
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 

 خراسان رضويكشاورزي و منابع طبيعي استان  و آموزش مركز تحقيقات

 

 رومانف یبا قوچ هاکردی  یمادر هیپا ختهیحاصل از آم یعملکرد بره ها یبررس  عنوان پروژه: -

 4-43-13-95106  :پروژه شماره مصوب -

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول)اختصاص به پروژهنامنام و  -

 داودعلی ساقی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

  علی مبارکی، محمد رباطی بلوچخانوادگي همكاران: نام و نام -

 خراسان رضويكشاورزي و منابع طبيعي استان  و آموزش مركز تحقيقات محل اجرا :  -

 1395 تاريخ شروع : -

 سال 3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به      58034با شماره    26/5/99 اين اثر در مورخ  -

 ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  چکیده :

هاي آميخته گري بر عملكرد قبل و پس از شيرگيري و تركيب الشه برههدف از اين مطالعه، بررسي اثر آميخته

مساوي تقسيم گرديد سپس گروه اول با گروه راس ميش كردي خالص به دو 200بود. به اين منظور  رومانف×كردي

قوچ هاي كردي و به روش جفتگيري طبيعي و گروه دوم با اسپرم منجمد رومانف به روش الپراسكوپي تلقيح 

گرديدند. ميزان آبستني، درصد زايش، درصد تلفات،  صفات وزن تولد، وزن ازشيرگيري، سرعت رشد دوره پروار، 

 ×آميخته كردي و (KKژنتيكي خالص كردي )هاي حاصل از دو گروه  خوراك مصرفي و ضريب تبديل در بره

جيره هاي غذايي روز انجام شد.  90ها پس از شيرگيري به مدت شد. پرواربندي برهاندازه گيري ( KR) رومانف

دو  مخلوط روزانه در به صورت كامالًتركيبات شيميايي مشابه هم بودند كه  و متابوليسميتنظيم شده از نظر انرژي 

رأس بره از هر  شش. به منظور بررسي خصوصيات الشه، تعداد شدها قرار داده مينوبت به طور آزاد در اختيار بره

آناليز  2/9نسخه  SASنرم افزار آماري  GLMهاي حاصل از آزمايش با رويه تيمار انتخاب و كشتار شدند. داده

درصد(  95گيري كرده بودند، باالترين راندمان باروري )هاي كردي جفتهايي كه با قوچشدند. نتايج نشان داد ميش

رأس گزارش گرديد.  45 و 95به ترتيب  KK ،KRهاي ژنتيكي هاي از شير گرفته براي گروهرا داشتند. تعداد بره

هاي داري تحت تأثير گروهها به طور معنيايش وزن دوران شيرخوارگي برهوزن تولد، وزن از شيرگيري و سرعت افز

داراي رومانف  ×كرديآميخته هاي داراي باالترين و برهكردي خالص  هاي (. برهP<05/0ژنتيكي قرار گرفت )

 رومانف ×يهاي آميخته كردكيلوگرم(. بر اساس نتايج، بره 1/4در مقابل  5/4بودند )به ترتيب كمترين وزن تولد 

(. ميزان ماده P<05/0قبل از شيرگيري داشتند ) نسبت به بره هاي كردي خالص در دوره افزايش وزن روزانه باالتري

گرم در  74/960) رومانف ×هاي آميخته كرديگرم در روز( و بره 97/1250)كردي خالصهاي خشک مصرفي بره

به طور  رومانف×كردي نسبت به بره هايخالص كردي هاي برهپاياني (. ميانگين وزن P<05/0روز( باالتر بود )

داري بر وزن هاي ژنتيكي تأثير معنيكيلوگرم(. گروه 5/41در مقابل  8/54داري باالتر به دست آمد )به ترتيب معني

 نراگري بر ضخامت چربي، وزن دنبه و (. تأثير آميختهP>05/0داشتند )نهاي پرواري هاي گرم و سرد برهالشه

داري تحت هاي مورد بررسي در اين تحقيق به طور معنيبره دست گاه و (. وزن گردن، قلوهP<05/0دار بود )معني

عملكردي در دوره قبل از شيرگيري  رومانف×(. آميخته هاي كرديP>05/0هاي ژنتيكي قرار نگرفت )تأثير گروه

ره هاي كردي خالص نسبت به آميخته ها برتري بره هاي كردي خالص داشتند ولي در دوره پروار ببهتري نسبت 

 كلي آميخته گري با رومانف نتيجه مطلوبي را نشان نداد. طور بهدشتند. 
  
 

 رشد، تركيبات الشه رومانفگري، گوسفند كردي، قوچ آميخته کلید واژه ها:


