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 بسمه تعالي

  

  ������ �اد رو���� و ��
 	� ا��ح �اد�

  

  *** و حسين بابايي**، اسماعيل صادقيان برزكي *رستم پهلوان: گردآوري و ترجمه

  :مقدمه

 .اسـت  »مسـكو  «غـرب   در شمال »دره ولگا «آن به شمار مي آيد و منشاء خالص ينژاد  »ومانفر«نژاد  گوسفند 

  . بره هاي  خالص وقتي متولد مي شوند،  به رنگ سياه  بوده،  با بزرگ شدن به رنگ خاكستري تغيير مي يابند

كـه بـه صـورت گسـترده در      و داراي خصوصيات منحصر به فـرد توليـدمثلي و مـادري اسـت    نژاد زودرس  اين

ذاري، افـزايش تعـداد بـره در    برنامه هاي آميخته گري با اهدافي نظير فحلي غيرفصلي، افزايش ميزان تخمك گ

  . هر زايش و ماندگاري بره هاي متولد شده، استفاده مي شود

  :تاريخچه استفاده از نژاد رومانف �

كشور در قـاره هـاي مختلـف منتقـل       17ميالدي باز مي گردد و تاكنون به  1960آغاز انتشار اين نژاد  به سال 

  .شده است

  :اروپا �

و فين شيپ در كشورهاي اروپـايي بـه منظـور بهبـود و ارتقـاء صـفات توليـدمثل         نژادهاي چندقلوزاي رومانف 

در كشور فرانسه پس از طي مراحل تحقيقاتي، » INRA 401«توليد نژاد تركيبي. نژادهاي بومي استفاده شده است

 هـزار مـيش    15حـدود   1987آغـاز شـد و در سـال    »  Berrichon du Cher«از تالقي رومانف و  1970از سال 

ايـن نـژاد   . وجـود داشـت  »  INRA 401«هزار ميش نـژاد    21و ) F1(هزار آميخته نسل اول   80رومانف خالص  

و داراي فحلـي و بـاروري غيـر فصـلي، توليـد شـير خـوب و        ) با راندمان  دو  بره در هر زايـش (تركيبي چندقلوزا 



2 

 

و در سيسـتمهاي توليـدمثلي   ) بـاز يـا بسـته   (در شرايط پرورش مختلف  F1ميشهاي . صفات مادري برجسته است

  .بهره وري بااليي دارند) يكبار زايش در يكسال يا سه بار زايش در دوسال(مختلف 

در  مزرعـه اي  . براي بهبـود صـفات توليـدمثل در كشـور لهسـتان اسـتفاده شـده اسـت         1990رومانف از سال 

نتـايج نشـان   . از رومانف به منظور بهبود نژاد مرينوي لهستاني اسـتفاده شـد   2001تا پايان   1994تحقيقاتي از  

: درصد سهم نژاد رومانف در آميخته ها، اثر مثبتي بر صفات توليدمثل داشـت؛ بـه عنـوان مثـال     25داد كه وجود 

  .درصد بهبود يافت 6/27درصد و عملكرد توليدمثل  1/2درصد،  باروري  1/42چندقلوزايي 

در اسـپانيا رومـانف   . با نژادهاي فين و رومانف در كشورهاي حوزه مديترانه نيز انجام شده اسـت  آميخته گري

از تالقي قوچهاي رومانف بـا  »  Salz«نژاد . نسبت به فين در آميخته گري با نژادهاي بومي، پاسخ بهتري نشان داد

يـد از لحـاظ صـفات توليـدمثلي     نـژاد جد . در دوگله توليد شد» Rasa  Aragonesa« رأس ميش مولد نژاد 600

بره در هر زايـش در مقايسـه بـا     71/1(نسبت به دام بومي برتري داشت؛ از جمله افزايش تعداد بره متولد شده 

  ).در نژاد بومي 4/1

بـه منظـور   »  Merino Branco«و »  Altamura« ال از تالقي رومانف بـه ترتيـب بـا نژادهـاي     غدر ايتاليا و پرت

بررسي بهبود عملكرد توليدمثل و توليد، مطالعاتي انجام شده است كه نتايج آنهـا افـزايش چنـدقلوزايي و تعـداد     

  .  بره شيرگيري شده را در آميخته هاي نسل اول نشان داد

  :آمريكاي شمالي�

ره كشـاورزي آمريكـا   در ادا. وارد شـده اسـت  ) كانـادا (بـه آمريكـاي شـمالي     1981رومانف اولين بار در سال 

)USDA( از تالقي قوج نژادهاي دورپر، دورست، رامبويه و ،Katahdin     با ميش نژاد رومـانف، نژادهـاي تركيبـي

نتايج بررسيها نشان داد كه استفاده از ميشهاي آميخته رومانف سبب بهبود قابل توجهي . متنوعي توليد شده است

طريـق افـزايش نـرخ آبسـتني، چنـدقوزايي، فحلـي، بـاروري         در راندمان اقتصـادي پـرورش تجـاري گوسـفند از    

در كانـادا نيـز تحقيقـات    . غيرفصلي و ماندگاري بدون تأثير معكوس بر صفات رشد و خصوصيات الشه مي شـود 

متنوع و وسيعي در خصـوص پـرورش خـالص رومـانف و اسـتفاده از آن در برنامـه هـاي آميختـه گـري و توليـد           

  .است نژادهاي تركيبي، انجام شده

  :آفريقا و خاور ميانه�

به عنوان مثال بـا نـژاد   (به منظور پرورش خالص و استفاده در برنامه هاي آميخته گري  1963رومانف از سال 

درصـد سـهم    25درصـد و   50در مقايسه نسـبتهاي نـژادي مختلـف،    . به آفريقاي جنوبي وارد شده است) دورپر
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همچنين وزارت كشاورزي مصر نيز براي بهبود راندمان بره زايـي   . نژادي رومانف پاسخ مناسبي نشان داده است

  .نژادهاي بومي از تالقي گري با نژادهاي رومانف و فين استفاده كرده است

اغلـب  . ، از طريـق جنـين منجمـد از كشـور كانـادا بـوده اسـت       2004آغاز واردات اين نژاد به تركيـه از سـال   

در مركز تحقيقـات  ) پرورش خالص، آميخته گري و توليد نژاد تركيبي(مطالعات و پروژه هاي مرتبط با اين نژاد 

رومـانف خـالص    80. هزار  دالر انجام شده است 500با اعتباري بالغ بر ) A.U.S.R.C(گوسفند دانشگاه آتاترك 

با توجه به اينكه برنامه آميخته گري بـه صـورت تحقيـق و توسـعه اي     . آميخته در اين مركز موجود است 400و 

 in villages in(وده است، عمليات اجرايي عالوه بر مركز تحقيقات در مكانهاي ديگري نيز انجام شـده اسـت   ب

Erzurum, Istanbul Trek Sheep Farm and Erzincan Unluer Sheep Enterprise .(   در كنـار برنامـه

نـژادي  » سـهام « ) Morkaramanتوليد تركيب  سـه نـژادي از نژادهـاي رومـانف، شـاروله و نـژاد بـومي        (اصلي 

  .مختلفي از آميخته گري با رومانف براي ايجاد الينهاي تركيبي ديگر،توليد شدند

افـزايش و بهبـود   : نتايج آميخته گري و تركيب نژادي گوسفندان بومي تركيه با نژاد رومانف عبـارت بودنـد از  

شرح آنهـا  .  دمثلي در ميشهاي آميختهنرخ ماندگاري و رشد در بره هاي متولد شده و بهبود صفات مادري و تولي

  :در زير آمده است

  .درصد بره زايي بيشتري در يك سالگي داشتند 80ميشهايي كه پدرشان رومانف بود تا  -

يكبـار زايـش در   (و در سيسـتمهاي توليـدمثلي مختلـف    ) باز يا بسته(در شرايط پرورش مختلف  F1ميشهاي  -

  .ره وري بااليي دارندبه) يك سال يا سه بار زايش در دو سال

 2/2در ميشـهاي بـومي بـه     1/1از ) prolificacy(كاهش سن زايش اول به يك سال و افزايش چندقلوزايي  -

  .در آميخته هاي نسل اول

  .درصد ماندگاري بيشتري داشتند 25بره هاي نر آميخته نسبت به بره هاي نر بومي  -

  .يشتر و سن كشتار كمتر بوددر آميخته ها نسبت به نژاد بومي درصد الشه ب -

  :خصوصيات  گوسفند نژاد رومانف �

نظير رومانف، فين شيپ و بوروال در برنامه هاي آميخته گـري، بـا هـدف ترفيـع     ) prolific(نژادهاي چندقلوزا 

داليـل اسـتفاده از رومـانف و تـرجيح آن نسـبت بـه ديگـر        . عملكرد توليدمثل تركيبهاي حاصل استفاده مي شوند

  :چندقلوزا عبارتند از نژادهاي

  به ازاي هر رأس ميش؛) چندقلوزايي(نرخ آبستني و تعداد بره متولد شده بيشتر   -1 
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  البته به غير از گرمترين ماههاي سال ؛) polyestrus(فحلي و باروري غيرفصلي  -2 

يش و پـس از  سن بلوغ جنسي كمتر در هر دو جنس و امكان باروري، زنده ماني و رشـد بيشـتر بـره هـا پـ      -3 

  .تولد

فحلـي غيرفصـلي،    در مجموع اين نژاد به صورت گسترده در برنامه هاي آميخته گري بـا اهـدافي نظيـر ايجـاد    

  افزايش ميزان تخمك گذاري، افزايش تعـداد بـره در هـر زايـش و مانـدگاري بـره هـاي متولـد شـده، اسـتفاده          

چهـار، پـنج و حتـي شـش     . گـزارش شـده اسـت   متوسط چندقلوزايي براي ميش رومانف بالغ حدود  سه . مي شود

بـره ثبـت شـده     9قلوزايي نيز در ميشهاي رومانف مشاهده مي شود و بيشترين تعداد بره در يك زايش رومانف 

  . است

  همچنـين گزارشـها نشـان   . مـاهگي آغـاز مـي شـود     3اروري و چرخه هاي فحلي اين نژاد غيرفصلي و از سـن  ب

) سـال  10 -12حـدود  (و طـول عمـر بـااليي    ) كيلومتر 18 -20(اهپيمايي باال مي دهد كه رومانف توانايي چرا و ر

  .كيلو گرم است 40-50كيلو گرم و ماده ها  55-80متوسط وزن رومانف نر . دارد

بهبود راندمان توليدمثل نسبت به هر صفت ديگري مرتبط با عملكرد، تأثير معني دارتري بر تـداوم و رانـدمان   

بنـابراين در نژادهـايي كـه چنـدقلوزايي و صـفات توليـدمثل       . تجـاري گوسـفند دارد   اقتصادي يك واحد پرورش

  .نامطلوب است، مي توان از طريق آميخته گري با نژادهاي پربازده، بر اين مشكل فائق آمد

  :نرخ آبستني و تعداد بره متولد شده �

) بـره (دهي يـك واحـد پـرورش    دو صفت نرخ آبستني و تعداد بره متولد شده، از عوامل مهم و مـؤثر در بـاز  

نتايج تحقيقات نشان مي دهد، ميشهايي كه پدرشان رومانف بوده در مقايسه با ميشهايي كه پدرشـان يكـي   . است

، تعـداد  از نژادهاي فين، دورست، مونتدال و تكسل است، نرخ آبستني باالتر در سن يك سالگي، فحلي غيرفصلي

همچنين وزن زمان آميزش اين ميشها در مقايسه بـا سـايرين   . تر دارندبره توليدي بيشتر و با وزن شيرگيري باال

 .اعالم شـده اسـت  ) فروردين(تا مارس ) شهريور(دوره آميزشي رومانف خالص بين ماههاي آگوست . كمتر است

جدول  نرخ آبستني ميشهاي آميخته در سن يك سالگي كه پدرشان يكـي از نژادهـاي رومـانف، فـين، دورسـت،      

  .تكسل بوده اند، نشان مي دهد مونتدال و
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  جدول  نرخ آبستني ميشهاي آميخته در سن يك سالگي                                            

  

  

  

  

  

  :زنده ماني بره درپيش و پس از تولد � 

به رغم وجود ارتباط معكوس صفات توليدمثل و ماندگاري در نژادهاي چندقلوزا، رومانف به صورت استثنايي،  

همچنـين در  . بـااليي دارد ) ماندگاري بره از زمان لقاح تـا تولـد  (تواماً نرخ تخمك گذاري و تعداد بره متولد شده 

زنده مـاني  . ه به تعداد تخمك رها شده، بيشتر استمقايسه با فين و بروال، در رومانف نسبت تعداد بره متولد شد

  بــره پــيش از تولــد و تولــد تــا شــيرگيري، در رومــانف در مقايســه بــا فــين، در هــر دو روش پــرورش خــالص و 

آميختـه هـاي رومـانف تـارگي در     : آميخته گري، به طور معني دارتري بيشتر گزارش شده است ؛ به عنوان نمونه

درصد بره بيشتر تا شيرگيري و بـه   15درصد بره بيشتر در زمان تولد و  22تارگي،  -مقايسه با آميخته هاي فين

 .طوركلي مجموع وزن شيرگيري به ازاي هر ميش داشتند

  ) :Breesing Age(سن آميزش  � 

كمتر از نژادهاي ديگر بوده و سريع تر ) و آميخته هاي حاصل از آنها(سن فحلي اول در نژادهاي چندقلوزا      

ماهگي گزارش  8روزگي و به طور متوسط  233كمترين سن زايش در رومانف خالص، . بلوغ جنسي مي رسندبه 

ماهگي، زايش دوم داشتند در مقايسه با ميشهايي كه زايش اول خـود   16ميشهاي رومانفي كه در سن . شده است

روزگي در ميشـهايي كـه    70در سن را داشتند، داراي وزن مشابهي بودند؛ ولي تعداد بره متولد شده و تعداد بره 

  .   بود) 5/2(بيشتر از گروه ديگر ) 25/3(زايش دوم را داشتند 

  ):Growing performance and carcass quality(رشد و كيفيت الشه  �

رونـد  . عملكـرد توليـدمثل بـه شـمار مـي رود     ) افـزايش (يكي از راهكارهاي افزايش توليـد گوشـت، بهبـود         

در آميخته گري با نژادهـاي بـومي بـه منظـور     ) prolific(ي اخير در استفاده از نژادهاي چندقلوزا افزايشي سالها

  . است) به ازاي هر رأس مولد(توليد بره بيشتر نيز حاكي از بهره گيري از اين موضوع براي افزايش توليد 

  تكسل  مونتدال  دورست  فين شيپ  رومانف  نژاد پدري

نرخ آبستني 

  )درصد(
80  64  54  47  58  
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بـه  ) Terminal croses(بـره هـا ي حاصـل از دو تالقـي انتهـايي      ) الشه(عملكرد دوره پرواربندي و كشتار      

  Romanov x Polish Merino -2و   Booroola Merino x Polish Merino -1: ترتيب زيـر بـوده اسـت   

بود نسبت به بـومي   Booroola Merinoنتايج نشان داد كه آميخته هايي كه پدرشان از نژاد . مقايسه شده است

نرخ رشد كمتر، ضريب تبديل ضعيف تر و كيفيت الشه نسبتاً ضعيف تـر داشـتند؛ در   )  Polish Merino(منطقه 

حالي كه اين موارد در آميخته هايي كه پدرشان از نژاد رومانف بود، بـه طـور معنـي داري نسـبت بـه نـژاد بـومي        

  .منطقه برتري داشتند

ره هاي آميخته هاي حاصل از رومانف در مقايسه با آميخته هاي حاصل از فين، افزايش در يك بررسي ديگر، ب

به طور كلي، نتايج مطالغات و بررسيها نشان مي دهد رومانف و آميخته هاي حاصـل  . وزن روزانه بيشتري داشتند

لحـاظ رشـد، الشـه و سـن     از آن، در مقايسه با فين و آميخته هاي حاصل، بره هايي قابل قبول تري براي بـازار از  

توليد مي كنند و به رغم وجود ذخيره چربي اضافي در حفره بدني، مقدار چربي الشه به ) Market lamb(كشتار 

  ). گريد بيشتر در خصوص صفت چربي الشه، مطلو ب نمي باشد: نكته(اندازهاي نيست  كه گريد آن بيشتر شود 

ص چندقلوزا و آميخته هاي آنهـا محـدود و نتـايج متفـاوتي در     بررسيهاي مربوط به كفيت الشه در نژادهاي خال

در مجموع نتايج نشان مي دهد در حالي كه در نژادهاي خـالص چنـدقلوزا نظيـر    . اين خصوص گزارش شده است

نسـبت بـه نژادهـاي تيـپ گوشـتي نظيـر سـافولك، طعـم گوشـت از          )  به خصوص در دامهاي نـر (رومانف و فين 

است، ولي بهبود حاصل از عملكرد توليدمثل در آميخته هاي حاصل از رومانف، تـأثير   مطلوبيت كمتري برخوردار

  . منفي قابل توجهي بر كيفيت گوشت بره هاي آميخته بومي رومانف نداشته است

  :عوامل مؤثر بر منحصر به فرد شدن رومانف در برنامه هاي آميخته گري و توليد نژادهاي تركيبي �

 F1به پرورش توام بره هـاي خـالص و آميختـه      F1گري، براي در اختيار  داشتن ميش در برنامه هاي آميخته 

اين مشكل بـه  . نياز است كه به نوبة خود سبب پيچيده تر شدن مديريت گله و افزايش هزينه هاي توليد مي شود

ي تثبيـت شـده   احتمال قريب به يقين، دليل اصلي تمايل پرورش دهندگان تجاري به اسـتفاده از تركيبهـاي نـژاد   

)synthetic lines  ( به جاي آميخته هايF1 همچنين مقدار برتري آميختـه گـري   . است) در نسـل  ) هتـروزيس

  مقــدار هتــروزيس كــاهش...) و  F2  ،F3(بيشــترين و در نســلهاي بعــدي آميــزش درونــي آميختــه هــا ) F1(اول 

  .مي يابد
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تالقيهاي متقاطع، آميختـه گـري هـاي چرخشـي و      از سوي ديگر، اجراي برنامه هاي پيچيده آميخته گري نظير

توليد و توسعه يك نژاد تركيبي جديد نيز بسيار مشكل بوده، در مواردي حتـي ممكـن اسـت بـه شكسـت منجـر       

  . شود

در كليـة  )  F1(به رغم موارد پيشگفته، نتايج گزارشها و تحقيقات نشـان مـي دهـد  ميشـهاي آميختـه رومـانف       

، )يك بار زايش در سال يا سـه بـار در دوسـال   (و در سيستمهاي توليدمثلي مختلف ) تهباز يا بس(شرايط مديريتي 

به (رفت عملكرد آميخته ها در نسلهاي بعدي همچنين كم بودن ميزان پس. عملكرد مناسب و قابل توجهي دارند

  . است نيز بر ارجح بودن اين نژاد افزوده) در فرانسه INRA 401عنوان مثال در تشكيل نژاد تركيبي 

  :نتيجه گيري �

از مجموع مطالب ياد شده و تجربيات كشورهاي مختلف در برنامه هاي افزايش توليدات و رانـدمان اقتصـادي   

پرورش گوسفند، مي توان نتيجه گرفت كه به منظور بهبود راندمان توليدمثل نژادهاي بـومي و افـزايش رانـدمان    

  درآمـد پـرورش دهنـده داشـته و از اهـداف اصـلي پـرورش گوسـفند        بره زايي و بره گيري كه تأثير مستقيم بر 

رود، مي توان از نژادهاي داراي صفات مادري مطلوب و چندقلوزايي باال نظير رومانف و فين شيپ بـه منظـور    مي

و يـا توليـد   ) كـه از لحـاظ صـفات توليـدمثل نامناسـب هسـتند      (آميخته گري برنامه ريزي شده با نژادهاي بـومي  

براي استفاده حداكثر از اثر تكميل كنندگي نژادي و هتروزيس با اهـداف  ) ترجيحاً تثبيت شده(تركيبي نژادهاي 

  .  مشخص بر حسب نوع اقليم منطقه، مديريت پرورش و توليدمثل گله  بهره جست

 :زيرنويس �
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