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 کیدهچ

های ها و میشقوچ آمیزشاز نر شال حاصل های ابعاد دنبه برهبدن و  هایاندازهعملکرد رشد،  بررسيبا هدف  پژوهشاين  

به دو  طور تصادفيو به انتخابرأسي  1000ماهه از يك گله  18رأس شیشك ماده  200تعداد . انجام شدقزوين  در منطقه غیرخويشاوند

ديگر  گله زهايي اگله و گروه دوم )آزمايشي( با قوچ همانهای موجود در ( با قوچشاهد. گروه اول )رأسي تقسیم شدند 100گروه 

نشان داد  انتخاب گرديد. نتايجگیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه برای اندازه نر رأس بره 10گروه . پس از زايش، از هرآمیزش داده شدند

 1/15)نبه و طول وسط د( مترسانتي 1/37در مقابل  4/40)محیط باالی دنبه  (،مترسانتي 1/35در مقابل  6/36) میانگین محیط گردن

بر ترتیب در گروه شاهد و آزمايشي بهبود. اثر قوچ  شاهدتر از گروه داری بیشطور معنيدر گروه آزمايشي به( مترسانتي 14در مقال 

 ضافها، کیلوگرم( 2/43در مقابل  1/45) دو، چهار، شش و هشت ماهگي های، وزن(کیلوگرم 8/4در مقابل  9/4) میانگین وزن تولد

طول در کپل، طول مورب، ابعاد دنبه شامل ، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دورسینه، عرض (کیلوگرم 4/38در مقابل  2/40) وزن نهايي

، ضخامت در قسمت باال، وسط و پايین محیط در قسمت باال، وسط و پايین ،پ و شکاف، عرض در قسمت وسط و باالقسمت راست، چ

ها در گله ديگر توان بیان نمود که استفاده از قوچکلي ميطوربه .دار نبودمعني لحاظ آماری از، (کیلوگرم 3/2در مقابل  4/2) و وزن دنبه

 .های حاصل نداشتبرهرشد  ردعملک ثیری برتأسبب افزايش ضخامت گردن و برخي صفات دنبه گرديد ولي  برنامه جفتگیری، گرچه

 زه دنبهگوسفند شال، فنوتيپ قوچ، عملكرد پروار، اندا کلمات کلیدی:
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 مقدمه

، کشورهاي گوسفند يكي از مشكالت فعلي مديريت گله       

که طوريباشد، بهها ميعلمي و اصولي براي آميزش نداشتن برنامه

هاي ها غالباً بدون برنامه و تصادفي بوده و معموالً با قوچجفتگيري

. اين موضوع که سبب افزايش ميزان گيردهمان گله صورت مي

اي در کنندهبزرگ و تعيين نقششد،  گله خواهد در داخل خونيهم

دهندگان عملكرد اقتصادي يک گله گوسفند دارد و اکثر پرورش

حيواناتي که  کشور از آن آگاهي کامل ندارند. در واقع آميزش بين

تر است ها نسبت به ميانگين جمعيت بيشميزان خويشاوندي آن

خوني در گله، هاي نامطلوب، باال رفتن درصد همژن گسترش سبب

به آن کاهش ارزش ترکيب ژني در صفات چند ژني )که اصطالحاً 

موجب کاهش  نهايت در که شودمي (گويندمي خونيناشي از هم افت

عالوه بر  (.1393)جواهري،  گرددهاي اقتصادي دامدار ميدرآمد

سبب کاهش اندازه مؤثر جمعيت، افزايش  آميزيخويش افزايش آن

جمعيت خواهد شد )کشاورزپور  ژنتيكي درنوعخوني و کاهش تهم

قوچ، به صفات مهمي  داران هنگام انتخابگله(. 1396و همكاران، 

هاي مثل اندازه دنبه، طول بدن، وضعيت گردن و ساير شاخص

وجود  و اين درحالي است که کنندچنداني نمي توجه سنجيزيست

هاي شدنبه بزرگ در برخي از نژادهاي گوسفند بومي که با رو

شوند يكي از معايب اين اي و يا صنعتي پرورش داده ميمزرعه

اگرچه دنبه در سازگاري پرورش گوسفند تحت  .باشدها ميدام

خشک که مواد اي در مناطق خشک و نيمهشرايط نامناسب تغذيه

هاي فصلي مرغوب است، طور عمده علوفهدسترس به خوراکي قابل

 شرايط مانند عواملي (.2002 همكاران، و Al Jassim) دارد مهمي نقش

هاي رو، وضعيتکوچ يا عشايري پرورش هايسيستم هوايي، و آب

دهندگان گوسفند هاي اقتصادي، پرورشمحدوديت و محيطي فقير

هايي با دنبه هاي متمادي دامرا وادار نمود تا در طول نسل

رش هاي پروتر را انتخاب نمايند. امروزه با توسعه روشسنگين

عوامل مرتبط با دنبه بزرگ،  تربسته، بيشکامالً بسته و نيمه

دنبه هم  اند. بنابراين، کاهش اندازهاهميت خود را از دست داده

کنندگان مطلوب و پسنديده براي توليدکنندگان و هم مصرف

جمله گوسفند شال از (.Talebi ،2008و  Vatankhahباشد )مي

يران بوده که محل پرورش آن ا داردنبهنژادهاي برتر گوشتي 

است. باال بودن درصد استان قزوين مناطق دشتي و هموار عمدتاً 

شرايط محيطي مختلف، بلوغ  دوقلوزائي، سازگاري با عوامل و

نژادهاي ايراني و توان دو بار زايش در ديگر زودرس نسبت به 

هاي مطلوب اين ازجمله ويژگيسال به شرط تأمين نيازهاي دام 

پرواري هاي نر (. افزايش وزن روزانه بره1393)خالداري،  دام است

گرم هم گزارش  270که تا طوريبسيار قابل توجه بوده بهاين نژاد 

هاي مذکور، با توجه به ويژگي .(2011پاپي و همكاران، ) شده است

هاي توليد گوشت قرمز اي در برنامهتواند جايگاه ويژهاين نژاد مي

خوبي حاصل  نظر اقتصادي درآمد پرورش آن ازباشد و  داشته کشور

از باشد. نمايد. اما ايراد وارد بر اين نژاد، بزرگ بودن دنبه آن مي

دهد که امكان کاهش اندازه دنبه طرفي نتايج تحقيقات نشان مي

براي کاهش ميزان چربي وجود دارد )طالبي،  داردنبه گوسفندان در

هايي ها سعي شود از قوچچه در مديريت آميزشلذا چنان(. 1391

حال دنبه کوچک  عين با خصوصيات مناسب پروار، جثه بزرگ و در

 ،با توجه به تنوع گسترده در صفت اندازه دنبهاستفاده شود، 

، آميزش مياندر اين . برطرف نمودن اين ايراد ميسر خواهد بود

در واقع آميزش بين حيواناتي است که ميزان  که خويشاونديغير

عنوان تر است بهها نسبت به ميانگين جمعيت کمندي آنخويشاو

گردد. نتيجه آميزش پيشنهاد مي مشكالت رفع اين راهكار براي يک

ترکيب ژني  ارزشخويشاوندي براي صفات چند ژني، افزايش غير

 شود.يا هتروزيس گفته مي گريختهآمي برتري اصطالحاً که باشدمي

هاي غيرخويشاوند و تفاده از قوچها و اسکنترل جفتگيري احتماالً

تا  بتواندجمله داشتن دنبه نسبتاً کوچک داراي صفات مطلوب از

 نبرطرف نمايد. بنابراي را خويشاوندي هايآميزش مشكالت وديحد

گله داخل مقايسه اثر استفاده از قوچ  ،پژوهش نيا هدف از انجام

هاي عملكرد رشد و شاخصبر  (هاساير گلهخارج گله )با قوچ 

 .شال منطقه قزوين بود گوسفند حاصل در هاي نربره سنجيزيست

 

 هاشمواد و رو

 200تعداد رأسي  1000از يک گله  :هاي آزمايشيدام       

براي  1387نژاد شال در شهريور ماه  ماهه 18 شيشک مادهرأس 

ها متعلق به شرکت کشت و درنظر گرفته شد. دام آزمايشاين 

. ندزهرا بودبويين-متري جاده قزوينواقع در ده کيلو ،صنعت ايران

از گله شال  رأس چهار ،رأس قوچ هشتاز  ها با استفادهآميزش

رأس ديگر  چهارو  )گروه آزمايشي( مرکز تحقيقات استان قزوين

هاي مرکز قوچ. ، انجام شد)گروه شاهد(هاي همان گله از قوچ

ن با دليل اطمينان از غيرخويشاوند بودتحقيقات استان قزوين به

چنين سهولت دسترسي، مورد استفاده مورد آزمايش و هم گله

اندازي توزين شده و براساس وزن ها قبل از قوچميش قرار گرفتند.

به دو   (BCS= Body condition score)بدن و نمره وضعيت بدني

هر  ازايتقسيم شده و بهها( دار ميانگيناختالف معنيبدون ) گروه

روز  45مدت ها بهاختصاص داده شد. قوچ قوچرأس  يک ،رأس 25

 سپس جدا گرديدند.  و ماندهباقي گله داخل در فحلي( دوره سه )حدود
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بر  هعالو، قوچ اندازيروز اول  25ها در طول ميش :تغذيه       

رم جو گ 250قند، روزانه با چر گندم، جو و چغندر استفاده از پس

ز هر رأس ميش تغذيه شدند )عمل فالشينگ(. استفاده ا ازايبه

دو  ي مذکور تا پايان ماه سوم آبستني ادامه يافت و درچرهاپس

جو تغذيه  ها با يونجه، کاه، سيالژ ذرت و دانهماه آخر آبستني، دام

ده، شدند. پس از زايش، عالوه بر سيالژ ذرت و دانه جو بلغور ش

ولد فقط با ها در ماه اول تها به چراي آزاد نيز برده شدند. برهدام

چرا  همراه مادر بهمدت سه ماه بهد و سپس بهشدن مادر تغذيه شير

تفاده نيز اس مراتع هايعلوفه مادر از عالوه بر شير مدت اين طي و رفته

ت مدها در سن چهار ماهگي از شير گرفته شده و بهکردند. بره

چر گندم و جو رتع و پسدو ماه )تا سن شش ماهگي( با علوفه م

و  چر گندم، جو بلغور شدهتغذيه شدند. پس از آن عالوه بر پس

 گرديد.  ها اضافهمدت دو ماه به خوراك روزانه آنسيالژ ذرت نيز به

دو ماه پس از  تشخيص آبستني :بررسيصفات مورد        

جهت تعيين ، با استفاده از دستگاه اولتراسوند اندازيشروع قوچ

هاي آبستن نسبت )تعداد ميش (Pregnancy rate) نرخ آبستني

 نرخ باروري. شدانجام  اندازي(،وچها در زمان قبه تعداد کل ميش

(Apparent fertility) هاي زايمان کرده صورت تعداد ميشبه

 شدهاي زنده در زمان زايش محاسبه نسبت به تعداد ميش

(Ercanbrack  وKnight  ،1991.) اطالعات مربوط  ،پس از زايش

 .شدبره ثبت  جنس وتيپ تولد  ،وزنتاريخ تولد، ها شامل به بره

ها ميش (Prolificacy (Litter size)) چنين نرخ چندقلوزاييهم

نيز هاي زايمان کرده( هاي متولد شده نسبت به ميش)تعداد بره

ماه هر دوتا سن هشت ماهگي، ها بره. شددر هر دو گروه ثبت 

گروه آزمايشي  هايقوچ. براي مقايسه عملكرد توزين شدندبار يک 

ن فاصله تريهاي هر گروه که نزديکرأس از بره 10تعداد  ،با شاهد

 هر دو و نداب شدديگر داشتند انتخسبت به يكزماني زايش را ن

سينه، دور گردن، عرض دور طول بدن، ارتفاع جدوگاه، بار ماه يک 

کيانزاد، گيري شدند )( اندازه1)شكل  طول مورب بدنو  کپل

1377). 
 

روي حیوان زندهشده ي رگیاندازهبیولوژي صفات  :1جدول 

هاي متفاوتي گيري وزن دنبه روشبراي اندازه :وزن دنبه       

روش توان بهها ميجمله آنمورد استفاده قرار گرفته است، که از

گيري تعدادي از ابعاد دنبه و استفاده از تجزيه رگرسيون اندازه

 بيني وزن دنبه در دام زنده اشاره نمود )حسينيبراي پيش

گيري براي اندازه(. در آزمايش حاضر 1393ران، وردنجاني و همكا

استفاده پر شده با آب اي مدرج حجم دنبه از يک ظرف استوانه

 د.گردي آب اشباعاز  تاريخته شد  آنقدر آبدر ظرف مورد نظر . شد

گيري که براي اين ياز وسيله اندازه قسمت گوسفند مورد نظر در

و  آب شد وارد و دنبه آن قرار گرفت بودطراحي شده منظور 

ثبت  ،بالفاصله خارج گرديد. حجم آب کسر شده توسط دنبه

 ها محاسبه گرديد. گرديد و با استفاده از فرمول زير وزن دنبه بره

 اتتوضیح گیريمورد اندازه صفات

 مر و آخرين مهره پشتکفاصل بين اولين مهره حد  (Body length) طول بدن

 فاصله بين سطح فوقاني برآمدگي جدوگاه )اولين مهره کمر( تا سطح زمين  ) itherswHeight at) ارتفاع جدوگاه

 هامحيط دورسينه در ناحيه قدامي سينه در پشت دست  )irthgeart h of Circumference) دورسينه

 حد فاصل بين برآمدگي دو استخوان پين (Breadth of two turber coaxe) عرض کپل

 ترين قسمت استخوان کتف )بال کتف(ان پين و قداميحد فاصل برجستگي استخو (Diagonal length) طول مورب

 محيط دور گردن در ناحيه وسط گردن دور گردن

 طول دنبه
هاي راست و چپ از محل اتصال دنبه به بدن )اولين مهره دم( تا انتهاي دنبه و طول قسمت وسط از طول نيمه

 دنبالچه( تا انتهاي آن محل اتصال دنبه تا ابتداي شكاف و طول شكاف از ابتداي شكاف )زير

 عرض دنبه
اتصال دنبالچه به دنبه( و پايين )محل شكاف در زير  محلاتصال دنبه به بدن(، وسط ) محلدر سه قسمت باال )

 گيري شد.دنبالچه( اندازه

 محيط دنبه
ف در زير اتصال دنبالچه به دنبه( و پايين )محل شكا محلاتصال دنبه به بدن(، وسط ) محلدر سه قسمت باال )

 گيري شد.دنبالچه( اندازه

 ضخامت دنبه
اتصال دنبالچه به دنبه( و پايين )محل شكاف در زير  محلاتصال دنبه به بدن(، وسط ) محلدر سه قسمت باال )

 گيري شد.دنبالچه( اندازه

 - وزن دنبه
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عدد ثبت شده  × مساحت استوانه × جرم حجمي دنبه = وزن دنبه

 .متربر حسب سانتي حاصل از مقدار آب کسر شده از مخزن آب

 25/23که در اين آزمايش  ،2÷نه )مخزن آب(= قطر استوا(R)شعاع

 ( برآورد گرديد. 5/46÷2=25/23متر )سانتي

 ، که در اين آزمايش×14/3R× R = مساحت استوانه )مخزن آب(

برآورد  (25/23×25/23×14/3=4/1697) مربع مترسانتي 4/1697

 گرديد.

که در اين زن دنبه(، )و جرم ÷ دنبه حجم = دنبه جرم حجمي

 م()گر 3835÷4100مترمربع( = )سانتي94/0 برابر بود باآزمايش 

ه دست آمدهاي بهدادهدر اين آزمايش : محاسبات آماري       

مارها با ميانگين تي. شدندبندي ثبت و دسته Excelافزار در نرم

با استفاده از و  (Student t-test) استيودنتتي آزموناستفاده از 

)نسخه SAS افزار نرم GLM (Generalized linear model) هيرو

 .گرفت مورد مقايسه قرار( 1/9

 

   نتایج

هاي مورد حاصل از تغييرات وزن زنده برهنتايج : وزن زنده       

 ،ميانگين وزن تولدبين شده است.  ارائه 2 آزمايش در جدول

افزايش وزن زنده در دو، چهار، شش و هشت ماهگي، اضافه وزن 

آماري اختالف آزمايشي  باافزايش وزن روزانه گروه شاهد نهايي و 

 (.P>05/0) ي مشاهده نشددارمعني

دو، چهار، در سنين  ابعاد بدن ميانگين اندازه :ابعاد بدن       

اندازه  نشان داده شده است. 3شش و هشت ماهگي در جدول 

داري طور معنيدر گروه آزمايشي به)ضخامت گردن( دور گردن 

 ارتفاع جدوگاه،بين ميانگين  (.P<05/0از گروه شاهد بود )تر بيش

دو گروه  در طول مورب بدنطول بدن، دور سينه، عرض کپل و 

 (.P>05/0) نشد مشاهده داريمعني اريآم اختالف ،يآزمايش و شاهد

دو، چهار، شش و هشت ماهگي دنبه ميانگين : ابعاد دنبه       

ميانگين شده است.  نمايش داده 4جدول  درمورد آزمايش  هايبره

داري به طورمعنيدر قسمت وسط  آزمايشي گروه هايبره دنبه طول

ميانگين طول ين وجود، ابا  (.P<05/0)بود  از گروه شاهد تربيش

 داربين دو گروه معنيدنبه  شكاف طولاست، چپ و ر سمت دنبه در

 در پايين در سه قسمت باال، وسط و دنبه عرض (.P>05/0) نبود

ميانگين محيط  (.P>05/0) نداشت داريمعنيتفاوت بين دو گروه 

از  ترداري بيشطور معنيبه آزمايشيدنبه در قسمت باال در گروه 

بين  اريدمعنيحال، اختالف (. با اينP<05/0) بود شاهدگروه 

 و محيط دنبه در قسمت وسطهاي دو گروه براي صفات ميانگين

در سه دو گروه ضخامت دنبه بين  (.P>05/0) نشدپايين مشاهده 

 (.P>05/0نشد ) مشاهده داريعنيم تفاوت ،وسط و پايين ال،با ناحيه

دار معني از نظر آماريدو گروه مورد آزمايش در  وزن دنبه ميانگين

  (.P>05/0) نبود

 
ها در دو گروه شاهد و آزمايشي )کیلوگرم(میانگین وزن زنده بره :2جدول                                         

  

 

 
گیري ابعاد بدن روي دام هاي مورد اندازهنمايش مدل :1شكل

 (2002همكاران،  و Al Jassimزنده )

 صفت )کیلوگرم(
 اشتباه معیار میانگین تعداد )رأس(

 آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد

9/4 51 43 وزن تولد  8/4  08/0  07/0  

7/21 51 39 وزن دو ماهگي  9/23  58/0  29/0  

ن چهار ماهگيوز  38 48 2/35  1/34  84/0  84/0  

1/40 43 36 وزن شش ماهگي  4/40  02/1  43/1  

1/45 37 35 وزن هشت ماهگي  2/43  12/1  09/1  

2/40 34 32 اضافه وزن نهايي  4/38  12/1  10/1  

68/4 162 168 34 32 افزايش وزن روزانه )گرم(  47/4  



 1398 پاییز، 3، شماره یازدهمسال                                                          پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

33 
 

 متر()سانتي هشت ماهگيدر دو، چهار، شش و  آزمايشيشاهد و میانگین صفات ابعاد بدن در دو گروه  :3جدول 

a-b :باشددرصد مي 5دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غير مشابه در هر رديف نشان (05/0>P). 
 

 متر()سانتيدر دو، چهار، شش و هشت ماهگي آزمايشي شاهد و میانگین صفات دنبه در دو گروه  :4جدول 

a-b :باشددرصد مي 5دار در سطح دهنده اختالف معنيحروف غير مشابه در هر رديف نشان (05/0>P). 

 

  بحث

وزن زنده يكي از معيارهاي مهم انتخاب در گوسفندان        

درحيوانات درحال رشد، وزن و نسبت  کهطوريبه گوشتي است.

گوشت لخم در  چربي در بدن و الشه رو به افزايش بوده و نسبت

بنابراين وقتي حيوانات يک نژاد در جنس و . يابدالشه کاهش مي

ترين تنوع ترکيبات بيش شوند،سن مشابه با يكديگر مقايسه مي

 (.1377 انزاد،کي) تواند ناشي از تغييرات وزن بدن  باشدالشه مي

دست آمده نشان داد که اختالف ميانگين وزن تولد، اوزان نتايج به

وزن نهايي بين دو گروه  ار، شش و هشت ماهگي و اضافهدو، چه

احتمال  دليلبه تواندمي امر اين (.P>05/0) نداشت داريمعني تفاوت

بزرگ بودن  دليلخوني در گروه شاهد بهپايين بودن ميزان هم

در Sørensen (2007 )و  Norbergجمعيت گله انتخابي باشد. 

گزارش ، اير و اکسفوردداونشنژاد تكسل، شروپ سه روي ايمطالعه

خوني، ميانگين وزن درصد افزايش در ضريب هم 10نمودند که با 

در پژوهش  درصد کاهش يافت. 6/2تا  2گرم يا  112تا  82تولد 

خوني هم که کردند گزارش Knight (1991)و  Ercanbrackديگري 

سبب کاهش قابل توجهي در وزن تولد در دو نژاد از سه نژاد 

ترين اختالف گرديد. در نژاد تارگي که بيش کلمبيا و ارگيت رامبويه،

درصد کاهش  6طور متوسط ها بهمشاهده گرديد، وزن تولد بره

 نداشت مطابقت تحقيق اين از حاصل نتايج با که داد نشان

(Ercanbrack  وKnight، 1991). Analla انيب (1999) و همكاران 

 صفت
 اشتباه معیار میانگین اد )رأس(تعد

 آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد

 36/1 31/1 1/67 6/65 10 10 ارتفاع جدوگاه

 61/0 52/0 2/39 7/38 10 10 بدن طول

 98/0 28/1 3/75 8/73 10 10 دور سينه

 b1/35 a6/36 72/0 48/0 10 10 دور گردن

 39/0 35/0 5/16 4/16 10 10 عرض کپل

 7/1 5/1 3/56 1/54 10 10 طول مورب

 صفت
 اشتباه معیار میانگین تعداد )رأس(

 آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد

 61/0 62/0 9/19 2/19 10 10 طول دنبه )سمت راست(

 62/0 64/0 19/9 4/19 10 10 طول دنبه )سمت چپ(

 b14 a1/15 40/0 51/0 10 10 طول دنبه )وسط(

 25/1 48/0 3/6 4/5 10 10 طول شكاف دنبه

 56/0 53/0 7/22 22 10 10 عرض دنبه )باال(

 62/0 54/0 5/25 4/24 10 10 عرض دنبه )وسط(

 54/0 44/0 1/22 5/21 10 10 عرض دنبه )پايين(

 b1/37 a4/40 44/1 31/1 10 10 محيط دنبه )باال(

 30/1 28/1 7/42 4/40 10 10 محيط دنبه )وسط(

 07/1 06/1 2/41 7/39 10 10 محيط دنبه )پايين(

 24/0 18/0 3/5 1/5 10 10 ضخامت دنبه )باال(

 29/0 28/0 3/6 2/6 10 10 ضخامت دنبه )وسط(

 27/0 19/0 7/4 7/4 10 10 ضخامت دنبه )پايين(

 19/0 17/0 3/2 4/2 10 10 )کيلوگرم( وزن دنبه
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اختالفات در  اي يكيژنت يهابه تفاوت يخونکردند که پاسخ به هم

)سن، جنس و  واناتيح نيو اختالفات ب يخونسطوح تراکم هم

( با مطالعه 2007) Sørensenو  Norbergدارد.  ينوع تولد( بستگ

شاير و اکسفورد داون گزارش سه نژاد گوسفند تكسل، شروپ

خوني، افزايش درصد افزايش در ضريب هم 10نمودند که با هر 

درصد  4/2تا  2گرم يا  6/10تا  4/5اهگي موزن روزانه تا دو 

ميانگين کاهش يافت که با نتايج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت 

هاي بدني براي تخمين وزن يا اندازه سنجيزيستصفات  نداشت.

خصوص در به روش، اينگيرد و بدن دام مورد استفاده قرار مي

مناطقي که شرايط محيطي و مديريتي مناسب و آساني وجود 

در  .(1392واقع شود )بياباني و همكاران،  ترتواند مفيدندارد، مي

 سنجيزيستجز ضخامت گردن، بين ساير صفات به حاضر آزمايش

داري مشاهده نشد. شايد بتوان علت را در دو گروه اختالف معني

به شرايط يكسان محيطي و مديريتي مرتبط دانست و اظهار نمود 

تر اندازه بيشرنگ بوده است. کم رآن بسيا در آميزيخويش نقش که

توان با را مينسبت به گروه شاهد دور گردن در گروه آزمايشي 

در قوچ مرتبط دانست اگرچه در اين  پذيري اين صفتوراثت

 گيري نشده بود.ها اندازهآزمايش صفت مذکور در قوچ

 استفاده از حاضر،از پژوهش  دست آمدهبهبا توجه به نتايج        

هاي تأثيري بر عملكرد بره ،گوسفند بزرگهاي گله گله در قوچ خود

 استفاده از قوچ مناسب،هاي صورت وجود قوچدر نداشته و نر 

اين موضوع ، ترهاي کوچکدر گله اما رد.ضرورت نداها ساير گله

 دارد. تريتحقيق بيشنياز به 
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