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ینیئبز کرکی را سنین مختلفبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در  

 ، م.ر2، ه و بحرینی بهزادی*1نژادالدینیشمس

 کارشناسی ارشد اصالح نژاد دام دانشگاه ياسوج  یدانشجو -4               

 اصالح نژاد دام گروه علوم دامی دانشگاه ياسوج ياراستاد -2                                     

 hadishamsaddiny@yahoo.comنويسنده مسئول: يک آدرس پست الکترون*

 چکیده

 2427رکورد وزن تولد،  9233با استفاده از  و ينیئفنوتيپی صفات رشد در بز کرکی رااين تحقيق به منظور برآورد پارامترهای ژنتيکی و 

تا  4972رکورد وزن دوازده ماهگی که از سال  545رکورد وزن نه ماهگی و  713رکورد وزن شش ماهگی،  4773رکورد وزن از شيرگيری، 

شامل سال زايش، جنس،  هامدلمورد استفاده در آوری شده بود انجام شد. اثرات ثابت ينی جمعئايستگاه اصالح نژاد بز کرکی را در 4933

کشی به عنوان متغير کمکی در نظر ، روز وزنهابزغالهکشی بود. به دليل متفاوت بودن سن وزن هنگام تولد بزغاله سن مادر نوع تولد و

انجام گرفت و سپس پارامترهای ژنتيکی  SAS 9.2افزار از رويه مدل خطی عمومی نرمداری اثرات ثابت با استفاده گرفته شد. آزمون معنی

ستقيم برای مپذيری انتخاب شد. وراثتآکائيک برآورد گرديد. برای هر صفت بهترين مدل بر اساس معيار اطالعات  wombatافزار با نرم

، 3/.395، 3، 334/3، 371/3ده ماهگی با بهترين مدل به ترتيب وزن تولد، وزن شيرگيری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن دواز

 دوازده وزن و ماهگی نه وزن ماهگی، شش وزن شيرگيری، وزن تولد، وزنپذيری مادری برای برآورد گرديد. مقدار وراثت 91/3و  452/3

دهد که پيشرفت ژنتيکی مناسبی برای نشان میبرآورد گرديد. نتايج اين مطالعه  339/3و  3334/3، 3، 393/3، 334/3 ترتيب به ماهگی

 پذير است.ی صفات به وسيله انتخاب امکانهمه

 رشدژنتیکی، صفات  های کلیدی: بز کرکی رایینی، پارامترهایواژه

 مقدمه

نوان يکی از منابع پروتئن در عباشد. گوشت بز به ينی عالوه بر توليد کرک، توليد گوشت میئترين اهداف پرورش بز کرکی رااز مهم

ی کشور است. با توجه به رشد جمعيت، افزايش بازدهی در توليدات بز از جمله توليد گوشت از طريق طراحی و اجرای يک برنامه

های دقت برآورد اين پارامترهمچنين نژادی دارای اهميت است. به اين منظور برآورد پارامترهای ژنتيکی صفات رشد الزم است. اصالح

بينی ارزيابی ارزش (. افزايش صحت پيش2337اسدی فوزی و همکاران باشد )های اصالح نژادی موثر میژنتيکی در ميزان کارآيی برنامه

باشد، لذا داشتن اطالعات در مورد پارامترهای ژنتيکی و اصالحی يکی از بهترين ابزار موجود جهت باال بردن پاسخ به انتخاب می

(. تصحيح عوامل محيطی 2337ی اصالحی دارد )ماکسا و همکاران، يت زيادی در ارزيابی ژنتيکی و انتخاب بهترين برنامهپذيری اهموراثت

پذيری برآورد شده برای صفات و در شود که تغييرات ناشی از تاثيرات آنها بر رکوردها به حداقل کاهش پيدا کند ودر نتيجه وراثتسبب می

تر باشد. نتايج حاصل از تحقيقات متعدد نشان داده است که اثرات مادری يک منبع تنوع صحيحی مورد انتظار ژنتيک پيشرفتنهايت تخمين 

بحرينی )شود قابل مالحظه برای صفات مربوط به رشد در حيوانات جوان است و لحاظ نکردن آنها در مدل سبب اريب شدن برآوردها می

 (.2337)بهزادی و همکاران، 

 هامواد و روش

 شيرگيری، وزن تولد، وزن صفات به مربوط هایداده ينی ازئبز کرکی را در رشد صفات فنوتيپی و ژنتيکی پارامترهای برآورد منظور به

 هایسال طی در که 545 و 713 ،4773 ،2427 ،9233 بترتيب تعدادرکوردهای با شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن دوازده ماهگی وزن

 ذخيره عمل گرديد، استفاده بود شده آوریجمع ينی واقع در شهرستان بافت استان کرمانئمرکز اصالح نژاد بز کرکی را در 4933 تا 4972
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دوازده  وزن نه ماهگی، وزن ماهگی، وزن شش گيری، شير وزن تولد، وزن سنين در بدن اوزان به مربوط اطالعات سازی آماده و سازی

 غير رکوردهای و گرفته قرار بازبينی مورد دقت به رکوردها ها، داده ويرايش فرآيند طی و انجام 2343ويرايش  Exelافزار با نرم ماهگی

 .است شده مشخص 4 شماره جدول در نظر مورد صفات رکوردهای ساختار .شدند حذف پرت و طبيعی

 بررسی مورد صفات توصیفی آمار -1 جدول

 

. اثر عوامل ثابت مدل شامل اثرات سال گرفت قرار بررسی مورد SAS افزار نرم توسط محيطی عوامل اثر ابتدا صفات، ژنتيکی آناليز از قبل

 سطح بودند. 9و  43، 2، 23و نوع تولد به ترتيب دارای  تولد، جنس، سن مادر

در مدل برازش گرديد.  مستقيم، مادری و باقيمانده( بعضی اثرات تصادفی همراه با عوامل ثابت)برای تخمين پارامتر های ژنتيکی 

با استفاده  (REMLمؤلفه های )کو( واريانس و همبستگی های ژنتيکی و فنوتيپی صفات مذکور از روش حداکثر درستنمايی محدود شده )

برآورد شدند. برای هر يک از صفات، مدل مناسب حاصل از تجزيه و تحليل يک متغيره در  (2337)کارين ماير،  wombatازنرم افزار 

 های مورد استفاده برای آناليز صفات، به صورت زير بود:آورد ها منظور شد. لذا مدلبر

 سه و دوقلو قلو، يکتولد ) نوع ،(ماده و نرجنس ) ،(4933 تا 4963تولد ) سالشامل  ثابت اثرات بردار b مشاهدات، بردار y هامدل اين در 

 اثرات بردار c مادری، افزايشی ژنتيکی اثرات بردار m مستقيم، افزايشی ژنتيکی اثرات بردار a ،(سال 43تا  2تولد ) هنگام مادر سن و( قلو

X،, 𝑧𝑎و  است خويشاوندی روابط ماتريس  A. است مانده باقی اثرات بردار e و مادری دائم محيط , 𝑧𝑚 , 𝑧𝑐که هستند طرح هایماتريس 

 برقرار مشاهدات بردار با را مادری دائم محيط اثرات و مادری افزايشی ژنيکی اثرات مستقيم، افزايشی ژنتيکی اثرات ثابت، عوامل ارتباط

 تعيين جهت .دهدمی نشان را مادری افزايشی ژنتيکی اثرات و مستقيم افزايشی ژنتيکی اثرات بين کوواريانس σam همچنين کنند،می

 :شد استفاده زير یرابطه از مدل ترينمناسب

 AICi=-2LogLi+2Pi (        4371آکائيک، )

های موجود در مدل است. در نهايت تعداد پارامتر 𝑃𝑖نسبت لگاريتم درستنمايی و   Log𝐿𝑖يک، ئآکااطالعات  يارمع AICi که در اين مدل

 .را داشت به عنوان بهترين مدل انتخاب شد AICمدلی که کمترين 
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 بحث و نتایج

که بهترين مدل بود برابر  5های مختلف در تحقيق حاضر مختلف بوده که برای مدل وراثت پذيری مستقيم وزن تولد حاصل از مدل 

)رشيدی،  است بوده 24/3نيوزلند  و برای بز کرکی 3331/3، بز آنقوره ترکيه 22/3در نژادهای مختلفی مانند مرغز  که ،بود 371/3با 

که در نژادهای  بود 334/3که بهترين مدل بود  6وراثت پذيری مستقيم برای وزن از شير گيری در مدل . ((4334)و بيگهام  (4977)

به عنوان بهترين مدل انتخاب شد که مقدار وراثت  5 و 6مدل ماهگی  3و  6های . در وزنبود 332/3آنقوره ترکيه  ،47/3مختلف مثل مرغز 

برآورد شده  99/3پذيری صفت وزن نه ماهگی در بز کرکی رايينی وراثت بود 452/3و  395/3پذيری مستقيم برای اين صفات به ترتيب 

بر روی نژادهای گوسفند مبين اين مطلب است که با افزايش سن که نقش اثر ژنتيک مادری نتايج برآوردهای محققين قبلی بر روی  .بود

به عنوان بهترين مدل انتخاب شد که وراثت  6مدل ماهگی  42وزن  یابر .يابددر اوزان بعد از شيرگيری با افزايش سن حيوان کاهش می

بود. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که کواريانس بين اثرات ژنتيکی افزايشی و اثرات ژنتيکی مادری  91/3پذيری مستقيم اين صفت 

در اين  برای تمام صفات مهم بوداضافه کردن اثرات محيط دائم مادری  و ضرورتی ندارد در مدل تجزيه ژنتيکی وزن بدن در بزکرکی رايينی

بحرينی بهزادی و  و (4973)و ندايی، (2331)يابد که با نتايج فيشر و همکاران، پريری مستقيم با افزايش سن افزايش میتحقيق وراثت

 نشان داده شده است.اجزای واريانس برای صفات وزن بدن  2در جدول  مطابقت دارد (2337) همکاران، 

 برآورد اجزای واریانس برای صفات وزن بدن -2جدول 

 

  𝜎𝑎
𝜎𝑚واريانس افزايشی،  2

𝜎𝑒واريانس ژنتيکی مادری،  2
𝜎𝑝مانده، واريانس باقی 2

𝜎𝑝𝑒واريانس فنوتيپی،  2
کواريانس  𝜎𝑎𝑚واريانس محيط دائمی،  2

ℎ𝑎بين اثر افزايشی با اثر مادری، 
ℎ𝑚وراثت پذيری مستقيم و  2

 وراثت پذيری مستقيم مادری 2
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 نتیجه گیری کلی

در تحقيق حاضر نقش موثر عوامل ژنتيک مادری و محيط دائم مادری در سنين قبل از شيرگيری و اثر کم آنها در سنين بعد از 

 اين حيوانات در انتخاب وسيله به صفات یهمه برای مناسبی ژنتيکی پيشرفت که دهدمی نشان تحقيق اين نتايج شيرگيری مشاهده شد و

 .است پذيرامکان ايستگاه
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Estimation of genetic parameters for growth traits in Raeini Cashmere Goat 

Shamsaddiny nejad, H and Bahreini Behzadi, M.R 
MSc student and Assistant Professor of Animal Breeding and Genetics of Yasouj University 

Abstract 

This research was carried out to estimate genetic and phenotypic parameters for growth traits of 

Raeini Cashmere goat. The data included the birth weight (BW, n=3290), 3-month weight (3MW, 

n=2127), 6- month weight (6MW, n= 1780), 9-month weight (9MW, n=840) and 12- month weight 

(12MW, n=515) records that were collected from 1994 to 2012 at Raeini Cashmere goat Breeding 

station. The effects of year, sex, type birth and age of dam at birth were fitted in the model as fixed 

effects. Due to the variation between ages at weighting of goats this effect considered as a covariate in 

the model. The significant of fixed effects were determined using general linear model (GLM) 

procedure of SAS software. Was carried out for traits, using the wombat program. The most suitable 

model for each trait was determined based on deviance information criterion (DIC). The estimated 

direct heritability with most appropriate model were 0/0084, 0/001, 0/035, 0/152 and 0/34 for BW, 

3MW, 6MW, 9MW and 12 MW traits, respectively. The estimated maternal heritability were 0/001, 

0/039, 0, 0/0001 and 0/003 for BW, 3MW, 6 MW,9MW and 12 MW, respectively. The results of this 

research show that a fair rate of genetic progress seems possible by selection for all trait. 

Keywords: Raeini Cashmere Goat, Genetic parameters, Growth Treats 
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