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 1چکيده

رسیی  بررومیانو  و  بیا نیداد   ی زنییی  هیا میيش  آميخته گریبازده  مقایسهمنظور این مطالعه به: سابقه و هدف

 در استان قم انجام شی. تا سن شيرگيری آنها  آميخته ی هاکرد برهعمل
 

راس ميش زنیی که حیاقل دو ماه از زایمیان آنهیا گذشیته بیود      297تعیاد  1392مهر ماه در ها: مواد و روش

، سيیرها روز بعی از جایگذاری 13انتخاب و با استفاده از سيیر  تحت تيمار همزمان سازی فحلی قرار گرفتنی. 

تزریی    PMSGواحی بين المللیی   500 هاخارج شی و همزمان به هر یک از ميش هااز دستگاه توليی مثلی ميش

ی گروه اول بیا اسیتفاده از اسی رم    هاراسی تقسيم شینی. ميش 150و  147ی تيمار شیه به دو گروه هاشی. ميش

ی گروه دوم با روش طبيعی و با استفاده از هامنجمی قوچ رومانو  و با عمل الپاروسکوپی تلقيح شینی و ميش

روز( بارور شینی. زایش تمام ميشها در دو گروه ثبت گردییی و   34ی همان گله به میت دو دوره فحلی)هاقوچ

مقایسیه آمیاری بیين    در بیو تولی و سن شيرگيری انجام و تلفات آنها در این میت ثبیت شیی.    هاوزن کشی بره

ی ناپارمترییک بیا   هیا و در مورد داده GLMی پارامتریک با استفاده از روش هارد دادهی آزمایشی در موهاگروه

 انجام شی SPSS Ver. 16افزار در نرم Mann-Whitneyاستفاده از رویه 
 

 8/3زنییی   -ی آميختیه رومیانو   هیا درصی تلفات قبل از شيرگيری بیره حاضر  بر اساس نتایج بررسی :هایافته

 .داری بين دو گیروه مشیاهیه نشیی   به لحاظ آماری تفاوت معنی لیوبود درصی  5/9یی ی زنهادرصی و در بره
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کيلیوگرم و   2/21و  45/26ی زنیی به ترتيی   هازنیی و بره -ی دورگ رومانو هاميانگين وزن شيرگيری بره

 بیود  و بیا تفیاوت معنیی دار    گیرم   22/187و  88/245ترتيی   بیه آنهیا  ميانگين رشی روزانه قبل از شیيرگيری  

(01/0>P). کيلوگرم  78/5زنیی  -ی متولی شیه به ازای هر زایش در گروه رومانو هاميانگين مجموع وزن بره

همچنين ميانگين مجموع وزن بره از شيرگرفته شیه به ازای هر  .(P<01/0) کيلوگرم بود 92/4و در گروه زنیی 

کيلوگرم بیه ازای هیر راس    12/27الص زنیی کيلوگرم و در گروه خ 04/35زایش در گروه آميخته با رومانو  

  .(P<01/0) ميش بود
 

هیای  منتج بیه توليیی بیره    رومانو  ی زنیی با قوچهاگری ميش مطالعه آميختهاین نتایج بر اساس : گیرینتیجه

ی هیا نسبت به بره باالترقیرت زنیه مانی مناس  و سرعت رشی قبل از شيرگيری و وزن شيرگيری  باای دورگه

در  توانی به افزایش بیازده توليیی  میبا رعایت حفظ ذخایر ژنتيکی بومی  آميخته گری کنترل شیه لذا .یش زنیی

ی زنیی هاميش باروریروش الپاروسکوپی برای مشاهیات نشان داد که  .واحیهای پرورش گوسفنی کمک کنی

شیایی  ی گوسفنی زنیی با رومیانو   به منظور افزایش بازده آميخته گربا اس رم رومانو  بازده مناسبی نیاشته و 

 .انییشيیه شودکشور داخل رومانو  در ی هاقوچ استفاده مستقيم ازبرای  الزم تیابير بهتر باشی
  

 .آميخته گری، بازده رشیگوسفنی،  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه 

و پیرورش  باعی  شییه اسیت تیا      گوسیفنی  اغل  ندادهای بیومی  توليیی و توليیمثلی پائين بازده

افیزایش  و توليی صنعتی به دليیل  مرتع به  کاهش وابستگی آنها با هی نيمه متمرکز ییریت متمرکز یا م

ی هیا افیزایش هزینیه   ابی همزمیان  نيل به این هی  باییی  برای  .باشیعمال غير ممکن  ی جاریهاهزینه

. (7)شیود  تخاذاراهکارهایی برای افزایش درآمی دامیاران نيز  نگهیاری گوسفنی در سيستم نيمه متمرکز

کیه میی    اسیت ی استفاده از ذخایر ژنتيکی برتر ی مولیهای مهم افزایش توليی در دامیکی از راهکارها

و نگهییاری گوسیفنی در سيسیتم     شییه درآمی دامیار به ازای یک راس ميش مولی باع  افزایش توانی 

یکی روسيه است  ی  ولگابومی مناطکه گوسفنی رومانو   .(6)نمایی اقتصادیمزرعه ای و نيمه باز را 

ی هیا ميش ایرب درصی 250و بره زایی سال بره در یک  9رکورد توليی که می باشی پربازده  از ندادهای

رومیانو  در بسیياری از   گوسیفنی  بیومی بیا    گوسیفنیان تالقیی  (. 13) این نداد به ثبت رسیيیه اسیت  

. به ثبت رسيیه است آنهاآميخته  یهاعملکرد بره ی متفاوتی ازهاپاسخ آزمایش شیه وکشورهای جهان 

آميخته گری ندادهای بومی کشور ترکيه با نرهیای رومیانو     (2009) کویسچيز و همکاران در بررسی

بیوده  ی بومی دارای سرعت رشی و وزن شيرگيری بیاالتری  های دورگ نسبت به برههانشان داد که بره

ی بیومی بیا یکیییگر تفیاوت معنیی داری      هیا ی دورگ و برههادرصی تلفات قبل از شيرگيری بره ولی

 -ی آميختیه رومیانو   هیا ( در بیره 2014مطالعه فاتاال و همکیاران) مشابه همين نتایج در . (10) نیاشت

فیائوره   در مطالعیه  .(6 و4)نيز گزارش شیه استدر گوسفنی رومانو  ( 1996) مطالعه فهمیادیلبای و 

توليیی مثلیی    بازدهی رومانو  باع  بهبود هاقوچ ی قره گل باهاگری ميشآميخته (1992) و همکاران

از امیا   ،گیل گردییی  ه ی خیالص قیر  هیا درصی رومانو  نسبت به ميش 75درصی و  50ی دورگ هابره

برای اولیين   مطالعهاین در . (5) دکمتر بوی خالص های آميخته نسبت به برههاکيفيت پوست بره طرفی

بیا هیی    ی زنییی بیا اسی رم گوسیفنی رومیانو       هايشآميخته گری م و خارج از کشور بار در داخل

   .و خالص مورد بررسی قرار گرفتآميخته ی هابرهمقایسه عملکرد توليیی 

 

 روش   مواد و

که حیاقل دو ماه از  زنییراس ميش  297تعیاد ی بخش خصوصی در استان قم هادر یکی از گله

با استفاده از سیيیر تحیت    1392سال  صل پائيزفماه مهر از انتخاب و در  بودتاریخ زایمان آنها گذشته 

بیه هیر ییک از     و همزمیان بیا آن  خیارج  روز بعی  13 سيیرها .فتتيمار همزمان سازی فحلی قرار گر
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نی. یتقسیيم شی  راسیی   150و  147گیروه   دوبه  هاتزری  و ميش PMSGالمللی واحی بين 500 هاميش

ر وطی هبو  نیی رومانو  تلقيح شیهااس رم قوچ و گروه اول با استفاده از روش الپاروسکوپیی هاميش

ی بیومی  هیا در معرض آميزش بیا قیوچ  روز(  34دو دوره فحلی)به میت روه دوم گی هاميشهمزمان 

برای یک دوره فحلی از گله جیا و دوباره به گله وارد شیینی   هاه و پس از آن قوچفتقرار گرهمان گله 

 در محاسبات وارد نشی.ی مربوط به این دوره زمانی هاکه زایش

ی هر دو گروه در میت آبستنی یکسان بود و عمییتا از پیس  یر میزارع     هاشرایط نگهیاری ميش

استفاده می کردنی و البته در مواقعی از سال بخصوص در دو هفتیه پاییان آبسیتنی مقییاری آرد جیو و      

هنگام زایش میواردی  در  ی هر دو گروه قرار گرفت.هایونجه به عنوان خوراک جبرانی در اختيار ميش

)سخت هاو نحوه زایش ميش ها، تيپ تولی برههاشماره ميش، شماره بره، وزن تولی بره، جنس برهنظير 

وزن  پس از انجام تصحيحروزگی مجیدا وزن کشی شیه و  90سن نزدیک به  ها. برهثبت گردییزایی( 

شیرایط پیرورش    آنهیا منظیور شیی.   این وزن به عنوان وزن پاییان شیيرخوارگی   روز  90بر اساس سن 

یاری قی عیالوه بیر شیير میادر م     پس از ماه اولیکسان بوده  و با هم تا سن شيرگيری ی دو گروه هابره

تلفیات   .قیرار میی گرفیت    هیا در اختيار برهآرد جو یونجه و صورت آزاد شامل برگ هخوراک کمکی ب

  از بیو تولی تا پایان شيرگيری ثبت گردیی. هابره

در نرم افزار اکسیل   در دو گروه آزمایشی ی آميخته و خالص زنییهاعملکرد توليیی برهی هاداده

بیرای مقایسیه دو گیروه    صیفات متعییدی   ی جمیع آوری شییه   هیا . بر اساس دادهوارد و ویرایش شی

، تلفیات  هیا ، وزن شيرگيری برههاآزمایشی می نظر قرار گرفت که از جمله مهم ترین آنها وزن تولی بره

(، بیازده توليیی   ها، درصی  نی قلوزایی)نسبت تعیاد زایش  نی قلو به کل زایشهااز شيرگيری بره قبل

ی متولیی  هامجموع وزن برهی زایش کرده بر حس  درصی( و ها)تعیاد بره متولی شیه از همه ميش بره

اده از آزمیون  ی پارامترییک بیا اسیتف   هیا مقایسه ميانگين دادهشیه و از شيرگرفته شیه از یک ميش بود. 

در نیرم افیزار    Mann-Whitneyی ناپارمترییک بیا اسیتفاده از روییه     هیا دانکن و مقایسیه ميیانگين داده  

SPSS(16) و با استفاده از میل آماری ذیل انجام شی: 
yij= + Gi + eij 

آزمایشیی   اثیر اشیتباه    ijeو ، گروه ژنتيکیی اثر  Gi  ،کلميانگين  µ، رکوردها هریک از  ijyرابطه دراین 

 باشنی.می
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 نتايج و بحث

ارائیه شییه    2و  1ول ادر دو گروه میورد بررسیی در جیی    هانتایج مربوط به عملکرد توليیی ميش

ی دورگ هیا بیره از شیيرگيری   تلفات قبیل داری بين  به لحاظ آماری تفاوت معنی در این مطالعه است.

درصیی از   3 حییود  . براساس مشیاهیات فقیط  هیه نشیی خالص زنیی مشاهازنیی و بره -رومانو 

زنیی قبل از رسيین به سن شيرگيری تلف شینی که این مقیار تقریبیا ییک    -ی دورگ رومانو هابره

و  در بررسیی کویسیجيز  (. 2ی بومی در میت یاد شیه بیود )جییول   هاسوم تلفات ثبت شیه برای بره

ی بومی میورد  های دورگ رومانو  کمتر از برههاهدرصی تلفات قبل از شيرگيری بر (2009) همکاران

( 2015فررا و همکیاران)  .(P>05/0) ولی این تفاوت به لحاظ آماری معنی داری نبود ،(10)آزمایش بود

ی دورگ نسبت بیه  هامثبت هتروزیس را در ایجاد مقاومت بيشتر و افزایش درصی زنیه مانی بره اثرات

نتایج مطالعه ما را در بررسی حاضر تایيی می  هااین گزارش .(7)نیوالیین خالص آنها را گزارش کرده ا

با توجه به خاستگاه نداد رومانو  که از مناط  سردسير روسيه است، اسیتفاده از آن بیرای دورگ   کننی. 

ی دورگ هیا یی را مبنی بیر عییم عیادت پیذیری بیره     هاگيری با گوسفنیان کویر مرکزی ایران، نگرانی

بیر ایین    و شرایط سخت محيطی مناط  گرمسير به همراه داشیت.  هابت به بيماریزنیی نس -رومانو 

زنییی انطبیاخ خیوبی نسیبت بیه شیرایط        -ی دورگ رومیانو  هابرهاساس می توان انتظار داشت که 

 داشته باشنی.   )آب و هوای استان قم(محيطی سخت منطقه پرورش

ی زنیی اختال  معنی داری به لحاظ وزن هازنیی در مقایسه با بره -ی آميخته رومانو هابين بره

ی هیا کيلوگرم بيشتر از بره 5ی آميخته حیود هااما وزن از شيرگيری بره .(P>05/0) تولی وجود نیاشت

 -ی آميختیه رومیانو   هیا به لحاظ سرعت رشی روزانه از تولی تا شيرگيری بیره   .(P<05/0)زنیی بود 

گیرم در روز(، لیذا    187در برابیر   245ی زنیی بودنی)اهزنیی دارای سرعت رشی بهتری نسبت به بره

در دو گیروه امیا وزن پاییان     هیا مشاهیات نشان می دهی که بیا وجیود یکسیان بیودن وزن تولیی بیره      

 ی زنیی فزونی یافته است.  هازنیی از بره -ی دورگ رومانو هاشيرخوارگی بره
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 گروه آزمایشی دودر  هامیش یتوصیفعملکرد  -1 جدول
Table 1. Descriptive performance of ewes in two experimental groups 

 صفات
Traits 

 Experimental groups       های آزمایشیگروه

 زنیی -رومانو 

Zandi-  Romanov 

 زنیی -زنیی

Zandi-Zandi 

 تعیاد ميش تيمار شیه
(No. Treated ewes) 

147 150 

 تعیاد ميش زایش کرده
(No. Lambed ewes) 

40 118 

 تعیاد بره متولی شیه
(No. Lamb born) 

53 136 

 دوقلو یهاتعیاد زایش
(No. Multiple birth) 

13 18 

 تعیاد بره شيرگيری شیه
(No. Weaned lambs) 

51 123 

 تعیاد بره تلف شیه تا شير گيری
(No. Dead lambs up to weaning) 

2 13 

 نر یهاتعیاد بره
(No. Male lambs) 

25 71 

 ماده یهاتعیاد بره
(No. Female lambs) 

28 65 

 

ی آميخته در مقایسه با والیین خالص آنها به اثیرات هتیروزیس در   هایکی از دالیل مهم برتری دام

شود. منابع علمی مختلف بروز اثرات هتروزیس و تیاثير مثبیت ایین اثیرات بیر      نتاج دورگ مربوط می

( نشیان داد  2014) (. مطالعه فاتاال و همکیاران 9و  12) انیرش کردههای آميخته را گزاصفات رشی دام

ی خیالص رومیانو  دارای سیرعت رشیی و     هیا ادیلبای در مقایسه با بره -ی آميخته رومانو هاکه بره

نشان داد که استفاده از ندادهای بیارور نظيیر    (1996) مطالعه فهمی. (6) خصوصيات الشه بهتری بودنی

ی دورگ رومانو  های بومی باع  افزایش سرعت رشی برههاآميخته گری با ميشرومانو  به منظور 

نشیان   (2010شاکر و همکیاران)  . مطالعه(4) ی بومی شیه و سن بلوغ آنها را کاهش داده استهابا بره

ی آواسی با ندادهای رومانو  و شاروله باع  بهبود سیرعت  هاداد که استفاده از آميخته گری بين ميش

ی خالص آواسی گردیی که این موضوع های دورگ نسبت به برههابازده مصر  خوراک در برهرشی و 

. همچنیين کو تيیک و   (14) ی نسیل اول باشیی  هیا ممکن است به سب  وجود هتیروزیس در آميختیه  



1395( 2)، شماره (4)كنندگان نشريه پژوهش در نشخوار  

139 

ی سیه نیداد   ها( اثر مثبت دورگ گيری بر وزن تولی و سرعت رشی روزانه را برای بره2010) همکاران

که تمام این گزارشات نتایج مطالعیه حاضیر    (11) مختلف رومانو ، سافولک و شاروله گزارش کردنی

 کننی.تایيی میی بومی زنیی را های آميخته نسبت به برههادر رابطه با سرعت رشی باالتر بره

 
 گروه آزمایشی دودر  هامقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی میش -2جدول

Table 2. Comparison of productive and reproductive performance of ewes in two experimental groups 

 صفات
Traits 

 زنیی -رومانو 

Zandi-Romanov 

 زنیی -زنیی

Zandi-Zandi 
P-value 

 زایشدرصی 

(Lambing rate (%)) 
34.21 78.67 0.00 

 )درصی(هابره شيرگيریقبل از تلفات 

(Lamb mortality up to weaning (%)) 
3.77 9.55 0.18 

 قلوزاییدو درصی 

(Rate of multiple births (%)) 
32.5 15.25 0.033 

 )درصی(بره نر فراوانی

(Rate of male lambs (%)) 
47.16 52.2 0.48 

 )کيلوگرم(هاوزن تولی بره

(Lamb birth weight(Kg)) 
4.32 4.35 0.82 

 گرم()کيلوهاوزن شيرگيری بره
(Lamb weaning weight(Kg)) 

26.45 21.2 0.00 

 سرعت رشی قبل از شيرگيری)گرم/ روز(
))1-am dayPre weaning growth rate(gr( 

245.88 187.22 0.00 

 مجموع وزن بره متولی شیه از یک ميش زایش کرده)کيلوگرم(
(Total lamb born crop per lambed ewes(Kg)) 

5.78 4.92 0.002 

 )کيلوگرم( وع وزن بره شيرگيری شیه از یک ميش زایش کردهمجم

(Total lamb weaned crop per lambed ewes(Kg)) 
35.04 27.12 0.00 

 

آميخته با  در گروهزایش  یک درشیه فته شيرگراز مجموع وزن بره  دهی کهنشان می 2نتایج جیول

باالتر بودن محصول بره از  .(P<01/0) دبوباالتر گروه شاهی نسبت به کيلوگرم  9/7حیود رومانو  

شيرگرفته شیه در یک زایش در گروه آميخته با رومانو  می توانی به باالتر بودن درصی  نی قلوزایی 

و همچنين سرعت آميخته ی هاپائين تر بودن درصی تلفات قبل از شيرگيری بره ی این گروه،هادر ميش

 اساس مطالعه آنيل کومار و همکارانبر. باشی ی خالص مربوطهادر مقایسه با بره هارشی باالتر این بره

ی از شيرگرفته شیه از یک ميش داشتی در هامجموع وزن بره( 2008) و آفوالیان و همکاران( 2010)
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 (2و1)و سرعت رشی آنها تغيير می کنی هایک زایش تحت تاثير درصی  نیقلوزایی، درصی تلفات بره

 .مطابقت داردمطالعه حاضر  نتایجبا  هااین گزارش که

و  رومانو  و در یک مقایسه مستقلبا قوچ آميخته گری گوسفنی زنیی بازده نظر از مقایسه  صر 

بیازده  ی زنییی  هاميشدر استفاده از روش تلقيح الپاروسکوپيک نتایج این مطالعه نشان داد که ، فرعی

در برابیر  آبسیتنی  درصی  2/34) ش نيسترضایت بخو در مقایسه با باروری طبيعی  ی نیاشتهقابل قبول

راس مییيش تلقییيح شیییه از طرییی  تلقییيح  147از تعیییاد  1اسییاس نتییایج جیییول  (. بردرصییی 7/78

ی بارور شیه به روش طبيعیی از  هاراس از آنها زایمان کردنی، در حالی که در ميش 40الپاروسکوپيک 

کیه البتیه ایین موضیوع      داشیتنی  راس در موعی زمانی مورد انتظیار زاییش   118راس ميش  150تعیاد 

با قوچ رومانو  نیاشته و فقیط بیه انتخیاب روش توليیی مثلیی میورد        هاارتباطی با آميخته گری ميش

پیائين  درصی بیاروری  نيز ( 2009) ان و همکارانسمطالعه آت. استفاده در مطالعه حاضر مربوط می شود

ی هیا ان بومی ترکيه در مقایسه با میيش ی تلقيح شیه با روش الپاروسکوپی بر روی گوسفنیهاميشتر 

نتیایج   گیزارش درصیی( کیه ایین     90 درصی در برابیر  60) دهیرا نشان میبارور شیه به روش طبيعی 

آميختیه   تیر شیین فرآینیی   برای افزایش بازده نهایی و اقتصادیلذا . (3) نماییمطالعه حاضر را تایيی می

ی توليیی مثلیی   هااز روش شایی بهتر باشی تاومانو  گری گوسفنی زنیی با ندادهای برتر جهان نظير ر

 .استفاده نمودآميزش طبيعی و حتی از  کارآمی تر 
 

 گيری نتيجه

زنییی دارای تیوان زیسیت و بقیای      -ی دورگ رومیانو  هیا بیره نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

یاری و پرورش آنها تا سن و امکان نگه ی بومی بوده و تلفات انیکی داشتنیهامناسبی در مقایسه با بره

و سیرعت رشیی   همچنين با توجیه بیه   . دارد و هوایی استان قم وجود در اقليم و شرایط آب شيرگيری

می توان اميیوار بود که آميخته گری کنترل ی بومی های دورگ نسبت به برههابرهباالتر  وزن شيرگيری

باع   استفاده از اثرات مفيی هتروزیس ، ضمن فراهم نمودن امکانی زنیی با ندادرومانو هاشیه ميش

 . شیخواهی  نيز افزایش بازده توليی و سود اقتصادی دامیاران
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Abstract2 

Background and objectives: This study was carried out to investigate the 

crossbreeding of Zandi ewes with Romanov rams, and to compare the production 

performance of crossbred lambs up to weaning, in Qom province.  
 

Materials and methods: In October 2013, a total of 297 Zandi ewes, which at 

least two months have been passed from their lambing date, were selected and were 

treated using estrus synchronization. 13 days later, as cider withdrawal, each ewe 

was given 500 IU of PMSG using intramuscularly injection. Afterwards, ewes 

were divided into 2 groups of 147 and 150. Ewes of first group were inseminated 

using the Romanov frozen sperm through laparoscopic procedure. Ewes of second 

group were mated with same flock rams for two estrous cycles (34 days).  In the 

breeding season, all ewes lambing was recorded and birth weight, weaning weight 

and lamb mortality rate up to weaning were recorded in each group. Experimental 

groups were compared using GLM procedure of SPSS (16) for parametric data and 

using Mann-Whitney test for nonparametric data.  
 

Results: Results indicated that pre-weaning mortality rate of Romanov-Zandi 

lambs and Zandi lambs were 3.8 and 9.5 percent, respectively, and there were not 

any significant differences between the two groups. The weaning weight of 

Romanov-Zandi lambs and Zandi lambs were 26.45 and 21.2 (P<0.01), and pre-

weaning average daily gain of them were 245.88 and 187.22 gr/day, respectively 

(P<0.01). The mean of lambs born yield per lambing ewes for Romanov-Zandi and 

Zandi group were 5.78 kg and 4.92 kg, respectively (P<0.01). The average of 

                                                 
*Corresponding author; mahdikhojaste@yahoo.com 



 و همکاران یخجسته ك یمهد

144 

weaned lambs crop per lambing ewes for Romanov-Zandi and Zandi group were 

35.04 kg and 27.12 kg, respectively (P<0.01).  

Conclusion: Crossbreeding of Zandi ewes with Romanov rams produced crossbred 

lambs with acceptable vitality and higher weaning weight and pre weaning average 

daily gain. Therefore, this process could help for increasing of production 

efficiency of sheep farms considering native breed conservation. Results indicated 

that laparoscopic insemination to breed Zandi ewes with Romanov rams was not 

very efficient, and it is necessary to use more effective way for mating Romanov 

rams with Zandi ewes for future crossbreeding programs.  
 

Keywords: Sheep, Crossbreeding, Growth performance. 
 


