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شاخص انتخاب براى بهبود صفات رشد و 
تركيب الشه در بره هاى لرى بختيارى

چكيد ه
در اين تحقيق شاخص هاى انتخاب اقتصادى براى بهبود رشد و تركيب الشه براى گوسفندان لرى بختيارى محاسبه شد. صفات وزن گوشت 
لخم و وزن چربى الشـه در اهداف انتخاب و صفات وزن زنده بدن، برآورد وزن دنبه و عمق بافت نرم حاصل از اولتراسـوند در سـن شـش 
ماهگى در شـاخص انتخاب قرار گرفتند. پاسـخ هاى مورد انتظار به انتخاب براى صفات اهداف انتخاب با ضرايب اقتصادى نسـبى 4/61 و 
0/92-  به ترتيب براى صفات وزن گوشـت لخم و وزن چربى الشـه و با شاخص هاى متفاوت محاسبه شد. پاسخ هاى مورد انتظار به انتخاب 
در شـاخص هاى مختلف با نسـبت هاى 0/02، 0/04، 0/06، 0/08 و 0/10 قوچ برآورد شد. متوسط نسبت شدت انتخاب به فاصله نسل براى دو 
جنس با نسـبت هاى مختلف قوچ به ترتيب 0/52، 0/48، 0/45، 0/43 و 0/41 بود. بيشـترين پاسـخ همبسـته به ازاى هر سال براى افزايش 
وزن گوشـت و كاهش ميزان چربى بر اسـاس شاخص انتخاب كامل كه شـامل صفات وزن زنده بدن، عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و 
برآورد وزن دنبه و شاخص انتخاب كه شامل صفات وزن زنده بدن و برآورد وزن دنبه بود، مشاهده شد. با شاخص انتخاب كامل پاسخ غير 
مستقيم به انتخاب براى وزن گوشت از 320 تا 252 گرم در سال و براى وزن چربى الشه از 118- تا 93- گرم در سال براى نسبت هاى قوچ 
0/02 تا 0/10 بود. پاسخ اقتصادى با شاخص انتخاب كامل و شاخص انتخاب شامل صفات وزن زنده بدن و برآورد وزن دنبه مشابه و بيش از 
به دو شاخص ديگر بود. بازده پاسخ همبسته با شاخص انتخاب كامل نسبت به پاسخ مستقيم براى ميزان گوشت و چربى الشه، 0/82 بود. 
با اهداف و شاخص انتخاب متفاوت، با افزايش نسبت قوچ پيشرفت ژنتيكى وزن گوشت به ازاى هر سال كاهش يافت و ميزان كاهش براى 

ميزان گوشت در شاخص انتخاب كامل بيش از ميزان چربى به ازاى هر سال بود.
   

كلمات كليد ي: شاخص انتخاب، رشد، تركيب الشه، گوسفند لري بختياري.  
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مقد مه 
ــت از مهمترين اهداف اصالحى در توليد و  ــد و ميزان گوش سرعت رش
ــتارى مى باشد (4 ، 9). گوسفند نژاد لري بختياري يكي  پرورش بره هاى كش
ــت  ــدف اصلي از پرورش آن توليد گوش ــت جثه بوده و ه ــاي درش از نژاده
ــد كه داراى ظرفيت بالقوه سود بيشتر از طريق مديريت بهتر و بهبود  مي باش
ــتى، معموالً هدف از انتخاب، تغيير در وزن  ــت. در نژادهاى گوش ژنتيكى اس
بافت هاى الشه يا نسبت هاى آن در يك سن، وزن زنده يا وزن الشه مشخص 
مى باشد. معموالً انتخاب براى اين اهداف براساس اندازه گيرى هاى وزن زنده، 
ــده از دام هاى نامزد براى  ــه موجود زن ــراه با تخمين هايى از تركيب الش هم
ــه نتاج يا ديگر  ــتقيم الش ــاس اندازه گيرى مس انتخاب بوده و يا اينكه براس
ــتگان نامزدهاى انتخاب انجام مى شود. در نتيجه انتخاب پدران و مادران  بس
ــاس اطالعات از خويشاوندان نه بر پايه عملكرد خودشان مى باشد.  فقط براس
ــاس بهترين  ــاوندان مانند انتخاب براس ــات خويش ــاس اطالع انتخاب بر اس
ــده  ــتگى بين ارزش هاى اصالحى برآورد ش پيش بينى نااريب خطى، همبس
ــش در ميزان همخونى  ــش خواهد داد و منجر به افزاي ــاوندان را افزاي خويش
ــه فرصتى براى جمع آورى  ــتقيم الش مى گردد (5 ، 7). اندازه گيرى غير مس
ــتفاده از اطالعات  ــم مى نمايد و منجر به اس ــوان زنده فراه ــات از حي اطالع

عملكرد فرد براى صفات الشه در انتخاب مى شود.

كليه روش هاى پيش بينى پاسخ برنامه هاى اصالح نژادى بر اساس تئورى 
ــاخص انتخاب مى باشند. شاخص هاى انتخاب اقتصادى براى توليد گوشت  ش
لخم از نظر تئورى دادن وزن هاى مناسب به وزن زنده و اندازه هاى حاصل بر 
ــودآورى است.  روى دام زنده براى حداكثر كردن ميزان تغيير ژنتيكى در س
Nejati Javaremi و همكاران (2007) در بررسى اثر انتخاب بر وزن دنبه 
گوسفند گزارش كرده اند، كه با همبستگى مثبت ژنتيكى بين دو صفت وزن 
بدن و وزن دنبه امكان انتخاب براى افزايش سريع تر در وزن بدن و افزايش 
كندتر در وزن دنبه وجود داشته و با كاربرد فشار انتخاب منفى بر وزن دنبه، 
ــى كاهش اندازه دنبه با  ــرفت ژنتيكى بعدى در وزن دنبه يا حت كاهش پيش

افزايش وزن بدن وجود خواهد داشت.
ــاخص  Simm و همكاران (1987) نيز گزارش كرده اند كه انتخاب با ش
ــامل صفات وزن زنده بدن، عمق بافت عضله و چربى حاصل  انتخاب كامل ش
ــوند منجر به افزايش در ميزان گوشت لخم و كاهش ميزان چربى  از اولتراس
ــاخصى كه با حذف صفت عمق بافت  ــه شده است و انتخاب براساس ش الش
چربى يا براساس فقط وزن زنده بدن بوده، پاسخ مورد انتظار با افزايش وزن 
ــت. Tosh و Wilton  ( 2002) در ارائه  ــده اس ــت منجر ش چربى و گوش
ــاخص انتخاب نرهاى پايانى براى انتخاب نشان دادند كه انتخاب بر اساس  ش
شاخصى از صفات رشد و عمق بافت چربى و عضله، باعث افزايش رشد و به 
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Selection index to improve growth traits and carcass composition in Lori-Bakhtiari sheep
By: M. A. Talebi, Scientific Member, Research Center of Agriculture and Natural Resources, Shahrekord,Iran. 
(Corresponding Author; Tel: +989131833943), S. R. Miraei-Ashtiani, Department of Animal Science, University 
Collage of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. A. Nejati-Javaremi, Department 
of Animal Science, University Collage of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. 
M. Moradi-Shahrbabak,Department of Animal Science, University Collage of Agriculture and Natural Resources, 
University of Tehran, Karaj, Iran.
Selection indices to improve growth traits and carcass composition for Lori-Bakhtiari sheep calculated. The selection 
goal comprised carcass lean weight (CMW)  and carcass fat weight (TFTW) at six months of age and selection criteria 
were included  live weight (BW6M), estimated fat-tail weight (EFTW) and ultrasonic soft tissue depth (UGR) at six 
months of age. The expected annul responses to selection on different  indices were culculated with relative economic 
values of 4.61 and -0.92 for carcass lean weight and carcass fat weight, respectively. The expected annul responses to 
selection on base different indices with different proportional ram (2, 4, 6, 8 and 10 percent) were calculated. Average 
ratios of selection intensity to generation interval, for the two sexes, were 0.52, 0.48, 0.45 0.43 and 0.41, respectively. 
The highest expected response to selection annually were observed for increase lean weight and decrease fat weight 
with full selection index comprised BW6M, EFTW and UGR traits. The expected annul responses to selection ranged 
from 320 to 252 g CMW and from -118 to -93 g TFTW with selection index comprised BW6M, EFTW, and UGR 
traits for proportional ram 0.02 to 0.10. Economic response of full selection index and selection index included BW6M 
and EFTW traits were similar and higher than other indices. The efficiency expected response than direct selection for 
CMW and TFTW was 0.82 with full selection index. The genetic gain annually of CMW decreased with increasing 
proportional ram and in difference selection goal and index. The lean weight than to fat weight decreased higher 
annually in full selection index.               

Keywords: Selection index, Growth, Carcass composition, Lori-Bakhtiari sheep.
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ــت شده است. در مطالعه اى براى  طور همزمان كاهش چربى و افزايش گوش
ــخ در اجزاء صفات شاخص براى  برآورد پارامترهاى ژنتيكى و فنوتيپى و پاس
ــت لخم، متوسط ميزان پاسخ  ــد بافت گوش ــده براى رش نژادهاى انتخاب ش
ــه به ترتيب 0/24  ــده، عمق چربى و عمق عضل ــژاد براى وزن زن ــار ن در چه
ــال، 0/03- و 0/05 ميليمتر در سال گزارش شده است. ولى  كيلوگرم در س
پاسخ ها براى ميزان گوشت و چربى بين نژادها متغير بود. تنوع در پارامترهاى 
ــخ براى ميزان گوشت و  ژنتيكى و فنوتيپى منجر به تنوع در پيش بينى پاس
چربى در بين نژادها شده، در نتيجه پيشنهاد شده است كه به منظور طراحى 
ــتى به  ــر برنامه هاى اصالح نژاد، پارامترها براى هر نژاد خاص بايس مطلوب ت
ــتقل تعيين گردند (16). هدف از اين تحقيق ارائه شاخص انتخاب  طور مس

اقتصادى براى بهبود رشد و تركيب الشه در گوسفندان لرى بختيارى بود.
 

مواد و روش ها 
مديريت و ساختار گله

ــد،  ــاى (كو)واريانس، پارامترهاى ژنتيكى و فنوتيپى صفات رش مؤلفه ه
ــوند از  ــه و عمق بافت نرم حاصل از اولتراس ــه و صفات برآورد وزن دنب الش
ــتگاه توسعه پرورش و اصالح نژاد لرى بختيارى بدست آمد. در اين  گله ايس
ايستگاه مديريت گله به صورت نيمه متحرك و روستايى (روستايى) بود (1). 
ــعه پرورش و اصالح نژاد لرى بختيارى از 20 رأس  ــتگاه توس تركيب گله ايس
ــده است، كه به طور تصادفى با نسبت 1  ــكيل ش قوچ و 500 رأس ميش تش
به 25 جفت گيرى مى نمايد. حداكثر سن براى ميش ها و قوچ ها به ترتيب 7 
ــال بود. سن ميش ها و قوچ ها هنگامى كه فرزندان آنها بدنيا مى آيند،  و 4 س
ــد. بره هاى نر و ماده پس از شيرگيرى به طور مجزا  ــال مى باش حداقل دو س

ــش ماهگى به  ــن ش ــش ماهگى پرورش مى يابند و بره هاى مازاد در س تا ش
ــند. در سن شش ماهگى از بين 240 رأس دام هاى نر، قوچ ها  فروش مى رس
ــل بعد انتخاب شدند. در اين مطالعه نسبت هاى  به عنوان والدين نر براى نس
ــه عنوان والدين نر در نظر گرفته  ــوچ ب 0/02، 0/04، 0/06، 0/08 و 0/10 ق
شد. از بين 240 رأس ماده در دسترس 140 رأس (نسبت انتخاب شده برابر 
ــدند. در نتيجه متوسط  ــل بعد انتخاب ش با 0/56) به عنوان والدين براى نس
نسبت شدت انتخاب به فاصله نسل (3 سال) به ترتيب 0/52، 0/48، 0/45، 

0/43 و 0/41 براى دو جنس در نسبت هاى مذكور بود. 

مؤلفه هاى (كو)واريانس، پارامترهاى فنوتيپى
و ژنتيكى و ضرايب اقتصادى نسبى 

پارامترهاى فنوتيپى، ژنتيكى صفات رشد و الشه در جدول 1 ارائه شده 
است. به منظور برآورد مؤلفه هاي (كو) واريانس ژنتيكي و تخمين پارامترهاي 
ــد (4111 رأس بره) و الشه (264 الشه) از روش حداكثر  ژنتيكي صفات رش
ــتفاده  ــده  (12) و به صورت تجزيه چند صفتي اس ــتنمايي محدود ش درس
ــاى فنوتيپى و ژنتيكى صفات در  ــد. مؤلفه هاى (كو)واريانس، پارامتره گردي
سن ثابت برآورد شده اند. ضرايب اقتصادى نسبى صفات در پژوهشى در اين 
نژاد بدست آمد (2) كه ضرايب اقتصادى نسبى وزن گوشت و چربى الشه به 

ترتيب 4/61 و 0/92- بود. 
ضرايب اقتصادي نسبي صفات به وسيله تقسيم ضرايب اقتصادي مطلق 
ــت و چربى الشه بر مقدار ضريب اقتصادي مطلق وزن پشم  صفات وزن گوش
ــبه شد. در نتيجه يك واحد اقتصادى تغيير در شاخص انتخاب معادل  محاس

يك واحد وزن بيده پشم ساالنه است.

جدول1- وراثت پذيرى (روى قطر)، همبستگي ژنتيكي (باالي قطر) و فنوتيپي (پائين قطر) صفات رشد و الشه

σ2P، واريانس فنوتيپي.

BW6MCMWEFTWTFTWUGRصفت

(BW6M) 0/290/880/700/470/58وزن بدن در شش ماهگى

(CMW) 0/840/410/490/110/38وزن گوشت الشه

(EFTW) 0/800/660/390/820/45برآورد وزن دنبه

(TFTW) 0/740/590/820/310/70مجموع چربي الشه و دنبه

(UGR) 0/600/470/540/630/28عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند

σ2p32/4822/35600/8423/56002/5570

شاخص انتخاب براى ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  (پژوهش وسازند گى)75

شماره 90، نشريه علوم د امى، بهار 1390

اهداف و شاخص انتخاب
ــه در اهداف  ــت لخم و وزن چربى الش در اين مطالعه صفات وزن گوش
انتخاب و صفات وزن زنده بدن، برآورد وزن دنبه و عمق بافت نرم حاصل از 
ــاخص انتخاب قرار داده شدند.  ــوند در سن شش ماهگى بره ها در ش اولتراس
 IML ــتفاده از رويه ــخ اقتصادى ساالنه، با اس ــخ هاى مورد انتظار و پاس پاس
برنامه آمارى SAS (2000) و ماتريس هاى (كو)واريانس فنوتيپى و ژنتيكى 

بين صفات، پيش بينى شدند.

 vG'b
G'bS

IG
i

g =  ،
 bP'b

vG'bS
IG

i
H =  ،b = P-1Gv 

ــاب؛ P، ماتريس (كو) ــاخص انتخ  كه b، ضرايب ش
vC'v
vG'b

=IHr

واريانس فنوتيپى صفات موجود در شاخص انتخاب؛ G، ماتريس كوواريانس 
ــاخص انتخاب؛ v، بردار  ژنتيكى بين صفات موجود در تابع هدف و صفات ش
ــس ژنتيكى صفات موجود  ــب اقتصادى صفات؛ C، ماتريس (كو)واريان ضراي
ــخ  ــخ اقتصادى در تابع هدف؛  Sg، بردار پاس در تابع هدف؛ SH، ميزان پاس
ــدت  ــود در تابع هدف؛ rHI، دقت انتخاب؛ i، ش ــى براى صفات موج ژنتيك

انتخاب و GI، فاصله نسل مى باشند.

نتايج و بحث
پاسخ به انتخاب براى صفات رشد و الشه  

ــت و چربى با  ــتقيم در اوزان گوش ــخ هاى مس ــرات ژنتيكى و پاس تغيي
ــود در اهداف اصالحى  ــوچ در حالتى كه صفات موج ــبت هاى مختلف ق نس
ــامل صفات وزن گوشت لخم و وزن چربى باشند، در جدول 2 نشان داده  ش
شده است. پيشرفت ژنتيكى براى صفات وزن گوشت لخم و وزن چربى الشه 

ــتاندارد انتخاب  ــال به ازاى يك انحراف اس به ترتيب 243 و 125-گرم در س
براساس شاخص بود. پاسخ مستقيم به انتخاب براى وزن گوشت لخم از 380 
ــبت هاى قوچ از 0/02 تا 0/10 تغيير نشان  ــال با تغيير نس تا 300 گرم در س
داد و با كاهش نسبت قوچ (افزايش شدت انتخاب) به ميزان 2 درصد ميزان 
ــرفت ژنتيكى براى وزن گوشت حداقل 5 درصد افزايش يافت. با كاهش  پيش
ــبت قوچ از 0/02 تا 0/10 پاسخ ژنتيكى مستقيم به انتخاب براى كاهش  نس
ــال بود. پاسخ اقتصادى از انتخاب  ميزان چربى از 196- تا 154- گرم در س
ــتقيم براى افزايش ميزان گوشت لخم و كاهش ميزان چربى الشه براى  مس
نسبت  قوچ 0/02 تا 0/10 به ترتيب 1/93 تا 1/52 واحد بود. با كاهش شدت 
انتخاب (افزايش نسبت قوچ) ميزان پاسخ اقتصادى به انتخاب مستقيم براى 

افزايش ميزان گوشت لخم و كاهش ميزان چربى الشه نيز كاهش يافت.

پاسخ غيرمستقيم به انتخاب براى صفات رشد و الشه
ــخ غير مستقيم براى اوزان گوشت  ميزان تغييرات ژنتيكي صفات و پاس
ــاخص هاى انتخاب مختلف و نسبت هاي مختلف  ــاس ش لخم و چربى، بر اس
ــده است. با شاخص انتخاب كامل (4) شامل صفات  قوچ در جدول 3 ارائه ش
ــوند و برآورد وزن دنبه در  ــده بدن، عمق بافت نرم حاصل از اولتراس وزن زن
ــترين پاسخ غير مستقيم به انتخاب به ازاى هر سال  ــن شش ماهگى، بيش س
ــت حاصل شد. پاسخ غير مستقيم براى وزن گوشت از 320  براى وزن گوش
تا 252 گرم در سال و براى وزن چربى الشه به ترتيب از 118- تا 93- گرم 
ــال براى نسبت هاى قوچ 0/02 تا 0/10 با شاخص انتخاب كامل بود. با  در س
شاخص انتخاب كامل پاسخ غير مستقيم به انتخاب براى ميزان چربى منفى 
ــته به انتخاب براى وزن چربى با حذف صفات  ــخ همبس بود، ولى ميزان پاس
ــوند و برآورد وزن دنبه از شاخص براى وزن  عمق بافت نرم حاصل از اولتراس
ــترين پاسخ ژنتيكى براى افزايش  ــد. شاخص انتخاب 1، بيش چربى مثبت ش

وزن چربى را به ازاى هر سال نشان داد. 
ــاخص وزن  ــوند به ش با افزايش صفت عمق بافت نرم حاصل از اولتراس

جدول 2- تغييرات ژنتيكى و پاسخ هاى مستقيم در اوزان گوشت و چربى با نسبت هاى مختلف قوچ

1) هر واحد معادل قيمت يك واحد بيده پشم ساالنه مي باشد.

نسبت قوچ
پاسخ مستقيم (گرم در هر سال)

صحتپاسخ اقتصادى1
وزن چربىوزن گوشت لخم

0/02380-1961/930/82

0/04347-1791/760/82

0/06326-1681/660/82

0/08310-1601/580/82

0/10300-1541/520/82

1=i243-1251/240/82
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ــخ ژنتيكى براى وزن گوشت الشه افزايش يافت  ــاخص 2) پاس زنده بدن (ش
ــاخص انتخاب 1 بود،  ــخ ژنتيكى براى كاهش چربى كمتر از ش و ميزان پاس
البته اين پاسخ براى ميزان چربى منفى نشد. در صورتى كه شاخص انتخاب 
شامل صفات وزن زنده بدن و برآورد وزن دنبه (شاخص 3) نسبت به شاخص 
انتخاب 1 عالوه بر افزايش پاسخ به وزن گوشت منجر به پاسخ همبسته منفى 
براى ميزان چربى شد. در نتيجه، تاثير پذيرى كاهش ميزان چربى به صفت 
ــيار زيادتر از صفت عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند بود، كه  وزن دنبه بس
امكان كاهش بيشتر چربى را از طريق صفت وزن دنبه فراهم مى سازد. البته 
ــى و اقتصادى توليد  ــر براى انتخاب از نظر بيولوژيك ــن هدف مورد نظ بهتري
ــتى، افزايش وزن گوشت لخم و كاهش وزن چربى به  ــفندان گوش مؤثر گوس
ــاخص انتخاب اقتصادى شامل  ــت. انتخاب براساس يك ش طور همزمان اس
ــوند  صفات وزن زنده بدن، عمق بافت عضله و بافت چربى حاصل از اولتراس
ــت دوان، كوپ ورث و  ــافولك (23) و نژادهاى دورس ــفندان نژاد س در گوس
ــتر (14)، برآورد پاسخ انتخاب به گوشت لخم بر اساس وزن  بوردر الى سيس
ــفندان آميخته تگسل و اكسفورد (8) و در  زنده و عمق بافت چربى در گوس
ــفندان نژاد اسكاتيش بلك فيس (6) منجر به افزايش عمق بافت عضله  گوس
(به عنوان شاخص وزن گوشت لخم) و كاهش در عمق بافت چربى (به عنوان 

شاخص وزن چربى) شده است.
ــاخص انتخاب كامل نسبت به پاسخ مستقيم  ــخ همبسته با ش بازده پاس
ــت و چربى الشه 0/82 بود، كه با بازده پاسخ غير مستقيم  براى ميزان گوش
ــابه و بيش از بازده پاسخ همبسته به شاخص هاى  ــاخص انتخاب 3 مش با ش
ــتقيم با شاخص انتخاب 1  ــخ غير مس انتخاب 1 و 2 بود. كمترين بازده پاس
ــت و چربى الشه (0/51) بدست  ــبت به پاسخ مستقيم براى ميزان گوش نس
آمد.در اين مطالعه نيز بدليل ارزش اقتصادى منفى براى ميزان چربى الشه، 
پيشرفت ژنتيكى براى كاهش ميزان چربى مشاهده شد. وزن هاى صفات در 
ــت (جدول 4)، زيرا كه وزن هاى  ــاخص انتخاب نيز مويد اين موضوع اس ش
ــى و ارزش هاى اقتصادى صفات مى  ــاخص، تركيبى از پارامترهاى ژنتيك ش
ــبى منفى براى وزن چربى منجر به نمايش اثر  ــد و ارزش اقتصادى نس باش
ــى برآورد كننده هاى آن در ضرايب شاخص انتخاب شده است.  منفى و كاهش
به طورى كه ضرايب صفات وزن زنده بدن، برآورد وزن دنبه و عمق بافت نرم 
ــوند در شاخص كامل به ترتيب 0/78، 3/88- و 0/07 بود.  حاصل از اولتراس
وجود صفت عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند در شاخص كه معرف ميزان 
ــه است، مى تواند نقش كنترلى در جلوگيرى از افزايش  چربى زير جلدى الش

ميزان چربى الشه در هنگام كاهش دنبه را داشته باشد. 
ــاخص انتخاب براى توليد  ــه ش Simm و Dingwall (1989) در ارائ
ــت لخم گوسفند نشان دادند كه با اهداف انتخاب ميزان گوشت لخم و  گوش
چربى و ضرايب اقتصادى نسبى 3 و 1-  براى اين صفات، با شاخص انتخاب 
ــوند، بيشترين  ــامل وزن زنده بدن، عمق چربى و عضله حاصل از اولتراس ش
ــخ مورد انتظار  ــت آمده، در حالى كه پاس ــرفت براى گوشت لخم بدس پيش
ــاخص انتخاب شامل وزن بدن به  ــبت به ش براى ميزان چربى 26 درصد نس
ــبى اقتصادى 1 و 1- به ترتيب  تنهايى كاهش يافته بود. براى ارزش هاى نس
ــخ به انتخاب براى گوشت لخم و چربى به  ــت و چربى، ميزان پاس براى گوش
ــبى اقتصادى 5 و  ــال، و براى ارزش هاى نس ــب 16 و 222- گرم در س ترتي
1- به ترتيب براى گوشت و چربى، ميزان پاسخ به انتخاب براى گوشت لخم 
 Gilmour .ــال گزارش كرده اند و چربى به ترتيب 211 و 132 گرم در س

ــدن، كاهش چربي و  ــر روي وزن زنده ب ــا تاكيد براب ــكاران (1994) ب و هم
ــاخص انتخاب مرتبط،  ــته در اهداف انتخاب و ش ــش اندازه عضله راس افزاي
ــته و كاهش عمق بافت چربى  بهبودى در صفات وزن بدن، عمق عضله راس
ــرفت ژنتيكي حاصل از نه  ــد. در مطالعه ديگرى كه پيش ــزارش كرده ان را گ
سال انتخاب براي افزايش ميزان گوشت الشه در دو الين (شاهد و انتخابى) 
گوسفند سافولك مورد بررسى قرار گرفت. هدف اصالح نژاد در الين انتخاب 
ــه با ارزش هاي اقتصادي  ــامل صفات وزن گوشت الشه و وزن چربي الش ش
ــاالنه صفات وزن زنده، عمق چربي و عمق  ــرفت ژنتيكى س 3 و 1- بود. پيش
ــب 0/589 كيلوگرم ، 0/090- و 0/301  ــوند به ترتي عضله حاصل از اولتراس
ميلى متر گزارش شده است (20). كه اين نتايج با يافته هاى اين تحقيق براى 
ــد و ميزان گوشت لخم و كاهش ميزان چربى الشه با استفاده از  بهبودى رش

اندازه گيرى ها بر روى دام زنده، مطابقت دارد.   
صحت شاخص نيز با افزايش تعداد صفات در شاخص، افزايش نشان داد. 
ــتفاده در ارزيابى ژنتيكى از طريق اندازه هاى  زيرا كه منابع اطالعات مورد اس
ــت با وجود صفات وزن  ــه افزايش يافته و اينكه ميزان دق ــتقيم الش غير مس
ــتگى باالتر صفت  بدن و برآورد وزن دنبه باالتر رفته كه اين به دليل همبس
برآورد وزن دنبه نسبت به صفت عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند با صفات 
اهداف اصالحى است. در نتيجه با افزايش صحت، پيشرفت ژنتيكى نيز بهبود 

يافته است. 
ــخ اقتصادى با شاخص انتخاب كامل (4) و شاخص انتخاب 3 مشابه  پاس
ــاخص انتخاب كامل و  ــازده اقتصادى ش ــاخص ديگر بود. ب ــش از دو ش و بي
شاخص 3 نسبت به شاخص 1، 60 درصد و نسبت به شاخص 2، 49 درصد 
بيشتر بود. بسيارى از محققان كه اهداف انتخاب را براى افزايش وزن گوشت 
ــد، بدنبال آن، ارزش  ــان تعريف كرده ان ــش وزن چربى به طور همزم و كاه
ــت را از  اقتصادى وزن چربى را منفى (1-) قرار داده و ارزش اقتصادى گوش
ــورها از جمله  ــرايط در بازار بعضى كش اطالعات بازار برآورد كرده اند. اين ش
ــه انعكاسى از  ــت، جائى كه پرداخت ها براى الش ــته اس نيوزيلند وجود داش
ــه  ــت. اگر چه حتى در بازارهايى كه پرداخت ها براى الش ــه اس تركيب الش
ــد، قراردادن ارزش اقتصادى 1- براى كاهش  ــى از تركيب الشه نباش انعكاس
دادن ارزش صفت و دادن ارزش اقتصادى مثبت به صفت براى افزايش ارزش 
ــت (15). بعالوه نتايج  ــده اس آن، از نظر تئورى منجر به وضعيت مطلوبى ش
ــات مختلف براى گوسفند نشان داد كه اين شاخص ها منجر  اوليه از آزمايش
ــده است (6، 8 ، 23).  ــته ش به كاهش عمق چربى و افزايش عمق عضله راس
در نتيجه، شاخص هاى انتخاب اقتصادى كه هدف حداكثر كردن درآمدهاى 
ــد بافت گوشت لخم در گوسفند  ــت براى بهبود سرعت رش اقتصادى كل اس

مى تواند مناسب باشد.
ــت به ازاى هر سال  ــرفت ژنتيكى وزن گوش ــبت قوچ پيش با افزايش نس
ــاخص انتخاب كامل  ــت در ش كاهش يافت و ميزان كاهش براى ميزان گوش
ــبت قوچ يا  ــال بود. بنابراين با كاهش نس بيش از ميزان چربى به ازاى هر س
ــدت انتخاب، پيشرفت ژنتيكى به ميزان بيشتري افزايش يافت. با  افزايش ش
ــبت قوچ، كاهش براى ميزان گوشت در شاخص انتخاب كامل از  افزايش نس
ــبت قوچ اين  ــود. يعنى به ازاى هر دو درصد افزايش در نس ــا 3 درصد ب 8 ت
ــاهده مى گردد. روند  ــت مش ــرفت ژنتيكى ميزان گوش ميزان كاهش در پيش
ــى ميزان چربى به ازاى هر سال با تغيير نسبت قوچ انتخابى از 0/02  افزايش
ــابه روند كاهشى براى ميزان گوشت  ــاخص انتخاب كامل مش به 0/10 با ش

شاخص انتخاب براى ...
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شماره 90، نشريه علوم د امى، بهار 1390

جدول 3- تغييرات ژنتيكى و پاسخ هاى غير مستقيم در اوزان گوشت و چربى حاصل انتخاب از بر اساس شاخص هاى مختلف 

1) هر واحد معادل قيمت يك واحد بيده پشم ساالنه مي باشد. 
*BW6M، وزن بدن در شش ماهگى؛ EFTW، برآورد وزن دنبه؛UGR ، عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند.

شماره 
صفات در شاخصنسبت قوچشاخص

پاسخ همبسته (گرم در هر سال)
بازدهصحت شاخصپاسخ اقتصادى1

وزن چربىوزن گوشت لخم

10/02BW6M*2431380/990/420/51

2BW6M, UGR245761/060/450/55

3BW6M, EFTW319-1201/580/670/82

4BW6M, UGR, EFTW320-1181/580/670/82

10/04BW6M2221260/910/420/51

2BW6M, UGR224690/970/450/55

3BW6M, EFTW292-1091/440/670/82

4BW6M, UGR, EFTW292-1081/450/670/82

10/06BW6M2081190/850/420/51

2BW6M, UGR211650/910/450/55

3BW6M, EFTW274-1031/360/670/82

4BW6M, UGR, EFTW275-1011/360/670/82

10/08BW6M1981130/810/420/51

2BW6M, UGR200620/870/450/55

3BW6M, EFTW261-981/290/670/82

4BW6M, UGR, EFTW261-961/290/670/82

10/10BW6M1911090/780/420/51

2BW6M, UGR193600/840/450/55

3BW6M, EFTW252-941/250/670/82

4BW6M, UGR, EFTW252-931/250/670/82
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ــاب 2 و 3 نيز از 3 تا  ــاخص هاى انتخ ــزان كاهش چربى با ش ــم بود. مي لخ
ــخ  ــبت هاى قوچ، پاس ــبت هاى قوچ بود. با افزايش نس 9 درصد با افزايش نس
ــاخص هاى مختلف انتخاب نيز به ازاى هر سال كاهش  ــى از ش اقتصادى ناش
ــبت قوچ 2 درصد مشاهده شد.  ــان داد و بيشترين پاسخ اقتصادى با نس نش
ــبت قوچ در برخى مطالعات گزارش  ــرفت ژنتيكى با كاهش نس افزايش پيش

شده است (3 ، 11).
ــي، به ضريب  ــت در انتخاب چند صفت ــاب براي هر صف ــخ به انتخ پاس
ــتگي ها) كه  ــاختار همبس ــات (وراثت پذيري و س ــادي و بيولوژي صف اقتص
مي توانند به عنوان پارامترهاي اقتصادي و ژنتيكي تلقي شوند، بستگي دارد. 
ــه انتخاب با تغيير  ــخ ب ــتم توليد و منبع ژنتيكي خاص، پاس براي يك سيس
ضرايب اقتصادي و تغيير دادن منبع اطالعات مورد استفاده تغيير مى يابد كه 
ــبت به تغيير دادن منبع اطالعات مؤثرتر مى باشد  تغيير ضرايب اقتصادي نس
ــته به تعداد صفات مورد  ــاب چند صفتى برآورد پارامترها، بس (22). در انتخ
ــود پارامترهاى متفاوت از تركيب صفات  ــه متفاوت خواهد بود و با وج تجزي
ــخ هاى متفاوتى به انتخاب مستقيم يا پاسخ  مختلف در كنار هم، بالطبع پاس

همبسته بدست خواهد آمد.
ــود در آينده صنعت پرورش  در نتيجه با توجه به اينكه پيش بينى مى ش
ــت نمايد، تعريف  ــه حرك ــرف قيمت گذارى كامل اجزاء الش ــفند به ط گوس
ــب شاخص انتخاب اقتصادى مورد  دقيق تر اهداف اصالحى و وزن هاى مناس
ــتقيم به انتخاب براى افزايش وزن  ــخ غير مس ــد. بيشترين پاس نياز مى باش
ــاس شاخص انتخاب  ــال بر اس ــت و كاهش ميزان چربى به ازاى هر س گوش
كامل كه شامل صفات وزن زنده بدن، عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و 
برآورد وزن دنبه در سن شش ماهگى و شاخص انتخاب كه شامل صفات وزن 
ــد. پاسخ اقتصادى با شاخص انتخاب  زنده بدن و برآورد وزن دنبه، حاصل ش

كامل بيش از ساير شاخص ها بود. 
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ضرايب 
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BW6M, UGR, EFTW0/78-3/880/07

جدول 4- ضرايب صفات در شاخص انتخاب  

*BW6M، وزن بدن در شش ماهگى؛ EFTW، برآورد وزن دنبه؛UGR ، عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند.
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