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 چکیده

شده  ثبتهای داده با استفاده از لری بختیاری -رومانفنسل اول  بختیاری و آمیختهگوسفندان لریاقتصادی در این مطالعه عملکرد 

 در1317تا  1311های طی سال هاآمیخته مربوط بهثبت شده های و داده 1317 تا 1331 هایسال ، طیبختیاریلریگوسفند مربوط به 

 53/13گوسفند لری بختیاری و در  5/17 هاآمیخته زایش در نرخنتایج نشان داد که  .مورد بررسی قرار گرفت شهرکرد ایستگاه شولی

دار بود. بوده که از نظر آماری دارای تفاوت معنیدرصد  3/114گوسفند لری بختیاری و در  22/131 هاآمیخته درنیز بود. چندقلوزایی درصد 

های بره به ازای هر میش و در میش 31/1های آمیخته در میش بره دهیدرصد بود. میزان  11ها در بومیو  15/121 هازایی در آمیختهبره

درصد بود.  11/11 لری بختیاریهای و در میش 41/111های آمیخته درصد بره شیرگیری شده در میشبره به ازای هر میش بود.  15/1بومی 

 هنگاممیش  وزن کیلوگرم هر ازای به شیرگیری وزن بود. درصد 7/11ها و در بومی 5/11یخته های آمهای متولد شده از میشنرخ بقا در بره

با توجه دار بود. کیلوگرم بود، این تفاوت از نظر آماری معنی 311/1ها کیلوگرم و برای آمیخته 531/1 لری بختیاریهای شیرگیری برای بره

بختیاری منجر به افزایش سرانه سود حاصل از هر رأس تولید ترکیب ژنتیکی در گله لریدر مجموع استفاده از روش به نتایج به دست آمده 

 4113411 ،های آمیخته زایش دوم به بعدگردید. این مبلغ برای میش 1317نسبت به میش بومی در سال  ریال 4213111میش آمیخته 

 های بومی محاسبه شد.نسبت به میش ریال

  .گوسفندو  رومانفبختیاری، آمیخته، لریتولیدمثل، عملکرد اقتصادی، های کلیدی: واژه
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  مقدمه

 دم،مر دیعتقاو ا ییاغذ هنگفر نیزو  ستاییو رو یعشایر ندگیز سنتی رساختاگوسفندان کشور،  عتنوو  ادتعدبه با توجه 

 یهاسال یگاو و گوساله ط ور،یمصرف گوشت ط که نیبا توجه به ا. باشدمیو  هدبو حمطر وریمپردا الینفک ءجزعنوان گوسفند به

 یهاگوشت ریبر ساهنوز  ییائقه مصرف و تنوع غذاذ ی،فیاز لحاظ ک یمصرف گوشت گوسفند یول ،است افتهی شیافزا ریاخ

 تولیدهدف  با شیورپر هایسیستمدر  یوربهره دنبر باال یابر .(Amarnameh, 2017) دارد بازارپسندی بیشتری یمصرف

 استفاده نمود  نیمادر هر زا بره ادتعدو  تولیدمثل انتو یشافزسرعت رشد، ا یبرا مستعد یادهانژظرفیت از  توانمی ،گوشت

(Ghanbari et al., 2006) .افزایش طریق از بز و گوسفند محصوالت تولید افزایش ،ایران در مراتع ظرفیت محدودیت لیبه دل 

 طریق از سرانه تولید میزان باید، مراتع بر فشار از جلوگیری برای و محدودیت این گرفتن نظر در با. نیست نطقیم دام تعداد

 ترتیباینبه. میباشدمولد  دام رأس هر یزابه ا ساالنه نتاج تعداد افزایش ،هاروش از یکی که یابد افزایش گوشت تولید افزایش

حاصل خواهد  دامداران برای بیشتری درآمد و بهتر تبدیل ضریب ،کمتر چرای مدت ،مولد هایدام به نسبت هابره تعداد افزایش با

 تیریگوسفند باعث شده است تا پرورش و مد یبوم یدر اغلب نژادها دمثلیبازده پائین تولید و تول. (Khaldari, 2009) شد

 دشوارعملاً  یجار یهانهیهز شیبه دلیل افزا یصنعت به مرتع و تولید یمتمرکز گوسفند، با هدف کاهش وابستگنیمه ایمتمرکز 

 شیافزا یبرا ییکارهامتمرکز، راهگوسفند در سیستم نیمه ینگهدار یهانهیهز شیزمان با افزاهم دیهدف با نینیل به ا یباشد. برا

مولد،  یهاتولید در دام شیمهم افزا یاز راهکارها یکینمودند  پیشنهاد (Ferera et al., 2015 ) .شود خاذدرآمد دامداران نیز ات

گوسفند  یهر رأس میش مولد شود و نگهدار یدرآمد دامدار به ازا شیباعث افزا تواندیبرتر است که م یژنتیک ریاستفاده از ذخا

از  داریبرهبهر ایبر اریبزا انعنوبهرا  یگرمیختهآ (Fathala et al, 2014) .دینما یرا اقتصاد بازمهیو ن یامزرعه تمدر سیس

گوسفند عنوان مختلف تولیدات بازده مهم برای افزایش  روشگری را یک . این محققین آمیختهاندنموده هیتوص هاادنژ بین تنوع

در  سیخالص را به اثرات هتروز نیبا والد سهیهای آمیخته در مقادام یمهم برتر لیاز دلا یکی (Rasli et al., 2006) نمودند.

آمیخته را  یهااثرات بر صفات رشد دام نیو تأثیر مثبت ا سیمختلف، بروز اثرات هتروز یاند. منابع علمنتاج دورگ نسبت داده

 (Hernandez et .است بررسی قابل موضوع یک نتاج تعداد افزایش برای چندقلوزا یا دو نژادهای از استفادهاند. گزارش کرده

(al., 2009  ،دام دوقلوزا نسبت به دام تک  یدرصد و بازده 20، دام سه قلوزا نسبت به دام دوقلوزا کی بازدهی گزارش نمودند

 ,Khaldari) مطلوبی ندارند یپرواربندظرفیت  رانیگوسفند ا یاز نژادها یاریبس ن،یاست. علاوه بر ا شتریب درصد 30-40 ،قلوزا

 گوسفندان گریآمیخته استفاده از استراتژی ،جامعه نیازهای تأمین در آن نقش و گوسفند پرورش اهمیت به توجه با .(2009

های عملیات تولید ترکیب .(Rezaei, 2013)اهداف مؤثر باشد نیا شبردیتواند در پد مطلوب میبا رش چندقلوزاگوسفندان  با بومی

ساماندهی حرفه درصد سهم خونی نژادهای بومی و با هدف  40درصد از سهم خونی نژادهای خارجی و  40گیری ژنتیکی با بهره
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 افزایشو  هاهزینه کاهشدر ایستگاه شولی در حال انجام است. اقتصادی نمودن تولید،غیر مرتعی های گوسفندداری در سامانه

 تحلیل با هدف حاضر مطالعه مقدمه، ایناز اهداف این طرح است. با هر رأس مولد  وری  به ازایافزایش بهره همچنینو درآمد 

 با تیاریلری بخ ×رومانف ژنتیکی هایترکیب و (بومی) بختیاریلری نژاد رکوردهای تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان و اطلاعات

 .گرفتانجام  شولی ایستگاه در شدهآوریجمع اطلاعات از استفاده

 هامواد و روش

ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد  دررومانف که -بختیاریهای لریبختیاری و آمیختهگوسفندان لریاز اطلاعات پژوهش در این 

 پرورشایستگاه حفظ این تاکنون هدف اصلی  1341از سال  ، استفاده شد.ه بودآوری شدشولی واقع در شهرستان شهرکرد جمع

ز سال اهای بومی منطقه بوده است. بین گلهتولید و توزیع قوچ و میش اصلاح شده  همزمان با بختیارینژاد گوسفند لری و اصلاح

ر این صورت محدود د( بهبختیاریو پایه مادری لری عملیات تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده )پایه پدری رومانف 1321

رأس میش مولد آمیخته در ایستگاه  24بختیاری خالص و رأس میش مولد نژاد لری 240تعداد  ایستگاه آغاز شد. در حال حاضر

مورد بررسی شامل اطلاعات مربوط  هایداده .باشدمیرأس  13آمیخته  قوچرأس و  54بختیاری لری خالصوجود دارد. تعداد قوچ 

تا  1341بختیاری ثبت شده از سال سالگی گوسفندان لرییکماهگی، ماهگی، نهماهگی، ششماهگی، سههای تولد، یکبه وزن

 54رأس دام آمیخته حاصل از  1125رکوردها شامل  بود. 1324تا  1320و گوسفندان آمیخته ثبت شده از سال  1324سال 

های ژنتیکی برنامه تولید ترکیبمادر بودند. 2444پدر و  345رأس گوسفند لری بختیاری حاصل از  10444مادر و  513پدر و 

درصد  40بدین صورت بود که برای تولید نسل اول از اسپرم رومانف فرانسوی استفاده شد و آمیخته های نسل اول با سهم خونی 

های آمیخته نسل اول جفتگیری کرده و نسل های آمیخته نسل اول با قوچمیشدرصد رومانف تولید شدند.  40لری بختیاری و 

 هایبرهای اطلاعات شجره انجام گرفت. Excelافزار ها با نرمسازی دادههای موردنظر، آمادهراج رکوردپس از استخدوم تولید شد. 

آورده شده  2در جدول لری بختیاری -رومانفآمیخته  هایبرهای مربوط به و اطلاعات شجره 1در جدول خالص بختیاری لری

 .)Sargolzaei, 2000(انجام شد  1پردازشجره افزارنرمویرایش شجره و به دست آوردن ساختار آن توسط است. 

    صفات تولیدمثلی

 Rashedi et al., (2021) (Conception rate at lambing) شیزا نرخ -1

هایی که های زایش کرده در مقابل میش( برای بیان نسبت میشCRنرخ زایش ) برآورد شد. 1 فرمول قیاز طر شیزا نرخ

ها تر یعنی تعداد زیادی از میشپایین CRدرصد است.  20در حالت ایده ال حدود  CRشود. اند، استفاده میجفتگیری کرده

 زایی داشته باشند. به دلایلی نتوانستند بره

                                                           
1 pedigree  
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 1 فرمول
نرخ زایش =

 تعداد میش زایش کرده

تعداد میش جفتگیری کرده
× 100 

 

 Rashedi et al., (2021) (Lambing percentage) یدهبره درصد -2

های متولد شده در مقایسه با تعداد ( برای بیان نسبت برهLPزایی )درصد بره استفاده شد. 2 فرمولاز  یدهبرآورد صفت بره یبرا

 درصد باشد.  100تواند بالای می LPهای متولد شده شود. بسته به تعداد برهمیش جفتگیری شده استفاده می

 2فرمول 

 
درصد بره دهی =

 تعداد بره متولد شده

تعداد میش جفتگیری کرده
× 100 

 

 Rashedi et al., (2021) (Fecundity)  شیم رأس هر یازا به بره تعداد -3

مقیاسی از درصد دوقلوزایی است.  Fecاستفاده شد. تعداد بره به ازای هر میش یا  3رأس میش از فرمول  تعداد بره به ازای هر

برای بیان  Fecکند. از این رو شود را اندازه گیری میهایی که توسط یک میش تولید میبه عبارتی دیگر این پارامتر تعداد بره

رود. تعداد بره به ازای هر میش یا میزان باروری به صورت نسبت بره متولد شده به تعداد تعداد بره به ازای هر میش به کار می

ها در بالا به این معنی است که تعداد زیادی از میش Fecتواند بالاتر از یک باشد. یک شود و میمیش زایش کرده تعریف می

 اند.از یک بره تولید کرده فصل جفتگیری بیش

تعداد بره به ازای هر رأس میش 3فرمول  =
 تعداد بره متولد شده

تعداد میش زایش کرده
  

 Rashedi et al., (2021) (Weaning percentage) شده یریرگیش بره درصد -4

های از شیرگرفته درصد بره شیرگیری شده برای بیان نسبت بره. برآورد شد 5 فرمولشده با استفاده از  یریرگیبره ش درصد

یا  %100تواند زیر بسته به تعداد بره شیرگیری شده می % WPاند، استفاده می شود. هایی که جفتگیری کردهشده به میش

ها در نظر توانایی میشباشد. این پارامتر یک پارامتر مهم برای کمک به شناسایی مشکلات در طول فصل پرورش از  %100بالای 

 کیفیت پرورش بره و مدیریت گله میش و بره قبل از شیرگیری است. 

 5فرمول 

درصد بره شیرگیری شده  =
 تعداد بره شیرگیری شده

تعداد میش جفتگیری کرده
× 100 
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  بختیاریلریای گله گوسفند ها و اطلاعات شجرهساختار داده :1جدول 
  نوع تعداد نوع تعداد

  کل حیوانات 10444 حیوانات غیر از نسل پایه 10014
  خونحیوانات هم 4154 پدران غیر از نسل پایه 214
  کل پدرها 345 مادران غیر از نسل پایه 2325
  کل مادرها 2444 کل اجداد 1143
  حیوانات دارای نتاج 3141 هاپدربزرگ 302
  حیوانات بدون نتاج 4504 هامادربزرگ 1445
  حیوانات نسل پایه 541 اجداد والدین 1221
  پدران نسل پایه 14 اجداد پدرها 241

  مادران نسل پایه 313 اجداد مادرها 1030
 

رومانف -بختیاریآمیخته لریای گله گوسفند ها و اطلاعات شجرهساختار داده :2جدول    
  نوع تعداد نوع تعداد
  حیوانات کل 1125 حیوانات غیر از نسل پایه 425
  کل پدرها 54 پدران غیر از نسل پایه 12
  کل مادرها 513 مادران غیر از نسل پایه 114
  حیوانات دارای نتاج 541 کل اجداد 131
  حیوانات بدون نتاج 444 هاپدربزرگ 22
  حیوانات نسل پایه 330 هامادربزرگ 102
  پدران نسل پایه 33 اجداد والدین 22
  مادران نسل پایه 224 پدرهااجداد  2
    اجداد مادرها 13

 

 Rashedi et al., (2021) (Survival rate) بقا نرخ -5

 برآورد شد. 4در پژوهش حاضر نرخ بقا از طریق فرمول 

های شوند )تا زمان از شیر گرفتن زنده مانده اند( در مقایسه با تعداد برههایی که از شیر گرفته مینرخ بقا در بیان تعداد بره

درصد باشد. بنابراین باید هدف تولیدکنندگان اطمینان حاصل کردن از  100تواند بالاتر از نمی SRشود. متولد شده استفاده می

هایی که زنده متولد شدند تا زمان پایین یعنی تعداد زیادی از بره SRها تا زمان از شیرگیری باشد. گله ای با برهامکان زنده مانی 

 از شیرگیری زنده نماندند. 

 4فرمول 

 
نرخ بقا =

 تعداد بره شیرگیری شده

تعداد بره زنده متولد شده
× 100  

 (Pregnancy Rate) میزان آبستنی -4

نرخ یا میزان آبستنی، تعداد میش آبستن را در مقایسه با برآورد گردید.  4میزان آبستنی در این پژوهش از طریق فرمول 

 دهد. تعداد میش جفتگیری شده نشان می
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 4فرمول 

 
میزان آبستنی =

 تعداد میش آبستن 

تعداد میش جفتگیری کرده
× 100  

 Rashedi.et.al, (2021) (Litter Sizeدرصد چندقلوزایی ) -7

درصد چندقلوزایی تعداد بره متولد شده را در مقایسه با تعداد میش محاسبه شد.  4درصد چندقلو زایی با استفاده از فرمول 

 باشد. زایش کرده نشان می دهد. هر چه این عدد بالاتر باشد یعنی چندقلوزایی در گله بالاتر می

 4فرمول 
درصد چندقلوزایی =

 تعداد بره متولد شده

تعداد میش زایش کرده
× 100  

 

  (Birth Rateنرخ تولد ) -1

تعداد میش زایش کرده را به ازای تعداد میش برآورد گردید. نرخ تولد  1نرخ تولد در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول 

 دهد. آبستن نشان می

 1    فرمول
نرخ زایش =

 تعداد میش زایش کرده

تعداد میش  آبستن
× 100 

 

ماری از آزمون آوردن معنی داری آت با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفت. برای به دست ها در مورد هر صفتجزیه و تحلیل

T (T-Test)  در نرم افزارSAS .کی ازای به شیرگیری وزن و میانگین (کیلوگرم) شیرخوارگی پایان وزن میانگین استفاده شد 

برای محاسبه مقادیر سود اقتصادی با استفاده از معادلات نرم افزار اکسل محاسبه گردید.  (کیلوگرم) کرده زایش میش رأس

میزان خوراک ن آمحاسبه شده و به دنبال درصد وزن بدن(،  5میزان مصرف خوراک روزانه میش )حاصل از یک رأس میش، 

ه و تحلیل محاسبات مربوط به این مقاله( قیمت خوراک محاسبه گردید. بر اساس بازار روز خوراک )زمان تجزیمصرفی سالیانه 

های آمیخته و خالص، بقیه برآورد گردید. با توجه به شرایط پرورش یکسان میش  به ریال تومان 2000هر کیلوگرم مصرفی 

آمد وان درها یکسان در نظر گرفته شد. سپس مقدار وزن شیرگیری به ازای هر کیلوگرم وزن میش محاسبه شده و به عنهزینه

از کم کردن مقدار هزینه و درآمد مربوط به هر میش مولد س میش أسود حاصل از هر رهر رأس میش وارد محاسبات شد. 

. در نهایت میزان سود ناشی از یک رأس میش آمیخته و یک رأس میش بومی با هم مقایسه شده و مقدار سود محاسبه گردید

 نهایی به دست آمد. 

 نتایج و بحث

بین نسل اول و دوم های آمیخته تعداد کل برهنشان داده شده است.  1گری بر تعداد بره متولد شده در نمودار آمیختهتأثیر 

درصد  14/45بره آمیخته رأس  425رأس بودند. از بین  2340بومی خالص های رأس و کل بره 425 ، تعداد24تا   20های سال
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درصد  32/15های بومی قلو متولد شدند. برای دامصورت سهدرصد به 45/1و صورت دوقلو درصد به 4/33قلو، کصورت تبه

ای آمیخته هایبر اساس نتایج حاصل از این پژوهش بره قلو متولد شدند.صورت سهدرصد به 31/0درصدد دوقلو و  23/14قلو، یک

صورت ه بههایی ک. برهت دوقلو متولد شدند، بودکه به صوربومی  خالصهای بیشتر از دو برابر بره که به صورت دوقلو متولد شدند

رأس میش  400های رومانف با از تلاقی قوچ Salzنژاد  در اسپانیا ها بودند.ها بیشتر از بومیقلو متولد شدند نیز در آمیختهسه

لحاظ افزایش تعداد بره نژاد جدید از گزارش کردند  (Casas et al., 2004)در دو گله تولید شد.   Aragonesa Rasaمولد نژاد 

به دلیل شرایط پرورش مشابه و در این پژوهش، برتری داشت.  در نژاد بومی 5/1بره در هر زایش در مقایسه با  41/1متولد شده 

 دلیل این تفاوت را به پتانسیل چندقلوزایی توانمیگیری میش، و آمیخته( قبل از جفت خالصهای دو گله )تغذیه یکسان میش

 گوسفند رومانف نسبت داد.

 

 

 

  

 

 بختیاریها در دو نژاد خالص و آمیخته لریدام تولد نوع  -1شکل 

 گری بر تعداد بره متولد شده تأثیر آمیخته: 1نمودار

طور که در . همانداده شده استنشان  3در جدول بومی  و آمیخته هایمیش در زایش مختلف هایدوره در چندقلوزاییدرصد 

 از نظرآنها های بومی بود و تفاوت های آمیخته بیشتر از میشهای زایش چندقلوزایی در میشجدول مشخص است در تمام دوره

 Merino Branco و Altamura نژادهای با ترتیب به رومانف تلاقی از پرتغال و ایتالیا در (.>P/01) باشدمی دارآماری معنی

 شیرگیری رهب تعداد و چندقلوزایی افزایش هاآن نتایج که شد انجام مطالعاتی تولید، و تولیدمثل عملکرد بهبود بررسی منظوربه

در مطالعه ای بیان کردند که  (Kenyon et al., 2019) (Freking et al., 2004) داد نشان اول نسل هایآمیخته در را شده

وری گله را دارند، ولی عدم وجود اطلاعات قوی در مورد تغذیه و مدیریت ها پتانسیل بهبود بهرههای آنهای چندقلوزا و برهمیش

های ژنتیکی در بیشتر مناطق کشورمان دیده کند. این محدودیت به خوبی در مورد ترکیبها را محدود میبهینه، عملکرد آن

شود. به طوری که میش رومانف با پتانسیل بالای چندقلوزایی، به دلیل فراهم نبودن شرایط محیطی و مدیریتی مناسب، به یم

های ها نمایان نشد. این محققین همچنین تأثیرات جایگاه، راهپیمایی، جابجایی، جیرهخوبی ظهور ژن چندقلوزایی در برخی گله
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 .دهی را از عوامل مهم در بهبود بهره وری گله از نظر تعداد بره به ازای هر میش دانستندمناسب غذایی در زمان آبستنی و شیر

(Notter et al., 2018) ، گوسفند تولید سودآوری و بیولوژیکی کارایی افزایش برای راه مؤثرترین میش را باروری افزایش 

 افزایش ثباع تواندمی گذاری تخمک میزان بر عمده تأثیرات با پربار های ژن و نژادها از استفاده دانستند. ایشان بیان داشتند که

نتایج پژوهش حاضر به دلیل  .نباشد پایدار یا مطلوب پرورش مرتعی، هایسیستم در است ممکن که شود سطوحی در باروری

ت نشان مطابق پرورش مرتعی گوسفندان آمیخته و نگهداری یکسان با گوسفندان خالص لری بختیاری با مطالعه این محققین

 دهد.می

های آمیخته و بومیزایش در میش مختلف هایدوره در چندقلوزایی :3جدول   

 چندقلوزایی )درصد(

زایش دوره  

 

لری بختیاری-میش آمیخته رومانف خالص بختیاریلریمیش   

چندقلوزایی درصد  
میش تعداد  

 چندقلوزا
چندقلوزایی درصد میش چندقلوزا تعداد   

04/2  2232 33/33  اول 101 

35/15  1225 22/41  دوم 42 

04/11  سوم 50 44 1404 

14/22  چهارم 14 40 1241 

24/20  پنجم 4 100 113 

 

ل و های نسل اوو آمیخته خالص لری بختیاری هایبرهج در زمان شیرگیری و میانگین وزن پایان شیرخوارگی در یدرصد نتا

آمیخته ، در 43/21. درصد نتاج در زمان شیرگیری در گله بومی داده شده استنشان  5در جدول  لری بختیاری-دوم رومانف

 42/20 )پدر و مادر آمیخته های نسل اول( آمیخته های نسل دومو برای  40/24 مادر لری بختیاری(-)پدر رومانف های نسل اول

)نسل  ، گله آمیخته با مادر بومیوگرمکیل 22±42/4درصد بود. میانگین وزن پایان شیرخوارگی در سه گروه مختلف گله بومی 

دار عنیها مکیلوگرم و تفاوت میانگین 14/23±10/4 های نسل دوم()بره و گله آمیخته با مادر آمیختهکیلوگرم  51/32±32/4 اول(

، بختیاریخالص لری میش(. مجموع وزن شیرگیری به ازای یک رأس میش زایش کرده در سه گروه مختلف >P 01/0بود )

های نسل دوم های آمیخته نسل اول )برهو بره های حاصل از میش  مادر لری بختیاری(-های نسل اول آمیخته )پدر رومانفبره

دار بود از نظر آماری معنیها این میانگینتفاوت  وکیلوگرم  42/21و  42/35، 32/30به ترتیب برابر  لری بختیاری(-رومانف

(01/0 P< .)(Khojaste key et al., 2017) های زندی، به ترتیب زندی و بره-های دورگ رومانفمیانگین وزن شیرگیری بره

. همچنین میانگین مجموع وزن بره از شیر گرفته شده به ازای هر زایش در گروه آمیخته گزارش کردندکیلوگرم  2/21و  54/24

 لحاظ ر رأس میش بود. در مطالعه این محققین، بهکیلوگرم به ازای ه 12/24کیلوگرم و در گروه خالص زندی  05/34با رومانف 

 در مطالعه .نشد مشاهده زندی خالص هایبره و زندی دورگ رومانف هایبره شیرگیری از قبل تلفات بین داریمعنی تفاوت آماری

Fathala et al (2014میانگین وزن شیرگیری )  گزارش شد. ادیلبای -های آمیخته رومانفبرای برهکمتر و درصد تلفات  بالاتر

 الاترب به تواندمیلریبختیاری( -های آمیخته )رومانفمیش دربه ازای یک رأس میش،  شده از شیر گرفته بره وزن بودن بالاتر
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 و هااین میش حاصل از هایبره شیرگیری از قبل تلفات درصد بودن تر پائین گروه، این هایمیش چندقلوزایی در درصد بودن

 درTalebi & Gholamhoseini (2017)  .باشد مربوط خالص هایبره با مقایسه در هابره این بالاتر سرعت رشد همچنین

نی را پاکستا-رومانف و لری بختیاری-های لری بختیاریبختیاری و آمیختههای لریای، عملکرد صفات رشد و پرواری برهمطالعه

اری لری بختی-های آمیخته رومانفمورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش این محققین نشان داد که وزن شیرگیری بره

 لری بختیاری بود. -های پاکستانیلری بختیاری و آمیخته هایبه طور مشخصی بیشتر از بره

 های بومی و آمیختهدرصد نتاج در زمان شیرگیری و میانگین وزن شیرگیری در بره :4جدول  
 بره آمیخته بره بومی

 مادر و پدر بومی 

 )خالص بومی(

آمیختهو پدر  مادر   

 )نسل دوم(

پدر رومانف-مادر بومی  

 )نسل اول(

 تعداد میش زایش کرده )رأس( 510 240 1410

 تعداد بره متولد شده )رأس( 544 354 10043

 تعداد بره شیرگیری شده )رأس( 550 313 2211

 تلفات تا شیرگیری )رأس( 14 32 142

43/21  42/20  40/24  درصد نتاج در زمان شیرگیری 

42/4±22 10/4±14/23  32/4±51/32 )کیلوگرم(میانگین وزن پایان  شیرخوارگی    

42/4±32/30  10/4±42/21  32/4±42/35 وزن شیرگیری به ازای یک رأس میش زایش کرده )کیلوگرم( میانگین   

 

دهی، میزان باروری آورده شده است. نرخ زایش، درصد بره 4های آمیخته و بومی در جدول خصوصیات تولیدمثلی میش

خته های آمی)تعداد بره به ازای یک رأس میش(، درصد بره شیرگیری شده، درصد باروری، درصد چندقلوزایی و نرخ تولد در میش

(. میزان >P 01/0)ار بود داز نظر آماری معنی تفاوت میانگین صفات مذکور در این دو دسته میشهای بومی بود و بیشتر از میش

(. میزان >P 01/0دار بود )آماری معنیتفاوت میانگین آنها از نظر های آمیخته بوده و های بومی بیشتر از میشآبستنی در میش

تفاوت میانگین های آمیخته بود ولی های حاصل از میشهای بومی کمتر از برههای حاصل از میشتلفات )مرگ و میر( در بره

حاصل  F1 های که دنبه بره ای نشان دادنددر مطالعهKashan et al (2005 ) (.P > 04/0) نبوددار از نظر آماری معنیآنها 

تلفات  زانی. میافت کاهش به نصف ینژاد خالص زند های با بره سهیدار  زل در مقاو  نژاد دم یدار زندنژاد دنبه یگرختهیازآم

( را نشان  %12 - %2)  ریمرگ و م زانیم نیترنییپا ختهیآم ینژادها در حالیکه، بودهدرصد  21نتاج در نژاد رومانف حدود  

 دیتول یپارامترها ،با نژاد رومانف نییمثل پا دتولی عملکرد با دار گوسفند دنبه گری ختهیآم این محققین نشان دادند که .دادند

 رومانف نرهای با ترکیه کشور بومی نژادهای گری آمیختهKuchtík et al (2010 ) بررسی در بخشید.می بهبود ها  F1در را مثل 

 هایبره شیرگیری از قبل تلفات درصد ولی بوده بالاتری شیرگیری وزن دارای بومی هایبره به نسبت دورگ هایبره که داد نشان

 .نداشت دارمعنی تفاوت یکدیگر با بومی هایبره و دورگ

درصد وزن بدن(، میزان خوراک مصرفی سالیانه و قیمت خوراک مصرفی )هر  5بر اساس میزان مصرف خوراک روزانه میش )

. با ه استگردیدارئه  4جدول این محاسبات در  نتایج سود حاصل از هر راس میش محاسبه گردید که تومان(  2000کیلوگرم 
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سرانه  بختیاری منجر به افزایشاده از روش تولید ترکیب ژنتیکی در گله لریدر مجموع استف حاصل از این پژوهشتوجه به نتایج 

های مبلغ برای میشافزایش گردید. این  24تومان نسبت به میش بومی در سال  521400سود حاصل از هر رأس میش آمیخته 

 .بودهای بومی تومان نسبت به میش 511451آمیخته زایش دوم به بعد 

لری بختیاری-بختیاری و آمیخته رومانفاقتصادی پرورش گوسفندان لریمقایسه  :3جدول   

میش آمیخته زایش 

 دوم به بعد
 میش آمیخته رومانف-لری بختیاری2

 میش بومی
 )بره بومی(1

)کیلوگرم( واحد  

12/41 ± 33/4  4/40 ± 42/4  2/40 ± 24/4  (kg) انحراف معیار ±میانگین وزن میش هنگام شیرگیری بره 

044/2  021/2  501/2  (kg) درصد وزن بدن( 5میزان مصرف خوراک روزانه ) 

45/444  22/450  22/141  (kgمیزان مصرف خوراک سالیانه ) 

11/121  4/131  (kg) اختلاف مقدار خوراک مصرفی نسبت به میش بومی --- 

 )تومان( اختلاف قیمت خوراک مصرفی نسبت به میش بومی  244500 252340

 هنگام شیرگیری بره )گرم( شیرگیری به ازای یک کیلوگرم وزن میشوزن  432 410 442

 )گرم( نسبت به گله بومی به ازای هر کیلوگرم میش شیرگیری بره وزن **تفاوت --- 41 113

 (kg) نسبت به گله بومی افزایش وزن به ازای یک رأس میش مقدار --- 400/3 145/4

254211 141200 --- 
 وزن شیرگیری به ازای یک رأس میش نسبت به گله بومیفزایش حاصل از ا سود

 )تومان(

 )تومان(نسبت به گله بومی کل سود حاصل از یک رأس میش --- 521400 511451

 بختیاری*رومانف(.: میش های آمیخته نسل اول )لری2: میش لری بختیاری خالص 1

 

آمده دست آورده شده است. با مشاهده نتایج به  4آمیخته در جدول بین دو نژاد بومی و افزایش وزن روزانه  تفاوت میانگین

گرم  244رومانف -بختیاریهای لریگرم و در آمیخته 251بختیاری های بومی لریافزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری در بره

های پس از شیرگیری سرعت (. برای وزن>P/01دار بود )معنی در این دو گروه بومی و آمیخته افزایش وزن روزانه تفاوت  .بود

 یهاعملکرد، صفات لاشه و شاخص یبررس ( در2014) Gholami et al رشد در گوسفندان بومی بیشتر از گوسفندان آمیخته بود.

زل از نژاد  وشال  یحاصل از تلاق یهاپروار بره انیوزن پا وزن روزانه و شیگرفتند که افزا جهینژاد زل نت یهاختهیآم یاقتصاد

با  یآواس های بین میش یگرنشان داد که استفاده از آمیخته Shaker et al (2010) . است شتریب یداریخالص به طور معن

 آمیخته و بومی هایمیشخصوصیات تولیدمثلی  :5جدول 
 نژاد

 اطلاعات و صفات
 آمیخته بومی

)رأس( گیری شدهتعداد میش جفت 214 10153  

)رأس( تعداد میش آبستن 244 2244  

)رأس( تعداد میش زایش کرده 240 1410  

)رأس( متولد شده تعداد بره 354 10043  

)رأس( شیرگیری شده تعداد بره 313 2211  

44/14  11/14  )درصد( 1نرخ زایش  

22 21/120  درصد برهدهی2 )درصد( 

14/1  31/1  )رأس میش )بره به ازای هر 3  باروری 

1/20  04/102  بره شیرگیری شده 5 )درصد( 

43/21  42/20  نرخ بقا 4 )درصد( 

24/21  14/11  میزان آبستنی4)درصد( 

4/115  )درصد(4چندقلوزایی  131 

14/25  05/21  نرخ تولد 1)درصد( 

1-Conception rate at lambing%, 2- Lambing percentage%, 3- Fecundity (produced by a ewe), 4- Weaning percentage%, 5-Mortality 

rate%,6-  Pregnancy Rate% ,7- Litter Size% 8- Birth Rate% 
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 یخالص آواس یهادورگ نسبت به بره یهارومانوف و شاروله باعث بهبود سرعت رشد و بازده مصرف خوراک در بره ینژادها

 Talebi & Gholamhoseini .شدنسل اول با های در آمیخته سیوجود هتروز موضوع ممکن است به سبب نیکه ا دیگرد

-رومانف و لری بختیاری-های لری بختیاریبختیاری و آمیختههای لریای، عملکرد صفات رشد و پرواری برهدر مطالعه (2017)

پژوهش این محققین در مورد افزایش وزن روزانه نشان داد که مقدار افزایش وزن ا مورد بررسی قرار دادند. نتایج پاکستانی ر

گرم بود و این تفاوت از نظر آماری  115رومانف -های لری بختیاریگرم و در آمیخته 200های لری بختیاری روزانه در بره

 گوسفندان خالص های بره را در لاشه خصوصیات رشد و ای عملکرددر مطالعه Khaldari & Ghiasi (2018)دار نبود. معنی

 وزن شافزای میانگین ،بعد از شیرگیریکردند.  مقایسه را دار رومانوفدم گوسفند نژاد با هاآن تلاقی و بختیاری -دار لریدنبه

در مطالعه این محققین،  .شد ثبت روزه 10 پرواربندی دوره یک در نر های بره( FCR) خوراک تبدیل نسبت و( ADG) روزانه

گرم داشتند. وزن دنبه  252لری بختیاری -های آمیخته رومانفگرم و بره 224های لری بختیاری خالص افزایش وزن روزانه بره

 خالص والدین با مقایسه در آمیخته هایدام برتری مهم دلایل از یکی های خالص بود.درصد کمتر از بره 10های آمیخته در بره

 رب اثرات این مثبت تأثیر و هتروزیس اثرات بروز مختلف علمی منابع. شودمی مربوط دورگ نتاج در هتروزیس اثرات به هاآن

 (.Petrović, 2015) اندکرده گزارش را آمیخته هایدام رشد صفات

 

های روزانههای مختلف در دو نژاد بومی و آمیخته برای افزایش وزنمقایسه جفتی بین میانگین :7جدول    

داریسطح معنی )کیلوگرم( میانگین  بره تعداد   صفت نژاد 

P< 01/0  111/1±243/1  ADGwt-w1 بومی 1424 

113/1±211/1  آمیخته 444 

P< 01/0  145±241/1 e 7-  ADGwt-ww بومی 2532 

112/1±255/1  آمیخته 454 

P< 01/0  111/1±214/1  ADGwt-w6 بومی 4431 

112/1±111/1  آمیخته 425 

P< 01/0  111/1±171/1  ADGwt-w9 بومی 5404 

112/1±154/1  آمیخته 210 

P< 01/0  111/1±141/1  ADGwt-w12 بومی 5154 

112/1±124/1  آمیخته 245 

   

ADGwt-w1 ماهگی، تا یک: افزایش وزن روزانه از تولدADGwt-ww ،افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری :ADGwt-w6 افزایش وزن روزانه :

 سالگی: افزایش وزن روزانه از تولد تا یکADGwt-w12ماهگی، : افزایش وزن روزانه از تولد تا نهADGwt-w9ماهگی، از تولد تا شش

 گیرینتیجه

 العهمط ه اینکه امکان پرورش جداگانه میش های بومی و آمیخته در ایستگاه شولی شهرکرد وجود نداشت؛ نتایجبتوجه با 

داد که در شرایط یکسان پرورش گوسفندان آمیخته و بومی؛ با استفاده از علوفه مرتع )روش پرورش گوسفندان لری  نشان حاضر

 های آمیخته بیشتر ازراندمان صفت مجموع وزن بره از شیرگیری به ازای یک کیلوگرم میش، در میش بختیاری در ایستگاه(

ین نتایج اهای بومی بود. همچنین های آمیخته بیشتر از برهماهگی در برههای بومی بود. افزایش وزن روزانه از تولد تا سهمیش
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 و هبود بومی هایبره با مقایسه در بقای مناسبی و زیست توان دارای بختیاریلری-رومانف دورگ هایبره که مطالعه نشان داد

ها گیری شده در مقایسه با بومیهای آمیخته وزن شیرگیری بیشتری به ازای هر رأس میش جفتداشتند. بره اندکی تلفات

. ددار وجود چهارمحال و بختیاری استان هوایی و آب شرایط و اقلیم در سن شیرگیری تا هاآن پرورش و نگهداری داشتند. امکان

های شده میشکنترل گریآمیخته که بود امیدوار توانمی بومی هایبره به نسبت دورگ هایبره بالاتر رشد سرعتبه توجه با

 گوسفند پرورش در واحدهای تولید بازده افزایش تواند بهمی بومی ژنتیکی ذخایر حفظ رعایت با ،بختیاری با نژاد رومانفلری
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