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 چکیده

با منحنی رشد اجزاء های و همبستگی ژنتیکیتخمین پارامترهای  ،های واریانسبرآورد مولفه پژوهش کنونیهدف 

وزن رکورد  17659شامل  هاداده .بوددر گوسفند کردی برتاالنفی برودی، گمپرتز، لجستیک و ونمانند  غیرخطی هایمدل

گاه ایست در 1392تا  1375های بودند که طی سال میش 1968قوچ و  162حاصل از گوسفند  5074تولد تا یکسالگی تعداد 

 NLINبا استفاده از رویه غیرخطی  پارامترهای منحنی. شده بودندمتولد شمال خراسان نژاد گوسفند کردی پرورش و اصالح

ثابت  A ،B وزن بلوغ با توجه به جنسیت حیوان به روش برازش انفرادی، مقادیرپس سو تخمین زده شدند SASافزار نرم

های مولفه ت ثابت جنس، تیپ، سال و ماه تولد و سن مادراثراپس از آزمودن محاسبه شد.  جداگانه K نرخ بلوغ و  انتگرال

تا  05/0پایین بود ) هامدل متماپذیری وزن بلوغ در وراثت تخمین زده شدند. BLUPF90 افزارنرمبا استفاده از واریانس 

یابی به پیشرفت ژنتیکی برای دستلذا، . استسهم واریانس ژنتیکی از واریانس فنوتیپی پایین بودن  هدهننشان د که( 09/0

از حیطی نیمقوچ و میش و بهبود شرایط  برداری منحنی رشد تعداد بیشتری بره به ازای هربه رکوردقابل قبول و صحت باال، 

و  توان انتظار داشت با انتخاب حیوانات با وزن تولد باالترمی A-B و باال مثبت و محیطی با توجه به همبستگی ژنتیکی است.

باشد. زایی میکه مستلزم بررسی تاثیر آن روی افزایش سخت دیدست آه ، وزن بلوغ بیشتری بیا بهبود شرایط محیطی

ارتباط منفی بین سرعت رسیدن بلوغ و وزن بلوغ  بیانگر هامدلدر  A-Kهای ژنتیکی و فنوتیپی متوسط و منفی همبستگی

  .است

 .پذیریوراثت و ، همبستگی ژنتیکی، منحنی رشددل غیر خطیم کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

و بیانگر میزان افزایش وزن برحسب  شوددر پرورش حیوانات محسوب میگوشت تولید اقتصادی  صفتترین وزن بدن عمده

است، بلکه مهم ضریب تبدیل محاسبه برای رشد و  . این معیار نه تنها(Saghi et al., 2012) سن در زمان حیات حیوان است

روی پیش  متعددیهای پژوهش ،به همین علت ؛شودمیهای اقتصادی و مدیریتی نیز بر همین اساس انجام گیریتصمیم

های رشد یکی از ویژگی. (Tariq, 2011؛ Assan, 2013) وزن بدن و پارامترهای الشه انجام شده است کیهای بیولوژیبینی

به  های مختلف قابل استنباط است.ی و کیفی به شیوهطی رشد به طور کمّ دراصلی موجودات زنده بوده و تغییرات حاصل 

های زنده ترین مشخصه اندامگویند که مهمهای بدن در بازه زمانی مشخص، رشد مییا شکل اندام اندازهمیزان تغییرات 

های رشد برای تعیین رابطه بین رشد و سن به کار مدل(. Tariq, 2011؛ Kum. et al., 2010؛ Ulutas, 2010باشد )می

برآورد مشخصات سیر رشد و دست یافتن مفهوم زیستی از پارامترهای مدل نسبت به سایر صفات  برایشوند و گرفته می

 ,Aytekinاند )برنامه اصالح نژادی طراحی شده بازنگریبرای به دست آوردن بهبود، تغییر یا  واند اقتصادی دیگر تهیه شده

and Zulkadir, 2013 ؛Daskiran et al., 2010 .)ز آنجایی که نمودار رشد به صورت منحنی است تا به صورت یک خط ا

غیرخطی های مدل هستند.تردر توصیف منحنی رشد صحیحهای خطی های غیرخطی نسبت به مدلمستقیم؛ لذا، مدل

و گمپرتز  برودی، لجستیک، ون برتاالنفیهای توان به مدلمیاز آن جمله  متفاوتی برای بررسی رشد پیشنهاد شده است که

شود. فازهای اصلی رشد روی شکل آنها است که سیگموئیدی نامیده می sبخشی مشترک این توابع خصوصیت اشاره کرد. 

در (. Kusec, 2001شود )چنین نمودارهایی شامل فاز رشد سریع، فاز خطی و فاز رشد کند است که به بلوغ دام منتهی می

رض وجود دارد که افزایش وزن زنده در هر زمان، نسبتی از وزن زنده کنونی موجود معادالت رشد، این ف تجزیه و تحلیلهنگام 

نشان دهنده حد باالی بیولوژیکی وزن زنده گونه مورد بررسی در  A طوریکهه است، ب A-y(t) و پتانسیل رشد یا y(t) زنده

 (.Kusec, 2001زمانی مختلف دارند ) معادله رشد است. این دو عامل شدت تأثیر متفاوت روی افزایش وزن زنده در فواصل

توانایی تغییر دادن شکل منحنی رشد از طریق انتخاب ژنتیکی و اصالح نژاد مبحث جذابی برای تولیدکنندگان دام است. 

تواند امکان انتخاب مستقیم روی سطوح منحنی رشد انفرادی انتخاب یک مدل ریاضی مناسب برای توصیف منحنی رشد می

پذیر بودن متعدد حاکی از وراثتهای حاصل از پژوهشنتایج  .(Ghavi-hossein-Zadeh, 2015a) سر کندحیوانات را می

های متفاوت است و این امکان وجود دارد که شکل منحنی رشد از طریق انتخاب این صفات متغیرهای منحنی رشد در گونه

 ,Ghavi-hossein-Zadeh؛ Kheirabadi and Rashidi, 2019؛ Ghavi-hossein-Zadeh, 2017) قابل تغییر باشد

2015b .) باالیی بین ژنتیکی و همبستگی ( 3/0تا  1/0)پذیری متوسط گزارش شده است، وراثتدر بررسی روی نژاد بلوچی

گوسفند، این نژاد وجود دارد و بهترین سن برای شاخص انتخاب بهبود الگوی رشد در ( 86/0تا  21/0)پارامترهای منحنی رشد 

در تحقیقی روی نژاد گوسفند شال  (.Saghi et al., 2012) که حیوان تحت تاثیر اثرات مادری قرار ندارد استماهگی  6وزن 
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تواند می یاما بهبود محیط تولید ،تا حدودی روی پارامترهای منحنی رشد اثر دارداگرچه انتخاب ژنتیکی گزارش شده است که 

 (.Ghavi-hossein-Zadeh, 2015b) نژاد شودمنحنی در این باعث بهبود پارامترهای 

ایرانی  دار گوسفنداناستان خراسان است که در زمره نژادهای گوشتی و دنبهدر یکی از نژادهای گوسفند گوسفند کردی 

خراسان  ورضوی  قرار دارد. در حال حاضر محل زیست و پراکندگی این گوسفند بیشتر در شمال و شمال غربی استان خراسان

اس است که ر 32530باشد. جمعیت این نژاد بالغ بر شمالی )قوچان، درگز، شیروان، بجنورد تا حوالی گرگان( پراکنده می

د از نوع رنگین و زبر است (. پشم این نژاSaghi et al, 2014شوند )عمدتا به صورت سنتی و عشایری در مراتع پرورش داده می

 صورت، بدن و دست وهای نوزاد یکدست بوده )سر و شود. رنگ کل بدن در برهگلیم استفاده میکه جهت بافت قالیچه، نمد و 

 ورت، دست وصاما با افزایش سن رنگ سر و  ،ایی و مشکی متغیر استای تیره متمایل به خرمای روشن تا قهوهپا( و از قهوه

ژاد شود. سر گوسفندان این نبدن به تدریج روشن تر می رنگ پشم گی یکسان بوده و تفاوتی نداشته وپاها با رنگ دوران بره

قوس  واست ز پشم اای کشیده، پیشانی معموالً پوشیده این نژاد دارای پوزه مثلثی شکل بوده و باالتر از بدن قرار گرفته است.

ها در این دار هستند. گوشها شاخدرصد قوچ 3تا  2ها به طور کلی فاقد شاخ بوده و تنها . در این نژاد میشبینی زیاد نیست

شود. یمبالچه ختم باشد که به دننژاد بزرگ و نیمه افتاده است. فرم دنبه در این نژاد گرد و فاقد شکاف و تا حدی برگشته می

توسط تولید روز و م 120دهی ی شیرکیلوگرم است، طول دوره 9/1ها کیلوگرم و در ماده 2متوسط تولید پشم سالیانه در قوچ 

رم و از شیرخوارگی به بعد گ 250تا  200لیتر است. افزایش وزن روزانه از تولد تا پایان شیر خوارگی  90تا  80در هر دوره  شیر

 .(Nasr,2011باشد )گرم می 150

رشد  منحنی اجزاءهای ستگیو همبژنتیکی  پارامترهایتخمین  ،های واریانسمولفهبرآورد  از پژوهش کنونی هدفلذا، 

 د.بوگوسفند کردی شمال خراسان در ستیک و ون برتاالنقی های غیرخطی مانند برودی، گمپرتز، لجمدل

 هامواد و روش

 سه، (رکورد 5624 )تعداد های تولدوزن تاریخ تولد، تیپ و جنس تولد، رکورد 17659اطالعات شجره و ، پژوهش کنونیدر 

گوسفندان  5074تعداد ( رکورد 2549) و دوازده ماهگی (رکورد 2381ماه ) ، نه(رکورد 3148ماه ) ، شش(رکورد 3957ماه )

 162ه بمتعلق  1392تا  1375های متولد سالدر استان خراسان شمالی ایستگاه اصالح نژاد حسین آباد شیروان  نژاد کردی

عیار سن و وزن و انحراف م گینمیانبرای هر جنس  بت رکوردها ویرایش شد.میش، آماده سازی و از نظر صحت ث 1968قوچ و 

 آورده شده است. 1های کردی در رکوردهای ماهیانه در جدول بره

های غیرخطی گمپرتز، لجستیک، برودی و ون برتاالنفی با استفاده از رویه غیرخطی مدلرشد در  پارامترهای منحنی

NLIN افزار نرمSAS  (. مقادیر پیش فرض پارامترهای 2)جدول تخمین زده شدند و روش تکرار مارکوات،  9.4نسخهA ،B  و
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K  برای هر حیوان با استفاده از ها، در نظر گرفته شدند. پس از برآورد پارامترهای مدل 0164/0و  1662/2، 32/40به ترتیب

 های دوتفاوتبه صورت مجزا محاسبه شد. با توجه به  Kو  A ،Bو به روش برازش انفرادی مقادیر  9.4نسخه   SASافزار نرم

ها، های جنسی دخیل در رشد و امکان تحت تاثیر قرار گرفتن دقت برآورد مدلجنس به دلیل ساختار فیزیولوژیکی و هورمون

 (. Assan, 2013های انفرادی به تفکیک جنس انجام شد )برازش

 جنسبه تفکیک های کردی سن و وزن برهرکوردهای ماهانه میانگین و انحراف معیار  -1جدول 

Table 1- Average and standard deviation of monthly age and weight records of Kursi lambs for each sex 

 جنسیت

Sex 

 تعداد رکورد

No. of Records 

  وزن تولد

BW1  

  ماه 3وزن 

BW3  

  ماه 6وزن 

BW6  

  ماه 9وزن 

BW9  

  ماه 12وزن 

BW12  

 ماده

Female 
8945 4.24±0.72 20.07±4.73 26.15±5.46 31.62±5.59 36.34±6.96 

 نر

Male 
8724 4.52±0.75 21.89±5.24 28.78±6.56 36.03±6.88 40.33±7.00 

 میانگین

Mean 
17669 4.38±0.75 20.95±5.16 27.44±6.16 33.82±6.65 37.83±7.37 

 های رشد مورد بررسیمدل آماری منحنی -2جدول 

Table 2- Statistical models of studied curves 

 توابع ریاضی
Function* 

 مدل
Model 

W(t) = A × exp(−B × exp(−k × t)) 
 برودی

Broody 

W(t) = A/(1 + B × exp(−k × t)) 
 لجستیک
Logistic 

W(t) = A × (1 − B × exp(−k × t))
3
+ e 

 ون برتاالنفی
von Bertalanfy 

W(t) = A × (1 − B × exp(−k × t)) 
 گمپرتز

Gompertz 
*Wt  وزن مشاهده شده در سنt ، A  ،وزن بلوغ یا وزن مجانبیB  ،ثابت انتگرال گیریk  نرخ بلوغ وexp .عدد نپر است 

 ,A, B)پارامترهای منحنی رشد  های واریانسمولفه، AIREMLF90 (2018)افزار نرم و های مختلطبا استفاده از معادله مدل

K )(.1)مدل  بودند و سن مادر تولد، تیپ تولد، سال و ماه بره اثرات ثابت شامل جنسیت .تخمین زده شدند 

𝒚                                                                        : 1مدل  = 𝐗𝐛 + 𝐙𝐚 + 𝐞 

y =،بردار مشاهدات فنوتیپی مربوط به پارامترهای منحنی رشد b =بردار اثرات ثابت مربوط به ضرایب ثابت ماتریس X ،a = بردار

  بردار تصادفی اثرات باقیمانده.= e ژنتیکی،اثرات مستقیم 
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 نتایج

 kگیری مدل( و نرخ بلوغ یا )مقدار ثابت انتگرال bیا وزن بلوغ برآورد شده حیوان،  a ،رشدمنحنی برآورد شده پارامترهای 

 آورده شده است.  3جدول های مختلف به تفکیک جنس در مدلدر 

 هابه تفکیک جنسمدل Kو  A، Bبرآورد پارامترهای  -3جدول 

Table 3- Estimation of A, B and K parameters of models for each sex 

 (SE±) فراسنجه

Parameter  (±SE) 

 مدل
Model 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 

a= 44.737 (0.168) 

b = 2.082 (0.018) 

k = 0.012 (0.0001) 

a= 36.038 (0.108) 

b = 1.983 (0.019) 

k = 0.016 (0.0002) 

 گمپرتز
Gomperz 

a = 42.694 (0.136) 

b = 5.238 (0.100) 

k = 0.0196 (0.0002) 

a = 34.897 (0.093) 

b = 5.459 (0.112) 

k = 0.025 (0.0003) 

کیلجست  
Logistic 

a = 50.130 (0.314) 

b = 0.90 (002) 

k = 0.0006 (0.0001) 

a = 38.399 (0.164) 

b = 0.884 (0.002) 

k = 0.008 (0.0001) 

 برودی
Broody 

a= 45.907 (0.193) 

b= 0.502 (0.003) 

k= 0.010 (0.0001) 

a= 36.619 (0.118) 

b= 0.493 (0.003) 

k= 0.013 (0.0001) 

 ون برتاالنفی
von Bertalanfy 

a   ،وزن بلوغ یا وزن مجانبیb گیری، ثابت انتگرالk نرخ بلوغ 

آورده شده  2و  1های مختلف به تفکیک جنس در نمودارهای بینی شده بدن در مدلهای وزن واقعی بدن و وزن پیشمنحنی

اند به خوبی وزن بدن گوسفندان های غیرخطی مورد مطالعه در این پژوهش توانستهشود، مدلهمانطور که مشاهده میاست. 

 کردی را برازش نمایند.

 

 های مادهدر بره  غیرخطی مختلفهای مدلواقعی و برازش شده با رشد  منحنی بینی: پیش1نمودار 
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 نرهای در بره غیرخطی مختلف های مدلواقعی و برازش شده با رشد  بینی منحنی: پیش2نمودار 

در ها پارامترهای مدل پذیریوراثتاجزاء واریانس و مقادیر ، برآورد برای حیوانات پس از برازش انفرادی پارامترهای مدل

 آورده شد.  5ول ددر جبین این پارامترها های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی همبستگیو  4جدول 

 راثت پذیری پارامترهای منحنی رشداجزاء واریانس و و برآورد -4دول ج
Table 4- Estimation of variance components and heritability of curves' parameters 

 برودی
Broody 

 گمپرتز
Gompertz 

 لجستیک
Logistic 

 ون برتاالنفی
von Berntalanfi 

 مولفه واریانس
Variance 

component 

 فراسنجه
Param

eter 
5.464 3.8953 6.824 5.824 𝜎𝑎

2 

a 
76.560 73.323 63.566 105.250 𝜎𝑒

2 

82.024 77.218 70.390 111.070 𝜎𝑝
2 

0.067±0.021 0.050±0.018 0.097±0.024 0.052±0.017 ℎ2 

0.141 × 10−3 
0.571
× 10−2 

0.200 0.114 × 10−3 𝜎𝑎
2 

b 
0.642 × 10−3 

0.478
× 10−1 

2.381 0.181 × 10−2 𝜎𝑒
2 

0.784 × 10−3 
0.536
× 10−1 

2.581 0.192 × 10−2 𝜎𝑝
2 

0.1803±0.0273 0.107±0.024 0.077±0.021 0.059±0.018 ℎ2 

0.233 × 10−5 
0.141
× 10−5 

0.581 × 10−5 0.195 × 10−5 𝜎𝑎
2 

k 
0.106 × 10−3 

0.118
× 10−3 

0.155 × 10−3 0.110 × 10−3 𝜎𝑒
2 

0.108 × 10−3 
0.120
× 10−3 

0.161 × 10−3 0.112 × 10−3 𝜎𝑝
2 

0/0214±NAN 
0.0118±NA

N 
0.0361±0.1857 × 10−6 0.017±0.507 × 10−7 ℎ2 

 a  ،وزن بلوغ یا وزن مجانبیb  ،ثابت انتگرال گیریk نرخ بلوغ ،σ𝑎
σ𝑒واریانس ژنتیک افزایشی،   2

σ𝑝واریانس باقیمانده،  2
 2hواریانس فنوتیپی،  2

 پذیریوراثت

 بحث

عوامل تاثیر بیشتر  هدندهکه نشانبود بررسی شده در پژوهش کنونی کممدل  4در هر  Bو  Aی پذیری پارامترهاوراثت

توان متوسط گزارش شده است که میکم تا ها در حد پذیریوراثتدر سایر مقاالت  .ت استاروی این صف غیرژنتیکی افزایشی
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به  Kو  A ،Bبرودی در گوسفند گیالنی برای مقادیر  رشد تحت مدل پذیری پارامترهای منحنیوراثتاشاره نمود.  ذیل مواردبه 

-Ghavi-hossein)با نتایج این تحقیق مطابقت داشت  Kکه در خصوص پارامتر برآورد شد 039/0و  23/0، 39/0ترتیب 

Zadeh, 2015a.)  مقادیرA ،B  وK  13/0به ترتیب به روش نمونه برداری گیبس و معادله منحنی برودی، برای نژاد شال ،

پذیری پارامترهای منحنی ر گوسفند بلوچی وراثت(. دGhavi-hossein-Zadeh, 2015bت )ساه گزارش شد 19/0و  15/0

مقادیر  (.Saghi et al., 2012برآورد شد ) 10/0و  18/0، 33/0به ترتیب  Kو  A ،B مدل گمپرتز برای مقادیر تحت رشد

در . (Abegaz et al., 2010شده است )برآورد  14/0و  18/0، 29/0در گوسفند هورو به ترتیب  Kو  A ،Bپذیری وراثت

 04/0و  14/0، 08/0به ترتیب  Kو  A ،Bپذیری پارامترهای کردی انجام شد، مقدار وراثتگوسفند تحقیقی که روی نژاد 

در  Kو  A ،Bپذیری مقادیر میزان وراثت. (Mohammadi et al., 2019)که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت برآورد شد

 ,Ghavi-hossein-Zadehگزارش شده است ) 29/0و  24/0، 21/0نژاد مغانی با مدل بهینه لجستیک به ترتیب گوسفند 

-Ghavi)بود که با برخی مقاالت همخوانی  B پارامترپذیری کمتر از وراثت پژوهش کنونیپذیری وزن بلوغ در وراثت(. 2017

hossein-Zadeh, 2015b؛Ghavi-hossein-Zadeh, 2017 Mohammadi et al., 2019 ) و با برخی نتایج مغایرت

(Bathaei and Leroy, 1998  ؛Lamb et al., 2006 ؛Ghavi-hossein-Zadeh, 2015a؛Abegaz et al., 2010 ؛Saghi 

et al., 2012 ).تواند به دلیل دیرتر رسیدن پذیری وزن بلوغ میباال بودن میزان وراثتگزارش شده است که در پژوهشی  داشت

گوسفند، تنوع ژنتیکی داخل به بلوغ و کاهش تاثیرات محیطی روی برآورد این پارامتر باشد، اگرچه عوامل مختلفی مانند نژاد 

-Ghaviتوانند روی مقادیر برآوردها تاثیر داشته باشند )جمعیتی، مدیریت، شرایط محیطی و نوع روش برآورد پارامتر، می

hossein-Zadeh and Ardalan, 2010 .) باال بود و در نتیجه به برای تمام صفات واریانس باقیمانده  مقدار، پژوهش کنونیدر

بدیهی است، به منظور  برآورد شد.پایین  هاپذیریمقادیر وراثتدلیل پایین بودن سهم واریانس ژنتیکی از واریانس فنوتیپی، 

با افزایش تعداد رکورد امکان پذیر لزوما نه که  بیشتر شودپذیری یا باید میزان واریانس ژنتیک افزایشی، افزایش مقدار وراثت

رسید، یا باید مقدار واریانس محیطی کاهش یاید که از طریق بهبود شرایط محیطی امکان به صحت باال توان می گرچها است

 پذیر خواهد بود. 

 محیطی بین پارامترهای منحنی رشد ،فنوتیپی وهای ژنتیکیهمبستگی -5جدول 

Table 5- Genetic, phenotypic and environmental correlations betweengrowth curves' parameters 

A-B A-K B-K  

𝑟𝑔 𝑟𝑒 𝑟𝑝 𝑟𝑔 𝑟𝑒 𝑟𝑝 𝑟𝑔 𝑟𝑒 𝑟𝑝  

0.35±0.18 0.720.011 0.67±0.02 -0.66±0.31 -0.31±0.02 -0.32±0.01 -0.72±0.07 -0.38±0.19(e-5) -0.39±0.01 

B r o o d y
 

-

0.16±0.32 
0.62±0.01 0.56±0.01 -0.27±0.49 -0.29±0.02 -0.29±0.01 0.06±0.36 -0.19±0.02 -0.18±0.01 G o m p e rt z 

-

0.21±0.22 
0.40±0.02 0.35±0.01 -0.6±0.22 -0.28±0.02 -0.31±0.01 0.33±0.25 0.04±0.02 0.05±0.01 L o g e st i c 

-

0.36±0.45 
0.72±0.01 0.66±0.01 -0.52±0.37 -0.31±0.02 -0.31±0.01 -0.25±0.08 -0.28±0.01 -0.27±0.01 V o n

 

B e r n t a l a n f y
 

pr ،همبستگی فنوتیپی :er ،همبستگی محیطی :grهمبستگی ژنتیکی : 
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مدل گمپرتز( تا در  A-Bبین ) -0.1644از منحنی رشد  بین اجزاء پارامترهایهمبستگی ژنتیکی ، پژوهش کنونیدر 

در  B-Kدر مدل برودی و   A-Bمورد همبستگی ژنتیکی بین  درمدل برودی( متغیر بود و بجز در  A-Bبین + )0.3477

 (. 5ها منفی بود )جدول ، در تمام مدلهای گمپرتز و لجستیکمدل

گزارش  -31/0مقدار  B-Kو  -A-K 41/0، 41/0مثبت و  A-Bمقدار همبستگی ژنتیکی بین روی نژاد شال  پژوهشیدر 

ار بود اما دمثبت و معنیA-B (86/0 ) در گوسفند بلوچی، همبستگی ژنتیکی بین .(Ghavi-hossein-Zadeh, 2015b) شد

های برآوردهای همبستگی (.Saghi et al., 2012دار نبودند )معنی B-K (17/0-)( و 21/0) A-Kی ژنتیکی هاهمبستگی

 ,Ghavi-hossein-Zadehبرآورد شده است ) -01/0و  03/0، 57/0در گوسفند گیالنی به ترتیب  B-K و A-B ،A-Kژنتیکی

2015a.)  همبستگی ژنتیکیA-B  های برآورد شد، در حالی که همبستگی 48/0با استفاده از مدل برودی در گوسفند کردی

دار بودند معنی از لحاظ آماریگزارش شد و تمام مقادیر  -28/0و  -22/0در این نژاد منفی و به ترتیب  B-K و A-Kژنتیکی 

(Mohammadi et al., 2019 .)Abegaz ( 2010و همکاران )توسط معادله گوسفند نژاد هورو منحنی رشد   سازیبا مدل

در نژاد این در حالی است که  گزارش کردند. 25/0و  -07/0، 39/0را  B-Kو   A-B،A-K برودی، میزان همبستگی ژنتیکی

ذکر (95/0) دارمعنیو بسیار باال  B-K( و -4/0) دارو معنی متوسط A-K(، -12/0کم ) A-B ژنتیکی  مقادیر همبستگیمهربان 

 . (Bathaei and Leroy, 1998شده است )

وزن بلوغ احتماال از نظر ژنتیکی تحت کنترل بخشی از کند که بیان می A-Bهمبستگی ژنتیکی مثبت بین پارامترهای 

و حیوانات با وزن تولد باالتر، وزن بلوغ بیشتری دارند  (Abegaz et al., 2010افزایش وزن بعد از تولد قرار دارد )

(Mohammadi et al., 2019) . همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی متوسط و منفی بینA-K های بررسی شده در در تمام مدل

دهنده ارتباط منفی بین سرعت رسیدن بلوغ و وزن بلوغ است و از طرفی بیانگر این امر است که احتماال نشان  پژوهش کنونی

و امکان  (Ghavi-hossein-Zadeh, 2015bفیزیولوژیکی و ژنتیکی مشترکی بین این دو صفت وجود دارد ) ساز و کارهای

. به عبارتی، با انتخاب حیوانات با (Kheir Abadi and Rashidi, 2018بهبود همزمان برای این دو صفت میسر نیست )

 Kheirabadiها نیز ذکر شده است )سرعت رشد باالتر، وزن در زمان بلوغ کمتر خواهد بود. این مطلب در نتایج سایر پژوهش

and Mohammadi, 2017  ؛Beiranvand et al., 2017;  ؛Mohammadi et al., 2019.) 

متوسط و منفی  A-K( اما بین 6684/0تا  3472/0ها مثبت و باال بود )از در تمام مدل A-Bمقدار همبستگی فنوتیپی بین 

 ژنتیکی های مثبتهمبستگی (.5)جدول  (-3875/0+ تا 0549/0) منفی بوداکثرا پایین و  B-K و بین (3193/0تا  2917/0)

کند که حیوانات با بیان می این تحقیقمدل برودی در  A-Bمتوسط و باال بین پارامترهای ( 6684/0)و فنوتیپی  (3477/0)

 (.Ghavi-hossein-Zadeh, 2017) ددارنوزن تولد باالتر وزن بلوغ بیشتری 
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و  -26/0، 30/0در این نژاد  B-Kو  A-B ، A-K فنوتیپی بررسی منحنی رشد گوسفند شال نشان داد که میزان همبستگی

(. در گوسفند بلوچی، همبستگی Ghavi-hossein-Zadeh, 2015bا استفاده از مدل برودی برآورد شده است )ب -48/0

دار منفی و معنی B-Kو ( 47/0)دار عنیممثبت و  A-Kهای فنوتیپی همبستگیاما ( معنی دار نبود 21/0) A-B فنوتیپی بین

 B-K و A-B (47/0 ،)A-K (49/0- )های فنوتیپی در گوسفند گیالنی همبستگی (.Saghi et al., 2012بود )( -44/0)

ررسی بنتایج گزارش  (.Ghavi-hossein-Zadeh, 2015a) همخوانی دارد پژوهش کنونیکه با  برآورد شده است( -28/0)

به ترتیب  B-K و A-B ،A-Kهای فنوتیپی فند کردی حاکی از آن بود که میزان همبستگیسروی پارامترهای منحنی رشد گو

 (.Mohammadi et al., 2019) برآورد شده است 13/0و  -24/0، 51/0

Abegaz  ( میزان همبستگی فنوتیپی 2010و همکاران )A-B برای  25/0(، 04/0) نزدیک صفررا از گوسفند نژاد هورو  در

B-K  رهای برای پارامت -36/0و متوسط منفیA-K .گزارش کردندBathaei  و Leroy (1998همبستگی ) های فنوتیپی

که بجز در  گزارش کردند -69/0و  -45/0، -2/0به ترتیب  B-kو  A-B ،A-Kپارامترهای منحنی رشد نژاد مهربان را برای 

 .دار بودندبقیه مقادیر معنی A-Bمورد 

در مدل  A-B) 7206/0در مدل گمپرتز( تا  B-K) -1937/0محیطی بین پارامترهای مدل این تحقیق از میزان همبستگی 

 به دست آمد با نتایج پژوهش کنونی بین صفاته در های محیطی متوسط و باالیی کهمبستگی (.5برودی( متغیر بود )جدول 

و  -57/0، 62/0 لاشدر گوسفند  B-Kو  A-B ،A-Kحیطی بین پارامترهای مها مطابقت دارد. میزان همبستگی سایر پژوهش

سایر  (. درGhavi-hossein-Zadeh, 2015bاین تحقیق همخوانی دارد ) A-Bجه همبستگی برآورد شد که با نتی -51/0

های ( همبستگیMohammadi et al., 2019کردی ) و( Ghavi-hossein-Zadeh, 2015aنژادهای گوسفند مانند گیالنی )

 اما (16/0، -26/0، -/52در برابر  -32/0، -52/0، 48/0منحنی رشد باال بود ) B-Kو  A-B ،A-Kمحیطی بین پارامترهای 

 (. Ghavi-hossein-Zadeh, 2017گزارش شده است ) 13/0 و -17/0، 14/0انی به ترتیب، ها در نژاد مغمیزان این همبستگی

دهد که با انتخاب نشان می پژوهش کنونیهای مورد بررسی در همبستگی ژنتیکی متوسط به باال بین پارامترهای مدلوجود 

 ,Ghavi-hossein-Zadeh؛ Saghi et al., 2012مورد انتظار خواهد بود ) هاپارامتریر سابهبود  منحنی رشد، برای یک پارامتر

2015aکند که با تغییر یک پارامتر نباید انتظار زیادی (. از طرف دیگر، پایین بودن میزان همبستگی بین دو پارامتر بیان می

ی مورد هادر تمام مدل A-Bهای محیطی بین همبستگی(. Ghavi-hossein-Zadeh, 2015aبرای بهبود صفت دیگر داشت )

، گوسفندان با وزن اولیه بیشترانتظار داشت که  وانتیباال و مثبت بود. یعنی با بهبود شرایط محیطی م بررسی در این تحقیق

دارد بهبود شرایط محیطی در مراحل اولیه رشد روی مراحل بعدی تاثیر مثبت  ؛ به عبارتیداشته باشند وزن بلوغ باالتری

(Ghavi-hossein-Zadeh, 2017.) های محیطی بین این در حالی است که همبستگیA-K  وB-K ها منفی در تمام مدل
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تواند اثر کند که بهبود شرایط مدیریتی برای بلوغ زودرس نمیبیان می A-Kبرآورد شد. منفی بودن همبستگی محیطی بین 

 (. Ghavi-hossein-Zadeh, 2015a ،Ghavi-hossein-Zadeh, 2017مثبتی روی وزن بلوغ داشته باشد )

 نتیجه گیری

پذیری پارامترهای منحنی رشد )بدون توجه به نوع معادله نشان داد که با توجه به مقادیر پایین وراثت پژوهش کنونینتایج 

رکورد برداری به  ،و صحت باال یابی به پیشرفت ژنتیکی قابل قبولمنحنی در نظر گرفته شده برای برآورد پارامترها(، برای دست

همچنین، با توجه  است.نیاز هر قوچ و میش و بهبود شرایط محیطی  ازاءبه  صفات وزن بدن در واحد زمان تعداد بیشتری بره

با انتخاب حیوانات با وزن تولد باالتر به طور بالقوه انتظار داریم که مشکالت ، A-Bهمبستگی ژنتیکی مثبت بین پارامترهای به 

های برای ظهور پتانسیل ژنتیکی گوسفند نژاد کردی، شرایط محیطی و استراتژیاز طرف دیگر، زایی بروز پیدا کند. سخت

وزن تولد بیشتر، وزن بلوغ  توان انتظار داشت گوسفندان بامیاست که مدیریتی باید مهیا شود و با بهبود شرایط محیطی 

 تواند اثر مثبتی روی وزن بلوغ داشته باشد.دیریتی برای بلوغ زودرس نمیبهبود شرایط م اگرچهباالتری داشته باشند؛ 

دهنده ارتباط نشان پژوهشهای بررسی شده در این در تمام مدل A-Kژنتیکی و فنوتیپی متوسط و منفی بین  هایهمبستگی

  .منفی بین سرعت رسیدن بلوغ و وزن بلوغ است
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Abstract  

The aims of this study were to estimate variance components, prediction of genetic parameters and 

correlations of growth curve parameters of nonlinear models such as Broody, Gompertz, Logistic and 

von in Kurdi sheep breed. Data comprised of 17659 body weights from birth to yearling of 5074 lambs 

belonging to 162 rams and 1968 ewes from 1996 to 2013. Growth parameters were estimated by 

NLIN procedure of SAS V.9.4., and parameters including A, B and K were calculated by individual fit 

according to the sex of the animal. Variance components were estimated by a mixed model of 

BLUPF90 and considering the influences of fixed effect including sex, birth type, year and month of 

birth. Heritability of mature weight was low in all models (0.05 to 0.09) and showed the low 

participation of genetic variance from the phenotypic variance. Therefore, to achieve the desired 

genetic gain and high accuracy, more records of lamb growth parameters are required for each ewe 

and ram, as well as, the improvement of environmental circumstances. Regarding high positive genetic 

and environmental correlations of A-B, it is expected that selection of animals with higher birth weight 

or improving the environmental circumstances, lead to a height mature weight, which needs more 

investigation over the increasing of lambing ease. The medium and negative genetic and phenotypic 

correlations between A-K imply the negative relationship between the mature rate and weight. 

Key words: nonlinear model, growth curve, genetic correlation, heritability. 

 


