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 چکیده

 اجرا عمل در راهبرد یک اینکه از قبل نتایج، مقایسه و بینیپیش برای نژادیاصالح هایبرنامه سازیمدل: زمینه مطالعاتی

خونی گوسفند زندی با شرایط به منظور مقایسه روند تغییرات ژنتیکی  صفات رشد و هم هدف: .باشدمی مفید شود،

ده استفا 0/13/2نسخه  R سازی از نرم افزار شبیه برای روش کار: شد. طراحیسازی تحلیل ژنتیکی برنامه شبیه ،واقعی

های مورد پرورش در روش روستایی گوسفند نژاد زندی  به عنوان صفات گلههای مدیریتی و میانگین شد. از پارامتر

 نتایج: .استفاده شد ی ژنتیکی در معادالت شاخص انتخابهای مدل و از ضرایب ا قتصادی همان نژاد در ارزیابورودی

ند زندی، سازی نشان داد که در روش پرورش روستایی گوسفنتایج حاصل ازپانزده سال انتخاب  به روش شبیه

میزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس از پانزده سال برای صفات  باشد.پیشرفت ژنتیکی برای صفات مورد مطالعه مثبت می

کیلو گرم،  008/3گرم،  4/504ماهگی به ترتیب ماهگی و وزن زنده در نهوزن تولد، وزن شیرگیری، وزن زنده در شش

ماهگی ماهگی و نهروند ژنتیکی صفات وزن توّلد، شیرگیری، ششکیلوگرم محاسبه شد.  509/5کیلوگرم و  433/4

 0097/0و 03/326 0086/0، 12/218 0057/0، 08/34 0007/0ترتیب به درروش پرورش روستایی گوسفند زندی 

درصد و  411/1خونی پس از پانزده سال . میانگین ضریب همشدبرآورد  (P<01/0) دارمعنی و گرم در سال 20/395

گیری نتیجه. شدریال برآورد  249883/ 7چند صفتی ارزش ژنوتیپی کل پس از پانزده سال انتخاب براساس شاخص

اب های مناسب و شدت انتخسازی ژنتیکی نشان داد با تعریف اهداف اصالحی و ارزیابی صفات با مدلنتایج شبیه نهایی:

های فعلی گزارشبیشتر از  ایرانیهای نگین عملکرد در نژادمناسب می توان انتظارداشت که در اثر پیشرفت ژنتیکی، میا

 باشد. منتشر شده

 

 سازی کامپیوتری، گوسفند زندی: روند ژنتیکی، شبیهواژگان کلیدی

 
 مقدمه

های ژنتیکی و فنوتیپی نژادهای مختلف در ارزیابی

 ظرفیتجهان یک تصویر روشن و شفافی از توان و 

انتخاب  برایدهد که گوسفندان آن کشور ارائه می

(. 2005 )پتروویچ نمایدمستقیم ژنتیکی در آینده کمک می

میلیون واحد دامی یکی از  118کشور ایران با داشتن 

کشورهای غنی از حیث تعداد و تنوع دامی محسوب 

 میلیون واحد دامی 71شود. گوسفند و بز بیش از می
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)پهلوان  دهنددرصد( را به خود اختصاص می 39/60)

عمده جمعیت دامی کشور  .(1391 افشاری و همکاران

ای )روستایی، مزرعه صنعتیای غیرهتحت سیستم

شوند که از جمله وعشایری( پرورش داده می

های روشهای مهم حاکم بر پرورش دام در این ویژگی

، بی سوادی و کم سوادی گله داران، کوچک پرورش

ها در ها و عدم اتصال ژنتیکی بین گلهبودن اندازه گله

م ونحوه مورد گوسفند و بز، تنوع بسیار زیاد در نوع دا

)شجره  هزینه بودن رکوردگیریمدیریت و پرورش، پر

های نژادی )انجمن های صنفیو صفات( و نداشتن تشکل

 ایجامعه (. در1391 )وطن خواه باشندها( میو اتحادیه

 با حیوانات بین آمیزش و گیرد می انجام انتخاب که

 شود، می ریزیآنها برنامه ژنتیکی خصوصیات به توجه

 انتخاب برنامه اجرای مدت در تغییرات میزان است الزم

 ژنتیکی روند یا و جهت پیشرفت همین به. شود بررسی

 برآوردباید  است شده اجرا انتخاب که ایهمرحل برای

پیشرفت و یا روند ژنتیکی  . به همین منظور معموالًشود

ای که انتخاب اجرا می شود برآورد برای مرحله

 تعیین منظور به ژنتیکی تغییرات گردد. برآورد روندمی

 بازدهی ارزیابی عامل مهمترین ژنتیکی پیشرفت میزان

 هایمقایسه مدیریت و نژادیاصالح هایطرح

 مطالعات، اطالعات اینگونه باشد.می مختلف نژادیاصالح

 را آینده در کارآمدتر هایبرنامه گسترش برای الزم

 (.1990 کوواچ)  سازدفراهم می دام گرانبرای اصالح

نتایج مطالعات مختلف در تعیین روند ژنتیکی صفات 

دهد علیرغم کند مختلف در گوسفندان ایران نشان می

 بویژهبودن میزان پیشرفت ژنتیکی صفات مختلف 

ها به های ایستگاهصفات رشد، موفقیت نسبی در گله

های مردمی دست آمده است ولی در انتقال آن به گله

از تحقیق  هدفحاصل نشده است.  موفقیت آنچنانی

حاضر، برآورد روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن 

ماهگی گوسفند نژاد زندی با نهشیرگیری، وزن شش و 

های شبیه سازی شده و مقایسه آن با استفاده از داده

باشد تا های واقعی میهای انجام شده روی دادهبررسی

مشخص  ها در کشورنقاط قوت و ضعف این ارزیابی

شده و روند بهبود این صفات طی عمل انتخاب مشخص 

 گردد.

 

 هامواد و روش

 صفات مورد مطالعه

برای بررسی روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد در 

وزن  گوسفند نژاد زندی، چهار صفت، وزن تولد،

نظر گرفته شد. ماهگی درشیرگیری، وزن شش و نه

هر صفت ، صفات مورد نظر و عالئم اختصاری 1جدول 

 دهد.را نشان می

روند ژنتیکی صفات رشد  تصادفی سازیشبیه

 گوسفند زندی 

قوچ  10س میش مولد با أر 100یک گله با ظرفیت 

سازی شد. به گله اجازه داده شد تا به صورت شبیه

سال انتخابی صورت  10تصادفی آمیزش نمایند و تا 

نگیرد. در این مدت گله به حالت تعادل رسیده و عمل 

قوچ شروع  رأس 20میش مولد و  رأس 300انتخاب با 

 شد.

واریانس ژنتیکی و محیطی برآورد شده بین  )کو( اجزای

صفات رشد گوسفند نژاد زندی توسط صمدی و 

مورد استفاده قرار  2( طبق جدول 1391) همکاران

های مدیریتی و میانگین صفات از گرفت. پارامتر

( برای 1392) همکاراناطالعات مطالعه پهلوان افشار و 

روستایی  در روش پرورشهای پرورش یافته گله

 های مدل استفاده شدگوسفند زندی به عنوان ورودی

(. ضرایب اقتصادی برآورد شده برای صفات 3)جدول 

مورد مطالعه در پژوهش فوق نیز در ارزیابی ژنتیکی 

)جدول  شاخص چند صفتی مورد استفاده قرار گرفت

4 .) 
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صفات مورد مطالعه، واحد و عالمت اختصاری  -1جدول

 آنها
 عالمت اختصاری واحد صفت

 BW0 کیلوگرم وزن تولد

 WW کیلوگرم گیریوزن از شیر

 BW6 کیلوگرم ماهگیوزن شش

 BW9 کیلوگرم ماهگیوزن نه

 

های )کو( واریانس ژنتیکی افزایشی و مؤلفه - 2جدول

)کو( استفاده در مدلمحیطی صفات مورد مطالعه برای 

 واریانس ژنتیکی افزایشی

BW9 BW6 WW BW0 صفت 

   119/0 BW0 

  28/7 436/0 WW 

 458/2 48/2 351/0 BW6 

286/1 6/5 5/4 694/0 BW9 

 )کو( واریانس محیطی

BW9 BW6 WW BW0 صفت 

   002/0 BW0 

  681/0 30/0 WW 

 137/0 388/2 394/0 BW6 

812/0 23/10 76/5 339/0 BW9 

 

 سازی جمعیت پایهشبیه

گیری مبنای ایجاد رکورد برای هر حیوان، نمونه

باشد. متغیره میتصادفی از توزیع آماری نرمال چند

 صفتی، ماتریس واریانس سازی چندبرای شبیه

کواریانس ژنتیکی و محیطی با توجه به تعداد صفات، 

تشکیل شده و با استفاده از تجزیه چالسکی، 

شوند، محاسبه می GLو  RL پایین مثلثیهای ماتریس

G بطوریکه
'LGG = L وR

'LRR = L  پس از محاسبه.

، بردار اعداد تصادفی نرمال با GLو  RLهای ماتریس

شود. حاصل ایجاد می( wمیانگین صفر و واریانس یک )

های ژنتیکی ، ارزشwها در بردار ضرب این ماتریس

کند. ارزش افزایشی و محیطی برای چند صفت ایجاد می

های ژنتیکی فنوتیپی هر صفت از مجموع مقادیر ارزش

افزایشی و محیطی آن صفت حاصل خواهد شد. به 

 صورت خالصه:
G = LGĹG                            R = LRĹR             
g = LGź1            g ~ N(0,G) 

e = LRź2                                e ~ N(0,R)      

y = μ + g + e               y ~ N(μ, V) 

 در اینجا :

  μ ، ؛ صفاتبردار میانگین برای g ، بردار ارزش

بردار عوامل ،  e ؛صفاتبرای  یژنتیکی افزایش

ماتریس )کو( واریانس ژنتیکی ، G ؛  مانده صفاتباقی

مانده ماتریس )کو( واریانس باقی،   R صفات؛ یافزایش

قطری های مثلثی زیرماتریس،  RLو  GL صفات؛

 ،2zو  1z  و ؛ Rو   G حاصل از تجزیه چالسکی
با میانگین  های اعداد تصادفی دارای توزیع نرمالبردار

 1صفر و واریانس 

صفتی تحت مختلط و تجزیه چند مدل با تشکیل معادالت

حیوان  هر برایصفات های اصالحی مدل حیوانی ارزش

 شد.بینی پیش

  :مدل مورد استفاده برای تجزیه صفات 

yi = Xibi + Ziai + ei 

 i+ ei ai+ Z ibiX=  iy  : در اینجا
iy  بردار مشاهدات برای ،i امین صفت؛ib  بردار اثر ،

، بردار اثر عوامل  iaامین صفت؛ iعوامل ثابت برای 

،  ieامین صفت؛ iحیوان برای  یتصادفی ژنتیکی افزایش

به  iZو  iXامین صفت و iمانده برای باقی عوامل بردار

های طرح که مشاهدات را به اثرات ثابت ماتریس ترتیب

 باشند.کنند، میو تصادفی مرتبط می
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 سازی ژنتیکیپرورش روستایی گوسفند نژاد زندی برای استفاده درشبیه روش تولید مثلی و های عملکردیپارامتر میانگین -3جدول

 میانگین پارامتر

های عملکردیساختار گله و پارامتر   

 100 تعداد میش

 10 تعداد قوچ

 98 میزان آبستنی

 99 میزان زایش )درصد(

زایی )درصد(قلومیزان دو  12 

زایی در سالبرهتعداد   1 

12/1 تعداد بره در هر زایش  

)درصد( مانی میشمیزان زنده  98 

مانی قوچ )درصد(میزان زنده  95 

مانی قبل از شیرگیری )درصد(میزان زنده  5/97  

ماهگی )درصد(مانی قبل از ششمیزان زنده  96 

درصد() های جایگزینمانی میشمیزان زنده  5/99  

درصد(قوچ های جایگزین )مانی میزان زنده  5/99  

درصد(میزان حذف ناشی از بیماری )  5 

درصد(ها )میزان تلفات جایگزین  5/0  

ها )درصد(میزان تلفات میش  2 

 5 میزان تلفات قوچ ها )درصد(

گیری )درصد(ها از تولد تا شیرمیزان تلفات بره  5/2  

)درصد(ماهگی ها ازشیرگیری تا ششمیزان تلفات بره  5/1  

)درصد( ماهگیماهگی تا دوازدهشش از هامیزان تلفات بره  1 

 2/4 وزن تولد )کیلوگرم(

(کیلوگرم) گیریوزن از شیر   20 

های مادهماهگی برهوزن شش  (کیلوگرم)  5/28  

های نرماهگی برهوزن شش  (کیلوگرم)  5/31  

(کیلوگرم) های مادهسالگی برهوزن یک   34 

های نرسالگی برهوزن یک  (کیلوگرم)  40 

هاوزن میش (کیلوگرم)  50 

(کیلوگرم) هاوزن قوچ   62 

(کیلوگرم) افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری   2/0  

(کیلوگرم) ماهگیماهگی تا ششها از سهافزایش وزن روزانه بره   150/0  

ماهگیدوازهماهگی تا های نر از ششافزایش وزن روزانه بره  (کیلوگرم)  06/0 

ماهگیماهگی تادوازدههای ماده از ششافزایش وزن روزانه بره  (کیلوگرم)  04/0  

ماهگیماهگی تاهجدههای ماده ازدوازدهافزایش وزن روزانه بره  (کیلوگرم)  03/0  

ماهگیماهگی تاهجدههای نر ازدوازدهافزایش وزن روزانه بره  (کیلوگرم)  035/0  

ماهگیهای نر در هجدهوزن بره  (کیلوگرم)  47 

ماهگیهای ماده در هجدهوزن بره  (کیلوگرم)  40 

های مدیریتیپارامتر   

گیری )ماه(سن از شیر  3 

داری میش در گلههای نگهسال  6 

داری قوچ در گلههای نگهسال  5 
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 ارزیابی ژنتیکی والدین 

والدین به این صورت بود که با ضرب نحوه انتخاب 

در بردار ضرایب  (û´) های اصالحیبردار ارزش

 صفات برای هر حیوان شاخص انتخاب (V) اقتصادی

تشکیل و بر اساس آن حیوانات  V ´Î= û به صورت

شد. ایجاد نسل نتاج انتخاب  برایبرتر به عنوان والدین 

 50اندازه ها در هرسال انتخاب به درصد انتخاب میش

اساس سن ماندن در گله، در های برتر بردرصد و قوچ

 راس بودند. 20هر سال به تعداد ثابت 

 سازی جمعیت نتاج شبیه

والدین انتخاب شده به صورت تصادفی بود  نآمیزش بی

 وتیپی نتاج به صورت زیر به دست آمد. نو رکوردهای ف
          m+ g dg 0.5+  sg0.5=og 

های ژنتیکی به ترتیب ارزش، dgو  sg در این رابطه

گیری مندلی سهم نمونه mg افزایشی پدر و مادر و

بوسیله واریانس آن و از  mg باشند. دامنه مقادیرمی

  (:2001 )دیکرز شودمی رابطه زیر محاسبه
go

2 σ)} d+F S(F0.5-1{0.5   =gm
2σ                                 

og   ،اینجا در
2 σ   واریانس ژنتیکی اولیه جمعیت پایه

خونی  به ترتیب ضرایب هم ،dFو  sFو  قبل از انتخاب

 باشند.میپدر و مادر 
 

ضرایب اقتصادی صفات وزن گوسفند نژاد  - 4جدول 

 سازی روند تغییرات ژنتیکیزندی استفاده شده در شبیه
 ضریب اقتصادی مطلق) ریال( صفات

BW0 4613 

WW 34509 

BW6 44375 

BW9 54000 

 خونیمحاسبه ضریب هم

، 1افزاریخونی از بسته نرمبرای محاسبه ضریب هم

GeneticsPed  ( مربوط 2014ندرسون ه)گورجانس و

 استفاده شد. Rنرم افزار  به کتابخانه

 خروجی برنامه

                                                           
1-Package 

با اجرای برنامه، میزان پیشرفت ژنتیکی ساالنه هر  

خونی کل و میانگین ضریب هم ارزش ژنوتیپی صفت،

های مختلف برنامه ،میانگین و در هر سال و برای تکرار

خطای استاندارد پیشرفت ژنتیکی ،ارزش ژنوتیپی کل و 

 خونی بعنوان خروجی محاسبه شد.ضریب هم

 

 نتایج و بحث

 پیشرفت ژنتیکی صفات

نتایج حاصل ازپانزده سال انتخاب نشان داد، میزان 

تجمعی پس از پانزده سال برای صفات پیشرفت ژنتیکی 

ماهگی و وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن زنده در شش

 433/4،  008/3،  504/0ماهگی به ترتیبوزن زنده در نه

(. نمودار روند تغییرات 5)جدول  کیلوگرم بود 509/5و 

نشان  1پیشرفت ژنتیکی صفات مورد مطالعه درشکل 

وامل بسیار زیادی داده شده است. با توجه به اینکه ع

های )کو(واریانس صفات، نظیر تعداد صفت، مولفه

ضرایب اقتصادی صفات، شدت انتخاب نر و ماده، 

نژاد، اندازه جمعیت و اصالح راهبرد روش انتخاب، نوع

تعداد میش به ازای هر قوچ بر میزان پیشرفت ژنتیکی و 

های خونی حاصل از اجرای استراتژیضریب هم

گذارد، لذا مقایسه نتایج تحقیق ثیر مینژاد تااصالح

حاضر با نتایج تحقیقات سایر محققین باید با مد نظر 

(. 2002  )کاسجی قرار دادن عوامل یاد شده انجام شود

 15( پیشرفت ژنتیکی در مدت 1985) الزلو و همکاران

سال انتخاب برای وزن از شیرگیری در گوسفند نژاد 

کیلوگرم و  68/7د تارگی را در شرایط تغذیه مساع

سال انتخاب برای  20میزان پیشرفت ژنتیکی در نتیجه 

همین نژاد برای همین صفت در شرایط نامساعد را 

کیلوگرم گزارش نمودند. همچنین نتایج این  02/3

پژوهشگران نشان داد در هردو شرایط محیطی، وزن 

گرم پیشرفت ژنتیکی  670گرم و  920تولد به ترتیب 

ست که به هر حال از مقدار گزارش شده تجمعی داشته ا

 تحقیق حاضر بیشتر بود.
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( ، نتایج 1391) در تحقیق پهلوان افشاری و همکاران

 سازیشبیهروش حاصل ازپانزده سال انتخاب  به 

پرورش سه بار زایش در دو سال  روشنشان داد که در

پرورش صنعتی نژاد زل، پیشرفت ژنتیکی برای صفات 

مورد مطالعه مثبت ومیزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس 

از پانزده سال برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، 

وزن زنده در شش ماهگی و وزن زنده در نه ماهگی به 

وگرم و کیل  977/5کیلوگرم،  234/4گرم ،  746ترتیب 

( نشان 2003) کیلو گرم بود. هنفورد و همکاران 627/7

، پیشرفت ژنتیکی 1950-2000های سالدادند که طی 

 گیری درشیرناشی از انتخاب برای صفات وزن تولد و 

کیلوگرم بوده  5/7گرم و  500به ترتیبنژاد تارگی، 

برای صفت وزن تولد با تحقیق حاضر  تقریباً است که

وزن از شیر گیری بیشتر از تحقیق مطابقت و برای 

 بایدحاضر بوده است که البته مدت زمان انتخاب را نیز

 مد نظر قرار داد.

های مختلف به دلیل اینکه پیشرفت ژنتیکی در گله

وابسته به اهداف انتخاب از پیش تعیین شده،  ،گوسفند

های انتخاب متناسب با آن اهداف، شرایط محیطی معیار

ها در در پیشرفت ژنتیکی گله مؤثرو عوامل کلیدی 

های متفاوت از قبیل تنوع ژنتیکی، صحت انتخاب، محیط

توان انتظار باشد، نمیفاصله نسل و شدت انتخاب می

های پیشرفت ژنتیکی برای صفات داشت که برآورد

)پایپر و  های مختلف مطابقت داشته باشدمختلف در گله

سازی ه شبیه(. تحقیق حاضر یک مطالع1997ژوویسکی 

بوده که صفات مورد مطالعه جزء صفات موجود در 

اهداف اصالحی بوده و عمل انتخاب در یک فرآیند 

پیوسته انجام شده و با شدت انتخاب زیاد و بدون در 

های ژنتیکی انجام و نظر گرفتن اثر عوامل ثابت ارزیابی

پیشرفت زیاد ژنتیکی متصور شده را حاصل نموده 

این تحقیق از یک مدل دام چند صفته  است. همچنین در

استفاده شده است که به دلیل در نظر گرفتن کواریانس 

های ارزش اصالحی ژنتیکی بین صفات مختلف، برآورد

های تک صفته بدست با دقت باالیی نسبت به ارزیابی

تواند دلیلی بر میزان که خود این موضوع نیز میآمده 

باشد. در حالیکه اکثر  زیاد پیشرفت ژنتیکی برآورد شده

گزارشات منتشر شده در گوسفندان ایران بر اساس 

های فنوتیپی بدست آمده از ایستگاه هایرکورد

های باشد که روند انتخاب در سالنژاد کشور میاصالح

مختلف، شدت انتخاب و همچنین اهداف اصالحی به 

های زیادی شدت متغیر بوده و نتایج دارای اختالف

ر محققین از روند تغییرات ژنتیکی صفات در بیشت است.

های سال به جای پیشرفت ژنتیکی تجمعی، در گزارش

نمایند. روند تغییرات ژنتیکی صفات خود استفاده می

است. روند  شدهگزارش  6مورد مطالعه در جدول 

( . با P<01/0) ژنتیکی همه صفات مثبت و معنی دار بود

شده اثر عوامل ثابت و توجه به اینکه در مدل استفاده 

محیطی گنجانده نشد، روند تغییرات محیطی نیز برآورد 

نگردید. روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، 

مورد  روش پرورشماهگی در وزن زنده در شش و نه

، 12/218 ±0057/0، 08/34 ±0007/0مطالعه به ترتیب 

گرم در سال  20/395 ±0097/0و 03/326 0086/0±

. روند ژنتیکی صفات مورد مطالعه در شدد برآور

مطالعات بررسی  هایمطالعه اخیر از تمامی گزارش

باشد. محمدی روند ژنتیکی گوسفندان ایرانی بیشتر می

( روند ژنتیکی مستقیم وزن تولد، وزن 1390) و همکاران

ماهگی گوسفند نژاد زندی را شیرگیری، وزن شش و نه

 1/2صفتی به ترتیبو چند صفتیبا استفاده از تجزیه تک

گرم  2/32و  4/26، 5/95و 6/89، 3/106و  5/98، 9/3و 

در سال برآورد کردند که از مقدار برآورد شده در 

مطالعه اخیر بسیار کمتر بود. محققین فوق کم بودن 

های با ژنتیکی صفات فوق را استفاده از قوچ روند

کنترل های و عدم توجه به جفتگیری کمارزش اصالحی 

های مورد مطالعه عنوان نمودند. حسنی و شده در گله

(  روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن 1389) همکاران

ماهگی را در ماهگی و وزن نهاز شیرگیری، وزن شش

صفتی به ترتیب نژاد قره گل با استفاده از تجزیه تک

 127 ±018/0و  87 013/0±، 119 010/0±، 001/0±13
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ش نمودند که نسبت به مطالعات قبلی گرم در سال گزار

زیادتر ولی از مطالعه اخیر کمتر بود.  با اینکه نتایج 

گزارشات در مطالعات ژنتیکی در گوسفندان ایرانی 

سازی اخیر بود ولی نتایج کمتراز نتایج مطالعه شبیه

های خارجی با گزارشات بررسی روند ژنتیکی نژاد

 دهد. گریزامطالعه اخیر مطابقت بیشتری نشان می

ماهگی و وزن ( روند ژنتیکی وزن تولد، وزن سه2007)

را به ترتیب  2ماهگی در گوسفندان نژاد منزشش

گرم در سال  388 ±039/0و  271 03/0±،  005/0±38

گزارش نمود که نتایج مطالعه حاضر در محدوده فوق 

( روند ژنتیکی وزن تولد را طی 2003باشد. هنفورد)می

 3برای گوسفندان نژاد تارگی 1958-1976های سال

 400گیری گرم در سال و برای وزن از شیر 300حدود 

گرم در سال گزارش نمود که با نتایج مطالعه اخیر 

دهد روند مطابقت دارد. بررسی مطالعات فوق نشان می

ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان ایران نسبت به 

ه برخی باشد. البتگوسفندان نژاد های خارجی کمتر می

گوسفندان ایران با  تولید ظرفیت عقیده دارند مقایسه

باشد و توان تولیدی های خارجی صحیح نمینژاد

گوسفندان ایرانی با شرایط محیطی اقلیم خود سازگار 

ظهور می رسد. شاید تا  بهبوده و به صورت فعلی 

حدودی این نظریه مورد قبول باشد ولیکن مطالعه 

دهد چنانچه اهداف اصالحی میسازی اخیر نشان شبیه

از ابتدا به صورت درست تعریف گردد و حیوانات در 

یک فرایند پیوسته به صورت دقیق مورد ارزیابی 

نژادی اصالح هایراهبردژنتیکی و انتخاب قرار گیرند و 

روند ژنتیکی مناسب یک توان به درستی اجرا گردد، می

 ست آورد.بدمتناسب با هر نژاد ، برای صفات اقتصادی

 خونیضریب هم

روش سال برای خونی در هرمتوسط ضریب هم

(. نتایج 5سازی شده محاسبه شد )جدولپرورشی شبیه

درصد  327/0خونی از حاصل نشان داد ضریب هم

                                                           
2- Menz 

 3-Targhee  

 411/1درصد )سال دهم( وتا  838/0)سال پنجم( تا 

( 1386) درصد )سال پانزدهم( افزایش پیدا کرد. عباسی

هسته باز و بسته و نر مرجع با روش  راهبردبا مقایسه 

های راهبردخونی در ضریب هم، سازی کامپیوتریشبیه

 74/1و  954/0، 47/2سال به ترتیب  10بعد از  فوق

درصد گزارش نمود که نتایج تحقیق حاضر با  ضریب 

در یک  تقریباًهسته باز و نر مرجع  راهبردخونی دو هم

روش در  خونیهم ریببودن ضباشد.  کم محدوده می

بودن نسبت قوچ به  زیادمورد مطالعه به علت پرورش 

بزرگ بودن جمعیت  سببباشد که ( می10به  1) میش

خونی گردیده موثر گله و در نتیجه کاهش ضریب هم

 روشسازی (  با مطالعه شبیه1391) است. پهلوان افشار

بار زایش در سال، نشان داد متوسط پرورش سه

درصد  579/0)سال پنجم( تا  233/0خونی از ضریب هم

باشد. کمتر )سال پانزدهم( می 06/1)سال دهم( و تا 

سه بار زایش  روش پرورشخونی در بودن ضریب هم

در دو سال به دلیل تولد نتاج بیشتر و در دسترس قرار 

 روش پرورشهای جوان بیشتر نسبت به گرفتن قوچ

 درستکار و همکارانباشد. بار زایش در سال مییک

خونی در گوسفندان نژاد ( متوسط ضریب هم2012)

درصد گزارش نمودند که کمی بیشتر  062/2مغانی را 

خونی بدست از نتایج مطالعه اخیر می باشد. ضریب هم

آمده در این مطالعه کمتر از نتایج منتشر شده توسط 

 2005)ژووسکا و همکاران  سایر محققین می باشد

( 2007سورنسون ونوربرگ  2007همکاران  اسنوانپل و

که همانگونه که اشاره شد می توان به زیاد بودن تعداد 

سازی شده نسبت داد. قوچ نسبت به میش در گله شبیه

خونی در طی پانزده سال روند میزان ضریب هم

 (. 2افزایشی داشت )شکل 

 ارزش ژنوتیپی کل

پرورشی مطالعه روش ژنوتیپی کل حاصل از ارزش 

شده در مدت پانزده سال انتخاب براساس شاخص چند 

(. این 5)جدول ریال برآورد گردید 7/249883صفتی، 
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 .( 3)شکل مشابه پیشرفت ژنتیکی هر یک از صفات بودنتایج نشان داد روند تغییرات ارزش ژنوتیپی کل نیز 

 

 سال انتخاب . 15( درمدت F) خونی( و متوسط ضریب همH) ژنوتیپی کل(، ارزش R) پیشرفت ژنتیکی -5جدول
 

 سال

BW0 BW3 BW6 BW9  

R SE R SE R SE R SE H )ریال( SE F (%) SE 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0649/0 0326/0 2496/0 160/0 3354/0 142/0 4580/0 228/0 91/18569 043/963 143/0 0065/0 

3 1176/0 0286/0 5275/0 144/0 6546/0 107/0 9356/0 181/0 21/40925 500/729 209/0 0068/0 

4 1497/0 0294/0 7088/0 139/0 9202/0 118/0 287/1 201/0 22/56521 988/819 271/0 0073/0 

5 1984/0 0290/0 054/1 143/0 410/1 164/0 859/1 232/0 16/83192 491/998 327/0 0054/0 

6 2202/0 0346/0 351/1 165/0 968/1 191/0 458/2 275/0 2/111375 228/1176 394/0 0064/0 

7 2684/0 0373/0 573/1 177/0 175/2 208/0 770/2 288/0 6/125169 771/1249 551/0 0061/0 

8 2846/0 0386/0 756/1 163/0 511/2 219/0 146/3 290/0 7/142623 26/1259 643/0 0056/0 

9 3307/0 0394/0 927/1 172/0 808/2 186/0 532/3 256/0 159653 122/1122 776/0 0077/0 

10 3639/0 0437/0 124/2 177/0 044/3 183/0 832/3 269/0 173397 656/1152 838/0 0095/0 

11 3998/0 0400/0 374/2 182/0 465/3 218/0 304/4 317/0 7/195426 564/1361 026/1 0089/0 

12 4373/0 0363/0 561/2 165/0 673/3 191/0 610/4 274/0 9/208832 617/1184 043/1 0075/0 

13 4501/0 0371/0 708/2 157/0 898/3 204/0 856/4 288/0 1/220502 363/1232 189/1 0094/0 

14 4923/0 0359/0 908/2 192/0 205/4 193/0 216/5 278/0 9/237153 853/1209 253/1 0064/0 

15 5044/0 0344/0 008/3 177/0 433/4 221/0 509/5 290/0 7/249883 221/1275 411/1 0046/0 

 

 ابسال انتخ 15کی صفات رشد در مدت برآورد روند ژنتی  -6جدول 
 )گرم در سال( روند ژنتیکی صفات

 08/34 **0±/0007 وزن تولّد

 218/ 12** 0±/0057 وزن شیرگیری

 03/326** 0±/0086 ماهگیوزن  شش

 20/395** 0±/0097 ماهگیوزن نه

( 01/0<  P) 

 

 
 

ماهگی طی ماهگی و وزن نهگیری، وزن شش(  صفات وزن تولد، وزن از شیرکیلوگرم) روند تغییرات پیشرفت ژنتیکی -1شکل

 سال انتخاب 15
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 سال انتخاب 15خونی طی روند تغییرات هم -2شکل 

 

 
 سال انتخاب 15روند تغییرات ارزش ژنوتیپی کل طی  -3شکل

 

 گیرینتیجه

خالف مطالعات سازی ژنتیکی نشان داد برنتایج شبیه

انجام شده و گزارشات منتشره در کشور در خصوص 

میزان پیشرفت ژنتیکی و روند تغییرات ژنتیکی صفات، 

چنانچه اهداف اصالحی از قبل درست تعریف گردد و 

برای برآورد های مناسب ارزیابی صفات با مدل

های اصالحی حیوانات با دقت بیشتری انجام ارزش

شود و روند انتخاب با شدت انتخاب مناسب طی یک 

فرآیند پیوسته  انجام شود می توان انتظار یک پیشرفت 

  های ایرانی متصور بود.ژنتیکی مناسب را برای نژاد
 

 مورد استفاده منابع

. تحلیل اقتصادی و ژنتیکی سیستم پرورش صنعتی گوسفند در  1391،وطن خواه م و امین افشار م ،م ع ان افشاری ک، عباسیپهلو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، رساله دکتری ژنتیک و اصالح نژاد دام ،ایران با استفاده از شبیه سازی رایانه ای

 تهران.
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Abstract  

 BACKGROUND: Modeling of breeding programs is useful to predict and compare the results 

before a strategy is implemented. OBJECTIVES: In order to compare of the genetic trend of growth 

traits and inbreeding in Zandi sheep with real condition, a simulation program was designed. 

METHODS: To design the simulating program, the R software of 2.13.0 version was used. 

Management parameters and average of traits in rural sheep production system for Zandi breed 

were used as input of the model. Economic values estimated for Zandi breed were used in selection 

index equations. RESULTS: The results of a 15-year selection by the simulation method indicated 

that in the Zandi rural sheep production system, genetic improvement was positive for the traits 

under study. The accumulative genetic gain after 15 years for BW0, BW3, BW6 and BW9 were 

estimated to be 0.504, 3.008, 4.433 and 5.509 Kg respectively. The genetic trend of BW0, BW3, 

BW6 and BW9 were estimated to be 34.08 ±0.0007, 218.12±0.0057, 326.03 ±0.0086 and 395.20 

±0.0097 g per year respectively. The inbreeding coefficient average after 15 years was 1.411% and 

the aggregate genotype after 15 years of selection based on multi-traits index was 249883.7 Rls. 

CONCLUSIONS: The genetic simulation results showed that with genetic evaluation by the 

convenient methods and selection intensity, it can be expected that the performance average due to 

genetic improvement in Iranian breeds is more changed compared with the current report is 

published. 
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