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 چکیده

 فه وزنماهگي، میزان اضامترهاي ژنتیکي و اجزاي )كو( واريانس براي صفات وزن تولد، سه، شش، نهاپاردر اين پژوهش 

 مربوط به ماهگي در جمعیت بز كركي خراسان جنوبينهسه ماهگي تا  همچنین ازاز تولد تا سه ماهگي و  روزانه و نسبت كلیبر

پدر و  149شامل  دام كه ركورد 2544ساله تخمین زده شد. در اين مطالعه اطالعات مربوط به  16در يك دوره  ايستگاه سربیشه

ختلف مورد . براي تمامي صفات، شش مدل حیواني ممورد آنالیز قرار گرفت MTGSAMافزار با استفاده از نرم ،بودند مادر 851

ل مد گي،ش، نه ماهگي، میزان اضافه وزن روزانه و نسبت كلیبر از سه ماهگي تا يك سالوزن ش آزمون قرار گرفت. براي صفات

تخمین زده  36/0تا  01/0پذيري مستقیم براي صفات مورد بررسي در دامنه ترين مدل انتخاب گرديد. وراثتدوم به عنوان مناسب

لد تا سه میزان اضافه وزن و نسبت كلیبر از تو اتف( و ص36/0پذيري )داراي باالترين وراثت وزن تولدشد به طوري كه صفت 

دار نبود. معني . روندهاي فنوتیپي و ژنتیکي براي كلیه صفات به صفر برآورد شد و( بود01/0پذيري )ترين وراثتداراي كم ماهگي

باتي، اي محاسهمدل و روش توان در ارتباط با تفاوت در نژاد،تفاوت در برآورد اين روندها در مقايسه با ساير گزارشات را مي

 اثرات محیطي و اثر متقابل آن با عوامل ژنتیکي، وضعیت تغذيه و آب و هوا جستجو كرد.

 .ينآنالیز بیز و بز کرکی خراسان جنوبی ،صفات رشد روند ژنتیکی و فنوتیپی، ،پارامترهای ژنتیکی كلمات كلیدي:
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 مقدمه

های اصالح مثلی آنها در ايران کمتر برنامهستای بهبود صفات تولیدی و تولیدبز از جمله نشخوارکنندگانی است که در را

س تخمین زده شده است أر 2000000تا  000/600/1جمعیت بز در منطقه خراسان جنوبی است.  گرفتهنژادی انجام 

(Farhangfar et al, 2009.) لیافی ظريف و درصد کرك باال و علت تولید بیده با اکنند اين توده بز کرکی بهگزارشات بیان می

 شودمی ترين دام منطقه محسوبيکی از مهمترين و پر بازده ها و شرايط نامساعد،در مقابل بیماریبا توجه به مقاومت باال 

(Raufifard, 2001از اين رو ايستگاه اصالح .) نژاد بز کرکی خراسان جنوبی واقع در سربیشه به منظور بهبود صفات تولیدی

های انتخاب در اين مرکز، حداکثرکردن پیشرفت ژنتیکی برای صفات هدف نهايی برنامهتوده بز کرکی تأسیس شد.  اين

-وری بیشتر است. مؤثر ترين قدم در اين راستا، انتخاب و استفاده از حیوانات نر با ارزش اصالحی باالتر میعملکردی و بهره

توان به کمک آن الدين نسل آينده، يکی از بهترين ابزارهايی است که میبینی صحیح ارزش اصالحی وباشد. در نتیجه پیش

گردد و جفتگیری بین (. در جمعیتی که انتخاب انجام میJurado et al, 1994های انتخاب را حداکثر نمود )پاسخ به برنامه

اصل در میانگین ارزش اصالحی و شود الزم است که تغییرات حريزی میحیوانات با توجه به خصوصیات ژنتیکی آنها برنامه

 ,Rashidi & Akheshiفنوتیپی جامعه در اثر انتخاب بررسی شود تا کارآمدی و يا ناکارآمدی برنامه اصالحی مشخص گردد )

گر روند ژنتیکی که بیان زيرا .را آزمود کارآمدی برنامه اصالح نژادی توانمیبرآورد روند ژنتیکی و محیطی اين با بر(. عالوه2007

 Smith,) ثر جهت تخمین پیشرفت ژنتیکی در يک گله استمؤای سطح ژنتیکی صفت در طول يک زمان معین است، وسیله

1962،et al, 1967; Everett) طی تحقیقی که بر روی جمعیتی از بزهای کانادايی انجام گرفت روند ژنتیکی و فنوتیپی برای .

تخمین زده شد  003/0و  -11/1، -53/0، 02/0، -02/0، -019/0تیب وزن بدن در هنگام تولد، سه و شش ماهگی به تر

(Hasana et al, 2014.) et al Mokhtari (2010)  طی گزارشی در رابطه با گوسفند کرمانی روند ژنتیکی مستقیم و مادری

داری را بر تیکی معنیروند ژن( نیز 2000) Shaat et alگرم در سال برآورد کردند.  91و  125برای وزن سه و شش ماهگی را 

های اصالحی بر سال تولد برای صفات وزن بدن در دو، چهار و شش ماهگی در دو نژاد گوسفند اساس رگرسیون میانگین ارزش

رم در سال گ 21و  21، 20گرم در سال برای نژاد رحمانی و  135و  92، 38رحمانی و اوسیمی گزارش نمودند که به ترتیب 

باعث شده است که تغییرات ژنتیکی را گاهی  های آماریاستفاده محدود از تکنیک الزم به ذکر است که. برای نژاد اوسیمی بود

دو  بنابراين تغییرات ژنتیکی در صفات عملکردی به سختی قابل بررسی است. .نتوان به طور کامل از تغییرات محیطی جدا کرد

گشا باشد. اول، استفاده از يک گروه کنترل يا تواند راهنتیکی میروش برای بیرون کشیدن تغییرات محیطی و بررسی تغییرات ژ

کمک  به است. BLUPباشد؛ که البته، همراه با هزينه سنگین و اتالف وقت است و دوم، استفاده از تکنیک آماری شاهد می

برآورد نمود  صفتطور مستقل برای هر شود اثرات سال و تغییرات ارزش اصالحی را در طول زمان بهمی BLUPتکنیک 

(Sargolzaei & Edris 2004.) ها به منظور برآورد پارامترهای های پیشرفته آماری که برای تجزيه و تحلیل دادهيکی از روش
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گیری به است. در اين تکنیک، نمونه 1گیری گیبسآماری، نمونه روششود روش بیزی است. از مزايای اين ژنتیکی استفاده می

گیری گیبس برای برآورد های مشخص انجام شده و هر نمونه وابسته به نمونه قبلی است. از نمونهرون توزيعصورت تصادفی از د

. استفاده از شودمیهای رگرسیون تصادفی استفاده ای و مدلهای آستانههای واريانس در مدل مولد نر، مدل دام، مدلمؤلفه

های آنالیز بیزی، فرضژنتیکی بدست آمده از ساير نژادها به عنوان پیشگیری گیبس و منظور کردن پارامترهای تکنیک نمونه

های های کوچک با تعداد رکورد کم، پارامترهای ژنتیکی و مولفهتوان در جمعیتدو ابزار کارآمد هستند که به کمک اين دو می

خاب اعمال شده و بررسی روند فنوتیپی، مطالعه حاضر با هدف ارزيابی برنامه انت )کو(واريانس را با خطای کمتری تخمین زد.

های تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی ژنتیکی و محیطی صفات وزن

انجام ماهگی در توده بز کرکی خراسان جنوبی ماهگی، میزان اضافه وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا نهتا نه

 .گرفت

 هامواد و روش

ز اصالح نژاد در مرک 1392تا  1376های اين مطالعه براساس رکوردهای وزن بدن با استفاده از شجره بزهائی که بین سال

مادر  شدند، انجام گرديد. اين اطالعات شامل شماره دام، پدر وداری میبز کرکی خراسان جنوبی واقع در شهرستان سربیشه نگه

ه سام تولد، دن هنگبزغاله، نوع تولد، سن مادر هنگام زايش، سال و فصل زايش و رکوردهای مربوط به صفات وزن ب دام، جنس

ولد لیبر از تک، نسبت گینه ماهماهگی، میزان اضافه وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا  نهماهگی، ششماهگی، 

 75/0ه توان ببدن که  بود. نسبت کلیبر با تقسیم میزان اضافه وزن مربوطه بر وزن نه ماهگیتا سه ماهگی و از سه ماهگی تا 

ودند. جمعیت پايه ب پدر 149و  مادر 851که در مجموع شامل  گرفتدام انجام  2544رسیده است، محاسبه شد. آنالیز بر روی 

 SAS 1/9افزار از نرم ی بر روی صفات ذکر شدهداری اثرات محیطمنظور تعیین معنیدام بود. به 446در توده دام مورد بررسی 

 دار بودند در مدل دام منظور شدند. در اين مطالعه اثر سالمعنی 05/0استفاده شد. اثرات ثابتی که در سطح  GLMو رويه 

ل عوام قابلرات متاث، فصل تولد، جنس، نوع تولد بزغاله و سن مادر هنگام زايش به عنوان اثرات ثابت منظور گرديد. تولد

حیطی مورد اثرات دار در مدل وارد گرديد. مدل آماری مورد استفاده برای برآمحیطی نیز مورد بررسی قرار گرفت و اثرات معنی

 بود: زير صورتهبسالگی ثر بر وزن تولد، نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا يکؤم

yijklmn = µ + Bi + Aj+ Sk + Tl + Dm+ (STkl)+ (ASjk) + (ATjl) +( DBmi)+  eijklmn 

 نه ماهگی استفاده گرديد: و از مدل آماری زير برای برآورد اثرات محیطی مؤثر بر وزن سه، شش

ijklmne+   Āg) - ijklm(Ag 1)+ bmiDB ) +(jl) + (ATjk)+ (ASkl+ (ST mD + l+ T k+ Sj+A  i= µ + B ijklmny 

                                                           
1 Gibbs sampling  
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ijklmny: مشاهدات برای صفت مورد مطالعه،  بردارµ:  ،میانگین جامعهjA:  سطح(،  4سن مادر )درiB:  ال تولد بزغاله )در ساثر

: 1bسطح(، 3در اثر تیپ تولد ) :lTسطح(،  2اثر جنس بزغاله )در  :kSسطح(،  4اثر فصل تولد بزغاله )در  :nDسطح(، 16

کشی، در زمان وزن میانگین سن بره :Āgکشی،بزغاله در زمان وزنسن  :ijklmAgضريب تابعیت سن بزغاله در وزن مربوطه،

klST:  ،اثر متقابل جنس بزغاله در تیپ تولدjkAS : ،اثر متقابل جنس بزغاله در سن مادرjlAT: بل سن مادر در تیپ اثر متقا

ر بررسی اثرات مادری بر به منظوند. دهرا نشان می اثرات باقیمانده :ijklmneاثر متقابل سال تولد در فصل تولد و  :niDBتولد، 

 (.2006)ماير، ورد گرديد متغیره مختلف برآهای واريانس با شش مدل حیوانی تکصفات مورد مطالعه، مؤلفه

(1 مدل)  eaZXby 1   

(2 مدل)  ecZaZXby 21   

(3مدل)  emZaZXby 31    Cov (a, m) = 0 

(4 مدل)  emZaZXby 31   Cov (a, m) = Aσam 

(5)مدل   emZcZaZXby 321   Cov (a, m) = 0
 

(6)مدل   emZcZaZXby 321       Cov (a, m) = Aσam 

y :بردار مشاهدات برای صفت مورد استفاده،b :بردار اثرات ثابت ،:a بردار اثرات ژنتیکی مستقیم  ،m : بردار اثرات ژنتیکی

کند، ماتريس ضرايب که اثرات ثابت را به مشاهدات مربوط می :X، بردار اثرات محیطی دائمی مادری: c، ی مادریافزايش
1

Z :

کند،ماتريس ضرايب که اثرات ژنتیکی افزايشی مستقیم را به مشاهدات مربوط می
2

Z: اتريس ضرايب که اثرات محیطی دائمی م

کند،مادری را به مشاهدات مربوط می
3

Zکند، تريس ضرايب که اثرات ژنتیکی افزايشی مادری را به مشاهدات مربوط می: ماe: 

های )کو(واريانس و برآورد مولفهژنتیکی افزايشی مستقیم و مادری.  کواريانس اثر :Cov(a,m، )ماندهباقی بردار اثرات

. به منظور حذف اريبی ناشی از تفاوت انجام شد MTGSAMنرم افزار  روش آماری بیزی و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از

کشی به عنوان يک ، متغیر کمکی سن بزغاله در هنگام وزننه ماهگیکشی، از سن سه ماهگی تا ها هنگام وزنسن بزغاله

ثر های پیشین برای اثرات ژنتیک مستقیم دام، اثر ژنتیک مادری، ا. در اين برنامه توزيعگرديدها وارد کوواريت در آنالیز داده

2محیط دائمی مادری و باقیمانده به صورت توزيع نرمال چند صفتی با میانگین صفر و واريانس 

aA  ،2

m A ،2

pe Id  و

2

eIn  .مورد استفاده قرار گرفتA ست و ماتريس روابط خويشاوندی ژنتیکی افزايشی اdI  وnI باشند که های يکه میماتريس

2ها برابر با تعداد مادرها و رکوردهای فردی است. رتبه اين ماتريس

a ،2

m ،2

pe 2و

e ،به ترتیب واريانس ژنتیک مستقیم

از بین شش مدل برازش شده، مدل مناسب بر اساس معیار آکائیکی انتخاب  د.باشقیمانده میمادری، محیطی دائمی مادری و با

 (.Akaike, 1973)شد. مدل دارای کمترين ثابت آکائیک، به عنوان مدل مناسب انتخاب گرديد
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 k
n

SSRnAIC 2)ln(  در اين فرمولSSR  ،مجموع مربعات باقیماندهn  تعداد نمونه وk ترهايی است که تعداد پارام

طول ، مطالعه اين در هر مدل وجود دارد. مدلی که حداقل معیار آکايک را داشته باشد بهترين مدل برای آن صفت است. در

قوی حسین زاده و اردالن )منظور شد دور  10000 و 100000به ترتیب شامل  2گیریقلق و 1گیری گیبسزنجیره نمونه

ها، روند ژنتیکی صفات رشد با استفاده از تابعیت میانگین ارزش اصالحی بر سال تولد پس از تجزيه و تحلیل داده(. 2010

برآورد شد. همچنین برای برآورد روند فنوتیپی از تابعیت میانگین عملکرد صفات مختلف بر سال تولد استفاده شد. برای برآورد 

هر سال محاسبه شد و سپس از تابعیت مقدار حاصل بر روند محیطی، ابتدا تفاوت میانگین ارزش اصالحی از میانگین فنوتیپی 

داری برای آزمون معنی SASهای تجزيه و تحلیل تابعیت نرم افزار سال تولد برای برآورد روند محیطی استفاده گرديد. از مدل

 ضرايب تابعیت استفاده شد.

 نتايج و بحث

ضريب تغییرات،  . اين اطالعات شامل میانگین صفات،ها استبیانگر اطالعات بدست آمده از آمار توصیفی داده 1جدول 

باشد. کم بودن میانگین صفات مرتبط با رشد مانند صفات وزن کمترين و بیشترين رکورد و ساختار شجره برای هر صفت می

مطابق باشد.  تواند به نوع نژاد، پرورش هدفمند اين دام به منظور تولید کرك و يا کم بودن ضريب تبديل غذايی مربوطبدن می

با نتايج بدست آمده، اثر ثابت سال تولد بر روی کلیه صفات تولیدی شامل وزن تولد، سه، شش، نه ماهگی، اضافه وزن روزانه و 

(. اثر >01/0Pداری بود )ماهگی معنینسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری، اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از زمان شیرگیری تا نه

مستقیم عواملی مانند کمیت و از شرايط محیطی مانند دما، رطوبت و بارندگی است، بطور مستقیم و يا غیر سال که متأثر

دهد و از اين ها، را تحت تأثیر قرار میها و امراض، اشتها و میزان خوراك مصرفی دامی در دسترس، شیوع بیماریکیفیت علوفه

(. فصل تولد بر Bela & Haile, 2009،; Mohammadi & Sadeghi, 2010طريق بر بروز فنوتیپی صفات فوق مؤثر است )

دار نداشت ولی با افزايش سن، اين اثر دلیل وابستگی بیشتر به شرايط و قابلیت مادری، اثر معنیوزن تولد و وزن سه ماهگی، به

از تفاوت شرايط مرتع و آب و هوای احتمال دارد اين تأثیر ناشی  .( گذاشته بود>P 05/0داری ) بر وزن نه ماهگی تأثیر معنی

ماهگی و ها در سه، شش و نهحاصل از تغییر فصل تولد باشد. سن مادر بر روی کلیه صفات رشد شامل وزن بدن بزغاله

داری داشت ولی تأثیر آن بر میزان ( اثر معنی>P 01/0همچنین میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی ) 

افزايش اندازه بدن، ظرفیت رحمی و  (.>P 05/0داری نبود ) ماهگی معنیوزن روزانه و نسبت کلیبر از سه ماهگی تا نه اضافه

 Rashidiشود که سن مادر بر عملکرد رشدی نتاجش مؤثر باشد )توانايی تولید شیر از عواملی است که بطور مستقیم باعث می

et al, 2008  ،وزن سه، شش و نه(. نوع تولد روی وزن تولد ( 01/0ماهگی P< و میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از )

                                                           
1 Gibbs sampler rounds 
2Burn in period  
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ماهگی اما اين اثر روی میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از سه ماهگی تا نه ( تأثیر داشت.>P 05/0تولد تا شیرگیری ) 

ی تک قلو نسبت به دو و يا سه قلو به دلیل تخصیص هاباالتر بودن میانگین صفات تولیدی ذکر شده در بزغاله دار نبود.معنی

های تک قلو نسبت به دو يا چند های بیشتر مادری )میزان انرژی، مواد غذايی، فضای رحمی و يا شیر تولیدی( به بزغالهقابلیت

-ه ماهگی تا نهها بر روی کلیه صفات رشد )باستثنای نسبت کلیبر از س(. جنس بزغالهRashidi et al, 2008باشد )قلو می

های جنسی بر روندهای متابولیکی و (. جنس که عمدتًا از طريق هورمون>P 01/0داری گذاشته بود ) ماهگی( تأثیر معنی

کند، باعث شده که میانگین کلیه صفات رشدی و نسبت کلیبر از تولد تا زمان شیرگیری در جنس نر رشدی حیوان عمل می

وراثت پذيری مستقیم بدست آمده برای صفات وزن تولد و سه ماهگی )جدول (. Dixit et al, 2001باالتر از جنس ماده باشد )

بدست آمد. مطالعات بر روی  07/0و  13/0( به ترتیب 3و برای صفات شش و نه ماهگی )جدول  09/0و  36/0( ، به ترتیب 2

 31/0 (Nabi Hassani et(، Zhang et al, 2009) 24/0بز بوئر، بز کرکی رائینی و بز مرخز، اين پارامتر را برای وزن تولد، 

al, 2010  22/0( و (Ramezanian, 2003برآورد کرده )( کمتر می36/0اند که از مقدار برآورد شده در اين تحقیق ) .باشد

-Al( )یامارات بز) 34/0 ،(رائینی کرکی بز) 3/0،(بوئر) 14/0 ماهگی سه وزن مورد در بز مختلف نژادهای در پارامتر اين

Shorepy et al, 2002 ; Zhang et al, 2009 )است تحقیق اين از آمده بدست برآوردهای از بیشتر که شدند گزارش .

 Nabi) است شده گزارش رائینی کرکی بز در 3/0 و 33/0 ترتیب به ماهگی نه و شش وزن صفات برای مستقیم پذيریوراثت

Hassani et al, 2010) )پذيری مادری برای صفت وزن تولد بر اساس وراثت. است بیشتر تحقیق اين یهابرآورد به نسبت که

پذيری مادری صفت وزن تولد در نژادهای مختلف بز در دامنه اند که وراثتبرآورد شد. ساير مطالعات نشان داده 14/0مدل پنج 

-Nabi Hassani et al, 2010 ،Schoeman et al, 1997; ،Alباشد )می 17/0و در بز رائینی  21/0تا  04/0عددی 

Shorepy et al, 2002 Roy et al, 2008;) .پذيری مادری برای صفت وزن سه ماهگی در بز کرکی نژاد رائینی برابر با وراثت

-(. نتايج نشان داد که وراثتHassani et al, 2010باشد )( بیشتر می06/0بود که از نتیجه بدست آمده در اين تحقیق ) 1/0

( -47/0يابد. همبستگی بین اثر ژنتیکی مادری و مستقیم برای صفت وزن تولد منفی )ی با افزايش سن کاهش میپذيری مادر

(. اين پارامتر برای صفت وزن سه ماهگی در بزهای نژاد بوئر Schoeman et al, 1997و بیشتر از بزهای نژاد بوئر برآورد شد )

( در جمعیت مورد بررسی کمتر بود. 56/0ه نسبت به برآورد اين پارامتر )( کSchoeman et al, 1997برآورد شده است ) 15/0

 بدست آمد. 36/0و  43/0واريانس محیطی دائمی مادری برای صفات شش و نه ماهگی به ترتیب 
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 آمار توصیفي صفات رشد در بز كركي خراسان جنوبي -1جدول 
Table 1. Descriptive statistics of growth traits in South Khorasan goat 

 صفت
Trait 

 میانگین

 )کیلوگرم(
Average (kg) 

 ضريب تغییرات

 )درصد(
Coefficient of 

variation (%) 

 کمترين

 )کیلوگرم(
Minimum (kg) 

 بشترين

 )کیلوگرم(
Maximum(kg) 

و مادر  تعداد حیوان با پدر

 مشخص
number of animals 

with unknown parents 

ا مادر ي تعداد حیوان با پدر

 مشخص
number of animals 

with a parent 

identified 

 پدری پدربزرگ
Paternal 

grandfather 

 مادری پدربزرگ
Maternal grandfather 

 وزن تولد
Birth weight 

1.99±0.02 18.86 0.7 3.6 1411 1134 274 294 91 

 وزن سه ماهگی
3 month weight 

11.97±0.1 28.39 4 23.5 1176 1006 167 125 44 

 وزن شش ماهگی
6 month weight 

16.53±0.17 22.14 8.03 31 865 680 182 205 85 

 وزن نه ماهگی
9 month weight 

18.37±0.13 22.72 7.4 31.2 695 531 154 47 21 

 میزان اضافه وزن روزانه

 از تولد نا سه ماهگی
weight gain daily for 

birth to 9 month 

0.098±0.001 17.85 0.02 0.25 1013 833 177 294 91 

 میزان اضافه وزن روزانه

 گیماهنهز سه ماهگی تا ا
weight gain daily for 3 

to 9 month 

0.034±0.001 45.28 0.001 0.09 782 646 133 181 64 

 نسبت کلیبر از

 تولد تا سه ماهگی
Kleiber Ratio for 

birth to 9 month 

1.36±0.01 19.44 0.74 4.7 1415 1135 277 295 91 

 نسبت کلیبر از

 گیماهنهسه ماهگی تا 
Kleiber Ratio for 

3 to 9 month 

0.018±0.001 45.4 0.001 0.28 768 632 133 176 62 
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 بهترين مدلدر بز كركي خراسان جنوبي با استفاده از  قبل از شیرگیريبراي صفات  يتخمین اجزاي )كو(واريانس و پارامترهاي ژنتیکي و محیط -2جدول 
Table 2. Estimation of components (Co) variance and genetic and environmental parameters for before weaning in South Khorasan goats using the best model 

 صفت

Trait 

 مناسبترين

 مدل

Best  model 

2

a  
2

ah  amr  
2

m  
2

mh  
2

pe  2c  
2

e  
2

p  

 وزن تولد

Birth  weight 
5 0.70 0.002  0± 0.36 -0.47 0.03 0.14±0.02 0.03 0.14±0.003 0.10 0.19 

 وزن سه ماهگي

6 monthweight 
3 0.5 0.09 0± 0.005 0.56 0.33 0.6±0.001   4.32 5.25 

اضافه وزن روزانه از تولد تا سه 

 ماهگي

weight gain daily for birth 

to 3 month 

3 

 
0.01 0.22± 0.01 -0.49 0.01 0.15 ±0.002   0.04 0.06 

 نسبت كليبر از تولد تا سه ماهگي

Kleiber Ratio for birth to 

3 month 

3 0.01 0.022±0.02 -0.44 0.03 0.15±0.007   0.03 0.04 

 

 در بز كركي خراسان جنوبي با استفاده از بهترين مدل بعد از شیرگیريتخمین اجزاي )كو(واريانس و پارامترهاي ژنتیکي و محیطي براي  -3جدول 
Table 3. Estimation of components (Co) of variance and genetic and environmental parameters for after weaning in South Khorasan goats using the best model 

 صفت

Trait 

 مدل ترينمناسب

Best  model 

2

a  
2

ah  
2

pe  2c  
2

e  
2

p  

 وزن شش ماهگي

6 months weight 
2 0.9 0.13 ± 0.003 0.43 0.06 ± 0.001 5.67 7.01 

 وزن نه ماهگي

9 months weight 
2 0.57 0.07 ±0.001 0.36 0.5 ± 0.001 6.83 7.75 

 اضافه وزن روزانه از سه ماهگي

ماهگيتا نه  

weight gain daily for 3 to 9 months 

2 0.01 0.14 ± 0.01 0.001 0.14 ± 0.012 0.01 0.01 

 نسبت كليبر از سه ماهگي

ماهگيتا نه  

Kleiber Ratio for 3 to 9 months 

2 0.01 0.15 ± 0.01 0.03 0.05 ± 0.044 0.01 0.62 

2

a:  ،2واريانس ژنتیکی افزايشی دام

m: واريانس ژنتیکی افزايشی مادر،
2

pe:  ،2واريانس محیطی دائمی مادر

e ،واريانس باقیمانده :
2

p:  ،2واريانس فنوتیپی

ah: 2پذيری مستقیم دام، وراثت

mh: پذيری مستقیم مادری، وراثت

2c: از واريانس فنوتیپی که ناشی از محیط دائمی مادری است،  نسبتیamr
 همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری :



 51                                                                                                     بهدانی و راشدی                                                                                     تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی صفات وزن بدن      

 برآورد روندهاي ژنتیکي، فنوتیپي و محیطي صفات رشد قبل از شیرگیري-4جدول 
Table 4. Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends of growth trait before weaning 

 صفت
Trait 

 روند ژنتیکی مستقیم
Direct genetic trend 

 میزان پیشرفت ژنتیکی
Genetic advancement 

 روند ژنتیکی مادری
Maternal genetic trend 

 روند فنوتیپی
Phenotypic trend 

 روند محیطی
Environmental 

trend 
 وزن تولد

Birth weight 
-0.001± 0.001 - 0.003 -0.0002 ± 0.001 0.022±0.012 0.024 ±0.011 

 وزن سه ماهگی
3 month weight 

-0.004 ± 0.004 -0.001 -0.004 ±0.004  -0.034±0.011 0.031±0.011 

 میزان اضافه وزن از تولد تا سه ماهگی
weight gain daily for birth to 9 month 

-0.00001 ±0.0005  -      0.004 - -0.00005± 0.0001 -0.001±0.001 -0.001 ±0.001 

 نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی
Kleiber Ratio for birth to 9 month 

0.0006 ± 0.0004 -0.002 0.0003± 0.001 -0.012± 0.011 -0.013±0.01 

 

 از شیرگیري بعدبرآورد روندهاي ژنتیکي، فنوتیپي و محیطي صفات رشد  -5جدول 
Table 5. Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends of growth trait after weaning 

 صفت
Trait 

 روند ژنتیکی مستقیم
Direct genetic trend 

 میزان پیشرفت ژنتیکی
Genetic Advancement 

 روند فنوتیپی
Phenotypic trend 

 روند محیطی
Environmental trend 

 وزن شش ماهگی
6 months weight 

0.0001±0.001 0.05 0.04±0.14 0.04± 0.14 

 وزن نه ماهگی
9 month weight 

0.001± 0.001 -0.05 0.3± 0.14 0.3±0.14 

 میزان اضافه وزن از سه ماهگی تا نه ماهگی
weight gain daily for 3 to 9 month 

-0.00003  ±0.00002  0.005 0.001±0.001 0.001± 0.001 

 ماهگی نسبت کلیبر از سه ماهگی تا نه
Kleiber Ratio for birth to 9 month 

0000005       ±0.0001  -0.03 -0.001±0.001 -0.001 ±0.001 
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تواند به تفاوت در شرايط محیطی و های بدست آمده در اين تحقیق با ساير تحقیقات میپذيریها و وراثتتفاوت در واريانس

های گیری، حجم اطالعات، مدل مورد استفاده در آنالیز ، روشخطای نمونه مديريتی مرتبط باشد. عالوه بر آن میزان همخونی،

نتايج نشان داد که مدل  تواند در بروز اين اختالفات تأثیرگذار باشد.مختلف در انتخاب بهترين مدل و توده مورد مطالعه نیز می

ه به معیار آکايک، مدل سوم است. مدل مناسب مناسب برای صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن ازتولد تا سه ماهگی با توج

ماهگی مدل دوم شناخته شد. اين نتايج نشان داد که عالوه بر برای صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن از سه ماهگی تا نه

-ی تا نهاثر ژنتیک مستقیم دام ، اثرات محیط دائمی مادری نیز در بروز صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن از سه ماهگ

کنند که دام ماهگی زمانی بروز میماهگی تأثیر دارد. با توجه به اينکه صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن از سه ماهگی تا نه

اش به مادر کاهش يافته است، سهم اثرات مادری در واريانس فنوتیپی و نسبت واريانس محیط دائمی مادری به وابستگی

يابد. وراثت پذيری مستقیم برای صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن ازتولد تا سه ماهگی و از واريانس فنوتیپی کاهش می

بدست آمد. اين پارامتر برای صفت میزان اضافه وزن از سه ماهگی  15/0و  14/0، 22/0، 22/0ترتیب ماهگی بهسه ماهگی تا نه

( که Al-Shorepy et al, 2002 ; Zhang et al, 2009است ) )اماراتی( برآورد شده 32/0)بوئر( تا  01/0تا يک سالگی از 

 5و  4مقادير برآورد شده روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی در جداول  .برآوردهای بدست آمده نیز در اين دامنه قرار دارند

دار نبودن معادله رگرسیون در یدار برآورد نشدند. معنارائه شده است. تقريباً تمامی روندها منفی، نزديک به صفر بودند و معنی

داری روی بهبود صفت مورد نظر نگذاشته های متوالی اثر معنیروندهای ذکر شده، حاکی از اين است که انتخاب طی نسل

تواند به نوسانات ساالنه ناشی از تغییر تصادفی شرايط آب و هوايی در سطح مديريتی و بهداشت مرتبط باشد است. علت آن می

(Sargolzaei & Edris, 2004در تحقیقی بر روی بره .)( و سه04/0های مغانی روند فنوتیپی صفات وزن تولد ) ماهگی

( در اين پژوهش برآورد شده است و روند فنوتیپی صفات -034/0و  022/0( بیشتر از روندهای صفات مذبور )به ترتیب 05/0)

( گزارش شده 3/0و  04/0اهده شده در اين مطالعه )به ترتیب ( نیز کمتر از روندهای مش-4/0( و نه ماهگی )-02/0شش )

ای که بر روی بز کانادايی انجام گرفته بود، روندهای فنوتیپی در صفات وزن تولد و (. مطالعهDorostkar et al, 2011است )

به روندهای بدست ( که نسبت Hasana et al, 2014ارايه کردند ) -11/1و  -53/0، -02/0سه و شش ماهگی را به ترتیب 

تواند های بهتر و مستدل برای حذف دام از گله میباشد. تغییر در مديريت تغذيه، اعمال استراتژیآمده از اين پژوهش کمتر می

کم بودن روند فنوتیپی در صفات رشد قبل از شیرگیری  (.Intaratham et al, 2008در بهبود اين روند فنوتیپی کمک کند )

تواند به علت تأثیر زياد محیط بر اين صفات و يا دار نبودن اين روند، می( و معنی2عد از شیرگیری )شکل ( و صفات ب1)شکل 

کم بودن روند ژنتیکی در رابطه با صفات مورد مطالعه باشد. اين نتايج با گزارش ارائه شده بر اساس اطالعات حاصل از گوسفند 

(. منفی شدن روند فنوتیپی در برخی از اين صفات Mohammadi et al, 2010، مطابقت دارد )85تا  70های زندی طی سال
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های مورد بررسی و شرايط محیطی نسبت داد. بنابراين بايستی قبل توان به ضعف مديريتی طی سالماهگی را میمانند وزن سه

تا بدين طريق روند فنوتیپی و از هر اقدامی، شرايط محیطی بهینه برای بروز هر چه بیشتر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم شود 

روند ژنتیکی همراستا شود. در بیشتر تحقیقات نقش شرايط محیطی بهتر برای بروز پتانسیل پیشرفت ژنتیکی صفات تحت 

شود روند فنوتیپی (. همان طور که مشاهده میHanford et al, 2003  ،Cloete et al, 2009انتخاب تاکید شده است )

دهد که بهبود توأم عوامل ، بخصوص برای صفات بعد از شیرگیريی برآورد شده است. اين نتايج نشان میبیشتر از روند ژنتیکی

تواند در پیشرفت روند فنوتیپی صفات مديريتی مانند تغذيه به همراه مديريت بهداشت حیوانات تحت پوشش اين ايستگاه، می

معنی ( کم و بی5( و بعد از شیرگیری )شکل 2رشد قبل )شکل پیشرفت ژنتیکی مستقیم برای صفات  مورد مطالعه مؤثر باشد.

 Vatankhah etبرآورد شده است. اين نتايج، با نتايج پژوهشی که بر روی گوسفند لری بختیاری انجام شده است تطابق دارد )

al, 2007نظم نبوده و انتخاب دام ای مشخص و متواند به اين علت باشد که انتخاب در اين گله بر اساس برنامه(. اين امر می

 ,Rashidi & Akheshiمولد بر اساس ارزش اصالحی آنها انجام نشده است و فقط انتخاب فنوتیپی صورت گرفته است )

تیکی گرديده کاهش روند ژن های مختلف باعثانتخاب واضح و اساسی طی سال(. به بیان ديگر عدم تأکید بر يک معیار 2007

گزارش  003/0و  02/0، -019/0کی را برای وزن تولد، سه و شش ماهگی در بز کانادايی به ترتیب ژنتیاست. در تحقیقی روند 

باشد. ( بیشتر می0001/0و  004/0، 001/0( که از مقادير بدست آمده از اين مطالعه )به ترتیب Hasana et al, 2014)کردند. 

و  06/0، 001/0، 004/0ن تولد و سه ماهگی به ترتیب ای ديگر روند ژنتیکی مستقیم و مادری برای صفات وزدر مطالعه

های محاسبه، اثرات ها و روشهای اصالح نژادی، مدل(. تفاوت در نژاد، برنامهSnyman, 2012گزارش شده است ) 009/0

باشد شود که گزارشات مختلفی از روندهای ژنتیکی موجود محیطی، اثر متقابل ژنتیک و محیط، تغذيه، آب و هوا باعث می

(Zhang et al, 2009 ; Shaat et al, 2004; Yaeghoobi et al, 2011.) 

  

 شیرگیري از قبل صفات فنوتیپي روند -1 شکل
Figure 1. Phenotypic trend of trait before Weaning 
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 شیرگیري از قبل صفات مستقیم ژنتیکي روند -2 شکل

Figure 2. Direct genetic trend of trait before weaning  

 

 

  
 شیرگیري از قبل صفات مادري ژنتیکي روند -3 شکل

Figure 3. Maternal genetic trend of trait before weaning 

 

 
 شیرگیري از بعد صفات فنوتیپي روند -4 شکل

Figure 4. Phenotypic trend of trait after weaning 
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 يشیرگیر از بعد صفات ژنتیکي روند  -5 شکل    

Figure 5. Genetic trend of trait after weaning 

 
 

 

 گیرينتیجه

ماهگی، میزان اضافه وزن نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که ژنتیک مادر همانند ژنتیک دام بر صفات وزن تولد و سه

برای بهبود صفات رشد در سنین قبل از و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی در بز کرکی خراسان جنوبی تأثیر دارد. بنابراين 

در  رشدپذيری صفت شیرگیری بايد به اثرات مادری توجه بیشتری نمود. عالوه بر اين، نتايج اين تحقیق نشان داد که وراثت

تقال گزينی نر و ماده برتر به منظور انتوان با استفاده از روش انتخاب و بهمتوسط است. پس میاز کم تا اين توده بز کرکی 

شايد بتوان  ژنتیک برتر به نسل آينده و در کنار آن بهبود شرايط محیطی و مديريتی، در جهت بهبود اين صفت تالش کرد.

عدم  مورد بررسی در اين توده بز کرکی را در صفات رابطه با در دارو معنی داليل عمده نبودن روند ژنتیکی و فنوتیپی منظم

، عدم قت کافی برای ثبت شجره و رکورد و همچنین نوسانات مديريتی و محیطید عدم وجود اهداف اصالحی مشخص و

دانست که مانع از پیشرفت ژنتیکی در حد  بینی شده در گلههای پیشاستفاده از معیار انتخاب مناسب، اجرا نشدن کامل برنامه

اقتصادی همراه با ضرايب اقتصادی مناسب . عالوه بر اين توسعه و تکمیل شاخص انتخاب برای صفات مهم اندمورد انتظار شده

 تواند گام مهمی در پیشرفت ژنتیکی و افزايش سود آوری در اين نژاد باشد. می
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Abstract 

In this study, genetic parameters and (co) variance components were estimated for weights at birth, 

3, 6, 9 month, daily weight gain and Keliber ratio from birth to 3 month and also form 3 month to 9 

month. Records of 2544 kids, the progeny of 149 sires and 851 dams were used to analysis data by 

MTGSAM program. Six different animal models were fitted for all traits. The most appropriate model 

for weight at 6, 9 and daily weight gain and Keliber ratio form 3 to 9 month was model 2. Estimated 

direct heritability varied from 0.01 to 0.36, which was minimum (0.01) for daily weight gain and 

Keliber ratio from birth to 3 month and maximum (0.36) for birth weight. The genetic and phenotypic 

trends for all traits were estimated near to zero and non-significant. Generally, differences between 

estimated genetic trends for these traits and estimated values of other studies, is due to difference in 

animal breeding standard followed by different program selection, difference between models and 

calculation method, effects of environment, interaction between genetic and environmental, nutrition 

and climate conditions.   

Keywords: genetic parameters, genetic and phenotypic trends, growth traits, South Khorasan 

cashmere goats and Gibbs sampling. 

 


