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 چکیده

آینده الزم است که روندهای ژنتیکی،  یهاهای اصالح نژادی و مدیریتی گذشته و طرح ریزی برنامهبرای ارزیابی برنامه

منظور برآورد روندهای ژنتیکی، به ،های گذشته برآورد شوند. در این پژوهشمحیطی و فنوتیپی صفات مهم در سال

رکورد مربوط به صفات وزن بدن گوسفندان مهربان که  28782 محیطی و فنوتیپی صفات وزن بدن گوسفند مهربان،

مورد استفاده قرار گرفتند.  ،جمع آوری شده بود 3181تا  3171های تان همدان در طی سالتوسط معاونت امور دام اس

 با های حیوانیی مدلمتغیره و چند متغیرهتکهای تجزیهبا های اصالحی صفات مختلف اجزای واریانس و ارزش

روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و  .ندبرآورد شد (AI-REML)الگوریتم میانگین اطالعات بیشترین درستنمایی محدود شده 

-یب تابعیت میانگیناضر و های اصالحی از سال تولدارزشمیانگین  ضریب تابعیت با کمکمحیطی صفات، به ترتیب 

روندهای ژنتیکی صفات برآوردهای  .ندشد برآوردکشی سال وزن ازمحیطی حیوانات  هایانحراففنوتیپی و  هایارزش

، -27/1، -87/36، -91/3 ،ترتیبمتغیره بهماهگی با استفاده از تجزیه تک 32و  1، 6های وزن تولد، وزن شیرگیری و وزن

روندهای فنوتیپی در تجزیه  بودند. -66/1و  -6/19 ،-18/33 ،-61/29 ،-11/3و در تجزیه چند متغیره  -88/1و  -8/36

، 69/882، 11/361، -61/9و در تجزیه چند متغیره  6/3696، 79/736، 36/879، 68/381، -13/86متغیره به ترتیب تک

و در  68/3698، 79/712، 81/881، 7/396، -82/88 ،متغیره به ترتیبو روندهای محیطی در تجزیه تک 71/3677، 68/836

های روند ژنتیکی وزن تنها گرم در سال برآورد شدند. 8/3686و  11/892، 23/813، 16/329، 38/3تجزیه چند متغیره 

وزن  فنوتیپی و محیطی ،ژنتیکی هایروند همچنین،و   زیه چند متغیرهدر تج تولدوزن روند فنوتیپی و تولد و از شیرگیری

نشان  این پژوهش . نتایجدار بودندمعنی متغیرهدر تجزیه تک ماهگی 32و  6 هایوزن روندهای فنوتیپی و محیطیتولد و 

وزن بدن صفات  مثبت طور کلی، عدم وجود رشد ژنتیکیو به شیرگیری های تولد و ازوزن رشد ژنتیکی منفیدهنده 

در  یاد شده های اصالح نژادی برای بهبود ژنتیکی صفاتو نیاز به طرح ریزی برنامه در سالیان گذشته گوسفند مهربان

 . بودند گوسفندان مهربان
 

 مهربان، گوسفند روند محیطی، روند فنوتیپی روند ژنتیکی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

گیری نژادی به وسیله اندازهاصالحهای موفقیت برنامه

اصالحی صفات تحت انتخاب بیان  میزان تغییرات ارزش

بینی صحیح ارزش اصالحی والدین نسل پیشگردد. می

آینده یکی از بهترین ابزارهای موجود برای حداکثر کردن 

جورادو و همکاران ) باشدهای انتخاب میپاسخ در برنامه

میزان  الزم است که برنامه انتخابطی در  .(3118

به همین منظور  ،تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بررسی شود

شده معموالً پیشرفت یا  نجامای که انتخاب ابرای مرحله

 .(3186ون و ویلهام ویلس) گرددبرآورد می روند ژنتیکی

های متوالی که به میزان تغییر در میانگین صفات در سال

ناشی از تغییر در ارزش اصالحی حیوانات باشد روند 

صفات که ناشی از ژنتیکی، و میزان تغییر در میانگین 

های متوالی باشد روند محیطی تغییرات محیطی در سال

توان میشود. با برآورد روند ژنتیکی و محیطی، گفته می

چگونگی مدیریت همچنین، انتخاب و  گذشتههای روش

 .را ارزیابی نمودتغذیه و بهداشت( )

با تولید گوسفند مهمترین مساله با در نظر  رابطهدر 

باشد گرفتن شرایط اقلیمی موجود راندمان غذایی می

صفت سرعت رشد که همبستگی ژنتیکی  ،عالوه بر این

مثبتی با راندمان غذایی داشته نیز اهمیت زیادی دارد. هر 

کاهش  هزینه نگهداری چه سرعت رشد افزایش یابد

، لذا با توجه به تعداد قابل مالحظه و نقشی خواهد یافت

که گوسفند با تولیدات خود در اقتصاد جامعه روستایی 

یشتر عوامل کند، شناخت هر چه بو عشایری ایفا می

های موجود ضروری توده محیطی و ساختار وراثتی

 .(3189)سعادت نوری و سیاه منصور  باشدمی

صورت  نژاد زندی ایستگاه خجیر روی که پژوهشیدر 

تولد، وزن شیرگیری و روند فنوتیپی صفات وزن گرفت،

 ،به ترتیبجمعیت مورد نظر ماهگی  38و  32، 6های وزن

 گرم در سال برآورد -1662و  -3686، -186، 389، 66

 .(3171کالنتر ) شد

راس گوسفند نژاد بلوچی  7672روی  ای کهدر مطالعه

 1، 6، 1های تولد، انجام گرفت روند فنوتیپی صفات وزن

و  39±33، -33±33، 1±1، 8±3ماهگی به ترتیب  32و 

گرم در سال و روند محیطی صفات یاد شده به  38±338

گرم در  21±32و  -62±1، -81±1، -92±8، 1±3ترتیب 

 سید علیان .(3188حسنی و همکاران ) سال برآورد شد

های تولد، شیرگیری و روند فنوتیپی صفات وزن (3171)

ماهگی مربوط به نژاد سنگسری واقع در ایستگاه  6

 98، 38به ترتیب   3177تا  3166های دامغان را طی سال

 گرم در سال گزارش نمود. -92و 

اسپانیایی روند  مرینودر یک بررسی روی گوسفند 

 3188از سال  روزگی  16و  16ولد، های تفنوتیپی وزن

گرم  868±318و  318±331، 32±37به ترتیب  3181تا 

جورادو و همکاران )زایی برآورد شد فصل بره در هر

دوهن روند ژنتیکی نژاد ( 3116) کلرک و هیدنریچ .(3118

های برای وزن 3189تا  3188های را در طول سال مرینو

 691/6و  691/6، 669/6ماهگی به ترتیب  38و   6تولد، 

روند  (2668) همکارانشات و  برآورد نمودند. کیلوگرم

 روزگی را در نژاد 386و  326، 66های ژنتیکی وزن

گرم در سال و در  23و  23، 26مصر به ترتیب  اوسمی

گرم در سال  319و  12، 18به ترتیب  رحمانینژاد 

های طی سال روند ژنتیکی وزن تولد برآورد نمودند.

کیلوگرم و  1/6 تارگیبرای گوسفند نژاد  3176تا  3198

 کیلوگرم گزارش شد 8/6شیرگیری برای وزن از 

 .(2661هانفورد و همکاران )

تولد، وزن ، روند ژنتیکی صفات وزندیگر بررسییک در 

ماهگی در گوسفند  32و  1، 6های شیرگیری، وزن

قرار مورد مطالعه  2666تا  3111های کرمانی طی سال

، 329، 2گرفت. روند ژنتیکی صفات بیان شده به ترتیب 

گرم در سال برآورد گردید )مختاری و  396و  83، 13

 (.2636رشیدی 

روزگی  169و 386، 86های نتایج انتخاب بر مبنای وزن

یاپی و توسط  دیالونکهای گوسفندان های نر گلهبره

، 86های روند ژنتیکی وزن بررسی شد.( 3117)همکاران 

بر اساس  3112تا  3188روزگی از سال  169و  386

 38±2/1و  33±8/9، 28±7/38روش مدل دام به ترتیب 
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نتایج روند فنوتیپی برای وزن  ،گرم در سال گزارش شد

روزگی منفی بود و همچنین روند فنوتیپی و محیطی  86

گرم در  -723و  -761روزگی  386برای وزن بدن در 

 169ها برای صفت وزن وندسال برآورد شد. این ر

محمدی و  گرم در سال بود. -196و  -113روزگی 

ماهگی  32و  1، 6های روند ژنتیکی وزن( 2633) همکاران

به  2668تا  3111های را طی سال زندیگوسفند نژاد 

 گرم در سال برآورد کردند. 69و  72، 23ترتیب 

گوسفند مهربان یکی از مهمترین نژادهای گوسفند ایران 

و دارای توانایی  سنگین وزناست و جزء گوسفندان 

همچنین توانایی  شود.میمحسوب  پروار مناسب

)سعادت نوری و سیاه  است باالاین نژاد نیز شیردهی 

گوسفند مهربان توده  ،در استان همدان .(3189منصور 

به ویژه  ،هد و تولیدات آندنژادی غالب را تشکیل می

گوشت و پشم از نظر اقتصادی تاثیر بسزایی بر درآمد 

این نژاد و   ژنتیکی هایویژگیبررسی لذا  ،دامداران دارد

-ها ضروری به نظر میتاثیر عوامل محیطی بر روی آن

  رسد.

 اجزایبرآورد  هایی در رابطه باپژوهش مهربان نژاد در

 ژنتیکی صفات تولید مثلی )پژمانپارامترهای  واریانس و

و  (3112؛ امیرآبادی فراهانی و زمانی، 3113 و زمانی،

غفوری کسبی و ؛ 2668زمانی و محمدی، صفات رشد )

 گزارشیتا کنون  اما  است گرفته انجام( 2668 ،همکاران

 ی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپیدر رابطه با تعیین روندها

دف از ه .استشر نشده تصفات گوناگون در این نژاد من

 این پژوهش برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی

در گوسفندان مهربان به منظور ارزیابی  صفات رشد

 باشد.نژادی در این نژاد میهای اصالحبرنامه

 

 هامواد و روش

 گوسفند  مهربان

این مطالعه روی گوسفند مهربان انجام شد که بومی 

 آغازهای گوسفند مهربان از گلهباشد. استان همدان می

-به ،که شرایط مراتع مناسب است ،پاییز یمیانهبهار تا 

به مراتع اطراف روستاها برده شده و در صورت روزانه 

. در اواخر پاییز کنندطول روز از علوفه مراتع استفاده می

در شرایط بسته گوسفندان ، معموالً طول زمستان و در

ه غالت، جو و یونجه ی از کانگهداری شده و با مخلوط

ز ها اوند. فصل قوچ اندازی در این گلهشخشک تغذیه می

معموالً به ازای هر  .باشدآبان می میانهشهریور تا  پایان

، با این شودمیش یک قوچ در گله نگهداری می 39تا  36

 .شوندها در زمستان متولد میبره 86روش معموالً %

از هنگام تولد رکوردگیری و ثبت اطالعات در طول سال 

شامل دفتر ثبت اطالعات مربوط به )ای بره در دفاتر ویژه

، وزن بدن، زایش، شجره، جفتگیری، تلقیح مصنوعی

مشخصات ظاهری، درمان و پیشگیری و حذف دام( 

های گوسفند مهربان گله برخی ازدر  شود.گردآوری می

نژاد سازمان جهاد کشاورزی، زیر پوشش مرکز اصالح 

ی پدرها شود و شمارهگیری کنترل شده انجام میجفت

 شود.ها ثبت میدر آن

 رکوردهای مورد استفاده

در این پژوهش رکوردهای مربوط به صفات وزن تولد، 

ندان ماهگی گوسف 32و  1، 6های وزن شیرگیری و وزن

که توسط معاونت امور دام استان همدان در  نژاد مهربان

برای  ،شده بود جمع آوری 3181تا  3171های طی سال

صفات  فنوتیپی و محیطی ژنتیکی، برآورد روندهای

 .بدن مورد استفاده قرار گرفتندوزن

 32و  1، 6وزن بدن برای سنین شیرگیری،  ،نخست

 ماهگی با کمک روابط زیر تصحیح شد:

𝐵𝑊90 = [
𝐵𝑊 − 𝐵𝑟𝑊

𝐴1
× 90] + 𝐵𝑟𝑊

𝐵𝑊180 =  [
𝐵𝑊 − 𝑊𝑊

𝐴2 − 𝐴1
× 90] + 𝐵𝑊90

𝐵𝑊270 =  [
𝐵𝑊 − 𝐵𝑊180

𝐴3 − 𝐴2
× 90] + 𝐵𝑊180

𝐵𝑊360 =  [
𝐵𝑊 − 𝐵𝑊270

𝐴4 − 𝐴3
× 90] + 𝐵𝑊270

سن  :A2شیرگیری،  هنگامسن  : A1،در این روابط

 1سن هنگام وزن کشی  :A3ماهگی،  6هنگام وزن کشی 

 وزن :WB،ماهگی 32سن هنگام وزن کشی  :A4ماهگی، 

وزن  :WW ،وزن تولد :BrW ،بدن هنگام رکوردگیری
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 ،وزن تصحیح شده برای شیرگیری :BW90 ،شیرگیری

BW180:  ماهگی 6وزن تصحیح شده برای، BW270: 

وزن  :BW360 ،ماهگی 1وزن تصحیح شده برای 

 هستند. ماهگی 32تصحیح شده برای 

ویرایش  Accessو  Excelافزارهای ها با کمک نرمداده

، نخست مدلی با غیر طبیعی برای تعیین رکوردهای شدند.

فصل، نوع تولد و جنس به  –سال  –اثرات ثابت گله 

شد. در هر یک از سنین برازش  رکوردهای وزن بدن

برابر  9/2سپس رکوردهای دارای خطای بیش از 

ظر ه عنوان رکورد پرت در نبانحراف استاندارد خطا 

درصد  1رکوردهای غیر طبیعی در حدود  گرفته شدند.

همچنین نرمال بودن توزیع  .رکوردها را تشکیل دادند

میرنوف سا –ها با کمک آزمون کولموگروف خطای داده

ها در های توصیفی دادهآماره مورد بررسی قرار گرفت.

 نشان داده شده است. 3جدول 

ها شماره به کدهایی که در آن افرادهای تبدیل شماره

-نرم باکمکحیوان از شماره پدر و مادر بزرگتر باشد 

 شد. نجاما( 2666)سرگلزایی و همکاران  CFCافزار 

 های شجره به صورت زیر بود:ویژگی

 18                        تعداد گله                                

 28612                    تعداد رکورد                         

 38178                                                افرادتعداد 

 117                             تعداد پدر                        

 72                                    تعداد پدر دارای رکورد

 1181                  تعداد مادر                               

 816                    رکورد             تعداد مادر دارای

برای تعیین اثرات ثابت مؤثر بر وزن بدن در هر یک از 

، نوع تولد فصل-سال-سه عامل گلهسنین مورد بررسی، 

و جنس بره به  (قلوسه قلو و چهار  ،قلو، دو قلو)تک تولد

بر  هاان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند و اثر آنعنو

یافته های خطی تعمیمه وسیله تجزیه مدلصفات مختلف ب

 (SAS ،2668) 3/1ویرایش  SASافزار و با کمک نرم

 .مورد بررسی قرار گرفت

 

 هامدل

 کار برده شده شامل موارد زیر بودند:به هایمدل

 a + eay = Xb + Z                           :3مدل 

m + ema + Zay = Xb + Z                 :2مدل 

  g + ega + Zay = Xb + Z                          :1مدل 

 g + egm + Zma + Zay = Xb + Z               :8مدل 

 b،بردار مشاهدات برای هر یک از صفات y هادر این مدل

 یافته تعیین شده در مدل خطی تعمیمثابت بردار اثرات  

تولد،  هایجنس و نوع تولد برای وزن ،فصل-سال-)گله

فصل و جنس برای -سال-گله ؛ماهگی 6 شیرگیری واز 

بردار اثرات تصادفی ژنتیکی   a،(ماهگی 32و  1های وزن

بردار   g،بردار اثرات تصادفی محیط مادری  m،افزایشی

بردار اثرات  e ،اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی مادری

های طرح ماتریس gZو  X ،aZ، mZو تصادفی باقیمانده

  د.نهست

 (AIC)  3معیار اطالعات آکیک از هامدلبرای مقایسه 

 استفاده شد:صورت زیر به
AIC = -2 Log L + 2 P 

: Log Lفراسنجه برآورد شده و  تعداد: Pکه در آن 

 باشد.نمایی میلگاریتم درست

به عنوان  AICمدل دارای کمترین  ،برای هر صفت

( و 2668بهترین مدل انتخاب شد )فیشر و همکاران 

  آن مورد استفاده قرار گرفت. برآوردهای

 ،برای همه صفات 1نتایج مدل  ،AIC با توجه به مقدار

هم به  1مدل  ،برای این منظور .مورد استفاده قرار گرفت

. تجزیه شدصفتی و هم به صورت پنج صفتی صورت تک

( 2633)میر  WOMBAT افزارها با کمک نرمتجزیه مدل

 انجام شد.

های میانگین ارزشروند ژنتیکی با کمک ضریب تابعیت 

از سال تولد و روندهای فنوتیپی و محیطی به  اصالحی

فنوتیپی و های ترتیب با کمک ضرایب تابعیت میانگین

 های محیطی از سال رکوردگیری برآورد شدند.انحراف

 

                                                           
1- Akaike’s Information Criterion 
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 نتایج و بحث

یافته اثر نوع تولد بر های خطی تعمیمی مدلدر تجزیه

ماهگی و  6صفات وزن تولد، وزن شیرگیری و وزن 

ی صفات فصل بر همه-سال-اثرات جنس بره و گله

بدن دار بودن اثر نوع تولد بر وزن دار بودند. معنیمعنی

دهد که با افزایش سن اثر نوع در سنین اولیه نشان می

توان به وزن تولد یابد که دلیل آن را میتولد کاهش می

های چند قلو نسبت داد که با ها در زایشپایین بره

ماهگی به تدریج این کمبود وزن  32افزایش سن تا 

شود که نوع تولد تاثیر چندان شود و سبب میجبران می

 ری بر این صفات نداشته باشد.دامعنی

پذیری مستقیم و نتایج مربوط به برآوردهای وراثت

نشان داده شده است.  2پذیری مادری در جدول وراثت

دهند که برآوردهای انجام شده در دو این نتایج نشان می

ی تک متغیره و چند متغیره، با افزایش سن روش تجزیه

داد رکوردهای کنند. کاهش تعتفاوت بیشتری پیدا می

توان از عوامل ( را می3مربوط به سنین باالتر )جدول 

ی اصلی این تفاوت دانست. روند مقادیر برآورد شده

های مستقیم و مادری وزن بدن در سنین پذیریوراثت

ی همین مختلف در این پژوهش با روندهای برآورد شده

های رگرسیون تصادفی در این ها با کمک مدلفراسنجه

 ( هماهنگی دارد.3112د )مرادی، نژا

نتایج مربوط به روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی 

متغیره و چند متغیره، های تکصفات وزن بدن در تجزیه

 اند.نشان داده شده  8و  1هایترتیب، در جدولبه

متغیره روند ژنتیکی همه صفات و روندهای در تجزیه تک

آورد شدند. اگر چه تولد منفی برفنوتیپی و محیطی وزن

تولد و تنها روندهای ژنتیکی، فنوتیپی ومحیطی وزن

ماهگی  32و  6های روندهای فنوتیپی و محیطی وزن

(. در تجزیه چند متغیره نیز 1دار بودند )جدول معنی

دار معنی منفی و تولد و وزن شیرگیریروند ژنتیکی وزن

-معنیتولد نیز برآورد شدند. همچنین روند فنوتیپی وزن

 (. 8دار و منفی برآورد شد )جدول 

نتایج روند ژنتیکی در تجزیه چند متغیره با نتایج گزارش 

همخوانی نداشت.  ی دیگرنژادها بسیاری از شده در

روند ژنتیکی در نژاد بلوچی را ( 3188حسنی و همکاران )

ماهگی به  32و  1، 6های تولد، شیرگیری، برای وزن

گرم در سال برآورد  88و  77،  72،  99،  7/6ترتیب 

تولد روند ژنتیکی وزن (3116کلرک و هیدنریچ )نمودند. 

گرم  91و  9ماهگی را در نژاد دوهن مرینو به ترتیب  6و 

روند ( 2668شات و همکاران )در سال گزارش نمودند. 

و رحمانی  اوسمی هایدر نژاد ار ماهگی 6وزن  ژنتیکی

. نمودند برآوردگرم در سال  319و  23مصر  ترتیب،به

 1، 6های وزن و تولد، وزن شیرگیریروند ژنتیکی وزن

، 88، 96، 36 ،ماهگی در گوسفند سنجابی به ترتیب 32و 

موالئیان و گرم در سال گزارش شد ) 363و  362

لد، شیرگیری های تو(. روند ژنتیکی وزن3188همکاران، 

و  6/31، 2/32ماهگی در نژاد بختیاری به ترتیب  6و 

در نژاد  ،(3181 ،سرگلزایی و ادریس) گرم در سال 7/28

رشیدی و ) گرم در سال 382و  366، 26کردی به ترتیب 

گرم  8و  7، 2(  و در نژاد آرمان به ترتیب 3187 ،اخشی

ه ( گزارش شد2633 ،لطفی فرخاد و همکاران) در سال

 32و  6های تولد، شیرگیری، . این روند برای وزناست

گرم در  819و  188، 273، 18ماهگی نژاد منز به ترتیب 

 (.2667 ،گیزا و همکارانه است )سال برآورد شد

متغیره تولد در تجزیه تکمنفی شدن روند فنوتیپی وزن

ناشی از منفی بودن روندهای ژنتیکی و محیطی این 

متغیره ناشی از منفی بودن روند صفت و در تجزیه چند 

(. روند فنوتیپی 8و  1های )جدول استژنتیکی این صفت 

. بودگرم در سال  -61/9تولد در تجزیه چند متغیره وزن

 برآوردیافت شده که این روند را منفی  پژوهشتنها 

در نژاد  (3188)کرده بود، گزارش موالئیان و همکاران 

. استبرآورد شده گرم در سال  -8که  استسنجابی 

گرم در نژاد زندی، حسنی و  66با مقدار  (3171)کالنتر

جورادو  گرم در نژاد بلوچی، 8( با مقدار 3188همکاران )

گرم در نژاد مرینو  32با مقدار  (3118و همکاران )

 8/31( با مقدار 3181اسپانیایی، سرگلزایی و ادریس )



 9313/ سال2شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                                سفیدخانی میرزایی و مانیز    19

 

با ( 3181درستکار  و همکاران )گرم در نژاد بختیاری، 

با  (3171سید علیان )گرم در نژاد مغانی و  3/17مقدار 

هایی هستند که گرم در نژاد سنگسری گزارش 38مقدار 

 اند.کرده برآورداین روند را مثبت 
 

 بررسی شدهتوصیفی صفات  هایهآمار – 1جدول 

 ماهگی 32وزن  ماهگی 1وزن  ماهگی 6وزن  وزن از شیرگیری وزن تولد صفت

 2682 1269 9188 6818 33311 تعداد رکورد

 681/1 691/23 636/19 326/89 661/92 (kg) میانگین

 799/6 112/1 126/9 882/6 871/6 (kg) انحراف استاندارد

 966/3 686/36 626/36 816/38 666/16 (kg) کمترین 

 166/6 716/12 286/99 616/69 396/73 (kg) بیشترین

 

 های مستقیم و مادری پذیریبرآوردهای مربوط به وراثت-2جدول 

 تجزیه تک متغیره  تجزیه چند متغیره
 صفت

ℎ𝑚
2  ℎ2  ℎ𝑚

2  ℎ2 

 وزن تولد 31/6 68/6± 68/6 62/6±  31/6 68/6± 68/6 62/6±

 شیرگیریاز وزن  98/6 66/6± 66/6 63/6±  97/6 66/6± 67/6 63/6±

 ماهگی 6وزن  98/6 68/6± 68/6 62/6±  89/6 67/6± 61/6 61/6±

 ماهگی 1وزن  76/6 68/6± 68/6 68/6±  66/6 67/6± 66/6 62/6±

 ماهگی 32وزن  38/6 61/6± 38/6 68/6±  28/6 68/6± 36/6 61/6±

                     2h پذیری مستقیم، وراثتhm
پذیری مادری: وراثت2

 

 متغیره )گرم در سال(فنوتیپی و محیطی برآورد شده در تجزیه تکروندهای ژنتیکی،  -3جدول 

 صفت روند ژنتیکی Pمقدار روند فنوتیپی Pمقدار روند محیطی Pمقدار

 وزن تولد -91/3* 62/6 -13/86* 66/6 -82/88* 66/6

 شیرگیریاز  وزن  -87/36 67/6 68/381 29/6 7/396 21/6

 ماهگی 6وزن  -27/1 78/6 36/879* 69/6 81/881* 69/6

 ماهگی 1وزن  -8/36 93/6 79/736 66/6 79/712 66/6

 ماهگی 32وزن  -88/1 21/6 6/3696* 62/6 68/3698* 62/6

دار*: روند معنی             
 

 روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برآورد شده در تجزیه چند متغیره )گرم در سال( -4جدول 
 صفت روند ژنتیکی Pمقدار روند فنوتیپی Pمقدار روند محیطی Pمقدار

 وزن تولد -11/3* 69/6 -61/9* 66/6 38/3 67/6

 شیرگیریاز وزن  -61/29* 68/6 11/361 93/6 16/329 89/6

 ماهگی 6وزن  -18/33 81/6 69/882 67/6 23/813 68/6

 ماهگی 1وزن  -6/19 33/6 68/836 66/6 11/892 66/6

 ماهگی 32وزن  -66/1 86/6 71/3677 66/6 8/3686 67/6

 دار*: روند معنی               
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-ماهگی در تجزیه تک 32و  6های روند فنوتیپی وزن

داری را نشان دادند که عامل متغیره روند مثبت و معنی

دار توان روند محیطی مثبت و معنیاین مشاهده را می

 (.1صفت دانست )جدول این دو 

بودن برآوردهای پژوهش حاضر در  پایینیکی از دالیل 

ممکن است این  های دیگرمقایسه با برخی از گزارش

ها روی گوسفندان پرورش یافته در باشد که این گزارش

نژاد گوسفند با تغذیه و های پرورش و اصالحایستگاه

در اند در حالی که شرایط محیطی مطلوب انجام شده

های مردمی تحت پوشش مرکز پژوهش حاضر گله

 . انداصالح نژاد نیز مورد بررسی قرار گرفته

ی چند متغیره، دست آمده از تجزیهبه جا که نتایجاز آن

ژنتیکی بین  هایهمبستگیبه دلیل در نظر گرفته شدن 

متغیره است )اکوت و ی تکصفات قابل اعتمادتر از تجزیه

(، تنها تغییرات 2668و همکاران ؛ شات 3111همکاران 

های محیطی و های اصالحی، انحرافهای ارزش میانگین

ی چند متغیره دست آمده از تجزیهصفات به هایفنوتیپ

و  1های گونه که در جدولهمان اند.ارائه شده 3در شکل 

از تغییرات  زیادیبخش  شود،دیده می 3شکل  و 8

های مهربان در سالدان نفنوتیپی صفات وزن بدن گوسف

ناشی از تغییر اثرات محیطی بر صفات مربوطه  گذشته

دار ها معنیبوده است، اگرچه در بیشتر موارد این روند

 (.8و  1های اند )جدولنبوده

های تولد روندهای ژنتیکی منفی برآورد شده برای وزن

دار نبودن روندهای ژنتیکی و از شیرگیری و معنی

ی نبودن یک دهندهفات دیگرنشانبرآورد شده برای ص

برنامه اصالحی خوب برای این نژاد در سالیان گذشته 

عالوه، سطح پایین آموزش دامداران از دیگر است. به

دالیل عدم رشد ژنتیکی در این نژاد است. برای نمونه، در 

برخی از موارد، به علت تمایل بیشتر خریداران به کشتار 

 شوند.تر حذف میگینهای سنهای سنگین، دامدام

با توجه به منفی بودن روند ژنتیکی همه صفات و 

تولد و غیر معنی همچنین منفی بودن روند فنوتیپی وزن

-دار بودن روند مثبت فنوتیپی سایر صفات به نظر می

های اصالحی انجام شده در سالیان رسد که برنامه

گذشته تاثیر مثبتی بر تغییر عملکرد گوسفندان مهربان 

نداشته است و حتی در سنین تولد و شیرگیری باعث 

 های اصالحی شده است.دار میانگین ارزشکاهش معنی

های اصالح دهنده کارا نبودن برنامهاین نتایج نشان

باشد. نژادی گوسفندان مهربان در سالیان گذشته می

گیری وجود نداشتن سیستم مناسب برای اجرای جفت

ها، عدم اجرای ارزیابی لهکنترل شده در بسیاری از گ

های اصالح نژادی، ژنتیکی، اجرا نشدن درست برنامه

عدم دقت در رکورد گیری از صفات و ثبت شجره و عدم 

آگاهی دامداران به نقش انتخاب در بهبود صفات 

 توان از عوامل اصلی این مشکل دانست.اقتصادی را می

رسد که برای بهبود صفات وزن بدن در نظر میبه

های مناسب ژادهایی مانند گوسفندان مهربان باید برنامهن

ریزی شود و شرایط محیطی مناسب نژادی طرحاصالح

 ای ایجاد گردد.مانند بهبود شرایط مدیریتی و تغذیه
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 گیری کلینتیجه

ی منفی دست آمده از این پژوهش نشان دهندهنتایج به

بودن روند ژنتیکی صفات بررسی شده در گوسفند 

ها در رابطه با صفات ای که این روندگونهمهربان است به

اند. این دار بودهوزن تولد و وزن از شیر گیری معنی

توان ناشی از عدم وجود برنامه موثر اصالح را می نتیجه

 .در سالیان گذشته دانستنژادی در گوسفندان مهربان 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از مسئولین و کارشناسان محترم معاونت 

-همکاریامور دام جهاد کشاورزی استان همدان به دلیل 

ای انجام این ها و اطالعات الزم برفراهم نمودن دادهها و 

 شود.پژوهش سپاسگزاری می

 

 مورد استفاده منابع

های های نژاد مهربان با کمک مدل. آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش3112امیرآبادی فراهانی م و زمانی پ، 

 .326تا  331های ، صفحه2، شماره 88اسپالین. مجله علوم دامی ایران، دوره رگرسیون تصادفی بی
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مثلی در گوسفند نژاد مهربان با کمک  . برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولید3113پژمان ل و زمانی پ، 

 .19تا  27های ، صفحه8، شملره 22های علوم دامی ایران، جلد های تک متغیره. نشریه پژوهشمدل

 تیپی و محیطی صفات رشد در گوسفندبرآورد روند ژنتیکی، فنو .3188، سنگی ح، رشیدی ا و آهنی آذری م حسنی س، دلتنگ سفید

 الف.-3. ویژه نامه 36بلوچی.مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.جلد 

-مجله پژوهش . بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در بره های مغانی.3181م، رافت س ع، شجاع ج و پیرانی ن،  درستکار

 .39-26.صفحه 2. شماره 8/26های علوم دامی. جلد 

برآورد روندهای ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد در گوسفند کردی. مجله علوم کشاورزی. جلد  .3187، رشیدی ا و اخشی ح

 .121-119. صفحه 17

ز صفات مربوط به رشد در گوسفند . تخمین روندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی برخی ا3181سرگلزایی م و ادریس م ع، 

 .329-312.صفحه 3. شماره8بختیاری.مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال 

 تهران.اصول نگهداری و پرورش گوسفند. انتشارات اشرفی.  .3189سعادت نوری م و سیاه منصور س، 

صفات تولیدی در گوسفند سنگسری. پایان نامه بررسی روند تغییرات ژنتیکی و محیطی بعضی از  .3171سید علیان س ر، 

 )ره(. تهران.مرکز آموزش عالی امام خمینی .اصالح نژاد دام کارشناسی ارشد

. مرکز اصالح نژاد دام . بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند زندی. پایان نامه کارشناسی ارشد3171کالنتر م، 

 ن.)ره(. تهراآموزش عالی امام خمینی
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Abstract 

Estimation of genetic, environmental and phenotypic trends in past age is taken to measure the past 

animal breeding and management programs and design of programs for the hereafter. In the present 

study, in overall, 28782 records of growth traits of Mehraban sheep, collected by the Deputy of 

Livestock Affairs, Agricultural Jihad of Hamedan province during 1994 – 2010, were used to 

estimate genetic, phenotypic and environmental trends for body weight traits of Mehraban sheep. 

Variance components and breeding values for different traits were estimated using univariate and 

multivariate analyses of animal models by Average Information algorithm of Restricted Maximum 

Likelihood (AI-REML). Genetic, phenotypic and environmental trends were estimated based on the 

regression coefficient of average breeding values on birth year and regression coefficients of 

average phenotypic values and environmental deviations on weighting year, respectively. Estimates 

of genetic trends for birth weight, weaning weight and the weights at 6, 9 and 12 months of age 

were -1.59, -16.87, -3.27, -16.8 and -3.48 gr/yr, using univariate analyses and -1.33, -25.63, -11.34, 

-35.6 and -9.06 gr/yr, using multivariate analysis, respectively. Estimates of phenotypic trends were 

-46.31, 149.64, 475.16, 716.75 and 1050.6 gr/yr, using univariate analyses and -5.63, 109.33, 

482.05, 816.68 and 1077.73 gr/yr, using multivariate analysis and estimates of environmental 

effects trends were -44.82, 156.7, 483.43, 732.75 and 1054.08 gr/yr, using univariate analyses and 

1.44, 125.36, 491.21, 852.93 and 1086.8 gr/yr, using multivariate analysis, respectively. Only 

genetic trends of birth and weaning body weights and phenotypic trend of birth weight in 

multivariate analysis and also genetic, phenotypic and environmental parameters of birth weight 

and phenotypic and environmental parameters of body weights at 6 and 12 months of age in 

univariate analyses were significant. The outcomes of the present study indicated negative genetic 

trends for birth and weaning body weights and generally, absence of positive genetic improvement 

of body weight traits in Mehraban sheep during past years and a need to design animal breeding 

programs for genetic improvement of the mentioned traits in Mehraban sheep. 
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