
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري

 

  لري بختياري با بره هاي لري بختياري ×مقايسه اقتصادي عملکرد بره هاي آميخته رومانف  عنوان پروژه: -

 24-42-13-053 -970932 :پروژه شماره مصوب -

  خانوادگي مجري مسئول:نام و نام -

 مرتضي كرمي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 شمس الدينيمحسن باقري و شهباز  خانوادگي همکاران:نام و نام -

 ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري بختياريمحل اجرا :  -

 1397بهمن  تاريخ شروع : -

 دو سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          59326 با شماره         11/1/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده: 
 بختياري س بره لريأر 30لري بختياري( و ×س بره آميخته ) رومانفأر 30از اطالعات تعداددر اين تحقيق 

شد. روز دوره پروار اصلي، استفاده  90( و به مدتروزگي 90±5بعد از شير گيري) رأس، 120در طي دوسال جمعا 

 تهيه و اي موجودبا منابع تغذيه NRC (2007)ولاهاي پرواري در جدها بر اسااااس نياز روزانه برهجيره غذايي بره

راك مصاار،ي، یااريب تبديل غذابي، بازده غذابي و وزن در ند. مقدار خوراك مصاار،ي، ميزان هزينه خوتغذيه شااد

گرديد و با قيمت ،روش زمان شروع و پايان پروار و ا،زايش وزن روزانه در طي دوره پروار ركورد برداري و محاسبه 

رأس از هر نژاد  18گرديد. در پايان دوره پروار تشکيل  ،گيري شدههاي اندازهشاخصمعادله هزينه و ،ايده  ،دام زنده

 نمونهه از ماهيچه راستساعت پس از كشتار  24در طي دو سال بطور تصاد،ي انتخاب و ذبح گرديد.  رأس 72و جمعا 

هاي ويژگي ،ساااانتيگراددرجه  4روز در دماي  7و  4 ،1 هايمدت زمانها در نمونهاز نگهداري  بعدو شاااد گر،ته 

ش شامل كيفيت گو سردخانه ميزانت  ست ر،ته در  ست ر،ته در زمان پختن، تردي، آب از د رنگ  و ميزان آب از د

اي براي براي به منظور ارزيابي اقتصادي، مقادير اقالم هزينهگيري شد. هاي آميخته و لري بختياري اندازهبره گوشت

سال صاديشاخص و آوريوژه جمعمختلف و قيمت محصول توليدي در طول اجراي پر ها و جنسنژادها،   هاي اقت

داري بختياري منجر به بهبود معنيهاي لريگري بين نرهاي نژاد رومانف و ميشآميخته نشان دادكهنتايج  .شدمحاسبه 

هاي آميخته در نساال اول شااده اساات. ميزان كل چربي  شااه با در وزن بدن در زمان شاايرگيري و شااش ماهگي بره

دار و نامطلوبي در كيفيت گوشت نشده است. منجر به كاهش معني گري آميخته همچنيناهش يا،ت. كگري آميخته

هزينه  .هاي آميخته بود ولي معني دار نبودهاي لري بختياري بيشتر از برهي تغذيه در برهاز نظر اقتصادي ميانگين هزينه

 بود 1398از ساااال بيشاااتر داري طور معنيبه 1399هاي دامي در ساااال به دليل ا،زايش قيمت سااااليانه نهاده تعذيه

(05/0>P)طور درصاااد به 51/18هاي نر هاي تغذيه، خريد و نگهداري دام در بره. ميانگين نرخ بازدهي براي هزينه

هاي يانگين بازده صد واحد پولي خوراك براي برهم. (P<05/0)درصد بود 92/16 با هاي مادهمعني داري بيشتر از بره

هاي نر و كمترين هاي آميخته در يک سااطح بود. بيشااترين مقدار ميانگين بازده مربو  به برهختياري و براي برهلري ب

هاي لري بختياري بود ولي نسبت منفعت به هزينه مربو  به بره . بيشترين(P<05/0)باشد اي ماده ميآن مربو  به بره

. دركل با (P<05/0)هاي ماده بودبره بيشاااتر ازاي نر ينه در برهدار نبود. نسااابت منفعت به هزاختالف معني هابين آن

تر بودن مقدار چربي  شه و بهبود در برخي صفات ها در پايان دوره شيرگيري و پابينتوجه به به با تر بودن وزن بره

هاي پرواري هاي اقتصااادي بين برهدار در شاااخصهاي آميخته وعدم تفاوت معنيكيفيت گوشاات مانند رنگ در بره

 گري را توصيه نمود.توان به پرورش دهندگان آميختهها، ميلري بختياري و آميخته

 

 لري بختياري ×هاي رومانف ، كيفيت گوشت وآميختهبرههاي اقتصادي، كليد واژه ها: شاخص


