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برآورد پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی میش در گوسفند شال

3حسین مرادي شهر بابکو2محمد مرادي شهر بابک، 1حسین محمدي

چکیده
طی باشد که میهاي مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات تولید مثلی گوسفند شال داده

مثلی صفات تولید. آوري شدتوسط سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین جمع1388تا 1378هاي سال
صفات . اصلی و ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتصفات مورد مطالعه در این تحقیق به دو صورت 

شیرگیري شده در و تعداد برهمتولد شده در هر زایمان ، تعداد برهتولیدمثلی اصلی شامل میزان آبستنی
مثل ترکیبی شامل کل وزن تولد در هر زایمان میش، کل وزن شیرگیري در هر و صفات تولیدهر زایمان

گیري به ازاي هر میش در زایمان میش، کل وزن تولد به ازاي هر میش در معرض آمیزش و کل وزن شیر
ها توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده و با استفاده از نرم افزار داده.معرض آمیزش بودند

ASREMLتأثیر عوامل محیطی نظیر سال و سن میش در زمان آمیزش بر کلیه صفات . تجزیه تحلیل شدند
ذیري اثرات ژنتیکی مستقیم عمدتاً کوچک وراثت پبرآوردهاي . برآورد شد) P>05/0(دار تولید مثلی معنی

. باشداي برخی صفات میعوامل محیطی و توزیع آستانهزیادمتغیر بود که دلیل آن تأثیر 13/0تا 06/0و از 
هاي همبستگی. برآورد شدصفاتبین19/0تا 10/0برآورد ضرایب تکرار پذیري از کم تا متوسط و در دامنه 

میزان آبستنی با صفات تعداد بره متولد شده در هر زایمان، تعداد بره ژنتیکی و فنوتیپی بین صفت
ولی بودشیرگیري شده در هر زایمان، کل وزن تولد در هر زایمان و کل وزن شیرگیري در هر زایمان منفی 

نتایج نشان داد انتخاب . هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات مثبت برآورد شدسایر همبستگی
هاي تواند موثرتر از دیگر صفات در بهبود عملکرد تولید مثلی در میشوزن از شیرگیري میبراساس 

.گوسفند شال باشد

وراثت پذیري، صفات تولید مثلی، گوسفند شال: کلیديواژه هاي

مقدمه
هاي بومی و جزء گوسفند شال یکی از نژاد

محل . باشدنژادهاي سنگین وزن کشور می

در استان قزوین و هدف اصلی پرورش این نژاد
). 8(باشد اصلی نگهداري آن  تولید گوشت می

ترین منبع تامین پروتئین گوشت عمده

mohammadi37@ut.ac.ir: نویسنده مسئولدانشجوي دکتري دانشگاه تبریز -1

دانشگاه تهراناستاد و استادیار -3و 2
27/6/91: تاریخ پذیرش12/10/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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گوشت شور به دلیل ذائقه خاص مردم کدر 
درصد کل 42باشد، بطوریکه گوسفند می

گوشت قرمز تولیدي از طریق گوسفند تامین 
از آنجا که این مقدار گوشت ). 22(د شومی

تولید شده پاسخگوي نیاز رو به افزایش 
باشد افزایش بازدهی در تولید آن نمیجمعیت 

دف این ه. از اهمیت خاصی برخوردار است
. تواند تابع عملکرد تولید مثل گوسفند باشدمی

در واقع یکی از اجزاء بیولوژیکی مهم در تولید 
گوشت عالوه بر صفات رشد، صفات 

لذا بازده پرورش گوسفند . می باشدمثلی تولید
ها مثلی میشبه مقدار زیادي تابع توان تولید

محققین بر این باورند که کاهش ). 5(باشد می
هاي اقتصادي در تولید گوشت در اثر هزینه

افزایش عملکرد تولید مثل در مقایسه با 
سرعت رشد بیشتر و یا کاهش چربی بدن به 

باشد و این امر به معنی مراتب زیادتر می
هاي پرورش داده شده افزایش تعداد و وزن بره

باشد که هاي نگهداري شده میمیشبه ازاي
بستنی، تعداد بره به واسطه افزایش میزان آ

ها تا متولد شده در هر زایش، زنده مانی بره
). 7(می باشدها شیرگیري و رشد برهزمان 

هاي متولد شده به ازاي هر افزایش تعداد بره
میش در یک سال سبب افزایش بازده تولید در 

شود، لذا میهر نوع سیستم پرورش گوسفند 
فات صفت تعداد بره در هر زایش یکی از ص

). 15و1(مهم اقتصادي در گوسفند است 
دو روش عمده جهت بهبود صفات 

مثل ارائه شده است که شامل بهبود تولید
استفاده . باشدشرایط محیطی و اصالح نژاد می

نژاد در جمعیت از تغییرات ژنتیکی و اصالح
براي افزایش پتانسیل ژنتیکی به منظور بروز 

تولید مثل مطرح است که عملکرد باالتر صفات 
به سه طریق انتخاب در داخل یک نژاد، 

ها و ایجاد یک نژاد گري بین نژادآمیخته
هاي عمده که ترکیبی جدید با استفاده از ژن

اي بر صفات در برخی از نژادها تاٌثیر عمده
امکان ). 7(باشدتولید مثل دارند، میسر می

رین بهبود ژنتیکی صفات به وسیله انتخاب بهت
حیوانات به عنوان والدین نسل آینده خود 
مستلزم شناخت پارامترهاي ژنتیکی صفات

برآورد پارامترهاي ژنتیکی . باشدمورد نظر می
هاي مثلی گوسفند در جمعیتصفات تولید

وراثت . مختلف نتایج متفاوتی داشته است
پذیري صفات تولیدمثلی در مطالعات مختلف 

اي در مطالعه. )19(پایین گزارش شده است 
در گوسفندان بلوچی وراثت پذیري صفات 
تعداد بره متولد شده در هر زایمان، کل وزن 
تولد در هر زایمان و کل وزن شیرگیري در هر 

گزارش 02/0و 19/0، 20/0زایمان به ترتیب 
پذیري میزان ضرایب وراثت). 21(شده است 

آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان، 
زن تولد در هر زایمان، کل وزن کل و

شیرگیري در هر زایمان، کل وزن تولد به ازاي 
هر میش در معرض آمیزش و کل وزن 
شیرگیري به ازاي هر میش در معرض آمیزش 

، 01/0در گوسفندان لري بختیاري به ترتیب 
گزارش شد07/0و 10/0، 10/0، 12/0، 10/0

بره به ضریب وراثت پذیري صفات تعداد ). 22(
دنیا آمده در هر زایش ، وزن بره متولد شده در 

، تعداد بره شیرگیري شده در هر هر زایمان
، 12/0زایمان در دامهاي بوئر را به ترتیب 

ضریب ). 25(گزارش کردند 10/0و 14/0
وراثت پذیري تعداد بره متولد شده در هر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-121-en.html


37............................................................................................................................1391ز و زمستان یپای/ 6شماره / سال سوم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

زایمان میش، تعداد بره شیرگیري شده در هر 
هاي متولد میانگین وزن برهزایمان میش، 

هاي شیرگیري شده، شده، میانگین وزن بره
مجموع کل وزن تولد و مجموع کل وزن از 
شیرگیري در گوسفندان نژاد کرمانی به ترتیب 

18/0و 06/0، 22/0، 13/0، 03/0، 01/0
دامنه وسیعی از برآوردها ). 16(گزارش شد 

براي نژادها و بعضاً در داخل یک نژاد توسط
و 12، 3(محققین مختلف گزارش شده است 

کاربرد این ضرایب محدود به جمعیتی که ).24
از آنجایی که . باشداند میدر آن برآورد گردیده

واریانس ژنتیکی و فنوتیپی و )کو(هاي مؤلفه
باشد، استفاده نسبت آنها در یک نژاد ثابت نمی

هاي ارائه شده جداگانه از هر یک از برآورده
هاي متفاوتی ارزیابیبراي هر نژاد منجر به

. خواهد شد
تاکنون هیچ پژوهشی براي برآورد 

مثلی به طور پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید
از . کامل در گوسفندان شال انجام نشده است

پذیري این رو هدف این پژوهش برآورد وراثت
و تکرارپذیري صفات تولید مثلی در گوسفند 

هاي مچنین برآورد همبستگیشال و ه
بوده مثلی فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات تولید

.است

مواد و روشها
در این مطالعه اطالعات مربوط به شجره و 

تا 1378رکوردهاي جمع آوري شده از سال 
توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي 1388

استان قزوین که تحت نظارت مرکز اصالح نژاد 
آوري شده تولیدات دامی کشور جمعو بهبود 

این اطالعات به . بود مورد بررسی قرار گرفت
منظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات 

صفات . مثلی مورد استفاده قرار گرفتتولید
مورد مطالعه در این تحقیق به دو مثلیتولید

صورت اصلی و ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل 
میزان آبستنی صفات اصلی شامل. قرار گرفتند

، تعداد بره متولد شده در هر زایمان )1یا 0(
، تعداد بره شیرگیري شده در )2یا 1(میش 

و صفات تولید) 2یا 1، 0(هر زایمان میش 
مثل ترکیبی شامل کل وزن تولد در هر زایمان 
میش، کل وزن شیرگیري در هر زایمان میش، 
کل وزن تولد به ازاي هر میش در معرض 

گیري به ازاي هر میش و کل وزن شیرآمیزش 
.در معرض آمیزش بودند

روش آنالیز آماري
جهت آماده کردن و ویرایش اطالعات از 

. استفاده شد6/2نسخه FOXPROنرم افزار
به منظور شناسائی اثر عوامل ثابت موثر بر 
صفات مورد بررسی از تجزیه و تحلیل حداقل 

نرم افزار GLMمربعات با استفاده از رویه 
SASاثر شامل ثابت عوامل ). 20(انجام گرفت

تا 1378کالس از سال 11(سال جفتگیري 
7(، سن میش در هنگام جفتگیري )1388

، متغیر کمکی )سالگی8تا 2کالس از سن 
تعداد روزهاي شیرخوارگی براي صفت کل وزن 

اثر متقابل بین سال جفتگیري و شیرگیري،
دار نبود که در مدل نهایی سن میش معنی

اثر جنس بره پیش از محاسبه . منظور نشد
از روش آنالیز صفات کل وزن تولد و شیرگیري

تجزیه و ). 24(شد حداقل مربعات تصحیح 
ها با استفاده از روش حداکثر حلیل دادهت
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به وسیله و)REML(درستنمایی محدود شده 
معیار ).9(انجام گرفت ASREMLبرنامه 

همگرایی براي توقف تکرارها در تجزیه و 
رآورد ـــن بــمچنیـــه.ودـــب10-8لـلیـتح

هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات همبستگی
صفتی و هاي دودر قالب تجزیه و تحلیل

ترین مدل تک صفتی براي براساس مناسب
هاي مورد واریانس). 16(هرصفت برآورد شدند 

نیاز براي تجزیه دو صفتی از نتایج تجزیه و 
تحلیل تک صفتی استخراج شده و کو 

هاي مورد نیاز با توجه به اجزاء واریانس
واریانس برآورد شده در حالت تک صفتی و 

ی بین صفات تعیین ضریب همبستگی تقریب
.شد

واریانس ) کو(هاي به منظور برآورد مؤلفه
و پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید مثل از روش 

حداکثر درستنمائی محدود شده و به صورت 
تجزیه تک صفتی با استفاده از مدل حیوانی 

:زیر انجام گرفت
yi= Xb+Za+WPe+ e

بردار مشاهدات، ه ترتیب بeوyi،b ،a،peکه
عوامل ثابت، عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی 
میش، عوامل تصادفی محیطی دائمی میش و 

وX ،Z. باشنداثر عوامل تصادفی باقیمانده می
W ماتریسهایی هستند که مشاهدات را به

ثابت، اثر تصادفی ترتیب به اثرات عوامل
ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر تصادفی محیطی 

تعداد، میانگین، .دهندمیش ربط میدائمی 
انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات 

ارائه 1شال در جدول مثلی گوسفندانتولید
. ه استشد

تعداد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات تولید مثل گوسفندان شال-1جدول 

واریانس مدل مورد استفاده به )کو(ماتریس 
:صورت زیر بود

a Aσ2
a 0 0

Var Pe = 0 Id σ2
pe 0

e 0 0 Inσ2
e

A : ماتریس روابط خویشاوندي وσ2
a،σ2

pe،σ2
e

به ترتیب واریانس ژنتیکی افزایشی Idو
مستقیم، واریانس محیطی دائمی، واریانس 

.باقیمانده و ماتریس واحد هستند

عالمت صفت
اختصاري

انحرافمیانگینتعداد 
معیار

ضریب 
(%)تغییرات 

CR312589/030/027/33میزان آبستنی
NLB/EL264326/136/013/29)راًس(تعداد بره متولد شده در هر زایمان 

NLW/EL264305/148/071/45)راًس(تعداد بره شیرگیري شده در هر زایمان 
TLBW/EL237360/573/166/30)کیلوگرم(زایمان کل وزن تولد در هر 

TLWW/EL213951/3040/854/27)کیلوگرم(کل وزن شیرگیري در هر زایمان 
TLBW/EJ254989/409/273/42)کیلوگرم(کل وزن تولد به ازاي هر میش در معرض آمیزش 

TLWW/EJ248113/2187/1289/60)کیلوگرم(کل وزن شیرگیري به ازاي هر میش در معرض آمیزش 
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جهت  محاسبه تکرار پذیري صفات مورد 
:مطالعه از فرمول زیر استفاده شد

R = σ2
a+ σ2

pe

σ2
p

نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد 
بررسی نشان داد که اثر عوامل ثابت سال 

در زمان جفتگیري بر جفتگیري، سن میش
داري بودکلیه صفات مورد بررسی معنی

)05/0<P( که با نتایج مطالعات دیگر مطابقت
اثر سال به صورت تغییرات ). 13و 3،4(دارد 

آب و هوایی و وابستگی گوسفند به مراتع و 
چر گیاهان زراعی، مدیریت و چگونگی پس

ها بر عملکرد پرورش مادران و میزان تغذیه بره
اثر . گذار استتولید مثل حیوانات تاثیر

دار جنس بر صفات رشد احتماالً به علت معنی
هورمونی در تفاوت فیزیولوژیک و نیز تفاوت 

هاي وزن تولد بره. باشدجنس نر و ماده می
ساله 8و 7، 6هاي متولد شده از میش
بنابراین تاثیر عوامل . بیشترین مقدار بود

اي از تنوع محیطی بخش قابل مالحظه
مشاهده شده در صفات مورد بررسی را به خود 

به طور کلی افزایش سن .دهداختصاص می
سالگی به بعد سبب بهبود 4میش خصوصاًً از 

بخشی از این . شدTLWWو TLBWصفات 
ها ناشی از اثرات مادري، شیردهی و تفاوت

رفتار مادري میش در سنین مختلف از دالیل 
داري سن میش بر صفات مورد اثرات معنی

داري سن میش بر معنیاثرات . ذکر است
ثلی در نژادهاي مختلف گوسفند صفات تولید م

).16و 2(گزارش شده است

ضریب تغییرات یک صفت معیاري جهت 
. باشدتعیین میزان تنوع در آن صفت می

ضریب تغییرات صفات مورد بررسی در این 
درصد براي کل وزن 54/27مطالعه از 

درصد براي 89/60تا شیرگیري در هر زایمان
هر میش در معرض کل وزن شیرگیري به ازاي 

ضریب تغییرات صفات . آمیزش متغیر بود
میزان باروري، تعداد بره متولد شده در هر 
زایش میش، تعداد بره متولد شده هر میش در 
معرض آمیزش، تعداد بره شیرگیري شده در 
هر زایش میش، تعداد بره شیرگیري شده هر 
میش در معرض آمیزش و کل وزن شیرگیري 

در گوسفندان سابی به ترتیب هاي هر میش بره
9/35 ،5/30 ،8/47 ،9/48 ،9/62 ،1/32
هاي برآورد مؤلفه). 14(گزارش شد0/28و

، وراثت پذیري، نسبت واریانس واریانس
محیطی دائمی به واریانس فنوتیپی و تکرار 

. نشان داده شد2پذیري صفات در جدول 
پذیري میزان آبستنی در این ضریب وراثت

ضریب وراثت پذیري . برآورد شد06/0مطالعه 
، رامبویه، فین این صفت در نژادهاي دورست

شیب، سافولک، تارگی و آمیخته هاي آنها 
گزارش شده است  که با نتیجه این 05/0

پایین بودن میزان ). 18(تحقیق مطابقت دارد 
توان به اهمیت وراثت پذیري این صفت را می

ظهور اثر عوامل محیطی بر این صفت و 
به رغم اینکه ). 18(اي آن نسبت داد آستانه

میزان آبستنی از نظر اقتصادي داراي اهمیت 
باشد، ولی بهبود ژنتیکی آن به باالئی می

.گیردوسیله انتخاب به کندي صورت می
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پذیري تعداد بره متولد شده در ضریب وراثت
در دو . برآورد گردید13/0هر زایمان میش 

ي جداگانه میانگین وزنی ضریب گزارش مرور
پذیري تعداد بره متولد شده در هر وراثت

زایمان میش در سایر نژادها به ترتیب 
گزارش شده است 13/0±01/0و 01/0±10/0

وراثت پذیري تعداد بره شیرگیري ). 19و6(
برآورد شد که 09/0شده در هر زایمان میش 

راي اندکی باالتر از میانگین وزنی ارائه شده ب
کمتر بودن میزان ). 19و6(این صفات است  

توان به این وراثت پذیري این صفات را می
ها از تولد تا نسبت داد که مرگ و میر بره

گیري بیشتر به تاثیر عوامل محیطی و شیر
ها ارتباط دارد و کمتر با ژنوتیپ خود بره

دامنه برآورد . باشدژنوتیپ میش مرتبط می
تعداد بره متولد شده در هر وراثت پذیري 

و تعداد بره 18/0تا 01/0زایمان میش از 
تا 13/0شیرگیري شده در هر زایمان میش از 

در مقاالت مختلف گزارش شده است18/0
).23و17، 13، 10(

صفت کل وزن تولد در هر زایمان میش 
کیبی از صفات تعداد بره متولد شده و وزن تر

یش است و نشان دهنده ها در هر زایمان مبره
گرم وزن بره ظرفیت میش جهت تولید کیلو

و18(است ها بدون در نظر گرفتن تعداد بره
برآورد شد 07/0وراثت پذیري این صفت ). 22

)7(که با میانگین گزارش شده توسط فوگارتی 
در 4/0تا 046/0مطابقت دارد  و دامنه آن از 

و14(مطالعات مختلف گزارش شده است 
صفت کل وزن تولد به ازاي هر میش در ). 24

معرض آمیزش ترکیبی از میزان آبستنی، تعداد 
بره متولد شده و وزن تولد بره در هر میش 

این صفت توان میش در تولید وزن . می باشد
تولد بره بعد از اینکه در معرض قوچ قرار گرفت 

وراثت پذیري این صفت در . دهدرا نشان می
برآورد شد که با مقدار 12/0این مطالعه 

شتداگزارش شده براي سایر نژادها مطابقت
وراثت پذیري کل وزن شیرگیري در هر ). 18(

این مقدار . دشبرآورد 11/0زایمان میش 
بیشتر از وراثت پذیري صفت کل وزن تولد در 
هر زایمان میش برآورد گردید که نشان 

تواند میTLWWدهد انتخاب براساس می
دامنه وراثت پذیري . باشدTLBWر ازموثرت

گزارش شده 17/0تا 025/0این صفت از 
صفت کل وزن از شیرگیري ). 22و16(است 

تواند مبنائی براي در هر زایمان میش می
انتخاب باشد، چون این صفت کل تولید یک 
میش به صورت کیلوگرم بره تولید شده در هر 

ماتیکا و همکاران . دهدزایمان را نشان می
وراثت پذیري و نسبت واریانس محیطی )14(

دائمی به واریانس فنوتیپی صفت کل وزن 
به ترتیب را شیرگیري در هر زایمان میش 

. گزارش نمودند03/0±02/0و 02/0±12/0
صفت کل وزن از شیرگیري به ازاي هر میش 
در معرض آمیزش بیان کننده توان میش در 

گیري بره به ازاي هر میش شیرتولید وزن از 
باشد و ترکیبی از میزان در معرض قوچ می

گیري شده و وزن از آبستنی، تعداد بره شیر
میزان وراثت پذیري . باشدها میگیري برهشیر

. برآورد شد08/0این صفت در تحقیق حاضر 
کم بودن وراثت پذیري این صفت را می توان 

ر عوامل اي و همچنین اثبه توزیع آستانه
چون این صفت . محیطی بیشتر نسبت داد

راي ـش را بـل میـد کـولیـا تـوري و یرهـهـب
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).12(هدف انتخاب مورد استفاده قرار گیرد تواند به عنوان یک چرخه نشان می دهد، می

هاي واریانس، پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثل در گوسفندان شالبرآورد مؤلفه- 2جدول
σ2صفت

aσ2
peσ2

eσ2
ph2

d±S.E.pe2 ±S.E.r

CR578/1945/0601/20124/2302/0±06/003/0±04/010/0
NLB/EL064/0019/0398/0481/004/0±13/003/0±04/017/0
NLW/EL056/0023/0493/0572/003/0±09/002/0±04/013/0

TLBW/EL564/1739/1708/17011/2103/0±07/003/0±08/015/0
TLWW/EL786/1068/1280/13134/1602/0±11/003/0±06/017/0
TLBW/EJ173/2256/1947/13376/1704/0±12/003/0±07/019/0
TLWW/EJ071/1957/0377/10405/1203/0±08/002/0±07/016/0

σ2
a:واریانس ژنتیکی افزایشی،σ2

peواریانس محیطی دائمی مادري ،،σ2
e:واریانس باقیمانده ،σ2

p :واریانس فنوتیپی ،h2
d: ضریب وراثت پذیري

.تکرار پذیري:rو دائمی به واریانس فنوتیپینسبت واریانس محیطی:pe2،مستقیم

پذیري صفات مورد بررسی برآوردهاي تکرار
پذیري میزان تکرار. نشان داده شد2جدولدر 

. باشدمثلی از کم تا متوسط میصفات تولید
برآورد تکرار پذیري در این مطالعه باالتر از 

برآورد . برآورد وراثت پذیري صفات بود
تکرار پذیري براي تعداد بره متولد شده 

) 13/0(شیرگیري شده از و تعداد بره ) 17/0(
برآورد ). 17و11(عات بود مطابق با سایر مطال

) 15/0(پذیري براي مجموع وزن تولد تکرار
توسط اکیز و 0882/0دیگر گزارشات از 

توسط وطن خواه و 20/0تا ) 4(همکاران 
برآورد تکرار پذیري . متغیر بود)22(همکاران 

براي کل وزن از شیرگیري در هر زایمان 
گزارشاتدر مطالعه حاضر باالتر از ) 17/0(

براي تکرار پذیري برآورد).22و4(دیگر بود 
کل وزن تولد و وزن شیرگیري به ازاي هر 

و 19/0میش در معرض آمیزش به ترتیب 
که در دامنه گزارشات مختلف بود بود16/0

به طور کلی به منظور افزایش ).22و4(
عملکرد گله طی رکوردهاي مختلف تولیدي در 

خالل طول عمر میش تصمیم گیري در مورد 
حذف میش براساس یک رکورد تولیدي از 
صفات تولید مثل و تولید مثل ترکیبی داراي 

. دقت کمی است
همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات

هاي ژنتیکی و فنوتیپی برآورد همبستگی
نشان داده 3صفات مورد بررسی در جدول 

ژنتیکی و فنوتیپی بین هايهمبستگی.شد
میزان آبستنی با سایر صفات تولید مثل غالباً 

اگر چه این . منفی و یا بسیار کم بود
ها در دامنه مقادیر گزارش شده همبستگی

، ولی انتظار )19(براي سایر نژادها است 
رود که همبستگی ژنتیکی میزان آبستنی با می

، چون در سایر صفات تولیدمثل زیاد باشد
صورتی که دام آبستن شود سایر صفات نیز 

به نظر . باشندداراي عملکرد غیر صفر می
رسد علت منفی شدن و ناچیز بودن می

ها بین میزان آبستنی با سایر صفات همبستگی
ها در این تولید مثل مربوط به روند توزیع داده

به طوریکه این صفت داراي توزیع . صفات باشد
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الی که سایر صفات اي بوده در حدو جمله
همچنین . داراي توزیع پیوسته هستند

هایی که طی دو سال متوالی آبستن میش
تواند اند از گله حذف شده و این امر مینشده 

هاي پذیري و یا همبستگیبر برآورد وراثت
.ژنتیکی و فنوتیپی تاثیر گذار باشد

هاي ژنوتیپی و فنوتیپی بین صفات همبستگی
گیري در هر کل وزن از شیرکل وزن تولد با

زایمان و به ازاي هر میش در معرض آمیزش 
همانند مقادیر گزارش شده با سایر نژادها به 

زیاد بودن ). 19(باشد ترتیب زیاد و متوسط می
هاي ژنتیکی بین صفات مؤید این همبستگی

هایی که مسئول است که آن دسته از ژن
زایش باشند، سبب افافزایش کل وزن تولد می

شوند، همچنین کل وزن از شیرگیري نیز می
هاي مسئول افزایش کل رسد ژنبه نظر می

وزن تولد سبب افزایش شیر و توان مادري نیز 
گیري عالوه بشوند چون که صفت کل وزن شیر

.بر ژنوتیپ بره به توان مادري نیز بستگی دارد

بین صفات تولید مثل در گوسفند شال) پایین قطر(و ژنتیکی) باالي قطر(همبستگی هاي فنوتیپی برآورد - 3جدول 
CRNLB/ELNLW/ELTLBW/ELTLWW/ELTLBW/EJTLWW/EJصفت

CR----02/0±09/0 -01/0±04/0 -01/0±03/0 -01/0±02/0 -04/0±06/001/0±02/0
NLB/EL02/0±04/0 -----11/0±21/008/0±24/004/0±18/011/0±26/008/0±23/0
NLW/EL03/0 -±18/0-13/0±69/0----08/0±34/003/0±18/006/0±21/009/0±34/0
TLBW/EL02/0 -±16/0-14/0±81/024/0±96/0----07/0±24/010/0±41/004/0±27/0
TLWW/EL01/0±08/0 -17/0±58/012/0±38/017/0±65/0----07/0±31/009/0±36/0
TLBW/EJ06/0±21/022/0±78/009/0±42/021/0±82/017/0±84/0----03/0±29/0
TLWW/EJ04/0±12/019/0±71/026/0±89/011/0±51/022/0±97/014/0±64/0----

به رغم زیاد بودن تنوع فنوتیپی در صفات 
تولید مثل، میزان وراثت پذیري این دسته از 
صفات کم است و پاسخ به انتخاب براي این 

د شولذا پیشنهاد می. صفات زیاد نخواهد بود
به منظور بهبود صفات تولید مثل عالوه بر 
انتخاب در داخل نژاد سعی شود عوامل 

بنابراین بهبود فاکتورهاي . محیطی بهبود یابند
ژاد مانند تغذیه میش قبل غیرژنتیکی در این ن

توانند از جفتگیري و بعد از آبستنی می
. در بهبود عوامل ژنتیکی موثر باشد

هاي ژنتیکی بین میزان آبستنی با همبستگی
توزیعلحاظسایر صفات تولید مثل به

در میزان آبستنی و تاثیر عوامل ايدوجمله

متوسط حد محیطی بر این صفت غالباً کمتر از 
ولی همبستگی ژنتیکی بین ،استو منفی

مثلی از متوسط تا زیاد و سایر صفات تولید
مثبت است و انتخاب براي هر کدام ازآنها 

صفت .منجر به افزایش بقیه صفات خواهد شد
TLWW که داراي وراثت پذیري باالتر و

تواند باشد میمیTLBWپذیري باالتر از تکرار
ه اصالحی در به عنوان معیار انتخاب در برنام

. مثلی موثر باشدیی بهبود صفات تولیدآکار
یک صفت TLWWعالوه بر این، صفت 

ها ها، زنده مانی برهترکیبی حاصل از رشد بره
شیرگیري و همچنین توانایی زمان از از تولد تا 

. مادري میش است
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Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters for Ewe
Reproductive Traits in Shal Sheep

Hossein Mohammadi1, Mohammad Moradi Shahrebabak2 and Hossein Moradi
Shahrebabak3

Abstract
Data used in this study related to reproductive traits in Shal sheep that were collected

during 1998 to 2009 by Agricultural Jahad organization of Qazvin province.
Reproductive performances studied in this research were analyzed via main and
composite traits. The main traits were conception rate, number of lambs born and
number of lambs at weaning. The composite traits were total litter weight at birth, total
litter weight at weaning, total litter weight at birth per ewe exposed and total litter
weight at weaning per ewe exposed. The data were analysed with restricted maximum
likelihood procedure by the use of ASREML software. The effect of environmental
factors such as mating year and age of ewe at mating were significant (P <0.05) on all
of reproductive traits. Estimates of heritability for animal genetic effects were mainly
small and ranged from 0.06 to 0.13. The low level of heritability may be due to the
typical high influence of environmental factors on reproductive traits and non-normal
distributions of some traits. Estimates of repeatabilities for animal permanent
environmental effects were small to medium 0.10 to 0.19. Genetic and phenotypic
correlations among conception rate with number of lambs born, number of lambs at
weaning, total litter weight at birth, total litter weight at weaning are negative but other
genetic and phenotypic correlations among traits are positive estimated. The results
suggested that selection based on TLWW could be more effective than the other traits
for improvement of reproductive performance in Shal ewes.
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