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 ١٦٢هاي آميخته قزل و مهربان با استفاده از  گري بر صفات رشد و ترکيب الشه بره آميختهاثر 

 نژادهاي مذکور در دو سال ي هاي دو جانبههاي حاصل از تالقي هاي نر خالص و بره راس از بره

هاي نر  هاي خالص مهربان، خالص قزل، آميخته چهار گروه ژنتيكي شامل بره. متوالي بررسي شد

چر  پرواربندي به صورت تلفيقي از چراي آزاد از پس. ماده قزل بودند×ماده مهربان و نر مهربان×قزل

داري  گري تاثير معني آميخته.  روز انجام شد٨٤مزارع گندم، جو، يونجه و تغذيه با کنسانتره به مدت 

ميانگين حداقل مربعات ). P<0.01(بر افزايش وزن روزانه، درصد الشه و برخي از اجزا الشه داشت 

)  گرم در روز٥/٢٥٦(ماده مهربان باالترين ×هاي آميخته حاصل از نر قزل افزايش وزن روزانه در بره

وزن کل دنبه و درصد آن در . بود)  گرم در روز٠/٢٢٢(ترين   هاي خالص مهربان پايين و در بره

ليه، قلب، روده و محوطه شكمي مجموع چربي دور ک. داري نداشت چهار گروه ژنتيکي تفاوت معني

اما درصد چربي داخلي نسبت  )P<0.05(داري باالتر از مهربان خالص بود  ها به طور معني در آميخته

و سن شروع پروار ) P<0.05(اثر نژاد . داري نداشت ها، تفاوت معني به وزن الشه در بين گروه

)P<0.01 (درصد ران و راسته، وزن و درصد سردست، گري بر تاثير آميخته. دار بود بر وزن ران معني 

و در ) P<0.05(دار  اثر ژنوتيپ بر سطح مقطع راسته معني .دار نبود گاه معني سينه و قلوه درصد پيش

درصد ماده . ميش قزل باالترين بود×هاي حاصل از قوچ مهربان مهربان خالص کمترين و در آميخته

سال ×اثر متقابل ژنوتيپ. داري نداشت فاوت معنيها ت  چربي الشه در بين گروهخشک، پروتئين و

  .دار نبود براي هيچکدام از صفات معني

  

  .گري، گوسفند قزل، مهربان، رشد، ترکيب الشه  آميخته:هاي کليدي هواژ

  

  مقدمه
هاي مناسب،  در صورت استفاده از نژادها و تالقي

گوسفندان عملكرد هاي بهبود  گري يکي از روش آميخته
ربندي تلفيقي با استفاده از مرتع و کنسانتره پروا. است

هاي پرواربندي و قيمت  هاي کاهش هزينه يکي از راه
شناسايي پتانسيل ژنتيکي . تمام شده گوشت است

هاي  هاي گوسفندان ايراني و ايجاد آميخته اکوتيپ
  داشته  االتريب بازدهي  شرايطي  چنين  مناسب که در 

ودآوري پرواربندي گوسفند تواند در افزايش س  مي،باشند
هاي فراواني در  هاي گذشته، پژوهش در سال. موثر باشد

گري گوسفندان ايراني با نژادهاي  ي آميخته زمينه
بر اساس نژاد و نوع تالقي، نتايج  ومختلف انجام شد 

بسيار متنوعي در مورد ميزان هتروزيس صفات مختلف 
 ;Farid, 1988; Kashan, 1993)گزارش شده است

Kashan et al, 2005; Miraei-Ashtiani et al., 2003; 
Saatchi et al., 2005) .  
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هاي  يني با قوچهاي ورام گري ميش در آميخته
هاي آميخته   افزايش وزن بره،افشاري، مغاني و شال

تبديل  اما در ضريب ،بودهاي خالص وراميني  باالتر از بره
الص تفاوت هاي آميخته سه نژاد مذکور و وراميني خ بره

 ,.Miraei-Ashtiani et al)داري مشاهده نشد معني

 نيز حاکي از تاثير Satchi et al. (2005)نتايج . (2003
هاي حاصل از  گري بر صفات رشد آميخته مثبت آميخته

. هاي کردي است هاي شال، مغاني و افشاري با ميش قوچ
در مواردي براي برخي صفات هتروزيس منفي گزارش 

  ).Farid, 1988(شد 
et al. Momani Shaker (2002)گري   در آميخته

هاي رومانف و شاروله گزارش  هاي آواسي با قوچ ميش
دار رشد،  گري موجب بهبود معني كردند كه آميخته

ضريب تبديل غذايي، درصد قطعات با ارزش الشه و 
 يك كيلوگرم گوشت در ي كاهش قيمت تمام شده

.  شاروله شد×و آواسي رومانف ×هاي آميخته آواسي بره
بر اساس گزارش اين محققان، وزن دنبه نيز در اثر 

گري به ميزان چشمگيري کاهش يافت و از  آميخته
 کيلوگرم در ٥٦/٠ کيلوگرم در آواسي خالص به ٧٤/٢
هاي   کيلوگرم در بره٤٣/٠ شاروله و ×هاي آواسي بره

رومانف رسيد، اما از لحاظ درصد الشه بين ×آواسي
. داري وجود نداشت خالص و آميخته تفاوت معنيهاي  بره

هاي  بر روي بره Vacca et al. (2008) در مطالعه
موفلون، كه  × هاي سردا شيرخوار خالص سردا و آميخته

گري   روزگي كشتار شده بودند، آميخته٤٠در سن 
موجب افزايش درصد الشه، كيفيت و كميت گوشت، 

  .بودافزايش گوشت لخم و كاهش كلسترول شده 
رشد و قطعات الشه در ميزان هتروزيس براي 

هاي مختلف، متنوع گزارش شده است  ها و جمعيت تالقي
(Unal et al., 2006; Kashan, 1993; Kashan et al., 
2005; Bunch et al., 2004; burke et al., 2003; 

snowder et al., 2003) .بويي گري نژاد پلي آميخته 
)Pelibuey(ك تاثير لامبويه و سافو مكزيك با ر

و  داري بر درصد قطعات با ارزش الشه نداشت معني
بويي  رامبويه نسبت به پلي×بويي هاي آميخته پلي بره

سافولك، كمترين گوشت ×بويي هاي پلي خالص و آميخته
 ,.Gutie´rrez et al)لخم و بيشترين چربي را داشتند

 گري بر اساس نتايج محققان مذكور، آميخته. (2005
داري بر كاهش ميزان كلسترول گوشت داشت  تاثير معني

 در ٢٧٨(ها به طور چشمگيري كمتر بود  و در آميخته
، اما از نظر رطوبت، )ليتر  ميلي گرم در دسي٤١٢برابر 

داري  پروتئين خام، چربي كل و مواد معدني تفاوت معني
 توليد يك كيلوگرم ي هزينه.  بين دو گروه وجود نداشت

  کروکس وايت هاي آميخته سنت هرگوشت در ب

(St Croix White)× در ٧٣/٣( داري دورپر تفاوت معني 
 كروكس خالص داشت  با سنت) دالر٠٨/٤برابر 

(Godfrey & Weis, 2005).  
 و گري بر رشد هدف اين تحقيق بررسي تاثير آميخته

گري دوجانبه  هاي حاصل از آميخته ترکيب الشه بره
  . بودگوسفندان قزل و مهربان 

  
  ها مواد و روش

گري بر صفات رشد و ترکيبات الشه  آميختهاثر 
 ٨٤هاي قزل و مهربان در يک دوره پرواربندي  آميخته

هاي  هاي نر حاصل از تالقي روزه با استفاده از بره
 نژادهاي مذکور، در دو سال متوالي در ي دوجانبه

ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز 
چهار گروه ژنتيکي مورد بررسي . بررسي قرار گرفتمورد 

 ×و قزل) MM(مهربان  ×هاي خالص مهربان شامل بره
ماده ×هاي آميخته حاصل از نر قزل ، بره)GG(قزل 

ماده × نر مهربانهاي حاصل از تالقي  برهو) GM(مهربان 
 راس بره ٤٣ و ٣٢، ٤٦، ٤١، به ترتيب شامل )MG(قزل 

 ٢٧٩±٤/١٩ها در شروع پروار  متوسط سن بره. نر بودند
.  کيلوگرم بود٢/٤٠±١/٦ متوسط وزن آنها روز و

 به مدتها به صورت گروهي و   گروهي پرواربندي کليه
  . روز انجام شد٨٤

 پرواربندي به صورت تلفيقي و با استفاده از چراي 
آزاد از پس چر گندم و جو، يونجه و تغذيه دستي با 

ها در آغل انجام  زن برهکنسانتره به ميزان دو درصد و
درصد ١٤ درصد جو، ٧٠کنسانتره مصرفي حاوي . شد

 درصد سبوس گندم، ٧ درصد يونجه، ٨کنجاله پنبه، 
 ١٤٣.  درصد فسفات کلسيم بود٣/٠ درصد نمک و ٧/٠

 آزمايش ظرف حداکثر ها پس از پايان دوره راس از بره
بندي شده و وزن الشه و قطعات  يک هفته کشتار و قطعه

، مقدار چربي محوطه شكمي، دور قلب و كليه، وزن آن
پس از . گيري شد دنبه و ترکيب شيميايي الشه اندازه

 بدون استخوان، گوشت و دنبه ي ها از الشه کشتار بره
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گيري شد و در آزمايشگاه  آنها پس از چرخ کردن نمونه
گيري  درصد ماده خشک، پروتئين و چربي گوشت اندازه

 ساعت نگهداري الشه در دماي ٢٤پس از كشتار و . شد
گراد، دنبه از الشه جدا شد و سپس   درجه سانتي٤

، الشه به دو قسمت تقسيم ١٣ و ١٢حدفاصل دنده هاي 
سپس محيط سطح مقطع راسته روي كاغذ روغني . شد

با ماژيك نازك مشخص شد و سطح مقطع راسته با 
ول  ط.گيري شد  اندازه)Planimeter (استفاده از پالنيمتر

 و ١٢هاي  عرض سطح ماهيچه الشه حد فاصل دنده و
 در همين ناحيه زيرجلدي ضخامت چربي ، همچنين١٣

  . گيري شد با کوليس اندازه
مورد بررسي شامل افزايش وزن روزانه، وزن و صفات 
 سرد، وزن دنبه، نسبت وزن دنبه به وزن ي درصد الشه

 وزن الشه، نسبت وزن دنبه به وزن زنده پيش از کشتار،
کل چربي دور قلب، کليه و محوطه شکمي، ضخامت 
چربي زيرجلدي، وزن و درصد ران، وزن و درصد دست، 

تجزيه . گاه بود سينه و قلوه وزن و درصد راسته، وزن پيش
 ي  و رويهSASها با استفاده از نرم افزار  آماري داده

انجام شد و ميانگين ) GLM(حداقل مربعات عمومي 
ات مورد بررسي با يکديگر مقايسه حداقل مربعات صف

ها به   مورد استفاده براي تجزيه دادهمدل آماري. شدند
  :صورت زير بود
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yijk هر يک از مشاهدات مربوط به صفات مورد ،
، اثر yearj ام، Iاثر ژنوتيپ  Gi ، اثر ميانگين؛µ بررسي؛
 اثر سن و وزن  به ترتيب w وage؛ )داراي دو سطح (سال

 به ترتيب ضرايب تابعيت صفات b و a آزمايش،در شروع 
، اثر eijk و آزمايشمورد بررسي از سن و وزن شروع 

سال نيز ×اثر متقابل ژنوتيپ. خطاي آزمايشي هستند
هاي دو سال به طور جداگانه نيز  بررسي شد و داده

تجزيه شدند و در صورت لزوم نتايج تجزيه جداگانه 
   .د تحليل قرار گرفتر هر سال نيز موهاي داده

  
   و بحثجيانت

 )١( دنبه در جدول ي نتايج مربوط به رشد و اندازه
اثر سال و گروه ژنتيكي بر متوسط . نشان داده شده است

اثر سن در . )p<0.0001(دار بود  افزايش وزن روزانه معني
 اما ،دار نبود شروع آزمايش بر افزايش وزن روزانه معني

داري داشت  ها تفاوت معني ليه بين گروهوزن او
)p<0.01( .ميش ×هاي حاصل از تالقي قوچ قزل بره

افزايش وزن روزانه را داشتند که به طور مهربان باالترين 
اما ) P<0.01(داري باالتر از مهربان خالص بود  معني

. دار نبود تفاوت آنها با قزل خالص از نظر آماري معني
وزن کمتري از قزل خالص  افزايش MGهاي  آميخته

دار   معنيGM و GGهاي خالص  داشتند و تفاوت بين بره
 ميش مهربان موجب افزايش وزن ×تالقي قوچ قزل. نبود

 ميش قزل شده است، ×بيشتري از تالقي قوچ مهربان
هاي حاصل از تالقي قوچ مهربان و ميش  همچنين بره

 رشد کمتري قزل نسبت به بره هاي خالص قزل سرعت
گري  هاي آميخته شتند بنابراين الزم است که در برنامهدا

نژادهاي پدري و مادري به درستي تعيين شوند تا 
بر اساس نتايج . حداکثر هتروزيس و بازدهي به دست آيد

به دست آمده، تالقي نر قزل با ماده مهربان موجب بهبود 
 نتايج تجزيه. شود شود اما عكس آن توصيه نمي رشد مي

. هاي دو سال مشابه نتايج ذكر شده بود دهجداگانه دا
ها در سال اول  ي ژنوتيپ متوسط افزايش وزن روزانه كليه

ي آنها در هر دو سال يكسان بود و اثر   اما رتبه،باالتر بود
  . دار نبود متقابل ژنوتيپ و سال معني

گري در  نتايج مشابهي در مورد تاثير مثبت آميخته
 محققان گزارش شده افزايش رشد، توسط بسياري از

، et al. Momani Shaker (2002) در بررسي .است
شاروله ×هاي آواسي  آميختهي متوسط افزايش وزن روزانه

با )  گرم در روز٣١١ و ٢٣٤به ترتيب (رومانف ×و آواسي
تفاوت بسيار )  گرم در روز٢٠٧(خالص  آواسي
  کروکس وايت گري سنت آميخته . داري داشته است معني
هاي آميخته را نسبت به  پر، سرعت رشد برهبا دور
داري افزايش داد، به  كروكس خالص به طور معني سنت

هاي   كيلوگرم در بره۳۰نحوي كه زمان رسيدن به وزن 
 روز ۹/۱۱۸±۴/۷آميخته هاي   و در بره۱۵۳±۸/۶ ،خالص

 دو گروه ژنتيكي به ترتيب ي و افزايش وزن روزانه
 ,Godfrey & Weis)د گرم بو۱/۱۲۵±۷/۴ و ۳/۴±۱/۱۰۸

 Phillips et al.  (2005) که توسط پژوهشيدر . (2005
مانف، تکسل و کروکس با رو گري سنت بر روي آميخته

  خالص   کروکس   سنت هاي  بره   شد،   انجام   پي پولي
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  هاي ژنتيكي  ميانگين حداقل مربعات و خطاي معيار صفات رشد و الشه گروه‐۱جدول 
  گروه ژنتيكي  

  GG GM MG MM 
  ۴۱)۳۴(  ۴۳) ۴۲(  ۳۲) ۳۱(  ۴۶) ۳۵( ∗تعداد مشاهده

  ١٢/٢٧٦±٥٤/٢  ٠٧/٢٧٩±٥٨/٢  ٣٤/٢٧٩±٠٧/٣  ٢٢/٢٨١±٧٠/٣  )روز(سن اوليه 
  ٧٨/٣٧±٧٦/٠  ٧٤/٤١±٧٥/٠  ١٠/٤٠±١٤/١  ٠٥/٤١±٠٦/١  )کيلوگرم(وزن اوليه 

  ٢٧/٥٥±٩٠/٠  ٤٠/٦١±٩٧/٠  ٠١/٦١±٤٩/١  ٩٣/٦١±٣٨/١  )کيلوگرم(وزن زمان كشتار 
  b١٦/١٨±٥٠/٠  a٥٨/١٩±٤٧/٠  a٩٩/٢٠±٥٤/٠  a٨٢/٢٠±٤٥/٠  )کيلوگرم(کل افزايش وزن 

  b٠٢/٢٢٢±٠/٦  a٣١/٢٣٩±٧١/٥  a٥٣/٢٥٦±٥٤/٦  a٤١/٢٥٤±٤٨/٥  )گرم(افزايش وزن روزانه 
  b٣٢/٥١ ± ٣٦/٠  ۳۲/۰± ab٩٨/٥٠  a٣٦/٥٠± ٣٦/٠  ١٣/٥٠ a±۳۴/۰  درصد الشه سرد

  ١٦/٥ ±٢٠/٠  ٣٠/٥ ±١٨/٠ ١٧/٥ ±۲۰/۰  ٥٢/٥ ±١٩/٠  )كيلوگرم(وزن دنبه 
  ٤٨/٨ ±٣١/٠  ٤٤/٨ ±٢٨/٠  ٢٣/٨ ±۳۲/۰  ٥٧/٨ ±٣٠/٠  (%)وزن دنبه به وزن زنده 
  ٤٩/١٦ ±٥٨/٠  ٥٠/١٦ ±٥٢/٠  ٣١/١٦ ±٥٩/٠  ٠٧/١٧ ±٥٦/٠  (%)وزن دنبه به وزن الشه 

  .اعداد داخل پرانتز تعداد مشاهدات براي صفات كشتاري هستند∗
  ).p<0.05(ها است  دار بين گروه  تفاوت معنيي شان دهندهحروف غيرمشابه در هر رديف ن∗∗

  

کمترين افزايش وزن و بدترين ضريب تبديل را داشتند، 
داري وجود  اما بين چهار گروه آميخته تفاوت معني

، al. Gokdal et (2004) بر اساس گزارش. نداشت
هاي خالص  افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل بره

  ال دو فرانسهاي آنها با  آميختهو  (Karakas)كاراكس 

(Ile de France) داري نداشت و آكرامان تفاوت معني.  
داري بر درصد الشه داشت  گري تاثير معني آميخته

)P<0.05 (هاي مهربان خالص و  به نحوي که در بره
، باالتر از قزل خالص و آميخته بود اما MGهاي  آميخته

 MG  وMM و همچنين بين GM و GGتفاوت بين 
دار  اثر سال بر درصد الشه معني ).١جدول(دار نبود  معني
). p<0.01(سال معني دار بود × اما اثر متقابل نژاد،نبود

دار نبود و درصد  ها معني در سال دوم تفاوت بين گروه
 درصد بود، ۶۵/۵۰ تا ۱۷/۵۰الشه در چهار گروه ژنتيکي 

 ۹۲/۵۲(ها بيشتر بود  اما در سال اول اختالف بين گروه
داري  ، اما از لحاظ معني)GM براي ۹۲/۴۹ و MMبراي 

ها  روند آن مشابه نتايج حاصل از تجزيه توام کل داده
بويي مكزيك با رامبويه و  گري نژاد پلي آميخته .بود

 و همچنين (Gutie´rrez et al., 2005)سافولك 
 Momani)گري آواسي با شاروله و رومانف آميخته

Shaker et al., 2002)داري بر وزن الشه سرد   تاثير معني
، Kashan et al. (2005)  اما در بررسي،و گرم نداشت

و ) ٢/٥٣(%زل ×هاي زندي درصد الشه در آميخته

داري كمتر از زندي  به طور معني) ١/٥٠(%شال  ×زندي
 Godfrey & Weisدر مطالعه . بود) ٢/٥٨(%خالص 
 نتهاي خالص س الشه در بره، وزن و درصد (2005)

هاي سنت  داري با آميخته كروكس وايت تفاوت معني
 ٣/٤١ در برابر ٨/٤١(دورپر نداشت × كروكس وايت 

 .Cloete et alبر اساس نتايج گزارش شده توسط ). درصد
  هاي گري ميش هاي دورپر با قوچ ، در آميخته(2007)

 و  )Merino Landsheep (مرينو الندشيپ ال دوفرانس،
 در دو سال )SA Mutton Merino (سا ماتن مرينو

  بود، روز٢٥١±٤متوالي، در سال اول که سن کشتار 
 اما ،ها بيشتر بود  دورپر خالص از آميختهدرصد الشه در

تر انجام شده بود  ها سريع در سال دوم كه كشتار بره
 خالص هاي  برهداري بين ، تفاوت معني) روزگي۴±۱۶۹(

 درصد براي ۹/۴۰ تا ۵/۴۰(ها وجود نداشت  و آميخته
 El Fadili ). درصد براي دورپر خالص۶/۴۱ها و  آميخته

et al. (2001)هاي  برهكه در مقايسه با  ، گزارش كردند
هاي   خالص، وزن كشتار آميخته)Timahdite (تيماديت
 ×دومن(دومن و ×، تيماديت)D’man (دومن×تيماديت
 به (Merinos precoce)مرينوس پرکوک  ×)تيماديت
 درصد افزايش يافته و دومن ۷/۱۰ و ۹، ۶/۴ترتيب، 

  .خالص كمترين وزن كشتار و وزن الشه را داشته است
ميانگين حداقل مربعات وزن دنبه و نسبت وزن دنبه 
به وزن زنده يا وزن الشه بين چهار گروه ژنتيکي مورد 
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 با توجه به .)۱جدول  (نداشتداري  بررسي تفاوت معني
آن كه دنبه در هر دو نژاد نسبتاً بزرگ است، اين نتيجه 

سال در مورد ×اثر متقابل نژاد. رسد منطقي به نظر مي
دار نبود اما در مجموع  هيچکدام از صفات ذکر شده معني
 ٠/٥ در برابر ٥٧/٥(در سال اول متوسط وزن دنبه 

ار و نسبت وزن دنبه به وزن زنده پيش از کشت) کيلوگرم
اين ). p<0.05(باالتر بود )  درصد٠٤/٨برابر  در ٨١/٨(

  .Momani Shaker et alنتيجه متفاوت از گزارش
گري نژاد آواسي با نژادهاي  در مورد آميخته (2002)

 که وزن دنبه آواسي خالص ،بدون دنبه اروپايي است
 ٥٦/٠رومانف ×، آواسي) درصد٧٤/١٣( کيلوگرم ٧٤/٢

 کيلوگرم ٤٣/٠شاروله ×و آواسي)  درصد٦٥/٢(کيلوگرم 
 دنبه ي كاهش اندازه. گزارش شده است)  درصد٧٦/١(

دان نگري گوسف ر آميختهد Gokdal et al. (2004)توسط 
 شد دوفرانس گزارش ل ترکيه با انژاد کاراکاس

  ). كيلوگرم٩٦/٠±٢٢/٠ در برابر ٨٤/٢±٢٤/٠(
 شامل چربي حفره بطني، داخليمجموع کل چربي 

هاي خالص و  لب، روده و کليه بين برهچربي دور ق
مقايسه ميانگين حداقل مربعات . دار نبود آميخته معني

هاي مهربان خالص   در برهداخلينشان داد که چربي 
 هاي قزل خالص و دو گروه داري با بره نيتفاوت مع
داري  ها تفاوت معني اما بين ساير گروه. داردآميخته 

هاي حاصل از  ميختههمچنين آ. )٢جدول (مشاهده نشد 
هاي   ميش مهربان ذخيره چربي کمتري از بره×قوچ قزل

از . دار نبود خالص قزل داشتند اما تفاوت آنها معني
ها  ي به وزن الشه بين گروهداخللحاظ نسبت کل چربي 

اين نتيجه با گزارش . داري وجود نداشت معنيتفاوت 
Farid (1988)که بر اساس آن چربي ، مطابقت دارد 

هاي   درصد بيشتر از بره٩/٧ها حدود  اخلي در آميختهد
 هم به علت باالتر بودن چربي افزايش چربي. خالص بود
شکمي بود چون چربي دور کليه و قلب به محوطه 
در بررسي .  درصد کاهش يافته بود٤/٤ و ٤/١ترتيب 

Kashan et al. (2005)گري نژادهاي  ، در آميخته
ه نسبت به زندي و شال زندي، وزن دنب×شال و زل ×زل

 درصد كاهش يافت، اما چربي ٥٠خالص حدود 
 درصد بيشتر از ٢٥ها حدود  زيرجلدي در آميخته
بر اساس نتايج ). p<0.01( نژادهاي خالص بود

Gutie´rrez et al. (2005) تفاوت بين چربي داخلي در ،

هاي آنها با رامبويه و سافولک   و آميختهبويي خالص پلي
  .وددار نب معني
  

 ميانگين حداقل مربعات و خطاي معيار صفات ‐۲جدول
  مربوط به ذخيره چربي

  گروه 
 ژنتيکي

  کل چربي 
  )گرم( داخلي

  نسبت چربي 
  (%)داخلي به الشه 

ضخامت چربي 
  )mm(زيرجلدي 

GM ٠/٦٠±a٣١/٠  ٣٧/٢ ±١٨/٠  ٣/٧٦٨±a٣٠/٧  
GG  ٠/٥٦±a٣٠/٠  ٣٦/٢ ±١٦/٠  ١/٧٨٣±b٤٠/٦  

MG ٦/٥٢±a٢٧/٠  ١٨/٢ ±١٥/٠  ٧/٦٩٦±ab٧٨/٦  

MM٢/٥٩±b٣١/٠  ٩٣/١ ±١٥/٠  ٦/٦١٠±a٥٩/٧  

  
هاي مورد   در بين گروهجلديضخامت چربي زير

هاي خالص قزل و   و بره)P<0.05(دار بود  بررسي معني
مهربان به ترتيب کمترين و بيشترين ضخامت چربي را 

هاي   و در دو گروه آميخته تقريباً حد وسط برهندداشت
هاي مهربان  هاي قزل با ميش قي قوچتال. خالص بود
مهربان خالص موجب کاهش چربي زيرجلدي نسبت به 

 اما تالقي قوچ مهربان و ميش قزل ضخامت چربي را ،شد
 افزايش داد ولي GG نسبت به MGهاي  در بره
نتايج مشابهي . دار نبود هاي مشاهده شده معني تفاوت

كه  ، گزارش شده استCloete et al. (2006) توسط 
چربي زيرجلدي در ناحيه دنده سيزدهم و همچنين 

هاي آميخته به طور  هاي سوم و چهارم در بره دنده
 ۷۶/۱ تا ۶۲/۱(داري كمتر از دورپر خالص بود  معني
متر در دورپر   ميلي۱۶/۲ها و   در آميختهمتر ميلي
 Momani و Godfrey & Weis (2005)اما ، )خالص

Shaker et al. (2002)گري  ردند كه آميخته گزارش ك
    .بر ضخامت چربي پشت نداشته استداري  تاثير معني

 بر )P<0.01(و سن شروع پروار ) P<0.05(اثر نژاد 
 اما نسبت ران .دار بود وزن کل و وزن گوشت ران معني

اثر ). ٣جدول (ها مشابه بود  به وزن الشه در کليه گروه
 و درصد  سال براي وزن×سال و اثر متقابل گروه ژنتيکي

 وزن ران اي براي آناليز آماري جداگانه. دار نبود ران معني
و وزن گوشت ران تصحيح شده براي وزن الشه نيز انجام 

) وزن الشه به عنوان کوواريت در مدل قرار داده شد(شد 
داري وجود  که در اين حالت نيز تفاوت آماري معني

اثر ژنوتيپ بر مقدار و درصد گوشت ران . نداشت
و در قزل خالص باالتر از سه گروه ) p<0.05(دار  يمعن



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ دوره ايران، علوم داميمجله   ۶۴

هاي مهربان را اندكي  گري وزن ران بره آميخته. ديگر بود
  . دار نبود افزايش داد، اما از لحاظ آماري معني

ها از لحاظ مقدار و درصد چربي جدا  تفاوت بين گروه
مقدار و درصد . بود) p<0.05(شده از ران معني دار 

از . ص كمتر از سه گروه ديگر بودچربي در قزل خال
طرف ديگر ميزان چربي ران در مهربان خالص، باالتر بود 
اما در اثر تالقي ميش مهربان با قوچ قزل درصد چربي 

اين . داري كاهش يافت هاي آميخته به طور معني ران بره
دهد كه اگرچه وزن و درصد ران در اثر  نتيجه نشان مي

  اما درصد چربي ران،داشتگري تغيير چنداني ن آميخته
 كه در كيفيت و بازارپسندي گوشت موثر ،كاهش يافت
  .خواهد بود

ها  از لحاظ وزن سردست و درصد آن در بين گروه
، اما اثر وزن )٤جدول (دار وجود نداشت  تفاوت معني

اثر سال بر درصد سردست . دار بود اوليه بر آن معني
   سال براي× ژنوتيپاما اثر متقابل) p<0.01(دار بود  معني

گري  آميختهتاثير . دار نبود هيچکدام از دو صفت معني
اما از لحاظ ) P<0.05(دار بود  بر سطح مقطع راسته معني

درصد راسته و درصد گوشت راسته به وزن الشه بين 
بر اساس نتايج . داري وجود نداشت گروه ها تفاوت معني
طح  از لحاظ سMG و GG ،GMهاي  حاصل، تفاوت بره
 به طور MMهاي  دار نبود اما در بره مقطع راسته معني

افزايش سطح . داري کمتر از سه گروه ديگر بود معني
 توليد ي مقطع راسته و محيط دور ران نشان دهنده

 Godfrey & Weisگوشت بيشتر در الشه است كه توسط
 سنت كروكس با دورپر نيز گري ، در آميخته(2005)

ل براي هيچکدام از صفات اثر سا. گزارش شده است
سينه و  از لحاظ وزن و درصد پيش. دار نبود مذکور معني

هاي مورد بررسي وجود نداشت  گاه تفاوتي بين گروه قلوه
گاه در دو سال  اما درصد پيش سينه و قلوه) ٤جدول (

  ).P<0.01(متفاوت بود 
  

   گروه هاي ژنتيكي ميانگين حداقل مربعات و خطاي معيار وزن و درصد ران در‐٣جدول 
  درصد چربي ران  )گرم( مقدار چربي ران  درصد گوشت ران  )كيلوگرم( مقدارگوشت ران  درصد ران  )كيلوگرم(وزن ران   گروه ژنتيكي

GG ۰۵/۰±a۳۵/۴  ٠٦/٠  ٤١/١٣ ±١٣/٠±a۰۳/۳  ٧٢/٠±a۹/۶۹  ٢/٣٣±b٧/٠  ٧/٥٢٣±b٠٢/١٢  
GM ٠٦/٠±ab۲۳/۴  ٠٦/٠  ٤٦/١٣ ±١٣/١±b۸۵/۲  ٧٠/٠±b۷/۶۷  ١/٣٣±a٧/٠  ٨/٥٩٨±a٢٢/١٤  
MM ٠٥/٠±b۱۸/۴  ٥٣/١٣ ±١٣/٠  ۰۶/۰±ab۸۱/۲  ٧٣/٠±b٩/٣٤  ٠/٦٧±a٧/٠  ٨/٦٤٣±a٢٣/١٥  
MG ٠٥/٠±b۱۷/۴  ٠٦/٠  ٢١/١٣±١٢/٠±b۹۰/۲  ۷۲/۰±ab۰/۶۹  ٠/٣٤±ab٧/٠  ٢/٥٤٧±b٩٨/١٢  

  
   ميانگين حداقل مربعات و خطاي معيار اجزا الشه در گروه هاي ژنتيكي مورد بررسي‐۴جدول 

  تيكيگروه ژن  
  GG GM MG MM 

  ۳۴  ۴۲  ۳۱ ۳۵  تعداد مشاهده
  ٥١/٢ ±٠٣/٠  ٥٦/٢ ±٠٣/٠  ٥٤/٢ ±٠٣/٠  ٦١/٢ ±٠٣/٠  )کيلوگرم (∗∗وزن دست

  ١٥/٨ ±٠٩/٠  ١٢/٨ ±٠٨/٠  ٠٧/٨ ±٠٩/٠  ٠٩/٨ ±٠٨/٠  (%)نسبت وزن دست به وزن الشه 
  ٧/٨ ±١٤/٠  ٩/٨ ±١٣/٠  ٦/٨ ±١٥/٠  ٦/٨ ±١٤/٠  درصد راسته

  ٢/٦ ±٢٣/٠  ١/٦ ±٢٣/٠  ٦/٥ ±٢٢/٠  ٢/٦ ±٢٢/٠  درصد گوشت راسته
  b٧/٣١ ±٦٢/٠  a٠/٣٤ ±٥٥/٠  a٤/٣٣ ±٦٣/٠  ٦/٣٣ a±٥٧/٠ ∗∗∗ )متر مربع سانتي(سطح مقطع راسته 

  ٧٨/٨ ±١٥/٠  ٧١/٨ ±١٥/٠  ٧٧/٨ ±١٧/٠  ٥٦/٨ ±۱۶/۰  گاه درصد پيش سينه و قلوه
  ).p<0.05(ها است   تفاوت معني دار بين گروهي حروف غيرمشابه در هر رديف نشان دهنده∗
  . وزن قطعات در نيم الشه اندازه گيري شده است∗∗
  .مقادير سطح مقطع مربوط به دو ماهيچه راسته است∗∗∗

  
   ميانگين حداقل مربعات ترکيبات شيميايي الشه بره هاي خالص و آميخته‐٥جدول 

  (%) چربي  (%) پروتئين  (%)ماده خشک   گروه ژنتيکي
GG ١/١٩±٩٥/٠  ١/١٨ ±٣٥/٠  ٢/٣٥±٩٥/٠  
GM ١/٢٠±٠٢/١  ٨/١٨ ±٣٨/٠  ٨/٣٥±٠٢/١  
MG ٨/١٨±٠١/١  ٧/١٧ ±٣٧/٠  ٩/٣٥±٠١/١  
MM ٤/١٩±٠٤/١  ٥/١٧ ±٣٨/٠  ٠/٣٦±٠٤/١  



 ۶۵     هاي آنها هاي قزل و مهربان و آميخته عملكرد پروار و تركيب الشه بره: ايزدي فرد و دادپسند  

نتايج حاصل از بررسي ترکيب شيميايي الشه، در 
گري تاثير  آميخته.  نشان داده شده است٥جدول 
داري بر ترکيبات الشه نظير ماده خشک، پروتئين  معني
هاي  پژوهش. هاي مورد بررسي نداشت ربي گروهو چ

گري بر  مختلف نتايج متفاوتي در مورد تاثير آميخته
بر اساس نتايج برخي . ترکيب شيميايي الشه داشته است

گري عالوه بر تغيير درصد پروتئين،  محققان، آميخته
داري بر پروفايل  چربي و ماده خشک الشه، تاثير معني

  سترول داشته استاسيدهاي چرب و کاهش کل

(Vacca et al., 2008) .در بررسيKashan et al. (2005) 
بر روي تالقي نژادهاي زندي و زل درصد پروتئين و 

هاي  داري با بره هاي آميخته تفاوت معني چربي بره
خالص داشت اما تفاوت خاکستر و ماده خشک الشه 

برخي محققان نيز گزارش کردند که در . دار نبود معني
شيميايي داري در ترکيب  گري، تفاوت معني آميختهاثر 

  .الشه ايجاد نشده است

  گيرينتيجه

 که ،حاصل از تحقيق حاضر نشان داد نتايج
 الشهبرخي از اجزا بر صفات رشد و  گري آميخته

 نرهاي تالقي. داشته استتاثير مثبت گوسفندان مهربان 
ش دار افزاي  معنيبهبودهاي مهربان موجب   ميشاقزل ب

گري   آميخته.هاي آميخته شد  برهي وزن و ترکيبات الشه
 اما ،داري بر بهبود عملکرد نژاد قزل نداشت تاثير معني

ميش مهربان در ×هاي حاصل از تالقي قوچ قزل بره
. تندشچندين صفت عملکرد بهتري از مهربان خالص دا

تکرار آزمايش در دو سال متوالي حاکي از تکرارپذيري 
به علت پرواربندي تلفيقي . گري بود ميختهنتايج مثبت آ

گيري مصرف انفرادي  روي مرتع و کنسانتره امکان اندازه
 در صورت فراهم بودن امکان .غذا وجود نداشت

گيري انفرادي مصرف غذا، بررسي ضريب تبديل و  اندازه
توان در مورد بازدهي  محاسبات اقتصادي مذکور مي

  .کردکسبت بيشتريگري مذکور اطالعا اقتصادي آميخته
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