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 چکیده
لری بختیاری بود. به همین منظور  ×های رومانف های لری بختیاری و آمیخته ای عملکرد پروار و خصوصیات کمی الشه برهز این آزمایش، بررسی مقایسههدف ا

با دو  2×2×2کتوریل روزه در قالب طرح کامالً تصادفی، به روش فا 011رأس بره آمیخته رومانف با لری بختیاری  44روزه و  011رأس بره لری بختیاری  44از 
های مورد ( استفاده شد. افزایش وزن روزانه، جیره0931و  0931لری بختیاری(، جنس )نر و ماده( و سال ) ×های رومانف گروه ژنتیکی )لری بختیاری و آمیخته

و نیز وزن در  افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری گیری شد. نتایج نشان داد که میانگینها اندازه های کمی الشه دام مصرف، ضریب تبدیل خوراک و نیز ویژگی
(. اما میانگین افزایش وزن روزانه طی >11/1P)لری بختیاری بود  های برهتر از  بختیاری بیش لری  ×آمیخته رومانف های برهروزگی )پایان شیرگیری( در  011سن 

 (.>11/1P) بختیاری بود لری ×های رومانف از آمیخته تر بختیاری بیش لری  های دنبه برهخوراک، وزن الشه و درصد  دوره پروار، وزن پایان دوره پروار، مصرف

های نر  درصد دنبه و چربی الشه بره (.>11/1P) داشتند ماده هایبره به نسبت تری کم تبدیل ضریب و تر بیش پروار دوره روزانه وزن افزایش میانگین های نر، بره
ها  های لری بختیاری بهتر ولی عملکرد دوره پروار آن های آمیخته از بره (. نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد قبل از شیرگیری بره>11/1Pها بود )تراز ماده بیش
   .ها در استان چهارمحال و بختیاری باشد آمیخته از تر مناسب بختیاری های لریپروار بره رسد نظر می تر است. لذا به کم
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Abstract  
The aim of this experiment was to compare the feedlot performance and carcass characteristics of Lori-Bakhtiari and Romanov×Lori-Bakhtiari 
crossbreed lambs. Forty-four Lori-Bakhtiari lamb and Forty-four Romanov×Lori-Bakhtiari lambs were used in a completely randomized design and 
using a factorial method (2×2) during two consecutive years. The average daily gain and daily feed intake were determined by individual weaning of 
each animal and then feed conversion ratio was calculated. Carcass characteristics of lambs were measured. The results showed that average daily gain 
during fattening period (212.1vs. 179.6 g), final fattening weight (52.12 vs. 48.26 kg), feed intake, carcass weight and fat tail percentage in Lori 
Bakhtiari lambs were greater than Romanov× Lori Bakhtiari crossbred lambs. The average daily gain before weaning (298.4 vs. 266.8 g), the average 
daily gain during fattening period (217.2 vs. 161.9 g), and feed conversion ratio (7.62 vs. 9.75) in male lambs was better than female lambs (P<0.05). 
Fat tail percentage and total carcass fat content in male lambs were higher than that of female lambs (P<0.05). It is concluded that, Romanov×Lori 
Bakhtiari crossbred lambs had higher performance than Lori Bakhtiari lambs before weaning. However, fattening period performance and carcass 
weight in Bakhtiari lambs were higher compared to Romanov×Lori Bakhtiari crossbred lambs. In addition, energy spent per kg of carcass and live 
weights in Bakhtiari lambs was lower than Romanov×Lori Bakhtiari crossbreds. Therefore, it can be concluded that the indigenous Bakhtiari sheep 
breed is more useful for fattening than that of Romanov×Lori Bakhtiari crossbreds in Chaharmahal and Bakhtiari province. 
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مقدمه

مصرف گوشت قرمز در ایران بسیار مرسوم است و ذائقه 

ها به سمت گوشت گوسفند و بز تمایل دارد. ایرانی

گوشت  ویژه بهبنابراین، نیاز است که گوشت تولیدی و 

نژادهای دورگ ایجادشده از نظر کمی وکیفی مورد 

ارزیابی قرارگیرد. بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی 

تواند با استفاده از چندین روش از جمله گوسفند می

یا ترکیبی از  گری آمیختهانتخاب، معرفی نرهای جدید، 

 طور عمده بهحاصل شود. بازده تولید گوسفند ها روشاین 

بهبود ژنتیکی، رشد و تولید گوشت است.  وابسته به

بنابراین، بهبود این صفات از اهداف اصلی برای اصالح 

. در صنعت پرورش گوسفند، ]1[نژاد گوسفند خواهد بود 

های تنوع نژادی یک منبع با ارزش است. سیستم

گری از تنوع نژادی برای افزایش تولید نسبت به  آمیخته

د. برای بهبود صفات کننهای خالص استفاده میگله

تولیدی و تولید مثلی گوسفندان، از تالقی بین نژادها در 

، 9، 0[و هم در خارج از کشور  ]01و  04، 7، 1، 2[ داخل

 درای استفاده شده است.  گستردهطور به ]20و  21، 00

 یگر ختهیمناسب، آم یهایتالق و نژادها از استفاده صورت

که در  گوسفندان است، عملکرد بهبود یهاروش از یکی

بسیاری از کشورها مانند فرانسه، بلژیک، آمریکا، انگلستان 

و اغلب کشورهای غربی پیشرفته در اصالح نژاد دام، 

هایی که تولید گوشت هدف اصلی  در سیستم ویژه به

 .]21[گیرد  میوسیعی مورد استفاده قرار  طور بهباشد  می

یش نسبت خصوص افزا بهبود کمیت و کیفیت الشه به

های علوم دامی  گوشت به چربی، سهم بسیاری از پژوهش

دهندگان گوسفند  دهد. پرورش خود اختصاص می را به

کنندگان و افزایش  های مصرف کردن خواسته برای برآورده

ی با یها دنبال تولید الشه تقاضا برای مصرف گوشت به

طبیعی مهم عوامل  حداکثر گوشت و حداقل چربی هستند.

سن دام، نژاد، گونه، جنس  شامل بر کیفیت گوشت ثرؤمو 

 حال، عوامل است. با این و محل آناتومیکی ماهیچه

و  جیره، فعالیت دام، استرس مانند مهم و محیطی خارجی

نیز بر  ط نگهداری بعد از کشتارایو شر ل از کشتاربترس ق

 جادیا .]03و  01[هستند  مؤثرها  کیفیت الشه دام

یا با  یرانیا گوسفندان یها پیبین اکوتمناسب  یها ختهیآم

ط محیطی یشرا در یباالتر یبازده نژادهای خارجی که

 یسودآور شیافزا مورد پرورش داشته باشند، در

گوشت گوسفند  و بهبود کیفیت الشه و احتماالً یپرواربند

، عملکرد  حال، در یک پژوهش با این باشد. تواند، مؤثریم

های  در شرایط یکسان بهتر از بره های نژاد داالق پروار بره

. با توجه به ورود ]02[رومانوف بود  ×آمیخته داالق

با ها  آن گری نژادهای خارجی گوسفند به کشور و آمیخته

ی در این تر بیشنژادهای داخلی الزم است که اطالعات 

قرار گیرد، بنابراین، هدف از  داران دام مورد در اختیار

عملکرد پروار، برخی صفات رشد،  مقایسهپژوهش 

های آمیخته  بره باهای لری بختیاری خصوصیات الشه بره

 لری بختیاری در طی دو سال متوالی بود. ×رومانف

 

هاموادوروش

 بختیاری رأس بره نر و ماده لری  44در این پژوهش از 

کیلوگرم(  31/4±04/1)میانگین وزن تولد و خطای معیار 

بختیاری  لری ×رومانف  ختهرأس بره نر و ماده آمی 44و 

کیلوگرم(  71/4±04/1 )میانگین وزن تولد و خطای معیار

در  (سن شش ماهگی)از زمان تولد تا پایان دوره پروار 

ی ها برهژنتیکی ) دو گروهبا  2×2×2فاکتوریل  یک آزمایش

 لری ×های رومانف بختیاری وآمیخته  خالص لری

و  0931سال )بختیاری(، جنس )دو سطح نر و ماده( و  

استفاده شد. این  یطرح کامالً تصادف در قالب (0931

نژاد   ستگاه توسعه، پرورش و اصالحیگوسفندان متعلق به ا

اری وابسته به معاونت بهبود تولیدات یگوسفند لری بخت

 یاریاستان چهارمحال و بخت یدامی سازمان جهاد کشاورز
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داشتند و  یسآزاد دستر طور بهونجه یها به برگ  بره بودند.

ستگاه یط ای( مطابق با شرایروزگ 31±1) یریرگیتا سن ش

ن یتوز یصورت انفراد به یریرگیو در روز ش ینگهدار

ها در دوره پرواردر  بره ری،یرگیشدند. پس از ش

ها  پذیری بره قرار گرفتند. مدت عادت یهای انفراد گاهیجا

مبارزه  ن دوره براییبه جیره دوره پروار، دو هفته بود. در ا

، چنین همها واکسینه شدند.  ها، برهها و انگلیماریه بیعل

 دوره انیدر پا خورانده شد.ها  آن داروی ضد انگل به

 ی،یغذا محدودیتساعت  01ها پس از  پذیری، بره عادت

روز  31ها نیز  توزین شدند. مدت پروار بره یانفراد طور به

بار، با  کی روز 91ها هر  بود. طی دوره پروار، وزن بره

قبل  یانفراد طور بهو  گرم 011دقت  با ییاستفاده از ترازو

گیری شد. مصرف ماده  از وعده خوراک صبح اندازه

ل یب تبدیگیری شد و ضر صورت روزانه اندازه خشک به

ی دوره پروار بر اساس یره غذای. جشدخوراک نیز محاسبه 

رت صو به تنظیم شد و ]01 [شده  ی توصیهیاحتیاجات غذا

  (.0جدول )ها قرار گرفت  ار برهیکامالً مخلوط، در اخت

 

 . مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره 1جدول 

 )درصد در ماده خشک(

 درصد اجزای جیره

 55 یونجه

 31 جو

 4 سبوس گندم

 7 کنجاله سویا

 2 مالس

 25/6 نمک

 25/6 معدنی -مکمل ویتامینی

 56/6 دی کلسیم فسفات

  ترکیب شیمیایی)محاسبه شده( 

 15 خام )درصد( پروتئین

 52/2 انرژی خام )مگاکالری در کیلوگرم جیره(

گیری درصد الشه و  ها، برای اندازهپس از پروار بره

لری  ×های لری بختیاری و آمیخته رومانف چربی الشه بره

رأس بره لری  22رأس بره آمیخته و  22بختیاری، 

جنس نر و  تصادفی در دو سال و در دو طور بهبختیاری 

 ذبح یساعت گرسنگ 02 ماده انتخاب شدند و پس از

پس از  رأس از دو نژاد(. 11 شدند )در دو سال جمعاً

ن یو توز یو قفسه صدر یحفره شکم محتویاته یتخل

بعد از قراردادن الشه گرم توزین شد. ها، الشه گرم  آن

 یرانیروش ا بهالشه سرد  ،خچالیساعت در  01مدت  به

 .]7[ شدن یم و توزیم الشه راست و چپ تقسیبه دو ن

برای  SAS (9.1)افزار  نرماز با استفاده  حاصل های داده

توکی  با استفاده از آزمون  میانگین( تجزیه و 0مدل )

  مقایسه شدند.

  = yijkl                                              (0)رابطه 

µ + Ai + Bj + Ck + b (Xijkl – X°°°°) + eijkl 
 

 ؛، میانگین جامعهµ ؛وابسته متغیر ،yijkl،که در این رابطه

Ai، اثر i؛ ن نژادیامBj، اثر j؛ن جنسیامCk، اثر kن یام

در زمان از وزن  یت صفات پرواربندیب تابعیضر ،b؛سال

پروار و  روع دورهشوزن در زمان ؛ xijkl ؛پروار روع دورهش

 ،°°°°X ؛ها ک از برهیهر  پایان دوره پروارزمان  یا در

و یا درزمان پایان دوره پروار  روع دورهشن وزن یانگیم

 ، اثر خطای آزمایشی است.eij وها  بره

 

نتایجوبحث

های وزن تولد و وزن قبل از  ( میانگین2در جدول )

 لری نر و ماده های برهو عملکرد پروار  شیرگیری

را در دو   بختیاری لری ×های رومانف وآمیخته بختیاری 

متوالی آزمایش نشان داده شده است. وزن شیرگیری  سال

 های آمیختهو افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری بره

های لری بختیاری  تر از بره لری بختیاری بیش ×رومانف

 (. >11/1P) بود
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  یاریبخت یلر ×رومانف یها ختهیبختیاری و آم های لری میانگین حداقل مربعات و خطای معیار صفات رشد و پروار بره. 2جدول 
 جنس سال نژاد فراسنجه

 ماده نر دوم اول لری بختیاری ×رومانف لری بختیاری 

 a14/6±96/4 a14/6±75/4 b14/6±71/4 a14/6±13/5 a13/6±21/5 b15/6±64/4 1وزن تولد

 b67/6±98/26 a71/6±86/36 64/6±89/28 72/6±12/36 a58/6±66/36 b67/6±91/27 1وزن شیرگیری

 b11±3/248 a 11±7/296 a9±6/278 a9±6/292 a11±4/298 b13±8/266  2اضافه وزن روزانه
  دوره پروار

 b71/6±61/31 a73/6±96/33 a62/6±89/31 a65/6±95/32 a61/6±86/33 b74/6±42/31 1وزن شروع پروار 
 a62/6±12/52 b64/6±26/48 a53/6±94/48 a55/6±89/49 a62/6±43/52 b73/6±26/48  1وزن پایان پروار 
 a12±1/212 b12±6/179 a7± 6/183 a7± 1/191 a9±2/217 b13±1/162  2اضافه وزن روزانه 
 a61/6±68/1 b61/6±56/1 a61/6±64/1 a61/6±59/1 a67/6±64/1 a 62/6±62/1  1خوراک روزانهمصرف 
 a41/6±89/7 a45/6±73/8 a38/6±86/8 a39/6±27/8 b36/6±62/7 a47/6±75/9 ضریب تبدیل غذائی  

 b26/6±94/19 a27/89±6/21 a24/6±34/22 b23/6±61/21 b41/6±43/19 a48/6±22/24 3انرژی الزم برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده
a-bاستدار  مشابه معنینا  با حروف در هر ردیف هر اثر : تفاوت ارقام برای (65/6P<.)  

 : )مگاکالری انرژی متابولیسمی/ کیلوگرم وزن زنده(.3: )گرم(، 2: )کیلوگرم(، 1

 

از نژادهای دو منظوره و  یاریبخت  یلرگوسفندان نژاد 

، گوسفندان نژاد رومانف که حالیگوشتی است. در نسبت به

، گوسفندان چنین همدارای صفات برتر تولیدمثلی هستند. 

قابلیت تولید  ،از نظر صفات اثرات ژنتیکی مادری رومانف

 حال، باشند. با این شیر و نیز مهر مادری مطلوب می

ها  عواملی که ممکن است روی رشد قبل از شیرگیری بره

نوع تولد و سن مؤثر باشند شامل اثر ژنوتیپ، جنس، 

 .]22[هستند 

وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه قبل 

رومانف با  آمیخته شاروله و نیز یها برهاز شیرگیری 

خالص آواسی بود که موافق با  یها برهاز  تر بیشآواسی 

، در پژوهش چنین هم. ]01[ نتاج مطالعه حاضر است

های خالص  دیگری، وزن تولد و وزن از شیرگیری بره

های آمیخته حاصل از تالقی  دورپر در مقایسه با بره

های ال دو فرانس، مرینو لندشیپ  های دورپر با قوچ میش

اگرچه  .]4 [بود تر کمو مرینوس گوشتی آفریقای جنوبی 

های ها نیز بین میانگین وزن تولد بره در برخی از پژوهش

که  داری وجود نداشتخالص و آمیخته تفاوت معنی

در یک  چنین هم. ]29[شابه با نتایج این مطالعه است م

که نژاد پدر اثری روی وزن تولد و  گزارش شد مطالعه

که مخالف  ،]9[های آمیخته نداشت  وزن شیرگیری بره

نتایج مطاله فعلی است. در مطالعه حاضر، میانگین وزن 

های آمیخته لری  از بره تر بیشبختیاری های لری تولد بره

که، وزن پایان دوره پروار رومانوف بود. درحالی ×بختیاری

های آمیخته  از بره تر کمهای خالص لری بختیاری  بره

  .]29[رومانوف بود  ×بختیاری لری

ها در سال دوم  میانگین وزن تولد بره ،در این مطالعه

افزایش داری نسبت به سال اول با توجه به طور معنیبه

ها، توانمندی شیردهی آنافزایش و  های مادر سن میش

با نتایج وزن  راستا همکه  ،(2 جدول؛ >11/1P)بود  تر بیش

های دورپر با قوچ های  های حاصل از تالقی میشتولد بره

ال دو فرانس و مرینو لندشیپ و مرینوس گوشتی آفریقای 

وزن شیرگیری عالوه بر سال تولد  . اگرچه]4[ جنوبی بود

یل نژاد، پدر، جنس و سن تحت تأثیر سایر عوامل از قب
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میانگین وزن  در این مطالعه، .]07[ گیرد شیرگیری قرار می

و افزایش وزن روزانه از تولد تا  وزن شیرگیری ،تولد

از  تر بیشهای نر  گرم( بره 1/211و  4/231شیرگیری )

های ماده و  (. وزن شیرگیری بره>11/1P)های ماده بود  بره

و  9/29ترتیب  روزگی به 11در سن  نیز نر خالص آواسی

های آمیخته  کیلوگرم بود که از وزن شیرگیری بره 1/24

های آمیخته رومانف و آواسی  و بره شاروله و آواسی

های دیگری  . آزمایش]00[بود  تر بیشداری معنی طور به

دار جنس را بر صفات قبل از شیرگیری بره نیز اثر معنی

 . ] 09و  4، 0[ اند دههای خالص و آمیخته نشان دا

 یها بره وزن شروع دوره پروار و وزن شیرگیری

های خالص  از بره تر بیشبختیاری  لری ×ی رومانف آمیخته

و  دوره پروار یانپا (. اما وزن>11/1P)بختیاری بود   لری

بختیاری   های لری روزانه دوره پروار بره وزن افزایش

 بختیاری شد  لری ×های آمیخته رومانف از بره تر بیش

(11/1P< .)های لری بهتربودن ضریب تبدیل بره با وجود

ها در طی دوره پروار، تفاوت بختیاری نسبت به آمیخته

های  ای وزن پایان پروار بره در مطالعه .نداشتند داری معنی

ی آواسی و ها برهاز  تر بیشآواسی  ×آمیخته شاروله

وزن  ،که آواسی بود. درحالی ×رومانف×آمیخته آواسی

آواسی  ×شاروله ×های آمیخته آواسی پایان پروار بره

، وزن پایان چنین هم. ]0[های آواسی بود  از بره تر بیش

پروار و افزایش وزن روزانه دوره پروار و ضریب تبدیل 

گل،  های آمیخته سه نژاد داخلی گوسفند قره دوره پروار بره

 از تر یشبمهربان، نائینی با نژادهای کاریدال و تارگی 

(11/1P<بره )  ای که  . در مطالعه]04[های خالص بود

منظور افزایش تولید گوشت بین ال دو فرانس، رامبویه،  به

گری انجام شد،  دار آواسی آمیخته کیوس و گوسفندان دنبه

های ال دو  های آمیخته میانگین افزایش وزن روزانه بره

آواسی(،  ×)کیوس × آواسی(، رامبویه ×)کیوس ×فرانس

 221و  2/210، 2/219، 1/900ترتیب  آواسی و رامبویه به

 1/9، 2/4، 1/9ترتیب  گرم شد و ضریب تبدیل خوراک به

دار  های دیگری نیز، اثر معنی . پژوهش]3[بود  4/1و 

 .]1و  4، 0[اند  ژنوتیپ بر سرعت رشد را گزارش کرده

در مطالعه حاضر، وزن پایان دوره پروار و افزایش وزن 

های ماده باالتر بود و ضریب تبدیل  های نر از بره روزانه بره

های نر نژاد شال  وهش، بره سو با این پژ بهتری داشتند. هم

های نر آمیخته حاصل از  ترین سرعت رشد و بره بیش

آمیزش قوچ زندی و میش شال کمترین سرعت رشد را 

های فرتایل مرینو )حاصل  . در پرواربندی بره]1[داشتند 

القی رومانف با مرینو مجارستانی(، افزایش وزن روزانه ت

گرم  227تا  217های ماده  گرم و بره 917تا  234های نر  بره

های نر و ماده مرینوس  و افزایش وزن روزانه بره

و  210تا  214ترتیب  مجارستانی )گروه ژنتیکی کنترل( به

. در این مطالعه، مقدار انرژی ]24[گرم بود  211تا  034

متابولیسمی برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده در پایان 

های لری  تر از بره های آمیخته بیشدوره پروار در بره

ترین علل این امر بلوغ جنسی زودهنگام بختیاری بود. مهم 

بختیاری بود. های خالص لری های آمیخته نسبت به برهبره

های های آمیخته تا سن پنج ماهگی نسبت به برهرشد بره

لری بختیاری باالتر بود، ولی بعد از آن آهنگ رشد کندتر و 

تر شد. از نظر  ها بیش میزان ذخیره چربی در زیر پوست آن

های آمیخته در پایان دوره تربودن جثه برهژنتیکی کوچک

های لری ها را نسبت به بره پروار، طول دوره پروار آن

ر سن پنج تا شش ها را د تر نموده و باید آنبختیاری کوتاه

که  تر به کشتارگاه فرستاد، در صورتیماهگی با وزن پایین

 های لری بختیاری تا سنین باالتر قابلیت پروار دارند.بره

خصوصیات  اریمع یو خطاحداقل مربعات ن یانگیم

انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم الشه  الشه و

 ×های رومانف و آمیخته یاریبخت  یلر نر و ماده یها بره

 (9)های مختلف آزمایش در جدول در سال  بختیاری  لری

 . ه استارائه شد
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  یاریبخت یلر ×رومانف یها ختهیبختیاری و آم های لری بره خصوصیات الشهمیانگین حداقل مربعات و خطای معیار . 3جدول 

 جنس سال نژاد فراسنجه

 ماده نر دوم اول یاریبخت یلر× رومانف یاریبخت یلر 

 a43/6±32/25 b44/6±86/22 a38/6±79/23 a39/6±16/24 a41/6±41/25 b52/6±79/22 (لوگرمی)ک گرم الشه وزن

 a37/6±42/12 b38/6±13/11 a38/6±62/11 a39/6±85/11 a39/6±51/12 b46/6±69/11 (لوگرمی)ک الشه مین وزن

 a52/6±61/48 a53/6±29/47 a47/6±64/48 a48/6±41/48 a51/6±49/48 a61/6±22/47  الشه درصد

 b37/6±91/46 a38/6±49/46 a32/6±92/44 b33/6±21/43 b51/6±73/39 a61/6±92/51 1الشه لوگرمیک کی دیتول یبرا الزم یانرژ

 a 39/6± 91/14 b44/6± 63/2 a35/6± 59/8 a41/6± 33/8 a 34/6± 29/9 b42/6± 63/7 دنبه درصد

 b19/6± 58/1 a 27/6± 42/5 a21/6± 72/3 a24/6± 31/3 b21/6± 96/2 a 26/6± 67/4 )درصد( یداخل یچرب

 a 76/6± 61/36 b 83/6± 63/22 a75/6±71/26 a79/6± 94/25 a71/6± 59/27 b86/6± 98/24 )درصد( یچرب کل

a-bاستدار  مشابه معنینا  با حروف در هر ردیف هر اثر : تفاوت ارقام برای (65/6P<.)  

 : )مگاکالری انرژی متابولیسمی/ کیلوگرم الشه(.1

 

مقدار انرژی متابولیسمی برای تولید یک کیلوگرم وزن 

تر از  های آمیخته بیشالشه در پایان دوره پروار در بره

طور که در  بختیاری بود. که دلیل آن همان های لری بره

مورد مقدار انرژی متابولیسمی برای تولید یک کیلوگرم 

( بیان شد، درصد دنبه و کل چربی 2وزن زنده )جدول 

های آمیخته بود، تر از بره های لری بختیاری بیشالشه بره

تر از چربی  های آمیخته بیشولی درصد چربی داخلی بره

نتایج سو با این  های لری بختیاری بود. همداخلی بره

گل، مهربان و  های آمیخته سه نژاد قره چربی داخلی بره

 .]7[های نژاد خالص بود  تر از بره بلوچی بیش

های آمیخته  در مجموع براساس نتایج آزمایش حاضر، بره

رومانف قبل از شیرگیری عملکرد بهتری  ×لری بختیاری

بختیاری دارند، ولی در دوره های نژاد لری  نسبت به بره

تر  های نژاد لری بختیاری کم ها از بره ، عملکرد  آنپروار

های نژاد لری بختیاری خیلی  است. اگرچه، درصد دنبه بره

های آمیخته لری  تر )در حدود هفت برابر( از بره بیش

حال، درصد چربی داخلی  رومانوف بود. با این ×بختیاری

ی ها تر از بره سوم کم های نژاد لری بختیاری در حدود یک بره

چنین، با توجه به وزن  رومانف شد. هم ×آمیخته لری بختیاری

تر  بختیاری و مصرف انرژی کم های نژاد لری تر الشه بره بیش

رسد نژاد لری  نظر می برای یک کیلوگرم اضافه وزن، به

 رومانف است.  ×تر از آمیخته لری بختیاری بختیاری مناسب
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