
145............................................................................................1394پاییز و زمستان / 12شماره / سال ششم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

ي شیرواندر گوسفند کردرشدفنوتیپی صفات وبرآورد روند ژنتیکی

5داود علی ساقیو 4احمديخان، علیرضا 3آذري، مجتبی آهنی 2، سعید حسنی1نقویانسکینه

چکیده
،ییکژنتروندبرآوردجهتکردي شیروانگوسفندنژاداصالحوپرورشایستگاهگلهبهمربوطرکورد5608ازتحقیق،ایندر

با.شداستفادهبودند،شدهآوريجمع) 1368-1388(سال21طیکهگوسفند کردي اوزان بدن در سنین مختلفو محیطیفنوتیپی
اریب ازناخطیبینیپیشبهترینصفتی،تکحیوانیمدلبر اساسگیري ومشتقازنیازشده بیمحدودنماییدرستحداکثرروش
هاي اصالحی بر سال، ارزشمیانگینترتیب از طریق تابعیت هروند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی ب.دست آمدبهصفات اصالحیهايارزش

پیشرفت ژنتیکی کل بعد از .تفاوت ارزش اصالحی با ارزش فنوتیپی بر سال برآورد شدمیانگینفنوتیپی بر سال وهاي ارزشمیانگین
کیلوگرم 199/1و 727/0، 319/1، 890/0، 017/0ترتیب هسالگی بو یکماهگینه، ماهگیششسال براي اوزان تولد، شیرگیري، 21

و6/71±73،4±3، 64±2، 4/4±5/0ترتیب هسالگی بیکماهگی وماهگی، نهروند ژنتیکی اوزان تولد، شیرگیري، شش. بود
،16±2ترتیب سالگی بهیکماهگی وماهگی، نهروند فنوتیپی براي اوزان تولد، شیرگیري، شش. گرم در سال برآورد شد5±4/98

دار بودند معنیصفاتتمامیروندهاي برآورد شده براي. گرم در سال برآورد گردید405±28و 23±295، 18±227، 13±328
)01/0<P.(

رشدصفات،حیوانیمدل ،ژنتیکیتغییرات،کرديگوسفند: کلیديهايهواژ

مقدمه
پرورشدلیلترینمهمتولید گوشتحاضر،حالدر

وشیرپشم،ماننددیگرتولیداتواستایراندرگوسفند
گوسفند). 18(دارند قراراهمیتبعدي درجاتدرپوست
براينژاديهايگونهسازگارترینوبهترینازیکیکردي
این ). 3(استشمالیخراساندرویژهبهکوهستانیمناطق

بندي نژاد به خاطر اندام نسبتاً درشت و همچنین استخوان
هاي ، براي پرواربندي مناسب بوده و از بهترین نژادقوي

انجامکه انتخابايجامعهدر). 13(باشد گوشتی کشور می
به خصوصیاتتوجهباحیواناتبینگیريجفتوشده

تغییرات استالزمگرددمیریزيبرنامههاآنژنتیکی
اثر درجامعهفنوتیپیواصالحیارزشمیانگیندرحاصل
برنامهآنناکارآمديیاوکارآمديتاشودبررسیانتخاب
ژنتیکیروندمعموالًرواینازگردد،مشخصنژادياصالح
گردد میبرآورداست،گرفتهانجامانتخاباي کهمرحلهبراي

ارزیابیجمعیتیکدرمحیطیوروند ژنتیکیبرآورد).20(
محیطیعواملنقشونمودهپذیررا امکانانتخابهايروش

کند میآشکارراغیرهوبهداشت، تولیدمثلتغذیه،قبیلاز
به زمانطولدرحیواناتاصالحیهايارزشچون).8،12(

اصالحیارزشمیانگینبنابراینباشد،میتجمعیصورت

نشان سالآندرراگلهژنتیکیسطحسالهردرحیوانات
).21(دهدمی

هايجمعیتدرگوسفندرشدصفاتبرايانتخاب
) 20(آخشی ورشیدي.استداشتهمتفاوتینتایجمختلف

در طیراماهگیششوشیرگیريتولد،وزنژنتیکیروند
ترتیب بهکرديدر نژاد1371-1387هاي سال

.نمودندگرم در سال گزارش142±64و 9±20،53±106
تولد،وزنمستقیمژنتیکیروند) 17(محمدي و همکاران 

گوسفند کردي شیروانماهگینهوماهگیشششیرگیري،
به1382تا 1372هاي طی سالصفتی تکتجزیهبارا

و 63/59±20/21، 90/72±97/16، - 80/0±87/1ترتیب 
گرم در سال و روند فنوتیپی این صفات 21/28±52/136
- 53/90±12/68، 50/69±14/35، 13/1±25/1ترتیب بهرا

ستائی . نمودندگرم در سال گزارش32/133±24/65و 
تولد، وند ژنتیکی وزن ر) 23(مختاري و همکاران 

سالگی را وزن یکوماهگینهوزنماهگی،شیرگیري، شش
به1372- 1383هاي در گوسفند کرمانی در طی سال

، 24/88±11/26، 41/96±27/18، 53/0±3/0ترتیب
گرم در سال گزارش 53/31±43/10و 68/10±35/24

روندهاي ژنتیکی وزن ) 2(درستکار و همکاران . نمودند

)naghavians@yahoo.com:نویسنده مسوول(، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،ارشدکارشناس-1
و منابع طبیعی گرگانکشاورزي دانشگاه علوم ، استادیارو دانشیار -3و 2

دانشگاه گنبد، مربی-4
رضويخراسانکشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات،استادیار-5

9/11/92: تاریخ پذیرش24/7/91:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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146.....................................................................................................................................در گوسفند کردي شیروانرشدفنوتیپی صفات وبرآورد روند ژنتیکی

وماهگینهوزنماهگی،وزن ششماهگی، تولد، وزن سه
طی صفتی یکمدلبارامغانیهايبرهسالگیوزن یک

، 0053/0، 0055/0ترتیب به1385تا 1374هاي سال
و روند سالکیلوگرم در0849/0و 0061/0، 0052/0

، 0371/0ترتیب بهرا فنوتیپی براي صفات مذکور 
درکیلوگرم - 0143/0و -3839/0، - 0206/0، 0513/0

ژنتیکی روند)16(محمدي و همکاران.کردندبرآوردسال
را سالگیو یکماهگینهماهگی،وزن تولد، شیرگیري، شش

ترتیب بهزندينژاددر1370- 1386هاي سالدر طی
و 6/10±4/26، 2/21±6/89، 4/12±5/98، 7/0±1/2
و هانفوردنتایج.گرم در سال گزارش نمودند4/13±5/41

1950- 2000هايسالطیدرکهدادنشان)7(همکاران
تارگی بهنژاددرشیرگیريووزن تولدژنتیکیپیشرفت

.استبودهکیلوگرم5/7و 5/0ترتیب بهانتخابوسیله
وشیرگیريروند ژنتیکی وزن) 24(شات و همکاران 

نژاددر1970- 1999هاي سالطیدرراماهگیشش
اوسیمی بهنژاددرو135±3و 92±2ترتیب بهرحمانی
وگیزاو.نمودندگزارشسالدرگرم21±5و 21±4ترتیب 

هايسالطیمنزنژادرويبررسییکدر) 6(همکاران
495±53سالگی را یکوزنژنتیکیروند2003تا1998

سوپاکورن و همکاران.گزارش نمودندتولدسالازايبهگرم
هاي سالتولد را در طیمیانگین روند ژنتیکی وزن ) 25(

02/0در چهار جمعیت گوسفند تایلندي را 2011-1998
حاضر پژوهش.گزارش نمودندتولدسالازايکیلوگرم به

کاره بنژادياصالحهايبرنامهبررسیومطالعهمنظوربه
گوسفند کردينژاداصالحوپرورشدر ایستگاهرفته

در راستاي تحقیق هاي اخیر و شیروان در سالآبادحسین
هاي دیگري که در همین زمینه در این ایستگاه در سال

.دورتر انجام شده است، صورت گرفت

هامواد و روش
177ز احاصلهايبرهرکورد 5608ازپژوهشایندر
از 1388تا1368هايسالطیدرکهمیش2182قوچ و

نژاد شیروان گله گوسفند کردي ایستگاه پرورش و اصالح
وفنوتیپیژنتیکی،روندبرآوردآوري شده بود، برايجمع

،ماهگیشششیرگیري،محیطی صفات اوزان تولد،
ایندرگلهپرورش. شدسالگی استفادهیکوماهگینه

آغلدردستیتغذیهشاملومتمرکزنیمهروشبهایستگاه
اواخرازمادرگله.باشدمیایستگاهاراضیدرآزادو چراي

دستیغذايباوآغلدرماهفروردینتا اواسطماهآبان
گلهتغذیهبعدبهماهاردیبهشتاواسطو ازشودمیتغذیه

تولیدمثل.شودمیانجامایستگاهاراضیدرغالتچرپسدر
وبهارهنوبتدودراندازيقوچشده،صورت کنترلبهگلهدر

ویرایشوکردنآمادهجهت). 11(گیرد میصورتپائیزه
)5(6/2نسخه پروافزار بانک اطالعاتی فاکسنرمازاطالعات

هاوزنازبرخیبرايهاسالاینطولدر.استفاده شد
هاي پرت حذف دادههمچنین . بودنشدهثبترکوردي

بر صفاتثرؤمثابتعواملاثرشناسائیمنظوربه.شدند
رویهباحداقل مربعاتتحلیلوتجزیهاز،بررسیمورد

GLMافزار نرمSAS)22 (هاي ارزشبرآورد.انجام شد
مدل 6ها در مورد هر صفت از طریق برازش داماصالحی

شده محدودنماییدرستحداکثرروش بهدام یک متغیره
افزار نرمبیتی32نسخهگیري با استفاده ازمشتقازنیازبی

WOMBAT)14 (معیار همگرایی براي .صورت گرفت
منظور یافتن به.گرفته شددر نظر10-8هاکرارـتوقف ت
ترین مدل دربرگیرنده اثرات ثابت و تصادفی مؤثر بر مناسب

هاي زیر با و بدون در مدل،بررسیهر یک از صفات مورد 
ژنتیکی افزایشی نظر گرفتن اثرات مادري شامل اثرات 
در مدل آزمون مادري و اثرات محیطی دائمی مادري

.)14(باشندصورت زیر میهاي آزمون شده بهمدل. شدند
+1y = Xb+Z1aمدل e
2y = Xb+Z1a+Z2c+eمدل 
3Cov (a, m) = 0y = Xb+Z1a+Z3m+eمدل 
= 4Cov (a, m)مدل  Aδamy = Xb+Z1a+Z3m+e
,5Cov (aمدل m) =0y = Xb+Z1a+Z2c+Z3m+e

6Cov (a, m) = Aδamy = Xb+Z1a+Z2c+Z3m+e

، X،بردار مشاهدات براي هر صفتyهاي فوقدر مدل
Z1،Z2وZ3طرح هستند که به ترتیب هايماتریس

مشاهدات را به عوامل ثابت و عوامل تصادفی شامل اثرات
ژنتیکی افزایشی مستقیم، محیطی دائمی مادري و اثرات 

بردار bهمچنین،. دهدژنتیکی افزایشی مادري، ربط می
سال،مادرنامعلوم اثر عوامل ثابت جنس، تیپ تولد، سن 

عنوان متغیر کمکی در صفات اوزان سن بره بهو تولد
mوa ،cو سالگیماهگی و یک، نهماهگیشش،شیرگیري

ترتیب بردار اثرات تصادفی شامل بردار اثرات ژنتیکی به
افزایشی مستقیم، محیطی دائمی مادري و اثرات ژنتیکی 

کوواریانس اثر ژنتیکی a,m(Cov(،افزایشی مادري
تصادفی بردار اثرات eو افزایشی مستقیم و مادري 

ترین مدل ازمناسبدست آوردن جهت به.باقیمانده است
.نمایی براي هر صفت استفاده شدمقدار نسبت درست

بودنمائیلگاریتم درستمقداربیشتریندارايکهمدلی
صورتدروشدانتخابمدلترینعنوان مناسببه

مدلترینسادهازها،مدلبینشدن تفاوتدارغیرمعنی
پیشرفت.شداستفادههاي واریانسمولفهبرآوردبراي

ارزشتفاوت میانگیناساسبرمختلفصفاتکلژنتیکی
روند.آمددستبهانتهاوابتداهايسالدرهاداماصالحی
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ترتیببهبررسی،موردصفاتو محیطیژنتیکیوفنوتیپی
هايمیانگین،فنوتیپیهايمیانگینتابعیتازبا استفاده

تفاوت ارزش اصالحی باهاي و میانگیناصالحیهايارزش
.شدبرآوردتولدبر سالحیواناتارزش فنوتیپی 

یج و بحثانت
نیز آمار توصیفیوثابتعواملاثرداريسطح معنی

نتایج.استشدهآورده1جدولدربررسیموردصفات
نشان داد که اثرات جنس بره، نوع تولد، واریانستجزیه

دار معنی،سن مادر و سال تولد بر کلیه صفات مورد مطالعه
مطابقتدیگرنتایج پژوهشگرانباکه) P>01/0(بود 

ها در سنین میانگین وزن بره.)8،9،10،16،23(داشت
ماهگی و ، نهماهگیششمختلف اوزان تولد، شیرگیري، 

سالگی در این پژوهش بیشتر از برآوردهاي گزارش یک
).1،17(روي همین نژاد بود شده برخی محققین

ترین مدلمناسب5مدلنمائیدرستآزموناساسبر
مدلترینمناسب2مدلتولد،وزنصفتبرايشدهبرازش

عنوانبه1مدلوماهگیششوشیرگیريوزنصفاتبراي

سالگییکوماهگینهبراي وزنمدلترینمناسب
ومستقیمژنتیکیپارامترهايبرآورد. شددادهتشخیص

.استشدهآورده2جدولدرمدلبهتریناساسبرمادري
شیرگیريازقبلصفات-الف

ازحاصلتولدوزنمستقیمپذیريثتاور: وزن تولد
10ازايدامنهوبودهمتفاوتمختلفحیوانیهايمدل

داشت که در نژادهاي مختلفی مثل درصد35تادرصد
و در همین نژاد 02/0) 10(، بلوچی 24/0) 16(زندي 

) 17(و 06/0) 4(، 13/0) 1(توسط محققین مختلف 
بهترین مدل برآورد وزنایندر.استگزارش شده08/0

و 11/0پذیري مستقیم وراثتدر آنکهبود5شده مدل 
h2

mC2کهاندبرآورد شده10/0و 13/0ترتیب به
دائمیو محیطیژنتیکتصادفیاثراتاهمیتدهندهنشان

پذیري برآورد مقدار کم وراثت. استتولدوزندرمادري
است که اثرات شده در این پژوهش احتماالً به این دلیل 

ژنتیکی مستقیم خود دام بر وزن تولد کم است و اثرات 
دیگري مثل اثرات مادري در بروز این صفت اهمیت 

.بیشتري دارند
صفات مورد بررسیبهمربوطتوصیفیآماروثابتعواملاثرداريسطح معنی-1جدول

انحراف معیارمیانگین و تعدادصفات
)کیلوگرم(

دامنه 
سال تولدسن مادرنوع تولدجنس)کیلوگرم(

********kg(560872/0±32/42/7-2(وزن تولد
********kg(530322/5±28/2343-8(وزن شیرگیري

********kg(457627/6±51/3153-2/14(ماهگیششوزن 
********kg(347349/6±62/3563-17(ماهگینهوزن 

********kg(326523/8±95/4275-20(وزن یک سالگی
** :)P < 0.01(

صفتی	تکآنالیزبامورد بررسیصفاتمادريومستقیمژنتیکیپارامترهايبرآورد- 2جدول
h2

m±SE C2 h2
a*±SE مدل مناسب صفت

04/0±13/0 03/0±10/0 03/0±11/0 5 وزن تولد
- 02/0±09/0 02/0±19/0 2 وزن شیرگیري
- 01/0±05/0 01/0±21/0 2 ماهگی6وزن 
- - 013/0±22/0 1 ماهگی9وزن 
- - 013/0±24/0 1 وزن یک سالگی

*h2a:پذیري مستقیموراثت ،:C²وفنوتیپی واریانسبهمادريمحیطیواریانسنسبتh2 m:پذیري مادريوراثت

از شدهبرآوردهمستقیمپذیريوراثت:وزن شیرگیري
است که در 25/0تا 18/0دامنه درمختلفهايمدل

) 10(، بلوچی 26/0) 16(نژادهاي مختلف مثل زندي 
) 1(شیروان توسط محققین مختلف و در نژاد کردي 27/0
. استگزارش شده23/0) 17(و 31/0) 4(، 21/0

پذیري ، وراثت)2مدل (ترین مدل در این وزن مناسب
واریانسبهدائمیمحیطیواریانسو نسبتمستقیم 

.برآورد نمود09/0و 19/0ترتیب فنوتیپی را به

شیرگیريازبعدصفات- ب 
رـاثاهمیت:سالگیماهگی و یکماهگی، نهاوزان شش

ازبعدصفاتدرمادريژنتیکیاثرودائمیمحیطی
هايمدلازشدهبرآوردهh²mC²مقادیر وکمشیرگیري

شیرگیريوتولدوزنبامقایسهدراوزاناینبرايمختلف
، ماهگیششناوزابرايپذیريوراثتاما.استکمتر

مدلترین مناسباز استفادهباسالگیماهگی و یکنه
تحقیق که در.برآورد گردید24/0و 22/0، 21/0ترتیب به



148.....................................................................................................................................در گوسفند کردي شیروانرشدفنوتیپی صفات وبرآورد روند ژنتیکی

33/0، 30/0ترتیب به)16(روي نژادهاي دیگر مثل زندي 
31/0و 31/0، 28/0ترتیببه)10(بلوچی و28/0و 

پذیري مستقیم همچنین مقدار وراثت. استشدهگزارش
ماهگی براي وزن ششگوسفند نژاد کرديدر برآورد شده 

33/0تا 11/0ماهگی در دامنه ، وزن نه33/0تا 25/0بین 
در گزارشات 28/0تا 17/0سالگی بین و براي وزن یک

).1،4،17(باشد متغیر می
پذیريوراثت،سنافزایشبادهدمینشاننتایج
بروزافزایشدلیلبهاینوداردصعوديرونديمستقیم

دامرشدبرمستقیمافزایشیژنتیکیمنشاءباهاییژنتأثیر
سنافزایشباهمچنین .باشدمیمادرياثراتکاهشو

احتماالًامراینکهیافتکاهشمادريپذیريوراثتمیزان
شدنواردبا.باشدمادربهبرهوابستگیکاهشازناشی
بیشترياجزايبهفنوتیپیواریانسمدل،بهمادرياثرات

جلوگیرينتایجبودناریبازنتیجهدرشودمیتفکیک
پذیري یک صفت خاص که وراثتبا توجه به این.نمایدمی
تواند از جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت باشد اما می

برآوردهاي حاصل براي اوزان تولد، شیرگیري،
سالگی در این پژوهش در ماهگی و یک، نهماهگیشش

.شتداقرارمحققینبرخی برآوردهاي گزارش شده دامنه 
سال براي اوزان تولد، 21ژنتیکی کل بعد از پیشرفت
ترتیب هسالگی بو یکماهگینه، ماهگیشششیرگیري، 

.کیلوگرم بود199/1و 727/0، 319/1، 890/0، 017/0

کل بعد از ژنتیکیپیشرفتمیزان ) 10(و همکاران حسنی
براي اوزان تولد، شیرگیري، ) 1361- 1385(سال 24

سالگی در نژاد بلوچی را و یکماهگینه، ماهگیشش
034/2و 062/2، 066/2، 488/1، 011/0ترتیب به

) 23(ستائی مختاري و همکاران . کیلوگرم گزارش کردند
پیشرفت ژنتیکی کل صفات اوزان تولد، شیرگیري، شش 

سالگی را در گوسفند کرمانی طی یکوماهگینهماهگی،
، 30/3ترتیب به)سال11(1383تا 1372هاي سال
گرم برآورد46/341و 10/207، 40/787، 35/946

مهمصفاتانتخاب برايشاخصتکمیلوتوسعه.نمودند
گامتواندمیمناسباقتصاديضرایبباهمراهاقتصادي

این نژاددرآوريسودافزایشوژنتیکیپیشرفتدرمهمی
هاي گلهدرژنتیکیپیشرفتکهایندلیلاز طرفی به.باشد

تعیین پیشازانتخاباهدافبهوابستهگوسفندمختلف
شرایط اهداف،آنبامتناسبانتخابمعیارهايشده،

ها درگلهژنتیکیپیشرفتدرمؤثرکلیديعواملومحیطی
صحت انتخاب،ژنتیکی،تنوعقبیلازمتفاوتهايمحیط
کهداشتتوان انتظارنمیاستانتخابشدتونسلفاصله

هاي گلهدربراي صفات،ژنتیکیپیشرفتبرآوردهاي
شدهبرآوردمقادیر).19(باشند داشتهمطابقتمختلف،
آورده3جدولدرمحیطیوفنوتیپیژنتیکی،روندهاي

دار معنیصفاتتمامیبرايروندهاي برآورد شده . اندشده
). P>01/0(بودند 

)گرم(شیروان روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کردي- 3جدول
روند محیطیروند فنوتیپیروند ژنتیکیصفات

6/11±165/1±4/42±5/0وزن تولد
264±32811±6413±2شیرگیريوزن 
154±2278/14±7318±3ماهگیششوزن 
99/222±2959/18±6/7123±4ماهگینهوزن 

6/306±40523±4/9828±5وزن یک سالگی

قبل شیرگیري ت اصفروند ژنتیکیسایر محققین 
را به صورت زیر گزارش و شیرگیريوزن تولدشامل 
ترتیب وزن تولد و شیرگیري بهصفاتژنتیکیروند:نمودند

گوسفند برايسالدرگرم 27/18±41/96، 3/0±53/0
استشدهگزارش1372-1383هاي کرمانی طی سال

گلهطی تحقیقاتی روي یک) 2(درستکار و همکاران ). 23(
میزان 1385تا 1374هاي هاي مغانی طی سالبرهاز

ترتیب صفات وزن تولد و شیرگیري را بهژنتیکیروند
.کیلوگرم در سال برآورد نمودند0053/0و0055/0

در گوسفندان نژاد زل طی ) 15(محمدي و صادقی 
براي صفات وزن تولد و شیرگیري 1373- 1388هاي سال

گرم در سال گزارش 5/98±4/10، 91/1±07/0ترتیب به
نژاداز گوسفندانگلهدر تحقیقی دیگر روي یک.نمودند

ژنتیکیمیزان روند1370-1386هاي سالزندي طی
، 1/2±7/0ترتیب صفات وزن تولد و شیرگیري را به

همچنین ).16(نمودند گرم در سال گزارش4/12±5/98
در نژاد کردي شیروان طی ) 17(محمدي و همکاران 

صفات وزن میانگین روند ژنتیکی1372- 1382هاي سال
و -80/0±87/1ترتیب تولد و شیرگیري را به

در مطالعات .گرم در سال برآورد نمودند97/16±90/72
انجام شده توسط سایر محققین نتایج مختلفی در ارتباط با 

ماهگی، وزن شش(شیرگیري ازصفات بعدروند ژنتیکی
محمدي و است گزارش شده)سالگیماهگی و یکنه

صفات بعد از ژنتیکیمیزان روند) 17(همکاران 
طی کردي شیرواننژاد گوسفند در شیرگیري را 

و 63/59±20/21یب ــرتــتهــب1372-1382اي ــهسال
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.گزارش نمودندگرم در سال21/28±52/136
اهگی و ـماهگی، نهـمششصفات وزن ژنتیکیروند
و 35/24±68/10، 24/88±11/26رتیب ـتسالگی بهیک
گوسفند کرمانی طی برايسالگرم در43/10±53/31

در ). 23(شده است گزارش1372-1383هاي سال
هاي مغانی طیاز در برهگلهتحقیقی دیگر روي یک

صفات بعد از ژنتیکیمیزان روند1370-1386هاي سال
کیلوگرم 0849/0و 0061/0، 0052/0ترتیب شیرگیري به

) 16(همچنین محمدي و همکاران).2(شده است گزارش
میانگین روند زندينژاددر1370- 1386هاي سالطی

ترتیب بهترتیبصفات بعد از شیرگیري را بهژنتیکی
گرم در سال 5/41±4/13و 6/10±4/26، 2/21±6/89

صفات موردفنوتیپیروندشدهبرآوردمقادیر.نمودندبرآورد
ناوزافنوتیپی میانگیندهد مینشان)2جدول(بررسی 

ه سالگی بو یکماهگی، نهماهگیششتولد، شیرگیري،
گرم در سال افزایش 405و 295، 227، 328، 16ترتیب 

روندهاي فنوتیپی ) 2(درستکار و همکاران . استیافته
سالگییکوماهگینهماهگی،اوزان تولد، سه ماهگی، شش

ترتیب به1385تا 1374هاي هاي مغانی را طی سالبره
- 0143/0و - 3839/0، - 0206/0، 0513/0، 0371/0

روند هادر تحقیق آن.کردندبرآوردسالکیلوگرم در
برايومثبتماهگیسهوتولدوزنصفاتبرايفنوتیپی

براي صفاتفنوتیپیبرآورد روند.بودمنفیصفاتسایر
دار بود معنیآمارينظرازماهگیسهوزنوبدنوزن

)05/0<P.(دارمعنیصفاتسایربرايرونداینکهحالیدر
روي گوسفندان)23(همکارانومختاريستائی.نبود

فندان زندي، روي گوس) 16(کرمانی و محمدي و همکاران 
فنوتیپیروندولیدار گزارش نمودندمعنیژنتیکیروند

محیطیعوامل درمنفیروندازناشیکهنبوددارمعنی
مورد بررسیصفاتژنتیکیمیانگین تغییرات1شکل.است

. دهدمینشانرا

هاي مختلفدر سالبررسیموردصفاتهاي اصالحیتغییرات میانگین ارزش-1شکل

صفاتتمامیگردد درمیدر شکل مشاهدهطور کههمان
درحیواناتاصالحیهايمثبت بوده است ولی ارزشروند
تواندمیداشته است کهنوسانمختلفهايسال
یکهردرانتخاب مشخصمعیارواهدافنبوددهندةنشان

تأثیر سوء عوامل محیطی، .باشدبررسیموردصفاتاز
و عدم توجه به هایی با ارزش اصالحی پایین استفاده از قوچ

ها از جمله دالیل عمده پایین بودن روند گیريکنترل جفت
،17،20(باشند ژنتیکی برخی از صفات مورد بررسی می

مشینژاد کردي خطگوسفنداندرعبارت دیگربه).21
برمؤثرژنتیکی صفاتبهبودواصالحخصوصدرمشخص

روندهااست ولی در برخی سالنشدهاجراءسودآوري
. شودمیمشاهدهتمامی صفاتدرصعوديژنتیکی
استممکنهابرهدرکلیه صفاتساالنهفنوتیپیهاينوسان
در، تغییرتغذیهسطحو هوایی،آبشرایطتغییراتازناشی

تالش بایدروایناز.باشدگلهدربهداشتسطح ومدیریت
اقدامیهرازقبلنژادياصالحهايبرنامهاجرايدرشود

هاگلهژنتیکیظرفیتبراي بروزبهینهمحیطیشرایط

گلهژنتیکیروندبافنوتیپیروندطریقبدینتاشودفراهم
چند نتایج این تحقیق نشان داد هر).20،21(گردد همسو

روي) 17(همکارانودر مقایسه با مطالعه محمدي
که 1372-1382هايهمین نژاد طی سالفندانـگوس

ژنتیکی منفی براي وزن تولد، روند محیطی منفی روند 
براي تمام اوزان و روند فنوتیپی منفی براي وزن شش 

هاي اخیر با ، در ساله بودندماهگی گزارش نمود
هاي برنامهبرترهايدامانتخابدرو بهتردرستریزيبرنامه

ازآمدهدستبهطورکلی نتایجبه.انداصالحی مؤثرتر بوده
برودقتباگلهدرهاانتخاب قوچاگرداد،نشانپژوهشاین

ژنتیکیاحتماالً پیشرفتانجام گیرد،اصالحیارزشمبناي
.بودمالحظه خواهدقابلحاصل

تشکر و قدردانی
معاونت بهبود تولیدات دامی محترمولینومساز

سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالی و ایستگاه پرورش 
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Estimation of Genetic and Phenotypic Trends for Some Growth Traits in Shirvan
Kordi Sheep

Sakine Naghavian1, Saeed Hasani2, Mojtaba Ahani Azari3, Ali Reza Khan Ahmadi4

and Davud Ali Saghi5

Abstract
In this study, 5608 records of Kordi sheep body weights collected during 21 years (1990 to

2010) in Sheep Breeding Station of Shirvan were used to estimate genetic, phenotypic and
environmental trends. Best linear unbiased predictions (BLUP) of breeding values were obtained by
derivative free restricted maximum likelihood (DFREML) using univariate animal model. Genetic,
phenotypic and environmental trends were estimated by regression of average estimated breeding
values, average phenotypic values and average difference between phenotypic and breeding values
on birth year, respectively. Total genetic progress in 21 years for birth weight (BW), weaning
weight (WW), body weight at 6 (6W), 9 (9W) and 12 months of age (12W) were 0.017, 0.890,
1.319, 0.727 and 1.199 kg, respectively. Genetic trends for BW, WW, 6W, 9W and 12W were
4.4±0.5, 64±2, 73±3, 71.56±4 and 98.4±5 gr per year, respectively. The phenotypic trends for BW,
WW, 6W, 9W and 12W were 16±2, 328±13, 227±18, 295±23 and 405±28 gr per year, respectively.
Estimates of trends were significant for all traits (P < 0.01).
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