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 :یدهچک

هدف از مطالعه حاضر تعيين هدف اصالحي و شاخص انتخاب مناسب براي گوسفند نژاد سنجابي بود. براي اين منظور 

رأس ميش  1500گله با تعداد  10ارزش اقتصادي صفات مختلف در سيستم پرورش روستايي با استفاده از اطالعات 

ماهگي بره بر اساس مدل  6ن سه ماهگي و وزن محاسبه گرديد. پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد شامل وزن تولد، وز

محاسبه گرديد. شاخص انتخاب  DMUحيواني با و بدون اثر ژنتيكي و محيطي دائمي مادري و با استفاده از نرم افزار 

بهينه بر اساس صفات تابع هدف انتخاب تشكيل شد. براي تعيين شاخص بهينه  از شبيه سازي قطعي برنامه انتخاب تک 

و  رأس 500و  400، 300، 200، 100هاي مختلف گله شامل استفاده شد. اندازه SelActionو نرم افزار  ايمرحله

ضرايب اقتصادي مطلق براي صفات درصد مد نظر قرارگرفت.  10و  5، 1همچنين نسبت انتخاب مختلف قوچ شامل 

بره )شش  فروش شيرگيري، وزن تا ماني زايمان، زنده هر در بره زايش، تعداد ماني ميش، درصد آبستني، دفعاتزنده

، 94/130720، 87/111354، 35/97789، 75/144916، 61/125292ماهگي(، شير و پشم توليدي به ترتيب برابر 

ريال به دست آمدند. اثر ژنتيكي مادري براي صفات وزن تولد و وزن شش  00/38000، و 58/8820، 27/221482

دار بود. وراثت پذيري مستقيم براي صفات ي صفت وزن از شيرگيري معنيماهگي و اثر محيطي دائمي مادري برا

( صفت 1شاخص انتخاب شامل  4به دست آمد.  118/0و  136/0، 457/0دار به ترتيب برابر مذكور بر اساس مدل معني

( 3 و وزن بره در شش ماهگي، شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن ش( صفات 2، شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن ش

( شاخص كامل كه شامل هر سه 4و وزن بدن ميش در معرض آميزش و  شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن شصفات 

، در نظر گرفته شد. زشيدر معرض آم شيوزن مي و ماهگ 6وزن بدن در ، شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن شصفات 

، صحت انتخاب و افزايش همخوني به ازاي هر شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن شپاسخ به انتخاب ژنتيكي صفت 

كل وزن حاصل شد. پاسخ به انتخاب ژنتيكي صفت  712/0و  813/0، 546/0نسل بر اساس شاخص يک برابر 

، 698/0، صحت انتخاب و افزايش همخوني به ازاي هر نسل بر اساس شاخص دو به ترتيب شيهر م يبه ازا يريرگيش

در شاخص دو  شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن شسخ به انتخاب ژنتيكي صفت محاسبه شدند. پا 703/0و  777/0

كل درصد بوده است. همچنين پاسخ اقتصادي صفت  8/27نسبت به شاخص يک افزايش يافت، اين افزايش معادل 

در شاخص دو نيز نسبت به شاخص يک افزايش يافت. پاسخ به انتخاب ژنتيكي صفت  شيهر م يبه ازا يريرگيوزن ش

هاي يک و به دست آمد كه نسبت به شاخص 717/0بر اساس شاخص سه معادل  شيهر م يبه ازا يريرگيل وزن شك

دو رشد نشان داد. بر اساس شاخص سه، مقادير صحت انتخاب و افزايش همخوني به ازاي هر نسل به ترتيب برابر  

 يبه ازا يريرگيكل وزن شژنتيكي صفات به دست آمدند. در شاخص انتخاب چهار، پاسخ به انتخاب  701/0و  804/0



حاصل  246/0و  933/0، 698/0ماهگي و وزن بدن ميش در معرض آميزش به ترتيب برابر  شش، وزن بدن در شيهر م

اگرچه پاسخ به انتخاب ژنتيكي براي صفات و پاسخ اقتصادي افزايش يافت  رأس 500. با افزايش اندازه گله به گرديد

رسد حالت بهينه در راستاي كاهش به نظر مي رأس 200فايده صورت گيرد. اندازه گله -اما نياز است تا تحليل هزينه

ادير پاسخ به هزينه نگهداري و همچنين بيشترين رشد ژنتيكي براي صفات تابع هدف انتخاب باشد. با توجه به مق

رسد شاخص انتخاب دو براي اين نژاد انتخاب صفات، صحت انتخاب و افزايش همخوني به ازاي هر نسل به نظر مي

و وزن شش ماهگي بره در هدف اصالحي  شيهر م يبه ازا يريرگيكل وزن شعملكرد مناسبي دارد. بنابراين صفات 

 اين نژاد در نظر گرفته شوند. 
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