزارش شده اسات کاه باا دتاایج ایان

اددکی کاهش یافت در حالیکه در برههاای زل ایان شای

تحقیق همخوادی دارد (.)11

مادة زلازل بهترتی

تند است .باه دظار مایرساد ملات ایان روداد باهواساطة

تفاوت درصاد گوشات و اساتخوان در هار ساه دورة

شده است

شاال×زل از دظار

زودرسبودن برههای زل است که دردتیجه سب

پرواری بین داژاد خاالص زل و ترکیا

آماری معنیدار دشد هرچند که از دظر مددی داژاد خاالص

که برههای مذکور در یول دوره بایش از  75روز ،سارمت
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زل از نبااة گوشاات برتااری داشاات .یبااق دتااایج دیگاار

ماایش ،و متوسااط وزن زداادة ادتهااای دورة پااروار در دااژاد

بیشاتر

خالص زل و و تالقی آن با شال در ادول  3آورده شاده

از برههای خالص است و تفااوت معنایداری دارد کاه باا

است .در پرورش متمرکاز ،میازان چنادقلوزایی حادود 24

دتایج پژوهش حاضر مغایر است (.)4

درصد افزایش یافت .وزن از شیرگیری برههای آمیختاه 22

تحقیقات ،درصد گوشت و استخوان برههای دور

درصد اساتخوان در هار ساه دورة پارواری باین داژاد
خالص زل و ترکی

و وزن پایان پروار حدود  26درصد بیشتر بود.

شال×زل از دظر آماری معنیدار دشد و

در شرایط پرورش معماول از هار  100رأس مایش در

بین  18تا  20درصد بود .درصد استخوان در برههای دار و

سال حدود  2030کیلوگرم بارة زداده در ادتهاای  100روز

مادة زل و آمیختة آن با شال در این مطالعه با دسبت درصد

پروار حاصل میشود ( 10و  ،)11در حاالیکاه در شارایط

استخوان تمامی دژادهای مطالعاهشاده مشاابه اسات ( 10و

پرورش این تحقیق در برههای زل خاالص ایان مقادار باه

 .)11به دظر می رساد ایان دلیال ایان تشاابه آن اسات کاه

( 5382بااا  165درصااد افاازایش) و در باارههااای آمیختااة

استخوان آخارین ادادامی اسات کاه تحات تایثیر شارایط

(شال×زل) به  6774کیلوگرم وزن زداده (باا  234درصاد)

پرورش دستخوش تغییر مایشاود .باا افازایش یاول دورة

افزایش یافت .بدیهی است کاه هزیناههاای تولیاد در ایان

پروار از درصد گوشت لخم الشه کاسته شده و باه درصاد

سیستم پرورش بیشتر است.

چربی افزوده شده است ،ایان در حاالی اسات کاه درصاد

هزینة تغذیه برای تولید هر کیلو وزن زداده ،هار کیلاو

استخوان در یول مادت متفااوت پاروار تغییار چنادادی را

وزن الشه ،و هر کیلو گوشت لخام بادون چربای در دورة

دشان دداده است ( ،11 ،10 ،7 ،2 ،1و .)15

پروار در گروههای ندتیکی مطالعه شده براساس قیمتهاای
سال  1386در دول  4آورده شده است.

درصد دوقلاوزایی ،تعاداد باره باهازای هار  100رأس

جدول  .3نتایج مقایسة افزایش تعداد و درصد برههای تولیدی در روشهای سنتی و صنعتی

تعداد بره

متوسط وزن زددة ادتهای

مجموع وزن زددة بره

بهازای 100رأس

پروار

تولیدی در سال بهازای 100

میش

( 100روز پروارـکیلوگرم)

رأس میشاکیلوگرم

زل ×زل

156

34/5

5382

16

شال ×زل

155

43/7

6774

20

گروه ندتیکی

درصد دوقلوزایی

جدول  .4هزینة تغذیة هر كیلو وزن زنده/الشه/گوشت لخم بر اساس تركیبات و درصد الشه

ترکی

هزینه

ندتیکی

زل×زل

شال×زل

هزینة تولید هر کیلو وزن زدده (ریال)

16149

13809

هزینة تولید هر کیلو وزن الشه (ریال)

30609

30590

هزینة تولید هر کیلو وزن گوشت لخم بدون چربی (ریال)

64657

71115
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حسین غالمی ،محمدرضا كیانزاد

.5

هزینة تولید هر کیلو وزن زدده با تو ه باه اضاافه وزن

امام معة کاشان ن ،ملی پنااه م و اقبالاه آ،)1373( ،

روزادة باالتر در گروه شال×زل ،در این گروه ارزانتر از زل

محتوای اسیدهای چرب ددبه ،پیه و چربی داشده از

تبادیل

مضالت در سه دژاد گوسفند دمباهدار ایرادای .اولاین

غذایی در دظر شود ،هزینة تولید هر کیلو وزن الشاه در دو

کنگرة گوسغند و بز ،مؤسساة تحقیقاات ملاوم دامای

گروه تقریباً یکسان میشود و اگر کیفیت گوشت (گوشات

ایران ،کرج ،ایران.

خالص است ،ولی وقتیکه درصد الشاه و ضاری

لخم بدون چربی) مد دظر قرار گیرد ،پرورش داژاد خاالص

Ensminger ME and Parker RO (1986) Sheep
& and goat science, Interstate Printers
Publishers (Danville, Ill.).

و یا آمیختههای آن در شرایط صنعتی (متمرکز) اقتیادی و

Gavojdian D, Cziszter LT, Pacala N and Sauer
M (2013) Productive and reproductive
performance of Dorper and its crossbreds under
a Romanian semi-intensive management
system. South African Journal of Animal
Science. 43(2): 219-228.

زل در شرایط متمرکز اقتیادیتر خواهد باود ( ادول .)4
بر اساس دتایج این تحقیق ،پرورش برههای دژاد خالص زل
به سود دامدار خواهد بود.
تشكر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری معاودت امور دام اساتان گلساتان و

Kadak R, Akcapinar H, Tekin ME, Akmaz A
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