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برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان استان گیالن

1محمد ناصرانیو3، محمد گلشنی2، عبداالحد شادپرور1مریم زنده دل دلیر حقیقت

چکیده
کنون اما تا،کندمین میأدرصد شیر این استان را ت5درصد گوشت قرمز و16،هزار راس900بالغ بر گوسفند گیالنی با جمعیتی

هدف این مطالعه برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات وزن تولد. استبرآوردي از پارامترهاي ژنتیکی صفات مختلف این نژاد ارائه نشده
)BW(ماهگی، وزن سه)3MW(ماهگی، وزن شش)6MW( ماهگیتولد تا سهاز ، میانگین افزایش وزن روزانه)ADG1(نگین و میا

يآوري شده در فاصلهرکوردهاي جمعبا استفاده از گوسفندان استان گیالن در )ADG2(ماهگیافزایش وزن روزانه سه تا شش
زایش ماهگی، میانگین افماهگی، وزن ششپذیري صفات وزن تولد، وزن سهاثتور. دبوو تحت مدل حیوان 1388تا 1373هايسال

، 38/0±075/0، 33/0±063/0، 20/0±045/0ماهگی بترتیب نگین افزایش وزن روزانه سه تا ششماهگی و میاوزن روزانه تولد تا سه
96/0تا 03/0از و 98/0تا 04/0از و محیطی بین صفات به ترتیبهاي ژنتیکیهمبستگی. دبرآورد ش15/0±044/0و 039/0±16/0

.برآورد شدند

گوسفندان گیالن،همبستگی ژنتیکی، پذیريصفات رشد، وراثت:کلیديهايواژه

مقدمه
درپروتئینتأمینرایجمنبعیکگوسفندگوشت

گوسفندگوشتتولیدمیزانحاضرحالدر. استایران
ازبیشتوسطکهاست سالدرتنهزار289بهنزدیک

باسازگارنژاد27قالبدرگوسفندسارمیلیون50
. شودمیتولیدمختلفمناطقاقتصادياقلیمی و شرایط

تزایدبهرونیازپاسخگويشدهتولیدمقدارگوشتاینولی
.)4(نیستجامعه 

تعداد 1388انجام شده در سالآمارگیريطبق 
کهراس برآورد شده 926845گوسفندان در استان گیالن

. گیرداز این نظر در رتبه بیست و چهارم در کشور قرار می
تن گوشت قرمز و5190با تولید گوسفندان گیالنی

درصد 68/4گوشت قرمز ودرصد8/15تن شیر، 14600
).1(کنندمین میأاستان را تشیر این 

واسطه نزدیک بهگیالن پرورش گوسفند در استان 
نواحی داراي مراتع در و وجودالبرز يهاکوهبودن سلسله 

. گیردصورت میوابسته به مرتع صورت بهغالباًها دامنه کوه
در این روش گله جهت چرا از اواسط بهار تا اواخر تابستان 

شود و به مدت دو ماه در سال از اواسطمیبردهبه مراتع 
زراعی و نیز جنگل گیاهانچر تا اواخر پاییز از پسپاییز

تابستان تا در اواخر اندازي معموالًقوچ. شوداستفاده می
یري بطور معمول سن از شیرگ. شوداواسط پاییز انجام می

).2(باشدماهگی میسه
اي ـهراحی برنامهـطراي ـباي ژنتیکی ـتعیین پارامتره

برآورد پارامترهاي .)4(مورد نیاز استاصالح نژادي
ان ایراننژادهاي مختلف گوسفندژنتیکی صفات رشد براي 

کرديمهربان، مغانی، سنگسري، زندي، کرمانی و مانند
پژوهشی در تاکنون.)5،6،8،10،11،12(گزارش شده است

رشد گوسفندانارتباط با برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات
انجام این تحقیق ضروري به لذا و صورت نگرفتهگیالن 
.رسدنظر می

هامواد و روش
برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات رشد در رايب

زن تولد، هاي مربوط به صفات وگوسفندان گیالنی از داده
ماهگی با تعدادرکوردهاي ماهگی و وزن ششوزن سه

هاي که در طی سال9075و12631، 13857ترتیب هب
معاونت امور دام سازمان جهادتوسط 1388تا 1373

، استفاده ندآوري شده بودجمعگیالن کشاورزي استان 
فاقدامارکورددارايحیواناتاطالعات مربوط به .دش

بر همچنین .شدندحذفها دادهازشماره پدر و مادر 
با توزیع نرمال، آنهاها و تطبیق اساس بررسی پراکنش داده

6و باالتر از5/1مربوط به وزن تولد کمتر از رکوردهاي
کیلوگرم 23و باالتر از 8ماهگی کمتر از ، وزن سهکیلوگرم

حذف36و باالتر از 5/14ماهگی کمتر از و وزن شش
) wombat)7افزارنرمازصفاتژنتیکیارزیابیبراي.شدند

2و جدول صفات رشد آمار توصیفی 1جدول .شداستفاده
.دهدمینشان راحیوانات ات شجره مشخص

دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن -1
)shadparvar@yahoo.com:نویسنده مسوول(دانشیار، دانشگاه گیالن، -2

کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن-3
24/10/92: تاریخ پذیرش6/11/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
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https://rap.sanru.ac.ir/article-1-504-fa.html
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رشدصفاتبهمربوطتوصیفیآمار- 1جدول
BWصفت (kg)3MW (kg)6MW (kg)ADG1 (g)ADG2 (g)

13857126319075105426707مشاهداتتعداد
14/328/1536/216/1176/76میانگین
60/028/307/427/3113/33معیارانحراف
07/1947/2106/1959/2624/43(%)تغییراتضریب
5/185/145075/15حداقل
62336250250حداکثر

5/4155/212003/234تغییراتدامنه
BW:3،تولدوزنMW:6،ماهگیسهوزنMW:ماهگیششوزن،ADG1:ازروزانهوزنافزایشمیانگین
.ماهگیتاششازسه روزانهوزنافزایشمیانگین:ADG2،ه ماهگیستاتولد

ماهگی، وزن این تحقیق صفات وزن تولد، وزن سهدر 
افزایش وزن روزانه از تولد تا سهماهگی، میانگین شش

ی تا ششماهگمیانگین افزایش وزن روزانه از سهماهگی و 
محیطی ثابت که در مدلها وارد اثرات. شدندماهگی بررسی 

، اثر ماه تولد )سطح15(اثر سال تولد شدند شامل
، اثر جنس بره )سطح5(، اثر سن مادر )سطح4(
و ) سطح41(، اثر گله )سطح3(ثر تیپ تولد ، ا)سطح2(

.بودندآنهااثرات متقابل دو طرفه بین 

شجرهمشخصات- 2جدول
BW3MW6MWADG1ADG2صفات

13857126319075105426707تعداد مشاهدات
64986216507151823652پایهحیوانتعداد
421392332336255پدرتعداد
78007558588233001968مادرتعداد
157140124139108رکوردباپدرتعداد

91/3222/3233/2737/313/26پدرهرازايبهفرزندانتعدادمیانگین
1566159110191160703رکوردبامادرتعداد

78/167/154/119/34/3مادرهرازايبهفرزندانتعدادمیانگین
171291637412352105006667شناختهناپدرباحیوانتعداد
64986219507156424010ناشناختهمادرباحیوانتعداد
421392332336255با شجره کاملحیوانتعداد
BW:3،وزن تولدMW :6،وزن سه ماهگیMW:وزن شش ماهگی،ADG1: میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه

.میانگین افزایش وزن روزانه ازسه تاشش ماهگی:ADG2،ماهگی

شدند پارامترهاي ژنتیکی توسط شش مدل زیر برآورد 
و بهترین مدل در ارتباط با هریک از صفات با توجه به 

:آزمون نسبت درستنمایی انتخاب شد
eaZbXY:  1مدل 1 

epeZaZbXY:  2مدل  31 
emZaZbXY,3:0مدل am21 

emZaZbXY,4:0مدل  am21 
:5مدل 

0,epeZmZaZbXY am321 
epeZmZaZbXY,6:0مدل  am321 

eوb ،a ،m ،peو مشاهداتبردار،yها در این مدل

اثرات ژنتیکی افزایشی حیوان، ، ثابتاثراتردارببترتیب
دائمی مادر و اثرات ژنتیکی افزایشی مادري، اثرات محیط 

ه ترتیب ـبZ3و Z1 ،Z2اي ـهریسـاتـانده و مـرات باقیمـاث
.استمربوطهدهنده مشاهدات با اثرات هاي ارتباطماتریس

):13(پذیري کل صفات از رابطه زیر بدست آمدوراثت

2
P

am
2
m

2
a2

T

5.15.0
h






2در این معادله 
a ،2

m،2
P وam به ترتیب

واریانس اثرات ژنتیکی افزایشی حیوان، اثرات ژنتیکی 
افزایشی مادري، فنوتیپی و کوواریانس بین اثرات ژنتیکی 

پذیري کل رگرسیون وراثت. افزایشی حیوان و مادري است
وتیپ ـه فنـب)ي و مادريانفراد(اثرات ژنتیکی افزایشی کل 

هاي رآورد همبستگیـور بـمنظبه. دهدیـرا نشان م
ی و محیطی صفات از آنالیزهاي چندژنتیکی، فنوتیپ

متغیره بهترین مدل در آنالیز چندومتغیره استفاده شد
.براي هر صفت قرار داده شد

نتایج و بحث
میانگین حداقل مربعات و خطاي استاندارد صفات به 

3ماه تولد، جنس، تیپ تولد و سن مادر در جدول تفکیک 
دار بود همه صفات معنیل تولد براثر سا.نشان داده شد

)01/0P˂ .( تعامرعلوفه ازبه اینکه گوسفندان با توجه
دار شدن عامل سال دور از انتظار ، معنیکنندمیتغذیه

نه آب و هوایی و میزان بارندگی ساالنیست زیرا شرایط
.مؤثري بر کمیت و کیفیت علوفه مراتع داردنقش 
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. )˂05/0P(داري بر صفات داشت یتولد اثر معنماه 
دهد که همراه با سپري شدن ماه تولد از نتایج نشان می

بدن کاهش وزنآذر به اسفند میانگین حداقل مربعات 
طور هها ببا توجه به اینکه در فصل زمستان میش. یابدمی

شوند، د غذایی با کیفیت پایین تغذیه میدستی و از موا
علت تغذیه ه هاي آخر سال بها در ماهتولد برهکاهش وزن 

هاي آخر آبستنی ه ویژه در هفتهها بنامناسب میش
نظر با در. قابل انتظار است) تر جنیندلیل رشد سریعه ب(

ن ثیر وزن تولد هستند، ایتأگرفتن اینکه سایر اوزان تحت
در صفات میانگین . شودروند در سنین دیگر نیز دیده می

افزایش وزن روزانه حالت عکس وجود دارد و در طی ماه 
ه ب. اقل مربعات افزایش یافتآذر تا ماه اسفند میانگین حد

ها به فصل بهار رسد هر چه زمان تولد برهنظر می
شرایط مساعد محیطی، تغذیه تر باشد زودتر بانزدیک
کیفیت رو به رو تر از شیر مادر و منابع غذایی بامناسب
.د شدخواهن

میانگین حداقل مربعات و خطاي استاندارد صفات مورد مطالعه به تفکیک عوامل مختلف محیطی- 3جدول 
BW (kg)3MW (kg)6MW (kg)ADG1 (g)ADG2 (g)

6/76±6/117404/0±36/21304/0±28/15043/0±142/3029/0±009/0میانگین کلی
**********سال تولد

آذرماه تولد
دي

بهمن
اسفند

*

)052/0(a68/2
)048/0(a66/2
)048/0(a66/2
)049/0(b58/2

**

)150/0(a71/15
)079/0(b29/15

)07/0(c63/14
)88/0(d73/13

*

)225/0(a80/21
)111/0(a53/21
)103/0(b56/20
)130/0(c42/19

**

)6/1(a102
)9/0(b104
)8/0(ab113
)0/1(ab113

*

)5/2(a68
)3/1(b72
)7/1(c72
)5/1(ac75

نرجنس بره
ماده

*

)038/0(a70/2
)038/0(b57/2

**

)096/0(a11/15
)091/0(b57/14

**

)141/0(a43/21
)128/0(b22/20

*

)83/0(a114
)82/0(b111

**

)6/1(a75
)4/1(b69

تک قلوتیپ تولد
دو قلو
سه قلو

**

)009/0(a14/3
)020/0(b48/2
)093/0(b32/2

*

)048/0(a25/15
)125/0(b43/14

_

*

)076/0(27a/21
)178/0(b38/20

_

*

)5/0(a115
)3/1(b110

_

ns

)9/0(a72
)9/1(a70

_

سن مادر
)سال(

2
3
4
5

و باالتر6

**

)076/0(a55/2
)062/0(a65/2
)16/0(ab66/2
)093/0(b93/2
)093/0(a46/2

**

)135/0(a23/14
)148/0(b74/14
)120/0(b96/14
)141/0(c34/15
)149/0(b94/14

*

)186/0(a07/20
)217/0(b68/20
)167/0(bc06/21
)187/0(b80/20
)213/0(c52/21

**

)4/1(abd106
)6/1(abd110
)2/1(ac114
)5/1(abd117
)5/1(ab115

*

)0/2(a71
)4/2(b71
)8/1(cd75
)0/2(cde69
)3/2(ed75

**********گله

2R(39/050/055/060/060/0(ضریب تابعیت
BW:3،تولدوزنMW:6،ماهگیسهوزنMW:ماهگیششوزن،ADG1:سه ماهگیتاازتولدروزانهوزنافزایشمیانگین،ADG2:میانگین

ماهگیششازسه تاروزانهوزنافزایش
ns :دار در سطح پنج درصدمعنی:٭،درصددار در سطح یک معنی:٭٭،دارغیرمعنی.

.باشدمی05/0دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی

باالتر هاي ماده هاي نر نسبت به برهبرهصفات وزن در 
ژنتیکی، عوامل به این برتري راتوانمیکه،)˂05/0P(بود

. دانستمرتبطهاي جنسیهورمونوفیزیولوژیکی
نگین جز صفت میاه تمامی صفات باثر تیپ تولد بر 

دار بودماهگی معنیافزایش وزن روزانه سه تا شش
)05/0P˂ .(

هاي از برهترسنگینقلو در سنین مختلف هاي تکبره
دار شدن اثر تیپ تولد معنیعلت . ودندقلو بو سهقلودو
توان به محدود بودن ها بر صفات مورد مطالعه را میبره

بر صفت وزن فضاي رحم براي رشد جنین و درنتیجه تأثیر 
ها براي دریافت شیر مادر و اثر آن بر قلوتولد و رقابت چند

با توجه به اینکه سایر .صفات قبل از شیرگیري نسبت داد
سه وتولد هستند، این اثر بر وزنثیر وزن تأاوزان تحت

. گذار استثیرتأداري ماهگی نیز به صورت معنیشش
دار نشدن اثر تیپ تولد بر میانگین افزایش وزن معنی
فاوت وزن تدهد کهان میماهگی نشتا ششسهروزانه

هاي پس از تواند در ماههاي با تیپ تولد مختلف میبره
.جبران شودآنهاگیري توسط پتانسیل رشد روزانه شیر

).˂05/0P(دار بر صفات رشد داشتمعنیسن مادر اثر
میانگین حداقل مربعاتبیشترین مقادیر برآورد شده

5و 4هاي متولد شده از مادران مربوط به برهرشدصفات 
کاهش اوزان بدن و میانگین افزایش با توجه به . ساله است

که رسدبه نظر میسال 6هاي میشهايبرهوزن
صرفه مقرون بهسالگی 5ها بیشتر از داشتن میشنگه

.نیست
واریانس نشان داد که اثر متقابل نتایج حاصل از تجزیه

گله، جنس ×گله، ماه تولد ×جنس، سال تولد ×سال تولد 
میانگین افزایش وزن بر صفاتگله ×گله و سن مادر ×
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گله و ×ماه تولد، تیپ تولد ×سال تولد روزانه و همچنین
ایش وزن روزانه تیپ تولد بر صفت میانگین افز×ماه تولد 

.)˂05/0P(دار بود معنیماهگیتولد تا سه

مقادیر لگاریتم تابع درستنمایی صفات رشد- 4جدول 
BWمدل (kg)3MW (kg)6MW (kg)ADG1 (g)ADG2 (g)

1331/3421970/16696-368/13737-754/33325887/20313
2928/3423684/16696-280/13737-235/33336286/20313
3898/3421970/16696-368/13737-.112/33334673/20313

کوواریانس و -هاي واریانسلفهمؤبرآورد 5جدول 
.دهدمیپارامترهاي ژنتیکی صفت رشد را نشان 

.شدبرآورد 20/0±04/0پذیري مستقیم وزن تولد وراثت
در دیگرپژوهشگران این مقدار در محدوده برآورد سایر 

پذیري مستقیم براي دامنه وراثت. داردقرار نژادهاي ایرانی 
در نژاد 04/0مختلف از هايپژوهشصفت وزن تولد در 

گزارش شده)8(در نژاد سنگسري33/0تا ) 11(کرمانی
پذیري مادري براي صفت وزن تولد وراثت.است
این مقدار مشابه با برآورد . دشبرآورد 061/0±13/0

ادري وزن تولد گزارش شده توسط محمدي پذیري موراثت
و کمتر از ) 13/0برابر با (در نژاد زندي) 10(و همکاران

) 8(اران ـو همکتوسط میرایی آشتیانیمقدار گزارش شده
.بود) 65/0برابر با (

. برآورد شد33/0±063/0ماهگی پذیري وزن سهوراثت
شیرگیري را پذیري وزن ازوراثت) 11(رشیدي و همکاران 

پذیري مادري وراثت. گزارش کردند27/0در نژاد کرمانی 
د که شبرآورد 12/0±036/0ماهگی براي صفت وزن سه

پذیري مادري وزن ازشیرگیري در نزدیک به برآورد وراثت
برابر (فندان نژاد زل در گوس) 3(مطالعه محمدي و صادقی 

تولد تا کاهش اثر ژنتیکی مادري از زمان . است) 13/0با 
محمدي . ازشیرگیري در گزارشات دیگر نیز بیان شده است

پذیري وراثت) 6(و جعفراغلی و همکاران ) 10(و همکاران 
و 08/0ترتیب همادري براي صفت وزن شیرگیري را ب

گزارش نمودند که کمتر از برآورد تحقیق حاضر 06/0
. است

پارامترهاي ژنتیکی صفت رشد کوواریانس و- هاي واریانسلفهمؤبرآورد - 5جدول 
مدل

BW (kg)
4

3MW (kg)
4

6MW (kg)
4

ADG1 (g)
2

ADG2 (g)
1

2
a04/068/185/200007/000007/0
2
m03/061/029/1--
2
p e---00003/0-

2
e18/063/304/500031/00004/0
2
p22/012/550/700041/000047/0

am032/0-80/0-68/1---
2

ah S E045/0±20/0063/0±33/0075/0±38/0039/0±16/0044/0±15/0
2

mh S E061/0±13/0036/0±12/0045/0±17/0--
2

th05/015/013/0154/015/0
2p e S E---018/0±083/0-

2
a:2،واریانس ژنتیکی افزایشی

m:2،واریانس ژنتیکی افزایشی مادري
p e:واریانس محیطی پایدار مادري،

2
e:2،واریانس خطا

p:واریانس فنوتیپی،
am :2،کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادري

ah:
2،پذیري مستقیموراثت

mh:پذیري مادريوراثت،: 2
th2،پذیري کلوراثتp e: نسبت اثرات محیطی پایدار

.خطاي استاندارد:SE،مادري به واریانس فنوتیپی

برآورد 38/0±075/0ماهگی پذیري وزن ششوراثت
ماهگی نژادهاي پذیري وزن ششوراثتدامنه برآورد.شد

در نژاد 13/0در تحقیقات مختلف از ایرانانگوسفند
گزارش شده )8(در نژاد سنگسري49/0تا )10(زندي
همراه با افزایش سن اساس نتایج بدست آمده،بر.است

.نیز افزایش می یابدپذیري مستقیم اوزان بدن وراثت
ین افزایش وزن روزانه تولد تا میانگپذیري وراثت

بیشتر از برآورد که شدبرآورد 16/0±039/0ماهگی سه

)10(ات محمدي و همکاران ـارامتر در مطالعـاین پ
) 08/0برابر با ()6(جعفراغلی و همکاران و)14/0برابر با (

برابر ()11(مشابه با مطالعات رشیدي و همکاران اًو تقریب
پذیري مستقیم میانگین افزایش وزن وراثت.بود)15/0با 

. برآورد شده است15/0±044/0ماهگی روزانه سه تا شش
و )6(لی و همکاران غجعفراوو)10(محمدي و همکاران 

پذیري مستقیم این وراثت)8(و همکاران میرایی آشتیانی
سنگسريو، مغانیزنديصفت را در گوسفندان نژاد 
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.استدادهمتغیره را نشان تایج حاصل از آنالیز پنجن6جدول .گزارش کردند05/0و09/0، 02/0ترتیبهب

هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد با آنالیز پنج متغیره برآورد همبستگی- 6جدول 
صفت 

اول
همبستگی ژنتیکی صفت دوم

مستقیم
همبستگی 

فنوتیپی
همبستگی 

محیطی
همبستگی 

ژنتیکی مادري
BW3MW166/0±149/0010/0±076/0024/0±072/0252/0±808/0
BW6MW178/0±338/0012/0±084/0026/0±057/0246/0±691/0
BWADG1164/0±040/0010/0±102/0-024/0±131/0-_
BWADG2202/0±237/0013/0±028/0028/0±003/0_

3MW6MW102/0±620/0009/0±518/0022/0±500/0143/0±838/0
3MWADG1009/0±975/0001/0±960/0002/0±961/0_
3MWADG2144/0±222/0-011/0±292/0-028/0±307/0-_
6MWADG1104/0±594/0010/0±500/0024/0±481/0_
6MWADG2096/0±613/0007/0±652/0017/0±660/0_
ADG1ADG2141/0±221/0-012/0±278/0-029/0±290/0-_

BW:3،تولدوزنMW:6، ماهگیسهوزنMW:ماهگیششوزن،ADG1:سه تاتولدازروزانهوزنافزایشمیانگین
.ماهگیششسه تاازروزانهوزنافزایشمیانگین:ADG2،ماهگی

و 975/0تا -222/0همبستگی ژنتیکی مستقیم در دامنه 
قرار دارد 960/0تا - 292/0همبستگی فنوتیپی در دامنه 
متغیر 961/0تا - 307/0و همبستگی محیطی نیز از 

ربوط به همبستگی بین مقادیر حداقل این برآوردها م. است
نگین افزایش وزن روزانه سه تا ماهگی و میاصفات وزن سه

مربوط به همبستگی آنهاماهگی و مقادیر حداکثر شش
ین افزایش وزن روزانه تولد ماهگی و میانگصفات وزن سه

.ماهگی استتا سه
همبستگی ژنتیکی بین وزن تولد و سایر صفات داراي 

هاي آوري دادهدر صورت جمع. الیی استمعیار باخطاي
توان انتظار داشت که در آینده برآوردهاي بهتري بیشتر می

.از این پارامترها براي این نژاد بدست آید
ماهگی مستقیم بین صفات وزن سههمبستگی ژنتیکی

ماهگیوزن روزانه تولد تا سهین افزایش و میانگ
همبستگی برآورد شد که نزدیک به مقدار 009/0±975/0

ژنتیکی مستقیم بین صفات وزن شیرگیري و میانگین 
افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیري برآورد شده توسط 

)98/0ر با ـرابـب(در نژاد سنجابی)9(محمدي و همکاران

. بود
اکثر موارد پایین و در همبستگی هاي محیطی در

همبستگی محیطی بین اما .بعضی موارد منفی نیز است
ماهگی 3ماهگی و اضافه وزن روزانه از تولد تا 3وزن 

باال بودن این همبستگی کامال قابل . نزدیک به واحد است
که سبب ) ادرنظیر شیر م(انتظار بود زیرا عوامل محیطی 

شوند به شیرخوارگی میها در طی اضافه وزن بیشتر بره
ها در پایان دوره شیرخواري هم تر شدن این برهسنگین

.منتهی خواهند شد
سال و ماه تولد، سن عوامل محیطی مختلفی از جمله

هاي گوسفندان گیالنی رشد برهبر عملکرد مادر و جنس
در ثبت دهنده اهمیت دقت که نشاني داشتندداراثر معنی

ري در سطح مزرعه یا در گیگام رکورداین عوامل در هن
.ها استآوري دادهمراحل عمل

یري مربوط به صفات مختلف نشان پذبرآورد وراثت
دهد که در گوسفندان گیالنی تنوع ژنتیکی کافی و در می

توان میگوسفند در ایران وجود دارد وحد سایر نژادهاي
.بودهاي انتخاب امیدواربه نتیجه بخش بودن برنامه
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Estimation of Genetic Parameters for Growth Traits in Guilan Province Sheeps

Maryam Zendedel Dalir Haghighat1, Abdol Ahad Shadparvar2, Mohammad Golshani3

and Mohammad Naserani1

Abstract
Guilani sheep, with a population 900 thousand heads, produce 16% of meat and 5% of milk in

this province. However, no estimation for genetic parameters of various traits in this breed has been
provided up to now. The aim of this study was to estimate genetic parameters for body weight at
birth (BW), three months of age (3MW), six months of age (6MW), average daily gain from birth to
three months of age (ADG1) and average daily gain from three months to six months of age
(ADG2). Data were collected during 1994 to 2009 and animal model was used. The estimated
heritability for BW, 3MW, 6MW, ADG1 and ADG2 were 0.20±0.045, 0.33±0.063, 0.38±0.075,
0.16±0.039 and 0.15±0.044, respectively. The estimated genetic and environmental correlations
between traits ranged from 0.04 to 0.98 and 0.03 to 0.96, respectively.
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