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ارزيابي ژنتيکي صفت وزن كرك در بز كركي خراسان جنوبي با استفاده از آمار بيزي
الهام بهداني* ،1هدايتاله روشنفكر 2و آذر راشدي ده

صحرايي1

1دانشجوي دكتري و 2دانشیار گروه علوم دامي ،دانشکده علوم دامي و صنایع غذایي ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي
رامین ،خوزستان
تاریخ دریافت93/9/15 :؛ تاریخ پذیرش94/6/14 :

چكيده
هدف از این مطالعه بررسي برخي اثرات محیطي (جنس ،سال و فصل زایش ،نوع زایش و سن
1

مادر) مؤثر بر تولید كرك ،تخمین پارامترها و روند ژنتیکي و فنوتیپي این صفت در بز كركي خراسان
جنوبي ميباشد .در این مطالعه براي تخمین پارامترهاي ژنتیکي و محیطي از ركورد  1455بزغاله با
 127پدر و  562مادر كه بین سالهاي  1376تا  1392جمعآوري گردیده ،مورد استفاده قرار گرفت.
آنالیز با استفاده از برنامه ام تي جي سم اجرا شد .نتایج این مطالعه نشان داد كه اثر سال زایش و جنس
در سطح پنج درصد و بقیه اثرات كه شامل فصل زایش ،نوع زایش و سن مادر ميشوند ،در سطح یک
درصد معنيدار بودند .در این مطالعه به جهت بررسي اثرات ژنتیکي مادري و محیطي دائمي مادري
شش مدل حیواني مختلف براي صفت وزن كرك برازش شد .مدل شماره سه با استفاده از معیار
آكایک ،مناسبترین مدل حیواني براي این صفت بود كه حاوي اثرات ژنتیک افزایشي مستقیم و اثرات
محیطي دایمي مادري بود .وراثتپذیري مستقیم و مادري براي وزن كرك در اولین كرك چیني
بهترتیب  0/49و  0/09تخمین زده شد .نتایج بهدست آمده نشان داد كه صفت وزن كرك ،تحت تأثیر
اثرات ژنتیکي مادري قرار دارد .روندهاي فنوتیپي و ژنتیکي براي این صفت نزدیک به صفر و بيمعني
برآورد شد .لذا بهنظر ميرسد ،باید با توسعه شاخص انتخاب و رفع موانع محیطي ،گام مهمي در
پیشرفت ژنتیکي و افزایش سودآوري در این توده بز كركي برداشت.
كلمات كليدي :بز كركي خراسان جنوبي ،وزن كرك ،روند ژنتیکي ،نمونهگیري گیبس
*نویسنده مسئولroshanfekr_hd@yahoo.com :
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مقدمه
یکي از حیوانات نشخواركننده با ارزش كشور ما بز است .در جهان بیش از  808میلیون رأس بز
گزارش شده است (فائو )2013 ،1كه تقریباً  18/19درصد در چین 16/11 ،درصد در هندوستان،
 6/454درصد در پاكستان 5/793 ،درصد در نیجریه و  2/198درصد در ایران پراكندهاند و این كشورها
جزء  10كشور برتر از نظر تعداد بز در جهان هستند .سهم استان خراسان از این تعداد 3 ،میلیون رأس
ميباشد كه تعداد  1190561رأس آن در مناطق جنوب خراسان نگهداري ميشوند (آمارنامه استان
خراسان .)2013 ،در ایران تولید عمده بزها ،الیاف (موهر و كشمیر) و گوشت است .بیشتر این بزها
در نواحي خشک ،با آب و هوایي سخت پراكندهاند .این نژادها از نظر شکل ،قیافه و حتي رنگ با
یکدیگر فرق دارند .بز نژاد راییني در كرمان ،بزهاي جنوب خراسان و بعضي از بزهاي استان یزد ،از
مهمترین نژادهاي بز كركي در ایران هستند (طاهرپور.)2004 ،
جایگاه ایران در چرخه تولید كرك در پائینترین سطح قرار دارد .بیده بهصورت خام و یا موكشي
شده صادر ميگردد ،لذا كمترین سود به دامدار و تولیدكنندگان كرك ميرسد .بزهاي كركي ایران
داراي تنوع ژنتیکي بسیار باالیي هستند (جوان روح عليآباد و همکاران )2004 ،و پتانسیل انجام
كارهاي مهم اصالحنژادي و بیوتکنولوژیکي را دارا ميباشند ،اما متأسفانه بهدلیل عدم توجه كافي
پیشرفت محسوسي در این راستا بدست نیامده است .با توجه بهاین كه تولید كرك براي دامدار
اقتصادي نیست ،به فروش و كشتار این حیوان پرداخته است و هر روز تعداد زیادي از بهترین
حیوانات تولیدكننده كرك كشتار ميشوند .لذا باید كرك را براساس درجهبندي از دامدار خریداري
شده تا دیگر دامدار راغب به كشتار دام نباشد و حتي اصالحنژاد دامها و حفظ دامهاي با پتانسیل
ژنتیکي باالتر ميتواند راهکار دیگري باشد.
میانگین وزن بیده بزهاي كركي ایران طبق منابع مختلف بین  100تا  1000گرم گزارش شده است
(طاهرپور .)2004 ،محدود مطالعات بهعمل آمده روي الیاف بزهاي مویي نشان ميدهد كه مقدار بیده
تولیدي آنها در بزهاي ماكوئي ،عراقي ،تركي ،تالشي و ممسني بهترتیب 400 ،222 ،300 ،359 ،305
گرم ميباشد (پردل .)2001 ،درصد متوسط كرك در نمونههاي بزهاي اهلي مناطق مختلف بین صفر
درصد در بزهاي اسپانیایي و  75درصد درصد در بزهاي چیني متفاوت بوده است (مایالر.)1985 ،2
1- FAO
2- Millar
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وزن بیده (گرم در سال) و وراثتپذیري این صفت دربزهاي نیوزلندي  344و ( 0/25بیکر 1و
همکاران ،)1991 ،در بزهاي آنقوره آفریقایي  2300و ( 0/192اسنایمن 2و اولیویر )1996 3،و در بزهاي
مرخز  510و ( 0/1كلوندي )2011 ،گزارش شده است (جدول .)4
بزهاي خراسان جنوبي داراي جثه كوچک ،دو پوششي ،رنگ موها اغلب سیاه و كرك قهوهاي
ميباشد .این توده بیشتر اوقات در مراتع و باقيمانده مزارع چرانیده شده و در فصل زمستان با تغذیه
دستي نگداري ميشود .شیردوشي بهصورت دستي بهمدت چهار ماه ،موچیني سالي یکمرتبه در اواخر
اردیبهشت ماه انجام ميشود (رئوفيفرد.)2001 ،
تعداد معدودي از مطالعات به بررسي پارامترهاي ژنتیکي توده بز كركي خراسان جنوبي پرداخته
است (نعیميپور و همکاران .)2008 ،هدف اصلي از انجام این تحقیق ،تخمین پارامترهاي ژنتیکي به
كمک مدل دام و تحلیل ژنتیکي و فنوتیپي تولید كرك ،بهمنظور ارزیابي برنامه اصالحنژادي اعمال شده
در این توده ميباشد .در این مطالعه از آنالیز بیزین استفاده شد زیرا تکنیک نمونهگیري گیبس و منظور
كردن پارامترهاي ژنتیکي بهدست آمده از سایر نژادها بهعنوان پیشفرضهاي آنالیز بیزین دو ابزار
كارآمد هستند كه به كمک آن ميتوان در جمعیتهاي كوچک با تعداد ركورد كم ،پارامترهاي ژنتیکي
و مؤلفههاي (كو) واریانس را با خطاي كمتري تخمین زد.
مواد و روشها
این مطالعه روي ركوردهاي كرك تولیدي ،با استفاده از شجره بزهایي كه بین سالهاي  1376تا
 1392در مركز اصالحنژاد بز كركي خراسان جنوبي واقع در شهرستان سربیشه نگهداري ميشدند،
انجام گردید .این اطالعات شامل شماره دام ،پدر و مادر دام ،جنس بزغاله ،نوع زایش ،سن مادر هنگام
زایش ،سال و فصل زایش و ركوردهاي مربوط به وزن كرك تولیدي بود .آنالیز روي  1049ركورد
انجام گرفت كه ساختار دادهها و اطالعات شجره توده مورد مطالعه در جدول  1آمده است .بهمنظور
تعیین معنيداري اثرات محیطي بر روي صفت ذكر شده از نرمافزار سامانه تحلیل آماري 4نسخه

1- Baker
2- Snyman
3- Olivier
4- SAS
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ویرایش شده  )2005( 9/1و رویه مدل خطي تعمیم یافته 1استفاده شد .اثرات ثابتي كه در سطح 0/05
معني دار بودند در مدل دام منظور شدند .در این مطالعه اثر سال ،فصل زایش ،جنس ،نوع زایش بزغاله
و سن مادر هنگام زایش بهعنوان اثرات ثابت منظور گردید .اثرات متقابل عوامل محیطي نیز مورد
بررسي قرار گرفت و اثرات معنيدار در مدل وارد گردید .از حداقل تفاوت معنيدار براي مقایسه
میانگینها استفاده گردید.
جدول  -1ساختار دادهها و اطالعات شجره توده مورد بررسي (رأس).
اطالعات

تعداد

اطالعات

تعداد

كل حیوانات

1455

حیوانات غیر از نسل پایه

1049

حیوانات همخون

39

پدران غیر از نسل پایه

214

كل پدرها

562

مادران غیر از نسل پایه

69

كل مادرها

127

كل اجداد

303

حیوانات داراي نتاج

689

پدر بزرگها

221

حیوانات بدون نتاج

766

مادر بزرگها

82

حیوانات نسل پایه

406

اجداد والدین

140

پدران نسل پایه

348

اجداد پدرها

97

مادران نسل پایه

58

اجداد مادرها
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مدل آماري مورد استفاده براي برآورد اثرات محیطي مؤثر بر وزن كرك در اولین كرك چیني
بهصورت زیر بود:
yijklmn = µ + Ai+Bj +Dm + Sk + Tl + (STkl)+ (BSjk) + (BTjl) +( DBmi)+eijklmn

 ،yijklmnبردار مشاهدات براي صفت مورد مطالعه ،µ ،میانگین جامعه ،Ai ،سن مادر ( 4سطح) ،Bj ،اثر
سال زایش بزغاله ( 16سطح) ،Dm ،اثر فصل زایش بزغاله (در  4سطح) ،Sk ،اثر جنس بزغاله (2
سطح) ،Tl ،اثر تیپ زایش ( 3سطح) ،STkl ،اثر متقابل جنس بزغاله در تیپ زایش ،ASik ،اثر متقابل
جنس بزغاله در سن مادر ،ATil ،اثر متقابل سن مادر در تیپ تولد ،DBmj ،اثر متقابل سال زایش در
فصل زایشو  ،eijklmnاثرات باقيمانده را نشان ميدهند.
1- GLM
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بهمنظور برآورد اجزاء واریانس ،پارامترهاي ژنتیکي و محاسبه ارزشهاي اصالحي دامها در مورد
صفت مورد مطالعه ،شش مدل دام مورد برازش قرار گرفت.
مدل اول y=Xb+Z1a+e
مدل دوم y=Xb+Z1a+Z2c+e
مدل سوم y=Xb+Z1a+Z3m+e

مدل چهارم y=Xb+Z1a+Z3m+e Cov(a, m)  A am
مدل پنجم y=Xb+Z1a+Z2c+Z3m+e
مدل ششم y=Xb+Z1a+Z2c+Z3m+e
 yبردار ركورد مربوط به هر صفت است b .اثرات ثابت مدل را به ماتریس  xمرتبط ميكند c ،a .و m
بهترتیب بردار اثرات ژنتیکي افزایشي ،اثرات محیطي دائمي ،اثرات ژنتیک مادري و  Z2 ،Z1و Z3

ماتریس وقوع آن ميباشد.
برآورد مؤلفههاي (كو) واریانس و پارامترهاي ژنتیکي با استفاده از نرمافزار ام تي جي اس اي

ام1

انجام شد (ونتاسل 2و ونولک .)1995 ،3در این برنامه توزیعهاي پیشین براي اثرات ژنتیک مستقیم
دام ،اثر ژنتیک مادري ،اثر محیط دائمي مادري و باقيمانده بهصورت توزیع نرمال چند صفتي با
2
 Id  peو  In  e2مورد استفاده قرار گرفت A .ماتریس
میانگین صفر و واریانس ،A  m2 ،A  a2

روابط خویشاوندي ژنتیکي افزایشي است و  Idو  Inماتریسهاي طرح ميباشند كه رتبه این ماتریسها
2
  peو   e2بهترتیب واریانس ژنتیک
برابر با تعداد مادرها و ركوردهاي فردي است،  m2 ،  a2 .

مستقیم ،مادري ،محیطي دائمي مادري و باقیمانده و  c ،aو  mبهترتیب بردار اثرات ژنتیکي افزایشي،
اثرات محیطي دائمي ،اثرات ژنتیک مادري ميباشند.
انتخاب بهترین مدل به كمک معیار آكایکي (  4) AICانجام گرفت (آكایک.)1973 ،
 AIC  n ln( SSR )  2kدر این فرمول  SSRمجموع مربعات باقيمانده n ،تعداد نمونه و k

n

1- MTGSAM
2- Van Tassell
3- Van Vleck
)4- Akaikes Information Criterion (AIC
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تعداد پارامترهایي است كه در هر مدل وجود دارد .مدلي كه حداقل معیار آكایک را داشته باشد بهترین
مدل براي آن صفت است .در این مطالعه ،طول زنجیره نمونهگیري گیبس 1و قلقگیري 2بهترتیب شامل
 100000و  10000دور و فاصله نمونهگیري  200منظور شد (قوي حسینزاده و اردالن .)2010 ،در
پژوهش حاضر ،تعداد تکرارهاي گوس -سایدل 10000 ،دور بود كه در تعداد دورهاي كمتر از این
تکرارها همگرایي حاصل شد.
پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،روند ژنتیکي صفت كرك با استفاده از تابعیت میانگین ارزش
اصالحي بر سال زایش برآورد شد .همچنین براي برآورد روند فنوتیپي از تابعیت میانگین عملکرد
صفت مورد بررسي بر سال زایش استفاده شد .براي برآورد روند محیطي ،ابتدا تفاوت میانگین ارزش
اصالحي از میانگین فنوتیپي هر سال محاسبه شده و سپس از تابعیت مقدار حاصل بر سال زایش براي
برآورد روند محیطي استفاده گردید .از مدلهاي تجزیه و تحلیل تابعیت نرمافزار آماري  SASنسخه
ویرایش شده  )2005( 9.1براي آزمون معنيداري ضرایب تابعیت استفاده شد.
نتايج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات ثابت در جدول  3آورده شده است .مطابق با نتایج بهدست
آمده ،اثرات ثابت سال زایش ،فصل زایش ،سن مادر ،تیپ زایش و جنس بر وزن كرك یکسالگي در
بز كركي خراسان جنوبي مؤثر بود.
اثر سال و فصل زایش بهترتیب در سطح  0/01و  0/05بر وزن كرك معنيدار شده است .این عامل
از طریق دما ،رطوبت و بارندگي اثر خود را بر صفت مورد بررسي اعمال ميكند .اثر سال زایش بهطور
مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر عواملي مانند كمیت و كیفیت علوفه در دسترس ،شیوع بیماريها و
امراض ،اشتها و میزان خوراك مصرفي دامها قرار ميگیرد و از این طریق بر بروز فنوتیپي صفت مؤثر
است (بال 3و همکاران2009 ،؛ محمدي و صادقي .)2010 ،این عامل به قدري در صفت تولید كرك
مؤثر است كه گزارشات بیان ميكنند تنها عامل محیطي مؤثر بر میزان كرك تولیدي بز مرخز ،اثر سال
زایش ميباشد (رشیدي و همکاران.)2008 ،
1- Gibbs sampler rounds
2- Burn in period
3- Bela
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سن مادر بر وزن كرك اثر معنيداري داشت ( )P<0/05بهطوري كه با افزایش سن مادر ،وزن كرك
نیز افزایش ميیابد (جدول  .)2افزایش اندازه بدن ،ظرفیت رحمي و توانایي تولید شیر از عواملي است
كه بهطور مستقیم باعث بهبود صفت مورد مطالعه ميشود .میانگین صفت موردنظر در بزغالههاي متولد
شده از مادرهاي دوساله ،كمتر از بزغالههاي متولد شده از مادرهاي با سنین باالتر ميباشد (رشیدي و
همکاران .)2008 ،در گزارشي ،میانگین تولید كرك در بزغالههاي كركي نیوزلند كه از مادران دو و سه
ساله متولد شده بودند در مقایسه با بزغالههاي داراي مادر چهار تا شش ساله كمتر بود (پترسون،1
 )1996كه با نتایج بهدست آمده از این تحقیق مطابق دارد.
اثر نوع زایش بر صفت مورد مطالعه در سطح  0/05معنيدار بود (جدول  ،)2بهطوري كه میانگین
این صفت در بزغالههاي چند قلو نسبت به بزغالههاي تک قلو كمتر مشاهده شد .باالتر بودن میانگین
صفت موردنظر در بزغالههاي تک قلو نسبت به دو و یا سه قلو بهدلیل تخصیص قابلیتهاي بیشتر
مادري (میزان انرژي ،مواد غذایي ،فضاي رحمي و یا شیر تولیدي) به بزغالههاي تک قلو نسبت به دو
یا چند قلو ميباشد (رشیدي و همکاران .)2008 ،لذا تقسیم شدن امکانات و قابلیتهاي مادري ،قبل و
بعد از زایش باعث كاهش میانگین صفت ذكر شده در بزغالههاي دو و سه قلو شده است (شکرالهي و
بانه .)2012 ،هرچند در مواردي اثر تیپ زایش روي این صفت بيمعني گزارش شده است (پترسون،
1996؛ روسا2و همکاران.)2008 ،
كرك تولیدي در بزغالههاي نر ( )0/51بیشتر از بزغالههاي ماده ( )0/44بود و این تفاوت در سطح
 0/01معنيدار شد (جدول  .)2این نتایج ،با گزارش حاصل روي بز كركي كوئینزلند تطابق داشت
(گایفورد 3و همکاران1990 ،؛ روساو همکاران .)2008 ،جنس كه عمدتاً از طریق هورمونهاي جنسي
بر روندهاي متابولیکي و رشدي حیوان عمل ميكند ،باعث شده كه میانگین صفت كرك تولیدي نیز،
در جنس نر باالتر از جنس ماده باشد (دیکسیت 4و همکاران .)2001 ،عالوهبر این معنيدار بودن
تفاوت كرك در بزغالههاي نر و ماده ميتواند بهعلت جثه بزرگتر بزغالههاي نر (كه این عامل نیز

1- Paterson
2- Rosea
3- Gifford
4- Dixit
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بهعلت تفاوت در هورمونهاي جنسي ميباشد) در برابر بزغالههاي ماده باشد .واضح است كه افزایش
سطح بدن ،با تولید كرك بیشتر همراه است (اركانبراك 1و نایت.)1998 ،2

جدول  -2ميانگين حداقل مربعات و خطاي استاندارد وزن كرك (كيلوگرم) به تفكيك اثرات ثابت در بز كركي
خراسان جنوبي.
اثر

وزن كرك

اثر

وزن كرك

میانگین كل

0/47±0/001

جنس بزغاله * تیپ تولد

غیر معنيدار

تیپ زایش

*

سن مادر * جنس بزغاله

غیر معنيدار

تک قلو

ab

دو قلو

a

0/44±0/15

سن مادر * تیپ تولد

غیر معنيدار

0/49±0/16

سال تولد * فصل تولد

غیر معنيدار

سه قلو

0/43±0/14b

سن مادر

*

جنس

**

2

0//38±0/17c

0/44±0/13b

3

0/41±0/15b

a

0/51±0/17

4

b

0/44±0/12

سال زایش

**

5

b

0/44±0/14

فصل زایش

*

6

a

0/47

درصد تغییرات

ماده
نر

ضریب تعیین

3

4

0/46±0/13
27/5

عالمتهاي ** و * بهترتیب بیانگر معنيداري در سطح  0/01و  0/05و عدم معنيداري از نظر آماري هستند .گروههایي
با حروف مشابه ار لحاظ آماري معنيدار هستند.

از بین شش مدل دام برازش شده ،جهت تخمین اجزاي (كو) واریانس ،مدلي كه داراي كمترین
معیار آكایک بود بهعنوان بهترین مدل انتخاب گردید .نتایج حاصل از مقایسه مدلهاي مختلف نشان
داد كه مدل مناسب براي اولین كرك چیني مدل  3ميباشد كه نشان دهنده نقش مهم اثر ژنتیک و

1- Ercanbrack
2- Knight
3- R2
4- C.V%
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محیط دائمي مادري در بروز این صفت است .نتایج برآورد مولفههاي (كو) واریانس و پارامترهاي
ژنتیک مستقیم و مادري با استفاده از  6مدل مختلف در جدول  3آمده است.
وقتي اثر مادر از مدل حذف ميشود (مدل یک) واریانس ژنتیکي افزایشي و وارثتپذیري مستقیم
بیشتر از زماني است كه این اثر در مدل باشد .گنجاندن اثر محیط دائمي مادر (مدل دوم) باعث كاهش
واریانس ژنتیکي مستقیم ميشود .كاهش وراثتپذیري مستقیم در زماني كه اثر ژنتیکي مادر در مدل
حضور دارد دلیلي بر تأثیر مهم اثر ژنتیکي مادر بر این صفت است (مانیاتیس 1و پولوت.)2003 ،2
بهبیان دیگر در مدل دام ندیده گرفتن اثر ژنتیکي مادر باعث تخمین بیش از مقدار حقیقي وراثتپذیري
مستقیم ميشود.
همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود قسمت عمده واریانس مشاهده شده در این صفت
مربوط به واریانس محیطي و مقدار كمي نیز ناشي از واریانس ژنتیکي ميباشد .همچنین نتایج نشان
ميدهد كه سهم كمتري از این واریانس مربوط به واریانس ژنتیکي مادري است و بیشتر آن مربوط به
واریانس ژنتیکي افزایش ميباشد.
جدول  -3برآورد اجزاي (كو) واريانس و پارامترهاي ژنتيكي وزن كرك در اولين كرك چيني با استفاده از روش
آماري بيزي.
معیار

 a2

ha2

ram

 m2

hm2

2
 pe

c2

 e2

 p2

مدل 1

-12022

0/072

0/40±0/002

-

-

-

-

-

0/109

0/180

مدل 2

-11989

0/070

0/394±0/001

-

-

0/004

0/021±0/003

0/105

0/180

مدل 3

-12130

0/087

0/492±0/001

-0/531

0/019

0/087±0/005

-

-

0/095

0/180

مدل 4

-12106

0/085

0/481±0/003

-0/490

0/012

0/058±0/001

-

-

0/094

0/180

مدل 5

-12114

0/086

0/485±0/005

-0/543

0/015

0/084±0/001

0/004

0/021±0/006

0/101

0/180

مدل 6

-12075

0/084

0/471±0/001

-0/582

0/011

0/046±0/001

0/006

0/032±0/004

0/100

0/180

مدل

آكایک

 :  aواریانس ژنتیکي افزایشي دام :  m ،واریانس ژنتیکي افزایشي مادر :  pe ،واریانس محیطي دائمي مادر :  e ،واریانس

2

باقیمانده،

2

2
p

2

2

 : واریانس فنوتیپي : ha ،وراثتپذیري مستقیم دام : hm ،وراثتپذیري مستقیم مادري : c ،نسبتي از واریانس
2

2

2

فنوتیپي كه ناشي از محیط دائمي مادري است : ram ،همبستگي ژنتیکي مستقیم و مادري
1- Maniatis
2- Pollott
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براي صفت تولید كرك وراثتپذیري مستقیم بر اساس بهترین مدل 0/49 ،برآورد شد (جدول .)3
وراثتپذیري مستقیم وزن بیده براي بز مرخز( 0/1 ،كلوندي و همکاران ،)2011 ،بز آنقوره0/3 ،
(گایفورد و همکاران ،)1991 ،بز رائیني( 0/17 ،نبيحسني و همکاران ،)2010 ،بز استرالیایي0/29 ،
(پتاي 1ورستال )1989 ،2و بز كركي نیوزلند( 0/25 ،بیکر و همکاران )1991 ،گزارش شده است ،كه
نسبت به مقدار برآورد شده در این تحقیق كمتر ميباشد .وارثتپذیري این صفت در سنین مختلف در
بز كركي كوئینزلند  0/67ارزیابي شد (روسا و همکاران ،)2008 ،كه از پارامتر برآورد شده روي بز
كركي خراسان جنوبي بیشتر ميباشد .در پژوهشي (نعیميپور و همکارن )2008 ،وراثتپذیري
مستقیم صفت وزن بیده كرك با استفاده از مدل یک دامي تک صفتي در این جمعیت  0/02و
وراثت پذیري و تکرارپذیري صفت وزن بیده با استفاده از مدل دامي تکرارپذیر بهترتیب  0/16و 0/53
برآورد گردید .بهنظر ميرسد تفاوت در تعداد ركورد و روش آنالیز مهمترین عوامل یکسان نبودن
تخمینهاي بهدست آمده در این مطالعه و گزارش ارائه شده توسط نعیميپور و همکارن )2008( ،در
این جمعیت بز كركي باشد.
وراثتپذیري مادري بهدست آمده در این مطالعه كمتر از وراثتپذیري مستقیم است كه با نتایج
بهدست آمده روي بز مرخز تطابق دارد (رشیدي و همکاران .)2008 ،نتایج نشان دادند كه اثرات ژنتیک
مادري در میزان تولید كرك در این توده بز مؤثر است .نتایج بهدست آمده روي گوسفند مرینو نیز به
تأثیر این عامل اشاره دارد .وراثتپذیري مادري براي این صفت بر اساس مدل پنجم  0/084و
همبستگي بین اثرات ژنتیک مستقیم و مادري  -0/53بهدست آمد .وراثتپذیري مادري در گوسفند
مرینو در دامنه  0/08تا  0/14گزارش شد (اسنایمن و اولیویر )1996 ،كه میزان برآورد شده براي این
پارامتر در این دامنه قرار ميگیرد .وراثتپذیري مادري براي صفت تولید پشم در گوسفند مغاني 0/07
برآورد شده است كه نسبت به برآورد بهدست آمده در این تحقیق كمتر ميباشد (بایري و همکاران،
.)2009

1- Pattie
2- Restall
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تفاوتهاي موجود در برآوردهاي پارامترهاي ژنتیکي عمدتاً به تفاوتهاي نژادي ،مدلهاي استفاده
شده ،ساختار و حجم اطالعات مورد بررسي و تفاوتهاي مدیریتي براي هر توده و شرایط گوناگون
مربوط ميشود (اركانبراكونایت ،1998 ،الفادیلي 1و همکاران.)2000 ،
روند فنوتیپي و ژنتیکي براي كرك تولیدي در این جمعیت بز كركي بهترتیب  0/006و -0/0003
برآورد شد .معنيدار نبودن روند فنوتیپي برآورد شده ،حاكي از این است كه انتخاب طي نسلهاي
متوالي اثر معنيداري روي بهبود صفت موردنظر نداشته است .علت آن ميتواند نوسانات ساالنه ناشي
از تغییر تصادفي شرایط آب و هوایي در سطح مدیریتي و بهداشت باشد (سرگلزایي و ادریس.)2004 ،
تغییر در مدیریت تغذیه ،اعمال استراتژيهاي بهتر و مستدل براي حذف دام از گله ميتواند در بهبود
این روند فنوتیپي كمک كند (اینتاراتام 2و همکاران .)2008 ،عالوهبر این ،تأثیر زیاد محیط در بروز این
صفت ،ضعف مدیریتي طي سالهاي مورد بررسي و شرایط محیطي علتي براي روند مشاهده شده
باشد .بنابراین ،بایستي قبل از هر اقدامي ،شرایط محیطي بهینه براي بروز هر چه بیشتر پتانسیل ژنتیکي
گله فراهم شود تا بدین طریق روند فنوتیپي و روند ژنتیکي همراستا شود .در بیشتر تحقیقات نقش
شرایط محیطي بهتر براي بروز پتانسیل پیشرفت ژنتیکي صفات تحت انتخاب تأكید شده است
(هنفورد 3و همکاران2003 ،؛ كلوت 4و همکاران.)2009 ،
پیشرفت ژنتیکي مستقیم نیز براي صفت وزن كرك كم و بيمعني برآورد شده است .این امر
ميتواند بهاین علت باشد كه انتخاب در این گله بر اساس برنامهاي مشخص و منظم نبوده و انتخاب
دام مولد بر اساس ارزش اصالحي آنها انجام نشده است و فقط انتخاب فنوتیپي صورت گرفته است
كه این امر ميتواند یکي از علل كم بودن میزان پیشرفت ژنتیکي باشد (رشیدي و آخشي .)2007 ،به
بیان دیگر عدم تأكید بر یک معیار انتخاب واضح و محوري طي سالهاي مختلف باعث كاهش روند
ژنتیکي ميگردد .تفاوت در نژاد ،برنامههاي اصالحنژادي ،مدلها و روشهاي محاسبه ،اثرات محیطي،
اثر متقابل ژنتیک و محیط ،تغذیه ،آب و هوا باعث ميشود كه گزارشات مختلفي از روندهاي ژنتیکي
موجود باشد (شات 5و همکارن2004 ،؛ یعقوبي و همکاران.)2011 ،

1- Elfadilli
2- Intaratham
3- Hanford
4- Cloete
5- Shaat
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روند فنوتیپي و ژنتیکي صفت وزن بیده پشم در گوسفند لري بختیاري بهترتیب  -0/04و -0/0004
گزارش شده است (وطنخواه و همکاران )2007 ،كه از مقادیر برآورد شده در جمعیت بز كركي
پژوهش حاضر كمتر ميباشد ( 0/006و  .)-0/0003روند فنوتیپي و ژنتیکي وزن كرك در بز مغولي
سفید بهترتیب  0/02و  0/008برآورد شده است (باي 1و همکاران .)2006 ،علت تفاوت در پیشرفت
ژنتیکي ميتواند به اهداف اصالحي از پیش تعیین شده ،معیارهاي انتخاب متناسب با آن اهداف،
شرایط محیطي و عواملي مانند تنوع ژنتیکي ،صحت انتخاب ،فاصله نسل و شدت انتخاب مرتبط باشد
(پایپرو روویسکي .)2007 ،2خالصهاي از تحقیقات انجام شده روي بزهاي كركي انجام شده است در
جدول  4آورده شده است.
۰.۵۰

۰.۱۰
۹۱

۸۱

۸۶

روند فنوتیپي وزن كرك

-۰.۱۰ ۷۶
-۰.۳۰

روند ارزش اصالحي مستقیم كرك تولیدي

ميانگين ارزش ژنتيكي و فنوتيپي صفت كرك توليدي

۰.۳۰

-۰.۵۰
سال تولد

روند ارزش اصالحي مادري كرك تولیدي

شكل  -1روند فنوتيپي ،روند ژنتيكي مستقيم و مادري ،كرك يكسالگي در بز كركي خراسان جنوبي.

1- Bai
2- Ruviskey

52

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)3شماره (1394 )2
جدول  -4خالصهاي از تحقيقات انجام شده روي بزهاي كركي.
نژاد بز
بز كركي خراسان
جنوبي
بز بومي لرستان
بزهاي كركي نیوزلند
بز كركي مرغز
بز كركي كویینزلند

اثرات ثابت مؤثر

میانگین كرك

بهترین

وراثتپذیري

وراثتپذیري

بر وزن كرك

تولیدي (گرم)

مدل

مستقیم

مادري

فصل زایش ،تیپ

470

5

0/49

0/084

سن مادر ،سال و
در این مطالعه

زایش ،جنس
سن حیوان ،جنس
حیوان
سن مادر ،جنس،
سن كرك چیني
سال زایش
سال زایش ،تیپ
زایش ،جنس

عیسي زاده و

428

همکاران2008 ،
پترسون1996 ،

216
1

485
340

0/16
0/67

بز كركي راییني
بز كركي نیوزلند

منبع

0/17
0/25

258

0/29

بز كركي استرالیا

رشیدي و همکاران،
ب2008
روسا و همکاران،
2000
نبيحسني و
همکاران2010 ،
بیکر و همکاران،
1991
پتي1989 ،

نتيجهگيري
نمونهگیري گیبس در آنالیز آماري بیزي توانست برآوردهاي مورد انتظار ،براي پارامترها را در
محدوده معقول ارائه نماید .همچنین پاسخهاي روش بیزین نسبت به روشهاي حداكثر درستنمایي،
بهدلیل اینكه میزان واریانس خطاي پیشبیني كمتري دارند ،واقعيتر هستند .اگر پیشفرضها به خوبي
انتخاب شوند ،این ویژگي مفید برآوردهاي بیزین بیشتر خود را نشان ميدهند .در صورتيكه
سیکلهاي بیشتري از نمونهگیري گیبس را استفاده كنیم و تعداد كمي از نمونهها را حذف نماییم،
برآوردهاي معتبري از پارامترها بهدست خواهد آمد .بنابراین ،بهنظر ميرسد نتایج حاصل از روش
بیزي دقیقتر و معتبرتر از روشهاي دیگر باشد .نتایج بهدست آمده نشان داد كه صفت وزن كرك در
اولین كرك چیني  ،تحت تأثیر اثرات ژنتیکي مادري قرار دارد و عدم در نظر گرفتن اثرات مادري باعث
اریبي در برآوردها شده و در نهایت پاسخ به انتخاب را تحت تأثیر قرار خواهد داد .شاید بتوان دالیل
عمده نبودن روند ژنتیکي و فنوتیپي منظم و معنيدار در رابطه با صفت مورد بررسي در این توده بز
كركي را در عدم وجود اهداف اصالحي مشخص و عدم دقت كافي براي ثبت شجره و ركورد و
همچنین نوسانات مدیریتي و محیطي ،عدم استفاده از معیار انتخاب مناسب ،اجرا نشدن كامل
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.برنامههاي پیشبیني شده در گله دانست كه مانع از پیشرفت ژنتیکي در حد مورد انتظار شدهاند
عالوهبر این توسعه و تکمیل شاخص انتخاب براي صفات مهم اقتصادي همراه با ضرایب اقتصادي
.مناسب ميتواند گام مهمي در پیشرفت ژنتیکي و افزایش سودآوري در این توده بز كركي باشد
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Abstract
The objective of this study was to evaluate some environmental factors (sex,
season and year of birth, birth type and dam age) on fleece weight, estimate of
phenotypic and genetic parameters and trends of this trait on Cashmere goat of the
southern Khorasan. GLM procedure of SAS software version 1.9 was used to
assess the significant environmental effects on this trait. Records of 1455 kids, the
progeny of 127 sires and 562 dams, collected between 1996 and 2012, were used to
estimate phenotypic and genetic parameters. Results showed that Cashmere weight
was significantly higher in males than females. Genetic analyses was carried out by
MTGSAM program. The results of this study indicated that the effects of year of
birth and sex at 5% and remaining effects at 1% were significant. To detecting of
maternal additive genetic effect and maternal permanent environmental effect, six
different animal models were fitted for fleece weight. The most appropriate model
according to Akaikes information criterion was model 3with direct additive genetic
and permanent environmental maternal effects. Direct and maternal heritability for
first fleece weight were 0.49 and 0.09. The results indicated that fleece weight was
influenced by maternal genetic effects. The genetic and phenotypic trends for this
trait were estimated near to zero and insignificant. It seems, developing of selection
index and removing of the environmental obstacles are major steps in the
development of genetic and increase profitability in this Cashmere goat population.
1

Keywords: South Khorasan Cashmere goats, Fleece weight, Genetic trends, Gibbs
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