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 -1دانش آموخته کارشناسي ارشد ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان
 -2استاد گروه ژنتیك و اصالح نژاد دام  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان
 -3دانشیار گروه ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان
 -4عضو هیئت علمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان لرستان
 -5دانشجوی دکتری ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشكده علوم دامي و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
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چکیده
دادههای مورد استفاده در پژوهش حاضر مربوط به صفات رشد گوسفندان لری ميباشد که طي سالهای  1380تا
 1389توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان لرستان جمع آوری شد .صفات رشد شامل وزن بدن
در سننننین مختلف (تولد ،سنننهماهگي ،شنننشماهگي و نهماهگي) بودند .میانگین وزن گوسنننفند لری در بدو تولد
) 3/49)kgو در وزن نهماهگي ) 29/79)kgبود .جهت تعیین عوامل محیطي مؤثر بر این صفات از نرم افزار آماری
SAS 9.1و جهت برآورد پارامتر های ژنتیكي با  6مدل مختلف در قالب مدل حیواني با تجز یه تك صنننفتي و با
روش  REMLبا استفاده از نرم افزار  WOMBATاستفاده شد .عوامل محیطي شامل سال تولد ،جنس بره ،تیپ
تولد و سننن مادر هنگام زایش بودند که اثر سننال تولد و سننن مادر در هنگام زایش ،بر کلیه صننفات معنيدار بود
( .)P›0/0001اثر تیپ تولد بره و جنس بره بر همه صنننفات به غیر از وزن نه ماهگي معنيدار بود (.)P›0/0001
وراثتپذیری م ستقیم با منا سبترین مدل آکایك برازش شده برای صفات وزن تولد ،وزن شیرگیری ،وزن شش
ماهگي و وزن نه ماهگي به ترت یب  0/10 ،0/16 ،0/01 ،0/34و وراثت پذیری مادری برای صنننفات مزبور به ترت یب
 0/06 ،0/05 ،0/03 ،0/16برآورد گردید.
کلمات کلیدی :پارامترهای ژنتیكي -روش حداکثر درسننتنمایي محدود شننده -صننفات رشنند -گوسننفند لری-
وراثتپذیری
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پست الكترونیكzahra_yeganeh67@yahoo.com :
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مقدمه

اثرات ژنتیكي افزایشننني ،غل به و اپیسننن تازی ،اثرات

تول ید گوشنننت یكي از مهمترین پارامتر های تعیین

محیطي دائمي و اثرات محیطي موقت است ( فالكونر،

کننده سود اقت صادی پرورش گو سفند در ایران ا ست.

 .)1989محق قان برای هر پیش بیني علمي ن یازم ند

جهت دسنننتیابي به حداکثر راندمان تولید گوشنننت،

اجزاء واریانس و کوواریانس ژنتیكي و محیطي هستند

صفات ر شد به عنوان معیار انتخاب پی شنهاد شدهاند

که از این موارد برای برآورد وراثتپذیری عام و خاص

(حسینزاده و اردالن .)2010 ،بهبود عملكرد و اصالح

و تكرارپننذیری ،تخمین همبسنننتگيهننای ژنتیكي،

نژاد حیواناتي که در افزایش سودآوری و بهبود کارآیي

محیطي و فنوتیپي ،برآورد ارزش ارثي حیوانننات،

اقت صادی سی ستم نقش دارند ،همواره از اهداف ب شر
بوده است .بطور کلي در اصالح نژاد دام اهمیت ارزش
اقتصننادی صننفات با توجه به عواملي همچون ،امكان
بهبود ژنتیكي صننن فت ،ا ندازهگیری و رکورد برداری
دقیق و مدت زمان الزم برای بهبود ژنتیكي صننفت با
توجه به وراثت پذیری و واریانس ژنتیكي افزایشننني،
تعیین ميشننود .در این راسننتا گوسننفند لری یكي از
نژادهای متوسط جثه کشور است که عمدتاً در استان
لرسنننتان پرورش ميیابد و یكي از نژادهای مسنننتعد
برای پرواربندی اسننت .این نژاد به طور عمده توسننط
روستائیان و عشایر کوچنشین پرورش داده ميشود در
نتیجه با برآورد پارامترهای ژنتیكي و انجام برنامههای
ا صالح نژادی و مدیریتي در این نژاد ميتوان و ضعیت
ژنتیكي این نژاد را بهبود بخشید .پیشرفت ژنتیكي در
صننورتي حاصننل ميگردد که افراد انتخاب شننده به
عنوان والدین نسننل آینده توانایي باالتری نسننبت به
دیگر افراد جامعه برای انتقال ژن های مطلوب به نتاج
را داشننته باشننند .برآورد پارامترهای ژنتیكي تقسننیم
کردن اجزاء مشننناهدهای یعني واریانس فنوتیپي بین
خویشنناوندان و اجزاء همچون واریانسهای ناشنني از

پیشبیني نتیجه انتخاب و محا سبه پی شرفت ژنتیكي
حا صل از آن ا ستفاده مي شود (فالكونر .)1989 ،برای
پیش بیني نتیجه انتخاب از روی یك صفت به منظور
بهبود آن و چگونگي رفتار صنننفات وابسنننته به آن،
آگاهي داشتن از پارامترهای واریانس ژنتیكي افزایشي،
وراثتپذیری و همبسنننتگيهای ( ژنتیكي ،فنوتیپي و
محیطي )الزم اسنننت (بوسنننو و همكاران .)2007 ،به
منظور ایجاد پیشنرفت ژنتیكي در صنفات وزن بدن از
طریق انجام بهگزیني برای این صننفات با دقت باال در
گله ،شواهد و تحقیقات انجام شده ن شان داده شده
اسنننت که انتخاب باید به جای برتریهای فنوتیپي بر
ا ساس شای ستگيهای ژنتیكي صورت گیرد .از طرف
دیگر ،در این خصنوص ،تعیین پتانسنیل ژنتیكي برای
این صفات بدون در نظر گرفتن و ت صحیح فاکتورهای
غیر ژنتیكي نامطلوب خوا هد بود (یزدی و هم كاران،
 .)1997لذا برای موفقیت در امر انتخاب در گله های
مختلف ميبایسننت قبل از تخمین پارامترهای ژنتیكي
صفات وزن بدن و برآورد ارزشهای اصالحي حیوانات
برای رکوردهای حیوانات برای عوامل محیطي شناخته
شده تصحیح شوند .به منظور بررسي راههای افزایش
درآمد در گلههای گوسنننفند و انتخاب حیوانات برای
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تولید منا سب ،اوالً باید صفات اقت صادی منا سب را به

 0/38برآورد کردند .نتایج پژوهش را شدی و همكاران

عنوان ا هداف پرورش این گ له ها دقی قاً تعریف نمود،

( )1392ن شان داد که صفات ر شد در سنین اولیه،

ثانیاً روشهای انتخاب مناسب را برای بهبود آن صفات

بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیكي مادری قرار دارند و با

با توجه به پیش بیني نتیجه انتخاب پیشننننهاد نمود

افزایش سننن به علت کاهش وابسننتگي بره به مادر ،از

(عزت پور .)1377 ،جعفراوغلي و هم كاران (،)2010

اهمیت این اثر کاسته مي شود .جعفراوغلي و همكاران

گوان و همكنناران ( ،)2010حسنننین زاده و اردالن

( )2012در پژوهشننني روی گوسنننفند مغاني وراثت

( ،)2010شكرالهي و بانه ( ،)2012شكرالهي و زندیه

پذیری مسنننتقیم را برای وزن تو لد ،شنننیرگیری و

( ،)2012بر روی نژادهای مختلف گوسننفند مطالعاتي

یكسننالگي به ترتیب  0/09 ،0/07و  0/17محاسننبه

را برای برآورد مؤلفههای (کو)واریانس صننفات رشنند

کردند .لذا هدف از پژوهش حاضننر برآورد صننحیح و

انجام دادند .را شدی و همكاران ( )1392در پژوه شي

در ست پارامترهای ژنتیكي و فنوتیپي صفات تولیدی

روی گوسننفند لری بختیاری وراثت پذیری مسننتقیم

گوسفندان نژاد لری ،در کمك به انتخاب و در افزایش

وزن تو لد ،یك ماهگي ،شنننیرگیری ،شنننش ماهگي،

بازدهي اقتصننادی ميباشنند تا در نهایت با نیل به این

نهماهگي و یكسنننالگي با مناسنننبترین مدل برازش

موضوع حداکثر سوددهي در سیستم تولیدی به دست

شنننده به ترت یب  0/29 ،0/23 ،0/15 ،0/11 ،0/33و

آید.

مواد و روشها

مطالعه در جدول  1نشان داده شده است .ابتدا اثرات

این پژوهش با استفاده از اطالعات شجره و رکورد

عوامل محیطي روی صفت مورد بررسي با استفاده از

صفات رشد جمع آوری شده طي سالهای 1380

رویه  GLMنرم افزار آماری  SAS 9.1مورد تجزیه

تا 1389توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

و تحلیل قرار گرفتند .عوامل ثابت در مدل ،جنس (نر

طبیعي استان لرستان استفاده گردید .این دادهها

و ماده) ،سال تولد (10سال) ،نوع زایش (تك قلو و

مربوط به گوسفندان نژاد لری شهرستانهای خرم آباد،

دوقلو) ،سن مادر در هنگام زایش ( 2تا  7سال) بودند.

الشتر و روستاهای اطراف بودند که به صورت نیمه-

مؤلفههای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیكي برای
وسیله نرم افزار

صنعتي و روستایي پرورش داده ميشدند .اطالعات

صفات وزن بدن به

شامل شماره حیوان ،پدر و مادر حیوان ،سال زایش،

WOMBATبرآورد گردید .این نرم افزار مجموعهای

جنس بره ،تیپ تولد ،سن مادر هنگام زایش و رکورد

از برنامههای برآورد اجزای واریانس و کوواریانس صفت

مربوط به وزنهای مختلف بود .صفات مورد مطالعه

به وسیله مدل حیوان تك صفتي ،روش حداکثر

شامل وزن تولد ،وزن شیرگیری ،وزن ششماهگي و

درستنمایي محدود شده و با استفاده از مدل خطي

وزن نهماهگي ميباشد .آمار توصیفي صفات مورد

مختلط ميباشد .برای مشخص نمودن مدل آماری
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مناسب جهت تجزیه دادهها میزان معنيداری اثرات

مادر ،با استفاده از رویه  GLMدر نرم افزار SAS

مربوط به عوامل سال تولد ،تیپ تولد  ،جنس و سن

مورد بررسي قرار گرفتند.

 :yبردار م شاهدات برای صفت :b ،بردار نامعلوم

افزایشننني مادری را به مشننناهدات مربوط ميکند،

اثر عوامل ثابت که شامل سال ،سن مادر ،تیپ تولد،

)Cov(a,mکوواریانس بین اثرات ژنتیكي افزایشننني

جنس بره و ضریب همخوني :m .بردار اثرات ژنتیكي

مستقیم و مادری σ am ،کوواریانس بین اثرات ژنتیكي

افزایشننني مننادر :a .بردار اثرات ژنتیكي افزایشننني

م ستقیم و مادری.بدین خاطر برای محا سبه میانگین

مسنننتقیم :c،بردار اثرات محیطي دائمي مادری:pe ،

ارزش اصننالحي حیوانات مربوط به یك نسننل از مدل

بردار اثرات محیطي دائمي میش ها به خاطر تكرار

حیوان اسنننت فاده گرد ید که قادر به تفك یك عوا مل

ر کوردهننا :e ،بردار خطننای بننا ق یمننانننده X ،و Z

محیطي از عوامننل ژنتیكي اسننننت .جهننت تعیین

ماتریسهای طرح ه ستند که به ترتیب رکوردها را به

مناسبترین مدل از رابطه ((AIC= - 2LogL+2P

اثر عوا مل ثا بت و اثر تصنننادفي ربط ميده ندZ1 ،

اسنننتفاده شننند ،در این رابطه  AICمع یار آکا یك،

ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیكي افزایشي مستقیم را

 LogLنسننن بت ل گار یت درسنننتن مایي P ،ت عداد

به م شاهدات مربوط ميکند Z2 ،ماتریس ضرایب که

پارامتر های موجود در مدل .در ن ها یت مدلي که

اثرات محیطي دائمي مادری را به مشننناهدات مربوط

کمترین مقدار آکایك را دا شت به عنوان منا سبترین

مي ک ند Z3 ،ماتریس ضنننرا یب که اثرات ژنتیكي

مدل گرفته شد.

نتایج و بحث
آمار توصننیفي اوزان برای سنننین مختلف در جدول 1

مشنناهده در زمان تولد به  4757مشنناهده در سننن

ارائه شده است .در این مطالعه با افزایش سن برهها از

نهماهگي کاهش پیدا کرده است .این کاهش در تعداد

تعداد مشاهدات کاسته شده به طوری که که از 6440

م شاهدات ممكن ا ست به علت مرگ و میر ،حذف بره
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های دارای سننرعت رشنند کم و فروش برهها در گلهها

 25/37±0/051و  29/79±0/107کیلوگرم اسننننت.

در سنننین باالتر باشنند که در نتیجه ضننریب تغییرات

کمترین ضریب تنوع با  5/52مربوط به وزن شیرگیری

صفت کاهش پیدا کرده است .میانگین و انحراف معیار

ا ست که احتماالً به دلیل تأثیرپذیری زیاد این صفت

وزن تولد ،وزن شننیرگیری ،وزن شننشماهگي و وزن

از محیط خارج ميباشد.

نه ماهگي به ترت یب ،20/3±0/157 ،3/49±0/007
جدول  -1اطالعات آماری پایه در مورد صفات مورد بررسی از نژاد گوسفند لری
Table 1. Basic statistical information of studied traits of Lori sheep breed
وزن از شیرگیری
Wening weight

وزنتولد
Birth weight

وزن نه ماهگي
9 months
weight

وزن ششماهگي
6 months weight

4757

5073

5646

6440

29.79

25.3

20.3

3.49

0.107

0.051

0.157

0.007

23.30

13.64

5.52

12.12

صفات
Trait
تعداد رکوردها
Number of records
میانگین ()kg
)Average(kg
انحراف معیار ()kg
Standard deviation
ضریب تغییرات
)Coefficient of variation (%

مؤلفههای (کو)واریانس صفات رشد قبل از
شیرگیری
اغ لب فرض مي شنننود که مؤل فه های (کو)وار یانس

 .)1383تعیین پارامترهای ژنتیكي ،خصننوصنناً وراثت

ژنتیكي ،فنوتیپي و نسننن بت آن ها در یك نژاد ثا بت

پذیری ،واریانس ژنتیكي افزایشنني ،واریانس فنوتیپي،

ميباشد ولي مؤلفههای ژنتیكي در اثر انتخاب ،شرایط

واریانس ا شتباه و همب ستگيهای ژنتیكي ،فنوتیپي و

رکوردگیری  ،تغییرات محیطي و منندل هننای مورد

باقیمانده بین صنننفات و اهم یت نسنننبي اثر عوامل

ا ستفاده برای تجزیه و تحلیل ارقام متفاوت ميبا شند

ژنتیكي مختلف نه فقط برای حفظ نژاد های بومي ،

( وطن خواه و هم كاران .)1384،پارامتر های ژنتیكي

بلكه برای تعیین اهداف انتخاب و طراحي برنامه های

صنننفات مختلف تحت تأثیر عوامل مختلفي از قبیل

ا صالح نژادی ،درک بهتر خ صو صیات صفات ر شد و

تعداد دادههای مورد اسنننتفاده ،مدل آماری ،انتخاب،

پیش بیني ارزش اصالحي از برنامههای انتخاب و بكار

همخوني و روش برآورد آن ها قرار مي گیرد ( باقری،

گیری روش مناسب انتخاب روی صفات مهم
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اقت صادی ضروری ا ست (ارکانبرک و نایت.)1993 ،

کوواریانس بین اثرات ژنتیكي افزایشننني مسنننتقیم و

نتایج برآورد مؤلفههای واریانس و مقادیر وراثتپذیری

مادری بود .نتایج حاصننل از این آنالیز نشننان ميدهد

صفات قبل از شیرگیری بر حسب مدلهای مختلف و

که برای وزن تولد عالوه بر واریانس ژنتیكي افزایشنني

با اسنننت فاده از نرم افزار  WOMBATدر جدول 2

م ستقیم ،واریانس ژنتیكي افزای شي مادری و واریانس

نشان داده شده است .در این جدول مدلهای مناسب

محیط دائمي مادری نیز بر وزنتولد تأثیرگذار اسنننت.

با قلم برج سته ن شان داده شده ا ست .در منابع علمي

صفات ر شد ،به ویژه در سنین پایین ،تحت تأثیر اثر

برآوردهایي از پارامترها برای صنننفات مختلف رشننند

ژنتیكي افزایشنني مسننتقیم دام ،اثر ژنتیكي افزایشنني

گزارش گردیده که بسنننیار متغیر ميباشنننند .در این

مادری و اثر محیط مادری قرار مي گیر ند (دوگ ما و

پژوهش مقدار بدست آمده از وراثتپذیری مستقیم بر

همكاران .)2002 ،صننفت رشنند در حیوانات اهلي نه

اسنناس نتایج حاصننل از مناسننبترین مدل ،برای وزن

تنها به وسیله پتانسیل ژنتیكي خود حیوان بلكه تحت

تولد و شنننیرگیری به ترتیب  0/34و 0/01بود که با

تننأثیر عوامننل ژنتیكي و محیطي دائمي مننادری نیز

ن تایج بدسنننت آ مده از گوان و هم كاران ()2010در

مي باشننند .در واقع اثرات مادر به هر تأثیری که والد

گوسنننف ند کارول مالپورا ()0/30و بوج نان و کر فل

ماده در بروز فنوتیپ نتاج خود اعمال مينماید ،اطالق

()1990روی نژاد د یمن()0/34مطننابقننت دارد .این

ميشننود .مثالً مادر با تولید شننیر زیاد ،باعث افزایش

برآورد ها با روش ها و مدل های مت فاوت ،در جوامع

وزن روزانه و وزن شیرگیری نتاج خود ميشود (دوگما

متفاوت و یا در سن خا صي از دام و با در نظر گرفتن

و همكاران .)2002 ،نتایج بدسنننت آمده از این آنالیز

عوامل محیطي مختلف بد ست آمدهاند که کلیه موارد

نشنننان داد که از بین اثرات مادری که شنننامل اثرات

ذکر شننده ممكن اسننت دالیل احتمالي متفاوت بودن

ژنتیكي افزایشي مادری و اثرات محیطي دائمي مادری

این برآوردها باشننند .برای تعیین مناسننبترین مدل

ميباشند نقش اثرات ژنتیكي افزایشي مادری از اثرات

برای برآورد مؤلفه های واریانس و پارامتر های ژنتیكي

محیط دائمي مننادری در دو صنننفننت وزن تولنند و

از آزمون معیارآکایك اسنتفاده گردید .در این پژوهش

شننیرگیری بیشننتر ميباشننند .با توجه به مؤلفههای

مدل مناسب بدست آمده برای صفت وزنتولد مدل 6

برآورد شده و مدل منتخب ميتوان ا ستنباط کرد که

بود که حاوی اثرات ژنتیكي مسنننتقیم حیوان ،اثرات

عوامل ژنتیكي و محیطي از قبیل وضعیت تغذیه میش

ژنتیكي دائمي مادری و اثرات محیطي دائمي مادری

در دوران آبسننتني ،گنجایش رحم مادر ،تولید شننیر و

بود که بین اثرات ژنتیكي افزایشننني و اثرات مادری

قابلیتهای مادری از جمله عواملي ه ستند که صفت

کووار یانس وجود دارد .مدل م ناسننننب برای وزن

وزن تولد گوسنننفند لری را تحت تأثیر قرار ميدهند

شنننیرگیری مدل  3بود که حاوی اثرات ژنتیكي

این پژوهش نشننان ميدهد که تأثیر عوامل مادری بر

افزایشننني مسنننتقیم و مادری بدون در نظر گرفتن

روی صفت وزن تولد خیلي زیاد ا ست زیرا بره در این
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زمان به مادر خود خیلي واب سته ا ست و مادر بر روی

وزن تو لد را در گوسنننف ند مالپورا  0/19و برای وزن

بره بسنننیار تأثیر دارد .در حیوانات اهلي مادر عالوه بر

شن نیرگیری  0/18گزارش کردند .شنننكرالهي و زندیه

ژنهای منتقل شده به فرزند ،از طریق سیتوپال سم و

()2012برای گو سفند کردی وراثتپذیری م ستقیم را

محیط رحمي در دوره قبننل از تولنند و از طریق

برای وزن شیرگیری  0/23گزارش کردند .جعفراوغلي

مراق بت های مادری و تولید شنننیر بر روی بره تأثیر

و همكاران ()2010در گوسنننفند مغاني وراثت پذیری

ميگذارد که اینها دالیل تفاوت این برآوردها ميتواند

مسنننتقیم را برای وزن تولنند را 0/25و برای وزن

باشننند .بر اسننناس نتایج بدسنننت آمده از این تحقیق

شیرگیری  0/09محا سبه کردند .محمدی و همكاران

مشخص شد که اثرات ژنتیكي مادری روی صفت وزن

()2010در پژوهشننني روی گوسنننفننند سننننجننابي

تولد و وزن شیرگیری مهم و معنيدار هستند و دوگما

وراثتپذیری مسنننتقیم وزن تولد را 09گزارش کردند

و هم كاران ( )2002این اثر را روی گوسنننف ند عربي

که کمتر از م قدار این پژوهش بود .ورا ثت پذیری

ا ماراتي با اهم یت و معني دار گزارش کرد ند .در واقع

مادری در این پژوهش برای وزن تولد و شننیرگیری به

دل یل معنيدار بودن اثرات ژنتیكي و محیطي مادر

ترتیب  0/16و  0/03ميباشنند .با افزایش سننن میزان

روی وزن تولد این اسننت که در دوره آبسننتني فرزند،

وراثتپذیری مادری صننفات رشنند کاهش ميیابد که

وابسته به مادر است و تغذیه آن به تغذیه مادر وابسته

بخشنني از آن به دلیل کاهش وابسننتگي بره به شننیر

است که این باعث افزایش یا کاهش وزنتولد ميشود.

مادر اسنننت و یا به دل یل افزایش وار یانس ژنتیكي

تیرونكادان و همكاران ()2011وراتثپذیری مسننتقیم

افزایشنني ميباشنند .جعفراوغلي و همكاران ()2010در

وزن تو لد و شنننیرگیری را در نژاد میچری به ترت یب

گوسننفند مغاني وراثتپذیری مادری را برای وزن تولد

 0/08و  0/17گزارش کردند که از نتایج این پژوهش

 0/65گزارش کردند که از نتایج این پژوهش بیشنننتر

برای وزن تولد کمتر و برای وزن شنننیرگیری بیشنننتر

ميباشد .دوگما و همكاران ()2002میزان وراثتپذیری

مي باشننند .شنننكرالهي و با نه ()2012ورا ثت پذیری

مسنننتقیم و مادری را در گوسنننفند مرینو برای وزن

مسننتقیم وزنتولد و شننیرگیری را برای گوسننفندان

شنننیرگیری به ترت یب  0/26و  0/05گزارش کرد ند.

عربي به ترت یب  0/42و 0/38گزارش کرد ند که از

محمدی و صادقي ()1389برای نژاد زل وراثتپذیری

نتایج این پژوهش بی شتر ميبا شد .جیانگ و همكاران

مادری را برای وزن تولد  0/14و شنننكرالهي و زند یه

()2011ورا ثت پذیری مسنننتقیم برای وزن تو لد و

()2012برای وزن شنننیرگیری در نژاد کردی 0/02

وزنشننیرگیری در گوسننفندان مرینوی پشننم ریف

گزارش کردند که با نتایج این پژوهش تقریباً مطابقت

چیني به ترتیب  0/15و  0/16گزارش کردند که برای

دارد .تفاوت موجود در برآوردهای وراثتپذیری

وزن تولد کمتر و برای وزن شیرگیری بیشتر ميباشد.

مستقیم و مادری صفات رشد در پژوهشهای مختلف،

گوان و همكاران ()2010وراثتپذیری مسننتقیم برای

به نوع دام مورد اسننتفاده برای آنالیز ،نژاد گوسننفند،
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سننناختار و حجم اطالعات موجود برای برآورد اجزای

افزایش وراثتپذیری و پاسخ به انتخاب خواهد داشت.

واریانس ،تفاوت در مدیریت گله های مختلف و اعمال

ج یا نگ و هم كاران ( )2011م قدار وار یانس ژنتیكي

برنامههای اصننالح نژادی متفاوت بسننتگي دارد .مقدار

افزایشي را برای وزن تولد و شیرگیری به ترتیب 0/02

واریانس ژنتیكي افزایشننني و فنوتیپي و خطا در این

و  ،0/57م قدار وار یانس مادری را برای وزن تو لد

تحقیق برای وزن تولنند بننه ترتیننب (0/18، 0/06

 ،0/02م قدار وار یانس فنوتیپي را برای وزن تو لد و

)0/09،برآورد گردید .واریانس فنوتیپي در این پژوهش

شنننیرگیری به ترت یب  0/17و  ،8/49ورا ثت پذیری

بیشننتر از واریانس ژنتیكي افزایشنني اسننت دالیل این

مسننتقیم را  0/12و  0/07و وراثتپذیری مادری برای

موضنننوع ميتوا ند فقر محیط و در نتی جه عدم بروز

وزن تولد  0/14گزارش کردند .مقدار وار یانس محیط

رف یت ژنتیكي حیوا نات ،د خا لت عوا مل مت عدد در

دائمي مادری و م قدار  c2برای وزن تو لد به ترت یب

ا ندازهگیری نادرسنننت از رکورد های فنوتیپي  ،ث بت

 0/01و  0/05محاسنننبه شننندند که تقریباً نزدیك به

ناصننحیح اطالعات در دفاتر و نظایر آن باشنند در این

برآوردهای حاصل از این پژوهش ميباشند.

حنالنت برای افزایش تولیند و طراحي برننامنههنای
اصنننالحي مؤثر و پیشنننر فت ژنتیكي بهبود عوا مل
محیطي که روی تول ید مؤثر ند اهم یت بسنننزایي در
جدول -2برآورد مولفههای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد قبل از شیرگیری
Table 2. Estimation of components (Co) variance and genetic and environmental parameters of
growth traits before pre-weaning

مدل6

مدل 5

مدل 4

مدل 3

مدل 2

مدل 1

اجزا واریانس

Model 6

Model 5

Model 4

Model 3

Model 2

Model 1

Variance
Components

0.065

0.056

0.063

0.055

0.069

0.098

0.18
0.09
0.03
0.01
0.34
0.161
0.05

0.18
0.09
0.02
0.009
0.30
0.14
0.05

0.19
0.09
0.04

0.19
0.05
0.03

0.18
0.09

0.19
0.09

0.33
0.22

0.29
0.20

-00.009
-00.2
2680.88
مدل6

5349.6
مدل5

-0.009
-0.17
2675.73
مدل4

2673.95
مدل3

0.02
0.36
0.15

0.49
2552.98
مدل1

وزنتولد

2643.95
مدل2

Birth weight
σ 2a
σ2p
σ2e
σ2m
σ2pe
h2a
h2m
c2
σ am
ram
LOG L
وزن سه ماهگي
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Model 6

Model 5

Model 4

Model 3

Mode 2

Model 1

0.028
1.26
1.18
0.03
0.02
0.02
0.2
0.02

0.022
1. 26
1.18
0.02
0.02

0.026
1.26
1.19
0.05

0.021
1.26
1.20
0.03

00.01
00.01
0.02

0.02
0.04

0.01
0.03

0.029
1.26
1.18
0.04
0.02

0.041
1.26
1.21
0.03

-00.012
-00.39
-3508.66

-3509.3

-00.013
-00.37
-3509.45

-3509.87

0.03

-3115.06

-3510.33

3 months
weight
σ2a
σ2p
σ2e
σ2m
σ2pe
h2a
h2m
c2
σ am
ram
LOG L

 σ2aواریانس ژنتیكي افزایشنني دام σ2p ،واریانس فنوتیپي σ2e ،واریانس اشننتباه (واریانس باقیمانده) σ2m ،واریانس ژنتیكي افزایشنني
مادری σ2pe ،واریانس محیطي دائمي مادری h2a ،وراثتپذیری مسننتقیم دام h2m ،وراثتپذیری مادری c2 ،نسننبتي از واریانس فنوتیپي
که نا شي از محیط دائمي مادر ا ست σ am ،کوواریانس بین اثر ژنتیكي م ستقیم و مادری ram ،همب ستگي بین اثرات ژنتیكي م ستقیم و
مادری LOG L ،لگاریتم درستنمایي.

مؤلفههای (کو)واریانس صفات رشد بعد از شیرگیری
نتایج برآورد مؤلفه های واریانس و پارامتر های ژنتیكي

منا سب در نظر گرفته شود .به نظر ميرسد با افزایش

و محیطي صفات بعد از شیرگیری بر حسب مدلهای

سن اثر ژنهایي که من شأ ژنتیكي افزای شي م ستقیم

مختلف و با استفاده از برنامه  WOMBATدر جدول

دارند بر رشنند دامها بیشننتر آشننكار گردد اما افزایش

 3آورده شنننده اسنننت .مدل م ناسنننب برای اوزان

وار یانس فنوتیپي یك عا مل بازدار نده برای بروز

شنننشماهگي و نهماهگي مدل  4بود که حاوی اثرات

پتانسنننیل ژنتیكي دامها عمل ميکند و وراثتپذیری

ژنتیكي مسننتقیم حیوان ،اثرات ژنتیكي دائمي مادری

کاهش مي یا بد .با افزایش سنننن به ع لت کاهش

بود که بین اثرات ژنتیكي افزایشننني و اثرات مادری

وابسنننتگي بره به مادر انتظار ميرود که سنننهم اثرات

کوواریانس وجود دارد .به علت کاهش وابستگي بره به

مادری در وار یانس فنوتیپي کمتر شنننود و نسنننبت

مادر خود با افزایش سن سهم اثرات مادری به ویژه اثر

واریانس محیط دائمي مادری به واریانس فنوتیپي هم

محیط دائمي مادری کم و یا حذف مي شنننود و در

کاهش پیدا کند .مقادیر برآورد شنننده وراثت پذیری

نتیجه نسبت واریانس محیط دائمي مادری به واریانس

م ستقیم برای وزن ششماهگي و نهماهگي به ترتیب

فنوتیپي کاهش پیدا ميکند .چنانچه هدف ما ،انتخاب

 0/16و  0/10بود .با باال رفتن سن برهها ،وراثتپذیری

برای افزایش تولید گوشت در دوران پروار باشد ،صفت

مادری صفات ر شد کم مي شود که دالیل آن کاهش

وزن ششماهگي ميتواند به عنوان یك معیار انتخاب

واریانس ژنتیكي مادری ،کاهش واب ستگي بره به شیر
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مادر ،افزایش واریانس ژنتیكي افزایشننني مسنننتقیم،

ژنتیكي مادری برای صنننفت وزن شنننش ماهگي و نه

افزایش وار یانس محیطي و افزایش وار یانس فنوتیپي

ماهگي از اهم یت کمتری برخوردار مي باشننن ند که

ا ست که تغییر شرایط محیطي باعث افزایش واریانس

ممكن است به دلیل کاهش وابستگي بره به مادر باشد

فنوتیپي ميشنننود .گوان و همكاران ()2010وراثت -

به طوری که برای وزن ششماهگي  0/05و برای وزن

پذیری مسننتقیم را برای گوسننفندان مالپورا برای وزن

نهماهگي  0/06محاسبه شد .تغییرات شرایط محیطي

شننشماهگي و وزن نهماهگي را به ترتیب 0/27و /15

از جمله تغییر در سطح تغذیه دام تغییرات شرایط آب

که از مقادیر این پژوهش بیشتر ميباشند .شكرالهي و

و هوایي و ب هداشنننت گ له سننن بب افزایش وار یانس

بانه ()2012وراثت پذیری وزن شنننش ماهگي را برای

فنوتیپي مي شود .در سن ششماهگي مهمترین منابع

گوسنننفندان عربي 0/14گزارش کردند .شنننكرالهي و

تغذیه دامها مراتع ميباشنننند که تغییرات محیطي با

زندیه ()2012وراثتپذیری م ستقیم را برای گو سفند

توجه به تأثیری که روی مراتع دارند رشننند بره ها را

کردی در وزن ششماهگي  0/14و برای وزن نهماهگي

ت حت تأثیر قرار ميده ند و این شنننرایط نامطلوب

 0/09گزارش کردند که به نتایج این پژوهش نزدیك

محیطي بر بروز پتننانسنننیننل ژنتیكي حیوان تننأثیر

اسننت .محمدی و همكاران ()2010در پژوهشنني روی

نامطلوب گذاشته و باعث کاهش وراتثپذیری مستقیم

گوسنننف ند سنننن جابي ورا ثت پذیری مسنننتقیم وزن

صننفات بعد از شننیرگیری ميگردد .شننكرالهي و بانه

شنننش ماهگي و نه ماهگي را به ترت یب  0/09و

()2012در پژوه شي روی گو سفند عربي ن شان دادند

0/19گزارش کردند که از نتایج این پژوهش بیشنننتر

که در سنین باالی رشد نقش اثرات ژنتیكي و محیطي

ا ست .شكرالهي و زندیه ()2012برای گو سفند کردی

مادری بر میزان بروز صفات کاهش یافت.

وراثتپذیری مسننتقیم وزن نهماهگي را  0/09گزارش
کرد ند که با ن تایج این پژوهش م طاب قت دارد .اثرات
جدول -3برآورد مولفههای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد بعد از شیرگیری
Table3. Estimation of components (Co) variance and genetic and environmental parameters of
growth traits after weaning

مدل 6

مدل 5

مدل 4

مدل 3

مدل 2

مدل 1

اجزا واریانس

Model 6

Model 5

Model 4

Model 3

Model 2

Model 1

Variance
Components

2

1.68

1.97

1.68

1.80

1.97

6 months weight
σ2a

12.11

12.13

12.11

12.13

12.12

12.14

σ2p

9.93

10.02

9.93

10.09

9.98

1.16

σ2e

0.49

0.27

0.60

0.35

-

-

σ2m

وزن شش ماهگي
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0.19

0.14

-

-

0.33

-

σ2pe

0.16

0.13

0.16

0.13

0.14

0.16

h2a

0.04

0.02

0.05

0.03

-

-

h2m

0.01

0.01

-

-

0.02

-

c2

-0.41

-

-0.39

-

-

-

σ am

-0.41

-

-0.36

-

-

-

ram

-881856

-2088

-8818.97

-8820.24

-8821.11

-8823.22

LOG L

5.24

3.90

5.24

3.90

4.33

4.76

9 months weight
σ2a

48.28

48.39

48.28

48.39

43.36

48.41

σ2p

42.39

43.21

42.46

43.21

43.08

43.64

σ2e

2.88

1.26

2.95

1.26

-

-

σ2m

0.14

0.0002

-

-

0.94

-

σ2pe

0.10

0.08

0.1

0.08

0.09

0.09

h2a

0.06

0.02

0.06

0.02

-

-

h2m

0.003

0

-

-

-

c2

-2.38

-

-2.38

-

-

-

σ am

-0.61

-

-0/6

-

-

-

ram

-1178.28

-11581.54

-11578.29

-11581.54

-11583.95

-11584.93

LOG L

وزن نه ماهگي

به طور خالصنننه اجزا وار یانس (کو) و پارامتر های

طوری که بیشنننترین وراثت پذیری مادری مربوط به

ژنتیكي برای صفات مختلف ر شد با ا ستفاده از مدل

صفت وزن تولد ميباشد .بر اساس این پژوهش وراثت

منا سب برای چهار اوزان وزن بدن در جدول  4ن شان

پذیری وزن تولد متوسنط گزارش شنده اسنت .برآورد

داده شننده اسننت .با مشنناهده به این جدول ميتوان

وراثتپذیری مسننتقیم وابسننته به مدل بودند و نادیده

اسننتنباط کرد که برآورد وراثتپذیری مسننتقیم برای

گرفتن اثرات ژنتیكي مادر در مدل منجر به برآورد باال

وزن بدن در سننننین مختلف پایین تا متوسنننط ،در

ورا ثت پذیری مسنننتقیم برای وزن تو لد ميشنننود.

م حدوده  0/01تا  0/34بود ند .اثرات مادری تأثیرات

وراتثپذیری کم برای وزن تولد ممكن اسننت به علت

قابل توجهي بر صنننفات قبل از شنننیرگیری دارند به

سطح تغذیه ضعیف میش باشد که یك تغییر محیطي
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بزرگ را ایجاد ميکند .تولید شننیر ناکافي به وسننیله
میش در اوایل ،احتماالً منجر به نوسنننانات بزرگ در
اثرات محیطي و در نتیجه وراتثپذیری کم ميشنننود.
به طور کلي وراثت پذیری برآورد شنننده برای بره های
مشنناهده شننده در وزنهای مختلف پایین تا متوسننط
بودند آنها در محدوده برآورد شنننده در نژادهای دیگر
مشنناهده کردند (محمدی و همكاران .)2010 ،در این
پژوهش اثر ژنتیكي و محیطي مادری برای صفت وزن
تولنند خیلي مهم بود .در این پژوهش طبق جنندول
شنننماره  4واریانس خطا ،واریانس ژنتیكي افزایشننني،
وار یانس ژنتیكي افزایشننني مادر ،وار یانس فنوتیپي،
وراثتپذیری مستقیم و وراثتپذیری مادری برای وزن
های تولد ،شنننشماهگي و نهماهگي به ترتیب افزایش
پیدا کردهاند .با توجه به جدول  4باالتری وراثتپذیری
مسننتقیم و وراتثپذیری مادری مربوط به صننفت وزن
تو لد بود .ورا ثت پذیری وزن تو لد از ورا ثت پذیری
وزن شیرگیری بیشتر بود که این ميتواند ناشي از این
با شد که برهها بعد از تولد عالوه بر شیر مادر از غذای
کمكي نیز اسنننتفاده ميکنند و یا ناشننني از ژن های
متفاوت مؤثر بر صننفات باشنند .در نتیجه بخشنني از
تغییرات در وزن شیرگیری ميتواند ناشي از تفاوت در
اسننتفاده از غذای کمكي و ژنوتیپ خود برهها باشنند
(محمدی و صادقي .)1389 ،مطالعه حا ضر ن شان داد
که عوامل محیطي یك منبع معنيدار برای متغیرهای
وزن بدن ميباشنند .بنابراین اثرات فاکتورهای محیطي
برای برآورد پیش بیني نااریب خطي ()BLUPگوسفند
لری مورد نیاز است.
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جدول -4برآورد پارامترهای ژنتیکی ،فنوتیپی و محیطی بین وزنهای بدن در سنین مختلف گوسفند لری
Table 4. Estimation of genetic, phenotypic and environmental parameters between body weights at
different ages of Lori sheep
σ2a
σ2m
σ2pe
σ 2e
σ2p
h2a ±SE
h2m ±SE
صفت
مدل
Traits
Model
6
0.06
0.03
0.01
0.09
0.18
0.04±0.034
0.16±0.02
وزن تولد
Birth weight
3
0.02
0.03
1.20
1.26
0.03±0.01
وزن شیر گیری
±0.0100.01
Weaning weight
4
1.97
0.60
9.93 12.11
0.16±0.03
0.05±0.02
وزن  6ماهگي
6 months weight
4
5.24
2.95
42.46 48.28
0.1±0.02
0.06±0.02
وزن  9ماهگي
9 months weight
σ2a= Direct additive genetic variance, σ2m= Maternal additive genetic variance, σ2pe= Maternal permanent
=environmental variance, σ2e= Residual variance, h2a= Direct heritability, h2m=Maternal heritability and pe2
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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