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بختیاريهاي لريصفات وزن بدن در سنین مختلف برهو فنوتیپی تحلیل ژنتیکی 

4خواهمحمود وطنو3نصیريتقی بیگیمحمد، 2، جمال فیاضی1صحرائیدهآذر راشدي

چکیده
. بودبختیاري لريهاي برهدر وزن بدن در برخی سنینژنتیکی و فنوتیپی صفات هايهدف از انجام این مطالعه برآورد روند

رکورد 5745وزن شیرگیري، رکورد7275ماهگی، رکورد وزن یک6462رکورد وزن تولد، 7721براي انجام این تحقیق از تعداد
تا 1368هاي که طی سالبختیاريهاي لريسالگی برهرکورد وزن یک3088ماهگی و رکورد وزن نه3326ماهگی، وزن شش

. استفاده شد،آوري شده بودبختیاري واقع در شهرستان شهرکرد جمعرورش و اصالح نژاد گوسفند لريدر ایستگاه پ1389
برآورد پارامترهاي ژنتیکی و برايWombatافزار محیطی مؤثر بر این صفات و نرمهايسازهتعیین برايSASافزار آماري نرم

یطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر این عوامل مح. ها مورد استفاده قرار گرفتارزش اصالحی دام
وزن تولد، روند ژنتیکی مستقیم براي . بر اساس سال تولد محاسبه شدندوزنیروندها به صورت تابعیت . نددار بودصفات معنی

205±11و 183±10، 163±8، 78±4، 18±2، 12±1سالگی به ترتیب برابرماهگی، نه ماهگی و یکماهگی، شیرگیري، ششیک
، 113±17، 24±5ترتیب برابراي صفات مذکور بهبر، روند فنوتیپی )P>01/0(دار بودندو از لحاظ آماري معنیگرم در سال

کی مادري براي وزن تولد، و روند ژنتیدار بودندو از لحاظ آماري معنیگرم در سال211±99و 101±288، 76±349، 63±272
.)P>01/0(دار بودندو از لحاظ آماري معنیگرم در سال برآورد شدند28±2و 12±2، 3±1ترتیب گیري بهماهگی و شیریک

بدنوزن ،روند ژنتیکی، ارزش اصالحی،بختیاريگوسفند لري: هاي کلیديواژه

مقدمه
گیرد و آمیزش بین اي که انتخاب انجام میدر جامعه

ریزي ها برنامهژنتیکی آنحیوانات با توجه به خصوصیات
میزان ،شود، الزم است در مدت اجراي برنامه انتخابمی

به همین منظور براي . تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بررسی شود
پیشرفت و روند الًمعمو،اي که انتخاب اجرا شدهمرحله

نژادي هاي اصالحموفقیت برنامه. )24(گردد ژنتیکی برآورد می
اصالحی صفات گیري میزان تغییرات ارزشهبه وسیله انداز

بختیاري با گوسفند لري. )11(دشوتحت انتخاب بیان می
جثه هاي درشتیکی از نژاد،رأس1700000جمعیتی بیش از 
در استان چهارمحال و بختیاري و تحت عمدتاًکشور است که 

) رأس1012000(و روستایی ) رأس620000(عشایري نظام
هزار تن گوشت 23نه با تولید بیش از و ساالیابدپرورش می

باشد سزایی در تولید پروتئین حیوانی دارا میقرمز نقش به
: برخی خصوصیات تولیدي این گوسفند بدین شرح است). 26(

کیلوگرم، میانگین وزن پشم 2/56میانگین وزن بدن میش 
درصد، میانگین کل 2/91کیلوگرم، متوسط میزان آبستنی9/1

کیلوگرم و تعداد 5ولد به ازاي هر میش تحت آمیزش وزن ت
رأس است1/1ه در هر زایش میش هاي شیرگیري شدبره

ها انجام تحقیقات زیادي براي برآورد روند ژنتیکی دام.)25(
شات و .ها در ادامه اشاره شده استگرفته که به برخی از آن

60روند ژنتیکی صفات رشد شامل وزن ) 21(همکاران 
ماهگی را براي گوسفند 6گی، وزن شیرگیري و وزن روز

گرم در سال و براي گوسفند 135و 92، 39ترتیب رحمانی به
.گرم در سال برآورد نمودند21و21، 202ترتیب اسیمی به

روند ژنتیکی وزن تولد و وزن) 22(شیري و همکاران 
گرم در سال 724و 7ترتیبشیرگیري گوسفند کردي را به

رويبررسییکدر) 5(همکارانوگیزاو.به نمودندمحاس
یکوزنژنتیکیروند2003تا1998هايسالطیمنز،نژاد

حسنی. نمودندمحاسبهتولدسالازايبهگرم495راسالگی
راشیرگیريوتولدوزنژنتیکیروند) 8(همکارانو

روندو55±1و7/0±06/0ترتیببهبلوچیگوسفندبراي
گرم3±9و4±1برابرترتیببهمذکورصفاتبرايرایپیفنوت
وتولدوزنژنتیکیروند) 2(همکارانودرستکارو سالدر

سالدرکیلوگرم0053/0و0055/0برابرراشیرگیريوزن
تولد،وزنمستقیمژنتیکیروند) 13(لطفی. نمودندبرآورد

چیبلوگوسفندبرايراماهگی6وزنوماهگی3وزن
رامادريژنتیکیروندوسالدرگرم21و4،46ترتیببه

سالدرگرم19و7ترتیببهماهگی3وزنوتولدوزنبراي
. نمودبرآورد

درتولیــديصـفات ژنتیکـی رونـد بررسـی ،کلـی طـور بـه 
ـ دهنـده نشـان وبـوده متنـوع بسـیار مختلـف زارشاتگ راتاث

درمختلـف، ژنتیکـی هـاي ظرفیـت ومحیطیشرایطمتفاوت
وبهبـود تحقیقـات عمـده ولـی ،باشـد مـی متفـاوت هـاي گله

. دادنـد نشانراهاگلهدرمتماديسالیانطیژنتیکیپیشرفت
واریـانس، )کـو (ياجـزا بـرآورد پـژوهش ایـن انجـام ازهدف

و فنــوتیپی،مــادريمســتقیم،ژنتیکــیرونــدهايوپارامترهــا
هــايبــرهدریســالگیــکتــاتولــدازرشــدصــفاتمحیطــی 

طـی رادامایـن نژاداصالحوضعیتبتوانتابود،بختیاريلري
.نمودارزیابیاخیر،دههدودرمتمادي،هايسال

)azar.rashedi2010@yahoo.com: نویسنده مسوول(، خوزستانرامین و منابع طبیعی دانشگاه کشاورزي ،دانشجوي دکتري-1
رامیندانشیار و استاد، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی -3و 2

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهرکرد ،استاد-4
20/10/93: تاریخ پذیرش10/7/91:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
اي و رکوردهـاي  این پژوهش با استفاده از اطالعات شجره

در 1389تـا  1368هـاي  آوري شده طـی سـال  وزن بدن جمع
بختیـاري واقـع در   نژاد گوسفند لريایستگاه پرورش و اصالح 

اطالعات شامل شـماره حیـوان،   . شهرستان شهرکرد انجام شد
پدر و مادر حیوان، سال زایش، جنس بره، تیپ تولد، سن مـادر  
هنگام زایش و رکوردهاي مربوط به صفات وزن بدن در سنین 

1آمار توصیفی صـفات مـورد مطالعـه در جـدول     . مختلف بود
محیطـی روي  هـاي سـازه ابتـدا اثـرات   . تنشان داده شده اس

1ت مورد بررسی با استفاده از رویـه مـدل خطـی عمـومی    صفا

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد ) SAS)20افزار آماري نرم
اثرات ثابت مورد مطالعه شامل اثر سال تولد، جنس بـره، تیـپ   

تیـپ و مـادر سنبین تولد، سن مادر هنگام زایش، اثر متقابل
اثـر متقابـل بـین    وبرهجنسومادرسناثر متقابل بین تولد،
عوامـل واریـانس تجزیهنتایجکهبودندبرهجنسوتولدتیپ

شـده دادهنشـان 2جـدول درصـفات ایـن بـر مؤثرمحیطی
کشـی، وزنهنگـام هابرهسنبودنمتفاوتبهتوجهبا. تـاس

. شـد گرفتـه نظـر درکمکـی متغیرکشیوزنهنگامبرهسن
افـزار نـرم وسیلهبهژنتیکیپارامترهايوواریانس) کو(جزايا

Wombat)16 (مـادري اثـرات بررسیمنظوربه. گردیدبرآورد
حیـوانی مـدل ششباواریانساياجزمطالعه،موردصفاتبر

ازحاصـل نتـایج اسـاس بروگردیدبرآوردمختلفمتغیرهتک
.)15(شدابانتخمناسبمدلنمایی،درستلگاریتمآزمون

eaZXby 1  ( 1مدل  )
ecZaZXby 21  ( 2مدل  )

emZaZXby 31  Cov (a, m) = 0 ( 3مدل )
emZaZXby 31  Cov (a, m) = Aσam ( 4مدل  )

emZcZaZXby 321  Cov (a, m) = 0 ( 5مدل  )
emZcZaZXby 321  Cov (a, m) = Aσam ( 6مدل  )

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

: X، بردار اثرات محیطی دائمی مادري: c، افزایشی مادري
ماتریس ضرایب که اثرات ثابت را به مشاهدات مربوط

Z:کند،می
1

ایب که اثرات ژنتیکی افزایشی ماتریس ضر
Zکند،مستقیم را به مشاهدات مربوط می

2
ماتریس ضرایب : 

که اثرات محیطی دائمی مادري را به مشاهدات مربوط 
Zکند،می

3
ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی :

بردار اثرات: eکند، مادري را به مشاهدات مربوط می
ژنتیکی افزایشی انس اثرکوواری: Cov(a,m)، ماندهباقی

.و مادريمستقیم
هايارزشمحاسبهازپسژنتیکی،روندبرآوردبراي
متولدهايداماصالحیارزشمیانگینصفت،هراصالحی

ترتیباینبه. شدمحاسبهصفتآنبرايسال،هردرشده
ارزشمیانگینکهآمددستبهعددیکسال،هرازايبه

حیوانات داراي ارزش دتعدا. بودسالآندرهاداماصالحی
سپس با استفاده از . اصالحی در هر سال نیز مشخص شد

، مقدار روندها SPSSافزار نرمWLS(2(رویه رگرسیون وزنی 
دار بودن روندها نیز با همین رویه به دست معنی. محاسبه شد

. گردیدمحاسبهصورتهمینبهنیزمادريژنتیکیروند. آمد
بدن در سنین وزنمیانگینفنوتیپی،روندمحاسبهبراي

ها در هر سال تعداد داموشدمحاسبهسالهردرمختلف،
با نیز فنوتیپیروندمشخص گردید و مانند روند ژنتیکی 

. ، محاسبه شدSPSSافزار رگرسیون وزنی  نرماستفاده از 
ارزشمیانگینتفاوتابتدامحیطی،روندآوردندستبهبراي

سپسوشدمحاسبهسالهردرفنوتیپیمیانگینازاصالحی
روندبرآوردبرايتولد،سالبرحاصلمقداروزنی تابعیتاز

اساسبرصفت،هربرايژنتیکیپیشرفت. گردیداستفاده
به. گردیدبرآوردسالهردرهاداماصالحیارزشمیانگین

برايجمعیتاصالحیارزشمیانگینتفاوتکهصورتاین
دورهابتدايدرآنمقدارازدورهانتهايدرصفتیک

).6(بودژنتیکیپیشرفتدهندهنشان

نتایج و بحث
هاي حداقل مربعات، خطاي استاندارد و آمار میانگین

نشان داده شده 1توصیفی صفات مورد بررسی در جدول 
.است

بختیاريلريهايبرهمختلفسنیندربدنوزنبرايتوصیفیآمارهايشاخصبرخی-1جدول 
Table 1. Some descriptive statistics for body weight at different ages in Lori-Bakhtiari lambs

)کیلوگرم(بیشینه )کیلوگرم(کمینه )درصد(ضریب تغییرات )کیلوگرم(میانگین تعداد صفات
7/7 2 1/12 94/4 ± 009/0 7721 وزن تولد
6/21 1/4 8/14 49/12 ± 03/0 6462 ماهگیوزن یک
6/47 10 4/14 63/28 ± 07/0 7275 وزن شیرگیري
9/63 5/19 1/13 94/40 ± 12/0 5745 ماهگی6وزن 
5/76 28 3/10 25/51 ± 16/0 3326 ماهگی9وزن 
2/82 34 7/9 03/56 ± 19/0 3088 وزن یکسالگی

1- General Linear Model (GLM) 2- Weighted least squares
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ات مورد عوامل محیطی، بر صفاثرگر بیان2جدول 
نشان داده شده 2گونه که در جدول همان. باشدمطالعه می

.است

بختیاريدر گوسفندان لري) کیلوگرم(میانگین حداقل مربعات صفات رشد - 2جدول 
Table 2. Least-squares means of growth traits (kg) in Lori-Bakhtiari sheep

وزن یکسالگی ماهگیوزن نه ماهگیوزن شش وزن شیرگیري ماهگیوزن یک وزن تولد صفت/اثر
19/0±03/56 16/0±25/51 11/0±94/40 07/0±63/28 03/0±49/12 01/0±94/4 میانگین کل

** ** ** ** ** ** سال تولد
** ** ** ** ** ** سن مادر

32/0±2/57 a 31/0±28/51 a 21/0±42/38 c 14/0±34/26 c 06/0±75/10 c 02/0±35/4 b 2
28/0±09/58 a 26/0±19/52 a 19/0±07/40 ab 13/0±57/27 b 06/0±86/11 b 02/0±74/4 a 3
29/0±07/59 a 26/0±8/52 a 18/0±57/40 a 13/0±08/28 a 06/0±17/12 b 02/0±88/4 a 4
27/0±41/59 a 25/0±24/53 a 18/0±47/40 a 14/0±37/28 a 06/0±19/12 a 02/0±91/4 a 5
34/0±2/59 a 32/0±16/53 a 22/0±69/40 a 16/0±16/28 a 07/0±13/12 ab 02/0±91/4 a 6
42/0±52/58 a 38/0±87/51 a 27/0±81/30 b 19/0±39/27 bc 09/0±65/11 c 03/0±89/4 a 7

** ** ** ** ** ** تیپ تولد
15/0±05/60 a 14/0±34/54 a a 09/0±31/42 08/0±55/30 a 04/0±49/13 a 01/0±29/5 a تک قلو
23/0±11/57 b 21/0±51/50 b 15/0±69/37 b 11/0±72/24 b 05/0±09/10 b 01/0±27/4 b دوقلو

** ** ** ** ** ** جنس بره
22/0±4/67 a 19/0±23/59 a 12/0±2/45 a 09/0±23/29 a 04/0±16/12 a 01/0±94/4 a نر
17/0±76/49 b 16/0±63/45 b 12/0±81/34 b 98/0±04/26 b 04/0±42/11 b 01/0±63/4 b ماده

ns ** ** ** ** ** تیپ تولد×جنس بره
ns ns ns ns ns ** تیپ تولد×سن مادر
ns ns ** * ** ns جنس بره×سن مادر

**118/0 **126/0 *262/0 **164/0 **212/0 ----- وزبه رمتغیر کمکی سن بره
ns ns ns 002/0 ** 003/0 ** ----- )2s(متغیرکمکیدرجه دوم
73/0 67/0 59/0 49/0 51/0 42/0 R2

72/9 3/10 14/13 39/14 81/14 13/12 %CV
که داراي حروف مشابه جز آنهاییر گروه، بههاي داخل همیانگین. دار بودن آماري استدهنده عدم معنینشانnsو 01/0و05/0داري در سطحترتیب بیانگر معنیبه: **و *

.دار دارنداز لحاظ آماري باهم اختالف معنیهستند

اثرات ثابت سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر 
بودند که با )P>01/0(دارهنگام زایش بر تمام صفات معنی

) 10(نگ و همکاران و جیا) 17(نتایج محمدي و همکاران 
برايتولدتیپوبرهجنسبین متقابلاثر. مطابقت داشت

وماهگیشششیرگیري،ماهگی،یکتولد،وزنصفات
براياما) P>01/0(بوددارمعنیباالییسطحدرماهگینه

تیپ و سن مادربین اثر متقابل .نبوددارمعنیسالگییکوزن
سن بین متقابلبود، اثر)P>01/0(دار تولد بر وزن تولد معنی

و وزن )P>01/0(هگیماجنس بره بر وزن یکو مادر
بدن،وزنمیزانبیشترین.دار بودمعنی) P>01/0(شیرگیري

شدهمتولدقلوتکصورتبهکهبودنريهايبرهبهمربوط
نرهايبرهبهنسبتشده،متولدقلوتکنرهايبره. بودند
دروبودهبیشتريوزنیمیانگینداراي،شدهمتولددوقلو
مادههايبرهبهنسبتقلوتکمادههايبرهنیزمادهجنس
وزنیتفاوتاین. بودندباالتريوزنداراي،شدهمتولددوقلو

داشت،وجودنیز) مادهونر(مختلفجنسدوهايبرهبیندر
بهنسبتمجموعدر) دوقلووقلوتک(نرهايبرهکهطوريبه

) 23(بانهوشکرالهی. بودندبیشتريوزندارايمادههايبره
کردندگزارشعربی،گوسفندرشدصفاتبرايپژوهشیدر
سامانهدرتفاوتعلتبهتواندمیتولدتیپ-جنساثرکه

مربوطصفاتهايژنجایگاهبودنموجودامکاناندوکرینی،
برايدوقلوهابینرقابتجنسی،هايکروموزومرويرشدبه

برايوهادوقلبینرقابتآبستنی،دورهدررحمیفضاياشغال
مقایسهدرمادريهايتواناییدیگروتولدازبعدشیرمصرف

. باشدتأثیرگذاررشدصفاتبرشده،متولدقلوتکهايبرهبا
بهتواندمیکهنبوددارمعنیسالگییکوزنصفتدراثراین

وجود مادربهبرهوابستگیسناینباشد که درعلتاین 
صفتبرايفقطتولدتیپو ادرمسنمتقابل بیناثر. ندارد
موردصفاتدیگربرايو) P>01/0(بوددارمعنیتولدوزن

حداقلمیانگیننتایج. نبوددارمعنیآمارينظرازمطالعه
شدهمتولدقلوتکهايبرهکهدادنشاناثراینبرايمربعات

تولدوزنمجموعدرساله،هفتوششپنج،چهار،مادراناز
بهمربوطتولد،وزنکمترین. داشتندبقیهبهبتنسبیشتري

جعفراوغلی. بودسالهدوهايمیشازشدهمتولددوقلوهايبره
متولددوقلووقلوتکهايبرهتولدوزنتفاوت) 9(همکارانو

میزانبودنناکافیورحمداخلمحیطیشرایطبهراشده
آبستنیهدورطولدردوقلوهابرايرسدستدرغذاییمواد

بینکهنمودندگزارش) 23(بانهوشکرالهی. نمودندعنوان
وجودمستقیميرابطهزایشهنگاممادرسنوبرهتولدوزن
محیطیابد،افزایشمیشسنچههرکهصورتاینبه؛دارد

برهتولدوزنبهبودسببوآمدهوجودبهبهتريرحمی
سنبینمتقابلراثکهدهندمینشانموجودنتایج. شودمی

ماهگیششوماهگییکوزنصفاتبرايبرهجنسو مادر
سطحدرشیرگیريوزنبراي،)P>01/0(سطحدر
)05/0<P (ماهگینهتولد،وزنصفاتبرايوبودهدارمعنی
بهنتایجاساسبر. نبوددارمعنیآمارينظرازسالگییکو

ششوپنجچهار،مادرانازشدهمتولدنرهايبرهآمده،دست
وزنصفاتبرايوزنیمیانگینبیشتریندارايساله،
. بودندماهگیششوزنوشیرگیريوزنماهگی،یک
هايبرهبهمربوطصفات،اینبرايوزنیمیانگینترینکم

توانمیراامرایندلیل. بودسالهدومادرانازشدهمتولدماده
اثروجنسیيهاهورمونکهکردبیانصورتاینبه
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جنسدودردراز،هاياستخوانرشدبرهاآنمحدودکننده
جنسدوهايبرهمتفاوترشدسببوباشدمیمتفاوت
رويايمطالعهدر) 23(بانهوشکرالهی). 12(شودمیمختلف
میزانبرمیشسنافزایشکهکردندبیانعربی،گوسفند

تغذیهبرايکافیرشیوجوددلیلبهوبودهمؤثرتولیديشیر
افزایشوگرفتهقرارتأثیرتحتتولدازبعدهايوزنبره،
ارامترهاي پواریانس و )کو(نتایج برآورد اجزاي .یابندمی

نشان داده 3ژنتیکی و محیطی صفات مورد بررسی  در جدول 
پذیري مستقیم به دست آمده براي مقدار وراثت. شده است

ماهگی، اهگی، شیرگیري، ششمصفات اوزان تولد، یک
، 32/0±03/0سالگی به ترتیب برابر  ماهگی و یکنه

و 04/0±29/0، 03/0±2/0، 02/0±13/0، 02/0±09/0
پذیري مادري براي مقدار وراثت. بوده است04/0±36/0

ماهگی و شیرگیري به ترتیب برابر صفات اوزان تولد، یک
.بود07/0±02/0و 02/0±1/0، 02/0±14/0

،، با افزایش سن)3جدول (با توجه به نتایج به دست آمده 
تواند پذیري مادري کاهش یافت که این امر میمیزان وراثت

ي پذیروراثت. ناشی از کاهش وابستگی بره به مادر باشد
ال ن تولد با نتایج به دست آمده از سويبرآورد شده براي وز

راي دست آمده بپذیري بهوراثت. مطابقت داشت)1(شورپی 
وردي و همکاران ماهگی با نتایج امامماهگی و ششوزن یک

براي گوسفند قره گل و براي وزن شیرگیري با نتایج ) 3(
براي گوسفند مغانی مطابقت ) 4(زاده و اردالن حسینقوي

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اثرات .داشت
ژنتیکی و محیطی مادري روي صفت وزن تولد مهم و 

آبستنی، جنین به طور کامل چون در دوره. دار هستندمعنی
تأثیر تغذیه مادر قرار وابسته به مادر بوده و تغذیه جنین تحت 

مادر در رشد و نمو جنین چنین محیط رحمدارد و هم
.شودافزایش یا کاهش وزن تولد بره میسببگذار بوده و تأثیر

پذیري مستقیم براي وزن نههمچنین میزان برآورد وراثت
موالیی مقبلی و ماهگی با مقدار به دست آمده از سوي

مدل مناسب به . براي بز رائینی یکسان بود) 18(همکاران 
نمایی، براي نسبت لگاریتم درستدست آمده بر اساس آزمون

بود که 5ماهگی و شیرگیري، مدل صفات وزن تولد، یک
هاي ابتدایی زندگی بیشتر توان دریافت این گوسفند، در ماهمی

مدل . هاي دیگر تحت تأثیر عوامل مادري قرار دارداز زمان
9هاي و براي وزن2ماهگی، مدل 6مناسب براي وزن 

دهد اثرات بود که نشان می1مدل سالگی ماهگی و یک
ماهگی به 12و 9ژنتیکی و محیطی دائمی مادري در سنین 

نتایج . باشنددلیل کاهش وابستگی بره به مادر کم اهمیت می
ت تأثیر ماهگی تح3و 1این آزمایش نشان داد که وزن تولد، 

ها اهمیت اثرات مادري بر رشد بره.عوامل مادري قرار دارند
در واقع اثرات مادري ناشی از توانایی مادر . ده استشناخته ش

با ).9(نتاج و دیگر رفتارهاي مادري است در تولید شیر براي 
پذیري مستقیم در توجه به نتایج به دست آمده مقدار وراثت
دلیل این تغییرات . سنین مختلف داراي تغییرات نامنظم بود

افزایش سن به توان اینگونه بیان کرد که با نامنظم را می
موازات افزایش مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی، مقدار 
واریانس فنوتیپی نیز افزایش یافته ولی تنوع محیطی زیاد بوده 

پذیري در سنین مختلف شده که در و مانع ثابت ماندن وراثت
پذیري نتیجه این تغییرات محیطی نامنظم حاکم بر گله، وراثت

مدل مناسب . ت نامنظم داشتمختلف دام، تغییرادر سنین
ماهگی و وزن یکسالگی، 9انتخاب شده براي صفات وزن 

بود که در این مدل فقط اثرات ژنتیکی خود دام اثر 1مدل 
در ،بیشتر بودهمقدار واریانس ژنتیکی افزایشی دارند و بنابراین

افزایش مقدار سببکه واریانس فنوتیپی ثابت است، که حالی
. این صفات شدپذیري در وراثت

)ناسبمنتایج مدل (واریانس و پارامترهاي ژنتیکی و محیطی صفات رشد در گوسفند لري بختیاري)کو(اجزايبرآورد - 3جدول 
Table 3. Estimation of covariance component and genetic and environmental parameters for growth traits in Lori-

Bakhtiari sheep (results of fit model)
c2 h2

m h2
a σ2

p σ2
pe σ2

e σ2
m σ2

a مدل صفت
05/0 ± 02/0 14/0 ± 023/0 32/0 ± 03/0 39/0 02/0 19/0 05/0 13/0 5 وزن تولد
12/0 ± 02/0 1/0 ± 023/0 09/0 ± 02/0 52/3 42/0 43/2 35/0 31/0 5 ماهگی1وزن 
08/0 ± 02/0 07/0 ± 02/0 13/0 ± 02/0 53/17 46/1 44/12 28/1 36/2 5 وزن شیرگیري
06/0 ± 01/0  --- 2/0 ± 03/0 07/32 86/1 7/23  --- 51/6 2 ماهگی6وزن 

---  --- 29/0 ± 04/0 84/29 --- 28/21  --- 55/8 1 ماهگی9وزن 
---  --- 36/0 ± 04/0 32/34 --- 25/21  --- 07/12 1 وزن یکسالگی

σ2
a : ،واریانس ژنتیکی افزایشی دامσ2

m :تیکی افزایشی مادر، واریانس ژنσ2
e : ،واریانس باقیماندهσ2

pe : ،واریانس محیطی دائمی مادريσ2
p :،واریانس فنوتیپیh2

a :پذیري وراثت
h2مستقیم دام، 

m :پذیري مستقیم مادري، وراثتc2 :نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از محیط دائمی مادر است.

قیم دام، روند ژنتیکی نتایج برآورد روند ژنتیکی مست
مستقیم مادري، روند فنوتیپی و میزان پیشرفت ژنتیکی براي 

1شکل. شان داده شده استن4صفات مورد مطالعه در جدول 
دهنده میزان روند ژنتیکی مستقیم دام براي صفات قبل نشان

میزان روند 2شکلاست و ) ماهگی3و 1تولد، (از شیرگیري 
) ماهگی12و 9، 6(عد از شیرگیري ژنتیکی را براي صفات ب

و 4با توجه به جدول .دهددر گله مورد مطالعه نشان می
، میزان روند ژنتیکی مستقیم براي اوزان 2و 1هايشکل

ماهگی، شیرگیري، شش ماهگی، نه ماهگی و تولد، یک
، 158±8، 77±4، 18±5/1، 12±1سالگی به ترتیب برابریک

روند ژنتیکی مستقیم صفات . دمحاسبه ش201±10و 9±183
براي تمام دهد که میزان پیشرفتمورد بررسی نشان می

باشد، به طوري که این مقادیر در صفات در حد مطلوبی می
ها در انتخاب دام.باشنددار میمعنی) P>01/0(سطح باالیی 

گیرد، ها انجام میاین ایستگاه، با توجه به ارزش اصالحی آن
هاي داراي ارزش ها و قوچهر سال میشبدین صورت که در

هاي شوند، و دامگیري انتخاب میاصالحی باالتر براي جفت
تر انتخاب هاي داراي ارزش اصالحی پایینحذفی از بین دام
یکی از دالیل عمده روند ژنتیکی . گردندشده و حذف می

. ها در این ایستگاه استمطلوب در این گله، نحوه انتخاب دام
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10بهمربوطاطالعاتازاستفادهبا) 14(ا و همکاران ماتیک
ژنتیکیروندبررسیبه،سابیگوسفنددررشدصفاتسال
متوسطکهدادنشانپژوهشایننتایج. پرداختندصفاتاین

یافتهافزایشمختلفسالیانطیصفاتتماماصالحیارزش
وهانفورد. داردمطابقتپژوهشایننتایجباکهاست

درراشیرگیريوتولداوزانژنتیکیروند) 7(کارانهم
گزارشودادندقراربررسیموردرامبویهنژادگوسفندان

9حدوددرشیرگیريوزناصالحیارزشمتوسطکهنمودند
رونداینکهیافتافزایشساله48دورهیکدرکیلوگرم
.دباشمیمشابهمطالعهایندرآمدهدستبهروندباافزایشی

، 22±4میزان روند فنوتیپی براي صفات مذکور به ترتیب برابر 
گرم در 270±99و 95±310، 74±349، 61±230، 16±110

روند فنوتیپی براي تمام صفات ). 4جدول (سال برآورد شد 
. دار بودمعنی) P>01/0(مورد مطالعه مثبت و در سطح باالیی 

توان به را میمثبت بودن روند فنوتیپی در این گله گوسفند 
هاي مورد بررسی و مدیریت قوي این ایستگاه طی سال

جیره بندي . شرایط محیطی بهینه حاکم بر این گله نسبت داد
ها از دیگر علل مطلوب بودن روند متناسب با شرایط دام

میزان 4با توجه به جدول . باشدفنوتیپی در این گله می
. باشدل توجه میسال در این گله قاب21پیشرفت ژنتیکی طی 

روند ژنتیکی مادري با توجه به مدل مناسب به دست آمده 
براي هر صفت، فقط براي صفات رشد قبل از شیرگیري 

مقدار روند ژنتیکی ). 3شکلو 4جدول (محاسبه گردید 

مادري براي صفات وزن تولد، یک ماهگی و شیرگیري به 
. شدندگرم در سال برآورد27±8/1و 13±5/1، 3±5/0ترتیب 

این امر گویاي نقش بسیار مهم مادر در بروز صفات مربوط به 
باشد و بختیاري میمراحل اولیه زندگی در گوسفند لري

دهنده وابستگی بیشتر بره به مادر تا زمان شیرگیري نشان
تدریج نقش است، بعد از شیرگیري، بره از مادر جدا شده و به

پیشرفت ژنتیکی . رددگعوامل مادري در زندگی بره کمتر می
در مقایسه با ) ماهگی6،12، 9(صفات بعد از شیرگیري 
افزایش بیشتري ) ماهگی3و 1تولد (صفات قبل از شیرگیري 

اي بعد از مناسب بودن شرایط تغذیهًحتماالًًًا. را نشان می دهد
شیرگیري و همچنین مساعد بودن شرایط آب و هوایی و 

این صفات، در بیشتر بودن مرتعی در زمان رکورد برداري
در این گله از تولد تا . ها مؤثر بوده استپیشرفت ژنتیکی آن

باشد که سالگی پیشرفت ژنتیکی منظم و رو به باال مییک
ورد اجرا ـهاي انتخابی مدلیل هدفمند بودن برنامهتواند بهمی

هاي که پیشرفت ژنتیکی در گلهبه دلیل این. در این گله باشد
گوسفند وابسته به اهداف انتخاب از پیش تعیین شده، مختلف 

معیارهاي انتخاب متناسب با آن اهداف، شرایط محیطی و 
ها در کلیدي مؤثر در پیشرفت ژنتیکی گلههايسازه

صحت انتخاب، هاي متفاوت از قبیل تنوع ژنتیکی،محیط
توان انتظار داشت باشد، نمیفاصله نسل و شدت انتخاب می

ي هاپیشرفت ژنتیکی براي صفات، در گلههاي که برآورد
).19(مختلف مطابقت داشته باشند 

)درسالگرم(بختیاريهاي لريبرهدررشد و فنوتیپی صفات ، مادريژنتیکی مستقیمروندبرآورد-4جدول 
Table 4. Estimation of direct, maternal genetic and phenotypic trend in Lori-Bakhtiari lamb (gr per year)
پیشرفت ژنتیکی IT R2 PHT R2 MGT R2 AGT صفت

306 4±**11 55/0 5±**24 66/0 1±**3 81/0 1±**12 وزن تولد
358 18±**104 73/0 17±**113 78/0 2±**12 88/0 2±**18 ماهگییکوزن 
1734 61±**194 48/0 63±**272 91/0 2±**28 93/0 4±**78 وزن شیرگیري
3243 74±**186 53/0 76±**349  ---  --- 96/0 8±**163 ماهگی6وزن 
3403 104±104 ns 3/0 101±**288  ---  --- 95/0 10±**183 وزن نه ماهگی
3630 1±6 ns 19/0 99±**211  ---  --- 95/0 11±**205 وزن یکسالگی

روند :PHTژنتیکی مادري، درون: MGTروند ژنتیکی دام، : AGT، ضریب تبیین: R2،بودن آماريدار دهنده عدم معنینشان: ns، 01/0داري در سطح نشان دهنده معنی: **
روند محیطی: ITفنوتیپی، 

بختیاريهاي لريشیرگیري در برهروند ژنتیکی مستقیم صفات رشد قبل از-1شکل
Picture 1.  Direct genetic trend of growth traits at pre-weaning in Lori-Bakhtiari lambs
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بختیاريهاي لريروند ژنتیکی مستقیم صفات بعد از شیرگیري در بره-2شکل
Picture 2. Direct genetic trend of growth traits at post-weaning in Lori-Bakhtiari lambs

بختیاريهاي لريروند ژنتیکی مادري براي صفات قبل از  شیرگیري در بره-3شکل
Picture 3.  Maternal genetic trend of growth traits at pre-weaning in Lori-Bakhtiari lambs
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Genetic and Phenotypic Analyses of Body Weight Traits for Lori-Bakhtiari Lambs at
Different Ages

Azar Rashedi Dehsahraei1, Jamal Fayazi2, Mohammad Taghi Beige Nasiri3

and Mahmoud Vatankhah4

Abstract
The aim of present study was to estimate genetic and phenotypic trends for body weight traits at

some ages in Lori-Bakhtiari lambs. In this study a total of 7721 records on birth weight, 6462
records of one month weight, 7275 records of weaning weight 5745 records of 6 month weight,
3326 records of 9 month weight and 3088 records of 12 month weight of Lori-Bakhtiari sheep was
used to reveal the genetic and phenotypic trend of growth traits. The data was collected in
Shahrekord sheep breeding station during 1989-2010. The SAS statistical software was used to
evaluate the effect of environmental factors. Wombat software was employed to estimate genetic
parameters and animals breeding value. Environmental factors, like birth year, sex, birth type and
the age of mother were significant factors as fixed effects (P<0.01). Estimation of direct genetic
trend for birth weight, one-month weight, weaning weight, 6 month weight, 9 month weight and 12
month weight were as 12±1, 18±2,78±4, 163±8, 183±10 and 205±11 gr per year, respectively and
were statistically significant (P<0.01). The phenotypic trend for considered traits was estimated
respectively 24±5, 113±17, 272±63, 349±76, 288±10 and 211±99 gr per year and were statistically
significant (P<0.01). Estimation of maternal genetic trend for birth weight, one-month weight and
weaning weight were as 3±1, 12±2 and 28±2 gr per year, respectively and were statistically
significant (P<0.01).

Keywords: Body Weight, Breeding Value, Genetic Trend, Lori-Bakhtiari Sheep
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