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آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی
رضا بهمرام  -*1مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه
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چکیده
در این پژوهش از اطالعات گوسفندان نژاد کرمانی که طی سالهای  2631تا  2631در ایستگاه اصالح نژاد شهر بابک استان کرمان جمعآوریشده
بود ،برای تجزیهوتحلیل ژنتیکی صفات رشد استفاده شد .صفات موردبررسی شامل افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در چهاار دوره زماانی وتو اد تاا از
شیرگیری ،از شیرگیری تا ششماهگی ،ششماهگی تا نهماهگی و نهماهگی تا یکسا گی) بود .اثر ترکیبی گله-سال-فصل و 16گله) ،جنس بره و سان
مادر هنگام زایش بر تمامی صفات موردمطا عه معنیدار بود .وراثتپا یری مساتیی بارای صافات ،KR2 ،KR1 ،ADG4 ،ADG3 ،ADG2 ،ADG1
 KR3و  KR4به ترتیب  0/10 ،0/21 ،0/21 ،0/23 ،0/23 ،0/21 ،0/21و  0/16برآورد گردید .وراثتپ یری مادری و واریانس فنوتیپی ناشای از محای
دائمی مادری برای صفات قبل از شیرگیری به ترتیب  0/22و  0/06وافزایش وزن روزانه) و  0/01و  0/20ونسبت کلیبر) به دست آمد .وراثتپ یری کال
صفات موردمطا عه در این پژوهش در دامنه  0/23تا  0/16بود .ارزیابی ژنتیکی صفات رشد در این مطا عه نشان داد که ژنتیک مادری بر صفات افزایش
وزن روزانه و نسبت کلیبر قبل از شیرگیری نسبت به صفات افزایش وزن و نسبت کلیبر بعد از شیرگیری واز شیرگیری تا ششماهگی ،شاشمااهگی تاا
نهماهگی و نهماهگی تا یکسا گی) تأثیر بیشتری داشت .بنابراین به نظر میرسد ،برای بهبود ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبار قبال از
شیرگیری توجه بیشتر به اثرات مادری ضروری باشد.
واژههای کلیدی :اثرات مادری ،ارزیابی ژنتیکی ،بهبود ژنتیکی ،صفات رشد ،وراثتپ یری.

مقدمه
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حدود  10میلیون رأس گوسفند باا بایش از  11ناژاد و زیار ناژاد
گوناگون در ایران وجود دارد که باعث شده ایاران از حاا گونااگونی
نژادهای گوسفند بسیار غنی باشد ،که هدف اصلی از پرورش آن تو ید
گوشت و تأمین پروتئین است و.)11 ،21 ،1
گوسفند کرمانی یکی از نژادهای دومنظوره بومی میباشد کاه باا
شرای آب و هوایی استان کرمان سازگار شده اسات .یکای از صافات
مه در پرورش و اصالح نژاد گوسفند ،صفات مرتب باا رشاد حیاوان
میباشد .در انتخاب نژادهای گوشاتی معماو ا از وزن بادن در زماان
تو د ،از شیرگیری ،ششماهگی ،یکسا گی ،بلوغ و نیز سارعت رشاد
به عنوان معیارهای انتخاب برای افزایش بازده اقتصادی استفاده مای-
شود و.)66
پتانسیل رشد برهها در پرورش گوسفند بسیار مه است و صافات
 2و  -1به ترتیب استادیار و دانشجوی سابق کارشناسیارشد گروه ژنتیک و اصاالح
نژاد دام و طیور ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محیق اردبیلی
)Email:behmaram.reza@yahoo.ca
و* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/ijasr.v11i1.68949

وزن بدن برای تو یدکنندگان گوشت دارای اهمیت زیادی میباشد ،به
همین د یل برآوردهای دقیق از پارامترهای ژنتیکی این صفات همواره
موردتوجه اصالحگران بوده است .این پارامترها اغلب پس از تصاحی
برای عوامل محیطای باهمنظاور پایشبینای ارزشهاای اصاالحی و
پیشرفت ژنتیکای بارآورد مایشاوند .انتخااب بار اسااس ارزشهاای
اصالحی ،نمایانگر بهتری از پتانسیل ژنتیکی حیاوان باوده و یکای از
بهترین ابزارهای اصالحی جهت به حداکثر رسااندن برناماه پیشارفت
ژنتیکی میباشد و 22و .)23
1
در سال  2163محییی به نام کلیبر نسبت متوسا افازایش وزن
روزانه و )ADGبه وزن متابو یکی و )W0.75را باه عناوان یاک معیاار
برای اندازهگیری غیرمستیی بازده خوراک مصرفی پیشنهاد کرد .ایان
نسبت بهعنوان "نسبت کلیبر" و )KR= ADG/W0.75نامیده میشاود
و به وسیله محییین مختلف بهعنوان روشی برای معیار انتخاب جهات
افزایش بازده تو ید پیشنهادشده است و 21 ،22و .)61
باد هورست و )3اعالم کرد که پیشبینی ضریب غ ایی با استفاده
از نسبت کلیبر  %63صحت بیشتری نسبت به پایشبینای آن توسا
2- Kleiber
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افزایش وزن روزانه دارد .همچنین انتخاب برای نسبت کلیبر میتواناد
سبب بهبود اغلب صفات ،بازدهی بیشتر معیارهایی مانند ضریب تبدیل
غ ایی و نرخ نسبی رشد بدون تأثیر بار مصارف خاوراک شاود و.)10
نسبت کلیبر را میتوان بهعنوان شاخصی برای انتخااب باهجاای وزن
تو د یا وزن پایان بلوغ در نظر گرفت که باعث مایشاود وزن تو اد و
بلوغ دام در گلاه کمتار افازایش یاباد ،باا توجاه باه اساتفاده از وزن
متابو یکی برای محاسبه نسبت کلیبر ،میایسه دامهای کوچک و بزرگ
مستیل از وزن صورت میگیرد؛ یعنی در این حا ات دو دام سانگین و
سبک مستیل از وزن و بر پایه بازده اقتصادی ارزیابی و میایسه مای-
شود و.)3
نسبت کلیبر با نشاندهنده اضافهوزن بیشتر باا در نظار گارفتن
وزن متابو یکی یکسان میباشد که به مفهاوم باه دسات آوردن رشاد
بیشتر بدون افزایش هزینه برای نگهداری میباشاد و .)63باا در نظار
گرفتن این موضوع که تو ید گوشات یکای از مها تارین معیاارهاای
تعیینکننده سود اقتصادی پرورش گوسفند در ایران میباشد ،هادف از
این پژوهش برآورد فراسنجههای ژنتیکی برای افزایش وزن روزاناه و
نسبتهای کلیبر در گوسفندان کرمانی در دوره  13سا ه از سال 2631
تا  2631بود.

وزن
وزن از شاااایرگیری،
در ایاااان رواباااا ،
وزن یااکسااا گی
وزن نااهماااهگی و
شااشماااهگی،
وبرحسب گرم) میباشد.
جدول  -1اطالعات مربوط به شجره گوسفندان کرمانی
Table 1- Pedigree information of Kermani sheep

تعداد
Number
10988
6126
3239
339
7350
3638

مواد و روشها

1818

در این پژوهش از دادهها و اطالعات شجرهای گوسفندان کرمانی
که طی  13سال و 2631تا  )2631در ایستگاه پرورش و اصاالح ناژاد
گوسفند کرمانی واقع در  21کیلومتری شهرستان شاهر باباک اساتان
کرمان جمعآوریشده بود ،جهت آنا یز ژنتیکی صافات رشاد اساتفاده
گردید .آمادهسازی فایل شجره با استفاده از نرمافازار  CFC 1.0و)61
انجام شد ،اطالعات مربوط به شاجره دادههاای مورداساتفاده در ایان
پژوهش در جدول  2نشان دادهشده است.
صاافات موردمطا عااه شااامل افاازایش وزن روزانااه از تو ااد تااا از
شاایرگیری و ،)ADG1از شااایرگیری تاااا شاااشمااااهگی و،)ADG2
ششماهگی تا نهماهگی و ،)ADG3نهماهگی تا یکساا گی و)ADG4
برحسب گرم و نسبتهاای کلیبار 2متناساب باا افازایش وزن روزاناه
مربوطه و KR3 ،KR2 ،KR1و  )KR4بود .افزایش وزن روزانه بارههاا
با استفاده از فرمول زیر برآورد شد:
تعاااداد روز دوره /ووزن در شاااروع دوره– وزن در پایاااان دوره)
افزایش وزن روزانه
که در این فرمول وزن در شروع دوره و پایان دوره برحسب گارم
استفاده شد .نسبتهای کلیبر از فرمولهای زیر محاسبه شد:

1- Kleiber Ratios

شرح
Description

تعداد حیوانات کل جمعیت
No. of animals in whole population

تعداد حیوانات با وا دین معلوم
No. of animals with both known parents

ماده
Dams

نر
Sires

حیوانات بدون نتاج
No. of animals with no progeny

حیوانات دارای نتاج
No. of animals with progeny

تعداد افراد جمعیت پایه
Base population

اطالعات مورداستفاده شامل شماره بره ،شماره پدر و مادر ،جانس
بره ،نوع تو د ،وزن تو د ،سن مادر هنگام زایش و رکوردهای وزن بدن
در سنین مختلف تحت عنوان فایال داده در نارمافازار  Excelذخیاره
شدند .ویرایش دادهها با اساتفاده از نارمافازار  Excelو Microsoft
 Visual FoxPro 9.0انجام شد .در طی مرحلاه ویارایش دادههاا باا
توجه به ک بودن تعداد برههای سهقلو ،رکورد این برهها و رکوردهای
دیگری که اطالعات آنها دقیق یا کامل نبود از فایال دادههاا حا ف
شدند .همچنین رکوردهایی که شماره حیوان موجود نباوده یاا شاماره
ثبت حیوان کوچاکتار از شاماره ثبات وا ادینش باود در محاسابات
مورداستفاده قرار نگرفت.
برای بررسی اثر عوامل ثابت مؤثر بر صفات موردمطا عه از رویهی
 GLMنرمافزار  SAS 9.2و )61استفاده شد و جهات بارازش عوامال
ثابت در مدل نهایی ،سط معنیداری  p>0/01در نظار گرفتاه شاد.
اثرات ثابت در نظر گرفتهشده در مدل تجزیه آماری شامل اثر ترکیبی
گله-سال-فصل و 16گله) ،جنس بره در  1کالس ونار و مااده) ،تیا
تو د در  1کالس وتک قلو و دوقلاو) ،سان ماادر هنگاام زایاش در 3
کالس و 1تا  1سال) بود .مدل آماری مورداستفاده به شرح زیر بود:
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رکورد مرباوط باه صافات وزن تو اد ،از
که در این مدل
شیرگیری ،ششماهگی ،نهماهگی و یکسا گی ،اثر میانگین جامعه،
اثر سن مادر هنگاام زایاش ،اثار جانس،
اثر سال تو د،
اثر تصادفی باقیمانده میباشد.
اثر نوع زایش و
مدلو)2
مدلو)1
مدلو)6
مدلو)1

=)Cov(a,m

مدلو)1

Cov (a,m)= 0

مدلو)3

=)Cov(a,m
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برای آنا یز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبتهای
کلیبر از نرمافزار  Wombat 1.0و )11و روش حداکثر درست
نمایی محدودشده و )REMLبا شش مدل حیوانی تک متغیره زیر
استفاده شد:

Cov (a,m)= 0

بردار مشاهدات b ،بردار اثرات عوامال ثاباتa ،

در این مدلها
بردار اثرات ژنتیک افزایشی مستیی  m ،بردار اثرات ژنتیکای افزایشای
مادری c ،بردار اثرات محیطی دائمی مادری و  eبردار اثرات باقیمانده
و مااتریس-
و  Aماتریس رواب خویشاوندی است، ،X .
های طرح هستند که ارتبااط اثارات ثابات ،اثارات ژنتیکای افزایشای
مستیی  ،اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطای دائمای را باا
بردار مشاهدات برقرار میکنناد .همچناین

واریاانس ژنتیکای
وراثتپا یری کال،
در این رابطه،
واریاانس ژنتیکای افزایشای ماادری،
افزایشی مستیی ،
کواریانس باین اثارات ژنتیکای افزایشای مساتیی و ماادری و
واریانس فنوتیپی میباشد.

کوواریاانس باین

اثرات ژنتیکی افزایشی مستیی و اثارات ژنتیکای افزایشای ماادری را
نشان میدهد .مدلهای بررسیشده برای صفات باا اساتفاده از معیاار
آکائیک و ،)AICبا یکدیگر میایسه شدند .مناسبترین مادل از رابطاه
آکائیک بهصورت زیر تعیین شد:
در این رابطه:

معیاار

گاریت حداکثر درست نمایی و تعداد پاارامتر-
آکائیک،
های موجود در مدل است .مد ی که کمترین معیار آکائیاک را داشات
بهعنوان مناسبترین مدل در نظر گرفته شد.
بهمنظور برآورد همبستگیهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی صفات
از تجزیه دومتغیره استفاده شد .در این تجزیه ،مناسبترین مدل بارای
هر صفت در تجزیه تک صفته در نظر گرفته شاد و همچناین اثارات
ثابت برای هر یک از صفات در تجزیههای دو صفتی ،از مناسبتارین
مدل تعیینشده برای هر یک از صفات از تجزیه یک صفتی اساتخراج
گردید.
وراثتپ یری کل ،رگرسیون اثرات ژنتیکی افزایشی کل وانفارادی
و مادری) به فنوتی را نشان میدهد و بارای صافات موردبررسای از
رابطه زیر به دست آمد و:)11

نتایج و بحث
آمارههای توصیفی صفات موردبررسی در جدول  1نشان دادهشده
است .تعداد رکوردهای صفات رشد موردبررسی با افزایش سان ،سایر
نزو ی داشت که میتواند به علت ح ف برخی از برهها یاا عادم ثبات
رکوردها در سنین با تر باشد.
میانگین افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری 162/11 ،گارم باه
دست آمد و میدار این صفت در دورهها یا سنین پس از شیرگیری روند
کاهشی داشت که با نتایج گزارششده در پژوهشهای مشابه مطابیت
داشت و.)66 ،62 ،11 ،21 ،6
میانگین صفت  ADG1در نژادهای مغانی ،کردی ،قزل ،مهرباان،
سنجابی ،کرمانی ،ماکوئی و هورو به ترتیاب ،121/26 ،121/61 ،116
 210/21 ،211 ،231 ،212/6 ،211/12و  200/1گاارم گاازارششااده
است ،که نسبت به میدار برآورد در ایان پاژوهش کمتار باود .بارآورد
بیشتر میانگین صفت  ADG1در این پژوهش ممکن است نشاندهنده
ظرفیت با ی رشد در برههای نژاد کرمانی باشد .عالوه بر این ،مای-
تواند به د یل انتخاب بیشتر در جهت این صفت بهمنظور افزایش وزن
در سنین با تر باشد و.)63 ،66 ،62 ،11 ،21 ،23 ،21 ،6 ،2
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جدول  -2آمارههای توصیفی صفات مورداستفاده در این مطا عه
Table 2- Summary statistics of traits used in this study

ضریب تغییرات
(درصد)

حداکثر

حداقل

Max

Min

انحراف

میانگین

تعداد رکورد

معیار

Mean

20.37

255.76

15.18

47.21

231.77

3333

23.21

170

58

25.53

109.98

1411

55.00

105

33.97

22.43

40.78

306

40.75

47.07

25.30

15.51

38.06

177

26.89

25

13

5.34

19.86

3333

13.02

14

7

1.71

13.13

1411

17.17

8.33

1.71

1.31

7.63

306

18.48

5.30

1.30

0.61

3.30

177

)C.V (%

S.D

No. of
records

صفات
Traits

افزایش وزن روزانه تو د تا از شیرگیری وگرم)
)Average daily gain from birth to weaning (ADG1
)(gr

افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی وگرم)
Average daily gain from weaning to 6-month
)(ADG2) (gr

افزایش وزن روزانه شش ماهگی تا نه ماهگی وگرم)
Average daily gain from 6-month to 9-month
)(ADG3) (gr

افزایش وزن روزانه نه ماهگی تا یکسا گی وگرم)
Average daily gain from 9-month to yearling
)(ADG4) (gr

نسبت کلیبر تو د تا از شیرگیری

میانگین صفت  201/13 ،ADG2گرم برآورد شد کاه نسابت باه
میادیر  211 ،210 ،211/1و  210/21گرم گزارششاده در ناژادهاای
مغانی ،مهربان و قازل توسا علایاکباری و همکااران و ،)6غفاوری
کسبی و ،)23قوی حسین زاده و )21و سااور سالفی و همکااران و)63
کمتر بود که احتمال دارد ناشی از تفاوت در نژاد ،تغ یه و تعداد رکورد-
ها باشد .عالوه بر این ،میتواند به د یل توجه کمتر باه افازایش وزن
روزانه پس از شیرگیری در گله موردمطا عه باشد .همچناین میاانگین
صاافت  ،ADG2در ایاان نااژاد نساابت بااه میااادیر  16/11و  12گاارم
گزارش شده در نژاد ماکوئی و گوسفندان استان گیالن توس غفاوری
کسبی و بانه و )21و اعتیادی و همکاران و )1بیشتر بود که میتواند به
د یل شرای متغیر آب و هوایی مانند میزان بارنادگی و دماای محای
متفاوت در نژادهای موردبررسی باشد کاه کیفیات و کمیات علوفاه و
میزان مواد غ ایی در دسترس حیوان را تحت تأثیر قرار داده و موجاب
 ADG2متفاوت در این نژادها شده است.
در این مطا عه میانگین صفت  10/13 ،ADG3گرم به دست آماد
کااه نساابت بااه میااادیر  11/1و  11/61گاارم گاازارششااده توس ا

Kleiber ratio from birth to weaning
)(KR1

نسبت کلبیر از شیرگیری تا شش ماهگی
)Kleiber ratio from weaning to 6-month (KR2

نسبت کلیبر شش ماهگی تا نه ماهگی
)Kleiber ratio from 6-month to 9-month (KR3

نسبت کلیبر نه ماهگی تا یکسا گی
)Kleiber ratio from 9-month to yearling (KR3

علیاکبری و همکاران و )6و غفوری کسبی و باناه و )21در ناژادهاای
قزل و ماکوئی کمتر و نسبت به میدار  61/3گرم گزارششاده توسا
غفوری کسبی و )23در نژاد مهربان بیشتر بود که ممکن است به د یل
تفاوت مدیریت در گلهها ،سامانههای رکوردگیری و اعمال برنامههاای
اصالح نژادی متفاوت باشد.
شرای متغیر آب و هوایی مانند میزان بارنادگی و دماای محای ،
کیفیت و کمیت علوفه را تحت تأثیر قرار میدهد که منجر باه ایجااد
تغییرات قابلتوجهی در میزان مواد غ ایی در دسترس حیوان و تاأمین
احتیاجات زم میشود بهاینترتیب افزایش وزن روزاناه بارههاا را در
سنین مختلف تحت تأثیر قرار میدهد و.)62
میادیر نسبت کلیبر در دورهها یا سنین بعاد از شایرگیری رونادی
کاهشی داشت که با نتایج گزارش شده در نژادهاای مغاانی ،مهرباان،
قزل ،کردی و گوسفندان استان گیالن مطابیت داشت و،21 ،23 ،6 ،1
.)63 ،66
جداول  6و  1میانگین صفات رشد به تفکیک اثرات ثابت مختلف
را نشان میدهد.

58

آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

جدول  -3میانگین افزایش وزن روزانه به تفکیک سطوح مختلف اثرات ثابت وگرم)
)Table 3- Average daily gain based on different levels of fixed effects (gr

صفات
Traits
ADG4

ADG3

ADG2

ADG1

38.06 ± 0.033

40.78 ± 0.001

109.98 ± 0.012

231.77 ± 0.021

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

**

سطوح

اثر

Levels

Effect

میانگین کل
Overall
mean

نر
Male

ماده

جنس بره
Lamb

Female

تک قلو
Single

دو قلو
Twin

تی تو د
Birth type

2
3
4

سن مادر هنگام
زایش
Dam age

5
6
7
* معنی¬داری در سط احتمال  ** ،0/01معنی¬داری در سط احتمال  0/02و حروف مشابه برای سطوح هر اثر ثابت بیانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سط احتمال  0/01است.
* P<0.05, ** P<0.01 and Similar letters for levels of each fix effect indicates non-significant different at P<0.05.

جدول  -4میانگین نسبتهای کلیبر به تفکیک اثرات ثابت مختلف
Table 4- Average Kleiber ratio based on different levela of each fixed effects

صفات
Traits
KR4

KR3

KR2

KR1

3.30 ± 0.015

7.63 ± 0.023

13.13 ± 0.045

19.86 ± 0.002

*

*

*

**

**

*

*

*

*

*

*

**

سطوح

اثر

Levels

Effect

میانگین کل
Overall mean

نر
Male

ماده
Female

جنس بره
Lamb

تک قلو
Single

دو قلو
Twin

تی تو د
Birth type

2
3

سن مادر هنگام زایش

4

Dam age

5
6
7
* معنی¬داری در سط احتمال  ** ،0/01معنی¬داری در سط احتمال  0/02و حروف مشابه برای سطوح هر اثر ثابت بیانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سط احتمال  0/01است.
* P<0.05, ** P<0.01 and Similar letters for levels of each fix effect indicates non-significant different at P<0.05.
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نتایج این پژوهش نشان داد که بارههاای نار در تماامی صافات
نسبت به برههای ماده برتری داشتند و اختالف بین دو جنس معنیدار
بود و ،)P>0/01که باا نتاایج گازارششاده در پاژوهشهاای مشاابه
مطابیت داشت و .)63 ،66 ،11 ،11 ،12 ،1 ،1تفاوت معنیدار باین دو
جنس نر و ماده نشاندهنده تأثیر جنسیت بار صافات رشاد بارههاای
گوسفندان کرمانی بود .بیشتر باودن میاانگین افازایش وزن روزاناه و
نسبتهای کلیبر صفات موردبررسی در نرهای ایان ناژاد را مایتاوان
ناشی از عوامل فیزیو وژیکی ،اثر هورمونهای جنسی و وجود تفااوت-
های ژنتیکی نر و ماده دانست.
در این مطا عه ،میانگین صفات موردبررسی برای برههای تک قلو
بیشتر از دو قلو بود که باا نتاایج گازارششاده در ناژادهاای مختلاف
گوساافند مطابیاات داشاات و.)61 ،60 ،11 ،13 ،11 ،12 ،26 ،1 ،1 ،2
بیشتر بودن میانگین صفات رشد موردمطا عاه در بارههاای تاک قلاو
نسبت به دو قلو احتمال دارد به د یل بهرهگیاری بارههاای تاک قلاو
نسبت به دو قلو از قابلیتهای مادری مانند میزان انرژی ،مواد غ ایی،
فضای رحمی و شیر تو یدی باشد .بنابراین تیسی امکانات و قابلیات-
های مادری در ،قبل و بعد از تو د باعث کاهش میانگین صفات رشاد
برای برههای دوقلو شده است.

اثر سن مادر در هنگام زایش بر کلیه صفات موردمطا عه معنایدار
بود و ،)P>0/01که احتمال دارد مربوط به میزان تکامل رشد جسامی
بهویژه محی رح  ،وزن بدن ،دساتگاه تناسالی و تو یاد شایر بیشاتر
توس مادر در سنین با تر باشد و.)16
مدلهای بررسیشده برای صفات موردبررسی با استفاده از معیاار
آکائیک و ،)AICبا یکدیگر میایسه شاد و ماد ی کاه کمتارین معیاار
آکائیک را داشت بهعنوان مناسبترین مدل انتخااب شاد .ایان معیاار
نشان میدهد که استفاده از یک مدل آماری به چاه میازان باعاث از
دست رفتن اطالعات میشود .بهعبارتدیگر ،این معیار تعااد ی میاان
دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار میکند و .)21کوچکتر شادن معیاار
آکائیک مدل  1برای صفت  ،ADG1د یلی بر تاأثیر همزماان ژنتیاک
مادر و محی دائمی مادری بر این صفت بود .بهعبارتدیگر این صفت
تحت تأثیر پتانسیل ژنتیکی خود دام ،مادر دام و محیطی دائمی مادری
قرار میگیرد .نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که مادر نهتنهاا از طریاق
انتیال ژنتیک برتر خود به نتاج ،بلکه با تأثیر بر محی پرورش نتااج و
فراه آوردن موادغ ایی قبل و بعد از تو د وشرای رحمی و شایر دادن)
نیز بر بروز فنوتیپی برخی صفات مؤثر میباشد و.)3

جدول  -5معیار آکائیک برای صفات ومناسبترین مدل برای هر صفت پررنگ نوشته شده است)
)Table 5- AIC values for traits (best model for each trait is in bold

صفات
KR4
1671.546
1617.983
1617.998
1618.068
1618.345
1618.566

KR3
2989.678
2989.068
2988.734
2990.014
2991.323
2991.789

KR2
5153.897
5153.761
5154.065
5154.174
5154.751
5155.376

KR1
6353.759
6353.432
6352.067
6351.761
6350.048
6350.978

Traits
ADG4
19950.662
19952.662
19952.624
19958.320
19960.134
19960.761

مؤ فاههااای وکو)واریااانس و پااارامترهاای ژنتیکاای صاافات رشااد
موردمطا عه در جدول  3ارائهشده است .میدار وراثاتپا یری مساتیی
صفت  ADG1پایین بود ،اماا باا افازایش سان میادار وراثاتپا یری
مستیی صفات افزایش یافت که احتمال دارد نشاندهنده کااهش اثار
مادری با افزایش سن بر صفات موردبررسی باشاد .از د یال افازایش
وراثتپ یری صفات با افزایش سن میتوان به عواملی مانناد افازایش
بیان ژنهایی که آثار افزایشی بر وزن بدن دارند و همچناین کااهش
واریانس ناشی از آثار مادری نسبت به واریانس ژنتیکی مستیی حیوان
اشاره کرد و.)1
وراثت پ یری مستیی برای صفت  0/21 ،ADG1برآورد شد که با

مدل
Model
ADG3
20998.412
20992.635
20992.638
20990.635
20991.414
20996.373

ADG2
34179.528
34175.841
34173.841
34175.860
34176.131
34177.421

ADG1
53085.670
53084.471
53080.331
53079.062
53071.042
53077.038

1
2
3
4
5
6

میدار  0/21گزارش شده توسا محمادی و همکااران و )11مطابیات
داشت ،همچنین نسبت به میادیر  0/226 ،0/03و  0/26گازارششاده
توس جعفر اوغلی و همکاران و ،)12غالمی نیا و شجاع و )21و ساقی
و شهدادی و )66بیشتر و نسبت به میادار  0/11گازارششاده توسا
اعتیادی و همکاران و )1کمتر بود که ممکن است ،د یل این تفاوتهاا
مربوط به اجزای وکو)واریانس ژنتیکی و فنوتیپی متفاوت باهخصاو
نسبت آنها در نژادهای مختلف باشد که تحت تأثیر انتخااب ،شارای
رکوردگیری ،تغییرات محیطی و مدلهاای مورداساتفاده بارای آناا یز
صفات موردمطا عه تغییر میکنند.
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جدول  -6برآورد مؤ فههای وکو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات موردمطا عه
Table 6- (Co) variance components and genetic parameters estimates for the studied traits

صفات
Traits
ADG4

KR4

KR3

KR2

KR1

1

3

2

5

1

5.78

4.41

3.56

0.57

333.65

298.59

-

1.28

-

0.32

-

147.06

143.11

-

-

2.06

0.36

-

-

-

19.35

16.46

13.12

2.18

1767.19

1463.78

1060.27

929.10

25.13

22.15

18.74

3.43

2100.84

1909.43

1398.52

1290.07

0.23 ±
0.04

0.20 ±
0.02

0.19 ±
0.03

0.16 ± 0.04

0.16 ± 0.03

0.15 ± 0.02

0.14 ± 0.04

-

-

-

-

0.08 ± 0.02

0.10 ± 0.04

0.11 ± 0.02

-

-

-

-

-

0.03 ± 0.03

0.23

0.23

0.11 ±
0.02
0.19

0.17 ±
0.02
0.09 ±
0.01
0.10 ±
0.04
0.21

-

-118.40

-

-

0.16

0.19

0.20

0.19

 :واریانس ژنتیکی افزایشی حیوان،
کواریانس ژنتیکی مستیی و مادری،
وراثتپ یری کل.
:

پارامترها

 :واریانس ژنتیکی افزایشی مادر،
 :وراثتپ یری مستیی ،

: total

4

3

5

205.14

178.51
138.63
43.83

 :واریانس محیطی دائمی مادری،

 :وراثتپ یری مستیی مادری،

: maternal permanent environmental variance,

: direct

ADG3

ADG2

ADG1

 :واریانس باقی مانده،

مدل مناسب
Model fitted

 :واریانس فنوتیپی،

:

 :نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از محی دائمی مادری است،

:

: maternal additive genetic variance,

: covariance between direct genetic and maternal additive genetic,

: direct genetic variance,

: phenotypic variance,

: ratio of maternal permanent environmental effect to phenotypic variance,

وراثتپ یری کل برای صفت  0/21 ،ADG1باه دسات آماد کاه
نسبت باه میادار  0/26 ،0/23و  0/02گازارششاده توسا سااقی و
شهدادی و ،)66آبگاز و همکاران و )2و محمادی و همکااران و )11در
نژاد کردی ،هورو و سنجابی بیشتر و نسبت به میدار  0/11گزارششده
توس اعتیادی و همکاران و )1در گوسفندان گیالنای کمتار باود کاه
برآورد پایین این صفت در این پژوهش ،احتمال دارد نشاندهنده ایان
موضاوع باشااد کاه انتخاااب مسااتیی بار اساااس ایان صاافت بهبااود
قابلتوجهی در راندمان تو ید این جمعیت ایجاد نمیکند.
وراثتپ یری مستیی صفت  0/21 ،KR1برآورد شد که نسبت باه
میدار  0/21گزارششده توس ساقی و شهدادی و )66بیشتر و نسابت
به میدار  0/11گزارش شده توس اعتیادی و همکاران و )1کمتار باود
که ممکن است این تفاوتها ناشی از تفاوت رکوردهاا ،ناژاد ،شارای
مدیریتی و تغ یهای گلههای موردبررسی باشد.
میدار وراثتپ یری برای صافت  0/21 ،ADG2بدسات آماد کاه
نساابت بااه میااادیر  0/01 ،0/01 ،0/03 ،0/01 ،0/21 ،0/21و 0/02
گزارش شده در نژادهای قزل ،ری-بختیاری ،سنجابی ،هورو ،مغانی و
افشاری و )61 ،63 ،66 ،61 ،20 ،6بیشاتر باود کاه احتماال دارد باا
بودن وراثاتپا یری ایان صافت ونسابت باه پاژوهشهاای مشاابه)

Parameter

residual variance,

: maternal heritability,

heritability,
heritability.

نشاندهنده افزایش بیان ژنهایی باشد که آثار افزایشی بار وزن بادن
دارند و همچنین میتواند کاهش واریانس ناشی از آثار ماادری نسابت
به واریانس ژنتیکی مستیی حیوان باشد .با افزایش سن میزان وراثت-
پ یری مادری صفات رشد کاهش مییابد که ممکان اسات باه د یال
کاهش وابستگی بره به شیر مادر باشد.
با توجه به فرمول وراثتپ یری کل ،وقتیکه کواریاانس ژنتیکای
مسااتیی و مااادری مثباات اساات ،حضااور اثاارات ژنتیکاای مااادری،
وراثتپ یری کل و درنتیجه پاسا باه انتخااب را افازایش مایدهاد
و .)11،1در این پژوهش ،میدار کواریانس برای صافت  ADG3منفای
باارآورد گردیااد کااه حضااور منفاای اثاارات ژنتیکاای مااادری در میاادار
وراثتپ یری کل این صفت و پاس به انتخاب را نشان میدهد.
وراثااتپ ا یری کاال صاافات ،ADG4 ،ADG3 ،ADG2 ،ADG1
 KR3 ،KR2 ،KR1و  KR4باااه ترتیاااب ،0/23 ،0/21 ،0/10 ،0/21
 0/16 ،0/21 ،0/12و  0/16برآورد گردید .وراثتپ یری کل رگرسیون
اثرات ژنتیکی افزایشی کل وانفرادی و ماادری) باه فنوتیا را نشاان
میدهد که تخمین آن در پیشبینی پاس به انتخاب بر اساس ارزش-
های فنوتیپی مفید است .با توجه به فرمول وراثتپ یری کل ،وقتیکه
کواریانس ژنتیکی مستیی و مادری مثبت است ،حضور اثرات ژنتیکای
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مادری ،وراثتپ یری کل و پیامد آن پاس به انتخاب را افزایش مای-
دهد و.)11
به طورکلی میتوان گفت پارامترهای ژنتیکی برآورد شاده در هار
جامعه برای هر صفت اقتصادی مختص همان جامعاه باوده و عوامال
متعددی ممکن است بر آن تأثیر داشته باشد .ساختار و حج اطالعات
موجود ،میزان مشخص باودن روابا خویشااوندی دامهاا در شاجره،
اعمال انتخاب در گله ،روش برآورد مؤ فههای واریانس و پارامترهاای
ژنتیکی ،نژاد دام ،شرای محیطی موجود در گله و اعمال برناماههاای
اصالح نژادی متفاوت باعث تفاوت بین برآوردهای مختلاف مایشاود
و.)10 ،1
جدول  1همبساتگیهاای ژنتیکای ،فناوتیپی و محیطای صافات
موردمطا عه را نشان میدهد .در این پژوهش همبستگیهای ژنتیکای
بین صافات  ADG3-KR3 ،ADG2-KR2 ،ADG1-KR1و -KR4
ADG4به ترتیب  0/33 ،0/11 ،0/11و  0/11برآورد شدند ،همچناین

همبستگی فنوتیپی بین این صافات باه ترتیاب  0/33 ،0/31 ،0/31و
 0/13بود .این نتایج ممکن است نشاندهنده این موضاوع باشاد کاه
انتخاب برای نسبت کلیبر در هر دوره ،باعث افازایش وزن روزاناه آن
دوره میشود .از طرفی دیگر ،انتخاب بر اساس آن پرهزیناه باه نظار
میرسد و .)13بنابراین با انتخاب بر اساس نسبت کلیبر ،میانگین بازده
غ ایی بیشتر خواهد شد.
همبستگی ژنتیکی مستیی باین  ،ADG1-KR1در ایان مطا عاه
 0/11به دست آمد که با میدار گزارششده  0/11گزارششاده توسا
اعتیادی و همکاران و )1در گوسفندان گیالنی مطابیت داشت.
همچنین نسبت به میادیر  0/1 ،0/13 ،0/11و  0/13گزارششاده
توس محمدی و همکاران و ،)11آبگاز و همکاران و ،)2ساور سالفی و
همکاران و )63و رشیدی و همکاران و )61برای این صفت در نژادهای
سنجابی ،هورو ،مغانی و کرمانی کمتر بود کاه احتماال دارد ،ناشای از
تفاوتهای نژادی بین جمعیتهای موردبررسی باشد.

جدول  -7برآورد همبستگیهای ژنتیکی ،فنوتیپی و محیطی صفات موردمطا عه
Table 7- Estimate of genetic, phenotypic and environmental correlation between studied traits

همبستگی محیطی

همبستگی فنوتیپی

همبستگی ژنتیکی مستیی

صفت دوم

صفت اول

Environmental correlation
0.43 ± 0.052
-0.69 ± 0.047
0.21 ± 0.054
0.84 ± 0.032
-0.83 ± 0.33
0.28 ± 0.007
-0.30 ± 0.052
-0.68± 0.032
0.20± 0.037
-0.22 ± 0.64
0.89 ± 0.027
-0.26 ± 0.046
0.64 ± 0.011
0.49 ± 0.021
-0.58 ± 0.071
0.39 ± 0.044
0.88 ± 0.035
0.35 ± 0.033
0.55 ± 0.073
0.73 ± 0.041
-0.64 ± 0.074
0.98 ± 0.058
0.27 ± 0.034
0.87 ± 0.034
-0.63 ± 0.064
-0.43 ± 0.014
0.71 ± 0.056
0.48 ± 0.074

Phenotypic correlation
0.35 ± 0.006
-0.36 ± 0.034
0.19 ± 0.014
0.63 ± 0.018
-0.76 ± 0.015
0.33 ± 0.036
-0.39 ± 0.013
-0.56 ± 0.025
0.18 ± 0.026
-0.17 ± 0.048
0.84 ± 0.062
- 0.22 ± 0.037
0.59 ± 0.023
0.34 ± 0.022
-0.45 ± 0.034
0.24 ± 0.015
0.78 ± 0.018
0.30 ± 0.003
0.31 ± 0.60
0.32 ± 0.054
-0.56 ± 0.051
0.84 ± 0.019
0.19 ± 0.031
0.90 ± 0.025
-0.52 ± 0.081
-0.37 ± 0.012
0.62 ± 0.027
0.42 ± 0.019

Genetic correlation
0.20 ± 0.051
-0.19 ± 0.074
0.16 ± 0.034
0.57 ± 0.016
-0.54 ± 0.024
0.14 ± 0.085
-0.24 ± 0.037
-0.41 ± 0.042
0.13 ± 0.76
-0.15 ± 0.033
0.74 ± 0.038
-0.18 ± 0.074
0.46 ± 0.013
0.23 ± 0.072
-0.37 ± 0.014
0.27 ± 0.063
0.68 ± 0.057
0.12 ± 0.037
0.24 ± 0.053
0.14 ± 0.028
-0.38 ± 0.024
0.54 ± 0.049
0.11 ± 0.075
0.89 ± 0.071
-0.33 ± 0.013
-0.28 ± 0.005
0.73 ± 0.061
0.31 ± 0.035

Trait 2
ADG2
ADG3
ADG4
KR1
KR2
KR3
KR4
ADG3
ADG3
KR1
KR2
KR3
KR4
ADG4
KR1
KR2
KR3
KR4
KR1
KR2
KR3
KR4
KR2
KR3
KR4
KR3
KR4
KR4

Trait 1
ADG1
ADG1
ADG1
ADG1
ADG1
ADG1
ADG1
ADG2
ADG2
ADG2
ADG2
ADG2
ADG2
ADG3
ADG3
ADG3
ADG3
ADG3
ADG4
ADG4
ADG4
ADG4
KR1
KR1
KR1
KR2
KR2
KR3

همبستگیهای ژنتیکی مثبت و با ودر برخی صفات موردمطا عه)
در این پژوهش ،ممکن است به د یل وجاود ژنهاای مشاترک بارای

وزنهای مختلف باشد .از طرفی دیگر ،همبستگی ژنتیکی مثبت باین
برخی از صفات موردبررسی نشاان داد کاه مایتاوان ایان صافات را
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 ازآنجاییکه میزان دقت ارزیابی پایش بینای.این همبستگیها ک بود
نااریب خطی چند صفتی به قدر مطلق تفاوت همبستگیهای ژنتیکای
 هرقدر این تفاوت بیشتر باشد دقت،و محیطی بین صفات بستگی دارد
 بنابراین باا توجاه باه اطالعاات،)1  و1ارزیابی نیز بیشتر خواهد بود و
، به نظر میرسد که در ارزیاابی ژنتیکای صافات موردمطا عاه،موجود
. مناسبتر میباشد،استفاده از مدلهای تک صفتی

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که اگر برای معیار انتخاب نسبت
 با برخورداری از توسعه کافی باازده غا ایی و، کلیبر را در نظر بگیری
 میتوان امیدوار بود که وزن بلوغ برهها،ضریب تبدیل مناسب در نتاج
که رابطه مستیی با مصرف خوراک و بهخصو نیازهاای نگهاداری
 تغییر زیادی نکند و بهایانترتیاب باا بهارهمنادی از باازده،آنها دارد
 موجب کاهش نگرانای فشاار بایرویاه بار مراتاع و افازایش،مناسب
.مصرف خوراک برهها شد

به عنوان معیار انتخاب مناسب برای بهباود عملکارد رشاد موردتوجاه
 همبستگیهای محیطی در بعضای ماوارد پاایین و در برخای.قرارداد
 پایین بودن میادیر همبستگی محیطای اشااره بار.منفی برآورد شدند
.)62ساختار متفاوت تأثیر عوامل محیطی بر صفات دارد و
همساابتگیهااای فنااوتیپی در ایاان پااژوهش هاا جهاات بااا
همبستگیهای ژنتیکی میباشد که این امر میتواند در انتخااب مفیاد
،باشد و اگر همراه با توجه به فنوتی حیاوان در عمال انتخااب باشاد
- با توجه به با باودن همبساتگی.پاس مناسبی در پی خواهد داشت
های ژنتیکی ودر برخی صفات موردمطا عه) انتخاب بارای هرکادام از
 احتماال دارد.این صفات میتواند باعث بهبود در ساایر صافات شاود
وجود همبستگیهای ژنتیکی منفی بین نسبتهاای کلیبار در مراحال
،قبل و بعد از شیرگیری در این پژوهش نشاندهنده این موضوع باشاد
که برههایی با نسبت کلیبر با تر در دوره قبال از شایرگیری عملکارد
.ضعیفتری در مرحله بعد از شیرگیری در سط فنوتیپی داشتند
میایسااه میااادیر همبسااتگی محیطاای صاافات موردمطا عااه بااا
 تفااوت،همبستگی ژنتیکی مستیی آنها نشان داد که در بیشتر موارد
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Introduction Kermani sheep is one of the native dual purpose breeds that adapted with Kerman province’s
climate conditions. Body weight traits for sheep meat producers are very important, therefore precise evaluation
of genetic factors for these traits have always been concern of breeders. Regarding to importance of meat
production in economic benefit of sheep farming, this research was done with goal of genetic parameters
estimation for daily gain and Kleiber ratios in Kermani sheep.
Materials and Methods This research was done by using pedigree information form 10988 Kermani sheep
between 1983 to 2010 that was collected by Kermani sheep breeding station located in Shahr-e- Babak city of
Kerman province, for genetic analysis of growth traits. Studied traits were average daily gain from birth to form
weaning (ADG1), form weaning to 6 months (ADG2), form 6 months to 9 months (ADG3), form 9 months to 1
yearling (ADG4) and Kleiber ratios corresponding to the respective daily weight gain (KR 1, KR2, KR3 and KR4).
For data preparation and edition, pedigree analysis and genetic analysis of studied traits Excel, Fox Pro, CFC and
Wombat Softwares were used respectively. Test of significance for the fixed effects on studied traits was done
by GLM procedure of SAS 9.2 Software and significant level of p<0.05 was considered for fitting fixed effects
in final model. Combined effect of HYS (23 herds), lamb sex and dam age at lambing was significant for all of
studied traits. Genetic analysis of traits was performed of restricted maximum likelihood method by using of
Wombat and most appropriate model according to Akaike’s information criterion was selected.
Results and Discussion In this research the records number of growth traits decreased by age due to culling
of some of lambs or not registering of records in higher ages. The average daily gain of pre-weaning was
calculated 231.77 gr and this trait for post-weaning periods had down trend that was complied with reported
results in similar studies. Average of ADG1 in this research rather than reported amounts by other researches was
more that represented high capacity of growth in Kermani lambs. The Average of ADG 2, ADG3, ADG4, KR1,
KR2, KR3 and KR4 were estimated 109.98, 40.78, 38.06, 19.86, 13.13, 7.63 and 3.30 gr respectively. The various
climate conditions like raining content and environment temperature affects the quality and quantity of forage
that resulted in significant changes at available nutrients amount of animal and supply of requirements and
consequence of it the daily gain of lambs at different ages. Male lambs in all of traits compare with female lambs
were more that showed that effect of sex on Kermani sheep lambs. The average of single lambs was more than
twin lambs. The effect of dam age at lambing was significant on all of studied traits. The direct heritability for
ADG1, ADG2, ADG3, ADG4, KR1, KR2, KR3 and KR4 were calculated 0.14, 0.15, 0.16, 0.16, 0.17, 0.19, 0.20
and 0.23 respectively. Although direct heritability of ADG1 was low, but by increasing of age the amount of
direct heritability for traits increased that may be caused to the reducing effect of maternal effect on studied traits
with increasing age. The total heritability for ADG1, ADG2, ADG3, ADG4, KR1, KR2, KR3 and KR4 were
estimated 0.19, 0.20, 0.19, 0.16, 0.21, 0.19, 0.23 and 0.23 respectively. The covariance for ADG 3 was estimated
negative that shows negative presence of maternal genetic effects in this traits heritability and selection response.
The genetic correlations between ADG1-KR1, ADG2-KR2, ADG3-KR3 and ADG4-KR4 were estimated 0.57,
0.74, 0.68 and 0.54 respectively. The phenotypic correlation between ADG 1-KR1, ADG2-KR2, ADG3-KR3 and
ADG4-KR4 were 0.84, 0.89, 0.88 and 0.98 respectively. It seems that selection for Kleiber ratio in each period
resulted in increasing daily gain at that period too. Therefore, by selection according to Kleiber ratio, the average
of food efficiency will increase. Between environmental correlation of studied traits with direct correlation of
them showed that the difference among them was low in most of cases. Thus, regarding to available information
it seems that the univariate model was more appropriate in genetic evaluation of studied traits.
Conclusion The results of this research showed that selection according to Kleiber ratio in Kermani sheep
can increase the efficiency of feed intake. More than this, the Kleiber ratio has this advantage that at calculating,
starter and finisher weights of period which estimation of them are simple.
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