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بختیاريلري×هاي رومانف آمیخته،بختیاريهاي لريعملکرد رشد و پرواري بره
بختیاريلري×و پاکستانی 

2و کوروش غالمحسینی1محمدعلی طالبی

قات، آموزش و ترویج کشاورزي، بختیاري، سازمان تحقیوچهارمحالاستانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقات و آموزشعضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز-1
)maitalebi@yahoo.com، (نویسنده مسوول: شهرکرد، ایران

بختیاريوچهارمحالاستانکشاورزيجهادسازمانارشدکارشناس-2
6/2/96تاریخ پذرش:15/9/94تاریخ دریافت:

چکیده
×پاکسـتانی وبختیـاري لـري ×هـاي رومـانف   آمیختـه ،بختیـاري هاي لـري به منظور مقایسه عملکرد صفات رشد و پرواري بره

دربختیاريلري×پاکستانیبره آمیخته 12و بختیاريلري×آمیخته رومانف بره38،بختیاريبره لري39از اطالعات بختیاريلري
ـ پس از ند.در گرفته شیز شروزگی ا90±5ها در سنبرهاستفاده شد.دو سال متوالی  ـ گر یش ،دوره مقـدماتی پـروار  ي و طـی ری

×رومـانف  هـاي آمیختـه  وزن شیرگیري بـره نتایج نشان داد که.نددر شرایط یکسان پروار شدروز 90به مدت گروهسهيهابره
ي هـا بین بـره بود. بختیاريلري×پاکستانیهاي و آمیختهبختیاري هاي لريبیشتر از بره)>05/0P(طور مشخصی ه بختیاري بلري
و وزن در ضریب تبدیل غذایی ،فزایش وزن روزانه، مصرف خوراكابختیاري براي صفات لري×هاي رومانف بختیاري و آمیختهلري

افـزایش  بختیاري براي صفات لري×هاي رومانف بختیاري و آمیختههاي لريبره. داري وجود نداشتتفاوت معنیپایان دوره پروار 
دوره پروار بـه  کیلوگرم)26/50و 78/51(وزن در پایان ) و 95/8و 52/8)، ضریب تبدیل غذایی (گرم184و 200وزن روزانه (

در برتر بودنـد. ) کیلوگرم71/47و07/11گرم، 155(به ترتیب بختیاريلري×پاکستانیهاي از آمیخته)>05/0P(طور مشخصی 
هـاي نـر و مـاده    در داخل ترکیب ژنتیکی بین بـره .)>05/0P(ر بوددامعنیيبر صفات پروارسال اثر ، هاي ژنتیکی متفاوتترکیب

×هـاي رومـانف   بختیاري و آمیختهلريهاي نربین برهدر صورتی کهوجود داشت، )>05/0P(داري تفاوت معنیپرواربراي صفات
ـ بختیـاري نژادهاي رومانف و لـري تالقی بین پرواري، رشد و بهبود عملکرد صفات برايدار نبود.تفاوت معنیاین بختیاري لري ه ب
.بودبختیاريتالقی بین نژادهاي پاکستانی و لريزارهتداري بمعنیطور

بختیاريپاکستانی، لريرومانف، ، گريآمیخته، پرواررشد، کلیدي:هايواژه

مقدمه
آمیخته گري به عنوان ابزاري براي بهره برداري از 

اصالح نژاد گوسفند است. به طوري هاي بین نژادها درتفاوت
نژاد گوسفند در دنیا به منظور بهبود 418حال به که تا 

).22... ایجاد شده است (تولیدمثل، تولید گوشت، پشم، شیر و
ها جزء هاي آنژنتیکی بین نژادهاي موجود و آمیختهتفاوت

مهمی از کل تنوع ژنتیکی براي بهبود تولید است.
الشه در اده ترین راه بهبود رشد و ترکیبسریعترین و س

).24هاي رومانف تالقی این نژاد با یک نژاد گوشتی است (بره
و پشم گوسفندان رشد صفات در بررسی عملکرد تولیدمثلی، 

9/2تولد هنگام ها در آن، متوسط وزن رومانف در کانادا
روزگی به 365و 180، 70هاي ماده در و وزن بره،کیلوگرم

در سنین هاي نر کیلوگرم و در بره6/47و 5/34، 8/17یب ترت
کیلوگرم و متوسط افزایش 2/59و 1/41، 20به ترتیب مشابه 

217هاي ماده و نر به ترتیب وزن روزانه قبل از شیرگیري بره
باآواسیهايگري میشآمیختهدر.)10(گرم بود245و 

دارمعنیهبودبموجبگريآمیختهشارولهورومانفهايقوچ
شدهتمامقیمتو کاهشغذاییتبدیلرشد، ضریبصفات 

ورومانف×آواسی آمیختههايدر برهگوشتکیلوگرمیک
.)19(شده استشاروله×آواسی 

) در بررسی عملکرد، صفات الشه و 11غالمی و کیانزاد (
هاي نژاد زل نتیجه گرفتند که هاي اقتصادي آمیختهشاخص

هاي انتهاي پروار دوره پروار برهش وزن روزانه و افزایوزن 

داريمعنیزل از نژاد خالص به طور ×حاصل از تالقی شال
)05/0P<دار بود و ) بیشتر بود. اثر جنس بر صفات پروار معنی

هاي نر براي صفات رشد قبل و پس از شیرگیري نسبت به بره
ي هابرهت به هاي نر آمیخته نسبي ماده بهتر بودند. برههابره

طور مشخصی ه نر خالص و ماده آمیخته و خالص ب
)05/0P<(.گري گوسفندان اثر آمیختهدر مطالعه برتر بودند

بر عملکرد رشد و کیفیت الشه یآواسی با نژادهاي خارج
×آواسی، آواسی×ها شامل شارولهآمیختهکههاي نر بره

آواسی ×رومانف×آواسی و آواسی×آواسی، رومانف×شاروله
آواسی ×هاي آمیخته شارولهبودند. وزن تولد و شیرگیري بره

هاي خالص بود. وزن پایان پروار ها و برهبهتر از سایر آمیخته
تر از داري سنگینآواسی به طور معنی×هاي آمیخته شارولهبره
در حالی ،آواسی بود×رومانف×هاي آواسی و آمیخته آواسیبره

آواسی ×شاروله×هاي آمیخته آواسیرهکه وزن پایان پروار ب
.)1(هاي آواسی بودتر از برهسنگین

وایرانیگوسفندانهاياکوتیپژنتیکیظرفیتشناسایی
باالتريبازدهشرایطیچنیندرکهمناسبهايآمیختهایجاد

. باشدثرؤگوسفند مسودآوريافزایشدرتواندمیداشته باشند،
تولید گوشت بختیاري سفند لريگوهدف اصلی از پرورش 

که بهبود سرعت رشد، ضریب تبدیل و کاهش میزان ، است
در این و افزایش تعداد بره در هر زایمان دنبه و چربی الشه 

در نتیجه شود.سودآوري پرورش آن میافزایشنژاد منجر به
هاي الزم در رابطه با افزایش بازدهی الزم است که پژوهش

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بهبود سرعت رشد، تعداد بره وفزایشاقتصادي از طریق ا
انجام ژادندر این بهبود کیفیت الشه ضریب تبدیل غذایی و

این پژوهش بررسی عملکرد صفات رشد وازگیرد. لذا هدف
×رومانفهايآمیخته،بختیاريهاي لريپرواري بره

بود.بختیاري لري×پاکستانیوبختیاري لري

هامواد و روش
و 1392(از اطالعات دو سال تحقیق،اینجرايامنظوربه

هاي رومانف آمیخته،)رأس39بختیاري (هاي لريبره) 1393
12(بختیاريلري×پاکستانیو)رأس38(بختیاريلري×

. شداستفاده هاآنپرواريرشد و براي مقایسه عملکرد ) رأس
به روش کهها تا زمان شیرگیري به روش مدیریت گلهبره

ها در ). بره27(یافتند، پرورش بودیمه متحرك و روستایی ن
به پرواراز قبل ها برهند.در گرفته شیز شاروزگی 90±5سن 

عادت کردن به شرایط و محیط آزمایش براي یک هفتهمدت 
. در این شدندهاي انفراديدر قفسمقدماتی پرواروارد دوره

برايوي ضد انگل دوره واکسیناسیون الزم و خورانیدن دار
در پایان دوره .فتها صورت گرها و انگلمبارزه علیه بیماري

وزن ،از دادن غذالمقدماتی پس از یک پرهیز غذایی، قب
در روز 90به مدت ها ها به طور انفرادي تعیین و پروار برهبره

شرایط یکسان آغاز شد. جیره غذایی در طول دوره پروار به 
45ودرصد یونجه خشک55ا ترکیب صورت کامالً مخلوط ب

ها قرار در اختیار برهو انفرادي به طور آزاد کنسانتره درصد 
ترکیب درصد بود.87/93ماده خشک جیره میزان .فتگر

52/2درصد پروتئین خام و 15/18جیره شامل غذيمواد م
مگاکالري بر کیلوگرم انرژي متابولیسمی بر حسب صد در صد 

زان غذاي مصرفی هر بره، از کسر میماده خشک بود.
باقیمانده جیره از میزان کل غذاي داده شده در دوره معین، 

، پس از یک پرهیز غذایی پرواربنديپایان دورهردتعیین شد.
وزن نهایی پروار، میزان خوراك مصرفی پروار،ساعته18

براي تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط از رویه تعیین شد.
GLMر افزانرمSAS)23(د رآماري مواستفاده شد. مدل

ثابتعوامل شامل براي صفات رشد از شیرگیري استفاده 
و سن در وزن تولد و متغیر پیوسته نژاد، جنس، سالاصلی

آماري هاي مدلد.بوبراي وزن شیرگیري زمان شیرگیري 
بشرح ذیل بود:صفات پرواريبراي

yijkl = µ + Ai + Bj + Ck + b(Xijkl -X°°°°) + eijkl

yijkl = µ + ABCi j k + b(Xijkl -X°°°°) + eijkl

: µ،هر یک از مشاهدات روي صفت:yijkl: هادر این مدل
اثر :Ck،امین جنسjاثر:Bj،امین نژادiاثر:Ai،میانگین جامعه

kامین سال،ABCijk: و جنسنژاد،سه گانه متقابل اثر
در زمان اربندي از وزن ضریب تابعیت صفات پرو:b،سال

پروار هر یک روع دورهشوزن در زمان :xijkl،پروارروع دورهش
.هاپروار برهروع دورهشمیانگین وزن :°°°°X،هااز بره

نتایج و بحث
رشد و صفات و خطاي معیار حداقل مربعات میانگین 

×هاي رومانف آمیخته،بختیاريلرينر و مادههايبرهپرواري
ارائه 2و 1ول ادر جدبختیاري لري×پاکستانیوبختیاريلري

شده است.

×و پاکستانی بختیاريلري×هاي رومانف ، آمیختهبختیاريهاي لريبرهصفات رشد و پرواريو خطاي معیار حداقل مربعات میانگین –1جدول 
بختیاري تحت تاثیر اثرات اصلیلري

Table 1. Least square means and standard error of growth and feedlot traits of Lori-Bakhtiari, Romanov × Lori-
Bakhtiari and Pakestani × Lori-Bakhtiari crossbred lambs influenced by main effects

تعداداثر
وزن تولد

(کیلوگرم)
وزن شیرگیري

(کیلوگرم)
زن روزانه افزایش و

(گرم)تا شیرگیري
وزن در شروع دوره 

پروار (کیلوگرم)
وزن در پایان دوره 

(کیلوگرم)پروار

نژاد
39a*13/0±16/5a67/0±65/27a8±256a64/0±77/32a55/0±78/51بختیاريلري
38a13/0±95/4b71/0±50/31b8±303b65/0±86/34a56/0±26/50بختیاريلري×رومانف

12b23/0±89/5a24/1±93/27a14±260a10/1±55/31b94/0±71/47بختیاريلري×پاکستانی

سال
40a13/0±07/5a70/0±69/30a8±294a64/0±47/32a53/0±42/46اول
49b13/0±60/5b76/0±36/27b8±252a66/0±65/33b55/0±36/49دوم

جنس
53a12/0±38/5a73/0±32/28a7±281a58/0±39/34a50/0±57/52نر

36a14/0±28/5a62/0±73/29a8±265b68/0±73/31b61/0±26/47ماده
.دارنددارصد با هم اختالف معنیدر5که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري در سطح هاي داخل هر اثر، بجز آنهائیمیانگین: *
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×و پاکستانی بختیاريلري×هاي رومانف ، آمیختهبختیاريهاي لريبرهصفات پرواريو خطاي معیار حداقل مربعات میانگین –2جدول 
بختیاري تحت تاثیر اثرات اصلیلري

Table 2. Least square means and standard error of feedlot traits of Lori-Bakhtiari, Romanov × Lori-Bakhtiari and
Pakistani × Lori-Bakhtiari crossbred lambs influenced by main effects

تعداداثر
افزایش وزن دوره 

(کیلوگرم)پروار
افزایش وزن روزانه 

(گرم)دوره پروار
مصرف خوراك دوره 

(کیلوگرم)پروار
ریب تبدیل دوره ض

پروار
بازده غذایی دوره 

پروار

نژاد
39a55/0±97/17a6±200a01/0±64/1a39/0±52/8a41/0±34/12بختیاريلري
38a56/0±45/16a6±184c01/0±58/1a40/0±95/8ab42/0±9/11بختیاريلري×رومانف

12b94/0±90/13b11±155b02/0±45/1b68/0±07/11b71/0±48/10بختیاريلري×پاکستانی

سال
40a53/0±61/12a6±143a01/0±16/1a38/0±26/9a40/0±17/12اول
49b55/0±60/19b6±218b01/0±95/1a39/0±77/9b42/0±97/10دوم

جنس
53a50/0±76/18a6±209a07/0±57/1a35/0±02/8a37/0±47/13نر

36b61/0±45/13b7±150a02/0±54/1b43/0±02/11b46/0±67/9ماده
.دارندداردرصد با هم اختالف معنی5که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري در سطح ییهاهاي داخل هر اثر، بجز آنمیانگین: *

پ بره بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیري و ژنوتیاثر 
05/0P(دارمعنیافزایش وزن روزانه قبل از شیرگیري  <(

×پاکستانیآمیختههايبرهبه طوري که وزن تولد ،بود
هاي برهبیشتر از )>05/0P(داريمعنیبختیاري به طور لري
.بودبختیاريلري×هاي رومانف و آمیختهبختیاريلري

، بختیاريهاي لريبرهوزن روزانه قبل از شیرگیريافزایش
بختیاري لري×پاکستانیوبختیاريلري×هاي رومانف آمیخته

وزن شیرگیري و افزایش گرم بود.260و 303، 256ترتیب ه ب
×آمیخته رومانف هايبرهوزن روزانه قبل از شیرگیري

هايبرهاز بیشتر )>05/0P(داريمعنیبه طور بختیاريلري
ي هابرهآزمایش در دو سالبه طوري که . دو گروه دیگر بود

، افزایش وزن روزانه بختیاريلري×رومانف آمیختهنر و ماده 
).3قبل از شیرگیري بیشتري داشتند (جدول

×و پاکستانی بختیاريلري×رومانف هاي، آمیختهبختیاريهاي لريبرهصفات رشد و پرواريو خطاي معیار حداقل مربعات میانگین -3جدول 
بختیاري تحت تاثیر اثرات متقابللري

Table 3. Least square means and standard error of growth and feedlot traits of Lori-Bakhtiari, Romanov × Lori-Bakhtiari and
Pakistani × Lori-Bakhtiari crossbred lambs influenced by interaction effects

تعدادسالجنسنژاد
وزن تولد
(کیلوگرم)

وزن شیرگیري
(کیلوگرم)

افزایش وزن روزانه
(گرم)تا شیرگیري

وزن در شروع
دوره پروار (کیلوگرم)

وزن در پایان دوره پروار 
(کیلوگرم)

بختیاريلري
ماده

10bcd25/0±89/4bc33/1±85/27bcd15±263c18/1±61/30e05/1±47/45اول
4abcd39/0±00/5bc49/2±99/26d24±230bc95/1±62/29ab70/1±96/54دوم

نر
10bcd25/0±90/4a30/1±09/31ab15±297bc18/1±76/32cd00/1±63/50اول
15a20/0±57/5c08/1±17/26cd13±238a98/0±85/35a82/0±83/57دوم

× پاکستانی
بختیاريلري

5a35/0±76/5bc88/1±75/29abcd22±285bc68/1±04/32f41/1±96/40اولماده

نر
3a45/0±10/6bc41/2±39/27bcd28±256c14/2±98/28cde85/1±36/49اول
4ab39/0±65/5bc09/2±70/27bcd24±255abc86/1±05/33bc58/1±98/52دوم

× رومانف
بختیاريلري

ماده
6cd32/0±60/4ab75/1±41/31ab20±304abc52/1±20/33e29/1±74/45اول
11abc23/0±19/5b23/1±43/29bd14±279ab12/1±91/33cd95/0±09/50دوم

رن
6d32/0±38/4a74/1±89/34a20±341a54/1±86/36de34/1±07/48اول
15abc20/0±39/5b60/1±29/30b12±289a97/0±44/36a86/0±77/56دوم

.دارنددارالف معنیدرصد با هم اخت5که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري در سطح ییهاهاي داخل هر اثر، بجز آنمیانگین: *
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ثیر قالب أتحت توزن بدن نژادهاي مختلف گوسفندان 
نژادهاي دو ،پاکستانیو بختیاريلري. دو نژاد )8بدن است (

با نژادي رومانفگوسفند منظوره و نسبتاً گوشتی هستند و 
آمیختههايبرهین دلیل ه ا. باستبرتري در صفات تولیدمثلی

خالص داراي وزن بختیاريريبختیاري و للري×پاکستانی
×آمیخته رومانفهايبرهاز تولد تقریباً مشابه و بیشتر 

همچنین سرعت رشد از شیرگیري .ندبختیاري بودلري
ي خالص هابرهبهتر از بختیاريلري×آمیخته رومانف هايبره

بود. بختیاريلري×پاکستانیهايلري بختیاري و آمیخته
ها که ممکن است روي رشد قبل از شیرگیري برهعواملی 

اثر ژنوتیپ، جنس، نوع تولد و سن هستند ثر باشند شامل ؤم
بر وزن تولد، وزن شیرگیري و افزایش وزن ثر ژنوتیپ ا).25(

، به طوري که هدشدار گزارش معنیروزانه قبل از شیرگیري
براي این صفاتآواسیباشاروله و رومانفآمیختههايبره

برتر داريمعنیبه طوري آواسیخالص هايبرهنسبت به 
ي هابرهي خالص دورپر وهابرهدر مطالعه عملکرد .)20(بودند

هاي آل دو هاي دورپر با قوچآمیخته حاصل از تالقی میش
فرانس، مرینو لندشیپ و مرینوس گوشتی آفریقاي جنوبی

تولد و داري بر صفات وزنر معنیاثژنوتیپ ،ده شنشان داد
هاي خالص دورپر وزن تولد و برهداشت و وزن شیرگیري 

در .)6(هاي آمیخته داشتندشیرگیري کمتري نسبت به بره
ي هابرهبرخی از مطالعات هیچ تفاوتی در وزن تولد بین 

گزارش همچنین).2،14خالص و آمیخته مشاهده نشده است (
ن وزن تولد و وزصفات نژاد پدر اثري روي ه است،دش

.)4(ي آمیخته نداشته استهابرهشیرگیري 
×هاي رومانف آمیختههاي برهپرواروزن در شروع دوره 

داريمعنیبه طور همانند وزن شیرگیري بختیاري لري
)05/0P<(هايبختیاري و آمیختههاي لريبیشتر از بره

هايبین بره).1بود (جدولبختیاريلري×پاکستانی
بختیاري براي لري×هاي رومانف میختهبختیاري و آلري

و ضریب تبدیل صفات وزن در پایان، افزایش وزن روزانه
05/0P(داري وجود نداشتغذایی دوره پروار تفاوت معنی >(.

هاي بره)>05/0P(داريمعنیولی براي این صفات به طور 
بختیاري نسبت بهلري×هاي رومانف بختیاري و آمیختهلري
بودند. برتربختیاريلري×هاي پاکستانیآمیختههاي بره

هاي ، آمیختهبختیاريهاي لريبرهافزایش وزن دوره پروار 
ترتیب ه بختیاري بلري×پاکستانیوبختیاريلري×رومانف 

افزایش وزن دورهکیلوگرم بود. 90/13و 45/16، 97/17
×هاي رومانفبختیاري و آمیختههاي لريبرهپروار 

هاي هاي آمیختهبرهبیشتر از داريمعنیبه طور بختیاريلري
) گزارش 26طالبی و ادریس (بودند. بختیاريلري×پاکستانی

بختیاري هاي لريبختیاري و آمیختههاي لريکردند، بین بره
و سنجابی براي صفات افزایش وزن روزانه و وزن در پایان 

در مطالعه اي داشت. داري وجود نپروار دوره پروار تفاوت معنی
آواسی به طور معنی×هاي آمیخته شارولهوزن پایان پروار بره

×رومانف×ي آواسی و آمیخته آواسیهابرهتر از داري سنگین
هاي آمیخته آواسی بود در حالی که وزن پایان پروار بره

). 1هاي آواسی بود (آواسی سنگین تر از بره×شاروله×آواسی
گل، هاي سه نژاد گوسفند قرهبرهدر بررسی قدرت رشد

ها با نژادهاي کاریدال و هاي آنمهربان، نائینی و آمیخته
هاي هاي آمیخته را در مقایسه با برهدار برهتارگی برتري معنی

صفات وزن تولد، وزن شیرگیري، افزایش وزن ايرخالص ب
افزایش وزن روزانه تا ،روزانه تا شیرگیري، وزن در پایان پروار

.)18(اندپایان پروار و بازده غذایی در دوره پروار گزارش کرده
ال دو فرانس، رامبویه، نژادهاي گري بین آمیختهاي در مطالعه

منظور افزایش تولید ه و گوسفندان دنبه دار آواسی را بیکیوس
برداري از افزایش بازده تولید مثل گوسفندان گوشت با بهره
که متوسط افزایش ه شدگرفتو نتیجهیافتآمیخته انجام 

آواسی)، ×(کیوس×هاي ال دو فرانسوزن روزانه آمیخته
، 6/311آواسی)، آواسی و رامبویه به ترتیب ×(کیوس×رامبویه

ها به ترتیب گرم و بازده غذایی آن226و 2/281، 2/253
هاي حاصل از در پژوهشی بره. )12(بود4/5و 6/3، 2/4، 8/3

هاي حاصل از با سافوك در مقایسه با برههمشایرنژاد تالقی 
تالقی همشایر با فینیش لندراس و همشایر با تالقی بروال و 

براي فینیش لندراس و همشایر با تالقی بروال و سافوك
داريمعنیصفات قبل از شیرگیري و پس از شیرگیري به طور 

نیز توسط سرعت رشدژنوتیپ بردارمعنیاثر ). 5برتر بودند (
).3،7،9،11،16،30(گزارش شده استخی از محققینبر

هاي آمیختههاي مصرف خوراك در دوره پروار در بره
بختیاري و لريي هابرهدر مقایسه با بختیاريلري×پاکستانی

دار کمتر بود بختیاري به طور معنیلري×هاي رومانف آمیخته
×هاي رومانفهاي آمیختهو میزان مصرف خوراك در بره

هاي لري بختیاري ي کمتر از برهداربختیاري به طور معنیلري
هاي لري بختیاري بود ولی با توجه به میزان رشد بیشتر بره

و بختیاريلري×هاي پاکستانیآمیختههاينسبت به بره
در دوره پروار، ضریب تبدیل غذایی بختیاري لري×رومانف 

و بختیاريلري×هاي پاکستانیآمیختههايآنها بهتر از بره
آمیخته دربود. بختیاري لري×هاي رومانف آمیختهمشابه 

د،شگزارش و پولی پیتکسلرومانف،باسنت کروکسگري
بدترینووزنافزایشخالص کمترینکروکسسنتهايبره

تفاوتآمیختهگروهچهاربینداشتند، اماراتبدیلضریب
ژنوتیپ بره بر پژوهشیدر .)21(نداشتدوجوداريمعنی

دار موثر بود، ولی تاثیر ضریب تبدیل غذایی بطور معنی
).13بر مصرف خوراك نداشت (داريمعنی

بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیري و افزایش وزن اثر سال
.)1(جدول بود) >05/0P(دارمعنیروزانه قبل از شیرگیري

مصرف ،افزایش وزن روزانهاتصفبر يدارمعنیاثرسال 
. به )>05/0P(دوره پروار داشت و وزن در پایان خوراك 

طوري که مقادیر این صفات در سال دوم پروار مانند کل 
افزایش وزن دوره پروار بیشتر بود، ولی ضریب تبدیل غذایی 

دار سال بر صفات اثر معنیدر دو سال یکسان بود.دوره پروار 
هاي حاصل از تالقی گیري برهوزن تولد و وزن شیر

هاي آل دو فرانس و مرینو لندشیپ و هاي دورپر با قوچمیش
مرینوس گوشتی آفریقاي جنوبی در دو سال اجراي پژوهش 

هاي مشاهده شده براي این . تفاوت)6(گزارش شده است
هاي صفات، احتماالً بدلیل تفاوت شرایط محیطی در سال

) نیز در بررسی 15پسند (ایزدي فرد و دادمختلف باشد.
هاآنهايآمیختهومهربانوقزلهايبرهپروارعملکرد
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گزارش کردند که اثر سال و گروه ژنتیکی بر متوسط افزایش 
هاي در ارزیابی عملکرد رشد برهدار بودند.ه معنینوزن روزا

در اتیوپی نتیجه گرفتند ،نرهاي دورپرباهابومی و آمیخته آن
وزن شیرگیري در سه ماهگی و وزن ،اي مختلفهدر سالکه 

.)17(داري متفاوت بودنددر شش ماهگی به طور معنی
داري بر صفات قبل از شیرگیري نداشتجنس تاثیر معنی

) مطابقت دارد 11که با نتایج غالمی و کیانزاد (.)1(جدول 
اثر). 3،6،17ها مغایر است (ولی با نتایج برخی دیگر از پژوهش

دوره و وزن در پایان جنس بر صفات ضریب تبدیل غذایی
به طوري که افزایش وزن کل ،بود)>05/0P(دارمعنیپروار

هاي ماده به طور هاي نر در مقایسه با برهدوره پروار در بره
بیشتر و ضریب تبدیل غذایی بهتري داشتند. ولی داريمعنی

ر نداشت که داري بر مصرف خوراك دوره پرواجنس اثر معنی

هاي نر در مقایسه با برهاي ناشی از سرعت رشد بیشتر بره
دارمعنیاثر د.بوماده در دوره پروار با مصرف یکسان خوراك 

صفات قبل از شیرگیري و پروار پس از شیرگیري در جنس بر
آمیخته توسط محققان گزارش شده است خالص و ي هابره

حاصل از تالقی یل مرینوهاي فرتادر پرواربندي بره).3،6،17(
سرعت رشد روزانه ، گزارش کردندرومانف با مرینو مجارستانی

هاي ماده گرم و در بره307- 294ي نر هابرهدوره پروار در 
هاي و سرعت رشد روزانه دوره پروار برههگرم بود227- 207

مجارستانی به ترتیب سنر و ماده گروه ژنتیکی کنترل مرینو
.)29(ه استگرم بود200- 194و 281- 264

بر صفات پروار اثر سال ژنتیکی متفاوت هاي در ترکیب
.)4و 3(جداول بود)>05/0P(دار معنی

×و پاکستانی بختیاريلري×هاي رومانف ، آمیختهبختیاريهاي لريبرهصفات پرواريو خطاي معیار حداقل مربعات میانگین -4جدول 
بختیاري تحت تاثیر اثرات متقابللري

Table 4. Least square means and standard error of feedlot traits of Lori-Bakhtiari, Romanov × Lori-Bakhtiari and
Pakistani × Lori-Bakhtiari crossbred lambs influenced by interaction effects

تعدادسالجنسنژاد
افزایش وزن دوره 

(کیلوگرم)پروار

افزایش وزن 
دوره پروارروزانه 

(گرم)

مصرف خوراك
دوره پروار 
(کیلوگرم)

ضریب تبدیل دوره 
پروار

بازده غذایی 
دوره پروار

لري بختیاري
ماده

10e05/1±66/11e12±131e03/0±22/1bc70/0±32/9de77/0±98/10اول
4ab70/1±15/21ab19±235ab04/0±03/2cd13/1±24/8cde25/1±60/11دوم

نر
10cd00/1±82/16cd11±189e02/0±23/1d66/0±67/6a73/0±53/15اول
15a82/0±02/24a9±267a02/0±07/2cd54/0±85/7bc60/0±03/13دوم

لري × پاکستانی
بختیاري

5f41/1±15/7f16±80f03/0±06/1a94/0±90/14f03/1±50/7اولدهما

نر
3cde85/1±54/15cde21±175ef04/0±15/1cd23/1±72/6ab36/1±70/15اول
4bc58/1±17/19bc18±213d04/0±78/1cd05/1±20/8cde16/1±15/12دوم

لري × نف روما
بختیاري

ماده
6e29/1±93/11e14±134e03/0±17/1c86/0±84/8cde94/0±52/11اول
11cd95/0±27/16cd11±181c02/0±94/1b63/0±96/10ef70/0±49/9دوم

نر
6de34/1±26/14de15±160e03/0±22/1cd89/0±26/8bcd99/0±79/12اول
15a86/0±96/22a10±255bc02/0±99/1cd57/0±06/8bc63/0±04/13دوم

.دارندداردرصد با هم اختالف معنی5که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري در سطح ییهاهاي داخل هر اثر، بجز آنمیانگین: *

ختلف هاي ژنتیکی مترکیببه طوري که در سال اول در 
وزن در پایان دوره پروار، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراك 

تبدیل غذایی دوره ضریببود.کمتر براي دو جنس دوره پروار
بختیاري لري×رومانف بختیاري، آمیختههاي لريپروار در بره
در سال هاي نر پائین تر بود. بختیاري در برهلري×و پاکستانی

آمیختههاي مادهختیاري نسبت به برهبهاي ماده لريدوم بره
بختیاري براي صفات وزن نهایی، افزایش وزن لري×رومانف 

داري روزانه و ضریب تبدیل غذایی دوره پروار به طور معنی
نسبت بههاي نر در داخل ترکیب ژنتیکی برهبهتر بودند. 

، برتر بودندداري معنیبه طورماده براي صفات پروار هاي بره
×هاي رومانف بختیاري و آمیختههاي نر لريبین برهولی
وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، بختیاري براي صفات لري

از تفاوت،مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی دوره پروار

بیان شده است کهدر پژوهشی دار نبود.معنینظر آماري 
شش وسنین بر وزن بدن در داري تاثیر معنیترکیب ژنتیکی 

اثر جنس و دوره آزمایش در نه ماهگی نداشت ولی 
دارمعنیهاي ژنتیکی مختلف بر وزن بدن در این سنین ترکیب

.)28(بوده است
ت شر هورن و لهاي نر و ماده رومانف و آمیخته ویوزن بره

و 28/27، 61/32در سن هفت ماهگی را به ترتیب رومانف
هاي نر و برهد، که انکیلوگرم گزارش کرده02/36و 30/44

در سن هفت هاي ماده و خالص رومانف برهنسبت به آمیخته 
در آمیخته .)30(داري وزن بیشتري داشتندماهگی بطور معنی

گزارش شارولهورومانفهايقوچباآواسیهايگري میش
صفات رشد، دارمعنیبهبودموجبگريآمیختهکهکردند

و کاهشالشهبا ارزشقطعاتدرصدغذایی،تبدیلضریب
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آمیختههايدر برهگوشتکیلوگرمشدة یکتمامقیمت
اي اثر در مطالعه).19(شدشاروله×آواسی ورومانف×آواسی 
گري گوسفندان آواسی با نژادهاي خارجی بر عملکرد آمیخته

ها هاي نر را مقایسه کردند. آمیختهرشد و کیفیت الشه بره
×آواسی، رومانف×شاروله×اسیآواسی، آو×شامل شاروله

آواسی بودند. وزن پایان پروار ×رومانف×آواسی و آواسی
داري سنگین تر آواسی به طور معنی×هاي آمیخته شارولهبره

آواسی بود در ×رومانف×هاي آواسی و آمیخته آواسیاز بره
×شاروله×هاي آمیخته آواسیحالی که وزن پایان پروار بره

).1هاي آواسی بود (از برهآواسی سنگین تر 
براي صفات پرواري وزن در پایان و افزایش وزن روزانه 

×هاي رومانف بختیاري و آمیختههاي نر لريدوره پروار بره
×پاکستانی هاي نر آمیخته بختیاري نسبت به برهلري
بهتر بودند. ولی به )>05/0P(بختیاري به طور مشخصی لري

کمتر در دوره پروار، ضریب تبدیل غذایی دلیل مصرف خوراك 
بختیاري هاي نر لريبا برهداريمعنیها تفاوت دوره پروار آن

ضریب تبدیل بختیاري نداشت. لري×هاي رومانف و آمیخته
هاي بختیاري و آمیختههاي ماده لريغذایی دوره پروار بره

هايبختیاري نیز به طور مشخصی بهتر از برهلري×رومانف 
برخی از گوسفندان بختیاري بود. لري×ماده آمیخته پاکستانی

پشم، پوست و گوشت، نژاد پاکستانی با هدف اقتصادي تولید
.)22(تالقی داده شدند اتولید شیر با سایر نژاده

دار عملکرد صفات با توجه به عدم بهبود معنیدر نتیجه 
قی بین تالبختیاري لري×پاکستانیهايآمیختهپرواري در 

در وشودتوصیه نمیبختیارينژادهاي پاکستانی و لري
نظر به هدف بختیاريبین نژادهاي رومانف و لريگريآمیخته

صفات در عملکرددارمعنیکاهش بره و عدم تعداد افزایش 
.ها استفاده کردتوان از تالقی بین آنمیپرواري 
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Abstract
This study was conducted to compare the feedlot performance and growth traits of Lori-

Bakhtiari (n=39), Romanov × Lori-Bakhtiari (n=38) and Pakistani × Lori-Bakhtiari crossbred
(n=12) lambs during two consecutive years. Lambs were weaned at the age of 90 ± 5 days.
After weaning and preliminary fattening period, three groups of lambs were fattened for 90 days
in the same conditions. The results showed that weaning weight in Romanov × Lori-Bakhtiari
crossbred lambs were significantly higher than in Lori-Bakhtiari and Pakistani × Lori-Bakhtiari
crossbred lambs. Lori-Bakhtiari and Romanov × Lori-Bakhtiari lambs were not significantly
different (P < 0.05) for daily gain, feed intake, feed conversion ratio and final weight of the
finishing period. Lori-Bakhtiari and Romanov × Lori-Bakhtiari lambs for daily gain (200 and
184 gr), feed conversion ratio (8.52 and 8.95) and final weight (51.78 and 50.26 kg) of the
finishing period were significantly (P < 0.05) higher than in Pakistani × Lori-Bakhtiari
crossbred lambs for this traits (47.71 kg, 155 gr and 11.07, respectively). Effect of year in
different genetic group on fattening traits was significant (P < 0.05). In each genetic group
between male and female lambs for fattening traits was significant differences (P < 0.05),
however, between Lori-Bakhtiari and Romanov × Lori-Bakhtiari lambs for fattening traits were
not significantly different. Therefore, crossbreeding between Romanov and Lori-Bakhtiari were
better than crossbreeding between Pakistani and Lori-Bakhtiari to improve growth and fattening
performance.

Keywords: Crossbreeding, Growth, Feedlot, Lori-Bakhtiari, Romanov, Pakistani
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