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برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلي در گوسفند مغاني

سیما ساور سفلی1*، مختار علي عباسي2، اردشیر نجاتي جوارمي3، رسول واعظ ترشیزی4، محمد چمنی

ص ص: 75-86           
تاریخ دریافت: 90/1/17           
تاریخ تصویب: 90/3/30           

چکیده

در این تحقیق، از داده هاي مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغاني جهت برآورد مولفه های 

)کو( واریانس و بررسي روند تغییرات ژنتیکي و فنوتیپي صفات مهم اقتصادي میش که طي 14 سال )1374-1387( 

جمع آوري شده بودند، استفاده شد. برآورد پارامترها و همبستگي بین صفات با استفاده از روش حداکثر درستنمایي 

محدود شده عاري از مشتق گیري و مدل حیواني یک و چند صفتي انجام شد. روند فنوتیپي و ژنتیکي صفات به 

صورت تابعیت میانگین مقادیر فنوتیپي و ژنتیکي از سال تولد میش محاسبه شد. مقدار وراثت پذیری مستقیم صفت 

سن اولین زایش میش 0/344 و مقادیر وراثت پذیری و تکرارپذیری صفات تعداد و کیلوگرم بره متولد شده و از شیر 

گرفته شده به ازای هر میش به ترتیب در دامنه ای از 0/038 تا 0/066 و 0/085 تا 0/134؛ و میزان همبستگي ژنتیکي 

بین این صفات مثبت و در دامنه اي از 0/61 )کیلوگرم بره متولد شده و کیلوگرم بره شیرگیري شده( تا 0/98 )تعداد 

بره متولد شده و تعداد بره شیرگیري شده( برآورد شد. همچنین میزان همبستگی بین سن میش در اولین زایش با  بقیه 

صفات کم تا متوسط برآورد شد. روند ژنتیکی صفات به صورت 0/018 - سال براي سن در اولین زایش، 0 راس براي 

تعداد بره متولد شده در هر زایش، 0 راس براي تعداد بره شیرگیري شده در هر زایش، 0/001 - کیلوگرم براي وزن 

کل بره متولد شده به ازاي هر میش مورد آمیزش و 0/009 کیلوگرم براي وزن کل بره هاي شیرگیري شده به ازاي هر 

میش مورد آمیزش برآورد شد. 

کلمات کلیدي: وراثت پذیری، همبستگی، روندژنتیکی، میش مغانی

مقدمه

1- دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم دامی، تهران، ایران
2- عضو هیٍأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی، کرج، ایران
3- گروه علوم دامی، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

4- گروه علوم دامی، دانشگاه تربیت مدرس
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بهبود تولید مثل در میش، یک هدف اصلي در صنعت گوسفندداري محسوب مي شود که بخشي از آن از طریق 

افزایش تعداد بره شیرگیري شده و یا وزن بره هاي شیرگیري شده به ازاي هر میش به دست مي آید)5(. گوسفند مغانی 

با تعداد حدود 5/ 2 میلیون راس یکی از نژادهای گوشتی در میان گوسفندان ایران مي باشد که از لحاظ اندازه بدن، 

مقاومت و ظرفیت تولید بره های سنگین وزن، شناخته شده است. سیستم پرورش این گوسفندان عمدتا به صورت 

غیر متمرکز و از طریق کوچ بین ییالق و قشالق مراتع در مناطق کوهستانی و دشت انجام می شود)1(. بیشترین درآمد 

حاصل از پرورش گوسفند از طریق تولید بره است و کنترل راندمان تولید بره از طریق توان تولیدمثلی، قابلیت مادری 

و تولید شیر میش امکان پذیر مي باشد)18(. افزایش تولید بره به تنهایی، از طریق انتخاب تعداد بره موثر نخواهد بود؛ 

زیرا  با این روش وزن شیرگیری هر کدام از بره ها مورد توجه قرار نمی گیرد. وزن بره های از شیرگرفته شده به ازای 

هر میش تحت تاثیر باروری میش، تعداد بره در زمان تولد، میزان بقا و عملکرد بره ها از تولد تا از شیرگیری می باشد؛ 

بنابراین این صفت مهم ترین فاکتور در تعیین تولید میش و راندمان اقتصادی بره است)6(. عموما براي تعیین میزان 

تاثیر انتخاب، مقدار روند فنوتیپي، ژنتیکي و محیطي در جمعیت مورد مطالعه، بررسي مي شود. از آنجایی که تا کنون 

تحقیقی به منظور بررسی روند تغییرات صفات تولیدمثلی در گوسفندان مغانی انجام نشده است؛ تحقیق حاضر با هدف 

برآورد مولفه هاي )کو(واریانس، همبستگی و روند تغییرات ژنتیکي و فنوتیپي برخي از صفات تولیدي مهم اقتصادي 

در میش و میزان پیشرفت آن صفات طي سالهاي 1374 تا 1387 انجام شده است.

هانفورد و همکاران )2003(، مقدار وراثت پذیری مستقیم صفات تعداد بره متولد شده و از شیر گرفته شده در 

گوسفندان  تارگی1 را به ترتیب 0/10 و 0/07 و  این مقدار را در گوسفندان پلی پی2  0/11 و 0/02؛ مقادیر نسبت 

براي   0/04 و   0/01 و  تارگي  گوسفندان  براي   0/03 و   0/40 را  فنوتیپي  واریانس  به  میش  دائمی  محیطی  واریانس 

گوسفندان پلی پی برآورد کردند. همچنین میانگین تعداد بره متولد شده و تعداد بره شیرگیري شده در گوسفندان پلی 

پی را به ترتیب 1/77 و 1/22 به دست آوردند. در تحقیق دیگری که بر روی گوسفندان کلمبیا3 )2002( انجام دادند، 

مقادیر وارثت پذیری مستقیم و واریانس محیطی دائمی را به ترتیب 0/09 و 0/03 برای صفت تعداد بره متولد شده و 

0/06 و 0/03 برای تعداد بره شیرگیری شده برآورد کردند. 

هانفورد و همکاران)2006( طي تحقیقي که بر روي گوسفند رامبویه4 انجام دادند، مقادیر وراثت پذیري مستقیم 

صفات تعداد بره متولد شده و شیرگیري شده را به ترتیب 0/09 و 0/06 برآورد نمودند و میانگین تعداد بره متولد شده 

و شیرگیری شده را به ترتیب 1/33 و 0/97 گزارش کردند.

بره شیرگیري شده،  تعداد  متولد شده،  بره  تعداد  معیار صفات  انحراف  و  میانگین  وطن خواه و طالبي )2008(، 

کیلوگرم وزن بره متولد شده و کیلوگرم وزن بره شیرگیري شده به ازاي هر میش را به ترتیب 1/17±0/38، 1/05±0/48، 

1- Targhee
2- Polypay 
3- Columbia
4- Rambouillet
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1/48±5/68 و 10/7 ± 30/15 گزارش کردند.

انحراف معیار صفات  مختاري و همکاران )2009( طي تحقیقي که بر روي گوسفند کرماني داشتند؛ میانگین و 

تعداد بره متولد شده، تعداد بره شیرگیري شده، کیلوگرم بره متولد شده و شیرگیري شده را به ترتیب 1/05±0/21، 

این  آنها مقادیر وراثت پذیري مستقیم و تکرارپذیري  به دست آوردند.  0/34±0/95، 0/67±3/21 و 24/45±9/45 

صفات را به ترتیب 0/01 و 0/08، 0/03 و 0/10، 0/06 و 0/09 و 0/18 و 0/23 گزارش کردند. ون ویک و همکاران 

)2003( میانگین صفات تعداد بره متولد شده، تعداد بره شیرگیري شده، وزن کل بره هاي متولد شده و شیرگیري شده 

به ازاي هر میش در هر زایش را به ترتیب 1/49، 1/22، 5/8 و 35/4 و مقادیر وراثت پذیري و تکرارپذیري این صفات 

را به ترتیب0/059 و0/133، 0/026 و 0/098، 0/122 و 0/182 و 0/050 و 0/117 برآورد کردند.

برفنینگ و همکاران )1993( با بررسی روند تغییرات صفات تولیدمثلی در میش های رامبویه، نشان دادند که انتخاب 

طي دوره 18 ساله براي شاخص تولیدمثلی تعداد بره متولد شده پاسخ مناسبي به انتخاب داشت. 

ساکول و همکاران )1999( یک پیشرفت مالیمي را در تعداد بره و وزن بره در 120 روزگي طي یک دوره 30 ساله 

در گوسفندان تارگي گزارش کردند. 

وطن خواه و همکاران)1386(، روند فنوتیپي و ژنتیکي برخی از صفات تولیدمثلی گوسفندان لری بختیاری را مورد 

بررسی قرار دادند. آنها روند ژنتیکی صفات تعداد بره متولد شده و شیرگیری شده را در حد بسیار کم و منفی و روند 

ژنتیکی صفات کل وزن متولد شده و شیرگیری شده به ازای هر میش مورد آمیزش را به ترتیب 3 و 23 گرم در هر 

سال گزارش کردند. ارکنبرك و نایت )1998(، روندهای فنوتیپی مثبت و معنی داری را برای اکثر صفات تولیدمثلی 

در چهار نژاد مختلف گوسفند که طی 12 سال بر اساس وزن شیرگیری انتخاب داشتند، گزارش کردند. هانفورد و 

همکاران )2003( در مطالعات جداگانه ای که روي گوسفندان نژاد کلمبیا و تارگي داشتند، افزایش میانگین ارزش 

اصالحي صفات تعداد بره متولد شده در هر زایش میش و وزن شیرگیري و همچنین عدم تغییر در صفات تولید پشم 

را گزارش کردند.

ساواس و همکاران )2008( وراثت پذیری صفات سن میش در اولین بره زایي و تعداد بره هاي زنده متولد شده 

در اولین زایش میش را به ترتیب 0/31 و 0/09 برآورد کردند.

مواد و روشها

در این تحقیق از 1764 رکورد مربوط به سن اولین زایش میش، 4967 رکورد مربوط به تعداد و وزن بره های متولد 

شده هر میش در هر سال زایش و 4695 رکورد مربوط به تعداد و وزن بره های از شیر گرفته شده به ازای هر میش 

در هر سال زایش از گوسفندان مغانی جمع آوری شده توسط ایستگاه پرورش و اصالح نژاد جعفرآباد استفاده شد. 

ویرایش و ارتباط بین داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و Visual Basic انجام شد و رکوردهاي مربوط به وزن 
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شیرگیري براي سن از شیرگیري)100 روزگیري( و جنس تصحیح شدند. تاثیر معنی داری اثرات ثابت با استفاده از 

آنالیز آماری داده ها با روش GLM نرم افزار SAS ش)15( انجام شد. مؤلفه )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی با روش 

 .)Meyer,2000(برآورد شدند )DFREML( حداکثر درستنمایی محدود شده بر اساس الگوریتم عاری از مشتق گیری

معیار همگرایی 8 - 10 بود و حداکثر نمودن تابع درستنمایی با روش پاول نرم افزار DFREML انجام شد.

معادله مدل به صورت زیر بود: 

y = Xb + Za + Wpe + e

در این مدلها، y بردار مشاهدات صفت مورد بررسی، b بردار اثر عوامل ثابت )سال و فصل زایش میش و سن 

میش(، a بردار اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و pe بردار اثر محیطی دائمی حیوان)میش( می باشد. X ،Z و W به ترتیب 

ماتریسهای مربوط به اثر عوامل ثابت، ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثر محیطی دائمی حیوان می باشند. برای صفت سن 

اولین زایش میش از مدل ساده )تنها اثر ژنتیکی مستقیم حیوان( بدون اثر محیطی دائمی استفاده شد. همبستگي بین 

صفات با استفاده از مدل حیواني دو صفته برآورد و سپس با استفاده از ارزش اصالحي به دست آمده، میانگین ارزش 

اصالحي حیوانات براي سال تولد میش محاسبه شده و روند ژنتیکي طي 14 سال و از طرفي با استفاده از میانگین 

فنوتیپي هر یک از صفات، روند فنوتیپي آنها محاسبه شد. 

نتایج و بحث

در جدول 1 مقایسه میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات داده ها براي صفات سن اولین زایش میش، تعداد و 

کیلوگرم بره متولد شده و شیرگیري شده نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، میانگین سن میش ها 

در اولین زایش، 2/31 سال و ضریب تغییرات این صفت 39/58 است. در حالیکه این مقدار در تحقیق برهانو و آینالم 

)2009( روی گوسفندان جنوب غربی اتیوپی، 65±404 روز گزارش شده است که این بسیار کمتر از مقدار برآورد 

شده از این تحقیق می باشد. میانگین تعداد بره متولد شده، تعداد بره شیرگیري شده، کیلوگرم بره متولد شده و کیلوگرم 

بره شیرگیری شده به ازای هر میش در هر زایش به ترتیب 1/23، 1/16، 5/69 و 31/54 به دست آمد. میانگین تعداد 

بره متولد شده و شیرگیری شده در این تحقیق بیشتر از نتایج برآورد شده توسط وطن خواه و طالبی )2008( روی 

گوسفندان لری بختیاری و مختاری و همکاران )2010( روی گوسفندان کرمانی و همچنین کمتر از نتایج برآورد شده 

توسط هانفورد و همکاران )2003( روی گوسفندان نژاد پلی پی به دست آمد. میانگین تعداد بره متولد شده در این 

تحقیق کمتر و میانگین تعداد بره شیرگیری شده بیشتر از مقادیر گزارش شده توسط هانفورد و همکاران )2006( روی 

گوسفند نژاد رامبویه بود. نتایج حاصل از تحقیق ون ویک و همکاران )2003(، مقادیر زیادتر میانگین تعداد بره متولد 

شده و شیرگیری شده و همچنین کیلوگرم بره متولد شده و شیرگیری شده را نشان دادند. همچنین میانگین صفت تعداد 

بره متولد شده مشابه با نتیجه گزارش شده از تحقیق برهانو و آینالم )2009( و وطن خواه و همکاران )2008( بود.
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جدول 1- آماره توصیفي صفات مورد بررسي1

تعداد  
رکورد

تعداد مادرتعداد پدر
تعداد پدر 

بزرگ
تعداد 

مادربزرگ
)%(S.DCVمیانگین2

AFL17642198961714982/3120/92439/576

NLB496725982647781/2340/43635/246

TLWB496725982647785/6931/75929/723

NLW4695109458724                      281/1650/44335/468

TLWW46951094587242831/54310/20832/381
1AFL، سن اولین زایش،NLB، تعداد بره متولد شده از هر میش در هر زایش، TLWB، مجموع وزن بره هاي متولد شده از هر میش در هر زایش، NLW، تعداد 

بره شیرگیري شده از هر میش در هر زایش، TLWW، مجموع وزن بره هاي از شیر گرفته شده از هر میش در هر زایش.TLWB  2  و TLWW به کیلوگرم و 

AFL به روز مي باشند.

جدول 2- برآورد اجزاء واریانس و پارامترهاي ژنتیکي و فنوتیپي صفات تولید مثلي نژاد مغاني1

r صفت

- - 0/344±0/049 0/576 0/393 - 0/183 AFL

0/133 0/095±0/019 0/038±0/016 0/178 0/154 0/017 0/007 NLB

0/134 0/068±0/023 0/066±0/021 0/776 0/672 0/530 0/051 TLWB

0/132 0/081±0/021 0/051±0/018 0/184 0/159 0/015 0/009 NLW

0/085 0/029±0/021 0/056±0/021 38/85 35/55 1/13 2/17 TLWW

AFL 1، سن اولین زایش، NLB، تعداد بره متولد شده از هر میش در هر زایش، TLWB، مجموع وزن بره هاي متولد شده از هر میش در هر زایش، NLW، تعداد 

بره شیرگیري شده از هر میش در هر زایش، TLWW، مجموع وزن بره هاي از شیر گرفته شده از هر میش در هر زایش.

مقادیر وراثت  فنوتیپي،  و  دائمي  باقیمانده، محیطي  افزایشي،  ژنتیکي  واریانس  مقادیر  به جداول 2 و 3  توجه  با 

پذیري و نسبت واریانس محیطي دائمي به واریانس فنوتیپي و همچنین همبستگي ژنتیکي، محیطي دائمي و فنوتیپي 

زایش،                                   اولین  در  میش  سن  صفت  مستقیم  پذیري  وراثت  مقدار  است.  شده  داده  نشان  مطالعه  مورد  صفات  بین 

0/049 ± 0/317 برآورد شد. مقادیر وراثت پذیري مستقیم )h2( براي صفات تعداد بره متولد شده به ازاي هر میش، 

کیلوگرم بره متولد شده به ازاي هر میش، تعداد بره شیرگیري شده به ازاي هر میش و کیلوگرم بره شیرگیري شده به 

ازاي هر میش به ترتیب 0/038، 0/066، 0/051 و 0/056 برآورد شد. مقادیر نسبت واریانس محیطي دائمي میش به 

واریانس فنوتیپي )c2( براي این صفات به ترتیب 0/095، 0/068، 0/081 و 0/029 برآورد شد. به این ترتیب میزان 
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تکرارپذیري این صفات به ترتیب 0/133، 0/134، 0/132 و 0/085 به دست آمد. نتایج نشان مي دهد که به جز صفت 

افزایشي  ژنتیکي  اثر  مابقي صفات  براي  ازاي هر میش  به  بره شیرگیري شده  کیلوگرم  زایش و  اولین  در  سن میش 

حیوان کمتر از اثر محیطي دائمي بود که نشان دهنده تاثیر زیاد محیط مي باشد. وطن خواه و طالبي )2008(، مقادیر 

وراثت پذیري مستقیم و تکرار پذیري را 0/10 و 0/28 براي صفت تعداد بره متولد شده، 0/10 و 0/28 براي تعداد بره 

شیرگیري شده، 0/23 و 0/25 براي کیلوگرم بره متولد شده و 0/15 و 0/16 براي کیلوگرم بره شیرگیري شده  به ازاي 

هر میش برآورد کردند. به این ترتیب مشاهده می شود که نتایج وراثت پذیری و تکرار پذیری برای تمامی صفات 

مورد بررسی کمتر از نتایج به دست آمده توسط وطن خواه و طالبی )2008( بود. اکیز و همکاران )2005( طي تحقیقي 

که روي گوسفند مرینو ترکي انجام دادند، مقدار وراثت پذیري صفات تعداد بره متولد شده، تعداد بره شیرگیري شده، 

وزن بره متولد شده و وزن بره شیرگیري شده را به ترتیب 0/025، 0/053، 0/043 و 0/046 و مقدار تکرارپذیري را به 

ترتیب 0/124، 0/079، 0/077 و 0/088 برآورد کردند که مقادیر وراثت پذیري این صفات تقریبا مشابه و مقادیر تکرار 

پذیري آنها کمتر از نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مي باشد. ون ویک و همکاران )2003( مقدار وراثت پذیری 

صفات تعداد و کیلوگرم بره متولد شده را بیشتر و این مقدار را برای تعداد و کیلوگرم بره شیرگیری شده کمتر از نتایج 

این تحقیق گزارش کردند. آنها مقدار تکرارپذیری تعداد بره متولد شده و شیرگیری شده را به ترتیب مشابه و کمتر و 

این مقدار را برای کیلوگرم بره متولد شده و شیرگیری شده بیشتر از نتایج این تحقیق برآورد کردند. 

جدول 3- برآورد همبستگي1 بین صفات تولید مثلي2 گوسفند مغاني

rarperpصفت 2صفت 1

AFLNLB0/1560/0880/081
TLWB0/3420/0550/090
NLW0/3260/0770/054

TLWW-0/0130/0280/036
NLBTLWB0/9620/9950/277

NLW0/9850/9970/291
TLWW0/9310/9930/229

TLWBNLW0/9640/9960/299
TLWW0/6060/9730/109

NLWTLWW0/9490/9920/210
ra، همبستگي ژنتیکي؛ rc، همبستگي محیطي دائمي، re، همبستگي باقیمانده، rp، همبستگي فنوتیپي

 -1
AFL -2، سن اولین زایش، NLB، تعداد بره متولد شده از هر میش در هر زایش، TLWB، مجموع وزن بره هاي متولد شده از هر 
میش در هر زایش،NLW، تعداد بره شیرگیري شده از هر میش در هر زایش، TLWW، مجموع وزن بره هاي از شیر گرفته  شده از 

هر میش در هر زایش.

مقدار همبستگی ژنتیکی بین صفات مورد مطالعه در تمامی موارد به جز همبستگی بین سن میش در اولین زایش 
با کیلوگرم بره شیرگیری شده که منفی برآورد شد، در مابقی موارد مثبت بود. به جز همبستگی ژنتیکی بین سن میش 

در اولین زایش با بقیه صفات، تمامی مقادیر همبستگی بین صفات مثبت و زیاد برآورد شد که مشابه با نتایج محققین 
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دیگر می باشد )14 و 21(. 

جدول4 - مقایسه میانگین تغییرات فنوتیپی صفات تولیدي میش به تفکیک سال تولد

      صفت 
سال تولد

AFLNLBNLWTLWBTLWW

743/42 a±0/051/30 ab±0/031/24 cab±0/035/99 ab±0/1131/93 d±0/56

752/49 bc±0/121/29 ab±0/031/23 cdb±0/025/38 cd±0/14 27/45 g±0/43

762/48 bc±0/081/37 a±0/031/31 a±0/046/17 ab±0/1330/48 fe±0/71

772/62 b±0/061/23 ab±0/021/16 cde±0/025/23 d±0/08 26/67 g±0/37

782/43 d±0/071/14 cb±0/021/06 gf±0/025/39 cd±0/08  26/52 g±0/34

792/38 de±0/141/13 cb±0/031/04 g±0/035/58 cd±0/1334/53 ab±0/73

802/59 c±0/051/21 cab±0/021/13 def±0/025/37 cd±0/0734/25 cb±0/55

811/77 h±0/071/29 ab±0/021/23 cb±0/025/74 cb±0/0731/40 de±0/47

821/94 g±0/061/28 ab±0/021/21 cdb±0/026/07 ab±0/09 35/66 a±0/57

832/07 f±0/051/32 ab±0/021/26 ab±0/02 6/29 a±0/09 31/27 fde±0/47

841/97 g±0/051/19 cab±0/021/11 gef±0/025/70 cb±0/08 31/90 d±0/51

851/99 g±0/061/17 cab±0/021/11 gef±0/035/29 d±0/0830/19 f±0/63

862/09 f±0/061/22 ab±0/021/18 cde±0/035/61 cd±0/09 35/39 a±0/72

872/13 f±0/051/13 cb±0/021/05 g±0/025/79 cb±0/08 33/97 c±0/53

در هر ستون میانگین های دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری با هم ندارند.

تا 87 نشان می دهد.  تولید مثلی گوسفند مغانی را طی سالهای 74  از صفات  میانگین برخی   جدول 4 مقادیر 

همانطور که مالحظه می شود، این تغییرات از روند یکنواختی تبعیت نمی کنند و در طی سالهای مختلف در نوسان 

هستند. در برخی سالها افزایش و در برخی سالها کاهش مشاهده می شود که بیانگر تاثیر عوامل محیطی مثل شرایط 

مرتع، مدیریت، تغذیه و... بر این صفات می باشد. کمترین سن میش در اولین زایش آن مربوط به سال 81 )1/77 سال( 

و بیشترین آن مربوط به سال 74 )3/42( می باشد. روند فنوتیپی برای تمامی صفات به جز کیلوگرم بره شیرگیری 

شده، منفی به دست آمد و روند ژنتیکی در تمامی صفات مورد بررسی بسیار کم و نزدیک به صفر برآورد شد و مقادیر 

P-value گزارش شده در جدول بیانگر عدم معنی داری مقادیر روند تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی در اکثر صفات می 
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باشد )جدول 5(. برخالف نتایج ارکنبرگ و نایت )1998( و هانفورد و همکاران )2003( که روند معنی داری را طی 

چندین سال برای تعداد بره متولد شده گزارش نمودند، روند ژنتیکی صفت تعداد بره متولد شده در این تحقیق بسیار 

نزدیک صفر و غیر معنی دار بود. وطن خواه و همکاران )1386( روند ژنتیکي صفات تولیدمثلی در گله اصالحي 

گوسفند لری بختیاری را کم و بعضا منفي گزارش نمودند و دالیل عمده عدم پیشرفت ژنتیکي در حد مورد انتظار را 

به عواملي نظیر مشخص نبودن اهداف اصالحي براي نژادهاي مورد بررسي، عدم استفاده از معیار انتخاب مناسب و 

تاکید بر آن طي سال هاي مختلف، عدم استفاده از مدل هاي حیواني مناسب جهت پیش بیني ارزش اصالحي حیوانات 

و ارزیابي آنها، کم بودن دقت رکوردگیري از صفات و ثبت شجره و هم چنین اجرا نشدن کامل برنامه هاي پیش بیني 

شده در گله هاي اصالحي نسبت دادند.

جدول 5 - روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات میش در گله ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی

روند
صفت

ژنتیکی
)± خطای استاندارد(

فنوتیپی
)± خطای استاندارد(

P- value
ژنتیکی

P- value
فنوتیپی

AFL-0/018±0/007-0/075±0/0190/0160/002

NLB-0/000±0/0007-0/014±0/0040/7620/022

NLW0/000±0/0003-0/009±0/0040/8960/074

TLWB-0/001±0/0008-0/036±0/0140/2410/028

TLWW0/009±0/00360/236±0/0540/0220/026

AFL 2، سن اولین زایش، NLB، تعداد بره متولد شده از هر میش در هر زایش، TLWB، مجموع وزن بره هاي 

متولد شده از هر میش در هر زایش، NLW، تعداد بره شیرگیري شده از هر میش در هر زایش، TLWW، مجموع وزن 

بره هاي از شیر گرفته  شده از هر میش در هر زایش.

نمودارهاي 1 تا 5 نشان دهنده روند ژنتیکي و فنوتیپي برخی از صفات تولید مثلي گوسفند مغاني است. میزان روند 

ژنتیکي و فنوتیپی این صفات نیز بسیار کم و نزدیک به صفر مي باشد. میزان پیشرفت فنوتیپي نیز در اکثر موارد منفي و 

نزدیک به صفر است. همانطور که مشاهده مي شود روندهاي ژنتیکي و فنوتیپي از نظم خاصي )کاهشي و یا افزایشي( 

پیروي نمي کنند. نتایج حاصل از این تحقیق تقریبا مشابه با نتایج وطن خواه و همکاران )1386( می باشد.
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       نمودار 1- روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت سن مادر در اولین زایش
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نمودار 2- روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت تعداد بره متولد شده به ازای هر میش در هر زایش
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نمودار 3- روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت کیلوگرم وزن بره های متولد شده به ازای هر میش در هر زایش
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نمودار 4- روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت تعداد بره های شیرگیری شده به ازای هر میش در هر زایش
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y = 0.009x - 0.707
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نمودار 5 - روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت کیلوگرم وزن بره های شیرگیری شده به ازای هر میش در هر زایش

           

نتیجه گیری کلی:

کم بودن مقادیر وراثت پذیری و تکرارپذیری در صفات مورد مطالعه بیانگر تاثیر بسیار زیاد محیط بر این صفات می باشد. شاید 

بتوان دالیل عمده نبود روند ژنتیکی و فنوتیپی منظم در صفات تولیدمثلی گوسفند مغانی را عدم وجود اهداف اصالحی مشخص، 

عدم دقت کافی برای ثبت شجره و رکورد و هم چنین نوسانات مدیریتي و محیطي دانست که مانع از پیشرفت ژنتیکي در حد 

مورد انتظار شده اند.   

سپاسگزاری:

از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور به جهت در اختیار قرار دادن رکوردهای گوسفند مغانی برای تجزیه و تحلیل 

آنها تشکر و قدردانی می شود.



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مجله دانش و پژوهش علوم دامی /  جلد 6 - بهار  1389

85

منابع

1- جاللي زنور. م. ج. 1382. اصول نوین پرورش گوسفند. انتشارات نشر پرتو واقعه، چاپ اول، 345 صفحه. 

2- وطن خواه. م، طالبي. م. ع و ادریس، م. ع. 1386. بررسي تغییرات فنوتیپي و ژنتیکي صفات اقتصادي میش در یک گله 

گوسفند لري بختیاري. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعي، سال یازدهم، شماره چهل و یکم )ب(، صفحات 390-381.

3- Berhanu B. and Aynalem H. 2009. Reproductive performance of traditionally managed 

sheep in the south western part of Ethiopia, Livestock Research for Rural Development. 

21(9).

4- Burfening P. J., Kachman S. D., Hanford K. J. and Rossai D. 1993. Selection for 

reproductive rate in Rambouillet sheep: Estimated genetic change in reproductive rate, 

Small Rumin. Res., 10: 317-330.

5- Duguma G., Schoeman S.,J., Cloete S.W.P., and Jordaan G.F. 2002. Genetic parameters 

estimates of early growth traits in the Tygerhoek Merino flock, S.Afr. J. Anim. Sci., 32: 66-75.

6- Ekiz B. Ozcan M. and Yilmaz A. 2005. Estimates of phenotypic and genetic parameters for 

ewe productivity traits of Turkish Merino (Karacabey Merino) Turk, J. Vet. Anim. Sci., 29: 

557-564.

7- Ercanbrack S. K. and Knight A. D. 1998. Responses to various selection protocols for lamb 

production in Rambouillet, Targhee, Columbia and Polypay sheep, J. Anim. Sci., 76:1311-1325.

8- Hanford K.J., Van Vleck L. D. and Snowder G.D. 2003. Estimates of genetic parameters and 

genetic change for reproduction, weight, and wool characteristics of Columbia sheep, J. Anim. 

Sci. 80:3086-3098.

9- Hanford K.J., Van Vleck L. D. and Snowder G.D. 2003. Estimates of genetic parameters and 

genetic change for reproduction, weight, and wool characteristics of Targhee sheep, J. Anim. 

Sci., 81:630-640.

10- Hanford  K. J., Van Vleck  L. D. and Snowder  G. D. 2005. Estimates of genetic parameters 

and genetic change for reproduction, weight, and wool characteristics of Rambouillet sheep, 

Small Rumin. Res., 57: 175-186.

11- Hanford  K. J., Van Vleck  L. D. and Snowder  G. D. 2006. Estimates of genetic parameters 

and genetic trend for reproduction, weight, and wool characteristics of Polypay sheep, Livestock 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات ...

86

Science. 102: 72-82.

12- Meyer, K. (2000): DFREML: Program to estimate variance components for individual 

animal models by restricted maximum likelihood (REML). Ver.3.1. Users Notes. Institute of 

Animal Science, Armidale, Australia.

13- Mokhtari M.S., Rashidi A., Esmailizadeh A.K. 2010. Estimation of phenotypic and genetic 

parameters for reproductive traits in Kermani sheep, Small Rumin. Res., 88: 27-31.

14- Safari E., Fogarty N.M. and  Gilmour A.R. 2005. A review of genetic parameter estimates 

for wool, growth, meat and reproduction traits in sheep, Live. Prod. Sci., 92: 271-289.

15- SAS Institute, 2003. SAS User’s Guide, Version 9.

16- Sakul H., Bradford G. E.  and Dally M.R. 1999. Selection for litter size or weaning weight 

in range sheep: I. Selection practiced and direct response, Sheep and Goat Res. J., 15: 126-137.

17- Savas, T., Röhe, R., Kalm, E. 2000. Estimation of genetic parameters for reproduction traits 

in  sheep, Züchtungskunde J., 72 (3). 217-229.

18- Snyman M. A., Olivier J.J., Erasmus G.J., and Van Wyk J.B. 1997. Genetic parameter 

estimates for total weight of lamb weaned in Afrino and Merino sheep, Livest. Prod. Sci., 48: 

111-116. 

19- Van Wyk J.B., Fair M.D. and Cloete S.W.P. 2003. Revised models and genetic parameter 

estimates for production and reproduction traits in the Elsenburg Dormer sheep stud, South Afr. 

J. Anim. Sci., 33: 4,213-222.  

20- Vatankhah M. and Talebi M.A. 2008. Heritability estimates and correlations between 

production and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep in Iran, South. Afr. J. Anim. Sci., 38 

(2):110-118.

21- Vatankhah M., Talebi M.A. and Edriss M.A. 2008. Estimation of genetic parameters for 

reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep, Small Rumin. Res., 74:216-220.



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

