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کرماني گوسفند د ر پشم و رشد صفات ژنتيکي پارامترهاي تخمين

چکيده
ماهگي و۱۲ ماهگـي ماهگي،۹ ۶ ماهگي، تولد، سـه وزنهاي به مربوط د ادههـاي رشـد، صفات ژنتيکي منظوربرآورد پارامترهاي بـه
شده آوري جمع ۱۳۸۱ الي ۱۳۷۲ سالهاي طي ها داده اين گرفت. قرار استفاده مورد نژاد شهربابک اصالح ايستگاه گوسفندان کرماني
صفات ژنتيکي پارامترهاي برآورد براي همچنين بود. مذکور صفات براي رکورد ۷۷۴ و ۱۵۸۳،۱۱۴۲ ،۱۹۲۲ ،۲۰۸۶ داراي ترتيب به و بود
وزن و پشم پشم، قطر تار بازده استاپل، طول شامل صفات نمونه برداري شد. گوسفند راس ۶۲۹ تعداد از طي دو مرحله توليدي پشم
(DFREML) گيري مشتق از نياز بي شده محدود درستنمايي ازروش حداکثر استفاد ه با ها داده تحليل و تجزيه بودند. سـاليانه پشـم
۶ ماهگي، سه هاي تولد ، وزن صفتي تک تجزيه از آمده د سـت به پذيري انجام شـد. وراثت و چند صفتي مد ل حيواني تک صفتي و
،۰/۲۹۶ ±۰/۰۷ ۹ ،۰/۱۰۱±۰/۰۶ به ترتيب ۹ سـاليانه پشم وزن و پشم تار قطر پشـم، اسـتاپل، بازده طول ، ماهگي و۱۲ ماهگي ماهگي،۹
بـه پذيـري ۰/۲۰۵ و۰/۱۰± ۰/۴۱۴ ، وراثـت ±۰/۳۳۳ ،۰/۲۰۱± ۰/۴۳۴ ،۰/۲۰۲ ±۰/۱۱۱ ،۰/۲۶۰ ±۰/۰۷۱  ،۰/۰۶۲ ±۰/۰۷ ۸ ،۰/۳۰۸ ±۰/۰۸۷
و پشم قطر تار بازده پشم، استاپل، طول ، و۱۲ ماهگي ماهگي ماهگي،۹ ۶ ۳ ماهگي، تولد، هاي وزن صفتي تجزيه چند آمده از دست
،۰/۶۳۹ ± ۰/۲۳۳ ،۰/۳۶۷ ± ۰/۰۹۰ ،۰/۲۹۹ ± ۰/۰۷۶ ،۰/۴۹۸ ±۰/۰۷۸ ،۰/۵۷۶±۰/۰۷۹ ،۰/۲۳۳ ± ۰/۰۶۸ ترتيب به پشم ساليانه  وزن
متغير ۰/۹۸ تا از ۰/۸۷ رشـد تمامي صفات بين ژنتيکي گرديد. همبسـتگي برآورد ۰/۵۹۵ ± ۰/۱۱۰ و ۰/۹۳۰ ± ۰/۷۹۰ ،۰/۸۶۷ ± ۰/۳۱۰

حاصل شد. ۰/۱۵ تا از۰/۰۰۱ تغييرات با دامنه پايين همبستگي پشم صفات مورد در بود ولي
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The estimation of genetic parameters for growth and wool traits  in Kermani sheep

By: N. Kargar, Agricultural and Natural Resources Center of Kerman. M. Moradi Shahre Babak, Assistant Professor, 
Department of Animal Science. Faculty of Agricalture University of Tehran. H. Moravej, Assistant Professor 
Department of Animal Science, Faculty of Agricufture, University of Tehran. M. Rokoie, Department of Animal 
Science, Faculty of  Agriculture, University of Zabol. 
Data of Kermani sheep which collected during 1980-2002 were used in this study to estimate genetic parameters of 

growth chracteriestics. Traits were birth weight (BW, n=2086), 3 months weight (3MW,n=1922), 6 months weight 

(6MW, n=1142), 9 months weight (9MW,n=1583) and 12 months weight (12MW,n=774).
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روشها و مواد
به مربوط صفات ــي ژنتيک برآورد پارامترهاي ــور منظ به
به مربوط اطالعات از کرماني نژاد ــفند گوس پشم در ــد و رش
نژاد گوسفند اصالح و پرورش ايستگاه در موجود رشد صفات
در استان بابك شهر شهرستان کيلومتري در۱۵ كرماني واقع
شده، جمع آوري ۱۳۸۱ الي ۱۳۷۲ ــالهاي س که طي کرمان
شماره حيوان، ــماره شامل ش اطالعات اين گرديد. ــتفاده اس
يا دو تولد(يک ــوع ن حيوان، جنس زايش، ــال س مادر، پدر و
اطالعات اين بر در هنگام زايش بود. عالوه ماد ر ــن س و قلو)
۶ ــه ماهگي، س تولد، هاي وزن صفات به مربوط ــاي رکورده
اطالعات شد. شامل مي ماهگي را نيز ماهگي، ۱۲ ۹ ماهگي،
رکورد د اراي مقطع آن ــه در ک حيواناتي بود مربوط به ــوق ف
بود ند. ــخص مش ماد ر و پدر و کامل ــجره د اراي ش نيز و بوده
ــامل ــم، ش پش به از رکوردهاي مربوط رکورد ها اين عالوه بر
ساليانه پشم وزن تار پشم و قطر ــم ، بازده پش ــتاپل، اس طول
مرحله د و در ــال و يکس اطالعات در اين که ــد ، ش ــتفاده اس

آمد. آزمايشات بهدست انجام نمونه برداري و
از تحليل ــه و تجزي جهت ــات اطالع كردن ــاده آم براي
تحليل و تجزيه ــت جه و Foxpro(۱۱) ــي ــرم افزار اطالعات ن
برآورد و جهت SAS (۱۶) آماري افزار از نرم ــا ه داد ه آماري
DFREML (۱۰) برنامه از ــي فنوتيپ و ژنتيكي ــاي پارامتره

شد. استفاده
صفتى تك مدلهاى از استفاده با آمده دست به اطالعات

گرفتند. قرار تحليل و تجزيه مورد صفتي چند و
صورت صفتي به تک مدلهاي مورد استفاده براي آناليز

.(۹) مي باشند: ۱ - رابطه

رابطه  (۱)                                          

مستقيم افزايشي اثر واريانس تنها مدل اين از استفاده با
شود. مي محاسبه (a)

Data of wool chracteriestics were measured and gathered in this study and were used to estimate genetic parameters 

of wool chracteriestics.Trait were staple length (SL,n=629), fleece yield (FY,n=629), fibre diameter(FD,n=629) and 

fleece weight (FW,n=629). Univariete and multivariate animal models with DFREML methods were used to estimate 

variance component.

Estimated heritability in univariete analysis for BW, 3MW, 6MW, 9MW, 12MW, SL, FY, FD and  FW were 0/101± 

0.069, 0.296± 0.079, 0.308±0.087, 0.062± 0.078, 0.260± 0.071, 0.202± 0.111, 0.201±0.434, 0.205±0.333 and 

0.414±0.10 respectively. Estimated heritability in multivariate analysis for BW, 3MW,6MW,9MW,12MW, SL,FY,FD, 

and FW were 0.233±0/068, 0.576±0.079, 0.498±0.078, 0.299±0.076, 0.367±0.090, 0.639±0.233, 0.867±0.310, 

0.930±0.790 and 0.595±0.110 respectively.

Estimates of correlation cofficient between growth chracteriestics were high and positive and ranged from 0.87 to 0.98. 

Correlation cofficient between wool chracteriestics were positive but low and ranged from 0.001 to 0.15.

Key words: Kermani sheep, Heritability and genetic correlation, Growth and wool traits

مقدمه
انتخاب حيوانات و گوسفند گله هاي درآمد در افزايش راههاي منظور بررسي به
پرورش اين اهداف عنوان به را بايد صفات اقتصادي مناسب اوال" مناسب، توليد براي
صفات آن بهبود را براي مناسب انتخاب هاي روش ثانيا" تعريف نمود، د قيقا" گلهها
نتيجه انتخاب بيني پيش براي کرد. ــنهاد پيش انتخاب نتيجه بيني پيش به با توجه
آن، آگاهي وابسته به صفات رفتار چگونگي و آن بهبود منظور صفت به روي يک از
وابسته صفات با صفت آن ژنتيکي همبستگي و وراثتپذيري پارامترهاي از ــتن داش
در صفات انواع ــا ب ارتباط در را پارامترها اين ــي علم منابع چه اگر ــت. اس ضروري
منحصر جمعيت صفات و کنند، ولي چون پارامترهاي مي مختلف گزارش نژادهاي
انتخاب، مورد براي تصميمگيري در که شده است ــت، توصيه اس جمعيت به همان
ــترس در دس جمعيت همان به مربوط صفات از صحيحي پارامترهاي صورتي که در

آن استفاده گردد (۱). باشد از
سو با از يک که رسد مي نظر به ضروري نکته اين ذکر کرماني در مورد گوسفند
اين حيوان فعاليتهاي پرورشي در ايران بيشتر گوسفند براي گوشت افزايش تقاضا
و د اخلي کاهش تقاضاي با د يگر و از سوي است ــده متمرکز ش فوق هدف جهت در
شناخته پشمي-گوشتي گوسفند که به عنوان کرماني گوسفند ــم پش براي خارجي
گوشت ويژه به و محصوالت ــاير س در مقابل محصول اين اقتصادي نقش ــود ، ش مي
اين دهنده پرورش درآمد د امداران عمده اکنون هم گوشت توليد و ــده ش کم رنگتر
و نژادي اصالح صحيح مديريت با يک ميتوان اما داده است. اختصاص خود را به نژاد

داد. افزايش همزمان را و پشم گوشت فروش حاصل از درآمد ميزان تغذيهاي
و كرماني گوسفند توليدي از صفات ــب آگاهي كس تحقيق اين از اصلي هدف لذا
در و شود استفاده بازدهي افزايش جهت در اين اطالعات تا از ميباشد، آنها روابط بين

د ست آيد. به توليد ي سيستم در سوددهي حداكثر موضوع اين به نيل نهايت با
زير ــورت ص به تحقيق اين ــي در اهداف فرع ــدف اصلي، ه ــتن د اش نظر در با

ميباشند:
پشم. و رشد وراثت پذيري صفات مربوط به برآورد .۱

پشم. و رشد صفات به مربوط ژنتيكي همبستگي هاي تعيين .۲
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فوق مدل در
است. استفاده مورد صفت براي مشاهدات بردار y

باشد . سن مادر مي حيوان و جنس، سن زايش، تيپ تولد، فصل سال و برد ار اثرات ثابت براي b

باشد . برد ار اثرات تصادفي حيوان مي a

باشد . مي حيوان مانده باقي تصادفي اثرات e

است. ثابت به اثرات مشاهدات ارتباط دهنده ماتريس X

باشد . مي تصادفي به اثرات د هنده مشاهدات ارتباط ماتريس Z

باشد: مي زير رابطه شرح به استفاده مورد مدل مفروضات

                                                                                              
    

                                                         
                                       

         
                                                             

                                             
                                                                

                       رابطه (۲)                       

شود. مي محاسبه نيز (pe) محيطي دائم مستقيم(a) اثرات اثر افزايشي بر واريانس عالوه مدل اين از استفاده با
فوق: مدل در

است. استفاده مورد تکرار شده براي صفت مشاهدات بردار y

است. افزايشي اثر ژنتيکي غير تصادفي دائمي و اثرات Pe

باشد: مي زير رابطه شرح به استفاده مورد مدل مفروضات

 

                                                         
                           

                                                        

                      (۳)                        رابطه

فوق مدل شود.در مي محاسبه نيز  (c) مشترک ماد ري اثرمحيط (a)مستقيم اثر افزايشي بر واريانس عالوه مدل اين از استفاده با

        

                                                           

  

ژنتيكي... پارامترهاي تخمين
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باشد :(۹) مي زير صورت صفتي به براي آناليزهاي چند مورد استفاده مدل

              

        
                   

باشد: مي زير شرح به مورد استفاده مدل مفروضات

                                                  
                                             

 
                           

             

                                                                           
                             

بحث و نتايج
آنها به مربوط مشخصات آماري و مطالعه صفات مورد اطالعاتي ساختار

است. داده شده نشان ۱ جدول شماره در

رشد صفات پذيري وراثت تخمين
تولد وزن

گروههاي فصلي سال، تولد، نوع جنس، ــامل ش تولد وزن بر موثر عوامل
بودند. مادر سن و

به با توجه صفتي ــک ت مدل تولد، وزن پارامترهاي تخمين ــور منظ به
استفاده قرار گرفت مورد مادري، مشترک محيط همراه به عوامل موثر فوق
واريانس محيطي، واريانس افزايشي، ژنتيكي واريانس مدل، آن مبناي بر که
، ۰/۱۶۶ به ترتيب پذيري وراثت و ماد ري مشترك واريانس محيط فنوتيپي،

آمد. دست به ۰/۱۰۱ و±۰/۰۶۹ ۰/۰۱۹ ،۰/۱۸۷ ، ۰ /۰۰۲

ماهگي سه وزن
گروههاي سال، تولد، نوع جنس، شامل ماهگي ــه س وزن بر موثر عوامل

بود ند. وزن تولد و كشي وزن هنگام در مادر، سن سن فصلي،

توجه صفتي با تک مدل ماهگي، سه وزن پارامترهاي منظور تخمين به
قرار ــتفاده مورد اس ماد ري، ــترک مش محيط همراه به فوق موثر عوامل ــه ب
واريانس محيطي، ــي، افزايش واريانس ژنتيكي مدل، آن مبناي بر که گرفت
ترتيب به پذيري وراثت و مادري مشترك محيط واريانس فنوتيپي، واريانس

. آمد د ست به ۰/۲۹۶ و±۰/۰۷۹ ۰/۵۴۹ ، ۷/۲۷۰ ، ۴/۵۶۳ ، ۲/۱۵۷

۶ ماهگي وزن
گروههاي فصلي،  سال، جنس، شامل ماهگي شش وزن بر  عوامل موثر

بود . سه ماهگي وزن و كشي وزن هنگام سن در ماد ر، سن
به توجه با صفتي تک مد ل ماهگي، شش وزن پارامترهاي تخمين براي
واريانس آن مدل، مبناي بر ــتفاده قرار گرفت که مورد اس موثر فوق عوامل
به پذيري و وراثت فنوتيپي ــس واريان محيطي، واريانس ــي، افزايش ژنتيكي

دست آمد. ۳۰۸/ ۰ به ±۰/۰۸ و ۸ /۶۹۱ ، ۶ /۰۱۱ ترتيب ۲/۶۸۰ ،

۹ ماهگي وزن
ــال، جنس، س ــامل ش ماهگي وزن نه موثر بر عوامل اين که ــه ب توجه ــا ب
تک بود، مدل ماهگي شش وزن و كشي وزن هنگام د ر سن ، گروههاي فصلي
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مدل آن مبناي بر که گرفت. قرار استفاده مورد فوق موثر عوامل مبناي بر صفتي
وراثتپذيريبه واريانسفنوتيپيو واريانسمحيطي، واريانسژنتيكيافزايشي،

دست آمد. ۰۶۲/ ۰ به ۸/۹۹۲ و±۰/۰۷۸ ، ۸/۴۳۲ ، ترتيب ۵۶۰/ ۰

وزن۱۲ماهگي
فصلي، گروه هاي جنس، سال، شامل ــش ماهگي وزن ش بر موثر عوامل

بود ند. نه ماهگي وزن و وزن كشي هنگام در سن
مبناي بر ــک صفتي ت مدل اين صفت، پارامترهاي ــن تخمي منظور ــه ب
واريانس آن مدل، توجه به با که گرفت قرار ــتفاده مورد اس موثر فوق عوامل
به پذيري و وراثت فنوتيپي ــس واريان محيطي، واريانس ــي، افزايش ژنتيكي

دست آمد. ۲۶۰/ ۰ به ±۰/۰۷ و۱ ۴/۹۱۶ ، ۳ /۶۳۶ ترتيب ۱/۲۸۰ ،

رشد صفات فنوتيپي بين و همبستگي ژنتيکي تخمين
با ــد رش صفات بين فنوتيپي و ــي ــتگي ژنتيک همبس و پذيري ــت وراث
برنامهDXMUX برآورد د ر DFREMLافزار نرم با صفته پنج آناليز استفاده از
وزن پذيري صفات وراثت ــود، ش مي مشاهده  که همانطور .( ۲ ــد (جد ول ش
به ماهگي وزن۱۲ و ــي ماهگ ۹ وزن ماهگي، ۶ وزن ماهگي، ــه س وزن ــد ، تول
±۰/۰۷۶،۰/۴۹۸ ±۰/۰۷۸، ۰/۵۷۶ ± ۰/۰۷۹، ۰/۲۳۳ ±۰/۰۶۸ ــب ترتي
در آمده دست به مقادير از مقادير اين ــد. ش حاصل ۰/۳۶۷ ±۰/۰۹۰ ۰/۲۹۹و
Okut گزارشات با امر اين که بود. بيشتر صفات تمامي براي صفتي تک آناليز
شده محاسبه مقاد ير دارد . مطابقت همکاران(۱۲) و Notter و همکاران(۱۳) و
صفتي مي تک آناليز د ر شده محاسبه مقادير از د قيقتر صفتي چند در آناليز
مختلف صفات تاثيرات در آناليز چند صفتي است که اين امر اين دليل و باشد
انتخاب در سنين براي مي توان صفتي چند آناليز از ميشود . هم نيز لحاظ بر
از دقيقتري و بهتر تخمين صفتي چند آناليز همچنين کرد، استفاد ه تر پايين

.(۱۷) ارائه ميدهد و کواريانس واريانس اجزاء
وزن صفات بين ــي ژنتيک ــتگي همبس گرد د مالحظه مي ــور که همانط
به ماهگي و وزن۱۲ ماهگي ۶ ماهگي، وزن۹ وزن ــه ماهگي، س وزن تولد با

بين صفات ژنتيکي ــتگي همبس ، ۰/۸۷۰ و ۰/۹۵۵ ،۰/۹۷۳ ،۰ /۹۷۲ ترتيب
به ترتيب ۱۲ ماهگي وزن و ماهگي وزن ۹ ماهگي، ۶ با وزن سه ماهگي وزن
ماهگي وزن ۶ صفات بين ــي ژنتيک ــتگي همبس ، ۰/۹۳۶ ۰/۹۹۵ و ،۰/۹۸۱
همبستگي و ۰/۹۱۳ و ترتيب ۹۸۷/ ۰ ماهگي به ۱۲ وزن و ماهگي وزن۹ با
ــد. ش حاصل ۰/۹۶۲ ماهگي ۱۲ وزن با ماهگي وزن۹ صفات بين ــي ژنتيک
مقادير، اين بود. صفات رشد باال ژنتيکي حاصل براي تمامي هاي همبستگي
همکاران(۶) و واعظ نصرتي(۵) و مرادي(۴)، ــط از مقاديرگزارش شده توس
Pollott ، جعفريان(۳) از تحقيقات آمد ه به دست نتايج با و ــد باش مي باالتر

دارد.  (۷) مطابقت همکاران Abegaz و و همکاران(۱۵)
اين بود. که حد بااليي نيز در دست آمد ه فنوتيپي به هاي ــتگي همبس

مطابقت دارد. و همکاران(۱۵) Pollott و جعفريان(۳) گزارش با موضوع
گزارشهاي در ــد رش صفات ژنتيکي پارامترهاي برآورد هاي در ــاوت تف
و مختلف ــاي نژاد ه بين ــل تفاوت هاي د لي به تواند مي ــاال" ــف احتم مختل

باشد. محيطي يکسان غير شرايط
محيطي ــود واريانس ش مي مشاهد ه ۲ ــماره ش جدول که در همانطور
کوچک صفت اين ژنتيکي واريانس که صورتي در است بزرگ ماهگي وزن۹
ماهگي ۹ وزن صفت پذيري که وراثت شده است سبب امر اين و باشد، مي
تغييرات ناشي از تواند امر مي اين که کاهش يابد ديگر وزن هاي به نسبت

باشد(۲). سن اين در محيط شديد
مي باشند ژنتيکي هاي با همبستگي جهت هم فنوتيپي هاي همبستگي
به فنوتيپ حيوان توجه واگر با ــد انتخاب مفيد باش در تواند مي امر که اين

دارد. مناسبي پاسخ شود انجام انتخاب
ــد، رش صفات از ميان ــخص گرديد مش تحقيق اين که در ــور همانط
داراي وراثت صفات ــاير س ــبت به نس ــش ماهگي ش ــه ماهگي و س وزن
با صفات ژنتيکي اين ــتگي همبس طرفي از ــد و باش ــتري مي بيش پذيري
پرورش چنانچه هدف از بنابراين باشد، مي ــيار باال بس رشد صفات ساير
اين اساس بر انتخاب باشد ، بلوغ وزن ميانگين افزايش کرماني ــفند گوس

باشد. موثر مي تواند صفات

حداكثر حداقل معيار انحراف ميانگين تعداد داده صفات
۴/۸۰ ۱/۶۰ ۰/۴۷ ۳/۲۹ ۲۰۸۶ گرم) تولد     (کيلو وزن
۳۶/۰۰ ۷/۲۰ ۵/۲۶ ۲۰/۲۵ ۱۹۲۲ گرم) ماهگي(کيلو سه وزن
۴۲/۵۰ ۱۳/۰۰ ۴/۸۹ ۲۴/۲۴ ۱۵۸۳ گرم) ماهگي(کيلو شش وزن
۵۲/۰۰ ۱۰/۰۰ ۶/۵۷ ۲۵/۱۵ ۱۱۴۲ گرم) ماهگي(کيلو نه وزن
۴۷/۵۰ ۱۲/۵۰ ۵/۷۹ ۲۳/۵۶ ۷۷۴ گرم) ماهگي(کيلو دوازده وزن

۲۰ ۵ ۲/۵۶ ۱۱/۲۲ ۶۲۹ متر) (سانتي استاپل طول
۹۸/۵۵ ۴۰/۲۵ ۹/۷۶ ۷۵/۷۲ ۶۲۹ (درصد) پشم بازده

۴۰ ۱۹ ۳/۵۲ ۲۵/۵۱ ۶۲۹ (ميکرون) پشم تار قطر
۱/۸۷ ۰/۱۵ ۰/۲۷۰ ۰/۶۷۱ ۶۲۹ گرم) ساليانه(کيلو پشم وزن

صفات مورد بررسي آمار توصيفي جدول۱-

ژنتيكي... پارامترهاي تخمين
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BW3MW6MW9MW12MW

پذيري وراثت
همبستگي و

ژنتيكي

BW۰/۲۳۳

3MW۰/۹۷۲۰/۵۷۶

6MW۰/۹۷۳۰/۹۸۱۰/۴۹۸

9MW۰/۹۵۵۰/۹۹۵۰/۹۸۷۰/۲۹۹

12MW۰/۸۷۰۰/۹۳۶۰/۹۱۳۰/۹۶۲۰/۳۶۷

و واريانس
ژنتيكي كواريانس

BW۰/۰۳۹

3MW۰/۴۲۵۴/۸۵۳

6MW۰/۴۵۲۵/۰۸۶۵/۴۵۰

9MW۰/۳۴۴۴/۰۰۱۴/۱۷۹۳/۳۳۱

12MW۰/۳۰۴۳/۶۲۸۳/۷۶۱۳/۰۹۴۳/۰۹۷

و واريانس
محيطي كواريانس

BW۰/۱۰۷

3MW۰/۱۱۲۳/۵۶۱

6MW۰/۰۳۹۱/۵۰۲۵/۴۹۰

9MW۰/۰۳۱۱/۳۵۰۲/۱۲۴۷/۷۷۸

12MW۰/۰۲۱۱/۰۲۲۱/۵۵۵۴/۹۸۸۵/۳۳۹

واريانس
كواريانس و

فنوتيپي

BW۰/۱۶۷

3MW۰/۵۳۳۸/۴۱۵

6MW۰/۴۹۱۶/۵۸۸۱۰/۹۴۱

9MW۰/۳۷۶۵/۳۵۱۶/۳۰۳۱۱/۱۰۹

12MW۰/۳۲۶۴/۶۵۰۵/۳۱۶۸/۰۸۳۸/۴۳۷

همبستگي
فنوتيپي

BW۱/۰۰۰

3MW۰/۴۴۹۱/۰۰۰

6MW۰/۳۶۲۰/۶۸۶۱/۰۰۰

9MW۰/۲۷۵۰/۵۵۳۰/۵۷۱۱/۰۰۰

12MW۰/۲۷۴۰/۵۵۱۰/۵۵۳۰/۸۳۴۱/۰۰۰

پشم صفات پذيري وراثت تخمين
استاپل طول

سال،  شامل جنس، استاپل طول بر موثر ثابت عوامل که به اين توجه  با
مورد ــوق ف موثر عوامل مبناي بر صفتي ــک ت مد ل بودند. فصلي ــاي گروهه
افزايشي، واريانس واريانس ژنتيكي مدل آن بر مبناي که گرفت استفاده قرار
و پذيري تكرار فنوتيپي، ــس واريان محيطي پايدار، واريانس موقت، ــي محيط
و۰/۱۱۱ ۰ /۳۵۱ ،۴ /۶۶۳ ، ۱ /۶۴۰، ۲/۰۷۸ ، ۰ /۹۴۴ ــب ترتي پذيري به وراثت

±۰/۲۰۲ برآورد گرديد.

قطر تار پشم
جنس، ــامل ش ــم پش تار قطر بر موثر ــت ثاب عوامل ــه ک ــا آنج از
عوامل مبناي ــر ب صفتي ــک ت مدل ند. فصلي بود ــاي ه گروه و ــال س
مدل واريانس آن مبناي بر ــرار گرفت که ق ه ــتفاد اس مورد موثر فوق
ــي محيط ــس واريان ــت، موق ــي محيط ــس واريان ــي، افزايش ــي ژنتيك
ترتيب به پذيري ــت وراث فنوتيپي، تكرار پذيري و ــس واريان ــد ار، پاي
به ۰ /۲۰۵ ±۰ /۳۳۳ و ۰ /۴۶۴ ،۵ /۳۷۹ ،۲ /۵۰۰ ، ۱ /۷۷۴ ، ۱ /۱۰۴ 

آمد. دست

رشد صفات پارامترهاي تخمين -۲ جدول

ماد ري  مشـترک محيط واريانس ماهگي. د وازده وزن : 12MW ماهگي،  وزن نه : 9MW ،ماهگي شـش وزن : 6MW ،سـه ماهگي وزن : 3MW ،تولد وزن : BW

شد. تخمين زده ۰/۰۰۰۸ و ترتيب ۰۲۱/ ۰ ماهگي به سه وزن و تولد مورد وزن در



۹۴ آبزيان و د ام امور در

پشم ساليانه وزن
جنس، ــامل ش ــاليانه س ــم بر وزن پش موثر ثابت عوامل از آنجا که
، صفت اين پارامترهاي تخمين منظور به بود، فصلي گروه هاي و ــال س
گرفت قرار ــتفاد ه فوق مورد اس مبناي عوامل موثر تک صفتي بر ــد ل م
محيطي ــس واريان ــي، واريانس ژنتيكي افزايش مدل آن ــاي مبن بر ــه ک
و پذيري ــرار تك فنوتيپي، واريانس ــد ار، پاي محيطي ــر واريانس ــت، موق
۰/۵۲۰ ،۰ /۰۴۰ ،۰ /۰۲۱، ۰/۰۰۲ ، ۰/۰۱۶ ــب ترتي به پذيري ــت وراث

ــد. ــرآوردگردي ۰/۴۱۴ب و±۰/۱۰

پشم بازده
سال و ــامل جنس، ش ــم پش بازده بر موثر عوامل ثابت که اين د ليل به
مورد فوق موثر عوامل مبناي ــر ب صفتي تک بودند، مدل ــاي فصلي گروه ه
افزايشي، واريانس واريانس ژنتيكي مدل آن بر مبناي که گرفت استفاده قرار

و پذيري تكرار فنوتيپي، واريانس پايدار، محيطي واريانس ــت، موق محيطي
۰/۵۲۰ ،۱۰۵/۸۳۵ ،۵۵/۰۳۴، ۲۹/۴۹۸ ، ۲۱/۳۰۲ ترتيب به پذيري وراثت

. آمد د ست به ۰/۲۰۱ و ۴۳۴/ ±۰

پشم صفات بين فنوتيپي ژنتيکي و همبستگي تخمين  
با ــم پش صفات بين پذيري وراثت و ــي فنوتيپ و ــتگي ژنتيکي همبس
DXMUXبرنامه در DFREMLــزار اف نرم با صفته ــار چه آناليز از ــتفاده اس
پذيري وراثت ــود، ش مي ــاهده مش که ). همانطور ۳ ــد (جدول برآورد ش
وزن پشم و ــم پش تار قطر ــم، پش ــتاپل، بازد ه اس صفات طول براي حاصل
۰/۹۳۰ ±۰/۷۹۰ ،۰/۸۶۷ ±۰/ ۳ ۱۰ ،۰/۶۳۹ ترتيب ±۰/۲۳۳ به ــاليانه س
تک آناليز در ــده آم ــت د س به مقاد ير از مقاد ير اين ــود. ب و ۱۱۰/ ±۰ ۰/۵۹۵

است. بيشتر صفات تمامي براي صفتي
طول صفات بين ژنتيکي ــتگي همبس شود، مي ــاهده مش که همانطور

ژنتيكي... پارامترهاي تخمين

SLFYFDFW

پذيري وراثت
همبستگي و

ژنتيكي

SL
FY
FD
FW

۰/۶۳۹
۰/۰۰۱
۰/۰۰۵
۰/۰۵۷

۰/۸۶۷
۰/۰۰۳
۰/۱۵۵

۰/۹۳۰
۰/۰۶۳۰/۵۹۵

واريانس
كواريانس و

ژنتيكي

SL
FY
FD
FW

۵/۳۳۰
۰/۳۸۶
۰/۵۴۷
۰/۱۸۱

۲۶۹/۸۶۵
۰/۲۷۰
۰/۳۴۹

۱۹/۵۸۳
۰/۳۸۷۰/۱۸۷

واريانس
كواريانس و

محيطي

SL
FY
FD
FW

۰/۹۹۰
۰/۰۳۴
۰/۰۰۲
۰/۰۴۶

۴/۰۹۵
۰/۰۴۵
۰/۱۶۴

۱/۴۱۷
۰/۰۲۲۰/۰۱۲

واريانس
كواريانس و

فنوتيپي

SL
FY
FD
FW

۸/۳۰۳
۰/۷۲۷
۰/۵۶۸
۰/۶۴۸

۳۱۰/۹۶۱
۰/۳۱۵
۰/۵۱۳

۲۱/۰۵۵
۰/۶۰۷۰/۳۱۵

همبستگي
فنوتيپي

SL
FY
FD
FW

۱/۰۰۰
۰/۰۰۱
۰/۰۰۴
۰/۱۲۶

۱/۰۰۰
۰/۰۰۳
۰/۱۶۴

۱/۰۰۰
۰/۰۷۴۱/۰۰۰

پشم صفات پارامترهاي تخمين -۳ جدول

قطر پشم، استاپل، بازده طول براي پايدار محيطي واريانس . ساليانه پشم وزن :FW پشم، تار قطر :FD پشـم، بازده :FY اسـتاپل، طول :SL
۰/۱۱۴ تخمين زده شد. ۳۷/۰۰۰۸، ۰۵۵/ ۰، و ترتيب ۰/۹۸۱، ساليانه به وزن پشم تار پشم و
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ترتيب ۰/۰۰۱، به ساليانه پشم وزن و پشم تار قطر پشم، با بازده ــتاپل اس
تار قطر با ــم پش بازده صفات ژنتيکي بين ــتگي همبس ،۰ /۰۵۷ و ۰/۰۰۵ 
ژنتيکي همبستگي ، و ۰/۱۵۵ ۰/۰۰۳ ترتيب به ساليانه پشم وزن و پشم
ــتگي همبس ۰/۰۶۳بود . ــم تارپش قطر با ــاليانه س ــم پش صفات وزن بين
از مقادير، ــن اي ــن بود . پايي اما مثبت ــوق ف صفات ــه کلي بين ــي ژنتيک
و Notterو ،(۱۸) ــکاران هم و Snyman ــط توس ــده ش ــزارش مقاديرگ
Bromely تحقيق از ــا نتايج حاصل و ب ــد باش مي تر پايين (۱۲) Hough

دارد.  مطابقت و همکاران(۸)
اين نتايج که باشد (۱۴) مي باال پشم صفات پذيري معمول وراثت طور به
ــان نش  ۳ ــماره ش جدول که همانطور د ارد. همخواني اين موضوع با تحقيق
بود. باال صفات پشم در مورد تمامي زده شده تخمين وراثت پذيري ميدهد

مي باشند ژنتيکي هاي با همبستگي جهت هم فنوتيپي هاي همبستگي
به فنوتيپ حيوان توجه اگر با مفيد باشد و در انتخاب مي تواند اين امر که

دارد. مناسبي پاسخ شود انجام انتخاب
در ــم پش ــات ــي خصوصي ژنتيک ــاي پارامتره ــاي برآورده در ــاوت تف
بين نژادهاي هاي ــاوت تف دليل تواند به مي احتماال" مختلف ــاي گزارشه

باشد. محيطي يکسان غير شرايط و مختلف

استفاده مورد منابع
ــانيج. خاني س م.ح. ــيزي. ترش واعظ ر. زهي. ترکمن آ. مح. ع. ميبدي، ــي امام - ۱
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