
 
ار بره ها در تالقی میش هاي ورامینی با قوچهاي شال، افشاري، تارزیابی نتایج حاصل از کش

 مغانی و ورامینی

  
 2اکبر حمزه زاده آذر- *1رضا سید شریفی

  19/11/1393: تاریخ دریافت
 2/6/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

باقوچهاي شال، افشـاري، مغـانی و ورامینـی     یهاي ورامین ش یک طرفه میشآمیز ارزیابی نتاج حاصل از کشتار بره ها در هدف از انجام این تحقیق
افشاري از بازده الشه بهتري نسـبت   آمیخته هاي که بره دادهاي مربوط به بازده الشه نشان  تایج دادهن.بررسی و مقایسه عملکرد نتاج آنها می باشدجهت 

هاي نر نسـبت بـه بـره هـاي      بره. بودشال ومغانی بیشتر  آمیخته زنده قبل از کشتار بره هاي با وجود اینکه وزن بودندبه سایر گروههاي نژادي برخوردار 
کـه بـره    حاکی از آن بودنتایج تجزیه داده هاي مربوط به درصد قطعات الشه .بودند ماده از وزن زنده قبل از کشتار و بازده الشه بهتر و باالتري برخوردار

ارزش  درصد مجموع قطعات کم ،سردست  ،هاي ورامینی براي درصد مجموع قطعات پرارزش ران، راسته  با میشقوچهاي افشاري  هاي حاصل از تالقی
ترکیب نسبتهاي بافتی الشـه   نتایج.بودندکمترین درصد دنبه  ينسبت به سایر گروههاي ژنتیکی دارا بیشترین عملکرد وداراي گاه، سرسینه و گردن  قلوه

نژاد ورامینی درصد چربی بیشتري را  داشته وافشاري، مغانی و شال درصد گوشت بیشتري را نسبت به نژاد ورامینی خالص  آمیخته بره هاي که دادنشان 
 بره هـاي  هاي سطح مقطع الشه و طول الشه بیشترین سطح مقطع الشه و طول مربوط به نتایج دادهبا توجه به . دبودارا  12-11-10هاي  در ناحیه دنده

 بـوده و ایـن  جنس نر در مقایسه با جنس ماده از سطح مقطع الشه باالئی برخوردار .دبودار ن اگرچه این تفاوت بین نژادها معنی بود اريشال و افشآمیخته 
 . تفاوت معنی دار بود

  
 .گوسفند -عملکرد نتاج  -بازده الشه  -آمیخته گري :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

بطوري که تنوع نـژاد  . دنژاد گوسفند در ایران وجود دار 26بالغ بر 
گوسفند در ایران در بین گوسفندان دنبه دار جهان منحصر به فرد مـی  

امروزه افزایش بهره وري و بهبود ضریب تبدیل غـذایی بـه   ). 9( باشد
وزن زنده در فعالیت هاي دامی به عنوان یکی از متغییرهـاي افـزایش   

ها تالش نموده در این زمینه اکثر کشور. راندمان تولید مطرح می باشد
اند با جایگزینی نژادهاي اصالح شده، سرانه تولید هر دام اعم از تولید 

میزان گوشت و استخوان در هر قطعـه  . شیر و وزن الشه را ارتقا دهند
از الشه به ترتیب به کل گوشت و استخوان در الشـه بسـتگی دارد و   

ی تفـاوت در طـ  . کم و بیش در نژاد هاي مختلف گوسفند ثابت اسـت 
مراحل رشد و پروار منجر به تغییرات در وزن نسـبی قطعـات الشـه و    

امروزه درآمـد عمـده در صـنعت پـرورش     . درصد ترکیب آن می گردد
                                                             

  ،گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار  -1
  .دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح دام دانشگاه زنجان -2
  )Email:reza_seyedsharifi@yahoo.com     :نویسنده مسئول -(* 

گوسفند به لحاظ تولید اقتصادي پایدار به توانایی دامدار در تولید الشه 
کیفیـت گوشـت الشـه از اهمیـت     ). 21( با کیفیت بـاال بسـتگی دارد  

جمعیـت  .هـاي پـرورش گوسـفند برخـوردار اسـت      بسزایی در برنامـه 
درصد گوسفندان دنیا بوده ولی تولید گوشـت آن   1/5گوسفندان ایران 

درصد تولید جهانی است که علـت آن پـایین بـودن وزن کشـتار      2/4
که دلیل این امر را می توان به عـدم برخـورداري دام هـا از    ).1( است

ـ   االخره عـدم شـناخت   تغذیه مناسب، نبود برنامه صحیح پرورشـی و ب
با توجـه بـه ایـن کـه     .)6 و1(پتانسیل ژنتیکی نژادهاي موجود دانست 

باشد پس  هدف از اصالح نژاد حیوانات افزایش بازده اقتصادي آنها می
آمیزش بین حیوانـات   ،از انتخاب حیوانات به عنوان والدین نسل آینده

 ،ه اقتصـادي اي باشد که در عین افزایش بازد انتخاب شده باید به گونه
هاي الزم جهـت انتخـاب در نسـلهاي بعـد را نیـز حفـظ نمایـد         زمینه

بنابراین حفظ تنوع در جمعیت یکی از معیارهایی است که در انتخـاب  
آمیخته گري اغلـب   .)19 و5( و آمیزش حیوانات باید مدنظر قرار گیرد
از تفـاوت هـاي بـین     بـرداري به عنوان سریع ترین روش براي بهـره  

ی تواند روش مناسـبی بـراي بهبـود رانـدمان تولیـد گوسـفند       نژادها م
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در پرورش گوسـفند آمیختـه گـري بـیش از سـایر دامهـاي       ). 7(باشد
زیرا نژادهاي متعددي وجود دارند کـه  ). 17( پستاندار متداول می باشد

از نظر صفات مهم اقتصـادي بـاهم کـامال متفـاوت بـوده و پـرورش       
که ویژگیهاي مطلـوب نژادهـاي   دهندگان بطور مداوم سعی می کنند 

هدف از این  .مختلف را با استفاده از روش آمیخته گري ترکیب نمایند
آمیـزش یـک طرفـه     نتاج حاصل از کشتار بره هـا در  پژوهش ارزیابی

باقوچهاي شال، افشاري، مغانی و ورامینـی جهـت    یهاي ورامین میش
 . بررسی و مقایسه عملکرد نتاج آنها می باشد

 
  ش هامواد و رو

در این پژوهش از هر گروه نژادي شال، افشاري و مغانی سه راس 
ساله از منطقه پرورش آنها بترتیب در استانهاي قـزوین،   3و  5/1قوچ 

روز قبل از فصل جفتگیري بـه محـل    20زنجان و اردبیل خریداري و 
همچنین سه راس قوچ نـژاد ورامینـی از   . ایستگاه پرورشی حمل شدند

س قوچ گله پژوهشی ایستگاه مـذکور بـراي اسـتفاده    را 20بین حدود 
ابتدا میشهاي ورامینـی در گروههـاي مختلـف سـنی      .تعیین گردیدند

جهت تالقی با قوچهاي ورامینی، شال، مغانی و افشاري آمـاده شـدند   
 .راس میش تعلـق گرفـت   30که بطور میانگین براي هر گروه نژادي 

یري همراه مادران خـود  پس زایش میش بره هاي آنها تا هنگام شیرگ
بعد شیرگیري انتخاب بره ها براي پـروار در  . پرورش و نگهداري شدند

از گروههاي نـژادي   بدین منظور براي هر یک. مرحله انجام گرفت 2
شال، افشاري، مغانی و ورامینی بره هایی که در اولـین سـري از شـیر    

، 9ماده هـا   و براي 9و  10، 7، 10گرفته شده بودند بترتیب براي نرها 
راس بره تحت عنوان گروه اول بـراي پـروار آمـاده شـدند و      8و  6، 8

سایر بره هاي باقی مانده که تشـکیل گـروه دوم را مـی دادنـد بـراي      
در هـر دو دوره  . پرواربندي در مرحله دوم مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد   

 8-10سـاعت گرسـنگی و    15-17روز، پـس از   105پروار و در پایان 
) وزن زنده قبل کشـتار (محرومیت از آب و انجام آخرین توزین ساعت 

یکـی بـا   (دي و از هر جنس تعداد چهار بره از هر یک از گروههاي نژا
انتخـاب و  ) کمترین وزن ، دو تا متوسط وزن و یکی بـا بیشـترین وزن  

 .ذبح شدند
  

پارامترهایی که در ارزیـابی الشـه در ایـن پـژوهش مـورد      
 :بارتند ازمطالعه قرار گرفتند ع

در این بررسی بـه آخـرین تـوزین انجـام     : وزن زنده قبل از کشتار
محرومیـت از   سـاعت  8-10سـاعت گرسـنگی و    15-17شده پس از 

 :وزن الشه گرم .)3( آب، وزن زنده قبل از  کشتار اطالق گردیده است
ها، شیردان  پس از ذبح هر بره بالفاصله کله و پاچه، پوست، پیش معده

هـا جـدا شـده و بطـور مجـزا وزن       کبد، شش، قلب و کلیـه  ها، و روده
هـاي بـزرگ و    ها بصورت پروخالی بـه همـراه روده   پیش معده. گردید 

. شـد  کوچک جهت تعیین وزن دسـتگاه گـوارش پـر و خـالی تـوزین      
ی، دنبـه و  ششامل گوشت و استخوان، چربی پوش (قسمتهاي باقیمانده

 وزن الشـه گـرم تعیـین   به عنـوان   وزن و) چربی داخل انساج گوشت
شـامل چربـی اطـراف     :)پیـه (چربی داخلـی قابـل جـدا شـدن     .گردید
قلب، کلیه و چربـی   ،شیردان ،ها پیش معده ،هاي کوچک و بزرگ روده

در ایـن   :دستگاه گوارش پر وخـالی  .قابل جداسازي محوطه بطنی بود
 ها و پوست، ابتدا امعـاء  تحقیق بعد از انجام ذبح و جداسازي سر و پاچه

  .شدند و احشاء داخلی شامل کل دستگاه گوارش همراه طحال خارج 
 

   )برحسب سال(قوچ اندازي  موقع وسن میش) برحسب کیلوگرم(اندازي  انحراف معیار، حداکثر و حداقل وزن میش موقع قوچ ،مقادیر میانگین -1جدول  
Table1- The amount of ewe weight average, standard deviation, maximum and minimum ram up time (per Kg) and ewe 

weight ram up time and ewe age ram up time (per year). 
قوچ گروه نژادي  

Genetic 
Group ram 

تعداد 
 رکورد
 میش

Record 
number 
of ewes 

  )Kg(وزن میش موقع قوچ اندازي                   
Ewe weight ram up time (Kg) 

  )سال(سن میش موقع قوچ اندازي                        
Ewe age ram up time (year) 

 میانگین
average  

انحراف 
  معیار

standard 
deviation  

  حداکثر
maximum  

  حداقل
minimum  

  میانگین
amount  

  انحراف معیار
standard 
deviation  

 حداکثر
maximum  

 حداقل
minimum  

 افشاري
Afshari  26 48.57  5.25  63  36   

4.5  1.15  6.5  1.5  

 شال
Shal  32  49.32  5.36  65  35   

4.6  1.22  6.5  1.5  

 مغانی
Moghani  30  48.25  5.74  64  34   

4.8  1.16  6.5  1.5  

 ورامینی
Varamini  32  48.12  5.34  63  37   

3.4  1.24  6.5  1.5  
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ها  معده(پس از حذف چربی این قسمتها ابتدا کل دستگاه گوارش 

ها همراه شیردان تخلیه و پـس از   وزین و سپس پیش معدهت) ها و روده
ها مجدداً وزن شـدند و بـه ترتیـب رکوردهـاي      شستشو به همراه روده

بـا توجـه    :وزن بدن خالی .گردید وزن دستگاه گوارش پر و خالی ثبت 
به طبیعت تغییرپذیر محتویات دسـتگاه گـوارش در نشـخوارکنندگان،    

از این رو اغلـب از مقیـاس   . وردار استوزن زنده از اعتبار کمتري برخ
در ایـن بررسـی وزن   . شـود  دیگري به نام وزن بدن خالی استفاده مـی 

نگاري، هزارال، شیردان  شکمبه،بدن خالی با کم کردن وزن محتویات 
 . و خون از وزن زنده قبل از کشتار بدست آمد

= وزن قبل از کشتار -وزن محتویات دستگاه گوارش -وزن خون
  ن خالیوزن بد

وزن الشـه   نسبتدرصد الشه  از  گزارشهادر بیشتر  :درصد الشه
  ).12 و10، 3( شده استبه وزن زنده محاسبه 

ها بازده الشـه   به منظور اجتناب از تاثیر وزن محتویات پیش معده
. توان از روي نسبت وزن الشه به وزن بدن خالی محاسبه نمـود  را می

ه در نشخوارکنندگان مبمحتویات شک پذیر زیرا با توجه به ماهیت تغییر
بین الشه حیوانـات مختلـف را    تر چنین نسبتی، امکان مقایسه صحیح

توان بـر اسـاس وزن الشـه     همچنین بازده الشه را می .آورد فراهم می
ولی به علت متفاوت بودن شـرایط و مـدت   . گرم یا سرد محاسبه نمود

شـه گـرم از   زمان سردکردن، محاسبه بازده الشـه بـر اسـاس وزن ال   
تري برخوردار است که در این پـژوهش مـورد اسـتفاده     ارزش یکسان

روي هریک از دو نیمـه   :درصد قطعات مختلف الشه .قرار گرفته است
الشه برشهاي الزم انجـام گرفـت و وزن هریـک از قطعـات مختلـف      

سپس وزن هریک از این قطعات بصورت درصـد  . جداگانه ثبت گردید
بطوریکه اشاره شد  :طول الشه .م محاسبه گردیدآنها به وزن الشه گر

بعد از ذبح، الشه هر بره به دو قسمت مساوي تقسیم گردیـد و طـول   
الشه در این تحقیق از روي نیمه راست الشه در فاصله بین لبه داخل 
استخوان لگن خاصره تا قسمت جلوي استخوان جناغ سینه بر حسـب  

جهـت تعیـین    :ضـله راسـته  سطح مقطـع ع . گیري شد متر اندازه سانتی
نیمه راست الشـه در   13و  12هاي  سطح مقطع عضله راسته بین دنده

محل این عضله، برش عرضی داده شـد و سـطح مقطـع آن بـر روي     
هـاي ترسـیم    تمامی نمونـه ). 15، 14(گذاري گردید  کاغذ استات نشانه

 Leaf-area-meterشده سـطح مقطـع، توسـط دسـتگاه کـامپیوتري      
جهت بررسی و مقایسـه درصـد چربـی، گوشـت و     . دندتعیین سطح ش

استخوان در الشه بره هاي گروههاي مختلف نژادي، مطابق آنچه که 
اي از  به روش فیزیکی و با چاقو قابل جداسازي و تفکیک باشد نمونـه 

 نیمههاي متصل به آنها از  به همراه مهره 12و 11، 10هاي   محل دنده
اي نایلونی قرار داده و با ذکر شماره ه راست الشه جدا شده و در کیسه

هـا   بر روي آن در فریزر جاي گرفت، سپس در آزمایشگاه ایـن نمونـه  
اي از  جهت تعیین درصد گوشت، چربی و استخوان به عنـوان نماینـده  

کل الشه به روش فیزیکی تفکیک شده و درصد هریک از ایـن اجـزا   
 .در نمونه محاسبه گردید

ت از نظر نرمال بودن منحنـی توزیـع   داده هاي مربوط به هر صف
روش آمـاري مـدلهاي    بـا  آمـاري داده هـا  تجزیه  بررسی شده سپس

از نرم افزار آمـاري   هاستفادبا  با مدل آماري زیر) GLM(عمومی خطی
SAS   شدانجام .  

Yijkln=µ+Ri+Sj+Fk+Tl+An(Fk)+(RF)ik+(RS)ij+(SF)jk+eij

kln 

 میانگین جامعه،: µشامل هر یک از مشاهدات،  Yدر این مدل 

:Ri اثرi  ،امین نژاد قوچSj:  اثرj  ،امین جنس بره:Fk  اثرk   امـین
 nاثر  :An(Fk)امین تیپ تولد و پرورش بره،  lاثر  Tlدوره پروار، 

اثـر   :ik(RF)امـین دوره پـروار،    kامین سن شروع پروار بره ها از 
د قـوچ در  اثر متقابل نـژا : ij(RS)متقابل نژاد قوچ در دوره پروار، 

اثـر اشـتباه    eijklnاثر متقابل جنس در دوره پروار و : jk(SF)جنس،
 .تصادفی روي هر یک از مشاهدات می باشند

  نتایج و بحث
هاي نـژادي   شود که در بین گروه می مالحظه 2 با توجه به جدول

و  مغـانی  ،شـال  هـاي آمیختـه   بـره براي وزن زنده قبل از کشتار بـین  
در مـورد وزن بـدن    .داري وجود دارد تالف معنیبا ورامینی اخ افشاري

داري بـا هـم    خالی اگرچه هیچ کدام از گروههاي نژادي اختالف معنی
افشاري، شال و مغـانی وزن بیشـتري را در    آمیخته هايولی  نداشتند

 آمیختـه هـاي  در مورد الشـه گـرم نیز  . داشتندمقایسه با نژاد ورامینی 
که این امر بـا  داشت نژاد ورامینی داري با  شال اختالف معنی ،افشاري

هـا   برتـري آمیختـه  گر بیـان  و نتایج بسیاري از محققین مطابقـت دارد 
  .)16و 2( ها می باشد نسبت به خالص

 در مورد بازده الشه بر حسب وزن زنده قبل از کشتار بازده الشـه  
مغانی دارد ولی در مـورد   آمیختهداري با  افشاري اختالف معنی آمیخته
داري بـین   شه بر حسب وزن بدن خـالی هـیچ اخـتالف معنـی    بازده ال

پارسـاد در مطالعـات خـود خـاطر      .نژادهاي مورد بررسی مشاهده نشد
نشان کرد که گوسفندان آمیخته بازده الشه بهتري نسبت به خالصـها  

رینگ دورف اثـر جـنس و نـژاد بـره را روي بـازده الشـه        ).16(دارند 
  ).18(ر گزارش نمود دا هاي تحت مطالعه خود معنی بره

در مورد جنس در این پـژوهش بـراي وزن زنـده قبـل از کشـتار      
و نرهـا وزن زنـده   داشـت  داري  جنس نر با جنس ماده اختالف معنـی 

ولی در مـورد وزن بـدن خـالی و     داشتندها  بیشتري در مقایسه با ماده
وزن الشه گرم و همچنین بازده الشه برحسب وزن زنـده و وزن بـدن   

ولی بـا ایـن    داشتداري بین این دو جنس وجود ن الف معنیخالی اخت
 شتندها دا وجود نرها در تمامی این صفات وزن بیشتري نسبت به ماده

  .بودها  و بازده الشه آنها نیز به مراتب بهتر از ماده
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جنس بـر وزن زنـده قبـل از کشـتار     * در مورد تاثیر گروه نژادي

ولی در  .شتدار دا ماده اختالف معنی یشال نر با ورامین آمیخته هاي
سایر موارد یعنی وزن بدن خالی و وزن الشه گـرم، بـازده الشـه بـر     
حسب وزن زنده قبل از کشتار و بازده الشه برحسب وزن بدن خـالی  

  . شدجنس مشاهده ن* بین گروههاي نژادي معنی داري تفاوت
 يهـا  کـه بـره   دادهاي مربوط به بـازده الشـه نشـان     تایج دادهن

افشاري از بازده الشه بهتري نسبت به سایر گروههاي نژادي  آمیخته
 با وجود اینکـه وزن زنـده قبـل از کشـتار بـره هـاي       بودندبرخوردار 

هاي نر نسبت به بره هاي ماده از  بره. بودمغانی بیشتر  شال و آمیخته
 وزن زنده قبل از کشتار و بـازده الشـه بهتـري و بـاالتري برخـوردار     

  .بودند
بـراي راسـته،    3 ایج حاصل از درصد قطعات الشـه در جـدول  نت

گاه، سرسینه، دنبه و گردن بـراي گـروه نـژادي و     سردست، قلوه ،ران
با توجه به  .شود میمالحظه جنس * جنس و اثر متقابل گروه نژادي 

مغـانی و شـال اخـتالف     آمیختـه هـاي  درصد دنبه بـین  در  3جدول
آمیختـه  صـد دنبـه مربـوط بـه     و باالترین در وجود داشت داري معنی
داري وجود  بین دو جنس نیز بین درصد دنبه اختالف معنی .بود مغانی

نسبت درصد دنبه بیشتري در مقایسه بـا جـنس   از  و جنس نر شتدا
در مورد درصـد سرسـینه بـین گروههـاي نـژادي      . برخوردار بودماده 

د ولی در دو جنس نرومـاده اخـتالف   شن مالحظهداري  اختالف معنی
به طوري که درصد سرسـینه در جـنس مـاده     بودوجود مداري  معنی

در مورد درصد سردست بین گروههاي نـژادي  . بودبیشتر از جنس نر 
شال  آمیخته هايو این اختالف بین  داشتداري وجود  اختالف معنی

ولـی در   نداشتندداري با هم  و سایر نژادها اختالف معنی بودو مغانی 
داري مشاهده  درصد سردست اختالف معنیر دبین دو جنس نروماده 

ها درصد سردست بیشـتري نسـبت بـه     د ولی با این وجود مادهگردین
اخـتالف   گـاه  بین گروههاي نژادي بـراي درصـد قلـوه   . شتندنرها دا
در مـورد درصـد ران بـین گروههـاي     داري وجود نداشت و نیز  معنی

ـ    شتداري وجود ندا نژادي و جنس اختالف معنی ن وجـود  ولـی بـا ای
 دردرصـد راسـته    بـراي  .داشتنداز نرها  را ها درصد ران بیشتري ماده

ولی دو جنس  نشدمشاهده  يدار بین گروههاي نژادي اختالف معنی
درصـد راسـته    از و نرهـا  بـاهم داشـتند  داري  نر و ماده اختالف معنی
درصـد گـردن در بـین    در . برخوردار بودنـد ها  بیشتري نسبت به ماده

ولـی در بـین دو    شـت نداوجود داري  دي اختالف معنیگروههاي نژا
شد به طوري کـه نرهـا    داري مشاهده  جنس نر و ماده اختالف معنی

مالیـک و همکـاران    .شـتند ها دا درصد گردن بیشتري نسبت به ماده
گـاه، ران، راسـته و گـردن را     درصد قطعات سردست، سرسینه، قلـوه 

بـین دو جـنس گـزارش    دار  نسبت به الشه گرم داراي اختالف معنی
گـاه و رانهـا را    نمود و همچنین این محقق درصد دنبه، سرسینه، قلوه

  ).11(نمود  گزارشها بیشتر از نرها  در ماده
هاي آمیخته و خالص و بررسی درصد  آیسون روي برهه در مطالع

هاي  در مقایسه با بره را هاي نر درصد دنبه بیشتري قطعات الشه، بره
گاه و سرسینه در جنس مـاده بیشـتر از    قلوه،صد راند و درشتنماده دا

شـد بـه همـان     مـی  ها دیرتر شـروع  و هرقدر دورة پروار بره بودنرها 
موحـد یوسـف    ).8( بـود میزان درصد دنبه در نژادهاي آمیخته بیشتر 
هاي نر رحمانی خـالص   میانگین وزن قطعات مختلف الشه را بین بره

الیس  ).13( کرددار گزارش  عنیرحمانی غیر م* هاي اسیمی و آمیخته
دار  و همکاران اثر جنس و نژاد قوچ را براي وزن ران و سردست معنی

در مـورد تـاثیر گـروه نـژادي و جـنس نیـز در        ).4(گـزارش نمودنـد   
 ،هیچکدام از صفات درصد دنبه، درصـد سرسـینه، درصـد سردسـت    

درصد ران، درصد راسـته و درصـد گـردن اختالفـات      ،گاه درصد قلوه
  .مشاهده نگردیدداري  معنی

حـاکی از  نتایج تجزیه داده هاي مربوط به درصد قطعات الشـه  
هـاي   قوچهاي افشاري با میش  که بره هاي حاصل از تالقی آن بود

سردست و  ،ورامینی براي درصد مجموع قطعات پرارزش ران، راسته 
داراي گـاه، سرسـینه و گـردن     ارزش قلـوه  درصد مجموع قطعات کم

کمتـرین   ين عملکرد ونسبت به سایر گروههاي ژنتیکـی دارا بیشتری
بنابراین دو رگ گیري مذکور زمانی مناسب خواهد  .بودنددرصد دنبه 

بود که هدف تنها کاهش اندازه دنبه بدون توجـه بـه مقـادیر چربـی     
  . احشایی و بین عضالنی باشد

درصد سر،  شامل نتایج حاصل از تجزیه اجزاء غیر الشه 4 جدول
باشـد کـه بـه صـورت      ه، پوست و دستگاه گوارش پروخـالی مـی  پاچ

با توجـه بـه    .میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار برآورد شده است
داري  درصد سر بـین گروههـاي نـژادي اخـتالف معنـی     در  4 جدول

 دار نژاد شال و ورامینی اختالف معنیبطوري که آمیخته . مالحظه شد
 ورامینی خـالص افشاري و مغانی با ي آمیخته هااگر چه  باهم داشتند

بیشـتري از نـژاد خـالص     سر ولی درصد ،نداشتداري  اختالف معنی
شال با نژادهاي آمیخته در مورد درصد پاچه نیز بین . ی داشتندورامین

در مـورد درصـد    .شدداري مشاهده  ورامینی و افشاري اختالف معنی
ـ     آمیخته هايپوست بین  خـالص   یافشاري و مغـانی بـا نـژاد ورامین

دسـتگاه گـوارش پروخـالی بـین     در . مشاهده شدداري  اختالف معنی
درصد سر، درصـد  . داري مشاهده نشد گروههاي نژادي اختالف معنی

داري بـا جـنس مـاده     پاچه و درصد پوست جنس نر اخـتالف معنـی  
د در عـوض درصـ   بـود هـا   ودرنرها این صفات بیشـتر از مـاده   داشت

تـاثیر جـنس و    .بودها بیشتر از نرها  دستگاه گوارش پروخالی در ماده
بـا ایـن وجـود    . دار نبـود  کدام از صفات معنی گروه نژادي براي هیچ 

  .بودماده  یمشاهده شده در ورامین و سر کمترین درصد پوست
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درصد گوشت نمونـه، درصـد چربـی نمونـه و      5 با توجه به جدول
داري بـا هـم    مونه در گروههاي نژادي به طور معنـی درصد استخوان ن

مغـانی و   آمیختـه هـاي  به طوري که در مورد گوشت  داشتنداختالف 
ها  و این برتري آمیخته شتنددار دا خالص اختالف معنی یشال با ورامین

چربـی نمونـه    .دهـد  را در درصد گوشت نسبت به خالصها نشـان مـی  
داري  شـال اخـتالف معنـی    ختهآمیافشاري و ورامینی با  آمیخته هاي

ـ  داشته درصـد  در . بـود  یو بیشترین درصد چربی مربوط به نژاد ورامین
افشـاري و مغـانی    آمیخته هايشال با آمیخته استخوان نمونه نیز بین 

هـا اخـتالف    درصد گوشت نرها با مـاده . دار مشاهده شد اختالف معنی
را نسـبت   به طوري که نرها درصد گوشت، بیشتري شتدا يدار معنی

 ها نسبت به نرهـا بیشـتر   ولی درصد چربی در ماده بودندها دارا   به ماده
درصـد  . )3( داشتکه این با گزارشات بویالن و همکاران مطابقت  بود

براي  .بوددار  معنی تفاوتهاو  بوده ها استخوان نیز در نرها بیشتر از ماده
 ،گوشـت  جنس براي هیچکدام از صـفات درصـد  * تاثیر گروه نژادي 

. داري مشاهده نشد درصد چربی و درصد استخوان نمونه اختالف معنی
بـود و   مـاده  یولی کمترین مقدار درصد گوشت نمونه متعلق به ورامین

بیشترین میـزان   بود و شال نر به بیشترین مقدار درصد گوشت مربوط 
نتایج ترکیب نسبتهاي بافتی الشه .را بودماده دا یچربی نمونه را ورامین

افشـاري، مغـانی و شـال درصـد گوشـت       هـاي  که آمیخته دادنشان 
نژاد ورامینـی درصـد    داشته وبیشتري را نسبت به نژاد ورامینی خالص 

  .دبودارا  12-11-10هاي  چربی بیشتري را در ناحیه دنده
بین گروههاي نژادي شال، افشاري، مغانی و ورامینی  6جدول  در

دار  اخـتالف معنـی   راسـته  مقطع عضلهوسطح  براي سطح طول الشه
شـال، افشـاري و مغـانی     هاي ولی با این وجود آمیخته. شدمشاهده ن

ـ  عضله سطح مقطع  .شـتند دای بیشتري را نسبت به نژاد خالص ورامین
ولـی در   نداشـت داري  طول الشه در دو جنس نر و ماده اختالف معنی

نسـبت   يسطح مقطع عضله راسته جنس نر داراي سطح مقطع بیشتر
تـاثیر  . بـود دار  اختالف از نظر آمـاري معنـی  بوده و این جنس ماده به 

جنس روي طول الشه و سطح مقطع عضله راسته غیـر  * گروه نژادي
الیس و همکاران در مطالعات خود اثر نـژاد قـوچ و سـن     .دبومعنی دار 

کشتار را روي طول الشه و اثر نژاد قوچ، سن کشـتار و جـنس بـره را    
  ).4(دار گزارش کردند  استه معنیروي سطح مقطع عضله ر

 
 جنس*براي گروه نژادي، جنس وگروه هاي نژادي 12- 11- 10گوشت، چربی و استخوان در نمونه دنده هاي معیار درصد انحراف میانگین و  - 5 جدول

 Table 5- The mean and standard deviation of bone, fat and meat percentage in sample 10, 11 and 12 ribs for breed, sex 
group and breed group*sex  

  گوشت نمونهدرصد  صفت

S.D±X  

  چربی نمونهدرصد 

S.D±X  

  استخوان نمونهدرصد 

S.D±X  Trait 

کی
ژنتی

وه 
 گر

 
G

en
et

ic
 

G
ro

up
  

  افشاري*ورامینی 
Afshari*Varamini  47/517 ab± 0/847 38/376 a± 0/927 14/232 b± 1/125 

 شال*ورامینی 
Shal*Varamini  50/801 a± 0/804 34/517 ab± 0/930 14/743 b± 1/045 

 مغانی*ورامینی 
Moghani*Varamini  51/863 a± 0/827 31/988 b± 0/983 16/326 a± 1/116 

 ورامینی*ورامینی
Varamini*Varamini  45/945 b± 0/836 39/047 a± 0/949 15/347 ab± 1/031 

س
جن

 se
x

  

 نر
Male  51/345 a± 0/639 3/645 a± 0/745 16/012 a± 0/215 

 ماده
Female  46/525 b± 0/611 38/545 b± 0/745 14/951 b± 0/217 

ي 
نژاد

وه 
گر

 *
س

جن
 br

ee
d 

gr
ou

p 
*s

ex
  

  افشاري*ورامینی
Afshari*Varamini  

 نر
Male  48/985 ± 1/112 36/947 ± 1/832 14/912 ± 1/325 

 ماده
Female  46/513 ± 1/045 39/756 ± 1/675 14/025 ± 1/204 

 نر  شال* ورامینی 
Male  51/831 ± 1/245 33/353 ± 1/822 14/853 ± 1/305 

Shal*Varamini  ماده 
Female  49/345 ± 1/115 36/943 ± 1/811 14/201 ± 1/345 

 نر  مغانی*ورامینی 
Male  52/626 ± 1/034 30/543 ± 1/902 16/678 ± 1/265 

Moghani*Varamini  ماده 
Female  50/241 ± 1/034 34/051 ± 1/822 15/738 ± 1/349 

 نر  ورامینی*ورامینی
Male  46/804 ± 1/115 37/315 ± 1/921 15/381 ± 1/275 

Varamini*Varamini  ماده 
Female  43/895 ± 1/165 41/856 ± 1/823 15/028 ± 1/343 
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هـاي   صـفات الشـه بـره    در مطالعـات خـود روي   و همکاران ویر

حاصل از تالقی قوچهاي دورست و تکسل با میشهاي فین شـیپ اثـر   
ـ رش نموادار گز نژاد بره را روي سطح مقطع عضله راسته غیر معنی د دن

رینگ دورف اثر نژاد قـوچ و جـنس بـره را روي سـطح مقطـع       ).20(
  .)18( دار گزارش نمود لعات خود معنیعضله راسته در مطا

  
  جنس*هاي نژادي براي گروه نژادي، جنس وگروه) cm2(سطح مقطع عضله راسته) cm(طول الشهمعیار انحراف میانگین و  - 6 جدول

Table 6- The mean and standard deviation of carcass length(cm), cross surface of loin muscle (cm2)for breed,  sex group and breed 
*sex groups  

 صفت

Trait 

  )cm(طول الشه
carcass length(cm)  

S.D±X  
  

  )cm2(سطح مقطع عضله راسته
cross surface of loin muscle (cm2)  

S.D±X  
 

کی
ژنتی

وه 
 گر

 

G
en

et
ic

 
G

ro
up

  

  افشاري*ورامینی 
Afshari*Varamini  

69/467 ± 0/645 21/267 ± 1/739 

 شال*ورامینی 
Shal*Varamini  

68/971 ± 0/683 19/588 ± 1/878 

 مغانی*ورامینی 
Moghani*Varamini  

70/433 ± 0/703 20/677 ± 1/638 

 ورامینی*ورامینی
Varamini*Varamini  

69/500 ± 0/689 19/235 ± 1/036 

س
جن

 se
x

  

 نر
Male  

70/382 ± 0/604 23/794 a± 1/405 

 ماده
Female  

68/650 ± 0/604 17/833 b± 1/280 

ي 
نژاد

وه 
گر

 *
س

جن
 br

ee
d 

gr
ou

p 
*s

ex
  

  افشاري*ورامینی
Afshari*Varamini  

 نر
Male  

70/125 ± 1/908 24/625 ± 1/549 

 ماده
Female  

68/714 ± 1/911 22/714 ± 1/303 

 نر  شال* ورامینی 
Male  

69/250 ± 1/225 23/400 ± 1/901 

Shal*Varamini  ماده 
Female  

68/571 ± 1/455 17/571 ± 1/178 

 نر  مغانی*ورامینی 
Male  

72/187 ± 1/429 21/625 ± 1/305 

Moghani*Varamini  ماده 
Female  

68/42  ± 1/312 21/714  ± 1/499 

 نر  ورامینی*ورامینی
Male  

70/250 ± 1/527 22/000 ± 1/864 

Varamini*Varamini  ادهم 
Female  

68/832 ± 1/644 17/125 ± 1/147 

   
  کلی نتیجه گیري

ــه عملکــرد طرحهــاي آمیختــه گــري   ــراي بهبــود بخشــیدن ب ب
گوسفندان بهتر است تا حد امکان از نژادهاي خالص تر استفاده شود تا 

در ایـن پـژوهش    .عملکرد دو رگ گیـري بطـور واضـح معلـوم شـود     
سرسـینه، گـردن، سـطح مقطـع      میانگین درصد راسته، ران، قلوه گاه،

عضله راسته و طول الشه، دستگاه گوارش پـر و خـالی در گروههـاي    
میانگین سـر دسـت، پاچـه،    . مختلف نژادي تفاوت معنی داري نداشت

-11-12دنبه، سر، درصد گوشت لخم و استخوان در نمونه دنده هاي 
درصد پوست و درصد چربی در نمونه هاي مورد بررسـی تفـاوت    ، 10
  .ی دار داشتمعن

پـروار  ( بره هاي پرورش یافتـه در دوره اول پـروار   بررسیدر این 
، از بازدهی الشه بهتري نسبت بـه بـره هـاي    )شده پس از شیرگیري

پروار شده در پایان پروار بـره هـاي گـروه    ( پرورش یافته در دوره دوم
بطوري که پروار در سنین بـاال موجـب افـزایش    . برخوردار بودند) اول

چربی در الشه و کاهش کیفیت الشه و بـازار پسـندي آن مـی     ذخیره
همچنین مالحظه گردید که تفاوت در طی مراحل رشـد و پـروار   . شود

منجر به تغییرات در وزن نسبی قطعات الشه و درصد ترکیب آن مـی  
البته اثـر عوامـل محیطـی و ژنتیکـی روي توزیـع بافـت هـاي        . گردد

بـین قطعـات الشـه عمـدتا از     در ) گوشت، استخوان و چربی(مختلف 
  .   طریق تاثیر روي میزان ذخیره چربی می باشد
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Introduction One of the animal breeding aims is increasing the economic efficiency. Therefore, 

mating among selected animals in order to enhance economic efficiency should also supply variation 
in population for next generations’ selection. This study was performed to estimate performance in 
cross breed lambs resulting from crosses of shal, moghani, afshari and varamini rams with varamini 
ewes, compained it to pure varamini lambs. 

 Materials and Methods The objective of this study was the progeny evaluation from slaughter in 
one way crossing between Varamini ewes with Shal, Afshari, Moghani and Varamini rams and 
comparing their progeny efficiency. Thus, three 1.5 and 3 years rams were selected from each of Shal, 
Afshari, Moghani and Varamini breeds. A sample was separated from 10, 11 and 12 ribs was 
separated for examination of the fat, meat and bone percentage in different breed group lambs carcass. 
Data statistical analyze was done by GLM procedure of SAS 9.1 software. 

Results and Discussion Afshari crossbreed lambs had better carcass performance rather than the 
other breed groups although before slaughtering live weight of Shal and Moghani lambs were higher. 
Male lambs had better live weight and carcass quality before slaughtering than female lambs. The 
analyze of carcass parts percentage indicated that crossbreed lambs from Afshari rams with Varamini 
ewes had the highest efficiency and lowest rump percentage between genetic groups about valuable 
parts total percentage of thigh, roast, wristband and low price flank steak, brisket and neck. The 
analyze results of carcass tissue proportions combination showed Shal, Moghani and Afshar 
crossbreeds had more meat percentage and lower fat percentage on numbers 10, 11 and 12 of ribs than 
Varamini net breed. 

 Conclusion According to our findings about cross surface and length from carcass the highest 
amount of them was belong to Shal and Afshari breeds, although difference amount between breeds 
was not significant. Finally, male had more significantly cross surface than female. Average 
percentage for lion, thigh, flank, brisket, neck, longissmus muscle area and carcass length, full and 
empty digestive system in different genetic group has no significant difference, also, average for, 
shoulder, legs, tail, heat, lean percentage and bone in 10-12 vibs sample and skin and fat percentage in 
this sample was significantly different in various groups. Sex effect on total removable fat and 
percentage of various carcass sections expect of thigh, lion and neck percentages, other carcass 
sections have significant differences in two finishing periods. 

 
Key words: Carcass, Cross breeding, Performance, sheep.      
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