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 چکیده

و اندازه گیری های  صفات و قزل با استفاده از دو روش آنالیز تک متغیره رشد بره های آمیختهن توابه منظور مقایسۀ 

( رأس 7)نژاد قزل  هایروههای ژنتیکی شامل برهگ ده گردید.استفارأس بره نر تقریبًا همسن  04تکرار شده در زمان از 

× و بلوچی  (رأس 04)مغانی × ، آرخارمرینوس (رأس 7زل )ق× ، آرخارمرینوس( رأس 7) زلق× های آمیختۀ بلوچیو بره

وزن تولد، وزن نهایی پروار شدند.  گروه 5در روز  004روزگی به مدت  94بره ها در سن حدود بود.  (رأس 9)مغانی 

 74تا  00دورۀ پروار، میانگین افزایش وزن روزانۀ دوره ، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین کل افزایش وزن در 

میانگین افزایش وزن روزانه و  GLMصفات مورد مطالعه در این تحقیق بودند. کلیۀ صفات یک بار بوسیله رویۀ  وزگیر

در  آنالیز گردید. SAS 9.1نرم افزار  MIXEDرویۀ وسیلۀ روزگی بار دیگر ب 74تا  00و میانگین کل افزایش وزن در 

ریس واریانس و کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. در میان عنوان ساختار مات( به CSآنالیز به روش دوم ساختار )

 08و  82،  00روزگی در آنالیز تک متغیره و  55و  08و  82،  00کل اضافه وزن در  صفات، اضافه وزن روزانه و

یز به روش در آنال.  (P<45/4) تحت تأثیر اثر ترکیب ژنتیکی قرار گرفتند در اندازه گیری های تکرار شده در زمان روزگی

روزگی دورگ  55قزل و در × روزگی دورگ های آرخارمرینوس 08روزگی دوره نژاد قزل ، در  82و  00تک متغیره در 

روزگی  00و در آنالیز به روش صفات تکرار شده در زمان در  را دارا بودند ؛ مغانی بیشترین عملکرد ×های بلوچی 

روزگی نژاد قزل دارای باالترین عملکرد و در  82ن ترین عملکرد ، در مغانی دارای پایی× دوره دورگ های آرخارمرینوس

شده و خطاهای استاندارد محاسبه شده  حاصلنتایج عنایت به باروزگی نژاد قزل پایین ترین عملکرد را نشان دادند.  08

اندازه گیری صفات  مورد استفاده ، از روش آنالیزروش دو میانگین حداقل مربعات در آنالیز صفات به  ۀجهت مقایس

در  استفاده از آن حاصل گشت ونسبت به آنالیز صفات به روش تک متغیره دقیق تری  نتایج تکرار شده در زمانهای 

 تحقیقات مشابه قابل توصیه می باشد.

 

 رشد  ، بره، پرواربندی، : آمیخته گری، اندازه گیری های تکرار شده کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 بیانزانه یک معیار مهم برای رو افزایش وزن     

های تولید گوشت بره میزان و پیش بینی سرعت رشد

با تعیین وزن پرواری می باشد. میزان افزایش وزن 

 محاسبه می شود. حیوانات در یک دوره مشخص

، افزایش وزن  حیواناتی که دارای رشد سریعی هستند

درصد گوشت لخم آنها در مقایسه با  مناسبی داشته و

یوانات هم سن و یا هم وزن که سرعت رشد کمتری ح

-گری اغلب به عنوان سریعآمیختهدارند بیشتر است. 

وری از تفاوت های بین نژادها ترین روش برای بهره

 تواند روش مناسبی برای بهبود راندمان تولیدمی

ها مخصوصاً در گوسفند باشد. در بسیاری از کشور

 ، لی استسیستمهایی که تولید گوشت هدف اص

گری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می آمیخته

(. در خصوص اثر آمیخته گری بر 0928گیرد )کوپ 

روی صفات رشد و پرواربندی نتایج گوناگونی از 

 بربررسی اثر ژنوتیپ  در محققان گزارش شده است.

نرخ رشد، گزارش گردید که نرخ رشد در بین بره های 

حاصل از تالقی مرینو مرینو برانکو و دورگ های 

برانکو و ایله دفرانس تفاوت معنی داری نداشته است 

امام جمعه و  .(8448 )سانتوس سیلوا و همکاران

میانگین وزن پایان پروار و افزایش  (8445همکاران )

وزن روزانه نژاد زندی خالص را کمتر از بره های 

زل گزارش داده است، × دورگ حاصل از تالقی زندی

ت معنی داری وجود نداشت. در بررسی عامل ولی تفاو

نژاد بر روی خصوصیات رشد گوسفندان مرینو برانکو 

و سرادا استرال ، بره های مرینو برانکو بین از 

سریعتر از بره  (ADG1)کیلوگرم  85شیرگیری و وزن 

، در حالی که  (P<45/4های سرادا استرال رشد کردند )

بین دو  ADG2))کیلوگرم  55تا  85تفاوت در دامنه 

(. 8440 نژاد معنی دار نبود )سانتوس سیلوا و همکاران

( گزارش کردند که وزن تولد 8445بورکه و همکاران )

بین آمیخته های مورد بررسی آنها مشابه بود ولی اثر 

نژاد روی افزایش وزن روزانه از زمان از شیرگیری تا 

ن پایان آزمایش معنی دار بود. افزایش وزن و میزا

صفاتی هستند که در  شیردهی و تعداد نوزاد در زایش

نرم   GLMرویه  0975در سال  شوند. زمان تکرار می

جهت تجزیه چنین صفاتی در اختیار  SASافزار 

کاربران قرار گرفت . اما در اکثر تجزیه های آماری 

شد. همچنین نتایج خطای استاندارد دقیقی محاسبه نمی

فات اندازه گیری های حاصل شده ، کوواریانس بین ص

، رویه  0998تکرار شده را دربر نمی گرفت. در سال 

MIXED  به دستورالعمل های نرم افزارSAS  افزوده

شد. با استفاده از این رویه و مدل مختلط ، اهمیت 

کوواریانس موجود در بین این صفات آشکار گردید. 

همچنین خطای استاندارد محاسبه شده در این روش 

لط( از دقت کافی برخوردار بود. عالوه بر این )مدل مخت

دیگر داده ها اثرگذار تجزیۀ وجود داده های پرت بر 

ندازه گیری اکرده  بیان (0992)لیتل (. 0992نبود )لیتل 

شده بر روی یک حیوان دارای کوواریانس  های تکرار

هستند. به این علت که دارای سهم مشترکی از حیوان 

واریانس آنها باگذشت زمان  ، نمی باشند. عالوه برای

متحمل تغییراتی می گردد که ساختار ماتریس واریانس 

کند. استفاده از روش و کوواریانس آنها را پیچیده می

با استفاده از  اندازه گیری های تکرار شده در زمان

از سویی باعث افزایش  SASنرم افزار  MIXEDرویۀ 

نتایج  کاهش اریبی دقت و کاهش خطای آزمایشی و

از سویی دیگر خطای استاندارد  د؛حاصله می گرد

میانگین حداقل مربعات هر  ۀمحاسبه شده برای مقایس

صفت تکرار شده در این روش نسبت به روش آنالیز 

صفات از دقت بسیار باالتری برخوردار  ۀتک متغیر

بدین خاطر در این مطالعه جهت  .(0992لیتل ) خواهد بود

رشد از دو روش آنالیز صفات  ۀدآنالیز صفات تکرار ش

به روش تک متغیره و تکرار شده در زمان استفاده 

صفات رشد بره های  ۀگردید. هدف از این مطالعه مقایس

 ر طول مدت پروار بود.دآمیخته و خالص قزل 
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 هامواد و روش

جهت انجام تحقیق حاضر عملیات پرواربندی و      

تحقیقاتی خلعت ایستگاه رکورد گیری از بره ها در 

 04در  0500. این ایستگاه درسال شد نجامپوشان ا

کیلومتری شرق تبریز، واقع در جاده باسمنج جهت 

انجام کارهای تحقیقاتی و آموزشی دانشجویان 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تأسیس گردیده است 

 که دارای مزارع مختلف کشاورزی و دامپروری است.

تقریباً همسن تک قلو رأس بره نر  04از  اطالعات تحقیق

تولد  ساله 5مادران که از  حاصل از پنج ترکیب ژنتیکی

های ژنتیکی شامل بدست آمد. گروه  یافته بودند ،

 به عنوان تیمار شاهد (رأس7)نژاد قزل خالص  هایبره

 7) قزل× بلوچی ۀهای آمیختدیگر شامل بره گروه 0و 

،  (رأس 7)قزل × رینوسآرخارم ۀ، بره های آمیخت(رأس

و  (رأس 04)مغانی × آرخارمرینوس  ۀبره های آمیخت

تیمارهای  (رأس 9)مغانی × بلوچی  ۀبره های آمیخت

 از سهم گروه های آمیخته را تشکیل می دادند.آزمایشی 

بنابراین پنج گروه  درصد بود. 54 های والدنژادهرکدام 

 دادند.ژنتیکی، تیمار های مورد آزمایش را تشکیل می 

وهفتگی با شیر مادر و پس از تولد تا دبره ها تغذیۀ 

روزگی بوسیله علوفه لگومینه معمول  94سپس تا 

به روش صورت گرفت. در این هنگام بره ها  منطقه

و پس از یک دوره عادت دهی  ی گردیدهدستی پشم چین

و مصرف داروهای ضد انگل داخلی  به محیط آزمایش

 ر شرایط یکسان محیطیروز د 004به مدت  وخارجی

پروار  در شروع دورۀپروار شدند.  به صورت گروهی

پس گرسنگی بره ها و  ساعت 02عملیات توزین، پس از 

ترازوی دیجیتال با  ۀنوبت بوسیل کروز ی 00هر از آن 

جیره غذایی مورد استفاده  شد.گرم انجام می 84دقت 

 یونجه و کنسانترهجهت پرواربندی بره ها متشکل از 

جداول ها به مواد مغذی از طریق برهبود. نیازهای 

0925NRC  گوسفند محاسبه گردید. در این تحقیق

 ۀوزن نهایی دور صفات وزن تولد، وزن شروع پروار،

میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره،  پروار،

، 5تا  0میانگین افزایش وزن روزانه در بازه های زمانی 

مورد مطالعه  5تا  0های زمانی  کل افزایش وزن در بازه

و بررسی قرار گرفته اند. برای آماده سازی داده ها، 

کلیه داده های جمع آوری شده توسط رایانه به نرم 

وارد شدند و پس از مرتب کردن  EXCEL 2007افزار 

تحلیل داده ها با  و ، تجزیه داده های مربوط به هر دام

 صورت گرفت. SAS 9.1استفاده از نرم افزار آماری 

میانگین افزایش وزن در صفات  ، در بین صفات رشد

روزگی دوره و میانگین اضافه وزن روزانه در دوره  74

تبدیل توانی و  ۀپروار توزیع غیر نرمال داشتند. بوسیل

توزیع باقیمانده ها  0.5y = x  ,1-(y= x(داده ها  معکوس

جزیه و [ برای ت0مدل آماری ] در نهایت ازنرمال گردید. 

[ برای تجزیه و 8تحلیل صفت وزن تولد، از مدل آماری ]

افزایش وزن  پروار، ۀتحلیل صفت وزن نهایی دور

روزگی دوره، افزایش وزن روزانه  74تا  00روزانه در 

 74تا  00پروار، افزایش وزن کلی در  ۀدر کل دور

در حالتی که به صورت صفت تک متغیره در روزگی 

از مدل آماری  فاده گردید. همچنیناست نظر گرفته شوند،

صفات افزایش وزن روزانه در [ برای تجزیه و تحلیل 5]

 74تا  00روزگی دوره و افزایش وزن کلی در  74تا  00

در حالتی که به صورت صفت  روزگی دوره پروار

نظر گرفته شوند، استفاده  تکرار شده در زمان در

 تشخیص بهترین ترکیب جهتمذکور  صفات .گردید

استعداد پرواری و از نظر ژنتیکی در بین تیمارها 

افزایش وزن که خود تحت تأثیر عوامل موروثی می 

در حالت اول که این صفات به  انتخاب گردید. ، باشد

صورت تک متغیره مورد آنالیز آماری قرار گرفتند، از 

استفاده گردید. در  SAS 9.1 نرم افزار  GLM 0رویه

صفات در نظر گرفته نشده و  این روش کوواریانس بین

صفات اندازه گیری تکرار شده در زمان بدون در نظر 

گرفتن اثر متقابل بازه زمانی و ترکیب ژنتیکی در مدل 

در حالت دوم که  آماری مورد آنالیز قرار گرفته اند.

روزگی و  74تا  00صفات افزایش وزن روزانه در 

                                                           
1. General linear model  
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صفت روزگی به صورت  74تا  00افزایش وزن کلی در 

 ۀ تکرار شده در زمان در نظر گرفته شد، از روی

MIXED استفاده گردید. علت استفاده  مذکور نرم افزار

وجود کوواریانس در میان اندازه گیری های  [5]از مدل 

 تکرار شده در زمان از یک حیوان بر روی همان حیوان

لذا با . باشدمیبه علت سهم مشترک آنها از حیوان 

توان از خطاهای آزمایش و می مدل استفاده از این

اریبی نتایج کاست. رکورد های اندازه گیری شده از هر 

حیوان در هر بار اندازه گیری به عنوان یک تکرار مد 

رکورد از هر  04نظر قرار می گیرد. در تحقیق حاضر 

مشاهده در نظر  844 ،حیوان در پنج نوبت رکورد گیری

ار ماتریس گرفته شده است. در این روش ساخت

ای کوواریانس داده ها از اهمیت ویژهواریانس و 

برخوردار می باشد. اندازه گیری های تکرار شده در 

ماتریس  دارای چند نوع ساختار MIXED ۀروی

(، CS( ،)AR1( ،)UN)واریانس و کوواریانس شامل 

(SIMPLE( ،)TEOP)( ،TOEPH) باشند که از بین  می

 5به کمترین مقدار شاخص  با توجه (CS) 8آنها ساختار 

(BIC)  و با در نظر گرفتن حداکثر درست نمایی محدود

به عنوان ساختاری مناسب جهت آنالیز  (REML) 0شده

این  رشد مورد استفاده قرار گرفت. ۀصفات تکرار شد

ساختار مختص به داده هایی می باشد که در همه 

بوده و هر جفت  یکسانمقاطع زمانی دارای واریانس 

 یکساندازه گیری بر روی هر حیوان دارای همبستگی ان

در زیر هریک از مدل های آماری مورد استفاده  باشند.

جهت آنالیز صفات رشد و اجزای آنها ارائه گردیده 

 است:

 [0مدل ]

ijiij eGY   

 [8مدل ]

ijijiij ewBBwGY  ..)( 

 [5مدل ]

                                                           
2.Compound symmetry 

 Bayasian information creation .3  

 Restericted maximum likelihood.4  

ijkijkjkkjiijk ewBBwTGTAGY  ...)()*( 

 

ijkYی مربوط به هر صفت مورد بررسی بر = مشاهده

( و بر روی هر 8و0روی هر ترکیب ژنتیکی در مدل )

 (،  5حیوان در مدل )

،میانگین کل = 

iG در هر سه مدل اثر ثابت ترکیب =

 (،i=0،8....،5ژنتیکی)

jA= ( ا5در مدل )(0،8....،04ثر تصادفی حیوان=i،) 

kT( 0،8....،5( اثر  ثابت بازه های زمانی)5= در مدل=k،) 

jkTG ( اثر متقابل ترکیب ژنتیکی و 5= در مدل ))*(

 زمانی به عنوان اثر ثابت، ۀباز

..)( wBBwij ( اثر متغیر کمکی وزن 8= در مدل )

 روار،شروع پ

...)( wBBwijk ( اثر متغیر کمکی وزن 5= در مدل )

 شروع پروار،

ijeدرمدل اول اثر عوامل باقیمانده =، 

ijke.در مدل دوم اثر عوامل باقیمانده = 

نهایتاً مقایسۀ میانگین ها به روش مقایسۀ میانگین      

 رفت.حداقل مربعات انجام گ

 

 نتایج 

شامل مقایسۀ عملکرد بره های دورگ و قزل  نتایج 

برای صفات وزن تولد ، وزن نهایی و اضافه  خالص

وزن روزانه در طی دورۀ پروار و سپس مقایسه صفات 

 ه دو روشاندازه گیری های تکرار شده در زمان ب

صفات تکرار و  5تک متغیره به صورت صفات  آنالیز

 ±میانگین حداقل مربعات ) د.می باش 5نشده در زما

خطای استاندارد( حاصل شده از آنالیز صفات به روش 

ارائه  8و  0تک متغیره و تکرار شده در زمان در جداول 

ترکیب ژنتیکی اثر  0با توجه به جدول  گردیده است.

ورد استفاده در این های ممعنی داری بر وزن تولد بره

                                                           
5. Univariate 

6. Repeated measurment 
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( نیز در تحقیقات 8440) اراننوتر و همک تحقیق نداشت.

ی ، ولی در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند

( ترکیب ژنتیکی بر وزن تولد 8440فرکینگ و همکاران )

مجیت و  (.>45/4Pبره ها اثر معنی داری داشت )

 در مطالعات خود اثر سن مادرنیز ( 8440همکاران )

خته و بره های آمی وزن تولدبر  ساله( 9الی  8)مادران 

علت این نتیجه  ند.معنی دار گزارش کردغیررا  خالص

 بوده از مادران همسن انتخاب برهدر مطالعه ما احتماالً 

 ای گردیده است.که نهایتاً باعث حصول چنین نتیجه

وزن نهایی با توجه به هدف افراد از پرواربندی گوسفند 

متفاوت است. طول مدت پروار بره ها از جمله عواملی 

پرواربندی که تعیین کنندۀ حدود آن در عملیات  است

 ۀناسب برای پایان دادن به دورم بره می باشد. وزن

پروار بندی در گوسفندان ریز جثه و درشت جثه نیز 

متفاوت می باشد. بنابراین نژاد گوسفند هم از عوامل 

)شجاع و همکاران  حدود این صفت است ۀتعیین کنند

 58 نهایی دوره وزن. در تحقیق حاضر وزن (0527

همکاران  کیلوگرم به باال در نظر گرفته شده است. قیتا و

خود بر روی عملکرد پرواری بره  ۀ( در مطالع8404)

های سه نژاد کاراباش، سایژائی وسورکانا که بومی 

کیلوگرم را  52تا  55رومانی می باشند، وزن  کشور

 دورۀ پروار در نظر گرفتند. ویاللوبوس ونهایی وزن 

( در مقایسۀ عملکرد پرواری بره های نر 8445همکاران )

حاصل از پنج ترکیب ژنتیکی سافوک، چاروالیس، بلک 

بالی، پلیبی و کاتاهیدین وزن پایان دورۀ پروار را با 

روز در نظر  008روز تا  55توجه به طول دوره که 

کیلوگرم را برای نژاد  54تا  05گرفته شد، اوزان 

کیلو گرم را برای نژاد  05تا  04 سافوک و چاروالیس،

کیلوگرم را برای بلک بالی و  04تا  55کاتاهیدین و 

اثر ترکیب ژنتیکی  مطالعهاین پلیبی در نظر گرفتند. در 

بر این صفت معنی دار مشاهده نگردید. در تحقیقات 

مختلف نتایج گوناگونی از اثر ترکیب ژنتیکی بر این 

( اثر 8445کاران )صفت گزارش شده است. فیلیپس و هم

 (. >45/4Pنژاد را بر این صفت معنی دار گزارش دادند )

 که برر ژن هایی یثتأ در مورد به طور کلی اظهار نظر

اثر گذار همچون وزن تولد و وزن نهایی پروار صفاتی 

هستند مشکل بوده و در این خصوص نیاز به اطالعات 

فه بیشترین مقدار اضا دقیق تری می باشد. بیشتری و 

کیلوگرم مربوط  800/4برابر در کل دوره  وزن روزانه

کیلوگرم  805/4به نژاد قزل و کمترین میزان آن برابر 

بود. امام جمعه و  مغانی× متعلق به دورگهای بلوچی

(، میانگین افزایش وزن روزانه در کل 8445همکاران )

× شال و زل × دوره گروه های ژنتیکی شال، زندی، زل

 055/4و  055/4، 054/4، 058/4تیب زندی را به تر

کیلوگرم گزارش کرده اند. سانتوس سیلوا و همکاران 

افزایش وزن روزانه زان ( گزارش کرده اند که می8448)

ایله × بره های مرینو برانکو و آمیخته مرینو برانکو

کیلوگرم می باشد. این  854/4و  804/4دفرانس، مقادیر 

ارامان و توشین، به ، مورک صفت برای نژادهای آواسی

کیلوگرم گزارش شده  002/4و  078/4، 055/4ترتیب 

اثر ترکیب (. در این تحقیق 8445است )مجیت و همکاران

در کل  صفت میانگین اضافه وزن روزانهژنتیکی بر 

(. غیر معنی  P >45/4دوره معنی دار مشاهده نگردید )

 ۀداری اثر ترکیب ژنتیکی بر اضافه وزن روزانه در دور

(، 0990پروار در این مطالعه با نتایج مرکل و همکاران )

(، 8445(، دادسون و همکاران )8445مجیت و همکاران )

( 8444(، سوآرز و همکاران )8445فیلیپس و همکاران )

( مغایرت داشت و با 0995و هاکان ساکول و همکاران )

(، 8440نتایج گزارش شده توسط مجیت و همکاران )

(، امام جمعه و همکاران 8449ان )اسنبوقا و همکار

( و منافی آذر و 0520(، طالبی و همکاران )8445)

 ( مطابق بود.0520همکاران )

 

 

روزگی  07تا  14اضافه وزن نتایج آنالیز صفات 

 (Univariate) به روش تک متغیره دوره

نتایج حاصله به روش فوق الذکور ذیاًل ارائه گردیده 

 است.
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دوره روزگی  14 اضافه وزن دراثر ترکیب ژنتیکی بر 

(ADG1 ) 

بیشترین مقدار میانگین حداقل  0طابق با جدول م

 00مربعات برای صفت میانگین اضافه وزن روزانه در 

و کمترین مقدار آن  قزل نژادروزگی دوره متعلق به 

مغانی بود. برای × سمتعلق به دورگ های آرخارمرینو

نیز بیشترین  صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه

مربعات مربوط به نژاد قزل و  میانگین حداقل مقدار

مغانی × کمترین مربوط به دورگ های آرخارمرینوس

برای صفت میانگین اضافه وزن روزانه در  بدست آمد.

 و قزل×آرخارمرینوسقزل و دورگ های بین نژاد 

مغانی اختالف معنی داری وجود نداشت. امّا در × بلوچی

مغانی × ا و دورگهای آرخارمرینوسبین این گروهه

معنی داری مشاهده گردید. در بین دورگ های  اختالف

ژنتیکی دیگر اختالف چندان  گروهای قزل و× بلوچی

 برای صفت معنی داری برای این صفت مشاهده نشد.

روز اول دوره نیز نژاد  00میانگین اضافه وزن در طول 

گر ترکیبها دی مقدار برای این صفت با بیشترین قزل با

دورگ های  .(P<45/4اختالف معنی داری نشان داد )

نیز با کمترین عملکرد با بقیه مغانی × آرخارمرینوس

های بلوچی  دورگ .شتنداگروه ها اختالف معنی داری د

افه وزن قزل با وجود عدم اختالف معنی دار در اض

 همراه دورگ هایروزانه در این دوره ، به 

این صفت در رده دوم قرار  قزل برای×آرخارمرینوس

عنی داری داشتند. داشته و با دیگر گروه ها اختالف م

(، کوتچیک 8448همکاران )نتایج بدست آمده با حسن و

( مغایر 8444( و آوقیچیو و همکاران )8445همکاران ) و

 نتایجبه ( 8448مومنی شاکر و همکاران ) امّابود 

 مشابهی دست یافتند.

روزگی  22اضافه وزن در  اثر ترکیب ژنتیکی بر 

 ( ADG2)دوره 

بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات برای صفت     

ی زمانی دوم مربوط به نژاد اضافه وزن روزانه در بازه

× قزل و کمترین مقدار آن مربوط به دورگ های بلوچی

می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از اختالف  مغانی

(. برای P<45/4ا بود )بسیار معنی دار در بین تیماره

صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه نیز بیشترین 

های نگین حداقل مربعات مربوط به دورگمقدار میا

مغانی و کمترین مربوط به دورگ های × آرخارمرینوس

در برای اضافه وزن روزانه  مغانی بدست آمد.× بلوچی

 مغانی× آرخارمرینوسبین نژاد قزل و دورگ های 

. همچنین در بین ف معنی داری وجود نداشتاختال

قزل نیز × آرخارمرینوس قزل و× های بلوچی گروه

اختالف معنی داری مشاهده نگردید ، اما دورگ های 

با دیگر گروه ها اختالف معنی داری  مغانی× بلوچی

میانگین اضافه وزن نیز نژاد قزل،  برای صفتداشتند. 

قزل با × وچیبل مغانی و× دورگ های آرخارمرینوس

(. P<45/4ترکیبها اختالف معنی داری نشان دادند ) یگرد

نتایج بدست آمده با نتایج گزارش شده توسط مومنی 

 ( مطابقت داشت و با نتایج8448شاکر و همکاران )

(، 8445همکاران ) (، کوتچیک و8448حسن و همکاران )

( و آوقیچیو و همکاران 0920کوکران و همکاران )

 ر بود.( مغای8444)

روزگی دوره  42اثر ترکیب ژنتیکی بر اضافه وزن در 

(ADG3)  

طبق نتایج حاصل شده ترکیب ژنتیکی اثر معنی داری     

روزگی دوره  08اضافه وزن در  بر سرعت رشد و

بیشترین مقدار میانگین حداقل  . (P<45/4داشت)پروار 

مربعات برای صفت اضافه وزن روزانه در این دوره 

قزل و کمترین × دورگ های آرخارمرینوسمربوط به 

قزل بود. برای × آن مربوط به دورگ های بلوچیمقدار 

صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه نیز بیشترین 

های دورگمقدار میانگین حداقل مربعات را 

قزل و کمترین میزان آن را نژاد قزل به × آرخارمرینوس

های در بین دورگ خود اختصاص دادند.

× مغانی و بلوچی× قزل، آرخارمرینوس× رخارمرینوسآ

اختالف معنی  برای صفت افزایش وزن روزانه مغانی

داری مشاهده نگردید. امّا در بین این سه گروه و 
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قزل اختالف معنی دار بود. در بین × دورگهای بلوچی

نژاد قزل و دیگر تیمارها اختالف معنی داری نمایان 

کل اضافه وزن نیز نژاد میانگین  برای صفت نگردید.

قزل با کمترین عملکرد نسبت به دیگر ترکیبها اختالف 

داری اثر ترکیب  معنی (.P<45/4داد ) معنی داری نشان

روی این صفت با نتایج گزارش شده توسط بر ژنتیکی 

(، 8445(، کوتچیک و همکاران )8448حسن و همکاران )

یرت ( مغا8444( و آوقیچو )0920کوکران و همکاران )

داشت و با نتایج بدست آمده توسط مومنی شاکر و 

 ( مطابق بود.8448همکاران )

روزگی دوره  65اثر ترکیب ژنتیکی بر اضافه وزن در 

(ADG4) 

بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات برای صفت 

روزگی مربوط به دورگهای  55اضافه وزن روزانه در 

ه دورگ مغانی و کمترین مقدار آن مربوط ب× بلوچی

قزل بدست آمد. برای صفت میانگین کل × های بلوچی

اضافه وزن در این بازۀ زمانی نیز بیشترین مقدار 

× میانگین حداقل مربعات مربوط به دورگ های بلوچی

قزل ×  مربوط به دورگ های بلوچی مغانی و کمترین

در بین تیمار های مورد استفاده آمیخته های  بود.

تالف چندان معنی داری با مغانی اخ× آرخارمرینوس

قزل و × دورگهای آرخارمرینوس دیگر تیمارها نداشتند.

ی اختالف معنی داری برا نیز و نژاد قزل مغانی× بلوچی

 . اما دردوره نداشتند روزگی 55اضافه وزن روزانه در 

 ژنتیکی و سه ترکیب قزل× بین آمیخته های بلوچی

 .(P <45/4)اختالف معنی داری وجود داشت مذکور 

 میانگین اضافه وزن نیز دورگ های برای صفت

قزل با کمترین عملکرد نسبت به دیگر ترکیبها × بلوچی

 (.P<45/4اختالف معنی داری نشان دادند )

 

 میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات رشد در طول مدت پروار در روش تک متغیره -1جدول 

× رمرینوسآرخا قزل× بلوچی مغانی× بلوچی قزل

 مغانی

 صفت قزل× آرخارمرینوس

 BWوزن تولد  ±4/500 5/255 0/502±4/58 0/050±4/580 0/852±4/545 0/055±4/545

   FW وزن نهایی دوره  02/477±0/880 05/95±0/057 02/450±0/008 07/850±0/475 54/025±0/428

400/4±800/4  405/4±800/4  400/4±805/4  405/4±845/4  405/4±805/4   ADGt اضافه وزن روزانه در طول دوره 

4/558±4/450a 4/847±4/455a 4/02±4/457ab 4/475±4/457b 4/85±4/450a  روزگی  00اضافه وزن روزانه درADG1 

4/055±4/400a 4/085±4/400c 4/807±4/407b 4/578±4/407a 4/025±4/45b  روزگی  82اضافه وزن روزانه درADG2 

4/855±4/450ab 4/555±4/450a 4/845±4/450b 4/58±4/450a 4/528±4/452a  روزگی 08اضافه وزن روزانه در ADG3 

4/02±4/455a 4/858±4/455a 4/045±4/452b 4/077±4/452ab 4/098±4/400a  روزگی 55اضافه وزن روزانه در ADG4 

 ADG5 روزگی 74اضافه وزن روزانه در  4/059±4/455 4/000±4/45 4/057±4/45 4/479±4/407 4/050±4/407

5/450±4/55a 8/955±4/505a 5/505±4/525b 4/299±4/525c  5/055±4/750b  روزگی 00اضافه وزن در AG1  

5/050±4/588a 8/509±4/509b 0/774±4/550a 5/540±4/509a 8/547±4/59b  روزگی 82اضافه وزن در AG2 

5/505±4/957b 7/808±4/958a 5/079±4/929a 5/055±4/925a 7/555±0/452a  روزگی 08اضافه وزن در AG3 

8/592±4/020a 5/450±4/072a 0/25±4/547b 8/022±4/545a 8/00±4/505a  روزگی 55اضافه وزن در AG4 

 AG5 روزگی 74اضافه وزن در  0/542±4/859 0/585±4/850 0/057±4/858 0/022±4/857 0/50±4/859

 45/4 احتمال در سطحبیانگر معنی داری  در هر سطر حروف غیر مشابه   

 

عنی داری اثر ترکیب ژنتیکی بر روی این صفت با م

(، کوتچیک و همکاران 8448نتایج حسن وهمکاران )

( مغایر بود امّا مومنی شاکر و 8444( و آوقیچو)8445)

( در مطالعات خود به نتایج مشابهی 8448همکاران )

 دست یافتند.
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زگی دوره رو 07اثر ترکیب ژنتیکی بر اضافه وزن در 

(ADG5 ) 

حداقل روزگی دورۀ پروار نیز بیشترین میانگین  74در 

و کل اضافه وزن مربوط به اضافه وزن روزانه مربعات 

قزل و کمترین میزان آن متعلق به دورگهای نژاد 

ی در مغانی بود. با این وجود اختالف معنی دار× بلوچی

یب ( اثر ترک8444آوقیچو ) بین تیمارها مشاهده نگردید.

ژنتیکی روی این صفت را معنی دار گزارش کرد که با 

نتایج بدست آمده در این تحقیق مغایرت داشت ولی 

( 8445( و کوچیک و همکاران )8448حسن و همکاران )

اثر ترکیب ژنتیکی روی این صفت را غیر معنی دار 

 گزارش کردند که با نتایج ما مطابقت داشت. 

صفات تکرار شده  آنالیزنتایج حاصل شده به روش  

و مقایسۀ   (Repeated measurement) در زمان

 نتایج حاصله با روش تک متغیره:

از جمله اثرات مؤثر بر صفات اندازه گیری  روشدر این 

 ۀبه ترتیب اثر ترکیب ژنتیکی، اثر بازهای تکرار شده 

روزگی که توزین حیوانات صورت  74تا  00زمانی 

را می زمانی  ۀنتیکی وبازگرفته و اثر متقابل ترکیب ژ

اثر ترکیب ژنتیکی  بود که . نتایج بیانگر اینتوان نام برد

به عنوان اثر ثابت در مدل آماری به تنهایی بر عملکرد 

در مقاطع زمانی  حیوانات معنی دار نبوده است، اما

مختلف که رکورد گیری از صفات رشد صورت گرفته، 

ات اضافه اثر تصادفی زمان های رکوردگیری بر صف

های زمانی  وزن روزانه و کل اضافه وزن در بازه

(. همچنین اثر P<40/4بسیار معنی دار بوده است. )

متقابل ترکیب ژنتیکی و بازه های زمانی مختلف نیز به 

در مدل آماری بر عملکرد بره ها  ثابتعنوان یک اثر 

نتایج مقایسۀ  8جدول  (.P<40/4) بودبسیار معنی دار 

 00افزایش وزن روزانه در طی  داقل مربعاتمیانگین ح

 روزگی و میانگین کل افزایش وزن گروهها در طی 74تا 

به روش اندازه گیری های تکرار شده در زمان این مدت 

  نشان می دهد.را 

 

 روزگی دورۀ پروار 14اثر متقابل ترکیب ژنتیکی و 

مشاهده می شود بیشترین مقدار  8با توجه به جدول  

حداقل مربعات برای صفت میانگین اضافه وزن میانگین 

زمانی اول متعلق به نژاد  ۀروزانه در باز

قزل و کمترین مقدار آن متعلق به × آرخارمرینوس

مغانی بوده است. برای × دورگ های آرخارمرینوس

صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه نیز بیشترین 

های مقدار میانگین حداقل مربعات مربوط به دورگ 

قزل و کمترین مربوط به دورگ های × آرخارمرینوس 

میانگین  برای صفتمغانی بدست آمد. × آرخارمرینوس

در بین نژاد قزل و دورگ های  اضافه وزن روزانه

قزل و × بلوچیقزل و دورگ های × آرخارمرینوس 

داری وجود نداشت. امّا در معنی  مغانی اختالف× بلوچی

مغانی × آرخارمرینوس بین این تیمارها و دورگهای

میانگین  برای صفتاختالف معنی داری مشاهده شد. 

نیز  دوره اول روز 00اضافه وزن در طول 

ترکیبها اختالف معنی  دیگر مغانی با× آرخارمرینوس

(. کمترین عملکرد نیز متعلق P <45/4داری نشان داد )

مغانی بود. نتایج بدست × آرخارمرینوس دورگهایبه 

(، کوتچیک و همکاران 8448و همکاران )آمده با حسن 

( مغایر بود و با 8444( و آوقیچیو و همکاران )8445)

و  کوتچیک( و 8448ران )نتایج مومنی شاکر و همکا

  ( مطابقت داشت.8445همکاران )

 پروار دورۀ روزگی 22ثر متقابل ترکیب ژنتیکی و ا

بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات برای صفت      

روزگی مربوط به نژاد قزل و  82فه وزن روزانه در اضا

مغانی × کمترین مقدار آن مربوط به دورگ های بلوچی

بازه نیز بود. برای صفت میانگین کل اضافه وزن در این 

حداقل مربعات مربوط به نژاد  بیشترین مقدار میانگین

مغانی × قزل و کمترین مربوط به دورگ های بلوچی

× ل و دورگ های آرخارمرینوسبود. در بین نژاد قز

وجود معنی داری  قزل اختالف× مغانی و بلوچی 

× امّا در بین این سه تیمار و دورگهای بلوچی ، نداشت

قزل اختالف معنی داری × مغانی و آرخارمرینوس
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قزل × مغانی و بلوچی× گروه های بلوچی مشاهده شد.

برای  صفت میانگین نیز اختالف معنی داری نداشتند. 

× افه وزن نیز نژاد قزل، دورگ های آرخارمرینوساض

قزل با دیگر ترکیبها اختالف معنی × مغانی و بلوچی

معنی دار بودن ترکیب  (.P<45/4داری نشان دادند )

روزگی با  82ژنتیکی روی صفت افزایش وزن روزانه در

نتایج بدست آمده توسط مومنی شاکر و همکاران 

حسن و همکاران ( مطابقت داشت و با نتایج 8448)

(، کوکران و 8445(، کوتچیک و همکاران )8448)

( مغایر 8444( و آوقیچیو و همکاران )0920همکاران )

 بود.

 روزگی دورۀ پروار 42اثر متقابل ترکیب ژنتیکی و 

بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات برای صفت      

روزگی مربوط به دورگ  08اضافه وزن روزانه در 

 نژادقزل و کمترین میزان آن را × مرینوسهای آرخار

قزل دارا بودند. برای صفت میانگین کل اضافه وزن در 

این بازه نیز بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات 

قزل و کمترین × مربوط به دورگ های آرخارمرینوس

این دوره از پروار نژاد قزل  درمربوط به نژاد قزل بود. 

یمار ها اختالف معنی داری برای هر دو صفت با دیگر ت

اما در بین دیگر تیمارها اختالف معنی  (P<45/4) داشت

 بر معنی داری اثر ترکیب ژنتیکی داری مشاهده نگردید.

روی این صفت با نتایج گزارش شده توسط حسن و 

(، کوکران 8445(، کوتچیک و همکاران )8448همکاران )

اشت و ( مغایرت د8444( و آوقیچو )0920و همکاران )

با نتایج بدست آمده توسط مومنی شاکر و همکاران 

 ( مطابق بود.8448)

 

میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات رشد در طول مدت پروار در روش اندازه گیری های تکرار شده در  -2جدول 

 زمان

× آرخارمرینوس صفت

 قزل

× آرخارمرینوس

 مغانی

قزل× بلوچی مغانی× بلوچی   قزل 

 ADG1 4/557±4/450a 4/058±4/489b 4/545±4/450a 4/875±4/45 a 4/820±4/450aروزگی  14فه وزن روزانه در اضا

 ADG2 4/004±4/450b 4/555±4/489a 4/509±4/450a 4/054±4/45 b 4/040±4/450aروزگی  22اضافه وزن روزانه در 

 ADG3 4/525±4/450a 4/585±4/489a 4/545±4/450a 4/570±4/45 a 4/852±4/450b روزگی 42اضافه وزن روزانه در 

 ADG4 4/805±4/450 4/094±4/489 4/059±4/450 4/485±4/45  4/029±4/450 روزگی 65اضافه وزن روزانه در 

 ADG روزگی 07اضافه وزن روزانه در 

5 

4/079±4/450 4/050±4/489  4/098±4/450 4/055±4/45  4/055±4/450  

 AG1  0/755±4/58a 8/870±4/055 b 0/890±4/509 a 5/285±4/059a 5/905±4/509a روزگی 14اضافه وزن در 

 AG2 0/200±4/58 b 0/750±4/055a 0/005±4/509 a 0/702±4/059b 5/808±4/509a روزگی 22اضافه وزن در 

 AG3 5/559±4/58a 5/550±4/055a 5/804±4/509a 5/554±4/059a 0/402±4/509 روزگی 42اضافه وزن در 

b 

  AG4 8/245±4/58 8/052±4/055 8/847±4/509  5/850±4/059  8/052±4/509 روزگی 65اضافه وزن در 

 AG5 8/257±4/58  8/005±4/055 5/425±4/509  8/045±4/059  8/555±4/509 روزگی 07اضافه وزن در 

  45/4بیانگر معنی داری در سطح  در هر سطر حروف غیر مشابه

 

 روزگی دورۀ پروار 65یکی و اثر متقابل ترکیب ژنت

حاکی از این است که  در این دوره نتایج بدست آمده  

در بین گروهها اختالف معنی داری برای این صفت 

با این وجود بیشترین مقدار میانگین  وجود نداشت.

 55حداقل مربعات برای صفت اضافه وزن روزانه در 

و  قزل× آرخارمرینوسروزگی مربوط به دورگهای 

 مغانی× ین مقدار آن مربوط به دورگ های بلوچیکمتر

بود. برای صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه نیز 
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بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات مربوط به دورگ 

مغانی و کمترین مربوط به دورگ های × های بلوچی

معنی داری اثر ترکیب  غیر قزل بدست آمد.×  بلوچی

ا نتایج حسن وهمکاران ژنتیکی بر روی این صفت ب

( 8444) ( و آوقیچو8445(، کوتچیک و همکاران )8448)

( 8448ومنی شاکر و همکاران )ممطابق بود و با نتایج 

 مغایرت داشت. 

 گی دوره پروارزرو 07ثر متقابل ترکیب ژنتیکی و ا

بیانگر این بود که در این بازۀ زمانی نتایج بدست آمده 

داری برای این صفت در بین گروهها اختالف معنی 

وجود نداشت. بیشترین مقدار میانگین حداقل مربعات 

زمانی  ۀبرای صفت اضافه وزن روزانه در این باز

قزل و کمترین مقدار آن × مربوط به دورگ های بلوچی

مغانی بدست آمد. برای × مربوط به دورگ های بلوچی

صفت میانگین کل اضافه وزن در این بازه نیز بیشترین 

میانگین حداقل مربعات مربوط به دورگ های  مقدار

 ×و کمترین مربوط به دورگ های بلوچیقزل × بلوچی

( اثر ترکیب ژنتیکی روی این 8444بود. آوقیچو ) مغانی

صفت را معنی دار گزارش کرد که با نتایج بدست آمده 

ولی حسن و همکاران  ، در این تحقیق مغایرت داشت

( اثر ترکیب 8445( و کوتچیک و همکاران )8448)

ژنتیکی روی این صفت را غیر معنی دار گزارش کردند 

 که با نتایج ما مطابقت داشت.

 

 حث ب

با توجه به نتایج بدست آمده از دو روش آماری مورد 

کل  صفت بویژه برای، برای صفات اضافه وزن  استفاده

اضافه وزن در بازه های زمانی به طور کلی عملکرد دام 

از روزگی دوره پروار بهبود یافته و پس  08تا  00ها از 

آن تغییرات حاصله در اضافه وزن دام ها چشمگیر 

ها بعد از عملیات  نبوده است. با توجه به تغییر جیره دام

ارزش غذایی جیره در این هنگام  و باال رفتنپرواربندی 

بهبود عملکرد حیوانات را می توان به پدیدۀ رشد 

روزگی دوره به اوج خود  08 ارتباط داد که تا 7جبرانی

همچنین تغییرات  .گردیدرسید و پس از آن تقریباً ثابت 

فیزیولوژیکی دستگاه گوارش حیوان و افزایش مصرف 

خوراک دام در این هنگام نیز در این مورد بدون تأثیر 

 8و  0با بررسی نتایج ارائه شده در جداول  نمی باشد.

عات بدست مشاهده می شود که میانگین حداقل مرب

آمده برای صفات مورد مطالعه از نظر کمیت باهم 

متفاوت بوده و به تبع آن نتایج مقایسۀ میانگین حداقل 

تفاوت در عالوه بر  مربعات نیز متفاوت می باشد.

مقادیر میانگین حداقل مربعات حاصل شده از دو روش 

تفاوت هایی نیز در مقدار خطاهای مورد استفاده، 

آمده مشاهده می گردد. در روش استاندارد بدست 

زمان مقدار خطاهای  آنالیز صفات تکرار شده در

)اضافه  برای کلیه صفات مربوط به هر تیمار استاندارد

بازه های  ۀدر کلی وزن روزانه یا کل اضافه وزن(

می باشد اما در آنالیز و دقیق تر  کوچک تر برابر، زمانی

ین امر در به روش تک متغیره این چنین نیست. علت ا

نظر گرفته شدن همبستگی و کوواریانس بین 

در  .می باشد صفات رکوردهای هر دام در آنالیز

به علت عدم در نظر  صورتی که در آنالیز تک متغیره

اینچنین نبوده و کلیه خطاهای  گفتن پارامتر های مذکور

نتایج ا یکدیگر متفاوت می باشد. استاندارد حاصله ب

ز در اکثر مطالعات اریب بوده و از آنالیز تک متغیره نی

      (.0992دقت کافی برخوردار نمی باشد )لیتل 
 

 تیجه گیری ن

ب ژنتیکی بر وزن تولد، وزن یاثر ترک در این پژوهش

نهایی دوره و عملکرد رشد روزانۀ بره ها در طی مدت 

پروار بندی به روش آنالیز تک متغیره معنی دار نبود. 

اختالف  رفتهلۀ دو روش به کار اما آنالیز صفات بوسی

معنی دار در اضافه وزن روزانه و کل اضافه وزن در 

باتوجه به نتایج  .را نشان دادبرخی بازه های زمانی 

شده و خطاهای استاندارد محاسبه شده جهت  حاصل

                                                           
7.Compensatroy Growth 
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دو میانگین حداقل مربعات در آنالیز صفات به  ۀمقایس

کرار شده از روش آنالیز صفات ت ، مورد استفادهروش 

نسبت به آنالیز صفات به دقیق تری  نتایج در زمان

در  استفاده از آن حاصل گشت وروش تک متغیره 

 تحقیقات مشابه قابل توصیه می باشد.
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Abstract 

For the comparing the growth potency of crossbred and Ghezel lambs by analysis the univariate and 

repeated measures traits in period 40 male lambs of the same age were used. Genetic groups were 

included the 7 heads of pure Ghezel lambs and the 7 heads Baluchi×Ghezel crossbred lambs, 7 

heads Arkharmerinoos×Ghezel and the 10 heads Arkharmerinoos×Moghani and the 9 heads 

Baluchi×Moghani lambs. The lambs in 90 days of age were fattened for 110 days in 5 groups. Birth 

weight, final weight, mean of average daily gain and mean of total average gain in 14 to 70 days of 

period were studied traits in this investigate. Total traits once analyzed by GLM procedure and 

mean of daily weight gain and mean of total weight gain in 14 to 70 days of period were analyzed 

by mixed procedure of SAS 9.1 software again. In second method CS structure were used as the 

variance and covariance structure. Within traits the effect of genetic combination was significant on 

the daily weight gain and total weight gain in 14 , 28 and 42 days of fattening period (P<0.05). At 

the univariate analyze of traits Ghezel breed lambs have a high performance in 14 and 28 days of 

period, and Arkharmerinoos×Ghezel in 42 days and Baluchi×Moghani crossbred lambs in 56 days 

too. At the repeated measures analysis of traits Arkharmerinoos×Moghani crossbred lambs have a 

low performance, in 28 days Ghezel breed lambs have highly performance and in 42 days Ghezel 

breed lambs have lowly performance. With regard to obtained results and calculated standard errors 

for the comparing of least square means at the analysis of tow used methods, obtained results of 

repeated measurement traits were more accurate than univariate analysis of traits and using this 

method is recommended at the same researches.   
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