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 Introduction: This study was conducted to register and introduce the biometric indicators of 

the Zel sheep on some flock of stockbreeder who were inhabit Mazandaran villages.  

Materials & Methods: The live weight, body biometric, milk and its composition, and fleece 

of 200 ewes and 20 rams was recorded during one year randomly.  

Result: Based on results of ewe biometric traits, these values were recorded, live weight 

33.8±4.78 kg, chest circumference 82.6±7.01 cm, body length 41.4±3.76 cm, body height 

63.8±4.69 cm, and tail 24.5±4.02 cm. the values of milk daily quantity, fat, protein, and 

lactose were 700±170.3, 4.3±1.56, 4.9±0.59, and 4.7±0.49 respectively. The recorded traits 

of ewe fleece weight, staple, diameter and efficiency were: 1700±0.30 gr, 10±2.33 cm, 

34.7±2.68 mic, and 64.2±5.78 percent. The lambs birth weight, weaning weight, and daily 

gain weight to weaning for male and female mean, were 2.9 kg, 13.100 kg, and 130 gr 

respectively.  

Conclusion: The live weight, chest circumference, body length, body height, and tail length 

of Rams were 6505 kg, 88, 50.5, 65.4 and 22 cm respectively.                  
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 عنوان یک نژاد منحصر به فرد در کشورسنجی گوسفند زل مازندران بههای زیستشاخص
 
 
 
 
 

 ، سیدجواد علیمحمدی*نادر پاپی
 
 

 ، ایران کرجسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 

 چکیده  کلمات کلیدی
 ارتفاع بدن
 ندراناستان ماز

 سنجیزیست
 گوسفند زل

 

اکن سهای دامداران لهگسنجی گوسفند نژاد زل، بر روی تعدادی از های زیستمطالعه حاضر با هدف ثبت و معرفی شاخص مقدمه: 

 های استان مازندران انجام شد. در روستاهای اطراف شهرستان

ی از طور تصادفسال بهیک تولید و ترکیبات شیر و پشم، در طولسنجی بدن، رکوردبرداری از وزن زنده، زیست ها:مواد و روش

  رأس قوچ صورت گرفت. 20رأس گوسفند ماده و  200

رم، اندازه دور سینه کیلوگ 8/33±78/4، وزن زنده میش رأس میش 200سنجی بدن دست آمده از زیستبراساس نتایج به نتایج:

 متریسانت 5/24±02/4 دم طول و مترسانتی 8/63±69/4متر، ارتفاع بدن سانتی 4/41±76/3متر، طول بدن سانتی 6/82 ± 01/7

 درصد 7/4±49/0 زالکتو و 9/4±59/0 نیپروتئ ،3/4±56/1 یچرب باتیترک با گرم 700±170 روزانه ریش دیتول مقدار. بود

 کرونیم 7/34±68/2 قطر متر،یسانت 10±33/2 پشم دسته طول با گرم، 1700±30/0شیم رأس کی ساالنه پشم دیتول مقدار .بود

 1/13 3±/4 هابره یریرگیش وزن لوگرم،یک 9/2±4/0 ماده و نر یهابره تولد وزن نیانگیم .شد نییتع درصد 2/64±78/5 راندمان و

 . بود گرم 130±34یریرگیش تا تولد از هابره روزانه وزن شیافزا و لوگرمیک

یلوگرم، ک 5/65ترتیب ها بهده، دورسینه، طول بدن، ارتفاع از جدوگاه و طول دم در قوچمیانگین وزن زن گیری و بحث:نتیجه

 متر بود.      سانتی 22و  4/65، 5/50، 9/87
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 قدمهم
نژاد، سويه يا جمعيتي با موقعيت  دامي،منابع ژنتيكي  ۀاولي واحد

ي ها و نژادهاثبت جمعيت و پايش، شناسايي باشد.مي خاص جغرافيايي

ها، ناپذير است. اين جمعيتطيور بومي هر كشور ضرورتي انكار دام و

عنوان گردند بهكه ميراث ملي آن كشور محسوب ميعالوه بر آن

هاي در خطر انقراض، در جمعيت باشند.ميراث جهاني نيز مطرح مي

عالوه بر كاركرد فوق،  ،هااطالعات حاصل از شناسايي و ثبت جمعيت

گيري و تدوين اظتي نيز داشته و براي هر نوع تصميمكاركرد حف

 يهابانک .باشندمي ژنتيكي مورد نياز حفاظت از ذخاير هاياستراتژي

 تيبه رسم 2010تا  1990 يعمدتاً در بازه زمان يژن در سطح مل

 متحده در االتيا يمل ني، قوان1990(. در سال 1اند )شناخته شده

 يتوسط دپارتمان كشاورز يدام يكيژنت ريحفاظت از ذخا يراستا

 يقدمشيپ يرا برا يترشيب زهيانگ ن،يقوان نيشد. ا بيكشور تصو نيا

 .(2) فراهم آورد يدام يكيژنت ريدر حفاظت از ذخا يبخش خصوص

دامي ايران  دامپروري توليد گوشت و پشم، براي ۀزمينگوسفند، در 

بودن جمعيت آن و  باالگردد و نيز به لحاظ وب ميمحس با اهميت

تنوع نژادها و غيره، بخش بزرگي از ذخاير ژنتيک دامي ايران را 

كه توسط منعم و همكاران در  يقاتيپروژه تحق درشود. شامل مي

محققان  د،يانجام گرد يرانيا يگوسفندان بوم ييطرح شناساقالب 

و مهربان را گزارش نمودند  ياننژاد مغ دو ييو شناسا يابيارز جينتا

 سانگل خراگوسفند قره ييپروژه شناسا يگريد قي(. در تحق4و  3)

خراسان  طبيعي و امور دام استان محققان مركز تحقيقات منابع توسط

حله مر نيبود در نخست شده ينيبشيپ قيتحق ني. در ا(5) رقم خورد

گل در در مورد مناطق پراكنش و تعداد گوسفند قره ييهايبررس

 شده ينيبشيپروژه پ نيدر ا نيچن. همديعمل آاستان خراسان به

 يريگو پرورش، روش جفت يدارنگه ۀنحو نهيدر زم يكه اطالعات بود

شود و  يآورجمع يبوم طيدر شرا رهيو غ داتيتول ه،يها، تغذدر گله

مربوطه ثبت گردد. در  يهادست آمده در فرمعات بهتمام اطال

 يگوسفندان بوم يكروموزوم ييو شناسا پيوتايكار گر،يد يامطالعه

 يگريدر پژوهش د (.6) گل صورت گرفتقره و يكرد ،يبلوچ ينژادها

صفات  يكيژنت يبرآورد پارامترها يرا بر رو يمطالعات، خواهوطن

كه  ي. در پژوهش(7) انجام داد ياريبخت يمثل در گوسفند لر ديولت

 يطيو مح يكيژنتانجام شد، روند  ياريبخت يگوسفند نژاد لر يبر رو

. (8) نژاد مورد مطالعه قرار گرفت نيدر ا يدياز صفات تول يبرخ

زل يكي از نژادهاي اوليه كشور بوده كه براساس شواهد  گوسفند

ط قوم آريايي كه در نواحي گرگان و مازندران ساكن تاريخي، توس

اند، اهلي شده است و به همين دليل به نژاد آريايي هم معروف بوده

شكل دنبالچه  دم كه بهدليل داشتن است. اين گوسفند را به

حدفاصل  ،(1 )شكل فرد آن استبهمنحصر هايويژگي و از بوده مشخص

دانند و برخي اعتقاد دارند كه اين بين گوسفندان وحشي و اهلي مي

مستقيم گوسفند وحشي است. اين نژاد در مناطق ساحلي  دام از نتاج

دليل شود و بهدرياي خزر و قسمتي از دشت گرگان پرورش داده مي

اي، تعداد زيادي از هاي كوهستاني و كوهپايهسازگاري آن با اقليم

داري اين ه پرورش و نگهنشين و يا حاشيه جنگل بروستائيان جنگل

باشند. جمعيت گوسفند زل در نوار ساحلي گوسفند مشغول مي

 (.9باشد )رأس مي 2500000مازندران و گلستان حدود 
 

 
 گوسفند نر بالغ زل )قوچ( :1شکل 

 

 تيجمع كشور، دام آمار يسرشمار اطالعات نيآخر براساس

 رأس 110100 و 1379100 بيترتبه مازندران استان بز و گوسفند

ان گوسفند ينژادها نيتراز كوچک يكي نژاد زل (.10) است شده گزارش

 در و باشديم رانيمنطقه شمال كشور ا يكشور است. بوم بومي

 6/2 بيقر نژاد نيا. ابدي يم پرورش گلستان و مازندران يهااستان

از نظر رنگ  (.11) شوديم شامل را كشور گوسفند تيجمع درصد

اي روشن تا تيره، سياه، ظاهري بدن، داراي تنوع بوده و از قهوه

شود. فراواني رنگ پشم شيوا )شكري( نخودي و شكري ديده مي

ها است. تنها نژاد گوسفند ايراني فاقد دنبه بوده تر از ساير رنگبيش

متر سانتي 10-15به طول جاي آن داراي يک دنبالچه كوچک كه به

دار ولي نرها داراي شاخي قوي و پيچ ها بدون شاخ بودهباشد. مادهمي

داري و پرورش هستند. گوسفند زل براي توليد گوشت و شير نگه

اي دليل وجود چربي بين ماهيچهشود. گوشت اين دام بهداده مي

ر اين ويژگي، باشد. عالوه بطعم مي)ماربلينگ( بسيار ترد و خوش

هاي پرواري اين نژاد با قيمت فقدان دنبه نيز سبب شده كه بره

 مازندران استان در گوسفند پرورش ۀويش (.9) به فروش برسند باالتري

 در و بوده روكوچ و يسنت صورتبه اغلب كشور نقاط اكثر مانند

 صنعت و كشت يهامجتمع اي و يصنعت صورتبه استان نقاط معدود

 نصف حداقل دام رو،كوچ پرورش ۀويش در. شوديم داده پرورش زين
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 را تابستان فصل از مين و ماه دو حداقل و بهار فصل تمام حداكثر و

 دو حداقل زييپا فصل در و برديم سربه( يالقيي) ريسردس مراتع در

 ريگرمس مراتع در را زمستان فصل تمام و ماه سه حداكثر و

 يهوا و آب به توجه با مازندران در. شوديم يدارنگه( يقشالق)

 (.12) روديم شماربه منطقه گوسفند غالب نژاد زل، نژاد معتدل،

بودن بازده  نييپا ليدلبه ،رياخ هايسال در زل گوسفند دارانگله

 يهايگرختهياقدام به آم ،يحرفه پرورش گوسفند با روش سنت

 يبزرگ جثه بوم ايو  يواردات يدام با نژادها نيا هيرويو ب يراصوليغ

 يبرا يريروند سبب بروز خسارات جبران ناپذ نيا ادامه كه اندكرده

منظور بنابراين پژوهش حاضر به. شد خواهد فردبهمنحصر ژادن نيا

گوسفند زل استان مازندران،  سنجيهاي زيستو معرفي شاخص ثبت

  ن تنها نژاد گوسفند بومي بدون دنبه، طراحي و اجرا گرديد.عنوابه
 

 هاروش و مواد
ده از گوسفندان نر و ما قيتحق نيا در: مطالعه مورد یهادام

 رد ساكن دامدارانهاي موجود در گله تر،مسن و ساله يک نژاد زل

د. استفاده ش مازندران استان متعدد يهاشهرستان توابع يروستاها

 200طور تصادفي از سال توليدمثلي بهدبرداري در طول يکركور

 رأس قوچ صورت گرفت. 20رأس گوسفند ماده و 

 نآ عمده بخش. شد انجام قيطر دو از گوسفندان هيتغذ: هیتغذ

 به يليتكم هيتغذ عنوانبه هم يبخش در پسچر مزارع و چرا قيطر از

 يمامت در باًيتقره استفاده از چراگا. شد انجام آغل در يدست صورت

، اگرچه در فصل زمستان و در مواقع گرفت صورت سال فصول

اً مدتعتر بود. گوسفندان در هنگام چرا بارندگي و سرد بودن هوا كم

چنين چر غالت مثل گندم، جو، ذرت و برنج و هماز مراتع، پس

لوط ها كشت مخچر شاليزارهايي كه بعد از برداشت شالي، در آنپس

يه شبدر و يا يكي از اين دو به تنهايي كشت شده بود، تغذ جو و

ود في بمقدار كاچرها بهشدند. در مواقعي كه علوفه اين مراتع و پس

شدند، تغذيه دستي در آغل صورت راحتي سير ميها بهو دام

ها براي سير گرفت ولي در مواقعي كه علوفه كافي در چراگاهنمي

م داشت، بعد از برگشت دام به آغل، مقداري هها وجود نشدن دام

 گرفت. صورت مي بود كنسانتره و كاه غالت عمدتاً شامل كه دستي تغذيه

غول سال در طول روز به چرا مش تر مواقعها در بيشگله :جایگاه

ز اپس  كه صبح به چرا رفته و ظهر به جايگاه برگشته وطوريبوده به

ر درفتند و تا غروب آفتاب به چرا ميچند ساعت استراحت دوباره 

 گشتند تا صبحها مشغول چرا بودند. غروب كه به آغل برميچراگاه

 . شدندداري ميروز بعد در آغل نگه

 

  صفات مورد بررسی

رأس قوچ  20رأس ميش و  200تعداد : سنجیهای زیستاندازه

نده، طول وزن ز شده و صفات طور تصادفي انتخاببا سنين مختلف به

 (.1 )جدول شد گيريها اندازهآن دم در و طول بدن ارتفاع دورسينه، بدن،
 

 سنجیگیری صفات زیستها برای اندازه: مشخصات دام1جدول 

 تعداد سن دام )سال( جنس

 77 سالهيک 

 30 دو ساله ماده

 85 ترسه ساله و بيش 

 5 دو ساله نر

 15 ترسه ساله و بيش 

 212  جمع
 

ا دقت كيلوگرمي ب 150اي وزن زنده با استفاده از ترازوي عقربه

حد فاصل بين ) بدن كيلوگرم )مخصوص توزين گوسفند(، طول ±0/5

 دورسينه محيط) ، دور سينهاولين مهره كمر و آخرين مهره پشت(

م از محل اتصال د) طول دم ،(دست پشت در سينه قدامي ناحيه در

 ناي و ارتفاع بدبا متر پارچه انتهاي دم(به بدن )اولين مهره دم( تا 

 طحس تا( كمر مهره)اولين  جدوگاه برآمدگي فوقاني سطح بين فاصله)

 (. 2گيري شد )شكل اندازهبا كوليس فلزي  (زمين
 

 
 گیری ارتفاع بدن گوسفند زلروش اندازه : 2شکل 

 

 ندانفگوس ريش باتيترك نييتع و ديتول مقدار يريگاندازه يبرا :ریش

 اهآن ريش و شد انتخاب يتصاف طوربه گوسفند رأس 50 تعداد زل،

 تاليجيد يترازو با و شد دهيدوش يدست صورتبه صبح وعده در

 گوسفند هر ريش از ر،يش باتيترك نييتع يبرا. ديگرد نيتوز

 ،يچرب درصد. شد ارسال شگاهيآزما به و گرفت صورت يبردارنمونه

 تعداد ،يچرب بدون جامد مواد و امدج مواد الكتور، ن،يپروتئ

 .شد يريگاندازه چرب يدهاياس ليپروفا و کيسومات يهاسلول

 100براي تعيين مقدار توليد ساالنه پشم گوسفند زل، تعداد : پشم
رأس گوسفند در سنين مختلف با روش سنتي )استفاده از دوكارد( 

جداگانه با  صورتچيني شد و مقدار پشم هر دام بهدر يک روز پشم
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پشم، قبل  خصوصيات گيريبراي اندازهگرديد.  ترازوي ديجيتال توزين
 چيني از پهلوي سمت راست دام بخشي از پشم روياز عمليات پشم

دستي چيده شد و براي تعيين خصوصيات پشم  ها توسط قيچيدنده
(. از بين صفات مهم پشم، عالوه بر 3)شكل  مورد استفاده قرار گرفت

 چنينو هم الياف و تركيب ، قطر(Staple) پشم دسته طول بيده، وزن

دامي كشور  تحقيقات علوم موسسه آزمايشگاه پشم راندمان آن در
 گيري شد.اندازه

 151 گيري عملكرد رشد، تعدادبراي اندازه: صفات مربوط به رشد
رد هاي در معرض آميزش، مورأس بره نر و ماده متولد شده از ميش

ازوي تر ها بعد از تولد باه قرار گرفت. براي اين منظور، برهاستفاد
 ر آنبها ثبت گرديد. عالوه اي ديجيتال توزين شده و وزن آنعقربه

ها رهبجنسيت )نر يا ماده بودن( و تيپ تولد )يک يا چندقلو بودن( 
ذيه تغ ها پس از تولد تا سه ماهگي با شير مادرنيز ثبت گرديد. بره

  نعنواپس از شير گرفته شده و توزين شدند. اين وزن بهشده و س
زن ووزن سه ماهگي يا از شيرگيري درنظر گرفته شد. با كسر كردن 

داد )تع 90دست آمده بر تولد از وزن شيرگيري و تقسيم نتيجه به
ا سه ها از تولد تها(، افزايش وزن روزانه برهروزهاي شيرخوردن بره

 به گرديد.  ماهگي )شيرگيري( محاس

 
 برداری پشم گوسفند زل: محل نمونه3شکل 

 

 نتايج
سنجي بدن گوسفندان هاي زيستاندازه: سنجی بدنزیست 

. نمايش داده شده است 2 نر و ماده زل در سنين مختلف در جدول

ده، نز در اين جدول عالوه بر تعداد دام، پارامترهاي مربوط به وزن

 طول بدن، دور سينه، ارتفاع بدن و طول دم گزارش شده است.

 آن ياصل باتيترك و ريش ديتول مقدار: آن باتیترک و ریش

نمايش داده  3 جدول در شده يردوشيش گوسفندان سن براساس

شده است. الزم به يادآوري است كه مقدار توليد مربوط به يک وعده 

در  ريش ديمقدار تول طبيعتاً شيردوشي )نوبت صبح( در روز بوده و

 تر از مقدار گزارش شده خواهد بود.روز بيش در يردوشيدو وعده ش
 

 سنجی گوسفندان زل تحت آزمایشاندازه زیست: 2جدول 

 انحراف معیار بیشینه کمینه میانگین تعداد دام صفات ماده

 سالهکي

 68/4 41 23 12/34 77 (لوگرميزنده )ك وزن
 72/5 97 72 34/86 77 (متري)سانت نهيس دور

 52/3 54 32 83/38 77 (متري)سانت بدن طول
 64/4 77 54 89/62 77 (متري)سانت بدن ارتفاع
 56/3 32 14 56/23 77 (متري)سانت دم طول

 دوساله

 27/5 41 24 97/33 30 (لوگرميزنده )ك وزن
 51/7 98 67 43/80 30 (متري)سانت نهيس دور

 45/2 49 40 70/43 30 (متريسانت) بدن طول
 37/5 85 53 65/77 30 (متري)سانت بدن ارتفاع
 75/3 34 20 27/26 30 (متري)سانت دم طول

 باالتر و ساله سه

 70/4 41 22 37/33 85 (لوگرميزنده )ك وزن
 40/6 96 65 96/79 85 (متري)سانت نهيس دور

 94/2 52 36 95/42 85 (متري)سانت بدن طول
 30/4 72 50 92/63 85 (متري)سانت بدن ارتفاع
 36/4 37 12 73/24 85 (متري)سانت دم طول

 كل نيانگيم

 77/4 41 22 76/33 192 (لوگرميزنده )ك وزن
 01/7 97 65 59/82 192 (متري)سانت نهيس دور

 76/3 54 32 43/41 192 (متري)سانت بدن طول
 69/4 85 50 79/63 192 (متري)سانت بدن ارتفاع
 05/4 37 12 50/24 192 (متري)سانت دم طول

 نر

 3/11 80 45 7/60 20 (لوگرميزنده )ك وزن
 9/9 105 65 88 20 (متري)سانت نهيس دور

 5/7 75 41 5/50 20 (متري)سانت بدن طول
 4/6 82 49 5/65 20 (متري)سانت بدن ارتفاع
 2/3 27 14 22 20 (متري)سانت دم طول
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 شيم رأس 100 تعدادپشم  شده يريگاندازه يهايژگيو: پشم

 . است شده داده شينما 4جدول  در ترمسن و سالهکي زل

 90) يريرگيش تا تولد از هابره زنده وزن راتييتغصفات رشد: 

و دوقلو  قلوتک يهابره يبرا نيچنهم و ماده و نر جنس دو در (يروزگ

 ت. شده اسگزارش  5در جدول 
 

 میزان و ترکیبات شیر گوسفندان زل تحت آزمایش :3جدول 

 

 های پشم گوسفندان زل تحت آزمایش: شاخص4جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد دام سن دام )سال( صفت

 )گرم( ريش مقدار

2 23 402 5/205 90 900 

3 14 357 7/108 170 560 

4 10 231 9/72 100 320 

 )درصد( يچرب

2 23 4/4 98/1 3/2 9/5 

3 14 0/4 09/1 3/2 4/6 

4 10 3/4 93/0 6/2 0/6 

 )درصد( نيپروتئ

2 23 9/4 59/0 5/3 7/5 

3 14 8/4 44/0 3/4 7/5 

4 10 0/5 56/0 4/4 2/6 

 )درصد( الكتوز

2 23 6/4 65/0 8/1 1/5 

3 14 8/4 16/0 6/4 1/5 

4 10 8/4 31/0 4/3 2/5 

 )درصد( جامد مواد

2 23 9/14 33/2 8/9 9/19 

3 14 6/14 3/1 1/13 8/17 

4 10 1/15 17/1 4/13 9/16 

 )درصد( يچرب بدون جامد مواد

2 23 4/10 13/1 0/6 5/11 

3 14 5/10 47/0 8/9 3/11 

4 10 7/10 58/0 8/9 0/12 

 1000/کيسومات يهاسلول تعداد

 تريليليم در

2 23 877 05/333 14 6235 

3 14 572 11/454 18 64361 

4 10 211 20/121 19 1192 

 در گرميلي)م ريش يااوره تروژنين

 (گرم 100

2 23 5/18 07/5 7/9 7/27 

3 14 6/18 46/4 3/13 2/27 

4 10 0/17 91/4 8/9 0/26 

 )درصد( اشباع چرب يدهاياس

2 23 9/70 06/4 63 77 

3 14 2/72 05/4 62 76 

4 10 4/71 35/3 63 75 

 ()درصد راشباعيغ چرب يدهاياس

2 23 4/21 62/3 12 28 

3 14 1/21 52/3 16 29 

4 10 1/22 32/3 17 29 

 شاخص
 دهیب وزن

 )گرم( 

 استاپل طول

 (متری)سانت

  قطر

 (کرونی)م

 )درصد( افیال بیترک
 راندمان

 کمپ ییمدوال مدوال بدون

 22/64 60/2 65/10 75/86 71/34 99/9 1700 ميانگين

 78/5 67/1 53/5 64/6 68/2 33/2 31/272 انحراف معيار

 2/51 0 5/1 63 29 7/6 900 كمينه

 94 6/8 31 98 41 20 2300 بيشينه
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 عملکرد صفات رشد گوسفندان زل تحت آزمایش :5جدول 

 بحث
ميانگين كل وزن زنده گوسفندان ماده : سنجیاندازه زیست

ين رقم براي سنين مختلف كيلوگرم بود و ا 8/33زل بعد از زايش 

حال، وزن (. با اين2هم نزديک بود )جدول گيري بسيار بهمورد اندازه

مقدار جزيي  كيلوگرم( به 34ساله و دوساله )زنده گوسفندان ماده يک

 ( بود.لوگرميك 4/33از گوسفندان سه ساله و باالتر از آن ) تربيش

 گوسفندان در و متريتسان 4/86 سالهکي گوسفندان در نهيس دور اندازه

 اندازه بودن ترشيب. بود متريسانت 80 آن از باالتر و ساله سه و دو

 كهيطوربه بود پشم وجود ليدلبه سالهکي گوسفندان در نهيس دور

 ينيچپشم ،يدر مهرماه سال ركوردبردار ترمسن و سالهدو گوسفندان

نشده بود. انجام  سالهکيدر گوسفندان  ينيچپشم يشده بودند ول

 تركم( متريسانت 8/38) زل سالهکي گوسفندان در بدن طول نيانگيم

 و هاسالهسه و( متريسانت 7/43 ها)دوساله گريد يسن گروه دو از

 يپراكندگ بيضر و اريمع انحراف اما .بود (متريسانت 43) آن از ترشيب

 باالتر و لهدوسا گوسفندان از ترشيب سالهکي گوسفندان در صفت نيا

 راتييتغ جهينت در و ترشيب رشد سرعت كنندهانيب كه بود آن از

 بدن ارتفاع .باشديم سال دو از تركم گوسفندان در رشد توجه قابل

 8/65 دوساله گوسفندان متر،يسانت 9/62 سالهکي زل گوسفندان

 كه بود متريسانت 9/63 باالتر و ساله سه گوسفندان و متريسانت

ارتفاع بدن در گوسفندان دوساله مشاهده شد.  نيترشيب بيترتنيبد

 ريمتفاوت چشمگ يسن يهاگروه نيب شده مشاهده اختالفاتگرچه 

گوسفندان زل در دوسالگي است. طول دم بلندتر  قد انگرينبود، اما ب

دار ايراني است، مثل ساير در گوسفندان زل كه تنها گوسفند دم

هاي سني متفاوت، گيري شده در گروهاندازهسنجي صفات زيست

گروه گوسفندان دوساله  در حال،چشمگيري نداشت، اما با اين اختالف

متر( سانتي 6/23ساله )هاي سني يکگروه متر( بيش ازسانتي 3/26)

متر( بود. با نگاهي به صفات زيست سانتي 7/24و سه ساله و باالتر )

كه گوسفندان  شودمي زل، مشاهده سفندانگو شده گيريسنجي اندازه

 نظر از خود از ترتر و مسنزل دوساله نسبت به گوسفندان جوان

 نشان نيا و هستند يتربزرگ سنجيزيست اتيخصوص يدارا اندازه

به حداكثر بلوغ  يآن است كه گوسفندان زل در سن دوسالگ دهنده

 ن دارند. س نياندازه بدن را در ا نيترو بزرگ دهيرس يجسم

ها به سه گروه سني دو، سه و چهارساله بر اين اساس دام: شیر

ها تعيين شير و تركيبات آنبندي شده و مقدار تر تقسيمو مسن

هاي تر نسبت به دامهاي جوانگرديد. از نظر مقدار توليد شير، دام

 ترين مقداركه بيشطوريتري توليد كردند بهشير بيش تر مقدارمسن

ترين مقدار آن گرم( و كم 402شير مربوط به گوسفندان دوساله )

گرم( بود. از نظر  213تر )ساله و مسنمربوط به گوسفندان چهار

صفات چربي، پروتئين، الكتوز، مواد جامد و مواد جامد بدون چربي 

متفاوت سني زياد نبود و تقريباً  هايشده بين گروه اختالفات مشاهده

چنين اختالفات اندک هم قرار داشتند. همًا نزديكي بهدر دامنه نسبت

كه درصد چربي و طوريموجود از روند مشخصي تبعيت نكرد به

 ساله و چهارتر از گوسفندان دوساله كم پروتئين در گوسفندان سه

تر از كه درصد الكتوز در گوسفندان دو ساله كمصورتيساله بود در

 تعداددام و  تعداد كهنيته با توجه به االببود.  ترگوسفندان مسن

 خصوص نيا در توانينم قطع طوربه بود، كم يريگنمونه دفعات

 از باالتر جوان يهادام در کيسومات يها. تعداد سلولنمود قضاوت

 نشان ينزول روند دام سن شيافزا با صفت نيا و بود مسن يهادام

( 877000) برابر چهار از شيب دوساله گوسفندان در كهيطوربه داد،

 يااوره تروژنين مقدار. بود( 211000) ترمسن و چهارساله گوسفندان

 6/18 بيترتهم )بهبه کينزد اريدر گوسفندان دو و سه ساله بس ريش

 درفراسنجه  نيمقدار ا ي( بود ولگرم 100 در گرميليم 5/18و 

 تصف
 شاخص

 تیپ تولد جنس

 کل دو قلو یک قلو کل ماده نر

 151 52 99 151 70 81 تعداد

 وزن تولد )كيلوگرم(
 9/2 6/2 0/3 9/2 8/2 0/3 ميانگين

 38/0 35/0 33/0 38/0 42/0 34/0 انحراف معيار

ماهگي وزن  يک

 )كيلوگرم(

 2/5 0/4 8/5 2/5 8/4 5/5 ميانگين

 45/1 92/0 32/1 45/1 34/1 48/1 انحراف معيار

 سه ماهگي وزن

 (لوگرمي)ك

 1/13 9/10 3/14 1/13 3/12 6/13 ميانگين

 35/3 74/2 04/3 34/3 00/3 50/3 انحراف معيار

 تا روزانه وزن شيافزا

 )گرم( يريرگيش

 131 109 143 130 123 137 ميانگين

 33 27 30 33 30 35 انحراف معيار
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 گرميليم 17) دبو متفاوت يكم ترمسن گوسفندان گروه با سهيمقا

 شيافزا با كهچرب نشان داد  يدهاياس ليپروفا جينتاگرم(.  100در 

 راشباعيغ و اشباع چرب يدهاياس ديتول روند در يمحسوس رييتغ دام سن

 هافراسنجه نيا نسبت باًيو تقر ديآينم وجودهب زل گوسفندان ريش

 مشاهده يندكا اريبس راتييتغ حالنيا با .است مشابه مختلف نيسن يبرا

كه درصد اسيدهاي چرب اشباع در گوسفندان سه ساله يطوربه شد

تر از گوسفندان دوساله و چهارساله بود و درصد اسيدهاي كمي بيش

تر از تر اندكي بيشچرب غيراشباع در گوسفندان چهارساله و مسن

 تر بود.گوسفندان جوان

 يمهم پشم برا تيهمراه قطر، دو خصوصبه افيطول ال: پشم

 غوبمر يكاال کيارائه  يمحصول هستند و برا نيا تيمرغوب يابيارز

 كه است يمحصول پشم، نوع نيبهتر. رنديگيمورد استفاده قرار م

 رداربرخو هم يكاف ظرافت از مناسب افيال طول بودن دارا بر عالوه

پشم تا حد  يهاداخل دسته افيال طول است الزم نيا بر عالوه. باشد

 شوديم يابيارز خوب استاپل طول نظر از يپشم اندازه باشد. کي ممكن

 طول كهيحالدر باشد متريسانت 10 از شيب يافيال طول يدارا كه

 است. متريسانت 10 حاضر قيتحق در افيال

 مك يليخنر و ماده  يهاوزن تولد بره نياختالف ب: صفات رشد

 شد اديز جيتدربه هابره يخوارگريش زمان طول در اختالف نيا اما بود

 ملوگريك 4/1 به( يروزگ 90) هابره ريش قطع زمان در كهيطوربه

 137 نر يهابره يبرا يريرگيش تا تولد از روزانه وزن شيافزا. ديرس

 از. ودب گرم 130 هاآن نيانگيم و گرم 123 ماده يهابره يبرا و گرم

ر دكيلوگرم(  3) يترشيب تولد وزن قلو تک يهابره تولد، پيت نظر

يرات كيلوگرم( داشتند. اختالف تغي 6/2هاي دوقلو )مقايسه با بره

كه در طوريتدريج زياد شد بهها درطي مدت شيرخوارگي بهوزن بره

 لوگرميك 4/3 معادل يوزن شيافزا قلوتک يهازمان شيرگيري، بره

 يهاهبر يبرا روزانه وزن شيافزا و داشتند دوقلو يهابره از ترشيب

 گرم بود.   109و  143 بيترتو دوقلو به قلوتک

ميانگين وزن زنده، طول بدن، دورسينه، ارتفاع جدوگاه و طول 

و  5/65، 50/50، 88كيلوگرم،  7/60ترتيب دم در قوچ نژاد زل به

گرم، كيلو 8/33متر بود. در ميش بالغ ميانگين وزن زنده سانتي 22

متر، ارتفاع سانتي 4/41متر، طول بدن سانتي 6/82اندازه دور سينه 

متر، مقدار توليد شير سانتي 5/24متر، طول دم سانتي 8/63بدن 

 7/4و الكتوز  9/4، پروتئين 3/4گرم، با تركيبات چربي  700روزانه 

 10گرم، با طول دسته پشم  1700مقدار پشم توليد روزانه   ،درصد

ها وزن تولد بره ،درصد 2/64 ميكرون و راندمان 7/34 متر، قطريسانت

 روزانه وزن شيافزا و لوگرميك 13 هاوزن شيرگيري بره كيلوگرم، 9/2

وزن زنده، دورسينه،  ميانگين .بود گرم 130 يريرگيش تا تولد از هابره

، 9/87كيلوگرم،  5/65ترتيب طول بدن، ارتفاع جدوگاه و طول دم به

 متر بود. سانتي 22و  4/65، 5/50
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