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ارتباط بین صفت رشد و صفات بیومتریک در گوسفندان بلوچی

1حافظعلی دلجو عیسی لو

چکیده
. گوسفندان بلوچی انجام گرفتو صفات بیومتري در تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین صفت رشد

، )HB(، ارتفاع از پشت)HW(ارتفاع جدوگاهو صفات بیومتري،) ADG(صفات مورد مطالعه شامل افزایش وزن روزانه تا یک سالگی 
1390الی 1380هاي رکورد مربوط به سال4542از تعداد . بود) TG(، دور بیضه)LG(، دور ران)HG(، دور سینه)BL(طول بدن

و توسط ) GLM(هاي خطی عمومیها با استفاده از روش مدلداده. شدتحت پوشش مرکز تحقیقات استفاده ) گله8(هايگله
روش حداکثردرست نمایی محدود براي برآورد پارامترها و ارتباط ژنتیکی بین صفات از. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSASافزارنرم

ت صفاپذیري برآورد شده براي وراثت. استفاده شدWOMBATافزار نرمازیک و  چند صفت)REML(حیوانیمدلشده براساس
ADG ،BL ،HG ،HW ،HB،TG وLGو 32/0±10/0، 17/0±06/0، 17/0±06/0، 21/0±07/0، 11/0±06/0، 13/0±10/0ترتیب برابر بابه

دهد که با انجام برآورد نشان می. پذیري استبیشترین وراثتداراي ) TG(بیضهمطالعه حاضر نشان داد که صفت دور. دش06/0±2/0
همبستگی ژنتیکی . در صفات بیومتریک گوسفندان بلوچی قابل انتظار خواهد بودبهبود ژنتیکی،TGوHGروي صفاتانتخاب،

.قرارداشت94/0الی 32/0و97/0الی 15/0در دامنه بینبه ترتیببین صفات مورد مطالعه مثبت ووفنوتیپی

حیوانیافزایش وزن روزانه، صفات بیومتریک، گوسفندان بلوچی، ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی، مدل : کلیديهايواژه

مقدمه
ترین گوسفند ایران و نژاد گوسفند بلوچی پرجمعیت
هاي وسیعی از کشور شامل غالب کشور بوده و در بخش

یزد،سیستان و بلوچستانرضوي،استان خراسان جنوبی و
هايبررسیانجاملذا). 3(شودمیدادهپرورشکرمانو

شناساییمنظور بهنیازموردپارامترهايبرآوردمختلف 
اصالحهايضروریتازبلوچی،گوسفندتولیدهايظرفیت

عواملتاثیرتحتگوسفنددررشدصفات.باشدمیآننژاد
ازگرفتهصورتمطالعاتاساسبرکهبودهمحیطی

وزایشنوعتولد،سالجنس،اثرفاکتورهااینترینمهم
گیرياندازهکناردربدنهاياندازه. )1(باشدمیمادرسن
شناساییدرکشیوزنمعمولروشبهنسبتوزن

بیشتريکاراییازجامعهیکیافردیکخصوصیات
برايبیومتریک،هايگیرياندازه). 16(استوردارـبرخ

استفادهموردظاهرينظرازحیواناتخصوصیاتشناسایی
نژاد،اثربهبستهظاهريخصوصیاتاینکهگیردمیقرار

اطالعاتعالوهبه.دنباشمتغیرتوانندمیتغذیهومحیط
درآمدوانتخاببرايحیواناتبودنمناسبدربارهمفیدي
ازاستفادهباتوانمیراژنتیکیپیشرفتازحاصل
دستبهحیواناتبدنازمورفولوژیکیهايگیرياندازه

ی فیزیولوژیکهايیندآفررويازنژادیکتولیدامکان.آورد
کیفیتوشیرتولیدمثلهایندآفرهمینواقعدروشود
آن،کیفیتوگوشتمقدارکمیترشد،سرعتآن،

نیزرشد. دارنداقتصاديهايجنبهازرااهمیتبیشترین
توسعهطریقازاستپیچیدهبیولوژیکفرآیندیککه

عمل،دروشودمیایجادبدنمختلفهايبافت
توسعهبرآوردبرايبدنظاهريصفات هايگیرياندازه

بینهمبستگی.آیدمیکاربهبدننرمبافتیاواسکلت
شدهگزارشدارمعنیآنترکیباتوبدنمختلفابعاد
.)14(است

اهمیتازه کبیومتريصفاتگوسفندنژاداصالحدر
ورشدسرعتگوشتینژادهايدروبودهبرخوردارخاصی

برنامهدرمهمانتخابهايشاخصعنوانبدن بهتیپ
بیومتریکصفات). 16(شوندمیگرفتهنظردرانتخاب

، طول بدن)HB(، ارتفاع از پشت)HW(ارتفاع جدوگاه(
)BL(دور سینه ،)HG(دور ران ،)LG(دور بیضه ،)TG((

مورددرقضاوتهمچنینوبدنبینی وزنپیشدر
).2(باشندمیاهمیتحائزگوشتکمیخصوصیات

گیرياندازهطریقازگوسفندعملکردبررسیایراندر
عواملامااست،هاروشترینعملیازیکیبدنوزن

)deljohe@yahoo.com: نویسنده مسوول(جوان اردبیل،واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاداسالمیمربی، -1
4/3/93:تاریخ پذیرش4/8/91: تاریخ دریافت
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این.داردوجودانتخاببهینهاجرايبرايزیاديبازدارنده
دیگريهاکشورازبسیاريدربلکهایراندرتنهانهعوامل

اجازهمدیریتیومحیطیشرایطآنهادرکههم
اعثبدهد،نمیگوسفنداندرراوزنآسانگیرياندازه
ازوزنبرآوردنظرایناز. )10(شودمیمشکالتیایجاد
مورفولوژیکی کهخصوصیاتدیگرگیرياندازهطریق
موردنیزهاگونهدیگردروبودهترآسانآنهاگیرياندازه

). 10(باشدمناسبتواندمیاست،گرفتهقراراستفاده
حیواناتزندهوزنبرآوردبرايبدنبردن بیومتريکاربه
نباشد دسترسدرکشیوزنابزارکههنگامیخصوصبه

حیواناتبیشتردرروشایناستاستفادهقابلروشی
استفادهطیوروخوكگوسفند،گاو،همچونايمزرعه

ازبسیاريتوسطشدهگزارشضرایب). 9(شودمی
ازبدنبرآورد وزنبراي) 7،8،11،14،15،16،19(محققین

بوده9/0ازبیشیامعادلهمیشهسینهدوراندازهروي
اهمیتازبدنی معموالخصوصیاتدیگرازاستفادهواست

کناردربدنهاياندازه.استبودهبرخوردارکمتري
درکشیوزنمعمولروشبهنسبتوزنگیرياندازه

بیشتريکاراییازجامعهیکفرد یاخصوصیاتشناسایی
).11،16،27(استبرخوردار

میزانازآگاهیانتخابهايبرنامهاجرايجهت
یکدیگرباصفاتژنتیکیهمبستگیوصفاتپذیريوراثت

تنوعازبخشیکهدهندمینشانهاگزارش.استضروري
ژنتیکیمنشاءکمیصفاتدرشدهمشاهدهفنوتیپی

درژنتیکیبهبودبنابراین.)7(استتوارثقابلوداشته
امروزه،استپذیرامکانانتخابطریقزاصفاتاین

سایروپذیريوراثتضرایببرآوردجهتروشترینرایج
هايمزیتدلیلبهکهبودهداممدلژنتیکیپارامترهاي

وايشجرهاطالعاتازکاملاستفادهجملهازتوجهقابل
استفادهموردواریانساجزاءازوسیعیطیفبرآورد

بدن،طولپذیريهورسیک وراثت. گیردمیقرارمحققین
ایستنژادبالغگوسفنداندرراجدوگاهارتفاعوسینهدور

). 12(گزارش نمود56/0و 7/0، 72/0ترتیب فریزین به
طول پذیري صفات وراثت) 11(و همکارانکسبیغفوري

ترتیب را بهارتفاع از پشتو ، ارتفاع جدوگاهسینهدور، بدن
. گزارش نمودند17/0و 15/0، 26/0، 29/0برابر با 

همچنین دامنه همبستگی ژنتیکی بین صفات بیومتریک را 
97/0الی ) BL/HW(18/0در گوسفندان ماکوئی 

)HW/HB(32/0دامنه فنوتیپی را بین و)HG/HW(لی ا
94/0(HW/HB)مورددراطالعاتچهاگر.راورد نمودندب

صفاتاینژنتیکیارتباطوصفات بیومتریکپذیريوراثت
نژادها غفوري کسبی و همکارانازبرخیدریکدیگربا
) 1(، براي گوسفندان ماکویی، عباسی و همکاران)11(

گوسفند اما در.باشدمیدسترسدر)براي نژاد مغانی
صفاتپذیريوراثتمورددردقیقیاطالعاتبلوچی

و این با یکدیگرفنوتیپیوژنتیکیارتباطوبیومتریک
جهتمطالعهلذا این. صفات رشد در دسترس نیست

، ارتفاع )HW(ارتفاع جدوگاهصفاتپذیريوراثتتخمین
ران، دور)HG(سینه، دور)BL(بدن، طول)HB(از پشت

)LG(دور بیضه ،)TG (با نهاو ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی آ
سالگییکدیگر و با صفت افزایش وزن روزانه تا یک

)ADG (است.

هامواد و روش
راس 4542در این مطالعه از اطالعات مربوط به تعداد 

الی 1380هايکه طی سال) گله8(گوسفند نژاد بلوچی
هاي در مرکز تحقیقات از گوسفندان بلوچی و گله1390

صفات مورد مطالعه . آوري شده استفاده شدمردمی جمع
بیومتریکصفات و)ADG(شامل افزایش وزن روزانه

بدن، طول)HB(، ارتفاع از پشت)HW(جدوگاهارتفاع
)BL(سینه، دور)HG(ران، دور)LG(بیضه، دور)TG (

زایش، گله، سالحیوان، شمارهاطالعات شامل شماره. بود
بره، نوع تولد، سن مادر و رکوردهاي فصل زایش، جنس

1جدول آمار توصیفی صفات در . مربوط به صفات رشد بود
Accessو Excelها با استفاده از ابتدا داده.نشان داده شد

ها با ویرایش شد و براي تعیین اثر عوامل ثابت، داده
مورد تجزیه ) SAS 1996(برنامه GLMاستفاده از روش 

یابی ساختار شجره از براي بررسی و عیب. قرار گرفت
هاي برآورد پارامتربراي . )24(استفاده شدCFCافزار نرم

صفتی ژنتیکی و محیطی و همبستگی آنها از مدل دام یک
نمائی محدود شده صفتی به روش حداکثر درستو چند

WOMBAT(2006)افزار گیري از نرمنیاز از مشتقبی

:براي تجزیه و تحلیل از مدل زیر استفاده شد.استفاده شد
:y = Xβ+Za+e

بردار اثر عوامل ثابت :β،بردار مشاهدات:yدر این مدل 
:a،)شکم زایش، سن مادر، گله،فصل،شامل اثرات سال(

بردار اثر :e،بردار اثرات عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی
.هاي طرح هستندماتریسZ,Xمانده و عوامل تصادفی باقی

یج و بحثانت
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین افزایش وزن 

گرم 97سالگی براي گوسفندان بلوچی برابر با روزانه تا یک
ترتیب بیشترین و کمترین ضریب تغییرات به. روز استدر

پشتازو ارتفاع %) 2/16(جدوگاهبراي صفت ارتفاع
شدهمشاهدهبااليفنوتیپیتغییراتضریب.است%) 2/6(

درکهاستمسألهایندهندهجدوگاه نشانبراي ارتفاع
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پراکندگیداراي بیشترینبدنطولشدهمطالعهجمعیت
عواملبیشترتأثیردهندهاز طرفی باال نشان.باشدمی

اطالعاتی در ) 27(ان توکلی.باشدمیHWي رومحیطی
مورد وزن بدن و صفات بیومتریک گوسفندان ماکوئی 

ایشان میانگین صفات طول بدن، . گزارش کرد
، 38/48جدوگاه و ارتفاع پشت را به ترتیب برابر با ارتفاع

متر گزارش نمودند که نسبت به سانتی82/59و 55/59
.باشدمقادیر کمتري می) تحقیق حاضر(گوسفندان بلوچی

آمار توصیفی صفات مورد تجزیه و تحلیل-1جدول
صفات

ADGLGBLHGHWHBTG

4510384638463846384638461553رکورد
325121541945256825411435785پدر
4961325623542871326331251214مادر

10-5420-5883-7482- 41108-2461-6941- 151دامنه
gr97cm2/32cm5/51cm2/90cm33/71cm1/72cm88/11میانگین

gr14cm2/4cm5/4cm5/7cm6/11cm5/4cm9/1انحراف معیار
4/147/126/83/82/162/69/10)%(ضریب تغییرات

body length (BL), heart girth (HG), height at withers (HW), height at back (HB), Testis Girth (TG), leg girth (LG) and Average dairy gain from birth to
yearling (ADG)

پذیري صفات مورد بررسی میزان وراثت2در جدول 
نتایج نشان دادند که دامنه . گزارش شده است

11/0پذیري صفات بیومتریک بدن گوسفند بلوچی وراثت
پذیري براي صفات باال بودن برآورد وراثت. است32/0الی 

عنوان هدهد ببیومتریک در گوسفندان بلوچی نشان می
ذیري پوراثتضریب.باشدعوامل موثر در انتخاب دام می

نشانکه)32/0±10/0(برآورد شده براي صفت دور بیضه
انتخابنتیجهدردور بیضهژنتیکیبهبوددهدمی

گیرتر از سایر صفات بیومتریک گوسفندان بلوچیچشم
نیز براي )1(تحقیقات عباسی و همکاراندر . بودخواهد

صفات بیومتریک گوسفندان مغانی نتیجه مشابه گزارش 
مانند برآورد حاضر براي صفات بیومتري. شده است

جدوگاه و ارتفاع از پشت با تحقیقات سینه، ارتفاعدور
پذیري اما براي وراثت. مشابه بود)11(غفوري و همکاران

جنس. طول بدن کمتر از برآورد تحقیق مذکور است
وسینهدوربدن،طولصفاتپذیريوراثت) 5(نوواندپیت

برآوردبلژیکیاز گوسفنداننژادسهدرراجدوگاهارتفاع
وسینهدوربدن،طولصفاتبرايآنانبرآوردهاي. دنمو

و در 45/0،43/0، 3/0بلودومین درنژادجدوگاهارتفاع

، 28/0و در نژاد تکسل 57/0و 39/0، 35/0نژاد سافوك 
در تمامی موارد از برآورد حاضر بود که تقریبا4/0ًو 4/0

. باالتر است
گوسفندانبیومتریکصفات) 13(ماندال و همکاران

Muzaffar(يمظفرنگارنژاد negari (هندوستاندررا
بدن،طولصفاتپذیريوراثتوقراردادهبررسیمورد
شیرگیري هنگامترتیب دربهراجدوگاهارتفاعوسینه،دور
در07/0و 14/0، 14/0مقادیر 15/0و 16/0، 12/0

برآوردهايدرموجودتفاوت.ددننموبرآوردتولدهنگام
کهاستمطلباینمؤیدمختلفمطالعاتدرپذیريوراثت
پذیري براي یک صفت خاص از یک نژاد به وراثتمقادیر

دیگري مانند حجم البته عوامل . نژاد دیگر متفاوت است
اطالعات و ساختار شجره و مدل آماري مورد استفاده نیز 

باشند که این عوامل پذیري موثر میبر برآوردهاي وراثت
پذیري براي حتی منجر به حصول مقادیر مختلف وراثت

.شوندیک صفت خاص در یک نژاد می
و فنوتیپی بین صفات ، محیطیهاي ژنتیکیهمبستگی

.اندنشان داده شده) 3(مطالعه شده در جدول 

آمار توصیفی صفات مورد تجزیه و تحلیل-2جدول
صفاتپارامتر

ADGLGBLHGHWHBTG

2332233مدل بهینه

194/021/2164/051/2633/1527/1267/2
21/165/632/145/883/749/742/7
43/188/1044/142/1152/902/959/10

h21/0±13/006/0±2/006/0±11/007/0±21/006/0±17/006/0±17/01/0±32/0
body length (BL), heart girth (HG), height at withers (HW), height at back (HB), Testis Girth (TG), leg girth (LG) and Average dairy gain from birth to
yearling (ADG)
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حداکثرباشندمیمثبتتماماً ژنتیکیهايهمبستگی
پشت و ارتفاعصفات ارتفاعبینژنتیکیهمبستگی

و حداقل همبستگی ژنتیکی بین ) 97/0±01/0(جدوگاه
)17/0±07/0(جدوگاهصفات افزایش وزن روزانه و ارتفاع

دهد که صفات مذکوراین نتایج نشان می.مشاهده گردید
برخیدیگرعبارتبهوداشتهژنتیکیاتصالیکدیگربا

.باشندمیمشتركصفاتاینکنندهکنترلهايژن

ازسینهدوروبدنطولبینباالژنتیکیهمبستگی
دیگرطرفازجدوگاهارتفاعوبدنطولبینوطرفیک

ازتابعیحیوانیکبدناندازهکهاستمطلباینمؤید
در اینجا (بدندورهايگیرياندازهوبدنارتفاعبدن،طول
صفاتبینفنوتیپیهايهمبستگی. باشدمی) سینهدور
تا ) TG/HG(24/0±07/0دامنهدرومثبتتماماًنیز

)HB/HW (01/0±93/0 هايهمبستگی. داشتندقرار

نشانشدهمطالعهصفاتبینمثبتفنوتیپیوژنتیکی
بهبودهر صفت،درفنوتیپییاوژنتیکیبهبودکهدهدمی
سطحدرهموژنوتیپسطحدرهمراصفاتسایردر

همبستگی ژنتیکی بین .داشتخواهددنبالهبفنوتیپ
سینه صفت دورو ) افزایش وزن روزانه(صفات رشد

را نسبت به ) 74/0±15/0(بیشترین همبستگی ژنتیکی
این . سایر صفات بیومتریک و صفت رشد را داشت

دهنده تاثیر باالي انتخاب ژنتیکی گوسفندان بلوچی نشان
همچنین . سینه را دارداساس افزایش وزن روي دوربر

نیز ) 61/0(همبستگی فنوتیپی بین این دو صفت
دهنده این است که انتخاب فنوتیپی گوسفندان نشان

تواند باعث افزایش میسینهاساس اندازه دوربلوچی بر
افزایش (خصوص پیشرفت در صفت رشدهسایر صفات و ب

.گردد) وزن روزانه
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Relationship Between Growth Trait and Biometric Traits in Baluchi Sheep

Hafezali Deljoo Isaloo1

Abstract
The study was designed to investigate the relationship between growth trait and biometric traits

in Baluchi sheep. This study was conducted to estimate the genetic and phenotypic biometric traits
including daily gain (ADG) and  height at withers (HW), height at back (HB), body length (BL),
heart girth (HG), leg girth (LG) and testis girth (TG) in Baluchi  sheep. Total data of 4542 records
from six experimental herds of Jahad Organization Research Centre of Mashhad County were
collected since 2001 to 2011. Data were analyzed using General Linear Model (GLM) of SAS. For
the estimation of genetic parameters and genetic correlation between traits, animal model uni and
multi-trait by restricted maximum likelihood (REML) of WOMBAT 32 (Meyer 2007) have been
used. The mean heritability of ADG, BL, HG, HW, HB, TG and LG traits was estimated 0.13±0.01,
0.11±0.06, 0.21±0.07, 0.17±0.06, 0.32±0.1 and 0.2±0.06 respectively. The results of the current
study showed that the TG trait has the highest heritability. The estimations shows genetic
improvement will be predictable in biometric traits of Baluchi sheep. The genetic correlation
between traits was positive, ranged between 0.15-0.97. Moreover, phenotypic correlation was
positive and was estimated in range of 0.32 to 0.94.

Keywords: Daily Gain, Biometrics Traits, Baluchi Sheeps, Genetic and Phenotypic Relationship,
Animal Model
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