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 چکیده

هاي برهدر  نگرفتشيربره تا زمان از  ياين مطالعه به منظور بررسي و مقايسه صفات زنده ماني و عملكرد توليد

ميش افشار غير  200استان مركزي انجام شد. در مجموع  دررومانف هاي افشاري با قوچ هايميشتالقي حاصل از 

ها خارج ، اسفنجاز شروع همزمان سازي فحلي روز بعد 13آبستن، انتخاب و تحت همزمان سازي فحلي قرار گرفتند. 

 100به دو گروه  هاتزريق شد. سپس ميش هااز عضالني به ميش PMSGواحد بين المللي   500شده و به هر ميش 

هاي گروه اول با استفاده از اسپرم مايع رومانف از طريق روش تلقيح مصنوعي تلقيح شدند. تقسيم شدند. ميشرأسي 

. گله افشاري به صورت طبيعي تالقي داده شدند هايروز( با قوچ 34هاي گروه دوم به مدت دو چرخه فحلي )ميش

در هر گروه ثبت  گرفتنشيرو ميزان مرگ و مير بره تا از  گرفتنشيردر فصل توليد مثل، وزن هنگام تولد ، وزن از 

مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه  SAS 9.1 و با استفاده از نرم افزار GLMهاي آزمايش با استفاده از روش شد. گروه

از اين درصد بود و  صفرو  2افشاري به ترتيب  هايافشاري و بره-ومانفر هايبره گرفتنشيرميزان مرگ و مير قبل از 

به  افشاريخالص  هايافشاري و بره -رومانف هايتفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. وزن تولد برهبابت 

وزن روزانه قبل ين افزايش . ميانگ(P<0.05)بودكيلوگرم  28و  8/26 وزن از شيرگيري وكيلوگرم  3/3 و 1/3ترتيب 

بود گرم در روز  276و  263هاي خالص افشاري به ترتيب افشاري و بره –هاي آميخته رومانف ي در برهريگاز شير

(P<0.05) 4/1افشاري و افشاري به ترتيب -ي متولد شده به ازاي هر ميش براي گروه رومانفهابرهوزن . مجموع 

افشاري -بره از شير گرفته شده در هر ميش براي گروه رومانفوزن  . مجموع(P>0.05)كيلوگرم بود  4/3كيلوگرم و 

 هايافشاري با قوچ هايكيلوگرم بود. نتايج نشان داد كه تالقي ميش 8/28كيلوگرم و  5/11و افشاري به ترتيب 

اين در  با وزن باالتر و ماندگاري بيشتر نگرديد و لذا تالقي اين دو نژاد براي اين منظور هايرومانف منجر به توليد بره

هاي هاي افشاري با قوچشود. همچنين نتايج نشان داد كه روش تلقيح مصنوعي براي تالقي ميشنمي منطقه توصيه

 .طبيعي استفاده شودجفت گيري  ي نظيرثرترؤاز روش م را نداشته و بهتر است  الزمكارآمدي  رومانف

 .رومانف،ماندگاري،  رشد ، افشاري ،  گريآميختهكليدي: گوسفند ،  هايواژه: کلیدی هایواژه


