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  مقدمه -1- 1

    

با فرض بر نرخ ثابت باروري به حدود  1399سال  که جمعیت کشور ایران در پیش بینی می شود

میلیون نفر برسد که از این تعداد حدود  4/90میلیون نفر و با فرض بر کاهش تدریجی باروري به  9/107

میلیون نفر در مناطق شهري زندگی خواهند کرد. بی تردید  80میلیون نفر در مناطق روستایی و  20

کننده خواهند بود بار عظیمی بر دوش جامعه خواهد گذاشت و  تغذیه چنین جمعیتی که عمدتا مصرف

سال  20چه بهتر که بتوان با پیش بینی هاي الزم از بروز چنین مشکالتی جلوگیري کرد. کشور ایران تا 

برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذایی خواهد داشت. وضعیت تغذیه  2دیگر، با سطح مصرف فعلی به حدود 

در مقایسه با برخی از کشورهاي آسیایی و بسیاري از کشور هاي آفریقایی بهتر است اما  مردم ایران اگرچه

دهد که حدود یک ششم مردم ایران به غذاي کافی دسترسی ندارند. سوءتغذیه در جامعه،  آمار نشان می

، محیطی، از میزان سواد گرفته تا عوامل ارثی، فیزیولوژیکیکه تحت تأثیر عوامل متعدد و متنوعی هستند 

  ).2000، 1فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادي همه در آن دخیل هستند (سازمان غذا و کشاورزي

طبق برآورد سازمان کشاورزي و مواد غذایی یک چهارم مردم جهان دچار کمبود کالري و سه پنجم 

ر در معرض خطر مردم دنیا به نحوي دچار کمبود تغذیه به ویژه پروتئین هستند. گروه هایی که بیشت

ساله، کودکان شیرخوارگاهی و زنان  1- 5هستند شامل: کودکان که در سن شیرگیري هستند، کودکان 

باردار می باشند. باید توجه داشت که با افزایش جمعیت جهان، سرانه زمین که باید صرف تهیه مواد 

  غذایی شود کاهش می یابد.

در کشور هاي در حال توسعه، سرانه  1990در سال  به طوري که سازمان ملل متحد اعالم کرده است،

هکتار بوده است و پیش بینی می شود که در  9/0هکتار و در کشور هاي پیشرفته  5/0 زمین قابل کشت

                                                
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 



 

(سازمان غذا و کشاورزي،  هکتار کاهش خواهد یافت 6/0و  11/0این دو رقم به ترتیب به  2050سال 

1995 .(  

 این. دارند دنیا نقاط از بسیاري در معاش امرار و معیشتی اقتصاد در توجهی قابل نقش بز و گوسفند

(سازمان غذا و کشاورزي،  شوند می داده پرورش سنتی سیستم تحت و روستاها در عمدتا حیوانات

 هاي دشت در عمدتا ها آن. شوند می تغذیه سنتی هاي چراگاه در گوسفند هاي گله از بسیاري و )1990

 چراي. کنند می دریافت را خود مغذي مواد ها جاده اطراف در یا و جنگلی مناطق ت،نباتا چر پس ، باز

 این در ضمنا کند، نمی عرضه مطلوب رشد آوردن بدست کافی را براي مغذي مواد گوسفند متعارف

 براي را تولید کاهش مغذي مواد تامین کمبود و است فراهم سال از بخشی  براي چرا ظرفیت اراضی

  ).2002و همکاران،  2(چاترودي آورد می ارمغان به دامدار

 کاهش به وابسته سود این افزایش که است  بره تولید واسطه به گوسفند پرورش در آوري سود افزایش

 - بهره در افزایش با خوراك مصرف در کاهش هرگونه. است تولید خروجی افزایش و ورودي هاي هزینه

 در توجهی قابل اقتصادي تأثیر تواند می الشه کیفیت و رشد نرخ انداختن خطر به بدون خوراك وري

 دیگر به را آبدار و برگ پهن علفی گیاهان گوسفند ).2003، 4و ون ولک 3(اسنودر باشد داشته بره تولید

. باشد غالب سبز برگ آن در که کند می چرا راستایی در گوسفند. می دهد ترجیح گیاهی دیگر هاي گونه

 براي علوفه چراي یابد، می کاهش چرا قابل علوفه و ارتفاع مقدار یعنی چرا با رتبطم پدیده دو که هنگامی

 استفاده به مجبور صورتیکه در کند، می اجتناب مرده علوفه چراي از گوسفند و شود می مشکل گوسفند

  ).1388یابد (افتخاري و همکاران،  می کاهش متابولیسمی انرژي مصرف میزان شود مرده ازعلوفه

 طریق از را طبیعی خوراك محدودیت تواند می بارش کم فصول در خصوص به تکمیلی هتغذی

 باال هاي هزینه و بودن دسترس در حال این با. نماید جبران کنسانتره با مرتعی علوفه از بخشی جایگزینی

                                                
2 Chaturvedi 
3 Snowder 
4 Van Vleck 



 

 رهکنسانت مکمل ).2008، 6و عطا 5(حداد است شده کوچک داران گله از بسیاري محدود ي استفاده باعث

 بهبود جهت در یا و باشد کم علوفه که وقتی حیوان عملکرد حفظ براي چرا حالت در حیوانات در اي

، 8و مک کوي 7(داوسون گیرد قرار استفاده مورد کیفیت با مراتع در کننده چرا حیوانات در عملکرد سطح

2011.(  

چالش بزرگی براي  جمعیت به سرعت در حال رشد انسان، در دنیایی با ابعاد و منابع محدود،

تأمین غذاي کافی، به تداوم پیشرفت ها در دانش جدید، موفقیت  کشاورزي و همه جامعه می باشد.

در  پژوهش هاي کشاورزي، تخصص هاي مربوطه و کاربرد علم و فناوري در رفع چالش هاي مربوطه

تشکیل دهنده رژیم و سالم بستگی دارد. فرآورده هاي دامی اجزاي  جهت تولید غذاي مقوي، بی خطر

غذایی انسان براي قرن هاي متمادي بوده است. فرآورده هاي غذایی حاصل از حیوانات فرصت را براي 

کفایت مواد مغذي مصرفی در اشکالی که از لحاظ بیولوژیکی قابلیت فراهمی باالیی داند، افزایش می دهد 

  ).1390(نیکخواه و امانلو، 

مانی می تواند نرخ رشد بهتري ارائه دهد که جیره با مکمل هاي سیستم پروار بندي بره در مرتع ز

) . 2002، 9کنسانتره اي همراه باشد و بره هم پتانسیل ژنتیکی مناسبی داشته باشد (داوسون و کارسون

) نشان دادند که افزایش وزن در بره هاي در حال چرا که جیره با مکمل کنسانتره 1984(11و شارو 10وارنر

ند نسبت به سیستم پروار بندي فشرده که بر اساس خوراك کنسانتره اي و ترکیبی است، دریافت کرده ا

  بیشتر و مقرون به صرفه تر است.

گوشت تولید شده توسط نشخوار کنندگان کوچک به منزله یک منبع مهم غذا در سراسر جهان 

ت، شیر، پشم و یک حیوان چند منظوره براي فراهم کردن گوش به عنوان گوسفند.شده استشناخته 

                                                
5 Haddad 
6 Ata 
7 Dawson 
8 Mc Coy 
9 Carson 
10Warner  
11 Sharrow 



 

مکمل کنسانتره اي در حیوانات در حالت چرا  ).8319، 13و بورن 12پرورش داده می شود (دوندراپوست 

براي حفظ عملکرد حیوان وقتی که علوفه کم باشد و یا در جهت بهبود سطح عملکرد در حیوانات چرا 

سیستم پروار ). 2011همکاران،  (داوسون ومورد استفاده قرار گیرد می تواند  کننده در مراتع با کیفیت 

بندي بره در مرتع زمانی می تواند نرخ رشد بهتري ارائه دهد که جیره با مکمل هاي کنسانتره اي همراه 

مشاهده نرخ رشد ). 2002(داوسون و کارسون،  باشد و بره هم پتانسیل ژنتیکی مناسبی داشته باشد

و مراقبت ناکافی از  ضعیف تغذیه اي نامه هايبرپایین گوسفندان بومی به پتانسیل ژنتیکی ضعیف، 

اکثر گله داران در ). 2013، 15و یرادودي 14(مالیسیتیسالمت و بهداشت آنها نسبت داده شده است 

ی در ترا حتی در مراحل فیزیولوژیکی حیا اي کنسانتره مناطق  گرمسیري و نیمه خشک خوراك مکمل

عالوه بر چراي  اي . مصرف مکمل کنسانتره)2002ران،(چاترودي و همکا قرار نمی دهند دام هادسترس 

می افزایش عملکرد رشد در بره ها  گوسفندان و آزاد در مراتع به طور قابل مالحظه اي باعث بهبود تولید

 شدت به که است گوسفند تولید ایران، کشاورزي بنگاه بزرگترین .)1995و همکاران،  16شود (پاتنایاك

 هاي زمین در آب منابع به دسترسی و کم بارندگی ایران، نقاط اکثر در. تاس مرتع موجودي به وابسته

 مرتع، تخریب به منجر انبارداري، باالي سرعت با مداوم چراي این، بر عالوه. اند شده محدود مرتعی

 بهره رساندن حداکثر به منظور به شرایطی، چنین در است، شده مرتعی مزارع تخریب و خاك فرسایش

 سیستم یکی). 2015 ،17نوروزیان( است شده پیشنهاد استراتژي چندین ، بره تولید در حیوانات وري

 تغذیه همچنین و مراتع به بره بردن  شامل که روز 35-60 سن در زودرس وشیرگرفتن بره متمرکز تولید

 می غازآ بهار اوایل و زمستان اواخر از معموال رشد ).2014 وهمکاران،18میراندا(  است اي کنسانتره مکمل

). 1984 ،19هانسلکا( کند می محدود را رشد خنک هواي که زمانی تا یابد، می ادامه پاییز اواخر تا و شود

                                                
12 Devendra 
13 Burns 
14 Malisetty 
15 Yerradoddi 
16 Patnayak 
17 Norouzian 
18 Miranda 
19 Hanselka 



 

 روي بر مدیریتی وعوامل زیست محیط بر آن اثرات و مرتعی گراس اي تغذیه ارزش به مربوط اطالعات

 مرتع در گوسفند تولید رد موفقیت. است مهم چرا هاي شیوه سازي بهینه براي علوفه کیفیت تغییرات

 این غیر در کند، تامین را گوسفندان اي تغذیه نیازهاي تا دارد علوفه روزانه کافی مصرف میزان به بستگی

  ).1995 همکاران، و رامیرز( شود اصالح مکمل طریق بایداز صورت

  ضرورت و اهداف پژوهش -2- 1

، فرهنگی، اکولوژیکی و از نقطه نظر پرورش گوسفند نقش عمده اي را در کشاورزي از نظر اقتصادي

). سیستم پرورش گوسفند در مناطق خشک و نیمه خشک 1995زیست محیطی بازي می کند (زرواس، 

عمدتا به پوشش گیاهی طبیعی و مزارع کشاورزي بستگی دارد. نوسانات ساالنه وفصلی بارندگی باعث 

  ).2008، 21و عطی 20محدودیت در کیفیت و کمیت خوراك می شود (بن سالم

کاهش تدریجی مناطق تحت چرا به علت احیاي زمین براي کاشت محصول و همزمان با آن افزایش 

). از اینرو تحت 2000، 22تراکم در زمین هاي قرق منجر به تخریب بیشتر مراتع می شود (سانترا وکریم

براي تولید گوشت تغییر این سناریو، در آینده اکثر گوسفندهاي تحت چرا با مکمل هاي کنسانتره اي 

  ).2002وهمکاران،  23ویلرسدتحت تغذیه قرار خواهند گرفت (

بر اساس شیوه هاي موجود چرا در جنوب و جنوب غربی آسیا گوسفندان بومی همراه با حیوانات دیگر 

گرم  50کیلو گرم می رسند که به طور متوسط  16ماه بره ها به وزن  6چرا می کنند. در هند در عرض 

ماهگی با  9- 12). کشاورزان معموال بره هاي خود را در سن 1990، 24ن در روز است (کائوششافزایش وز

). 1999کیلوگرم به فروش می رسانند (کریم،  10کیلوگرم و با متوسط وزن الشه  22تا  20وزن حدود 
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مشاهده نرخ رشد پایین گوسفندان بومی به پتانسیل ژنتیکی ضعیف، کمبود طرح هاي تغذیه اي و 

  ).2002اقبت ناکافی از سالمت و بهداشت آنها نسبت داده شده است (سانترا و همکاران، مر

درصد اندازه بلوغ فیزیولوژیکی حیوان است.  60وزن کشتار معمول بره ها در ایالت متحده حدود 

بسیاري از مراکز بسته بندي و خرده فروشان گوشت، الشه هاي بره هاي بزرگتر را ترجیح می دهند. با 

ثیر قرار داده است أاین حال تغذیه و مدیریت سنتی توانایی تولید بره با الشه هاي بزرگتر را تحت ت

  ). 2005و همکاران،  25(برتون

، 26درصد هزینه تولید گوشت در بره پرواري منسوب به خوراك است (حبیب 80در خاور میانه 

گونه بهبود در بازده خوراك باعث اثر ). مکمل هاي پروتئینی و انرژي زا بسیار گران هستند و هر1989

). اکثر گله داران در مناطق  گرمسیري و نیمه 2008فوق العاده بر بازده تولید می شود (حداد و عطی، 

خشک خوراك مکمل که با کنسانتره مخلوط شده باشد را حتی در مراحل فیزیولوژیکی حیاتی در 

مکمل کنسانتره عالوه بر چراي آزاد در مراتع به  ). مصرف2002دسترس آنها قرار نمی دهند (چاترودي، 

 27گوسفندان و افزایش عملکرد رشد در بره ها شده است (شینده طور قابل مالحظه اي باعث بهبود تولید

). از سوي دیگر مزایاي مکمل کنسانتره اي  این است که 2002، و همکاران سانترا ; 1995، و همکاران

مناسب براي مدیریت چرا و بدون خطر براي حیوانات ضعیف تبدیل کرد مرتع را می توان به یک منطقه 

که چرا به همراه تغذیه مکمل در مرتع پتانسیل تولید باالتر را برقرار می سازد  ). بطوري1976(ون ریسن، 

  ).2002(سانترا وهمکاران، 

 - رفه است. میهدف در پرورش گوسفند، رسیدن به سطوح باالي عملکرد بره به شیوه اي مقرون به ص

توان سطح عملکرد متوسطی را با مدیریت خوب در مرتع و علوغه به عنوان تنها جزء جیره ي غذایی به 

دست آورد. با این حال بسیاري از پرورش دهندگان بره مکمل هاي کنسانتره اي را براي افزایش عملکرد 
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به قابلیت هضم علوفه و سطح مکمل  استفاده می کنند. پاسخ عملکرد بره به مکمل کنسانتره بسته ها بره

  ).2007، 28ارائه شده دارد (کیدي

در استان اردبیل با توجه به وجود نژاد مغانی به عنوان نژاد غالب استان، طرح تلقیح اصالح نژاد 

گوسفند مغانی از طریق میش هاي خالص مغانی در برخی گله هاي پایلوت با اسپرم هاي رومانف طی 

شد است. با توجه به این که اطالعاتی در خصوص عملکرد بره هاي ماده مغانی و  چند سال اخیر انجام

مغانی در حال چراي مرتعی و استفاده از مکمل کنسانتره اي وجود ندارد، لذا هدف از  –آمیخته رومانف 

این پژوهش، بررسی عملکرد رشدي و فراسنجه هاي خونی بره هاي ماده شیر گیري شده مغانی و آمیخته 

  مغانی در شرایط چرا به همراه مکمل کنسانتره اي می باشد. –مانف رو

                                                
28 Keady 
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  پرورش گوسفند در ایران: -2-1

  

از سال هاي قدیم ساختار دامپروري کشور به صورت معیشتی و سنتی بوده ولی امروزه همواره با 

از نظام بازار و تقاضا، دامداري تدریجا از حالت سنتی تحوالت اقتصادي و اجتماعی در کشور به تبعیت 

). در ایران 1382تغییر شکل داده و با مدیریت نوین علمی پرورش در حال گسترش می باشد (خالداري، 

پرورش گوسفند به عنوان یک شغل وسیع در دامداري هاي کشور به شمار می رود، به گونه اي که بیش 

). از آنجایی که مقدار گوشت تولیدي 1383ود دارد (وطن خواه و همکاران،نژاد مختلط در کشور وج 20از 

نژاد گوسفند که با مناطق گوناگون کشور سازگار هستند پاسخگوي نیاز رو به گسترش  20توسط این 

کشور به گوشت نمی باشد، افزایش بازدهی در تولید آن از اهمیت خاصی برخوردار است (وطن خواه و 

کشور ایران نیز دچار مشکالت تغذیه اي و زیاد بودن نرخ رشد جمعیت می باشد. به  ).1383همکاران، 

میلیون نفر  71درصد، جمعیت کشور به حدود  5/1با نرخ رشد جمعیت ساالنه  1382طوري که در سال 

هر برابر افزایش یابد تا براي  8/4برآورد شده است. لذا تولیدات دامی باید متناسب با جمعیت کشور حدود 

در حال  ).1390( خالداري، گرم پروتئین حیوانی تامین شود 21کیلوکالري انرژي و  2450فرد روزانه 

حاضر مهمترین دلیل پرورش گوسفند در ایران استفاده از آن براي تولید گوشت می باشد. ایران یکی از 

ناطق گوناگون کشور کشور عمده پرورش گوسفند و بز می باشد. نژاد هاي گوسفند و بز موجود در م 10

در طی سال هاي گذشته با شرایط محیطی مختلف سازگار شده اند. این نژاد ها قابلیت هاي خوبی در 

). بر این اساس، در ایران سه نوع پرورش 1381جهت تولید شیر ، گوشت، پوست و پشم دارند (ایالمی، 

ر متحرك توسط روستاییان و گوسفند وجود دارد که شامل نوع متحرك توسط عشایر کوچ گر، نوع غی

تیپ ها و گروه هاي ژنتیکی گوسفندان در ایران متفاوت بوده، به  پرواربندي توسط دامداري ها می باشد.

گونه اي که کشور ایران از نظر دارا بودن نژاد هاي مختلف گوسفندان متناسب با شرایط اکولوژیکی 



 

دار است و شناسایی دام هاي مستعد پرواري و به مختلف در بین کشورهاي دنیا از اهمیت ویژه اي برخور

هاي افزایش تولید از هر دام و تأمین گوشت از لحاظ کیفی و  کار بردن روش صحیح پرورش یکی از راه

کمی است. با توجه به اختالفات ژنتیکی و محیطی موجود در بین گوسفندان بومی الزم است که در 

در مورد توان اقتصادي گوسفندان بومی ایران شناخت بهتري جهت تامین گوشت قرمز مورد نیاز جامعه 

  ).1390پیدا کرد (جوادي،

  نژاد مغانی - 2-2

محل پرورش این نژاد دشت مغان در استان اردبیل است. در این نژاد به علت تبحر عشایر شاهسون در 

ست. ییالق این امر گله داري خصوصیات نژادي حفظ شده و کمتر با نژاد هاي دیگر آمیزش داده شده ا

نژاد در ارتفاعات سبالن و قشالق آن دشت مغان است. در این نژاد رنگ بدن چند ماه اول زندگی خرمایی 

تیره می باشد ولی در دام هاي بالغ رنگ بدن سفید شکري و رنگ دست و پا قهوه اي روشن است. سر 

توسط با رشد عضالنی، پشت نسبتا کوچک و ظریف، پیشانی مسطح و کوتاه و نیمرخ صاف است. گردن م

صاف و مسطح و عضالنی است. دست و پاها ظریف و مقاوم و هر دوجنس فاقد شاخ هستند (خالداري، 

). گوش ها متوسط و نیم افتاده بوده و تعدادي گوسفند نیم گوش و بی گوش در بین گله دیده می 1390

اکنده و به صورت مخروطی شکل و شود. پشم از تراکم کمی برخوردار بوده و در سطح بدن نسبتا پر

  ).1384انتهاي آن باریک و تیز است (نادري، 

امه دارد و به ندرت دیده می شود فصل زایش این نژاد از اواخر پاییز شروع شده و تا اواسط زمستان اد

 بیانجامد. ضریب چندقلوزایی که به صورت درصد بره متولد شده به تا اوایل بهار زایش آن ها به طول هک

). 1384بار زایش دارند (نادري، درصد است و معموال سالی یک 118کل زایمان می باشد در این نژاد 

  )برخی خصوصیات نژاد مغانی را نشان می دهد.1- 2جدول (

  



 

خصوصیات ظاهري و تولیدي گوسفند مغانی-1-2جدول   

 صفت واحد ماده نر

 قد سانتیمتر 60-65 65-70

88-85  طول بدن سانتیمتر 84-86 

 وزن تولد کیلوگرم 3/8 4/1

 وزن بلوغ جسمی کیلوگرم 50-55 60-65

 تولید پشم سالیانه کیلوگرم 1/6 2-2/4

- 5/4-4  طول دوره شیردهی ماه 

 مقدار تولید شیر در یک دوره کیلوگرم 70-75 -

 دوقلوزایی درصد 1 -

 طول فتیله پشمی میلیمتر 170/5 -

 قطر الیاف میکرون 27/5 -

   

 )1384نبع:( نادري، م

  

  

  

  



 

  

  

  قوچ و میش مغانی (فنوتیپ سیاه) 1- 2شکل 



 

  

  

  قوچ و میش مغانی (فنوتیپ روشن) 2- 2شکل 



 

  

  

 قوچ و میش مغانی (فنوتیپ تیره) 3- 2شکل 

  

  



 

  اهداف پرورش گوسفند مغانی - 1- 2-2

فات مهم هدف اصلی پرورش گوسفند در ایران تولید گوشت می باشد و میزان رشد فیزیکی از ص

رشد سریع سبب می شود که گوسفندان در سن کمتر به وزن اقتصادي براي گوسفندان گوشتی است. 

). هدف 1385مناسب کشتار رسیده و مدت زمان کمتري براي پرواربندي آنها نیاز باشد (سعادت نوري، 

همترین نژاد هاي اصلی عشایر از پرورش گوسفند مغانی تولید بره و گوشت است. گوسفند مغانی یکی از م

  ).30،2010و اردالن 29گوشتی کشور بوده و قابلیت خوبی براي تولید بره هاي سنگین دارد (حسین زاده

  پراکنش گوسفند مغانی - 2- 2-2

محل اولیه پرورش این گوسفندان، جلگه مغان در استان اردبیل و ایستگاه اصالح نژاد آن واقع در 

این گوسفند از سمت غرب با نژاد افشاري، از طرف جنوب  ).1390جعفر آباد مغان است (ساور سفلی،

غربی با نژاد قزل و از طرف جنوب و شرق با نژاد تالشی در تماس بوده و در نواحی بینابینی این خطوط 

مشترك می توان تیپ هاي حدواسط و آمیخته هاي این چهارگروه نژادي را مشاهده نمود. از نظر شباهت 

آن جلگه وسیع مغان و  )4-2سفند ماکویی نزدیک است. مرکز اصلی (شکل هاي ژنتیکی بیشتر به گو

). سیستم 1380(اسماعیل لو، دامنه هاي کوه سبالن در استان اردبیل و آذربایجان شرقی می باشد

) و بخش عمده تغذیه آن ها از 1382(جاللی زنور، پرورش این گوسفندان عمدتا به صورت غیر متمرکز

  ).2010و همکاران، 31قشالقی تامین می شود(جعفر اوغلی طریق مراتع ییالقی و

  

  

                                                
29 Hossein-Zadeh  
30 Ardalan 
31 Jafaroghli 



 

  

  پراکنش گوسفند مغانی در ایران 4- 2شکل 

  نژاد رومانف - 2-3

در روسیه و سپس در آلمان و فرانسه مورد  18در شمال مسکو است. در قرن  32منشأ این نژاد دره ولگا

رأس بره  2- 5تعداد بره در هر زایش حدود  توجه قرار گرفت. این نژاد تمایل به چندقلوزایی دارد. میانگین

است. رنگ بدن بره ها در زمان تولد سیاه خالص و به تدریج به خاکستري روشن تبدیل می شود 

از طریق گزینش نژاد بومی، نژاد پوستی رومانف با باروري باال پرورش  17). در قرن 1390(خالداري، 

کره شمالی است که پرورش آن در برخی جمهوري هاي یافت. نژاد رومانف جزء گوسفندان دم کوتاه نیم

). نژاد رومانف در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی سازگار بوده 5- 2شوروي پیشین رایج است (شکل

و تغییرات جوي را به خوبی تحمل می کند. جثه این نژاد کوچک، اما ارتفاع آن بلند است (عزت پور، 

رم است. به سبب باال بودن میزان باروري، نژاد رومانف شهرت بین گ 264). افزایش وزن روزانه  1381

درصد تعیین شده که در  210- 250المللی کسب نموده است. در شوروي بازدهی تولیدمثل رومانف 

                                                
32 Volga Valley 



 

درصد افزایش می یابد (نرخ چندقلوزایی در زایش هاي ماه شهریور به طور   250-300شرایط مناسب به 

 درصد نیز می رسد). 350ش هاي ماه اسفند تا مرز درصد و در زای 280متوسط 

  

  نژاد رومانف 5- 2شکل 

  اهداف پرورش گوسفند رومانف - 1- 2-3

  آن هاي قابلیت و نژاد منشا -1- 1- 2-3

 و  INRA تحیقات مرکز وسیله به 1963 سال در بار نخستین و است روسیه نژاد این اصلی خاستگاه

 متخصصان وسیله به نژادي اصالح هاي پروژه دنبال به. شد دوار فرانسه به پژوهشی اهداف منظور به

 رومانف. کرد خود آنِ از دنیا گوسفند نژادهاي تمام میان در را نرخ باالترین نژاد این قلوزایی چند فرانسوي

 4 سن در آن هاي بره و بوده زودرس نژاد این. است نیامده بوجود نژادها تالقی واز بوده خالص نژاد یک

 طوالنی، بسیار تولیدمثل فصل خوب، بسیار باروري. دهند می نشان خود از بلوغ خصوصیات یزن ماهگی

 حمایتی باالي توان ،)رومانف هاي آمیخته در خواه و خالص نژاد در خواه( فرد منحصربه مادري خصایص



 

 هاي یژگیو از شده متولد تازه هاي بره باالي بسیار جسمی نیروي و شده متولد تازه هاي بره از مادر

  ).1381(عزت پور،  است فرومان نژاد بارز بسیار

  رومانف پرورشی کمی و کیفی صفات - 2- 1- 2-3

 کردن بارور امکان فصول تمام در رومانف هاي قوچ و دارد مثل تولید امکان سال طول تمام در نژاد این

 چند نرخ باالترین و سو یک از فصل از خارج مثل تولید براي نژاد این توانایی. داشت خواهند را ها میش

 پتانسیل. کند پیدا تکثیر سرعت به نژاد این دنیا، نقاط بیشتر در است شده باعث دیگر، سوي از قلوزایی

 نژاد در که دهد می نشان رکوردها، ثبت آمار و نژادي اصالح هاي تالش نتیجه و نژاد این باالي ژنتیکی

 دنیا به قلو سه هاي بره آیند پی هاي زایش در و دوقلو هاي بره زایش نخستین در معمول طور به رومانف

 باشد می بره 9 تعداد و بوده نژاد این به متعلق زایش یک در شده متولد سالم بره تعداد رکورد .آیند می

قادر  نیز رومانف درصد  50 خونی سهم با هاي میش که است ذکر شایان. است افتاده اتفاق روسیه در که

 رومانف هاي میش  .)1381(عزت پور،  باشند داشته درصد 200 حدود در باال یقلوزای چند هستند

 با نژادي کمتر مادري خصوصیات نظر واز هستند ها بره به رسیدگی و تغذیه نظر از اي العاده فوق مادران

. دارند مطلوبی روزانه رشد ولی ندارند یباالی بدن وزن تولد زمان در ها بره. باشد می مقایسه قابل رومانف

 بلوغ وزن 3/2 به ها میش که است ماهگی 8 سن در رومانف هاي بره براي گیري جفت براي مناسب زمان

 گوشتی نژادهاي با اگر رومانف نژاد  ).2002؛ شاکر و همکاران، 1990و همکاران،  1باشند (ریکاردو رسیده

 نظر از توجهی قابل سیارب نتایج شود داده تالقی 2فرانس- دو-ایل یا و شاروله مانند وزن سنگین گوشتی

 به رومانف با مذکور نژاد دو هاي آمیخته فرانسه در و اند داده نشان الشه راندمان و روزانه وزن افزایش

 اهداف از یکی بومی، نژادهاي با رومانف نژاد هاي آمیخته اولِ نسل هاي بره تولید. شود می یافت وفور

  پرورش اصلی

  تعداد توان می اصولی هاي ریزي برنامه با .است افریقایی کشورهاي و کانادا اروپا، در گوسفند هندگاند
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Abstract: 
The objective of this study  was to investigate the effects of concentrate supplementation on growth 

performance of  weaned Moghani and Romanov-Moghani crossbreed female lambs under pasture conditions. 

This experiment was conducted by using 32 female Moghani and Romanov-Moghani lamb (average weight 

24±7 kg) in a completely randomized design with 4 treatments and 2 × 2 factorial arrangment. The treatments 

in this study were: 1) Moghani lamb without supplemental feeding of concentrates 2) Moghani Lamb with 

250 gr per lamb of a concentrate supplement per day 3) Romanov-Moghani lamb without supplemental 

feeding of concentrates 4) Romanov-Moghani Lamb with 250 gr per lamb of a concentrate supplement per 

day. The results showed that feeding concentrate supplement improved the daily weight change significantly 

(p<0/01). Which had a significant effect on the first month and the whole period of nutrition (p <0.01) and in 

the third month also had a significant effect (P <0.05) But genotype did not affect growth performance 

(p<0/05). The effect of concentrate supplementation on the diet of lambs in the grazing period was also 

effective in feeding without feeding, so that the nutritional effect of all months without feeding had a 

significant effect on lamb's growth (p <0.01). Also, the effect of genotype in the 4th month and the change in 

total body weight had a significant effect (P <0.01), and also in the fifth and seventh months, had a 

significant effect on growth of lambs (P <0.05). Supplemental concentrate feeding had significant effect on 

blood glucose and urea concentrations (P<0/01). However, there was no significant effect on total protein, 

triglyceride and cholesterol parameters (P> 0.05). Genotype factor had significant effect on urea 

concentration. Based on results, feeding of concentrate supplement improved some blood parameters of 

female lambs and animal genotype influenced some blood metabolites such as urea. Among different growth 

traits, the HW of the animal was significantly affected by nutrition and the interaction of genotype × nutrition 

(P <0.05). As well as parameters of HG was affected by genotype × nutrition (P <0.05). By feeding the 

supplemented concentrate during the period of poor nutrition in pasture, the growth traits in the unhealthy 

period had a significant effect on body length parameters, chest circumference, height and width of the pins 

(P <0.01), as well as the effect Genotype was effective in height parameter (P <0.01).  Based on obtained 

results, feeding at least 250 gr of concentrate supplement, under pasture, was recommended for female 

Moghani and Romanov – Moghani lambs. 

Keywords: pasture conditions, growth performance, Moghani lamb,  Romanov-Moghani 
crossbreed lamb, blood parameters.  
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