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چکيده
اين مطالعه با هدف برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات توليد مثلي در گوسفندان مهربان انجام شد .دادههاي مورد استفاده
در سالهاي  3131تا  3133از گلههاي گوسفند مهربان استان همدان جمعآوري شدند .اجزاي واريانس صفات مورد
بررسي با کمک مدلهاي دامي تک متغيره ،با روش بيشترين درستنمايي محدود شده بينياز از مشتقگيري برآورد
گرديدند .وراثتپذيري صفات سن نخستين زايش ،تعداد بره در هر زايش ،تعداد بره در هر سال و تعداد همه برههاي
متولد شده بهترتيب 0/00 ،0/00 ،0/31 ،و  0/03برآورد شدند .وراثتپذيريهاي برآورد شده براي ميانگين وزن تولد
برهها در هر زايش ،ميانگين وزن از شيرگيري برهها در هر زايش ،مجموع وزن تولد برهها در هر زايش ،مجموع وزن
تولد برهها در هر سال ،مجموع وزن تولد همه برههاي هر ميش ،مجموع وزن از شيرگيري برهها در هر زايش ،مجموع
وزن از شيرگيري بره ها در هر سال و مجموع وزن از شيرگيري همه برههاي هر ميش بهترتيب،0/03 ،0/33 ،0/00 ،
 0/09 ،0/33 ،0/09 ،0/01و  0/31بودند .برآوردهاي واريانس اثر محيطي دائمي در رابطه با صفات مورد بررسي ناچيز
بود .بههمين علت ،برآوردهاي وراثتپذيري و تکرارپذيري هر يک از صفات تقريباً با هم برابر بودند .بهنظر ميرسد که
احتماالً توجه به ميانگين وزن ازشيرگيري برهها در هر زايش و سن نخستين زايش در برنامههاي انتخاب ،روش مؤثري
براي بهبود ژنتيکي راندمان توليدمثلي در گوسفندان مهربان باشد.
واژههای کليدی  :گوسفند مهربان ،راندمان توليدمثلي ،وراثتپذيري ،تکرارپذيري
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Abstract
This study was conducted to estimate genetic parameters of reproduction traits in Mehraban sheep.
The data were collected from Mehraban sheep flocks of Hamedan province, during 1994 – 2008.
Variance components of the studied traits were estimated using univariate animal models with
derivative free approach of restricted maximum likelihood. Heritabilities of age at the first lambing,
litter size, number of lambs born per year and number of total lambs born per ewe were estimated as
0.15, 0.06, 0.04 and 0.01, respectively. Estimates of heritability for litter average birth weight, litter
average weaning weight, total litter birth weight, total lambs birth weight per year, total lambs birth
weight per ewe, total litter weaning weight, total lambs weaning weight per year and total lambs
weaning weight per ewe were 0.04, 0.17, 0.08, 0.03, 0.09, 0.11, 0.09 and 0.23 respectively.
Estimates of the variance due to permanent environmental effects were negligible for the studied
traits; therefore the estimates of heritability and repeatability for each trait were approximately
equal. It was concluded that consideration of litter average weaning weight and the age at the first
lambing, in the selection programs, is probably an effective method for genetic improvement of
reproductive efficiency in Mehraban sheep.
Key words: Mehraban sheep, Reproductive efficiency, Heritability, Repeatability

 در.)3001 شناختي توليد گوشت دارد (اکيز و همکاران

مقدمه

اين زمينه دو روش عمده بهبود شرايط محيطي

راندمان توليدمثلي يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر

(مديريت و تغذيه) و استفاده از اصالح نژاد براي بهبود

ميزان توليد محصول در حيوانات اهلي است و صفات

بازده توليدمثل ارائه گرديده است (فوگارتي و همکاران

توليد مثلي مهمترين صفات مؤثر بر سودآوري در

 استفاده از اصالح نژاد براي افزايش توانايي.)3931

.)3003 پرورش گوسفند ميباشند (هنفورد و همکاران

 به منظور بروز عملکرد باالتر صفات توليدمثلي،ژنتيکي

پژوهشگران بر اين باورند که در توليد بره يا گوساله

، مانند انتخاب داخل نژادي،با روشهاي گوناگون

، هزينه نگهداري دام ماده نسبت به کل هزينه،گوشتي

آميختهگري بين نژادها و استفاده از ژنهاي عمدهي

بسيار باالتر از هزينه مشابه در پرندگان است (بداوي

مؤثر بر صفات توليدمثلي امکانپذير است (فوگارتي و

 در مقايسه، همچنين افزايش راندمان توليدمثلي،)3939

 طرح ريزي برنامههاي انتخاب براي.)3931 همکاران

 نقش،با افزايش سرعت رشد يا کاهش چربي بدن

بهبود ژنتيکي صفات توليد مثلي نيازمند شناخت

بيشتري در کاهش هزينههاي اقتصادي و زيست

.پارامترهاي ژنتيکي اين صفات مي باشد
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بهطور کلي مطالعات محدودي در رابطه با برآورد

و مجموع وزن از شيرگيري همه برههاي هر ميش

پارامترهاي ژنتيکي صفات توليد مثلي گوسفندهاي

بودند .صفات اندازهگيري شده در هرسال به منظور در

ايراني انجام شده و در گوسفند نژاد مهربان که بومي

نظر گرفتن عملکرد توليد مثلي ميشهاي داراي دو بار

مناطق وسيعي از استان همدان است ،هيچ پژوهشي

زايش در هر سال محاسبه شدند .براي اندازهگيري

صورت نگرفته است .اين پژوهش با هدف برآورد

صفاتي شامل تعداد همه برههاي هر ميش ،مجموع وزن

پارامترهاي ژنتيکي برخي صفات توليد مثلي در

تولد همه برههاي هر ميش و مجموع وزن از شيرگيري

گوسفند نژاد مهربان و تعيين مناسبترين روش

همه برههاي هر ميش ،تنها از دادههاي مربوط به ميش-

انتخاب براي بهبود راندمان توليد مثلي در اين نژاد

هاي داراي تاريخ تولد پيش از  3131استفاده شد.

انجام گرديد.

برخي شاخصهاي آماري صفات مورد بررسي در
جدول  3نشان داده شدهاند.

مواد و روشها

عوامل ثابت مؤثر بر صفات گوناگون ،با کمک مدل

در اين بررسي از اطالعات جمعآوري شده مربوط به

خطي شناسايي شدند .عواملي که بهعنوان اثرات ثابت

 0039ميش نژاد مهربان و نتاج آنها که در سالهاي

در مدلهاي خطي تعميم يافته بررسي شدند ،شامل

 3131تا  3133از  13گله تحت پوشش واحد اصالح

اثرات گله -سال-فصل ،سن ميش هنگام زايش و

نژاد سازمان جهاد کشاورزي استان همدان جمعآوري

شماره سال زايش ميش بودند .برازش مدل خطي با

شده بودند ،استفاده شد .گلههاي تحت پوشش بهگونه-

کمک نرم افزار  SASويرايش  )3000 SAS( 9/3انجام

اي بودند که در برخي از آنها امکان ثبت مشخصات

شد.

پدر وجود داشت و در برخي ديگر تنها مشخصات

اجزاي واريانس و پارامترهاي ژنتيکي صفات توليد

مادر ثبت ميشد .دادهها شامل ويژگيهايي مانند

مثلي با کمک مدلهاي حيواني تک متغيره برآورد

شماره دام ،شماره پدر ،شماره مادر ،جنس ،تاريخ

شدند .مدل مورد استفاده براي تجزيه صفات تعداد کل

تولد ،نوع تولد (تک قلو ،دوقلو و  ،)...تاريخ زايش،

بره هر ميش ،سن نخستين زايش ،مجموع وزن تولد

شماره برهاي متولد شده ،سن ميش ،وزن بدن در

همه برههاي هر ميش و مجموع وزن برههاي

سنهاي گوناگون و مانند آنها بودند .وزن تصحيح

شيرگيري شده هر ميش به صورت زير بود:

شده براي سن  90روزگي بهعنوان وزن ازشيرگيري

(مدل :)3
y  Xb  Za  e
که در آن  yبردار مشاهدات؛  bبردار اثرعوامل ثابت

صفات توليد مثلي در نظر گرفته شدند ،شامل سن

که با توجه به تجزيه مدل خطي ،شامل اثرات گله –

نخستين زايش ،تعداد بره متولد شده در هر زايش،

سال – فصل و در مدلهاي مورد استفاده براي تجزيه

تعداد بره متولد شده در هر سال ،تعداد همه برههاي

صفات تعداد کل بره هر ميش ،مجموع وزن تولد همه

متولد شده توسط هر ميش ،ميانگين وزن تولد برهها

برههاي هر ميش و مجموع وزن برههاي شيرگيري

در هر زايش ،ميانگين وزن از شيرگيري برهها در هر

شده هر ميش ،سن هنگام نخستين زايش هستند؛ a

زايش ،مجموع وزن تولد برهها در هر زايش ،مجموع

بردار اثرات تصادفي ژنتيکي افزايشي X ،و  Zماتريس-

وزن تولد برهها در هر سال ،مجموع وزن تولد همه

هاي طرح و  eبردار اثرات تصادفي باقيمانده مي

برههاي هر ميش ،مجموع وزن از شيرگيري برهها در

باشد.

در نظر گرفته شد .صفاتي که در اين پژوهش بهعنوان

هر زايش ،مجموع وزن از شيرگيري برهها در هر سال

33

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /3سال1331

پژمان و زمانی

براي تجزيه صفات تعداد بره متولد شده در هر زايش،

زايش نيز  0/000 ±0/039برآورد گرديد که به ميانگين

ميانگين وزن تولد برهها در هر زايش ،ميانگين وزن

 0/03در برآوردهاي انجام شدهي پيش از سال 3991

شيرگيري برهها در هر زايش ،مجموع وزن تولد برهها

(فوگارتي  )3991و برآوردهاي  0/03در نژاد راسا

در هر زايش ،مجموع وزن شيرگيري برهها در هر

آراگونسا (آلتاريبا و همکاران  0/00 ،)3993در نژاد

زايش ،مجموع وزن تولد برهها در هر سال ،مجموع

بوتسيکو (کوميناکيس و همکاران  )3993و  0/011در

وزن از شيرگيري برهها در هر سال و تعداد بره متولد

مرينوس ترکيه (اکيز و همکاران  )3001نزديک است،

شده در هر سال از مدل زير استفاده شد:

اما اندکي پايينتر از برآوردهاي  0/09 ،0/33و ،0/09

(مدل :)3
y  Xb  Za  Wp  e
اجزاي اين مدل همانند مدل  3است با اين تفاوت که در

بهترتيب در نژادهاي تارگي ،سافوک و پليپي (رائو و
ناتر  ،)3000برآوردهاي  0/3در چند نژاد اروپايي

آن اثرات ثابت شامل اثرات گله – سال – فصل و سن

(روزتي و همکاران  0/09 ،)3003در نژاد کلمبيا

هنگام زايش هستند و  pو  Wبهترتيب ،بردار اثرات

(هنفورد و همکاران  )3003و  0/3در نژاد لري –

تصادفي محيط دائمي و ماتريس طرح هستند.

بختياري (وطنخواه و همکاران  )3003ميباشد.

توضيح اين نکته ضروري است که در اين مدلها اثرات

وراثتپذيري تعداد همه برههاي متولد شده هر ميش

ژنتيکي افزايشي و محيطي دائمي ،در حقيقت ،اثرات

 0/031 0/033برآورد شد که با برآورد  0/033در

ژنتيکي افزايشي و محيط دائمي ميشهاي مادر هستند.

گوسفندان نژاد بلوچي (خليلي و همکاران )3133

داده ها در نرم افزار  Excelويرايش شدند و کدگذاري

هماهنگ است .اين نشاندهنده سهم ناچيز اثرات

دوباره دامها با کمک نرمافزار شجرهپرداز( 3سرگلزايي

ژنتيکي افزايشي در کنترل اين صفت ميباشد .پايين

 )3000انجام گرفت .شجره مورد استفاده شامل

بودن وراثتپذيري صفات مربوط به تعداد بره متولد

 33333دام بود که در آنها  301پدر و  0330مادر

شده ،نشان دهنده عدم امکان بهبود اين صفات با کمک

وجود داشتند .اين اطالعات هشت نسل را شامل ميشد.

انتخاب مستقيم است.

اجزاي واريانس و پارامترهاي ژنتيکي و فنوتيپي صفات
مختلف با روش حداکثر درست نمايي محدود شده
(پترسون و تامپسون  )3933و با کمک الگوريتم بينياز
از مشتقگيري (گريزر و همکاران  )3933برآورد
گرديدند .براي اين منظور از نرمافزار WOMBAT
(مير  )3009استفاده شد.
نتايج و بحث
مقادير برآورد شده اجزاي واريانس و پارامترهاي
ژنتيکي صفات مورد بررسي در جدول  3نشان داده
شده است.
برآورد مربوط به وراثتپذيري سن نخستين زايش
 0/309 0/090بود .وراثتپذيري تعداد بره در هر
1

- Pedigree software
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جدول  -1آمارههای توصيفي صفات مورد بررسي
صفت
سن نخستين زايش

تعداد رکورد ميانگين انحراف استاندارد کمترين بيشترين
3

3010

39/33

1/93

33

30

تعداد بره در هر زايش

3330

3/30

0/10

3

0

تعداد بره در هر سال

3333

3/31

0/00

3

0

1101

3/09

0/93

3

33

تعداد همه برههاي هر ميش
ميانگين وزن تولد برهها در هر زايش

3

3900
3

ميانگين وزن از شيرگيري برهها در هر زايش
مجموع وزن تولد برهها در هر زايش
مجموع وزن تولد برهها در هر سال

3

3

مجموع وزن تولد همه برههاي هر ميش

3

مجموع وزن شيرگيري بره ها در هر زايش
مجموع وزن شيرگيري بره ها در هر سال

3

3

مجموع وزن همه برههاي شيرگيري شده هر ميش

3

0/31

1/33

3/1

3/3

0133

33/30

1/33

3/30

11

3313

0/31

3/03

3/1

33/1

3103

0/33

3/10

3/1

30/01

0913

0/03

0/00

3/1

00/1

0113

30/30

30/09

3/30

301/0

0311

31/31

33/03

3/30

301/0

3910

10/11

33/33

3/30

333/00

 :3بر حسب ماه؛  :3بر حسب کيلوگرم

مقدار برآورد شده وراثتپذيري براي ميانگين وزن

اين صفات با کمک انتخاب مستقيم احتماالً با مشکل

تولد برهها در هر زايش  0/001 ±0/011بود که با

روبرو خواهد بود.

برآورد  0/000در مرينوس ترکيه (اکيز و همکاران

وراثتپذيري ميانگين وزن از شيرگيري برهها در هر

 )3001هماهنگ است ،اما پايينتر از مقادير برآورد

زايش  0/330 ±0/010بود که با برآورد  0/30در نژاد

شده  0/31در چند نژاد اروپايي (روزتي و همکاران

کلمبيا (هنفورد و همکاران  )3003هماهنگ است ،اما

 )3003و  0/39در نژاد لري – بختياري (وطنخواه و

باالتر از برآوردهاي  0/031در مرينوس ترکيه (اکيز و

همکاران  )3003ميباشد .وراثتپذيري مجموع وزن

همکاران  )3001و  0/3در نژاد لري – بختياري (وطن-

تولد برهها در هر زايش 0/031 0/013 ،برآورد گرديد

خواه و همکاران  )3003ميباشد .مقدار وراثتپذيري

که پايينتر از برآورد  0/33در نژاد لري  -بختياري

مجموع وزن از شيرگيري برهها در هر زايش 0/001

(وطنخواه و همکاران  )3003است .اين تفاوتها را

 0/330برآورد شد که به برآورد  0/30وراثتپذيري

ميتوان به تفاوتهاي موجود در نژادها و جمعيتهاي

اين صفت در نژاد لري – بختياري بسيار نزديک است

مورد بررسي و همچنين ،مدلهاي مورد استفاده براي

(وطنخواه و همکاران  ،)3003در دامنه برآوردهاي

برآورد پارامترهاي ژنتيکي نسبت داد .وراثتپذيري

 0/01تا  0/30براي زايشهاي يک تا چهار در نژاد

مجموع وزن تولد برههاي هر ميش 0/090 0/013

بلوچي (باقري و همکاران  ،)3133باالتر از برآوردهاي

برآورد شد که در دامنه گزارشهاي مربوط به اين

 0/01تا  0/03در سه زايش نخست نژاد زندي (داديان

صفت قرار دارد (فوگارتي  .)3991پايين بودن مقادير

و همکاران  )3133و تا حدودي پايينتر از برآورد 0/33

برآورد شده وراثتپذيري صفات مربوط به وزن تولد

در چند نژاد اروپايي (روزتي و همکاران  )3003است.

برهها در اين بررسي ،نشان دهندهي اين است که بهبود

وراثتپذيري مجموع وزن از شيرگيري برههاي هر
ميش نيز  0/339 0/033برآورد شد که به برآوردهاي
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 0/39تا  0/33در سه جمعيت از نژاد مرينوس آفريقاي

وزن از شيرگيري برهها در اين بررسي باالتر از

جنوبي (اوليور و همکاران 3003؛ دوگوما و همکاران

صفات توليد مثلي ديگر بود که در اين ميان ،مجموع

 )3003هماهنگ است اما باالتر از برآوردهاي 0/310

وزن از شيرگيري همه برههاي هر ميش با وراثت-

در مرينوس غرب استراليا (کلوت و همکاران )3003

پذيري  0/339باالتر از صفات ديگر بود.

ميباشد .بهطورکلي ،وراثتپذيري صفات مربوط به
جدول -2مقادير برآورد شده اجزای واريانس و پارامترهای ژنتيکي صفات مورد بررسي
صفت
سن نخستين زايش
تعداد بره در هر زايش
تعداد بره در هر سال
تعداد همه برههاي هر ميش
ميانگين وزن تولد برهها در هر زايش
ميانگين وزن شيرگيري برهها در هر زايش
مجموع وزن تولد برهها در هر زايش
مجموع وزن تولد برهها در هر سال
مجموع وزن تولد همه برههاي هر ميش
مجموع وزن شيرگيري بره ها در هر زايش
مجموع وزن شيرگيري بره ها در هر سال
مجموع وزن شيرگيري همهبرههايهرميش

 P2

 A2

0/009
0/3303
0/3030
0/1100
0/3333
3/111
0/3310
3/009
33/003
00/910
30/301
113/09

0/013
0/0003
0/0013
0/0030
0/0330
3/303
0/0019
0/0109
3/0003
3/331
3/033
33/103

2
 EP

h2

r

─
30×0/3
130×0/3
─
130×0/31
130×0/10
130×0/3
130×0/01
─
030×0/31
130×0/33
─

0/090 ±0/309
0/000±0/039
0/003±0/039
0/033± 0/031
0/001±0/011
0/330±0/010
0/031±0/013
0/030±0/033
0/013± 0/090
0/330±0/001
0/033±0/003
0/033± 0/339

─
0/000 0/033
0/003 0/033
─
0/001 0/030
0/330 0/033
0/031 0/033
0/030 0/033
─
0/330 0/030
0/033 0/039
─

1-

2
 :  EPواريانس محيطدائمي؛  : h 2وراثتپذيري؛  : rتکرارپذيري
 :  P2واريانسفنوتيپي؛  :  A2واريانسژنتيکيافزايشي؛

تکرارپذيري صفات تکرار شونده در اين بررسي نيز در

(اکيز و همکاران  )3001نزديک است اما به طور قابل

حد پايين برآورد شدند ،بهگونهاي که پايينترين

توجهي از برآورد  0/30در نژاد لري – بختياري (وطن-

تکرارپذيري ( )0/003مربوط به تعداد برههاي متولد

خواه و همکاران  )3003پايينتر ميباشد .تکرارپذيري

شده در هر سال و باالترين تکرارپذيري ( )0/33مربوط

ميانگين وزن از شيرگيري برهاي متولد شده در هر

به ميانگين وزن از شيرگيري برهها در هر زايش بود

زايش نيز  0/33 0/033بود که به برآورد  0/30در

(جدول  .)3تکرارپذيري تعداد بره در هر زايش0/033 ،

نژاد لري – بختياري (وطنخواه و همکاران )3003

 0/000برآورد شد که به برآورد  0/039در مرينوس

نزديک است اما باالتر از برآورد  0/033در در

ترکيه (اکيز و همکاران  )3001و برآوردهاي  0/09تا

مرينوس ترکيه (اکيز و همکاران  )3001ميباشد.

 0/31در نژادهاي تارگي ،سافوک و پليپي (رائو و ناتر

برآورد تکرارپذيري مجموع وزن تولد برهها در هر

 )3003نزديک است اما پايينتر از برآوردهاي  0/33در

زايش ( )0/031 0/033نيز پايينتر از برآورد  0/3در

نژاد لري – بختياري (وطنخواه و همکاران  )3003و

نژاد لري – بختياري (وطنخواه و همکاران  )3003و

ميانگين  0/30در  10برآورد انجام شده در نژادهاي

برآوردهاي ( 0/30بداوي  )3939و ( 0/33عبدالرحمن

ديگر (فوگارتي  )3991ميباشد .تکرار پذيري ميانگين

 )3990در نژاد آواسي بود .تکرارپذيري مجموع وزن از

0/001

 0/33برآورد

وزن تولد برها در هر زايش نيز 0/030

برآورد شد که به برآورد  0/033در مرينوس ترکيه

شيرگيري برهها در هر زايش 0/030

شد که به مقدار برآورد شدهي  0/33در نژاد آواسي
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(عبدالرحمن  )3990بسيار نزديک است اما پايينتر از

بنابراين ،توجه به صفات مجموع وزن همه برههاي

برآورد  0/33در نژاد لري – بختياري (وطنخواه و

ازشيرگرفته شده هر ميش ،ميانگين وزن ازشيرگيري

همکاران  )3003بود.

برهها در هر زايش و سن نخستين زايش در برنامههاي

مقايسه نتايج بهدست آمده در اين بررسي با گزارش-

انتخاب ،احتماالً مناسبترين روش براي بهبود ژنتيکي

هاي ديگران نشان ميدهد که برآوردهاي وراثتپذيري

راندمان توليدمثلي در گوسفندان مهربان خواهد بود.

و تکرارپذيري بيشتر صفات توليد مثلي مورد بررسي

انتخاب بر اساس صفت مجموع وزن همه برههاي

در اين پژوهش ،در محدودهي برآوردهاي انجام شده

ازشيرگرفته شده هر ميش ميتواند به علت طوالني

در پژوهشهاي ديگر قرار داشتهاند ،تفاوتهاي موجود

شدن فاصله نسل سبب کند شدن رشد ژنتيکي در واحد

را ميتوان به تفاوتهاي ذاتي جمعيتهاي مورد

زمان شود که در اين رابطه ميتوان صفاتي مانند

بررسي ،اطالعات شجره و روشهاي مورد استفاده

مجموع وزن همه برههاي ازشيرگرفته شده هر ميش

براي برآورد اجزاي واريانس نسبت داد.

در سه زايش نخست يا مانند آن را مورد بررسي قرار

مقادير برآورد شده واريانس اثرات محيطي دائمي

داد .همچنين ،انجام پژوهش براي يافتن نشانگرهاي

صفات مورد بررسي بسيار ناچيز بودند .بههمين علت،

مولکولي مرتبط با صفات توليد مثلي ضروري است

وراثتپذيري و تکرارپذيري اين صفات با تقريب بسيار

زيرا انتخاب با کمک نشانگرها سبب افزايش رشد

باال با هم برابر بودند (جدول  .)3پايين بودن

ژنتيکي صفات داراي وراثتپذيري پايين ،مانند صفات

تکرارپذيري صفات توليد مثلي در اين بررسي نشان-

توليد مثلي ،خواهد شد.

دهنده همبستگي نسبتاً پايين رکوردهاي مربوط به
صفات توليدمثلي در هر فرد ميباشد ،بنابراين ،در

بحث و نتايج

رابطه با صفات توليد مثلي تکرار شونده ،تصميمگيري

صفات توليد مثلي در گوسفندان مهربان ،معموالً از

در مورد حذف يک ميش براساس يک رکورد دقت

وراثتپذيري پاييني برخوردار بودند .صفات مجموع

نسبتاً پاييني خواهد داشت.

وزن از شيرگيري همه برههاي هر ميش ،ميانگين وزن

پايين بودن وراثتپذيري صفات توليدي مثلي مورد

ازشيرگيري برهها در هر زايش و سن نخستين زايش

بررسي در اين پژوهش نشان ميدهد که اين صفات

وراثتپذيري باالتري در مقايسه با صفات ديگر داشتند.

تاحد زيادي تحت تأثير عوامل محيطي يا اثرات ژنتيکي

بهنظر ميرسد که توجه صفات ميانگين وزن

غير افزايشي قرار دارند .بنابراين ،انتخاب بر اساس

ازشيرگيري برهها در هر زايش و سن نخستين زايش

رکورد خود حيوان ،احتماالً پاسخ قابل توجهي در

در برنامههاي اصالح نژادي ،احتماالً مناسبترين روش

عملکرد توليد مثلي گوسفندان مهربان ايجاد نخواهد

براي بهبود ژنتيکي راندمان توليد مثلي در گوسفندان

نمود .تنها استثناء در اين ميان ،مجموع وزن از

مهربان خواهد بود.

شيرگيري همه برههاي هر ميش بود که وراثتپذيري
آن ( )0/339بهطور قابل توجهي باالتر از صفات توليد

سپاسگزاری

مثلي ديگر بود .همچنين ،ميانگين وزن ازشيرگيري بره-

بدين وسيله از معاونت امور دام جهاد کشاورزي

ها در هر زايش و سن نخستين زايش نيز از وراثت-

استان همدان و کارشناسان اداره اصالح نژاد آن

پذيريهاي نسبتاً باال (بهترتيب 0/33 ،و  )0/309در

سازمان براي جمعآوري و تأمين دادههاي مورد

مقايسه با صفات توليد مثلي ديگر برخوردار بودند.

1331 سال/3  شماره22  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی

پژمان و زمانی

.شود
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- صميمانه سپاسگزاري مي،استفاده در اين پژوهش
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