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 چکیده

وهش از ین پژام اهدف از انجام این مطالعه برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفندان مغانی بود. برای انج

نژاد یستگاه پرورش و اصالحا در 1389تا  1374های های مغانی که طی سالرکورد مربوط به صفات رشد بره 21423تعداد 

 SAS 9.1افزار آماری آوری شده بود، استفاده شد. جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات از نرمگوسفند مغانی جمع

-هانی و بریانس و پارامترهای ژنتیکی با روش حداکثر درستنمایی محدود شده در قالب مدل حیوهای وااستفاده شد. مولفه

ها با استفاده از بهترین مدل دام اصالحی دامبرآورد شدند. ارزش wombatافزار صورت تجزیه تک صفتی و با استفاده از نرم

دار نیتولد و سن مادر هنگام زایش بر این صفات معتک صفتی برآورد شد. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، گله، تیپ 

یم کی مستقصورت تابعیت میانگین مقادیر فنوتیپی و ژنتیکی براساس سال تولد محاسبه شدند. روند ژنتیبودند. روندها به

و روند  در سال گرم 86±5 ،11±5 ،8±6، 8±1، 6± 1ترتیب سالگی بهماهگی و یکماهگی، نهبرای وزن تولد، شیرگیری، شش

نتایج  رآورد شدند.گرم در سال ب -43± 5 ،-342± 5 ،37±6 ،116±1 ،30±1 ترتیب برابر فنوتیپی برای صفات مذکور به

کی گله تر پتانسیل ژنتیدهد که قبل از هر اقدامی بایستی شرایط محیطی و بهینه برای بروز هر چه بیشحاصل نشان می

 جهت شود.ه همفراهم شود تا روند ژنتیکی و فنوتیپی گل

  .صفات رشد و روند فنوتیپی ،روند ژنتیکی ،ارزش اصالحی ،گوسفند مغانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

نژادی در صنعت پرورش گوسفند صفات مرتبط با رشد است و الگوی رشد حیوانی های اصالحاز صفات مهم در استراتژی

گیرد و آمیزش بین حیوانات با توجه به که انتخاب انجام میای گیرد. در جامعهنیز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می

شود، الزم است در مدت اجرای برنامه انتخاب، میزان تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی ریزی میها برنامهخصوصیات ژنتیکی آن

 Dorostkar) گرددمی ای که انتخاب اجرا شده معموال پیشرفت و روند ژنتیکی برآوردبررسی شود. به همین منظور برای مرحله

et al, 2011 گوسفند مغانی یکی از نژادهای بومی گوشتی گوسفند در ایران است که با درشت بودن جثه، مقاومت در برابر .)

(. مرکز اصلی Shojaa et al, 2005شود )های سنگین و شکل ظاهری مطلوب شناخته میتغییرات آب و هوا، قابلیت تولید بره

باشد که ییالق این گوسفند را مراتع خوب اد مغانی در دشت وسیع مغان، واقع در شمال استان اردبیل میپرورش گوسفندان نژ

 35الی  20دهد. استعداد قابل مالحظه این گوسفند برای تولید گوشت، باعث شده است که و سرسبز کوه سبالن تشکیل می

(. برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی برای طراحی Roshani et al, 2012درصد گوشت مصرفی کشور را تأمین نماید )

 روندLotfiFarkhad (2010 )(. Gizaw et al, 2007های انتخاب و بررسی نتیجه انتخاب انجام شده ضروری است )برنامه

 برآورد الس در گرم 21و 46, 4 ترتیب به بلوچی گوسفند برای را ماهگی 6 وزن و ماهگی 3 وزن تولد، وزن مستقیم ژنتیکی

ماهگی در  12ماهگی و  9ماهگی،  6( روند ژنتیکی مستقیم برای وزن تولد، شیرگیری، 2011) Mohammadi et al. نمود

گرم در سال برآورد  53/41±40/13و 35/26±60/10، 63/89±20/21، 5/98±4/12، 1/2±7/0 ترتیب برابرگوسفند زندی را به

و  -1/357±352، -60/90±58، -2/422±151، -5/8±60/12ترتیب صفات بهکردند و همچنین روند فنوتیپی برای این 

 بوده متنوع بسیار مختلف گزارشات در تولیدی صفات ژنتیکی روند بررسی کلیطورگرم در سال برآورد شدند. به -65±32/133

 تحقیقات اکثر ولی باشدمی تمتفاو هایگله در مختلف، ژنتیکی هایپتانسیل و محیطی شرایط متفاوت تأثیرات دهندهنشان و

 واریانس،(کو) اجزاء برآورد پژوهش این انجام از هدف. دادند نشان را هاگله در متمادی سالیان طی ژنتیکی پیشرفت و بهبود

 وضعیت بتوان تا باشدگوسفندان مغانی می در سالگییک تا تولد از رشد صفات فنوتیپی و ژنتیکی روندهای و پارامترها

نمود و از این اطالعات در جهت افزایش بازدهی اقتصادی  اخیر، ارزیابی دهه دو در متمادی، هایسال طی را دام این دنژااصالح

 دست آید.دهی در سیستم تولیدی بهاستفاده شود و در نهایت با نیل به این موضوع حداکثر سود

 هامواد و روش

در  1389تا  1374های آوری شده طی سالی وزن بدن جمعای و رکوردهااین پژوهش با استفاده از اطالعات شجره

آوری کیلومتری جنوب شرق شهرستان پارس جمع 30ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی در شمال استان اردبیل، در 

ادر هنگام شده بود، استفاده شد. اطالعات شامل شماره حیوان، پدر و مادر حیوان، سال زایش، جنس بره، تیپ تولد، سن م
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 1زایش، فصل تولد و رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین مختلف بود. آمار توصیفی صفات مورد مطالعه در جدول 

 نشان داده شده است.

 میانگین و آمار توصیفی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی -1جدول
Table 1. Mean and descriptive statistics of body weight traits in Moghani sheep 

 صفت
Trait 

 تعداد رکورد
Number if Records 

 میانگین)کیلوگرم(
Average (kg) 

 انحراف معیار
Standard devision 

 دامنه

Range 

 ضریب تغییرات)درصد(
Coefficient of variation (%) 

 وزن تولد
Birth weight 

7048 4.11 0.71 7-2 16.87 

ماهگی 3وزن   
3 month 

weigth 

5766 22.2 4.77 35-2 21.59 

ماهگی 6وزن   
6 month 

weigth 

3366 23.09 5.42 48-14 16.37 

ماهگی 9وزن   
9 month 

weigth 

2856 37.45 5.34 52-24 14.25 

ماهگی 12وزن  
12 month 

weigth 

2417 38.88 5.30 58-26 13.63 

مورد تجزیه و تحلیل  SAS 9.1 افزار آمارینرم GLMه ابتدا اثرات عوامل محیطی روی صفات مورد بررسی با استفاده از روی

 که ندبود زایش هنگام قرار گرفتند. اثرات ثابت مورد مطالعه شامل اثر سال تولد، جنس بره، تیپ تولد، فصل تولد و سن مادر

 ریانس، پارامترهایاو(کو) هایمؤلفه. است شده داده نشان 2 جدول در صفات این بر مؤثر محیطی عوامل واریانس تجزیه نتایج

 Wombat افزارمدل دام تک صفتی با نرم وسیله محدود شده و به ها با روش حداکثر درستنماییو ارزش اصالحی دام ژنتیکی

 متغیره مختلفهای واریانس با شش مدل حیوانی تکمنظور بررسی اثرات مادری بر صفات مورد مطالعه، مؤلفهبه .گردید برآورد

 (.Meyer, 2006)برآورد گردید 

(1 مدل)  eaZXby 1   

(2 مدل)  ecZaZXby 21   

(3مدل)  emZaZXby 31    Cov (a, m) = 0 

(4 مدل)  emZaZXby 31   Cov (a, m) = Aσam
 

(5)مدل   emZcZaZXby 321   Cov (a, m) = 0
 

(6)مدل   emZcZaZXby 321       Cov (a, m) = Aσam
 

y :بردار مشاهدات برای صفت مورد استفاده،b  :بردار اثرات ثابت ،:a بردار اثرات ژنتیکی مستقیم، m : بردار اثرات ژنتیکی

کند، ماتریس ضرایب که اثرات ثابت را به مشاهدات مربوط می :X، بردار اثرات محیطی دائمی مادری: c، افزایشی مادری
1

Z :
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 ،کندب که اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم را به مشاهدات مربوط میماتریس ضرای
2

Z: ه اثرات محیطی کاتریس ضرایب م

 کند،دائمی مادری را به مشاهدات مربوط می
3

Z ا به مشاهدات مربوط ر: ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی مادری

 ادری.ماثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و  کواریانس :Cov(a,m)، ماندهباقی بردار اثرات :eکند، می

بطه های فوق با رالبرای تعیین مدل مناسب از معیار اطالعاتی آکائیک استفاده شد. شاخص معیار اطالعاتی آکائیک برای مد

 (:      Akaike, 1973)زیر محاسبه گردید 

  رابطه 1:                                                                                                           

ل وجود در هر مدنمایی هر مدل و تعداد اثرات تصادفی مترتیب میزان لگاریتم تابع درستبه pو  logLدر رابطه فوق 

ی و یکژنت روند برآورد ب شد. برایعنوان مدل مناسب انتخاترین شاخص آکائیک را نشان داد، بهباشند. مدلی که کممی

 هر در شده متولد هایو فنوتیپی دام اصالحی ارزش میانگین صفت، هر اصالحی و فنوتیپی هایارزش محاسبه از پس فنوتیپی،

 الحی و فنوتیپیاص ارزش میانگین که آمد دستبه عدد یک سال، هر ازای به ترتیب این به. شد محاسبه صفت آن برای سال،

 .شدند رسم Excel افزار نرم کمک با روندها دهنده اننش نمودارهای. بود سال آن در هادام

 نتایج و بحث

نشان داده شده است، اثرات  2گونه که در جدول باشد. همانبیانگر تأثیر عوامل محیطی، بر صفات مورد مطالعه می 2جدول 

ثر گله بر صفات وزن تولد و وزن دار بودند و اثابت سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر تمام صفات معنی

دار بود، که با نتایج دار بود و فصل تولد بر صفات وزن تولد و وزن شیرگیری معنیماهگی معنی 6شیرگیری و وزن 

Mohammadi et al (2011)  وJiang et al (2011 مطابقت داشت. سال تولد از طریق تفاوت در شرایط اقلیمی، محیطی )

که تغییرات در میزان رطوبت و دمای محیط طوریشود. بهات و تغییر در وزن بدن، در سنین مختلف میو مدیریتی باعث نوسان

(. علت Rashedi et al, 2013طور مستقیم بر تغذیه و چرا در مرتع و در نتیجه افزایش یا کاهش وزن بره تأثیر دارد )به

تر تکامل رشد جسمی، وزن بدن، دستگاه تناسلی و تولید شیر بیشدار بودن اثر سن مادر بر صفات رشد، احتماالً به درجه معنی

دلیل استفاده از تمامی شرایط رحمی و مادری در (. بهTalebi & Edris, 1998شود )توسط مادر در سنین باالتر مربوط می

-داری داشته باشد. چون در برهعنیتواند بر وزن تولد تأثیر مقلو، نوع تولد بره میهای دوقلو و سهقلو نسبت به بره های تکبره

تری در بایست انرژی و مواد مغذی مورد نیاز جنین، بین دوقلوها تقسیم گردد. بدیهی است که محیط مادری کمهای دوقلو می

تری تر در هر زایش، دارای وزن بیشهای با تعداد بره کمهای متولد شده از میشها قرار خواهد گرفت و برهاختیار هر یک از آن

های جنسی دلیل تفاوت کروموزومتواند بهتفاوت در وزن بدن در دو جنس نر و ماده می (.Rashidi et al, 2008باشند )می
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ها، به هورمون های ژنی مربوط به رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی و تفاوت در نوع و ترشحاحتماال تفاوت در وجود جایگاه

 (.Dixit et al, 2001شوند، باشد. )یوانات میهای جنسی که سبب رشد حخصوص هورمون

 رشد طی مؤثر بر صفاتامل محینتایج تجزیه واریانس عو  -2جدول  
Table 2. Analysis of variance of environmental factors affecting growth traits 

 فصل تولد
Birth season 

 جنس
Sex 

LN 
 گله

Herd 

 سن مادر
Age dam 

 سال تولد
Birth year 

 صفت/اثر
Trait 

** ** ** 
 

** 
** ** 

 وزن تولد
Birth weight 

** ** ** 
 

** 
** ** 

 وزن شیرگیری
Weaning weigth 

ns ** ** 
 

** 
** ** 

 ماهگیوزن شش
6 month weigth 

ns ** ** 
 

ns 
* ** 

 ماهگیوزن نه
9 month weigth 

ns ** * 
 

ns 
* * 

 ماهگی  12وزن 
12 month weigth 

مادر           : سنAgdسال تولد بره،  .BY داربودن آماری استنشان دهنده عدم معنی nsو  01/0و  05/0داری در سطح ترتیب بیانگر معنیه*و** ب

 : فصل تولد FB:جنسیت sex : تیپ تولد، LN:گله، herdهنگام زایش، 
 

نشان داده شده است.  3مورد بررسی در جدول  های )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفاتنتایج برآورد مؤلفه

عنوان مدل مناسب انتخاب شد که به 5، برای وزن تولد مدل شاخص معیار اطالعات آکائیکدست آمده از بر اساس نتایج به

هگی ما 6ماهگی و  3باشد. برای صفات وزن بر اثرات ژنتیکی دام، شامل اثرات ژنتیکی و محیطی دائمی مادری نیز میعالوه

ماهگی مدل مناسب  12ماهگی و  9م دام و مادر بود. برای صفات وزن مدل مناسب بود که شامل اثرات ژنتیکی مستقی 4مدل 

های دهند که این گوسفند، در ماهباشد. این نتایج نشان میبود که فقط شامل اثرات ژنتیکی دام می 1انتخاب شده، مدل 

تدریج با افزایش سن، وابستگی بره به مادر کم ر تحت تأثیر عوامل مادری قرار دارد. بههای دیگتر از زمانابتدایی زندگی بیش

پذیری مستقیم وزن سالگی فقط اثرات ژنتیکی خود دام بر وزن بدن تأثیرگذاراست. مقدار وراثتکه در سن یکطوریشده به

در گوسفندان  Shokrollahi et al (2012)سط دست آمد که در دامنه مقادیر برآورد شده توبه 14/0تولد در این پژوهش 

پذیری پایین باشد. وراثتبرآورد شدند می 12/0و  16/0ترتیب هکه ب ان بلوچی( در گوسفند2009) Khalili et al کوردیش و

 09/0ن تولد پذیری مادری، برای صفت وزدلیل تنوع زیاد اثرات مادری بر جنین باشد. مقدار وراثتتواند بهمی تولد ( وزن14/0)

دست خواهد آمد. پذیری مستقیم بهبرآورد گردید. در صورت در نظر نگرفتن اثرات مادری برآورد باالتری از مقدار وراثت

Mohammadi et al (2008 )دست آوردند که با مقدار محاسبه شده در این تحقیق به 08/0 را تولد وزن مادری پذیریوراثت

 Ghafouri Kesbiتوسطمقادیر گزارش شده  دامنه در بود که 08/0ماهگی  3رد شده برای وزن پذیری برآونزدیک بود. وراثت

& Eskandarinasab (2008) و زندی برای گوسفند Dorostkar et al (2011 )ترتیببه که باشدمی مغانی گوسفند برای 

 شده برآورد پذیری وراثت با که آمد دستبه 11/0 ماهگی 6 وزن مستقیم پذیریوراثت مقدار .محاسبه نمودند 09/0 و 06/0

برآورد شد که با  2/0ماهگی  9پذیری وزن وراثت مطابقت داشت. Ghafouri Kesbi  &Eskandarinasab (2008) توسط
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برآورد نمودند. از  22/0ها این مقادیر را مطابقت دارد. آن Ghafouri Kesbi  &Eskandarinasab (2008)های گزارش

 9پذیری وزن باشد، لذا پایین بودن وراثتماهگی تقریبا متعاقب پشت سر گذاشتن دوره فقر غذایی می 9ن آنجایی که وز

مقادیر  با که شد برآورد 18/0 ماهگی 12 وزن پذیریدلیل تأثیر متفاوت عوامل محیطی بر گله باشد. وراثتتواند بهماهگی می

 داشت. مطابقت Khalili et al (2009) و Shokrollahi et al (2012)گزارش شده توسط 

   a
2σواریانس ژنتیکی افزایشی دام : ،m

2σ :ژنتیکی افزایشی مادر،  واریانسe
2σیمانده، : واریانس باقpe

2σ ،واریانس محیطی دائمی مادری :p
2σ           واریانس :

aفنوتیپی،  
2h: پذیری مستقیم دام، وراثتm

2h2پذیری مستقیم مادری، : وراثتpe نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از محیط دائمی مادر :

 : مقدار خطا. است،
 5 تا 1های نشان داده شده است. شکل 4وتیپی، برای صفات مورد مطالعه در جدول نتایج برآورد روند ژنتیکی و روند فن

 10تا  6سالگی است و شکل ماهگی و یک 9ماهگی،  6ماهگی،  3نشان دهنده میزان روند ژنتیکی دام برای صفات اوزان تولد، 

، روند ژنتیکی مستقیم برای اوزان 6تا  1های و شکل 4دهد. با توجه به جدول میزان روند فنوتیپی را برای این صفات نشان می

گرم در سال برآورد  86± 5 ،11±5 ،8±6، 8±1، 6± 1ترتیب برابر سالگی بهماهگی و یکماهگی، نهتولد، شیرگیری، شش

 03/0، 038/0± 005/0ترتیب ماهگی را در گوسفندان منز به 6و  3( روند ژنتیکی وزن تولد، 2007) Gizaw et alشدند. 

روند ژنتیکی مستقیم برای وزن تولد، (Rashidi et al, 2008)کیلوگرم در سال گزارش نمودند.  ±388/0 039/0، ±271/0

گرم در سال برآورد نمودند. این  77±4و  18±5/1، 12±1ترتیب برابر ماهگی و شیرگیری در گوسفندان لری بختیاری را بهیک

 سال 10 به مربوط اطالعات از استفاده باMatika et al (2003 )تر بودند. یشمقادیر از مقادیر محاسبه شده در این تحقیق ب

 ارزش متوسط که داد نشان پژوهش این نتایج. پرداختند صفات این ژنتیکی روند بررسی به سابی گوسفند در رشد صفات

در بررسی نمودارهای روند . ددار مطابقت پژوهش این نتایج با که است یافته افزایش مختلف سالیان طی صفات تمام اصالحی

مناسب( مدل جنتای)مغانی گوسفند در رشد صفات محیطی و ژنتیکی پارامترهای و واریانس(کو) های مؤلفه برآورد -3 جدول  

Table 3.  Estimation of Co-variance components and genetic and environmental parameters of growth 

traits in Moghani sheep 

 صفت

Trait 

 مدل

Model 

σ2
a 

 

σ2
pe 

 

σ2
m 

 

σ2
e 

 

σ2
e 

 
h2

a±SE pe2 h2
m±SE 

تولد وزن  
Birth weight 

5 0.03 0.03 0.02 0.21 0.29 0.14± 0.26 
0.11 ± 

0.02 
0.092±0.00 

 سه ماهگی
3 month 

weigth 
4 0.97 - 0.89 9.73 11.93 

0.083± 

0.038 
- 0.075± 0.01 

 شش ماهگی
6 month 

weigth 
4 2.24 - 1.73 15.80 20.4 0.11±0.02 - 0.07± 0.02 

 نه ماهگی
9 month 

weigth 
1 3.26 - - 13.20 16.4 0.2± 0.021 - - 

ماهگی12  
12 month 

weigth 
1 4.41 - - 19.99 24.5 0.18±0.038 - - 
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تواند به این دلیل باشد که شود. این امر میروند خاصی دیده نمی 84گردد که در تمامی صفات تا سال ژنتیکی مشاهده می

های مختلف نیز بر روندها اهداف مشخصی جهت انتخاب وجود ندارد و همچنین تأثیر زیاد عوامل محیطی بر این صفات در سال

های اخیر برای گوسفندان نژاد مغانی همانند سایر نژادهای بومی در کشور، خط مشی باشد. از طرف دیگر تا سالمی اثرگذار

مشخص در خصوص اصالح و بهبود ژنتیکی صفات مؤثر بر سودآوری که متکی به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی 

طور مبهم و نامعلوم تعریف شده این گوسفند نیز ممکن است بهخاص آن باشد، تحقیق، تعیین و اجرا نشد. معیارهای حذف 

تواند ناشی از شود. دلیل این روند صعودی میبه بعد روند صعودی در تمامی صفات مشاهده می 1384باشند. پس از سال 

همچنین انتخاب بهبود شرایط محیطی از جمله تغذیه باشد که باعث شده است حیوانات شایستگی واقعی خود را نشان دهند و 

دلیل اینکه پیشرفت ژنتیکی در تواند از دیگر دالیل این روند صعودی باشد. بههای اصالحی حیوانات میبراساس میانگین ارزش

های مختلف گوسفند وابسته به اهداف انتخاب از پیش تعیین شده، معیارهای انتخاب متناسب با آن اهداف، شرایط محیطی گله

های متفاوت از قبیل تنوع ژنتیکی، صحت انتخاب، فاصله نسل و ها در محیطدر پیشرفت ژنتیکی گله و عوامل کلیدی مؤثر

های مختلف مطابقت داشته توان انتظار داشت که برآوردهای پیشرفت ژنتیکی برای صفات، در گلهباشد، نمیشدت انتخاب می

 ،30±1ماهگی به ترتیب برابر  12و  9، 6، 3ن تولد، (. روند فنوتیپی برای صفات اوزاSingh & Dhillon, 1990باشند )

گرم در سال محاسبه گردید. بررسی نمودارهای روند فنوتیپی نشان می دهد که میانگین  -±43 5 ،-±342 5 ،6±37 ،1±116

رسد نظر میهکنند. بی بوده و از روند خاصی پیروی نمیامختلف دارای نوسانات قابل مالحظهفنوتیپی تمامی صفات در سالهای 

که ده است. تا جاییطور یکنواخت گله را تحت تاثیر قرار نداهای مورد بررسی بهکه نوسانات محیطی و مدیریت در طی سال

های مورد بررسی داشته باشد. های فنوتیپی در طی سالچنان تاثیری روی میانگینهای اصالحی نیز نتوانسته آننوسانات ارزش

گرم در سال  37و  116، 30ترتیب هماهگی ب 6و  3تولد،  هایدهد که میانگین روند فنوتیپی وزنن میدست آمده نشاهنتایج ب

گرم کاهش یافته است. روند فنوتیپی کم و  43و  342ماهگی به مقدار  12و  9که میانگین فنوتیپی وزن افزایش یافته در حالی

ورد مطالعه در این پژوهش به روند ژنتیکی در طول سالیان م علی رغم مثبت بودن دهد کهمنفی در صفات مذکور نشان می

توان باشد. همچنین میتی روند فنوتیپی چندان مطلوب نمیمحیطی و نوسانات این عوامل و ضعف مدیری دلیل تاثیر عوامل

محدود  سبب نوتیپی را داراست و همین امرتری از تغییرات فدریافت که اثرات محیطی نسبت به اثرات ژنتیکی سهم بیش

های اصالح نژادی قبل از هر اقدام باید یابد بنابراین، در برنامهد و پتانسیل ژنتیکی فرد بروز نمیگردشدن ژنوتیپ حیوان می

شرایط محیطی را بهبود بخشید تا شرایط بروز پیشرفت زنتیکی گله فراهم شود تا به این طریق پیشرفت فنوتیپی بیانگر 

 7072( با بررسی 2009) Hassani et alد. نجهت باش، همیکی باشد یا به عبارت دیگر این دو با همتری از پیشرفت ژنتدقیق

آباد مشهد رکوردگیری و جمع  در ایستگاه پرورش عباس 1385تا  1361های رکورد مربوط به گوسفند نژاد بلوچی که در سال

، -11±11، 3±9، 4±1ترتیب سالگی را بهی و یکماهگ9ماهگی،  6شده بود روند فنوتیپی وزن تولد، شیرگیری،  آوری
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 6 ،یریرگیش تولد، وزن صفات یپیفنوتروند  Mohammadi et al (2008) گرم در سال برآورد نمودند. 18±14و 11±15

 ،50/69± 1/35 ،13/14± 25/1 بیترتبه سال بر یپیفنوت نیانگیم تیتابع قیطر ازدر گوسفند کردی  را یماهگ 9 ،یماهگ

 صفات یپیفنوت روندEskandariNasab et al (2010 ). کردند برآورد سال در گرم 133/32± 24/65 و -±53/90 12/68

 ،185±052/0 ،268±035/0 ،151±005/0 بیترتبه را یماهگ12 و 9 ،6 ،3 تولد، یها وزن یبرا یافشار گوسفند در رشد

 یط یکرد گوسفند یرو که یامطالعه درRashidi et al (2007 ) .کردند برآورد سال در گرم 078/0±559 ،065/0±443

 -173±308 و 380±431 ،-37±39 بیترتبه را یماهگ 6 ،3 تولد، اوزان یپیفنوت روند دادند انجام 1378 تا 1371 یهاسال

  .کردند برآورد سال در گرم

 گیرینتیجه

اشد. داشت بهوایی، سطح تغذیه و به نوسانات ساالنه کلیه صفات ممکن است ناشی از تغییرات تصادفی شرایط آب و

ی گله رفت ژنتیکروز پیشبهای اصالح نژادی قبل از هر اقدام باید شرایط محیطی را بهبود بخشید تا شرایط بنابراین در برنامه

م ه و با هم،ر این دعبارت دیگتری از پیشرفت ژنتیکی باشد یا بهفراهم شود تا به این طریق پیشرفت فنوتیپی بیانگر دقیق

قتصادی فات مهم ااین پژوهش نشان داد توسعه و تکمیل شاخص انتخاب برای ص دست آمده ازطورکلی نتایج بهجهت باشد. به

 تواند گام مهمی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش سودآوری باشد.همراه با ضرایب اقتصادی مناسب می

    در سال()گرم  ن مغانیگوسفندا در رشدفنوتیپی صفات و ژنتیکی  روند برآورد  -4جدول 
Table 4. Estimation of Genetic and Phenotypic trend of Growth Traits in Moghani Sheep (grams per year) 

 ضریب تبیین
R2 

 روندفنوتیپی
Phenotypic trend 

 ضریب تبیین

R2 

 روندژنتیکی
Genetic trend 

 صفت

Trait 

0.461 30** 0.084 6* ± 1 
 وزن تولد

Birth weight 

0.196 116* 0.82 8* ±1 
 ماهگیسه وزن 

3 month weigth 

0.12 37* 0.78 8* ± 6 
 ماهگی ششوزن 

6 month weigth 

0.66 -342 ns 0.79 11** ±5 
 ماهگی نه وزن

9 monthweigth 

0.56 -43 ns 0.82 86* ±5 
 ماهگی 12وزن 

12 month weigth 

 داربودن آماری استنشان دهنده عدم معنی nsو  01/0و  05/0طح داری در س*و** به ترتیب بیانگر معنی
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Figure 1. Genetic trend of growth traits at different weights in Moghani sheep 
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Figure 2. Phenotypic trend of growth traits at different weights in Moghani sheep 
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Abstract 

The objective of this study was estimate of the genetic and phenotypic trends of growth traits in 

Moghani sheep. In this study, a total of 21,423 records of growth traits belong to Moghani lambs that 

collected by raising and breeding of Moghani sheep station between 2003 and 2010, was used. The 

SAS 9.1 statistical software was used to evaluate the effect of environmental factors. Variance 

components and genetic parameters were estimated using restricted maximum procedure and 

univariate animal model and with wombat software. Animal breeding value of were estimated using 

the best univariate animal model. Environmental factors, like birth year, sex, herd, type of birth, and 

the age of mother are the significant factors as fixed effects. Estimation of direct genetic trend for birth 

weight, weaning weight, 6 month weight, 9 month weight and 12 month weight were as 6±1, 8±1.5, 

8±6, 11±5 and 86±5 gr per year, respectively. The phenotypic trend for mentioned traits was estimated 

30±1, 116±1, 37±6, -342±5 and -43±5 gr per year, respectively. The results showed that before 

designing any breeding program, optimum environmental condition must be prepared for appearance 

of maximum genetic potential, so phenotypic and genetic trends will be desirable in the herd.  

Keywords: Moghani sheep, Phenotype trend, Genetic trend and Growth trait. 

 


