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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   9313، سوم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

ین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در ئتجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروت

 گوسفند کردی شیروان
 

 ، 3دارانسعید زره ،2سعید حسنی*، 1آبادیعباسی امین ساناز

 5فرو رضا اشکانی 4احمدیعلیرضا خان

دانشگاه علوم  دانشکده علوم دامی، دام و طیور، و فیزیولوژی اصالح نژاد ،دانشیار گروه ژنتیک2ارشد وآموخته کارشناسیدانش1

 ،گروه علوم دامی مربی4دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشکده کشاورزی، دامی،دانشیار گروه علوم 3، طبیعی گرگانکشاورزی و منابع

 گوسفند کردی حسین آباد شیروان ایستگاه اصالح نژاد کارشناس 5 ،دانشگاه گنبدکاووس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،

 40/40/33؛ تاریخ پذیرش: 22/44/33تاریخ دریافت: 

 9چکيده

آباد شیروان انجام شد. نژاد حسینکردی ایستگاه پرورش و اصالحهای نژاد این پژوهش روی میش

 245رکورد روزآزمون درصد پروتئین شیر مربوط به  1405منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی، تعداد به 

 شروع گردید و 1331رکوردگیری از هر رأس میش در اردیبهشت ماه سال  .آوری شدجمع رأس میش

آزمدون بدا ادرایا تابعیدت ها، از مددل روزرای آنالیز ژنتیکی دادهادامه یافت. بتا پایان دوره شیردهی 

در زایدش، مداه  بدره اثرات ثابدت شدکز زایدش، تعددادتصادفی استفاده شد. در مدل تابعیت تصادفی، 

گنجاندده شددند. بدرای رکوردگیری، متغیرهای کمکی سن در هنگام رکوردگیری و روزهای شدیردهی 

اجدزای  اسدتفاده شدد. دابلیدو او ام بدی ای تدی افدزارون با تابعبت تصادفی از نرم برازش مدل روزآزم

محدود شده برآورد شددند.  نمائیدرستواریانس )کواریانس( ژنتیکی و محیطی توسط روش حداکثر 

تصدادفی در خصدوت تندوع ژنتیکدی  ای لژاندر با درجات برازش مختلف برای مددلتابع چند جمله

بدرای اثدرات  دوای لژاندر با درجه بدرازش ائز در نظر گرفته شدند که چند جملهافزایشی و محیطی د

در این تحقیق میانگین و انحراف معیدار  عنوان بهترین مدل انتخاب شد.ژنتیکی افزایشی و محیطی دائز به

                                                
 hasani@gau.ac.irنویسنده مسئول: *
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تدرین مقددار واریدانس ژنتیکدی کدز بدرآورد گردیدد. 03/0 ±04/4درصد پروتئین شیر در میش نژاد کردی 

حاصدل شدد.  (114/4) ترین مقدار آن در اواخر شدیردهیو بیش( 450/4) افزایشی در اوایل شیردهی

پدذیری در طدول دوره  بدود. وراثدتواریانس فنوتیپی و محیطی دائز در ابتدا و انتهدای شدیردهی بداا

ای شیردهی ترین مقدار آن در انته( و بیش430/4) ابتدا ترین مقدار آن درشیردهی افزایش یافت که کز

هدای های ژنتیکی افزایشی و محیطی دائز برآورد شده بین روز آزمدونهمبستگی .( بدست آمد100/4)

های ندژاد طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که میشهای دور از هز بود. بهنزدیک بیشتر از روزآزمون

پدذیری چندین وراثدتهزدارندد.  شیر درصد پدروتئین پتانسیل ژنتیکی باایی برای صفتکردی شیروان 

سهز احتماا دهد که نشان میدر انتهای دوره شیردهی نسبت به ابتدای دوره شیردهی  بااتر این صفت

در  هامیشتر بوده و بهتر است انتخاب تنوع ژنتیکی افزایشی از تنوع کل در انتهای دوره شیردهی بیش

  .صورت گیرد بخش از دوره شیردهیاین 
 

 ، پارامترهای ژنتیکیین شیرئدرصد پروت ،تابعیت تصادفی، گوسفند کردی :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

. هستندانسان ترین منابع غذایی مورد استفاده در تغذیه مهز های لبنی حاصل از آنشیر و فرآورده

تشکیل  معدنی ها و موادانواع ویتامین ،هاپروتئین لیپیدها،د نتی مانااین ماده غذایی ارزشمند از ترکیب

ترین این ترکیبات پروتئین است که روی خصوصیات کیفی شیر و یکی از مهز وشده است 

ی دامی متفاوت بوده و در هاپروتئین شیر در گونهدرصد های فرعی حاصل از آن موثر است. فرآورده

واعیت  ،ردهیمرحله شیتوجه به  تر از گاو و بز ذکر شده است که بامنابع مختلف برای گوسفند بیش

پروتئین شیر گوسفند منبع مهمی  (.2440)پارک و همکاران، متغیراست  عوامل محیطی و غیره، تغذیه

هاست که از طریق ممانعت از فعالیت آنزیز تبدیل کننده از پپتیدهای زیست فعال مشتق شده از کازئین

ای نقش ها و بافت ماهیچههکند و در قوی شدن ماهیچآنژیوتنسین، از افزایش فشار خون جلوگیری می

همراه  جمله ترکیبات شیر است که به شیر ازبر این، پروتئین  عالوه(. 2440دارد )پارک و همکاران، 

(. بنابراین، 2412)باشتنی،  باشدمی مؤثرگذاری شیر از نظر ارزش اقتصادی در قیمتچربی شیر 

 در .آن اروری خواهد بود دلیل اهمیت ویژهها برای صفت درصد پروتئین شیر بهارزیابی ژنتیکی دام

های زیادی است و پیشرفت تغییر بوده در حال دائماً اهلی حیوانات ارزیابی هایروش اخیر دهه چند
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باشد. از می های روزآزموناز مدل استفاده هاترین آندر این زمینه حاصل شده است که یکی از مهز

برای طول دوره عدم نیاز به استفاده از ارایا تصحیح  توان بههای روزآزمون میجمله مزایای مدل

پیش از تجزیه و تحلیل رکوردها، کاهش فاصله نسلی، افزایش صحت ارزیابی حیوانات، شیردهی 

گیری در تجزیه کاهش هزینه رکوردگیری و امکان منظور نمودن اثر محیطی خات برای هر روز رکورد

مدل با تابعیت  های روز آزمون،در بین مدل .(2441جنسن،  ؛2444و، تحلیل آماری اشاره نمود )سوال و

عنوان یک مدل آماری، شکل  تر مورد توجه قرار گرفته است. در مدل تابعیت تصادفی بهتصادفی بیش

منحنی شیردهی برای هر حیوان، از طریق برازش ارایا تابعیت برای هر حیوان که تحت عنوان 

  (.1330شود )جامروزیک و شفر، شوند، در مدل وارد مینامیده میارایا تابعیت تصادفی 

آزمون صفات تولیدی شیر  روی رکوردهای روزانجام شده با مدل تابعیت تصادفی اکثر تحقیقات 

پور و عبداله؛ 2413زاده و همکارن، خان ؛2444همکاران،  در گاو صورت گرفته است )جنگلر و

 ودی روی پروتئین شیر گوسفندان خارجی گزارش شده است( و تحقیقات محد2413همکاران، 

(. بنابراین، با توجه به عدم انجام تحقیقات 2413کمپریج و همکاران،  ؛2442)هورستیک و همکاران، 

مشابه قبلی در نژادهای گوسفند بومی، هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل ژنتیکی رکوردهای 

 دی شیروان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بود.روزآزمون درصد پروتئین شیر گوسفند کر

 

 هامواد و روش

رأس میش  245از آباد شیروان انجام شد نژاد حسینایستگاه پرورش و اصالحدر این مطالعه که در 

آزمون یک بار دوشش )صبح( برای  رکورد روز 1405تعداد نژاد کردی که متعلق به یک گله بودند، 

از تاریخ زایش  روز 5هایی که گیری هر رأس از میشرکورد آوری شد.جمع صفت درصد پروتئین شیر

های . نمونهشروع شد و تا پایان دوره شیردهی ادامه یافت 1331ماه سال آن گذشته بود در اردیبهشت

توسط دستگاه  درصد پروتئین شیر، برای تعیین سیسی 54های شیر به دست آمده درون فالکون

 افزارنرمها با استفاده از سازی و ویرایش دادهشد. آمادهمنتقل آزمایشگاه این ایستگاه  اکومیلک توتال به

ها برخی موارد اعمال شده در ویرایش داده .انجام شد 0/21اف او ایکس پی آر او نسخه ویرایش شده 

  بود: به شرح زیر

                                                
1- FOXPRO 
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و تولد برای تک تک گیری گیری بر اساس تاریخ رکورددر فایل اصلی ارقام سن هنگام رکورد (1

 ها محاسبه شد.میش

 در فایل نهایی شماره پدر و مادر همواره کوچکتر از فرزند بود.  (2

 ها دارای تاریخ زایش و تولد معلوم بودند.همه میش (3

 در نظر گرفته شد. 120و حداکثر  5حداقل روز شیردهی  (4

مدل خطی  رویه برای بررسی اثر عوامل محیطی بر صفت درصد پروتئین شیر روز آزمون از

استفاده شد. مدل مورد استفاده به صورت زیر  1/3نسخه ویرایش شده   SASآماریافزار نرم عمومی

 بود:
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑙𝑖 + 𝑝

𝑗
+ 𝑚𝑘 + 𝛽

1
(𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙 − �̅�) + 𝛽

2
(𝑑𝑖𝑗𝑘𝑙 − �̅�) + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 

 

اثر  :𝑝𝑗 یش،تعداد بره در زاامین  iاثر  :𝑙𝑖کل،  یانگین: مμ یر،ش یندرصد پروتئ : 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙،مدل یندر ا

j یش،شکز زا ینام 𝑚𝑘 اثر :k یری،رکوردگ ماه ینام𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙 یری،: سن هنگام رکورگ �̅� میانگین سن :

اریا  :𝛽1: میانگین تعداد روزهای شیردهی، �̅� یردهی،ش یروزهاتعداد : 𝑑𝑖𝑗𝑘𝑙 هنگام رکوردگیری،

: اریا تابعیت درصد پروتئین شیر از تعداد 𝛽2درصد پروتئین شیر از سن هنگام رکوردگیری،  تابعیت

 مانده هستند.یباقتصادفی : اثر lijkeو  یردهیش یروزها

)کو(واریانس ژنتیکی، محیطی و پارامترهای ژنتیکی صفت درصد پروتئین شیر  برآورد اجزای

شده و براساس مدل تابعیت تصادفی یک صفتی و با نمایی محدود به روش حداکثر درستروزآزمون 

( صورت گرفت. به منظور برازش اثرات تصادفی 2440)میر،  1دبلیو او ام بی ای تی افزاراستفاده از نرم

ها دارای اثرات ژنتیکی افزایشی و مدل مختلف استفاده شد. تمامی مدل 0با بهترین درجه برازش از 

 مختلف متفاوت بود. با استفاده ازهای رازش اثرات مذکور در مدلمحیطی دائز بودند ولی درجات ب

های مورد استفاده برای اثرات تعیین شد. تاثیر درجه برازش ،بودخروجی نرم افزار  ءمقادیر ویژه که جز

 استفاده شد.  2ها از معیار اطالعاتی آکائیکچنین جهت مقایسه مدلهز

برای در نظر گرفتن شکل منحنی های برازش مختلف درجهای متعامد لژاندر با از تابع چندجمله

. در طول دوره شیردهی استفاده شددرصد پروتئین شیر در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائز 

                                                
1- WOMBAT 

2- AIC 
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گونه پیش فرای برای شکل تغییرات درصد پروتئین شیر در طول دوره ای لژاندر به هیچجمله چند

حاظ خوات محاسبات عددی، به منظور پیداکردن حداکثر تابع از طرف دیگر به ل شیردهی نیاز ندارد.

مانده در کل دوره چنین واریانس باقیهز شودتر برای آن ایجاد میسریع 1گرایینمایی، هزدرست

شیردهی به صورت همگن در نظر گرفته شد. مدل آماری مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر 

 (:2413بود )کمپریج و همکاران، 

ij
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: شامل ، امین روز شیردهی iدر  گوسفندامین  jروزآزمون درصد پروتئین شیر  کورد: رijyدر این مدل: 

)سن در هنگام  شکز زایش، ماه رکوردگیری( و متغیرهای کمکی ،زایش در بره تعداداثرات ثابت )

سازی رگرسیون برای مدل: اریا  روزهای شیردهی(، به صورت خطی و برحسا ماه گیریرکورد

: i(t، )ij(tm φ(ای لژاندر بر مبنای روز شیردهیچدند جمدله امیدن tmφ :m)i (،میانگین منحنی شیدردهی

برای اثرات تصادفی  i(t (( بر مبنای روز شیردهیiهای هر حیوان )کننده منحنیرگرسیون توصیفتابع 

به ترتیا ارایا رگرسیون تصادفی ژنتیکی  jmو  jm،ندائز حیوا ژنتیکی افزایشی و محیطی

های مورد استفاده ایترتیا درجه چند جملهبه mkو  bk ،ak، باشندافزایشی و محیط دائمی حیوان می

 iخطای تصادفی مرتبط با  ijEبرای اثرات میانگین منحنی شیردهی، ژنتیکی افزایشی و محیطی دائز و 

 امین گوسفند هستند. jامین روز شیردهی در 
 

 نتايج و بحث

ارائه شده است. در این تحقیق  1درصد پروتئین شیرگوسفند کردی در جدول  های توصیفیآماره

برآورد گردید که  04/4 و انحراف معیار آن 03/0های نژاد کردی میانگین درصد پروتئین شیر در میش

تر بود )زارع شحنه و همکاران، ( بیش54/5) ( و زندی45/5) های شالدرصد پروتئین نژاد از میانگین

حراف معیار درصد ( میانگین و ان1300اما در مقایسه با نژاد کومیسانا که مسیو و همکاران ) (.2445

 تر بود. گزارش کردند، کز 34/0±50/4پروتئین این نژاد را 

                                                
1- Convergence 
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شود و این عمده تفاوت بین نتایج این تحقیق با مطالعات ذکر شده به تفاوت بین نژادها مربوط می

دهد که نژاد عامل مهمی در تعیین درصد پروتئین شیر گوسفند است. همچنین تفاوت شرایط نشان می

 های مختلف بوده است.دیگری در برآورد میانگین درصد پروتئین شیر در نژاد ل تأثیر گذارمحیطی عام

 
 درصد پروتئین شیر گوسفند کردی شیروانهای توصیفی آماره -1جدول 

 نوبت رکوردگیری
تعداد 

 رکورد

 (درصدپروتئین )
 حداکثر حداقل

 انحراف معیار حداقل مربعات میانگین

1 245 23/0 00/4 34/4 44/0 

2 243 30/0 35/4 00/4 54/0 

3 231 12/0 04/4 22/5 53/0 

4 102 42/0 00/4 32/5 55/0 

5 113 03/0 50/4 15/0 02/0 

0 55 34/0 40/4 50/0 50/0 

 53/0 50/5 04/4 03/0 1405 کل

 

استفاده شد. های مختلفی آزمون، از مدل های درصد پروتئین شیر روزبرای تجزیه و تحلیل رکورد

 آکائیکبا توجه به شاخص  ارائه شده است. 2در جدول  های مورد بررسیای از ساختار مدلخالصه

درصد اثرات ژنتیکی افزایشی و محیطی دائز برای برای  2با درجه برازش  4توان گفت مدل می

نتایج حاصل  تری برخوردار است و به عنوان بهترین مدل انتخاب شد.پروتئین شیر از دقت بیش

با استفاده از درجه  نشان داد 4مدل  های درصد پروتئین شیر با استفاده ازازتجزیه و تحلیل رکورد

درصد از تنوع محیطی دائز صفت تحت  43/33درصد از تنوع ژنتیکی افزایشی و  44/35، 2برازش 

-روز آزمون، تبیین میهای مربوط به اثرات تصادفی فوق در مدل مطالعه، توسط مقادیر ویژه ماتریس

 گردد.
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 (AIC) و شاخص های برازش اثرات ژنتیکی افزایشی، محیطی دائم، تعداد پارامتر درجه -2جدول 

 های تابعیت تصادفیمدل
 آکائیک شاخص تعداد پارامترها درجه برازش

 AIC تعداد پارامتر محیطی دائز ژنتیکی افزایشی

1 2 2 0 510/211- 

2 3 2 14 103/210- 

3 3 3 13 404/233- 

4 2 2 0 352/240- 

5 3 2 14 430/103- 

0 3 3 13 304/133- 

  

واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی دائز و فنوتیپی صفت درصد  پذیری،وراثت الگوی تغییرات

طور کلی در پژوهش ارائه شده است. به 3طول دوره شیردهی در جدول  آزمون در پروتئین شیر روز

تر از واریانس آزمون در نیمه دوم شیردهی بزرگ حاار، واریانس ژنتیکی صفت درصد پروتئین روز

ترین میزان واریانس چنین بیشاول دوره شیردهی بود. هز ءژنتیکی افزایشی برآورد شده برای نیمه

نژاد ایست های ژنتیکی افزایشی در انتهای دوره شیردهی بدست آمد که با مطالعه انجام شده روی میش

ای با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (. در مطالعه2442 ،فریزین مطابقت داشت )هورستیک و همکاران

 ترین میزان واریانس ژنتیکی افزایشی در ابتدای دوره شیردهی گزارش شددر گاوهای هلشتاین، بیش

ساختار ژنتیکی متفاوت در  تواند به دلیلکه تفاوت آن با تحقیق حاار می(، 2443 ،)همامی و همکاران

ژنی بودن صفات تولیدی شیر و فعال یا غیر فعال  چند طورکلی،ها باشد. بهگاو و گوسفند و ساختار داده

ها در سنین و روزهای مختلف شیردهی سبا تغییراتی در فیزیولوژی و عملکرد بودن تعدادی از این ژن

گردد )وان در یکی افزایشی در طول دوره شیردهی میشود و در نتیجه سبا تغییر واریانس ژنتحیوان می

 (.1330 ورف و همکاران،

الگوی تغییرات واریانس محیطی دائز نشان داد که واریانس محیطی دائز در ابتدا و انتهای دوره 

( در ابتدای دوره شیردهی و حداقل 312/4طوری که حداکثر میزان این پارامتر )شیردهی باا بوده، به

( در اواسط دوره شیردهی به دست آمد. برخی محققین چنین روندی را برای گاوهای 254/4آن )

میزان  (.2445 ،؛ زودیلوا و همکاران2444 ،شیری هلشتاین گزارش نمودند )دی روس و همکاران

( 550/4واریانس فنوتیپی در اوایل و اواخر شیردهی روند افزایشی داشت. حداقل مقدار این پارامتر )
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( با 2443دست آمد. آفواین و همکاران )( در اواخر دوره شیردهی به043/4و حداکثر آن ) در اواسط

های آمیخته استفاده از مدلی دیگر تغییرات واریانس فنوتیپی در طول دوره شیردهی را در میش

به  تواندواریانس فنوتیپی در این تحقیق میتر از تحقیق حاار بدست آوردند. تغییرات استرالیایی کز

ترین تأثیر توسط عوامل محیطی ها و عوامل محیطی در طول دوره شیردهی باشد که بیشدلیل تاثیر ژن

پذیری توان واریانس محیطی را کاهش و میزان وراثتبوده است. بنابراین، با کنترل شرایط محیطی می

 و در نتیجه دقت انتخاب را افزایش داد.
 

 واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی دائم و فنوتیپی در روزهای مختلف شیردهی ،برآورد وراثت پذیری -3جدول 

 روز 5 14 20 42 50 04 04 30 112 120

4/100
 

103/4 150/4 140/4 130/4 120/4 4/110 140/4 4/14 4/430
 

 پذیریوراثت

4/114 143/4 432/4 403/4 400/4 403/4 4/404 401/4 4/450 450/4 
واریانس ژنتیکی 

 افزایشی

 محیطی دائز 312/4 230/4 200/4 202/4 253/4 254/4 253/4 201/4 4/200 235/4

 فنوتیپی 043/4 500/4 504/4 553/4 550/4 553/4 504/4 500/4 013/4 4/043

 

 (430/4پذیری برابر )ترین مقدار وراثتدهد که کزپذیری برآورده شده نشان میروند تغییرات وراثت   

دهد که شیردهی بود. این امر نشان می 120( در روز 100/4) ترین مقدار برابرشیردهی و بیش 5در روز 

چنین متوسط ترین مقدار بود. هزسهز تنوع ژنتیکی افزایشی از تنوع کل، در انتهای دوره شیردهی بیش

ورد ( برآ124/4±10/4در کل دوره شیردهی )خطای استاندارد درصد پروتئین شیر پذیری و وراثت

متابولیکی وارده به  در ابتدای شیردهی عواملی چون واعیت تغذیه حیوان و افزایش فشار گردید.

شود حیوان به منظور رسیدن به حداکثر تولید، افزایش واریانس محیطی را در پی دارد که سبا می

منندز و  نتایج پذیری برآورد شده در این تحقیق تقریبا باوراثت دست آید.تری بهپذیری پایینوراثت

و  10/4تا  14/4آزمون را در بزهای اسپانیایی بین  شیر روز پذیری پروتئینکه وراثت (2414همکاران )

 40/4( که میزان این پارامتر را برای گاوهای هلشتاین ایرانی بین 2413خیرآبادی و همکاران )با نتایج 

پذیری گزارش شده توسط برخی محققین وراثتمطابقت داشت. اما از مقدار برآورد کردند،  10/4تا 

توان به میتفاوت را (. این 2413؛ کمپریج و همکاران، 2442تر بود )هورستیک و همکاران، دیگر کز
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گیری صفت مورد بررسی، تولید متفاوت، خطای اندازه چون جنس و گونه مورد مطالعه، سطحعواملی 

های مختلف ة ویرایش ارقام و استفاده از روشها، وجود شرایط محیطی متفاوت، نحوحجز داده

جامعه، خات آن جامعه  پذیری هرطورکلی وراثتبهبرآورد اجزای واریانس و کواریانس نسبت داد. 

توانند باعث ایجاد اختالف در باشد و عوامل زیادی روی آن تأثیر گذار هستند که این عوامل میمی

 متوسطترین علت پایین بودن توان مهزمی (.1330، نر و مکیبرآورد آن پارامتر ژنتیکی گردند )فالکو

 دانست. واریانس ژنتیکی افزایشی  پذیری را به دلیل پایین بودنوراثت

 

 
 

 

 های مختلف شیردهیآزمونبین روزژنتیکی افزایشی  همبستگی -1شکل 

 

نشان داده شده است.  1مختلف شیردهی در شکل  هایآزمونروزهمبستگی ژنتیکی افزایشی بین 

در طول دوره شیردهی مثبت و باا بوده میزان این پارامتر  هاآزمونمقادیر همبستگی ژنتیکی رکوردهای 

بین روزهای  (04/4حداقل آن ) طوری کهها کاهش یافت بهآزمونروز به موازات افزایش فاصله بین

 ثر مطالعات انجام شده بر اساس مدلچنین روندی توسط اک دست آمد.ابتدایی وانتهایی شیردهی به

اند، گزارش بین روزهای شیردهی پرداخته ژنتیکی افزایشی تابعیت تصادفی که به بررسی همبستگی
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ای همبستگی بین در مطالعه (.2445؛ استرابل و همکاران، 1330 ،جامروزیک و شفر)شده است 

(. نتایج تحقیق 2413)کمپریج و همکاران،  ( گزارش نمودند34/4روزهای ابتدا و انتهای شیردهی را )

شیردهی متفاوت است.  هایآزمون روزدهد که همبستگی ژنتیکی بین فوق و تحقیق حاار نشان می

های تغییرات همبستگی ژنتیکی بین روزهای شیردهی ناشی از تغییرات ساختار )کو( واریانس داده

مختلف شیردهی از  روزهایهای ژنتیکی بین یهمبستگباشد. انحراف تکرار شده در زمان، حیوان می

توان شیر در روزهای مزبور را عمالً نمیآزمون  صفت پروتئین روزگر این امر است که عملکرد یک بیان

باشند که اشتراک بیشتر این های مختلفی روی آن تأثیرگذار میبه عنوان یک صفت قلمداد نمود، زیرا ژن

  شود.سبا برآورد همبستگی ژنتیکی باا در آن دوره زمانی میهای مجاور آزمونها در روزژن

های مختلف شیردهی نشان داده شده است. آزمون بین روز محیطی دائزهمبستگی  2 در شکل

های مجاور و آزمونبرآورد شد که حداکثر آن بین روز 33/4تا  05/4دامنه تغییرات این همبستگی بین 

روزهای نزدیک به هز نسبت به  و انتهایی شیردهی به دست آمد.حداقل آن بین روزهای ابتدایی 

تری هستند و همبستگی محیطی بااتری روزهایی که از هز فاصله دارند دارای شرایط محیطی مشابه

 دارند.

 

  
 

 های مختلف شیردهیآزمونبین روز محیطی دائم همبستگی -2شکل 
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 گيري نتيجه

پروتئین روزانه در گوسفند کردی شیروان طی یک دوره میانگین و انحراف معیار درصد 

بدست آمد که در مقایسه با گوسفندان بومی شال و زندی بااتر بود و این حاکی  03/0 ±04/4شیردهی

پذیری برآورد شده در طورکلی وراثتبه باشد.از پتانسیل ژنتیکی باای این نژاد برای این صفت می

از انتهای شیردهی بود که دالت بر توارث پذیرتر بودن صفت درصد تر روزهای ابتدایی شیردهی کز

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، متوسط  پروتئین شیر در روزهای انتهایی شیردهی دارد.

 صفت این بر محیط زیاد بسیار تاثیر گربیانپذیری پایین برآورد شده صفت درصد پروتئین شیر وراثت

چنین پذیری دارد. هزافزایش وراثتای در برآورد نقش قابل مالحظهود عوامل محیطی باشد. لذا بهبمی

های دهد که ژنهمبستگی ژنتیکی بین روزهای شیردهی که از هز فاصله داشتند کز بود و این نشان می

اساس نتایج این  باشند. بطورکلی برمی مؤثر بر این صفت در روزهای شیردهی دور از هز متفاوت

مناسا نژاد کردی برای تولید پروتئین شیر بود، انجام رکوردبرداری  گر پتانسیل نسبتاًتحقیق که بیان

منظز برای تولید شیر و ترکیبات آن و وارد کردن این صفت در شاخص انتخاب گوسفندان کردی 

 ایستگاه اصالح نژاد شیروان پیشنهاد می گردد.

 

 دانيقدر تشکر و

آباد شیروان انجام گرفته است به این وسیله نژاد حسینپرورش و اصالح این تحقیق در ایستگاه

 از ،چنیننمایند. هزمؤلفان مراتا تقدیر و تشکر خود را از مسئولین محترم این ایستگاه اعالم می

مهندس  دکتر رستز عبدالهی و پور،هه عبداللاروح دکتر آقایان های ارزنده و صمیمانههمکاری

 .شودگزاری میها سپاستجزیه و تحلیل داده زاده درتقیعبدالرحیز 
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Abstract 
The present study was conducted on Kurdi ewes of Hossein Abad Sheep Breeding 

Station of Shirvan. In order to estimate genetic parameters, 1065 test day records of milk 
protein percentage from 245 ewes were collected. Data collection was started from April 
2012 up to the end of lactation period. For genetic analysis of data, test day models with 
random regression coefficient were utilized. In random regression model, parity, litter size, 
month of recording as fixed effects and age at recording and days in milk as covariates 
were included. Random regression test day model was carried out using WOMBAT 
software. Genetic and environmental (co)variance components of milk protein percentage 
were estimated using restricted maximum likelihood .Orthogonal Legendre polynomials 
with different orders were applied for taking into account of genetic and permanent 
environmental effects. Legendre polynomial with the order of 2 was the best fitting model. 
In this research, the average milk protein percentage in Kurdi ewes was 6.69±0.70. The 
lowest and highest additive genetic variances were at the beginning ) 0.058) and the end 
(0.114) of lactation, respectively. Phenotypic and permanent environmental variances were 
high at the beginning and at the end of lactation. Estimates of heritability increased over the 
lactation. Minimum and maximum heritabilities were estimated at the beginning (0.096) 
and end (0.178) of lactation, respectively. The higher the distance between days of 
lactation, the less were the genetic and permanent environmental correlations. Generally, 
results indicated that Shirvan Kordi ewes had high milk protein production potential. 
Moreover, higher heritability for this trait at the end of lactation probably indicated higher 
contribution of additive genetic variation to the total variation and selection of ewes in this 
part of lactation would be preferred. 
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