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چکیده
جهت مقایسۀ خصوصیات رشد و الشۀ برههای قزل و آمیخته از  04رأس بره نر تقریباً همسن استفاده گردید .گروههای
ژنتیکی شامل برههای نژاد قزل( 7رأس) و برههای آمیختۀ بلوچی × قزل ( 7رأس)  ،آرخارمرینوس× قزل ( 7رأس)،
آرخارمرینوس × مغانی ( 04رأس) و بلوچی × مغانی ( 9رأس) بود .بره ها در سن حدود  94روزگی به مدت  004روز در
 5گروه پروار شدند .در طول مدت پروار عملیات توزین ،پس از  01ساعت گرسنگی برهها انجام گرفت .باقیماندۀ خوراک
نیز در پایان روز توزین و ثبت گردید .نهایتاً بازده غذایی برحسب مادۀ خشک محاسبه شد .در پایان از هر ترکیب ژنتیکی
 5رأس ذبح گردید .پس از  40ساعت سردخانه گذاری الشه ها در دمای  0درجه سانتیگراد و ثبت رکورد اندازه گیریهای
مورفولوژیکی از الشه ،قطعه بندی نیم الشۀ راست هر حیوان بر اساس استاندارد شماره ( )0474ایران صورت گرفت.
جهت آنالیز صفات از نرم افزار آماری ) SAS (9.1استفاده گردید و مقایسۀ میانگین ها به روش مقایسۀ میانگین حداقل
مربعات انجام شد.در این مطالعه اثر ترکیب ژنتیکی بر عرض ژیگو( )Bو اوزان سردست و بازو ،وزن ماهیچۀ ران،
استخوان ،چربی کلیه ،چربی روده ،درصد بازده الشه ،درصد گوشت به چربی در سطح احتمال 4/45معنی دار بود و بر
اوزان الشۀ گرم ،الشۀ سرد ،دنبۀ گرم ،دنبۀ سرد ،قلوه گاه و چربی بدن در سطح احتمال 4/40معنی دار بود .در صفات
کمی الشه مهمترین اختالف معنی دار مشاهده شده مربوط به وزن دنبه بود که نژاد قزل با دیگر گروهها اختالف بسیار
معنی داری داشت و همچنین در مقایسۀ بازده الشه نیز باعث ایجاد تفاوت معنی دار در بین گروهها شد .در مقایسۀ کل
چربی الشه آمیخته های ایرانی و نژاد قزل به علت حجم زیاد دنبه نسبت به آمیخته های آرخارمرینوس عملکرد ضعیف
تری نشان دادند .برای نسبت گوشت به چربی نیز نژاد قزل و بلوچی× مغانی عملکرد ضعیف تری نسبت به آمیخته های
آرخار مرینوس داشتند که این نتیجه را می توان به حجم زیاد دنبه در نژاد های ایرانی نسبت داد.
واژههای کلیدی  :بره ،پرواربندی ،آمیخته گری،رشد ،الشه
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Abstract
In the order to compare some growth and quantitative and qualitative carcass traits of crossbred and
Ghezel lambs of Khalat-Pooshan research station 40 male lambs of the same age were used. Genetic
groups were included the 7 heads of pure Ghezel lambs and the 7 heads Baluchi×Ghezel crossbred
lambs, 7 heads Arkharmerinoos×Ghezel and the 10 heads Arkharmerinoos×Moghani and the 9
heads Baluchi×Moghani lambs. The lambs in 90 days of age were fattened for 110 days in 5 groups.
In during of fattened period the weighting operation were doing after 18 hours hunger. Feeds
remaining were weighted in close day. Finally feed conversion ratio was calculated according to dry
matter intake. In finish five heads slaughtered of any genetic groups. The carcasses were transferred
to freezing home in four centigrade for 24 hours. After the exit of carcasses of freezing home and
recording the morphologic traits, segmentation of right side of carcasses of any animal were doing
as (4276) standard of Iran. For analyze of traits the SAS 9.1 software was used and comparing of
means were did of comparing the least square means. In this study genetic combination was
significant on gigot width (B) and the weight of shoulder, femoral muscle, bone, kidney fat,
mesenteric fat, dressing percentage, meat to fat percentage in 0.05 probability and significant on
weights of hot carcass, cold carcass, hot fat tailed, flank and body fat in 0.01 probability.Total
carcass fat of Iranian crossbred lambs and Ghezel breed was higher than Arkharmerinoos crossbred
lambs, this result showed the pure performance of Iranian breeds. In comparing of meat to fat
Ghezel breed and Baluchi×Moghani had pure performance to Arkharmerinoos crossbred lambs in
meat to fat ratio Large fat tail size of Iranian crossbreed sheep’s is reason of this result.
Keyword:Carcass, Crossbreeding, Fattening, Growth, Lamb

 درصد جمعیت گوسفندان دنیا بوده ولی مقدار تولید5/0

مقدمه

 درصد تولید جهانی است که علت آن0/4 گوشت آن

گوشت گوسفند در مقایسه با گوشت سایر نشخوار

 با توجه به این که میانگین.پایین بودن وزن کشتار است

کنندگان از نظر تأمین پروتئین مورد نیاز جایگاه ویژهای

05/0  معادل،0114 وزن کشتار گوسفند در سال

 درصد گوشت قرمز04  بطوریکه حدود.در ایران دارد

 عدم رسیدن به وزن،کیلوگرم گزارش شده است

.)0111 تولیدی را شامل می شود(رأفت و همکاران

))0117  کیلوگرم (شجاع و همکاران05  الی04( مطلوب

بهبود کمی وکیفی این محصول نقش بسزایی در سالمت

 عدم برخورداری دامها از تغذیه،را می توان نتیجه

 ایران از نظر تولید گوشت گوسفند با.جامعه دارد

 نبود برنامه صحیح پرورشی و باالخره عدم،مناسب

 درصد) مقام پنجم جهان را0/4(  هزار تن114/4تولید

شناخت پتانسیل نژادهای موجود دانست (خالداری

 جمعیت گوسفندان کشور.)0111،دارا میباشد (رأفت
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 .)0114در ایران همه نژادهای گوسفند(به جزنژاد زل)

جزئی از آن می باشد .به طور کلی هدف از این مطالعه

دنبهدار هستند .تولید یک واحد وزنی گوشت لخم (مثال

مقایسۀ صفات رشد والشۀ بره های آمیخته و قزل

یک گرم) در مقایسه با تولید یک واحد وزنی چربی

ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بود.

نیازمند مقدار بیشتری انرژی است و از طرف دیگر
امروزه مصرف کنندگان گوشت ،الشه با مقدار کمتر

مواد و روشها

چربی را ترجیح می دهند .بنابراین حذف یا کاهش اندازه

به منظور انجام این پژوهش  ،عملیات پرواربندی و

دنبۀ گوسفندان محلی می تواند یک هدف برای صنعت

رکورد گیری از بره ها در ایستگاه تحقیقاتی خلعت

گوسفند داری کشور باشد (امام جمعه و همکاران

پوشان واقع در جاده باسمنج اجرا گردید .اطالعات

 .)4445توجه به ذخایر ژنتیکی مهم در پرورش گوسفند

مورد نیاز از  04رأس بره نر تک قلو تقریباً همسن

و اهمیت اقتصادی آن در ساختار زیر بخش امور دام و

( 94±04روز)حاصل از پنج ترکیب ژنتیکیبدست

مزیت نگهداری و پرورش آن بعلت وجود پتانسیل های

آمد.سن میش های مادر 1ساله بود.گروههای ژنتیکی

موجود ،این نوع دام در مقایسه با سایر حیوانات مزرعه

شامل برههای نژاد قزل خالص ( 7رأس) به عنوان تیمار

نیازمند ایجاد تحوالت اساسی در زمینه های مختلف

شاهد و  0گروه دیگر شامل برههای آمیختۀ بلوچی ×

همچون مدیریت تولید مثل ،تغذیه ،بهداشت و اصالح

قزل ( 7رأس)  ،بره های آمیختۀ آرخارمرینوس × قزل

نژاد بعنوان گزینه ای مطلوب در جهت افزایش راندمان

( 7رأس)  ،بره های آمیختۀ آرخارمرینوس × مغانی (04

تولید می باشد.با اصالح نژاد و افزایش پتانسیل ژنتیکی

رأس) و بره های آمیختۀ بلوچی × مغانی ( 9رأس) به

و تولیدی گوسفندان و بکارگیری شیوه های مناسب،

عنوان تیمارهای آزمایشی بود.بنابراین پنج گروه

می توان عملکرد واحد دامی را بهبود بخشید و با

ژنتیکی ،تیمار های مورد آزمایشرا تشکیل می

استفاده از تنوع ژنتیکی موجود خصوصیات ارثی

دادند.الزم به ذکر است سهم هریک از نژاد های والدینی

جمعیت ها را به سمت مطلوب سوق داد.آمیخته گری ،

گروه های آمیخته مورد استفاده به میزان  54در صد از

اغلب به عنوان سریع ترین روش برای بهره وری از

هر نژاد بوده و در گروه های ژنتیکی آمیخته نژاد اول

تفاوت های بین نژادها می تواند روش مناسبی برای

نژاد پدری و نژا د دوم نژاد مادری را تشکیل می دادند.

بهبود راندمان تولید گوسفند باشد .در بسیاری از

تغذیۀ بره ها پس از تولد تا دوهفتگی با شیر مادر و

کشور ها مخصوصاً در سیستمهایی که تولید گوشت

سپس تا  94روزگی بوسیله علوفه لگومینه رایج در

هدف اصلی است  ،آمیخته گری به طور وسیعی مورد

منطقه صورت گرفت .بره ها در سن حدود  94روزگی

استفاده قرار می گیرد (کوپ  .)0914در خصوص اثر

قبل از عملیات پرواربندی به روش دستی پشمچینی

آمیخته گری بر راندمان تولید گوسفند نتایج گوناگونی

شده و پس از یک دوره عادت دهی به محیطآزمایش و

از محققان گزارش شده است .خالداری و همکاران

مصرف داروهای ضد انگل داخلی وخارجیبه مدت 004

( )4447در مطالعه بر روی نژاد زندی و آمیخته های

روز در شرایط یکسان محیطی به صورت گروهی پروار

این نژاد با نژاد دمدار زل نتایج مطلوبی از اثر آمیخته

شدند .در ابتدای پروار بندی کلیه دامها توزین و وزن

گری بر روی صفات رشد و الشه گزارش کرده اند .در

شروع پروار ثبت گردید .سپس در طول مدت پروار

این راستا یک آمیزش آمیخته گری ما بین گوسفندان

عملیات توزین،پس از  01ساعت گرسنگی بره ها و هر

مختلف بومی و نژاد آرخارمرینوس در ایستگاه

 00روز یک بار بوسیلۀ ترازوی دیجیتال با دقت  44گرم

تحقیقاتی خلعت پوشان انجام شده که این پژوهش

انجام شد.در طی این مدت خوراک روزانۀ بره ها توزین
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و سپس در اختیار گروهها قرار می گرفت .جیره غذایی

سینه ( ،)LACعمق قفسۀ سینه ( ،)THزاویۀ گرد بودن

مورد استفاده جهت پرواربندی بره ها متشکل از یونجه

ژیگو ( )ANGمورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

و کنسانتره بود که برای نسبت  74-14درصد کنسانتره

اند.شجاع وهمکاران ( )0117وزن مطلوب جهت کشتار

به  44-14درصد علوفه (یونجه)از طریق جداول

را که مورد پسند اکثر پرورش دهندگان می باشد 54

 NRC0915گوسفند متوازن شد .در جدول  0اجزاء

الی  55کیلوگرم بیان نموده اند.براین اساس  ،وزن

تشکیل دهندهی بخش کنسانتره جیره ارائه گردیده

نهایی دوره پروار حدود  54کیلوگرم در نظر گرفته شد

است.

واز هر ترکیب ژنتیکی  5رأس انتخاب و حیوانات منتخب

جدول  -1اقالم تشکیل دهنده جیره در دوره پروار
ردیف

اقالم جیره

درصد

0

ذرت

07/4

4

جو

50/1

1

کنجاله سویا

4

0

سبوس

40/5

5

پودر گوشت

0/5

4

پودر آهک

0/5

7

مکمل ویتامینه و مواد معدنی

0

بره ها به صورت آزاد و در حد اشتها تغذیه شده و
باقیمانده علوفه و کنسانترۀ مصرفی جهت محاسبۀ
ضریب تبدیل غذایی ،روزانه جمع آوری و توزین
گردید.در نهایت بازده غذایی از تقسیم کیلوگرم خوراک
برحسب مادۀ خشک مصرفی به اضافه وزن برای کل
دوره محاسبه گردید.در این تحقیق صفات رشد شامل
وزن تولد ،وزن شروع پروار،وزن نهایی دورۀ پروار،
میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفته اند .صفات مورفولوژیکی اندازه
گیری شده از الشه نیز به روش لیویل و همکاران
(( )4444شکل  )0شامل طول الشه ( ،)Kعرض لگن(،)G
طول ژیگو( 0حد فاصل مفصل آشیل تا محل اتصال ران
به کمر) ( ،)Hطول ژیگو( 4حد فاصل مفصل آشیل تا
زانو(ناحیه خارجی))( ،)Aطول ژیگو(1حد فاصل مفصل
آشیل تا زانو(ناحیه داخلی)) ( ،)Fعرض ژیگو (،)B
عرض شانه ( ،)Mقطر استخوان ( ،)OSعرض قفسۀ

ذبح شدند.پس از کشتار کلیۀ اجزاء داخل بدن مانند
دستگاه گوارش ،کبد ،شش و کلیه ها و ...از الشه جدا
گردید.پس از توزین اجزاء داخل بدن با ترازوی دیجیتال
با دقت  44گرم ،الشه گرم و دنبه گرم توزین گشته،
الشه ها به سرد خانه انتقال یافت و به مدت  40ساعت
در سردخانه در دمای  0درجه سانتیگراد نگهداری شد.
پس از خارج کردن الشه ها از سرد خانه و ثبت رکورد
اندازه گیریهای مورفولوژیکی از الشه ،نیم الشۀ راست
هر حیوان بر اساس روش قطعه بندی استاندارد شماره
( )0474ایران قطعه بندی گردید .الزم به ذکر است که
در این تحقیق  ،گرد وکعب ران همراه با هم اندازه گیری
شدند .پس از قطعه بندی ،نیم الشۀ راست به سه بخش
گوشت ،چربی و استخوان تقسیم گردید .در بین صفات
رشد صفت میانگین اضافه وزن روزانه در دوره پروار
توزیع غیر نرمال داشت .لذا از طریق تبدیل معکوس داده
ها)(y = x-1به توزیع نرمال تبدیل گردید .در مورد
صفات الشه نیز به وسیلۀ رویۀ ( )Boxplotنرم افزار
) SAS (9.1داده های دور افتاده براساس میانگین و
انحراف استاندارد از میانگین صفات به تفکیک ترکیب
ژنتیکی شناسایی و حذف گردید .در نهایت از مدل
آماری []0برای تجزیه و تحلیل صفتوزن تولد ،از مدل
آماری [ ]4برای وزن نهایی دورۀ پروار و افزایش وزن
روزانه در کل دورۀ پروارواز مدل آماری [ ]1برای
تجزیه و تحلیل صفاتالشه استفاده گردید.
مدل []0

Yij    Gi  eij

مدل []4
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Yij    Gi   ( Bwij  Bw..)  eij

) =  ( Swij  Sw...در مدل  1اثر متغیر کمکی وزن

مدل []1

زنده قبل از کشتار،

Yij    Gi   (Swij  S w..)  eij

 = eijاثر عوامل باقیمانده.

 = Yijمشاهدۀ مربوط به هر صفت مورد بررسی بر

جهت آنالیز صفات مورد مطالعه ،از رویه GLMنرم

روی هر ترکیب ژنتیکی ،

افزار آماری) SAS (9.1استفاده شد و نهایتاً مقایسۀ

 = میانگین کل،

میانگین ها به روش مقایسۀ میانگین حداقل مربعات

= Gi

در

هر

سه

مدل

اثر

ثابت

ترکیب

انجام گرفت .همچنین قدرت آزمون )(POWERو به تبع

ژنتیکی(،)i=0،4،....5

آن صحت نتایج حاصل از آنالیز ،بوسیله رویه

)=  ( Bwij  Bw...در مدل  4اثر متغیر کمکی وزن

)(POWERGLMنرم افزار فوق الذکر مورد بررسی

شروع پروار،

قرارگرفت.

شکل -1اندازه گیری های مستقیم از الشه به روش لیویل و همکاران ()2002

نتایج و بحث:
در مطالعۀ حاضر ترکیب ژنتیکی اثر معنی داری بر وزن

گوسفندان ریز جثه و درشت جثه نیز متفاوت می باشد.

تولد برههای مورد استفاده در این تحقیق نداشت .نوتر

بنابراین نوع نژاد نیز از عوامل تعیین کنندۀ حدود این

و همکاران( )4440نیز در تحقیقات خود بر روی بره

صفت می باشد .طبق مطالعات انجام شده از نظر ترکیب

های نژاد دورپر و دورست نتیجه مشابهی را گزارش

الشه و میزان مناسب نسبت گوشت به چربی وزن

کردند ،ولی در مطالعۀ فرکینگ و همکاران ( )4440بر

مناسب بره جهت پایان دوره پروار در نژاد های ایرانی

روی بره های دورست ،فاین شیپ ،رومانوف ،تکسل و

 04الی  05کیلوگرم گزارش گردیده است (شجاع و

مونتادال ،تأثیر ترکیب ژنتیکی بر وزن تولد بره ها از

همکاران  .) 0117اما از آنجا که قیمت فروش گوسفند در

نظر آماری معنی دارد بود( .)P<4/45وزن نهایی با

بازار براساس وزن زنده صورت می گیرد ،دامداران در

توجه به هدف افراد از پرواربندی گوسفند متفاوت است.

اوزان باالتر تمایل به فروش بره های کشتاری دارند.

طول مدت پروار بره ها از جمله عواملی است که تعیین

معموالً در منطقه آذربایجان وزن نهایی دوره پروار 54

کنندۀوزن نهایی در پرواربندی می باشد .به عالوه ،

الی  55کیلوگرم در نظر گرفته میشود (شجاع و

وزن مناسب برای پایان دادن به دورۀ پروار بندی در

همکاران  . )0117در تحقیق حاضر وزن نهایی پروار 54
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کیلوگرم به باال در نظر گرفته شد .قیتا وهمکاران

که در این خصوص با نتایج مجیت و همکاران (،)4441

( )4404در مطالعۀ خود بر روی عملکرد پرواری بره

دادسون و همکاران ( ،)4445فیلیپس و همکاران ()4445

های سه نژاد کاراباش ،سایژائی وسورکانا که بومی

مغایرت داشت ولی با نتایج مجیت و همکاران (،)4440

کشور رومانی میباشند ،وزن  15تا  11کیلوگرم را وزن

اسنبوقا و همکاران ( )4449و امام جمعه و همکاران

هدف در پایان دورۀ پروار در نظر گرفتند .ویاللوبوس و

( )4445مطابقت داشت .بهترین ضریب تبدیل غذایی در

همکاران ( )4444در مقایسۀ عملکرد پرواری بره های نر

کل دورۀ پروار متعلق به دورگ های بلوچی× قزل بود و

حاصل از پنج ترکیب ژنتیکی سافوک ،چاروالیس ،بلک

نژاد قزل ضعیف ترین عملکرد را نشان داد .با این وجود

بالی ،پلیبی و کاتاهیدین وزن هدف پایان دورهی پروار

تفاوت چندانی در بین دورگ ها وجود نداشت .الزم به

را با توجه به طول دوره پرواربندی  54الی  004روزه ،

ذکر می باشد که به علت شرایط گروهی پروار بندی ،در

اوزان  05تا  54کیلوگرم را برای نژاد سافوک و

این طرح بازده غذایی در کل دوره پروار مورد آنالیز

چاروالیس 04 ،تا  05کیلو گرم را برای نژاد کاتاهیدین و

آماری قرار نگرفته به صورت نتایج ارائه گردیده

 15تا  04کیلوگرم را برای بلک بالی و پلیبی در نظر

درجدول ( )4می باشد .در مطالعات گوناگون بازده

گرفتند .در تحقیق حاضر اثر ترکیب ژنتیکی بر این

غذایی نژاد های مختلف ایرانی و خارجی گزارش

صفت معنی دار مشاهده نگردید.در تحقیقات مختلف

گردیده است .امام جمعه و همکاران ( )4445بازده غذایی

نتایج گوناگونی از اثر ترکیب ژنتیکی بر این صفت

در دوره پروار  000روزه را برای نژاد شال  1/1و

گزارش شده است .فیلیپس و همکاران ( )4445اثر نژاد

برای نژاد زندی  1/9و در دورگ های زل× شال  7/1و

بر این صفت را در بره های رومانوف و تکسل معنی

در دورگ های زل × زندی  7/9گزارش کرده اند .در

دار گزارش دادند ( .)P<4/45بیشترین مقدار میانگین

مطالعه حاضر ضریب تبدیل غذایی مطلوب تری

اضافه وزن روزانهدر کل دوره برابر  4/470کیلوگرم

درگوسفندان موردمطالعهحاصل گشته است.این صفت

مربوط به نژاد قزل و کمترین میزان آن برابر 4/094

نیز تحت شرایط مختلف پرورش و تغذیه می تواند

کیلوگرم متعلق به دورگهای بلوچی× قزل بود .امام

دستخوش تغییرات فراوان قرار گیرد .در جداول 1تا 5

جمعه و همکاران ( ،)4445میانگین افزایش وزن روزانه

نتایج تجزیه واریانس صفات الشه ارائه گردیده است.در

در کل دوره گروه های ژنتیکی شال ،زندی ،زل× شال و

این پژوهش اثر ترکیب ژنتیکی بر اوزان سردست و

زل × زندی را به ترتیب  4/041 ،4/054 ،4/044و 4/044

بازو ،وزن ماهیچهی ران ،استخوان ،چربی اطراف کلیه،

کیلوگرم گزارش داده اند .سانتوس سیلوا و همکاران

چربی اطراف روده و احشایی ،درصد بازده الشه،

( )4444نیز مقادیر  4/404و  4/454کیلوگرم را به عنوان

درصد گوشت به چربی و از صفات اندازه گیری های

میانگین افزایش وزن روزانه به ترتیب برای بره های

مستقیم از الشه عرض ژیگو( )Bدر سطح احتمال

مرینو برانکو و آمیخته مرینو برانکو× ایله دفرانس

( )P>4/45معنی دار بود و بر اوزان الشۀ گرم ،الشۀ

گزارش کردند .این صفت برای نژادهای آواسی،

سرد ،دنبۀ گرم  ،دنبۀ سرد ،قلوه گاه ،چربی بدن و

مورکارامان و توشین ،به ترتیب  4/074 ،4/055و

چربی الشه اثر بسیار معنی داری داشت (.)P>4/40در

 4/001کیلوگرم گزارش شده است (مجیت و همکاران

مورد دیگر صفات مطالعه شده اثر معنی داری از آن

 .)4441درتحقیق حاضراثر ترکیب ژنتیکی بر صفت

مشاهدهنگردید.

میانگین اضافه وزن روزانهدر کل دوره معنی دار نبود
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مقایسۀ برخی صفات رشد ،خصوصیات کمی وکیفی الشۀ بر ههاي آمیخته وقزل ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان
جدول  -2میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات رشد و سطح معنی داری اثر ترکیب ژنتیکی بر صفات
ترکیب ژنتیکی
صفات

آرخارمرینوس×

آرخارمرینوس×

قزل

مغانی

بلوچی× قزل

بلوچی× مغانی

قزل

سطح معنی
داری

وزن تولد ()BW

1/114 ±4/100

0/101±4/14

0/050±4/140

0/451±4/141

0/051±4/145

ns

وزن نهایی دوره ()FW

01/477±0/440

04/91±0/017

01/440±0/004

07/450±0/475

54/015±0/414

ns

4/404±4/404

4/444±4/405

4/401±4/400

4/400±4/405

4/400±4/400

ns

اضافه

وزن

روزانه

()ADGt
بازده غذایی ()FCRt

4/044

4/740

4/977

4/104

7/044

-

 nsغیر معنی دار **** توان آزمون بوسیله رویه ) (POWERGLMنرم افزار ) SAS(9.1مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول ( )1نتایج مقایسه میانگین حداقل مربعات

بدست آوردند که از یافته های ما کمتر می باشد.

صفات اندازه گیری شده از روی الشه بره های مورد

بیشترین میانگین حداقل مربعات عرض ژیگو ()B

مطالعه ارائه گردیده است .در بین این صفات ترکیب

مربوط به به آمیخته های بلوچی× مغانی و کمترین آن

ژنتیکی تنها بر صفت عرض ژیگو ( )Bاثر معنی داری

مربوط به دورگ های آرخارمرینوس× مغانی بود .برای

داشت ( .)P>4/45بیشترین میانگین برای این صفت

صفت مذکور تنها آمیخته های بلوچی× مغانی با بقیه

مربوط به آمیخته های بلوچی× مغانی برابر با 00/175

اختالف معنی دار نشان دادند .مجیت و همکاران

سانتیمتر و کمترین مقدار مربوط به آرخارمرینوس×

( ،)4441عبدالّه و همکاران ( ،)4449لیویل و همکاران

مغانی برابر با  9/0سانتی متر بدست آمد .رأفت و

( )4444در مطالعه بروی الشه بره به نتایج مشابهی

همکاران ( )0111میانگین این صفت را  1/91سانتی متر

دست یافتند.

جدول  -3میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات اندازه گیری های مستقیم از الشه و سطح معنی داری اثر ترکیب
ژنتیکی بر صفات
ترکیبژنتیکی
صفات

آرخارمرینوس×

آرخارمرینوس×

قزل

مغانی

بلوچی× قزل

بلوچی× مغانی

قزل

سطح معنی
داری

طول الشه ()K

40/144±4/040

44/040±4/009

59/491±4/099

59/191±0/971

44/410±0/941

ns

عرض لگن ()G

40/940±4/901

40/455±4/594

40/445±4/411

45/011±4/407

41/574±4/590

ns

طول ژیگو)H( 0

19/404±4/447

00/544±4/444

00/454±4/747

00/475±4/494

14/490±4/444

ns

طول ژیگو)A( 4

40/107±0/444

41/004±4/947

40/110±4/917

44/107±4/994

44/414±4/944

ns

طول ژیگو)F( 1

40/744±0/441

40/574±4/950

45/554±0/041

41/544±4/994

40/405±0/444

ns

عرض شانه ()M

44/194±4/550

40/177±4/541

44/490±4/501

41/001±4/501

41/101±4/544

ns

قطر استخوان ()OS

1/410±4/017

4/944±4/001

1/019±4/000

4/911±4/004

1/011±4/040

ns

04/110±4/519b

9/154±4/094b

04/440±4/440b

04/075±4/541a

04/101±4/094b

*

عرض قفسه سینه ()LAC

44/590±4/790

45/445±4/747

40/501±4/704

45/004±4/951

40/715±4/741

ns

زاویۀ گرد بودن ژیگو()ANG

00/519±0/970

05/719±0/144

04/449±4/440

00/171±0/155

19/170±0/799

ns

عمق قفسهی سینه ()TH

49/944±4/511

14/071±4/011

14/051±4/404

49/415±4/544

59/191±0/971

ns

عرض ژیگو ()B

 nsغیر معنی دار ** ،معنی داری در سطح  * ،4/40معنی داری در سطح  ،4/45حروف غیر مشابه بیانگر معنی داری در سطح  **** 4/45توان آزمون بوسیله
رویه ) (POWERGLMنرم افزار ) SAS(9.1مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ( )0میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار اثر

نشان می دهد .در این مطالعه نژاد قزل بیشترین مقدار

ترکیب ژنتیکی و معنی داری آن بر صفات کمی الشه را

میانگین حداقل مربعات وزن الشۀ گرم را دارا بود و
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کمترین

مقدار

مربوط

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /3سال2233

های

 ،0/4توشین  ،0/04آمیخته های آواسی× توشین 0/14

به

دورگ

آرخارمرینوس×قزل بود .در بین نژاد قزل و دورگ های

(اسنبوقا و همکاران ،)4440 ،شال  ،1/0زندی  ،1زل×

مورد مطالعه برای این صفت اختالف معنی داری

شال  ،1/0زل× زندی ( 1/1امام جمعه و همکاران،

مشاهده گردید (.)P>4/45اما در بین دورگ ها تفاوت

 ،)4445سقورنای اسپانیا ( 4پنا و همکاران ،)4445 ،نژاد

معنی داری مشاهده نشد .در مقایسۀ خصوصیات رشد

یونانی ( 0/1اسکاپتاس و همکاران )4444 ،و کاراکاش

و الشۀ سه نژاد دنبه دار کشور ترکیه توسط مجیت و

ترکیه ( 0/44گوکدال و همکاران )4441 ،کیلوگرم

همکاران ( ) 4441نیز چنین نتایجی حاصل گشته است

گزارش شد ه است .میانگین این صفت در این تحقیق با

اما گوتیرز و همکاران ( )4445در ارزیابی صفات الشۀ

نتایج گزارش شده توسط دیگر محققان به جز نتایج امام

بره های آمیختۀ مورد مطالعه به نتایجی مخالف با

جمعه و همکاران ( )4445مطابقت داشت .بیشترین

مطالعۀ حاضر دست یافتند .علت مغایر بودن نتایج

میانگین حداقل مربعات وزن سردست و بازو در این

گوتیرز و همکاران ( )4445با نتایج تحقیق حاضر

مطالعه مربوط به دورگ های آرخارمرینوس× مغانی و

احتماالً ژنوتیپ های متفاوت مورد استفاده بوده است.

کمترین آن مربوط به دورگ های آرخارمرینوس× قزل

وزن دنبه از جمله صفاتی است که در بین نژاد های

بود .نتایج گزارش شده توسط عبدالخالق و همکاران

مختلف گوسفند از تنوع زیادی برخوردار است .به جز

( ،)4447استانفورد و همکاران ( ،)0991ضمیری و

نژاد زل در ایران کلیۀ نژاد های ایرانی دنبه دار می

همکاران ( )4445و کویونجو ( )4441با نتایج بدست

باشند .در این تحقیق بیشترین میانگین وزن دنبۀ گرم و

آمده در این تحقیق مطابقت داشت و اما اسن بوقا و

دنبۀ سرد مربوط به نژاد قزل و به ترتیب برابر با

همکاران ( ،)4440امام جمعه و همکاران ( )4445و

 5/414و 5/444کیلوگرم و کمترین مقدار مربوط به

مجیت و همکاران ( )4441به نتایجی مغایر دست یافتند.

دورگ های آرخارمرینوس × قزل برابر با  4/074و

بیشترین میانگین صفت وزن قلوه گاه  4/171کیلوگرم

 4/054کیلوگرم بود .مقادیر صفت وزن دنبه برای گروه

متعلق به ترکیب ژنتیکی آرخارمرینوس × قزل و کمترین

های ژنتیکی شال  ،4/7زل  ،1/4زل× شال  ،0/5زل×

مقدار آن  4/415کیلوگرم متعلق به نژاد قزل بدست آمد.

زندی  ( 0/5امام جمعه و همکاران ،)4445،آواسی ،0/99

مقادیر بدست آمده در این تحقیق با مقادیرگزارش شده

مورکارامان  ،4/44توشین ( 4/40مجیت و همکاران،

برای نژادهای کارایاکا (4/71بالچی و همکاران،)4447 ،

 )4441و کارایاکا ( 4/0بالچی و همکاران)4447 ،

دورست ( 4/14عبدالخالق و همکاران ،)4447 ،ترکی

کیلوگرم گزارش شده است.خالداری و همکاران ()4447

قشقایی ( 4/47نوراللهی )0115 ،و کاراکاش ترکیه 4/75

در برسی صفات الشه بره های زل×شال و زل× زندی

(گوکدال و همکاران )4441 ،در یک محدوده قرار داشت

و نژادهای خالص شال و زندی به نتایج مشابهی دست

اما از نژادهای آواسی  ،4/55مورکارامان  ،4/54توشین

یافتند اما نتایج مجیت و همکاران ( )4441در مطالعه بر

(4/09مجیت و همکاران )4441 ،بیشتر بود .نتایج

روی نژاد های خالص و دنبه دار ترکیه با نتایج مطالعۀ

گزارش شده برای نژادهای تکسل  ،4/94سافولک

حاضر مغایرت داشت .در پژوهش حاضر ،کمترین

(4/94عبدالخالق و همکاران ،)4447 ،یونانی 4/91

میانگین صفت وزن سر دست و بازو  0/740کیلوگرم

(اسکاپتاس و همکاران ،)4444 ،کیویرجیک  0/45و

در دورگهای بلوچی×قزل و بیشترین میزان آن برابر با

مرینو کاراجابی ترکیه ( 0/01کویونجو )4441 ،از

 4/04کیلوگرم در آرخارمرینوس×مغانی بدست آمد.

محدوده نتایج تحقیق حاضر باالتر بودند .بیشترین

وزن سردست گوسفندان آواسی  ،0/14مورکارامان

میانگین حداقل مربعات وزن قلوه گاه در این مطالعه
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مربوط به دورگ های آرخارمرینوس× قزل و کمترین

کمترین آن مربوط به دورگ های آرخارمرینوس × قزل

آن مربوط به نژاد قزل بود .طالبی و همکاران (،)0110

بود.

معنی

مجیت و همکاران ( ،)4441گوکدال و همکاران ( )4440و

داریمشاهدهگردید .با این وجود بهترین عملکرد در بین

کویونجو ( )4441اثر ترکیب ژنتیکی بر صفت وزن قلوه

گروههابه نژاد قزل و آمیخته های این نژاد با نژاد

گاه را غیر معنی دار گزارش کردند که با نتایج تحقیق

بلوچی تعلق داشت .خالداری ( ،)4447نورالهی (،)0115

حاضر مغایرت داشت ولی نتایج گزارش شده توسط

اسنبوقا ( )4449در رابطه با این صفت در مطالعات خود

اسنبوقاوهمکاران()4440و عبدالخالق و همکاران ()4447

به نتایج مغایر دست یافتند و اما نتایج طالبی (، )0110

با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .بیشترین مقدار

تایتی ( ،)4441امام جمعه کاشان ( ،)4445بورکه ()4441

صفت وزن ماهیچه ران  4/594متعلق به ترکیب ژنتیکی

با نتایج این مطالعه مشابهت داشت .علت این امر را می

آرخارمرینوس × مغانی و کمترین مقدار آن 4/540

توان تفاوت در وزن دنبه و دخیل بودن آن در محاسبۀ

متعلق به ترکیب ژنتیکی بلوچی× مغانی حاصل گشت.

مقدار این صفت گزارش داد .جدول  0نشان دهندۀ نتایج

در رابطه با این صفت توسط محققین دیگر گزارشی

آنالیز واریانس و مقایسۀ میانگین حداقل مربعات برخی

ارائه نشده است .مطابق با جدول  1اثر ترکیب ژنتیکی

صفات کیفی الشه می باشد .بیشترین میانگین وزن

بر صفت وزن ماهیچه ران معنی دار مشاهده گردید

استخوان در این مطالعه مربوط به دورگ های

( .)P>4/45مقایسۀ میانگین حداقل مربعات نیز نشان

آرخارمرینوس× مغانی برابر با  4/044کیلوگرم و

دهندۀ این است که دورگ های آرخارمرینوس× مغانی

کمترین میزان آن برابر  4/004کیلو گرم متعلق به

با بیشترین عملکرد با دیگر ترکیبها اختالف معنی داری

دورگ های بلوچی× مغانی بدست آمد .نتایج جدول ()5

داشته ولی در بین دیگر گروه ها اختالف معنی داری

نشان دهندۀ وجود اختالف معنی دار در بین بره های

برای این صفت مشاهده نگردید.کمترینعملکرد نیز

مورد استفاده در این مطالعه برای صفت وزن استخوان

مربوط به دورگ های بلوچی× مغانی بود .بازده الشه

می باشد ( .)P>4/45در بین تیمارها تنها دورگ های

از جمله صفاتی است که بین نژاد ها و مراحل مختلف

بلوچی× قزل با بقیه اختالف معنی دار داشتند و در بین

رشد و یا پرواربندی دارای تغییرات زیاد بوده و بهبود

دیگر گروه ها اختالف معنی داری مشاهده نگردید .معنی

این صفت به عنوان یک هدف مطلوب به شمار می رود.

داری این صفت با نتایج خالداری و همکاران ()4447

بیشترین مقدار صفت درصد بازده الشه معادل 50/995

مغایرت و با نتایج کاشان و همکاران ( )4445و طالبی

درصد متعلق به نژاد قزل و کمترین مقدار آن برابر با

( )0110مطابق بود .در این تحقیق بیشترین میانگین

 01/104درصد متعلق به دورگ های آرخارمرینوس×

وزن چربی اطراف کلیه برابر با  4/054کیلوگرم مربوط

قزل بود .خالداری ()4447مقدار این صفت را برای بره

به دورگهای بلوچی × مغانی و کمترین مقدار مربوط به

های شال و دورگ های نر زل× شال به ترتیب 54/44

نژاد قزل برابر با  4/440کیلوگرم بدست آمد .جدول 5

درصد و  55/04درصد و برای بره های زندی و

بیانگر وجود اختالف معنی دار برای این صفت در بین

دورگهای نر زل × زندی  55/04درصد گزارش کرده

بره های مورد استفاده در این مطالعه می باشد

است .نتایج جدول  1نشان دهندۀ وجود اختالف معنی

( .)P>4/45بیشترین میانگین حداقل مربعات وزن چربی

دار در بین بره های مورد استفاده در این مطالعه می

اطراف کلیه مربوط به دورگ های بلوچی × مغانی و

باشد ( .)P>4/45بیشترین میانگین حداقل مربعات

کمترین آن مربوط به نژاد قزل بود .در بین دورگ ها

درصد بازده الشه در این مطالعه مربوط به نژاد قزل و

نیز برای این صفت اختالف معنی داری وجود داشت.

در

بین

دورگ

ها

نیز

اختالف
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مشرف قهفرخی ،شجاع و ...

وزن چربی اطراف کلیه به صورت جداگانه توسط

اختالف معنی داری وجود داشت .معنی دار بودن اثر

محققین دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است و در

ترکیب ژنتیکی بر این صفت با نتایج گزارش شده توسط

مطالعات انجام شده معموالً همراه با وزن چربی های

گوتیرز و همکاران ( ،)4445امام جمعه و همکاران

حفرات داخلی بدن و احشایی مورد بررسی قرار گرفته

( ،)4445گوکدال و همکاران ( )4440و خالداری و

است .در تحقیق حاضر وزن چربی اطراف روده از

همکاران ( )4447مغایرت داشت اما نتایج کویونجو

 4/540در آمیخته های بلوچی × مغانی تا 4/594

( )4441با نتایج تحقیق حاضر مطابق بود .چربی یکی از

کیلوگرم در آمیخته های آرخارمرینوس × مغانی متغیر

اجزاء الشه است که مقدار آن بر کیفیت و بازار پسندی

بود .بیشترین میانگین حداقل مربعات وزنچربی اطراف

الشه مؤثر می باشد .در ضمن به علت اینکه انرژی

روده در این مطالعه مربوط به دورگ های بلوچی×

مورد نیاز برای ساخت و ذخیرۀ چربی در بدن حدود

مغانی و کمترین آن مربوط به نژاد قزل بود .عالوه بر

دو برابر این مقدار برای ساخت و ذخیرۀ گوشت است

وجود اختالف معنی دار در بین نژاد قزل و دورگ ها در

هزینۀ افزایش وزن به میزان چربی الشه بستگی دارد

بین ترکیب های دورگ مورد مطالعه نیز برای این صفت

(امام جمعه کاشان.)0115 ،

تت
جدول  -4میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات کمی الشه و سطح معنی داری اثر ترکیب ژنتیکی بر صفات
ترکیب ژنتیکی

آرخارمرینوس×

آرخارمرینوس×

قزل

مغانی

صفات

بلوچی× قزل

قزل

بلوچی× مغانی

سطح معنی
داری

وزن الشه گرم

b

44/741±4/574

b

47/170±4/004

b

41/444±4/041

b

41/009±4/040

a

49/70±4/191

**

وزن الشه سرد

45/570±4/704

47/444±4/544

41/104±4/441

47/579±4/501

41/511±4/444

Ns

وزن دنبه گرم

b

4/404±4/154

4/544±4/145

0/491±4/114

0/101±4/175

5/409±4/145

**

وزن دنبه سرد

4/441±4/140c

4/544±4/114b

0/444±4/117a

0/797±4/114a

5/401±4/114a

**

وزن نیم الشهی راست

04/454±4/149

04/141±4/449

00/049±4/404

00/907±4/410

00/501±4/404

Ns

وزن پوست

4/411±4/151

5/450±4/144

5/944±4/141

5/470±4/110

5/440±4/144

Ns

وزن گردن

0/007±4/444

0/411±4/450

4/915±4/471

0/441±4/451

0/440±4/450

Ns

وزن ماهیچه دست

4/199±4/404

4/174±4/449

4/151±4/404

4/109±4/449

4/175±0/449

Ns

وزن سر دست و بازو

c

0/704±4/411

a

4/040±4/490

b

0/779±4/410

a

0/159±4/494

a

0/941±4/410

*

وزن دنده

0/449±4/444

0/094±4/447

0/404±4/444

0/449±4/444

0/105±4/444

Ns

وزن راسته

4/405±4/074

4/107±4/044

4/044±4/000

4/440±4/004

0/994±4/009

Ns

وزن قلوه گاه

a

4/111±4/415

4/110±4/440

4/775±4/440

4/711±4/440

وزن کعب و گرد ران

b

a

a

a

4/411±4/447

**

59/191±0/971

59/191±0/971

59/191±0/971

59/191±0/971

59/191±0/971

Ns

وزن ماهیچه ران

b

4/554±4/409

a

4/594±4/404

b

4/550±4/404

b

4/541±4/404

a

4/514±4/401

*

وزن پیش سینه

4/400±4/444

4/191±4/471

4/511±4/451

4/750±4/454

4/401±4/457

Ns

وزن بدن خالی

07/444±4/001

07/994±4/141

01/010±4/147

01/011±4/170

01/479±4/457

Ns

درصد بازده الشه

01/001±0/477c

54/470±0/044c

54/414±0/490b

50/511±0/444b

50/919±0/044a

*

بازده خالص الشه

57/140±4/909

54/547±4/471

57/109±4/710

57/701±4/711

59/941±4/141

Ns

a

a

b

b
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بیشترین میانگین وزن کل چربی بدن برابر با 9/74

در این مطالعه می باشد ( .)P>4/45بیشترین میانگین

کیلوگرم مربوط به نژاد قزل و کمترین مقدار برابر با

حداقل مربعات وزنکل چربی الشه مربوط به دورگ

 4/174کیلوگرم مربوط به دورگ های آرخارمرینوس×

های آرخارمرینوس× قزل و کمترین آن مربوط به نژاد

قزل بود .بررسی جدول  0بیانگر وجود اختالف معنی

قزل بود .این نتیجه نشان دهندۀ مطلوبیت الشه در نژاد

دار برای وزن کل چربی بدن در بین بره های مورد

قزل نسبت به آمیخته های مورد مطالعه در پژوهش

استفاده در این مطالعه می باشد ( .)P>4/45در این

حاضر می باشد .خالداری و همکاران ()4447

در

پژوهش احتماالً معنی دار بودن این صفت در بین ترکیب

مطالعات خود به نتایج مخالف با تحقیق حاضر دست

های ژنتیکی مورد استفاده بیانگر تأثیر وزن دنبه در

یافتند اما نتایج بدست آمده توسط تایتی ( )4441با

محاسبۀ این صفت و آنالیز آماری آن می باشد .معنی

نتایج این تحقیق مطابق بود .با افزایش طول مدت پروار

دار بودن اثر ترکیب ژنتیکی بر این صفت با نتایج

میزان چربی الشه افزایش می یابد که مورد قبول

گزارش شده توسط خالداری و همکاران ()4447

فروشندۀ گوشت و مصرف کننده نیست .زیرا بهای

مطابقت داشت و با نتایج تایتی ( )4441مغایر بود.

هرکیلو گرم چربی کمتر از گوشت لخم است .از سویی

بیشترین میانگین وزن چربی الشه برابر با 0/095

هم هرچه نسبت گوشت در الشه فزونی یابد ارزش

کیلوگرم مربوط به آمیخته های آرخارمرینوس× قزل و

اقتصادی آن افزایش می یابد .لذا این نسبت از جمله

کمترین مقدار برابر با  4/115کیلوگرم مربوط به نژاد

صفاتی است که در بهبود کیفیت الشۀ دام از اهمیت

قزل بود.جدول ( )0نمایانگر وجود اختالف معنی دار

فراوانی برخوردار است.

برای وزن چربی الشه در بین بره های مورد استفاده
جدول  -5میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات کیفی الشه و سطح معنی داری اثر ترکیب ژنتیکی بر صفات
ترکیب ژنتیکی
صفات

آرخارمرینوس×

آرخارمرینوس×

قزل

مغانی

بلوچی× قزل

بلوچی× مغانی

قزل

سطح
معنی
داری

وزن گوشت

7/074±4/014

7/451±4/049

4/444±4/047

4/491±4/050

7/441±4/049

ns

وزن استخوان

4/157±4/451a

4/045±4/451a

4/144±4/449a

4/011±4/444b

4/144±4/454a

*

وزن چربی بین عضالت

4/449±4/054

0/975±4/010

0/170±4/057

0/114±4/045

0/404±4/044

ns

وزن چربی زیر جلدی

4/044±4/474

4/540±4/444

4/514±4/440

4/504±4/444

4/045±4/444

ns

وزن چربی سطح ران

4/079±4/440

4/449±4/454

4/549±4/457

4/570±4/440

4/059±4/441

ns

وزن چربی اطراف کلیه

4/050±4/405b

4/104±4/455c

4/044±4/401c

4/001±4/404a

4/444±4/400c

*

وزن چربی اطراف روده

4/914±4/490b

4/740±4/419c

4/171±4/490c

0/459±4/414a

4/449±4/494c

*

کل چربی بدن

4/701±4/594b

4/947±4/505b

1/009±4/551ab

9/010±4/444a

9/775±4/505a

**

کل چربی الشه

0/747±4/700

0/110±4/479

1/004±4/495

0/100±4/944

0/041±4/479

ns

نسبت چربی زیر جلدی به چربی بین عضالنی

4/440±4/404

4/474±4/414

4/147±4/417

4/414±4/417

4/459±4/414

ns

نسبت گوشت به استخوان

4/971±4/001

4/971±4/015

4/711±4/011

1/041±4/019

1/404±4/015

ns

نسبت گوشت به چربی

5/401±4/114a

0/411±4/414a

4/144±4/410a

4/745±4/494b

4/715±4/479b

*

 nsغیر معنی دار ** ،معنی داری در سطح  * ،4/40معنی داری در سطح  ،4/45حروف غیر مشابه بیانگر معنی داری در سطح  **** 4/45توان
آزمون بوسیله رویه ) (POWERGLMنرم افزار ) SAS(9.1مورد بررسی قرار گرفته است.
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مشرف قهفرخی ،شجاع و ...

بیشترین میانگین نسبت گوشت به چربی الشه برابر با

نتیجه گیری

 0/044مربوط به دورگ های آرخارمرینوس× قزل و

به طور کلی بین تیمارها در صفات رشد اختالف معنی

کمترین مقدار برابر با  4/707مربوط به دورگ های

داری مشاهده نگردید .گروه بلوچی× مغانی نسبت به

بلوچی× مغانی بود .جدول  0بیانگر وجود اختالف معنی

دیگر تیمارها در صفت عرض ژیگو ( )Bعمکرد بهتری

دار برای نسبت گوشت به چربی در بین بره های مورد

داشتند .از نظر وزن دنبه نژاد قزل با دیگر گروهها

استفاده در این تحقیق می باشد ( .)P>4/45بیشترین

اختالف بسیار معنی داری داشت و همچنین معنی داری

میانگین حداقل مربعات نسبت گوشت به چربی مربوط

بازده الشه متأثر از وزن دنبه بود.کل چربی الشهی

به دورگ های آرخارمرینوس× قزل و کمترین آن

آمیخته های ایرانی و نژاد قزل به طور معنی داری باال

مربوط به دورگ های بلوچی× مغانی بدست آمد.

تر از دیگر تیمارها مشاهده گردید .برای نسبت گوشت

آمیخته های آرخارمرینوس× مغانی نیز در ردۀ دوم

به چربی نیز نژاد قزل و بلوچی× مغانی عملکرد ضعیف

قرار داشتند .علت اصلی آن کمتر بودن حجم دنبه در

تری نسبت به آمیخته های آرخارمرینوس داشتند کهاین

ترکیب های آمیختۀ آرخارمرینوس می باشد .معنی دار

نتیجه با حجم زیاد دنبه در نژاد های ایرانی مرتبط می

بودن اثر ترکیب ژنتیکی بر این صفت با نتایج گزارش

باشد.

شده توسط خالداری و همکاران ( )4447مغایرت داشت
و با نتایج تایتی ( ،)4441عبدالّه و همکاران ()4441

سپاسگزاری

مطابق بود.

بدینوسیله از کلیۀ کارکنان ایستگاه تحقیقاتی خلعت
پوشان که در انجام عملیات این تحقیق مارا یاری
نمودند ،تشکر و قدردانی می گردد.
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