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 چكيده

 30صورت پرورش خالص زل و تالقی اساتفاده شاد.    زل دو تا چهارساله، به دژاد س میشار 200برای ادجام پژوهش حاضر، از تعداد 
روزه پاروار   125، و 100، 75ة های مجزا برای ساه دور  ها، در گروه راس برة ماده )خالص و آمیخته( حاصل از میش 30راس برة در و 

هاای خاالص زل و تالقای     باین باره   راس بره از هر  ن  ذب  و الشه آدها تفکیک شاد. تفااوتی   10شددد. در ادتهای هر دورة پروار، 
هاای متفااوت پاروار،     های در و ماده، از دظر بازده الشه، درصد گوشت لخم، و درصاد اساتخوان در دوره   زل و همچنین بین بره×شال
وزن . (>05/0Pهاا باود )   زل کمتر از سایر گاروه ×های در زل و مادة شال شاهده دشد. در هر سه دورة پروار، درصد چربی الشه در برهم

 . در(>05/0Pهاای خاالص زل باود )    درصد بیشتر از بره 26و  22ترتی   های آمیخته و وزن آدها در ادتهای دورة پروار به شیرگیری بره
 کیلاوگرم  6774( زل×شال) آمیخته های بره تیمار در کیلوگرم و 5382 ،خالص زل های بره تیمار با، ن آزمایشصنعتی ای پرورش شرایط
هاای آن در شارایط صانعتی     های دژاد خالص زل و یا آمیختاه  دتایج حاصل از این تحقیق دشان داد که پرورش بره شد. تولید زدده وزن

 )متمرکز( اقتیادی و به سود دامدار خواهد بود.

 گوسفند زل، گوسفند شال. گیری، دور  تولید گوشت، پرورش خالص، ها: واژه كلید
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 مقدمه

 ةصورت ددبالچ به یو دارای دم دداردگوسفند دژاد زل، ددبه 

. محال اصالی   اسات باریک و کوتاه متشکل از هفت مهاره  

مازدادران اسات. ایان داژاد      پرورش گوسافندان زل اساتان  

 تواداایی و پاای بلناد اسات و      ثه و دارای دسات  کوچک

(. داژاد شاال   3و  2) را داردپیمایی یوالدی در ارتفامات  راه

کشاور   ة ثا  دشت قزوین و از دژادهای درشت ةبومی منطق

دلیال   یاباد. باه   است کاه در روش روساتایی پارورش مای    

های خوب این دژاد از دظر رشاد و باازده الشاه، از     ویژگی

در  .(14و  1) اسااتدژادهااای گوشااتی مطلااوب کشااور   

دلیاال کاااهش ظرفیاات تولیااد مراتااع،  هااای اخیاار بااه سااال

هاای تولیاد،    و افزایش هزیناه  ،بند کشاورزی در مراتع میان

دژاد زل را با  ،های خود پروران برای افزایش بازدهی گله دام

در یای قارون   زل دهناد. داژاد    دژادهای سنگین آمیزش می

 ةدلیال  ثا   و بهمتمادی با شرایط اقلیمی منطقه تطابق یافته 

دژادهااای  در مقایسااه بااا دگهااداری آن  ةکوچااک، هزیناا 

منوان دژاد سازگار با شرایط   ثه کمتر است و باید به درشت

حفا  و توساعه یاباد.     های شمالی کشور اکولونیکی استان

دهاد کاه در    های تحقیقاتی در کشور دشاان مای   دتایج یرح

و   م زل(×گیری )شال مقایسه با دژاد خالص )زل( دور 

شود. افزایش  درصد افزایش در بازده اقتیادی میش می 26

پروار، باالتر از از دورة  های آمیخته در یول بره ةوزن روزاد

هاای   درصد( و برابر باره  38های خالص زل )در حدود  بره

هاای آمیختاه    بره ةخالص شال و مغادی است و درصد الش

هاای خاالص زل اسات. ضاری  تبادیل غاذایی        مشابه بره

و مغاادی تفااوت    ،هاای زل، شاال   های آمیختاه باا باره    رهب

  (.11و  10داری ددارد ) معنی

های تجاری پرورش گوسفند و بز برای تولیاد   در روش

 ،گاردد  گیاری توصایه مای    گوشت و در آمد بیشاتر، دور  

سافولک،  همچونمنوان مثال، از دژادهای پدری مناس  ) به

ی با وزن دهایی بیشتر های و رومادوف( برای تولید بره ،دورپر

شود و ایان در حاالی اسات کاه داژاد ماادری،        استفاده می

. در روش داردهای مطلوب چندزایی و شیر مناس   ویژگی

شودد و  ها )در و ماده( ذب  می بره ةکلی ،گیری ترمینال دور 

گیاری   شاود. در دور   دسل استفاده دمای  ةاز آدها برای ادام

تولیادی گلاه و در پای آن     توان از ویژگی افزایش توان می

دتایج یاک پاژوهش دشاان     (.9مند شد ) افزایش درآمد بهره

تورکادا،  های گیری بین قوچ دورپر و میش دور  در داد که

کیلاوگرم(   8/23های دور  ) روز بعد از شیرگیری، بره 90

صاورت   کیلوگرم( باه  4/19های خالص دژاد تورکادا ) از بره

هاای دور ، اضاافه وزن    برهتر هستند و  داری سنگین معنی

گیاری و   مثبات دور   تایثیرات  (. 7روزادة بیشتری داردد )

مثبات هتاروزی  در تحقیقاات دیگار دیاز       تیثیراستفاده از 

 (.15و12دشان داده شده است )

درصد بیشتر گوشت لخم الشه اهمیات   دلیل دژاد زل به

هاای   ه و ادتهای پروار بر ،. وزن تولد، شیرگیریداردای  ویژه

و  ،(1/16و  1/17(، )2/3و  4/3ترتیاا  ) زل بااه ةداار و ماااد

ترتیا    شال دیاز باه   ةهای در و ماد ( و در بره3/30و  5/35)

( کیلااااوگرم 7/39و  2/49و ) ،(24و  4/28(، )2/4و  8/4)

های در زل بیشاتر از   بره ةاست. درصد گوشت لخم در الش

و دشان داد که سن  یدتایج پژوهش(. 10) استهای شال  بره

خشک  ةهای زل بر میزان افزایش وزن روزاده، ماد  ن  بره

الشاه اثار دارد. بیشاترین     گوداگونو خیوصیات  ،میرفی

خشاک   ةگرم(، بیشاترین مااد   2/188افزایش وزن روزاده )

و بهتاارین ضااری  تباادیل  ،گاارم( 1430میاارفی روزادااه )

 ةماهه، مااد 10های در  ترتی  در بره ( به93/6غذایی روزاده )

و در چهارماهه مشاهده شد. سن و  ان  دام اثار    ،هماه10

که باا   یوری به ،ها داشت بره ةداری بر میزان چربی الش معنی

 ةافزایش سن دام بر میزان چربی الشاه افازوده شاد و الشا    

های ماده دارای درصاد چربای بیشاتری در مقایساه باا       بره

در تحقیقی دیگر، ظرفیات پارواری و    (.10های در بود ) بره

در و ماده از دژادهاای   ةرأس بر 60تعداد  ةیات الشخیوص
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های متقابال آدهاا در یاک آزماایش      شال و زددی و آمیخته

. در ایان  شاد ای  روز بررسی مقایسه 82مدت  پرواربندی به

هاای دار    آزمایش، میادگین حداقل مربعات سرمت رشد بره

های آمیزشای شاال خاالص، زدادی خاالص، قاوچ        ترکی 

، 261ترتیا    میش شال به×چ زددیو قو ،میش زددی×شال

حاصل از  ةهای ماد گرم و در بره 2/181و  ،2/216، 8/219

ترتیا    میش شاال باه  ×میش زددی و قوچ زددی×قوچ شال

گرم برآورد شد. میاادگین ضاری  تبادیل     5/175و  7/203

ترتیا    های آمیزشی فو  به های در ترکی  خوراك برای بره

بود.  4/8و  8/7های ماده  هو برای بر 8/8و  ،8/7، 9/7، 4/7

 در مقایساه باا  بیشاتری   ةشال دارای یول الش  های قوچ بره

 . (5و  1)های دژادی بوددد  سایر گروه

امکاان افازایش    ، بررسیهدف از ادجام پژوهش حاضر

 شده گیری کنترل گوسفندان خالص زل با دور  ةبازدهی گل

هاای اقتیاادی    و همچنین بررسی صفات الشه و شااخص 

 شال بود.×های زل ختهآمی

 
 ها مواد و روش

هااای  رأس ماایش زل دو تااا چهارساااله از گلااه 200تعااداد 

مو ااود در اسااتان گلسااتان خریااداری و بااه محاال ادجااام 

ها باا   آزمایش )ایستگاه شیرد ، گرگان( منتقل شددد. میش

صاورت تیاادفی در دو گاروه     دردظرگرفتن گروه سنی باه 

وه اول فقاط باا   هاای گار   رأسی تقسیم شاددد. مایش   100

های گروه دوم با قوچ شال تالقی داده  های زل و میش قوچ

شددد. در هار دو روش پارورش، اقادامات بهداشاتی الزم     

و  ،ادگال  ادگل، دریافت داروی ضاد  چینی، حمام ضد )پشم

هاا   روز قبل از آمیزش به مایش  14کنترل سالمتی( ادجام و 

 کاردن  زماان  (. برای هام 13و  6داده شد ) افزایی گشن ة یر

ها با استفاده از سیدر )پرونستان(  میش ةها، فحلی کلی زایش

زمان شد. سیدرها در روز چهااردهم از مهبال خاارج و     هم

المللای گناادوتروپین سارم     واحد بین 400ها با تزریق  میش

(، بارای آزادکاردن فولیکاول بیشاتر     PMSGمادیان آبستن )

ر پانج رأس  ازای ها  (. در روز پادزدهم باه 6تحریک شددد )

مادت   میش یک قوچ )زل و یا شال( به گله اضافه شد و به

روز  14سامت در گله بااقی ماددداد. پا  از گذشات      72

دشاده   های بارور میش کردنمجدداً تعدادی قوچ برای بارور

 مدت پنج روز در گله دگهداری شددد. به وارد گله شد و

ع ای و با اساتفاده از تناو   ها به روش مزرمه میش ةتغذی

هکتار از اراضی ایستگاه ادجام شاد.   25کشت متناس ، در 

ها، داوع زایاش )یاک یاا دوقلاو(،       در زمان زایش، وزن بره

 ةزایای(، شامار   و یا سخت ،وضعیت تولد )یبیعی، با کمک

و وضاعیت ساالمتی )ساالم، ضاعیف، دارای      ،مادر،  ن 

های دوقلو و یا چندقلو مالوه بار شایر    دقص( ثبت شد. بره

 اایگزین   ةمدت سه هفته و روزاده با یک لیتار مااد   مادر به

به بعاد ماالوه بار شایر      21ها از روز  شیر تغذیه شددد. بره

 5/2درصد پروتئین و  5/14با کنسادتره )حاوی  آزادادهمادر 

شایرخوارگی  دورة  مگاکالری ادرنی قابل متابولیسم( تا آخر

در رأس بره  30(. از هر گروه 13روزگی( تغذیه شددد )60)

 ماده  داگاده پروار شددد. برای تعیین یاول  ةرأس بر 30و 

 125و  ،100، 75 دورة هاا در ساه   مناس  پروار، باره دورة 

 ةس بار أر 10دار و   ةس برأر 10دوره  پروار و در هر ةروز

 ةپاروار باا  یار   دورة  هاا در یاول   ماده کشتار شاددد، باره  

ی مگاکاالر  5/2درصد پروتئین خام و  5/14شده حاوی  حبه

پروار هر دورة  ( و در یول13ادرنی قابل متابولیسم تغذیه )

بار توزین شددد. افزایش وزن روزاده، ضاری    روز یک 25

و  ،خیوصاایات الشااه تعیااین و تباادیل غااذای گروهاای،  

رأس  10دوره  های تولید محاسبه شاد. در پایاان هار    هزینه

آدها تفکیک  ةبره از هر  ن  از هر گروه ذب  و ا زای الش

  شد.

مادل خطای    ةرویا  SPSSافازار   های حاصل با درم داده

تجزیاه و میاادگین حاداقل مربعاات      1ممومی برای مادل  

 کرامر مقایسه شددد. ا کمک آزمون توکی به



 درضا كیانزادحسین غالمی، محم

 

 1393پاییز و زمستان   2شماره   16دوره 

140 

(1) Yijk=μ+Bi+Sj +BSij+e ijk 

 

 iتیماار(  دژاد )در  مقدار هر مشاهده Yijkدر این رابطه، 

)تیمار  دژاداثر  Bi، شده ت آزمایشفمیادگین ص j ،μو  ن  

i،) Sj    )و  ،اثر  ن  )دار و یاا ماادهe ijk  باقیماداده   اتتایثیر

 .است

 

 نتایج و بحث

و  ،ماهگی، دوماهگی )از شیرگیری( وزن تولد، یکمیادگین 

ها و ترکی  ندتیکای   وزن ادتهای پروار به تفکیک  ن  بره

وزن تولااد، میااادگین  ه شااده اساات. ئااارا 1در  اادول 

و  ،گی )از شیرگیری(، وزن ادتهای پاروار ماهگی، دوماه یک

هاای حاصال از تالقای     باره  ةهمچنین افازایش وزن روزادا  

 (.>05/0Pزل از دژاد خالص زل بیشتر بود )×شال

 (.انحراف معیار ±)میانگین ها  . اثر تركیب ژنتیکی و جنس بر وزن زنده و افزایش وزن بره1جدول 

 

 ها تا شیرگیری وزن بره

 )گرم(

 در دورة پروار ها وزن بره

 )گرم(

 ها اضافه وزن روزادة بره

 )گرم(

 ماهگی یک تولد
 ماهگی دو

 )از شیرگیری(
75 100 125 75 100 125 

          ترکی  دژادی

 زل×زل

 

21/2 b 

(72/0)  

31/8 b 

(91/1)  

58/13 b 

(74/2)  

50/29 b 

(90/2)  

40/33 b 

(26/3)  

65/34 b 

(12/4)  

208b  

(81)  

186 b 

(67)  

160b 

(64)  

 زل×شال
24/3 a 

(74/0)  

40/10 a 

(71/1)  

87/16 a 

(94/2)  

54/34 a 

(86/3)  

70/40 a 

(02/4)  

80/43 a 

(32/4)  

235a 

(86)  

230a 

(91)  

215a 

(92)  

   ن 

 در
69/2  

(76/0)  

39/9  

(78/1)  

67/13  

(96/2)  

65/34 a 

(86/3)  

65/39 a 

(22/4)  

66/40  

(81/3)  

256a 

(92)  

236 a 

(75)  

195 

(76)  

 ماده
75/2  

(68/0)  

45/9  

(76/1)  

25/15  

(69/2)  

55/29 b 

(86/2)  

98/33 b 

(56/3)  

55/37  

(45/4)  

222b 

(77)  

186b 

(81)  

179 

(82)  

  اثر متقابل

 زل )در(×زل
22/2 b 

(73/0)  

32/8 b 

(78/1)  

67/13 b 

(96/2)  

10/31 b 

(65/3)  

22/37  b 

(52/4)  

14/35 b 

(98/3)  

231b 

(89)  

220b 

(68)  

164c 

(56)  

 زل )ماده(×زل
21/2 b 

(71/0)  

29/8 b 

(94/1)  

50/13 b 

(53/2)  

24/28 b 

(26/2)  

58/29  c 

(00/3)  

06/34  b 

(21/4)  

186 c
 

(73)  

150c 

(66)  

156c 

(75)  

 زل )در(×شال
16/3 a 

(81/0)  

41/10 a 

(79/1)  

70/16 a 

(01/3)  

20/38 a 

(10/4)  

14/42 a 

(87/3)  

35/46 a 

(68/3)  

280a 

(93)  

251a 

(87)  

232a 

(99)  

 زل )ماده(×شال
32 /3 a 

(65/0)  

39/10 a 

(61/1)  

95/16 a 

(84/2)  

88/30 b 

(44/3)  

70/38 b 

(21/4)  

04/41 a 

(08/5)  

188c 

(79)  

220b 

(94)  

202b 

(85)  

a_c: حروف غیر مشابه معنیها با  در هر ستون، تفاوت میادگین ( 05/0دار استP<.) 
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زل در این ×های در آمیخته شال باالتربودن وزن تولد بره

، 10، 8، 7دیگار تحقیقاات مطابقات دارد )   تحقیق، با دتایج 

ماااااهگی و وزن شاااایرگیری  (. وزن یااااک16و  ،12، 11

های دار و   زل دیز از بره×های در و ماده شال )دوماهگی( بره

های  که بره یوری (. به>05/0pماده خالص زل بیشترتر بود )

تار از   درصاد سانگین   22زل در دوماهگی حادود  ا در شال

شاده   هئا دد. این دتایج دیز با دتاایج ارا زل بود ا های در زل بره

  .(8)مطابقت دارد  نادیگر محقق توسط

هاای   باره  ةدر یک پژوهش، متوسط افزایش وزن روزاد

، 261ترتیا    شال باه  xو زددی  ،زددی xشال، زددی، شال 

دلیل تفاوت در  گرم گزارش شد که به 2/182و ، 216، 291

 (.1رت دارد )های این تحقیق مغای ها با داده دژاد بره

یاور   زل باه   ا هاای دار شاال    روز پروار، بره 75دورة  در

در هاا   ایان باره   .(>05/0Pتر بوددد ) دار از بقیه سنگین معنی

 35و  23ترتیا    زل باه   ا زل ةهاای دار و مااد    بره مقایسه با

روز پاروار   100تار بودداد. در یاول مادت      درصد سنگین

زل  ا های دار شاال   بره تر و زل از بقیه سبک ا زل ةهای ماد بره

 در مقایسااه باااایاان تفاااوت  .(>05/0P)تاار بوددااد  ساانگین

درصاد بیشاتر    42زل  ا زل ةو مااد  2/13زل،  ا های در زل بره

و  10خاوادی دارد )  های دیگر هام  بود. این دتایج با گزارش

زل باا   ا شاال  ةهای در و ماد هروز پروار بر 125(. در یی 11

هاای دار و    اشتند ولای از باره  داری دد یگدیگر تفاوت معنی

تار   درصاد سانگین   32و  36ترتی  به میزان  زل به ا زل ةماد

 ةبقیا  در مقایساه باا  زل ×های در شاال  بره. (>05/0P)بوددد 

هاای پاروار افازایش وزن روزاداه      ها در تماامی دوره  گروه

های در  رودد افزایش وزن در بره (.>05/0Pبیشتری داشتند )

پاروار باا شای      ةروز 125دورة  ایزل تا ادته×و ماده شال

هاای زل ایان شای      که در بره حالی اددکی کاهش یافت در

 ةواساط  رساد ملات ایان روداد باه      تند است. باه دظار مای   

است که دردتیجه سب  شده  استهای زل  بودن بره زودرس

سارمت   ،روز 75بایش از  دوره  های مذکور در یول برهکه 

ایج افازایش وزن  مطلاوبی دداشاته باشاند. دتا     ةرشد روزادا 

شاده در ماورد    هئا زل باا دتاایج ارا  ×های در شاال  بره ةروزاد

 (.4زددی مطابقت دارد ) ا زل ةآمیخت

 ود ددارد ولی میازان چربای   هرچند در دژاد زل ددبه و

کل در دو ترکی  دژادی آزمایشی تقریباً برابر است ) دول 

زل باا  ×زل و شاال  ةهاای مااد   باره  ةدرصد چربی الشا (. 2

 ،گوسفندان مهربادی، لری، لری بختیاری ةبی الشدرصد چر

هاای زدادی خاالص بااالترین      باره . داردو کردی مطابقات  

و  1)شتند درصد چربی و کمترین درصد گوشت الشه را دا

میزان چربای در بادن بادون تو اه باه محال        رو ازاین(. 4

آن )ددبه یا در کل بدن( در یک حالات تعاادل قارار     ةذخیر

ز دژادهای بدون ددبه برای کاهش چربای  دارد پ  استفاده ا

دار کااربردی و صاحی     دژادهای آمیختاه ددباه   ةکل در الش

 (.4ن مطابقت دارد )ادیگر محققدظر این دتیجه با  .دیست

و اساتخوان در هار یاک از     ،درصد الشه، گوشت لخم

های پروار تحت تیثیر ترکی  ندتیکی و  نسایت باره    دوره

ری مشااهده دشاد، درصاد    دا قرار دگرفت و تفااوت معنای  

 ةهای در زل و مااد  پروار در برهدورة  چربی الشه در هر سه

درصد گوشات لخام    .(>05/0Pزل کمتر از بقیه بود ) ا شال

های در زل با درصاد گوشات لخام دو داژاد بلاوچی و       بره

دژادهای دیگر متفااوت   ةخوادی دارد ولی با بقی سنجابی هم

رکیاا  دااژادی  درصااد الشااه در دو ت (. 11و  10اساات )

آزمایشاای، هرچنااد از دظاار مااددی متفاااوت هسااتند و در  

دار دیسات   زل باالتر است ولی اختالف معنای ×شالترکی  

دژادهای سنجابی، قازل، افشااری،    ةدرصد الش. (2) دول 

، 5/46، 7/42، 43ترتیا    و بلاوچی باه   ،لری، شال، کاردی 

ایان  شده اسات کاه باا دتاایج     گزارش  3/44و  ،46، 6/45

 . (11)خوادی دارد  همتحقیق 

دورة  تفاوت درصاد گوشات و اساتخوان در هار ساه     

زل از دظار  ×شاال پرواری بین داژاد خاالص زل و ترکیا     

داژاد خاالص    دار دشد هرچند که از دظر مددی آماری معنی
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گوشاات برتااری داشاات. یبااق دتااایج دیگاار    نبااة زل از

های دور  بیشاتر   تحقیقات، درصد گوشت و استخوان بره

کاه باا    دارد یدار و تفااوت معنای   است ای خالصه از بره

 (.4دتایج پژوهش حاضر مغایر است )

پارواری باین داژاد    دورة  در هار ساه   درصد اساتخوان 

دار دشد و  زل از دظر آماری معنی×شالخالص زل و ترکی  

های دار و   درصد بود. درصد استخوان در بره 20تا  18بین 

لعه با دسبت درصد آن با شال در این مطا ةزل و آمیخت ةماد

و  10شاده مشاابه اسات )    استخوان تمامی دژادهای مطالعاه 

رساد ایان دلیال ایان تشاابه آن اسات کاه         (. به دظر می11

استخوان آخارین ادادامی اسات کاه تحات تایثیر شارایط        

دورة  شاود. باا افازایش یاول     پرورش دستخوش تغییر مای 

پروار از درصد گوشت لخم الشه کاسته شده و باه درصاد   

افزوده شده است، ایان در حاالی اسات کاه درصاد       چربی

استخوان در یول مادت متفااوت پاروار تغییار چنادادی را      

 (.15و  ،11، 10، 7، 2، 1دشان دداده است )

رأس  100ازای هار   درصد دوقلاوزایی، تعاداد باره باه    

پااروار در دااژاد دورة  ادتهااای ةو متوسااط وزن زدااد ،ماایش

آورده شاده   3ل خالص زل و و تالقی آن با شال در  ادو 

 24است. در پرورش متمرکاز، میازان چنادقلوزایی حادود     

 22های آمیختاه   درصد افزایش یافت. وزن از شیرگیری بره

 درصد بیشتر بود. 26و وزن پایان پروار حدود 

رأس مایش در   100در شرایط پرورش معماول از هار   

روز  100زداده در ادتهاای    ةکیلوگرم بار  2030سال حدود 

کاه در شارایط    حاالی  (، در11و  10شود ) میپروار حاصل 

های زل خاالص ایان مقادار باه      پرورش این تحقیق در بره

 ةهااای آمیختاا درصااد افاازایش( و در بااره  165)بااا  5382

درصاد(   234کیلوگرم وزن زداده )باا    6774زل( به ×)شال

هاای تولیاد در ایان     افزایش یافت. بدیهی است کاه هزیناه  

 سیستم پرورش بیشتر است. 

تغذیه برای تولید هر کیلو وزن زداده، هار کیلاو     ةنهزی

دورة  و هر کیلو گوشت لخام بادون چربای در    ،وزن الشه

هاای   براساس قیمت شده های ندتیکی مطالعه پروار در گروه

 آورده شده است. 4در  دول  1386سال 

 
 نعتیهای سنتی و ص های تولیدی در روش افزایش تعداد و درصد بره ة. نتایج مقایس3جدول 

 درصد دوقلوزایی

مجموع وزن زددة بره 

 100ازای  تولیدی در سال به

 اکیلوگرم رأس میش

متوسط وزن زددة ادتهای 

 پروار

 کیلوگرم(ـروز پروار 100)

تعداد بره 

رأس  100ازای به

 میش

 گروه ندتیکی

 زل ×زل 156 5/34 5382 16

 زل      ×شال 155 7/43 6774 20

 
 اساس تركیبات و درصد الشه كیلو وزن زنده/الشه/گوشت لخم برهر  ةتغذی ة. هزین4جدول 

 ترکی  ندتیکی
 هزینه

 زل×زل زل×شال

 هزینة تولید هر کیلو وزن زدده )ریال( 16149 13809

 هزینة تولید هر کیلو وزن الشه )ریال( 30609 30590

 هزینة تولید هر کیلو وزن گوشت لخم بدون چربی )ریال( 64657 71115
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تو ه باه اضاافه وزن    تولید هر کیلو وزن زدده با ةنهزی

تر از زل  زل، در این گروه ارزان×باالتر در گروه شال ةروزاد

که درصد الشاه و ضاری  تبادیل     ولی وقتی ،خالص است

تولید هر کیلو وزن الشاه در دو   ةشود، هزین در دظرغذایی 

شود و اگر کیفیت گوشت )گوشات   گروه تقریباً یکسان می

دظر قرار گیرد، پرورش داژاد خاالص    دون چربی( مدلخم ب

(. 4تر خواهد باود ) ادول    زل در شرایط متمرکز اقتیادی

های دژاد خالص زل  اساس دتایج این تحقیق، پرورش بره بر

های آن در شرایط صنعتی )متمرکز( اقتیادی و  و یا آمیخته

 به سود دامدار خواهد بود.

 

 تشكر و قدردانی

کاری معاودت امور دام اساتان گلساتان و   هماز وسیله  بدین

 شود. ، قدردادی میشیرد پرسنل ایستگاه 
 

 منابع

 و پرواری خیوصیات ةمطالع ،(1372) ،ن  معه امام .1

 ةآمیختا  و زددی و شال گوسفند دژاد دو های بره ةالش

 .47-63(: 2) 24 ،ایران کشاورزی ملوم ،آدها

 ندانگوساف  پارواری  تاوان  ةمطالع ،(1370) ،باش ا قره .2

 از اسااتفاده بااا زل گوساافندان و( تاارکمن) آتابااای

 هضامین  ضاری   گیاری  ادادازه  و غاذایی  هاای   یره

پردی  کشاورزی  ارشد، کارشناسی ةدام پایان ها،  یره

 .تهران و منابع یبیعی، دادشگاه

 دامااای دژادهاااای معرفااای ،(1388) ،ر م زاد کیاااان .3

 . 116 ةشمار ،ایران دامداران ،زل گوسفندان ا ایران

 و صااالحی ع کاشااان ن، ة معاا امااام  ، آذر منااافی .4

 هاای  باره  ةالشا  و رشد بررسی ،(1384) ،زاده ا افضل

پااژوهش و  زل بااا زداادی دااژاد تالقاای از حاصاال

 .56-60: 68 ،سازددگی

 ،(1373) ،کاشان ن، ملی پنااه م و اقبالاه آ   ةامام  مع .5

شده از  محتوای اسیدهای چرب ددبه، پیه و چربی  دا

دار ایرادای. اولاین    دژاد گوسفند دمباه مضالت در سه 

تحقیقاات ملاوم دامای     ةگوسغند و بز، مؤسسا  ةکنگر

 ایران، کرج، ایران.  

6. Ensminger ME and Parker RO (1986) Sheep 

and goat science, Interstate Printers & 

Publishers (Danville, Ill.). 

7. Gavojdian D, Cziszter LT, Pacala N and Sauer 

M (2013) Productive and reproductive 

performance of Dorper and its crossbreds under 

a Romanian semi-intensive management 

system. South African Journal of Animal 

Science. 43(2): 219-228.  

8. Kadak R, Akcapinar H, Tekin ME, Akmaz A 

and Muftuoglu SF (1993) Fattening and carcass 

characters of F1 German Blackheaded Mutton x 

Akkaraman, Hampshire Down x Akkaraman, 

German Blackhead Mutton x Awassi and 

Hampshire Down x Awassi lambs. Hayvancilik 

Arastirma Dergisi. 3(1): 1-7. 

9. Kennedy D (2003)  Sheep Specialist, Genetics, 

Reproduction and Performance 

Programs/OMAFRA.   

10. Kiyanzad MR (2002) Crossbreeding of three 

Iranian sheep breeds with respect to 

reproductive, growth and carcass 

characteristics. Ph.D. Thesis, UPM. Kuala 

Lampur, Malaysia. 

11. Kiyanzad MR (2005) Comparison of Carcass 

Composition of Iranian Fat-tailed Sheep. Asian-

Australian Journal of Animal Science. 18: 

1348-1352. 

12. Notter DR, Greiner SP and Wahlberg ML 

(2004) Growth and carcass characteristics of 

lambs sired by Dorper and Dorset rams. Animal 

Science. 82: 1323-1328. 



 های نژاد زل اقتصادی آمیخته های شاخص و عملکرد، صفات الشه بررسی

 

 1393پاییز و زمستان   2شماره   16دوره 
145 

13. NRC (1985)  Nutrient Requirement of Sheep. 

National Academy Press Washington, D. C. 

14. Osfoori R and Fesus L (1996)  Genetic  
relationships of Iranian sheep breed using 

biochemical genetic marker. Archiv Tierzucht 

Dumme Rstorf. 39: 1 33-46. 

15. Pascal C, Gilca I, Ivancia M and Nacu G (2010) 

Researches related to fattening performances 

achieved by hybrids issued from Romanian 

sheep breeds crossed with meat type rams. 61st 

Annual meeting of the EAAP, Heraklion, 23-27 

August, Crete Island, Greece, Session 35 – 

Communications in sheep and goats production. 

pp. 1-5. 

 

 

 




