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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   9313، سوم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 

 

 زندی اندر گوسفند مرتبط با رشد آن بر صفات تولیدیتاثیر خونی و هم بررسی روند
 

 1بابائیانو محمدمهدی غالم 3کبیر، محمد رزم2*امیر رشیدی، 1محمد الماسی
 دانشکده كشاورزي دانشگاه كردستان گروه علوم دامي، استادیار3استاد و 2 ارشد،كارشناسي ختهآمودانش1

 31/10/33؛ تاریخ پذیرش:  11/13/33تاریخ دریافت: 

  چکيده

وزن تولد، وزن  و بررسي اثرات آن بر صفات يخونهمب ایبرآورد ضر هدف از این مطالعه

هاي مورد . دادهبودسفند زندي در گو سالگيیکماهگي و وزن  نهماهگي، وزن  شش شیرگیري، وزن

 در ایستگاه 1331تا  1331هاي كه طي سالبود  راس بره 0111طالعات ثبت شده استفاده شامل ا

درصد از كل حیوانات  32/30 .آوري شده بودفند زندي تهران جمعپرورش و اصالح نژاد گوس

درصد بود.  01/3و  22/1خون كل جمعیت و جمعیت هم يخونهممیانگین ضریب  بودند. خونهم

دار درصد افزایش یافته بود كه از نظر آماري معني 12/1±11/1در هر سال  يخونهممیانگین ضریب 

مدل مختلف در قالب مدل  12با استفاده از  مطالعهبر صفات مورد  يخونهمبود. تجزیه و تحلیل اثر 

وزن صفات وزن تولد،  انجام شد. ضریب تابعیت محدود شده نمایيدرستروش حداكثر  دام با

، -13/3 ± 73/1 ترتیببه يخونهماز  سالگيیک وزن ماهگي ونه وزن ماهگي، شش وزن ، شیرگیري

كه براي  برآورد شد گرم -21/23±22/30، -71/21±31/11، -12/22±32/01، -17/21±21/12

 ر. ددار بودات معنيولي براي بقیه صف هدار نبودمعني از نظر آماري ماهگينه صفات وزن تولد و وزن 

هاي با حذف آمیزشید با يخونهم از آور ناشيزیان اثرات به منظور جلوگیري از افزایش نتیجه

 .مدیریت كرددر این گله را  يخونهم، هاي دورخویشاوندي بسیار نزدیک و افزایش آمیزش
 

 گوسفند زندي، رشد، صفات يخونهم: ضریب کليدي هايواژه

 
                                                             

 arashidi@uok.ac.irنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

عوامل تعیین كننده سود اقتصادي در پرورش گوسفند در ایران  ترینمهمیکي از  تولید گوشت

عنوان یک معیار تولید گوشت، صفات رشد اغلب به بازدهيبه حداكثر  یابيدستباشد. جهت مي

(. 2111زاده و اردالن، حسین) گران پیشنهاد شده استمناسب براي انتخاب از طرف پژوهش

شامل آمیزش غیر خویشاوندي و آمیزش خویشاوندي است. آمیزش بین ها در یک جمعیت آمیزش

س یانوار يخونهمشود. با ایجاد مي يخونهمافراد خویشاوند كه جد مشترك دارند، سبب ایجاد 

، هموزیگوتي افزایش و كاهشواریانس ژنتیکي داخل یک فامیل  ،ها افزایشژنتیکي بین فامیل

هاي مغلوب مضر و درنتیجه كاهش ظهور اثر آلل چنینهم يخونهم. یابدميكاهش  هتروزیگوتي

در  متعدديتحقیقات (. 1330، و مک كي فالکونرصفات اقتصادي را در پي دارد ) پاسخ به انتخاب در

 اغلب موارد در كهها انجام گرفته دام مرتبط با رشدبر عملکرد صفات  يخونهماثرات ناشي از زمینه 

( كه بر روي 1331در مطالعه اركنبراك و نایت ) .است شده گزارش صفات این بر يخونهم منفي اثر

 -11، -7/1 ترتیببه يخونهمسه نژاد رامبویه، تارگي و كلمبیا انجام شد ضریب تابعیت وزن تولد از 

را  يخونهماي ضریب تابعیت وزن تولد از ( در مطالعه1333گرم برآورد شد. بجنون و چامي ) -2و 

از  شیرگیريضریب تابعیت وزن و  گرم -1/0و  1/1 ترتیببهگوئیل ردي و بنيدر دو نژاد سا

( با 2113ویک و همکاران )ون چنینهم. گرم گزارش كردند -3/10و  0/2 ترتیببهرا  يخونهم

با یک درصد  و وزن شیرگیري السنبورگ دورمر نشان دادند كه وزن تولد انگوسفند اي درمطالعه

( در 2112. مندل و همکاران )گرم كاهش یافت 33و  0به میزان  ترتیببه يخونهمافزایش در 

از  سالگيیکماهگي و 3ماهگي، 0اي بر روي گوسفند مظفرنگاري ضریب تابعبت وزن مطالعه

( در مطالعه خود در بز 2112گرم گزارش كردند. مفاخري ) -112و  -122، -32 ترتیببهرا  يخونهم

( در 1333گرم گزرش كرد. میرزا و همکاران ) -33را  يخونهمهگي از ما0مرخز ضریب تابعیت وزن 

گرم به ازاي یک درصد  33را  سالگيیکبر روي گوسفندان نژاد لوهي كاهش در وزن اي مطالعه

هاي بسته و كوچک اي به صورت گلهدر پرورش حیوانات مزرعه. گزارش كردند يخونهمافزایش در 

و  بابائیانغالمو مشکالت ناشي از آن وجود دارد ) يخونهمحتمال ایجاد ا ،هاي تحقیقاتيدر ایستگاه

شود نیاز است به ي سبب تغییر ساختار ژنتیکي جمعیت ميخونهمجایي كه از آن (.2112همکاران، 

هدف از مطالعه  به این منظور .بررسي اطالعات شجره حیوانات و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود

 .بودزندي  اندر گوسفند مرتبط با رشد آن بر صفات تولیديتاثیر و  يخونهم بررسي روندحاضر 



 9313( 3(، شماره )2كنندگان )پژوهش در نشخوارنشريه 

999 

 روش ها مواد و

وزن ركرورد برراي  2133 ،برراي وزن تولرد راس برره 0111در این مطالعه از اطالعات ثبت شده 

ركورد برراي  1313و ماهگي  3ركورد براي وزن  2131 ،ماهگي 0ركورد براي وزن  3232، شیرگیري

پرورش و اصرالح نرژاد گوسرفند زنردي  در ایستگاه 1331تا  1331هاي كه طي سال الگيسیکوزن 

در  رشرد آن بر صفاتتاثیر و  يخونهم بررسي روندبراي  آوري شده بود،تهران )ایستگاه خجیر( جمع

اطالعات الزم شامل شماره بره، شماره پدر و مادر، سرال تولرد، جرنس، استفاده شد. زندي  انگوسفند

تحت عنوان فایل  اكسلافزار ولد، سن مادر و ركورد صفات مورد نظر براي هر دام بود كه در نرمتیپ ت

تصحیح عوامل محیطري و براي  .نشان داده شده است 1جره در جدول ساختار ش ها ذخیره گردید.داده

ال فراكس و مایکروسافت ویژیو 1/3نسخه ویرایش شده   SASافزارهاينرماز  ترتیببهها ویرایش داده

ابتدا فایل شرجره حیوانرات گلره  يخونهمشد. براي محاسبه ضرایب  استفاده 1/3نسخه ویرایش شده 

ضررایب  (2110)سررگلزایي و همکراران،  سري اف سريتشکیل شده، سپس با استفاده از نررم افرزار 

اده از برا اسرتف مطالعرهبر صرفات مرورد  يخونهمتجزیه و تحلیل اثر  هر حیوان برآورد شد. يخونهم

 نمایيدرستروش حداكثر  ( و2113)گیلمور و همکاران،  1/3نسخه ویرایش شده  ASReml افزارنرم

هر برآورد شده براي  يخونهمضریب  كهبطوري ،انجام شدحیواني  مدل 12محدود شده با استفاده از 

 شد. وارد هادر مدلبه عنوان متغیر كمکي حیوان 

 y=Xb+Zaa+e   1مدل 

 y=Xb+Zaa+Zcc+e  2مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+e 3مدل 
 amCov(a,m)=Aσ y=Xb+Zaa+Zmm+e 1مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e 2مدل 
 amCov(a,m)=Aσ y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e 0مدل 
 y=Xb+Zaa+Zll+e  3مدل 
 y=Xb+Zaa+Zcc+Zll+e  7مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e 3مدل 
 amov(a,m)=AσC y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e 11مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e 11مدل 
 amCov(a,m)=Aσ y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e 12مدل 
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)شرامل سرال  بردار اثرات عوامل ثابت ترتیببه eو  b ،a ،m ،c ،lبردار مشاهدات،  yها در این مدل

نتیک افزایشي مستقیم، بردار اثرات ژنتیرک افزایشري ، بردار اثرات ژتولد، جنس، تیپ تولد و سن مادر(

 Aمادري، بردار اثرات محیطي دائمي مادري، بردار اثرات محیط مشترك و بردار اثرات باقیمانده است. 

هاي طرح هسرتند، كره ارتبراث اثررات ماتریس lZ و X ,aZ ,cZ ,mZماتریس روابط خویشاوندي است، 

مستقیم، اثرات محیطي دائمي مادري، اثرات ژنتیک افزایشي مادري  عوامل ثابت، اثرات ژنتیکي افزایشي

، كواریانس بین اثرات ژنتیکي amσكنند. همچنین و اثرات محیط مشترك را با بردار مشاهدات برقرار مي

یرک ئمدل از رابطره آكا ترینمناسب .دهدافزایشي مستقیم و اثرات ژنتیکي افزایشي مادري را نشان مي

 :(1331)آكائیک،  شد تعیینصورت زیر به

 
تعداد پارامترهاي موجود در مدل  iP و نمائينسبت لگاریتم درست ilog Lمعیار آكایک،  iAICدر این رابطه: 

 مدل در نظر گرفته شد. ترینمناسبرا داشت به عنوان  آكایکین مقدار تركماست. در نهایت مدلي كه 
 

 ساختار شجره -1جدول 

 تعداد كل جمعیت 0111

 خونهمتعداد افراد  2231

 خونهمتعداد افراد غیر  3311

 مادران داراي نتاج 2111

 پدران داراي نتاج 227

 تعداد جمعیت پایه 123

 

 نتايج و بحث 

راس حیوان  0111از تعداد دهد. مينشان را آمار توصیفي صفات مورد مطالعه  2جدول : يخونهم

راس(  2231درصد ) 32/30 راس قوچ بودند، 227میش و  راس 2111كه حاصل از  موجود در شجره

 11بین صفر تا  يخونهمین فراواني مربوث به افرادي با تربیش خونهمدر بین افراد  بودند. خونهم

و  21/1 ترتیببه خونهمكل جمعیت و جمعیت  يخونهممیانگین ضریب  درصد(. 11/31درصد بود )

میانگین ضریب . روند افزایشي براي درصد بود 22/31 يخونهمین ضریب تربیش ودرصد  01/3

در هر  يخونهمضریب میانگین  كه(، بطوري1 شکلمشاهده شد )هاي مورد مطالعه در سال يخونهم
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(. >12/1Pدار بود )كه از نظر آماري معني درصد افزایش یافته بود 12/1 ± 11/1سال به طور میانگین 

تعداد به بعد  32، ولي از سال در كل جمعیت مشاهده نشد يخونهمهیچ فرد  31و  31هاي در سال

به  32درصد در سال  30/1، از خونهمكه درصد افراد افزایش یافته بود، بطوريتدریج به خونهمافراد 

بوده هاي خویشاوندي نزدیک در گله یزشعلت آن آم وافزایش یافته بود  70درصد در سال  31/31

مشاهده شد  30در سال  ،هاي تحت مطالعهدر طول سال يخونهمن ضریب ین میانگیتربیش. است

 32درصد در سال  12باالي  يخونهمكه دلیل آن وجود چندین قوچ مولد با ضریب  درصد( 33/1)

 ممکن استبه شدت كاهش یافته بود كه  يخونهممیانگین ضریب  73و  72هاي . در سالبوده است

 باشد.ميعامل این كاهش  قبلهاي نزدیک در سالبسیار ندي هاي خویشاوجلوگیري از تالقي

میانگین ، كیلوگرم 11/1و  13/1 ترتیببه خونهممیانگین وزن تولد در كل جمعیت و جمعیت 

 11/33و  27/33 ترتیببهماهگي  0میانگین وزن  ،كیلوگرم 33/21و  03/21 ترتیببهوزن شیرگیري 

 ترتیببه سالگيیکمیانگین وزن  و كیلوگرم 31/32و  31/32 رتیبتبهماهگي  3میانگین وزن  ،كیلوگرم

 خونهمنتایج نشان داد كه میانگین صفات مورد مطالعه در جمعیت  كیلوگرم بود. 02/30و  12/33

هاي لگسز نشان دادند كه اي در بره( در مطالعه2111سلواگي و همکاران ) از كل جمعیت بود. تركم

درصد  11باالي  يخونهمهایي با ضریب از بره خونهمهاي غیرن شیرگیري برهمیانگین وزن تولد و وز

 بود. تربیش
 در گوسفند زندي رشدصفات  آمار توصيفی -2جدول 

 تصفا وزن تولد وزن شیرگیري ماهگي 0وزن  ماهگي 3وزن  سالگيوزن یک

 ركورد تعداد 0111 2133 3232 2131 1313

 )كیلوگرم( میانگین 12/1 03/21 31/33 31/32 11/33

 حداكثر )كیلوگرم( 3 33 21/10 13 27

 حداقل )كیلوگرم( 2 1/7 32/11 21 20

 انحراف استاندارد 31/1 27/1 31/2 23/2 17/0
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 نژاد زندي بر اساس سال تولد یخونهمروند تغييرات ميانگين ضریب  -1 شکل

 

شامل اثرات ژنتیکي افزایشي مستقیم، مدل براي صفت وزن تولد  ترینمناسب :انتخاب مدل آماري

(. 11)مدل  بوداثرات ژنتیک افزایشي مادري، اثرات محیطي دائمي مادري و اثرات محیط مشترك 

شامل اثرات ژنتیکي  سالگيیکماهگي و  3ماهگي،  0، وزن شیرگیريت امدل براي صف ترینمناسب

نتایج  3جدول (. 3)مدل  بودمشترك  افزایشي مستقیم، اثرات ژنتیک افزایشي مادري و اثرات محیط

 دهد.نژاد زندي نشان مي رشدصفات  درمدل  ترینمناسببراي تعیین  را یکئحاصل از معیار آكا
 

نشان  *با مدل  ترینمناسب) در صفات رشد گوسفندان زندي مدل ترینمناسبيک براي تعيين ئمعيار آکا -3جدول 

 داده شده است(

 مدل وزن تولد وزن شیرگیري ماهگي 0وزن  ماهگي 3وزن  سالگيوزن یک

21/3232  20/3133  31/12221  30/3301  33/13-  1 

21/3231  11/3133  11/12210  21/3713  01/10-  2 

31/3231  71/3132  10/12211  10/3303  21/11-  3 

32/3213  31/3131  17/12233  20/3327  11/12-  1 

32/3233  11/3133  11/12211  12/3370  73/21-  2 

21/3213  11/3130  37/12233  12/3337  32/23-  0 

31/3217  3/3133  11/12221  20/3331  33/11-  3 

31/3211  77/3130  37/12211  20/3332  11/22-  7 

3211/11* 3133/11* 12232/20* 3322/10* 21/22-  3 

31/3212  31/3211  37/12213  00/3332  37/22-  11 

31/3211  31/3137  27/12213  00/3331  -31/33* 11 

31/3211  31/3211  27/12212  02/3331  33/27-  12 
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برآورد گرم  -13/3 ± 73/1 يخونهمضریب تابعیت وزن تولد از  :یخونهمضریب تابعيت صفات از 

كه از نظر آماري  یافتگرم كاهش  13/3وزن تولد  يخونهمیعني به ازاي یک درصد افزایش در  .شد

متفاوتي گزارش بر وزن تولد نتایج  يخونهمدر مطالعات انجام شده از تاثیر . (<12/1Pدار نبود )معني

( كه بر روي سه نژاد رامبویه، تارگي و كلمبیا انجام شد 1331در مطالعه اركنبراك و نایت )شده است. 

ویک و ون چنینهمگرم برآورد شد.  -2و  -11، -7/1 ترتیببه يخونهمضریب تابعیت وزن تولد از 

دادند كه وزن تولد با یک رأس گوسفند السنبورگ دورمر نشان  3221( با مطالعه 1333همکاران )

اي ( در مطالعه1333بجنون و چامي ). یافتگرم كاهش  7به میزان  يخونهمدرصد افزایش در ضریب 

گرم  -1/0و  1/1 ترتیببهگوئیل را در دو نژاد ساردي و بني يخونهمضریب تابعیت وزن تولد از 

گوسفند  يخونهمدرصد افزایش در  1ي ( نشان دادند كه به ازا1333) آناال و همکاران گزارش كردند.

( ضریب تابعیت وزن تولد 2112نواز و همکاران )گرم كاهش یافت. مهمان 131ها وزن تولد بره مرینو

گرم گزارش  -22/1درصد(،  11/1 يخونهمرا در یک گله گوسفند بلوچي )با میانگین  يخونهماز 

درصد  1باركي مصري گزارش كرد كه به ازاي  ( در مطالعه روي یک گله گوسفند2112كردند. الشیخ )

اي ( در مطالعه2110) گرم كاهش یافت. حسین و همکاران 0، وزن تولد يخونهمافزایش در ضریب 

دار گزارش كردند كه معنيگرم  -21را  يخونهمضریب تابعیت وزن تولد از بر روي گوسفندان تالي 

 1گزارش كردند كه به ازاي  هاي ریپولسابر روي بره اي( در مطالعه2113) نبود. كاسالس و همکاران

اي ( در مطالعه2111گرم كاهش یافت. سلواگي و همکاران ) 11وزن تولد  يخونهمدرصد افزایش در 

نتایج تاثیر  گرم گزارش كردند. -13را  يخونهمهاي لکسز ضریب تابعیت وزن تولد از بر روي بره

. حاصل از این پژوهش در دامنه نتایج گزارش شده قرار دارد هاي زنديبر وزن تولد بره يخونهم

 و مدل يخونهمیب انژاد، مقدار ضر درتواند به دلیل تفاوت تفاوت مشاهده شده در مقدار این تاثیر مي

 .انتخاب شده باشد آماري

و  -21/12±17/21 ترتیببه يخونهماز ماهگي  0وزن و ضریب تابعیت وزن شیرگیري 

 3وزن ضریب تابعیت  (.>12/1Pدار بود )گرم برآورد شد كه از نظر آماري معني -12/22±32/01

 (.<12/1Pدار نبود )معني گرم برآورد شد كه از نظر آماري -31/11 ± 71/21 يخونهمماهگي از 

دار از نظر آماري معني كهگرم برآورد شد  -22/30±21/21 يخونهماز  سالگيیکضریب تابعیت وزن 

را در سه نژاد  يخونهماز وزن شیرگیري ضریب تابعیت  (1331اركنبراك و نایت ) .(>11/1Pبود )

 اي توسط بجنوندر مطالعه گرم گزارش كردند. -73و  -110، -111 ترتیببهرامبویه، تارگي و كلمبیا 
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 بترتیبهگوئیل ، در دو نژاد ساردي و بنييخونهماز وزن شیرگیري ضریب تابعیت  (،1333) و چامي

كردند به ازاي یک درصد افزایش  (، گزارش1333آناال و همکاران )گرم گزارش شد.  -3/10و  0/2

( 2112مهمان نواز و همکاران )یابد. گرم كاهش مي 121در گوسفند مرینو، وزن شیرگیري  يخونهم

و  -20 یبترتبه در گوسفند بلوچي را سالگيیکو وزن  وزن شیرگیريبر  يخونهماي، اثر در مطالعه

 در گوسفند باركي مصري را وزن شیرگیريبر  يخونهم(، اثر 2112الشیخ )گرم گزارش كردند.  -21

(، در 2113گزارش كرد. ون ویک و همکاران ) يخونهمبه ازاي یک درصد افزایش در  رمگ -12

 3/3باعث كاهش  يخونهمدرصد افزایش در  1اي بر روي گوسفند دورمر گزارش كردند كه مطالعه

هاي لکسز اي بر روي بره( در مطالعه2111سلواگي و همکاران ) شده است. وزن شیرگیريگرم در 

بابائیان و  در مطالعه غالم .گرم گزارش كردند -31را  يخونهماز  وزن شیرگیريضریب تابعیت 

ارش گرم گز -07 يخونهم ضریب تابعیت وزن شیرگیري از( بر روي گوسفند مغاني، 2112همکاران )

 0( در مطالعه اي بر روي گوسفند مظفرنگاري ضریب تابعبت وزن 2112مندل و همکاران ) شد.

گرم گزارش  -112و  -122، -32 ترتیببه را يخونهماز  سالگيیک وزن ماهگي و 3وزن ، ماهگي

 -33را  يخونهمماهگي از 0ضریب تابعیت وزن  ( در مطالعه خود در بز مرخز2112)كردند. مفاخري 

در مطالعه خود بر روي گوسفندان نژاد لوهي كاهش در  (1333) میرزا و همکاران گرم گزرش كرد.

نتایج پژوهش  گزارش كردند. يخونهمرصد افزایش در دگرم به ازاي یک  33را  سالگيیکوزن 

مطابقت  صفات وزن بدن در نژادهاي مختلفبر  يخونهمحاضر با مطالعات انجام شده در زمینه اثر 

گران مختلف نتایج گزارش شده توسط پژوهش نتایج به دست آمده در این پژوهش با تفاوت .شتدا

اندازه هاي تحت مطالعه، در گله يخونهمروند متفاوت و  يخونهمنژاد، میزان تواند به علت مي

  ها باشد.مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل داده آماري هايو یا مدلها جمعیت گله

 

 گيرينتيجه

هاي مختلفت بین حیوانات خویشاوند توان نتیجه گرفت كه در این گله در طي سالطوركلي ميبه

در  يخونهممیانگین ضریب آمیزش صورت گرفته است كه این امر باعث افزایشي بودن روند 

ت مورد نظر ابر صف يخونهمنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اثر  شده است. هاي مورد مطالعهسال

به طوري كه به ازاي یک درصد افزایش در  ،اثر منفي بر این صفات داشته است يخونهمكه  اددنشان 

 3/11، 32/01، 2/12، 13/3 ترتیببه سالگيیکماهگي و  3ماهگي،  0، وزن تولد، شیرگیري، يخونهم
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 يخونهمز حد شود براي جلوگیري از افزایش بیش اپیشنهاد مي ،بنابراین .تندگرم كاهش یاف 22/30و 

هاي هاي خویشاوندي نزدیک و افزایش آمیزشبا حذف آمیزشبار آن بر این صفات، و اثرات زیان

 را در این گله مدیریت كرد. يخونهمدور، 
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Abstract 
The aims of this study were estimation of inbreeding coefficients and its effects 

on birth weight (BW), weaning weight (WW), 6 month weight (6MW), 9 month 

weight (9MW) and yearling weight (YW) of Zandi sheep. The pedigree data and 
records were of 6140 Zandi sheep, which were collected during 1991-2011 by 

Zandi sheep Breeding Center located in Tehran. 36.32 % of the animals were 

inbred. Mean inbreeding coefficient for the herd and inbred population was 1.22 

and 3.61 percent, respectively. Inbreeding coefficient was increased by 0.02±0.01 
percent per year (P<0.05). Effects of inbreeding on traits were estimated by 

restricted maximum likelihood method using 12 animal models. The most 

appropriate model for each trait was determined based on Akaike’s Information 
Criterion. The regression coefficients of inbreeding on BW, WW, 6MW, 9MW 

and YW were -3.49±4.87 (P>0.05), -42.20±20.18 (P<0.05), -60.35±25.12 

(P<0.05), -40.70±24.80 (P>0.05) and -76.55±29.24 gr (P<0.01), respectively.  
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