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  چکیده

رومانف بود. بدین منظور از دو  ×های گوسفند نژاد کردی و آمیخته کردی ب الشه برهگری بر عملکرد رشد و ترکی حاضر، بررسی اثرات آمیخته هدف از پژوهش
تعداد  .( استفاده شد. از شش بره از هر گروه برای تجزیه الشه استفاده شدKRرومانف ) ×های کردی ( و بره آمیختهKKگروه ژنتیکی بره نژاد کردی خالص )

دارای های کردی خالص  راس میش در معرض آمیزش بود. بره 100ازای  رأس به 45و  95ترتیب  به KRو  KKهای ژنتیکی  شده در گروه های از شیر گرفته بره
های آمیخته  زایش وزن روزانه برهکیلوگرم(. براساس نتایج حاصل، اف 1/4در مقابل  5/4ترتیب  بودند )بهترین وزن تولد  دارای کمآمیخته های  و بره ترین بیش

در مقابل  8/54ترتیب  های آمیخته )بههای کردی نسبت به بره میانگین وزن پایانی بره اما (،P<05/0تر بود ) های کردی در دوره قبل از شیرگیری بیش نسبت به بره
گری بر ضخامت  تأثیر آمیخته اما ،های پرواری نداشتند های گرم و سرد بره هداری بر وزن الش های ژنتیکی تأثیر معنی (. گروهP<05/0تر بود ) کیلوگرم( بیش 5/41

های خالص  ها در دوره قبل از شیرگیری عملکردی بهتری نسبت بره(. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد آمیختهP<05/0دار بود ) چربی، وزن دنبه و ران معنی
 باشد. ها بهتر می ی خالص نسبت به آمیختههای کرد دارند، اما در دوره پروار عملکرد بره
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of crossbreeding on growth performance and carcass composition of purebred and crossbred Kurdi 
lambs. Thus, two genetic groups including purebred Kurdi lambs (KK) and crossbred Kurdi*Romanov lambs (KR) were used. For analysis of carcass 
traits, six lambs from each group were selected and slaughtered. The number of weaned lambs for KK and KR were 95 and 45, respectively. Our 
results indicated thatKK purebred lambs had the highest (4.5 kg) and KR crossbred lambs had the lowest (4.1 kg) birth weight (P < 0.05). Crossbred 
Kurdi*Romanov lambs had higher average daily gain than KK purebred lambs (P < 0.05). The means of final weights of purebred lambs were 
significantly higher than crossbred lambs (54.8 vs. 41.5 kg, respectively). The genetic groups had no significant effect on cold and hot carcass weights. 
The effect of crossbreeding on fat thickness, fat-tail and leg was significant (P < 0.05). Crossbred lambs performed better than purebred lambs in the 
pre-weaning period, but purebred Kurdi lambs performed better than crossbred lambs in the fattening period. In general, it can be reported that the 
crossbreeding of Kurdi sheep with Romanov sheep did not show the desireble results. 
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 مقدمه 

 ی،عملکرد اقتصادافزایش به  یابیدست یهاکار راهاز  یکی

 و باشد یمختلف م ینژادها نیب یها تیاستفاده از مز

منظور  نیا رایب یگر ختهیآم یها برنامه زا طور عمده به

 شیکنندگان افزادیتول یاصل هدف. شود میاستفاده 

سود اقتصادی حاصل از گله است.  عملکرد رشد

مرتبط است و ها  آن گوسفندان با سالمت و باروری

گوسفند  دهندگان پرورشباروری باال از اهداف اصلی 

پذیری پایین صفات تولیدمثلی، باعث باشد. اما وراثت می

یار دشوار باشد. به همین دلیل از شده پیشرفت ژنتیکی بس

تالقی نژادهای بومی کم بازده با نژادهای پربازده استفاده 

کنند تا در مدت زمان کوتاهی نژادهایی با باروری باال می

نژاد رومانف از جمله نژادهای پربازده  .[15] تولید کنند

 .است که مورد توجهات زیادی قرار گرفتهاست 

باشد که به کشور روسیه میمنشأ گوسفند رومانف 

وهوای سرد سازگار است. این نژاد فاقد دنبه بوده و  آب

بره در هر زایش در بین  2/2عنوان نژاد چندقلوزا با میانگین  به

ها خیلی . وزن تولد بره[15]شود تولیدکنندگان شناخته می

تا  55کیلوگرم و در نرها  50تا  40ها  پایین، وزن بلوغ در ماده

باشد. دارای خصوصیات تولیدمثلی خارج از وگرم میکیل 80

دلیل  باشد. بهفصل )تمام فصول سال( و بلوغ زودرس می

خصوصیات دوقلوزایی، بلوغ زودرس و فحلی خارج از 

عنوان پایه پدری در اغلب  فصل حیوانات نر این نژاد به

 .[23]است نژادهای سنتزشده در اروپا و آمریکا استفاده شده 

ن راه بهبود رشد و ترکیب الشه در نژاد یتر سریع

 .[21] است، تالقی این نژاد با یک نژاد گوشتی بومی

های مطالعات بسیار زیادی عملکرد پرواربندی و ویژگی

الشه را در نژادهای مختلف با نژاد رومانف گزارش 

های های آواسی با قوچگری میشاند. در آمیخته کرده

دار موجب بهبود معنی گریرومانف و شاروله، آمیخته

و کاهش قیمت تمام  غذاییضریب تبدیل  ،صفات رشد

 ×های آمیخته آواسیشده یک کیلوگرم گوشت در بره

در مطالعه  .[15]است شاروله شده  ×رومانف و آواسی

های های الشه برهدیگری نیز عملکرد پرواربندی و ویژگی

انف روم ×های آواسینر حاصل از تالقی آواسی با آمیخته

در طول دوره پرواربندی افزایش که بررسی و گزارش شد 

کیلوگرم، نسبت تبدیل 278/0±019/0ها وزن روزانه بره

و  62/33±968/0میانگین وزن زنده پایانی  ،79/4خوراک 

که  ه شدنشان داد و بود 91/14±627/0وزن الشه سرد 

های الشه افزایش وزن روزانه، بازده خوراک و بخش

رومانف مشابه مقادیر  ×آواسی با آواسی آمیختههای نر  بره

 .[24]بود  آواسی مربوط به نژاد

 یهابره یعملکرد صفات رشد و پروار ایدر مطالعه

 و یبختیار یلر ×رومانف های ی،آمیختهبختیـار یلـر

 یبراکه  گزارش شدو  بررسی یبختیاریلر ×پاکستانی

 ینژادها، تالقی بین یبهبود عملکرد صفات رشد و پروار

تالقی  از بهتر یدارمعنی طور به یبختیار یرومانف و لر

 . در[23] بود یبختیاریپاکستانی و لر یبین نژادها

های حاصل تالقی  عملکرد تولیدی برهپژوهش دیگری 

های کردی )ایالم( با قوچ های افشاری، سنجابی و  میش

های حاصل از تالقی  که بره شدشال بررسی و گزارش 

ها وزن تولد و  میش کردی با قوچ شال نسبت به سایر بره

 آمده دست بهشش ماهگی باالتری داشتند. با توجه به نتایج 

های کردی  این پژوهش قوچ شال را برای تالقی با میشاز 

  .[5]پیشنهاد کردند 

شناسایی ظرفیت ژنتیکی نژادهای بومی و ایجاد 

تواند در افزایش تناسب با شرایط ایران میهای م آمیخته

نژاد کردی بازده اقتصادی گوسفندان مفید و مؤثر باشد. 

بندی گوسفندان گوسفندی است که در طبقه اسان،شمال خر

 .[5] شود میسنگین گوشتی محسوب ایران، جزء گروه نیمه

بهبود سرعت رشد، کاهش دنبه و چربی الشه، افزایش 

یش و بهبود ضریب تبدیل غذایی در این تعداد بره در هر زا
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نژاد منجر به افزایش بازده اقتصادی خواهد شد. هرچند 

از منابع مهم مورداستفاده در  یکیدر گوسفند  یتنوع نژاد

 یو مادر یپدر یهاهیاستفاده از پا ، اماباشدیم یگرختهیآم

از  یگرختهیو آم یمناسب در هر برنامه اصالح نژاد

افزایش تقاضا برای . باشد یم یمهم و اساس یها مسأله

منظور بهبود عملکرد  استفاده از نژادهای پربازده خارجی به

های گریو راندمان تولیدمثل نژادهای بومی، موجب آمیخته

دهندگان شده است. لذا هدف از  کور در بین پرورش

 ختهیحاصل از آم یهاعملکرد بره یبررسپژوهش کنونی 

 رومانف بود. یهابا قوچ کردی یمادر هیپا

 

 هامواد و روش

رأس میش نژاد  200از  پژوهش حاضراجرای  منظور به

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند کردی   کردی، گله

آباد شیروان( واقع در استان خراسان شمالی )حسین

تصادفی به  طور بهها  پایه مادری استفاده شد. میش عنوان به

های رأسی تقسیم شدند. گروه اول با قوچ 100گروه  2

گذاری شده از گله به روش معمول قوچ کردی انتخاب

سه چرخه  مدت بهطبیعی آمیزش داده شدند. در این گروه 

شدن  ها درگله حضور داشتند تا از آبستنفحلی قوچ

ها اطمینان حاصل گردد. گروه دوم پس از  میش

حلی با اسپرم قوچ رومانف به روش سازی ف زمان هم

ماه  ها از اواسط دی . زایش میششدندالپراسکوپی تلقیح 

 KKهای ژنتیکی  ، بنابراین، گروهبودماه  تا اواخر بهمن
 ×های آمیخته کردی )بره KR و های خالص کردی( )بره

های کردی  حاصل از تالقی میشترتیب  بهرومانف( 

ی کردی و رومانف ها پایه مادری( با قوچ عنوان به)

 آمد.  دست به

ها )راندمان  پس از زایش عملکرد تولیدمثلی میش

گیری و توانایی تولیدمثلی( محاسبه  باروری و راندمان بره

های زایمان کرده شد. راندمان باروری از نسبت تعداد میش

گیری از  های در معرض آمیزش، راندمان برهبه تعداد میش

های زایمان متولدشده به تعداد میشهای نسبت تعداد بره

های از ها از نسبت تعداد بره کرده و توانایی تولیدمثلی میش

 .[14]های زایمان کرده محاسبه شد شیرگرفته به تعداد میش

عنوان  ها و وزن شیرگیری بهوزن تولد، وزن ماهیانه بره

صفات قبل از شیرگیری، رکوردگیری و ثبت شدند. فقط 

تم پروار شدند. در دوره پروار نیز ماده نرها وارد سیس

خشک مصرفی )گرم در روز(، افزایش وزن روزانه )گرم( و 

 ضریب تبدیل غذایی رکوردبرداری و ثبت شدند.

ها، با استفاده از جداول استاندارد غذایی گوسفند  جیره

 8مخلوط تهیه و روزانه در دو نوبت ) کامالً صورت به، [17]

ها قرار داده  طور آزاد در اختیار بره بهبعدازظهر(  16صبح و 

صبح صورت  10رأس ساعت  ها بره کشیوزن شد. می

ساعت  12-14مدت  ها به کشی برهگرفت. قبل از هر وزن می

صورت آزاد در اختیار  فقط از غذا محروم بودند و آب به

صورت روزانه در  مقدار خوراک مصرفی بهها قرار داشت.  بره

شده از  ز تفاوت مقدار خوراک ریختهتمام طول آزمایش ا

ها  در پایان دوره پرواربندی، برهمقدار پسمانده محاسبه شد و 

ساعت محرومیت از خوراک توزین شدند. سپس  12پس از 

تعداد شش رأس بره از هر تیمار که وزن زنده نزدیکی به 

میانگین وزن زنده تیمار خود داشتند، انتخاب و کشتار شدند. 

ها، قطعات الشه با استفاده از ترازوی دیجیتال  رهپس از ذبح ب

گرم توزین و وزن الشه گرم بدون دنبه مشخص  10با دقت 

ساعت نگهداری در  24ها پس از و ثبت شد. هر یک از الشه

گراد توزین و به پنج قسمت )راسته، + درجه سانتی4دمای 

گاه، دست و ران( تقسیم شدند، سپس وزن  گردن، قلوه

صله تعیین و ثبت شد. برای محاسبه راندمان الشه قطعات حا

چنین،  وزن الشه سرد بر وزن زنده دام تقسیم شد. هم

با استفاده از کولیس  12ضخامت چربی روی دنده شماره 

  گیری شد. اندازه

 قالب در عملکرد قبل از شیرگیریاز  حاصل هایداده
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 از استفاده با )با دو گروه ژنتیکی( یتصادف امالًک طرح

مورد   GLM رویه  (2/9 نسخه)  SAS  آماری افزار نرم

 سهیمقا یبرا(. 1)رابطه  تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند

 آزمون و  مربعات حداقل نیانگیم از مارهایت نیانگیم

 .  [20]شد  استفاده خطا% 5 سطح ای دانکن درچنددامنه

 Yijkl= µ + Gi +Sexj+Btk+ eijkl              (       1)رابطه 

صفات عملکرد قبل از  متغیر وابسته ،Yij ،آن در که

های  گروهاثر  ،Gi؛ میانگین کل متغیر وابسته ،µ ؛شیرگیری

و  ها برهاثر نوع تولد ، Btk ها؛ برهاثر جنس  ،Sexj ؛ژنتیکی

eijkl،  استخطای آزمایشی. 

های مربوط به عملکرد دوره پروار و مشاهدات  داده

( تجزیه و 2تجزیه الشه با استفاده از رابطه )صفات حاصل از 

 تحلیل شدند.

 Yij= µ + Gi + eij                                (     2)رابطه 

صفات عملکرد دوره  متغیر وابسته، Yij ،آن در که

های  گروهاثر ، Gi ؛میانگین کل متغیر وابسته ،µ پروارِ؛

 .استخطای آزمایشی  ،eijو  ژنتیکی

 

 ج ینتا

های کردی تالقی یافته با  عملکرد تولیدمثلی )باروری( میش

( آورده شده است. 1های کردی و رومانف در جدول ) قوچ

گیری کرده بودند  های کردی جفت هایی که با قوچ میش

عبارت دیگر، از تعداد  راندمان باروری باالتری داشتند. به

 95های کردی تالقی یافته بودند،  رأسی که با قوچ 100

های کردی  رأس زایمان کردند. راندمان باروری برای میش

 درصد برآورد شد.  48های رومانف  یافته با قوچ تالقی

های ژنتیکی  های از شیرگرفته برای گروه تعداد بره

KK ،KR رأس گزارش شد. بنابراین  48و  95ترتیب  به

های  یافته با قوچ های تالقی گیری در میش راندمان بره

گیری طبیعی نسبت به گروه  کردی به شکل جفت

 ژنتیکی کردی رومانف باالتر بود. 

های حاصل از تالقی  عملکرد قبل از شیرگیری بره

های کردی و رومانف در جدول  های کردی با قوچ میش

داری  معنی طور بهها  ارائه شده است. وزن تولد بره (2)

(. P<05/0های ژنتیکی قرار گرفت ) گروه تأثیرتحت 

آمیخته های  برهباالتری از  وزن تولد خالص کردیهای  بره

 تأثیرها تحت وزن تولد بره رومانف داشتند. ×کردی

 طور بهها قرار نگرفت. وزن از شیرگیری برهها  آن جنسیت

های ژنتیکی، جنسیت و نوع گروه تأثیرری تحت دامعنی

وزن از طوری که  ، به(P<05/0ها قرار گرفت )تولد بره

رومانف در مقایسه با  ×های آمیخته کردی شیرگیری بره

 .تر بود بیشهای کردی خالص بره

 
 های موردمطالعه . عملکرد تولیدمثلی میش1 جدول

 1های ژنتیکی گروه مورد
KK KR 

 100 100 (رأسمیش در معرض آمیزش ) 
 48 95 (رأسمیش زایمان کرده ) 

 52 97 (رأسبره متولد شده ) 
 45 95 (رأسبره از شیرگرفته شده ) 

 48 95 راندمان باروری )درصد(
 08/1 02/1 گیری )درصد( راندمان بره

 91 100 توانایی تولیدمثلی)درصد(
1. KKهای خالص کردی،  : دامKR :رومانف ×های آمیخته کردی دام 

 

های رومانف نسبت به بره ×های آمیخته کردی بره

در دوره رشد  تری بیشکردی خالص افزایش وزن روزانه 

افزایش وزن  چنین هم(. P<05/0قبل از شیرگیری داشتند )

(. P<05/0) بودهای ماده بره تر از بیشهای نر روزانه بره

های برهاز  تر بیشهای تک قلو افزایش وزن روزانه در بره

 (.P<05/0) دوقلو بود

میزان ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و 

های حاصل از  ضریب تبدیل غذایی در دوره پروار بره

های کردی و رومانف در  های کردی با قوچ تالقی میش

 ( ارائه شده است.3جدول )
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 های مختلف های حاصل از تالقی . میانگین و انحراف استاندارد عملکرد قبل از شیرگیری بره2جدول 

  
 وزن تولد

 )کیلوگرم(

 وزن از شیرگیری 

 )کیلوگرم(

 افزایش وزن روزانه

 )گرم در روز(

 سن از شیرگیری 

 )روز(

 ns ** ** **  های ژنتیکیگروه
 KK 

a27/05±/4 b10/1 ± 6/27 b14/9 ± 1/283 3 ± 83 

 KR 
b21/0± 1/4 a84/0 ± 3/31 a98/6 ± 6/305 2 ± 89 

 ns ** ** ns  جنس
 a84/0 ± 26/30 a92/6 ± 3/316 87/2 ± 12/87 43/4 ± 21/0 نر 

 b85/0 ± 15/28 b99/6 ± 2/280 91/2 ± 26/85 21/4 ± 21/0 ماده 

 ns ** ** *  نوع تولد
 a13/0 ± 62/4 a51/0 ± 97/30 a42/4 ± 19/320 83/1 ± 02/89 تک قلو 

 b 32/0 ± 84/3 b 30/1 ± 78/28 b 94/10 ± 52/260 51/4 ± 40/83 دوقلو 

 75/86 ± 25/11 35/294 ± 09/27 45/29 ± 27/3 32/4 ± 79/0  میانگین کل

KKهای خالص کردی،  : دامKRرومانف  ×های آمیخته کردی : دام 

a-bهر ستون معنیها با حروف غیر مشابه در  :  تفاوت میانگین ( 05/0دار است>P.) 

 باشند. داری می و عدم معنی 01/0و  05/0داری در سطح آماری  ترتیب سطوح معنی به: ns*، ** و 

 

 های مختلف های حاصل از تالقی . عملکرد دوره پروار بره3جدول 

 های ژنتیکی گروه صفت
SEM P-Value 

KK KR 
 a5/97 ± 97/1250 b8/86 ± 74/960 6/143 04/0 ماده خشک مصرفی )گرم در روز(

 a97/25 ± 8/288 b 13/23 ± 8/120 2/28 004/0 افزایش وزن روزانه )گرم(

 192/0 73/1 06/7 ± 04/1 54/5 ± 17/2 ضریب تبدیل غذایی

KKهای خالص کردی،  : دامKRرومانف ×های آمیخته کردی : دام 

a-bستون معنی ها با حروف غیر مشابه در هر : تفاوت میانگین ( 05/0دار است>P.) 

SEMخطای استاندارد میانگین : 

 

ها  دهد که مقدار ماده خشک مصرفی بره نتایج نشان می

های  داری تحت تأثیر گروه طور معنی در طی دوره پروار به

(. بر این اساس، ماده P<05/0ژنتیکی قرار گرفته است )

تر از ماده خشک  های کردی خالص بیش خشک مصرفی بره

 رومانف بود.  ×های آمیخته کردیمصرفی بره

داری بر افزایش وزن  های ژنتیکی تأثیر معنی گروه

(. P<05/0ها در طول دوره پروار داشتند ) روزانه بره

های خالص کردی نسبت به  افزایش وزن روزانه بره

ها  رومانف باالتر و اختالف بین آن ×های آمیخته کردی بره

طور  ها به (. ضریب تبدیل غذایی برهP<05/0) دار بودمعنی

های ژنتیکی قرار نگرفت، اما  داری تحت تأثیر گروه معنی

های کردی خالص ضریب تبدیل  به لحاظ عددی بره

رومانف  ×های آمیخته کردی تری نسبت به بره غذایی  کم

 داشتند.
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 های پرواری خصوصیات الشه بره

های  های پرواری حاصل از تالقی میش خصوصیات الشه بره

( ارائه شده 4های کردی و رومانف در جدول ) کردی با قوچ

دهد که وزن زنده )وزن پایانی دوره  است. نتایج نشان می

داری تحت تأثیر  طور معنی های پرواری به پروار( بره

میانگین وزن پایانی (. P<05/0های ژنتیکی قرار گرفت ) گروه

های آمیخته های پرواری کردی خالص در مقایسه با بره بره

های (. تفاوتی در وزنP<05/0تر بود ) رومانف بیش ×کردی

های ژنتیکی  های پرواری در گروه های بره گرم و سرد الشه

رومانف  ×های آمیخته کردی مشاهده نشد. بازده الشه در بره

 (.P<05/0لص بود )های کردی خا تر از بره بیش

  

 های پرواری اجزا و ترکیبات الشه بره

های پرواری  ضخامت چربی و وزن اجزای الشه بره

ژنتیکی   گروه های کشتارشده مربوط به دوحاصل از بره

 ارائه شده است. (5)در جدول  مطالعه مورد

 

 های مختلف پرواری حاصل از تالقیهای  . خصوصیات الشه بره4جدول 

 های ژنتیکی گروه صفت
SEM P-Value 

KK KR 
 a8/2 ± 8/54 b6/2 ± 5/41 24/4 002/0 وزن زنده پایان دوره پروار )کیلوگرم(

 a8/2 ± 2/48 b6/2 ± 1/42 24/4 24/0 وزن زنده کشتار )کیلوگرم(

 16/0 21/2 48/23 ± 5/1 24/23 ± 3/1 وزن  الشه گرم )کیلوگرم(

 14/0 09/2 62/22 ± 4/1 59/22 ± 3/1 وزن الشه سرد )کیلوگرم(

 b2/4 ± 89/46 a 8/3 ± 70/53 22/1 01/0 بازده الشه )درصد(

KKهای خالص کردی،  : دامKRرومانف ×های آمیخته کردی : دام 

a-b با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی ها میانگین: تفاوت ( 05/0دار است>P.) 

SEMخطای استاندارد میانگین : 

 

 های مختلف های پرواری حاصل از تالقی . اجزای الشه بره5جدول 

 های ژنتیکی گروه صفت
SEM P-Value 

KK KR 

 a28/1 ± 41/5 b 14/1 ± 64/2 89/1 04/0 متر( ضخامت چربی )میلی

 a 17/0 ± 01/3 b15/0 ± 57/0 25/0 006/0 وزن دنبه )گیلوگرم(

 09/0 32/0 51/3 ± 19/0 24/4 ± 21/0 راسته )گیلوگرم(وزن 

 139/0 19/0 20/1 ± 12/0 30/1 ± 13/0 وزن گردن )گیلوگرم(

 126/0 21/0 44/1 ± 12/0 85/1 ± 14/0 گاه )گیلوگرم( وزن قلوه

 23/0 20/0 12/2 ± 12/0 82/2 ± 14/0 وزن دست )گیلوگرم(

 a21/0 ± 31/5 وزن ران )گیلوگرم(
b 18/0 ± 70/4 30/0 02/0 

KKهای خالص کردی،  : دامKRرومانف ×های آمیخته کردی : دام 

a-b با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی ها میانگین: تفاوت ( 05/0دار است>P.) 

SEMخطای استاندارد میانگین : 
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 تأثیر پژوهشهای ژنتیکی مورد بررسی در این  گروه

های  داری بر ضخامت چربی دنده دوازدهم بره معنی

ین میانگین تر کم(. P<05/0خالص و آمیخته داشتند )

های ضخامت چربی دنده دوازدهم متعلق به گروه بره

رومانف و باالترین آن مربوط به الشه  ×آمیخته کردی

های کردی خالص بود که با یکدیگر اختالف  بره

های کردی  وزن دنبه بره(. P<05/0داری داشتند ) معنی

 ×های آمیخته کردیخالص باالترین مقدار و وزن دنبه بره

نیز ها  آن ین مقدار را داشتند و اختالف بینتر کمرومانف 

 تأثیرهای ژنتیکی  (. گروهP<05/0) داری بودمعنی

های  داری بر وزن راسته، گردن، قلوگاه و دست بره معنی

های کردی  بره ی الشهبه لحاظ عدد .مورد بررسی نداشتند

را گاه و دست  هوزن راسته، گردن، قلو ترین بیشخالص 

 تر از بیشهای کردی خالص . میانگین وزن ران برهداشتند

 (. P<05/0)بود رومانف  ×های آمیخته کردیبره

 

 بحث 

های کردی  هایی که با قوچ در این مطالعه، میش

 95ی کرده بودند، باالترین راندمان باروری )گیر جفت

درصد( را به خود اختصاص دادند. راندمان باروری برای 

درصد  48های رومانف  های تالقی یافته با قوچ میش

 دلیل بهها در گروه آمیخته کمآمد. احتماالً راندمان  دست به

راسکوپی ااستفاده از اسپرم منجمد رومانف و تکنیک الپ

طبیعی این تکنیک در گوسفند دارای  طور به باشد کهمی

 های از شیرگرفته برای دو باشد. تعداد برهراندمان پایین می

 ترتیب بهرومانف  ×گروه ژنتیکی کردی خالص و کردی

که مشاهده  طور هماندست آمد. رأس به 45و  95

در گروه ژنتیکی کردی  شده شیرگیریشود، تعداد بره  می

میخته باالتر بود. این امر نشان خالص نسبت به گروه آ

تطابق باال به  دلیل بههای خالص کردی  دهد که بره می

شرایط محیطی در شرایط بهتری به مرحله از شیرگیری 

رسیدند. میزان تلفات در گروه کردی خالص نسبت به 

گیری در گروه  بود. راندمان بره تر کمآمیخته کردی گروه 

احتماالً  ،بود تر بیشالص ها نسبت به گروه کردی خآمیخته

های گروه آمیخته  گیری در میش علت باالبودن راندمان بره

تواند مربوط با رومانف نسبت به گروه کردی خالص می

سازی زمان همبه دوقلوزایی ناشی از تزریق هورمون در 

راسکوپی باشد که میزان دوقلوزایی افحلی برای انجام الپ

روه کردی خالص که درصد و در گ 8در گروه آمیخته 

 درصد مشاهده شد.  2ی طبیعی داشتند گیر جفت

تر از  درصد بیش 10 خالص کردیهای  وزن تولد بره

رومانف  ×های کردیهای حاصل از تالقی میشوزن تولد بره

های کردی  میانگین وزن تولد مربوط به بره نتری بود. بیش

 ×های آمیخته کردیترین آن مربوط به بره خالص و کم

های حاصل از آمیخته  رومانف بود. وزن از شیرگیری بره

تر از وزن از شیرگیری  درصد بیش 13رومانف  ×کردی

ترین میانگین وزن  ترین و کم های کردی خالص بود. بیش بره

های ژنتیکی آمیخته ترتیب متعلق به گروه از شیرگیری به

چنین میزان افزایش  رومانف و کردی خالص بود. هم ×کردی

درصد  10رومانف به میزان  ×های کردی ن روزانه برهوز

 (.P<05/0دست آمد ) های کردی خالص بهتر از بره بیش

گیری وزن تولد اولین صفت در دسترس و قابل اندازه

انجام  دلیل بهبهبودی  پژوهشباشد که در نتایج این می

 دلیل بهگری در آن صورت نگرفته است. احتماالً آمیخته

باشد که در س منفی برای وزن تولد میوجود هتروزی

گزارش  -2/4تا  -3/0این میزان را بین  ها مقاله تر بیش

رشدونمو بره در دوره پرورش بعد از  .[14و  1]اند کرده

ژنوتیپ، جنس، نوع تولد، نحوه مدیریت  تأثیرتولد تحت 

رشد در  سرعتباشد. در بررسی و شرایط پرورش می

داری نسبت به مختلف برتری معنیهای نژادهای آمیخته

نژادهای خالص در صفات سرعت رشد و وزن از 

 .[22و  16، 7، 6، 5]است شیرگیری گزارش شده 
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ها در طی دوره پروار  میزان ماده خشک مصرفی بره

های ژنتیکی قرار گرفته  گروه تأثیرداری تحت  معنی طور به

های  (. مقدار ماده خشک مصرفی برهP<05/0است )

های  ی خالص نسبت به مقدار ماده خشک مصرفی برهکرد

رومانف باالتر بود. افزایش وزن روزانه  ×آمیخته کردی

رومانف  ×آمیخته کردی باالتر ازهای کردی خالص  بره

-عملکرد قبل از شیرگیری در بره که این با وجودروز بود. 

در دوره پروار میانگین ماده  اما ،های رومانف بهتر بود

و میزان افزایش وزن روزانه و ضریب  خشک مصرفی

های آمیخته های کردی خالص نسبت به برهتبدیل در بره

های کردی خالص و ، وزن پایانی در برهچنین همبهتر بود. 

 دست بهکیلوگرم  5/41و  8/54 ترتیب بهآمیخته با رومانف 

داری با هم داشتند  آمد که به لحاظ آماری اختالف معنی

(05/0>Pنتایج .) گری بر  مثبت آمیخته تأثیری در مورد

سرعت رشد توسط بسیاری از محققین گزارش شده 

های  متوسط افزایش وزن روزانه آمیختهای مطالعهاست. در 

 311و  234 ترتیب بهرومانف ) ×شاروله و آواسی ×آواسی

گرم در روز( تفاوت  207گرم در روز( با آواسی خالص )

  .[15]است داری داشته  بسیار معنی

گری سنت کروکس وایت با دورپر، سرعت رشد  آمیخته

های آمیخته را نسبت به سنت کروکس وایت خالص  بره

که زمان رسیدن به   داری افزایش داد، به نحوی طور معنی به

های  و در بره 153±8/6های خالص  کیلوگرم در بره 30وزن 

روز و افزایش وزن روزانه دو گروه  9/118±4/7آمیخته 

. در [8]گرم بود  1/125±7/4و  1/108±3/4ترتیب  یکی بهژنت

گری سنت کروکس با رومانف،  پژوهشی که بر روی آمیخته

های سنت کروکس خالص  پی انجام شد، بره تکسل و پولی

ترین افزایش وزن و باالترین ضریب تبدیل را داشتند، اما  کم

داری وجود نداشت  بین چهار گروه آمیخته تفاوت معنی

. در یک مطالعه افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل [19]

ها با ایل دو  های آن های خالص کاراکاس و آمیخته غذایی بره

. هر چند [9]داری نداشت  فرانس و آکرامان تفاوت معنی

گران  آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش دست بهنتایج 

ذکرشده همخوانی ندارد، اما با نتایج حاصل از گوسفندان 

های آن با رومانف، مطابقت دارد ورکارامان و آمیختهم

. در تالقی گوسفندان لری بختیاری و رومانف نیز [25]

های خالص لری بختیاری افزایش وزن روزانه در بره

رومانف عنوان × لری بختیاری های آمیختهتر از بره بیش

که نژاد رومانف در دسته  دلیل این . احتماالً به[13]شده بود 

کیلوگرم و سن بلوغ  50نژادهای زودرس با وزن بلوغ 

باشد، دارای پتانسیل رشد در دوران قبل از پایین می

باشد تر می شیرگیری بوده و بعد از آن دارای رشد آهسته

 های آمیخته مشاهده شد.که این عامل در بره

های پرواری کردی  میانگین وزن زنده پایانی بره

رومانف باالتر  ×یخته کردیهای آمخالص نسبت به بره

دار میزان ماده خشک مصرفی و  افزایش معنی .آمد دست به

های  نیز افزایش عددی میزان افزایش وزن روزانه بره

کردی خالص در طی دوره پروار باعث شده است که وزن 

های این گروه ژنتیکی در پایان دوره پروار در  نهایی بره

 باشد.های آمیخته باالتر  مقایسه با بره

های کردی خالص  وزن الشه گرم و وزن الشه سرد بره

داری رومانف تفاوت معنی ×آمیخته کردی در مقایسه با

نتایج، باالترین راندمان الشه مربوط به  براساس .نداشتند

های  بره چنین هم .رومانف بود ×های آمیخته کردی بره

. وزن بودندین راندمان الشه تر کمکردی خالص دارای 

های خالص کردی پایانی دوره پرواربندی در بره زنده

باالتر بود و وزن الشه گرم و سرد در دو گروه ژنتیکی 

در گروه آمیخته راندمان  اماداری نداشتند، اختالف معنی

حیوانات آمیخته در  که اینآمد. با توجه به  دست بهباالتری 

تری داشتند، احتماالً این آزمایش وزن دنبه بسیار پایین

عدم وجود  دلیل بهبرتری راندمان الشه در گروه آمیخته 

 های مورد آزمایش باشد.دنبه در دام
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پویی مکزیک با رامبویه و سافولک  گری نژاد پلی آمیخته

گری آواسی با شاروله و رومانف  چنین آمیخته و هم [10]

داری بر وزن الشه سرد و گرم نداشت. اما در  تأثیر معنی [15]

زل  ×های زندی درصد الشه در آمیخته [12]بررسی دیگری 

طور  درصد( به 1/50شال ) ×درصد( و زندی 2/53)

درصد( بود. در  2/58تر از زندی خالص ) داری کم معنی

های سنت کروکس  ای هم وزن و درصد الشه در برهمطالعه

های سنت کروکس  داری با آمیخته وایت خالص تفاوت معنی

. [8]درصد(  3/41برابر  در 8/41دورپر نداشت ) -وایت

های دورپر  گری میش براساس نتایج گزارش شده در آمیخته

 های ایل دو فرانس، مرینو الندشیپ و ساماتن مرینو با قوچ

آفریقایی در دو سال متوالی در سال اول که سن کشتار 

ها  درصد الشه در دورپر خالص از آمیخته روز بود، 4±251

تر انجام  ها سریع که کشتار برهتر بود، اما در سال دوم  بیش

های  داری بین بره روزگی( تفاوت معنی 169±4شده بود )

درصد برای  9/40تا  5/40ها وجود نداشت ) خالص و آمیخته

. طی [3]درصد برای دورپر خالص(  6/41ها و  آمیخته

های تیمادیت خالص، وزن کشتار  پژوهشی در مقایسه با بره

مرینوس پرکوک  ×و تیمادیتدومن  ×های تیمادیت آمیخته

درصد افزایش یافته و دومن خالص  7/10و  9، 6/4ترتیب  به

. در [4]ترین وزن کشتار و وزن الشه را داشته است  کم

های ادیلبی، های میش رومانف و قوچای در آمیختهمطالعه

دار صفات الشه )وزن قبل ازکشتار، وزن کشتار افزایش معنی

های  های آمیخته نسبت به برهو وزن الشه سرد( در بره

. در بررسی دیگری نیز وزن کشتار [6]رومانف گزارش شد 

های آواسی و رومانف بترتیب و وزن الشه گرم را در آمیخته

. مطابق [24]گزارش کردند  69/15±67/0و  95/0±60/33

های با مطالعه حاضر در گوسفندان مورکارامان و آمیخته

شتار و وزن الشه گرم در رومانف، وزن ک× مورکارامان

های آمیخته گزارش تر از بره های خالص مورکارامان بیش بره

 . [25]شده است 

های کردی  ضخامت چربی دنده دوازده در الشه بره

های خالص تقریباً دو برابر ضخامت چربی در الشه بره

رومانف مشاهده شد، که این اختالف  ×آمیخته کردی

های ژنتیکی بود. گروه تأثیرداری تحت معنی طور به

داری تحت معنی طور بهوزن دنبه و وزن ران  چنین هم

های ژنتیکی قرار گرفت و میانگین هر دو صفت گروه تأثیر

ها  نسبت به سایر گروه برای گروه ژنتیکی کردی خالص

 بود. تر بیشداری با اختالف معنی

یکی از اهداف این پژوهش کاهش درصد چربی الشه 

های آمیخته  ای آمیخته بود که این هدف در مورد برهه بره

های  رومانف محقق شد. از طرف دیگر این بره ×کردی

ترین وزن دنبه را به خود اختصاص دادند. لذا اقدام  آمیخته کم

جهت کاهش چربی الشه از طریق کاهش دنبه، از طریق 

شود. در  گری بین نژادهای کردی و رومانف توصیه می آمیخته

زمایش با قرار دادن حلقه الستیکی در قسمت انتهایی یک آ

عمل آمد. نتایج نشان  ها از رشد آن ممانعت به محل دنبه بره

موردآزمایش بسیار کم  انداد که میزان چربی در دنبه گوسفند

چربی در زیر پوست  ینتر درصد( بود. ولی بیش 5تر از  )کم

نتایج  . با توجه به[18]و احشا ذخیره شد  ءو بین امعا

رسد حیوانات از نظر فیزیولوژیکی برای  نظر می شده، به ارائه

باشند. لذا در حالتی میزان چربی بدن در یک حالت تعادل می

دار  گری با نژاد دم هایی نظیر قطع دنبه و یا آمیخته که با روش

، میزان چربی در سایر [14]یابد  درصد دنبه کاهش می

های بدن افزایش یافته و در نتیجه تغییر در مقدار  قسمت

ها  دار نیست. نتایج این مطالعه و سایر گزارش نسبی آن معنی

دهد که اقدام برای کاهش چربی الشه  نشان می [2]

هرچند  ،باشدپذیر می گری امکان گوسفندان از طریق آمیخته

به کاهش چربی الشه، برای اطمینان از نتایج مربوط 

 .استتری الزم  آزمایشات بیش

گری نژاد آواسی با نژادهای  ای در مورد آمیختهدر مطالعه

کیلوگرم و  74/2بدون دنبه اروپایی، وزن دنبه آواسی خالص 
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 43/0شاروله  ×کیلوگرم و آواسی 56/0رومانف  ×آواسی

. کاهش اندازه دنبه در [15]است کیلوگرم گزارش شده 

گری گوسفندان نژاد کاراکاس ترکیه و ایل دو  آمیخته

کیلوگرم(  96/0در برابر  84/2فرانس گزارش شده است )

 ×شال و زل ×گری نرهای زل ای در آمیختهدر مطالعه .[9]

زندی، وزن دنبه نسبت به نژادهای خالص زندی و شال 

درصد کاهش یافت، اما چربی زیر جلدی در  50حدود 

بود تر از نژادهای خالص  د بیشدرص 25ها حدود  آمیخته

نتایج پژوهشی تفاوت بین چربی داخلی در  . براساس[11]

ها با رامبویه و سافولک  های آن پویی خالص و آمیخته پلی

نتایج پژوهشی گزارش کرده است که  .[10]دار نبود  معنی

های سوم  چربی زیر جلدی در ناحیه دنده سیزدهم و نیز دنده

تر از دورپر  داری کم معنیطور  آمیخته بههای  و چهارم در بره

 16/2ها و  متر در آمیخته میلی 76/1/ تا 62خالص بود )

های دیگری  . اما در پژوهش[3]متر در دورپر خالص(  میلی

داری بر ضخامت  گری تأثیر معنی گزارش کردند که آمیخته

الشه  . سایر اجزای[15و  8]چربی پشت نداشته است 

گاه و وزن دست( تحت  ردن، وزن قلوه)وزن راسته، وزن گ

 های ژنتیکی قرار نگرفت. داری گروهتأثیر معنی

گری در دهد که آمیخته نتایج نشان می ،کلیطور به

داری بر عملکرد و رشد  معنی تأثیرهای نژاد کردی  میش

تواند ناشی از  های آمیخته دارد که می قبل از شیرگیری بره

که  شود یم شنهادیپها باشد.  پدیده هتروزیس در این بره

و  یریانجام شود تا تکرارپذ یمطالعه در دو سال متوال نیا

عملکرد و  بهتر نشان داده شود یگر ختهیمثبت آم جینتا

 .ردیقرار گ یمورد بررس زین ختهیآم یها بره یتولیدمثل
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