
 كشاورزي  وزارت جهاد

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه   

 

 يصفات رشد گوسفند نژاد سنجاب يکيژنت يابيارز عنوان پروژه: -

 2-55-13-034-000575 شماره مصوب پروژه: -

  مشترك دارد(: هاي ملي وها و پروژهبه طرح)اختصاص  خانوادگي مجري مسئول نام و نام -

 جواد احمدپناهدگي مجري: اخانو نام نام و -

 دگي ناظر)ان(:اخانو و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(:  و نام نام -

 پام نادر -نيا رحماني جواد -بادبرين  سجاد -علي آباد جوانروح علي -بانه حسنخانوادگي همکاران:  و نام نام -

 اجرا: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاهمحل  -

 1400تاريخ شروع:  -

 دو سالمدت اجرا:  -

 كشور ناشر )موسسه/پژوهشکده/ مركز ملي(: موسسه تحقيقات علوم دامي -

 )تيتراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار: -

در مركز اطالعات و          61269 با شماره         21/12/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني -

 

 

 
 

 



 چکیده

اطالعات هدف از مطالعه حاضر ارزيابي ژنتيکي صفات رشد گوسفندان نژاد سنجابي بود. براي اين منظور از 

ماهگي، افزايش  6و  3آوري شده از گله ايستگاه مهرگان استفاده شد. صفات رشد مورد مطالعه شامل اوزان تولد، جمع

ماهگي بودند. براي  6تا  3ماهگي و از  3ماهگي، نسبت كليبر از تولد تا  6تا  3ماهگي و از  3وزن روزانه از تولد تا 

د يا عدم وجود اثرات ژنتيکي و محيطي دائمي مادري و همچنين كوواريانس مدل حيواني كه در وجو 6صفات مذكور، 

بين اثرات ژنتيکي مستقيم و مادري متفاوت بودند، استفاده گرديد. عالوه بر اين از تجزيه و تحليل چندمتغيره جهت 

ميانگين ارزش  محاسبه همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي بين صفات استفاده شد. روند ژنتيکي صفات از طريق رگرسيون

اصالحي بر سال و روند فنوتيپي بر اساس رگرسيون ميانگين فنوتيپي صفات بر سال محاسبه شدند. براي صفات اوزان 

ماهگي و از  3ماهگي، نسبت كليبر از تولد تا  6تا  3ماهگي و از  3ماهگي، افزايش وزن روزانه از تولد تا  6و  3تولد، 

(. وراثت پذيري مستقيم بر P<05/0ترين مدل بودند )مناسب 5و  2، 5، 5، 2، 2، 2هاي ماهگي به ترتيب مدل 6تا  3

ماهگي،  6تا  3ماهگي و از  3ماهگي، افزايش وزن روزانه از تولد تا  6و  3ها براي صفات اوزان تولد، اساس اين مدل

و  135/0، 004/0، 422/0، 182/0، 103/0، 05/0ماهگي به ترتيب برابر با  6تا  3ماهگي و از  3نسبت كليبر از تولد تا 

، 024/0، 087/0، 166/0، 191/0، 122/0برآورد شدند. وراثت پذيري مادري براي صفات به ترتيب معادل  001/0

 3بين نسبت كليبر از تولد تا  -453/0محاسبه گرديد.  دامنه همبستگي ژنتيکي بين صفات رشد از  004/0و  156/0

بين نسبت كليبر از تولد تا سه ماهگي و افزايش وزن روزانه  957/0ماهگي تا  6ماهگي تا  3ماهگي با نسبت كليبر از 

بين وزن تولد و نسبت كليبر از تولد تا  -265/0از تولد تا سه ماهگي متغير بود. همچنين همبستگي فنوتيپي در دامنه از 

دست آمد. مقادير روند ژنتيکي براي به  ماهگي 3بين وزن سه ماهگي و نسبت كليبر از تولد تا  961/0ماهگي تا  3

ماهگي  3ماهگي، نسبت كليبر از تولد تا  6تا  3ماهگي و از  3ماهگي، افزايش وزن روزانه از تولد تا  6و  3اوزان تولد، 

حاصل شدند. روند فنوتيپي براي صفات مورد  000/0و  3/7، 10، 2/126، 5، -1، 5/2ماهگي به ترتيب برابر  6تا  3و از 

گرم محاسبه شدند. مقادير وراثت  1/46و  0/148، 8/49، -7/49، -77/21، -71/43، 9/26بررسي نيز به ترتيب برابر 

ماهگي و نسبت كليبر از تولد تا  3ماهگي، افزايش وزن روزانه از تولد تا  6و  3پذيري مستقيم براي صفات وزن تولد، 

نتايج تحقيق  دهند.اين صفات به انتخاب ژنتيکي پاسخ مي ماهگي متوسط برآورد گرديد و حاكي از آن است كه 3

 اريسرعت آن بس يول ،در حال بهبود بوده يکياز لحاظ ژنت يصفات رشد در گوسفندان سنجابدهد كه حاضر نشان مي



. بنابراين نياز است تا هدف اصالحي براي اين نژاد مشخص شده و تابع هدف انتخاب و همچنين شاخص باشديم كند

 ها بر اساس آن صورت گيرد. انتخاب مناسب تهيه گردد تا انتخاب دام

 : گوسفند سنجابي، صفات رشد، ارزيابي ژنتيکي، مدل حيوان.کلمات کلیدی

 


