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 چکیده

 مختلف یهامدل با ،یزند نژاد گوسفندان در رشد صفات یکیژنت یهافراسنجه و انسی)کو(وار یهامؤلفه وهش،پژ نیا در

 و یماهگنه ،یماهگشش ،یریرگیش تولد، اوزان صفات به مربوط مطالعه، نیا در استفاده مورد یهاداده. شدند برآورد یوانیح

 یهامؤلفه. شاادند یآورجمع تهران اسااتان رینخج سااتگاهیا طتوساا، 1390 تا 1370 یهاسااال یط که بودند یسااالگکی

سنجه و انسی)کو(وار ست حداکثر روش با ،یکیژنت یهافرا سبه شده محدود یینمادر صل یطیمح عوامل. شدند محا  تولد، ف

 مدل در ثابت اثرات عنوانبه و بودند داریمعن مزبور صفات هیکل بر شیزا هنگام مادر سن و تولد پیت بره، جنس تولد، سال

سب مدل. گرفتند قرار ساس بر منا کی و یماهگنه ،یماهگشش ،یریرگیش تولد، اوزان صفات یبرا ک،یآکائ ثابت نیترکم ا

شد. وراثت 4و  4، 6، 2، 6 ب،یترتبه یسالگ ستق یریپذانتخاب  ساس نتا میم شده بر ا سب  جیصفات ذکر  صل از مدل منا حا

شده، به سبه 18/0±06/0 و 07/0± 03/0، 17/0± 04/0، 17/0± 03/0، 13/0± 03/0برابر  بیترتانتخاب   یریپذوراثت. دیگرد محا

 و 03/0±02/0، 04/0±02/0، 09/0±02/0 برابر، بیترتبه یسااالگکی و یماهگنه ،یماهگشااش تولد، اوزان صاافات یبرا یمادر

شان صفات نیا یبرا شده انتخاب یهامدل. شد برآورد 02/0±05/0  نیا بروز در یمهم نقش ،یمادر یکیژنت عوامل که داد ن

شان صفات، نیا یبرا شده برآورد نییپا یریپذوراثت. دارند صفات ست نیا دهنده ن  صفات، نیا یبرا یکیژنت شرفتیپ که ا

 .باشدیم گله نیا بر حاکم تیریمد ریتأث تحت ترشیب و بوده کند گله، نیا در

.ژنتیکی هایفراسنجه و رشد صفات ،زندی گوسفند :کلیدی کلمات
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 مقدمه

شد مختلف، سنین در بدن وزن سب طوربه را دام ر شان منا  در مهم صفات از (.Mohammadi et al, 2010. )دهدمی ن

صالح هایراهبرد سفند، پرورش صنعت در نژادی ا شد با مرتبط صفات گو ست ر شد الگوی و ا  عوامل تأثیرتحت نیز حیوانی ر

صالحی ارزش بینیپیش منظوربه پذیریوراثت تخمین با. گیردمی قرار مختلفی سخ و ا سب توانمی انتخاب، به پا  روش ترینمنا

 نیاز واریانس اجزای برآورد به نژادی اصییالح هایبرنامه تمامی در. نمود اجرا پرورشییی هایگله در را آمیزش سیییسییتم و انتخاب

ست ستی هامؤلفه این. ا ستفاده با یح،صح و دقیق طوربه بای سب آماری هایروش و هامدل از ا  کافی، و صحیح هایداده و منا

صالح فرد توسط ستفاده و ژنتیکی لحاظ از برتر حیوانات انتخاب با نهایت در تا گردند برآورد گرا سل والدین عنوان به هاآن از ا  ن

  (.Rashedi et al, 2012) شود داده تغییر تولید میانگین بعدی،

سفن سفند از ایسویه که بوده ایران بومی نژادهای از یکی ید زندگو ست گلقره گو  در ایران، مرکزی مناطق در نژاد این. ا

ستان سفندان این. شودمی داده پرورش مرکزی و قم تهران، هایا ستانی و ضعیف مراتع ای،تغذیه سخت شرایط به گو  کوه

 ,kalantar neyestanaki) باشندمی مناسب عشایری پرورش سیستم ایبر و بوده کوچک دنبه و جثه دارای داشته، سازگاری

سفندان گروه از نژاد، این(. 2004 ستی گو ضا کاهش به توجه با ولی شده محسوب پو ست برای تقا شت، به نیاز افزایش و پو  گو

 (. Mohammadi et al, 2010) باشدمی گوشت تولید نژاد، این پرورش عمده هدف

ستفاده با امروزه شد صفات روی مختلفی هایپژوهش دام مدل از ا سفند مختلف نژادهای ر ست گرفته انجام گو  جدول در. ا

صه 1 شر مقادیر از ایخال شد در نژادها یکیژنت یو پارامترها یانس)کو(وار اجزاء برای شده منت سفند با  یصفات ر مختلف گو

ست.  یوانیح یهامدل شده ا شد صفاتمختلف آورده  سیلهبه تنها نه لیاه حیوانات در ر سیل و  بلکه حیوان خود ژنتیکی پتان

شندمی نیز مادری دائمی محیطی و ژنتیکی عوامل تأثیر تحت ستانداران، در. با  از فرزند، به شده منتقل هایژن بر عالوه مادر پ

 از بعد دوره در شیییر دتولی و مادری رفتارهای و هامراقبت طریق از و تولد از قبل دوره در رحمی محیط و سیییتوپالسییم طریق

 نتاج فنوتیپ بروز در ماده والد که تأثیری هر به اسیییت ممکن مادری اثرات دیگر، عبارتبه. گذاردمی اثر فرزند فنوتیپ بر تولد،

 به تواندمی را خود ژنتیکی اسییتعداد این اینکه برعالوه زیاد، شیییر تولید با مادر مثال عنوانبه. شییود اطالق کند،می اعمال خود

واسیییطه تولید شییییر زیاد، موجب بهبود افزایش وزن روزانه و وزن شییییرگیری نتاج خود شیییود تواند بهمی کند، منتقل نتاج

(Duguma et al, 2002.) 

شان متعدد هایپژوهش  شد، صفات برای تنوع منبع یک مادری اثرات که اندداده ن صوصبه ر سوب پایین سنین در خ  مح

 برآورد مطالعه، این انجام از هدف بنابراین. شییید خواهد اریب برآوردهای سیییبب مدل، در فاکتور این نکردن لحاظ و شیییودمی

 و ژنتیکی اثرات نقش از درسییتی ارزیابی تا بوده حیوانی مختلف هایمدل با زندی، گوسییفند رشیید صییفات ژنتیکی پارامترهای

 آید دستبه صفات این روی مادری محیطی
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 با گوسفند مختلف ینژادها در رشد صفات یکیژنت یپارامترها و انسی)کو(وار اجزاء یبرا شده منتشر ریمقاد از یاخالصه -1 جدول

 مختلف یوانیح یهامدل
Table 1. Summary of published values for components (Co) of variance and genetic parameters of growth traits in 

sheep breeds with different animal models

Reference 

 منبع
2c 

 

m
2h 
 یریپذوراثت

 یمادر

a
2h 
 یریپذوراثت

 میمستق

m
2σ 

 انسیوار

 یمادر

a
2σ 

 انسیوار

 یشیافزا

Breed 
 نژاد

Trait 
 صفت

MiraeiAshtiani et al. (2007) --- 0.65 0.33 0.12 0.06 Sangsari BW 

MiraeiAshtiani et al. (2007) --- 0.08 0.17 0.43 0.93 Sangsari WW 

Ceyhan et al. (2009) 0.01 --- 0.19 --- 0.09 Sakiz BW 

Ceyhan et al. (2009) 0.01 --- 0.15 --- 3.83 Sakiz WW 

Mohammadi et al. (2010) --- 0.14 0.09 0.41 0.26 Sanjabi BW 

Mohammadi et al. (2010) --- 0.24 0.15 3.78 2.43 Sanjabi WW 

Mohammadi et al. (2010) 0.16 --- 0.09 --- 1.58 Sanjabi W6 

Mohammadi et al. (2010) --- --- 0.19 --- 3.7 Sanjabi W9 

Mohammadi et al. (2010) --- --- 0.11 --- 1.9 Sanjabi W12 

Gowan et al. (2010) 0.12 0.22 0.3 0.04 0.06 Malpura BW 

Gowan et al. (2010) 0.08 0.04 0.3 0.24 1.91 Malpura WW 

Gowan et al. (2010) 0.00 --- 0.27 --- 3.22 Malpura W6 

Gowan et al. (2010) 0.01 --- 0.15 --- 1.75 Malpura W9 

Gowan et al. (2010) 0.02 --- 0.11 --- 1.26 Malpura W12 

Jiang et al. (2011) --- 0.14 0.12 0.02 0.02 Merino BW 

Jiang et al. (2011) 0.13 --- 0.07 --- 0.57 Merino WW 

Jiang et al. (2011) 0.05 --- 0.12 --- 2.94 Merino W12 

Shokrollahi and Baneh 

(2012) 
0.01 0.2 0.42 0.1 0.21 Arabi BW 

Shokrollahi and Baneh 

(2012) 
0.03 0.16 0.38 1.89 4.6 Arabi WW 

Shokrollahi and Zandi 

(2012) 
0.03 0.24 0.16 0.09 0.06 Kordi BW 

Shokrollahi and Zandi 

(2012) 
0.006 0.02 0.23 0.28 2.76 Kordi WW 

Shokrollahi and Zandi 

(2012) 
0.03 0.01 0.26 0.21 3.8 Kordi W6 

Shokrollahi and Zandi 

(2012) 
0.05 0.004 0.09 0.1 2.06 Kordi W9 

Shokrollahi and Zandi 

(2012) 
0.01 0.004 0.12 0.08 2.5 Kordi W12 

Abbasi et al. (2012) 0.19 0.08 0.12 0.027 0.038 Baluchi BW 

Abbasi et al. (2012) 0.09 0.04 0.1 0.49 1.16 Baluchi WW 

Abbasi et al. (2012) --- --- 0.06 1.03 2.11 Baluchi W6 

a
2σدام،  یشیافزا یکیژنت انسی: وارm

2σمادر، ،  یشیافزا یکیژنت انسی: وارa
2hدام،  میمستق یریپذ: وراثتm

2h2 ،یمادر میمستق یریپذ: وراثتcی: نسبت 

 وزن: W12 ،یماهگ9: وزن W9 ،یماهگ6: وزن W6 ،یریرگی: وزن شWW: وزن تولد، BWمادر است،  یدایم طیاز مح یکه ناش یپیفنوت انسیاز وار

 یماهگ12

 هاروش و مواد

 یستگاهدر ا 1390تا  1370 یهاسال یشده ط یآوروزن بدن جمع یو رکوردها یاپژوهش با استفاده از اطالعات شجره این

صالح نژاد گوسفند زند ستان تهران انجام شد.  ی،پرورش و ا فصل و  یوان،پدر و مادر ح یوان،شامل شماره ح اطالعاتواقع در ا

 2مختلف بود. جدول  ینمربوط به صفات وزن بدن در سن یو رکوردها یشتولد، سن مادر هنگام زا یپجنس بره، ت یش،سال زا

 ی،صفات مورد بررس یرو یطیگله گوسفند مورد مطالعه است. ابتدا اثرات عوامل مح یاها و اطالعات شجرهساختار داده یانگرب

سال تولد، جنس بره، تقرار گرفتند. اثرات ثابت مط یلو تحل یهمورد تجز صل تولد،  شامل، اثر ف شده  سن مادر  یپالعه  تولد و 

گام زا که تجز یشهن ند  مل مح ینا یانسوار یهبود فاده از رو یطیعوا مار افزارنرم GLM  یهبا اسیییت  SAS 9.1 (SAS یآ

Institute, 1989 )متغیر عنوانبه کشیوزن هنگام بره سن کشی،وزن هنگام هابره سن بودن متفاوت به توجه با. پذیرفت انجام 
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سه. برای شد گرفته نظر در کمکی ستیودنت تی آزمون از ثابت، اثرات مختلف سطوح در صفات میانگین مقای ستفاده ا . گردید ا

 WOMBATافزار نرم یلهمحدود شییده و به وسیی یینمابا روش حداکثر درسییت یکیژنت یو پارامترها واریانس(کو) هایمؤلفه

(Meyer, 2006) در جنوب جاده هراز  یر،نخج یپارک مل در منطقه ی،پرورش و اصالح نژاد گوسفند زند یستگاه. ایدبرآوردگرد

بوده،  یمنطقه از نظر مراتع نسییبتا  ن یناسییتان تهران واقع شییده اسییت. ا در جاجرود، حفاظت شییده منطقه یکیو در نزد

سفندان ا کهیطوربه ستگاهگو سال در حال چ ی ستند و فقط در روزهادر تمام طول  س یرا ه  یفیتکه ک یدر مواقع یاسرد  یارب

ها از . برهگیردیها قرار مآن یاردر اخت یلیتکم یهتغذ ی،و اواخر دوره آبستن یریگدر فصل جفت ینچنمراتع مناسب نباشد و هم

به بعد،  ماهگییک. از سیین شییوندیم یطور آزاد با مادران خود بوده و فقط در شییب جداگانه نگهدارهب یروزگ15زمان تولد تا 

شها عالوهبره ستفاده م یزن یلیتکم یهمادر از تغذ یربر  شتی اقدامات. کنندیا شگیری منظوربه بهدا  برنامه طبق ها،بیماری از پی

ستگاه بندیزمان سن. گیردمی انجام ای سفندان به الزم هایواک  ضد داروهای داخلی، هایانگل با مبارزه برای وشده  تزریق گو

سفندان به انگل ستگاها ین. در اشودمی خورانده گو سن  هایشم ی ها . قوچشوندیقرار داده م یریدر معرض جفتگ یماهگ18از 

. داشییت خواهد ادامه ماهآبان آخر تا و بوده مهرماه اول از گیریجفت. شییروع شییوندیم یدارسییه تا چهار سییال در گله نگه یبرا

شخ بندیگروه از پس و انتخاب زودتر ماه یک هامیش سط قوچ یفحل یصالزم و ت صادفبه یاب،فحل یهاتو  یهابا قوچ یطور ت

سال بعد ادامه  ماهینتا فرورد یماه و گاهماه شروع شده و تا اواخر اسفندگله از اواخر بهمن یش. زاشوندیداده م یمورد نظر تالق

 رهیمتغتک یوانیبا شش مدل ح انسیوار یهاصفات مورد مطالعه، مؤلفه بر مادری اثرات بررسی منظوربه (.Asefi, 2012دارد )

 (.Meyer, 2006) دیمختلف برآورد گرد

(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 

yدات برای صفت مورد استفاده: بردار مشاه ،bبردار اثرات ثابت :، :a بردار اثرات ژنتیکی مستقیم، m بردار اثرات ژنتیکی افزایشی :

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

Z :ماتریس 

کند،می مربوط مشاهدات به را مستقیم افزایشی ژنتیکی اثرات که ضرایب
2

Z: مادری دائمی محیطی اثرات که ضرایب ماتریس 

کند،می مربوط مشاهدات به را
3

Zکند، : ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی مادری را به مشاهدات مربوط میe بردار :

 بر مناسب مدل شده، برازش مدل شش نیب از .مادری و مستقیم افزایشی ژنتیکی اثر کواریانس :Cov(a,m) ،ماندهاثرات باقی
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 (.Akaike, 1973) دیگرد انتخاب مناسب مدل عنوان به ک،یآکائ ثابت نیکمتر یدارا مدل. شد انتخاب یکیآکائ اریمع اساس

AIC یکی،آکائ یار: مع Log Lیی،نمادرست یتم: لگار P :مدل در موجود پارامترهای تعداد AIC= -2 Log L+ 2p 

 تعداد
Number 

 اطالعات
Information 

 تعداد
Number 

 اطالعات
Information 

7706 

 هیپا نسل از ری  واناتیح
Animals other than 

basic generations 
8282 

 واناتیکل ح
Total animal 

221 

 هیپا ازنسل ریپدران  
sire other than basic 

generations 

2205 
 خون هم واناتیح

Inbreeding animal 

1507 

 هیپا ازنسل ریمادران  
Dam  other than basic 

generations 
258 

 کل پدر ها
Total sire 

1294 
 کل اجداد

Total ancestors 
2046 

 کل مادر ها
dam   Total 

214 
 پدر بزرگ ها
Gransires 

2804 
 نتاج یدارا واناتیح

Animals of offspring 

1080 
 مادر بزرگ ها
Grandams 

5978 
 نتاج نبدو واناتیح

Animals without offspring 

839 
 نیاجداد والد

Parent Ancestors 
576 

 هیپا نسل واناتیح
Basic Generation animal 

539 

 هیپا نسل مادران

Dam of the Basic 

Generation 

37 
 هیپدران نسل پا

Sire of the Basic Generation 
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 بحث و جینتا

ستاندارد خطای مربعات، لحداق هایمیانگین بیانگر 3 جدول صیفی آمار و ا سی مورد صفات تو شدمی برر حداقل  میانگین .با

 یجنشان داده شده است. طبق نتا 4صفات، در جدول  ینمؤثر بر ا یطیسطوح مختلف اثرات مح یکمربعات صفات رشد، به تفک

در زمان  یلوگرمک 24/4 یوزن یانگیناز م یکهداشییت به طور یخوب یشافزا یرگیری،به دسییت آمده، وزن بدن از تولد تا زمان شیی

 یرگیریمؤثر بر صیفات رشید قبل از شی یعوامل مادر یلبه دل تواندیکه م یدرسی یرگیریدر زمان شی یلوگرمک 41/21تولد، به 

ش شد بعد از  شد. اما ر سفند قابل توجه و چشمگ یندر ا یرگیریبا ست به دل یرگو س یلنبود که ممکن ا  نژاد ینا یدیتول یلپتان

 گوسفند باشد.  

 یگله گوسفند زند صفات رشد در  یفیتوص آمار -3 جدول
Table 3. Descriptive statistics of growth traits in Zandi sheep herd 

 حداکثر

(kg) 
Maximu

m 

 (kg) حداقل
Minimum 

 )%( راتییتغ بیضر
Coefficient of 

variation 

SE ±نیانگیم (kg) 
Average (kg) ± SE 

 )رأس( تعداد
Number 

 صفات
Trait 

7.3 1.5 14.59 4.24±0.008 7704 
 تولدوزن 

Birth weight 

43.3 10.5 14.83 21.41±0.05 6131 
 یریرگیوزن ش

Weaning weight 

50 14.5 11.92 33.08±0.09 3414 
 یماهگ 6وزن 

6 month weight 

50 16.7 11.11 33.45±0.11 2698 
 یماهگ 9وزن 

9 month weight 

58 18.5 12.83 34.45±0.15 1680 

 یماهگ 12وزن 
12 month 

weight 
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 به زایش هنگام مادر سن اثر(. >01/0P) بودند دارمعنی صفات تمام بر  تولد نوع و بره جنس تولد، فصل تولد، سال ثابت اثرات

 نتایج با رشیید، صییفات بر ثابت اتاثر بودن دارمعنی. بود( >01/0P) دارمعنی مطالعه، مورد صییفات بقیه بر یکسییالگی، وزن جز

Jiang et al (2011) ،Mohammadi et al(2010 و )Rashedi et al (2013) شت مطابقت  صفات همه بر تولد سال اثر. دا

شت و تغذیه مدیریت، اقلیمی، عوامل .بود دارمعنی( P<01/0) خطای سطح در مطالعه مورد  متغیر مختلف هایسال طی بهدا

 مختلف سنین در بدن، وزن در تغییر و نوسانات باعث مدیریتی و محیطی اقلیمی، شرایط در تفاوت طریق از دتول سال. باشدمی

 تحت را مراتع علوفه کمیت و کیفیت که( یطمح یرطوبت و دما یانه،سییال یبارندگ یزان)م هوایی و آب متغیر شییرایط. شییودمی

صفات  یبترت ین. به اشودمی الزم احتیاجات تأمین و حیوان دسترس در  ذایی مواد میزان در تغییرات باعث دهد،می قرار تأثیر

 علت به مادری، محیطی شرایط در تغییرات دلیل به مستقیم،  یر طور به را تولد وزن و مستقیم طور به را شیرگیری تا تولد از

 از بعد رشیید صییفات تولد، سییال. هددمی قرار تأثیر تحت مختلف، هایسییال در آبسییتنی دوران اواخر در تغذیه نوع در تفاوت

 Beiranvand e(. Rashedi et al, 2013) دهدمی قرار تأثیر تحت دارد، بره خود تغذیه بر که تأثیری صورت به را شیرگیری

al (2013در مطالعه )گزارش نمودند.  داریگوسییفند، معن یناثر سییال تولد را بر صییفات رشیید ا ی،گوسییفند نژاد لر یرو یا

Rashedi et al (2012گزارش نمودند که اثر ثابت سییال تولد، بر صییفات اوزان تولد، شیی )،و  یماهگنه ی،ماهگشییش یرگیری

سالگی سفند لر یک شد،یم داریمعن بختیارییگو سن مادر بر مطابقت دارند. علت معنی یقتحق ینا یجکه با نتا با دار بودن اثر 

شد جسمی، وز شد، احتماالً به درجه تکامل ر سط مصفات ر شتر تو شیر بی سلی و تولید  ستگاه تنا سنین باالتر ن بدن، د ادر در 

 تریسنگین هایبره ساله، هشت تا چهار هاییشدر مجموع م 4(. با توجه به جدول Talebi & Edris, 1998) شودمربوط می

 ماهگی،شییش شیییرگیری، ولد،ت وزن کمترین. دانسییت هامیش جسییمی بلوغ به مربوط توانمی را تفاوت این که اندداده پرورش

 صفات روی را محیطی عوامل اثر که مطالعاتی در. بود ساله دو هایمیش از شده متولد هایبره به مربوط سالگییک و ماهگینه

 کمتر باالتر، سنین مادران با مقایسه در را ساله دو مادران از شده متولد هایبره وزن اند،داده قرار مطالعه مورد گوسفند، در رشد

 را مادر سیین اثرSaghi et a (2007 )(. Dixit et al, 2001 Rashidi et al, 2011) اندکرده گزارش دارمعنی آماری نظر از و

 ،Ozder et al (2009). نمودند گزارش دارمعنی بلوچی گوسفند در روزانه وزن افزایش و شیرگیری وزن تولد، وزن صفات برای

 Jafaroghli et al. نمودند اعالم دارمعنی ترکی مرینوی گوسفند در رشد صفات روی را زایش هنگام مادر سن اثر پژوهشی در

 قبل رشد صفات بر را مادر سن اثر Jiang et al (2011) و مغانی گوسفندان در رشد صفات برای را مادر سن ثابت اثر ،(2010)

 هایبره با مقایسه در شده متولد قلوتک های. برهمودندن گزارش دارمعنی چینی ظریف پشم مرینوی گوسفندان در شیرگیری از

شتری وزن سنین همه در شده، متولد دوقلو شتند بی ستفاده دلیلبه. دا  قلوتک هایبره در مادری و رحمی شرایط تمامی از ا

 دوقلو هایبره در چون .باشیییدداشیییته  داریمعنی تأثیر تولد وزن بر تواندمی بره تولد نوع قلو،سیییه و دوقلو هایبره به نسیییبت

 در کمتری مادری محیط امکانات که اسییت بدیهی. گردد تقسیییم دوقلوها بین جنین، نیاز مورد مغذی مواد و انرژی بایسییتمی
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شتری وزن دارای زایش، هر در کمتر بره تعداد با هایمیش از شده متولد هایبره و گرفت خواهد قرار هاآن از یک هر اختیار  بی

علت تواند بهقلو میقلو و دوهای تک(. تفاوت وزن پس از تولد بین بره,Dixit et al, 2001 Rashedi et al, 2011) باشییندمی

شیر خوردن بره یترقابت و محدود شیرگیری آنها میدر  شد روزانه و وزن از  سرعت ر شد که باعث تفاوت  شود های دوقلو با

(Jafaroghli et al, 2010 .)Saghi et al (2007)، Ceyhan et al (2009) ، Ozder et al (2009)، Jafaroghli et al 

(2010)، Jiang et al (2011 )و Rashedi et al (2011 ،)شد صفات بر تولد تیپ که نمودند گزارش  با که دارد دارمعنی اثر ر

 در نر جنس معموالً(. P<01/0) ودب بیشییتر ماده هایبره از سیینین، تمامی در نر های. وزن برهدارد مطابقت پژوهش این نتایج

قایسیییه فاوت. بود تریسییینگین وزن داری ماده، جنس با م ندمی ماده و نر جنس دو در بدن وزن در ت یل به توا فاوت دل  ت

 و نوع در تفاوت و فیزیولوژیکی خصییوصیییات رشیید، به مربوط ژنی هایجایگاه وجود در تفاوت احتماالً و جنسییی هایکروموزوم

 روی استروژن هورمون که طوری به. باشد شوند،می حیوانات رشد سبب که جنسی هایهورمون خصوص به ها،هورمون ترشح

شد ستخوان ر شد که معموالً جنس ماده  یلیاز دال یکی تواندیدارد که م ایکننده محدود اثر ماده، جنس در دراز هایا  دارایبا

(. اثر ثابت فصل تولد بر تمام صفات مورد مطالعه Dixit et al, 2001) است نر جنس به نسبت تریسبک وزن و ترکوچک جثه

 یهچر مزارع و تغذمادر با برداشییت محصییول و اسییتفاده از پس یآبسییتن یاثر به خاطر همزمان ینبود. ا داریپژوهش، معن یندر ا

 یب(. مقدار ضییرDorostkar et al, 2010علوفه مراتع باشیید ) یفیتک یلو به دل یآخر آبسییتن یهاخوب مادران در ماه یدسییت

 52/0و  54/0، 51/0، 48/0، 33/0 یببه ترت یکسالگی،و  یماهگنه ی،ماهگشش یرگیری،ش تولد، اوزان صفات برای( R2) یینتب

ضریدبرآورد گرد صح یاریمع یین،تع یا یینتب یب.  ست. ا یحاز  سبت ینبودن مدل ا س ییراتاز کل تغ یمقدار ن ست که به و  یلها

آن،  یینتب یباست که ضر یاست. مدل مناسب، مدل یرمتغ یک،صفر تا  ینب یین،تب یب. مقدار ضرشودیم یانب یا یهتوج مدل،

محاسییبه  83/12و  11/11، 92/11، 83/14، 59/14برابر،  یبصییفات مذکور به ترت یبرا ییراتتغ یبباشیید. ضییر یکبه  یکنزد

ضریدگرد سب یاریمع ییرات،تغ یب.  ص ین ست و به  صد باز پراکنش ا ست، بنابرا یارمع ین. اشودیم یانورت در  ینفاقد واحد ا

سهمقا یبرا ضررودیبه کار م ی شترب ییراتتغ یب. هر چه مقدار  شد، پراکنش داده ی شترها ببا ست ) ی  ,Kaps & Lambersonا

2004 .) 

 یریرگیش از بعد و قبل رشد صفات انسی)کو(وار یاجزا

نشان داده شده  5در جدول  یرگیریصفات رشد قبل از ش یطیو مح یکیژنت یپارامترها و یانس)کو(وار یهابرآورد مؤلفه نتایج

ساس مع ست آمده بر ا سب به د ست. مدل منا شامل اثرات ژنت 6وزن تولد مدل  یبرا  یکی،آکائ یارا ستق یکیبود که  دام،  یمم

به عنوان مدل مناسییب انتخاب شیید که  2مدل  یرگیریوزن شیی یبود. برا یمادر یدائم یطیو اثرات مح یمادر یکیاثرات ژنت

 یهانژاد، در ماه ینکه گوسفندان ا دهدینشان م یجهنت ینبود. ا یمادر یدائم یطیدام و اثرات مح یممستق یکیاثرات ژنت یحاو

 ینوجود شییباهت ب ی،مادر یدائم یطیمح یانسقرار دارد. وار یعوامل مادر یرتحت تأث یگرد یهااز زمان یشییترب یزندگ ییابتدا
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شده از هر م یهابره ینشباهت ب یندوقلوها و همچن سال یشمتولد  شان م یهادر  از  یعوامل یرکه تحت تأث دهدیمختلف را ن

است. با در نظر گرفتن  یشم یمادر هاییتو قابل یرش یدتول ی،در دوران آبستن یشم یهتغذ یترحم مادر، وضع یشگنجا یلقب

سب وزن تولد، انتخاب یریپذوراثت صالح هایییشم منا سل آ یبا ارزش ا شرفتمنجر به بهبود پ ینده،باال به عنوان مادران ن  ی

 صفات  یبرا یانس،)کو(وار یهامؤلفه یحاصل برا یلو تحل یهتجز یج(. نتاBeiranvand et al, 2013خواهد شد ) یکیژنت

 یزند گوسفندانصفات رشد در  یبرا اریمع یحداقل مربعات و خطا نیانگیم -4 جدول
Table 4. Least-squares means and standard errors for growth traits in Zandi sheep 

 مشابه حروف دارای کهآنهایی جزبه گروه، هر داخل هایانگینیماست.  یبودن آمار داریشان دهنده عدم معنن ns و 01/0در سطح  یداریمعن انگریب ** 

 .دارند دارمعنی اختالف باهم آماری لحاظ هستنداز

 صفت
Trait 

 تولد وزن

BW 

 یریرگیش وزن

WW 

 یماهگ6 وزن

W6 

 یماهگ9 وزن

W9 

 یماهگ12 وزن

W12 

 نیانگیم
Average 

4.24±0.008 21.41±0.05 33.08±0.09 33.45±0.11 33.45±0.15 

 تولد سال
Birth year 

** ** ** ** ** 

 تولد فصل
Birth season 

** ** ** ** ** 

1 a0.034.09± a23.06±0.2 b29.23±0.35 c31.83±0.39 a32.10±061 

2 c3.39±0.13 --- --- --- --- 

3 c3.67±0.07 b19.89±0.64 c23.61±0.61 a38.28±1.39 a34.74±1.39 
4 b3.98±0.01 b19.59±0.09 a32.75±0.25 b33.14±0.3 a3.82±0.43 

 شیزا هنگاممادر  سن
age of dam at 

birth 

** ** ** ** ns 

2 c3.43±0.05 f19.69±0.27 d26.82±0.38 e33.19±0.6 bcd32.35±0.79 

3 b3.74±0.04 
20.92± 

bde0.26 
bc28.32±0.37 bcd34.09±0.59 ab23.52±0.65 

4 a3.89±0.04 a21.48±0.26 a29.18±0.36 34.97±58a0.58 a.6234.25±0 

5 a3.84±0.04 bce0.2621.13± a29.09±0.35 a34.86±0.59 a0.6433.93± 

6 a3.89±0.04 abe21.21±0.27 a29.18±0.38 ac34.59±0.6 ac33.48±0.64 

7 a3.86±0.04 cde20.77±0.29 ab28.68±0.43 ad34.51±0.62 a34.25±0.73 

8 a3.85±0.04 20.73±.e0.34 ac28.43±0.56 ab34.71±0.72 ad11±0.9333. 

 تولد پیت

Type of birth 
** ** ** ** ** 

1 a4.18±0.04 a42±0.2 a30.22±0.31 a35.6±0.54 a34.96±0.54 

2 b3.39±0.04 b19.28±0.25 b24.84±0.36 b33.23±0.58 b32.15±0.63 

 تیجنس
sex 

** ** ** ** ** 

 نر

Male 
a3.92±0.04 a21.57±0.25 a23.93±0.33 a36.06±0.56 a36.39±0.59 

 ماده
Female 

b3.65±0.04 b20.12±0.25 b0.3327.13± b32.8±0.56 b30.72±0.58 

 یکمک ریمتغ
Covariate 

--- ** ** ** ns 

 ریمتغ دوم درجه

 یکمک
2Covariate 

--- ** ** ** ns 

2R 0.33 0.48 0.51 0.54 0.52 

CV% 14.59 14.83 11.92 11.11 12.83 
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و  یماهگنه ی،ماهگصفات اوزان شش ینشان داده شده است. مدل مناسب انتخاب شده برا 6در جدول  یرگیری،رشد بعد از ش

 یدائم یطیو مح یکیدام، شامل اثرات ژنت یممستق یکیها عالوه بر اثرات ژنتمدل ینبود. ا 4و  4، 6مدل  یببه ترت لگی،یکسا

 یربدون تأث یمادر یدائم یطیاثرات مح یکسییالگی،و وزن  یماهگبه دسییت آمده، در صییفات وزن نه یجهسییتند. طبق نتا مادری

رود که سهم علت کاهش وابستگی بره به مادر انتظار می کرد که با افزایش سن به انیب ینچن توانیرا م یجهنت ینا یلبودند. دل

اثرات مادری در واریانس فنوتیپی کم شود و نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی هم کاهش پیدا کند که 

 یرگیری،صفات اوزان تولد، ش یبرآورد شده برا یمتقمس یریپذوراثت یرمطالعه مطابقت دارد. مقاد ینبه دست آمده در ا یجبا نتا

 ± 03/0 ، 13/0 ± 03/0برابر،  یببه دسییت آمده از مدل مناسییب، به ترت یجبر اسییاس نتا یکسییالگی،و  یماهگنه ی،ماهگشییش

سفندان کرد یریپذبود. مقدار وراثت 18/0 ± 06/0و  07/0 ± 03/0، 17/0 ± 04/0، 17/0 سان برا یگو ت صفا یشمال خرا

توسیییط  07/0 یکسیییالگیوزن  یو برا 13/0 یماهگ، نه14/0 یماهگ، شیییش25/0 یرگیری، شییی15/0وزن بدن در زمان تولد 

(BeigiNasiri et al, 2003گزارش شید. وراثت )گوسیفندان نژاد  یبرا یماهگو شیش یرگیریاوزان تولد، شی یممسیتق یریپذ

 یریپذوراثت یر. مقادیدمحاسبه گرد 06/0±01/0 و 10/0±02/0 ،12/0±02/0 یب( به ترت2012) Abbasi et alتوسط  یبلوچ

، 26/0، 23/0، 16/0 یببه ترت یکسالگیو  یماهگنه ی،ماهگشش یرگیری،اوزان تولد، ش یبرا ی،دام در گوسفندان کرد یممستق

شش یبرا یمادر یریپذ(. وراثتShokrollahi & Zandieh, 2012 ( یدبرآورد گرد 12/0و  09/0  ی،ماهگصفات اوزان تولد، 

 برآورد  05/0±02/0و 03/0±02/0، 04/0±02/0، 09/0±02/0برابر  یببه ترت یکسالگی،و  یماهگنه

گزارش شیید  دارمعنی و اهمیت با اماراتی عربی و کرمانی گوسییفندان رشیید صییفات روی مادری محیطی و ژنتیکی اثرات. شیید

(Duguma et al, 2002با .)یانساز مقدار وار یبرآورد باالتر ی،که در صییورت، در نظر نگرفتن اثرات مادر توجه گردد یسییتی 

 یریپذبا وراثت یسهدر مقا ی،مادر یریپذبه دست خواهد آمد. مقدار وراثت یم،مستق یریپذو در وراثت یممستق یشیافزا یکیژنت

ستق شان م یدر نظر گرفتن اثرات مادر یتاهم یم،م  یمادر یریپذ(. مقدار وراثتDorostkar et al, 2010) دهدیرا در مدل ن

 65/0برابر  یببه ترت یگوسفند سنگسر یرگیریوزن تولد و وزن ش ی( برا2007، )Ashtiani et al یرائیگزارش شده توسط م

 ینبرآورد شد. ا Shokrollahi & Zandieh (2012)توسط  ی،صفات رشد گوسفند کرد یبرا یمادر یریپذبود. وراثت 08/0و 

 004/0، 01/0، 02/0، 24/0 یببه ترت یکسالگیو  یماهگنه ی،ماهگشش یرگیری،صفات اوزان تولد، ش یبرا یریپذدار وراثتمق

(، با مقدار برآورد 13/0پژوهش ) ینصفت وزن تولد در ا یبرآورد شده برا یممستق یریپذ. مقدار وراثتیدمحاسبه گرد 004/0و 

سط ) سفند مر ی(، براOzder et al, 2009شده تو شده برا یرمقدار از مقاد ینبود. اما ا یک( نزد14/0) یترک ینویگو  یبرآورد 

 ین( کمتر بود. ا2009) Zhang et al( توسییط 17/0و بز بوئر ) Ceyhan et al (2009)(، توسییط 18/0) یزگوسییفند سییاک

شده توسط  یری،پذوراثت س یبرا Mohammadi et al (2010)از مقدار گزارش  سنجابوزن تولد گو شتر( ب09/0) یفند  بود.  ی

ستق یریپذمقدار وراثت سبه  یمم ش یبرا شده،محا سط  یجهبود که با نت 17/0پژوهش،  یندر ا یرگیریوزن  شده تو گزارش 
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Ceyhan et al (2009) یرگیریوزن شیی یرا برا یممسییتق یریپذمقدار وراثت ینمحقق ینمطابق بود. ا یز،گوسییفند سییاک یبرا 

سط  یراز مقاد یق،تحق ینصفت در ا ینا یریپذد. مقدار وراثتبرآورد نمودن 17/0 شده تو  یبرا Ozder et al (2009)گزارش 

( کمتر بود، اما از مقدار برآورد شییده توسییط 22/0بز بوئر ) ی( برا2009) زوهانگ و همکاران( و 29/0) یترک ینویگوسییفند مر

Mohammadi et al (2010) یزن یرگیری،صییفات وزن بدن، بعد از شیی یبود. برا ریشییت( ب15/0) یگوسییفند سیینجاب یبرا 

سط محقق یریپذاز مقدار وراثت ییبرآوردها شد. برا ینتو سنجاب یمختلف گزارش  سفند  Mohammadi et al (2010 ،) ی،گو

شده برا 09/0را  یماهگوزن شش یممستق یریپذمقدار وراثت در  (17/0صفت ) ینا یگزارش نمودند که کمتر از مقدار برآورد 

سفند مر یپژوهش بود. برا ینا ش 31/0مقدار  ینا یترک ینویگو سبه  شتر(، که بOzder et al, 2009) دمحا از مقدار برآورد  ی

 & Shokrollahiتوسیییط  ی،گوسیییفند کرد یماهگوزن نه یگزارش شیییده برا یریپذبود. مقدار وراثت یقتحق ینشیییده در ا

Zandieh (2012 ،)09/0 پژوهش،  ینپژوهش بود. در ا یندر ا یماهگوزن نه یریپذآورد شیییده وراثتمقدار بر یکبود که نزد

شد. ا 07/0 یماهگوزن نه یریپذمقدار وراثت سبه  سط  یری،پذوراثت ینمحا شده تو Gowan et al (2010 )از مقدار گزارش 

سفند مالپورا ) یبرا ستق یریپذ(، کمتر بود. مقدار وراثت15/0گو شده برا یمم بود  18/0پژوهش  یندر ا یکسالگیوزن  یبرآورد 

سط  یرکه از مقاد شده تو سنجاب ی(، برا2010) Mohammadi et alگزارش  سفند  Ceyhan et al (2009 ،)( و 11/0) یگو

ساک یبرا سفند  شتر( ب15/0) یزگو سط  ی شده تو سفند مر ی(، برا2009) Ozder et alبود اما از مقدار برآورد   یترک ینویگو

صفات مورد مطالعه بود. معموال  یگرد یاز مقدار آن برا یشترب یکسالگیوزن  یبه دست آمده برا یریپذوراثت (، کمتر بود.38/0)

علت کاهش وابسییتگی بره به مادر، انتظار  . با افزایش سیین بهیابدیم یشدام افزا یممسییتق یریپذسیین، مقدار وراثت یشبا افزا

کم شییود و نسییبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی هم  رود که سییهم اثرات مادری در واریانس فنوتیپیمی

 یابدیم یشافزا یریپذشده و به تبع آن، مقدار وراثت یشیافزا یکیژنت یانسمقدار وار یشامر سبب افزا ینکاهش پیدا کند، که ا

(Rashedi et al, 2013مقدار وراثت .)سبت به مقاد ی،ماهگوزن نه یریپذ  یلصفات، کمتر بود. دل یگرد یشده، برابرآورد  یرن

ستگاهدر ا یمناسب دست یهو مقدار  ذا در مراتع و عدم تغذ یفیتبا کاهش ک یماهگمصادف شدن سن نه توان،یامر را م ینا  ی

 یریپذاز وراثت یگرید یرخود را به طور کامل نشییان دهند. مقاد یکیژنت یسییتگینتوانند شییا یواناتدانسییت که باعث شیید تا ح

دارند.  یاختالفات یقتحق ینمحاسبه شده در ا یرنشان داده شده است که با مقاد 1در جدول  ین،محقق یگرگزارش شده توسط د

شده در ا یرمقاد یناختالفات موجود ب ش توان،یها را مپژوهش یگرپژوهش و د ینبرآورد  ستفاده و اثرات  ینا از نوع مدل مورد ا

صوص اثر م شده، به خ سبات یهاو روش یادردر نظر گرفته  ست یمحا  و مختلف نژادهای بین ژنتیکی اختالفات باید البته. دان

 متوسط تا کم زندی، گوسفند در رشد، صفات برای پذیریوراثت مقدار. داد قرار نظر مد نیز را منطقه محیطی و نگهداری شرایط

 مراتعی بودن کیفیتبی و پایین ایتغذیه سییطح به توانمی را تحقیق این در پایین مسییتقیم پذیریوراثت برآورد. گردید برآورد
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 یطیمح یانسوار ی،مهاجرت اجداد یستمبردن س باال علت به و موارد این نتیجه در. داد نسبت شود،می دارینگه آن در گله که

 است.  یافته یشافزا

 یریگ جهینت

 بررسی مجموع درقرار دارند.  یطیعوامل مح یرت تأثتح ی،نشان داد که صفات رشد در گوسفند زند یقتحق ینحاصل از ا نتایج

شد صفات فنوتیپی بروز بر ثابت، عوامل توجه قابل اثر گویای محیطی عوامل اثر شدمی ر  مقادیر برآورد در اگر عوامل این لذا. با

 روند مقادیر آن از بعیتت به و نماید ایجاد آن در ایمالحظه قابل اریب تواندمی نشییود، گرفته نظر در حیوانات اصییالحی ارزش

سبه ژنتیکی سیار شده محا ساس نتا بر .بود خواهد واقعیت از دور ب ست آمده در ا یجا  یبرا یریپذپژوهش، مقدار وراثت ینبه د

سفند زند شد، در گو سط  ی،صفات ر ستقیم پذیریوراثت برآورد. گردید برآوردکم تا متو  به توانمی را تحقیق این در پایین م

 علت به و موارد این نتیجه در. داد نسییبت شییود،می دارینگه آن در گله که مراتعی کیفیت بودن پایین و پایین ایتغذیه سییطح

 وزن جز به صییفات، از کدام هر اسییاس بر بنابراین. اسییت یافته افزایش محیطی واریانس اجدادی، مهاجرت سیییسییتم بردن باال

 رشد صفات برای انتخاب به پاسخ اما داد، انجام انتخاب دام این برای توانمی پذیری،وراثت بودن پایین خیلی دلیل به ماهگینه

 ژنتیک از بیشتر باید صفات، این برای انتخاب، به پاسخ مقدار بردن باال برای بنابراین. بود خواهد متوسط تا کم گوسفند، این در

داد بهبود را محیطی عوامل حیوان،

. 
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 یدر گوسفندان زند یرگیریصفات وزن بدن، قبل از ش یکیژنت یو پارامترها نسیا)کو(وار اجزاء برآورد: 5 جدول
Table 5. Estimation of components (Co) of variance and genetic parameters of body weight traits before weaning in 

Zandi sheep 
 صفت
Trait 

 مدل
Model 

a
2σ m

2σ pe
2σ amσ e

2σ p
2σ ±SEa

2h ±SEm
2h ±SE2c amr logL AIC 

              

 1 0.12 --- --- --- 0.28 0.39 0.29±0.02 --- --- --- -106.856 215.712 

 تولد وزن
Birth 

weight 

2 0.06 --- 0.05 --- 0.28 0.39 0.16±0.02 --- 0.12±0.01 --- -38.269 80.538 

 3 0.05 0.06 --- --- 0.29 0.39 0.12±0.02 0.15±0.02 --- --- -29.376 62.752 

 4 0.05 0.06 --- -0.004 0.29 0.39 0.12±0.03 0.15±0.02 --- 0.007 -29.375 62.75 

 5 0.05 0.03 0.02 --- 0.28 0.39 0.13±0.02 0.09±0.02 0.06±0.02 --- -23.106 55.212 

 6 0.05 0.03 0.02 -0.002 0.28 0.39 0.13±0.03 0.09±0.02 06/0±0.02 -0.005 -23.072 52.144 

              

 1 2.14 --- --- --- 8.23 10.36 0.21±0.03 --- --- --- 
-

10145.519 
20293.038 

 وزن

 یریرگیش
Weaning 

2 1.75 --- 0.42 --- 8.12 10.29 0.17±0.03 --- 0.04±0.01 --- 
-

10139.215 
20282.502 

 3 1.67 0.36 --- --- 8.28 10.32 0.16±0.03 0.3±0.01 --- --- 
-

10140.802 
20285.604 

 4 1.72 0.39 --- -0.04 8.25 10.32 0.17±0.03 0.04±0.02 --- -0.05 
-

10140.786 
20285.502 

 5 1.6 0.14 0.32 --- 8.17 10.29 0.16±0.03 0.01±0.01 0.03±0.01 --- 
-

10138.611 
20283.222 

 6 1.73 0.18 0.32 -0.05 8.12 10.29 0.17±0.03 0.02±0.01 0.03±0.01 -0.13 
-

10138.550 
20283.1 

              

a
2σدام،  یشیافزا یکیژنت انسی: وارm

2σمادر،  یشیافزا یکیژنت انسی: وارe
2σمانده،یباق انسی: وار pe

2σیمادر یدائم یطیمح انسی: وار، p
2σیپیفنوت انسی: وار، a2hدام،  میمستق یریپذ: وراثتm

2h :یریپذوراثت 

: logL ،یومادر میمستق یکیژنت ی: همبستگamr ،یو مادر میمستق یکیژنت انسی: کوارamσمادر است،  یدایم طیاز مح یکه ناش یپیفنوت انسیاز وار ی: نسبت2c ،( اریخطا )انحراف مع مقدار: SE ،یمادر میمستق

 کیآکائ ثابت: AIC ،یینماتابع درست تمیلگار
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 یدر گوسفندان زند یرگیریصفات وزن بدن، بعد از ش یکیژنت یرامترهاو پا یانس)کو(وار اجزاء برآورد: 6 جدول
Table 6. Estimation of components (Co) of variance and genetic parameters of body weight traits after weaning in Zandi 

sheep 

 صفت
trait 

 مدل
Model 

a
2σ m

2σ pe
2σ amσ e

2σ p
2σ ±SEa

2h ±SEm
2h ±SE2c amr logL AIC 

              
 1 3.33 --- --- --- 12.77 16.1 0.21±0.03 --- --- --- 6394.897 12791.794 
 وزن

 یماهگ6
6 

month 

weight 

2 2.67 --- 0.93 --- 12.28 15.89 0.17±0.03 --- 0.06±0.02 --- 6386.327 12776.654 

 3 2.38 0.83 --- --- 12.68 15.9 0.15±0.03 0.05±0.02 --- --- 6385.895 12775.596 
 4 2.6 0.99 --- -0.25 12.56 15.9 0.16±0.04 0.06±0.03 --- -0.16 6385.63 12775.26 
 5 2.37 0.52 0.57 --- 12.42 15.88 0.15±0.03 0.03±0.02 0.04±0.02 --- 6384.578 12775.156 
 6 2.63 0.66 0.59 -0.27 12.27 15.88 0.17±0.04 0.04±00.02 0.04±0.02 -0.21 6384.347 12774.697 
              

 1 2.13 --- --- --- 11.81 13.94 10.15±0.03 --- --- --- -4696.082 9394.164 
 2 1.74 --- 0.74 --- 11.44 13.89 0.12±0.03 --- 0.05±0.02 --- -4693.787 9391.574 
 وزن

 یماهگ9
9 

month 

weight 

3 1.31 0.84 --- --- 11.74 13.89 0.09±0.03 0.06±0.02 --- --- -4692.365 9388.73 

 4 0.48 0.48 --- 0.44 11.95 13.89 0.07±0.03 0.03±0.02 --- 0.63 -4691.821 9387.642 
 5 0.67 0.67 0.26 --- 11.62 13.88 0.1±0.03 0.05±0.02 0.02±0.02 --- -4692.17 9390.34 
 6 0.29 0.29 0.29 0.45 11.82 13.88 0.07±0.03 0.02±0.02 0.02±0.02 0.82 -4691.552 9389.104 
              

 1 3.89 --- --- --- 15.64 19.54 0.2±0.04 --- --- --- -3277.423 6556.846 
 2 3.79 --- 0.34 --- 15.4 19.53 0.19±0.04 --- 0.02±0.02 --- -3277.269 6558.538 
 12 وزن

 یماهگ
12 

month 

weight 

3 3.28 0.84 --- --- 15.39 19.5 0.17±0.04 0.040±0.02 --- --- -3276.007 6556.014 

 4 3.54 1.04 --- -0.3 15.23 19.51 0.18±0.06 0.05±00.02 --- -0.16 -3275.927 6555.854 
 5 3.27 0.84 0.00008 --- 15.39 19.5 0.17±0.05 0.04±0.02 0.00 --- -3276.007 6554.014 
 6 3.54 1.04 0.00007 -0.3 2315.23 19.51 0.18±0.06 0.05±0.02 0.00 -0.16 -3275.927 6557.854 
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Abstract  

 

In this study (Co) variance components and genetic parameters for growth traits in Zandi Sheeps 

estimated by various animal models. The data used in this study, related to birth weight, weaning weight, 

6 month weight, 9 month weight and yearling weight. The data collected during 1991-2011 by Nakhjir 

station in Tehran. (Co) variance components and genetic parameters were estimated by restricted 

maximum likelihood (REML). Environmental factors such as birth season, birth year, sex of lamb, birth 

type and mother's age at birth were significant on all traits and were fixed effects in model. The fit model 

by lowest AIC for birth weight, weaning weight, 6 month weight, 9 month weight and yearling weight 

selected 6, 2, 6, 4 and 4, respectively. Direct heritability was estimated for these traits results fitted 

models, 0.13±0.03, 0.17±0.03, 0.17±0.04, 0.07±0.03 and 0.18±0.06, respectively. Maternal heritability 

for birth weight, 6 month weight, 9 month weight and yearling weight were estimated 0.09±0.02, 0.04 

±0.02, 0.03±0.02 and 0.05±0.02, respectively. The selected models for these traits showed that maternal 

genetic effects, have important role in the occurrence of these traits. Estimated low heritability for these 

traits indicating that genetic improvement was slow for these traits and will be mostly affected by the 

herd management.  
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