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چکیده
هدف :در این تحقیق از اطالعات وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،وزن شش ماهگی و نه ماهگی مربوط به تعداد  7363رأس
گوسفند نژاد لری برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد استفاده گردید .زمینه مطالعاتی :این رکوردها
مربوط به گلههای عشایری بوده و بین سالهای  1380تا  1389توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان جمع-
آوری گردیده است .روش کار :اجزای (کو)واریانس ،پارامترهای ژنتیکی و ارزشهای اصالحی صفات رشد با استفاده از
روش حداکثر درست نمائی محدود شده و بر اساس مدل دام تک صفتی به وسیله نرمافزار  DFREMLبرآورد گردید.
نتایج :بیشترین و کمترین وراثتپذیری مستقیم برآورد شده به ترتیب مربوط به وزن تولد ( )0/33و وزن شش ماهگی
( )0/052بود .روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد مطالعه به ترتیب بر اساس تابعیت وزنی میانگین ارزش اصالحی و
تابعیت وزنی میانگین فنوتیپی دامها بر اساس سال تولد با استفاده از نرم افزار  SPSSبرآورد گردید .روند ژنتیکی
مستقیم وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،وزن شش و نه ماهگی به ترتیب  48±8 ،73±5 ،13±2و  242±21گرم در سال
برآورد گردید .روند فنوتیپی برای این صفات به ترتیب  129±94 ،185±98 ،242±74 ،38±12گرم در سال برآورد
گردید .پیشرفت ژنتیکی مستقیم و مادری صفات مورد بررسی پس از  10سال به ترتیب  161/42و  571/99 ،52/40و
 466/14 ،140/39و  140/71گرم و پیشرفت ژنتیکی مستقیم صفت وزن نه ماهگی  469/59گرم برآورد شد .نتیجهگیری
نهایی :در این پژوهش روند ژنتیکی صفات رشد مثبت ولی اندک بود .با توجه به اینکه باالترین وراثتپذیری مستقیم و
مادری برآورد شده مربوط به وزن تولد بود ،این صفت میتواند در برنامههای اصالح نژادی مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :روند ژنتیکی و فنوتیپی ،صفات رشد ،گوسفند لری.

مقدمه

موجود در یک نژاد بومی که طی مدت طوالنی و در

بهرهبرداری صحیح از جمعیت گوسفندان بومی مستلزم

جریان انتخاب طبیعی توانستهاند حضور خود را در

شناسایی آنها از نظر استعدادهای تولیدی ،تولیدمثلی و

جامعه حفظ نمایند ،بسیار با ارزش هستند (بحرینی

خصوصیات نژادی است (بوردون  .)1997ژنهای

بهزادی و همکاران  .)2007لذا جهت افزایش تولید باید
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اقدامات الزم برای اصالح نژادهای بومی در کنار بهبود

نمودند .رشیدی و آخشی ( )2008روند ژنتیکی وزن

شرایط بهداشتی و تغذیهای آنها صورت گیرد (بحرینی

تولد ،از شیرگیری و شش ماهگی را برای نژاد کردی به

بهزادی و همکاران  .)2007یکی از مهمترین نژادهای

ترتیب  106±53 ،20±9و  142±64گرم در سال برآورد

گوسفند بومی در ایران ،نژاد لری است .محل اصلی

کردند .با وجود اینکه نژادهای مختلف گوسفند در ایران

پرورش گوسفند لری ،استان لرستان است ولی در

مورد توجه اصالحگران قرار گرفته و اطالعات مناسبی

استانهای مجاور نیز پرورش داده میشود .گوسفند

جهت اصالح نژاد آنها در اختیار پژوهشگران است ،از

نژاد لری دارای بدن قوی و عضالنی میباشد و تولید

گوسفند لری اطالعات چندانی موجود نمیباشد .گوسفند

آن در شرایط پرورش روستایی و عشایری مناسب

لری نقش بسیار مهمی را در اقتصاد خانوادههای

است .این نژاد برای پرواربندی بسیار مناسب میباشد

عشایری و روستائیان منطقه ایفا میکند .همچنین این

(خالداری  .)1384افزایش تولید و بازدهی در حیوانات،

نژاد دارای ویژگیهای مناسب و سازگاری باال با

از طریق بهبود شرایط محیطی و ساختار ژنتیکی گله

شرایط دشوار محیطی است ،با این وجود کار اصالح

میسر میگردد .به منظور تغییر ترکیب ژنتیکی گلهها

نژادی چندانی در ارتباط با این نژاد صورت نگرفته

معموالً از انتخاب ژنتیکی استفاده میشود که منجر به

است .هدف از این پژوهش بررسی روند ژنتیکی و

تغییر میانگین گله خواهد شد (کواک و همکاران .)1990

فنوتیپی صفات وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،شش و نه

موفقیت برنامههای اصالح نژادی به وسیله اندازهگیری

ماهگی مربوط به این نژاد در یک دوره ده ساله بود.

میزان تغییرات ارزش اصالحی صفات تحت انتخاب بیان
میگردد .پیش بینی صحیح ارزش اصالحی والدین نسل

مواد و روشها

آینده یکی از بهترین ابزارهای موجود برای بیشینه

گلههای مورد بررسی در این تحقیق متعلق به عشایر

کردن پاسخ در برنامههای انتخاب است (جاردو و

کوچنشین استان لرستان بودند .این دامها بخشی از

همکاران  .)1994تعیین روند ژنتیکی مهمترین عامل در

سال را در نواحی سردسیر شمال استان لرستان

ارزیابی بازدهی طرحهای اصالح نژاد بوده و اطالعات

(عرض جغرافیایی  )1147/8و مابقی سال را در نواحی

ضروری جهت توسعه برنامههای کارآمدتر در آینده را

گرمسیری جنوب استان (عرض جغرافیایی )713/45

برای اصالحگران مهیا مینماید (وطن خواه .)1383

قرار دارند .تغذیه دامها همواره وابسته به مرتع میباشد

بسیاری از پژوهشگران روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات

و تنها در صورت نامساعد بودن شرایط محیطی ،تغذیه

رشد را مورد بررسی قرار دادهاند و پیشرفت ژنتیکی

به صورت دستی انجام میشود .دادههایی که در این

این صفات را برای نژادهای مختلف برآورد نمودهاند.

پژوهش مورد استفاده قرار گرفت توسط سازمان جهاد

شات و منصور ( )2004روند ژنتیکی صفات رشد را در

کشاورزی استان لرستان طی سالهای  1380تا 1389

 120 ،60و  180روزگی به ترتیب  92 ،38و  135گرم

جمعآوری

اجزای

در سال در نژاد رحمانی و  21 ،20و  21گرم در سال

(کو)واریانس ،پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و

در نژاد اوسیمی برآورد نمودند .سرگلزائی و ادریس

فنوتیپی صفات رشد از  7363رکورد مربوط به صفات

( )1380روند ژنتیکی صفات وزن تولد ،وزن شیرگیری

وزن تولد ( 7054 ،)BWرکورد مربوط به وزن از

و شش ماهگی برههای نژاد لری بختیاری را به ترتیب

شیرگیری ( 6765 ،)WWرکورد مربوط به وزن شش

 34/6 ،21/8 ،12/7گرم در سال و روند فنوتیپی آنها را

ماهگی ( )6MWو  5490رکورد مربوط به وزن نه

به ترتیب  -352/6 ،-422/2 ،13/8گرم در سال گزارش

ماهگی ( )9MWاستفاده گردید .تعداد رکورد ،میانگین

شده

است.

برای

برآورد
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حداقل مربعات ،انحراف معیار و ضریب تغییرات برای

که به دلیل معنی دار نبودن اثر آن بر صفات رشد از

صفات مورد بررسی در جدول شماره  1نشان داده

مدل آماری حذف شد .معنی دار نبودن اثر این عامل بر

شده است .در ابتدا این دادهها با استفاده از نرم-

صفات مورد بررسی به دلیل تأثیر یکسان نوسانات

افزارهای اکسل و فاکسپرو ( 3هنتزن  )1995مورد

محیطی در مناطق مبدا و مقصد حرکت دامها ،و به

ویرایش قرار گرفتند .برای بررسی نرمال بودن دادهها

وجود آمدن یک کواریانس محیطی بین این گلهها قابل

univariate

انتظار بود .آنالیز ژنتیکی اطالعات بر اساس روش

استفاده گردید .آماده سازی فایل شجره با استفاده از

حداکثر درستنمائی محدود شده و با استفاده از نرم-

نرم افزار ( Pedigreeسرگلزایی و همکاران )2006

افزار ( DFREML 3.1مایر  )1997انجام شد .این نرمافزار

صورت گرفت .محتویات فایل دادهها بر حسب مدل

مجموعهای از برنامههای برآورد اجزاء واریانس و

برازش و نوع آنالیز متفاوت است .اثرات ثابت در فایل

کواریانس ژنتیکی صفات با روش حداکثر درستنمائی

اطالعات شامل اثرات مربوط به جنس بره ،تیپ تولد

محدود شده ( )REMLو با استفاده از مدل خطی مختلط

(شامل تک قلو ،دوقلو ،سه قلو و بیشتر) ،سال تولد و

است .در این نرمافزار فرض میشود که دادهها دارای

سن مادر در هنگام زایش بر حسب سال بود .عالوه بر

توزیع نرمال چند متغیره هستند (مایر .)2006

از نرمافزار  SAS( SASانستیتو  )2004رویه

عوامل ذکر شده ،اثر گله نیز در مدل آماری قرار گرفته
جدول  -1تعداد ،میانگین ( ±انحراف معیار) و ضریب تغییرات صفات مورد بررسی در گوسفند لری.
Table 1- The number, mean (± SD) and coefficient of variation studied traits in Lori sheep

صفت

عالئم اختصاری

تعداد رکورد

میانگین ( ±( )kgانحراف معیار)

ضریب تغییرات (درصد)

Trait

Abbreviation
signs

Number of
records

Mean (kg) (±standard
)deviation

Coefficient of
)variation (percent

BW

7363

3.48±0.57

16.38

WW

7054

21.32±2.39

11.22

6MW

6765

36.26±6.19

17.08

9MW

5490

40.44±7.56

18.69

وزن تولد
Birth weight
وزن از شیرگیری
Weaning weight
وزن شش ماهگی
Six month weight
وزن نه ماهگی
Nine month weight

شش مدل آماری این نرمافزار با و بدون در نظر گرفتن

برآورد گردید .شش مدلی که در این نرمافزار مورد

اثرات مادری شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و

بررسی قرار گرفت به صورت زیر میباشد (مایر :)2006

اثرات محیطی دائمی مادری در مدل ،مورد برازش قرار
گرفت و برای هر صفت اجزاء (کو)واریانس ،پارامترهای
ژنتیکی و ارزش اصالحی با استفاده از مناسبترین مدل

مدل یک

Y= Xb + Z1a + e

مدل دو

Y= Xb + Z1a + Z2c + e

مدل سه

Y= Xb + Z1a + Z3m + e

مدل چهار

Y= Xb + Z1a + Z3m + e
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مدل پنج

Y = Xb + Z1a + Z2c + Z3m + e

درستنمائی به دست آمده از مدلهای مختلف برای

مدل شش

Y = Xb + Z1a + Z2c + Z3m + e

صفات مورد بررسی در جدول  2نشان داده شده است.

در این مدلها  =Yبردار هر یک از مشاهدات =b ،بردار

در این جدول لگاریتم درستنمائی مدل منتخب برای هر

اثرات ثابت =a ،بردار اثرات ژنتیکی مستقیم =m ،بردار

صفت با قلم برجسته نشان داده شده است .با استفاده از

اثرات ژنتیکی افزایشی مادری =c ،بردار اثرات محیطی

تفاوت لگاریتم درستنمائی مدل مبنا و سایر مدلها

دائمی مادری = X ،ماتریس ضرایب که اثرات ثابت را به

مقادیر عددی حاصل شده که با نماد  2 نشان داده می-

مشاهدات مربوط میکند =Z1 ،ماتریس ضرایب که اثرات

شود .مقدار  2 برای بررسی معنیدار بودن تفاوت بین

ژنتیکی افزایشی مستقیم را به مشاهدات مربوط میکند،

مدلها در سطح آماری  5درصد از رابطه زیر محاسبه

 =Z2ماتریس ضرایب که اثرات محیطی دائمی مادری را

میشود (سیمن و همکاران :)1996

به مشاهدات مربوط میکند =Z3 ،ماتریس ضرایب که

(لگاریتم درستنمائی مدل مورد نظر –لگاریتم درستنمائی

اثرات ژنتیکی افزایشی مادری را به مشاهدات مربوط

مدل مبنا) 2 = -2

میکند و  =eبردار اثرات خطا است .در مدلهای  4و 6

این تفاوت در مورد کلیه صفات و مدلها محاسبه شده و

کوواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری

با مقادیر ارائه شده در جداول توزیع  2 مقایسه گردید.

در نظر گرفته میشود ( (Cov (a, m)= Aơamولی در مدل-

مدلی که در هر حالت بیشترین مقدار لگاریتم درست-

های  3و  5این کوواریانس در نظر گرفته نمیشود .برای

نمائی را داشته باشد مناسبترین مدل است ،ولی در

تعیین مناسبترین مدل آماری برای برآورد پارامترها و

صورتی بر سایر مدلها از نظر آماری برتری دارد که

اجزای مورد نظر ،از آزمون نسبت درستنمائی استفاده

آزمون  2 آن معنیدار باشد (سیمن و همکاران .)1996

شد .در این آزمون مدلی که بیشترین لگاریتم درست-
نمائی را دارد به عنوان مدل مبنا انتخاب میشود .لگاریتم

جدول  -2لگاریتم درستنمائی شش مدل آماری مختلف برای صفات رشد در گوسفند نژاد لری
Table 2- The log-likelihood of six different statistical model for growth traits in Lori sheep

مدل

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

Model

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

صفات
Traits
BW
WW
6MW
9MW
 :BWوزن

2899.27
2897.89
2893.04
2891.99
2861.17
2764.27
-8281.76
-8281.78
-8282.20
-8282.34
-8288.17
-8305.28
-17259.96
-17260.72
-17260.75
-17261.23
-17262.97
-17263.23
-15934.46
-15934.06
-15934.35
-15934.36
-15934.07
-15934.7
تولد :WW ،وزن ازشیرگیری :6MW ،وزن شش ماهگی :9MW ،وزن نه ماهگی .مدل منتخب برای هر صفت با قلم

برجسته نشان داده شده است.
BW: birth weight, WW: weaning weight, 6MW: weight at six months age, 9MW: weight at nine months
age. The selected model for each trait is highlighted.

با استفاده از اجزای (کو)واریانسی که توسط مدل

هر سال برآورد شد .سپس از تابعیت وزنی میانگین

منتخب ارائه شده بود ،میانگین ارزش اصالحی دامها در

ارزش اصالحی بر سال تولد برای تخمین روند ژنتیکی
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صفات رشد در بازهی زمانی مورد نظر استفاده شد.

نتایج و بحث

برای این منظور تعداد دامها در هر سال به همراه

در این پژوهش با استفاده از آزمون نسبت درستنمائی،

میانگین ارزش اصالحی و سال مورد بررسی با استفاده

مدل  5به عنوان مدل مناسب برای وزن تولد انتخاب شد.

از رویه رگرسیونی  WLSو با به کارگیری نرم افزار

این مدل شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم دام ،اثرات

 SPSSمورد پردازش قرار گرفت و میزان روند ژنتیکی

ژنتیکی مادری و اثرات محیطی دائمی مادری بدون در

مستقیم و مادری محاسبه شد .برای محاسبه روند

نظر گرفتن کوواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی

فنوتیپی هر صفت ،تعداد دامها در هر سال به همراه

مستقیم و مادری میباشد .بر اساس این مدل مقدار

میانگین فنوتیپی و سال مورد بررسی با استفاده از رویه

وراثتپذیری مستقیم و مادری صفت وزن تولد به ترتیب

 WLSمورد پردازش قرار گرفت .معنیداری روند صفات

 0/33و  0/14برآورد گردید .وراثتپذیری مستقیم

مورد بررسی با استفاده از این رویه مشخص شد و

برآورد شده در این تحقیق در محدودة برآوردهای

برای هر کدام از روندهای برآورد شده ضریب تبیین

گزارش شده توسط وطن خواه و طالبی ( )2008در نژاد

مربوطه برآورد گردید .برای برآورد پیشرفت ژنتیکی

لری بختیاری ( )0/31و طریق و همکاران ( )2010در نژاد

صفات مورد بررسی ،تفاوت میانگین ارزش اصالحی

منقالی ( )0/39بود.

صفات در انتهای دوره از مقدار آن در ابتدای دوره،
محاسبه شد (هانفورد و همکاران .)2003
جدول  -3وراثتپذیری ،روند ژنتیکی مستقیم و مادری ،روند فنوتیپی( ±خطای معیار) ،ضریب تبیین و پیشرفت ژنتیکی
صفات رشد در گوسفند لری
Table 3- heritability, the direct and maternal genetic trend, phenotypic trend (± standard error), coefficient of
determination and genetic progress of growth traits in Lori sheep

صفت

h2

روند ژنتیکی مستقیم

R2

روند ژنتیکی مادری

R2

روند فنوتیپی

R2

Phenotypic
Maternal genetic
Direct genetic
Trait
trend
trend
trend
BW
0.56
*38±12
0.82
**6±1
0.89
**13±2
0.33
*
**
WW
0.58
242±74
0.97
17±1
0.97
**73±5
0.11
0.31
185±98 ns
0.96
**16±1
0.86
**48±8
0.052 6MW
ns
**
0.20
129±94
0.95
242±21
0.06 9MW
 :BWوزن تولد :WW ،وزن شیرگیری :6WM ،وزن شش ماهگی و  9WMوزن نه ماهگی :h2 .وراثتپذیری،

پیشرفت ژنتیکی
Genetic
advance
161.42
571.99
466.14
469.59
 R2ضریب تبیین.

**معنیدار در سطح * ،0/01معنیدار در سطح  ns ،0/05نامعنیدار .واحد اندازهگیری روند ژنتیکی مستقیم و مادری ،روند فنوتیپی
و پیشرفت ژنتیکی گرم میباشد.
BW: birth weight, WW: weaning weight, 6WM: weight at six months age and 9WM: weight at nine months
age. h2: heritability, R2: coefficient of determination. ** Significant (at 0.01), * significant (at 0.05), ns: nonsignificant. Direct and maternal genetic, phenotypic and genetic advances is reported in grams.

همچنین وراثتپذیری مادری برآورد شده در این

( )1389برای نژاد زل ( )0/14بود .با استفاده از مناسب-

پژوهش در محدودة برآوردهای گاماسایی و همکاران

ترین مدل ،میانگین ارزش اصالحی وزن تولد برای سال-

( )2010برای نژاد مهربان ( )0/17و محمدی و همکاران

های مختلف برآورد گردید .واریانس فنوتیپی و واریانس
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ژنتیکی مستقیم وزن تولد به ترتیب  0/199و  0/065بود.

مدل سادهتر (مدل  ) 3به عنوان مدل مناسب برای وزن از

مقدار وراثتپذیری مستقیم ،روند ژنتیکی مستقیم و

شیرگیری انتخاب گردید .بر این اساس میتوان اینگونه

مادری ،روند فنوتیپی و پیشرفت ژنتیکی صفات مورد

استنباط نمود که اثرات ژنتیکی افزایشی مادری نسبت به

بررسی در جدول شماره  3نشان داده شده است .مقدار

اثرات محیطی دائمی مادری تأثیر بیشتری بر صفت وزن

روند ژنتیکی مستقیم و مادری این صفت به ترتیب 13±2

از شیرگیری دارند .با توجه به مدل منتخب ،وراثتپذیری

و  6±1گرم در سال برآورد شد .روند فنوتیپی این صفت

مستقیم و مادری وزن از شیرگیری به ترتیب  0/11و

 38±12گرم در سال بود .میانگین فنوتیپی در سالهای

 0/07برآورد گردید .وراثتپذیری مستقیم برآورد شده

مختلف دارای نوساناتی است و از مقدار  3/49کیلوگرم

در این پژوهش با وراثت پذیری مستقیم گزارش شده

در سال  1380به  3/82کیلوگرم در سال  1389رسیده

توسط کاملسی ( )2008برای نژادهای هانگرین

مرینو1،

است.

آیل دی فرانسوی ،فلیش مرینو 2و سافوک 3که به ترتیب

نمودار روند ژنتیکی مستقیم و مادری وزن تولد و روند

 0/09 ،0/11 ،0/09و  ،0/14سیمن و همکاران ()1996

فنوتیپی آن در شکل  1نشان داده شده است .مقادیر

برای نژاد مرینو ( )0/14مشابهت داشت .وراثتپذیری

برآورد شده برای روند ژنتیکی مستقیم و مادری معنی-

مادری برآورد شده در این پژوهش نیز مشابه با وراثت-

دار بودند ( .)P>0/01همانگونه که مشاهده میشود،

پذیری مادری برآورد شده توسط محمدی و همکاران

ارزش اصالحی دامها سیر صعودی داشته و روند مثبتی

( )1389برای نژاد زل ( ،)0/11بحرینی بهزادی و افتخار

را طی میکند .بین سالهای  1382تا  1385این روند

شاهرودی ( )1380برای نژاد کرمانی ( )0/11بود .مقدار

نزولی میباشد .با در نظر گرفتن مدل منتخب برای صفت

واریانس فنوتیپی و واریانس ژنتیکی مستقیم وزن

وزن تولد گوسفند نژاد لری میتوان به اهمیت اثرات

شیرگیری به ترتیب  3/99و  0/402بود .مقدار روند

ژنتیکی مستقیم دام و اثرات مادری بر این صفت پی برد.

ژنتیکی مستقیم و مادری وزن از شیرگیری در این

پایین بودن روند ژنتیکی این صفت را میتوان با عواملی

تحقیق به ترتیب  73±5و  17±1گرم در سال برآورد

نظیر استفاده از میشهایی با شایستگی ژنتیکی پایین به

گردید .نمودارهای روند ژنتیکی مستقیم و مادری و روند

دلیل اجرا نشدن برنامههای اصالح نژادی به شکل

فنوتیپی این صفت در شکل  2نشان داده شده است .روند

مناسب و در نهایت کاهش ارزش اصالحی دامها مرتبط

ژنتیکی مستقیم برآورد شده برای وزن از شیرگیری در

دانست .با توجه به ماهیت وزن تولد و وابستگی دام به

این تحقیق مشابه گزارشات محمدی و همکاران ()1387

مادر ،معنیدار شدن روند ژنتیکی مادری برای این صفت

برای نژاد کردی ( 72/9گرم در سال) و شات و منصور

قابل انتظار است .روند ژنتیکی مستقیم برآورد شده در

( )2004برای نژاد رحمانی ( 92گرم در سال) بود .روند

این پژوهش به روند ژنتیکی گزارش شده توسط رشیدی

فنوتیپی این صفت  242±74گرم در سال برآورد گردید.

و آخشی ( )2008با میزان  20گرم در سال برای نژاد

همانطور که مشاهده میشود بین سالهای  1382تا

کردی نزدیک بود .در این پژوهش مقدار پیشرفت ژنتیکی

 1387تغییر چندانی در میانگین فنوتیپی ایجاد نشده است

مستقیم و مادری صفت وزن تولد به ترتیب  161/42و

ولی از سال  1387به بعد این روند صعودی بود .روند

 52/40گرم برآورد گردید .بر اساس آزمون نسبت

ژنتیکی مادری برای این صفت معنیدار بود (.)P>0/01

درستنمائی برای وزن از شیرگیری ،مدلهای  5 ،4 ،3و
 6دارای باالترین لگاریتم درستنمائی بودند ولی بین
آنها تفاوت معنیدار ( )P>0/05وجود نداشت .بنابراین

1

Hungarian Merino
2
Fleisch Merino
3
Suffolk
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مقدار روند ژنتیکی مستقیم برآورد شده نیز معنیدار

( )2007برای نژاد کرمانی ( )0/09و وراثتپذیری مادری

بوده ( )P >0/01و از  -3/67گرم در سال  1380به مقدار

برآورد شده توسط خلیلی و همکاران ( )1380برای

 569گرم در سال  1389رسیده بود که نشان دهنده

گوسفندان بلوچی ( )0/02بود .بر اساس مدل انتخاب

وجود یک روند مثبت و صعودی بود .البته در روند 10

شده ،صفت وزن شش ماهگی در گوسفند لری میتواند

ساله مورد بررسی ،میانگین ارزش اصالحی نوسانات

تأثیر پذیری باالیی نسبت به اثرات ژنتیکی افزایشی

صعودی و نزولی زیادی داشته است .در سالهای

مستقیم و مادری داشته باشد .رشد و تکامل تحت تأثیر

 1385 ،1382و  1387مقدار میانگین ارزش اصالحی

عوامل ژنتیکی و محیطی میباشد .تغییر شرایط محیطی

کاهش یافته است .با توجه به وراثتپذیری پایینتر این

که ناشی از تغییر عوامل زیادی از جمله سطح تغذیه دام

صفت نسبت به وزن تولد ،و همچنین پایین بودن اثرات

است ،سبب افزایش واریانس فنوتیپی میشود .در این

ژنتیکی مادری مربوط به آن ،به نظر میرسد سهم عمده-

شرایط وراثت پذیری صفات کمتر از مقدار واقعی تخمین

ای از واریانس فنوتیپی متعلق به اثرات باقیمانده باشد.

زده میشود که محاسبه پیشرفت ژنتیکی را تحت تأثیر

صفت وزن از شیرگیری با توجه به ماهیت آن به شکل

قرار میدهد (هانفورد و همکاران  .)2005واریانس

محسوسی تحت تأثیر عوامل محیطی است .شرایط

فنوتیپی و واریانس ژنتیکی مستقیم برآورد شده برای

نامساعد محیطی در کنار عوامل تأثیر گذار دیگر نظیر

وزن شش ماهگی به ترتیب  60/73و  3/12بود .مقدار

عدم انتخاب والدین نسل آینده بر اساس ارزش اصالحی

روند ژنتیکی مستقیم و مادری این صفت به ترتیب 48±8

آنها ،سبب افت میانگین ارزش اصالحی و ایجاد نوسان

و  16±1گرم در سال برآورد گردید .شکل  3نمودارهای

در روند ژنتیکی این صفت شده است .پیشرفت ژنتیکی

روند ژنتیکی مستقیم و مادری و روند فنوتیپی وزن

مستقیم و مادری مربوط به این صفت به ترتیب 571/99

شش ماهگی را در بازهی زمانی مورد نظر نشان می-

و  140/39گرم در دامنه زمانی مورد بررسی ،برآورد

دهند .روند فنوتیپی این صفت  185±98گرم در سال بود.

گردید .در برازش مدلهای مختلف برای صفت وزن

روند فنوتیپی برای این وزن نوسانات بسیار شدیدی

شش ماهگی مشخص شد که منظور نمودن اثر عوامل

داشت که معنیدار نبودن این روند را توجیه میکند .کوچ

محیطی دائمی مادری (مدل  )2و اثر ژنتیکی افزایشی

دامها به نواحی جنوبی استان در نیمه دوم سال و مواجه

مادری (مدل  )3در حالی که باعث افزایش معنیدار در

شدن با مشکل خشکسالی در برخی از سالها در ایجاد

میزان شاخص لگاریتم درستنمائی میشود ،سبب

این نوسانات مؤثر بوده است .در سال  1386این روند به

کاهش میزان برآورد واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم

شدت کاهش و میانگین وزن نسبت به سالهای قبل

در مدل  1میگردد .با اضافه شدن کواریانس بین اثرات

حدوداً دو کیلوگرم کاهش مییابد .روند ژنتیکی مستقیم

ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری (مدل  ،)4افزایش

برآورد شده در این پژوهش مشابه گزارش محمدی و

لگاریتم درستنمائی معنیدار نبود بنابراین مدل  3به

همکاران ( )1387برای گوسفند کردی ( )59/63بود .برای

عنوان مدل مناسب برگزیده شد .وراثتپذیری مستقیم و

این صفت نیز روند ژنتیکی مستقیم و مادری معنیدار

مادری برآورد شده برای این صفت به ترتیب  0/052و

بود ( .)P >0/01مقدار میانگین ارزش اصالحی دامها در

 0/03بود .برآوردهای این پژوهش مشابه با وراثت-

سال  1380منفی بود .در سال بعد این مقدار روند

پذیری مستقیم برآورد شده توسط بحرینی بهزادی

افزایشی داشته ولی در سال  1382مقدار آن کاهش یافته
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که نشان دهنده نامساعد بودن شرایط محیطی در این

برای گوسفند کردی ( 0/091و  )0/005مشابه با وراثت-

سال میباشد .برای این وزن نیز در سالهای مختلف

پذیری برآورد شده در این تحقیق است .واریانس

نوساناتی دیده میشود .از سال  1383به بعد ،روند

فنوتیپی و ژنتیکی مستقیم صفت  90/192و  5/49برآورد

ژنتیکی مستقیم مثبت میباشد .پیشرفت ژنتیکی مستقیم

گردید .روند ژنتیکی مستقیم و روند فنوتیپی وزن نه

و مادری وزن شش ماهگی در این پژوهش به ترتیب

ماهگی در شکل  4نشان داده شده است .روند ژنتیکی

 466/14و  140/71گرم برآورد گردید .برای صفت وزن

مستقیم و روند فنوتیپی برآورد شده برای وزن نه

نه ماهگی مدل  2به عنوان مدل مناسب انتخاب شد.

ماهگی به ترتیب برابر  242±21و  129±94گرم در سال

براساس این مدل وراثتپذیری مستقیم و نسبت واریانس

بود .پیشرفت ژنتیکی مستقیم این صفت  469/59گرم در

محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برآورد شده

بازه زمانی مورد نظر بود .نوسانات شدید موجود در

به ترتیب  0/06و  0/018برآورد گردید .وراثتپذیری

میانگین فنوتیپی ،معنیدار نبودن این روند را توجیه می-

مستقیم برآورد شده برای این صفت نیز همانند وزن

کند .باالترین میانگین وزن نه ماهگی مربوط به سال

شش ماهگی ،بسیار پایین است .وراثتپذیری مستقیم و

 1383با  42/18کیلوگرم و کمترین میانگین مربوط به

مادری برآورد شده توسط شکرالهی و همکاران ()2012

 1384با  39/18کیلوگرم بود.
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شکل  -1روند ژنتیکی مستقیم ( ،)aروند ژنتیکی مادری ( )bو روند فنوتیپی ( )cوزن تولد بر اساس سال تولد
Figure 1- The direct genetic trend (a), maternal genetic trend (b) and the phenotypic trend (c) of birth weight
based on birth year

95

بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گلههاي عشایري گوسفند لري

23.3

0.6

c

a
b

میانگین ارزش اصالحی

Weight average (kg)

)میانگین وزن (کیلوگرم

22.8
22.3
21.8
21.3
20.8
20.3
2001

2003

2005
2007
…سال

Breeding value average

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0
2001
-0.1

2009

2003

2005
2007
…سال

2009

) وزن از شیرگیری بر اساس سال تولدc( ) و روند فنوتیپیb(  روند ژنتیکی مادری،)a(  روند ژنتیکی مستقیم-2 شکل
Figure 2- The direct genetic trend (a), maternal genetic trend (b) and the phenotypic trend (c) of weaning weight
based on birth year
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Figure 3- The direct genetic trend (a), maternal genetic trend (b) and the phenotypic trend (c) of weight at six
months age based on birth year
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Figure 4- The direct genetic trend (a) and the phenotypic trend (b) of weight at nine months age based on birth
year
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صفات رشد در دوره ده ساله مورد بررسی اندک بود.

با توجه به شرایط ویژه پرورش گوسفندان عشایری،

طی سالهای گذشته سازمان جهاد کشاورزی استان

عوامل محیطی تأثیر زیادی بر صفات رشد این دامها

اقدام به ثبت اطالعات مربوط به دامهای مورد نظر

دارند .تغذیه این دامها وابسته به مراتع است ،از اینرو

نموده و فعالیتهای اصالح نژادی به شکلی محدود

نوسانات شرایط آب و هوایی و بروز خشکسالی در

صورت گرفته است .برآورد پارامترها و روندهای

سالهای مختلف ،در ایجاد واریانسهای فنوتیپی و بروز

ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد این گوسفندان میتواند

ظرفیت ژنتیکی آنها مؤثر بوده است .بر اساس نتایج

فراهم آوردنده اطالعات زمینهای برای اجرای برنامه-

این پژوهش وراثتپذیری وزن تولد از سایر صفات

های اصالح نژادی در سطوح باالتر و مناسبتر باشد.

رشد مورد بررسی باالتر بود .وراثتپذیری وزن شش

پژوهش حاضر مقدمتاً به بررسی شرایط و پارامترهای

و نه ماهگی برآورد شده برای گوسفند نژاد لری در

ژنتیکی این دامها پرداخته است که جهت به کار گیری

سطح پایینی بود .بر این اساس توجه به وزن تولد به

در امر انتخاب والدین در هر نسل و اقداماتی که منجر

عنوان صفتی با بازدهی مناسب ،در برنامههای اصالحی

به افزایش پیشرفت ژنتیکی میگردند ،مفید خواهد بود.

اثر گذار خواهد بود .روند ژنتیکی مستقیم و مادری
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Abstract
OBJECTIVES: In this study 7363 records of birth weight, weaning weight, weight at six months

and nine months of age from Lori sheep were used to estimate the genetic and phenotypic trend of
growth traits under nomadic rearing system. BACKGROUND: The records that related to the
nomadic herds were collected during years of 2001 to 2010 by agricultural organization of Lorestan
province. METHODS: (Co) variance components, genetic parameters and breeding values of
growth traits were estimated using restricted maximum likelihood method based on univariate
animal model by the DFREML software. RESULTS: The highest and the lowest direct heritability
estimated were birth weight (0.33) and weight in six months (0.052), respectively. The genetic and
phenotypic trends were calculated using SPSS software, based on dependency of the breeding value
mean and dependency of phenotypic mean on birth year, respectively. The direct genetic trend for
birth weight, weaning weight, six months and nine months weight were 13±2, 73±5, 48±8 and
242±21 gr/year, respectively. Phenotypic trend for birth weight, weaning, six months and nine
months weights were 38±12, 242±74, 185±98, 129±94 gr/year, respectively. Direct and maternal
genetic improvement of birth, weaning, six months weights after 10 years were 161.42 and 52.40,
571.99 and 140.39, 466.14 and 140.71 gr, respectively and direct genetic progress for nine months
weight was 469.59 gr. CONCLUSIONS: Genetic trend of traits under study was positive and
upward. Considering that the highest direct and maternal heritability estimates in this study was
related to birth weight, this attribute can be considered in breeding programs.
Keywords: Genetic and phenotypic trends, Growth traits, Lori sheep.

