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 ییک در گَسفٌذ ًضاد هاکَیَهتزی، فٌَتیپی ٍ هحیطی صفات تیکیتزرسی رًٍذ صًت

 
 3سزیي رساق سادٍُ  2شیذا ٍرکَّی، 1حسیي تاًی سعادت

 

وشهاًطاُ ،داًطگاُ ساصی گشٍُ علَم داهی، آهَختِ واسضٌاسی اسضذ،داًص -1  
  (s.varkoohi@gmail.com: ٍلًََیسٌذُ هس) ، وشهاًطاُ،داًطگاُ ساصی گشٍُ علَم داهی،استادیاس،  -2

 وطاٍسصی، ساصهاى تحمیمات آهَصش ٍ تشٍیج یجاى ؼشتیعی آرستایٍ هٌاتع عث یمات ٍ آهَصش وطاٍسصیت علوی، هشوض تحمأعضَ ّی -3
 17/7/95 تاسیخ پزیشش:                20/11/94 تاسیخ دسیافت:

 
  
چکیذُ   

 طی کِ ّاییدادُ اس استفادُ تا هاکَیی ًضاد گَسفٌذ در تیَهتزیک صفات هحیطی ٍ فٌَتیپی صًتیکی، رًٍذ تزرسی هطالعِ، ایي در    
 هذل اس استفادُ تا رًٍذّا تخویي. شذ اًجام تَد، شذُ آٍری جوغ هاکَیی گَسفٌذ ًضاد اصالح هزکش اس 1392 تا 1368 ّایسال

  هیاًگیي تاتعیت طزیك اس تزتیة تِ هحیطی ٍ فٌَتیپی صًتیکی، رًٍذ. شذ اًجام DFREML افشار ًزم ٍ صفتی چٌذ حیَاًی
 تزآٍرد سال تز فٌَتیپی ارسش تا اصالحی ارسش تفاٍت هیاًگیي ٍ سال تز فٌَتیپی ّایارسش هیاًگیي سال، تز اصالحی ّایارسش

 تزتیة تِ راى دٍر ٍ سیٌِ دٍر تذى، طَل کفل، اس ارتفاع جذٍگاُ، اس ارتفاع تیَهتزی صفات پذیزیٍراثت کِ داد ًشاى ًتایج. شذ
 ٍ صًتیکی ّایّوثستگی هقادیز تاالتزیي ٍ شذ تزآٍرد 04/0±06/0 ٍ 05/0±28/0 ،04/0±19/0 ،05/0±25/0 ،05/0±23/0

 تِ فَق صفات تزای صًتیکی رًٍذ. گزدیذ تزآٍرد( 93/0 98/0ٍ تزتیة تِ) کفل اس ارتفاع ٍ جذٍگاُ اس ارتفاع صفات تیي فٌَتیپی،
 تزتیة تِ فٌَتیپی رًٍذ هتز،ساًتی 23/0 ±03/0 ٍ 22/0 ±09/0 ،59/0 ± 05/0 ،26/0 ± 07/0 ،25/0 ± 07/0 تزتیة

 ، -16/0±06/0 تزتیة تِ هحیطی رًٍذ ٍ هتز ساًتی 05/0±08/0 ٍ -16/0±23/0 ،06/0±39/0 ،05/0±07/0 ،08/0±08/0
 24 اس تعذ کل صًتیکی پیشزفت ّوچٌیي. شذ تزآٍرد هتز ساًتی -04/0±16/0 ٍ -15/0±45/0 ،-06/0±20/0 ،-06/0±15/0

  تٌاتزایي شذ، هشاّذُ سیٌِ دٍر ٍ تذى طَل صفات در پیشزفت تیشتزیي هیاى ایي در کِ تَد کن هطالعِ هَرد جاهعِ در سال
 هٌظن ٍ هشخص ایتزًاهِ ٍ اصالحی ارسش اساط تز گلِ ایي در اًتخاب هثثت، صًتیکی رًٍذ ٍجَد تا کِ گزفت ًتیجِ تَاىهی

 .است ًشذُ اًجام
 

 صًتیکی رًٍذ صًتیکی، پیشزفت ّوثستگی، ی،پذیز ٍراثت اصالحی، ارسش: کلیذی ّایٍاصُ
 

 هقذهِ
شاى ٍجَد داسد وِ تا هٌاعك یًظاد گَسفٌذ دس ا 28تالػ تش      

ي یتشذ گَضت هْنیاًذ. دس حال حاضش تَلهختلف ساصگاس ضذُ
گش هاًٌذ یذات دیشاى است ٍ تَلیل پشٍسش گَسفٌذ دس ایدل

(. 14ت لشاس داسًذ )یاّو یش ٍ پَست دس دسجات تعذیپطن، ض
عوذتا دس ضوال ٍ ضوال ؼشب استاى  ییگَسفٌذ ًظاد هاوَ

، دس هشاتع ّوجَاس یدس هٌاعك لطالل یجاى ؼشتیآرستا
دس هشاتع  یِ ٍ دس هٌاعك ییاللیجاى ٍ تشویآرستا یجوَْس

تِ  یّایضَد. عثك تشسسیه یِ ًگْذاسیّوجَاس هشص تشو
ي ًظاد دس داخل خان آرس یا یٍ گستشدگ یعول آهذُ، پشاوٌذگ

ذ یِ تٌام واساهاى سفیداضتِ ٍ دس تشو ِ اداهِیجاى ٍ تشویتا
ِ سا تِ خَد اختػاظ یاص گَسفٌذاى ضشق تشو یتخص هْو

شاى است وِ خلَظ خَد سا یًادس ا یي ًظاد اص ًظادّایدّذ. ایه
ذا ًىشدُ یّوجَاس اختالط پ یّاپیش اوَتیحفظ وشدُ ٍ تا سا

ي یتشي هسالِ تِ خػَظ دس هٌغمِ هاوَ وِ هْنیاست. ا
 ییوٌذ. گَسفٌذ هاوَیي ًظاد است غذق هیا هشوض پشٍسش

 یٌىِ جضء گَسفٌذاى تا جثِ هتَسظ هحسَب هیشؼن ایعل
اص سشعت سضذ  یشاًیش گَسفٌذاى ایًسثت تِ سا یگشدد، ٍل

غفات  یت هغالعِ سٍیي اهش اّویتشخَسداس تَدُ ٍ ا ییتاال
 (.  19دّذ )یسا ًطاى ه ییٍ ٍصى گَسفٌذ هاوَ یَهتشیت

ذُ است وهِ  یچیپ یىیطًت یت یه غفت پلهحػَل گَض    
تاضهذ.  یهه  یىه یش طًتیه ٍ عَاههل ؼ  یىیش عَاهل طًتیتحت تاث
ه سادُ اص جولِ غفاتی ّسهتٌذ  یتا وٌتشل طًت یَهتشیغفات ت

ووهه تهِ    ین تشایشهستمیاس ؼیتَاًٌذ تِ عٌَاى یه هعیوِ ه
ّهای اغهالن ًهظادی اسهتفادُ     تْثَد گَضت تَلیذی دس تشًاهِ

دٌّذگاى اتعاد تذى، پشٍسش یاسّایاستفادُ اص هع (. تا20ضًَذ )
َاًات تا یش سع حیتلَغ صٍدسع ٍ د ییتَاًٌذ لادس تِ ضٌاسایه

 یّههایشیهه(. اًههذاصُ گ3هختلههف تاضههٌذ ) یتههذً یّههااًههذاصُ
، یَاًات اص ًظش ظاّشیات حیخػَغ ییضٌاسا یه، تشایَهتشیت

ِ  یات ظهاّش یي خػَغیشد وِ ایگیهَسد استفادُ لشاس ه  تسهت
ش تاضهٌذ. تهِ عهالٍُ    یه تَاًٌذ هتؽیظ ٍ تؽزیِ هیتِ اثش ًظاد، هح

اًتخهاب ٍ   یَاًات تشایدستاسُ هٌاسة تَدى ح یذیاعالعات هف
 تهَاى تها اسهتفادُ اص    یسا هه  یىه یطشفت طًتیدسآهذ حاغل اص پ

 (.15َاًات تذست آٍسد )یتذى ح یىیهَسفَلَط یّااًذاصُ
گلِ است  یىیساختاس طًتش ییاًتخاب، یه سٍش هَثش دس تؽ     

ِ  یش هییي گلِ تؽیاًگیجِ آى، هیٍ دس ًت وهِ   یاوٌهذ. دس جاهعه
َاًهات تها تَجهِ تهِ     یي حیته  یشیگاًتخاب اًجام ضذُ ٍ جفت

ِ آى یىیات طًتیخػَغ ، الصم اسهت  ضهَد یهه  یضیه سّا تشًاهه
جاهعهِ   یپیٍ فٌهَت  یي اسصش اغالحیاًگیشات حاغل دس هییتؽ

آى تشًاهِ  یٍ ًاواسآهذ یضَد، تا واسآهذ یدس اثش اًتخاب تشسس
سٍ هعوهَال سًٍهذ   (. اص ایهي 17هطهخع گهشدد )   یاغالن ًظاد

ای وِ اًتخاب اًجام گشفتِ اسهت، تهشآٍسد   طًتیىی تشای هشحلِ
(. تشآٍسد سًٍذ طًتیىی ٍ هحیغی دس یهه جوعیهت   21ضَد )هی

پزیش وشدُ ٍ ًمص عهَاهلی  ّای اًتخاب سا اهىاىاسصیاتی سٍش
(. 10سهاصد ) هثل ٍ ... آضىاس ههی یل تؽزیِ، تْذاضت، تَلیذاص لث

ّای دس ٍالع سًٍذ طًتیىی هْوتشیي هعیاس اسصیاتی تاصدّی عشن

 داًطگاُ علَم وطاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعی ساسی
 پظٍّطْای تَلیذات داهی
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140.................................................... روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد ماکویی ............................................................یبررس

تـوان بـا مقایسـه پیشـرفت ژنتیکـی      اصالح نژادي است و می
هـاي مختلـف   هاي اصـالح نـژادي اسـتراتژي   حاصل از برنامه

اصالح نژادي را باهم مقایسه نمـود و اطالعـات الزم را بـراي    
در آینـده فـراهم   نژادي کارآمدتر راهاي اصالحگسترش برنامه

گلـه،  یکـ یو سـاختار ژنت یطـ یط محی). با بهبود شـرا 24کرد (
را يورش و بهـره ید را افزایتولیوانیحيهاتیتوان در جمعیم

بهبود داد.
پذیري دهد که مقادیر وراثتنتایج تحقیقات نشان می

صفات ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کفل، دورسینه و طول بدن 
باشد می11/0و 21/0، 17/0، 17/0ماکویی به ترتیب در نژاد 

ي صفات ارتفاع از پذیروراثت). طی تحقیق دیگري مقادیر 1(
پشت، دور سینه ، دور ران و طول بدن در نژاد بلودوماین به 

، 57/0، در نژاد سافوك 30/0و 39/0، 45/0، 43/0ترتیب 
و 37/0، 40/0، 40/0و در نژاد تکسل 37/0و53/0، 39/0
طی تحقیقی که روي صفات بیومتریک ). 9گزارش شد (28/0

ي ارتفاع از پذیروراثتگوسفندان نژاد بلوچی انجام شد،  
جدوگاه، ارتفاع از پشت، طول بدن، دور سینه و دور ران به 

و   21/0)07/0(،11/0)06/0(،17/0)06/0(،17/0)06/0(ترتیب
قی که بر روي همچنین طی تحقی). 6برآورد شد (2/0)06/0(

هاي ژنتیکی بزهاي نژاد بیتال پاکستان انجام شد، همبستگی
دورسینه - طول بدن، ارتفاع از جدوگاه- بین ارتفاع از جدوگاه 

برآورد 55/0و 64/0، 47/0دور سینه به ترتیب - و طول بدن 
). در مطالعه دیگري همبستگی ژنتیکی بین طول 6گردید (

).16گزارش شد (62/0ژاد ساننبدن و دور سینه در بزهاي ن
تاکنون هیچ تحقیقی روي بررسی روند ژنتیکی صفات 

ومتریک در گوسفند نژاد ماکویی انجام نشده است. لذا هدف یب
هاي ي و همبستگیپذیروراثت) برآورد 1از این پژوهش: 

) برآورد روند ژنتیکی، 2ژنتیکی و فنوتیپی صفات بیومتریک، 
) پیشرفت ژنتیکی کل 3فات، و فنوتیپی و محیطی این ص

باشد.   صفات بیومتریک در گوسفند نژاد ماکویی می

هامواد و روش
مثل و مدیریت گلهالف) تولید

در ایستگاه اصـالح نـژاد گوسـفند مـاکویی هرسـال قـوچ       
شـده و بـه مـدت سـه دوره     ورماه شـروع یاندازي از اواخر شهر

رأس مـیش  25تا 20ابد. براي هر قوچ تعداد ییفحلی ادامه م
یخونبا در نظر گرفتن قرابت و خویشاوندي جهت پرهیز از هم

فحلـی بـا اسـتفاده از سـیدر     یزمـان شود. همیدر نظر گرفته م
رد. در دوره فحلی دوم و سـوم  یگیحاوي پروژسترون صورت م

صـورت  فحل بـه يهاشیفحل یابی با تیزر صورت گرفته و م
ابند. در طول مدت ییزش ممنتخب آمیيهاشده با قوچکنترل

آبستن صورت گرفتـه و  يهاشیالزم از ميهاآبستنی مراقبت
ماه ادامه نیتا اواخر فروردشده وماه شروعزایش از اواخر بهمن

متولدشده بالفاصله بعد از خشـک شـدن وزن  يهاابد. برهییم
شـود و اطالعـاتی نظیـر    یشده و شـماره گـوش زده مـ   یکش

شماره پدر و مادر، تاریخ تولد و وزن تولـد در  جنس، نحوه تولد، 
ها بعـد  شود. برهیکامپیوتري ثبت ميهادفاتر مربوطه و برنامه

يهـا تولد به مدت یک هفتـه بـه همـراه مادرشـان در بـاکس     
ن ینند، بعـدازا یبیویژه ميهاانفرادي نگهداري شده و مراقبت

گروهـی نگهـداري   يهـا دوره به همراه مادرشـان در قسـمت  
شده و تغذیـه از  شوند. از سن سه هفتگی از مادرانشان جدایم

ـ ند. در طـول تغذ ینمایبرگ یونجه و بلغور جو را شروع م ه از ی
مواد کمکی، روزانه به تعداد دومرتبه براي تغذیه از شـیر مـادر   

ادامه یماهگرند. این کار تا سن سهیگیپیش مادرانشان قرار م
تغذیـه  یماهگسهیکشبا وزنزمانابد که در این سن همییم

شود.  یطور کامل قطع ماز شیر مادر به
ها و صفات مورد بررسی  ب) داده

در تحقیق اخیر اطالعات مربوط به صفات بیومتریک تعـداد  
که طی سال هـاي  میش693قوچ و 110بره حاصل از 2027
از گله ایستگاه پرورش و اصالح نـژاد گوسـفند   1392تا 1368
یی واقع در شهرستان مـاکو در اسـتان آذربایجـان غربـی     ماکو

رکـوردگیري شـده بـود، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. صــفات        
نه، طول بدن، ارتفـاع از یبیومتریک گردآوري شده شامل دورس

باشـند. دور سـینه،   جدوگاه، محـیط ران و ارتفـاع از کفـل مـی    
باشد که پشت پاهاي جلوشامل محیط پیرامون قفسه سینه می

گیري شد. طول بـدن،  و جدوگاه است و با استفاده از نوار اندازه
حد فاصل بین اولین مهره کمر و آخرین مهره پشت است کـه  

گیري شد. دور ران، بـه انـدازه دور ران پـاي    با خط کش اندازه
گیـري شـد.   راست عقب اشاره دارد که بـه وسـیله نـوار انـدازه    

نی برآمـدگی جـدوگاه   ارتفاع از جدوگاه، فاصله بین سطح فوقـا 
گیـري  (اولین مهره کمر) تا سطح زمین که توسـط نـوار انـدازه   

شد. ارتفـاع از کفـل، ارتفـاع از سـطح زمـین تـا بـاالي کفـل         
(حدفاصل بین دو استخوان پـین) کـه توسـط کـولیس انـدازه      

گیري شد.
هاج) تجزیه و تحلیل آماري داده

به منظور شناسایی اثر عوامل ثابت موثر بر صفات مورد 
ها در مدل، ها و وارد کردن آنبررسی و تست نرمال بودن آن

ها بوسیله تجزیه واریانس بررسی شدند. مدل آماري ابتدا داده
مورد استفاده شامل اثرات ثابت جنس (نر و ماده)، سال تولد 

قلو، دوقلو و سه قلو)، اثر سال)، ماه تولد، نوع تولد (تک 24(
متقابل عوامل نامبرده و متغیر کمکی تعداد روزها از تولد تا 

گیري پس از تولد بود. هیچ یک از اثرات متقابل زمان رکورد
دار نبودند، بنابراین در مدل نهایی منظور عوامل ثابت معنی

سالگی) براي صفات ارتفاع از 7تا 2نشدند. سن مادر (
سینه، طول بدن و دور ران به دلیل باال بودن جدوگاه، دور 

دار نشد، بنابراین در مدل نهایی منظور نشدند ها معنیسن بره
) 22(CFCافزار سازي فایل شجره با استفاده از نرم). آماده1(

GLMصورت گرفت و آنالیز حداقل مربعات با استفاده از رویه 
انجام شد. SAS (9.1(افزار و نرم

پذیري صفات بیومتریک و هاي واریانس، وراثتمولفهبرآورد
هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین وزن بدن و همچنین همبستگی

صفات توسط مدل حیوانی چندصفته با استفاده از نرم افزار
DFREML و با روشDXMUX) 11انجام گردید.(

بردار اثرات ثابت بردار مشاهدات، در این مدل، 
بردار ها) (جنس، سال تولد، ماه تولد، نوع تولد و سن بره

بردار اثرات باقیمانده اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان و 
هایی هستند که رکوردها را به نیز ماتریسو . باشدمی

eZaXbY 
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ترتیب به اثر ثابت و اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان 
مرتبط می نمایند.iبراي صفت 

د) روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی
هاي اصالحی حیوانات بینی ارزشارزیابی ژنتیکی و پیش

با استفاده از مدل حیوانی چند صفته انجام شد. پس از تجزیه 
هاي اصالحی حیوانات، بینی ارزشها و پیشتحلیل دادهو 

روند ژنتیکی صفات مورد مطالعه با استفاده از تابعیت میانگین 
هاي اصالحی بر سال تولد برآورد شد. پیشرفت ژنتیکی ارزش

هاي کل صفات مختلف براساس تفاوت میانگین ارزش
همچنین دست آمد. هاي ابتدا و انتها بهها در سالاصالحی دام

براي برآورد روند فنوتیپی از تابعیت میانگین عملکرد صفات 
مختلف بر سال تولد استفاده شد. براي برآورد روند محیطی 
ابتدا تفاوت میانگین ارزش اصالحی از میانگین فنوتیپی هر 
سال محاسبه شد و سپس از تابعیت مقدار حاصل بر سال تولد، 

هاي تجزیه و دید. از مدلبراي برآورد روند محیطی استفاده گر

داري براي آزمون معنیSAS) 9.1(افزار تحلیل تابعیت با نرم
ب تابعیت استفاده شد.یضرا

نتایج و بحث
هـاي  اي از اطالعـات شـجره و آمـار توصـیفی داده    خالصه

مربوط به صـفات بیومتریـک در گوسـفندان نـژاد مـاکویی در      
انحراف معیـار صـفات   گزارش شده است. میانگین و 1جدول 

ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کفـل، طـول بـدن، دور سـینه ودور     
، 99/49±11/0، 25/64±11/0، 78/62±10/0ران به ترتیب

متـر بـرآورد گردیـد. در    سانتی08/33±07/0و 17/0±50/81
تـر از  متـر مرتفـع  سانتی47/1این بررسی ارتفاع از کفل حدود 

توان بـه عنـوان یـک    که این را میارتفاع از جدوگاه می باشد 
مزیــت در گوســفند مــاکویی، بــه دلیــل خصوصــیات بــدنی و  

از مورفولوژیکی این نژاد دانست که مطـابق بـا نتـایج حاصـل    
بررسی صفات بیومتریک در نژاد گوسفند ترکـی کارایاکـا مـی    

).5باشد (
کیومتریصفات بيهاآمار توصیفی داده-1جدول

Table 1. Descriptive statistics of biometric traits
صفات

دور راننهیدور سطول بدنارتفاع از کفلارتفاع از جدوگاه
هیوانات پایتعداد ح
رکورديوانات دارایتعداد ح

فرزندرکوردباپدرهاتعداد
فرزندرکوردبامادرهاتعداد
فرزندرکوردباهاپدربزرگتعداد
فرزندرکوردباهامادربزرگتعداد

متر)یسانتن (برحسب یانگیم
اریانحراف مع

1384
2027
110
693
105
281

78/62
10/0

1384
2027
110
693
105
281

25/64
11/0

1384
2027
110
693
105
281

99/49
11/0

1384
2027
110
693
105
281

50/81
17/0

1384
2027
110
693
105
281

08/33
07/0

برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفندان 
2نژاد ماکویی براساس تجزیه و تحلیل چند صفتی در جـدول  

پذیري براي صفات ارتفـاع از  گزارش شده است. مقادیر وراثت
جدوگاه، ارتفاع ازکفـل، طـول بـدن، دور سـینه و دور ران بـه      

28/0±05/0، 19/0±04/0، 25/0±05/0، 23/0±05/0ترتیب
برآورد گردید. مقادیر بـرآورد شـده مطـابق بـا     06/0±04/0و 

ي پـذیر وراثـت )، از طرفـی  1نتایج مطالعه در نژاد ماکویی بود (
) و 9تر از نتایج مطالعـه در سـه نـژاد بلژیکـی (    برآورد شده کم

) و بیشـتر از نتـایج گـزارش شـده در     6گوسفندان نـژاد منـز (  
جوامـع متفـاوت بـوده و    )، زیـرا ایـن  2گوسفندان مغانی بـود ( 

پارامترهاي مربوط به جوامع مختلف ممکن است باهم تفـاوت  
داشته باشند و از طرفی بعضاً عوامل مربوط بـه ایـن صـفات و    

ها کامالً یکسان نبـوده و  نوع مدل مورد استفاده در این تحقیق
تواند روي نتایج تا حدودي تأثیرگذار باشد. یکـی  همین امر می

مــؤثر بــر مقــدار تــوارث، وضــعیت شــجره و دیگــر از عوامــل 
محققـین گـزارش کردنـد کـه     نامشخص بودن والدین اسـت. 

نامشخص بـودن والـدین، موجـب کـاهش واریـانس ژنتیکـی       
ي کامل حیوانات و در نظر گـرفتن  شود و استفاده از شجرهمی

توانـد باعـث   هاي والـدین ناشـناخته، مـی   سطوح ژنتیکی گروه
فزایشـی و افـزایش بـرآورد مقـدار     افزایش واریانس ژنتیکـی ا 

هرگونه شناسـایی غلـط افـراد و نقـص در     .پذیري شودتوارث
ري یي افراد منجر به کاهش توارث پـذ ارتباط موجود در شجره

اما همبستگی ژنتیکـی و فنـوتیپی تحـت تـأثیر ایـن      ،شودمی
رود بـه  ). به طور کلی انتظار مـی 13،23گیرد (نقیصه قرار نمی

پذیري صفات مورد مطالعـه،  متوسط بودن وراثتدلیل پایین تا 
با انجام انتخاب براي بهبود صـفات ابعـاد بـدن در گوسـفندان     

نژاد ماکویی شاهد پیشرفت ژنتیکی کندي باشیم.

یل چندصفتیه و تحلیک بر اساس تجزیومتریصفات بیکیژنتيبرآورد پارامترها-2جدول 
Table 2. Estimation of genetic parameters for biometric traits based on Multi-trait analysis

σ²aσ²eσ²ph²صفت

23/0±09/279/687/805/0ارتفاع از جدوگاه
25/0±16/251/667/805/0ارتفاع از کفل

19/0±70/118/788/804/0طول بدن
28/0±92/642/1734/2405/0نهیدور س

06/0±36/013/550/504/0دور ران
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ـ   مقادیر همبستگی ن یهاي ژنتیکی، فنـوتیپی و محیطـی ب
گزارش شده اسـت. بـاالترین   3صفات مورد مطالعه در جدول 

همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین ارتفاع از جدوگاه و ارتفـاع از  
باشــد کــه مشــابه   ) مــی93/0و 98/0کفــل (بــه ترتیــب   

)، 8هاي گزارش شده در نژاد بیتال پاکستان اسـت ( همبستگی
). 16همچنین با نتایج تحقیق روي نژاد سانن همـاهنگی دارد ( 
دهـد  همبستگی مثبت و باال بین صفات بیومتریک نشـان مـی  

که جثه و ارتفاع بدن دام مکمل یکدیگرند و اندازه کـل بـدن،   
). دورسـینه  4،18باشد (طول و دور بدن میبرآوردي از ارتفاع، 

را داشت و همبستگی ژنتیکی ایـن  یي متوسطپذیروراثتهم 
صفت با صفات دیگر باال بود، لذا انتخاب بر اساس صـفت دور  

تواند منجر به بهبود ژنتیکی صفات بیومتریـک دیگـر   سینه می
توان به عنوان شاخصی براي صـفات  شود و از این صفات می

فاده کرد.رشد است
صفات بیومتریکبینمحیطیوفنوتیپیژنتیکی،هايیهمبستگ-3جدول

Table 3. Genetic, phenotypic and environmental correlations between biometric traits
2rgrpre+ صفت 1صفت 
98/093/091/0از کفلارتفاع-جدوگاهازارتفاع
32/041/043/0طول بدن-جدوگاهازارتفاع
74/047/039/0دور سینه-جدوگاهازارتفاع
76/036/031/0دور ران-جدوگاهازارتفاع
34/044/047/0طول بدن–کفلازارتفاع
71/048/041/0دور سینه–کفلازارتفاع
72/035/030/0دور ران–کفلازارتفاع
58/044/040/0دور سینه-بدنطول
32/027/027/0دور ران-بدنطول
78/038/033/0دور ران-سینهدور

,همبستگی فنوتیپی:re ,همبستگی محیطی  rp:ژنتیکیهمبستگیrg:

داري روندهاي ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی و سطح معنی
مربوط به کلیه صفات بیومتریک با استفاده از تجزیه و تحلیل 

گزارش شده است. روند ژنتیکی صفت 4جدول چند صفتی در 
) و روند ژنتیکی سایر صفات >05/0Pدار (دورسینه معنی

دار بود. روند ژنتیکی صفات ) بسیار معنی>01/0Pبیومتریک (
ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع ازکفل، طول بدن، دورسینه و دورران 

، 59/0±05/0، 26/0±07/0، 25/0±07/0به ترتیب 
متر در سال برآورد سانتی23/0±03/0و 09/0±23/0

گردید. مقادیر برآورد شده روند محیطی و فنوتیپی نشان می
اند. دهد که عوامل محیطی مقادیر روند فنوتیپی را کاهش داده

در شرایط محیطی نامساعد، محیط ژنوتیپ حیوان را محدود 
خود را شود که فرد نتواند پتانسیل ژنتیکیکند و باعث میمی

بینی ارزش اصالحی واقعی اریب میبروز دهد، از این رو پیش
ها ممکن است هاي ساالنه کلیه صفات در برهشود. نوسان

ناشی از تغییرات شرایط آب و هوایی، سطح تغذیه و بهداشت 
هاي اصالح در گله باشد. از این رو باید تالش شود در برنامه

ها ظرفیت ژنتیکی گلهنژادي شرایط محیطی بهینه براي بروز
فراهم شود تا بدین طریق روند فنوتیپی با روند ژنتیکی گله 

). روند فنوتیپی صفت دور سینه منفی بود 17،21همسو گردد (
که ناشی از روند منفی در عوامل محیطی است. تأثیر سوء 

هایی با ارزش ارثی پایین و عوامل محیطی، استفاده از قوچ
هاي کنترل شده در گله از جمله گیريعدم توجه به جفت

باشد.هاي مذکور میعوامل پایین بودن روند ژنتیکی در سال

برآورد روندهاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات بیومتریک با استفاده از تجزیه چندصفتی - 4جدول 
Table 4. Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends for biometric traits

روند محیطیروند فنوتیپیروند ژنتیکیصفت
-25/0ns04/0±08/0*06/0±16/0±07/0**ارتفاع از جدوگاه

-26/0ns05/0±07/0*06/0±15/0±07/0**ارتفاع از کفل
-20/0±06/0**39/0±06/0**59/0±05/0**طول بدن
-22/0ns16/0±23/0-**15/0±45/0±09/0*دور سینه
-23/0ns05/0±08/0*04/0±16/0±03/0**دور ران

هاي اصالحی صفات ارتفاع از تغییرات میانگین ارزش
جدوگاه، ارتفاع از کفل، طول بدن، دور سینه و دو ران در 

5تا 1هاي هاي مختلف تولد به ترتیب در نمودارهايسال
نمایش داده شده است. در تجزیه چند صفتی از اطالعات بیش 

ها استفاده از یک صفت براي برآورد ارزش اصالحی دام
ش اصالحی حاصل به دلیل در نظر شود، از این رو ارزمی

). همانگونه 11گرفتن اطالعات بیشتر، صحت باالتري دارد (
که در نمودارها نشان داده شده است، میانگین ارزش اصالحی 

هاي مختلف نوسان داشته است. علت عدم حیوانات در سال
براي صفات ارتفاع از جدوگاه، 78پیشرفت ژنتیکی در سال 

سینه و دور ران، عدم امکان انتخاب براي ارتفاع از کفل، دور

تواند باشد. علت هاي قبل میهاي متولد شده در سالبره
براي صفات فوق 87افزایش میانگین ارزش اصالحی در سال 

ها ها و ارزش اصالحی باالي قوچپیشرفت ژنتیکی خوب میش
گیري با ها براي جفتنسبت به سال قبل، توزیع متعادل میش

باشد. بطور کلی روند صعودي و نزولی صفات مورد ها میقوچ
مطالعه به دلیل عدم وجود برنامه مناسب جهت بهبود ژنتیک 

هاي محیطی (تنش گرمایی، تغدیه نامناسب و مراتع گله، تنش
فقیر)، فقدان یک ساختار شجره کارآمد از گله و نادیده گرفتن 

نتایج این تواند باشد. انتخاب حیوانات براساس ارزش ارثی می
تحقیق با نتایج حاصل از برآورد روند ژنتیکی در گوسفند نژاد 

).2خوانی دارد (مغانی در ایران هم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

18
.1

39
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.18.139
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-904-fa.html


 849............. .............................................................................................................................. 8936 زمستان/ 81پژيَشُای تًلیذات دامی سال َشتم/ شمارٌ 

 
 َای مختلفتغییرات میاوگیه ارزش اصالحی صفت ارتفاع از جذيگاٌ در سال -8 شکل

Figure  . Modifications in mean of breeding value for height at withers in different years 

  

 
 َای مختلفتغییرات میاوگیه ارزش اصالحی صفت ارتفاع از کفل در سال -2 شکل

Figure  . Modifications in mean of breeding value for height at rump in different years 
  

 
 َای مختلفتغییرات میاوگیه ارزش اصالحی صفت طًل بذن در سال -9 شکل

Figure  . Modifications in mean of breeding value for body length in different years 
 

 
 َای مختلفتغییرات میاوگیه ارزش اصالحی صفت دير سیىٍ در سال -4 شکل

Figure  . Modifications in mean of breeding value for heart girth in different years 
 

 
 َای مختلفتغییرات میاوگیه ارزش اصالحی صفت دير ران در سال -5 شکل

Figure  . Modifications in mean of breeding value for thigh circumference in different years  
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پیشرفت ژنتیکی کل در صفات بیومتریک مورد نظر، در 
دهد که پیشرفت گزارش شده است. نتایج نشان می5جدول 

ژنتیکی در جمعیت مورد مطالعه قابل توجه نبود و بیشترین 
بنابراین پیشرفت مربوط به صفات طول بدن و دور سینه بود. 

توان نتیجه گرفت با وجود روند ژنتیکی مثبت، انتخاب در می

اي مشخص و منظم نبوده و انتخاب براساس برنامهاین گله
هاي مولد بر اساس ارزش ارثی آنها انجام نشده است. لذا دام

تواند در کم بودن پیشرفت ژنتیکی موثر باشد این امر می
)17،21.(

بیومتریکصفاتدرکلژنتیکیپیشرفتبرآورد-5جدول
Table 5. Estimation of total genetic improvement in biometric traits

متر)کل (سانتیژنتیکیپیشرفتصفت
09/5از جدوگاهارتفاع
17/5از کفلارتفاع

21/16طول بدن
01/11دور سینه
50/7دور ران
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Abstract                                                                                                             
    In this research, investigation of genetic, phenotypic and environmental trends of biometric 
traits in Makuie sheep was performed using collected data from      to      at Makouei sheep 
breeding station. Estimation of trends was performed by multivariate animal model using the 
DFREML software. Genetic, phenotypic and environmental trends were estimated by regression 
of breeding values average, phenotypic values average and average of difference between 
breeding values with phenotypic values on birth year, respectively. Results showed that 
heritability estimates for biometric traits including height at withers, height at rump, body length, 
heart girth and thigh circumference were  .  ± .  ,  .  ± .  ,  .  ± .  ,  .  ± .   and 
 .  ± .  , respectively; and the highest genetic and phenotypic correlations were between 
height at withers and height at rump traits ( .   and  .  , respectively). Genetic trends of 
mentioned traits were  .    .  ,  .    .  ,  .    .  ,  .    .   and  .    .   cm; 
phenotypic trends were  .    .  ,  .    .  ,  .    .  , - .    .   and  .  ± .   cm and 
environmental trends were - .    .  , - .    .  , - .    .  , - .    .   and - .    .   cm, 
respectively. Total genetic improvement after    years was low and the highest improvement 
was observed in body length and chest girth traits therefore, it can be concluded that despite the 
positive genetic trend, selection in this herd were not based on breeding value and regular plan. 
 
Keyword: Breeding value, Correlation, Genetic improvement, Genetic trend, Heritability  
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