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)پژوهش و سازندگی(

چكید ه
هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیكی صفات قبل از ش�یرگیری و زنده مانی گوس�فند ایران بلک بود. بدین 
 منظور به ترتیب از 6344 رکورد وزن تولد و زنده مانی و 5264 رکورد وزن ش�یرگیری، افزایش وزن روزانه از تولد تا 
ش�یرگیری و نس�بت کلیبر که طی سال های 1363 تا 1389 توسط ایس�تگاه اصالح نژاد عباس آباد مشهد جمع آوری 
ش�ده بود اس�تفاده گردید. برای برآورد پارامترهای ژنتیكی صفات قبل از ش�یرگیری و زنده مانی از مدل  دام و براي 
برآورد ضریب وراثت پذیري صفت زنده ماني از مدل های دام،  پدری و آس�تانه ای اس�تفاده شد. پارامترهای ژنتیكی با 
روش )REML( برآورد ش�دند .جهت تعیین  مدل مناس�ب براي هر صفت از معیار AIC اس�تفاده شد وراثت پذیری 
مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر به ترتیب 0/05±0/01، 0/12±0/03، 0/11±0/03 
و 0/03±0/10 و وراثت پذیری مس�تقیم زنده مانی با مدل دام و پدری به ترتیب0/01±0/09، 0/01±0/07 بود، که پس از 
تصحیح به 0/22 و 0/17 افزایش یافت. همچنین برآورد وراثت پذیری زنده مانی بره ها با مدل آستانه 0/08±0/21 بود. 
همبس�تگی ژنتیكی بین وزن تولد- وزن ش�یرگیری، وزن تولد- افزایش وزن روزانه، وزن تولد- نس�بت کلیبر، وزن 
تولد- زنده مانی، وزن ش�یرگیری- افزایش وزن روزانه، وزن ش�یرگیری- نسبت کلیبر و افزایش وزن روزانه- نسبت 

کلیبر به ترتیب 0/98، 0/99، 0/64، 0/47، 0/96، 0/31 و 0/92 برآورد شد. 

کلمات کلید ی: مدل آستانه، محیط مشترک، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیكی



شماره 98، نشریه دامپزشكي، بهار 1392

)پژوهشوسازندگی(47

 

مقد مه
هدف اصلی پرورش گوس��فند در ایران تولید گوش��ت قرمز می باشد 
)11(، بنابراین انتخاب داخل نژاد برای صفاتی که موجب افزایش راندمان 
تولید گوش��ت گردد، یکی از استراتژی های اصالح نژاد گوسفند در ایران 
اس��ت. در گذش��ته انتخاب برای بهبود راندمان اقتصادی میزان گوشت 
تولیدی بر اساس وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه صورت می گرفت. 
نتایج پژوهش��گران نشان داده اس��ت انتخاب بر اساس وزن شیرگیری و 
افزای��ش وزن روزانه باعث باال رفتن جثه دام و افزایش ذخیره چربی در 
س��ن بلوغ  شده، نیاز دام های داش��تی به انرژی نگهداری افزایش یافته و 
بازدهی تولید مثل نیز کاهش می یابد. در نتیجه بهبود راندمان اقتصادی 
 ،Badenhorst( بر اساس انتخاب وزن شیرگیری قابل توجه نخواهد بود
1990(. با توجه به عملی نبودن اندازه گیری و منظور نمودن بازده غذایی 
به عنوان معیار انتخاب، نس��بت کلیبر به عنوان یک معیار مناسب جهت 
بهبود راندمان غذایی پیش��نهاد شده اس��ت)7، 10(. همچنین زنده مانی 
نی��ز یکی از مهمترین صف��ات اقتصادی در افزایش به��ره وری حیوانات 
اهلی، بویژه حیواناتی که به منظور تولید گوش��ت، شیر، پوست، پشم و...

نگهداری می شوند، می باشد. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر از زمان 
تولد تا ش��یرگیری در هر نژاد به دالیلی نظیر بهداش��ت، ناهنجاری های 
ژنتیکی، نوع سیستم پرورش، مدیریت و ... تا حدی اجتناب ناپذیر است، 
می��زان آن در نژادهای مختلف، متفاوت گزارش ش��ده اس��ت)11، 16(. 
نتای��ج Sawalha و همکاران )2007( نش��ان داد وراثت پذیری صفت 
زنده مان��ی پس از تولد در گوس��فندان نژاد بلک فیس اس��کاتلند 0/18 
تا 0/35 می باش��د. همچنین در برخی پژوهش ها همبس��تگی ژنتیکی و 

فنوتیپی وزن تولد با زنده ماني معنی دار گزارش شده است )11، 12(. در 
پژوهش دیگری وراثت پذیری مرگ و میر بزغاله های نژاد بز مرخز از تولد 
تا شیرگیري 0/29 گزارش ش��ده است )Rashidi و همکاران 2011(. 
لذا می توان اس��تنباط کرد این صفت به میزان زیادی تحت تاثیر توارث 
قرار داشته و بخش��ی از تنوع موجود در این صفت بدلیل اثرات ژنتیکی 
مي باش��د. بنابراین می توان از طریق بکارگی��ری تکنیک های اصالح نژاد 
در کن��ار بهبود ش��رایط محیطی و مدیریتی می��زان زنده مانی در گله ها 
را افزای��ش داد. اگرچه برآورد پارامتره��ای ژنتیکی صفت زنده ماني نیاز 
به مدل های پیچیده ت��ری دارد. هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای 
ژنتیکی صفات قبل از ش��یرگیری و زنده مانی گوس��فند نژاد ایران بلک با 

مدل هاي مختلف مدل )دام، مدل آستانه  و مدل پدری( می باشد.

مواد و روش
داده ها و مدیریت گله

ب��ه منظور بهبود راندمان تولید مثل و صفات رش��د گوس��فند نژاد 
بلوچي که مهمترین نژاد بومي کش��ور است، در سال 1354 در ایستگاه 
عباس آباد مش��هد میش هاي این نژاد با قوچ هاي نژاد کیوس��ي آمیزش 
داده شد. سپس در نتاج نسل اول )F1(، انتخاب براي تثبیت نژاد جدید 
)ایران بلک( براي صفات چند قلوزائي و صفات رش��د تا س��ال 1363 به 
مدت 10 س��ال انجام گرفت. ثبت مشخصات و جمع آوري اطالعات این 
نژاد جدید از س��ال 1363 آغاز و تا کنون ادامه داش��ته اس��ت. در حال 
حاضر یک گله از گوسفندان نژاد ایران بلک در ایستگاه عباس آباد مشهد 
پرورش داده می ش��ود. به منظور تعیین مناسب ترین مدل جهت برآورد 
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The aims of this research were to estimate of genetic parameters for pre-weaning traits and lamb survival in 
Iran-black sheep. For this purpose 6344 records for birth weight (BW) and lamb survival (LS) and 5264 records 
for weaning weight (WW), average daily gain (ADG) and Kleiber ratio (KR) were available, which collected by 
Abbasabad Animal Breeding and Rearing Station, over the period from 1984 to 2010. For pre weaning traits only 
animal model, and for lamb survival animal, sire and threshold model were fitted. Direct heritability for BW, 
WW, ADG and KR were 0.05±0.01, 0.12±0.03, 0.11±0.03 and 0.10±0.03, respectively. Genetic parameters were 
estimated by using of REML procedures. Akaike’s information criterion (AIC) test was used to choose of the most 
suitable model. Heritability estimate for lamb survival with animal and sire model was 0.09±0.01 and 0.07±0.01, 
which after correction was increased to 0.22 and 0.17. Also, the estimation of heritability from threshold model 
was 0.21±0.08. Therefore, underlying heritability obtained from animal and sire models are not deviated from the 
heritability estimate from the threshold model. The genetic correlation between BW-WW, BW-ADG, BW-KR, 
BW-SL, WW-ADG, WW-KR and ADG-KR were 0.98, 0.99, 0.64, 0.96, 0.99, 0.31 and 0.92 respectively. 

Key words: Common litter effects, Genetic correlation, Heritability, Threshold model
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پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از ش��یرگیری و زنده مانی گوس��فند نژاد 
ایران بلک و همبستگی بین صفات با مدل دام، مدل آستانه و مدل پدری 
به ترتیب از 6214، 4536، 4536، 4536 و 4536 رکوردمربوط به وزن 
تولد، ش��یرگیری، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، نسبت کلیبر، 
زنده مانی از تولد تا ش��یرگیری که توسط ایستگاه عباس آباد مشهد طی 
سال های 1363 تا 1389 جمع آوری شده بود استفاده شد. آمار توصیفی 
داده ها در جدول 1 نشان داده شده است.جهت ویرایش و تنظیم داده ها 
از نرم افزار FoxPro 9/0 با محدودیت های زیراس��تفاده شد )ویرایش 
داده ها با توجه ب��ه نرمال بودن خطای باقیمانده صورت گرفت(. رکورد 
حیوانات��ی که وزن  تولد آن ها کمتر از2/30 و بیش��تر از 5/25 کیلوگرم، 
وزن ش��یرگیری کمتر از 11/00 و بیشتر از32/00 کیلوگرم بود، از فایل 
داده ها حذف شد. جهت برآورد افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، 
وزن تولد از وزن ش��یرگیری کم و بر س��ن در زمان شیرگیری تقسیم و 
جهت تبدیل به گرم در 1000 ضرب ش��د. جهت برآورد نس��بت کلیبر، 
افزایش وزن روزانه بر وزن متابولیکی در زمان ش��یرگیری تقس��یم شد. 
همچنین بره هایی که به سن شیرگیری رسیده بودند با کد 1، و بره هایی 
که به س��ن ش��یرگیری نرس��یده بودند مرده تلقی ش��ده و با کد صفر 
مش��خص ش��دند. تجزیه و تحلیل آماری اثرات عوامل محیطی مؤثر بر 
صفات تولیدی با استفاده از نرم افزار SAS 9/1 )2004( صورت گرفت. 
همچنین آماده سازی فایل شجره نیز با نرم افزار CFC 1/0 انجام شد.

مدل های آماری
در ای��ن پژوهش جهت ب��رآورد پارامترهای ژنتیک��ی صفات قبل از 
شیرگیری و زنده مانی از مدل هاي 1 تا 12 استفاده شد. همچنین عالوه 
ب��ر مدل هاي فوق براي برآورد ضریب وراث��ت پذیري صفت زنده ماني از 

مدل های آستانه و  پدری)مدل 13 تا 16( نیز استفاده شد.
در ای��ن مدل ه��ا، y بردار مش��اهدات، b بردار اث��رات عوامل ثابت 

)س��ال، نوع تولد، سن مادر و جنس بره(، a بردار اثرات ژنتیکي افزایشی 
مستقیم، m بردار اثرات ژنتیکي افزایشی مادری، c بردار اثرات محیطی 
دائمی مادری، l بردار اثرات محیطي مش��ترک، s برادر ژنتیکی افزایشی 
پدران، e بردار اثرات باقیمانده و A ماتریس رابطه خویش��اوندی اس��ت. 
X، Za، Zc ،Zm ،  Zlو Zs ماتریس ه��ای ط��رح هس��تند، که ارتباط 
اثرات ثابت، ژنتیکي افزایش��ی مس��تقیم، اثرات محیطی دائمی مادری، 
اثرات ژنتیکي افزایش��ی مادری، اثرات محیط مش��ترک و اثرات ژنتیکي 
وال��د نر را با بردار مش��اهدات برقرار می کنند. همچنین س��ن بره ها در 
زمان ش��یرگیری به ص��ورت متغیی��ر کمکی در مدل ه��ای فوق لحاظ 
ش��ده اس��ت همچنین  کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و 
اثرات ژنتیکی افزایش��ی مادری را نش��ان می دهد. تجزیه و تحلیل داده 
 ASReml, ه��ا با اس��تفاده از مدل تک صفت��ی و دو صفتی نرم اف��زار
 V3  انج��ام گرف��ت. برای تعیین مناس��ب ترین م��دل از آزمون آکایک 
ش��د  اس��تفاده   )Akaike’s information criterion )AIC(( 
)رابطه 1(. در این رابطه: AICi آزمون آکایک، log Li نس��بت لگاریتم 
در س��تنمائي و Pi تعداد پارامترهای موجود در مدل می باشد. در نهایت 
مدلی که کمترین مقدار آکایک را داش��ت به عنوان مناس��ب ترین مدل 

انتخاب شد.
 AICi = -2 log Li + 2 pi                                                                  -1 رابطه     

میزان وراثت پذیری زنده ماني حاصل از مدل دام و مدل پدري براي 
 .)1989 ،Falconer( صفت زنده مانی با استفاده از رابطه 2 تصحیح شد
 = h2

observed ،وراثت پذیری تصحیح ش��ده = h2
underlying در ای��ن رابطه

وراثت پذیری مش��اهده ش��ده، P= میزان زنده مانی و  i= شدت انتخاب 
معادل زنده مانی مي باشد.

رابطه 2-  

جدول 1- آمار توصیفی داده های مربوط به صفات قبل از شیرگیری در گوسفند ایران بلک

صفت

شرح
وزن تولد
)کیلوگرم(

وزن شیرگیری
)کیلوگرم(

افزایش وزن روزانه
)گرم/ روز(

نسبت کلیبر
)گرم/ روز(

زنده مانی

63445264526452646344تعداد رکورد

2/9420/86182/5018/620/86میانگین

0/484/6744/552/400/17انحراف معیار

2/3011/0060/8210/070/00حداقل

5/2532/00381/5044/541/00حداکثر

16/0322/0324/1313/1119/77ضریب تغیرات )%(

برآورد پارامترهای ژنتیكی ...
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y = Xb + Zaa + eمدل 1

y = Xb + Zaa + Zcc + eمدل 2

Cov (a,m) = 0y = Xb + Zaa + Zmm + eمدل 3

Cov (a,m) = Aσamy = Xb + Zaa+ Zmm + eمدل 4

Cov (a,m) = 0y = Xb + Zaa + Zmm + Zcc + eمدل 5

Cov (a,m) = Aσamy = Xb + Zaa + Zmm + Zcc + eمدل 6

y = Xb + Zaa + Zll + eمدل 7

y = Xb + Zaa + Zcc + Zll + eمدل 8

Cov (a,m) = 0y = Xb + Zaa + Zmm + Zll + eمدل 9

Cov (a,m) = Aσamy = Xb + Zaa + Zmm + Zll + eمدل 10

Cov (a,m) = 0y = Xb + Zaa + Zmm+ Zcc + Zll + eمدل 11

Cov (a,m) = Aσamy = Xb + Zaa + Zmm + Zcc+ Zll + eمدل 12

y = Xb + Zss + eمدل 13

 y = Xb + Zss + Zcc + eمدل 14

 y = Xb + Zss + Zll + eمدل 15

 y = Xb + Zss+ Zcc + Zll + eمدل 16

نتایج
نتای��ج مربوط ب��ه برآورد اث��رات محیط��ی مؤثر بر صف��ات قبل از 
ش��یرگیری و زنده مانی در جدول 2 نش��ان داده ش��ده است. اثر جنس 
ب��ر تمام صفات معنی دار ب��ود )p>0/01(. به طوری که میانگین صفات 
در نرها بیش��تر از ماده ها بود. نتایج حاصل با نتایج س��ایر پژوهش��گران 
داخل و خارج کش��ور مطابقت دارد)5 و 6(. این تفاوت ها احتماالًً در اثر 
واکنش های مختلف فیزیولوژیکی از جمله هورمون های وابسته به جنس 
و ... ایجاد شده است. همچنین اثر تیپ تولد بر تمام صفات مورد مطالعه 
معن��ی دار بود)p>0/01(، بطوری ک��ه میانگین حداقل مربعات بره های 
تک قلو نس��بت به بره های دو قلو و دوقلوها نس��بت به سه قلوها بیشتر 
بود، این وضعیت باتوجه به محدود بودن فضای رحم مادر و تقسیم شدن 
کوتیلدون ه��ای رحم بین تعداد جنین ها در رح��م برای وزن تولد مورد 
انتظار می باش��د، زیرا بره هایی که بص��ورت یک قلو در فضای رحم قرار 
دارند، از ش��انس بیشتری نس��بت به دوقلو و چند قلو برای دریافت مواد 
مغذی از جریان خون مادر برخوردارند. همچنین بعد از تولد رقابت برای 

دریافت شیر از مادر نیز می تواند باعث تفاوت در سایر صفات شود. نتایج 
حاصل از این پژوهش با نتایج گزارش ش��ده توس��ط س��ایر پژوهشگران 
 Mohammadi 2008؛  همک��اران  و   Rashidi( دارد  مطابق��ت 
 و همک��اران 2011(. اث��ر س��ن مادر نیز ب��ر تمام صفات معن��ی دار بود

)p>0/05(. مهمتری��ن دلی��ل آن افزایش توان مادری، تکامل دس��تگاه 
تولید مثل و ... با افزایش سن می باشد، همانطور که در جدول 2 مشاهده 
می ش��ود در گروه سنی 3 تا 5 ساله )بلوغ فیزیکی دام( میانگین حداقل 
مربعات برای همه صفات بیش��تر بود. اثر س��ال تولد نیز بر صفات مورد 
مطالعه معنی دار بود )P>0/01(. این نتیجه با توجه به تفاوت در وضعیت 
بارندگی س��االنه، تفاوت در مدیریت و سایر عوامل محیطی مورد انتظار 
می باشد. میزان زند مانی از تولد تا شیرگیری برای بره های ایران بلک 86 
درصد برآورد ش��د. چنانچه داده های جدول 2 نشان می دهد بره های نر، 
یک قلو و حاصل از مادران بالغ 3 تا 5 س��اله قدرت زنده مانی بیش��تری 
دارند. احتم��االً وزن تولد بره ها عامل مهمی در ق��درت زنده مانی بره ها 
می باش��د، زیرا برخی پژوهش��گران همبس��تگی بین وزن تولد و میزان 
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م��رگ و میر را منفی گزارش کرده ان��د )Rashidi و همکاران 2011(. 
نتایج حاصل با نتایج گزارش شده توسط سایر پژوهشگران مطابقت دارد 

.)2009 ،Talebi و Vatankhah و همکاران 2008؛ Riggio(

انتخاب مدل مناسب
نتایج مربوط به آزمون آکایک برای تعیین مدل مناسب جهت برآورد 
پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در جدول 3 نشان داده شده 
است. مدل مناسب برای  تجزیه وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن 
روزانه از تولد تا شیرگیری شامل اثرات ژنتیکي افزایشي مستقیم، محیطي 
دائمي مادری، ژنتیکي افزایش��ي مادری، محیط مشترک، کواریانس بین 
ژنتیک افزایش��ي مس��تقیم و مادري بود )مدل 12(. برای نسبت کلیبر 
مدل مناس��ب ش��امل اثرات ژنتیکي افزایشي مس��تقیم، محیطي دائمي 
مادری و محیط مش��ترک بود )مدل 8(. ولی مدل مناس��ب برای تجزیه 

زنده مانی شامل اثرات ژنتیکي افزایشي مستقیم، ژنتیکي افزایشي مادری 
و محیط مش��ترک بود )مدل 10(. همچنی��ن در جدول 4 نتایج آزمون 
آکایک برای مدل پدری و آس��تانه نش��ان داده ش��ده است. مدل پدری 
مناسب برای   زنده مانی شامل اثرات ژنتیکي افزایشي مستقیم و محیط 
مادری بود )مدل 14(. همچنین برای مدل آس��تانه مناس��ب ترین مدل 

فقط شامل اثر ژنتیکی افزایشی پدران بود )مدل 13(.

پارامترهای ژنتیكی
پارامترهای ژنتیکی برآورد ش��ده با مناس��ب ترین مدل برای صفات 
 وزن تولد، وزن ش��یرگیری، افزایش وزن روزانه)مدل 12(، نسبت کلیبر

)مدل 10( و زنده مانی با مدل دام)مدل8( در جدول 5 نش��ان داده شده 
اس��ت. همانطور که مشاهده می ش��ود، اثرات محیط مش��ترک بر تمام 
صف��ات مؤثر بود. لذا در مطالعه این صفات باید اثر محیط مش��ترک در 

جدول 2- میانگین حداقل مربعات±خطای معیار و اثرات عوامل محیطی* مؤثر بر صفات قبل از شیرگیری در بره های ایران بلک

صفت

زنده مانینسبت کلیبرافزایش وزن روزانهوزن شیرگیریوزن تولداثرات ثابت

0/01±1/390/86±4/9218/71±1/15182/47±0/0120/76±3/60میانگین کل

**********جنس

a21/73±1/10 a191/50±4/26 a18/95±1/70 a0/87±0/01 a 0/20±3/71نر

b19/80±1/11 b173/45±4/25 b18/47±1/07 b0/85±0/01 b 0/02±3/50ماده

**********تیپ تولد

a23/59±1/1 a205/87±4/11 a19/18±1/70 a0/87±0/01 a 0/01±4/26یک قلو

b19/87±1/9 b173/48±4/10 b18/35±1/06 b0/86±0/01 b 0/01±3/56دوقلو

c18/85±1/22 c168/08±4/25 c18/60±1/12 c0/85±0/02 c 0/02±2/99سه قلو وبیشتر

**********سن مادر

23/32±0/02 c19/85±1/12 b176/01±4/24 b18/63±1/08 a0/86±0/02 c

b21/22±1/14 a186/78±4/57 a18/82±1/09 a0/87±0/01 a 0/02±33/68 تا 5

a21/24±1/28 a185/52±4/25 a18/68±1/25 b0/85±0/04 b 0/04±63/80 و بیشتر

**********سال تولد

-----تابعیت وزن از سن 

)p<0 /05( :ns و )p>0 /01( :*

برآورد پارامترهای ژنتیكی ...
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جدول 3- آزمون آکایک* برای تعیین مدل دام مناسب 

جدول 4- آزمون آکایک* برای تعیین مدل پدری و آستانه مناسب

*: اعداد هر ستون از کمترین عدد )مناسب ترین مدل( کسر شده است.

*: تمام اعداد هر ستون از کمترین عدد )مناسب ترین مدل( کسر شده است.

صفت

زنده مانینسبت کلیبرافزایش وزن روزانهوزن شیرگیریوزن تولدمدل

1474/5067/2863/94171/1052/18

2186/453/8818/50141/5484/40

3180/8023/7434/16146/9428/16

4182/4617/4438/58148/00100/32

566/165/6819/96141/0284/60

662/264/4623/54141/2266/72

7178/8049/1610/514/343/48

838/1016/2242/2800/05/08

926/021/1094/1618/3034/62

1010/909/3618/080/980/00

111/062/6818/181/982/00

120/000/000/002/9864/62

زنده مانیمدل آستانهزنده مانیمدل پدری

13115/48130

140/00141323

1548/25151413

1624/36161497



52 )پژوهشوسازندگی(

جدول 5- پارامترهای ژنتیكی برآورد شده با مناسب ترین مدل دام

جدول 6- پارامترهای ژنتیكی* برآورد شده با  مناسب ترین مدل)مدل پدری و آستانه(

h2= وراثت پذیری مادری،  c2= نسبت واریانس محیط دائمی مادری به واریانس فنوتیپی، l2= نسبت واریانس محیط مشترک به واریانس فنوتیپی ،  
m  ،وراثت پذیری مستقیم=h2

a :*

h2= وراثت پذیری تصحیح شده.
underlying  ،واریانس فنوتیپی = s2

p ،کواریانس بین اثرات ژنتیكي افزایشي مستقیم و مادري=ram

h = وراثت پذیری با مدل آستانه، )سایر موارد همانند جدول 5(
2

logit وراثت پذیری مستقیم پدری=h2
a :*

صفات

زنده مانینسبت کلیبرافزایش وزن روزانهوزن شیر گیریوزن تولدپارامتر*

121212810مدل

 h2
a± S.E0/05±0/020/12±0/030/11±0/030/10±0/030/09±0/03

h2
m± S.E0/09±0/030/06±0/020/04±0/010/04±0/020/03±0/02

c2±  S.E0/15±0/020/07±0/020/05±0/01--

l2± S.E0/26±0/020/05±0/020/05±0/020/32±0/030/13±02/0

ram± S.E0/83±0/360/70±0/290/98±0/33--0/31±24/0

s2
p± S.E0/47±0/0137/15±46/01522/60±43/224/46±0/110/11±0/01

h2 مدل مناسبمدل
a± S.Ep2± S.Eh2

logits2
ph2

underlying

-0/03±0/080/73±0/21--13آستانه

0/020/17±0/11-0/01±0/010/09±140/07مدل پدر

برآورد پارامترهای ژنتیكی ...
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جدول 7- همبستگی، ژنتیكی، محیطی و فنوتیپی بین صفات

همبستگی فنوتیپیهمبستگی محیطیهمبستگی ژنتیكیصفت 2صفت 1

0/01±0/020/34±0/040/30±0/98وزن شیرگیریوزن تولد

0/01±0/030/26±0/030/16±0/99افزایش وزن روزانهوزن تولد

0/01±0/010/30±0/02-0/02±0/64نسبت کلیبروزن تولد

0/01±0/020/12±0/020/13±0/47زنده مانیوزن تولد

0/01±0/100/88±0/010/98±0/96افزایش وزن روزانهوزن شیرگیری

0/01±0/010/42±0/010/77±0/31نسبت کلیبروزن شیرگیری

0/01±0/010/77±0/030/92±0/92نسبت کلیبرافزایش وزن روزانه

مدل منظور ش��ود. احتم��االً مهمترین دلیل آن باال ب��ودن میزان دوقلو 
زای��ی در این نژاد بوده اس��ت. نتایج حاصل با نتایج گزارش ش��ده برای 
ب��ز مرخز در رابطه با اثر محیط مش��ترک مطابق��ت دارد )Rashidi و 
همک��اران 2011(. وراثت پذیری مس��تقیم و مادری وزن تولد به ترتیب 
0/05 و 0/09 برآورد ش��د، که با گزارش��ات س��ایر پژوهشگران که برای 
نژادهای مختلف گوس��فند ارائه شده اس��ت مطابقت دارد)Rashidi و 
همک��اران 2008؛ Mohammadi و همکاران 2011(. محیط دائمی 
مادری و محیط مش��ترک تأثیر زیادی بر وزن تولد داش��تند. همچنین 
اثرات ژنتیکی افزایشی مادری بر وزن تولد زیاد و به تدریج کاهش یافت. 
بنابراین چنانچ��ه هدف از برنامه اصالح نژاد افزایش وزن تولد و افزایش 
زنده مانی باش��د، باید قابلیت مادری مورد توجه قرار گیرد. وراثت پذیری 
مستقیم وزن شیرگیری 0/12 بود که نسبت به سایر صفات به ویژه وزن 
تولد بیش��تر می باش��د، همچنین وراثت پذیری مادری، نسبت واریانس 
محیطی دائمی مادری و محیط مش��ترک به واریانس فنوتیپی نس��بت 
به وزن تولد کمتر بود. این نتایج نش��ان می دهد با افزایش س��ن حیوان 
نقش اث��رات محیطی دائمی مادری، ژنتیکی افزایش��ی مادری و محیط 
مش��ترک بر عملکرد دام کاهش یافته و نقش ژنتیک خود حیوان بیشتر 
 می گردد. این نتایج در راس��تای گزارشات برخی از پژوهشگران می باشد

همک��اران  و   Rashidi 2007؛  همک��اران  و   Miraei-Ashtiani(
2011(. میزان وراثت پذیری مستقیم و مادری برای افزایش وزن روزانه 
ب��ه ترتی��ب 0/11 و 0/04 بود، که با نتایج برخی پژوهش��گران مطابقت 
)Rashidi و همک��اران 2008؛ Mohammadi و همکاران 2010(. 
ب��ا توجه به این که می��زان افزایش وزن روزانه در س��نین ابتدایی عالوه 
بر ژنتی��ک دام و محیط مادری تحت تأثیر عوام��ل محیطی دیگر نظیر 
تغذیه، شیوه پرورش و ... قرار دارد، بهبود عوامل محیطی اهمیت زیادی 
دارد. وراثت پذیری مس��تقیم و مادری نس��بت کلیبر به ترتیب 0/10 و 
 0/04 برآورد ش��د، که در دامنه گزارش��ات س��ایر پژوهشگران قرار دارد

)Mohammadi و همکاران 2010(. اثرات محیط مش��ترک بر نسبت 

کلیبر بیشتر از سایر صفات بود. احتماالً دلیل تأثیر زیاد محیط مشترک 
بر نس��بت کلیبر به سبب افزایش وزن سریعتر بره های تک قلو در مقایسه 
با بره های چندقلو می باش��د. با توجه به باال ب��ودن میزان چند قلوزایی در 
نژاد ایران بلک این عامل می تواند تأثیرگذار باش��د. وراثت پذیری مستقیم 
صف��ت زنده مانی با اس��تفاده از مدل دام و مدل پ��دری به ترتیب 0/09 و 
0/06 برآورد ش��د، که پس از تصحیح آن به 0/22 و 0/17 افزایش یافت. 
همچنین با اس��تفاده از مدل آس��تانه)0/21( در حد متوس��ط برآورد شد. 
بنابراین چنانچه میزان وراثت پذیری صفت زنده مانی با اس��تفاده از فرمول 
ذکر شده تصحیح شود، نتایج حاصل تقریباً با مدل آستانه ای تفاوتی ندارد. 
نتایج این پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران داخل و خارج کشور مطابقت 
دارد )Riggio و همک��اران 2008؛ Rashidi و همکاران 2011(. اگر چه 
میزان وراثت پذیری زنده مانی با مدل دام و آس��تانه از مدل پدری بیش��تر 
اس��ت، اما مدل پدری در انتخاب دارای اهمیت بیش��تری می باشد. زیرا با 
اس��تفاده از آن می ت��وان پدران ب��ا ارزش اصالحی باال را ب��رای زنده مانی 

شناسایی کرد و از طریق انتخاب میزان زنده مانی در گله را افزایش داد.

همبستگی
همبس��تگی های ژنتیک��ی، محیط��ی و فنوتیپی بی��ن صفات مورد 
مطالعه در جدول 7 نش��ان داده شده است. همبستگی ژنتیکی، محیطی 
و فنوتیپی بین تمام صفات بجز همبس��تگی محیطی وزن تولد با نسبت 
کلیبر مثبت و معن��ی دار بود)P>0/01(. بنابراین جهت افزایش راندمان 
تولید گوش��ت می توان با انتخاب هر یک از صفات پاس��خ همبس��ته به 

انتخاب در سایر صفات مورد انتظار است.
همبس��تگی ژنتیکی وزن تول��د و زنده مانی مثبت ب��ود، بنابراین با 
انتخاب بره های س��نگین تر می ت��وان زنده مانی در گله را افزایش داد. اما 
از نتایج همبستگی ژنتیکی برآورد شده در این پژوهش با نتایج گزارش 
شده توس��ط س��ایر پژوهش��گران مطابقت دارد )Rashidi و همکاران 

2008؛ Mohammadi و همکاران2011(.
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نتیجه گیری کلی
پارامتره��ای ژنتیکی صفات قبل از ش��یرگیری ن��ژاد ایران بلک در 
محدوده گزارش��ات سایر پژوهش��گران می باشد. اثر محیط مشترک یک 
عامل مهم در ایجاد واریانس فنوتیپی می باشد. همچنین وراثت پذیری 
متوسط زنده مانی در این نژاد نشان می دهد بخش زیادی از تنوع موجود 
در این صفت به سبب عوامل ژنتیکی است. لذا از طریق انتخاب می توان 
می��زان زنده مان��ی در این ن��ژاد را افزایش داد. همبس��تگی وزن تولد با 
زنده مان��ی در این ن��ژاد مثبت و معنی  دار ب��ود )p> 0/01(. با توجه به 
اینکه کش��ور ما در منطقه خش��ک و نیمه خش��ک قرار دارد، انتخاب بر 
اس��اس وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه وزن میش های مولد گله را 
افزایش و راندمان تولید مثل و بهره وری سیس��تم را کاهش خواهد داد. 
بنابراین چون انتخاب بر اس��اس نس��بت کلیبر بازده غذائی و وزن بره ها 
را تا یکس��الگی افزایش داده، وزن بلوغ میش های داش��تی ثابت مانده و 
راندمان تولید مثل کاهش نمی یابد، معیار خوبی برای انتخاب و افزایش 

بهره وری خواهد بود.
 

سپاس گزاری
از کلیه کارکنان مرکز اصالح نژاد ایس��تگاه عباس آباد مشهد جهت 
جمع آوری رکوردها و در اختیار قرار دادن اطالعات الزم صمیمانه تشکر 

و قدر دانی می گردد.
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