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کلیبر در گوسفند مغانیافزایش وزن روزانه و نسبتصفاتژنتیکی آنالیز

زادهنوید قوي حسین

چکیده
صفات . هاي کلیبر در گوسفند مغانی بودها و روند ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبتورد فراسنجهآهدف از مطالعه حاضر، بر

3، افزایش وزن روزانه از )ADG2(ماهگی 6، افزایش وزن روزانه از تولد تا )ADG1(ماهگی 3مربوطه افزایش وزن روزانه از تولد تا
ماهگی تا یکسالگی 3، افزایش وزن روزانه از )ADG4(ماهگی 9ماهگی تا 3، افزایش وزن روزانه از )ADG3(ماهگی 6ماهگی تا 

)ADG5 (هاي کلیبر مربوطه و نسبت)ترتیب بهKR1 ،KR2 ،KR3 ،KR4 وKR5 (صفته و دوصفته مختلف با هاي حیوانی تکمدل. بودند
هاي ژنتیکی صفات مورد برآورد فراسنجهبرايژنتیکی افزایشی، ژنتیکی مادري، محیط دائمی مادري و باقیمانده اثراتدر نظر گرفتن 

بینی شده بر سال تولد براي هر ی پیشهاي اصالحهاي ارزشمیانگینرگرسیونروندهاي ژنتیکی توسط . مطالعه برازش یافته بودند
و ADG1 ،ADG2 ،ADG3 ،ADG4 ،ADG5 ،KR1 ،KR2 ،KR3 ،KR4پذیري مستقیم براي برآوردهاي وراثت. یک از صفات محاسبه شدند

KR5 ي تمامی برآوردهاي روند ژنتیکی مستقیم برا. بودند19/0و 26/0، 15/0، 15/0، 11/0، 26/0، 28/0، 14/0، 16/0، 12/0به ترتیب
).P>01/0(بوددار عنیمبراي تمامی صفاتKR5در این مطالعه مثبت بوده و به استثناي هاي کلیبر صفات افزایش وزن روزانه و نسبت

.پذیر استهاي انتخاب امکاننتایج این مطالعه نشان داد که بهبود صفات رشد گوسفند مغانی در برنامه

دارارزیابی ژنتیکی، گوسفند دنبهتگی ژنتیکی، پذیري، همبسوراثت: هاي کلیديواژه

مقدمه
خصوصیات ژنتیکی نژادهاي بومی نه فقط از نظر 

هاي اهداف حفظ نژادي بلکه براي تعریف اهداف و برنامه
زمانی که رکوردها موجود . اصالح نژادي حائز اهمیت است

نبوده و نژادها به خوبی در شرایط مزرعه تعریف نشده 
هاي تحقیقاتی تواند از ایستگاهاطالعات مربوطه میباشند،

کنند اي و عملکرد را نگهداري میکه رکوردهاي شجره
میلیون رأس گوسفند با بیش 50تقریباً ). 19(بدست آیند 

. )8(نژاد و زیرنژاد در ایران وجود دارند20از 
رشد ابتدایی حیوانات غالباً به شایستگی ژنتیکی 

ژنتیکی مادري و محیطی دائمی اثراترشد و حیوان براي
از اینرو، هم آثار ژنتیکی مستقیم و هم آثار . بستگی دارد

هاي انتخاب جهت ژنتیکی مادري بایستی در برنامه
. دستیابی به پیشرفت ژنتیکی مطلوب در نظر گرفته شوند

اند که روي نژادهاي مختلف گوسفند نشان دادهمطالعات 
مستقیم و هم آثار ژنتیکی مادري براي هم آثار ژنتیکی

) 38(و همکاران یزدي ). 15،18(رشد بره ضروري هستند 
گیري کردند که کارآیی هر نوع سیستم پرورشنتیجه

تواند از طریق در نظر گرفتن صفات مهم گوسفندي می
اقتصادي نظیر تعداد همزادان، وزن بدن بره و کمیت و 

انتخاب . بهبود یابدکیفیت پشم در هدف اصالح نژادي 
رآورد ـی و بـاي اصالحـهر اساس ارزشـات بـوانـحی

هاي ژنتیکی صفات مهم اقتصادي براي ح فراسنجهـصحی

هاي بهینۀ اصالح نژادي حیوانات طراحی استراتژي
). 14،27(اي ضروري هستند مزرعه

هاي ژنتیکی را براي صفات مطالعات متعددي فراسنجه
،1،3،5،7،8،11،21(اند ان گزارش نمودهرشد در گوسفند

، ولی مطالعات اندکی در خصوص توصیف )23،26
هاي همبستگی ژنتیکی بین افزایش وزن روزانه و نسبت

.)6،12(در گوسفندان گوشتی صورت گرفته استکلیبر 
روش انتخاب شاخص خطی را براي بهبود ) 9(گانست

) لیبرنظیر نسبت ک(صورت نسبت صفات تعریف شده به
خطی در مقایسه با انتخاباستفاده از شاخص. تعریف نمود

سبب افزایش بر مبناي یک صفتروش انتخاب مستقیم
). 9(شود پاسخ به انتخاب در صفات نسبتی می

هاي انتخاب خطی مقدار از پیش تعیین شدة فشار شاخص
انتخاب را بر صفات مورد عالقه قرار داده و بنابراین مقدار 

). 9(حاصل شود دش بینی از تغییر ژنتیکی بایقابل پی
موضوع جدید در این مطالعه در نظر گرفتن دامنۀ 

هاي کلیبر اي از صفات افزایش وزن روزانه و نسبتگسترده
ن، هدف ـبنابرای. ی استـانـدر سنین مختلف گوسفند مغ

هاي ژنتیکی و روند رآورد فراسنجهـه بـن مطالعـاز ای
هاي کلیبر در وزن روزانه و نسبتژنتیکی براي افزایش

تا 1368ساله از سال 17گوسفندان مغانی در یک دورة 
.بود1384سال 

)nhosseinzadeh@guilan.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشگاه گیالن، دانشیار-1
24/10/92: تاریخ پذیرش22/10/91: تاریخ دریافت
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انتخاب را بر صفات مورد عالقه قرار داده و بنابراین مقدار 

). 9(حاصل شود دش بینی از تغییر ژنتیکی بایقابل پی
موضوع جدید در این مطالعه در نظر گرفتن دامنۀ 

هاي کلیبر اي از صفات افزایش وزن روزانه و نسبتگسترده
ن، هدف ـبنابرای. ی استـانـدر سنین مختلف گوسفند مغ

هاي ژنتیکی و روند رآورد فراسنجهـه بـن مطالعـاز ای
هاي کلیبر در وزن روزانه و نسبتژنتیکی براي افزایش

تا 1368ساله از سال 17گوسفندان مغانی در یک دورة 
.بود1384سال 

)nhosseinzadeh@guilan.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشگاه گیالن، دانشیار-1
24/10/92: تاریخ پذیرش22/10/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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هامواد و روش
و مدیریت حیواناتهامجموعۀ داده

گوسفند مغانی یکی از مهمترین نژادهاي گوشتی در 
این نژاد از نظر اندازة . دار ایران استمیان گوسفندان دنبه

ی و ـاومت در برابر تغییرات آب و هوایـدن، مقـبزرگ ب
رنگ . هاي سنگین شناخته شده استولید برهـقابلیت ت

اي ها و پاها قهوهبدن غالباً سفید بوده و رنگ صورت، دست
نزاد . در این نژاد هر دو جنس بدون شاخ هستند. باشدمی

مغانی در سیستم سنتی کوچرو پرورش یافته که در 
طق کوهستانی و در زمستان در مناطق تابستان در منا

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد . شوددشتی نگهداري می
گوسفند مغانی در استان اردبیل و در منطقۀ دشت مغان 

این منطقه داراي آب و . باشددر غرب دریاي خزر واقع می
هاي گرم و نیمه خشک با تابستانهواي نیمه مرطوب 

درجه 35گراد تا انتیس7/1درجه حرارت نیز از . است
متر میلی600تا 250گراد و بارندگی ساالنه از سانتی

شود تا دشت مغان براي این شرایط سبب می. متغیر است
نگهداري گوسفند در طی فصل زمستان و روزهاي سرد 

منبع اصلی خوراکی براي . مناسب و مطلوب باشد
راي گوسفندان علوفۀ مرتعی و بقایاي کشاورزي بوده ولی ب

گیري، دو هفته قبل از شروع فصل حیوانات در فصل جفت
پس از . شودسازي میتولیدمثل دانۀ جو در جیره مکمل

ها وزن شده و به آنها شمارة گوش زده زایی، برهبره
شده وجود دارد بطوري در ایستگاه آمیزش کنترل. شودمی

هايبره. ها شناخته شده استکه هویت پدران و مادران بره
گیري پیدا ماهگی آمادگی جفت18نر و ماده در سن 

ها فقط براي یکسال استفاده شده ولی قوچ. کنندمی
ها بسته به شرایط سالمت و عملکرد تولیدمثلی میش

هاي نر و بره. سال مورد استفاده قرار گیرند6توانند تا می
هاي جداگانه نگهداري ماهگی به بعد در گله6ماده از سن 

. شوندمی
اي مورد استفاده در ها و اطالعات شجرهمجموعۀ داده

از ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی این تحقیق 
هایی که بره. تأمین شد1384تا 1368هاي در فاصلۀ سال

هاي ناقص یا فاقد رکورد و یا فاقد شمارة ثبت دداراي رکور
مارة ثبت آنها هایی که شهمچنین بره. بودند حذف شدند

کوچکتر از شمارة ثبت پدر و مادرشان بود کنار گذاشته 
صفاتی که در نظر گرفته شدند شامل موارد ذیل . شدند
، )ADG1(ماهگی 3افزایش وزن روزانه از تولد تا : بودند

، افزایش )ADG2(ماهگی 6افزایش وزن روزانه از تولد تا 
افزایش وزن ،)ADG3(ماهگی 6ماهگی تا 3وزن روزانه از 

، افزایش وزن )ADG4(ماهگی 9ماهگی تا 3روزانه از 
هاي و نسبت) ADG5(ماهگی تا یکسالگی 3روزانه از 

به ترتیب (کلیبر متناسب با افزایش وزن روزانۀ مربوطه 

KR1 ،KR2 ،KR3 ،KR4 وKR5 .(هاي کلیبر نسبت
:صورت زیر محاسبه شدندبه
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:9MWماهگی، 6وزن :6MWماهگی، 3وزن 3MW:که، 
. وزن یکسالگی استYW:ماهگی و 9وزن 

عنوان شاخص مناسبی براي کارآیی نسبت کلیبر به
عنوان معیار انتخاب غیرمستقیم براي رشدي حیوان و به

اي پیشنهاد شده است تبدیل خوراك تحت شرایط مزرعه
ارایه 1هاي مورد استفاده در جدول خصوصیات داده).30(

همچنین، تعداد کل حیوانات، حیوانات همخون، . شده است
اي در اي و حیوانات غیرپایهپدران، مادران، حیوانات پایه

، 8494نی به ترتیب عبارتند از شجرة گوسفندان مغا
.6659و 1835، 2828، 625، 1060

که در مدل در نظر گرفته شدند اثرات ثابتانتخاب 
داري با استفاده از مدل آثار ثابت پس از انجام آزمون معنی

سطح . صورت گرفت) SAS)29افزار نرمGLMو رویۀ 
صورتداري براي ورود آثار به مدل تجزیه بهمعنی

05/0<Pثابت اثرمدل نهایی شامل . در نظر گرفته شد
فصل زایش، جنس بره، شکم زایش مادر، تعداد - سال

7تا 2از (همزادان و اثر خطی متغیر همبستۀ سن مادر 
، اثر تصادفی ژنتیک حیوان، اثر تصادفی ژنتیک مادر )سال

متقابل بین اثرات. و اثر تصادفی محیط دائمی مادر بود
لف در ابتدا در مدل در نظر گرفته شدند ولی عوامل مخت

داري بر صفات مورد نظر نداشته مشخص شد که اثر معنی
مدل نهایی . هاي نهایی تجزیه کنار گذاشته شدندو از مدل

حیوان تک صفتی برازش یافته براي تجزیۀ ژنتیکی افزایش 
هاي کلیبر در گوسفند مغانی به صورت وزن روزانه و نسبت

:ذیل بودند
    a m cy X b Z a Z m Z c e

Nي با ابعادبردارyکه   بردار آثار ثابت bرکوردها، 1
بردار آثار ژنتیکی X ،aدر مدل مرتبط با ماتریس طرح 

بردار آثار ژنتیکی مادري Za،mمستقیم با ماتریس طرح 
مادر با بردار آثار محیطی دائمی Zm،cبا ماتریس طرح

) محیطی موقتی(بردار آثار باقیمانده eوZcماتریس طرح
شود که آثار افزایشی مستقیم و مادري فرض می.باشدمی

ترتیب داراي توزیع نرمال چندمتغیره با میانگین صفر و به
2واریانس 

aA 2و
mA است، کهA ماتریس روابط

2اوندي و خویش
a 2و

mهاي افزایشی ترتیب واریانسبه
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. مستقیم و مادري هستند
ار ـی مادري و آثـشود که آثار محیطی دائمفرض می

ال چندمتغیره با ـرمـع نـوزیـز داراي تـده نیـانـباقیم
2اي ـهانسـترتیب واریهـمیانگین صفر و ب

p edI و
2
enIه ـهستند ک

dI و
nIواحدهاي ترتیب ماتریسبه

هاي افراد دبا ابعادي برابر با تعداد رکوردهاي مادران و رکور
2باشند و می

pe 2و
eهاي محیط ترتیب واریانسبه

.دائمی مادري و باقیمانده هستند

هاي کلیبر در گوسفند مغانینسبتهاي توصیفی براي افزایش وزن روزانه وخالصه آماره- 1جدول 
حداکثرحداقل(%)تغییرات ضریب انحراف معیارمیانگینتعداد رکوردهاصفت

(گرم) ADG1383937/21274/5283/2400/7000/400
(گرم) ADG2288567/16329/3334/2089/5611/271
(گرم) ADG3290812/12047/5435/4500/1000/300
(گرم) ADG4186551/7390/3448/4750/072/215
(گرم) ADG5122517/5480/2647/4922/041/168

KR1383959/1992/180/970/1100/26
KR2288555/1182/010/702/785/13
KR3290830/821/367/3860/02/22
KR4186569/490/151/4004/063/10
KR5122537/330/158/3802/061/7
ADG1 : ماهگی؛ 3از تولد تا افزایش وزن روزانهADG2 : ماهگی؛ 6افزایش وزن روزانه از تولد تاADG3 :افزایش وزن روزانه

ماهگی تا 3افزایش وزن روزانه از : ADG5ماهگی؛ 9ماهگی تا 3افزایش وزن روزانه از : ADG4ماهگی؛ 6تا ماهگی3از 
ماهگی تا 3نسبت کلیبر از : KR3ماهگی؛ 6نسبت کلیبر از تولد تا : KR2ماهگی؛ 3نسبت کلیبر از تولد تا : KR1یکسالگی؛

ماهگی تا یکسالگی3نسبت کلیبر از : KR5ماهگی؛ 9تا ماهگی3نسبت کلیبر از : KR4ماهگی؛ 6

براي ها همچنین، تکرارپذیري مادري در طی سال
2عملکرد میش،  2 21( )

4m a mt h m c m h r    ،
ترتیب برآوردهاي بهc2و h2 ،m2که ، )25(محاسبه شد 

ذیري مستقیم افزایشی، افزایشی مادري و پوراثت
مادري همبستگی افزایشیamrمحیطی دائمی هستند و 

پذیري سهم ژنتیک افزایشی کل در صفتی کهوراثت.بود
ۀ زیر محاسبه لتحت تأثیر آثار مادري است بر اساس معاد

تا پاسخ مورد انتظار به انتخاب فنوتیپی برآورد ) 37(شد 
:شود

2 2
2

2

0.5 1.5a m am
t

p

h
  


 



صفته براي هر جفت از صفات صورت هاي دوتجزیه
صفته هاي دوهاي بکارگرفته شده در تجزیهمدل. گرفت

ته براي هر یک از صفات در هاي برازش یافهمان مدل
هاي مدل حیوان تک و تجزیه. هاي تک صفته استتجزیه

دو صفته با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود 
) MATVEC)36برنامه AIREMLشده و الگوریتم 

هاي ژنتیکی ها و همبستگیپذیريصورت گرفت تا وراثت
نیز روند ژنتیکی. براي صفات مورد مطالعه بدست آیند

هاي اصالحی ساالنه به میانگین ارزشرگرسیونتوسط 
همچنین، روند فنوتیپی با . سال تولد محاسبه شد

هاي فنوتیپی به سال خطی میانگینرگرسیوناستفاده از 
.زایش برآورد شد

و بحثنتایج
پذیري براي آثار برآوردهاي تکرارپذیري و وراثت

محیطی دائمی مادري ژنتیکی مستقیم، ژنتیکی مادري و 
حاصل از مدل هاي کلیبر افزایش وزن روزانه و نسبت
برآوردهاي . نشان داده شد2تجزیۀ تک صفته در جدول 

تا 12/0پذیري مستقیم براي افزایش وزن روزانه از وراثت
ري ـپذیاي وراثتـرآوردهـهمچنین، ب. متغیر بود28/0

متغیر 26/0تا 11/0اي کلیبر از ـهراي نسبتـمستقیم ب
پذیري مادري هم براي افزایش برآوردهاي وراثت. بودند

17/0تا 07/0هاي کلیبر از وزن روزانه و هم براي نسبت
پذیري ترین برآوردهاي وراثتپایین. کردتغییر می

بودند و بیشترین KR1و ADG1مستقیم مربوط به 
از سوي دیگر، . بودندKR4و ADG4برآوردها مربوط به 

پذیري مادري مربوط به ن برآوردهاي وراثتکمتری
ADG3 وKR3 و بیشترین برآوردها مربوط بهADG5 و

KR5پذیري کل و تکرارپذیري برآوردهاي وراثت.بودند
ها براي صفات رشد در این مطالعه مادري در طی سال

15/0تا 06/0و از 18/0تا 09/0کم بوده و به ترتیب از 
).2جدول(متغیر بودند 

برآوردهاي روند فنوتیپی و ژنتیکی براي صفات 
نشان داده 3افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در جدول 

هاي اصالحی مستقیم و مادري ارزشمیانگین. شد
بر اساس سال تولد براي صفات افزایش وزن روزانه به 
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همچنین، . نشان داده شد2و 1هاي ترتیب در شکل
هاي اصالحی مستقیم و مادري بر اساس ارزشمیانگین

ت کلیبر به ترتیب در سال تولد براي صفات نسب
میانگین روند فنوتیپی . نشان داده شد4و 3هاي شکل

و مقادیر ADG5و ADG2 ،ADG3 ،ADG4ساالنه براي 
نسبت کلیبر متناسب با این مقادیر افزایش وزن روزانه 

، ولی روند فنوتیپی )P>01/0(دار و منفی بود معنی
ADG1ها مثبت بودداري در طی سالبه طور معنی.

ها در طی سالADG1بنابراین، میانگین فنوتیپی 
KR1بعالوه، روند فنوتیپی ساالنه براي . افزایش یافت

روند ژنتیکی مستقیم براي ). 3جدول (دار نبود معنی
، KR5هاي کلیبر، به استثناي افزایش وزن روزانه و نسبت

). P>01/0(دار و مثبت بود ها معنیدر طی سال
اي تیکی مادري مثبت و افزایندههمچنین، روندهاي ژن

در KR3و ADG2 ،ADG3 ،ADG5 ،KR1 ،KR2براي 
ها موجود بود، ولی روندهاي ژنتیکی مادري طی سال

ADG4 وKR401/0(داري منفی بود طور معنیبه<P .(
در طیKR5و ADG1بعالوه، روندهاي ژنتیکی مادري 

.دار نبودندها معنیسال
همبستگی ژنتیکی افزایشی، ژنتیکی برآوردهاي 

محیطی دائمی و فنوتیپی بین صفات افزایش مادري،
نشان داده 4هاي کلیبر در جدول وزن روزانه و نسبت

برآوردهاي همبستگی فنوتیپی بین صفات . شده است
تا ADG4و ADG1بین - 33/0افزایش وزن روزانه از 

، همچنین. تغییر کردADG5و ADG4بین 89/0
هاي کلیبر از برآوردهاي همبستگی فنوتیپی بین نسبت

KR5و KR4بین 93/0تا KR3و KR1بین - 28/0

.تغییر نمود

ادري وـمادري، محیط دائمیـی مـاي ژنتیکی مستقیم، ژنتیکـهپذیرياي وراثتـرآوردهـب-2جدول 
انی با ـمغر در گوسفندـهاي کلیبه و نسبتـا براي صفات افزایش وزن روزانـهتکرارپذیري

مستقیم پذیريخطاي استاندارد برآوردهاي وراثت(هاي حیوان تک صفته مدلاده از ـاستف
).انددر پرانتز ارایه شده

2صفت
ah2m2c2

thmtamr
ADG112/0)02/0(11/001/011/011/039/0-
ADG216/0)03/0(11/002/014/012/041/0-
ADG314/0)03/0(07/002/009/007/055/0-
ADG428/0)02/0(11/001/018/009/056/0-
ADG526/0)04/0(17/001/016/012/059/0-

KR111/0)02/0(11/002/010/011/042/0-
KR215/0)04/0(10/002/013/012/042/0-
KR315/0)02/0(07/001/009/006/058/0-
KR426/0)03/0(11/001/016/008/063/0-
KR519/0)05/0(17/002/014/015/049/0-

2
ah:2،پذیري مستقیموراثتm :2،پذیري مادريوراثتc :2،نسبت اثر محیط دائمی مادري

th،کلپذیريوراثت،
mt :هاتکرارپذیري مادري در طی سال،
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هاي کلیبر برآوردهاي روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت- 3جدول 
به ازاي سال در گوسفند مغانی

روند ژنتیکی مادري) SE±(مستقیمروند ژنتیکی ) SE±(روند فنوتیپی) SE±(صفت
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.P>01/0دار در سطح معنی**:، P>05/0دار در سطح معنی:*
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برآوردهاي همبستگی فنوتیپی، ژنتیکی مستقیم، ژنتیکی مادري و محیطی دائمی- 4جدول 
بین صفات مورد مطالعه

2rPrarmrpeصفت 1صفت 
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ADG1ADG433/0-01/0-00/039/0-
ADG1ADG531/0-02/002/0-31/0-
ADG2ADG361/067/064/065/0
ADG2ADG446/039/035/0-29/0
ADG2ADG530/024/019/010/0
ADG3ADG488/062/062/0-68/0
ADG3ADG574/034/034/041/0
ADG4ADG589/048/048/0-54/0

KR1KR261/002/044/057/0
KR1KR328/0-03/0-09/0-40/0-
KR1KR422/0-00/008/057/0-
KR1KR526/0-09/015/0-51/0-
KR2KR348/045/041/041/0
KR2KR447/025/021/0-09/0
KR2KR535/009/006/003/0-
KR3KR491/061/061/0-71/0
KR3KR583/036/036/057/0
KR4KR593/047/047/0-71/0

ADG1KR195/096/096/082/0
ADG1KR245/020/041/055/0
ADG1KR341/0-10/0-08/0-41/0-
ADG1KR454/0-11/0-07/061/0-
ADG1KR550/0-02/017/0-54/0-
ADG2KR152/004/039/053/0
ADG2KR296/096/095/089/0
ADG2KR342/044/041/041/0
ADG2KR433/023/020/0-09/0
ADG2KR522/009/005/003/0-
ADG3KR107/0-01/002/017/0-
ADG3KR263/064/061/062/0
ADG3KR395/093/091/097/0
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ADG4KR107/0-05/002/037/0-
ADG4KR257/039/033/0-28/0
ADG4KR389/056/056/0-68/0
ADG4KR495/095/093/091/0
ADG4KR591/046/046/0-61/0
ADG5KR113/0-03/000/029/0-
ADG5KR240/024/019/009/0
ADG5KR376/028/028/045/0
ADG5KR488/042/042/0-56/0
ADG5KR593/090/093/096/0

rP :همبستگی فنوتیپی،ra :همبستگی ژنتیکی مستقیم،rm :همبستگی ژنتیکی مادري،rpe :همبستگی محیطی دائمی.

از سوي دیگر، برآوردهاي همبستگی فنوتیپی بین 
بین - 54/0هاي کلیبر از هاي روزانه و نسبتافزایش وزن

ADG1 وKR4 بین 96/0تاADG2 وKR2تغییر نمود .
برآوردهاي همبستگی ژنتیکی مستقیم بین صفات افزایش 

بین 67/0تا ADG4و ADG1بین - 01/0وزن روزانه از 
ADG2 وADG3برآوردهاي همبستگی . نمودتغییر می

KR1بین - 03/0هاي کلیبر از ژنتیکی مستقیم بین نسبت

همچنین . تغییر کردKR4و KR3بین 61/0تا KR3و 
هاي همبستگی ژنتیکی مستقیم بین افزایش وزن برآورد

تا KR4و ADG1بین -11/0هاي کلیبر از روزانه و نسبت
بیشترین . تغییر نمودKR2و ADG2بین 96/0

همبستگی ژنتیکی مادري بین صفات افزایش وزن روزانه 
و ADG3و کمترین بین ) ADG3)64/0و ADG2بین 

ADG4)62/0- (ن همبستگی همچنین، باالتری. بود
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KR2و KR1هاي کلیبر بین بین نسبتژنتیکی مادري

. بود) - 61/0(KR4و KR3و کمترین بین ) 44/0(
برآوردهاي همبستگی ژنتیکی مادري بین افزایش وزن 

تا KR4و ADG3بین -57/0هاي کلیبر از روزانه و نسبت
برآوردهاي . تغییر نمودKR1و ADG1بین 96/0

روزانه از همبستگی محیطی دائمی بین صفات افزایش وزن 
و ADG3بین 68/0تا ADG4و ADG1بین 39/0

ADG4همچنین، برآوردهاي همبستگی . متغیر بودند
KR1بین -57/0هاي کلیبر از محیطی دائمی بین نسبت

و KR4و همچنین بین KR4و KR3بین 71/0تا KR4و 
KR5هاي محیطی بعالوه، بیشترین همبستگی. متغیر بود

هاي کلیبر ایش وزن روزانه و نسبتدائمی بین صفات افز
و کمترین همبستگی بین ) KR3)97/0و ADG3بین 

ADG1 وKR5)54/0- (بود .
پذیري و ارتباط ژنتیکی بین صفات براي وراثت

هاي طراحی سیستم اصالح نژادي کارآمد و ایجاد روش
همچنین، ارایه . باشدمؤثر ارزیابی ژنتیکی مورد نیاز می

اي مؤثر اصالح نژادي به صحت برآورد هبرنامه

پذیري و هاي ژنتیکی و فنوتیپی که شامل وراثتفراسنجه
برآوردهاي . همبستگی بین صفات هستند بستگی دارد

هاي ژنتیکی گوسفند مغانی در این مطالعه فعلی فراسنجه
هاي انتخاب آتی و ایجاد توانند براي طراحی برنامهمی

. د گوسفند مفید باشندشاخص انتخاب براي این نژا
توانند به پذیري در این مطالعه میبرآوردهاي پایین وراثت

واریانس فنوتیپی باالي حاصل از وجود تنوع محیطی زیاد 
اي ضعیف، کیفیت کم علوفه مرتعی یعنی مدیریت تغذیه(

بنابراین، این . مربوط باشد) و شرایط آب و هوایی نامساعد
دارد که بیشتر بهبود در امر اشارة ضمنی به این مطلب

تواند توسط بهبود در صفات رشد مدنظر در این مطالعه می
محیط تولید حیوانات صورت گیرد، همانگونه که توسط 

کلی، طوربه). 33(محققان دیگر نیز پیشنهاد شده است 
چندین عامل نظیر نژاد حیوان، تنوع ژنتیکی درون 

رد جمعیت، شرایط مدیریتی و محیطی، روش برآو
ها و غیره سبب ایجاد تفاوت بین برآوردهاي فراسنجه

. شوندها میصورت گرفته از فراسنجه

زایش وزن روزانه در گوسفند مغانیبینی شده بر حسب سال تولد براي صفات افهاي اصالحی مستقیم پیشمیانگین ارزش-1شکل 

113......................... ........................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

KR2و KR1هاي کلیبر بین بین نسبتژنتیکی مادري

. بود) - 61/0(KR4و KR3و کمترین بین ) 44/0(
برآوردهاي همبستگی ژنتیکی مادري بین افزایش وزن 

تا KR4و ADG3بین -57/0هاي کلیبر از روزانه و نسبت
برآوردهاي . تغییر نمودKR1و ADG1بین 96/0

روزانه از همبستگی محیطی دائمی بین صفات افزایش وزن 
و ADG3بین 68/0تا ADG4و ADG1بین 39/0

ADG4همچنین، برآوردهاي همبستگی . متغیر بودند
KR1بین -57/0هاي کلیبر از محیطی دائمی بین نسبت

و KR4و همچنین بین KR4و KR3بین 71/0تا KR4و 
KR5هاي محیطی بعالوه، بیشترین همبستگی. متغیر بود

هاي کلیبر ایش وزن روزانه و نسبتدائمی بین صفات افز
و کمترین همبستگی بین ) KR3)97/0و ADG3بین 

ADG1 وKR5)54/0- (بود .
پذیري و ارتباط ژنتیکی بین صفات براي وراثت

هاي طراحی سیستم اصالح نژادي کارآمد و ایجاد روش
همچنین، ارایه . باشدمؤثر ارزیابی ژنتیکی مورد نیاز می

اي مؤثر اصالح نژادي به صحت برآورد هبرنامه

پذیري و هاي ژنتیکی و فنوتیپی که شامل وراثتفراسنجه
برآوردهاي . همبستگی بین صفات هستند بستگی دارد

هاي ژنتیکی گوسفند مغانی در این مطالعه فعلی فراسنجه
هاي انتخاب آتی و ایجاد توانند براي طراحی برنامهمی

. د گوسفند مفید باشندشاخص انتخاب براي این نژا
توانند به پذیري در این مطالعه میبرآوردهاي پایین وراثت

واریانس فنوتیپی باالي حاصل از وجود تنوع محیطی زیاد 
اي ضعیف، کیفیت کم علوفه مرتعی یعنی مدیریت تغذیه(

بنابراین، این . مربوط باشد) و شرایط آب و هوایی نامساعد
دارد که بیشتر بهبود در امر اشارة ضمنی به این مطلب

تواند توسط بهبود در صفات رشد مدنظر در این مطالعه می
محیط تولید حیوانات صورت گیرد، همانگونه که توسط 

کلی، طوربه). 33(محققان دیگر نیز پیشنهاد شده است 
چندین عامل نظیر نژاد حیوان، تنوع ژنتیکی درون 

رد جمعیت، شرایط مدیریتی و محیطی، روش برآو
ها و غیره سبب ایجاد تفاوت بین برآوردهاي فراسنجه

. شوندها میصورت گرفته از فراسنجه

زایش وزن روزانه در گوسفند مغانیبینی شده بر حسب سال تولد براي صفات افهاي اصالحی مستقیم پیشمیانگین ارزش-1شکل 

113......................... ........................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

KR2و KR1هاي کلیبر بین بین نسبتژنتیکی مادري

. بود) - 61/0(KR4و KR3و کمترین بین ) 44/0(
برآوردهاي همبستگی ژنتیکی مادري بین افزایش وزن 

تا KR4و ADG3بین -57/0هاي کلیبر از روزانه و نسبت
برآوردهاي . تغییر نمودKR1و ADG1بین 96/0

روزانه از همبستگی محیطی دائمی بین صفات افزایش وزن 
و ADG3بین 68/0تا ADG4و ADG1بین 39/0

ADG4همچنین، برآوردهاي همبستگی . متغیر بودند
KR1بین -57/0هاي کلیبر از محیطی دائمی بین نسبت

و KR4و همچنین بین KR4و KR3بین 71/0تا KR4و 
KR5هاي محیطی بعالوه، بیشترین همبستگی. متغیر بود

هاي کلیبر ایش وزن روزانه و نسبتدائمی بین صفات افز
و کمترین همبستگی بین ) KR3)97/0و ADG3بین 

ADG1 وKR5)54/0- (بود .
پذیري و ارتباط ژنتیکی بین صفات براي وراثت

هاي طراحی سیستم اصالح نژادي کارآمد و ایجاد روش
همچنین، ارایه . باشدمؤثر ارزیابی ژنتیکی مورد نیاز می

اي مؤثر اصالح نژادي به صحت برآورد هبرنامه

پذیري و هاي ژنتیکی و فنوتیپی که شامل وراثتفراسنجه
برآوردهاي . همبستگی بین صفات هستند بستگی دارد

هاي ژنتیکی گوسفند مغانی در این مطالعه فعلی فراسنجه
هاي انتخاب آتی و ایجاد توانند براي طراحی برنامهمی

. د گوسفند مفید باشندشاخص انتخاب براي این نژا
توانند به پذیري در این مطالعه میبرآوردهاي پایین وراثت

واریانس فنوتیپی باالي حاصل از وجود تنوع محیطی زیاد 
اي ضعیف، کیفیت کم علوفه مرتعی یعنی مدیریت تغذیه(

بنابراین، این . مربوط باشد) و شرایط آب و هوایی نامساعد
دارد که بیشتر بهبود در امر اشارة ضمنی به این مطلب

تواند توسط بهبود در صفات رشد مدنظر در این مطالعه می
محیط تولید حیوانات صورت گیرد، همانگونه که توسط 

کلی، طوربه). 33(محققان دیگر نیز پیشنهاد شده است 
چندین عامل نظیر نژاد حیوان، تنوع ژنتیکی درون 

رد جمعیت، شرایط مدیریتی و محیطی، روش برآو
ها و غیره سبب ایجاد تفاوت بین برآوردهاي فراسنجه

. شوندها میصورت گرفته از فراسنجه

زایش وزن روزانه در گوسفند مغانیبینی شده بر حسب سال تولد براي صفات افهاي اصالحی مستقیم پیشمیانگین ارزش-1شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-502-fa.html


114........ .......................................................................................................................کلیبر در گوسفند مغانیآنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت

زایش وزن روزانه در گوسفند مغانیبینی شده بر حسب سال تولد براي صفات افهاي اصالحی مادري پیشمیانگین ارزش-2شکل 

براي 12/0پذیري برابر با برآورد مستقیم وراثت
ADG1 2(54/0تا ) 20(03/0در این مطالعه در دامنۀ (

برآوردهاي . باشد که در منابع گزارش شده استمی
در این مطالعه KR1و ADG1پذیري مستقیم براي وراثت

که ) 21(و همکاران محمدي کلی با گزارش طوربه
14/0پذیري را براي این صفات به ترتیب برآوردهاي وراثت

همچنین، برآورد . منطبق استندگزارش نمود15/0و 
بیش از ) 11/0یعنی (KR1پذیري مستقیم براي وراثت

از سوي دیگر، . بود) 26(و همکاران رشیدي گزارش 
در KR3و ADG3پذیري مستقیم براي برآوردهاي وراثت

گزارش شده توسط 07/0و 08/0این مطالعه از برآوردهاي 
در گوسفندان سنجابی و از ) 22(و همکاران محمدي 

اسکندري گزارش شده توسط 06/0و 01/0برآوردهاي 
ود، ولی در گوسفندان افشاري بیشتر ب) 4(و همکاران نسب 

در ) 28(سرگلزائی که توسط 12/0کلی با برآورد طوربه
. ختیاري گزارش شده بود منطبق استب-لرينژاد 

ADG1پذیري مادري براي همچنین، برآورد فعلی وراثت
و محمدي و ) 18(و همکاران ماریا هاي کمتر از گزارش

و همکاران یزدي گزارش بود، ولی بیش از ) 21(همکاران 
و میرائی آشتیانیو ) 19(و همکاران ماتیکا ، )38(

پذیري همچنین، برآورد وراثت. باشدمی) 20(همکاران 
و ماتیکا در این مطالعه بیش از گزارش KR1مادري براي 

) 12(و همکاران اوغلی جعفر.بود) 19(همکاران 
پذیري افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی و وراثت

ز سه ماهگی تا یکسالگی را در نژاد ن روزانه اافزایش وز
.برآورد نمودند09/0و 08/0مغانی به ترتیب 

گوسفند صفت مهم اقتصادي انرژي دربازده استفاده از
شاخص خوبی از چگونگی که ) 13(است و نسبت کلیبر 

هایی دهد یکی از شاخصرشد اقتصادي حیوان ارایه می
گوسفند پیشنهاد و است که براي تعیین بازدهی انرژي

گزارش شده است که نسبت کلیبر . استفاده شده است
همبستگی فنوتیپی باالیی با بازدهی خوراکی در گاو 

عنوان معیار انتخاب غیر مستقیم و گوشتی داشته و به
هاي تولیدي سیستمدرمناسبی براي بازدهی خوراکی 

).30(شود پیشنهاد میبزرگ و گسترده
تواند به آثار به واسطۀ مادر می) c2(اثر محیطی دائمی 

محیطی رحمی، آثار تولدهاي چندگانه بر تولید شیر، سطح 
اي در اواخر دورة آبستنی و رفتار مادري میش نسبت تغذیه

بر خالف نتایج سایر مطالعات ).18،31(داده شود 
، آثار محیطی دائمی مادري بخش کوچکتري از )22،26(

ات رشد گوسفندان مغانی به تنوع فنوتیپی کل را در صف
ولی مشابه با نتایج مطالعه حاضر، . خود اختصاص دادند

را براي 02/0برابر با c2برآورد ) 17(و همکاران منزانیال 
ADG2در گوسفندان نژاد کاتاهدین گزارش نمودند.

گزارش شده است که آثار محیطی دائمی مادري براي 
مربوط به صفات صفات افزایش وزن روزانه نسبت به آثار
برآوردهاي ). 17(وزن بدن داراي اهمیت کمتري هستند 
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براي 12/0پذیري برابر با برآورد مستقیم وراثت
ADG1 2(54/0تا ) 20(03/0در این مطالعه در دامنۀ (

برآوردهاي . باشد که در منابع گزارش شده استمی
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14/0پذیري را براي این صفات به ترتیب برآوردهاي وراثت
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اسکندري گزارش شده توسط 06/0و 01/0برآوردهاي 
ود، ولی در گوسفندان افشاري بیشتر ب) 4(و همکاران نسب 

در ) 28(سرگلزائی که توسط 12/0کلی با برآورد طوربه
. ختیاري گزارش شده بود منطبق استب-لرينژاد 

ADG1پذیري مادري براي همچنین، برآورد فعلی وراثت
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) 12(و همکاران اوغلی جعفر.بود) 19(همکاران 
پذیري افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی و وراثت

ز سه ماهگی تا یکسالگی را در نژاد ن روزانه اافزایش وز
.برآورد نمودند09/0و 08/0مغانی به ترتیب 

گوسفند صفت مهم اقتصادي انرژي دربازده استفاده از
شاخص خوبی از چگونگی که ) 13(است و نسبت کلیبر 

هایی دهد یکی از شاخصرشد اقتصادي حیوان ارایه می
گوسفند پیشنهاد و است که براي تعیین بازدهی انرژي

گزارش شده است که نسبت کلیبر . استفاده شده است
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پذیري هاي کلیبر در مقایسه با برآوردهاي وراثتنسبت
علت این . مستقیم براي صفات تحت مطالعه کمتر بودند

تواند به دلیل وجود کوواریانس منفی بین اثراتامر می
. ژنتیکی افزایشی و مادري براي صفات مورد مطالعه باشد

کمتر از گزارش ADG1پذیري کل براي برآورد وراثت
پذیري کل و برآورد وراثت) 21(و همکاران محمدي 

ADG3)09/0 ( در مطالعه حاضر مشابه برآورد مربوطه
مطابق با نتایج این . بود) 22(و همکاران محمدي توسط 

KR3پذیري کل وراثت) 22(همکاران و محمدي مطالعه، 

پذیري کل براي گزارش کردند، ولی برآورد وراثت07/0را 
KR1)15/0 ( تر از برآورد حاصله در این بزرگتوسط آنها

گزارش نمودند زمانی که ) 1(و همکاران ابگاز . مطالعه بود
آثار مادري داراي اهمیت زیادي هستند، مقادیر 

هاي مستقیم براي پذیريوراثتپذیري کل نسبت بهوراثت
هاي فنوتیپی از کارآیی برآورد پاسخ انتخاب بر اساس ارزش

مشابه با نتایج این مطالعه، .بیشتري برخوردار است
همبستگی منفی را بین آثار ) 35(و همکاران وایکون

در گوسفندان نژاد دورپر KR1حیوان و مادري براي 
و منزانیال ابه با نتایج حاضر، همچنین، مش. گزارش نمود

- برآوردهاي همبستگی ژنتیکی مستقیم) 17(همکاران 
مادري را براي صفات افزایش وزن روزانه منطبق با 
برآوردهاي افراد دیگر به صورت منفی گزارش نمود 

نشان داده شده است که همبستگی ژنتیکی ). 10،18(
منفی بین آثار ژنتیکی مستقیم و مادري ممکن است 
حاصل وجود هم آنتاگونیسم ژنتیکی و هم اثر متقابل بین 

تواند توسط ساختار داده تحت حیوان نر و سال بوده و می
پیشنهاد کردند ) 32(کمپ و توش ). 16(تأثیر قرار گیرد 

هاي فرد براي صفات که آنتاگونیسم موجود بین آثار ژن
رشد و آثار مادر براي توانایی مادري ممکن است به واسطۀ

ارزیابی .انتخاب طبیعی براي حد بهینۀ حدواسط باشد
هاي نژادي و گیريروند ژنتیکی شاخصی را هم براي جهت

. دهدهم نرخ بهبود در صفات مود مطالعه ارایه می
برآوردهاي روند ژنتیکی براي صفات افزایش وزن روزانه و 

. اندهاي کلیبر به ندرت در منابع گزارش شدهنسبت
هاي روند ژنتیکی مستقیم براي تمامی صفات برآورد

هاي کلیبر مثبت بوده و افزایش وزن روزانه و نسبت
این نتیجه به وجود . بودADG4بیشترین برآورد مربوط به 

ؤثر براي صفات رشد گوسفندان مغانی در طی مانتخاب 
در این ADG4روند ژنتیکی باالتر براي . ها اشاره داردسال

در مقایسه باکه بیشتر وزن انتخاب هددنشان میمطالعه 
صفات دیگر بر این صفت قرار گرفته و این نتیجه ممکن 

را توضیح ADG4است تنوع ژنتیکی افزایشی باالتر براي 
هاي اصالحی کاهش زیاد در میانگین ارزش.دهد
ها به طور بینی شدة حیوانات در برخی از سالپیش

هاي اصالحی رزشمشخصی به واسطۀ انتخاب پدرانی با ا

رسد که این پاسخ انتخاب پایین به نظر می. پایین است
اشاره دارد که ورود پدرانی از بیرون گله براي اهداف اصالح 
نژادي بر اساس خصوصیات فنوتیپی صورت گرفته است 

) 2(و همکاران بوسو منطبق با نتایج حاضر، ). 24(
برآوردي هاي اصالحی روندهاي مثبتی را در میانگین ارزش

براي نرخ رشد از تولد تا شیرگیري و از شیرگیري تا 
.گزارش کردنددجالونک نژاد یکسالگی در گوسفندان 

هاي فنوتیپی و نتایج این مطالعه بیشترین همبستگی
هاي کلیبر ژنتیکی را بین افزایش وزن روزانه و نسبت

ال بین همبستگی ژنتیکی با. منطبق با این صفات نشان داد
هایی که به برخی از صفات در این مطالعه نشان داد که ژن

دهند منجر به طور مثبتی یک صفت را تحت تأثیر قرار می
ابراین، ــبن. شوندگر میــت دیــادتر صفــادیر زیــمق

هاي ژنتیکی مثبت و باال بین این صفات مدرکی همبستگی
بر وجود مکانیسم مشترك ژنتیکی و فیزیولوژیکی کنترل 

هاي همچنین، تعدادي از دوره. ة این صفات استکنند
مورد استفاده براي محاسبۀ صفات افزایش وزن و 

هاي کلیبر با یکدیگر همپوشانی داشتند و بنابراین، نسبت
ارتباطاتی بدین شکل نیز بین صفات موجود بود و تعجب 

هاي بین برخی از این صفات آور نخواهد بود که همبستگی
روزگی، 120با شیرگیري در سن ).4جدول (باال باشد 

به طور کاملی در محدودة دورة KR1و ADG1فقط 
قرار داشته و سایر صفات دیگر هم محدودة شیرخوارگی

گیرند و این امر قبل و بعد از شیرگیري را در بر می
تواند آثار مادري مستقیم یا انتقال یافته از یک مقطع می

منطبق با نتایج حاضر، .زمانی به مقطع دیگر را نشان دهد
ADG3و ADG1هاي فنوتیپی منفی بین همبستگی

براي گوسفندان بلوچی، ) 38(و همکاران یزدي توسط 
ورو و ـژاد هـدان نـوسفنـراي گـب) 1(و همکاران ابگاز 

براي گوسفندان سنجابی ) 22(اران ـمکـو همحمدي 
) 18(و همکاران ماریا کهحالیگزارش شده، در

و ADG1باالیی را بین اي فنوتیپی مثبت و ههمبستگی
ADG3مشابه با . در گوسفند نژاد رومانوف گزارش کردند

هاي فنوتیپی و ژنتیکی بین نتایج این مطالعه، همبستگی
ADG1 وKR1در نژاد 94/0و 93/0صورت به ترتیب به

ارایه شده، و ) 35(و همکاران وایکوندورمر توسط 
را در 97/0همبستگی ژنتیکی ) 34(و همکاران نایکركون

به . بزهاي نژاد بوئر با استفاده از مدل پدري گزارش نمود
هاي کلیبر استثناي صفات افزایش وزن روزانه و نسبت

هاي مادري و محیطی متناسب با این صفات، همبستگی
باشند که این دائمی کمتر بوده و در برخی موارد منفی می

در گوسفندان هورو ) 1(مکاران و هابگاز نتیجه با گزارش 
میرائی آشتیانیمشابه با نتایج مطالعه حاضر، . مطابق است
هاي فنوتیپی و ژنتیکی مثبتی همبستگی) 20(و همکاران 

در نژاد ADG3و ADG2و بین ADG2و ADG1را بین 
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هاي ژنتیکی صفات برآوردهاي حاضر از فراسنجه
هاي کلیبر در گوسفند مغانی افزایش وزن روزانه و نسبت

توانند وده و میدر محدودة برآوردهاي ارایه شده در منابع ب
هاي هاي انتخاب و ایجاد شاخصبراي طراحی برنامه

رسد که به نظر می. انتخاب براي این نژاد استفاده شوند
هاي انتخاب بهبود صفات رشد گوسفند مغانی در برنامه

برآوردهاي روند ژنتیکی مستقیم براي . پذیر باشدامکان
یبر مثبت هاي کلتمامی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت

پذیري بوده و بیشترین برآوردهاي روند ژنتیکی و وراثت
دهندة نشاناین نتیجه . بودADG4مستقیم مربوط به 

انجام انتخاب مؤثر روي صفات مورد مطالعه در گوسفندان 

همچنین، نتایج این مطالعه . باشدها میمغانی در طی سال
یکی هاي فنوتیپی و ژنتنشان داد که بیشترین همبستگی

هاي کلیبر متناسب بین صفات افزایش وزن روزانه و نسبت
با در نظر گرفتن . با همان صفات افزایش وزن برآورد شد

ADG4هاي ژنتیکی متوسط تا باال بین همبستگی

هاي کلیبر، در طراحی برنامۀ آتی انتخاب براي این نسبت
هاي اصلی یکی از مؤلفهدبایADG4نژاد، بهبود ژنتیکی 

عنوان معیار تواند بهانتخاب بوده و این صفت میاهداف
هاي کلیبر بوده و در نتیجه انتخاب غیرمستقیم براي نسبت

طور غیرمستقیم سبب بهبود کارآیی خوراكتواند بهمی
.گوسفندان مغانی در کشور شود
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Genetic Analysis of Average Daily Gains and Kleiber Ratios in Moghani Sheep

Navid Ghavi Hossein Zadeh

Abstract
The objective of the present study was to estimate genetic parameters and trends for average

daily gains and Kleiber ratios in Moghani sheep. The included traits were average daily gain from
birth to 3 months of age (ADG1), average daily gain from birth to 6 months of age (ADG2),
average daily gain from 3 months to 6 months of age (ADG3), average daily gain from 3 months to
9 months of age (ADG4), average daily gain from 3 months to yearling (ADG5) and corresponding
Kleiber ratios (KR1, KR2, KR3, KR4 and KR5, respectively). Different univariate and bivariate
animal models with additive genetic, maternal genetic, maternal permanent environmental and
residual effects were fitted to estimate genetic parameters for the traits. Genetic trends were
obtained by regressing the means of predicted breeding values on year of birth for each trait. Direct
heritability estimates for ADG1, ADG2, ADG3, ADG4, ADG5, KR1, KR2, KR3, KR4, and KR5
were 0.12, 0.16, 0.14, 0.28, 0.26, 0.11, 0.15, 0.15, 0.26 and 0.19, respectively. Estimates of direct
genetic trends were positive for all average daily gains and Kleiber ratios in this study and all these
estimates, except for KR5, were significant (P<0.01). The results of this study indicated that
improvement of growth traits of Moghani sheep seems feasible in selection programs.

Keywords: Heritability, Genetic correlation, Genetic evaluation, Fat-tailed sheep
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