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  چكيده
ي متولد شده راس بره 8366 ي عوامل محيطي مؤثر بر صفات رشد در يك گله گوسفند نژاد زندي، از ركوردهاي مربوط به به تعدادبه منظور مطالعه

صفات مورد نظر شامل وزن تولد، . استفاده شد) ايستگاه خجير( ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند زندي 1386 تا 1370 هايطي سال
،           69/22±01/4،80/5±77/0ميانگين حداقل مربعات صفات فوق به ترتيب . ماهگي، نه ماهگي و يكسالگي بودند شيرگيري، شش

اثر عوامل جنس بره، نوع تولد، سن مادر و سال . برآورد شدندSAS كيلوگرم با استفاده از نرم افزار  46/55±97/7و  99/9±90/45، 29/9±14/38
اثر متقابل جنس بره با  .)P> 05/0(اثر متقابل جنس بره با نوع تولد بر تمامي صفات معني دار بود. )P> 05/0(دار بودزايش بر تمامي صفات معني

آثار متقابل جنس بره با سال زايش و نوع تولد با سال زايش براي هيچكدام از  .)P> 05/0(سن ميش براي تمامي صفات بجز وزن تولد معني دار بود
  .دار نبودصفات معني

  عوامل محيطي، صفات رشد، گوسفند زندي: واژگان كليدي
  مقدمه 

اي،    با توجه به نتايج تحقيقات اخير عوامل تغذيه. اي برخوردار استتوليدي در گوسفند از اهميت ويژهصفات رشد در كنار ساير صفات 
؛ آبگاز و همكاران، 2001ديكسيت و همكاران، (باشد مديريتي و محيطي نقش بسزايي در كارايي توليدات گوسفند داشته و بسيار با اهميت مي

از . هاي پرورشي اين حيوان در جهت هدف فوق متمركز شده استگوسفند در ايران، بيشتر فعاليتبا افزايش تقاضا براي گوشت ). 2005
گيرد، ضروري است قبل از ارزيابي صفات توليدي در آنجا كه توان توليدي حيوانات به درجات مختلف تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي

ي تاثير اين عوامل بر صفات توليدي گوسفند نژاد زندي، از نظر اقتصادي اهميت هشناخت و نحو. ها تصحيحات الزم براي آنها انجام شوددام
  .  باشدزيادي داشته و از اهداف اين تحقيق نيز مي

  مواد و روشها 
در ايستگاه  1386تا  1370اطالعات مربوط به شجره و ركوردهاي وزن تولد، شيرگيري، شش ماهگي، نه ماهگي و يكسالگي كه از سال 

آوري شده بود، به منظور شناسايي و ارزيابي عوامل محيطي مؤثر بر جمع) ايستگاه خجير(و اصالح نژاد گوسفند زندي استان تهران  پرورش
اطالعات زمان زايش شامل جنس . نشان داده شده است 1جدول  آمار توصيفي صفات مورد بررسي در. صفات رشد مورد استفاده قرار گرفت

هاي بعد در سنين سه، شش، نه و دوازده ماهگي وزن كشي شده و ولد، شماره پدر و مادر ثبت شده و عالوه بر آن در ماهبره، نوع تولد، وزن ت
  :باشدمدل آماري اين تحقيق به شرح زير مي. گرديدركورد آنها ثبت مي

Yijklm = + Ai+ Bj+ Ck + Dl + interaction between factors+ eijklm 

به ترتيب يك مشاهده از يك صفت مورد نظر از يك دام، ميانگين كلي صفت در   eijklm و Yijklm، ، Ai، Bj، Ck، Dlدر اين مدل اجزاء 
و اثر تصادفي ) 1386تا  1370( ، اثر سال تولد )تك يا دوقلو(، اثر نوع تولد )ساله 7تا  2( ، اثر سن مادر )نر يا ماده(جامعه، اثر جنس بره 

___________________________________________________________________________ 
قلفثقفلبالفالتذ1  
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براي انجام تجزيه . استفاده شد) كوواريت(ها به عنوان متغير كمكيبره براي تصيح مشاهدات از سن وزن كشي. باشدمربوط به اشتباه مي
استفاده  SAS(9.1)دار بودن عوامل ياد شده بر صفات توليدي از مدل آماري تجزيه واريانس نرم افزار واريانس عوامل محيطي و آزمون معني

  .نرم افزار فوق استفاده گرديد GLMل عمومي خطي همچنين براي محاسبه ميانگين حداقل مربعات صفات توليدي از روش مد. شد
  آمار توصيفي صفات مورد بررسي  - 1جدول 

 تعداد مادر تعداد پدر (%)ضريب تنوع )kg(دامنه )kg(ميانگين و انحراف معيار تعداد صفات

 751 198 21/19 20/1-26/8 01/4±77/0 8366 تولد وزن

 582 176 12/26 00/9-00/30 69/22±80/5 6360 وزن شيرگيري

 550 142 00/26 10/13-00/59 14/38±29/9 4350 وزن شش ماهگي

 483 117 18/21 04/14-00/62 90/45±99/9 2890 وزن نه ماهگي

 425 112 54/14 29/25-25/69 46/55±97/7 2430 وزن يكسالگي

  نتايج و بحث 
عواملي نظير جنس . نشان داده شده است 2ميانگين صفات در جدول شماره نتايج تجزيه واريانس آثار محيطي به منظور بررسي اثر آنها بر 

- بره. بره، نوع تولد، سن ميش، سال زايش و اثرات متقابل جنس بره با نوع تولد و جنس بره با سن ميش بر روي صفات رشد معني دار بودند

دليل علمي آن به ترتيب به . وزن تولد بيشتري برخوردار بودندداري از ها و تك قلوها نسبت به دو قلوها بطور معنيهاي نر نسبت به ماده
ماتيكا (هاي تك قلو بيان شده است خصوصيات فيزيولوژيكي و جنس حيوان نر، شرايط مادر و ظرفيت و گنجايش رحم براي رشد و نمو بره

 2هاي حاصل از مادران ه سه گروه تقسيم شدند، برهدر رابطه با تاثير سن مادر بر صفات رشد ب). 2005؛ آبگاز و همكاران، 2003و همكاران، 
ساله كمتر از  2هاي ها از ميشوزن بره. داري نشان دادندساله كه اين سه گروه نسبت به هم تفاوت معني 7 و 6ساله و  5و  4، 3ساله، مادران 

ه اين نتايج با گزارشات محققان ديگر در اين زمينه ك. ساله نيز حد واسط دو گروه قبلي بودند 5و  4، 3هاي تر بود و ميشهاي مسنميش
هاي متولد شده عامل سال زايش بر صفات مورد بررسي، بره). 2001؛ ديكسيت و همكاران، 2000يلفاديلي و همكاران، (كامٌال مطابقت دارد 

رسد بهبود شرايط آب و هوايي به نظر ميروند صعودي و نزولي . حداكثر وزن را داشتند 81هاي متولد شده سال حداقل وزن و بره 71سال 
تر از همه انجام عمل اي از قبيل وضعيت مرتع، پرورشي و مهمهاي مرتع مؤثر باشد، عوامل تغذيهتواند بر روي كميت و كيفيت علوفهكه مي

  .انتخاب در گله مزبور باعث ارتقاء صفات مورد بررسي گرديده است
  محيطي بر روي صفات رشد گوسفند زندي نتايج تجزيه واريانس عوامل - 2جدول 

  وزن يكسالگي  وزن نه ماهگي وزن شش ماهگي وزن شير گيري وزن تولد منبع تغييرات
  11/478** 37/102** 02/635* 50/236* 60/135** جنس بره
  13/85**  175/580** 93/213* 31/395* 73/403** نوع تولد
  10/269** 14/264** 73/112* 49/167* 03/45** سن ميش
  30/501** 06/214** 41/895* 08/69* 19/10** سال زايش
  89/95*  14/68* 22/92* 80/29* 30/2*  نوع تولد×جنس بره
  48/75*  43/24* 23/82* 00/41* 89/0  سن ميش×جنس بره
  02/14  67/6 99/14 42/34 25/0  سال زايش×جنس بره
  99/16  59/24 23/6 40/72 07/2  سن ميش×نوع تولد

  37/8  29/9 29/5 44/64 19/4  سال زايش×تولدنوع
  32/7  39/4 34/4 08/9 37/0 خطا

  R2(  45/0 51/0 49/0 48/0  54/0(ضريب تابعيت
   و  :و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني  
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  گيري كلينتيجه
بنابراين . باشند و نقش مهمي در بيان پتانسيل ژنتيكي دارنددار از واريانس بر صفات رشد مؤثر ميمعنيفاكتورهاي محيطي به عنوان يك منبع 

-فاكتورهاي محيطي مي نياز به تصحيح BLUP)(براي برآورد صحيح پارامترهاي ژنتيكي با استفاده از روش بهترين پيش بيني نااريب خطي

  .باشد
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Abstract 
A study was carried out to evaluating some environmental effects on growth traits in a Zandi flock. Data 
of 8366 head of lambs collected in the Zandi sheep breeding and research station (Khojir station) during 
1991 to 2007 on birth, weaning, 6-month, 9-month and 12 month were analysed to calculated Least Squar 
Means (LSM) and test of significant effects on traits using SAS 9.1. Overall Least Squar Means for these 
traits were 4.01±0.77; 22.69±5.80; 38.14±9.29; 45.90±9.99 and 55.465±7.97 Kg respectively. According 
to the result, effects of sex, birth type, age of dam and birth year were significant for all traits (P<0.05). 
Interaction effects between sex by birth type were significant for all traits (P<0.05), between sex by age 
of dam except birth weight were significant for all traits (P<0.05). Interaction effects between sex by birth 
year and birth type by birth year no significant for all traits. 
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