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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي عملکرد رشد ،ابعاد دنبه و اندازه بدن برههای نر نژاد شال حاصل از آمیزشهای غیر
خويشاوندی در منطقه قزوين بود .تعداد  200رأس بره ماده  18ماهه از يك گله  1000رأسي انتخاب و به طور تصادفي به دو
گروه  100رأسي تقسیم شدند .گروه اول (شاهد) با قوچهای موجود در همان گله و گروه دوم (آزمايشي) با قوچهايي از گله
ديگر آمیزش داده شدند .پس از زايش ،از هرگروه  10رأس بره نر برای اندازهگیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه به طور
تصاد في انتخاب گرديد .نتايج نشان داد که میانگین محیط گردن ،محیط باالی دنبه و طول وسط دنبه در گروه آزمايشي به-
طور معنيداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P<0/05اثر قوچ بر میانگین وزن تولد ،وزنهای دو ،چهار ،شش و هشت ماهگي،
افزايش وزن نهايي ،ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،دورسینه ،عرض کپل ،طول مورب ،ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست،
چپ و شکاف ،عرض در قسمت وسط و باال ،محیط در قسمت باال ،وسط و پايین ،ضخامت در قسمت باال ،وسط و پايین و وزن
دنبه ،از لحاظ آماری معنيدار نبود ( .)P<0/05به طورکلي ميتوان بیان نمود که استفاده از قوچهای گلههای ديگر تأثیری بر
عملکرد برههای حاصل نداشت.
کلمات کلیدی :گوسفند شال ،فنوتیپ قوچ ،عملکرد پروار و اندازه دنبه.
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مقدمه
دنبه در سازگاری پرورش گوسفند تحت شرایط نامناسب تغذیهای در مناطق خشک و نیمه خشک که موواد خووراکی قابو
دسترس به طور عمده علوفههای فصلی مرغوب است ،نقش مهمی دارد ( .)Al Jassim et al, 2002عواملی مانند شرایط آب و
هوایی ،سیستمهای پرورش عشایری یا کوچرو ،وضعیتهای فقیر محیطی و محدودیتهای اقتصادی ،پرورشدهندگان گوسوفند
را وادار نمود تا در طول نس های متمادی دامهایی با دنبه سنگینتر را انتخاب نمایند .امروزه با توسعه روشهای پرورش کوامال
بسته و نیمه بسته ،بیشتر عوام مرتبط با دنبه بزرگ ،اهمیت خود را از دست دادهاند .بنابراین ،کواهش انودازه دنبوه هوم بورای
تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان مطلوب و پسندیده میباشد ،زیرا دنبه و به طور کلی چربیهوای جامود اواوی اسویدهوای
چرب اشباع بوده و برای سالمتی مضر هستند .اسید آراشیدونیک روغنهای ایوانی نظیر دنبه سوبب افوزایش  HDLو کواهش
 LDLمی شود .روغن دنبه دارای کلسترول بسیار باالیی است و بیماریهای قلبی -عروقی را به هموراه دارد ( & Vatankhah,

 .)Talebi, 2008به منظور افزایش تولید گوشت لخم یا کاهش چربی الشه ،روشهایی نظیر جلوگیری از اخته کوردن دامهوای
نر ،تغییر کمیت یا کیفیت جیره و کشتار دامهای سبک وزن وجود دارد ( .)Simm & Dingwall, 1989با این اال ،برخوی از
این روشهای کوتاه مدت غیر ژنتیکی معایبی نیز دارند .برای مثال ،در روش ذبح ایوانات سبکوزن ،عموما برههای جووان کوه
در اد مناسبی از نظر چربی الشه هستند ،ذبح میشوند که این روش کاهش میزان تولید گوشت و همچنین کاهش بهورهوری
از زمین و سرمایه را به دنبال دارد .لذا در درازمدت ذبح ایوانات سبک وزن اقتصادی نبوده و در یک سیسوتم گسوترده تولیود
گوشت ،به عنوان یک استراتژی در سطح کالن قاب استفاده نمیباشد ( .)Simm, 1992در مقایسه با روشهای باال ،اسوتفاده از
روشهای اصالح نژادی برای بهبود ترکیبات الشه هر چند سرعت کمتری دارد ولی تغییرات پایداری ایجاد خواهد کرد ( Simm

 .)& Dingwall, 1989موفقیت برای افزایش تولید گوشت لخم و کاهش اندازه دنبه در نژادهایی که در ایون خصووا از نظور
ژنتیکی مستعد باشند بیشتر خواهد بود .در ایران تاکنون انتخاب وزن دنبه به عنووان یوک صوفت بورای هوی یوک از نژادهوای
دنبهدار در نظر گرفته نشده است ( .)Vatankhah, & Talebi, 2008گوسفند شال از جمله نژادهای برتر گوشتی ایوران بووده
که خاستگاه آن منطقه شال از توابع شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین است .این گوسفند دنبهدار بوده و مح پورورش آن
مناطق دشتی و هموار است .برخی ویژگیهای این نژاد شام  ،باال بودن درصد دوقلوزائی ،مناسب بودن ضریب تبدی علوفه بوه
گوشت و بازده اقتصادی مطلوب ،باال بودن کیفیت الشه ،سازگاری با عوام و شرایط محیطی مختلو ،،بلووز زودرس ایون نوژاد
نسبت به نژادهای دیگر ایرانی و توان دو بار زایش در سال به شرط توممین نیازهوای دام میباشود ( .)Khaldari,2006افوزایش
وزن روزانه برههای نر این نژاد  250تا  300گرم در سیستم پرواربندی است .میوانگین وزن قووچ  82کیلووگرم و میوانگین وزن
بدن میش  61کیلوگرم میباشد ( .)Tavakolian, 2000با توجه به ویژگیهای مذکور ،این نوژاد مویتوانود جایگواه ویوژهای در
برنامههای تولید گوشت قرمز کشور داشته باشد و پرورش آن از نظر اقتصادی درآمد خوبی ااص نماید .اما ایوراد وارد بور ایون
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نژاد ،بزرگ بودن دنبه آن است .لذا چنانچه در مدیریت آمیزشها سعی شود از قوچهایی با خصوصیات مناسب پروار ،جثه بزرگ
و در عین اال دنبه کوچک استفاده شود ،ممکن است این ایراد رفع گردد .با توجه به تنوع گسترده در صفت اندازه دنبه در این
نژاد ،تدبیر فوق ااتماال میسر میباشد .یکی از مشکالت فعلی در مدیریت گلههای گوسفند در ایوران ،نداشوتن برناموه علموی و
اصولی برای آمیزشها است .بهطوریکه جفتگیریها غالبا بدون برنامه و تصادفی بوده و معموال با قوچهوای هموان گلوه انجوام
میشوند که در این خصوا به اندازه دنبه قوچ توجه چندانی نمیگردد .در واقع آمیزش بین ایواناتی کوه میوزان خویشواوندی
آنها نسبت به میانگین جمعیت بیشتر است سبب گسترش ژنهای نامطلوب ،باال رفتن درصد همخونی در گله ،کواهش ارزش
ترکیب ژنی در صفات چند ژنی (که اصطالاا افت ناشی از همخونی گفته مویشوود) مویشوود کوه در نهایوت موجوب کواهش
درآمدهای اقتصادی دامدار میگردد .در تحقیقی که روی گوسفندان کردی ایستگاه پرورش و اصالح نژاد اسوین آبواد شویروان
صورت گرفت میزان تغییر وزنهای تولد ،شیرگیری ،شش ماهگی ،نه ماهگی و یک سالگی به ازای افزایش یک درصد همخوونی
بووهترتیووب  -0/0653 ،0/0013 ،0/0795 ،-0/0131و  -0/0921کیلوووگرم بوورآورد شوود (.)Naghavian et al, 2012
 )1991( Ercanbrack & Knightگزارش کردند که به ازای هر یک درصد افزایش در میزان همخونی ادود  0/5کیلووگرم از
وزن شیرگیری میشهای نژادهای رامبویه ،تارگی و کلمبیا ،کاهش یافت .همچنین همخونی سبب کاهش قاب تووجهی در وزن
تولد در دو نژاد از سه نژاد فوق گردید .در نژاد تارگی که بیشترین اختالف مشاهده گردید ،وزن تولد برههوا بوهطوور متوسوط 6
درصد کاهش یافت .در این میان ،آمیزش غیر خویشاوندی که در واقع آمیزش بین ایواناتی است که میزان خویشواوندی آنهوا
نسبت به میانگین جمعیت خیلی کمتر است بهعنوان یک راهکار برای رفع این مشکالت پیشنهاد میگردد .نتیجه آمیوزش غیور
خویشاوندی برای صفات چند ژنی ،افزایش ارزش ترکیب ژنی میباشد که اصوطالاا برتوری آمیختوهگری یوا هتوروزیگ گفتوه
میشود .ااتماال کنترل جفتگیریها و استفاده از قوچهای غیر خویشاوند و دارای صفات مطلوب از جمله داشوتن دنبوه نسوبتا
کوچک بتواند تا اد زیادی مشکالت آمیزشهای خویشاوندی را برطرف نماید .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسوی ارور
آمیزش غیر خویشاوندی قوچهای شال با فنوتیپ مناسب ،بر خصوصیات پرواری برههای نور ااصو در گلوههوای شوال منطقوه
قزوین بود.
مواد و روشها
دامهای آزمايشي
از یک گله  1000رأسی تعداد  200رأس شیشک ماده  18ماهه نژاد شال در شهریور ماه  1387برای این آزمایش در نظر
گرفته شد .دامها متعلق به شرکت کشت و صنعت ایران واقع در ده کیلومتری جاده قزوین -بویین زهرا بودند .آمیزشها با
استفاده از هشت رأس قوچ ،چهار رأس از گله شال مرکز تحقیقات استان قزوین (گروه آزمایشی) و چهار رأس دیگر از قوچهای
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همان گله (گروه شاهد) انجام شد .میشها قب از قوچاندازی توزین شده و براساس وزن بدن و نمره وضعیت بدنی (BCS)1به
دو گروه (بدون اختالف معنیدار میانگینها) تقسیم شده و به ازای هر  25رأس یک رأس قوچ اختصاا داده شد .قوچها به
مدت  45روز (ادود سه دوره فحلی) در داخ گله باقی مانده و سپگ جدا شدند.
تغذيه
میشها در طول  25روز اول قوچ اندازی عالوه بر استفاده از پگچر گندم ،جو و چغندر قند ،روزانه با  250گرم جو به ازای
هر رأس میش تغذیه شدند (عم فالشینگ) .استفاده از پگچرهای مذکور تا پایان ماه سوم آبستنی ادامه یافت و در دو ماه
آخر آبستنی ،دامها با یونجه ،کاه ،سیالژ ذرت و دانه جو تغذیه شدند .پگ از زایش ،عالوه بر سیالژ ذرت و دانه جو بلغور شده،
دامها به چرای آزاد نیز برده شدند .بره ها در ماه اول تولد فقط با شیر مادر تغذیه شدند و سپگ به مدت سه ماه به همراه مادر
به چرا رفته و طی این مدت عالوه بر شیر مادر از علوفههای مراتع نیز استفاده کردند .برهها در سن چهار ماهگی از شیر گرفته
شده و به مدت دو ماه (تا سن شش ماهگی) با علوفه مرتع و پگ چر گندم و جو تغذیه شدند .پگ از آن عالوه بر پگچر گندم،
جو بلغور شده و سیالژ ذرت نیز به مدت دو ماه به خوراك روزانه آنها اضافه شد.
صفات مورد بررسي
تشخیص آبستنی دو ماه پگ از شروع قوچ اندازی با استفاده از دستگاه اولتراسوند جهت تعیین نرخ آبستنی(2تعداد میش-
های آبستن نسبت به تعداد ک میشها در زمان قوچاندازی) انجام شد .نرخ باروری3به صورت تعداد میشهای زایمان کرده
نسبت به تعداد میشهای زنده در زمان زایش محاسبه شد ( .)Ercanbrack & Knight, 1991پگ از زایش ،اطالعات مربوط
به بره ها شام تاریخ تولد ،وزن ،تیپ تولد و جنگ بره ربت شد .همچنین ،نرخ چندقلوزایی4میشها (تعداد برههای متولد شده
نسبت به میشهای زایمان کرده) نیز در هر دو گروه ربت گردید .برهها تا سن هشت ماهگی هر دو ماه یک بار توزین شدند.
برای مقایسه عملکرد قوچهای گروه آزمایشی با شاهد ،تعداد ده رأس از برههای هر گروه که نزدیکترین فاصله زمانی زایش را
نسبت به یک دیگر داشتند انتخاب شدند و هر دو ماه یک بار ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،دور سینه ،دور گردن ،عرض کپ و
طول مورب بدن اندازه گیری شد .همچنین ،صفات مربوط به دنبه شام وزن ،طول دنبه در سمت راست ،چپ ،وسط و شکاف،
عرض دنبه در قسمتهای باال ،وسط و پایین ،محیط دنبه در قسمتهای باال ،وسط و پایین ،ضخامت دنبه در قسمتهای باال،
وسط و پایین و اندازه گیری شد (شک  .)1اندازهگیری هر کدام از صفات مذکور بر اساس تعاری ،جدول 1صورت گرفت
(.)Kianzad, 1999

1

Body condition score
Pregnancy rate
3
Appearent fertility
4
)Prolificacy (Litter size
2
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جدول  -1صفات مورد اندازهگیری روی حیوان زنده
Table 1. Measurable traits on live animal

صفات مورد اندازهگیری

توضیح

طول بدن
ارتفاع جدوگاه
دورسینه

اد فاص بین اولین مهره کمر و آخرین مهره پشت
فاصله بین سطح فوقانی برآمدگی جدوگاه (اولین مهره کمر) تا سطح زمین
محیط دورسینه در ناایه قدامی سینه در پشت دست¬ها

عرض کپ
طول مورب
دور گردن
طول دنبه
عرض دنبه
محیط دنبه
ضخامت دنبه

اد فاص بین برآمدگی دو استخوان پین
اد فاص برجستگی استخوان پین و قدامی¬ترین قسمت استخوان کت( ،بال کت)،
محیط دور گردن در ناایه وسط گردن
طول نیمه¬های راست و چپ از مح اتصال دنبه به بدن (اولین مهره دم) تا انتهای دنبه و طول قسمت وسط از
مح اتصال دنبه تا ابتدای شکاف و طول شکاف از ابتدای شکاف (زیر دنبالچه) تا انتهای آن
در سه قسمت باال (مح اتصال دنبه به بدن) ،وسط (مح اتصال دنبالچه به دنبه) و پایین (مح شکاف در زیر
دنبالچه) اندازه گیری شد.
در سه قسمت باال (مح اتصال دنبه به بدن) ،وسط (مح اتصال دنبالچه به دنبه) و پایین (مح شکاف در زیر
دنبالچه) اندازه گیری شد.
در سه قسمت باال (مح اتصال دنبه به بدن) ،وسط (مح اتصال دنبالچه به دنبه) و پایین (مح شکاف در زیر
دنبالچه) اندازه گیری شد.

وزن دنبه

-

شکل ،1نمايش مدلهای مورد اندازهگیری ابعاد بدن روی دام زنده ()Al Jassim et al, 2002

وزن دنبه :برای اندازهگیری اجم دنبه از یک ظرف استوانهای مدرج پر شده با آب استفاده شد .در ظرف مورد نظر آنقدر
آبریخته شد تااز لبه باالیی ظرف خارج گردید .گوسفند مورد نظر در قسمتیاز وسیله اندازهگیری که برای این منظور طراای
شده بود قرار گرفت و دنبه آن وارد آب شد و بالفاصله خارج گردید .اجم آب کسر شده توسط دنبه ربت گردید و با استفاده از
فرمول زیر وزن دنبه برهها محاسبه گردید.
رابطه  :1وزن دنبه= جرم اجمی دنبه×مساات استوانه×عدد ربت شده ااص از مقدار آب کسر شده از مخزن آب بر اسب
سانتیمتر.

24

مجله اصالح و بهنژادی دام ،دوره  ،1شماره  ،2زمستان1400

شعاع) = (Rقطر استوانه (مخزن آب)÷ ،2که در این آزمایش برابر با (سانتیمتر)  46/5÷2=23/25بود
مساات استوانه (مخزن آب) =  ،R× R×3/14که در این آزمایش برابر با سانتیمتر مربع 23/25×23/25×3/14=1697/4بود
جرم اجمی دنبه=اجم دنبه÷جرم (وزن دنبه) ،که در این آزمایش برابر با ( =0/94سانتیمترمربع) ( 3835÷4100گرم) بود
محاسبات آماری
در این آزمایش دادههای به دست آمده در نرمافزار  Excelربت و دستهبندی شدند .میانگین تیمارها با استفاده از آزمون t
استیودنت5و با استفاده از رویه مدل خطی عمومی6نرم افزار  SAS 9/1مورد مقایسه قرار گرفت.
نتايج و بحث
تغییرات وزن زنده
نتایج ااص از تغییرات وزن زنده برههای مورد آزمایش در جدول  2ارائه شده است .وزن زنده یکی از معیارهای مهم
انتخاب در گوسفندان گوشتی است .به طوریکه در ایوانات در اال رشد ،وزن و نسبت چربی در بدن و الشه رو به افزایش بوده
و نسبت گوشت لخم در الشه کاهش مییابد .بنابراین ،وقتی ایوانات یک نژاد در جنگ و سن مشابه با یکدیگر مقایسه
میشوند ،بیشترین تنوع ترکیبات الشه میتواند ناشی از تغییرات وزن بدن باشد ( .)Kianzad, 1999نتایج به دست آمده
نشان داد که اختالف میانگین وزن تولد ،اوزان دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی و اضافه وزن نهایی بین دو گروه تفاوت
معنیداری نداشت ( .)P<0/05این امر می تواند به دلی ااتمال پایین بودن میزان همخونی در گروه شاهد به خاطر بزرگ
بودن جمعیت گله انتخابی باشد )2007( Norberg & Sørensen .در مطالعهای روی سه نژاد تکس  ،شروپشایر و اکسفورد
داون گزارش نمودند که با  10درصد افزایش در ضریب همخونی میانگین وزن تولد  82تا  112گرم یا  2تا  2/6درصد کاهش
یافت .در پژوهش دیگری  )1991( Ercanbrack & Knightگزارش کردند که همخونی سبب کاهش قاب توجهی در وزن
تولد در دو نژاد از سه نژاد رامبویه ،تارگی و کلمبیا گردید .در نژاد تارگی که بیشترین اختالف مشاهده گردید ،وزن تولد برهها
به طور متوسط  6درصد کاهش نشان داد که با نتایج ااص

از این تحقیق مطابقت نداشت ( Ercanbrack & Knight,

 .)1991با بررسی نتایج  8مطالعه تحقیقاتی توسط  )1984( Lamberson & Thomas.مشخص شد که با افزایش یک درصد
همخونی 0/1 ،کیلوگرم کاهش وزن در برهها مشاهده شد )1998( Analla et al .بیان نمودند که پاسخ به همخونی به
تفاوتهای ژنتیکی یا اختالفات در سطوح تراکم همخونی و اختالفات بین ایوانات (سن ،جنگ و نوع تولد) بستگی دارد .افت
ناشی از همخونی ناشی هموزیگوسیتی ژنوتیپهای مغلوب است که بهعنوان یک اص ژنتیکی پذیرفتهشده است.

Student t-test
)Generalized linear model (GLM

5
6
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جدول  -2میانگین وزن زنده برهها در دو گروه شاهد و آزمايشي (کیلوگرم)
Table 2. Average live weight of lambs in two groups: control and experimental

اشتباه معیار

میانگین

Standard error

Average

تعداد (رأس)
Number

آزمایشی
Experimental

شاهد
Witnss

آزمایشی
Experimen
tal

شاهد
Witnss

آزمایشی
Experimen
tal

شاهد
Witnss

0.07

0.08

4.8 n.s

4.9 n.s

51

43

2.90

0.58

23.9 n.s

21.7 n.s

51

39

0.84

0.84

34.1 n.s

35.2 n.s

48

38

1.43

1.02

40.4 n.s

40.1 n.s

43

36

1.09

1.12

43.2 n.s

45.1 n.s

37

35

1.10

1.12

38.4 n.s

40.2 n.s

34

32

4.47

4.68

162 n.s

168 n.s

34

32

صفت (کیلوگرم)
)Trait (kg
وزن تولد
Birth weigth

وزن دو ماهگی
2 month weight

وزن چهار ماهگی
4 month weight

وزن شش ماهگی
6 month weight

وزن هشت ماهگی
8 month weight

اضافه وزن نهایی
The final weight gain

افزایش وزن روزانه (گرم)
)Daily weigh gain(g

اروف غیر مشابه در هر ردی ،نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد ( :n.s .)P>0/05عدم اختالف معنیدار.

افزایش وزن روزانه (جدول )2در گروه شاهد و آزمایشی به ترتیب  168و  162گرم بود که از لحاظ آماری معنیدار نبود
( )2007( Norberg & Sørensen .)P<0/05با مطالعه سه نژاد گوسفند تکس  ،شروپشایر و اکسفورد داون گزارش نمودند
که با هر  10درصد افزایش در ضریب همخونی ،افزایش وزن روزانه تا دو ماهگی  5/4تا  10/6گرم یا  2تا  2/4درصد میانگین
کاهش یافت که با نتایج ااص از پژوهش ااضر مطابقت نداشت.
ابعاد بدن
میانگین اندازه ابعاد بدن در سنین دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی در جدول  3نشان داده شده است .میانگین دور گردن در
گروه آزمایشی به طور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>0/05میانگین بیشتر دور گردن ااتماال به کاهش همخونی

در نتیجه استفاده از قوچهای غیرخویشاوند سایر گلهها ارتباط دارد .هرچند ،میانگین صفات ارتفاع جدوگاه ،طول
بدن ،دور سینه ،عرض کپ و طول مورب بدن بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت (.)P<0/05
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جدول  -3میانگین صفات ابعاد بدن در دو گروه شاهد و آزمايشي در دو ،چهار ،شش و هشت ماهگي (سانتيمتر)
Table 3. The average body size traits in both experimental and control groups at two, four, six and
)eight months (cm
اشتباه
تعد اد (رأس)
میانگین
معیار
Srandard
Devision
Number
Average
آزمایشی
Experimental

شاهد
Witnss

آزمایشی
Experim
ental

شاهد
Witnss

آزمایشی
Experim
ental

شاهد
Witnss

صفت
Trait

1.36

1.31

67.1 n.s

65.6 n.s

10

10

ارتفاع جدوگاه
Height at withers

0.61

0.52

39.2 n.s

38.7 n.s

10

10

طول بدن
Body length

0.98

1.28

75.3 n.s

73.8 n.s

10

10

0.48

0.72

36.6a

35.1b

10

10

0.39

0.35

16.5 n.s

16.4 n.s

10

10

عرض کپ
Breadth of two
turber coaxe

1.7

1.5

56.3 n.s

54.1 n.s

10

10

طول مورب
Diagonal length

دور سینه
Circumferemce of
heart girth
دور گردن
Circumferemce
neck

اروف غیر مشابه در هر ردی ،نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد ( :n.s .)P>0/05عدم اختالف معنیدار.

ابعاد دنبه
میانگین صفات مربوط به دنبه در دو گروه در دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی درجدول  4آورده شده است .میوانگین طوول
دنبه در قسمت وسط در گروه آزمایشی به طور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>0/05با ایون وجوود ،میوانگین طوول
دنبه در سمت راست ،چپ و طول شکاف دنبه بین دو گروه معنیدارنبود ( .)P<0/05عرض دنبه در سوه قسومت بواال ،وسوط و
پایین دربین دو گروه تفاوت قاب مالاظهای نداشت ( .)P<0/05میانگین محیط دنبه در قسمت باال در گروه آزمایشی بوه طوور
معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>0/05با این اال ،اختالف قاب توجهی بین میانگینهای دو گروه برای صفات محویط
دنبه در قسمت وسط و پایین مشاهده نشد ( .)P<0/05در این پژوهش بین ضخامت دنبه دو گروه در سه ناایوه بواال ،وسوط و
پایین تفاوت معنیداری مشواهده نشود ( .)P<0/05همچنوین ،بوین میوانگین وزن دنبوه در دو گوروه موورد آزموایش اخوتالف
معنیداری وجود نداشت ( .)P<0/05عدم تغییر در میانگین صفات مربوط به دنبه در دو گروه را میتوان به پایین بودن میوزان
همخونی در گروه شاهد به علت بزرگ بودن جمعیت اولیه نسبت داد .با توجه به نتایج ااص از ایون پوژوهش میتووان چنوین
استنباط نمود که در گلههای بزرگ شال ،در صورت وجود قوچهایی که واجد صوفات مناسوب موورد نظور باشوند(بزرگی جثوه،
کوچکی دنبه و غیره)،
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) شش و هشت ماهگي (سانتيمتر، چهار، میانگین صفات دنبه در دو گروه شاهد و آزمايشي در دو-4 جدول
Table 4. The average tail traits in both experimental and control groups at two, four, six and eight
months (cm)
)تعداد (رأس
میانگین
اشتباه معیار
Number
Average
Standard Devision
شاهد
آزمایشی
آزمایشی
صفت
شاهد
شاهد
آزمایشی
Contr Experim
Experimenta
Trait
Control
Control
Experimental
ol
ental
l
)طول دنبه (سمت راست
10
10
19.2 n.s
19.9 n.s
0.62
0.61
Tail length(right side)
)طول دنبه (سمت چپ
10
10
19.4 n.s
9.19 n.s
0.64
0.62
Tail length(left side)
)طول دنبه (قسمت وسط
a
10
10
14 b
15.1
0.40
0.51
Tail length(midst)
طول شکاف دنبه
10
10
5.4 n.s
6.3 n.s
0.48
1.25
Tail Gap length
)عرض دنبه (باال
10
10
22 n.s
22.7 n.s
0.53
0.56
Tail Width (upper)
)عرض دنبه (وسط
10
10
24.4 n.s
25.5 n.s
0.54
0.62
Tail Width (midst)
)عرض دنبه (پایین
10
10
21.5 n.s
22.1 n.s
0.44
0.54
Tail Width (down)
)محیط دنبه (باال
10
10
37.1 b
40.4a
1.44
1.31
Tail surround(upper)
)محیط دنبه (وسط
10
10
40.4 n.s
42.7 n.s
1.28
1.30
Tail surround(midst)
)محیط دنبه (پایین
10
10
39.7 n.s
41.2 n.s
1.06
1.07
Tail surround(down)
)ضخامت دنبه (باال
10
10
5.1 n.s
5.3 n.s
0.18
0.24
Tail thickness(upper)
)ضخامت دنبه (وسط
10
10
6.2 n.s
6.3 n.s
0.28
0.29
Tail thickness(midst)
)ضخامت دنبه (پایین
10
10
4.7 n.s
4.7 n.s
0.19
0.27
Tail thickness(down)
)وزن دنبه (کیلوگرم
10
10
2.4 n.s
2.3 n.s
0.17
0.19
Tail weight (kg)
. عدم اختالف معنیدار:n.s .)P>0/05(  درصد میباشد5  نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح،اروف غیر مشابه در هر ردی

استفاده از قوچهای سایر گلهها ضرورت نداشته و میتوان با رعایت عوام مؤرر جلوگیری ازافزایش همخونی (به عنوان مثال
.جلوگیری از آمیزش پدر با دختر) از آنها به عنوان قوچهای مولد استفاده نمود
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Abstract
The objective of this study was investigation of growth performance, body and fat-tail
measurements of Challmale lambs from outbreeding in Qazvin region. Two hundred 18
month old ewe lamb were divided randomly from a 1000-head flock in two groups. The first
group (control) was mated with rams from same flock and the second group (treatment) mated
with rams from other flock. After lambing, ten male lambs from each group were selected
randomly for recording body dimensions and fat-tail measurements. Results indicated that
average circumference of neck, fat-tail length at middle part and fat-tail circumference at
upper part in the treatment group was significantly higher than control group (P<0.05). Birth
weight, weight at two, four, six and eight months, final weight gain and body height, length
body, circumference of heart girth, loin width, diagonal length, and fat-tail measurements
including length at right, left and gap part; width at up, middle and down part; circumference
at up, middle and down part; depth at up, middle and down part and fat-tail weight were not
affected by the experimental groups (P>0.05). In total, using ram from other flocks had no
effect on lamb performance.
Keywords: Chall sheep, Ram's phenotype, Growth performance, Fat and tail size.

