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 چكيده 

 ةاز گل 1303تا  1361های  سال درشده  آوری جمع ،رکورد طول عمر میش 1082 ازدر این تحقیق 

 رایب ،و بختیاری  ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در استان چهارمحال

  آورد ارزش طول عمر استفاده شد. به منظور برصفت تیپی های ژنتیکی، محیطی و فنو برآورد روند

صفتی  تک ةی محدودشده و تجزیینما ها از روش حداکثر درست اصالحی طول عمر اقتصادی میش

ها و روند ژنتیکی  های اصالحی میش خطی از ارزش ریبانابینی  د. بهترین پیششمدل حیوانی استفاده 

الحی از سال تولد برآورد شد. روندهای محیطی و فنوتیپی های اص صورت تابعیت میانگین ارزش به

انحرافات محیطی و فنوتیپی )انحرافات مقادیر فنوتیپی از میانگین کل( از سال  تابعیتصورت  نیز به

 833/8نشان داد که روند ژنتیکی طول عمر اقتصادی مثبت )این تحقیق  ها برآورد شد. نتایج تولد میش

و  -01/21بود. روندهای محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی معادل صفردار از  اروز( و غیرمعن

مورد  ة(. در نتیجه انتخاب برای صفات رشد در گل>80/8Pدار از صفر بودند ) اروز و معن -10/21

منجر نشده  های این نژاد میشاقتصادی ژنتیکی برای صفت طول عمر ة بررسی به تغییرات قابل مالحظ

 د. کرتوان از روند فنوتیپی منفی جلوگیری  یط محیطی میاست و با اصالح شرا

                                                    

  .روند ژنتیکی و فنوتیپی، طول عمر اقتصادی، میش لری بختیاری :کليدی های واژه

 

 مقدمه

زمانی از اولین  ةفاصل ،طول عمر تولیدی یا اقتصادی

 بودن کما حذف میش به لحاظ زایی تا زمان مرگ ی بره

از نظر . این صفت دشو تولید، بیماری و غیره تعریف می

پرورش صنعت توجهی در  درخوراقتصادی اهمیت 

با طول عمر یی ها طوری که میش به ،گوسفند دارد

بیشتری در طول عمر خود تولید  ةتولیدی باالتر تعداد بر

 و سودآوری (.Abdelqader et al., 2012د )کنن می

از ی صفات مختلف گوسفند به ةگلاقتصادی در  بازدهی

وابسته صفات تولیدی، تولید مثلی و سازگاری  جمله

تواند به  یانتخاب بر اساس تنها یك صفت نمو  است

اقتصادی  تیاهمبه رغم  د.شوبهینه منجر وری  بهره

انتخاب مستقیم برای  طول عمر اقتصادی،صفت  فراوان

و  یستن سریمها  میش این صفت دربهبود عملکرد 

سایر صفات با استفاده از و مستقیم  انتخاب باید غیر

 که صورت پذیردنظیر صفات مرتبط با تیپ  ،نشانگر

. بر یی با طول عمر اقتصادی دارندهمبستگی ژنتیکی باال

نژادهای گوسفند، این صفت در  بیشتراین اساس در 

بود معیار انتخاب لحاظ نشده و عمالً انتخابی برای به

 ,.El-saied et al)گیرد  طول عمر اقتصادی صورت نمی

 4/3 حدود بختیاری با جمعیت  گوسفند نژاد لری(. 2005

که  استکشور  ةجث های درشت از نژاد س أمیلیون ر

تحت  بختیاری و و  در استان چهارمحال عمدتاً

ی پرورش یافته و ساالنه با یهای عشایری و روستا سیستم
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ی در یهزار تن گوشت قرمز نقش بسزا 83تولید بیش از 

از  (.Vatankhah, 2010تولید پروتئین حیوانی دارد )

با توجه به اینکه معیار انتخاب درگوسفند نژاد طرفی 

لری بختیاری نیز همانند سایر نژادهای گوسفند در 

رشد و مرتبط با تولید گوشت ) صفاتشامل کشور، 

جود ، در صورت واست (شیرگیریاز خصوص وزن  هب

بین صفات رشد با طول عمر اقتصادی، همبستگی منفی 

به کاهش طبیعتاً باید انتخاب برای افزایش صفات رشد 

و درنتیجه کاهش سودآوری ها  میشاقتصادی طول عمر 

ال اساسی این تحقیق این است با توجه به ؤسد. بینجام

ایستگاه  ةهای گذشته، معیار انتخاب در گل سال دراینکه 

الح نژاد گوسفند لری بختیاری، صفات پرورش و اص

روند  ، به طوری کهشیرگیری بودهاز مرتبط با وزن 

گرم در سال گزارش شده  77شیرگیری از ژنتیکی وزن 

(، صفت طول عمر Rashedi Dehsahraei, 2012است )

چگونه تغییر کرده است؟ ها در این نژاد  اقتصادی میش

ند ژنتیکی و هدف از این تحقیق برآورد روبنا بر این 

ایستگاه  ةهای گل فنوتیپی طول عمر اقتصادی در میش

 . استپرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری 
 

 ها مواد و روش

رکورد طول عمر اقتصادی  3268در این تحقیق از 

( 3323تا  3307سال ) 83 که درد شاستفاده ها  میش

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری  ةدر گل

(. 3)جدولآوری شده بود  جمع اری )ایستگاه شولی(بختی

گله با توجه به اهداف ایستگاه گوسفند دراین پرورش 

آزاد(  چرای نیمهمتحرک و روستایی ) صورت نیمه به

صورت که گوسفندان در فصل گیرد. بدین  صورت می

ماه در محل  قشالق از اوایل آذرماه تا اواسط اردیبهشت

و در فصل ییالق که از اواسط  شوند ایستگاه نگهداری می

گوسفندان شود  ماه را شامل می ماه تا آخر آبان اردیبهشت

چر غالت و یونجه و شبدر نگهداری  روی مراتع و پس

های  ها و قوچ گیری میش ساله جفت شوند. همه می

و تا اوایل شود  میشده از اوایل شهریورماه شروع  انتخاب

گیری  جفت .یابد می شده ادامه صورت کنترل ماه به آبان

روز(  76تا  46فحلی )در حدود  ةدورچهار تا سه در گله 

های  گیری ابتدا میش انجامد. در فصل جفت به طول می

بند آغشته  یاب )که پیش های فحل فحل با استفاده از قوچ

 شوند چوپان گله مشخص می ةبه رنگ دارند( و با مشاهد

ر تصادفی طو های فحل از گله جداشده به سپس میش و

های انفرادی  گیری در جایگاه هایی که برای جفت با قوچ

 رایساله ب شوند. همه تالقی داده می ،اند نگهداری شده

ها، واکسیناسیون الزم در زمان  پیشگیری از بیماری

 گیرد و ساالنه چند نوبت داروهای ضد مقتضی صورت می

مام از حنیز شود و در زمان الزم  انگل به گله خورانده می

جایگاه  کردن برای ضدعفونی. شود ضد کنه استفاده می

شود. همچنین تاریخ  افکنی استفاده می از روش شعلهنیز 

طور  هها به همراه کد نوع حذف ب تلفات یا حذف میش

 شود. انفرادی ثبت می

صورت روز تعریف شد و  بهاقتصادی صفت طول عمر 

تولید یا  بودن پایین دلیلاز اختالف بین تاریخ حذف به 

د. شتاریخ تولد میش محاسبه  بامرگ در اثر بیماری 

صفت طول عمر به دو صورت کلی و جزئی )طول عمر 

سالگی( تجزیه  نهو  هشت، هفت، شش، پنج، چهار سه،تا 

. صفت طول عمر اقتصادی کلی از اختالف شدو تحلیل 

تولید، پیری، بیماری و  بودن کمبین تاریخ حذف در اثر 

شده محاسبه شد. صفت طول  های حذف مرگ در میش

میش تا سن خاصی تعریف  یعمر جزئی به صورت بقا

سالگی، عمر  پنجبه عنوان مثال برای طول عمر تا  ؛شد

 روز )معادل 3284مانده تا این سن  های زنده میش ةهم

که قبل  ییها میش ةسال( قرار داده شد و برای بقیپنج 

ها در زمان  عی آنسالگی حذف شده بودند، سن واق پنج از

. به منظور تعیین اثر عوامل شد حذف مشخص و استفاده

 ةبرنام GLM ةثر بر صفت طول عمر از رویؤثابت م

استفاده شد. این تجزیه نشان داد  SAS (2000)آماری 

که اثر عوامل سال تولد میش، سال آمیزش، سال حذف 

دار  اها معن و همچنین فصل حذف بر طول عمر میش

ها از  های اصالحی میش منظور برآورد ارزش بودند. به

افزار  ی محدودشده در نرمینما روش حداکثر درست

Wombat (2011) صفتی تحت مدل حیوانی  تك ةو تجزی

 د:شزیر استفاده 
y = Xb + Za + e 

 

بردار اثرات ثابت )شامل   bبردار مشاهدات، yکه 

 aسال تولد میش، سال آمیزش، سال و فصل حذف(، 

 بردار اثرات eاثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی، بردار 
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 های طرح است که ماتریس Zو Xمانده و  تصادفی باقی

ها را به اثرات ثابت و تصادفی ژنتیکی مرتبط  رکورد

های  اریب خطی از ارزش   بینی نا ند. بهترین پیشکن می

ها برآورد و میانگین  اصالحی طول عمر اقتصادی میش

رافات محیطی )انحرافات های اصالحی، انح ارزش

های اصالحی و میانگین کل از مقادیر فنوتیپی( و  ارزش

همچنین انحرافات فنوتیپی )انحرافات مقادیر فنوتیپی از 

های مختلف تولد میش محاسبه  میانگین کل( برای سال

ضریب  SAS (2000) ةبرنام Reg ةو با استفاده از رویشد 

حرافات محیطی و های اصالحی، ان تابعیت میانگین ارزش

های ژنتیکی،  فنوتیپی از سال تولد میش به عنوان روند

 محیطی و فنوتیپی محاسبه شد.
 

 . ساختار شجرة حیوانات مورد استفاده3جدول 
 تعداد حیوان عنوان

 8824 کل حیوانات

 3268 حیوانات دارای رکورد

 3636 حیوانات بدون نتاج

 3602 حیوانات دارای نتاج

 738 رکورد نتاجحیوانات با 

 428 حیوانات با پدر نامشخص

 028 حیوانات با مادر نامشخص

 480 حیوانات با هر دو والد نامشخص

 837 پدرها

 243 مادرها

 

 نتايج و بحث

میانگین طول عمر اقتصادی در سنین مختلف در جدول 

نشان داده شده است، متوسط طول عمر اقتصادی  8

با توجه  دست آمد.ه روز ب 3775ها در این مطالعه  میش

خود یعنی  تولد دومهای ماده در سال  به اینکه اغلب بره

و به  شوند میبار آبستن  ماهگی برای اولین 32حدود  در

نظر ه ها، ب تولید مثلی در میش ةبودن چرخ لحاظ فصلی

تولید  ةچرخ 5تا  3میش هر رسد که به طور متوسط  می

شدن از  ا قبل از حذفی( ریزا بره 4/3ی )یزا مثلی و بره

 . متوسط طول عمر اقتصادی تااست  کرده گله طی

بعد از طول را ترین میانگین یشبروز  3773سالگی با  نه

شده در  هارائدارد. ارقام روز(  3775) عمر اقتصادی کل

ها از  دهد که طول عمر اقتصادی میش نشان می 8جدول 

 ای عهسالگی دارای سیر صعودی است. در مطال نهتا  سه

های نژاد آواسی و نجدی متوسط طول عمر  میش روی

دست آمد که ه روز ب 3034و  8865تولیدی این دو نژاد 

اند  ی در طول عمر خود داشتهیزا بره 3/3و  3/5به ترتیب 

(Abdelqader et al., 2012.) با مطالعه روی  نامحقق

سایر نژادهای گوسفند دریافتند که همانند نتایج این 

بهبود  شیسن م شیبا افزاطول عمر اقتصادی  مطالعه،

 (. Borg, 2007; Sawalha et al., 2007) ابدی یم
های اصالحی، محیطی و  میانگین تغییرات ارزش 

 ةفنوتیپی طول عمر اقتصادی کلی و جزئی برای هم

. برای داشتبسیار زیادی  های سنین مورد بررسی نوسان

ی، محیطی و های اصالح نمونه میانگین تغییرات ارزش

 3تا  3های  فنوتیپی طول عمر اقتصادی کلی در شکل

دهد که اگرچه    نشان می 3نشان داده شده است. شکل 

های مختلف  سال درهای اصالحی  برآیند تغییرات ارزش

قابل  های طور جزئی مثبت بوده است ولی نوسان هب

های  سال درهای اصالحی  ای در میانگین ارزش مالحظه

دارد، به طوری که کمترین میانگین  مختلف وجود

 -3با مقدار  8664ن سال اهای اصالحی به متولد ارزش

 3با  3337ن سال اروز و بیشترین آن مربوط به متولد

گونه انتخاب  روز مربوط است. با توجه به اینکه هیچ

مورد مطالعه  ةمستقیمی برای طول عمر اقتصادی در گل

د که این تغییرات کرتوان اذعان  می صورت نگرفته است،

های اصالحی ناشی از پاسخ  جزئی مثبت در ارزش

ه شیرگیری( باز وزن  نظیرهمبسته برای صفات رشد )

 های توان نوسان این اساس می دست آمده است. بر

های  سال درهای اصالحی  شده در میانگین ارزش مشاهده

ده برای صفات آم دست بهمختلف را به تنوع در پاسخ 

نیز  8ها نسبت داد. شکل  این سالدر رشد مرتبط با 

حاکی از نوسان بسیار زیاد در میانگین تغییرات محیطی 

ولی ، های مختلف بوده سال اقتصادی دربرای طول عمر 

های اصالحی تغییرات محیطی  بر خالف تغییرات ارزش

، به طوری که بیشترین است دارای روند کاهشی بوده

های متولد سال  میانگین تغییرات محیطی به میش

 سال نامتولدبه کمترین آن  روز و 77/574با  3322

. با توجه به اینکه استروز مربوط  -46/086با  8667

تغییرات محیطی ناشی از نوسان در شرایط  های نوسان

این  درهای حذف  ها و سیاست اقلیمی، شیوع بیماری

د که شرایط پرورشی، کرتوان اذعان  ، میستها سال
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های  سال درهای حذف  اقلیمی و سیاستمدیریتی، 

پرورش  ةمختلف یکسان نبوده است. البته با توجه به نحو

بودن به  باز و روستایی( و متکی و مدیریت گله )نیمه

 درخورچر، بخش  استفاده از پوشش گیاهی مراتع و پس

 است؛ناپذیر  محیطی اجتناب های توجهی از این نوسان

های  ها در سال بیماریکه شرایط اقلیمی و شیوع چرا 

رسد آن بخش از  نظر میه ب اما. یستمختلف یکسان ن

های حذف یا رعایت  تغییرات محیطی )نظیر سیاست

ثیر تغییرات آب و أاصول بهداشتی( که کمتر تحت ت

ها  نیز یکسان نبوده و سیاست حذف میش استی یهوا

 3ها دنبال شده است. شکل  این سال درتر کمدر سنین 

وسان زیاد در میانگین تغییرات فنوتیپی برای نیز از ن

های مختلف نشان دارد ولی برخالف  سال درطول عمر 

های اصالحی و مشابه تغییرات محیطی  تغییرات ارزش

، به طوری که بیشترین میانگین استدارای روند کاهشی 

 3322های متولدشده در سال  تغییرات فنوتیپی به میش

با  8667 سال نامتولدبه روز وکمترین آن  83/570با 

. با توجه به اینکه نوسان استروز مربوط  -48/033

های  میانگین تغییرات فنوتیپی ناشی از نوسان در ارزش

توان  میاست، اصالحی و همچنین تغییرات محیطی 

 درشده در میانگین تغییرات فنوتیپی  نوسان مشاهده

های مختلف را به تغییرات شرایط اقلیمی، شیوع  سال

ها و همچنین  این سال درهای حذف  ها و سیاست بیماری

 برای صفات رشد نسبت داد.   آمده دست بهتنوع در پاسخ 
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 . میانگین تغییرات محیطی طول عمر اقتصادی کل8شکل 
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روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفت طول عمر 

طور  نشان داده شده است. همان 8اقتصادی میش در جدول

شود روندهای ژنتیکی در حد بسیار کم و  که مالحظه می

همگی نزدیك صفر هستند. روندهای ژنتیکی طول عمر 

دار از صفر  سالگی منفی ولی غیرمعنا جزئی سه تا هشت

سالگی و طول عمر کلی،  لی که برای صفت نهاست، در حا

  باشد. این ارقام نشان دار از صفر می مثبت و باز هم غیر معنا

دهد که انتخاب ژنتیکی برای صفات رشد )وزن از  می

های اصالحی  دار ارزش شیرگیری(، به کاهش یا افزایش معنا

برای صفت طول عمر اقتصادی منجر نشده است. به عبارت 

دار از صفر برای طول عمر اقتصادی  معنا غیردیگر روند 

گونه پاسخ  شده، سؤال اساسی این تحقیق را این مشاهده

خواهد داد که انتخاب برای صفات رشد به پاسخ همبستة 

ها منجر نشده  داری برای طول عمر اقتصادی در میش معنا

( همبستگی ژنتیکی بین صفات رشد در 2007) Borgاست. 

های نژاد تارگی را منفی ولی  در میش ها و ماندگاری بره

دار از صفر گزارش کرد که با نتایج این تحقیق برای  غیرمعنا

ای که برای صفات  معنادار از صفر در گله روند ژنتیکی غیر

دار است، مطابقت  رشد دارای روند ژنتیکی مثبت و معنا

 دارد. 

دار  دهد برخالف روند ژنتیکی غیرمعنا نشان می 8جدول

های محیطی و فنوتیپی طول عمر جزئی و  ر، روندهاز صف

اند  دار از صفر برآورد شده کلی همگی منفی و معنا

(64/6P< برای مثال روندهای محیطی و فنوتیپی طول .)

روز به دست آمده  -72/87و  -23/87عمر کلی به ترتیب 

روز از طول  72/87و  23/87 است که بیانگر کاهش سالیانه

اشی از تأثیرات محیطی و فنوتیپی است. ها ن عمر کلی میش

Vatankhah & Zamani (2007 با مطالعه روی )رأس  372

میش نژاد لری بختیاری روند ژنتیکی و فنوتیپی برای صفت 

روز گزارش  -04/25و  -68/33طول عمر را به ترتیب 

های حذف و انتخاب  کردند و این روند منفی را به سیاست

 در گله نسبت دادند. 

 
 . میانگین، روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی8دول ج

 فنوتیپی روند روند محیطی روند ژنتیکی میانگین )روز( طول عمر تا سن

 -83/5 ±57/3* -87/5±46/3* -683/6 ±663/6 3683 سالگی سه

 -83/2 ±77/8** -33/2± 77/8** 673/6 ±536/6 3874 چهارسالگی

 -83/5 ±57/3* -83/5± 53/3* -605/6 ±636/6 3570 سالگی پنج

 -53/33 ±72/8** -83/33± 26/4** -680/6 ±636/6 3082 سالگی شش

 -65/85 ±63/7** -63/85±32/0** -6/ 683 ±604/6 3783 الگیس  هفت

 -03/80 ±03/7** -43/80± 06/7** -633/6 ±652/6 3703 سالگی هشت

 -73/87 ±72/7** -73/87± 72/7** 688/6 ±657/6 3773 سالگی نه

 -87/ 72 ±26/7** -23/87± 26/7** 633/6±653/6 3775 کلیرعم طول
 .درصد 3درصد و  4دار در سطح احتمال  به ترتیب معنا **و  *     

 



 3333، پاییز 3 ة، شمار54 ةایران، دور دامیعلوم  872

 
 

 

 

ای که الزم است در مورد میانگین تغییرات  نکته

های اصالحی، محیطی و فنوتیپی و همچنین  ارزش

مطالعه مورد توجه قرار  شده در این روندهای مشاهده

شده برای  گیرد، این است که میانگین تغییرات مشاهده

ها با  یعنی جمعیت پایه )میش 3322متولدان سال 

آمد که در  نامشخص( باید برابر با صفر به دست می والدین

این مطالعه هر سه مقدار بیشتر از صفر هستند زیرا در 

ظر صورت جمعیت پایه که انتخابی برای صفت مورد ن

نگرفته است، باید میانگین تغییرات معادل صفر باشد. با 

ها  توجه به اینکه گلة ایستگاه، باز بوده است و برخی سال

اند ولی  های دیگر وارد آن شده  تعدادی میش و قوچ از گله

ها در جمعیت پایه قرار  نبودن والدین آن به دلیل مشخص

یافته و سبب شده اند، میانگین جمعیت پایه افزایش  گرفته

است که میانگین تغییرات در جمعیت پایه بیشتر از صفر 

شود. بنا بر این نظر به اینکه در محاسبة میانگین تغییرات و 

گیرد و انحرافات از  روندها، جمعیت پایه مالک قرار می

شود، به نظر  های بعد محاسبه می جمعیت پایه برای سال

اند و بخشی از  رد شدهرسد که روندها کمتر از حد برآو می

شدن میانگین تغییرات و روند محیطی و فنوتیپی را  منفی

توان به این موضوع نسبت داد. در صورتی که مقدار و  می

بود، با  ها مشخص می شیوة واردات میش یا قوچ از سایر گله

های  ها با استفاده از مدل حیوانی حاوی گروه تجزیة داده

 شد.  یجادشده ممکن میکردن اریبی ا ژنتیکی، برطرف

صفت طول عمر  یها برا سال نیا در با توجه به اینکه

صورت نگرفته است و  یانتخاب میطور مستق هب یاقتصاد

از  یناشروند ژنتیکی دار امعنریاندک و البته غ قدارم نیا

صفات رشد حاصل  یپاسخ همبسته در اثر انتخاب برا

خاب امکان انت نبود دلیلو از طرفی به  شده است

با انتخاب غیرمستقیم برای  دبای ،مستقیم برای این صفت

صفاتی که با طول عمر اقتصادی دارای همبستگی 

ی هستند، با بهبودی در این صفت یژنتیکی مثبت و باال

 سودآوری در پرورش گوسفندان این نژاد را افزایش داد.
 

 گیری نتیجه

د نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب برای صفات رش

مالحظه از جنبة ژنتیکی برای صفت  به تغییرات قابل

توان با  اقتصادی منجر نشده است. بنابراین می طول عمر

های حذف  اصالح شرایط محیطی و اعمال سیاست

مناسب، از روند محیطی و فنوتیپی منفی برای این 

 صفت نیز جلوگیری کرد.
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