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 چکیده

 1389تا  1380 یهاسال یکه ط باشدیم یمورد استفاده در پژوهش حاضر مربوط به صفات رشد گوسفندان لر هایداده

مختلف  ینشد. صفات رشد شامل وزن بدن در سن یاستان لرستان جمع آور یعیو منابع طب یکشاورز یقاتتوسط مرکز تحق

لد، سههه نه یماهگشههش ی،ماهگ)تو ند. میماهگو  ند لر یانگین( بود لد  یوزن گوسههف بدو تو و در وزن  49/3(kg)در 

مل مح یینجهت تع .بود 79/29(kg)یماهگنه  برآورد جهت و SAS 9.1    یصههفات از نرا اازار آمار ینمؤثر بر ا یطیعوا

با اسههتفاده از نرا اازار  REMLو با روش  یتک صههفت یهبا تجز یوانیمدل مختلف در قالب مدل ح 6با  یکیژنت هایپارامتر

WOMBAT شد. عوامل مح ستفاده  سال  یطیا سن مادر هنگاا زا یپبره، ت تولد، جنسشامل   سال اثربودند که  یشتولد و 

 غیر به صفات همه بر بره جنس و بره تولد تیپ اثر(. P<0001/0) بود دارمعنی صفات کلیه بر زایش، هنگاا در مادر سن و تولد

تولد، وزن صفات وزن  یمدل برازش شده برا ینتربا مناسب یممستق پذیریوراثت(. P<0001/0) بود دارمعنی ماهگینه وزن از

صههفات مزبور به  یبرا یمادر یریپذو وراثت 10/0، 16/0، 01/0، 34/0 یببه ترت یماهگو وزن نه یماهگوزن شههش  یرگیری،شهه

 . یدبرآورد گرد 06/0، 05/0، 03/0، 16/0 یبترت

 پذیریوراثت -لری ندگوسف -رشد صفات -شده محدود درستنمایی حداکثر روش -ژنتیکی هایپارامتر :کلیدی کلمات
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 مقدمه

شت تولید صادی سود کنندهتعیین پارامترهای ترینمهم از یکی گو سفند پرورش اقت ست ایران در گو ستیابی جهت. ا  به د

شت، تولید راندمان حداکثر شد صفات گو شنهاد انتخاب معیار عنوانبه ر (. Hossein-Zadeh & Ardalan, 2010) اندشده پی

صالح و عملکرد بهبود صادی کارآیی بهبود و آوریسود افزایش در که حیواناتی نژاد ا ستم اقت  اهداف از همواره دارند، نقش سی

شر ست بوده ب صالح در کلی بطور. ا صادی ارزش اهمیت دام نژاد ا  ژنتیکی بهبود امکان همچون، عواملی به توجه با صفات اقت

 ژنتیکی واریانس و پذیریوراثت به توجه با صفت ژنتیکی بهبود برای الزم زمان مدت و دقیق برداریرکورد و گیریاندازه صفت،

شی، ستا این در. شودمی تعیین افزای سفند را سط هاینژاد از یکی لری گو شور جثه متو ست ک ستان در عمدتاً که ا ستان ا  لر

ستعد یهانژاد از یکی و یابدمی پرورش ست یبندپروار یبرا م سط عمده طور به نژاد نیا. ا ستائ تو شا و انیرو شکوچ ریع  نین

 توانمی نژاد این در مدیریتی و نژادی اصوووالح هایبرنامه انجام و ژنتیکی هایپارامتر برآورد با نتیجه در شوووودیم داده پرورش

ضعیت شید بهبود را نژاد این ژنتیکی و شرفت. بخ صل صورتی در ژنتیکی پی  والدین عنوان به شده انتخاب افراد که گرددمی حا

سل سبت باالتری توانایی آینده ن شته را نتاج به مطلوب هایژن انتقال برای جامعه افراد دیگر به ن شند دا  های. برآورد پارامتربا

 اثراتاز  یناشوو هایواریانس چونهم اجزاء و خویشوواوندان بین فنوتیپی واریانس یعنی ایمشوواهده اجزاء کردن تقسوویم ژنتیکی

هر  یبرا محققان(. Falconer, 1989) اسووت موقت محیطی اثرات و دائمی محیطی اثرات اپیسووتازی، و غلبه افزایشووی، ژنتیکی

 و عام پذیریوراثت برآورد برای موارد این از که هسووتند محیطی و ژنتیکی کوواریانس و واریانس اجزاء نیازمند علمی بینییشپ

 انتخاب نتیجه بینیپیش حیوانات، ارثی ارزش برآورد فنوتیپی، و محیطی ژنتیکی، هایهمبسووتگی ، تخمینپذیریتکرار و خاص

 یک یانتخاب از رو یجهنت ینیب یشپ یبرا (.Falconer, 1989) شووودمی اسووتفاده آن از حاصوول ژنتیکی پیشوورفت محاسووبه و

 افزایشووی، ژنتیکی واریانس هایداشووتن از پارامتر یرفتار صووفات وابسووته به آن، آگاه یصووفت به منرور بهبود آن و چگونگ

 شوورفتیپ جادیمنرور ا به(. Bosso et al, 2007الزم اسووت ) ( یطیو مح یپیفنوت یکی،)ژنت هایهمبسووتگی و پذیریوراثت

 داده نشان شده انجام قاتیتحق و شواهد گله، در باال دقت با صفات نیا یبرا ینیگزبه انجام قیطر از بدندر صفات وزن  یکیژنت

ست شده ساس بر یپیفنوت یهایبرتر یجا به دیبا انتخاب که ا  نیا در گر،ید طرف از. ردیگ صورت یکیژنت یهایستگیشا ا

صوص، س نییتع خ صح و گرفتن نرر در بدون صفات نیا یبرا یکیژنت لیپتان  بود خواهد مطلوبنا یکیژنت ریغ یهافاکتور حیت

(Yazdi et al, 1997) .صفات ژنتیکی هایپارامتر تخمین از قبل بایستمی مختلف هایگله در انتخاب امر در موفقیت برای لذا 

صالحی هایارزش برآورد و بدن وزن صح یطیعوامل مح یبرا یواناتح هایوردرک برای حیوانات ا شده ت شوند. به  یحشناخته 

 اقتصووادی صووفات باید اوالً مناسوو ، تولید برای حیوانات انتخاب و گوسووفند هایگله در درآمد افزایش راههای بررسووی منرور

س  شها یاًنمود، ثان یفتعر یقاًدق هاگله این پرورش اهداف عنوان به را منا س  را برا یرو صفات با توجه  یانتخاب منا بهبود آن 

جهنت ینیب یشبه پ خاب پ ی هادانت Jafaroghli et al (2010 ،)Gowan et al (2010 ،)(. EzatPour, 1998نمود ) یشووون
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Hossein-Zadeh & Ardalan (2010 ،) Shokrollahi& Baneh (2012 ،)Shokrollahi & Zandieh (2012 ،)روی بر 

( در 2012) Rashedi et alصفات رشد انجام دادند.  یانس)کو(وار یهابرآورد مؤلفه یرا برا یمختلف گوسفند مطالعات هاینژاد

 سالگییکو  یماهگنه ی،ماهگشش یرگیری،ش ماهگی،یکتولد، وزن یممستق یریوراثت پذ یاریبخت یگوسفند لر یرو یپژوهش

 Rashedi etپژوهش  یجبرآورد کردند. نتا 38/0و  29/0، 23/0، 15/0، 11/0، 33/0 ی به ترت شدهمدل برازش  ینتربا مناس 

al (2012) سن به علت  یشقرار دارند و با افزا یمادر یکیعوامل ژنت یرتحت تأث یشترب یه،اول یننشان داد که صفات رشد در سن

ستگ سته م ینا یتبره به مادر، از اهم یکاهش واب شی در Jafaroghli et al (2012،). شودیاثر کا سفند روی پژوه  مغانی گو

. لذا هدف از کردند محاسووبه 17/0 و 09/0، 07/0 ترتی  به سووالگییک و شوویرگیری تولد، وزن برای را مسووتقیم پذیری وراثت

 و انتخاب به کمک در لری، نژاد گوسفندان تولیدی صفات فنوتیپی و ژنتیکی هایو درست پارامتر یحپژوهش حاضر برآورد صح

 .آید دست به تولیدی سیستم در دهیسود حداکثر موضوع این به نیل با نهایت در تا باشدمی ادیاقتص بازدهی افزایش در

 هاروش و مواد 

 مرکز توسط 1389تا  1380 هایسال طی شده آوری جمع رشد صفات رکورد و شجره اطالعات از استفاده با پژوهش این

 خرم هایشهرستان لری نژاد گوسفندان به مربوط هاداده این. گردید استفاده لرستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات

 حیوان، شماره شامل اطالعات. شدندمی داده پرورش روستایی و صنعتینیمه صورت به که بودند اطراف هایروستا و الشتر آباد،

 مورد صفات. بود مختلف هایوزن به مربوط رکورد و زایش هنگام مادر سن تولد، تیپ بره، جنس زایش، سال حیوان، مادر و پدر

 جدول در مورد مطالعه صفات توصیفی آمار. باشدمی ماهگینه وزن و ماهگیششوزن  گیری،شیر وزن تولد، وزن شامل مطالعه

 SAS  9.1آماری افزار نرم GLM رویه از استفاده با بررسی مورد صفت روی محیطی عوامل اثرات ابتدا. است شده داده نشان 1

)تک قلو و دوقلو(، سن  یشسال(، نوع زا10تولد ) قرار گرفتند. عوامل ثابت در مدل، جنس )نر و ماده(، سال یلو تحل یهمورد تجز

 نرم افزار  یلهصفات وزن بدن به وس یبرا یکیژنت هایو پارامتر یانس)کو(وار هایسال( بودند. مؤلفه 7تا  2) یشمادر در هنگام زا

WOMBATمدل  یلهصفت به وس یانسو کووار یانسوار یبرآورد اجزا هایبرنامه از ایمجموعه افزار نرم این. گردید برآورد

مشخص نمودن مدل  ی. براباشدمی مختلط خطی مدل از استفاده با و شده محدود درستنماییروش حداکثر  ی،تک صفت یوانح

با استفاده از  مادر،جنس و سن ، تولد یپتولد، تاثرات مربوط به عوامل سال  داریمعنی ها میزانداده تجزیه جهت مناس  یآمار

 و بره جنس تولد، تیپ مادر، سن سال، شامل که ثابت عوامل اثر نامعلوم بردار  b:صفت،  برای مشاهدات بردار: در GLM یه رو

 یدائم یطیاثرات مح بردارc: یم، مستق یشیافزا یکی: بردار اثرات ژنت aمادر، افزایشی ژنتیکی اثرات بردارm:  همخونی، ضری 

 طرح هاییسماتر  Zو X یمانده،باق یبردار خطا e: ها،رکورد تکرار خاطر به هایشم یدائم یطی: بردار اثرات محpe ی،مادر

 یشیافزا یکیکه اثرات ژنت ی ضرا یسماتر: 1Z دهند،می ربط تصادفی اثر و ثابت عوامل اثر به را هارکورد ترتی  به که هستند
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: 3Z کند،یرا به مشاهدات مربوط م یمادر یدائم یطیکه اثرات مح ی ضرا یسماتر: 2Z کند،یرا به مشاهدات مربوط م یممستق

 یکیاثرات ژنت ینب : کوواریانسCov(a,m)  کند،می مربوط مشاهدات به را مادری افزایشی یکیکه اثرات ژنت ی ضرا ماتریس

am ی،و مادر یممستق یشیافزا
 σارزش میانگین محاسبه برای خاطر بدین.یو مادر یممستق یکیاثرات ژنت ینب یانسووار: ک 

 .است ژنتیکی عوامل از محیطی عوامل تفکیک به قادر که گردید استفاده حیوان مدل از نسل یک به مربوط حیوانات اصالحی

نسبت : LogL یک،آکا یارمع AICرابطه  ینشد، در ا ستفادها AIC= - 2LogL+2Pمدل از رابطه  ترینمناس  یینجهت تع

-مناس  عنوان به داشت را آکاییک مقدار کمترین که مدلی نهایت در. مدل در موجود هایتعداد پارامتر: P یی،درستنما یتلگار

 مدل گرفته شد ترین

 

 بحث و نتایج

 مشاهدات تعداد از هابره سن افزایش با مطالعه این در. است شده ارائه 1 جدول در مختلف سنین برای اوزان توصیفی آمار

 این. است کرده پیدا کاهش ماهگینه سن در مشاهده 4757 به تولد زمان در مشاهده 6440 از که که طوری به شده کاسته

در  هاگله در هابره فروش و کم رشد سرعت دارای هایبره حذف میر، و مرگ علت به است ممکن تعداد مشاهدات در کاهش

 گیری،شیر وزن تولد، وزن معیار انحراف و میانگین. است کرده پیدا کاهش صفت تغییرات ی ضر یجهباالتر باشد که در نت ینسن

. است کیلوگرم 79/29±107/0 و 37/25±051/0، 3/20±157/0، 49/3±007/0 ترتی  به ماهگینه وزن و ماهگیشش وزن

 خارج محیط از صفت این زیاد پذیریتأثیر دلیل به احتماالً که است گیریشیر وزن به مربوط 52/5 با تنوع ضری  کمترین

 .باشدمی

 

  (1 مدل)

(2 مدل)   

(3مدل)  Cov (a, m) = 0 

(4 مدل)  Cov (a, m) = Aσam
 

(5)مدل   Cov (a, m) = 0
 

(6)مدل   Cov (a, m) = Aσam
 

eaZXby 1 

ecZaZXby 21 

emZaZXby 31 

emZaZXby 31 

emZcZaZXby 321 

emZcZaZXby 321 
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 لری گوسفند نژاد از بررسی مورد صفات مورد در پایه آماری اطالعات -1 جدول

Table 1. Basic statistical information of studied traits of Lori sheep breed 

 ماهگی نه وزن
9 months 

weight 

 ماهگیشش وزن
6 months weight 

 گیریشیر از وزن
Wening weight 

 تولدوزن
Birth weight 

 صفات
Trait 

 
4757 

 
29.79 

 
0.107 

 
23.30 

 
5073 

 
25.3 

 
0.051 

 
13.64 

 
5646 

 
20.3 

 
0.157 

 
5.52 

 
6440 

 
3.49 

 
0.007 

 
12.12 

 هارکورد تعداد
Number of records 

 (kg) میانگین
Average(kg) 

 (kg) یارمع انحراف
Standard deviation 

 ییراتتغ ضری 

Coefficient of variation (%) 
 

  

 یرگیریصفات رشد قبل از ش یانس)کو(وار هایمؤلفه

 هایمؤلفه ولی باشدینژاد ثابت م یکو نسبت آنها در  یپیفنوت یکی،ژنت یانس)کو(وار هایمؤلفه که شودمی فرض اغل 

 باشندمی متفاوت ارقام تحلیل و تجزیه برای استفاده مورد هایمدل و محیطی تغییرات گیری،رکورد شرایط انتخاب، اثر در ژنتیکی

(Vatankhah et al, 2005 .)استفاده، مورد هایداده تعداد قبیل از مختلفی عوامل تأثیر تحت مختلف صفات یکیژنت هایپارامتر 

-وراثت خصوصاً ژنتیکی، هایپارامتر تعیین (.Bagheri, 2004) گیردمی قرار آنها برآورد روش و همخونی انتخاب، آماری، مدل

صفات و  ینب یماندهو باق فنوتیپی یکی،ژنت هایهمبستگی و اشتباه واریانس فنوتیپی، واریانس افزایشی، ژنتیکی واریانس پذیری،

 هایبرنامه طراحی و انتخاب اهداف تعیین برای بلکه ، بومی هایحفظ نژاد یمختلف نه فقط برا یکیاثر عوامل ژنت ینسب یتاهم

روش مناس   یریگ بکار و انتخاب هایبرنامه از اصالحی ارزش بینی پیش و رشد صفات خصوصیات بهتر درک نژادی، اصالح

 یرو مقاد یانسوار یهابرآورد مؤلفه نتایج (.Ercanbrack & Knight, 1993) است ضروری اقتصادیصفات مهم  یانتخاب رو

نشان داده  2در جدول  WOMBATمختلف و با استفاده از نرم افزار  یهابر حس  مدل یرگیریصفات قبل از ش یریپذوراثت

 برای هاپارامتر از هاییبرآورد علمی منابع در. است شده داده نشان برجسته قلم با مناس  هایجدول مدل ینشده است. در ا

 بر مستقیم پذیریوراثت از آمده بدست مقدار پژوهش این در .باشندمی متغیر بسیار که گردیده گزارش رشد مختلف صفات

 از آمده بدست نتایج با که بود 01/0و 34/0 ترتی  به گیریشیر و تولد وزن برای مدل، ترینمناس  از حاصل نتایج اساس

Gowan et al (2010)  و  (30/0) مالپورا کارول گوسفنددرBougenane & Kerfal (1990) مطابقت  (34/0) یمننژاد د یرو

 محیطی عوامل گرفتن نرر در با و دام از خاصی سن در یا و متفاوت جوامع در متفاوت، هایمدل و هاروش با هابرآورد این .دارد

 تعیین برای. باشند  هابرآورد این بودن متفاوت احتمالی دالیل است ممکن شده ذکر موارد کلیه که اندآمده بدست مختلف
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پژوهش  ین. در ایداستفاده گرد کیآکای یاراز آزمون مع یکیژنت هایپارامتر و واریانس هایمؤلفه برآورد برای مدل ترینمناس 

و  یمادر یدائم یکیاثرات ژنت یوان،ح یممستق یکیاثرات ژنت یبود که حاو 6تولد مدل صفت وزن یمناس  بدست آمده برا مدل

وزن  یوجود دارد. مدل مناس  برا یانسکووار یو اثرات مادر یشیافزا یکیاثرات ژنت ینبود که ب یمادر یدائم یطیاثرات مح

 ژنتیکی اثرات بین کوواریانس گرفتن نرر در بدون مادری و مستقیم افزایشی یکیاثرات ژنت یبود که حاو 3مدل  یرگیریش

 افزایشی ژنتیکی واریانس بر عالوه تولد وزن برای که دهدمی نشان آنالیز این از اصلح نتایج. بود مادری و مستقیم افزایشی

 در ویژه به رشد، صفاتاست.  گذارتأثیر تولدوزن بر نیز مادری دائمی محیط واریانس و مادری افزایشی ژنتیکی واریانس مستقیم،

 صفت .گیرندمی قرار مادری محیط اثر و مادری افزایشی ژنتیکی اثر دام، مستقیم افزایشی ژنتیکی اثر تأثیر تحت پایین، سنین

 نیز مادری دائمی محیطی و ژنتیکی عوامل تأثیر تحت بلکه حیوان خود ژنتیکی پتانسیل وسیله به تنها نه اهلی حیوانات در رشد

 با مادر مثالً. شودمی اطالق نماید،می اعمال خود نتاج فنوتیپ بروز در ماده والد که تأثیری هر به مادر اثرات واقع در. باشدمی

 از آمده بدست نتایج(.  Dugoma et al, 2002) شودمی خود نتاج گیریشیر وزن و روزانه وزن افزایش باعث زیاد، شیر تولید

نقش  باشندمی مادری دائمی محیطی اثرات و مادری افزایشی ژنتیکی اثرات شامل که مادری اثرات بین از که داد نشان آنالیز این

 به توجه با. باشندمی بیشتر شیرگیریتولد و در دو صفت وزن  یمادر یدائم یطاز اثرات مح یمادر یشیافزا یکیاثرات ژنت

 دوران در میش تغذیه وضعیت قبیل از محیطی و ژنتیکی عوامل که کرد استنباط توانمی منتخ  مدل و شده برآورد هایمؤلفه

 تحت را لری گوسفند تولد وزن صفت که هستند عواملی جمله از مادری هایقابلیت و شیر تولید مادر، رحم گنجایش آبستنی،

 این در بره زیرا است زیاد خیلی تولد وزن صفت روی بر مادری عوامل تأثیر که دهدمی نشان پژوهش این دهندمی قرار تأثیر

 به شده منتقل هایژن بر عالوه مادر اهلی حیوانات در. دارد تأثیر بسیار بره روی بر مادر و است وابسته خیلی خود مادر به زمان

 تأثیر بره روی بر شیر تولید و مادری هایمراقبت طریق از و تولد از قبل دوره در رحمی محیط و سیتوپالسم طریق از فرزند،

 اثرات که شد مشخص تحقیق این از آمده بدست نتایج اساس بر. باشد تواندمی برآوردها این تفاوت دالیل هااین که گذاردمی

 گوسفند روی را اثر اینDugoma et al (2002 ) و هستند دارمعنی و مهم گیریشیر وزن و تولد وزن صفت روی مادری ژنتیکی

 ینتولد ا وزن یمادر رو یطیو مح یکیبودن اثرات ژنت دارمعنی دلیل واقع در. کردند گزارش دارمعنی و اهمیت با اماراتی عربی

کاهش  یا یشباعث افزا ینمادر وابسته است که ا یهآن به تغذ یهفرزند، وابسته به مادر است و تغذ یاست که در دوره آبستن

 ی به ترت یچریرا در نژاد م یرگیریتولد و ش وزن یممستق یریپذثتورا Thiruvenkadan et al (2011). شودیتولد موزن

 &Shokrollahi .باشدیم یشترب یرگیریش وزن یتولد کمتر و برا وزن یپژوهش برا ینا یجگزارش کردند که از نتا 17/0و  08/0

Baneh (2012 ،) که کردندگزارش 38/0 و 42/0 ترتی  به عربی گوسفندان برای را شیرگیری و تولدوزن مستقیم یریپذوراثت 

در گوسفندان  یرگیریشوزن تولد و وزن یبرا یممستق یریپذوراثت Jiang et al (2011). باشدمی بیشتر پژوهش این نتایج از

 .باشدمی بیشتر گیرییرشوزن  یوزن تولد کمتر و برا یگزارش کردند که برا 16/0و  15/0 ی به ترت ینیچ یفپشم ظر ینویمر
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Gowan et al (2010) گزارش  18/0 یرگیریش وزن یو برا 19/0وزن تولد را در گوسفند مالپورا  یبرا یممستق یریپذوراثت

 گزارش 23/0 گیریشیر وزن برای را مستقیم پذیریوراثت یگوسفند کرد یبراShokrollahi & Zandieh (2012 ،)کردند. 

 09/0 شیرگیری وزن برایو 25/0 را تولد وزن برای را مستقیم پذیریوراثت مغانی گوسفنددر  Jafaroghli et al (2010). کردند

زارش گ 09/0 را تولد وزن مستقیم پذیریوراثت سنجابی گوسفند روی پژوهشیدر  Mohamadi et al (2010). کردند محاسبه

 03/0 و 16/0 ترتی  به شیرگیری و تولد وزن برای پژوهش این در مادری پذیریوراثت .بود پژوهش این مقدار از کمتر که کردند

 به بره وابستگی کاهش دلیل به آن از بخشی که یابدمی کاهش رشد صفات مادری پذیریوراثت میزان سن افزایش با. باشدمی

 پذیریوراثت مغانی گوسفنددر  Jafaroghli et al (2010). باشدمی افزایشی ژنتیکی واریانس افزایش دلیل به یا و است مادر شیر

 پذیریوراثت یزانم Dugoma et al (2002). باشدمی بیشتر پژوهش این نتایج از که کردند گزارش 65/0 تولد وزن برای را مادری

 Mohammadi & Sadeghi. کردند گزارش 05/0 و 26/0 ترتی  به گیریشیروزن  یبرا ینورا در گوسفند مر یو مادر یممستق

 یرگیریشوزن  یبرا Shokrollahi & Zandieh (2012)و  14/0وزن تولد  یرا برا یمادر یریپذنژاد زل وراثت یبرا (2010)

 مستقیم پذیریوراثت هایبرآورد در موجود تفاوت .دارد مطابقت تقریباً پژوهش این نتایج با که کردند گزارش 02/0 کردی نژاد در

 موجود اطالعات حجم و ساختار گوسفند، نژاد آنالیز، برای استفاده مورد دام نوع به مختلف، هایپژوهش در رشد صفات مادری و

 مقدار. دارد بستگی متفاوت نژادی اصالح هایبرنامه اعمال و مختلف هایگله مدیریت در تفاوت واریانس، اجزای برآورد برای

واریانس  .گردیدبرآورد  (09/0، 18/0، 06/0) ترتی  به تولد وزن برای تحقیق این در خطا و فنوتیپی و افزایشی ژنتیکی واریانس

 بروز عدم نتیجه در و محیط فقر تواندمی موضوع این دالیل است افزایشی ژنتیکی واریانس از بیشتر پژوهش این در فنوتیپی

 و دفاتر در اطالعات ناصحیح، ثبت یپیفنوت هایرکورد از نادرست گیریاندازه در متعدد عوامل دخالت حیوانات، ژنتیکی ظرفیت

 که محیطی عوامل بهبود ژنتیکی پیشرفت و مؤثر اصالحی هایبرنامه طراحی و تولید افزایش برای حالت این در باشد آن نرایر

 واریانس مقدار Jiang et al (2011). داشت خواهد انتخاب به پاسخ و پذیریوراثت افزایش در بسزایی اهمیت مؤثرند تولید روی

واریانس  از بیشتر پژوهش این در مقدار واریانس فنوتیپی، 57/0 و 02/0 ترتی  به شیرگیری و تولد وزن برای را افزایشی ژنتیکی

 متعدد عوامل دخالت حیوانات، ژنتیکی ظرفیت بروز عدم نتیجه در و محیط فقر تواندمی موضوع این دالیل است افزایشی ژنتیکی

 تولید افزایش برای حالت این در باشد آن نرایر و دفاتر در اطالعات ناصحیح، ثبت یپیفنوت هایرکورد از نادرست گیریاندازه در

 افزایش در بسزایی اهمیت مؤثرند تولید روی که محیطی عوامل بهبود ژنتیکی پیشرفت و مؤثر اصالحی هایبرنامه طراحی و

 شیرگیری و تولد وزن برای را افزایشی ژنتیکی واریانس مقدارJiang et al (2011 ). داشت خواهد انتخاب به پاسخ و پذیریوراثت

 به شیرگیری و تولد وزن برای را فنوتیپی واریانس مقدار، 02/0 تولد وزن برای را مادری واریانس مقدار، 57/0 و 02/0 ترتی  به

گزارش کردند. 14/0وزن تولد  یبرا یمادر پذیریوراثت و 07/0 و 12/0 را مستقیم پذیریوراثت، 49/8 و 17/0 ترتی 
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 به نزدیک تقریباً که شدند محاسبه 05/0 و 01/0 ترتی  به تولد وزن برای  2cو مقدار  یمادر یدائم یطمح یانسمقدار وار

  .باشندمی پژوهش این از حاصل هایبرآورد

 شیرگیری از بعد رشد صفات واریانس)کو( هایمؤلفه

مختلف و با  هایمدل حس  بر گیریشیر از بعد صفات محیطی و ژنتیکی هایپارامتر و واریانس هایمؤلفه برآورد نتایج 

 کهبود  4مدل  ماهگینه و ماهگیاوزان شش یآورده شده است. مدل مناس  برا 3در جدول  WOMBATاستفاده از برنامه 

 یانسکووار یو اثرات مادر یشیافزا یکیاثرات ژنت ینبود که ب یمادر یدائم یکیاثرات ژنت یوان،ح یممستق یکیاثرات ژنت یحاو

 یا و کم مادری دائمی محیط اثر ویژه به مادری اثرات سهم سن افزایش با خود مادر به بره وابستگی کاهش علت بهوجود دارد. 

 انتخاب ما، هدف چنانچه. کندمی پیدا کاهش فنوتیپی واریانس به مادری دائمی محیط واریانس نسبت نتیجه در و شودمی حذف

 گرفته نرر در مناس  انتخاب معیار یک عنوان به تواندمی ماهگیشش وزن صفت باشد، پروار دوران در گوشت تولید افزایش برای

 اما گردد آشکار بیشتر هادام رشد بر دارند مستقیم افزایشی ژنتیکی منشأ که هاییژن اثر سن افزایش با رسدمی نرر به. شود

 با. یابدمی کاهش پذیریوراثت و کندمی عمل هادام ژنتیکی پتانسیل بروز برای بازدارنده عامل یک فنوتیپی واریانس افزایش

کمتر شود و نسبت   یپیفنوت یانسدر وار یکه سهم اثرات مادر رودمی انترار مادر به بره وابستگی کاهش علت به سن افزایش

 وزن برای مستقیم پذیریوراثت شده برآورد مقادیر. کند پیدا کاهشهم  یپیفنوت یانسبه وار یمادر یدائم یطمح واریانس

 دالیل که شودمی کم رشد صفات مادری پذیریوراثت ها،بره سن رفتن باال با. بود 10/0 و 16/0 ترتی  به ماهگینه و ماهگیشش

 واریانس افزایش مستقیم، ژنتیکی افزایشی واریانس افزایش مادر، شیر به بره وابستگی کاهش مادری، ژنتیکی واریانس کاهش آن

 همکاران و گوان. شودمی فنوتیپی واریانس افزایش باعث محیطی شرایط تغییر که است فنوتیپی واریانس افزایش و محیطی

. است بیشتر پژوهش این نتایج از که کردندگزارش 19/0وزن برای مالپورا گوسفندان برای را مستقیم پذیریوراثت (2010)

 این نتایج با که کردندگزارش  09/0را  یماهگوزن نه یممستق پذیریوراثت یگوسفند کرد یبرا (2012) زندیه و شکرالهی

 که باشندمی برخوردار کمتری اهمیت از ماهگینه و ماهگیشش وزن صفت برای مادری اثرات ژنتیکی .دارد مطابقت پژوهش

 06/0 ماهگینه وزن برای و 05/0 ماهگیشش وزن برای که طوری به باشد مادر به بره وابستگی کاهش دلیل به است ممکن

 افزایش سب  گله بهداشت و هوایی و آب شرایط تغییرات دام تغذیه سطح در تغییر جمله از محیطی شرایط تغییرات. شد محاسبه

 تأثیری به توجه با محیطی تغییرات که باشندمی مراتع هادام تغذیهمنابع  ینترمهم ماهگیشش سن در. شودمی فنوتیپی واریانس

 تأثیر حیوان ژنتیکی پتانسیل بروز بر محیطی نامطلوب شرایط این و دهندمی قرار تأثیر تحت را هابره رشد دارند مراتع روی که

در  Shokrollahi & Baneh (2012). گرددمی گیریشیر از بعد صفات مستقیم پذیریوراثت کاهش باعث و گذاشته نامطلوب

 صفات بروز میزان بر مادری محیطی و ژنتیکی اثرات نقش رشد باالی سنین در که دادند نشان عربی گوسفند روی پژوهشی

 چهار برای مناس  مدل از استفاده با رشد مختلف صفات برای ژنتیکی هایپارامتر واریانس و اجزا خالصه طور به .یافت کاهش
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 مستقیم پذیریوراثت برآورد که کرد استنباط توانمی جدول این به مشاهده با. است شده داده نشان 4 جدول در بدن وزن اوزان

 .بودند 34/0 تا 01/0 محدوده در متوسط، تا پایین مختلف سنین در بدن وزن برای

 یرگیریصفات رشد قبل از ش یطیو مح یکیژنت یو پارامترها یانس)کو(وار یهابرآورد مولفه -2جدول
Table 2. Estimation of components (Co) variance and genetic and environmental parameters of 

growth traits before pre-weaning 

 یانساجزا وار
Variance 

Components 

 1مدل 
Model 1 

 2مدل 
Model 2 

 3مدل 
Model 3 

 4مدل 
Model 4 

 5مدل 
Model 5 

 6مدل
Model 

6 

 تولدوزن
Birth weight 

      

a
2σ 0.098 0.069 0.055 0.063 0.056 0.065 

p
2σ 0.19 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 

e2σ 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.09 

m
2σ - - 0.03 0.04 0.02 0.03 

pe
2σ - 0.02 - - 0.009 0.01 

a
2h 0.49 0.36 0.29 0.33 0.30 0.34 

m
2h - - 0.20 0.22 0.14 10.16 

2c - 0.15 - - 0.05 0.05 

am
 σ - - - 0.009- - 0.0090- 

amr - - - 0.17- - 0.20- 

LOG L 2552.98 2643.95 2673.95 2675.73 5349.6 2680.88 

 یماهگ سه وزن
3 months 

weight 

 1مدل
Model 1 

 2مدل
Mode 2 

 3مدل
Model 3 

 4مدل
Model 4 

 5مدل
Model 5 

 6مدل
Model 

6 

σ2a 0.041 0.029 0.021 0.026 0.022 0.028 

σ2p 1.26 1.26 1.26 1.26 1. 26 1.26 

σ2e 1.21 1.18 1.20 1.19 1.18 1.18 

σ2m - - 0.03 0.05 0.02 0.03 

σ2pe - 0.04 - - 0.02 0.02 

h2a 0.03 0.02 0.01 0.02 0.010 0.02 

h2m - - 0.03 0.04 0.010 0.2 

c2 - 0.03 - - 0.02 0.02 

σ am - - - 0.0130- - 0.0120- 

ram - - - 0.370- - 0.390- 

LOG L 3115.06- -3510.33 -3509.87 -3509.45 -3509.3 
-

3508.66 

a
2σ دام،  یشیافزا یکیژنت یانسوارp

2σ یپی،فنوت یانسوار e2σ (، یماندهباق یانساشتباه )وار یانسوارm
2σ ی،مادر یشیافزا یکیژنت واریانس 

pe
2σ ی،مادر یدائم یطیمح یانسوار  a

2h پذیری مستقیم دام، وراثتm
2h 2 ی،مادر یریوراثتپذc از  یکه ناش یپیفنوت یانساز وار نسبتی

amمادر است،  یدائم یطمح
 σ ی،و مادر یممستق یکیاثر ژنت ینب یانسکووار amr ی،و مادر یممستق یکیاثرات ژنت ینب یهمبستگ LOG 

L ییدرستنما یتملگار. 
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 صفت به مربوط مادری پذیریوراثت بیشترین که طوری به دارند گیریشیر از قبل صفات بر توجهی قابل تأثیرات مادری اثرات

 وابسته مستقیم پذیریوراثت برآورد. است شده گزارش متوسط تولد وزن پذیریوراثت پژوهش این اساس بر. باشدمی تولد وزن

. شوووودمی تولد وزن برای مسوووتقیم پذیریوراثت باال برآورد به منجر مدل در مادر ژنتیکی اثرات گرفتن نادیده و بودند مدل به

 ایجاد را بزرگ محیطی تغییر یک که باشوود میش ضووعیف تغذیه سووطح علت به اسووت ممکن تولد وزن برای کم پذیریتثراو

سیله به ناکافی شیر تولید. کندمی سانات به منجر احتماالً اوایل، در میش و  پذیریوراثت نتیجه در و محیطی اثرات در بزرگ نو

 در آنها بودند متوسط تا پایین مختلف هایوزن در شده مشاهده هایبرای بره شده برآورد پذیریوراثت کلی طور به. شودمی کم

 محیطی و ژنتیکی اثر پژوهش این در(. Mohammadi et al, 2010مشوواهده کردند ) یگرد هاینژاد در شووده برآورد محدوده

 واریانس خطا، واریانس 4 شوووماره نتایج موجود در جدول طبق پژوهش این در. بود مهم خیلی تولد وزن صوووفت برای مادری

شی، ژنتیکی شی ژنتیکی واریانس افزای ستقیم پذیریوراثت فنوتیپی، واریانس مادر، افزای  هایوزن برای مادری پذیریوراثت و م

 پذیریوراثت و مسووتقیم پذیریوراثت باالتری 4 جدول به توجه با. اندکرده پیدا افزایش ترتی  به ماهگینه و ماهگیشووش تولد،

شتر گیریشیروزن پذیریوراثت از تولد وزن پذیریوراثت. بود تولد وزن صفت به مربوط مادری شیمی این که بود بی  از تواند نا

 بر مؤثر متفاوت هایژن از ناشووی یا و کنندمی اسووتفاده نیز کمکی غذای از مادر شوویر بر عالوه تولد از بعد هابره که باشوود این

شد صفات شی تواندمی گیریشیر وزن در تغییرات از بخشی نتیجه در. با ستفاده در تفاوت از نا  خود ژنوتیپ و کمکی غذای از ا

 برای داریمنبع معن یک یطیکه عوامل مح(. مطالعه حاضووور نشوووان داد  Mohammadi & Sadeghi, 2010) باشووود هابره

 لری(گوسووفند BLUP) خطی نااری  بینی پیش برآورد برای محیطی هایفاکتور اثرات بنابراین. باشوودمی بدن های وزنمتغیر

 است نیاز مورد

 گیرینتیجه

 وزن و ماهگیشش گیری،شیر وزن صفات به نسبت تولد وزن مادری پذیریوراثت و مستقیم پذیریوراثت پژوهش این در

 یدائم یکیاثرات ژنت یوان،ح یممستق یکیاثرات ژنت یحاو که بود 6 مدل مدل، ترینمناس  تولد وزن برای. بود باالتر ماهگینه

 ماهگی،سه اوزان برای. وجود دارد یانسکووار یو اثرات مادر یشیافزا یکیاثرات ژنت ینبود و ب یمادر یدائم یطیو اثرات مح یمادر

 ماهگیسه وزن برای که بود بیشتر مادری دائمی محیطی عوامل از مادری افزایشی ژنتیکی عوامل اهمیت ماهگینه و ماهگیشش

 مادری عوامل که دهندمی نشان هامدل این. بود 4 مدل منتخ  مدل ماهگینه و ماهگیشش وزن برای و 3مدل  منتخ  مدل

 که گرددمی باعث ابتدایی، سنین در مخصوصاً مادری، عوامل اثر نگرفتن نرر در بنابراین. باشندمی اهمیت حائر رشد صفات در

 . گردد برآورد حد از بیش دام، مستقیم پذیریوراثت
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 یرگیریصفات رشد بعد از ش یطیو مح یکیژنت یو پارامترها یانس)کو(وار یهابرآورد مولفه -3جدول
Table3. Estimation of components (Co) variance and genetic and environmental parameters of 

growth traits after weaning 

 یانساجزا وار
Variance 

Components 

 1مدل 
Model 1 

 2مدل 
Model 2 

 3مدل 
Model 3 

 4مدل 
Model 4 

 5مدل 
Model 5 

 6مدل 
Model 6 

 یماهگشش وزن 
6 months 

weight 

      

a
2σ 1.97 1.80 1.68 1.97 1.68 2 

p
2σ 12.14 12.12 12.13 12.11 12.13 12.11 

e2σ 1.16 9.98 10.09 9.93 10.02 9.93 

m
2σ - - 0.35 0.60 0.27 0.49 

pe
2σ - 0.33 - - 0.14 0.19 

a
2h 0.16 0.14 0.13 0.16 0.13 0.16 

m
2h - - 0.03 0.05 0.02 0.04 

2c - 0.02 - - 0.01 0.01 

am
 σ - - - -0.39 - -0.41 

amr - - - -0.36 - -0.41 

LOG L 8823.22- 8821.11- 8820.24- 8818.97- 2088- 881856- 

 یماهگنه وزن 
9 months 

weight 

      

a
2σ 4.76 4.33 3.90 5.24 3.90 5.24 

p
2σ 48.41 43.36 48.39 48.28 48.39 48.28 

e2σ 43.64 43.08 43.21 42.46 43.21 42.39 

m
2σ - - 1.26 2.95 1.26 2.88 

pe
2σ - 0.94 - - 0.0002 0.14 

a
2h 0.09 0.09 0.08 0.1 0.08 0.10 

m
2h - - 0.02 0.06 0.02 0.06 

2c -  - - 0 0.003 

am
 σ - - - -2.38 - -2.38 

amr - - - 6/0- - 0.61- 

LOG L 11584.93- 11583.95- 11581.54- 11578.29- 11581.54- 1178.28- 
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 لری گوسفند مختلف سنین در بدن هایوزن بین محیطی و انوتیپی ژنتیکی، پارامترهای برآورد -4جدول

Table 4. Estimation of genetic, phenotypic and environmental parameters between body weights at 

different ages of Lori sheep 

±SE m
2h ±SE a

2h p
2σ e2σ pe

2σ m
2σ a

2σ 
 مدل

Model 
 صفت

Traits 

 تولد وزن 6 0.06 0.03 0.01 0.09 0.18 0.04±0.034 0.16±0.02
Birth weight 

 گیری شیر وزن 3 0.02 0.03 - 1.20 1.26 0.010±0.01 0.03±0.01
Weaning weight 

0.05±0.02 0.16±0.03 12.11 9.93 - 0.60 1.97 4 
 ماهگی 6 وزن

6 months weight 

0.06±0.02 0.1±0.02 48.28 42.46 - 2.95 5.24 4 
 ماهگی 9 وزن

9 months weight 

Maternal permanent = pe
2σ= Maternal additive genetic variance, m

2σ= Direct additive genetic variance, a
2σ

= 2=Maternal heritability and pem
2h= Direct heritability, a

2h= Residual variance, e2σ environmental variance,

Ratio of maternal permanent environmental effect. 
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Abstract  

Data used in this study related to growth traits in Lori sheep that were collected during 2001 - 2010 by 

Research Center for Agriculture and Natural Resources of Lorestan province. Growth traits were consist 

of different ags (brithy, 3 month, 6 month and 9 month). Avarage weight Lori sheep was in birth weight 

3.49 kg and in 9 month weight 29.79 kg. The SAS statistical software was used to determine the effect 

of environmental factors and WOMBAT software was applied to estimate genetic parameters with 6 

different models via animal model analysis one trait REML parameters. Environmental factors like birth 

year, sex, type of birth and age of mother on lambing time had significant effect on all traits (p<0.0001). 

Type of birth and sex had significant effect on all traits except the 9 month age (p<0.0001). The direct 

heritability using best chosen model for birth weight, weaning weight, 6 months weight, 9 months weight 

were respectively obtained as follows: 0.34, 0.01, 0.16 and 0.1 and mathernal heritability for these traits 

were estimated 0.16, 0.03, 0.05 and 0.06, respectively. 

 

Keywords: Genetic parameters- Restricted maximum likelihood method- Growth traits- Lori sheep- 

Hertability 
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