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  چکیده

هـاي   لـري جهـت ارزیـابی برنامـه     گوسـفندان  در مختلف سنین در بدن وزن برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات حاضر هدف از پژوهش
 نـه  و مـاهگی   شـش  گیـري،  شـیر  تولـد،   مربوط به صـفات وزن  رکورد 4757و  5073، 5646، 6440 تعداد به این منظور از. اصالح نژادي در این نژاد بود

 بـود، اسـتفاده   شـده  آوري جمـع  لرسـتان  استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز توسط 1389 تا 1380 هاي سال طی گوسفندان لري که ماهگی  
. مدل حیوانی تـک صـفتی بـرآورد شـدند     پذیري مستقیم و مادري صفات با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش وراثت. گردید

هاي اصالحی جهت محاسبه روند ژنتیکی هر صفت، با  ارزش. ت آکایک صورت گرفتمدل براي هر صفت با استفاده از معیار اطالعا ترین انتخاب مناسب
روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی بـه ترتیـب از طریـق تابعیـت میـانگین فنـوتیپی، میـانگین ارزش        . استفاده از بهترین مدل دام تک صفتی برآورد گردید

روند فنوتیپی براي صفات وزن تولد، شیرگیري، شش ماهگی و نه مـاهگی  . رآورد شدندب اصالحی و تفاوت ارزش اصالحی از ارزش فنوتیپی بر سال تولد
روند ژنتیکی مستقیم براي صفات وزن تولـد، شـیرگیري، شـش مـاهگی و نـه      . کیلوگرم در سال برآورد شد -783/0و  032/0، 065/0، 016/0به ترتیب 

دار  مـاهگی معنـی    روند ژنتیکی مستقیم براي همه صفات به جز وزن نـه  .ل برآورد شدکیلوگرم در سا 076/0و  055/0، 001/0، 008/0ماهگی به ترتیب 
پـایین   در  مهم عوامل از مدیریتی و محیطی شرایط نوسانات نیز و صحیح انتخاب معیار یک وجود عدم .پیشرفت ژنتیکی براي همه صفات ناچیز بود .بود

  .باشند میدر حیوانات مورد مطالعه در این تحقیق  ژنتیکی پیشرفت میزان بودن
  

  .روند ژنتیکی، روند فنوتیپی، صفات وزن بدن، گوسفند لري :هاي کلیدي واژه
  

    1 مقدمه
ایران  هاي متوسط جثه در ترین نژاد گوسفند نژاد لري یکی از مهم

است که عمدتاً در استان لرستان، نـواحی شـمال شـرقی خوزسـتان و     
گوسـفند لـري نسـبت بـه     . شـود  هایی از ایالم پرورش داده می بخش

یکی این نژاد . هاي گرم و خشک مقاوم است شرایط کوهستان و دشت
یان و یو اغلـب توسـط روسـتا   هاي مستعد براي پرواربندي بوده  از نژاد

بـر  . شـود  این نواحی به شکل سنتی پرورش داده می نشین  کوچعشایر 
خالف تصور، این نژاد هیچ گونه وجه مشترك ظاهري با گوسفند نژاد 

  ). 17(لري بختیاري ندارد 

                                                             
به ترتیب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ژنتیک و اصالح نـژاد دام،   -4و  1

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،
دانشیاران ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعـی رامـین    -2

  خوزستان،
  .لرستانعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان  -3

 )rezapasandideh63@gmail.com                   :نویسنده مسئول(* 

ــت   ــراي تولیدکننــدگان گوشــت حــایز اهمی ــدن ب صــفات وزن ب
هاي ژنتیکی ایـن   هاي دقیق از پارامتر به همین دلیل برآورد .باشند می

ها اغلـب   این پارامتر. گران بوده است رد توجه اصالحصفات همواره مو
هـاي   ش پس از تصحیح براي عوامل محیطی به منظور پیش بینی ارز

انتخـاب بـر اسـاس    . شـوند  اصالحی و پیشرفت ژنتیکـی بـرآورد مـی   
هاي اصالحی، نمایانگر بهتري از پتانسیل ژنتیکی حیوان بوده و  ارزش

  بـه حـداکثر رسـاندن برنامـه     یکی از بهترین ابزارهاي اصالحی جهت
هـاي   در چنین جوامعی که برنامـه .)16، 13( باشد پیشرفت ژنتیکی می

شـود الزم   اصالحی بر مبناي خصوصیات ژنتیکی حیوانات تدوین مـی 
است تغییرات حاصل در میانگین فنوتیپی و ارزش اصالحی جامعـه در  

آمـدي آن  کارآمدي یـا ناکار  ،د تا به این صورتناثر انتخاب بررسی شو
نگهداري حیوانات در شـرایط محیطـی    ).35(د نها مشخص گرد برنامه

ها به منظور برآورد روند  مشابه براي چندین نسل و مقایسه عملکرد آن
عالوه بـر ایـن، عملکـرد حیوانـات تحـت تـاثیر       . ژنتیکی، دشوار است

نگهداري ) 12(هیل  ).33(گیرد  تغییرات ژنتیکی و محیطی نیز قرار می
ن جمعیت شاهد را به منظور حذف اثر تغییرات محیطی پیشنهاد همزما
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بر بودن این روش و نیز کوچک شدن جمعیت  نمود ولی به علت هزینه
اریـب  بینـی نا  روش بهترین پـیش . اصلی، استفاده از آن مناسب نیست

از  .هاي اصالحی است ش بینی ارز ترین روش براي پیش مناسب 1خطی
توان براي بـرآورد   میبا این روش، شده  بینی پیشهاي اصالحی  ارزش

  ).22(روند ژنتیکی استفاده کرد 
هاي مختلف گوسفند نشان داده اسـت   هاي متعدد در نژاد پژوهش

که صفات وزن بدن به ویژه در سنین پایین، تحت تاثیر اثرات مـادري  
هـاي اریـب    بوده و منظور نکردن این فاکتور در مـدل موجـب بـرآورد   

براي صفات  در مطالعات گذشته برآورد روند ژنتیکی). 29 ،7(گردد  می
وزن بدن در سنین مختلف در نژادهاي مختلف گوسفند گزارش شـده  

  هـاي تولـد، سـه    رونـد ژنتیکـی وزن  ) 6(درسـتکار و همکـاران   . است
هـاي   سـالگی را طـی سـال     ماهگی و یـک   ماهگی، نه  ماهگی، شش

، 0052/0، 0053/0، 0055/0 در نژاد مغانی به ترتیـب  1385تا  1374
ــد  0849/0و  0061/0 ــزارش کردن ــوگرم در ســال گ ــدي و . کیل محم

مـاهگی،    هاي تولد، شیرگیري، شـش  روند ژنتیکی وزن) 21(همکاران 
در نـژاد   1386تـا   1370هاي  سالگی را در طی سال  ماهگی و یک  نه

 4/26±6/10، 6/89±2/21، 5/98±4/12، 1/2±7/0زندي به ترتیـب  
 رونـد ) 9( همکـاران  و گریز .گرم در سال برآورد کردند 5/41±4/13و 

 دررا  مـاهگی   شـش  و مـاهگی   سـه  تولـد،  هـاي  وزن سالیانه ژنتیکی
 و 271/0±03/0 ،038/0±005/0 ترتیــــب بــــه منــــز گوســــفند

  .کردند در سال برآورد کیلوگرم 039/0±388/0
یان و ایالت لرستان به پرورش گوسفند یبه دلیل عالقمندي روستا

و نیز ظرفیت قابل توجه مراتع در این استان، ضـروري اسـت بـا     لري
هاي اصالح نژادي و مدیریتی مناسب در بهبـود وضـعیت    انجام برنامه

از ایـن رو مطالعـه حاضـر جهـت ارزیـابی      . ژنتیکی این نـژاد کوشـید  
هاي مذکور و برآورد روند ژنتیکی، فنـوتیپی و محیطـی صـفات     برنامه

  . ر گوسفند لري انجام گرفتوزن بدن در سنین مختلف د
  

  ها مواد و روش
این پژوهش با استفاده از اطالعات شـجره و رکوردهـاي صـفات    

 مـاهگی و نـه   تولـد، شـیرگیري، شـش   (وزن بدن در سـنین مختلـف   
تحقیقـات   توسـط مرکـز   1389 تـا  1380هـاي   که طی سال )ماهگی 

م کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان جمع آوري شـده بـود، انجـا   
هـاي   سـفندان نـژاد لـري شهرسـتان    ها مربوط بـه گو  این داده. فتگر

صـنعتی     که به صورت نیمه هاي اطراف بودند و روستا الشتر و آباد خرم
و  اطالعات شامل شماره حیوان، پدر. شدند و روستایی پرورش داده می

تولد، سن مادر هنگام زایـش    بره، تیپ  مادر حیوان، سال زایش، جنس
بایـد   شـجره  در فایـل . هاي مختلـف بـود   هاي مربوط به وزن رکوردو 

                                                             
1- Best linear unbiased prediction (BLUP) 

هاي مربـوط   ها و ستون دام بزرگتر از والدین باشد و تمامی سطر شماره
ها  همچنین باید داده .هاي عددي و حقیقی باشند به فایل داده از متغیر

ویـرایش و   به این منظور .از لحاظ دارا بودن توزیع نرمال بررسی شوند
 2پـرداز  هاي شـجره  افزار  توسط نرم  هاي شجره و داده سازي فایل آماده

آمار توصیفی صـفات مـورد مطالعـه در     .صورت گرفت Excelو ) 30(
به منظور شناسایی اثرات ثابت موثر بر . نشان داده شده است 1جدول 

ها در مدل، ابتدا تمامی این اثرات در  صفات مورد نظر و وارد کردن آن
داري این اثرات روي صـفات   سپس معنی. داده شدند مدل آماري قرار

 SAS 9.1 نـرم افـزار   3مورد نظر با استفاده از رویه مدل خطی عمومی
، سـن  )سـال 10( تولـد   اثرات ثابت در مدل شامل سال). 31(آنالیز شد 

 نـوع زایـش   و) نـر و مـاده  (، جنس )سال 7تا  2(مادر در هنگام زایش 
  :   بود زیر شرح به استفاده مورد آماري مدل .بودند) قلو تک قلو و دو(

ijklmlkjiijklm eLSSAYY    )1  (             
  :مدل این که در
ijklmY :گیـري، شـش   تولـد، شـیر    وزن صـفات  بـه  مربوط رکورد  

  ماهگی   ماهگی و نه
 :جامعه میانگین اثر  

iY :تولد   اثر سال  
jA :اثر سن مادر در هنگام زایش  
kS :اثر جنس  
lLS :اثر نوع زایش  

ijklme :باقیمانده تصادفی اثر  
هاي ژنتیکـی بـراي هـر     واریانس و پارامتر )کو(هاي  برآورد مؤلفه

و از ) WOMBAT )19افـزار    بررسی توسط نـرم یک از صفات مورد 
 WOMBAT. گرفـت  صـورت  مدل دام تک صـفتی  6طریق برازش 

 بـه منظـور   افـزار  این نرم. است 954فورترن  برنامه نوشته شده به زبان
از هـاي مخـتلط خطـی و     کمی صفات پیوسته با استفاده از مدلآنالیز 

. اسـت  طراحـی شـده   5درستنمایی محـدود شـده  حداکثر روش طریق 
  :باشد هاي مورد استفاده به صورت زیر می شکل ماتریسی مدل

 
( 1مدل  ) eaZXby  1  )2   (                                   

( 2مدل  )  ecZaZXby  21  )3  (                         

( 3مدل  ) emZaZXby  31  )4    (                       
0),( maCov  

                                                             
2- Pedigree 
3- Generalized linear model (GLM) 
4- Fortran95 
5- Restricted maximum likelihood (REML) 
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( 4مدل  )  emZaZXby  31     )5                (     
amAmaCov ),(  

( 5مدل  ) emZcZaZXby  321   )6(              
0),( maCov  

( 6مدل  )  emZcZaZXby  321  )7  (            
amAmaCov ),(  

تولـد،    وزن صـفات  بـراي  مشـاهدات  بـردار  yهـاي بـاال    در مدل
بـه   eو  b ،a ،m ،c هـاي  ؛ بـردار ماهگی   ماهگی و نه  گیري، شش شیر

 اثرات افزایشی مستقیم، ژنتیکی اثرات ثابت، اثرات  برگیرنده ترتیب در
مـادري و اثــرات   دائمــی محیطـی  مـادري، اثــرات  افزایشــی ژنتیکـی 

باشـند   مـی  ضـرایب  هاي ماتریس Z3 و X ،Z1 ،Z2. باشند باقیمانده می
 افزایشـی  ژنتیکـی  ثابـت، اثـرات   مشاهدات را به ترتیب به اثـرات  که

 مادري افزایشی ژنتیکی اثرات و مادري دائمی محیطی مستقیم، اثرات
),( .کننـد  می مربوط maCov  افزایشـی  ژنتیکـی  اثـر  کوواریـانس 

  .باشد مادري می و مستقیم
  :استفاده شد ترین مدل از رابطه زیر تعیین مناسبجهت 

PLogLAIC 22    )8                            (  
لگـاریتم   LogL، 1معیـار اطالعـات آکایـک    AICدر ایـن رابطـه   

این معیـار  . باشند هاي موجود در مدل می پارامتر تعداد Pدرستنمایی و 
 ،اطالعـات مـورد بررسـی   هـاي آمـاري را بـراي     کیفیت نسـبی مـدل  

هاي تصـادفی،   معیار آکایک با فراهم آوردن میانگین. کند مشخص می
 مدلی که کمترین معیار. کند  هاي آماري کمک می به ساده کردن مدل

). 1(شـود   گرفته می ترین مدل در نظر  را دارد به عنوان مناسب آکایک
پـس از   ).22( بـود  10-8ها در آنـالیز   معیار همگرایی براي توقف تکرار

بینـی   هاي حیوانی تک صـفتی و پـیش   ها با استفاده از مدل آنالیز داده
هاي اصالحی حیوانات، روند ژنتیکی صفات از تابعیـت میـانگین    ارزش
ها بـر سـال تولـد و رونـد فنـوتیپی از تابعیـت        هاي اصالحی آن ارزش

جهت بـرآورد رونـد   . میانگین عملکرد صفات بر سال تولد برآورد شدند
هاي اصالحی از میانگین فنـوتیپی   محیطی ابتدا تفاوت میانگین ارزش

هر سال محاسبه شد و سپس از تابعیت مقدار حاصـل بـر سـال تولـد     
پیشرفت ژنتیکـی بـراي هـر    . براي برآورد روند محیطی استفاده گردید

هاي اصالحی جمعیت در انتهـاي دوره   صفت از تفاوت میانگین ارزش
  . دوره برآورد گردید از مقدار آن در ابتداي

  
  نتایج و بحث

اطالعات مربوط به صفات وزن بـدن در سـنین مختلـف و نتـایج     

                                                             
1Akaike information criterion (AIC) 

تجزیه واریانس عوامل محیطی روي این صفات در گوسـفند لـري در   
تولد بر کلیـه    نتایج نشان داد که اثر سال. خالصه شده است 1جدول 

و  )4( همکـاران که با نتایج سـیهان و  ) P›001/0(دار بود   صفات معنی
 و سـاکیز  نـژاد  گوسـفندان  در ترتیـب  بـه  )14( همکاران و جعفراوغلی

موجـب   متفـاوت  هـوایی  و  آب شـرایط  اقلیم و .مطابقت داشت مغانی
 و تغذیه مدیریت، همچنین. شود می مراتع علوفه کیفیت و تغییر کمیت

  بنـابراین سـال  . کننـد  تغییر می مختلف هاي سال همگی طی بهداشت
اثر سـن مـادر در    .موثر است مختلف سنین در بدن تغییر وزن درتولد 

کـه  ) P›001/0(دار بـود   هنگام زایش بر کلیه صفات وزن بـدن معنـی  
 بـدن،  وزن رحـم،  محیط ویژه بهجسمی  رشد تکامل میزان به احتماالً
 مربـوط  بـاالتر  سنین در مادر توسط بیشتر شیر تولید و تناسلی دستگاه

 از شده متولد هاي بره وزن )27(همکاران  و رشیدي. )27، 15(شود  می
 گـزارش  کمتـر  بـاالتر  سـنین  مـادران  با مقایسه در را ساله دو مادران
 و تولد  وزن صفات براي را مادر سن اثر) 28( همکاران و ساقی .کردند

 و جیانگ. نمودند گزارش دار معنی بلوچی گوسفند در گیري شیر از وزن
 در گیــري شــیر از قبــل رشــد صــفات بــر را اثــر ایــن) 15(همکـاران  
با توجـه  . کردند گزارش دار معنی چینی ظریف پشم مرینوي گوسفندان

ساله   هاي چهار تا شش هاي متولد شده از میش به پژوهش حاضر، بره
، )27(همکـاران   و تولد را داشتند که بـا نتـایج رشـیدي     بیشترین وزن

. مطابقـت داشـت  ) 15(همکـاران   و و جیانـگ ) 28( همکاران و ساقی
 هـاي  بـره  از مـاهگی   نه وزن از غیر به صفات در همه نر هاي بره وزن
دار جـنس در   اثر معنی. )P›001/0(بود  داري بیشتر به شکل معنی ماده

 اثـر  و جنسـی  هـاي  بـه دلیـل تفـاوت هورمـون     این پژوهش احتمـاالً 
 باشـد  مـی  جـنس  دو در دراز هاي استخوان رشد بر ها آن کننده محدود

جنس  اثر) 15( همکاران و جیانگ و )4( همکاران و سیهان ).18، 14(
هـا   با آن تحقیق این نتایج که کردند گزارش دار معنی رشد صفات بر را

 ماهگی  نه وزن از غیر به صفات همه بر نوع زایش اثر .داشت مطابقت
 را تولـد  وزن  بـر  زایـش   نـوع  دار اثـر معنـی  ). P›001/0( بـود  دار معنی

و  قلـو   تـک  هـاي  بـره  نمـو  و رشد رحم براي بیشتر توان به فضاي می
 هـاي دو یـا سـه قلـو     بره به تر نسبت مناسب مادري استفاده از محیط

توان این  را می ماهگی  دار نبودن نوع زایش بر وزن نه معنی .نسبت داد
 لحاظ تغذیه به از ها بره که زمانی تا گونه توجیه کرد که این اثر بیشتر

 از تغذیـه  بـا  قلو دو هاي بره آن از بعد و اند، موثر است وابسته مادر شیر
 و سـیهان  ).25(کننـد   مـی  به تدریج جبـران  شان را وزن کاهش مرتع،

 )15( و همکـاران  جیانـگ  و )14( همکاران و جعفراغلی ،)4( همکاران
 ایـن  نتـایج  که کردند گزارش دار معنی را رشد صفات بر نوع زایش اثر

ها  با این پژوهش ماهگی  شیرگیري و شش تولد،  وزن مورد در پژوهش
دار نبودند  هیچ کدام از اثرات متقابل عوامل ثابت معنی .داشت مطابقت

  .بنابراین این اثرات در مدل نهایی منظور نشدند
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 .محیطی عوامل اثرات و بررسی مورد صفات به مربوط اطالعات - 1 جدول

Table 1- Information of the traits studied and environmental effects. 
P- value درصد(ضریب تغییرات(  

Coefficient of 
variation (%)  

میانگین و انحراف معیار 
 )کیلوگرم(

Mean and SD (kg)  
ها تعداد رکورد  

No. of records  
 صفت
Trait 

 نوع زایش
Type of 

birth  

 جنس
Sex 

 سن مادر در هنگام زایش
Age of dam at 

lambing  

تولد سال  
Birth year  

       

تولد وزن 6440 3.49±0.007 0.2 0.001 0.001 0.001 0.001  
Birth weight 

گیري شیر وزن  5646 20.3±0.157 0.77 0.001 0.001 0.001 0.001  
Weaning weigh  

ماهگی   وزن شش 5073 25.37±0.051 0.2 0.001 0.001 0.001 0.001  
6-month weight 

ماهگی    وزن نه 4757 29.79±0.107 0.35 0.001 0.04 0.31  0.67  
9-month weight 

 
، 6آکایک، براي صـفت وزن تولـد مـدل     بر اساس معیار اطالعات

ماهگی   شش و نه  هاي و براي وزن 3براي صفت وزن شیرگیري مدل 
ترین مـدل تشـخیص داده    به عنوان مناسب 1و  2 هاي مدلبه ترتیب 

برآورد پارامترهاي ژنتیکی و مادري براي صفات مورد بررسـی بـر   . شد
در این پژوهش  .نشان داده شده است 2اساس بهترین مدل در جدول 

بود که  34/0تولد  پذیري مستقیم براي وزن مقدار بدست آمده از وراثت
در گوسـفند لـري،   ) 2(بیرانوند و همکـاران  با نتایج بدست آمده توسط 

) 3(بوجنان و کرفـل   مالپورا و×در گوسفند کارول) 8(گوان و همکاران 
پـذیري   مقدار بدسـت آمـده از وراثـت    .روي نژاد دیمن مطابقت داشت

بود که با نتایج بیرانوند و همکاران  11/0شیرگیري   مستقیم براي وزن
در گوســفند لــري  )36(خـواه و طــالبی   در گوسـفند لــري و وطــن ) 2(

  پـذیري مسـتقیم بـراي وزن    کـاهش وراثـت   .بختیاري مطابقت داشت
توان  پذیري وزن تولد در این پژوهش را می شیرگیري نسبت به وراثت

ها چند هفته پس از تولد عـالوه بـر شـیر     گونه توجیه کرد که بره این
بنابراین واریـانس محیطـی و   . کنند فت میمادر، غذاي مکمل نیز دریا

پـذیري   یابـد و نهایتـاً منجـر بـه کـاهش وراثـت       فنوتیپی افزایش می
  پـذیري مسـتقیم بـراي وزن شـش      مقادیر برآورد شده وراثت .گردد می

 .بـود  09/0و  14/0 ماهگی در ایـن پـژوهش بـه ترتیـب      ماهگی و نه
 ماهگی  شش وزن ايبر پذیري مستقیم  وراثت )34( زندیه و شکراللهی

گـزارش کردنـد    09/0و  26/0ماهگی را در نژاد کردي به ترتیب   نه و
ماهگی با آن مطالعـه مطابقـت    که نتیجه پژوهش حاضر براي وزن نه

پـذیري    وراثـت . کمتـر بـود    مـاهگی از آن  داشت ولی براي وزن شش
و  16/0تولد و شیرگیري به ترتیـب     مادري در این پژوهش براي وزن

پـذیري مـادري بـراي وزن     وراثـت ) 20(محمدي و صادقی . بود 03/0
پــذیري  وراثــت) 34(و شــکراللهی و زندیـه   14/0تولـد در نــژاد زل را  

گزارش کردند کـه   02/0شیرگیري در نژاد کردي را  مادري براي وزن 

بـا افـزایش   . هاي این پژوهش با آن نتایج تقریباً مطابقت داشتند یافته
یابد که ممکـن   یري مادري صفات رشد کاهش میپذ سن میزان وراثت

به همـین دلیـل    .است به دلیل کاهش وابستگی بره به شیر مادر باشد
مـاهگی از اهمیـت     ماهگی و نه   اثرات ژنتیکی مادري براي وزن شش

به منظـور بـرآورد سـهم اثـرات محیطـی      . باشند  کمتري برخوردار می
اریـانس محیطـی دائمـی    دائمی مادري در واریانس فنوتیپی، نسـبت و 

ماهگی    مادري به واریانس فنوتیپی براي صفات وزن تولد و وزن شش
کـه نزدیـک    بدست آمد 05/0این نسبت براي وزن تولد . محاسبه شد

در گوسـفند لـري   ) 2(به مقدار گزارش شده توسط بیرانوند و همکاران 
بـراي  نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنـوتیپی  . بود

همبستگی بین اثرات ژنتیکی مسـتقیم و   .بود 02/0ماهگی    وزن شش
 کوواریـانس  بود که ممکن است به دلیـل  -2/0مادري براي وزن تولد 

مـدیریتی و   سیسـتم  نـوع  خـاطر  به مستقیم و مادري اثرات بین منفی
 .باشد اثرات محیطی

ي، سال براي صفات وزن تولد، شیرگیر 10پیشرفت ژنتیکی کل بعد از 
 150/0و 139/0، 007/0، 061/0ماهگی به ترتیـب    شش ماهگی و نه

بنابراین پیشرفت ژنتیکی براي این صفات انـدك   .کیلوگرم برآورد شد
درستکار  در گوسفند تالشی و) 23(بود که با نتایج نریمانی و همکاران 

والد نر با تولید نتـاج  . هاي مغانی مطابقت داشت در بره) 6(و همکاران 
در ساختار ژنتیکی جمعیـت  را ر نسبت به والد ماده، سهم بیشتري بیشت

هاي نر بـر   دارد، به همین دلیل در گله بررسی شده در این تحقیق، دام
اساس خصوصیات ظاهري از قبیل ترکیب و شکل عمومی بدن، جثـه  

لذا به دلیـل تاکیـد    .اند ها در هر سال انتخاب شده مناسب و سایر اندام
یپی و عدم توجه کامل به خصوصیات ژنتیکی حیوانات، بر انتخاب فنوت

  .پیشرفت ژنتیکی براي صفات وزن بدن در این پژوهش اندك بود
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Table 2- Estimates of genetic and maternal parameters for body weight traits at different ages using univariate analysis 
 صفت
Trait 

 مدل مناسب
Appropriate model 

h2
a h2

m c2 ram 

تولد وزن   
Birth weight 

6 0.34 0.16 0.05 -0.2 

گیري وزن شیر  
Weaning weight 

3 0.11 0.03 - - 

ماهگی  وزن شش  
6-month weight 

2 0.14 - 0.02 - 

ماهگی    وزن نه  
9-month weight 

1 0.09 - - - 

h2
a :پذیري مستقیم دام؛  وراثتh2

m :پذیري مادري؛  وراثتc2 : نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنوتیپی؛ram :همبستگی بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري. 
h2a: Direct heritability; h2

m: Maternal heritability; c2: Ratio of maternal permanent environmental variance to phenotypic variance; ram: 
Correlation between direct and maternal additive genetic effects. 

 
اصالحی این گله ضـروري اسـت بـراي    به منظور بهبود وضعیت 

هـاي اصـالحی    صفات مورد بررسی، حیوانات مولـد بـر اسـاس ارزش   
در  .هاي بعد پیگیري گـردد  گزینی در سال انتخاب شوند و نتایج این به

هـا، طرحـی اسـت     این راستا تولید و توزیع قوچ اصیل نژاد لري در گله
ستان لرستان بـه  اخیر توسط سازمان جهاد کشاورزي ا  که در چند سال

عالوه بر نبود . منظور بهبود سطح ژنتیکی این نژاد صورت گرفته است
توانـد در کـم    معیار انتخاب مناسب، شرایط نامناسب محیطی نیـز مـی  

گوسـفندان  . بودن میزان پیشرفت ژنتیکی براي این صفات موثر باشـد 
ه شدند ک این گله اغلب در شرایط روستایی و در مراتع پرورش داده می

ضـعف شـرایط محیطـی،    . تنوع محیطـی در ایـن شـرایط بـاال اسـت     
هاي اصالحی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش  بینی ارزش پیش

پیشـرفت  ). 29(شود  هاي انتخاب می پیشرفت ژنتیکی صفات در برنامه
ژنتیکی به هدف انتخاب، معیـار انتخـاب، شـرایط محیطـی و عوامـل      

ـ   وع ژنتیکـی، صـحت انتخـاب، شـدت     کلیدي موثر در آن از قبیـل تن
 درایـن عوامـل موجـب تفـاوت     . انتخاب و فاصله نسـل بسـتگی دارد  

شوند  هاي مختلف می هاي پیشرفت ژنتیکی براي صفات در گله برآورد
)24.( 

هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی با استفاده  مقادیر برآورد شده روند
ژنتیکـی   رونـد . ارایـه شـده اسـت    3از تجزیه تک صـفتی در جـدول   

دار  ماهگی معنـی   براي همه صفات به جز وزن نهمستقیم برآورد شده 
رونـد ژنتیکـی مسـتقیم بـراي     ) 5(دیگزیت و همکاران ). P›05/0(بود 

دار گزارش کردند که  وزن نه ماهگی را در گوسفندان مرینو، غیر معنی
رشـیدي و آخشـی   . نتیجه تحقیق حاضر با آن مطالعه مطابقت داشـت 

ماهگی را در طـی    هاي تولد، شیرگیري و شش ژنتیکی وزن روند) 26(
و  106±53، 20±9در نژاد کردي به ترتیب  1378تا  1371هاي  سال
گرم در سال گزارش نمودند که نتایج پژوهش حاضـر از آن   64±142

هاي تولـد،   روند ژنتیکی وزن) 11(حسنی و همکاران . مطالعه کمتر بود
تـا   1361هـاي   هگی را در طـی سـال  ما  ماهگی و نه  شیرگیري، شش

 77±2و  72±2، 55±1، 7/0±06/0در نژاد بلوچی بـه ترتیـب    1385
 گرم در سال برآورد کردند که نتیجـه پـژوهش حاضـر بـراي وزن نـه     

) 32(ستایی مختاري و همکـاران  . ماهگی با آن مطالعه مطابقت داشت
 هـاي تولـد، شـیرگیري، شـش     روند ژنتیکی مستقیم براي صفات وزن

در نـژاد   1383تـا   1372هـاي   مـاهگی را در طـی سـال     ماهگی و نه 
 و 24/88±11/26 ،41/96±27/18 ،53/0±30/0 کرمانی بـه ترتیـب  

) 33(شـات و همکـاران    .گرم در سال بـرآورد کردنـد   68/10±35/24
هـاي   ماهگی را در طی سـال   هاي شیرگیري و شش روند ژنتیکی وزن

و در نـژاد   135±3و  92±2رتیـب  در نژاد رحمانی به ت 1999تا  1970
. گـرم در سـال گـزارش نمودنـد     21±5و  21±4اوسیمی بـه ترتیـب   

و ) 32(هاي پژوهش حاضر با نتایج ستایی مختـاري و همکـاران    یافته
هـاي اصـالحی    میـانگین ارزش  .مغایرت داشت) 33(شات و همکاران 

نشـان   2و  1هـاي   صفات مورد بررسی به تفکیک سال تولد در شـکل 
ها مشـخص اسـت، نوسـانات     طور که در این شکل همان. اند ده شدهدا 

هـاي مـورد بررسـی     زیادي در روند ژنتیکی تمامی صفات طـی سـال  
شود که نشان از نبود اهداف و معیار انتخـاب مشـخص در    مشاهده می

به عبارت دیگـر در بـازه زمـانی مـورد     . باشد هر یک از این صفات می
اصـالح و بهبـود ژنتیکـی     بررسی، خط مشی مشخصـی در خصـوص  

اگرچه از سـال  . صفات وزن بدن در گوسفندان لري وجود نداشته است
شود ولی  به بعد روند ژنتیکی صعودي در تمامی صفات دیده می 1382

رونـد   ).2و  1هاي  شکل(این روند با نوسانات زیادي همراه بوده است 
دار  مـاهگی معنـی    فنوتیپی بـرآورد شـده بـراي وزن شـیرگیري و نـه     

)05/0‹P (دار بـود  معنـی  ماهگی غیـر   ماهگی و نه  و براي وزن شش. 
صـفات مـورد بررسـی بـه تفکیـک سـال تولـد در          میانگین عملکـرد 

منفی شدن رونـد فنـوتیپی بـراي    . اند داده شده نشان  4و  3هاي  شکل
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در ) 21(ماهگی در این تحقیق با نتـایج محمـدي و همکـاران      وزن نه
در گوسفند کرمـانی  ) 32(یی مختاري و همکاران گوسفند زندي و ستا

این روند منفی ممکن است به دالیل ضعف مدیریتی،  .مطابقت داشت
نوســانات شــرایط محیطــی، تغییــر در شــرایط آب و هــوایی و ســطح 

در شـرایط محیطـی    .هـاي مـورد بررسـی باشـد     بهداشت طـی سـال  
جب عدم نامناسب، فنوتیپ حیوان تحت تاثیر محیط قرار گرفته که مو

هاي  بینی ارزش بنابراین پیش. گردد ظهور پتانسیل ژنتیکی حیوانات می
کـه نهایتـاً موجـب     شـود  میرو  اصالحی در این شرایط با مشکل روبه

گـردد   برآورد کمتر از حد واقعی پیشرفت ژنتیکی به ازاي هر نسل مـی 
بنابراین ضروري است شرایط محیطی مناسب و بهینه به منظور ). 10(

 هر چه بیشتر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم شود تا به ایـن صـورت  بروز 
 ).26 ،6(سو گردد روند فنوتیپی با روند ژنتیکی هم

 

 
  .هاي اصالحی صفات وزن تولد و شیرگیري به تفکیک سال تولد در گوسفند لري میانگین ارزش - 1شکل 

Figure 1- Means of breeding values for birth and weaning weights of Lori sheep by year of birth. GT: Genetic trend. 
  

 
 .ماهگی به تفکیک سال تولد در گوسفند لري  ماهگی و نه هاي اصالحی صفات وزن شش میانگین ارزش - 2شکل 

Figure 2- Means of breeding values for 6-month and 9-month weights of Lori sheep by year of birth. GT: Genetic 
trend. 
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 .میانگین عملکرد صفات وزن تولد و شیرگیري به تفکیک سال تولد در گوسفند لري - 3شکل 
Figure 3- Means of phenotype for birth and weaning weights of Lori sheep by year of birth. 

 

.ماهگی به تفکیک سال تولد در گوسفند لري   ماهگی و نه  میانگین عملکرد صفات وزن شش - 4شکل   
Figure 4- Means of phenotype for 6-month and 9-month weights of Lori sheep by year of birth. 

  
 )کیلوگرم در سال(هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف  برآورد روند - 3جدول 

Table 3- Estimates of genetic, phenotypic and environmental trends (kg/year) for body weight traits at different ages 
  مادري ژنتیکی روند

Maternal genetic trend  
  محیطی روند

Environmental trend  
  فنوتیپی روند

Phenotypic trend  
  مستقیم ژنتیکی روند

Direct genetic trend  
  صفت
Trait  

**0.003±0.0007  0.008±0.01 ns  0.016±0.01 ns  **0.008±0.001  تولد وزن  
Birth weight  

  شیرگیري وزن  0.001±0.0002**  0.065±0.014**  0.064±0.014**  0.001±0.0004*
Weaning weight  

-  ns -0.023±0.06  ns 0.032±0.066  *0.055±0.021  ماهگی شش وزن  
6-month weight  

-  **-0.859±0.242  *-0.783±0.248  ns 0.076±0.03  ماهگی نه وزن  
9-month weight  

ns،و : درصد 1و  5دار در سطوح احتمال  معنیدار و  عدم اختالف معنیبه ترتیب 
ns: Non significant, * Significant at P<0.05, ** Significant at P<0.01 
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  گیري نتیجه

پـذیري مسـتقیم صـفات وزن     نتایج این پژوهش نشان داد وراثت
بـا وجـود   . بدن در سنین مختلف در گوسفند لري کم تـا متوسـط بـود   

عدم وجود یک معیـار   هاي ژنتیکی براي همه صفات، مثبت بودن روند
و نیز نوسانات شـرایط محیطـی و مـدیریتی از عوامـل     انتخاب صحیح 

در  در کم بودن میزان پیشرفت ژنتیکی براي صفات مورد بررسی  مهم
هاي  بنابراین الزم است انتخاب بر اساس ارزش. باشند این حیوانات می

اصالحی حیوانات صورت گرفته و نسبت بـه بهبـود شـرایط محیطـی     
هاي اصیل با ارزش اصالحی باال کـه   استفاده از قوچ. اقدام جدي شود

هاي اخیر آغاز شده اسـت، روشـی مـوثر بـراي ارتقـاء سـطح        در سال
همچنـین جهـت   . گردد باشد که بر تداوم آن تاکید می ژنتیکی گله می

ي صفات وزن بدن در نژاد لري، اسـتفاده  افزایش پیشرفت ژنتیکی برا
یـک  از شاخص انتخاب همراه با ضرایب اقتصادي مناسب بـه عنـوان   

  .گردد روش مهم توصیه می
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