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دانشگاه رازيگروه علوم دامی،استادیار -3
14/6/95تاریخ پذیرش: 9/9/94تاریخ دریافت: 

چکیده
شال در سنین مختلف بود. به این نژاد ي هاژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن برهپارامترهاي، بررسی پژوهشهدف از انجام این 

رأس میش استفاده گردید. صفات مورد 1288رأس قوچ و 195رأس بره حاصل از 6692منظور رکوردهاي مربوط به صفات رشد 
6528(دوازدهرکورد) و 6599( نهرکورد)،6662(ششرکورد)، 6654(سهرکورد)، 6690تولد (هايمطالعه شامل وزن

قزوینواقع در استان شالدر ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند 1392تا 1376هايسالهگی بودند که طیرکورد) ما
استفاده گردید. همچنین 2/9نسخه SASافزارنرمداري عوامل ثابت مؤثر بر این صفات از براي بررسی معنید. شده بوآوريجمع

پذیري مستقیم وراثتپارامترهاي ژنتیکی برآورد شدند.،WOMBATافزارنرمده روش حداکثر درستنمایی محدود شبا استفاده از
و 79/0±04/0، 52/0±05/0، 57/0±05/0، 13/0±02/0به ترتیب ترین مدل بر اساس مناسبوزن بدن در سنین مختلف 

نسبت حاسبه شد.م) 32/0±02/0(نه ماهگیوزن پذیري مادري برايبرآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت05/0±73/0
همچنین همبستگی بین ژنتیک برآورد شد.04/0به واریانس فنوتیپی براي صفات وزن تولدواریانس محیطی دائمی مادري

تمام وزن بدن در پذیري مادري. اگرچه مقادیر وراثتبدست آمدمورد بررسی منفیصفات افزایشی مستقیم و مادري در تمامی
صفات تري از پارامترهاي ژنتیکیتماال منظور نمودن اثرات مادري در مدل آماري باعث برآورد دقیقاحبدست آمد، اماسنین پایین

.رشد بدن در تمام سنین خواهد شد

شال، گوسفند پذیريوراثتهاي واریانس،مولفهکلیدي: صفات رشد، پارامترهاي ژنتیکی،هايواژه

مقدمه
دار بوده ان دنبهگوسفندشال یکی از نژادهايگوسفند نژاد 

. منطقه باشدمیتولید گوشت ،که هدف اصلی پرورش آن
است که عمدتاً به قزوینپراکنش عمده این نژاد استان 

یابند. با وجوديسنتی و عشایري در مراتع پرورش میصورت 
هاي گوشتی گوسفند، از دهندگان نژادکه درآمد اصلی پرورش
در بنابرایناست،وشت تولید بره و گجمله گوسفند نژاد شال،

از وزن در زمان تولد، معموالً از وزن بدن این نژادهاانتخاب 
بلوغ وزن و نیزیک سالگیوزن شش ماهگی، وزن ، شیرگیري

اقتصادي افزایش بازده وان معیارهاي انتخاب برايبه عن
پرورش گوسفند به میزان يسودمند). 12شود (استفاده می

وابسته است، بنابراین اهداف يدتولیيهابه وزن برهيزیاد
نتایج تحقیقات.)6این صفات متمرکز گردد (يانتخاب باید رو
نشان داده است که ) 9) و برگ و همکاران (4بادن هورست (

سرعت رشدیا افزایش وزنانتخاب گسترده جهت افزایش 
، کاهش طول تایج نامطلوب از جمله کاهش باروريمنجر به ن

ر نتیجه د،گرددمیه چربی در بدن دام افزایش ذخیروعمر
.ممکن است بازده کل نظام تولید کاهش یابد

بینی صحیح ارزش اصالحی والدین نسل آینده یکی پیش
از بهترین ابزارهاي موجود براي حداکثر کردن پاسخ در 

عالوه بر اثر ژنتیکی ).16(باشد هاي انتخاب میبرنامه
ل ژنتیکی افزایشی مادري افزایشی و محیط مستقیم، اثر عوام
ها در نژادهاي مختلف مؤثر نیز بر وزن بدن و سرعت رشد بره

ژنتیکی و برآورد پارامترهايبنابراین ). 36،29،26،11،5است (
افزایشی مستقیم و مادري براي اهمیت اثر عوامل ژنتیکی 

تعیین اهداف و طراحی براي،صفت رشد در گوسفند
بینی بینی ارزش اصالحی و پیششاصالح نژاد، پیهايبرنامه

). 21است (ضروريانتخاب هايپاسخ مورد انتظار از برنامه
پذیري در اصالح دام براي همچنین اهمیت تخمین وراثت

بینی پاسخ به انتخاب است بینی ارزش ارثی افراد و پیشپیش
ترین روش انتخاب و سیستم توان مناسبکه با شناخت آن می

در راســتاي ســایر . )13(ه اجرا نمودآمیزشی را در گل
تحقیقات انجام شــده روي این نژاد، تحقیق حاضر به منظور 

پذیري مســتقیم واریانس، ضریب وراثت(کو)هاي برآورد مولفه
و مادري و نســبت واریانس محیطی مادري به واریانس 

هاي حیوانی مختلف براي صفات فنوتیپی با استفاده از مدل
نژاد انجام شد.رشد این 

هامواد و روش
موجود در ایستگاه تحقیقاتی گوسفند شال نسل اولیه گله

واقع در بوئین زهرا، وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزي و 
هاي مربوط به این نژاد در منابع طبیعی استان قزوین، از گله

شد. هر دوسال یکبار خرید قوچ ازسطح استان قزوین تهیه
خونی در حداقل شود تا همستان انجام میمناطق مختلف ا

هاي هاي ایستگاه و گلهژنتیکی بین گلهممکن باشد و ارتباط 
هاي مازاد گله با هماهنگی مردمی وجود داشته باشد. دام

داران استان توزیع معاونت امور دام استان، در بین گله
تمامی گوسفندان موجود در ایستگاه داراي شماره .شودمی

باشند. گوسفندان شال ایستگاه در ثبت مشخصات میگوش و 
چر غالت و در مراتع داخل ایستگاه، در تابستان از پسبهار از

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بقیه سال عالوه بر چرا از مراتع، از سیالژ ذرت و علوفه خشک 
به همراه مقادیري جو تغذیه )مرکب از کاه گندم و یونجه(

یک تا دو (ی ها در دوران شیشکنمایند. اولین آمیزش میشمی
سالگی در گله 5معموال تا سن شود وانجام می) سالگی

زایمانماه یکبار8ها به طور معمول هر خواهند ماند. میش
کنند. می

اواسط پاییز و گیري شامل اواخر تابستان تاجفتهايدوره
بنابراین فصل زایش از اوایل تا .باشدنیز نیمه اول بهار می

در این .ط زمستان تا اوایل بهار استاواسط پاییز و اواس

و اصالح نژاد رورشز اطالعات موجود در ایستگاه پتحقیق ا
ده شآوريجمع1392تا 1376هايالشال که طی سفند گوس
حیوان شامل ید. اطالعات مربوط به هراستفاده گرد،بود
و 9، 6، 3تولد، بدن در سنینر و مادر، اوزانماره حیوان، پدش

(تک تولدتیپوجنس بره ، سال تولد،مادرسن ،ماهگی12
، که اطالعات مربوط به هر صفت در فایل بودقلو یا چند قلو)

شجره مورد استفاده در این اي قرار گرفت. مشخصاتجداگانه
گزارش شده است.1تحقیق در جدول 

اطالعات شجره مورد استفاده- 1جدول
Table1.Used pedigree information’s

مورد نیاز هر صفت به همراه اطالعاتبرايهادادهفایل
ها شامل اطالعات شجره، عوامل ثابتد. این فایلشآماده

ت اصلی صفو سال تولد) وتیپ تولدجنس بره، سن مادر، (
به منظور ، ویرایش شدندExcelافزار ها به کمک نرمدادهبود. 

ویرایش اطالعات و افزایش دقت و صحت محاسبات، 
نامعقول و پرت حذف گردیدند و در ادامه با توجه به يهاهداد

دوکه کمتر یا بیشتر از یخصوصیات توزیع نرمال، رکوردهای
انحراف معیار از میانگین صفت مربوطه فاصله داشتند حذف 

SASافزاربا استفاده از نرمثرات ثابتا، سپس)15(شدند
ن دار بودنیبعد از مشخص شدن مع،ندتمورد بررسی قرار گرف

س و واریان(کو)هاينبودن اثرات، مولفهاردمعنییا
مدلشش پذیري مستقیم و مادري با اســتفاده از وراثت

ود اکثر درستنمایی محدحدروشکمک و به حیوانی
.گردیدبرآورد ) Wombat)22افزارنرمتوسط (REML)شده

تشخیص يدرستنمایی براسپس از آزمون نســبت لگاریتم
لگاریتم در این آزمون،.)2(دترین مدل استفاده شمناسب

درســتنمایی هر مدلی که بیشترین مقدار را دارا بود به عنوان 

انتخاب شد. سپس با استفاده از تفاوت لگاریتم مبنا
زیر براي بررسی وجود تفاوتبه شکلχ2درستنمایی، 

ها محاسبه گردید:دار بین مدلمعنی
χ2= 2- (Log likelihood مدل مورد نظر - Log

likelihood (مدل حداکثر

χ2ها محاســبه شــده و با این تفاوت براي کلیۀ مدل

مدلی که در هر حالت بیشــترین مقایســه گردید. جدول
ترین مدل درستنمایی را دارا باشد، مناسبمقدار لگاریتم

χ2ها بر اساس آزمون اگر برتري آن بر سایر مدل، اســت

دار بودن تفاوت مشاهده عدم معنیدار باشد. در صورتیمعن
ترین مدل عنوان مناسببهترین مدلها، ســادهشده بین مدل

کوواریانس براي هر - هاي واریانساستفاده شده و مولفه
هاي مورد شود. مدلصفت طبق نتایج مدل مناسب گزارش می

اند.نشان داده شده2در جدول اســتفاده 

هاي مورد استفادهمدل- 2جدول 
Table 2. Used models

به eو b ،a ،m ،cبردار مشاهدات، yهاي فوق در مدل
ترتیب بردارهاي اثر عوامل ثابت، اثر عوامل ژنتیکی افزایشی 
مستقیم، اثر عوامل ژنتیکی افزایشی مادري، اثر عوامل 

,Z2دهد. محیطی دائمی مادري و اثرات باقیمانده را نشان می
Z1, X وZ3هستند که رابطه 1و 0اي ضرایب (هماتریس (
دهند.نشان میyرا با b ،a ،m ،cعناصر 

تعدادرهشج
7789تعداد کل حیوانات

1616تعداد حیوانات همخون
285تعداد کل پدرها

2295تعداد کل مادرها
2580تعداد کل حیوانات داراي نتاج
5209تعداد کل حیوانات بدون نتاج

1097تعداد حیوانات پایه
نرتعداد حیوانات پایه 
مادهتعداد حیوانات پایه 

90
1007

1y = Xb +Z1a +eمدل
2y = Xb +Z1a +Z3c + eلمد

= 3Cov (a,m)مدل 0y = Xb +Z1a + Z2m + e
4Cov (a,m)مدل ≠ 0y = Xb +Z1a + Z2m + e
= 5Cov (a,m)مدل 0y = Xb +Z1a + Z2m +Z3c + e
6Cov (a,m)مدل ≠ 0y = Xb +Z1a + Z2m +Z3c + e
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نتایج و بحث
ارائه شده 3خالصه آماري صفات مورد بررسی در جدول 

،با افزایش سن حیوانات،شودمیمالحظهاست. همانطور که
تواند به دالیل میکه یافته استتعداد رکوردها کاهش 

حذف حیوانات به دلیل کمبود وزن، (از جمله مختلف مدیریتی
حذف حیوانات بیمار، حذف حیوانات داراي فنوتیپ نامناسب و 

هاي صورت ویرایشیامرگ و میر ، هاي مازاد)یا فروش بره
گرفته باشد.

ضریب تغییرات یک صفت، معیاري براي بررسی میزان 
تغییرات آن صفت است. ضریب تغییرات صفات مورد بررسی 

12که تنوع فنوتیپی براي وزن بدن از تولد تا دهد نشان می
تواند به دلیل تعداد رکورد، ماهگی نسبتاً زیاد است. این امر می

ترکیب جنسی گله و اختالفات انفرادي باشد. به طور کلی 
یابد که مقدار ضریب تغییرات با افزایش سن حیوان کاهش می

) 7،13،14،34با نتایج اکثر مطالعات انجام گرفته مطابقت دارد (

حیوانات در طول زمان و که شاید یکی از دالیل آن حذف 
پذیري کمتر حیوانات از شرایط محیطی با افزایش سن و تأثیر

در نتیجه شباهت عملکردي بیشتر باشد.
هاي شال از زمان تولد تا بر اساس نتایج، وزن بره

ماهگی افزایش قابل 12شیرگیري و نیز از شیرگیري تا 
هاي نژاد دهد که برهاین امر نشان می.ي داشته استامالحظه

شال از ظرفیت باالیی براي رشد برخوردار هستند. به نظر 
اي در ایستگاه مورد نظر و نیز رسد که شرایط مناسب تغذیهمی

وجود مراتع غنی به ویژه در بهار و تابستان، از دالیل اصلی 
ت. بیگی ها در سنین مختلف بوده اسبهبود وزن بدن بره
ماهگی 12) اوزان تولد، شیرگیري و 8نصیري و همکاران (

و 8/21، 22/4گوسفند کردي شمال خراسان را به ترتیب 
کیلوگرم گزارش نمودند، این نتایج کمتر از مقادیر7/39

محاسبه شده در مطالعه حاضر بود.

بررسیتوصیفی صفات مورد آماره- 3جدول 
Table 3. Descriptive statistics of studied traits

وزن یکسالگیماهگی9وزن ماهگی6وزن وزن از شیرگیريوزن تولد
66906654666265996528تعداد رکوردها

kg(31/490/2013/3442/4746/60(میانگین
kg(92/046/392/321/428/4(انحراف معیار

kg(5/136/96/1806/3042(حداقل
kg(3/721/338/5071/648/78(حداکثر

34/2155/1648/1187/807/7(%)ضریب تغییرات

تولد و سن مادر تیپاثرات ثابت سال تولد بره، جنس بره، 
مورد بررسی در سطحهنگام زایش بر تمامی صفات 

)01/0P<(دار بوده است که با نتایج مطالعات دیگرروي معنی
اثر سال به ).21،24،29(نژادهاي مختلف، مطابقت دارد

، مدیریت و چگونگی پرورش هواییصورت تغییرات آب و
هابر عملکرد حیوانات تاثیر گذار مادران و میزان تغذیه بره

بعد از شیرگیري را تحت تاثیر است. نوع زایش به شدت اوزان
هاي تک قلو در رحم مادر و در هنگام زیرا بره،دهدقرار می

هاي چند قلو برهري نسبت بهتولد از وضعیت تغذیه بهت
داري بر برخوردارند. اثر جنس بره در هنگام تولد نیز اثر معنی

در هاي نربه طوري که بره،)>01/0P(ها داشتوزن  بره
داشتند. يماده در سنین مختلف وزن باالتريهامقایسه با بره

تواند به دلیل تفاوت در نوع و ترشح یاین تفاوت م
شود، باشد یسی که سبب رشد حیوانات مجنيهاهورمون

دار شدن اثر سن مادر برصفات رشد، احتماالً علت معنی). 10(
مربوط به رشد کامل دستگاه تناسلی، افزایش وزن بدن مادر 

). عالوه بر این، افزایش سن 34باشد (در سنین باالتر می
وده و به دلیل وجود شیر مؤثر بيتولیدمیش بر میزان شیر 

تحت تأثیر قرار پس از تولد يهاوزنتغذیه بره، يراکافی ب
.یابدیگرفته و افزایش م

ارائه 4در جدول صفات رشد پارامترهاي ژنتیکی برآورد
هاي مختلف با استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه مدل

از آزمون نسبت درستنمایی نشان داد که مدل مناسب برازش 
و براي سایر صفات 6مدل داده شده براي صفت وزن تولد

باشد. این نتایج بیانگر این حقیقت است که وزن می4مدل
حت تاثیر اثرات ژنتیکی مستقیم و داري تتولد بطور معنی

ادري، کوواریانس بین آنها و اثرات محیط دائمی مادري م
باشد. نتایج سایر تحقیقات انجام شده نیز موید این مطلب می

اي در صفات نبع تنوع قابل مالحظهاست که اثرات مادري م
. )27(شودمربوط به رشد در ابتداي دوره زندگی محسوب می

گزارش نموده اند که اگر اثرات مادري )27پاکدل و همکاران (
وجود داشته باشد ولی در مدل لحاظ نگردد این امر منجر به 

برآورد همچنین،خواهد شدپذیريبرآورد بیش از حد وراثت
هاي ژنتیکی منجر به کاهش پذیریدر ارزیابید وراثتبیش از ح

ها خواهد شد. دقت انتخاب و در نتیجه ارزیابی نا صحیح از دام
الزم به ذکر است که در بررسی اثرات مادري به ویژه در 
مواردي که این نوع اثرات بر اساس روبط برادر خواهران تنی 

ثرات ممکن است بخشی از ا)برآورد گردد (مثال در طیور
مادري با اثرات ناشی از غالبیت مخلوط شود. اما در گونه هایی 

کن است بر اساس نظیر گوسفند که روابط بین افراد گاها مم
بط تنی بین تنی برآورد گردد و اثري از روابرادر خواهران نا

در برآورد اثرات مادري اثرات ،شودیافت نمیخویشاوند افراد 
.)27(مودغالبیت نقشی ایفا نخواهند ن

میزان واریانس افزایشی مستقیم، واریانس افزایشی مادري، 
واریانس محیطی دائمی مادري، واریانس فنوتیپی، کوواریـانس  
بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مـادري و همبسـتگی ژنتیکـی    
افزایشی مستقیم و مادري براي صـفت وزن تولـد بـه ترتیـب     

ــ-99/0و -39/0، 80/0، 37/0، 15/0، 10/0 ــد. ب رآورد گردی
در این صفت کمتر از صـفات دیگـر   واریانس افزایشی مستقیم 

بیشتر بودن واریانس ژنتیکـی  تواند بدست آمد که دلیل آن می
مادري نسبت به واریـانس ژنتیـک افزایشـی مسـتقیم در ایـن      

واریانس ژنتیکـی مسـتقیم در تحقیـق صـمدي و     صفت باشد.
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روي گوسـفندان  ) بـر 28) و پاکدل و همکـاران ( 33همکاران (
و واریـانس ژنتیـک   04/0و 11/0زندي و کـردي بـه ترتیـب    

بـرآورد  11/0و 04/0مادري نیز توسط این محققین به ترتیب 
گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادري در تحقیق حاضـر  

برآورد گردید که در راستاي تحقیق پاکدل و همکـاران  -99/0
باشـد. ولـی ایـن    مـی ) -90/0) بر روي گوسفندان کردي (28(

) در گوسـفندان قـزل و   15ان (رمقدار توسط جسوري و همکـا 
) در گوســفندان زنــدي بــه ترتیــب 23محمــدي و همکــاران (

برآورد گردید که کمتر از نتایج تحقیق حاضر -47/0و -11/0
نشان داده شده است که همبستگی ژنتیکی منفی بین باشد.می

حاصـل وجـود   آثار ژنتیـک مسـتقیم و مـادري ممکـن اسـت     
توانـد  گونیسم و اثر متقابل بین حیوان نر و سال بوده و مـی آنتا

). تـوش و کمـپ   19توسط ساختار داده تحت تاثیر قرار گیرد (
هـاي  ) پیشنهاد کردند که آنتاگونیسم موجود بـین آثـار ژن  35(

فرد بر صفات رشد و آثار مـادر بـراي توانـایی مـادري ممکـن      
براي حد بهینه حد واسط باشد.است به واسطه انتخاب طبیعی 

ــی  ــان م ــایج نش ــریب    نت ــدار ض ــرین مق ــه کمت ــد ک ده
پـذیري مربـوط بـه وزن تولـد بـود کـه بـا برآوردهـاي         وراثت
پذیري مستقیم گزارش شـده در سـایر نژادهـا مطابقـت     وراثت
، )1عباسـی و همکـاران (  ،)8(بیگی نصیري و همکـاران  دارد.

وزن تولـد را در  سـتقیم  مپـذیري  توراث)32(ساقی و شهدادي
بـه ترتیـب   و کـردي  کردي شمال خراسان، بلوچی گوسفندان 

در راسـتاي تحقیـق   که گزارش نمودند12/0و 0/ 12،  15/0
و شـکرالهی و  )14(جلیل سرقل و همکاران اما.باشدمیاخیر

و )15)، جسوري و همکـاران ( 3عزیزي و همکاران ()34بانه (
وزن تولد را در مستقیمپذیريوراثت)23محمدي و همکاران (

برابر بــا  ترتیب به ، زل، قزل و زنديعربیبلوچی،گوسفندان
ــد24/0و 22/0، 67/0، 062/0،42/0 ــزارش نمودن ــه در گ ک

وراثت پذیري مادري وزن .باشدراستاي نتایج تحقیق اخیر نمی
توسـط ایـن مقـدار   .بـرآورد شـد  01/0در تحقیـق اخیـر   تولد 

ـ  جلیـل سـرقل و   ،)34(در گوسـفندان عربـی  هشکرالهی و بان
)37(زمانی و سفید خانی،)14(در گوسفندان بلوچیهمکاران

در گوسـفندان  ) 32(سـاقی و شـهدادي  ، در گوسفندان مهربان
بــه در گوســفندان زل ) 3و عزیــزي و همکــاران ( کــردي 
.گــــزارش شــــد16/0و 15/0، 04/0، 02/0،09/0ترتیــــب

دهـد کــه انتخـاب   یفت نشـان مـپایین این صـيپذیروراثت
در رانــدمان تولیــد   یتوجهبر آن، بهبود قابلیمستقیم مبتن

ــاد نمــ   ــت ایج ــن جمعی ــدیدر ای ــدار   .کن ــودن مق ــایین ب پ
وزن تولد نسبت به اوزان بعدي ممکن اسـت بـه   پذیريوراثت

هـاي گلـه   هرگـاه قـوچ  ها باشد چرا کهدلیل خویشاوندي قوچ
دي باشــند (برادران تنی یا ناتنی)، اینداراي رابطۀ خویشــاون

هــا شــده و امــر ســبب پــایین آمــدن واریــانس بــین خــانواده 
). همچنـین در مـورد وزن   10آیـد ( مـی پذیري نیز پایینوراثت

شـودو واریـانس ژنتیکـی    تولد اهمیت آثار مادري مشخص می
باشد کـه باعـث   فنوتیپی حیوان میمادري قسمتی از واریانس

.)17(شودس افزایشی حیوان میکاهش واریان
بر اساستواند ) به واسطه مادر میC2اثر محیطی دائمی (

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

با توجه به بهترین مدل براي صفات ). 20،21داده شود (
محیطی دائمی مادر فقط بر وزن تولد اثرگذار مختلف، واریانس

که همان نسبت واریانس محیطی دائمی مادر به C2بود و 
برآورد شد. این 04/0واریانس فنوتیپی است، براي وزن تولد 

)، 14در دامنه گزارشات جلیل سر قل و همکاران (تقریبامیزان 
زمانی و و ) 34شکرالهی و بانه (، )31(صفري و همکاران

در گوسفندان بلوچی، لري بختیاري، که ) 37(فید خانیس
برآورد 04/0و  06/0،01/0، 09/0به ترتیب عربی و مهربان 

)، جسوري و همکاران 3ولی عزیزي و همکاران (باشد.شد، می
) این پارامتر را در گوسفندان 23) و محمدي و همکاران (15(

برآورد 13/0و 18/0، 26/0قزل و زندي به ترتیب زل، 
باشد.نمودند که بیشتر از تحقیق حاضرمی

میزان واریانس افزایشی مستقیم، در تحقیق حاضر 
واریانس فنوتیپی، کوواریانس بین واریانس افزایشی مادري،

ژنتیک افزایشی مستقیم و مادري و همبستگی ژنتیکی 
به شیرگیريافزایشی مستقیم و مادري براي صفت وزن 

برآورد گردید. -93/0و -96/5،13/2، 51/1، 43/3ترتیب 
) 33واریانس ژنتیکی مستقیم در تحقیق صمدي و همکاران (

) روي گوسفندان زندي و کردي به 28و پاکدل و همکاران (
و واریانس ژنتیک مادري نیز توسط این 23/4و 52/7ترتیب 

برآورد گردید. همبستگی 31/0و 74/0محققین به ترتیب 
) 15ي در تحقیق جسوري و همکاران (ژنتیکی مستقیم و مادر

) در گوسفندان 23در گوسفندان قزل و محمدي و همکاران (
برآورد گردید که کمتر از - 18/0و -73/0زندي به ترتیب 

باشد.نتایج تحقیق حاضر می
وزن از و مادري پذیري مستقیم تحقیق وراثتایندر

رگیري برآورد شد. وزن از شی25/0و 57/0به ترتیبشیرگیري
ترین صفات موثر بر درآمد اقتصادي دامداران بوده یکی از مهم

و بهبود آن یکی از اهداف اصالحی در این نژاد است. 
رسد پاسخ انتخاب براي وزن از بر اساس نتایج به نظر می

جلیل سرقل و . هاي این نژاد مناسب باشدشیرگیري در بره
)، 31همکاران (صفري و )34شکرالهی و بانه (،)14همکاران (

زمانی و )، 15)، جسوري و همکاران (23محمدي و همکاران (
پذیريوراثت)32(ساقی و شهدادي) و 37(سفید خانی

لري ،عربی،بلوچیگوسفندانر را دوزن شیرگیريمستقیم
، 12/0به ترتیب بختیاري، زندي، قزل، مهربان و کردي

پذیري توراثو 36/0و 48/0، 21/0، 26/0، 11/0، 38/0
، 10/0، 04/0،02/0مادري براي این صفت را به ترتیب 

پذیري گزارش نمودند. مقدار وراثت07/0و 06/0، 14/0، 11/0
وزن از شیرگیري در تحقیق حاضر باالتر از و مادري مستقیم 

در تواند تفاوت ها بدست آمد که علت آن میسایر گزارش
نوع نژاد و جمعیت ، هاتعداد رکورد،پذیريروش برآورد وراثت

طبق نتایج بدست آمده از آنجا که مقدار باشد.مورد بررسی
پذیري مادري براي وزن از شیرگیري نسبت به سایر وراثت

شود براي بهبود صفات باالتر برآورد شد، بنابراین پیشنهاد می
هاي شال عالوه بر انتخاب مستقیم، وزن از شیرگیري در بره

ت مادري نیز مدنظر قرار گیرد.انتخاب براي بهبود اثرا
میزان واریانس افزایشی مستقیم، واریانس افزایشی مادري، 
واریانس فنوتیپی، کوواریانس بین ژنتیک افزایشی مستقیم و 
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مادري و همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري براي 
،  27/9، 62/1، 83/4به ترتیب ماهگی نیز6صفت وزن 

گردید. واریانس ژنتیکی مستقیم در برآورد - 82/0و -31/2
) بر 28) و پاکدل و همکاران (33تحقیق صمدي و همکاران (

و 40/5و 45/2روي گوسفندان زندي و کردي به ترتیب 
واریانس ژنتیک مادري نیز توسط این محققین به ترتیب 

برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم و 43/0و 92/0
) در گوسفندان قزل 15کاران (مادري در تحقیق جسوري و هم

) در گوسفندان زندي به ترتیب 23و محمدي و همکاران (
برآورد گردید که کمتر از نتایج تحقیق حاضر - 63/0و -37/0
52/0ماهگی 6پذیري مستقیم وزن ثتامقدار ورباشد.می

پذیري محاسبه شده براي برآورد گردید. براساس مقدار وراثت
د که میزان پاسخ به انتخاب براساس رساین سن به نظر می

در حد قابل قبول یکی افزایشی مستقیم براي این صفتجز ژنت
پذیري مستقیم را در ) وراثت37(زمانی و سفید خانیباشد. 

برآورد نمودند که در راستاي تحقیق 54/0گوسفندان مهربان 
) در 31باشد. همچنین صفري و همکاران (حاضر می

) در 23اري، محمدي و همکاران (گوسفندان لري بختی
) در گوسفندان قزل 15گوسفندان زندي، جسوري و همکاران (

پذیري ) در گوسفندان کردي وراثت32(ساقی و شهداديو 
گزارش 31/0و 36/0، 30/0، 21/0مستقیم را به ترتیب 

جلیل سرقل و نمودند که با نتایج تحقیق اخیر مطابقت ندارد.
)، محمدي و همکاران 31، صفري و همکاران ()14همکاران (

) 32(ساقی و شهدادي) و 37(زمانی و سفید خانی) 23(
، را در گوسفندان بلوچیماهگی6وزن مادريپذیريوراثت

، 03/0، 04/0به ترتیب لري بختیاري، زندي، مهربان و کردي 
که در راستاي تحقیق گزارش نمودند05/0و 08/0، 03/0

.دباشاخیر نمی
میزان واریانس افزایشی بر اساس مطالعه انجام شده 

مستقیم، واریانس افزایشی مادري، واریانس فنوتیپی، 
کوواریانس بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادري و همبستگی 

ماهگی 9ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري براي صفت وزن 
برآورد-81/0و - 16/6،  92/14، 85/4، 79/11نیز به ترتیب 

گردید. واریانس ژنتیکی مستقیم در تحقیق صمدي و 
) بر روي گوسفندان 28) و پاکدل و همکاران (33همکاران (

و واریانس ژنتیک 03/1و 28/1زندي و کردي به ترتیب 
برآورد 32/0و 90/0مادري نیز توسط این محققین به ترتیب 

گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادري در تحقیق 
) در گوسفندان قزل و محمدي و 15مکاران (جسوري و ه

- 83/0و - 41/0) در گوسفندان زندي به ترتیب 23همکاران (
) در 23محمدي و همکاران (برآورد گردید که نتایج تحقیق 

و مادريپذیري مستقیموراثتباشد.حاضر میراستاي تحقیق 
برآورد گردید. 32/0و 79/0به ترتیبماهگی9براي وزن 
)، 23، محمدي و همکاران ()14ل و همکاران (جلیل سرق

ساقی و ) و 37(زمانی و سفید خانی)، 15جسوري و همکاران (
وزن نه ماهگی را در مستقیم پذیري وراثت)32(شهدادي

به ترتیب، زندي، قزل، مهربان و کرديگوسفندان بلوچی
پذیري مادري این و وراثت21/0و 70/0، 37/0، 33/0، 21/0

05/0و 04/0، 13/0، 02/0، 01/0ترتیب برابر با صفت را به 

مستقیم و مادري پذیري گزارش نمودند. بنابراین، مقدار وراثت
هاي قبلی وزن نه ماهگی درپژوهش حاضر بیشتر از پژوهش

باشد.می
میزان واریانس افزایشی مستقیم، واریانس افزایشی مادري، 

شی مستقیم و واریانس فنوتیپی، کوواریانس بین ژنتیک افزای
مادري و همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري براي 

،  24/15، 93/3، 25/11به ترتیب یکسالگیصفت وزن 
برآورد گردید. واریانس ژنتیکی مستقیم در - 77/0و -14/5

بر روي گوسفندان زندي )33تحقیق صمدي و همکاران (
برآورد گردید. 60/1و واریانس ژنتیک مادري 48/1
بستگی ژنتیکی مستقیم و مادري در تحقیق جسوري و هم

) 23) در گوسفندان قزل و محمدي و همکاران (15همکاران (
برآورد گردید-72/0و - 38/0در گوسفندان زندي به ترتیب 

) با نتایج تحقیق حاضر 23که نتایج محمدي و همکاران (
وزن و مادري پذیري مستقیم مقدار وراثت.مطابقت دارد

جلیل سرقل برآورد گردید. 25/0و 73/0به ترتیب یکسالگی
)، جسوري و 23)، محمدي و همکاران (14و همکاران (

ساقی و شهدادي) و 37(زمانی و سفید خانی)، 15همکاران (
گوسفندان را در یکسالگیپذیري مستقیم وزن وراثت) 32(

، 28/0، 17/0بلوچی، زندي، قزل، مهربان و کردي به ترتیب 
پذیري مادري این صفت را به و وراثت19/0و 14/0، 39/0

باال گزارش نمودند.04/0و 14/0، 11/0، 04/0، 02/0ترتیب 
دهنـده افـزایش پذیري براي این صفت نشانبودن وراثت

کـارآیی ژنتیکی انتخاب است، زیرا ارزش اصالحی حقیقـی 
حیـوان بـا صـحت بیشتري به وسیله فنوتیپ وي بیان 

تواند پذیري میدد. از دالیـل بـاال بـودن وراثتگـرمـی
افزایش بیان ژنهایی باشد که آثار افزایشی بـر وزن بدن دارند 

توانـد کـاهش واریـانس ناشـی از آثـار مادري و همچنین می
).30نسـبت بـه واریـانس ژنتیکـی مسـتقیم حیـوان باشـد (

ي اصالح نژاد هاماهگی در برنامه12معموال وزن بدن در سن 
شود چرا کهبهبود این صفت منجر به گوسفند استفاده نمی

هاي برهافزایش میزان خوراك مصرفی جهت نگهداري 
.)34(شودها میجایگزین و میش

پذیري مستقیم، با افزایش سن در تحقیق حاضر وراثت
بطوریکه بیشترین مقدار وراثت پذیري روند صعودي دارد
اهگی و کمترین مقدار وراثت پذیري م9مستقیم براي وزن 

و این به دلیل افزایش مستقیم براي وزن تولد برآورد گردید
بر رشد هایی با منشا ژنتیکی افزایشی مستقیم بروز تاثیر ژن

) مطابقت دارد. همچنین 25ندایی (باشد که با گزارشدام می
پذیري مادري نیز با افزایش سن روند افزایشی داشته وراثت

ماهگی و کمترین 9ریکه بیشترین مقدار آن براي وزن بطو
مقدار آن براي وزن تولد برآورد گردید ولی مقدار آن از 

دهد که باشد، این نشان میپذیري مستقیم کمتر میوراثت
خود حیوان قرار ژنوتیپصفات رشد بیشتر تحت تاثیر 

د گیرند. تغییرات واریانس فنوتیپی نیز با افزایش سن، رونمی
روزگی به بیشترین مقدار خود360صعودي داشته و در سن 

رسیده است که این روند افزایشی، بیانگر این نکته )24/15(
شده و دام است که با افزایش سن، اثرات محیطی بیشتر

ر محیطی قرار گرفته است و همچنین بیشتر تحت شرایط متغی
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واریانس د. یاببا افزایش میانگین، واریانس نیز افزایش می
ژنتیکی افزایشی مستقیم نیز با افزایش سن روند افزایشی 

) 10/0به طوري که کمترین مقدار مربوط به وزن تولد (داشت
اما ) بود79/11ماهگی (9و بیشترین مقدار مربوط به وزن 

که مشابه واریانس ژنتیکی مادري از روند خاصی پیروي نکرد
)34شکرالهی و بانه () و14سرقل و همکاران (جلیلهاي یافته

همبستگی بین ژنتیک مستقیم و مادري در تمامی هستند.
به طوریکه منفی بدست آمدبسیار باال و صفات مورد بررسی 

و کمترین )-99/0(براي صفت وزن تولدهمبستگیبیشترین 
برآورد گردید که با )- 77/0(براي وزن یکسالگیهمبستگی 

مطابقت ) 18(یدا و همکارانلو ) 34نتایج شکرالهی و بانه (
را دلیلی يگران مناسب نبودن مدل آمارپژوهشازی برخ. دارد

افزایشی مسقیم و بر برآورد همبستگی منفی و باال بین ژنتیک
برخی نیز دلیل این همبستگی )، 30اند (بیان نمودهيمادر

ها در بهتر گونهيمنفی و باال راعواملی همچون سازگار
يهادر طی نسليی به اثرات مادرتوجهطبیعت و بی

ها گذشته، عدم تعادل ناشی از پیوستگی اثرات پلیوتروپی ژن
).20اند (دانسته

نتایج این تحقیق در دامنه اکثر مطالعات قبلی به طور کلی
باشد و تفاوتهاي مشاهده شده در برخی مقاالت عمدتاً به می

ژنتیکی هاي موجود در برآوردهاي پارامترهايتفاوتدلیل
ها به دلیل وزن بدن در سنین مختلف، ماهیت متفاوت مدل

هاي نژادي، تفاوت تفاوتوجود یا عدم وجود عوامل مادري،
هاي ژنتیکی داخل جوامع و انواع ها، واریانسدر ساختار داده

هاي تفاوت در بیان ژن،هاي مورد استفادهها و مدلروش
لف و یا حذف برخی موثر بر صفات مورد بررسی در سنین مخت

پذیري مربوط به برآورد وراثت). 6باشد (میاز افراد جامعه 
دهد که در گوسفندان شال تنوع صفات مختلف نشان می

ژنتیکی کافی و در حد سایر نژادهاي گوسفند در ایران وجود 
هاي انتخاب توان به نتیجه بخش بودن برنامهدارد و می
امیدوار بود.

REMLهاي مختلف حیوانی در تجزیه تک صفتی با استفاده از اي واریانس و کوواریانس برآورد شده با مدلهمولفه- 4جدول 
Table 4. Components of (co)variance estimated by different animal models in single-trait analysis using REML

aمدلصفت
2ϬϬm

2Ϭc
2Ϭe

2ϬamϬp
2Ha

2Hm
2C2ramLog liklihood

وزن تولد

172/0 - -74/0 -80/001/0±09/0 - - -814/2621 -
265/0 -27/070/0 -80/001/0±08/0 -01/0±03/0 -981/2616 -
370/081/0 -72/0 -80/001/0±08/001/0±01/0 - -286/2621 -
410/036/0 -70/040/0 -80/002/0±12/002/0±04/0 -66/0 -264/2618 -
565/014/027/070/0 -80/001/0±08/001/0±00/001/0±03/0 -983/2616 -
6*10/015/037/068/039/0 -80/002/0±13/001/0±01/001/0±04/099/0 -318/2612 -

3وزن 
ماهگی

159/1 - -20/4 -80/502/0±27/0 - - -774/8992 -
257/1 -10/012/4 -80/502/0±27/0 -01/0±01/0 -603/8991 -
356/110/0 -14/4 -81/502/0±27/001/0±01/0 - -585/8991 -
4*43/351/1 -15/313/2 -96/505/0±57/002/0±25/0 -93/0 -932/8918 -
556/160/063/012/4 -81/502/0±26/001/0±01/001/0±01/0 -364/8991 -
643/338/110/013/309/2 -96/505/0±57/003/0±23/001/0±01/096/0 -525/8918 -

6وزن 
ماهکی

158/2 - -45/6 -04/902/0±28/0 - - -908/10462 -
258/2 -74/045/6 -04/902/0±28/0 -01/0±00/0 -908/10462 -
344/221/0 -38/6 -04/902/0±27/001/0±02/0 - -045/10460 -
4*83/41.62 -12/531/2 -27/905/0±52/002/0±17/0 -82/0 -267/10422 -
544/221/010/038/6 -04/902/0±27/001/0±02/001/0±00/0 -045/10460 -
684/462/117/012/531/2 -27/905/0±52/003/0±17/001/0±00/082/0 -267/10422 -

9وزن 
ماهگی

116/7 - -67/7 -84/1402/0±48/0 - - -467/11725 -
273/6 -94/018/7 -86/1402/0±45/0 -01/0±06/0 -478/11709 -
365/659/1 -95/6 -10/1502/0±43/001/0±10/0 - -989/11671 -
4*79/1185/4 -44/416/6 -92/1404/0±79/002/0±32/0 -81/0 -771/11569 -
556/659/157/094/6 -11/1502/0±43/002/0±10/001/0±00/0 -989/11671 -
677/1185/439/044/416/6 -91/1404/0±79/003/0±32/001/0±00/081/0 -771/11569 -

وزن 
یکسالگی

131/7 - -76/7 -07/1502/0±48/0 - - -743/11648 -
201/7 -52/053/7 -06/1502/0±46/0 -01/0±03/0 -607/11644 -
371/606/1 -41/7 -20/1503/0±44/001/0±07/0 - -509/11627 -
4*25/1193/3 -19/514/5 -24/1505/0±73/002/0±25/0 -77/0 -312/11568 -
571/606/114/041/7 -20/1503/0±44/002/0±07/001/0±00/0 -510/11627 -
625/1193/370/019/514/5 -24/1505/0±73/003/0±25/001/0±00/077/0 -312/11568 -

2Ϭa ،واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم:m
2Ϭ ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادري:c

2Ϭ ،واریانس محیطی دائمی مادري:e
2Ϭ ،واریانس باقیمانده:Ϭam ،کوواریانس بین ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري:p

2Ϭ ،واریانس فنوتیپی:
2ha: ،2وراثت پذیري ژنتیکی افزایشی مستقیمhm ،وراثت پذیري مادري:C2 ،نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنوتیپی:ram همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري و:logلگاریتم درستنمایی:
مدل انتخابی:*
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Abstract
The objective of this study was to investigate genetic and phenotypic parameters of body

weight of shall lambs in different ages. Records of growth traits obtained from 6,692 lambs
(progeny of 195 rams and 1,288 ewes) were used. The records of birth weight, BW (6,690
records), 3-month weight, W3 (6,654 records), 6- month weight, W6 (6,662 records), 9-month
weight, W9 (6,599 records) and 12-month weight, W12 (6,528 records) collected between 1997
and 2013 in Shal Breeding Station in Ghazvin province were used. Genetic parameters were
estimated applying restricted maximum likelihood method fitting an animal model using
WOMBAT program. Test of significance for the fixed effects was carried out using SAS 9.2
software. The mean ± standard deviation of BW, W3, W6, W9 and W12 were 4.31±0.92,
20.90±3.46, 34.13±3.92, 47.42±4.21, and 60.46±4.28 kg, respectively. Direct heritability
estimates were 0.13±0.02, 0.57±0.05, 0.52±0.05, 0.79±0.04 and 0.73±0.05 for BW, W3, W6,
W9 and W12 respectively. The highest maternal heritability was estimated for W9 (0.32±0.02).

Keywords: Growth traits, Genetic parameters, Heritability, Shall sheep, Variance components
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