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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی عملكرد رشد ،ابعاد دنبه و اندازه بدن برههای نر نژاد شال حاصل از
آمیزشهای غیر خویشاوندی در منطقه قزوین بود .تعداد  222رأس شیشك ماده  18ماهه از یك گله 1222
رأسی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه  122رأسی تقسیم شدند .گروه اول (شاهد) با قوچهای موجود در
همان گله و گروه دوم (آزمایشی) با قوچهایی از گله دیگر آمیزش داده شدند .پس از زایش ،از هرگروه 12
رأس بره نر برای اندازهگیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه به طور تصادفی انتخاب گردید .نتایج نشان داد که
میانگین محیط گردن ،محیط باالی دنبه و طول وسط دنبه در گروه آزمایشی بهطور معنیداری بیشتر از گروه
شاهد بود ( .)P<2/20اثر قوچ بر میانگین وزن تولد ،وزنهای دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی ،افزایش وزن
نهایی ،ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،دورسینه ،عرض کپل ،طول مورب ،ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست،
چپ و شكاف ،عرض در قسمت وسط و باال ،محیط در قسمت باال ،وسط و پایین ،ضخامت در قسمت باال،
وسط و پایین و وزن دنبه ،از لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)P<2/20به طورکلی میتوان بیان نمود که استفاده
از قوچهای گلههای دیگر تأثیری بر عملكرد برههای حاصل نداشت.
کلمات کلیدی :گوسفند شال ،فنوتیپ قوچ ،عملكرد پروار ،اندازه دنبه
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عموما ً برههای جروان کره در حرد مناسربی از نظرر
مقدمه

چربی الشه هستند ،حبن مریشروند کره ایرن روش

دنبه در سازگاری پررورش گوسرفند تحرت شررایط

کراهش میررزان تولیرد گوشررت و همننرین کرراهش

نامناسب تغذیه ای در مناطق خشك و نیمه خشرك

بهرهوری از زمین و سرمایه را به دنبال دارد .لذا در

که مرواد خروراکی قابرل دسرترس بره طرور عمرده

درازمدت حبن حیوانات سبك وزن اقتصادی نبوده و

علوفههای فصلی مرغوب اسرت ،نقرش مهمری دارد

در یك سیستم گسترده تولیرد گوشرت ،بره عنروان

(ال جاسرریم و همكرراران .)2222 ،عررواملی ماننررد

یك استراتژی در سطن کالن قابرل اسرتفاده نمری-

شرایط آب و هوایی ،سیستمهای پررورش عشرایری

باشد (سیم .)1332 ،در مقایسه برا روشهرای براال،

یرررا کر روچرو ،وضرررعیتهرررای فقیرررر محیطررری و

اسررتفاده از روشهررای اصررالا نررژادی برررای بهبررود

محدودیتهای اقتصادی ،پرورشدهندگان گوسرفند

ترکیبات الشه هر چنرد سررعت کمترری دارد ولری

را وادار نمود تا در طول نسلهای متمادی دامهرایی

تغییرررات پایررداری ایجرراد خواهررد کرررد (سرریم و

با دنبه سنگینتر را انتخاب نمایند .امروزه با توسرعه

دینگرروال .)1383 ،موفقیررت برررای افررزایش تولیررد

روشهای پرورش کامالً بسته و نیمرهبسرته ،بیشرتر

گوشت لخم و کاهش اندازه دنبه در نژادهایی که در

عوامل مرتبط با دنبه بزرگ ،اهمیت خود را از دست

این خصوص از نظر ژنتیكی مسرتعد باشرند بیشرتر

دادهانررد .بنررابراین ،کرراهش انرردازه دنبرره هررم برررای

خواهد بود.

تولیدکننرردگان و هررم مصرررفکننرردگان مطلرروب و

در ایران تاکنون انتخاب وزن دنبره بره عنروان یرك

پسررندیده مرریباشررد ،زیرررا دنبرره و برره طررور کل ری

صفت برای هیچ یرك از نژادهرای دنبره دار در نظرر

چربیهای جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع بروده

گرفته نشرده اسرت (وطرنخرواه و طرالبی.)2228 ،

و برای سالمتی مضرر هسرتند .اسرید آراشریدونیك

گوسفند شال از جمله نژادهای برتر گوشرتی ایرران

روغنهای حیوانی نظیر دنبه سبب افزایش  HDLو

بوده که خاستگاه آن منطقه شال از توابع شهرستان

کاهش  LDLمی شود .روغن دنبه دارای کلسرترول

بوئین زهرا در اسرتان قرزوین اسرت .ایرن گوسرفند

بسیار باالیی است و بیماریهای قلبی -عروقی را به

دنبه دار بوده و محرل پررورش آن منراطق دشرتی و

همراه دارد (وطنخواه و طالبی.)2228 ،

هموار است .برخی ویژگیهای این نژاد شرامل ،براال

به منظور افرزایش تولیرد گوشرت لخرم یرا کراهش

بودن درصد دوقلروزائی ،براال برودن ضرریب تبردیل

چربی الشره ،روشهرایی نظیرر جلروگیری از اختره

علوفه به گوشت و بازده اقتصادی مطلوب ،باال بودن

کردن دامهای نر ،تغییر کمیت یرا کیفیرت جیرره و

کیفیت الشه ،سازگاری با عوامل و شرایط محیطری

کشررتار دامهررای سرربك وزن وجررود دارد (سرریم و

مختلف ،بلوغ زودرس این نژاد نسربت بره نژادهرای

دینگرروال .)1383 ،بررا ایررن حررال ،برخرری از ایررن

دیگر ایرانی و توان دو بار زایش در سرال بره شرر

روشهای کوتاه مدت غیر ژنتیكی معایبی نیز دارند.

ترأمین نیازهررای دام مریباشررد (خالررداری.)2220 ،

برررای ملررال ،در روش حبررن حیوانررات سرربك وزن،

افزایش وزن روزانه برههای نر این نژاد  202تا 322
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گرم در سیستم پرواربندی است .میانگین وزن قروچ

ترتیب  -2/2103 ،2/2213 ،2/2130 ،-2/2131و

 82کیلررروگرم و میرررانگین وزن بررردن مررریش 11

 -2/2321کیلوگرم برآورد شد (نقویان و همكاران،

کیلوگرم می باشرد (توکلیران .)1381 ،برا توجره بره

 .)1332ارکانبراک و نایت ( )1331گزارش کردند

ویژگی های مذکور ،این نژاد میتواند جایگاه ویژهای

که به ازای هر یك درصد افزایش در میزان

در برنامههای تولید گوشت قرمز کشور داشته باشرد

همخونی حدود  2/0کیلوگرم از وزن شیرگیری

و پرورش آن از نظر اقتصادی درآمد خروبی حاصرل

میشهای نژادهای رامبویه ،تارگی و کلمبیا ،کاهش

نماید .اما ایراد وارد بر این نژاد ،بزرگ بودن دنبه آن

یافت .همننین همخونی سبب کاهش قابل توجهی

است .لذا چناننه در مدیریت آمیزشها سعی شرود

در وزن تولد در دو نژاد از سه نژاد فوق گردید .در

از قوچهایی با خصوصیات مناسب پروار ،جله برزرگ

نژاد تارگی که بیشترین اختالف مشاهده گردید،

و در عین حال دنبه کوچك اسرتفاده شرود ،ممكرن

وزن تولد برهها به طور متوسط  1درصد کاهش

است این ایراد رفع گردد .با توجه به تنوع گسرترده

یافت (ارکانبراک و نایت.)1331 ،

در صفت اندازه دنبه در این نژاد ،تدبیر فوق احتماالً

در این میان ،آمیزش غیر خویشاوندی کره در واقرع

میسر میباشد.

آمیزش بین حیواناتی است که میرزان خویشراوندی

یكی از مشكالت فعلی در مدیریت گلههای گوسفند

آنها نسبت به میانگین جمعیت خیلی کمتر اسرت

در ایران ،نداشتن برنامه علمی و اصولی برای

بره عنرروان یرك راهكررار بررای رفررع ایرن مشرركالت

آمیزشها است .بهطوریکه جفتگیریها غالباً بدون

پیشنهاد میگردد .نتیجه آمیزش غیرر خویشراوندی

برنامه و تصادفی بوده و معموالً با قوچهای همان

برای صفات چند ژنی ،افرزایش ارزش ترکیرب ژنری

گله انجام میشوند که در این خصوص به اندازه

مرریباشررد کرره اصررطالحاً برتررری آمیختررهگررری یررا

دنبه قوچ توجه چندانی نمیگردد .در واقع آمیزش

هتررروزیس گفتررره مررریشرررود .احتمررراالً کنتررررل

بین حیواناتی که میزان خویشاوندی آنها نسبت به

جفتگیریها و استفاده از قوچهای غیر خویشراوند و

میانگین جمعیت بیشتر است سبب گسترش ژن-

دارای صفات مطلوب از جمله داشرتن دنبره نسربتاً

های نامطلوب ،باال رفتن درصد همخونی در گله،

کوچك بتواند تا حد زیادی مشركالت آمیرزشهرای

کاهش ارزش ترکیب ژنی در صفات چند ژنی (که

خویشرراوندی را برطرررف نمایررد .بنررابراین ،هرردف از

اصطالحاً افت ناشی از هم خونی گفته میشود)

انجررام ایررن پررژوهش بررسرری اثررر آمیررزش غیررر

میشود که در نهایت موجب کاهش درآمدهای

خویشاوندی قوچهای شال با فنوتیرپ مناسرب ،برر

اقتصادی دامدار میگردد .در تحقیقی که روی

خصوصیات پرواری برههای نر حاصرل در گلرههرای

گوسفندان کردی ایستگاه پرورش و اصالا نژاد

شال منطقه قزوین بود.

حسین آباد شیروان صورت گرفت میزان تغییر
وزنهای تولد ،شیرگیری ،شش ماهگی ،نه ماهگی و
یك سالگی به ازای افزایش یك درصد همخونی به
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مواد و روشها

علوفههای مراتع نیز استفاده کردند .برهها در سن

دامهای آزمایشی

چهار ماهگی از شیر گرفته شده و به مدت دو ماه

از یك گله  1222رأسی تعداد  222رأس شیشك

(تا سن شش ماهگی) با علوفه مرتع و پسچر گندم

ماده  18ماهه نژاد شال در شهریور ماه  1381برای

و جو تغذیه شدند .پس از آن عالوه بر پسچر

این آزمایش در نظر گرفته شد .دامها متعلق به

گندم ،جو بلغور شده و سیالژ حرت نیز به مدت دو

شرکت کشت و صنعت ایران واقع در ده کیلومتری

ماه به خوراک روزانه آنها اضافه شد.

جاده قزوین-بویین زهرا بودند .آمیزشها با استفاده

صفات مورد بررسی

از هشت رأس قوچ ،چهار رأس از گله شال مرکز

تشخیص آبستنی دو ماه پس از شروع قوچاندازی با

تحقیقات استان قزوین (گروه آزمایشی) و چهار

استفاده از دستگاه اولتراسوند جهت تعیین نرخ

رأس دیگر از قوچهای همان گله (گروه شاهد)

آبستنی( 2تعداد میشهای آبستن نسبت به تعداد

انجام شد .میشها قبل از قوچاندازی توزین شده و

کل میشها در زمان قوچاندازی) انجام شد .نرخ

براساس وزن بدن و نمره وضعیت بدنی (BCS) 1به

باروری 3به صورت تعداد میشهای زایمان کرده

دو گروه (بدون اختالف معنیدار میانگینها) تقسیم

نسبت به تعداد میشهای زنده در زمان زایش

شده و به ازای هر  20رأس یك رأس قوچ

محاسبه شد (ارکانبراک و نایت .)1331 ،پس از

اختصاص داده شد .قوچها به مدت  50روز (حدود

زایش ،اطالعات مربو

به برهها شامل تاریخ تولد،

سه دوره فحلی) در داخل گله باقی مانده و سپس

وزن ،تیپ تولد و جنس بره ثبت شد .همننین،

جدا شدند.

نرخ چند قلوزایی 5میشها (تعداد برههای متولد

تغذیه

شده نسبت به میشهای زایمان کرده) نیز در هر

میشها در طول  20روز اول قوچ اندازی عالوه بر

دو گروه ثبت گردید.

استفاده از پسچر گندم ،جو و چغندر قند ،روزانه با

برهها تا سن هشت ماهگی هر دو ماه یك بار توزین

 202گرم جو به ازای هر رأس میش تغذیه شدند

شدند .برای مقایسه عملكرد قوچهای گروه آزمایشی

(عمل فالشینگ) .استفاده از پسچرهای مذکور تا

با شاهد ،تعداد ده رأس از برههای هر گروه که

پایان ماه سوم آبستنی ادامه یافت و در دو ماه آخر

نزدیكترین فاصله زمانی زایش را نسبت به یكدیگر

آبستنی ،دامها با یونجه ،کاه ،سیالژ حرت و دانه جو

داشتند انتخاب شدند و هر دو ماه یك بار ارتفاع

تغذیه شدند .پس از زایش ،عالوه بر سیالژ حرت و

جدوگاه ،طول بدن ،دور سینه ،دور گردن ،عرض

دانه جو بلغور شده ،دامها به چرای آزاد نیز برده

کپل و طول مورب بدن اندازه گیری شد .همننین،

شدند .برهها در ماه اول تولد فقط با شیر مادر

صفات مربو

به دنبه شامل وزن ،طول دنبه در

تغذیه شدند و سپس به مدت سه ماه به همراه مادر

سمت راست ،چپ ،وسط و شكاف ،عرض دنبه در

به چرا رفته و طی این مدت عالوه بر شیر مادر از

2

Body condition score

1

Pregnancy rate
3 Apparent fertility
)4 Prolificacy (Litter size
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قسمتهای باال ،وسط و پایین ،محیط دنبه در

(شكل  .)1اندازهگیری هر کدام از صفات مذکور بر

قسمتهای باال ،وسط و پایین ،ضخامت دنبه در

اساس تعاریف جدول 1صورت گرفت (کیانزاد،

قسمتهای باال ،وسط و پایین و اندازه گیری شد

.)1311

جدول  -1صفات مورد اندازهگیری روی حیوان زنده
Table 1. Measurable traits on live animal

صفات مورد اندازهگیری
طول بدن
ارتفاع جدوگاه
دورسینه
عرض کپل
طول مورب
دور گردن
طول دنبه
عرض دنبه
محیط دنبه
ضخامت دنبه
وزن دنبه

توضین
حد فاصل بین اولین مهره کمر و آخرین مهره پشت
فاصله بین سطن فوقانی برآمدگی جدوگاه (اولین مهره کمر) تا سطن زمین
محیط دورسینه در ناحیه قدامی سینه در پشت دستها
حد فاصل بین برآمدگی دو استخوان پین
حد فاصل برجستگی استخوان پین و قدامیترین قسمت استخوان کتف (بال کتف)
محیط دور گردن در ناحیه وسط گردن
طول نیمههای راست و چپ از محل اتصال دنبه به بدن (اولین مهره دم) تا انتهای دنبه و طول قسمت
وسط از محل اتصال دنبه تا ابتدای شكاف و طول شكاف از ابتدای شكاف (زیر دنبالنه) تا انتهای آن
در سه قسمت باال (محل اتصال دنبه به بدن) ،وسط (محل اتصال دنبالنه به دنبه) و پایین (محل
شكاف در زیر دنبالنه) اندازه گیری شد.
در سه قسمت باال (محل اتصال دنبه به بدن) ،وسط (محل اتصال دنبالنه به دنبه) و پایین (محل
شكاف در زیر دنبالنه) اندازه گیری شد.
در سه قسمت باال (محل اتصال دنبه به بدن) ،وسط (محل اتصال دنبالنه به دنبه) و پایین (محل
شكاف در زیر دنبالنه) اندازه گیری شد.
-

شكل .1نمایش مدلهای مورد اندازهگیری ابعاد بدن روی دام زنده (الجاسیم و همكاران)2222 ،

وزن دنبه :برای اندازهگیری حجم دنبه از یك ظرف استوانهای
مدرج پر شده با آب استفاده شد .در ظرف مورد نظر آنقدر
آبریخته شد تااز لبه باالیی ظرف خارج گردید .گوسفند مورد

نظر در قسمتی از وسیله اندازهگیری که برای این منظور
طراحی شده بود قرار گرفت و دنبه آن وارد آب شد و بالفاصله
خارج گردید .حجم آب کسر شده توسط دنبه ثبت گردید و با
استفاده از فرمول زیر وزن دنبه برهها محاسبه گردید:

مقایسه عملكرد رشد برههای نر نژاد شال حاصل از آمیزشهای خویشاوندی و ...
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وزن دنبه = جرم حجمی دنبه × مساحت استوانه× عدد ثبت شده حاصل از مقدار آب کسر شده از مخزن آب بر
حسب سانتیمتر.
شعاع ) = (Rقطر استوانه (مخزن آب) ÷ ،2که در این آزمایش برابر با

(سانتیمتر)  51/0÷ 2= 23/20بود
مساحت استوانه (مخزن آب) =  ،R × R × 3/15که در این آزمایش برابر با
سانتیمتر مربع  23/20 × 23/20 × 3/15=1131/5بود

جرم حجمی دنبه = حجم دنبه ÷ جرم (وزن دنبه) ،که در این آزمایش برابر با
( =2/35سانتیمترمربع) ( 3830÷5122گرم) بود

محاسبات آماری

انتخابی باشد .نوربرگ و سورنسن ( )2221در مطالعهای

در این آزمایش دادههای به دست آمده در نرمافزار Excel

روی سه نژاد تكسل ،شروپشایر و اکسفورد داون گزارش

ثبت و دستهبندی شدند .میانگین تیمارها با استفاده از

نمودند که با  12درصد افزایش در ضریب همخونی

آزمون  tاستیودنت 0و با استفاده از رویه مدل خطی

میانگین وزن تولد  82تا  112گرم یا  2تا  2/1درصد

عمومی 1نرم افزار  )3/1( SASمورد مقایسه قرار گرفت.

کاهش یافت .در پژوهش دیگری ارکانبراک و نایت
( )1331گزارش کردند که همخونی سبب کاهش قابل

نتایج و بحث

توجهی در وزن تولد در دو نژاد از سه نژاد رامبویه ،تارگی

تغییرات وزن زنده

و کلمبیا گردید .در نژاد تارگی که بیشترین اختالف

نتایج حاصل از تغییرات وزن زنده برههای مورد آزمایش در

مشاهده گردید ،وزن تولد برهها به طور متوسط  1درصد

جدول  2ارائه شده است .وزن زنده یكی از معیارهای مهم

کاهش نشان داد که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت

انتخاب در گوسفندان گوشتی است .بهطوریكه در حیوانات

نداشت (ارکانبراک و نایت .)1331 ،با بررسی نتایج 8

در حال رشد ،وزن و نسبت چربی در بدن و الشه رو به

مطالعه تحقیقاتی توسط توماس و لمبرسون ()1385

افزایش بوده و نسبت گوشت لخم در الشه کاهش مییابد.

مشخص شد که با افزایش یك درصد همخونی2/1 ،

بنابراین ،وقتی حیوانات یك نژاد در جنس و سن مشابه با

کیلوگرم کاهش وزن در برهها مشاهده شد .آناال و همكاران

یكدیگر مقایسه میشوند ،بیشترین تنوع ترکیبات الشه

( )1333بیان نمودند که پاسخ به همخونی به تفاوتهای

میتواند ناشی از تغییرات وزن بدن باشد (کیانزاد.)1311 ،

ژنتیكی یا اختالفات در سطوا تراکم همخونی و اختالفات

نتایج به دست آمده نشان داد که اختالف میانگین وزن

بین حیوانات (سن ،جنس و نوع تولد) بستگی دارد .افت

تولد ،اوزان دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی و اضافه وزن

ناشی از همخونی ناشی هموزیگوسیتی ژنوتیپهای مغلوب

نهایی بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت (.)P<2/20

است که به عنوان یك اصل ژنتیكی پذیرفته شده است.

این امر می تواند به دلیل احتمال پایین بودن میزان
همخونی در گروه شاهد به خاطر بزرگ بودن جمعیت گله
Student t-test
)Generalized linear model (GLM

5
6

22

مجله اصالا و بهنژادی دام ،جلد  ،1شماره  ،2تابستان 1331

پاپی و همكاران

جدول  -2میانگین وزن زنده برهها در دو گروه شاهد و آزمایشی (کیلوگرم)
Table 2. Average live weight of lambs in two groups: control and experimental

میانگین
Average
شاهد
آزمایشی

اشتباه معیار
Standard deviation
شاهد
آزمایشی

تعداد (رأس)
Number
شاهد
آزمایشی

Experimental

Control

Experimental

Control

Experimental

Control

0.07

0.08

4.80 n.s

4.90 n.s

51.0

43.0

2.90

0.58

23.9 n.s

21.7 n.s

51.0

39.0

0.84

0.84

34.1 n.s

35.2 n.s

48.0

38.0

1.43

1.02

40.4 n.s

40.1 n.s

43.0

36.0

1.09

1.12

43.2 n.s

45.1 n.s

37.0

35.0

1.10

1.12

38.4 n.s

40.2 n.s

34.0

32.0

4.47

4.68

162 n.s

168 n.s

34.0

32.0

صفت (کیلوگرم)
)Trait (kg
وزن تولد
Birth weight

وزن دو ماهگی
2 month weight

وزن چهار ماهگی
4 month weight

وزن شش ماهگی
6 month weight

وزن هشت ماهگی
8 month weight

اضافه وزن نهایی
Final weight gain

افزایش وزن روزانه (گرم)
)Average daily gain (g

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار در سطن  0درصد میباشد ( :n.s .)P>2/20عدم اختالف معنیدار.

افزایش وزن روزانه (جدول )2در گروه شاهد و آزمایشی بره

گردن در گروه آزمایشی به طور معنیداری بیشتر از گروه

ترتیب  118و  112گرم بود که از لحراظ آمراری معنریدار

شاهد بود ( .)P>2/20میانگین بیشتر دور گردن احتماالً به

نبود ( .)P<2/20نوربرگ و سورنسن ( )2221با مطالعه سه

کاهش همخونی در نتیجه استفاده از قوچهای

نژاد گوسفند تكسل ،شروپشایر و اکسرفورد داون گرزارش

غیرخویشاوند سایر گلهها ارتبا

دارد .هرچند ،میانگین

نمودند که با هر  12درصد افرزایش در ضرریب همخرونی،

صفات ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،دور سینه ،عرض کپل و

افزایش وزن روزانه تا دو ماهگی  0/5تا  12/1گرم یرا  2ترا

طول مورب بدن بین دو گروه از نظر آماری تفاوت

 2/5درصد میانگین کاهش یافرت کره برا نترایج حاصرل از

معنیداری نداشت (.)P<2/20

پژوهش حاضر مطابقت نداشت.
ابعاد بدن
میانگین اندازه ابعاد بدن در سنین دو ،چهار ،شش و هشت
ماهگی در جدول  3نشان داده شده است .میانگین دور
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جدول  -1میانگین صفات ابعاد بدن در دو گروه شاهد و آزمایشی در دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی (سانتیمتر)
Table 3. The average body size traits in both experimental and control groups at two, four, six and
)eight months (cm

اشتباه معیار
Standard deviation
شاهد
آزمایشی

میانگین
Average

تعد اد (رأس)
Number
آزمایشی

آزمایشی

شاهد

Experimental
67.1 n.s

Control
65.6 n.s

Experimental
10

0.61

0.52

39.2 n.s

38.7 n.s

10

10

0.98

1.28

75.3 n.s

73.8 n.s

10

10

0.48

0.72

36.6a

35.1b

10

10

0.39

0.35

16.5 n.s

16.4 n.s

10

10

1.7

1.5

56.3 n.s

54.1 n.s

10

10

Experimental
1.36

Control
1.31

صفت
Trait
ارتفاع جدوگاه

شاهد
Control
10

Height at withers

طول بدن
Body length

دور سینه
Circumference of heart girth

دور گردن
Circumference neck

عرض کپل
Breadth of two turber coaxe

طول مورب
Diagonal length

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار در سطن  0درصد میباشد ( :n.s .)P>2/20عدم اختالف معنیدار.

ابعاد دنبه

بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>2/20با این حال ،اختالف

میانگین صفات مربو به دنبه در دو گروه در دو ،چهار،

قابل توجهی بین میانگینهای دو گروه برای صفات محیط

شش و هشت ماهگی درجدول  5آورده شده است.

دنبه در قسمت وسط و پایین مشاهده نشد ( .)P<2/20در

میانگین طول دنبه در قسمت وسط در گروه آزمایشی به

این پژوهش بین ضخامت دنبه دو گروه در سه ناحیه باال،

طور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>2/20با این

وسط و پایین تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P<2/20

وجود ،میانگین طول دنبه در سمت راست ،چپ و طول

همننین ،بین میانگین وزن دنبه در دو گروه مورد آزمایش

شكاف دنبه بین دو گروه معنیدار نبود ( .)P<2/20عرض

اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P<2/20عدم تغییر

دنبه در سه قسمت باال ،وسط و پایین در بین دو گروه

در میانگین صفات مربو

به دنبه در دو گروه را میتوان

تفاوت قابل مالحظهای نداشت ( .)P<2/20میانگین محیط

به پایین بودن میزان همخونی در گروه شاهد به علت

دنبه در قسمت باال در گروه آزمایشی به طور معنیداری

بزرگ بودن جمعیت اولیه نسبت داد.
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جدول  -2میانگین صفات دنبه در دو گروه شاهد و آزمایشی در دو ،چهار ،شش و هشت ماهگی (سانتیمتر)
Table 4. The average tail traits in both experimental and control groups at two, four, six and eight
)months (cm

اشتباه معیار
Standard deviation
شاهد
آزمایشی

میانگین
Average
شاهد
آزمایشی

تعداد (رأس)
Number
شاهد
آزمایشی

Experimental

Control

Experimental

Control

Experimental

Control

0.61

0.62

19.9 n.s

19.2 n.s

10

10

0.62

0.64

9.19 n.s

19.4 n.s

10

10

0.51

0.40

15.1a

14.0 b

10

10

1.25

0.48

6.3 n.s

5.40 n.s

10

10

0.56

0.53

22.7 n.s

22.0 n.s

10

10

0.62

0.54

25.5 n.s

24.4 n.s

10

10

0.54

0.44

22.1 n.s

21.5 n.s

10

10

1.31

1.44

40.4a

37.1 b

10

10

1.30

1.28

42.7 n.s

40.4 n.s

10

10

1.07

1.06

41.2 n.s

39.7 n.s

10

10

0.24

0.18

5.30 n.s

5.10 n.s

10

10

0.29

0.28

6.30 n.s

6.20 n.s

10

10

0.27

0.19

4.70 n.s

4.70 n.s

10

10

0.19

0.17

2.30 n.s

2.40 n.s

10

10

صفت
Trait
طول دنبه (سمت راست)
)Tail length (right side

طول دنبه (سمت چپ)
)Tail length (left side

طول دنبه (قسمت وسط)
)Tail length (midst

طول شكاف دنبه
Tail gap length

عرض دنبه (باال)
)Tail width (upper

عرض دنبه (وسط)
)Tail width (midst

عرض دنبه (پایین)
)Tail width (down

محیط دنبه (باال)
)Tail surround (upper

محیط دنبه (وسط)
)Tail surround (midst

محیط دنبه (پایین)
)Tail surround (down

ضخامت دنبه (باال)
)Tail thickness (upper

ضخامت دنبه (وسط)
)Tail thickness (midst

ضخامت دنبه (پایین)
)Tail thickness (down

وزن دنبه (کیلوگرم)

)Tail weight (kg
حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار در سطن  0درصد میباشد ( :n.s .)P>5/50عدم اختالف معنیدار.

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان چنین

گلهها ضرورت نداشته و میتوان با رعایت عوامل مؤثر

استنبا نمود که در گلههای بزرگ شال ،در صورت وجود

جلوگیری از افزایش همخونی (به عنوان ملال جلوگیری از

قوچهایی که واجد صفات مناسب مورد نظر باشند (بزرگی

آمیزش پدر با دختر) از آنها به عنوان قوچهای مولد

جله ،کوچكی دنبه و غیره) ،استفاده از قوچهای سایر

استفاده نمود.
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Abstract
The objective of this study was to investigation of growth performance, body and fat-tail
measurements of Chall male lambs from outbreeding in Qazvin region. Two hundred 18 month
old ewe lamb were divided randomly from a 1000-head flock in two groups. The first group
(control) was mated with rams from same flock and the second group (treatment) mated with
rams from other flock. After lambing, ten male lambs from each group were selected randomly
for recording body dimensions and fat-tail measurements. Results indicated that average
circumference of neck, fat-tail length at middle part and fat-tail circumference at upper part in
the treatment group was significantly higher than control group (P<0.05). Birth weight, weight
at two, four, six and eight months, final weight gain and body height, length body,
circumference of heart girth, loin width, diagonal length, and fat-tail measurements including
length at right, left and gap part; width at up, middle and down part; circumference at up, middle
and down part; depth at up, middle and down part and fat-tail weight were not affected by the
experimental groups (P>0.05). In total, using ram from other flocks had no effect on lamb
performance.
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