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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

 1394، دوم، شماره سومجلد 
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  آمار بيزيبا استفاده از  كرك در بز كركي خراسان جنوبي وزن صفت يکيژنت يابيارز
 

 1و آذر راشدي ده صحرايي 2اله روشنفكرهدايت*، 1الهام بهداني
دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي  ،دانشکده علوم دامي و صنایع غذایي ،روه علوم داميگدانشیار 2و دانشجوي دكتري 1

 خوزستان، رامین

 14/6/94؛ تاریخ پذیرش: 15/9/93تاریخ دریافت: 
 

 1چكيده

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

مادر( مؤثر بر تولید كرك، تخمین پارامترها و روند ژنتیکي و فنوتیپي این صفت در بز كركي خراسان 
بزغاله با  1455باشد. در این مطالعه براي تخمین پارامترهاي ژنتیکي و محیطي از ركورد جنوبي مي

آوري گردیده، مورد استفاده قرار گرفت. جمع 1392تا  1376هاي بین سالمادر كه  562پدر و  127

ایش و جنس نتایج این مطالعه نشان داد كه اثر سال ز آنالیز با استفاده از برنامه ام تي جي سم اجرا شد.

 یکشوند، در سطح درصد و بقیه اثرات كه شامل فصل زایش، نوع زایش و سن مادر مي پنجدر سطح 
بررسي اثرات ژنتیکي مادري و محیطي دائمي مادري  در این مطالعه به جهت دار بودند.درصد معني

معیار با استفاده از  شماره سهشش مدل حیواني مختلف براي صفت وزن كرك برازش شد. مدل 
ترین مدل حیواني براي این صفت بود كه حاوي اثرات ژنتیک افزایشي مستقیم و اثرات آكایک، مناسب

پذیري مستقیم و مادري براي وزن كرك در اولین كرك چیني محیطي دایمي مادري بود. وراثت

ت تأثیر دست آمده نشان داد كه صفت وزن كرك، تحهنتایج ب تخمین زده شد. 09/0و  49/0ترتیب به
معني نزدیک به صفر و بي این صفتروندهاي فنوتیپي و ژنتیکي براي اثرات ژنتیکي مادري قرار دارد. 

گام مهمي در و رفع موانع محیطي، توسعه شاخص انتخاب  رسد، باید بانظر ميلذا به برآورد شد.

 .برداشت توده بز كركيآوري در این پیشرفت ژنتیکي و افزایش سود
 

 گیري گیبسبز كركي خراسان جنوبي، وزن كرك، روند ژنتیکي، نمونه كليدي:كلمات 
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 مقدمه

س بز أر میلیون 808بیش از در جهان كننده با ارزش كشور ما بز است. یکي از حیوانات نشخوار

، هندوستاندرصد در  11/16 ،چیندرصد در  19/18 كه تقریباً (2013، 1فائو) گزارش شده است

و این كشورها  اندپراكنده ایراندرصد در  198/2و  نیجریهدرصد در  793/5، پاكستاندرصد در  454/6

س أن رومیلی 3 ،تعداد نسهم استان خراسان از ای برتر از نظر تعداد بز در جهان هستند. كشور 10جزء 

آمارنامه استان شوند )آن در مناطق جنوب خراسان نگهداري ميرأس  1190561تعداد باشد كه يم

تر این بزها و گوشت است. بیش (كشمیر )موهر و الیاف ،در ایران تولید عمده بزها .(2013اسان، خر

یافه و حتي رنگ با ق، از نظر شکل هاین نژاداند. اهوایي سخت پراكنده در نواحي خشک، با آب و

 از ،استان یزدي جنوب خراسان و بعضي از بزهاي بزها، یکدیگر فرق دارند. بز نژاد راییني در كرمان

 .(2004)طاهرپور،  ین نژادهاي بز كركي در ایران هستندترمهم

صورت خام و یا موكشي هترین سطح قرار دارد. بیده بجایگاه ایران در چرخه تولید كرك در پائین

كركي ایران  هايبزرسد. كنندگان كرك ميتولید و ترین سود به دامدارگردد، لذا كمميشده صادر 

و پتانسیل انجام  (2004آباد و همکاران، )جوان روح علي هستندداراي تنوع ژنتیکي بسیار باالیي 

 كافي دلیل عدم توجهسفانه بهأاما مت باشند،را دارا مينژادي و بیوتکنولوژیکي كارهاي مهم اصالح

تولید كرك براي دامدار این كه با توجه به .در این راستا بدست نیامده استپیشرفت محسوسي 

اقتصادي نیست، به فروش و كشتار این حیوان پرداخته است و هر روز تعداد زیادي از بهترین 

خریداري  دامداربندي از اساس درجهلذا باید كرك را بر .شوندكننده كرك كشتار ميحیوانات تولید

با پتانسیل  يهاو حفظ دام هادامنژاد تا دیگر دامدار راغب به كشتار دام نباشد و حتي اصالح شده

 باشد. يگریتواند راهکار ديمژنتیکي باالتر 

گرم گزارش شده است  1000 تا 100میانگین وزن بیده بزهاي كركي ایران طبق منابع مختلف بین 

دهد كه مقدار بیده عمل آمده روي الیاف بزهاي مویي نشان ميه. محدود مطالعات ب(2004طاهرپور، )

 400، 222، 300، 359، 305ترتیب ها در بزهاي ماكوئي، عراقي، تركي، تالشي و ممسني بهآنتولیدي 

بین صفر  هاي بزهاي اهلي مناطق مختلف(. درصد متوسط كرك در نمونه2001 ،پردلباشد )گرم مي

 (.1985، 2مایالردرصد درصد در بزهاي چیني متفاوت بوده است ) 75درصد در بزهاي اسپانیایي و 

                                                           
1- FAO 

2- Millar 
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و  1بیکر) 25/0و  344پذیري این صفت دربزهاي نیوزلندي )گرم در سال( و وراثت وزن بیده

 هايبزدر  و (1996 3،اولیویرو  2اسنایمن) 192/0و  2300فریقایي ، در بزهاي آنقوره آ(1991 ،همکاران

 .(4)جدول  گزارش شده است( 2011)كلوندي،  1/0 و 510 مرخز

اي كوچک، دو پوششي، رنگ موها اغلب سیاه و كرك قهوه بزهاي خراسان جنوبي داراي جثه

مانده مزارع چرانیده شده و در فصل زمستان با تغذیه تر اوقات در مراتع و باقيباشد. این توده بیشمي

مرتبه در اواخر مدت چهار ماه، موچیني سالي یکصورت دستي بهشود. شیردوشي بهدستي نگداري مي

 .(2001فرد، )رئوفي شوداردیبهشت ماه انجام مي

تعداد معدودي از مطالعات به بررسي پارامترهاي ژنتیکي توده بز كركي خراسان جنوبي پرداخته 

به  . هدف اصلي از انجام این تحقیق، تخمین پارامترهاي ژنتیکي(2008 ،پور و همکاران)نعیمي است

 اعمال شده نژادياصالح ارزیابي برنامهمنظور به ،تولید كرك و تحلیل ژنتیکي و فنوتیپي كمک مدل دام

گیري گیبس و منظور مطالعه از آنالیز بیزین استفاده شد زیرا تکنیک نمونه این درباشد. مياین توده  در

هاي آنالیز بیزین دو ابزار فرضعنوان پیشدست آمده از سایر نژادها بههكردن پارامترهاي ژنتیکي ب

ركورد كم، پارامترهاي ژنتیکي هاي كوچک با تعداد توان در جمعیتكارآمد هستند كه به كمک آن مي

 تري تخمین زد.واریانس را با خطاي كم هاي )كو(لفهو مؤ

 

 هامواد و روش

تا  1376هاي ي كه بین سالیبا استفاده از شجره بزها ،ركوردهاي كرك تولیدي روياین مطالعه 

شدند، داري مينژاد بز كركي خراسان جنوبي واقع در شهرستان سربیشه نگهدر مركز اصالح 1392

، سن مادر هنگام زایشانجام گردید. این اطالعات شامل شماره دام، پدر و مادر دام، جنس بزغاله، نوع 

 ركورد 1049زایش، سال و فصل زایش و ركوردهاي مربوط به وزن كرك تولیدي بود. آنالیز روي 

منظور . بهآمده است 1ها و اطالعات شجره توده مورد مطالعه در جدول ساختار داده كه گرفتانجام 

 نسخه 4آماري سامانه تحلیل افزارذكر شده از نرم صفتداري اثرات محیطي بر روي تعیین معني

                                                           
1- Baker 

2- Snyman 

3- Olivier 

4- SAS 
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 05/0استفاده شد. اثرات ثابتي كه در سطح  1تعمیم یافتهمدل خطي و رویه  (2005) 1/9 ویرایش شده

بزغاله  زایش، جنس، نوع زایشدار بودند در مدل دام منظور شدند. در این مطالعه اثر سال، فصل معني

اثرات متقابل عوامل محیطي نیز مورد عنوان اثرات ثابت منظور گردید. و سن مادر هنگام زایش به

دار براي مقایسه از حداقل تفاوت معنيدل وارد گردید. دار در مبررسي قرار گرفت و اثرات معني

 ها استفاده گردید.میانگین

 
 .)رأس( بررسي ها و اطالعات شجره توده موردساختار داده -1 جدول

 تعداد اطالعات   تعداد اطالعات

 1049 حیوانات غیر از نسل پایه 1455 كل حیوانات

 214 پدران غیر از نسل پایه 39 خونحیوانات هم

 69 مادران غیر از نسل پایه 562 كل پدرها

 303 كل اجداد 127 كل مادرها

 221 هاپدر بزرگ 689 حیوانات داراي نتاج

 82 هامادر بزرگ 766 حیوانات بدون نتاج

 140 اجداد والدین 406 حیوانات نسل پایه

 97 اجداد پدرها 348 پدران نسل پایه

 43 مادرهااجداد  58 مادران نسل پایه

 

 در اولین كرك چیني ثر بر وزن كركؤمدل آماري مورد استفاده براي برآورد اثرات محیطي م

 بود: زیر صورتبه
yijklmn = µ + Ai+Bj +Dm + Sk + Tl + (STkl)+ (BSjk) + (BTjl) +( DBmi)+eijklmn 

 

ijklmny ،بردار مشاهدات براي صفت مورد مطالعه ،µ ،میانگین جامعه ،iA( 4، سن مادر  ،)سطحjB اثر ،

 2، اثر جنس بزغاله )kSسطح(،  4بزغاله )در  زایش، اثر فصل mDسطح(،  16بزغاله ) زایشسال 

اثر متقابل  ،kiAS، زایش، اثر متقابل جنس بزغاله در تیپ klSTسطح(،  3) زایش، اثر تیپ lTسطح(، 

در  زایش، اثر متقابل سال jmDB، اثر متقابل سن مادر در تیپ تولد، liATجنس بزغاله در سن مادر، 

 دهند.را نشان مي مانده، اثرات باقيijklmneو زایشفصل 

                                                           
1- GLM  
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ها در مورد هاي اصالحي داممنظور برآورد اجزاء واریانس، پارامترهاي ژنتیکي و محاسبه ارزشبه

 صفت مورد مطالعه، شش مدل دام مورد برازش قرار گرفت.
 

 

  a+e1y=Xb+Zمدل اول 

 c+e2a+Z1y=Xb+Zدوم  مدل

 m+e3a+Z1y=Xb+Zمدل سوم 

amAmaCovمدل چهارم  ),(m+e3a+Z1y=Xb+Z 

 m+e3c+Z2a+Z1y=Xb+Zمدل پنجم 

 m+e3c+Z2a+Z1y=Xb+Zمدل ششم 
 

y  .بردار ركورد مربوط به هر صفت استb اثرات ثابت مدل را به ماتریس x كند.مرتبط مي a ،c  وm 

 3Zو  1Z ،2Zترتیب بردار اثرات ژنتیکي افزایشي، اثرات محیطي دائمي، اثرات ژنتیک مادري و به

 باشد. ماتریس وقوع آن مي

 1ام تي جي اس اي ام افزارواریانس و پارامترهاي ژنتیکي با استفاده از نرم هاي )كو(لفهؤبرآورد م

هاي پیشین براي اثرات ژنتیک مستقیم . در این برنامه توزیع(1995، 3و ونولک 2تاسل)ون انجام شد

صورت توزیع نرمال چند صفتي با مانده بهو باقي دام، اثر ژنتیک مادري، اثر محیط دائمي مادري

2 میانگین صفر و واریانس

aA ،2

mA ،2

peId  و 
2

eIn  .مورد استفاده قرار گرفتA  ماتریس

ها باشند كه رتبه این ماتریسمي طرح هايماتریس nIو  dIروابط خویشاوندي ژنتیکي افزایشي است و 

2برابر با تعداد مادرها و ركوردهاي فردي است. 

a،2

m ،2

pe  2و

e ترتیب واریانس ژنتیک به

ترتیب بردار اثرات ژنتیکي افزایشي، به mو  a ،c ومستقیم، مادري، محیطي دائمي مادري و باقیمانده 

 د.نباشمي اثرات محیطي دائمي، اثرات ژنتیک مادري

(.1973، آكایکانجام گرفت ) 4(AIC) انتخاب بهترین مدل به كمک معیار آكایکي

k
n

SSRnAIC 2)ln(  در این فرمولSSR مانده، مجموع مربعات باقيn  تعداد نمونه وk 

                                                           
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 

ترتیب شامل به 2گیريقلق و 1گیري گیبسطول زنجیره نمونه، مطالعه این مدل براي آن صفت است. در

در  .(2010اردالن، زاده و )قوي حسین منظور شد 200گیري دور و فاصله نمونه 10000 و 100000

تر از این بود كه در تعداد دورهاي كم دور 10000 سایدل، -سگو پژوهش حاضر، تعداد تکرارهاي

 گرایي حاصل شد.تکرارها هم

اده از تابعیت میانگین ارزش فبا است صفت كركها، روند ژنتیکي پس از تجزیه و تحلیل داده

تابعیت میانگین عملکرد  زبرآورد روند فنوتیپي اچنین براي برآورد شد. هم زایشاصالحي بر سال 

، ابتدا تفاوت میانگین ارزش فاده شد. براي برآورد روند محیطياست زایشبر سال  صفت مورد بررسي

براي  زایشو سپس از تابعیت مقدار حاصل بر سال  هاصالحي از میانگین فنوتیپي هر سال محاسبه شد

نسخه  SAS آماري افزارهاي تجزیه و تحلیل تابعیت نرملمد برآورد روند محیطي استفاده گردید. از

 داري ضرایب تابعیت استفاده شد.براي آزمون معني( 2005) 9.1ویرایش شده 

 

 ايج و بحثتن

دست هآورده شده است. مطابق با نتایج ب 3در جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات ثابت 

در  سالگيیکو جنس بر وزن كرك  زایش، سن مادر، تیپ زایش، فصل زایشاثرات ثابت سال  آمده،

 .بودثر ؤبز كركي خراسان جنوبي م

دار شده است. این عامل بر وزن كرك معني 05/0 و 01/0 سطحدر  ترتیببه زایشاثر سال و فصل 

طور هب زایشكند. اثر سال از طریق دما، رطوبت و بارندگي اثر خود را بر صفت مورد بررسي اعمال مي

ها و در دسترس، شیوع بیماري عواملي مانند كمیت و كیفیت علوفهتحت تأثیر مستقیم مستقیم و یا غیر

بر بروز فنوتیپي صفت مؤثر و از این طریق  گیردقرار مي هاشتها و میزان خوراك مصرفي دامامراض، ا

در صفت تولید كرك  این عامل به قدري(. 2010محمدي و صادقي،  ؛2009و همکاران،  3بالاست )

ز، اثر سال خثر بر میزان كرك تولیدي بز مرؤكنند تنها عامل محیطي مثر است كه گزارشات بیان ميؤم

 (.2008 ،رشیدي و همکارانباشد )مي زایش

                                                           
1- Gibbs sampler rounds 

2- Burn in period 

3- Bela 
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طوري كه با افزایش سن مادر، وزن كرك هب (>05/0P) داشتداري سن مادر بر وزن كرك اثر معني

افزایش اندازه بدن، ظرفیت رحمي و توانایي تولید شیر از عواملي است  .(2 یابد )جدولمي نیز افزایش

هاي متولد در بزغالهنظر ت موردشود. میانگین صفميبهبود صفت مورد مطالعه طور مستقیم باعث هكه ب

و  باشد )رشیديسنین باالتر مياز مادرهاي با هاي متولد شده تر از بزغالهكم ،سالهشده از مادرهاي دو

ادران دو و سه هاي كركي نیوزلند كه از مدر گزارشي، میانگین تولید كرك در بزغاله (.2008 ،همکاران

، 1پترسون) بودتر كم تا شش سالهچهار هاي داراي مادر بزغاله در مقایسه با بودند ساله متولد شده

 .دارددست آمده از این تحقیق مطابق هكه با نتایج ب (1996

طوري كه میانگین ه، ب(2دار بود )جدول معني 05/0بر صفت مورد مطالعه در سطح  اثر نوع زایش

باالتر بودن میانگین . تر مشاهده شدهاي تک قلو كمهاي چند قلو نسبت به بزغالهاین صفت در بزغاله

تر هاي بیشدلیل تخصیص قابلیتهاي تک قلو نسبت به دو و یا سه قلو بهر بزغالهد نظرموردت صف

هاي تک قلو نسبت به دو مادري )میزان انرژي، مواد غذایي، فضاي رحمي و یا شیر تولیدي( به بزغاله

هاي مادري، قبل و (. لذا تقسیم شدن امکانات و قابلیت2008باشد )رشیدي و همکاران، یا چند قلو مي

سه قلو شده است )شکرالهي و هاي دو و ذكر شده در بزغالهت باعث كاهش میانگین صف زایشبعد از 

، پترسونمعني گزارش شده است )روي این صفت بي زایشاثر تیپ  يهرچند در موارد(. 2012بانه، 

 (.2008، و همکاران2روسا؛ 1996

بود و این تفاوت در سطح  (44/0) اي مادههتر از بزغالهبیش (51/0) هاي نركرك تولیدي در بزغاله

ینزلند تطابق داشت ئحاصل روي بز كركي كو گزارشبا  ،. این نتایج(2)جدول  شددار معني 01/0

هاي جنسي جنس كه عمدتاً از طریق هورمون. (2008، و همکارانروسا؛ 1990، و همکاران 3گایفورد)

كرك تولیدي نیز،  صفتكند، باعث شده كه میانگین بر روندهاي متابولیکي و رشدي حیوان عمل مي

دار بودن بر این معنيعالوه (.2001و همکاران،  4دیکسیتباالتر از جنس ماده باشد )در جنس نر 

)كه این عامل نیز  هاي نرتر بزغالهعلت جثه بزرگتواند بهماده مي هاي نر وتفاوت كرك در بزغاله

                                                           
1- Paterson 

2- Rosea 

3- Gifford 

4- Dixit 
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افزایش . واضح است كه هاي ماده باشددر برابر بزغاله باشد(هاي جنسي ميعلت تفاوت در هورمونبه

 . (1998 ،2نایتو  1اركانبراكتر همراه است )بیش لید كركسطح بدن، با تو

 
 

به تفكيك اثرات ثابت در بز كركي )كيلوگرم( وزن كرك  استاندارد يو خطا ميانگين حداقل مربعات -2 جدول

 .خراسان جنوبي

 وزن كرك اثر وزن كرك اثر

47/0 میانگین كل ± 001/0  دارغیر معني تیپ تولد*  جنس بزغاله 

 دارمعني غیر جنس بزغاله* سن مادر  * تیپ زایش

 دارمعني غیر تیپ تولد* سن مادر  0/15ab±0/44 تک قلو

 دارمعني غیر فصل تولد*  سال تولد 0/16a±0/49 دو قلو

 * سن مادر 0/14b±0/43 سه قلو

 0/17c±38//0 2 ** جنس

 0/13b 3 0/41±0/15b±0/44 ماده

 0/17a 4 0/44±0/12b±0/51 نر

 0/14b±0/44 5 ** سال زایش

 0/13a±0/46 6 * فصل زایش

 5/27 4تغییرات درصد 47/0 3نتعیی ضریب

 یيهاگروه .هستندداري از نظر آماري عدم معني و 05/0و  01/0داري در سطح گر معنيترتیب بیانبه هاي ** و *عالمت

 .هستنددار ي معنيبا حروف مشابه ار لحاظ آمار

 

ترین واریانس، مدلي كه داراي كم از بین شش مدل دام برازش شده، جهت تخمین اجزاي )كو(

هاي مختلف نشان عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. نتایج حاصل از مقایسه مدلمعیار آكایک بود به

ژنتیک و دهنده نقش مهم اثر  باشد كه نشانمي 3داد كه مدل مناسب براي اولین كرك چیني مدل 

                                                           
1- Ercanbrack 

2- Knight 
2R -3  

4- C.V% 
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واریانس و پارامترهاي  هاي )كو(مادري در بروز این صفت است. نتایج برآورد مولفهدائمي ط یمح

 آمده است. 3مدل مختلف در جدول  6ژنتیک مستقیم و مادري با استفاده از 

پذیري مستقیم شود )مدل یک( واریانس ژنتیکي افزایشي و وارثتوقتي اثر مادر از مدل حذف مي

زماني است كه این اثر در مدل باشد. گنجاندن اثر محیط دائمي مادر )مدل دوم( باعث كاهش  تر ازبیش

پذیري مستقیم در زماني كه اثر ژنتیکي مادر در مدل شود. كاهش وراثتواریانس ژنتیکي مستقیم مي

(. 3200، 2و پولوت 1حضور دارد دلیلي بر تأثیر مهم اثر ژنتیکي مادر بر این صفت است )مانیاتیس

پذیري بیان دیگر در مدل دام ندیده گرفتن اثر ژنتیکي مادر باعث تخمین بیش از مقدار حقیقي وراثتبه

 شود. مستقیم مي

ت شود قسمت عمده واریانس مشاهده شده در این صفمشاهده مي 3طور كه در جدول همان

چنین نتایج نشان باشد. همنس محیطي و مقدار كمي نیز ناشي از واریانس ژنتیکي ميمربوط به واریا

تر آن مربوط به تري از این واریانس مربوط به واریانس ژنتیکي مادري است و بیشدهد كه سهم كممي

 باشد.واریانس ژنتیکي افزایش مي

 
واريانس و پارامترهاي ژنتيكي وزن كرك در اولين كرك چيني با استفاده از روش  برآورد اجزاي )كو( -3 جدول

 .آماري بيزي

 مدل
معیار 

 آكایک

2

a 
2

ah amr 
2

m 
2

mh 
2

pe 2c 
2

e 
2

p 

-12022 1مدل   207/0  002/0±04/0  - - - - - 091/0  018/0  

-11989 2مدل   007/0  001/0±439/0  - -  004/0  003/0±021/0  501/0  018/0  

-12130 3مدل   087/0  001/0±249/0  153/0-  019/0  005/0±087/0  - - 095/0  018/0  

-12106 4مدل   085/0  003/0±148/0  049/0-  201/0  001/0±058/0  - - 094/0  018/0  

-12114 5مدل   086/0  500/0±548/0  354/0-  015/0  001/0±084/0  004/0  006/0±021/0  101/0  018/0  

-12075 6مدل   084/0  001/0±147/0  258/0-  101/0  001/0±046/0  006/0  004/0±032/0  001/0  018/0  

2

a ،2: واریانس ژنتیکي افزایشي دام

m 2 مادر،: واریانس ژنتیکي افزایشي

pe ،2: واریانس محیطي دائمي مادر

e واریانس :

2باقیمانده، 

p ،2: واریانس فنوتیپي

ah2پذیري مستقیم دام، : وراثت

mh2پذیري مستقیم مادري، : وراثتc نسبتي از واریانس :

 : همبستگي ژنتیکي مستقیم و مادري amrفنوتیپي كه ناشي از محیط دائمي مادري است، 

                                                           
1- Maniatis 

2- Pollott 
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(. 3برآورد شد )جدول  49/0پذیري مستقیم بر اساس بهترین مدل، براي صفت تولید كرك وراثت

 3/0(، بز آنقوره، 2011، و همکاران )كلوندي 1/0بز مرخز، براي پذیري مستقیم وزن بیده وراثت

 92/0، بز استرالیایي(، 2010حسني و همکاران، يب)ن 17/0، بز رائیني، (1991 ،و همکاران گایفورد)

كه  ،( گزارش شده است1991 ،و همکاران بیکر) 25/0بز كركي نیوزلند، ( و 1989، 2رستالو 1پتاي)

پذیري این صفت در سنین مختلف در باشد. وارثتميتر نسبت به مقدار برآورد شده در این تحقیق كم

روي بز از پارامتر برآورد شده كه  ،(2008 ،ناو همکار روساارزیابي شد ) 67/0 ینزلندئبز كركي كو

پذیري وراثت( 2008 ،پور و همکارندر پژوهشي )نعیمي باشد.تر ميكركي خراسان جنوبي بیش

و  02/0 در این جمعیت مدل یک دامي تک صفتي مستقیم صفت وزن بیده كرك با استفاده از

 53/0 و 16/0ترتیب پذیري و تکرارپذیري صفت وزن بیده با استفاده از مدل دامي تکرارپذیر بهوراثت

ترین عوامل یکسان نبودن رسد تفاوت در تعداد ركورد و روش آنالیز مهمنظر ميبه برآورد گردید.

در ( 2008پور و همکارن، )ه و گزارش ارائه شده توسط نعیميدست آمده در این مطالعههاي بتخمین

 این جمعیت بز كركي باشد.

پذیري مستقیم است كه با نتایج تر از وراثتدست آمده در این مطالعه كمهپذیري مادري بوراثت

ژنتیک نتایج نشان دادند كه اثرات (. 2008 ،رشیدي و همکاراندست آمده روي بز مرخز تطابق دارد )هب

دست آمده روي گوسفند مرینو نیز به همادري در میزان تولید كرك در این توده بز مؤثر است. نتایج ب

و  084/0 پنجمپذیري مادري براي این صفت بر اساس مدل تأثیر این عامل اشاره دارد. وراثت

در گوسفند  پذیري مادريدست آمد. وراثتهب -53/0بستگي بین اثرات ژنتیک مستقیم و مادري هم

( كه میزان برآورد شده براي این 1996اولیویر، و  اسنایمنگزارش شد ) 14/0 تا 08/0مرینو در دامنه 

 07/0 پذیري مادري براي صفت تولید پشم در گوسفند مغانيگیرد. وراثتپارامتر در این دامنه قرار مي

باشد )بایري و همکاران، تر ميدست آمده در این تحقیق كمهبرآورد شده است كه نسبت به برآورد ب

2009.) 

                                                           
1- Pattie 

2- Restall 
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هاي استفاده هاي نژادي، مدلتوعمدتاً به تفا پارامترهاي ژنتیکيهاي موجود در برآوردهاي تفاوت

ریتي براي هر توده و شرایط گوناگون هاي مدیشده، ساختار و حجم اطالعات مورد بررسي و تفاوت

 .(2000 ،و همکاران 1الفادیلي، 1998نایت، واركانبراكشود )مربوط مي

 -0003/0و  006/0ترتیب روند فنوتیپي و ژنتیکي براي كرك تولیدي در این جمعیت بز كركي به

هاي شده، حاكي از این است كه انتخاب طي نسل برآورد فنوتیپي دار نبودن روندمعني برآورد شد.

تواند نوسانات ساالنه ناشي است. علت آن مي نداشتهنظر داري روي بهبود صفت موردمتوالي اثر معني

(. 2004سرگلزایي و ادریس، از تغییر تصادفي شرایط آب و هوایي در سطح مدیریتي و بهداشت باشد )
تواند در بهبود هاي بهتر و مستدل براي حذف دام از گله ميتغییر در مدیریت تغذیه، اعمال استراتژي

ثیر زیاد محیط در بروز این أت بر این،عالوه (.2008 ،و همکاران 2تاماینتارااین روند فنوتیپي كمک كند )

براي روند مشاهده شده  علتيهاي مورد بررسي و شرایط محیطي ضعف مدیریتي طي سالصفت، 

تر پتانسیل ژنتیکي ایستي قبل از هر اقدامي، شرایط محیطي بهینه براي بروز هر چه بیشب ،. بنابراینباشد

تر تحقیقات نقش راستا شود. در بیشن طریق روند فنوتیپي و روند ژنتیکي همیتا بدگله فراهم شود 
كید شده است أپیشرفت ژنتیکي صفات تحت انتخاب تشرایط محیطي بهتر براي بروز پتانسیل 

 (.2009 ،و همکاران 4كلوت؛ 2003و همکاران،  3هنفورد)

معني برآورد شده است. این امر كم و بي صفت وزن كركبراي نیز پیشرفت ژنتیکي مستقیم 

اي مشخص و منظم نبوده و انتخاب این علت باشد كه انتخاب در این گله بر اساس برنامهتواند بهمي
ها انجام نشده است و فقط انتخاب فنوتیپي صورت گرفته است دام مولد بر اساس ارزش اصالحي آن

(. به 2007ت ژنتیکي باشد )رشیدي و آخشي، تواند یکي از علل كم بودن میزان پیشرفكه این امر مي
هاي مختلف باعث كاهش روند بیان دیگر عدم تأكید بر یک معیار انتخاب واضح و محوري طي سال

هاي محاسبه، اثرات محیطي، ها و روشنژادي، مدلهاي اصالحگردد. تفاوت در نژاد، برنامهژنتیکي مي
شود كه گزارشات مختلفي از روندهاي ژنتیکي باعث مي اثر متقابل ژنتیک و محیط، تغذیه، آب و هوا

 (. 2011 ،و همکاران یعقوبي ؛2004 ،و همکارن 5شاتموجود باشد )

                                                           
1- Elfadilli 

2- Intaratham 

3- Hanford 

4- Cloete 

5- Shaat 
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 -0004/0 و -04/0ترتیب روند فنوتیپي و ژنتیکي صفت وزن بیده پشم در گوسفند لري بختیاري به
 شده در جمعیت بز كركي( كه از مقادیر برآورد 2007، خواه و همکارانگزارش شده است )وطن

(. روند فنوتیپي و ژنتیکي وزن كرك در بز مغولي -0003/0و  006/0باشد )تر ميكمپژوهش حاضر 

علت تفاوت در پیشرفت (. 2006و همکاران،  1بايبرآورد شده است ) 008/0و  02/0ترتیب سفید به

آن اهداف،  خاب متناسب باهاي انتاهداف اصالحي از پیش تعیین شده، معیارتواند به ژنتیکي مي

مرتبط باشد  تنوع ژنتیکي، صحت انتخاب، فاصله نسل و شدت انتخاب ي مانندشرایط محیطي و عوامل

اي از تحقیقات انجام شده روي بزهاي كركي انجام شده است در خالصه (.2007، 2)پایپرو روویسکي
 آورده شده است. 4جدول 

 

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

 

 

 

 

                                                           
1- Bai 

2- Ruviskey 
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روند ارزش اصالحي مادري كرك تولیدي
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 .اي از تحقيقات انجام شده روي بزهاي كركيخالصه -4جدول 

 نژاد بز
ثر ؤاثرات ثابت م

 بر وزن كرك
 میانگین كرك

 )گرم( تولیدي

 بهترین
 مدل

 پذیريوراثت
 مستقیم

 پذیريوراثت
 مادري

 منبع

بز كركي خراسان 
 جنوبي

سن مادر، سال و 
، تیپ زایشفصل 

 ، جنسزایش
 در این مطالعه 084/0 49/0 5 470

 بز بومي لرستان
سن حیوان، جنس 

 حیوان
428    

عیسي زاده و 
 2008 ،همکاران

 بزهاي كركي نیوزلند
جنس،  سن مادر،

 سن كرك چیني
 1996پترسون،     216

  16/0 1 485 زایشسال  بز كركي مرغز
، دي و همکارانیشر

 2008ب

 بز كركي كویینزلند
، تیپ زایشسال 

 ، جنسزایش
340  67/0  

 ،روسا و همکاران
2000 

  17/0    بز كركي راییني
حسني و نبي

 2010 ،همکاران

  25/0  258  بز كركي نیوزلند
 ،بیکر و همکاران

1991 

 1989 ،پتي  29/0    بز كركي استرالیا

 گيرينتيجه

آنالیز آماري بیزي توانست برآوردهاي مورد انتظار، براي پارامترها را در گیري گیبس در نمونه

نمایي، هاي حداكثر درستنسبت به روش هاي روش بیزینچنین پاسخمحدوده معقول ارائه نماید. هم

ها به خوبي فرضاگر پیشتر هستند. تري دارند، واقعيبیني كممیزان واریانس خطاي پیش كهدلیل اینهب

كه دهند. در صورتيتر خود را نشان ميین بیشزخاب شوند، این ویژگي مفید برآوردهاي بیانت

ها را حذف نماییم، استفاده كنیم و تعداد كمي از نمونه را گیري گیبسنمونه تري ازهاي بیشسیکل

از روش رسد نتایج حاصل نظر ميبه ،دست خواهد آمد. بنابراینهبرآوردهاي معتبري از پارامترها ب

كرك در  وزن دست آمده نشان داد كه صفتههاي دیگر باشد. نتایج بتر از روشتر و معتبربیزي دقیق

، تحت تأثیر اثرات ژنتیکي مادري قرار دارد و عدم در نظر گرفتن اثرات مادري باعث اولین كرك چیني

شاید بتوان دالیل  واهد داد.اریبي در برآوردها شده و در نهایت پاسخ به انتخاب را تحت تأثیر قرار خ

مورد بررسي در این توده بز  صفتدار در رابطه با عمده نبودن روند ژنتیکي و فنوتیپي منظم و معني

كركي را در عدم وجود اهداف اصالحي مشخص و عدم دقت كافي براي ثبت شجره و ركورد و 

مناسب، اجرا نشدن كامل چنین نوسانات مدیریتي و محیطي، عدم استفاده از معیار انتخاب هم
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اند. بیني شده در گله دانست كه مانع از پیشرفت ژنتیکي در حد مورد انتظار شدههاي پیشبرنامه

بر این توسعه و تکمیل شاخص انتخاب براي صفات مهم اقتصادي همراه با ضرایب اقتصادي عالوه

 باشد.  توده بز كركيآوري در این تواند گام مهمي در پیشرفت ژنتیکي و افزایش سودمناسب مي
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Abstract1 

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. 
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