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  چکيده

  
 تا ١٣٧٢ يها سالي قوچ که در ط٦١ش و ي  م٨١٥ بره حاصل از ٢٣٣٢ يهان پژوهش از دادهيدر ا

 يکي، ژنتيپي برآورد روند فنوتي شده بود، براي جمع آوريستگاه اصالح نژاد گوسفند کرماني در ا١٣٨٣

 صفات يريوراثت پذ.  استفاده شديک سالگي و ي، نه ماهگي، شش ماهگيريرگي وزن تولد، شيطيو مح

 و برازش يريگ از از مشتقي ني محدود شده بييبا استفاده از روش حداکثر درستنما يه تک صفتيدر تجز

، ي دائمي مادري مختلف با افزودن و حذف آثار ژنتيكي افزايشي مادري و محيطيوانيشش مدل  ح

 يشي افزايکيم و ژنتي مستقيکي آثار ژنتي نشان داد که مدل داراييآزمون نسبت درستنما. برآورد شدند

م و ي مستقيکي آثار ژنتي وزن تولد، مدل داراين آنها، برايانس بي بدون در نظر گرفتن کووار،يمادر

 يکي آثار ژنتي و مدل داراي و نه ماهگي، شش ماهگيريرگي شيها وزني براي مادري دائميطيمح

ه چند ي با تجزيطي و محيکي، ژنتيپي فنوتي هايهمبستگ.  مناسب بودنديک سالگي وزن يم برايمستق

 يواني با استفاده از مدل حي اصالحيارزش ها.  هر صفت برآورد شدندي و با مدل مناسب برايصفت

، فنوتيپي و محيطي به يکيروند ژنت.  برآورد گرديدندي و چند صفتيه تک صفتيمناسب هر صفت با تجز

 ميانگيناز ، ميانگين فنوتيپي و تفاوت ميانگين ارزش اصالحي ين ارزش اصالحيانگيت ميترتيب از تابع

، ي، شش ماهگيريرگي صفات وزن تولد، شيم براي مستقيکيروند ژنت. فنوتيپي بر سال تولد محاسبه شدند

، ٨٤/٠±١٤/١  و٥٣/٠±٣٠/٠ب ي و چند صفتي به ترتيه تک صفتيدر تجز يک سالگي و ينه ماهگ

، ٧٦/٢٩±٤٩/١١ و ٣٥/٢٤±٦٨/١٠، ٥١/٩٠±٣٤/٤٨  و٢٤/٨٨±١١/٢٦، ٢٩/١٠١±٤١/٣٧  و٤١/٩٦±٢٧/١٨

ه ي وزن تولد در تجزي افزايشي مادريکيروند ژنت.  گرم در سال بود١٨/٣٥ ±٥٨/١٢ و ٥٣/٣١±٤٣/١٠

  .دي گرم در سال برآورد گرد٩١/٢±٦٧/١ و ٠٧/٣±٢١/١ب ي و چند صفتي به ترتيتک صفت

  

  .ي، صفات رشد، گوسفند کرمانيطيمحروند  ، يکي ژنتي روند ها:يديهاي کل واژه

  
  مقدمه

ران وجود دارد که با ي نژاد گوسفند در ا۲۶لغ بر    با
د يدر حال حاضر، تول. اندمناطق مختلف سازگار شده

ران است و يل پرورش گوسفند در اين دليگوشت مهمتر

 ير و پوست در درجات بعديگر مانند پشم، شيدات ديتول
 يگوسفند کرمان). Naderi et al., 2007(ت قرار دارند ياهم

 است که يراني دنبه دار و متوسط وزن اياز جمله نژادها
ستگاه اصالح يا.  باشدکرمان مي آن استان يستگاه اصليز

             E-mail: msmokhtari@mail.uk.ac.ir  ٠٣٤٨‐ ٣٢٦٠٠٦١: تلفن   مرتضي ستائي مختاري : نويسنده مسئول*
             



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰مجله علوم دامي ايران، دوره   ۵۲

ت خود را از دهه گذشته با ي فعالينژاد گوسفند کرمان
 يها ع آن در گلهي، توزيل کرمانيهدف پروش قوچ اص

  ن نژاد آغاز ي و بهبود عملکرد اييز شناساي و نيمردم
 و يدي درباره صفات توليفکرده است و اطالعات مختل

شود ي ميآور در آن جمعي گوسفند کرمانيدمثليتول
(Kargar, 2004).  
توان  ي گله ميکي و ساختار ژنتيطيط محيبا بهبود شرا

 را يورش  و بهرهيد را افزاي توليواني حيهاتيدر جمع
ر ساختار ييک روش موثر در تغيانتخاب، . بهبود داد

ر يين گله تغيانگي آن مي جهي و در نت گله استيکيژنت
 يري که انتخاب انجام شده و جفت گيادر جامعه. کنديم
 آنها برنامه يکيات ژنتيوانات با توجه به خصوصين حيب
ن يانگيرات حاصل در مييتغالزم است  ، گرددي ميزير

 ي جامعه در اثر انتخاب بررسيپيفنوتارزش اصالحي و 
 يرنامه اصالح نژاد آن بيا ناکارآمدي و ي تا کارآمدشود

 Rashidi & Akhshi, 2007;Lasslo et (مشخص گردد 

al., 1985  .(يامرحله ي برايکين رو معموالً روند ژنتياز ا 
  گرددي برآورد مكه انتخاب انجام گرفته است،

)Sargolzaei & Edriss, 2004  .(و يکيبرآورد روند ژنت 
 انتخاب را ي روشهايابيت ارزيک جمعي در يطيمح

،  بهداشت،هيل تغذي از قبيعوامل  نقشر کرده ويامکانپذ
). Jurado et al., 1994 ( کندي آشکار مرا... د مثل و يتول

 طرح ي بازدهيابي ارزاريمعن ي مهمتريکيدر واقع روند ژنت
شرفت يسه پي توان با مقاي م; استي اصالح نژاديها
 يها استراتژي ي اصالح نژادي حاصل از برنامه هايکيژنت

 و اطالعات الزم سه نمودي با هم مقا راي اصالح نژادمختلف
 در را تر کارآمدي اصالح نژادي گسترش برنامه هايبرارا 
 يانتخاب برا). van Wyk et al., 1993( کرد نده فراهميآ

ج يمختلف نتا يت هاي جمعصفات رشد گوسفند در
روند  )Rashidi & Akhshi )2008.  داشته استيمتفاوت
  سالي را در طي و شش ماهگيريرگيشتولد، ن  وزيکيژنت
 و ۲۰±۹ب ي به ترتكردي در نژاد ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۱ يها
.  گرم در سال گزارش نمودند۱۴۲±۶۴ و ۵۳±۱۰۶

Sargolzaei & Edriss) 2008 (تولد،  وزن يکيروند ژنت
 در نژاد  سال۸ ي را در طي و شش ماهگيريرگيش

 ۶/۳۴±۴/۱۵  و۸/۲۱±۷/۷  و۷/۱۲±۹/۴ب ي به ترتبختياري
 روند )Shaat et al.) 2004.  در سال گزارش نمودندگرم
 يها سالي را در طي و شش ماهگيريرگي وزن شيکيژنت

  و۹۲±۲ب ي به ترتي در نژاد رحمان۱۹۹۹ تا ۱۹۷۰

 گرم ۲۱±۵ و ۲۱±۴ب ي به ترتيمي و در نژاد اس۳±۱۳۵
  . در سال گزارش نمودند

 عمدتاً به ي انجام شده در گوسفند کرمانيهاپژوهش
وزن بدن در  (يدي صفات توليکي ژنتيبرآورد پارامترها

 Bahreini)مربوط بوده است) د پشمين مختلف و توليسن
Behzadi, 1999; Kargar , 2004; Moradi Shahrbabk et 

al., 2004) .ستگاه اصالح نژاد گوسفند يار انتخاب در ايمع
 چي تا کنون هي باشد ولي مي وزن شش ماهگيکرمان
 برنامه انتخاب بر بهبود کارآمدي اين يابي ارزي برايپژوهش

 نين ايبنابرا.  انجام نشده استيعملکرد گوسفند کرمان
  برنامه مذکور و برآورد رونديابي ارز هدف باپژوهش

گوسفند رشد در صفات ي برخيطيمحفنوتيپي و  ،يکيژنت
  . دي انجام گرديکرمان
  

  هامواد و روش
 ۸۱۵ بره حاصل از ۲۳۳۲ يردهان پژوهش از رکويدر ا

در ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۲ يها سالي قوچ که در ط۶۱ش و يم
 شده بود ي جمع آوريستگاه اصالح نژاد گوسفند کرمانيا
 صفات اوزان يطي و محيپي، فنوتيکي برآورد روند ژنتيبرا

 يک سالگي و ي، نه ماهگي، شش ماهگيريرگيش، تولد
 اثر عوامل يس بررير براي زياز مدل آمار. استفاده شد

  : استفاده شديثابت بر صفات مورد بررس
  

yijklm=µ+Bi+Dj+Sk+Tl + α (Agijklm – Āg) +  eijklm 
  

 µک از مشاهدات، ي مقدار هر yijklmن مدل يدر ا
 سطح از ۱۲در (ن سال تولد ي امi اثر Biن جامعه، يانگيم

 ۶در (ن سن مادر ي امj اثر Dj، )۱۳۸۳ تا ۱۳۷۲سال 
 ۲در (ن جنس ي امk اثر Sk، )تا هفت سالهسطح دو ساله 
 سطح تک ۲در (پ تولد ين تي امl اثر Tl، )سطح نر و ماده

 و Agijklmت وزن از سن بره، يب تابعي ضرα، )قلو و دو قلو 
Āgن سن در زمان يانگيب و حسب مورد سن و مي به ترت

ک ي و ي، نه ماهگي، شش ماهگيريرگي شيوزن کش
ک از آثار يچ يه. باشند يمانده ميق اثرات باeijklm و يسالگ

   ن آثار دريدار نبودند، لذا ايمتقابل عوامل ثابت معن
 يکشاز سن در زمان وزن.  منظور نشدنديي نهايهامدل

، شش يريرگي شي وزن هاي براير کمکييبه عنوان متغ
 يبرا. دي استفاده گرديک سالگي و ي، نه ماهگيماهگ
انس و يزاء وارافتن مدل مناسب جهت برآورد اجي

ها  دامي اصالحيها و ارزشيکي ژنتيانس، پارامترهايکوار
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 با ي تک صفتيواني هر صفت، بر اساس مدل حيابتدا برا
ر، با و بدون ي شش مدل ز DFREMLاستفاده از نرم افزار

 و ي دائمي مادريطي، آثار محي مادريشي افزايکيآثار ژنت
    مدل دريم و مادري مستقيکيانس اثر ژنتيکووار

  م آزمون شدندي مستقيکيرنده آثار ژنتيدر برگ
(Meyer, 2000) : 

  y = Xb + Zaa + e  )۱مدل 

  y = Xb + Zaa + Zpepe + e  )۲مدل 

  y = Xb + Zaa + Zmm + e  )۳مدل 
Cov (a, m ) = 0  

  y = Xb + Zaa + Zmm + e  )۴مدل 
  Cov (a, m) = Aσ am  

  y = Xb + Zaa +  Zmm+ Zpe pe + e  )۵مدل 
Cov (a, m) = 0   

  y = Xb + Zaa +  Zmm+ Zpepe + e  )۶مدل 
  Cov (a, m) = Aσ am  

  
 عواملبردار  bبردار مشاهدات،  y فوق يهادر مدل

بردار  a، )پ تولديسال تولد، سن مادر، جنس و ت(ثابت 
 يکير ژنتاثآر بردا mم، ي مستقافزايشي يکير ژنتاثآ

  ي مادردائمي يطير محاثآ بردار pe، ي مادريشيافزا
 هستند که طرح يهاسي ماترZm و X، Za ،Zpe .باشنديم

 به بردار  راm و b ،a، pe يب عناصر بردارهايبه ترت
س روابط ي ماترA. سازندي متبطمر yمشاهدات 

 يشي افزايکي اثر ژنتني بانسيارو کوσam  ويشاونديخو
  . استيمادرو  ميمستق

انس و ي برآورد اجزاء وارين مدل برايمناسبتر
 با ي اصالحيها و ارزشيکي ژنتيانس، پارامترهايکوار

  ن شديي تع1يياستفاده از آزمون نسبت درستنما

(Miraei-Ahtiani et al., 2008; Snyman et al., 1995) .
 را يتم درستنمائين لگاريشتري که بين آزمون مدليدر ا

 حداکثر در يتم درستنمائيه عنوان مدل با لگارداشت، ب
  .سه شدندير مدل ها با آن مقاينظر گرفته شده و سا

ن ي بيطي و محيپي، فنوتيکي ژنتي هايهمبستگ
ن مدل ي و بر اساس مناسبتريه چند صفتيصفات با تجز

). Naderi et al., 2007(دند ي هر صفت برآورد گرديبرا
ج ي از نتايه چند صفتيز تجياز براي مورد نيانس هايوار
انس ي استخراج شده و کوواريل تک صفتيه و تحليتجز
انس برآورد شده در يز با توجه به اجزاء وارياز ني مورد نيها

                                                                                         
1- Likelihood ratio test 

ن صفات ي بيبي تقريب همبستگي و ضريحالت تک صفت
  ).Neser et al., 2000(ن شد ييتع

 کل صفات مختلف بر اساس تفاوت يکيشرفت ژنتيپ
 ابتدا و انتها به ي دامها در سال هايصالحن ارزش ايانگيم

ب با ي صفات به ترتيکي و ژنتيپيروند فنوت. دست آمد
 ين ارزش هايانگي و ميپين فنوتيانگيت مياستفاده از تابع

 يطي برآورد روند محيبرا.  بر سال تولد برآورد شدياصالح
 در يپين فنوتيانگي از مين ارزش اصالحيانگيابتدا تفاوت م
ت مقدار حاصل بر يحاسبه شد و سپس از تابعهر سال م

روند . دي استفاده گرديطي برآورد روند محيسال تولد برا
 با مدل يه چند صفتي بر اساس تجزي چند صفتيها

ه و ي تجزياز مدل ها. مناسب هر صفت برآورد شدند
 ي داري آزمودن معني براSASون نرم افزار يل رگرسيتحل

  . ت استفاده شديضرائب تابع
  

  ج و بحثينتا
ز اطالعات يانس اثر عوامل ثابت و نيه واريج تجزينتا
.  ارائه شده است۱ در جدول ي صفات مورد بررسيفيتوص
ج حاصل نشان داد که اثر جنس و سال تولد بر تمام ينتا

ج يکه با نتا) P>۰۱/۰(دار بود يصفات مورد مطالعه معن
 ,Bahreini Behzadi)گر مطابقت دارديپژوهشگران د

1999; Hanford et al., 2003; Kargar, 2004; Moradi 
Shahrbabak et al., 2004) .ه يز بر کلياثر سن مادر ن

ج يکه با نتا) P>۰۱/۰(دار بود يصفات مورد مطالعه معن
 ;Maria et al., 1993) پژوهشگران مطابقت دارديبرخ

Snyman et al., 1995; Bahreini Behzadi, 1999) . اثر
دار بود ي معنيريرگينها بر وزن تولد و شپ تولد تيت
)۰۱/۰<P(شتر بر صفات يپ تولد را بي، پژوهشگران اثر ت

  انددار گزارش کردهي معنيريرگيرشد قبل از ش
(Maria et al., 1993; Kargar, 1994) .  

 مختلف برآورد اجزاء يها مدلييتم درستنمايلگار
 ٢جدول  در يکي ژنتيانس و پارامترهايانس و کواريوار

 ۳ مدل ييبر اساس آزمون نسبت درستنما. ارائه شده است
 ي، شش ماهگيريرگي اوزان شي برا۲ وزن تولد، مدل يبرا

 مناسب يک سالگي وزن ي برا۱ و مدل يو نه ماهگ
  . ص داده شدنديتشخ
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   نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل ثابت و اطالعات توصيفي مربوط به صفات رشد‐۱جدول 

  صفت
  د تعدا

  مشاهدات
  ميانگين و انحراف معيار

  )کيلوگرم(
  دامنه

  )کيلوگرم(
  تيپ تولد  جنس  سن مادر  سال

  **  **  **  **  ۱۸/۱‐ ۸۰/۴  ۲۸/۲ ± ۴۹/۰  ۲۳۳۲  وزن تولد

  **  **  **  **  ۰۰/۵‐ ۰۰/۳۶  ۹۸/۱۹±  ۲۳/۵  ۲۱۸۲  وزن شيرگيري
  ns  **  **  **  ۰۰/۱۳– ۵۰/۴۲  ۱۷/۲۴±  ۸۲/۴  ۱۸۱۹  وزن شش ماهگي

  ns  **  **  ** ۰۰/۱۰ – ۰۰/۵۲  ۰۸/۲۵±  ۳۷/۶  ۱۲۴۶  گيوزن نه ماه
  ns  **  **  ** ۵۰/۱۲ – ۵۰/۴۷  ۵/۲۳ ± ۵۶/۵  ۹۷۴  وزن يک سالگي

** : 01/0 < P       ns : 05/0 > P  
  

 * لگاريتم درستنمايي برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات رشد گوسفند کرماني با شش مدل مختلف‐٢جدول 

  صفت
  پارامتر  مدل

  وزن يک سالگي  وزن نه ماهگي  وزن شش ماهگي  وزن شيرگيري  دوزن تول
۱  h2

d  ٥٥/٢٣  ‐٠٣/٣١٦١  ‐٤١/٣٤٩٨  ٨٤/٨٣٠۷۵‐  ٢٨/١٥١٣‐  
۲  pe2+h2

d  ٢٣/٢٣  ‐٤٣/٣١٥٧  ‐٢٥/٣٤٨٥  ١٣/٨٥٠۷۲‐  ٣٦/١٥١٣‐  
۳  h2

m
 +h2

d  ٢٢/٢٣  ‐٧٢/٣١٥٧  ‐٧٨/٣٤٨٥  ٦٥/٨٦٦۷۳‐  ٥٤/١٥١٣‐  
۴  h2

m+ram
 +h2

d  ٩٣/٢٣  ‐٦٩/٣١٥٧  ‐٨٩/٣٤٨٥  ٠١/٨٦٧۷۲‐  ٣٧/١٥١٣‐  
۵  h2

m+ pe2  +h2
d  ٢٣/٢٣  ‐٣١/٣١٥٧  ‐١٨/٣٤٨٥  ٩٥/٨٦٦۷۲‐  ٤٥/١٥١٣‐  

۶  h2
m+ ram +pe2 +h2

d  ٤٥/٢٣  ‐٢٤/٣١٥٧  ‐٨٤/٣٤٨٤  ٠٢/٨٦٧۷۲‐  ٤٠/١٥١٣‐  
h2.  درستنمايي مدل مناسب به صورت برجسته نشان داده استصفت لگاريتمدر مورد هر  *

d =پذيري مستقيم،  وراثتh2
m = يري مادري، پذ وراثتpe2 =  نسبت

  همبستگي بين اثر ژنتيکي مستثيم و مادري=  ram  مادري به واريانس فنوتيپي،ي دائميواريانس محيط

  
 وزن تولد با استفاده از يم و مادري مستقيريپذوراثت

د که در دامنه ي برآورد گرد۲۴/۰ و ۰۵/۰ب ي به ترت۳مدل 
 & Nasholm) پژوهشگران قرار دارندي برخيبرآوردها

Danell, 1996; Moradi Shahrbabak et al., 2004) . اثر
ها  منبع مهم تنوع در وزن تولد برهي افزايشي مادريکيژنت
شتر يم وزن تولد و بي مستقيريمقدار کم وراثت پذ. بود

ل است که وزن تولد ين دلي به اي مادريريبودن وراثت پذ
 دام باشد  خوديکير پتانسيل ژنتين که تحت تاثيشتر از ايب

). Rashidi & Akhshi, 2007( است ير آثار مادريتحت تاث
ر مدل استفاده ي تحت تاثيريپذ وراثتيبه عالوه برآوردها

 ,.Naderi et al)رنديگيها قرار مز ساختار دادهيشده و ن

م وزن ي مستقيري وراثت پذ۲با استفاده از مدل . (2007
ر ي مقادي برآورد شد که در دامنه برخ۲۷/۰ يريرگيش

 ,Notter, 1998; Bahreini Behzadi)گزارش شده قرار دارد

1999; Moradi Shahrbabk et al., 2004) .انس ينسبت وار
  ) ٢pe (يپيانس فنوتي به واري مادري دائميطيمح
 يد که با برآوردهاي برآورد گرد۱۳/٠ يريرگي وزن شيبرا

   پژوهشگران مطابقت دارديگزارش شده برخ
(Nasholm & Danell, 1996; Neser et al., 2000).  

 پذيري مستقيم وزن شش ماهگي با مدل وراثتمقدار 
 .Shaat et alد که با مقدار گزارش شده  برآورد ش٣٢/٠ ،٢

 وزن شش ٢pe.  مطابقت دارديمي در نژاد اوس(2004)
در ) Naderi et al.) 2007 كه با برآورد بود ٠٩/٠ماهگي 
گزارش کرده اند،  ٠٧/٠ثر را  ن اي، که مقدار اينژاد مغان

 ٢pe) Moradi Shahrbabak et al.) 2004. مطابقت دارد
 ٠٠١/٠وزن شش ماهگي را در گوسفندان كرماني كمتر از 

د حاصل از اين برآورد كردند كه بسيار كمتر از مقدار برآور
پذيري مستقيم وزن نه ماهگي  وراثت. باشد  ميپژوهش

در ) Kragar) 2004ورد ، که با برآ برآورد گرديد٠٣/٠
 يشترير بيمقاد. مطابقت دارد )٠٦/٠ (يگوسفندان کرمان

 گزارش شده است ي وزن نه ماهگيري وراثت پذيز براين
)Bahreini Behzadi, 1999; Naderi et al., 2007 .( مقدار
٢peبرآورد شد که با مقدار گزارش  ٠٩/٠ ي وزن نه ماهگ

در گوسفند ) Miraei-Ashtiani et al.) 2008 شده
در گوسفند ) 2007 (.Naderi et al و) ۱۰/۰ (يسنگسر
  .مطابقت دارد) ٠٦/٠ (يمغان

 يريپذ وراثتيش سن از تولد تا شش ماهگيبا افزا
م يمستقپذيري   مقدار وراثتيافت وليش يم افزايمستق
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وزن (  قبلياوزانپذيري  وزن نه ماهگي در مقايسه با وراثت
به شدت كاهش  ) ماهگي و وزن ششيريرگيشتولد، وزن 

 از ي ناشيرات وزن نه ماهگييدر واقع عمده تغ. يافت
پذيري مستقيم وزن  وراثت .باشدي ميطيعوامل مح

  . برآورد شد١٥/٠ ،١ سالگي با استفاده مدل يك
 Bahreini Behzadi) 1999(پذيري مستقيم وزن   وراثت

با   كه، برآورد كرد١٤/٠سالگي را در گوسفند كرماني  يك
ر ي اگر چه مقاد. دارداز اين پژوهش مطابقترآورد حاصل ب
ک يم وزن ي مستقيريپذ برآورد وراثتي هم برايشتريب

 ;Snyman et al., 1995) در منابع گزارش شده استيسالگ

Notter, 1998; Naderi et al., 2007) .  
ن ي بيطي و محيپي، فنوتيکي ژنتي همبستگيبرآوردها

 يکي ژنتيهايهمبستگ.  است ارائه شده۴صفات در جدول 
ن وزن تولد و ي ب۴۲/۰ر آنها  از ين صفات مثبت و مقاديب
ر يي متغي و نه ماهگيريرگين وزن شي ب۹۹/۰ تا يريرگيش
ن صفات ي برآورد شده بيکي ژنتي هاير همبستگيمقاد. بود

 )1999 (Bahreini Behzadi و )Kragar) 2004ج يبا نتا
  ر گزارش شدهيدشتر از مقاي بيمطابقت دارند ول

Moradi Shahrbabak et al.) 2004( با توجه به . باشنديم
 ي برآورد شده انتخاب برايکي ژنتيهايباال بودن همبستگ

ش وزن بدن در سنين يوزن بدن در هر سن موجب افزا
 .گردد يديگر م
 

 برآورد برخي پارامترهاي ژنتيکي صفات رشد با ‐ ۳جدول 
  استفاده از مدل دام تک صفتي

مدل   صفت
h2 مناسب

d±SE  h2
m±SE pe2 ±SE  h2

t
* 

 ۱۷/۰ ‐۲۴/۰±۰۳/۰ ۰۵/۰±۰۴/۰  ۳  وزن تولد
 ۰۲۷/۰/ ۱۳±۰۵/۰ ‐ ۲۷/۰±۰۲/۰  ۲  وزن شيرگيري
 ۰۹/۰۳۲/۰±۰۳/۰ ‐ ۳۲/۰±۰۸/۰  ۲ وزن شش ماهگي
 ۰۹/۰۰۳/۰±۰۴/۰ ‐ ۰۳/۰±۰۳/۰  ۲  وزن نه ماهگي
  ۱۵/۰  ‐  ‐  ۱۵/۰±۰۵/۰  ۱  وزن يک سالگي

h2
t*=2پذيري کل وراثت

Pσ/)5.15.0( ,
22

mama σσσ ++ h2
t=، SE= 

  .باشندمي ۲مانند زير نويس جدول  خطاي معيار، ساير پارامترها

  
مقادير برآورد شده روندهاي فنوتيپي، ژنتيکي و 
محيطي با استفاده از تجزيه تک صفتي و چند صفتي در 

پي و محيطي کليه روندهاي فنوتي. اند  ارائه شده۵جدول 
. دار نبودندصفات در تجزيه تک صفتي و چند صفتي معني

روندهاي ژنتيکي مستقيم کليه صفات به جز وزن تولد، 

دار نبودن روند ژنتيکي معني). >P ۰۱/۰(دار بودند معني
مستقيم وزن تولد احتماالً به اين دليل است که اثرات 

ند و اين صفت ژنتيکي مستقيم تاثير کمي بر وزن تولد دار
مقادير روندهاي . بيشتر تحت تاثير اثرات مادري است

ژنتيکي مستقيم برآورد شده با استفاده از تجزيه چند 
صفتي در مورد کليه صفات بيشتر از مقادير حاصل از 

 چند صفتي از اطالعات تجزيه در .تجزيه تک صفتي بودند
ها  بيش از يك صفت براي برآورد ارزش اصالحي دام

 به دليل حاصلاز اين رو ارزش اصالحي  شود اده مياستف
در نظر گرفتن اطالعات حاصله از صفات ديگر صحت 

 نتايج حاصل از اين ).Kargar, 2004 (بيشتري دارد
. مطابقت دارد) Hanford et al.) 2003پژوهش با نتايج 

 روندهاي ژنتيکي صفات مورد بررسي را، که از ۱نمودار 
 .ت آمده اند، نشان مي دهدتجزيه چند صفتي به دس

همانگونه که در نمودار نشان داده شده است ميانگين 
ارزش اصالحي حيوانات در سال هاي مختلف نوسان داشته 

فقط براي (پيشرفت ژنتيکي کل مستقيم و مادري . است
دهد نشان مي) ۶جدول (صفات مورد مطالعه ) وزن تولد

ابل توجه که پيشرفت ژنتيکي در جامعه مورد مطالعه ق
توان نتيجه گرفت با وجود روند بنابراين مي. باشدنمي

اي ژنتيکي مثبت، انتخاب در اين گله بر اساس برنامه
مشخص و منظم نبوده و انتخاب دام هاي مولد بر اساس 

تواند ارزش اصالحي آنها انجام نشده است لذا اين امر مي
 ,.Jurado et al)در کم بودن پيشرفت ژنتيکي موثر باشد

1994; Yapignaore et al., 1997; Sargolzaei & Edriss, 
2004; Rashidi & Akhshi, 2007).  

 
هاي فنوتيپي، ژنتيکي و محيطي  برآورد همبستگي ‐ ۴جدول 

  بين صفات رشد

 rg12* re12  rp12  rpe12  ۲صفت   ۱صفت 
  ‐  ۱۸/۰  ۱۶/۰  ۴۲/۰  وزن شيرگيري  وزن تولد

  ‐  ۲۵/۰  ۲۲/۰  ۵۳/۰ وزن شش ماهگي  
  ‐  ۱۳/۰  ۰۸/۰  ۷۴/۰  وزن نه ماهگي  
  ‐  ۱۸/۰  ۱۴/۰  ۶۱/۰ وزن يک سالگي  

 ۹۹/۰  ۵۹/۰  ۶۴/۰  ۸۴/۰ وزن شش ماهگي  وزن شيرگيري
 ۱۶/۰  ۵۱/۰  ۳۱/۰  ۹۹/۰  وزن نه ماهگي  
  ‐  ۶۰/۰  ۴۴/۰  ۹۷/۰ وزن يک سالگي  

 ۹۰/۰  ۸۰/۰  ۹۹/۰  ۶۷/۰  وزن نه ماهگي وزن شش ماهگي
  ‐  ۸۲/۰  ۹۱/۰  ۸۸/۰ وزن يک سالگي  

  ‐  ۹۳/۰  ۹۵/۰  ۸۳/۰ وزن يک سالگي  وزن نه ماهگي
rg12* ، re12 ، rp12 و rpe12هاي ژنتيکي، محيطي، فنوتيپي و  به ترتيب همبستگي

محيطي



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰مجله علوم دامي ايران، دوره   ۵۶

  با استفاده از تجزيه تک صفتي و چند صفتي) گرم در سال(  برآورد روند هاي فنوتيپي، ژنتيکي و محيطي صفات رشد ‐۵جدول 
  روند ژنتيکي مادري  روند ژنتيکي مستقيم  روند محيطي  تيپيروند فنو  تجزيه  صفت

  وزن تولد  ns۶۰/۱۸±۵/۱۰‐  ns۷/۱۷±۱/۱۴‐  ns ۳۰/۰±۵۳/۰  * ۲۱/۱±۰۷/۳  تک صفتي
  ns۶۰/۱۸±۵/۱۰‐  ns۰۷/۱۹±۲۵/۱۴‐  ns ۱۴/۱±۸۴/۰  * ۶۷/۱±۹۱/۲  چند صفتي  

  وزن شيرگيري  ‐  ns۴/۳۲۶±۷۸/۲۳۵‐  ns۱۵/۳۱۷±۱۹/۳۳۲‐  **۲۷/۱۸±۴۱/۹۶  تک صفتي
  ‐  ns۴/۳۲۶±۷۸/۲۳۵‐  ns۶۱/۳۳۴±۰۷/۳۳۷‐  **۴۱/۳۷±۲۹/۱۰۱  چند صفتي  

  وزن شش ماهگي  ‐  ns۲/۲۶۲±۶/۱۲۴‐  ns۳۹/۲۵۷±۸۴/۲۱۲‐  **۱۱/۲۶±۲۴/۸۸  تک صفتي
  ‐  ns۲/۲۶۲±۶/۱۲۴‐  ns۴۶/۲۵۳±۱۱/۲۱۵‐  **۳۴/۴۸±۵۱/۹۰  چند صفتي  

  وزن نه ماهگي  ‐  ns۴/۳۵۲±۱/۳۲۷‐  ns۶۵/۳۹۵±۴۵/۳۵۱‐  **۶۸/۱۰±۳۵/۲۴  تک صفتي
  ‐  ns۴/۳۵۲±۱/۳۲۷‐  ns۲۶/۳۸۳±۸۶/۳۵۶‐  **۴۹/۱۱±۷۶/۲۹  چند صفتي  

  ‐  ns۵/۳۱۷±۹/۴۶۴‐  ns۳۴/۳۴۶±۴۳/۴۹۶‐  **۴۳/۱۰±۵۳/۳۱  تک صفتي
  وزن يک سالگي

  ‐  ns۵/۳۱۷±۹/۴۶۴‐  ns۳۷/۳۶۳±۰۸/۵۰۰‐  **۵۸/۱۲±۱۸/۳۵  چند صفتي
      : **01/0 P< :*        05/0 P<        ns : 05/0P> 

  
    برآورد پيشرفت ژنتيکي کل صفات‐ ۶جدول 

  ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۲از سال 
  )گرم(پيشرفت ژنتيکي کل 

  صفت
  مادري  مستقيم

  ۳۰/۲۲  ۳۰/۳  وزن تولد
  ‐  ۳۵/۹۴۶  وزن شيرگيري

  ‐  ۴۰/۷۸۷  وزن شش ماهگي
  ‐  ۱۰/۲۰۷  وزن نه ماهگي
  ‐  ۴۶/۳۴۱  وزن يک سالگي

  
ت مقادير برآورد شده روند فنوتيپي و محيطي صفا

نشان مي دهد که عوامل محيطي ) ۵جدول (مورد بررسي 
در شرايط محيطي . مقادير فنوتيپي را کاهش داده اند

کند و نامساعد، محيط ژنوتيپ حيوان را محدود مي
بيني يابد از اين رو پيشپتانسيل ژنتيکي فرد بروز نمي

 ,Rashidi & Akhshi)شود ميبيارارزش اصالحي واقعي 

اي ساالنه کليه صفات در بره ها ممکن نوسان ه. (2007
است ناشي از تغييرات تصادفي شرايط آب و هوايي، سطح 

از اين رو بايد تالش شود در اجراي . تغذيه و بهداشت باشد
برنامه هاي اصالح نژادي شرايط محيطي بهينه براي بروز 

ها فراهم شود تا بدين طريق روند ظرفيت ژنتيکي گله
 ,.Lasslo et al)يکي گله همسو گرددفنوتيپي با روند ژنت

1985; Sargolzaei & Edriss, 2004; Rashidi & 
Akhshi, 2007).  
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  صفات مورد بررسي با تجزيه چند صفتي
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