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 چکیده

مورد توجه اصالح گران قرار گرفته نیز های مقاومت ژنتیکی دام یژگی: امروزه در کنار صفات تولیدی، وزمینه مطالعاتی

هدف : هدف ها فزونی یافته است.ها و انگلهای ژنتیکی حیوان برای مقابله با بیماریو عالقمندی به استفاده از قابلیت است

سبی اجرای این طرح، بررسی مقاومتاز  شرقیبلوچی  -قزل و دو رگه های قزل ژادن گوسفندان ن ستان آذربایجان   در ا

رأس گوسفند یکساله حاصل از دو ترکیب ژنتیکی بدست  24اطالعات تحقیق از : روش کارهای داخلی بود. نسبت به انگل

بلوچی بود. نمونه گیری در دو -قزلی آمیختهرأس گوسفند  12و رأس گوسفند نژاد قزل  12های ژنتیکی شامل آمد. گروه

در ایستتتگاه تحقیقاتی خل ت شوشتتان انجام گرفت. تمامی گوستتفندان  14/12/1390و  30/11/1390های نوبت و در تاریخ

ستان  شامل وزن بودند و همه 1389متولد زم صفات مورد بررسی  شتند.  سان قرار دا شرایط محیطی یک بدن، ی آنها در 

ست فماچا بودند. داده های وزن تولد و هماتوکریت و  ،ت داد تخم نماتودها در هر گرم مدفوع سط رویهت ی هماتوکریت تو

GLM  ی و بقیه صفات توسط رویهMIXED نرم افزارSAS اثر گروه نتایج بدست آمده نشان داد که  نتایج: .آنالیز شد

یت  ماتوکر چا و ه ما مدفوع، تستتتتت ف های موجود در هر گرم  ماتود کل تخم ن ماتودیروس و  ،ژنتیکی در مورد  تخم ن

نماتودهای دستتتگاه  به دورگ گیری قزل با بلوچی موجب افزایش مقاومت نستتبی .>P)05/0) استتتدار م نی  مارشتتایژیا

شده در این تحقیق گوارش  صفات اندازه گیری  ست ولی دلیل ژنتیکیاز لحاظ  سبت به نژاد خالص  ا و برتری دورگ ها ن

 آگاهی از ماهیت شلی ژنی یا اثرات غیر افزایشی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
 

 فماچا تست، دو رگ گیری، ها، بیماری، مقاومتگوسفند، انگل، نماتود :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

های تولیدی ها چالش سالمتی بزرگی را در سیستمانگل

ستتتالیانه برای مثال گذارند و جای میی مرتع بر بر شایه

های انگلی دستتتگاه گوارشتتی در آلودگیهزینه مقابله با 

سفندداری انگلیس در حدود  میلیون یورو  84صن ت گو

شاپ،  ست )نیووف و بی شده ا در ایران  (.2005گزارش 

در گزارشتتات مختلد دارای  داخلیشتتیوع آلودگی انگلی 

گی  لود یکتته آ طور ب بوده استتتتت  ی ی  منتته وستتتت دا
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لوس   ی نژ ترو کوستتتت ی گی بتته و ،  58تتتا  17تر لود آ

ماتودیروس به و  و آلودگی کرمی  72تا  10ها ن شتتتکم

گزارش شتتده استتت درصتتد  86تا  در گوستتفندان نگاری

سالمی و فخرزادگان  شا(. 1972)ا یی دامها نتایج کالبد گ

نماتود که بیشترین  ه استنشان داد در استان خوزستان

نهجدا شتتتتده از گوستتتفنتدان  یا از گو تاژ ی استتتتر

های تریکوستتترونژیلوس ستتیرکومستتینکتا بوده و گونه

، 2، تریکواستتتترونژیلوس کولبریفورمیس1ویترینوس

تیب مارشتتایژیا مارشتتالی و همونکوس کونتورتوس بتر

ند از فراوانی کمتری برخور یان و همکاران، بوده ا )غالم

سینکتا در (. 1384 سیرکوم سترتاژیا  سایر نقاط ایران ا

ترین انگل شتتیردان ب د از مارشتتایژیا مارشتتالی شتتایع

سفند وبز می سالمی گو شد )ا به علت مقاومت (. 1376با

های ضتتتد انگلی که امروزه داخلی، داروهایدارویی انگل

اه گوارشی های دستگاستفاده می شوند در کنترل نماتود

های اقتصتتتادی و فیزیولوژیکی مؤثر نیستتتتند و ضتتترر

  ستتتازند.زیادی را به نشتتتخوارکنندگان کوچا وارد می

ثال  جهبرای م مدفوع نتی کاهش ت داد تخم در  ی آزمون 

سبت به لوامیزول  در بررسی صحرایی وجود مقاومت ن

در نماتودهای دستتتگاه گوارش گوستتفندان در استتتان 

شان داد   سبت به لوامیزول درخوزستان ن  که مقاومت ن

له 6/66 مایش وجود دارد% گ %  4/13و  های مورد آز

ها مشتتتکوه به مقاومت و بقیه نستتتبت به لوامیزول گله

ساس می ضد کرمی لوامیزول در گلهح شند.  اثر  های با

ستانی و نیم سفندی مناطق کوه ستان  هگو ستانی ا کوه

اثر این  ای یافته و کاهشخوزستتتان کاهش قابل مالح ه

هتتای مقتتاوم استتتترتتتاژیتتا دارو ب لتتت ایجتتاد جتتدایتته

سرکومسینکتا و تریکواسترونژیلوس ویترینوس دانسته 

به همین دلیل  (. 1384)غالمیان و همکاران  شتتده استتت

نژاد دام ین اصتتتتالح  تخصتتتصتتتت کی از  م ی نوان  ب 

تژی ترا نگتتلاستتتت بلتته بتتا ا مقتتا لی در هتتایهتتای  خ دا

                                              

 richostrongylus vitrinusT1  

به دنبال شیدا کردن نژادهایی  نشتتتخوارکنندگان کوچا،

 هستند که به طور ژنتیکی مقاوم به نماتودها باشند. 

شان می د تنوع داخل و ندهشواهد کافی وجود دارد که ن

انگلی دستتتگاه های بین نژادی از ن ر مقاومت به بیماری

های بیماری نماتود دستتتگاه گوارشتتی، گوارش، به ویژه

شی،  کرا ن یر استتت یمتتاریدیگری  نتتاشتتتی از  هتتایب

شامل فوت رات های باکتریایی ها، بیماریمایکوتوکسین

ها ها و کنهای خارجی مثل مگسهو ورم شستتتتان، انگل

ها به ویژه وجوددارد. مقاومت ژنتیکی نستتبت به بیماری

در کشورهای در حال توس ه دارای اهمیت زیادی است 

چراکه نژادهای بومی در مقایستتته با نژادهای خارجی 

ی مت ذاتی شرورش  قاو مان محیط م موی م ته در ه اف

دهند. با های بومی نشتتان میبیشتتتری نستتبت به بیماری

ی آن به خوبی وجود این مکانیستتتم ژنتیکی کنترل کننده

ست. افزایش روزافزون دانش در زمینه  شده ا شناخته ن

مارکرهای دی ژنوم دام های اهلی ن یر ت داد زیادی از 

تواند رکوردهای فنوتیپی جم یت، میثبت ان ای همراه با 

های کاندید با اهمیت به تشتتتخیص خصتتتوصتتتیات ژن

سیون صادی کما نماید. آنالیز موتا سنیپاقت ها( در ها )ا

نوع طبی ی موجود در  ت کشتتتد و بهره برداری از 

های بیولوژیکی نقش استتاستتی دارد تا فراوانی مکانیستتم

اصالح دام های های مطلوب افزایش یافته و استراتژیالل

را ستتودمند ستتازد. هنوز شتتکاف زیادی در شتتناخت 

های سازش شذیری و صفات مقاومت به بیماری و نیز ژن

ننتتده ک ترل  ن جود دارد،ک ین صتتتتفتتات و  چراکتته ی ا

صتتفات ستتازش شذیری و مقاومت به و خصتتوصتتیات 

ی اند و تحقیقات دربارهها به خوبی شناخته نشدهبیماری

د حاوی صفات مطلوب به حد های گزینش نژاد یا افراراه

 کافی انجام نگرفته است.

نماتودهای دستتتگاه گوارشتتی یکی از دییل مهم مرگ و 

ندان می کا میر گوستتتف ثال در آمری ند و برای م باشتتت

trongylus colubriformisS2  



 3                                                                   بلوچی نسبت به نماتودهاي دستگاه گوارش-بررسی مقاومت ژنتیکی گوسفندان نژاد قزل و آمیخته قزل

های داخلی را به عنوان کشتتتاورزان همواره کنترل انگل

های سالمت گوسفندان در ن ر اولین موضوع در برنامه

نژادهای مقاوم به نماتودها به گیرند. دستتتتیابی به می

هتتای نمتتاتودی در عنوان یتتا هتتدف برای کنترل انگتتل

ستفاده از نژادهای مقاوم به گوسفندان مرتع می شند. ا با

ماری گلبی ها گستتتترش ان نه تن ها در این های انگلی 

کاهش می نات را  گلحیوا قدار تخم ان که م هد بل های د

با آلودگی را کاهش داده و ستتتبب ایجاد مزارع  خروجی

شتتود و برای حیواناتی که بطور مشتتتره انگلی کمتر می

باشتتتد )گولدین  و کنند مفید میاز آن مراتع تغذیه می

چارد  مدیریت چرا، استتتتراتژی(. 2009ری نار  های در ک

دیگری کتته بتته غیر از مواد شتتتیمیتتایی برای کنترل 

نماتودهای دستگاه گوارشی در گوسفندان و بزها به کار 

ها، انتخاب ژنتیکی برای مقاومت، امل واکستتنرود شتتمی

یهچرای دوره غذ بالغ برای ای و ت های  گاو با  ی نوبتی 

(. 2004باشتتتد )فرناندس و همکاران کنترل نماتودها می

های انگلی می های کنترل بیماریدر خصوص استراتژی

یا روش را گزینش حیوانات مقاوم با استتتتفاده از توان 

زان تخم انگل در مدفوع دانستتت صتتفات فنوتیپی مانند می

باشد. که یا روش اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت می

صفات فنوتیپی در  ساس  صوص، گزینش بر ا در این خ

ست  شده ا سترالیا و نیوزلند بطور موفقیّت آمیز انجام  ا

مقاومت (. در این نوع مطال ات 2010)کمپر و همکاران 

و کاهش  بصتتورت توانایی میزبان برای محدود ستتازی

تخم انگل مدفوع در طول یا دوره آلودگی سنگین میزان 

شود. مقاومت با نماتودهای دستگاه گوارشی ت رید می

توان آن را توسط نسبت به نماتودها موروثی است و می

بات برای  ندازه گرفت. محاستتت مدفوع ا گل  ت داد تخم ان

گوستتتفندان بریتانیایی نشتتتان داد که با کاهش در ت داد 

گل مدفوع برای هر بره  اضافه وزن بیشتر در نرخ تخم ان

 (.2003توان بدست آورد )اوانس و نیوف رشد را می

                                              

1 Red Maasai  

به م مت  قاو یادی در مورد تنوع ژنتیکی در م طال ات ز

های انگلی در داخل نژادهای گوسفندان ثبت شده آلودگی

و ادی،  ؛ وولستتتتون1995استتتت )موریس و همکاران 

مطال ات در نیوزلند و استتتترالیا )وویستتتتون و  (.1995

ست که مقاومت به نماتودها 2001ویندون  شان داده ا ( ن

شا ست آوردن  ژنتیکی دارد. من سفندان در بد توانایی گو

نماتودهای  آلودگی بهایمنی و ایجاد مقاومت نستتتبت به 

دستتتگاه گوارشتتی به طور قابل توجهی در بین و داخل 

یا  حت کنترل ژنت فاوت استتتتت و ت های مختلد مت نژاد

های ژنتیکی در تفاوتیافتن مطال ات مبتنی بر  باشتتد.می

به ستته نماتودهای دستتتگاه گوارش آلودگی مقاومت به 

تفاوت بین نژادها و شناخت تفاوت داخل نژادها، موضوع 

)استتتتیر و موری  شرداخته اندها ستتتبب تفاوتم هایژن

ها، های ناشتتتی از کرمیا روش کنترل آلودگی (.1994

سبت به انگل سفندان ن صالح نژاد گو ست. تفاوتا های ها

های انگلی در بین  و داخل ژنتیکی در شاستتتخ به آلودگی

نژادهای گوسفندان ثبت شده است ) وولستون و ویندون 

ژادهای نواحی گرمستتیری و ( که بیشتتتر شتتامل ن2001

، بومی 2، سنت کرووا1نیمه گرمسیری مانند ماسای کبود

جاه  بل و ز گام لا بلی ) بادوس ب بار یدا و  ؛ 1992فلور

مکتتاران  ه کر و  ی مکتتاران  و1999ب ه تر و  ( 2003نو

باشتتتند. این نژادها در مقایستتته با نژادهای مناطق می

ی  م تدل مانند دورست و رامبویه بیشتر نسبت به آلودگ

سترونژیلوس مقاومت شیدا کرده اند. در داخل افراد تریکو

یا نژاد نیز تنوع مشتتاهده شتتده استتت و وراثت شذیری 

گزارش شتتتده   34/0تا 22/0مقاومت به آلودگی  نماتود 

کاران  (. 1996وویستتتتون  و1987استتتتت )آلبر و هم

به  مت  قاو یادی در مورد تنوع ژنتیکی در م طال ات ز م

ی در داخل نژادهای گوستتتفندان ثبت های نماتودآلودگی

وویستتتون و  و 1995شتتده استتت )موریس و همکاران 

های ژنتیا (. در این زمینه با استفاده از روش1995ادی 

هایی برای گزینش کالستتیا، استتترالیا و نیوزلند برنامه

2St.Croix  
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به اجرا درآورده ماتودها  به ن ند دام در جهت مقاومت  ا

 (.2000)آکسفورد و همکاران 

نژاد قزل و دو شناخت خصوصیات حاضر  تحقیقهدف 

های قزل  عات فنوتیپی و   بلوچی-رگ  گردآوری اطال

نماتودهای  به نستتتبی  وضتتت یت مقاومتآنها بلحاظ 

 دستگاه گوارش بود. دستگاه گوارش 

 

 هامواد و روش

یکساله حاصل از نر رأس گوسفند  24اطالعات تحقیق از 

های ژنتیکی شتتامل دو ترکیب ژنتیکی بدستتت آمد. گروه

ی آمیختهرأس گوسفند  12رأس گوسفند نژاد قزل و  12

نوبتتت و در -قزل یری در دو  گ مونتته  ن بود.  لوچی  ب

گاه  14/12/1390و  30/11/1390های تاریخ در ایستتتت

تحقیقاتی خل ت شوشتتان انجام گرفت. تمامی گوستتفندان 

ستان  بودند و به آنها قبل از نمونه گیری  1389متولد زم

و  . تیپ تولد تا قلوضتتتد انگل داده نشتتتده بود داروی

در  ی آنها در شتترایط محیطی یکستتان قرار داشتتتند.همه

این تحقیق صتتتفات وزن تولد و وزن زمان نمونه گیری 

ی مدفوع برای ت یین میزان تخم اندازه گیری شد و نمونه

مارشتتتای یا، تریشتتتوریس و تخم ژانگل نماتودیروس، 

ی خون گرم مدفوع و نمونه نماتودهای ناشتتناخته در هر

آوری شتتده و تستتت فماچا برای ت یین هماتوکریت جمع 

جام گرفت به تخم جمع آوری داده برای .ان های مربوط 

ماتودها گل ن تدا نمونه ان مدفوعاب قل ی  حدا به  گرم( 10)

هت  طور مستتتتقیم از رکتوم دام جمع آوری شتتتتد. ج

های جلوگیری از تشتتکیل نوزاد در داخل تخم انگل نمونه

 مورد آزمتتایش قرار گرفتنتتد.متتدفوع در همتتان روز 

شان فراهم نمونه هایی که امکان آزمایش در آن روز برای

مورد ب د نبود با نگهداری در یخچال حداکثر تا دو روز 

میزان تخم انگل در هر گرم مدفوع  .آزمایش قرار گرفتند

یا، تریشتتتوریس و تخم ژبرای نماتودیروس، مارشتتتای

شناخته نماتودهای ن سط روش کلیتون لینا سبه 1تو محا

 شد.

های مربوط به صفت وزن بدن در طی دو بار نمونه داده

های ونوجکت از توستتط لوله گیری اندازه گیری شتتدند.

شگاه هماتوکریت  شد و در آزمای سفندان خون گیری  گو

به در این روش  .به روش میکروهماتوکریت محاسبه شد

شد و ی مهای خون لولهت داد نمونه سوم وئین تهیه   دو 

ها با های موئین با خون شر شتتد ستتپس انتهای لولهلوله

ها در دستتتگاه ستتانتریفوژ که به خمیر بستتته شتتد. لوله

قه در   5مدت  به  RPM1200 دقی تن یم شتتتتده بود 

صتتورت قرینه قرار گرفتند و شس از جدا شتتدن شالستتما 

توکریتتت طبق  ،توستتتط خط کش مخصتتتوص همتتا

 دستورال مل هماتوکریت بدست آمد.

های مربوط به صفت فماچاتوسط کارت جمع آوری داده

نجتتام گرفتتت. بطوریکتته طبق  مخصتتتوص فمتتاچتتا ا

گوستتفندان در نور طبی ی قرار گرفتند و  ،دستتتورال مل

رن  قستتمت داخلی شلا گوستتفندان با رن  روی کارت 

 5تا  1در دامنه ی مربوط به آن تطبیق داده شد و شماره

شد که این مقادیر به این م نا می شت  شند: رن  یاددا با

حد  -4حد مرزی،  -3حد قابل قبول،  -2حد مطلوب،  -1

از نمره فماچا  با افزایش . انگل حد مرگبار -5خطرناه و 

شتتود. این تر می رن  قستتمت داخلی شلا کمرن  5تا  1

نی در هتتای انگلی و کم خوکتتارت برای کنترل بیمتتاری

 .(1)شکل  گوسفند به کار می رود

 

                                              

Clayton Lane 1 
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  فماچاآزمون کارت  - 1 شکل

Figure 1- FAMACHA test 

 

سلول شد GLM رویه های خونی توسطحجم  و  آنالیز 

برای آنالیز  .تنها اثر ثابت در مدل اثر گروه ژنتیکی بود

ند داده که دو تکرار برای هر بره داشتتتت مدل از هایی 

Mixed مدل آماری مورد استفاده بصورت  .استفاده شد

 زیر است:

Yij=μ + Gi + Dj + Gi* Dj +lamb(G) + eij 

iY ،هر مشتتتاهده :μ:  ،میانگینiG گروه ژنتیکی ثابت : اثر

نه گیری Dj،  حیوان تاریخ نمو بت  ثا  اثر  iG*Dj، اثر 

اثرات  :jieو  اثر تصتتادفی lamb(G) نژاد، و تاریخمتقابل 

 .دهندباقیمانده را نشان می
 

 

 

 

 و بحث نتایج

نتایج آنالیز واریانس نشتتتان داد که اثر گروه ژنتیکی در 

مدفوع و  های موجود در هر گرم  ماتود کل تخم ن مورد 

و در مورد تخم نماتودیروس  %  1تست فماچا در سطح 

شایژیاو  سطح  مار م نی دار بود. اثر تاریخ در  % 5در 

م نی دار  % 1 تمامی موارد بجز تستتت فماچا در ستتطح

 (.1)جدول بود
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 بلوچی-نتایج آنالیز واریانس برای صفات مورد مطالعه در گوسفندان قزل و قزل  -1 جدول

Table 1- Analysis of variance for studied traits in Ghezel and Ghezel-Baluchi sheep 

 

 تست فماچا

Famach test 

 وزن تولد

Birth 
weight 

کل تخم 

انگل در هر 

 گرم

Total 
eggs per 

gram 
 

 استرونژیلوس 

در هر گرمل   

Strongyles 
EPG 

  تریشوریس

 ل در هر گرم
 Trichuris 

EPG 

 مارشایژیا

در هر گرمل    

 
Marshalagia 

EPG 

 نماتودیروس

ل در هر گرم   

 

Nematodirus 
EPG 

 
 
 

 

 منبع تغییرات

Source of 

 Variation 

 

** ns ** ns ns * * 

 گروه ژنتیکی 
Genetic group 

 

ns ** ** ** ** ** ** 

 تاریخ
Date 

 

ns ns ns ns ns ns ns 

 نژاد× تاریخ  

Date X Group 

  غیر م نی دار بودن  ns(، >01/0P)(، ** م نی داری در سطح >05/0P)* م نی داری در سطح 

  Significant (P<0.05)*Significant (P<0.01)                 ** ns No significant  

 

 پوشانبلوچی برای صفات مورد مطالعه در ایستگاه خلعت -های توصیفی گوسفندان قزل و قزلآماره -2جدول

Table 2- Descriptive statistics of Ghezel and Ghezel-Baluchi sheep for studied traits at Khalat-Pushan station 

 متغیر

Variable 

تعداد 

 نمونه

N 

 میانگین

Mean 

انحراف 

 استاندارد

SD 

 

 بیشینه

Maximum 

 كمینه

Minimum 

 نماتودیروس

Nematodirus 39 6.57 9.18 

 

40.25 0 

 مارشاالژیا

Marshalagia 39 9.18 

 

7.38 

 

32.66 0 

 تریشوریس

Trichuris 39 6.18 

 

14.93 

 

68.83 0 

 استرونژیلوس

Strongyles 39 3.18 

 

3.62 

 

12.83 0 

 تعداد کل تخم

Total eggs per 

gram 39 

 

 

25.12 

 

 

2.78 

 

 

110.82 2.33 

 (kgوزن بدن )
Body weight (Kg) 41 

 

 

43.41 

 

 

6.85 

 

 

61 31 

 تست فماچا

Famacha test 42 

 

 

2.83 

 

 

0.70 

 

 

4 2 

 هماتوکریت )%(

Hematocrit   %  42 

 

 

 

26.25 

 

 

 

5.46 

 

 

 

36 11 

 (kgوزن تولد)

Birth weight(Kg) 21 

 

 

4.81 

 

 

0.75 

 

 

6.1 3.7 
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( میزان 2با توجه به آمار صفات مورد مطال ه در جدول )

انگل مارشایژیا در هر گرم مدفوع بصورت میانگین تخم 

 خام بیشتر از سایرموارد مورد مطال ه بود.

مدفوع گل در هر گرم  قل بصتتتورت  تخم ان یانگین حدا م

شایژیا ،برای نماتودیروسمرب ات  تخم نماتودهای  ،مار

-ی قزلو تخم انگل کل در گوستتفندان آمیختهناشتتناخته 

و کمتر از  3/20و  24/3،   28/7، 13/5بلوچی به ترتیب 

 64/25و  15/39،  /98، 41/9گوستتتفندان قزل با مقادیر 

 . (1)شکل باشدمی

 

 
 

، تریشوریس، تخم نماتودهای ناشناخته و مارشاالژیامیانگین حداقل مربعات برای صفات تخم انگل نماتودیروس،  -1 شکل

تعداد تخم =EPGM ،تعداد تخم نماتودیروسEPGN ) بلوچی-هر گرم مدفوع در گوسفندان قزل و قزلجمع تخم نماتودها در 

ها تعداد کل تخم انگل=SumEPG ، های ناشناختهتعداد تخم انگل=EPGUN، تعداد تخم تریشوریس =EPGTRمارشاالژیا ، 

 در هر گرم مدفوع(

Figure 1- Leaste square means of Nematodirus, Marshalagia, Trichuris, strongilus and total egg in each gr of 

feces in Ghezel and Ghezel X Baluchi crossbreds (EPGN = Egg number of nematodes, EPGM = Marshalagia, 

EPGTR = Trichuris, EPGUN = Strongyles, SumEPG = Total egg parasites, per gram of feces) 

 

و بیشتتتر از  02/5بلوچی -زن تولد در گوستتفندان قزلو

وزن  استتت.کیلو گرم  58/4گوستتفندان قزل با وزن تولد 

قدار  با م ندان قزل  بیشتتتتر از  49/44بدن در گوستتتف

سفندان قزل ست 16/42بلوچی با مقدار -گو وت اولی تف ا

در مورد گوسفندان نتایج تست فماچا  .دار نبودم نی آنها

با مقدار -قزل با  59/2بلوچی  ندان قزل  کمتر از گوستتتف

در این تست با افزایش میزان امتیاز تست . بود 1/3مقدار 

ب بارت دیگر هر شتتود فماچا مقدار کم خونی بیشتتتر می

تر باشد ی نی آلودگی در آن بیشتر قدر حیوان کم خونچ

های خونی الیز حجم ستتلولاستتت که نتایج حاصتتل از آن

های خونی در که میزان حجم ستتلول دهد نشتتان مینیز 

ندان قزل قدار -گوستتتف با م از بیشتتتتر  92/28بلوچی 

 (. >01/0Pاست ) 58/23گوسفندان قزل با مقدار 

در  تفاوت های نژادوجود نتایج شژوهش حاضتتر از ن ر 

با گوستتفندان داخلی  هایصتتفات مقاومت نستتبی به انگل

برای مثال  همخوانی داردشژوهش های ستتتایر محققین 

سفندان مویی  صل ازگو سفندان  حا دورگ گیری بین گو

0
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و  1باربادوس بلا بلی ایالت متحده و ویرجین ایلند وایت

شمی دورگ سفندان ش صل از  هایگو ست،  %50حا دور

بودند که در طول  2فینیش لندراس %25و  رامبویله %25

 مرحله ستتتومیرو  10000 هفته توستتتط دز یکستتتان 8

 همونکوس کنتورتوس به چالش کشیده شدند. در تحقیق

ندان ششتتتمی بیشتتتتر از  مذکور یانگین وزن گوستتتف م

گوستتتفنتدان مویی بود و میزان تخم انگتل موجود در 

ی شنجم افزایش داشتتتت و مدفوع در هر دو گروه تا هفته

ی هفتم بای باقی ماند در گوسفندان ششمی دورگ تا هفته

تهول ندان مویی دورگ ب د از هف ی شنجم ی در گوستتتف

سرعت کاهش یافت. هماتوکریت تا هفته ی هفتم آلودگی ب

فت ولی در  یا کاهش  ندان ششتتتمی دورگ  در گوستتتف

ی گوسفندان مویی دورگ ابتدا ثابت بود ولی ب د از هفته

قدار  فت. م یا هارم افزایش  نده چ مدفوع و ا گل  تخم ان

یت در ن ماتوکر بایی ه قدار  های مویی دورگ در م ژاد

گوسفندان مقایسه با نژادهای ششمی دورگ اهمیت بیشتر 

مویی کاراییب را به عنوان یا منبع ژنتیکی در گستتترش 

سفندان مقاوم به انگل شکار میجم یت گو کند )نوتر ها آ

گزارش  (2002وانمیستی و همکاران ) (.2003 و همکاران

ند که قوچکرده   ×های حاصتتتل از باربادوس بلا بلی ا

به  بت  مدفوع نستتت گل کمتر  یت تخم ان ند وا ویرجین ایل

های دورشر و دورستتتت تحت شتتترایط کتحدین و دورگ

ند. طبی ی مرتع  لا دار بادوس ب بار یت  ماتوکر میزان ه

ویرجین ایلند وایت کمی بیشتتتتر از کتحدین و آن  ×بلی 

و  هتتای دورشرداری بیش از دورگهم بتته طور م نی

(، یا تحقیق ستتته 2004بروه و میلر ) دورستتتت بود.

شرح  در قسمت اول مطال ه  انجام دادند:مرحله ای بدین 

شاییز و برهروی دورگ لد  نت های دورشر متو های ستتت

گل جام گرفت تخم ان مدفوع و کرووا ان های خروجی در 

مان از شتتتیرگیری و  یت در ز ماتوکر روز ب د  56ه

م آلودگی به نماتودهای گیری شتتد. در قستتمت دواندازه

                                              

Virgin Islands White1 

Finnish Landrace2 

دورگ دورشر و کتحدین و هایدستگاه گوارشی در میش

در  گیری شد وسنت کرووا و سافولا متولد بهار اندازه

دورشر و کتحدین و هایقستتمت ستتوم مقاومت بین میش

یرو  20000ستتتنت کرووا توستتتط آلوده کردن آنها با 

در  همونکوس کنتورتوس ارزیابی شتتتد. مرحله ستتتوم

های خروجی در مدفوع در زمان ش اول تخم انگلآزمای

در گوستتتفندان  %5داری از شتتتیرگیری با ستتتطح م نی

دورشر بیشتتتتر بود و هماتوکریت بین دورشر و ستتتنت 

های دورشر کرووا مشابه بود. در آزمایش دوم در دورگ

های خروجی در در مقایسه با سایر گوسفندان تخم انگل

شتر و هماتوکریت کمتر  نژاد  ×بود و اثر تاریخ مدفوع بی

(. در آزمتتایش ستتتوم در >01/0Pدار بود )نیز م نی

های ستتنت های کتحدین و دورشر در مقایستته با برهبره

گل مدفوع بیشتتتتر بود. کرووا تخم ان های خروجی در 

ها زمانی که چالش نتیجه گرفته شتتتد که مقاومت به انگل

داشتتته باشتتد به نماتودها در ستتطح نستتبتای شایینی قرار 

های متوستتط مقاومت به نماتودها در چالشانده استتت. 

در بین سه گوسفند مویی یکسان و بیشتر از گوسفندان 

های سنت ششمی بود و زمانی که چالش افزایش یافت بره

دورگ هایمت بیشتتتتری نشتتتان دادند و برهوکرووا مقا

در  دورشر مشتتتابه یا کمتر از کتحدین مقاومت داشتتتتند.

طال ات که  م های مختلد گزارش شتتتده  برخی از نژاد

سایرین به  شتر از  سفند بی نماتودی مقاومت  آلودگیگو

در این دهند و به عبارت دیگر تنوع بین نژادی نشتتان می

 3وجود دارد. برای مثال نژاد بلا فیس اسکاتلندخصوص 

همونکوس  آلودگیبه  4دورستتتتت-بیشتتتتر از نژاد فن

در  (.1978ارژی کونتورتوس مقاوم استتتت )الطید و د

های های ستتتنت کرووا در چالشدورگ، مطال ه ای دیگر

مطال ات نشان ی نشان دادند. برخی بهترعملکرد طبی ی 

حاصل از تالقی نژادهای مقاوم و  1Fکه نسل است داده 

آلودگی نستتبت به  یمقاومت متوستتط ،مستتت د بیماری

cottish blackfaceS2  

Finn Dorset3  
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؛ لی و 1999دهند )آمارانت و همکاران نشتتتان می انگلی

در خصوص ژن های درگیر در مقاومت (. 2001 همکاران

سبت به انگل ست. در هاین شده ا داخلی، مطال اتی انجام 

سترالیا با بررسی چند شده از  MHCهای شکلیا ایجاد 

و ارتباط آن با ایجاد مقاومت   RFLPطریق نشتتتانگر 

سبت به انگل سطح باییی ن شان دادند که شدرانی که  ها، ن

ب گلاز مقاومت نستتت به ان دادند، در ها را نشتتتان میت 

دارای ژنوتیپ  MHC کمپلکس ستتازگاری بافتیلوکوس 

هتتای ایجتتاد کننتتده  QTLهموزیگوت بودنتتد. همچنین 

سبت به انگل سایی مقاومت ن شنا ها در نژادهای مختلد 

های کاندیدای ایجاد کننده مقاوت ترین ژناند. عمدهشتتده

های اینترفرون و ژنداخلی به ژن گاما هاینسبت به انگل

MHC کالسII دیویز وهمکاران اند )نستتتبت داده شتتتده

نه (.2006 یدی نیز در زمی جد طال ات  یدا کردن م ی ش

ست برای مثال ژن شده ا های ایجاد کننده مقاومت انجام 

( انجام 2014در مطال ه ای که توستتط ریگو و همکاران )

یپی شتتتده با استتتتفاده از متا آنالیز و ت یین توالی ژنوت

ی موفق شدند که رابطه Ovine 50k SNP Chipتوسط 

یهم نی ناح با  OAR 20, 14, 19های ژنی داری بین 

ی ژنی ت داد تخم انگل شتتمارش شتتده شیدا کنند که ناحیه

OAR 20  نزدیا به لوکوسMHC باشتتتد. حاجی می

کاران ) طه م نی2016علیزاده و هم داری را در شلی ( راب

های مقاومت نستتبت به انگلو  Ovar-DRB1مورفیستتم 

 نماتود دستگاه گوارشی در نژاد قزل گزارش کردند.

ناشتتتی از  آلودگی انگلیستتتیستتتتم فماچا برای کنترل  

همونکوس کنتورتوس نشخوارکنندگان کوچا در ایایت 

که در  (2004شده است )کاشالن و همکاران متحده ایجاد 

استتتاس بندی حیوانات بر آفریقای جنوبی نیز برای طبقه

شتتتود )ون ویتتا و ی کم خونی استتتتفتتاده میدرجتته

مشتتابه با تحقیق حاضتتر، در تحقیقات دیگر (. 1988مالن

میزان تخم انگل موجود در مدفوع همبستگی بین فماچا و 

؛ 2004داری وجود دارد )کاشالن و همکاران مثبت و م نی

  (.2007بروه و همکاران 

که ب نوان نتیجه گیری کلی می توان اذعان داشتتت با ت 

این شژوهش تالش شد تا صفات مربوط به مقاومت انجام 

بیشتتتر مد ن ر متخصتتصتتین  داخلیهاینستتبت به انگل

سفند در  صالح نژاد گو شور قرار گیرد. این ویژگیا ها ک

ها است که از جانب انگل شناسان دامپزشکی مورد سال

صالح کنندگان  ست که ا تحقیق قرار می گیرد ولی یزم ا

مت ژنتیکی  قاو با رویکرد بهبود م چا نیز  های کو دام 

و با  به موضوع توجه نمایندگوسفند نسبت به نماتود ها 

شتر  صطالحات مربوطه بی صفات و ا نحوه اندازه گیری 

نژاد قزل با نژاد دورگ گیری رسد . بن ر می آشنا شوند

داخلی هایبلوچی موجب افزایش مقاومت نستتبی به انگل

می شود از لحاظ صفات اندازه گیری شده در این تحقیق 

ولی دلیل ژنتیکی برتری دورگ ها نستتبت به نژاد خالص 

اثرات غیر افزایشی دخالت و آگاهی از ماهیت شلی ژنی یا 

 دارد.ده در آیننیاز به تحقیقات بیشتر 
 

 و قدردانی تشکر

حبیب در انجام این شژوهش از زحمات آقای مهندس 

ی دانشکده چراغی، کارشناس محترم گروه علوم دام

شرسنل ایستگاه همکاری  کشاورزی دانشگاه تبریز،

دکتر ژوزه و آقای آموزشی تحقیقاتی خل ت شوشان 

از   José Fernando Garcia ایفرنادو گارس
Laboratório de Bioquímica e Biologia 

Molecular Animal بابت ارسال کارت فماچا لیزبر ،

 تقدیر و تشکر می گردد.به دانشگاه تبریز 
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Introduction: Nowadays, beside of production traits, the characteristics of genetic resistance to 

diseases is considered as animal breeding aims. There is a growing interest by producers and 

consumers in the production of meat animals with minimal chemical input to reduce chemical 

residues in the meat and to increase the sustainability of livestock production. Selection of superior 

sires with identified resistance should be possible because parasite resistance that usually measured 

by fecal egg counts or blood packed cell volume (PCV), is moderately heritable. One option to control 

helminth infections is to breed sheep that are resistant to these parasites. Genetic variation in response 

to parasite infection has been documented in the previous studies in some sheep breeds, mostly 

involving tropical and subtropical breeds, such as the Red Maasai, St. Croix, Florida Native, and 

Barbados Blackbelly. These breeds have consistently been more resistant to trichostrongyle infections 

than temperate breeds, such as Dorset and Rambouillet. The objective of this study was to evaluate 

differences between PCV, parasitic nematode eggs per gram of feces (FEC) and FAMACHA scores 

of Ghezel breed and Ghezel-Baluchi crossbreds and determine that which group is more probable 

resistant to nematode parasites.  

Material and methods: Data were obtained from 24 one year-old lambs belonging to two genetic 

groups. Genetic groups including Ghezel (n= 12) and Ghezel-Baluchi (n=12) crossbreds. Ghezel × 

Baluchi group was containing 50% of Ghezel breed and 50% of Baluchi breed. Samples were 

collected at two dates of 2012/2/19 and 2012/3/4 in the Khalat pooshan research station, Tabriz, East 

Azerbaijan. All lambs were born in the winter of 2010 and they were not given anthelmintic before 

and they were at the same environmental conditions. Fecal samples were collected directly from the 

rectum of animals and samples were tested by the method of Clayton Lane. The FEC were obtained 

for nematodes of Nematodirus (spp.), Marshallagia(spp.), Trichuris(spp.) and unknown nematode 

eggs. The other measured traits included body weight, PCV and FAMACHA test. All data except 

PCV were analyzed by the MIXED procedure of SAS software. Birth weight and PCV were analyzed 

by the procedure of the GLM.   

Results and discussion: Results showed that the effect of the genetic group on nematodes eggs per 

gram of feces and FAMACHA test was significant (P<0.01). The results of least square means 

showed that FEC for Nematodirus and Marshallagia and all nematode egg counts in Ghezel-Baluchi 

crossbred were 5.13, 7.28 and 20.3, respectively. In Ghezel breed these values were 9.41, 9.98 and 

25.64, respectively. Unknown nematode eggs in Ghezel-Baluchi and Ghezel breed were 3.24 and 

3.15, respectively. Effect of date was significant on all tests except the FAMACHA test. The results 

showed significant effect of the genetic groups on nematode eggs per gram of feces, Nematodirus, 

Marshallagia's EPG, FAMACHA test and PCV (P< 0.05). The result of the Famacha test for Ghezel-

Baluchi with value of 2.59 was lower than the Ghezel sheep with a value of 3.1. In FAMACHA test, 

with an increase in the score, the amount of anemia increases. The results of the analysis of PCV 

indicate that in Ghezel-Baluchi sheep it was 28.92% that is higher than Ghezel sheep with a value of 

23.58 (P <0.01). Some researchers reported that crossbreds are more resistant to parasitic infections 
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than pure breeds. Furthermore, resistance to gastrointestinal nematode infection has been documented 

in St. Croix and Katahdin sheep breeds. The genetic mechanisms of resistance to parasites is not 

known clearly but they are some hypothesis that hybrid vigor's effect of crossbreds should be a 

probable reason. Correlation between FAMACHA test and unknown nematode egg counts was low 

(0.08) (P<0.05). 

Conclusion: The Ghezel-Baluchi crossbred ewes appeared to be more resistant to infection than the 

Ghezel breed in natural grazing condition. Crossbreeding of Ghezel and Baluchi sheep breeds 

increased resistance to internal parasites of the traits measured in this study. As a general conclusion, 

this research attempted to find resistance traits in relation to domestic parasites in the domestic 

environment. These characteristics have been investigated by veterinary parasitologists for many 

years in the country, but there is need that animal breeders also consider the issue of improving the 

genetic resistance of sheep to nematodes. More precisely, we try to show to the sheep breedersthat 

how they measure the relevant traits and characters to use in selection of breeder rams and ewes. It 

seems that crossbreeding of the Ghezel sheep breed with Baluchi breed increases the relative 

resistance to internal parasites in terms of Famacha, EPG and PCV as measured in this research. In 

the future there are two needed subjects in this area of animal science: a) to do more investigations to 

find exactly genetic explication for the relative superiority of crossbreds than pure breeds; and b) the 

discovery of the nature of the polygenic or non-additive nature of genetic resistance to nematodes in 

small ruminants. 
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