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 Introduction: The purpose of this study was to compare feedlot performance and carcass 

characteristics in Lori-bakhtiari and Romanov-Lori bakhtiari crossbred male lambs.  

Materials & Methods: In this opinion, 14 Lori bakhtiari and 14 Romanov- Lori bakhtiari 

male lambs were selected and their feedlot performance was studied in a completely 

random design during 100 days of trial. Lambs were fed by a total mixed ration (TMR) 

with forage to concentrate ratio of 30:70 in diets. Feed intake was recorded daily and the 

lambs were weighted monthly. At the end of the experiment, lambs were slaughtered and 

carcass analysis was done.  

Result: The results of feedlot performances showed that crossbreeding had no significant 

effect on dry matter intake, final live weight, average daily gain and feed conversion ratio. 

Studying the carcass characteristics showed that crossbreeding had no significant effect 

on the warm carcass weight, empty rumen, lung and liver percent and carcass length 

(p>0.05), but the percent of heart, kidney and the internal fat weight were significantly 

affected by crossbreeding (p<0.05). The effect of genotype on the longissimus dorsi 

muscle area was significant also (p<0.05). Crossbreeding had a significant effect on the 

percentage of shank, round, brisket, flank and sirioin (P<0.05) and increased them. 

Conclusion: In general, although the effect of crossbreeding was not significant on the 

feedlot performance parameters, but improved the proportion of carcass components. 

Mahdi Eftekhari 1*, Abolfazl Zali 2, Solmaz Saedi 2, Mahdi Ganjkhanlou 2, Amirreza Safaei 3  
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 هایهای نژاد لری بختیاری و آمیختهمقایسه عملکرد پروار و خصوصیات الشه در بره

 ها با گوسفند نژاد رومانوف آن
 

 

 

 

 3امیررضا صفائی ،2، مهدی گنج خانلو2، سولماز ساعدی2، ابوالفضل زالی1*مهدی افتخاری

 

 
 

 ، قزوین، ایرانکشاورزی و ترویج  آموزش ،زش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقاتموآبخش دام و طیور، مرکز تحقیقات و  1

 ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دامیعلوم گروه  2
 ایران کرج،کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  2

 چکیده  کلمات کلیدی

 گریآمیخته
 بره

 پروار
 خصوصیات الشه

 رومانوف
  لری بختیاری

 

  

 

 

 

 رومانوف بود. -بختیاریهای لریبختیاری و آمیختههای لریهدف از این مطالعه مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات الشه در بره :مقدمه

بختیاری انتخاب و عملکرد لری -راس بره نر آمیخته رومانوف 14بختیاری و راس بره نر نژاد لری 14به این منظور تعداد  ها:مواد و روش

مخلوط  ای کامالًها در طول دوره پروار با جیرهبره روز در قالب طرح کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. 100مدت ها بهپروار آن

گیری شد. انه اندازهیصورت ماهکشی بهصورت روزانه و وزندرصد علوفه تغذیه شدند. خوراک مصرفی به 30و درصد کنسانتره  70حاوی 

 ها و تجزیه الشه اقدام شد. بره کشتاردر پایان دوره پروار نسبت به 

ایی، افزایش وزن روزانه و ضریب داری بر ماده خشک مصرفی، وزن نهگری اثر معنیداد آمیختهنتایج حاصل از عملکرد پروار نشان  نتایج:

خالی، ریه، کبد و طول شکمبهو درصد  گری بر وزن گرم الشه، بازده الشهچنین بررسی صفات الشه نشان داد اثر آمیختهتبدیل  نداشت. هم

تیپ بر سطح مقطع عضله اثر ژنوچنین هم (.>05/0P) و چربی داخلی تحت تاثیر نژاد قرار گرفت ، کلیهقلب نسبتدار نبود، ولی الشه معنی

 (>05/0Pسینه، قلوه گاه و راسته داشت )سرسردست، ران،  درصدداری بر میانگین گری اثر معنی(. آمیخته>05/0P) دار بودراسته معنی

 .ها گردیدو سبب افزایش آن

بهبود در رد پروار نداشت ولی سبب های مربوط به عملکداری روی فراسنجهگری اثر معنیدر مجموع اگرچه آمیخته :گیری و بحثنتیجه

 نسبت اجزای الشه شد.
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 مقدمه

در یی اضریب تبدیل غذد بهبووري و هیش بهرافزوزه امرا       

ح تولید مطربازده یش افزي امتغیرهااز یکی ان عنومی بهي داهافعالیت

با جایگزینی تا ند ادهنموش ها تالرکثر کشوامینه زین در اباشد. می

ه مد عمددرآ .هنددتقا دام را ارنه تولید هر اسر هشدح الصي اهاادنژ

نایی ابه توار پایددي قتصااتولید ظ لحاگوسفند بهورش رنعت پصدر 

 و همکاران، Younisدارد )تولید الشه با کیفیت باال بستگی ار در مددا

کننده گوشت قرمز ترین منابع تامینگوشت گوسفند از مهم .(1976

حال تولید گوشت این حیوان نتوانسته است یندر ایران است ولی با ا

کنندگان را تأمین کند. یکی از راهکارهاي رو به افزایش مصرف تقاضاي

استفاده از ذخایر ژنتیکی برتري  ،هاي مولدمهم افزایش تولید در دام

ازاي یک راس میش تواند باعث افزایش درآمد دامدار بهاست که می

اي و نیمه باز را در سیسیتم مزرعهداري گوسفند مولد شود و نگه

ان عنوبهي گرمیختهآ .(1395کی و همکاران، اقتصادي نماید )خجسته

ند اتوها میادبین نژي هاوتتفاداري از برهبهراي برروش ترین سریع

 و همکاران، Chitaباشد )تولید گوسفند  د بازدهوبهباي رمناسبی بروش 

بره در هر زایش( در دنیا  3تا  2) چندین نژاد با زادآوري باال .(2010

گیرند گري مورد استفاده قرار میهاي آمیختهوجود دارند که در برنامه

 ،Gootwineباشد )که گوسفند نژاد رومانوف یکی از این نژادها می

( Pillip ،2015و  Scherfنژاد اهلی گوسفند در دنیا ) 1155(. از 2020

( که این Kiyanzad، 2020) دنژاد گوسفندي در ایران وجود دار 26

 گريآمیخته طریق از را براي بهبود تولید مناسبی هايفرصت ژنتیکیتنوع

در مقایسه با انتخاب (. Laymaster، 2000و  Freking) سازدفراهم می

گري یک نژاد بومی با یک نژاد پرتولید در داخل یک نژاد، آمیخته

در بسیاري از کشورها  که استبره  تولید راه سریعی براي افزایش وارداتی

(. در این 2006و همکاران،  Rasaliاست ) مورد استفاده قرار گرفته

بسیاري از کشورهاي  در رومانوف بومی با گوسفند گوسفندان تالقی راستا

هاي آمیخته هاي متفاوتی از عملکرد برهجهان آزمایش شده و پاسخ

بومی کشور ترکیه با  گري نژادهايآمیخته .ها به ثبت رسیده استآن

هاي بومی داراي هاي دورگ نسبت به برهنژاد رومانوف نشان داد که بره

سرعت رشد و وزن شیرگیري باالتري بودند ولی درصد تلفات قبل از 

داري هاي بومی با یکدیگر تفاوت معنیهاي دورگ و برهشیرگیري بره

( در 1393)(. غالمی و کیانزاد 2009 و همکاران، Koycegizنداشت )

هاي نژاد هاي اقتصادي آمیختهبررسی عملکرد، صفات الشه و شاخص

زل نتیجه گرفتند که افزایش وزن روزانه و وزن انتهاي دوره پروار 

داري طور معنیزل از نژاد خالص به× هاي حاصل از تالقی شالبره

از نژادهاي گوسفند گوشتی و لري بختیاري  نژاد گوسفند تر بود.بیش

پرورش تولید گوشت منظور جثه در داخل کشور است و به درشت

کاهش میزان دنبه  ،بهبود سرعت رشد، ضریب تبدیل شود وداده می

و چربی الشه و افزایش تعداد بره در هر زایمان در این نژاد منجر به 

هاي وزارت جهاد شود. پیرو سیاستافزایش سودآوري پرورش آن می

هاي هاي کم بازده و افزایش دامکشاورزي جهت کاهش جمعیت دام

(، در چند سال اخیر 1399هاي معاونت امور دام، بازده )سیاستپر

هاي نژاد لري بختیاري در گلهبا گري گوسفند نژاد رومانوف آمیخته

مردمی انجام شده است و نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف 

لري بختیاري با هاي نژاد برهالشه صفات عملکرد رشد و  مقایسه

 با نژاد رومانوف انجام شد.این نژاد هاي آمیخته

 

 ها مواد و روش
آمیخته  برهرأس  14بختیاري و خالص لري برهراس  14تعداد        

روز  10روز ) 100مدت بهروز  120±20بختیاري با سن لري-رومانوف

جیره مشابه تغذیه با روز طول دوره پرواربندي(  90دهی و عادت

  77/31±76/3بختیاري میانگین وزن اولیه بره هاي خالص لري شدند.

 44/34±61/4 بختیاريلري-رومانوف آمیخته هايبره و کیلوگرم

 دانشگاه کورنل نویسیافزار جیرهبا استفاده از نرمها جیرهکیلوگرم بود. 

(CNCPS  1.0.21ویرایش) هايو براساس توصیه NRC (2007 )

ها قرار در اختیار بره و انفرادي صورت کامالً مخلوطتنظیم گردید و به

آمده  1جزا و ترکیب شیمیایی جیره مورد استفاده در جدول ا گرفت.

ها دسترسی آزاد به آب و خوراک در طول دوره آزمایش بره است.

صورت روزانه و از تفاضل گیري مصرف خوراک بهداشتند و اندازه

روز بعد انجام شد. در طول دوره خوراک ریخته شده و پسماند آن در 

ها به جایگاه و جیره جدید انجام شد و همه دهی سازگاري برهعادت

در  الطیف )آلبندازول( تیمار شدند.انگل وسیعها با یک داروي ضدبره

روزه قبل از  30هاي خالص و آمیخته در فواصل طول دوره پروار، بره

ت محرومیت از غذا ساع 16و با احتساب مصرف خوراک نوبت صبح 

ساعت محرومیت  16پس از  نیزدر پایان دوره پروار کشی شدند. وزن

بندي الشه کشتار شدند و قطعه کشی ووزن از خوراک تمام گوسفندان

هایی فراسنجه .( انجام شد1364مقدم و نیکخواه )طبق روش اسدي

 شامل ،گرفتندار مطالعه قررد هش مووین پژدر ایابی الشه در ارزکه 

، اهو کلیهقلب ، شش، کبد، پوست، سر، دست و پاوزن الشه گرم، وزن 

شامل ن شدا ی قابل جدخلداچربی بود. ه نبو وزن دخالی  شکمبهوزن 

دان شیر، کلیه، قلبه، معدپیشهاي کوچک و بزرگ، روده افرطای چرب

گیري با اندازهنیز الشه ل طود. محوطه بطنی بوزي سااچربی قابل جدو 

ان ستخوي اتا قسمت جلوه لگن خاصران ستخولی اخدالبه فاصله بین 

سطح مقطع عضله و شد ي گیرازهندامتر ب سانتیـسینه برحسغ جنا

با استفاده از دستگاه ست الشه رانیمه 12و  11ه نددبین راسته 

 گیري شد. اندازه (Planimeter) سنجمساحت
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ت های تحاجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی بره :1جدول 

 )بر اساس درصد در ماده خشک( آزمایش

 MIXED و رویه SASافزار آماري نرم حاصله با استفاده از هايداده       

هاي تکرار شده )مصرف خوراک و افزایش وزن( و رویه براي داده

GLM  براي سایر مشاهدات تجزیه آماري شدند. مدل مورد استفاده

 :شرح زیر بودهایی که یک بار تکرار شد بهبراي داده
ije +)W̅B-ᵢb(BW + i= µ+GijY 

: ضریب b ژنتیک،  اثر :iT  : میانگین کل، µ مشاهدات، :Yر این مدل د

وزن در BW تابعیت صفات پرواربندي از وزن در زمان شروع پروار، 

: اثر خطاي ije میانگین وزن شروع دوره پروار و W̅B زمان شروع پروار،

اي دانکن ها با روش مقایسه چند دامنهو مقایسه میانگینآزمایشی بود 

 درصد انجام گردید. 5طح در س

 نتایج

مقایسه میانگین مربوط به ماده خشک مصرفی، : عملکرد پروار       

هاي خالص و وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل بره

داري بر گري اثر معنیگزارش شده است. آمیخته 2آمیخته در جدول 

رتبط با نداشت. صفات م يپروار هايبره میزان ماده خشک مصرفی

پروار نیز شامل وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل نیز 

 تحت تاثیر قرار نگرفت. 

داري گري اثر معنینتایج نشان داد آمیخته: الشه هایفراسنجه       

داري طور معنینیز به بازده الشه (.3بر وزن الشه گرم نداشت )جدول 

بازده الشه در گوسفندان  گري قرار نگرفت ولیتحت تاثیر آمیخته

اثر چنین همگري آمیخته. (≥10/0P)آمیخته تمایل یه افزایش داشت 

شکمبه  درصدالشه شامل  نسبت برخی از اجزاي آالیشداري بر معنی

نیز  ، طول الشه و ضخامت چربی پشتینداشتریه  و خالی، کلیه، کبد

ر نژاد بر در آزمایش حاضر اث گري قرار نگرفتند.تحت تاثیر آمیخته

دار چربی داخلی معنی، پوست، دست و پا و سر ،طحال ،قلبدرصد 

و گوسفندان لري بختیاري نسبت به نژاد خالص سر و  (≥05/0Pبود )

. تري داشتندتر و پوست و چربی داخلی بیشدست و پاي کوچک

داري بر طول الشه و ضخامت چربی پشتی گري اثر معنیآمیخته

دار بود و ي سطح مقطع عضله راسته معنینداشت ولی اثر نژاد رو

 (.≥05/0P)تر بود هاي آمیخته بیشراسته در بره سطح مقطع عضله

نتایج مربوط به قطعات : خصوصیات قطعات قابل فروش الشه       

هاي داري بر بخشژنوتیپ اثر معنی شده است. گزارش 4جدول  در الشه

سرسینه، ران و  گردن، راسته، سردست، درصدمختلف الشه شامل 

گري سبب کاهش درصد گردن و و آمیخته (≥05/0Pدنبه داشت )

در تحقیق  راسته، سرسینه، سرسینه و ران شد. گاه و افزایش درصدقلوه

و سبب  (≥05/0Pبر وزن دنبه معنی دار بود ) گريآمیختهحاضر اثر 

 .دار درصد دنبه شدکاهش معنی
 

 

 خالص و آمیخته لری بختیاری هایمیانگین صفات پروار بره: 2جدول

SEM           خطاي استاندارد میانگین : 

 

 مقدار )درصد( اقالم خوراکی

 00/15 سیالژ ذرت 00/15 یونجه
 75/43 جو

 00/15 ذرت
 60/1 کنجاله سویا
 75/3 سبوس گندم
 75/3 سبوس برنج

 00/1 کربنات کلسیم
 75/0 مکمل ویتامینی و معدنی

 40/0 نمک

  ترکیبات شیمیایی
 1/13 (پروتئین خام )درصد

 5/27 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(
 0/3 چربی خام )درصد(

 انرژي قابل متابولیسم )مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک(

 

09 

37/2 
 9 کلسیم )گرم در روز(
 6 فسفر )گرم در روز(

 المللیواحد بین A ،200000المللی ویتامین بین واحد 600000هر کیلوگرم از مکمل حاوي 

گرم  80گرم کلسیم،  195گرم آنتی اکسیدان، میلی E ،250گرم ویتامین میلی D3 ،200ویتامین 

گرم آهن، میلی 3000گرم روي، میلی 3000گرم منگنز، میلی 2200گرم منیزیم،  21فسفر، 

 م بود.وگرم سلنیمیلی 1/1گرم ید و میلی 120گرم کبالت، میلی 100گرم مس، میلی 3000
 

 SEM P-value لری بختیاری -رومانوف بختیاری-لری 

 19/0 01/1 44/34 77/31 وزن اولیه )کیلوگرم(

 10/0 05/0 75/1 68/1 ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(

 07/0 03/1 68/54 82/50 وزن نهایی )کیلوگرم(

 86/0 02/0 19/0 19/0 افزایش وزن روزانه )کیلوگرم(

 26/0 73/0 25/9 61/8 ضریب تبدیل
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 های مختلفهای خالص و آمیخته تغذیه شده با جیرههای الشه در برهمقایسه میانگین فراسنجه :3جدول

SEM           خطاي استاندارد میانگین : 
 

 های مختلفهای خالص و آمیخته تغذیه شده با جیرهمقایسه میانگین و انحراف معیارمربوط به وزن قطعات قابل فروش الشه در بره: 4جدول

SEM           خطاي استاندارد میانگین : 

  

 بحث
هاي داري بر فراسنجهگري اثر معنیدر آزمایش حاضر آمیخته       

عملکردي پروار شامل مصرف ماده خشک، وزن نهایی، افزایش وزن 

طالبی و  ،حاضرروزانه و ضریب تبدیل نداشت. مشابه نتایج آزمایش 

( نیز در مقایسه عملکرد پروار گوسفندان خالص 1396غالمحسینی )

بختیاري گزارش کردند هاي رومانوف با لريبختیاري و آمیختهلري

وزن و ضریب تبدیل غذایی نداشته  افزایش بر داريمعنی اثر گريآمیخته

لص هاي خانیز در مطالعه روي بره (2005) و همکاران Phillips است.

هاي کرایکس گزارش کردند که بین ژنوتیپپی و سنتو آمیخته پلی

 داري وجود نداشت.مختلف از نظر خوراک مصرفی روزانه تفاوت معنی

گري بر وزن تواند عدم تاثیر آمیختهیکی از دالیل این مشاهده می

در مطالعه  ،موافق با نتایج حاصل از تحقیق حاضرگوارش باشد.  دستگاه

Shaker  هاي خالص اثر ژنوتیپ بر وزن نهایی بره( 2010) همکارانو

چنین نتایج حاصل از مطالعات دار نبود. همو آمیخته آواسی معنی

هاي خالص و آمیخته زندي نیز ( روي بره1384) و همکاران آذرمنافی

در  ،سو با نتایج مطالعه حاضرمشابه نتایج آزمایش حاضر بود. هم

هاي ها با میشندي و رومانوف و آمیخته آنبررسی گوسفند توده فنال

داري نژاد تارگی، افزایش وزن روزانه بین دو گروه آمیخته تفاوت معنی

وزن در حیوانات پرواري  افزایش .(1993و همکاران،  Gallivan) نداشت

که میزان مصرف جان مصرف خوراک دارد و از آنرابطه مستقیم با میزا

خوراک در آزمایش حاضر تحت تاثیر قرار نگرفته بود، عدم تفاوت 

ها از دو نژاد خالص لري بختیاري و دار بین افزایش وزن برهمعنی

لري بختیاري دور از انتظار نبود. برخالف نتایج  -آمیخته رومانوف

( اگرچه میانگین 1395ران )آزمایش حاضر در مطالعه رضایی و همکا

لري  نژاد و بختیاريلري-آمیخته رومانوف هايمصرف خوراک بین بره

 SEM P-value لری بختیاری -رومانوف بختیاری-لری صفت

 40/0 51/0 96/24 87/23 وزن الشه گرم )کیلوگرم(
 07/0 02/1 69/54 82/50 )درصد( بازده الشه

 27/0 08/0 79/3 99/3 (درصد) شکمبه خالی

 06/0 04/0 23/0 25/0 (درصد) کلیه
 04/0 01/0 21/0 18/0 (درصد) قلب

 64/0 04/0 40/1 44/1 (درصد) ریه
 11/0 06/0 29/1 49/1 (درصد) کبد

 004/0 01/0 15/0 23/0 (درصد) طحال

 0001/0 18/0 38/2 72/0 )کیلوگرم( ن چربی داخلیوز
 0003/0 00/0 004/0 001/0 (درصد) چربی داخلی

 02/0 09/0 43/5 86/5 (درصدسر )

 002/0 05/0 22/2 55/2 دست و پا )درصد(
 001/0 34/0 04/14 38/17 پوست )درصد(

 07/0 15/1 71/78 99/76 متر()سانتی طول الشه

 01/0 74/0 47/18 56/16 متر مربع(ه )سانتیسطح مقطع عضله راست
 29/0 13/0 51/2 21/2 متر(ضخامت چربی پشتی )میلی

 SEM P-value لری بختیاری -رومانوف بختیاری-لری 

 0001/0 28/0 31/6 61/8 (درصد) گردن
 001/0 50/0 99/16 84/13 (درصد) راسته

 01/0 44/0 86/13 63/11 (درصد) سرسینه
 0002/0 32/0 58/19 42/17 (درصد) سردست

 02/0 24/0 39/4 47/5 (درصد) گاهقلوه

 003/0 42/0 97/31 059/29 (درصد) ران
 0001/0 46/1 48/3 78/16 (درصددنبه )
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خوراک  بازده روزانه، وزن افزایش میانگین ولی نداشت داريمعنی تفاوت

 نژاد از باالتر بختیاريلري-آمیخته رومانوف هايبره در الشه بازده و

اثر گروه ژنتیکی بر نیز ( 1391در مطالعه عاطفی)بود.  بختیاريلري

( 1384) و همکاران آذرچنین منافیهم دار بود.ها معنیوزن نهایی بره

هاي خالص و گزارش نمود اثر ژنوتیپ روي افزایش وزن روزانه در بره

( 1398در مطالعه پاپی و همکاران ) دار است.آمیخته زندي غیرمعنی

متولد شده انجام شد، هاي منظور بررسی اثر قوچ بر عملکرد برهکه به

در استفاده از قوچ هاي غیرخویشاوند اثري بر عملکرد رشد نداشت. 

با مطالعه  (2005) و همکاران Phillips ،تضاد با نتایج آزمایش حاضر

کرایکس، گزارش کردند پی و سنتهاي خالص و آمیخته پلیروي بره

تر هاي آمیخته پایینخالص نسبت به بره هايکه افزایش وزن روزانه بره

هاي خالص و نیز در مطالعه روي بره (2009) و همکاران Pajor .بود

هانگارین، اثر ژنوتیپ را بر افزایش وزن روزانه در طول آمیخته مرینوس

زمایش حاضر ضریب تبدیل تحت در آ .دار گزارش کردپروار معنی دوره

جاکه مصرف خوراک و افزایش وزن تحت از آنتاثیر نژاد قرار نگرفت. 

گري قرار نگرفت، این نتیجه تا حد زیادي دور از انتظار تاثیر آمیخته

( در مطالعه روي 1380) مشابه نتایج آزمایش حاضر، نوشرينبود. 

د ضریب تبدیل هاي خالص و آمیخته ورامینی گزارش کرعملکرد بره

 داري نداشتند. منافیهاي آمیخته و ورامینی تفاوت معنیغذایی بره

هاي خالص زندي و اي روي بره( در مطالعه1384) و همکاران آذر

هاي زندي خالص زندي، میانگین ضریب تبدیل غذایی بره×آمیخته زل

 گزارش کردند که تقریباً 4/8و  7/9ترتیب زندي را به×و آمیخته زل

سو با نتایج آزمایش حاضر، هم ابه نتایج آزمایش حاضر است.مش

Shaker هاي خالص و در مطالعه خود روي بره (2010) و همکاران

دار هاي ژنتیکی را بر وزن الشه گرم غیرمعنیآمیخته آواسی، اثر گروه

در پژوهش حاضر تحت تاثیر اثر نژاد قرار نیز گزارش کرد. بازده الشه 

هاي خالص و آمیخته ( در مطالعه روي بره1383) ساعتچی .نگرفت

دار گزارش کرد. کردي، اثر نژاد قوچ را بر وزن الشه گرم غیرمعنی

Pajor هاي خالص و نیز در مطالعه خود روي بره (2009) و همکاران

دار هانگارین، اثر ژنوتیپ را بر وزن الشه گرم غیرمعنیآمیخته مرینوس

در مطالعه Leymaster  (2004 )و Frekingدر مقابل . گزارش کرد

چندین نژاد، اثر نژاد پدر و مادر را روي وزن الشه  F1هاي روي بره

( در مطالعه خود روي 1395)رضایی و همکاران . دار گزارش کردمعنی

ها با نژاد رومانوف، و آمیخته آنمیخته و آلري بختیاري هاي خالص بره

و بازده الشه را در گوسفندان آمیخته گزارش وزن الشه گرم  افزایش

از ، بود (2009) و همکاران Pajorاین نتیجه مطابق با نتایج  کرد.

در مطالعه خود روي چند ترکیب  (1993) و همکاران Gallivanسویی 

 دار گزارش کرد. ساعتچیمعنی ژنتیکی اثر نژاد قوچ را روي بازده الشه

هاي خالص و آمیخته کردي، اثر ( نیز در مطالعه خود روي بره1383)

دار نژاد قوچ را بر بازده الشه بر حسب وزن زنده قبل از کشتار، معنی

 و همکاران Shaker برخالف نتایج حاصله در پژوهش حاضر، .اعالم کرد

آمیخته آواسی، اثر هاي خالص و در مطالعه خود روي بره (2010)

هاي ژنتیکی را روي وزن دستگاه گوارش پر و خالی و وزن روده گروه

( در مطالعه 1395) رضایی و همکاراندار اعالم کرد. کوچک معنی

، اثر لري بختیاري با رومانوفهاي خالص و آمیخته خود روي بره

دار را بر درصد پاچه و دستگاه گوارش پر وخالی معنیگري آمیخته

هاي ( نیز در مطالعه خود روي بره1383) د. ساعتچیدنزارش کرگ

خالص و آمیخته کردي اثر نژاد قوچ را بر روي درصد پاچه و دستگاه 

دار گزارش کرد. در آزمایش حاضر دار معنیخالی معنی گوارش پر و

 .>p)05/0) دار بودقلب و وزن چربی داخلی معنی درصداثر نژاد بر 

بود که اثر ژنوتیپ  (2010) و همکاران Shakerایج این نتایج مشابه نت

دار گزارش کردند. چربی داخلی معنی را روي وزن قلب، کبد، کلیه و

( اثر 1395برخالف این مشاهدات در مطالعه رضایی و همکاران )

گري نژاد لري بختیاري با نژاد رومانوف رئی درصد قلب، کبد آمیخته

ص لري بختیاري نسیت به آمیخته این دار نبود و نژاد خالو کلیه معنی

سو با نتایج همتري داشت. نژاد با نژاد رومانوف چربی داخلی بیش

اثر ژنوتیپ  داد نشان (2010) همکاران و Shakerمطالعات  حاضر آزمایش

دار دار و بر طول الشه غیرمعنیبر سطح مقطع عضله راسته معنی

هاي خالص روي بره ( در مطالعه خود1383چنین ساعتچی )هم ،است

دار و آمیخته کردي، اثر نژاد قوچ را بر سطح مقطع عضله راسته معنی

( 1380دار گزارش کرد. در مقابل نوشري )و روي طول الشه غیرمعنی

هاي هاي خالص و آمیخته ورامینی، اثر گروهدر مطالعه خود روي بره

ار گزارش دالشه غیرمعنی عضله راسته و طول ژنتیکی را بر سطح مقطع

و  Shakerکرد. در مورد نتایج مشاهده شده در مورد قطعات الشه 

هاي خالص و آمیخته در مطالعه خود بر روي بره (2002) همکاران

ها بر درصد ران، راسته و سردست آواسی، گزارش کردند که اثر ژنوتیپ

( گزارش نمود که 1393شناس )داري داشته است. حقمعنی تفاوت

رومانوف × بختیاري هاي لريصد راسته متعلق به آمیختهترین دربیش

باشد. بختیاري میهاي خالص لريمتعلق به بره نسبت تریناست و کم

Phillips و آمیخته  خالص هايبره روي خود مطالعه در (2005) همکاران و

هاي ژنوتیپی را بر روي وزن ران و کرایکس اثر گروهپی و سنتپلی

دار اعالم سینه و سردست معنی ر و بر روي وزن قفسهداراسته غیرمعنی

( در مطالعه روي چند گروه ژنتیکی 1389کردند. عاطفی و همکاران )

گاه و سینه، قلوهاثر ژنوتیپ را بر وزن گردن، راسته، دنده و پیش

دار گزارش دار و بر وزن سردست و بازو معنیماهیچه ران غیرمعنی

راستا با نتایج مطالعات نبه، این نتیجه همدر مورد اثر نژاد بر د .کرد

این محققین نیز گزارش نمودند باالترین  ،( بود1393شناس )حق

هاي خالص لري بختیاري موجود است، میزان دنبه بین نژادها در بره
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هاي خود ( در پژوهش1383و ساعتچی ) (1384) و همکاران آذرمنافی

هاي بررسی طبق چنینهم کردند. المدار اعرا معنی دنبه وزن بر ژنوتیپ اثر

( مشاهده شد که از نظر عددي باالترین درصد 1393شناس )حق

ترین لري است و پایین×بختیاريهاي لريگاه متعلق به آمیختهقلوه

نتایج این آزمایش  اساسبربختیاري خالص است. هاي لريبراي بره

ري اثري روي گري نژاد رومانوف با گوسفند بومی لري بختیاآمیخته

هاي عملکردي شامل مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و فراسنجه

لی سبب کاهش اندازه دنبه، افزایش وضریب تبدیل غذایی نداشت، 

میزان چربی داخلی و سطح عضله راسته در گوسفندان آمیخته شد. 

بختیاري نسبت راسته،  خالص لري در مقایسه با نژاد گوسفندان آمیخته

دست و ران باالتري داشتند. در مجموع نتایج این مطالعه سرسینه، سر

هاي عملکردي اثري گري بر فراسنجهدهد اگرچه آمیختهنشان می

نداشته است، ولی اثر آن بر اجزاي الشه قابل مالحظه بوده است. از 

گري تالقی در سرعتکه به یکی از صفاتی است خصوصیت رشد جا کهآن

که در بسیاري موارد، با درنظر گرفتن این گیرد وتحت تاثیر قرار می

دار نبوده است پیشنهاد نتایج مشاهده شده در آزمایش حاضر معنی

تر با تعداد دام باالتر جهت بررسی عملکرد گردد مطالعات بیشمی

 تر مورد بررسی قرار گیرد.هاي بیشها و در نسلآمیخته
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