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 چکیده

 هادام یکیژنت یابیکارامدتر ارز یهابرنامه نیتدوتوان برای را می دو جنس های ژنتیکی در بروز صفات بینوجود تفاوت

وزن شش ماهگی  بررسی وجود دو شکلی جنسی در صفات وزن تولّد، وزن شیرگیری و با هدف پژوهش کنونی کار برد.به

های آوری شده طی سالو رکوردهای جمعای ، با استفاده از اطالعات شجرههانژاد کرمانی و واکاوی ژنتیکی آن های نر و مادهبره

دو شکلی  ادیرمق انجام شد.در ایستگاه اصالح نژاد گوسفند کرمانی، واقع در شهرستان شهربابک، استان کرمان  1392تا  1372

ترتیب های ماده تعریف شد، در زمان تولّد، شیرگیری و شش ماهگی بههای نر به برهمیانگین وزن برهنسبت صورت جنسی، که به

از شش مدل حیوانی دو صفته، که ترکیبات مختلف اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی  مدند.دست آبه 13/1و 09/1، 04/1

به این استفاده شد.  صفات نتیکی دو شکلی جنسیژ واکاویبرای افزایشی مادری و محیط دائمی مادری را در بر داشتند، 

های دو صفتی برازش شده برای هر عنوان یک صفت مجزا در نظر گرفته شد و مدلبه های نر و مادهبرهمنظور، هر صفت در 

در  های تولّد، شیرگیری و شش ماهگیپذیری مستقیم وزنوراثت ( با هم مقایسه شدند.BICصفت با معیار اطالع بیزی )

های ژنتیکی همبستگی برآورد شدند. 23/0و 36/0، 10/0ترتیب های ماده بهرهو در ب 32/0و  35/0، 11/0ترتیب نر به هایبره

برآورد شدند.  00/1و  93/0، 92/0ترتیب های نر و ماده بهوزن تولّد، شیرگیری و شش ماهگی در برهجنسی برای مستقیم بین 

های های نر و ماده کرمانی توسط ژنصفات مورد بررسی در بره داد کههای ژنتیکی مثبت و باال نشان وجود این همبستگی

های ژنتیکی بین جنسی مثبت و باال برای صفات مورد همچنین با توجه به وجود همبستگیشوند. مشترک بسیاری کنترل می

های ماده ت در برههای نر برای صفات مورد مطالعه سبب ایجاد پاسخ همبسته مثبتوان نتیجه گرفت انتخاب در برهمی بررسی

 گردد.نژاد کرمانی می

 .گوسفند و شکلی جنسی، وراثت پذیری، صفات رشد دو کلمات کلیدی:

 شماره صفحات
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 مقدمه

های نر و ماده یک گونه معین های فنوتیپی مانند وزن بدن در جنسصورت تفاوت در ویژگیتوان بهدو شکلی جنسی را می

برای ایفای  هاتولید مثلی هر یک از دو جنس سبب انتخاب افتراقی در آنهای تفاوت در نقش. (Badyaev, 2002)تعریف کرد 

اگر بین  (.Darwin, 1871گردد )می هاآن و دو شکلی جنسی در های فنوتیپیو در نتیجه تنوع در بروز ویژگی هابهتر نقش آن

های کارامدتر تدوین برنامههایی برای وتتوان از وجود چنین تفاهای ژنتیکی در بروز صفات وجود داشته باشد میدو جنس تفاوت

تی مجزا، صورت صفنس بههر ج ، با در نظر گرفتن هر صفتهابر اساس جنس آن هاها و صفات اقتصادی آنارزیابی ژنتیکی دام

صفات،  وراثتیهای جنسی موثر در الگوهایی در واقع در صورت وجود تفاوت. (Ghafouri-Kesbi et al., 2015)بهره گرفت 

وزن بدن در  (. ,1996Falconer and Mackay) بهره برد1های اصالح نژادی مختص جنس، از انتخاب واگرا توان با برنامهمی

-Ghafouri) استها در دامهای دوشکلی جنسی شناخته شده ترین نمونهنشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند، یکی از 

(Kesbi et al., 2015.  ایرانی آن در صفات رشد برخی از نژادهای گوسفند ژنتیکی  واکاویوجود دو شکلی جنسی و بررسی

ایران بلک ، (Ghafouri-Kesbi and Notter, 2016)افشاری ، (Ghafouri-Kesbi et al., 2015)مانند نژاد زندی 

(Ghafouri-Kesbi and Baneh, 2018)  و بلوچی(Noorian et al., 2021)  و نیز برخی نژادهای بز ایرانی مانند نژاد مرخز

( Baneh et al., 2021 )( و نژاد کرکی رائینیMokhtari et al., 2022 ).نتایج حاصل از این  کلی،طوربه انجام شده است

ها مقادیر مثبت و مورد صفات رشد، همبستگی ژنتیکی بین جنس دو شکلی جنسی درمشاهده نشان داد که با وجود  هاپژوهش

 شود.س سبب بهبود صفات در جنس دیگر میباالیی هستند و انتخاب در یک جن

شود. ر استان کرمان پرورش داده میعمدتاً دشمی بومی ایران است که پ-گوسفند کرمانی از جمله نژادهای دو منظوره گوشتی

 شده است.نهای ژنتیکی آن در صفات رشد گوسفند کرمانی انجام جنبهبررسی وجود دو شکلی جنسی و  تا کنون پژوهشی برای

نژادی کارامد  در صورت وجود دو شکلی جنسی در بروز صفات رشد گوسفند کرمانی لزوم توجه به آن در تدوین یک برنامه اصالح

ی و تجزیه و وهش کنونی بررسی وجود و میزان دو شکلی جنسبرای بهبود ژنتیکی این نژاد ضروری است. بنابراین، هدف از پژ

 تحلیل ژنتیکی آن در برخی صفات رشد گوسفند کرمانی است.

 مواد و روش ها

نژاد کرمانی  های نر و مادهوزن شش ماهگی بره با هدف بررسی وجود دو شکلی جنسی در صفات وزن تولّد، وزن شیرگیری و

در ایستگاه اصالح نژاد  1392تا  1372های آوری شده طی سالای و رکوردهای جمعها، از اطالعات شجرهو واکاوی ژنتیکی آن

سه  ها، رکوردهای خارج از دامنهویرایش داده طی گوسفند کرمانی، واقع در شهرستان شهربابک، استان کرمان استفاده شد.

                                                           
1 Divergent selection 
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 نامعلومد د و تاریخ تولّهایی با مادر نامعلوم و جنسیت، تیپ تولّعالوه، رکوردهای برهحذف شدند. به انگینمیاطراف   انحراف معیار

 ارائه شده است. 1ها در جدول ار توصیفی صفات به تفکیک جنس برهآم نیز حذف شدند.

هایی که در گونهصورت صفتی جداگانه در نظر گرفته شد. های نر و ماده بههر صفت در برهبرای تعیین دو شکلی جنسی، 

میانگین وزن افراد نر به میانگین وزن نسبت صورت ها است مقدار دو شکلی جنسی صفات وزن بدن بهتر از مادهجثه نرها بزرگ

های ماده برهنر از  هایبرهعنوان مثال، در گوسفند که وزن به. (Lovich and Gibbons, 1992)گردد افراد ماده محاسبه می

های های نر به میانگین وزن بدن برهیانگین وزن بدن برهصورت متر است دو شکلی جنسی برای وزن بدن در هر سن خاص بهبیش

در پژوهش کنونی نیز مقدار دو شکلی جنسی برای هر صفت با استفاده از همین تعریف گردد. ماده در آن سن، محاسبه می

 محاسبه شد.

 کرمانینژاد های نر و ماده در برهمورد بررسی  رشدآمار توصیفی صفات  :1جدول 

Table 1. Descriptive statistics of the studied growth traits in male and female lambs of Kermani breed 

Item 

 صفت )کیلوگرم(
Trait (kg) 

 وزن تولّد
Birth weight 

 وزن شیرگیری
Weaning weight 

 وزن شش ماهگی
Six months weight 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 تعداد رکورد
No. of records 

1418 1326 1282 1243 963 987 

میانگین ±انحراف معیار  
Mean ± S.D. 

3.34 ± 0.49 3.20 ± 0.46 20.36 ± 5.26 18.63 ± 4.42 24.41 ± 5.04 21.65±4.12 

 کمینه
Min. 

2.10 2.05 6.00 5.60 8.00 11.30 

 بیشینه
Max. 

4.80 4.47 36.00 33.00 42.50 40.00 

 ضریب تعییرات )درصد(
C.V. (%) 

14.67 14.37 25.83 24.07 20.65 18.45 

بره بر صفات مورد نظر در هر جنس از ( BT)و تیپ تولد ( BY)، سال تولّد (DA) تاثیر اثرات ثابت سن مادربرای بررسی 

عنوان متغیّر وزن شیرگیری و وزن شش ماهگی نیز به ثبتاثر سن بره در زمان  .SAS (SAS, 2004)نرم افزار  GLMرویه 

  ترتیب برای صفات وزن شیرگیری و وزن شش ماهگی آزمون گردید.کمکی خطی به

 وزن تولد استفاده شد:از مدل آماری زیر برای بررسی اثر عوامل ثابت بر 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝐷𝐴𝑖 + 𝐵𝑌𝑗 +  𝐵𝑇𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 :                                                                                 1رابطه   

 از مدل آماری زیر برای بررسی اثر عوامل ثابت بر وزن شیرگیری و وزن شش ماهگی استفاده شد:

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝐷𝐴𝑖 + 𝐵𝑌𝑗 +  𝐵𝑇𝑘 + 𝑏 (𝐴𝑔𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 −  𝐴𝑔𝑒̅̅ ̅̅ ̅) +  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 :                                            2رابطه   

ساله(،  7تا  2سطح )  6سن مادر در امین  iاثر  iDAمیانگین جامعه،  𝜇، مقدار مشاهده برای هر صفت ijklyباال،  هایدر مدل

jBY  اثرj  (، 1392تا  1372سطح ) 21امین سال تولد درkBT  اثرK  سطح )تک قلو و دو قلو( 2امین تیپ تولد در ،b  ضریب
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𝐴𝑔𝑒̅̅سن در زمان ثبت رکورد،  ijklAge، تابعیت وزن بدن از سن مربوطه ̅̅ اثر  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙میانگین سن شیرگیری و یا شش ماهگی و  ̅

 باشند.خطای تصادفی می

ژنتیکی دو شکلی جنسی بر هر یک از صفات، شش مدل دام  واکاویپس از تعیین اثرات ثابت تاثیرگذار بر هر صفت، برای 

دو صفتی زیر که در بر گیرنده ترکیبات مختلف اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری و محیط دائمی مادری 

 بودند برای هر صفت برازش شدند:

[
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1مدل    
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Cov(a,m)=0  3مدل  
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Cov(a,m)=A𝜎𝑎𝑚  4مدل  
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Cov(a,m)=0  5مدل  
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Cov(a,m)=A𝜎𝑎𝑚  6مدل  

بردار مشاهدات مربوط  y .جنس نر و ماده هستندصفت مورد نظر در دهنده ترتیب نشانبه 2و  1های های باال، اندیسدر مدل

ترتیب بردارهای مربوط به اثرات ثابت، ژنتیکی افزایشی مستقیم، محیط به eو  b ،a ،c ،m، هر صفت در هر یک از دو جنسبه 

ترتیب های طرح هستند که بهماتریس mZو  X ،aZ ،peZهای مانده هستند. ماتریسری، ژنتیکی افزایشی مادری و باقیدائمی ماد

در جنس را به بردار مشاهدات در هر جنس اثرات ثابت، ژنتیکی افزایشی مستقیم، محیط دائمی مادری، ژنتیکی افزایشی مادری 

محیطی ژنتیکی افزایشی مادری، اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، های باال فرض بر این است که در مدل کنند.مرتبط میمربوطه 

Aσaهای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ماندهدائمی مادری و باقی
2 ،Aσm

2 ،Ipeσpe
Inσeو   2

ماتریس روابط  A. دارند 2

σa، کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری amσخویشاوندی و 
σmواریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم،  2

واریانس  2

σpeژنتیکی افزایشی مادری، 
σe و مادریواریانس محیط دائمی  2

های ماتریس nIو  peI. دندهرا نشان می ماندهواریانس باقی 2

 ترتیب برابر تعداد مادرها و تعداد مشاهدات است.ها بههمانی هستند که ابعاد آن

 BICها از معیار اطالع بیزی یا انجام و برای مقایسه مدلWombat (Meyer, 2013 )ها با استفاده از نرم افزار برازش مدل 

ان عنوبه BICترین مقدار های آزمون شده، مدلی با کمز بین مدلادر مورد هر صفت، . (Schawarz, 1978)استفاده شد 

 شد.ژنتیکی در نظر گرفته های ترین مدل برای برآورد فراسنجهمناسب
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 نتایج و بحث

در زمان تولّد، شیرگیری و شش ماهگی )نسبت میانگین وزن بدن نرها به میانگین وزن بدن ماده ها( مقادیر دو شکلی جنسی 

مدند که روند افزایشی را از زمان تولّد تا سن شش ماهگی نشان دست آبه 13/1و 09/1، 04/1ترتیب بههای نژاد کرمانی بره

ها های نر و ماده و نیز وقوع بلوغ جنسی در آنسامانه درون ریز برهر توان تا حدودی به تفاوت دایشی را میاین روند افزدهد. می

متفاوتی بر  سازوکارهایبا  تستوسترونهای استروئیدی مانند استروژن و رمونو. ه( Piper and Ruvinsky, 1997 ) نسبت داد

بر میزان ساخت پروتئین رشد ماهیچه را رمون تستوسترون با تاثیرگذاری ودر جنس نر، ه گذارند.تاثیر میرشد افراد نر و ماده 

های بلند بر رشد تاثیر گذاشته و جثه که هرمون استروژن در جنس ماده با محدود کردن رشد استخواند در حالینکنتسریع می

های تولّد، در پژوهشی مقادیر دو شکلی جنسی وزن .(Mateescu and Thonney, 2002)د نکنتر میافراد ماده را کوچک

 برای صفاتو  (Ghafouri-Kesbi et al., 2015) 09/1و  07/1، 11/1ترتیب زندی به نژاد گیری و شش ماهگی در گوسفندشیر

گزارش  (Ghafouri-Kesbi and Notter, 2016) 14/1و  07/1ترتیب ری بههای نژاد افشاوزن تولّد و وزن شیرگیری در بره

های ، مقادیر دو شکلی جنسی وزنشکلی جنسی صفات رشد در بزهای ایرانیهای انجام شده برای بررسی دو وهشدر پژ .شدند

های ( و برای وزنBaneh et al., 2021) 14/1و  17/1، 09/1ترتیب های نژاد مرخز بهد، شیرگیری و شش ماهگی در بزغالهتولّ

( گزارش Mokhtari et al., 2022) 16/1و  14/1، 08/1ترتیب های نژاد کرکی رائینی بهدر بزغاله تولّد، شیرگیری و شش ماهگی

 شدند.

نشان داد که برای وزن تولّد، مدل در بر دارنده اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری،  BICبر اساس مقادیر ها نتایج مقایسه مدل

می مادری و ها، برای وزن شیرگیری مدل در بر دارنده اثرات ژنتیکی مستقیم و محیط دائبدون در نظر گرفتن کواریانس بین آن

اثرات  (.2هستند )جدول ترین قیم را در بر دارد، مناسببرای صفت وزن شش ماهگی مدلی که فقط اثرات ژنتیکی افزایشی مست

های در ارزیابی ژنتیکی بره ها راکه لزوم در نظر گرفتن آن های نژاد کرمانی تاثیر داشتندبرههای تولّد و شیرگیری مادری بر وزن

اد کرمانی تاثیری نداشتند که با توجه به های نژاثرات مادری بر وزن شش ماهگی بره دهد.نشان میبرای این صفات نژاد کرمانی 

 باشد.ها از مادر پس از شیرگیری موردانتظار میجدا شدن بره

 های دام دوصفتیتحت مدل رشد گوسفند کرمانیبرای صفات  BICمقادیر  :2جدول 

Table 2. The BIC values for growth traits of Kermani sheep under the investigated bivariate animal 

models 

 مدل
Model 

 صفت
Trait 

 وزن تولّد
Birth weight 

 وزن شیرگیری
Weaning weight 

 وزن شش ماهگی
Six months weight 

Model 1 -1825.06 7942.80 6640.694 

Model 2 -1846.17 7924.32 6647.792 

Model 3 -1857.28 7930.12 6642.632 
Model 4 -1828.06 7957.99 6669.77 

Model 5 -1836.23 7942.69 6664.26 
Model 6 -1807.34 7972.45 6697.18 
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ترین مناسبتحت های نر و ماده نژاد کرمانی نتیکی صفات بررسی شده در برهمقادیر برآورد شده اجزاء واریانس و پارامترهای ژ

اجزاء واریانس بین نرها و در ناهمگنی نشان داده شده،  3گونه که در جدول همان ارائه شده است. 3در جدول مدل دو صفتی 

ها بود که تر از مادهواریانس فنوتیپی هر سه صفت در نرها بیشعنوان مثال، به وجود دارد.ها برای هر سه صفت بررسی شده ماده

د، های تولّروند مشابهی در واریانس فنوتیپی وزن .اشدبمیشیرگیری و شش ماهگی مشهودتر  در صفات وزنتر بودن آن بیش

 .(Ghafouri-Kesbi et al., 2015)های نر و ماده نژاد زندی مشاهده شد برهدر شیرگیری و شش ماهگی 

های و در بره 32/0و  35/0، 11/0ترتیب به های نرهای تولّد، شیرگیری و شش ماهگی در برهوزن( 2h)وراثت پذیری مستقیم 

 یدر دو جنس اختالف یرگیرید و شهای تولّوزن هایوراثت پذیری (.3برآورد شدند )جدول  23/0و 36/0، 10/0ترتیب ماده به

زندی در پژوهشی روی گوسفند نژاد  .متفاوت استدر دو جنس  شش ماهگیپذیری وزن دارند ولی مقدار برآورد شده وراثتن

ترتیب های ماده بهو در بره 17/0و  16/0 ،08/0ترتیب های نر بهشیرگیری و شش ماهگی در بره وزن تولد، هایوراثت پذیری

تر از مقادیر برآورد شده در پژوهش طورکلی کمکه به (Ghafouri-Kesbi et al., 2015) ندبرآورد شد 09/0و  10/0، 13/0

پذیری وزن و مقادیر وراثت 29/0و  39/0ترتیب به های نر و ماده نژاد افشارید در برهپذیری وزن تولّر وراثتمقادی هستند.کنونی 

 (.Ghafouri-Kesbi and Notter, 2016)شدند گزارش  22/0و  15/0ترتیب های نر و ماده نژاد افشاری بهدر برهشیرگیری 

های ماده و در بره 05/0و  08/0 ،07/0ترتیب های نر نژاد بلوچی بهدر بره های تولّد، شیرگیری و شش ماهگیوزن وراثت پذیری

های تولّد، وزن مستقیم پذیریوراثتمقادیر ، وهشیدر پژ (.Noorian et al., 2021) شدندگزارش  09/0و  13/0، 10/0ب ترتیبه

، 21/0های ماده به ترتیب و در بزغاله 10/0و  17/0، 24/0ترتیب های نر نژاد کرکی رائینی بهدر بزغاله شیرگیری و شش ماهگی

های نر و ماده نژاد کرمانی وزن تولد در بره (2m) پذیری مادریوراثت (. et alMokhtari ,.2022گزارش شدند ) 09/0و  210

 06/0و  13/0ترتیب را به پذیری مادری وزن تولد در بره های نر و ماده نژاد بلوچیوراثت برآورد شدند. 17/0و  24/0ترتیب به

های پذیریوهشی وراثتدر پژ تر از مقادیر برآورد شده در پژوهش کنونی است.کمکه  (Noorian et al., 2021)گزارش شدند 

 ,Ghafouri-Kesbi and Baneh) ندبرآورد شد 45/0و  42/0ترتیب های نر و ماده نژاد ایران بلک بهر برهد دمادری وزن تولّ

برآوردهای نسبت واریانس اثرات محیطی دائمی مادری به  است.وهش کنونی برآورد شده در پژ ادیراز مقتر که بیش (2018

وزن شیرگیری در  𝑝𝑒2ر یدامقبودند.  11/0و  20/0ترتیب های نر و ماده بهدر بره(  𝑝𝑒2ی )واریانس فنوتیپی وزن شیرگیر

تر از که کم (Ghafouri-Kesbi and Notter, 2016)شدند گزارش  04/0و  13/0های نر و ماده نژاد افشاری را به ترتیب بره

و  16/0ترتیب های نر و ماده نژاد ایران بلک بهوزن شیرگیری در بره 𝑝𝑒2مقادیر . مقادیر برآورد شده در پژوهش کنونی هستند

 . ) Ghafouri-Kesbi and Baneh, 2018) ندشدبرآورد  19/0

های ژنتیکی همبستگی  اند.ارائه شده 4های بین جنسی برای صفات مورد مطالعه در گوسفند کرمانی در جدول همبستگی

برآورد شدند. وجود این  00/1و  93/0، 92/0ترتیب مستقیم بین جنسی برای وزن تولّد، شیرگیری و شش ماهگی به
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های مشترک های نر و ماده کرمانی توسط ژنکه صفات مورد بررسی در برهدهد ژنتیکی مثبت و باال نشان میهای همبستگی

توان نتیجه گرفت که صفات در دو جنس ساختار ژنتیکی تقریباً مشابهی دارند. اگر شوند. از این رو میبسیاری کنترل می

عنوان صفات مجزا در نظر گرفت ها را بهتوان آنتر از یک باشد میاری کمدطور معنیهمبستگی ژنتیکی بین دو صفت به

(Falconer and Mackay, 1996.) های نر و ماده نژاد زندی برای صفات وزن تولد، شیرگیری ین برههای ژنتیکی بهمبستگی

های در پژوهشی دیگر همبستگی .(Ghafouri-Kesbi et al., 2015)گزارش شدند  92/0و  92/0، 86/0ترتیب و شش ماهگی به

-Ghafouriگزارش شدند ) 99/0و  98/0ترتیب د و شیرگیری بههای نر و ماده نژاد افشاری برای صفات وزن تولّژنتیکی بین بره

Kesbi and Notter, 2016.)  دهد برآورد گردید که نشان می 83/0بین وزن تولّد دو جنس نر و ماده همبستگی ژنتیکی مادری

های نر و ماده این نژاد متفاوت است. این پارامتر برای های کرمانی تا حدودی بر وزن تولّد برهژنتیکی افزایشی مادری میش اثرات

 (Noorian et al., 2021و بلوچی ) ( Ghafouri-Kesbi and Baneh, 2018) های نر و ماده نژاد ایران بلکوزن تولّد در بره

بین وزن تولّد همبستگی محیط دائمی مادری  ز مقدار برآورد شده در پژوهش کنونی است.تر اکه بیشگزارش شده است  99/0

های نر و های کرمانی بر وزن تولّد برهدهد اثرات محیط دائمی مادری میشبرآورد گردید که نشان می 99/0 دو جنس نر و ماده

های نر و ماده نژاد ایران بلک به همبستگی محیط دائمی مادری بین وزن شیرگیری برهمقادیر ماده این نژاد مشابه است. 

که با  شدندگزارش ( Noorian et al., 2021) 99/0در نژاد بلوچی،  ( وGhafouri-Kesbi and Baneh, 2018) 00/1میزان

 دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد.برآورد به

 های نر و ماده نژاد کرمانیو پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در بره: برآورد اجزاء واریانس 3جدول 
Table 3. Estimates of variance components and genetic parameters for growth traits in male and female 

lambs of Kermani breed 

 صفت

Trait 

 جنسیت
Sex 

𝜎𝑎
2 𝜎𝑚

2  𝜎𝑝𝑒
2  𝜎𝑒

2 𝜎𝑝
2 ℎ2± S.E. 𝑚2± S.E. 𝑝𝑒2± S.E. 

 وزن تولّد
 

Birth weight 

 نر
Male 

0.021 0.046 - 0.125 0.192 0.11 ± 0.02 0.24 ± 0.04 - 

 ماده
Female 

0.017 0.029 - 0.120 0.166 0.10 ± 0.04 0.17 ± 0.04 - 

 وزن شیرگیری
Weaning weight 

 نر
Male 

3.647 - 2.111 4.498 10.256 0.35 ± 0.08 - 0.20 ± 0.05 

 ماده
Female 

1.760 - 0.884 4.984 7.628 0.23 ± 0.06 - 0.11 ± 0.04 

 وزن شش ماهگی
 

Six months weight 

 نر
Male 

4.532 - - 9.491 14.023 0.32 ± 0.08 - - 

 ماده
Female 

3.362 - - 5.899 9.261 0.36 ± 0.07 - - 

𝜎𝑎
2: additive genetic variance, 𝜎𝑚

2 : maternal genetic variance, 𝜎𝑝𝑒
2 : maternal permanent environmental variance, 𝜎𝑒

2: residual variance, 𝜎𝑝
2: 

phenotypic variance, ℎ2: direct heritability, 𝑚2: maternal heritability, 𝑝𝑒2: ratio of maternal permanent environmental variance to phenotypic 
variance, S.E.: standard error 
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 های بین جنسی برای صفات رشد در گوسفند کرمانی: همبستگی4جدول 
Table 4. Cross-sex correlations for growth traits in Kermani sheep 

 صفت

Traits 

مستقیمهمبستگی ژنتیکی   
Direct genetic correlation 

 همبستگی ژنتیکی مادری

Maternal genetic correlation 

 همبستگی محیط دائمی مادری

Maternal permanent environmental 
correlation 

 وزن تولّد
Birth weight 

0.92±0.16 0.83±0.14 - 

یریرگیوزن ش  

Weaning weight 
0.93±0.12 - 0.99±0.25 

یشش ماهگ وزن  

Six months weight 
1.00±0.11 - - 

 

 گیرینتیجه

که وجود  بود ماده هایبرهوزن بدن تر از د، شیرگیری و شش ماهگی بیشهای نر نژاد کرمانی در زمان تولّوزن بدن بره

های ماهگی در برههای وزن بدن در زمان تولّد، شیرگیری و شش وراثت پذیریدوشکلی جنسی در سطح فنوتیپ را تایید نمود. 

 عنوان یک صفت در هر دو جنس در نظر گرفت.ها را بهتوان آناین رو میاز  داری نداشتند.کرمانی اختالف معنی نر و ماده نژاد

توان نتیجه گرفت انتخاب های ژنتیکی بین جنسی مثبت و باال برای صفات مورد مطالعه میهمچنین با توجه به وجود همبستگی

 گردد.های ماده نژاد کرمانی میهای نر برای صفات مورد مطالعه سبب ایجاد پاسخ همبسته مثبت در برهدر بره

 سپاسگزاری

 های پژوهش  سپاسگزاری می گردد.به دلیل در اختیار گذاشتن داده از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
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