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   رشد صفات يبرخ يطيمح و يپيفنوت، يكيژنت روند برآورد
  گل قره گوسفند در پوست درجه و

  
  5فر فرهنگ ونيهما و 4يآذريآهني مجتب ،3دارانزره ديسع ،2وردي امام ديما ،*1يحسن ديسع

  ي كشاورز علوم دانشگاهان استاديارو  ارشد،ي كارشناسجوي سابق دانش استاديار،، 4، 3، 2، 1
  رجنديب دانشگاه ،يكشاورز دانشكده دانشيار ،5، گرگاني عيطب منابع و

  )20/11/89: تاريخ تصويب - 10/8/88: تاريخ دريافت(

  

  دهيچك

  

، 3، 1 نيسن در وزن تولد، وزن صفات به مربوط حاضر مطالعه در استفاده مورد يها داده

 و پرورش ستگاهيا در 1381 تا 1373 يها سال يط كه بود پوست درجه و يماهگ 12 و 9، 6

 از يخط بيناار ينيب شيپ نيبهتر .بود شده يآور جمع سرخس گل قره گوسفند نژاد اصالح

 تيتابع قيطر از بيترت به يطيمح و يپيفنوت ،يكيژنت روند و ينيب شيپ ياصالح يها ارزش

 از حاصل تفاوت و تولد سال بر يپيفنوت ارزش نيانگيم، تولد سال بر اصالحي ارزش نيانگيم

 تك دام مدل اساس بر اصالحي ارزش ينيب شيپ .شد برآورد يكيژنت و يپيفنوت يندهارو

 9، 6، 3، 1 تولد، يها وزن يبرا يكيژنت روند .گرفت انجام مختلط معادالت روش با و يصفت

، 119/0±010/0، 034/0±004/0 ،013/0±001/0 بيترت به پوست درجه و ماهگي 12و 

 در ازيامت 257/0±019/0 و سال در لوگرميك 119/0±019/0 و 018/0±127/0، 013/0±087/0

، -151/0±005/0 بيترت به يپيفنوت روند فوق صفات يبرا نيهمچن .آمد به دست سال

 لوگرميك 559/0±078/0 و 065/0±443/0، 052/0±185/0، 035/0±268/0، - 023/0±116/0

، -164/0±004/0 بيترت به يطيمح روند و سال در ازيامت -235/0±048/0 و سال در

 در لوگرميك440/0±059/0 و 047/0±316/0، 039/0±098/0، 025/0±149/0، - 019/0±151/0

  .شد برآورد سال در ازيامت - 492/0±029/0 و سال

  

  .انتخاب اقتصادي، صفات ،يكيژنت تغييرات گوسفند، :كليدي هايواژه

  

  مقدمه

 اصالح برنامه كي از حاصل يكيژنت شرفتيپ مقدار

 يكيژنت سطح بهبود در آن يكارآمد نگرنشا ينژاد

 از .باشد يم يبررس مورد اتيخصوص مورد در جامعه

 يها طرح ييكارا يابيارز يها روش نيمهمتر جمله

 سهيمقا كه است صفات يكيژنت روند نييتع ينژاد اصالح

 و نمودهپذير  امكان را مختلف ينژاد اصالح يها تيريمد

پذير  امكان دهنيآ يها يريگ ميتصم يبرا را نهيزم

 اي و يكيژنت شرفتيپ معموالً منظور نيهم به .دينما يم

 ،است شده اجرا انتخاب كه يا مرحله يبرا يكيژنت روند

 Wilson & Willham, 1986; Kovac) گردد يم برآورد

& Groeneveld, 1990) .واناتيح عملكرد كه آنجا از 

 يبرا است، يطيمح و يكيژنت عوامل مجموع تأثير تحت

 از استفاده با ديبا واناتيح ياصالح ارزش ينيب شيپ

 يكيژنت اثرات از را يطيمح اثرات مناسب يها روش

ها  روش نيا جمله از. )Sargolzaie, 1997( نمود كيتفك

 شاهد گله با يكيژنت يابيارز مورد افراد اي گله سهيمقا

 شتريب گركهيد روش .باشد يبرم نهيهز يروش كه است
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 نيا در كه باشديم دام مدل از دهاستفا است، معمول

 ارزش برآورد يبرا يطيمح عوامل حيتصح مشكل روش،

 مرتفع دارد، وجود ونيرگرس روش در كه ،ياصالح

 برآورد يبرا ارجح يروش دام مدل ن،يبنابرا .شود يم

 روند ).Rashidi & Akhshi, 2007( است ياصالح ارزش

 Sargolzaie & Edrissتوسط ياريبخت يها شيم يكيژنت

 يماهگ شش و يماهگ سه تولد، يهاوزن يبرا  (2004)

 در گرم 7/28±7/8 و 6/19±5/5 ،2/12±9/2 بيترت به

 & Rashidi كه گريد يامطالعه در .گرديد برآورد سال

Akhshi )2007( انجام يكرد نژاد گوسفند يرو بر 

 شش و سه تولد، اوزان كل يكيژنت شرفتيپ دادند،

 882 و 970 ،230 بيترت هب سال 8 مدت يط يماهگ

 ،18±9 بيترت به فوق صفات يكيژنت روند و سال در گرم

 .ديگرد برآورد سال در گرم 129±71 و 55±128

 ، - 37±39بيترت به مذكور صفات يپيفنوت روند نيهمچن

 در .شد برآورد سال در گرم - 173±308 و 431±380

 يتارگ نژاد يرو بر كه )Hanford et al. )2003 قيتحق

 يريرگيش و تولد وزن يكيژنت شرفتيپ زانيم،شد جامان

 به )1950- 2000( سال پنجاه يط انتخاب از حاصل

 Griza et ن،يهمچن .است بوده گرم 7500 و 500 بيترت

al. )2007( در يماهگ 6و 3، تولد وزن يكيژنت روند 

 271/0±03/0 ،038/0±005/0 بيترت به را منز گوسفند

 .اندكرده گزارش سال در لوگرميك 388/0±039/0 و

 نژادي اصالح هاي طرح و انتخاب نتايج ارزيابي براي

 گرفته صورت مختلف كشورهاي در زيادي مطالعات

 در انتخاب نتايج ارزيابي از حاصل اطالعات ولي است،

 .باشد مي كم بسيار كشور داخل ينژاد اصالح يها برنامه

 ،ژنتيكي يروندها ارزيابي منظور به حاضر پژوهش

  و  9  ،6  ،3 ، 1 تولد يها وزن صفات يطيمح و يپيوتفن

  

 موجود گل قره گوسفند پوست درجه ازيامت و يماهگ 12

 سال 8 يبرا كه سرخس نژاد واصالح پرورش ستگاهيا در

 پوست درجه و ماهگي دوازده تا شش اوزان براساس

  .شد انجام است، گرفته صورت انتخاب

  

  ها روش و مواد

 شامل پژوهش اين در ادهاستف مورد هاي داده

، 6، 3، 1 تولد يها وزن صفات به مربوط ركورد 13752

 يسالها يط كه بود پوست درجه ازيامت و يماهگ 12 و 9

 گوسفند نژاد اصالح و پرورش ستگاهيدرا1381 تا 1373

 براي ها داده اين از .بود شده يآور جمع سرخس گل قره

 و ژنتيكي فنوتيپي، روند كل، ژنتيكي پيشرفت برآورد

 .شد استفاده رهيمتغ تك دام مدل اساس بر محيطي

 شده ارائه 1 جدول در ها داده نيا يا شجره ساختار

 مناسب طيشرا در و سال طول در يبررس مورد گله.است

 آخر از و نموده هيتغذ مزارع از وسپس مراتع از يجو

 .دشو مي هيتغذ يدست صورت به نيفرورد آخر تا زييپا

 منتخب ماده و نر واناتيح شده كنترل يها يريگ جفت

 ها، بره تولد از پس و گرفته انجام فصل هر يط در

 هر تولد از پس پوست درجه .دشو مي انجام يريركوردگ

 آن به و شده يابيارز ينظر صورت به ابيارز توسط بره

 اطالعات. دشو مي داده اختصاص 100 تا 50 ازيامت

، مادر، پدر، وانيح شماره شامل وانيح هر با مرتبط

 سال، پوست درجه و يماهگ 12 و 9، 6، 3، 1، تولد اوزان

  .باشد يم مادر سن و تولد نوع، جنس، بره تولد

 معادالت روش توسط صفاتي آمار ليتحل و هيتجز

 .شد انجامي صفت تك دام مدل صورت به و مختلط

 تولد، سال( ثابت اثرات، شجره اطالعات شاملها  داده

  و هيتجزي براي اصل صفت و )مادر سن و تولد نوع جنس،

 پژوهش در استفاده مورد يها داده اي ساختارشجره -1جدول

 پوست درجه ماهگي12 وزن ماهگي 9 وزن ماهگي6وزن ماهگي3وزن ماهگي1وزن تولدوزن عنوان

 661 526 529 543 649 594 674 پايه حيواناتتعداد

 2914 1411 1462 1778 2647 2063 3078 ركورد داراي حيواناتتعداد

 240 254 250 234 247 221 242 نامعلوم مادر با تعدادحيوانات

 119 115 115 119 119 103 119 فرزند ركورد با پدرتعداد

 905 549 567 664 855 688 932 فرزند ركورد با مادرتعداد

 148 127 129 145 146 114 150 فرزند ركورد با پدربزرگتعداد

 424 254 263 320 395 297 429 فرزند باركورد مادربزرگتعداد
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 ثابت اثرات بودن دار معني نييتع يبرا .شد آماده ليتحل

 GLM هيرو از يآمار مدل در حذف اي ينيگزيجا يبرا

 ياصالح ارزش .شد استفاده SAS(9.1( يآمار افزار نرم

 1 مدل توسط يكيژنت روند برآورد يبرا مختلف صفات

 محدود يدرستنمائ حداكثر روش با DFREML  افزار نرم

 استفاده مورد مدل ).Meyer, 2001( ديگرد برآورد شده

  : بود ريز صورت به

y =Xb+Za +e .  

  

 ثابت اثرات بردار b، مشاهدات بردار y فوق مدل در

 اثرات بردار a و )مادر وسن تولد نوع، جنس، تولد سال(

 يها سيماتر Z و X .اشدب يم ميمستق يشيافزا يكيژنت

 a و b عناصر رابطه بيترت به كه هستند )1و0( بيضرا

 مانده يباق تصادفي اثرات بردار زين e و داده نشان y با را

  .است

 عملكرد تابعيت از صفات فنوتيپي روند برآورد براي

 تابعيت از صفات ژنتيكي روند .شد استفاده سال بر

 روند .شد نييتع تولد سال بر آنها اصالحي هاي ارزش

 برآورد فنوتيپي روند و ژنتيكي روند تفاوت از محيطي

   .گرديد
  

  بحث و جينتا

 انسيوار هيتجز جينتا و راتييتغ بيضر ن،يانگيم

 در صفات راتييتغ بيضر و يطيمح عوامل يبررس يبرا

 تولد نوع و جنس، سال اثرات .است شده ارائه 2 جدول

 اما بود، دار معني >001/0p سطح در رشد صفات بر

 پوست درجه صفت يبرا ها بره جنس يدار معني سطح

05/0<p بر  را  اثرات  نيا  زين  نيمحقق از يتعداد .بود 

 دار معني گوسفند مختلف ينژادها در صفات يبرخ يرو

 ;Sargolzaie & Edriss, 2004)اند كرده گزارش

Tahmorespour   &   Eftekhari   Shahroodi,   1999;.   

Hanford et al., 2003, Jurado et al., 1994;. 

(Mansour & Galal, 1997). صفات يبررو مادر سن 

 اثر پوست درجه و يماهگ12 وزن، يماهگ 9 وزن

تأثير  صفات ريسا بر اما ،)p<05/0( نداشت يدار معني

 از سال اثر يكل طور به ).>001/0p( داشت يدار معني

 طيمح يدما و ،رطوبت ،يبارندگ زانيم در تفاوت قيطر

 دهند، يم قرار تأثير تحت را مراتع تيفيك و تيكم كه

 را آنها يديتول ريش زانيم و مادران پرورش يچگونگ

 )يريرگيش تا تولد( رشد هياول يهاصفت و ساخته ريمتغ

 ريغ طور به را آن از بعد يها وزن و ميمستق طور به را

 كليه روي بره جنس اثر .دهد يم قرار تأثير تحت ميمستق

 درجه يبرا و دار معني >001/0p سطح در رشد صفات

 معمول طور به .بود دار معني >p 05/0 سطح در پوست

 و دارند يشتريب وزن ماده يها بره به نسبت نر يها بره

 مانند يكيزولوژيف عوامل توان يم را آن علت احتماالً

 .دانست نر جنس در رشد مسئول يها هورمون ترشح

 مطالعه مورد صفات يبررو زين تولد اثرنوع نيهمچن

 كي از حاصل قلو يك يها بره .)>001/0p( بود دار معني

 اي و قلوها دو با سهيمقا در يشتريب تولد وزن خاص نژاد

 شتريب سهم به توان يم ليدال جمله از و دارند قلوها چند

 نسبت مادر يزائ قلو تك حالت در مادر ريش از بره هيتغذ

 Bahreini جينتا .نمود اشاره ولدت يها پيت ريسا به

Behzadi et al. )(2005 دييأت را موضوع نيا زين 

   .ندينما يم

  يكيژنت روند

 سطح و محيطي و فنوتيپي ،يكيژنت روندهاي

 در پوست درجه و رشد صفات هيكل به مربوطداري  معني

 ميانگين تغييرات نيهمچن .است شده آورده 3 جدول

 12 و 9، 6، 3، 1 ولدتهاي  وزن اصالحي هاي ارزش

 بيترت به مختلف تولد سالهاي در پوست درجه وي ماهگ

    .است شده داده نشان 7تا  1ي ها شكل در

  

 مطالعه مورد صفات روي بر محيطي عوامل اثر و تغييرات ضريب ميانگين، -2 جدول
 پوست درجه  ماهگي 12 وزن  ماهگي 9 وزن  ماهگي6وزن ماهگي3وزن ماهگي1وزن تولدوزن  

 63/84 26/46 62/39  00/33 46/24 26/12 20/5  )امتياز كيلوگرم،( ميانگين
  17/8  54/16 34/16  98/16 79/19 28/18 25/15  (%) تغييراتضريب

  ***  *** ***  *** *** *** *** سال

  *  *** ***  *** *** *** *** جنس

  ***  *** ***  *** *** *** ***  تولدنوع

 ns ns ns  *** *** *** ***  مادرسن
* 05/0p<، ** 001/0p<  ،ns= يدار معني عدم  
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 سال در گرم 13 صفت نيا يكيژنت روند :تولد وزن

 راتييتغ 1 شكل از نيهمچن ).3جدول( شد برآورد

 76 تا 75 يها سال نيب اصالحي يها ارزش نيانگيم

 نداشته يديشد نوسان آن از بعد اما ملموس، يجهش

 زين رشد صفات نيب در يكيژنت روند نيكمتر .است

 يكيژنت روند بودن كمتر علت .است تولد وزن به مربوط

 در آن يپيفنوت نيانگيم بودن كمتر صفت نيا يبرا

 اين گرفتن نظر در زعدمين و رشد صفات ريسا با سهيمقا

 از جلوگيري براي انتخاب معيار عنوان به صفت

  .باشد يم زايي سخت

Sargolzaie & Edriss (2004) وزن يكيژنت روند زين 

 سال در گرم 2/12 و اندك را يبلوچ گوسفند تولد

  .است حاضر پژوهش جهينت با مطابق كه كردند برآورد

 مطالعه در صفت اين يكيژنت روند :ماهگي 1 وزن

 مطالعه در ).3جدول( شد برآورد سال در گرم 34 حاضر

Jurado et al. )(1994 نوسيمر گوسفند يرو بر 

 با .ديگرد برآورد سال در گرم20 فوق مقدار يائياسپان

به  يكيژنت روند كه افتيدر توان يم برآوردها سهيمقا

 جينتا از بيشتر حدودي حاضرتا درپژوهش آمده دست

Jurado et al. )(1994  موثر انگريب احتماالً كه باشد يم 

  .است شده گرفته بكار انتخاب برنامه بودن

 يكيژنت ندرو مقدار يبررس نيا در :ماهگي 3 وزن

 شد برآورد سال در گرم 119 يماهگ 3 وزن يبرا

 Sargolzaie & Edriss مطالعه در نيهمچن ).3جدول(

 روند مقدار ياريبخت يلر گوسفند يرو بر  (2004)

 كه .شد برآورد سال در گرم125 يماهگ 3 وزن يكيژنت

 مطالعه در نيهمچن .است حاضر قيتحق جهينت مشابه

 يرو بر Rashidi & Akhshi (2007) توسط شده انجام

 128 صفت نيا يكيژنت روند مقدار يكرد نژاد گوسفند

  .ديگرد برآورد سال در گرم

 دهد يم نشان 3 جدول كه همانطور :ماهگي 6 وزن

 گرم 87 صفت نيا يبرا شده برآورد يكيژنت روند مقدار

 & Sargolzaie مطالعه در اما .آمد به دست سال در

Edriss (2004) آنها، ياريبخت يلر نژاد گوسفند يرو بر 

 برآورد سال در گرم 7/28 و كمتر را يكيژنت روند مقدار

 روند Rashidi & Akhshi (2007) نيهمچن .كردند

 در گرم129 را يكرد گوسفند يماهگ 6 وزن يكيژنت

 در صفت نيهم يكيژنت روند و نمودند گزارش سال

 شد برآورد سال در گرم 135 يرحمان نژاد گوسفند

(Shaat et al., 2004). در حاضر پژوهش جهينت ن،يبنابرا 

  .باشد يم مذكور قاتيتحق نتايج دامنه

 روند درباره يمعدود مقاالت :ماهگي 12 و 9 وزن

 يبررس در .اند كرده بحث يماهگ12و 9 صفات يكيژنت

(2005) Rashidi et al. 12 و 9 يها وزن يكيژنت روند 

 سال در گرم 170 و 114 بيترت به مرخز يبزها يماهگ

 به صفات نيا يكيژنت روند حاضر مطالعه در .شد برآورد

 ).3جدول( شد برآورد سال در گرم 119 و 127 بيترت

 روند مقدار .Mansour et al (1997) تحقيق در نيهمچن

 12 وزن يبرا يمصر گوسفند در شده برآورد يكيژنت

 يبرآوردها به نسبت كه شد گزارش گرم 1020 يماهگ

  .است باالتر اريبس مذكور

 گل قره گوسفند مختص صفت نيا :پوست درجه

 مشاهده صفت نيا مورد در يمشابه مطالعه و است

 صفت نيا يكيژنت روند حاضر پژوهش در .دينگرد

 كه همانطور ).3جدول( شد برآورد سال در ازيامت 257/0

 ارزش نيانگيم يصعود راتييتغ دهد مي نشان 7 شكل

 مورد رشد صفات ريسا به نسبت صفت نيا اصالحي

 فرض با است، بوده برخوردار يكمتر نوسان از مطالعه

 مورد صفات همه يبرا يطيمح طيشرا بودن ثابت

 ياجرا در تيريمد كه گرفت جهينت توان يم مطالعه

 صفت نيا يكيژنت شرفتيپ يبرا انتخاب يها برنامه

   .است بوده تر موفق مطالعه مورد صفات ريسا به نسبت

 از گذشته ،ياقتصاد صفات بهبود كلي، رطو به

 مناسب طيشرا بدون وانيح مناسب يكيژنت ليپتانس

 يبرا انتخاب و افتد اتفاق يتنهائ به تواند ينم يطيمح

 طيشرا در گوسفند ياقتصاد صفات گريد و رشد صفات

 با .است داشته يمتفاوت جينتا تواند يم مختلف يطيمح

 كي يبرا متفاوت يكيژنت يها روند برآورد وجود، نيا

 ياريبس ليدال تواند يم مختلف ينژادها در خاص صفت

 يكيژنت تيظرف به توان يم آنها جمله از كه باشد داشته

 ها، گله متفاوت يتيريمد و يطيمح طيشرا نژادها متفاوت

 نمود اشاره برآورد روش و متفاوت يركوردها تعداد

(Rashidi & Akhshi, 2007; Sargolzaie & Edriss,. 

2004).  

  كل يكيژنت فت شريپ و يپيفنوت ،يطيمح يروندها

 تولد و يماهگ 6 يها وزن يپيفنوت و يطيمح روند
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 پوست درجه و رشد صفات ريسا و )>05/0p( دار معني

 جينتا به توجه با ).>001/0p( بودند دار معني اريبس

 يپيفنوت يها نيانگيم يصعود روند به توان يم 3 جدول

 نيانگيم اما برد، يپ يماهگ 12 و 9، 6، 3 يها وزن

 به پوست درجه و يماهگ1و تولد يها وزن يپيفنوت

 سال در ازيامت 235/0 و سال در گرم116 و 1/15 بيترت

 نسبت يماهگ 12 وزن يپيفنوت روند .است افتهي كاهش

 طيشرا كه داد نشان يبررس مورد رشد صفات ريسا به

 9 تا ولدت از مساعدتر يماهگ 12 تا يماهگ 9 يطيمح

 اثرات كه افتيدر توان يم نيهمچن .است بوده يماهگ

 از يشتريب سهم يكيژنت اثرات به نسبت يطيمح

 صفات يكيژنت شرفتيپ .داراست را يپيفنوت راتييتغ

 4 جدول در 1381 تا 1373 يها سال يط مطالعه مورد

   .است شده ارائه

 به كل يكيژنت شرفتيپ نيشتريب رشد صفات نيب در

 و است يماهگ 3 و 12 وزن صفات به ربوطم بيترت

 آن ليدل كه است، بوده تولد وزن به مربوط آن نيكمتر

 انتخاب عدم و تولد وزن يپيفنوت نيانگيم بودن نييپا

 البته، .باشد يم يبررس مورد گله در صفت نيا يبرا

 رايز ستين مطلوب چندان تولد وزن در يكيژنت شرفتيپ

 مواجه يزائ سخت رينظ يمشكالت با را وانيح احتماالً

 درجه كل يكيژنت شرفتيپ .)Zamiri, 2002( سازد يم

 يكيژنت شرفتيپ آنكه با و است بوده ازيامت 21/2 پوست

 يط اما )4 و 3 جدول( اند بوده مثبت يكيژنت روند و كل

 كاهش صفت يپيفنوت نيانگيم يبررس مورد يها سال

 طيشرا بودن نامساعد در ديبا را آن علت و است افتهي

 كرد جستجو ها سال يبرخ در يتيريمد اي و يطيمح

 است ممكن يطيمح طيشرا نكهيا به باتوجه ).7شكل(

 يكيژنت شرفتيپ گردد، نامساعدتر نكهيا اي و افتهي بهبود

 در ديبا ن،يبنابرا .رديگ قرار تأثير تحت تواند يم گله

 يطيمح طيشرا اقدام هر از قبل ينژاد اصالح يها برنامه

 گله يكيژنت شرفتيپ بروز طيشرا تا ديبخش بودبه را

 انگريب يپيفنوت شرفتيپ قيطر نيه اب تا شود فراهم

 دو نيا يعبارت به اي باشد يكيژنت شرفتيپ از يتر قيدق

 ,Sargolzaie & Edriss) گردند جهت هم گريكدي با

2004). 

  

   )سال در كيلوگرم( رشد صفات برخي فنوتيپي و محيطي، ژنتيكي روندهاي -3 جدول

 )سال در امتياز( پوست درجه و

  فنوتيپيروند محيطيروند ژنتيكيروند صفت

  تولد وزن
***

001/0±013/0 
***

004/0±164/0-  
*

005/0±0151/0-  

 ماهگي 1 وزن
***

004/0±034/0 
***

019/0±151/0-  
***

023/0±117/0-  

 ماهگي 3 وزن
***

010/0±119/0 
***

025/0±149/0  
***

035/0±268/0  

 ماهگي 6 وزن
***

013/0±087/0 
*

039/0±098/0  
***

052/0±185/0  

 ماهگي 9 وزن
***

018/0±127/0 
***

047/0±316/0  
***

065/0±443/0  

 ماهگي 12 وزن
***

019/0±119/0 
***

059/0±440/0  
***

078/0±559/0  

 پوست درجه
***

019/0±257/0 
***

029/0±492/0-  
***

048/0±235/0-  

     *** 001/0P<   ،* 05/0P<  

  

 طي مطالعه مورد صفات در كل ژنتيكي پيشرفت -4 جدول

  81 تا 73 هاي سال

 )امتيازكيلوگرم،(كلژنتيكيپيشرفت  صفت

 095/0  وزن تولد

 168/0  ماهگي 1وزن

 935/0  ماهگي 3وزن

 730/0  ماهگي 6وزن

 911/0  ماهگي 9وزن

 963/0  ماهگي 12وزن

 213/2  درجه پوست

 
 وزن )كيلوگرم( اصالحي هايارزش انگينمي تغييرات - 1 شكل

 مختلف هايسال در تولد
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  ) كيلوگرم(هاي اصالحي تغييرات ميانگين ارزش - 2شكل 

  هاي مختلفماهگي در سال 1وزن 

  
  ) كيلوگرم(هاي اصالحي تغييرات ميانگين ارزش - 5شكل 

  هاي مختلفماهگي در سال 9وزن 

 3وزن ) كيلوگرم(هاي اصالحي زشتغييرات ميانگين ار - 3شكل 

 هاي مختلفماهگي در سال

 

  ) كيلوگرم(هاي اصالحي تغييرات ميانگين ارزش - 6شكل 

  هاي مختلفماهگي در سال 12وزن 

 

  ) كيلوگرم(هاي اصالحي تغييرات ميانگين ارزش - 4شكل 

 هاي مختلفماهگي در سال 6وزن 

 

   )امتياز( يهاي اصالحتغييرات ميانگين ارزش - 7 شكل

  هاي مختلفدرجه پوست در سال

 
  يسپاسگزار

 جهاد سازمان دام امور محترم نيمسئول  يهمكار از

 و پرورش ستگاهيا و يرضو خراسان  استان يكشاورز

 در خاطر به سرخس گل قره گوسفند نژاد اصالح

 يقدردان و تشكر ها داده و اطالعات دادن ارقرارياخت

  .گردد يم
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