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چکیده
به د  ائمیمادري محیطی واریانس نسـبت مادري(  ) و مسـتقیم (  )، وراثتپذیري ضریب و واریانس مؤلفه هاي
سـالهاي طی رکورد که 2472 تا 1314 از اسـتفاده با قره گل گوسـفند اقتصاد ي صفات برخی ( فنوتیپی( واریانس
مؤلفههـاي بـود، برآورد گرد ید. شـده آوري جمع نژاد گوسـفند قرهگل اصالح و ایسـتگاه پرورش د ر 1379 1373 تا
مد لهاي از استفاده با (REML) حداکثر درستنمایی محدود شـد ه روش با ژنتیکی پارامترهاي براي محاسـبۀ واریانس
قرار بود ند مورد مقایسه موجود د ر مدل متفاوت تعد اد اثرات از نظر شـش مدل که نتایج و برآورد شـد مختلف حیوانی
د رجه و پشم وزن یکسالگی ماهگی، نه ماهگی، شش ماهگی)، شیرگیري(سه تولد ، اوزان مستقیم وراثتپذیري گرفت.
0/05 0/29 0/05 ،0/19 0/06 ،0/19 0/05 ،0/24 0/04 با برابر ترتیب به مدل، ترین مناسـب اساس بر پوسـت
پوست درجه و ماهگی شش صفات وزن مادري براي 0وراثتپذیري 0/57 برآورد شد 0/05 و 0/20 0/06 ،0/31
واریانس فنوتیپی به دائمیمادري محیطی واریانس نسـبت برآورد گرد ید . 0/08 0/02و0/02 با0/03 برابر ترتیب به

برآورد شد. 0/0،11/16و0/07 ترتیب وزن پشم به و شیرگیري وزن تولد، وزن صفات براي
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Estimation of (co) variance components of some economic traits using different animal models in Karakul 
sheep
By: S.Hassani,Assistant Professor, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University. of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, Gorgan, Iran; O.Bakhtiari Faiandari. Graduate Student , College of Agricultural Sciences, 
University. of Mazandaran, Sari,Iran; and H.Sayahzadeh.,Associate Professor,College of Agricultural Sciences, 
University. of Mazandaran,Sari,Iran.
(Co) Variance components, direct ( ha

2 ) and maternal heritability ( hm
2 ) and c2 of some economic traits of Karakul 

sheep were estimated using 1314 to 2472 records collected during 1994 to 2000 in Karakul sheep breeding station, 
Sarakhs,Iran. (Co) Variance components for estimation of genetic parameters were estimated by REML procedure 
using different animal models and the six different fitted models were compared.Direct heritability of birth weight, 
3,6,9 and 12 month weights,fleece weight and pelt score were estimated as 0.24 ± 0.04, 0.19 ± 0.05, 0.19 ± 0.06, 0.29 
± 0.05, 0.31 ± 0.05, 0.20 ± 0.06 and 0.57 ± 0.05, respectively.Maternal heritability estimates for 6 month weight and 
pelt score were 0.02 ± 0.03 and 0.08 ± 0.02, respectively.c2 for birth weight, 3 month weight and fleece weight were 
estimated as 0.16, 0.11 and 0.07, respectively.

Keywords: Karakul sheep,(Co) Variance components, Heritability, Restricted maximum liklihood, Animal model, Growth traits

اصالح ژنتیکی و بومی تولید نژادهاي ظرفیت ــایی شناس
در اساسی اولویت هاي بومیاز زیست ــرایط ش در آنها پایدار
د ر مختلف ــورهاي کش .(1) ــت اس نژاد اصالح برنامه ریزي هر
ذخایر اصالح و ــظ به حف اقدام ــتگاه هاي خاصی ایس و مراکز
ــتگاه ایس ــتا راس در این ــی مینمایند. بوم ــی دامهاي ژنتیک
ــال س در ــرخس س قرهگل ــفند نژاد گوس اصالح ــرورش و پ
ــاي رکورده کنون ــا ت که بهطوري ــد ، گردی ــیس تاس 1344
ــده ش آوري نژاد جمع این ــادي از صفات مهم اقتص ــاد ي زی
ایران ــفند در گوس نژاد هاي مقاوم ترین از یکی قره گل ــت. اس
نیمه بیابانی، هوایی و ــرایط آب ش د ر است قادر ــد که میباش
به شبانه روز طول در د ما ــد ید ش تغییرات و کویري با بیابانی
یابد(2).علی رغم ــرورش پ دهد و به خوبی ادامه خود ــات حی
نیز و آن ــی جهان ــت معروفی و ــژاد ن ــژه این وی ــات خصوصی
ــفند نژادهاي مختلف گوس بین در باالي آن ــبتاً نس جمعیت
تحقیقاتی ــاي کاره ــور)، کش ــفند ان گوس کل ٪ 15) ــور کش
اهمیت .(4، 3، ــت(1 اس گرفته صورت نژاد این روي اندکی بر

نژاد اصالح د ر وراثتپذیري ــن تخمی
افراد ارثی ارزش ــی ــراي پیشبین ب د ام

با که ــت اس انتخاب به ــخ بینی پاس ــش پی و
و انتخاب روش ترین ــب مناس می توان آن شناخت

تحقیقات ــی از نمود .یک اجرا گله در را آمیزش ــتم سیس
نژاد، این روي بر شد ه انجام

ــیرگیري، وزن ش تولد ، وزن صفات ــتقیم مس پذیري وراثت
پوست و درجه یکسالگی ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن شش وزن
0 /066 ،0/263 0 /082 ،0/154 0 /069 ــب ترتی ــه ب را

0 و 039/ 0/194 0 /074 ،0/115 0 /064 ،0/129
0(4 است( نمود ه گزارش 0/342

نژاد، این بر روي ــده ش انجام تحقیقات ــایر س ــتاي راس در
ورا ضریب واریانس، ــاي مولفهه برآورد منظور به حاضر ــق تحقی
مادري واریانس محیطی و نسبت ماد ري ــتقیم و مس ثت پذیري
براي مختلف مد لهاي حیوانی مقایسه نیز فنوتیپی و واریانس به

شد. انجام نژاد این اقتصادي مهم صفات

مقدمه

... واریانس مولفههاي برآورد
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روشها مواد و
ــرورش پ ــتگاه موجود در ایس اطالعات از تحقیق این در الف-داد ههـا:
1379 تا 1373 ــالهاي س طی که سرخس ــفند قره گل نژاد گوس اصالح و
مناسب شرایط د ر و سال طول در گله گرد ید. بود استفاده ــد ه جمعآوري ش
فرورد ین آخر پاییز تا آخر از تغذیه نموده و مزارع سپس از و مراتع از جوي
ــد ه ش تصادفی کنترل ــاي جفتگیريه ــود. میش تغذیه ــتی دس صورت به
تولد از پس و ــد ه ش انجام فصل هر طی د ر ــد ه و ماد ه انتخاب ش نر حیوانات

می شود. انجام الزم رکورد گیري هاي برهها،
اوزان مادر، و پد ر حیوان، ــماره ش ــامل ش هر حیوان به مربوط اطالعات
تولد، سال ماد  ر، سن پوست، د رجۀ و پشم وزن ماهگی، 12 و 9 ،6 ،3 تولد،

تولد  بود . نوع بره و جنس
اطالعات همراه صفت به هر براي ارقام آماري: فایلهاي ب-روشهـاي
متغیر عوامل ثابت، شجره، اطالعات شامل فایلها این ــد. ش آماد ه مورد نیاز
هر صفت تحلیل و تجزیه بود . د ر اصلی ــت صف و وجود ) صورت (د ر ــی کمک
رکوردها تعد اد شد . تعیین صفت آن تعداد مشاهدات به توجه با رکورد تعداد
ماهگی، ــش ش وزن ــیرگیري، ش وزن تولد، وزن به مربوط ارقام ــراي فایل ب
ترتیب برابر به پوست درجه و ــم پش وزن ــالگی، یکس وزن ماهگی، نه وزن
ثابت اثرات ــود . ب 1518، 1314، 1318و 2328 ،1622 ،2171 ــا 2472، ب
افزار نرم از با استفاده متقابل آنها و اثرات سن مادر تولد، نوع سال،جنس،
معنی و بود ن معنی دار شدن مشخص بعد از گرفت. قرار بررسی مورد SAS
حیوانی مد لهاي ــتفاده از اس با واریانس مولفه هاي برآورد اثرات، د ارنبودن
افزایشی ژنتیکی اثرات مستقیم، افزایشی ژنتیکی اثرات ــد . ش انجام مختلف
مدل از ــتفاده اس با واریانس باقیمانده د ایمیمادري و محیطی مادري، اثرات
با استفاده و ( REML) شده محد ود درستنمایی حد اکثر به روش و حیوانی

مورد  شد . مد لهاي برآورد (DFREML) مشتقگیري نیاز از بی الگوریتم از
(2)،(3)،(4)،(7)و ،(1) شماره مدلهاي از بودند عبارت ترتیب به ــتفاده اس

:DFREML برنامه (8)

                                                                              (1)
                                                                  

                                       (2 )

(3)
                                 

        (4)
                                                    

      (7)
                                                     

     (8)

(سال، ثابت اثرات برد  ار ــاهدات، مش برد ار فوق مد لهاي د ر
ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثرات برد ار مادر)، ــن و س تولد نوع جنس،
ــی محیط اثرات ــاد ري، بردار م ــی افزایش ژنتیکی اثرات ــرد ار ب
ــتند هس (0و1) ضرایب ماتریسهاي ــادري، د ائمیم

ــردار ب نیز داد ه و ــان نش را با عناصر رابطۀ ــه ک
میباشد. باقیمانده اثرات

لگاریتم ــبت آزمون نس از کوواریانس و واریانس ــاي ــرآورد مؤلفهه ب در
آزمون، این شد. در استفاده مدل ــبترین مناس تشخیص براي د رستنمایی
مبنا عنوان به بود دارا را مقدار بیشترین که مدلی هر ــتنمایی لگاریتم درس
شکل به د رستنمایی، تفاوت لگاریتم استفاده از با سپس ــد . انتخاب ش

گرد ید : محاسبه مد ل ها بین معنید ار وجود تفاوت بررسی براي زیر
X2= )2ـ Log Liklihoodموردنظر مدل ـ Log Liklihoodحداکثر  مد ل
درجه با X2 جد ول با و ــد ه ش ــبه محاس مد ل  ها کلیۀ براي تفاوت این
ــترین مقدار لگاریتم بیش هر حالت در که ــه گردید. مد لی مقایس 1 آزاد ي
سایر بر صورتی در ولی ــت اس مدل ــد مناسب ترین باش د ارا ــتنمایی را درس
صورت در باشد . معنید ار آن X2که آزمون د ارد برتري آماري نظر از مدلها
مدل ــادهترین س آماري، نظر مدل ها از بین این تفاوت بود ن معنیدار عد م

شد. استفاده واریانس مؤلفههاي برآورد براي

بحث نتایج و
وزن ــد، وزن تول ــات صف ــراف معیار انح ــن و میانگی ــق تحقی ــن ای د ر
ترتیب به یکسالگی وزن و نه ماهگی وزن ماهگی، ــش ش ــیرگیري، وزن ش
38/41 5/67 ،32/59 5/06 ،23/78 4/51 ،5/16 0/79 با ــر براب
درجۀ و گرم 841/34 241/75 ــم پش وزن ــرم، 44/94 کیلوگ 6/87 و

شد. برآورد امتیاز 85/45 7/12 پوست
محیطی ــس واریان ــتقیم، مس ــی افزایش ژنتیکی ــس واریان ــاي مؤلفهه
و ــده باقیمان واریانس ــادري، م ــی افزایش ژنتیکی ــس واریان ــادري، د ائمیم
اثر و ــتقیم ــی مس افزایش ژنتیکی اثر بین و کوواریانس ــی فنوتیپ ــس واریان

است. شد ه ارائه 1 جد ول د ر ماد ري افزایشی ژنتیکی
ماد ري، وراثت پذیري و مستقیم افزایشی وراثت پذیري مقادیر همچنین
فنوتیپی، همبستگی بین واریانس به د ائمیماد ري ــبت واریانس محیطی نس
لگاریتم ــادري، م ــی افزایش ژنتیکی اثر و ــتقیم مس ــی افزایش ژنتیکی ــر اث
است. شده د اد ه 2 نشان جدول د ر تغییرات فنوتیپی ضریب و درستنمایی

تولد وزن
،(7) ــکاران هم و  Bradford ،(10) ــکاران  هم و  Dzakuma
و Blackwell ،(18) ــکاران و هم Vesely و(15)، Macnadughton
ــکاران هم و Fogarty و (14) Rehja و Kumar ،(6) Henderson
نمودند . ــزارش گ 0/35 تا 0/10 دامنۀ د ر ــد را تول وزن ــري وراثتپذی (11)

نژاد  ــه در س را تولد وزن وراثتپذیري (13) ــکاران هم و Kermani ــی ول
و -0/06 ،-0/37 برابر با ترتیب به و منفی ــاتد ان س و ــت دورس ــایر، همش
در ــد را تول وزن ــري وراثتپذی ــور(3) طهمورثپ نمود ند. ــزارش 0/04-گ
بنابراین، نمود ند . گزارش 0/06 (1) ــب ــکندري نس اس و نژاد قرهگل 0/15
سایر گزارشات د امنۀ در (0/24) تحقیق این در آمده ــت بد س وراثتپذیري
به اوزان نسبت تولد وزن وراثت پذیري مقد ار بودن پایین محققین می باشد .

می شود: مربوط زیر بدالیل بعدي
قبیل ــی از محیط و ژنتیکی عوامل ــر تأثی تحت جنین تکامل ــد و رش
محیطی عوامل میباشد. بنابراین، غیره و ــیلۀ مادر بوس جنین تغذیۀ جفت،
غذایی ذخیره و خوراکی مواد کیفیت و کمیت مخصوصاً رشد ماد ر د ر مؤثر
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REML.از با استفاده یک صفتی د رتجزیه حیوانی مختلف مد لهاي با برآورد شد ه کوواریانس مؤلفههاي واریانس و 1ـ جدول

-واریانسباقیمانده  -واریانسمحیطیدایمیمادري، -واریانس ژنتیکی افزایشـیمادري، -واریانس ژنتیکیافزایشـی مسـتقیم،
                                                    

فنوتیپی = واریانس ماد ري، و مستقیم افزایشی ژنتیکی بین کواریانس =

... واریانس مولفههاي برآورد
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REML. از استفاده با یک صفتی تجزیه د ر حیوانی مختلف مدلهاي با برآورد شده بررسی مورد ژنتیکی صفات پارامترهاي 2ـ جدول

فنوتیپی، واریانس د ائمیمادري به محیطی واریانس نسبت = ماد ري، وراثتپذیري = مستقیم، ژنتیکی افزایشی وراثتپذیري =
فنوتیپی. ضریب تغییرات = و درست نمایی لگاریتم = مادري، و مستقیم افزایشی همبستگی ژنتیکی =
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طرف دیگر هرگاه از دهد. قرار تأثیر تحت را ــد جنین میتواند رش مادر بد ن
این ناتنی)، یا تنی (برادران ــند باش ــاوندي خویش رابطۀ داراي گله قوچهاي
پایین نیز وراثتپذیري و شد ه فامیل ها بین نس واریا آمدن پایین سبب امر
میشود مشخص مادري آثار تولد اهمیت مورد وزن د ر همچنین .(9) میآید
واریانس از قسمتی مادري ژنتیکی واریانس و د ائمیمادري محیط واریانس و
میشوند. حیوان افزایشی واریانس کاهش باعث و میباشند حیوان فنوتیپی
برآورد ها و ــد میباش روش از وراثتپذیري تخمین دیگر ــل دلی

.(14، 9 میباشد (5، پایینتر د یگر روشهاي به نسبت روش این توسط

شیرگیري وزن
و 0/26 ــره گل ق نژاد د ر را ــیرگیري وزن ش وراثتپذیري طهمورث پور
(2) رشیدي ،0/09 (5) 0/12گزارش نمودند. واعظ (1) ــب نس ــکند ري اس
Macnadughton،0/18 و(6)  Henderson و  Blackwell ،0/07
Kermani نمودند  . 0/3 گزارش همکاران (14) و Kumar و 0/45 و(15)

و ــت د ورس نژادهاي را د ر ــیرگیري ش وراثتپذیري وزن (13) ــکاران هم و
مثبت نژاد ساتدان د ر و و 0/27- با0/09- برابر به ترتیب و منفی همشایر
حاضر (0/19) پژوهش وراثتپذیري مقد ار نمودند. گزارش 0/38 ــر با براب و
تعداد و روش برآورد وراثتپذیري تفاوت بودن آن پایین علت آمد . بهدست
تحت ــتر بیش برهها رشد ــیرخوارگی ش زمان د ر همچنین ــد. رکورد میباش
افزایش سبب مادري قدرت و بنابراین، اثر مادري می باشد. مادر ــیر ش تأثیر
میشود. آمدن وراثتپذیري پایین موجب نتیجه و در شده ــتباه اش واریانس
محیطی و ژنتیکی اثرات تصادفی مدل حاوي ــیرگیري نیز مورد وزن ش د ر
ــیرگیري ش وزن د ر اثرات این بزرگ نقش و ــد ــتفاده ش اس د ائمیماد ري

شد . مشخص

ماهگی شش وزن
در ماهگی را ــش ش وزن وراثتپذیري ــکاران (10) هم و Dzakuma
نتاج تابعیت روش ــن از همچنی آنها نمودند . ــزارش گ 0/28 ــایر نژاد همش
که آورد ند ــت بد س وارثتپذیري را والدین ــط و متوس والد ماده والد نر، به
(14) Rehja Kumar و ــود . و 0/33 ب 0/34 ،0/19 ــا ب برابر ــب ترتی ــه ب
(3) ــد . طهمورثپور 35/ گزارش نمود ن را ماهگی ــش ش وزن وراثتپذیري
بنابراین، نمودند . اعالم 0/14 ــب (1) نس ــکندري و اس 0/12 نژاد قرهگل د ر
و میباشد قبلی پژوهش هاي د امنۀ در (0/22) حاضر پژوهش وراثتپذیري
مقدار و د ارد صعودي روند وراثتپذیري مقدار ــت اس مشخص که همانطور
شیرگیري ــبت به وزن از نس آمده ــت بد س ماهگی ــش ش وزن وراثتپذیري
،5) است تأیید شد ه مختلف محققین توسط نیز نتیجه این که ــت باالتر اس

.(17،15 ،9 ،6

ماهگی نه وزن
0/11 نژاد قرهگل را در ماهگی نه وراثت پذیري وزن (3) ــور طهمورثپ
در را ماهگی نه وراثتپذیري وزن (3) همکاران Kermani و نمود. گزارش
نژاد در و و0/12- -0/51 با برابر ترتیب به و منفی د ورست همشایرو نژاد دو
وراثتپذیري مقد  ار براین، نمودند.بنا گزارش 0/18 با برابر و مثبت ساتدان
استفاده مدل ــد . میباش قبلی پژوهشهاي از ــتر بیش حاضر(0/29) پژوهش
این ــد و میباش برنامۀ 1 مد ل ماهگی نه وزن ــد ه براي ش

ژنتیکی دائمیو ــی مانند اثر محیط مادري که اهمیت اثرات مید هد ــان نش
ــایر ــات س گزارش با این صفت کم بوده که این نتیجه د ر مادري ــی افزایش

.(15، 10 ،9 ،4 ،2) د ارد محققین مطابقت

یکسالگی وزن
نژاد در ــالگی را یکس وزن وراثتپذیري (10) همکاران و Dzakuma
تابعیت از روش ــري را این وراثتپذی نمودند. آن ها گزارش 0/11 ــایر همش
ترتیب به آورد ند که بدست والدین نیز ــط متوس والد ماده و والد نر، به نتاج
وراثتپذیري همکاران (1986) و کرمانی بود. 0/64 0/88 و ،0/44 با ــر براب
با 49/ برابر ترتیب به و منفی د ورست و همشایر نژاد د و د ر را وزن یکسالگی
نمود ند.وراثت گزارش 0/92 با برابر و مثبت نژاد سات د ان در و -0/14 و -0
،0/17 (1) ــب نس ــکند ري اس ــط توس ایرانی نژادهاي د ر صفت این پذیري
نیز یکسالگی وزن مورد در است. شد ه گزارش 0/16 واعظ و 0/14 رشید ي
مادري افزایشی ژنتیکی و دائمیمادري محیطی اثرات شد و استفاد ه 1 مدل
که (0/31) ــالگی یکس مقدار وراثتپذیري وزن توجه به با بود . ــم اهمیت ک
ــود انتخاب میش ــتر بود توصیه بیش قبلی اوزان وراثتپذیري آن از ــد ار مق
پتانسیل زیرا وزن انجام گیرد . این مبناي وزن بیشتر بر رشد و سرعت براي
سایر آن با ــتگی ژنتیکی همبس و وراثتپذیري به صفت یک بهبود ژنتیکی

دارد. بستگی صفات

وزن پشم
پایین علت نمود. 0/67 گزارش را ــم پش وراثتپذیري وزن (17) Rao
موجود بین تفاوتهاي ــر ب عالوه حاضر(0/20)، پژوهش وراثتپذیري ــود ن ب
به ــبت نس که ــد وراثتپذیري میباش تخمین د ادهها، روش و حجم جوامع

.(16 ، 13 میباشد (1، پایینتر و دقیقتر روشهاي د یگر

پوست درجۀ
به ــبت نس (0/57) ــر حاض ــق تحقی د ر ــت صف ــن ای ــري پذی ــت وراث
صفت وراثتپذیري طهمورثپور (3) ــت. اس بوده ــتر بیش ــایرتخمینها س
تفاوت گزارش نمود ند. 0/24 (1) نسب ــکندري و اس 0/34 را پوست د رجۀ
ــورد م رکورد ــد اد تع و نمونهبرداري اثر به مربوط احتماالً ــده ش ــاهد ه مش
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