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چکیده
هـا  ي حاضر با هدف برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند ایرانی نژاد مغانی اسـت. مجمـوع کـل داده   مطالعه

یـک  رأس گوسفند ماده در 3203رأس گوسفند نر و 499نتاج و از 3702رکورد مربوط به صفات بیومتریک است که از 15115
گاه پرورش و اصالح نژاد جعفر آبـاد مغـان جمـع آوري شـده اسـت. اجـزاي واریـانس و        ) از ایست1375-1390(هسال15دوره 

بـرآورد  WOMBATافـزار  با اسـتفاده از نـرم  ) و REMELپارامترهاي ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (
ي صـفات بـه   ) انجام شد. همـه AIC(گردید. پس از برآزش شش مدل، انتخاب بهترین مدل بر اساس شاخص اطالعات آکائیک

با استفاده از بهترین مدل برآزش یافته .توسط سال تولد، جنس بره و نوع تولد تحت تأثیر قرار گرفتند)P>01/0(داري طور معنی
تیـب  پذیري مستقیم براي صفات ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل، طـول بـدن، دور سـینه و دور ران بـه تر    براي هر صفت، وراثت

-55/0برآورد گردید. با استفاده از تجزیه و تحلیل دو صفتی، همبستگی ژنتیکـی افزایشـی از   37/0و 11/0، 16/0، 04/0، 10/0
بـرآورد پارامترهـاي ژنتیکـی مخصوصـا     (بین ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از کپل) برآورد گردید.99/0تا(بین طول بدن و دور ران) 

توان به نتیجـه  وراثت پذیري مربوط به صفات بیومتریک نشان داد که در گوسفند نژاد مغانی تنوع ژنتیکی کافی وجود دارد قلذا می
خصـوص نژادهـاي   تواند به عنوان الگویی براي سایر نژادها به هاي اصالحی امیدوار بود. نتایج مطالعه حاضر میبخش بودن برنامه

ایرانی که برنامه مدیریتی مشابه با ایستگاه اصالح نژاد مغانی دار دارند باشد.

پذیري، همبستگی ژنتیکی، صفات بیومتریک، گوسفند نژاد مغانیکلیدي: وراثتهايواژه

مقدمه
میلیون رأس در میان 5/5گوسفند نژاد مغانی با جمعیت 

ترین نژادهاي گوشتی کشور گوسفندان ایرانی یکی از مهم
هاي قاومت و ظرفیت تولید برهاست که از لحاظ اندازه بدن، م

ورش صلی پرف اهد). البته 7سنگین وزن شناخته شده است (
ستیابی به اي دبرا لذاست شتتولید گوان یردر اگوسفند 
یک ان غلب به عنواشد ت رصفا، تولید گوشتن ندمارابیشینه 

تولید گوشت ن ندماد راجهت بهبوب نتخااي امناسب برر معیا
شد سریع سبب ). ر19میباشد (انهشگروتوجه پژرد مو

اي مناسب بروزن سن کمتر به ان در که گوسفندد میشو
ز ها نیاني آبندوارپراي بري کمترن مات زمده و سیدر رکشتا

ن یکی از بداز میان صفات اقتصادي گوسفند وزن ). 24باشد (
ح صالاز اصلی ف اهدت بوده و نااحیوب نتخامهمترین آنها در ا

داراي ارزش ست که اصفاتی د بهبواي برشتالت، نااحیواد نژ
به ت نااحیودر بدنی ي هايگیرازهندا). 19هستند (دي قتصاا

د، میگیرار قرده ستفارد امون بدوزن تخمین ر منظو
نی به سهولت ت وزصفاي گیرازهندامعی که اجوص در بهخصو
یستسنجیت زصفاي گیرازهند). ا29،28نیست (م نجااقابل 

در کشی ل وزنمعموروش بهنسبت ن، ي وزگیرازهندر اکنادر 
ي یی بیشتررآکااز یا یک جامعه د یک فرت شناسایی خصوصیا

وت توصیف تفااي یستسنجی برت زصفاو ست ردار ابرخو
از همچنین توصیف حالتی و هلی مختلف ت انااحیودر ها ادنژ

گیري ابعاد بدن از اندازه.)7شوند (ده میستفااترکیب بدنی 
تر یک فرد بندي وزن و توصیف کاملههاي مرسوم رتبروش

گیري یا جامعه است و با استفاده از معیارهاي اندازه
زود هنگام و دیر دهندگان قادر به شناسایی حیواناتپرورش

هاي متفاوت هستند، این روش بلوغ با اندازههنگام در هنگام
براي تشخیص حیوانات مناسب در مراحل قبل از رشد براي 

بندي بالغ حیوانات مفید خواهد بود، رتبهبینییشانتخاب و پ
گیري ابعاد بدن نه تنها به عنوان یک شاخص براي اندازه

کمک به پرورش دهندگان براي ارزیابی حیوانات است بلکه 
هاي تواند به عنوان شاخص عملکردي در تولید فرآوردهمی

).9دامی مورد استفاده قرار گیرد (
یومتریک در نژادهاي دیگري هم آنالیز ژنتیکی صفات ب

اي بر روي گوسفندان ماکویی  صورت گرفته است. در مطالعه
ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از پذیري مستقیم براي صفات وراثت

، 24/0، 20/0کپل، طول بدن، دور سینه و دور ران به ترتیب 
در حد متوسط به باال بود برآورد شد که 02/0و 11/0، 10/0

) 99/0به 25/0همبستگی ژنتیکی افزایش باالیی (و همچنین
). این صفات در 10در میان صفات مورد مطالعه مشاهده شد (

بره یانکاسا هم مورد بررسی گرفت، در این مطالعه دور سینه 
بینی وزن بدن در برنامه انتخاب صورت معیار خوبی براي پیش

کویی، اي دیگر هم بر روي گوسفند ما). در مطالعه29گرفت (
)  نشان داد که بهبود 99/0به 15/0همبستگی بین ابعاد بدن (

ژن مشترك در یک صفت باعث بهبود صفت دیگر در برنامه 
).1گردد (انتخاب می

هدف از این پژوهش برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات 
ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل، طول بدن، دور سینه و دور 

هاي ژنتیکی و دیگر برآورد همبستگیران است، از طرف 
فنوتیپی بین صفات مورد مطالعه در گوسفند نژاد مغانی است. 

تواند به امکان سنجی پیشرفت ژنتیکی ناشی ا میاین برآورده
صفات مورد نیاز از انتخاب ژنتیکی در گله کمک کرده و تعداد 

کند.در برنامه اصالحی را مشخص می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
ي خرداد ماه تا اوایل هاي مورد بررسی از نیمهتمام گله

ي کوچ بین برند. در فاصلهمهر ماه در ییالقات به سر می
تا یک ماه به طول 15مناطق ییالقی و قشالقی که حدود 

اخر کنند، معموال در اوانجامد از پس چر مراتع استفاده میمی
در قشالقات عالوه بر پس .شوندآبان در قشالقات مستقر می

ها در زمان زایش استفاده چر مراتع از تغذیه دستی براي میش
در خالل مدتی که گوسفندان در آغل نگهداري و شود می
شوند معموال کمتر از حد استاندارد و بعضا در حد نگهداري می

ها در لی در گلهشوند. برنامه همزمان سازي فحتغذیه می
گیري در شود. فصل جفتاواسط فروردین ماه انجام می

ي تابستان به طول شود و تا نیمهي بهار آغاز مینیمه
انجامد. تعداد دفعات زایش در گله ایستگاه پرورش و می

هاي مردمی دو اصالح نژاد مغان یک بار در سال ولی در گله
ها در اوایل پاییز و یشپذیرد و معموال زابار در سال صورت می

روز همراه 15تا 10ها حدود شود که برهاوایل بهار انجام می
مادر هستند و سپس از مادر جدا شده و هر روز در دو وعده 

شوند.وردن شیر نزد مادر آورده میبراي خ
ها از ایستگاه پرورش گوسفند جعفر آباد در این پژوهش داده

اند. هدف آوري شدهجمع1390ا ت1375مغان از سال 
تأسیس این ایستگاه بهبود عملکرد گوسفندان مغانی است. 

صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل، 
ارتفاعگیرياندازهطول بدن، دور سینه و دور ران است. براي

دادهقرارصافسطحیکدرحیوانکپلازارتفاعوجدوگاهاز
بهشبیهمخصوصابزاریکازیريرکوردگبرايوشده

استثابتبازويیکومتحركبازويیکدارايکهکولیس
درمتحركبازويوبودهمدرجثابتبازويشودمیاستفاده
دور بدن،طولمانندصفاتیبراي. کندمیحرکتآنراستاي

ازارتفاع. گرددمیاستفادهايپارچهمترازراندوروسینه
وبدنجلوییقسمتدرسانتیمتربهحیوانقدشاملجدوگاه
استبدنخلفیقسمتدرحیوانقدشاملکپلازارتفاع

پشتدرستسینهقفسهدوراندازهشاملدورسینه). 1شکل(
تاپشتمهرهاولینبینفاصلهبدنطولوجلوییپاهاي
پايراناندازهبهاشارهراندور. شودمیشاملرادمقاعده
وخرگوشیمفصلبینفاصلهمیانیقسمتستدرراست
.گیردمیبردررالگن

افزارهايها با استفاده از نرمسازي دادهویرایش و آماده
)18(0/9FoxPro وExcel صورت گرفت. همچنین فایل

مورد بررسی قرار CFC)26(افزارشجره با استفاده از نرم
نشان داده شده 1رسی در جدولگرفت. ساختار شجره مورد بر

است.

، دور رانLCدور سینه، ،HG،، طول بدنBL،، ارتفاع از کپلHR،، ارتفاع از جدوگاهHW-1شکل
Figure 1. HW, height at withers; HR, height at rump; BL, body length; HG: heart girth; LC, leg

circumference

وسفند مغانیي گساختار شجره- 1دولج
Table 1. Pedigree structure of Moghani sheep

تعداد
13047تعداد کل افراد شجره

1200هاي همخونتعداد کل دام
499هاي نرتعداد کل دام

3203هاي مادهتعدا کل دام
3702هایی داراي نتاجتعداد دام
9345هاي بدون نتاجتعداد دام

3046هاي پایهتعداد دام
8414هایی که پدر و مادر آنها شناخته شده استتعدا دام

10221/2میانگین اندازه خویشاوندي
6بیشترین اندازه خویشاوندي
2کمترین اندازه خویشاوندي
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افـزار  دار بودن اثرات ثابت بـا اسـتفاده از نـرم   سطوح معنی
)27(1/9SASي و رویهGLM     مـورد آنـالیز و بررسـی قـرار

گرفت. اثرات ثابت شامل سال تولـد، جـنس بـره و نـوع     انجام 
د است. همچنین براي آزمون میـانگین حـداقل مربعـات از    تول

ها به منظـور  سازي دادهپس از آمادهآزمون دانکن استفاده شد. 

بـرآورد پارامترهـاي ژنتیکــی از شـش مــدل حیـوانی مختلــف     
)، براساس روش حـداکثر درسـتنمایی محـدود شـده     2(جدول

)REMLاز نرم (فزار اWOMBAT) 17انجام شد.(

هاي حیوانی برآزش شده براي تجزیه تحلیل صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانیمدل- 2دولج
Table 2. Animal models fitted for the analysis of biometric traits in Moghani sheep breed

، b،a،m،بردار مشاهدات براي هر صفتyدر جدول باال
pe وe به ترتیب بردار اثرات ثابت، اثرات ژنتیکی افزایشی

مستقیم، اثرات ژنتیک مادري، اثرات محیط دائمی مادري و 
هاي به ترتیب ماتریسX ،Za ،Zm،Zpe،اثرات باقیمانده است

رایب ثابت، اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، دهنده ضارتباط
اثرات ژنتیک مادري و اثرات محیط دائمی مادري به صفات 

همچنین انتخاب بهترین مدل بر اساس شاخص هستند.
بر پایه شاخص لگاریتم ، انجام شد) AICاطالعات آکائیک (

داري، مدلی بزرگترین درستنمایی پس از انجام آزمون معنی
بر پایه شود. ولی یتم را دارد انتخاب میکه بیشترین لگار
) بهترین مدل، مدلی است که کمترین AICشاخص آکائیک (

). برتري این شاخص نسبت به لگاریتم 3(مقدار را داشته باشد
بیشترین درستنمایی در شمار پارامترهاي به کار رفته در مدل 

شود:). آکائیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می8،3است (
pi2LogLi +2AIC=-،ه در آن کLogLiلگاریتم ،

پارامترهايشامل،pi،استام iبزرگترین درستنمایی  در مدل 
هاي ژنتیکی، به منظور برآورد همبستگیهر مدل است.

فنوتیپی و محیطی صفات از آنالیز دو صفته استفاده شده است.

و بحثایجنت
ت، انحراف معیار،  حداقل مربعامیانگیناثرات ثابت

ضریب تغییرات و اثر عوامل محیطی بر روي صفات 
خالصه شده است. 3بیومتریک در گوسفند مغانی در جدول 

تواند با ارزش نسبتا پایین ضریب تغییرات به جزء دور ران می
هاي کوچکی در میان جمعیتی از حیوانات، یکنواختی تفاوت

یط زیست محیطی، بیشتر صفات، تغییرات جزئی از جمله شرا
توان پاسخ بهتر به انتخاب و سایر عوامل ناشناخته را می

ضریب تغییرات کم براي صفات بیومتریک توضیح داد البته
).25،9،4در گزارشات سایر محققان هم گزارش شده است (

اثر سال تولد
داري صفات مورد مطالعه معنیاثر سال تولد بر روي همه

)05/0<P(بارندگی سالیانه، رطوبت و امل اقلیمیاست. عو)
کمیت و کیفیت علوفه مراتع)، مدیریت، تغذیه و بیماري در 

باشد. سال تولد از طریق هاي مختلف متغیر میطی سال
تفاوت در شرایط اقلیمی، محیطی و مدیریتی سبب نوسانات و 

شود. به طوري که تغییر در ابعاد بدن در سنین مختلف می

یزان رطوبت و دماي محیط به طور مستقیم بر تغییرات در م
تغذیه و چرا در مرتع و در نتیجه افزایش یا کاهش ابعاد بدن 

جعفري ). این نتایج بسیار شبیه به گزارش 22بره تأثیر دارد (
.است) 9(هاشمیو 

اثر جنس بره
اثر جنس بره بر روي همه صفات مورد مطالعه به جزء 

دهد نشان می3است. جدول ) P>001/0(داردور سینه معنی
هاي ماده است. تفاوت هاي نر بزرگتر از برهکه ابعاد بدن بره

تواند به دلیل تفاوت ابعاد بدن در دو جنس نر و ماده می
هاي هاي جنسی و احتماال تفاوت در وجود جایگاهکروموزوم

فیزیولوژیکی و تفاوت در نوع ترشد، خصوصیابه ژنی مربوط 
هاي جنسی که سبب ها، به خصوص هورمونهورمونترشح

به طوري که هورمون استروژن .شوند، باشدرشد حیوانات می
هاي دراز در جنس ماده، اثر روي رشد استخوان

تواند یکی از دالیلی باشد که اي دارد که میمحدودکننده
تر نسبت به جنس نر ي کوچکمعموال جنس ماده داراي جثه

یگر ترشح هورمون تستسترون در جنس نر . از طرف داست
تواند به رشد استخوانی و به تبع آن افزایش اندازه و ابعاد می

)، 13). کننه و همکاران (2(بدن در جنس مذکور کمک کند
) اثر جنسیت را بر روي صفات 9جعفري و هاشمی (

دار گزارش نمودند که با نتایج این تحقیق بیومتریک معنی
.مطابقت دارد

اثر تیپ تولد
داري صفات مورد مطالعه معنیاثر تیپ تولد بر روي همه

)001/0<P(قلو متولد شده در مقایسه با هاي تکاست. بره
قلو متولد شده، ابعاد بدنی بزرگتري هاي دوقلو و سهبره

قلو و دوقلو تا حدودي هاي تکداشتند. تفاوت ابعاد بدن بره
و ظرفیت آن براي رشد و نمو به شرایط محیطی داخل رحم 

هاي دوقلو، ناکافی بودن قلو در مقایسه با برههاي تکبره
ها در طول دوره میزان مواد غذایی در دسترس براي دوقلو

آبستنی، تفاوت در رفتار مادرانه و توانایی پرورش بره توسط 
د بین ل). تفاوت ابعاد بدن پس از تو11باشد (میش مربوط می

تواند به علت رقابت و محدویت قلو میلو و دوقهاي تکبره
هاي دوقلو باشد که باعث تفاوت در ابعاد در شیر خوردن بره

ماندال و ). این نتایج با گزارش23شود (ها میبرهنبد
.مطابقت دارد) 14همکاران (

مدلوجود یا عدم وجود کواریانس مستقیم و مادري شماره مدل
1-

2-

3
4
5
6
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خطاي اشتباه) صفات بیومتریک در گوسفند مغانی±حداقل مربعات (میانگین-3جدول
Table 3. Least squares mean (±standard error) of biometric traits in Moghani sheep

تعداد 
دور راندور سینهطول بدنارتفاع از کپلارتفاع از جدوگاهرکورد

0/29±9/854/5±2/502/8±7/696/4±8/692/4±1/4-میانگین کل
815/828011054-ماکزیمم
5658326210-مینیمم
%CV-43/552/577/827/831/16

***ns*********-جنس برهاثر ثابت جنس

1346a3/4±4/70a2/4±8/70a0/5±4/50a0/8±4/85a2/4±9/29نر
1665b0/4±3/69b0/4±8/68b3/4±1/50a4/8±4/86b1/6±2/28ماده

اثر ثابت نوع 
تولد

***************-نوع تولد

2111a0/4±1/70a1/4±0/70a6/4±4/50a4/8±3/86a3/5±2/29تک قلو
883a3/4±1/69a3/4±8/68a5/4±7/49a9/7±2/85a5/5±4/28دو قلو
17b3/3±5/67b3/3±0/67b9/3±4/49b2/8±0/81b1/5±7/26سه قلو

-90سال تولداثر ثابت سال
75

*************

خل هاي دامیانگین،، درصد ضریب تغییراتCV،دار بودن آماري استدهنده عدم معنی، نشانP ،001/0<P،ns>05/0داري در سطح احتمال  به ترتیب سطوح معنی: ***و *
دار دارند.هر گروه، به جزء آنهایی که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري با هم اختالف معنی

پذیريتثبرآورد ورا
پس از برآزش هر یک از شش مدل حیوانی ارائه شده 

بهترین انتخابي صفات، همانگونه که گفته شدبراي همه
عالوه صورت گرفت،)AICمدل با کمک شاخص آکائیک (

بر شاخص آکائیک بیشترین میزان لگاریتم درستنمایی 
)Max log likelihood( براي هر یک از شش مدل برآزش

نشان داده شده 4شده براي صفات مورد بررسی در جدول 
است. بر اساس نتایج شاخص آکائیک در گوسفندان مغانی، 

محیطومادريمستقیم،ژنتیکیواریانس5شمارهجدول
نشانبیومتریکصفاتبرايراباالییتقریباًمادريدائمی

سایربررسیاهمیتحاضرمطالعههايیافتهنتایج. دهدمی
نشانرامستقیمژنتیکیواریانسکناردرتصادفیاثرات

تحتسینهدوروجدوگاهازارتفاعمانندصفاتی. دهدمی
راتاثسایروبودهحیوانخودمستقیمژنتیکدارمعنیتأثیر

اینفنوتیپیواریانستغییردرداريمعنینقشتصادفی
ژنتیکدارمعنیتأثیرتحتکپلازارتفاع. ندارندصفات

نشانآکائیک آزموننتایجوبودهمادريومستقیمافزایشی
اثرمادريومستقیمژنتیکبینکوواریانسدهدمی

طول. نداردصفتاینفنوتیپیواریانستغییردرداريمعنی
ازمتأثربیومتریکصفاتازدیگریکیبه عنوانبدن

بینمادريرابطهپستانی،شرایطرحم،اندازهچونعواملی

تعبیرمادريدائمیمحیطتصادفیاثربهکهبودهبرهومادر
مادري،دائمیمحیطازمتأثرراندورباالخره. گرددمی

ومستقیمافزایشیژنتیکومادريافزایشیژنتیک
.باشدمیمادريومستقیمژنتیکبینکوواریانس

نتایج برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات بیومتریک با 
5توجه به نوع مدل انتخاب شده براي هر صفت در جدول 

شود در گوسفند آورده شده است. همانگونه که دیده می
دوگاه، ارتفاع پذیري مستقیم صفات ارتفاع از جمغانی، وراثت

، 10/0از کپل، طول بدن، دور سینه و دور ران به ترتیب 
به دست آمد. 37/0و 11/0، 16/0، 04/0

پذیري ) در گوسفند ماکویی وراثت9جعفري و هاشمی (
مستقیم ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل، طول بدن، دور 

و 11/0، 10/0، 24/0، 20/0سینه و دور ران را به ترتیب 
) 1گزارش کردند. عباسی و غفوري کسبی (02/0

پذیري مستقیم صفات ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل، وراثت
، 17/0طول بدن و دور سینه در گوسفند ماکویی را به ترتیب 

برآورد کردند. 21/0و 11/0، 17/0
) در گوسفند مظفرنگاري 14همچنین ماندال و همکاران (

ارتفاع از جدوگاه، طول بدن و دور پذیري مستقیم وراثت
گزارش کردند. 24/0و 14/0، 19/0سینه را به ترتیب 
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*براي صفات بیومتریکAICهاي برآزش شده، لگاریتم بیشترین درستنمایی و شاخص مدل- 4جدول

Table 4. Fitted models, logarithm of the maximum likelihood and AIC index for biometric traits*

AICMax log likelihoodبهترین مدلصفت

145/10738225/5367 -
238/1074369/5368 -

- 3014/10741507/5367ارتفاع از جدوگاه
4004/10743502/5367 -
5014/10743507/5367 -
6004/10745502/5367 -

161/10821305/5408 -
2666/10819833/5406 -

- 3974/10816487/5405ارتفاع از کپل
4972/10816486/5404 -
5972/10816486/5404 -
6536/10822268/5406 -

1082/11114041/5555 -
2578/11113789/5553 -

- 3586/11113793/5553طول بدن
4232/11115616/5553 -
5582/11115791/5553 -
6234/11117617/5553 -

199/13241995/6618 -
2756/13337878/6665 -

- 3734/13336367/6665دور سینه
4838/13336419/6664 -
5934/13343967/6667 -
6642/13344321/6667 -

1284/10607642/5301 -
2466/10597733/5295 -

- 3468/10597734/5295دور ران
435/8652175/4322 -
5908/14299954/7145 -
6352/8621676/4305 -

سطر پر رنگ نماد بهترین مدل است:*

که شامل واریانس محیط دائمی مادري 6و 2در مدل 
به واریانس فنوتیپی است اثرات محیط دائمی مادري بر روي 

درصد) است که با 1تا 0دار (صفات مورد مطالعه غیر معنی
) بر روي گوسفندان این نژاد 9و هاشمی (نتیجه جعفري 
همخوانی دارد.

که شامل اثرات ژنتیکی مادري است تنها 6و 4در مدل 
شود، رشد و درصد از تغییرات تصادفی را شامل می14تا 7

تکامل جنین بستگی به عوامل ژنتیکی و محیطی از قبیل 
جفت و تغذیه جنین توسط مادر دارد. بنابراین عوامل محیطی 

در رشد مادر به خصوص کمیت و کیفیت مواد خوراکی و موثر 
تواند در ابعاد بدن جنین تأثیرگذار باشد. ذخیره غذایی مادر می

تواند به دلیل پذیري مستقیم میهمچنین افزایش وراثت
هایی با منشأ ژنتیک افزایشی مستقیم بر افزایش بروز تأثیر ژن

یري مادري پذرشد دام و کاهش اثرات مادري باشد. وراثت
بود، در 14/0برآورد شده براي دور ران در گوسفند مغانی 

پذیري مادري وراثت) مقدار 9حالی که جعفري و هاشمی (
براي دور ران را در گوسفند ماکویی صفر گزارش کردند که 

تواند به دلیل مقدار آن کمتر از نتایج ما بود که علت آن می
م توانایی بروز کامل ها و در نتیجه عدتغذیه ناکافی میش

).21،20باشد (ظرفیت ژنتیکی و تولید شیر ناکافی 
همبستگی بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري  براي دور 

به دست آمد. - 77/0) در گوسفندان مغانی 6ران (مدل 
دهد که معرفی یک کواریانس غیر صفر نشان می5جدول 

همبستگی بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري باعث ایجاد
). با این حال ماتیس و 15شود (منفی بین این صفات می

) نشان دادند که همبستگی منفی از دیدگاه 15پوالت (
تواند ناشی از بیولوژیکی غیرممکن است، که دلیل آن می

مشکالت بد محیطی مانند مشکالت پستان، تغذیه غیر کافی 
ها دادهدهد که ساختار). مطالعات نشان می16و غیره باشد (

اي در همبستگی منفی بین اثرات ژنتیکی مستقیم نقش عمده
). همچنین تعدادکم نتاج از هر مادر 9کند (و مادري ایفا می

باعث ایجاد همبستگی منفی و تعداد زیاد نتاج از هر مادر 
.)15شود (باعث همبستگی مثبت بین صفات می
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یپارامترهاي برآورد شده در گوسفند مغان- 5جدول
Table 5. Estimated Parameters in Moghani Sheep

همبستگی آورد بر
همبستگی ژنتیکی، فنوتیپی و باقیمانده بین صفات که 

خالصه 6با استفاده از آنالیز دو متغیره انجام شده در جدول 
شود همبستگی ژنتیکی شده است. همانگونه که دیده می

افزایشی به مراتب باالتر از همبستگی فنوتیپی است. 
ز جدوگاه با ارتفاع از باالترین همبستگی ژنتیکی بین ارتفاع ا

) و کمترین همبستگی ژنتیکی بین طول بدن با 99/0کپل (
دهد که نشان می6) مشاهده شد. جدول - 55/0دور ران (

همبستگی ژنتیکی بین ارتفاع از جدوگاه با سایر صفات از 
همبستگی ژنتیکی ارتفاع از کپل با سایر 99/0تا08/0

تیکی طول بدن با و همبستگی ژن44/0تا17/0صفات از 
شود که گزارش شده است. مشاهده می65/0دور سینه 

همبستگی ژنتیکی نامطلوبی بین طول بدن با دور ران 
) وجود دارد. -21/0) و بین دور سینه با دور ران (- 55/0(

برآورد همبستگی منفی بین صفات مورد مطالعه نشان 
دهد که باید محققان از اثرات نامطلوب صفات در می

). همبستگی ژنتیکی مثبت 10ي انتخاب آگاه باشند (رنامهب
دهد که  انتخاب بر اساس بین صفات مورد مطالعه نشان می

ي صفات دیگر هاي مشترك باعث توسعهبرخی از ژن

). به عبارت دیگر، صفات ممکن است تحت تأثیر 6شود (می
). 29گویند (یک ژن مشخص باشند که به آن پلیوتروپی می

ن همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد مطالعه از همچنی
گزارش شده است. همبستگی فنوتیپی بین 88/0به 08/0

است. 88/0به 23/0ارتفاع از جدوگاه با سایر صفات از 
همبستگی فنوتیپی بین ارتفاع از کپل با طول بدن، دور سینه 

برآورد گردید. 24/0و 33/0، 31/0و دور ران به ترتیب 
بستگی فنوتیپی بین طول بدن با دور سینه، همچنین هم

، 30/0طول بدن با دور ران و دور سینه با دور ران به ترتیب 
برآورد گردید. برآورد همبستگی فنوتیپی 23/0و 08/0

مطلوب بین صفات در اثر واکنش به شرایط محیطی مناسب 
باشد. بهبود شرایط محیطی در گله منجر به همبستگی می

شود. این بین صفات مورد مطالعه میفنوتیپی مطلوب
). این 9،1گزارشات با نتایج گوسفند ماکویی مطابقت دارد (

نتایج تقریبا مشابه با گزارشات گوسفند بلژیکی، سافوك و 
است. همچنین مطابق با )28) و بره یانکاسا (12تکسل (

نتایج گزارشات صفات رشد در گله تیگرهوك مرینوس است
)5.(

برآورد همبستگی ژنتیکی، فنوتیپی و باقیمانده صفات بیومتریک در گوسفند مغانی-6دول ج
Table 6. Estimation of genetic correlation, phenotypic and residual biometric traits in Moghani sheep

rerarp1صفت2صفت
ارتفاع از جدوگاهارتفاع از کپل87/099/088/0
ارتفاع از جدوگاهطول بدن28/029/028/0
ارتفاع از جدوگاهدور سینه34/008/031/0
ارتفاع از جدوگاهدور ران19/049/023/0
ارتفاع از کپلطول بدن30/034/031/0
ارتفاع از کپلدور سینه36/017/033/0
ارتفاع از کپلدور ران20/044/024/0
طول بدندور سینه24/065/030/0
طول بدندور ران26/055/0-08/0
دور سینهدور ران33/021/0-23/0

rp،فنوتیپیهمبستگی،raژنتیکی، همبستگی،reباقیمانده، همبستگی

و نوع تولد عوامل محیطی از جمله سال تولد، جنس بره
بر عملکرد صفات بیومتریک در گوسفندان نژاد مغانی اثر 

د که نشان دهنده اهمیت عوامل محیطی داري داشتنمعنی
شناخته شده در تغییر واریانس فنوتیپی صفات مورد مطالعه 

پذیري می باشد. برآورد پارامترهاي ژنتیکی مخصوصا وراثت

دهد که در گوسفند مربوط به صفات بیومتریک نشان می
توان به نتیجه نژاد مغانی تنوع ژنتیکی کافی وجود دارد و می

هاي اصالحی امیدوار بود. برآورد نامهبخش بودن بر
دهد که برخی از هاي ژنتیکی مطلوب نشان میهمبستگی

توان صفات تحت تأثیر عوامل ژنتیکی مشترك بوده و می

ارتفاع از جدوگاه
)1(مدل

ارتفاع از کپل
)4(مدل

طول بدن
)2(مدل

دور سینه
)1(مدل

دور ران
)6(مدل

34/156/029/235/356/4واریانس ژنتیکی مستقیم
واریانس محیط دائمی 

مادري
--0/00-0/00

73/1--92/0-يواریانس ژنتیکی مادر
95/1248/1351/1487/2944/12واریانس فنوتیپی

10/004/016/011/037/0پذیري مستقیموراثت
پذیري محیط دائمی وراثت
مادري

--0/00-01/0

14/0--07/0-پذیري ژنتیک مادريوراثت
همبستگی ژنتیکی مستقیم 

و مادري
-04/0--77/0-
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هاي اصالحی تعداد صفات را کم کرد. نتایج مطالعه برنامه
تواند به عنوان الگویی براي سایر نژادها به حاضر می

مشابه با ایستگاه مغانی استفاده خصوص نژادهاي ایرانی 
شود.

شکر و قدردانیت
از مسئولین محترم ایستگاه پرورش و اصالح نژاد 

آوري داده، براي انجام این ، جهت جمعجعفرآباد مغان
.پژوهش کمال سپاسگزاري را دارم
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Abstract
The present study aimed to estimate the genetic for parameters of biometric traits in Iranian

Moghani-sheep breeds. The data set consisted 15115 biometric records from 3702 individual
progenies of 499 male and 3203 female, involve for a 15 years period (1996 to 2011). obtained
from Moghani sheep breeding and raising station. Variance components and genetic
parameters were estimated using restricted maximum likelihood (REML)-methods by
WOMBAT software. Six different animal models were fitted and the best model for each trait
determined by Akaike Information Criterion (AIC). All traits were significantly (P<0.01)
influenced by year of birth, sex of the lamb and birth type. Using best model fitted for each
trait, direct heritability was estimated as 0.10, 0.04, 0.16, 0.11 and 0.37 for height at withers,
height at rump, body length, heart girth and leg circumference, respectively. Using bivariate
analysis, the estimates of additive genetic correlations ranged from -0.55 (between BL and LC)
to 0.99 (between HW and HR). The estimates of genetic parameters in particular the
heritabilities of biometric traits revealed that there is enough genetic diversity in Moghani
breed hence, it was hoped that breeding programwould be successful in this breed. The
findings of the present study can be used as a criterion for other Iranian breeds especially those
have a similar management system as Moghani sheep breeding station.

Keywords: Biometric traits, Genetic correlations, Heritability, Moghani sheep breed
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