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  کیدهچ

آوري شـده   رکـورد جمـع   4929قبل از شـیرگیري از   گل قرههاي  برهمرگ و میر  درصد صفات رشد و محیطیو  پارامترهاي ژنتیکیبرآورد به منظور 
عبارت بودند  صفات مورد مطالعه. گردید استفاده 1389تا  1373گل سرخس، از سال میش در ایستگاه اصالح نژاد گوسفند قره 1856قوچ و  207مربوط به 

هـر   .هفتـه  14و 2،4،8، 1از تولد تـا   ها بره مرگ و میردرصد  د تا شیرگیري،متوسط سرعت رشدروزانه از تول ماهگی، وزن شیرگیري،1وزن  ،تولد وزن :از
بعنوان متغیرکمکی میش  زایش وزندار در مدل شامل جنس، نوع تولد، سال تولد، سن مادر و  عوامل مؤثر و معنی یک از صفات جداگانه با در نظر گرفتن

 .سـتفاده گردیـد  کاکس بـراي آنـالیز درصـد مـرگ و میـر ا      نالیز صفات رشد و مدل رگرسیونمدل مادري براي آ .آماري قرارگرفتند تحلیل مورد تجزیه و
ــفات  رونـــدژنتیکی ــا شـــیرگیري   1، وزن تولـــد وزنصـ ــد تـ ــیرگیري و متوســـط ســـرعت رشـــد روزانـــه از تولـ ــاهگی، وزن شـ ــه ترتیـــب مـ  بـ

مـاهگی،   1، وزن تولـد  وزنصـفات   ت پذیري مسـتقیم وراث .در سال برآورد شد کیلوگرم015/0±001/0و002/0±012/0،004/0±028/0،001/0±125/0
پـذیري   وراثـت  و  0. /21±05/0، 17/0±15/0،04/0±01/0 ،16/0±03/0ترتیـب  بـه  وزن شیرگیري و متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تـا شـیرگیري  

هـا قبـل از    رهبـ ات درصد مرگ و میـر  وراثت پذیري صف. شدبرآورد  1/0±03/0 و003/0±0001/0 ، 06/0±014/0، 005/0±0001/0مادري این صفات 
تـا سـن    هـا  بـره درصـد مـرگ و میـر تجمعـی     . برآوردگردیـد  06/0±02/0 و05/0±01/0، 04/0±02/0، 02/0±01/0، 01/0±01/0به ترتیب  شیرگیري
نقـش    هـا  د مرگ و میـر بـره  ولی در صفات درص ،باشد ها امکان پذیر می هد اصالح ژنتیکی صفات رشد در برهد نتایج نشان می .بود درصد 15شیرگیري 

  .باشد ی در بهبود صفات بسیار مهم تر میعوامل محیط
  

   .مرگ و میر، گل قرهفند گوس صفات رشد، ،رگرسیون کاکس :کلیدي هاي واژه
  

   1 مقدمه

بزرگترین بخش درآمد گوسفندداري از طریق تولیـد  باتوجه باینکه 
هـا تـا زمـان     بـره میزان مرگ و میر  از اینرو .)26( دگرد بره فراهم می

در هـر   .باشـد  ثـر گـذار مـی   ا سـود نرخ  مهم و بر بسیارعرضه به بازار 
 از مـرگ و  میزانی بازهم مناسب مدیریت اعمال درصورت حتی اي گله
 مختلـف  نژادهـاي  در هـا  بـره  تلفـات  ).6( شـود  می مشاهده ها بره میر

 50 بیش از تا 15 از و متفاوت هوایی، و آب مختلف شرایط در گوسفند
اسـت کـه    درصد گزارش شده 20تا  9متوسط  و بطور )10و 37( درصد

طالعـه  در م ).28و10( اسـت بیانگر اهمیت آن در کاهش درآمد دامـدار  
ایـن  . مشـخص شـد  درکشور غنا  دجالونک گوسفندسه صفت بر روي 

در اهـداف اصـالح    با توجه به حداکثر سود و ارزش اقتصـادي  صفات
                                                             

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه  ،دانشجوي دکتري، پردیس بین الملل -1
  فردوسی مشهد،

  استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، -2
  .فردوسی مشهد استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه -3

 )tahmoores@um.ac.ir                         :                      نویسنده مسئول(* 

بقـاء، تولیـد مثـل و رشـد،     : نژادي به ترتیب اهمیت عبـارت بودنـد از  
 .)3( بـود  88/0این گوسفند   نرخ بقاء از تولد تا شیرگیري در همچنین
ـ     یک صفت، بقاء بره مختلـف  عوامـل  ثیر أترکیبی اسـت کـه تحـت ت

بعـالوه اثـرات ژنتیکـی     ،آب و هوا، رفتار میش و بره همانند مدیریت،
 وزن تولـد  در کشـور اتیـوپی   در گوسفند هورو ).38و36(گیرد  قرار می

کیلوگرم و احتمال زنده  81/11±09/0 ، وزن شیرگیري71/2 02/0±
ري وزن تولـد و وزن  و وراثت پـذی  5/80±11/1 مانی پیش بینی شده

 25/0±054/0(و مـدل دام بــه ترتیــب  شـیرگیري تحــت مـدل پــدر   
ــ )26/0±039/0، 27/0±034/0( و) 049/0±16/0، ــت ).1( ودب  وراث

 فـیس  بلـک  نـژاد  درگوسـفندان  تولـد  از بعـد  مانی زنده صفت پذیري
 درصد وراثت پذیري. )33( است  هشد گزارش 35/0 تا  18/0 اسکاتلند

 13/0در سنین اولیه تـا   01/0 از بختیاري لري دانگوسفن میر و مرگ
 گزارش گردید 16/94نرخ بقاء تجمعی تا سه ماهگی و  سالگی یک در
بـا   در گوسـفند دورسـت   وراثت پذیري برآورد شده صـفات بقـاء   ).38(

 هفتـه بـه   12و   ،4 ،1 آنالیزهاي نرمال و پروبیت براي صـفات تولـد،  
ــب   ،07/0±03/0( ،)10/0±30/0 ،09/0±03/0(ترتیــــــــــــــــ
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 ،22/0±09/0( ،)33/0±11/0 و 03/0±05/0(،)03/0±07/0
 ).9 و8(اسـت   گزارش شده) 03/0±08/0 ،07/0±14/0( ،)07/0±17/0

بر میزان مـرگ  موثر  اثر هریک از عوامل غیر ژنتیکی تعیین چگونگی
هـا و افـزایش    کـاهش تلفـات بـره    توانـد درکنتـرل و   مـی  ها ومیر بره

شناسایی ظرفیت تولیدي نژادهاي بومی  اینربناب .سودآوري مفید باشد
از  عوامل محیطی و ژنتیکـی مـوثر بـر صـفات اقتصـادي      هر منطقه و

اولویتهاي اساسی است که باید در برنامه هـاي اصـالح نـژادي مـورد     
 گوسفند نژاد اصالح و پرورش ایستگاه راستا، همین در. توجه قرارگیرد

 رکوردهـاي  تـاکنون  وگردیـد     تأسیس سرخس شهرستان گل در قره
گوسـفند  . است شده آوري جمع نژاد این اقتصادي مهم صفات از زیادي

و آب درجه سـانتیگراد  +46تا  -36 از گل شرایط بسیار گرم و سرد قره
بطـور گسـترده    ویابد  را بخوبی تحمل  نموده و پرورش می بسیار شور

 ،میبیـا قزاقستان، ترکمنسـتان، افغانسـتان و نا  ازبکستان، در کشورهاي 
 باشـد  می آفریقاي جنوبی و آرژانتین پراکنده ،روسیه، اوکراین، مولداوي

در نقاط مختلف جهان پـرورش   گل گوسفند قره اینکهه با توجه ب .)35(
شـته  دامنطقه سرخس ایـران  را در نتیجه ولی بهترین  ،است داده شده

 ستا سازگار یافته محلیشود که این گوسفند  از این رو گفته می .است 
رفتار چراي آن نسبت به سایر نژادهـا خسـارت کمتـري بـه محـیط       و

وسـفند  گ ).35( گوینـد  مـی  پوست اکولـوژیکی  زند از این رو به آن می
 خراسـان رضـوي را   جمعیـت گوسـفند و بـز اسـتان    % 4 حدود گل قره

 معروفیـت  و نـژاد  ایـن  ویـژه  خصوصیات باوجود .)5( دهد تشکیل می

 ایـن  روي بـر  اندکی تحقیقات هایش، هبر زیباي پوست علت به جهانی
لذا در این پـژوهش سـعی شـده اسـت عوامـل       .انجام شده است نژاد

گـل   ژاد قـره  هاي ن و درصد مرگ ومیر بره مؤثر بر صفات رشد محیطی
باشد، همچنـین   تا زمان شیرگیري که سن مناسب براي فروش دام می

 . مورد مطالعه قرارگیرد آنهاپارامترهاي ژنتیکی 
  

  هاد و روشموا
رکورد بـره   4929هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل داده

ماهگی و متوسـط سـرعت رشـد روزانـه از      3و  1مربوط به وزن تولد، 
 مـرگ و میـر  و درصد  )قبل از شیرگیريصفات رشد( تولد تا شیرگیري

بـره   مرگ و میـر  درصدصفات ( هفته 14و  8، 4، 2، 1از تولد تا  ها بره
در ایسـتگاه   1389تا  1373 بود که طی سالهاي )شیرگیري ها قبل از

جمـع آوري شـده بـود     گل سرخس پرورش و اصالح نژاد گوسفند قره
گله در طـول سـال و در شـرایط مناسـب آب و هـوایی از      ). 1جدول (

مراتع و پسچر مزارع تغذیه نموده و از اواسط آبان تا اوایل اسـفند مـاه   
ز اول اسفند تا آخر فـروردین مـاه از   ا. به صورت دستی تغذیه می شود

در این گلـه از  . نماید قصیل جو و مراتع در صورت تر سالی استفاده می
جفت گیري هاي تصادفی کنترل شده حیوانات نر و ماده انتخاب شده 

ساعت پـس   24. گردد از اول مرداد ماه تا سه سیکل فحلی استفاده می
  .ام می شوداز تولد بره ها، رکوردگیري هاي الزم انج

  
  تعداد داده هاي وزن تولد، یک ماهگی، شیرگیري و متوسط  سرعت رشد روزانه از تولد تا  شیرگیري - 1جدول 

Table1- Number of records of birth weight, one month, weaning and average daily gain from birth to weaning  
  وزن ها

weights عنوان  
Title  

 
 1روزانه متوسط رشد

average daily gain1  
  يشیرگیر

Weaning  
  ماهگی یک

One month  
  تولد

Birth  

  پایه ت نااحیو  658 539  621  613
Base population    

  ت داراي رکوردنااحیو  4929  4337  4189  4189
Number of animals  with records  

341  301  302  325  
  بود معلومتی که مادر آنها نانااحیو

Number of animals  with unknown 
dam   

  پدرها با رکورد فرزند  207  192  184  178
Sire with records of progeny  

  مادرها با رکورد فرزند  1856  1762  1759  1759
Dam with records of progeny  

  پدربزرگ ها با رکورد فرزند  310  237  298  286
Grandfather with records of progeny   

  مادربزرگ ها با رکورد فرزند  764  711  730  715
Grandmother with records of progeny  

  شیرگیرياز تولد تا رشد روزانه سرعت متوسط 1
1Average daily gain from birth to weaning     
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اطالعات مربوط به هر حیوان شامل شماره حیـوان، پـدر و مـادر،    

انـه از تولـد تـا شـیرگیري،     ماهگی و سرعت رشد روز 3، 1اوزان تولد، 
، سـن مـادر،   هفتـه  14و  8، 4، 2، 1از تولد تا  ها بره مرگ و میردرصد 

وزن زایش (سال تولد، جنس بره، نوع تولد و وزن میش هنگام زایمان 
  .بود) میش

  
  روش هاي آماري

براي هر صفت به همراه اطالعات مورد نیاز  ها بعد از ویرایش داده
ایـن فایلهـا شـامل    . فایـل شـجره و داده بـود    ها شاملفایل .آماده شد
عوامـل   ،)راس قـوچ  207راس مـیش و 1856حاوي ( شجرهاطالعات 

صـفات مـورد مطالعـه عبـارت      .متغیر کمکی و صفت اصلی بود ثابت،
 ،هفتـه  14 و 8، 4، 2، 1 از تولـد تـا  هـا   برهمرگ و میر درصد  :ازند بود

سـرعت رشـد   وزن یک ماهگی، وزن شـیرگیري و متوسـط    ،تولد وزن
که هر یک از این صفات به صورت جداگانه  روزانه از تولد تا شیرگیري

و  تولد، سـن مـادر   نوع جنس، سال تولد،با در نظر گرفتن عوامل ثابت 
عوامـل   وبعنـوان متغیـر کمکـی     اثرات متقابل آنها، وزن زایش مـیش 

 مـورد تجزیـه و   20 نسـخه  SPSS آمـاري  نـرم افـزار  تصادفی توسط 
از مشـخص شـدن معنـی دار بـودن و      بعد .ي قرار گرفتندآمار تحلیل
هاي واریـانس بـا اسـتفاده از     برآورد مؤلفه دار نبودن اثرات ثابت، معنی

 .شد انجام )Wombat )23 آماري نرم افزار مدل حیوانی تک صفتی و
 ذیـل  تـک صـفتی   مـدل آمـاري  پارامترهـاي ژنتیکـی از    براي برآورد

                   y = Xb + Z1a+Z2m+e.استفاده گردید
y  ،بردار مشاهداتb و  نـوع تولـد   جـنس،  سال،( بردار اثرات ثابت

بـردار اثـرات     m،ژنتیکی افزایشـی مسـتقیم  بردار اثرات  a ،)سن مادر
 هاي ضـرایب  به ترتیب ماتریسZ2 و  X ،1Z ژنتیکی افزایشی مادري،

نیـز   e نشان می دهد و yرا با m ,a ,bهستند که رابطه عناصر )1و  0(
براي محاسـبه بقـاء از تـابع رگرسـیون      .اثرات باقیمانده می باشد بردار

 مـورد  آمـاري  مـدل  کهاسـتفاده شـد   SPSS آمـاري  کاکس نرم افزار
  ):31( عبارت بود ازدر این تحقیق استفاده 

μ+Yi+Sj+BTk+Pl+βPWm +eijklm 

ـ   μ مـانی هـر بـره،    هاحتمال زند  کـل   مـانی  دهمیـانگین زن
امـین   jاثـر   Sj ؛)i = 1,...,16( امین سال تولد iاثر ثابت Yi  ؛جمعیت

امین  Lاثر  Pl ؛)k=1,2( امین نوع تولد k اثر BTk ؛)j=1,2( جنس بره
 PWرگرسـیون  ضـریب   β ؛)m=1,...,10( برحسـب سـال   سن مادر

اثـر   eijklm و  کمکـی  متغیربعنوان  وزن زایش میش ،
  .باقیمانده تصادفی

. اسـتفاده شـد  صفتی تک  مدل دامی از پذیري براي برآورد وراثت
در مورد هـر   ارثی هايشارزبهترین پیش بینی نا اریب خطی از سپس 
، فنـوتیپی و محیطـی بـه ترتیـب از     روند ژنتیکـی پیش بینی و صفت 

تولـد، میـانگین ارزش    هاي ارثی بر سال میانگین ارزش تابعیت طریق
و تفاوت حاصل از روندهاي فنـوتیپی و ژنتیکـی    ل تولدفنوتیپی بر سا

  .برآورد شد
  

  بحثنتایج و 
میـانگین حـداقل مربعـات صـفات رشـد       تجزیه واریـانس و نتایج 

جـنس، نـوع تولـد و سـن     ( مطالعه شده براي هر زیر گروه اثرات ثابت
اثر سال تولد براي همه صفات معنی  .است ارائه شده 2در جدول ) مادر

). >01/0P(ها بود  وزن بدن در نرها بیشتر از ماده). >001/0P(دار بود 
سن مـادر روي  ). >01/0P(هاي تک قلو سنگین تر از دوقلوها بود  بره

همه صفات به جز متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تا شیرگیري اثـر  
بیشترین میـانگین وزن تولـد و وزن یـک    ). >01/0P(دار داشت معنی

 سـال و در وزن شـیرگیري،   8اي بـا سـن   هـ  هـا در مـیش   ماهگی بره
  . سال بود 8و  7هاي با سن   میش

وراثت پذیري مستقیم، وراثت پذیري مادري، روند فنوتیپی، رونـد  
در بـا اسـتفاده از مـدل حیـوانی      صـفات رشـد   ژنتیکی و روند محیطی

  .است ارائه شده  3در جدول  گوسفند قره گل
بـه  ثت پذیري مسـتقیم  ورابیشترین ، نشان داداین پژوهش  نتایج

از تولـد تـا   ترتیب مربـوط بـه صـفات متوسـط سـرعت رشـد روزانـه        
ــود و    ــاهگی ب ــک م ــد و وزن ی ــیرگیري، وزن تول ــیرگیري، وزن ش ش

به ترتیب مربـوط بـه متوسـط سـرعت     مادري بیشترین وراثت پذیري 
شیرگیري، وزن یـک مـاهگی، وزن تولـد و وزن    از تولد تا رشد روزانه 

  .شیرگیري بود
  

  ثت پذیري وزن تولدورا
ــا  ـــثت پذیورا )19(کومــور و رهاج نژادهــاي  در راتولد  وزن يرـ

ـ ت 10/0ۀ ـــ مندامختلف،  همکـاران  و  اورت .نددنمو ارشگز 35/0ا ــ
ژادهاي رامنی، پرندیل، کوپ ورث،   در ن تولدوزن يرــثت پذیورا )12(

 38/0گلـه گوسـفند در نیوزیلنـد،     38هـاي آنهـا در    تکسل و آمیختـه 
درگوسفند نژاد قزل وراثت پـذیري  ) 7(بانه و همکاران . زارش کردندگ

و افتخارشـاهرودي   رپو رثطهمو .کردنـد گـزارش   16/0 را وزن تولـد 
ــنی و 15/0 گلهقر ادنژ در را تولدوزن يثتپذیرورا )37( ،   و حســــ

گــزارش 24/0 ادنژایــن  در راتولد وزن يثتپذیرورا) 15(همکــاران 
د احتمـاالً بـدلیل مـدلها و نـرم افـزار مـورد       این اختالف برآور .کردند

از مدل پدر و ) 37(طهمورث پور و افتخار شاهرودي . استفاده می باشد
 از مدل حیوانی و نرم افزار ) 15(نرم افزار هاروي و حسنی و همکاران 

DFREML    ر ثتپذیورا .جهت برآورد وراثـت پـذیري اسـتفاده نمودنـد
ـــبدس سایر محققین  تاــــشارگز منۀدا درین تحقیق ا در همدآتـ

 تولد وزن يثت پذیرورا ارمقد دنپایین بو .)37، 19، 18( میباشد
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تکامل  و دـــــشر: دمیشو طمربو یرزبدالیل  يبعد اوزان نسبت به
 تغذیۀ ،جفتیـل  قب از یـــ محیط و نتیکیژ ملاعو رــجنین تحت تأثی

ـــبوس جنین  درملمحیطی مؤثر اعو ،ینابنابر. میباشد هغیر و دریلۀ ماـ
 نبد ییاغذره یخذ وکی راخو ادکیفیت مو وکمیت  مخصوصاً درشد مار
 ههرگا یگرد فطر از .هداردتحت تأثیر قر را جنین دــشر ندامیتو درما
مر سبب ا ینا، ندــــــباش يندواــــــبطۀ خویشار داراي، گلهيهاچقو

 نیز پایین يثت پذیرورا و هشد یانس بین فامیلهاوار نمدآپایین
مشخص  دريما رثاآهمیت ا تولدوزن ردمو در نینهمچ .)11( یدآمی

ــکژیانسوار و دريئمی مادایانس محیطوار و دمیشو  دريما نتیـ
یانس وارباعث کاهش  ومیباشند  انفنوتیپی حیو یانسوار از قسمتی

  . )11،19( میشوند انیشی حیوافزا

  
  يشیرگیروزن يثت پذیرورا

ــاهرودي   ــور و افتخارشـــ ــورث پـــ  يثت پذیرورا) 37(طهمـــ
گـــزارش و حســـنی و  26/0گل هرـــــق ادنژ در را يیرگیرـــــشوزن

 يثت پذیرورا ،)20(مکناداقتون  .نددنموارشگز) 19/0(، )15(همکاران 
ــج  ادنژ در را يیرگیرــــشوزن ثت ورا ،)19(و رهاجــا  وکومــار 45/0رن
گـزارش   3/0گوسفند سـویه آمریکـایی    در را يیرگیرــشوزن يپذیر

ر گوسفند نژاد قـزل وراثـت پـذیري وزن    د) 7(بانه و همکاران . نمودند
  .زارش نمودندگ 24/0شیرگیري را 

  

 1خطاي معیار صفات رشد  قبل از شیرگیري ±میانگین حداقل مربعات  - 2جدول 
Table2- Least squares mean± SE, growth traits of before weaning weight1  

 صفات
Traits  اثرات ثابت 

Fix effect  2انهمتوسط رشد روز 

Average daily gain(kg/day)2  
 وزن شیرگیري

Weaning weight  
 ماهگی 1وزن 

one month weight  
 وزن تولد

Birth weight  
  سال  ***  ***  ***  ***

Year  
  جنس  **  **  ** **

Gender  
a 0.05±0.223  a 0.24± 25.12  0.15 a ±13.21  a 0.015±5.36  نر  

Male  
b 0.04±0.2040  b 0.15±23.40  b 0.13±11.10  0.01 b ±5.04  ماده  

Female  
  نوع تولد  **  **  **  **

Birth type  
0.06 a ±0.225  0.21 a ±25.60  0.16 a ±12.51  0.01 a ±5.29  یک قلو  

Single  
0.01 b ±0.202  0.11 b ±22.50  0.14 b ±11.71  0.03 b ±4.36  دوقلو  

Twin  
Ns **  **  **  سال( سن مادر(  

Age of dam(year)  
0.07±0.204  0.20 a ±23.54  0.71 b ±11.52  d 0.03±5.09  2 
0.05±0.195  0.32 b  ± 22.82 0.19 b ±11.75  0.02bc±5.26  3  
0.05±0.205  23.70±0.45 a  0.12 b ±11.82  0.02c± 5.25  4  
0.05±0.206  23.90±0.14 a  0.20 b ±12.11  5.31±0.03bc  5  
0.05±0.202  23.48±0.12 a 0.24 b ±12.25  5.34±0.04b  6  
0.06±0.206  23.60±0.13 a  0.13 b ±11.90   0.04d±5.04  7  
0.05±0.203  23.55±0.23 a  0.17 a ±12.63  0.08a±5.56  8  
0.04±0.204  23.14±0.23 b  0.10 a ±12.20  0.05c±5.24  9  
0.05±0.202  22.98±0.22 b  0.17 b ±11.60  0.08f±4.81  10  

  .)P< 0.05( باشند دار می داراي اختالف معنی بهمشامیانگین هاي هر ستون با حروف غیر 1
 متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تا شیرگیري2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2Average daily gain from birth to weaning 
ns: (P>0.05), **: (P<0.01), ***: (P<0.001)  
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 )کیلوگرم( در گوسفند قره گلبا استفاده از مدل حیوانی صفات رشد  یري مستقیم، وراثت پذیري مادري، روند فنوتیپی، روند ژنتیکی و روند محیطیوراثت پذ -3جدول
Table3- Direct heritability, Maternal heritability, phenotypic trend, Genetic trend and Environmental trend for  growth traits 

by using Animal Model in Karakul sheep  
 روند محیطی

Environmental 
trend  

  روند  ژنتیکی
Genetic 

trend  

 روند فنوتیپی
Phenotypic 

trend 

h2
m  

Maternal 
heritability 

h2
d  

Direct 
heritability 

  صفت
Trait 

0.0265 ± 0.008 -  0.012±0.002 -0.0145±0.006 0.0001±0.005  0.16±0.031 
 تولدوزن 

Birth weight  

0.143 ± 0.016  -  0.028±0.004 -0.115± 0.012 0.14±0.06  0.15± 0.01 
  یک ماهگیوزن 

One month weight  
0.120± 0.004 -  0.125 ± 0.001

 
  شیرگیريوزن    0.17±0.04  0.0001±0.003 0.003 0.245± 

Weaning weight  

0.028 ± 0.011 - 0.015± 0.001 0.013 ± 0.01 -  0.03±0.1  0.21±0.05 
  شیرگیرياز تولد تا  رشد روزانهسرعت  متوسط

Average daily gain from birth to 
weaning (kg/d)  

h2
d = ،وراثت پذیري مستقیمh2

m =وراثت پذیري مادري  
h2

d= Direct heritability, h2
m=Maternal heritability 

 
ایر در دامنـــه گزارشـــات ســـهش حاضر وپژ يثت پذیرورا ارمقد

ــین  ـــعلت پایی .)37، 23، 20، 19، 15(مد آستدبهمحقق  آن دنن بوـ
ـــمیباش ردکور ادتعد و يثت پذیرورا آوردبر روش وتتفا  همچنین. دـ
ـــش نماز در ـــشرگی اریرخوـ ـــها بیشتر تحت تأثیر شهد برـ  دریر ماـ

یانس واریش افزاسبب  دريما رتقد و دريثر ماا ،ینابنابر .دــــمیباش
 .دوـــ میشيثت پذیرورا نمدآموجب پایین نتیجهدر و هدــش محیطی

 ت وزناپژوهش حاضر وراثت پذیري مستقیم بـراي صـف   دربطورکلی 
ــه  ــد روزانـ ــط رشـ ــیرگیري و متوسـ ــد، وزن ازشـ ــا تولـ ــد تـ            از تولـ

بـا مقـدار    سـافولک شیرگیري با نتایج بدسـت آمـده درگوسـفند نـژاد     
وسفند نـژاد فرافـرا   گ و )19( 03/0±38/0، 03/0±16/0، 03/0±15/0

ــیرگیري    ــد و ش ــفت وزن تول ــراي ص ــتقیم ب ــذیري مس ــت پ ــا وراث ب
و بـا نتـایج گـزارش     .مغایرت داشـت ) 24( 02/0±25/0، 03/0±21/0

مـذکور  نـژاد   در )37( افتخارشـاهرودي  و شده توسـط طهمـورث پـور   
تحقیـق حاضـر بـا     وراثت پذیري صفات رشـد مقایسه  .همخوانی دارد

  نشان داد وراثت پذیري سایر محققین، وسطبرآوردهاي گزارش شده ت
هاي حاصل در این پژوهش در حد پائین دامنه نتـایج سـایر محققـین    

از وزن تولـد بـه یـک     در این نژاد وراثت پذیري صفات رشد. قرار دارد
با شـرایط   احتماالٌ بدلیل عدم تطابق کافی . کاهش یافته است ماهگی

از آن بـه بعـد تـا وزن از     و  باشـد مـادر   محیطی و قبـول بـره توسـط    
منـدي از شـیرکافی    شیرگیري بدلیل تطابق با شرایط محیطی و بهـره 

 اسـت  مادر و رفتار مادري بهتر باعث افزایش وراثـت پـذیري گردیـده   
)34.(  

  

  روند ژنتیکی وزن تولد
در گوسـفند بلـوچی رونـد ژنتیکـی ایـن      ) 14(حسنی و همکاران 

گـرم در   3±1روند محیطـی  و  4±1، روند فنوتیپی 7/0±6/0صفت را 
گـرم  12 در این پـژوهش  نتیکی این صفتژ روند. سال گزارش کردند

ــد  ــرآورد ش ــال ب ــدول( در س ــین ).3ج  در نتیکیژ ندرو کمترینهمچن
 علت. بـود  تولد وزن به طمربو نیزقبـل از شـیرگیري    شدر تبینصفا

 فنوتیپی میانگین دنبو کمتر ،ینصفتا ايبر نتیکیژ ندرو دنبو کمتر
 صفت ینا نظرگرفتن در معد نیز و شدر تصفا سایر با مقایسه در آن
 .میباشد ییزا سخت از يجلوگیر ايبر بنتخاا رمعیا انعنو به

 را تولـد گوسـفند بلـوچی    وزن نتیکیژ ندرو) 31(سرگلزایی و ادریـس  
 هشوپژ نتیجه با مطابق ندکهدکرآوردبرگــرم در ســـال   2/12و كندا

  .ستا حاضر
  

  هگیما1روند ژنتیکی وزن 
 آوردبر لسا در مگر 28 حاضـــر مطالعه در صفت ینا نتیکیژ ندرو

گوسـفند مرینـوس   ي  در مطالعه )17(جورادو و همکاران . )3ولجد(شد
ـ ردکگرم در سال برآورد  20 روند ژنتیکی این صفت را سپانیائیا بـا  . دن

 در همدآستد به نتیکیژ ندرو که یافتدر انمیتو هاآوردبر مقایسه
 )17(و همکــــاران  جــــورادو نتایج از بیشتر وديدح هشحاضر تاوپژ

 هشد گرفتهربکا بنتخاا برنامه دنبو موثر بیانگرً حتماالا که میباشد
  .ستا

  
  ماهگی3روند ژنتیکی وزن

 مگر 125 ،مــاهگی 3وزنبــراي  نتیکیژ ندرو ارمقد سیربر ینا در
سـرگلزایی و ادریـس   همچنین در مطالعه  ).3ولجد(شد آوردبر لسا در
 3روي گوســفند لــري بختیــاري مقــدار رونــد ژنتیکــی وزن بــر  )31(

 ارمقد ديکر ادنژ گوسفنددر) 27(رشیدي و آخشی  و مگر125 ،ماهگی
ــدکر آوردبر لسا در مگر 128را  صفت ینا نتیکیژ ندرو  مشابه کهد نـ

در گوســفند ) 14(امــا حســنی و همکــاران  .ستا حاضر تحقیق نتیجه
و  3±9، رونـد فنـوتیپی   55±1مـاهگی را،   3بلوچی روند ژنتیکی وزن 

گرم در سال گزارش کردند که مغایر نتایج ایـن   -52±8روند محیطی 
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روند ژنتیکی را در گوسـفندان نـژاد   ) 2( آناالو همکاران. پژوهش است
گزارش ، روزگی بود 90سگورنا که در آن انتخاب براساس فنوتیپ وزن

 ،اثر داشت روزگی 90و وزن  از شیرگیريانتخاب روي وزن  که نددنمو
با نتایج ایـن   از شیرگیريولی روي وزن تولد اثري نداشت که در وزن 

) 40(و همکـاران   یاپی .تحقیق تفاوت ولی در وزن تولد همخوانی دارد
اي که بر روي گوسفندان نژاد دیالونک انجـام دادنـد، رونـد     در مطالعه

را  1992تــا   1984روزگــی از ســال    365و  180 ،80ژنتیکــی وزن
گـرم   14±2/3و  11±8/5، 28 ±7/18 حیوانی به ترتیب س مدلبراسا

در گوسـفندان نـژاد    )17( دو و همکـاران اروجـ  .نددکردر سال گزارش 
 90روزگـی و وزن   30تولـد، وزن   فنوتیپی وزن مرینوس اسپانیائی روند

و  198±113، 12±17بـه ترتیـب    1989تـا   1984روزگـی را از سـال   
هـا بـه ترتیـب     صـفات را در قـوچ   گرم، روند ژنتیکی ایـن  194±464

و در  30 ±10و  10±1،  2±1هــا  ، در مـیش 160±40و  6±70، 4±17
زائـی گـزارش    گرم به ازاء هر فصل بـره  60 ±20و 20±3، 7±2ها  بره

مـی   کی در آنها بیشتر از مطالعه حاضریکه میزان پیشرفت ژنت ،نمودند
رونـد ژنتیکـی   گوسفند سنگسري در ) 29(سیدعلیان و همکاران  .باشد

، وزن شش مـاهگی، افـزایش وزن   از شیرگیريصفات وزن تولد، وزن 
تا شـش   از شیرگیريافزایش وزن روزانه  روزانه از تولد تا شیرگیري و

گرم گـزارش   -05/0و  26/0 ،16 ،35 ،9 ترتیبه برا ها  ماهگی در بره
از روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن ) 31( سرگلزایی و ادریس. کردند

ــا از  شــیرگیري ــد ت ــه از تول ، وزن شــش مــاهگی، افــزایش وزن روزان
ي هـا  ماهگی در بره 6تا  از شیرگیريشیرگیري و افزایش وزن روزانه 

گـرم   -07/0و  16/0 ،6/34 ،8/21 ،7/12ترتیـب  ه را ب لري بختیاري
ولی بـا گـزارش   ، که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد، کردند گزارش

احتماالٌ دلیـل  . مغایرت دارد در گوسفند کردي )34( شیري و همکاران
، اسـتفاده بیشـتر از   در ایـن پـژوهش را   پایین بودن پیشرفت ژنتیکـی 

با مقایسه این ارقام . گله دانستبه تر  هاي داراي ارزش ارثی پایین قوچ
هـاي   توان دریافت کـه رونـدهاي ژنتیکـی گـزارش شـده در گلـه       می

پایین و بعضاً منفی است و از نظر ها بسیار  اصالحی موجود در ایستگاه
رسد دالیل عدم پیشرفت ژنتیکی در  نظر می  به. دار نیستند آماري معنی

مشـخص نبـودن    -1. حد مورد انتظار را بتوان به موارد زیر نسبت داد
عدم استفاده از دانش روز بلحاظ کاربردي نمـودن   -2اهداف اصالحی 

پیشـرفت و سـودآوري   جهـت   هـا در  آن و اسـتفاده از نتـایج پـژوهش   
نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه رونـد ژنتیکـی       .واحدهاي دامپروري

رسـد   که بـه نظـر مـی    بوده استمثبت  قبل از شیرگیري صفات رشد
از وضـعیت نسـبتاً    شـمرده در بـاال   اشـکاالت بـر   برخالفرویهمرفته 

به دلیل پائین بـودن وراثـت پـذیري     طرفی از. باشد  مناسبی برخوردار
از طریـق   گرفت کـه   توان نتیجه صفات قبل از شیرگیري می مستقیم

انتخاب فنوتیپی امکان بهبود این صفات کم بوده و پیشـرفت ژنتیکـی   
  .حاصل زیاد نخواهد بود

در  گـل در سـنین مختلـف    هاي قره تعداد و درصد مرگ و میر بره
  .ه شده استئارا) 4جدول (

 1تـا   تولـد بـره در محـدوده زمـانی     درصد مرگ و میـر بیشترین 
ها با شرایط جدید بعـد   بود که احتماالً بدلیل سازگار نبودن بره گیهفت

هفتگـی رونـد کاهشـی     14تا سـن   از تولد از زایمان باشد و بعد از آن
و بحـري   )39(، وطن خواه)4(داشت که با نتایج اسلمی نژاد و همکاران

بـدلیل  احتماالً ایـن تفـاوت   ، از نظر مقدار تفاوت داشت )6(و همکاران
ولی از نظر روند مشـابه   نحوه مدیریت و نژاد باشد ،شرایط آب و هوایی

با متوسط نرخ مرگ و میـر در اغلـب کشـورهاي تولیـد     همچنین . بود
همخـوانی دارد   ،گزارش شـده اسـت   درصد 20تا 9کننده گوسفند که 

درصد مرگ و میر نشان داد که تحقیق نتایج این ). 39 و 4،13،30،33(
هـا رونـد صـعودي     بـا افـزایش سـن بـره    سـن شـیرگیري   تـا   هـا  بره
 صفات درصد مـرگ و میـر  و وراثت پذیري زنده مانی  .)4جدول(شتدا

  .است ارائه شده 5در جدول  گل ایستگاه سرخس هاي قره در بره
بـره هـا قبـل از     مرگ و میر درصدصفات  مستقیم وراثت پذیري

ـ   عکس وراثت پذیريرافزایشی داشت و ب روندشیرگیري  ادري ایـن  م
نرخ تجمعی بقاء روند نزولی داشت که این روند با نتایج اکثـر  صفات و 

  ).39 و4( محققین همخوانی دارد

  

  گل در سنین مختلف هاي قره تعداد و درصد مرگ و میر بره - 4جدول 
Table4- Number and percentage of death at different ages Karakul  lambs 

 )درصد(مرگ و میر
   Death (percentage) 

  )تعداد(مرگ و میر
Death (Number) 

 زنده ها در ابتداي بازه
Live at the beginning 

of  the period 
 )هفته( سن بره

Age of lamb(week) 

 1تولد تا   4929  296  6
Birth to 1  

9.5 469 
 2تولد تا   4929

Birth to 2  
 4تولد تا   4929  592  12

Birth to 4  
13.8  681 

 8تولد تا   4929
Birth to 8  

15  740 
 14تولد تا   4929

Birth to 14  
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  گل ایستگاه سرخس هاي قره زنده مانی و وراثت پذیري مستقیم و مادري صفات درصد مرگ و میر در بره -5جدول
Table 5- Survival and Direct and  maternal heritability of percentage of death in Karakul lambs in Sarakhs Station 

  وراثت پذیري مادري
Maternal heritability   

 وراثت پذیري مستقیم
Direct heritability  

 (%)  نرخ زنده مانی
Survival rate (%)    

  صفات
Traits  

  هفته 1درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   94  0.01±0.01  0.01±0.03
Percentage of death of lambs  from birth to 1 week  

  هفته 2درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   90.5  0.01±0.02  0.02±0.02
Percentage of death of lambs  from birth to 2 week  

  هفته 4درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   88  0.02±0.04  0.01±0.02
Percentage of death of lambs  from birth to 4 week  

  هفته 8درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   86.2  0.01±0.05  0.02±0.01
Percentage of death of lambs  from birth to 8 week  

  هفته 14درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   85  0.02±0.06  0.030±0.01
Percentage of death of lambs  from birth to 14 week  

  
در ایـن   ها قبل از شیرگیريبره  مرگ و میر درصدنرخ بقاء براي 

هـاي   که بقاء بره )21( و همکارانماتیکا  بود که با نتایج% 85پژوهش 
دورسـت   هـاي  کـه بقـاء بـره    )8( و براش و همکاران %6/85سابی را 

  .دارد مطابقت ،گزارش کردند% 85استرالیایی را 
  بقاء

سـاعت بعـد از تولـد     24میانگین بقـاء تـا    )22(ماکسا و همکاران 
، 88 و آکسفورد داون را بـه ترتیـب،   ژاد تکسل، شروپ شایر   سه ن براي

پـذیري مسـتقیم بقـاء را     درصد گزارش کردند و وراثـت  5/92، 7/91
و وراثـت  . کردنـد  برآورد 07/0 و06/0 ،05/0درسه نژاد فوق به ترتیب 

از وراثت پذیري مستقیم در تکسل، شروپ  کمی بیشتر پذیري مادري
. شـد  بـرآورد  04/0و 007/0 ،06/0بـه ترتیـب    شایر و آکسـفورد داون 

بـراي صـفات مختلـف     وراثت پذیري مستقیم) 16(هاتچر و همکاران 
و  02/0-05/0 بقاء قبل از شیرگیري را در گوسفند مرینوس استرالیایی

 همچنـین . گـزارش کردنـد   03/0-07/0 آنهـا را  وراثت پذیري مادري
وراثت پـذیري  د دو برابر بعد از تول 7و  1بین روز  وراثت پذیري مادري

. برعکس اتفاق افتـاد و نصـف شـد    110و  7مستقیم بود، اما بین روز 
براي بقاء تجمعی، وراثت پذیري مستقیم بطور ثابت حدود یک دوم تـا  

ـ هـا  بـره  در همه سنین وراثت پذیري مادري کمتر از  یک سوم  دونب
) 12(ن اورت و همکـارا  .بودهیچ روند ثابت مشهود با افزایش سن بره 

براي بقـاء بـره در زمـان تولـد را     ) مادري+ مستقیم ( يرــثت پذیورا
 يرــثت پذیوراداد که  نتایج این پژوهش نشان .گزارش کردند 01/0

بود کـه بـا نتـایج     06/0میر بره ها از تولد تا شیرگیري  درصد مرگ و
نتـایج حاصـل نشـان داد     ).22 و 12،16(سایر محققین همخوانی دارد 

، بیشتر تحـت  از تولد تا شیرگیري درصد مرگ و میر بره ها که صفات
تاثیر عوامل ژنتیکی مادري قرار دارند و با افزایش سن به علت کاهش 

وراثـت  . وابستگی بره به مادر، از اهمیت ایـن اثـر کاسـته شـده اسـت     
نشان می دهـد کـه   مختلف  پذیري پایین به دست آمده براي صفات 

ه با ک گردد ت، سبب بهبود ژنتیکی کم مینتیجه انتخاب براي این صفا

براش و همکـاران  ). 22و16، 12(گزارشات سایر محققین مطابقت دارد 
گـزارش   %85در گوسفند دورست استرالیایی، نرخ تجمعی بقـاء را  ) 8(

، در بررسی سه صفت رشد، تولیـد  )3(همچنین آنور و همکاران . کردند
سـود و ارزش اقتصـادي در    مثل و بقاء در گوسفند با توجه به حـداکثر 

اهمیـت   اهداف اصالح نژادي مشخص شد که این صفات بـه ترتیـب  
و نرخ بقاء از تولد تـا شـیرگیري    .رشد بقاء، تولیدمثل و: عبارت بودند از

در ایـران از آنجـایی   . نیز با تحقیق حاضر مطابقت دارددر این گوسفند 
ی باشـد، ایـن   م بیشتر که گرایش اکثر دامداران به سمت تولید گوشت

صفت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان مهمترین صـفت  
شناخته می شود در حالیکه به نظر می رسد، مهمترین صـفت هماننـد   

وراثـت   بقـاء باوجود اینکـه صـفات    .غنا، در ایران نیز، بقاء باشد کشور
پذیري پایینی دارنـد، امـا اسـتفاده از رکوردهـاي مربـوط بـه آنهـا در        

با توجه به ایـن  . یابی، منجر به بهبود در انتخاب بهترین ها می شودارز
موضوع برآورد پارامترهاي ژنتیکی این صفات براي برآورد ارزش ارثی 

در برنامه هاي اصالح نژادي به منظور حداکثر کردن  استفاده حیوان و
  .بهبود ژنتیکی الزم است

 
  نتیجه گیري

پـایین تـا متوسـط     پـذیري  با توجه به وراثت در مورد صفات رشد
 درصد مرگ و میر بـره هـا  در صفات . آنها، انتخاب ژنتیکی مؤثر است

. ، انتخـاب نتیجـه سـریع نخواهـد داشـت     پائینبسیار وراثت پذیري با 
بنابراین، کنترل و بهبود عوامل محیطی باعث بهبود ایـن صـفات مـی    

بلکـه  این به معنی نتیجه بخش نبودن اثرات ژنتیکی نمی باشد . گردد
باید برنامه بلند مدت تري نسبت به صفات رشد، براي بهبـود ژنتیکـی   

  .میر بره ها در نظر گرفت درصد مرگ و
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