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 چکیده

: هدفصفات وزن بدن در قبل از شیرگیری، از اهمیت ویژه ای در اصالح نژاد گوسفند برخوردار است. : مطالعاتی زمینه

وزن تولد، وزن  اطالعاتاز  با استفاده پارامترهای ژنتیکی صفات رشد پیش از شیرگیری در گوسفند شالدر این تحقیق 

استان قزوین  1388تا  1373های ری شده طی سالتا شیرگیری، جمع آوشیرگیری و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد 

 1568رکورد برای وزن شیرگیری و  1584رکورد برای وزن تولد،  1992گله و شامل  4شد. داده ها مربوط به  برآورد

شش مدل متفاوت برای برآورد پارامترهای ژنتیکی  :روش کاررکورد برای افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بود. 

وراثت : گیری نتیجهترین مدل برای هر صفت تعیین شد. ه شد و با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی مناسباستفاد

و  48، 34پذیری مستقیم برای وزن تولد، وزن شیرگیری و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری به ترتیب 

های فنوتیپی کمتر از و متوسط به باال بودند. همبستگی های ژنتیکی بین صفات مثبتدرصد برآورد شد. همبستگی 21

 و تولد وزن صفات یبرا برآوردشده یهایریپذوراثت به باتوجه: نهایی گیری نتیجههای ژنتیکی بودند. همبستگی

 ثرمؤ صفات نیا یکیژنت بهبود یبرا میمستق انتخاب شال درنژاد ی و همچنین همبستگی باالی بین دو صفتریرگیش

 .خواهد بود
 

 گوسفند شال، صفات رشد پیش از شیرگیری، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تواند با افزایش گوسفند می بازدهی واحدهای پرورش

تولید شیر و کمیّت و کیفیّت  ها،زادان، وزن برهتعداد هم

(. به منظور 1997یزدی و همکاران بهبود یابد ) مپش

های گوسفند و های افزایش درآمد در گلهبررسی راه

باید صفات  نخستانتخاب حیوانات برای تولید مناسب، 

تعریف انتخاب اقتصادی مناسب را به عنوان اهداف 

ود آن های انتخاب مناسب را برای بهبروش سپس، کرد

انتخاب پیشنهاد  یصفات با توجه به پیش بینی نتیجه

پارامترهای ژنتیکی صفات دانستن کرد. الزمه این امر 

اهمیت تعیین بنابراین تعیین پارامترهای ژنتیکی و  .است

نسبی اثر عوامل ژنتیکی مختلف نه تنها برای حفظ 

نژادهای بومی، بلکه برای تعیین اهداف و طراحی 

صالح نژادی، درک بهتر مکانیسم ژنتیکی های ابرنامه

بینی پاسخ بینی ارزش اصالحی و پیشفات، پیشص

ماتیکا و های انتخاب ضروری است )مورد انتظار برنامه

 (. 2003همکاران 

گوسفند نژاد شال از جمله مهمترین نژادهای گوسفند 

از مشخصات عمده . رودرس در ایران به شمار میپیش

رنگ بدن  .استاین نژاد، لکه سفید روی سر و پیشانی 

و هنگام بلوغ به رنگ است در ابتدای تولد کامالً سیاه 

، که در زبان کندتغییر میشکری متمایل به خاکستری 

این گوسفندان محلی به آن شیربور می گویند. همچنین 

 تحدب روی بینی و پیشانی گسترده ،دارای سری پهن

هر دو جنس فاقد شاخ بوده و دست و پای بلند با  ست.ا

های نژاد گردن عضالنی دارند. از جمله مهمترین ویژگی

یی در آن است که با شال، باال بودن درصد دوقلوزا

 30تا های فالشینگ در فصل جفت گیری اجرای برنامه

 (.1378 نیا)غالمی گزارش شده استدرصد 

نژاد گوسفند کمتر مورد  های اصالحوزن تولد در برنامه

توجه قرار گرفته است، در حالیکه به دلیل اثرات آن بر 

رشد پیش از شیرگیری و در نهایت بهبود وضعیت 

اقتصادی به دلیل تولید حیوانات کشتارگاهی با وزن 

-میمحسوب باالتر یک صفت مهم به لحاظ اقتصادی 

 (.2001الشورپی د )وش

کردند که انتخاب  ( اشاره2005و همکاران ) هانفورد

بلند مدت ی از شیرگیری در طی یک دوره وزن مبتنی بر

-صفات تعداد هم ایتواند منجر به پاسخ مطلوب برمی

 در زمان از شیرگیری و وزن شیرگیری شود. انزاد

از پارامترهای ژنتیکی در صفات  اندکیهای برآورد

نیا )غالمی رشد نژاد شال صورت گرفته است

مطالعه برآورد پارامترهای ژنتیکی .هدف این (1378

های تعیین همبستگیو صفات رشد پیش از شیرگیری

ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین صفات وزن تولد و وزن 

و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری 

 بود.  های نژاد شالدر برهشیرگیری 

 

 مواد و روش ها 

 هاجایگاه، ساختار و مدیریت گله

در ایستگاه تحقیقاتی گوسفند  موجود یگله اولیهنسل 

شال واقع در بوئین زهرا، وابسته به مرکز تحقیقات 

های از گلهکشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، 

هر  .استان قزوین تهیه شدسطح مربوط به این نژاد در 

بار خرید قوچ از مناطق مختلف استان انجام دوسال یک

حداقل ممکن باشد و ارتباط شود تا همخونی در می

وجود های مردمی و گله های ایستگاه ژنتیکی بین گله

های مازاد گله با هماهنگی معاونت امور . دامداشته باشد

شود. داران استان توزیع میدام استان، در بین گله

تمامی گوسفندان موجود در ایستگاه دارای شماره 

ل گوسفندان شا باشند.گوش و ثبت مشخصات می

تع داخل ایستگاه، در تابستان از اایستگاه در بهار ازمر

از عالوه بر چرا از مراتع، بقیه سال و در چر غالت پس

)مرکب از کاه گندم و ذرت و علوفه خشک  ژسیال

اولین  نمایند.مراه مقادیری جو تغذیه میه بهیونجه( 

ها در دوران شیشکی ) یک تا دو سالگی( آمیزش میش

سالگی در گله خواهند  5تا سن ومعموال شود انجام می

ماه یکبار  8ها به طور معمول هر میشنیمیاز ماند. 
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اواخر شامل های جفتگیری . دورهکنندزایمان می

 .باشدبهار مینیمه اول یز و نیز یتابستان تا اواسط پا

اسط او واواسط پاییز  اوایل تا بنابراین فصل زایش از

 . استبهار  زمستان تا اوایل

 صفات مورد مطالعه

، در این تحقیق از اطالعات مربوط به صفات وزن تولد

و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد وزن شیرگیری 

گله نژاد شال )دو گله در داخل  4تا شیرگیری بره های 

ایستگاه و دو گله مردمی تحت نظارت ایستگاه( در طی 

رکوردهای د. شاستفاده  1388الی  1373سال های 

برای وزن تولد و  2/2و کمتر از  5/7االتر از ب

کیلوگرم برای  10و کمتر از  40رکوردهای باالتر از 

تمامی بره ها در وزن شیرگیری از آنالیز حذف شدند. 

لزوماً در یک سن  شوند امامییک روز از شیر گرفته 

ها در آنالیز به صورت متغیر همراه و سن بره نیستند

ساختار اطالعات و مشخصات  در نظر گرفته شد.

نشان  1آماری صفات مورد مطالعه در جدول شماره 

 داده شده است.
 

 آمار توصیفی صفات مورد بررسی -1جدول

 )گرم(از تولد تا شیرگیری افزایش وزن روزانه )کیلوگرم(شیرگیری وزن )کیلوگرم(وزن تولد 

 1568 1584 1922 تعداد رکورد

 8/284 51/24 52/4 میانگین

 79/62 38/6 80/0 انحراف معیار

 05/22 03/26 71/17 ضریب تغییرات

 73/135 10 2/2 حداقل

 15/365 40 3/7 حداکثر

 42/229 30 1/5 دامنه تغییرات

 آنالیز ژنتیکی

اجزای )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از 

( در REMLروش حداکثر درستنمایی محدود شده )

 مِیِر) WOMBATمدل حیوان با استفاده از نرم افزار 

انجام گرفت. شش مدل حیوان تک متغیره برای  (2006

برای هر صفت . آنالیز ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت

نسبت درستنمایی بهترین مدل  با استفاده از آزمون

 .شدانتخاب 

eaZXby  مدل اول 1  

epeZaZXby  مدل دوم 31  

Cov(a,m) = 0 emZaZXby مدل سوم 21  

Cov(a,m) ≠ 0 emZaZXby مدل چهارم 21  

Cov(a,m) = 0 epeZmZaZXby مدل پنجم 321  

Cov(a,m) ≠ 0 epeZmZaZXby مدل ششم 321  

   

y  هامشاهده = بردار 

b  بردار اثرات ثابت = 

m بردار اثر ژنتیکی افزایشی مادری = 

Pe  مادریدایمی= بردار اثر محیطی 

X ،𝐙𝟏 ،𝐙2  و𝐙3 هبردار مشاهدکه هایی که = ماتریس-

اثرات ژنتیکی افزایشی ، اثرات ثابتها را به ترتیب به 

اثرات محیطی و  اثرات ژنتیکی افزایشی مادری، مستقیم

 مادری مربوط می کند.ئمى دا
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e با توزیع نرمال و میانگین  = بردار اثرات باقی مانده

 صفر

 

شامل گله در  ثابتی که در ابتدا در مدل وارد شدند اثرات

(، تیپ 1373-1388سطح ) 16سال تولد در سطح،  4

سطح )تک قلو، دوقلو و سه قلو(، جنس بره در  3تولد در 

سطح )بهار،  4سطح )نر و ماده(، فصل تولد در  2

تابستان، پاییز و زمستان(، سن میش در زمان زایش در 

سال(، سن بره ها در زمان از  7و  6، 5، 4، 3، 2سطح ) 6

پس از اثرات متقابل بودند.  و)متغیر پیوسته( شیرگیری 

دار برای هر آزمون معنی داری، اثرات ثابت غیر معنی

صفت مشخص شده و در محاسبات نهایی از مدل حذف 

از رویه مدل خطی عمومی  شدند. برای این منظور

(GLMنرم افزار )SAS (2003 )استفاده شد. 

2)وراثت پذیری کل 

th زیر ی رابطه( با استفاده از

 (:1972ویلهام د )شبرآورد 

2

p

am

2

m

2

a2

t

5.15.0
h




 

2در این معادله، 

a ی واریانس ژنتیکی نشاندهنده

2افزایشی انفرادی، 

m  واریانس ژنتیکی افزایشی

2مادری، 

p  واریانس فنوتیپی وam  کوواریانس بین

اثرات ژنتیکی افزایشی انفرادی و مادری است. 

همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی نیز با استفاده 

. اثرات ثابت در آنالیز ندشداز آنالیز چند متغیره برآورد 

چند متغیره برای صفات همانند اثرات ثابت قرار گرفته 

 .بودنددر آنالیز تک متغیره 
 

 نتایج و بحث

تولد از  درصد رکورد ها 6/17های الزم، پس از ویرایش

، که دلیل آن یا عدم ندآنالیز حذف شدتا شیرگیری از 

. ضریب تغییرات برای دبو ثبت رکورد و یا حذف حیوان

( 1نسبت به وزن تولد باالتر بود )جدول وزن شیرگیری 

های پرورشی و تغییرات در تغذیه تنشبه  دتوانمیکه 

 .ه شودداد بره ها نسبت

 اثرات ثابت

میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات مورد 

در جدول شماره در سطح عوامل ثابت مختلف بررسی 

سال  و ، گله، تیپ تولدبره است. جنس نشان داده شده 2

(. >01/0P) بر تمام صفات اثر معنی دار داشتند تولد

توان به میبه ترتیب دالیل معنی دار شدن این اثرات را 

های تفاوت فیزیولوژیک بین دو جنس و اثر هورمون

فضای محدود رحمی ها، شرایط گلهجنسی، تفاوت در 

تفاوتآب وهوادر سال و برای بره های دو قلو و سه قلو 

ثیر را بر تأتیپ تولد بیشترین ربط داد.  های مختلف

فصل تولد  .اشتصفات رشد قبل از شیرگیری د

و میانگین افزایش  ن تولدبصورت معنی داری بر وز

ثیر گذار بود تأاز تولد تا شیرگیری  وزن روزانه

(01/0P<اما بر ) وزن شیرگیری اثر معنی دار نداشت .

و میانگین افزایش  اثر متقابل سال و جنس بر وزن تولد

 بودمعنی دار  روزانهاز تولد تا شیرگیری وزن 

(01/0P<) این امر نشان می دهد اگر چه بطور کلی .

میانگین این صفات در جنس نر بیشتر از جنس ماده 

بود، اما میزان این برتری در سال های مختلف ثابت 

دلیل نامطلوب بودن ه در بعضی از سال ها بیست و ن

کاهش یافت. اثر متقابل گله و جنس بر محیطی شرایط 

معنی  (>01/0P)و وزن شیرگیری  (>05/0P)وزن تولد 

یر شرایط محیطی گله ها بر دار بود که بیان کننده تاث

اثر سن به جنس ماده بود.  نسبت میزان برتری جنس نر

ت معنی اصفهیچکدام از میش در زمان زایش بر روی 

 .بودندار 
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 §در سطح عوامل ثابت صفات مورد بررسی (خطای استاندارد)میانگین حداقل مربعات  -2جدول 

 میانگین افزایش وزن روزانه )کیلوگرم(وزن شیرگیری )کیلوگرم(وزن تولد ثابتاثرات 

 )گرم( از تولد تا شیرگیری

 71/262±42/4 48/22±45/0 3/4±05/0 میانگین کلی

    گله

1 a05/0±62/4 a39/0±78/21 a56/4±79/277 

2 a05/0±60/4 b45/0±44/25 a16/5±13/282 

3 b(07/0)±99/3 c53/0±73/23 b16/6±00/250 

4 b08/0±00/4 d63/0±99/18 c29/7±92/240 

    جنسیت

 a05/0±36/4 a41/0±14/23 a58/4±34/266 نر

 b05/0±25/4 b39/0±83/21 b77/4±08/259 ماده

    تیپ تولد

 a03/0±46/4 a24/0±08/24 a91/2±15/277 تک قلو

 b04/0±30/4 b33/0±94/21 b88/3±90/267 دو قلو

 b12/0±13/4 b96/0±43/21 b94/10±08/243 سه قلو

    فصل تولد

 ad06/0±23/4 - a17/5±66/257 بهار

 abc08/0±42/4 - abc06/8±54/264 تابستان

 abc05/0±43/4 - b09/5±45/272 پاییز

 d05/0±13/4 - ac48/4±19/256 زمستان

 ٭٭ ٭٭ ٭٭ سال تولد

 ٭٭ ns ٭٭ اثرمتقابل سال و جنس

 ns ٭٭ ٭ جنس اثرمتقابل گله و

درصد 5ف معنی دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بیانگر اختالدر هر ستون و داخل سطوح هر عامل ثابت، §

 : غیر معنی دارns،درصد 1معنی داری در سطح  ٭٭،درصد 5معنی داری در سطح  ٭است. 

 

 آنالیز تک متغیره

نتایج حاصل از آزمون نسبت درستنمایی به منظور 

ئه ارا 3ترین مدل برای هر صفت در جدول تعیین مناسب

برای تمام مناسبترین مدل به عنوان  1مدل شده است. 

 عمده که است. این امر بدان معنا صفات مشخص شد

به اثرات ژنتیکی افزایشی  صفاتتنوع ژنتیکی موجود در 

می باشد و اثرات مادری تاثیر معنی مربوط خود حیوان 

های )کو(واریانس و لفهمؤدار ندارند. برآوردهای 

)به  5و مدل  1مدل  بر اساسپارامترهای ژنتیکی صفات 

نشان داده شده  4عنوان مدل کامل( در جدول شماره 

 است.
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 لگاریتم درستنمایی مدل ها )مناسب ترین مدل به صورت برجسته( -3جدول

 از تولد تا شیرگیری افزایش وزن روزانه وزن شیرگیری وزن تولد مدل

1 777/376- 431/2729- 111/6912- 
2 413/376- 641/2728- 111/6912- 
3 390/376- 641/2728- 111/6912- 
4 660/375- 231/2728- 767/6911- 
5 346/376- 231/2729- 011/6912- 
6 631/375- 261/2728- 767/6911- 

 

وراثت پذیری مستقیم برای وزن تولد در پژوهش 

-برآورد وراثت ید. دامنهش برآورد درصد 34حاضر 

 درصد  4پذیری برای وزن تولد در منابع مختلف از 

 توسطدرصد  50تا( 1993و همکاران )ماریا توسط 

و  محمدی( متغیر است. 2007و همکاران ) باسو

( وراثت پذیری وزن تولد را در 2010همکاران )

برآورد کردند که پایین تر درصد  9گوسفندان سنجابی 

( 2010و همکاران ) تریک. بوداز برآورد پژوهش حاضر 

 و همپشایر وراثت پذیری وزن تولد را در نژادهای

باالتر از برآورد  رآورد کردند کهدرصد ب 39منگالی 

( و 1990)کرفال و  بوجنان تحقیق حاضر می باشد.

( وراثت پذیری وزن 2007و همکاران ) میرایی آشتیانی

درصد  33تولد را در نژادهای دی من و سنگسری 

باشد. د که مشابه برآورد تحقیق حاضر میبرآورد کردن

ی دهد که تنوع ژنتیکی برآورد وراثت پذیری نشان م

وزن تولد در نژاد شال به مقداری است که می توان 

رشد ژنتیکی در اثر انتخاب را انتظار داشت.بنابراین 

می تواند برای رسیدن  انفرادیانتخاب مبتنی بر رکورد 

 .به حد مطلوب وزن تولد در این نژاد موثر باشد

( اشاره کردند که صفات رشد 2002و همکاران ) دوگوما

به ویژه در سنین پایین عالوه بر اثرات ژنتیکی افزایشی، 

توسط تحت تاثیر اثرات مادری نیز قرار می گیرد، که 

در تحقیق  نتایج این پژوهش در نژاد شال تایید نشد.

 حاضروراثت پذیری ژنتیکی و محیطی دایمی مادری

 .برآورد شددرصد  2بصورت مشابه  وزن تولد،

از وراثت پذیری مستقیم میانگین افزایش وزن روزانه 

د که در محدوده شدرصد برآورد  21تولد تا شیرگیری 

 (2010و همکاران ) باشد. جعفراوقلیمیدیگران برآورد 

از تولد تا وراثت پذیری میانگین افزایش وزن روزانه 

که  درصد براورد کردند 8شیرگیری را در نژاد مغانی 

پایین تر از برآورد این تحقیق می باشد. ماتیکا و 

 17( این پارامتر را در گوسفند سابی 2003همکاران )

درصد برآورد کردند که نزدیک به برآورد پژوهش 

( وراثت پذیری 2002. دوگوما و همکاران )استحاضر 

درصد برآورد کردند که اندکی باالتر از  27این صفت را 

. وراثت پذیری ژنتیکی و است برآورد تحقیق حاضر

درصد  صفرو  1محیطی دایمی مادری نیز به ترتیب 

 .شدبرآورد 

وراثت پذیری مستقیم برای وزن شیرگیری در این 

و همکاران  صفری. شدبرآورد  درصد 48تحقیق 

( میانگین وزنی وراثت پذیری وزن شیرگیری در 2005)

به را گوسفندان نژاد پشمی، گوشتی و دو منظوره 

و  اسنیمنبرآورد کردند. درصد  18و  18، 23ترتیب 

هانفورد ، (2005و همکاران ) هانفورد(؛ 1995همکاران )

( وراثت 2008و همکاران ) و رشیدی (2006و همکاران )

پذیری وزن شیرگیری در گوسفندان آفرینو، رامبویله، 

 درصد 27و  18، 2، 33و کرمانی را به ترتیب  پلی پی

کمتر از برآورد پژوهش حاضر است. برآورد کردند که 

 جعفراوقلیو (2010وهمکاران )تریک ، (2008) کملوسی

( وراثت پذیری وزن شیرگیری در 2010و همکاران )

مغانی را به ترتیب  و گوسفندان مرینوی مجاری، منگالی
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همکاران  الفادیلی وبرآورد کردند.  درصد 9و  12، 9

( وراثت پذیری وزن 2007و همکاران ) گیزا( و 2000)

 سه ماهگی در گوسفندان تیماهدیت و منز را به ترتیب

.وراثت پذیری وزن کردندبرآورد  درصد 48و  50

( 1990) کرفالو  بوجنانتوسط دی من نژادشیرگیری در 

همانند آنچه که در مورد وزن . به دست آمددرصد 52

زن انتخاب مستقیم برای صفت وتولد گفته شد، 

 .شیرگیری نیز می تواند مطلوب باشد

وراثت پذیری مادری برای وزن شیرگیری معنی دار 

وجود داشت،لذا برای وزن تولد نیز .چنین وضعیتی بودن

وراثت  ،زیرا با افزایش سن .این امر دور از انتظار نبود

)اسنیمن و همکاران پذیری مادری کاهش می یابد 

1995.) 

 

 برآوردهای )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی برای صفات مورد بررسی -4جدول

𝜎a مدل صفت
2 𝜎m

2  𝜎pe
2  𝜎e

2 σp
2  SE±ℎa

2 SE±ℎm
2 SE±𝑝𝑒2 ht

2 

 34/0 - - 34/0±07/0 52/0 0/ 34 - - 0/ 18 1 وزن تولد )کیلوگرم(

5 17/0 01/0 01/0 33/0 52/0 08/0±32/0 01/0±02/0 02/0±02/0 33/0 

وزن شیرگیری 

 )کیلوگرم(

1 61/5 - - 94/5 55/11 07/0±48/0 - - 48/0 

5 49/5 00/0 12/0 94/5 55/11 08/0±47/0 04/0±00/0 04/0±01/0 48/0 

از افزایش وزن روزانه 

 )گرم(تولد تا شیرگیری

1 0006/0 - - 0022/0 0028/0 08/0±21/0 - - 21/0 

5 0006/0 00003/0 00000/0 0022/0 0028/0 08/0 ±21/0 01/0 00/0 22/0 

: 𝝈𝐚
:واریانس ژنتیکی افزایشی،  𝟐 𝝈𝐦

:واریانس ژنتیکی افزایشی مادری،  𝟐 𝝈𝐩𝐞
:دائمی مادری، واریانس محیطی  𝟐 𝝈𝐞

:واریانس خطا،  𝟐 𝛔𝐩
واریانس  𝟐

:فنوتیپی،  𝒉𝐚
:وراثت پذیری مستقیم،  𝟐 𝒉𝐦

:وراثت پذیری مادری،  𝟐 𝒑𝒆𝟐 فنوتیپی،  واریانس نسبت اثرات محیطی پایدار مادری بهSE  خطای :

:استاندارد،  𝐡𝐭
 وراثت پذیری کل𝟐

 

 متغیره دوآنالیز 

نشان داده  5نتایج حاصل از آنالیز دو متغیره در جدول 

شده است. همبستگی ژنتیکی وزن تولد و میانگین 

درصد  79روزانه از تولد تا شیرگیری افزایش وزن 

نیز این  (2010و همکاران )براورد شد. جعفراوقلی 

 درصد گزارش کردند.  65همبستگی را 

 43همبستگی ژنتیکی بین وزن تولد و وزن شیرگیری 

این  (2010و همکاران )درصد بود. جعفراوقلی 

درصد  گزارش کردند که نزدیک به  41همبستگی را 

( میانگین 2005و همکاران ). صفری حاضراستبرآورد 

وزن تولد با وزنی همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی 

ختلف را به از منابع م وزن شیرگیری به دست آمده

و هانفورد  گزارش کردند. درصد 37و  47ترتیب 

( 2008و همکاران )رشیدی ( و 2005همکاران )

را  وزن تولد با وزن شیرگیریهمبستگی های ژنتیکی 

 درصد 71و  60در نژادهای رامبویه و کرمانی به ترتیب 

( نیز همبستگی 2010و همکاران ) محمدی گزارش کردند.

برآورد  درصد 31 اد سنجابی راژنتیکی مستقیم در نژ

 کردند.

همبستگی ژنتیکی بین وزن شیرگیری و میانگین افزایش 

درصد بود. ماریا  60 از تولد تا شیرگیری وزن روزانه

درصد برآورد  59( این همبستگی را 1993و همکاران )

. رشیدی و استکردند که مشابه برآورد تحقیق حاضر 

( این 2010ن )( و محمدی و همکارا2008همکاران )

درصد برآورد کردند.  98و  86همبستگی را به ترتیب 

 52نیز این همبستگی را  (2010و همکاران )جعفراوقلی 

درصد برآورد کردند. باال بودن رابطه ژنتیکی افزایشی 

وزن از شیرگیری و اضافه وزن قبل از شیرگیری نشان 

می دهد که انتخاب برای صفت وزن از شیرگیری می 

به بهبود سرعت رشد در نسل های بعد منجر تواند 

 شود.
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همبستگی فنوتیپی بین صفات در تمامی موارد کمتر از 

نیز محققین دیگر . بودهمبستگی ژنتیکی بین صفات 

برآوردهای پایین تری از همبستگی فنوتیپی در مقایسه 

ند )هانفورد و با همبستگی ژنتیکی به دست آورد

و جعفراوقلی  2008ن ؛ رشیدی و همکارا2005همکاران 

 (.2010و همکاران 

همبستگی محیطی بین صفات مورد مطالعه نیز نشان داد 

که بین اثرات محیطی صفات مختلف همبستگی مثبت 

وجود دارد اما در مورد وزن شیرگیری و افزایش وزن 

 مقدار آن ناچیز بود.از تولد تا شیرگیری روزانه 

 

 برآوردهای همبستگی های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین صفات مورد مطالعه -5جدول 

 همبستگی محیطی همبستگی فنوتیپی همبستگی ژنتیکی مستقیم 

 58/0 63/0 79/0 از تولد تا شیرگیری افزایش وزن روزانه -وزن تولد
 15/0 27/0 43/0 وزن شیرگیری -وزن تولد

 05/0 21/0 60/0 از تولد تا شیرگیری روزانهافزاش وزن  -وزن شیرگیری

 

 نتیجه گیری

 درهر دو جنس قابل اندازه گیریصفات رشد از آنجا که 

در این  روش انتخاب بر اساس رکورد انفرادی ،هستند

-توجه به وراثت صفات قابل اجرا است. از طرف دیگر با

برای صفات وزن تولد و برآورد شده  هایپذیری

انتخاب می تواند برای در نژاد شال این روش شیرگیری 

 .ثر باشدمؤاین صفات ژنتیکی بهبود 
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  Abstract 
BACKGROUND: Body weight traits prior to weaning are of special importance in sheep breeding 

programs. OBJECTIVES: In this study genetic parameters for pre-weaning growth traits in Shall 

sheep were estimated using data on birth weight (BW), weaning weight (WW) and average daily 

gain (ADG) from birth to weaning, collected during 1994 to 2009 in Qazvin province. The data 

belonged to four herds and included 1,992 records for BW, 1,584 records for WW and 1,568 

records for ADG. METHODS: Six different models were used to estimate the genetic parameters. 

The most appropriate model was determined for each trait using likelihood ratio test. RESULTS: 

The estimated direct heritability for BW, WW and ADG were 0.34, 0.48 and 0.21, respectively. 

Genetic correlations between traits were positive and medium to high. The phenotypic correlations 

were lower than the corresponding genetic correlations. CONCLUSIONS: Due to high heritabilities 

estimated of birth and weaning weights and also high genetic correlation between these traits, direct 

selection for genetic improvement of these traits will be effective. 
 

Keywords: Shall sheep, Pre-weaning growth traits, Heritability, Genetic correlation 
 
 


