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 مبسوطچکیده 
تواند روش مناسبی برای بهبود عملکرد راندمان تولید گوشت بین نژادها، می وری از تفاوتترین روش برای بهرهعنوان سریعگری بهآمیخته :و هدف مقدمه

 باشد.گل میی کردی و قرهاههای بلوچی با قوچهای حاصل از میشهای بلوچی با آمیختههدف پژوهش حاضر مقایسه بره در گوسفند باشد.
های خالص  ها تا شیرگیری و دوره پروار و ترکیب الشه از سه گروه ژنتیکی شامل برهگری بر عملکرد وزن بره منظور بررسی اثر آمیختهبه ها:مواد و روش

قوچ آمیزش داده  رأس 2ی و هر گروه با رأس 54های ها در گروهمیش .( استفاده شدKB) بلوچی × ( و کردیGBبلوچی ) × گلهای قره(، آمیختهBB) بلوچی
 SASافزار نرم GLMها با رویه رأس بره نر خالص و آمیخته در قالب سه تیمار با سه تکرار و سه رأس بره در هر تکرار استفاده شدند. داده 21شدند. تعداد 
 تجزیه شدند.

و وزن تولد دارای باالترین گل قرههای  قوچهای حاصل از  دست آمد. برهبه BBدرصد( مربوط به گروه ژنتیکی  17باالترین راندمان باروری ) ها:یافته
ها  گل نسبت به سایر برههای قرههای حاصل از قوچ برهکیلوگرم( بودند.  95/8و  34/0ترتیب )بهی دارای کمترین وزن تولد چهای بلو های حاصل از قوچ بره

ترتیب مربوط به (. بیشترین و کمترین میزان مصرف ماده خشک بهp<45/4گرم در روز( قبل از شیرگیری داشتند ) 274افزایش وزن روزانه باالتری )
 BBو کمترین در گروه  GBد. بیشترین افزایش وزن روزانه پروار در گروه گرم در روز( بودن 954با مقدار ) BBگرم در روز( و گروه  1254) با مقدار  GBگروه

های پرواری  های گرم و سرد بره داری بر وزن الشه های مختلف ژنتیکی تأثیر معنی گروه(. p<45/4گرم در روز به دست آمد ) 3/98و  2/179به ترتیب 
 (.p<45/4دار بود ) و ران معنی گری بر ضخامت چربی، وزن دنبه (. تأثیر آمیختهp<45/4داشتند )
گری و عملکرد بهینه در سرعت رشد، مصرف عنوان پایه پدری آمیختهگل بهبا توجه به عملکرد تولیدمثلی مناسب در استفاده از قوچ قره گیری:نتیجه

گرم و سرد و دنبه کمتر نسبت به سایر  خوراک، ضریب تبدیل در دوره قبل از شیرگیری و پس از شیرگیری و همچنین خصوصیات الشه شامل وزن الشه
 باشد. تر  میمناسبتجاری های آمیخته گل جهت تولید برههای قرههای استفاده شده در این تحقیق، احتماال استفاده از قوچآمیخته

 

 گل، گوسفند بلوچی گری، ترکیبات الشه، رشد، قره آمیخته های کلیدی:واژه
 

 مقدمه 
 گوسفند تیجمع آمار ایرانمرکز بر اساس آمار و اطالعات   

 یکیگروه ژنت 21رأس است که شامل  ونیلیم 2/03 در ایران
 یاصل هدف(. 11) باشندیمختلف م یهایژگیبا و

ها از روش یکیگله است.  عملکرد شیافزا ،کنندگاندیتول
 وانیح یکیژنت لیپتانس بهبودهدف  نیبه ا یابیدست یبرا
دیگر از  زیگله ن یها میش یمثلدیتول عملکردباشد. بهبود  می

 (.21) باشد گوشت می دیتول عملکرد شیافزا یها برافرصت
استفاده از  ی،اقتصاد دیو تولبهتر به عملکرد  یابیدستبرای 
 و مؤثر باشد و تواند بسیار مفیدمیمختلف  ینژادها نیب تفاوت

به  ی برای رسیدنگرختهیآم یهابرنامه زا توانندمی دامپروران
تواند روش مناسبی برای که می ندینما منظور استفاده  نیا

گری به منظور آمیختهبهبود راندمان تولید گوسفند باشد. 
کنندگی با استفاده از نقاط قوت دو یا چند نژاد مختلف تکمیل

گیرد. قرار میمورد استفاده  هتروزیسگیری از و بهره
انگین هتروزیس میزان برتری عملکرد فرزندان نسبت به می

دو  ژنتیکی فاصلهباشد که هر چه میزان عملکرد والدین می
موفقیت  .(21) بیشتر باشد میزان برتری بیشتر خواهد بود نژاد

گری بستگی به نژادهای مورد استفاده و فاصله در آمیخته
گری بر عملکرد ها دارد. در خصوص اثر آمیختهژنتیکی آن

 :ه استتولید گوسفند نتایج گوناگونی گزارش شد
عملکرد تولیدمثلی، عملکرد رشد، ضریب تبدیل و صفات    

های دوطرفه حاصل از نژادهای شال، مغانی و الشه در تالقی

ترین زل مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد که مناسب
 .(9باشد ) های زل میهای شال با میشتالقی بین قوچ

شال،  هایهای آمیخته حاصل از تالقی قوچ عملکرد بره   
های کردی منطقه ایالم نیز مورد مغانی و افشاری با میش

بررسی قرار گرفت و گزارش شد که نژاد قوچ بر هیچ یک از 
صفات قبل از شیرگیری )وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش 

 های حاصل از  داری نداشته و بره وزن روزانه( تأثیر معنی
شیرگیری افزایش های نژاد شال و مغانی در دوره قبل از قوچ

های های حاصل از قوچ وزن روزانه بیشتری نسبت به بره
 .(10) افشاری و کردی داشتند

های حاصل از تالقی اطالعات به دست آمده از کشتار بره  
های شال، افشاری، مغانی و های ورامینی با قوچمیش

ای ارزیابی شد و گزارش گردید میانگین ورامینی طی مطالعه
د گوشت لخم و استخوان و درصد چربی در دنبه، درص

های دار داشتند. برهترکیبات ژنتیکی مختلف اختالف معنی
دوره اول پروار یعنی پروار پس از شیرگیری بازده الشه 

های ژنتیکی های دوره دوم پروار در گروهباالتری داشتند. بره
های گروه اول( چربی مختلف )پروار شده در پایان پروار بره

تر و بازارپسندی کمتری الشه بیشتر و کیفیت الشه پایین
 .(17)  داشتند

آزمایشی نیز با هدف تخمین هتروزیس فردی صفت  در   
های های حاصل از دو نژاد قزل و مهربان و آمیخته رشد در بره

های خالص نژاد قزل نسبت به  ها گزارش شد که برهآن

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 103.................................................................................  گلهای کردی و قرههای بلوچی با قوچهای حاصل از میشبلوچی با آمیخته هایمقایسه عملکرد بره

د. عالوه بر این، های مهربان وزن تولد باالتری داشتن بره
های قزل های مهربان با قوچ های آمیخته حاصل از میش بره

های  های حاصل از میش متوسط وزن باالتری نسبت به بره
چنین اختالف متوسط وزن های مهربان داشتند. همقزل با قوچ

دار بود. در این  های آمیخته معنی شش ماهگی بین بره
زن تولد، کل وزن آزمایش هتروزیس فردی برای متوسط و

تولد، متوسط شش ماهگی و کل وزن شش ماهگی به ترتیب 
 .(1) گزارش شد -48/1و  22/4، -84/4، -81/4
های کردی  های حاصل از تالقی میش عملکرد تولیدی بره   

های افشاری، سنجابی و شال هم مورد بررسی )ایالم( با قوچ
میش  های حاصل از تالقی قرار گرفت و گزارش شد که بره

ها وزن تولد و شش  کردی با قوچ شال نسبت به سایر بره
 .(0) ماهگی باالتری داشتند

های الشه در مطالعه دیگری عملکرد پرواربندی و ویژگی    
 × های آواسیهای نر حاصل از تالقی آواسی با آمیختهبره

رومانف بررسی و گزارش شد در طول دوره پرواربندی، 
 × آواسی با آواسی های نر آمیختهافزایش وزن روزانه بره

کیلوگرم، ضریب تبدیل خوراک 213/4 ± 419/4رومانف 
و وزن  72/88 ± 973/4، میانگین وزن زنده پایانی  19/0

نتایج این مطالعه نشان داد  .بود 91/10 ± 721/4الشه سرد 
 های الشه که افزایش وزن روزانه، بازده خوراک و بخش

رومانف مشابه  × آواسی با آواسیهای های نر آمیختهبره
 .(19) بود آواسی مقادیر مربوط به نژاد

 شناسایی ظرفیت ژنتیکی نژادهای بومی و شناسایی    
تواند در افزایش بازده اقتصادی های مناسب میتالقی

گوسفندان کشور مفید باشد. گوسفند بلوچی یکی از نژادهای 
تحت تأثیر  گوسفند در ایران است که طی سالیان طوالنی

انتخاب طبیعی و مصنوعی قرار گرفته است. این نژاد 
بندی قوی، بدن مستقیم و توان کافی برای استخوان

راهپیمائی داشته و سرعت باال رفتن آن در مراتع کوهستانی به 
 دلیل سبکی وزن و دنبه نسبتاً کوچک شایان مالحظه است. 

ایش تعداد بهبود سرعت رشد، کاهش دنبه و چربی الشه، افز 
بره در هر زایش و بهبود ضریب تبدیل غذایی در این نژاد 

 یتنوع نژادمنجر به افزایش بازده اقتصادی خواهد شد. هرچند 
 یگرختهیاز منابع مهم مورد استفاده در آم یک، یدر گوسفند

مناسب در هر  یو مادر یپدر یهاهیاستفاده از پا ، اماباشدیم
مهم و  یهااز مسئله یگرختهیو آم یبرنامه اصالح نژاد

بنابراین الزم است که تحقیقاتی در رابطه با . باشد یم یاساس
افزایش بازده اقتصادی )بهبود کیفیت الشه، سرعت رشد، 

گری با استفاده از ضریب تبدیل غذائی و ...( از طریق تالقی
نژادهای مناسب صورت پذیرد. لذا، هدف از پژوهش حاضر 

های نژاد بلوچی و آمیختهگوسفند  یمثلیدلعملکرد تو یابیارز
راندمان  نییتعگل و کردی و  این نژاد با قوچ نژادهای قره

 ها بود.یدر حال رشد حاصل از تالق یهابره ییغذا
 

 هامواد و روش
)از گله رأس میش از نژاد بلوچی خالص  154در این تحقیق    

مردمی واقع در شهرستان گناباد خراسان رضوی( انتخاب 
سال بود و در شکم دوم زایش  8تا  2ها میششدند. سن 

رأسی تقسیم  54گروه  8ها به طور تصادفی به  میشبودند. 
 2قوچ آمیزش داده شدند که شامل  رأس 2شدند و هر گروه با 

ژاد رأس قوچ خالص نژاد کردی )مرکز پرورش و اصالح ن
قوچ بلوچی )ایستگاه  رأس 2گوسفند کردی خراسان شمالی(، 

 رأس 2آباد( و شرق کشور عباسپرورش و اصالح نژاد شمال
گل  گل )مرکز پرورش و اصالح نژاد گوسفند قره قوچ قره

سازی فحلی در گله شهرستان سرخس( تهیه شدند. همزمان
)اواسط گیری  ها در فصل جفت مورد مطالعه انجام نشد و قوچ

شهریور ماه( به مدت سه چرخه فحلی درگله  مرداد ماه تا اواخر
ها اطمینان حاصل گردد.  حضور داشتند تا از آبستن شدن میش

 بودند. 1های ژنتیکی به شرح جدول تیمارها و گروه

 
 های ژنتیکی و تعداد حیوانات مورد آزمایشگروه -1جدول 

Table 1. Genetic groups and number of animals tested 

 گروه ژنتیکی
 مادرینژاد پدری و 

 تعداد قوچ تعداد میش نشانه
 ( ♀مادر) (♂پدر) 

 BB 54 2 بلوچی بلوچی 1
 GB 54 2 بلوچی گلقره 2
 KB 54 2 بلوچی کردی 8

 7 154    کل

 

 های بهمن و اسفند بود. به دلیل اینکه ها در ماهزایش  
های مردمی بودند، رکورد وزن نداشتند اما نمره های گلهمیش

پس از زایش، عملکرد بود.  5/2-8ها وضعیت بدنی آن
گیری و  ها شامل درصد باروری و راندمان بره میشتولیدمثلی

توانایی تولیدمثلی محاسبه گردید. درصد باروری از نسبت 
های جفتگیری  های زایمان کرده به تعداد میش تعداد میش

های متولد شده به  گیری از نسبت تعداد بره کرده، راندمان بره
ها نیز  های زایمان کرده و توانایی تولیدمثلی میش تعداد میش

های  های از شیرگرفته شده به تعداد میش از نسبت تعداد بره
 آمیزش کرده محاسبه گردید.

ها ثبت شد. ری، جنس و تیپ تولد برهوزن تولد، وزن شیرگی
روزگی از شیر گرفته شدند. پس از  94 ±14ها در سن بره

رأس بره نر خالص و آمیخته در قالب سه  21شیرگیری، تعداد 
تیمار با سه تکرار و سه رأس بره در هر تکرار جهت بررسی 
عملکرد رشد، مصرف خوراک و بررسی کمیت و کیفیت الشه 

به دقیقا پس از شیرگیری تخاب شدند و ان 2به شرح جدول 
ها به  عادت کردن بره برای روز 10روز پروار شدند.  94مدت 

شرایط آزمایش از قبیل جایگاه، روش نگهداری، توزین، نوع 
قبل از شروع آزمایش اصلی منظور نحوه خوراک دادن  و جیره

  .گردید
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 های ژنتیکی در مرحله پروارهای گروهآماری صفت وزن و تعداد برهتوصیف  -2جدول 
Table 2. Statistical description of weight trait and number of lambs of genetic groups in the fattening stage 

 گروه ژنتیکی
 نژاد پدری و مادری

میانگین وزن  تعداد حیوان تکرار نشانه
 حداکثر وزن وزنحداقل  شروع آزمایش

 ( ♀مادر) (♂پدر) 
 BB 8 9 03/84 9/27 1/88 بلوچی بلوچی 1
 GB 8 9 1/80 2/84 1/83 بلوچی گلقره 2
 KB 8 9 03/82 0/84 0/87 بلوچی کردی 8

    21 9    کل
 

ایش ها و نیز حداکثر میزان افز بر اساس میانگین وزن بره  
وزن روزانه مورد انتظار، با استفاده از جداول استاندارد غذایی 

، غلظت انرژی جیره و (12) گوسفند انجمن تحقیقات ملی
ها  غذایی برهدرصد سایر مواد مغذی تعیین و بر اساس آن جیره

های ژنتیکی مشابه و شامل انرژی تنظیم گردید. جیره گروه
 3/18رم، پروتئین مگاکالری بر کیلوگ 51/2متابولیسمی 

درصد و فسفر  2/1درصد، کلسیم  82/0درصد، چربی خام 
تهیه  1مخلوط به صورت کامالً ها جیرهدرصد تنظیم شد.  51/4

بعد از ظهر( به طور آزاد در  17صبح و  3و روزانه در دو نوبت )
 14رأس ساعت  ها بره کشیوزن .گرفتها قرار  اختیار بره

ها به مدت  هر وزن کشی برهگرفت. قبل از  صبح صورت می
های بدلیل استفاده از گله ساعت از غذا محروم بودند. 10-12

ها  ، برهمردمی در این مطالعه و جلوگیری از اشتباهات احتمالی
کشی شده و میانگین در ساعت معینی وزنو در دو روز متوالی 

مقدار خوراک  آن به عنوان وزن دام در نظر گرفته شد.
روزانه از تفاضل پسماند آخور و خوراک  مصرفی به صورت

برای محاسبه ضریب تبدیل ریخته شده محاسبه گردید. 
غذایی از نسبت مقدار خوراک مصرفی )گرم( به  مقدار افزایش 

ها پس از  در پایان دوره پروار، بره وزن )گرم( استفاده گردید.
ساعت محرومیت از خوراک توزین شدند. سپس تعداد سه  12

ها نزدیک به میانگین از هر تیمار که وزن زنده آنرأس بره 
وزن زنده تیمار خود بود، انتخاب و کشتار شدند. پس از ذبح 

ها، آالیش خوراکی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  بره
گرم توزین و وزن الشه گرم بدون دنبه مشخص و ثبت  14

 ساعت نگهداری در 20ها پس از گردید. هر یک از الشه
قسمت   5گراد توزین شده و سپس به + درجه سانتی0دمای 

گاه، دست و ران تقسیم شد. وزن هر  شامل راسته، گردن، قلوه
گیری و ثبت گردید. برای محاسبه یک از قطعات اندازه

راندمان الشه، وزن الشه سرد بر وزن زنده دام تقسیم گردید. 

 12ماره چنین، ضخامت چربی زیر جلدی در ناحیه دنده شهم
 گیری شد.  با استفاده از کولیس اندازه

 ها تجزیه و تحلیل داده
 افزار در نرمها برای تشکیل فایل داده، اطالعات و داده   

 Excel   رویه با آن از پس و وارد گردیدند  GLM  افزار نرم 
 SAS  گرفتند قرار آماری تجزیه ( مورد2/9 )نسخه  . 

ها های مربوط به وزن برهبرای دادهمورد استفاده  آماری مدل
 بود. زیر صورت به از تولد تا شیرگیری

Yijk= μ + Siri+ Sexj + eijk 
برای  میانگین کل :µ ،مشاهده برای هر صفت :Yijk آن؛ در که

: eijk ها واثر جنس بره: Sexjامین پدر، iاثر : Siri هر صفت،
 د.نباشمی ماندهاثر باقی

های عملکرد دوره برای تجزیه دادهمورد استفاده  مدل آماری
 بود. زیرپروار و صفات الشه به صورت 

Yij= µ + Siri+ eij 
: Siri میانگین کل،: µ ،مشاهده برای هر صفت: Yij آن؛ در که
 میانگین، مقایسه برای .است ماندهاثر باقی :eij امین پدر وi اثر
  .گردید استفاده% 5 سطح در ای دانکنچند دامنه آزمون از
 

 نتایج و بحث
 ها عملکرد تولیدمثلی میش

های بلوچی تالقی  خالصه آماری عملکرد تولیدمثلی میش   
ارائه  8گل در جدول  های بلوچی، کردی و قره یافته با قوچ

 8/75دهد میانگین درصد باروری شده است. نتایج نشان می
باالترین درصد  BBهای گروه ژنتیکی  باشد و میشدرصد می
درصد( را به خود اختصاص دادند، به عبارت دیگر،  17باروری )
رأس زایمان  83رأسی که در برنامه تالقی بودند،  54از تعداد 

به  KBکردند. کمترین میزان درصد باروری در گروه ژنتیکی 
 دست آمد. درصد به 54میزان 

 های مورد مطالعه عملکرد تولیدمثلی میش -8جدول 
Table 3. Reproductive performance of the studied ewes 

 های ژنتیکیگروه

 نشانه

میش در 
معرض 
آمیزش 
 )رأس(

میش زایش 
 کرده )رأس(

بره متولد شده 
 )رأس(

بره از شیرگرفته 
 شده )رأس(

باروری 
 )درصد(

گیری بره
 )درصد(

توانایی 
تولیدمثل 
 ( ♀مادر) (♂پدر)  )درصد(

 BB 54 83 04 87 17 2/145 18/90 بلوچی بلوچی
 GB 54 85 87 81 14 3/142 51/33 بلوچی گل قره

 KB 54 25 21 22 54 143 33 بلوچی کردی
 

درصد مشاهده گردید که  3تا  2میزان دوقلوزایی در دامنه    
و  KBباالترین میزان دوقلوزایی مربوط به گروه ژنتیکی 

برآورد گردید. متوسط تلفات  GBکمترین آن در گروه ژنتیکی 
درصد بود که باالترین میزان تلفات  14-13های شیرخوار بره

به ترتیب  BBو کمترین آن در گروه ژنتیکی  KBدر گروه 

های  درصد مشاهده گردید. لذا بیشترین تعداد بره 14و  5/13
های از و کمترین تعداد بره BBاز شیرگرفته در گروه ژنتیکی 

رأس  22و  87به ترتیب  KBشیرگیری شده در گروه ژنتیکی 
 گزارش گردید. 

1- Total Mixed Ration 
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 154.................................................................................  گلهای کردی و قرههای بلوچی با قوچهای حاصل از میشبلوچی با آمیخته هایمقایسه عملکرد بره

بلوچی خالص  احتماالً این درصد باروری باال در گروه ژنتیکی
هر دو از یک نژاد  ها و قوچ ها به این دلیل است که میش

ها به شرایط محیطی،  هستند. البته مقاومت باالی قوچ
سازگاری و شرایط آب وهوایی، نیز باعث شده است که درصد 

های آمیخته باالتر  ین گروه ژنتیکی نسبت به گروهباروری در ا
باشد. بر اساس نتایج ارائه شده، تعداد بره از شیرگرفته در گروه 

ها باالتر بود. این امر ژنتیکی خالص بلوچی نسبت آمیخته
های خالص به دلیل تطابق باال به شرایط  دهد که بره نشان می

ی رسیدند. محیطی، در شرایط بهتری به مرحله از شیرگیر
باالترین میزان بود که  KBگیری در گروه ژنتیکی راندمان بره

گیری به دست آمده در گروه نسبت به کمترین راندمان بره
( حدود GB) های بلوچیگل تالقی یافته با قوچهای قرهمیش

درصد(.  3/142در مقابل  143درصد بیشتر بود )به ترتیب  7
های بلوچی  گیری در میش برهاحتماالً علت باال بودن راندمان 

های کردی  مربوط به شرایط محیطی و  تالقی یافته با قوچ
باشد که باعث مدیریت تغذیه ایستگاه حسین آباد شیروان می

 × های آمیخته کردیای و ماندگاری بیشتر برهبهبود تغذیه
 بلوچی شده است.  

 عملکرد قبل از شیرگیری
 های خالص و آمیخته  عملکرد قبل از شیرگیری بره   

ارائه شده است.  0های ژنتیکی مورد مطالعه در جدول گروه
داری تحت تأثیر قوچ مورد  ها به طور معنی وزن تولد بره

های حاصل  (. برهp<45/4گری قرار گرفت )استفاده در آمیخته
حاصل  های و برهوزن تولد دارای باالترین گل ی قرهها قوچاز 

و  3/0ترتیب )بهی دارای کمترین وزن تولد چهای بلو از قوچ
داری تحت ها به طور معنیکیلوگرم( بودند. وزن تولد بره 9/8

های نر وزن تولد باالتری ها قرار گرفت و برهتأثیر جنسیت بره
 (.p<45/4( داشتند )57/0)

داری ها به طور معنیوزن از شیرگیری و سرعت رشد بره   
 ها قرار گرفتندهای ژنتیکی و جنسیت برهتحت اثر قوچ، گروه

(45/4>pوزن از شیرگیری بره .)  های حاصل از تالقی با 
 های حاصل از تالقی با گل باالترین و برههای قرهقوچ
های بلوچی کمترین وزن از شیرگیری را داشتند ) به قوچ

نگین وزن از کیلوگرم( و اختالف میا 43/25و  84/29ترتیب 
های دار بود. برهدرصد معنی 5ها در سطح آماری شیرگیری آن

 58/202خالص بلوچی کمترین سرعت افزایش وزن روزانه )
های حاصل از تالقی قوچ کردی بیشترین گرم در روز ( و بره

گرم در روز( را نشان  4/274سرعت افزایش وزن روزانه )
 دادند.

 گل نسبت به های قرهقوچهای حاصل از  وزن تولد بره   
تر بودند. احتماالً به دلیل ها سنگینهای حاصل از سایر قوچبره

های گذشته به گل نژاد پوستی بوده و انتخاباینکه نژاد قره
های با وزن تولد منظور سطح پوست بیشتر باعث شده بره

باالتر انتخاب شوند تا سطح پوست بیشتری داشته باشند و 
ها شده است. در ث برتری در وزن تولد برههمین عامل باع

های میانگین وزن تولد مربوط به بره باالترینها بین آمیخته
دست آمد. باالترین میانگین کیلوگرم به 34/0بلوچی  × گلقره

ترتیب کیلوگرم به 3/25و کمترین آن  8/29وزن از شیرگیری 
خالص بلوچی  و بلوچی  × گلهای ژنتیکی قرهمتعلق به گروه

آیند به هایی که با وزن تولد بیشتر به دنیا میباشند. برهمی
دلیل وجود همبستگی ژنتیکی مثبت بین وزن تولد و سایر 

های حیوان، در ادامه زندگی سرعت رشد بیشتری خواهند وزن
(. در نتایج این پروژه وزن از شیرگیری و افزایش 21داشت )
های دیگر برتری گروهبلوچی نسبت به  × گلهای قرهوزن بره

های دار برهداشتند که احتماال به دلیل وزن تولد بیشتر و معنی
باشد. های ژنتیکی دیگر میبلوچی نسبت به گروه × گلقره

و  و کیانزاد( 1و همکاران ) ج آتشینتایج این پروژه با نتای
 خوانی دارد و با نتایج به دست آمده توسط( هم9) همکاران
 باشد.( متفاوت می0و همکاران ) زادهاسماعیل

 

 های مختلف های حاصل از تالقی میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد عملکرد قبل از شیرگیری بره -0جدول 
Table 4. Least squares means and standard error of performance before weaning of lambs from different crosses 

 افزایش وزن روزانه )گرم در روز( وزن از شیرگیری )کیلوگرم( وزن تولد )کیلوگرم( رهامتغی
 * *** *** پدر

 c95/8 53/4±b43/25 94/7±a 58/202±14/4 بلوچی 
 a34/0 59/4±a84/29 91/7±a44/274±14/4 گلقره 
 b80/0 14/4±b44/27 21/3±a21/257±12/4 کردی 

 * ** **  جنس
 a57/0 51/4±a1/23 1/7±a7/272±49/4 نر 
 b17/0 07/4±b9/25 01/5±b19/208±43/4 ماده 
 17/817 ±21/9 1/82 ±21/5 1/0 ±25/4  کل

 95/4 12/4 31/4  ضریب تبیین
 45/4داری : سطح معنی*و  41/4داری : سطح معنی**، 441/4داری : سطح معنی***

 باشند. ( میp<45/4درصد ) 5دار در سطح  حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی
 

 عملکرد دوره پروار
عوامل مؤثر بر میانگین میزان ماده خشک مصرفی، افزایش   

های  وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره پروار بره
 5های ژنتیکی مورد مطالعه در جدول حاصل از آمیخته گروه

دهد که مقدار وزن پایانی و  است. نتایج نشان میارائه شده 
های پرواری تحت تأثیر نوع پدر میزان افزایش وزن روزانه بره

(. بیشترین وزن پایانی مربوط به p<45/4) قرار گرفته است
های بلوچی و کمترین آن در بره GBهای گروه ژنتیکی بره

کیلوگرم برآورد گردید.  90/83و  82/09خالص به ترتیب 
بلوچی و  × گلهای آمیخته قرهباالترین سرعت رشد در بره

 3/98و  2/179های بلوچی خالص به ترتیب کمترین در بره
کمترین میزان ماده خشک مصرفی  گرم در روز مشاهده شد.

های گروه  روزانه به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در بره
کیلوگرم در روز( و میزان  95/4بلوچی خالص )  BBژنتیکی

اده خشک مصرفی روزانه به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن م
( تفاوتی 25/1) GBو  KBهای حاصل از گروه ژنتیکی  بره
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مشاهده نشد. اختالف میانگین ماده خشک مصرفی بین 
دار بود درصد معنی 5های ژنتیکی در سطح آماری گروه

(45/4>pضریب تبدیل غذایی بره .) داری  ها نیز به طور معنی
(. به لحاظ p>45/4های ژنتیکی قرار نگرفت ) تأثیر گروهتحت 

بلوچی دارای کمترین ضریب  × گلهای آمیخته قره عددی بره
های بلوچی خالص دارای باالترین  ( و بره30/1تبدیل غذایی )

نتایجی در مورد تأثیر  ( بودند.58/14ضریب تبدیل غذایی )
قین گری بر سرعت رشد توسط برخی از محق مثبت آمیخته

متوسط افزایش وزن روزانه ای مطالعه گزارش شده است. در
رومانف )به ترتیب  × شاروله و آواسی ×های آواسی آمیخته

گرم در روز(  241گرم در روز( با آواسی خالص ) 811و  280
 گری سنت آمیخته (.11) داری داشته است تفاوت بسیار معنی

ته را نسبت های آمیخ وایت با دورپر، سرعت رشد برهکروکس
داری افزایش داد،  وایت خالص به طور معنیکروکسبه سنت

های  کیلوگرم در بره 84به نحوی که زمان رسیدن به وزن 
روز و  9/113±0/1های آمیخته  و در بره 158±3/7خالص 

و  1/143±8/0افزایش وزن روزانه دو گروه ژنتیکی به ترتیب 

بر روی که  (. در پژوهش دیگری5گرم بود ) 1/0±1/125
پی انجام  کروکس با رومانف، تکسل و پولیگری سنت آمیخته

کروکس خالص کمترین افزایش وزن و های سنت شد، بره
گروه آمیخته  0باالترین ضریب تبدیل را داشتند، اما بین 

 . بر اساس گزارش(18) داری وجود نداشت تفاوت معنی
تبدیل  ( افزایش وزن روزانه و ضریب7و همکاران ) گوکدال

های  ( و آمیختهKarakasهای خالص کاراکاس ) غذایی بره
( و آکرامان تفاوت Ile de Franceدوفرانس )ها با ایلآن

دست آمده در این تحقیق داری نداشت. هر چند نتایج به معنی
خوانی ندارد، اما مطابق با با نتایج محققین ذکر شده هم

های آن با یختهگزارش حاضر در گوسفندان مورکارامان و آم
رومانف، افزایش وزن روزانه در دوره قبل شیرگیری و هم در 

های های مورکارامان خالص باالتر از برهدوره پروار، در بره
(. در تالقی 24رومانف بود ) × های مورکارامانآمیخته

گوسفندان لری بختیاری و رومانف نیز افزایش وزن روزانه در 
لری  های آمیختهبیشتر از برههای خالص لری بختیاری بره

 .(14رومانف عنوان شده بود ) ×بختیاری 
 

 های مختلف تالقیهای حاصل از  میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد عملکرد دوره پروار بره -5جدول 
Table 5. Least squares means and standard error of performance of fattening period of lambs from different crosses 

گروه 
 ژنتیکی

وزن شروع 
 پایان دوره آزمایش)کیلوگرم(

رشد طول دوره 
 آزمایش

 )گرم در روز(

ماده خشک مصرفی 
در کل دوره 

 )کیلوگرم(
 تبدیلضریب 

ماده خشک 
مصرفی روزانه 

 )کیلوگرم(

ماده خشک مصرفی 
به ازاء هر کیلوگرم 

 وزن زنده
BB 13/4±b5/84 87/1±b90/83 1/13±b3/98 45/8±b9/74 40/1±b58/14 40/4±b95/4 80/4±b51/8 
GB 13/4±a1/80 87/1±a82/09 1/13±a2/179 45/8±a7/34 40/1±a30/1 40/4±a25/1 80/4±a71/2 
KB 13/4±b5/82 87/1±a87/07 1/13±a1/150 45/8±a8/19 40/1±a98/3 40/4±a28/1 80/4±a99/2 

BB ،گروه ژنتیکی بلوچی خالص :GBگل و میش بلوچی و : گروه ژنتیکی قوچ قرهKBگروه ژنتیکی قوچ کردی و میش بلوچی : 
 باشند. ( میp<45/4)درصد  5دار در سطح  حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی

 

 های پرواری خصوصیات الشه بره
های پرواری حاصل از  میانگین خصوصیات الشه بره   

است. نتایج نشان  ارائه شده 7های مختلف در جداول تالقی
های  دادند که وزن الشه گرم، الشه سرد و راندمان الشه بره

داری تحت تأثیر عامل پدری قرار گرفته  طور معنیپرواری به
های  (. باالترین وزن الشه گرم مربوط به برهp<45/4است )

بلوچی و کمترین وزن الشه گرم مربوط به  × آمیخته کردی
 کیلوگرم به 7/22و  98/23یب های بلوچی خالص به ترتبره

درصد  5ها در سطح آماری دست آمد که اختالف بین میانگین
داری معنی ریتأثدار بود. همچنین وزن الشه سرد تحت معنی
های آمیخته  ( و برهp<45/4های ژنتیکی قرار گرفت )گروه

های ژنتیکی دارای وزن  بلوچی  نسبت به سایر گروه ×کردی
 لوگرم( باالتری بود. وزن الشه سرد کی 15/23الشه سرد )

کیلوگرم( به  3/21های خالص بلوچی کمترین مقدار را )بره
خود اختصاص داد. بر اساس نتایج، باالترین راندمان الشه 

درصد( و  44/71بلوچی ) × های آمیخته کردی مربوط به بره
بلوچی دارای کمترین راندمان الشه  × گلهای آمیخته قره بره

پویی مکزیک با  گری نژاد پلی آمیخته درصد( بودند. 2/50)
گری آواسی با  چنین آمیخته( و هم1رامبویه و سافولک )

داری بر وزن الشه سرد و  ( تأثیر معنی11شاروله و رومانف )
( درصد الشه 3و همکاران ) کاشان گرم نداشت. اما در بررسی

شال  × درصد( و زندی 2/58زل ) × های زندی در آمیخته
 2/53داری کمتر از زندی خالص ) طور معنیدرصد( به 1/54)

( وزن و درصد الشه 5)گادفری و ویس  درصد( بود. در مطالعه

داری با  های سنت کروکس وایت خالص تفاوت معنی در بره
در  3/01دورپر نداشت ) × های سنت کروکس وایت آمیخته

و کلوت  درصد(. بر اساس نتایج گزارش شده توسط 8/01برابر 
های ایل  های دورپر با قوچ گری میش ( در آمیخته2همکاران )

( و Merino Land sheepدو فرانس، مرینو الندشیپ )
( در دو سال متوالی در SA Mutton Merinoساماتن مرینو )

روز بود. درصد الشه در  251±0سال اول که سن کشتار 
ها بیشتر بود، اما در سال دوم که کشتار  از آمیختهدورپر خالص 

روزگی( تفاوت  179±0تر انجام شده بود ) ها سریع بره
 ها وجود نداشت های خالص و آمیخته داری بین بره معنی

درصد برای  7/01ها و  درصد برای آمیخته 9/04تا  5/04)
که در مقایسه با  شدگزارش  دیگری در مطالعه دورپر خالص(.

های  ( خالص، وزن کشتار آمیختهTimaditeهای تیمادیت ) بره
مرینوس پرکوک  × ( و تیمادیتD'manدومن ) × تیمادیت

(Merinos percoce به ترتیب )درصد  1/14و  9، 7/0
افزایش یافته و دومن خالص کمترین وزن کشتار و وزن الشه 

. در بررسی دیگری نیز وزن کشتار و وزن (8) را داشته است
 95/4ترتیب های آواسی و رومانف بهگرم را در آمیختهالشه 

(. مطابق با 19گزارش کردند ) 79/15 ± 71/4و  74/88 ±
های مطالعه حاضر در گوسفندان مورکارامان و آمیخته

های رومانف، وزن کشتار و وزن الشه گرم در بره ×مورکارامان
است های آمیخته گزارش شده خالص مورکارامان بیشتر از بره

(24.) 
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 های مختلف های پرواری حاصل از تالقی میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد خصوصیات الشه بره -7جدول 
Table 6. Least squares means and standard error of carcass characteristics of fattening lambs from different crosses 

 راندمان الشه سرد وزن الشه وزن الشه گرم نشانه گروه مادری گروه پدری
 BB 2/4± c7/22 48/4± c31/21 1/1± a70/59 بلوچی بلوچی

 GB 1/4± b3/20 7/4± b2/20 0/4±b2/50 بلوچی گلقره
 KB 7/4± a98/23 5/4± a15/23 2/4± a44/71 بلوچی کردی

 

 های پرواری اجزا و ترکیبات الشه بره
میانگین و عوامل موثر بر ضخامت چربی و وزن اجزای    

های کشتار شده مربوط به های پرواری حاصل از بره بره الشه
ارائه شده است.  عامل پدر در  1های ژنتیکی در جدول  گروه
های مختلف ژنتیکی مورد بررسی در این تحقیق تأثیر  گروه
های خالص و  بره 12داری بر ضخامت چربی دنده  معنی

(. کمترین میانگین ضخامت چربی p<45/4آمیخته داشتند )
میلی  41/5های بلوچی خالص )ده دوازده متعلق به گروه برهدن

بلوچی  ×گلهای قرهمتر( و باالترین آن مربوط به الشه بره
داری داشتند متر( بودند که با همدیگر اختالف معنیمیلی 5/9)
(45/4>pوزن دنبه بره .)  ها نیز به لحاظ آماری تحت تأثیر

های  وزن دنبه بره (.p<45/4های ژنتیکی قرار گرفت ) گروه
های کیلوگرم( و وزن دنبه بره 35/8بلوچی باالترین ) ×گلقره

دست آمد که با کیلوگرم( به 2/8بلوچی خالص کمترین )
 داری داشتند. همدیگر اختالف معنی

داری بر وزن راسته، گردن،  های ژنتیکی تأثیر معنی گروه   
( در p>45/4)های مورد بررسی نداشتند  قلوگاه و دست بره

(.  p<45/4داری بر میزان وزن ران داشتند )که اثرمعنیصورتی
بلوچی دارای  ×های کردی ی برهبه لحاظ عددی الشه

، 41/8ترتیبباالترین وزن راسته، گردن، قلوگاه و دست )به
کیلوگرم( و کمترین مقادیر وزن راسته،  23/2و  33/1، 18/1

های خالص ژنتیکی برهگردن، قلوگاه و دست متعلق به گروه 
کیلوگرم( بودند.  10/1و  5/1، 9/4، 3/2ترتیب بلوچی )به

 × گلبیشترین میانگین وزن ران، مربوط به گروه ژنتیکی قره

کیلوگرم( بود که در مقایسه با کمترین میانگین 23/8بلوچی )
 کیلوگرم( تفاوت  12/2های بلوچی خالص )وزن ران بره

 داری داشتند. معنی
گری نژاد آواسی با نژادهای  در مورد آمیخته ایمطالعه در   

کیلوگرم و  10/2بدون دنبه اروپایی، وزن دنبه آواسی خالص 
 08/4شاروله  × کیلوگرم و آواسی 57/4رومانف  × آواسی

ط . کاهش اندازه دنبه توس(11) کیلوگرم گزارش شده است
گری گوسفندان نژاد  ( در آمیخته7و همکاران ) گوکدال

در برابر  30/2دوفرانس گزارش شد )کاراکاس ترکیه و ایل
( در 3و همکاران ) کاشان کیلوگرم(. در بررسی 97/4

زندی، وزن دنبه نسبت  ×شال و زل ×گری نرهای زل آمیخته
درصد کاهش  54به نژادهای خالص زندی و شال حدود 

درصد  25ها حدود  یافت، اما چربی زیر جلدی در آمیخته
و  گوتیرز ادهای خالص بود. بر اساس نتایجبیشتر از نژ

پویی خالص و  ( تفاوت بین چربی داخلی در پلی1همکاران )
 دار نبود. ها با رامبویه و سافولک معنیهای آن آمیخته

( گزارش شده است که 2و همکاران ) کلوت نتایجی توسط
های سوم و  چربی زیر جلدی در ناحیه دنده سیزدهم و نیز دنده

داری کمتر از دورپر  های آمیخته به طور معنی برهچهارم در 
 17/2ها و  میلیمتر در آمیخته 17/1تا 72/4خالص بود )

و مومانی  ( و5)گادفری و ویس  میلیمتر در دورپر خالص(. اما
داری  گری تأثیر معنی ( گزارش کردند که آمیخته11همکاران )

  بر ضخامت چربی پشت نداشته است. 

 

 های مختلف های پرواری حاصل از تالقی میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد اجزای الشه بره -1جدول 
Table 7. Least squares means and standard error of carcass components of fattening lambs from different crosses 

 هایگروه
 ژنتیکی

ضخامت چربی 
وزن راسته  وزن دنبه )گیلوگرم( )میلیمتر(

 )گیلوگرم(
وزن گردن 
 )گیلوگرم(

گاه  وزن قلوه
 )گیلوگرم(

وزن دست 
 )گیلوگرم(

وزن ران 
 )گیلوگرم(

BB 41 /±b41/5 1/4 ±ns2/8 1/4 ±ns3/2 1/4 ±ab9/4 1/4 ±b5/1 1/4 ±b10/1 1/4 ±b12/2 
GB 3/4 ±a5/9 3/4 ±ns35/8 2/4 ±ns12/2 1/4 ±b75/4 1/4 ±a52/2 1/4 ±a28/2 1/4 ±a23/8 
KB 0/4 ±a2/1 3/4 ±ns7/8 7/4 ±ns41/8 2/4 ±a18/1 1/4 ±a33/1 1/4 ±a23/2 1/4 ±a28/8 

 

 کلی گیرینتیجه
 × گلآمیخته قرههای دست آمده برهبا توجه به نتایج به   

بلوچی دارای وزن تولد، وزن از شیرگیری، افزایش وزن روزانه 
تری نسبت به قبل و پس از شیرگیری و ضریب تبدیل مناسب

های رسد آمیختههای ژنتیکی داشتند. به نظر میسایر گروه
بلوچی دارای توجیه اقتصادی باالتری داشته باشند و  × گلقره

های تجاری گل جهت تولید برهد قرههای نژااستفاده از قوچ
  باشد.تر میآمیخته مناسب
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Crossbreeding as the fastest approach to take advantage of 
difference between breeds, can be an effective method to improve the efficiency of meat 
production in sheep. The aim of the present study is to compare Balochi lambs with the 
crossbred obtained from Baluchi ewes with Kurdi and Karakul rams. 
Material and Methods: In order to investigate the effect of crossbreeding on the weight 
performance of lambs up to weaning and the fattening period and carcass composition, three 
genetic groups including pure Baluchi (BB) lambs, Karakul × Baluchi (GB) and Kurdi × 
Baluchi (KB) crosses were used. The ewes were mated in groups of 50 and each group with 2 
rams. The number of 27 purebred and crossbred male lambs was used in the form of three 
treatments with three replications and three lambs per replication. Data were analyzed using 
GLM procedure of SAS software.  
Results: The results showed that lambs from Karakul rams had the highest birth weight and 
lambs from Baluchi rams had the lowest birth weight (4.80 and 3.95 kg, respectively). Lambs 
from karakul rams had higher daily gain (260g /day) before weaning than other lambs (p<0.05).  
The highest and lowest dry matter intake were in the GB group (1250g /day) and the BB group 
(950 g / day), respectively. The highest daily gain in GB group and the lowest in BB group were 
169.2 and 93.8 g / day, respectively (p<0.05). The genetically groups had significant effect on 
cold and hot carcass weights (p<0.05). The effect of crossbreeding on fat thickness, fat-tail, and 
shank was significant (p<0.05).  
Conclusion: Due to the suitable reproductive performance in using Karakul ram as a paternal 
breeding base and optimal performance in growth rate, feed consumption, conversion ratio in 
the pre-weaning and post-weaning periods as well as carcass characteristics including hot and 
cold carcass weight and less tail compared to other crossbreds used in this study, it is probably 
more appropriate to use Karakul rams to produce crossbred lambs. 
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