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 چکیده

 5861نور و   0616) رأس بور   33811بو    مربوو  صفات رشد قبل از شیرگیری  رکورد 15533 مجموع در این پژوهش از

نوژاد   ایسوگاا  اصو     2و  3هوای  از گلو   3181تا  3151 هایک  طی  سال میش بلوچی 1063قوچ و  166اد ( حاصل از م

مسوگیی   بر مبنای قرار گورتگن اجویای واریوانن ینگیاوی اتیایشوی       اسگفاد  گردید.آوری شد  بود، آباد مشهد جمع عباس

همرا  با ینگیای اتیایشی موادری و بودو     ،( دو جیء توق2ری )مدل و محیط دائمی مادمسگیی  (، ینگیای اتیایشی 3)مدل 

بهگورین  گویینش  بر اسواس  پارامگرهای ینگیای برآورد گردیدند. ( 3دل م( و با در نظر گرتگن کواریانن )1کواریانن )مدل

 بو  ترتیو    تولود  رای وز  بو  پذیری مسگیی  و مادری، وراثتنسبت واریانن محیط دائ  مادری ب  واریانن تنوتیپی ،مدل

 بو  ترتیو    و بورای اتویایش وز  روزانو     625/6، 601/6، 611/6 ب  ترتیو   برای وز  شیرگیری و 612/6، 363/6، 683/6

 گور   606/6±663/6و  268/1±156/6، 088/2±363/6 ب  ترتیو   صفات میبورینگیای روند بود.  633/6 و 630/6، 608/6

       هنود  تیییورات متبوت مبلووش ناشوی از انگرواش در جمتیوت تحوت مبالتو           ک  نشوا  د  (>63/6P)برآورد گردید  در سال

  .باشدمی
 

 گوسفند بلوچیاثرات مادری، مدل دا ، ، رشدصفات  کلیدی: گانژوا

 

 

 مقدمه

هوای  کواریوانن در برنامو    وو  نبرآورد اجویای واریوان  

چو  با بورآورد نموود     ،داردای دا  اهمیت ویژ  اص  

ی اتیایشی )در صورت اماا  غیر اتیایشوی(  هاواریانن

هووتر  )توا  چاونای توارث صفات را مبالتو  نموود   می

تتیووین صووحی    (.3110امووا  جمتوو  کاشووا    و  2633

های ینگیای پارامگرهای ینگیای و اهمیت نسبی اثر ساز 

نژادهوای بوومی، بلاو  بورای      ظن  تنها برای حفو  ،مرگلف

نوژادی، در   اصو   هوای  تتیین اهداف و طراحی برنام 

بینوی اصو حی و   ینگیای صوفات، پویش   ساز و کاربهگر 

 ،هوای انگرواش  بینوی پاسوم موورد انگظوار از برنامو      پیش

خووا  و  وطون و  2661ماتیاا و هماارا  ضروری است )

 ،صفات رشد ب  ویوژ  در سونین پوایین    (.3181هماارا  

ینگیای اتیایشی مسوگیی  و موادری و    عواملتحت تأثیر 
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گیرنود )دوگموا و هماوارا     دائمی مادری قرار موی  محیط

اسوونیمن و هماووارا   و 2661: ماتیاووا و هماووارا  2662

: یووویدی و 3660: واعوووظ ترشوووییی و هماوووارا  3665

  مادر بر عملارد ترزندا ، ب اثرهر نوع  (.3661هماارا  

شوود، اثور   بور مسوگیی  منگیول موی   هایی ک  بجی اثر ی 

اثرات مادری ناشی از  .(3661گویند )و  ولک مادری می

هووا و دیاوور توانووایی مووادر در تولیوود شوویر بوورای بوور   

های انجوا   (. پژوهش3661رتگارهای مادری است )رائو 

دهد ک  اثرات شد  در نژادهای مرگلف گوسفند نشا  می

هووا و ترمووین ینگیاووی مسووگیی  و مووادری در رشوود بوور 

نوود پارامگرهووای ینگیاووی مسووگیی  و مووادری اهمی ووت دار 

تنوع  بر(. بیشگر اثرات مادری 2666)الفادیلی و هماارا  

این منبع تنووع  ، لذا ب  حساش آورد  باشدمیها وز  بر 

صح ت انگرواش را اتویایش    ،نژادی های اص  در برنام 

اگر در برآورد اجیای (. 3661دهد )بارتنینگ و کرس می

گ  واریانن و پارامگرهای ینگیای اثر مادری در نظر گرت

 یسب  اتیایش برآورد اثر ینگیای اتیایشاین امر  ،نشود

و ت بورآورد پارامگرهوای ینگیاوی    مسگیی  و کاهش صح 

: ناشول  و دانول  3662)میر  شودهای اص حی میارزش

 (.3183بحرینی بهیادی و هماارا   و 3660

قسمگی از تیییر در عملارد ب  ازای هر واحود زموا  کو     

هوای اصو حی اسوت    این ارزشناشی از تیییور در میوان  

تیییور در   ،ب  عبارت دیاور  .شودنامید  می روند ینگیای

-میاناین ینگیای جمتیت ب  علت اجورای برنامو  اصو     

بوا  بورد  میواناین    جهوت  بو   کو    شوود بیا  می نژادی

ای برخوووردار ارزش اصوو حی صووفات از اهمیووت ویووژ 

ین تتیو (. 3182التی ط و3186درسگاار و هماارا  )است 

مهمگورین عامول ارزیوابی     ،روند تیییرات ارزش اص حی

باشود و میایسو    نوژادی موی   هوای اصو    بازدهی طور  

پوذیر و از  نوژادی مرگلوف را اماوا     های اصو   مدیریت

هوای  گسوگرش برنامو    بورای طرف دیاور اطال عوات  ز    

سازد گرا  دا  تراه  میکارآمد در آیند  را برای اص  

 .(3661ارا  وایک و هما)و 

از  ،ب  خصوو  صوفات قبول از شویرگیری     صفات رشد

 کو  بو    شوندمحسوش میهای اهلی مهمگرین صفات دا 

. (2636)گمسوایی   دنو لحاظ اقگصادی اهمیوت توراوا  دار  

وز  بد  و سرعت اتیایش آ  در سونین مرگلوف، رشود    

وز  گوسوفند و   .کنود یک دا  را ب  بهگرین شال بیا  می

بوور بووازدهی اقگصووادی حاصوول از  ، اتوویایش روزانوو  آ

وز  (. 3661مسووگیی  دارد )رائووو  اثوورپورورش گوسووفند  

هوا توا   بر رشود بور   ب  عنوا  اولین شاخص رشد،  ،تولد

هوایی بوا   گوذارد. پرواربنودی بور    می اثرزما  شیرگیری 

هایی ک  وز  تولد کمگوری  وز  تولد بیشگر نسبت ب  بر 

-ولوی بور    ؛شگ  اسوت همرا  دا دارند، نگایج بهگری را ب 

سوب  بوروز سورت زایوی      ،هایی با وز  تولد خیلی بوا  

 عوامول جا ک  وز  تولد تحت تأثیر  ولی از آ  شوند.می

نژادی نبایود   های اص  گیرد، در برنام مادری قرار می

تأکیوود زیووادی بوور برتووری آ  نمووود )لیاوودا و هماووارا    

 هوا هودف مهوی در   اتیایش وز  شویرگیری بور   (. 2666

پرورش گوسفند است زیورا سوب  اتویایش و بهبوود در     

شود ) سلو و هماارا  ها میبازدهی رشد و تروش بر 

بوورازش  بررسووی ،هوودف از انجووا  ایوون پووژوهش (.3685

در بورآورد پارامگرهوا   ها و اثر آ  های مرگلف دامیمدل

 ینگیاووی صووفات رشوود قبوول از شوویرگیری   هایو رونوود

آباد مشوهد  نژاد عباس  گوسفندا  بلوچی ایسگاا  اص 

 .بود

 

 مواد و روش

رأس  33811مربوو  بو    رکورد وز   15533از مجموع 

قوووچ و  166موواد ( حاصوول از  5861نوور و  0616)بوور  

از  ،3181توا   3151،سوال   13میش بلوچی ک  طی  1063

آبواد مشوهد    نوژاد عبواس   ایسگاا  اصو    2و  3های گل 

های مرگلوف  مدل اثربررسی  برایجمع آوری شد  بود، 

وز  ینگیاوی صوفات    و روند برآورد پارامگرهادامی در 

تولوود، شوویرگیری و اتوویایش وز  روزانوو  از تولوود تووا    

اجویای  بورآورد  بو  منظوور    ، اسوگفاد  گردیود.  شیرگیری

پارامگرهووای ینگیاووی و ارزش   ،کواریووانن -واریووانن
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)نسور    DFREMLاتویار  نور  از میبور اص حی صفات 

در  هوا مدل. اسگفاد  شددا  تک صفگ  ل چهار مدو  (3/1

اثورات ینگیاوی اتیایشوی مسوگیی  و موادری و      برگیرند  

هوای آزموو  شود  بو      مودل  محیط دائموی موادری بوود.   

 :باشندصورت زیر می
                       (M1)                                                  e+  a1Z+  Xb=  y                 

(M2  )                                       c + e2a + Z1= Xb + Z y  

(M3  )m + e    Cov (a,m) = 03c + Z2a + Z1= Xb + Z y 

(M4) m + e     Cov (a,m) ≠03c + Z2a + Z1= Xb + Z y  

 

 =aبردار اثرات ثابت،  =bبردار مشاهدات،  =yک  در آ  

بووردار اثوور  =m بووردار اثوور ینگیاووی اتیایشووی مسووگیی ، 

بوردار اثور محیبوی دائموی      =cینگیای اتیایشی موادری،  

موواترین ضوورای  کوو  اثوورات ثابووت را بوو    =Xمووادری، 

مواترین ضورای  کوو     =1Zکنود،  مشواهدات مربوو  موی   

اثرات ینگیای اتیایشی مسگیی  را بو  مشواهدات مربوو     

ماترین ضرای  ک  اثورات محیبوی دائموی     =2Zکند، می

مواترین   =3Zکنود،  اهدات مربوو  موی  مادری را ب  مشو 

ضوورای  کوو  اثوورات ینگیاووی اتیایشووی مووادری را بوو      

 مودل  مانود  بواقی  بردار اثر =eکند، مشاهدات مربو  می

 بورای صوفت وز  تولود    اثرات ثابوت محیبوی مودل    بود.

تیپ تولود  شامل گرو  همیما  سال و ما  تولد، جنن و 

فات وز  برای ص و ،سن زایش مادرو مگییرهای همرا  

هوای  ، ع و  بور سواز   شیرگیری و اتیایش وز  روزان 

بوود.  هوا  بر سن شیرگیری و وز  تولد  مگییرهای توق،

بوورآورد رونوود تیییوورات ارزش اصوو حی صووفات  بوورای

هوای اصو حی   از تابتیت میواناین ارزش  ،مورد بررسی

داری و بوورای آزمووو  متنووی  ،حیوانووات از سووال تولوود 

ین سبو  مرگلف جنن و تیپ ارزش اص حی بمیاناین 

و  SPSS 38نر  اتویار   های مسگیلاز آزمو  نمون  ،تولد

رونودهای ارزش اصو حی   آمواری تفواوت   برای آزمو  

های مرگلف دامی و بین سبو  مرگلف جنن و بین مدل

بورای تتیوین    اسگفاد  گردید. SASاتیار از نر  ،تولد تیپ

و  3نسووبت درسووگنمایی هووای آزمووو بهگوورین موودل، از  

                                                 
1  Likelihood ratio test 

اسوگفاد  گردیود. آموار      2همچنین متیار اط عات آکایای

 :گرددمحاسب  میمیبور ب  صورت زیر  آزمو 
D=-2Ln مدل  )تابع درسگنمایی مدل ترض مرالف/تابع درسگنمایی

 ترض صفر(

  
AIC=-2(Ln(likelihood))+2k 

 

بینی شد  آماری میاناین ارزش اص حی پیشمیایس  

زش داد  شد  بر صفات، توسط ها در چهار مدل برابر 

( انجا  شد 38نسر  ) SPSSآزمو  بونفرونی نر  اتیار 

دار مشاهد  شد  را از طریق ک  این روش سب  متنی

 کند.های انجا  شد  تتدیل میتیسی  آ  بر تتداد میایس 

 

 نتایج و بحث

وز  تولد، شیرگیری و میاناین حداقل مربتات صفات 

 3در جدول  لد تا شیرگیریاتیایش وز  روزان  از تو

 .آمد  است

های تک قلو های ماد  و بر های نر در میایس  با بر بر 

هوای دو قلوو بورای تموامی صوفات، از      در میایس  با بر 

بوورآورد  (.>63/6Pوز  بیشووگری برخوووردار بودنوود )  

اجوویای واریووانن و پارامگرهووای ینگیاووی صووفات مووورد 

 آمد  است. 2بررسی در جدول 

 از میوداری  مودل،  در موادری  اثورات  وجوود  صورت در

 جویء  در و گردیود   کسور  اتیایشوی  ینگیاوی  واریوانن 

 و مسوگیی   ینگیای کواریانن و مادری ینگیای واریانن

بوا   .(3660ناشوول  و دنول   ) گوردد موی  جوایایین  مادری

پوذیری  هوای داموی، وراثوت   در مودل  ءاتیایش تتداد اجویا 

واریوانن کول    مسگیی  و نسبت واریانن محیط دائمی ب 

در تمامی صفات کاهش یاتوت کو  بیوانار کواهش سوه       

واریانن ینگیاوی اتیایشوی مسوگیی  و واریوانن محویط      

باشود. صوفت اتویایش    دائمی مادری از واریانن کل موی 

پوذیری مسوگیی  کمگوری نسوبت بو       وز  روزان ، وراثوت 

وز  تولوود و شوویرگیری داشووت. بووا اتوویایش سوون )وز  

                                                 
2  Akaiki information criterion (AIC) 
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پوذیری نیوی   ز  تولود( وراثوت  شیرگیری در میایس  بوا و 

کاهش یاتت ک  د لت بر کاهش سوه  واریوانن ینگیاوی    

 د. باشاتیایشی از واریانن کل با اتیایش سن بر  می

 

 میانگین حداقل مربعات صفات وزن تولد، شیرگیری و افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری -1جدول 

 صفت

 بر  تیپ تولد  بر  جنن

 دو قلو  تک قلو  ماد   نر

 وز  تتداد  وز  تتداد  وز  تتداد  وز  تتداد

)کیلوگر ( وز  تولد  0616 61/3 ± 668/6   5861 83/1 ± 668/6   1812 11/3 ± 668/6   5665 55/1 ± 668/6  

 وز  شیرگیری

 )کیلوگر (
0616 25/21 ± 58/6   5861 63/22 ± 58/6   1812 02/21 ± 58/6   5665 03/23 ± 56/6  

 اتیایش وز  روزان 

 )گر (
6160  62/262 ± 11/0   5861 51/386 ± 11/0   1812 26/261 ± 12/0   5665 26/385 ± 12/0  

 

 برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد، شیرگیری و افزایش وزن روزانه -2جدول 

 

a مدل صفت
2σ m

2σ c
2σ amσ e

2σ p
2σ d

2h m
2h 2c pcv amr *Log L AIC 

 وز  تولد

 

3 333/6 - - - 230/6 158/6 165/6 - - 815/31 - a366/351 838/662- 

2 611/6 - 652/6 - 233/6 132/6 223/6 - 353/6 513/31 - b528/512 60/3311- 

1 630/6 611/6 626/6 - 226/6 136/6 310/6 368/6 681/6 382/31 - c888/560 18/3381- 

4 530/5 520/5 520/5 181/5 230/5 345/5 154/5 502/5 581/5 490/13 414/5 d234/450 40/1252- 

وز  

 شیرگیری

 

3 336/2 - - - 321/6 801/33 260/6 - - 325/35 - a321/26363- 85/36260 

2 815/6 - 653/3 - 512/6 368/33 610/6 - 663/6 386/33 - b016/26606- 28/36326 

3 023/5 283/5 839/5 - 449/9 494/11 543/5 520/5 503/5 183/10 - b514/25508- 53/45124 

3 062/6 268/6 166/6 622/6 113/6 533/33 652/6 638/6 603/6 231/35 133/6 c036/26602- 16/36311 

اتیایش 

وز  

 روزان 

 

3 505/231 - - - 051/3316 222/3113 311/6 - - 385/36 - a885/31222- 11/63336 

2 183/85 - 513/323 - 601/3312 623/3116 603/6 - 663/6 633/38 - b363/31383- 23/63116 

1 100/12 332/28 568/366 - 666/3316 360/3136 653/6 623/6 615/6 630/38 - c653/31318- 66/63101 

4 009/41 094/18 814/95 519/5 050/1140 083/1342 544/5 514/5 548/5 943/18 049/5 d403/40104- 90/94344 

a
2σمسگیی  = واریانن ینگیای اتیایشی ،m

2σ مادری، یایشی ات= واریانن ینگیایc
2σ،واریانن محیط دائ  مادری = aσ =بوین   کواریانن

p، ماند باقی= واریانن e2σ ،ینگیای اتیایشی مسگیی  و مادری
2σ ،واریانن تنوتیپی =d

2hپذیری مسوگیی ،  = وراثتm
2h پوذیری  = وراثوت

= ضوری  تیییورات   pcv، درسوگنمایی توابع  = لاواریگ   Log Lموادری بو  واریوانن تنووتیپی،      ی= نسبت واریانن محیط دائمو 2cمادری، 

 مادری و مسگیی  اتیایشی ینگیای اثر بین همبسگای= amrتنوتیپی، 

 است. >63/6P*حروف نامشاب  بیانار متنی داری در سب  
 

 

پذیری مادری وز  تولد بیشگر از شویرگیری بوود   وراثت

 نیی پذیری مادری با اتیایش سنوراثت دهدنشا  میک  

سوه  محویط دائموی     بور ،  با اتیایش سنبد. یامیکاهش 

توانود  مادری از واریانن کل نیوی کواهش یاتوت کو  موی     

بور اسواس   ناشی از کاهش وابسگای بر  ب  مادر باشود.  

و آزموو  آمواری کوای    درسوگنمایی  تابع لااریگ  میادیر 

ات بورای صوف  مودل  مدل چهار، بهگرین  (جدول دومربع )

مودل سو  بهگورین    ، و وز  تولد و اتویایش وز  روزانو   

کو   درسوگنمایی  نسبت آزمو   برای وز  شیرگیری بود.

هایی است ک  در آ  اثرات تصادتی از برای انگراش مدل

بورای وز  شویرگیری،   نشا  داد ک  شود، مدل حذف می

دار آمواری  متنوی  تفواوت دو و سو   هوای  تیط بوین مودل  

دار اخوگ ف متنوی  صوفات،  سوایر  . بورای  وجود نداشوت 

  .(>65/6P)وجود داشت ها دلبین مآماری 

 حیووانی  مودل  واریانن توسط یک اجیای برآورد وقگی

 از برشوی کو    موادری  اثرات ک  صورتی در گردد، اجرا

 در ولی دهد اخگصا  خود ب  را نظر مورد صفت تنوع

 از بویش اری  و ترموین   برآورد سب  نشود لحاظ مدل

 و )بوویگچر   گوردد موی  مسوگیی   پذیریوراثت حد ضری 

 .(3660هماووارا   ترشووییی و و واعووظ 3660هماووارا  
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ذف اثرات ینگیای اتیایشی مادری و اثر محویط دائموی   ح

( موج  برآورد با یی از واریانن ینگیای 3مادری )مدل

پوذیری در میایسو  بوا سوایر     اتیایشی مسگیی  و وراثوت 

های دامی شد. با گنجاند  اثر محیط دائموی موادری   مدل

هوای  ک  شباهت بین دوقلوها و بور  ( 2)مدل  یک در مدل

هوای مرگلوف را نشوا     مگولد شد  از یک میش در سوال 

دهد، در تمامی صفات لااریگ  تابع درسگنمایی نسبت می

ای داشوت. ایون اثور سوب      ب  مدل یک اتیایش قابل توج 

بوا   پذیری و واریانن ینگیای اتیایشی شد.کاهش وراثت

ل دو، سب  کواهش  وارد نمود  اثر ینگیای مادری ب  مد

پوذیری مسوگیی    اثر ینگیای اتیایشوی مسوگیی  و وراثوت   

 .گردید

برآوردهای گویارش شود  برخوی پارامگرهوای ینگیاوی       

برای صفات رشد قبل از شویرگیری توسوط محییوین در    

 .آمد  است 1نژادهای مرگلف در جدول 

 

پذیری عمدتاً ب  های موجود در برآوردهای وراثتتفاوت

هوای اسوگفاد  شود ، سواخگار و     های نژادی، مودل تفاوت

هوا،  ، نحوو  ویورایش داد   ت موورد بررسوی  حج  اط عوا 

هوای محیبوی و   و تفواوت  روش برآورد اجیای واریانن

: 3668)ارکووانبر  و کینووگ  شووودموودیریگی مربووو  مووی

میواناین ارزش   3در جودول  (. 2666الفادیلی و هماارا  

هوا ببوور جداگانو     اص حی صفات برای هر یک از مودل 

رازش یاتگو  بور   ذکر گردید  است تا بگوا  اثر نوع مدل ب

هووا را بوور روی بوورآورد مگوسووط ترتیووت ینگیاووی   داد 

 حیوانات جمتیت، نیی مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

 

 شیرگیری در نژادهای مختلف برآوردهای گزارش شده برخی پارامترها برای صفات رشد قبل از -3جدول 

σ2 نژاد صفت
a σ2

pe σ2
m h2

a h2
m محیق 

 وز  تولد

63/6  کرمانی   1/6  30/6 3183وطن خوا  و هماارا ،    

6202/6 عربی  6231/6  6218/6  36/6  66/6 3181محمدی و هماارا ،    

066/6 لری  361/6  228/6  388/6  381/6 2668لواف و نوشاری،    

33/6    مرینو ترکی   30/6 2666اوزدر و هماارا ،    

63/6    کرمانی  21/6 2668رشیدی و هماارا ،    

2/6    هوور  3/6 2665آبااز و هماارا ،    

20/6 سنجابی   33/6  66/6  33/6 2636محمدی و هماارا ،    

25/6 میانی  21/6  05/6  60/6  30/6 2636جتفراوغلی و هماارا ،    

 شیرگیری

60/6  کرمانی   31/6  61/6 3183وطن خوا  و هماارا ،    

23/2 عربی  60/3  10/6  30/6  65/6 3181محمدی و هماارا ،    

366/2 لری  816/3  182/6  151/6  336/6 2668لواف و نوشاری،    

26/6    مرینو ترکی   61/6 2666اوزدر و هماارا ،    

11/6    کرمانی  65/6 2668رشیدی و هماارا ،    

30/6    هوور  35/6 2665هماارا ،  آبااز و   

31/2 سنجابی   18/1  35/6  23/6 2636محمدی و هماارا ،    

11/3 میانی  31/6  56/6  66/6  60/6 2636جتفراوغلی و هماارا ،    

اتیایش وز  

 روزان 

13/6    کرمانی  61/6 3183وطن خوا  و هماارا ،    

3/218 عربی  3/223  2/83  32/6  63/6 3181محمدی و هماارا ،    

33/6    کرمانی  61/6 2668رشیدی و هماارا ،    

35/6 سنجابی   23/6  33/6  21/6 2636محمدی و هماارا ،    

66/6 میانی  63/6  60/6  68/6  61/6 2636جتفراوغلی و هماارا ،    
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های مدل رایصفات رشد به تفکیک جنس و تیپ تولد ب )گرم( میانگین ارزش اصالحی مستقیم و مادری -4دول ج

 مختلف دامی

 صفت
ارزش 

 اص حی
 کل جمتیت* مدل

 تیپ تولد  جنن 

 دو قلو تک قلو  ماد  نر 

تولدوز    

  مسگیی

3 12/65±215/63a  22/15 ± 15/213  58/16 ± 58/211   66/16 ± 53/236  85/10 ± 51/226  

2 26/26±330/20b  61/26 ± 32/333  33/36 ± 30/338   22/36 ± 63/356  53/23 ± 65/336  

1 31/68±66/66c  30/33 ± 53/66  86/31 ± 26/366   63/31 ± 32/362  61/33 ± 18/06  

3 33/12±61/82d  13/33 ± 23/56  63/31 ± 31/366   88/31 ± 351/366  63/33 ± 50/36  

 مادری
1 1/21±86/36a  08/1 ± 65/11  85/0 ± 11/80   15/0 ± 33/83  66/1 ± 05/16  

3 1/80±15/36b  26/8 ± 85/16  56/1 ± 35/16   36/1 ± 31/10  38/8 ± 30/11  

وز  

 شیرگیری

  مسگیی

3 263/61±166/66a  50/233 ± 33/185  62/360 ± 63/165   56/311 ± 33/185  06/235 ± 10/163  

2 323/33±165/11b  16/321 ± 11/161  30/326 ± 16/161   33/332 ± 11/162  51/336 ± 18/168  

1 321/18±138/11c  66/613 ± 88/131  52/323 ± 86/138   51/338 ± 66/130  01/363 ± 33/153  

3 68/31±112/68d  61/366 ± 23/125  21/65 ± 81/136   15/88 ± 88/161  65/336 ± 31/115  

 مادری
1 -26/26±351/18a  01/28- ± 51/331  68/26- ± 12/301   11/11- ± 12/352  13/21- ± 61/355  

3 36/01±306/38b  60/26 ± 61/303  11/38 ± 25/311   08/33 ± 36/308  36/20 ± 32/316  

اتیایش 

وز  

 روزان 

  مسگیی

3 1/36±0/86a  23/1 ± 13/0  33/1 ± 88/0   61/2 ± 16/0  36/1 ± 62/0  

2 3/33±1/10b  33/3 ± 11/1  11/3 ± 16/1   12/3 ± 12/1  51/3 ± 68/1  

1 3/36±1/16c  32/3 ± 16/1  11/3 ± 16/1   12/3 ± 11/1  56/3 ± 32/1  

3 3/36±1/16d  32/3 ± 23/1  61/3 ± 18/1   63/3 ± 21/1  23/3 ± 11/1  

 مادری
1 -6/20±3/36a  25/6- ± 16/3  20/6- ± 58/3   26/6- ± 38/3  23/6- ± 56/3  

3 6/26±3/06b  16/6 ± 51/3  21/6 ± 01/3   23/6 ± 56/3  51/6 ± 03/3  

 .دارند >63/6Pدار در سب  متنیتفاوت با یادیار  ،هایی ک  حرف مشگر  ندارندنمیانای* 
 

همبسگای بوین ارزش اصو حی وز  تولود و شویرگیری     

و  618/6، بین وز  تولود و اتویایش وز  روزانو     658/6

 658/6بوووین وز  شووویرگیری و اتووویایش وز  روزانووو  

دار مامی میادیر ب  لحواظ آمواری متنوی   برآورد شد ک  ت

اخگ ف ، اساس آزمو  بونفرونیبر (. >6663/6Pبودند )

هوای  دار آماری بین میاناین ارزش اصو حی مودل  متنی

(. >63/6Pمرگلووف بوورای صووفات توووق وجووود داشووت ) 

هوای مسوگیل   آزمو  آماری تی اسوگیودنت بورای نمونو    

های نر ر بدو میاناین ارزش اص حی بین نشا  داد ک  

و ماد  برای صفات وز  تولد، شیرگیری و اتیایش وز  

دار آماری وجوود نداشوت. بوین دو    اخگ ف متنیروزان  

های تک قلو و دو قلوو بورای   میاناین ارزش اص حی بر 

دار آماری وجوود نداشوت   صفت وز  تولد اخگ ف متنی

ولی برای صفات وز  شیرگیری و اتیایش وز  روزانو   

(. >663/6Pدار آموواری وجووود داشووت ) نوویاخووگ ف مت

در  3151با  3181اخگ ف ارزش اص حی مسگیی  سال 

های نر، ماد ، تک قلو و دو قلو برای صفت وز  تولد بر 

گور  و بورای    20/81و  11/81، 88/18، 16/16ب  ترتی  

، 23/331، 11/301صووفت وز  شوویرگیری بوو  ترتیوو     

ز  روزان  بو   و برای اتیایش وگر   16/301و  33/333

هوای نور   گر  بود. بور   16/1و  01/1، 56/1، 61/3ترتی  

های ماد  از پیشرتت ینگیاوی بیشوگری   در میایس  با بر 

در تمامی صوفات برخووردار بودنود. بورای صوفت وز       

هوای دو قلوو از   های تک قلو در میایس  بوا بور   تولد، بر 

پیشرتت ینگیای بیشوگری برخووردار بودنود ولوی بورای      

های دو قلوو  ت شیرگیری و اتیایش وز  روزان  بر صفا

هووای تووک قلوو از پیشوورتت بیشووگری  در میایسو  بووا بور   

ضرای  تابتیت ارزش اص حی )گور (  برخوردار بودند. 

و آزمو  آمواری   5صفات رشد برحس  سال در جدول 
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 .آمد  است 0دامی در جدول هوای مرگلوف   تفاوت روند ارزش اص حی در بوین مودل  

 

جدول 0- روند تغییرات ساالنه ارزش اصالحی مستقیم و مادری* )گرم( صفات رشد به تفکیک جنس و تیپ تولد برای مدلهای 

 مختلف دامی

 صفت
ارزش 

 اص حی
 کل جمتیت مدل

 تیپ تولد**  جنن** 

 aنر  a ماد   aتک قلو aدو قلو 

تولدوز    

 مسگیی 

3 311/1 ± 362/6   201/1 ± 513/6  501/1 ± 310/6   131/1 ± 111/6  312/1 ± 118/6  

2 101/3 ± 553/6   181/3 ± 123/6  311/3 ± 202/6   118/3 ± 266/6  551/3 ± 212/6  

1 231/2 ± 613/6   356/2 ± 338/6  133/2 ± 535/6   316/2 ± 333/6  385/2 ± 303/6  

3 880/2 ± 336/6   066/2 ± 333/6  086/2 ± 353/6   125/2 ± 336/6  053/2 ± 351/6  

 مادری
1 818/3 ± 068/6   128/3 ± 633/6  610/3 ± 82/61   801/3 ± 333/6  666/3 ± 311/6  

3 261/2 ± 668/6   566/2 ± 536/6  606/2 ± 322/6   613/2 ± 361/  632/2 ± 322/6  

 

 مسگیی 

3 316/20 ± 681/6   201/20 ± 313/3  325/20 ± 263/3   808/23 ± 685/3  356/28 ± 260/3  

2 661/33 ± 363/6   302/23 ± 165/6  016/33 ± 061/6   318/33 ± 535/6  521/32 ± 051/6  

1 352/36 ± 061/6   181/36 ± 253/6  286/36 ± 512/6   215/36 ± 386/6  118/36 ± 516/6  

3 682/1 ± 561/6   332/1 ± 813/6  611/0 ± 526/6   053/0 ± 301/6  801/1 ± 503/6  

وز  

یشیرگیر  

1 513/6- ± 308/6   513/6- ± 236/6  365/6- ± 258/6   666/6- ± 236/6  626/6- ± 205/6  

3 330/2 ± 383/6   511/2 ± 231/6  135/2 ± 211/6   683/3 ± 236/6  631/1 ± 288/6  

اتیایش 

وز  

 روزان 

 مسگیی 

3 381/6 ± 661/6   361/6 ± 636/6  310/6 ± 633/6   311/6 ± 636/6  263/6 ± 632/6  

2 666/6 ± 663/6   362/6 ± 660/6  661/6 ± 660/6   663/6 ± 665/6  361/6 ± 660/6  

1 661/6 ± 663/6   660/6 ± 665/6  666/6 ± 665/6   666/6 ± 665/6  660/6 ± 660/6  

3 606/6 ± 663/6   613/6 ± 665/6  601/6 ± 665/6   602/6 ± 665/6  618/6 ± 660/6  

 مادری
1 635/6- ± 662/6   635/6- ± 662/6  633/6- ± 662/6   626/6- ± 662/6  668/6- ± 661/6  

3 623/6 ± 662/6   625/6 ± 662/6  621/6 ± 661/6   636/6 ± 662/6  626/6 ± 661/6  

 .استدار متنی >663/6P* تمامی اعداد در سب  

** بین روند تیییرات ارزش اص حی مسوگیی  در سوبو  مرگلوف    

 .دار آماری وجود ندارداخگ ف متنی ،جنن و تیپ تولد

 

 

 

های مختلف دامی در دار مربوط به آزمون آماری تفاوت روند ارزش اصالحی در بین مدلسطوح معنی -4جدول 

 صفات وزن  قبل از شیرگیری

 3مادری  -1مادری  3-1 3-2 1-2 3-3 1-3 2-3 مدل           صفت         

 0663/6 0822/6 6605/6 6636/6 6663/6 6663/6 6663/6 وز  تولد

6663/6 وز  شیرگیری  6663/6  6663/6  3565/6 6611/6 6531/6 6663/6  

6663/6 اتیایش وز  روزان   6663/6  6663/6  1512/6 6386/6 3111/6 6663/6  

 

های دامی برای مدلوع در تتداد منابع تنبا اتیایش 

تمامی صفات، از شی  روند سا ن  ارزش اص حی 

ارزش  سا ن  روند تیییراتمسگیی  کاسگ  شد. 

-های ماد  و بر های نر در میایس  با بر اص حی بر 

های دو قلو برای صفات های تک قلو در میایس  با بر 

ولی  وز  شیرگیری و اتیایش وز  روزان  بیشگر بود

اخگ ف  .دار نبودن اخگ ف ب  لحاظ آماری متنیای

روند سا ن  تیییرات ارزش  دار آماری بینمتنی

مدل س  با چهار در هیچ یک از صفات وجود  اص حی

روند سا ن  دار آماری بین نداشت. اخگ ف متنی
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های یک با دو، یک با س  و مدلتیییرات ارزش اص حی 

د داشت. برای صفات یک با چهار در تمامی صفات وجو

دار وز  شیرگیری و اتیایش وز  روزان  اخگ ف متنی

دو با س  وجود نداشت ولی برای وز  ل آماری بین مد

دار آماری بین مدل دو با س  وجود تولد اخگ ف متنی

دار آماری بین مدل دو با چهار داشت. اخگ ف متنی

برای صفات وز  تولد و شیرگیری وجود داشت ولی 

-اتیایش وز  روزان  وجود نداشت. اخگ ف متنی برای

بین روند تیییرات سا ن  ارزش اص حی دار آماری 

چهار برای وز  شیرگیری و بین مدل س  با مادری 

اتیایش وز  روزان  وجود داشت ولی برای وز  تولد 

  وجود نداشت.

تیییرات سا ن  ارزش علت ک  بود  میدار روند 

  با روند ارزش اص حی مادری در میایس اص حی

عد  انگراش مادرا  خوش ب   دلیل ممان است ب  مسگیی 

ک  بود   گیری و یالحاظ ارزش اص حی برای جفت

باشد  شیرگیریبر وز  اتیایشی مادری اثرات ینگیای 

(. 2661 و هانفورد و هماارا  2666)بروملی و هماارا  

برای مادری پذیری ک  بود  میدار برآورد شد  وراثت

وز  پذیری مسگیی  وز  شیرگیری در میابل وراثت

پذیری ک  اگر وراثت باشد آ  تواند بیانارمی شیرگیری

ها صفگی ک  باشد پیشرتت ینگیای آ  صفت طی سال

-(. ب 3666میدار قابل توجهی نیست )گری و هماارا  

 ارزش اص حی مادری سا ن  دلیل ک  بود  میدار روند

یایس  با روند ارزش اص حی شیرگیری در موز  

مسگیی   اتیایشی رسد اثرات ینگیاینظر میب  مسگیی 

اثرات ینگیای بیشگری در میایس  با  اثر ،خود دا 

 باشد داشگ شیرگیری بر پیشرتت ینگیای وز   مادری

 (.3663  )سینگ و دهیلو

رونوود سووا ن  ارزش اصوو حی وز  تولوود، شوویرگیری و 

، 1/32±6/3نوووژاد برگیووواری اتووویایش وز  روزانووو  در 

گوور  در سووال گوویارش شوود    16/6±66/6و  1/1±8/23

(. رونووود سوووا ن  ارزش 3181)سووورگلیایی و ادریووون 

اص حی وز  تولد و شیرگیری با اسگفاد  از آنالیی توک  

و  5/5در نژاد میانی  3183تا  3113های طی سالصفگ  

در گور    8/60و  1/36گر  و با آنوالیی چنود صوفگ      1/5

(. رونود  3186بورآورد شود )درسوگاار و هماوارا       سال

تیییرات ارزش اص حی وز  تولود، شویرگیری در نوژاد    

با اسوگفاد  از آنوالیی    3118تا  3113های طی سالکردی 

و بوا اسوگفاد  از    6/360±6/51و  6/26±6/6تک صوفگ    

گووور   6/328±6/55و  6/38±6/6آنوووالیی چنووود صوووفگ  

رونود تیییورات    .(3180رشویدی و آخشوی   گیارش شد )

در گوسووفندا  بلوووچی در طووی سووا ن  ارزش اصوو حی 

در گل  شمار  یک برای صوفات   3185تا  3103های سال

 6/55±6/3و   1/3±60/6و شووووویرگیری   ز  تولووووودو

رونود تیییورات   (. 3188گیارش شد )حسونی و هماوارا    

ارزش اص حی صفات وز  تولد و شیرگیری در بیهای 

گوور  در سووال  60/1و  66/6کرکووی رائینووی بوو  ترتیوو   

 .(3181)رضوا  نژاد و هماارا   شدبرآورد 

 

 نتیجه گیری

های مرگلف دامی و در این پژوهش، اثر برازش مدل

ت ااهمیت اثرات مادری بر پارامگرها و روند ینگیای صف

منابع با اتیایش گوسفندا  بلوچی مشرص گردید.  رشد

و نسبت  پذیری مسگیی های دامی، وراثتمدلتنوع در 

واریانن محیط دائمی ب  واریانن کل در تمامی صفات 

کاهش یاتت ک  بیانار کاهش سه  واریانن ینگیای 

اتیایشی مسگیی  و واریانن محیط دائمی مادری از 

حذف اثرات ینگیای اتیایشی باشد. واریانن کل می

برآورد با یی  سب  ،مادری و اثر محیط دائمی مادری

پذیری در تیایشی مسگیی  و وراثتاز واریانن ینگیای ا

با اتیایش تتداد های دامی شد. میایس  با سایر مدل

، های دامی برای تمامی صفاتمنابع تنوع در مدل

میاناین سا ن  ارزش اص حی مسگیی  از روندی با 

شی  کمگری در اتیایش ارزش اص حی برخوردار 

ی هاروند تیییرات میاناین ارزش اص حی بر  هسگند.

های تک قلو در های ماد  و بر نر در میایس  با بر 

های دو قلو برای صفات وز  شیرگیری و میایس  با بر 
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اتیایش وز  روزان  بیشگر بود ولی این اخگ ف ب  

اگر روند ینگیای صفگی  دار نبود.لحاظ آماری متنی

متنی دار بود بیانار آ  است ک  ترتیت ینگیای صفت 

یش است و اگر میدار روند ناچیی باشد میبور رو ب  اتیا

د بهگر اترا  ز  است تشار انگراش شدیدتر شود و

پذیری صفت، عامل بسیار مؤثر بر وراثتانگراش شود. 

گردد. لذا توصی  مییا  پیشرتت ینگیای محسوش می

نگیای متبت یکاربردی برای بهبود مییا  تیییرات 

اص   نژاد گوسفندا  ایسگاا   درصفات مرتبط با رشد 

او ً رکوردگیری باد مشهد آ  است ک  آبلوچی عباس 

-ها با دقت بیشگری انجا  شود تا خبای انداز از بر 

پذیری صفت گیری وز  بد  دا  سب  کاهش وراثت

هایی ک  ارزش اص حی ها و میشاز قوچنشود، ثانیاً 

با  دارند برای آمییش با یادیار اسگفاد  شود تا نسل 

صل، برای خصوصیات رشد بد  از ترتیت نگاج حا

ینگیای مناسبی برخوردار باشند. ضمن آ  ک  باید 

برای یک صفت مبلوش روند ینگیای توج  نمود یک 

آ  یک درصد میاناین تنوتیپ ب  انداز  باید خا ، 

 صفت باشد.

 

 سپاسگزاری

های مورد اسگفاد  در این پژوهش، توسط ایسگاا  داد  

ارائ   "آبادعب اس "رق کشور اص   نژاد شمال ش

وسیل ، مرات  تیدیر و تشار خود را از گردید. بدین

.نمایی مسؤولین محگر  مرکی میبور اع   می
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Abstract 
In this research, a data set comprising 35,511 pre-weaning growth records belonging to 11,837 

lambs (6,030 males and 5,807 females) resulted from 300 rams and 3,694 ewes and collected during 

1986-2008 from two flocks of Abbas Abad Breeding Centre, Mashhad was used. Based on 

inclusion of direct additive genetic (model 1), direct additive genetic and maternal permanent 

environment (model 2), two above components along with maternal additive genetic and without 

covariance (model 3), and with taking account of covariance (model 4), genetic parameters were 

estimated. Based upon the best model, C2, direct and maternal heritabilities for birth weight were 

0.081, 0.104 and 0.072, respectively. The corresponding figures for weaning weight were 0.073, 

0.063 and 0.025, respectively and for daily gain were 0.068, 0.046 and 0.014, respectively. Genetic 

trends for the traits were found to be 2.688 (±0.104), 7.208 (±0.359) and 0.069 (±0.004) g per year, 

respectively and statistically significant (P<0.01) indicating that positive favorable changes have 

been resulted from selection in the population under consideration.    
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